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القرآُن الكريـُم وتأصيُل فلسفِة "الْـَحقِّ " في اإلسالِم 

 :الـمقدمة 

 أسراَر ُقْدَرتِِه بِأَنـََّها كلـماٌت ال تكفيها (َجلَّ َوَعال)َوَوَصَف اخلالُق ، ُخِلَق الكوُن بكلـمٍة، َويـُبـَْعُث بكلـمةٍ ... 

نـَْيا مداًدا... تـحوََّلْت إىل مفاهيَم وفلسفاٍت وَ  بََدَأْت بأصواٍت ورموٍز ،قصُة الكلـمةِ  ِإالَّ  وما تاريُخ البشرِ ،حباُر الدُّ

انتصاراتِـهـم ووعواطَفُهْم ونضاالتِـهـم  اْستَـْغَرَقْت ُكلَُّها حياَة ماليِني البشرِ  ودعاوى ورساالتٍ ... وأيديولوجيَّاتٍ 

 وحقَُّهْم وباطَلُهمْ . ،سالَمُهْم وحروبـَُهـْمونبَلُهْم وضعَفُهْم، ووانكساراتِـهـم، 

يتمـحوُر هذا البحُث َحْوَل كلـمٍة ِمْن تلَك الكلـماِت اخلفيفِة على اللساِن الثقيلِة يف الـميزاِن هي كلـمُة  

 ."الْـَحقِّ "

 َوَقْد ُوِلَد هذا البحُث بعَد مـخاٍض طويٍل من تفاعِل الباحثِة َمَع هِذِه الكلـمِة اليت اْشَتَبَكْت َواْختَـَلَطْت كثريًا 

ـَها مفهوُم "َمَع   ".العدلمفاهيَم أُْخَرى قريبٍة أََهـمُّ

 وفيها يتجلى كيَف تقوُم سرية النيب ،زمِن الطفولةِ إىل  َكاَنْت تفاعًال وجدانّيا يعوُد :أوُل مـحطاِت التفاعلِ  

. فـََقْد بََدْت عبارُة رسوِل  وتقويـِمهاهائٍل يف تنشئِة الشخصيَِّة الـمسلـمةِ   حىت اآلَن بدورٍ )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(

اإلسالِم الرائعُة "َلْو أَنَّ فَاِطَمَة بِْنَت مـحمٍَّد َسَرَقْت َلَقطَْعُت يََدَها" بََدْت أَْمرًا ُمْذِهًال َوَدْرًسا رَائًِعا لرتسيِخ قيمِة العدِل 

 اتساُع الشُّقَِّة بَني تلَك الْـحالِة النبويَِّة وواقِع حاِل الـمسلـمَني، بل َها لـم ُيْضِعفْ ، ِبُكلِّ ما تَـْحِمُلُه ِمْن نـُْبٍل َوُعُلوٍّ ،والْـَحقِّ 

يِِّه؟ ـَعِن االرتفاِع إىل مستوى هذا الدين َوُرقِ  أضاَف أسئلًة جديدًة حوَل أسباِب عجِز الـمسلـمنيَ 

 يعوُد إىل خربِة دراسِة العلوِم السياسيَِّة يف أحِد أهمِّ صروِحها يف العالـم العريبِّ َوُهَو ُكلِّيَُّة :الـموقف الثاين 

طغيان الـمنحى النقلي عن الغرب وتغييب أي ذِْكٍر لِْلِفْكِر  االقتصاِد والعلوِم السياسيَِّة جبامعِة القاهرِة؛ ففي غمرة

السياسيِّ ِمْن َمْنظُوٍر إسالميٍّ جاءت مـحاضراُت نظريَِّة اْلِقَيِم -اليت أَلََّفَها َوَحاَضَرَها أحُد عالماِت الفكِر السياسيِّ 

يسعى إلدماج وتأكيد  الـمصريِّ األستاُذ الدكتوُر حامد ربيع- جاءت لتكوَن أوَل عمٍل أصيٍل ِمْن عالـم مسلـم معاصرٍ 

أمهيَِّة وقيمِة الفكِر السياسيِّ اإلسالميِّ وإضافاته يف سياِق الفكِر السياسيِّ العالـميِّ بـَْعَد أَْن جنحِت النزعُة العنصريَُّة 

قصاِء اآلخريَن َعْنهُ . وكاَن الطرُح األروُع للدكتوِر ربيع يف َكْشِفِه أَنَّ القيمَة العليا والـمستقلَة إالغربيَُّة يف احتكاِر الفكِر و
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 الْـحريَِّة : مثلُ ؛ ومن لدن هذه القيمة تتـحدُد معاين القيِم العليا اُألْخَرى،يف منظومِة القيِم اإلسالميَِّة هي "العدل"

والـمساواةِ . 

قواعِد الشرعيَِّة يف الفكِر والنظاِم ال فيعوُد إىل خربِة الباحثِة يف إعداِد رسالِة الدكتوراه عن :أمَّا الـموقُف الثالثُ  

السياسيِّ اإلسالميِّ . وكانِت الْـَحِقيَقُة الصادمُة اليت كشف عنها البحُث أَنَّ مفهومِي العدِل والْـَحقِّ اللََّذْيِن يـُْفتَـَرُض أَْن 

، ئِهِ َوفـَُقَها يَا ِإالَّ بفتاِت اجلهِد الفكريِّ من علـماِء اإلسالمِ ـيَـْحَتالَّ مكانًة مركزيًَّة يف التصوِر السياسيِّ اإلسالميِّ لـم يَـْحظَ 

أَنَّ مفهوَم  ُهَو َبْل ِإنَّ العجيبَ ، َولَـْم يناال َأيَّ ِقْسٍط ِمَن التأصيِل مثل غريمها كاخلالفِة واإلمارِة والتغلُِّب والواليِة وغريها

 باعتبارِِه صفًة فرديًَّة ُتشرتُط ا،جرائيّ إ ا َوِإنـََّما اذَذ معًىن قانوينّ ،العدِل -ِعْنَد َمْن ُعُنوا بِهِ - لـم يتخْذ معىن القيمِة العليا

 وحسن السرية ، وكانت تعين يف هذا السياق أهليََّة الشَّهادةِ ، العدل)ودِلِصحَِّة الشََّهاَدِة (الشاهد العدل أو الشه

هد لـملئها. إىل جوالصالح. وكانت خالصة تلك اخلربة أَنَّ هناك فجوًة كبرية يف الفكِر السياسيِّ اإلسالميِّ تـحتاُج 

األخري كموقف فارق أيًضا؛ َفِعْنَد البحِث عن مفهوم العدل بَْدًءا من النص األعظم هو ويأيت الـموقف الرابع و 

-على عظم قيمته يف الـمنظومِة اإلسالميَّةِ - ِإنـََّما ُهَو   اْكَتَشَفِت الباحثُة أَنَّ العدلَ ،يف اإلسالم َوُهَو القرآُن الكريـمُ 

مفهوٌم جزئيٌّ ينبثُق من مفهوٍم أكَرب وأعظَم يكتسُب منه مضمونَُه اإلسالميَّ َأَال َوُهَو مفهوُم "الْـَحقِّ ". 

الـمفهومني يـحمالِن َداللًة واحدًة، أو أَنَّ العدَل ُهَو  أَنَّ  -كما اْعتَـَقْدُت ِمْن قـَْبلُ - الناسولرمبا يعتقد بعض 

 َلِكنَّ القرآَن يقوُل ،يستخدم يف كثري من األحيان مرادفًا...،  والْـَحقُّ ُهَو صًدى له أو مفهوم تابع،الـمفهوم الـمستقل

 علياالْـَحقَّ ُهَو القيمُة النَّ إِ غري ذلك؛ فهو يقدُم الْـَحقَّ كقيمٍة جامعٍة مركبة تـحتوي العدل وتتجاوزه لقيم أخرى. 

 ويرتضيها لعباده الـمؤمنين على صعيد الجماعة ، َوُهَو الصفة التي ارتضاها الخالق لنفسه،واألشمل في اإلسالم

والفرد على السواء. َوِمْن ثَـمَّ فَِإنَّ الكشَف عن مالمـح هذا الـمفهوم وعناصره تكتسب أهميًَّة كبيرة في مسعى 

 وعلى اهللا قصد السبيل. ، حول هذا الهدف يدور البحث...، ليكون مسلـما بحقٍّ ؛الـمسلـم

 وطبيعة الَعالقات ، ويتعلق بتـحليل مفهوم الْـَحقِّ ، ُهَو ُلبُّ الدراسةاألولوتتكون هذه الدراسة من مبحثني:  

فهو ملحق  الثاني منتهًيا باخلالصات والنتائج. أمَّا ،داخل الشبكة الـمفاهيميَِّة الـمـحيطة به يف القرآِن الكريـمِ 

 موجه للـمتخصصني الـمعنيني مبنهاجيَِّة البحث يتعلق بالـمدخل الـمعريف والـمنهاجي. ،منهاجيٌّ 
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U الـمبحُث األوُل

U ِّتـحليُل الـمفهوِم القرآنيِّ لِـْلـَحـق: 

خمتلفةٌ )؛ فهو يعين  عديدةٌ  معانٍ  له واحدٌ  (مبعىن أَنَُّه لفظٌ  مشرتك لفظٌ  ُهَو يف التناوِل اللَُّغِويِّ الـمعجميِّ  الْـَحقُّ  

(اسم  (اسم الفاعل) وللـموَجدِ  الـموافقة والـمطابقة، َوُهَو يعين الصحة والثبوت والصدق، ويقال لـموِجِد الشيء

0Fما يَـِجبُ  الـمفعول)، ويقال عند مطابقة االعتقاد لواقع األمر، كما يقال للقول والفعل بِـَحـَسِب ما يَـِجُب وبقدر

Î. 

 تتعلق بالْـُحُقوِق القانونيَِّة الـمنصوِص ،على الصعيِد الفقهيِّ فـََقْد اذَذ الفقُه ِبَدْورِِه زاويًة معيـََّنًة للنظِر للـمفهومِ  

َعرََّفُه عليها يف التشريِع دوَن جماوزِة ذلك إىل األبعاِد الوجوديَِّة واإلنسانيَِّة واالجتماعيَِّة األمشل. من هذا الـمنطلِق 

َعرََّفُه العيينُّ يف البناية شرح اهلداية بِأَنَّهُ : "ما يستـحقه الرجل". َوَعرََّفُه القاضي حسني  "حكم ثابت"، وَ :اللَّْكَنِويُّ بِأَنَّهُ 

1F "اختصاص مظهر فيما يقصد له شرًعا":الـمروزيُّ الشافعيُّ بِأَنَّهُ 

Ï. 

 َكَما ،والواقُع أَنَّ للقرآِن الكريـِم مفهوَمُه اخلاصَّ َعِن الْـَحقِّ الذي ال يستوعبه الـمدخل الـمعجميُّ أو اللَُّغِويُّ  

أَنَُّه يتسع كثريًا عن حدود التعريِف القانوينِّ فقهّيا كان أم أصولّيا. وال يرجع هذا لتقصري يف أهم مصدرين لتعريف 

البتعاد منهما عن الـمصدِر القرآينِّ -على العكسِ - بل ألسباٍب منهجيٍَّة تتعلُق االـمفاهيم يف العلوم اإلسالميَِّة، أو 

ذذ زاوية بعينها يف النظر إىل مفهوم متعدد األبعاد. يت تمبنطق واقرتاب ومنهجيَِّة كليهما ال

نَّ تبَين الـمدخِل الفكريِّ يف البحِث عن الـمفاهيِم القرآنيَِّة يؤدي إىل توسيِع تلك الفجوِة َمَع الـمداخل  إِ 

. وعندما تتضافر هذه الفكرُة َمَع أفكاٍر أُْخَرى ِمْن ِخالِل َعالقاتا فكرة"اللَُّغِويَِّة والفقهيَّةِ : ِألَنَّ الـمفهوَم يف الفكِر ُهَو "

َمَع مفاهيَم أخرى، وتنتظم مجيعها َوْفَق تسلسل ونظام معني من الَعالقات تنتج مستًوى آخَر لألفكاِر أعلى وأكثر 

                                                           
Î -ون ئ، التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديينِّ بوزارة األوقاف والش"إسالم ويب "بوابة علـميَّة دعويَّة، ضمن بوابات موقع الشبكة اإلسالميَّة: ىمركز الفتو

 http://fatwa. islamweb. net/fatwa/index. php?page=aboutfatwa اإلسالميَِّة بدولة قطر

Ï -الْـَحقُّ يف الشريعة اإلسالميَّةِ : تعريف الْـَحقِّ اصطالًحا"، يف الـموقع اإللكرتوينِّ لـمجلة البحوث اإلسالميَِّة اليت تصدرها الرئاسة العامَّة للبحوث انظر" :
 .http://www. alifta. net/Fatawa/fatawaDetails. 1414العلـميَِّة واإلفتاِء بالـمملكة العربيَِّة السعوديَِّة، العدد األربعون، شوال، 

aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename= 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=aboutfatwa�
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=aboutfatwa�
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
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 َوُهَو أمر ال يُعىن به مباشرة الـمدخالن اللغوي والقانوين وإن كانا يتأثران به ،الرسالة تركيًبا ُهَو "الـمنظور" أو الرؤية أو

حتًما. 

األول: استنباط معنى ولكي خنلص إىل أبعاد الـمفهوم القرآينِّ لِـْلـَحـقِّ فَِإنَّ ذلك يقتضي ُخطًَّة من شقني  

والثاني ُهَو اكتشاف ،  أي التي تسهم إيجابًا في بناء الـمعنى؛الْـَحقِّ ِمْن ِخالِل الـمفاهيِم الـمثبتة والـمعضدة له

 اليت تسهم يف بيان معىن )مثل مفهومي الظلـم والباطل(معنى الْـَحقِّ ِمْن ِخالِل الـمفاهيِم الـمقابلِة أو النافية له 

 كما يسهم الظالم يف بيان معىن وقيمة النور. وهذه الـُخطَّة هي األساس الذي بين عليه هذا اجلزء الـمعينُّ ،الْـَحقِّ 

باكتشاف وبيان معىن الْـَحقِّ يف القرآنِ . 

 :تـحليل مفهوم الْـَحقِّ ِمْن ِخالِل شبكِة الـمفاهيِم الـمثبتة له -1

فَالْـَحقُّ ُهَو مفهوٌم قرآنيٌّ ، وبعبارٍة أكثر تدقيًقا الْـَحقِّ " قرآنّيا لِلدَّالَلِة على مفاهيَم عدةٍ استخدم لفظ " 

. َوَقْد مجع بُدَّ َأنَّ في جمعها حكمًة إيمانيًَّة ما التي ال مركٌب يجمُع في تكوينه العديَد ِمَن الـمفاهيِم الفرعيَّةِ 

الْـحقيقة، أُْخَرى وهي:  الـمفهوم القرآينُّ لِـْلـَحـقِّ مخسَة مفاهيَم َدلَّ عليها اللفُظ بشكل مستقلٍّ أحيانًا ومشرتك أحيانًا

 العدل. ا وأخيرً ، ثم األحكام الشرعيَّة، والْـحسن العقليُّ (أو االستقامة والسويَّة الفطريَّة اإلنسانيَّة)،والصدق

وفيما يلي تـحليل لـمفهوم الْـَحقِّ إىل عناصره ومكوناته الدالليَِّة الـمختلفِة كما تناوله اخلطاُب القرآينُّ . 

 :الْـحقيقة ُهَو الْـحق: أوًال  

 ويف هذا ،الْـَحِقيَقةِ  لـمفهومِ  مرادفًا الْـَحقِّ  استخدامُ  ُهَو الكريـمُ  القرآنُ  إليها يشريُ  كما الْـَحقِّ  معاين وأهم أول 

 ﴾قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اآلَن َحْصَحَص الْـَحقُّ َأنَا رَاَوْدتُُه َعن نـَْفِسِه َوِإنَُّه لَـِمَن الصَّاِدِقينَ ...﴿: اآليةاالستخدام تقول 

 ].51[يوسف: من اآلية 

 الـمطلق بمفهومها الْـحقيقة ؛لِـْلـَحـِقيَقةِ  ثالثةٍ  بعادٍ  أَعنْ  لِلتـَّْعِبريِ  الْـَحقِّ  لفظَ  الكريـمُ  القرآنُ  َوَقْد استخدمَ  

 ة.الْـحقيق وبيان الْـحقيقة إثبات ثم الـمجرد،
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 :وملكوته) الـمطلقة (اهللا الـمعنى األول لِـْلـَحـقِّ / الْـحقيقة: الْـحقيقة 

 ومنتهاه وأصله الشيء جوهر هي والْـحقيقة 
2F

Ð .كامل منذ اْلِقَدمِ - الفالسفة فيه أفاض الْـحقيقة -كما وجوهر 

أو  اهللا... هياليت ال شيء بعدها أو قبلها وال نقص فيها  الْـحقيقةَ  أُْخَرى فَِإنَّ َهِذهِ  وخالد. وبعبارةٍ  المتناه مطلق تام

فـَتَـَعاَلى اللَُّه الـمِلُك ن مشريًا إىل كون اخلالق ُهَو السُّْلطَُة النهائيَُّة والْـحقيقُة الكربى لِْلَكْوِن بَِقْولِهِ : ﴿آكما عرب القر

 قيقة.الْـح وما عداها ُهَو جتليات لتلك ]114 [طه: من اآلية ﴾الْـحقُّ ...

هذا الـمعىن الـميتافيزيقي  عن اليت يصعُب إدراك أبعادها كاملة، واليت تعرب الكمالِ  بآياتِ  لوءٌ مم الكريـمُ  والقرآنُ  
 الْـحديد:[ ﴿ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ يقول (تعاىل): الْـحقيقة النهائيَّة) / (اهللا
 .]42 النجم:[ ﴿َوَأنَّ إلى رَبَِّك الـمنتَـَهى﴾ . ويقول:]3
 تستوعب وال ،الظل تعكس بل اجلوهر تستوعب ال البشريِّ  اإلدراك يف الكربى اإلهليَّة الْـحقيقةِ  نَّ جتلياتِ  إِ 

3Fترمجِتِه إىل مؤشرات الـمطلق ِإالَّ ِمْن ِخاللِ  تعريف

Ñ .اإلهليَّةِ  الْـحقيقةِ  أو الْـَحقِّ  مفهوم وتيسري بتفسري القرآن َوَقْد تكفل 

سبق  أطروحة استيعابا. وهي البشريِّ  اإلدراك على يسهل جزئيَّة حقائق أو عناصر عدة من مكونة أطروحة شكل يف

َها َمتـْ  السابقة وتتلخص يف: البشريَّةُ  الرساالتُ  أَْن َقدَّ

                                                           
Ð  ِّالنظام يف الـمسريي، "أمهيَّة البحث الوهاب د. عبد: انظر- حول مفهومي الْـحقيقة واجلوهر وعالقتها بالوجود اإلهليِّ خاصَّة يف الـمنظور اإلسالمي 

،   (َعمَّانحنو نظام معريفٍّ إسالميٍّ : َحْلَقة دراسيَّة، الـملكاوي (تـحرير) الـمعريفِّ " يف فتـحي  ، م)200 هـ/1430- األردن: الـمعهد العالـمي للفكر اإلسالميِّ

 .43، باإلشارة إىل ص 60 - 41ص 

 
Ñ الْـَحقُّ ُهَو اْلُوُجوُد، َواْلُوُجوُد َعَلى ِقْسَمْنيِ : ُوُجوٌد َحِقيِقيٌّ، َوُوُجوٌد َشْرِعيٌّ  ":- يقول ابن عريب . 

، َولَِقاُؤك َحقٌّ، َواْجلَنَُّة َحقٌّ، ": )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلـم(فََأمَّا اْلُوُجوُد الْـحِقيِقيُّ فـََلْيَس ِإالَّ لِلَِّه َوِصَفاتِِه، َوَعَلْيِه َجاَء قـَْولُُه  ، َوَوْعُدك الْـحقُّ ، َوقـَْوُلك الْـحقُّ أَْنَت الْـحقُّ
.  َحقٌّ؛ ِألَنَُّه لـم َيْسِبْقَها َعَدٌم، َوَال يـَْعُقبـَُها فـََناءٌ . َوأَمَّا لَِقاُء اللَِّه فـَُهَو َحقٌّ َسبَـَقُه َعَدٌم، َويـَْعُقُبُه ِمثْـُلهُ )ُهوَ (فََأمَّا اللَُّه َوِصَفاتُُه فـَُوُجوُدَها "َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ . 

 . َوأَمَّا اْجلَنَُّة َوالنَّاُر فـَُهَما حّقاِن، َسبَـَقُهَما َعَدٌم، َوَال يـَْعُقبـَُها فـََناٌء، َلِكنَّ َما ِفيَها ِمْن أَنـَْواِع اْلَعَذاِب أَْعرَاضٌ 
ُنُه الشَّرُْع، َوُهَو َواِجٌب َوَغيـُْر َواِجبٍ "   .http://www، ابن عريب، أحكام القرآن، يف موقع اإلسالم انظر. 483/4َوأَمَّا اْلُوُجوُد الشَّْرِعيُّ فـَُهَو الَِّذي يـحسِّ

al-islam. com 
http://islamport. com/w/qur/Web/1665/1983. htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE . 

http://islamport.com/w/qur/Web/1665/1983.htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE�
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َذِلَك بَِأنَّ اللََّه يُوِلُج  لصيرورتِهِ : ﴿الِْلَكْوِن َوِلُسَنِنِه وقواعد تسييره ومـحددً  اخالقً  امطلقً  اإلهً  هناك أنَّ  أ- 

اللَّْيَل ِفي النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر * َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الْـحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن 

 .]62 - 61 [الْـحج: ﴾ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلعلى اْلَكِبيرُ 

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َورَبِّي ﴿قال (تعاىل):  والعلـمِ : القدرةِ  مطلقُ  اهللاَ  نَّ  ب- أ

َقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوَال  لََتْأتِيَـنَُّكْم َعالـِِم اْلغَْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثـْ

ُلو ِمْنُه ِمن قـُْرآٍن َوَال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ﴿ ]،3 سبأ:[ ﴾َأْكبَـُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ  َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تـَتـْ

َقاِل َذرٍَّة ِفي اَألْرِض َوال ِفي السََّماء َوَال  ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعن رَّبَِّك ِمن مِّثـْ

َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ﴿]، 61 [يونس: ﴾َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 

 ].25 [النمل: ﴾ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َويـَْعلـم َما ُتْخُفوَن َوَما تـُْعِلُنونَ 

وطاعته:  وتوحيده بعبادته وأمرهم، أرزاقهم لهم َوَقدَّرَ  ،عالـمهم لهم  َوَخَلقَ ،َبَشًرا َخَلقَ  َقدْ  َأنَّ الخالقَ  ج-

ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن ﴿]، 24 من اآلية سبأ:[ ﴾...ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اللَّهُ ﴿

السََّماء َواَألْرِض َأمَّن يَْمِلُك السَّْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ُيْخِرُج الْـحيَّ ِمَن الـميِِّت َوُيْخِرُج الـميََّت ِمَن الْـحيِّ 

َوَمن يَُدبـُِّر اَألْمَر َفَسيَـُقوُلوَن الّلُه فـَُقْل َأَفَال تـَتـَُّقوَن * َفَذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكُم الْـَحقُّ َفَماَذا بـَْعَد الْـحقِّ ِإالَّ الضََّالُل 

. ]32 - 31 [يونس: ﴾فَأَنَّى ُتْصَرُفونَ 

قدرعلى البشرية قصتهم في الحياة والتي تتلخص في امتحانهم يليه حسابهم وجزاءهم  قد لَّهَ  َأنَّ الد- 

 ليثبت ِمْن ِخالِل اختيار أو رفض ؛وأعطاهم َحقَّ االختيارِ  بِالْـَحَياةِ  البشرَ  ىابتل على ما أبلوا وما اكتسبوا..

 لناِس وفضائل أمره لهم بالتزام كل مالدنيا واالبشر عبادته وطاعته جمال الْـحقائق والفضائِل (كحقيقِة َخْلِقِه ل

الَِّذي َخَلَق الـمْوَت ﴿ يقول (تعاىل):خير) وليثبت قبح الرزائل وعلى رأسها كفر نعمة الخلق وإتيان الشرور، ُهَو 

ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ   لحسابـهـم الـموت بعد . وقرَر َأْن يبعثـَُهمْ ]2 [الـملك: ﴾َوالْـحَياَة لَِيبـْ

 بالخلود الكفار وعاقب الجنة في الطائعين بالخلود وأثاب ،وطاعته في إتيان الخيرات والفضائل على عبادته

ُهم مَّا َكانُوا يـَْفتَـُرونَ ﴿ يقول (تعاىل):النار،  في  [يونس: من اآلية ﴾...َورُدُّوا إلى اللَِّه َمْوَالُهُم الْـحقِّ َوَضلَّ َعنـْ

َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الْـحقُّ َوَأنَُّه يـحِيي الـمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر * َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َال ﴿ . ويقول:]30
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َعُث َمن ِفي اْلُقُبورِ  ويقول أيًضا متوعًدا إبليس ومن تبعه من اإلنس ي. 7 - 6 [الْـحج: ﴾رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يـَبـْ

ُهْم َأْجَمِعينَ ﴿ واجلن مبصريهم األخروي:  [ص: ﴾قَاَل فَالْـحقُّ َوالْـحقَّ َأُقوُل * َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّن تَِبَعَك ِمنـْ

84 - 85[ .

 جيعلها مناطًا من مناطات اإلميان (ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) أَنَّ قضيََّة اْلبَـْعِث والْـحساِب قضيٌَّة غيبيٌَّة فَِإنَّ اهللاَ  منرغمعلى الو

 ،يؤمنوا كذلك بالـمنطِق اإللهيِّ  بل يتعني على الـمؤمنني أَْن ،به، فاإلميان بوجود اهللا َوْحَدُه أو خبلقه الكون ال يكفي

هذا اإليمان يترتب عليه ؛ ِألَنَّ  إيمانًا يقينّيا ال يداخله شك،والغيب الثاني بعد الخلق َوُهَو البعُث والْـحسابُ 

نـَْيا وطاعته هللا تـحسًبا للبعِث والْـحساِب ،تـحقيق غاية اِهللا من الخلق  متمثلة في صياغة سلوك اإلنسان في الدُّ

. والجزاءِ 

إذن فالبعث والْـحساب والثواب والعقاب ُهَو جزء ال يتجزأ من قضيَّة حقيقة الوجود كما يطرحها القرآن  
يَا َأيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم  لذلك وصف ذلك الوعد يف القرآِن الكريـِم بالوعِد الْـَحقِّ : ﴿؛الكريـم

نـَْيا َوَال يـَُغرَّنَُّكم بِاللَِّه اْلَغُرورُ  . ويضيف مستنكرًا أيَّ َشكٍّ يف قضيَّة البعث كجزء ال يتجزأ ]5 [فاطر: ﴾الْـحَياُة الدُّ
 نَُّظنُّ ِإالَّ ِإنْ نَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال رَْيَب ِفيَها قـُْلُتم مَّا َنْدِري َما السَّاَعُة إِ ﴿وإذا ِقيَل  من مركب الْـَحقِّ اإلهليِّ :

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿ :. مث يفصل القرآن يف آيات كثرية قضيَّة الثواب والعقاب]32 الجاثية:[ََّنا َوَما َنْحُن ِبُمْستَـْيِقِنيَن﴾ 
 - 8 [لقمان: الْـحِكيُم﴾آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالـحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم * َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه حّقا َوُهَو اْلَعزِيُز 

9[. 
خلق اإلنسان والكون وسننه، وحديَّة الخالق الـمطلقة وكماله، أ(وجود الخالق، والسابقة  األربعة العناصر 

البشريِّ . َوَقْد َقدََّم  الـمدرك يف اإلهليَّةَ  اإلهليََّة والْـحقيقةَ  القضيَّةَ  تـَُلخِّصُ  )البعث والْـحساب والثواب والعقابو

اخلطاُب القرآينُّ َهِذِه الْـحقيقَة لإلنساِن يف شكل أطروحة متماسكة من حيُث منطُقها الذايتُّ ويف تسلسل كرونولوجي 

chronology متوافقة َمَع فكرة التدُّرج والزمن األساسيَّة يف الَوْعِي اإلنساينِّ لكي يسهَل إدراكها يف صورة تاريخ 

نَّ هذه التطوريَّة َوِإْن بََدْت متناقضًة َمَع منطِق الْـحقيقِة الـمطلقة اليت ال إِ وتطور منطقي لقصة عالقته باهللا والوجود. 

 االبتالء مث اخللق  بداية من،َمثُِّل الوجه اآلخر الـمتعلق باإلدراك اإلنساينِّ ـ تُ أَنـََّهاتتجزأ وال تطرأ عليها األحوال، ِإالَّ 

َمُه القرآُن يتوافُق َمَع مستقَبِل  بِاْلبَـْعِث َوالْـِحَساِب والثوابِ   وانتهاءً ،الدنيويِّ  والعقابِ . وهذا الـمنطق التطوريُّ الذي َقدَّ
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والقدرة والْـحكمة  الذات حقيقة يدرك ال وحسيَّته مباديَّته فاإلنسان اخلطاِب اإلهليِّ َوُهَو اإلنساُن بقدراته الـمـحدودة؛

 ة.األربع الفصول هذه ىلع منجمة يدركها بل ومطلقة، جمردة اإلهليَّة

الواقع الْـحياتيِّ الدنيويِّ يف طرح قضيَّة الْـحقيقة الوجوديَّة- نوًعا من الـمقابلة بني  يقيم اخلطاب اإلهليُّ - 

فالواقع الدنيويُّ - الذي يستغرق اإلنسان حىت النخاع ويستوعب كامل اهتمامه ووجدانه وإدراكه حىت والْـحقيقة. 

يظنَّ أَنَّ دنياه هي الْـحقيقة الكربى- ِإنـََّما ُهَو من وجهة النظر اإلميانيَّة يف اخلطاب القرآينِّ ِظلٌّ باهٌت وأثٌر خافت 

 الْـحياة عالـم عن الغييبُّ  أو الغائبُ  الشقُّ  الْـحقيقة ُهَو ذلك وجه عن تعبريًا الكريـُم أَنَّ األكثر لِـْلـَحـِقيَقةِ . يرى القرآنُ 

نـَْيا هي نـَْيا، وأنَّ الدُّ اْعلـموا َأنـََّما الْـحَياُة ﴿ يقول (تعاىل): جيليها؛ مما أكثر الْـحقيقةَ  خيفي مؤقتٍ  حسيٍّ  عارض جمرد الدُّ

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِفي اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ثُمَّ يَِهيُج  نـَْيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ الدُّ

نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع  فـَتَـَراُه ُمْصَفّرا ثُمَّ َيُكوُن ُحطَاًما َوِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَِّن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما الْـحَياُة الدُّ

. ]20 [الْـحديد: ﴾اْلُغُرورِ 

 الذي الدنيويُّ  الزمن أو بطبيعتها؛ فاللحظة ومأزومة حرجة عالقة هي والغيبِ  الشهودِ  عالـمِ  بني نَّ العالقةَ  إِ 
 والـمصري اخللق حقائق غياب حلظة ذاتا هي الـمصري وتـحديد واالختيار والقرار الفعل فيه اإلنسان إرادة ميتلك

4Fوالضالالت والظن بالشكوك واختالطهما

Ò،خلقه  بشأن لإلنسان وتنجلي الْـحقائق فيها تتكشف اليت اللحظة  أمَّا

                                                           
Ò  َِّوَقْد طرح ، أم أنَّه حقيقة أنطولوجيَّة وجوديَّة، وما إذا كان الْـحق جمرد فكرة أو قضيَّة معرفيَّة،- عرف تاريخ الفكر اإلسالميِّ نقاًشا ثريّا حول مفهوم الْـَحق 

 أي أنَّه موجود عند من اعتقد أنَّه ، والباطل اعتقاد،ابن حزم هذا النقاش يف سياق جدله ورده على فرق من الـمتكلـمني الذين رأوا أَنَّ الْـحق ُهَو جمرد اعتقاد

نطولوجيَّة وجوديَّة.  أُهَو قضيَّة   إذ يرى أَنَّ الْـحق ليس قضيَّة اعتقاديَّة َوِإنـََّما،ه باطل. ينتصر ابن حزم لرأي نقيضأنَّ حق وباطل عند من اعتقد 

يكون الشيء حّقا  نَّ الشيء ال يكون حّقا باعتقاد من اعتقد أنَّه حق، َكَما أَنَُّه ال يبطل باعتقاد من اعتقد أنَّه باطل، َوِإنـََّماإِ  :يقول ابن حزم 

: اإلمام ابن حزم الظاهري األندلسي، الفصل يف الـملل واألهواء والنحل، وبامشه الـملل انظرنَّه باطل. أنَّه حق أو اعتقد أبكونه موجوًدا، ثابًتا سواء اعتقد 

أَنَّ الْـحواَر يعكس خصب اجلدل بني من رغم على ال. و15الم العالـميَّة، د. ت) ص س(القاهرة: اجلزء األول، مكتبة ال 548والنحل للشهرستاين الـمتويف 

 ، يعكس أيًضا قضيَّة ُأْخَرى حىت بالنسبة للـمؤمننيِإنَّهُ االجتاه اإلمياينِّ واالجتاهات اإللْـحاديَّة والتشكيكيَّة اليت وجدت عرب تاريخ الفكر والْـحضارة اإلسالميَّة 

ألشياء الواقعيَّة الـملـموسة لديه. ذلك اإلدراك الضاليلُّ الذي ميثل جزًءا من مأساة إىل ا حىت بالنسبِة ،َأَال وهي اإلدراك الظينُّ أو غري اليقيينِّ لإلنسان يف دنياه
 وإذ ذاك يكتمل لِـْلـَحـِقيَقِة ركناها ، اليقني لإلنسانىاإلنسان -ومعاناته كونه دائًما يـحمل الشك والظن الذي يؤرقه. وهذه الْـحالُة تنتهي يف اآلخرة إذ يتجل

.  15اإلدراك اليقيينُّ الـمجمع عليه بني اجلميع. انظر: الـمرجع السابق، ص والوجوديُّ الواقعيُّ 
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 ،والفعل االختيار ىعل فيها اإلنسان قدرته يفقد اليت  ذاتااللحظة فهي األخرويِّ  ومصريه عمله وحقيقة ومبعثه وخالقه
ا... لـمصريه االستسالم سوى ميلك وال َوَجاءْت َسْكَرُة الـمْوِت بِالْـحقِّ َذِلَك َما ﴿ بالـموت تبدأ اليت الْـحقيقة إ�َّ

 .]19 االنفطار:[، ﴿يـَْوَم َال َتْمِلُك نـَْفٌس لِّنَـْفٍس َشْيًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئٍذ لِلَِّه﴾ ]19 ق:[تـحيُد﴾ ُكنَت ِمْنُه 
نساين اإل واإلدراك الذهن جتلية معالـمها والْـحقيقة بكون أهم الْـحق ساعة بِأَنـََّها وصف اآلخرة اخلالق ويفسر 
كافرهم ومؤمنهم- االستيعاب واإلدراك  وأن يتـحقق للناس مجيًعا - ،والفهم واإلدراك النظر وقصور الصوارف كل من

َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َألَْيَس َهَذا بِالْـحقِّ يقول (تعاىل): ﴿... لقضيَّة الْـحقيقة اإلهليَّة بأبعادها األربعة
 .]34 [األحقاف: ﴾قَاُلوا بـََلى َورَبـَِّنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُرونَ 

 يدركون فالناس خالف؛ بال اإلدراكم أ البصر ىمستو ىسواء عل البشر جلميع الْـحقيقة إجابة ساعةُ  َهاـِإنَّ  
 بال واحدة حقيقة... الواعية وغري الواعية والضالالت الغشاوات مجيًعا عنهم وتزول  نفسهااللحظة يف نفسها الْـحقيقة
 والكافرين للـمؤمنني والعقاب والثواب بالبعث ووعده وقدرته اخلالق وجود فيها ىيتجل يف الرؤى. حلظة تباين وأ تعدد
ٌر ُعْقًباالسواء: ﴿ ىعل به ٌر ثـََوابًا َوَخيـْ  فيها تتجلى َها حلظةٌ ـ. ِإنَّ ]44 [الكهف: ﴾ُهَناِلَك اْلَوَاليَُة لِلَِّه الْـحقِّ ُهَو َخيـْ

ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الّلِه حّقا ِإنَُّه يـَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿ والنار ماثلني: اجلنة
 . ويعرب]4 [يونس: ﴾الصَّالـحاِت بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َشَراٌب مِّْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكُفُرونَ 

الْـُمْلُك يـَْوَمِئٍذ الْـحقُّ ﴿ :)تعاىل( فيقول والْـحقيقة الْـحق حلظة هي اليت اللحظة هذه رهبة عن التنزيل مـحكم يف ربنا
 الْـحقيقة يرى وواصًفا اإلنسان الذي خماطًبا . ويقول]26 [الفرقان: ﴾لِلرَّْحَمِن وََكاَن يـَْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسيًرا

َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم مرة: ﴿ ألول أمامه ماثلة يقيًنا أنكرها طالـما اليت
 .]22 [ق: ﴾َحِديدٌ 

: لِـْلـَحـِقيَقةِ  / الْـحسي) الـمنظور /  العملي (الواقعيوالثبوت ثباتإلاالْـحقيقة:  / الثاني لِـْلـَحـقِّ  الـمعنى 

 الْـَحقُّ  يتجلى اخلالق ملكوت يسود حني اآلخرة ففي ملكوته، ويف اهللا عند تكون الكامل مبعناها نَّ الْـحقيقة إِ 

 تضليل دون عند اخللق واقًعا ويتم إدراكه األركانِ  مكتملَ 

نـَْيا فَالْـَحِقيَقُة بعناصرها السابق اإلشارة إليها ال  تتجلى وجوًدا َوِإنـََّما تتجلى أماراتا أو عالماتا  أمَّا يف الدُّ

نـَْيا   عالماتا يف ظاهري بتجل)تعاىل(الْـحقيقة اليت مسـح اهللا  / وإثباتاتا. ومن أهم عناصر الْـحق قدرة الخالق غير الدُّ

 .الـمـحدودة
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 قدرة اخلالق الـمعجزة غري الـمـحدودة اليت تعلو فوق القوانني) ُهَو قضيَّة دنيويَّة إثباتالـمعىن (أي  بذا الْـَحقُّ  

واألجرام وقوانني الْـحياة الطبيعيَّة وإعجاز  نظام الكون الدقيق وحركة الشمس والقمرْ◌ ِخالِل السنن (تتـحقق ِمن

 . (الـمثال األبرز لذلك ُهَو تـحققخوارق السننخل) كما تتجلى أحيانًا ِمْن ِخالِل ...إلق ونظام اجلسد اإلنسايناخل

نـَْيا يف األقوام واآليات لدى بعض والبيِّنات الـمعجزات بعض  إسرائيل وما وبِِه بن مثل انشقاق البحر الذي اخُتِربَ  الدُّ

وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا ﴿ يقول (تعاىل): خلإموتـهـم... بعد الكهف شهده غريهم كمعجزات الـمسيـح ومن قبله بعث أهل

. ]21 [الكهف: من اآلية ﴾َعَلْيِهْم لِيَـْعلـموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال رَْيَب ِفيَها ...

 قد واجهت معضلة كربى أدت إىل تـحول هائل يف مسار إثبات الْـحقيقة دنيويّاكن قضيَّة الْـحق مبعىن  ل

 وأهـمـها صعوبة الوصول إىل حالة اليقني.اإلدراك اإلنسانيِّ تتمثل هذه الـمعضلة يف إشكاليَّات و ،األديان

نـَْيا يف الكربى لَِعالَقِة اإلنساِن بِالْـَحِقيَقةِ  نَّ اإلشكاليَّةَ  إِ   يكون ما أقرب مسيك وسيط وجود يف تكمن الدُّ

خربة اإلنسان  مثل الْـحقيقِة؛ تشوش على هذه اليت العناصر من جمموعة فيه تتـحكم الذيإدراك اإلنسان للعازل َوُهَو 

 وميله للشك حىت يف ذاته، وجنوح عامَّة الناس إىل ممارسة الكذب وضمريه وغرائزه وأهوائه وعقائده ومصاحله وثقافته

 االنسان لعقل مباشرة الْـحقيقة وصول دون يـحول مسيًكا جدارًا مًعا يشكِّل ذلك خل. كل...إواخلداع
5 F

Ó .ولعل من 

موسى الـمتمثلة  معجزة بني الـمقارنة من عليها ترتب وما والسحرة ىموس بني الـمواجهة خربة ذلك ىالبارزة عل األمثلة

 الظاهر حدود عند يقف الذي السحرة عمل مقابل موجوٍد حقيقًة َوحّقا يف َحيٍّ  ثعبانٍ  ىل إاللعص النوعي التـحوُّل يف

قَاَل ﴿ . يقول (تعاىل):ىيسع حي كائن إىل مجاد من االعص كينونة تغيري إىل ينصرف وال البصر وخداع والضالالت

                                                           
Ó  وتطور هذه الرحلة من االستدالل عليها ، يف كتابه الـمنقذ من الضالل عن رحلته الـمضنية يف البحث عن الْـحقيقة-رمحه اهللا-- يتـحدث اإلمام الغزايل 

 العلـم اليقيينَّ ُهَو الذي ينكشف ِإنَّ  ": يقول، حيثبالعلوم مث بالعقل والـمـحسوسات. وعن رحلته األوىل لطلب الْـحقيقة ِمْن ِخالِل البحث عن علـم يقيينٍّ 
فيه الـمعلوم انكشافًا ال يبقى معه ريب، وال يفارقه إمكان الغلط والوهم، وال يتسع القلب لتقدير ذلك، بل األمان من اخلطأ ينبغي أَْن يكون مقارنًا لليقني، 
مقارنة لو تـحدى بإظهار بطالنه - مثًال - من يقلب الْـحجر ذهًبا والعصا ثعبانًا، لـم يورث ذلك شّكا وإنكارًا". وبعد فشله يف الوصول إىل الْـحقيقة ِمْن 

 أَنَّ الـمشكلة على األرجح تكمن يف جوهر الوجود الدنيويِّ ذاته وتناقضه اجلوهري َمَع فكرة الْـحقيقة نتيجة  إىلِخالِل األدوات الـمتاحة لإلنسان ينتهي
نـَْيا نوم )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(قال رسول اهللا الطابع العارض له وعدم أصالة الواقع الدنيويِّ فيقول: " : "الناُس نياٌم فإذا ماتوا انتبُهوا". فلعلَّ الْـحياَة الدُّ

 ﴾َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ ...باإلضافة إىل اآلخرة، فإذا مات ظهرت له األشياء على خالف ما يشاهده اآلن ويقال له عند ذلك: ﴿
 2/1- 1/1 ص،http://www. alwarraq. comلكرتونيَّة على موقع "الوراق" إ انظر: أبو حامد الغزايل، الـمنقذ من الضالل، نسخة ).22(ق:
إلكرتوين.  ترقيم

http://www.alwarraq.com/�
http://www.alwarraq.com/�
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َنا إلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك فَِإَذا  َأْلُقْوا فَلـما َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم * َوَأْوَحيـْ

 .]118 إلى 116 [األعراف: من ﴾ِهَي تـَْلَقُف َما يَْأِفُكوَن * فـََوَقَع الْـحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

نـَْيا يف هذا الـمثال وغريه إشكاًال  حقيقة اخلالق الـمطلق القدرة) (مبفهوم إثبات لقد واجه الْـَحقُّ   خطريًا  يف الدُّ
6Fوالضالالت الظن من وكل الْـحقيقة بني فيه الواهية والْـحدود واختالطه ووهنه البشريِّ  اإلدراك ُهَو خلل

Ô . لذلك لـم
ف من عموم الناس ومأل فرعون بني الْـحق يف معجزة موسى واإلفك عند السحرة، َوِإنـََّما ميَّز دمييز اجلمهور الـمسته

ن فـََقْد اختلط واآلخر السحرة أنفسهم. أَمَّا وهم البصر وخداع التضليل لُْعَبةِ  الْـحق فقط هؤالء الذين خربوا أسرار
قَاَل ُموَسى َأتُقوُلوَن لِـْلـَحـقِّ لـما َجاءُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوَال يـُْفِلُح ﴿ عندهم الشك والظن: األمر لديهم واستمر

 واآليات السنن خبوارق عليها اهللا . وتكرر األمر مرارًا عند األمم السابقة اليت لـم يضن]77 [يونس: ﴾السَّاِحُرونَ 
ومن أبرزهم  صحيـحة ترمجة ترمجتها وبني بينهم حال الوجدان خلل لكن اليقني، عني رأوها اليت واالستثنائيَّة الـمباشرة

ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكلـمُت ﴿ :يونس بسورة وعن أمثاهلم عنهم الْـَحِديثِ  َمْعِرضِ   يف)تعاىل(بنو إسرائيل. يقول 
 .]97 - 96 [يونس: ﴾رَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن * َوَلْو َجاءتـهـم ُكلُّ آيٍَة َحتَّى يـََرُوا اْلَعَذاَب األَلِيمَ 

نـَْيا ِمْن ِخالِل إثباتا الـمرئي لقد أحدثت هذه الخبرة (  عجز اإلنسان عن يييز الْـحقيقة والتيقن منها يف الدُّ

اإلسالم؛ بشكل حاسم  ويف منطق الدين على السواء جسده ) تـحوًال نوعّيا في تاريخ األديان السماويَّةباخلوارق

نَّ فشل اإلنسان ِمْن ِخالِل اخلربات الدينيَّة األوىل يف يييز الْـحق واليقني به عرب اختبار خرق السنن إِ  : آخرىنمبع

الكربى، وعجز اإلنسان عن التمييز بَني الْـَحقِّ والباطِل واختالط الشك باليقني فيما يراه ِعَيانًا من معجزات، كل 

جديد من إثبات الْـحقيقة جتلى َمَع الرسالة الـمـحمديَّة. يقوم هذا  ذلك أدى إىل انتقال الرساالت السماويَّة إىل طور

                                                           
Ô  فاإلنسان بطبيعته غري قادر على اليقني ، كافرًاأمكان اإلنسان مؤمًنا أ- يرى الشيخ العز بن عبد السالم أَنَّ الظن ُهَو مسة االعتقاد البشريِّ عموًما سواء 

 يقول يف كتابه القواعد الكربى: "االعتماد يف جلب معظم مصالـح الدارين ودرء مفاسدمها يبىن يف األغلب على ما يظهر يف ،وغاية اعتقاده ُهَو الظن

يعملون بناء على حسن  وتـحصيل معظم هذه اصصا  بتعاطي أسبابا مظنون غري مقطوع به. فَِإنَّ عمَّال اآلخرة ال يقطعون حبسن اخلاية َوِإنـََّما... الظنون

نـَْيا ِإنـََّما يتصرفون بناء على حسن الظنون؛ فَِإنَّ التجَّار يسافرون على ظن   يُقبَل منهم ما يعملون...َأالَّ الظنون وهم َمَع ذلك خيافون  م أكذلك أهل الدُّ َّ�

م ُيستعملون  كذلك الناظرون يف األدلة والـمجتهدون يف تعرف األحكام  ا به يرتفقون...مبيسلـمون ويرحبون، والصنَّاع خيرجون من منازهلم على ظن أ�َّ

م يظفرون مبا يطلبون بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز، القواعد ا". انظر: ...ونء والـمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويرب،يعتمدون يف األكثر على ظن أ�َّ
-6 اجلزء األول، تـحقيق نزيه كمال محاد - عثمان مجعة ضمرييَّة ( دمشق: دار القلـم، دت)، ص "قواعد األحكام يف إصالح األنام"الكربى الـموسوم بـ: 

7 . 
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 َأنَّ إثبات الْـحقيقة والقدرة اإللهيَّة ال يكون :امأولهمخاطبة الناس وإثبات الْـحق على أمرين: الطور اجلديد من 

 اليت يثِّل يف ذاتا آياٍت بيِّناٍت على إعجاز اخلالق  بل بوقوع السنن الكونيَّة،بالضرورة بوقوع الخوارق للسنن

وكمال قدرته. 

نـَْيا لَـْم يـَُعْد يمرُّ عبر : اآلخرو  َأنَُّه بناًء على ما سبق فَِإنَّ إدراك اإلنسان لهذه الْـحقيقة وإثباتاتها في الدُّ

 بل يعتمد بالدرجة األولى على التدبُِّر والعقِل ،الْـحواس (مثل الرؤية وغيرها) التي هي مـحل اتهام بالضالل

َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأنَّ تـُْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِن الّلِه َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى : ﴿من جانٍب واإليمان من جانب آخر والتفكُّرِ 

 .]100 [يونس: ﴾الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ 

َر القرآُن الكريـُم يف الكثري من مواضعه عن هذا النموذِج الـمعريفِّ (الربادمي) اجلديد يف اإلدراك والوعي ـبَّ ـَوَقْد عَ  

الديينِّ وشدََّد اخلطاُب القرآينُّ على ضرورِة تفكُِّر الناس وتأملهم وتدبُّرِهم يف آيات الكون من حوهلم لكي يعرفوا اهللا، 

 )تعاىل( يقول ،كما أكََّد أَنَّ اهللاَ لن خيرَق السنَن من أجلهم بـَْعَد أَْن أنكرتا األقواُم السابقُة وهي تراها رؤيا العني

 [يونس: ﴾ُقِل انظُُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما تـُْغِني اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنونَ خماطًبا الناسَ : ﴿

. لقد كان هذا "الربادمي" أو النموذج اجلديد يف الـمعرفة الدينيَّة تـحوًال يف تاريخ األديان َوُهَو مـحور رسالة ]101

اإلسالم يف عالـم صار للعقل فيه سطوة كربى. 

 :الـمعنى الثالث لِـْلـَحـقِّ / الْـحقيقة: البيان العقلي لِـْلـَحـِقيَقةِ  

 اإلهليَِّة ِمَن االعتماِد على خوارِق إثباِت الْـحقيقةِ لقد جاَء انتقاُل التفاعِل بَني السماِء واإلنساِن يف قضيَِّة  

 للبشر. الخالق أو بيانه جاَء مصحوبًا بتغيٍري يف خطاب ،السنِن الـمرئيَِّة إىل تدبُِّر السنِن الْـُمطَّرَِدِة الـمـحيطِة باإلنسانِ 

اإلسالم) وخباصٍَّة يف اإلسالم تعاظمت والـمسيـحيَّة، و(اليهوديَّة،  ففي الرساالت السماويَّة األخرية الكربى 

أمهيَّة اإلثبات العقليِّ بالْـحجة وأدوات ذلك من الـمـحاججة واجلدال وتفنيد الشبهات. َوَقْد مسى القرآن الكريـم هذا 

 الْـحق عن وتعبري كبيان الرسالة وصف يف )تعاىل (. يقولبالْـَحقِّ النهج يف اإلثبات العقليِّ حلقائق الوجود واخللق أيًضا 

. ]105 [اإلسراء: ﴾َوبِالْـحقِّ َأنَزْلَناُه َوبِالْـحقِّ نـََزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشًِّرا َوَنِذيًراوالْـحقيقة ﴿
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والتعويل على ما خصهم اهللا به من "العقل"  الـمسئوليَّةَ  وأكثر نزوًعا لتـحميلهم للبشر تدليًال  أقل منهجٌ  ِإنَّهُ  

والضمري. وميثِّل الْـحجاج والـمجادلة وخماطبة العقل وطرح منطق اخللق  الفكر من بـهـما يرتبط وما و"حريَّة االختيار"

والتوحيد وحكمة البعث والْـحساب والرد على حجج الكفار والـمنافقني بالْـحجة أهم أدوات هذا البيان. َوَقْد مثَّلت 

 بل يستوعب معظم خطابه الذي قام على ،" جانًبا ال ُيْستَـَهاُن به من مجلة القرآنالبيان العقلي لِـْلـَحـِقيَقةِ عناصر" 

ُقْل يَا َأيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم الْـحقُّ ِمن رَّبُِّكْم عرض األمر على عقول الناس وترك اخليار والقرار هلم يقول (تعاىل): ﴿

َها َوَما َأنَا َعَلْيُكم ِبوَِكيلٍ  نَّ اهللا إِ . ]108 [يونس: ﴾َفَمِن اْهَتَدى فَِإنـََّما يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمن َضلَّ فَِإنـََّما َيِضلُّ َعَليـْ

، أَمَّا طلُب الْـَحقِّ واالستدالل عليه فهو جهاد يقوم به )تعاىل(  يوجه ِمْن ِخالِل خطابه عقل اإلنسان إىل الْـَحقِّ

اإلنسان ويعمل عليه وجيتهد فيه حىت يدرك الْـحق فتبدأ مرحلة أُْخَرى هي مرحلة اهلداية. فالْـحق يسلـم اإلنسان 

7F والعقل الـمدرك يسلـم اإلنسان للوجدان والعرفان ،للهدى

Õ .

 

 : الْـَحقُّ ُهَو الصدق:ثانًيا 

 الْـحقيقة كانت . وإذاالصدق مبعىن آخرَ  مفهوًما الْـحاالت بعض القرآينِّ يف االستخدام يف الْـحق تعبري يتخذ 

 صحةُ فالصدُق ُهَو  آخَر، جمالً  الوجوِد، فَِإنَّ للصدقِ  االحتمال إىل حيِّزِ  حيِّزِ  من وانتقاهلا ةوءالنب أو الوعد تـحقق هي

 ع.للواق ومطابقته يءٍ ش عن اإلخبارِ 

 أو التصديق ُهَو البشر عند يتـحقق ملكوته فَِإنَّ ما ويف اهللا تتجلى كاملة ِإالَّ عند ال الْـحقيقة كانت وإذا 
الـم * تَنزِيُل اْلِكَتاِب َال رَْيَب ﴿ يقول (تعاىل):... اهللا عن اإلخبار صدق مبعىن الْـحق يربز بِالْـَحِقيَقةِ . وهنا التكذيب

                                                           

Õ " :َولَـْم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كالم، بل بنور - يتناول الغزايل تلك الـمرحلة من مراحل سعي اإلنسان وراء الْـحقيقة مسجًال جتربته اخلاصَّة فيقول
 وذلك النور ُهَو مفتاح أكثر الـمعارف، فمن ظن أَنَّ الكشف موقوف على األدلة الـمـحررة فـََقْد ضيَّق رمحة اهللا تعاىل الواسعة. ، يف الصدر)تعاىل(قذفه اهللا 

 ﴾َفَمن يُرِِد الّلُه َأْن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلِإلْسَالِم ...﴿ :)تعاىل(، على "الشرح" ومعناه يف قوله )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(ولـما سئل رسول اهللا 
وهو  ."الُغُروِر، واإلنابة إىل داِر اخلُُلود . فقيل: وما عالمته؟ قال: "التجايف عن دار" يف القلبِ )تعاىل(قال: "هو نور يقذفُه اهللا ] 125[األنعام: من اآلية 

 خلق اخللَق يف ظُلـمٍة، مث رشَّ عليهْم من نُورِه "فمن ذلك النور ينبغي أَْن يطلب الكشف، وذلك )تعاىل(نَّ اهللا إِ  : فيه)َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(الذي قال 
ال فتعرُضوا أَ : "إنَّ لربكم يف أياِم دهركم نفحات، )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(النور ينبجس من اجلود اإلهليِّ يف بعض األحايني، وجيب الرتصد له كما قال 

. 3/1- 2هلا" الـمرجع السابق، ص 
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ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعالـميَن * َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه َبْل ُهَو الْـحقُّ ِمن رَّبَِّك لِتُنِذَر قـَْوًما مَّا َأتَاُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم 
فَِإن ُكنَت ِفي َشكٍّ مِّمَّا َأنَزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يـَْقَرُءوَن : ﴿(َجلَّ َوَعال) . ويقول]3 - 1 [السجدة: ﴾يـَْهَتُدونَ 

.  فاحلق يف ]94 [يونس: ﴾اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلَك َلَقْد َجاءَك الْـحقُّ ِمن رَّبَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن الـمْمَترِينَ 
االستخدامات السابقة للمفهوم إمنا يعين وصف القرآن الكرمي بالصدق يف اإلخبار عن رسالة اهللا للبشر. وبذا اصعىن 

يَا َأْهَل اْلِكَتاِب لـم ﴿ تـحريف من أدخلوه مبا كتبـهـم صدق على جنايتـهـم ناعًيا الكتاب أهل الشارع  خياطبأيضاً 
 :موسى لسان على يقول . كما]71 [آل عمران: ﴾تـَْلِبُسوَن الْـحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن الْـحقَّ َوَأنُتْم تـَْعلـمونَ 

َوقَاَل ُموَسى يَا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعالـميَن * َحِقيٌق َعَلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى الّلِه ِإالَّ الْـحقَّ َقْد ِجْئُتُكم ﴿
. وبذا الـمعىن أيًضا يقول (تعاىل): ]105 - 104 [األعراف: ﴾بِبَـيـَِّنٍة مِّن رَّبُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَي بَِني ِإْسَرائِيلَ 

نـَُها َوَال تـحَزَن َولِتَـْعلـم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعلـمونَ ﴿  [القصص: ﴾فـََرَدْدنَاُه ِإَلى أُمِِّه َكْي تـََقرَّ َعيـْ
نـَْيا فقطصدق اإلخبارنَّ قضيََّة إِ . ]13   بل يف اآلخرة أيًضا حيث يتلقى اإلنسان الـمتشكك، ليست مثارة يف الدُّ
َهَذا ِكَتابـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِالْـحقِّ ِإنَّا ُكنَّا ﴿  من اخلالق والـمالئكة بصدق وصحة كشف حسابه وقائمة أعمالهَطْمأَنَةً 

 .]29 [الجاثية: ﴾َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 
 ويف الكريـم ومما يثبت صحة هذا الـمعىن كأحد الدالالت االصطالحيَّة لـمفهوم الْـَحقِّ يف القرآِن أَنَّ القرآن 

 ):تعاىل( قوله منها موقع؛ يف أكثَر من الْـحق عن بديًال  كذلك لصدقا استخدم يف بعض اآليات لفظ الـمقابل

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعن َسيَِّئاتـهـم ِفي َأْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا ﴿ ُأْولَِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ

َْلَـُم ِممَّن َكَذَب َعَلى اللَِّه وََكذََّب بِالصِّْدِق ِإْذ َجاءُه ﴿ :(َجلَّ َوَعال) ويقول]. 16 [األحقاف: ﴾يُوَعُدونَ  َفَمْن َأ

 .]33 - 32 [الزمر: ﴾َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثـًْوى لِّْلَكاِفرِيَن * َوالَِّذي َجاء بِالصِّْدِق َوَصدََّق بِِه ُأْولَِئَك ُهُم الـمتـَُّقونَ 

 الـمضمون، أو بالشكل إخاللٍ  دونمن   بالصدقلْـحقا كلـمة استبدال اآليات القرآنيَّة السابقة ميكن ففي 

ا السابقة الثالثة اآليات الصدق. وتبدو معانيه بعض يف الْـحق يعين حيث  واحد ُهَو إثبات لـمقصود سيقت وكأ�َّ

 الْـحق. معاين القرآنيَّة ألحد الرتمجة هذه صحة

 ِبَدْورِِه ُهَو أحدُ  وعليه فالصدقُ  اإلسالم، في عليا كقيمةٍ  الْـَحقِّ  أبعادِ  والخالصة َأنَّ الصدَق ُهَو أحدُ  

 مقومات من بوصفهما الفرديِّ والجماعيِّ  على الصعيِدين الـمسلـمين قبل من بها االلتزام الـمطلوب الـمعاييرِ 

 .الْـَحقِّ 
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 :الشرع أحكام بمعنى  الْـَحقُّ :ثالثًا 

 الناس آلحاد شرًعا الـمقدرةِ  أو الـمعتربةِ  للمصا ِ  مرادفًا الـمواضع بعض يف "الْـَحقَّ الكريـم " القرآن يستخدم 

فَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َوالـمْسِكيَن َواْبَن ﴿ الْـحكيمِ  بالذكر ورد الروم سورة شرعيَّةٍ . ففي أحكام صيغة يف مجاعاتـهـم أو

ٌر لِّلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوُأْولَِئَك ُهُم الـمْفِلُحونَ   يقول الذاريات سورة  ويف]38 [الروم: ﴾السَِّبيِل َذِلَك َخيـْ

تشري إىل  الْـحق كلـمة حيث ،]19 [الذاريات: ﴾َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َوالـمـحُرومِ : ﴿)َوَعال َجلَّ  (الشارع

 الْـحقوق مبعىن لِـْلـَحـقِّ  اإلشارات الـمذكورة. وتتعدد للفئات الشرع عليه نص الذي األموال من الـمفروض القسم

 النساء صدقاتن وحق يف النساء وحق أمواهلم يف اليتامى حق مثل النساء سورة يف ورد كما األموال الشرعيَّة يف

 الشرعيَّة الـمقررة. األنصبة وفق أقاربـهـم عن اإلرث يف والرجال

 عموميَّةَ  يؤكد ما كذلك إىل األنفس الـمفهوم امتد هذا بل ،األموال يف الْـحقوق على األمر لـم يقتصر 

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن ﴿ يقول (تعاىل): الشرعيَّة عموًما؛ واألحكام الْـحقوق يف استخدامه

 إشارة إىل األسباب يف ]68 [الفرقان: ﴾النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِالْـحقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأثَاًما

 النفوس، حفظ حبق الشرعيَّة الـمتعلقة بالْـحقوق الـمتعلقة اآليات تعييًنا. وتتعدد الشرع ذكرها كما للقتل الـموجبة

َوالَ تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإالَّ بِالْـحقِّ َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ﴿ اإلسراء: سورة يف )تعاىل (يقول

 .8FÖ]33 [اإلسراء: ﴾ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا

هذا االستخدام القرآينُّ لـمفهوم الْـحق كان مـحور الـمفهوم الفقهيِّ لِـْلـَحـقِّ ومدار تعريفهم االصطالحيِّ له.  

. حكم يثبت من قبل الشارعَوَقْد أشرنا سابًقا إىل بعض تلك التعريفات مثل تعريف اللَّْكَنِويِّ لِـْلـَحـقِّ اصطالًحا بِأَنَُّه 

ا تبدو من خارج الـمنظومة الفقهيَّة خالفاٍت جزئيًَّة وتقنية مثل   أمَّا اخلالفات بني الفقهاء واألصوليني فإ�َّ

9Fالخطاَب الْـحكميَّ َوِإنـََّما أثر الخطابنَّ الْـَحقَّ ليس ُهَو إِ  :اعرتاض األصوليني على التعريف السابق وقوهلم

ÎÍ . وتبىن

                                                           
Ö  - األنعام. سورة من ١٥٦ يةاآلانظر أيًضا 

ÎÍ السعوديَّة، الـموقع اإللكرتوين لـمجلة البحوث اإلسالميَّة، العدد ب- انظر: "الْـحق يف الشريعة اإلسالميَّة"، يف الرئاسة العامَّة للبحوث العلـميَّة واإلفتاء  
.  459، ص 40، مرجع سابق، اجلزء 1414األربعون، من رجب إىل شوال 
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ثون موقًفا قريًبا ينتقل من َمْأزِِق تعريف الْـَحقِّ بالْـُحْكِم الشرعيِّ إىل اإلشارة جلوهر الْـُحْكِم َوُهَو الـمصلحة اليت  الـمـحدِّ

 "مصلحة ثابتة للفرد أو الـمجتمع أو هلما يقررها الشارع : فعرَّفه الدكتور مـحمد يوسف موسى بِأَنَّهُ ،يقرها الشرع

10F "ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه محايته":وعرفه الشيخ على اخلفيف بِأَنَّهُ . الْـحكيم"

ÎÎ وكل التعريفات الفقهيَّة .

ا تركز مفهوم الْـحق وتدور به يف فلك الْـحكم الشرعيِّ   وتكييفه واألصوليَّة الـمختلفة وإن تباينت زوايا رؤيتها فإ�َّ

. ونتائجه

وال يعنينا يف شرح التصور اإلسالميِّ كما قدمه القرآن الكريـم لـمفهوم الْـحق تقدمي الشروح اليت قدمها  

 من نظرات عامَّة هم بل ما قدمه بعض،خل...إيُّون لِـْلـُحُقوِق مثل أنواع وتصنيفات الْـحقوق وأثرهاـالفقهاء واألصولِ 

لِـْلـُحُقوِق مبعىن الْـحكم الشرعيِّ مما يقع يف نطاق فلسفِة القانون. ويف هذا اإلطار يشار إىل ثالثة أفكار مهمة: 

حقوق شرعيَّة في اإلسالم ال ينفصل عن التصورالوجوديِّ األحكام وما يرتيك بها من منظور نَّ إِ أ-  

  بل ُهَو ترمجة عمليَّة له؛، مبعىن قضيَّة اخللق واألمانة اليت عهد با اهللا لإلنسان خلالفته يف األرضإلسالم لاألعلى 

 والذمة بالعقل أكرمه أمانته، ليـحمل اإلنسان خلق لـما )تعاىل( فاهللا": "األصول يف األدلة تقومي "يف الدبوسي يقول

 محل بأن والْـحريَّة والـملكيَّة، العصمة حق له فثبت وعليه، له الْـحقوق لوجوب أهًال  بـهـما صار حىت) التكليف(

 ِإالَّ  ُخيلق وال والذمة، العهد هذا وله ِإالَّ ُخيلق ال واآلدمي ...أمانة مساها اليت )تعاىل( اهللا حقوق عليه وثبت حقوقه

 .11FÎÏ"حلقوقه مالك َوُهَو ِإالَّ  ُخيلق ال كما عليه الشرع حقوق لوجوب أهلَوُهَو 

 بالـمعىن اْلَعْلـَماينِّ الـمنفصل عن تصور اخللق وتكليف اهللا يعتمد فكرة الْـحق الطبيعيِّ نَّ اإلسالم لـم إِ ب-  
اإلنسان بالعبادة والعدل وعمارة األرض ومـحاسبته. فالطبيعة واإلنسان كالمها من خلق اهللا َوِمْن ثَـمَّ فالْـحقوق هي 

 يصف الْـحقوق يف اإلسالم بِأَنـََّها الْـحقوق همحقوق ممنوحة من اخلالق منحة الْـحياة ذاتا. وهذا ما جعل بعض
 يـحصر هذه العالقة يف ،الشرعيَّة فقط. وإن كان هذا الـمفهوم ينطوي على تضييق غري مريـح للعالقة بني اهللا واإلنسان

                                                                                                                                                                                           
http://www. alifta. net/Fatawa/fatawaDetails. 

aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename= 

 
ÎÎ .  461- الـمرجع السابق، ص  
 . 376، ص 40الـمرجع السابق، ج  ˻˺

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=5638&languagename�
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 وليس يف التصور الوجوديِّ األمشل واألوسع لإلسالم؛ فاهللا خلق كل البشر سواء تلقوا شريعة  مبعناها القانوينالشريعة
  آمنوا با أم لـم يؤمنوا. بيد أَنَّ أنصار هذا الرأي يرتبون نتيجة مهمة لفكرة األصل اإلهليِّ لِـْلـُحُقوِق وهي،أم لـم يتلقوها

 وليست اجتماعيَّة، وظيفة تؤدي وهي مقيدة، حقوق هي بل مطلقة، حقوقًا ليست اإلسالم يف الْـحقوق أنَّ "
 مقيد الْـحقوق وهذه. الشريعة يف مقيدتان العقود يف وسلطا�ا حريََّة اإلرادة أَنَّ كما ألصحابا، خاصَّة إطالقات
ُهَو َوِإنـََّما  يشاء، كيف حقوقه يستعملَ  أَْن يف حرّا اإلنسان فليس ولذلك والتكليف، واإلحسان بالعدل استعماهلا
 حق إلدراك بل فحسب، للتمتع اإلسالم يف الْـحقوق وليست جسيمة، ومسئوليَّة شديدة بقيود ذلك يف مـحوط
12Fالشرعيَّة فيها والـمقاصد اإلسالميَّة اجلماعة

ÎÐ. 
ج- يرتبط مبا سبق وينبين عليه أَنَّ الـمفهوم القرآينَّ لِـْلـَحـقِّ يكتسب خاصيَّة فريدة يف الربط العضويِّ بني  

؛ يتجلى ذلك يف استخدام االلتزام الواجب والـمسئوليَّة أوبين و( بمعنى الميزة أو المصلحة المكتسبة)الْـَحقِّ 
 مًعا. فالْـَحقُّ كاختصاص ومصلحة مييزه عن الْـَحقِّ والواجبمفهومي الْـحق تعبيًرا عن صطلح مالقرآن الكريـم 

الْـَحقِّ مبعىن الواجب فقط حرف اجلر. األول يستخدم له حرف جر الالم (حّقا لـ) والثاين أو والواجب وااللتزام يلحق 
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم الـمْوُت ِإْن تـََرَك ﴿ :البقرة  يف سورة)تعاىل(به حرف اجلر "على"؛ مثال ذلك قوله 

ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِيَن بِالـمْعُروِف حّقا َعَلى الـمتَِّقينَ  جاء   نفسهاالسورة . ويف]180 [البقرة: ﴾َخيـْ
نَّ إِ . ]282 : من اآليةالبقرة [﴾......فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه الْـحقُّ َوْلَيتَِّق الّلَه رَبَُّه َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا﴿

" و"الْـحق ـالْـَحقِّ لمثل هذا االستخدام يـحمل مدلوالٍت مهمًة منها عدُم فصل اإلسالم بني الْـَحقِّ والواجِب أو "
ما من اجلنس؛" فصًال نوعّيا أو كيفّياعلى ،  نفسه إذ يؤكد ذلك الرتابط العضوي بني وجهِي الْـَحقِّ إىل حد اعتبار أ�َّ

: الريس الدين ضياء مـحمد الدكتور يقول فضًال عن اعتبار الـمسئوليَِّة عنصرًا جوهريّا يف مفهوم الْـَحقِّ . حول ذلك
 يف ةَ الرئيس قاعدتا جتعلَ  أَْن إىل الوضعيَّة القوانني ترمي بينما أَنَّهُ  بَْدءٍ  ذي بادئَ  تقررَ  أَْن ينبغي اليت العامَّة والْـحقيقة"

) الوجوبيَّة (فكرة األوىل قاعدتا جتعلَ  أَْن إىل تدف اإلسالميَّة الشريعة نرى) االمتالك (أو) الْـحقيَّة (فكرة األحكام
) حق (صاحب أَنَّهُ  على أوًال  إليه ينظر ال الشرع عرف يف فاإلنسان واالستـحواذ، الْـحقيَّة فكرة جتعل مما أكثر وااللتزام
 يف عضًوا باعتباره عليه تطلق اليت فالكلـمة ولذا ؛واجب بأداء ملزم أو) مسئوليَّة (متـحمل أَنَّهُ  على إليه ينظر ولكن
 أو مؤينٌ  أَنَّهُ  يستشعرَ  نْ  أَ اإلنسانِ  علىو. مسئول أي ؛مكلَّف ُهَو اإلسالم يف فرد فكل ،"مكلَّف "كلـمة هي جمتمع
. 13FÎÑ"لوكالته عينت اليت الْـحدود يف الوكيل، تصرف فيها فيتصرف الْـحقوقِ  على وكيل

 

                                                           
.  نفسهاالـمرجع السابق، الصفحة ˼˺
 . 377الـمرجع السابق ص  ˽˺
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 :العقلي واالستقامة والْـحسن الصواب يعنى  الْـَحقُّ :رابًعا 

 ناسبوامل والْـحسن العقليِّ والسويَّة الفطريَّة الصواب معىن عن تعبريًا الْـَحقِّ  لفظ القرآينُّ أحيانًا النص يستخدم 

 الكون. خالق منظور من

 االجتماعيَّة اآلداب بعض إىل الـمؤمنني موجًها األحزاب سورة يف) تعاىل (قوله االستخدام هذا أمثلة من 

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ﴿ ):َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم( التعامل َمَع الرسولِ  يف خاصَّة

َِرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانَتِشُروا َوَال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ  َر نَا يـُْؤَذَن َلُكْم ِإَلى طََعاٍم َغيـْ

َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّبيَّ فـََيْستـحِيي ِمنُكْم َواللَُّه َال َيْستـحِيي ِمَن الْـحقِّ وإذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاء 

ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقـُُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوَال َأْن تَنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن بـَْعِدِه َأَبًدا 

 مبعىن هنا الْـحق كلـمة تستخدم السياق من يتضح فكما]. 53 [األحزاب: ﴾ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيًما

 وعقًال . فطرة وذوقًا والْـحسن الـمناسب أو والالئق والصحيـح الصواب

ٍن واحٍد مبعىن أَنَّ آاُألْخَرى لِـْلـَحـقِّ جند مفهوم الْـحق جيمع بني معنيني يف  االستخدامات من العديد يف 

؛ م جنًبا إىل جنب َمَع مفهوم الصواب الشرع أو الصدق أو الـمفهوم قد يشري إىل الْـحقيقة ن والْـحسن الفطريِّ والعقليِّ

 - ٤٤( اآليتني الرابعة واألربعني واخلامسة واخلمسني بني السورة هذه ففي الفرقان؛ سورة يف ورد لك ماذ على األمثلة

 لرسالة واتاماتـهـم وتـحدياتـهـم الكفار حجج يتناول والكفار الرمحن  بنيdebate جداًال  الكريـم القرآن يطرح )٥٥

 اإلتيان ىعل قدرته ويتـحدون األسواق، يف ميشي بشرًا شبهات تتتعلق بكونه مثريين ،األولني وأساطري باإلفك مـحمد

 كون حواشيه ال اخلالف جوهر يس مضادة حبجج الْـحكيم الذكر عليهم يرد الـمقابل مصداقيَّته. ويف لتعزيز مبعجزة

نـَْيا له خلق اإلنسان وخلق لـمن حق هي العبادة َوأَنَّ  العبادة، تستـحق ال وهي عنديَّاتـهـم من اخرتاع آهلتـهـم  با وما الدُّ

َوَال يَْأُتوَنَك ﴿ :ليهماإ أشرنا اللذين الـمدلولني تـحمل تقومييَّة بعبارة اجلدل هذا القرآن يلخص وأرزاق. مث نعم من

َناَك بِالْـحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيًرا  األصوب الْـحجة على تدل هنا فكلـمة الْـحق. ]33 [الفرقان: ﴾ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجئـْ

 واألكثر إقناًعا جنًبا إىل جنب َمَع الصدق والْـحقيقة. واألفضل األجنعاألنسب وو
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14F الْـحق يعني العدل:خامًسا 

ÎÒ: 

استخداًما يف  الْـحق مفاهيمى وأثر أبرزِ  آنًفا- من ليهإ الـمشار الْـحقيقة معىن إىل جانب- العدل معىن َويـَُعدُّ  

نـَْيا  يف النشأة-باخلالق  اخللق لعالقة اإلمياينِّ  بالتوصيف الـمرتبطة الوجوديَّة الْـحقيقة كانت القرآِن الكريـمِ . وإذا والدُّ

 الـمثلى الطريقة وأ الـمنهاجيَّة يمثِّلُ  العدلِ  بمعنى الْـَحقَّ اإلسالم فَِإنَّ  من والـمقصد الغاية يثِّلُ  كانت ذاإوالبعث- 

الغاية.  هذه لبلوغ

َوَهْل َأتَاَك نـََبأُ اْلَخْصِم ﴿ ):تعاىل (قوله َوَقْد اسُتخدَم الْـَحقُّ مبعىن العدِل يف العديد من اآليات القرآنيَّة منها 

ُهْم قَاُلوا َال َتَخْف َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض  ِإْذ َتَسوَُّروا الـمـحَراَب * ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فـََفزَِع ِمنـْ

نَـَنا بِالْـحقِّ َوَال ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإَلى َسَواء الصَِّراطِ  قال (تعاىل):  آخر موضع . ويف]22 - 21 [ص: ﴾فَاْحُكم بـَيـْ

يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض فَاْحُكم بـَْيَن النَّاِس بِالْـحقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْلَهَوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ ﴿

 مؤكًدا الـمعىن . ويقول]26 [ص: ﴾الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَوَم الْـحَسابِ 

َوَأْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر رَبـَِّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِّيَن َوالشَُّهَداء ﴿ : ولكن يف إشارة إىل العدالة األخرويَّةنفسه

نَـُهم بِالْـحقِّ َوُهْم َال يُْظلـموَن * َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت َوُهَو َأْعلـم ِبَما يـَْفَعُلونَ   - 69 [الزمر: ﴾َوُقِضَي بـَيـْ

70[. 

                                                           
ÎÒ ولكن منهج الـمفكرين الغربيني سار ،- لقد شغلت العالقة بني الْـحق والعدل وقيم ُأْخَرى مثل الـمساواة شغلت العقل والفكر اإلنساينَّ منذ زمن طويل 

على االحتفاظ بالـمسافة بني تلك القيم وعدم الدمج بينها. واختلفت معادالت ومصفوفات العالقة بني تلك القيم ومفاهيم ُأْخَرى مثل القانون مثًال . ومن 
 اإلنصاف، مبدأ أو قاعدة على تقوم العدالة) الذي رأى أَنَّ 2000 - 1921راولس الفيلسوف األمريكي (أنضج تلك األطروحات ما قدمه فالسفة مثل 

، ومن جهة ثانية عدم وضع عوائق أمام أولئك الذين األساسيَّة الْـحقوق نفس من بالتساوي االستفادة في األفراد كل بحق جهة من تقضي قاعدة وهي
حبكم مواهبـهـم الطبيعيَّة أو ظروفهم، يوجدون يف وضع أحسن، شريطة أَْن يكون لباقي األفراد حق االستفادة أيًضا من هذا الوضع. وعليه فـََقْد اعترب 

ائف مراتب ببلوغ األفراد لجميع سمـح اإذ ،عقلّيا مقبولة االجتماعيَّة الالمساواة  الفرص. تكافوء تـحقق إذا بمعنى الـمجتمع في عليا وَو
 الـمنصفة العدالة ِألَنَّ  الجائزة، مساواةالال عن يتـحدث )1928 - 1874طروحة ماكس شيلر الفيلسوف األلـماين (أ من األطروحات الـمهمة كذلك 

قًا، إيجابّيا تفاوتًا بينهم فيما يتفاوتون فالناس ومؤهالتـهـم، واستعداداتـهـم وقدراتـهـم طبائعهم وتمايز الناس اختالفات تراعي التي هي  ومن وخالَّ
العدالة ... مفهوم الْـحق والعدالة: العدالة كأساس لِـْلـَحـقِّ " انظر: الْـحديثة. األخالقيَّات بذلك تنادي كما مطلقة، بمساواة اإلقرار شيلر حسب الجور

 http://edorous. com/philosophieبني الـمساواة واإلنصاف" يف: 
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 ما بقدر أحد كل إيفاء القرآينِّ يعين االستخدام من ُيستنبط كما نَّ العدَل (َوِمْن ثَـمَّ الـحق مبفهوم العدل) إِ 

خلقه،  يف اهللا منهجالـمطلق َوُهَو  العدل ؛فئتني يف وتفرتق العدل درجات تتباينُ  ذلك َوَمعَ . وكّما كيًفا اكتسب

 أَنَّهُ  جبالءٍ  ربنا أوضح حيث السماويَّة الرساالت مبقتضى اتباعه إىل آدم بنو يُدعى الذي  َوُهَو الـمنهجالنسبيّ  والعدل

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوالـميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس ﴿ :مقاصد الدين الكربى أحد

 األول ُهَو الْـحكم جمالني يف كمنهاجيَّة إليه القرآينِّ يشار االستخدام يف نَّ العدلإِ . ]25 [الْـحديد: ﴾بِاْلِقْسطِ ...

والَعالقات والـمعامالت اإلنسانيَّة اليوميَّة. والـمشرتك بني الـمجالني  والثاين ُهَو السلوك الناس فيما شجر بينهم، بني

 تخصيص السياسة علـماء عليه يطلق مبعىن أكثر دقة على ما أو على اختيارات وتقييم ينطوي منهما ُهَو أَنَّ كّال 

 العدل. مناط يءيج وهنا اآلخرين بين القيم

 كنموذج يقدمه بالـمخلوق عالقته يف اخلالق ارتضاه كمنهج العدل/ الْـحق منهج ويَقدََّم القرآُن الكريـمُ  

 يصعب رمبا الْـحساسيَّة شديد دقيق فالعدل ُهَو ميزان. منه االقرتاب أجل من واالجتهاد احتذائه البشر من يطلب

واستنباط  الستجالء مـحاولة يلي درجاته. وفيما صعود أجل من باجلهاد ملزم لكنَّهُ  بالكامل على اإلنسان بلوغه

بالـمخلوق، مث كمنهاجيَّة وقاعدة للتفاعل  عالقته لتنظيم كأساس اخلالق قررها / الْـحق كما منهاجيَّة العدل عناصر

بني البشر: 

 :والـمخلوق الخالق بين العالقة كنموذج أو منهج لصياغة العدل / الْـحق 

هذا يتجلى و . بل بالكون،العدل كأساس منهجيٍّ لعالقِتِه باإلنسان /  قاعدة الْـحق)تعالى(لقد أقر اهللا  

 :تيةفي العناصر اآلالمنهج 

ا استحقاق ...عدل اهللا . فعبادةاهللا الذي ُهَو عبادة الدين ومنطق / الْـحق ُهَو أساس العدل •  مبعىن أ�َّ

 اخللق إىل البعث. من العالـم هذا ونظم حلياته الـمناسب عالـمه له وأوجد العدم من أوجده من على اخلالق

 هنا والـمصري. من واجلزاء الْـحساب ومقرر غاياته ومـحدد الكون وموجد اإلنسان ومنظم وخالق صانع فهو

استحقاق َأَال َوُهَو  أكرب ميس ِألَنَّهُ  عظيم- ظلـم بل-  ظلـما الكفر وكان وعدًال  حّقا اإلميان باخلالق كان

 استحقاق الـموجد باعرتاف الـموجود به.
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 اذذ يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضعٍ  يف قضيَِّة العبادةِ  مفهوم الْـحق واالستحقاق اإلهليِّ  عن الكريـم َويـَُعبِّـُر القرآنُ  

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يـَْبَدأُ ﴿ :بالْـحجج َمَع الكفار العقليِّ الـمدعوم واجلدال السجال صيغة يف القرآنِ 

اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه ُقِل اللَُّه يـَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه فَأَنَّى تـُْؤَفُكوَن * ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يـَْهِدي ِإَلى 

الْـحقِّ ُقِل اللَُّه يـَْهِدي لِـْلـَحـقِّ َأَفَمن يـَْهِدي ِإَلى الْـحقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتََّبَع َأمَّن ال يَِهدَِّي ِإالَّ َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم 

 .]35 - 34 [يونس: ﴾َكْيَف تـحُكُمونَ 

عادٍل  تبادليٍّ  ميثاق على باإلنسان الرب (َجلَّ َوَعال) عالقته أقام الـمطلق استحقاق العبادة  منرغمعلى ال  •

 قبل من ونعيمها الجنة في والخلود الثواب وعد جانب اإلنسان مقابل من وطاعته باهللا اإليمان قوامه

فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوَال ﴿ يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضعٍ  التبادليَّة هذه الْـحكيم الذكر . وجيليالرب

 [البقرة: من اآلية ﴾...َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكمْ ...﴿ :ويقول. ]152 [البقرة: ﴾َتْكُفُرونِ 

 بل يف صيغة الـمبادلة؛ فمن يويف اهللا حقه يف العبادة ،يقر اخلالق العدل فقط يف مبدأ التبادليَّة...لـم ]40

 لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا﴿ :خلوًدا النار فعقابه وعصيانه باخلالق الكفر أَمَّا والطاعة يُويف إليه الثواب،

 َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز *الصَّالـحاِت ُأْولَِئَك َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكريـم 

 .]5 - 4 سبأ:[ ﴾َألِيمٌ 

بني خالق  العالقة يف العدالة أسس من أساًسا يشكِّل الذي والـمسئوليَّات لِـْلـُحُقوقِ  التبادل العادل نَّ مبدأ إِ 
الـمكسب والخسارة ما  وحسابات الرشادة مهمٍّ ُهَو مفهوم ثانٍ  درس على رِهِ ِبَدوْ  ينطوي والـمـحكوم وحاكم الكون

 َعْنُه القرآن عرب  َوُهَو ما بل مـحسومة لكل إنسان يتفكَُّر ويتدبـَُّر بعقله مصيره؛،يجعل قضيَّة اإليمان قضيَّة مقبولة
 اخلالق َعالقات يف حىت والعقلنة الرشادة فكرة يـحضرها ولكن سياقاتا يف ذتلف ومناسبة يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضعٍ  الكريـم

ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن الـمْؤِمِنيَن ﴿ :اخلالق بطاعة فيها الـمؤمنني يطالب اليت الـمواقع يف أحد )تعاىل (والـمخلوق. يقول
َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه حّقا ِفي التـَّْورَاِة َواِإلنِجيِل 

 .]111 [التوبة: من اآلية ﴾َواْلُقْرآنِ ...
 وعمل والنعيم يؤدي إىل الثواب اخلري فعمل العمل؛ جنس من اجلزاء اإلهليِّ أَْن يكونَ  العدل مقومات من 

َناُهم مِّْن َعَمِلِهم مِّن َشْيٍء ...﴿:  هذا الـمبدأ على العموم بَِقْولِهِ )تعاىل(والعذاب. يقر  يقود إىل العقوبة الشر َوَما َألَتـْ
َها َوَما رَبَُّك ﴿ : ويقول]21 [الطور: ﴾ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهينٌ  َمْن َعِمَل َصالِـًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساء فـََعَليـْ

ٍم لِّْلَعِبيدِ  . أمَّا تفصيل وتطبيق ذلك فتناوله عدد كبري من آيات الذكر الْـحكيم؛ وتوضح تلك ]46 [فصلت: ﴾ِبَظالَّ
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نـَْيا واآلخرة مًعا؛ يقول  َوَما َكاَن رَبَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى ﴿ ):تعاىل(اآليات أَنَّ قاعدة اجلزاء من جنس العمل تسري يف الدُّ
نَساِن ِإالَّ َما َسَعى ﴿ (َجلَّ َشْأنُهُ ):اآلخرة يقول   وعن جزاء]،117 [هود: ﴾ِبظُلـم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحونَ  َوَأْن لَْيَس ِلْإلِ

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿ :أمَّا تفصيل ذلك فهو] 41 - 39 [النجم: ﴾* َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى * ثُمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاء اْألَْوَفى
آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صالًحا فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبـهـم َوَال 

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ََلـموا ُذوُقوا َعَذاَب ﴿ : وعلى اجلانب اآلخر يقول]62 [البقرة: ﴾َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم يـحَزنُونَ 
 .]52 [يونس: ﴾اْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ ِبَما ُكنُتْم َتْكِسُبونَ 

 العدل نَّ تطبيَق وإقامةإِ  :؛ مبعىن آخرَ والكيفيَّة الَكمِّيَّةِ  الْـحسابات كمنهج إلهيٍّ على العدل تنظيميقوم  
ّيا الدقيقة الْـحسابات الرتاكم يقتضي على تقوم يومية تفصيلية عمًال كعالقة  اخلالق عالقة يف نَّ الـمشكلةإِ وكيفّيا.  َكمِّ
 يف تكمن البشر حاالت أغلب يف بل ،الكامل واإلميان الكامل الكفر قطيب يف فقط تكمن  ال)اإلنسان(بالـمخلوق 
 الجمع تكمن أمهيَّة فكرة وهنان. واإلميا الكفر بني االختالط ِمْنطََقةِ   يف: أي؛القطب طريف بني البيينِّ  الـمتصل

 والْـحساب. البعث عند الـمخلوق وجزاء مصري  لتـحديدبينها والترجيـح وشرها والْـحساب الكميِّ لألعمال بخيرها
َوُوِضَع ﴿ يقول (تعاىل): حساب اإلنسان يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضٍع؛ يف العدل تـحقيق يف الكميِّ  الْـحسابِ  فكرة وتربز

اْلِكَتاُب فـَتَـَرى الـمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإالَّ 
 : الْـحساب الدقيق يقول نفسهعىنباملو] 49 [الكهف: ﴾َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَال َيْظلـم رَبَُّك َأَحًدا

َعثـُُهُم اللَُّه َجِميًعا فـَيـَُنبِّئـُُهم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ ﴿ . ]6 [الـمجادلة: ﴾يـَْوَم يـَبـْ
َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهُم الـمْفِلُحوَن * َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا ﴿ :أخرى ويقول بصيغة

 .]103 - 102 [الـمؤمنون: ﴾َأنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
 الـمطلق العدل يكفي َوْحَدُه إلقامة ال العدل ِإالَّ أَنَّهُ  يف إقامة العمليِّ والكميِّ   أمهيَّة االعتبار منغم على الر
 عدل يُدخل  لذلك؛وغريها األفكار من والـمضمر ياتالن : مثلُ ؛تكوين اإلنسان يف مرئيَّة معنويَّة غري اعتبارات لوجود
قدرة  أو الـمقدرة :ومنها ؛الكيفيَّة العناصر :مثلُ  ؛الْـحق قضايا يف للحسبان قابلة أُْخَرى غري عناصر الـمطلق اهللا

 وعلـمه لتقدير اخلالق للقياس لكنَّها ذضع قابلة غري عناصر وهي ،إجيابًا أو سلًبا الفعل وعلى الـمقاومة اإلنسان على
ال يَُكلُِّف اللَُّه ﴿ :)تعاىل( بَِقْولِهِ  والعدل الْـحق بناء يف الـمبدأ ذلك عن خلقه. َوَقْد عرب بدواخل الكامل والعميق

َها َما اْكَتَسَبتْ   .]286 [البقرة: من اآلية ﴾...نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
ا مسألةٌ ؛مبكان الصعوبة من هي العدالة يف كمعامل القدرة احتساب وقضيَّة   ؛معنويَّة بل ،مـحسوسة غري  ِألَ�َّ

 اآليت الـمثال يف ذلك ويتضح ،كشفه ِإالَّ اهللاُ  على يقدر ال مما والتظاهر والكذب لالدِّعاء واسع جمال َوِمْن ثَـمَّ هي

ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم الـمالِئَكُة ََالـمي َأنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي ﴿ النساء: سورة يف ورد كما



25 
 

اَألْرِض قَاْلَوا َألَـْم َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيًرا * ِإالَّ الـمْسَتْضَعِفيَن 

ُهْم وََكاَن  ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن ال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال * فَُأْولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ

 عدالة ربط على التشريِع اإلسالميِّ الذي الـمبدأ هذا . َوَقْد انعكس]99 - 97 [النساء: ﴾اللَُّه َعُفّوا َغُفورًا

العبوديَُّة  سلبتهن الاليت الـمستضعفات اإلماء على الزنا يف الْـحرة عقوبة نصف احتساب مثًال  فقرر بالقدرةِ  الْـِحَسابِ 

15Fبالكرامة والتمسك األخالق مكارم والتزام والـممانعة التـحصُّنِ  على قدرتن من كبريًا قدرًا

ÎÓ .

 كشرط العلـموالْـحق قضيَّة  العدالة مصفوفة من جزًءا الـمطلق اإلهليُّ  العدل جعلها اليت الكيفيَّة الـمعايري من 
َلْتُه أَْن يكونَ  اليت وعزمه براهيمإ نبيه قدرة هلم مجيًعا أَْن تكونَ  الناس يف العدل لـم يشرتط الْـحق للحساب؛ فاخلالق  أهَّ

 الناس حساب وعدًال - حّقا-  ) سبحانه( رهن لذلك والتفكُّر، بالعقل واليت يثَّلت يف االهتداء للخالق ،اهللا خليل
مَِّن اْهَتَدى فَِإنـََّما يـَْهَتدي لِنَـْفِسِه َوَمن َضلَّ  ﴿:بَِقْولِهِ  بوضوح ذلك القرآن  وأخرب،رسله ِمْن ِخاللِ  بدينه بإعالمهم

َعَث َرُسوًال  بِيَن َحتَّى نـَبـْ َها َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ . ويف موضع ]15 [اإلسراء: ﴾فَِإنـََّما َيِضلُّ َعَليـْ
نَـُهم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظلـمونَ  ﴿:آخر قال ، ]47 [يونس: ﴾َوِلُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوٌل فَِإَذا َجاء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بـَيـْ

َوقَاُلوا الْـحْمُد لِّلِه الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدانَا اللَُّه َلَقْد َجاءْت ُرُسُل رَبـَِّنا بِالْـحقِّ َونُوُدوا ...﴿
 .]43 [األعراف: ﴾َأْن تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثـُْتُموَها ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 

 الذاتيَّة الـمسئوليَّة عمًال على أساس مبدأ والعدل الْـحق مفهوم تطبيق وتـحقيق (َجلَّ َوَعال) يقيم اخلالق •

 .ىأخر وزر وازرة تزر وال رهني كسب مبا ئٍ امر فكل وجماعيَّة عن الفعل فرديَّة

 قوله منها ؛عمله يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضعٍ  عن كل الفرديَّةِ  الـمسئوليَّةِ  مبدأ القرآن الفرديِّ يوضح على الصعيدِ  
وَُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يـَْلَقاُه َمنُشورًا * اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ﴿ :)تعاىل(

 ذات فيه يؤكِّدُ  آخرَ  موضع يف الـمشهد )تعاىل (. ويستكمل]14 - 13 [اإلسراء: ﴾بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا
 ﴾يـَْوَم تَْأِتي ُكلُّ نـَْفٍس ُتَجاِدُل َعن نـَّْفِسَها َوتـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظلـمونَ ﴿ :الفرديَّة الـمسئوليَّة
َها َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى رَبُِّكم مَّْرِجُعُكْم ﴿ :ويقول ]111[النحل:  ...َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى رَبُِّكم مَّْرِجُعُكْم ﴿ :، وقوله]164 [األنعام: ﴾فـَيـَُنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 
يوضح أيًضا  اجلماعات أو األمم مستوى . وعلى]7 [الزمر: ﴾فـَيـَُنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 هذه اجلماعةُ  تلك نَّ ـبَ ـتَ ـما لـم تَ  والـمسئوليَّة الْـحساب يف التوريث مبدأ صالحيَّة وعدم با تقوم عما مجاعة كل مسئوليَّة

                                                           
ÎÓ  :من سورة النساء26ية اآل- انظر  . 
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تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوَال  ﴿:ذلك يف )تعاىل( يقول ؛وعي عن با وتؤمن األفكار
 . من السورة نفسها141واآلية ]، 134 [البقرة: ﴾ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 الـمعايري هذه عنهما. وأهم اخلالق تنزه واهلوى االحنياز عنها يغيب موضوعيَّة معايري على يقوم العدلَ  نَّ إِ  •

قـُْلَنا اْهِبطُوا ﴿ يقول (تعاىل):. عمل اإلنسان معيار وإقامته العدل قرارإ يف اخلالق اعتمدها اليت الـموضوعيَّة

َها َجِميًعا فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم يـحَزنُوَن * َوالَِّذيَن َكَفروا  ِمنـْ

بُوا بِآيَاتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ    ويقول (تعاىل):]39 - 38 [البقرة: ﴾وََكذَّ

 [آل ﴾فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَبـهـم َأنِّي َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى بـَْعُضُكم مِّن بـَْعضٍ ...﴿

 .]195عمران: من اآلية 

الْـحياد، / العدل شروطًا ألزم با حىت نفسه. وأهم هذه الشروط  جعل اخلالق على كل قائم على الْـحق •

 أو حب أو ضد الـمستهدفني لنسب االحنياز َمَع أو فكرة والْـحياد فيعين نفي الـموضوعيَّة . أما معياروالعلـم

يف َأْكثـََر  جلّيا اخلالق أوضحه االعتبارات َوُهَو ما لتلك فيه جمال ال العادل والْـحساب فالْـحق ،خلإغضب...

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساءُلونَ ﴿ يقول (تعاىل): ِمْن َمْوِضعٍ   [الـمؤمنون: ﴾فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَال َأنَساَب بـَيـْ

َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكلـماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي ﴿ : ويقول]101

َواتـَُّقوا يـَْوًما ال َتْجِزي نـَْفٌس َعن نـَّْفٍس َشْيًئا ﴿ :وقال ]،124 [البقرة: ﴾قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّالـمينَ 

َها َعْدٌل َوَال ُهْم يُنَصُرونَ  َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ َواتـَُّقوا يـَْوًما ال َتْجِزي ﴿]، 48 [البقرة: ﴾َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

َها َعْدٌل َوَال تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يُنَصُرونَ  . َوَقْد ]123 [البقرة: ﴾نـَْفٌس َعن نـَّْفٍس َشْيًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

 أو ألوهيَّته َوَقْد أنكروا - عليهم غضبه الكفار؛ لـم مينعه على الـمبدأ هذا (ُسْبَحانَُه َجلَّ َوَعال) اخلالق طبق

نـَْيا كما يف اآلخرة: مسعى يف هلم النصفة َعَصْوهُ - أَْن يعتمدَ  نـَْيا َوزِيَنتَـَها نـَُوفِّ ﴿ الدُّ َمن َكاَن يُرِيُد الْـحَياَة الدُّ

ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن * ُأْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َلُهْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما 

َفَال َتُك ِفي ِمْريٍَة مِّمَّا ﴿ :وقال يف موضع آخرَ  ]16 - 15 [هود: ﴾َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل مَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

َر َمنُقوصٍ   [هود: ﴾يـَْعُبُد َهُؤالء َما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يـَْعُبُد آبَاُؤُهم مِّن قـَْبُل َوِإنَّا لـمَوفُّوُهْم َنِصيبـهـم َغيـْ

109[. 
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َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما  ﴿: مبا فعله من ينفذ عليهم العدل؛ قالالعلـميقتضي إعمال الْـحق/ العدل كذلك  
َقاِل  ُلو ِمْنُه ِمن قـُْرآٍن َوَال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعن رَّبَِّك ِمن مِّثـْ تـَتـْ

ِإنَّ  ﴿:وقال]، 61 [يونس: ﴾َذرٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال ِفي السََّماء َوَال َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 
اللََّه ِعنَدُه ِعلـم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلغَْيَث َويـَْعلـم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس 

ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  ﴿:. ويقول يف موضع آخر]34 [لقمان: ﴾بَِأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 
َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما  َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعلـم َما يَِلُج ِفي اْألَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنـْ

يـَْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر * َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع 
نَّ إِ . ]6 - 4 [الْـحديد: ﴾اْألُُموُر * يُوِلُج اللَّْيَل ِفي النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

علـم اهللا الـمطلق بالظاهر والباطن وبأبعاده الكاملة التي أوضحتها اآليات ُهَو أحد مؤهالت الْـحق والعدل 
 الـمطلق الذي يأخذ بكل االعتبارات والظروف الظاهرة والباطنة في حساب اإلنسان والْـحكم عليه.

بل  ،عليه مفروًضا وليس لدنه من والعدل الْـحق ِألَنَّ  تتناقض َمَع عدله ال التقديريَّة وسلطته حريََّة اخلالق ِإنَّ  •

 قضيََّتيِ  بين التناقض عدم يف ذلك كمالِهِ . يتجلى جتليَّاتِ  وخللقه َوُهَو من لنفسه ارتضاه الذي ُهَو نظامه

. والفضل ُهَو فائض الثواب والْـحب يضفيه اخلالق على عباده الذين أحبوه وأطاعوه فأحبـهـم والعدل الفضل

 على الفضل  عاجل هذه القضيَّة "بعدل مطلق" فقصر(ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) وأثابـهـم وتفضَّل عليهم. فاخلالق

 بالعدل، َوُهَو ما اكتفى بل ة،العصا على َولَـْم ميده إىل العقوبة الـمتقني الصاحلني عباده لبعض الـمثوبة

َلَها  ﴿:بَِقْولِهِ  جلّيا )تعاىل (أوضحه َمن َجاء بِالْـحَسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئِة َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمثـْ

 .]160 [األنعام: ﴾َوُهْم َال يُْظلـمونَ 

 :/ العدل كمنهج شرعيٍّ لتنظيم حياة الناس الْـحق

والعدل. َوُهَو  الْـحق من أساس على بالـمخلوق عالقته لتنظيم اخلالق ارتضاه الذي سبق ُهَو الـمنهاج ما كان 

َوَنَضُع الـمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظلـم نـَْفٌس َشْيًئا ﴿ :الـمطلق العدل يـحقق اإلهليِّ  التطبيق يف منهج

َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبينَ  َقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َأتـَيـْ  الْـحق اخلالق لـم يقرَّ  . لكن]47 [األنبياء: ﴾َوِإن َكاَن ِمثـْ

هذا مواربة أَنَّ  ودون جبالء القرآن يوضح بل ،فحسب وباإلنسان مبخلوقاته الوجوديَّة عالقته حلكم منهًجا والعدل

 وعليه يجزون به والذي عموًما وبالبيئة بعضٍ ب بعضهم اتعالق لتنظيم اهللا لعباده قرره الذي ُهَو الـمنهج

 وجه على اإلسالم ويف عموًما األديان الشرعيُّ يف والعدل ُهَو الـمنهج الْـحق نَّ منهجإِ  :أُْخَرى . بعبارةيـحاسبون
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والطاقة  اْلُوْسعِ  قدر السابقة مبقوماته اإلهليِّ  العدل منهج ويتتبعوا الـمؤمنني أَْن يستنبطوا التـحديد، وعليه فَِإنَّ على

 األهواء تـحييدو الفعل، عن الفرديَّة الـمسئوليَّةو االلتزامات، وتوازن  تبادليَّة مثلُ :؛مبا فيه من قواعدَ 

 يسهل للعدل مبسطًا تعريًفا خل. َوَقْد َقدََّم القرآُن الكريـمُ إ...العمل معيار َوْفقَ  الـموضوعي التقييمو والـمشاعر،

 الوسطيَّة واالعتدال :بِأَنَّهُ  العدل عرف عندما البشريَّة للفطرة وبسطائهم َوُهَو أقرب عوام الناس لدى تلـمسه

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداء ﴿ :َعْنُه بَِقْولِهِ  عرب والتزيُّد. َوُهَو ما والتطرف الـمبالغة عن واالبتعاد

 .]143 [البقرة: من اآلية ﴾َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا...

 التوازن على يقوم مركب تنظيميٌّ  وميكانيزم إطاراالجتماعيِّ ُهَو  والتنظيم للتفاعل كمنهج والعدل الْـحق 

كيفّيا أو نوعّيا  يكون  كمّيا ِإالَّ أَنَّ الناتجحسبانه ميكن التوازن  أَنَّ هذا منرغمعلى الو وااللتزامات، الْـحقوق بني

 مصادرِ  َكْبحِ  نتيجةَ  السالمِ  من اجتماعيَّةً  حالةً  :الـمـحصلة يف ِبَدْورِهِ  ينتج الذي بالعدل شيوع اإلحساس يف متمثًال 

 االنتقام. يف ورغبة وصراعات كراهية من تولده وما بالغنبِ  الشعورِ 

 بني االجتماعيَّة اإلنسانيَّة - الَعالقات تنظيم يف منهًجا والعدل الْـحق اذاذ القرآينُّ بشأن اخلطاب يتميـَّزُ  

 أكثر بطابع اتسم والذي إهليٍّ  كمنهجٍ  الْـَحقِّ  خطابِ  عن خيتلفُ  بطاَبٍع عمليٍّ تطبيقيٍّ الـمجتمِع اإلسالميِّ  ويف الناس

 الـمسألة. هذه يف والتالعب واالختالف واالجتهاد الناس قضيَّة التفسري على وفَّر قد) َوَعال َجلَّ ( اخلالق نَّ أجتريًدا وك

ا شك دون توحي الْـَحقِّ  تطبيقاتِ  وكثرةَ  بيَد أَنَّ تعددَ    الـمستـحدث يف عليه جيب أَْن ُيسارَ  الذي النهج أ�َّ

 قوة يعطيها والنهي َوُهَو ما األمر صورة الـمنهجيَّة اذذت اإلقرار بذه نالحظ أَنَّ صيغة الْـحياتيَّة. كذلك الـمسائل من

: تيةاآل القضايا يف جلّيا ذلك الشرعيَّة والتشريعات. يتضح والفروض التكليفات باب يف تدخل لكو�ا إضافيَّة

 يف العمدة اآليةُ  ُتساق هذا منازع. ويف بال الْـحكم بني الناس والقضاء يف األساسيَّة نَّ العدل ُهَو القاعدةإِ *  

ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها وإذا َحَكْمُتم بـَْيَن النَّاِس َأْن ﴿ :سالميِّ اإلالشرعيِّ  الْـحكم منهج

. ]58 [النساء: ﴾تَـْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكم بِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا

 واعتربها الناس بني القضاء يف ما استطاعوا- - اهلوى عن والبعد والنزاهة التجرُّد بتلـمس الـمسلـمني اهللا * أمر 

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن لِّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوَال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا من التقوى: ﴿ انوعً 
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 يف اخلالق يشدد آخرَ  نص . ويف]8 [الـمائدة: ﴾اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ 

 وَعالقات لرابطة قوة َوُهَو االحنياز أمناطه أشد يف اهلوى من الكامل شبه التجرُّد فكرة على أكرب بشكل التنزيل مـحكم

ا اعتبار اإلسالم هلا الدم رغم اعتبار قرابة على حىت تعلو قيمة والْـحق مؤكًدا أَنَّ العدل الدم  قال وقانونّيا جتماعّياا أميَّ

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن بِاْلِقْسِط  ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواَألقْـَربِيَن ِإْن ﴿: )تعاىل(

َيُكْن َغِنّيا َأْو فـََقيًرا فَاللَُّه َأْوَلى بـهـما َفَال تـَتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن 

. ]135 [النساء: ﴾َخِبيًرا

 َوَقْد استعمل القرآن يف هذا الـمقام صيغ...، والـمهنيَّة العامَّة الْـحياة يف كافَّة جماالت * تثار قضيَّة العدل 
 تلك يف بالْـحقوق والوفاء التجاريَّة بالـمعامالت يتصل ما للتكليف؛ فمنها موضوًعا جعلها :أي ؛والنهي األمر

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال يقول (تعاىل): ﴿ التعامالت  ﴾َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِالِقْسطَاِس الـمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ
َوَال تـَْبَخُسوا ﴿ :ويقول ،]181 [الشعراء: ﴾َأْوُفوا اْلَكْيَل َوَال َتُكونُوا ِمَن الـمْخِسرِينَ ﴿ :ويقول]، 35[اإلسراء: 

 العدل إىل الَعالقات منهج اتباع تكليف . ميتد]183 [الشعراء: ﴾النَّاَس َأْشَياءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا ِفي اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 
ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ﴿ ل:الـما على الوالية وخاصَّة القانونيَّة ُلَغ َأُشدَّ َوالَ تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يـَبـْ

يقول  السواء: على والـمجتمعيَّة القانونيَّة بالعقوبات يتعلق ما  كذلك]،34 [اإلسراء: ﴾ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال 
 .]60 [الْـحج: ﴾َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ (تعاىل): ﴿

 تنظيم فيها والعدل مناقشة قضيَّة الْـحق يف الكريـم توسع القرآن اليت التطبيقيَّة الـمجاالت وأوسع أهم * من 

 واصصا  القيم ذتلط الـمتشابكة الَعالقات هذه ففي الزوجيَّة؛ والَعالقات األسرة قضايا وخاصَّة االجتماعيَّة الَعالقات

 هذه فيها. وجلوهريَّة الظلـم واحتماالت خماطر الـمتكافئ لـموارد القوة االجتماعيَّة من غري التوزيع ويزيد والْـحقوق

 والـمؤسَّسة اخلليَّة هي األسرة باعتبار - االجتماعيِّ  البنيان تأسيس يف والرجال) لنساءاالبشريَّة ( زوجي بني الَعالقات

تفصيليٍّ  بشكل الكريـم قضيَّة الْـحق / العدل فيها القرآن فـََقْد عاجل االجتماعيَّة-  التنشئة وبوتقة الـمجتمع يف األوىل

ُوجه إىل  قد واألخذ والعزمية والتكليف والتوجيه التـحذير من األكربَ  ألي قضيَّة أخرى. ونالحظ أَنَّ اجلانبَ  لـم يتأت

 والظلـم. كذلك فَِإنَّ التشديد للتجاوز حافزًا مثَّلت واليت حازوها اليت بالنظر إىل السلطة التارخييَّة االجتماعيَّة الرجال

 الشقاق مواقف يف خاص بشكل يف الَعالقات االجتماعيَّة واألسريَّة يتجلى الظلـم دواعي ومقاومة  قضيَّة العدلىعل

 (ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) اهللا والظهار) اليت تزيد من دوافع ومـحفزات الظلـم والغنب. َوَقْد وجه والنفقة الطالق واخلالف (مثل



30 
 

16Fوالبغي والعدوان التجاوز من تـحفظ الَعالقات االجتماعيَّة يف مثل تلك الظروف اليت وتكليفاته أوامره

ÎÔومنها �يه؛  

 بالـمعاشرة األمر الظهار، ومنها وعن مهورهن عن التنازل على النساء وإجبار واإلعضال للضرر والتضييق اإلمساك عن

 عقوبة مثل عقوبات واألمر بالنفقة للزوجة والولد. ومنها أيًضا فرض بالـمعروف الـمفارقة أو بالـمعروف واإلمساك

بتـحوهلا إىل  يسمـح ال االجتماعيِّ مبا اخلالف منطقة اآليات تلك يف الْـحكيم الشارع حدد القاسية. لقد الظهار

الداللة  شديدة عبارة موضع غري استخدم (َجلَّ َوَعال) يف لذلك؛ اخلصومة يف واإلسراف التجاوز نتيجة وشقاق صراع

 )تعاىل(العدل إىل الظلـم يقول  حيِّزِ  مفارقة يعين ذلك ِألَنَّ  ؛ذطيها من شديًدا تـحذيرًا  وحذر"اهللا حدود وتلك": هي

 [البقرة: من ﴾تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّالـمونَ ...﴿: يف ذلك الـمقام

17F. ]229اآلية 

ÎÕ  

 القيام مثل العام الـمجال يف التـحرك حيز عند فقط تقف منهجيَّة ال كقضيَّة والْـحق العدل فقضيَّة وأخريًا * 

 القرآن إىل أمهيَّة أَْن يتـحول بل يشري وااللتزامات الـماليَّة والشرعيَّة إزاء اآلخرين، الْـحقوق أداء أو القضاء وأ بالْـحكم

 ويضحي ،والـمران إىل منهج لإلدارة الذاتيَّة لإلنسان يتبعه يف كل سلوكيَّاته وتفاعالته اخلاصة كذلك بالـممارسة العدل

18Fقوامه الوسطية اليوميَّة الْـحياة شئون إدارة أبسط يف تلقائّيا وسلوًكا نوًعا من الفطرة والذوق بذلك

ÎÖ .كموقف فالعدل 

وُكُلوا َواْشَربُوا ...﴿: مثلُ  ؛توجيهات تأيت اإلطار اهذ الْـحياة. يف أمور كل يف والتفريط اإلفراط وسطي ُهَو نقيض

ُقْل ِإنـََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما ﴿ :ومنها قوله ]،31 [األعراف: من اآلية ﴾َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال يـحبُّ الـمْسرِِفينَ 

َها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلبَـْغَي بِغَْيِر الْـحقِّ ...  .]33 [األعراف: من اآلية ﴾َََهَر ِمنـْ

 ضعف مؤهالت اإلنسان  منرغمعلى الالعدل فريضة فرضها اهللا على اإلنسان ومنهج أقره اهللا حلياته  

 إذ ال جمال للـمقارنة بني ؛وقدراته. ومنها ضعف اإلنسان على مقاومة اهلوى ومنها كذلك مـحدوديَّة العلـم اإلنساينِّ 

                                                           
ÎÔ  -يف ، الفقهيَّة والقراءة القرآينِّ  الـمنظور بني الزوجني بني العالقة :القرآينِّ  البيان يف الزوجيَّة...الـمعنوي الفضاء مصطفى،  هندانظر: الـموضوع هذا حول

 . ٨٣-٥٩ ص باإلشارة إىل ،٨٣-٥٤ الثالث، ص العدد ة والْـحضارة،أالصادرة عن مجعيَّة دراسات الـمر والْـحضارة، دوريَّة الـمرأة
ÎÕ 4 : آية تقريًبا يف (الـمجادلة نفسه- تابع الـمعىن .(
ÎÖ  :يف د. فتـحي الـملكاوي ( تـحرير)،  ومستوياته" الـمعريفِّ  النظام "أبعاد منري، د. وليد- حول الوسطيَّة كأحد الـمعالـم األساسيَّة للـمعرفيَّة اإلسالميَّة انظر

، 167-151يف القرآِن الكريـمِ " يف الـمرجع السابق، ص  الـمعرفة نظريَّة "معالـم فتاح الْـحميد  أيًضا: د. عرفان عبدانظر. و185-183مرجع سابق، ص 

 . 167-164باإلشارة إىل 
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 ،مفهوم العلـم عند اهللا ومفهوم العلـم اجلزئيِّ الْـحسيِّ الـمـحدوِد األبعاِد لإلنسان مهما بلغت عمق نظرته ونفاذ بصريته

ا أبعد ما تكون عن فكرة الكمال واليقني يقول (تعاىل): َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعلـموَن * يـَْعلـموَن ََاِهًرا ...﴿ فإ�َّ

نـَْيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ  . وعليه فَِإنَّ العلـم اجلزئيَّ والنسيبَّ والـمـحدود ]7 - 6 [الروم: ﴾مَِّن الْـحَياِة الدُّ

َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ََّنا ِإنَّ ﴿ الذي يتـحقق لإلنسان ال ميكن ِإالَّ أَْن ينتج ِبَدْورِِه عدًال نسبّيا جزئّيا يقول (تعاىل):

. ورغم ذلك فطلب الْـحق والعدل يف ]36 [يونس: ﴾الظَّنَّ َال يـُْغِني ِمَن الْـحقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعَليٌم ِبَما يـَْفَعُلونَ 

حدود القدرة اإلنسانيَّة والعلـم اإلنساينِّ يظل واحًدا من التكليفات واالبتالءات العظمى اليت فرضت على اإلنسان. 

لقد قدم ابن القيم أعظم توصيف لقيمة العدل يف الـمنظومِة اإلسالميَِّة يف العديد من النصوص اليت خلَّدت  

 وحكمة كلُّها. فكل مسألة خرجت ، ورمحة كلُّها، "هي عدل كلُّها:امسه بني علـماء اإلسالم حيُث ذكر أَنَّ الشريعة

 فليست من ، وعن الْـحكمة إىل العبث، وعن الـمصلحة إىل الـمفسدة، وعن الرمحة إىل ضدها،عن العدل إىل اجلور

 وإن أدخلت بالتأويل. فالشريعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقه وظله يف أرضه وحكمته الدالة ،الشريعة

19Fعليه"

ÏÍ .

 

 :تـحليل مفهوم الْـحق ِمْن ِخالِل الـمفاهيِم النافية والـمقابلة له- 2 

تسهم  الـمفاهيم اليت الـمفاهيم ِمْن ِخالِل شبكة من مثلـما ميكن االستدالل على معىن مفهوم الْـحق وغريه 

سلوب حبثي آخر ال يقل أمهيَّة وقيمة يف بيان الـمعاين أمَّ ـ ثَ هُ أبعاده، فَِإنَّ  إجيابّيا يف تشكيل أو دعم الـمفهوم وتوضيـح

ن ان عكسياالـمقابلة والنافية له. ويف جمال الْـحق هناك مفهوم َأَال َوُهَو االستدالل على مفهوم ما ِمْن ِخالِل الـمفاهيمِ 

 . وفيما يلي مـحاولة لَِفْهِم الْـحق ِمْن ِخالِل فـَْهِم مقابالته.الباطل ُهَو : والثاين،الظلـم ُهَو :ن؛ األولاأو مقابالن ونايف

 : الظلـم:أوًال  

                                                           
ÏÍ - أيب عبد اهللا مـحمد بن أيب بكر بن أيوب الـمعروف بابن القيم اجلوزيَّة، إعالم الـموقعني عن رب العالـمني، قرأه وعلَّق عليه وحقق أحاديثه وأثاره  

.  337، الـمجلد الثالث، ص 1423أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلـمان، السعوديَّة: دار بن اجلوزّي، رجب 



32 
 

 وأمشل أوسع مفهوًما طرح الكريـم القرآن لكن للعدل، النقيض الظلـم ُهَو الـمفهوم اعتبار على العادة جرت 

 .األمشل الْـحق لـمفهوم الـموضوعيَّ  جعله أيًضا الـمقابل للظلـم

 وفق  ِإنـََّما يعين-والبغي والشطط والطغيان والْـحوب واجلور العدوان مثل ودرجاته تهامبرتادف -الظلـم 

الْـحدود التي قررها الخالق سواء على صعيد األنطولوجيِّ للوجود كما  نفي أو وتخطي مجاوزةالقرآينِّ  الـمصطلح

20Fيعرفه الخالق أو على الصعيِد الـمعياريِّ (القيميِّ أو األخالقيِّ ) أو القانونيِّ الشرعيِّ 

ÏÎ . بمعنى آخر ُهَو

الْـحق من الْـحقيقة إلى الصدق واالستقامة  لـمركب الـمكونة الجزئيَّة الـمجاوزة واالفتئات على كافَّة الـمفاهيم

 فالتعدي واالفتئات في كل ذلك يعد َلـًما. واألحكام الشرعيَّة انتهاًء بمقومات العدل...

 والبعث اخلالق وألوهيَّة للخلق الوجوديَّة الْـحقيقة وفًقا للـمفهوِم القرآينِّ السابقِ - إنكار يشمل معىن الظلـم - 

َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه ِإنَّا ﴿ والْـحساب ويف ذلك يقول (تعاىل): َر بِآيَاِت رَبِِّه فََأْعَرَض َعنـْ َْلَـُم ِممَّن ذُكِّ َوَمْن َأ

 [الكهف: ﴾َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوبـهـم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِفي آَذانِِهْم َوقْـًرا َوِإن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى فـََلن يـَْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا

57 .[

َُنُّ السَّاَعَة ﴿ :أُْخَرى يقول آيةٍ  ويف  َُنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه َأَبًدا * َوَما َأ َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ََالـم لِّنَـْفِسِه قَاَل َما َأ

َها ُمنَقَلًبا ًرا مِّنـْ َوَلَقْد  ﴿:يقول أيًضا هذا . ويف]36 - 35 [الكهف: ﴾قَائَِمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإَلى رَبِّي َألَِجَدنَّ َخيـْ

َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قـَْبِلُكْم لـما ََلـموا َوَجاءتـهـم ُرُسُلُهم بِاْلبَـيـَِّناِت َوَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم 

مع اختالف   بل ميتد كذلك -،. وال يقتصر الظلـم بذا الـمعىن على الكفر البواح فقط]13 [يونس: ﴾الـمْجرِِمينَ 

                                                           
ÏÎ طلب جتاوز االقتصاد فيما يتـحرى جتاوزه أو لـم يتجاوزه، فتارة  ":نَّهأ- لغويّا يعرف األصفهاين يف كتابه غريب القرآن لفظ البغي َوُهَو مرادف الظلـم ب 

يعترب يف القدر الذى ُهَو الكميَّة، وتارة يعترب يف الوصف الذى ُهَو الكيفيَّة". انظر: أبو القاسم الْـحسني بن مـحمد الـمعروف بالراغب األصفهاين، مفردات 
. وعند أهل الـمذاهب تتباين تعريفات الظلـم ما بني تعريفات جدليَّة كتعريفات الـمتكلـمني تنفي الظلـم عن اخلالق نفًيا 55/1غريب القرآن، موقع يعسوب، 

 "وضع األشياء يف غري موضعها الالئق با الـموافق :من الـمنبع خيرجه من القدرة اإلهليَّة باعتباره نوًعا من النقص وما بني تعريف أهل السنة واجلماعة الذي هو
 بل باإلرادة اإلهليَّة والتنزه اإلهليِّ فهو "غري مرتبط بالُقْدَرْة وغري َمقيس على أفعال اإلنسان؛ بل ُهَو ، َوُهَو غري مرتبط بالقدرة اإلهليَّة،")َعزَّ َوَجلَّ (للحكمة منه 

 متنزه َعِن الظُّْلـِم َوَقْد َحرََّمُه على نفسه" انظر الفروق بني خمتلف تلك الـمذاهب واالجتاهات يف: صا  آل الشيخ، تفريغ مـحاضرة بعنوان "شرح (ُسْبَحانَهُ )
 http://www. saaid. net/book/7/1194. zipالعقيدة الطحاوية"، 
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 من نوع هي كذلك وعصيان أوامره كتبه يف أنزهلا كما اهللا تعاليم الدرجة- إىل الـمعصية. فالـمعصية مبعىن جتاوز

َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ...أحكامه ﴿ جتاوز مـحذرًا من  ويف هذا خياطب اهللا الـمؤمنني،الظلـم

كما تفيد اآلية السابقة . 21FÏÏ]1 [الطالق: من اآلية ﴾ََلـم نـَْفَسُه َال َتْدِري َلَعلَّ اللََّه يـحِدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمًرا

 جزًءا من معاين الْـحق كما )تعاىل(الشرع اليت جعلها اهللا  ومثيالتا يف القرآِن كون الظلـم يشري إىل خمالفة أحكام وأوامر

 أشرنا عاليه.

الفضائل-  كل الصدق ُهَو أساس باعتبار -بِالْـَحِقيَقةِ  اإلخبار وجماوزة  كذلك الكذب)تعاىل(يصف اهللا  

َْلَـُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا َأْو قَاَل ُأْوِحَي إلى َولَـْم يُوَح ِإلَْيِه ﴿ الظلـم؛ يقول (تعاىل): من كنوع َوَمْن َأ

َْلَـُم ِممَّن َكَذَب َعَلى اللَِّه وََكذََّب بِالصِّْدِق ِإْذ َجاءُه ﴿ : وقال أيًضا]93 [األنعام: من اآلية ﴾َشْيءٌ ... َفَمْن َأ

َْلَـُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا ﴿ :. وقال يف موضع آخر]32 [الزمر: ﴾َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثـًْوى لِّْلَكاِفرِينَ  َوَمْن َأ

. ]21 [األنعام: ﴾َأْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّالـمونَ 

 والسويَّة والفطرة الصواب عن االعوجاج استخدم القرآن الكريـم "مفهوم الظلـم كذلك لِلدَّالَلِة على 

 الـمستقيِم، َوِمْن ثَـمَّ جعل مفارقة اإلنسان لـمنهج التزكية بالصراطِ  عرب َعْنُه القرآنُ  ما ، أوالعقليِّ  والْـحسن والخيريَّة

َوالَ َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـهـم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ﴿ يقول (تعاىل): الظلـم نوًعا من

 .]52 [األنعام: ﴾ِحَسابـهـم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّالـمينَ 

 تجاوز َوُهَو ،وبالطبع فـََقْد تضمن االستخدام القرآينُّ كذلك لتعبري الظلـم ذلك الـمعىن اللغويَّ التقليديَّ له 

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿: )تعاىل( قوله ذلك أمثلة ومن ،إسرافًا أو بخًسا اكتسبوا ما بغير اآلخرين ومجازاة العدل حدود

 .]10 [النساء: ﴾يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى َُلـما ِإنـََّما يَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا

                                                           
ÏÏ  سواء (َجلَّ َوَعال) كل معصية خيالف با اإلنسان أمر اهللا  ":- هناك من يضيق معىن الظلـم حبصره يف خمالفة األحكام واألوامر والنواهي فيعرفه بِأَنَّهُ  

 يف: 7/ 32 انظر: عبد اهللا بن مـحمد الغنيمان، تفريغ دروس ملقاة بعنوان شرح كتاب التوحيد، ،بارتكاب منهي أو ترك واجب"
http://www. islamweb. net 
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 جماع كما َأنَّ الْـَحقَّ  ائلذالر جماع وجعله الظلـم معىن وتفسري تعريف يف الكريـم القرآن وهكذا فـََقْد توسع 

بالكفر.  انتهاءً  ،الذنوب من عاله وما اإلمث من اابتداءً  الظلـم معاين ذلك يف . ويتدرجالفضائل

 :تـحليل الظلـم في القرآنِ  

 َوْفقَ  أوسع للظلـم؛أو رؤية  تـحليًال " شامال يتضمنمنظوراً "القرآَن الكريـَم  يقدم  "الـمفهوم"إىل جانب  

، حالة طارئة غريبة حالة القرآينِّ فالظلـم التـحليلِ   العلـم يف والناقص الـمتعدد الكائن خبلق تقرتن على الـملكوِت اإلهليِّ

 أخرى. جهة من والتعبري والبيان الفعل ىعل والقدرة جهة وحريَّة االختيار من العقل واإلدراك َمَع منحه واألخالق

 وصف يف َعِن الظُّْلـمِ . يقول اخلالق تنزه لذلك...؛ اإلهليِّ  الكمال الْـحق ُهَو قرين بينما... النقص الظلـم ُهَو قرين

 كان وإذا. 22FÏÐ]44 [يونس: ﴾ِإنَّ اللََّه َال َيْظلـم النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأنُفَسُهْم َيْظلـمونَ ﴿ :الظلـم من موقفه

يف اإلنساِن  متوطنة الـمقابل نقيصة يف الظُّْلـمُ  َعِن النـَّْقِص، فـََقْد كانَ  كما ُهَو منزه َعِن الظُّْلـمِ  كامل بشكل منزَّه اخلالق

صور بدأت منذ اللحظة األوىل خللق اإلنساِن الذي  عدة يف ذلك عن الكمال. َويـَُعبِّـُر القرآنُ  عن وبعده نقصه حبكم

ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأْن يـحِمْلنَـَها بالغ يف قدراته ومطامعه يقول (تعاىل): ﴿

َها َوَحَمَلَها اإلنسان ِإنَُّه َكاَن ََُلوًما َجُهوًال  وواَصَل اإلنساُن مسريَة الظلـِم عندما ]، 72 [األحزاب: ﴾َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

َوآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن ﴿ :لتوىل خالفة األرض فأبدى جحوده الدائم لنعم اهللا عليه اليت ال تـحصى يقو

. ]34 [إبراهيم: ﴾تـَُعدُّوا نِْعَمَت الّلِه َال تـحُصوَها ِإنَّ اإلنساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 

ا أَ خلق اهللا اجلن واإلنس خملوقني ناقصني وإن اختلفا يف مادة اخللقة، ومنحهم مسئوليَّة الْـحريَّة واالختيار فـََبدَ  

كان  إبليس أتاه الذي فالظلـم ونوعه؛ الظلـم درجة يف الظالـمني َمَع اختالف أول ممارسة تلك الْـحريَّة كفرًا وكانا

 أفضليَّة لـم يقررها وادعاء واالستعالء بالكرب ظلـمه واقرتن، التقدير يف وناطحه ،خلالقه نِّدا نفسه من جعل األعظم ِألَنَّهُ 

                                                           
ÏÐ  من قضيَِّة الظلـِم وعالقة ذلك بقدرته أو (َجلَّ َوَعال)- لـم يتطرِق القرآُن الكريـُم إىل القضايا اجلدليَِّة والـمشتبهة اليت يثريها الـمتكلـمون حول موقف اخلالق 

 وكلُّها معاجلات اجتهاديَّة تقع يف منطقة الفلسفة اإلسالميَّة وقضاياها رغم يييز اإلسالميني ،بإرادته أو بكماله أو بعلـمه مث بتوهم اإلنسان حول وقوع الظلـم
بني قضايا الفلسفة وقضايا علـم الكالم. حول مثل تلك القضايا ومعاجلاتا وجدليَّاتا انظر مثًال موقف الـمتكلـمني السنة وجدليَّاتـهـم َمَع اآلخرين يف صيغة 

بن إمساعيل األشعري، أبو الْـحسن، مقاالت اإلسالميني واختالف الـمصلني، تـحقيق: هلـموت ريرت ( بريوت: دار إحياء الرتاث الـمدرسة األشعريَّة يف: على 
. انظر أيًضا: عبد القاهر بن طاهر بن مـحمد البغدادي، أبو منصور، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية (بريوت: 1 /559-557العريب، الطبعة الثالثة)، 

 .1 /189-186)، 1977دار اآلفاق اجلديدة، الطبعة الثانية، 
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ا جيعل له األفضليَّة مم ، عندما ادعى أَنَّ مادة خلقه هي األمسى،خالقه، هي أفضليَّة تقرير القواعد وإرساء الـمعايري له

 جتاسر ذلك ورغم ذلك يف الشك َولَـْم خيالطه اخلالق لوهيَّةِ أب إبليس على اإلنسان الـمخلوق من الطني. لـم يكفر

 يف ولعل ،والتكوين اخللق معجزة من جزًءا شهد  َوُهَو الذي أو توبة ،و ندمأوعلًنا دون تراجع  جهارًا اخلالق مبعصية

باهللا.  إميانه رغم ملعون فهو األعظم إبليس عقاب كان  وهلذا؛الذنب أعظم ذلك

بـَْيَد أَنَُّه  عظيم والـملك َوُهَو جتاوز اخللود يف والطمع بالنعمة واجلحود الـمعصية يف ِبَدْورِهِ  فيكمن آدم ظلـم أَمَّا 

 قد اخلالق أَنَّ وتصور ،اإلدراك وقصور التقدير وءبل ساده س التـحدي الذي وصم معصية إبليس، لـم خيلطه بذلك

 وال بادعاء قدرته على وضع معايري، فضًال عن ،عنه. لقد خفف من ظلـم آدم أَنَُّه لـم خيلط ظلـمه بتـحدي اهللا غفل

على مزيد من  مسارعته بالندم واالعتذار. وأعقب آدم ظلـمه بالتوبة واألسف لكن إبليس أعقب ظلـمه باإلصرار

الظلـم وتوعد مزيد اإلفساد واالنتقام من بين آدم. 

 حىت الظلـم وانتشر تتابع بنيه تكاثرِ  َوَمعَ  اآلخرة، حىت ونسله بإمهاله اخلالق وقرار آدَم إىل األرضِ  َمَع نزولِ  

بامتياز. ويورد اخلالق مناذج لتوطُّن الظلـم والتجاوز يف الْـحالة اإلنسانيَّة على  وموطًنا للظلـم مرتًعا األرض أصبحت

بأول شعور لإلنسان باالطمئنان والقوة والتمكن، وََكَأنَّ النفس   فيقرنه،مستوى الفرد واجلماعة إىل حد الـمرض

اإلنسانيََّة ال تقف عند حد أو ترضخ لِـْلـَحـقِّ ِإالَّ يف الـمـحِن وتـحت ضغِط االبتالءاِت والشعور بالضعف؛ يقول 

َوَلْو رَِحْمَناُهْم وََكَشْفَنا َما بـهـم مِّن ُضرٍّ لََّلجُّوا ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمُهوَن * َوَلَقْد َأَخْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب َفَما ﴿ (تعاىل):

الرجوع متالزمة اإلنسان / الظلـم ِإالَّ َمَع وال تنتهي . ]76 - 75 [الـمؤمنون: ﴾اْسَتَكانُوا ِلَربـهـم َوَما يـََتَضرَُّعونَ 

يقول (تعاىل):  هذا ويف عمل اإلنسان واختياره الظلـم َمَع انقطاع حالة الدينونة حيث ذتفي يوم اهللا إىل ملكوت

 .]17 [غافر: ﴾اْليَـْوَم ُتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َال َُلـم اْليَـْوَم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع الْـحَسابِ ﴿

 :مـحركات الظلـم في الطبيعِة اإلنسانيَّةِ  

ونتائُج ترتاكم لتشكَِّل ظاهرة  مقدماتٌ  فللظلـمالظلـم"،  متواليةميكُن أَْن نسميه بـ " ما الكريـمُ  القرآنُ  يشرحُ  

 غري يف القرآنُ  يشريُ  الظلـم مث يؤدي الظلـم ِبَدْورِِه إىل الضالِل ويؤدي الضالل إىل اخلسراِن الذي ينتهي إىل النار؛

 نفسه تزكية على ذلك اإلنسان الذي لـم يعمل يف واستعداد فساد عوامل يصيُب اإلنساَن نتيجةَ   أَنَّ الظُّْلـمَ  إىلموضعٍ 

" ويقرن القرآن الكريـم يف غري موضع بني الظلـم الكبر" الظلـم وأسباب مقدمات والتدسية. من للفساد �ًبا وتركها
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َوْيٌل لُِّكلِّ َأفَّاٍك َأثِيٍم * َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه يقول (تعاىل): ﴿ وحالة االستكبار واالستعالء لدى اإلنسان فرًدا ومجاعة

َلى َعَلْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكَأْن لَـْم َيْسَمْعَها فـََبشِّْرُه بَِعَذاٍب َألِيمٍ   :آخرَ  موضع يف وقال ]8 - 7 [الجاثية: ﴾تـُتـْ

 .]60 [غافر: ﴾َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ﴿

 ترشيد؛ يقول أو مقاومة دون وأهوائه خضوع اإلنسان لرغباته أو" ىالهو" ومـحفزاته الظلـم مقدمات ومن 

يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض فَاْحُكم بـَْيَن النَّاِس بِالْـحقِّ َوَال تـَتَِّبِع  ﴿:كحاكم داوود نصح يف )تعاىل(

 ﴾اْلَهَوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يـَْوَم الْـحَسابِ 

 ]،28 [الكهف: ﴾َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا...﴿ . ويقول:]26[ص: 

نـَْيا * فَِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي الـمْأَوى * َوَأمَّا َمْن َخاَف  ﴿:كما يقول يف موضع آخر فََأمَّا َمن طََغى * َوآثـََر الْـحَياَة الدُّ

. ]41 - 37 [النازعات: ﴾َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْلَهَوى * فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي الـمْأَوى

 يعين  بل،كما ُهَو شائع الـمال على يقتصر ال مفهوم . واإلسراف"اإلسراف" الظلـم كذلك بواعث ومن 

مباشرة  بالذات، َوُهَو يقود الثقة يف اإلفراط أو القوة ممارسة أو الرغبات ذلك إطالق يشملو ،يف كافَّة األمور اإلفراط

 ﴾َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر الـمْسرِِفيَن * الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ ﴿ يقول (تعاىل): لذلك إىل الظلـم

 [غافر: من اآلية ﴾َوَأنَّ الـمْسرِِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ ...﴿: آخر موضع يف ويقول ]152 - 151[الشعراء: 

َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ...﴿ الظلـم كذلك يقول (تعاىل): مقدمات ضمن والشك االرتياب . ويأيت]43

مُّْرتَاٌب * الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آيَاِت اللَِّه بِغَْيِر ُسْلطَاٍن َأتَاُهْم َكبـَُر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه 

 النقص صفات من كواحدة والنكران الجحود كذلك يأيت] 35 - 34 [غافر: ﴾ٍ َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّار

 هذه الظلـم. َوَقْد َحِظَيتْ  ومقدمات دواعي والتزكية تصبح واحدة من يواجهها اإلنسان بالوعي ال اإلنساينِّ اليت عندما

فَلـما َجاءتـهـم آيَاتـَُنا ﴿: تعاىل قوله منها الـمواضع من العديد يف يف القرآِن الكريـمِ  ببيان الـمقيتة اإلنسانيَّة اخلصلة

َها َأنُفُسُهْم َُْلـًما َوُعُلّوا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  َقَنتـْ ُمْبِصَرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبيٌن * َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَـيـْ

 سورة يف اآليات من العديد يف والنكران اجلحود مسألة الذكر تناول . كما]14 - 13 [النمل: ﴾الـمْفِسِدينَ 

]. 51 [فصلت: ﴾وإذا َأنـَْعْمَنا َعَلى اإلنسان َأْعَرَض َونَأى ِبَجانِِبِه وإذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاء َعرِيضٍ  ﴿:فصلت

 يقود كيف الشارع . ويوضح]49 [فصلت: من اآلية ﴾...َوِإْن مَّسَُّه الشَّرُّ فـََيُئوٌس قـَُنوطٌ  ﴿ نفسها:السورة ويف
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َولَِئْن َأَذقْـَناُه رَْحَمًة مِّنَّا ِمن بـَْعِد َضرَّاء َمسَّْتُه لَيَـُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوَما ﴿: الظلـم َوُهَو الكفر أنواع أحيانًا إىل أشد اجلحود

َُنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئن رُِّجْعُت ِإَلى رَبِّي ِإنَّ ِلي ِعنَدُه لَْلُحْسَنى فـََلنـَُنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَما َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـَُّهم مِّْن  َأ

َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َخاِلُق  ﴿:العاقبة سوءو اجلحود بالضالل صلة يوضح غافر . ويف]50 [فصلت: ﴾َعَذاٍب َغِليظٍ 

 - 62 [غافر: ﴾ُكلِّ َشْيٍء الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَأَنَّى تـُْؤَفُكوَن * َكَذِلَك يـُْؤَفُك الَِّذيَن َكانُوا بِآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ 

 وءبه إىل س يؤدي وكيف ونكران اإلنسان النعم جحود على أعلى مثًال  إسرائيلَ  بين . َوَقْد َقدََّم القرآُن الكريـمُ ]63

 لـم ؛معجزات من شهدوا ما ورغم ،فرعون عبوديَّة وعذاب من إنقاذهم نعمة من عليهم اهللا أنعم ما رغم فهم العاقبة؛

َة َوَرزَقْـَناُهم ﴿ يقول (تعاىل): بالنعمة جحود منهم ِإالَّ كل الرب يـَْلقَ  َنا بَِني ِإْسَرائِيَل اْلِكَتاَب َوالْـحْكَم َوالنُّبـُوَّ َوَلَقْد آتـَيـْ

َناُهم بـَيـَِّناٍت مَِّن اْألَْمِر َفَما اْختَـَلُفوا ِإالَّ ِمن بـَْعِد َما َجاءُهْم اْلِعلـم  مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى اْلَعالـميَن * َوآتـَيـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ  نَـُهْم ِإنَّ رَبََّك يـَْقِضي بـَيـْ . ]17 - 16 [الجاثية: ﴾بـَْغًيا بـَيـْ

نـَْياالكذب واالدعاءوأخريًا هناك   وأشد أنواع الكذب وأكثرها جرًما ُهَو ...،  لتـحقيق غايات اإلنسان يف الدُّ
الكذب على اهللا واالفتئات على اخلالِق ِمْن ِخالِل ادعاء عقائد خمتلقة ما أنزل اهللا با من سلطان أو ِمْن ِخالِل 

َْلَـُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا ﴿ (َجلَّ َشْأنُهُ ):االدعاءات داخل األديان ذاتا بغري ما أنزل اهللا يقول  ...َفَمْن َأ
. َوَقْد توعد اهللا هؤالء الذين ]144 [األنعام: من اآلية ﴾لُِيِضلَّ النَّاَس بِغَْيِر ِعلـم ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالـمينَ 

نـَْيا جبزاء أوىف يوازيه جسامة يف اآلخرة يقول (تعاىل): َْلَـُم ِممَِّن ﴿ مارسوا هذا اإلمث بوعي واستفادوا منه يف الدُّ َوَمْن َأ
افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا ُأْولَِئَك يـُْعَرُضوَن َعَلى رَبـهـم َويـَُقوُل اَألْشَهاُد َهُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى رَبـهـم َأَال َلْعَنُة الّلِه 
ُغونـََها ِعَوًجا َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن * ُأولَِئَك لـم َيُكونُوا  َعَلى الظَّالـميَن * الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـْ

ُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرِض َوَما َكاَن َلُهم مِّن ُدوِن الّلِه ِمْن َأْولَِياَء ُيَضاَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما 
ُهم مَّا َكانُوا يـَْفتَـُروَن * َال َجَرَم َأنـَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم  َكانُوا يـُْبِصُروَن * ُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

 ].22 - 18 [هود: ﴾اَألْخَسُرونَ 
 ؛تؤدي إلى الظلـم والشك والكذب واإلسراف والنكران والجحود والهوى كالكبر بشريَّة نقائص ِإنَّ  

 ِبَدْورِهِ  والظلـمكلِّها مًعا.  أو بعضها يف أو شرُحها السابق معانيه من جزئيٍّ  يف أي معىن الْـحق حدود جماوزة مبعىن
 يقول (تعاىل): أكرب الفساد إىل فساد فيها يقود طرق والسري يف الصحيـح الطريق تنكب :أي ؛يؤدي إلى الضالل

-  تـحسب ال اليت الخسارةالطريق إىل  هذا ويؤدي]. 11 [لقمان: من اآلية ﴾...َبِل الظَّالـموَن ِفي َضَالٍل مُِّبينٍ ﴿
نـَْيا يف -اإلهليِّ  للـمفهوم طبًقا ُغونـََها ِعَوًجا َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم ﴿ :اآلخرة يف بل ،الدُّ الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َويـَبـْ
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َكاِفُروَن * ُأولَِئَك لـم َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرِض َوَما َكاَن َلُهم مِّن ُدوِن الّلِه ِمْن َأْولَِياَء ُيَضاَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب َما 
ُهم مَّا َكانُوا يـَْفتَـُروَن * َال  َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يـُْبِصُروَن * ُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

 .]22 - 19 [هود: ﴾َجَرَم َأنـَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اَألْخَسُرونَ 
: األوىل القضيَّة الظلـم؛ مفهوم مناقشته لدى َما القرآُن الكريـُم اهتماًما كبريًاـأَْوَالهُ  مهمتان قضيَّتانِ  بَِقَيتْ  

على اخلالق؟ أو بعبارة  البشر يقع ظلـم هل: سؤال افرتاضيٍّ هو يف تطرح شائكة مسألة :والثانية، بالكفر الظلـم عالقة
 ما معىن أَْن يظلـَم البشُر خالَقُهْم؟ :أُْخَرى

 :والكفر الظلـم 

 الكريـم القرآن الظلـم. َوَقْد وصف درجات بل ُهَو أعلى ،الظلـمِ  درجاتِ  من درجةً  الكفرَ  القرآُن الكريـمُ  دُّ يَعُ  

 الكفردقيق للكفر.  بل ُهَو توصيف ،البالغة مقام يف يقع الوصف ال األمر أَنَّ هذا عظيم". واقع بِأَنَُّه "ظلـم الكفر

الكون  بِأَنَُّه خالقُ  له الخالق َأنَّ يُعترفَ  حق فمن الخالق؛ حقوق على الـمخلوق من شديد افتئات ِألَنَّهُ  َلـم

 سبل وتوفير إيجاده على مخلوقه من الخالِق َأْن ُيْشَكرَ  َحقِّ  اإليمان، ومن وهذا ُهَو عينُ  وموجده، واإلنسان

 عني، َوُهَو فهذا ُهَو الكفرُ  بالنعمة واجلحود اخللق إنكار . أَمَّاالخالق عبادة والشكر ُهَو عين ،له والنعم الْـحياة

 عظيمٌ  بِأَنَُّه ظُْلـمٌ  وصف القرآن الكريـم الكفر  لذا اعترب ظُْلـًما. قد؛يف االعرتاف وشكر النعمة اهللا حق على االفتئات

 يف جبالء الـمنظور هذا الكريـم القرآن الكربى. يوضح الوجوديَّة الْـحقيقة ويستهدف ذاته الكون خالق يستهدفُ  ِألَنَّهُ 

...َوَما ﴿ :ويقول، ]254 [البقرة: من اآلية ﴾َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّالـمونَ يقول (تعاىل): ﴿ اآليات: من العديد

َْلَـُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو َكذََّب ﴿ ]،49 [العنكبوت: من اآلية ﴾َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ الظَّالـمونَ  َوَمْن َأ

َْلَـُم ِممَّن َكذََّب بِآيَاِت الّلِه ...﴿ ،]68 [العنكبوت: ﴾بِالْـحقِّ لـما َجاءُه َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثـًْوى لِّْلَكاِفرِينَ  َفَمْن َأ

َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوا َيْصِدُفونَ   .]157 [األنعام: ﴾َوَصَدَف َعنـْ

وإيقاع افتئات على طرف  الْـحق حدود الظلـم ُهَو جتاوز كان إذا على من يقع فعل الظلـم في حالة الكفر؟ 
 هل ُمِهّما: سؤاًال  يطرح به بغري استحقاقٍ . وهذا األذى لْـَحاقِ إِ  يف تتمثَّل مظلوميَّة على ذلك الطرف ينتج آخَر فَِإنَّهُ 

 الخالق لدى مظلوميَّة يرتب هل خالقه حق يرتكبه اإلنسان في اعظيمً  اَلـمً  باعتباره والـمعصية الكفر يؤدي
 من العديد يف بقوة الكريـم وكماله، وهذا ما يوضحه القرآن اخلالق لتنزه النفي هي الـمنطقيَّة واإلجابة (حاشا هللا)؟
 تنزَه أَْن يلحقه هذا (ُسْبَحانَهُ )نَُّه أَ الكريـم وإن وصف الكفر بالظلـم يقع من اإلنسان إزاء اخلالق ِإالَّ  آياته. فالقرآن
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َلـم اإلنسان  من نوعنتهي إىل يرتد إىل اإلنسان ذاته ويعمٌل  بِأَنـََّها الْـحالة هذه وعليه فـََقْد َكيَّفَ (َجلَّ َوَعال)، الظلـم 
ى َلم الكفر أو المعصية ال عل الـمترتبَ  الضررَ  ِألَنَّ  . وهذه النتيجة ال تقع في نطاق المجاز بل الحقيقةلنفسه

تصل إىل  أخرويَّة قاسية عقوبة صيغة يف ذاته الـمعصية أو الخطيئة مرتكب على يعود يصيب الخالق سبحانه بل
 ﴾َوَمن َيْكِسْب ِإْثًما فَِإنـََّما َيْكِسُبُه َعَلى نـَْفِسِه وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما﴿ يقول (تعاىل): جهنم؛ يف اخللود حد

 [البقرة: من ﴾َوَما ََلـمونَا َوَلِكن َكانُوا َأنُفَسُهْم َيْظلـمونَ ...﴿: الكافرين عن )تعاىل (ويقولُ  .]111[النساء: 
فهي قصة تبدأ فصوهلا َمَع نزول اإلنسان  أكرب؛ بتفصيل ظلـم اإلنسان نفسه ويشرح القرآن الكريـم معىن .]57اآلية 

ُغوَن ِفي اَألْرِض بِغَْيِر الْـحقِّ يَا َأيـَُّها النَّاُس ِإنـََّما بـَْغُيُكْم َعَلى َأنُفِسُكم مََّتاَع على األرض ﴿ فَلـما َأنَجاُهْم ِإَذا ُهْم يـَبـْ
نـَْيا ثُمَّ ِإلَيَنا َمْرِجُعُكْم فـَنـَُنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ  ل هذه القصة يف اآلخرة �اية ثومت. ]23 [يونس: ﴾الْـحَياِة الدُّ

ُهْم آِلَهتُـُهـُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َشْيٍء لـما بائسة ﴿ َوَما ََلـمَناُهْم َوَلِكن ََلَـُموا َأنُفَسُهْم َفَما َأْغَنْت َعنـْ
َر تـَْتِبيبٍ   أَنَّ اجلنَّة ، وهيوخيلص القرآن إىل نتيجة منطقيَّة واضحة]. 101 [هود: ﴾َجاء َأْمُر رَبَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيـْ

فمن اختار اجلنَّة وسعى هلا سعيها فـََقْد أنصف نفسه ومن اختار ... اإلنسان نفسه ونتيجة فعله أو النَّار مها اختيار
 [آل عمران: من اآلية ﴾َوَما ََلـمُهُم اللَُّه َوَلِكْن َأنُفَسُهْم َيْظلـمونَ ...النَّار بأن سعى هلا سعيها فـََقْد ظلـم نفسه: ﴿

117[. 
 أهل يفتأ ال ؤالس؟ النار في بالخالِق َأْن يُعذََّب اإلنساُن خلوًدا الكفر حتى أو الـمعصية تستـحق هل 

الـمسلـمني- أَْن يطرحوه على منظومة الدين السماويِّ بأسرها. أليس  غري من وكثري الـمسلـمني بعض -ومنهم العصر

 وغرائز مكانيَّاتإو العدل أَْن خيلق اإلنسان حبوافز من هل اخلالق؟ صنعة هذه النقص؟ أليست على اإلنسان جمبوًال 

 األسئلة هذه تبدو باإلنسان؟ إجحاف أو ظلـم ذلك يف أليس عسريًا؟ حسابًا ذلك على يـحاسب مث للفساد قوية

 عن البحث ضرورة يقتضي ما ، وهذاالذي اشتدت فيه جراءة اإلنسان وثقته بنفسه هذا زمننا يف الـمشروعيَّة شديدة

هلا.  واضحة إجابات

 العدلِ  فكرةِ  اإلهليِّ - على التقديرِ  َوْفقَ - قامت اإلنسانيَّة نَّ الـمعادلةإِ  :تقول إجابةً  يَقدََّم القرآُن الكريـمُ  

النقص والكمال مبا يعزز مسئوليَّة اإلنسان الكاملة  وميكانيزمات واهلداية الغواية عناصر بني الكامل والتوازن الكامِل،

 ة:معادل ومقاومة قوة عناصر ثالثة هناك النقص متوطنات مقابلِ  عن اختياراته وأفعاله وال خيل با، َوأَنَُّه يف

ِإنَّا َعَرْضَنا يف الـمصطلِح القرآينِّ باألمانة يقول (تعاىل): ﴿ تعرف واليت اإلنسانيَّة الـمسئوليَّة مقومات أ- 

نَساُن ِإنَُّه َكاَن ََُلوًما  َها َوَحَمَلَها اْإلِ اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأْن يَـْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
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 على قام . يوضح ربنا عرب آيات عديدة يف القرآِن الكريـِم أَنَّ مفهوَم اإلنساِن ذاته]72 [األحزاب: ﴾َجُهوًال 

 من غريه  منييز اإلنسان اليت معنويٌّ وفيه تكمن الـمسئوليَّة واآلَخُر ُهَو بـُْعدٌ  الـماديُّ  البعد بعدين؛ أوهلما

 ِبَدْورَِها فتشمل الفعل على القدرة أَمَّا الفعل؛ هذا نتائج وتـحمل الفعل على القدرة تعين الـمخلوقات. والـمسئوليَّة

 عليه، كما والقدرة حق االختيار وتشمل والتفكري، التدبُّر على والقدرة العقل :مثل ؛القدرات من هائلة عناصر

والضمري. فضًال  واصصا  القيم ومنها ومـحدداته لعالف وزائع تشكِّلُ  الـمعنويَّة اليت العناصر من هائًال  قدرًا تشمل

 اخلطابيَّة والقدرات الْـحركيَّة القدرات منها التنفيذيَّة على الفعل القدرات من عما سبق فـََقْد أويت اإلنسان كّما

 الفعل. عن كاملةة مسئويلَّ  بالضرورة با اإلنسان ترتب ُميـِّزَ  اليت اهلائلة القدرات تلك واإلقناعيَّة لآلخرين. كل

(القدرة على االختيار  هايببعد الـمسئوليَّة أو جيًدا قضيَّة األمانة أجل أَْن يـحيا أَْن يستوعب وعلى اإلنسان من

 أو السائمة كالبهائم حياته يعيش والفعل من جهة والـمسئوليَّة عن هذا االختيار من جهة أخرى) وال

 عنها. وُميـِّزَ  له ُسخرت اليت اخلاملة الـمخلوقات

، والنقص نزعيت الكمال بني الـمساواة قدر على مجعت قد اإلنسانيَّةَ  الكريـُم أَنَّ الفطرةَ  القرآنُ  خيربنا ب- 

َونـَْفٍس طريقني؛ يقول (تعاىل): ﴿ بني اختيارًا ذاتـهـما يف وميثالن وقراراتِهِ  يتنازعان اإلنسان يف كافَِّة خياراتِهِ  فهما

 - 7 [الشمس: ﴾َوَما َسوَّاَها * فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها * َقْد َأفْـَلَح َمن زَكَّاَها * َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها

نَساَن ِمن  ﴿:ويقول أيًضا] 10 ْهِر لـم َيُكن َشْيًئا مَّْذُكورًا * ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّ َهْل َأَتى َعَلى اْإلِ

. ]3 - 1 [اإلنسان: ﴾نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نـَّْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا * ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا

اخلارجيِّ إىل داخل اإلنسان ذاته؛ إذ يصبح على  الفعل دائرة من الـمسئوليَّة وقضيَّة ينُقُل قضيََّة االختيار نَّ هذاإِ 

 ومـحاربة خرييَِّتها دعم أجل من دقيقة كل ويف باستمرار عليها ويعمل الذات هذه مسئوليَّةَ  اإلنساِن أَْن يتـحمَّلَ 

َوالَ تـَْقُف َما لَْيَس ﴿ اإلنساين أيًضا يقول (تعاىل): الداخل بل ،فحسب الفعل تشمل ال فالـمسؤليَّة... شرورها

 .]36 [اإلسراء: ﴾َلَك بِِه ِعلـم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال 

: مستويني على  ويتجلى،اخلارجي (اإلهلي) خلرييَّة اإلنسان الدعم ج- 

 بالعقائد وإمدادهم مبسئوليَّتـهـم وتذكريهم الناس هلداية السماويَّة الرساالت يف يتمثل :مجاعيٌّ  األول 

َوَجاءتـهـم ُرُسُلُهم بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلـَمُهْم َوَلِكْن ...معها؛ ﴿ الـمتوافقة حياتـهـم إدارة ونظم الصحيـحة
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ِإنَّا َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب لِلنَّاِس بِالْـحقِّ َفَمِن  وقال (تعاىل): ﴿،]9 [الروم: من اآلية ﴾َكانُوا َأنُفَسُهْم َيْظلـمونَ 

َها َوَما َأنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيلٍ   .]41 [الزمر: ﴾اْهَتَدى فَِلنَـْفِسِه َوَمن َضلَّ فَِإنـََّما َيِضلُّ َعَليـْ

 يقول (تعاىل): ، ُكلٌّ َحَسَب َسْعِيِه وإخالصه وطلبه هللا؛لـمسعى آحاد الناس اإلهليُّ   ُهَو الدعمخر:واآل 
 يف موضع )تعاىل( ويقول ]،69 [العنكبوت: ﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ اللََّه لَـَمَع الْـُمـْحِسِنينَ ﴿

ٌر  ﴿ نفسه:آخَر مؤكًدا الـمعىن ٌر ِعنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّالـحاُت َخيـْ
وا ألنفسهم طريق الكفر طوًعا وأصروا عليه فَِإنَّ اهللاَ ر. ويف الـمقابِل فَِإنَّ هؤالِء الذين اختا]76 [مريـم: ﴾مََّرّدا

 ﴾ِإْن تَـْحِرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي َمن ُيِضلُّ َوَما َلُهم مِّن نَّاِصرِينَ يَـْحُجُب عنهم رمحته وهدايته يقول: ﴿
 [البقرة: ﴾...َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالـمينَ  بَِقْولِهِ : ﴿ نفسه الـمعىن)تعاىل(. ويف مواضع كثرية أكد ]37[النحل: 
 [الجمعة:  ]،7[الصف: من اآلية  ]،19[التوبة: من اآلية  ]،86[آل عمران: من اآلية ، ]258من اآلية 
من مييل إىل  اهللا ومعناه أَنَّ يدعم بالـمدد، الصوفيَّة أمساه القرآن باهلداية وأمستها . هذا الدعم الذي]5من اآلية 

 تشتد عندما الصحيـح ومساعدتـهـم إىل الطريق إرشادهم اهلداية من البشر وخيتار هذا الطريق بالفعل ِمْن ِخاللِ 
 أنفسهم تزكية عن يفرتون ال الذين الـمجتهدين  لعباده(ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) األمور. وهذا ُهَو وعد اهللا وذتلط الصراعات

 أخفقوا. أحيانًا أو جنحوا سواء اهللا رضوان ابتغاء اجلهد وبذل
 الـمطلق، اإلهليِّ  العدل حسابات على هي قضيَّة تقوم األخرويِّ  يتضح أَنَّ قضيَّة العذاب سبق مما نطالقًا ا 

األخرويِّ  العذاب جدوى عن الـمعاصرين نَّ سؤال. إِ نفسه األصليِّ  السؤال ويـحيص تتضح ِإالَّ بنقد ال الصورة ولكن

الغرب يف إطار  يف النهضة عصر منذ التشكُّلِ  يف بدأت ثقافة هي احنيازاتا؛ تـحمل معيَّنة ثقافة من ينبع ُهَو سؤالٌ 

 ربع أبعاد هذه الثقافة يف واكتملت مراجعة التاريخ األورويبِّ َمَع الدين الـمسيـحيِّ الذي اختلط خبربة الكنيسة الـمريرة،

 وأمناط )ويف تطور أخري شهواته ( ومصاحله إهلًا؛ فعقله تقديس اإلنسان وإحالله على تقوم ثقافة... األخري القرن

القتلة الـمجرمني  حىت الـمخطئني عقاب ترفض اليت الثقافة والقوانني. هذه العليا القيم مصدر هي يرتضيها اليت الْـحياة

 اإلنساينِّ بدعوى االحنراف أشكال على الْـحماية انتهت إىل إسباغ واليت  يف احلياةآلخرينا حق على يعتدون الذين

 األلوهيَّةِ  بقضايا يتعلق عما ناهيك الـمسئوليَّةِ  أو العدالة عن الْـحديث البداية إىل جدارة من تفتقد ثقافة الْـحريَِّة، هي

 .مسئوليَّةٍ  بال ولكن اإلله عن بـَْعَد أَْن أحلت اإلنسان بديًال  ذاتا

منه  يجعل له الذي الشائع الـمنظور من وأشمل أكبر الظلـم يرى الكريـمَ   َأنَّ القرآنَ  هيوالخالصة 

نَّ الظلـم ُهَو إِ  .القمع في باإلفراط مرتبطًا فتجعله الضبط بقضيَّة ربطه أو القيم توزيع بسوء تتعلق قضيَّة توزيعيَّة
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 ومعايير عليها اإلنسان وعالـمه، يقوم التي الوجوديَّة الْـحقائق معايير الشامل؛ بمعناها الـمعتبرة الـمعايير تجاوز

، والصوابو التزكية  واالستقامة الصدق  العدل. ويرى ومعايير الـمنزل الشرع ومعايير الفطريِّ والْـحسن العقليِّ

. الفضائل جماع الْـحق رأى في الشرور مثلـما كل وجوهر الفساد أصل الـمعنى بهذا الظلـم في الكريـم القرآن

 

 :وجدليَّته َمَع الْـَحقِّ   الباطل:ثانًيا 

لِـْلـَحـقِّ (أي أَنَُّه جتاوُز الْـَحقِّ على مستوى الفعل)، فَِإنَّ الباطَل  والـمناقض الـمنايف الظلـم ُهَو الفعل كان إذا 

اخلطاب وبناء القول وو والْـحجة والـمنطق اإلدراك ىمستو على لكن الْـَحقِّ  أيًضا ُهَو يف الـمصطلِح القرآينِّ نقيضُ 

 الـمعرفيُّ، َوُهَو الخطاب ونموذجه الظلـم نَّ الباطَل ُهَو منطقإِ ُأْخَرى  والقيمة. بعبارة النفسيِّ  واألثر الصورة الذهنيَّة

  أو الخطاب الذي ينتج الظلمالظلـم ينتجه الذي
23 F

ÏÑ .

  بشبكة من الـمفاهيم القرآنيَِّة ذاِت الصلة مثل "الضالل" و"اخلداع" و"اإلفك" و"االفرتاء".الباطليرتبط  

 ويف واقع .اخلاطئة والتصورات االعتقادات ونشر باألفكار والتالعب البصر وخداع الْـحقائق الباطل إىل تزييف ويشري

 أثره ولكن يبقى الظلـم فعل ينقضي كثرية أحيان ففي الظلـم، "فعل" ال تقل عن الباطل "فكر" خطورة فَِإنَّ األمر

الزمن وانقضاء األجيال -على سبيل  تداعي فمع والنفسيُّ فيما تركه من أفكار ومعتقدات باطلة؛ والفكريُّ  الـمعريفُّ 

                                                           
ÏÑ " : ِّيقول ابن عريب يف شرح مفهوم الباطل ومفهوم الضالل كنقيضني لِـْلـَحـق - ، َا أَْظَهَر َحِقيَقَة الضِّدِّ ، َوالضِّدُّ ُرمبَّ ِيف تـحِقيِق َمْعَىن اْلَباِطلِ : َوُهَو ِضدُّ الْـحقِّ

نَّ ] الْـحقَّ إِ  ُكلُّ َشْيٍء َما َخَال اللََّه بَاِطُل وَُكلُّ نَِعيٍم َال مـحاَلَة زَاِئُل َوِإْن قـُْلَنا: [َأَال نَّ اللََّه ُهَو الْـحقُّ َحِقيَقًة، َفَما ِسَواُه بَاِطٌل، َوَعْنُه َعبـََّر الَِّذي يـَُقولُ : إِ فَِإَذا قـُْلَنا: 

: ﴿َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الْـحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعوَن (ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل )ُهَو الْـحَسُن َشْرًعا فَاْلَباِطُل ُهَو اْلَقِبيـح َشْرًعا، َوُمَقابـََلُة الْـحقِّ بِاْلَباِطِل ُعِرَف لَُغًة َوَشْرًعا، َكَما قَاَل 

. َوَقْد ﴾ ِيف َهِذِه اْآليَةِ : ﴿َفَماَذا بـَْعَد الْـحقِّ ِإالَّ الضََّاللُ )تـََعاَىل (ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل﴾. َكَما أَنَّ ُمَقابـََلَة الْـحقِّ بِالضََّالِل ُعِرَف أيًضا لَُغًة َوَشْرًعا، َكَما قَاَل اللَُّه 

َ َحِقيَقَة الْـحقِّ  ، ُأِخَذ ِمْن َضَالِل الطَّرِيِق، َوُهَو اْلُعُدوُل َعْن َمسِْت اْلَقْصِد، َوُخصَّ ِيف  بـَنيَّ َهاُب َعْن الْـحقِّ . فََأمَّا َحِقيَقُة الضََّالِل، َوِهيَ : الـمْسأََلُة الثَّالَِثةُ : فـَُهَو الذَّ

الشَّرِْع بِاْلِعَباَرِة َعْن اْلُعُدوِل َعْن السََّداِد ِيف اِالْعِتَقاِد ُدوَن اْألَْعَمالِ . َوِمْن َغرِيِب أَْمرِِه أَنَُّه يـَُعبـَُّر ِبِه َعْن َعَدِم الـمْعرَِفِة بِالْـحقِّ إَذا قَابـََلُه َغْفَلًة، َولَـْم يـَْقَرتِْن ِبَعَدِمِه 

، َوَعَلْيِه َمحََل اْلُعلـماُء قـَْوَلهُ : ﴿َوَوَجَدك َضاّال فـََهَدى﴾ ميَاُن﴾ انظر: ابن عريب،  َجْهٌل أَْو َشكٌّ أحكام الَِّذي َحقََّقُه قـَْولُهُ : ﴿َما ُكْنت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ
 .http://islamport. com/w/qur/Web/1665/1983سابق،  مرجع االقرآن،

htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE ،(4/483) ،(4/484) 

 

http://islamport.com/w/qur/Web/1665/1983.htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE�
http://islamport.com/w/qur/Web/1665/1983.htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE�
http://islamport.com/w/qur/Web/1665/1983.htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE�
http://islamport.com/w/qur/Web/1665/1983.htm?zoom_highlight=%C7%E1%CD%DE�
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 ألول مرة- تـحريف تلك األديان-ابتدرت  اليت األجيال بزوال والشرك لظلـم اصادي اصباشر ل فعلال ينتهي  الـمثال-

 بعد جيل تقوم ِبَدْورَِها يف تضليل جيل توارثةامل الشرك أفكار أفكاره وخطاباته وثقافته يف صيغة وتبقىفيها،  وابتدعت

 واألجداد" الـمقدر. اآلباء باعتبارها "إرث مضافة ويف كثري من األحيان تكتسب أفكار الضالل تلك قيمة

 مستوى على األوىل جدليََّتِني، عمليََّتنيِ  عربَ  الْـَحقِّ  ِضدَّ  صراعه خيوض الكريـِم فَِإنَّ الباطل القرآنِ  وبِـَحـَسبِ  

َيهُ  اخلطاب  حركة مستوى على والثانية والباطل،  الْـَحقِّ dialogues جداالت أو الـمنطق فيما ميكن أَْن نسمِّ

  الْـَحقِّ َمَع الباطلِ .dialectic جدليَّة أو التاريخ الـممتدة

 :الخطاب مستوى على جدال الْـَحقِّ َمَع الباطلِ - 1

 السور من سورة منه ذلو تكاد ال والباطل الْـَحقِّ  أهل بني اجلدل أو للحوارِ  بنماذجَ  الكريـمُ  القرآنُ  يَـْحِفلُ  

َما ُيَجاِدُل ﴿ بَِقْولِِه (تعاىل): وأطراِفهِ  اجلدالِ  الكريـُم إىل هذا القرآنُ  والـمتوسطةَ . يشريُ  الكبريةَ  السورَ   خاصَّةً ،القرآنيَّة

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َواْألَْحَزاُب ِمْن بـَْعِدِهْم  َبْت قـَبـْ ِفي آيَاِت اللَِّه ِإالَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَال يـَْغُرْرَك تـََقلُّبُـُهـْم ِفي اْلِبَالِد * َكذَّ

 4 [غافر: ﴾َوَهمَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه الْـحقَّ فََأَخْذتُـُهـْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ 

 يف الفريقني من كل يقدمه  الذيthe arguments والْـحجاج اجلداالت تلك مراجعة بالفعل الـمثري ومن.  ]5- 

 وتزييف تالعب من عليه ينطوي وما الباطل لـمنطق منوذًجا غافر سورة تقدم الـمثال سبيل وعلى اآلخر؛ مواجهة

 قائمةى موس ضد نيب اهللا فرعون ساق حيث موسى؛ مواجهة يف فرعون حجاج يف متمثًال  والـمواقف الْـحقائق وقلب

 بِأَنَُّه يسعى موسى فرعون تـََّهـمَ اعليها.  الـمشروعيَّة وإضفاء للتمهيِد لِـَحْربِِه على قومه الباطلةِ  والْـُحَججِ  االتامات من

 الفساد، األرض يف يظهر َوأَنَّهُ  الْـَحَياِة، يف الـمثلى وطريقتـهـم دينهم لتبديل يسعى كما وطنهم، من مصر أهل إلخراج

 نظراالرشاد. ( قومه إىل سبيل بِأَنَُّه يسعى إىل هداية نفسه فرعون وصف بينما هذا... الفتنة ويشيع الناس بني ويفرق

 فرعون). آل مؤمن قدمه الذي الرائع الْـحجاج  نفسهايف السورة الـمقابل يف  وانظر،44 - 33 غافر سورة

 واجههم الذين الكفر ألهل الـمغلوط الـمنطق مناذج باألمثلة تلك ِمْن ِخاللِ  نَِبيَّهُ  (ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) اهللاُ  يـَُعلِّـمُ  

 الباطلة إىل تعريف حجاجاتـهـم طرح ِمْن ِخاللِ  مواجهتها، وخيلص وكيفيَّة مكة  يف(َعَلْيِه الصَّالُة والسَّالمُ ) الرسول

 جدل يف الكريـم القرآن الحظه ما الْـحق. وأهم على القائمة وحجته منطقه يف الثقة وإكسابه با الضعف بنقاط النيب

 الذات تقدير يف ومبالغة العلـم يف وفقر ظنيَّة افرتاضات على يقوم الذي اجلدل هذا أسس الباطل ُهَو تافت أهل
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ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آيَاِت اللَِّه بِغَْيِر ُسْلطَاٍن َأتَاُهْم ِإْن ِفي يقول (تعاىل): ﴿ وصالبته الْـَحقِّ  بقوة واستهتار

ٌر مَّا ُهم بَِباِلِغيِه فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ   نبيِّهِ  موقف دعم يف . وميضي]56 [غافر: ﴾ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

...َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه الْـحقَّ ﴿:  فبينما،والباطلِ  الْـَحقِّ  منطق بني الـمقارنة ِمْن ِخاللِ  وثقته

َال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بـَْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن  ﴿: فَِإنَّ القرآنَ ]،56 [الكهف: من اآلية ﴾َواتََّخُذوا آيَاِتي َوَما أُنِذُروا ُهُزًوا

 ُصْلَبةٍ  أسسٍ  على يقفُ  منطقٍ  بني اجلدلِ  هذا . وعليه فَِإنَّ نتيجةَ ]42 [فصلت: ﴾َخْلِفِه تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

 مـحسومة. تكون الغرور ويـحركه الظنِّ  على يعتمدُ  وآخرَ  الْـَحِقيَقةِ  من

 :الجدال الـمـحوريُّ لِـْلـَحـقِّ والباطلِ : حول الخلق والبعث والْـحساب 

َوُهَو الَِّذي َخَلَق يف القرآِن الكريـِم قوله (تعاىل): ﴿ تكرارًا الْـَحقِّ  مفهوم تـحتضن اليت اآليات أكثر من 

 سبب اآلية والبحث عن هذه تفسري مـحاولة . َوَقْد أدت]73 [األنعام: من اآلية ﴾السََّماَواِت َواَألْرَض بِالْـحقِّ ...

الكريـُم  القرآنُ  عليها ينطوي اليت اجلداالت أهم من واحدة على الباب دالالت إىل فتـح من تـحويه ما وأمهيَّة تكرارها

 الكربى الفلسفيَّة األسئلة  عنجييب القرآينِّ والذي اخلطابِ  يف اإلستراتيجيِّ  الجدال ـمنزلةِ اعتبارها ب ميكن واليت

 ن.باإلنسا اهللا لعالقة

 وبنية اللغة  استناًدا إىل قواعد﴾َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بالحق ﴿): تعاىل(التفسِري لقوله  مـحاولةُ  تقودُ  

ًقا تشري قد هنا "بالْـَحقِّ "حيث قوله  مسدود؛ اجلملة إىل طريق  أو إىل طريقةِ  اخللقِ  ِإمَّا إىل مادةِ  اللَُّغِويِّ  لالستخدامِ  ِطبـْ

؛ غريُ  اخللِق؟ وكالمها  الداللة غامضة مجلة هي للخلق كطريقة َوالْـَحقُّ  لِْلَخْلِق، مادةً  ليس فَالْـَحقُّ  مالئٍم لـمفهوِم الْـَحقِّ

 اخلطاب يف أمهيَّتَـَها َتْكرَارَُها يؤكِّدُ  "العبارة" القرآنيَِّة اليت هذه تفسري يف اللَُّغِويِّ  الـمدخل عجز الوضوح. وإزاءإىل  تفتقر

 وموضع اخلطايبِّ  السياقِ  َعنِ  البحثِ  مبعىن السياقيُّ  والتأويِل ُهَو الـمدخلُ  لِْلَفْهمِ  ثانٍ  َجْأنَا إىل مدخلٍ ـالقرآينِّ، فـََقْد لَ 

أهم جدال بَني الْـَحقِّ والباطِل أو  عن البحث إىل الكشف هذا ىمدلوهلا. َوَقْد أد منه تكتسب فيه والذي اجلملة هذه

نـَْيا ووجود ومنطق فكرة ،لنقل اجلدال األساس بينهما  َوُهَو اجلدال حول فكرة اخللق ووجود اخلالق وطبيعة الْـحياة الدُّ

 .البعث والْـحساب واجلزاء
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 لقضيَّةِ  اإلهليِّ  للطرح الـمنكرين الكفار من معتربة وفئة (ُسْبَحانَهُ ) اخلالق بني يبدأ التنبيه هلذا الـمستوى جبدال 

 "من سؤال نع اإلجابة أعيتها قد الفئة هذه كانت وإذا. والعقاب والثواب والْـِحَسابِ  اْلبَـْعثِ  مسألةَ  خاصَّةً  الوجودِ 

 والْـحساب الـموت بعد البعث فكرة قد رفضوا فَِإنـَُّهْم خالق إله وجود بفكرة واإلنسان؟" فقبلوا والعالـم أحدث الكون

 ميكُن أَْن يعوَد إىل الْـَحَياةِ . ال يـَْفَىن  نَّ َمنْ  إِ يقولُ  الـماديَّ  الـمنطقَ  ألنَّ  ؛أسطوريَّة خياليَّة فكرة بِأَنـََّها ووصفوها

 الفئِة -اليت ينتمي هلا كفاُر مكَة وكثري من كفار العرب- حوارًا َمَع َهِذهِ  يف القرآِن الكريـمِ  الشارعُ  َوَقْد أدارَ  

شبهات. أوضَح القرآُن الكرُمي أَنَّ هذا الـمنطق من قبل الكفار (قبول فكرة اإلله اخلالق ورفض  من حجاجها فجره وما

، ِإنـََّما يفتـح الباب أمام شبهات أكرب يس وتشوه كمال  وعدالة فكرة البعث والْـحساب) ال ينتهي عند هذا الْـَحدِّ

اإلنسان؛ فإذا كان اهللا قد خلق اإلنسان وتركه دون مـحاسبة أو رقابة،  وجود من اإلهليَّة والْـحكمة اإلهليَّة، الذات

ينِ  بفلسفةِ  أُْخَرى تتعلقُ  مهمةٌ  أسئلةٌ  ُتْطرَحُ  اجلدل ذلك خضم فلـماذا خلقه إذن؟ كذلك ويف اهللا  خلق  لـماذا:منها الدِّ

 -آلخرإىل االكمال؟ "هل يفتقر أحدمها  فيه يـُْفتَـَرضُ  يقدمها وجود اإلنسان لوجود اليت اإلضافةُ  اإلنسان ليعبده؟ ما

حاشا هللا-؟ 

َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما ﴿ واحدة جبملة األسئلة هذه كل عن الكريـمُ  القرآنُ  أجاب لقد 

نَـُهَما ِإالَّ بِالْـحقِّ   أمَّا تفسير هذه العبارة القرآنيَّة فال يمكن تـحصيله ِإالَّ ِمْن ِخالِل آياٍت وسياقاٍت عديدة ﴾بـَيـْ

َوَقْد مجعنا عناصر هذا اجلدال على النحو ... اإلجابة ج الكفار وحججهم مث رده عليهم وتفسريه هلذهتتضمُن حجا

 يت:اآل
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 :أطروحة الكفار حول الوجود ومصيره 

َنا َذائِ أَ  قَاُلوا * اْألَوَُّلونَ  قَالَ  َما ِمْثلَ  قَاُلوا َبلْ * ﴿  ُعوثُونَ  نَّائِ أَ  َوِعظَاًما تـَُرابًا وَُكنَّا ِمتـْ  َنْحنُ  ُوِعْدنَا َلَقدْ  * َلَمبـْ

 .]83 - 81: المؤمنون [﴾اْألَوَّلِينَ  َأَساِطيرُ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  قـَْبلُ  ِمنْ  َهَذا َوآبَاُؤنَا

َعُث اللَُّه َمن يَُموُت بـََلى َوْعًدا َعَلْيِه حّقا َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال * ﴿  َوَأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم َال يـَبـْ

 .]38 [النحل: ﴾يـَْعلـمونَ 

ْهُر َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعلـم ِإْن ُهْم * ﴿  نـَْيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

 .]24 [الجاثية: ﴾ِإالَّ َيظُنُّونَ 

 : وينقسُم إلى ِشقَّينِ ،رد الخالق على هذا الطرح 

 أَنَّ طرح الكفار للفكرة السابقة (أي فكرة وجود خالق خلق )تعاىل( حيث يوضح نقد أطروحة العبثيَّة:أ-  

الكون والناس مث تركهم وشأ�م دون متابعة أو مـحاسبة) ِإنـََّما هي فكرة عبثيٌَّة تتناقض َمَع طبيعة الكمال اإلهليِّ 

  هذه الفكرة:ضحد يف مناقشة و)تعاىل(ذاته وتضرب قيم اخلرييَّة والعدالة. يقول 

َرَك ُسًدى* ﴿  نَساُن َأْن يـُتـْ . ]36 [القيامة: ﴾َأيـحَسُب اْإلِ

َنا َوَأنَُّكمْ  َعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتمْ * ﴿   .]115: المؤمنون[ ﴾تـُْرَجُعونَ  َال  ِإلَيـْ

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضَ  السََّماءَ  َخَلْقَنا َوَما* ﴿  *  النَّارِ  ِمنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فـََوْيلٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  ََنُّ  َذِلكَ  بَاِطًال  بـَيـْ

  -27: ص[ ﴾َكاْلُفجَّارِ  اْلُمتَِّقينَ  َنْجَعلُ  َأمْ  اْألَْرضِ  ِفي َكاْلُمْفِسِدينَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َنْجَعلُ  َأمْ 

28[ .

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضَ  السََّماءَ  َخَلْقَنا َوَما* ﴿   ُكنَّا ِإنْ  َلُدنَّا ِمنْ  َالتََّخْذنَاهُ  َلْهًوا نـَتَِّخذَ  َأنْ  َأَرْدنَا َلوْ  * َالِعِبينَ  بـَيـْ

 - 16: األنبياء[ ﴾َتِصُفونَ  ِممَّا اْلَوْيلُ  َوَلُكمُ  زَاِهقٌ  ُهوَ  فَِإَذا فـََيْدَمغُهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى بِاْلَحقِّ  نـَْقِذفُ  َبلْ  * فَاِعِلينَ 

18[ .
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 [الجاثية: ﴾َوَخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض بِالْـَحقِّ َولُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظلـمونَ * ﴿ 

22[. 

َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بِالْـحقِّ يَُكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النـََّهاِر َويَُكوُِّر النـََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس * ﴿ 
 .]5 [الزمر: ﴾َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِألََجٍل ُمَسّمى َأَال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ 

نَـُهَما ِإالَّ بِالْـَحقِّ َوَأَجٍل مَُّسّمى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُنِذُروا * ﴿  َما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

 .]3 [األحقاف: ﴾ُمْعِرُضونَ 

نـَْيا َوَال يـَُغرَّنَُّكم بِاللَِّه اْلَغُرورُ ...* ﴿   .]33 [لقمان: من اآلية ﴾ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم الْـحَياُة الدُّ

نَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه * بـََلى * ﴿  َال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة * َوَال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة * َأيـحَسُب اْإلِ

نَساُن لِيَـْفُجَر َأَماَمُه * َيْسَأُل َأيَّاَن يـَْوُم اْلِقَياَمةِ   .]6 - 1 [القيامة: ﴾قَاِدرِيَن َعَلى َأْن نَُّسوَِّي بـََنانَُه * َبْل يُرِيُد اْإلِ

 :ب- الغائيَّة وحكمة الخلق والبعث والْـحساب والجزاء في مواجهة نظريَّة العبثيَّة 

بـَْعَد أَْن ينقد اخلالق ويوضح تافت أطروحة العبثيَّة وما تـحويه من فوضى وتناقض وباطل، يطرح عرب آيات  

القرآن الكريـم أسبابه وغايات اخللق ونتائجه اليت جتسد فكرة الْـَحقِّ : 

ُلوَُكْم َأيُُّكْم * ﴿  تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الـمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر * الَِّذي َخَلَق الـمْوَت َوالْـحَياَة لَِيبـْ

 .]2 - 1 [الـملك: ﴾َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 

ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم ِإنَّ * ﴿  َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اَألْرِض َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لَِّيبـْ

 .]165 [األنعام: ﴾رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ 

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن * َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعلـمنَّ اللَُّه * ﴿  َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ

 ﴾الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعلـمنَّ اْلَكاِذبِيَن * َأْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقونَا َساء َما يـحُكُمونَ 

 .]4 – 2[العنكبوت: 
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َقاُل َذرٍَّة ِفي * ﴿  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َورَبِّي لََتْأتِيَـنَُّكْم َعالِـِم اْلغَْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثـْ

 لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا *السََّماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوَال َأْكبَـُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبيٍن 

 ﴾ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز َألِيمٌ *الصَّالـحاِت ُأْولَِئَك َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكريـم 

 .]5 - 3 سبأ:[

ُقِل اللَُّه يـحِييُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ َيْجَمُعُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَيَب ِفيِه َوَلِكنَّ َأَكثـََر النَّاِس َال ﴿ * 

 .]26 [الجاثية: ﴾يـَْعلـمونَ 

 : يليوتـحليًال لجملِة اآلياِت السابقِة على ضوء الجداِل الذي ذكرنا يمكن َأْن نخلَص لـما 

وإبليس؛  اخلالق َمَع الـمالئكة آخَر ُهَو حوار جلدلٍ  بَني القرآِن الكريـِم والكفاِر مكمًال  اجلدلُ  - يأيت هذا 

 بينما بالعبادة اهللا طالبه والذي األرض- يف الـمفسد الدماء سافك جدوى اإلنسان - عن الـمالئكة تساءل حيث

جدوى اإلنسان والرهان عليه يكمن في أمر اإلهليَّةُ : أَنَّ  وجه. واإلجابة أكمل على العبادة واجب يؤدون الـمالئكة

اِهللا واالعتراَف بِِه  نَّ عبادةَ ... إِ إجبار ودون اختيار عن اهللاِ  واحٍد عظيٍم وجلٍل في تقدير الخالق َأَال َوُهَو عبادةُ 

الصالح  والعمل الخير في الـمستقيم صراطه له واختيار الطاعة َوِإنَّ  وعظمته، التدبُِّر في خلقه طوًعا على أساس

يدانيه أو  ال وأجل، َوُهَو إثبات - أعظم يء ِإنـََّما ُهَو ش،ذلك (اإلنسان) على مجبول من كائن ُهَو غير طوًعا

اإللهيَّةِ .  يطاوله أي خضوع جبليٍّ - لِـْلـَحـِقيَقةِ 

- تنتقل اآليات إىل مستوى آخر من اجلدال يثري شبهات فرعيَّة قد ال تتعلق كاجلدال السابق بفكرة اخللق  

خاصًَّة  - الكفار طرح ذاتا لكنَّها تثري مسائل ال تقل خطورة تتعلق جبدوى وصالحيَّة هذه الفكرة. ترد اآليات على

 واشتبك معهم يف جدال كبري- والذي يقوم على )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(هؤالء الذين عاشوا فرتة نبوة مـحمد 

 والثواب والعقاب. الْـحساب فكرة خلق العالـم بيد اخلالق َمَع رفضهم وإنكارهم فكرة قبوهلم
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يجعُل قضيََّة يرد القرآن الكريـم على هذا الرأي بَِأنَّ إنكاَر وتغييَب قضيَِّة البعِث والْـحساِب واجلزاء األخرويِّ  

 غاية من دومنا عليهم بالفرجة ليلهوَ  اخللق خلق نقص- قد كل عن تنزَّهَ  - اخلالقَ  أنَّ وك ،ُكلِّها قضيًَّة عبثيَّةً  الخلقِ 

24Fذلك.  وراء

ÏÒ 

يفّيا ِإالَّ بِاْلبَـْعِث َوالْـِحَسابِ  تكتمل ال ذاتها الخلق فكرة وجدوى نَّ صالحيَّةَ  إِ  ، كما أَنَّ والجزاءِ  َو

 العدلُ  أهـمـهاتستوي ِإالَّ بتـحقق جمموعة صفات من  الكمال الذات اإللهيَّة القائمة على فكرة اإللهيَّة  الْـحقيقةَ 

 اإللهيُّ .

 أو عاند من ومعاقبة ل صاحلًا،وعم اهللا ىوتقو واإلميان اخلري اختار من إثابة ويتـحقُق العدُل ِمْن ِخاللِ  

اإلهليِّ تصبُح  إبليس. فبغري الفاعليَّة والفعل اإلهليِّ وبغري فعل العدل طريق وتبع السوء وعمل الكفر واختار استكرب

َحَسَب الوصِف القرآينِّ - (عبثيَّة).  قضيَُّة اخللِق ذاتا فكرة غري وظيفيَّة أو -

نَّ اهللاَ كامٌل منزٌه عن ُكلِّ إِ . اْلبَـْعَث َوالْـِحَساَب يتمم فكرة الكماِل اإللهيِّ لقرآينُّ أيًضا أَنَّ ايوضُح البياُن  

ُهَو الْـَحقُّ الـمطلُق واخلُري الـمطلُق واجلماُل الـمطلُق؛ لكنَّ الْـَحقَّ واخلَري واجلماَل والعدَل الـمطلَق ... نقٍص ونقيصةٍ 

ما يعنياِن أَنَّ للخلِق حكمًة ُعْلَيا ومطلقة كذلك؛ فاخلري ال يتأكد ؛ونفي الشر ال يكتمُل ِإالَّ بالثواِب والعقابِ   ِألَ�َّ

االثنان.  تساوى وإال يتأكد قبحه ِإالَّ بالعقوبة والشر ال مجاًال ِإالَّ بالـمثوبة، ويزداد

 جدوى حول والـمتصوفة الكالم علـماء فيها خاض أكرب فلسفيَّة يف الواقع إىل قضايا اجلدل هذا - يـحيل 

 ،. ودون خوض يف كثري من الـمعضالت الصوفيَّة والفلسفيَّةاإلنسان طريق عن ِلْألُُلوِهيَّةِ  الخارجيِّ  اإلثباتِ  فكرة

 إلثبات تفتقر ال ذاتا يف ثابتةٌ  مكتملةٌ  اإلهليَّةَ  فالطرح اإلسالميُّ اإلمياينُّ هلذا السؤال الـمشكل قد انتهى إىل أَنَّ الذاتَ 

 واخلرييَِّة؛ فاإلنساُن ُهَو الذي للكمال يفتقر من على الفيض وخرية إىل حد كاملة الـمتصوفة ىير خارجيٍّ لكنَّها وكما

العكس. والفيض يتجلى يف الفضل اإلهليِّ على اإلنسان بالنعمة فوق النعمة وبالـمواساة  وليس اإلهليِّ  للفيضِ  يفتقرُ 

براهيم أبلغ إالذي عرب َعْنُه خليل اهلب ( أي االفتقار اإلنساين للخالق )  األمُر ، وهذاوالدعم والتخفيف عند االبتالء

                                                           
ÏÒ انظر حجته يف ذلك يف: الغزايل، أبو حامد مـحمد بن ،- يناقش الغزايل يف االقتصاد فكرة العبث وأسس نفيها عن اخللق واخلالق مبنطق الكالميني 

. 98 ص 1 م) ج 2004 هـ- 1424مـحمد، االقتصاد يف االعتقاد، ( بريوت: دار الكتب العلـمية، الطبعة األوىل، 
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الَِّذي َخَلَقِني فـَُهَو يـَْهِديِن * َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن * وإذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن * تعبري يف مناجاته: ﴿

ينِ   .]82 - 78 [الشعراء: ﴾َوالَِّذي يُِميتُِني ثُمَّ يـحِييِن * َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يـَْوَم الدِّ

نَـُهَما ِإالَّ ﴿ :القرآنيَّة  أَنَّ الـمقولة هي* واخلالصة اليت ننتهي إليها  ...َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

 هذه العبارة كثيرة التكرار في القرآِن الكريـِم ِإنـََّما هي بمنزلِة الردِّ اإللهيِّ ،]8 [الروم: من اآلية ﴾بِالْـحقِّ ...

 الهذه العبارة الـموجِز والفصل على نظريَّة "عبثيَّة" وال "غائيَّة" الخلق التي يثيرها الكفار منذ مطلع الخليقة. 

آخَر ُهَو منطُق وحجة وغاية الخلق؛ بمعنى َأنَّ  هنا إلى بعدٍ  الخلق ِإنـََّما تشير طريقة وال الخلق مادة تصف

يفتها وليست" َيفيَّة" "وهادفة" "غائيَّة"عمليَّة  الخلق األساسيَّة؛  بأبعاده إثبات قضيَّة الْـحق هي عبثيًَّة؛ َو

. للخالق اإللهيَّة وصفات الكمال والخيريَّة والعدل والصواب الـمطلق والقدرة حقيقة الخلق اإللهيِّ للوجودِ 

 :الْـحركة التاريخيَّة :والباطلِ  الْـَحقِّ  - جدليَّة2 

 منط التارخييَّةِ . ويقرتب الْـَحرَكةِ  بَني الْـَحقِّ والباطِل ُهَو مستوى العالقةِ  من آخر مستوى يتناوَل القرآُن الكريـمُ  

dialecticمنوذج التفاعل اجلديلِّ  القرآينِّ من التوصيفِ  َوْفقَ  التفاعل 25F

ÏÓَذِلَك بَِأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيَل ﴿ يقول (تعاىل): ؛

ِفي النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر * َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الْـحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو 

. فاآليُة الكريـمُة تشُري إىل منط السريورة يف تاريخ الوجود ]62 – 61 [الـحج: ﴾اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلعلى اْلَكِبيرُ 

واخللق والذي يقوم على توالد دائم لألضداد من لدن بعضها بعًضا؛ فالليل يولد من لدن النهار والعكس، وعلى هذا 

. وتنشأ هذه الْـَحرََكُة والديناميَُّة من حقيقة نقص كل من تلك التشكُّالت  وقلبهالنحو يتشكَّل اخلري يف حشا الشر

 ومعاناة وتدافًعا بني ـالـمً أ(اخلري والشر) يف جتليَّاتا الدنيويَّة، وهكذا يتدافع ويتـحرك تاريخ الوجود واإلنسان نضاًال و

الضدين. 

                                                           
ÏÓ  اجلدليَّة كنمط حلركة الـمنطق أو التاريخ اإلنساينِّ من وجهة نظر الباحثة ليست اخرتاًعا ابتدعه هيجل ومن بعده ماركس، َوِإنـََّما ِهَي كشف عن قانون -

َوَما َكاَن ...﴿): تعاىل(عماًال لقوله إ لعلـماء غري مؤمنني اجتهدوا يف النظر )تعاىل(إهليٍّ حلركة التاريخ واإلنسان كغريه من كشوف للقوانني الكونيَِّة أتاحها اهللا 
 ومن هذا الـمنطلق ال تستنكف الباحثة من استخدام مفاهيم اجلدليَّة وغريها مثلها كمثل مفاهيم اجلاذبيَّة ]20 [اإلسراء: من اآلية ﴾َعطَاُء رَبَِّك مـحُظورًا

وسرعة الضوء والنسبيَّة وغريها. 
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اذذ بعضها صيغة رمزيَّة مبسطة لتقريب  يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضعٍ  العالقة هذه أبعاد َوَقْد تناوَل القرآُن الكريـمُ  

 َأْوِديَةٌ  َفَساَلتْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنـَْزلَ يقوُل (تعاىل): ﴿ حيثُ  الرعد سورةِ  يف ورد الفكرة ألذهان الناس منها مثًال ما

ُلهُ  زََبدٌ  َمَتاعٍ  َأوْ  ِحْلَيةٍ  ابِْتَغاءَ  النَّارِ  ِفي َعَلْيهِ  يُوِقُدونَ  َوِممَّا رَابًِيا زََبًدا السَّْيلُ  فَاْحَتَملَ  بَِقَدرَِها  اللَّهُ  َيْضِربُ  َكَذِلكَ  ِمثـْ

َفعُ  َما َوَأمَّا ُجَفاءً  فـََيْذَهبُ  الزََّبدُ  فََأمَّا َواْلَباِطلَ  اْلَحقَّ   ﴾اْألَْمثَالَ  اللَّهُ  َيْضِربُ  َكَذِلكَ  اْألَْرضِ  ِفي فـََيْمُكثُ  النَّاسَ  يـَنـْ

 :يلي ما اآلياتُ  . وتوضحُ ]17: الرعد[

نـَْيا يـحمُل يف طيَّاتِِه الْـَحقَّ والباطَل،  * أَ   اخلري والشر خمتلطني.ونَّ ُكلَّ خلق يف هذه الدُّ

نَـُهَما وإعالِء اخلِري َوالْـَحقِّ على  يقوُم منطُق الْـحياِة على الصراِع الـمستمرِّ  *  بَني هذيِن التكوينِني للتمييِز بـَيـْ

 قوة منهما الـمؤلـِم حيُث لكل الصراعِ  ِمنَ  بـَْنيَ الْـَحقِّ والباطِل ُهَو جوالتٌ  الشَّرِّ َواْلَباِطلِ . ومبعًىن آخَر فالتفاعلُ 

 أجله. من وتناضل َعْنُه وتدفعه إىل األمام وتدافع تـحمله

الصراع  إنتاج ما بني واقع "االختالط" وغاية "التمييز" بَني الْـَحقِّ والباطِل تنشأُ حركٌة جدليٌَّة تارخييٌَّة تعيدُ  * 

نـَْيا نـَْيا جوالت ... باستمرار ليصبح هذا النمط من التفاعل ُهَو منطق السريورة يف الدُّ وتشهُد حركُة التاريِخ يف الدُّ

مستمرة من السجال (التكتيكي) بينهما تارة بالنصر وتارة باهلزمية؛ ينطبق هذا حىت على تاريخ األديان السماويَّة 

اليت جاءت برسالِة الْـَحقِّ من اخلالق لكن مبجرد نزوهلا السماء إىل األرض أصبحت خاضعة لتلك السريورة 

 وهزائم وآالم صعوبات من رغم ما واجهت ِإبَّاَن نزوهلا اجلدليَّة؛ فـََقْد كتبت اإلرادة السماويَّة لتلك األديان -

 لكن ذلك لـم يكن �اية الـمطاف يف عالـم البشر الذين ميثِّلون بوتقة اجلمع بني اخلري .أحيانًا- كتبت هلا النصر

 على جديد. فالـمسيـحيَّةُ  صراع بذور تشكُّل بداية كانت  بل،الْـَحرََكَة التارخييَّةَ  االنتصار حلظة والشر. فلـم توقف

 عقبات من الـمسيـح السيد به أحيط وما ،وتـحديات مشكالت من بظهورها أحيط ما كل ورغم الـمثال سبيل

 صراع بذور ولدت انتصارها دركتأ اليت اللحظة يف أعدائها. ولكن على الغلبة هلا وكتب انتصرت ومؤامرات، قد

الـمذاهب والتفسريات والتأويالت حلقيقة الـمسيـح  خطري بَني الْـَحقِّ والباطِل من داخِلها ِمْن ِخالِل صراع جديد

 الفتـح يوم وحلفائهم قرش كفار من أعدائهم على بالنصر للـمسلـمني وعده اهللاُ  حقق اإلسالمِ  وعالقته باهللا. ويف

 أكرب بَني الْـَحقِّ والباطلِ  صراع بذور ولدت قد اإلسالم قريش كفار فيها دخل اليت الفوزِ  وبعده. بـَْيَد أَنَّ حلظةَ 

 وأهل واألعراب طلقاء مكة يوم الفتـح من حلق بـهـم ومن اإلسالم يف السابقني بني قليلة عقود بعد انفجر
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الشرعيَّة والْـحكم اليت  ومشكالت والـمذاهب معه قضيَّة الفرق وفجر الكربى الفتنة الحًقا فجر والذي ،األمصار

 ال تزال أصداؤها مستمرة وقويَّة حىت يومنا هذا.

 بانتهاء تنتهي حركة هي بل ،أبديَّةً  حركةً  القرآينِّ ليستْ  الطرحِ  يف وأخريًا فاجلدليَُّة التارخييَُّة بَني الْـَحقِّ والباطلِ  
ا يوم البشريِّ  التاريخِ  تراكمي ال تتوقف  طابع ذات حسابيَّة متوالية بل ،عدديَّةً  متواليةً  ليست البعث. ذلك َأ�َّ

، حاسمٍ  بانتصارٍ  اخلالقِ  ميكانيزماتا ِإالَّ يوم اْلبَـْعِث َوالْـِحَساِب عنَدما يتـحقُق وعدُ  اهللا. وعن  ملكوت ويسودُ  لِـْلـَحـقِّ
ُم اْلغُُيوِب إِ ُقْل ﴿ هذه النهاية يقوُل القرآنُ :  ُقْل َجاَء الْـحقُّ َوَما يـُْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما *نَّ رَبِّي يـَْقِذُف بِالْـحقِّ َعالَّ

 [غافر: ﴾فَِإَذا َجاء َأْمُر اللَِّه ُقِضَي بِالْـحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الـمْبِطُلونَ ... ﴿:. ويقولُ ]49 - 48 سبأ:[ ﴾يُِعيدُ 
 والباطلِ  الْـَحقِّ  عناصرِ  بنيَ  الكامل الفصل ِمْن ِخاللِ  اجلدليَّة مشهد �اية أكرب بصورة القرآنُ  . ويوضحُ ]78من اآلية 

لَِيِميَز اللَُّه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعَل يقوُل (تعاىل): ﴿ ،والعقابِ  الثوابِ  آليَّاتِ  عرب بينهما االشتباك وفض
 صورة . ويف]37 [األنفال: ﴾اْلَخِبيَث بـَْعَضُه َعَلَى بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمُه َجِميًعا فـََيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم ُأْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

اهللا بانتهاء عصر حريَِّة  ملكوت وعودة األموِر إىل نصاِبا عودةَ  القرآنُ  يصف ورهبة القرآنيَِّة جالًال  الصور أكثر من
َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم زَُمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها فُتِـَحْت َأبـَْوابـَُها َوقَاَل َلُهْم اإلنساِن واختياره يف الفعل: ﴿

ُلوَن َعَلْيُكْم آيَاِت رَبُِّكْم َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقَّْت  َخَزنـَتـَُها َألَـْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يـَتـْ
َوتـََرى الـمَالِئَكَة َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبـهـم ﴿]، 71 [الزمر: ﴾َكلـمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

نَـُهم بِالْـحقِّ َوِقيَل الْـحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعالـمينَ   .]75 [الزمر: ﴾َوُقِضَي بـَيـْ
 

 :خاتمة وخالصات 

بَِناًء على الشرح السابق لـمنظوِر القرآِن يف الْـَحقِّ ميكُن تطويُر النقاِش إىل مستًوى آخَر يتعلُق باخلالصاِت وما  

يُبىن عليها من نتائَج تتعلُق بتفعيِل الرؤيَِّة السابقِة وتتلخُص يف العناصِر التاليةِ :  ميكُن أَنْ 

من موجات عاتية من على مدى القرنني األخريين- يعاين العالـُم اإلسالميُّ الـمعاصُر جمتمًعا وأفراًدا -أوًال :  

أهمُّ مالِمـِحها الصراُع الْـحادُّ وعدُم وضوح الرؤية. ولقد جنمت هذه الْـحالُة البائسُة عن العديد من و ،الفوضى والتشوُّهِ 

�ياُر النظام القدمي هلذا العالـم تـحت ضغط موجات االستعمار والغزو العسكريِّ وما تاله من غزو القيم االعوامل منها 

الغريبة والغربيَّة النابعة من هيمنة قوة حضاريَّة بعينها والذي كرسته ثورة آليات التواصل والعولـمة. 
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أَمَّا مظاهُر هذا التخبُِّط والفشِل فتتجلى يف أمرين: أوهلما عجز الـمسلـمني عن تطوير منوذج فاعل جيمع بني  

 يتمثل فيما يعانيه الـمسلـمون من فصام يرتاوح بني حدي االستالب للحضارة الغازية خر:عصرهم ودينهم. واآل

وقيمها واالستالب الـمضاد من قبل البعض بشكل كامل للـماضي مبنتجه الثقايفِّ والـمذهيبِّ الذي ال يعكس ِإالَّ 

. إشكاليَّاتِِه الثقافيََّة وهواجَسُه االجتماعيََّة والتارخييََّة اليت ما عاد هلا وجود يف هذا العصر

يف ِخَضمِّ حالِة الفوضى هذه اليت َضَرَبْت كافََّة أحناِء وخاليا اجلسِد والعقِل اإلسالميِّ الـمعاصِر، ينشغُل عديد  

  يف اإلسالِم أو منظومٍة لرتتيِب الـمعايريِ إطاٍر مرجعيٍّ ومنظومٍة للقيِم العلياِمَن العلـماِء والـمثقفَني بفكرِة البحِث عن 

عن جوهر  واألولويَّاِت مبستوياتا الـمختلفة تتغيا إعادة اللُّْحَمِة والنظام لِْلِكياِن الـمسلـِم ِمْن ِخالِل منظومٍة متسقٍة تعرب

نظام يكون قابًال للتطبيِق على مستوى الفرِد واجلماعِة ... اإلسالم وتقبل التعامل َمَع التـحوالِت النوعيَِّة هلذا العصر

حبيُث ُخيرُج العالـَم اإلسالميَّ واإلنساَن الـمسلـَم مًعا من أمراضهما الراهنِة ويعيُدمها إىل التوازن على أساس ُهِويَّتـهـما 

الْـحضاريَّة. 

نَّ الغايَة من كل تلك الـمـحاوالت هي بناُء منوذٍج جيسُد روَح اإلسالِم (بقدر ما تتيـحه مدركات هذا اجليل  إِ 

من الـمسلـمني) مث تطبيق وتفعيل هذا النموذج على مستوى البناِء النفسيِّ السلوكيِّ للفرِد الـمسلـِم واجلماعة الـمسلـمة 

 ما يعيُد اللُّْحَمَة وحالة االتساق الـمفقود َوِمْن ثَـمَّ القدرة على الفهم والتفاهم والتنبؤ وبناء ، وهذاعلى السواء

مشروعات وبرامج للتقدم واإلصالح ال ميكن أَْن تتوفَر يف ِظلِّ حالِة التشرذِم والتخبِط اهلائِل الراهنة. 

وال تخرج غايات وجهود هذا البحث في بيان نظريَِّة الْـَحقِّ وفلسفته كما يقدمها القرآُن الكريـُم عن  

 .سياِق تلك الـمـحاوالتِ 

يـحمُل يف االستخداِم القرآينِّ عدَة الْـَحقَّ كمفهوٍم مركزيٍّ في الـمنظومِة القرآنيَِّة خلص البحُث إىل أَنَّ ثانًيا:  

واليت ميكن تبسيطها كرؤية يف  والْـَحِقيَقَة اإللهيََّة والوجوديَّةَ َدالالٍت ومفاهيَم تبدو ظاهريّا مستقلة؛ فهو يعين أوًال 

اهللا اإلنسان يف   وجود خالٍق لِْلَكْوِن (ويف مجلته اإلنسان) واختبارجمموعة من القضايا تشكل طرحاً متكامال قوامه؛

نـَْيا امتـحانًا لـمدى اهتدائه إىل اخلالق وطاعته، مث ما يعقب هذا االبتالء الدنيويَّ الـمؤقَت من بـَْعٍث وحساٍب  الدُّ

استقامة الفطرة والعقل وما يترتب كل ما يدل عليه ثالثًاً ، ويعين الْـَحقُّ يعني ثانًيا لزوم اإلخبار بالصدقوجزاءٍ . 

، وأخريًا ويف الشرع من عقائَد وأحكاٍم وآدابٍ  ما نزل به رابًعا، ويعين  في فكر اإلنسان وسلوكهعليه من سويَّة
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 اجلانب األعظم  والعدل)الحقيقةَوَقْد احتلَّ استخداُم كلـمِة الْـَحقِّ بالـمعىن األوِل واألخِري (العدل. القلب منه مفهوم 

من االستخدام القرآينِّ . 

ما ُهَو معنى وغاية هذا االشتراك الدالليِّ في لفظ الْـَحقِّ؟ بعبارٍة  اً ؛سؤاالً مهمَّ يطرح هذا البحث  :ثالثًا 

ُأْخَرى لـماذا استعمل الخطاُب القرآنيُّ كلـمَة الْـَحقِّ لِلدَّالَلِة على تلك الـمعاني الخمسة التي ال يفتقر أيٌّ منها 

ا هاجلمِع واالشرتاِك الدَّاليلِّ غايٌة مقصودٌة أو رسالة يوجهبُدَّ َأْن يكوَن لهذا  في الواقع إلى َلْفٍظ َخاصٍّ يعبُر عنه؟ ال

26F اخلالق لنتدبـََّرها وجنتهَد يف مـحاولٍة الكتشاِف الْـِحْكَمِة من ورائِها!

ÏÔ. 

ولقد خلص البحث إلى ما يأتي:  

َأنَّ هذا االشتراك الدالليَّ يعني َأنَّ هناك رابطًة عضوية تجمع معاني الْـحقيقة الوجودية والعدل والصدق  •

 .والسالمة الفطريَّة السويَّة وقواعد الشرع مًعا تـحت ُعنواٍن واحٍد ُهَو الْـَحقُّ 

ال يتـحقُق أو يستقرُّ أو يكتمُل معىن ِمْن ِخالِل عزل كل داللة كقيمٍة إسالميَّةٍ -  لِـْلـَحـقِّ - مفهومٍ  َأنَّ بناءَ  •

 بل باجتماعها مًعا. وهذا االجتماع يف ذاته لكل تلك القيم ُهَو ما يرقي مفهوم الْـَحقِّ إىل ،على ِحَدةٍ 

 . يف هذا الدين ِألَنَُّه يصبُح مجاَع القيِم الكربى؛مستوى القيمة العليا يف اإلسالم

 َأنَّ هذا الجمع يعني َأنَّ الْـَحقَّ منظومة أكثر منها مفهوًما، وأنَّ أيّا من الـمفاهيِم الجزئيَِّة التي يشمُلها  •

 يراعَي ويتكيَف َمَع نْ الْـَحقُّ ال يصلُح َأْن يوجَد منفصًال بذاته وبمفرده في الـمنظومِة اإلسالميَِّة دوَن أَ 

 فال العدل وال الصدق كاٍف َوْحَدُه دوَن إيماٍن ويقيٍن بِالْـَحِقيَقِة اإللهيَِّة، وال التزام الشرع ،سائر القيم

أو إعالن ذلك يكفي دون عدل وصدق وتزكية للفطرة والنفس والعقل. 

: فيما خيصُّ طبيعَة العالقِة الداخليَِّة بَني جزئيَّاِت الْـَحقِّ أو مكوناته فنخلص إىل أَنَّ الَعالقاِت بَني رابًعا 

روابُط وجوديٌَّة حيويٌَّة، بحيث يتوقُف وجوُد كل   بل هي،مكوناِت منظومِة الْـَحقِّ ليسْت روابَط تـحسينيًَّة تكميليَّةً 

                                                           
ÏÔ  - ِالقرآن؛ فـََقْد  ألفاظ يف ندرة (حاشاه) لقصور يف البيان القرآينِّ أو يرجع ال الدالالت تلك كل عن " لِلتـَّْعِبريِ الْـَحق" لفظ واحد أو كلـمة استخدامنَّ إ

واالستقامة).  السويَّةو العدلو الصدقو  ألفاظه اخلاصَّة به، الـمناسبة له (الْـحقيقةةمن الـمفاهيم اخلمس رأينا أَنَّ لكل
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إىل  يؤدي أيُّ نقص يف أي عنصر من العناصرمكون -إسالمّيا- على مدى اتصاله بالـمكونات األخرى، و

 والعدلَ  واالستقامةَ  يثري قضيََّة أَنَّ الصدقَ  قد اختالل العناصر اُألْخَرى وجنوحها للشطط كل على ِحَدةٍ . فالبعُض مثًال 

 التعاليم وتـحيد والْـحساب والبعث باهللا اإلميان تتجاوز ال دينيَّة وفلسفات عقليَّةٍ  مناذجَ  الوصوُل إليها ِمْن ِخاللِ  ميكنُ 

 تـحت نفسه قدم الذي النموذج هذا لبناء ُمطَّرًِدا اجتاًها النهضة عصر منذ الغربيَّة الْـحضارة تاريخ اإلهليَّة. َوَقْد جسَّد

 مآل أو نشهدُ  نكادُ  الْـَحايلِّ أنَّنا اجليل حظ حسن اإلنسانيَّةِ . ومنو العلـمانيَِّة،و العقالنيَِّة، :مثلُ  ؛العناويني من العديد

 بإجيابيَّاتا تـحليلها لنا يتيـح ما ، وهذاهبوِطها منحىن وبدأت صعوِدها منحىن َوَقْد ذطت التجربة صريورة هذه

وتعاليمه إىل  الدين تغييب أدى الشائعة. لقد واألفكار القويَّة والدعايات السائدة النمطيَّة الصور عن بعيًدا وسلبيَّاتا

 غطاءٍ إىل  الْـَحاَجةِ  دونَ  عليه الْـحفاظَ  ادعت عما وإىل التخلي والضبط للحماية مهمةٍ  عناصرَ  من التجربة هذه حرمان

27Fوالعدل والصدق االستقامة مثل ديينٍّ 

ÏÕ ،واالستعمار والـمذهبيةَّ  الدينيَّة والفظائع والـمذابح الْـحروُب العالـميَّةُ  فكانت 

 والتمـحور حول الذات، كل ذلك يف إطار من النفاق ، والعنصريَّة يف أعىت صورها،بأقسى صوره قتامة واستغالًال 

 ساحتها يربئ أو التجربة هذه يد يغسل واالزدواجيَّة اليت تنفصم فيها الغايات الْـحقيقيَّة عن اخلطابات الـمعلنة. وال

 قابل يف جتربة الْـحضارات السابقة- أَنَّهُ  - ثبت الذي الـمتقدم والسياسيُّ  الـمدينُّ  التنظيمُ  وال العلـميُّ  التطور ال أبًدا

 احايلّ  بقوةٍ  تتجُه إليه ما ُهَو وأخالقّيا. والواضح أَنَّ هذا الـمصريَ  معنويّا تتآكل جمتمعاتا عندما السريع لال�يار

 فيها أعلنت اليت الثقافيَّة النسبيَّة عقيدة الـماضي القرن من األخري النصف منذ الْـحضارة الغربيَّة بـَْعَد أَْن تبنت بِاطِّرَادٍ 

 األمناط عليها (وعلى رأسها الدينيَّة) وشرعيَّة كل والـمتفق الثابتة اإلنسانيَّة القيم بالثوابت أو يسمى ما سقوط عالًيا

 االجتماعيِّ َمَع غريِها. التعايش على  قادرةما دامتهي تشبع رغبات اإلنسان و  ما دامتوالقيميَّة األخالقيَّة

(يف ظاهرته الـمعروفة بالسلفيَِّة أو األصوليَّةِ ) طرًحا  العالـِم اإلسالميِّ الراهن منوذجُ  يقدمُ  الـمقابلِ  اجلانبِ  على 

 يعلن كما ،ومنظومتها األلوهيَّة بقضيَّة الكامل واإلميان االلتزام يدَّعي طرح سابقه. ِإنَّهُ  عن وشططًا خلًال  يقلُّ  نقيًضا ال

 شديًدا احتقارًا لكن هذا النموذج يبدي يف الوقت نفسه الشرعيَّة، واألحكام الشرع يسُّكه مبنظومة نفسه الوقت يف

جوديَّة يقوم عليها ضمًنا جممل التصور ولـما ُهَو خارج أو فوق االلتزام باألحكام الظاهرة من تصورات وافرتاضات 

                                                           
ÏÕ  نسانيَّة خالصة للصالح والفضيلة -تستغين عن فكرة اإلميان والدين- سواء على الصعيِد إ- بذل فالسفة الغرب جهوًدا هائلة الكتشاف مقومات

صالح الوضع االقتصاديِّ آلّيا ِمْن ِخالِل آليَّاِت العرِض والطلِب ونظريَّة البقاء لألقوى لداروين، ونظريَّة العقد االجتماعيِّ واخلروج إاالجتماعيِّ مثل نظريَّات 
 الوجوديَِّة وااللتزاِم الوجوديِّ جلان بول سارتر. : مثل؛من الْـَحاَلِة الوحشيَِّة لكلٍّ من هوبز ولوك وجان جاك روسو. أو على الصعيِد الفرديِّ 
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 للفطرة مثل ما تفرتضه قضيَّة مسئوليَّة اإلنسان عن أفعاله من تقدير إهليٍّ ؛الديينِّ واإلسالميِّ على وجه اخلصوص

 بالعقل هذا االجتاه بوضوح كفره  فعل الظلـم، ويعلنمبثل قدرتا علىاهلائلة على االهتداء لِـْلـَحـقِّ  وقدراتا اإلنسانيَّةِ 

اوبحق اإلنسان في االختيار  أصح مبعىن  وممارسة اإلرادة (أي ما مساه القرآن الكريـم وأمجله وصًفا بـ"األمانة". ِإ�َّ

 إطار خارج كإنسان لإلنسان احتقارها إعالن من ايوميّ  ذجل وال اإلنسانيَّةِ  مـحلَّ  النصوصيَّة تستبدلُ  منظومة

يف   لـم يكنِإنْ النصوصيِّ " أو "النقليِّ " الذي يرتجم شكًال الشعائر والسلوكيَّات اخلارجيَّة الـمنصوص عليها  "اإلنسان

 واإلميان اإلنسانيَّة تـحييد سابقتها؛ فـََقْد حرمها عن بشاعة تقل ال السلف. والنتيجة وآثار للسنة ينسب ففيما القرآنِ 

للنصوص؛  اإلنساينِّ الرحيم التفسري من حرمها واألمانة- الـمسئوليَّة اهللا محله وتقدير اإلنسان -الذي الكون بقراءة

يشدد ويثقل على اإلنسان، وجانبت مناهج الرفق والرمحة  من - كليخط تقصي على حرصت بل - فاتبعت

 والعقلَ  ويتجاهُل اإلنسانيَّةَ  ، بل �جت كل مسلك يـحقِّرُ )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلـم(والوسطيَّة اليت �جها النيب 

 تفسري األخري إىل ظهور القرن ربع خالل ذلك ىواعترب بعُضُهْم خصومَة العقِل واإلنسانيَّة قرىب هللا. وأد ،والـمنطقَ 

 ةوالـمثل القتل شرعت اُألْخَرى اليت األديان يف السابقة التجارب وتتبع رؤية فيه إنساينٍّ لإلسالِم لـم يردعهم ال وحشيٍّ 

 - اإلسالم يف الـمتشددةُ  األصوليَّةُ  التوجهاتُ  اليهوديَّة. ويثِّلُ  أو والـمسيـحيَّة الـمسيـح باسم البشر وتعبيد واالضطهاد

 عن يقل ال وقيمها اإلنسانيَّة على هائًال  خطرًا فلسطني- يف الصهيونيَّة إسرائيل جتربة يف األديان خاصَّة من وغريه

الغرب.  يف القيميِّ  الْـحيادِ   تميش الدين وتبينمنظومة

 تناقضهـما رغم - يتعاضدان لِـْلـَحـقِّ  الـمناهضني من مالحظِة أَنَّ ُكّال من النموذجني السابقني دَّ  بُ وال 

هللا  االنتصار شعار الْـحريَّة وأُْخَرى تـحت باسم تارة فيه لإلصالح دعوة أي ومواجهة العالـم الظاهريِّ - على ذريب

 (حاشاه).

 

تعين أيًضا أَنَّ كّال من تلك الـمكونات يرشد حال تواجده بفاعليَّة إىل  صكونات مفهوم احلق الرابطة العضويَّة  

وطريق لالستقامة وحسن عقلي بالضرورة،  اآلخر ويبقى على اإلنسان االستجابة لتلك اإلشارات؛ فالعدل صواب

تستدعي لدى أصحاب الفطرة السليمة العدل واإلميان بِالْـَحِقيَقِة اإلهليَّة، والصدق ُهَو حسن  واالستقامة والسويَّة

 بُدَّ أَْن يؤدَي إىل تواضع اإلنسان وإىل بالضرورة َوُهَو من شروط العدل، كما أَنَّ الصدق َمَع النفس ال عقلي وفطري
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 أنزله ِبَدْورِِه كما وحكمتها. الشرع لِـْلـَحـِقيَقِة الوجوديَّة اإلميانيَّة التوصل وإىل عالقة اإلنسان بالكون يف والتدبُّر التفكُّر

 والصدق العدل على حثهم ويف الوجوديَّة الناس إىل حقيقتـهـم هداية يف اخلالق وسائل الكتاب ُهَو أحد يف اهللا

ميكن أَْن  وتأويالتـهـم- ال باستنتاجاتـهـم البشر عنقه لوى كما -ال اهللا أنزله الشرعي كما واالستقامة. والْـحسن

 له األهواء زينت كما ال ،اإلنسانيَّة الفطرة يف اهللا زرعه كما العقليِّ والصواب يتعارَض َمَع الْـُحْسنِ  أو يتناقض

. ةالضيق واصصا 

نَّ ترابَط عناصِر الْـَحِقيَقِة الوجوديَِّة واإلميان با َمَع العدل والشرع والصدق وحسن األخالق والسويَّة هي  إِ 

على ِحَدةٍ .  مسألة ضروريَّة لوجود كل من تلك العناصر

 بل ،نَّ الطرَح الـمنظوميَّ لهذه القيم ال يعني التقليل من قيمة كل قيمة على ِحَدٍة في ذاتهاإِ خامًسا:  

 َبْل ِإنَّ لها شروطًا ضروريًَّة ،يعني تأكيَد اْلبـُْعِد السياقيِّ لتلك القيمة؛ بمعنى َأنَّ هذه القيمة ال توجد في فراغ

يفتها. ولنأخذ على سبيل الـمثال قيمة العدل كقيمة كبرى في اإلسالم؛  نَّ القوَل بَِأنَّ العدَل ُهَو جزٌء إِ لتـحقيق َو

، بل يلفت االنتباه إىل من منظومٍة أكبر هي الْـَحقُّ ال يعني  التقليل من قيمة العدل ومـحوريَّته يف الـمنظور اإلسالميِّ

 جيُب أَْن يوضَع يف إطارِِه، وأنَّ ما مييـُِّز الـمفهوَم اإلسالميَّ للعدل ُهَو ذلك السياق أو النسق القيميُّ اأَنَّ للعدل سياقً 

فالعدل يف اإلسالم ال يكون وظيفّيا ومكتمًال ِإالَّ إذا ارتبط بنسق من الرؤية الكليَّة يؤمن باخلالق ... الـمـحيط به

وهنا يكون ... ويتـحرى اآلخرة والبعث والْـحساَب، كما يراعي قواعد الشرع والفطرة السليمة ويقوم على الصدق

 فالعدل والْـَحقُّ ال يتنافسان على ،َوْضُع العدِل يف هذا النسق يقلل أم يضيف قيمة له؟ واإلجابة واضحةأَ السؤال؛ 

 . بل يتعاضدان لرتمجتها،القيمة العليا لإلسالم

بأبعاده ومركبه أو للعالـم. ُهَو  ونظرة للحياة فلسفةالْـَحقَّ ُهَو البصمُة الثقافيَُّة لإلسالِم، نَّ إِ  :سادًسا 

 هذا الـمركب بمعناه الْـَحقُّ معادلته الخماسيَّة النموذج الذي يتعيَُّن َأْن يستبطنه الـمسلـم كإنسان وجماعة. 

وجماع الفضائل في كل مفهومي واحد. َفَكَأنَّ  سلوك الوجوديَّة، والـمنهج ومعايير الكليَّة الرؤية عناصر يـحوي

قادرًا على  وأصبح جوهر اإلسالم على وروضها فطرتَهُ  الـمفهوَم فـََقْد برمجَ  هذا استوعب لو الـمسلـَم الفرد

. مسلـم ككائنٍ  والتمييز التلقائيِّ  التصرف
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أهـمُّـها توفُري مسطرة مشرتكة للتقييم أو و ، غايًة يف األمهيَّةِ ونتائَج عمليَّةً نَّ هلذه الـمنظومِة جتليَّاٍت إِ : سابًعا 

 جوانب الضعف والقوة يف أي منظومة  عنثقايف- سلوكيٍّ لتقييم التجاِرِب والكشف - لنقل بناء معيار اعتقاديٍّ 

 َوِمْن ثَـمَّ مرشًدا لطرق اإلصالح. ،تدعي اإلسالميَّةَ 

هبوط التجارب  والْـحكم على صعود أو فَالْـَحقُّ بذا الـمعىن ميكن أَْن يكوَن أحَد الـمعامالِت الثقافيَّة للتفسري 

اإلسالميَّة تارخييَّة ومعاصرة. فعندما اكتمل النموذج بواسطة القرآن والسنة النبويَّة الـمشرفة وأخرج مثاره على صعيد 

تنشئة الـمسلـمني وشكَّل وآليَّات الـمجتمع أنتج لنا التجاِرَب األكثَر إسالميًَّة وفاعليًَّة ممثلًة يف اخلالفتني الراشدتني 

األوىل والثانية. وعندما اهتزَّ مكوُن العدِل يف اخلالفة الثالثِة ِمْن ِخالِل االحنياِز وتغليب اهلوى أدى ذلك الهتزاز 

النموذج وا�ياره على الصعيِد الـمجتمعيِّ يف صورة الفتنة الكربى. وعلى اجلانِب اآلخِر لـم يستطْع منوذج العدل على 

الصعيِد الشخصيِّ فقط -كما يثَّل يف صورة على بن أيب طالب َكرََّم اهللاُ َوْجَههُ - أَْن يصمد للبقاء يف ظل غياب 

معادله الـموضوعيِّ وبيئته االجتماعيَِّة والسياسيَّة الـمالئمة (اجلماعة والـمجتمع احلق) فا�ار خملًفا حالة من اخللل 

 حىت اآلن، حالة تؤكُِّد أَنَّ تفعيَل الـمنظومة يشرتط التكامل بني منوذج الْـَحقِّ على هاالتارخييِّ الطويل ال نزال نعاين

مستوى بناء اإلنسان، وبيئة اجتماعيَّة وثقافيَّة تدعم هذا النموذج. 

 وأول شروط تفعيله ُهَو إعادُة اكتشاِفِه وتـحليِلِه وعدم ،ال يزاُل هذا النموذُج صالـًحا للتفعيِل حىت يوِمنا هذا 

 بل دراسته وتـحليله علـمّيا مث بناء برامج إلعادة البناء الثقايفِّ والسلوكيِّ على ،تركه للحس أو الذوق واالجتهاد الفرديِّ 

أساسه. 

لعمليَِّة نَّ أََهمَّ جماالِت توظيِف منظومِة الْـَحقِّ لإلحياء واإلصالح ُهَو جعُلها الـمـحتوى الْـحقيقيَّ إِ  ثامًنا: 

ُ الْـِحْرُص على أَْن تُبىن  اليت التنشئِة االجتماعيَّةِ  هي أحد أهم مداخل اإلصالح والنهضة. ويف هذا السياِق يتعنيَّ

 ما ، وهذاو تفريٍط أو إفراطٍ أبرامُج التنشئِة َهِذِه على أسٍس منظوميٍَّة حبيث تكتمل فيها العناصُر اخلمسُة دوَن جتاهٍل 

ينعكس بالضرورة يف تشكيل شخصيَّة مسلـمة سويَّة ينطبق عليها فعًال وصف الـمسلـم الْـَحقِّ . وهنا إذا تصورنا جدًال 

أَنَّ أمًَّة أو ِكَيانًا أو دولًة مسلـمًة قد تبنت برناًجما لتنشئِة الـمسلـِم الـمعاصِر يقوُم على تربيِة وتدعيِم عناصِر اإلمياِن 

بِالْـَحِقيَقِة اإلهليَِّة وتبعاتا الغيبيَِّة َمَع تربيٍة تقوُم على الصدِق والسويَّة واالستقامة إىل جانب احرتام التعاليم واألحكام 
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 فأي نتيجة ميكن أَْن تتوقع لـمثل تلك الشخصيَّة على الصعيِد ،ليه إالشرعيَّة وإعالء قيمة العدل وسبل االهتداء

 الْـحيايتِّ والْـَحَضارِيِّ؟

 أنَّنا يعين فهذا ، عندما يغيم مفهوم الْـَحقِّ ويصبُح رغم قيمِتِه جمرَد لفٍظ أو تعبٍري قرآينٍّ غامٍض وملتبستاسًعا: 

... ودينهم الـمسلـمني بني يفصل يزال ال مسيًكا حجابًا هناك  وأنَّ ،يف الوعي اإلسالميِّ باإلسالمِ  خطري خلل أمام

ها وشروِطها. ـوبونًا شاسًعا عليهم أَْن يقطعوه وصوًال للنهضة اإلسالميَّة اليت يـَُعدُّ إدراُك الْـَحقِّ َأَحَد مقوماتِ 
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الـمبحث الثاني 

 الـمعرفيِّ والـمنهاجيِّ  ملحق حول اإلطار

 

يتناول هذا الـملحق اجلانب الـمنهاجيَّ الذي قد يهم الـمختصني أو الـمعنيني بقضايا الـمنهاجيَّة اإلسالميَّة  

 مؤلفة هذا البحث مبناقشة ثالِث مسائَل ُمِهمٍَّة؛ األوىل ـىوليس القارئ الـمعين بالفكرة والـموضوع. يف هذا اإلطار تـُْعنَ 

 الـمداخل الـمنهاجيَّة للتعامل خرية:األوالثالثة وهي  و،تناول االقرتاب الـمنهاجيَّ العامت ة والثاين،تعلق بالـمنظور الـمعريفِّ ت

َمَع القرآِن الكريـمِ . 

 يِّ :أوًال : على الصعيِد الـمعرف 

يستبطن هذا البحث النظريَّة الـمعرفيَّة اإلسالميَّة اليت ذتلف اختالفًا بيًنا عن النظريَّة الـمعرفيَّة الغربيَّة -رغم  

28Fسطوة األخرية على الْـحضارة الـمعاصرة-

ÏÖ. 

الـمعرفة من  ُهَو األولللعلـم والوصول للـمعرفة؛ مصدرين والنظريَّة الـمعرفيَّة اإلسالميَّة تعتمد اجلمع بني  

 ِمْن ِخالِل فهم واستيعاب التنزيل أو النص الـمقدس. وهذا مسار معريفٌّ يعتمد -إىل جانب استنباط القواعد أو أعلى

األحكام الشرعيَّة وقواعد السلوك- على استقراء واستيعاب القيم العليا ورؤية العالـم أو الـمنظور العام الذي يقدمه 

29Fاإلسالم يف التنزيل القرآينِّ 

ÐÍ . ِمْن ِخالِل دراسة : أي؛الـمعرفة من أسفل إلى أعلىويف الـمقابل وبالتوازي هناك طريق 

الـمجتمع وظواهر الطبيعة وتاريخ اإلنسان واستخالص القوانني الكونيَّة واالجتماعيَّة منها واستقراء ما تـحمله من 

                                                           
ÏÖ - يه وال تنظريًا لـما ال فائدة فيه وليس مقصورًا على الدوائر إلنَّ "االهتمام بالنظام الـمعريفِّ ليس تكلًفا لـما ال حاجة إِ  :يقول الدكتور فتـحي الـملكاوي

م أالفلسفيَِّة والبحوِث الـمتخصصِة، فجميع الناس ينطلقون يف تفكريهم ويف عمليَّات اإلدراك اليت ميارسو�ا من نظام معريفٍّ سواء بوعي منهم على ذلك 
فعاهلم ياًما كما تكمن قواعد النحو يف أقوال الناس وأبدون وعي. ويتمثَّل ذلك يف أبسط أشكاله بالـمسلـمات والـمبادئ واالفرتاضات النظريَّة الكامنة يف 

: د. فتـحي الـملكاوي، "طبيعة . انظراللغة اليت ينطقون با أو يكتبون". حول النظام الـمعريفِّ أو نظريَّة الـمعرفة والفرق بني النظريَِّة الـمعرفيَِّة اإلسالميَِّة والغربيَّةِ 
.  40-29النظام الـمعريفِّ وأمهيَّته"، يف فتـحي الـملكاوي (تـحرير)، مرجع سابق، ص 

ÐÍ  حول أمهيَِّة الـمعرفيَِّة اإلسالميَِّة وتقابلها َمَع الـمعرفيَِّة الغربيَِّة وأمهيَّتها يف تـحقيق االتساق واالنسجام يف الفكِر والسلوك اإلسالميِّ ودور القرآن يف -
. وحول خصائص النظام الـمعريفِّ اإلسالميِّ انظر: 60- 41تأسيسها انظر: د. عبد الوهاب الـمسريي، "يف أمهيَّة الدرس الـمعريفِّ "، يف الـمرجع السابق، ص 
. 71-69، باإلشارة إىل ص 72-61د. نصر مـحمد عارف، مفهوم النظام الـمعريفِّ والـمفاهيم الـمتعلقة به"، يف الـمرجع السابق، ص 
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ا تدعم الـمسار األول وال تتناقض معه باعتبار أَنَّ الـمسارين (الوحي والوجود)  دالالت ترى الـمعرفيَّة اإلسالميَّة أ�َّ

تعبري عن إرادة اهللا. 

نقسام العالـم إىل خالق من جانب انَّ النظريََّة الـمعرفيََّة اإلسالميََّة مبصدريها تقوم على تصور وجوديٍّ أساُسُه  إِ 

هي نظريَّة تُِقرُّ باألدياِن السماويَّة وتفرتُض قضيَّة اإلميان ... وخلق ووجود خملوق -يف مجلته اإلنسان- من جانب آخر

بُدَّ أَْن تفسح جماًال مهّما للتنزيل جنًبا إىل جنب َمَع الـمعرفة   َوِمْن ثَـمَّ ترى أَنَّ مصادَر الـمعرفِة ال،باإلله والغيب

الـمستمدة من األرض عرب خربة اإلنسان. يقابل هذه النظريَّة التوجه العلـماينُّ للـمعرفة الذي يرى أَنَّ الوجود يقوم على 

جدليَّة اإلنسان والطبيعة، وأنَّ العالـم الـماديَّ الـمنظور طبيعة وتارخيًا وبشرًا ُهَو الـمصدر الوحيد للـمعرفة بكل 

مستوياتا بدًءا من الـمعلومات وصوًال إىل األفكار والنظريَّات والفلسفات والقيم ورؤية العالـم. وهذه النظريَّة ذفي 

 وأنَّه ُهَو َوْحَدُه الذي يضع قواعد حياته. ،وراءها قناعة أيديولوجيَّة جوهرها أَنَّ اإلنساَن ُهَو إله نفسه وإله األرض

نَّ اإلبستومولوجيا اإلسالميَّة (النظريَّة اإلسالميَّة للـمعرفة) اليت خلصها آباء الـمعرفيَّة اإلسالميَّة مبقولة اجلمع  إِ 

30Fبني الوحي والوجود

ÐÎ،زيقا (ما وراء الوجود الـماديِّ ) كما أخربت با الرساالت ي رغم اعتمادها الغيبيَّات أو الـميتاف

األنطولوجيِّ (وجود األشياء كما هي  السماويَّة والوحي كمصدر ومكون أساسيٍّ للـمعرفة جنًبا إىل جنب َمَع الـمنظورِ 

ا تضع لكل شيء جماله؛ فالتجرِبَُة العمليَُّة والبحث  حدثًا وتطورًا) والفينومينولوجيِّ (إدراك وخربة اإلنسان باألشياء) فإ�َّ

 فهناك ،التارخييُّ واخلربة البشريَّة جماهلا وضع النظريَّات والقوانني الطبيعيَّة واالجتماعيَّة، لكن ذلك ال ميثُِّل منتهى الـمعرفة

الرؤية للعالـم، وفلسفة العلوم والـمعارف ونظريات القيم والـمناهج ومعايري وقواعد التنظيم االجتماعيِّ اليت ينفتـح فيها 

الـمجال واسًعا لـمعرفة التنزيل ومـحتوى األديان ورؤيتها للعالـم. 

 خطاب والـمرجعيََّة الكربى لبناء النظريَّة الـمعرفيَّة اإلسالميَّة. فالقرآن ُهَو سَ وميثُِّل القرآُن الكريـُم الـمصدَر الرئي 

، لذلك يُقدم اخلطاب القرآينُّ اممارسة وتطبيقً تأسيسيٌّ بينما تقدم السنَّة كمصدر ثاٍن للـمرجعيَّة خطابًا شارًحا و

ِخْصَب لبناِء الـمنظوِر والنظريَِّة الـمعرفيَِّة والفلسفة ـبوصفه اخلطاَب اإلسرتاتيجيَّ والـمركزيَّ للـمسلـمني الـمورَد الْ 

اإلسالميَّة وتقدم السنَّة النبويَّة الـمشرفة مبساحاتا السلوكيَّة األوسع وطبيعة خطابا النبويِّ الـمرتبط بتفاصيل الْـَحَياِة 
                                                           

ÐÎ  حول هذا الـمفهوم الذي أسَّسه وأسهم فيه بقوة آباء الـمعهد العالـمي للفكر اإلسالميِّ انظر: د. طه جابر العلواين، أفال يتدبرون القرآن: معالـم -
. 160-159 م) ص 2010هـ- 1431منهجيَّة يف التدبُّر والتدبري (القاهرة: دار السالم، 

 



62 
 

االجتماعيَِّة َوالْـَحَياتِيَِّة اليوميَِّة ومسائلها قاعدًة مهمًة لبناِء الـمنهاجيَِّة والقواعِد الـمعياريَِّة للسلوِك قانونيَّة كانت أو 

 اجتماعيَّة.

نَّ النظريَّة الـمعرفيَّة اإلسالميَّة وإن مثـََّلْت أحَد األطِر األساسيَّة اليت وجهت هذا البحث كأي حبث إسالميٍّ  إِ 

ا تكتسب أمهيًَّة استثنائيًَّة يف دراسة موضوع أَ آخَر، ِإالَّ   فَالْـَحقُّ كما رأينا من تـحليِل الـمفهوِم ومن حيث الْـَحقِّ؛�َّ

31Fعالقته مبا ُهَو كليٌّ و�ائيٌّ وبفكرة الْـَحِقيَقِة والوجوِد ُهَو يف ذاته موضوٌع إبستومولوجيٌّ أو معريفٌّ بامتياز

ÐÏ. 

يفيَّة   :ثانًيا: االقتراب الـمنهاجيُّ العام: االقتراب االجتماعيُّ - الثقافيُّ ...ونموذج البنائيَّة الَو

 اتفاق الـمسلـمني على التصور الـمعريفِّ السابق وحركتـهـم يف إطاره عن وعي أو حدٍس  منرغم على ال

م احنازوا فعليّ إِ   إالواستبطانٍ   للعلوم الـمرتبطة بالـمصدر األول للـمعرفة َوُهَو الوحُي دوَن أَْن يدعموا ذلك معرفّيا ا�َّ

 ناهيك عن الربط بني االثنني ُكلٍّ يف موضعه. وأدى ذلك إىل التأثري على مداخلهم الـمنهاجيَّة ،مبصدر الوجود وعلومه

فغلب عليها فكرة الـمعياريَّة رغم تعدد اقرتاباتا؛ فخرب الرتاث اإلسالميُّ العديد من الـمناهج الـمعياريَّة اليت تسعى 

 وفوق كل ذلك ،الكتشاف ما يَـِجُب أَْن يكوَن؛ منها الـمنهج الكالميُّ والـمنهج الفلسفيُّ والـمنهج الوجداينُّ الصويفُّ 

الـمنهج القانوينُّ الفقهيُّ الذي استقرت له مقاليد السيادة يف العلوم اإلسالميَّة دون منازع. 

لقد احناز الرتاث الثقايفُّ والعلـميُّ اإلسالميُّ منهاجّيا للثقافة القانونيَّة وانشغل باجس أساسيٍّ ُهَو إقامُة  
النموذِج اإلسالميِّ ِمْن ِخالِل معايِري الضبط. لذلك ُعِينَ السلُف باستنباِط وتفصيِل القواعِد القانونيَِّة الفوقيَِّة لضبِط 

ها ِمْن ِخالِل أصول الفقه، ـالْـَحرََكِة الفرديَِّة واجلماعيَِّة ِمْن ِخالِل الفقِه، مث بإقامِة قواعَد لضبِط منهاجيَِّة االستنباِط ذاتِ 
مث لضبط اللغة اليت يتم با فـَْهُم القرآِن ِمْن ِخالِل علوم اللغة. وبرزت يف هذا السياِق الـمعياريِّ الـمنطقيِّ أمهيَُّة أدواِت 

32Fالـمنطِق الصوريِّ الـمجردِ 

ÐÐ. 

                                                           
ÐÏ  43- 41- انظر تـحديدات د. الـمسريي للقضايا اليت تشملها اإلبستمولوجي، يف الـمسريي، مرجع سابق ص  .

ÐÐانظر نقاش ابن حزم َمَع الفرِق يف الفصل يف الـملل دحض- حول مناذج استخدام الـمنطق الصوريِّ وموضوعاته ومنطقه يف اجلدل واإلثبات وال 

ا نتائج ترتتب على مقدمات مثل قول البعضأواألهواء والنحل (كثري منها قضايا عبثيَّة ومثرية للفنت لـمجرد  ِألَنَّ الروح ا؛ نَّ النيبَّ لَـْم يـَُعْد نيبّ إِ  :�َّ
 انظر: اإلمام ابن حزم الظاهري األندلسي، الفصل يف ،َوِمْن ثَـمَّ فـََقْد فَِنَيْت روح النيب َولَـْم يـَُعْد نبّيا" والعرض يفىن... عرض وليس جوهر...

 .76-74الـملل واألهواء والنحل، مرجع سابق، ص 
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 الشعوُر بفجوة كبريٍة بني متطلبات يَ  أزماِت الفكِر اإلسالميِّ الـمعاصِر هِ إحدىبُدَّ ِمَن االعرتاِف أَنَّ  وال 
 فكرَة الـمعايِري والضوابِط القانونيَّةِ . فعنَد هدُ وستالْـَحَياِة اإلسالميَِّة الـمعاصرِة وبني تراث علـميٍّ يـَُغلُِّب الـمنحى القانوينَّ و

الـمداخُل القانونيَُّة والـمعياريَُّة غَري كافيٍة إطالقًا للوفاِء باحتياجاِت   والعشريَن تبدويدامسلـمي القرِن العشريَن وا 
األبعاِد التارخييَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة مصدرًا للـمعرفة والفهم  عصرِِهْم اليت تتجلى فيها الْـَحاَجُة الـملحُة العتبارِ 

 ، حيث يتعاضُد ُكلٌّ ِمَن الوجوِد والوحي يف فهم الكون طبًقا للـمنظورِ  أو إثباتاواستنباط القواعد والنظريَّات
اإلسالميِّ . 

َلَقْد انطلقِت الدعوُة إىل تطويِر مداخل واقرتابات اجتماعيَّة وثقافيَّة للتعامِل َمَع الْـحياِة اإلسالميَِّة من قراءة  
نقديَّة لعالقة الرتاث الـمعياريِّ بواقع حياة الـمسلـمني؛ فالشاهُد من مقاربة التاريخ االجتماعيِّ أَنَّ هذا الكمَّ اهلائَل من 
القواعِد والـمعايِري لَـْم تـُْفِلْح يف تـحقيِق غايِتها يف خلق واقع مثايلٍّ على األرِض رغم االنصياِع الشكلّي للقانوِن الذي ال 

كغريِِه من الـمجتمعاتِ - ُجُنوًحا اجتماعّيا وثقافّيا   السلوِك، بينما شهد تاريخ الـمجتمع اإلسالميِّ -ىيُقوُِّم سو
لاللتفاِف على تلَك القيوِد الشكليَِّة وظلِت الْـَحرََكُة االجتماعيَُّة والثقافيَُّة الواقعيَُّة تسُري يف مساراٍت جد خمتلفة تتـحدى 

 .سلطة القانون
-االجتماعيِّ - الثقايفِّ كأحِد مداخِل بناِء الفكِر واخلطاِب  يف هذا اإلطاِر يبدو اعتماُد الـمدخِل التارخييِّ  

بل يف تضافر وتفاعل حي- َمَع النصوص مسألة ذات أولويَّة كبرية تطبيًقا لنظريَّة الوحي  اإلسالميِّ جنًبا إىل جنب -
 .كما يصبُح هذا الـمدخُل أيًضا عنصرًا مهّما يف قضيَِّة اإلصالحِ ... والوجود كنموذج معريفٍّ 

األوُل نَّ الـمدخَل التارخييَّ -االجتماعيَّ - الثقايفَّ له جماالته يف بناء اخلطاب اإلسالميِّ أهـمُّـها جماالن:  إِ 
إصالَح الفرِد والـمجتمِع اإلسالميِّ ال يتـحقق بفرض القوانين  ذلك أَنَّ تطويُر منهٍج إصالحيٍّ إسالميٍّ للـمجتمِع؛

نَّ عمليَّاِت بناِء وإصالِح إِ  اإلنسان والـمجتمع. مِ  َفهْ  إلى بل تسبقه الْـحاجة،والْـُحُدوِد والعقوباِت فحسب
والتنشئة وتشكيل السلوك واألفكار وقواعد التعامل والـمنظومة القيميَّة كلها قضايا  الشخصيَِّة والضمير

ا تقوم على دراسة الواقع االجتماعيِّ ومشكالته وتعقيداته مث تأيت اجتماعيَّة ثقافيَّة بقدر ما هي معياريَّة قانونيَّة؛  أل�َّ
 خطوة تطوير اخلطاب اإلصالحيِّ وتكييفه وتفعيله يف هذا الواقع. وال مناص من القول بَِأنَّ قضيََّة اإلصالِح ـايً ـتال

 ِألَنَّ هم الـمسلـم أصبح السلوك ؛على اجلانب القانوينِّ َوْحَدهُ  اإلسالميِّ قد َخِسَرْت كثريًا بتجاهِل تلك األبعاِد والرتكيزِ 
عادة بناء إالظاهري الـمتوافق َمَع "الْـحكم" وآلياته حىت لو كان يتعارض َمَع الضمري. وتبدو الـمهمة الـملحة هي 

دارة الـماكينة الْـحضاريَّة إ حنو سليم من أجل ىالضمري الـمسلـم ومنظومة األولويَّات والعقليَّة الفرديَّة واجلماعيَّة عل
اإلسالميَّة الـمعطلة واليت َفِشَلِت األحكاُم َوْحَدَها يف تشغيلها. 
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؛   ومن الـمهمِّ هنا اإلشارة إىل أَنَّ ذلك ال يعين الـمجال الثاني ُهَو الـمراجعة والتقييم للخطاب اإلسالميِّ
مقارعة النص بالواقع َوِإنـََّما ينصرف إىل التأويالت البشريَّة للنصوص وما بين عليها من أحكام وأفكار مستنبطة من 

-االجتماعيِّ - الثقايفِّ تربز بشكل قوي عند مراجعة  النصوص واختبار مدى صالحيَّتها. فأمهيَُّة الـمدخِل التارخييِّ 
مدى صحة األفكار اليت مت استنباطُها َوْفَق تأويالت وفهم معني من النصوص ِمْن ِخالِل اختبارها ومآالتا يف الواقع 

، َوِمْن ثَـمَّ يوجه ذلك إىل الـمناطق اليت تـحتاج إىل تقومي  وغاياتِهِ والتاريخ واختبار مدى تـحقيقها لـمقاصد الشرع
ومراجعة. 

-االجتماعيِّ - الثقايفِّ يف تشكيل خطاِب اإلصالِح اإلسالميِّ ومراجعِتِه على  نَّ إدماَج الـمدخِل التارخييِّ  إِ 
 نفسه ويعيَدُه إىل واقع ىلَْيِه أعاله كفيٌل بَِأْن يُـَحرَِّر الفكَر اإلسالميَّ ِمَن الـمنطِق الصوريِّ الـمغلِق علإِ النَّْحِو الـمشاِر 

نَّ جل الزخم والنشاط العلـميِّ الذي يقوم به إِ  :اإلنسان وأرض اإلنسان وصا  اإلنسان أيًضا. وال مبالغة إذا قلنا
الـمسلـمون الـمعاصرون يدور حول إثبات الْـَحاَجِة إىل "أنسنة العلوم والـمعارف اإلسالميَّة" وربطها بثقافة اإلنسان 

يِد الـمدخِل القانوينِّ و األولويََّة الكربى "لتقنني اإلنسان وبرجمته" ِمْن ِخالِل تسىوجمتمعه يف مواجهة قوى ال تزال تر
ِة  الـمعياريِّ والتشكك يف الـمناهج الثقافيَّة واالجتماعيَّة والنأي عنها. ورغم ذلك اجلدل الذي يتخذ أحيانًا طابََع الْـِحدَّ

االجتماعيِّ واإلنساينِّ َمَع ونَّ هناك أَْرًضا ُتكتسب يوًما بعد يوم لـمنهجيَّات التعامل الثقايفِّ إِ منذ ما يقرب من قرنني 
 الـمستويني ىعادة ربطه بواقع الناس وضمائرهم ومشكالتـهـم االجتماعيَّة والنفسيَّة والسلوكيَّة علإالقرآن من أجل 

 الفرديِّ واجلماعيِّ .
 
يفيُّ كاقتراب منهاجيٍّ    :النموذُج البنائيُّ الَو

الثقايفِّ من اإلسالم تتبىن الباحثُة على الصعيِد الفينِّ النموذَج الـمعروَف  - يف إطار هذا التوجه االجتماعيِّ  

 .بُنيات- الوظيفيِّ الذي يقوُم على النظِر إىل الـمجتمِع واألفكاِر باعتبارِها  باالقرتاِب البنائيِّ 

أفراد ومفاهيم، و (أفكار،  منالـمفردات  الوحدات األوليَّة أولترتيب وتركيبتتكوُن البنيُة نتيجة اتباع نسق  

خل). وذتلف البىن وتتميز باختالف وتباين أنساق أو أنظمة ترتيب الوحدات. إمؤسََّسات ومن البشر، 

يفيَِّتهايف كل نسق بنيويٍّ تكتسب كل وحدة مفردة قيمتها وصالحيَّتها وجدواها من مدى "  " يف تدعيم َو

هذا الِكياِن اإلمجايلِّ وبقاِء  وجودِ البناء الذي تندرج فيه. وهذا التدعيم ينجلي يف تـحقيق وظيفتني مها: الْـِحَفاُظ على 

 والذي يتـحقُق ِمْن ِخالِل التكيِف َمَع تـحدياِت ،من جانٍب آخرَ تطورِِه (البنية) من جانب، واإلسهام اإلجيايبِّ يف 
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 فَِإنَُّه على اجلانِب الْـَحرَِكيِّ فَِإنَّ البنيَة ترتبُط ببيئتها ِمْن ِخالِل َعالقَاٍت نسقيٍَّة أو نظميَّة تتلقى ِمْن اً البيئِة الـمتغيـِّرَةِ . وأخري

 الـمدخالت من البيئة وتقوم بالتفاعل معها ِمْن ِخالِل عمليَّات تـحويليَّة داخليَّة لتنتج أو تطلق إىل البيئة ـَهاِخاللِ 

ِبَدْورَِها (خمرجات) مث تعاود هذه العمليَّة عندما تتلقى مدخالت جديدة من بيئتها تعرف بالتغذية الـمعادة وهكذا. 

الوظيفيَِّة وعلى رأسها اتامه بالنزعة الـمـحافظة، وتعرض هذا  - ُوجَِّهِت انتقاداٌت كثريٌة القرتاِب البنائيَّةِ  

نواِع اهلجوِم من قبل االجتاهات ما بعد الْـحداثيَّة اليت جاءت مبفاهيَم تتعلُق بالتفكيك والْـِحياِد الثقايفِّ أاالقرتاب ألشدِّ 

انطالقًا مما يثـُِّلُه فكرُة البنيِة من قيوٍد على حريَِّة اإلنسانِ . برغِم ذلك اهلجوم ترى الباحثة أَنَّ االقرتاَب البنائيَّ الوظيفيَّ 

ال يزاُل يـحمل جدوى كبرية للفكِر اإلنساينِّ واإلسالميِّ على وجِه اخلصوصِ . فعلى الصعيِد اإلنساينِّ تعتقُد الباحثُة أَنَّ 

ها مرحلًة ثوريًَّة هدميًَّة يف جدليَِّة التطوِر يف �اياِت القرِن العشريَن وبداياِت القرِن ـطروحاِت التفكيِك ال تعدو كونَ أ

على الصعيد اإلسالمي يكتسب عشرين سيليها بنائيَّة جديدة تتجمع مالمـحها وترتتب حنو منط جديد. ال واديحـال

العالـَم اإلسالميَّ يف خماِضِه الطويِل والعسِري الذي يعايُشُه منذ ما يقرب من قرنني الطرح البنائي أمهية خاصة إضافية؛ ف

حنو بناِء عالـٍم إسالميٍّ جديٍد معاصٍر يستوعُب حقائَق زمانه ووقته ويتعامل معها بفاعليَّة ويف ظل عمليَّات االخرتاق 

أحوج ما يكون إلى منطلق ورؤية تساعده على ترتيب الثقايفِّ واالستعمار واهلدم والتشكيك والغزو والعولـمة ُهَو 

 الفوضى الضاربة في أنحائه وتعيد له البناَء واللُّْحَمَة والترتيَب والتنظيَم على أسٍس جديدةٍ .

يزيُد من هذه الْـَحاَجِة ويعمُِّقها بعُض اخلصائص والسمات الـمرضيَّة الـمتوطنة يف الرتاث والـمجتمع اإلسالميِّ  

33Fعلى السواء واليت تتمثُل يف تفشي الطابَِع التجزيئيِّ "التشرذميِّ " وغياب أو ا�يار الروابط الكليَّة الناظمة

ÐÑ ِالبنائيَّةَ نَّ . إ 

تؤكُد أمهيََّة التعامِل الشمويلِّ َمَع الـمنظومِة اإلسالميَِّة والتأكيد على فكريت الوحدة والرتابط الداخليِّ بني عناصرها. أَمَّا 

يفيَّةُ   فهي تطرح معايري جتمع بني البعدين الفكريِّ والعمليِّ يف تـحديد األولويَّاِت والرتتيب الداخليِّ لـما يدخل أو الَو

ا تُدخُل الواقع وظروفه يف االعتبار أو ما يعرف بفقه الواقع يف تقييم جدوى أي حكم أو سلوك  خيرج يف البنية، كما أ�َّ

 أو فكرة يف حلظة تارخييٍَّة معينٍة من تاريِخ األمَّةِ 
34 F

ÐÒ. 

                                                           
ÐÑ الوحدة العلواين، جابر طه: انظر ،- حول األسباب اليت أدت لسيادة الـمنطق التجزيئيِّ يف بنية العلوم اإلسالميَِّة سواء كانت أسبابًا تارخييَّة أو عمليَّة 

 . 37-29م) ص ٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧ الدوليَّة، الشروق مكتبة : (القاهرة٣ قرآنيَّة الـمجيد- دراسات للقرآن البنائيَّة
ÐÒ  -يف زمن ما ويقيم نوًعا من التمييز وعدم اخللط بينها وبني مفهوم الـمقصدشيءال صالحيَّةِ  ىعل الْـُحْكمِ  ولعل هذا البعد ما مييز مفهوم "الوظيفة" يف  ...

ا من ا ال،العموميَّة والشمول مبكان فالـمقاصد غالًبا ما تكون على الرتاخي لسببني أوًال أ�َّ  الوظيفة والـمكان. أمَّا الزمان تستوعب كمفهوم ظروف  والثاين أ�َّ
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تنزيًال هلذه الرؤية الـمنهجيَِّة العامَِّة نطرُح سؤاًال هو: كيف ميكن االستفادة من الـمنظوِر البنائيِّ الوظيفيِّ يف  

التعامِل َمَع الـمعرفيَِّة اإلسالميَِّة؟ 

الشكُل كُن النظُر إىل النظاِم الـمعريفِّ للعقِل اجلمعيِّ والفرديِّ اإلسالميِّ كبنيٍة نسقيٍَّة وظيفيٍَّة على حنو ميثـُِّلُه مي

الـموضُح أدناه: 

  

 

                                                                                                                                                                                           
ويف  أولويَّاتا ما جيعلها آلية منهاجيَّة عمليَّة مهمة يف تنزيل النظريِّ - أو الـمقاصد اآلنية كما تستوعب ترتيب والظروف والـمكان الزمان عناصر تضيف فهي

ا ُوجدت وفُعلت وحظيت بدور إِ مجلته الـمقاصد- على األرض. ورغم غياب كلـمة الوظيفة من قاموس الـمنهاجيَّات يف العلوم اإلسالميَّة  كمفهوم  مهم�َّ

؛ مثال ذلك موقف اخلليفة الثاين عمر   ِألَنَّ الْـَحدَّ بِـُحْسَباِن ؛الـمجاعة زمن  بوقف حد القطع يف-رضي اهللا عنه- سواء يف التاريخ أو الفكر اإلسالميِّ

الـمال العام واخلاص  حرمة ظروف الزمان والـمكان لـم يكن ليـحقَق مقصود الْـُحْكِم يف تلك اللحظة وال أولويَّات الـمقاصد؛ فهو وإن كان قد شرع حلماية

األوىل. َوِمْن ثَـمَّ كان تطبيقه يف ذلك الظرف االستثنائيِّ أمرًا "غَري وظيفيٍّ ". ويف الفكِر اإلسالميِّ ميثُِّل  وهي الْـحياة حفظِ  حسابِ   يكوَن علىالَّ جيب أَ ف

ا العدل وتـحقيق الظلـم إزالة منها ُقصد وإن العامَّة الفنت الثورات أو موقف الفقه السياسيِّ ألهِل السنَِّة بشأِن التـحرِز من إثارةِ   وتعرض الفوضي تفجر ِألَ�َّ

 السبيل هي ظلـًما أعظم وأمشل. وكما أَنَّ العلة فيهم الفتنة فتكون َعِن الظُّْلـمِ  هؤالء هم الـمسئولني دون أَْن يكونَ  للخطر وأعراضهم الناس الـمئات من أرواح
 قبنية معينة عن طري أو منظومة يف كالمّيا وأ كان افعليّ  سلوك أي صالحيَّة ىعل للحكم العمليُّ  السبيل فهي الوظيفة كذلك الْـُحْكِم، الستنباط العمليُّ 

خل...وبني ظروف الواقع اليت سيفعَّل فيها ومدى إالتوفيق بني منظومة الـمقاصد الدينيَّة الشرعيَّة والقيم اليت يرمي هلا ذلك التصرف أو الفعل أو الرأي أو القرار 

دخال مفهوم الوظيفة يف الـمنهاجيَّة اإلسالميَّة ال يكون على حساب مفهوم الـمقاصد إومن الـمهم تأكيد أَنَّ هذا االجتاه حنو ...قابليتها لتـحقيق ذلك فعًال 

بل ُهَو خيدمها؛ إذ تكون الـمقاصد مبنزلِة اهلدف أو الغاية بينما تكون "الوظيفة" مبنزلِة الوسيلة أو األداة الـمفعلة والـموصلة أو الدالة على اهلدف والغاية. 

يفةنَّ موقع كل منهما يف الـمنظومِة اإلسالميَِّة خمتلف: فالـمقاصد تقع يف اإلطار الـمعريفِّ، بينما تقع إِ وميكن القول  يفيَّة ومن مث الَو   يف إطار الـمنهاجيَّة.الَو
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النظاُم الـمعريفُّ اإلسالميُّ 

                

 مخرجات المخرجات                   الـمخرجات  ←           (مطالب ودعم وتـحديات) مدخالت 

                                                                                                                              (علم /خطاب/أفعال/ قرارات) 

                                                                                                                                                                       

 

 

                        بيئة                 

    

 ↓                                               النظام               

↑ 

                                              

      

                           

                      

ةُ   الـمقاصُد العقديَّ

  اْلـحق)- العمران - التزكية -(التوحيد 

 

 

 

 

 

 

ةُ   الـمقاصُد التشريعيَّ

منظومة اْلـحفظ بضروراتها وحاجياتها ) (
 

العمليَّات 
التـحويليَّة 
(تفاعل أدلة 

التشريع وعلى 
رأسها القرآن 
والسنة َمَع 

 العقِل الـمسلـمِ )

ة  ة التغذية االسترجاعيَّ  feedbackعمليَّ
 نتاج تفاعل الـمخرجات َمَع البيئة
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يوضُح الشكُل أَنَّ البنيَة تتشكُل مرجعيَُّتها من مستويني مرتاتبني أعالمها الـمستوى العقديُّ ويليه الـمستوى  

ُ أَْن يستبطَن ويتمثََّل الـمستوى العقديَّ يف كل عناصره التشريعيُّ  35F/ الفقهيُّ الذي يتعنيَّ

ÐÓ. 

د. طه العلواين . حيدد مؤسسو إسالمية اصعرفة وخاصة ويتألُف الـمستوى العقديُّ من الـمقاصِد العقديَِّة العليا 

36F بثالثة مقاصد هي: التوحيد والتزكية والعمراناصقاصد العقدية العليا

ÐÔ َوَقْد أشار الدكتور العلواين يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضٍع .

37Fمنظومة القيم اإلسالميَّة ُهَو اإىل أمهيَِّة أَْن يستوعَب النظاُم العقديُّ اإلسالميُّ مكونًا آخَر ُمِهمّ 

ÐÕ، بـَْيَد أَنَّ اْلَقَدَر لَـْم 

 ويكفيه فضًال جهُدُه الكبُري يف استنباط وشرح الـمقاصد العليا الثالثِة للقرآِن ، لتأصيِل هذا األمرِ -رمحه اهللا-ْمِهْلُه ـيُ 

 ذها وخمرجاتا أو للخطاب واإلنتاج الفكريِّ أو يف اذاـالكريـِم كقواعَد ضابطٍة سواٌء لعمليَِّة التشريِع مبقاصِدها وآليَّاتِ 

القرار اجلمعيِّ أو الفرديِّ أو للسلوك اإلسالميِّ على وجه العمومِ . 

منظومة القيم في بنية التصورات اإلسالميَّة العليا والْـحاكمة التي تصدرتها نظريَّة مثل إدراج  لقد 

معضلة للـمهتمني والباحثني؛ فمن ناحية اعرتف هؤالء بضرورة اعتبارها واستيعابا وإفساح جمال هلا يف  مثل ،الـمقاصد

، ِإالَّ  م يف الوقتأَ أعلى مستويات التصور اإلسالميِّ وأقروا خبطورة جتاهلها على الْـَحرََكِة والفكِر والفعِل اإلسالميِّ َّ� 

 يف تبويبها أو موضعتها وتسكينها يف النظام الـمعريفِّ بالنظر إىل تباينها وعدم اتساقها يف اجلنس َمَع نفسه حتريوا

 وتقدمي تعريفات دقيقة هلا من جانب ،الـمقاصد من جانب، وتباين قوة تلك القيم والْـَحاَجِة إىل ترتيبها فيما بينها

باعتباره كان وال يزال من أهم من تناولوا نظريَّة القيم يف العالـم العريبِّ - أثار  آخر. لقد أثار الدكتور حامد ربيع -

قضيََّة ترتيب القيم مؤكًدا أَنَّ كل نظام حضاريٍّ يـحوي كافََّة القيِم غَري أَنَّ موقَع وترتيَب وثقَل تلك القيِم خيتلُف من 

نظام آلخَر حيث يوجد يف كل نظام قيمة مستقلة تـحتل مكانة جوهريَّة يف تشكيل معرفيَّة هذا النظام كالْـحريَّة يف 

). واقرتح  ذاتهالنظام الليربايلِّ الغريبِّ، وقيم تابعة تـََتَشكَُّل َوْفَق معايِري القيمِة العليا (مثل الـمساواة والعدالة يف النظام

                                                           
ÐÓ  ِّيذكر الدكتور على مجعة أَنَّ الرؤية الكليَّة مبعىن موقف اإلنسان من الكون ومن الْـحياة واليت ناقشها علـم التوحيد أو علـم الكالم يف الرتاث اإلسالمي -

شكََّلْت أصًال من األصول أو األطر غري الـمنظورة اليت تأسَّست عليها العلوم اإلسالميَّة وعملت يف إطارها خاصَّة علـميَّ أصول الفقه والفقه. انظر: د. على 
.  81-80) ص 2004مجعة، الطريق إىل الرتاث اإلسالميِّ : مقدمات معرفيَّة ومداخل منهاجيَّة ( القاهرة: �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

ÐÔ ر العلواين (هرندن- فرجينيا: الـمعهد العالـميُّ للفكر ب- انظر: د. زينب العلواين، تطور الـمنهج الـمقاصديِّ عند الـمعاصرين: مدارسة َمَع الشيخ طه جا
 ، .  129-122 أيًضا: د. طه جابر العلواين، أفال يتدبرون القرآن، مرجع سابق، ص انظر. و27-23 م) ص 2012هـ- 1433اإلسالميِّ

ÐÕ  15- حول إشكاليَّة موضعة وتسكني القيم يف الـمنظومة الـمعرفيَّة اإلسالميَّة انظر: زينب العلواين، مرجع سابق، ص .
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الدكتور ربيع "العدل" باعتباره القيمة العليا يف النظام اإلسالميِّ اليت تتشكَُّل َوفْـًقا هلا سائر القيم وعلى رأِسها الْـُحرِّيَُّة 

والـمساواةُ . 

َوَقْد تـَبَـنَِّت الباحثُة هذا الرأَي لفرتٍة طويلٍة حىت أُتِيـَح هلا إجناُز هذا البحِث َعَمًال على القرآِن الكريـِم لتنتهَي  

القيمَة العليا في اإلسالِم ِهَي "الْـَحقُّ " الذي ُيَشكُِّل العدَل - على أهميَِّتهِ - بعًدا إىل فرضيٍَّة أُْخَرى قوامها أَنَّ 

الـمساواةِ ) هي قيٌم تابعٌة تنبُع معانيها والْـُحرِّيَِّة، و ودوَن هِذِه القيمِة فَِإنَّ سائَر القيِم (العدالِة، واحًدا ِمْن أبعاِدِه،

ها وحدوُدها من قيمِة الْـَحقِّ . ـوتعريفاتُ 

إذا كان التوحيُد والتزكيُة  إضافًة مهمًة لثالثيَِّة التوحيد والتزكية والعمران يألُ فراًغا كبريًا؛ ذلك أَنَُّه الْـَحقُّ وميثُل  

 (ما هدف التنظيم الفرديِّ والجماعيِّ الـمسلـم مثًال؟) فَِإنَّ الْـَحقَّ ُهَو إجابة : سؤال عنوالعمراُن هي اإلجابة

 لـم (ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ) أَنَّ اهللاَ ضمو�ا ويرتجم ذلك قناعة إسالميَّة ملسؤال كيف؟ (أي كيف يتم بناء هذا التنظيم؟)

نـَْيامهاتِ يـحدْد لنا الـم  بل القواعد الـمتعلقة بكيفيَّة إجنازها: فَِإْصالُح األمَِّة أو الناِس وإصالح ، فحسب يف هذه الدُّ

عقيدتـهـم وتعمري األرض قد يتم باالستبداِد َوَقْد يتمُّ بالْـَحقِّ ! وهذه هي اإلضافة الكبرية لـمفهوم الْـَحقِّ : كونه يقدم 

  أو الـمقاصد على حنو يرضى اخلالق ويـحقق مقاصد الدين؟مات ميكن إجناز تلك الـمهكيف سؤال  عناإلجابة

 

 :ثالثًا: االقترابات الـمناهجيَّة لتوليد األفكار من القرآن الكريـم 

إىل جانِب الـمنهاجيَّاِت العامَِّة للبحِث اإلسالميِّ فَِإنَّ القرآَن الكريـَم َلُه اقرتاباتُُه الـمنهاجيَُّة اخلاصَُّة يف التعامِل  

األساسيَّ للـمعرفةِ . ولقد كان االقرتاب  كونِِه التنزيَل اإلهليَّ والـمصدرَ لوضعيَِّتِه اخلاصَِّة يف الـمعرفيَِّة اإلسالميَِّة  باعتبارِ 

االقرتاباِت تعامًال َمَع القرآِن الكريـِم يف الرتاِث اإلسالميِّ فأنتج لنا تراثًا هائًال من  الفقهيُّ مبنهِجِه االستنباطيِّ أكثرَ 

38F ومن القواعد الـمتعلقة مبنهجيَِّة االستنباط والتخريج أو "أصول الفقه" من جانٍب آخرَ ،األحكاِم من جانبٍ 

ÐÖ . َمَع

                                                           
ÐÖ  يالحظ الدكتور طه العلواين أَنَُّه منذ عصر التابعني وأتباع التابعني انتشر تصوٌر بَِأنَّ أهم مقاصد القرآن وأغراضه ُهَو بيان األحكام الشرعيَّة ويعلق على -

نَّ األحكام وحدها ال يثُِّل ِإالَّ واحًدا من مقاصد القرآن وأهدافه، هناك مقاصد وأهداف ُأْخَرى خفتت عنها فَإِ ذلك بِأَنَّهُ : "مع صحة ذلك من بعض الوجوه 
ا سلطت جبملتها على األحكام". د. طه جابر العلواين، الوحدة البنائية للقرآن الـمجيد، مرجع سابق، ص  . 27-26األضواء ِألَ�َّ
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جبانب الفقه- تظلُّ هناك مناطُق فراٍغ كبرية  تطور العلوم والنظريَّات واألفكار يتجلى أمام مسلـمي هذا العصِر أَنَُّه -

 يقرتح النظريَّات والفلسفات إسالميٍّ " فكرٍ للتعامِل َمَع القرآِن الكريـِم لَـْم يـُْعَن با األوائُل؛ من أبرزِها إنتاُج "

االجتماعيَّة ورؤية العالـم عند الـمسلـمني استناًدا إىل دالئل وحجج تشري إليها الـمصادر العليا عند الـمسلـمني وعلى 

عن إدراكه يف  ُه ال يزاُل بـَْعُد يف مراحِل التأسيِس يف ِظلِّ قصوٍر كبريٍ ِإنَّ جتاه ميكُن القوُل ... َوُهَو ارأسها اخلطاُب القرآينُّ 

َها أعاله ميثُل التنزيُل القرآينُّ مصدرًا أساسّيا الستنباِط  الرتاِث اإلسالميِّ . وحبكِم نظريَِّة الـمعرفِة اإلسالميَِّة اليت َأَشْرنَا إِلَيـْ

مَّ تـحتاُج الدراساُت ـِمْن ثَ وَ لفكِر اإلسالميِّ َلِكنَُّه يـحتاُج إىل اقرتاباٍت وقواعَد خاصٍَّة تتسُق َمَع طبيعِتِه لتوليِد األفكارِ . ا

  نفسهها لدى الـمسلـمني الـمعاصرين إىل العناية بتأصيل اجلانِب الـمنهاجيِّ بالقدرـوالبحوُث الفكريَُّة اليت تتسُع جماالتُ 

الذي تـُْعَىن فيه بالتنظِري والتأصيِل للقضايا والـموضوعاِت والـمسائِل الفكريَّةِ . 

ترتيًبا على ما َسَبَق فَِإنَّ هذا البحِث الذي يقُع في ِمْنطََقِة "الفكريِّ " يقترُب ِمَن القرآِن الكريـِم من  

الـمنطلقاِت الـمنهجيَِّة التاليةِ : 

- اْلَوْحَدُة البنائيَُّة للقرآِن الكريـِم بمعنى َأنَّ القرآَن الكريـَم ُهَو جسٌد عضويٌّ واحٌد أو كما وصفه 1 

. 39FÑÍ علـماُء اإلسالِم بِأَنَُّه جملٌة واحدةٌ 

واقُع األمِر أَنَّ هناك يييزًا ُمِهّما يتعُني إدراُكُه يف مسألِة الوحدِة العضويَِّة للقرآِن الكريـِم بَني التعامِل َمَع القرآِن  

structure والقول بَِأنَّ له بنيًة ثابتًة مـحددًة وجامدًة ،الكريـِم كجملٍة واحدةٍ  40F

ÑÎ ِنَّ تعبَري اجلملِة الواحدِة الذي . إ

القرآَن الكريـَم كالجملِة في الكالِم يخبُر رسالًة، ورسالته متكاملة َن يشُري إىل أَنَّ ويستخِدُمُه العلـماُء الـمسلـم

                                                                                                                                                                                           
وترى الباحثة استطراًدا أَنَّ قضيَّة الفقه واألحكام يف اإلسالم هي أحد األنساق الفرعيَّة يف بنية الـمعرفة اإلسالميَّة وهي نسق له شروطه اليت من أهـمـها وجود 
، وهي ليست الْـحالَة األساسيَّةَ . ترى الباحثُة أَنَّ اإلسالَم يستهدف  مجاعة إسالميَّة مستقلة سياسّيا. لكن تلك هي جمرد حالة من حاالت الوجود اإلسالميِّ
اإلنساَن يف وجوِدِه الفرديِّ بشكٍل أساسيٍّ وليس األمم أو اجلماعات فقط؛ فعلى هذا الـمستوى الفرديِّ يكوُن اخللُق والْـِحَساُب واجلزاُء، أَمَّا اجلماعة فهي 

حالة دنيويَّة مصطنعة. ويظل الفرد الـمسلـم ُهَو النسَق اإلمياينَّ األساسيَّ سواء عاش يف مجاعة كافرة أو مؤمنة. 
ÑÍ  .د. طه جابر العلواين، الـمرجع السابق -
ÑÎ  الوحدة البنائيَّة للقرآِن الكريـمِ " فإنَّه لـم يركز يف : أَْن يشرَح الـمقصود به من لفظ البنائيَّة الوارد يف مقولة-رمحه اهللا- - حني أراد د. طه جابر العلواين" 

تعامل َمَع البنائيَِّة هنا كصفات عامَّة -وليس وصًفا مـحدًدا للكيان أو  و الـمظهر اهليكليِّ الـمـحدد الذي يتخذه القرآن َوِإنـََّماأمقصوده على "الشكل" 
النموذج القرآينِّ . استخدم الدكتور العلواين مفهوم "الوحدة البنائيَّة ياعتبارها تشري إىل خصائص اإلحكام والتماسك واالنسجام وهي ضد الضعف واالخرتاق 

. مثل هذا التناول ال يكفي لتغطية مفهوم البنية 14-13واالشتباه والتبعيض والتجزئة والتعدد يف التعامل َمَع القرآِن الكريـمِ . انظر: الـمرجع السابق، ص 
ككياٍن شكليٍّ مـحدد الذي نعنيه يف هذا الـمقام. 
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. كما يعين أَنَّ البحَث عن إجابٍة شافيٍة ألي موضوع يُعرُض على القرآِن األركان من حيث الـمقدماُت والنتائجُ 

الكريـِم ال ميكُن أَْن يتـحقَق ِإالَّ بقراءِة القرآِن ُكلِِّه من أوله إىل آخر سورة فيه. 

هذا عن وصف القرآن بِأَنَُّه "مجلة واحدة". فهل يعين ذلك الوصف بَِأنَّ القرآَن يقدُم بنية واحدة ثابتة؟ ال  

َشكَّ أَنَّ القرآَن الكريـَم يـحمُل رؤيته النهائيََّة اليت تنبثُق من َعالقاٍت مـحددٍة لقضاياه العقديَِّة والشرعيَِّة، غَري أَنَّ طبيعَة 

(َجلَّ النظِم القرآينِّ اليت تقوُم على انتشاِر وتوزع قضايا الـمنظور اإلسالميِّ من أول القرآن إىل آخرِِه تشي بَِأنَّ اخلالَق 

 قد احتفظ بتلك البنيِة الثابتة اليت تـحوي اإلجاباِت النهائيََّة واألخريَة لكلِّ القضايا يف علـمه حىت "يوم الفصل"، َوَعال)

 اليت تفتـح الباب البنية الكامنة والـمرنةوقدم يف سياق ابتالء اخللق تركيًبا وبناء للقرآِن الكريـِم يقوم على مفهوم 

الـمفتوحة جماًال هائًال لتـحفيز الـمسلـمني  لقد جعل الشارع من تلك البنية القرآنيَّة الـمرنة أو... الجتهادات الـمؤمنني

من كل العصور على االجتهاد الكتشاف مراد اخلالق ومقصوده وبذل اجلهد يف البحث عن حلول من لدن الكتاب 

الـمنزل لـمشكالتـهـم وللـمسائل اليت تطرحها أزمنتـهـم. والْـَحاِصُل أَنَّ ما يقدُمُه الـمسلـمون يف ُكلِّ عصٍر من تصوراٍت 

لـمراِد القرآِن ومواِقِفِه ِإنـََّما هي "افرتاضاٌت أو اقرتاحاٌت لبنيِة القرآنِ "، وهي بىن مؤقتة ُمتصورة لـما يريده اخلالق وليس 

هي طرح زمنيٌّ القول الفصل واإلجابات النهائيَّة للخالق على مشكالت اإلنسان. فالبنية كمنتج فكريٍّ إنساينٍّ 

  َلِكنَّها ِكياٌن غُري خالٍد؛ َفَمَع تغريُِّ تاريخيٌّ يقدم رؤية وترتيًبا مـحدًدا لِـْلـَحَقاِئِق، وهي ضرورٌة لكلِّ زماٍن ومكاٍن،

األفهاِم والرؤي والطروِح وتراكِم اخلرباِت اإلنسانيَِّة تتغُري البىن اليت ترتجُم أفهاَم الناِس للقرآِن الكريـِم، وتعكس كل منها 

 اقراءات تارخييَّة للقرآن تدمج بني اخلربة التارخييَّة والشخصيَّة ألصحابا وقراءة النص الـمقدس فتنتج طرًحا نسيبّ 

اجتهاديّا غَري مقدٍس يستجيُب لواقع بعينه. 

كما ذكرنا سلًفا- تكتسُب خصائصها من ترتيب معني على أساس الـموضوعات والقضايا اليت  نَّ البنية - إِ 

تتبايُن من زمٍن إىل زمنٍ . وإذا افرتضنا أَنَّ النصَّ الـمقدَس يقدُم بنيَتُه الثابتَة فهذا يعين أَنَُّه يفرض ترتيًبا مقدًسا، َوِمْن ثَـمَّ 

تصبُح إجاباتُُه على القضايا -مع تباين التعقيدات والـمدخالت واالعتبارات من زمن آلخر- تصبُح إجاباٍت �ائيًَّة 

 َوتـُْلِغي قضيََّة التفكُِّر ، ياًما باَب االجتهاِد أماَم الـمسلـمَني يف ُكلِّ العصوِر للبحثِ ْغِلقُ مقدسًة تتجاوُز العصوَر َوتُ 

ة مـحددة يصبح القرآن كلُُّه بقضاياه العقديَِّة واألخالقيَِّة أقرب ما توالتدبُّرِ . وعليه فَِإنَُّه يف حاِل اذاِذ القرآِن بنية ثاب

ختياَر بناِء القرآِن الكريـِم على انَّ إِ يكون إىل آيات التشريع القطعيَّة اليت ال جمال لالجتهاد فيها وال إلعمال النظر. 
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غري طريقة البنية اجلامدة قد جنب اخلطاَب القرآينَّ ُكلَّ ما سبق، وهيأ له إمكانيًَّة هائلًة لعبوِر الزماِن والـمكانِ . 

فيما عدا الْـحدوَد والتشريعاِت الواضحةَ -  فالقضايا واإلجاباُت تتوزُع على طوِل القرآِن َوَعْرِضِه ويفتـُح هذا الباب -

الجتهاِد العلـماِء ُكلٌّ َحَسَب ُجْهِدِه وجهاِدِه وفتوحاِت اخلالِق عليِه وظروِف ومـحدداِت زمانِِه، كما يفسُح الـمجاُل 

لفكرة الزمن والعصور وتراكم واختالف اخلربات؛ فـََقْد يـَْعِجُز عصٌر َعِن استقباِل وتفسِري آياٍت معينٍة بينما تصبُح تلك 

اآلياُت حلوًال جوهريًَّة لقضايا عصٍر آخرَ . َوَقْد َيْستَـْقِبُل الـمسلـموَن يف زماٍن معٍني آياٍت بعينها على حنو يناسُب 

هذه  الفكريِّ ِإنـََّما ُهَو نتاج ِخْصبِ ـَوالْ  الثراء هذا مثلمعرفتَـُهـْم وإدراَكُهْم وخيتلُف التفسُري واإلدراُك يف زمان آخرَ . 

 النهائيِّ  وترتيبه النهائيَّة البنية يف الـممثل بسره مـحتفظًا يظل الكريـم القرآن الـمرنة يف القرآِن الكريـمِ . لكن البنيويَّة

 يوم يف للخلق تتكشف اليت واآلخرة الغيبِ  وأسرارِ  الْـَحَقاِئقِ  ِمنَ  تـَُعدُّ  اليت النهائيَّة وتفسرياته والـمبادئ القيم لـمنظومة

 والـمناهج والغايات الـمقصود كشف أجل من الـمجتهدينَ  الجتهاداتِ  وباعثًا مـحرًكا االنفتاح هذا الدينونة. ويظل

 يف حظوظهم وتوفيقهم تفاوت برغم ألصحابا ادعاءات جمرد تظل واالجتهادات اجلهود تلك القرآنيَّة. بـَْيَد أَنَّ كل

نَّ غياَب اجلموِد البنيويِّ عن بناء القرآِن الكريـِم ُهَو أحُد أسراِر حيويَِّتِه إِ الْـحقيقية.  اإلهليَّة البنية من االقرتاب مدى

مَّ أحُد معجزاتِهِ . ـوخلوِدِه وقابليَِّتِه للتعامِل َمَع متغرياِت الدهِر يف الكوِن والبشِر، َوُهَو ِمْن ثَ 

 القيميِّ  ولـموِقِعهِ  قرآينٍّ مـحوريٍّ (الْـَحقُّ ) لـمفهوم قراءة عادةإ من تتضمُنهُ  مبا البحثُ  يقدُمها اليت األطروحةَ نَّ إِ 

 النصِّ  من توليُدها ميكنُ  اليت الالمـحدودةِ  البىن من  تناوٌل جزئيٌّ لبنيةٍ  هوالقرآنيَِّة الكليَِّة ِإنـََّما الرؤيةِ  يف والتنظيميِّ 

فكريٍّ َمَع القرآنِ .  تعامل عليها أي ينطوي القرآينِّ واليت

 نظامٍ  ؛ َوأَنَُّه َمَع ُكلِّ األفكارِ  لترتيبِ يكوُن ِمْن ِخالِل نظاٍم معٍني  البنيةِ  تشكيلَ لقد َسَبَق أَْن أشرنا إىل أَنَّ  

 أصغرها أو الوحدات ؛متدرجةٍ  وحداتٍ  من البناءُ  هذا خمتلفةٍ . ويتكَّونُ  بنيةٍ  تشكيلُ  يتمُّ   نفسهااألفكارِ  لرتتيبِ  خمتلفٍ 

الـمقوالت أو الـمفاهيم ورصد َعالقاتا تتشكَُّل  مث من تركيبالـمفاهيم، قرب إىل اللبنات ُهَو أ هي اليت األساسيَّة

ىن الـمنظورات والرؤى. باخلربيَّة، وأخريًا من تركيب القضايا ت لَُغِويّا باجلملة عنها يعربُ   اليتالقضايا
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 في بناِء وتـحديِد مفهوِم الْـَحقِّ في الخطاِب القرآنيِّ اعتمدَ  البحثُ  هذا اعتمدَ يف هذا اإلطاِر فـََقْد  

41F:كاآلتي ستراتيجيَّةً إ

ÑÏ 

 والـمساندة. والـمقابلة الـمتداخلة الـمفاهيم به: الـمرتبطة والـمفاهيم قُّ "الْـحَ " الـمركزيِّ  الـمفهوم * تـحديد 

 صلةِ ال ذاتَ  الفرعيَّةَ  والـمفاهيمَ  الـمفهوَم الرئيَس (الْـَحقَّ ) تناولتِ  القرآنيَِّة (اآلياتِ ) اليت * مجع كافََّة الوحداتِ  

 الـمصطلح. وأ اللفظ دون بالـمعىن الـمفهوم تتناول اليت اآليات وأحيانًا

 الـمختلفة. واستخداماتِهِ  سياقاتِهِ  القرآينِّ يف الـمصطلحِ  َوْفقَ  اً يرتفس الـمفهوم تفسري * مـحاولة 

َعالقاِت فكرِة الْـَحقِّ بغيرَِها ِمَن بالـمفهوم واليت تتناوُل  الـمتعلقة الـمفهوِم َكَوْحَدٍة إىل األفكار من * االنتقال 

 والدينيَّة االجتماعيَّة  تلك القضايا:مبعىن آخر األفكاِر كما َطَرَحَها القرآُن الكريـُم َونَاَقَش الـمفهوَم يف سياِقها،

 مجعويتم ذلك ِمْن ِخالِل آخر  بشكل أو ِمْن ِخالِهلا نوقش حوله أو دارت اليت اشتبكت َمَع الـمفهوم أو واألخالقيَّة

 القرآنيَّة الـمتعلقة بأبعاد argumentاألطروحات  وإمجاًال  النهاية يف ينتج ما ، وهذاوترتيبها وتصنيفها القضايا هذه

 .الْـَحقِّ  موضوع

 "رؤية" أو "منظور"* استقراء الرؤى والـمنظورات القرآنيَّة األمشل من تركيب تلك الطروحات وصوًال إىل  

قرآينٍّ . 

 كوحدٍة صعوًدا إىل مستوى الكلـمة / الـمفهوموهكذا يتـحرُك التفاعُل الفكريُّ َمَع القرآِن الكريـِم من مستوى  

 االجتهاد الفكريِّ .. وينبين هذا التعامل على الرؤيِة أو الـمنظورِ  ومنها إىل األطروحة / الفكرة وصوًال إىل القضيَّةِ 

 :- االجتهاد الفكري2 

                                                           
ÑÏ ا ذا ويف كثري من األحيان تقتضي خطًة أو خمططً ،- َأْضَحْت قضيَُّة بناِء الـمفهوم يف الدراسات العلـميَِّة الـمعاصرة عمليًَّة شديدَة الرتكيِب والصعوبة 

خطواٍت وعمليَّات مـحددة لتفكيك وبناء الـمفهوم، وتزداد العمليَّة صعوبة وخطورة إذا كانت تنطوي على نوع من النقد الثقايفِّ لالفرتاضات والتـحيزات 
حول ...الضمنيَّة يف مفاهيم نشأت يف ثقافات ُأْخَرى وصدرت للثقافة الـمـحليَّة حبيث أصبحت تلك الـمفاهيم جزًءا من عمليَّة اجلدال الدائر بني الثقافات

مساعيل إ انظر: د. على مجعة مـحمد ود. سيف الدين عبد الفتاح ،هذا الـموضوع وما يتعلق بتـحليل ونقد العديد من الـمفاهيم العولـميَّة السائدة والنافذة
 ،  وما 314 م) ص 1998هـ -1418(إشراف)، بناء الـمفاهيم: دراسة معرفيَّة ومناذج تطبيقيَّة - اجلزء الثاين (القاهرة: الـمعهد العالـميُّ للفكر اإلسالميِّ

بعدها. 
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مفهوم "االجتهاد الفكري" كآليٍَّة للتعامل َمَع القرآِن الكريـِم موضوعها قضايا اإلنسان ومهومه  يبدو 

آليَّاِت  سوى اليت لـم تعرفْ  اإلسالميَّة الـمعرفة بنية ىعل مستـحدثًا  يبدو مفهوًما غريًبا ومنطًا،االجتماعيَّة والثقافيَّة

مَّ ِمْنطََقُة فراٍغ هائلة بني ـالكالم، بينما ظلت ثَ  وقضايا العقيدة اليت تناوهلا علـم التفسِري واستنباِط األحكاِم الفقهيَّةِ 

"علوم القرآن" والقضايا االجتماعيَّة واإلنسانيَّة للـمجتمع. وال يرجع ذلك إىل ضعف الْـحضارة اإلسالميَّة يف جمال 

 وسيادِة فكرِة أَنَّ هذا التعامَل ينبغي ، بل يرجع إىل الورع والتـحسِب الشديِد يف التعامِل َمَع القرآِن الكريـمِ ،إنتاج الفكر

اليت هي جزٌء  بُدَّ من تقليِل اخلالفاِت ووجهاِت النظِر اخلالفيَِّة - أَْن يلتمَس ما يريُدُه القرآُن ال ما يريُدُه الناُس، َوأَنَُّه ال

ا تتعلُق بفكرة ؛ال يتجزأُ ِمَن الفكرِ - عنَد التعرُِّض للقرآنِ . من هذا الـمنطلِق كان علـما التفسري والفقه أهمَّ العلومِ   ِألَ�َّ

 تلك فالواقع أَنَّ أغلب نَّ تلك الغايَة تتجاوُز واقعّيا قدرات البشر؛فإِ الكشف عن مراد اهللا. ورغم سالمة الـمقصد 

 االجتهاد من  نوًعا-معه تتعامل الذي الـمقدس بالنص ربطها ومـحاوالت النفي رغم تـَُعدُّ - آخر أو بشكل العلوم

ا نتاجُ ؛الفكريِّ   ،األيديولوجيَّةُ  حنيازاتها وله وتارخيّيا، ثقافّيا منوذًجا يـحملُ  بشريٍّ  وعقلٍ  الـمقدسِ  النصِّ  بنيَ  تفاعلٍ   ِألَ�َّ

بيسر.  هاـإثباتُ  نقديٍّ  حبثٍ  أي على يسهل خصيصة وهي تفسرياً  فقًها أو كان فكريّا وإن اجتهاًدا َوِمْن ثَـمَّ ُهَو ينتج

 استعانت اليت ومنهجيَّاتِهِ  تقنياته حبكم خاصَّةً  للفكرِ  الكالم ُهَو األقربَ  علـم يبدو التقنيَّةِ  الناحية ومن فَِإنَّهُ  ذلك رغم

 اليت الـمذهبيَّة الـمآالت نتيجة الفكريِّ  التعريفِ  عن الكالم يتجاىف جزئّيا علـم الفلسفة. لكن ومنهاجيَّاتِ  بالـمنطقِ 

 التعبري.  جازِإنْ بالفرق السياسيَّة  انتهى إليها وارتباطه

االجتهاِد  بابِ  من استئناِف قضيَِّة االجتهادِ  أمامَ  البابَ  الفكِر اإلسالميِّ يفتـحُ  جمالِ  يف الفراغِ  نَّ جانبَ  إِ 

الـمشكالت  مواجهة يف بواجباتـهـم القيام عن العصر علـماء وترددِ  نكوصِ  ِظلِّ  يف خاصَّةً  الفقهيِّ ) الفكريِّ (ال

 اإلشارة إىل ضرورة هنا شديدة التعقيد واليت تتجاوز قدرات الـمنهج القانوينِّ . تبقىالاالجتماعيَّة والثقافيَّة الـمعاصرة 

فائِق  طابَعٍ  اذ قانونًا ا شرعيًَّة أومأحكا الفقهيُّ ينتجُ  ؛ فاالجتهادُ والفكريِّ  االجتهاد الفقهيِّ  بين الفارق استيعاب

 َأيَّ  تـحمل ال خالفيَّةٌ  آراءٌ  فهو الفكريُّ  االجتهادُ  ا" أَمَّاموحرا حالًال ج "ينت نَّهُ إِ  :آخر مبعىن بالشرع، الرتباطه اإللزامِ 

 األفكار. لتوليد الوحيدةُ  الطريقةُ  هي هذه ِألَنَّ  ؛والخالف النقد تستدعي أو مقدس، ِإنـََّما هي أفكار ملزم طاَبعٍ 
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  َأنَّ صفةىبمعن ؛الْـُحرِّيَِّة وااللتزامِ  بينَ  تجمعُ  فكريٍّ  تفاعل الفكريَّ اإلسالميَّ ُهَو عمليَّة نَّ االجتهادَ  إِ 

 تلك عدا فيما بينما تمارس الْـحريَّة الفكريَّة اإلسالميَّة، الثوابت في إطار التـحرك :ببساطة تعني اإلسالميَّة

الفكريَّة.  العمليَّات من وخالفه النماذج واستنباط التأويل عمليَّات وفي ،الثوابت

 عندما باحثٍ  نَّ ُكلَّ إِ َوِمَن األمهيَِّة مبكاٍن هنا تأكيد طابع النسبيَّة والذاتيَّة اليت تنتج عن االستنباط الفكريِّ .  

 للقرآنِ  اخلاصَّةِ  قراءته عن تعرب به خاصَّة بنية ملتمًسا الرؤيَة القرآنيََّة يف موضوع معني ِإنـََّما يقدم يف القرآنِ  يتدبـَّرُ 

من البىن االجتهاديَّة بتعدد  ا�ائيّ  ال يـحتمل - كما سبق القول- عدًدا الكريـمُ  فالقرآنُ   ولذا؛وَعالقاتِهِ  وأولويَّاتِهِ 

 فيها يقوم انتقائيَّة يقوم على قراءة  سطحيَّة وبعضهاانطباعيَّة قراءات على تقوم قد البىنه هذ بعض الباحثني فيه؛

وأهدافه (وتنتمي القراءات األيديولوجيَّة والـمذهبيَّة هلذا الصنف). ولكن أهم القراءات  القرآن لغاياته بتطويع الباحث

 اليت تتسم عادة بالرغبة االستكشافيَّة تلك القراءُة ِهيَ والبىن الفكريَّة على اإلطالق وأكثرها قربًا للـمفهوم اإلسالميِّ 

يف معرفة موقف القرآن من قضيَّة أو قضايا اجتماعيَّة أو ثقافيَّة مطروحة أو على األقل التعرُّف على قواعد النظر فيها، 

 وتزداد هذه البىن قيمة بتبين منهجيَّة منظمة للقراءة.

 الْـَحقِّ وأخريًا فَِإنَُّه عمًال مبفهوم أَنَّ "القرآن الكريـم مجلة واحدة" فـََقْد ُعِنَيْت َهِذِه الدراسُة بالبحِث عن مفهوِم  

بَني دفيت الـمصحِف الشريِف وأدى ذلك إىل تعميِق الـمفهوِم وتـحديِد أبعاِدِه وإثرائِِه بشدٍة انطالقًا من فكرة أَنَّ آياِت 

غالًبا نـَْفَسَها َوِإنـََّما تكتسُب يف كل مرة دالالٍت جديدًة تكتسُب من السياقاِت الـمختلفِة  القرآِن الكريـِم ال تكررُ 

لالستخدامِ . أَمَّا الوحدة واالتساق القرآين فيربز يف منهجيَّة البحِث الـموضوعيِّ الذي يركُز على قضيٍَّة بعيِنها عَرب سوِر 

ُقلُنا إىل العنصرين  القرآِن الكريـِم فيتجلى له يف النهايِة نوٌع من االكتمال يف الـمعاجلة وتكامل األبعاد. وهذا ما يـَنـْ

التاليني يف منهجيَِّة قراءِة القرآنِ . 

 :- مدخل التصنيف الـموضوعيِّ 3 

يشُري الدكتوُر طه العلواين إىل هذا الـمدخل ويؤصُل له ضمَن مداخِل القراءِة والتدبُِّر يف القرآِن الكريـمِ . َوُهَو  

على تلك  أَْن يـحدَد الباحُث موضوًعا بعيِنِه مث يشرُع يف قراءِة القرآِن ُكلِِّه حبثًا عن موقِفِه من هذا الـموضوِع غري مقتصر
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اآليات اليت ورد با هذا اللفُظ أو الـمفهوُم حىت ال يسقَط الباحُث يف عمليَِّة التجزئِة اليت سقَط فيها "بعض أولئك 

42Fالذين تتبعوا آياٍت معينًة واقتطعوها من سياِقها فتخبطوا يف عمليَِّة فـَْهِمها أو الوصول إىل معانيها"

ÑÐ. 

 فـََقْد بدأت قراءة القرآن حبثًا عن ،َوَقْد َأْسَهَم هذا النهُج يف القراءِة يف إحداِث تـحوالٍت حامسٍة يف اْلَبْحثِ  

 واستغرق األمر قراءًة كاملًة للقرآِن للتوصُِّل إىل نقطِة تـحوٍل فارقٍة ِهَي أَنَّ ،مفهوم "العدل" أو العدالة يف اإلسالم

 َوِإنـََّما هناك مفاهيُم الْـَحقِّ َواْلِقْسِط كمفاهيَم ،البحَث َعِن العدِل َوْحَدُه ككلـمٍة مفتاحيٍة أو مفهوٍم قرآينٍّ ال تكفي

طاِق البحِث حنو مفاهيَم وكلـماٍت مفتاحيٍَّة أُْخَرى أو نبُدَّ ِمْن توسيِع  مرادفٍة -كما بدا يل األمُر آنذاك- َوِمْن ثَـمَّ ال

شبكة من الـمفاهيم الـمتصلة بالـموضوع. 

 َوِهَي أَنَّ مفهوَم الْـَحقِّ ليس ،َجلَّْت يل حقائُق جديدٌة نقلِت الـموضوَع نقلًة نوعيًَّة أخرىـويف قراءٍة ثانيٍة تَ  

 بل ُهَو إطاٌر حاٍو أكرب وأمشل يستوعُب مفهوَم العدِل َمَع مفاهيَم أخرى، كما أَنَّ الـمفهوَم ال ،مرادفًا لـمفهوِم العدلِ 

 الـمفاهيم الـموجبة (مثل الْـَحقِّ والعدِل َواْلِقْسِط وغريها) َوِإنـَّما يَـِجُب : أي؛ميكُن حبثُُه فقط ِمْن ِخالِل اإلثبات َوْحَدهُ 

 وكانت هذه نتائج القراءة الثانية."... الباطلِ " "الظلـمِ " و: مثلُ ؛حبثُُه أيًضا ِمْن ِخالِل الـمفاهيِم العكسيَِّة السالبِة أيًضا

ليه الدكتور إيف القراءة الثالثة للبحث يف معاين الْـَحقِّ وسياقاتِِه تكشفْت للباحثِة حقيقٌة ثالثٌة تؤكُد ما أشار  

 َوِهَي أَنَُّه ليس بالضرورة أَْن يَرَِد لفُظ الْـَحقِّ يف مجلٍة قرآنيٍَّة ليكوَن َأَال العلواين من لزوم القراءة الشاملِة للقرآِن الكريـِم؛ 

؛ فـََقْد ثـََبَت أَنَّ العديَد من آياِت القرآِن اليت لَـْم يَرِْد با لفُظ الْـَحقِّ كانت آياٍت مركزيًَّة شارحًة ـثَ  مَّ تناول لـمفهوم الْـَحقِّ

 بل ال تكاُد ،اً مـحوريّا مركزيّا من مفاهيِم القرآِن الكريـِم يتخلُل الكثَري من آياتِِه وسورِهِ ملـمعانيِه وأبعاِدِه بوصِفِه مفهو

ذلو سورٌة من تناُولِهِ . 

 :- تفسيُر القرآِن بالقرآنِ 4 

 تفسَري القرآِن ُهَو العمليَُّة الْـحيويَُّة يف أي تعامٍل معه سواء ألغراض إنتاج العلـم أو حىت للذكر؛ ِألَنَّ التفسَري يعين ِإنَّ 

تـحديَد الـمـحتوى الداليلِّ للنصِّ مبا يرتتب عليه من بناء القناعات أو استنباط األحكام. ويقف الـمتعامل َمَع 

                                                           
ÑÐ 139 اْلَوْحَدُة البنائيَُّة للقرآِن الكريـِم، مرجع سابق، ص ،- د. طه جابر العلواين .
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ُ طرُحها بكل صراحة دوَن  تفسريات القرآن الكريـم خاصَّة يف هذا العصر أمام العديد من اإلشكاليَّاِت اليت يتعنيَّ

َوَجلٍ : 

: ويطرح ذلك العديد من اإلشكاليَّات مشكلة التعامل َمَع التفسيرات الـمشهورة للقرآِن الكريـمِ  أ- 

أخطرها قضيَّة االستالب الثقايفِّ والزمكاينِّ أو التارخييِّ للرتاث. وهذه مشكلة ال تقتصر على  للباحث الـمعاصر

 الفقِه وعلـِم الكالِم وخالِفهِ . وتنتج : مثل؛ بل َمَع جممِل الـمنتِج الرتاثيِّ ،التعامل َمَع التفسريات الرتاثيَّة فحسب

خاصَّة القراءة الـمكثفة- من خضوع ال واٍع من قبل - هذه الـمشكلة عن حقيقة ما يتمخض عن قراءة الرتاث 

 بل رمبا تكون ، وموضوعات لـم تـَُعْد ذاَت أولويٍَّة يف هذا العصر،نقضتاالقارئ أو الباحث ألسر ثقافات تارخييَّة 

قد فقدت جدواها وصالحيَّتها يف الوجود. ويؤدي االعتماد الـمطلق على الـمداخل الرتاثيَّة يف التفسري إىل 

ضايا تارخييٍَّة وثقافيٍَّة قاستالب الباحث الـمعاصر من قضايا عصره الـملحة وخلق وعي جديد يتمـحور حول 

وال ... سادت يف زمن وضع تلك التفسريات يف مقابل تغييبه عن زمنه ونزعه عن الـمشكالت الـملحة لعصره

 َقْدٍر هائٍل ِمَن التشويِه يتمثَُّل إِلْـَحاقِ َشكَّ أَنَّ تلك العمليََّة اليت يتعرض هلا الكثريون من دارسي الرتاث تؤدي إىل 

َها كتُب الرتاثِ   وانصرافه عن القضايا الـمختلفة نوعّيا اليت ،يف ارتباِط الباِحِث وخضوِعِه التامِّ للقضايا اليت َطَرَحتـْ

ولعلَّ هذا االستالَب النفسيَّ والفكريَّ ميثُِّل أحَد أسباِب ...  هلاوا الرتاثيون لـم يتعرضما دامَحاٍح بِـِإلْـيطرحها زمانه 

جنوِح الباحثَني يف الشرِع من أبناِء التياراِت اإلسالميَِّة الـمعاصرِة إىل ما ُيَسمَّى بالـماضويَِّة اليت تنتج ظواهر التكفري 

 والتطرُِّف ضد عصرِِهْم بَِأْسرِهِ .

إن صح التعبري- تفرض علينا التصدي لقضيَّة مهمة هي  نَّ مواجهة هذه الظاهرة الـمرضيَّة - إِ 

خاصًَّة الفقهيَّ  نَّ الرتاَث -إِ  ِممَّ يتكوُن الرتاُث؟ : سؤال فحواه عنتـحليل ماهية الرتاث أو اإلجابة

 واحدٍ : النوع األول آنٍ والتفسرييَّ - يعين أَنَّ الباحَث الـمعاصَر يتعامُل َمَع مكونني أو نوعني من النصوِص يف 

 ، والثاين تارخييٌّ  وعلماؤهم َوُهَو الـمصدر الذي يغرف منه باحثو السلف،ثابت ومقدس َوُهَو القرآُن الكريـمُ 

 ويتمثَُّل يف اجتهاِد علـماِء السلِف يف تفسريِِهْم لِلنَّصِّ الْـُمَقدَِّس أو االستنباِط منه، َوُهَو ،ثقايفٌّ - نسيبٌّ  -

اجتهاٌد يتمُّ يف إطار وحدود مدركاتـهـم وخرباتـهـم الشخصيَّة وسياقهم الثقايفِّ واالجتماعيِّ واالقتصاديِّ 

م ليسوا آهلةً . َوَقْد يُثُري الناقد هلذا الرأي قضايا خالفيَّة أو جدليَّة؛والتارخييِّ الذي ال ميكُن هلم جتاوزُهُ   ؛ ِألَ�َّ

 فضًال ، َوأَنَّ بعَض قضايا اإلنساِن ال تتغُري بتغِري الزماِن والـمكانِ  وجتردهم، علـماء السلف الصا ة نزاه:مثل
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 ذلك ال يستبعد تداخل ِإنَّ  ججومع اعتبار كل تلك ا .اخل.. عن ثبات وقداسة النصِّ الذي يعملون عليه

 والدليلالـمؤثرات الثقافيَّة والتارخييَّة وأحيانًا األيديولوجيَّة والشخصيَّة يف عمليَّة التفسري وصعوبة عزهلا جانًبا. 

 الرجوع إىل التفسريات اليت �جت منهًجا يقوم على تفسري القرآن بالـمرويَّات والسنن  هوعلى ذلك مثًال 

 حيث جلأ أصحاب هذا النهج من أجل تغطية كل آيات القرآن إىل االستعانة بآثار وروايات ،واآلثار

تفسري ابن كثري منوذًجا-  - . ويالحظ القارئ العاديُّ كيف ملئت تلك التفسرياتينالصحابة والتابع

ينطبق هذا ِبَدْورِِه على روايات أصحاب الـمذاهب الكالميَّة ، وبالغريب والشاذ وبكثري من اإلسرائيليَّات

 وغريهم.

 :واالصطالحِ  اللغةِ  بين القرآنِ  تفسير اللَُّغِويِّ والـمعجميِّ أللفاظِ مشكالت ال ب- 

 اللغة يف اإلجادة معيار يـحددون الفقهِ  أصولِ  فعلـماءُ  ،هائلٍ  جديلٍّ  بطابَعٍ  واللغةِ  القرآنِ  بنيَ  العالقةُ  تتسمُ  

للتعامل َمَع  اللغويَّة اإلجادة اعتبار ضرورة خل. ورغمإ اً دواجتهااً تفسرياً وفقه للتعامل َمَع القرآنِ  الضروريَّة الـمعايري ضمن

 عمًقا أكثرَ  تـحتاُج إىل تـحليلٍ  الكريـمِ  والقرآنِ  العربيَّةِ  اللغةِ  بنيَ  نَّ العالقةَ إال أِ وبالغة  فصاحة العربيَّة اللغة نصوص أكثر

جديلٍّ .  منظورٍ  من

 هذه القرآينِّ، بينما تـحملُ  اللَّْفظِ  مدلوالتِ  لتـحديدِ  ضرورةٌ  اللَُّغِويَّةِ  يرى كثريون أَنَّ الرجوَع إىل الـمعاجمِ  

: أول هذه اإلشكاالت أَنَّ اشرتاَط التعرُِّف على النصِّ القرآينِّ عرب وسيط الـمعاجم ىكرب ها إشكاالتٍ ـذاتِ  يف الـمقولةُ 

 هاـومشكالتِ  هاـواحنيازاتِ  مبضاِميِنها العربيَّةِ  اللغةِ  لـمنظومةِ  التوجُّهِ  القرآينِّ العالـميِّ  النصِّ  ْخَضاعَ إِ اللَُّغِويَِّة يعين بشكٍل ما 

 يثُِّل مرجعاً  العربيَّةِ  اللغةِ  معاجمَ  العربيَِّة الـمـحليَّةِ . ومن جانٍب آخَر فَِإنَُّه يصعُب القوُل بَِأنَّ  الثقافةِ  ِمنَ  النابعةِ  الثقافيَّةِ 

 وقواعدها- تسجيلها مبعىن - مأسستها يت قد العربيَّة ذلك أَنَّ اللغة ؛الكريـم القرآن ألفاظ مدلوالت لَِفْهمِ  مـحايًدا

الـمعاين  ىعل اعتمدت نفَسها الـمعاجمَ  َوأَنَّ ، القرآنيَّة واخلادمة للقرآن العلوم إنشاء إطار ويف ،الكريـم القرآن نزول بعد

43Fاأللفاظ معاين تـحديد يف القرآنيَِّة كثرياً  االصطالحيَّةِ 

ÑÑ، فيصبح ،كمرجع حياديـََّتها الـمعاجم تلك يفقد ذاته يف وهذا 

االلتفات.  بعيب البعض يسميه مبا الرجوع إليها مشوبًا

                                                           
ÑÑ : ِ125/ 1 مرجع سابق، ص  فصل الْـَحقِّ يف: الراغب األصفهاين،- انظر على سبيل الـمثال ال الْـَحْصر. 
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الكريـِم وعدم القدرة على االستغناء َعْنُه  لقرآنِ ل اللغويِّ  اللجوِء إىل التفسريِ  حتميَّةِ  رغمَ  نَّهُ أَ  الباحثةُ  وترى 

 ألنَّ الـمدخل اللَُّغِويَّ ؛بالنسبة للباحثني عن األفكار يبدو هذا الـمدخل قليل الغناء مـحدود األثر؛ إال أِنَُّه كبدايةٍ 

وال تسهم كثريًا يف ... بطبيعته يقدم حالة من التنوُّع والتعدد والتكاثر يف الـمعاين اليت تشتت الذهن أكثر مما تنظمه

 تطوير األفكار أو يف تـحليل التصورات وتركيبها.  يفدعم التصور البنيويِّ أو

 بمعنى القرآنِ  أللفاظِ  االصطالحيِّ  التفسيراللجوء إىل  ِبَدْورَِها القرآينِّ تـحتِّمُ  النَّصِّ  من هنا فَِإنَّ خصوصيَّةَ  

َمَها التي الخاصَّةِ  النظِر إلى التعريفاتِ  َِهِ  نُ آالقر َقدَّ 44Fالشديدةِ  ألهميَِّتها اصطالحيٍّ  بشكلٍ  أللفا

ÑÒ َّتعريفَ  . ولعل 

 الدَّالالتِ  عن بشدة تتسع الكريـمُ  القرآنُ  قدمها اليت نَّ الدَّالالتِ إِ ذلك، حيث  ىعل دليلٍ  الْـَحقِّ ُهَو أبلغُ  مفهومِ 

اللَُّغِويَّةِ .  الـمعجميَّةِ 

 :منهجيَّة البحث في تأويل الـمعاني والوصول للدالالت 

ال تعين اإلشكاليَّات السابقة لتفسري القرآن الكريـم من مداخل كتب التفسري أو الـمعاجم اللغويَّة هجر تراث  

جراءات احرتازيَّة إ َوِإنـََّما يقتضي ذلك اتباع ، فكما أَنَّ به العديَد من الـمثالب فَِإنَّ به الكثري من الذخائر،األمَّة

 ومن أهم تلك اإلجراءات: ؛ومنهاجيَّة لتـحييد نقاط الضعف وإشكاالت الرتاث ما أمكن

 ألي تأثري ثقايفٍّ لنص ذعانِ  دوِن اإل من أَْن يبدأَ الباحُث قراءة القرآن: أي؛بالقراءة البريئةأمهيَّة البدء  - 

َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر ﴿ خماطًبا الـمؤمنني على العموم )تعاىل(موازٍ . وتستند هذه القراءة الربيئة إىل قوله 

 ،. وال يشوب براءة هذه القراءة االستعانة بالـمعاجم اللَُّغِويَِّة لطابَِعَها التجزيئيِّ ]17 [القمر: ﴾فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ 

ولكن يشوبا الرجوع إىل البىن واخلطابات التأويليَّة الـموازية مثل كتب التفسري. والواقُع أَنَّ القراءة الربيئة هي مناط 

ا يكُِّن القارَئ ِمَن التعرُِّض للنصِّ والتعرف عليه كما نزل دون يلٍّ أو تـحوير لـمعانيه ودالالته ؛االجتهاد  ِألَ�َّ

                                                           
ÑÒ  -انظر ما صلةٍ  القرآينِّ َمَع وجودِ  الـمصطلح عن اللَُّغِويِّ  الـمعىن واختالف والـمعىن اللفظ بني العالقة مسألة ، : د. على مجعة، الطريق إىل الرتاث اإلسالميِّ

 .١١١-١١٠ ص سابق، مرجع
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... ودون الوقوع يف أسر أفكار واجتاهات ثقافيَّة وأيديولوجيَّة بعينها توجه العقل لـمنحى معني يف استقبال النص

على   َمَع النصِّ القرآينِّ ُهَو ما قد ينتج قراءة خمتلفة ياًما للنصِّ قد تكوُن صحيـحًة أوالنقيِّ مثل هذا التفاعل 

 األقلِّ صحيـحًة نسبّيا وفق مـحددات وحاجات هذا الزمان.

اللجوء إىل الـمعاجِم اللَُّغِويَِّة كأدواٍت ثانويٍَّة تاليٍة للقراءِة الربيئِة بعَد استقباِل الـمعاين الـمباشرِة للنصِّ  - 

ا تتجاوُز بكثٍري حدوَد األلفاِظ  القرآينِّ، وال تستخدم الـمعاجم اللَُّغِويَُّة يف تـحديِد دالاللة "الـمفاهيم" اليت رأينا أ�َّ

 َوِإنـََّما تستخدُم بشكٍل جزئيٍّ يف فـَْهِم ما استشكَل على الباحِث ِمْن ألفاظٍ .

ها نصوًصا بشريًَّة خاضعًة يف قراءتا للنصِّ ـنطالقًا من حقيقِة كونِ ا القراءة النقديَّة للنصوِص التفسيريَّةِ  - 

الـمقدِس إىل َكمٍّ هائٍل من تأثرياِت الزماِن والـمكاِن والثقافِة واالحنيازاِت الشخصيَِّة واأليديولوجيَِّة اليت ال يستطيع 

 ها عن فكره.ـإنساٌن مهما كاَن أَْن يعزِلَ 

 الوسائل الـمشهورة لتـحييد  إحدى وهي؛تعدد وتنويع التفسيرات الـمقروءة ومقابلة بعضها ببعض - 

 االحنيازات.

 للوصول  نفسه وهذا ُهَو الباب األكثر أمانًا واألصعب ولوًجا يف الوقت؛أولويَّة تفسير القرآن بالقرآن - 

 أَمَّا الصعوبُة فتكمُن يف أَنَّ ِمْنطََقَة التفسِري يتدُّ للقرآِن ُكلِِّه كنصٍّ وخطاٍب واحدٍ . فـََقْد ،إىل معاين القرآن الكريـم

 (مثل إيراد تفسري مفهوم الكاللة  نفسهاالسورةيف  له يف الـموضع، أو يف موضع تاٍل ايً ـِجُد تفسَري الـمفهوِم تالـنَ 

 آخر السورة) أو قد جنده يف سور أُْخَرى متباعدة عن موقع 176 من سورة النساء يف اآلية 13الوارد يف آية 

: فهناك ْسُلوبَيِن في تفسيِر بعِضِه بـَْعًضاأُ نهج ورود النص. تكمُن الصعوبُة كذلك يف كوِن القرآِن الكريـِم قد 

. )نون أو الكافرو أو الفاسقونالـمؤمن( موضٍع لـمن هم  منمثل تعريفه يف أكثرَ   مباشرتفسير صريـح لفظيٌّ 

متعدد الـمعاين والدالالت كمفهوم الْـَحقِّ . ومركَّب، وكما رأينا يف مفهوم منتشر، بالسياق  تفسيروهناك 

اً هائًال من إدراك وتطبيق مفهوم الوحدة الـموضوعيَّة للقرآِن واليقظة الـمتمثلة ر النهج من التفسري قداويقتضي هذ

 يف حفظ واستيعاب ومحل األسئلة خالل قراءة القرآن حبثًا عن إجاباتا يف أي موضع منه.

 

ىل جانب العناصر الـمنهاجيَِّة السابقِة جتدُر اإلشارُة إىل بـُْعٍد ُروحاينٍّ ُمِهمٍّ يتمثَُّل يف امتزاِج التماِس  - إ

الفتوحات الربانيَّة والتوفيق   انتظار: مثل؛منهجيَّة أبعاد فوقاإلجاباِت القرآنيَِّة عن األسئلة بقدر ال بأس به من 
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ها أو منهجُتها لكنَّها تعكُس خصوصيَّاِت التعامِل َمَع النصِّ ـ وهي عناصُر معنويٌَّة ال ميكُن تقنيُنها أو إثباتُ ؛اإلهليِّ 

 القرآينِّ .

 

 التقنيات اليت أثبتت جناًحا عملّيا يف التعامِل َمَع النصِّ القرآينِّ . وتسعى  إحدىَوُهوَ ... التفسير بالسياق - 

هذه التقنية للوصول إىل الـمعاين والدَّالالِت ِمْن ِخالِل عالقِة الكلـمِة وروابطها بغريها. 

 التعرَُّف على ظروفها يِّئُ  الـمرتبط حبدث أو حادثة يُهَ السياق الـموقفيويفرتُق التفسُري بالسياِق إىل نوعِني؛  

 الذي ُتستنبط فيه والسياق الخطابي الصلة با. ياالستدالل على الـمعىن الـمراد بالـمفهوم ذووتفاصيلها 

الدَّالالت ِمْن ِخالِل الَعالقات الـمنطقيَِّة للـمعاين (التضاد والرتادف والسببيَّة والشرطيَّة) وِمْن ِخالِل األوزان أو 

إجيابيَّةً .  أم  سلبيَّةً ؛ سواٌء أكانتالتقييمات

على استنطاق النصِّ ذاتِِه ليفسَر نـَْفَسُه بِنَـْفِسِه، ومقاومة فكرة استدعاء  تبدو أمهيَُّة َهِذِه التـَّْقِنَيِة يف الرتكيزِ  

 ُمَفسِّرِيَن ُمـْحَرتِِفنيَ . كما تسهم م نـُقَّاًدا أمَن قـُرَّاًء أوكان هؤالِء الْـُمَؤوِّلُ أمفسرين غرباء ليسقطوا عليه معانيهم سواء 

تلك التـَّْقِنَيُة أيًضا يف جتاوِز مشكلِة االصطالحاِت الزمنيَِّة اليت تتغُري معانيها ومفاهيُمها باختالِف األزمنِة واألمكنِة 

الثقافيَّةِ . 

ويتوقُف جناُح هذا اُألْسُلوِب يف استنطاِق اخلطاِب على التماِس الباحِث الصدق والشفافية الكتشاف  

 أثناء عمليَّة  يفالَعالقات الـمنطقيَّة اليت يستخدمها النص إلطالق الـمعاين، والعمل على إثبات تلك الَعالقات

اً على ربراز أدلته من داخل النص. بينما تنكشف أيُّ مـحاولٍة من الباحِث لفرِض الـمعاين قسإالتأويل ِمْن ِخالِل 

النصِّ ِمْن ِخالِل استغالِق أو استعصاء النصِّ سريًعا عن توليد الـمعاين يف وجه الباحث وتاوي قدرته على تقدمي 

تأويل ُمتَِّسِق الـمقدمات والنتائج عند مواصلة التفسري لَعالقاِت اخلطاب الذي يبدو أَنَُّه يقيم نظاًما من الَعالقاِت 

له ميزاٌن حساٌس يظهر معه اخللُل بوضوحٍ . 

جتهاديَّة لتجاوز فكرة االفتئات على صانع النص سواء ِمْن ِخالِل الطرِح انَّ هذه التقنية هي جمرد مـحاولة  إِ 

 أو ِمْن ِخالِل ،النخبويِّ الذي عرفه علـم التأويل اإلسالميُّ الذي ميتلك فيه الـمفسر زمام الـمعاين إطالقًا أو كبًتا
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الطرح التفكيكيِّ ما بعد الْـحداثيِّ يف الغرب الذي يعلن موت الـمؤلف وإطالق حريَّة خلق الـمعاين ويليكها 

للقرَّاء. 

رمبا يكوُن النصُّ القرآينُّ بقدسيَِّة مصدرِِه وبعبورِِه الزمينِّ كنصٍّ ُهَو األحوُج إىل البحِث عن مثِل تلَك التقنياِت  

 كل ما يـُْبَذُل من ُجْهٍد فالـحاصُل أو الناتُج  منرغمعلى الو... وتطويرها التماًسا واستقصاًء لـمعاين صانع النص

َة والكاملَة واألخيرَة لصانِع النصِّ القرآنيِّ هي جزٌء ِمَن الْـَحقِّ يَّ ِألَنَّ الدَّاللَة الْـَحِقيقِ  ؛ال يكوُن ِإالَّ نسبّيا

 .(َجلَّ َوَعال)َوالْـَحِقيَقِة الواقعة ما وراء عالـمنا البشري والنابعة من لدن الخالق 

. سأل التوفيق والسدادوعلى اهللا قصد السبيل وإياه ن 

                                                                      




