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وبه نبدأ ونستعني
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
وبعد.
القارئ الكريم:
يســعدنا ويرسنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الســادس مــن مجلــة القلــزم العلميــة
للدراســات اإلســامية وهــي تصــدر يف إطــار الرشاكــة العلميــة ملركــز بحــوث ودراســات دول
حــوض البحــر األحمــر مــع جامعــة كسال(الســودان) عــن دار آرثرييــا للنــر والتوزيــع ،ويضــم
هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاءكــم.
القارئ الكريم:
إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات اإلســامية تخطــو بثبــات يف مجــال النــر والبحــث
العلمــي بخطــىء ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن واألكادمييــن ،ونأمــل أن يتواصــل هــذا
التعــاون العلمــي  ،ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع ألراءكــم ومقرتحاتكــم لتطويــر هــذه
املجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

المتواتر وشروطه وأقسام الخبر وعدد طرقه
(دراسة وصفية تحليلية)
أ .زهراء صديق اجليالني

باحثة

مستخلص
هدفــت الدراســة للتعــرف بخــر اآلحــاد وبيــان مكانتــه يف الســنة النبويــة،
والتعــرف عــى اقــوال العلــاء واملحدثــن الــواردة يف قبــول خــر اآلحــاد والوقــوف
عــى شــبه رد خــر اآلحــاد وبيــان اســبابها وكيفيــة الــرد عليهــا .وتضــح أهميــة هــذا
الدراســة يف أنهــا تبحــث يف الســنة النبويــة وهــي املصــدر الثــاين مــن مصــادر الترشيع
اإلســامي بعــد القــرآن الكريــم ،ســواء أكانــت قوليــة أم فعليــة أم تقريريــة .وتعــد
الســنة وحي ـاً غــر متلــو .ويلحــق بهــذه األقســام إجتهــاد النبــي  عــى رأي أكــر
العلامء.ويتضــح لنــا أن اســتبعاد الســنة مــن الترشيــع وإنكارها-مصــدرا ً ثاني ـاً بعــد
القــرآن هــو رفــض لوحــي اللــه املتلــو وغــر املتلــو ،وهــذا البحــث يؤكــد أن حجيــة
الســنة نافــذة ،وفرضيتهــا عــى املســلمني ثابتــة ،وطاعتهــا واجبــة .حيــث ان الدراســة
تتبــع املنهــج الوصفي.ومــن النتائــج التــي توصلــت الىيهــا الدراســة تقســيم الحديــث
اىل متواتــر وآحــاد تقســيم طــرأ بعــد القــرن األول أعنــى بعــد عــر الصحابــة .وهــذا
التفريــق نشــأ عندمــا ظهــرت الفرق-والســيام املعتزلة-الذيــن جعلــوا العقــل مقدمــا
عــى القــرآن والســنة يف معرفــة األشــياء واألســتدالل .وفتحــوا البــاب عــى مرصاعيــه
ألعــداء اإلســام مــن املســترشقني وتالميذهــم املســتغربني مــن بنــي جلدتنــا وأهــل
لغتنــا ،الذيــن تلقفــوا تلــك األفــكار وبنــوا عليهــا شــبهاتهم للطعــن يف الســنة ورواتهــا.
الكلامت املفتاحية  :املتواتر  ،اإلحتجاج  ،الخرب ،األحاد  ،اإلجامع.
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)المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه (دراسة وصفية تحليلية

Abstrac:
The study aimed to get acquainted with the news
of Sundays and to clarify its position in the Sunnah of
the Prophet, and to identify the sayings of scholars and
modernists mentioned in the acceptance of the news of
the ones and to stand on the semi-response of the news of
the ones and to explain their reasons and how to respond
to them.The importance of this study is clear in that it
examines the Sunnah of the Prophet, which is the second
source of Islamic legislation after the Holy Qur’an,
whether it is verbal, actual or declarative. The Sunnah is
an uninterrupted revelation. Attached to these sections is
the ijtihad of the Prophet, may God’s prayers and peace
be upon him, according to the opinion of most scholars.
It becomes clear to us that excluding the Sunnah from
the legislation and denying it - a second source after the
Qur’an is the rejection of the revelations of God, which
are recited and not recited. As the study follows the
descriptive method.Among the findings of the study is the
division of hadith into mutawatir and singles, a division
that occurred after the first century, that is, after the era of
the Companions. This differentiation arose when the sects
appeared - especially the Mu’tazilites - who put the mind
ahead of the Qur’an and the Sunnah in knowing things and
making inferences. And they opened the door wide to the
enemies of Islam from the Orient lists and their surprised
students from our people and the people of our language,
who seized these ideas and built on them their suspicions
to challenge the Sunnah and its narrators.
Keywords: Mutawatir, protest, news, oneness,
consensus.
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أ .زهراء صديق الجيالني

مقدمه:
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم علــم اإلنســان مــا مل يعلــم ،أحمــد ُه ســبحانه،
وأســتغفره واســتهديه ،ونعــوذ باللــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا ،واشــهد أن ال
إلــه إال اللــه وحــده ال رشيــك لــه أكمــل لنــا الديــن وأتــم علينــا النعمــة وريض لنــا اإلســام
دينـاً ،وأشــهد أن محمــدا ً عبداللــه ورســوله وخريتــه مــن خلقــه ،جعلــه رحمــة للعاملــن وخامتـاً
لألنبيــاء واملرســلني ،وفتــح اللــه بــه آذان ـاً ص ـاً وقلوب ـاً غلف ـاً ،صــى اللــه عليــه وعــى آلــه
وصحابتــه ومــن ســار عــى نهجــه وأســن بســنته إىل يــوم الديــن وســلم تســليام كث ـرا.
أما بعد:
فــإن الســنة املطهــرة جعلهــا اللــه صنــو القــرآن ،فقــال ســبحانه( :وأنــزل اللــه
عليــك الكتــب والحكمــة وعلمــك مــن مل تكــن تعلــم) (النســاء )113 :والحكمــة هنــا املـراد
بهــا -عنــد جمهــور املفرسيــن – الســنة .وقــال الرســول ( :أال إين أوتيــت القــرآن ومثلــه
معــه) .وكــا ان اللــه تعــاىل أمرنــا باإلميــان بالقــرآن والعمــل بــه فكذلــك أمرنــا باإلميــان
بالرســول ومبــا جــاء بــه مــا صــح عنــه  مــن الســنة قــوالً أو عمـاً أو إعتقــادا ً؛ قــال اللــه
تعــاىل( :ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا) (الحــر  )7 :وقــد ســار
عــى هــذا االصــل صحابتــه.
أسباب اختيار الدراسة:
1.1خدمــة الســنة النبويــة بجمــع املــادة املتعلقــة بخــر اآلحــاد ومذاهــب العلــاء
يف قبولــه والعمــل بــه يف بحــث علمــي محقــق.
2.2الوقــوف عــى جهــود العلــاء واملحدثــن القدمــاء واملعارصيــن يف دراســة
موضــوع خــر اآلحــاد وحجيتــه واســباب الطعــن فيــه.
3.3الوقــوف عــى آراء العلــاء واملحدثــن القاطعــة يف موضــوع خــر
اآلحــاد وحجيتــه.
أهمية الدراسة:
تتضــح أهميــة هــذا البحــث يف أنــه يبحــث يف الســنة النبويــة وهــي املصــدر الثــاين
مــن مصــادر الترشيــع اإلســامي بعــد القــرآن الكريــم ،ســواء أكانــت قوليــة أم فعليــة أم
تقريريــة .وتعــد الســنة وحيـاً غــر متلــو .ويلحــق بهــذه األقســام إجتهــاد النبــي  عــى رأي
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أكــر العلــاء فيــا أقــره اللــه ســبحانه وتعــاىل( :بِالْبَيِّ َنـ ِ
ـن
ـات َوال ُّزبُـ ِر َوأَنْ َزلْ َنــا إِلَيْـ َـك ال ِّذكْـ َر لِتُبَـ ِّ َ
لِل َّنـ ِ
ـاس َمــا نُـ ِّز َل إِلَ ْي ِهـ ْم َولَ َعلَّ ُهـ ْم يَتَ َف َّكـ ُرونَ) {ســورة النحــل آيــة .}44:وقولــه تعــاىل( :إِنَّــا أَنْ َزلْ َنــا
ـن ال َّنـ ِ
ـاس بِ َــا أَ َر َاك اللَّـ ُه َولَ ت َ ُكـ ْن لِلْ َخائِ ِنـ َن َخ ِصيـ ًـا) {ســورة
ـاب بِالْ َحـ ِّـق لِتَ ْح ُكـ َم بَـ ْ َ
إِلَ ْيـ َـك الْ ِكتَـ َ
النســاء آيــة  ،}105ومــن هنــا يتضــح لنــا أن اســتبعاد الســنة مــن الترشيــع وإنكارها-مصــدرا ً
ثانيـاً بعــد القــرآن هــو رفــض لوحــي اللــه املتلــو وغــر املتلــو ،وهــذا البحــث يؤكــد أن حجيــة
الســنة نافــذة ،وفرضيتهــا عــى املســلمني ثابتــة ،وطاعتهــا واجبــة.
منهج الدراسة:
يتبع يف هذا البحث املنهج الوصفي.
هيكلية الدراسة:
اقتضت طبيعة البحث أن يقوم هيكله عىل مقدمة وثالثة ابواب وخامتة.
أهمية الورقة العلمية:
−تتضــح اهميــة هــذا البحــث يف أنــه يبحــث يف الســنة النبويــة وهــي املصــدر
الثــاين مــن مصــادر الترشيــع االســامي بعــد القــرآن الكريــم ســواء أكانــت
قوليــة او فعليــة او تقريريــة .وتعــد الســنة وحي ـاً غــر متلــو .ويلحــق بهــذه
األقســام اجتهــاد النبــي  عــى رأي أكــر العلــاء فيــا أق ـراه اللــه ســبحانه
وتعــاىل{ :وأنزلنــا إليــك الذكــر لتبــن للنــاس} ســورة النحــل اآليــة  .44وقولــه
تعــاىل {إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس مبــا اراك اللــه وال
تكــن للخائنــن خصي ـاً} صــورة النســاء اآليــة .105
ومن ادلة حجية خرب اآلحاد والعمل به:
األدلة من الكتاب:
1.1قولــه تعــاىل( :مــا كان ملؤمــن وال مؤمنــة إذا قــى اللــه ورســوله أمـرا ً أين كــون
لهــم الخــرة مــن أمرهــم) األحـزاب .36:فقــد اســتدل بــه ابــن عبــاس  عنهــا
عــى طــاوس ملــا ســأله عــن الركعتــن بعــد العــر ،فنهــاه عنهــا فقــال لــه
طــاوس :مــا أدعهــا ،قتـاً عليــه ابــن عبــاس اآليــة .قــال الشــافعي« :فــرأى ابــن
عبــاس الحجــة قامئــة عــى طــاوس بخــرة عــن النبــي  ،ودلــه بتــاوة كتــاب
اللــه عــى أن فرضــا عليــه أن ال تكــون لــه الخــرة إذا قــى اللــه ورســوله أمـرا ً،
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وطــاوس بــأن يقــول« :هــذا خــرك وحــدك فــا أثبتــه عــن النبــي  ،ألنهــا
ميكــن أن تنــى»(.)1
2.2قولــه تعــاىل( :فلــوال نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا يف الديــن
ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون) [التوبــة.]122 :ووجــه
األســتدالل باآليــة :أن اللــه تعــاىل أوجــب عــى كل فرقــة قبــول نــذارة مــن
نفــر منهــا للتفقــه يف الديــن ،وأوجــب عــى النافــر التفقــه واإلنــذار ،وإنــذار
النافــر إخبــار ،والنــاذر طائفــة تطلــق يف اللغــة عــى الواحــد فصاعــدا ً ،فدلــت
اآليــة عــى وجــب قبــول خــر الواحــد( .)2وقــد اســتدل بهــا اإلمــام البخــاري يف
صحيحــه إذ ضمنهــا ترجمــة أول بــاب مــن ابــواب أخبــار اآلحــاد حيــث قــال:
«ويســمى الرجــل طائفــة لقولــه تعــاىل (وإن طائفتــان مــن املؤمنــن اقتتلــوا)
[الحج ـرات »]9 :فلــو اقتتــل رجــان دخــا يف معنــى اآليــة.
3.3قولــه تعــاىل( :يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبـ ٍإ فتبينــوا أن تصيبــوا
قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــن) [الحجـرات.]6 :
واإلستدالل باآلية على قبول خرب الواحد من وجهني:
أحدهام :أنه لو مل يقبل خربه ملا علل عدم قبوله بالفسق.
وثانيهــا :مفهــوم الــرط وهــو حجــة ،ومفهومــه وجــوب العمــل بخــر الواحــد
إن مل يكــن فاســقاً( .)3وقــد ركــب ابــن حــزم الدليــل مــن هــذه اآليــة والتــي قبلهــا فجعلهــا
«مقدمتــن أنتحتــا قبــول خــر الواحــد العــدل دون الفاســق بــرورة الربهــان».)2(4
واســتدل البخــاري بهــا وبالتــي قبلهــا يف صحيحــه ،وهــذه اآليــات ال يخلــو االســتدالل
بــأي منهــا مــن إعرتاضــات أوردهــا املســتدلون بهــا أنفســهم كال ـرازي واآلمــدي والكلــوذاين،
وحاولــوا أن يجيبــوا عنهــا( ،)5ولذلــك قــال الحافــظ ابــن حجــر تعليقـاً عــى اســتدالل البخــاري
بقولــه تعــاىل( :إن جاءكــم فاســق بنبـ ٍإ فتبينــوا) [الحجـرات ]6:وهــذا الدليــل يــورد للتقــوى ال
لالســتقالل ،ألن املخالــف قــد ال يقــول باملفاهيم»(.)6وهــذا مــا دفــع آخريــن إىل اإلحــكام عــن
األســتدالل بهــا كالجوينــي والغـزايل.
األدلــة مــن الســنة:أدلة تثبيــت حجيــة خــر اآلحــاد كثــرة يف الســنة النبويــة،
واســتقصاؤها غــر الزم هنــا منهجيــاً ،وســأورد منهــا مــا لعلــه يفــي بالغــرض.

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

11

المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه (دراسة وصفية تحليلية)

الدليل األول:
حديــث ابــن عمــر  عنــه قــال« :بينــا النــاس بقبــاء يف صــاة الصبــح إذ أتاهــم
آت فقــال :إن رســول اللــه ىل اللــه عليــه وســلم قــد أنــزل عليــه قــرآن ،وقــد أمــر أن يســتقبل
القبلــة فاســتقبلوها ،وكانــت وجوههــم إىل الشــام فاســتداروا إىل الكعبــة»(.)7
وقــد اســتدل بالحديــث عــى حجيــة خــر الواحــد اإلمامــان الشــافعي والبخــاري،
وأفــاض الشــافعي يف بيــان وجــه اإلســتدالل بالحديــث عــى املطلــوب ،وخالصتــه :أن أهــل
قبــاء أهــل ســابقة يف اإلســام ،وأهــل فقــه ،ومل يكــن لهــم أن يتحولــوا عــن القبلــة التــي
كانــوا عليهــا بخــر واحــد إال وهــم عــى علــم بــأن الحجــة ثابتــة بخــره مــع كونــه مــن أهــل
الصــدق ،فلــا تحولــوا مــن فــرض إىل فــرض بخــر واحــد دل عــى أن العمــل بخــره فــرض،
وإال ألنكــر عليهــم رســول اللــه  بعــد علمــه بتحولهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا(.)8
ففــي الحديــث حجــة قويــة عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد ،ويكفيــه قــوة أن
اتفــق عــى اإلســتدالل بــه هــذان اإلمامــان.
الدليــل الثــاين :حديــث أنــس بــن مالــك  عنــه قــال( :كنــت أســقى ابــا طلحــة
األنصــاري وابــا عبيــدة بــن الجـراح وأيب بــن كعــب رشابـاً مــن فضيــخ ()9وهــو متــر ،فجاءهم آن
فقــال :إن الخمــر قــد حرمــت ،فقــال ابــو طلحــة :قــم إىل هــذه الجـرار فاكســوها ،قــال أنــس:
فقمــت إىل مهراس()10لنــا فرضبتهــا باســفله حتــى انكرست(.)11ووجــه اإلســتدالل بالحديــث
واضــح مــن حيــث إنهــم – وهــم أهــل مكانــة يف العلــم والنصيحــة -اعتمــدوا عــى خــر واحــد
يف تحريــم مــا كان حــاال لهــم ،ويف كــر الج ـرار إه ـراق مــا فيهــا ،ومل يعــرض أحــد منهــم
عــى خــر الواحــد بالبقــاء عــى حليــة الخمــر حتــى يشــافههم رســول اللــه صــى اللــه عيــه
وســلم بذلــك ،وهــم قريبــون منــه ،كــا مل ينههــم رســول اللــه  عــن قبــول خــر الواحــد،
وأثبــت هــؤالء مــا كان مباح ـاً بخــر الواحد(.)12وقــد اتفــق اإلمامــان الشــافعي والبخاريعــى
االســتدالل بالحديــث عــى حجيــة خــر الواحــد ،ومــا يزيــد هــذه الحجيــة قــوة مــا ورد يف
بعــض طرقــه« :فواللــه مــا ســألوا عنهــا وال راجعوهــا بعــد خــر الرجــل»(.)13
الدليــل الثالــث :جملــة مــن األحاديــث التــي فيهــا بعــث النبــي  أحــادا ً مــن
الصحابــة دعــاة ووالة وقضــاة وأمـراء ورسـاً ،فبعــث ابــا بكــر واليـاً عــى الحــج ليقيــم للنــاس
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مناســكهم» وأخربهــم عــن رســول اللــه  مبــا لهــم ومــا عليهــم» ،)1(14وخــره خــر واحــد،
وبعــث عــى ابــن أيب طالــب لينبــذ إىل قــوم عهدهــم ،ولــو مل تكــن الحجــة قامئــة بخــر كل
واحــد منهــا ملــا بعثــه النبــي  .وبعــث معــاذ بــن جبــل إىل اليمــن ،ووىل زيــد بــن حارثــة
بعــث مؤتــه ،وبعــث ابــن أنيــس رسيــة وحــده ،وبعــث اثنــي عــر رســوالً إىل اثنــي عــر
ملــكاً يدعــو كل واحــد منهــم مــن بعــث إليــه إىل اإلســام(.)15وقد ضمــن اإلمــام البخــاري هــذا
املعنــى بابــن :بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــر الواحــد ...وكيــف بعــث النبــي  أمــرءه واحــدا ً
بعــد واحــد ،فــإن ســها أحــد منهــم رد إىل الســنة ،وبــاب مــا كان يبعــث النبــي  مــن األمـراء
والرســل واحــدا ً بعــد واحــد.
دليل اإلجماع:
إجــاع الصحابــة مــن اقــوى األدلــة عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد ،إذا مل
يكــن يثبــت عــن أحــد منهــم أنــه رفــض قبــول خــر الواحــد مــن حيــث هــو كذلــك ،حتــى
إن األصوليــن أكــدوا أن «إجامعهــم عــى العمــل بخــر الواحــد منقــول تواترا ً(»)16والتواتــر
دليــل قطعــي ال يتطــرق إليــه شــك ،وقــد رويــت وقائــع كثــرة جــدا ً تــدل عــى أنهــم
جميعـاً يقبلــون خــر الواحــد ويعلمــون بــه .ومــن هــذه الوقائــع الكثــرة :اعتــاد ايب بكــر
الصديــق  عنــه عــى خــر الواحــد يف توريــث الجــدة الســادس( .)17ومثلــه :مــا روي
طــاوس ان عمــر قــال« :أذكــر اللــه امـرا ســمع مــن النبــي  يف الجنــن شــيئاً؟ فقــام حمــل
بــن مالــك بــن النابغــة فقــال :كنــت بــن جارتــن يل يعنــي رضتــن – فرضبــت إداهــا
األخــرى مبســطح ،فألقــت جنين ـاً ميت ـاً ،فقــى فيــه رســول اللــه  بغــرة فقــال عمــر :لــو
مل أســمع فيــه لقضينــا بغــر»(.)18
قــال الشــافعي« :فقــد رجــع عمــر عــا كان يقــي بــه لحديــث الضحــاك إىل أن
خالــف حكــم نفســه»(.)19
ففــي هاتــن الواقعتــن دليــل واضــح عــى قبــول خــر الواحــد العــدل مــع كــون عمر
أعلــم ممــن أخــره ،وأكــر صحبــة ،ومل يقــل للضحــاك« :أنــت رجــل مــن اهــل نجــد ،ولحمــل
بــن مالــك :أنــت رجــل مــن أهــل تهامــة مل تريــا رســول اللــه  ،ومل تصحبــاه إال قلي ـاً ،ومل
أزل معــه ومــن معــي مــن املهاجريــن واألنصــار ،فكيــف عــزب هــذا عــن جامعتنــا وعلمتــه
أنــت ،وانــت واحــد ميكــن فيــك ان تغلــظ وتنىس؟»(.)20ومنهــا :اعتــاد عثــان بــن عفــان 
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عــى خــر الفريعــة بنــت مالــك يف كــون املتــوىف عنهــا زوجهــا تعتــد يف بيــت الزوجيــة(.)21
قــال الشــافعي« :وعثــان يف امامتــه وعلمــه يقــي بخــر امــرأة بــن املهاجريــن
واالنصار»(.)22وقــد رصح كثــر مــن علــاء الحديــث وعلــاء األصــول بحصــول إجــاع الصحابة
عــى العمــل بخــر الواحــد  ،واســتمر ذلــك اإلجــاع اىل ان حدثــت مذاهــب تشــكك يف خــر
الواحــد.
قــال ومل مينــع الشــافعي مــن الترصيــح باالجــاع إال تحفظــه املعــروف يف املوضــوع.
ولكــن كالمــه غــر بعيــد عــن الترصيــح باالجــاع ،وذلــك أنــه ملــا ذكــر كث ـرا مــن اعــام
الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم قــال« :كلهــم يحفــظ عنــه تثبيــت خــر الواحــد عــن رســول
اللــه  واالنتهــاء اليــه ،واالفتــاء بــه ،ويقبلــه كل واحــد عــن مــن فوقــه ويقبلــه عــن مــن
تحته».ولــو جــاز الحــد مــن النــاس ان يقــول يف علــم الخاصــة :اجمع املســلمون قدميــا وحديثا
عــى تثبيــت خــر الواحــد واالنتهــاء اليــه بانــه مل يعلــم مــن فقهــاء املســلمني احــد اال وقــد
ثبتــه -جــاز يل ولكــن اقــول« :مل احفــظ عــن فقهــاء املســلمني انهــم اختلفــوا يف تثبيــت خــر
الواحــد»(.)23ورصح ابــن عبــد الــر باجــاع اهــل العلــم يف جميــع االمصــار عــى قبــول خــر
الواحــد وايجــاب العمــل به(.)24وهكــذا «شــاع فاشــياً عمــل الصحابــة والتابعــن بخــر الواحــد
مــن غــر نكــر ،فاقتــى االتفــاق منهــم عــى القبول»(.)25ومثــل املحدثــن علــاء االصــول،
فقــد قــال اآلمــدي بعــد ان ســاق ادلــة مــن القــرآن الكريــم عــى حجيــة خــر الواحــد ،واورده
اعرتاضــات عليهــا« :واالقــرب يف هــذه املســألة إمنــا هــو التمســك بإجــاع الصحابة»(.)26وقبلــه
االمــام الجوينــي الــذي اختــار يف االســتدالل عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد مســلكني.
احدهــا :يســتند اىل امــر متواتــر ال يتــارى فيــه اال جاحــد ،وال يــردؤه إال معانــد.
«واملســلك مســتند اىل اجــاع الصحابة»(.)27والجوينــي يلخــص بهــذا موقــف الصوليــن ،ويوجد
بينهــم وبــن املحدثــن يف وجــوب العمــل بخــر الواحــد ،رغــم املناقشــات املســتفيضة التــي
أثارهــا األصوليــون حــول افــادة خــر الواحــد العلــم او الظــن كــا ســيأيت ،لكــن العــرة بهــذه
النتيجــة التــي جمــع فيهــا الجوينــي حجتــن يقينيتــن قاطعتــن هــا :التواتــر واإلجــاع ،اي
التواتــر يف نقــل الروايــات التــي توجــب العمــل بخــر الواحــد ،وإجــاع الصحابــة عــى العمــل
بخــر الواحــد ،وهــذا االجــاع منقــول نقـاً متواتـرا ً مفيــدا ً للقطــع واليقــن.
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فلــم يبــق األصوليــون بعــد هــذه الحجــج عــذرا ً ألحــد يف مخالفــة خــر الواحــد ومل
يكتــف العلــاء بإقامــة هــذه الحجــج عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد حتــى دحضــوا كل
الشــبه ،وفنــدواا كل الحجــج التــي تعلــق بهــا منكــروا حجيــة خــر اآلحــاد ،ســواء منهــم أولئــك
الذيــن ردوه جملــة ،وأولئــك الذيــن ردوه إذا كان يف موضــوع العقائد.ومــن تلــك الشــبه ،مــا
تعلقــوا بــه مــن قولــه تعــاىل( :وال تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم) [اإلرساء ]36:فقــد فهمــوا أن
النهــى يتنــاول األخــذ بخــر الواحــد مــن حيــث إن االخــذ بــه اتبــاع مــا ليــس لآلخــذ بــه علــم،
وقــد عــد ابــن حــزم تعلقهــم بهــذه اآليــة اقــوى مــا شــغبوا بــه ،ورد عليهــم بقولــه« :وهــذه
اآليــة حجــة لنــا عليهــم يف هــذه املســألة ،ألنــا مل نقــف مــا ليــس لنــا بــه علــم ،بــل قــد صــح
لنــا بــه العلــم ،وقــام الربهــان عــى قبولــه ،وصــح العلــم بلــزوم اتباعــه والعمــل بــه ،فســقط
اعرتاضهــم بهــذه اآليــة.)28(»...ورد عليهــم امــام الحرمــن متســكهم بظاهــر هــذه اآليــة بــأن
«مضمــون اآليــة :النهــى عــن اقتنــاء الظنــون مــن غــر ضبــط متأيــد مبراســم الــرع ،وليــش
الغــرض اإلرضاب عــن كل مــا ليــس معلوماً»(.)29وقــد عاكســهم ابــن القيــم يف اإلحتجــاج بااليــة
عــى عكــس مــا احتجــوا بهــا عليــه ،وهــو وجــوب العمــل بخــر الواحــد ،وإفادتــه للعلــم مــن
حيــث إن املســلمني مل يزالــوا منــذ عهــد الصحابــة يتبعــون أخبــار اآلحــاد ويعلمــون مبقتضاهــا،
ويثبتــون بهــا صفــات اللــه تعــاىل «قلــو كانــت ال تفيــد علــا لــكان الصحابــة والتابعــون
وتابعوهــم وامئــة االســام كلهــم قــد قفــوا مــا ليــس لهــم بــه علم»(.)30ومــن تلــك الشــبه :أنهــم
رأوا وقائــع يف عهــد الصحابــة فهمــوا منهــا أنهــم يرفضــون اإلحتجــاج بخــر الواحــد ،كــرد
أيب بكــر لخــر املغــرة بــن شــعبة يف م ـراث الجــدة حتــى اســتظهر مبحمــد بــن مســلمة(،)31
وكــرد عمــر لخــر أيب مــوىس يف افســتئذان حتــى ظاهــرة ابــو ســعيد الخــدري( ،)32وكــرده
لخــر فاطمــة بنــت قيــس يف الســكني( ،)33وكــرد عــى لخــر أيب ســنان األشــجعي يف قصــة
بــروع بنــت واشــق أن النبــي  قــى لهــا بعــد ان تــوىف زوجهــا ،ومل يفــرض لهــا صداقــا ومل
يدخــل بهــا -أن لهــا مثــل صــداق نســائها ،ولهــا امل ـراث وعليهــا العــدة( .)34وقــد رد العلــاء
متســكهم بهــذه الشــبهة بــأن هنــاك فرق ـاً بــن التثبــت واألســتظهار وبــن رفــض اإلحتجــاج،
فهــؤالء الصحابــة إمنــا ارادوا بفعلهــم التثبــت يف قبــول خــر الواحــد يف تلــك الوقائــع ألســباب
اقتضــت ذلــك ،بدليــل انهــم يف وقائــع اخــرى اعتمــدوا عــى خــر الواحــد( .)35وال عيــب يف
األســتظهار عــى الخــر بخــر ثــان وثالــث ورابــع وخامــس وســادس «ألن االخبــار كلــا تواترت
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وتظاهــرت ان اثبــت للحجــة واطيــب لنفــس الســامع»(.)36وما فعلــه بعــض الصحابــة مــن
تخليــف الـراوي الواحــد او اشـراط شــهادة آخريــن عــى قبــول خــر الواحــد محمــول عــى
التثبــت واألســتظهار(.)37والحاصل ان تــرك االحتجــاج ببعــض اخبــار اآلحــاد يف فــروع فقهيــة
ال يســتلزم عــدم االحتجــاج بهــا مــن حيــث األصــل ،إذا قــد يكــون تــرك االحتجــاج بتلــك
االخبــار آتيـاً مــن اســباب أخــرى كاالحتيــاط والتثبــت يف الروايــة .ومــن تلــك الشــبه :أنهــم رأوا
اختــاف األمئــة يف العمــر بالخــر الواحــد يف فــروع فقهيــة ،فظنــوا أن ذلــك بســبب رد خــر
الواحــد ،وقــد أملــح الشــافعي إىل هــذه الشــبهة بقولــه« :فــإن شــبه عــى رجــل بــأن يقــول:
قــد روى عــن النبــي  حديــث كــذا ،وحديــث كــذا ،وكان فــان يقــول قــوالً يخالــف ذلــك
الحديــث»(.)38
ثــم اجــاب عنهــا بــأن ذلــك ليــس بســبب رد الخــر ،بــل أمــا ان يكــون عنــده خــر اخــر
يخالفــه ،او يكــون ســمع خـرا ممــن هــو اوثــق عنــده مــن الــذي ســمع منــه الخــر الــذي رده ،أو
يكــون ســمعه مــن غــر حافــظ أو مــن منهــم ،أو يكــون الحديــث محتمـاً عنده معنيــن فيذهب
إىل احدهــا دون اآلخــر( .)39ومــن تلــك الشــبه :ان خــر الواحــد ميكــن فيــه الغلط ،وإمــكان الغلط
فيــه دفعهــم اىل رده بنــاء عــى مبــدأ انطلقــوا منــه وهــو ان الحجــة ال تقــوم» بأمــر ميكــن فيــه
الغلــط»( .)40وقــد ردت عليهــم هــذه الشــبهة بــأن امــكان الغلــط ال يســتلزم وجودهوعــدم اطــاع
اهــل العلــم عليــه ،ألن ذلــك يتنــاىف مــع وعــد الله بحفــظ دينه( ،)41ويســتلزم غضــال العبــاد «فإن
مــا يجــب قبولــه رشعـاً مــن االخبــار ال يكــون باطــا يف نفــس األمــر»(.)42
أسباب نشأة ظاهرة التشكيك يف خرب اآلحاد:
مــن اهــم األســباب التــي ادت اىل ظهــور التشــكيك يف خــر اآلحــاد خاصــة ويف
الســنة عامــة:
1.1ظهــور قــرن الفتنــة التــي عصفــت باالمــة منــذ مقتــل عثــان رىض اللــه عنــه،
فالخــوارج ادت بهــم قضيــة «التحكيــم» اىل تجريــح الصحابــة ،ألنهــم رضــوا
بالتحكيــم ،والروافــض جرحــوا كث ـرا ً مــن الصحابــة إال عليــا وابنــاءه وضيعتــه،
وكان مــن منهجهــم أال يقبلــوا مــن األحاديــث إال مــا جــاء عــن طريــق أل البيــت.
2.2طغيــان املنهــج العقــي يف التعامــل مــع الســنة ،وال ســيام عنــد املعتزلــة الذيــن
جعلــوا داللــة العقــل اوىل الــدالالت ،فاالدلــة عندهــم عــى الرتتيب هــي« :حجة
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العقــل والكتــاب والســنة واجامع».وقــد رأى القــايض عبــد الجبــار – وهــو أحــد
اقابهــم – ان خــر اآلحــاد ال يعلــم كونــه صدقـاً وال كذبـاً فيلجــأ فيــه اىل الحجــة
العقليــة التــي هــي الدليــل االول «فــإن مل يكــن موافق ـاً لهــا كان الواجــب ان
يــرد! وان يحكــم ان النبــي مل يقلــه ،وان قالــه فإمنــا قالــه حكايــة عــن غــره!».
ومــن نتائــج طغيــان هــذا املنهــج ان خــر الواحــد ميكــن ان يكــون يف نفــس
االمــر كذبـاً او خطــأ ،وقــد جعلــت املعتزلــة والخــوارج هــذا حجــة لهــم يف تــرك
العمــل بــه ،وقالــوا :مــا جــاز ان يكــون كذب ـاً اوخطــأ فــا يحــل الحكــم بــه يف
ديــن اللــه عــز وجــل ،وال ان يضــاف اىل اللــه تعــاىل ،وال اىل الرســول صــى اللــه
عيــه وســلم وال يســع أحــدا ً ان يديــن بــه.
3.3قضيــة الصفــات ومــا أثــر حولهــا مــن تعطيــل وتجســيم وتأويــل ،فنفــاه
الصفــات ومعطلوهــا قالــوا« :ال يحتــج بــكالم رســول اللــه  عــى شــئ مــن
صفــات ذي الجــال واإلكــرام».
4.4وقــد انطلقــوا يف التعطيــل مــن زعــم تنزيــه اللــه عــن صفــات البــر :إذ «لــو
كان اللــه عاملــا بعلــم لــكان يجــب يف علمــه ان يكــون مثـاً لعلمنــا» كــا قــال
القــايض عبــد الجبــار ،والصفــات الــواردة يف القــرآن الكريــم البــد ان تــؤول مبــا
يتفــق مــع هــذا املنطلــق ،وهــو منطلــق تنزيــه اللــه عــز وجــل ،والخــوف مــن
تشــبيه مبخلوقاتــه ،غــذ جعلــوا قولــه تعــاىل( :ليــس كمثلــه شــئ) [الشــورى.]11:
مســتندا ً لهــم يف رد األحاديــث الصحيحة»وقضيــة الصفــات دفعــت الكثرييــن اىل
التوقــف يف ىيــات الصفــات مــن القــرآن الكريــم نفســه ،ألن الصفــات البــد فيهــا
مــن القطــع ،وااليــات القرآنيــة وإن كانــت لهــا صفــة القطــع مــن جهــة الثبــوت
ال تفيــد القطــع مــن جهــة الداللــة ،وأخبــار اآلحــاد فقــدت القطــع مــن الجهتــن
معـاً« ،وبهــذا قــد حــوا يف داللــة احاديــث األحــاد ،ألنهــا ال تفيــد العلــم ،فســدوا
عــى القلــوب معرفــة الــرب تعــاىل ،واســائه وصفاتــه مــن جهــة الرســول .»
5.5انتشــار الوضــع يف الحديــث ،وقــد شــككت هــذه الظاهــرة كث ـرا ً مــن الفــرق
يف حجيــة الســنة جملــة ،رغــم الجهــود املضنيــة التــي بدلهــا علــاء الحديــث.
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املنكرين لحجية خرب اآلحاد وشبهاتهم:
بيان شبهاتهم:
شــبهة أهــل هــذا القــول :أن أخبــار اآلحــاد ال تفيــد إال الظــ ّن ،والظــن ال يغنــي
عــن الحــق شــيئاً .ثــم إنهــم قاســوا الروايــة عــى الشــهادة واعتــروا يف الروايــة مــا يعتــر يف
الشــهادة وقــد ذهــب اىل هــذا:
)1(43
 /1متأخرو املعتزلة والشيعة ،وجماهري القدرية :
قــال اإلمــام ابــن حــزم «456ه»« :إن جميــع أهــل اإلســام كانــوا عــى قبــول خــر
الواحــد الثقــة عــن النبــي  ،ويجــري عــى ذلــك كل فرقــة يف عملهــا كأهــل الســنة والخوارج
والشــيعة ،حتــى حــدث متكلمــوا املعتزلــة بعــد املائــة مــن التاريــخ فخالفــوا اإلجــاع يف
ذلك»(.)44وبعــدم حجيــة اآلحــاد مطلقـاً -يقــول الرشيــف املرتــى -مــن الشــيعة «ت 433ه»
حيــث قــال« :البــد يف األحــكام الرشعيــة مــن طريــق يوصــل إىل العلــم ،ولذلــك أبطلنــا العمــل
بأخبــار اآلحــاد ،ألنهــا ال توجــب علـاً وال عمـاً »...ألن راوي خــر الواحــد إذا كان عــدالً فغايــة
مــا يقضيــه الظــن بصدقــه ،ومــن ظننــت صدقــه يجــوز أن يكــون كاذبـاً»(.)45
وتابعهــم جامهــر املســترشقني مــن اليهــود والنصــارى ،ومــن ســار عــى دربهــم مــن
املســتغربني مــن ابنــاء جلدتنــا املنتســبني إىل ملتنــا(.)46
وقد استدلوا بما يأتي:
أ /من القرآن:
ـس لَـ َـك ِب ـ ِه ِعلْ ـ ٌم) اإلرساء .36ووجــه االســتدالل :إن
قولــه تعــاىلَ ( :ولَ ت َ ْقـ ُـف َمــا لَ ْيـ َ
العمــل بخــر الواحــد اقتفــاء ملــا ليــس لنــا بــه علــم؛ وشــهادة وقــول مبــا ال نعلــم ،ألن العمــل
بــه موقــوف عــى الظن.والجــواب عــى هــذا االســتدالل :إن هــذه اآليــة رد عليهــم ،ألن
القائلــن بحجيــة خــر اآلحــاد مل يقفــوا مــا ليــس لهــم بــه علــم ،بــل قــد صــح عندهــم العلــم
مــن عــدة وجــوه:
1.1اتبــاع النبــي  واصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان لخــر الواحــد والعمــل
مبقتضــاه – كــا تقــدم.
2.2انعقــاد اإلجــاع عــى حجيــة خــر الواحــد ووجــوب العمــل بــه ،واإلجــاع دليل
قطعــي ،فاتباعــه ال يكــون اتباعــا ملــا ليــس لهــم بــه علــم وال اتباعــا للظــن.

18

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

أ .زهراء صديق الجيالني

3.3ثــم إن االمتنــاع عــن التعبــد بخــر الواحــد ليــس عليــه دليــل قطعــي ،فمــن
نفــاه فإمنــا عمدتــه الظــن فيدخــل يف الــذم املذكــور يف االيــة.
4.4إن الظــن املذمــوم إمنــا هــو الظــن املبنــي عــى التخــرص والوهــم الــذي ليــس
لــه مســتند ،بخــاف الظــن الراجــح فهــو ملحــق بالقطعــي ،يف وجــوب العمــل
بــه – كــا تقــدم -ثــم الظــن املذكــور يف االيــة ورد يف ســياق ظــن املســلم بأخيــه
إذا اغتابــه أو حســده أو قصــد بــه الــر ونحــو ذلــك مــا ينقلــه الوشــاة لقصــد
إثــارة العــداوة والبغضــاء ،مــع أن أكــره غــر صحيــح ،فأمــر املؤمنــن بتجنــب
كثــر مــن هــذا الظــن وليــس يف اآليــة األمــر ببعــض الظــن اصـاً(.)47
جهود العلامء يف التأليف والدفاع عن حجية خرب اآلحاد:
يتســم اســلوب العلــاء يف دفاعهــم عــن حجيــة خــر اآلحــاد باإلســهاب واإليعــاب
والقــوة ،مــا ينبــئ عــن كــرة الدوافــع التــي دفعتهــم لإلفاضــة يف اإلســتدالل ،وأهــم هــذه
الدوافــع ثالثــة.
األول :قوة الخالف وكرثة التشغيبب اللذان يوردهام املخالفون.
الثــاين :رغبــة هــؤالء العلــاء يف اســتئصال تشــغيب املخالفــن املنكريــن لحجيــة خــر الواحــد
مطلقـاً ،أو لحجيتــه يف العقائــد.
الثالــث :خطــورة األثــر الــذي يخلفــه القــول بعــدم حجيــة خــر الواحــد مــن حيــث إفضــاؤه
إىل إنــكار معظــم الســنة ،فــإذا تــرك هــذا القــول دون تفنيــد فرمبــا يغــر بــه الكثــرون
يف رد الســنن.
وبتعــن اســتحضار هــذه الدوافــع اثنــاء تتبــع إســتدالالت العلــاء ،حتــى غــذا نبتــت
نابتــة جديــدة تدعــو اىل رفــض خــر اواحــد جملــة او اىل رفضــه يف العقائــد ووجهــت بهــذه
االدلــة املوعبــة ،واضيفــت إليهــا أدلــة أخــرى قــد تســتنبط بالنظــر يف نصــوص أخــرى يف
الــرع .وأكــر مــن أفاضــو يف افســتدالل لحجيــة خــر الواحــد مــن الســلف :اإلمــام الشــافعي
رحمــه اللــه ،ثــم اإلمــام البخــاري ،وســار كثــر مــن العلــاء عــى منوالهــا كاإلمــام أبــن
حــزم يف «اإلحــكام» وكالحافــظ ابــن عبــد الــر يف كتابــه( :جامــع بيــان العلــم وفضلــه)« .ويف
مناســبات يف كتــاب «التمهيــد» ويف كتابــه الــذي ألفــه العلــم وفضلــه« ».ويف مناســبات يف
كتــاب «التمهيــد» ويف كتابــه الــذي ألفــه يف املوضــوع بعنــوان« :الشــواهد يف إثبــات خــر
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الواحــد «الــذي قــال عنــه يف مقدمــة كتابــه «التمهيــد»« :وقــد أفــردت لذلــك كتاب ـاً موعب ـاً
كافي ـاً ،والحمــد للــه»(.)48
وكالخطيــب البغــدادي يف كتابــه« :الدالئــل والشــواهد عــى صحــة العمــل بخــر
الواحــد»(.)49
وألــف افــام الســيوطي (ت911 :ه) كتابــا يف اإلحتجــاج بالســنة ســاء« :مفتــاح
الجنــة يف اإلحتجــاج بالســنة».
أمــا االمــام الشــافعي فقــد اطــال يف اإلحتجــاج لخــر الواحــد يف ثالثــة مــن كتبــه
هــي:
«−كتاب الرسالة».
«−كتاب اختالف الحديث».
«−كتاب جامع العلم».
وذكــر الزركــي ان الشــافعي صنــف كتابــا يف غثبــات العمــل بخــر الواحــد أورد
فيــه نحــوا مــن ثالمثائــة حديــث ،وذكــر وجــوه االســتدالل فيها(.)50وقــد ســاق يف هــذه الكتــب
عـرات األدلــة يف حجيــة خــر الواحــد ،معظمهــا مــن الســنة ،وبعضهــا مــن القــرآن الكريــم
دون اســتقصاء لألدلــة كــا يفهــم مــن قولــه« :ويف تثبيــت خــر الواحــد أحاديــث يكفــي بعض
هــذا منهــا»(.)51
أمــا اإلمــام البخــاري فقــد ســاق يف صحيحــه اثنــن وعرشيــن حديثــا إلثبــات حجيــة
خــر الواحــد ،واحــد وعــرون حديثـاً مســندا ً وواحــد معلــق عــن ابــن عبــاس ،وهــي موزعــة
عــى ســتة ابــواب ،وكل بــاب مرتجــم مبــا يفيــد وجــوب العمــل بخــر الواحــد وهــي:
1.1باب ما جاء يف اجازة خرب الواحد الصدوق.
2.2باب بعث النبي  الزبري طليعة وحده.
ـي إِلَّ أَ ْن يُـ ْؤ َذنَ) اإلرساء  53فــإن
3.3بــاب قــول اللــه تعــاىل( :لَ تَ ْد ُخلُــوا بُيُــوتَ ال َّن ِبـ ِّ
أذن واحــد جــاز.
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،والصــاة والســام عــى أرشف خلــق اللــه
ســيدنا محمد .
وبعــد ،فآخــر مــا تيــر يل بعــون اللــه وتوفيقــه وقــد بذلــت أقــى الجهــد يف تتبــع
موضــوع البحــث يف مظانــه مــن كتــب اهــل الحديــث واألصــول ،وقــد عــزوت كل مــا اســتقيته
مــن هــذه األصــول اىل مصــادره ،واثبتــه يف هوامــش اســفل الصفحــات تيســرا ملــن اراد
مراجعــة ذلــك .وأويص نفــي وكل طــاب العلــم الرشعــي يف هــذا املجــال بالتــأين الشــديد،
والتحــري الدقيــق ،واإلســتفادة مــن العلــاء األجــاء ،ومناقشــتهم بــأدب وحيــاء ،فهــم ورثــة
األنبيــاء .فــإين أحمــد اللــه عــى توفيقــه إلمتــام هــذا البحــث ،كــا أســأله تعــاىل أن يجعلــه
نافع ـاً يف الدنيــا واآلخــرة إنــه ســميع مجيــب.
النتائج:
ان تقســيم الحديــث اىل متواتــر وآحــاد تقســيم طــرأ بعــد القــرن األول أعنــى بعــد
عــر الصحابــة.
إن هــذا التفريــق نشــأ عندمــا ظهــرت الفرق-والســيام املعتزلة-الذيــن جعلــوا العقــل
مقدمــا عــى القــرآن والســنة يف معرفــة األشــياء واألســتدالل.
إن الذيــن قالــوا بعــدم حجيــة حديــث اآلحــاد قــد فتحــوا البــاب عــى مرصاعيــه
ألعــداء اإلســام مــن املســترشقني وتالميذهــم املســتغربني مــن بنــي جلدتنــا وأهــل لغتنــا،
الذيــن تلقفــوا تلــك األفــكار وبنــوا عليهــا شــبهاتهم للطعــن يف الســنة ورواتهــا.
التوصيات:
1.1أقــراح إنشــاء مكتبــة بجامعــة النيلــن مبــا كتــب الســنة وعلــوم
الحديــث املختلفــة.
2.2إنشــاء مكتبــة إلكرتونيــة إســامية محققــه منقســمة تحفــظ زمــن الطالــب
الباحــث.
3.3اإلهتامم بعلم الحديث رواية ودراية لحوجة األمة املسلمة اليوم اليه.
4.4أقامة منتديات تناقش موضوعات الساعة حتى تستفيد األمة من تراثها.
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املصادر واملراجع:
(((1األعالم :خري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني -بريوت – الطبعة العارشة 1992م.
( ((2بحــوث يف تاريــخ يف الســنة املرشفــة :أكــرم ضيــاء العمــري ،دار بســاط
بــروت ،ط1405 ،4هـــ.
(((3تدريــب الـراوي يف رشح تقريــب النــواوي :عبــد الرحمــن بن أيب بكر الســيوطي،
مكتبــة الريــاض الحديثــة ،الريــاض ،تحقيــق عبــد الوهاب عبــد اللطيف.
(((4تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األمئــة األربعــة :أحمــد بــن عــى بــن حجــر
أبــو الفضــل العســقالين ،النــارش :دار الكتــاب العــريب -بــروت ،الطبعــة األوىل،
تحقيــق :إك ـرام اللــه إمــداد الحــق.
(((5تفســر الطــري الســمى جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن :محمــد بــن
جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطــري ،أبــو جعفــر ،دار الفكــر بــروت.
(((6تقريــب التهذيــب :أبــو الفضــل أحمــد بــن عــى بــن حجــر العســقالين ،تحقيــق
محمــد عوامــة ،دار الرشــيد -ســوريا ،الطبعــة األوىل 1406هـــ 1986 -م.
(((7التقريـرات الســنية رشح املنظومــة البقونيــة يف مصطلــح الحديــث :حســن محمد
املشــاط ،تحقيــق فــواز أحمــد ،دار الكتــاب العــريب -بــروت ،ط1417 ،4هـ.
(((8تهذيــب اآلثار:أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الطحــاوي ،دار الكتــب العلميــة-
بــروت 1978م.
(((9تهذيــب التهذيــب :أحمــد بــن عــى بــن حجــر ابــو االفضــل العســقالين ،دار
الفكــر -بــروت ،الطبعــة األوىل1404 ،هـــ.
((1(1تهذيــب الكــال يف اســاء الرجــال ،يوســف بــن الــزيك عبــد الرحمــن أبــو الحجاج
املــزي ،تحقيــق بشــار عــواد معروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت 1400هـ.
((1(1جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل :ابــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي
أبــو ســعيد العــايئ ،النــارش :عــامل الكتــب -بــروت ،الطبعــة الثانيــة1407 ،هـــ -
1986م ،تحقيــق :حمــدي عبــد املجيــد الســلفي.
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املصادر واملراجع:
(((1محمد ابن ادريس الشافعي ،الرسالة  ،ط،1القاهرة 1358هـ ص .444 – 443
(( (2أنظــر :اإلحــكام ألبــن حــزم  ،18/1ج ،2ص  ،98دار الطاعــة – ت 456 :املزيــة .واإلحــكام
لألمــدي  ،58/2ج ، 2ص  ، 58املكتبــة اإلســامية  ،ص .1402
(( (3أنظر روح املعاين  ،146/26اإلحكام لألمدي  ، 58/2مصدر سابق.
(((4اإلحكام  100/1مرجع سابق.
(((5أنظــر :املحصــول لل ـرازي  509/1/2ومــا بعدهــا ،واإلحــكام لآلمــدي  56/2ومــا بعدهــا،
والتمهيــد للكلــوذاين  46/3ومــا بعدهــا.
(((6فتح الباري .134/13
(((7أخرجــه اإلمــام الشــافعي يف الرســالة ص  406 – 124 – 123والبخــاري يف كتــاب الواحــد
بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــر الواحــد  ...وغريهــا.
(((8يف الرسالة من فضيح ومتر ،والفضيخ رشاب يتخذ من الرب.
(((9املهراس حجر مستطيل منقور يدق فيه ،ويتوضا مه.
((1(1أخرجــه البخــاري يف أخبــار بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــر الواحــد ...والشــافعي يف
الرســالة ص .409
((1(1أنظر :الرسالة ص .410 – 406
((1(1فتح الباري .276/27
((1(1السابق  – 276/27مرجع سابق.
((1(1الرسالة ص  -414مرجع سابق.
((1(1انظر السابق ص .418 – 414
((1(1الربهان للجويني  ، 600/1مصدر سابق.
((1(1أنظــر الحديــث يف جامــع الرتمــزي كتــاب الفرائــض بــاب مــا جــاء يف مـراث الجــدة،
ويف غــره.
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( (1(1أخرجه الشافعي يف الرسالة ص  426وانظر ايضااألم  – 44/6مرجع سابق.
((1(1السابق  ،ص .429
((2(2اختالف الحديث بهامش األم .20/7
((2(2الرسالة  ،ص .439 – 438
((2(2السابق  ،ص .439
((2(2السابق  ،ص .457 – 456
((2(2انظر التمهيد ½ .مرجع سابق.
((2(2فتح الباري  – 270/27مرجع سابق.
((2(2اإلحــكام  ،64/2ومثلــه قــول الكلــوذاين والحنبــي :أجمــع الصحابــة  عنهــم عــى
قبــول خــر الواحــد ،التمهيــد يف اصــول الفقــه .54/3
((2(2الربهــان  ، 601 – 600/1وأضــاف الزركــي اىل هذيــن مســلكا ثابتــا وهــو « :ان
العمــل بخــر الواحــد يقتــي رفــع رضر مظلــوم فــكان العمــل واجبــاً « ...البحــر
املحيــد .260/1
((2(2اإلحكام  -103/1لآلمدى – مرجع سابق.
( (2(2الربهان  – 105/1مرجع سابق.
((3(3مخترص الصواعق املرسلة ص  – .479مرجع سابق
((3(3انظــر :ســنن ايب داؤود كتــاب الفرائــض بــاب يف الحــدة ،وســنن الرتمزيــي كتــاب
الفرائــض بــاب مــا جــاء يف م ـراث الجــدة.
((3(3أنظــر صحيــح البخــاري يف كتــاب األســتئذان بــاب التســليم واالســتئذان ثالثــا:
وصحيــح مســلم كتــاب االدب بــاب االســتئذان.
( (3(3انظر قصتها يف صحيح مسلم كتاب الطالق باب املطلقة ثالث ال نفقة لها.
( (3(3انظــر :ســنن ايب داؤود كتــاب النــكاح بــاب فيمــن تــزوج ومل يســم صدقــا حتــى
مــات وســنن الرتمــزي كتــاب النــكاح بــاب مــا جــاء يف الرجــل يتــزوج امــرأة فيمــوت عنهــا
قبــل ان يفــرض لهــا.
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((3(3انظر :تقريب الراوي  73/1وما بعدها.
((3(3الرسالة  ،ص  – 433مرجع سابق.
((3(3انظر :الربهان .610 – 609/1
((3(3الرسالة ص .458
((3(3انظر السابق ص .610 – 458
((4(4جامع العلم بهامس االم .256/7
((4(4انظر تفصيل هذا الرد يف االحكام البن حزم  ،104/1ومخترص الرسالة  ،ص .462
((4(4وجوب األخذ بحديث اآلحاد فيالعقيدة للشيخ األلباين  ،ص .13
((4(4مرجع سابق  ،ص 114
((4(4مدى االحكام مرجع سابق  107/1مرجع سابق.
((4(4اصول الفقه للمظفر السمعاين .70/1
( (4(4أنظــر الســنة ومكانتهــا مــن الترشيــع للدكتــور مصطفــى الســباعي ،ودفــاع عــن
الســنة للدكتــور محمــد ايب شــهبة ،واألضــواء الكاشــفة ملــا يف كتــاب اضــواء عــى الســنة
مــن الزلــل والتضليــل واملجازفــة للشــيخ عبــد الرحمــن املعلمــي ،توثيــق الســنة يف
القــرن الثــاين الهجــري للدكتــور رفعــت فــوزي  ،حجيــة الســنة للدكتــور عبــد الغنــي
عبــد الخالــق ،دراســات يف الحديــث النبــوي للدكتــور محمــد مصطفــى االعظمــي ،الســنة
النبويــة يف كتابــات اعــداء االســام لعــاد الديــن الســيد الرشبينــي ،وأنظــر :اصــول الفقــه
املحمــديلشــاخت -ترجمــة األســتاذ الصديــق بشــر.
((4(4أنظر :أخبار اآلحاد لشيخنا عبد الله الجربين  ،مصدر سابق  ،ص 87
( (4(4التمهيد /ابن عبد الرب ،الجزء الخامس ،ص  ،116طبعة ،وزارة االوقاف ،ت ،463:املغرب
((4(4كتابــه الكفايــة يف علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي  ،ص ،66املكتبــة العلميــة ،
ق 463بــروت.
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((5(5لبحــر املحيــط للزركــي ج ،1ص  ،261قــال ذكــر يف اولــه الحديــث املشــهور( :رحــم
اللــه امــرأَ ســمع مقالتــي )...فاعــرض أبــو داؤود وقــال اثبــت خــر الواحــد بخــر الواحــد،
والشــئ ال يثبــت بنفســه ...قــال االصحــاب :هــذا الــذي ذكــره باطــل ،فــإن الشــافعي مل
يســتدل بحديــث واحــد ،وامنــا ذكــر نحــوا مــن ثالمثائــة حديــث وذكــر وجــوه االســتدالل
فيهــا فاملجمــوع هــو الــدال عليــه« ...البحــر املحيــك « ت7946:ه.
( (5(5الرسالة -الشافعي  ،ص  ،456مرجع سابق.
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المتواتر علو اإلسناد وأثره في قوة المتن
د.أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم أستاذ أصول الفقه املشارك – كلية الرشيعة والقانون
جامعة دنقال
د.حلي�تي إمساعي��ل حمم��د أمح��د

أستاذ مساعد – قسم السنة وعلوم الحديث
جامعة امللك خالد اململكة العربية السعودية

املستخلص:
هدفــت الدراســة لتُبــن أن علــو اإلســناد مــا امتــازت بهــا األمــة اإلســامية
مــن بــن ســائر األمــم الســابقة ،وإن لعلــو اإلســناد أث ـرا ً عــى قــوة املــن .ويتمثــل
الهــدف مــن هــذا البحــث يف معرفــة أثــر علــو اإلســناد يف قــوة املــن ،بــل وأثرهــا يف
حفــظ ديننــا الحنيــف مــن التغيــر والتبديــل ..وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف بيــان
دور اإلســناد وعلــوه يف قــوة املــن ،وأثــره يف ضبــط الســنة النبويــة وحفظهــا .ومــن
أهــم األهــداف املرجــوة مــن البحــث بيــان رشف هــذه األمــة وبيــان اختصاصهــا
باإلســناد .اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج االســتقرايئ التحليــي بالرجــوع إىل أُم ّهــات
كتــب مصطلــح الحديــث وعلــم الجــرح والتعديــل ،واللغــة واملراجــع الحديثــة لتوفــر
املــادة العلميــة املتعلقــة باملوضــوع .وخلصــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا :أ ّن
العلــم مبصطلــح الحديــث ،ومعرفــة درجــة الحديــث مــن حيــث الصحــة والضعــف،
وعلــو الســند مــا يــدل عــى حفــظ اللــه تعــاىل لهــذا الديــن.
الكلامت املفتاحية  :اإلسناد  ،املنت  ،نقد املنت  ،علامء الحديث ،القواعد املقررة.
Abstract:
The study aimed to show that the high isnad
is what distinguished the Islamic nation among
all the previous nations, and that the high chain of
transmission had an impact on the strength of the
text. The aim of this research is to know the effect of
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the highness of the chain of narrators on the strength of the
text, and even its impact on preserving our true religion
from change and alteration.. The problem of the study is to
clarify the role of the chain of transmission and its loftiness
in the strength of the text, and its impact on controlling
and preserving the Prophetic Sunnah. One of the most
important objectives of the research is the statement of the
honor of this nation and its specialization with attribution.
The study relied on the inductive-analytical approach by
referring to the mothers of the books of the term hadith
and the science of wound and modification, language and
modern references to provide the scientific material related
to the subject. The study concluded with several results,
including: the knowledge of the term hadith, knowledge of
the degree of hadith in terms of validity and weakness, and
the highness of the chain of transmission, which indicates
God Almighty’s protection of this religion.
Keywords: isnad, text, criticism of the text, hadith
scholars, established rules
:مقدمة
مــن املعلــوم أن اللــه ســبحانه وتعــاىل اختــص هــذه األمــة بخصائــص بعديــدة ومــن
أهمهــا رشف اإلســناد وعلــوه فقــد جعــل اللــه تعــاىل علــو اإلســناد طريــق ووســيلة مــن
 ولــوال اإلســناد لقــال مــن،وســائل حفــظ ديننــا الحنيــف مــن التغيــر والتبديــل والتحريــف
 بــل إن اإلســناد طريــق مــن طــرق الرتجيــح عنــد وقــوع التعــارض‘ إذ أن مــا عــا،شــاء مــا شــاء
.إســناده قــوي متنــه فيقــدم عــى غــره
:ًتعريف اإلسناد لغة واصطالحا
:اإلسناد لغة
 وهــو مــا،اإلســناد يف اللغــة مــن الســند وهــو كل مــا يُســتند إليــه ويُعتمــد عليــه
.)1( ويقــال فــان ســند أي معتمد، ألن امل ُســند يرفعــه إىل قائلــه،ارتفــع وعــا مــن ســفح الجبــل
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والس ـ َند املــكان املرتفــع قليـ ًـا
مــا ارتفــع يف أصــل الجبــل ،وهــو أيض ـاً املرت ِفــع عــن الــواديَّ .
ومــن الرمــل أيضـاً والجميــع :األســناد ،قــال النابغــة:
يــا دار ميــة بالعليــاء فالســ َند  ...أقــوت وطــال عليهــا ســالف األبدويقــال :فــان
َسـ َن ِدي :أي الــذي أســتند إِليــه ،ومــن ذلــك قيــل يف تأويــل الرؤيــا :إِن الســند والجبــل :رجــل
منيــع قــوي فمــن مت َّكــن منهــا مت َّكــن مــن رجــل كذلــك( .)2فعليــه فــإن اإلســناد لغــة يكــون
عــى معــانٍ منهــا :إمالــة الــيء إىل الــيء حتــى يعتمــد عليه.ويــأيت أيضــا مبعنــى :رفــع
القــول إىل قائلــه ونســبته إليــه.
تعريف اإلسناد اصطالحاً :والسند اصطالحا :يأتي ملعان:
	)أ(إعانــة الغــر كاملريــض مثــا بتمكينــه مــن التــويك عــى املســند ونحــوه إســناد
الظهــر إىل الــيء.
)ب(مــا يذكــر لتقويــة القضيــة املدعــاة .والــكالم فيــه تحــت عنــواين اإلضافــة ،ومنــه
قولهــم :إســناد الطــاق إىل وقــت ســابق.
)ج(وعند علامء الحديث :الطريق املوصل إىل منت الحديث.
(.)3
	)د( وعرفه الجرجاين :بأنه ما يكون املنع مبنيّا عليه ،أي :ما يكون مصححاً لورود
املنع إما يف نفس األمر أو يف زعم السائل(.)4
إن لإلســناد يف اصطــاح املحدثــن عــدة تعاريــف وهــي  :عرفــه الحافــظ ابــن حجــر
العســقالين فقــال (( :اإلســناد  :حكايــة طريــق املــن))( .)5ومعنــى الحكايــة عــن الطريــق،
اإلخبــار عنــه وذكــره  .وقيــل  :اإلســناد (هــو اإلخبــار عــن طريــق املــن)( ،)6ومعنــى اإلخبار عن
طريــق املــن  ،حكايــة رجــال الحديــث .وقيــل  :اإلســناد (هــو الطريــق املوصــل إىل املــن)(.)7
أهمية اإلسناد:
لقــد اهتــم املحدثــون باإلســناد وذلــك لكونــه طريــق معرفــة الحديــث الرشيــف ،
ثــاين أدلــة أحــكام الــرع يف اإلســام  ،والتــايل للقــرآن الكريــم يف الــرف واألفضليــة كــا أن
رشف اإلســناد آت مــن مثرتــه وغايتــه  ،وهــي متييــز مــا صــح مــن حديــث النبــي صــى اللــه عليه
وســلم عــا مل يصــح عنــه .فمــدار قبــول الحديــث غالبـاً مــا يعتمــد عــى إســناده ولهــذا قــال
القــايض عيــاض :اعلــم أوالً أن مــدار الحديــث عــى اإلســناد فيــه تتبــن صحتــه ويظهر اتصالــه(.)8
وقــال ابــن األثــر :اعلــم أن اإلســناد يف الحديــث هــو األصــل وعليــه االعتــاد ،وبــه تعــرف صحته
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وســقمه( .)9وقــال شــعبة بــن الحجــاج :إمنــا يعلــم صحــة الحديــث بصحــة اإلســناد( )10واإلســناد
ســاح املؤمــن يقاتــل بــه أهــل الجهــل والضــال ولهــذا قــال ســفيان الثــوري :اإلســناد ســاح
املؤمــن فــإذا مل يكــن معــه ســاح فبــأي يشء يقاتــل( .)11فاإلســناد علـ ٌم ال بــد منــه حتــى ال يُقــال
عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا مل يقلــه وقــال عبــد اللــه بــن املبــارك :اإلســناد
مــن الديــن ولــوال اإلســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء( .)12وإن مــا يــدل عــى أهميــة اإلســناد أنــه
طريــق مــن طــرق صيانــة الحديــث النبــوي مــن أي نقــص أو زيــادة أو تحريــف أو تبديــل.
وتظهــر أهميــة اإلســناد جليـاً يف كونــه مــا يســاعد الفقهــاء عــى عمليــة االســتنباط مــن األخبار
املرويــة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم .فاإلســناد مرجــع املحدثــن ومعــن ثــر ومنبــع
أســايس إلعطــاء كل حديــث حقــه ،ومعرفــة مســميات الحديــث وأقســامه وأنواعــه ومراتبــه،
ومعرفــة الــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيمــن يقبــل حديثــه ومــن ال يُقبــل.
أقسام السند:
ملــا كان الســند منــه مــا يكــون عاليـاً ومنــه مــا يكــون نــازالً ،كانــت األفضليــة للعــايل
إذ أنــه أقــرب إىل الصحــة وأن تطــرق الخطــأ إليــه يكــون نــادرا ً إذ أن جميــع النقلــة مــن
املوثــوق بهــم ،لــذا قســم علــاء الحديــث الســند إىل قســمني مــن حيــث العلــو والنــزول:
القسم األول :اإلسناد العالي:
()13
وهــو الــذي قلــت الوســائط يف ســنده  .وعلــو اإلســناد يُبعــد الحديــث عــن الخلــل،
ولهــذا قــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل :اإلســناد العــايل ســنة عمــن ســلف( .)14وقيــل ليحيــى بــن
معــن يف مــرض موتــه :مــا تشــتهي؟ قــال  :بيــت خــال وإســناد عــال( .)15ولهــذا دعــت رغبــات
كثــر مــن األمئــة النقــاد والجهابــذة الحفــاظ إىل الرحلــة إىل أقطــار البــاد طلبـاً لعلــو اإلســناد.
وألن علــو اإلســناد يبعــد الحديــث عــن الخلــل ،والعلــو خمــس مراتــب:
األوىل:
أجلهــا القــرب مــن النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم بعــدد أقــل مــن إســناد صحيــح
فــإن قــرب اإلســناد قربــة إىل اللــه عــز و جــل.
الثانية:
العلو والقرب من إمام من أمئة الحديث وأن كرث العدد منه إىل النبي .
الثالث:
العلــو بالنســبة إىل روايــة مصنــف كتــاب مــن الكتــب املعتمــدة وهــو مــا أكــر
اعتنــاء املتأخريــن بــه يف املوافقــات واألبــدال واملســاواة واملصافحــة فاملوافقــة أن يقــع لــك
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حديــث عــن شــيخ املصنــف مــن طريــق هــي أقــل عــددا مــن طريقــك مــن جهتــه مثــل أن
يجتمــع ســندك وســند مســلم يف قتيبــة عــن مالــك والبــدل أن يقــع ذلــك يف شــيخ شــيخه بــأن
يجتمــع ســندك وســند مســلم يف مالــك مثــا وقــد يســمى موافقــة أيضــا بالنســبة إىل شــيخ
شــيخه واملســاواة أن يكــون بينــك وبــن الصحــايب يف العــدد مــا بــن مســلم مثــا وبينــه وهــو
نــادر يف زماننــا واملصافحــة أن يقــع ذلــك لشــيخك فتكــون كمــن صافــح مســلام بــه وأخــذه
عنــه وهــو قليــل أيض ـاً ووقــع لنــا طائفــة منهــا فــإن وقعــت املســاواة لشــيخ شــيخك كان
مصافحــة لشــيخك ثــم كذلــك لشــيخ شــيخ شــيخك وهــو كثــر يف شــيوخنا ومثــل هــذا العلــو
إمنــا يكــون لنــزول روايــة ذلــك اإلمــام فلــوال نزولــه ملــا عــا لــك.
الرابعة:
العلــو بتقــدم وفــاة ال ـراوي ذكــره أبــو يعــي الخليــي فمــن روى عــن ثالثــة عــن
الشــافعي عــن مالــك أعــى ممــن روى عــن ثالثــة عــن قتيبــة عــن مالــك لتقــدم وفــاة
الشــافعي عــى وفــاة قتيبــة بســت وثالثــن ســنة أمــا العلــو املســتفاد مــن تقــدم وفــاة الشــيخ
مــن غــر نظــر إىل قياســه بـراو آخــر فقــد حــده الحافــظ أبــو الحســن بــن جوصــاء بخمســن
ســنة وقــال إســناد خمســن ســنة مــن مــوت الشــيخ إســناد علــو وحــده أبــو عبــد اللــه بــن
منــده بثالثــن ســنة قــال إذا مــر عــى اإلســناد ثالثــون ســنة فهــو عــال.
الخامسة:
العلــو بتقــدم الســاع إمــا مــن شــيخني أو مــن شــيخ واحــد فــاألول أعــى وإن تســاوى
العــدد واتحــد الشــيخ فمــن ســمع مــن ســتني ســنة أعــى ممن ســمع مــن أربعــن ســنة(.)16
القسم الثاني :اإلسناد النازل:
وهــو الــذي كــرت وســائطه يف ســنده( .)17وهــو ضــد العــايل ويعــرف النــازل مبقارنتــه
بســند آخــر ،فبالنســبة للســند اآلخــر هــو نــازل لكــرة رجالــه ،والنــزول نوعــن :نــزول الصفــة
وهــو أن يكــون الــرواة أضعــف يف الضبــط أو العدالــة مــن الــرواة يف إســناد آخــر.
اختــاف علــاء الحديــث يف تقديــم اإلســناد العــايل عــى النــازل والعكــس مــع
بيــان الراجــح:
املتتبــع لكتــب مصطلــح الحديــث يجــد الخــاف البـ ّـن بينهــم يف تقديــم اإلســناد
العــايل عــى النــازل ،وبعضهــم يقــدم النــازل عــى العــايل ولــكل حججــه ودالئلــه فمنــه.
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أفضلية العلو على النزول:
ـوب فيــه ،وذلــك ألنــه أقــرب إىل
ـوب مرغـ ٌ
مــا ســبق علمنــا أن اإلســناد العــايل مطلـ ٌ
الصحــة وأبعــد عــن الخطــأ و الزلــل بخــاف اإلســناد النــازل فإنــه أقــرب إىل الخطــأ وأبعــد
ـرض للخطــأ والزلــل وذلــك لكــرة الوســائط .وقــد امتــدح علــاء الحديــث
عــن الصــواب ،ومعـ ٌ
علــو اإلســناد فقــد قــال إمــام املحدثــن اإلمــام أحمــد بــن حنبــل :طلــب اإلســناد العــايل ُســنة
عمــن ســلف( .)18وقــال عــي بــن املدينــي :النــزول شــؤم( .)19وقــال يحــي بــن معــن :الحديــث
بنــزول كالقريحــة يف الوجــه(.)20
أفضليــة اإلســناد النــازل عــى اإلســناد العــايل :ولقــد فضــل بعــض علــاء مصطلــح
الحديــث اإلســناد النــازل عــى اإلســناد العــايل كــا حــكاه الحافــظ العراقــي :أن التنزيــل يف
اإلســناد أفضــل وحجتهــم أنــه كلــا زاد الــرواة كان االجتهــاد أكــر فيكــون األجــر عــى قــدر
املشــقة( .)21ومــن أســباب تقديــم اإلســناد النــازل عــى العــايل عنــد الــرواة مــا يــي:
1.1نســيان ال ـراوي حديثــه الــذي حــدث بــه :فقــد يضطــر ال ـراوي للنــزول عنــد
روايــة أحاديثــه فريويهــا عــن تالميــذه عــن نفســه أي عــن األصاغــر بســبب
النســيان ،ويقــول ابــن الصــاح :وقــد روى كثــر مــن األكابــر أحاديــث نســوها
بعدمــا حدثــوا بهــا عمــن ســمعها منهــم فــكان أحدهــم يقــول :حدثنــي فــان
عنــي عــن فــان( .)22وقــد صنــف علــاء الحديــث فيمــن حــدث ونــي.
2.2تثبــت الـراوي مــن حديثــه :فــإن بعــض الــرواة إذا أراد التثبــت مــن حديثــه رواه
مرتــن مــرة عاليـاً شــيخه األول ومــرة نــازالً عــن الــذي ثبتــه فيــه.
3.3كراهيــة الروايــة عــن أهــل البــدع وعــن املجروحــن من الضعفــاء :ومن األســباب
التــي دعــت املحدثــن إىل تقديــم اإلســناد النــازل كراهيتهــم الروايــة عــن أهــل
البــدع واألهــواء ،وكذلــك كراهيتهــم الروايــة عــن املجروحــن والضعفــاء وذلــك
ألنهــم ليســوا بأهــل لحمــل الحديــث وروايتــه وقــال املعلمــي :املعــروف عــن
أكــر املتحفظــن إمنــا يتقــون الروايــة عــن الضعفــاء بــا واســطة ،وكث ـرا ً مــا
يــروون عــن متقدمــي الضعفــاء بواســطة(.)22
4.4الوقــوف عــى زيــادة ألفــاظ يف اإلســناد النــازل :إذا كان للحديــث أكــر مــن
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روايــة فــروي املحــدث روايــة بإســناد نــازل ألن فيهــا ألفــاظ غــر مذكــورة يف
اإلســناد العــايل فريويهــا عــى الوجهــن عاليــة ونازلــة(.)23
()24
ومن أسباب تقديم اإلسناد النازل على العالي عند املصنفني:
أوالً :االعتنــاء مبغايــرة الطــرق عنــد تغــر األحــكام :فقــد جــرت عــادة بعــض املصنفــن كاإلمــام
البخــاري أن يُكــرر الحديــث الواحــد يف أكــر مــن موضــع يف صحيحــه فريويــه عالي ـاً
ونــازالً ومقصــد البخــاري يف نزولــه مــن بــاب االعتنــاء مبغايــرة الطــرق عنــد تغــر
األحــكام ،فمنهــج اإلمــام البخــاري قائــم عــى تكــرار الحديــث الواحــد يف أبــواب
متفرقــة لبيــان حكــم فقهــي يناســب الحديــث املــروي مــع مالحظــة أنــه ال يعيــد
الحديــث الواحــد بالســند واملــن نفســه بــل يــأيت كل مــرة بفائــدة(.)25
ثانيـاً :إذا كان ســياق الروايــة النازلــة تامـاً وكان ســياق الروايــة النازلــة مختـرا ً :وأحيانـاً يروي
املصنــف الحديــث عالي ـاً ونــازالً ،إذا كان ســياق إحــدى الروايتــن أتــم مــن األُخــرى،
كأن يكــون ســياق الروايــة العاليــة مختـرا ً وســياق الروايــة النازلــة مطــوالً .فمثـاً قــال
البخــاري :حدثنــا أبــو الوليــد ،حدثنــا شــعبة ،عــن أيب إســحاق ،قيــل للـراء :وأنــا أســمع
أوليتــم مــع النبــي  يــوم حنــن؟ فقــال :أمــا النبــي  فــا كانــوا رمــاة ،فقــال:
((أنــا النبــي ال كــذب ،أنــا ابــن عبــد املطلــب))( .)26ثــم أســنده نــازالً حدثنــي محمــد
بــن بشــار ،حدثنــا غنــدر ،حدثنــا شــعبة ،عــن أيب إســحاق ،ســمع الـراء ،وســأله رجــل
مــن قيــس أفررتــم عــن رســول اللــه  يــوم حنــن؟ فقــال :لكــن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم مل يفــر ،كانــت هــوازن رمــاة ،وإنــا ملــا حملنــا عليهــم انكشــفوا،
فأكببنــا عــى الغنائــم ،فاســتقبلنا بالســهام ،ولقــد رأيــت رســول اللــه عــى بغلتــه
البيضــاء ،وإن أبــا ســفيان بــن الحــارث آخــذ بزمامهــا ،وهــو يقــول(( :أنــا النبــي ال
كــذب)) قــال إرسائيــل ،وزهــر(( :نــزل النبــي  عــن بغلتــه))(.)27
ثالث ـاً :الوقــوف عــى تســمية املقصــود بالتحديــث يف اإلســناد النــازل( :)28فقــد ينــزل بعــض
املصنفــن يف األســانيد ،ألن الروايــة النازلــة فيهــا تســمية املقصــود بالتحديــث يف الســند
وذلــك غــر موجــود يف الروايــة العاليــة ،فقــد أســند البخــاري يف أبــواب التطــوع مــن
الصحيــح بــاب مــا جــاء يف التطــوع مثنــى مثنــى فقــال :حدثنــا قتيبــة ،قــال :حدثنــا
عبــد الرحمــن بــن أيب املــوايل ،عــن محمــد بــن املنكــدر ،عــن جابــر بــن عبــد اللــه
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ريض اللــه عنهــا ،قــال (( :كان رســول اللــه  يعلمنــا االســتخارة يف األمــور كلهــا ،كــا
يعلمنــا الســورة مــن القــرآن ،يقــول « :إذا هــم أحدكــم باألمــر ،فلريكــع ركعتــن مــن غــر
الفريضــة ،ثــم ليقــل :اللهــم إين أســتخريك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك ،وأســألك مــن
فضلــك العظيــم ،فإنــك تقــدر وال أقــدر ،وتعلــم وال أعلــم ،وأنــت عــام الغيــوب ،اللهــم
إن كنــت تعلــم أن هــذا األمــر خــر يل يف دينــي ومعــايش وعاقبــة أمــري أو قــال عاجــل
أمــري وآجلــه فاقــدره يل ويــره يل ،ثــم بــارك يل فيــه ،وإن كنــت تعلــم أن هــذا األمــر
رش يل يف دينــي ومعــايش وعاقبــة أمــري  -أو قــال يف عاجــل أمــري وآجلــه فارصفــه عنــي
وارصفنــي عنــه ،واقــدر يل الخــر حيــث كان ،ثــم أرضنــي « قــال :ويســمي حاجتــه))(.)29
ورواه البخــاري أيض ـاً يف كتــاب الدعــوات بــاب الدعــاء عنــد االســتخارة فقــال :حدثنــي
إبراهيــم بــن املنــذر ،حدثنــا معــن بــن عيــى ،حدثني عبــد الرحمن بــن أيب املــوايل ،قال:
ســمعت محمــد بــن املنكــدر ،يحــدث عبــد اللــه بــن الحســن يقــول :أخــرين جابــر بــن
عبــد اللــه الســلمي ،قــال :كان رســول اللــه  يعلــم أصحابــه االســتخارة يف األمــور كلها،
كــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن يقــول (( :إذا هــم أحدكــم باألمــر فلريكــع ركعتــن مــن
غــر الفريضــة ،ثــم ليقــل :اللهــم إين أســتخريك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك ،وأســألك من
فضلــك فإنــك تقــدر وال أقــدر ،وتعلــم وال أعلــم ،وأنــت عــام الغيــوب ،اللهــم فــإن كنــت
تعلــم هــذا األمــر ثــم تســميه بعينــه خـرا ً يل يف عاجــل أمــري وآجلــه قــال :أو يف دينــي
ومعــايش وعاقبــة أمــري فاقــدره يل ويــره يل ،ثــم بــارك يل فيــه ،اللهــم وإن كنــت تعلــم
أنــه رش يل يف دينــي ومعــايش وعاقبــة أمــري أو قــال :يف عاجــل أمــري وآجلــه فارصفنــي
عنــه ،واقــدر يل الخــر حيــث كان ثــم رضنــي بــه))(.)30
تعريف املتن لغة:
()31
املــن يف اللغــة يطلــق عــى عــدة معــان منهــا :مــا ارتفــع وصلــب مــن األرض .
ومــن الــيء صلبــه(..)32
تعريف املتن اصطالحاً:
فقــد عرفــه بــدر الديــن ابــن جامعــة بقولــه  :هــو مــا ينتهــي إليــه غايــة الســند مــن
الــكالم( .)33ومــن تعريــف علــاء مصطلــح الحديــث للمــن أيضـاً :فهــو ألفــاظ الحديــث التــي
تقــوم بهــا املعــاين(.)34
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د .أشرف إبراهيم عبداهلل إبراهيم – د.حليتي إسماعيل محمد أحمد

مقاييس نقد املتن عند املحدثني:
وضع علامء الحديث طرقاً ووسائل لنقد متون األحاديث فمن هذه الطرق والوسائل:
أوالً :عــرض الحديــث عــى القــرآن( :)35مــن املقاييــس التــي اســتخدمها املحدثــون لنقــد مــن
الحديــث يف متنــه عــرض الحديــث عــى القــرآن الكريــم فــإن كان مخالف ـاً لكتــاب
اللــه تعــاىل مخالفــة ال ميكــن معهــا الجمــع بينهــا وال معرفــة املتأخــر حتــى ميكــن
الحكــم بنســخ املتقــدم ُّرد الحديــث ومحكــم عليــه بالضعــف أو الوضــع ،ومــن أمثلــة
األحاديــث هــذه األحاديــث مــا رواه أبــو هريــرة  قــال :قــال رســول اللــه ( :ال
يدخــل الجنــة ولــد زنــا ،وال والــده ،وال ولــد ولــده)( .)36قــال اإلمــام ابــن الجــوزي:
ثــم أي ذنــب لولــد الزنــا حتــى مينعــه مــن دخــول الجنــة ،فهــذه األحاديــث تخالــف
األصــول ،قــال تعــاىلَ ((:ولَ ت َ ـ ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ ـ َرى))( .)37ومــن ذلــك الحديــث الــذي
ذُكــر فيــه مقــدار عمــر الدنيــا وأنهــا ســبعة آالف ســنة ،قــال اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة:
هــذا مــن أبــن الكــذب ألنــه لــو كان صحيحــا لــكان كل أحــد عاملــا أنــه قــد بقــي
للقيامــة مــن وقتنــا هــذا مئتــان وأحــد وخمســون ســنة( .)38فالحديــث مخالــف
الســا َع ِة أَيَّــا َن ُم ْر َســا َها قُـ ْـل
لرصيــح القــرآن الكريــم ،كــا قــال تعــاىل(( :يَ ْسـأَلُون ََك َعــنِ َّ
السـ َـا َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َل تَأْتِي ُكـ ْم
إِنَّ َــا ِعلْ ُم َهــا ِع ْنـ َد َر ِّب َل يُ َجلِّي َهــا لِ َوقْ ِت َهــا إِ َّل ُهـ َو ث َ ُقلَـ ْ
ـت ِف َّ
ـر ال َّنـ ِ
ـاس
ـي َع ْن َهــا قُـ ْـل إِنَّ َــا ِعلْ ُم َهــا ِع ْنـ َد اللَّـ ِه َولَ ِكـ َّن أَكْـ َ َ
إِلَّ بَ ْغتَـ ًة يَ ْسـأَلُون ََك كَأَنَّـ َـك َح ِفـ ٌّ
الســا َع ِة َويُ َنـ ِّز ُل الْ َغيْــثَ
لَ يَ ْعلَ ُمــونَ))( .)39وكــا يف قولــه تعــاىل(( :إِ َّن اللَّـ َه ِع ْنـ َد ُه ِعلْـ ُم َّ
ـس ِب ـأَ ِّي
َويَ ْعلَ ـ ُم َمــا ِف الْ َ ْر َحـ ِ
ـب َغ ـ ًدا َو َمــا تَـ ْدرِي نَ ْفـ ٌ
ـام َو َمــا ت َـ ْدرِي نَ ْفـ ٌ
ـس َمــاذَا تَك ِْسـ ُ
أَ ْر ٍض تَ ُــوتُ إِ َّن اللَّ ـ َه َعلِي ـ ٌم َخ ِب ـ ٌر))(.)40
ثانياً :ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه:
ركاكــة لفــظ الحديــث مــا ال يشــبه كالم األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام ،فــإن نبينــا صــى
اللــه عليــه وســلم ال ينطــق عــن الهــوى ،وأُعطــي جوامــع الكلــم وأُختــر لــه الــكالم
اختصــارا ً ،فكيــف مبــن هــذه صفاتــه أن يقــول كالمـاً فيــه ركاكــة  ،فهــذا مــا ال يقبلــه
الحــس والتجربــة ،وقــد جمــع علــاء الحديــث األحاديــث املوضوعــة واملكذوبــة
فأســانيدها ضعيفــة ومتونهــا فيهــا ركاكــة(.)41
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ثالثاً :مخالفة الحديث لألصول الرشعية والقواعد املقررة:
إن مخالفــة الحديــث لألصــول الرشعيــة والقواعــد املقــررة أو املفاهيــم والتصــورات
التــي ُعهــد مــن الشــارع االعتنــاء بهــا وتثبيتهــا يف نفــوس النــاس دليــل عــى عــدم
صحتــه ( . )42وبالتــايل نفــي نســبته إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ألن االتفــاق
بــن أصــول الرشيعــة وقواعدهــا وأحكامهــا هــو األمــر الــذي ال ميكن أن تشــوبه شــائبة
وال ينقضــه خــر مهــا بلــغ إســناده مــن الصحــة(.)43
علو اإلسناد وأثره على قوة املتن:
مــن املعلــوم أن اإلســناد مــن خصائــص هــذه األمــة  ،وقــد أخــرت النصــوص النبويَّــة
الثابتــة عــن وقوعــه قبــل أن يعرفــه النــاس ،وقــد وقــع الخــاف بــن ُعلــاء مصطلــح الحديــث
يف أثــر علــو اإلســناد عــى قــوة املــن؟ وهــل صحــة اإلســناد تقتــي صحــة املــن أم ال؟ وهــل
لعلــو اإلســناد أثــر يف قــوة املــن وأنواعــه؟
فجمــل اختــاف علــاء مصطلــح الحديــث يف أثــر علــو اإلســناد عــى قــوة املــن
ميكــن إجاملــه يف التــايل:
القول األول :أن صحة اإلسناد وعلوه تقتضي صحة املتن:
ذهــب بعــض املحدثــن أن صحــة اإلســناد تقتــي صحــة املــن وعلــوه إذا توفــرت
الــروط وانتفــت املوانــع .فــإن صحــة اإلســناد تســتلزم صحــة املــن وعلــوه يف نفــس األمــر
ال يف ظاهــره ،وهــذا يــدل عــى أن اإلســناد إن صــح حقيقــة أمــره فــإن متنــه يكــون صحيحـاً
بداهــة ألن حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد وقــع حقيقــة يف الخــارج ويبقــى عندنــا
الوســائط ،فــإن كان اإلســناد كلــه قــد ضبــط الحديــث عــى وجهــه فقــد صــح اإلســناد واملــن
جميع ـاً ،وقــال مشــهور حســن ســلامن :وأمــا علــة تقــع يف املــن خاصــة وتقــدح فيــه دون
اإلســناد فــا أعلمــه وال أتصــوره ،وال ميكــن أن يقــع يف املــن إال ولــه تعلــق باإلســناد ،ومــن
أطلــق هــذا النــوع فمــن بــاب التجــوز والتنويــع ألن مــا وقــع القــدح فيــه يف املــن اســتلزم
القــدح يف الســند وإال فهــو بــاقٍ عــى أصلــه يف الصحــة( .)44وقــال :يحــي بــن ســعيد القطَّــان:
قــال  :ال تنظــروا إىل الحديــث  ،ولكــن انظــروا إىل اإلســناد  ،فــإن صــح اإلســناد وإال فــا تغـ َّر
بالحديــث إذا مل يصــح اإلســناد( .)45قــال ابــن الصــاح  :إن الروايــة باألســانيد املتصلــة ليــس
املقصــود بهــا يف عرصنــا وكثــر مــن األعصــار قبلــه إثبــات مــا يــروى بهــا  ،إذ ال يخلــو إســناد
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منهــا عــن شــيخ ال يــدري مــا يرويــه وال يضبــط مــا يف كتابــه ضبطـاً يصلــح ألن يعتمــد عليــه
يف ثبوتــه  ،وإمنــا املقصــود منهــا إبقــاء سلســلة اإلســناد  ،والتــي خصــت بهــا هــذه األمــة(.)46
وقــال العالمــة أبــو شــهبة :إن املحدثــن كــا اعتنــوا بنقــد األســانيد(النقد الخارجــي) عنــوا
بنقــد املتــون (النقــد الداخــي) وليــس أدل عــى هــذا أنهــم جعلــوا مــن أمــارة الحديــث
املوضــوع مخالفتــه للعقــل أو املشــاهدة والحــس ،مــع عــدم إمــكان تأويلــه تأويــا قريب ـاً
محتم ـاً وأنهــم كث ـرا ً مــا يــردون الحديــث ملخالفتــه للقــرآن الكريــم.)47(..
القول الثاني :أن صحة اإلسناد وعلوه ال تقتضي صحة املتن:
أن صحــة اإلســناد وعلــوه ال تقتــي صحــة املــن وعلــوه ،يف هــذا يقــول اإلمــام
الســخاوي :فقــد يصــح الســند أو يحســن الســتجامع رشوطــه مــن االتصــال والعدالــة والضبــط
دون املــن لشــذوذ أو علــة( .)48وقــال اإلمــام الزيلعــي يف نصــب الرايــة :وصحــة اإلســناد يتوقف
عــى ثقــة الرجــال ولــو فــرض ثقــة الرجــال مل يلــزم منــه صحــة الحديــث حتــى ينتفــي منــه
الشــذوذ والعلــة(.)49
ترجيح الباحث:
ويرى الباحث أن علو اإلسناد له أثر عىل قوة املنت وذلك لآليت:
1.1أنــه إذا صــح اإلســناد صــح املــن ألنــه ال ميكــن أن يصــح الحديــث برواتــه الثقات
إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويكــون غــر صحيح.
2.2وصحــة اإلســناد رشط مكــن رشوط صحــة الحديــث كــا قــال ابــن قيــم الجوزية:
وقــد علــم أن صحــة اإلســناد رشط مــن رشوط صحــة الحديــث وليســت موجبــة
لصحتــه فــإن الحديــث إمنــا يصــح مبجمــوع أمــور منهــا ،صحــة ســنده وانتفــاء
علتــه وعــدم شــذوذه ونكارتــه وأن ال يكــون روايــة قــد خالــف الثقــات أو شــذ
عنهــم( .)50وقــال الحافــظ ابــن حجــر :إن الحكــم بالتــازم بــن صحــة اإلســناد
وصحــة املــن أغلبــي(.)51
3.3التــازم الواضــح بــن اإلســناد واملــن فــإن االضطـراب كــا يقــع يف املــن يقــع يف
الســند أيضـاً.
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النتائج:
فقد خلُصت الدراسة إىل جملة من النتائج وهي:
−مسالك نقد املنت أيرس وأسهل من مسالك نقد السند.
−اإلسناد خصيصة من الخصائص التي اختصت بها هذه األمة.
−نقد كل من املنت والسند أساس ملعرفة صحة الرواية.
−دراسة السند تسبق دراسة املنت.
−إذا صــح اإلســناد صــح املــن غالب ـاً ألنــه ال ميكــن أن يصــح برواتــه الثقــات إىل
رســول اللــه  ويكــون غــر صحيــح.
−االتهام الذي يقع باإلسناد هو يف حقيقته اتهام باملنت.
التوصيات:
كام خلُصت الدراسة إىل جملة من التوصيات التالية وهي:
−زيادة العناية بهذا العلم الرشيف.
−الحــرص عــى رد شــبه املالحــدة واملســترشقني الذيــن يحاولــون النيــل مــن ســنة
النبــي  والطعــن فيهــا.
−الحرص عىل رواية أحاديث الرسول صىل الله عليه وسلم بأسانيدها.
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املصادر واملراجع:
(((1محمــد بــن إبراهيــم بــن جامعــة :املنهــل الــروي يف مختــر علــوم الحديــث النبــوي:ج،1
دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1406ه1986 -م ،ص.69
(((2نشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي :شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم:ج،5
دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1420ه1999 -م ،ص.3218
(((3محمــود عبــد الرحمــن عبــد املنعــم :معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة:ج ،1دار
الفضيلــة -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل 1993م ،ص.181
(((4زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الســنييك :الحــدود األنيقــة يف التعريفــات
الدقيقــة :ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1411ه2000 -م ،ص.373
(((5شــهاب الديــن أحمــد بــن عــى بن حجــر العســقالين :نزهــة النظــر رشح نخبة الفكــر:ج،1
نــر املكتبــة العلميــة املدينة املنــورة -مطبعــة دار مرص للطباعــة .ص.19
(((6عبــد اللــه بــن حســن خاطــر الســمني :حاشــية لقــط الــدرر مــن نخبــة الفكــر :ج،1
مطبعــة مصطفــى البــايب الحلبــي -القاهــرة – مــر ،الطبعــة األوىل 1938م ،ص.36
(((7شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي :فتــح املغيث بــرح ألفيــة الحديث:
ج ،1دار املنهــاج -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،بدون تاريــخ طبع ،ص.17
(((8عيــاض بــن مــوىس اليحصبــي :اإلملــاع إىل معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســاع :ج ،1دار
الـراث -القاهرة -مــر ،الطبعــة األوىل 1379ه1970 -م ،ص.194
	) (9عبــد اللــه بــن حســن خاطــر الســمني :حاشــية لقــط الــدرر مــن نخبــة الفكــر :ج،1
مطبعــة مصطفــى البــايب الحلبــي -القاهــرة – مــر ،الطبعــة األوىل 1938م ،ص.36
((1(1أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي :الجامــع ألخــاق ال ـراوي وآداب
الســامع،ج ،1مكتبــة املعــارف -الريــاض -الســعودية ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.125
((1(1أبــو بكــر أحمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي :رشف أصحــاب الحديــث:ج ،1دار
إحيــاء الســنة النبويــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.42
((1(1أبــو زكريــا محــي الديــن بــن رشف النــووي :املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن
الحجــاج:ج ،5دار املعرفــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثامنــة1422ه2001 -م ،ص.327
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( (1(1محمــد بــن إســاعيل األمــر الصنعاين:توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح
األنظــار:ج ،2املكتبــة الســلفية -املدينــة املنــورة -اململكــة العربيــة الســعودية ،بــدون
تاريــخ طبــع ،ص.395
((1(1إبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الالحــم :رشح اختصــار علــوم الحديــث:
ج ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.73
((1(1جــال الديــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي :لســان العــرب :ج ،11دار إحيــاء الـراث
العــريب -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1421ه2001 -م ،ص.556
((1(1محمــد بــن إبراهيــم بــن جامعــة :املنهــل الــروي يف مختــر علــوم الحديــث
النبــوي:ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1406ه1986 -م ،ص.69
((1(1املرجع السابق :ص.74
((1(1أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي :الجامــع ألخــاق ال ـراوي وآداب
الســامع،ج ،1مكتبــة املعــارف -الريــاض -الســعودية ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.123
((1(1ملرجع السابق :ج1ص.123
	) (20املرجع السابق :ج1ص.121
	) (21زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي :ألفيــة العراقــي يف علــوم الحديــث،
مصــدر الكتــاب :ملتقــى أهــل الحديث.
((2(2مثــان بــن عبــد الرحمــن املعــروف بابــن الصــاح :مقدمــة ابــن الصــاح :معرفــة
أنــواع علــوم الحديــث ،ج ،1دار الفكــر -بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1406ه-
1986م،ص.87
((2(2أســباب تقديــم اإلســناد النــازل عــى العــايل :مجلــة املنــارة ،العــدد( ،)20الطبعــة
األوىل 2014م ،ص.41
	) (24املرجع السابق ،ص.42
((2(2املرجع السابق ،ص -42ص.43
	) (26محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :دار األرقــم بــن أيب األرقــم-
بــروت -لبنــان ،حديــث رقــم  ،4316ص.896
	) (27املرجع السابق ،حديث رقم  ،4317ص.897
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((2(2أســباب تقديــم اإلســناد النــازل عــى العــايل :مجلــة املنــارة ،العــدد( ،)20الطبعــة
األوىل 2014م ،ص.44
((2(2محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :دار األرقــم بــن أيب األرقــم-
بــروت -لبنــان ،حديــث رقــم  ،57ص.27
((3(3املرجع السابق :حديث رقم  ،7390ص.1552
( (3(3محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر ال ـرازي :مختــار الصحــاح ، :دار الفكــر-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1429ه2008 -م ،ص.134
((3(3أبــو بكــر محمــود بــن عمــرو الزمخــري ،أســاس البالغــة ،ج ،2دار الكتــب العلميــة-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1419ه1998 -م ،ص.177
((3(3محمــد بــن إبراهيــم بــن جامعــة :املنهــل الــروي يف مختــر علــوم الحديــث
النبــوي:ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1406ه1986 -م ،ص.92
((3(3محمــد جــال الديــن بــن محمــد الحــاق :قواعــد التحديــث :ج ،1دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.172
((3(3ربيــع محمــد يونــس :شــبهة اهتــام املحدثــن بنقــد الســند دون املــن والــرد عليهــا:
ج ،1القاهــرة -مــر ،ص.129
((3(3أحمــد بــن شــعيب النســايئ :ســنن النســايئ الكــرى :ج ،3دار الكتــب العلميــة-
بــروت -لبنــان الطبعــة األوىل 1411ه1991 -م ،حديــث رقــم  ،4926ص.177
((3(3اآلية )164( :من سورة األنعام.
((3(3محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :املنــار املنيــف يف
الصحيــح والضعيــف:ج ،1مكتبــة املطبوعــات اإلســامية -حلــب -ســوريا ،الطبعــة األوىل
1390ه 1970م ،ص.80
((3(3اآلية )187( :من سورة األعراف.
((4(4اآلية )34( :من سورة لقامن.
((4(4ربيــع محمــد يونــس :شــبهة اهتــام املحدثــن بنقــد الســند دون املــن والــرد عليهــا:
ج ،1القاهــرة -مــر ،ص.131
((4(4املرجع السابق :ص.132
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علو اإلسناد وأثره في قوة المتن

((4(4املرجع السابق :ص.134
((4(4محمــد بــن إبراهيــم بــن جامعــة :املنهــل الــروي يف مختــر علــوم الحديــث
النبــوي:ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1406ه1986 -م ،ص.93
((4(4املرجع السابق ،ص -93ص.94
((4(4عبــد اللــه بــن يوســف الجديــع :تحريــر علــوم الحديــث :ج ،1مؤسســة الريــان
للطباعــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1424ه2003 -م ،ص.15
((4(4ربيــع محمــد يونــس :شــبهة اهتــام املحدثــن بنقــد الســند دون املــن والــرد عليهــا:
ج ،1القاهــرة -مــر ،ص.131
( (4(4شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي :فتــح املغيــث بــرح
ألفيــة الحديــث :ج ،1دار املنهــاج -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،بــدون تاريــخ
طبــع ،ص.17
((4(4جــال الديــن عبــد اللــه بــن يوســف الزيلعــي ،نصــب الرايــة ألحاديــث الهدايــة،
ج ،1دار الثقافــة اإلســامية -جــدة الســعودية ،الطبعــة األوىل 1418ه1997 -م ،ص.347
((5(5محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :الفروســية:ج،1
مطبعــة األندلــس -حائــل -الســعودية ،الطبعــة األوىل 1414ه1993 -م ،ص.245
((5(5بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي :النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح:ج،1
أضــواء الســلف -الريــاض -الســعودية ،الطبعــة األوىل 1419ه1998 -م ،ص.474
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية
(الوزارة – القضاء )
د .رمح��ة اهلل حب��وب حممد أمحد

أستاذ القانون الدويل املشارك
جامعة االمام املهدي

مستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة التــي بعنــوان( التكييــف الرشعــي لتولياملــرأة
الوظائــف السياســية والعدليــة –(الــوزارة –القضــاء)إىل تأصيــل عمــل املــرأة يف
الوظائــف السياســية والعدليــة .كــا جــاءت مشــكلة البحــث متمثلــة يف هــل يجــوز
تــويل املــرأة وظيفــة القضــاء وغريهــا ،واملنهــج املتبــع هــو املنهــج التاريخــي الوثائقــي
،وتوصــل الباحــث إيل أهــم النتائــج التــي بينــت فيهــا أن هنالــك بعــض الــوزارات
يصعــب عــى املــرأة القيــام عــى إدارتهــا كــا أن األفضــل لهــا أن تتــويل شــئون
البيــت.
الكلــات املفتاحيــة :املــرأة  ،الوظائــف  ،التكييــف  ،تــويل املــرأة الوظائــف
السياســية والعدليــة  ،الــوزاء والقضــاء.
Abstract:
This study is under the title ;woman and forensic
and political jobs –(ministry-.judiciaryconditioning
sharia law.)aims at original zing woman work in
political and forensic jobs. The research problem
is about is it possible for a woman to assume a
judiciary post and other jobs? . The researcher has
followed the historical Documenational method .
the following are the results of study ;there are some
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ministries which are difficult for a woman to administer
and it is better for a her administer her home affairs
Key words: The woman jobs, conditioning ,woman and
forensic and political jobs ministry judiciary conditioning sharia
law
مقدمة:
الحمــد للــه حمــدا ً يبلغنــي رضــاه و الصــاة و الســام عــي عبــده و رســوله محمــد
و عــي ســائر أنبيائــه و رســله و آلــة الطيبــن و صحبــه املخلصــن و مــن اتبــع هــداه إيل يــوم
الديــن.
أما بعد.
فقــد كانــت فــرة صــدر اإلســام العــر الذهبــي للمــرأة املســلمة فهــي تســاهم
يف تربيــة الفــرد و االهتــام بــاألرسة و تســاهم يف النشــاط العــام و تتفاعــل مــع املعطيــات
الجديــدة تفاع ـاً كام ـاً فهــي نشــار و تستشــار يف كافــة مناحــي الحيــاة حتــى السياســية و
العســكرية ،إال مــا نــص الشــارع الحكيــم يف اســتثناء نهــى فيــه .و لكــن هــذه املكانــة التــي
وصلــت إليهــا املــرأة املســلمة  ،بــدأت بالرتاجــع و ذلــك لضعــف املامرســة اإلســامية يف حيــاة
األمــة و ضعــف العقيــدة الحقيقيــة  ،فكلــا ضعفــت العقيــدة اإلســامية يف النفــوس ازدادت
مكانــة املــرأة انحــدارا و هــذا األمــر يصبــح واضحـاً جليـاً للمتتبــع تاريــخ املــرأة املســلمة عــر
التاريــخ اإلســامي .فهــذا البحــث يتطــرق للمــرأة و الوظائــف السياســية و العدليــة (الــوزارة
– القضــاء ) و ســوف أتطــرق فيــه ألقــوال األمئــة املؤيديــن و املانعــون و مــن ثــم أتوصــل إىل
الــرأي الوســط الــذي يتــاىش مــع الــرع اإلســامي.
أسباب اختيار املوضوع:
- 1تسليط الضوء عيل هذه الحقائب السياسية و العدلية ( الوزارة و القضاء)
-2الخــروج بالــرأي األرجــح الــذي ميكــن أن تكــون عليــه املــرأة حيــال العمــل يف
هــذه الحقائــب.
أهمية املوضوع:
تأيت أهمية املوضوع ألهمية املرأة و مكانتها يف األمة اإلسالمية.
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أهداف البحث:
 -1التأصيل لعمل املرأة يف الوظائف السياسية و العدلية.
 -2إبراز االهتامم الديني للمرأة يف عملها.
مشكلة البحث:
1.1ما هو الرأي الرشعي يف تويل املرأة وظيفة الوزارة ؟
2.2هل يجوز للمرأة تويل وظيفة القضاء .؟
3.3مدى تضارب أقوال الفقهاء يف مسألة قضاء املرأة .؟
منهج البحث:
أتبعــت املنهــج التاريخــي الوثائقــي القائــم عــي جمــع النصــوص الرشعيــة و
تحليلهــا و كانــت املرجعيــة بصــورة واضحــة  ،اآليــات القرآنيــة و األحاديــث النبويــة و آراء
الفقهــاء و املحدثــن يف جــواز تــويل املــرأة الوظائــف السياســية و العدليــة.
تولي املرأة الوزارة:
نجد أن الفقه اإلسالمي يف مسالة تويل املرأة للوزارة أنقسم إيل قسمني هام-:
القســم األول :الــوزارة بشــقيها (التفويــض و التنفيــذ( )1و ال ســيام األول باعتبــاره
منصــب النائــب للخليفــة أو رئيــس الدولــة( )2و قــد ذهــب الفقهــاء إيل عــدم جــواز اســناد
الــوزارة بنوعيهــا إيل املــرأة باعتبــار الذكــورة رشطـاً فيهــا كاشـراطها يف الخليفــة حيــث أجمــع
علــاء األمــة اإلســامية عــي اش ـراط الذكــورة فيــه( )3و ذلــك لألدلــة اآلتيــة
	)أ(قولــه  ( :لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة) ( )4و ال يشــك أحــد أن الــوزارة
باملدلــول الــذي جــرى عليــه التعــارف يف العهــود الســابقة يف تاريــخ األمــة
اإلســامية  ،هــي عــن الواليــة التــي ربــط الرســول  ، عــدم فــاح األمــة حــال
إســنادها إيل املــرأة.
	)ب( عــدم جـواز إمامــة املــرأة يف الصــاة  ،و إن عدم جواز إمامتها يف الخالفــة أوىل  ،و ملا كان
الوزيــر مبثابــة النائــب املطلــق للخليفــة يف شــئون الدولــة  ،فــا انطبــق عــي الخليفة
مــن الــروط تنطبــق عــي الوزيــر متامـاً حتــى وزارة التنفيــذ التي تعــد أقل شــأناً من
وزارة التفويــض و التــي قــد جــوز علــاء السياســة الرشعيــة الســلطانية إســنادها إيل
أهــل الذمــة فقــد منعوهــا عــي املــرأة لألدلــة الرشعية املذكــورة.
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	)ج(منافــاة تــويل املــرأة منصــب الــوزارة مــع آيتــي قوامــة الرجــل و درجتــه عــي
املــرأة ملــا يحتاجــه هــذا املنصــب مــن طلــب الــرأي و ثبــات العــزم  ،األمــر
الــذي تضعــف عنــه النســاء فض ـاً عــن الظهــور يف مبــارشة األمــور ممــن هــو
عليهــن محظــور(.)5
القســم الثــاين :الــوزارة مبدلولهــا الحديــث :ملــا تشــعبت واجبــات الدولــة يف جميــع
مياديــن الحيــاة واضــح مــن املســتحيل قيــام شــخص واحــد بتلــك املهــام الكثــرة  ،اســتحدثت
وزارات كثــرة معروفــة باســم املهــام املختلفــة التــي يقــوم بهــا الــوزراء .و هكــذا أصبــح
منصــب الــوزارة يف الحكومــات الحديثــة يشــكله الحافــز و الخاضــع لتعليــات رئيــس الوزراء
و رئيــس الدولــة ال يعــدو كونــه مجــرد وظيفــة حكوميــة مهمــة يعــن فيهــا شــخص وفــق
مؤهــات معينــة خــاف مــا كان عليــه الحــال يف العهــود الســابقة عندمــا كان الوزيــر يتمتــع
بواليــة مطلقــة  ،إذ كان مبثابــة نائــب رئيــس الدولــة يف أيامنــا هــذه .و هــذا مــا يوصــل القــول
بــأن الــوزارة ماهــي إال جهــاز تنفيــذي ضمــن أجهــزة عديــدة متنوعــة ال غــر .فــا ميثــل
الــوزراء إذن بهــذه املســئولية الواليــة الكــرى التــي متنــع املــرأة بنــص مــن الرســول  لــن
يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة  ،فيكــون الحكــم الرشعــي يف هــذه املســألة ( الــوزارة مبدلولهــا
الحديــث) كحكــم قضــاء املــرأة جــوازا ً و تحرميـاً ومــا هــو رأي الفقهــاء القدامــى و املحدثــن
يف مســألة إســناد منصــب الــوزارة مبفهومهــا الحديــث إيل املــرأة :لقــد اختلــف الفقهــاء يف
هــذه املســألة إيل فريقــن:
رأي الفريــق األول :يــرى الجمهــور األعظــم مــن الفقهــاء و املفكريــن عــدم جــواز
اســناد الــوزارة و ســائر أنــواع الواليــات التــي تتخــذ طابعــاً سياســياً كإدارة املحافظــات و
األقضيــة و غريهــا مــن املناصــب التــي تتســم بصبغــة القيــادة و التوجيــه و املراقبــة للمجتمــع
إيل املــرأة بهــدف انـراف املــرأة نحــو وظيفتهــا األساســية  ،مــن األمومــة و الرتبيــة املنزليــة
 ،ملــا زودهــا اللــه بــه مــن الرقــة و الحنــان و غلبــة العاطفــة.
يقــول املــاوردي( :)6وال يجــوز أن تقــوم بذلــك امــرأة و إن كان خربهــا مقبــوالً  ،ملــا
تضمنتــه منعــه الواليــات املعروفــة عــن النســاء لقــول  لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم
امــرأة ،و يجــوز أن يكــون هــذا الوزيــر وزيــر التنفيــذ مــن أهــل الذمــة و إن مل يجــز أن يكــون
وزيــر التفويــض منهــم(.)7
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رأي الفريــق الثــاين :املجيــزون – لقــد ذهــب بعــض مــن الفقهــاء و املفكريــن إيل
جــواز تــويل املــرأة الــوزارة مبفهومهــا الحديــث وظيفــة مجــرد عــن طابــع الواليــة العامــة و
التــي هــي الرئاســة الكــرى أو نيابتهــا أو رئاســة الوزراء  8واســتدلوا بقولــه تعــاىلَ ( :والْ ُم ْؤ ِم ُنو َن
َوالْ ُم ْؤ ِم َنــات بعضهـ َم أ ْولِ َيــاء ب ْعــض ٍيأْ ُمـ ُرون َبِالْ َم ْعـ ُر ِ
الصـاَ َة
وف َويَ ْن َهـ ْو َن عــن َاملنكــر ِ َويُ ِقي ُمــو َن َّ
ـر َح ُم ُه ُم اللـ ِه أ َّن اللــه َعزِيـ ٌز َح ِكيـ ٌم)()9و
َويُ ْؤتُــون الـ َّزكَا َة َويُ ِطي ُعــو َن اللّـ َه َو َر ُســولَه أُ ْولَــ ِئ َك َسـ َ ْ
قــد بــن اللــه تعــاىل يف هــذه اآليــة أن األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر و طاعــة اللــه
و رســوله فيــا يأمــر مطلــوب مــن الرجــال و النســاء  ،و أن املــرأة تتســاوى مــع الرجــل يف
التكليــف بالواجبــات الرشعيــة و بذلــك تقــرر هــذه اآليــة الواليــة املطلقــة للنســاء و النســاء
و أن بعضهــم أوليــاء البعــض و ال يعنــي ذلــك إال أن كونهــا رشكاء يف سياســة املجتمــع و أن
الســلطات الثــاث ( :الترشيعيــة و القضائيــة و التنفيذيــة) مــا هــي إال أوامــر باملعــروف و
نواهــي عــن املنكــر أحيان ـاً بالترشيــع و االجتهــاد يف معرفــة األحــكام و أخــرى بالفصــل يف
الخصومــات و ثالثــة بالتنفيــذ و اإلل ـزام (.)10عــاوة عــى اآليــات التــي تقــرر مبــدأ املســاواة
بــن الذكــر واألنثــى والتــي منهــا
ـاس إنــا خلقناكــم ِّمــن ذكــر وأنثــى َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوباً َوقَبَائِــل لتعارفــوا إنــا
يَاأَيُّ َهاال َّنـ ُ
()11
أكْ َر َم ُكـ ْم عنــد اللــه ِأَتْقَاكُـ ْم إ َّن اللَّـ َه َعلِيـ ٌم َخ ِبـ ٌر
ـاس ات َّ ُقــوا ْ ربَّ ُك ـ ُم الَّـ ِـذي خلَ َق ُكــم ِّمــن نَّ ْفـ ٍ
ـس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا
يَاأَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
تســاءلُو َن ِب ـ ِه َواألَ ْر َحــام َإِ َّن االلّ ـ َه كا َن
َوبَــثَّ ْمن ُهـ َـا ِر َجــاالً كثــرة ونســاء واتقــوا الل ـ َه الَّـ ِـذ َي َ
َعلَيْكُــم ْ َر ِقيبــاً()12و هــذه النصــوص و غريهــا التــي ارتقــت باملــرأة إيل مكانتهــا الطبيعيــة
كإنســان كرمــه اللــه و رفعــة إيل درجــة ال يـزال العــامل الغــريب إيل اآلن يحــاول الوصــول إليهــا ،
تعطــي انطباعـاً رسيعـاً و صحيحـاً بــأن اإلســام ســبق كل املجتمعــات يف هــذا املضــار مبــدة
تصــل إيل أربعــة عــر قرنـاً و هــي املــدة التــي تبــدأ بنــزول القـران إيل عرصنــا الحــارض  ،و
ال تـزال مفتوحــة مــا يبعــث الفخــر و الزهــو يف نفــس كل إنســان يديــن باإلســام و يحمــل
املــرأة املســلمة عــي االعتـزاز بدينهــا  ،الــذي ســبق واليـزال يســبق كل الترشيعــات يف العــامل
يف تكرميهــا و إنصافهــا(.)13و هــذه النصــوص التــي أثبتــت إنســانية املــرأة و قــررت لهــا كل مــا
يتعلــق بهــذه اإلنســانية مــن حقــوق و مــا تتحمــل مــن تكاليــف و تبعــات  ،و إن منــاط هــذا
التكليــف فيهــا واحــد هــو العقــل( .)14و هــو يتوفــر فيهــا مثــل الرجــل .و كذلــك مــا يرويــه
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية(الوزارة – القضاء )

القــرآن عــن ملكــة ســبأ مــن إدارة مملكتهــا عــي أســاس الشــورى و التــي تظهــر فيها شــخصية
املــرأة مــن وراء شــخصية امللكــة  ،املــرأة التــي تكــره الحــروب و التدمــر و التــي متــي تســل
وتنــزع ســاح الحيلــة واملــاءة قبــل أن متــي ســاح القــوة و املخاشــنة( .)15فقــال تعــايل(:
ـت ِ
قاط َعــة أَ ْمـرا ً حتــى تشْ ـ َه ُدونِ * قَالُــوا نَ ْحـ ُن أُ ْولُــوا
ـت يأيهــا املــأ َأفتــوين ِف أَ ْمـرِي َمــا كُنـ ُ
قَالَـ ْ
قُ ـ َّو ٍة َأُولُــوا ب ـأْ ٍس شَ ـ ِـديد واألمــر إليـ ِ
ـت إِ َّن االْ ُملُـ َ
ـوك إذادخلــوا
ـك فَانظُ ـ ِر مبــاذا تَأْ ُمرِي ـ َن *قَالَـ ْ
قريـ َة ف َْسـ ُدو َها َو َج َعلُــوا أَ ِعـ َّز َة أهلهــا أ ِذلَّـ ًة َوكَ َذلِــك يَ ْف َعلُــونَ)( .)16ومــا ســجل القــرآن حســن
ـت َهـ ْـل أَ ُدلُّ ُكــم َعـ َـى أ ْهــلِ بْيـ ٍ
ـت يَ ْك ُفلُونَــه لَ ُكـ ْم َو ُهــم
الحيلــة عــي لســان أخــت مــوىس( :فَقَالَـ ْ
لَـ ُه ن َِاص ُحــونَ)(.)17و اســتدل الباحــث مــن هــذه املســائل عــي حصافــة رأي املــرأة و مقدرتهــا
عــي تدبــر امللــك و املنــاورة يف السياســة و املشــاركة يف كيــان الدولــة و اإلرشاف عــي الشــئون
العامــة التــي تتصــل مبصلحــة املجتمع.ومــن الســنة :موافقــة الرســول  عــي أمــان بنتــه
زينــب لزوجــه أيب العــاص( .)18و كذلــك اســتئامن أم حكيــم بنــت الحــارث بــن هشــام لزوجهــا
عكرمــة بــن أيب جهــل( .)19و كذلــك عــي أمــان أم هــاين ألحــد حامتهــا مــن الكفــار و قولــه
لهــا – قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هــاين( .)20وعمــل الرســول  بإشــارة أم ســلمه يــوم
الحديبيــة كــا مــر عــي تفصيلــه يســتدل بتلــك التقريـرات مــن النبــي  عــي متكــن املــرأة
مــن اتخــاذ املوقــف الســليم باتجــاه الحــوادث و القضايــا العامــة التــي تهــم مصلحــة الجميــع
و التــي منهــا تــويل املــرأة للــوزارة مبفهومهــا الحــايل(.)21ألن الوزيــر يف الوقــت الحــارض مــا هــو
إال مبثابــة املوجهــأو املراقــب لشــئون وزارتــه مــن خــال موظفيهــا الذيــن يديرونهــا عــادة و
ال يصعــب عــي املــرأة القيــام بتلــك املهمــة و قــد قامــت بهــا يف كثــر مــن بقــاع العــامل و
عــي مختلــف العصــور و تــأيت الســيدة عائشــة ريض اللــه عنهــا – يف مقدمــة نســاء املســلمني
يف التاريــخ اإلســامي حيــث قــادة الفئــة املطالبــة بــدم خليفــة اإلســام عثــان بــن عفــان 
و إطفــاء للفتنــة و إصالح ـاً بــن أعيــان الصحابــة  ،وكان معهــا يف هــذا الخــروج كث ـرا مــن
أعيــان الصحابــة منهــم الزبــر و طلحــة فخاطبــت و فاوضــت و ترصفــت مــن موقــع القيــادة
و الحكــم و تــوىل املســئولية()22و ليــس املـراد مــن الحديــث املشــهور لــن (يفلــح قــوم ولــوا
أمرهــم امــرأة) منــع النســاء مــن الــوزارة و مــا شــابهها ألن الرســول صــي اللــه عليــه و ســلم
إمنــا قــال هــذا الحديــث يف األمــر العــام الــذي هــو الخالفــة.23
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الــرأي الراجــح :الــذي يظهــر يل و اللــه أعلــم أن املنــع املطلــق أو الجــواز املطلــق ال
يســلم ألي مــن الطرفــن.
(أ) ألن الــرأي ألول املانــع مــن اســناد الــوزارة إيل املــرأة و ا ن كان قــد اســتدل
بأدلــة ثابتــة فــإن يتبــن يل بــأن ليــس هنــاك نــص مينــع مــن الــوزارة مبدلولهــا الحــايل غــر
حديــث ( لــن يفلــح قــوم  ). . . . .الــذي يتبــادر إيل الذهــن بانــه املانــع ولقــد حقــق البعــض
مــن القدامــى واملحدثــن إلىهــذا الحديــث خــاص بالواليــة الكــرى التــي هــي الرئاســة العامــة
للدولــة اإلســامية فقــط .كــا يتضــح للباحــث مــن خــال اســتعراض آراء الفريــق الثــاين يف
هــذه املســألة بالجــواز املطلــق فــإن هــذا لــو أخــذ عــي إطالقه و تســاهل الرجــال مع النســاء
و ســمحوا لهــن تبــوؤ أي وزارة أردنهــا لقلــن مبألفواههــن أن كــن صادقــات أن هنــاك بعــض
الــوزارات يصعــب القيــام علينــا القيــام بإدارتها.لــذي يــرى الباحــث أن الــرأي الوســط الــذي
يقــول إذا تخصصــت وزارة لشــئون املــرأة و حاميــة مصالحهــا فأنهــا األحــق بهــا مــن الرجــل
ال نهــا األفضــل للقيــام مبصالحهــا و أقــدر عليهــا  ،و كذلــك تصلــح املــرأة للــوزارة التــي تحتــاج
إيل الشــفقة و الرحمــة كالشــئون االجتامعيــة ألنهــا ال تخــرج عــن الرأفــة و بــذل املســاعدة
لخدمــة األيتــام و معوقــي الحــرب و املشــوهني و مديــد العــون للفقـراء و املنكوبــن و ذوي
العاهــات و اإلرشاف عــي األطفــال و النــشء و هــم بأمــس الحاجــة إيل الرقــة و الحنــان و
الصــر  ،و لــن يفلــح الرجــل يف هــذا املضــار ألن تلــك الصفــات مــن خصوصيتهــا  ،فــإذا
تولــت املــرأة الــوزارة املتخصصــة بشــئونها فمــا ال شــك فيــه أنهــا ســتعنىبالدرجة األوىل
بخدمــة بنــات جنســها و تقديــم الخطــط و الحلــول الناجحــة يف محيــط األرسة و الرتبيــة
والواجبــات و مــا تســتطيع القيــام بــه يف ذلــك املجــال.
تولي املرأة القضاء:
نجــد ان فقهــاء الرشيعــة االســامية انقســموا ايل فريقــن بالنســبة لتــويل املــرأة
وظيفــة القضــاء عــي ذلــك  ،منهــم مــن منــع ذلــك وأســتند عــي أدلــة مــن القـران الكريــم
والســنة النبويــة املطهــرة ومنهــم مــن أجــاز ذلــك بأدلتــه الرشعيــة عــي النحــو االيت :
الــرأي األول :املانعــون :يــرى جمهــور الفقهــاء القدامــى مــن الشــافعية( )24و
املالكيــة( )25و الحنابلة()26عــدم جــواز قضــاء املــرأة مطلق ـاً يف أي حــال كان و مــن املحدثــن
()27
لجنــة اإلفتــاء باألزهــر
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وأدلتهم:
	)أ(قولــه تعــاىل( :ال ِّر َج ُ
ــل اللّــ ُه بعضهــ ْم
ــى ال ِّن َســاء مبَــا فَضَّ َ
ــال قَ َّوا ُمــون َع َ
َعـ َـى بَ ْعـ ٍ
ـض َوبِ َــا أن َف ُقــوا ْ مـ ْن أ ْم َوا لِ ِه ْم ) 28حيــث أثبتــت اآليــة الكريــم قوامــة
الرجــل وواليتــه عــي املــرأة يف املســائل املهمــة يف الحيــاة و التــي منهــا التزويــج
و الطــاق واإلنفــاق والجهــاد وماشــاكل ذلــك و يف قضــاء املــرآة وفصلهــا بــن
الخصــوم و نــوع قوامــة وواليــة منهــا عــي الرجــال يخالــف اآليــة املذكــورة التــي
فــر البعــض 29معنــى التفضيــل فيهــا بقولــه يعنــي يف العقــل و الــرأي فلــم
يجــز أن يقمــن عــي الرجــال.
	)ب(قولــه تعــاىلَ ( :ولَ ُه ـ َّن ِمثْـ ُـل الَّـ ِـذي َعلَيْ ِه ـ َّن بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
وف َولِل ِّر َجــا ِل َعلَيْ ِه ـ َّن درجــه
ٌ َواللّ ـ ُه عزيــز حكيــم) ، 30فبعــد أن أثبتــت اآليــة مــا لــكل واحــد مــن الطرفــن
مــن الحقــوق و الواجبــات عــي اآلخــر  ،أثبتــت درجــة الرجــال و تفوقهــم
عــي النســاء فيكــون تبــوؤ املــرأة ملنصــب القضــاء منافيـاً لتلــك الدرجــة التــي
أثبتهــا النــص املذكــور – ألن القــايض حينــا يفصــل بــن املتخاصمــن أو يبــت
يف مســألة مــا ال يقــدر عــي ذلــك إال بواســطة تلــك الدرجــة التــي منحــت لــه ،
فيصــر بذلــك قامئـاً يف مجــال القضــاء عــي غــره مــن الرجــال و النســاء  ،و لــذا
يكــون قضــاء املــرآة منافيــا لتلــك اآليتــن رشعي ـاً
 .2واستدلوا بالسنة النبوية :
1.1بحديــث رســول اللــه ( لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة) و مــن املعلــوم
أن القضــاء هــو عــن الواليــة لكنــه واليــة صغــرى – و أن الرســول  مل يقصــد
بهــذا الحديــث مجــرد اإلخبــار عــن عــدم فــاح القــوم الذيــن يولــون املــرأة
أمرهــم  ،بــل قصــد بذلــك أن عــدم الفــاح مــازم لتوليــة املــرأة أمــرا ً مــن
أمورهــم(.)31
2.2و عــن بريــد ه  ،عــن النبــي  قــال القضــاة ثالث ـاً :واحــد يف الجنــة و اثنــان
يف النــار  ،فأمــا الــذي يف الجنــة فرجــل عــرف الحــق و قــى بــه و رجــل عــرف
الحــق و جــار يف الحكــم فهــو يف النــار  ،و رجــل قــى للنــاس عــي جهــل فهــو
33
يف النــار()32و إن الحديــث واضــح الداللــة عــي اش ـراط كــون القــايض رجـ ًـا
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ألنــه  حينــا ذكــر القضــاة بأنهــم ثالثــة  ،فصلهــم بقولــه( :رجــل) يف املـرات
الثــاث و مل يــرك القــول :مبــا يــدل عــي الرجــل و املــرأة  ،كاألول و الثــاين و
الثالــث و مــا شــاكل ذلــك  ،لــذا يكــون الحديــث بهــذا نص ـاً عــي لــزوم كــون
القــايض رجـاً ال امــرأة.
3.3دليــل العقــل :قيــاس القضــاء يف منــع املــرأة منــه عــي اإلمامــة الكــرى بجامــع
كونهــا مــن الواليــات الكــرى التــي يشــملها حديــث ( لــن يفلــح قــوم ) قــال
املــاوردى ألنــه ملــا منعهــا نقــص األنوثــة مــن إمامــة الصلــوات مــع جــواز إمامــة
الفاســق  ،كان املنــع مــن القضــاء الــذي ال يصــح مــن الفاســق أوىل  ،ألن نقــص
األنوثــة مينــع مــن انعقــاد الواليــات كإمامــة األمــة( .)34و قــال ابــن قدامــه(،)35
و ألن القــايض يحــر محافــل الخصــوم و الرجــال و يحتــاج فيــه إيل كــال الــرأي
و متــام العقــل و الفطنــة و مبــا أن املــرأة تغلبهــا العاطفــة فهــي ناقصــة العقــل
قليلــة الــرأي ليســت أهـاً للحضــور يف محافــل الرجــال  ،و ال تقبــل شــهادتها و
لــو كان معهــا ألــف امــرأة مثلهــا  ،مــا مل يكــن معهــا رجــل و لقــد نبــه اللــه عــي
()36
ضاللهــن و ونســيانهن ال تعــايل (:أَنتَ ِض ْل ْح َدا ُه ـ َم فتذكــر إِ ْح َدا ُهــا األخــرى)
وألتصلــح لإلمامــة العظمــى وال لتوليــة البلــدان لهــذا مل يــدل النبــي ()وال أحد
مــن خلفائــه  ،و ال مــن بعدهــم امــرأة قضــاء  ،و ال واليــة بلــد فيــا بلغنــا  ،و لــو
جــاز ذلــك مل يحــل فيــه جميــع الزمــان غالبـاً(.)37
يــرى الباحــث أن الفقهــاء األقدمــون يــرون أن القضــاء جــزءا ً مــن الواليــة العامــة
مينــع عنــه النســاء منــع بات ـاً مــن دون التمييــز بينهــا.
الــرأي الثــاين املجيــزون :لقضــاء املــرأة بــن اإلباحــة املطلقــة واملقيــدة فذهــب ابــن
جريــر الطــري وابــن حــزم الظاهــري() 38وابــن طـراز الشــافعي( ) 39و روايــة عــن اإلمــام مالــك
جــواز قضــاء املــرأة يف جميــع األحــكام و أيــده فيــا بعــد بعــض املفكريــن املحدثــن (.)40
يف حــن ذهــب الحنفيــة( ) 41إيل جــواز قضــاء املــرأة يف كل يشء إال يف الحــدود و
القصــاص  ،حيــث يــرون صحــة قضائهــا يف كل مــا تقبــل فيــه شــهادتها  ،و هــي مقبولــة
عندهــم فيــا عــدا الحــدود و الدمــاء  ،لــذا فــإن مــا يصلــح دليـاً عــي صحــة شــهادتها يصلــح
دلي ـاً عــي صحــة قضائهــا.
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	)أ(أدلــة هــذا الفريــق( :أ) مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه ويل الشــفاء بنــت
عبــد اللــه العدويــة (امــرأة مــن قومــه) الســوق( )42و كــا هــو معــروف أن
رقابــة الســوق و التــي هــي الحســبة تتعلــق بالقضــاء كل التعلــق  ،بجامــع
كونهــا مــن الواليــات العامــة التــي ينيطهــا إمــام املســلمني أو نائبــه إيل أشــخاص
معروفــن بالعلــم و العــدل و ســائر األخــاق الفاضلــة للحفــاظ عــي حقــوق
النــاس و مصالحهــم  ،لــذا فــإن مــا صــح أن يكــون دلي ـاً عــي رشعيــة قيــام
املــرأة بوظيفــة الحســبة صــح عــي جــواز تــويل املــرأة منصــب القضــاء(.)43
	)ب(و ألنــه ملــا أجــاز افتاؤهــا جــاز قضاؤهــا 44قياسـاً ألن مــدار القيــاس يف الرشيعــة
اإلســامية عــي العلــة  ،و مبــا أنهــا يف صحــة فتــوى املــرأة هــي العلــم التــام
مبــا تســأل عنــه فكذلــك صحــة قضاؤهــا متوقــف عــي العلــم الوفــر باألحــكام
الرشعيــة.
	)ج(كــا قــال :املجيــزون ال منافــاة بــن حديــث (لــن يفلــح قــوم  )....و منــح املــرأة
حــق القضــاء ألن الحديــث إمنــا قالــه صــي اللــه عليــه و ســلم يف األمــر العــام
الــذي هــو الخالفــة بدليــل قولــه صــي اللــه عليــه و ســلم ( :املــرأة راعيــة عــي
مــال زوجهــا و هــي مســئولة عــن رعيتهــا) 45و قــد أجــاز املالكيــون أن تكــون
املــرأة وصيــة ووكيلــة و مل يــأت نــص مــن منعهــا أن تــي بعــض األمــور(.)46
	)د(أمئــة الحنفيــة الذيــن ذهبــوا إيل جــواز قضــاء املــرأة يف كل يشء إال يف الحــدود
و القصــاص فيســتدلون إيل أن الحكــم القضــاء يستســقى مــن حكــم الشــهادة ،
ألن كل واحــد منهــا مــن بــاب الواليــة  ،فــكل مــن كان أهـاً للشــهادة يكــون
أه ـاً للقضــاء  ،و مــا يشــرط ألهليــة الشــهادة يشــرط ألهليــة القضــاء( .)47إال
أنهــم قالــوا بعــد صحــة شــهادتها يف الحــدود و الدمــاء فكذلــك ال يصــح قضاؤهــا
فيهــا.
رأي الباحث:
لقــد اتضــح يل بعــد عــرض اآلراء أن مســألة قضــاء املــرأة مســألة اجتهاديــة ليــس
فيهــا نــص يقطــع للمنــع أو الجــواز  ،بــل ال يعــدو بحــث الفقهــاء فيهــا عــن رصــد األدلــة
مــن خــارج املســألة يف ضــوء القواعــد و األســس الرشعيــة و لهــذا تباعــدت اآلراء و تعارضــت
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فيــا بينهــا .لــذا الراجــح يف املســألة الــرأي املقيــد القائــل بجــواز قضــاء املــرأة فيــا عــدا
الحــدود و القصــاص بدليــل اتفــاق الفقهــاء عــي أهليــة القضــاء مــن أهليــة الشــهادة فمتــى
قيــل بصحــة شــهادة شــخص جــاز قضــاؤه و إن اإلجــاع بــن العلــاء مل يجعــل إال عــي منــع
املــرأة مــن اإلمامــة الكــرى لعجــز املــرأة عــن االضطــاع مبهامهــا ثــم منافــاة طبيعتهــا لذلــك
و هــذا فيــا أري.
الخاتمة:
بحمــد اللــه و توفيقــه يل يف كتابــة هــذا البحــث التكييــف الرشعىلتــويل املــرأة
الوظائــف السياســية و العدليــة ( الــوزارة و القضــاء )و بعــد أن اســتعرضت آراء الفقهــاء
املجيــزون لعمــل املــرأة يف الــوزارة و القضــاء و كذلــك عــرض آراء املانعــن لعملهــا يف هــذه
الوظائــف توصلــت ايل نتائــج فهــى خالصــات لبيــان أفضــل االعــال للم ـراة يف الرشيعــة
االســامية والتــى تتناســب مــع طبيعــة تكوينهــا الربــاين وبقــدر مقدرتهــا التــي /منحتهــا لهــا
النصــوص الرشعيــه واجتهــادات العلــاء فقــد خلصــت مــن ذلــك كلــه ايل نتائــج تتبعهــا
توصيــات وفقــا لــايت
النتائج:
 1.أن األصــل يف عمــل املــرأة أن تكــون يف بيتهــا و األصل أنها تقــوم باألعامل االجتامعية
التــي تتناســب مع طبيعتها إذا كانــت ظروفها العائلية تســمح لها بذلك.
2.2أن املــرأة املســلمة لهــا أن تشــارك يف العمــل الســيايس اســتثناءا ً و يف الظــروف
املصرييــة الصعبــة مــع مراعــاة اآلداب الرشعيــة  ،إذا كان لهــذه املشــاركة حكــم
الــرورة و مــن املعــروف لــدى الفقهــاء أن حفــظ الديــن مــن الرضوريــات و
بالتــايل فــإن املشــاركة يف عمــل ســيايس إســامي يهــدف إيل حفــظ الديــن و
تطبيــق الرشيعــة يكــون مبــاح و رمبــا مطلــوب يف املنعطفــات الكبــرة.
3.3أن هناك بعض الوزارات يصعب عيل املرأة القيام بإدارتها.
4.4أن األمثــل للمــرأة أن تتــوىل وزارة تختــص بشــئون املــرأة و حاميــة مصالحهــا
ألنهــا األقــدر مبعرفــة حقوقهــا.
5.5للمــرأة أن تتــوىل الــوزارة التــي تحتــاج إيل الشــفقة و الرحمــة كالشــئون
االجتامعيــة.
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6.6أن مســألة تــويل املــرأة للقضــاء مســألة اجتهاديــة ليســت فيهــا نــص يقطــع
املنــع أو الجــواز.
التوصيات:
1.1تــويص الدراســة بــأن يكــون عمــل املــرآة يف الــوزارات عنــد الــرورة ذات الديــن
واألخــاق العالية
2.2تــوىص الدراســةاألجهزةالحاكمة بــان تــرك املــرآة يف الــوزارات التــي تتناســب
مــع طبيعــة تكوينهــا الربــاين والتــي تحتــاج للعطــف والحنــان والشــفقة
والرحمــة
3.3تــوىص الدراســة األجهــزة الحاكمــة بــان يكــون تقليد املــرآة للقضــاء يف املعامالت
املاليــة دون الحــدود الرشعية
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املصادر و املراجع:
(( –(1املــاوردي – األحــكام الســلطانية ،القاهــرة ،مطبعــة مصطفــي بــايب الحلبــي  ،ط،2
1966م
(( –(2محمد ضياء الدين الريس  ،مرص  ،دار املعارف  ،ط1969 ، 5م
(( -(3الســيوطي  ،حســن املحــارضة النظريــات السياســية يف اإلســام  ،القاهــرة
مطبعــة الصــادر 1969،م.
(( –(4ابن كثري – البداية و النهاية ،بريوت ،مكتبة املعارف ،ط1991 ، 2م
(( -(5عبــد القــادر عــودة  ،الترشيــع الجنــايئ اإلســامي  ،بــروت  ،دار الكتــاب العــريب  ،ط1
(د.ت)
(( .-(6محســن عبــد الحميــد جــال الديــن األفغــاين املصلــح املقتــدي عليــه ،بريوت  ،مؤسســة
الرســالة  ، ،ط1983 – 1م.
((-(7محمــد املهــدي الحجــوى ،املــرأة بــن الــرع و القانــون  ،الــدار البيضــاء ،مطابــع دار
الكتــاب 1967 ،م.
((-(8محمــد عــزة دروزة  ،املــرأة بــن القــرآن و الســنة  ،بــروت ،املكتبــة العرصيــة ،ط– 2
1967م.
((-(9محمــود شــلتوت  ،القــرآن و املــرأة  ،القاهــرة ،مطبعــة مجمــع البحــوث اإلســامية ،
1963م.
( -(1(1البهي الخويل املرأة بني البيت املجتمع – مكتبة دار العروبة – 1953م.
( -(1(1رعــد كامــل الحيــايل  ،اإلســام و حقــوق املــرأة السياســية ،عــان  ،دار الفرقــان ،
1999م .
( -(1(1د .فــؤاد عبــد املنعــم أبهــي مبــدأ املســاواة يف اإلســام  ،القاهــرة  ،مؤسســة الثقافــة
الجامعيــة 1972 ،م.
( -(1(1سيد قطب يف ظالل القرآن  ،دار أحياء الرتاث العريب  ،ط1971 – 1م.
( -(1(1البيهقــي  ،الســنن الكــرى ،الهنــد  ،مطبعــة مجلــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،
1353هـ
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(-(1(1أبن األثري ،الكامل يف التاريخ  ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ،ط1963 ، 1م
( .-(1(1عبــد الكريــم زيــدان  ،أصــول الدعــوة  ،بغــداد  ،مطبعــة ســلامن أألعظمــي  ،ط2
1972 ،م.
(-(1(1املــاوردي أدب القــايض  . ،تحقيــق محــي الديــن هــال الرسحــان  ،بغــداد ،مطبعــة
اإلرشــاد 1971 ،م
(-(1(1الشريازي  ،املهذب ،القاهرة  ،مطبعة ألبايب الحلبي  ،ط1959 ، 3م.
( -(1(1محمــد بــن عرفــة الدسوقي،حاشــية الدســوقي عــي الــرح الكبــر ،القاهــرة  ،دار
أحيــاء الكتــب العربيــة  ،د  .ت
( -(2(2الكشناوى،أســهل املــدارك رشح إرشــاد الســالك مــن فقــه اإلمــام مالــك ،بــروت ،دار
الفكــر  ،ط،3د .ت
( -(2(2أبنقدامــه الحنبيل،املغنــي مــع الــرح الكبــر  ،بــروت  ،دار الكتــاب العــريب  ،ط2
1972 ،م.
( -(2(2مجلة اإلسالم  ،السنة الرابعة  ،العدد الثالث 1952 ،م.
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املصادر واملراجع:
((((1أ) وزارة التفويــض :هــي أن يســتوزر اإلمــام مــن يفــوض إليــه تدبــر األمــور برأيــه
و إمضائــه عــي اجتهــاده  ،أنظــر املــاوردى ،األحــكام الســلطانية ،القاهــرة  ،مطبعــة
مصطفــى ألبــايب الحلبــي  ،ط1966 ، 2م  ،ص .21
((( (2ب) وزارة التنفيــذ :هــي أن يعــن اإلمــام مــن يتــوب عنــه يف تنفيــذ األمــور دون أن يكــون
لــه ســلطة اســتقاللية و يكــون وســيطاً بــن اإلمــام و الرعيــة  ،أنظــر  ،محمــد ضيــاء الديــن
الريــس النظريــات السياســية االســامية ،مــر دار املعــارف ، ،ط1969 ،5م  ،ص 2. 2
(( (3السيوطي ،حسن املحارضة  ،مطبعة الصادر  ،القاهرة 1969 0م  ،ص .22
(((4محمد ضياء الريس ،النظريات السياسية االسالمية  ،مرجع سابق  ،ص .245
(((5املاوردي ،اإلحكام السلطانية  ،مرجع سابق  ،ص 27
(((6محمــد ضيــاء الديــن الريــس  ،لنظريــات السياســية اإلســامية ،مرجــع ســابق – 245 ،
2. 53
(((7املــاوردي هــو عــي بــن محمــد بــن حبيــب أبــو الحســن املــاوردي  ،ولــد يف البــرة
364هـــ و انتقــل إيل بغــداد  ،ثــم جعــل قــايض القضــاة يف أيــام القائــم بأمــر اللــه
العبــاس و تــويف ببغــداد 450هـــ و مــن آثــاره األحــكام الســلطانية و الواليــات الدينيــة ،
(((8إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر البدايــة والنهايــة  ،بــروت  ،مكتبــة املعــارف ط 11411ه
1991 ،م  ،ج80/12
(((9املاوردي ،األحكام السلطانية ،مرجع سابق  ،ص .57
( (1(1محمــد املهــدي الحجــوى ،املــرأة بــن الــرع والقانــون ،مطابــع دار الكتــاب ،الــدار
البيضــاء ،1967،ص83-ص84-محمــد عــزة دروزة ،املــرآه بــن الق ـران والســنة  ،بــروت ،
املكتبــة املرصيــة ، ،ط،1967، 2ص44-ص45
( (1(1محمد شلتوت ،القران واملرأة  ،القاهرة ، ،مجمع البحوث اإلسالمية ،1963،ص3
((1(1سورة التوبة اآلية 71
((1(1محمــد رشــيد رضــاء  ،نــداء إيل الجنــس اللطيــف ،الهنــد  ،النــارش دار النــر
للجامعــات ، ،ط االويل  2009،ص 7
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(  (1(1البهــي الخــويل ,،املــرأة بــن البيــت و املجتمــع – ،مكتبــة دار العروبــة ،
1953م  ،ص 1. 40
((1(1سورة الحجرات اآلية 13
((1(1سورة النساء اآلية 1
((1(1رعــد كامــل الحيــايل ،اإلســام و حقــوق املــرأة السياســية  ،عــان  ،االردن ،،دار
الفرقــان للنــر والتوزيــع ،ط1999 ،1م  ،ص 8. 2
((1(1فــؤاد عبــد املنعــم أبهــي  ،مبــدأ املســاواة يف اإلســام،القاهرة ،نــر مؤسســة الثقافــة
الجامعيــة 1972،م – ص 1. 97
((1(1ســيد قطــب  ،يف ظــال القــرآن  ،بــروت  ،دار أحيــاء ال ـراث العــريب  ،ط1971 ،1
،م 2. 72/6 ،
((2(2سورة النمل اآليات ()34 – 32
((2(2سورة القصص اآلية ()12
((2(2البيهقــي  ،الســنن الكــرى  ،مطبعــة مجلــس دائــرة املعــارف العثامنيــة بالهنــد ،
،ط 1135 ،3ه ج95/9
((2(2لعيني،عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري  ،بــروت ، ،دار إحيــاء الـراث العــريب،،
ط9. 3/1،2010
( (2(2أبــن القيــم الجوزيــة ،زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،بــروت ،مؤسســة الرســالة،
1. 86 – 185/ 2
((2(2الحديث أخرجه مسلم يف صالة املسافرين ج ، 1ص  498رقم .336
((2(2محمد املهدي الحجوى  ،املرأة بني الرشع و القانون  ،مرجع سابق  ،ص .83
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((2(2رعد كامل الحيايل  ،اإلسالم و حقوق املرأة السياسية  ،مرجع سابق  ،ص .86
((2(2املــاوردي ،أدب القــايض  ،تحقيــق محــي الديــن هــال الرسحــان  ،بغــداد  ،مطبعــة
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خالل كتابه
(مفهوم النص دراسة في علوم القرآن)
د.رحاب عبد الرمحن أمحد فضيل

أستاذ العقيدة اإلسالمية املساعد  -قسم
الدراسات اإلنسانية  -جامعة حفر الباطن
اململكة العربية السعودية .

مستخلص:
إذا كانــت الثقافــة العربيــة ثقافــة تعطــي للنــص القــرآين دورا ً أساســياً ،وتجعل
مــن التأويــل منهجــاً فــا بــد أن لهــذه الثقافــة مفهوماً-ولــو ضمنياً-ملاهيــة النــص
ولطرائــق التأويــل .ومــع ذلــك فقــد حظــي جانــب «التأويــل» ببعــض الدراســات التــي
ركــزت عــى العلــوم الدينيــة وتجاهلــت مــا ســواها ،ومل يحــظ مفهــوم «النص» بدراســة
تحــاول استكشــاف هــذا املفهــوم يف تراثنــا إن كان له وجــود ،أو تحاول صياغتــه وبلورته
إن مل يكــن لــه وجــود .والدكتــور نــر حامــد أبــو زيــد يحــاول يف كتابــه هــذا البحــث
عــن مفهــوم «النــص القــرآين» مــن حيــث كــون القــرآن كتــاب العربيــة األكــر لرصــد
أثــره األديب الخالــد .وهــذا البحــث لــن يكــون مجــرد رحلــة فكريــة يف الـراث ،ولكنــه
فــوق ذلــك هــو بحــث عــن «البعــد» املفقــود يف هــذا الـراث ،وهــو البعــد الــذي ميكن
أن يســاعد عــى االقـراب مــن صياغــة «الوعــي العلمــي» بهــذا الـراث .مــا يف العــرض،
فقــد آثــرت -ألجــل االختصــار -الرتكيــز عــى أهــم النقــاط التــي يركــز عليهــا املؤلــف
بصفتهــا نقاطــا أساســية يف موضــوع يطرقــه املؤلــف ،ومــن ألفاظــه هــو ،ومل أتــرف
فيهــا إال يف القليــل مــن أجــل الــرح والبيــان.
الكلــات املفتاحيــة :التفســر ،نــر حامــد أبوزيــد  ،مفهــوم النــص  ،علــوم
القــرآن  ،املــي واملــدين .
Abstract:
If the Arab culture is a culture that gives
the Qur’anic text an essential role, and makes
interpretation a method, then this culture must have
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a concept - albeit implicitly - of the essence of the text and
the methods of interpretation. However, the “interpretation”
aspect has received some studies that focus on religious
sciences and ignore everything else, and the concept of
“text” has not received a study that attempts to explore this
concept in our heritage if it exists, or attempts to formulate
and crystallize it if it does not. And Dr. Nasr Hamid Abu
Zayd, in his book, attempts to research the concept of “the
Qur’anic text”. In terms of the Qur’an being the largest
Arabic book to monitor its immortal literary impact. This
research will not be just an intellectual journey in the
heritage, but rather it is a search for the missing “dimension”
in this heritage, a dimension that can help approach the
formulation of “scientific awareness” of this heritage.What
is in the presentation, I chose - for the sake of brevity - to
focus on the most important points that the author focuses on
as they are essential points in a topic that the author touches
on, and among his words, and I only dealt with them in a
few for the sake of explanation and statement.
Keywords: interpretation, Nasr HamidAbu Zaid, the concept
of the text, the sciences of the Qur›an, Mecca and Medina.
: مقدمة
 ســيدنا، والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــن،الحمــد للــه رب العاملــن
 فــإن القــرآن الكريــم هــو املعجــزة العقليــة، وبعــد،محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن
 وهــو.صلــوات اللــه وســامه عليــه-  وخاتــم أنبيائــه،الباهــرة التــي أيَّـ َد اللــه بهــا خــر خلقــه
 وهــو حجــة اللــه البالغــة،ـي إال رســو ًخا يف اإلعجــاز
ُّ خالــد يف إعجــازه ال يزيــده التقـ ُّدم العلمـ
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عــى خلقــه ،تعبدهــم بتالوتــه وتدبــره ،وفهمــه والعمــل بــه ،وأطلعهــم مــن خاللــه عــى
بــن فيــه لعبــاده
بعــض أرساره يف ملكــه وملكوته.وهــو كتــاب الهدايــة ،ومنهــج الحيــاةَ َّ ،
مــا يحـ ُّـل لهــم ،ومــا يحـ ِّر ُم عليهــم ،ومــا ينفعهــم ،ومــا يرضهــم بأســلوب ممــزوج بالسالســة
والوضــوح.
ــل حياتهــم لخدمــة هــذا
لهــذا جمــع املســلمون األوائــل كل قواهــم ,وك َّر ُســوا ُج َّ
الكتــاب العظيــم ،ومل ي َّد ِخــروا جهــ ًدا يف حفظــة وتدوينــه ،وتفســره ،واســتنباط أحكامــه،
والتنقيــب عــن لطائفــه وأرساره ،والعمــل بــه والســر عــى نهجــه يف عباداتهــم وعاداتهــم
غصــت بــه املكتبــات يف مشــارق األرض ومغاربهــا.
ومعامالتهــم ،فرتكــوا لنــا تراث ًــا خالــ ًدا َّ
أسباب اختيار الدراسة :
إذا كانــت الثقافــة العربيــة تعطــي للنــص القــرآين  ،أساســياً  ،فجع ـاً مــن التأويــل
منهجـاً  ،وذلــك مــن أجــل الثقافــة مفهوماً-ولــو ضمنياً-ملاهيــة النــص ولطــرق التأويل .ومــع
ذلــك  ،فقــد وجــد جان ًبــا «التأويــل» ببعــض الدراســات التــي ركــزت عــى العلــوم الدينيــة ،
ومل يكــن مفهو ًمــا «النــص» بدراســة استكشــاف هــذا املفهــوم يف الـراث  ،أو تحــاول صياغتــه،
ومــع ذلــك فــإن موضوعــه موجــود أن يحــاول تصــور مفهــوم «النــص القــرآين» مــن حيــث
كــون القــرآن كتــاب العربيــة األكــر لرصــد أثــره األديب الخالد .وهــذا هــو البعــد الــذي يســاعد
يف الرتكيــز عــى الـراث يف الـراث.
أهمية الدراسة:
التعــرف عــى منهــج نــر حامــد أبــو زيــد يف التفســر مــن خــال كتابــة مفهــوم
النــص -دراســة يف علــوم القــرآن .
مشكلة الدراسة :
حيــث أن مقــرح نــر حامــد أبــو زيــد يف مــا يتعلــق بتفســر القــرآن ورغبتــه يف
تغــره مــن جيــل إىل جيــل ؛ إذ يعتقــد أبــو زيــد بــأ ّن القــرآن مبعنــاه مبعناهــا ال يتناســب مــع
كل عــر وعليــه يجــب تفســره انطالقـاً مــن هــذه الحقيقــة .إ ّن الــدالالت اللغويّــة املوجــودة
ـر إمــكان
يف القــرآن لهــا قابل ّيــة االنضــواء تحــت دائــرة التأويــل ،األمــر الــذي يتيــح للمفـ ِّ
أن يُعيــد صياغتهــا طبق ـاً للواقعيــات االجتامع ّيــة واللغويّــة لعــره .وإ ّن الغايــة مــن تأويــل
القــرآن يجــب أن تقــوم عــى فهــم املغــزى ،دون املعنــى املتعلِّــق بعــر النــزول .يرتتَّــب
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عــى هــذه النظريّــة أ ْن تكــون هنــاك يف القــرآن أجـزاء ال ميكــن تطبيقهــا عــى الواقــع الثقــا ّيف
ـوي املعــارص ،ويجــب اعتبارهــا مج ـ َّرد شــواهد تاريخيّــة.
واللغـ ّ
منهجية الدراسة :
اعتمدنا يف البحث عىل املتنه الوصفي التحليل ملناسبته لطبيعة البحث
نصر حامد أبو زيد :
أكادميــي مــري ،تخصــص يف فقــه اللغــة العربيــة( ،ولــد يف قريــة يف طنطا يــوم 10
يوليــه  1943-ومــات  5يوليــه  . 2010ونشــأ يف أرسة ريفيــة بســيطة ،يف البدايــة مل يحصــل
عــى شــهادة الثانويــة العامــة التوجيهيــة ليســتطيع اســتكامل دراســته الجامعيــة ،ألن أرستــه
مل تكــن لتســتطيع أن تنفــق عليــه يف الجامعــة ،لهــذا اكتفــى يف البدايــة بالحصــول عــى دبلــوم
املــدارس الثانويــة الصناعيــة قســم الالســليك عــام 1960م .يعتــر مــن االســاميني التنويريــن
املجدديــن ،ولــه مؤلفــات يف التأويــل ،والتفســر ،وىف إعــادة كتابــة التاريــخ اإلســامي.
كان أبوزيــد أثــار زوبعــة يف تســعينيات القــرن املــايض بكتاباتــه يف الفكــر اإلســامي
والدينــي ومعارضتــه ســلطة النــص املطلقــة ،أدت إىل صــدور ق ـرار مــن محكمــة األحــوال
الشــخصية بتطليقــه مــن زوجتــه الدكتــورة ابتهــال يونــس ،أســتاذة األدب الفرنــي يف جامعــة
القاهــرة ،بعــد أن اعتــر مرتــدا ً عــن اإلســام ،فاضطــر للجــوء معهــا إىل هولنــدا إثــر هــذا
الحكــم )1(.وأصــدر أبوزيــد العديــد مــن الكتــب مــن أهمهــا االتجــاه العقــي يف التفســر
دراســة يف قضيــة املجــاز يف القــرآن عنــد املعتزلــة و فلســفة التأويــل دراســة يف تأويــل
القــرآن عنــد محيــي الديــن بــن عــريب و أنظمــة العالمــات ىف اللغــة واألدب والثقافــة مدخــل
إىل الســميوطيقا و مفهــوم النــص دراســة يف علــوم القــرآن  )2(.وعندمــا قــدم أبــو زيــد
أبحاثــه بعنــوان نقــد الخطــاب الدينــي للحصــول عــى درجــة األســتاذية تكونــت لجنــة
مــن أســاتذة جامعــة القاهــرة أبرزهــم رئيســها د .عبدالصبــور شــاهني ،الــذي اتهــم يف تقريــره
أبوزيــد بالكفــر ،وحدثــت القضيــة املعروفــة التــي انتهــت مبغادرتــه مــر إىل املنفــى ،منــذ
 1995بعــد حصولــه عــى درجــة أســتاذ بأســابيع .وانشــغلت األوســاط العلميــة والفكريــة
يف مــر والعــامل العــريب بالقضيــة ،خصوص ـاً أن د .عبدالصبــور شــاهني أرفــق اتهامــه بالــردة
أليب زيــد تقري ـرا ً تضمــن العــداوة الشــديدة لنصــوص القــرآن والســنة والدعــوة لرفضهــا.
والهجــوم عــى الصحابــة ،وإنــكار املصــدر اإللهــي للقــرآن الكريــم ،والدفــاع عــن املاركســية
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والعلامنيــة وعــن ســلامن رشــدي وروايتــه (آيــات شــيطانية) .وعــى إثــر هــذا التقريــر
نشــأت معركــة فكريــة واســعة بــن أنصــار أبوزيــد وبــن املؤيديــن لتقريــر شــاهني ،وطالبتــه
لجنــة مكونــة مــن  20عامل ـاً مــن األزهــر بإعــان التوبــة عــن بعــض األفــكار التــي وردت يف
كتابــه مفهــوم النــص ورأوا أنهــا مخالفــة ألحــكام الديــن اإلســامي)3(.
إال أن الدكتــور عبدالصبــور شــاهني نفــى نفيـاً قاطعـاً يف عــام  2010يف حــوار أجرتــه
معــه جريــدة الدســتور املرصيــة أن يكــون قــد كفــر أبوزيــد وقــال ال ميكــن أن أورط
نفــي يف هــذا االتهــام البشــع ،ألن رســول اللــه  -صــي اللــه عليــه وســلم  -يقــول( :مــن قــال
ألخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهــا) ،وكلنــا سنحاســب بــن يــدي اللــه تبــارك وتعــاىل ،ومــا
كتبتــه يف التقريــر الــذي أقرتــه اللجنــة العلميــة وأقــره مجلــس الجامعــة كان تقيي ـاً علمي ـاً
موضوعي ـاً ألعــال الباحــث ،فنحــن نفحــص بحث ـاً ال باحث ـاً ،ومل أتعــرض يف تقريــري لعقيــدة
الباحــث أو دينــه ،فهــذا أمــره إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل وال شــأن يل بــه )4(.
أعماله :
أوال :االتجــاه العقــي يف التفسري دراســة يف قضيــة املجــاز يف القرآن عند املعتزلــة )وكانــت
رســالته للامجســتري
ثانيــاً :فلســفة التأويــل دراســة يف تأويــل القــرآن عند محيــي الديــن بــن عــريب وكانــت
رســالته للدكتــوراه ،يف كليــة اآلداب جامعــة القاهــرة قســم اللغة العربيــة
ثالثاً :مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن
رابعاً :شكاليات القراءة واليات التأويل مجموعة دراساته املنشورة يف مطبوعات متفرقة
خامساً :نقد املرأة يف خطاب األزمة طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف.
سادسـاً:التفكري يف زمــن التكفــر جمــع وتحريــر وتقديــم نــر أبوزيــد عــن قضيــة التفريــق
بينــه وبــن زوجتــه وردود الفعــل نحوهــا)5( .
التوجه للواقع بالبالغ :
مــن العــروف عنــد علــاء القــرآن مــن أن «ســورة العلــق» أول مــا نــزل يف شــأن
النبــوة ،وأن ســورة املدثــر ،هــي أول مــا نــزل يف شــأن «الرســالة» .ويبــدو أن الخــاف حــول
أول مــا نــزل مــن القــرآن كان حــول هاتــن الســورتني ،أو باألحــرى اآليــات األوىل منهــا ،وهــذا
الخــاف نجــده مذكــورة عــى النحــو التــايل .)6( :
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خالل كتابه (مفهوم النص دراسة في علوم القرآن)

عــن يَ ْح َيــى قــال َس ـأَل ُْت أَبَــا َس ـلَ َم َة أَ ُّي الْ ُق ـ ْرآنِ أُنْ ـز َِل قَ ْبـ ُـل قَـ َ
ـال( يَــا أَيُّ َهــا الْ ُم َّدث ِّـ ُر)
ـت أَ ْو اقْـ َرأْ فَ َقـ َ
ـال َس ـأَل ُْت َجا ِب ـ َر بْـ َن َعبْـ ِـد اللَّ ـ ِه أَ ُّي الْ ُق ـ ْرآنِ أُنْـز َِل قَبْـ ُـل ق ََال(اقْـ َرأْ ب ِْاسـ ِـم
فَ ُقلْـ ُ
ـول اللَّـ ِه  - -قَـ َ
ـال َجا ِبـ ٌر أُ َح ِّدث ُ ُكـ ْم َمــا َح َّدث َ َنــا َر ُسـ ُ
ـت أَ ْو اقْـ َرأْ) قَـ َ
ـال
َربِّـ َـك الَّـ ِـذي َخلَـ َـق) فَ ُقلْـ ُ
ـت
ـت ف َْاس ـتَ ْبطَ ْن ُت بَطْ ـ َن الْ ـ َوا ِدي  )6فَ ُنو ِديـ ُ
ـت ِج ـ َوارِي نَ َزلْـ ُ
َجــا َو ْرتُ ب ِِح ـ َرا ٍء شَ ـ ْه ًرا فَلَـ َّـا قَضَ ْيـ ُ
ـت فَلَـ ْم أَ َر أَ َحـ ًدا
فَ َنظَـ ْرتُ أَ َما ِمــي َو َخلْ ِفــي َو َعـ ْن َيِي ِنــي َو َعـ ْن ِشـ َـا ِل فَلَـ ْم أَ َر أَ َحـ ًدا ث ُـ َّم نُو ِديـ ُ
السـ َـام
ـت فَ َرفَ ْعـ ُ
ث ُ ـ َّم نُو ِديـ ُ
ـت َرأْ ِس فَ ـ ِإذَا ُه ـ َو َعـ َـى الْ َع ـ ْر ِش ِف الْ َه ـ َوا ِء يَ ْع ِنــي ج ِْبِيـ َـل َعلَيْ ـ ِه َّ
ـي َمــا ًء
ـت َخ ِدي َج ـ َة فَ ُقلْـ ُ
فَأَ َخ َذت ْ ِنــي منــه َر ْج َف ـ ٌة شَ ـ ِـدي َد ٌة فَأَت َ ْيـ ُ
ون فَ َدث َّـ ُر ِ
ـت َدث ِّـ ُر ِ
ون ف ََص ُّبــوا َعـ َ َّ
ـر َ )3وثِ َيابَـ َـك فَطَ ِّهـ ْر َ )4وال ُّر ْج ـ َز
فَأَنْـ َز َل اللَّـ ُه {يَاأَيُّ َهــا الْ ُم َّدث ِّـ ُر  )1قُـ ْم فَأَنْـ ِـذ ْر َ )2و َربَّـ َـك فَ َكـ ِّ ْ
فَا ْه ُج ـ ْر()8()7
ـول اللَّـ ِه ِ مـ ْن قُ َريْـ ٍ
ـي َر ُسـ ُ
ـش أَنَّـ ُه َخـ َر َج يَ ْو ًمــا فَلَـ ْم يَلْ َقـ ُه أَ َحـ ٌد ِمـ ْن
أَ َّن أَشَ ـ َّد َمــا لَ ِقـ َ
ال َّنـ ِ
ـاس إلَّ كَ َّذبَـ ُه َوآذَا ُه ،لَ ُحـ ٌّر َو َل َع ْبـ ٌد ،فَ َر َجـ َع َر ُسـ ُ
ـول اللَّـ ِه َ إل َم ْن ِزلِـ ِه ،فَتَ َدث َّـ َر ِمـ ْن ِشـ َّد ِة
ـال َعلَ ْيـ ِه :يَــا أَيُّ َهــا الْ ُم َّدث ِّـ ُر ،قُـ ْم فَأَنْـ ِـذ ْر )9(.
َمــا أَ َصابَـ ُه ،فَأَنْـ َز َل اللَّـ ُه ت َ َعـ َ
لقــد كانــت التجربــة األوىل محــرة ،فــاذا يريــد منــه هــذا امللــك ،ومــاذا يريــد
منــه ربــه؟ ومــا حقيقــة هــذا الوحــي؟ وال شــك أن كل هــذه الحــرة التــي انتابــت محمــد
( ،)والتــي دفعتــه إىل أن يعلــو شــواهق الجبــال ياســا ميكــن أن تؤكــد لنــا حقيقــة هامــة
هــي أن محمــدا ( ) مل يكــن مختلفــة أو كاذبــا  .كان الوحــي بالنســبة لــه .وبالنســبة
للثقافــة کا حللنــا يف الفصــل الســابق  -حقيقــة ال شــك فيهــا .ومــن شــأن هــذه الحقيقــة أن
تفــر فعاليــة النــص يف الواقــع والثقافــة معــا .لقــد ظهــر بعــد محمــد ( )مــن زعمــوا
أنهــم يوحــى اليهــم لكــن االختبــار  -ورصاع القــوي ۔ کشــفا عــن اختالفاتهــم .مــن هــذا أن
نفهــم كل هــذه املحــاوالت التــي بذلهــا محمــد ( - )وبذلتهــا معــه خديجــة  -للتأكــد
مــن حقيقــة هــذا النــداء امللــح ،ومــن حقيقــة امللــك ومــن حقيقــة الوحــي ذاتــه كذلــك.
وســط هــذا الخــوف والرعشــة والتدثــر أفصــح لــه الوحــي عــن حقيقــة الــدور الــذي أســند
إليــه ،وبــن لــه عظــم املهمــة التــي اختــر ألجــل تحقيقهــا .مل تكــن املســألة مســألة كلــات
تلقــي عليــه فريددهــا ثــم يهــرع إىل فراشــه ،انهــا مهمــة تتطلــب القيــام واالســتعداد .آنهــا
مهمــة واإلنــذار  ،انــذار هــذا املجتمــع وهــؤالء النــاس بحقيقــة الفســاد الــذي نخــر يف عظــام
املجتمــع كلــه وبــرورة التغيــر تحقيقــا ألحــام املســتقبل .وقــد الحــظ املفــرون القدمــاء
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أن مفعــويل «أنــذره محذوفــان ،واســتدلوا مــن ذلــك عــى أن املقصــود فافعــل االنــذار مــن
غــر تخصيــص) العــدم تعلــق الغــرض بهــا ،وتعلقــه بأصــل االنــذار ،إذ كان هــذا أهــم يشء
بالنســبة اليــه مــا دام ال يعلــم مــن هــذا الــذي يخاطبــه ومــاذا يريــد مــن غشــيانه لــه املــرة
تلــو املــرة»( )10والحقيقــة أن الحــذف هنــا يحقــق غايتــن  :أوالهــا أن يحافــظ النــص عــى
فاصلــة الـراء وهــي حــرف مکــرر بحــدث رنينــا يتجــاوب مــع امــر القيــام لذلــك املتدثــر الــذي
يخلــد إىل النــوم والراحــة مــن جهــة ،ويتجــاوب مــع داللــة االنــذار» مــن جهــة أخــرى ،أمــا
الغايــة الثانيــة التــي يحققهــا  ،الحــذف  -حــذف مفعــويل أنــذر  -فهــي غايــة تجــاوب النــص
مــع املتلقــي األول ذاتــه ،مــن حيــث انــه يعلــم مــن ينــذر ويعلــم اســباب االنــذار .إن النــص
هنــا يتجنــب اإلطنــاب ،يف موقــف ال يســتدعيه وال يحتاجــه  .إن أفعــال األمــر تتــواىل يف هــذا
النــص تواليــا رسیعــا بالفــاء «فأنــذره فکــر» «فطهــره فاهجــر ،وليــس لذلــك مــن داللــة ســوى
أن النــص الــذي مل يكلــف محمــد ( ، )فيــا ســبق إال بالقـراءة يكلفــه اآلن مبجموعــة مــن
األفعــال تســتلزم القيــام .إن األمــر باالنــذار واألمــر بتكبــر الــرب – وهــو الــرب الــذي كشــف
عــن نفســه يف النــص الســابق  -ميثــان محــورة واحــدة ،بينــا ميثــل املحــور الثــاين األمــر
بتطهــر الثيــاب واألمــر بهجــر الرجــز .إن األمــر باالنــذار يتضــح فحــواه مــن األمــر بتكبــر
الــرب ،ذلــك أن تكبــر الــرب يســتلزم تصغــر األربــاب األخــرى وهــذا مــن شــأنه أن يكشــف
داللــة فعــل االنــذار مــن ناحيــة مضمونــه ومحتــواه .ويف املحــور الثــاين يتقابــل األمــر بتطهــر
الثيــاب  -النظافــة الشــكلية – مــع األمــر جــر الرجــز ،وهــي النظافــة املعنويــة .ومــن الالفــت
لالنتبــاه هنــا أن التعبــر عــن ذلــك بالفعــل فاهجــر يعنــي هجــر كل مــا عليــه قومــه مــن
عــادات وأعـراف وعبــادات مــن جهــة ،كــا أنــه يومــیء مــن جهــة أخــرى إىل أن محمــدا ()
 قبــل البعثــة  -مل يكــن مهاج ـرا لقومــه مثــل زیــد بــن عمــرو بــن نفيــل .إن األمــر بالهجــرهنــا ميثــل بدايــة االنفصــال بــن الجديــد والقديــم ،وهــو أمــر يتجــاوب مــع األمــر باالنــذار
فيلتقــي املحــوران عــى الوجــه التــايل :
مــن هنــا يصعــب أن نتقبــل اجــاع املفرسيــن عــى أن املقصــود بتطهــر الثيــاب
«تطهــر النفــس مــا يســتقر مــن األفعــال ويســتهجن مــن العــادات»  ،ذلــك أن هــذا التأويــل
املجــازي يجعــل مــن األمــر بهجــر الرجــز نوعــا مــن التك ـرار وو االطنــاب ،وهــي ظاهــرة ال
يســتدعيها املوقــف کا ســبقت االشــارة  .إن األمــر بتطهــر الثيــاب أمــر حقيقــي يف مجتمــع
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صح ـراوي يعــاين مــن نــدرة املــاء ،وتعــد نظافــة الثيــاب فيــه مــن عالمــات النبــل وحســن
املظهــر الــذي يجعــل الشــخص مقبــوال يف أعــن القــوم ،ولعلنــا ال نغــايل إذا ذهبنــا إىل أن
الفخــر بنظافــة الثــوب يف الشــعر الجاهــي فخــر بنظافــة حقيقيــة ،وأن داللتهــا تطــورت بعــد
ذلــك ،أي بعــد انتقــال العــرب مــن جزيرتهــم وســكنهم حــول مجــاري األنهــار يف األقطــار
املفتوحــة .وهــذا ميكــن أن ينطبــق أيضــا عــى الدعــاء بالســقيا للديــار وللقبــور)11(.
معايري التميز و األسلوب بني املكي واملدني:
أو ًال :معايري التميز :
اعتمــد الفقهــاء عــى معيــار مــكاين للتفرقة بــن املــي واملدين .وملــا كان مــكان االتصال
الوحــي مرهونــا دامئــا مبــكان املتلقــي األول للوحــي الــذي هاجــر مــن مكــة إىل املدينــة ،ثــم عاد
إىل مكــة فاتحــة ،وأخــذ يــردد عليهــا بعــد ذلــك زائ ـرا أو حاجــة ،فقــد ذهــب بعضهــم إىل أن
املــي مــا نــزل مبكــة ولــو بعــد الهجــرة ،واملــدين مــا نــزل باملدينــة وبالــغ بعضهــم يف التفرقــة
املكانيــة فوضعــوا تصنيفــا خاصــا ملــا نــزل بــن مكــة واملدينة يف ســفريات الرســول ،وما نــزل بعد
الهجــرة يف الفتــح أو يف الحــج ،كــا اهتمــوا مبــا نــزل يف غــر مكــة واملدينة،ومــا نــزل عــى الجبال
بــن الســاء واألرض ،ومــا نــزل يف الغــار تحــت األرض ،وفرقــوا كذلــك بــن الشــفري والحــري،
وبــن الليــل والنهــاري  ،وبــن الســايئ واألريض  )12( .وكل هــذه التقســيامت التفصيليــة تســتند
إىل معيــار املــكان أساســا للتقســيم وذلــك دون اعتبــار ألثــر ذلــك يف النــص مــن حيــث املضمــون
أو مــن حيــث الشــكل .وثــم معیــار آخــر للتفرقــة بــن املــي واملــدين هــو معيــار «املخاطبــن»
بالنــص عــى التغليــب يف كل مرحلــة مــن املرحلتــن ،ويذهــب أصحــاب هــذا املعيــار إىل أن
«املــي مــا وقــع خطابــا ألهــل مكــة ،واملــدين مــا وقــع خطابــا ألهــل املدينــة ،والعالمــة الوحيــدة
التــي تطــرح لهــذه التفرقــة أن كل ســورة فيهــا (يــا أيهــا النــاس) وليــس فيهــا (يــا أيهــا الذيــن
آمنــوا) فهــي مكيــة ،ويف (الحــج) اختــاف))13(.
لكــن هــذا املعيــار معیــار ناقــص ذلــك أن مخاطبــات القــرآن كثــرة جــدا ،واملخاطبني
بالقــرآن  -کیــا ســلفت لنــا االشــارة  -يتجــاوزون ثنائيــة (النــاس) ،و(املؤمنــن)  .وكيــف نصنــف
مثــا مــا ورد يف القــرآن خطابــا للرســول املتلقــي األول للوحــي وهو كثــر؟()14
إن معيــار التصنيــف يجــب أن يســتند إىل الواقــع مــن جهــة وإىل النــص مــن جهــة
أخــرى ،إىل الواقــع مــن حيــث أن حركــة النــص ارتبطــت بحركتــه ،وإىل النــص مــن حيــث
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مضمونــه وبنائــه ،ذلــك أن حركــة النــص يف الواقــع تنطبــع آثارهــا يف جانبــي النــص .فــإذا
نظرنــا إىل حركــة الواقــع فــا بــد أن نــدرك أن حــدث «الهجــرة» مــن مكــة إىل املدينــة مل
يكــن مجــرد انتقــال يف املــكان  .وإذا كانــت مرحلــة الدعــوة يف مكــة مل تكــد تتجــاوز حــدود
االنــذار» إىل حــدود الرســالة ،إال قليــا ،فــان النقلــة إىل املدينــة حولــت الوحــي إىل «رســالة».
الرســالة أن يرتبــط مبصارعــة املفاهيــم القدميــة عــى مســتوى الفكــر والدعــوة إىل املفاهيــم
الجديــدة  ،أن «االنــذار ،بهــذه املثابــة تحريــك للوعــي إلدراك فســاد الواقــع والنهــوض مــن
ثــم إىل تغيــره  )15(.و الرســالة ،تعنــي بنــاء أيديولوجيــة املجتمــع الجديــد .ومل يكــن ميكــن أن
تتــم هــذه النقلــة فجــأة  ،لقــد بــدأت هــذه املرحلــة الثانيــة يف حــن بــدأ النبــي ( - ) بعــد
الهجــرة األوىل لبعــض املســلمني إىل الحبشــة  -يعــرض نفســه عــى الوفــود التــي كانــت تــأيت
إىل مكــة يف موســم الحــج ،فبايعــه أهــل يــرب عــى أن يفــدوه مــا يفــدون منــه أهلهــم
وأبناءهــم بعــد أن قبلــوا (اإلســام) .وكان ذلــك إيذانــا بتحــول جديــد يف تاريــخ الدعــوة ،ومــن
ثــم يف حركــة النــص.
إن معيــار التصنيــف الــذي يســتند إىل الواقــع اذن يجــب أن يقــوم عــى أســاس
التفرقــة بــن هاتــن املرحلتــن ،والتســمية واملــي واملــدين ،يجــب أن ال تكــون اشــارة للمــكان
فحســب ،بــل يجــب أن تكــون اشــارة إىل مرحلتــن تاريخيتــن .مــن هــذا املنطلــق نختــار أن :
املــي مــا نــزل قبــل الهجــرة واملــدين مــا نــزل بعدهــا ،ســواء نــزل مبكــة أم باملدينــة،
عــام الفتــح أو عــام حجــة الــوداع أم بســفر مــن األســفار ) )16(.وإذا كان معيــار «املضمــون»
أيضــا معيــاره غــر حاســم فذلــك ألن املدخــل الفقهــي يفــرض وجــود متایــز واضــح حــاد
ميكــن تلمســه والداللــة عليــه يف التفرقــة بــن املــي واملــدين .والحقيقــة أن مثــل هــذا التاميــز
الحــاد القاطــع الواضــح مجــرد افـراض ذهنــي إال إذا تصورنــا أن املرحلتــن :املكيــة واملدنيــة
مرحلتــان منفصلتــان .إن التطــور ال يحــدث فجــاة ســواء عــى مســتوى الواقــع أم عىل مســتوى
النــص ،ولذلــك تظــل التفرقــة بــن امللــي واملــدين يف النــص تفرقــة تقــوم عــى خصائــص عامــة
ولكنهــا ليســت حاســمة .وتــزداد صعوبــة ايجــاد معیــار حاســم للتميــز مبــا نعلمــه التــاوة
يف املصحــف املــدون مخالــف لرتتيــب التنزيــل الزمــاين ،فتتداخــل النصــوص املكيــة واملدنيــة
يف الســورة الواحــدة ،بحيــث يحتــاج تحديــد انتهــاء كل جــزء مــن النــص ،وكل آيــة منــه ،إىل
دراســة لغويــة دقيقــة ،خاصــة تلــك النصــوص التــي استشــكلت عــى القدمــاء أنفســهم .ويف
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هــذه الدراســة ال بــد مــن مراعــاة املعيــار الزمــاين جنبــا إىل جنــب مــع معيــار النــص ذاتــه
ســواء مــن حيــث مضمونــه ام مــن حيــث بنــاؤه وتركيبــه )17(.
ثانياً  :معيار األسلوب :
إذا كان تحديــد املــي ومتييــزه عــن املــدين عــى ســبيل الحســم يظــل أمــرة اجتهادية،
فقــد كان اجتهــاد القدمــاء عــادة يرتكــز يف الرتجيــح بــن املرويــات دون أن يتجــاوز ذلــك إال
قليــا إىل محاولــة البحــث عــن خصائــص أســلوبية فارقــة إىل جانــب املعيــار الزمنــي واملعيــار
املوضوعــي .وميكــن لنــا أن نحــدد اثنتــن عــى األقــل مــن هــذه الخصائــص األســلوبية التــي
تســاعدنا عــى التمييــز بــن املــي واملــدين .وقــد أشــار ابــن خلــدون إىل واحــدة مــن هــذه
الخصائــص يف حديثــه عــن الوحــي حــن أشــار إىل طــول اآليــات املدنيــة إذا قورنــت بقــر
اآليــات املكيــة  .ولذلــك كان تنــزل نجــوم القــرآن وســوره و آیــه حــن كان مبكــة أقــر منهــا
وهــو باملدينــة  .وانظــر إىل مــا نقــل يف ســورة ب ـراءة يف غــزوة تبــوك وأنهــا نزلــت كلهــا أو
أكرثهــا عليــه وهــو يســر عــى ناقتــه بعــد أن كان مبكــة ينــزل عليــه بعــض الســورة مــن
قصــار املفصــل يف وقــت وينــزل الباقــي يف حــن آخــر .وكذلــك كان آخــر مــا نــزل باملدينــة
آيــة الديــن ،وهــي مــا هــي يف الطــول بعــد أن كانــت اآليــة تنــزل مبكــة مثــل آيــات الرحمــن
والذاريــات واملدثــر والضحــی والفلــق وأمثالهــا .واعتــر مــن ذلــك عالمــة متيــز بهــا بــن املــي
واملــدين مــن الســور واآليــات ( .)18والحقيقــة أن هــذا املعيــار  -معيــار الطــول والقــر -
ميكــن تدعيمــه عــى أساســن وتفســره بهــا أيضــا.
األساس األول:
هــو مــا ســبق أن أرشنــا اليــه مــن انتقــال الدعــوة مــن مرحلــة اإلنــذار إىل مرحلــة
«الرســالة» ،االنــذار يعتمــد عــى التأثــر الــذي يعتمــد بــدوره عــى لغــة ذات أســلوب مركــز
ومــوع ،وهــو أســلوب طــاغ يف قصــار الســور بصفــة عامــة ،وكلهــا ســور مكيــة .ولكن والرســالة
جهــة أخــرى تخاطــب املتلقــي وتنقــل اليــه محتــوى أوســع مــن مجــرد التأثــر ،وهــي مــن
ثــم تحتــاج لغــة مختلفــة عــى مســتوى الرتكيــب والبنــاء .يف الرســالة يغلــب جانــب نقــل
املعلومــات عــى جانــب التأثــر وان كان ال يلغيــه إلغــاء تامــة ،ويف االنــذار تكــون األولويــة
للتأثــر ويقــل جانــب نقــل املعلومــات ،أو يصبــح ثانويــة بنــاء عــى هــذا املعيــار ال نســتطيع
أن نتقبــل مثــا مــا يذهــب اليــه الســيوطي مــن وجــود نصــوص يف القــرآن تأخــر حكمهــا عــن
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نزولهــا ،أي نزلــت النصــوص أوال ثــم فــرض مــا فيهــا مــن أحــكام رشعيــة وفقهيــة يف مرحلــة
متأخــرة غــر مقــارن لنــزول النــص ،وتلــك قضيــة ســنعود اليهــا بعــد ذلــك .واألســاس الثــاين
هــو مراعــاة حــال املتلقــي األول مــن حيــث تعــوده عــى حالــة الوحــي .
أمــا الخصيصــة الثانيــة مــن الخصائــص األســلوبية التــي ميكــن أن تكــون فارقــة بــن
امللــي واملــدين فهــي خصيصــة ومراعــاة الفاصلــة  .ورغــم أن هــذه الخصيصــة ميكــن أن تعــد
جــزءا مــن الطبيعــة اللغويــة للغــة التأثرييــة  -لغــة االنــذار  -فإنهــا ميكــن أن تفــر أيضــا يف
ضــوء تشــابه آليــات النــص مــع آليــات النصــوص األخــرى يف الثقافــة ،ورغــم تنبــه القدمــاء
ألهميــة الفاصلــة يف القــرآن بشــكل عــام فانهــم تحاشــوا أي مقارنــة بينهــا وبــن الســجع،
الــذي كان ظاهــرة مألوفــة يف النصــوص األخــرى )19(.ولــو تخــى القدمــاء هونــا مــا عــن هــذا
الحــرص الشــديد عــى املفارقــة بــن النــص والنصــوص األخــرى ألمكنهــم أن يفــروا «الحروف
املقطعــة يف أوائــل الســور  -التــي اعتربوهــا احــدى عالمــات الســور املكيــة  -تفسـرا يتباعــد
بهــا عــن اشــكالية واملحكــم واملتشــابه ،ويربطهــا بالســياق الثقــايف للنــص .لكــن ذلــك كان
مســتحيال عــى أي حــال يف اطــار مفاهيــم الثقافــة أوال  ،ومــع ســيطرة االتجاهــات الغيبيــة
التربيريــة عــى تطــور حركــة الفكــر الدينــي يف تراثنــا ثانيــا )20(.
الفصل بني النص والحكم:
ال شــك أن عالقــة التــازم بــن املنطــوق اللغــوي للنــص وبــن داللتــه أمــر بديهــي .
وهــو مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون( )21وهــو يفــرق بــن حالتــي الوحــي بالقــول إن :التلقــي
مــن امللــك والرجــوع إىل املــدارك البرشيــة وفهمــه مــا ألقــي عليــه كلــه كانــه يف لحظــة
واحــدة بــل أقــرب مــن ملــح البــر ،ألنــه ليــس يف زمــان ،بــل كلهــا تقــع جميعــا فيظهــر كأنهــا
رسيعــة ولذلــك ســميت وحــي؛ ألن الوحــي يف اللغــة االرساع ( .)22وهــو مــا نعــر عنــه بلغــة
أقــرب إىل املعــارصة فنقــول إن عالقــة االتصــال اللغــوي بــن مرســل ومســتقبل ال تنقســم إىل
عالمــات يتبعهــا العلــم بالداللــة ،بــل حركــة الفهــم وفــك شــفرة الرســالة تتزامــن عمليــة البــث
مــن جانــب املرســل .وتذهــب بعــض اتجاهــات الفكــر املعــارص إىل أن عمليــة فهــم النصــوص
ال تبــدأ مــن قـراءة النــص ،بــل تبــدأ قبــل ذلــك مــن الــدوال الرابطــة بــن الثقافــة التــي متثــل
أفــق القــاريء وبــن النــص ويف حالــة النــص القــرآين ال بــد أن يتزامــن «ســبب النــزول مــع
النــص مــع حكمــه أو داللتــه .
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لكــن الفقهــاء أحيانــا مــا يلغــون عالقــة التــازم والتزامــن الرضوريــة هــذه بــن
النــص والداللــة وذلــك بافرتاضهــم امكانيــة أن يســبق النــص الحكــم ،مبعنــى أن ينــزل النــص
أوال يف املرحلــة املكيــة ثــم يتقــرر حكمــه الرشعــي أو الفقهــي بعــد ذلــك يف املرحلــة املدنيــة.
وكان مــن الطبيعــي أن يفرتضــوا أيضــا  -بحكــم عالقــة التــازم املنطقــي  -امكانيــة أن ينــزل
الحكــم أوال يف املرحلــة املكيــة ،ثــم يــرد النــص الــدال عليــه بعــد ذلــك يف املرحلــة املدنيــة.
ويــؤدي االف ـراض األول إىل وجــود نصــوص معطلــة عــن أحكامهــا ،أي نصــوص غــر دالــة،
والنــص إذا كان غــر دال فقــد أهــم خاصيــة فيــه بوصفــه نصــا ،أو باألحــرى يتوقــف عــن
أن يكــون نصــا .أمــا االف ـراض الثــاين فيــؤدي بداهــة إىل امكانيــة الوحــي /االتصــال بــدون
نــص ،وإال فكيــف ينــزل حكــم بــا نــص؟ وإذا كان علــاء القــرآن يدركــون دون شــك أن
والســنة ،نــص فــا شــك أن افرتاضهــم تأخــر النصــوص عــن أحكامهــا اف ـراض ناشــیء عــن
تجاهلهــم أحيانــا  .أو تناســيهم – لنــص والســنة .إن هــذا االف ـراض معنــاه أن تصــور هــؤالء
العلــاء للنــص الدينــي تمــوز يقــره عــى القــرآن ،ويــرى الســنة مذكــرة تفســرية ،وهــذا
تصــور مخالــف لتصــور الفقهــاء واألصوليني.ولذلــك يســتند الفقهــاء يف اســتخراج األحــكام
إىل كل مــن القــرآن والســنة ،ويعتــر االجــاع عنــد جميعهــم نصــا ،وإن كانــوا اختلفــوا
حــول «القيــاس .،واملقصــود بذلــك أنهــم اعتــروا كل ذلــك دالالت رشعيــة ميكــن اســتخراج
األحــكام عــى أساســها ،ولــو تنبــه علــاء القــرآن لهــذا الربــط بــن الــدالالت الرشعيــة
ألدركــوا أن افرتاضهــم امكانيــة تأخــر نــزول النــص عــن الحكــم مجــرد افــراض ذهنــي
يعتمــد عــى فصــل بــن جانبــي النــص الدينــي )23(.ومــن تحليــل األمثلــة التــي يوردهــا
الفقهــاء دليــا عــى تأخــر نــزول النــص عــن حكمــه ميكــن أن نكتشــف طبيعــة الخطــأ الــذي
وقعــوا فيــه والنــايشء  -کیــا ســبقت اإلشــارة  -عــن محاولتهــم تقبــل جميــع املرويــات الــواردة
عــن القدمــاء دون نقــد أو تحليــل .واملثــال األول آيــة التيمــم التــي ذهــب البعــض إىل أنهــا
مدنيــة اســتنادا إىل ســبب النــزول ،وإذا كان افـراض تأخــر نــزول النــص عــن الحكــم افرتاضــا
وهميــة ناتجــة عــن قصــور يف مفهــوم النــص الدينــي مــن جهــة ،وعــن عجــز يف التحليــل
اللغــوي للنصــوص مــن جهــة أخــرى ،فــان اف ـراض تأخــر الحكــم عــن النــص ،أو بكلــات
أخــرى تقــدم النــص زمانيــا عــى حكمــه وداللتــه نابــع هــو األخــر مــن مجموعــة مــن األخطاء
نوردهــا عــى النحــو التــايل :
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1.1عــدم التفرقــة بــن الداللــة اللغويــة والداللــة الرشعيــة يف النصــوص ،وذلــك
رغــم إدراك العلــاء نظريــا لعمليــة التطويــر الــداليل التــي أضفاهــا النــص عىل
كثــر مــن ألفــاظ اللغــة خاصــة يف مجــال األحــكام الرشعيــة والعبــادات .مــن
ـح َمـ ْن تَـ َز َّك َو َذكَـ َر ْاسـ َم َربِّـ ِه
ذلــك مثــا تصورهــم ان قولــه تعــاىل( :قَـ ْد أَفْلَـ َ
ف ََصـ َّـى)( )24نــص يف الــزكاة رغــم أنهــا آيــة مكيــة ومل يكــن مبكــة عيــد وال زكاة
وال صــوم ،وأجــاب البغــوي بأنــه يجــوز أن يكــون النــزول ســابقة عــى الحكــم
« )25(.واآليــة يف الحقيقــة ال عالقــة لهــا بالــزكاة باملعنــى الفقهــي الرشعــي ،بــل
التــزيك هنــا مقصــود معنــاه اللغــوي ،وهــو معنــي مســتخدم بكــرة يف القــرآن.
ومــع ذلــك فاالســتخدام القــرآين لنفــس اللفــظ يف ســورة تاليــة  -مــن حيــث
ترتيــب النــزول  -يجعــل الــريك بإتيــان املــال وذلــك يف قولــه تعــاىل َ ( :و َسـيُ َج َّنبُ َها
األَتْقَــى ال ِ
َّــذي يُــ ْؤ ِت َمالَ ُه ِع ْن َد ُه ِم ْن نِ ْع َمــ ٍة تُ ْجــ َزى إِالَّ ابْ ِتغَــا َء َو ْجــ ِه َربِّــ ِه
األَ ْعـ َـى)( )26ولــو كان املقصــود الــزكاة الرشعيــة لــكان ذكــر املــال نوعــا مــن
االطنــاب املــرذول الــذي يتنــزه عنــه النــص .وقــد كان مــن نتيجــة هــذا الخلــط
بــن الــدالالت اللغويــة والــدالالت الرشعية.لأللفــاظ أن ذهــب بعــض العلــاء
إىل ورود بعــض األحــكام الرشعيــة الفقهيــة يف الســور املكية،وهــو رأي نابــع
مــن ذلــك الخلــط الــذي أرشنــا اليــه .يقــول ابــن الحصــار )27(:ذكــر اللــه الــزكاة
يف الســور املكيــات كث ـرا ترصيحــا وتعريضــا بــأن اللــه ســينجز وعــده لرســوله
ويقيــم دينــه ويظهــره حتــى تفــرض الصــاة والــزكاة وســائر الرشائــع ومل تؤخــذ
الــزكاة إال باملدينــة بــا خــاف وأورد مــن ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :وآتُــوا َح َّقـ ُه يَـ ْو َم
ــا َة َوآتَــ ُوا الــ َّزكَاةَ)(. )29
الص َ
َح َصــا ِد ِه)( )28وقولــه يف ســورة املزمــلَ ( :وأَقَا ُمــوا َّ
( )30ومــن ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :و َم ـ ْن أَ ْح َس ـ ُن قَ ـ ْو ًل ِم َّم ـ ْن َد َعــا إِ َل اللَّ ـ ِه َو َع ِمـ َـل
َصالِ ًحــا و)( )31فقــد قالــت عائشــة وابــن عمــر وعكرمــة وجامعــة إنهــا نزلــت يف
املؤذنــن واآليــة مكيــة ومل يــرع األذان إال باملدينــة.
2.2املصــدر الثــاين ألخطــاء العلــاء والــذي أدى إىل افرتاضهــم تأخــر الحكــم عــن
نــزول النــص أن يــرد تفســر معــن للنــص يف روايــة ال يســتطيع العــامل أن يردهــا
ألنهــا منســوبة إىل صحــايب اال أو تابعــي ،وتكــون داللــة هــذا التأويــل أن اآليــة
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«مدنيــة» فــا يجــد العــامل مــن حــل لهــذا التعــارض ســوى التوفيــق باف ـراض
تأخــر النــص عــن الحكــم .وميكــن ادراج آيــة وال أقســم بهــذا البلــد وأنــت حــل
بهــذا البلــد ،ضمــن هــذا اإلطــار .وميكــن أيضــا أن نشــر إىل مــا ورد يف قــول ابــن
الحصــار روايــة عــن عائشــة ()32أن قولــه تعــاىل ( َو َمـ ْن أَ ْح َسـ ُن قَـ ْو ًل ِّم َّمــن َد َعــا
إِ َل اللَّـ ِه َو َع ِمـ َـل َصالِ ًحــا) نزلــت يف املؤذنــن رغــم أن اآليــة مكيــة .لكــن املثــال
األوضــح هــو مــا يرويــه الســيوطي عــن ابــن مســعود تفســره أليــة مكيــة هــي
قولــه تعــاىل ( :قُـ ْـل َجــا َء الْ َحـ ُّـق َو َمــا يُ ْبـ ِـدئُ الْ َب ِاطـ ُـل َو َمــا يُ ِعيـ ُد )()34(. )33واآليــة
مكيــة متقدمــة عــى فــرض القتــال ويؤيــد تفســر ابــن مســعود مــا أخرجــه
الشــيخان مــن حديثــه أيضــا قــال :دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مكــة
يــوم الفتــح وحــول الكعبــة ثالمثائــة وســتون نصبــا فجعــل يطعنهــا بعــود كان
يف يــده ويقــولَ ( :وقُـ ْـل َجــا َء الْ َحـ ُّـق َو َز َهـ َـق الْ َب ِاطـ ُـل إِ َّن الْ َب ِاطـ َـل كَا َن َز ُهوقًــا)(. )35
3.3املصــدر الثالــث واألخــر هــو الخلــط بــن مبناســبة النــزول وبــن ســياق آخــر
يعــاد فيــه االستشــهاد بالنــص مــرة أخــرى ،فيظــن الـراوي أن النــص نــزل ســابقة
عــى ســببه ،ويــأيت العــامل يف مرحلــة أخــرى فــرى امكانيــة تقــدم نــزول النــص
عــى حكمــه ومناســبته .مثــال ذلــك مــا يرويــه الســيوطي أيضــا أن عمــر بــن
(س ـ ُي ْه َز ُم الْ َج ْم ـ ُع َويُ َولُّــو َن ال ُّدبُـ َر )()36
الخطــاب حــن نــزل قولــه تعــاىلَ :
قــال  :أي جمــع؟ فلــا كان يــوم بــدر وانهزمــت قریــش نظــرت إىل رســول اللــه *
يف آثارهــم مصلتــا بالســيف يقــول :ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر فكانــت اليــوم بدر.ولكــن
ســياق اآليــة يف ســورتها یکشــف أنهــا تتضمــن مقارنــة بــن آل فرعــون وبــن مــريك مكــة،
وهــي مقارنــة ميكــن تلمســها مــن انتقــال النــص مــن قصــة آل فرعــون إىل تهديــد أهــل مكــة :
ولقــد جــاء آل فرعــون النــذر .كذبــوا بآياتنــا كلهــا فأخذناهــم أخــذ عزيــز مقتــدر.
أكفاركــم خــر مــن أولئكــم أم لكــم بـراءة يف الزبــر .أم يقولــون نحــن جميــع منتــر  .ســيهزم
الجمــع ویولــون الدبــر ،بــل الســاعة موعدهــم والســاعة ادهــى وأمــر )37(.
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د .رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

اإلعجاز خارج النص :
هنــاك تفس ـرات تــرى انفصــال الداللــة عــن املدلــول يف اعجــاز الوحــي يف اإلســام.
وقــد ذهــب أصحــاب هــذا التفســر إىل أن املعجــزة الدالــة عــى صدق الوحــي ترتبــط بالقرآن،
ولكنهــا ال تنبــع مــن طبيعتــه الخاصــة بوصفــه نصــة لغويــة ،بــل تنبــع مــن (عجــز) العــرب
املعارصيــن للنــص عــن االتيــان مثلــه کــا تحداهــم النــص ذاتــه .وكان هــذا العجــز أمـرا طارئا
بحكــم تدخــل االرادة االلهيــة ومنــع الشــعراء والخطبــاء مــن قبــول التحــدي واالتيــان مبثلــه.
وقــد اشــتهر بهــذا الــرأي إبراهيــم بــن ســیار املعــروف بالنظــام مــن املعتزلــة  .وقــد ذهــب
كــا يــروي عنــه أصحــاب كتــب املقــاالت إىل أن إعجــاز القــرآن يقــع مــن جهــة )38(.
االخبــار عــن األمــور املاضيــة واألنيــة ،ومــن جهــة رصف الدواعــي عــن املعارضــة
ومنــع العــرب عــن االهتــام بــه ج ـرا وتعجي ـزا ،حتــى لــو خالهــم لكانــوا قادريــن عــى أن
يأتــوا بســورة مــن مثلــه بالغــة وفصاحــة ونظــا)39(.
وإذا كان خصــوم املعتزلــة والنظــام خاصــة يتجاهلــون عــادة ربطــه لإلعجــاز بإخبــار
النــر عــن األمــور املاضيــة وتنبــؤه بأمــور تحــدث يف املســتقبل ،فانهــم يفعلــون ذلــك مــن
أجــل الوثــب إىل نتيجــة فحواهــا أن النظــام ومدرســته ينكــرون اعجــاز القــرآن .والحقيقــة
أن هــذا الــرأي ال ينكــر االعجــاز مــن قريــب أو مــن بعيــد .وإذا توقفنــا قليــا عنــد مفهــوم
الرصفــة  ،وهــو املصطلــح الــذي شــاع بعــد ذلــك وصفــة لتفســر النظــام ،قلنــا ان النظــام
يجعــل املعجــزة أمــر واقعــا خــارج النــص ويرتبــط بصفــة مــن صفــات قائــل النــص وهــو
اللــه  .وانطالقــا مــن مبــدأ التوحيــد الــذي حــرص املعتزلــة عــى تأكيــده حرصــا شــديدة
ميكــن أن نقــول أن تصــور النظــام واملعتزلــة للنــص بأنــه کالم ،وبأنــه فعــل مــن أفعــال اللــه
التــي ترتبــط بوجــود العــامل ،ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن قولهــم بحدوثــه ،كان مــن شــأنه أن
يــؤدي إىل الفصــل والتمييــز بــن الــكالم اآليل والــكالم البــري  ،لكــن تصورهــم للــكالم ذاتــه
جعــل التمييــز بــن الكالمــن مــن جهــة املتكلمــن ال مــن جهــة الــكالم ذاتــه ،ولذلــك كان
مــن الــروري أن تنتقــل قضيــة االعجــاز مــن مجــال العــدل  -مجــال األفعــال  .إىل مجــال
التوحيــد ،ومفارقــة الصفــات االلهيــة لصفــات البــر مــن كل جانــب .وإذا كانــت قــدرة اللــه
تعــاىل ال تغالیهــا قــدرة البــر وال تســتطيع الوقــوف ازاءهــا ،فــان والعجــز ،الــذي يشــر اليــه
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النــص يف تحديــه للعــرب أن يأتــوا مبثلــه كان عجــزة ناتــج عــن تدخــل القــدرة اإللهيــة ملنــع
العــرب مــن قبــول التحــدي ومــن محاولتــه .وليــس يف هــذا الــرأي انــكار لالعجــاز ،بــل هــو
تفســر لــه خــارج اطــار عالقــة النــص بغــره مــن النصــوص األخــرى .انــه والعجــز ،البــري
الــذي ســببته قــدرة اللــه وليــس االعجــاز ،أو التفــوق القائــم يف بنيــة النــص مــن حيــث
مقارنتــه بالنصــوص األخــرى )40(.
إن الداللــة عــى صــدق النبــي يف نظــر املعتزلــة هــي وقــوع املعجــز عــى يديــه،
يســتوي يف ذلــك املعجــز األفعــال الخارقــة للعــادة والطبيعــة أو األفعــال العاديــة الطبيعيــة
املقــدورة للبــر إذا قارنهــا عجــز البــر يف الحــال عــن اتيــان مــا اعتــادوه مــن األفعــال ومل
يكــن مســتعصية عليهــم مــن قبــل .وأعلــم أن مــن حــق املعجــز أن يكــون واقعــا مــن اللــه
تعــاىل حقيقــة أو تقديــره ،وأن يكــون مــا تنتقــض بــه العــادة املختصــة مبــن أظهــر املعجــز
فيــه ،وأن يتعــذر عــى العبــاد فعــل مثلــه يف جنســه أو صفتــه ،وأن يكــون مختصــا مبــن يدعــي
النبــوة ،عــى طريقــة التصديــق لــه .فــا اختــص بهــذه الصفــات وصفنــاه بأنــه معجــز مــن
جهــة االصطــاح )41(.
لقــد حــاول املعتزلــة جاهديــن ربــط النــص بالفهــم االنســاين وتقريــب الوحــي مــن
قــدرة االنســان عــى الــرح والتحليــل .ويبــدو أن فكــرة واالعجــاز ،مبــا تتضمنــه مــن معنــى
املعجــزة الــذي أرشنــا اليــه فيــا ســبق كان ميكــن لــو ســلموا بوجودهــا يف بنــاء النــص اللغــوي
أن تــؤدي إىل مفارقــة الوحــي  -مــن حيــث هــو نــص لغــوي  -لقــدرة اإلنســان ،وتــؤدي مــن
ثــم إىل تحويــل الوحــي إىل نــص (مغلــق» مســتعص عــى الفهــم والتحليــل .لقــد كان التســليم
بقــدرة اإلنســان عــى الفعــل وعــى فهــم الوحــي معــا هــو الدافــع وراء محاولــة تفســر
(االعجــاز) مــن خــال مفهــوم التوحيــد ومــن خــال صفتــي «القــدرة ،ود العلــم ،بصفــة
خاصــة .إن (عجــزه) البــر عــن اإلتيــان مبثــل الوحــي نابــع مــن تدخــل الهــي ســلبهم القــدرة،
ونابــع مــن (علــم)  ،باملــايض واملســتقبل ال يتــاح لإلنســان )42(.
اإلعجاز يف النص :
إذا كان اعجــاز النــص يف نظمــه وتأليفــه فــا هــو هــذا النظــام أو التأليــف الــذي
يخالــف بــه غــره مــن النصــوص؟ هنــا يفــرق الباقــاين( )43بــن النــص القــرآين والنصــوص
األخــرى مــن جانبــن :الجانــب األول هــو الشــكل الخارجــي العــام ،البنــاء الــكيل أو «النــوع
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األديب إذا النــا اســتخدام هــذا املصطلــح .ومــن املؤكــد أن القــرآن ليــس شــعرة ،كــا أنــه
ال يخضــع ملعايــر النــر املعتــادة يف الــكالم العــادي .ويحــاول الباقــاين جاهــدا کا ســبقت
اإلشــارة نفــي الســجع عنــه )44(.
هــذا الجانــب العــام الــذي يفــارق فيــه القــرآن غــره مــن النصــوص هــو جانــب
النظــم واألســلوب .واملقصــود بالنظــم واألســلوب هنــا الشــكل األديب:
وذلــك أن نظــم القــرآن عــى تــرف وجوهــه واختــاف مذاهبــه خــارج عــن املعهود
مــن نظــام جميــع كالمهــم ،ومبايــن للأملــوف مــن ترتیــب خطابهــم ،ولــه أســلوب يختــص بــه
ويتميــز يف ترصفــه عــن أســاليب الــكالم املعتــاد .وذلــك أن الطــرق التــي يتقيــد بهــا الــكالم
البديــع املنظــوم تنقســم إىل أعاريــض الشــعر عــى اختــاف أنواعــه ،ثــم إىل أنــواع الــكالم
املــوزون غــر املقفــى ،ثــم إىل أصنــاف الــكالم املعــدل املســجع ،ثــم إىل معــدل مــوزون غــر
مســجع ،ثــم إىل مــا يرســل أرســاال فتطلــب فيــه االصابــة واالفــادة وافهــام املعــاين املعرتضــة
عــى وجــه بديــع وترتيــب لطيــف وان مل يكــن معتــدال يف وزنــه ،وذلــك شــبيه بجملــة الــكالم
الــذي ال ميــل وال يتصنــع لــه .وقــد علمنــا أن القــرآن خــارج عــن هــذه الوجــوه ومبایــن لهــذه
الطــرق ...فهــذا إذا تأملــه املتأمــل يتبــن بخروجــه عــن أصنــاف كالمهــم وأســاليب خطابهــم
أنــه خــارج عــن العــادة وأنــه معجــز .وهــذه خصوصيــة ترجــع إىل جملــة القــرآن وغــر
حاصــل يف جميعــه )45( .ومــا يرتبــط بســمة (التغایــر) ،العامــة بــن النــص القــرآين وغــره مــن
النصــوص خصيصــة والحجــم ،أو (الطــول).
فالقــرآن عــى خــاف غــره مــن النصــوص يتميــز بطــول غــر مألــوف يف النصــوص
العربيــة .وال يصــح لنــا هنــا أن نعــرض عــى الباقــاين قائلــن أن صفــة الطــول ليســت
إال محصلــة للتنجيــم الــذي قــارب بضعــة وعرشيــن عامــا تكــون النــص خاللهــا ،فالباقــاين
األشــعري يؤمــن بالوجــود األزيل الســابق للنــص بوصفــه صفــة قدميــة مالزمــة للــذات اإللهيــة،
غــر مســتقلة عنهــا .أن التنجيــم هنــا يرتبــط يف تصــوره مبحــاكاة النــص للــكالم اآليل القديــم،
واالعجــاز واقــع يف هــذه املحــاكاة التــي تتميــز بالتغايــر عــن النصــوص األخــرى مــن حيــث
الشــكل العــام ومــن حيــث الطــول )46(.ومنهــا أنــه ليــس للعــرب كالم مشــتمل عــى هــذه
الفصاحــة والغرابــة والتــرف البديــع واملعــاين اللطيفــة والفوائــد الغزيــرة والحكــم الكثــرة
والتناســب يف البالغــة والتشــابه يف الرباعــة عــى هــذا الطــول وعــى هــذا القــدر .وامنــا تنســب
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إىل حكيمهــم کالت معــدودة وألفــاظ قليلــة وإىل شــاعرهم نصائــد محصــورة يقــع فيهــا
مــا نبينــه بعــد هــذا مــن االختــال ،ويعرتضهــا مــا نكشــفه مــن االختــاف ويقــع فيهــا مــا
نبديــه مــن العمــل والتكلــف والتجــوز والتعســف .وقــد حصــل القــرآن عــى كرثتــه وطولــه
متناســبة يف الفصاحــة عــى مــا وصفــه اللــه تعــاىل بــه )47(.وإذا كان القــرآن ميكــن أن يشــابه
النصــوص األخــرى مــن جوانــب أخــرى مــن حيــث تضمنــه املوضوعــات مختلفــة وأغ ـراض
متباينــة كالوعــظ والقصــص واالنــذار والوعيــد ،وهــو يف هــذا ميكــن أن يشــبه القصيــدة مــن
حيــث بدؤهــا بالنســيب أو الوصــف وتضمنهــا لالعتــذار أو الهجــاء أو املديــح أو الفخــر ،فــان
الخصيصــة الثانيــة التــي متيــز القــرآن عــن غــره مــن النصــوص هــي النظــم العجيــب ،أو
التأليــف البديــع ،الــذي ال يتفــاوت وال يختلــف .أن عجيــب نظمــه ،وبديــع تأليفــه ال يتفــاوت
وال يتبايــن ،عــى مــا يتــرف إليــه مــن الوجــوه التــي يتــرف فيهــا ،من ذكــر قصــص ومواعظ
واحتجــاج ،وحكــم وأحــكام ،وإعــذار وإنــذار ،ووعــد ووعيــد ،وتبشــر وتخويــف ،وأوصــاف،
وتعليــم أخــاق كرميــة ،وشــيم رفيعــة ،وســر مأثــورة ،وغــر ذلــك مــن الوجــوه التــي يشــتمل
عليهــا .ونجــد كالم البليــغ الكامــل ،والشــاعر املفلــق ،والخطيــب املصقــع ،يختلــف عــى
حســب اختــاف هــذه األمــور .وال نقــول بــأن الحــروف قدميــة ،فكيــف يصــح الرتكيــب عــى
الفاســد وال نقــول أيضــا أن وجــه االعجــاز يف نظــام القــرآن أنــه حكايــة عــن الــكالم القديــم
ألنــه لــو كان كذلــك لكانــت التــوراة واالنجيــل وغريهــا مــن كتــب اللــه عــز وجــل معجـزات
يف النظــم والتأليــف وقــد بينــا أن اعجازهــا يف غــر ذلــك .وكذلــك كان يجــب أن تكــون كل
كلمــة مفــردة معجــزة بنفســها ومتفردهــا .وقــد ثبــت خــاف ذلــك( .)48ولكــن الباقــاين ال
يحــدد مــا يقصــده «بالنظــم والتأليــف ،الــذي صــار بــه القــرآن معجــزة تحديــدا دقيقــة ،انــه
يعــدد أنــواع البديــع يف الشــعر والقــرآن ثــم ينتهــي إىل أن وجــوه البديــع ال يســتدل بهــا عــى
االعجــاز :ألن هــذه الوجــوه إذا وقــع التنبيــه عليهــا أمكــن التوصــل اليهــا بالتــدرب والتعــود
والتصنــع لهــا وذلــك كالشــعر الــذي إذا عــرف االنســان طریقــه صــح منــه التعمــل لــه وأمكنــه
نظمــه .والوجــوه التــي نقــول ان اعجــاز القــرآن ميكــن أن يعلــم منهــا فليــس مــا يقــدر
البــر عــى التصنــع لــه والتوصــل إليــه بحالــه )49(.ويعــدد أقســام البالغــة ويعطــي أمثلــة
لهــا مــن القــرآن والشــعر ،ثــم ينتهــي إىل أن هــذه األمــور تنقســم فمنهــا مــا ميكــن الوقــوع
عليــه والتعمــل لــه ويــدرك بالتعلــم ،فــا كان كذلــك فــا ســبيل إىل معرفــة اعجــاز القــرآن به.
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وأمــا مــا ال ســبيل اليــه بالتعلــم والتعمــل مــن البالغــات فذلــك هــو الــذي يــدل عــى اعجــازه.
ومــن شــأن ذلــك كلــه أن يجعــل معيــار االعجــاز العجــز» مبعنــى عــدم امكانيــة الوصــول إىل
فهــم رس االعجــاز ،وهنــا ال يفــرق الباقــاين بــن العجــز عــن اإلتيــان مبثلــه  -مثــل القــرآن -
وبــن العجــز عــن فهــم رس «االعجــاز» .ورغــم أنــه يفــرق عــى مســتوى النصــوص األدبيــة
بــن الوعــي النظــري النقــدي وبــن القــدرة عــى االبــداع األديب ،فانــه يف تحديــده ملفهــوم
والنظــم والتأليــف )50(.ولكــن املعضلــة الحقيقيــة يف مفاهيــم الباقــاين واألشــاعرة عــى وجــه
العمــوم تكمــن يف هــذه الثنائيــة بــن الــكالم االلهــي القديــم (املعنــى النفــي) وبــن العبــارة
عنــه (القــرآن) )51(.وإذا كان الباقــاين يحــر وجــوه اإلعجــاز يف القــرآن ،وهــو العبــارة الدالــة
عــى الــكالم القديــم ،يف مجــرد نظمــه وتأليفــه ،فانــه كل مــا ميكــن أن مياثــل القــرآن  -مــن
حيــث النظــم والتأليــف  -يظــل تقلیــد للشــكل الخارجــي .وال شــك أن هــذا التقليــد للشــكل
الخارجــي هــو مــا ســعى اليــه مســيلمة الكــذاب مــن أقوالــه التــي يوردهــا الباقــاين ثــم يــورد
أقــوال ســجاح بنــت الحــارث ويســفههام معــا عــى أســاس أن كالمهــا ال مياثــل کالم األلوهيــة).
أن تركيــز الباقــاين عــى مفهــوم الــكالم االهــي  -القــرآن  -بوصفــه تعبـرا عــن الصفــة القدميــة
قــد أدى بــه إىل القــول باســتحالة وجــود أي قــدر مــن التشــابه بــن كالم اللــه وكالم البــر،
فنظــم القــرآن جنــس مميــز وأســلوب متخصــص)52( .
اإلعجاز يف لغة النص :
لقــد كان عــى مفهــوم النظــم والتأليــف تفس ـرا لالعجــاز أن ينتظــر عبــد القاهــر
الجرجــاين( )53ليصوغــه صياغتــه النهائيــة يف الــراث .وإذا كنــا قــد ناقشــنا هــذا املفهــوم
عنــد عبــد القاهــر يف مــكان آخــر فاننــا نكتفــي هنــا باالشــارة إىل أن صياغــة هــذا املفهــوم
متــت عــى يــد املعتزلــة الذيــن مل يفرقــوا هــذه التفرقــة الحــادة بــن الــكالم االلهــي والــكالم
االنســاين .لقــد حــرص املعتزلــة عــى فتــح معــر وجــر بــن الــكالم االهــي والعقــل اإلنســاين،
ولذلــك أرصوا عــى أن اللغــة نتــاج بــري  ،وعــى مواضعاتهــا وطرائقهــا نــزل الــكالم االلهــي .
وكان مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تحديدهــم لإلعجــاز قامئــا عىل أســاس اكتشــاف
قوانیــن عامــة ميكــن للعقــل البــري تقبلهــا والتســليم بهــا)54(.
وقــد ذهــب أبــو هاشــم الجبــايئ إىل أن القــرآن ليــس معجــزة الختالفــه مــن حيــث
الشــكل أو النــوع أو الجنــس عــن النصــوص األخــرى يف الثقافــة ،ألن تغايــر الشــكل ال يعنــي
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تفوقــه أو امتيــازه .إن الفصاحــة  -التــي هــي رس االعجــاز عنــد أيب هاشــم  -ظاهــرة ميكــن
تلمســها يف الرتكيــب اللغــوي ســواء كان هــذا الرتكيــب يف الشــعر أم يف الخطابــة أم يف الرســائل.
وال بــد مــن حســن املعنــي وجزالــة اللفــظ معــا العتبــار النــص فصيحــة)55(.
امنــا يكــون الــكالم فصیحــأ لجزالــة لفظــه ،وحســن معنــاه ،وال بــد مــن اعتبــار
األمريــن ،ألنــه لــو كان جــزل اللفــظ ركبــك املعنــى مل يعــد فصيحــة ،فــاذن يجــب أن يكــون
جامعــا لهذيــن األمريــن .وليــس فصاحــة الــكالم بــأن يكــون لــه نظــم مخصــوص ألن الخطيــب
عندهــم قــد يكــون أفصــح مــن الشــاعر ،والنظــم مختلــف ،إذا أريد بالنظــم اختــاف الطريقة.
وقــد يكــون النظــم واحــد ،وتقــع املزيــة يف الفصاحــة فاملعتــر مــا ذكرنــاه  ،ألنــه الــذي يتبــن
يف كل نظــم وكل طريقــة)56(.
لكــن القــايض عبــد الجبــار( )57ال يكتفــي بالوقــوف عنــد حــدود هــذا التعريــف
العــام للفصاحــة والــذي بحرصهــا يف حســن املعنــي وجزالــة اللفــظ بــرف النظــر عــن
«الشــكل» أو «النــوع» ،بــل
يتقــدم خطــوات هامــة يف ســبيل تحديــد الخصائــص الفارقــة بــن النصــوص .وإذا
كان اشـراط حســن املعنــى يف مفهــوم «الفصاحــة» ميكــن أن يــؤدي إىل القــول بــأن فصاحــة
القــرآن ترتــد يف جانــب منهــا إىل املعــاين ،التــي ال يقــدر البــر عــى اإلتيــان مبثلهــا فــان
القــايض عبــد الجبــار يســتبعد هــذا الجانــب مــن مفهــوم الفصاحــة  - :إن املعــاين وان كان ال
بــد منهــا فــا تظهــر فيهــا املزيــة ،وان كانــت تظهــر يف الــكالم ألجلهــا .ولذلــك نجــد املعربيــن
عــن املعنــى الواحــد يكــون أحدهــا أفصــح مــن األخــر واملعنــى متفقــة ،وقــد يكــون أحــد
املعنيــن أحســن وأرفــع ،واملعــر عنــه يف الفصاحــة أدون ،فهــو ال بــد مــن اعتبــاره ،وان
كانــت املزيــة تظهــر بغــره ،عــى أنــا نعلــم أن املعــاين ال يقــع فيهــا تزایــد ،فــاذن يجــب أن
يكــون الــذي يعتــر التزايــد عنــد األلفــاظ التــي يعــر بهــا عنهــا) )58(.وعلينــا هنــا أن نفهــم مــا
يقصــده عبــد الجبــار باملعــاين عــى أســاس أنهــا واألغـراض ،العامــة واألفــكار كــا قــال عبــد
القاهــر بعــد ذلــك .مــن هنــا يحــرص القــايض عــى جعــل املزيــة والفصاحــة يف واأللفــاظ».
وال يقصــد عبــد الجبــار باأللفــاظ املفــردات اللغويــة فالفصاحــة عنــده ترتبــط بالرتكيــب ،أو
بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة و اعلــم أن الفصاحــة ال تظهــر يف أفـراد الــكالم ،وانــا تظهــر
بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة .
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د .رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

حدد عبد الجبار الفصاحة من خالل ثالثة أبعاد يف الرتكيب اللغوي هي:
األبــدال الــذي بــه تختــص الكلــات  .واملقصــود باالبتــدال اختيــار كلمــة معينــة مــن
بــن كلــات أخــرى ميكــن أن تصلــح لالســتخدام يف الســياق الخــاص.
املوقع الذي يختص بالتقديم والتأخري
االعراب ،الذي يختص باملوقع النحوي للكلمة يف عبارة بعينها )59(.
وال شــك أن تفرقــة عبــد الجبــار بــن املوقــع ،و«االع ـراب» تفرقــة هامــة هنــا مــن
حيــث أن للموقــع داللــة مغايــرة لداللــة األعــراب ،وان كان كالهــا يقــع عــى مســتوى
العالقــات الســياقية .وإذا كان املقصــود باالبــدال الــذي تختــص بــه الكلــات مســتوى
العالقــات الدالليــة أمكــن لنــا القــول ان القــايض عبــد الجبــار قــد وضــع بذلــك األســاس
املكــن الــذي بنــي عليــه عبــد القاهــر نظريتــه يف النظــم .وليــس تفســرنا ولالبــدال ،عنــد
عبــد الجبــار قامئــة عــى التخمــن ،فهــو يشــر إىل هــذا البعــد أحيانــا باســم املواضعــة التــي
تتنــاول الضــم وذلــك حــن يقــول )60(- :وال بــد مــع الضــم مــن أن يكــون لــكل كلمــة صفــة،
وقــد يجــوز يف هــذه الصفــة أن تكــون بالواضعــة التــي تتنــاول الضــم ،وقــد تكــون باالعـراب
الــذي لــه مدخــل فيــه ،وقــد تكــون باملوقــع ،وليــس لهــذه األقســام الثالثــة رابــع ،ألنــه إمــا
أن تعتــر فيــه الكلمــة أو حركاتهــا أو موقعهــا ،وال بــد مــن هــذا االعتبــار يف كل كلمــة .ومــن
املؤكــد أن «املواضعــة التــي تتنــاول الضــم» هنــا والتــي يضعهــا القــايض جنبــا إىل جنــب مــع
«األع ـراب» واملوقــع ،ليســت املواضعــة اللغويــة ،أي املواضعــة بوصفهــا عالقــة بــن األلفــاظ
ومــا تشــر اليــه ،ذلــك أن املواضيعــة بهــذا املعنــى ال مدخــل لهــا يف الفصاحــة عــى االطــاق
 :ألن مــا يبلــغ مــن الــكالم يف الفصاحــة النهايــة ال يخــرج عــن أن يكــون مــن جملــة اللغــة،
کــا أن مــا دونــه ال يخــرج عــن أن يكــون مــن جملتهــا ،وامنــا تبــن زيــادة الفصاحــة ال بتغــر
املواضعــة .إن حــر الفصاحــة يف الوجــوه الثالثــة الســابقة ليــس إال محاولــة مــن جانــب
املعتزلــة لحــر االعجــاز يف قوانــن ميكــن اكتشــافها والعلــم بهــا .وهــذه القوانــن قوانــن
لغويــة يشــارك فيهــا النــص غــره مــن النصــوص مــن جهــة ولكنــه يتفــوق عليهــا يف اســتثامر
نفــس القوانــن مــن جهــة أخــرى .ومــن شــأن هــذا الحــر أن يــؤدي إىل نتيجتــن انتهــى
اليهــا كل مــن القــايض عبــد الجبــار وعبدالقاهــر فعــا .أمــا النتيجــة األوىل فهــي اســتبعاد
التفسـرات الجزئيــة لالعجــاز التــي تحــره مــرة يف البالغــة ومــرة يف البديــع وتقــع يف دائــرة
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التفرقــة بــن أجـزاء النــص التــي يكــون فيهــا االعجــاز الئحــة بينــا وبــن األجـزاء األخــرى التــي
ال يتضــح فيهــا االعجــاز .وقــد وقــع الباقــاين يف هــذه الدائــرة  ،ف ـراه مــرة يقــول:
إن الشــاعر الفلــق إذا جــاء إىل الزهــد قــر ،واألديــب إذا تكلــم يف بيــان األحــكام
وذكــر الحــال والحـرام مل يكــن كالمــه عــى حســب كالمــه يف غــره .ونظــم القــرآن ال يتفــاوت
يف يشء وال يتبايــن يف أمــر وال يختلــف يف حــال ،بــل لــه املثــل األعــى والفضــل األســني)61( .
ومل يتنبــه القدمــاء إىل أن حســن النغمــة ليــس إال خصيصــة لغويــة ترتبــط بالقــدرة عــى
اســتخدام البعــد الصــويت للغــة اســتخدامه خاصــة يف تناغــم مــع قوانــن اللغــة التــي حــروا
الفصاحــة فيهــا .ومل يتنبهــوا كذلــك إىل أن «االيقــاع» ســمة مــن ســات النصــوص املمتــازة يف
الثقافــة ال تختلــف كث ـرا يف النــر عنهــا يف الشــعر .إن لغــة القــرآن مــن هــذه الزاويــة لغــة
لهــا ايقاعهــا الــذي مييزهــا داخــل إطــار النظــام اللغــوي العــريب ،وال شــك أنهــا اكتســبت هــذا
االيقــاع مــن الطبيعــة الشــفاهية للنــص ســواء يف مرحلــة تشــكله أم يف مــا تــا ذلــك مــن
مراحــل يف تاريــخ الثقافــة حتــى اآلن ،فالنــص حتــى اآلن مــا زال ينــل بتنغيــم خــاص وطبقــا
لقوانــن أدائيــة معينــة معروفــة يف علــم التجويــد والقـراءات
لقــد كان حــرص القدمــاء عــى التمييــز بــن القــرآن والشــعر أحــد األســباب دون
شــك وراء اســتبعاد «االيقــاع» مــن خصائــص الفصاحــة ومــن ثــم مــن خصائــص االعجــاز .
لكــن الســبب األهــم فيهــا نظــن هــو محاولــة املعتزلــة ايجــاد «معیــار» للفصاحــة
يختــص بالــكالم كلــه ويركــز عــى قوانــن ميكــن للعقــل االنســاين اســتيعابها وفهمهــا وتطبيقهــا
عــى النصــوص ،وقــد كان ذلــك كلــه امــام عبــد القاهــر األشــعري فأفــاد منــه ال يف تفســر
االعجــاز فقــط بــل يف تفســر خصائــص النصــوص املمتــازة بشــكل عــام )62(.
الغموض والوضوح
املنطوق واملفهوم (ندرة النصوص)
املنطوق :
مــا دل عليــه اللفــظ يف محــل النطــق فــإن أفــاد معنــى ال يحتمــل غــره فالنــص
ـر ٌة كَا ِملَ ـ ٌة)( )63وقــد نقــل
نحــو( :ف َِص َيــا ُم �ث َ َلث َـ ِة أَيَّـ ٍ
ـام ِف الْ َحـ ِّ
ـج َو َس ـ ْب َع ٍة إِذَا َر َج ْعتُ ـ ْم تِلْـ َـك َعـ َ َ
عــن قــوم مــن املتكلمــن أنهــم قالــوا بنــدور النــص جــدا يف الكتــاب والســنة وقــد بالــغ إمــام
الحرمــن وغــره يف الــرد عليهــم قــال :ألن الغــرض مــن النــص االســتقالل بإفــادة املعنــى عــى
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قطــع مــع انحســام جهــات التأويــل واالحتــال وهــذا وإن عــز حصولــه بوضــع الصيــغ ردا
إىل اللغــة فــا أكــره مــع القرائــن الحاليــة واملقاليــة انتهــى أو مــع احتــال غــره احتــاال
ـر بَــا ٍغ َو َل َعــا ٍد )( )64فــإن الباغــي يطلــق عــى
مرجوحــا فالظاهــر نحــو (:فَ َمــنِ اضْ طُ ـ َّر َغـ ْ َ
الجاهــل وعــى الظــامل وهــو فيــه أظهــر وأغلــب ونحــوَ ( :ولَ ت َ ْق َربُو ُه ـ َّن َحتَّــى يَطْ ُه ـ ْرنَ) ()65
فإنــه يقــال لإلقطــاع طهــر وللوضــوء والغســل وهــو يف الثــاين أظهــر فــإن حمــل عــى املرجــوح
لدليــل فهــو تأويــل ويســمى املرجــوح املحمــول عليــه مــؤوال كقولــه ك( َو ُه ـ َو َم َع ُك ـ ْم أَيْ َنـ َـا
كُ ْنتُـ ْم )( )66فإنــه يســتحيل حمــل املعيــة عــى القــرب بالــذات فتعــن رصفــه عــن ذلــك وحمله
ـاح ال ـذ ُِّّل
عــى القــدرة والعلــم أو عــى الحفــظ والرعايــة  )67(.وكقولــهَ ( :وا ْخ ِفـ ْ
ـض لَ ُهـ َـا َج َنـ َ
ِمـ َن ال َّر ْح َمـ ِة)( )68فإنــه يســتحيل حملــه عــى الظاهــر الســتحالة أن يكــون لإلنســان أجنحــة
فيحمــل عــى الخضــوع وحســن الخلــق وقــد يكــون مشــركا بــن حقيقتــن أو حقيقــة ومجــاز
ويصــح حملــه عليهــا جميعــا ســواء قلنــا بجــواز اســتعامل اللفــظ يف معنييــه أو ال ووجهــه
عــى هــذا أن يكــون اللفــظ قــد خوطــب بــه مرتــن مــرة أريــد هــذا ومــرة أريــد هــذا .ومــن
ـب َولَ شَ ـهِي ٌد)( )69فإنــه يحتمــل :ال يضــارر الكاتــب والشــهيد صاحــب
أمثلتــهَ ( :و َل يُضَ ــا َّر كَاتِـ ٌ
الحــق بجــور يف الكتابــة والشــهادة و» ال يضــارر» بالفتــح أي ال يرضهــا صاحــب الحــق
بإلزامهــا مــاال يلزمهــا وإجبارهــا عــى الكتابــة والشــهادة  .ثــم إن توقفــت صحــة داللــة
اللفــظ عــى إضــار ســميت داللــة اقتضــاء نحــو :ســئل القريــة «أي أهلهــا وإن مل تتوقــف
ودل اللفــظ عــى مــا مل يقصــد بــه ســميت داللــة إشــارة كداللــة قولــه تعــاىل (أُ ِحـ َّـل لَ ُكـ ْم لَ ْيلَـ َة
ـام ال َّرفَــثُ إِ َل نِ َســائِ ُك ْم)3عىل صحــة صــوم مــن أصبــح جنبــا إذ إباحــة الجــاع إىل طلــوع
الصيَـ ِ
ِّ
الفجــر تســتلزم كونــه جنبــا يف جــزء مــن النهــار وقــد حــي هــذا االســتنباط عــن محمــد بــن
كعــب القرظــي()71( .)70
إن هــذه األقســام األربعــة تعتمــد عــى التــدرج مــن الوضــوح إىل الغمــوض ،فالنــص
هــو الواضــح وضوحــه تامــة بحيــث ال يحتمــل ســوی معنــى واحــد ،ويقابــل النــص ،الجمــل
الــذي يتســاوى فيــه معنيــان يصعــب ترجيــح أحدهــا ،ويكــون الظاهــر أقــرب إىل النــص،
مــن حيــث ان املعنــى الراجــح فيــه هــو املعنــى القريــب ،بينــا يكــون املــؤول ،أقــرب إىل
املجمــل ،مــن حيــث أن املعنــى الراجــح فيــه هــو املعنــى البعيــد .ومعنــى ذلــك أن قطبــي
«الوضــوح» و«الغمــوض ،اللذيــن ينــدرج تحتهــا والنــص ،رد املجمــل ،بينهــا منطقــة وســطى
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يقــع فيهــا والظاهــر ،واملــؤول» .يف هــذا التقســيم الرباعــي يقــع املحكــم ،يف منطقــة وســطى
بــن النــص ،والظاهــر» ،ويقــع املتشــابه بــن واملــؤول ،واملجمــل )72( .
املفهوم :
مــا دل عليــه اللفــظ ال يف محــل النطــق وهــو قســان مفهــوم موافقــة ومفهــوم
مخالفــة:
فــاألول :مــا يوافــق حكمــه املنطــوق فــإن كان أوىل ســمي فحــوى الخطــاب كداللــة
ــا أُ ٍّف)( )73عــى تحريــم الــرب ألنــه أشــد وإن كان مســاويا ســمي لحــن
َــا تَق ْ
(ف َ
ُــل لَ ُه َ
الخطــاب أي معنــاه كداللــة (إِ َّن ال َِّذي ـ َن يَأْكُلُــو َن أَ ْم ـ َو َال الْ َيتَا َمــى ظُل ًْم)()74عــى تحريــم
اإلحـراق ألنــه مســاو لــأكل يف اإلتــاف واختلــف هــل داللــة ذلــك قياســية أو لفظيــة مجازيــة
أو حقيقيــة عــى أقــوال بيناهــا يف كتبنــا األصوليــة.
ما يخالف حكمه املنطوق وهو أنواع:
ــق ِب َن َبــأٍ
مفهــوم صفــة نعتــا كان أو حــاال أو ظرفــا أو عــددا نحــوَ ( :جا َءكُــ ْم ف َِاس ٌ
فَتَ َب َّي ُنــوا)( )75مفهومــه أن غــر الفاســق ال يجــب التبــن يف خــره فيجــب قبــول خــر الواحــد
ـج أَشْ ـ ُه ٌر َم ْعلُو َمــاتٌ )( )77أي
اشو ُهـ َّن َوأَنْتُـ ْم َعاكِ ُفــو َن ِف الْ َم َســاج ِِد)( (– )76الْ َحـ ُّ
العــدل ( َو َل تُبَ ِ ُ
فــا يصــح اإلح ـرام بــه يف غريهــا (فَا ْذكُ ـ ُروا اللَّـ َه ِع ْن ـ َد الْ َمشْ ـ َع ِر الْ َح ـ َر ِام)( )78أي فالذكــر عنــد
غــره ليــس محصــا للمطلــوب (فَا ْجلِ ُدو ُه ـ ْم ثَ َانِ ـ َن َجلْ ـ َدةً)( )79أي ال أقــل وال أكــر)80(.
واختلــف يف االحتجــاج بهــذه املفاهيــم عــى أقــوال كثــرة واألصــح يف الجملــة أنهــا
كلهــا حجــة بــروط:
منها أال يكون املذكور «خرج للغالب» ومن ثم مل يعترب األكرثون مفهوم قوله:
( َو َربَائِ ُب ُكـ ُم الـ َّـا ِت ِف ُح ُجو ِركُـ ْم) فــإن الغالــب كــون الربائــب يف حجــور األزواج فــا
مفهــوم لــه ألنــه إمنــا خــص بالذكــر لغلبــة حضــوره يف الذهــن وأال يكــون موافقــا للواقــع ومــن
ثــم ال مفهــوم لقولــهَ ( :و َمـ ْن يَـ ْد ُع َمـ َع اللَّـ ِه إِلَ ًهــا آ َخـ َر َل بُ ْر َهــانَ) وقولــه(َ :ل يَتَّ ِخـ ِـذ الْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن
الْكَا ِفرِي ـ َن أَ ْولِ َيــا َء ِم ـ ْن ُدونِ الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن) وقولــهَ ( :ولَ ت ُ ْك ِر ُهــوا فَتَ َياتِ ُك ـ ْم َعـ َـى الْ ِب َغــا ِء إِ ْن أَ َر ْد َن
تَ َح ُّص ًنــا لِتَ ْبتَ ُغــوا) واالطــاع عــى ذلــك مــن فوائــد معرفــة أســباب النــزول والقــول بنــدرة
النصــوص مــردود إىل طبيعــة اللغــة التــي تعتمــد عــى التجريــد والتعميــم يف داللتهــا ،وهــذا
مــن شــأنه أن يجعــل انتــاج الداللــة يف اللغــة بشــكل عــام ويف النصــوص املمتــازة بشــكل
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خــاص ال يفــارق جدليــة النــص /القــاريء  .ان تحديــد املعنــى املرجــوح مــن املعنــى الراجــح
يف الظاهــر أو املؤؤلــه تحديــد مرهــون بافــق قــارىء وعقلــه ،وتحديــد املحــذوف املضمــر يف
داللــة واالقتضــاء يحتــاج كذلــك إىل قــارىء .فــاذا انتقلنــا مــن داللــة املنطــوق ،إىل مســتويات
داللــة املفهــوم ،كانــت الداللــة غــر مفارقــة لفعــل القـراءة مبــا تتضمنــه مــن تأويــل .وهــذا
كلــه مفهــوم للداللــة يقــرب إىل حــد كبــر مــن املفهــوم املعــارص الــذي يــرى أن فعــل القـراءة
 ومــن ثــم التأويــل  -ال يبــدأ مــن املعطــى اللغــوي للنــص ،أي ال يبــدا مــن املنطــوق ،بــليبــدا  -قبــل ذلــك  .مــن االطــار الثقــايف الــذي ميثــل أفــق القــاريء الــذي يتوجــه لق ـراءة
النــص .األلفــاظ إمــا أن تــدل مبنطوقهــا أو بفحواهــا أو باقتضائهــا ورضورتهــا أو مبعقولهــا
املســتنبط منهــا حــكاه ابــن الحصــار وقــال هــذا كالم حســن قلــت فــاألول داللــة املنطــوق
والثــاين داللــة املفهــوم والثالــث داللــة االقتضــاء والرابــع داللــة اإلشــارة)81(.
الحروف املتقطعة يف أوائل السور:
إذا كان املجمــل ،يجــد تفســره يف جــزء آخــر مــن النــص ،وإذا كان املختلــف ،يفــر
فيــه املتشــابهة يف ضــوء املحكــم ،فــان الحــروف املقطعــة يف أوائــل الســور ال تدخــل تحــت أي
مــن هذيــن النمطــن ناهيــك أن تدخــل تحــت أي وجــه مــن وجــوه الداللــة التــي ناقشــناها
يف املنطــوق واملفهــوم .إن املنطــوق يف حالــة الحــروف املقطعــة غــر دال ،أي ليــس لــه
مفهــوم مبــارش أو غــر مبــارش .وال شــك أن هــذا هــو الــذي دفــع بالبعــض إىل جعــل هــذه
الحــروف مــن املتشــابه الــذي ال يعلمــه إال اللــه ،وقــرأ اآليــة  -بنــاء عــى هــذا التأويــل ملعنــى
املتشــابهة .عــى االســتئناف دون العطــف)82(.
قــال ابــن عبــاس ( :)83أنــزل اللــه القــرآن عــى أربعــة أوجــه :حــال وحـرام ،ووجــه ال
يســع أحــد جهالتــه ،ووجــه تعرفــه العــرب ،ووجــه تأويــل ال يعلمــه إال اللــه )84(.
وقــد وضــع تحــت هــذا الوجــه الــذي ال يعلمــه إال اللــه كثــر مــن أجـزاء النــص تــدل
مبنطوقهــا عــى اختصــاص العلــم االلهــي ببعــض الجوانــب التــي ال يعلمهــا البرش مثل الســاعة
ونــزول الغيــث ومــا يف األرحــام والــروح .مــا ال يعلمــه إال اللــه تعــاىل فهــو مــا يجــري مجــرى
الغيــوب نحــو اآلي املتضمنــة قيــام الســاعة وتفســر الــروح والحــروف املقطعــة وكل متشــابه
يف القــرآن عنــد أهــل الحــق فــا مســاغ لالجتهــاد يف تفســره وال طريــق إىل ذلــك إال بالتوقيــف
بنــص مــن القــرآن أو الحديــث أو إجــاع األمــة عــى تأويلــه وأمــا مــا يعلمــه العلــاء ويرجــع
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إىل اجتهادهــم فهــو الــذي يغلــب عليــه إطــاق التأويــل وذلــك اســتنباط األحــكام وبيــان
املجمــل وتخصيــص العمــوم  )85(.والحقيقــة أن تفســر الحــروف املقطعــة ومحاولــة الوصــول
إىل رسهــا يرجــع إىل زمــن نــزول النــص ،وإىل جــدل اليهــود مــع النبــي حــول االســام والقــرآن.
وســواء كانــت هــذه الروايــة هــي ســبب نــزول آيــة آل عمـران أم كانــت مجــرد «واقعــة» ال
تعلــق لهــا بنــزول اآليــة فــان مغزاهــا بالنســبة التفســر الحــروف املقطعــة يظــل هامــة .لقــد
حــاول اليهــود تفســر هــذه الحــروف تفسـرا عدديــا ظنــا منهــم أنهــا ميكــن أن تكشــف لهــم
عــن مــدة ســيادة «االســام» وســيطرته سیاســيا .قــال ابــن إســحاق راويــا عــن ابــن عبــاس :
ـب ِف ِر َجــا ٍل ِمـ ْن يَ ُهــو َد ِب َر ُســو ِل اللَّـ ِه َصـ َّـى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم
َمـ َّر أَبُــو يَـ ِ ِ
ـاس بْـ ُن أَ ْخطَـ َ
ـب ِفيـ ِه)( )86فَـأَ َت أخــاه حيــي
َو ُهـ َو يَتْلُــو فَاتِ َحـ َة ُســو َر ِة الْ َب َقـ َر ِة( :الـــم (َ )1ذلِـ َـك الْ ِكتَـ ُ
ـاب لَ َريْـ َ
ـب ِف ِر َجــا ٍل ِمـ َن الْيَ ُهــو ِد فَ َقـ َ
ـال :ت َ ْعلَ ُمــو َن َواللَّـ ِه لَ َقـ ْد َسـ ِم ْع ُت ُم َح َّمـ ًدا يَتْلُــو ِفيـ َـا
ابــن أَ ْخطَـ َ
ـت َسـ ِم ْعتَ ُه قَـ َ
ـب ِفيـ ِه)( )87قَـ َ
ـى
ـال نَ َعـ ْم :فَ َمـ َ
ـال :أَنْـ َ
أُنْـز َِل َعلَ ْيـ ِه( :الـــم (َ )1ذلِـ َـك الْ ِكتَـ ُ
ـاب لَ َريْـ َ
ـي ِف أُولَ ِئـ َـك ال َّن َفـ ِر إِ َل َر ُســو ِل اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال :أَلَـ ْم ت َ ْذكُـ ْر أَنَّـ َـك تَتْلُــو
ُح َيـ ُّ
ـب ِفيـ ِه)( )88فقــال :بــى فقــال :وا لَ َقـ ْد بَ َعــثَ
ِفيـ َـا أُنْـز َِل َعلَ ْيـ َـك( :الـــم (َ )1ذلِـ َـك الْ ِكتَـ ُ
ـاب َل َريْـ َ
ـر َك ْالَلِـ ُـف َو ِ
احـ َد ٌة
ـي َمــا ُمـ َّد ُة ُملْ ِكـ ِه َو َمــا أَ َجـ ُـل أُ َّم ِتـ ِه َغـ ْ َ
اللَّـ ُه قَبْلَـ َـك أَنْ ِبيَــا َء َمــا نَ ْعلَ ُمـ ُه بَـ ََّـن لِ َن ِبـ ٍّ
ـي إِنَّ َــا
َوالـ َّـا ُم �ث َ َلثُــو َن َوالْ ِمي ـ ُم أَ ْربَ ُعــو َن فَ َهـ ِـذ ِه إِ ْح ـ َدى َو َس ـ ْب ُعو َن َس ـ َن ًة أَفَ َن ْد ُخـ ُـل ِف ِديــنِ نَ ِبـ ٍّ
ُم ـ َّد ُة ُملْ ِك ـ ِه َوأَ َجـ ُـل أُ َّم ِت ـ ِه إِ ْح ـ َدى َو َس ـ ْب ُعو َن َس ـ َن ًة ث ُـ َّم قَـ َ
ـر ُه
ـال :يَــا ُم َح َّم ـ ُد َهـ ْـل َم ـ َع َه ـذَا َغـ ْ ُ
ـالَ :هـ ِـذ ِه أَث ْ َقـ ُـل َوأَطْـ َو ُل ْالَلِـ ُـف َو ِ
ـال :نَ َعـ ْم( :املــص) قَـ َ
قَـ َ
احـ َد ٌة َوالـ َّـا ُم �ث َ َلثُــو َن َوالْ ِميـ ُم أَ ْربَ ُعــو َن
ـر ُه قَـ َ
ـال :نَ َع ـ ْم( :الــر)
َو َّ
الصــا ُد ســتون فَ َهـ ِـذ ِه إِ ْح ـ َدى َو�ث َ َلثُــو َن َو ِمائَـ ُة َس ـ َن ٍة َهـ ْـل َم ـ َع َه ـذَا َغـ ْ ُ
ـالَ :هـ ِـذ ِه أَث ْ َقـ ُـل َوأَطْـ َو ُل الْ َلِـ ُـف َو ِ
قَـ َ
احـ َد ٌة َوالـ َّـا ُم �ث َ َلثُــو َن َوالـ َّرا ُء ِمائَتَــانِ َهـ ِـذ ِه إِ ْحـ َدى َو�ث َ َلثُــو َن
ـال :نَ َعـ ْم( :املــر) قَـ َ
ـر ُه؟ قَـ َ
ـالَ :هـ ِـذ ِه أَث ْ َقـ ُـل َوأَطْـ َو ُل َهـ ِـذ ِه إِ ْحـ َدى
َو ِمائَتَــا َسـ َن ٍة َهـ ْـل مــع هــذه َغـ ْ ُ
َو َسـ ْب ُعو َن َو ِمائَتَــانِ ثُـ َّم قَـ َ
ـت أَ ْم كَ ِثـ ًرا
ـس َعلَ ْي َنــا أَ ْمـ ُر َك َحتَّــى َمــا نَـ ْدرِي أَقَلِيـ ًـا أُ ْع ِطيـ َ
ـال :لَ َقـ ْد لُ ِّبـ َ
ـال :قُو ُمــوا َع ْنـ ُه ث ُـ َّم قَـ َ
ث ُـ َّم قَـ َ
ـاس ِلَ ِخيـ ِه َو َمـ ْن َم َعـ ُهَ :مــا يُ ْدرِي ُكـ ْم لَ َعلَّـ ُه قَـ ْد ُج ِمـ َع
ـال :أَبُــو يَـ ِ ٍ
َه ـذَا كُلُّ ـ ُه لِ ُم َح َّمـ ٍـد إِ ْح ـ َدى وســبعون وإحــدى وثالثــون َو ِمائَ ـ ٌة َوإِ ْح ـ َدى َو�ث َ َلثُــو َن َو ِمائَتَــانِ
َوإِ ْحـ َدى َو َسـ ْب ُعو َن َو ِمائَتَــانِ فَ َذلِـ َـك َسـ ْب ُع ِمئَ ٍة َوأَ ْربَـ ٌع وثالثــون ســنني فَقَالُــوا :لَ َقـ ْد ت َشَ ــابَ َه َعلَ ْي َنــا
أَ ْمـ ُر ُه فَ َي ْز ُع ُمــو َن أَ َّن َهـ ُؤ َل ِء ْاليَـ ِ
ـاب ِم ْنـ ُه آيَــاتٌ
ـات نَ َزلَـ ْ
ـت ِفي ِهـ ْمُ ( :هـ َو الَّـ ِـذي أَنْـ َز َل َعلَ ْيـ َـك الْ ِكتَـ َ
ـاب َوأُ َخـ ُر ُمتَشَ ــا ِب َهاتٌ )( )89أَ ْخ َر َجـ ُه ابْـ ُن َجرِيـ ٍر ِمـ ْن َهـذَا الطَّرِيــقِ َوابْ ُن
ُم ْح َكـ َـاتٌ ُهـ َّن أُ ُّم الْ ِكتَـ ِ
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املنــذر ومــن َو ْجـ ٍه آ َخـ َر َعــنِ ابْــنِ َجرِيـ ٍر ُم ْعضَ ـ ًـا)90(.وال شــك أن هــذا التأويــل املنســوب إىل
ابــن عبــاس قــد تطــور فيــا بعــد ،عنــد كل مــن الشــيعة واملتصوفــة ،إىل علــم قائــم بذاتــه.
اكتســبت فيــه الحــروف بصفــة عامــة وحــروف أوائــل الســور بصــورة خاصــة أبعــادا ودالالت
شــتى ســواء عــى األمئــة عنــد الشــيعة عــى اختــاف فرقهــم أم عــى حقائــق الوجــود والنــص
عنــد املتصوفــة)91( .ويف مقابــل هــذا االتجــاه التأويــي الــري نجــد اتجــاه آخــر يتعامــل مــع
هــذه الحــروف مــن حقيقــة أنهــا حــروف غــر دالــة يف ذاتهــا ،بــل هــي جــزء مــن النظــام
اللغــوي الــذي يعتمــد عليــه النــص ،ووجودهــا يف النــص هكــذا مفرقــة لــه داللــة عامــة هــي
«تأكيــده أن هــذا «النــر» املعجــز يف نظمــه مؤلــف مــن نفــس الحــروف التــي يؤلفــون
منهــا نصوصهــم التــي ال ترقــى يف مســتواها إىل آفــاق هــذا النــص ومعنــى ذلــك أن االشـراك
بــن النــص وغــره مــن نصــوص الثقافــة هــو اشـراك يف النظــام الصــويت  ،وذلــك معنــى مــن
معــاين االعجــاز عنــد الباقالنيــز وهــو أن الحــروف التــي بنــي عليهــا كالم العــرب تســعة
وعــرون حرفــة وعــدد الســور التــي افتتــح فيهــا بذكــر الحــروف اثنــان وعــرون ســورة
وجملــة مــا ذكــر مــن هــذه الحــروف يف أوائــل الســور مــن حــروف املعجــم نصــف الجملــة
وهــو أربعــة عــر حرفــا ليــدل باملذكــور عــى غــره ،وليعرفــوا أن هــذا الــكالم منتظــم مــن
الحــروف التــي ينظمــون بهــا كالمهم)92(.وهــذه الحــروف األربعــة عــر املذكــورة يف أوائــل
الســور إىل جانــب أنهــا مــن حيــث العــدد نصــف حــروف اللغــة متثــل مــن جهــة أخــرى كل
الظواهــر الصوتيــة املوجــودة يف اللغــة ،فهــي متثــل ظواهــر والهمــس  -الجهــر -الشــدة -
الرخــاوة  -االنفتــاح – االطبــاق  .وهــي مــن جهــة ثالثــة متثــل تقســيم الحــروف مــن حيــث
املخــرج» إىل حلقيــة وغــر حلقيــة .ومعنــى ذلــك أن اختيــار هــذه الحــروف لبــدء الســور بهــا
مل يكــن اختيــارا عشــوائية قامئــة عــى املصادفــة واالرتجــال ،بــل هــو اختیــار لــه داللتــه مــن
حيــث أن هــذه الحــروف متثــل الظواهــر الصوتيــة املوجــودة يف حــروف اللغــة .فمــن الحروف
املهموســة فيهــا :الصــاد والــكاف والقــاف والســن والحــاء والطــاء ،ومــن الحــروف املجهــورة
 :األلــف والــام وامليــم والـراء واملــاء والعــن واليــاء والنــون ،ومــن الشــديدة األلــف والــكاف
والطــاء والقــاف ،ومــن الرخــوة الــام وامليــم وال ـراء والصــاد واملــاء والعــن والســن والحــاء
واليــاء والنــون ،ومــن املطبقــة  :الصــاد والطــاء ،ومــن املنفتحــة :األلــف والــام وامليــم والـراء
والــكاف والهــاء والعــن والســن والحــاء والقــاف والبــاء والنــون .وباالضافــة إىل ذلــك ففيهــا
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مــن حــروف القلقلــة القــاف والطــاء .ومــن حــروف الحلــق الحــاء واملــاء والعــن)93(:
والــذي ينقســم اليــه هــذه الحــروف عــى مــا قســمه أهــل العربيــة وبنــوا عليهــا
وجوههــا أقســام نحــن ذاکروهــا .فمــن ذلــك أنهــم قســموها إىل حــروف مهموســة وأخــرى
مجهــورة ،فاملهموســة منهــا عــرة وهــي الحــاء والهــاء(؟) والخــاء والــكاف والشــن والثــاء
والفــاء والتــاء والصــاد والســن ،ومــا ســوى ذلــك مــن الحــروف فهــي مجهــورة  ،وقــد عرفنــا
أن نصــف الحــروف املهموســة مذكــورة يف جملــة الحــروف املذكــورة يف أوائــل الســور ،وكذلــك
نصــف الحــروف املجهــورة عــى الســواء ال زيــادة وال نقصــان)94(.
إذا كان القــوم  -الذيــن قســموا يف الحــروف هــذه األقســام ألغـراض لهــم يف ترتيــب
العربيــة ،وتنزيلهــا بعــد الزمــان الطويــل مــن عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  -رأوا مبــاين
اللســان عــى هــذه الجهــة ،وقــد نبــه مبــا ذكــر يف أوائــل الســور عــى مــا مل يذكــر ،عــى حــد
التنصيــف الــذي وصفنــا  -دل عــى أن وقوعهــا املوقــع الــذي يقــع التواضــع عليــه  -بعــد
العهــد الطويــل  -ال يجــوز أن يقــع إال مــن اللــه عــز وجــل ،ألن ذلــك يجــري مجــرى علــم
الغيــوب )95(.وإن كان إمنــا تنبهــوا عــى مــا بنــي عليــه اللســان يف أصلــه ،ومل يكــن لهــم يف
التقســيم شــئ ،وإمنــا التأثــر ملــن وضــع أصــل اللســان ،فذلــك أيضـاً مــن البديــع الــذي يــدل
عــى أن أصــل وضعــه وقــع موقــع الحكمــة التــي يقــر عنهــا اللســان .فــإن كان أصــل اللغــة
توقيفـاً فاألمــر يف ذلــك أبــن .وإن كان عــى ســبيل التواضــع فهــو عجيــب أيضـاً ،ألنــه ال يصــح
أن تجتمــع هممهــم املختلفــة عــى نحــو هــذا إال بأمــر مــن عنــد اللــه تعــاىل .وكل ذلــك
يوجــب إثبــات الحكمــة يف ذكــر هــذه الحــروف عــى حــد يتعلــق بــه اإلعجــاز مــن وجــه)96(.
إن الداللــة التــي يضفيهــا الباقــاين هنــا عــى وجــود هــذه الحــروف يف النــص داللــة
مشــابهة الداللــة االخبــار عــن الغيــوب عــى اعجــاز النــص .ولكــن علينــا أن نكــون عــى
ذكــر بــأن هــذه الداللــة داللــة أضافتهــا الثقافــة عــى هــذه الحــروف بعــد تطــور الــدرس
اللغــوي  .وال يقلــل مــن هــذه الداللــة األن أن تقســيم األصــوات مخالــف لتقســيم القدمــاء
الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى مجــرد املالحظــة املبــارشة ،هــذا باإلضافــة إىل تطــور نطــق بعــض
األصــوات يف اللغــة الحديثــة)97( .
تفسري النص ووظيفته
وإذا كان املجتمــع االســامي األول قــد جعــل همــه األول التكيــف مــع معطيــات
النــص وفــرض ســيادته عــى النصــوص األخــرى ،فــان تحقــق هــذه الغايــة كان مرهونــة بوحدة
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املجتمــع وعــدم تنافــر عنــارصه ومكوناتــه االجتامعيــة .وقــد كان مــن الطبيعــي أن يــؤدي
قيــام الدولــة واتســاع أطرافهــا إىل تعــدد يف طبيعــة القــوى االجتامعيــة املكونــة ،وهــو تعــدد
رسعــان مــا تحــول إىل رصاع اقتصــادي  -اجتامعــي  -ســيايس  -دینــي  .وقــد أفــى هــذا
ال ـراع إىل تعــدد الــرؤى والتصــورات حــول طبيعــة النــص الدينــي وحــول غايتــه وهدفــه.
وعــى حــن ركــزت االتجاهــات العقليــة التــي يعــد املعتزلــة أشــهر ممثليهــا عــى االنســان
بوصفــه املخاطــب بالنــص والهــدف مــن تعاليمــه ،كــا أنهــا اســتوعبت النــص عــى أســاس
أنــه فعــل مخلــوق» ،نجــد أن األشــاعرة( )98قــد ركــزوا عــى الطــرف اآلخــر ،طــرف القائــل،
ومــن ثــم كان تصورهــم للنــص أنــه «صفــة ذاتيــة للقائــل ال فعــا مــن أفعالــه .وكان مــن
الطبيعــي أن تتضــاءل يف هــذا التصــور قيمــة «االنســان الــذي ميثــل الطــرف اآلخــر  -طــرف
املتلقــي  -يف عمليــة الوحــي ،بــل ويف مفهــوم ومــن تحــت جبــة األشــاعرة انبثــق التصــوف،
فالحــارث بــن أســد املحاســبي أشــعري صــويف ،النــص )99(.وابــن عــريب يــر يف فتوحاتــه عــى
التمســك بالعقائــد األشــعرية األساســية  .لكــن الفكــر األشــعري قــد عانــق التوجــه الصــويف
وامتــزج بــه امتزاجــا تامــة عنــد الغـزايل قبــل ابــن عــريب بقــرن مــن الزمــان وتنشــأ تصــورات
الغ ـزايل للنــص وأهدافــه وغاياتــه مــن منطلقــن أساســيني أحدهــا أشــعري كالمــي والثــاين
صــويف غنــويص )100(.ويتحــدد املنطلــق األشــعري للغـزايل مــن حقيقــة تصــور األشــاعرة للنــص
بوصفــه «صفــة مــن صفــات الــذات اإللهيــة ،يف حــن يتحــدد منطلقــه الصــويف مــن حــر
غايــة الوجــود اإلنســاين عــى األرض يف تحقيــق الفــوز والفــاح يف اآلخــرة .وإذا كانــت هــذه
الغايــة ميكــن الوصــول اليهــا وتحقيقهــا عــر تحقيــق الوجــود اإلنســاين األمثــل يف الواقــع
واملجتمــع ،فــان الغـزايل بــري أن تحقيقهــا ال يتــم إال عــر الزهــد يف الدنيــا واالنقطــاع إىل اللــه
وطــرح كل مــا ســواه.
مــن هذيــن املنطلقــن ال يتحــدد فقــط مفهــوم الغ ـزايل للنــص ،بــل يتحــدد أيضــا
طبيعــة املــروع الفكــري الــذي حــاول الغ ـزايل أن يقدمــه للمســلمني مــن خــال كتاباتــه
وتعاليمــه .ومــن الــروري لــي نفهــم تصــورات الغـزايل للنــص وأهدافــه وغاياتــه أن نفهــم
طبيعــة مرشوعــه الفكــري يف ضــوء ظــروف عــره وحركــة واقعــه .وإذا كان الغـزايل يف «املنقذ
مــن الضــال يحدثنــا عــن أزمتــه الفكريــة ،ويفــر لنــا كيــف تخــى عــن منهــج املتكلمــن
والفالســفة وانحــاز إىل الطريــق الصــويف بوصفــه الطريــق املــؤدي إىل اليقــن ،فالحقيقــة أن
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الغـزايل مل يتخــل اطالقــا عــن منهــج املتكلمــن والفالســفة كــا يدعــي  .وكتابــات الغـزايل يف
املرحلــة األخــرة مــن حياتــه تعكــس هــذا التعــدد يف التوجهــات مــا بــن الــكالم والفلســفة
والتصــوف وأصــول الفقــه واملنطــق  .والحقيقــة أن الغـزايل مل يكفــه القيــام بــدور املتكلــم أو
دور الفيلســوف أو حتــى دور الصــويف ،ولكنــه أراد أن يقــدم مرشوعــا متكامــا االحيــاء علــوم
الديــن ،ويقــوم مفهــوم االحيــاء» عــى اف ـراض مــؤداه العــودة إىل املــايض لحــل معضــات
الحــارض .وداخــل هــذا االفـراض یکــون الحــارض منوذجــا للفســاد والضعــف واالنحـراف عــن
املعايــر األصيلــة للديــن ،يف حــن يكــون املــايض منوذجــا للنضــارة والطهــارة والنقــاء وتحقيــق
الوجــود الفعــي للوحــي )101(.
يرتــد تصنيــف العلــوم عنــد الغ ـزايل( )102إذن إىل ثنائيــة حــادة يف تصــوره للعالقــة
بــن الدنيــا واآلخــرة .وإذا كان القــرآن ال يضــع مثــل هــذا التعــارض الحــاد بــن الدنيــا واآلخــرة
ويطلــب مــن املســلم أال ينــى نصيبــه مــن الدنيــا ،كــا تطلــب منــه املأثــورات أن يعمــل
للدنيــا كأنــه يعيــش أبــدا وأن يعمــل لآلخــرة كأنــه ســيموت غــدا ،فــان الغ ـزايل يعــر عــن
تصــوره لتعــارض حــاد بينهــا بحيــث يســتحيل جمعهــا ،بــل يجعــل مــن هــذا التصــور الحــد
األدىن مــن العلــم الــذي ينبغــي عــى العــامل عــامل اآلخــرة أن يعرفــه .
أقــل درجــات العلــم أن يــدرك حقــارة الدنيــا وخســتها وكدورتهــا وانرصامهــا ،وعظــم
األخــرة ودوامهــا وصفــاء نعيمهــا وجاللــة ملكهــا ،ويعلــم أنهــا متضادتــان ،وأنهــا كالرضتــن
مهــا أرضيــت احداهــا أســخطت األخــرى .وأنهــا ككفتــي املي ـزان مهــا رجحــت احداهــا
خفــت األخــرى ،وأنهــا كاملــرق واملغــرب مهــا قربــت مــن أحدهــا بعــدت عــن اآلخــر،
وأنهــا كقدحــن أحدهــا مملــوء واألخــر فــارغ فبقــدر مــا تصــب منــه يف اآلخــر حتــى ميتــىء
يفــرغ األخــر .فــان مــن ال يعــرف حقــارة الدنيــا وكدورتهــا وامتـزاج لذتهــا بأملهــا ثــم انـرام
مــا يصفــو منهــا فهــو فاســد العقــل  )103(.ورغــم هــذا التعــارض الحــاد فــا منــاص مــن تقبــل
الحــد األدىن مــن الحيــاة الدنيويــة طاملــا أن الدنيــا معــر وطريــق إىل اآلخــرة  .إن الدنيــا
منــزل مــن منــازل الســائرين إىل اللــه تعــاىل والبــدن مركــب فمــن ذهــل عــن تدبــر املنــزل
واملركــب مل يتــم ســفره ومــا مل ينتظــم أمــر املعــاش يف الدنيــا ال يتــم أمــر التبتــل واالنقطــاع إىل
اللــه تعــاىل الــذي هــو الســلوك ،وال يتــم ذلــك حتــى يبقــى بدنــه ســاملة ونســله دامئــا ويتــم
كالهــا بأســباب الحفــظ لوجودهــا واســباب الدفــع ملفســداتها ومهلكاتهــا()104
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التأويل من املجاز إىل الحقيقة:
ليــس القــارىء املســتغرق يف قراءتــه واملهتــم بطرائــق األداء وعلــوم القــر والصــدف
إال طوافــة بهــذا الســاحل دون أن يعــر عــى يشء .وغايــة الغـزايل تنبيــه هــذا القــارىء مــن
رقدتــه  ،أو تنبيهــه عليهــا)105(:
ُست ِسـ ُـل يف تِال َوتِــك ،املُتَّ ِخـ ُذ دراســة القــرآن عمـاً،
فـ ِإين أُنَبِّهــك عــى َرقْ َدتــك ،أيُّهــا امل َ
املُتَل ِّقـ ُـف مــن معانيــه ظواهــر و ُج َم ـاً ،إىل كــم تطــوف عــى ســاحل البحــر ُم َغ َّمض ـاً عينيــك
ـر عجائ َبهــا؟ وتســافَر إىل جزائرهــا
عــن غرائبهــا؟ أَ َو َمــا كان لــك أن تركــب َمـ ْ َ
ـن لُ َّج ِتهــا لِتُ ْبـ ِ َ
َ
نفســك يف
ــر
ِآلج ِت َنــاء أطَا ِيبِهــا؟
َ
وتغــوص يف عمقهــا فتســتغني ِب َن ْيــلِ جوا ِهرهــا؟ أ َومــا تُ َع ِّ
الحرمــان عــن ُد َررِهــا وجواهرهــا بإدمــان النظــر إىل ســواحلها وظواهرهــا؟ أ َومــا بَلغــك أن
القــرآن هــو البحــر املحيــط؟ ومنــه يتشــ َّعب علــ ُم األَ َّولــ َن واآلخرِيــ َن كــا يتشــعب عــن
ســواحل البحــر املحيــط أنها ُرهــا وجدا ِولُهــا؟ أ َومــا ت َ ْغ ِب ـ ُط أقوام ـاً خاضــوا يف غَمــرة أمواجهــا
فظفــروا بالكربيــت األحمــر؟ وغاصــوا يف أعامقهــا فاســتخرجوا الياقــوتَ األحمــ َر ،والــ ُد َّر
وســاحوا يف ســواحلها ،فَالتَ َقطُــوا ال َعنـ َر األشـ َهب ،والعــو َد ال َّرطــب
األز َهـ َر ،وال َّزبَ ْر َجـ َد األخــر؟ َ
التيـ َ
ـاق األكــر ،واملســك األ ْذفَــر؟
ر؟ وتعلقــوا إىل جزائرهــا واس ـتَ َد ُّروا مــن حيواناتهــا ِّ
األَن ـ َ
وهــا أنــا أُرشــدك ِ
قاضيـاً حـ َّـق إخائِــك ،و ُمرت َجيـاً بَ َركــة دعائــك إىل كيفيــة ســياحتهم و َغ ْوصهــم
وســباحتهم)106(.
يف هــذا النــص نجدنــا ازاء صــورة مركبــة لكنهــا دالــة عــى مفهــوم الغ ـزايل للقــرآن
ولعلومــه ،فالقــرآن هــو البحــر املحيــط الــذي تكمــن يف أعامقــه الجواهــر والــدرر ومــن ثــم
ال يعــر عليهــا إال الغواصــون وهــم الســالكون .وثــم جزائــر يف هــذا البحــر مليئــة باألطايــب
ومــن حيواناتهــا ميكــن اســتخراج الرتيــاق واملســك .وعــى الســواحل مــن هــذا البحــر املحيــط
ميكــن التقــاط العنــر والعــود  .ومــن هــذا البحــر تتفــرع العلــوم كاألنهــار والجداول .وليســت
هــذه الصــورة املركبــة مجــرد تعبــر بالغــي بــل هــي طــرح ملفهــوم متكامــل ومــن الــروري
أن نتوقــف عنــد داللــة جزئیــات هــذه الصــورة كــا يرشحهــا الغـزايل نفســه )107(:
أن الكربيــت األحمــر عنــد ال َخلــق يف عالَــم الشــهادة ،عبــارة عــن الكيميــاء التــي
يســة إىل الصفــات النفيســة ،حتــى ينقلــب
يُتَ َّ
وصــل بهــا إىل قلــب األعيــان مــن الصفــات ال َخ ِس َ
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ليتوصـ َـل بــه إىل اللَّــذات يف الدنيــا مكـ َّدر ًة ُم َنغَّصــة
بــه الحجــر ياقوتـاً ،والنحــاس ذهبـاً إبريـزا ًَّ ،
ـب جواه ـ َر القلــب مــن َرزال ـ ِة
يف الحــالُ ،م ْن َ ِ
ص َم ـ ًة عــى قــرب االســتقبال ،أفــرى أن مــا يقلُـ ُ
[القلــب] مــن أســفل
البهيمــة وضَ اللــ ِة الجهــل إىل صفــا ِء املالئكــة وروحانِ َّيتهــا ،ليرتقــى
ُ
الســافلني إىل أعــى ِعلِّ ِّيــن ،ويُ َنـ ُ
رب العاملــن والنظ ـ ُر إىل وجهــه الكريــم
َّ
ـال بــه ال ُقــرب مــن ِّ
س َمــدا ً ،هــل هــو أَوىل باســم الكربيــت األحمــر أم ال؟ فلهــذا ســميناه الكربيــت
أبــدا ً دامئ ـاً َ ْ
األحمــر.
فتأ َّمــل وراجــع نفســك وان ِْصـ ْـف :لِتَعلـ َم أن هــذا االسـ َم بهــذا املعنــى أحــق ،وعليــه
أصــدق ،ثــم أنفــس النفائــس التــي ت ُســتَفَاد مــن الكيميــاء اليواقيــت ،وأعالهــا الياقــوت
األحمــر ،فلذلــك ســميناه معرفــة الــذات)108(.
إن عالقــة القلــب والتحويــل هــذه بــن الرمــز والرمــوز اليــه ليســت عالقــة وضعيــة
اعتباطيــة ،بــل هــي عالقــة ذاتيــة نابعــة مــن اكتشــاف املعنــى والداللــة املشــركة بــن الرمــز
والرمــوز اليــه .آن معنــى الكربيــت األحمــر ،القلــب والتحويــل ،ومعنــى املعرفــة هــو القلــب
والتحويــل أيضــا ،فنحــن اذن ازاء عبــارات مختلفــة ترتــد مــن حيــث داللتهــا ومعناهــا إىل
أصــول واحــدة .وإذا كان عــامل املعنــى ،ينتمــي إىل عــامل الغيــب وامللكــوت يف حــن تنتمــي
العبــارات إىل عــامل امللــك والشــهادة ،يكــون املعنــى هــو األســاس ،وتكــون املعــاين املدلــول
عليهــا يف عــامل الغيــب وامللكــوت هــي األحــق بــأن تطلــق عليهــا العبــارات الدالــة عــى
مثيلتهــا يف عــامل امللــك والشــهادة  .وهــذا معنــی قــول الغ ـزايل ان هــذا االســم لهــذا املعنــى
أحــق وعليــه أصــدق فاســم «الكربيــت األحمــر» أحــق بــأن يطلــق عــى معرفــة اللــه مــن
مثيلــه يف عــامل الكيميــاء ،فاألجــدر باالعتبــار قلــب القلــوب وتحويلهــا ال قلــب األعبــان الفانيــة
الزائلــة مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تصنيــف الغـزايل لعلــوم القــرآن باســتخدام
ثنائيــة القــر واللــب أو الصــدف والجواهــر تصنيفــه حقيقيــة حرفيــة مــن منظــوره عــى
األقــل ،وأن يكــون اســتخدام صــور الكربيــت األحمــر والیواقیــت والــدرر والزبرجــد والعنــر
والعــود والرتيــاق واملســك اســتخدام غــر مجــازي أو كنــايئ ،فهــذه الصــور  -أو باألحــرى
املعــاين  -تشــر إىل حقائــق القــرآن اشــارة مبــارشة ،يف حــن أن اشــارتها إىل مضمونهــا الدنيــوي
املــادي هــي االشــارة التصويريــة غــر املبــارشة ،هــي االشــارة املجازيــة أو الكنائيــة  )109(.وإذا
كان الكربيــت األحمــر  -کــا ســبقت اإلشــارة  -هــو معرفــة اللــه ويتفــرع عنــه والياقــوت

92

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

د .رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

األحمــر اشــارة إىل علــم الــذات و الياقــوت االكهــب» اشــارة إىل علــم الصفــات  ،والياقــوت
األصفــر اشــارة إىل علــم األفعــال ،فــان القســم الثــاين مــن علــوم القــرآن وهــو تعريــف
طریــق الســلوك إىل اللــه تعــاىل ،يشــار إليــه باســم الــدر األزهــر  ،ويشــار إىل القســم الثالــث
الخــاص بتعريــف الحــال باســم «الزمــرد األخــر» .وإذا كانــت هــذه العلــوم الثالثــة هــي
علــوم الســوابق واألصــول املهمــة فمــن الطبيعــي أن يكــون الكربيــت األحمــر والياقــوت والدر
والزبرجــد يف أعــاق أمــواج بحــر القــرآن دون الســواحل أو الجــزر  )110(.وميــي الغ ـزايل يف
الكشــف عــن أرسار لغتــه فيكشــف عــن معنــى «الرتيــاق األكــر» وهــو الرمــز الــذي أشــار بــه
إىل علــم الــكالم ،وهــو القســم الخامــس مــن أقســام القــرآن .وقــد ســبقت لنــا االشــارة إىل أن
الغـزايل قــد حــر مهمــة هــذا العلــم ،وبالتــايل مهمــة اآليــات التــي تومــيء اليــه ،يف حاميــة
العقائــد مــن هجــوم الكفــار واملبتدعــة .لذلــك كان اســتخدام «الرتيــاق األكــر» شــديد الداللــة
عــى مهمــة هــذا العلــم مــن منظــور الغـزايل :
فهــو عنــد الخلــق عبــارة عــا يُشْ ـفَى بــه مــن الســموم امل ُهلِكــة ،الواقعــة يف املعــدة،
َ
الحاصــل بهــا ليــس إال َهــاكاً يف حــق ال ُدنيــا الفانِ َيــة .فانظــر إن كانــت
َ
الهــاك
مــع أن
ســموم ال ِب ـ َدع واألَ ْه ـ َواء والضَّ ــاالت الواقعــة يف القلــبُ ،مهلِك ـ ًة هــاكاً يحــول بــن الســموم
س َم ِديَّـ ًة ،وكانــت امل ُ َحا َّجـ ُة
وبــن عالَـ ِـم ال ُقـ ُدس ومعــدن الــروح والراحــة حيلولـ ًة دامئــة أبَ ِديَّـ ًة َ ْ
التيـ َ
ـاق
البهانيــة تشــفى عــن تلــك الســموم وتدفــع رضرهــا ،هــل هــي أَوىل بــأن تســمى ِّ
ُ
111
األك ـ َر أم ال؟( )
أمــا املِسـ ُـك األذفَــر :فهــو عبــار ٌة يف عالَـ ِـم الشــهادة عــن يش ٍء يَ ْس ـتَ ْص ِحبُ ُه اإلنســان،
فيثــور منــه رائح ـ ٌة طيبــة تَش ـ ُهره وت ُظهــره ،حتــى لــو أراد خفــا َء ُه مل يختــف ،لكــن يســتط ُري
ــر منــه االســ ُم الطيــب يف العــامل،
وينتــر ،فانظــر إن كان يف امل ُ ْقتَ َن َيــات العلميــة مــا يُ ْن َ ُ
ويشــتهر صاحبــه بــه اشــتهارا ً [حتــى] لــو أراد االختفــاء وإيثــار الخمــول)112(.
الخاتمة :
لقــد ذهــب نــر حامــد أبــو زيــد مــن خــال تفســره الخاطــئ إىل اعتبــار القــرآن
مناســب لعــر النــزول ،ولكــن القــرآن الكريــم ،رغــم اهتاممــه مبســائل وأحــداث العــر
ي ،بــل ســعى
النبـ ّ
ـوي ،مل يكــن متأث ِّـرا ً بالعنــارص الباطلــة املوجــودة يف الثقافــة واملجتمــع الجاهـ ّ
ـي ،والعمــل عــى مواجهــة مــا فيــه مــن األباطيل.
إىل التعاطــي معــه مــن خــال التو ُّجــه اإلصالحـ ّ
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النتائج :
بعد هذه الدراسة الوافية للموضوع يتضح لنا :
أنــه اســتند عــى تجميــع األدلــة اللغويــة والتاريخيــة التــي تســاعد عــى فهــم النــص،
وبــن (التأويــل) أو مــا يطلــق عليــه التفســر بالــرأي الــذي ال يبــدأ مــن املعطيــات اللغويــة
والتاريخيــة وإمنــا مــن موقــف املفــر الــذي يحــاول أن يجــد لــه ســندا يف القــرآن ،وغالبــا
مــا وصــف التأويــل بأنــه ذايت وغــر موضوعــي عــى حــن وصــف التفســر باملأثــور بأنــه
موضوعــي.
فــكل قــارئ للقــرآن قــادر عــى أن يســتنبط مــن النــص مــا يشــاء مــن املعــاين
والــدالالت ،إذ أن النــص ذاتــه يحتمــل أكــر مــن ق ـراءة ،وليــس هنــاك ق ـراءة منزهــة ألن
أي قـراءة تحمــل معــاين التبديــل واإلزاحــة للمعنــى ،وبالتــايل ليــس هنــاك قـراءة أو تفســر
يطابــق النــص أو مـراده مطابقــة تامــة ،وإذا أخذنــا بهــذه الفكــرة فإنــه ميكــن أن تتولــد عــى
هامــش النــص قـراءات ال نهائيــة التــي ال يضبطهــا ضابــط وال يربطهــا بالنــص األصــي صلــة،
ولعــل هــذا مــا حــدا بعلــاء الســلف إىل وضــع ضوابــط لغويــة ومنهجيــة صارمــة للتعامــل
مــع النــص القــرآين والحديثــي.
التوصيات :
يجــب االهتــام مبثــل هــذه الدراســات التــي توضــح لهــؤالء مــدى مناســبة القــرآن
الكريــم لــكل العصــور واألزمــان.
محاربة األفكار الهدامة التي تساعد عىل هدم ثوابت الدين اإلسالمي.
البعــد عــن مثــل هــذه املفاهيــم واألفــكار واملذاهــب املعــارصة التــي تغــذي النشــئ
بأفــكار خاطئــة بعيــدة عــن ثوابــت الــرع اإلســامي.
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املصادر واملراجع:
(( (1أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث  ،املنتــدى الرشعــي العــام تــم تحميلــه يف :املحــرم 1432
هـ ديســمرب  2010م 115 /37
(((2نــر حامــد أبــو زيــد املفكــر املفــرى عليــه  -وفــاء حلمــي  -جريــدة الحــزب العــريب
النــارصي  13 -نوفمــر  2005ص4
(((3املصدر السابق ص8
(((4العلامنيــون العــرب وموقفهــم مــن اإلســام  :أبــو ســفيان مصطفــى با ُّحــو الســاوي
املغــريب النــارش :املكتبــة اإلســامية للنــر والتوزيــع ،القاهــرة  -جمهوريــة مــر العربيــة
الطبعــة :األوىل 1433 ،هـــ  2012 -م ص353
(((5فاة املفكر نرص أبوزيد الدستور املرصية نسخة محفوظة  31ديسمرب 2011
(((6مفهــوم النــص دراســة يف علــوم القــرآن ،نــر حامــد أبــو زيــد ،النــارش :مكتبــة الفجــر
الجديــد الطبعــة األوىل 2014 ،م  .ص 69
(((7أخرجــه مســلم يف صيحيــه ،كتــاب اإلميــان ،بــاب بــدء الوحــي إىل رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم  144/1رقــم 161
(( (8مخترص صحيح مســلم «لإلمام أيب الحســن مسلم بن الحجاج القشريي النيســابوري»  :عبد العظيم
بــن عبــد القــوي بــن عبد اللــه ،أبــو محمــد ،زيك الدين املنــذري املحقق :محمد نــارص الديــن األلباين
النارش :املكتب اإلســامي ،بريوت – لبنان الطبعة :السادســة 1407 ،هـ  1987 -م 25/1
(((9السرية النبوية البن هشام 260 /1
( (1(1الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل  :أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن
أحمــد ،الزمخــري جــار اللــه النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت الطبعــة :الثالثــة -
 1407هـــ . 180/4ص102
((1(1الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل  :أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن
أحمــد ،الزمخــري جــار اللــه النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت الطبعــة :الثالثــة -
 1407هـــ 180/4ص72
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( (1(1اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي املحقق :محمد
أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئة املرصية العامة للكتــاب الطبعــة1394 :هـــ 1974 /م 9 /1
( (1(1الربهــان يف علــوم القــرآن  :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن
بهــادر الزركــي املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم
((1(1النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــاىب الحلبــي ورشكائــه الطبعــة :األوىل،
 1376هـــ  1957 -م 188 /1
( (1(1الربهــان يف علــوم القــرآن  :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن
بهــادر الزركــي املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم
((1(1النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــاىب الحلبــي ورشكائــه الطبعــة :األوىل،
 1376هـــ  1957 -م ص87
((1(1الربهــان يف علــوم القــرآن  :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن
بهــادر الزركــي املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم
((1(1النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــاىب الحلبــي ورشكائــه الطبعــة :األوىل،
 1376هـــ  1957 -م ص78
( (1(1اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ9 /1 1974 /
( (2(2اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـ 1974 /ص90
( (2(2مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ويل الديــن  ،املحقــق:
عبــد اللــه محمــد الدرويــش  ،النــارش :دار يعــرب  2004 – 1425 :ص99
( (2(2مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ويل الديــن  ،املحقــق:
عبــد اللــه محمــد الدرويــش  ،النــارش :دار يعــرب  2004 – 1425 :ص 91
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( (2(2مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ويل الديــن  ،املحقــق:
عبــد اللــه محمــد الدرويــش  ،النــارش :دار يعــرب 92 2004 – 1425 :
ـي اإلَشــبييل
(َ (2(2عبــد ال َّرحمــن بــن ُم َح َّمــد ابــن َخلْ ـ ُدون أبــو َزيْــد َو ْل ال ِّديــن الْ َح ْ َ
ض ِمـ ّ
ـب وترعــرع فيهــا وتخ ـ ّرج مــن جامعــة
املعــروف بابــن َخلْ ـ ُدون  ،ولــد يف تونــس وشـ َّ
الزيتونــة ،و َيل الكتابــة والوســاطة بــن امللــوك يف بــاد املغــرب واألندلــس ثــم انتقــل إىل
مــر حيــث قلــده الســلطان برقــوق قضــاء املالكيــة.
((2(2مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ويل الديــن  ،املحقــق:
عبــد اللــه محمــد الدرويــش  ،النــارش :دار يعــرب  2004 – 1425 :ص98
( (2(2مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ويل الديــن  ،املحقــق:
عبــد اللــه محمــد الدرويــش  ،النــارش :دار يعــرب 102 2004 – 1425 :
((2(2سورة األعىل آية 14
( (2(2اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ36 /1 1974 /
((2(2سورة الليل آية 21
((3(3السرية النبوية البن هشام 278/ 1 .
((3(3سورة األنعام آية 141
((3(3سورة البقرة آية 227
((3(3اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ42 /1 . 1974 /
( (3(3سورة فصلت آية 33
( (3(3عائِشــة بنــت أيب بكــر التيم َّيــة ال ُق َر ِش ـ ّية ثالــث زوجــات الرســول محمــد وإحــدى
أمهــات املؤمنــن ،والتــي مل يتــزوج امــرأة بكـ ًرا غريهــا .وهــي بنــت الخليفــة األول للنبــي
محمــد أبــو بكــر بــن أيب قحافــة .وقــد تزوجهــا النبــي محمــد بعــد غــزوة بــدر يف شــوال
ســنة  2هـــ ،وكانــت مــن بــن النســاء اللــوايت خرجــن يــوم أحــد لســقاية الجرحــى.
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( (3(3سورة سبأ آية 49
((3(3اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ 1974 /ص 106
( (3(3سورة اإلرساء آية 81
( (3(3سورة القمر آية 45
( (4(4مفهــوم النــص دراســة يف علــوم القــرآن  ،نــر حامــد أبــو زيــد  ،النــارش  :مكتبــة
الفجــر الجديــد الطبعــة األوىل  2014 ،م 94
((4(4مفهــوم النــص دراســة يف علــوم القــرآن  ،نــر حامــد أبــو زيــد  ،النــارش  :مكتبــة
الفجــر الجديــد الطبعــة األوىل  2014 ،ص 146
((4(4امللــل والنحــل  :أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أىب بكــر أحمــد الشهرســتاين
النارش :مؤسســة الحلبــي 64/1
((4(4امللــل والنحــل  :أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أىب بكــر أحمــد الشهرســتاين
النــارش :مؤسســة الحلبي ص165
((4(4املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ 99/ 15 .
( (4(4املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ :ص167
((4(4القــايض أبــو بكــر الباقــاين هــو :محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن
القاســم القــايض أبــو بكــر الباقــاين البــري ،امللقــب بشــيخ الســنة ،ولســان األمــة،
املتكلــم عــى مذهــب أهــل الســنة والجامعــة ،وأهــل الحديــث وطريقــة أيب الحســن
األشــعري ،أحــد كبــار علــاء عــره
((4(4إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 44-43/1

98

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

د .رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

( (4(4إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 52-51/1
((4(4مصــدر ســابق  :إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقق:
الســيد أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م ص169
( (5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 53/1
( (5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 54-53/1
( (5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م ص71
((5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 158 /1
((5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م ص171
( (5(5إعجــاز القــرآن للباقــاين :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 9/1
ـان نحــوي ومتكلــم،
( (5(5أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد ال ُج ْر َجـ ِ ّ
ُولِــد يف جرجــان ألرس ٍة فقــرة الحــال ،نشــأ مهت ـاً بالعلــمُ ،مح ّب ـاً للثقافــة ،فأقبــل عــى
الكتــب يقرأهــا ،وخاص ـ ًة كتــب النحــو واألدب ،ويُعــد مؤســس علــم البالغــة.
( (5(5مفهــوم النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجــاين ق ـراءة يف ضــوء االســلوبية  ،النــارش
الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب  ،القاهــرة  1984 ،م ص56
((5(5مفهــوم النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجــاين قــراءة يف ضــوء االســلوبية  ،النــارش
الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب  ،القاهــرة  1984 ،م  :ص 174
( (5(5املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ ص197

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

99

التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خالل كتابه (مفهوم النص دراسة في علوم القرآن)

( (6(6القــايض أبــو الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن الخليــل
بــن عبــد اللــه املعتــزيل األســدآبادي املولــود يف أســد آبــاد (أفغانســتان) والراجــح أنــه عــريب
النســب مــن همــدان .يلقبــه املعتزلــة بـ»قــايض القضــاة» وال يطلقــون هــذا اللقــب عــى ســواه.
( (6(6املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ ص-200 199
((6(6مصدر سابق  :ص 176
((6(6املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ ص202
((6(6املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ ص -178 177
( (6(6املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ ص203
((6(6سورة البقرة آية 196
((6(6سورة البقرة آية 173
((6(6سورة البقرة آية 222
( (6(6سورة الحديد آية 4
((7(7املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل للقــايض عبــد الجبــار ،النــارش  :دار الكتــب
العلميــة الطبعــة األوىل  1432 ،هـــ :ص202
((7(7سورة االرساء آية 24
((7(7سورة البقرة آية 282
((7(7محمــد بــن كعــب القرظــي ُمحــدث مــن التابعــن ،لــه روايــات كثــرة عــن جامعــة
مــن الصحابــة ،وكان عامل ًــا بتفســر القــرآن .قــال ابــن ســعد« :كان ثقــة ،عامل ًــا ،كثــر
الحديــث ،ور ًعــا ،وهــو مــن رجــال الكتــب الســتة.
( (7(7اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ32 - 31 /2 1974 /
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((7(7اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ4/ 2، 1974 /
((7(7سورة االرساء آية 23
((7(7سورة النساء آية 10
((7(7سورة الحجرات آية 6
( (7(7سورة البقرة آية 187
((8(8سورة البقرة آية 197
( (8(8سورة البقرة آية 198
( (8(8سورة النور آية 4
((8(8اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ33 /2 1974 /
( (8(8اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ :1974 /ص205
((8(8اإلتقــان يف علــوم القــرآن  :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب الطبعــة:
1394هـــ 1974 /ص212
( (8(8عبــد اللــه بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب الهاشــمي،هو صحــايب محــدث وفقيــه
ـر ،وابــن عــم النبــي محمــد ،وأحــد املكرثيــن لروايــة الحديــث ،حيــث روى
وحافــظ و ُمفـ ِّ
 1660حديثًــا عــن النبــي محمــد.
((8(8الربهــان يف علــوم القــرآن  :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن
بهــادر الزركــي املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربية
عيــى البــاىب الحلبــي ورشكائــه الطبعــة :األوىل 1376 ،هـــ  1957 -م ص74
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((8(8الربهــان يف علــوم القــرآن  :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن
بهــادر الزركــي املحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــارش :دار إحيــاء الكتــب
العربيــة عيــى البــاىب الحلبــي ورشكائــه الطبعــة :األوىل 1376 ،هـــ  1957 -م ص66
((8(8سورة البقرة آية 2
( (9(9سورة البقرة آية 2
( (9(9سورة البقرة آية 2
( (9(9سورة آل عمران آية 7
( (9(9الســرة النبويــة البــن هشــام  :عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري املعافري،
أبــو محمــد ،جــال الديــن املحقــق :طــه عبــد الــرءوف ســعد النــارش :رشكــة الطباعــة
الفنيــة املتحــدة  :ص140 - 139
( (9(9الســرة النبويــة البــن هشــام  :عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري املعافري،
أبــو محمــد ،جــال الديــن املحقــق :طــه عبــد الــرءوف ســعد النــارش :رشكــة الطباعــة
الفنيــة املتحــدة  :ص 216
( (9(9إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 66 - 65 / 1
((9(9إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م ص217
( (9(9إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 66/ 1
( (9(9إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م ص218
((9(9إعجــاز القــرآن للباقــاين  :أبــو بكــر الباقــاين محمــد بــن الطيــب املحقــق :الســيد
أحمــد صقــر النــارش :دار املعــارف – مــر الطبعــة :الخامســة1997 ،م 69 / 1 ،
( (1(10العربيــة الفصحــى دراســة يف البنــاء اللغــوي ـ هــري فليــش ـ ترجمــة :د .عبــد
الصبــور شــاهني ط :القاهــرة ـ مــر دار الشــباب 1997 :م  .ص41 - 27

102

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

د .رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

( (1(10األشــاعرة هــم جامعــة مــن أهــل الســنة ،ال يخالفــون إجــاع األمئــة األربعــة (أبــو
حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد) ،وال يكفــرون أحــدا ً مــن أهــل القبلــة ،ويعتــر أتباعها
أنفســهم منهجـاً بــن دعــاة العقــل املطلــق وبــن الجامديــن عنــد حــدود النــص وظاهــره،
رغــم أنهــم قدمــوا النــص عــى العقــل ،إال أنهــم جعلــوا العقــل مدخـاً يف فهــم النــص.
( (1(10العربيــة الفصحــى دراســة يف البنــاء اللغــوي ـ هــري فليــش ـ ترجمــة :د .عبــد
الصبــور شــاهني ط :القاهــرة ـ مــر دار الشــباب 1997 :م  .ص277
( (1(10الفتوحــات املكيــة  ،الجــزء األول  ،محــي الديــن  ،محمــد بــن عــي املعــروف ابــن
عــريب الطــايئ ص 38 - 37
( (1(10احيــاء علــوم الديــن إحيــاء علــوم الديــن  :أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغ ـزايل
الطــويس النــارش :دار املعرفــة – بــروت 17/1
الصـ ْو ِ ْف الشَ ــافْ ِعي األشْ ـ َعر ِْي ،أحــد
ـوس ال َن ْي َســابُ ْور ِْي ُ
((1(10أَبْــو َحا ِمـ ْد ُم َح ّمــد ال َغـ ّز ِال الطُـ ِ ْ
أعــام عــره وأحــد أشــهر علــاء املســلمني يف القــرن الخامــس الهجــري
( (1(10احيــاء علــوم الديــن إحيــاء علــوم الديــن  :أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغ ـزايل
الطــويس النــارش :دار املعرفــة – بــروت الجــزء األول  ،ص60
((1(10جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغ ـزايل  ،النــارش  :دار احيــاء العلــوم  ،بــروت ،
الطبعــة األوىل  1985م  .ص 16
((1(10جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل  1985م ص313
( (1(10جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل  1985م  ،ص-9 8
((1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل  1985م ص314
((1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل 1985م ص314
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((1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل 1985م م ص315
( (1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل 1985م :ص.317
( (1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل 1985م ،ص 34
((1(11جواهــر القــرآن ودرره ،أبــو حامــد الغــزايل ،النــارش :دار احيــاء العلــوم ،بــروت،
الطبعــة األوىل 1985م ص 36
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د.الس��يد س��نني موس��ى مادب��و

أستاذ مساعد  -كلية ،الدراسات التنموية
جامعة الضعني.

مستخلص:
أن الشــعور بالســعادة (الحيــاة الطيبة) ســبب أســايس يجعل األفـراد يعتقدون
يف الديــن .وللديــن تأثــر قــوي يف الوصــول إىل الســعادة ال شــباع الرغبــات .تركــز الورقــة
عــى توضيــح الفــروق الــواردة يف الديانــات الســاوية املنزلــة مــن عنــد الله.كــا تهتــم
بتوضيــح حقيقــة حرصيــة الديــن يف الديــن اإلســامي وهيمنتــه عــى كل الديانــات
الســاوية .ســعت الورقــة لتوضيــح مفهــوم الديــن والوحــي ،ثــم انتقلــت إىل معرفــة
نشــأة الديــن وتطــوره .حاولــت الورقــة إبـراز أهميــة الديــن يف حيــاة اإلنســان وإىل أي
مــدي كان الديــن اإلســامي قــادرا ً عــى جلــب املصالــح ودرء املفاســد وتطبيــق ذلــك
عــى الحاجــات الرضوريــة كالحاجــة إىل (األمــن ،املــأكل واملــرب ،املــأوي ،التناســل
وســائر الحاجــات املتجــددة) .عمــدت الورقــة إىل توضيــح الفــروق والغايــات الــواردة
يف الديانــات الســاوية.تبدو أهميــة الورقــة يف معرفــة تأثــر الديــن يف الوصــول إىل
الشــعور بالســعادة ومــآالت عــدم الشــعور بالســعادة يف حيــاة الفــرد ،تهــدف الورقــة
إىل اإلجابــة عــى الســؤال الرئيــي( :هــل الديــن اإلســامي هــو الديــن األوحــد منــذ
نزولــه وإىل أن تقــوم الســاعة)؟ وتتفــرع مــن هــذا الســؤال عــدة أســئلة ،متــت اإلجابــة
عليهــا يف متــون الورقــة .كــا اهتمــت الورقــة بإب ـراز حقيقــة الرشيعــة اإلســامية يف
جلــب املصالــح ودرء املفاســد .الورقــة عبــارة دراســة وصفيــة تفســرية ملســرة الديــن،
إنهــا موضوعيــة وتحليليــة لألديــان الســاوية بالرتكيــز عــى الديــن اإلســامي .هنالــك
نظريــات عديــدة ،فــرت الديــن ،إال أن الورقــة ركــزت عــى النظريــات التــي تقــوم
عــى املنهــج املقــارن للديــن مــن حيــث أهميتــه للفــرد والجامعــة .خلصــت الورقــة إىل
عــدة حقائــق وخامتــة يف نهايــة الورقــة.
كلــات مفتاحيــة :الديــن الســاوي ،الوحــي ،حرصيــة وهيمنــة الديــن،
الحيــاة الطيبــة.
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Abstract:
The feeling of happiness (the good life) is a
fundamental reason why people believe in religion. And
religion has a strong influence on achieving happiness,
not satisfying desires. The paper focuses on clarifying the
differences in the revealed religions from God. It is also
concerned with clarifying the reality of the exclusivity of
religion in the Islamic religion and its dominance over
all monotheistic religions. The paper sought to clarify
the concept of religion and revelation, then moved on to
know the origin and development of religion. The paper
attempted to highlight the importance of religion in
human life and to what extent the Islamic religion was
able to bring benefits and ward off evils and apply this to
necessary needs such as the need for (security, food and
drink, shelter, reproduction and other renewable needs).
The paper aims to clarify the differences and goals of
the monotheistic religions.The importance of the paper
appears in knowing the impact of religion in achieving a
feeling of happiness and the consequences of not feeling
happy in an individual’s life. The paper aims to answer
the main question: (Is Islam the only religion since its
revelation and until the Hour)? Several questions arise
from this question, which are answered in the body of the
paper. The paper also focused on highlighting the reality
of Islamic Sharia in bringing benefits and warding off evil.
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The paper is a descriptive and explanatory study of the
course of religion. It is an objective and analytical study of
the heavenly religions with a focus on the Islamic religion.
There are many theories that explain religion, but the paper
focused on theories that are based on the comparative
approach of religion in terms of its importance to the
individual and the group. The paper concluded several
facts and a conclusion at the end of the paper.
Keywords: Heavenly religion, revelation, exclusivity
and dominance of religion, good life.
املقدمة:
إن الهــدف العــام مــن االعتقــاد بالديانــات الســاوية أو غريهــا يف حيــاة الفــرد ناتــج
عــن رغبــة الفــرد يف الشــعور بالســعادة( )1واجتنــاب كل مــا مــن شــأنه أن يقــود إىل عــدم
الشــعور بالســعادة .مــا يجعــل الديــن ،الطريــق األفضــل لتحقيــق تلــك الغايــات ،فمــن
هنــا نشــأت معايــر القيــم واألخــاق وأصبحــت مصــادر لتحقيــق الشــعور بالســعادة .ومنهــا
تفرعــت املعتقــدات واملذاهــب ،وأصبــح البحــث يغــور يف جــذور تلــك املصــادر .وهــو الــذي
أدي إىل تبايــن الــرؤي واختــاف األفــكار وتشــعب التصــورات.
أهمية الدراسة :
تبــدو أهميــة الدراســة يف تأثــر الديــن يف الوصــول إىل الشــعور بالســعادة ومــآالت
عــدم الشــعور بالســعادة يف حيــاة الفــرد ،بحثـاً عــن مصــادر الســعادة يف األديــان الســاوية
عامــة وديــن اإلســام بصفــة أكــر خصوصيــة.
تهدف الدراسة :
إىل اإلجابــة عــى الســؤال الرئيــي املتمثــل يف :هــل الديــن اإلســامي هــو الديــن
األوحــد ،منــذ نزولــه وإىل أن تقــوم الســاعة؟وتتفرع منــه األســئلة التاليــة:
ما هي أهمية الدين يف حياة الفرد؟
هل يستطيع اإلنسان العيش بدون دين؟
إىل أي مدي كان دين اإلسالم ملبياً لحاجات اإلنسان؟
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وتحــاول الدراســة  ،إبـراز مقــدرة الديــن اإلســامي إلشــباع رغبــات اإلنســان بصــورة
تحقــق كل معــاين العدالــة لغايــة الحيــاة الطيبــة .وتركــز الورقــة عــى توضيــح غايــات الفــروق
الــواردة يف الديانــات الســاوية املنزلــة مــن عنــد اللــه ،إذ أنهــا محــددة بفــرة معينــة خاصــة
مبلــة معينــة ،ومــا فيهــا مــن أحــكام كانــت تصــب يف مصالــح اولئــك النــاس.
تهتــم الدراســة بإبــراز حقيقــة الديــن اإلســامي (الرشيعــة اإلســامية) لجلــب
املصالــح ودرء املفاســد وبهــا يتحقــق معنــي الحيــاة الطيبــة .لســائر النــاس.
ثــم تنتقــل الدراســة إىل توضيــح حرصيــة الديــن يف الديــن اإلســامي .وخالصــة
الورقــة عبــارة عــن مســتخلصات مفاهيميــة ،لتوجيــه البحــوث والدراســات ملعرفــة غايــة
الديــن يف تحقيــق الشــعور بالســعادة وأثــر ذلــك يف االســتقرار النفــي.
الورقــة عبــارة عــن دراســة وصفيــة تفســرية ملســرة (الديــن) .إنهــا دراســة موضوعيــة
وتحليليــة للديــن الســاوي بالرتكيز عــى الدين(اإلســامي) يف عالقته لتحقيق الشــعور بالســعادة.
هنالــك نظريــات عديــدة فــرت الديــن ،إال أن الورقــة ركــزت عــى النظريــات التــي
تقــوم عــى املنهــج املقــارن لتفســر الديــن مــن حيــث أهميتــه للفــرد والجامعــة
ومــن الصعــاب التــي تعيــق فاعليــة الديــن يف إشــباع كل رغبــات النــاس بصــورة
تحقــق كل أنــواع العدالــة والشــعور بالســعادة ،تعــارض الهــوى والفطــرة الســوية .مــا يــؤدي
إىل تعــر األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،لتجــاوز غضــب اإللــه وابتغــاء مرضاتــه.
()2
مفهوم الدين:
مجموعــة معتقــدات تؤمــن بهــا جامعة مــا وتكون نظامـاً متصالًوتتعلــق يف الغالــب بعامل
مــا بعــد الطبيعة.ومامرســة طقــوس مقدســة ،واالعتقــاد فيقــوة روحيــة عليا وقــد تكون هــذه القوة
متكــرة أحاديــة .ويقــال ديــن طبيعــي  natural religionويقصــد بــه اإلميــان بوجــود اللــه وخلــود
الــروح مــع انتفــاء الوحــي .وديــن وضعــي  positiveويقــوم عــل وحــي الضمــر والعقــل.
الوحي:
ظهــور ذات اللــه لإلنســان أو افصــاح اللــه عــن الحقيقــة اإللهيــة لإلنســان ،يقتــر
الوحــي عــى مــن اختارتــه العنايــة االلهيــة .ويفــرض يف االعتقــاد بالوحــي ،إمــكان اللــه أن
يفــي املعرفــة الخاصــة بــه إىل أنســان .ويتخــذ هــذا االفشــاء أشــكاالً عديــدة وقــد يتــم عــن
طريــق الطبيعــة(.)3
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فالوحــي ()4اصطالحــا هــو الوســيلة والصلــة بــن اللــه تعــايل ورســله وأنبيائــه .ليوصــل
لعبــاده مــا يريــد.
فالوحــي إمــا أن يكــون باإللهــام أو باإلرســال .فالــذي باإللهــام ،يكــون لإلنســان أو
ـوس أَ ْن أَ ْر ِض ِعيـ ِه ۖ فَـ ِإذَا ِخ ْفـ ِ
ـت َعلَ ْيـ ِه
غــره مــن مخلوقــات اللــه .لقولــهَ ﴾6﴿:وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰل أُ ِّم ُمـ َ ٰ
ـاف َولَ ت َ ْحـ َز ِن ۖ إِنَّــا َرا ُّدو ُه إِلَ ْيـ ِ
ـك َو َجا ِعلُــو ُه ِمـ َن الْ ُم ْر َسـلِ َني ﴿.)5(﴾7
فَأَلْ ِقيـ ِه ِف الْ َيـ ِّم َولَ ت َ َخـ ِ
ـى َربُّـ َـك إِ َل ال َّن ْحــلِ أَنِ ات َِّخـ ِـذي ِمـ َن الْ ِجبَــا ِل بُيُوتًــا َو ِمـ َن
•وقولــه تعــايلَ ﴾67﴿:وأَ ْو َحـ ٰ
الشَّ ـ َج ِر َو ِمـ َّـا يَ ْعرِشُ ــو َن ﴿ )6(.﴾68وقولــه تعــايل ﴾162﴿::إِنَّــا أَ ْو َح ْي َنــا إِلَ ْيـ َـك كَـ َـا أَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰل
ـوب َوالْ َ ْس ـ َب ِاط
نُــو ٍح َوال َّن ِب ِّي ـ َن ِم ـ ْن بَ ْعـ ِـد ِه ۚ َوأَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰل إِبْ َرا ِهي ـ َم َوإِ ْسـ َـا ِع َيل َوإِ ْس ـ َح َاق َويَ ْع ُقـ َ
()7
ـس َو َهــا ُرو َن َو ُس ـلَ ْي َم َن ۚ َوآتَ ْي َنــا َدا ُوو َد َزبُــو ًرا ﴿﴾163
ـى َوأَيُّـ َ
ـوب َويُونُـ َ
َو ِعيـ َ ٰ
الدين النشأة والتطور:
تســتند رؤيــة أصحــاب املنهــج املقــارن ،إىل أنهــم يقارنونبــن جميــع األديانقدميهــا
وحديثهــا ،البــدايئ منهــا والغــر بــدايئ ،لــي يُعينــوا العنــارص العامــة للديــن .وبهــذا املنهــج
وصلــوا إىل تعريفــات ،كتعريــف فريــزر Frazerالــذي ،يبــدأ دراســة الديــن (بظهــور النفــوس
الفرديــة) ونفــوس املــوت والقرائــن الطبيعيــة يف شــكل آدميــن .وذهــب األســتاذ Reveille
ايضـاً إىل هــذه الفكرة.فحددالديــن بأنه(تحقيــق الحياةاإلنســانية بواســطة اإلحساســبأن رابطــا
يصــل الــروح اإلنســانية بالنفــس الخفيــة التــي تعــرف مبــا لهــا مــن ســلطان عــى العاملوعليهــا
()8
–والتــي يجــب أن تكــون شــاعرة باالتصــال بهــا دامئـاً).
ثــم ذهــب تايلــور إىل أن الديــن (هــو االعتقــاد يف موجــودات روحانيــة ويقصــد
بتلــك املوجــودات ،كائنــات مدركــة منحتســيطرة عليــا عــى مــن يؤمــن بهــا .ويجمــع هــذا
التعريــف نفــوس املــوىت والقرائنوالشياطني(الشــياطني غــر مدركــة)– وكل مــا لــه عنــر إلهــي
مــن املوجودات.ولكــن هــل حق ـاً ال يبــدأ دينــإال إذا ظهــرت فكــرة اإللــه؟
ثــم ذهــب دوركايــم إىل هــذا التحديــد الــذي عرضنــا لهفــي صــور مختلفــة ،غــر
صحيــح مــن ناحيــة أنــه غــر جامــع وال مانــع.إن مثــت ديانــات متعــددة ال آلهــة لها.بــل أن
بعــض األديــان املتحــرة مل تتحقــق فيهــا فكــرة الديــن ومــن أهــم األمثلــة عــى ذلــك :البوذية
(إن البوذيــة فيــا يقــول  – Burnoufأخــاق بغــر ديــن ومذهــب الحــادي بــدون وجــود ،حتــى
فكــرة الطبيعــة إنهــا ال تعــرف بديــن يتعلــق بإلــه) .وقــد ســاها ( Oldenburgدينـاً بغــر إله)
إنهــا تقــوم عــى قضايــا أربعــة ،يســميها املؤمنــون بهــا الحقائــق األربعــة النبيلــة.
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الديانات السماوية وأثرها في حياة اإلنسان

1.1يوجد األمل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باألشياء كلها.
 2.الشهوة تبدو يف كل يشء وهي علةاألمل
 3.القضاء عىل الشهوة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من األمل.
4.4خطوات ثالثة للقضاء عىل الشهوة :االستقامة ،التأمل و الحكمة.
فالحكمــة هــي غايــة الغايــات .بهــا يصــل اإلنســان إىل الخــاص –إىل أوج الســعادة
املطلقــة .تلــك هــي الحقائــق املقدســة يف البوذيــة .اســتغنت بواســطتها مــن الكائنــات
اإللهيــة .وبــوذا نفســه ليــس إله ـاً .لقــد مــات بــوذا ووصــل إىل الزفانــا هــذا بخــاف إلــه
املســيحية ،بخــاف يســوع اللــه أو أبــن اللــه  ...إنهــم يعتقــدون أنــه قتــل ومــات ثــم صحــا
مــرة أخــرى ومــا زال حيـاً .يتوجهــون إليــه يف كل يــوم يســتحرضهاملؤمنون بــه ،ويــرون فيــه
املصــدر األســمى للحيــاة الروحيــة .هكــذا الديانــة الجانيــة ،فاملؤمنــون بهــا ينكــرون وجــود
موجــود كامــل خالــد كل الخلــود.
تنقســم الظواهــر الدينيــة ()9عنــد دوركايــم إىل قســمني أساســيني هــا :العقائــد
والعبــادات .وهــي تســاوي مــا يســميه فقهــاء املســلمني باألصــول والفــروع.
أمــا العقائــد فهــي حــاالت فكريــة ،إن هــي إال مجــرد تصــورات .وأمــا العبــادات
منــاذج وطــرز مــن األفعــال الجســمية وغري الجســمية ،إمنا تعــود أوالً وآخـرا ً الىالجســم وتنتهي
عنــد املقــدس وغــر املقدس(.فاملقــدس أرفــع وأســمى مــن غــر املقــدس) .ويعتقدكذلــك ،لــي
ينتقــل اإلنســان مــن حيــاة غــر مقدســة البــد أن ميــر بسلســة طويلــة مــن الطقــوس والحيــاة
الخاصــة التــي يحياهــا املريــد لــي يصــل آخــر األمــر إىل جــوار اآللهــة.
فالعقائــد الدينية،هياألفــكار والتصــورات التــي تعــر عــن طبيعــة األشــياء املقدســة.
ومــا بــن تلــك األشــياء مــن عالقــات مــن ناحيــة ومــا بينهــا مــن عالقــات باألشــياء غــر
املقدســة .مــن ناحيــة أخــرى.
أمــا العبــادات فهــي طــرز للســلوك ينبغــي أن ميارســها اإلنســان حيــال األشــياء
املقدســة .ويعتقــد دوركايــم ايضـاً أن هذيــن التعريفــن يجمعــان بــن أمريــن مختلفــان هــا
(الســحر والدين).والســحر كالديــن يحتــوي عــى عقائــد وعبــادات ولــه كل مظاهــر الديــن
املختلفــة مــن حفــات وقرابــن وصلواتوأغــاين ورقصــات .وينظــر إىل املســيحية واليهوديــة
أمشــاج مــن ســحر وديــن.
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هل الدين اإلسالمي هو الدين السماوياألوحد؟:
وبالرجــوع إىل تعريــف الديــن كــا ورد يف عاليــه :هــو مجموعــة معتقــدات ،تؤمــن
بهــا جامعــة مــا عــى أســاس وجــود اللــه (ســبحانه وتعــايل) أو مــن وحي الضمــر .فمــن أركان
األميانفــي اإلســام :األميــان بالكتــب الســاوية ،واملهــم األميــان مبحتوياتهــا .وذهــب البعــض إىل
أن األميــان بالكتــب يشــمل اإلميــان مبــا أوحــى بــه اللــه تعــايل عــى رســله .األميــان بالرســل
ركــن مــن أركان اإلســام،فمحتويات ،تلــك الكتــب منهــا مــا نــزل فيشــكل كتــب أو غريهــا.
لقولــه تعــايل ﴾135﴿ :قُولُــوا آ َم َّنــا بِاللَّـ ِه َو َمــا أُنْـز َِل إِلَ ْي َنــا َو َمــا أُنْـز َِل إِ َ ٰل إِبْ َرا ِهيـ َم َوإِ ْسـ َـا ِع َيل
وت ال َّن ِب ُّيــو َن ِمـ ْن َربِّ ِهـ ْم لَ نُ َفـ ِّر ُق
يس َو َمــا أُ ِ َ
ـوب َوالْ َ ْسـ َب ِاط َو َمــا أُ ِ َ
وت ُم َ
َوإِ ْسـ َح َاق َويَ ْع ُقـ َ
وسـ ٰى َو ِع َ ٰ
بَـ َْـن أَ َحـ ٍـد ِم ْن ُهـ ْم َونَ ْحـ ُن لَـ ُه ُم ْسـلِ ُمو َن ﴿.)10(﴾136
األميــان بالكتــب يعني،االعتقــاد الجــازم بــأن هــذه الكتــب منزلــة مــن عنــد
اللــه تعــايل وموحــي بهــا منــه .وهيبالتــايل مــن عنــد اللــه .هذايقتضيالعمــل بهــا ،باالمتثــال
ألوامرهــا واجتنــاب نواهيهــا .ومــن الكتــب الســاويةالتي أنزلهــا اللــه عــى رســله :القــرآن
الكريــم ،اإلنجيــل ،التــوراة ،الزبــور وصحــف ابراهيــم.
قــال اللــه تعــايل :عــن القــرآن الكريــم يف اآليــة الســابقة )136( .مــن ســورة البقــر،
ملــا ضمــه وجمعــه مــن قصــص وأوامــر وآيــات .فهــو كالم اللــه تعــايل الــذي أنزلــه عــى النبــي
محمــد  .وهــو مســطور يف الصحــف ،ومنقــول بالتواتــر .كــا أن لفظــه معجــزة.
أمــا اإلنجيــل هــو الكتــاب الــذي أنــزل عــى عيــى عليــه الســام وورد ذكــره
ـن يَ َديْـ ِه
ـى ابْــنِ َم ْريَـ َم ُم َص ِّدقًــا لِـ َـا بَـ ْ َ
ـى آث َا ِر ِهـ ْم ِب ِعيـ َ
فيالقــرآن ،قولهتعــايلَ ﴾45﴿ :وقَ َّف ْي َنــا َعـ َ ٰ
ـن يَ َديْـ ِه ِمـ َن التَّـ ْو َرا ِة َو ُهـ ًدى
ِمـ َن التَّـ ْو َرا ِة ۖ َوآت َ ْي َنــا ُه الْ ِنْجِيـ َـل ِفيـ ِه ُهـ ًدى َونُــو ٌر َو ُم َص ِّدقًــا لِـ َـا بَـ ْ َ
َو َم ْو ِعظَ ـ ًة لِلْ ُمتَّ ِق ـ َن ﴿.)11(﴾46
أمــا التــوراة هــو الكتــاب الــذي انــزل عــى مــويس عليــه الســام.وورد ذكــره يف
القــرآن ﴾43﴿ :إِنَّــا أَنْ َزلْ َنــا التَّ ـ ْو َرا َة ِفي َهــا ُه ـ ًدى َونُــو ٌر ۚ يَ ْح ُك ـ ُم ِب َهــا ال َّن ِب ُّيــو َن ال َِّذي ـ َن أَ ْس ـلَ ُموا
ـاب اللَّ ـ ِه َوكَانُــوا َعلَ ْي ـ ِه شُ ـ َه َدا َء ۚ
لِل َِّذي ـ َن َهــا ُدوا َوال َّربَّانِ ُّيــو َن َوالْ َ ْح َبــا ُر بِ َــا ْاس ـتُ ْح ِفظُوا ِم ـ ْن كِتَـ ِ
ـات ثَ َ ًنــا قَلِيـ ًـا ۚ َو َمـ ْن لَـ ْم يَ ْح ُكـ ْم بِ َــا أَنْـ َز َل اللَّـ ُه
ـروا بِآيَـ ِ
فَـ َـا تَ ْخشَ ـ ُوا ال َّنـ َ
ـاس َوا ْخشَ ـ ْونِ َولَ تَشْ ـ َ ُ
()12
فَأُولَٰ ِئ َ
ــك ُهــ ُم الْكَا ِفــ ُرو َن ﴿.﴾44

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

111

الديانات السماوية وأثرها في حياة اإلنسان

أمــا الزبــور هــو الكتــاب الــذي انــزل عــى داؤود عليهالســام ،وورد ذكــره
السـ َـا َو ِ
ـى
ات َوالْ َ ْر ِض ۗ َولَ َق ـ ْد فَضَّ لْ َنــا بَ ْعـ َ
فيالقــرآنَ ﴾54﴿:و َربُّـ َـك أَ ْعلَـ ُم بِ َ ـ ْن ِف َّ
ـض ال َّن ِبيِّ ـ َن َعـ َ ٰ
بَ ْع ٍ
ــض ۖ َوآت َ ْي َنــا َدا ُوو َد َزبُــو ًرا ﴿.)13( ﴾55
أمــا صحــف إبراهيــم :ا ُنزلــت ،عــى ابراهيــم ومــوىس عليهــا الســام.ووردذكرها يف
القــرآن :قــال اللــه تعــايلُ ﴾18﴿:ص ُحـ ِ
ـوس ﴿ .)14( ﴾19وقــال اللــه تعــايل :أَ ْم
ـف إِبْ َرا ِهيـ َم َو ُمـ َ ٰ
()15
لَـ ْم يُ َنبَّ ـأْ بِ َــا ِف ُص ُحـ ِ
ـوس ﴿َ ﴾36وإِبْ َرا ِهي ـ َم الَّـ ِـذي َو َّ ٰف ﴿.﴾37
ـف ُمـ َ ٰ
الصحف األويل :املقصود بها ما أنزله الله تعايل عىل ابراهيم وموىس عليها السالم
ذكــر الطنطــاوي( )16فيالوســيط :صحــف ابراهيــم هــي الصحــف التــي أوحــي اللــه
تعــايل إليــه بهــا ،وقــد ذكــر ســبحانه ذلــك فيقولــه تعــايل( :إن هــذا لفــي الصحــف األويل
صحــف إبراهيــم ومــوىس) .وخصــت صحــف هذيــن النبيــن الكرميــن ،ألنهــا كانــت أشــهر من
غريهــا عنــد العــرب ،وكانــوا يســألون أهــل الكتــاب مــن اليهــود عــا خفيعليهــم مــن صحــف
مــويس .ولعــل التفســر يؤكــد لنامعــاين الديــن والوحــي املرســل مــن اللــه إىل عبــاده عــن
طريــق األنبياءوالرســل .وهــذا يؤكــد صحــة التــوراة كديــن ســاوي.
ـاب َل ت َ ْغلُــوا ِف ِدي ِن ُكـ ْم َو َل تَقُولُــوا َعـ َـى اللَّـ ِه
قــال اللــه تعــايل ﴾170﴿:يَــا أَ ْهـ َـل الْ ِكتَـ ِ
ـى ابْـ ُن َم ْريَـ َم َر ُسـ ُ
وح ِم ْنـ ُه
ـيح ِعيـ َ
ـول اللَّـ ِه َوكَلِ َمتُـ ُه أَلْقَا َهــا إِ َ ٰل َم ْريَـ َم َو ُر ٌ
إِلَّ الْ َحـ َّـق ۚ إِنَّ َــا الْ َم ِسـ ُ
ـرا لَ ُكـ ْم ۚ إِنَّ َــا اللَّـ ُه إِلَٰـ ٌه َو ِ
احـ ٌد ۖ ُسـ ْب َحانَ ُه أَ ْن
ۖ فَآ ِم ُنــوا بِاللَّـ ِه َو ُر ُسـلِ ِه ۖ َولَ تَقُولُــوا �ث َ َلث َـ ٌة ۚ انْتَ ُهــوا َخـ ْ ً
السـ َـا َو ِ
ـى بِاللَّ ـ ِه َوكِيـ ًـا ﴿ )17(﴾171ذكــر
يَ ُكــو َن لَ ـ ُه َولَ ـ ٌد ۘ لَ ـ ُه َمــا ِف َّ
ات َو َمــا ِف الْ َ ْر ِض ۗ َوكَ َفـ ٰ
الواحــدوي( :)18يــا أهــل الكتــاب املقصــود بهــم النصــارى .أمــا البغــوي( :)19أن أهــل الكتــاب
املقصــود بهــم النصــارى وهــم أربعــة :اليعقوبيــة ،امللكانيــة ،النســطورية واملرقســية .ونســب
إىل الحســن يجــوز أن تكــون نزلــت (يــا أهــل الكتــاب) عــى اليهــود والنصارى،فأنهــم جميعـاً
غلــوايف أمــر عيــى ،فاليهــود بالتقصــر والنصــارى مجــاوزة الحــد .وأصــل الغلــو مجــاوزة الحــد
وهــو يف الديــن حـرام
ــت ِم ْن ُهــ ْم
قــال اللــه تعــايل ﴾158﴿ :إِ َّن ال َِّذيــ َن فَ َّرقُــوا ِدي َن ُهــ ْم َوكَانُــوا ِشــ َي ًعا ل َْس َ
ش ٍء ۚ إِنَّ َــا أَ ْم ُر ُهــ ْم إِ َل اللَّــ ِه ث ُــ َّم يُ َن ِّبئُ ُهــ ْم بِ َــا كَانُــوا يَ ْف َعلُــو َن ﴿ .)20(﴾159قــال :مجاهــد
ِف َ ْ
وقتــادة والضحاكوالســدي:نزلت هــذه اآليــةيف اليهودوالنصــارى .ومالــك عــن ابــن عبــاس(،)21
فىقولــه(:إن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً) وذلــك أن اليهــود والنصــارى اختلفــوا قبــل
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أن يبعــث محمــد صــى اللــه عليــه وســلم فتفرقــوا .فلــا بعــث اللــه محمــد صــي اللــه
عليــه وســلم أنــزل (إن الذيــن فارقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً لســت منهــم يف يشء) .قــال اللــه
السـ َـا َو ِ
ـى
ات َوالْ َ ْر ِض ۗ َولَ َق ـ ْد فَضَّ لْ َنــا بَ ْعـ َ
تعــايلَ ﴾54﴿ :و َربُّـ َـك أَ ْعلَ ـ ُم بِ َ ـ ْن ِف َّ
ـض ال َّن ِب ِّي ـ َن َعـ َ ٰ
بَ ْعـ ٍ
ـض ۖ َوآت َ ْي َنــا َدا ُوو َد َزبُــو ًرا ﴿ .)22(﴾55انزلــت الزبــور عــى بنــي إرسائيــل وأنزلــت عــى داؤود.
ويحتــوي هــذا الكتاب(الزبــور) عــى تســبيحات النبــي داؤود تســمي باملزامــر كــا جــاءت يف
كتــاب اليهــود .قــال اللــه تعــايل( :ذلــك بأنهــم قالــوا لــن متســنا النــار إال أيامــا معدوداتغرهــم
يف دينهــم مــا كانــوا يفــرون) .ســورة آل عم ـران .24:القــول ىف تأويــل قولــه :ذلــك بأنهــم
قالــوا لــن متســنا النــار إال ايامــاً معــدودات وغرهــم يف دينهــم مــا كانــوا يفــرون .يعنــي
جلثناؤهبقولــه (بأنهــم قالــوا) بــأن هــؤالء الذيــن دعــوا إلىكتــاب اللــه ليحكــم بينهــم بالحــق
فيــا نازعــوا رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ،إمنــا ابــوا اإلجابــة لحكــم التوراة(.لــن متســنا
النــار إال أيامــا معــدودات) .هــي أربعــون يومـاً ،وهــن األيــام التــي عبــدوا فيهــا العجــل ،ثــم
يخرجنــا منهــا ربنــا اغرتارامنهــم (مبــا كانــوا يفــرون) يعنــى مبــا كانــوا يختلقــون مــن األكاذيــب
واألباطيــل فيادعائهــم أنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه وأن اللــه قــد وعدأباهــم يعقــوب أال يدخــل
أحــدا مــن ولــده النــار إال ِ
تحلَّــة القســم)23(.فأكذبهم اللــه عــى ذلــك كلــه منأقوالهــم ،أخــر
نبيــه محمــدا ً .
قال أهل التأويل:
−حدثنــا يزيــد قــال ،حدثنــا ســعيد ،عــن قتــادة(( )24ذلــك بأنهــم قالــوا لــن متســنا
النــار إال تحلــة القســم التــي نصبنــا فيهــا العجــل ،ثــم انقطــع القســم عنــا= .
قــال اللــه عــز وجــل (وغرهمفــي دينهــم مــا كانــوا يفــرون) أيقالــوا نحــن أبنــاء
اللــه وأحبــاؤه.
−حدثنــا القاســم ،حدثنــا الحســن قــال ،حدثنــي حجــاج قــال :قــال ابنجريــح ،قــال
مجاهد()25قولــه( :وغرهمفــي دينهــم مــا كانــوا يفــرون) وقــال :غرهــم قولهــم
ص ٍاط
(لــن متســنا النــار إال أيامـاً معــدودات) ﴾160﴿.قُـ ْـل إِنَّ ِنــي َهـ َد ِان َر ِّب إِ َ ٰل ِ َ
()26
شكِـ َن ﴿﴾161
ُم ْسـتَ ِق ٍيم ِدي ًنــا ِق َيـ ًـا ِملَّـ َة إِبْ َرا ِهيـ َم َح ِني ًفــا ۚ َو َمــا كَا َن ِمـ َن الْ ُم ْ ِ
القــول ىف تأويــل قولــه :قــل إننــي هــداين ريب إىل رصاط مســتقيم دينـاً قيـاً ملــة
إبراهيــم حنيفـاً ومــا كان مــن املرشكــن.
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قــال ابــو جعفــر( :)27يقــول تعــايل ذكــره لنبيــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم
(قــل) ،يــا محمــد لهــؤالء العادلــن بربهــم األوثــان واألصنــام .قــل لهــم إننــي أرشــدين ،إىل
الطريــق القويــم هــو ديــن اللــه الــذي ابتعثبــه وذلــك الحنيفيــة املســلمة.فوفقني لــه (دينـاً
قيــا) يقــول :مســتقيام = (ملةإبراهيم)(.ومــا كان مــن املرشكــن باللــه ،يعنــى صلــوات اللــه
عليــه ،ألنــه مل يكــن يعبــد األصنام.واختلــف الق ـراء ق ـراءة قوله(دين ـاً قيامً)فقــرأ عامــة ق ـراء
املدينــة وبعــض البرصيــن( :دين ـاً قي ـاً) بفتــح القــاف وتشــديد اليــاء إلحاق ـاً منهــم ذلــك
بقــول اللــه ذلــك الديــن القيــم (ســور :التوبــة ،36:يوســف ،40:الــروم 30:والبينــة)5:
أمــا عامــة القراءالكوفيــن :دينـاُ قيـاً بكــر القــاف وفتحاليــاء وتخفيضهــا ..وقالــوا
القيــم والقيــم (بالفتــح أو الكــر) مبعنــي واحــد وهــم لغتــان معناهــم :الديــن املســتقيم.
قــال ابــو جعفــر( :)28والصــواب مــن القــول ذلــك عنــدي أنهــا قراءتــان مشــهورتان
ق ـراء األمصــار متفقتــا املعنــي ،فبأيهــا قــرأ القــارئ فهــو للصــواب مصيــب ،غــر أن فتــح
القــاف وتشــديد اليــاء أعجــب إىل ألنــه أفصــح اللغتــن وأشــهرهام .ونصــب قولــه (دينـاً) عــى
املصــدر مــن معنــى قوله(:إننــي هــداين ريب إىل رصاط مســتقيم) ،وذلــك أن املعنــي :هــداين
ريب إىل ديــن قويم،فأهديــت لــه .دين ـاً قي ـاً =فالديــن منصــوب مــن محــذوف.
عليــه فالديــن الســاوي أو الرســاالت او الترشيعــات اإللهية،هــي التعاليــم واألحــكام
التــي أنزلهــا اللــه ،عــن طريــق الرســل واألنبيــاء ،لتضــع املعايــر التــي تنظــم حيــاة النــاس
فيــا بينهــم وعالقتهــم بخالقهــم الواحــد األحــد .فتلــك الترشيعــات والتعاليــم واألحــكام هــي
تعنــي (الديــن) ،ولعــل هــذا يتطابــق فيــا قصــده الفالســفة يف تعريفاتهــم الســابقة التــي
أرشنــا إليهــا تحــت عنــوان (الديــن النشــأة والتطــور) .وبغي ـ ًة املقصــود بــه يديــن مبعنــي
تعبــد بديــن معــن .فجوهــر الديــن هــو عقيــدة التوحيــد عنــد كل األنبيــاء واملرســلني مــن
آدم عليــه الســام إيل محمــد صــي اللــه عليــه وســلم ،خاتــم األنبيــاء واملرســلني بديــن اإلســام
الــذي فيــه خــر األولــن واآلخريــن.
حصرية الدين يف اإلسالم:
جــاء ت الرســالة املحمديــة خامتــة لــكل الرســاالت الســاوية ،ناســخة ملــا قبلهــا
ومهيمنــة عــى حارضهــا ومســتقبلها.والقصصفي القــرآن الكريــم ،عبــارة عــن معــارف لســر
األمــم الغابــرة وعظــة ملــن يريــد أن يعتــر ويتوجــه للــه وحــده ال رشيــك معــه وال معبــود
ســواه.
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هيمنة دين اإلسالم:
قــال تعــايل ىف محكــم تنزيلــه مبينــا علــو الديــن اإلســامي علىاألديــان كلهــا.
﴿ُ ﴾32ه ـ َو الَّـ ِـذي أَ ْر َسـ َـل َر ُســولَ ُه بِالْ ُه ـ َد ٰى َو ِديــنِ الْ َحـ ِّـق لِ ُيظْ ِه ـ َر ُه َعـ َـى ال ِّديــنِ كُلِّـ ِه َولَـ ْو كَ ـ ِر َه
()29
شكُــو َن ﴿﴾33
الْ ُم ْ ِ
مبعنــي هــو الــذي أرســل رســوله محمــد  بالقــرآن ديــن اإلســام ليعليــه عــى
األديــان كلهــا ولوكــره املرشكــون .إنــه ديــن حــق.
ليظهــره عــى الديــن كلــه .أي عــى ســائر األديــان ،كــا جــاء يف الصحيــح عــن رســول
اللــه –  أنــه قــال( :)30إن اللــه زوى يل األرض فرأيتمشــارقها ومغاربهــا ،وأنأمتيســيبلغ ملكهــا
مــا زوي يل منهــا .وأعطيــت الكنزيــن األحمــر واألبيضــوىف املســند( )31أيضــا حدثنــا محمــد
بــن ايب عــدى بــن عــوف عــن بــن رسيــن عنــايب حذيفــة عــن عــدى بــن حاتــم ســمعه
يقــول :دخلــت عــى رســول اللــه –  فقــال :يــا عــدي أســلم تســلم.فقلت :إين مــن أهــل
ديــن ،قــال :أنــا أعلــم بدينــك منــك فقلــت :أنتأعلــم بدينــي منــى؟ قــال نعــم ،ألســت مــن
الكوســية ،وأنــت تــأكل مربــاع قومــك؟ قلــت بــى قــال :هــذا ال يحــل لــك يف دينــك ،قــال:
ـر الْ ِ ْسـ َـا ِم ِدي ًنــا
فلــم يعــد أن قالهــا ،فتواضعــت لها.وقــال اللــه تعــايل﴿َ ﴾84و َم ـ ْن يَ ْبتَ ـغِ َغـ ْ َ
اسي ـ َن ﴿)32(﴾85مبعنــي :فمــن لقــى اللــه بعــد
فَلَ ـ ْن يُ ْقبَـ َـل ِم ْن ـ ُه َو ُه ـ َو ِف ْال ِخ ـ َر ِة ِم ـ َن الْ َخ ِ ِ
محمــد بعــد بعثتــه رســوالً عــى غــر رشيعتــه فاليقبــل منــه .وىف هــذا شــهادة مــن اللــه تعــايل
ومالئكتــه ورســله وأولــوا العلــم بوحدانيــة اللــه .والديــن املتقبــل عنــده هو(اإلســام) .بعــد
هــذه الشــهادة الكافيــة الضافيــة فــا اختــاف النــاس يف ديــن اإلســام ال يخلــو مــن البغــي
والتحاســد والتباغــض هــو متنــى زوال النعمــة والبغــي رضب مــن مجــاوزة الحــد .وذلــك كلــه
لتوســيع شــقة االختــاف بــن النــاس .لقولــه تعــايل (:ومــا اختلــف الذيــن أوتــوا الكتــاب إال
مــن بعــد مــا جاءهــم العلــم بغيــا بينهــم).
قــال رســول اللــه ( :األنبيــاء إخــوة لعــات أمهاتهــم شــتي ،ودينهــم واحــد وأنــا
أويل النــاس بعيــى ابــن مريــم)( .)33وقــد أصطفــى اللــه تعــايل محمــد صــى اللــه عليــه وســلم
ليكــون خاتــم األنبيــاء واملرســلني .وأرســله اللــه بديــن الحــق ليكمــل دعــوة الرســل واألنبيــاء
مــن قبلــه .فاإلســام هــو ديــن الحــق ومــا ســواه باطــل.
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حصرية الدين دين اإلسالم:
قــل اللــه تعــايل ﴾18﴿:إِ َّن ال ِّدي ـ َن ِع ْن ـ َد اللَّ ـ ِه الْ ِ ْسـ َـا ُم ۗ َو َمــا ا ْختَلَـ َـف ال َِّذي ـ َن أُوتُــوا
ـاب إِ َّل ِم ـ ْن بَ ْعـ ِـد َمــا َجا َء ُه ـ ُم الْ ِعلْ ـ ُم بَ ْغ ًيــا بَ ْي َن ُه ـ ْم ۗ َو َم ـ ْن يَ ْك ُف ـ ْر بِآيَـ ِ
ـات اللَّ ـ ِه فَ ـ ِإ َّن اللَّ ـ َه
الْ ِكتَـ َ
ـاب ﴿ )34(﴾19وهــذا إخبــار مــن اللــه تعــايل بأنــه ال ديــن عنــده يقبلــه مــن أحــد
سيـ ُع ال ِْح َسـ ِ
َِ
ســوى اإلســام وهــو اتبــاع الرســل مــا بعثهــم اللــه بــه ىف كل حــن.
إن الديانــات الســاوية ،كلهــا حــق مــن عنــد اللــه ويلزمنــا اإلســام،اإلميان بهــا،
ألنهــا تتفــق مــع اإلســام يف قضيــة التوحيــد للــه ســبحانه وتعــايل بعيــدا ً عــن الــرك .وأن
محمــد صــي اللــه عليــه وســلم جــاء ليتمــم مــكارم األخــاق لتحريــم املورثاتالتــي ال متــت إىل
الفضيلــة بــيء.
أمــا فيــا يتعلــق بالعبــادات والتعاليــم األخــرى ،هــي محــددة لفــرة معينــة خاصــة
مبلــة معينــة ،ومــا فيهــا مــن أحــكام كانــت تصــب يف مصالــح اولئــك النــاس .أمــا الديــن
اإلســامي فهــو لــكل الناس﴿َ ﴾27و َمــا أَ ْر َس ـلْ َن َاك إِ َّل كَافَّ ـ ًة لِل َّنـ ِ
ـر
ـاس بَ ِش ـ ًرا َون َِذي ـ ًرا َولَٰ ِك ـ َّن أَكْـ َ َ
ال َّن ِ
ــاس لَ يَ ْعلَ ُمــو َن ﴿.)35( ﴾28والنــاس جمــع لكلمــة إنســان وتعنــي ســائر بنــي آدم .وىف
تفســر اآليــة ،إىل جميــع الخلــق مــن املكلفــن باألحــكام.
وهــو ديــن رحمــة للعاملــن ،لقولــه تعــايلَ ﴾106﴿:و َمــا أَ ْر َســلْ َن َاك إِ َّل َر ْح َمــ ًة
()36
لِلْ َعالَ ِمــ َن ﴿﴾107
فكلمــة العاملــن وردت يف القــرآن الكريــم ( )61مــرة .مبعــاين كثــرة ،وفيــا
يتعلــق بحرصيــة الديانــات الســاوية يف اإلســام تعنــي ســائر خلــق اللــه مناملوجــودات.
(ربالســاواتواألرض ،مــا فيهــن وبينهــن) .قــال تعــايل( :مــا كان محمــد أبــا أحــد مــن رجالكــم
ولكــن رســول اللــه وخاتــم النبــن) .أرســل اللــه ســبحانه وتعــايل محمــد بديــن الحــق ليكمــل
دعــوة الرســل واألنبيــاء مــن قبلــه ،فاإلســام هــو الديــن الحــق ومــا ســواه باطل(.مــن يبتــغ
غــر اإلســام دينـاً فلــن يقبــل منــه وهــو يف اآلخــرة مــن الخارسيــن) .ســبق اإلشــارةإىل هــذه
اآليــة الكرميــة.ص14.
أهمية الدين يف حياة اإلنسان:
تنطلــق أهميــة الديــن يف حيــاة الفــرد ،مــن الحاجــات الرضوريــة لحياتــه ،والتــي
تتمثــل يف حاجتــه لألمــن :منــذ أدرك الفــرد لوجــوده يف األرض ،كان متوجســاً وخائفــاً
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مــن الكــوارث الطبيعيــة (الزلــزال والرباكــن والفيضانــات الصواعــق الرعديــة والوحــوش
واألم ـراض ..الــخ) .وأخــري مــن صنــع األنســان نفســه( :الحــروب ،الظلــم والقهــر واإلهانــة
والحرمانوالســحر).
تبــدو أهميــة الديــن يف حاميــة الفــرد مــن تلــك الكــوارث .فــكل الديانــات الســاوية
الحقــة حملــت يف طياتهــا (غاية)تلــك الكــوارث والوســائل التــي تدرأهــا ،لطفــاً بعبــادة.
أماالغايــة مــن الديــن العبــادة الخالصــة للــه وقوامهــا التوحيــد .وملــا كان اإلســام فيــه خــر
األمــم الســابقة والالحقــة وتجاربهــا مــع تلــك الكوارث.فآيــات القــرآن الكريــم ،لبــت كل
حاجــات الفــرد والجامعــة وأمنــت مخاوفهــم مــن املــكاره والدعــوة إىل حيــاة طيبــة أساســها
الســمو بالــروح إىل أعــى املراتب،فالحاجــات كثــرة ومتجــددة ،كــا هــو موضــح مــن (1إىل
 )4حســب املختــر فيأدنــاه:
أ /الحاجة إىل األمن.
ب /الحاجة إىل املأكل واملرشب
ج /الحاجة إىل املسكن
د /الحاجة إىل(التناسل)
ه /الحاجات املتجددة.
 السمو الروحي تنمية العقل االكتساب وتبادل املعارف -2هل يستطيع اإلنسان العيش بدون دين؟
 -3إىل أي مدي كان دين اإلسالم ملبياً لحاجات اإلنسان؟
 -4حديــث الرســول صــي اللــه عليــه وســلم( :مــن بــات آمن ـاً يف رسبــه ،معــاىف يف
جســده ،ميلــك قــوت يومــه .كأمنــا حيــزت لــه الدنيــا).
اإلجابــة عــى مخــاوف اإلفـراد ومقــدرة الدين الســتجابتها؛ وملــا كان كل دين ســاوي
(حــق) هومــن عنــد اللــه ،وملــا كان اللــه تعــايل شــأنه ،خبــر وبصــر بعبــاده ،وملــا كان الديــن
اإلســامي خاتــم تلــك األديــان ،بــه أخبــار وقصــص األمــم الغابــرة ،فجــاء اإلســام ناســخاً ملــا
قبلــه مــن األديــان ومهيمنـاً عــى حيــاة كل النــاس ،يحمــل العــزة بالكرامــة اإلنســانية ،والرأفــة
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بالعبــاد فيــه وســطية واعتدالويحمــل كل معــاين الخرييــة والدعــوة عــى بصــرة تقــوم عــى
التفكــر والتدبروالتعقــل .فإنــه ديــن القيــم الفاضلــة.
فمــن تلــك األســس واملبــادئ واملعــاين الســامية .كان اإلســام جديــر باالســتجابة
وتلبيــة كل حاجيــات اإلنســان ،كل النــاس دون إقصــاء عــن دائــرة العمــل واألجــر .بــل يؤســس
للــر بصــورة تتجــاوز اإلحســان ليســمو بالــروح البرشيــة إىل مــا بعــد املــات.
ســوف نعــرض منــاذج مــن اآليــات واألحاديــث التــي طرحــت حاجيــات اإلنســان
وأســباب االبتالءاتبهــا وطــرق املخــارج اآلمنــة ،حتــى يســتعيد اإلنســان الوضــع األمثــل للعيــش
عــى ظهــر هــذه البســيطة والبــري بحيــاة رسمديــة ال انقطــاع وال انتكاســة فيهــا ،كلهــا أمــن
وأمــان ورفــاه منقطــع النظــر (الحيــاة الطيبــة).
نعــرض القليــل مــن أكــر الكثــر مــن آياتاللــه عــن الخــوف مــن الرعــد والــرق
والفيضــان والجــوع واملــرض واملــوت ،بالرتكيــز عــى أســبابها وغاياتهــا قــال تعــايل ﴾18﴿:أَ ْو
ك ََص ِّيـ ٍ
الص َوا ِعــقِ
السـ َـا ِء ِفيـ ِه ظُلُـ َـاتٌ َو َر ْعـ ٌد َوبَـ ْر ٌق يَ ْج َعلُــو َن أَ َصا ِب َع ُهـ ْم ِف آذَانِ ِهـ ْم ِمـ َن َّ
ـب ِمـ َن َّ
()37
َح ـ َذ َر الْ َم ـ ْو ِت ۚ َواللَّ ـ ُه ُم ِحي ـ ٌط بِالْكَا ِفرِي ـ َن ﴿.﴾19
فالصيــب( )38مثــل لظاهــر مــا أظهــر املنافقــون بألســنتهم مــن اإلقـرار والتصديــق،
والظلــات التيهيفيــه ،لظلــات مــا هــم مســتبطنون مــن الشــك والتكذيــب ومــرض القلــوب.
أمــا الرعــد والصواعــق ،فلــا هــم عليــه مــن الوجــل مــن وعيــد اللــه إياهــم عــى
لســان رســوله محمــد صــى اللــه عليــه .آى كتابــه ،إمــا العاجــل وإمــا اآلخــر .أن يحــل بهــم
مــع شــكهم يف ذلــك
فهــم مــن وجلهــم ،أن يكــون ذلــك حقـاً ،يتقونــه باإلقـرار مبــا جــاء بــه محمــد صــى
اللــه عليــه وســلم ،مخافــة عــى أنفســهم مــن الهــاك ونــزول النقــات .تأويــل قولــه تعــاىل:
يجعلــون أصابعهــم فيآذانهــم مــن الصواعــق حــذر املوت.فَأَ ْر َسـلْ َنا َعلَ ْي ِهـ ُم الطُّوفَــا َن َوالْ َجـ َرا َد
َوالْ ُق َّمـ َـل َوالضَّ َفــا ِد َع َوالـ َّد َم آيَـ ٍ
ـات ُمف ََّصـ َـا ٍت ف َْاسـتَك َ ُْبوا َوكَانُــوا قَ ْو ًمــا ُم ْج ِر ِمـ َن ﴿.)39( ﴾133
فالطوفــان( )40يعنــي املاءويعنــي الغــرق (ســيول وفيضانــات) .ويعنــي كذلــك
الطاعونواملــوت ويعنــي أمــر اللــه وهــو أيض ـاً املــوت الرسيــع املبالــغ فيه.عليــه فالطوفــان
معنــي لــكل مــا ســبق ذكــره.
أمــا (القمــل) :هــو الســوس الــذي يخــرج مــن الحنطــة ويعنى كذلك الــديب (صغار
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الجـراد الــذي ال أجنحــة لــه وكذلــك يعنــي الرباغيــث ويعنــي كذلــك الحمنانــأي القردان.أمــا
الــدم فهــو الرعــاف .وأمــا قولــه :آيــات مفصــات أي عالمــات ودالالت عــى صحــة النبــوة.
فاملعنــي العــام لآليــة الكرميــة :أنهــا خمــس صنوفمــن العــذاب واالبتــاءات التــي حلــت بقــوم
نبــي اللــه مــويس عليــه الســام ج ـزاء لكفرهــم ونفاقهــم وخيانتهــم للعهــود التــي قطعوهــا
عــى أنفســهم مــع رســولهم مــويس عليــه الســام .واآليــة تــدل عــى خــوف اإلنســان مــن
الكــوارث وبحثــه عــن املــآذات اآلمنــة والتــي علىرأســها الديــن .مــا يؤكــد حاجــة اإلنســان
ِــي ٍء ِمــ َن
الدامئــة للديــن يف كل مناحــي حياتــه .قــال اللــه تعــايلَ ﴾154﴿ :ولَ َن ْبلُ َونَّكُــ ْم ب َ ْ
ـس َوالثَّ َم ـ َر ِ
الْ َخ ـ ْو ِف َوالْ ُجــو ِع َونَ ْقـ ٍ
ـص ِم ـ َن الْ َ ْم ـ َوا ِل َوالْ َنْ ُفـ ِ
الصا ِبرِي ـ َن﴿.)41( ﴾155
ات ۗ َوبَـ ِّ ِ
ـر َّ
قــال ابــو جعفــر( :)42هــذا إخبــار مــن اللــه تعــايل ذكــره ،اتبــاع رســول اللــه صــي
اللــه عليــه وســلم .أنهمبتلييهــم وممتحنهــم بشــدائد مــن األمــور ليعلــم مــن يتبــع الرســول
ممــن ينقلــب عــى عقبيــه .والخــوف هنــا ،الخــوف مــن العــدو والجــوع – هــو القحــط
– أي نختربكــم بــيء مــن خــوف وينالكــم مــن عدوكــم وبســنةتصيبكم ،ينالكــم فيهــا
مجاعــة وشــدة وتتعــذر املطالــب عليكــم فتنقــص لذلــك أموالكــم وحــروب تكــون بينكــم
وبــن أعدائكــم مــن الكفــار ،فينقــص لهــا عددكــم ومــوت ذريتكــم وجــدوب تحــدث فتنقــص
مثاركــم.
ثــم اإلجابــة يف قــول اللــه تعــايل( :وبــر الصابريــن الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة
قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون .أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة واولئــك هــم
املهتدون).قــال :رســول اللــه ( :مــن أصبــح منكــم آمنـاً يف رسبــه ،معــاىف فيجســده ،عنــده
قــوت يومــه ،فكأمنــا حيــزت لــه الدنيــا)(.)43
معــاين الكلــات :آمنــاً غــر خائــف مــن عــدو .رسبــه :رسب يعنــي الجامعــة
وهنــا األهــل والعيال.معــاىف :صحيحـاً ســاملاً معــاىف مــن العلــل واألســقام .الجســد ظاهــر
وباطــن البــدن.
حيــزت لــه الدنيــا :بحذافريهــا أي بالتــام واملعنــي ،فكأمنــا أعطــي الدنيــا بأرسهــا.
يدعــو اإلســام إىل الحيــاة الطيبــة .والحيــاة الطيبــة هــي الخــر العميموهيحياتــن يف الدنيــا
والثانيــةيف األخــرة والتــي قوامهــا األعــال الصالحــات وفــق رشع اللــه .لقولــه تعــايل﴾96﴿ :
ـى َو ُهـ َو ُم ْؤ ِمـ ٌن فَلَ ُن ْح ِييَ َّنـ ُه َحيَــا ًة طَيِّبَـ ًة ۖ َولَ َن ْج ِزيَ َّن ُهـ ْم أَ ْج َر ُهـ ْم
َمـ ْن َع ِمـ َـل َصالِ ًحــا ِمـ ْن َذكَـ ٍر أَ ْو أُنْثَـ ٰ
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ِبأَ ْح َســنِ َمــا كَانُــوا يَ ْع َملُــو َن ﴿ .)44( ﴾97وردت الحيــاة الطيبــة يف بعــض التفاســر مبعنــي:
الســعادة ،التوفيــق إىل الطاعاتوكذلــك تعنــي الرزقوانـراح الصــدر وطأمنينــة القلــب .وهــذا
املعنــي يشــمل الحاجــة لألمــن ،املــأكل ،املرشب،امللبس،املســكن والتناســل وإىل كل مقومــات
الرفــاه االجتامعــي.
الحيــاة الطيبــة للمؤمنــن :االميــان والعمــل الصالــح .والحيــاة الطيبــة( )45هنــا هــي
حــال مــن األمــن والطأمنينــة ورغــد الــرزق يعيشــها الفــرد يف املجتمــع املؤمــن .ويتبــارك
كل يشء حتــى بيئــة الطبيعيــة ويأمــن اإلنســان مــن الخــوف عــى اميانــه ومالــه وبنيــه.
وتتجــي املعــاين يف مقاصــد الرشيعــة اإلســامية(جلب املصالــح ودرء املفاســد) .والحديــث عــن
جلــب املصالــح ودرء املفاســد يحتــاج ملجلــدات ،ال تســمح هــذه الورقــة باســتيفاء حقهــا ،مــع
مالحظــة ترتيــب املقاصــد ،يف التطبيــق العمــي( :الحفــاظ عــى النفــس مقــدم عــى الحفــاظ
عــى الديــن) .والحفــظ هنــا معنــي شــامل ،يقــوم عــى حفــظ النفــس ،إي بقــاء النفــس
عــى ظهــر هــذه البســيطة والذييتــم بتوفــر كل الحاجــات الرضوريــة ،واإلحســان يف تلــك
الحاجــات حتــى يصــل إىل تنميــة النفــس لغايــات الرفــاه االجتامعــي .أمــا النــوع الثــاين هــو
حفــظ النفــس مــن الهــاك ،مبــا فيهــا االجـراءات الوقائيــة التــي تحقــق ســامة النفــس ،مــن
كآفــة مهــددات الحيــاة ،بــدا ًء مــن اختيــار الزوجــة ومــرور بوجــود املولــود داخــل رحــم أمــه
وخروجــه إىل الدنيــا ،ثــم تبــدأ التنشــئة االجتامعيــة عــى أســاس الفضيلــة ومــا يكملهــا مــن
ميكانيزمــات الضبــط االجتامعــي ،فسلســلة ســامة النفــس للفــرديف رشيعــة اإلســام ،طويلــة،
تنتهــي بتشــيع جنازتــه وقربهفــي ال ـراب والدعــاء إليــه بالرحمــة واملغفــرة .ومــن مقومــات
الحفــاظ عــى النفــس يف اإلســام والــذي يؤســس إىل حيــاة اآلخــرة ،انطالقــاً مــن الحيــاة
الدنيــا ،هــو موضــوع ،الســمو الروحــي للنفــس البرشيــة.
السمو الروحي:
هــو منظومــة قيميــة متكاملــة ،تقــوم عــى مبــادئ القيــم واألخــاق الفاضلــة ،وهــي
كثــرة ومتعــددة ،أهمهــا التوحيــد ،القناعــة ،الرحمة،الســاحة يف املعاملــة وأعــى مراتبهــا
اإليثــار .وكلهــا تهــدف باالرتقــاء بالــروح والنفــس معــا .وهــذا يتــأىت بالقضــاء عــى األم ـراض
النفســية التــي نلخصهــا يف التــايل:
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 انحرافات سامت الشخصية( :الجنب ،الغضب ،الخجل). اضطرابات السلوك( :الكذب والرسقة). اضطرابات العادات (العصاب) .خلل وظيفي يف السلوك.فالنفــس الســوية :هــي القــادرة عــى مواجهــة األزمــات النفســية .ينتــج عــن تلــك
الحالــة أكــر قــدر مــن األشــباع لحاجــات النفــس األساســية( :األمــن والحــب وإثبــات الــذات
لتحقيــق النجــاح وتوصــف هــذه الشــخصية بالرضــا أو القناعــة .).ينعكــس هــذا عــى ســلوك
الفــرد تجــاه الجامعــة .وينعكــس يف ســلوك االعتــدال.
فالنفــس غــر الســوية هــي التــي تعــاين مــن االنحــراف الــذي ينتــج عــن عــدم
التوافــق النفــي( .يف الــذات الفرديــة) أمــا بالنســبة للجامعــة يبــدو يف عــدم االلتـزام مبعايــر
الســلوك التــي ارتضتهــا الجامعــة.
أشهر األمراض النفسية:
 القلق.)Anxiety( :قــال تعــايل ﴾89﴿:إِلَّ ال َِّذي ـ َن يَ ِصلُــو َن إِ َ ٰل قَ ـ ْو ٍم بَ ْي َن ُك ـ ْم َوبَ ْي َن ُه ـ ْم ِميثَـ ٌ
ـاق أَ ْو َجا ُءوكُ ـ ْم
ــرتْ ُص ُدو ُر ُهــ ْم أَ ْن يُقَاتِلُوكُــ ْم أَ ْو يُقَاتِلُــوا قَ ْو َم ُهــ ْم ۚ َولَــ ْو شَ ــا َء اللَّــ ُه ل ََســلَّطَ ُه ْم َعلَيْكُــ ْم
َح ِ َ
السـلَ َم فـ َـا َج َعـ َـل اللَّـ ُه لَ ُكـ ْم َعلَ ْي ِهـ ْم
فَلَقَاتَلُوكُـ ْم ۚ فَـ ِإنِ ا ْعتَ َزلُوكُـ ْم فَلَـ ْم يُقَاتِلُوكُـ ْم َوأَلْ َقـ ْوا إِلَ ْي ُكـ ُم َّ
()46
َســب ًِيل ﴿.﴾90
( َح ِصت) :مبعني ضاقت أي ضيقة من بغض القتال.
 االكتئاب.)Depression( : الوسواس القهري.)Obsessive – compulsive disorder( :ولعــل عــاج تلــك األمـراض ورديف الكتــاب والســنة .وعــي ســبيل املثــال ال الحــر
نــورد اآليت:
فعــاج االكتئــاب يتــم عــن طريــق :الدعــاء (وقــايئ وعالجــي) وهنالــك العــاج
باستشــعار نعــم اللــه .باإلضافــة إىل(الصــر ،اإلكثــار مــن األعــال الصالحــة)
الصـ َـا َة طَـ َر َ ِف ال َّن َهــا ِر َو ُزلَ ًفــا ِمـ َن اللَّ ْيــلِ ۚ إِ َّن الْ َح َسـ َن ِ
ات
لقولــه تعــايلَ ﴾113﴿:وأَ ِقـ ِـم َّ
الســ ِّيئَ ِ
ات ۚ َٰذلِك َِذكْــ َر ٰى لِلذَّاكِرِيــ َن﴿ )47( ﴾114والســيئات شــاملة لــكل الخطايــا
يُ ْذ ِه ْ َ
ــن َّ
التيتجلــب ،الحالــة النفســية للفــرد ،وتبــدو أهميــة الوضــوء قبــل الصــاة ،بأنــه عــاج لحالــة
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القضــب والهيجــان ،عــاوة عــى فوائــد أركان الوضــوء (الدلكواملضمضــة ،االستنشاقواالســتنثار
وتعميــم األطـراف باملــاء) .لهــا فوائــد جمــة لتنشــيط وتحســن عمــل الــدورة الدمويــة والتــي
تؤثــر عــى ســائر نشــاط الجســم .فالصــر هــو الصــر عــى البــاء ويشــمل كــرة النعــم
وتوظيفهــا فيــا أمــر اللــه بــه .حتــى يبتعــد الفــرد مــن الغــرور وهــو مــن أخطــر األم ـراض
النفســية .لقولــه تعــايل( :لنبلونكــم بــيء مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن األمــوال واألنفس
والثم ـرات وبــر الصابريــن).
• أمــا عــاج الوســواس القهــري :الناتــج عــن وسوســة الشــيطان والــذي يــؤدي إىل
اضطـراب نفــي عــام .يعالــج يف إطــار الفهــم الصحيــح والعمــل الخالــص لقولــه تعــايل﴾27﴿:
()48
ـوب ﴿﴾28
ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا َوتَطْ َمـ ِ ُّ
ـن قُلُوبُ ُهـ ْم ب ِِذكْـ ِر اللَّـ ِه ۗ أَلَ ب ِِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن الْ ُقلُـ ُ
فمــن العــاج الوقــايئ حديــث الرســول ( :قــل إذا اصبحــت وإذا أمســيت ،اللهــم
إين أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل وأعــوذ بــك مــن البخــل والجــن وأعــوذ بــك مــن غلبــة
الديــن وقهــر الرجــال) .فالتعويــذات يف األحاديــث عاليــه .تؤمــن كل املخــاوف التــي تــؤدي
إىل كآفــة األم ـراض النفســية ،مبــا فيهــا االكتئــاب.
خالصة أهمية الدين يف حياة الفرد:
ومــن خــال عــرض األســئلة عــن الحاجــات األساســية والكامليــة يف حيــاة الفــرد
والجامعــة .نجــد أن ديــن األســام أمــن كل املخــاوف ،بدايــة مــن أســبابها واســتصحاب
معالجاتهــا ونهايــة بنجاعــة دوائهــا .وأن خــط الحيــاة العــام يف حيــاة املســلم عبــارة عــن
سلســلة مــن املــكاره محفوفــة بامللــذات .الجــزاء والعطــاء يقومــان عــى ميــزان العــدل
واإلنصاف.فيهاميقــوم عــى اإلحســان وخامتتــه اإليثار.هــذا يف الدنيــا واآلخــرة معــاً .ولعــل
مفتــاح العمــل الصالــح للحياتــن هــو التقوىواملقصــود بهــا طاعــة اللــه ورســوله بالوجــه الــذي
يرضاهاللــه ســبحانه تعايل.وهــي الوقايــة مــن غضــب اللــه والفــوز برضائــه ،حتــى يدخــل
الفــرد يف زمــرة املتقــن .الذيــن أعــد اللــه لهــم جنــات عرضهــا الســاوات واألرض .ويؤكــد
اإلســام إن ابتــاء الفــرد ،مبــا كســبت يــداه ،وأن العــاج األفضــل الصــر عــى املــكاره وكذلــك
الشــكر عــى ســائر الخ ـرات والنعــم.
كفــل اإلســام للفــرد كامــل الحريــة ،مبــا فيهــا حريــة الديــن ،بــرط أال تتجــاوز إىل
حريــة الغــر.
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ديــن األســام نظــام كامــل للنظــم الحياتيــة (السياســية ،االقتصاديــة ،االجتامعيــة،
الصحيــة ،اإلداريــة والبيئيــة والحــرب والســلم ،مــا يتمخــض منهــا مــن نظمثانويــة ،تفرضهــا
رضورة (تقســيم العمــل والتخصــص) .وهــذه النظــم شــاملة لــكل حقــوق اإلنســان والحيــوان
والجــاد وغــر قــارصة للمســلمني فقــط.
إن مبــدأ التعامــل مــع اآلخــر (غــر املســلم) يقــوم عــى قاعــدة ديــن اإلســام ديــن
لــكل النــاس بنصوصاآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة التيــورد ذكرهــايف عاليه.
فاإلنســان بــدون ديــن ســاوي ،كالــذي يف بحــر لجــئ مــن فوقــه مــوج ومــن تحتــه
مــوج ،كالــذي يتخبطــه املــس أو الحـران الــذي ال يــأيت بخــر أينــا توجــه وهــو املفلــس.
الخاتمة:
الديــن الســاوي أو الرســاالت او الترشيعــات اإللهيــة ،هــي التعاليــم واألحــكام التــي
أنزلهــا اللــه ،عــن طريــق الرســل واألنبيــاء ،لتضــع املعايــر التــي تنظــم حيــاة النــاس فيــا
بينهــم وعالقتهــم بخالقهــم الواحــد األحد.فجوهــر الديــن هــو عقيــدة التوحيــد عنــد كل
األنبيــاء واملرســلني مــن آدم عليــه الســام إيل محمــد صــي اللــه عليــه وســلم ،خاتــم األنبيــاء
واملرســلني بديــن اإلســام الــذي فيــه خــر األولــن واآلخريــن .جــاء ت الرســالة املحمديــة
خامتــة لــكل الرســاالت الســاوية ،ناســخة ملــا قبلهــا ومهيمنــة عــى حارضهــا ومســتقبلها.
أمــا فيــا يتعلــق بالعبــادات والتعاليــم األخرى(لغــر ديــن اإلســام) ،هــي محــددة
لفــرة معينــة خاصــة مبلــة معينــة ،ومــا فيهــا مــن أحــكام كانــت تصــب يف مصالــح اولئــك
النــاس .تســعي الورقــة عــى تثبيــت املفاهيــم التاليــة:
−العقائد الدينية ،هي األفكار والتصورات التي تعرب عن طبيعة األشياء املقدسة.
−العبادات هي طرز للسلوك ينبغي أن ميارسها اإلنسان حيال األشياء املقدسة.
−الوحي هو الوسيلة والصلة بني الله ورسوله وانبيائه ليوصل لعباده ما يريد.
−األميــان بالكتــب الســاوية ،يعنــي ،االعتقــاد الجــازم بــأن هــذه الكتــب منزلــة
مــن عنــد اللــه تعــايل وموحــي بهــا منــه .وهــي بالتــايل مــن عنــد اللــه .هــذا
يقتــي العمــل بهــا ،باالمتثــال ألوامرهــا واجتنــاب نواهيهــا.
−جــاء ت الرســالة املحمديــة خامتــة لــكل الرســاالت الســاوية ،ناســخة ملــا قبلهــا
ومهيمنــة عــى حارضهــا ومســتقبلها.

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

123

الديانات السماوية وأثرها في حياة اإلنسان

−تنطلــق أهميــة الديــن يف حيــاة الفــرد ،مــن تلبيــة الحاجــات الرضوريــة لحياتــه
والغايــة العبــاد الخالصــة للــه (ال معبــود) ســواه.
−الحيــاة الطيبــة هــي حــال مــن األمــن والطأمنينــة ورغــد الــرزق يعيشــها الفــرد
يف املجتمــع املؤمــن .ويتبــارك كل يشء حتــى بيئــة الطبيعيــة ويأمــن اإلنســان
مــن الخــوف عــى اميانــه ومالــه وبنيــه.
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كلية القرآن الكريم – حامعة إفريقيا العاملية

املستخلص:
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان :آيــة أصــول املحرمــات مشــتملة عــى عــدد
مــن املوضوعــات كــا هدفــت بالتعريــف وبيــان أصــول املحرمــات الــواردة يف اآليــة
( )33مــن ســورة األع ـراف ،وكــذا الهدايــات املســتنبطة منهــا ،وكيفيــة تطبيقهــا يف
أرض الواقــع ومعــاش النــاس ،وتكمــن أهميــة الدراســة يف إظهــار وبيــان الهدايــات
القرآنيــة وإنزالهــا عــى الواقــع ،كــا أن املنهــج املســتخدم يف الدراســة هــو التحليــي
وذلــك بتحليــل مفــردات اآليــة وجملهــا واملنهــج االســتنباطي بتخريــج الهدايــات
منهــا ،واألحــكام والحكــم والفوائــد ،وتتمثــل أهــم نتائــج الدراســة أن أصــول
املحرمــات الــواردة يف اآليــة تتنــاول العقائــد والرشائــع واالخــاق والســلوك ،وأن لفــظ
الفواحــش يف القــرآن عــام فيشــمل األقــوال واألفعــال الظاهــرة والباطنــة وفحــش كل
يشء بحســب القرينــة ،وأعظمــه القــول عــى اللــه بــا علــم ،ملــا يرتتــب عليــه مــن
أرضار وتعــد عــى الخالــق واملخلــوق.
Abstract:
This study deals with the verse of the
fundamentals of forbidden, and it aimed to introduce
the verse of the fundamentals of the forbidden,
which is the verse (33) of Surat Al-A’raf, and the
fundamentals of the forbidden it contained. It also
aimed to explain the directives deduced from them,
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and how to apply them in reality and people’s livelihood,
and what highlights the importance of the study is its
attachment to the fundamentals of the forbidden, which the
tribulation worked with, with the fact that Sharia strict that
it must be avoided. The researcher followed the analytical
and deductive methodology by analyzing the vocabulary
of the verse and its expressions and deduces directives,
rulings and judgment from them. The most important
results of the study is that the fundamentals of forbidden
mentioned in the verse deal with beliefs, laws, morals,
and behavior, and that the word immorality in the Qur’an
is general and includes words and actions, apparent and
hidden, and obscenity of everything according to it, and
the greatest of it is to say against Allah without knowledge,
because of the harm that it entails and the transgression
against the Creator and the creature.
مقدمة:
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني ،نبينــا
محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه إىل يــوم الديــن.
أمــا بعــد :فــإن أرشف عمــل يقــوم بــه املــرء مــا كان يف خدمــة القــرآن الكريــم ،تعلُّــا
وتعليـ ًـا ،وتدبـ ًرا وفهـ ًـا ،وبحثًــا يف علومــه ،واســتنباطًا ألحكامــه واســتخرا ًجا لحكمــه وأرساره،
فهــو بحــر ال يــدرك غــوره ،وال تنفــد درره ،وال تنقــي عجائبــه ،وال تنتهــي معارفــه .وكلــا
تدبــره املســلم وأمعــن النظــر فيــه زاده ذلــك إميانًــا ويقي ًنــا ،وســم ًّوا يف أدبــه وأخالقــه ،وشــوقًا
ومحبــة يف قلبــه ،وفتــح عليــه مــن املعــارف والعلــوم ،والحكــم واألحــكام الــيء العظيــم ،وال
عجــب ،فهــو منــار الهدايــة واإلصــاح ،ومعــن اآلداب واألخــاق .وقــد متثلــت مشــكلة هــذه
الدراســة يف ســؤال رئيــس هــو :مــا املقاصــد التــي تضمنتهــا آيــة أصــول املحرمــات؟ ومــا
الهدايــات املســتفادة منهــا؟ ومــا الطــرق املثــى لتطبيــق هداياتهــا؟
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وتتمثل أهداف الدراسة يف اآلتي:
1.1تهدف هذه الدراسة للتعريف بآية أصول املحرمات من سورة األعراف.
2.2بيان املقاصد املضمنة يف اآلية.
3.3تهدف الدراسة كذلك إىل التعريف بالهدايات املستنبطة من اآلية.
4.4كام يعنى البحث ببيان سبل تحقيق هدايات اآلية يف واقع األمة.
5.5ولتحقيــق هــذه األهــداف املذكــورة أعاله ســلكت املنهــج التحلييل واالســتنباطي
يف كتابة الدراســة.
أسباب اختيار املوضوع:
وعلم.
1.1تعلقه بكتاب الله عز وجل وتفسريه ،وكفى به رشفًا ً
2.2الكتابــة يف تفســر القــرآن الكريــم إلب ـراز هداياتــه وكش ـفًا ألرساره ،مــا بــرز
مؤخــ ًرا خدمــة لكتــاب اللــه وقــد جــاءت هــذه الدراســة يف بيــان املقاصــد
والهدايــات وطــرق تحقيقهــا مــن خــال اآليــة( )33مــن ســورة األع ـراف قولــه
تعــاىل( :قُـ ْـل إِنَّ َــا َحـ َّر َم َر ِّ َب الْ َف َو ِ
ـي
احـ َ
ـش َمــا ظَ َهـ َر ِم ْن َهــا َو َمــا بَطَـ َن َوالْ ِثْـ َم َوالْبَ ْغـ َ
ِب َغـ ْ ِ
ُشكُــوا بِاللَّـ ِه َمــا لَـ ْم يُ َنـ ِّز ْل ِبـ ِه ُسـلْطَانًا َوأَ ْن تَقُولُــوا َعـ َـى اللَّـ ِه
ـر الْ َحـ ِّـق َوأَ ْن ت ْ ِ
َمــا لَ تَ ْعلَ ُمــونَ).
3.3اشــتامل هــذه اآليــة عــى ذكــر الفواحــش وجمعهــا ألصــول املعــايص واآلثــام
الظاهــرة منهــا والباطنــة ،وال جــرم أننــا يف أمــس الحاجــة إىل معرفتهــا ودراســتها
لتجنــب مــا ورد فيهــا واالســتنارة بهداياتهــا وتوجيهاتهــا.
4.4عــدم الوقــوف عــى دراســة مســتقلة تحدثــت عــن هــذه اآليــة حســب علمــي
عــى الرغــم مــن تضمنهــا أصــول املحرمــات وكيفيــة تطبيــق هداياتهــا يف الواقــع.
5.5ولرغبتــي يف خدمــة كتــاب اللــه تعــاىل عمــدت إىل الــروع يف دراســة هــذه
اآليــة ،إســها ًما يف إب ـراز املقاصــد والهدايــات املســتنبطة مــن اآليــة الكرميــة.
معاني مفردات اآلية:
يف هــذه الدراســة إن شــاء اللــه تعــاىل ســأتناول معــاين مفــردات اآليــة الكرميــة
بالــرح والتحليــل
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1.1قــل :القــول والقيــل واحــد ،والقــول إبــداء صــور الكلــم نظــا مبنزلــة ائتــاف
الصــور املحسوســة جمعــا فالقــول مشــهود القلــب بواســطة األذن كــا أن
املحســوس مشــهود القلــب بواســطة العــن وغريهــا ،وقــال الراغــب يســتعمل
عــى أوجــه أظهرهــا أن يكــون للمركــب مــن الحــروف املنطــوق بهــا مفــردا
كان أو جملــة ،وقــد يســمى الواحــد مــن األنــواع الثالثــة االســم والفعــل واألداة
قــوال ،كــا تســمى القصيــدة والخطبــة قــوال ،كــا يقــال للمتصــور يف النفــس
قبــل التلفــظ بــه قــول ،فيقــال يف نفــي قــول مل أظهــره ،واالعتقــاد نحــو فــان
يقــول بقــول الشــافعي()1وقال الجرجــاين :القــول هــو اللفــظ املركــب يف القضيــة
امللفوظــة أو املفهــوم املركــب العقــي يف القضيــة املعقولة(َ .)2والْ َق ـ ْول لفــظ ّ
دل
عــى معنــى فَيعــم الث ََّلث َة،أمــا إِط َْلقــه عــى غــر اللَّ ْفــظ مــن ال ـ َّرأْي واالعتقــاد
فمجــاز إِ ْج َم ًعا()3والقــول حقيقــ ًة :اللفــظ املوضــو ُع ملعنــى ،ويطلــق عــى
اللَّ ْفـ ِ
ـظ ال ـ َّدال عــى النســبة اإلســنادية ،وعــى الــكالم ال َّنفســاين أيض ـاً )4(،قــال
(.)5
تعاىلَ (:ويَقُولُــو َن يف أَنف ُِس ـ ِه ْم لَ ـ ْوالَ يُ َع ِّذبُ َنــا اللــه بِ َــا نَ ُقـ ُ
ـول)
جــل العطيــة ِحرمانــاً
ــت ال ّر َ
2.2حــرم :كأنــه ُم ِنــع مــا طَ ِمــع فيــه .و َح َر ْم ُ
وأحر ْمتُــه ()6والحــرام املمنــوع منــه إمــا بتســخري إلهــي أو بــري وإمــا
مبنــع مــن جهــة العقــل أو البرشيــة أو مــن جهــة مــن يرتســم أمــره (.)7
(3.رب) ال ـراء والبــاء يـ ُّ
ـدل عــى أُصــو ٍل .فــاألول إصــاح الــي ِء والقيــا ُم عليــه.
ـيء .يقــال َر َّب فــا ٌن
والصاحــب .والـ ّر ُّب :امل ُْصلِــح للـ ّ
فالـ ّر ُّب :املالـ ُـك ،والخالـ ُـقَّ ،
ـيء .واللــه جـ ّـل ثنــا ُؤه
ضَ يعتَــه ،إذا قــام عــى إصالحهــا .وال ـ ّر ُّب :امل ُْصلِــح للـ ّ
مصلــح أحــوا ِل َخلْقه()8قــال الراغــب :الــرب يف األصــل :الرتبيــة،
الــ َّر ٌّب؛ ألنــه
ُ
وهــو إنشــاء الــيء حــاال فحــاال إىل حــد التــام ،ويقــال ربــه ،وربــاه ورببــه،
فالــرب مصــدر مســتعار للفاعــل ،وال يقــال الــرب مطلقـاً إال للــه تعــاىل املتكفــل
مبصلحــة املوجــودات(.)9
4.4الفحشــاء( :فحــش) الفــاء والحــاء والشــن كلمـ ٌة ُّ
تدل عــى قُب ٍح يف يشء وشَ ــناعة.
كل يشء جــا َو َز قَــد َره فهــو
مــن ذلــك الف ْحــش وال َف ْحشــاء والفاحشــة .يقولــونُّ :
ـش :وفَ َح َش،
جل :قــال ال ُف ْحـ َ
فاحــش؛ وال يكــون ذلــك إالّ فيــا يُتَ َكـ َّره .وأفْ َح َش ال ّر ُ
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وهــو فَ َّحــاش .ويقولــون :الفاحــش :البخيل()10وقــال الجوهــري :الفاحشــة .كل
شــئ جــاوز حــده فهــو فاحــش .وقــد فحــش األمــر بالضــم فحشــا ،وتفاحــش.
ويســمى الــزىن فاحشــة .وكــذا البخــل ،يعنــى الذيجاوز الحــد يف البخــل .وأفحش
عليــه يف املنطــق ،أي قــال الفحــش ،فهــو فحــاش .وتفحــش يف كالمه()11والفحــش
والفحشــاء والفاحشــة :مــا عظــم قبحــه مــن األفعــال واألقــوال ،قــال الطــري:
الفحشــاء :هــي كل مــا اسـتُفحش ذكـ ُره ،وقَبُــح َمســموعه .وقيــل إن الفحشــاء،
الزنــا :فــإن كان ذلــك كذلــك ،فإمنــا يُســمى كذلــك لقبــح مســموعه ،ومك ـ ُروه
مــا يُ ْذكَــر بــه فاعله()12وفحــش كل يشء بحســب القرينــة ،والســياق؛ فقــد يـراد
بــه الــزىن ،كقولــه تعــاىل( :وال تقربــوا الــزىن إنــه كان فاحشــة)()13؛ وقــد ي ـراد
بــه اللــواط ،كــا يف قولــه تعــاىل عــن لــوط إذا قــال لقومه(:أتأتــون الفاحشــة)
()14؛ وقــد ي ـراد بــه البخــل كقولــه تعــاىل( :الشــيطان يعدكــم الفقــر ويأمركــم
بالفحشــاء)()15وقد يـراد بــه مــا يســتفحش مــن الذنــوب عمومــا ،كقولــه تعــاىل:
(الذيــن يجتنبــون كبائــر اإلثــم والفواحــش)(.)17(،)16
ـح واحـ ٌد يـ ُّ
ـدل عــى قـ ّو ٍة وبــروز .مــن
(5.ظهــر) الظــاء والهــاء والـراء أصـ ٌـل صحيـ ٌ
ذلــك ظَ َهـ َر الــي ُء يظهـ ُر ظهــورا ً فهــو ظاهــر ،إذا انكشـ َـف وبــرزَ .ولذلــك سـ ِّم َي
وقــت الظُّه ـ ِر والظَّهــرة ،وهــو أظهــر أوقــات ال ّنهــار وأَضْ َو ُؤهــا .واألصــل فيــه
كلّــه ظهــر اإلنســان ،وهــو خـ ُ
ـاف بطنــه ،وهــو يجمــع الـ ُـرو َز والق ـ ّوة .ويقــال
لل ـ ِّركاب الظَّهــر ،أل َّن الــذي يَح ِمــل منهــا الــي َء ظهو ُرهــا(.)18
ـي الــي ِء
(6.بطــن) البــاء والطــاء والنــون أصـ ٌـل واحـ ٌد ال يــكاد يُ ْخلِــف ،وهــو إنْـ ِ ُّ
وامل ُق ْبــلِ ِمنــه .فالبطــن ِخـ ُ
ـت بَط َنــه
ـت ال ّرجـ َـل إذا رضبْـ َ
ـاف الظهــر .تقــول بَطَ ْنـ ُ
ِ
وباط ـ ُن األ ْم ـ ِر َُِد ْخلَتــه ،خـ ُ
ـاف ظا ِه ـرِه .واللــه تعــاىل هــو الباط ـ ُن؛ ألنــه بَطَــن
ْــت باط َنه()19والبَطْــ ُن مــن
ــت هــذا األ ْمــ َر ،إذا عرف َ
ــرا ً .تقــول :بطَ ْن ُ
األشــيا َء ُخ ْ
اإلنســان وســائِر الحيــوان معـ ٌ
ـروف خــاف الظَّ ْهــر( )20وأصــل البطــن الجارحــة،
وجمعــه بطــون ،قــال تعــاىل( :وإذ أنتــم أجنــة يف بطــون أمهاتكــم) ( ،)21وقــد
بطنتــه :أصبــت بطنــه ،والبطــن :خــاف الظهــر يف كل يشء ،ويقــال للجهــة
الســفىل :بطــن ،وللجهــة العليــا :ظهــر ،وبــه شــبه بطــن األمــر وبطــن الــوادي،
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والبطــن مــن العــرب اعتبــارا بأنهــم كشــخص واحــد ،وأن كل قبيلــة منهــم
كعضــو بطــن وفخــذ وكاهــل ،ويقــال لــكل غامــض :بطــن ،ولــكل ظاهــر :ظهــر،
ومنــه :بطنــان القــدر وظهرانهــا ،ويقــال ملــا تدركــه الحاســة :ظاهــر ،وملــا يخفــى
()22
عنهــا :باطــن
(7.أثــم) الهمــزة والثــاء وامليــم تـ ُّ
ـدل عــى أصــلٍ واحــد ،وهــو البــطء والتأ ُّخــر.
ـتق مــن ذلــك ،أل َّن ذا اإلثـ ِـم بطــي ٌء عــن
يقــال ناقــة ِآثـ ٌة أي متأ ِّخــرة ،واإلثــم مشـ ٌّ
الخــر متأ ّخــر عنــه .قــال الخليــل :أثِـ َم فــا ٌن وقــع يف اإلثــم ،فــإذا تَ َحـ َّرج وكَـ ّـف
قيــل تأثّــم كــا يقــالَ ،ح ـر َِج وقــع يف ال َحــرج ،وتح ـ ّرج تباعــد عــن ال َح ـ َرج(.)23
االثــم :الذنــب .وقــد أثــم الرجــل بالكــر إمثــا ومأمثــا ،إذا وقــع يف االثــم ،فهــو
آثــم وأثيــم ،وأثــوم أيضــا .وأمثــه اللــه يف كــذا يأمثهويأمثــه ،أي عــده عليــه إمثــا،
فهــو مأثــوم( .)24واإلثــم واألثــام :اســم لألفعــال املبطئــة عــن الثــواب ،يقــال:
أمثــت الناقــة املــي تأمثــه إمثــا :أبطــأت( .)25وقــال صاحــب لســان العــربِ :اإلثْـ ُم
ـب وقيــل هــو أَن يع َمــل مــا ال يَ ِحـ ُّـل لــه(.)26
ال َّذنْـ ُ
ـس مــن
(8.البغي)البــاء والغــن واليــاء أصــان :أحدهــا طَلَــب الــيء ،والثــاين جنـ ٌ
ـت الــيء أبْ ِغيــه إذا طلبتَــه .ويقــال بَ َغ ْيتُــك الــي َء إذا
الفَســاد .فمــن األ ّول بَ َغ ْيـ ُ
ـي َء إذا أَ َع ْنتُـ َـك عــى طَلَبــه .وال ُبغْيــة وال ِبغْيــة الحاجــة.
طلبتــه لــك ،وأب َغ ْيتُــك الـ ّ
وتقــول :مــا ينبغــي لــك أن تفعــل كــذا .وهــذا ِمــن أفعــال املطا َو َعــة ،تقــول
ـر( )27والبَ ْغــي اإلســتطالة عــى النــاس
بَغيْـ ُ
ـت فانب َغــى ،كــا تقــول كرستُــه فان َكـ َ
وقــال األَزهــري معنــاه الكــر وال َبغْــي الظُّلْــم والفســاد وال َبغ ُْي(()28والبغــي):
البغــي التعــدي وبغــى عليــه اســتطال وبابــه رمــى وكلمجــاوزة وإف ـراط عــى
املقــدار الــذي هــو حــد الــيء فهــو بغي()29البغــي :طلــب تجــاوز االقتصــاد
فيــا يتحــرى ،تجــاوزه أم مل يتجــاوزه ،فتــارة يعتــر يف القــدر الــذي هــو الكميــة،
وتــارة يعتــر يف الوصــف الــذي هــو الكيفيــة ،يقــال :بغيــت الــيء :إذا طلبــت
أكــر مــا يجــب ،وابتغيــت كذلــك ،قــال الراغــب :والبغــي عــى رضبــن :أحدهــا
محمــود ،وهــو تجــاوز العــدل إىل اإلحســان ،والفــرض إىل التطــوع والثــاين
مذمــوم ،وهــو تجــاوز الحــق إىل الباطــل ،أو تجــاوزه إىل الشــبه وألن البغــي
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قــد يكــون محمــودا ومذمومــا ،قــال تعــاىل( :إمنــا الســبيل عــى الذيــن يظلمــون
النــاس ويبغــون يف األرض بغــر الحــق) ( ،)30فخــص العقوبــة ببغيــة بغــر الحــق،
وقــال املنــاوي :البغــي طلــب االســتعالء بغــر حــق(.)31
(9.9الحق)قــال الجرجــاين :الحــق اســم مــن أســائه تعاىل والــيء الحــق أي الثابت
حقيقــة ويســتعمل يف الصــدق والصــواب أيضــا يقــال قــول حــق وصــواب ويف
اللغــة هــو الثابــت الــذي ال يســوغ إنــكاره ويف اصطــاح أهــل املعاين هــو الحكم
املطابــق للواقــع يطلــق عــى األقــوال والعقائــد واألديــان واملذاهــب باعتبــار
اشــتاملها عــى ذلــك ويقابلــه الباطــل( ،)32الحــق لغــة الثابــت الــذي ال يســوغ
إنــكاره ،وعرفــا الحكــم املطابــق للواقــع يطلــق عــى األقــوال والعقائــد واألديــان
واملذاهــب باعتبــار اشــتاملها عــى ذلــك ويقابلــه الباطل()33قــال الراغــب:
ال َحـ ُّـق نقيــض الباطــل ،أصــل الحــق :املطابقــة واملوافقــة ،والحــق يقــال عــى
أوجــه :األول :يقــال ملوجــد الــيء بســبب مــا تقتضيــه الحكمــة ،ولهــذا قيــل يف
اللــه تعــاىل :هــو الحــق ،قــال اللــه تعــاىل( :وردوا إىل اللــه موالهــم الحــق)(،)34
وقيــل بعيــد ذلــك( :فذلكــم اللــه ربكــم الحــق فــاذا بعــد الحــق إال الضــال
فــأىن ترصفــون)( .)35والثــاين :يقــال للموجــد بحســب مقتــى الحكمــة ،ولهــذا
يقــال :فعــل اللــه تعــاىل كلــه الحــق ،نحــو قولنــا :املــوت حــق ،والبعــث حــق،
وقــال تعــاىل( :هــو الــذي جعــل الشــمس ضيــاء والقمــر نــورا) ( ،)36إىل قولــه:
(مــا خلــق اللــه ذلــك إال بالحــق) ،وقــال يف القيامــة( :ويســتنبؤنك أحــق هــو قل
إي وريب إنــه لحــق) (،)37والثالــث :يف االعتقــاد للــيء املطابــق ملــا عليــه ذلــك
الــيء يف نفســه ،كقولنــا :اعتقــاد فــان يف البعــث والثــواب والعقــاب والجنــة
والنــار حــق ،قــال اللــه تعــاىل( :فهــدى اللــه الذيــن آمنــوا ملــا اختلفــوا فيــه مــن
الحــق)( .)38والرابــع :للفعــل والقــول بحســب مــا يجــب وبقــدر مــا يجــب ،ويف
الوقــت الــذي يجــب ،كقولنــا :فعلــك حــق وقولــك حــق ،قــال تعــاىل( :كذلــك
حقــت كلمــة ربــك)( ،)39و(حــق القــول منــي ألمــأن جهنــم) (.)41(،)40
ـدل عــى مقارنَــة ِ
(1010ترشكــوا) الشــن والـراء والــكاف أصــانِ  ،أح ُدهــا يـ ُّ
وخـا َِف
انفـراد ،واآلخــر يـ ُّ
الشكــة ،وهــو أن يكــون
ـدل عــى امتــدا ٍد واســتقامة .فــاألول ِّ ْ
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ـاركت فالن ـاً يف الــيء ،إذا
الــي ُء بــن اثنــن ال ينفــر ُد بــه أحدهــا .ويقــال شـ ُ
ْــت فالنــاً ،إذا جعلتَــه رشيــكاً لــك .وأ ّمــا األصــل اآلخــر
صتَ رشيكــه .وأرشك ُ
ِ ْ
الصائِـ ِـد ،س ـ ِّمي بذلــك المتــداده(.)42وأَ َْشك باللــه جعــل
ش ُك ّ
رك :ومنــه َ َ
فال ـ َ
ـر ُك ،قــال اللــه تعــاىل
لــه َشيــكاً يف ملكــه ،تعــاىل اللــه عــن ذلــك ،واإلســم الـ ِّ ْ
ـر َك
ـي ال تُـ ْ ِ
ـر ْك باللــه إن الـ ِّ ْ
حكايــة عــن عبــده لقــان أنــه قــال إلبنه(يــا بُ َنـ َّ
لَظُلــم عظيم)()43والـ ِّْ
ـر ُك أَن يجعــل للــه رشيــكاً يف ُربوبيتــه تعــاىل اللــه عــن
الــركاء واألنــداد وإِمنــا دخلــت التــاء يف قولــه ال تــرك باللــه ألن معنــاه ال
ُّ َ
ُشكــوا باللــه
ت َ ْعـ ِـد ْل بــه غــره فتجعلــه رشيــكاً لــه وكذلــك قولــه تعــاىل(:وأَن ت ْ ِ
مــا مل يُ َنـ ِّزل بــه ُسـلْطاناً) ألن معنــاه َع َدلُــوا بــه ومــن َعـ َد َل بــه شــيئاً مــن َخلقــه
رك ألن اللــه وحــده ال رشيـ َـك لــه وال نِـ َّد لــه وال نَديـ َد()44ورشك
فهــو كافـ ّر ُمـ ِ
اإلنســان يف الديــن رضبــان :أحدهــا :الــرك العظيــم ،وهــو :إثبــات رشيــك
للــه تعــاىل .يقــال :أرشك فــان باللــه ،وذلــك أعظــم كفــر .قــال تعــاىل( :إن اللــه
ال يغفــر أن يــرك بــه)( ،)45والثــاين :الــرك الصغــر ،وهــو مراعــاة غــر اللــه
معــه يف بعــض األمــور ،وهــو الريــاء والنفــاق املشــار إليــه بقولــه( :جعــا لــه
رشكاء فيــا آتاهــا فتعــاىل اللــه عــا يرشكــون)( )47( ،)46قــال املنــاوي :الــرك
إســناد األمــر املختــص بواحــد إىل مــن ليــس معــه أمــره ،وقــال الراغــب أكــر
وهــو إثبــات الرشيــك للــه وأصغــر وهــو مراعــاة غــر اللــه يف بعــض األمــور(.)48
(1111ينزل)النــون وال ـزاء والــام كلم ـ ٌة صحيحــة تـ ُّ
ـدل عــى ُهبــوط يشء ووقُوعــه.
الســا ِء نزوالً()49النــزول يف األصــل
ونَـ َزل عــن دابَّ ِتــه نُـ ُزوالً .ونَـ َز َل املط ـ ُر مــن َّ
هــو انحطــاط مــن علــو .يقــال :نــزل عــن دابتــه ،ونــزل يف مــكان كــذا :حــط
رحلــه فيــه ،وأنزلــه غــره .قــال تعــاىل( :أنزلنــي منــزال مبــاركا وأنت خــر املنزلني)
()50ونــزل بكــذا ،وأنزلــه مبعنــى ،وإنـزال اللــه تعــاىل نعمــه ونقمــه عــى الخلق،
وإعطاؤهــم إياهــا ،وذلــك إمــا بإنـزال الــيء نفســه كإنـزال القــرآن ،إمــا بإنـزال
أســبابه والهدايــة إليــه ،كإنـزال الحديــد واللبــاس ،ونحــو ذلــك(.)51
(1212سلطانا)الســن والــام والطــاء أصـ ٌـل واح ـ ٌد ،وهــو الق ـ ّوة والقهــر .مــن ذلــك
الســلْطان ســلطاناً.
الســاطة ،مــن التســلط وهــو ال َق ْهــر ،ولذلــك ســ ِّمي ُّ
َّ
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والســلطان :ال ُح َّجــة ( )52والســاطة التمكــن مــن القهــر ومنــه ســمي الســلطان،
وتســمى الحجــة ســلطانا ملــا يلحــق بهــا مــن الهجــوم عــى القلب()53وقــال
الراغــب :وســمي الحجــة ســلطانا ،وذلــك ملــا يلحــق مــن الهجــوم عــى القلــوب،
لكــن أكــر تســلطه عــى أهــل العلــم والحكمــة مــن املؤمنــن( ،)54قــال تعــاىل:
(الذيــن يجادلــون يف آيــات اللــه بغــر ســلطان) (.)55
(1313اللــه) لفــظ الجاللــة علــم عــى الــذات العليــة( ،اللــه) :قيــل :أصله إلــه فحذفت
همزتــه ،وأدخــل عليهــا األلــف والــام ،فخــص بالبــاري تعــاىل ولتخصصــه بــه
قــال تعــاىلَ ( :هـ ْـل تَ ْعلَـ ُم لَـ ُه َسـ ِم ًّيا) ( )56وإلــه جعلــوه اســا لــكل معبــود لهــم،
وكــذا الــات ،وألــه فــان يألــه اآللهــة :عبــد ،وقيــل :تألــه .فاإللــه عــى هــذا هــو
املعبــود ،وقيــل :هــو مــن :ألــه ،أي :تحــر ،وقيــل :أصلــه :واله ،فأبــدل مــن الــواو
همــزة ،وتســميته بذلــك لكــون كل مخلــوق والهــا نحــوه؛ وقيــل :أصلــه مــن :اله
يلــوه لياهــا ،أي :احتجــب (. )57
(1414العلم)العــن والــام وامليــم أصـ ٌـل صحيــح واحــد ،يـ ُّ
ـدل عــى أث َـ ٍر بالــيء يتميَّـ ُز
بــه عــن غــره .مــن ذلــك ال َعالمــة .يقــالَ :علَّمــت عــى الــيء عالمــة .ويقــال:
أعلــم الفــارس ،إذا كانــت لــه عالمـ ٌة يف الحــرب .وخــرج فــا ٌن ُم ْعلِـاً بكــذا(.)58
قــال الراغــب :العلــم :إدراك الــيء بحقيقتــه؛ وذلــك رضبــان :أحدهــا :إدراك
ذات الــيء .والثــاين :الحكــم عــى الــيء بوجــود يشء هــو موجــود لــه ،أو نفي
يشء هــو منفــي عنه(.)59فالعلــم االعتقــاد الجــازم الثابــت املطابــق للواقــع ،إذ
هــو صفــة توجــب متييـزا ال يحتمــل النقيــض أو هــو حصــول صــورة الــيء يف
العقــل ،واألول أخــص ،العلــم العقــي مــا ال يؤخــذ مــن الغــر ،العلــم االنفعــايل
مــا أخــذ مــن الغــر ،العلــم الرشعــي ثالثــة التفســر والحديــث والفقــه(.)60
مقاصد اآلية وهداياتها:
أتنــاول يف هــذا املبحــث مقاصــد اآليــة الكرميــة وهداياتهــا وفوائدهــا التــي اشــتملت
عليهــا فقــد تضمنــت عــى جملــة كبــرة مــن الفوائــد والهدايــات ومنهــا:
أوال :املقاصد:
ـر ،إنَّ َــا ح ـ ّرم ريب كــذا وكــذا يفيــد الحــر ،واملحرمــات
 .1كلمــة (إنَّ َــا) تفي ـ ُد ال َحـ ْ َ
غــر محصــور يف هــذه األشــياء؟ ولعــل الجــواب :إن الفاحشــة محمولــة عــى مطلــق الك َبائِـرِ،
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كل الذُّنــوب فيــه ،وإن حملنــا الف ِ
َاحشَ ــة عــى ال ِّزنَــا ،واإلثــم
واإلثــم عــى مطلــق الذنــب دخــل ّ
عــى الخمــر فنقــول :الجنايــات محصــور ٌة يف خمســة:
أحدها:
 1.الجنايــات عــى اإلنســان َّية ،فهــذا إنَّ ــا يحصــل بال ِّزنَّــا ،وهــو املـراد بقولــه( :إِنَّ َــا
ش ُب الخمــر،
َحــ َّر َم َر ِّ َب الفواحــش) .وثانيهــا :الجنايــات عــى العقــول ،وهــي ُ ْ
وإليــه اإلشــارة بقولــه (واإلث ْم).وثالثهــا ورابعهــا :الجنايــات عــى ال ُّنفــوس
واألمــوال ،وإليــه اإلشــارة بقولــه( :والبغــي ِب َغـ ْ ِ
ـر الحــق) .وخامســها :الجنايــة
عــى األديــان ،وهــي مــن وجهــن :أحدهــا :الطَّ ْعــ ُن يف توحيــد اللــه تبــارك
وتعــاىل .والثــاين :الطعــن يف أحكامــه ،وإليــه اإلشــارة بقولــهَ ( :وأَن تَقُولُــوا ْ َعـ َـى
اللــه َمــا الَ تَ ْعلَ ُمــونَ) .فلــا كانــت الجنايــات هــذه األشــياء ،وكانــت البواقــي
كالفــروع والتَّوابــع ،ال جــرم كان ذكرهــا جــا ٍر مجــرى ذكــر الـك ُِّل ،فأدخــل فيهــا
(.)61
كلمــة (إنَّ َــا) املفيــدة للحــر
2.2تحريــم جميــع الفواحــش التــي حكــم الــرع بعظــم قبحهــا مــن األقــوال
واألفعــال ،فينــدرج تحتــه كل الذنــوب العظيمــة ،مثــل القتــل والزنــا والرسقــة
والغصــب وقطــع الطريــق والقــذف وغــر ذلــك .إشــارة إىل مــا نــص الــرع
عــى تحرميــه يف مواضــع أخــر ،فــكل مــا حرمــه الــرع فهــو فاحــش وإن كان
(.)62
العقــل ال ينكــره كلبــاس الحريــر والذهــب للرجــال ونحــوه
3.3تحريــم جميــع اآلثــام لــكل األفعــال واألقــوال التــي يتعلــق مبرتكبهــا إثــم ،هــذا
قــول الجمهــور(( .)63واإلثــم) هــو يتنــاول كل معصيــة يتســبب عنهــا اإلثــم ،وهــو
()64
عطــف عــام عــى خــاص ملزيــد االعتنــاء بهــا
4.4وقيــل :اإلثــم صغائــر الذنــوب والفواحــش كبائرهــا ،وقيــل اإلثــم اســم ملــا ال
يجــب فيــه الحــد ،والفاحشــة مــا يجــب فيــه الحــد مــن الذنــوب ،وهــذا القــول
قريــب مــن األول ،وقيــل اإلثــم يف أصــل اللغــة الذنــب فيدخــل فيــه الكبائــر
والصغائــر ،وقيــل الفاحشــة الكبــرة واإلثــم مطلــق الذنــب كبـرا كان أو صغـرا،
وأوىل هــذه األقــوال أولها()65وقــال الخــازن يف القــول األخــر :والفائــدة فيــه أن
ُــل إِنَّ ــا َحــ َّر َم َر ِّ َب الْف ِ
ــش) أردفــه
َواح َ
يقــال ملــا حــرم اللــه الكبــرة بقولــه( :ق ْ
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بتحريــم مطلــق الذنــب لئــا يتوهــم متوهــم أن التحريــم مقصــور عــى الكبائــر
(.)66
فقــط
(5.والبغــي بغــر الحــق) أي الظلــم املجــاوز للحــد واالســتطالة عــى النــاس،
والكــر ،وأفــرده بالذكــر بعــد دخولــه فيــا قبلــه للمبالغــة يف الزجــر عنه،ولكونه
ذنبــا عظيــا كقولــه( :وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي) وإذا طلــب مالــه
بالحــق خــرج مــن أن يكــون بغــر الحــق( .)67وقــال الخــازن :والبغــي هــو الظلــم
والكــر واالســتطالة عــى النــاس ومجــاوزة الحــد يف ذلــك كلــه ،ومعنــى البغــي
بغــر الحــق ،هــو أن يطلــب مــا ليــس لــه بحــق ،فــإذا طلــب مــا لــه بحــق خــرج
(.)68
مــن أن يكــون بغيــا
6.6تحريــم الــرك وأنــه أعظــم وأشــد مــن الفواحــش واآلثــام والبغــي بغــر حــق
ــى اللَّــ ِه َمــا ال تَ ْعلَ ُمــونَ) يف أســائه
واالعتــداء عــى الخلــقَ ( .وأَ ْن تَقُولُــوا َع َ
وصفاتــه وأفعالــه ورشعــه ،فــكل هــذه قــد حرمهــا اللــه ،ونهــى العبــاد عــن
تعاطيهــا ،ملــا فيهــا مــن املفاســد الخاصــة والعامــة ،وملــا فيهــا مــن الظلــم
.
والتجــري عــى اللــه ،واالســتطالة عــى عبــاد اللــه ،وتغيــر ديــن اللــه ورشعــه
(.)69
كــرع مــا مل يــرع بتحريــم مــا مل يحــرم ،وإيجــاب مــا مل يوجــب
7.7قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه :وقــد حــرم اللــه ســبحانه القــول عليــه بغــر
علــم يف الفتيــا والقضــاء ،وجعلــه مــن أعظــم املحرمــات ،بــل جعلــه يف املرتبــة
العليــا منهــا ،فقــال تعــاىل( :قــل إمنــا حــرم ريب الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا
بطــن واإلثــم والبغــي بغــر الحــق وأن ترشكــوا باللــه مــا مل ينــزل بــه ســلطانا
وأن تقولــوا عــى اللــه مــا ال تعلمون)()70فرتــب املحرمــات أربــع مراتــب ،وبــدأ
بأســهلها وهــو الفواحــش ،ثــم ثنــى مبــا هــو أشــد تحرميــا منــه وهــو اإلثــم
والظلــم ،ثــم ثلــث مبــا هــو أعظــم تحرميــا منهــا وهــو الــرك بــه ســبحانه ،ثــم
ربــع مبــا هــو أشــد تحرميــا مــن ذلــك كلــه وهــو القــول عليــه بــا علــم ،وهــذا
يعــم القــول عليــه ســبحانه بــا علــم يف أســائه وصفاتــه وأفعالــه ويف دينــه
ورشعــه وقــال تعــاىل( :وال تقولــوا ملــا تصــف ألســنتكم الكــذب هــذا حــال
وهــذا ح ـرام لتفــروا عــى اللــه الكــذب إن الذيــن يفــرون عــى اللــه الكــذب
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ال يفلحون)()71فتقــدم إليهــم ســبحانه بالوعيــد عــى الكــذب عليــه يف أحكامــه،
وقولهــم ملــا مل يحرمــه :هــذا حـرام ،وملــا مل يحلــه :هــذا حــال ،وهــذا بيــان منــه
ســبحانه أنــه ال يجــوز للعبــد أن يقــول :هــذا حــال وهــذا حـرام إال مبــا علــم أن
(.)72
اللــه ســبحانه أحلــه وحرمــه
ثانيا :هدايات اآلية:
1.1أمــر اللــه تعــاىل نبيــه بقولــه (قـ ْـل)؛ ألنــه مبــن رشيعــة القــرآن ،واملبلــغ لهــا،
وبــن لهــم قــر التحريــم عــى الفواحــش واإلثــم والبغــي ،والــرك والكــذب
عــى اللــه( .)73وهــذا األمــر ينســحب عــى العلــاء والفقهــاء يف تبيــن الحــق
وإيضاحــه للنــاس.
2.2وقــال ســبحانهَ ( :حــ َّر َم َر ِّ َب) لإلشــارة إىل أن املحــ ِّرم هــو رب الوجــود ورب
اإلنســان الــذي يعلــم الفطــرة ،وىف ذلــك إشــارة إىل أن الــذي حــرم هــذا ،إمنــا
حرمــه متســقا مــع الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا ،وهــو رب كل يشء()74ولــذا
يجــب للــذي يبــن للخلــق الحاللوالحـرام أن يربــط ذلــك باللــه وهــو الــذي لــه
فقــط الحــل والحرمــة دون ســواه.
3.3قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه :وقــد علــم النــاس أن املحرمــات ليســت محصــورة
فيهــا ،علــم الســامع أن مــا عينــه مقصــود بــه تعيــن مــا تلبســوا بــه فحصــل
بصيغــة القــر رد عليهــم مــن جانبــي مــا يف صيغــة (إمنــا) مــن إثبات ونفــي :إذ
هــي مبعنــى (مــا -وإال)،فأفــاد تحليــل مــا زعمــوه حرامــا وتحريــم مــا اســتباحوه
(.)75
مــن الفواحــش ومــا معهــا
 4.4أن الفواحــش واالثــم إذا اجتمعنــا خصــص كل واحــد مبعنــى ،فتخصــص الفواحــش
باملعــايص الصارخــة التــي تفســد النفس واملجتمع كالــزىن ،والخمــر ،والربا ،وغــر ذلك،
(.)76
وبعضهــم خصصهــا بالــزىن ومــا يتصــل بــه من قــذف للمحصنــات وغــر ذلــك
5.5قــال ابــن عطيــة :الفواحــش مــا فحــش وشــنع فهــو إشــارة إىل مــا نــص الشــارع
عــى تحرميــه .ابــن عرفــة :فاملعنــى عنــده إمنــا حــرم ريب املحرمــات .وصوابــه أن
نقــول كلــا نهــى الشــارع عنــه ،فيكــون املـراد إمنــا حــرم ريب مــا نهــى عنــه بنــاء
(.)77
عــى أن املكــروه ليــس منهيــا عنــه
6.6النهــي عــن الفواحــش وتحرميهــا يتضمــن النهــي عــن قربهــا ،فلــم يقل ســبحانه:
َل تزنــوا ،بــل قــالَ :ل تقربــوا ،وهــذا يتضمــن النهــي عــن الــزىن وعــن كل مــا
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يــؤدي -أو يظــن أنــه يــؤدي -إليهــا
7.7وقولــه( :مــا ظَ َهـ َر ِم ْنهــا َومــا بَطَـ َن) يجمــع النــوع كلــه ألنــه تقســيم ال يخــرج
عنــه يشء ،وهــو لفــظ عــام يف جميــع الفواحــش( .)79وهــذا تقســيم يشــمل كل
الفواحــش الظاهــرة كــا أنــه يدخــل فيــه الفواحــش القلبيــة مثــل النفــاق
والكــر والحســد وغــره.
8.8ومــا يظهــر مــن الفواحــش ومــا يعلــن عنهــا جرميتــه جرميتــان جرميــة
الفعل،وجرميــة اإلعالن(.)80إبـراز املعــايص واملجاهــرة بهــا فيــه دعــوة غــر مبارشة
للخلــق الرتــكاب الجــرم.
9.9ويشــمل مــا بطــن مــن الفواحــش واآلثــام فســق القلــوب وذلــك بالعــزم
علىفعــل هــو رش يف ذاتــه ،ولكــن يحــول دون تنفيــذه أمــر فــوق إرادتــه فهــذا
(.)81
يكــون معصيــة
(.)82
ٍ
رشب الخمر
( 1010واإلثم) أي ما يوجب اإلث َم َو ُه َو تعمي ٌم بع َد
تخصيص وقيل هو ُ
1111يقــول ابــن عاشــور رحمــه اللــه :وأمــا اإلثــم فهــو كل ذنــب ،فهــو أعــم مــن
الفواحــش ،فيكــون ذكــر الفواحــش قبلــه لالهتــام بالتحذيــر منهــا قبــل
التحذيــر مــن عمــوم الذنــوب ،فهومــن ذكــر الخــاص قبــل العــام لالهتــام،
كذكــر الخــاص بعــد العــام ،إال أن االهتــام الحاصــل بالتخصيــص مــع التقديــم
(.)83
أقــوى ألن فيــه اهتاممــا مــن جهتــن
1212منــا ذكــر هــذه القبائــح مــع الفواحــش وهــي داخلــة يف الفواحــش للبيــان
عــن التفصيــل؛ كأنــه قيــل :الفواحــش التــي منهــا اإلثــم ،ومنهــا البغــي ،ومنهــا
(.)84
اإلرشاك باللــه
1313وقــال ابــن األنبــاري :إمنــا فصــل اإلثــم ألنــه قصــد بــه األفاعيــل املذمومــة التــي
اليجــب عــى فاعلهــا الحــد ،والفواحــش يجــب عــى فاعلهــا إذا أتاهــا أو أكرثهــا
(.)85
الحــد ،فلهــذه العلــة فصل اإلثــم
1414وأخــرج اإلثــم والبغــي مــن الفواحــش ،وهــا منــه لعظمهــا وفحشــهام ،فنــص
عــى ذكرهــا تأكيـ ًدا ألمرهــا ،وقصـ ًدا للزجــر عنهــا ،وذكــر الخمــر مــن بــاب
التمثيــل ألنــه ســبب اإلثــم ،بــل هــي معظمــه ،فإنهــا مؤججــة للفــن.
1515وعطــف البغــي عــى اإلثــم مــن عطــف الخــاص عــى العــام لالهتــام بــه ،ألن
(.)86
البغــي كان دأبهــم يف الجاهليــة
(.)78
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ـوب
1616والبغــي عــى النــاس يف دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم ،فدخــل يف هــذا الذنـ ُ
(.)87
املتعلقـ ُة بحــق اللّــه ،واملتعلقـ ُة بحــق العبــاد
(1717والبغــي بغــر الحــق) لعلــه يخــرج العلــو بالحــق باالنتصــار مــن الباغــي فإنــه
حــق كامــل الحقيــة ،وتكــون تســميته بغيـاً عــى طريــق املشــاكلة تنفـرا ً ،مــن
تعاطيــه وندبـاً إىل العفــو.88
1818ومــن البغــي أكل أمــوال النــاس بالباطــل يف الربــا ،والرشــوة والســحت ومــن البغي
أكل مــال اليتيــم ،ومــن البغــي النميمــة والغيبــة ،وأشــد البغــي الحكــم بغــر مــا
أنــزل اللــه ،والحكــم بــن النــاس بالباطــل ومــن أفحــش البغــي ظلــم الحــكام
للرعيــة والغلظــة عليهــا ،وإرهاقهــا ،وإيذاؤهــا يف حرياتهــا( ،)89ولقــد قــال صــى
اللــه عليــه وســلم( :اللهــم َمــن َو ِ َل مــن أمــر أمتــي شــيئا فشــق عليهــم فاشــقق
(.)90
عليــه ،و َمــن َو ِ َل مــن أمــر أمتــي شــيئا فرفــق بهــم فارفــق بــه)
1919قولــه( :والبغــي ِبغ ْ ِ
َــر الحــق) :اعلــم أ َّن الَّذيــن قالــوا :املــراد ب(الفواحــش)
جميــع الكبائــر ،وب (اإلثــم) جميــع الذُّنــوب قالــوا :إن البغــي والــرك البــد
خصهــا اللــه تعــاىل بالذِّكــر
وأن يدخــا تحــت الفواحــش ،وتحــت اإلثــم ،وإنَّ َــا ّ
تنبيهـاً عــى أنَّ ُهــا أقبــح أنــواع ال ُّذنُّــوب ،كــا يف قولــه تبــارك وتعــاىل( :ومالئكته
َو ُر ُسـلِ ِه َوج ِْبِيـ َـل َو ِميـك ََال)( )91ويف قولــه تعــاىلَ ( :وإِ ْذ أَ َخ ْذنَــا ِمـ َن النبيــن ِميثَاقَ ُهـ ْم
خصــوا الفاحشـ َة بال ِّزنَا ،واإلثـ َم بال َخ ْمـ ِر قالوا:
َو ِم ْنـ َـك َو ِمــن نُّــو ٍح)( .)92وأ َّمــا الذيــن ُّ
ِ
ـتعمل
الفواحــش واإلثــم ،وإنَّ َــا البغــي ال يسـ ُ
ـت
البغــي والــرك غــر داخلــن تَ ْحـ َ
إال يف اإلقْــ َد ِام عــى الغــر نفســاً ،أو مــاالً أو ِع ْرضــاً ،وقــد يــراد البغــي عــى
ســلطان الوقــت( ،)93الخــروج عــى الســلطان العــادل.
2020البغــي واإلرشاك داخــان تحــت الفاحشــة واإلثــم ألن الــرك مــن أعظــم
الفواحــش وأعظــم اإلثــم وكــذا البغــي أيضــا مــن الفواحــش واإلثم.إمنــا أفردهــا
بالذكــر للتنبيــه عــى عظــم قبحهــا أنــه قــال مــن الفواحــش املحرمــة البغــي
(.)94
والــرك فكأنــه بــن جملتــه ثــم تفصيلــه
ُشكُــوا ْ باللــه َمــا لَ ـ ْم يُ َن ـ ّز ْل ِب ـ ِه ســلطانا) ته ّك ـ ٌم باملرشكــن وتنبي ـ ٌه عــى
َ (2121وأَن ت ْ ِ
(.)95
تحريــم اتبــا ِع مــا ال يــدل عليــه برهــان

144

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

د .سعيد صالح محمد

2222وأ ّخــر النهــى عــن الــرك هنــا ألن الخطــاب يف مواجهــة املؤمنــن الذيــن دعــوا
إىل أخــذ زينتهــم عنــد كل مســجد ،وإىل عــدم التحــ ّرج مــن أن ينالــوا مــن
طيبــات مــا أخــرج اللــه لعبــاده مــن رزق ،ثــم بـ ّـن اللــه ســبحانه وتعــاىل لهــم
بعــد ذلــك مــا ح ّرمــه عليهــم بعــد أن رفــع الحظــر عــن جميــع املطعومــات،
(.)96
ودعاهــم إىل التمتــع بهــا
َ ( 2323مــا لَ ـ ْم يُ َن ـ ّز ْل ِب ـ ِه ســلطانا) فيــه تهكــم ،ألنــه ال يجــوز أن ينــزل برهان ـاً بــأن
(.)97
يــرك بــه غــره
ُشكُـوا بِاللَّـ ِه َمــا لَـ ْم يُ َنـ ِّز ْل ِبـ ِه ُسـلْطَانًا) .راجــع إىل الدليــل العقيل.
 2424قولــه تعــاىلَ ( :وأَ ْن ت ْ ِ
(.)98
( َوأَ ْن تَقُولُـوا َعـ َـى اللَّـ ِه َمــا َل ت َ ْعلَ ُمــونَ) .راجــع إىل الدليــل الســمعي النقــي
2525وســميت الحجــة ســلطانا ألن لهــا ســلطانا عــى العقــل والقلــب ،وىف هــذا إميــاء
إىل أن أصــول اإلميــان ،ال تقبــل إال بوحــي مــن اللــه يؤيــده الربهــان ،كــا قــال:
( َو َمـ ْن يَـ ْد ُع َمـ َع اللَّـ ِه إِلهـاً آ َخـ َر ال بُ ْرهــا َن لَـ ُه ِبـ ِه فَ ِإنَّ ــا ِحســابُ ُه ِع ْنـ َد َربِّ ِه)(.)99قال
البقاعــي رحمــه اللــه :ولعلــه إمنــا قيــده بذلــك ـــــ يشــر بذلــك إىل قولــه تعاىل:
(وأن ترشكــوا باللــه مــا مل ينــزل بــه ســلطانا)ــــــ إرشــادا ً إىل أن أصــول الديــن ال
يجــوز اعتامدهــا إال بقاطــع فكيــف بأعظمهــا وهــو التوحيــد.100
(2626ســلطان) إشــارة إىل معنــى أن هــذه األوثــان ومــا شــابهها لَ قــدرة لهــا ،وال
تثبــت أن لهــا قــوة تنفــع وتــر ،ومهــا يكــن ،فإنهــم يعبدونهــا باألوهــام
املســلطة مــن غــر ســلطان مــن حجــة أو دليــل ،ومــن غــر أن يعرفــوا بالعيــان
أن لهــا ســلطانا يف األفعــال أو التوجيــه يف الكــون ،إمنــا هــي األوهــام التــي
(.)101
تصورهــا صالحــة للعبــادة مــع اللــه تعــاىل َل رشيــك لــه
 2727كــا أن فيــه إرشــادا إىل عظــم شــأن الدليــل والربهــان يف الديــن ،حتــى كأ ّن مــن جــاء
(.)102
بالربهــان عــى الــرك يصــدق ،وهذا من فــرض املحال مبالغــة يف فضل االســتدالل
(.)103
كــا قــال( :أَإِلـ ٌه َمـ َع اللَّـ ِه؟ ق ُْل هاتُـوا بُ ْرهانَ ُكـ ْم إِ ْن كُ ْنتُـ ْم صا ِد ِقـ َن)
2828قــال الشــيخ العثيمــن :أن القــول عــى اللــه بــا علــم مــن أوامــر الشــيطان؛ لقولــه
(.)104
تعــاىل( :إمنــا يأمركــم بالســوء والفحشــاء وأن تقولــوا عــى اللــه مــا ال تعلمــون)
2929والقول عىل الله سبحانه وتعاىل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
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القســم األول :أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قالــه؛ هــذا جائــز؛ ويصــل إىل
حــد الوجــوب إذا دعــت الحاجــة إليــه.
القســم الثــاين :أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قــال خالفــه؛ فهــذا ح ـرام؛
وهــذا أشــد األقســام ملــا فيــه مــن محــادة اللــه.
القســم الثالــث :أن يقــول عــى اللــه مــا ال يعلــم أن اللــه قالــه؛ وهــذا حـرام أيضـاً.
فصــار القــول عــى اللــه حرامـاً يف حالــن؛ إحداهــا :أن يقــول عــى اللــه مــا ال يعلــم أن اللــه
(.)105
قالــه ،أم مل يقلــه؛ والثانيــة :أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قــال خالفــه
3030وقولــه تعــاىل( :وأن تقولــوا عــى اللــه مــا ال تعلمــون) يشــمل القــول عــى اللــه
يف ذاتــه ،وأســائه وصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه(. )106
3131أمــا القــول بالظــن واإلفتــاء بــه بــرط أن يكــون لهــذا الظــن أســاس رشعــي
مــن اجتهــاد ،أو تقليــد ملــن هــو أهــل لذلــك يبنــى عليــه؛ فــإذا أفتــى بالظــن
لتعــذر اليقــن فقــد أفتــى مبــا أذن اللــه لــه فيــه؛ لقولــه تعــاىل( :فاتقــوا اللــه
مــا اســتطعتم)( ،)107وقولــه تعــاىل( :ال يكلــف اللــه نفس ـاً إال وســعها)()108؛
ومعلــوم أن القــول بغلبــة الظــن خــر مــن التوقــف؛ وكثــر مــن مســائل الفقــه
التــي تكلــم فيهــا الفقهــاء ،واختلفــوا فيهــا مــن هــذا البــاب؛ ألنهــا لــو كانــت
يقينيــة مل يحصــل فيهــا اختــاف؛ ثــم إن الــيء قــد يكــون يقينـاً عنــد شــخص
إلميانــه ،وكــرة علمــه ،وقــوة فهمــه؛ ومظنون ـاً عنــد آخــر لنقصــه يف ذلــك(.)109
3232ومنهــا :تحريــم الفتــوى بــا علــم؛ فــإن املفتــي يقــول عىل اللــه ،ويعــر عن رشع
اللــه؛ وقــد جــاء ذلــك رصيحـاً يف قولــه تعــاىل( :قــل إمنــا حــرم ريب الفواحــش مــا
ظهــر منهــا ومــا بطــن واإلثــم والبغــي بغــر الحــق وأن ترشكــوا باللــه مــا مل ينــزل
بــه ســلطاناً وأن تقولــوا عــى الله مــا ال تعلمــون)(.)110
3333ومنهــا :ضــال أهــل التأويــل يف أســاء اللــه ،وصفاتــه؛ ألنهــم قالــوا عــى اللــه
بــا علــم(.)111
 .333434ومنهــا :وجــوب تعظيــم اللــه عــز وجــل؛ ألنــه تعــاىل حــرم القــول عليــه
بــا علــم تعظيـاً لــه ،وتأدبـاً معــه؛ وقــد قــال اللــه عــز وجــل( :يــا أيهــا الذيــن
آمنــوا ال تقدمــوا بــن يــدي اللــه ورســوله واتقــوا اللــه إن اللــه ســميع عليــم)
(.)113( ،)112
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3535الواجــب عــى املســلم يف تفســر القــرآن أن يشــعر نفســه حــن يفــر القــرآن
بأنــه مرتجــم عــن اللــه تعــاىل ،شــاهد عليــه مبــا أراد مــن كالمــه فيكــون معظــا
لهــذه الشــهادة خائفــا مــن أن يقــول عــى اللــه بــا علــم ،فيقــع فيــا حــرم
اللــه ،فيخــزى بذلــك يــوم القيامــة قــال تعــاىلَ ( :ويَ ـ ْو َم الْ ِق َيا َم ـ ِة ت َ ـ َرى ال َِّذي ـ َن
ـوى لِلْ ُمتَك َِّبِي ـ َن)()114
ـس ِف َج َه َّن ـ َم َمثْـ ً
كَ َذبُــوا َعـ َـى اللَّ ـ ِه ُو ُجو ُه ُه ـ ْم ُم ْس ـ َو َّد ٌة أَلَ ْيـ َ
3636أن القــول عــى اللــه بــا علــم مــن أشــد الذنــوب واملعــايص وأعظمهــا حتــى
مــن الــرك باللــه تعــاىل ولذلــك ذكــرت هــذه املفاســد بطريقــة التــديل آخرهــا
أخطرهــا وهكــذا أخفهــا أولهــا(.)115
3737هــذه اآليــة تناولــت مقاصــد الرشيعــة الخمســة التــي يجــب املحافظــة عليهــا
والقيــام بهــا مثــل الديــن والعقــل والعــرض والنفــس واملــال.
3838أصــول املحرمــات التــي حرمهــا عــى عبــاده لرضرهــا ،وجميعهــا مــن األعــال
الكســبية ال مــن املواهــب الخلقيــة ،ليســتبني للنــاس أن اللــه مل يحــرم عــى
عبــاده إال مــا هــو ضــار لهــم(.)116
3939قــال صاحــب املنــار :ومــن تأمــل هــذه اآليــة حــق التأمــل ،فإنــه يجتنــب أن
يحــرم عــى عبــاد اللــه شــيئا ويوجــب عليهــم شــيئا يف دينهــم بغــر نــص رصيــح
عــن اللــه ورســوله ،بــل يجتنــب -أيضــا -أن يقــول :هــذا منــدوب أو مكــروه
يف الديــن بغــر دليــل واضــح مــن النصــوص ،ومــا أكــر الغافلــن عــن هــذا
املتجرئــن عــى الترشيــع(.)117
4040االيجــاز وعــدم التكـرار عنــد األمــر ببيــان املحرمات(قــل إمنــا حــرم ريب الفواحش...
واالثــم وحــرم البغــي بغــر الحــق (وأن ترشكــوا باللــه) أي :و َحــ َّرم إرشاكَكَــم
عليكــم(..وأن تقولــوا عــى اللــه) أي :وح ـ َّرم قولكــم عليــه ِم ـ ْن غــر علـ ٍـم(.)118
4141أن األديــان الســاوية كلهــا متفقــة يف األصــول العامــة ،كالتوحيــد ،ونبــذ الــرك،
والتحــي بكريــم األخــاق ،والبعــد عــن الفواحــش واملنكـرات.
4242أن أصــول املح ّرمــات تتنــاول العقيــدة والرشيعــة واألخــاق أو الســلوك واآلداب،
ســواء مــا تعلّــق بالخطايــا املقتــرة عــى النفــس ،وهــو اإلثــم ،واملتعديــة
رضرهــا إىل النــاس وهــو البغــي(.)119
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4343القــول عــى اللــه بغــر علــم ،وهــو مــن أســس املحرمــات التــي حرمــت عــى
ألســنة الرســل جميعــا ،إذ هــو منشــأ تحريــف األديــان املحرفــة ،وســبب االبتداع
يف الديــن الحــق ،وقــد انتــر االبتــداع بــن أهلــه وتحكمــت بينهــم األهــواء
واتبعــوا ســنن مــن قبلهــم(.)120
4444يف اآليــة بيــان وتوضيــح وتفصيــل ملــا حــرم اللــه عــز وجــل ومــا حــرم اللــه قليــل
بالنســبة ملــا أحــل اللــه تعــاىل وأباحــه ولــذا قــال( :وقــد فصــل لكــم مــا حــرم
عليكــم إال مــا اضطررتــم إليــه)( .)121فالتعــرف عــى املحرمــات واملمنوعــات
وحرصهــا كــا يف اآليــة الكرميــة فــا ســواها يكــون يف بــاب الحــل واإلباحــة.
سبل تحقيق هدايات اآلية يف واقع األمة:
وميكن تحقيق هدايات اآلية وتطبيقها يف واقع املجتمع من خالل اآليت:
1.1اســتحضار عظمــة اللــه وجاللــه ومراقبتــه وهــو املحيــط بكل شــيئ علــا ال يعزب
عنــه مثقــال ذرة يف الســموات واألرض وال أصغــر مــن ذلــك وال أكــر إال هــو عنده.
2.2اســتحضار النعيــم املقيــم يف اآلخــرة ملــن أطاعــه واستمســك بحبــل اللــه املتــن
وطبــق رشعــه الحكيــم ظاهـرا وباطنا.وتذكــر مــا أعــده اللــه لعبــاده الصالحــن
مــن جنــة عرضهــا الســموات واألرضأعــدت للمتقــن والتفكــر يف ذلــك.
3.3اســتحضار العقوبــة األخرويــة والعــذاب األشــد ووضــع ذلــك نصــب العينــن ملــن
خالــف أمــر اللــه وعصــاه.
4.4ولقــد ســد اإلســام جميــع املنافــذ التــي تــؤدى إىل ارتــكاب الفواحــش وباألخــص
فاحشــة الزنــا ،وســلك لذلــك وســائل مــن أهمهــا:
.أتحريــم الخلــوة باملــرأة األجنبيــة ،ومنــع االختــاط بــن الرجــال والنســاء إال يف
حــدود الــرورة الرشعيــة ،ومــن األحاديــث التــي وردت يف هــذا املعنــى ،مــا
رواه الشــيخان عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال( :ال
يخلــون أحدكــم بامــرأة إال مــع ذي محــرم)( ،)122وروى الشــيخان عــن عقبــة
بــن عامــر أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال( :إياكــم والدخــول
عــى النســاء .فقــال رجــل مــن األنصــار :أفرأيــت الحمــو -بفتــح الحــاء وســكون
امليــم -وهــو قريــب الــزوج كأخيــه وابــن عمــه فقــال صــى اللــه عليــه وســلم:
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(الحمــو املــوت)( .)123أي :دخولــه قــد يــؤدى إىل املــوت.
.بتحريــم النظــر إىل املــرأة األجنبيــة .ووجــوب غــض البــر .قــال تعــاىل( :قــل
للمؤمنــن يغضــوا مــن أبصارهــم ويحفظــوا فروجهــم)( .)124وقــال ســبحانه:
(.)125
(وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصارهــن ويحفظــن فروجهــن)
.جوجــوب التســر واالحتشــام للمــرأة فــإن التــرج والســفور يغــرى الرجــال
بالنســاء ،ويحــرك الغريــزة الجنســية بينهــا .قــال تعــاىل( :يــا أيهــا النبــي قــل
ألزواجــك وبناتــك ونســاء املؤمنــن يدنــن عليهــن مــن جالبيبهــن ذلــك أدىن أن
(.)126
يعرفــن فــا يؤذيــن)
.دالحــض عــى الــزواج ،وتيســر وســائله ،والبعــد عــن التغــاىل يف نفقاتــه ،وتخفيف
مؤنــه وتكاليفــه ..فــإن الــزواج مــن شــأنه أن يحصــن اإلنســان ،ويجعلــه يقــى
شــهوته يف الحــال .فــإذا مل يســتطع الشــاب الــزواج ،فعليــه بالصــوم فإنــه لــه
وقايــة كــا جــاء يف الحديــث الرشيــف.
.هإقامــة حــدود اللــه بحــزم وشــدة عــى الزنــاة ســواء أكانــوا مــن الرجــال أم
مــن النســاء ،كــا قــال تعــاىل( :الزانيــة والـزاين فاجلــدوا كل واحــد منهــا مائــة
جلــدة .وال تأخذكــم بهــا رأفــة يف ديــن اللــه إن كنتــم تؤمنــون باللــه واليــوم
اآلخــر ،وليشــهد عذابهــا طائفــة مــن املؤمنــن)( )127وهــذا الجلــد إمنا هو بالنســبة
للبكــر ذكـرا كان أو أنثــى ،أمــا بالنســبة للمحصــن وهــو املتــزوج أو الــذي ســبق
لــه الــزواج ،فعقوبتــه الرجــم ذك ـرا كان أو أنثــى ،وقــد ثبــت ذلــك باألحاديــث
الصحيحــة .ففــي الصحيحــن أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــى يف
زان مل يتــزوج وزانيــة متزوجــة ،بقولــه لوالــد الرجــل( :عــى ابنــك مائــة جلــدة
وتغريــب عــام) ثــم قــال  ألحــد أصحابــه واســمه أنيــس :اغــد يــا أنيــس إىل
امــرأة هــذا ،فــإن اعرتفــت فارجمهــا) فغــدا عليهــا فاعرتفــت فرجمها(،)128ومــا ال
شــك أنــه لــو تــم تنفيــذ حــدود اللــه تعــاىل عــى الزنــاة ،ملحقــت هــذه الفاحشــة
محقــا ،ألن الشــخص إن مل يرتكهــا خوفــا مــن ربــه عــز وجــل لرتكهــا خوفا مــن تلك
(.)129
العقوبــة الرادعــة ،ومــن فضيحتــه عــى رءوس األشــهاد
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.والصــوم ملــن ال ميلــك البــاءة وال ميلــك االســتطاعة قــال النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم( :يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض
للبــر وأحصــن للفــرج ومــن مل يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء)
( .)130هــذه بعــض وســائل الوقايــة مــن تلــك الفاحشــة القبيحــة ،ولــو اتبعهــا
املســلمون ،لطهــرت أمتهــم مــن رجســها ،ولحفظــت يف دينهــا ودنياهــا.
5.5البــرى ملــن أنفــق باملغفــرة ،والزيــادة؛ لقولــه تعــاىل( :واللــه يعدكــم مغفــرة
منــه وفضــا)؛ شــتان مــا بــن الوعديــن( :الشــيطان يعدكــم الفقــر)؛ (واللــه
يعدكــم مغفــرة منــه وفضــا)؛ فاللــه يعدنــا بشــيئني :املغفــرة ،والفضــل؛ املغفــرة
للذنــوب؛ والفضــل لزيــادة املــال يف بركتــه ،ومنائــه.
الصلــوات الخمــس يف أوقاتهــا مــع
وخاصـ ًة ّ
6.6امل ُداومــة عــى الفرائــض واملأمــوراتّ ،
الجامعــة؛ فإنّهــا متنــع مــن الوقــوع فيــا ال يــريض اللــه؛ حيــث قــال ســبحانه
وتعــاىل( :اتْـ ُـل َمــا أُ ِ
ـي إِلَ ْيـ َـك ِمـ َن الْ ِكتَـ ِ
الصـ َـا َة ت َ ْن َهــى َعــنِ
الصـ َـا َة إِ َّن َّ
ـاب َوأَ ِقـ ِـم َّ
وحـ َ
الْ َف ْحشَ ــا ِء َوالْ ُم ْن َكـرِ)(.)131
7.7ات ّخــاذ رفقـ ٍة صالحـ ٍة ت ُعينــه عــى الخــر إذا عــزم عليــه ،وتُذكّــره إن َغ ِفــل عنــه،
بخلنــه ،فقــد
الســوء؛ فاملــرء يُعــرف ّ
ويجــب عليــه كذلــك االبتعــاد عــن رفــاق ّ
ـي صـ ّـى اللــه عليــه وســلم( :املــر ُء عــى ديــنِ خليلِــه ،فلينظُـ ْر أح ُدكــم
قــال النبـ ّ
مــن يَخالــل)(.)132
8.8املبــادرة واملســارعة بالتوبــة واإلنابــة والرجــوع إىل اللــه باإلخــاص والعمــل
الصالــح ،والخضــوع لــه والطاعــة ألوامــره واجتنــاب نواهيــه .يغفــر اللــه تعــاىل
ويقبــل توبــة التائــب مــن الــرك والكفــر واملعــايص ،ومحــل ذلــك كلــه يف
الدنيــا قبــل مجــيء العــذاب باملــوت ،وتعــذر التخلــص منــه قــال تعــاىل( :قــل
يــا عبــادي الذيــن أرسفــوا عــى أنفســهم ال تقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن اللــه
يغفــر الذنــوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الرحيم)()133قــال ابــن كثــر :هــذه
اآليــة الكرميــة دعــوة لجميــع العصــاة مــن الكفــرة وغريهــم إىل التوبــة واإلنابــة،
وإخبــار بــأن اللَّــه تبــارك وتعــاىل يغفــر الذنــوب جمي ًعــا ملــن تــاب منهــا ورجــع
عنهــا( .)134ســواء كانــت ذنــوب ومعــايص ظاهــرة أو باطنــة.
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9.9رد الحقــوق إىل أهلهــا وأداؤهــا ســواء مــا يتعلــق منهــا بحــق اللــه تعــاىل أو
بحــق الخلــق حتــى تكــون التوبــة مقبولــة مرضيــة عنــده وذلــك باســتجامع
رشوط التوبــة.
1010قــال الســعدي رحمــه اللــه يف تفســره عنــد الحديــث عــن مراتــب عقوبــة
البغــي :ذكــر اللــه مراتــب عقوبــة البغــي ،وأنهــا عــى ثــاث مراتــب :عــدل
وفضــل وظلــم:
1111فمرتبــة العــدل ،جــزاء الســيئة بســيئة مثلهــا ،ال زيــادة وال نقــص ،فالنفــس
بالنفــس ،وكل جارحــة بالجارحــة املامثلــة لهــا ،واملــال يضمــن مبثلــه .ومرتبــة
الفضــل :العفــو واإلصــاح عــن املــيء ،ولهــذا قــال( :فمــن عفــا وأصلــح فأجــره
عــى اللــه) يجزيــه أج ـرا عظيــا ،وثوابــا كث ـرا ،ورشط اللــه يف العفــو اإلصــاح
فيــه ،ليــدل ذلــك عــى أنــه إذا كان الجــاين ال يليــق العفــو عنــه ،وكانــت املصلحة
الرشعيــة تقتــي عقوبتــه ،فإنــه يف هــذه الحــال ال يكــون مأمــورا بــه .وأمــا
مرتبــة الظلــم فقــد ذكرهــا بقولــه( :إنــه ال يحــب الظاملــن) الذيــن يجنــون عــى
غريهــم ابتــداء ،أو يقابلــون الجــاين بأكــر مــن جنايتــه ،فالزيــادة ظلــم.
1212وأمــا إرادة البغــي عــى الغــر ،وإرادة ظلمــه مــن غــر أن يقــع منــه يشء،
فهــذا ال يجــازى مبثلــه ،وإمنــا يــؤدب تأديبــا يردعــه عــن قــول أو فعــل صــدر
منــه(.)135
1313وحتــى ال يكــون مفــر القــرآن يف تفســره مــن القائلــن عــى اللــه بــا علــم
يجــب عليــه أن يرجــع يف تفســر القــرآن إىل مــا يــأيت:
.أأ.كالم اللــه تعــاىل :فيفــر القــرآن بالقــرآن ،ألن اللــه تعــاىل هــو الــذي أنزلــه،
وهــو أعلــم مبــا أراد بــه.
.بكالم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،فيفــر القــرآن بالســنة ،ألن رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مبلــغ عــن اللــه تعــاىل ،فهــو أعلــم النــاس مب ـراد
(.)136
اللــه تعــاىل كالمــه
.جكالم الصحابــة ريض اللــه عنهــم ال ســيام ذوو العلــم منهــم والعنايــة بالتفســر،
ألن القــرآن نــزل بلغتهــم ويف عرصهــم ،وألنهــم بعــد األنبيــاء أصــدق النــاس يف
مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

151

آية أصول المحرمات ( دراسة تحليلية)

طلــب الحــق ،وأســلمهم مــن األهــواء ،وأطهرهــم مــن املخالفــة التــي تحــول
بــن املــرء وبــن التوفيــق للصــواب.
.دكالم التابعــن الذيــن اعتنــوا بأخــذ التفســر عــن الصحابــة ريض اللــه عنهــم،
ألن التابعــن خــر النــاس بعــد الصحابــة ،وأســلم مــن األهــواء ممــن بعدهــم.
وملتكــن اللغــة العربيــة تغــرت كثـرا يف عرصهــم ،فكانــوا أقــرب إىل الصــواب يف
فهــم القــرآن ممــن بعدهــم.
.همــا تقتضيــه الكلــات مــن املعــاين الرشعيــة أو اللغويــة حســب الســياق،فإن
اختلــف املعنــى الرشعــي واللغــوي ،أخــذ مبــا يقتضيــه الرشعــي ،ألن القــرآن
نــزل لبيــان الــرع ،ال لبيــان اللغــة إال أن يكــون هنــاك دليــل يرتجــح بــه املعنــى
(.)137
اللغــوي فيؤخــذ بــه
1414يجــب عــى مــن أراد أن يفــر القــرآن بالــرأي أن يســتجمع وتتوفــر فيــه رشوط
التفســر وضوابطــه التــي وضعهــا العلــاء ،وعندئــذ يصبــح تفســره بالــرأي
املحمــود وإال فهــو تفســر بالــرأي املذمــوم وهــو مــن القــول عــى اللــه بــا علــم.
1515إنشــاء مجامــع ومراكــز متخصصــة مــن كافــة التخصصــات للنظــر يف كل مــا
يطــرأ ويســتجد مــن حــوادث وإصــدار الفتــاوى الجامعيــة بشــأنها مراعــى فيهــا
كل مــا لــه صلــة مبوضــوع الفتــوى ،ورمبــا الفتــوى الجامعيــة تقــل فيهــا نســبة
الخطــأ وإن كان لــكل مجتهــد أجــر (ال تجتمــع أمتــي عــى ضالل)(.)138وقولــه
( :يــد اللــه مــع الجامعــة)(.)139
1616الحــذر كل الحــذر مــن نســبة األحاديــث غــر الصحيحــة أو املوضوعــة إىل النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم إال مــن بــاب بيانهــا وكشــف حقيقتهــا وقــد جــاء التحذير
الشــديد والوعيــد ملــن ينســب إليــه مــا مل يصــح عنــه(إن كذبــا عــى ليــس ككذب
عــى أحــد ،فمــن كــذب عــى متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار)(.)140
1717احـرام التخصــص وإنـزال األمــور يف منازلهــا ،وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك باســناد
كل صاحــب تخصــص يف مجالــه ومهنتــه ،حتــى ال يتقــول عــى اللــه تعاىل(أنتم أعلم
بأمــور دنياكم)(وأقرأكــم عبــد اللــه)( )141وقــال( :أفرضكــم زيــد ،وأعلمهــم بالحالل
والحـرام معاذ بــن جبل)(()142أمنــزل أنزلكه اللــه)143()..
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1818يجــب الحــذر مــن الوقــوع يف الــرك األكــر يف األقــوال والفعــال واملعتقــدات
ألنــه محبــط لجميــع األعــال الصالحــة (وقدمنــا إىل مــا عملــوا مــن عمــل
فجعلنــاه هبــاء منثــورا)(.)144
1919عرفــة املداخــل واملزالــق التــي تقــرب إىل الــرك لتجنبهــا والبعــد عنهــا وذلــك
مــن بــاب عرفــت الــر ال للــر ولكــن ألتقيــه ومــن ال يعــرف الــر مــن الخــر
يقــع فيــه.
2020معرفــة اللــه معرفــة حقيقيــة وعبادتــه حــق العبــادة وحــده ال رشيــك لــه وال
يــرف شــيئ مــن العبــادة لغــره.
2121إنشــاء املراكــز واملؤسســات التــي تعتنــي بنــر العلــم الرشعــي وبيــان صــور
الــرك وأنواعــه ســواء كان يف االعتقــادات أو العبــادات القوليــة والفعليــة.
2222إقامــة الحجــة والرباهــن والدالئــل عــى وحدانيــة اللــه تعــاىل مــن خــال اآليــات
الرشعيــة والكونية.
2323بيــان آثــار الــرك األخرويــة مــن حبــوط لألعــال والخلــود يف النــار والحرمــان
مــن الجنــة.
2424الدعــوة إىل توحيــد اللــه تعــاىل كــا هــو منهــج األنبيــاء واملرســلني كــا قــرر
القــرآن الكريــم ذلــك وأكــده بطريقــي االجــال والتفصيــل.
2525نقــض وإبطــال شــبهات املرشكــن وبيــان فســادها ســواء مــا يتعلــق منهــا
بتوحيــد الربوبيــة أو األلوهيــة أو األســاء والصفــات أو غــر ذلــك.
2626إزالــة مظاهــر الــرك وإتالفهــا وتطهــر األرض منهــا كــا فعــل الخليــل عليــه
الســام(وتا اللــه ألكيــدن أصنامكــم بعــد أن تولــوا مدبريــن فجعلهــم جــذاذا ً إال
كبـرا ً لهــم لعلهــم إليــه يرجعــون)( .)145وقــال تعــاىل( :فَـ َرا َغ إِ َل آلِ َه ِت ِهـ ْم فَ َقـ َ
ـال
ضبًــا بِالْ َي ِمـنِ)()146أي مــال إىل
أَلَ تَأْكُلُــونََ ،مــا لَ ُكـ ْم لَ تَ ْن ِط ُقــونَ ،فَـ َرا َغ َعلَ ْي ِهـ ْم َ ْ
األصنــام يرضبهــا رضبــا بيمينــه حتــى جعلهــا جــذاذا أي قطاعــا متكــرة(.)147
ولكــن عنــد إزالــة مظهــر مــن مظاهــر الــرك يجــب مراعــاة أال يتــأىت مــا هــو
أعظــم رضرا ً وأكــر جرمـاً.
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2727القــول (اللــه أعلــم) فيــا ال يعلــم يف كل أمــر مــن األمــور دنيويــة دينيــة
أخرويــة ،ولــذا قــال ابــن مســعود :مــن كان عنــده علــم فليقــل بــه؛ ومــن مل
يكــن عنــده علــم فليقــل( :اللــه أعلــم) فــإن اللــه قــال لنبيــه( :قــل مــا أســألكم
عليــه مــن أجــر ومــا أنــا مــن املتكلفــن)(.)149( ،)148
2828اإلكثــار مــن التوبــة الخالصــة والنصــوح واالســتغفار الدائــم مــن كل املعــايص
والذنــوب والفواحــش صغريهــا وكبريهــا ورد الحقــوق إىل أهلهــا ســواء مــا يتعلق
ــر الْ َخطَّائِــ َن التَّ َّوابُــونَ)
منهــا بالخالــق أو املخلــوق(ك ُُّل ابْــنِ آ َد َم َخطَّــا ٌء َو َخ ْ ُ
(.)150
2929ســؤال أهــل العلــم والذكــر واالختصــاص فيــا إذا ســئل فيــا ال يعلــم يف كل
أمــر مــن الديــن والدنيــا وعــدم التحــرج مــن ذلــك قــال تعــاىل( :فاســألوا أهــل
الذكــر إن كنتــم ال تعلمــون)( .)151وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه وســلم تســليام كث ـرا ً.
الخاتمة:
اشــتملت الدراســة عــى املقدمــة واملنهــج املتبــع فيهــا وأهدافهــا وأســباب اختيــار
املوضــوع ،كــا تضمنــت عــى عــدد ثالثــة عــر لفظــا مــن مفــردات اآليــة التــي تــم تناولهــا
بالــرح والتحليــل ،أمــا مقاصــد اآليــة فقــد جــاءت عــى نحــو ســبع مقصــد ،وكذلــك الهدايات
املســتخرجة واملســتنبطة مــن معــاين اآليــة الكرميــة ،فقــد وردت عــى نحــو ثالثــة وأربعــن
هدايــة ،مــا بــن هدايــة علميــة وعمليــة عــى مســتوى الفــرد والجامعــة ،كــا أن كيفيــة
تطبيــق الهدايــات يف الواقــع فقــد جــاءت يف ســبع وعرشيــن موضعــا ،وقــد متثلــت الدراســة
يف بيــان أصــول املحرمــات وكبائرهــا وأن التحريــم والتحليــل حــق للــه تعــاىل ،ومــا حــرم
اللــه عــز وجــل الفواحــش التــي عظــم قبحهــا الظاهــرة والباطنــة قــوال كان أو فعــا ،وفحــش
كل يشء بحســب القرينــة ،والســياق ،ثــم اإلثـ ِـم الــذي يبطــيء عــن الخــر والثــواب واألجــر
ويؤخــر عنــه ،كــا حــرم البغــي والظلــم والجــور والتعــدي عــى الغــر وكل أنــواع الفســاد،
والحــق وهــو الصــدق والصــواب املطابــق للواقــع ،والــرك باللــه تعــاىل وهــو جعــل رشيــك
مــع اللــه تعــاىل ،ورصف نــوع مــن أنــواع العبــادة لغــره ،كــا حــرم اللــه تعــاىل القــول عليــه
بــا علــم .ثــم الخامتــة والنتائــج والتوصيــات والفهــارس.
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أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات وهي تتمثل يف اآليت:

النتائج:
1.1الفواحــش لفــظ عــام ويدخــل فيــه كثــر مــن املعــايص واآلثــام ،وهــو مــا عظــم
قبحــه مــن األقــوال األفعــال ،وفحــش كل يشء بحســب القرينــة والســياق؛ فقــد
يـراد بــه الزنــا واللواط،وقــد يـراد بــه البخل،وقــد يـراد بــه مــا يســتفحش مــن
الذنــوب عمومــا.
2.2القــرآن الكريــم معجــز يف معانيــه ومبانيــه وألفاظــه فاآليــة الكرميــة مــع صغرهــا
وقلــة حروفهــا إال أن معانيهــا ومــا يدخــل تحتهــا مــن املحرمــات كثــرة ،وقــد
أشــارت إىل أصــول الصفــات القبيحة(الفواحــش الظاهــرة والباطنــة واالثــم
والبغــي بغــر الحــق ،والــرك والقــول عــى اللــه بغــر علــم) وهــي أم الرذائــل
وأشــنعها وأكرثهــا ذمــا وقبحــا.
3.3هــذه اآليــة شــاملة لجميــع أعــال الجــوارح والقلــوب والظاهــر والباطــن،
كــا أنهــا متضمنــة للجنايــات الخمســة اإلنســانية والعقــول والنفــوس
واألمــوال واألديــان.
4.4أن أصــول املح ّرمــات تتنــاول العقيــدة والرشيعــة واألخــاق أو الســلوك واآلداب،
ســواء مــا تعلّــق بالخطايــا املقتــرة عــى النفــس ،وهــو اإلثــم ،واملتعديــة
رضرهــا إىل النــاس وهــو البغــي.
5.5أن البغــي والــرك وإن كانــا يدخــان فيــا مــى مــن الفواحــش واآلثــام إال
أنهــا خصــا وأفــردا بالذكــر لخطورتهــا وعظمهــا ولتعلقهــا بحــق اللــه تعــاىل
وحــق املخلــوق.
6.6لقــول عــى اللــه تعــاىل بــا علــم مــن الخطــورة مبــكان وذلــك ملــا يرتتــب عليــه
مــن أقــوال أو فعــال أو عبــادات وعقائــد وأن رضره متعــد ،ولــذا جــاء ترتيــب
الفواحــش مــن األدىن لألعــى واألخطر،كــا أنــه تعــد وظلــم للــرب جــل وعــا،
ولهــذا جــاء ترتيبــه بعــد الــرك باللــه ،ومــا الــرك إال نتيجــة القــول عــى اللــه
بــا علــم.
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التوصيات:
1.1ينبغي اإلهتامم بالقرآن الكريم واالعتناء به مدارسة وتالوة وحفظا وتدبرا.
2.2العمــل عــى ربــط األمــة بكتــاب ربهــا مــن خــال البحــث عــن كيفيــة تطبيــق
املعــاين القرآنيــة واالهتــداء بــه يف واقــع الحيــاة العامــة عقيــدة ورشيعــة وأخالقا
وسلوكا.
3.3مزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول أصــول املعــايص ،وبالتفصيــل كل عــى
حــدة لــكل مــن الفواحــش واآلثــام والبغــي والــرك والقــول عــى اللــه تعــاىل
بــا علــم يف ضــوء القــرآن الكرميوكيفيــة تطبيــق هداياتــه.
4.4التنبيــه واإلشــارة إىل عظــم القــرآن الكريــم وأنــه مــن عنــد اللــه ومعجــز يف كل
األزمــان والعصــور وصالحيتــه لــكل وقــت وحــن.
5.5نــر العــدل وإقامتــه بــن النــاس والخلــق الفاضــل بــن الخلــق لتجنــب الظلــم
والتعدي
6.6محاربــة الــرك ومناهضتــه وبيــان خطورتــه ومــا يرتتــب عــى صاحبــه يف الدنيــا
واآلخرة.
7.7التذكــر والتنبيــه بخطــورة القــول عــى اللــه بــا علــم يف أمــر الديــن والدنيــا،
ووضــع لوائــح ونظــم تنظــم لــكل مــن يقــول قــوال أو يفعــل فعــا مــن دون أن
يكــون لديــه مســتند أو بينــة واتخــاذ االج ـراءات الرادعــة لذلــك .وصــى اللــه
عــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم
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املصادر واملراجع:
1.1القرآن الكريم
2.2البخــاري ،محمــد بــن إســاعيل(1987م) الجامــع الصحيــح املختــر ،تحقيــق :د.
مصطفــى ديــب البغــا ،الطبعــة الثالثــة ،النــارش :دار ابــن كثــر ،الياممــة – بــروت.
3.3البيهقــي ،أبــو بكــر(1410ه) شــعب اإلميــان ،تحقيــق :محمــد الســعيد بســيوين
زغلــول ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.
4.4البيهقــي ،أبــو بكــر(1988م) دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة
للبيهقــي ،املحقــق :عبــد املعطــي قلعجــي ،الطبعــة :األوىل ،دار النــر :دار
الكتــب العلميــة +دار الريــان لل ـراث ،البلــد :بــروت +القاهــرة.
5.5الرتمــذي ،محمــد بدون(تاريــخ) الجامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي ،تحقيــق:
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.
6.6الجرجــاين ،عــي بــن محمــد بــن عــي(1405ه) التعريفــات ،تحقيــق :إبراهيــم
األبيــاري ،الطبعــة األوىل ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت.
7.7الجزائــري ،جابــر(2003م) أيــر التفاســر لــكالم العــي الكبــر ،الطبعة :الخامســة،
النــارش :مكتبــة العلــوم والحكــم ،املدينــة املنــورة ،اململكــة العربية الســعودية.
8.8الجوهــري ،إســاعيل بــن حــاد ،بــدون(1987م) الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح
العربيــة ،تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،الطبعــة :الرابعــة ،النــارش :دار
العلــم للماليــن – بــروت.
9.9ابــن حبــان ،محمــد(1414ه) صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،الطبعــة
الثانيــة ،النــارش :مؤسســة الرســالة – بــروت.
1010ابــن حنبــل ،أحمــد(1999م) مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،املحقــق :شــعيب
األرنــؤوط وآخــرون ،الطبعــة :الثانيــة ،النــارش :مؤسســة الرســالة.
1111أبــو حيــان ،محمــد بــن يوســف بــن عــي1420(،ه) البحــر املحيــط يف التفســر،
املحقــق :صدقــي محمــد جميــل ،النــارش :دار الفكــر – بــروت.
1212الخــازن ،عــي بــن محمــد1415(،ه) لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،تصحيــح:
محمــد عــي شــاهني ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.
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1313الخطيــب ،عبــد الكريــم يونس(بــدون) ،التفســر القــرآين للقــرآن ،النــارش :دار
الفكــر العــريب – القاهــرة.
1414ال ـرازي ،محمــد(1995م) مختــار الصحــاح ،تحقيــق :محمــود خاطــر ،النــارش:
مكتبــة لبنــان نــارشون – بــروت ،الطبعــة طبعــة جديــدة.
1515ال ـرازي ،محمــد بــن عمر(1420ه)مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر ،النــارش:
دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :الثالثــة.
1616الراغــب ،الحســن بــن محمــد بدون(تاريــخ) مفــردات غريــب القــرآن ،دار
القلــم ،دمشــق.
1717الزحيــي ،وهبــة بــن مصطفــى (1418ه) التفســر املنــر يف العقيــدة والرشيعــة
واملنهــج ،الطبعــة :الثانيــة ،النــارش :دار الفكــر املعــارص – دمشــق.
1818زكريــا ،أحمــد بــن فــارس(1979م) معجــم مقاييــس اللغــة ،املحقــق :عبــد
الســام محمــد هــارون ،النــارش :دار الفكــر.
1919أيب زهــرة ،محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى ،زهــرة التفاســر ،دار النــر :دار
الفكــر العــريب.
2020الزمخــري ،محمــود بــن عمــرو(1407ه) الكشــاف عــن حقائــق غوامــض
التنزيــل ،الطبعــة :الثالثــة ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت.
 2121الســعدي ،عبــد الرحمــن2000(،م) تيســر الكريــم الرحمــن يف تفســر كالم املنــان،
املحقــق :عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :مؤسســة الرســالة.
2222أيب الســعود ،محمــد ،بدون(تاريــخ) ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب
الكريــم ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت.
2323الســمني الحلبــي ،أحمــد ،بدون(تاريــخ) الــدر املصــون يف علــم الكتــاب املكنــون،
املحقــق :الدكتــور أحمــد محمــد الخـراط ،النــارش :دار القلــم ،دمشــق.
2424الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،بدون(تاريــخ) همــع الهوامــع يف رشح جمع
الجوامــع ،املحقــق :عبــد الحميــد هنــداوي ،النــارش :املكتبــة التوفيقيــة – مرص.
2525الســيوطي ،عبــد الرحمــن بدون(تاريــخ) الــدرر املنتــرة يف األحاديــث املشــتهرة،
تحقيــق :الدكتــور محمــد بــن لطفــي الصبــاغ ،النــارش :عــادة شــؤون املكتبــات
 -جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض.
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2626لطاهــر بــن عاشــور ،محمــد الطاهــر بــن محمــد1984(،م) التحريــر والتنويــر
«تحريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد»،
النــارش :الــدار التونســية للنــر – تونــس.
2727الطــري ،محمــد(2000م) جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،املحقــق :أحمــد
محمــد شــاكر ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :األوىل.
2828طنطــاوي ،محمــد ســيد ،بدون(تاريخ) التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم ،الطبعة:
األوىل ،النــارش :دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الفجالــة– القاهرة.
2929ابــن عــادل الحنبــي ،عمــر1998( ،م) اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،املحقــق :الشــيخ
عــادل أحمــد عبــد املوجودوالشــيخ عــي محمــد معــوض ،الطبعــة :األوىل،
النــارش :دار الكتــب العلميــة  -بــروت /لبنــان.
3030العثيمــن ،محمــد بــن صالــح(1423ه) تفســر الفاتحة والبقــرة ،الطبعــة :األوىل،
النــارش :دار ابــن الجــوزي ،اململكــة العربية الســعودية.
3131العثيمــن ،محمــد بــن صالــح(2001م) أصــول يف التفســر ،أرشف عــى تحقيقــه:
قســم التحقيــق باملكتبــة اإلســامية ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :املكتبــة اإلســامية.
3232ابــن عرفــة ،محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة2008( ،م) تفســر ابــن عرفــة،
املحقــق :جــال األســيوطي ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة،
بــروت – لبنــان.
3333عطيــة األندلــي ،أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب (1422ه) املحــرر الوجيــز
يف تفســر الكتــاب العزيــز ،املحقــق :عبــد الســام عبــد الشــايف محمــد ،النــارش:
دار الكتــب العلميــة– بــروت ،الطبعــة :األوىل.
ـح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،وق ّدم
3434القنوجــي ،محمــد صديــق خــان(1992م) ،فتـ ُ
األنصــاري ،النــارش :امل َكتبــة
لــه وراجعــه :خــادم العلــم َعبــد اللــه بــن إبراهيــم َ
ـرَ ،صيـ َدا – بَــروت.
العرصيَّــة للط َباعــة وال ّنـ ْ
3535ابــن القيــم ،محمــد بــن أيب بكــر(1991م) إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن،
تحقيــق :محمــد عبــد الســام إبراهيــم ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب
العلميــة – بــروت.
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3636املنــاوي ،محمــد عبــد الــرؤوف1410(،م) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف،
تحقيــق :د .محمــد رضــوان الدايــة ،الطبعــة األوىل ،دار الفكــر املعــارص ,دار
الفكــر -بــروت ,دمشــق.
3737مســلم ،مســلم بــن الحجــاج ،بدون(تاريــخ) صحيــح مســلم ،تحقيــق :محمــد
.
فــؤاد عبــد الباقــي ،النــارش :دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت
3838املظهــري ،محمــد ثنــاء اللــه1412(،ه) التفســر املظهــري ،املحقــق :غــام نبــي
التونــي ،النــارش :مكتبــة الرشــدية – الباكســتان.
3939املراغــي ،أحمــد بــن مصطفــى(1946م) تفســر املراغــي ،الطبعــة :األوىل ،النــارش:
رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــاىب الحلبــي وأوالده مبــر.
4040ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،النــارش :دار صــادر – بــروت،
الطبعــة األوىل.
4141الواحــدي ،عــي بــن أحمــد (1430م) التَّف ِْسـ ُر ال َب ِسـ ْيط ،املحقــق :رســالة دكتوراة
بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :عــادة البحــث
العلمــي  -جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
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املصادر واملراجع:
(( (1الراغــب ،الحســن ،مفــردات غريــب القــرآن ،دار القلــم ،دمشــق ،ج ،415/2املنــاوي،
محمــد عبــد الــرؤوف1410(،ه) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،تحقيــق :د .محمــد
رضــوان الدايــة ،الطبعــة األوىل ،دار الفكــر املعــارص ,دار الفكــر -بــروت ,دمشــق ص.38
(( (2الجرجــاين ،عــي بــن محمــد بــن عــي(1405ه) التعريفــات ،تحقيــق :إبراهيــم األبيــاري،
الطبعــة األوىل ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت ،ص.230
(( (3الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر ،بدون(تاريــخ) همــع الهوامــع يف رشح جمــع
الجوامــع ،ج ،1املحقــق :عبــد الحميــد هنــداوي ،النــارش :املكتبــة التوفيقيــة – مــر،ص.58
(( (4الســمني الحلبــي ،شــهاب الديــن ،أحمــد ،بدون(تاريــخ) الــدر املصــون يف علــم الكتــاب
املكنــون ،ج ،1املحقــق :الدكتــور أحمــد محمــد الخ ـراط ،النــارش :دار القلــم ،دمشــق،
ص ،120أبــو حيــان األندلــي ،محمــد بــن يوســف بــن عــي1420(،ه) البحــر املحيــط
يف التفســر ،ج ،1املحقــق :صدقــي محمــد جميــل ،النــارش :دار الفكــر  -بــروت ص،86
ابــن عــادل الحنبــي ،رساج الديــن عمــر بــن عــي ،بــدون(1998م) اللبــاب يف علــوم
الكتــاب ج ،1املحقــق :الشــيخ عــادل أحمــد عبــد املوجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض،
الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة  -بــروت /لبنــان ،ص.329
(((5سورة املجادلة اآلية.)8(:
(( (6زكريــا ،أحمــد بــن فــارس1979( ،م) معجــم مقاييــس اللغــة ،ج ،2املحقــق :عبــد الســام
محمــد هــارون ،النــارش :دار الفكــر ،ص.36
(((7مفردات ألفاظ القرآن ،ج ،227/1التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ص.272
(( (8زكريا ،أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.313/2
(((9الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع ،سابق ج.375/1
( (1(1زكريا ،أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.381/4
((1(1الجوهري،إســاعيل1987( ،م) الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،ج ،3تحقيــق:
أحمــد عبــد الغفــور عطار،الطبعــة :الرابعــة ،النــارش :دار العلــم للماليــن – بــروت ،ص.1014
((1(1الراغــب ،مفــردات ألفــاظ القــرآن ،مرجــع ســابق ،ج ،180/2الطــري ،محمــد بــن
جريــر بــن يزيــد )2000( ،جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ج ،3املحقــق :أحمــد محمــد
شــاكر ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،ص.303
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((1(1سورة اإلرساء اآلية.)32(:
((1(1سورة األعراف اآلية.)80(:
((1(1سورة البقرة اآلية.)268(:
((1(1سورة الشورى اآلية.)37(:
((1(1الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ج.179/2
( (1(1زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.369/3
( (1(1زكريا ،أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.244/1
((2(2ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،بدون(تاريــخ) لســان العــرب ،ج،13الطبعــة األوىل،
النــارش :دار صــادر – بــروت ،ص.52
((2(2سورة النجم اآلية.)32(:
((2(2الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ج.98/1
( (2(2زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ج.80/1
((2(2الجوهري ،الصحاح تاج اللغة ،مرجع سابق ،ج.1857/5
((2(2الراغــب ،مفــردات ألفــاظ القــرآن ،مرجــع ســابق ،ج ،15/1املنــاوي ،التوقيــف عــى
مهــات التعاريــف ،مرجــع ســابق ،ص.34
((2(2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج.23/1
( (2(2زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق،ج.255/1
((2(2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج.75/14
((2(2الـرازي ،محمــد(1995م) مختــار الصحــاح ،تحقيــق :محمــود خاطــر ،الطبعــة طبعــة
جديــدة ،النــارش :مكتبــة لبنــان نــارشون – بــروت ،ص.73
( (3(3سورة الشورى اآلية.)42(:
((3(3الراغــب ،املفــردات يف غريــب القــرآن ،مرجــع ســابق ،ج ،106/1املنــاوي ،التوقيــف
عــى مهــات التعاريــف ،مرجــع ســابق ،ص.138
((3(3الجرجاين ،التعريفات ،مرجع سابق ،ص.126
( (3(3املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،مرجع سابق ،ص.287
((3(3سورة يونس آية.)30(:
((3(3سورة يونس اآلية.)32(:
((3(3سورة يونس اآلية.)5(:
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((3(3سورة يونس اآلية.53:
((3(3سورة البقرة اآلية.)213(:
((3(3سورة يونس اآلية.)33(:
((4(4سورة السجدة اآلية.)13(:
( (4(4الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ج.152/1
((4(4زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.205/3
((4(4سورة لقامن اآلية.)13(:
((4(4بن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج.448/10
((4(4سورة النساءاآلية.)48(:
((4(4سورة األعراف اآلية.)190(:
((4(4الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق،ج.536/1
((4(4املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،مرجع سابق ،ص.428
((4(4زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.334/5
((5(5سورة املؤمنون ،اآلية.)29(:
((5(5الراغــب ،مفــردات ألفــاظ القــرآن ،مرجــع ســابق ،ج ،419/2املنــاوي ،التوقيــف عــى
مهــات التعاريــف ،مرجــع ســابق ،ص.696
((5(5زكريا،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.72/3
((5(5املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،مرجع سابق ،ص.412
((5(5الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ج.491/1
((5(5سورة غافر اآلية.)35(:
((5(5سورة مريم اآلية.)65(:
((5(5الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق.39/1،
((5(5زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ج.89/4
((5(5الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ج.114/2
((6(6املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،مرجع سابق ،ص.90
((6(6فخــر الديــن ال ـرازي ،محمــد بــن عمــر بــن الحســن1420( ،ه)مفاتيــح الغيــب =
التفســر الكبــر ،ج ،14الطبعــة :الثالثــة ،النــارش :دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت،
ص ،233الزحيــي ،وهبــة بــن مصطفــى ( )1418التفســر املنــر يف العقيــدة والرشيعــة
واملنهــج ،ج ،8الطبعــة :الثانيــة ،النــارش :دار الفكــر املعــارص – دمشــق ،ص.192
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((6(6عطيــة األندلــي ،عبــد الحــق بــن غالــب(1422ه) املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتاب
العزيــز ،ج ،2املحقــق :عبــد الســام عبــد الشــايف محمــد ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار
الكتــب العلميــة– بــروت ،ص.395
((6(6أبــو حيــان ،البحــر املحيــط يف التفســر ،مرجــع ســابق ،ج ،44/5ابــن عطيــة ،املحــرر
الوجيــز ،مرجــع ســابق ،ج.395/2
ـح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،ج ،4وق ّدم
((6(6القنوجــي ،محمــد صديــق خــان(1992م) ،فتـ ُ
األنصــاري ،النــارش :امل َكتبــة العرصيَّــة
لــه وراجعــه :خــادم العلــم َعبــد اللــه بــن إبراهيــم َ
ـرَ ،صيـ َدا – بَــروت ،ص.336
للط َباعــة وال ّنـ ْ
فتح البيان يف مقاصد القرآن ،مرجع سابق ،ج.337/4
((6(6القنوجيُ ،
((6(6الخــازن ،عــي بــن محمــد(1415ه) لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،ج ،2تصحيــح:
محمــد عــي شــاهني ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ص.195
فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،مرجــع ســابق ج ،337/4أيب الســعود،
((6(6القنوجــيُ ،
إرشــاد العقــل الســليم ،مرجــع ســابق ،ج.225/3
((6(6الخازن ،تفسري الخازن ،مرجع سابق ،ج.196/2
((6(6الســعدي ،تيســر الكريــم الرحمــن ،مرجــع ســابق ،ص ،287الجزائــري ،جابــر بــن
مــوىس( )2003أيــر التفاســر لــكالم العــي الكبــر ،ج ،2الطبعــة :الخامســة،النارش:
مكتبــة العلــوم والحكــم ،املدينــة املنــورة ،اململكــة العربيــة الســعودية ص.168
((7(7سورة األعراف اآلية.)33(:
((7(7سورة النحل اآلية.)116(:
( (7(7ابن القيم ،إعالم املوقعني ،مرجع سابق ،ج.31/1
((7(7أيب زهــرة ،محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى ،زهــرة التفاســر ،ج ،6دار النــر :دار
الفكــر العــريب ص.2822
( (7(7أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2822/6
( (7(7الطاهــر بــن عاشــور ،محمــد الطاهــر بــن محمــد1984(،م) التحريــر والتنويــر
«تحريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد» ،ج،8
النــارش :الــدار التونســية للنــر – تونــس ،ص.99
((7(7أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2823/6
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((7(7ابــن عرفــة ،محمــد بــن محمــد ابن عرفــة( ،م )2008تفســر ابــن عرفــة ،ج ،2املحقق:
جــال األســيوطي ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلمية ،بــروت – لبنان ص.222
((7(7أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،ج.4375/8
((7(7ابن عطية ،املحرر الوجيز ،مرجع سابق ،ج.395/2
((8(8أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2823/6
( (8(8أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2823/6
((8(8أيب الســعود ،محمــد ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ،ج ،3دار
إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،ص.224
((8(8ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج.100/8
((8(8الواحــدي ،عــي بــن أحمــد(1430ه) التَّف ِْسـ ُر ال َب ِسـ ْيط ،ج ،9املحقــق :رســالة دكتوراة
بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :عــادة البحــث العلمــي -
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ص.107
((8(8الواحدي ،التَّف ِْس ُري ال َب ِس ْيط ،ج.107/9
((8(8ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج.101/8
((8(8الســعدي ،عبــد الرحمــن(2000م) تيســر الكريــم الرحمــن يف تفســر كالم املنــان،
املحقــق :عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :مؤسســة الرســالة،
ص.287
((8(8البقاعــي ،إبراهيــم بــن عمــر بدون(تاريــخ) نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور،
ج ،7النــارش :دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة،ص3. 91
((8(8أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2823/6
((9(9مســلم ،مســلم بــن الحجــاج ،بدون(تاريــخ) صحيــح مســلم ،ج ،3تحقيــق :محمــد
فــؤاد عبــد الباقــي ،النــارش :دار إحيــاء ال ـراث العــريب – بــروت ص1458برقــم(.)1828
((9(9سورة البقرة اآلية.)98(:
((9(9سورة األحزاب اآلية.)8(:
((9(9ابــن عــادل ،اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،مرجــع ســابق ،ج ،97/9املظهــري ،محمــد ثنــاء
اللــه1412(،م) التفســر املظهــري ،ج ،3املحقــق :غــام نبــي التونــي ،النــارش :مكتبــة
الرشــدية – الباكســتان ،ص.348
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((9(9املرجع نفسه ونفس الصفحة.
((9(9أيب السعود ،إرشاد العقل السليم ،مرجع سابق ،ج.225/3
((9(9الخطيــب ،عبــد الكريــم يونــس بدون(تاريــخ) ،التفســر القــرآين للقــرآن ،ج ،4النــارش:
دار الفكــر العــريب – القاهــرة ،ص.392
( )) 97(9(9الزمخــري ،محمــود بــن عمــرو(ه )1407الكشــاف عــن حقائــق
غوامــض التنزيــل ،ج ،2الطبعــة :الثالثــة ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت ،ص.101
((9(9ابن عرفة ،تفسري ابن عرفة ،مرجع سابق ،ج.22/2
((9(9سورة املؤمنون اآلية.)117(:
((1(10البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،مرجع سابق ،ج.41/3
((1(10أيب زهرة ،زهرة التفاسري ،مرجع سابق ،ج.2824/6
((1(10املراغــي ،أحمــد بــن مصطفــى(1946ه) تفســر املراغــي ،ج ،8الطبعــة :األوىل،
النــارش :رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــاىب الحلبــي وأوالده مبــر ،ص.140
((1(10سورة النمل اآلية.)64(:
( (1(10سورة البقرة اآلية.)169(:
((1(10العثيمــن ،محمــد بــن صالــح(ه )1423تفســر الفاتحة والبقــرة ،ج ،2الطبعــة :األوىل،
النــارش :دار ابــن الجــوزي ،اململكــة العربية الســعودية،ص.238
( (1(10ابــن القيــم ،محمــد بــن أيب بكــر( )1991إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،ج،2
تحقيــق :محمــد عبــد الســام إبراهيــم ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة –
بــروت ،ص ،126العثيمــن ،تفســر الفاتحــة والبقــرة ،مرجــع ســابق ،ج.239/2
((1(10سورة التغابن اآلية.)16(:
((1(10سورة البقرة اآلية.)286(:
((1(10العثيمني ،تفسري الفاتحة والبقرة ،مرجع سابق ،ج.240/2
((1(11سورة األعراف اآلية.)33(:
((1(11العثيمني ،تفسري الفاتحة والبقرة ،مرجع سابق ،ج.241/2
((1(11سورة الحجرات اآلية.)1(:
( (1(11العثيمني ،تفسري الفاتحة والبقرة ،مرجع سابق ج.241/2
((1(11سورة الزمر اآلية.)60(:
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((1(11الجزائري ،أيرس التفاسري مرجع سابق ،ج.168/2
((1(11املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج.139/8
((1(11طنطــاوي ،محمد ســيد بدون(تاريخ) التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم ،ج ،5الطبعة:
األوىل ،النــارش :دار نهضــة مــر للطباعة والنــر والتوزيع ،الفجالــة– القاهرة،ص.267
((1(11السمني الحلبي ،الدر املصون ،مرجع سابق ،ص.1870
((1(11الزحييل ،التفسري املنري ،مرجع سابق ،ج.193/8
((1(12املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج.140/8
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((1(12البخــاري ،محمــد بــن إســاعيل(1987م) الجامــع الصحيــح املختــر ،ج ،5تحقيــق:
د .مصطفــى ديــب البغــا ،الطبعــة الثالثــة ،النــارش :دار ابــن كثــر ،الياممــة – بــروت،
ص ،2005برقــم(.)4935
((1(12املرجع نفسه والصفحة نفسهابرقم(.)4934
((1(12سورة النور اآلية.)30(:
((1(12سورة النور اآلية.)31(:
()) 126(1(12سورة األحزاب اآلية.)59(:
((1(12سورة النور اآلية.)2(:
((1(12البخاري ،الجامع الصحيح ،ج ،971/2برقم(.)2575
( (1(12طنطاوي ،التفسري الوسيط ،ج.342/8
((1(13البخاري ،الجامع الصحيح ،ج ،1950/5برقم(.)4779
((1(13سورة العنكبوت اآلية.)7(:
( (1(13البيهقــي ،أبــو بكــر أحمــد(1410ه) شــعب اإلميــان ،ج ،7تحقيــق :محمــد الســعيد
بســيوين زغلــول ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت ص55برقــم(.)9436
((1(13سورة الزمر اآلية)53( :
((1(13ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج.95/7
( (1(13السعدي ،تيسري الكريم الرحمن ،مرجع سابق ،ص.760
( (1(13العثيمــن ،محمــد بــن صالــح(2001م) أصــول يف التفســر ،أرشف عــى تحقيقــه:
قســم التحقيــق باملكتبــة اإلســامية ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :املكتبــة اإلســامية ،ص.25
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((1(13الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر بدون(تاريــخ) الــدرر املنتــرة يف األحاديــث
املشــتهرة ،تحقيــق :الدكتــور محمــد بــن لطفــي الصبــاغ ،النــارش :عــادة شــؤون املكتبات
 جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض ص2. 10((1(13ابــن حبــان ،محمــد (1414ه) صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،ج ،10الطبعــة
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((1(14الرتمــذي ،محمــد بدون(تاريــخ) الجامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي ،ج ،5تحقيــق:
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،ص،675
برقــم(.)3812
((1(14ابــن حنبــل ،أحمــد(1999م) مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،ج ،21املحقق :شــعيب
األرنــؤوط وآخرون ،الطبعــة :الثانية،النارش :مؤسســة الرســالة،ص405برقم(.)13990
((1(14البيهقــي ،أبــو بكــر(م )1988دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،ج،3
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مستخلص:
يتنــاول البحــث موضــوع رعايــة الحقــوق وأثرهــا يف حفــظ حســن الجــوار
وتتضــح أهميــة البحــث يف إن دراســة املوضــوع تعــن عــى وضــع بعــض الحلــول
للمشــكالت التــي تنشــأ بســبب عــدم رعايــة حقــوق الجــران وســعى البحــث
لإلجابــة عــى التســاؤال التــايل مــا أثــر رعايــة رعايــة الحقــوق يف حفــظ حســن الجوار
؟ وهــدف البحــث إىل بيــان العنايــة برعايــة الحقــوق يف اإلســام والكشــف عــن
مرشوعيــة رعايــة حقــوق الجــار والتع ـ ّرف عــى اآلثــار املرتتبــة عــى رعايــة حقــوق
الجــار واعتمــد الباحــث عــى املنهــج الوصفــي االســتقرايئ يف جمــع األقــوال املختلفــة
يف املوضــوع ،ثــم املنهــج التحليــي ،ومــن أهــم نتائــج البحــث أن حقــوق الجــار يف
اإلســام ترجــع إىل أربعــة أصــول وهــي كــف األذى عنــه وحاميتــه واإلحســان إليــه
ومقابلــة جفــاءه (خشــونته) بالحلــم والصفــح ومــن آداب العــرة حســن الجــوار
وأن يأمنــك جــارك يف أســبابه يف نفســه ودينــه ومالــه وولــده وال تؤذيــه بلســانك
أيضــا وال تحســده يف يشء مــن أحوالــه وأشــفق عليــه وعــى أهلــه وولــده كشــفقتك
عــى نفســك وأهلــك واحفــظ مالــه كحفظــك مالــك ومــن أســباب تدهــور أحــوال
بعــض الج ـران مــع بعضهــا البعــض ضعــف الــوازع الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن
وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن مــن ســلف األمــة والجهــل بحقــوق
الجـران والتســابق يف مضــار املاديــات فنــي املــرء أهلــه ومــن تنــاىس أهلــه فجــاره
بالقطيعــة أوىل عنــده مــن الرحــم ومــن اآلثــار التــي ترتتــب عــى رعايــة حقــوق
الجــار أن رعايــة هــذه الحقــوق مــن كــال اإلميــان وحســن اإلســام وهــي ســبب
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مــن أســباب دخــول الجنــة كــا أن حســن العالقــة بــن الجـران تــريض اللــه عــز وجــل كــا
أن عــدم رعايــة هــذه الحقــوق مــن أســباب تخاصــم الجـران يــوم القيامــة ومــن أهــم أســاب
ًتقويــة العالقــة بــن الجـران كــف األذى فــاألذى بغــر حــق محــرم وأذيــة الجــار أشــد تحرميـا
وحاميــة الجــار ســواء كان ذلــك يف عرضــه أو بدنــه أو مالــه أو نحــو ذلــك واإلحســان إىل
الجــار بالقــول أو الفعــل فمــن اإلحســان إىل الجــار تعزيتــه عنــد املصيبــة وتهنئتــه عنــد الفــرح
. وعيادتــه عنــد املــرض ومبادرتــه بالســام وطالقــة الوجــه عنــد لقائــه
Abstract:
The research deals with the issue of caring for
rights and its impact on maintaining good neighborliness.
The importance of the research is clear in that the study
of the subject helped to develop some solutions to the
problems that arise due to the lack of care for the rights
of neighborsThe research sought to answer the following
question: What is the effect of taking care of rights in
maintaining good neighborliness? The aim of the research
is to clarify the care of caring for rights in Islam and
to reveal the legitimacy of caring for the rights of the
neighbor and to identify the effects of caring for the rights
of the neighborThe researcher relied on the descriptive
and inductive method in collecting the various sayings
on the subject, then the analytical methodOne of the most
important results of the research is that the rights of the
neighbor in Islam are due to four principles, which are to
refrain from harming him, protect him, be kind to him,
and meet his harshness (roughness) with forbearance
and forgiveness, and among the etiquette of the ten good
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neighbors, and that your neighbor is safe in his causes in
himself, his religion, his money and his children, and you
do not harm him with your tongue either, and do not envy
him in anything. I pity him and his family and his son
as your pity for yourself and your family and protect his
money as you protect your money and among the reasons
for the deterioration of the conditions of some neighbors
with each other is the weakness of religious faith, the
rejection of religious teachings, the abandonment of the
Sunnah of the Prophet, the destruction of the habits of the
righteous from the ancestors of the nation, ignorance of
the rights of neighbors and racing in the field of material
things. One of the consequences of taking care of the
rights of the neighbor is that taking care of these rights is
a perfection of faith and good Islam, and it is one of the
reasons for entering Paradise, just as the good relationship
between neighbors is pleasing to God Almighty, and
the lack of care for these rights is one of the causes of
contention. Neighbors on the Day of Resurrection and one
of the most important ways to strengthen the relationship
between neighbors is to prevent harm, for harming without
a right is forbidden, and harming the neighbor is more
forbidden. Or deed, from kindness to the neighbor is to
console him when he is in distress, to congratulate him
when he is happy, to visit him when he is sick, to greet
him with peace, and to be cheerful when meeting him.
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املقدمة :
الحمــد للــه الــذي أمرنــا بالـ ّر واإلحســان  ،وجعــل اإلحســان إىل الجــار مــن اإلميــان
 ،أحمــده ســبحانه الــذي جعــل القيــام بحــق الجــار مــن كــال اإلميــان  ،وأشــهد أ ّن ال إلــه إال
اللــه وحــده ال رشيــك لــه وأشــهد أ ّن محمــدا عبــده ورســوله  ،أمــا بعــد :
فــإن الرشيعــة كلهــا مبنيــة عــى الرحمــة يف أصولهــا وفروعهــا ،ويف األمــر بــأداء
الحقــوق ســواء كانــت للــه أو للخلــق ،فــإن اللــه مل يكلــف نفســا إال وســعها ،وإذا تدبــرت
مــا رشعــه اللــه -عــز وجــل -يف املعامــات والحقــوق الزوجيــة وحقــوق الوالديــن واألقربــن،
والج ـران ،وســائر مــا رشع وجــدت ذلــك كلــه مبنيــا عــى الرحمــة ،ثــم قــال :لقــد وســعت
هــذه الرشيعــة برحمتهــا وعدلهــا العــدو والصديــق ،ولقــد لجــأ إىل حصنهــا الحصــن املوفقــون
مــن الخلــق .وال شــك أن دراســة قضيــة «رعايــة الحقــوق « مهمــة للغايــة ملــا ذكــر آنف ـاً ،
وقبــل ذلــك ألن الرشيعــة اإلســامية قــد راعــت الحقــوق أفضــل مراعــاة  ،وســبقت بذلــك
القوانــن الدوليــة واألنظمــة الوضعيــة  ،ذلــك أن اإلســام هــو الديــن الحــق الــذي ال يقبــل
اللــه دينـاً ســواه  ،وهــو املنهــج الشــامل الكامــل الصالــح لــكل زمــان ومــكان  ،قــال تعــاىل :
ـر ْ ِ
ال ْسـ َـا ِم
{إِ َّن ال ِّدي ـ َن ِع ْن ـ َد اللَّ ـ ِه الْ ِ ْسـ َـا ُم} [آل عم ـران ]19 :وقــال ســبحانه َ { :و َم ـ ْن يَبْتَ ـغِ َغـ ْ َ
اسيـ َن} [آل عمـران ]85 :وقــال أيضـاً { :الْيَـ ْو َم
ِدي ًنــا فَلَـ ْن يُ ْقبَـ َـل ِم ْنـ ُه َو ُهـ َو ِف ْال ِخـ َر ِة ِمـ َن الْ َخ ِ ِ
ـت لَ ُك ـ ُم ْ ِ
ال ْسـ َـا َم ِدي ًنــا } [املائــدة.]3 :
ـت َعلَ ْي ُك ـ ْم نِ ْع َم ِتــي َو َر ِضيـ ُ
ـت لَ ُك ـ ْم ِدي َن ُك ـ ْم َوأَتْ َ ْمـ ُ
أَكْ َملْـ ُ
وقــد حــرص اإلســام عــى حســن الجــوار ومراعــاة حقــوق الجــار ،فــكل فــرد يف اإلســام لــه
حقــوق وعليــه واجبــات ،وإن اهتــام اإلســام بحقــوق الجــار يعنــي تدريــب الفــرد عــى
التعامــل مــع املجتمــع الخارجــي بإيجابيــة ،فالجــار أول دائــرة بعــد األرسة واألهــل واألقــارب،
ألن الجــار هــو أول مــن يعطــي مشــاعر األمــن والطأمنينــة والتكافــل االجتامعــي يف األمــة،
إذا التــزم املســلمون بتعاليــم دينهــم ،كــا بينــت الســنة الرشيفــة األهميــة القصــوى لحســن
الجــوار ،وكيــف أن لهــا مكانتهــا وأهميتهــا عنــد اللــه ،واللــه الينظــر إىل جــار الســوء الــذي
يــؤذي جــاره ،كــا قــررت الســنة الرشيفــة أن اإلحســان إىل الجــار هــو رشط مــن رشوط
اإلميــان باللــه واليــوم اآلخــر ،كــا بــن هــدي الســنة الرشيفــة أن حرمــات الجــار مــن املــال
والعــرض والنفــس هــي مــن أشــد الحرمــات ،وذلــك ترهيب ـاً لــكل مــن تســول لــه نفســه
االعتــداء عــى تلــك الحرمــات ،كــا نجــد التحذيـرات الشــديدة ملــن ينتهــك هــذه الحقــوق،
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وملــا أصــاب األمــة مــن إهــال لحقــوق الجــار وواجباتــه ،الســيام أن أذيّــة الجــار كبــرة مــن
الكبائــر ال يلتفــت إليهــا أكــر أهــل زماننــا ،وال يــرون اإلحســان إىل الجــار وصلتــه الزمــة مــن
لــوازم الديــن ،لــذا يــؤذون جريانهــم بشــتى األذيــات ،وكأنهــم ال يعتقــدون أ ّن اإلحســان إليهــم
مــن الواجبــات ،ولقــد وىص جربيــل عليــه الســام بعــدم أذيتــه ،و نســوا أ ّن للجــار حقوقــا
عليهــم ،و لقــد تو ّعــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم املــؤذي جــاره بالوعيــد الشــديد،
لــذا رأيــت أن أجمــع بعــض النصــوص ال ّدالــة عــى وجــوب اإلحســان إىل الجــار ،وتبيــن
شــناعة أذيــة الجــار لينتبــه الغافــل ويتذكــر الحــازم بهديهــم وهــدي نبيهــم صــى اللــه عليــه
وســلم يف التعامــل مــع الجـران ،ويف هــذا البحــث يتنــاول الباحــث موضــوع ( رعايــة الحقــوق
وأثرهــا يف حفــظ حســن الجــوار ) .
أهمية الدراسة :
تتضح أهمية البحث من الجوانب التالية :
1.1أن اإلســام هــو أفضــل رشيعــة وأقــوم ديــن وأعــدل منهــج راعــى حقــوق
اإلنســان بصفــة عامــة وحقــوق الجــار عــى وجــه الخصــوص .
2.2إن دراســة هــذا املوضــوع تعــن عــى وضــع بعــض الحلــول للمشــكالت التــي
تنشــأ بســبب عــدم رعايــة حقــوق الج ـران .
3.3تعلــق املوضــوع بالكتــاب والســنة وهــا مصــدرا الترشيــع يف اإلســام ويرحــو
الباحــث أن يضــاف هــذا البحــث للجهــود التــي تخــدم القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة الرشيفــة ..
مشكلة الدراسة :
يســعى البحــث لإلجابــة عــى التســاؤال التــايل  :مــا أثــر رعايــة رعايــة الحقــوق يف
حفــظ حســن الجــوار ؟
أهداف الدراسة :
يهدف البحث إىل تحقيق األهداف اآلتية :
1.1بيان العناية برعاية الحقوق يف اإلسالم .
 2.الكشف عن مرشوعية رعاية حقوق الجار .
3.3التع ّرف عىل اآلثار املرتتبة عىل رعاية حقوق الجار .
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منهج االدراسة :
اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج الوصفــي االســتقرايئ يف جمــع األقــوال املختلفــة يف
املوضــوع ،ثــم املنهــج التحليــي ،وذلــك بتحليــل األقــوال والتعليــق عــى اآليــات واألحاديــث
حيــث قــام الباحــث بــاآليت :
1.1جمــع اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة ذات العالقــة مبوضــوع البحــث ،
ســواء كانــت داللتهــا رصيحــة أو متضمنــة .
2.2دراســة تلــك اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وتصنيفهــا تصنيفـاً موضوعيـاً
بحســب مباحــث الدراســة .
3.3الرجــوع إىل أشــهر كتــب التفســر ورشوح الســنة وأســلمها منهجـاً للوقــوف عــى
معنــى اآليــة أو الحديــث والتأكــد مــن صحــة االســتدالل واالســتنباط .
مفهوم رعاية الحقوق وبيان عناية اإلسالم بها :
الرعاية يف اللغة واصطالح العلماء :
قــال ابــن ســيده َ « :رعــا ُه يَ ْرعــا ُه َر ْعيــا ورِعايَ ـ ًة  :حفظــه  ،وكل مــن وىل أَمــر قــوم
()1
فَ ُه ـ َو َراعيهــم وهــم َر ِع َّيتُــه  :فَ ِعل َي ـ ٌة بِ َ ْعنــى َم ْف ُعــو ٍل َ ،وقــد اســرعاه اياهــم  :اســتحفظه «
ويف املعجــم الوســيط  « :رعــى الــيء رعيــا ورعايــة حفظــه ويف التنزيــل العزيــز
ــق ِر َعايَ ِت َهــا } [الحديــد ]27 :وراقبــه وتــوىل أمــره ولــه عهــده أو حرمتــه
َــا َر َع ْو َهــا َح َّ
{ف َ
الحظهــا وحفظهــا ويف التنزيــل العزيــز { َوال َِّذيـ َن ُهـ ْم ِلَ َمانَاتِ ِهـ ْم َو َع ْه ِد ِهـ ْم َرا ُعــونَ} [املؤمنــون:
 ، ]8و(أرعــت) األرض كــر رعيهــا أو مرعاهــا وعليــه أبقــى ورحمــه وإليــه اســتمع ويقــال فالن
ال يرعــى إىل قــول أحــد ال يلتفــت واملاشــية رعاهــا واللــه املاشــية أنبــت لهــا مــا ترعــاه وفالنــا
املــكان جعلــه لــه مرعــى وفالنــا ســمعه أصغــى إليــه واســتمع لكالمــه  ،و(راعــاه) مراعــاة
ورعــاء الحظــه وراقبــه يقــال راعــى األمــر راقــب مصــره ونظــر يف عواقبــه وحفظــه وأبقــى
عليــه «(. )2وقــال ســلطان العلــاء العــز بــن عبــد الســام  « :ورعايــة الــيء حفظــه مــن
الفوات والنقصان «( )3وجــاء يف الفــروق اللغويــة  « :أمــا الْفــرق الَّـ ِـذي يعــرف مــن ِج َهــة
ا ْع ِت َبــار النقيــض فكالفــرق بَــن ال ِْح ْفــظ َوال ِّر َعايَــة َو َذلِـ َـك أَن نقيــض ال ِْح ْفــظ اإلضاعــة ونقيــض
ال ِّر َعايَــة اإلهــال َولِ َه ـذَا يُ َقــال للامشــية إِذا مل يكــن لَ َهــا َراع همــل واإلهــال َمــا يُ ـ َؤ ِّدي إِ َل
ـيء لِئَـ َّـا ي ْهلــك َوال ِّر َعايَــة فعــل
اإلضاعــة فعــى َه ـذَا يكــون ال ِْح ْفــظ َورصف املــكاره َعــن الـ َّ ْ
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السـ َبب الَّـ ِـذي يــرف ِبـ ِه املــكاره َعنـ ُه «( . )4وقــال الراغــب األصفهــاين  « :الرعــي يف األصــل:
َّ
حفــظ الحيــوان ،إمــا بغذائــه الحافــظ لحياتــه ،وإمــا بــذب العــدو عنــه .يقــال :رعيتــه ،أي:
حفظتــه ،وأرعيتــه :جعلــت لــه مــا يرعــى .والرعــي :مــا يرعــاه ،واملرعــى :موضــع الرعــي ،قــال
تعــاىل{ :كُلُــوا َوا ْر َع ـ ْوا أَنْ َعا َم ُك ـ ْم} [طــه ، ]54 :وقــال تعــاىل { :أَ ْخ ـ َر َج ِم ْن َهــا َما َء َهــا َو َم ْر َعا َهــا }
[النازعــات ، ]31 :وجعــل الرعــي والرعــاء للحفــظ والسياســة  ،قــال تعــاىل{ :فَـ َـا َر َع ْو َهــا َحـ َّـق
ِر َعايَ ِت َهــا } [الحديــد ، ]27 :أي :مــا حافظــوا عليهــا حــق املحافظــة .ويســمى كل ســائس لنفســه
أو لغــره راعي ـاً»( ، )5ومــا ســبق يالحــظ الباحــث اتفــاق العلــاء عــى مفهــوم الرعايــة يف
اللغــة واالصطــاح فهــي تــأيت مبعنــى حفــظ الشــئ وعــدم التفريــط فيــه .
تعريف الحقوق لغة واصطالحاً :
قــال الجوهــري  « :الحــق :خــاف الباطــل  ،والحــق :واحــد الحقــوق « ( . )6وقــال
ابــن منظــور  « :الحــق :نقيــض الباطــل  ،وجمعــه حقــوق وحقــاق « ( ، )7إذا ً فالحقــوق جمــع
حــق  ،والحــق لــه إطالقــات عديــدة يف اللغــة  ،منهــا مــا ذكــره الفــروز آبــادي حيــث قــال
 « :الحــق :مــن أســاء اللــه تعــاىل أو صفاتــه  ،والقــرآن  ،وضــد الباطــل  ،واألمــر املقــي ،
والعــدل  ،واإلســام  ،واملــال  ،وامللــك  ،واملوجــود الثابــت  ،والصــدق  ،واملــوت  ،والحــزم ،
ـص منــه وحقيقــة األمــر وقولهــم  :عنــد حـ ِّـق لقاحهــا ويكــر
وواحــد الحقــوق وال َح َّقـ ُة أخـ ُ
أي حــن ثبــت ذلــك فيهــا « ( . )8ومــن خــال مــا تقــدم مــن معــانٍ لهــذه املفــردة «الحــق» ،
ميكــن القــول بــأن املعنــى اللغــوي األقــرب ملوضــوع البحــث مــن تلــك اإلطالقــات  ،هــو أن
«الحــق» معنــاه :األمــر الواجــب  ،والــيء الثابــت  .ويــدل عــى صحــة هــذا اإلطــاق اللغــوي
 ،قــول الجوهــري  « :وحــق الــيء ِ
يحـ ُّـق بالكــر  ،أي وجــب  ،وأحققــت الــيء  ،أي أوجبتــه
 ،واســتحققته  ،أي اســتوجبته « ( )9ويؤيــده قــول ابــن منظــور  « :وحــق الــيء يحـ ُّـق  ،بالكرس
 ،حقـاً :أي وجــب ... ،واســتحق الــيء :اســتوجبه )( . )10والحــق :خــاف الباطــل  ،وهــو مصــدر
حــق الــيء مــن بــايب رضب وقتــل إذا وجــب وثبــت  ،ولهــذا يقــال ملرافــق الــدار حقوقهــا
وفــان حقيــق بكــذا مبعنــى خليــق وهــو مأخــوذ مــن الحــق الثابــت «( . )11وقــال املنــاوي « :
الحــق لغــة :الثابــت الــذي ال يســوغ إنــكاره « (. )12وتطلــق «الحقــوق» اصطالحـاً عــى معــان
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عــدة  ،وباعتبــارات مختلفــة  ،وترجــع تلــك اإلطالقــات إىل معنيــن أساســن :
1.1املعنــى األول باعتبــار مادتهــا فتكــون هــي :مجموعــة القواعــد والنصــوص
الترشيعيــة التــي تنظــم عــى ســبيل اإللـزام عالئــق النــاس مــن حيــث األشــخاص
واألمــوال( ، )13وهــي بهــذا املعنــى تقــارب معنــى (الحكــم) يف اصطــاح
األصوليــن( ، )14ومعنــى (القانــون) يف اصطــاح القانونيــن(. )15
2.2املعنــى الثــاين باعتبــار أثرهــا ومــن تجــب لــه  ،فتكــون هــي :املطلــب الــذي
يجــب ألحــد عــى غــره( .)16وهــي بهــذا املعنــى تقــارب تعريــف «الحكــم»
يف اصطــاح الفقهــاء(. )17وقــد عــرف «الحــق» مبعنــاه العــام بأنــه  :اختصــاص
يقــرر بــه الــرع ســلطة أو تكليفــاً(. )18وقــال الجرجــاين  (:الحــق يف اللغــة
هــو الثابــت الــذي ال يســوغ إنــكاره  ،ويف اصطــاح أهــل املعــاين هــو الحكــم
املطابــق للواقــع  ,و يطلــق عــى األقــوال والعقائــد واألديــان واملذاهــب
باعتبــار اشــتاملها عــى ذلــك )(. )19
بيان العناية برعاية الحقوق يف اإلسالم :
لعــل مــن نعمــة اللــه عــى أمــة الرســالة الخامتــة الخالــدة ،التــي اصطفاهــا اللــه
لوراثــة الكتــاب واالضطــاع مبســؤولية مــا انتهــت إليــه النبــوة تاريخ ًيــا ،أن وحــي الســاء
الــذي هــو مصــدر املعرفــة األســاس ،مل يتعــرض للتفاصيــل والجزئيــات بشــكل عــام ،بــل نــاط
ذلــك بالعقــل الــذي ميــارس االجتهــاد ووضــع الربامــج واآلليــات ،يف إطــار معرفــة الوحــي ،التي
اكتفــت بوضــع القيــم الضابطــة للمســرة ،واملعايــر املطلوبــة للتقويــم واملراجعــة والقيــاس
للفعــل البــري ،املصوبــة للمســرة ،ومــن لــوازم ذلــك امتــاك القــدرة عــى االســتجابة لتطــور
الحيــاة ،واحـرام العقــل البــري ،ومنحــه الحريــة واإلرادة التــي بهــا يتحقــق تكريــم اإلنســان
وتكليفــه ومســؤوليته.
فالقيــم ،ومصدرهــا معرفــة الوحــي ،وهــي معصومــة عــن الخطــأ ،ويعتــر مــن
خصائصهــا الخلــود ،تشــكل أطــ ًرا مرجعيــة؛ والربامــج املؤطــرة بالقيــم ،ومصدرهــا معرفــة
العقــل ،ويجــري عليهــا الصــواب والخطــأ ،وتعتــر مــن وســائل تحقيــق الخلــود ،منــوط بهــا
توفــر االســتجابة لتطــور الحيــاة( .)20وتبقــى الغايــة األســاس أو املقصــد األســاس مــن إرســال
الرســل وإن ـزال القيــم هــو إلحــاق الرحمــة بالعاملــن وتحقيــق ســعادة اإلنســان يف دنيــاه
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وآخرتــه ،قــال تعــاىلَ { :و َمــا أَ ْر َس ـلْ َن َاك إِ َّل َر ْح َم ـ ًة لِلْ َعالَ ِم ـ َن } [األنبيــاء ، ]107 :ويــكاد يكــون
املنطلــق أو املحــور الرئيــس لتحقيــق هــذه الســعادة وإلحــاق الرحمــة وتوفــر الحقــوق ،التي
تحفــظ إنســانية اإلنســان وتحمــي كرامتــه ،يتمثــل يف إيقــاف تألــه البــر بعضهــم عــى بعض،
وعــدم القبــول بــأن يكــون اإلنســان املخلــوق مصـــد ًرا لوضــع القيــم لآلخريــن املخلوقــن مثله،
را للتألــه عليهــم والترشيــع لهــم والرتفــع عنهــم( .)21والوضــع
حتــى ال تتحــول لتصبــح ج ـ ً
الطبيعــي والســوي هــو أن تكــون العنايــة باإلنســان  -مــن حيــث هــو إنســان  -أســبق وأكــر
مــن العنايــة بحقــوق اإلنســان ،ألن هــذه الحقــوق إمنــا أضيفــت لإلنســان واســتحقها ،لكونــه
إنســانًا ،وليــس ألنــه كائــن مــن الكائنــات ومخلــوق مــن املخلوقــات ،وإال لوجــب أن نتحــدث
بنفــس املنطــق وبنفــس الدرجــة عــن حقــوق الحيــوان ،وحقــوق الحيتــان ،وحقــوق الشــجر
والحجــر  ،فالعنايــة باإلنســان قبــل حقــوق اإلنســان هــي التــي تســمح لنــا أوالً بتحديــد
ســبب هــذا االمتيــاز ،وثان ًيــا تجعلنــا نصــون ســبب هــذا االمتيــاز ونحافــظ عليــه ،ورمبــا
نحســنه ونرقيــه ،وتجعلنــا ثالثًــا نوجــه حقــوق اإلنســان مبــا يتــاءم وال يتعــارض مــع هــذا
االمتيــاز الــذي هــو ســبب وجــود حقــوق اإلنســان ،حتــى ال نكــون كمــن يتمســك بالربــح
ويضيــع رأس املــال ،بــل نجعــل الربــح يعــزز رأس املــال وينميــه( .)22ويــدل االســتقراء والبحــث
والدراســة والتأمــل بــأن الــرع الحنيــف جــاء لتحقيــق مصالــح النــاس الرضوريــة والحاجيــة
والتحســينية ،وأن األحــكام الرشعيــة كلهــا إمنــا رشعــت لتحقيــق هــذه املصالــح ،وأنــه مــا مــن
حكــم رشعــي إال قصــد بــه تحقيــق أحــد هــذه املصالــح أو أكــر ،بحيــث يكفــل الترشيــع
جميــع املصالــح بأقســامها الثالثــة.
وكان منهج التشريع اإلسالمي لرعاية هذه املصالح باتباع طريقني أساسيني:
ـ األول :ترشيع األحكام التي تؤمن تكوين هذه املصالح وتوفر وجودها.
ـ الثــاين :ترشيــع األحــكام التــي تحفــظ هــذه املصالــح وترعاهــا وتصونهــا ،ومتنــع
االعتــداء عليهــا أو اإلخــال بهــا ،وتؤمــن الضــان والتعويــض عنهــا عنــد إتالفهــا أو االعتــداء
عليهــا ،وبذلــك تصــان حقــوق اإلنســان ،وتحفــظ ،وينعــم النــاس بهــا ،ويتمتـــعون بإقرارهــا
عمل ًيــا يف الحيــاة .ومــن يتأمــل الكتــاب والســنة يجــد الكثــر مــن الشــواهد التــي تتضمــن
حقوقــاً ومطالــب وواجبــات  ،أُمــر بهــا املســلم عــى ســبيل اإللــزام برعايتهــا  ،وجــاءت
لتنظيــم عالقــات النــاس فيــا بينهــم مــن النواحــي املختلفــة  ،فقــد أشــارت اآليــات إىل بعــض
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حقــوق أصنــاف مــن النــاس كالوالديــن والقرابــة واليتامــى واملســاكني والجــار القريــب والجــار
الغريــب والصاحــب الصديــق واملســافر املنقطــع والعبيــد واإلمــاء  ،فلــكل صنــف مــن هــؤالء
حقــوق خاصــة بــه  ،أشــر إليهــا بإجــال يف اآليــات التــي منهــا :
آيــات الوصايــا العــر يف آخــر ســورة األنعــام  ،وهــي قولــه تعــاىل {قُـ ْـل تَ َعالَـ ْوا أَتْـ ُـل
ُشكُــوا ِب ـ ِه شَ ـ ْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْــنِ إِ ْح َســانًا َولَ تَ ْقتُلُــوا أَ ْو َل َدكُ ـ ْم ِم ـ ْن
َمــا َح ـ َّر َم َربُّ ُك ـ ْم َعلَ ْي ُك ـ ْم أَلَّ ت ْ ِ
إِ ْمـ َـاقٍ نَ ْح ـ ُن نَ ْر ُزقُ ُك ـ ْم َوإِيَّا ُه ـ ْم َولَ ت َ ْق َربُــوا الْ َف َو ِ
ـش َمــا ظَ َه ـ َر ِم ْن َهــا َو َمــا بَطَ ـ َن َولَ ت َ ْقتُلُــوا
احـ َ
ـس الَّ ِتــي َح ـ َّر َم اللَّ ـ ُه إِلَّ بِالْ َحـ ِّـق َذلِ ُك ـ ْم َو َّصاكُ ـ ْم ِب ـ ِه لَ َعلَّ ُك ـ ْم تَ ْع ِقلُــونَ} [األنعــام. ]151 :
ال َّن ْفـ َ
ـى َربُّـ َـك أَلَّ ت َ ْع ُبـ ُدوا
ومثلهــا أيضـاً وصايــا ســورة اإلرساء ابتــداء مــن قولــه تعــاىل { َوقَـ َ
ـر أَ َح ُد ُهـ َـا أَ ْو كِ َل ُهـ َـا فَـ َـا ت َ ُقـ ْـل لَ ُهـ َـا
إِ َّل إِيَّــا ُه َوبِالْ َوالِ َديْــنِ إِ ْح َســانًا إِ َّمــا يَ ْبلُ َغ ـ َّن ِع ْن ـ َد َك الْ ِكـ َ َ
ـاح ال ـذ ُِّّل ِم ـ َن ال َّر ْح َم ـ ِة َوقُـ ْـل
أُ ٍّف َولَ ت َ ْن َه ْر ُهـ َـا َوقُـ ْـل لَ ُهـ َـا قَ ـ ْولً كَ ِرميًــا * َوا ْخ ِفـ ْ
ـض لَ ُهـ َـا َج َنـ َ
ـان َص ِغ ـ ًرا * َربُّ ُك ـ ْم أَ ْعلَ ـ ُم بِ َــا ِف نُف ِ
ُوس ـ ُك ْم إِ ْن تَكُونُــوا َصالِ ِح ـ َن فَ ِإنَّ ـ ُه
َر ِّب ا ْر َح ْم ُهـ َـا كَـ َـا َربَّ َيـ ِ
كَا َن لِ ْلَ َّوا ِب ـ َن َغ ُفــو ًرا * َو ِ
الس ـبِيلِ َولَ تُ َب ـ ِّذ ْر تَ ْب ِذي ـ ًرا * إِ َّن
آت ذَا الْ ُق ـ ْر َب َح َّق ـ ُه َوالْ ِم ْس ـ ِك َني َوابْـ َن َّ
الْ ُم َب ِّذرِيـ َن كَانُــوا إِ ْخـ َوا َن الشَّ ـ َي ِاط ِني َوكَا َن الشَّ ـ ْيطَا ُن لِ َربِّـ ِه كَ ُفــو ًرا } [اإلرساء ]27 - 23 :إىل قولــه
{ ك ُُّل َذلِـ َـك كَا َن َس ـيِّئُ ُه ِع ْن ـ َد َربِّـ َـك َم ْك ُرو ًهــا } [اإلرساء.]38 - 23 :
رعاية حقوق الجار واآلثار املرتتبة عليها :
تعريف الجار لغة واصطالحا :
تعريف الجار لغ ًة:
الجــار مــن يقــرب مســكنه منــك وهــو مــن األســاء املتضايفــة؛ فــإن الجــار ال يكــون
جــارا لغــره إال وذلــك الغــر جــار لــه كاألخ والصديــق ،وملــا اســتعظم حــق الجــار عقــا ورشعــا
عــر عــن كل مــن يعظــم حقــه أو يســتعظم حــق غــره بالجــار ،قــال تعــاىلَ { :والْ َجــا ِر ِذي الْ ُقـ ْر َب
} [النســاء ]36 :وقــد تصــور مــن الجــار معنــى القــرب فقيــل ملــن يقــرب مــن غــره جــاره
وجــاوره ،وتجــاور (معــه) قــال تعــاىل{ :ثُـ َّم لَ يُ َجا ِو ُرون ََك ِفي َهــا إِلَّ قَلِيـ ًـا} [األحـزاب ]60 :وباعتبار
القــرب قيــل :جــار عــن الطريــق (أي مل يلتزمــه وإمنــا انحــرف قريبــا منــه)( ، )23ويقــال اســتجرته
فأجــارين ،وباعتبــار القــرب قيــل جــار عــن الطريــق ،ثــم جعــل ذلــك أصــا يف العــدول عــن كل
حــق فبنــى منــه الجــور ،قــال تعــاىلَ { :و ِم ْن َهــا َجائِـ ٌر} [النحــل ، ]9 :أي عــادل عــن املحجــة ،وقــال
بعضهــم الجائــر مــن النــاس هــو الــذى مينــع مــن التـزام مــا يأمــر بــه الــرع(.)24
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أورد ابــن منظــور يف لســانه  :قولــه :والجــا ُر الــذي يُجــا ِو ُرك ،وجــا َو َر الرجـ َـل ُمجــا َو َر ًة
و ِجــوارا ً و ُجــوارا ً ،والكــر أَفصــح أي ســاكَ َن ُه ،ويف حديــث أُم َز ْرع ِمـ ْـل ُء كِســائها وغَيـ ُظ جا َرتهــا،
ـر ُة مــن امل ُجــاورة بينهــا :أَي أَنهــا تَـ َرى ُح ْسـ َنها فَتَ ِغيظُهــا بذلــك ،وجــا ُر َك الــذي
والجــارة الـ َّ َّ
ـت ،والجــا ُر ال ِّنقِّيــح
ـت بَ ْيـ َ
يُجــا ِو ُرك ،وال َجمــع أَ ْجــوا ٌر و ِجـ َر ٌة و ِجـرانٌ ،والجــا ُر الــذي يُجــا ِو ُرك بَ ْيـ َ
الشيـ ُـك يف ال َعقــار ،والجــا ُر امل ِ
ُقاسـ ُم ،والجــار الحليــف ،والجــار النــارص،
هــو الغريــب ،والجــار َّ ِ
والجــار الرشيــك يف التجــارة ،والجــارة امــرأَة الرجــل وهــو جا ُرهــا ألَنــه ُم ْؤتَ َـ ٌر عليهــا(.)25
ثانياً  :تعريف الجار اصطالحاً
امتثــال الوصيــة بالجــار بإيصــال رضوب اإلحســان إليــه بحســب الطاقــة .كالهديــة،
والســام وطالقــة الوجــه عنــد لقائــه ،وتفقــد حالــه ،ومعاونتــه فيــا احتــاج إليــه ،إىل غــر
ذلــك .وكــف أســباب األذى عنــه عــى اختــاف أنواعــه حســية كانــت أو معنويــة(. )26
قــال ابــن حجــر :واســم الجــار يشــمل املســلم والكافــر ،والعابــد والفاســق ،والصديق
والعــدو ،والغريــب والبلــدي ،والنافــع والضــار ،والقريــب واألجنبــي واألقــرب دارا واألبعــد ،وله
مراتــب بعضهــا أعــى مــن بعــض ،فأعالهــا مــن اجتمعــت فيــه الصفــات األول كلهــا ثــم أكرثها
وهلــم جـرا إىل الواحــد ،وعكســه مــن اجتمعــت فيــه الصفــات األخــرى كذلــك ،فيعطــى كل
حقــه بحســب حالــه( ،)27وقــال القرطبــي :الجــار يطلــق ويـراد بــه الداخــل يف الجــوار ،ويطلــق
ويـراد بــه املجــاور يف الــدار وهــو األغلــب(. )28
حد الجوار:
اختلــف يف حــد الجــوار :فجــاء عــن عــي ريض اللــه عنــه «مــن ســمع النــداء فهــو
جــار»  ،وقيــل «مــن صــى معــك صــاة الصبــح يف املســجد فهــو جــار»  ،وعــن عائشــة ريض
اللــه عنهــا «حــد الجــوار أربعــون دارا مــن كل جانــب»( . )29وقــال ابــن حجــر  :والجــار
القريــب :مــن بينهــا قرابــة والجــار الجنــب بخالفــه وهــذا قــول األكــر ،وأخرجــه الطــري
بســند حســن عــن ابــن عبــاس ،وقيــل الجــار القريــب :املســلم والجــار الجنــب غــره وأخرجــه
أيضــا الطــري عــن نــوف البــكايل أحــد التابعــن(. )30
مشروعية رعاية حقوق الجار :
وردت بعــض اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة يف «حــق الجــار» منهــا( : )31قولــه
ُشكُــوا ِب ـ ِه شَ ـيْئًا َوبِالْ َوالِ َديْــنِ إِ ْح َســانًا َو ِبـ ِـذي الْ ُق ـ ْر َب َوالْيَتَا َمــى
تعــاىل َ { :وا ْعبُ ـ ُدوا اللَّ ـ َه َولَ ت ْ ِ
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الص ِ
الســبِيلِ َو َمــا
ــب بِالْ َج ْن ِ
اح ِ
َوالْ َم َســا ِك ِني َوالْ َجــا ِر ِذي الْقُــ ْر َب َوالْ َجــا ِر الْ ُج ُن ِ
ــب َو َّ
ــب َوابْــنِ َّ
ـال فَ ُخــو ًرا } [النســاء . ]36 :وعــن أيب ذر ريض
ـب َمـ ْن كَا َن ُم ْختَـ ً
َملَ َكـ ْ
ـت أَ ْ َيانُ ُكـ ْم إِ َّن اللَّـ َه َل يُ ِحـ ُّ
اللــه عنــه قــال :إن خليــي صــى اللــه عليــه وســلم أوصــاين« :إذا طبخــت مرقــا فأكــر مــاءه.
ثــم انظــر أهــل بيــت مــن جريانــك ،فأصبهــم منهــا مبعــروف»( . )32وعــن أيب هريــرة  قــال:
قــال رســول اللــه « :مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم االخــر فــا يــؤذ جــاره ،ومــن كان يؤمــن
باللــه واليــوم اآلخــر فليكــرم ضيفــه ،ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر فليقــل خ ـرا أو
ليصمــت»(. )33
قــال العلــاء« :الجـران ثالثــة :جــار لــه حــق واحــد ،وجــار لــه حقــان ،وجار لــه ثالثة
حقــوق  ،فالجــار الــذي لــه ثالثــة حقــوق هــو الجــار املســلم ذو الرحــم ،فلــه حــق الجــوار،
وحــق اإلســام ،وحــق الرحــم ،وأمــا الــذي لــه حقــان فالجــار املســلم .لــه حــق الجــوار وحــق
اإلســام .وأمــا الــذي لــه حــق واحــد فالجــار املــرك ،وجــاء بذلــك حديــث لكنــه ضعيــف،
وهــذا التقســيم موافــق ملــا جــاءت بــه اآليــات واألحاديــث بالنســبة لحــق املســلم وحــق
القريــب وحــق الجــار ،كــا أنــه موافــق للتقســيم العقــي االســتقرايئ وعــى هــذا فللجــار
الكافــر مهــا كان كفــره حــق الجــوار يف اإلحســان إليــه وتــرك إيذائــه ( . )34وقــال القرطبــي :
«فالوصــاة بالجــار مأمــور بهــا منــدوب إليهــا (أي مرغــب فيهــا) مســلام كان أو كاف ـرا وهــو
الصحيــح»( .)35وقــال ابــن حجــر« :ويفــرق الحــال يف ذلــك بالنســبة للجــار الصالــح وغــر
الصالــح :والــذي يشــمل الجميــع إرادة الخــر لــه ،وموعظتــه بالحســنى ،والدعــاء لــه بالهدايــة،
وتــرك اإلرضار لــه إال يف املوضــع الــذي يجــب فيــه اإلرضار لــه بالقــول والفعــل ،والــذي يخــص
الصالــح هــو جميــع مــا تقــدم ،وغــر الصالــح كفــه عــن الــذي يرتكبــه بالحســنى عــى حســب
مراتــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ويعــظ الكافــر بعــرض اإلســام عليــه ويبــن
محاســنه ،والرتغيــب فيــه برفــق ،ويعــظ الفاســق مبــا يناســبه بالرفــق أيضــا ويســر عليــه زللــه
عــن غــره ،وينهــاه برفــق ،فــإن أفــاد فيــه وإال فيهجــره قاصــدا تأديبــه عــى ذلــك مــع إعالمــه
بالســبب ليكــف»( . )36وقــال الغ ـزايل « ميــن املســكن ســعته وحســن جــوار أهلــه ،وشــؤمه
ضيقــه وســوء جــوار أهلــه»( ، )37وقــال« :وجملــة حــق الجــار :أن يبــدأه بالســام ،وال يطيــل
معــه الــكالم ،وال يكــر عــن حالــه الســؤال ،ويعــوده يف املــرض ويعزيــه يف املصيبــة ،ويقــوم
معــه يف العـزاء ،ويهنئــه يف الفــرح ،ويظهــر الرشكــة يف الــرور معــه ،ويصفــح عــن زالتــه ،وال

180

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

د .صالح عبد القادر علي

يتطلــع مــن الســطح إىل عوراتــه ،وال يضايقــه يف وضــع الجــذع عــى جــداره ،وال يف مصــب
املــاء يف ميزابــه ،وال يف مطــرح الـراب يف فنائــه ،وال يضيــق طرقــه إىل الــدار ،وال يتبعــه النظــر
فيــا يحملــه إىل داره ،ويســر مــا ينكشــف لــه مــن عوراتــه ،وينعشــه مــن رصعتــه إذا نابتــه
نائبــة ،وال يغفــل عــن مالحظــة داره عنــد غيبتــه ،وال يســمع عليــه كالمــا ،ويغــض بــره عــن
حرمتــه ،وال يديــم النظــر إىل خادمتــه ،ويتلطــف بولــده يف كلمتــه ،ويرشــده إىل مــا يجهلــه
مــن أمــر دينــه ودنيــاه»(. )38
اآلثار املرتتبة على رعاية حقوق الجار :
()39
من اآلثار التي ترتتب على رعاية حقوق الجار :
( )1رعاية حق الجار من كمال اإليمان وحسن اإلسالم :
عــن أيب هريــرة عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال  ( :مــن كان يؤمــن باللــه
واليــوم اآلخــر فليقــل خـرا أو ليصمــت ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر فليكرم جــاره ومن
كان يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر فليكــرم ضيفــه) (. )40وعــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي  قــال:
( ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه ( أو قــال لجــاره ) مــا يحــب لنفســه ) (. )41
قولــه ( ال يؤمــن أحدكــم ) قــال العلــاء رحمهــم اللــه معنــاه ال يؤمــن اإلميــان التــام
وإال فأصــل اإلميــان يحصــل ملــن مل يكــن بهــذه الصفــة(. )42
( )2رعاية حق الجار سبب من أسباب دخول الجنة :
عــن أيب هريــرة أن رســول اللــه  قــال  ( :ال يدخــل الجنــة مــن ال يأمــن جــاره
بوائقــه )( ، )43قــال النــووي  « :ويف معنــى ( ال يدخــل الجنــة ) جوابــان يجريــان يف كل ما أشــبه
هــذا أحدهــا أنــه محمــول عــى مــن يســتحل اإليــذاء مــع علمــه بتحرميــه فهــذا كافــر ال
يدخلهــا أصــا والثــاين معنــاه جـزاؤه أن ال يدخلهــا وقــت دخــول الفائزيــن إذا فتحــت أبوابهــا
لهــم بــل يؤخــر ثــم قــد يجــازى وقــد يعفــى عنــه فيدخلهــا أوالً «( . )44وعــن أيب هريــرة رىض
اللــه تعــاىل عنــه يقــول قيــل لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إن فالنــة تصــي الليــل
وتصــوم النهــار ويف لســانها يشء يــؤذي جريانهــا ســليطة قــال ال خــر فيهــا هــي يف النــار ) (. )45
( )3حسن العالقة بني الجريان ترضي اهلل عز وجل :
لقــد قــرن اللــه تبــارك وتعــاىل بــن حقــه وبــن حقــوق العبــاد التــي منهــا حــق الجــار
ُشكُــوا
وهــذا فيــه بيــان أهميتــه وعظــم حــق الجــار :قــال تبــارك وتعــاىل َ { :وا ْعبُـ ُدوا اللَّـ َه َو َل ت ْ ِ
ِبـ ِه شَ ـ ْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْــنِ إِ ْح َســانًا َو ِبـ ِـذي الْ ُقـ ْر َب َوالْ َيتَا َمــى َوالْ َم َســاكِ ِني َوالْ َجــا ِر ِذي الْ ُقـ ْر َب َوالْ َجــا ِر
الص ِ
ـب } [النســاء. ]36 :
ـب بِالْ َج ْنـ ِ
احـ ِ
الْ ُج ُنـ ِ
ـب َو َّ
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( )4عدم رعاية حق الجار من أسباب تخاصم الجريان يوم القيامة :
عــن عقبــة بــن عامــر عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال  ( :أول خصمــن يــوم
القيامــة جــاران )( ، )46وعــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
قــال  ( :كــم مــن جــار متعلــق بجــاره يــوم القيامــة فيقــول  :يــا رب هــذا أغلــق بابــه دوين
فمنــع معروفــه ) ( . )47واآليــات واألحاديــث التــي وردت يف هــذا البحــث تبــن حــق الجــار
عــى جــاره وأنــه حــق نفيــس يجــب أن يعتنــى بــه  ،ولكــن املتأمــل يف أحــوال الج ـران يف
هــذه األزمنــة إال مــن رحــم اللــه ليجــد البــون الشاســع بــن حالهــم وحــال الجـران يف الســابق
مــن تكاتــف وتكافــل ومحبــة ووئــام وكل ذلــك يرجــع يف نظــر الباحــث إىل ضعــف الــوازع
الدينــي ,,التســابق يف مضــار املاديــات وعــدم رعايــة الحقــوق .
الخاتمة :
امتــاز اإلســام برعايــة الحقــوق كافــة ومــن ضمنهــا حقــوق الجــوار وتضمــن رعايــة
هــذه الحقــوق ســامة األمــن االجتامعــي املتمثــل وهــو مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية
لذلــك وردت الكثــر مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الدالــة عــى مرشوعيــة رعايــة
حقــوق الجــار التــي ترجــع إىل أربعــة أصــول وهــي كــف األذى عنــه وحاميتــه واإلحســان إليــه
ومقابلــة جفــاءه (خشــونته) بالحلــم والصفــح  ،ومــن أســباب تدهــور العالقــة بــن الج ـران
ضعــف الــوازع الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن
مــن ســلف األمــة والجهــل بحقــوق الج ـران مــن هنــا جعــل اإلســام رعايــة هــذه الحقــوق
مــن كــال اإلميــان وحســن اإلســام ومــن أهــم أســاب تقويــة العالقــة بــن الج ـران كــف
األذى فــاألذى بغــر حــق محــرم وأذيــة الجــار أشــد تحرميـاً وحاميــة الجــار ســواء كان ذلــك يف
عرضــه أو بدنــه أو مالــه أو نحــو ذلــك .
النتائج :
من أهم نتائج البحث :
−حقــوق الجــار يف اإلســام ترجــع إىل أربعــة أصــول وهــي كــف األذى عنــه
وحاميتــه واإلحســان إليــه ومقابلــة جفــاءه (خشــونته) بالحلــم والصفــح .
−مــن آداب العــرة حســن الجــوار وأن يأمنــك جــارك يف أســبابه يف نفســه
ودينــه ومالــه وولــده وال تؤذيــه بلســانك أيضــا وال تحســده يف يشء مــن أحوالــه
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وأشــفق عليــه وعــى أهلــه وولــده كشــفقتك عــى نفســك وأهلــك واحفــظ
مالــه كحفظــك مالــك .
−مــن أســباب تدهــور أحــوال بعــض الجـران مــع بعضهــا البعــض ضعــف الوازع
الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن مــن
ســلف األمــة والجهــل بحقــوق الج ـران والتســابق يف مضــار املاديــات فنــي
املــرء أهلــه ومــن تنــاىس أهلــه فجــاره بالقطيعــة أوىل عنــده مــن الرحــم .
−مــن اآلثــار التــي ترتتــب عــى رعايــة حقــوق الجــار أن رعايــة هــذه الحقــوق
مــن كــال اإلميــان وحســن اإلســام وهــي ســبب مــن أســباب دخــول الجنــة
كــا أن حســن العالقــة بــن الجـران تــريض اللــه عــز وجــل كــا أن عــدم رعايــة
هــذه الحقــوق مــن أســباب تخاصــم الج ـران يــوم القيامــة .
−مــن أهــم أســاب تقويــة العالقــة بــن الج ـران كــف األذى فــاألذى بغــر حــق
محــرم وأذيــة الجــار أشــد تحرمي ـاً وحاميــة الجــار ســواء كان ذلــك يف عرضــه
أو بدنــه أو مالــه أو نحــو ذلــك واإلحســان إىل الجــار بالقــول أو الفعــل فمــن
اإلحســان إىل الجــار تعزيتــه عنــد املصيبــة وتهنئتــه عنــد الفــرح وعيادتــه عنــد
املــرض ومبادرتــه بالســام وطالقــة الوجــه عنــد لقائــه.
التوصيات :
−رضورة تفقد الجريان واإلحسان إليهم وكف األذى عنهم .
−رضورة مشاركة الجريان يف الرساء والرضاء .
−العنايــة بدراســة مثــل هــذه املوضوعــات التــي تســاعد يف رتــق
النســيج االجتامعــي .
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املصادر واملراجع :
(((1أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس  :املحكــم واملحيــط األعظــم،
تحقيــق :عبــد الحميــد هنــداوي  ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــب العلميــة –
بــروت 1421 ،هـــ  2000 -م .
	) (2أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهـران
العســكري  :الفــروق اللغويــة  ،حققــه وعلــق عليــه :محمــد إبراهيــم ســليم ،دار
العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع ،القاهــرة – مــر  .أحمــد الريســوين وآخــرون،
حقــوق اإلنســان ( محــور مقاصــد الرشيعــة )  ، :سلســلة كتــاب األمــة  ،العــدد
 - 87محـــرم 1423هـــ  -الســنة الثانيــة والعرشون .
(((3أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين  :فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري  ،دار
املعرفــة  -بــروت  1379 ،هـــ .
	) (4أحمــد بــن محمــد بــن عــي املقــري الفيومــي  :املصبــاح املنــر يف غريــب
الــرح الكبــر للرافعــي  ,املكتبــة العلميــة – بــروت .
(((5إســاعيل بــن حــاد الجوهــري  :الصحــاح ( تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )،
الطبعــة الثالثــة  ،دار العلــم للماليــن  ،تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار1984م .
(((6أحمــد الزيــات وآخــرون  :املعجــم الوســيط  ،تحــت إرشاف مجمــع اللغــة
العربيــة بالقاهــرة  ،دار الدعــوة .
(((7الجرجــاين عــي بــن محمــد بن عــي  ،التعريفــات  ، ،تحقيــق  :إبراهيــم األبياري،
الطبعــة األوىل  ،دار الكتــاب العــريب – بريوت 1405 ،هـ .
(((8الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه أبــو عبــد اللــه النيســابوري  ،املســتدرك عــى
الصحيحــن  ،تحقيــق  :مصطفــى عبــد القــادر عطــا  ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــب
العلميــة – بــروت 1990 – 1411 ،م .
	) (9حســن أيــوب  ،الســلوك االجتامعــي يف االســام  ،الطبعــة الرابعــة  ،بــروت ،دار
النــدوة الجديــدة  1403 ،هـ .
((1(1الحســن بــن محمــد الراغــب األصفهــاين :املفــردات يف غريــب القــرآن  ،دار
املعرفــة بــروت .
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((1(1ســليامن بــن أحمــد الطـراين  ،املعجــم الكبــر  ،تحقيــق محمــد بــن عبــد املجيــد
الســلفي  ،مكتبــة ابــن تيميــة القاهــرة.
((1(1الصنعــاين محمــد بــن إســاعيل األمــر الكحــاين  ،ســبل الســام  ،الطبعــة
الرابعــة  ،مكتبــة مصطفــى البــايب الحلبــي 1379 ،هـــ1960 /م .
((1(1عبــد الوهــاب خــاف  ،علــم أصــول الفقــه  ،الطبعــة الثامنــة  ،مكتبــة الدعــوة -
شــباب األزهــر (عــن الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم)  ،دار القلــم .
((1(1عــدد مــن املختصــن بــإرشاف الشــيخ صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد إمــام
وخطيــب الحــرم املــي  :موســوعة نــرة النعيــم يف مــكارم أخــاق الرســول
الكريــم  ،الطبعــة الرابعــة  ،دار الوســيلة للنــر والتوزيــع  ،جــدة .
((1(1عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أيب القاســم ســلطان العلــاء:
مقاصــد الرعايــة لحقــوق اللــه عــز وجــل  ،تحقيــق :إيــاد خالــد الطبــاع  ،الطبعة
األوىل  ،دار الفكــر – دمشــق 1416هـــ 1995 -م .
((1(1محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن فــرح القرطبــي  :الجامــع ألحــكام القــرآن ،
كتــاب الشــعب  ،دار الريــان للـراث القاهــرة .
	) (17محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري األدب املفــرد  ،الطبعــة الثالثــة ،
دار البشــائر اإلســامية – بــروت 1989 – 1409م .
((1(1محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي  ،الجامــع الصحيــح
املختــر  ،دار ابــن كثــر  ،الياممــة – بــروت  ،الطبعــة الثالثــة 1987 – 1407 ،م.
((1(1محمــد عبــد الــرؤوف املنــاوي  :التوقيــف عىل مهــات التعاريــف  ،الطبعــة األوىل ،
دار الفكــر املعــارص  ،دار الفكــر  -بــروت 1410 ،هـــ تحقيــق  :محمــد رضــوان الداية .
	) (20محمد بن محمد أبو حامد الغزايل  :إحياء علوم الدين  ،دار املعرفة – بريوت .
((2(2محمد بن مكرم بن منظور  :لسان العرب  ،الطبعة األوىل  ،دار صادر بريوت .
((2(2محمــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي  :القامــوس املحيــط  ،الطبعة األوىل  ،مؤسســة
الرســالة بريوت 1990م .
((2(2مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري  ،صحيــح مســلم  ،دار
إحيــاء الـراث العــريب – بــروت  ،تحقيــق  :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي .
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((2(2مصطفــى الزرقــا  ،املدخــل الفقهــي العــام  ،دمشــق ،مطبعــة جامعــة دمشــق ،
الطبعــة السادســة 1959م .
((2(2منــاع القطــان  ،الترشيــع والفقــه يف اإلســام  ،الطبعــة الخامســة  ،مكتبــة وهبــة،
القاهــرة  1422 ،هـ  2001 /م .
((2(2النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف  ،املنهــاج رشح صحيــح مســلم
بــن الحجــاج  ،الطبعــة الثانيــة  ،دار إحيــاء الـراث العــريب – بــروت 1392 ،م .
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الفروق النحوية في الحروف عند الرماني
( 384هـ)
أ.م.د.مثن��ى يوس��ف مح��ادة

الكلية الرتبوية املفتوحة  -وزارة الرتبية
جمهورية العراق

املستخلص:
تهــدف الدراســة اىل التعريــف بالعــامل اللغــوي عــي بــن عيــى الرمــاين
املتــوىف ســنة ( 384هـــ) وبجهــوده النحويــة الســيام يف اهتاممــه بدراســة حــروف
املعــاين ودالالتهــا واهميتهــا يف الجملــة العربيــة وقــد اعتمــدت الدراســة عــى كتابــه
معــاين الحــروف واملنشــور ضمــن ثــاث رســائل يف النحــو يف بغــداد عــام  1969م
بتحقيــق الدكتــور مصطفــى جــواد والدكتــور يوســف يعقــوب مســكوين وكان منهــج
الدراســة يتضمــن التعريــف بالرمــاين وحياتــه وجهــوده اللغويــة ثــم تعريفـاً بكتابــه
معــاين الحــروف واهــم املالحظــات املســجلة عليــه ثــم يتحــدث البحــث عــن نشــأة
دراســة الحــروف وتطورهــا واهــم االراء التــي قيلــت فيهــا مــع ذكــر تصنيفــات النحاة
لهــا مــن القدامــى واملحدثــن ثــم عــرج البحــث عــى الداللــة النحويــة ملــا لهــا عالقــة
مهمــة يف مكانــة حــروف املعــاين ودالالتهــا الوظيفيــة ضمــن الرتكيــب اللغــوي وتعالق
يف الــكالم بعضــه ببعــض ثــم يصــل البحــث اىل ذكــر الفــروق النحويــة عنــد الرمــاين
واعتمــد يف عــرض الحــروف كــا جــاءت يف كتــاب الرمــاين معــززا ً الــرح بالرجــوع
للمصــادر النحويــة ككتــاب ســيبويه ومؤلفــات ابــن جنــي وابــن هشــام االنصــاري
والســيوطي وغريهــا اضافــة اىل كتــب التفاســر كتفســر القرطبــي وغــره وقــد وجــد
البحــث ان الرمــاين ال يبتعــد يف تصنيفــه يف الحــروف عــن الطريقــة التعليميــة وقــد
امتــاز اســلوبه بالسالســة والبســاطة مــع اهتاممــه بالداللــة النحويــة للحــروف دون
التطــرق لعملهــا يف االفعــال واالســاء ونــؤرش ان الرمــاين قــد اغفــل حروفـاً مل يذكرهــا
يف كتابــه مثــل (مــن – مــا) وغريهــا التــي اتفقــت يف املبنــى واختلفــت يف املعنــى.
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) هـ384( الفروق النحوية في الحروف عند الرماني

ونــويص الباحثــن يف البحــث عنهــا يف كتــب الرمــاين االخــرى مــع التوســع يف عنــوان البحــث
.ملــا لــه مــن اهميــة يف الــدرس اللغــوي العــريب عامــة والــدرس النحــوي خاصــة
. الداللة النحوية،  معاين الحروف،  الفروق النحوية،  عيل الرماين:الكلامت املفتاحية
Abstract:
The study aims to introduce the linguist Ali bin Issa Al-Ramani,
who died in the year 384 A.H., and his grammatical efforts, especially in his

interest in studying letters of meanings, their connotations, and their importance
in the Arabic sentence. Jawad and Dr. Youssef Yaqoub Maskouni. The study
method included introducing Al-Rumani, his life and linguistic efforts, then an
introduction to his book, the meanings of the letters and the most important
notes recorded on it. Because it has an important relationship in the position of
the letters of meanings and their functional connotations within the linguistic
structure and its connection In speaking some of them, then the research reaches
a mention of the grammatical differences in Al-Ramani and it was adopted in
the presentation of letters as it came in the book Al-Ramani reinforced the
explanation by reference to grammatical sources such as Sibawayh’s book
and the writings of Ibn Jinni, Ibn Hisham Al-Ansari, Al-Suyuti and others, in
addition to books of interpretations such as Tafsir Al-Qurtubi and others. In
his classification of letters, he moves away from the educational method, and
his style was characterized by simplicity and simplicity, with his interest in
the grammatical significance of letters without addressing their work in verbs
and nouns. We recommend researchers to search for it in other books by AlRamani, while expanding the title of the research because of its importance in
the Arabic language lesson in general and the grammar lesson in particular.
Keywords: Ali Al-Ramani, grammatical differences, meanings of letters,
grammatical significance.

:علي الرماني
 كنيتــه ابــو الحســن ويعــرف،هــو عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبداللــه الرمــاين
.)2()وشــهرته الرمــاين جــاءت نســبة اىل قــر (الرماين) يف واســط1(بالــوراق او الجامــع او البغدادي
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ولــد الرمــاين ســنة (296هـــ) وتــويف ســنة (384هـــ) وقــد كان عاملــا يف علــوم وفنــون
مختلفــة منهــا النحــو والبالغــة والتفســر والــكالم واالعتـزال(( ،)3وكان امامـاً يف علــم العربيــة
عالمــة يف االدب ،يف طبقــة ايب عــي الفــاريس وايب ســعيد الســراقي ،أخــذ عــن ابــن دريــد
وابــن الــراج والزجــاج)( )4وقــد شــهد لــه ابــو حيــان التوحيــدي بانــه (مل يــر مثلــه قــط
بــا تقيــة وال تحــاش ،وال اشــمئزاز وال اســتيحاش ،عل ـاً بالنحــو :وغ ـزارة يف الــكالم ،وبص ـرا
باملقــاالت واســتخراجاً للعويــص ،وايضاحــاً للمشــكل ،مــع تألــه وتنزهــه ،وديــن ويقــن،
وفصاحــة وفقاهــة ،وعفــاف ونظافــة)( ،)5وكانــت حياتــه فق ـرا ً واســتعان عــى كســب قوتــه
بالوراقــة ،واخــذ اللغــة والنحــو عــى جامعــة مــن شــيوخ العلــم مثــل ايب بكــر بــن دريــد وايب
بكــر ال ـراج والزجــاج ،وتخــرج يف الــكالم عــى يــد اســتاذه املعتــزيل ابــن االخشــيد حتــى
صــار معتزليـاً ايضـاً .وكان اىل جانــب ذلــك ميــاالً لعلــوم املنطــق والفلســفة والنجــوم ويبــدو
اثــر هــذه العلــوم يف تصانيفــه واســلوبه ،وكذلــك بــرع يف علــوم القــرأن والتفســر والــف فيهــا.
وممــن اعتمــد عليــه ونقــل عنــه مــن العلــاء ابــن رشــيق وابــن ســنان وابــن ايب االصبــع
العــدواين والســيوطي وغريهــم .ولــه مؤلفــات عــدة يف العلــوم املختلفــة ،منهــا التفســر الكبــر
والجامــع يف علــوم الق ـران والنكــت يف اعجــاز القــرآن ،ورشح معــاين القــرآن للزجــاج ورشح
كتــايب املدخــل واملقتضــب للمــرد وكتــاب االشــتقاف الكبــر ورشح كتــاب ســيبويه ورشح
مختــر الجرمي،وكتــاب رشح مســائل االخفــي ،وكتــاب الترصيــف وكتــاب الهجــاء وكتــاب
االيجــاز يف النحــو وكتــاب الحــدود االكــر وكتــاب الحــدود االصغــر ومنــازل الحــروف الــذي
هــو موضــع دراســتنا(.)6
كتاب معاني الحروف:
اختلــف يف تســمية الكتــاب فمنهــم مــن ذكــره باســم (معــاين الحــروف) ومنهــم مــن
ذكــر (الحــروف) لكنــه ظهــر مطبوع ـاً بعنــوان (منــازل الحــروف) بتحقيــق الدكتــور محمــد
حســن آل ياســن عــام .)7(1955
قســم الرمــاين حــروف املعــاين او االدوات منطلقـاً مــن الحــروف الفرديــة ثــم الثنائيــة
ثــم الثالثيــة ثــم الرباعيــة معتمــدا ً التسلســل الهجــايئ يف الحــروف االحاديــة لســكنه مل يلتــزم
ذلــك يف باقــي التقاســيم لذلــك مل نجــد لــه منهج ـاً ثابت ـاً يف عــرض املســائل فهــو يتكلــم يف
املســألة دون مقدمــات ،وقــد نهــج منهــج النحويــن يف االحتجــاج فهــو ال يــرك مســأله اال
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واستشــهد بــآي مــن القــرآن الكريــم مــع االشــارة اىل القــراءات القرآنيــة دون ان تســميه
قرآءهــا .مل يهمــل الحديــث النبــوي الرشيــف فلــه حصــة يف شــواهده ،امــا الشــعر العــريب
فيعــد مــن مصادرهاملهمــة وغالبـاً مــا يذكــر اســم الشــاعر ،وكان عاملـاً باحــوال علــاء اللغــة
وارائهــم فيعــزو لــكل عــامل رايــه مــع بيــان رأيــه الشــخيص يف املســألة.
ومن املالحظات التي ميكن تسجيلها عىل الرماين يف كتابه (معاين الحروف):
1.1االضطراب يف تقسيم الحروف عىل وفق منهج معني.
2.2اغفاله بعض الحروف ومل يذكرها مثل (عدا) و (اجل).
3.3مل يلتــزم منهجـاً ثابتـاً يف عــزو اراء العلــاء ،فمــرة يذكــر صاحــب املســألة ومــرة
يتجاهله.
4.4عدم التكافؤ يف عرض املادة مبا يخص حرفاً بعينه.
5.5املنهــج العــام لكتــاب ميتــاز بالسالســة والســهولة وهــو اقــرب مــا يكــون للكتــب
التعليمية.
()8
6.6للمذهب البرصي اثر واضح يف عقلية الرماين النحوية
ومــن خالصــة القــول نذكــر ان كتــاب (معــاين الحــروف) يعــد مــن اوائــل الكتــب
التــي درســت موضــوع الحــرف بــل يعــد مــن اهمهــا كونــه قــد الــف بطريقــة النحــوي
البــارع دون ان يتأثــر مؤلفــه يف مــا الفــه ارســطو طاليــس كــا يعتقــد محقــق الكتــاب(.)9
وكان تعريفــه للحــروف تعريفـاً شــامالً دقيقـاً نســبه فيــه كثــر مــن النجــاة حيــث رصح بــان
الحــروف التــي التدخــل االعــى االســم فهــي التــي معناهــا يف االســم والحــروف التــي تدخــل
عــى الفعــل هــي التــي معناهــا يف الفعــل ،وأكــد مــا يشــرك منهــا بــن االســم والفعــل هــي
التــي معناهــا يف الفعــل ،واكــد مــا يشــرك منهــا بــن االســم والفعــل فهــي التــي تدخــل عــى
الجملــة وتطلــب مــا فيــه الفائــدة(.)10
نشاة دراسة الحروف وتطورها:
مــن املرجــح مــن القــول ان ابــا االســود الــدؤيل وتالميــذه مــن بعــده ســواء ماذكــره
مــن حــروف املبــاين او حــروف املعــاين فانهــا كانــت مخروجــة مــع مــا ذكــره مــن مواضيــع
النحــو التــي وضعوهــا دون ان يفــردوا للحــروف دراســات خاصــة بهــا علـاً ان هنــاك روايــة
تقــول ان ابــن اســحاق الــف رســالة يف حــروف العطــف وقيــل ان ابــا االســود فبلــه قــد تلقــى
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بــاب (ان) عــن االمــام عــي (عليــه الســام) ويعــد الخليل بــن احمــد الفراهيدي او لعــامل عنى
بدراســة النحــو العــريب دراســة علميــة منظمــة وميكــن القفــول انــه واضــح املنهــج لدراســة
النحــو دراســة علميــة منظمــة فهــو زعيــم املدرســة النحويــة القياســية التعقيدية(.)11وللخليــل
مؤلفــات يف النحــو منهــا (آلمــات الخليــل) الــذي احــى فيــه احــدى واربعــن المـاً شــارحاً كل
منهــا مــع الشــواهد النحويــة الشــعرية .ودرس اىل جانــب ذلــك االلفــات والتــاءات والــواوات
والنونــات والبــاءات واليــاءات ،لذلــك يعــد اول مــن فتــح بــاب التاليــف يف الحروف()12ثــم
خطــى عــى منهجــه تلميــذه ســيبويه صاحــب (الكتــاب) الــذي ظــل ومــا زال منهــا يرتــري
منهــا داريس ومحبــي اللغــة العربيــة ،فقــد ذكــر يف كتابــه حــروف املعــاين فبــن مــا يســمى
منهــا عــى الفتــح ومــا يبنــى عــى الكــر ومــا يبنــى عــى الضــم ومــا يبنــى عــى الســكون،
وعــى ضــوء ذلــك اتفــق الهجــاة عــى ان الحــروف كلهــا مبنيــة( .)13وقــد بحــث ســيبويه
يف الحــروف منهــا االحاديــة والثنائيــة والثالثيــة موضحــاً معانيهــا ومبينــاً عملهــا كحــروف
العطــف والقســم واالســتفهام ونواصــب وجــوازم الفعــل املضــارع ذاكـرا ً آراء ســابقة كالخليــل
وشــيوخه .وبهــذا فتــح االبــواب امــام دارســن اللغــة فســهل لهــم مــا يشــكل فهمــه ثــم يــأيت
ابــو الحســن عــي بــن عيــى الرمــاين (384هـــ) الــذي يعــد مؤلفــه (معــاين الحــروف) اول
كتــاب مســتقل يف الحــروف وكان منهجــه كســابقه ســيبويه فتكلــم عــن الحــروف االحاديــة
والثنائيــة والثالثيــة والرباعيــة وقــد أوصلهــا اىل ســتني حرفـاً العامــل وغــر العامــل منهــا ثــم
جــاء مــن بعــده علــاء حــروا حــروف املعــاين ،واختلفــوا يف عددهــا فمنهــم مــن ذكــر افعــاالً
واســا ًء وظروفـاً معهــا العتقادهــم بحرفيــة مــا يذكرونــه مــن االفعــال واالســاء والظــروف،
فجــاء الهــروي (415هـــ) فتنــاول يف كتابــه (االزهيــة يف علــم الحــروف) ثالثــة واربعــن حرفـاً
عــادا ً (ليــس وكان) الفعلــن الناقصــن منها()14ثــم توالــت املؤلفــات مــن بعــد ذلــك فنقــرأ
للزجاجــي كتابــه (رشح الحمــل يف النحــو) الــذي اقتــر فيــه عــى الحــروف العاملــة وهــي
عنــده مثانيــة وثالثــون حرفـاً(.)15
ثــم يــايت الجرحــاين الــذي ذكــر الحــروف العاملــة وهــي ســبعة وثالثــون حرفـاً وقــد
فصــل القــول يف مــا يعمــل منهــا يف االســاء واالفقــال .والــف صاحــب كتــاب (جواهــر االدب
يف معرفــة كالم العــرب) كتابــه يف حــروف املعــاين ومنهجــه كمنهــج الرمــاين يف كتابــه (معــاين
الحــروف) فذكــر االحــادي ،فالثنــايئ حتــى الخــايس واوضــح العامــل واملهمــل منهــا يف بــاب
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كل حــرف ،ويذكــر معــاين الحــروف االصــي منــه وغــر االصــي ،وجملــة الحــروف التــي ذكرها
مثانيــة وســتون حرفــا( )16ثــم الــف كتابـاً لجواهــر االدب ســاه (رصــف املبــاين يف رشح حــروف
املعــاين) ثــم حــر ابــو حيــان االندلــي حــروف املعــاين بواحــد وســبعني حرفـاً وقفســمها اىل
بســيطة ومركبــة بعــد ذلــك جــاء كتــاب (الجنــى الــداين يف حــروف املعــاين) للم ـراوي الــذي
خصصــه لحــروف املعــاين وحــذا حــذوه ابــن هشــام الــذي خصــص القســم االول وتعــددت
املؤلفــات يف الحــروف حتــى شــارك فيهــا اللغويــون والبالغيــون واملفــرون منهــم ابــن قتيبــة
يف كتابــه (تأويــل مشــكل القــرآن) والبطليــويس يف كتابــه (االقتضــاب) وابــن يعيــش يف كتابــه
(املفصــل) والزركــي (794هـــ) يف كتابــه (الربهــان) والســيوطي (911هـــ) يف كتابــه االتقــان.
امــا املحدثــون فلهــم نقــوالت كثــرة مــن كتــب الســلف يف هــذا املجــال ومــن
ابرزهــم الشــيخ عبدالخالــق عضيمــة اذ وضــع معج ـاً نحوي ـاً رصفي ـاً للقــرآن الكريــم طبــع
منــه ثالثــة مجلــدات لدراســة االدوات( .)17وهنــاك اخــرون كــر مــن الــف يف الحــروف ال يســع
البحــث لذكرهــم وقــد ذكرتهــم الدراســات الحديثــة والرســائل واالطاريــح الجامعيــة التــي
تناولــت دراســة الحــرف العــريب ومعانيــه.
الداللة النحوية :
تعــد الداللــة يف الــدرس اللغــوي القيمــة العليــا املبتغــاة منــه ،النهــا متثــل الهــدف
مــن الخطــاب اللغــوي ،والنهــا تحكــم امــر التواصــل واقعيـاً كان ام مجازيـاً .ومطلــب الداللــة
لتحقيــق امــر الخطــاب قــد يكــون مطلب ـاً نفعي ـاً يحقــق الحاجــات املبــارشة ،وقــد يكــون
املطلــب فني ـاً ابداعي ـاً وذلــك الن الداللــة ال تبغــي امل ـرام املبــارش دامئ ـاً ،بــل تبحــث عــن
خبــىء مدفــون تشــر اليــه حركــة معينــة ملســار الصــوت والبنيــة والرتكيــب .وقــد تتأثــر
الداللــة اللغويــة بامــور شــتى منهــا املعجــم اللغــوي والثقافــة العامــة والوضــع النفــي
للمتكلــم ويظهــر ذلــك جلب ـاً عنــد االدبــاء فيعنــون الظواهــر الجوازيــة وهــي التــي يكــون
فيهــا الشــاعر مخـرا ً بــن اكــر مــن اســتعامل النهــا تحقــق قــدرا ً مــن االختبــار لديــه ،ولســكنه
يؤثــر اســتعامالً عــى اخــر ســعياً منــه وراء غايــات يحــاول الوصــول اليهــا(.)18
وللغــة الفــاظ موضوعــة للداللــة عــى املعــاين املفــردة كذلــك وضــع لهــا نظــام
لفظــي للربــط بــن هــذه املعــاين ،فاللغــة عــرت عــن املعــاين بــدالالت نســبية يربــط بينهــا
نظــام صــويت ،مكــون مــن الصيــغ واالدوات والعالمــات والرتكيــب وبســبب هــذا الربــط تنشــأ
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الوظيفــة الرتكيبيــة للداللــة عــى املعنــى املؤلــف ،والــذي نســميه (نحــوا ً)( ،)19فالرتاكيــب
النحويــة تــدرس يف ســياقاتها النصيــة ،فيتــذوق بهــا جــال النــص وبالغتــه ،والنحــو بوصفــه
البنيــة العميقــة التــي تعطــي الجملــة معناهــا ،وهــو كــا قدمــه العلــاء االوائــل بانــه عــى
(.)20
نــي ،النــه يتعامــل مــع الرتاكيــب ،وال ميكــن فهــم الرتاكيــب اال مــن خــال بنيتهــا النحويــة
أمــا املعنــى النحــوي (الداللــة) فهــو تلــك الوظيفــة التــي يؤديهــا اللفــظ املفــرد
ضمــن الرتكيــب مــن كونــه (فع ـاً) او (فاع ـاً) او (مفعــوالً) ...الــخ وان دالالت النحــو عنــد
العــرب ثــاث مراتــب مــن حيــث القــوة والضعــف ذكرهــا ابــن جنــي فقــال :فاقواهــن
الداللــة اللفظيــة ثــم تليهــا نالصناعيــة ثــم تليهــا املعنويــة)( .)21ورغــم ان النحــاة شــغلوا
باملقــال واصولــه الرتكيبيــة اال انهــم مل يغفلــوا الســياق الخارجــي ومــا يحيــط بالرتاكيــب مــن
مالبســات تكتنفهــا ،تتصــل باملتكلــم او املخاطــب او ظــروف الــكالم وعــى هــذا الســياق
تــرى ان للنحــو منهــج وفائــدة وظيفيــة فاالتجــاه الوظيــف ييضــم االنضــار التــي تعطــي
جــل عنايتهــا لوظائــف املكونــات يف الجملــة وهــو مــا يرتتــب عــى ذلــك اثــار تعليميــة ال
علميــة قــد تظهــر فائدتهــا يف االســتعامل وهــو اشــار اليــه الدكتــور مهــدي املخزومــي حــن
كال (ان النحــو دراســة وصفيــة تطبيقيــة)( .)22ولحــروف املعــاين دور هــام يف اب ـراز مقاصــد
الــكالم واغراضــه اذ تتوقــف دالالت النظــم وارساره عــى ادراك مرامــي الحــروف( .)23ولهــا دور
هــام يف الكشــف عــن دقائــق املعــاين يف الرتكيــب وتعالــق الــكالم بعضــه ببعــض ،وتتوالــد
الــدالالت .املختلفــة الحــرف الداخــل يف تراكيــب الــكالم ،فمثــاً :الفعــل (رغــب) يتعــدى
بـــ(اىل) و (يف) و (عــن) و (البــاء) ومــع كل حــرف يتعــدى بــه تتجــدد لــه داللــة غــر داللته مع
الحــرف االخــر( .)24ولذلــك نــدرك ان لــكل حــرف داللتــه الخاصــة التــي بضيفهــا عــى الرتكيــب
الداخــي فيــه ،فتتغــر الداللــة متغــر الحــرف ،وهــذا يدعونــا اىل تتبــع الفــروق الدالليــة
الدقيقــة بــن معــاين الحــروف ،ورفــض القــول بتناوبهــا الســيام يف القــرآن الكريــم .والــذي
يالحــظ (ان بعــض النجــاة يغفلــون عــن عمــد دور الفــروق الدالليــة ،وال يقفــون عبــد معــاين
االدوات التــي يلحقونهــا باخــرى قــد تختلــف معهــا معنــى ،وبذلــك يصــل الغاؤهــم لخصائــص
الرتكيــب اىل ابعــد الغايــات باهاملهــم معاملــة الصوتيــة والدالليــة والرتكيبــة جميع ـاً) وقــد
انتقــد الزمخــري الذيــن اهملــوا النظــر يف متبــع هــذه الفــروق وســيام يف كتــاب اللــه العزيــز
فقــال (فــان قلــت :يجــري الجــل مســمى ،ويجــري اىل اجــل مســمى ،يجعــل الجــري مختصـاً
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الفروق النحوية في الحروف عند الرماني ( 384هـ)

بــادراك اجــل مســمى)()25وقد نبــه الزجــاج ( )311ايض ـاً يف مــا نقلــه االلــويس عنــه اىل خطــأ
القــول بــان حــروف املعــاين ينــوب بعضهــا عــن بعــض ،فقــال (اليجــوز ان يقــال :ان بعــض
الحــروف) مــن حــروف املعــاين مبعنــى االخــر ،لســكن الحرفــن قــد يســفاد بــان الفائــدة
فيظــن ضعيــف العلــم باللغــة ان معناهــا واحــد وليــس بذلــك)( .)26وذكــر ابــن االنبــاري (ان
االضــل يف كل حــرف ان ال يــدل االعــى مــا وضــع لــه ،وال يــدل عــى معنــى حــرف آخــر)(.)27
ومــا يعنينــا يف بحثنــا هــذا هــو الوقــوف عــى الفــروق النحويــة لبعــض الحــروف كــا عرضهــا
الرمــاين مــن حيــث الداللــة واالســتعامل لنبــن دقــة تناولــه لحــروف املعــاين .واملغايــرة بينهــا
فاســتعامل حــرف معــن لــه داللتــه املقصــودة يف الســياق وكذلــك لهــا تعالقهــا باالســاء او
باالفعــال لغــرض اســباك النــص واعطــاء املعنــى العميــق لــه.
الفروق النحوية يف الحروف عند الرماني :
 - 1الفرق بني (أمّا) و(امّا) :
قــال الرمــاين (ان أ ّمــا لالســتئناف بتفعيــل جملــة قــد جــرى ذكرهــا نحــو قــول القائل:
اخــرين عــن احــوال القــوم فتقــول مجيبـاً لــه :أ ّمــا زيـ ُد فخــارج وأ ّمــا عمــرو فمقيــم ...وهكــذا
تــايت عــى تفصيــل جملــة العــدد الــذي يــدات بــه وليــس كذلــك «أ ّمــا» ألن معناهــا معنــى
(أو) يف الشــك والتخيــر واالباحــة واخــذ الشــيئني عــى االبهــام ال فــرق بينهــا اال مــن جهــة
انــه نطــق بأ ّمــا شــاكاً نحــو رضبــت امــا زيدا ًوا ّمــا عمــروا ً .فــاذا اتيــت بــأو دللــت عــى الشــك
ـت زيــدا ً أو عمــروا ً)(.)28
عنــد ذكــر التــايل نحــو قولــك رضبـ ُ
قــال ابــن هشــام يف (أ ّمــا) (أنهــا حــرف رشط وتوكيــد دامئاً،وتفضيــل غالبـاً يــدل عــى
()29
االول مجــيء الفــاء بعدهــا ،وعــى الثالــث اســتقراء مواقعهــا نحــو« :فأمــا اليتيــم فــا تقهــر)
ثــم نقــل عــن الزمخــري فقــال( :وامــا الثــاين فذكــره الزمخــري ،فقــال «أ ّمــا» حــرف يعطــي
الــكالم فضــل توكيــد تقــول «زيــد ذاهــب» ،فــاذا قصــدت انــه ال محالــة ذاهــب قلــت :أ ّمــا
زيـ ٌد فذاهــب وزعــم ان ذلــك مســتخرج مــن كالم ســيبويه)( .)30وقــد صــار ابــن هشــام يف ذلــك
ابــن عقيــل حــن وصفهــا (أ ّمــا :حــرف تفصيــل ،وهــي قامئــة مقــام اداة الــرط ،وفعــل الــرط،
ولهــذا فرسهــا ســيبويه بـ»مهــا بــك مــن يشء» واملذكــور بعدهــا جــواب الــرط ،فلذلــك لزمته
الغــاء ،نحــو «أ ّمــا زيـ ٌد فمنطلــق»( .)31وتالحــظ ان الرمــاين اغفــل صفــة الرشطيــة عــن (أ ّمــا) التي
املــح بهــا ســيبويه ،وتوقــف الرمــاين عنــد الداللــة النحويــة للحــرف دون التطــرق للعمــل .وعنــد
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الــكالم عــن (إ ّمــا) فامــا نجــد خالقـاً فيهــا بــن الكوفيــن والبرصيــن فالكوفيــون يعــدون «مــا»
صلــة ،والبرصيــون يقولــون فيهــا معنــى التوكيــد يف اعرابهــم قولــه تعــال «فامــا ياتينكــم يف
هــدى فمــن تبــع هــداي فــا خــوف عليهــم والهــم يحزنون)()32وقــد نقــل ذلــك ابــن النحــاس
يف اعرابــه االيــة املذكــورة ،دون ان يوضــح ســبب حديثــه عــن (مــا) علـاً ان اآليــة املذكــورة،
دون ان يوضــح ســبب حديثــة عــن (مــا) علـاً ان اآليــة وردت فيهــا (إما)لكنــا نجــد تفســر
ذلــك عنــد القرطبــي حــن تحــدث عــن االيــة نفســها فاننــا نجــده يوضــح بــان (إمــا)( )33مركبــة
مــن(إن) الرشطيــة و(مــا) الرشطيــة وقــد جمــع الرشطــاف فــكان توكيــدا ً والدليــل وجــود نــون
التوكيــد الثقيلــة يف فعــل الــرط ،وعــى ضــوؤ ذلــك فاننــا نــرى توكيديــن يف الجملــة هــي
(أمــا) ونــون التوكيــد املشــددة()34واننا نــرى انهــا افــادت التفضيــل بدليــل انهــا التدخــل اال
عــى الفعــل املضــارع وهــي اكــر تاكيــدا ً مــن (إن) النهــا تــأيت الفعــال املســتقبل ويف هــذا
الــكالم نجــد خيطــا واحــدا ً بــن راي الرمــاين وآراء النجــاة وهــو انها تفيــد التفصيــل .فاالختالف
بــن الرمــاين والنجــاة يف (آمــا) و (إمــا) بــان الرمــاين اعتمــد الداللــة وركــز عــى املعنــى دون
النظــر للعمــل الســيام انــه استشــهد بالجملــة االســمية دون الفعليــة ومل يستشــهد بالشــواهد
القرآنيــة ولــو فعــل ذلــك لــكان لحديثــة يشء اخــر.
(أن) :
(إن) و َّ
 -2الفرق بني َّ
قــال الرمــاين ( الفــرق بــن إ َّن و أنَّ :ان مواضــع إن مخالفــة ملواضــع أن فــأن
املكســورة ثــاث مواضيــع :االبتــداء والحكايــة بعــد القــول ودخــول الــام يف الخــر فاالبتــداء
نحــو قولــك :إ َّن زيــدا منطلــق .وكــذا قيــاس مــا تــرف مــن القــول .نحــو اقــول ويقــول ومــا
اشــبه ذلــك وامــا دخــول الــام يف الخــر نحــو :قــد علمــت إ َّن زيــدا ً ملنطلــق ومنــه قولــه عــز
وجــل« :واللــه يعلــم انــك لرســول»()35والله يشــهد ان املنافقــن لكاذبــون»( )36فلــوال الــام يف
الخــر لفتحــت «إن» يعمــل الفعــل فيهــا كــا :اشــهد ان محمــد رســول اللــه)(.)37
حــدد الرمــاين يف كالمــه مواضــع كــر «إن» وهــي االبتــداء والحكايــة بعــد القــول
ودخــول الــام يف خربهــا .وهــي ثالثــة مــن مواضــع عــر ذكرهــا ابــن هشــام وهــي ان تقــع
يف االبتــداء او بعــد (حيــث) او بعــد اســم موصــول او جواب ـاً لقســم او محكيــة او حــاالً او
صفــة او بعــد عامــل علــق بالــام او خريا ًعــن اســم ذات()38امــا ابــن عقيــل فقــد نقــل عــن ابــن
مالــك ســتة مواضــع يجــب فيهــا كــر (إن) وهــي وقوعهــا يف اول الــكالم او تقــع صــدر صلــة
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او جوابـاً لقســم او جملــة محكيــة او يف موضــع حــال او بعــد فعــل مــن افعــال القلــوب مــع
دخــول الــام يف خربهــا .وقــد اضــاف ابــن عقيــل لهــا بوقوعهــا بعــد (اال) االســتفتاحية او بعــد
(حيــث) او وقوعهــا يف جملــة هــي خــر عــن اســم عــن( .)39ومــن الجديــر بالذكــر ان هنــاك
مواضــع اختلــف عليهــا النجــاة الســيام بعــد القســم ومــن الفوائــد التــي تخــرج لهــا (إن)
بانهــا تفيــد التوكيــد خالف ـاً الختهــا (أن) التــي رد عنهــا امل ـرادي التوكيــد فعــا فقــال (النــك
لــو رصحــت باملصــدر امل املنســبك منهــا مل تفــد التوكيــد)( .)40وبعــد عرضنــا ملواضيــع كــر
(إن) عنــد النجــاة وتفضيلهــم لهــا ال تجــد مــررا ً الغفــار الرمــاين مواضــع كــر (إن) االخــرى
اال القــول بــان الرجــل ذو عقليــة اللغــوي ال النحــوي فيبحــث عــن االكــر اســتعامالً واالقــرب
اىل املتعلــم .وبالطريقــة ذاتهــا فقــد ذكــر الرمــاين مواضــع فتــح (أن) فقــال (امــا املفتوحــة
فهــي مــع مابعدهــا ملنزلــة املصــدر وال بــد مــن ان يعمــل فيهــا مــا يعمــل يف االســاء نحــو:
يــري انــك خــارج كانــك قلــت :رسين خروجــك ان ههنــا ومــع النهــا مبعنــى املصــدرة يرتفــع
كــا يرتفــع املصــدر .وتقــول :اكــره انــك مقيــم .فيكــون موضوعهــا نصبـاً كأنــك قلــت :اكــره
اقامتــك وتقــول :مــن يل بانــك راحــل ،اي مــن يل برحيلــك؟ فيكــون خفض ـاً كاملصــدر التــي
وقعــت موقعه)()41وملعرفــة اراء النجــاة يف فتــح همــزة (ان) فنجــد ابــن هشــام يحددهــا
يف مثانيــة مواضــع وهــي :ان تقــع فاعلــة او مفعولــة غــر محكيــة او نائيــة عــن الفاعــل
اومبتــدأ او خـرا ً او مجــرورة بالحــروف باالضافــة او معطوفــة او بــدالً( .)42وقــد جــاءت هــذه
املواضيــع اعتــادا عــى املصــدر املســؤول ،امــا ابــن عقيــل فقــد نقــل يف رشحــه لاللفيــة عــن
الناظــم بــان همــزة (أن) تفتــح جــوازا ً بعــد (اذا) الفجائيــة واذا وقعــت جــواب قســم وليــس
يف خربهــا الــام واذا وقعــت بعــد فــاء الجـزاء وبعــد مبتــدأ هــو يف املعنــى قــول وخــر (إنّ)
قــول ،والقائــل واحــد .وقــد علــق ابــن عقيــل عــى موضعفتــح (ان) بعــد اذا الفجائيــة بــان
هنــاك خــاف يف املســالة وهــو يف (اذا) ،اهــي حــرف ام ظــرف؟ فمــن قــال هــي ظــرف جعلهــا
الخــر وفتــح الهمــزة ومــن قــال هــي حــرف اجــازة جعــل (إن) واســمها وخربهــا جملــة او
جعــل يف تأويــل مفــرد .لذلــك ذكرهــا ابــن مالــك بانهــا ذات وجهــن وهــو مــا انفــرد بــه
عــن االخرين()43والالفــت للنظــر ان الرمــاين ابتعــد عــن التفصيــل وجعــل التعامــل مــع (أن)
املفتوحــة كمصــدر كالتعامــل مــع االســم يف حــاالت الرفــع والنصــب والجــر ،الســيام هنــاك
لحفــظ عــى جملــة الجــر لصعوبــة تعليقها()44فمــرة اخــرى نجــد الرمــاين يبتعــد عــن طريقــة
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النحــاة وعرضهــم للمســائل النحويــة وهــو مــن بــاب االختصــاص بالعلــم خــاف الرمــاين الــذي
يتعامــل تعامــل الهــاوي للنحــو وبعقليــة اللغــوي واملفــر.
الفرق بني (أم) و (أو) :
يقــول الرمــاين (الفــرق بــن ام و او :ان ام اســتفهام عــى معادلــة لــف مبعنــى (اي)
او االنقفطــاع عنــه ليــس كذلــك «أو» النــه ال يســتفهم وامنــا اصلهــا ان تكــون الحــد الشــيئني.
وامنــا تجــيء «ام» لعيــار يقــول قائــل :رضبــت زيــدا ً ام عمـرا ً .فتقــول مســتفهام ازيــدا رضبــت
أم عم ـرا ً؟ املعادلــة لاللــف كانــك قلــت :ايهــا رضبــت فجوابــه زيــدا ً ان كان هــو حــروب
او عم ـرا ً .وال يجــوز ان يكــون جوابهنعــم او ال ،النــه يف تقديــر احدهــا رضبــت» فامــا ام
املنقطعــة فنحــو انهــا البــل ام شــاء كانــه قبــل شــاء .فمعناهــا ان كانــت منقطعــة معنــى
بــل وااللف.وكذلــك التجــيء امنــا تكــون عــى كالم قبلهــا مبنيــة اســتفهامااو خ ـرا ً .فالخــر
نحــو قولــه ان «امل تنزيــل الكتــاب الريــب فيــه عــن رب العاملــن ام يقولــون افرتاه»وقيــل بــل
يقولــون افـراه( .)45فامــا قولــه« :وهــذه االنهــار تجــري مــن تحتــي وتبــرون ام انــا خــر مــن
هــذا الــذي هــو مهــن»( )46فمخرجهــا مخــرج املنقطعــة بانهــا معنــى املعادلــة النهــا مبنزلــة:
افــا تبــرون ام انتــم ب ـراء وتقــول ايل اذهبــت ام جئــت وان شــئت قلتــه بــاو وتقــول:
ســواء عــي اذهبــت شــئت واليجــوز بــاو الن ســواء البــد فيهــا مــن شــيئني النــك تقــول :ســواء
عــي هــذان .وال تقــول :ســواء عــى هــذا .وامــا مــا ابــايل فيجــوز فيــه الوجهــات شــئت قلــت
مــا ابــايل هذيــن وان شــئت قلــت مــا ابــايل هذيــن .وان شــئت قلــت ماابــايل هــذا .وتقــول
ادري اذن ام اقــام .اذ مل تعتــد باذانــه وال اقامتــه لقــرب مابينهــا وذلــك عــن االســباب فــان
قلــت مــا ادري اذن ام اقــام حققــت احدهــا بحالــة وابهمــت اميهــا كان .فمعنــى الــكالم
مختلــف)( .)47وتــرك الحرفــان (أم) و (أو) بعنــوان واحــد انهــا حــرف عطــف لكنهــا يختلفان
داللــة النحويــة فـ(امــا) عنــد ابــن هشــام عــى نوعــن منقفطعــة ومتصلــة ومتصلــه عنــده
هــي املســبوقة امــا بهمــزة التســوية ،وهــي الداخلــة عــى جملــة حــل املصــدر ،وتكــون هــي
واملعطــوغ عليهــا فعليتــن نحــو (ســواء عليهــم أأنذرتــم)( .)48وامــا بهمــزة يطلــب بهــا وبـــ(أم)
التعيــن ،وتقــع بــن مفرديــن متوســط بينهــا مــا اليســال عنــه «أأنتــم أشــد خلقـاً ام الســاء)
()49امــا املنقطعــة عنــده فهــي الخاليــة مــن ذلــك وال يفارقهــا معنــى االحـزاب .وقــد تقتــي
مــع ذلــك اســتفهاما حقيقيـاً نحــو( :أنهــا إلبــل ام شــاء) اي ابــل هــي شــاء او تكــون اســتفهاما
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انكاريــا كقفولــه تعــاىل «ام لــه البنــات»( )50أي بــل آلــه البنــات( .)51ونــرى ان ابــن هشــام
يقــرب كثــرا ً مــن كالم الرمــاين الســيام يف موضــوع املنقطعــة حتــى يف موضــوع الشــاهد
وهــو مــا قفــال فيــه ســيبويه حيــث ان (ام) عنــده .مبعنــى (بــل) اذا جــاءت دون ان يتقدمهــا
الــف اســتفهام ويحمــل معنــى االســتفهام وتســمى باملعادلــة النهــا معادلــة للهمــزة( .)52وهــذا
الــكالم نجــده مكــررا ً عنــد ابــن عقيــل فالهمــزة املتصلــة عنــده هــي التــي تقــع بعــد همــزة
التســوية واملنقطعةهــي التيبغيــاب همــزة التســوية او الهمــزة املعنيــة عــن (أي) وتفيــد
االرضاب عنــده(.)53
 -4الفرق بني (لو) و (إن) :
يقــول الرمــاين (الفــرق بــن لــو وإن :إن «لــو» ملــا مــى و»إن» ملــا يســتئنف،
وكالهــا يجــب بهــا الثــاين لوجــوب االول ،تقــول :لــو أتيتنــي الكرمتــك .يــدل عــى ان
االك ـرام كان يجــب باالتيــان وتقفــول :إن اثنيتنــي اكرمتــك .فتــدل عــى ان االك ـرام يجــب
باالتيــان يف املســتأنف كــا دللــت يف «لــو» عــى انــه كان يجــب بــه يف املايض()54يتحــدث
الرمــاين هنــا عــن (لــو) و (إن) الرشطيتــن ،اي الحديــث عــن جملــة الجـزاء او الــرط ،فــان
(لــو) (هــي حــرف يــدل عــى وقــوع يشء لوقــوع غــره وال يليهــا عنــد املحقفــن اال مــايض
املعنــى ،ســواء كان بلفــظ املــايض ،او املضارع)()55وهــي حــرف امتنــاع المتنــاع فيهــا نــايشء
عــن فقفــد الســبب ال عــن مطلــق االمتنــاع ويلــزم مــن هــذا ان الجــواب قــد يكــون ثابتـاً
لثبــوت ســبب غــره .ويف (لــو) حديــث بــان لهــا ثالثــة اوجــه ،احدهــا :ان تكــون مصدريــة
مـرادف (أن) ويكــر وقوعهــا بعــد (ود) والثــاين :ان تكــون لتعليــق يف املســتقبل فـرادف (إن)
واذا وليهــا مــايض اول باملســتقبل ومضــارع تخلــص لالســتقبال كــا يف (إن) الرشطيــة .والثالــث
ان تكــون للتعليقــف يف املــايض وهــو اغلــب اقســام (لــو) وتتقفتــي امتنــاع رشطهــا دامئ ـاً
خالفــا للشــلوبني ال جوابهــا خالفــا للمعربــن وتختــص (لــو) مطلقـاً بالفعــل ،ويجــوز ان يليهــا
قليـاً اســم مفعــول لفعــل محــذوف يفــره مــا بعــده( .)56وكالم ابــن هشــام هــذا هــو تفســر
البــن مالــك بقفولــه:
لوحرف رشط يف مىض ويقل ايالؤها ابن هشام هذا هو
ويطابق كذلك رشح ابن عقيلف عىل االلفية(.)57
أمــا (ان) فانهــا ام حــروف الجـزاء عنــد ســيبويه حــن قــال «وزعــم الخليــل أ ّن (إن)
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هــي ام حــروف الجـزاء فســالته مل قلــت ذلــك ،فقــال مــن قبــل اين ارى حــروف الجـزاء قفــد
يترصفــون فيكــن اســتفهاما ومنهــا مــا يفارقــه فــا يكــون فيــه الج ـزاء وهــذه عــى حــال
واحــدة ابــدا التفــارق املجازاة»()58وتختلــف (ان) عــن ارقرانهــا مــن حــروف الجــزاء بانهــا
تدخــل عــى املــايض فتنقلــب معنــاه اىل االســتقفبال ،فتقــول :إن خرجــت ،واملعنــى ان تخــرج
اخ ـراج ،وهــذا القلــب يف (ان) أوجــب منــه يف (مل) الجــل ان (مل) معنــاه النفــي والذلــك ال
يقتــي املــايض دون الحــال واالســتقبال وليــس كذلــك يف (إن) النــه موضــوع عــى الــرط
والتعليــل فــا يكــون اال يف املســتقبل وقفــد يــايت يف الج ـزاء ماهــو مــاض يف ظاهــر الحــال
حمـاً عــى املعنى()59والــكالم االخــر مل يشــر اليــه الرمــاين الن حديثــه يف الغالــب يقتــر عــى
الداللــة ويهمــل العمــل.
الخاتمة :
بعــد االنتهــاء مــن البحــث نجــد ان الرمــاين مــن اوائــل علــاء اللغــة الذيــن اهتمــوا
بدراســة الحــرف العــريب ناهجـاً يف عملــه منهــج املعلــم مــن خــال اســلوبه البســيط وعرضــه
الواظــح للــادة وهــذا يســاعد الطلبــة الدارســن يف الوصــول اىل نتائــج مهمــة بعــد التوســع
يف دراســة الحــروف العربيــة واالنطــاق اىل معــان اخــرى تتعلــق بالعلــوم العربيــة كالبالغــة
والداللــة كذلــك العلــوم الفقهيــة واالحــكام الرشعيــة ونــويص الباحثــن باالهتــام بدراســة
الحــرف العــريب مــن حيــث املبنــى واملعنــى ملــا لــه مــن اهميــة يف تعالــق الــكالم واملســتويات
الللغويــة للجملــة العربيــة كذلــك نــويص بالربــط املنهجــي بــن علــم النحــو والعلــوم االخــرى
مــن خــال دراســة الفــروق النحويــة يف االســاء واالفعــال اضافــة للحــروف وهــذا يصــب يف
خدمــة العربيــة ولغــة القـران الكريــم وبيانــه
النتائج:
1.1يعــد الرمــاين مــن اوائــل النحــاة الــذي اهتــم بدراســة حــروف املعــاين واختــص
لــه مبنهــج ســار عليــه مــن بعــده نحــاة كــر.
2.2امتاز عرضه بالسالسة والبساطة وهو اقرب ما يكون للطريقة التعليمية.
3.3اهتــم بالشــاهد النحــوي الســيام ماجــاء مــن الذكــر الحكيــم معــززا ً وذلــك مبــا
تجــود بــه قفريحتــه مــن االمثلــة والقــول.
4.4ربطه عمل الحروف ببعض االحكام الرشعية كالطالق وغريه.
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5.5للداللــة النحويــة اهميــة يف عــرض الحــروف مــع عــدم التوســع يف عمــل
الحــروف واالوجــه االعرابيــة.
6.6اعتداده برايه وعدم ذكر آراء النحاة من سيقه يف وصفه للامدة.
7.7اغفالــه حروفــا اتفقــت يف املبنــى واختلفــت يف املعنــى مثــل (مــن) و(مــا)
وغريهــا.
8.8مل يلتزم مبنهج معني يف عرضه للامدة.
9.9يعــد عرضــه للفــروق النحويــة للحــروف ملخص ـاً مهــا يســتفيد منــه طلبــه
لحكــم النحــو.
1010غلبــة العجلــة يف عرضــه للــادة النحويــة حيــث اغفــل االراء واالوجــه النوحيــة
للحــرف مقتـرا عــى االيت والوجــه الواحــد وال يتعــدى ذلــك اال مــا نــدر.
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املصادر واملراجع:
(( (1ينظر :بغية الوعاة .180/2
(( (2ينظر :معجم البلدان .66/3
(( (3ينظر :معجم االدباء .74/14
(( (4ينظر :املصدر السابق .75/14
(( (5ينظر :املصدر السابق .76/14
(( (6ينظر :رسائل يف النحو واللغة ص.13-11
(( (7ينظر :معاين الحروف ص.22
(( (8ينظر :كتاب معاين الحروف للرماين ص.8-7
(( (9ينظر :نشاة دراسة حروف املمعاين ص.61
( (1(1ينظر :رسائل يف النحو واللغة ص47-46
((1(1ينظر :مذهب الخليل يف النحو ص.49
((1(1ينظر :تاريخ النحو العريب ص.110
((1(1ينظر :االصول يف النحو ص.215
((1(1ينظر :نشاة دراسة حروف املعاين ص.62
((1(1ينظر :املصدر السابق ص.64-63
((1(1ينظر :االشباه والنظائر .12/2
((1(1ينظر :نشأة دراسة حروف املعاين ص.68
((1(1ينظر :الداليل للظاهرة النحوية ص.23
((1(1ينظر :مقاييس استنباط القواعد النحوية ص.27
((2(2ينظر :النحو والشعر قراءة يف دالئل االعجاز ص.36
((2(2الخصائص .328/2
((2(2يف النحو العريب – قواعد تطبيق ص.14
((2(2ينظر :من ارسار حروف الجر ،ص.7
((2(2ينظر :املصدر السابق.
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((2(2الكشاف .337 /3
((2(2روح املعاين .175/3
((2(2االنصاف يف مسائل الخالف .478/2
((2(2رسائل يف النحو واللغة ص.74
((2(2اوضح املسالك ص.254
((3(3املصدر السابق ص.255
((3(3رشح ابن عقيل .25/4
((3(3البقرة.38 :
((3(3ينظر :اعراب القران البن النحاس .117
((3(3ينظر :تفسري القرطبي .122/19
((3(3املنافقون .1
((3(3املنافقون .1
((3(3رسائل يف النحو واللغة .74
((3(3ينظر:اوضح املسالك ص.60
((3(3ينظر :رشح ابن عقيل .354-353/1
((4(4الجنى الداين.387 ،
((4(4رسائل يف النحو واللغة .75
((4(4ينظر :اوضع املسالك .61
((4(4ينظر :رشح ابن عقيل .361-356/1
((4(4ينظر :رسائل يف النحو واللغة /الهامش .134
((4(4سورة السجدة .2 ،1
((4(4سورة الزخرف .51،52
((4(4ينظر :رسائل يف النحو .76 75-
((4(4سورة يس .10
((4(4النازعات .27
((5(5الطور .39
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((5(5ينظر :اوضح املسالك .201-200
((5(5ينظر :تفسري القرطبي .229/15
((5(5ينظر :رشح ابن عقيل .105-104 /3
((5(5رسائل يف النحو واللغة ص.76
((5(5الكوكب الدري .455-454
((5(5ينظر :اوضح املسالك .252
((5(5ينظر :رشح ابن عقفيل .385/2
((5(5الكتاب .509/1
((5(5ينظر :املقتصد يف رشح االيضاح .1095/2
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املصادر واملراجع:
(((1القرآن الكريم.
(((2االشباه والنظائر :جالل الدين السيوطي ،دار املعارف1316 ،هـ.
(((3أصول التفكري النحوي :د .عيل ابو املكارم ،منشورات الجامعة الليبية ،ط.1983 ،1
(((4االصول يف النحو :ابو بكر بن الرساج ،ت-عبدالحسني الفتيل ،لبنان1985 ،م.
(( (5اعراب القرآن :ابو جعفر النحاس ،ت-د -زهري غازي زاهد ،عامل الكتب ،ط 2013 ،1بريوت.
(((6االنصــاف يف مســائل الخــاف بــن البرصيــن والكوفيــن :ابــو بــركات االنبــاري ،ت-محمــد
محــي الديــن عبدالحميــد ،دار الفكــر ،د.ت.
(((7اوضــح املســالك اىل الفيــة ابــن مالــك :ابــن هشــام االنصــاري ،مطبعــة املكتبــة العرصيــة،
صيــدا ،د-ت .املــدين ،مــر ،ط.2007 ،1
(((8بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنجــاة :جــال الديــن الســيوطي ،ت -محمــد ابــو
الفضــل ابراهيــم.
(((9تاريــخ النحــو العــريب حتــى اواخــر القــرن الثــاين الهجــري :د .عــي ابــو املــكارم دار
الحديثــة للطباعة،دالقاهــرة.1971 ،
((1(1تفســر القرطبــي -الجامــع الحــكام القــرآن : :ابــو عبداللــه محمــد بــن احمــد ،الكتب
املرصية ،ط.1967 ،3
((1(1التوجيــه الــداليل للظاهــرة النحويــة ،دراســة يف شــعر ابــن زيــدون :اميــن محمــود
مــوىس ،مكتبــه نــور2014 ،م.
((1(1الجنــى الــداين يف حــروف املعــاين :ابــن ام قاســم املـرادي ،ت-د -فخــر الديــن قبــاوة
ومحمــد نديــم فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط.1992 ،2
((1(1الخصائص :ابو الفتح ابن جني ،ت .عبدالسالم هارون ،القاهرة ،د-ت.؟
((1(1رســائل يف النحــو واللغــة :ت-د -مصطفــى جــواد ويوســف يعقوبــة مســكوين ،دار
الجمهوريــة ،بغــداد.1969 ،
((1(1روح املعــاين يف تفســر القــرآن والســبع املثــاين :محمــد االولــي ،ت -محمــد الســيد
الحلينــد ،دار احيــاء الـراث العــريب ،بــروت 1404هـــ.
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أ.م.د .مثنى يوسف حمادة

((1(1رشح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن مالــك :بهــاء الديــن عبداللــه الهمــداين ،ت -محمــد
محــي الديــن عبدالحميــد ،املكتبــة التجارية الكــرى ،القاهــرة.1965 ،
((1(1طبقــات النحويــن واللغويــن :محمــد بــن الحســن الزبيــدي ،ت -ابــو الفضــل
ابراهيــم ،دار املعــارف ،د-ت.
((1(1يف النحو العريب -قواعد وتطبيقف :د .مهدي املخزومي ،القاهرة ،د-ت.
((1(1الكتــاب :ابــو بــر بــن عثــان (ســيبويه) ت-عبدالســام هــارون ،الهيــأة املرصيــة
لكتــاب ،القاهــرة.1966 ،
((2(2الكشــاف عــن حقائــق التنويــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التأويــل :ابــو القاســم
جــار اللــه الزمخــري ،دار املعرفــة ،بــروت ،د-ت.
((2(2الكوكــب الــدري :جــال الديــن االســنوي ،ت-د -عبدالــرزاق الســعدي ،دار االنبــار،
بغــداد2011 ،م.
( (2(2معاين الحروف :ابو الحسن الرماين ،ت -عبدالفتاح اسامعيل شلبي ،دار الرشوق ،جدة.1981،
((2(2معجــم االدبــاء :شــهاب الديــن ياقــوت الحمــودي ،ت -احســان عبــاس ،دار العــرب
االســامي ،بــروت .1993
((2(2معجم البلدان :شهاب الدين ياقوت الحمودي ،دار صادر ،بريوت .1995
((2(2مغنــي اللبيــب عــن كتــب االعاريــب :جــال الديــن ابــن هشــام االنصــاري ت -مــازن
املبــارك ،محمــد عــي حمــد اللــه ،دار الفكــر ،دمشــق .1985
( (2(2مقاييساستنباط،قواعدالنحوية:سعدهاشمحافظ،رسالةماجستري،جامعةبغداد.2010،
((2(2املقتصــد يف رشح االيضــاح :عبدالطاهــر الجرجــاين ،ت-د -كاظــم بحــر املرجــان ،دار
الرشــيد ،بغــداد.1982 ،
((2(2مــن ارسار حــروف البحــر يف ذكــر الحكيــم :محمــد االمــن الخــري ،تحميــل
الكــروين ،موقــع .Archive
((2(2النحــو والشــعر ،قـراءة يف دالئــل االعجــاز :مصطفــى ناصيــف ،مجلــة فصــول ،العــدد،
العــدد  ،3ابريــل .1981
((3(3نشــأة دراســة حــروف املعــاين :د .هــادي عطيــة مطــر ،املوســوعة الصغــرة ،دار
الحريــة ،بغــداد.1985 ،
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الفروق النحوية في الحروف عند الرماني ( 384هـ)

210

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد السادس  -دورية -رجب 1443هـ  -مارس 2022م

