وزارة التعليم

جامعة املرقب
ت
ت
لكية علوم الّشيعة

جم ّلة علم ّية دور ّية حمكّمة نصف سنو ّية

العدد ال ّرابع
مجادى األوىل1212 /21 - 2441 /م

ت
ت
ت
املجلة العلمية لعلوم الّشيعة
ّ
ّ
محكمة دور ّية نصف سنويةّ
مجلة علميةّ
ّ
تصدر عن ّ
كلية علوم الشريعة بجامعة املرقب .مدينة الخمس .دولة ليبيا
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أ .عصام ّ
الصديق يعقوب
امحمد ار ّ
ّ
فيدة
أ .حمزة
علي ّ
م .طارق ّ
الحوات

أ.د .إبراهيم عبد هللا سلطان
أ.دّ .
محمد عبد الحفيظ اعليجة
امحمد فرج ّ
ّ
الزائدي
أ.د.
أ.د .علي افريو
د .خليفة فرج ّ
الجراي

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

افـتـتاح ّيـة العدد

بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الرحيم ،ملك يوم ّ
والصالة ّ
ّ
الرحمن ّ
الحمد هلل ر ّب العاملينّ ،
املبعوث رحمة
والسالم على
الدين،
ِ
ِ
ِ
عبد هللا ورسولهّ ،
سي ِدنا ّ
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
للعاملينِ ،
ِ
َ
ّ َ
العلمي ّ -
والوسيلة املثلى لقيام ّ
وبعد ،ف ُي ُّ
ّ
بنة ّ
الدول
الرئيسة
بشتى صوه ومجاالته -الل
عد البحث
ّ
وتتسع ّ
الرؤى ،وتظهر مواطن
وسعادتها؛ إذ من خالله تتالقى األفكار،
ونهضتها ،واستقر ِار املجتمعات
ِ
ِ
ّ
ّ
الداء ُ
وس ُبل الدواء.
ً
ّ
مكانة فريدة في املجتمع املسلم؛ ّ
ّ
ألن شريعة اإلسالم
العلمي في علوم الشريعة
وينبغي أن ينال البحث
ّ ً
واألمة ،بشكل شامل ،يالمس ّ
مة لحياة الفرد واملجتمع ّ
ّ
والدولة ّ
الفكرية
شتى املناحي
جاءت منظ
ّ
ُ
ويصوغها بقالبه امل ّميز ،ليالئم ّ
ّ
ّ
والث ّ
السنين املتعاقبة
والعملية ،بل يندمج معها،
والعلمية
قافية
ّ َ
ُ
املسلم -الفرد
والظروف املختلفة .وألجل تحقيق هذا االندماج في صورته املثلى ،بحيث ال يصادم
الواقع ،وال ينجرف -في الوقت ذاته -مع ّ
َ
ّ
واملجتمع والدولة ّ
لعبوديته ّ
لرب
الت ّيارات املخالفة
واألمة-
َ
العاملين؛ ألجل هذا ّ
فإن من ّ
العناية بالبحث العل ّ
ّ
مي في علوم
العلمي في املجتمع املسلم
أولويات الوسط
ّ
ّ
الشريعة ،بتيسير ُس ُبله ،وتوسيع مجاالته ،والحرص على ّ
الفاعلية املأمولة.
الر ّقي به نحو
ُ
ّ
ّ
ّ
العلمية لعلوم الشريعة) ،لتكون -بعون هللا وتوفيقه-
نشئت (املجلة
وللمساهمة في هذا املجال أ ِ
ً ً
ً
ّ
ّ
ّ
للمهتمين بالبحث في علوم الشريعة ،وللمسلمين كافة ،فيما نأمل
منارا في سماء املعرفة ،ومجاال رحبا
ونرجو.
ّ
ً
ّ
ّ
وها هو ّ -أيها القارئ الكريم -العدد ّ
العلمية لعلوم الشريعة؛ بين يديك ،وليدا من
الرابع من املجلة
ّ
ّ
قافية في بالدناّ ،
والث ّ
ّ
قدر هللا خروجه بعد عناء ال تخفى
العلمية
رحم املعاناة التي تحياها األوساط
ّ
ً
ً
ً
ً
لعله يحمل في ّ
طياته علما نافعا ،وأمال جديدا!
أسبابه ،ف
ً
ً
ّ
ويديم علينا توفيقه ّ
َ
ونسأل هللا لبالدنا ّ
فإنه ال حول
ومنه وكرمه،
وأمتنا فرجا قريبا ،وأن يعيننا،
ّ
وال ّ
قوة لنا إال به ،هو حسبنا ونعم الوكيل.

ّ
رئيس التحرير
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

كلمة العميد

بسم هللا الرحمن الرحيم
ُ
ومذل من عصاه ،وأشهد أن ال إله ّإال هللا ،ال معبود ّ
الحمد هلل ّ
ّ
بحق سواه ،وأشهد
معز من أطاعة
ِ
ّ
ّ
ّ ّ ً
محمدا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أن
َ
ّ
ّ
ّ
تمثل استمرا ًا ّ
يمر بحالة من ّ
وبعدّ ،
العالم ُّ
للتدافع بين الخير والش ّر ،وذلك
التدافع الظاهر،
فإن
ر
من ّ
سنة هللا في كونه ،سبحانه وتعالى.
ّ
ّ
ّ
مما ّ
تمثل جانب الخير في ذلك ّ
ّ
يتحتم على ّ
وإنه ّ
الصراع -أن تسعى ّ
بكل ما
اإلسالمية -وهي التي
األمة
ّ
ّ
وأنفعه :العلم ّ
ُ
كافة ّ
السبل املوصلة إلى ذلكّ ،
النافع.
وأهم ذلك
تملك للغلبة والظهور ،وأن ّتتخذ
ّ
ُ
العلمية ّالتي تساهم في نهوض األمم ّ
ّ
ومن ّ
ّ
العلمي .ويشكل البحث
وتقدمها :البحث
أهم املجاالت
ًّ ًّ
ً
ّ
اإلسالمية؛ إذ من خالله ي ّ
ّ
ّ
تيسر لنا االرتباط املثمر
هاما لل ّمة
العلمي في علوم الشريعة مجاال حيويا
ً
اطا ّ
قدم ّ
يحقق لنا ال ّت ّ
ّ
ّ
الت ّ
العبودية هلل ر ّب العاملين؛
واملعرفي دون الخروج عن
قني
بماضينا املشرق ،ارتب
ومن خالله ندفع عن ّأمتنا عاديات اإلفراط وال ّتفريطّ ،التي ما فتئ أعداؤنا ّ
يوجهونها نحو شباب
ّ
النشء املسلم بمصدر الهدى :كتاب هللا ّ 
اإلسالم؛ ومن خالله ّ
وسنة رسوله ،
يتعزز ارتباط
ِ
ُ
فيفلحوا َويسعدوا.
وإنه َل َي ُس ُّر ّكل ّي َة علوم الشريعة -بعد شكر هللا  -أن ّ
قرائها الكرام في أرجاء املعمورة ال َ
تقدم ل ّ
عدد
ّ
ّ
ّ
الشريعة ،وهو العدد ّ
األول لهذه ّ
ّ
ّ
تضمن -بعد
السنة  ،4112حيث
العلمية لعلوم
الرابع من املجلة
َ
متنوعة ّ
ّ
ّ
الت ّ
بعة بحوث ،جاءت ّ
خصصات والقضايا ،أوص ى بنشرها أساتذة
التقويم والتدقيق -أر
ّ ّ
ً
ً
ً
ولبنة جديدة في ّ
متخ ّ
ّ
علمي لكل ّية علوم
النتاج ال
اإلسالمية،
صصون؛ لتكون إضافة مثمرة للمكتبة
ّ
الشريعة.
ّ
ّ
املجلة ،وأن ّ
سعيهمّ ،
يسدد خطاهم ،ويبار َك َ
ويقبل
سائلين املولى  أن يوفق القائمين على هذه
َ
عملهم.
ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ ً
الرحمةّ ،
وسلم على رسول اإلسالم ّ
نبي ّ
سي ِدنا
هللا
ى
وصل
،
وباطنا
ا
ر
ظاه
،
ا
ر
وآخ
ال
والحمد هلل أو
ِ
ِ
ّ
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

د.خليفة فرج ّ
الجراي

ّ
عميد ّ
كلية علوم الشريعة  /جامعة املرقب
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

العدد ا ّلرابع

أحباث العدد
ت
2

ابلاحث

عنوان ابلحث
قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه

ت
الصفحة

د .خادل سالمة الغرياين

4

1

تنوع األلفاظ ودالالتها يف ّ
ّ
قصة موىس وفرعون ..
ّ
سورتا األعراف والشعراء أنموذجا

ّ
د .حممد حسني الّشيف

45

3

اختالف األجوبة يف احلديث انلّ ّ
بوي

د .أمحد عبد ّ
السالم بشيش

68

4

ّ
ّ
ّ
ي
ألصول
النسخ يف الّشيعة اإلسالميّة وبها للشيخ ا
ّ
عمران بن ّ
العرب (2438 :2354ـه)
لع

د .ـهشام بن عمران العرب

(بداية املجتهد)
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81

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)
د .خالد سالمة الغرياني

ّ ّ
كلية الشريعة  /جامعة طرابلس

املقدمة:
علم املقاصد من العلوم ذات العالقة املباشرة بمواضيع الفقه ،ال سيما ما يتعلق منها بأبواب العادات
واملعامالت ،فاالهتمام بعلم املقاصد هو اهتمام بعلل التشريع ومحاسنه وأسراره وغاياته وح َكمه ،وف ُ
هم هذه
ِ
َ ً
َ
األسرار والحكم والتعليالت يساعد على فه ِم األحكام الشرعية من أدلتها املباشرة األصلية والتفصيلية ،فهما
صحيحا يناسب ما ُوضعت له من معان ومقاصد عالية في الشريعة ،فالشريعة إنما وجدت لتحقيق مصالح
ومقاصد للعباد في املعاش واملعاد كما يقول األصوليون ،فإذا جهلت هذه املقاصد واملصالح وعمي عنها الفقيه
عند استصداره للحكام لم يأمن أن يخطئ في حكمه ،ففهم املقاصد الشرعية العامة والخاصة يفض ي إلى صحة
فهم األحكام الشرعية ،ومن ثم الصواب والرشد في تطبيقها وتنزيلها على الواقع .فالطالب إذا تلقى هذه القواعد
املقاصدية ،وتفهم جيدا مدلوالتها ومدى تطبيقاتها ،فكأنما وقف فوق قمة من الفقه ،تشرف على آفاق مترامية
األطراف من الفكر الفقهي نظريا وعمليا ،ويرى امتداداته التطبيقية في جميع الجهات(.)1
ً
ً
يتناول هذا البحث موضوعا متخصصا من موضوعات علم مقاصد الشريعة االسالمية ،هو قواعد
املقاصد ،ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القاعدة املقصدية ،وتمييزها من القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية،
وتوضيح أهميتها وعالقتها بكليات التشريع وجزئياته.
وقد تركز اهتمام البحث على القواعد املقاصدية التي ساقها ابن رشد في كتاب بداية املجتهد ،ثم استدعاء
االنتباه الى ضرورة استقراء املقاصد في جهود علماء األمة الخرين ،وتفعيل هذه القواعد بالصور التطبيقية
ُ
والوقائع العلمية ،ذلك أنه منذ أ ِنزل القرآن الكريم على رسول هللا  وآيات الكتاب العزيز تتعاقب على تأكيد
َ
ارتباط أحكام الشريعة االسالمية الكلي منها والجزئي بال ِحكم واملصالح واملعاني التي تكفل سعادة اإلنسان في
عاجله وآجله ودنياه وآخرته.

 .1ينظر :كلمة الشيخ مصطفى الزرقا في مقدمة شرح القواعد الفقهية لوالده الشيخ أحمد الزرقا ،دار القلم /دمشق ،ط :الثانية،
4191م ،ص.44
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

أهداف الدراسة:
 .4يهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى تسليط الضوء على جانب من أهم الجوانب املتنوعة
واملتعددة عند ابن رشد ،وهو الجانب املقاصدي .
 .2والفكرة املركزية التي ينطلق منها هذا البحث هي تسليط الضوء على قواعد النظر املقاصدي
املوجودة في الكتاب ،واستخر ُ
اجها وإجراء دراسة عنها ،بمقارنتها مع رأي جمهور العلماء؛ ملعرفة ما
إذا كان لصاحب هذه الدراسة منهج مميز في هذا الجانب .
 .3يهدف هذا البحث إلى دراسة فكر ابن رشد من خالل مؤلفه األصيل -بداية املجتهد -فالحاجة ملحة
كما يقول األستاذ الجابري -إلى دراسة أفكار ابن رشد في مؤلفاته األصيلة؛ ألنها تتناول قضايا مهمةفي صميم الفكر اإلسالمي ،وقد بقيت هذه القضايا في فكر ابن رشد مغيبة مهجورة مع شدة
الحاجة إليها في مواكبة ما يستجد من عوامل النهضة والتجديد(.)1
منهجي في هذه الورقة:
سرت في هذا البحث وفق املنهج التي:
املنهج االستقرائي والوصفي ،وذلك من خالل التتبع للفروع الفقهية املدعومة بالنظر املقاصدي الواردة
عند ابن رشد في البداية واملختصر ،واستخراج املسائل األصولية ،وتحليلها ،وإبراز رأي ابن رشد فيها ،مع
تدعيمها باملسائل الفقهية من كتابه «بداية املجتهد ونهاية املقتصد».
خطة البحث(:)2
 املقدمة. املبحث األول (تمهيدي) :قواعد املقاصد حقيقتها وعالقتها بأصول الفقه والقواعد الفقهية. املبحث الثاني :مقاصد املكلفين. -املبحث الثالث :قواعد التيسير ورفع الحرج.

 .1ينظر :ابن رشد سيرة وفكر ،محمد عابد الجابري ،ط :األولى  -مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.29
 .2لم أضع نبذة في املقدمة عن ابن رشد وكتابه «بداية املجتهد» كما هو معتاد  ،ذلك ألن هذا املوضوع يعتبر حلقة في سلسلة بحوث
علمية تحت عنوان «آليات النظر املقاصدي عند ابن رشد» ،قدمتها للنشر في مجالت علمية مختلفة ،كتبت فيها مقدمة عن
ابن رشد وكتابه البداية ،واكتفيت بذلك؛ طلبا لالختصار ،باعتبار أن هذا الجانب من البحث ال يعتبر من صلب املوضوع وال
من مقاصده األصلية  ،ويغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في املقاصد .وهذه املواضيع هي[ :دليل املصلحة عند ابن ابن رشد  -قواعد
املقاصد عند ابن رشد  -دليل االستحسان عند ابن رشد  -دليل سد الذرائع].
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

 املبحث الرابع :قواعد الضرورات والحاجات. املبحث الخامس :قواعد األعراف والعادات . الخاتمة.وهللا  أسأل ّ
َ
َ
ّ
اإلسالمية
وينفع به؛ ليكون إضافة مثمرة للمكتبة
التوفيق واإلعانة ،وأن يبارك هذا العمل
ً
ً
ّ
املقاصدية خصوصا.
عموما ،وللمكتبة
ّ
ّ
ً
ً
سلم على ّ
سيدنا ّ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد هلل ّأوال وآخرا ،وصلى هللا و
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

املبحث األول :قواعد املقاصد حقيقتها وعالقتها بأصول الفقه والقواعد الفقهية
املطلب األول :حقيقة القاعدة املقاصدية وعالقتها بأصول الفقه
أوال :حقيقة القاعدة املقاصدية:
يمكن تعريف القاعدة املقصدية بأنها« :ما يعبر به عن ً
معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة املختلفة اتجهت
إرادة الشارع إلى إقامته من خالل ما شرع من أحكام»(.)1
ثانيا :عالقة املقاصد باألصول:
ّ
عرف ابن الحاجب أصول الفقه بأنه« :العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية
الفرعية من أدلتها التفصيلية»(.)2
ّ
وعرف الشيخ ابن عاشور املقاصد بأنها« :املعاني والحكم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو
معظمها ،بحيث ال تختص مالحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة ،فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها
الحكم ليست ملحوظة في سائر
العامة واملعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها ،ويدخل فيه أيضا معان من ِ
أنواع األحكام وإن كانت ملحوظة في أنواع كثيرة منها»(.)3
فعلم أصول الفقه عالقته املباشرة باأللفاظ ومدلوالتها ،أما املقاصد فعالقتها املباشرة بمعاني هذه
األلفاظ ،ومقاصدها وحكمها التشريعية العامة والخاصة .وبناء على هذه الحقائق فإن علم أصول الفقه
بانفراده ال يصلح في إبراز النظر الفقهي املتكامل ألحكام الشريعة الكلية والجزئية وبلورته ،فهو باإلضافة إلى
َ
الحكم واملقاصد الشرعية ،بل
كثرة االختالفات بين مسائله وقواعده؛ فإن معظم محاوره ال ترجع إلى خدمة ِ
َ
ُ ّ
تدور فقط حول محور استنباط األحكام من ألفاظ الشارع ،بواسطة قواعد ت َم ِك ُن العارف بها من انتزاع الفروع
منها؛ بانتزاع أوصاف تؤذن بها تلك األلفاظ تكون باعثا على التشريع؛ بقياس فروع كثيرة على مورد اللفظ،
الشتمال تلك الفروع كلها على الوصف املظنون أنه املراد من لفظ الشارع ،وكل هذا لتكون هذه األحكام
املستنبطة مقبولة في نفوس املزاولين لها ،وتقترب فهومهم من أفهام أصحاب اللسان العربي القح(.)4

 .1قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليال ،عبد الرحمن الكيالني ،دار الفكر ،دمشق /سوريا ،ط2002 ،2:م،
ص.22
 .2مختصر املنتهى ،ابن الحاجب ،مراجعة :شعبان محمد إسماعيل ،مكتبة الكليات األزهرية (.)49 /4
 .3مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد الطاهر بن عاشور ،تح :محمد الحبيب بن الخوجه ،طبعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
بإشراف وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر2001 ،م (.)462 /3
 .4ينظر :املصدر نفسه (.)461 ،466/3
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فمعظم مسائل علم األصول متعلقة بالبحث في دالالت األلفاظ ،من عموم وخصوص وإطالق وتقييد،
وحقيقة ومجاز ،ومجمل ومبين ،ونص وظاهر وكناية ...إلى غير ذلك من املسائل والقواعد ذات العالقة املباشرة
َ
بقوانين األلفاظ في اللسان العربي ،وكلها بعيدة ،وال عالقة لها في بيان ِحكم الشارع ومقاصده العامة.
ً
من أجل ذلك اختلفت أنظار العلماء في عالقة املقاصد باألصول ،فمنهم من جعل املقاصد جزءا من األصول
ال يجوز استقاللها وانفصالها فهي مبحث من مباحثه على غرار مبحث األدلة واألحكام ،ومنهم من عمل على أن
تكون مبحثا مستقال قائما بذاته ،له مكوناته ومميزاته وسائر مسائله ومحتوياته(.)1

املطلب الثاني :الفرق بين القاعدة األصولية واملقاصدية
الفرق األول:
إن من أمعن النظر في جل القواعد التي ساقها األصوليون في كتبهم املختلفـة وجد أنها تختلف في حقيقتها
عن القواعد املقاصـدية ،وبيان ذلك :أن هذه القواعد هي قواعد استداللية ،تدور في معظمها حول منهج
االستنباط واالستخراج للحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ،دون إشارة إلى الغاية التي تسعى تلك األحكام
إلقامتها في الواقع اإلنساني ،وال بيان منها للهداف التشريعية العليا التي يقصد الشارع إلى تشييدها عن طريق
ّ
األصولية مثل( :النهي يقتض ي الفور والدوام) ،و(النهي املطلق يفيد
أحكامه ،وهذا ظاهر ّبين في جل القواعد
التحريم).
وقوله:
فاملجتهد إذا أخذ هذه القواعد األصولية ليطبقها على النصوص كقوله ِ ،)2( ﴾  ﴿ :
﴿ ،)3( ﴾  وقوله  ،)4(﴾     ﴿ :أفادت هذه
َ
َ
َ
النصوص -بناء على تلك القواعد األصولية -حرمة قتل النفس ،وحرمة االقتراب من الزنا ،وحرمة أكل مال الغير
َ
وجوب االستدامة على ترك هذه املحرمات،
بالباطل ،كما تفيد -بناء على قاعدة (النهي يقتض ي الفور والدوام)-
واملبادرة في االبتعاد عنها ،وال تعبر هذه القواعد عن الحكمة أو الغاية التي شرع من أجلها أصل هذا الحكم(.)5
ِ
 .1ينظر :املقاصد في املذهب املالكي خالل القرنين الخامس والسادس ،نور الدين الخادمي ،مكتبة الرشد ،ط2003 ،2:م ،ص،31
 .39وينظر :مقاصد الشريعة بين ابن العربي والشاطبي ،خالد سالمة الغرياني ،رسالة دكتوراه (غير مطبوعة) نوقشت في جامعة
القاهرة /كلية دار العلوم2042 ،م ،ص.99 ،91
 .2اإلسراء.32 :
 .3النساء.21 :
 .4النساء.21 :
 .5قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص.62
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ً
وال نجد عند األصوليين التفاتا إلى هذه املعاني التشريعية ،إال عند بحثهم ملوضوع القياس عامة وفي مبحث
ً
ً
املناسبة خاصة .أما القاعدة املقصدية -وإن كانت ركنا من ركني عملية االستنباط كما بينت آنفا -فإنها سيقت
َ
ً
الحكم واملقاصد والغايات التي يستهدفها التشريع اإلسالمي من خالل أحكامه ،فإذا كانت
أصال لبيان هذه ِ
القاعدة األصولية وسيلة لتبيين الحكم الشرعي الذي خاطب به هللا  املكلفين؛ فإن القاعدة املقصدية هي
التي تكشف عن الغاية الكلية أو الجزئية التي ترسمها الشارع من وراء تشريعه ،فأضحت القاعدة املقصدية
بذلك وسيلة للكشف عن الحكم الشرعي والحكمة التشريعية ،ال الحكم فقط كما هو الحال في جل القواعد
األصولية( .)1وال يسلم من ذلك إال بعض املباحث في أصول الفقه ،وهي نزرة قليلة« :ومن وراء ذلك خبايا في
بعض مسائل أصول الفقه ،أو في معمور أبوابها املهجورة عند املدارسة ،ترسب في أواخر كتب األصول التي ال
يصل إليها املؤلفون إال عن سآمة ،وال املتعلمون إال الذين ُرزقوا الصبر على اإلدامة ،وهذه هي مباحث املناسبة
واإلخالة في مسالك العلة ،ومبحث املصالح املرسلة ،ومبحث التواتر.)2( »...
الفرق الثاني:
يصرح اإلمام القرافي بأن جل القواعد األصولية مأخوذة من مقتضيات اللغة العربية وكيفية داللتها على
املعني من خالل األلفاظ(.)3
َ
مستمدة من دالالت األلفاظ بحسب أصل وضعها
وهذا األمر ال يتحقق في القاعدة املقصدية ،فهي ليست
اللغوي ،وال هي َ
مقتنصة من مبادئ علم الكالم واملنطق ،وإنما هي مستمدة ابتداء من تصفح جزئيات الشريعة
وكلياتها ،والنظر في املعاني التشريعية التي رعاها الشارع وتوخاها ،ولهذا كانت من قبيل العموم املعنوي،
فجزئيات الشريعة وكلياتها هي التي مضت بالقاعدة املقصدية إلى رتبة الدليل العام املستقل(.)4

املطلب الثالث  :عالقة قواعد املقاصد بالقواعد الفقهية
حفلت األصول الكلية في الفقه اإلسالمي بمجموعة من القواعد الفقهية التي ترجع إلى رعاية املقاصد في
الشريعة اإلسالمية ،وتلك القواعد في حقيقتها ليست سوى صدى للثر الكبير الذي أحدثته نظرية املقاصد في
الفروع الفقهية في مختلف املذاهب الفقهية ،وانعكاس مباشر لذلك األثر.

 .1املصدر نفسه ،ص.19
 .2مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد الطاهر بن عاشور ،تح :محمد الطاهر امليساوي ،دار النفائس /األردن ،ط ،2:ص.42
 .3ينظر :الفروق ،أحمد بن إدريس القرافي ،طبعة عالم الكتب ،بدون طبعة وبدون تاريخ (.)2 /4
 .4ينظر :قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص.90
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فالقواعد الفقهية تنطوي على جوانب مقاصدية كبيرة ،سواء بطريق ضمني أو بطريق تصريحي ،وهذا
يجعلها تسهم في بناء هذا العلم وتكوين مادته ،وذلك على غرار املقاصد الجزئية والعلل الفقهية التي هي موطن
اشتراك مع فروع القواعد ومتعلقاتها ،فالقاعدة تنبني على مجموعة فروع متحدة العلة ،وكذلك املقصد ،وكل
من القاعدة الفقهية واملقاصد الشرعية تستند إلى النص القرآني والنبوي ،كما في قوله -تعالى:-

﴿ 

ّ
 ،)1( ﴾     فهذه الية تشكل مستند قاعدة( :املشقة تجلب التيسير) وقاعدة:
(الضرر يزال) ،وهي أيضا مستند نظرية التيسير ورفع الحرج واملشقة؛ باعتبارها من أهم مقاصد الشريعة
العامة.
كما تستند املقاصد والقواعد أيضا إلى أسس االجتهاد الصحيح وآلياته من قياس واستصالح واستحسان؛
لتأصيل املستجدات واملستحدثات وطيها ضمن دائرة القواعد واملقاصد الحقيقية .وقد استخدم العلماء
القواعد الفقهية واألصولية في اجتهاداتهم واستنباطاتهم للحكام الفقهية ،ومعظم هذه القواعد لها ارتباط قوي
بعلم املقاصد ،كالقواعد املتعلقة بجلب املصالح ودرء املفاسد ،من مثل( :الضرر يزال) ،و(الضرورات تبيح
املحظورات) ،و(الضرورة تقدر بقدرها) ،و(املشقة تجلب التيسير) ،و(الحرج مرفوع) .وقد كان الغرض والهدف
من تحقيق وتطبيق هذه القواعد هو جلب املصلحة لإلنسان ودرء املشقة والضرر والحرج عنه ،فهذه القواعد
الكلية هي املقصد األصلي من تطبيق الشريعة واألحكام ،وبمراعاتها والنظر إليها قد تخصص النصوص واألصول
في بعض األحيان ،كما هو الحال عند الفقهاء عندما أعرضوا عن القياس وتركوا العمل به؛ ألن الحكم الناتج
عنه ال يحقق املصلحة املقصودة واملطلوبة للشارع ،واتبعوا ما يقرر املصلحة بما يعرف عندهم بأصل
االستحسان ،وقد قرر العلماء من أهل األصول أن تطبيق القواعد على جميع الحاالت دون مراعاة االستثناءات
فيه تعطيل للمصلحة وإيقاع في دائرة الضيق والعنت واملشقة .وقد أكد هذا املعنى األستاذ الزرقا في املدخل
ّ
مطردة؛ ألنها إنما ُت ّ
ّ
صور الفكرة
الفقهية هي -كما قلنا -أحكام أغلبية غير
العام حين قال« :وهذه القواعد
ِ
ً
الفقهية املبدئية التي تعبر عن املنهاج القياس ي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها .والقياس كثيرا ما ينخرم
ُوي َ
عدل عنه في بعض املسائل إلى حلول استحسانية استثنائية ملقتضيات خاصة بتلك املسائل ،تجعل الحكم
االستثنائي أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة .)2(»...
ثم إن القواعد الفقهية الكبرى تساعد -كما قرر الشيخ ابن عاشور -على إدراك مقاصد الشريعة ،بخالف
 .1البقرة.491 :
 .2شرح القواعد الفقهية ،أحمد بن محمد الزرقا ،تعليق :مصطفى أحمد الزرقا ،دار القلم ،ط4191 ،2 :م ،ص.31
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القواعد األصولية التي تركز فقط على جانب االستنباط والترجيح بين األدلة وليس فيها ي يء من مالحظة
َ
والحكم والفوائد(.)1
املقاصد ِ

 .1ينظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص461 ،466
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املبحث الثاني :مقاصد املكلفين عند ابن رشد
املطلب األول :األمور بمقاصدها
هذه القاعدة من القواعد املهمة ،وهي ّأول القواعد ّ
الكلية الخمس.
مفهوم القاعدة:
هي املقاصد التي يقصدها املكلف في سائر تصرفاته؛ من أقوال وأفعال واعتقادات ،وهي التي تفرق بين
صحيح هذه التصرفات وفاسدها ،وبين ما هو تعبد وما هو معاملة ،وبين ما هو ديانة وما هو قضاء ،وبين ما
هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها.
وقد جاء الشارع بتعظيم هذه املقاصد ،واعتبارها العنصر الجوهري واألساس ي ألي عمل؛ فقد جاء في
الحديث عن عمر بن الخطاب « :إنما األعمال بالنيات» ،فحصر األعمال الحقيقية وحقيقة األعمال فيما
قصد بها وقصدت به ،فاهلل - كما ورد في الحديث« -ال ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»(.)1
والحكم على التصرفات من غير نظر في املقاصد والنيات؛ هو نوع من األخذ بالظواهر ،وقصور في إدراك
األمور ُ
والتعامل معها ،كما أن التزام الشكليات عند تطبيق الحكم الشرعي ال يكفي في اإلجزاء عند
والحك ِم عليها
ِ
هللا -تعالى ،-حتى يكون قصد املكلف موافقا لقصد الشارع.
يقول اإلمام الشاطبي في املوافقات« :قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في
التشريع ،والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة ملصالح العباد على اإلطالق
والعموم ،واملطلوب من املكلف أن يجري على ذلك في أفعاله ،وأن ال يقصد خالف ما قصد الشارع»( ،2فـ«القصد
املخالف لقصد الشارع باطل ،والعمل املبني عليه مثله ،فالعمل املبني على الحظ كذلك»(.)3
ومعناها كما صرح العلماء :أن تؤخذ األمور بمقاصدها ،دون الوقوف على ظواهرها وألفاظها وصيغها؛ ألن
النصوص واألحكام معللة بمصالح ومقاصد وضعت ألجلها ،فينبغي عدم إهمال تلك املقاصد ،وال الغفلة عنها
عند تقرير األحكام ،وعند النظر في النصوص(.)4
فجميع األقوال واألفعال أو معظمها ينبغي أن تراعى فيها النيات والقصود بالدرجة األولى ،وأن يراعى فيها

 .1صحيح مسلم ،كتاب :البر والصلة ،باب :تحريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ،حديث رقم.)4191 /1( 2261 :
 .2املوافقات (.)334 /2
 .3املصدر نفسه (.)243 /2
 .4ينظر :نقد العقل املسلم ،عبد الحليم أبو شقة ،ط ،2 :دار القلم /القاهرة2002 ،م ،ص.422
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لزوم تطابق مآالتها ونتائجها ملقاصد الشارع ومصالح الناس ،فكل عمل ال بد فيه من نية خالصة لوجه هللا ،
وال بد من جريانه على وفق الحكم الشرعي ،حسب بيان الكتاب والسنة من غير زيادة وال نقصان أو ابتداع
واختراع ،فقصد الفاعل في فعله يجعل عمله صحيحا أو باطال ،ويجعله عبادة أو رياء ،ويجعله فرضا أو نافلة،
بل ويجعله إيمانا أو كفرا كما سبق القول .
من أجل ذلك أبطل الفقهاء القول بالحيل والبدع ،وأوجبوا استحضار اإلخالص ،وصرحوا بأن الشارع ال
ُيعبد إال بما شرع ،وبأن كل بدعة ضاللة ،وأن النجاة ال تكون إال بمالزمة الكتاب والسنة.
وأهم مجاالت تطبيق هذه القاعدة الكلية؛ العبادات املتداخلة ذات اللبس ،فبها يفرق بين العادات
والعبادات ،وبين العبادات بعضها من بعض ،كما قرر ذلك الفقهاء في وظيفة النية ،كما أن لها أيضا مجاال رحبا
فيما يتعلق بأبواب األيمان والنذور ،وفي العقود أيضا ،حيث تكون العبرة فيها باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ
واملباني(.)1
وقد يستشكل على بعض الباحثين كون العادات واملعامالت ال تحتاج في االمتثال بها إلى نية ،بل مجرد وقوعها
النفقة على الزوجات والعيال ،والجواب :أنها وإن لم تفتقر في الخروج عن
كاف ،كرد الودائع واملغصوب ،و
ِ
عهدتها إلى نية؛ فإنها ال تكون عبادة معتبرة يثاب اإلنسان عليها إال باالمتثال واالحتساب والنية( .)2فالنية «أصل
الشريعة ،وعماد األعمال ،وعيار التكليف »(.)3

تطبيق من فقه ابن رشد:
اختالف الحكم با ختالف مقاصد املكلفين:
 -1مسألة عتق السائبة:
أن يعتق السيد رقيقه عن املسلمين ،فيكون والؤه لهم إن مات بال وارث ،وال يرثه سيده الذي أعتقه ،4إال إن
قصد املالك عند لفظ السائبة معنى العتق فقط ،فيكون والؤه له كما ذكر ابن رشد في بداية املجتهد .حيث
قال« :اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده :أنت سائبة ،فقال مالك :والؤه وعقله للمسلمين ،وجعله بمنزلة من
أعتق عن املسلمين ،إال أن يريد به معنى العتق فقط ،فيكون والؤه له .وقال الشافعي وأبو حنيفة :والؤه للمعتق
 .1ينظر :عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ،عبد هللا بن بيه ،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي /مركز دراسات مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،ط2006 ،2 :م ،ص.22 ،24
 .2املوافقات (.)321 /2
 .3أحكام القرآن (.)61 /1
 .4ينظر :الشرح الكبير ،أحمد الدردير ،تح :محمد عليش ،طبعة دار الفكر /بيروت (.)141/1
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على كل حال»(.)1
فاعتبر مالك في هذا املثال نية املعتق وقصده ،ولم يعتبر لفظه.
 -2اختالفهم فيمن باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه:
فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة ،وأجازه الشافعي والثوري واألوزاعي وجماعة .وحجة من كرهه أنه شبيه
ببيع الطعام بالطعام نساء ،ومن أجازه لم ير ذلك فيه ،اعتبارا بترك القصد إلى ذلك(.)2

املطلب الثاني :العبرة باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني
ُي َ
عت َبر الشيخ الطاهر بن عاشور من أفضل من تكلم عن هذه القاعدة في مقاصده حيث قال« :فإياك أن
تتوهم أن األحكام منوطة بأسمائها وأشكالها الصورية غير املستوفاة ملعانيها الشرعية ،فتقع في أخطاء الفقه؛
فمقصد الشريعة من األحكام :هو إثبات أجناس تلك األحكام ألحوال وأوصاف وأفعال من التصرفات ،باعتبار
ما تشتمل عليه تلك األحوال واألوصاف واألفعال من املعاني املن ِتجة صالحا ونفعا ،أو فسادا وضرا»( .)3ثم قال:
«وإنما حق الفقيه أن ينظر إلى األسماء املوضوعة للمسمى أصالة أيام التشريع وإلى األشكال املنظور إليها عند
التشريع ،من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة امللحوظة وقت التشريع؛ لتهدينا إلى الوصف املرعي للشارع»(.)4
ولذلك فإن األسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني امللحوظة شرعا في مسمياتها ،عند وضع
املصطلحات الشرعية .فإذا تغير املسمى لم يكن لوجود االسم اعتبار(.)5
وضرب لذلك أمثلة من الفقه املالكي فقال« :إن صيغ التبرعات قد يستعمل بعضها في بعض،

فالعمرى()6

املعقبة تصير إلى معنى الحبس ،والحبس املجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى ،والصدقة املشروط
فيها حق االعتصار (االرتجاع) تؤول إلى الهبة ،والعطايا املشروط فيها تصرف املعطي في املعطى إلى موته تؤول

 .1بداية املجتهد ونهاية املقتصد (.)416/1
 .2املصدر نفسه (.)464 /3
 .3مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد الطاهر بن عاشور ،ص.306
 .4املصدر نفسه ،ص.309
 .5املصدر نفسه ،ص.301
 .6العمرى :تمليك منفعة مدة حياة املعطي من غير عوض .البهجة شرح التحفة ،علي بن عبد السالم التسولي ،تح :محمد عبد
القادر شاهين ،دار الكتب العلمية /لبنان -بيروت ،ط4119 ،4 :م (.)140 /2
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إلى الوصية( ،)1وقد أنكر النبي  على ناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»(.)2
يقول ابن عاشور« :وبعبارة أشمل ال تكون التسمية مناط األحكام ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف ،تلك
األوصاف هي مناط األحكام ،فاملنظور إليه هو األوصاف خاصة»(.)3
من أجل ذلك فقد صرح الشاطبي في املوافقات بأن« :العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود
الشارع ،وإهمالها إسراف أيضا»( ،)4فهو بهذا لم يهمل جانب اللفظ بالكلية ،بل حاول أن يمسك العصا من
الوسط -إن صح التعبير -للجمع بين اعتبار املعاني واملباني ،بحيث ال يطغى أحدهما على الخر ،وال يؤدي
االهتمام بأحدهما إلى إهمال الخر ،وقد أكد ذلك حين صرح بوجوب اعتبار األمرين جميعا على وجه ال يخل
فيه املعنى بالنص وال العكس ،لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالل فيه وال تناقض ،وهو الذي ّأمه أكثر
العلماء الراسخين ،فعليه االعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع( .)5ويقول ابن العربي« :طريقة
العلماء ضبط املعاني وإهمال األلفاظ»(.)6
يقول ابن رشد« :تعليق الحكم باالسم فقط -دون املعنى -جمود كثير ،وهو أشبه بمنهج أهل الظاهر»(.)7

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .1مسألة :زكاة املديان:
من بيده نصاب ولكن عليه دين يستغرق ماله أو يستغرق حدا يخل بالنصاب ،هل تجب عليه الزكاة باعتباره
مالكا ملال فيه نصاب؟ أم تسقط عنه بالنظر إلى الدين الذي عليه؟ .
فمن التزموا الظاهر والوقوف عند التعبد أوجبوا عليه الزكاة ،ومن نظروا إلى املعاني والعلل رأوا أن ال زكاة
عليه؛ ألنه في الحقيقة غير مالك للنصاب .
وهذا ما رجحه واختاره ابن رشد فقال« :واألشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن املديان؛ لقوله -عليه
الصالة والسالم -فيها« :صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » ،واملدين ليس بغني»(.)8
 .1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.301
 .2املصدر نفسه.
 .3املصدر نفسه  ،ص.342
 .4املوافقات (.)421 /3
 .5ينظر :املصدر نفسه (.)313 /2
 .6القبس ،أبو بكر بن العربي ،تح :محمد عبد هللا ولد كريم ،دار الغرب اإلسالمي /بيروت ،ط4112 ،4 :م ،ص.4022
 .7بداية املجتهد (.)326 /4
 .8بداية املجتهد (.)1 /2

-25-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

 - 2مسألة :حرية اإلمام في صرف الزكاة حسب حاجات األمة:
يقول ابن رشد« :فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لإلمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف
واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة» (.)1
وفي نفس السياق يقول« :واملعنى يقتض ي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان املقصود به سد الخلة»(.)2
يقول ابن رشد« :وسبب اختالفهم معارضة اللفظ للمعنى؛ فإن اللفظ يقتض ي القسمة بين جميعهم ،واملعنى
يقتض ي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان املقصود به سد الخلة ،فكأن تعديدهم في الية عند هؤالء إنما ورد
لتمييز الجنس -أعني :أهل الصدقات -ال تشريكهم في الصدقة ،فاألول أظهر من جهة اللفظ ،وهذا أظهر من
جهة املعنى»(.)3

املطلب الثالث :املعاملة بنقيض املقصود الفاسد
َ
ومعناها :أن من استعجل الش يء الذي ُوضع له سبب عام مطرد ،وطلب الحصول عليه قبل أوانه؛ أي قبل
وقت حلول سببه العام ،ولم يستسلم إلى ذلك السبب املوضوع ،بل عدل عنه ،وقصد تحصيل ذلك الش يء بغير
ذلك السبب ،قبل ذلك األوان= عوقب بحرمانه؛ ألنه افتات وتجاوز ،فيكون باستعجاله هذا قد أقدم على
َ
تحصيله بسبب محظور؛ فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص املحظور(.)4
واملستعجل بالش يء قبل أوانه إنما يعاقب بحرمانه ّ
ورد عمله عليه بقدر اإلمكان ،فإن أمكن َر ُّد كل العمل
ِ
فبها ،وإال فبقدر ما يمكن(.)5
وقد تقدم ضرورة أن يكون مقصد املكلف متماشيا ومتوافقا مع مقاصد الشارع ،فلم يوجد املكلف إال
لذلك ،فإذا استطال املكلف على ربه ونفسه لم يكن له ذلك ،وكان ملن يملك َ
ُ
تربيته َ
معاملته بنقيض
وردعه
مقصوده الفاسد الخارج عن مراد هللا ،فمن مقاصد الشريعة أن يكون اإلنسان عبدا هلل اختيارا كما هو عبد
هلل اضطرارا.
وهذه القاعدة تؤكد ما ذهب إليه كل من القاض ي أبي بكر بن العربي والشاطبي وغيرهما من العلماء من أن:

 .1املصدر نفسه (.)36 /2
 .2املصدر نفسه (.)36 /2
 .3املصدر نفسه (.)36 /2
 .4ينظر :شرح القواعد الفقهية ،ص.114
 .5املصدر نفسه ،ص.113
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(كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وعمله باطل ملغى ال عبرة له).
ويالحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التقليدية التي وردت في املجلة -وهي (من استعجل شيئا قبل أوانه
عوقب بحرمانه)ّ -
تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد املرتبط باالستعجال ،بينما حقيقة القاعدة
أوسع من ذلك بكثير ،إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء القصد ولو تذرع لها بوسيلة مشروعة ،طاملا
كان الهدف هو الوصول إلى نتيجة ممنوعة(.)1
فالقصد من هذه القاعدة ليس فقط معاقبة املستعجل بنقيض مقصوده؛ بل حماية األحكام الشرعية من
أن يتالعب بها املكلف فيحولها عن مقاصدها التي شرعت ألجلها ،ويس يء بذلك إلى نفسه ودينه ،وهذا املقصد
في الحقيقة هو روح هذه القاعدة ،ولذلك فقد عمل الفقهاء على تغييرها وتحويرها لتشمل هذا املعنى ،وذلك
بأن (يعامل الس يء القصد في التصرف بنقيض قصده) ،سواء كان مستعجال أو غير مستعجل( ،فكل من قصد
بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده).
وبهذا يظهر ما للمقاصد من تأثير واضح على صحة العبادات واملعامالت وفسادها ،واعتبارها وإلغائها ،مما
يؤكد على أن القصد هو روح العمل ولبه وقوامه ،يصح بصحته ،ويفسد بفساده.
وبهذا يتضح أيضا بطالن عمل من أراد بتكاليف الشريعة غير ما شرعت له ،فال يجوز ألحد ممن يدين بدين
ُ َ
فيغل ُق بذلك باب الحيل التي يقصد منها
اإلسالم أن يقصد إلى مخالفة ما أراد الشارع من تشريع األحكام،
االحتيال على أحكام الشرع.
وفي ذلك يقول الشاطبي« :أما إن العمل باملناقض باطل فظاهر؛ فإن املشروعات إنما وضعت لتحصيل
املصالح ودرء املفاسد ،فإذا خولفت لم يكن في تلك األفعال التي خولف بها جلب مصلحة وال درء مفسدة»(.)2

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .4مسألة:
يقول ابن رشد « :واختلفوا في نكاح املريض ،فقال أبو حنيفة والشافعي :يجوز .وقال مالك في املشهور عنه:
إنه ال يجوز» .وسبب اختالفهم  ...« :هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو ال يتهم؟»
يقول ابن رشد « :ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال ،فإن دلت الدالئل على أنه
قصد بالنكاح خيرا ال يمنع النكاح ،وإن دلت على أنه قصد اإلضرار بورثته منع من ذلك ،كما في أشياء كثيرة
 .1شرح القواعد الفقهية ،ص.114
 .2املوافقات (.)333 /2
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من الصنائع يعرض فيها للصناع الش يء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم ،إذ ال يمكن أن يحد في ذلك حد
مؤقت صناعي ،وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع املختلفة»(.)1
 .2مسألة:

ّ
للمطلق بنقيض مقصوده.
املرأة املطلقة في مرض املوت ترث؛ معاملة
ِ
وأما املريض الذي يطلق طالقا بائنا ويموت من مرضه ،فإن مالكا وجماعة يقول :ترثه زوجته .والشافعي
وجماعة ال يورثها.
وسبب الخالف :اختالفهم في وجوب العمل بسد الذرائع ،وذلك أنه ملا كان املريض ُيتهم في أن يكون إنما طلق
في مرضه زوجته ليقطع حظها من امليراث؛ فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ،ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ
وجوب الطالق لم يوجب لها ميراثا(.)2
 .3ميراث القاتل:
يقول ابن رشد :اختلف العلماء في ميراث القاتل على أربعة أقوال :فقال قوم :ال يرث القاتل أصال من قتله.
وقال آخرون :يرث القاتل ،وهم األقل .وفرق قوم بين الخطأ والعمد ،فقالوا :ال يرث في العمد شيئا ،ويرث في
الخطأ إال من الدية ،وهو قول مالك وأصحابه .وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب،
مثل أن يكون َمن له إقامة الحدود ،وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو ال يتهم.
يقول ابن رشد ...« :وسبب الخالف معارضة أصل الشرع في هذا املعنى للنظر املصلحي ،وذلك أن النظر
ُّ
والتعب ُد يوجب أن ال
املصلحي يقتض ي أن ال يرث؛ لئال يتذرع الناس من املواريث إلى القتل واتباع الظاهر،
يلتفت إلى ذلك ،فإنه لو كان ذلك مما قصد اللتفت إليه الشارع

﴿  

 ،)3( ﴾كما تقول

الظاهرية»(. )4
 .4ترك الوطء دون إيالء هل يلحق باإليالء:
َ ََُ َ
َ
َ َ َ
يطأ َزوجتهَ ،ومن ترك ال َوطء ب َغير َيمين َ
اإليالء ِإذا قصد
حكم
ه
لزم
ال
ن
أ
الرجل
يحلف
ن
أ
اإليالء وهو :
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلض َرار ،عند املالكية ،خالفا لغيرهم من الفقهاء  .ألنهم تقيدوا -أي الجمهور -بظاهر الية وهو وجود اإليالء
ِ
 .1بداية املجتهد (.)61 /3
 .2املصدر نفسه (.)403 /3
 .3مريم.63 :
 .4بداية املجتهد ()411 /1
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والحلف ،ومالك نظر إلى املعنى واملقصد ،وهو تحقق اإلضرار(.)1
يقول ابن رشد « :وأما لحوق حكم اإليالء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين فإن الجمهور على أنه ال يلزمه
حكم اإليالء بغير يمين ،ومالك يلزمه ،وذلك إذا قصد اإلضرار بترك الوطء ،وإن لم يحلف على ذلك ،فالجمهور
اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد املعنى؛ ألن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ،وسواء شد ذلك االعتقاد
بيمين أو بغير يمين؛ ألن الضرر يوجد في الحالتين جميعا»(.)2

 .1القوانين الفقهية (ص.)421 :
 .2بداية املجتهد (.)14 /1
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املبحث الثالث :قواعد التيسر ورفع الحرج واملشقة
التيسير ورفع الحرج من املقاصد املقطوع بها في الشريعة ،وهو من مقاصدها العامة في جميع نواحي الشريعة
من عبادات ومعامالت وغيرها ،والدين مبنى على السماحة واليسر ورفع الحرج ودفع املشقة وقلة التكاليف،
ً
وإذا وجد ما يصعب فعله فقد شرع هللا رخصا تبيح للمكلفين ما قد ُحرم عليهم ،وتسقط عنهم ما قد وجب

ً
ً
ً
عليهم فعله؛ حتى تزول الضرورة؛ رحمة من هللا بعباده وفضال وكرما .
قال ابن عاشور

« :السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها»(.)1

قاعدة :املشقة تجلب التيسير وعالقتها بمقاصد الشريعة:
َ
تبين لنا أن رفع الحرج عن املكلفين مقصد تشريعي؛ ألن أحكام الشريعة معللة بجلب املصلحة ودرء
والتوسعة على املكلفين ،ولكن ال بد
املفسدة ،ومن هذه املصالح :املصالح الحاجية ،التي تتمثل في رفع الحرج،
ِ
ّ
َ
الحرج مرفوع عن املكلفين.
 :اعلم أن
من معرفة أسباب هذه التوسعة؛ يقول الشاطبي
معنى القاعدة الفقهية:
ً
املشقة لغة :التعب والجهد والعناء ،والتيسير لغة :السهولة والليونة.
واملراد بالقاعدة :أن األحوال التي تحصل فيها مشقة أو عسر أو حرج على املكلف عند تطبيقه بعض األحكام
الشرعية؛ فإن الشريعة تأتي برفع هذا الحرج واملشقة ،وذلك بتخفيف الحكم عليه؛ ألن الحرج مدفوع بالنص.
ً
َ
َ
صادمت نصا روعي دونها .واملراد باملشقة الجالبة
التيسير مشروط بعدم مصادمتها للنص ،فإذا
ولكن جلبها
للتيسير :املشقة التي تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا ،أما املشقة التي ال تنفك عنها التكليفات الشرعية
كمشقة الجهاد ،وألم الحدود ،ورجم الزناة ،وقتل البغاة واملفسدين والجناة ،فال أثر لها في جلب تيسير وال
تخفيف(.)2
قال الشاطبي« :إن األدلة على رفع الحرج عن هذه األمة قد بلغت مبلغ القطع»)3(.

ُ
وهذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر دعائم الشريعة اإلسالمية ،والتي تبنى عليها معظم
املسائل الفقهية ،وقد نجد هذه القاعدة عند بعض العلماء بصيغ أخرى كالعبارة التي اشتهرت عن الشافعي:
«إذا ضاق األمر اتسع».

 .1مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،محمد الطاهر بن عاشور  ،تح :محمد الحبيب بن الخوجة (.)499 /3
 .2شرح القواعد الفقهية ،ص.421
 .3املوافقات (.)220 /4
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ضابط املشقة التي يحصل التيسير بسببها :
ضابط املشقة التي توجب التخفيف :أنها املشقة العارضة الظاهرة ،التي إذا فعلت معها العبادة حصل
بذلك ضرر على الفاعل؛ كذهاب نفسه ،أو تلف عضو من أعضائه ،أو زيادة مرضه ،أو تأخر شفائه ،أو ألم
ظاهر.
أما املشقة املعتادة أو اليسيرة فال ترخص بها ،مثل :الزكام اليسير املعتاد ،أو الصداع الخفيف.
يقول صاحب كتاب العزيمة والرخصة :املشقة املعتادة أو املألوفة ،وهي التي ال تنفك العبادة عنها غالبا،
ومشقة الحج والجهاد،
ومشقة الصوم مع شدة الحر وطول النهار،
كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد،
ِ
ِ
ّ
والقطع في السرقة؛ هذه املشاق ال يمكن تأدية العبادة بدونها ،وهي ال تؤثر في
ورجم الزناة،
وألم الحدود،
ِ
ِ
ِ
التخفيف والتيسير ،ألنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات(.)1
َ ً
قال ابن القيم« :إن كانت املشقة ت َعبا فمصالح الدنيا والخرة منوطة بالتعب ،وال راحة ملن ال تعب له ،بل
على قدر التعب تكون الراحة»(.)2

ً
أما املشقة غير املعتادة ،وهي التي تنفك العبادة عنها غالبا ،وهي املشقة الزائدة عن الطاقة والتي ال يستطيع

أن يتحملها اإلنسان عادة ،وتفسد على النفوس أعمالها وتصرفاتها وتخل بنظام حياتها ومعامالتها ،وتعطل عن
ُ
القيام باألعمال النافعة؛ فهي مضادة ملقصود الشارع ،ولذلك شرعت التخفيفات والتيسيرات(.)3

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .1في استقبال القبلة:
يقول ابن رشد :اتفق املسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصالة؛ لقوله -تعالى:-
﴿ ،)4(﴾       أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو
التوجه إلى عين البيت ،وال خالف في ذلك.
أما إذا غابت الكعبة عن األبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين :أحدهما :هل الفرض هو العين أو الجهة؟
والثاني :هل فرضه اإلصابة أو االجتهاد :أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين؟ فذهب قوم إلى أن
 .1ينظر :العزيمة والرخصة ،أحمد الشيخ أحمد ،مصدر الكتاب :موقع جمعية التراث /الجزائر ،ص.61
 .2إعالم املوقعين عن رب العاملين ،محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية) ،تح :طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل /بيروت،
4113م (.)434 /2
 .3ينظر :العزيمة والرخصة ،ص.61
 .4البقرة.419 :
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الفرض هو العين ،وذهب آخرون إلى أنه الجهة.
يقول ابن رشد« :والذي أقوله :إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا ،وقد قال -تعالى:-
   

﴿ 

 ،)1(﴾فإن إصابة العين ي يء ال يدرك إال بتقريب وتسامح بطريق الهندسة

واستعمال األرصاد في ذلك ،فكيف بغير ذلك من طرق االجتهاد ،ونحن لم نكلف االجتهاد فيه بطريق الهندسة
املبني على األرصاد املستنبط منها طول البالد وعرضها»(.)2
 .2التفريق بين الخرق اليسير والكبير في حكم املسح على الخفين:
جاء في بداية املجتهد« :اتفق العلماء على جواز املسح على الخف الصحيح ،واختلفوا في املخرق ،فقال مالك
وأصحابه :يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ،وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثالثة أصابع .وقال
ًّ
خفا ،وإن تفاحش خرقه» .إلى أن قال « :وأما التفريق بين
قوم :بجواز املسح على الخف املنخرق ما دام يسمى
الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج»(.)3
 .3اشتراط السقف في مسجد الجمعة:
قال ابن رشد في اشتراط بعض متأخري املالكية لسقف املسجد في وجوب الجمعة« :وهذا كله لعله تعمق في
هذا البابُ ،
ودين هللا يسر»(.)4
 .4القصر في السفر ،وفي رخصة اإلفطار والقصر:
قال ابن رشد« :وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج»(.)5
 .5طالق الثالث هل يقع ثالثا أو واحدة:
جمهور الفقهاء على أن الطالق بلفظ الثالث حكمه حكم الطلقة الثالثة ،وقال أهل الظاهر وجماعة :حكمه
ّ
حكم الواحدة وال تأثير للفظ في ذلك.
ّ
ًّ
سدا للذريعة ،ولكن تبطل بذلك الرخصة
يقول ابن رشد« :وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطالق

 .1الحج.16 :
 .2بداية املجتهد (.)91 /4
 .3املصدر نفسه (.)21 /4
 .4املصدر نفسه (.)410 /4
 .5املصدر نفسه (.)411 /4
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الشرعية والرفق املقصود في ذلك ،أعني :في قوله -تعالى.)2(»)1(﴾     ﴿ :-
 .6بيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة :
قال قوم :بيع الغائب ال يجوز بحال من األحوال ،ال ما ُوصف وال ما لم يوصف ،وهذا أشهر قولي الشافعي،
وهو املنصوص عند أصحابه ،وقال مالك وأكثر أهل املدينة :يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما
يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته.
يقول ابن رشد ...« :وال خالف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن املعاينة ملكان غيبة املبيع ،أو ملكان
املشقة التي في نشره ،وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه  ،ولهذا أجاز البيع على البرنامج»(.)3

 .1الطالق.4 :
 .2بداية املجتهد (.)91 /3
 .3املصدر نفسه (.)411 /3
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املبحث الرابع :قواعد مراعاة الضرورات والحاجات في التكليف
عالقة هذه القواعد بمقاصد الشريعة:
ً ًّ
مهما في التشريع اإلسالمي ،حيث يظهر من خاللها أهم خصائص الشريعة
تعتبر هذه القواعد ركنا
اإلسالمية ،التي جعلها هللا -تعالى -شريعة الرحمة والسهولة والرفق باملكلفين)1(.

كما تعد من العوامل املهمة التي أدت إلى سعة الشريعة ،ومرونتها على املستوى النظري ،والتطبيقي؛ حيث
ً
ً
راعت حاجات الناس وأحوالهم وأعذارهم ،وقدرتها بقدرها ،وشرعت لها أحكاما تتناسب معها وفقا لالتجاه
العام للتشريع والخصائص العامة للشريعة في رفع الحرج ودفع املشقة عن املكلفين ،وهذا أمر لم يوجد في
الشرائع السابقة قبل اإلسالم ،وإنما هو من سمات اإلسالم ،ورسول اإلسالم (الرحمة املهداة .)2()

املطلب األول :مفهوم الضرورة والحاجة
أوال :مفهوم الضرورة والحاجة عند الفقهاء واألصوليين:
مفهوم الضرورة عند األصوليين:
ّ
عرفها الشيخ ابن عاشور بقوله« :املصالح الضرورية :هي التي تكون األمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى
تحصيلها ،بحيث ال يستقيم النظام بإخاللها ،بحيث إذا انخرمت تؤول حالة األمة إلى فساد وتالش»(.)3
وقد حاول الشيخ ابن عاشور ضبط هذا النوع من املصالح ليسهل التمييز بينه وبين غيره من أنواع املصالح
األخرى ،ويمنع التداخل بينها ،حتى تتحقق حقيقة التباين بين هذه األقسام.
َ
َ
والهالك كما هو في الضرورة الفقهية ،ولكن بأن تصير
فضابط هذا النوع -كما يرى ابن عاشور -ليس التلف
أحوال األمة شبيهة بأحوال األنعام بحيث ال تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها(.)4

ُ
يقول الشاطبي« :أما الضروريات فمعناها :أنه ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا ف ِقدت لم
َتجر مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد و تهارج وفوت حياة ،وفي األخرى ُ
ُ
الرجوع
والنعيم و
فوت النجاة
ِ
ِ
بالخسران املبين»( .)5واملحافظة على الضروريات تكون بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها ،وبدرء االختالل الواقع

 .1القواعد الكبرى ،صالح السدالن ،دار بلنسيه للنشر والتوزيع /الرياض4141 ،ھ ،ص.219 ،211
 .2املصدر نفسه
 .3مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص. 232
 .4املصدر نفسه.
 .5املوافقات (.)9 /2
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أو املتوقع فيها.
فالضرورة األصولية لها طابع جماعي عام ،بخالف الضرورة الفقهية املتعلقة بأفراد املكلفين(.)1
مفهوم الضرورة عند الفقهاء:

ًّ
حدا إن لم يتناول املمنوع هلك أو قارب على الهالك ،وهذا يبيح تناول
الضرورة باملعنى الفقهي« :بلوغ املكلف
الحرام»( .)2وقد ّ
عرفها ابن العربي بأنها« :ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو»( ،)3واملضطر« :هو املكلف
بالش يء امللجأ إليه املكره عليه»( ،)4وقد صرح ابن العربي بأن «الضرورة وحكمها ال تلحق باالختيار وحكمه
أبدا»(.)5
ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

ًّ
مضطرا باملعنى االصطالحي لدى الفقهاء ،وهي التي تستباح بها بعض
الضرورة امللجئة التي تجعل اإلنسان
املحرمات لصيانة النفس عن الهالك ،كشرب الخمر ،وأكل امليتة ولحم الخنزير ،ملن خش ي أن يموت عطشا أو
جوعا.

ّ ً
والضرورة بمعنى الحاجة إلى األيسر واألسهل تمشيا مع مقاصد الشارع ،وإن لم تتوقف عليها صيانة النفس
ُ
عن الهالك وصيانة األموال عن الضياع.
ثانيا  :مفهوم الحاجة عند األصوليين والفقهاء:
الحاجة هي« :ما يحتاجه األفراد ،أو تحتاجه األمة للتوسعة ورفع الضيق ،إما على جهة التأقيت ،أو التأبيد،
فإذا لم ُتر َ
اع دخل على املكلفين الحرج واملشقة ،وقد تبلغ مبلغ الفساد املتوقع في الضرورة»(.)6
وهذا التعريف يضم الحاجة بمعنييها الفقهي واألصولي ،فهنالك الحاجة الفقهية والتي يعبر عنها الفقهاء في
ّ ً
توسعا ،وهنالك الحاجات العامة األصولية ،وقد تناولها اإلمام الشاطبي في
كتبهم في بعض األحيان بالضرورة
املوافقات.

 .1صناعة الفتوى ،عبد هللا بن بية ،مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث (الرابطة املحمدية للعلماء) ،ط2042 ،4 :م ،ص-221
.262
 .2األشباه والنظائر ،السيوطي ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ط4103 ،4:هـ ،ص.92
 .3أحكام القرآن ( .)201/4العارضة (.)11/4
 .4أحكام القرآن (.)94 /4
 .5العارضة (.)412 /4
 .6الحاجة الفقهية حدودها وقواعدها ،أحمد كافي ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ط ،2001 ،4 :ص.31 ،33

-15-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

وهذا النوع -أي األخير -من الحاجيات هو الذي قصده الشاطبي ّ
وعرفه بقوله« :هي ما يفتقر إليها من حيث
التوسعة ،ورفع الضيق املؤدي في الغالب إلى الحرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،وإذا لم تراع دخل على
املكلفين الحرج واملشقة ،ولكنه ال يبلغ الفساد املتوقع في املصالح العامة»(.)1
ومعنى كون الحاجة عامة :أن يكون االحتياج إليها غير مختص بفرد أو أفراد معينين ،بل يكون االحتياج
إليها عاما لجميع األمة .ومثال ذلك :حاجة الناس إلى االستصناع ،في كثير من الحوائج واللوازم من مالبس وأثاث
وغير ذلك ،فإن الحاجة إليها ال يخلو منها مجتمع من املجتمعات ،وقد اعتاد الناس التعامل باالستصناع من
قديم الزمان .ومعنى كون الحاجة خاصة :أن يكون االحتياج إليها لفرد معين ،أو طائفة معينة كأهل بلد ،أو
حرفة محددة(.)2
الفرق بين الحاجة الفقهية واألصولية:
ُ
ُ
ما شرع للحاجة العامة الكلية -األصولية املقاصدية -يبقى حكمه ويستمر ،بخالف ما شرع للحاجة الجزئية
الفقهية القائمة مقام الضرورة ،فإنهـا تقـدر بقدرها كأصلها ،وينبغي مالحظة أن الحاجة العامة ال تدخل في
املفهوم الخاص للرخصة ،وإن كانت تدخل معها في االستثناء من أصل كلي ،فالرخصة هي ما شرع لعذر مع قيام
الدليل املحرم لوال العذر.
ولذلك قال الشاطبي « :وأما الرخصة :فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يوجب املنع ،مع االقتصار
على مواضع الحاجة فيه»( ،)3فاالقتصار على مواضع الحاجات من أهم خواص الرخص ،فهي الفاصل بين ما
شرع من الحاجات الكلية وما شرع من الرخص ،فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على مواضع الحاجة،
فاملصلي إذا انقطع سفره وجب عليه إكمال صالته ،وترتفع الرخصة عن املريض في الصالة قاعدا إذا استطاع
القيام ،وكذلك سائر الرخص.
بخالف القرض والقراض واإلجارة ونحو ذلك مما يسمى رخصة بالشبه ،فإنه ليس برخصة في حقيقة
االصطالح؛ ألنه مشروع أيضا وإن زال العذر ،فيجوز لإلنسان أن يقترض وإن لم تكن به حاجة لالقتراض ،وأن
يساقي حائطه وإن كان قادرا على عمله بنفسه ،وأن يقارض بماله وإن كان قادرا على التجارة(.)4
تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .1املوافقات (.)40 /2
 .2صناعة الفتوى ،ص.294
 .3املوافقات (.)304 /4
 .4ينظر :صناعة الفتوى ،ص.294
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ً
ً
ً
 .4عند كالم ابن رشد عن بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته؛ ذكر أن مالكا
أجاز بيعه مع بعضه ما طاب مع ما لم يطب ،ومنعه الشافعية للغرر .يقول ابن رشد« :وحجة مالك فيما ال
ُ
يتميز أنه ال يمكن حبس أوله على آخره ،فجواز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صالحه أصله جواز
بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب؛ ألن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الش يء ،وكأنه رأى أن الرخصة
هاهنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار (أعني :ما طاب مع ما لم يطب) ملوضع الضرورة ،واألصل
عنده أن من الغرر ما يجوز ملوضع الضرورة»)1(.

 .2وقد أشار ابن رشد إلى هذا النوع من الضرورات والحاجات العامة في عدة مواضع ،من بينها :قوله عند
كالمه عن الغرر اليسير والكثير في العقود وتفريق العلماء بينهما في الحكم« :وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر
ينقسم إلى قسمين ،وأن غير املؤثر هو اليسير ،أو الذي تدعو إليه الضرورة» (.)2
 .3ويقول عند كالمه عن الراهن في باب الرهن« :فأما الراهن فال خالف أن من صفته أن يكون غير محجور
عليه من أهل السداد ،والوص ي يرهن ملن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند
مالك»)3(.

املطلب الثاني  :الضرورات تبيح املحظورات
معنى (الضرورات تبيح املحظورات):
إن الشريعة ّ
حرمت األفعال املفضية إلى املفاسد ،كالوقوع في املحرمات ،أو إهمال الواجبات ،حتى وإن كانت
ُ
غير ضارة ،أو كان فيها نفع ال يوازن ما تفض ي إليه من فساد ،فإذا كان في هذه األفعال مصلحة ترجح على ما
تفض ي إليه من مفاسد فإن الشارع يبيح ذلك الفعل ،ويأذن فيه؛ ً
جلبا للمصلحة الراجحة.
شدد في أمر الحرامّ ،
ضيق اإلسالم دائرة املحرمات ،ولكن بعد ذلك ّ
وقد ّ
وسد الطرق املفضية إليه ،ظاهرة
أو خفية ،فما ّأدى إلى الحرام فهو حرام ،وما أعان على الحرام فهو حرام ،وما احتيل به على الحرام فهو حرام.
فقدر الضرورة القاهرةّ ،
بيد أن اإلسالم لم يغفل عن ضرو ات الحياة وضعف اإلنسان أمامهاّ ،
وقدر
ر
الضعف البشري ،وأباح للمسلم -عند ضغط الضرورة -أن يتناول من املحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقيه
الهالك.
 .1بداية املجتهد (.)412 /3
 .2املصدر نفسه (.)416/3
 .3املصدر نفسه (.)22 /1
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ولهذا قال هللا - بعد أن ذكر محرمات الطعام من امليتة والدم ولحم الخنزير    ﴿ :-

 .)1(﴾   وكرر هذا املعنى في أربع سور من القرآن كلما ذكر محرمات الطعام ،ومن هذه اليات
ً ًّ
هاما هو( :إن الضرورات تبيح املحظورات).
وأمثالها قرر فقهاء اإلسالم مبدأ
ولكن املالحظ أن اليات قيدت املضطر أن يكون (غير باغ وال عاد)ّ ،
وفسر هذا بأن يكون غير باغ للذة طالب
لها ،وال عاد حد الضرورة متجاوز في التشبع؛ من هذا القيد أخذ الفقهاء مبدأ آخر هو( :الضرورة تقدر بقدرها)،
ً
فاإلنسان وإن خضع لداعي الضرورة ال ينبغي أن يستسلم لها َ
ويلقي إليها بزمام نفسه ،بل يجب أن يظل مشدودا
ً
إلى األصل الحالل باحثا عنه ،حتى ال يستمرئ الحرام أو يستسهله بدافع الضرورة.
واإلسالم بإباحته املحظورات عند الضرورات إنما يساير في ذلك روحه العامة وقواعده الكلية ،تلك هي روح
اليسر الذي ال يشوبه عسر ،والتخفيف الذي وضع به عن األمة الصار واألغالل التي كانت على َمن قبلها ِمن
األمم .وصدق هللا العظيم:

﴿   ﴿ ،)2(﴾       

 ﴿ ،)3(﴾           

.)4(﴾     
ومعنى هذه القاعدة :أن املسلم إذا وقع في حالة االضطرار -وهي الحرج الشديد -فإنه يجوز له ارتكاب ي يء
من املحرمات.

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .1في حكم الهدنة مع الكفار:
هل الهدنة مع الكفار جائزة من غير ضرورة؟ أو أن جوازها إنما يكون في حال الضرورة فقط؟ وسبب الخالف
قائم على التعارض بين آية القتال في قوله -تعالى       ﴿ :-

 ، )5(﴾وآية الصلح في قوله تعالى .)6(﴾        ﴿ :
 .1البقرة.412 :
 .2البقرة.491 :
 .3املائدة.1 :
 .4النساء.29 :
 .5التوبة.2 :
 .6األنفال.62 :
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والجمهور على أن الهدنة ال تجوز إال من ضرورة؛ ألن آية القتال ناسخة لية الصلح عندهم .
يقول ابن رشد :وكان األوزاعي من التابعين يجيز أن يصالح اإلمام الكفار على ي يء يدفعه املسلمون إلى
الكفار ،إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة ،أو غير ذلك من الضرورات .وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى اإلمام
ذلك مصلحة :مالك والشافعي وأبو حنيفة ،إال أن الشافعي ال يجوز عنده الصلح ألكثر من املدة التي صالح
عليها رسول هللا  الكفار عام الحديبية .ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لية القتال؛ قال :الصلح جائز إذا
رأى ذلك اإلمام ،وعضد تأويله بفعله ذلك  ،وذلك أن صلحه  عام الحديبية لم يكن ملوضع الضرورة(. )1
 .2حرية اإلمام في صرف الزكاة حسب حاجات األمة:
يقول ابن رشد« :فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لإلمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف
واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة ،وقال الشافعي :ال يجوز ذلك ،بل يقسم على األصناف الثمانية كما ّ
سمى
هللا -تعالى.2»-
وفي نفس السياق يقول« :واملعنى يقتض ي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان املقصود به سد الخلة».3
يقول ابن رشد :وسبب اختالفهم معارضة اللفظ للمعنى؛ فإن اللفظ يقتض ي القسمة بين جميعهم ،واملعنى
يقتض ي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان املقصود به سد الخلة ،فكأن تعديدهم في الية عند هؤالء إنما ورد
لتمييز الجنس -أعني :أهل الصدقات -ال تشريكهم في الصدقة ،فاألول أظهر من جهة اللفظ ،وهذا أظهر من
جهة املعنى.4
دفع الزكاة إلى املؤلفة قلوبهم:
يقول ابن رشد :وبخصوص املؤلفة قلوبهم ربطها مالك بالحاجة؛ فقال :ال حاجة إلى املؤلفة الن؛ لقوة
اإلسالم« ،وهذا كما قلنا التفات منه إلى املصالح»)5(.

 .3حكم خروج املعتكف من معتكفه للحاجة :
يقول ابن رشد« :وأما موانع االعتكاف فاتفقوا على أنها ما عدا األفعال التي هي أعمال املعتكف ،وأنه ال يجوز
للمعتكف الخروج من املسجد إال لحاجة اإلنسان ،أو ما هو في معناها ،مما تدعو إليه الضرورة»)6(.

 .1ينظر :بداية املجتهد (.)424 ،420 /2
 .2املصدر نفسه (.)36 /2
 .3املصدر نفسه (.)36 /2
 .4املصدر نفسه (.)31 /2
 .5املصدر نفسه (.)31 /2
 .6املصدر نفسه (.)90 /2
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املطلب الثالث  :الضرورات تقدر بقدرها
هذه القاعدة متممة ومقيدة للقاعدة الكلية (الضرورات تبيح املحظورات) ،ومعناها :إذا أعوز املرء إلى
ارتكاب ي يء محرم فال يجوز له أن يتجاوز حاجته.
ودليل هذا التقييد لهذه القاعدة الكلية العامة قول هللا -تعالى.)1(﴾     ﴿ :-
تفصيل املسألة:
املباح للضرورة هل هو كسائر املباحات يستمتع به كما يستمتع في املباحات؟ أو إنما يباح له منها ما يسد
حاجته فقط؟:
ذكر الحطاب وغيره من شراح خليل أن مالكا يرى جواز التشبع مما أجيز للضرورة ،قياسا على ما جاء في
املدونة في مسألة ظهر الهدي ،إذا احتاج إليه صاحبه قبل ذبحه فهل يركبه للضرورة ،ثم ينزل إذا زالت ،أو يبقى
َ
والبقاء عليه حتى بعد االستراحة وزوال الحاجة(.)2
حتى بعد زوال الحاجة؟ فقد أجاز مالك ركوبه،
جاء في املدونة« :قلت :أرأيت إن احتاج إلى ظهر َهد ِيه كيف يصنع في قول مالك؟ قال :إذا احتاج إلى ظهر
الهدي ركبه ،قلت :فإن ركبه أينزل إذا استراح أم ال في قول مالك؟ قال ابن القاسم :ال أرى عليه النزول  ...وإنما
استحسن الناس أن ال يركبها حتى يحتاج إليها ،فإن احتاج إليها ركبها»(.)3
يقول الحطاب« :والخالف في هذه املسألة كالخالف في مسألة املضطر ألكل امليتة ،قال في التوضيح :أي إن
قلنا له أن يشبع ويتزود -وهو املشهور -جاز له التمادي -يعني في هذه املسألة ،-وعلى قول ابن حبيب إنه إنما
يأكل قدر سد رمقه ،يريد هنا ضرورته ،انتهى .وقال البرزلي :واملشهور في مسألة امليتة أنه يأكل ويشبع ويتزود،
وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء ،انتهى»(.)4
وخالف الشافعي مالكا في هذه القاعدة فقال« :كل ما أحل من محرم في معنى ال يحل إال في ذلك املعنى
خاصة ،فإذا زايل ذلك املعنى عاد إلى أصل التحريم »(.)5

 .1البقرة.412 :
 .2مواهب الجليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي املغربي (الحطاب) ،تح :زكريا عميرات ،دار عالم الكتب،
2003م (.)302 ،304/3
 .3املدونة ،مالك بن أنس ،دار صادر /بيروت (.)191/2
 .4مواهب الجليل (.)302 /3
 .5األم ،محمد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة /بيروت (.)262 /1
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رأي ابن رشد في القاعدة:
مقدار ما يؤكل من امليتة:
وقد حكى ابن رشد في كتابه (بداية املجتهد) خالصة ما ذهب إليه األئمة املتبوعون فقال :أما مقدار ما يؤكل
من امليتة وغيرها فإن مالكا قال :حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها .وقال الشافعي وأبو حنيفة :ال
يأكل منها إال ما يمسك الرمق ،وبه قال بعض أصحاب مالك.
وسبب االختالف هل املباح له في حال االضطرار هو جميعها؟ أم ما يمسك الرمق فقط؟ والظاهر أنه
جميعها؛ لقوله -تعالى.)1(﴾     ﴿ :-
واتفق مالك والشافعي على أنه ال يحل للمضطر أكل امليتة إذا كان عاصيا بسفره؛ لقوله

-تعالى﴿ :-

 ،﴾    وذهب غيره إلى جواز ذلك(.)2

املطلب الرابع :ال ضرر وال ضرار
عالقتها بمقاصد الشريعة:
هذه القاعدة الثالثة من القواعد األساسية ،وهي أصل عظيم من أصول اإلسالم ،ينبني عليه كثير من أبواب
وتكملها ،فهي تفيد رفع ّ
الفقه ،وهي ّتتصل بقاعدة (املشقة تجلب التيسير) ّ
الضرر واملشقة بعد وقوعها و«ترجع
إلى تحصيل املقاصد وتقريرها بدفع املفاسد أو تخفيفها.
بالضرر مقابل ما لحقه من ضررّ .
الضرر بأحد ابتداء ،وال يجوز الجزاء ّ
أي ّأنه ال يجوز إيقاع ّ
فالضرر ما كان
من فعل واحدّ ،
والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالخر»(.)3
ماهية الضرر:
حقيقة الضرر « :كل ألم ال نفع يوازيه أو يربو عليه»(.)4
وحقيقة النفع« :كل لذة ال يتعقبها عقاب وال تلحق بها ندامة ،أو هو :ما ال ضرر فيه ،ولهذا لم يوصف شرب
 .1البقرة.412 :
 .2بداية املجتهد (.)21 /3
 .3القواعد الفقهية املستخرجة من الذخيرة ،رسالة لنيل املاجستير في العلوم اإلسالمية (2002م) ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم
اإلسالمية ،ص.262
 .4أحكام القرآن (.)212/1( ،)19 ،11 /4
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األدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر؛ ملا في ذلك من النفع املوازي له أو املربي عليه»(.)1
ً
ّ
والضرار( :بكسر الضاد) من ضره وضاره بمعنى ،وهو خالف النفع ،فيكون الثاني على هذا تأكيدا للول،
ِ
ً
لكن املشهور أن بينهما فرقا ،فحمل اللفظ على التأسيس أولى من التأكيد .واختلف في الفرق على أقوال ذكرها
ً
ابن حجر الهيتمي في شرح األربعين النووية ،أحسنها :أن معنى األول :إلحاق مفسدة بالغير مطلقا ،ومعنى الثاني:
إلحاق مفسدة بالغير على وجه املقابلة له ،لكن من غير تقييد بقيد االعتداء باملثل واالنتصار للحق .وهذا أليق
اع َل» الذي يدل على املشاركة( .)2قال ابن األثير :قوله« :ال َ
بلفظ الضرار؛ إذ الفعال مصدر قياس ي لـ« َف َ
ض َر َر»
ّ َ
َ
ً
َ
شيئا من حقهّ ،
َأي ال َي ُ
الضر ،أي ال يجازيه على ِإضراره ِبإدخال
والضر ُار ِف َعال من
ض ّر الرجل أخاه ف َين ُقصه
ِ
الض َرر عليه ،وقيل :الض َرر فعل الواحد ّ
والض َر ُار فعل االثنين(.)3
ِ
ً
والقاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر ،كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير؛
ً
ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصالح ،على أنها لم تشرع في الحقيقة إال لدفع الضرر أيضا(.)4
ً
ً
ً
يقول الزرقا في شرح القاعدة :أي ال يجوز شرعا ألحد أن يلحق بآخر ضررا وال ضرارا ،وقد سيق ذلك بأسلوب
نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر(.)5

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 -1اختالف العلماء في قسمة ما ال ينقسم:
اختلف العلماء في قسمة الرباع والعقارات إذا آلت بالقسمة إلى ما ال منفعة فيه ،فقال مالك وأبو حنيفة
والشافعي :تقسم بين الشركاء إذا دعا أحدهم إلى ذلك ،ولو لم يتحصل كل واحد منهم إال على موطأ قدم فقط،
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله -تعالى .)6(﴾  ﴿ :-وذهب ابن القاسم -ورأيه هو الذي يمثل مشهور
املذهب -إلى أن الرباع والعقار ال يقسم إال أن يصير لكل واحد من الورثة ما ينتفع به ،وهو قول ابن املاجشون
ومطرف ،وعمدتهم ودليلهم قوله « :ال ضرر وال ضرار»(.)7

 .1املصدر نفسه (.)19/4
 .2ينظر :الفتح املبين بشرح األربعين ،ص.163 ،162
 .3لسان العرب (.)192/1
 .4شرح القواعد الفقهية (.)462/4
 .5شرح القواعد الفقهية .)462/4( :
 .6النساء.1 :
 .7ينظر :بداية املجتهد (.)11 /1
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 -2نكاح املريض:
واختلفوا في نكاح املريض ،فقال أبو حنيفة والشافعي :يجوز ،وقال مالك في املشهور عنه :إنه ال يجوز،
ويتخرج ذلك من قوله :إنه يفرق بينهما ،ويتخرج من قوله أيضا :إنه ال يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير
َ
فيعامل بنقيض مقصوده  .فهو
واجب؛ ألن الزوج ُيتـهم أنه إنما أراد اإلضرار بالورثة بإدخال وارث جديد عليهم،
حكم مصلحي الغرض منه سد ذرائع الفساد ،وقد جاء عن الرسول  قوله« :ال ضرر وال ضرار»(.)1
يقول ابن رشد« :ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال ،فإن دلت الدالئل على أنه
قصد بالنكاح خيرا ال يمنع النكاح ،وإن دلت على أنه قصد اإلضرار بورثته منع من ذلك»(.)2
 -3طالق املريض:
يقول ابن رشد :وأما املريض الذي يطلق طالقا بائنا ويموت من مرضه فإن مالكا وجماعة يقول :ترثه زوجته،
والشافعي وجماعة ال ّ
يورثها ،والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثالث فرق :ففرقة قالت :لها امليراث ما دامت في
العدة ،وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري .وقال قوم :لها امليراث ما لم تتزوج ،وممن قال بهذا أحمد
وابن أبي ليلى .وقال قوم :بل ترث كانت في العدة أو لم تكن ،تزوجت أم لم تتزوج ،وهو مذهب مالك والليث.
وسبب الخالف :اختالفهم في وجوب العمل بسد الذرائع ،وذلك أنه ملا كان املريض ُيتهم في أن يكون إنما طلق
في مرضه زوجته لإلضرار بها ،بقطع حظها من امليراث؛ فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ،ومن لم يقل بسد
الذرائع ولحظ وجوب الطالق لم يوجب لها ميراثا ،وذلك أن هذه الطائفة تقول :إن كان الطالق قد وقع فيجب
أن يقع بجميع أحكامه؛ ألنهم قالوا إنه ال يرثها إن ماتت (.)3
 -4الطالق الواقع باإليالء هل هو رجعي أو بائن ؟:
اإليالء :أن يحلف الرجل باهلل -تعالى :-أال يطأ امرته أكثر من أربعة أشهر(.)4
يقول ابن رشد :فأما الطالق الذي يقع باإليالء فعند مالك والشافعي أنه رجعي؛ ألن األصل أن كل طالق وقع
بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن ،وقال أبو حنيفة وأبو ثور :هو بائن ،وذلك أنه
إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ ألنه يجبرها على الرجعة.
فسبب االختالف معارضة املصلحة املقصودة باإليالء -والتي هي إزالة الضرر -للصل املعروف في الطالق،
 .1ينظر :املصدر نفسه (.)61 /3
 .2املصدر نفسه.
 .3املصدر نفسه (.)402 /3
 .4التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس ،أبو القسام بن الجالب ،دار الكتب العلمية /بيروت (.)30 /2
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ّ
ّ
فمن غلب األصل قال رجعي ،ومن غلب املصلحة قال بائن(.)1
 -5هل يطلق القاض ي إذا امتنع الزوج عن الفيء أو الطالق ؟:
إذا انتهت مدة اإليالء وامتنع الزوج عن وطء زوجته ؛ فهل يجوز للسلطان -املحكمة الن -تطليق الزوجة
منه؟ أو ال يجوز؛ نظرا إلى أن العصمة بيده وال يكون الطالق إال منه في حال وجوده؟
قال مالك :يطلق القاض ي عليه رفعا للضرر عن الزوجة ،وقال أهل الظاهر :يحبس حتى يطلقها بنفسه.
يقول ابن رشد :وسبب الخالف :معارضة األصل املعروف في الطالق للمصلحة؛ فمن راعى األصل املعروف
في الطالق قال :ال يقع طالق إال من الزوج ،ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال :يطلق السلطان،
وهو نظر إلى املصلحة العامة ،وهذا هو الذي يعرف بالقياس املرسل ،واملنقول عن مالك العمل به ،وكثير من
الفقهاء يأبى ذلك (.)2
 -6شفعة الجار:
َ
يقول ابن رشد« :لـ ّما كانت الشفعة غير واجبة للشريك املقاسم؛ فهي أحرى أن ال تكون واجبة للجار ،وأيضا
فإن الشريك املقاسم هو جار إذا قاسم.
وعمدة أهل العراق :حديث أبي رافع ،عن النبي  أنه قال« :الجار أحق بصقبه» ،وهو حديث متفق عليه.
وخرج الترمذي وأبو داود عنه -عليه الصالة والسالم -أنه قال« :جار الدار أحق بدار الجار» ،وصححه الترمذي.
ومن طريق املعنى لهم أيضا أنه ملا كانت الشفعة إنما املقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة ،وكان هذا
املعنى موجودا في الجار؛ وجب أن يلحق به ،وألهل املدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في
الجوار»)3(.

 .1بداية املجتهد (.)420 /3
 .2املصدر نفسه (.)93 /2
 .3بداية املجتهد ،ط :دار الحديث /القاهرة2001 ،م (.)14 /1
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املبحث الخامس  :قواعد العرف والعادة عند ابن رشد
عالقة األعراف والعادات بمقاصد الشريعة :
بناء األحكام الفقهية على األعراف والعوائد له اتجاه مقاصدي ملموس ،حيث إنه يقدر مصالح العباد في
األمور التي جرت عليها عاداتهم في املجتمع ،وفي هذا التفات إلى التيسير ورفع الحرج ،وهو من من أهم مقاصد
الشريعة.

حجية العرف والعادة عند العلماء:
يقول ابن العربي« :الحكم بالعادة أصل»( .)1وقال« :العرف عندنا أصل من أصول امللة ،ودليل من جملة
األدلة»( .)2والعادة «هي دليل أصولي بنى هللا عليه األحكام ،وربط به الحالل والحرام»(.)3
وقال أيضا « :وهي أصل من أصول مالك ،وأباها سائر العلماء لفظا ،ويرجعون إليها على القياس معنى »(.)4
وقال أيضا« :واألسماء إنما تحمل على عرفها»(.)5
وترجع أهمية العرف في نظر ابن العربي إلى تحقيقه ملصالح العباد ،ورفع الضرر عنهم ،بضبط معامالتهم
وتحديد اختياراتهم ،حتى ال يحصل خالف يوغر الصدور ويؤجج نار الفتنة واالختالف بين الناس؛ فعرف كل
بلد يعتبر من أهم عوامل انضباط املعامالت فيه ،فـ«العادة إذا جرت أكسبت علما ،ورفعت جهال ،وهونت
صعبا»( .)6ولهذا فقد اتفق الفقهاء واألصوليون على أن (العادة محكمة) كما جاء في القواعد الفقهية الكبرى.
وقد اعتمد ابن رشد في كثير من املسائل الفقهية في األبواب املختلفة -وخاصة أبواب املعامالت -على قواعد
األعراف والعادات ،وكانت له إشارات واضحة ألنواع قواعد العرف املختلفة.

املطلب األول :تغير الفتوى بتغير األعراف والعادات
ً
َ
تغير الفتوى واختالفها بحسب ّ
فصل في ّ
فصال ّ
مهم ًا؛ فقالٌ « :
تغير األزمنة
َعق َد ابن القيم لهذه القاعدة
ِ
ّ
واألمكنة واألحوال والن ّيات والعوائد»(.)7
 .1أحكام القرآن (.)33 /3
 .2املصدر نفسه (.)429 ،162 /3
 .3املصدر نفسه (.)211 /1
 .4القبس ،ص.941
 .5أحكام القرآن (.)223 /3
 .6القبس ،ص.941
 .7إعالم املوقعين عن رب العاملين (.)44/3
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ً
ّ
أهمي َتها« :هذا فصل عظيم ّ
ثم قال ًّ
مبينا ّ
ّ
النفع جدا ،وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة؛ أوجب
ّ
َ
من الحرج ،واملشقة ،وتكليف ما ال سبيل إليه؛ ما ُيعلم ّأن الشريعة الباهرة التي في أعلى ُرت ِب املصالح ال تأتي
ُّ
ُّ
ّ ّ
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها،
به،
ُ ُّ
الرحمة إلى ّ
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى َ
وحكمة ُّكلهاُّ ،
الجور ،وعن ّ
ضدها ،وعن املصلحة
ِ
ومصالح كلهاِ ،
ّ
ّ
الشريعة ،وإن ُأدخلت فيها ّ
إلى املفسدة ،وعن الحكمة إلى َ
فالشريعة ُ
عدل هللا بين
بالتأويل،
العبث؛ فليست من
ّ
ُّ
ُ
ُ
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله .)1(»
ورحمته بين خلقه ،وظله في أرضه،
عباده،

ً
مسو ًغا ً
ُ
وحيدا ّ
بتغير ّ
املقصود ّ
مثال -أن ُيج َع َل ذلك ّ
لتغير الفتوى -وإن كان ً
سببا من األسباب
الزمان -
وليس
ِ
ُ ُ
ل ّ
العامة؛ فإن ّ
تحقق َ -ب َ
ّ
رعية ،واملقاصد ّ
الش ّ
عد
الواجب ربطها باألصو
الداعية إلى ال ّنظر في مدارك األحكام-؛ بل
ً
ّ ّ ّ
النظر في مدارك األحكام -املوج ُب ّ
ّ
دا في ذلك إلى ّ
رعي الثابت.
الدليل الش
للتغيير؛ غير املفتي فتواه مست ِن
ِ

قال اإلمام الشاطبي« :فاعلم ّأن ما جرى ذكره هنا من اختالف األحكام عند اختالف العوائد؛ فليس في
ّ ّ
الشرع موضوع على ّأنه دائم أبدي لو ُفرض بقاء ّ
الدنيا من غير نهاية،
الحقيقة باختالف في أصل الخطاب؛ ألن
ّ
ّ
ّ
وإنما معنى االختالف ّأن العوائد إذا اختلفت َر َج َعت ُّ
كل عادة
والتكليف كذلك؛ لم يحتج في الشرع على مزيد،
ً
مثال؛ فإن الخطاب ّ
ّ
التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ،
شرعي يحكم به عليها ،كما في البلوغ
إلى أصل
ّ
فإذا بلغ وقع عليه التكليف .فسقوط ّ
التكليف قبل البلوغّ ،
ثم ثبوته بعده ليس باختالف في الخطاب ،وإنما وقع
ّ
االختالف في العوائد والشواهد»(.)2

تطبيق من فقه ابن رشد:
وقد أشار ابن رشد إلى هذه القاعدة املقاصدية عند كالمه عن العيوب املؤثرة في عقد البيع فقال:
«والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية ،أو عن الخلق الشرعي ،نقصانا
له تأثير في ثمن املبيع ،وذلك يختلف بحسب اختالف األزمان ،والعوائد ،واألشخاص ،فربما كان النقص في
الخلقة فضيلة في الشرع ،كالخفاض في اإلماء ،والختان في العبيد»(.)3

 .1املصدر نفسه.
 .2املوافقات (.)296/2
 .3بداية املجتهد (.)414 /3
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

املطلب الثاني :العادة محكمة
تعني« :أن العادة تجعل َحكما إلثبات ُحكم شرعي ،أي أن للعادة في االعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها
أحكام التصرفات ،فتثبت تلك األحكام على حسب ما تقض ي به العادة أو العرف إذا لم يكن هنالك نص شرعي
مخالف لتلك العادة»(.)1

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 -4اشترط العلماء لوجوب إقامة حد السرقة الحرز .والحرز هو ما من شأنه أن تحفظ فيه األموال حتى
يعسر أخذها وسرقتها  . 2ولكنهم اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز .
يقول ابن رشد« :والحرز عند مالك بالجملة هو كل ي يء جرت العادة بحفظ ذلك الش يء املسروق فيه،
فمرابط الدواب عنده أحراز ،وكذلك األوعية ،وما على اإلنسان من اللباس ،فاإلنسان حرز لكل ما عليه أو هو
عنده»(.)3
 -2التعريض هل يعتبر قذفا :
واختلفوا إن كان -أي القذف  -بتعريض ،فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى :ال حد في
التعريض .وقال مالك وأصحابه :في التعريض الحد.
وعمدة مالك :أن الكناية قد تقوم بعرف العادة واالستعمال مقام النص الصريح .
وقد رجح ابن رشد ما ذهب إليه مالك فقال« :والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص»(.)4
 -3واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد:
جاء في بداية املجتهد :قال مالك :خمس سنين ،وقال بعض أصحابه :سبع ،وقال الشافعي :أربع سنين ،وقال
الكوفيون :سنتان ،وقال محمد بن الحكم :سنة ،وقال داود :ستة أشهر.
يقول ابن رشد« :وهذه املسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة .ويقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب
إلى املعتاد ،والحكم إنما يجب أن يكون باملعتاد ال بالنادر ،ولعله أن يكون مستحيال»(.)5

 .1شرح القواعد الفقهية ،ص.241
 .2بداية املجتهد (.)233 /1
 .3املصدر نفسه (.)233 /1
 .4املصدر نفسه (.)221 /1
 .5بداية املجتهد (.)412 /1
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

املطلب الثالث :املعروف عرفا كاملشروط شرطا
ً
ففي كل محل يعتبر ويراعى صريح الشرط املتعارف ،وذلك بأن ال يكون مصادما للنص بخصوصه .فإذا
تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة االشتراط الصريح ،فكما ال
ً
تسمع الدعوى بخالف ما شرط صريحا مما تعورف؛ ال تسمع الدعوى بخالف ما تعورف واعتيد العمل به بدون
ً
ً
شرط .وأما إذا كان الشرط املتعارف الصريح غير معتبر شرعا ،وذلك بأن كان مصادما للنص بخصوصه ،فال
ً
ً
يكون معتبرا إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط ،فلو تعارف الناس مثال تضمين املستعير واملستأجر
ما تلف من العين املعارة أو املأجورة بدون تعد منه وال تقصير ال يعتبر ذلك التعارف وال يراعى؛ ألنه مضاد
للشارع(.)1
قال بعض العلماء« :إن العادة املطردة تنزل منزلة الشرط ،كما تنزل منزلة صريح األقوال في النطق باألمر
املتعارف»(.)2
ومعنى القاعدة« :أن ما تعارف عليه الناس في معامالتهم -وإن لم يذكر صريحا -هو قائم مقام الشرط في
االلتزام والتقييد»(.)3
وذلك كما قرر املالكية في عهدة الثالث من أن كل عيب يحصل عند املشتري في املبيع فضمانه على البائع ما
دام في فترة العهدة ،واألصل أن أي مصيبة تنزل باملبيع بعد القبض فضمانها من املشتري ،فالتخصيص ملثل
ُ
املفروض أن ال يكون إال بدليل ثابت ،وال يكون بغير ذلك ،إال أن يكون ذلك عرفا في البلد أو شرطا،
هذا األصل
خاصة عهدة السنة.

تطبيق من فقه ابن رشد:
 -4اختلف مالك والشافعي إذا غرس املستعير وبنى ثم انقضت املدة التي استعار إليها ،فقال مالك :املالك
بالخيار إن شاء أخذ املستعير بقلع غراسته وبنائه ،وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد
القلع ،وسواء عند مالك انقضت املدة املحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة .
فالشافعي رأى أن على املستعير إزالة البناء أو الغرس دون أرش أو تعويض .
وأما مالك فرأى أن يعطيه الخيار بين أن يعطيه قيمته مقلوعا -إن كان مما له قيمة بعد القلع -أو يقوم
 .1ينظر :شرح القواعد الفقهية ،ص.231
 .2أثر العرف في التشريع ،سيد معوض ،ص .414 ،410وينظر :القواعد الفقهية الكبرى ،صالح السدالن ،ص.321 ،124
 .3القواعد الفقهية الكبرى ،صالح السدالن ،ص.124
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د.خالد سالمة الغرياين

املستعير بقلع غرسه وبنائه ،وأن العرف في ذلك يقوم مقام الشرط(.)1
 -2وقد أشار ابن رشد إلى هذه القاعدة أيضا عند كالمه عن العهدة في عقد البيع ،فقال« :وأما عمدة مالك
في العهدة في عقد البيع ،وحجته التي عول عليها :فهي عمل أهل املدينة  ...وأما سائر فقهاء األمصار فلم
يصح عندهم في العهدة أثر ،ورأوا أنها لو صحت مخالفة للصول ،وذلك أن املسلمين مجمعون على أن كل
مصيبة تنزل باملبيع قبل قبضه فهي من املشتري ،فالتخصيص ملثل هذا األصل املتقرر إنما يكون بسماع
ثابت ،ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقض ى بها في كل بلد إال أن يكون ذلك عرفا في
البلد ،أو يشترط ،وبخاصة عهدة السنة ،فإنه لم يأت في ذلك أثر»(.)2

املطلب الرابع :العبرة بالغالب ،والنادر ال حكم له
املراد بالغالب الشائع« :أن يكون العرف جاريا بين الناس في أكثر أحوالهم ،ويكون جريانهم عليه حاصال في
أكثر الحوادث ،ال يتخلف ،فكل عرف معتبر سواء كان عاما أو خاصا إذا تحقق فيه معنى الغلبة والذيوع
واالشتهار بين أهله الذين تعارفوه ،ويثبت بالعرف العام الحكم العام ،وبالعرف الخاص الحكم الخاص عند
الذين تعارفوه»(.)3
ُ
وتقديمه على النادر ،وهو شأن الشريعة ،كما يقدم الغالب في
يقول القرافي« :اعلم أن األصل اعتبار الغالب
طهارة املياه وعقود املسلمين ،ويقصر في السفر ويفطر بناء على غالب الحال وهو املشقة ،ويمنع شهادة األعداء
والخصوم ألن الغالب منهم الحيف ،وهو كثير في الشريعة ال يحص ى كثرة»(.)4
يقول ابن رشد :العبرة باملعتاد ال بالنادر(.)5

تطبيقات من فقه ابن رشد:
 .1مسألة :أقص ى مدة الحمل:
قال ابن رشد :واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد ،فقال مالك :خمس سنين ،وقال
بعض أصحابه :سبع ،وقال الشافعي :أربع سنين ،وقال الكوفيون :سنتان ،وقال محمد بن الحكم :سنة ،وقال
 .1بداية املجتهد ()19 /1
 .2املصدر نفسه (.)411 /2
 .3العرف وأثره في التشريع ،ص.202
 .4الفروق (.)220 /1
 .5بداية املجتهد (.)412 /1
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داود :ستة أشهر ،وهذه املسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة ،وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى
املعتاد ،والحكم إنما يجب أن يكون باملعتاد ال بالنادر ،ولعله أن يكون مستحيال(.)1
 .2دليل من رأى عدم مشروعية اإلجارات؛ كون املنافع املقصودة من عقد اإلجارة معدومة في وقت
العقد:
يقول ابن رشد« :وشبهة من منع ذلك :أن املعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال
ُ
واملنافع في اإلجارات في وقت العقد معدومة ،فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق .ونحن
في األعيان املحسوسة،
نقول :إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب ،والشرع إنما لحظ من هذه املنافع ما
يستوفى في الغالب ،أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء»(.)2

 .1بداية املجتهد (.)412 /1
 .2املصدر نفسه (.)2 /1
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الخاتمة
من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث:
أوال :تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد ،وهو جانب (ابن رشد الفقيه
األصولي املقاصدي) بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب ،حتى عرف ابن رشد بالفلسفة
وبكونه فيلسوفا ،ولوال كتاب «بداية املجتهد» ملا عرف ابن رشد فقيها على اإلطالق ،فالتراث الرشدي املتمثل في
«بداية املجتهد» بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته ،وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في
العلوم الشرعية بطريقة توظيفية ،كعلم األصول والقواعد األصولية ،والقواعد الفقهية واملقاصد الشرعية
وغيرها .
كما يالحظ من خالل هذا البحث :أن كتاب «بداية املجتهد» غني في مجال األصول والقواعد املقاصدية
واملصلحية بشكل كبير ،و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد األصول ومسائلها بأبوابها املختلفة ،ال سيما
هذا الجانب املهم وهو جانب املقاصد واملصالح ،و الذي يعتبر من أهم أبواب األصول الكلية ،ما يدل على مدى
اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه اإلسالمي ،ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم األصول
يكون امللكة الفقهية ّ
نظرة تطبيقية ،الهدف منها مزج الفقه باألصول مزجا ّ
ويربيها ،وينأى بالفقيه عن حفظ

املسائل والفروعّ ،
ويتجه به إلى النظر واالستنباط والتعقل .

ً
ً
ثانيا :القواعد املقاصدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية واألصولية حقيقة ومضمونا ،فإنها تلتقى

معها في غاية واحدة وهي اسعاف املجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها واإلحاطة بها عند إرادة الكشف
عن الحكم الشرعي في القضايا املختلفة.
ثالثا :إن منشأ الزلل في بعض االجتهادات املعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة
ُ
النظر إلى املعاني التشريعية ،التي
النصوص ،واالكتفاء بتحكيم القواعد األصولية وحدها ،دون أن يقترن بذلك
ُ
ت َعد قطب رحى الشريعة؛ إذ ال يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها.
رابعا :االهتمام بدراسة قواعد املقاصد دراسة تحليلية تأصيلية ،بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على
حدة ،وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة املختلفة ،والكشف ّ
عما ينبثق عن تلك القاعدة من
قواعد وأصول ،إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع واملسائل العملية ،حتى
ّ
يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير ،وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي.
وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما كثيرا .والحمد هلل
رب العاملين.
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فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم (برواية قالون عن نافع).
 أثر العرف في التشريع ،سيد معوض ،املطبعة العاملية /مصر4111 ،م.
 أحكام القرآن ،ابن العربي محمد بن عبد هللا أبو بكر ،تح :محمد زكي البارودي ،املكتبة التوفيقية/
القاهرة.
 األشباه والنظائر ،تاج الدين السبكي ،دار الكتب العلمية /بيروت4114 ،م.
 األشباه والنظائر ،زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ،ط :دار الكتب العلمية /بيروت4190 ،م.
 األشباه والنظائر ،السيوطي ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ط4103 ،4 :هـ.
 أصول الفقه ،محمد بن أحمد السرخس ي ،دار املعرفة /بيروت.
 إعالم املوقعين عن رب العاملين ،محمد بن أبي بكر ُّ
الزرعي (ابن قيم الجوزية) ،تح :محمد عبد السالم
إبراهيم ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ط :األولى4114 ،م.
 األم ،الشافعي ،دار املعرفة /بيروت4110 ،م.
 بداية املجتهد ،دار الحديث /القاهرة2001 ،م.
 بداية املجتهد ،محمد بن أحمد بن رشد ،مطبعة محمد علي صبيح.
 البهجة في شرح التحفة ،علي بن عبد السالم التسولي ،تح :محمد عبد القادر شاهين ،دار الكتب
العلمية /لبنان– بيروت ،ط4119 ،4 :م.
 التكملة ،ابن األبار محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي البلنس ي ،تح :عبد السالم هراس ،دار الفكر
للطباعة /لبنان4112 ،م.
 الحاجة الفقهية حدودها وقواعدها ،أحمد كافي ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ط2001 ،4 :م.
 حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها املعاصرة  ،محمد حسين الجيزاني ،مكتبة دار املنهاج.
 شرح القواعد الفقهية ،الشيخ أحمد الزرقا ،تح :عبد الستار أبو غدة ،دار القلم /دمشق ،ط،2 :
4191م.
 عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ،أبو بكر بن العربي ،دار الكتب العلمية /بيروت.
 العزيمة والرخصة ،أحمد الشيخ أحمد (بحث تخرج) ،مصدر الكتاب :موقع جمعية التراث ،الجزائر.
 عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ،الشيخ عبد هللا بن بيه  ،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي –
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مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ط2006 ،2 :م.
 الفتح املبين بشرح األربعين ،ابن حجر الهيثمي ،تح :عالء الطوخي الطواف ،دار البيروني ،ط،4 :
2001م.
 الفروق ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املالكي الشهير بالقرافي ،مطبعة
عالم الكتب.
 القبس ،أبو بكر بن العربي ،تح :محمد عبد هللا ولد كريم ،دار الغرب اإلسالمي /بيروت ،ط4112 ،4 :م.
 القواعد ،ابن عبد السالم ،دار الكتب العلمية /بيروت.
 القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه ،محمد حسن عبد الغفار ،موقع إسالم ويب.
 القواعد الفقهية الكبرى ،صالح بن غانم السدالن ،دار بلنسية /الرياض ،ط4111 ،2 :م.
 القواعد الفقهية املستخرجة من الذخيرة ،رسالة لنيل املاجستير في العلوم اإلسالمية2002،م ،جامعة
الجزائر ،كلية العلوم اإلسالمية.
 قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،عبد الرحمن الكيالني ،دار الفكر /دمشق -سوريا.
 لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ،دار صادر /بيروت ،ط.4 :
 مجموع الفتاوى ،أحمد عبد الحليم بن تيمية ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي،
مكتبة ابن تيمية ،ط.2 :
 مختصر املنتهى ،ابن الحاجب ،مراجعة :د :شعبان محمد إسماعيل ،مكتبة الكليات األزهرية.
 املدونة ،مالك بن أنس ،دار صادر /بيروت.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الشيخ الطاهر بن عاشور ،تح :محمد الطاهر امليساوي ،دار النفائس/
األردن ،ط2004 ،2 :م.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه،
طبعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية /قطر2001 ،م.
 مقاصد الشريعة بين ابن العربي والشاطبي ،خالد سالمة الغرياني ،رسالة دكتوراه (غير مطبوعة)
نوقشت في جامعة القاهرة  /كلية دار العلوم2042 ،م.
 من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة االسالمية ،عبد الرحمن مرحبا ،ط :األولى ،بيروت /لبنان .
 املنثور في القواعد ،محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركش ي ،تح :تيسير فائق أحمد محمود ،طبعة وزارة
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قواعد املقاصد عند ابن رشد من خالل كتابه (بداية املجتهد)

د.خالد سالمة الغرياين

األوقاف والشؤون اإلسالمية /الكويت4102 ،هـ.
 املوافقات ،الشاطبي ،تح :عبد هللا دراز ،دار الفكر.
 مواهب الجليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي املغربي (الحطاب) ،تح :زكريا
عميرات ،دار عالم الكتب2003 ،م.
 نظرية املصلحة في الفقه اإلسالمي ،حسين حامد ،مكتبة املتنبئ4192 ،م.
 نقد العقل املسلم ،عبد الحليم أبو شقة ،ط ،2 :دار القلم /القاهرة2002 ،م.
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

تنوع األلفاظ ودالالتها في ّ
ّ
قصة موس ى وفرعون ..
ّ
سورتا األعراف والشعراء أنموذجا
ّ
دّ .
محمد حسين الشريف

ّ
ّ
كليـة علوم الشريعة  /جامعة املرقب

ّ
مقدمة:
والصالة ّ
رب العاملينّ ،
الحمد هلل ّ
والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
ِ
وبعد ،فيقول هللا  في محكم كتابه :ﱣﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱢ(.)1
ّ
وتفضل عليهم به.
إنها دعوة من هللا  إلى عباده بأن يتأملوا ويتدبروا معاني هذا الكتاب الذي أكرمهم به،
أنزله هللا  على نبيه  بلسان عربي مبين؛ ليسهل فهمه ،ويتيسر ذكره ،قال -تعالى :-ﱣﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱢ( ،)2فهو كتاب معجز في نظمه ،سهل في أسلوبه ،واسع في دالالته ،بليغ في عباراته ،عجيب
ّ
املتأم ُل في كلماته وأسلوبه ال يجد فيها شيئا خارجا عن املألوف املتداول في لغة العرب ،فالجملة
في تصويراتهِ ،
القرآنية لها كيانها الخاص املستقل تركيبا ورسما ونظما.
وعلى كثرة ما كتب العلماء وألفوا ،وعلى كثرة ما تحويه املكتبة اإلسالمية من أسفار ضخمة ،وكتب نفيسة
خدم بها العلماء كتاب هللا الجليل -يبقى القرآن زاخرا بالعجائب والغرائب ،والكنوز واملعارف .ولعل من أبرز
القصصَ ،وت ُّ
العجائب في القرآن إير ُ
َ
عدد ورود ذكرها ،وقد شد انتباهي تعدد ورود قصة موس ى مع فرعون،
اده
األمر الذي دفعني للكتابة في هذا املوضوع للوقوف على معاني اليات التي تضمنت تلك القصة في بحث عنونته
قصة موس ى وفرعون سورتا األعراف والشعراء أنموذجا) ،وقد جاء في ّ
ـ(تنوع األلفاظ ودالالتها في ّ
ب ـ ُّ
مقدمة،
وتمهيد ،ومبحثين ،وخاتمة.

 .1سورة ص ،الية .21
 .2سورة القمر ،الية .41
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

تمهيد
إن من مزايا الجملة القرآنية مكانتها املناسبة بين نظيراتها من الجمل؛ حيث التناسق الرائع بين األلفاظ في
الجملة الواحدة ،وتعدد ورود األلفاظ في القصة الواحدة ،ولعل من أكثر القصص التي تعدد ذكرها في القرآن
ّ
عدوه فرعون ،حيث ورد ذكر هذه القصة في أكثر من عشرين سورة ،وقد
الكريم قصة نبي هللا موس ى  مع ِ
ُ
ورد ذكر فرعون في القرآن في أربعة وسبعين ( )11موضعا( ،)1بينما ذكر موس ى  في مائة وستة وثالثين ()436
موضعا( .)2ومما يدعو إلى التعجب مع كثرة هذا التعدد هو :توافق األلفاظ ،وتنوع املشاهد والصور في القصة،
ومن املعلوم أن التصوير هو أسلوب من أساليب القرآن ،فهو يعبر عن الصورة املتخيلة للمعنى الذهني،
والحالة النفسية ،واملشهد املرسوم ،والطبيعة البشرية ،وال يقتصر على ذلك فقط ،بل يرتقي بالصورة التي
يرسمها فيمنحها الحركة والحياة ،فإذا املعنى الذهني هيئة وحركة ،وإذا الكائن اإلنساني شاخص حي ،وإذا
الحوادث شاهدة حاضرة ،فإذا أضيف إليها الحوار استكملت كل عناصرها املتخيلة.
ُ ُ
ّ
عدوه فرعون ،حيث تعدد ورود
ولعل أقرب ما يو ِقفنا على حقيقة ما ذكرنا هي قصة نبي هللا موس ى  مع ِ
هذه القصة بألفاظ متشابهة ،وأساليب متباينة في كل السور القرآنية التي ذكرت فيها ،إال أنها تشابهت ألفاظها
وأحداثها في سورتين من القرآن اختصتا بذلك ،هما :سورة األعراف ،وسورة الشعراء ،ولعل من أسباب اختيارنا
لهاتين السورتين بالذات وجود التشابه الكبير بينهما عند إيرادهما لقصة موس ى  ،ومما يدعو إلى التعجب
أيضا أن سورة الشعراء أقصر من سورة األعراف من حيث عدد الصفحات وعدد األثمان ،إال أن القصة جاءت
أكثر تفصيال فيها .ومن خصائص هاتين السورتين:
أ .أنهما مكيتان.
ب .عدد اليات في سورة الشعراء مائتان وسبع وعشرون ( )221آية ،وهي تمثل املرتبة الثانية بعد سورة البقرة
من حيث عدد اليات .وقد ورد فيها ذكر فرعون ست ( )6مرات( ،)3بينما ورد ذكر موس ى  فيها ثماني ()9
مرات(.)4
ج .عدد اليات في سورة األعراف مائتان وست ( )206آية ،وهي تأخذ الترتيب الثالث في عدد اليات بعد سورتي
البقرة والشعراء ،وتمثل املرتبة الثانية من الطول بعد سورة البقرة ،وقد ورد فيها ذكر فرعون تسع ()1
 .1ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي ،ص.246 ،242
 .2ينظر :املصدر نفسه ،ص.692 - 690
 .3ينظر :املصدر نفسه ،ص.246 ،242
 .4ينظر :املصدر نفسه ،ص.692
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

مرات ،وورد فيها ذكر موس

ى

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

إحدى وعشرين ( )24مرة .وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت القصة أكثر

تفصيال في سورة الشعراء.
ولكي نقف على أحداث القصة في هاتين السورتين نورد اليات القرآنية في كل منهما ،ونعقد مقارنة تفسيرية
بين تلك اليات حتى نكون على بينة مما احتوت عليه من املعاني .لكننا قبل إيرادنا تلك اليات نشير إشارة سريعة
إلى بعض السور التي وردت فيها هذه القصة؛ ليتضح لنا التشابه النوعي لآليات ،واالختالف الت ُّنو ِعي للحداث:
ً
ففي سورة يونس - مثال -نالحظ أن مشهد املواجهة جاء مختصرا لم يرد فيه ذكر املعجزات (العصا
ً
َ
ومشهد املباراة بين موس ى والسحرة كذلك جاء مختصرا.
واليد البيضاء)،
ً
ُّ ً
موضوع
توسعا في موضوع املناجاة بين موس ى وربه ،واستطرادا في موضوع املواجهة و
وفي سورة (طه) نالحظ
ِ
اإلغراق والنجاة.
أما في سورة غافر فلم يرد ذكر موضوع املواجهة واإلغراق والنجاة.
ً
لكن في سورتي األعراف والشعراء ّ
فصل األحداث تفصيال واضحا مع تشابه األلفاظ ،واستقالل املعاني،
ً
ً ًّ
بديعا .وفيما يلي عرض ّ
ّ
للنصين ،ودراسة مقارنة بينهما.
فنيا
وصور املشاهد تصويرا
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

ّ
القرآني من ّ
ّ
السورتين الكريمتين
املبحث األول :عرض النص
ّ ا ّ
الن ّ
ص من سورة األعراف:
أوال-
ﱣﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱢ[ .األعراف.]426 - 403 :
ا ّ
الن ّ
ص من سورة الشعراء:
ثانيا-
ﱣﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ
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العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ّ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱢ[ .الشعراء.]24 - 40 :
نالحظ أن القصة بدأت في سورة األعراف من قوله -تعالى :-ﱣﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱢ .السياق يعرض القصة من بداية مواجهة
َ
فرعون َومل ِئه بالرسالة ،ثم يكشف عن حقيقة استقبالهم لها ،ثم يذكر العاقبة التي انتهوا إليها؛ لقد ظلموا
بهذه اليات ،أي :طغوا بسببها( ،)1أو كفروا بها(.)2
ونالحظ في التعبير القرآني أنه يكثر من ذكر كلمة (الظلم)( )3وكلمة (الفسق) في موضع كلمة (الكفر) أو كلمة
(الشرك) ،وهذه من تلك املواضع؛ ذلك أن الشرك -أو الكفر -هو أقبح الظلم ،كما أنه أشنع الفسق .وقد ذكر
اإلمام الرازي أن الظلم ثالثة :ظلم ال ُيغفر ،وظلم ال ُيترك ،وظلم عس ى هللا أن يتركه .فالظلم الذي ال ُيغفر هو
 .1ينظر :البحر املديد ،ابن عجيبة (.)222 /2
 .2ينظر :الدر املصون في علم الكتاب املكنون (.)116 /4
 .3فقد تعدد ورود هذا اللفظ بمختلف اشتقاقاته ( )302مرة .ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد
الباقي ،ص.131 - 131
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الشرك باهلل ،والظلم الذي ال ُيترك هو ظلم العباد بعضهم بعضا ،والظلم الذي عس ى هللا أن يتركه هو ظلم
اإلنسان نفسه؛ فمنشأ الظلم الذي ال يغفر هو الهوى ،ومنشأ الظلم الذي ال يترك هو الغضب ،ومنشأ الظلم
الذي عس

ى هللا أن يتركه هو الشهوة)1(.

والذين يكفرون -أو يشركون -يظلمون الحقيقة الكبرى :حقيقة األلوهية وحقيقة التوحيد ،ويظلمون
ّ
أنفسهم بإيرادها موارد التهلكة في الدنيا والخرة ،ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لل الواحد إلى
العبودية للطواغيت املتعددة واألرباب املتفرقة ،وليس بعد ذلك ظلم .ومن ثم فالكفر هو الظلم ،ﱣﲏ
ﲐ ﲑﱢ( .)2نالحظ في السياق القرآني في قوله -تعالى :-ﱣﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇ
ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍﱢ؛ نالحظ أن موس ى  حين خاطب فرعون قال له( :يا
ّ
الدال على امللك والسلطان -وإن كان يدل على
فرعون) ،وهو خطاب إكرام وأدب واحترام؛ فقد ناداه باالسم
التجبر والطغيان -بحسب ما هو معروف ،فالخطاب ليس خطاب ترفع عليه ،وال هو خطاب خضوع له؛ ألن هللا
تعالى -قال له ولهارون :ﱣﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱢ( ،)3وهذا منهج األنبياء -عليهم السالم ،-وهو منهج انتهجه نبينامحمد  حين خاطب ملوك الدنيا في زمنه من األكاسرة والقياصرة والزعماء)4(.

ناداه بلقبه في أدب واعتزاز ،ناداه ليقرر له حقيقة أمره ،كما يقرر له أضخم حقائق الوجود ،فخاطبه بقوله:
ﱣﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱢ! يقع هذا الخطاب على فرعون كالصدمة ،ويفعل فعله في نفس
فرعون ومن حوله ،ثم يتبع هذا الخبر بخبر آخر يؤكده ويوثقه بقوله :ﱣﭐﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱢ،
يسد به على فرعون منافذ القول بالتكذيب أو االتهام.

َ
ذكر الشيخ ابن عاشور :أن مسوغ حكاية كالم موس ى  بصيغة التأكيد بحرف ( ّإن ) ّأن املخاطب مظنة

 .1ينظر :التفسير الكبير ،الرازي (.)241 /4
 .2سورة البقرة ،من الية .221
 .3ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور (.)31 /1
 .4نور اليقين في سيرة سيد املرسلين ،محمد الخضري ،ص.439
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اإلنكار أو التردد القوي في صحة الخبر .واختيار صفة ( ّ
باملرسل إبطال العتقاد فرعون
رب العاملين) في اإلعالم
ِ
َ
أنه رب مصر وأهلها ،فإنه قال لهم( :أنا ّربكم األعلى) .فلما وصف موس ى ُمر ِسله بأنه رب العاملين شمل فرعو َن
وأهل مملكته ،فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم ،ودخل في ذلك جميع البالد والعباد الذين لم
يكن فرعون ّيدعي أنه إلههم( .)1وباسم تلك الحقيقة الكبيرة ،حقيقة الربوبية الشاملة للعاملين؛ طلب موس ى من
فرعون أن يطلق معه بني إسرائيل :ﱣﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱢ  ...ﱣﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱢ.
ذكر الشيخ ابن عاشور أن الفاء في قوله :ﱣﱐﱢ لتفريع طلب تسريح بني إسرائيل على تحقق الرسالة
واالستعداد إلظهار البينة على ذلك ،وقد بنى موس ى كالمه على ما يثق به ِمن ِصدق دعوته مع
عن رب العاملين،
ِ
االستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو املعجزة إن طلبها فرعون؛ ألن شأن الرسل أن ال يبتدئوا بإظهار
ً
املعجزات صونا ملقام الرسالة عن تعريضه للتكذيب(.)2
ومما يلفت االنتباه في املنهج الذي انتهجه نبي هللا موس ى  في املحاجة أنه سلك مسلك الهدم ملقوالت
ً
ابتداء ،أكثر مما سلك مسلك البناء إلثبات العقيدة الصحيحة ،وهو أمر يدل على الحكمة والتبصر
الخصم
اعاة واقع املخاطبين بها .وهذا املنهج هو منهج األنبياء -عليهم السالم ،-مثل مجادلة
بمقتضيات الدعوة ،ومر ِ
خليل هللا إبراهيم  للنمرود ،وهو أيضا منهج انتهجه نبينا محمد  في دعوة أهل الجاهلية إلى اإلسالم،
حيث كان يعمل أوال على تشكيك الخصوم في مسلماتهم التي تشكل عقيدتهم ،حتى إذا ما تخلخلت تلك
املسلمات في أذهانهم ،وآلت إلى السقوط -عرض عليهم العقيدة الصحيحة؛ فواجهوها بالقبول والتسليم.
لكن فرعون كان من نوع آخر ،فهذا الخصم لم تغب عليه وال على ملئه داللة هذا اإلعالن الذي جاء به
ّ
قلب
موس ى ،وهو إعالن الربوبية لل رب للعاملين .لم يغب عنهم أن هذا اإلعالن إشارة إلى زوال ملك فرعون ،و ِ
نظام حكمه ،وإنكار شرعيته ،وكشف عدوانه وطغيانه ،فما كان منهم إال أن ُيظهروا موس ى بمظهر الكاذب الذي
يزعم أنه رسول من رب العاملين بال بينة وال دليل( .)3ف َ
قال له فرعون :ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟﱢ؛ طلب منه ذلك ألنه تصور أن هذا الداعي إلى ربوبية رب العاملين كاذب في دعواه ،وأنه
لو أظهر زيف دعوة موس ى لسقطت دعوته ،وهان أمره ،ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر.
ً
ً
قال الشيخ ابن عاشور في قوله تعالى :ﱣﱚ ﱛﱢ« :استعمل اإلتيان في اإلظهار مجازا مرسال ،فالباء في قوله:
 .1التحرير والتنوير (.)39 /1
 .2التحرير والتنوير (.)39 /1
 .3التحرير والتنوير (.)31 /1
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(بها) لتعدية فعل اإلتيان ،وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرط؛ ألن اإلتيان بالية املذكورة في الجزاء هو غير
ً
املجيء بالية املذكورة في الشرط ،أي :إن كنت جئت متمكنا من إظهار الية فأظهر هذه الية»( .)1وربما الذي
حمل فرعون على قول هذا القول أنه لم ير مع موس ى أي ي يء يدل على صدق دعواه؛ فبادره بالتكذيب ليسد
عليه منافذ دعواه.
فأجابه موس ى  بأن ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ،ونزع يده فإذا هي بيضاء ّ
للناظرين! إنها املفاجأة،
إن العصا تنقلب ثعبانا مبينا ال شك فيه ،وورد في سورة أخرى :ﱣﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱢ( .)2واإللقاء :الرمي على
األرض أو في املاء أو نحو ذلك ،أي :فرمى عصاه من يده .و(إذا) للمفاجأة ،وهي حدوث الحادث عن غير ترقب(.)3
ثم إن يده تخرج من جيبه بيضاء من غير سوء.
لقد كان فرعون ينتظر من موس ى شيئا من الحوار والجدل ،واألخذ ّ
والرد فيما سيعرضه عليه من معجزات،
كأن يستحضرها أوال ،ويتخير لها الزمان واملكان ثانيا ،فما كان مع موس ى ي يء يتوقع أن تخرج منه معجزة ،وإال
فأين أدوات هذه املعجزة؟ وأين أجهزتها ومعداتها واأليدى التي تعمل فيها؟ ولكن هكذا كان تدبير هللا  ،وهكذا
َ
تقع املعجزة ،وتكون املفاجأة :لقد ألقى موس ى بكل ما معه دفعة واحدة ،حتى يضرب فرعون الضربة القاضية،
التي ال تدع له فرصة يلتقط فيها أنفاسه .وواحدة من هاتين الضربتين تكفى لكي يستسلم لها كل جبار عنيد،
ولكن فرعون كان أكثر من جبار عنيد.
بعد هذا املشاهدة العظيمة التي ساقها السياق القرآني نالحظ أن القرآن هنا لم يأت على ذكر ما وقع في
نفس فرعون من فزع وذعر ،بل ترك ذلك لتصورات الناس ،يأخذ كل إنسان فيها ما يقدر عليه الخيال من
الصور املرعبة املفزعة لهذا الهول الذي وقع ،ولعل هذا كاف في تصوير أحداث سورة األعراف.
ننتقل إلى سورة الشعراء فنورد ما ذكره الدكتور فاضل السامرائي من أن القصة بدأت باألحداث السابقة
لذلك ،فقد بدأت بأمر الرب ملوس ى أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل ،فأظهر
ً
ّ
موس ى خوفه من أن يكذبه وأن ال ينطلق لسانه ،وذكر أن لهم عليه ذنبا خاف أن يقتلوه به ،وطلب العون بأخيه
هارون .فاستجاب هللا لطلبه وشد عضده بأخيه ،وطمأنه بأنه معهما .ثم ذكر املحاورة بينه وبين فرعون ،وقد
ذكر فرعون ّ
منته عليه بتربيته في بالطه ،وأنه فعل ما فعل من قتل املصري والهربّ ،
فأقر بذلك موس ى وذكر
ُ
ّ
املحاجة بينهم في أمر األلوهية والربوبية .حيث سأل فرعون موس ى قائال:
من أمر فراره منهم ما ذكر ،ثم ذكر
 .1التحرير والتنوير (.)10 /1
 .2سورة طه ،من الية .41
 .3التحرير والتنوير (.)10 /1
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ﱣﱟ ﱠ ﱡﱢ ،فأجابه موس ى :ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱢ .وهو جواب يكافىء
ذلك التجاهل ويغطيه؛ إنه رب هذا الكون الهائل الذي ال يبلغ إليه سلطانك ،فال يرد عليه فرعون بالحجة،
ّ
ولكن حاول أن ُيؤلب عليه من حوله ليسخروا منه ،وهو دأب العاجزين املفلسين :ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ً
ً
ﱲﱢ ،يمض ي موس ى قائال :ﱣﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ .فيضيق فرعون بموس ى ويرميه بالجنون قائال:
ﱣﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ ،فيمض ي موس ى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به
من الجنون ،فقد أدرك موس ى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكالم في العقيدة إلى االنتصار لنفسه ،ف ّ
فوت
الفرصة عليه ومض ى فيما هو فيه ،فقال منبها لعقولهم :ﱣﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱢ،
ُ
فما ُملك َك من هذا؟!( )1واملشرق واملغرب مشهدان معروضان للنظار كل يوم.
إنها دعوى إلى االستماع والتعقل ،وإنهم لو كانوا عقالء ّ
حقا لعرفوا أن لهذا الوجود ّربا ،وأنه ّ
رب املشرق

واملغرب ،وما بين املشرق واملغرب من كائنات ،لكن فرعون يقطع هذا الجدل بقوله :ﱣﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ّ
ﲒ ﲓ ﲔﱢ! إنه منطق القوة الغاشمة التي ال تحتكم إلى عقل ،وال تخضع ملنطق ،إال منطق
ّ
القهر والتسلط ،فانظر كيف ناسب قوله :ﱣﲉ ﲊ ﲋﱢ ما رماه به من الجنون وعدم العقل.
ُ
ً
َ ُ
َ ُ َ
ولـ ّما أع َيته الحيلة وأعوزه املنطق توعده وتهدده بالسجن قائال :ﱣﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ّ
املحاجة في سورة األعراف؛ ألن القصة بنيت هناك على االختصار وعدم
ﲔﱢ .ولم يشر إلى هذه
التفصيل كما ذكرنا ،كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في املواجهة)2(.

أورد الزمخشري سؤاال ،وهو أنه بذكره السموات واألرض وما بينهما قد استوعب الخالئق كلها ،فما معنى
عمم ّأو ًال ،ثم ّ
ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر املشرق واملغرب؟ وأجاب بأنه بهذا الذكر يكون قد ّ
خصص
ِ
من العام -للبيانَ -
أنفسهم وآباءهم؛ ألنه أقرب املنظور ،ثم ّ
خصص املشرق واملغرب؛ ألن طلوع الشمس من
وغروبها في الخر ،على تقدير مستقيم في فصول ّ
َ
السنة وحساب مستو -من أظهر ما استدل به؛
أحد الخافقين
ُ
خليل هللا عن االحتجاج باإلحياء واإلماتة على نمرود بن كنعان ،فبهت الذي
ولظهوره انتقل إلى االحتجاج به
كفر)3(.

 .1ينظر :أسرار البيان في التعبير القرآني (.)300 /4
 .2ينظر :املصدر نفسه (.)304 /4
 .3ينظر :الكشاف ،الزمخشري (.)341 /3
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املبحث الثاني :الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين
ننظر الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين؛ ّ
لنتبين كيف بنيت كل قصة بحسب السياق الذي وردت
فيه:

ّ
سورة الشعراء

سورة األعراف

ﱣﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱢ

ﱷﱢ (قول املل)

(قول فرعون)

ﱣﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀﱢ

ﱣﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱢ

ﱣﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱢ

ﱣﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱢ

ﱣﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ

ﭐ

ﱣﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱢ

ﱣﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱢ
ﱣﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱢ

ﭐ

ﭐ ﱣﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱢ
ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱢ

بعد أن ذكرنا الفروق بين السورتين نأتي لبيان معنى كل آية ووجه االختالف بينها وبين نظيرتها في السورة
األخرى ،فنبدأ بقوله  :ﱣﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ (قول املل) :ذكر الشيخ ابن
عاشور ّأن جملة (قال املل) جرت على طريقة الفصل؛ ألنها جرت في طريق املحاورة الجارية بين موس ى وبين
فرعون وملئه ،فإنه حوار واحد .فمل قوم فرعون هم سادتهم ،وهم أهل مجلس فرعون ومشورته ،وقد كانت
دعوة موس ى أول األمر قاصرة على فرعون في مجلسه ،فلم يكن بمرأى ومسمع من العامة؛ ألن هللا -تعالى -قال
في آية أخرى :ﱣﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱢ( ،)1وقال في هذه الية :ﱣﲴ ﲵ ﲶﱢ ،وإنما أشهرت
دعوته في املرة التية بعد اجتماع السحرة .وإنما قالوا هذا الكالم على وجه الشورى مع فرعون واستنباط
االعتذار ألنفسهم عن قيام حجة موس ى في وجوههم ،فاعتلوا ألنفسهم -بعضهم لبعض -بأن موس ى إنما هو
ساحر عليم بالسحر ،أظهر لهم ما ال عهد لهم بمثله ،وهذا القول قد أعرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون،
ً
ففرعون كان مشاركا لهم في هذا؛ ألن القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنه :ﱣﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

 .1سورة طه ،الية .13
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ﲶ ﲷ ﲸﱢ( .)1قال في سورة األعراف :ﱣﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀﱢ ،وقال في سورة الشعراء :ﱣﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱢ.
فنالحظ أن القائلين في آية األعراف هم مل فرعون ،في حين أن الذي قال في آية الشعراء هو فرعون نفسه،
ّ
املحاجة كانت معه ،ففي آية األعراف كان فرعون في مقام غطرسة امللك والترفع عن الكالم ،وأما في
وذلك أن
آية الشعراء فقد أصابه الضعف أمام موس ى ،وضعفه أنساه غطرسة امللك وكبرياءه ،األمر الذي دفعه
َ
لالستعانة َبمل ِئه.
وزاد كلمة (بسحره) ملناسبة مقام التفصيل في سورة الشعراء ،وللتأكيد على السحر فيها ،فقال :ﱣﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲﱢ ،أال تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب ،الذي ال عهد لنا به ،وال قاله أحد من قبل.
وهو التفات( )2من فرعون إلى من حوله من املل ،يوضح لهم غرابة هذه الدعوة؛ لعل ُه يصرف قلوبهم عن التأثر
بها ،وهي طريقة املتجبرين الضعفاء.
َُ
هكذا أدرك فرعون َوملؤه خطورة هذه الدعوة ،وهو إدراك يدركه كل طاغية متجبر ،لقد فهم فرعون أن
ُ
الرجل العربي -بفطرته وسليقته -حين سمع
دعوة موس ى  ثورة عليه ،وهي نهاية لحكمه املتسلط ،كما فهم
ّ ً
ّ
ّ
ّ
محمدا رسول الل فقال« :هذا األمر الذي تدعو إليه
رسول الل  يدعو الناس إلى شهادة أن ال إله إال الل وأن
تكرهه امللوك»(.)3
قوله -تعالى :-ﱣﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀﱢ في سورة األعراف ،وقوله -تعالى :-ﱣﲺ ﲻ

ّ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱢ في سورة الشعراء؛ في سورة األعراف تكلم املل وذكروا النتيجة التي ستؤول
إليها األمور من جراء هذه الدعوة ،إنه اإلخراج من األرض ،إنه زوال الحكم وقلب النظام.

الفروق بين السياقين:
في سورة األعراف يظهر أن الذي وصف موس ى  بالسحر هم املل من قوم فرعون ،وفي سورة الشعراء
يظهر أن الذي وصف موس ى  بالسحر هو فرعون نفسه ،وأيضا زيادة كلمة (بسحره) كوسيلة إلخراجهم
من األرض بزعم فرعون.
 .1ينظر :التحرير والتنوير (.)14 /1
 .2االلتفات :العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم ،أو على العكس .ينظر :التعريفات ،الجرجاني (.)24 /4
 .3ينظر :دالئل النبوة ،أبو نعيم األصفهاني (.)220 /4

-55-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

نالحظ في السياق القرآني التهويل الذي جاء به فرعون للمل حين بين لهم أن موس ى  ساحر يقوم سحره
على علم ومعرفة ،وذلك بإحالته العصا إلى ثعبان مبين ،وإخر ِاج يده على غير صورتها املعتادة ،مبينا لهم أن
الذي يملك مثل هذه القوة وتلك البراعة ال يعجز عن أن يفعل ما هو أكثر من ذلك ،وهو بهذا مصدر خطر
عظيم على فرعون ،وعلى مكانته في قومه .لقد أدرك فرعون وملؤه خطورة هذا الدعوة ،األمر الذي دفعه إلى
موقف يسأل فيه املل :ماذا عندهم من قول في موس ى؟ ﱣﳀ ﳁﱢ؟
إن فرعون يريد منهم موقفا حاسما ،ورأيا قاطعا ،وأمرا نافذا في هذا املوقف ،الذي ال يحتمل غير املواجهة
ً
الحازمة الحاسمة .نالحظ في قول فرعون لقومه :ﱣﳀ ﳁﱢ خروجا على املألوف بينه وبينهم؛ فما
اعتادوا أن يسمعوا منه غير كلمة واحدة ،هي األمر منه ،والطاعة والتنفيذ منهم.
ّ
ّأما هنا فاملوقف مختلف؛ فقد ّ
هزته الصدمة ،وأذلت كبرياءه ،وهزمت غروره حتى نس ي نفسه أنه فرعون
واالستعالء املصطنع ،حين
المر والناهي ،إنه الضعف اإلنساني الذي يكشف مظاهر العظمة الكاذبة،
ِ
يصطدم بواقع الحياة .قال في سورة األعراف :ﱣﲒﱢ ،وقال في سورة الشعراء :ﱣﱌ ﱍﱢ ،فذكر في سورة
الشعراء أنهم قالوا لفرعون ،ولم يذكر في آية األعراف أنهم قالوا له ،وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد
فيه؛ وذلك أنه ذكر في سورة األعراف أن مل فرعون هم الذين قالوا :ﱣﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ ،وذكر في سورة
الشعراء أن فرعون هو الذي قال ذلك ،وأنه هو الذي تولى هذه املهمة بنفسه ،فناسب ذلك أن يواجهوا فرعون
بالقول ،بخالف ما في سورة األعراف)1(.

أشار الدكتور فاضل السامرائي إلى نقطتين من االختالف السياقي في هذا املعنى :حيث ذكر أن خبر موس ى
اهتم به كل املسؤولين في دولة فرعون ،ابتداء منه هو شخصيا إلى كل من له حق الشورى أو إبداء الرأي ،ولذلك
جاء السياق في سورتي األعراف والشعراء يدل على أن كلمة :ﱣﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ جاءت على لسان
فرعون ،وأيضا على لسان املل من قومه ،وهي النقطة األولى .وأنهم اتفقوا على اتهام موس ى بمحاولة إخراج
املصريين من أرضهم ،لكن فرعون ركز على الوسيلة التي يريد إخراجهم بها وهي السحر ،وقد يكون هذا مجرد
تأكيد ،أو يكون املل أطلقوا الوسيلة وفرعون قيدها ،وهي النقطة الثانية من نقاط االختالف السياقي .والنقطة
الثالثة تشير إلى أن طلب إرجاء موس ى لجلب السحرة من كل مكان هو اقتراح اتفق عليه املل فيما بينهم وأبلغوه
إلى فرعون بعد أن طلب إليهم الرأي)2(.

 .1ينظر :أسرار البيان في التعبير القرآني (.)301 /4
 .2املصدر نفسه (.)302 /4
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ومن مظاهر االختالف أيضا ما ورد في سورة األعراف من قوله -تعالى :-ﱣﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﱢ مع ما ورد في سورة الشعراء من قوله -تعالى :-ﱣﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱢ ،فما الفرق
َ
ُ
وخ ّ
بين السياقين؟ وملاذا ُخ ّ
صت سورة الشعراء بلفظ َ(واب َعث)؟ ذكر
صت سورة األعراف بلفظ َ(وأر ِسل)
ُّ
أخص في باب
أرسل)
صاحب (مالك التأويل) أنه مبنى على الترتيب الذي استقر عليه املصحف ،وهو :أن ( ِ
اإلرسال من البعث؛ إذ ال يقال أرسل إال فيما كان توجيها فيه معنى االنتقال حقيقة أو مجازا ،أما (اب َعث) فأوسع؛
فإنه يقع بمعنى اإلرسال ،وبمعنى اإلحياء ،ومنه البعث األخروي ،ففيه اشتراك؛ فلما كان اإلرسال أخص وقع
اإلخبار به أوال ،ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة ،وعلى الترتيب في موضع اللفظ املطرد من القرآن ،وال يمكن
على ما تقرر من ذلك العكس)1(.

وأشار الدكتور فاضل السامرائي أن ذلك راجع لكثرة تردد فعل اإلرسال في سورة األعراف ،فقد تردد فعل
اإلرسال ومشتقاته فيها ثالثين مرة ،وتردد في سورة الشعراء سبع عشرة مرة ،فناسب ذلك ذكر اإلرسال في سورة
األعراف دون الشعراء.
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أن املقام في سورة الشعراء يقتض ي ذكر الفعل (اب َعث) دون (أر ِسل)؛ ذلك
أن البعث فيه معنى اإلرسال وزيادة ،فإن فيه معنى اإلثارة واإلنهاض والتهييج)2(.

ّ

جاء في (لسان العرب) أن «البعث في كالم العرب على وجهين :أحدهما :اإلرسال ،كقوله -تعالى :-ﱣﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲﱢ ،معناه :أرسلنا .والبعث :إثارة بارك أو قاعد ،تقول :بعث البعير فانبعث ،حل عقاله فأرسله،
ً
أو كان باركا فهاجه .وفي حديث حذيفة :أن للفتنة َب َعثات ..قوله( :بعثات) أي :إثارات وتهييجات»( .)3وقال
األصفهاني :ويختلف البعث بحسب اختالف ما علق به)4(.

َ
الس ُين َوالال ُم َأصل َواحد ُمطرد ُمن َقاسَ ،ي ُد ُّل َع َلى االنب َ
وفي (مقاييس اللغة) :الر ُاء َو ّ
اث َو ِاالم ِت َد ِاد ،فالرس ُل:
ع
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ضا :ل ّي َنة امل َفاصلَ .و َشعر َ سل ،إذا ك َ
السي ُر السه ُلَ .و َن َاقة َرس َلةَ :ال ُت َك ّل ُف َك س َي ًاقاَ .و َناقة َرسلة أي ً
ان ُمسترسال)5(.
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الَ :ب َعث ُ
وفيه :ال َب ُاء َوال َعي ُن َوالث ُاء َأصل َو ِاحدَ ،و ُه َو اإل َث َار ُةَ .و ُي َق ُ
اق َة :إ َذا أ َثرَت َها)6(.
الن
ت
ِ
ِ
 .1ينظر :مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل (.)262 /4
 .2ينظر :أسرار البيان في التعبير القرآني (.)302 /4
 .3ينظر :لسان العرب ،ابن منظور (.)446 /2
 .4مفردات ألفاظ القرآن (.)400 /4
 .5ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)312 /2
 .6ينظر :املصدر نفسه (.)266 /4
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أشار الدكتور فاضل السامرائي إلى أمرين:
األمر االول :الرفق في كلمة (أرسل) والشدة في كلمة (بعث).
(أرسل) في طلب كل ساحر ،وفي سورة الشعراء قالوا (اب َعث) في طلب
األمر الثاني :في سورة االعراف قالوا ِ
ُّ
وتخصص في مهنه السحر.
السحار فقط ،و(سحار) من صيغ املبالغة ،وتدل على احتراف كبير ،وبراعة
ولصعوبة الحصول على من هو بهذه املواصفات قالوا (اب َعث()1(.

والبعث قد ال يكون بإرسال شخص من مكان إلى آخر ،بل يكون بإنهاض شخص من املجتمع ،وذلك نحو
قوله -تعالى :-ﱣﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱢ( ،)2وهذا
إنما يكون يوم القيامة ،ومعناه :يوم ننهض ونقيم ،وليس معناه يوم نرسل .ومن ذلك قوله -تعالى :-ﱣﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱢ (،)3
َ

ً

ً

ومعناه :أ ِنهض للقتال منا أميرا نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره .فأجاب طلبهم قائال :ﱣﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱢ( ،)4ومعناه :أنهضه فيهم ،وليس معناه أنه أرسله إليهم .فالبعث قد يكون
فيه معنى اإلرسال ،وقد يكون فيه معنى اإلنهاض.
ّ
ّ
فلما كان املقام في سورة الشعراء مقام زيادة تحد وقوة مواجهة قال املل لفرعون :ﱣﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﱢ ،فلم يكتفوا باإلرسال ،بل أرادوا أن ُينهضوا من املجتمع حاشرين عالوة على الرسل ،وهؤالء من
(أرسل) .فاقتض ى كل مقام اللفظة التي وردت
مهمتهم اإلثارة وتهييج الناس على موس ى .وهذا املعنى ال يؤديه لفظ ِ
فيه)5(.

الفرق الخر بين كلمتي (ساحر) و( ّ
سحار) ،حيث ورد في سورة األعراف :ﱣﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ ،وفي
سورة الشعراء :ﱣﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱢ(.)6

 .1ينظر :ملسات بيانية في نصوص من التنزيل (.)119 /4
 .2سورة النحل ،من الية .91
 .3سورة البقرة ،من الية .216
 .4سورة البقرة ،من الية .211
 .5ينظر :أسرار البيان في التعبير القرآني (.)303 /4
 .6ينظر :املصدر نفسه (.)303 /4
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ّ
تطلب املبالغة؛ لذا يحتاج لك ّل ّ
سحار
من خالل التصوير القرآني للحداث نالحظ أنه عندما اشتد التحدي
(أرسل) جاء معه ساحر ،وحيثما جاء فعل
وليس لساحر عادي فقط ،ونالحظ في القرآن كله حيثما جاء فعل ِ
(اب َعث) جاء معه ّ
سحار)1(.
فقد جاء في سورة األعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر) ،وجاء في سورة الشعراء بصيغة املبالغة (س ّحار)،
وهذه الصيغة في سورة الشعراء تتناسب مع املبالغة في قوة التحدي وشدة املواجهة بين فرعون وموس ى،
ّ ً ً
سحارا بليغا في السحر ال مجرد ساحر.
وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه للنيل من موس ى ،فهم أرادوا
ً
وهذا يتناسب أيضا مع مقام التأكيد على السحر ،فإن السحر تعدد ذكره في سورة الشعراء أكثر مما في سورة
ُ
األعراف ،فقد ذكر في سورة األعراف سبع مرات ،وفي سورة الشعراء عشر مرات( .)2بعد هذا نالحظ التصوير

القرآني يصور لنا كيف أغرى فرعون القوم بأن األرض أرضهم ،وموس ى يريد أن يخرجهم من أرضهم هذه
ً
ً
بسحره؛ إذا فاألمر أمرهم ،والرأي رأيهم ،فما كان منهم إال أن رأوه أنه ساحر ،إذا فليالقوه بسالح مثل سالحه،
وليجمعوا له السحرة من كل مكان.
ُ
مهل فرعون موس ى إلى موعد ،وأن يرسل في أنحاء
هذا هو الرأي الذي استقر عليه املل من قوم فرعون :أن ي ِ
البالد من يجمع له كبار السحرة؛ ليواجهوا سحر موس ى بسحر مثله.
ويطوي السياق القرآني هذا املشهد ليكشف عن مشهد آخر ،وهو ما تصوره الية الكريمة بقوله -تعالى:-
ﱣﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱢ.
وجاء في سورة الشعراء :ﱣﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ً
ﱙ ﱚ ﱛﱢ .قال النيسابوري« :أي ُجعال على الغلبة ،والتنكير للتعظيم»(.)3
السحرة يلتقون بفرعون قبل املعركة ،ليأخذوا تعليماته ،وليعرضوا بين يديه ما معهم من أسلحة قد أعدوها
للقاء هذا الساحر .بعد عرضهم لفرعون ما أعدوا ملوس ى من سالح؛ عرضوا على فرعون مطلبا ّ
خاصا بهم ،وهو
الجزاء الذي سينالونه إذا هم جاءوا له بالنصر املبين.
إنهم محترفون ،يحترفون السحر ،واألجر هو هدفهم ،وخدمة السلطان والطاغوت املتجبر هي وظيفتهم.
َ
نالحظ املشهد الذي يصوره القرآن ،إنه صورة لجماعة مأجورة تبذ ُل ُجهدها ومهارتها مقابل أجر ،وال عالقة
لها بعقيدة ،وال تهمها قضية .والذي يهمها هو األجر واملصلحة فقط ،وهؤالء هم الذين يستخدمهم الطغاة دائما
 .1ينظر :ملسات بيانية في نصوص من التنزيل (.)111 /4
 .2ينظر :أسرار البيان في التعبير القرآني (.)301 /4
 .3ينظر :تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان (.)340 /2
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ّ
في كل زمان وفي كل مكان ،فكلما انحرفت األوضاع عن إخالص العبودية لل؛ احتاج الطواغيت إلى هؤالء
املحترفين ،وكافؤوهم على االحتراف ،وتبادلوا وإياهم الصفقة :هم يقرونهم باسم الدين ،وهؤالء يبذلون لهم
املال ويمنونهم بالقرب .ومثل هؤالء الذين أشار إليهم النبيء  في الحديث من أنهَ « :ي ِب ُيع ِد َين ُه ِب َع َرض ِم َن
ُّ
الدن َيا»)1(.
لقد أكد لهم فرعون أنهم مأجورون على حرفتهم ،ولم يكتف بذلك ،بل وعدهم مع األجر القربى منه زيادة في
اإلغراء ،وتشجيعا على بذل غاية الجهد .إنها صفقة تستحق العناء ،وثروة تستحق أن ُيضحى من أجلها ،وغاية
ليس باإلمكان -العادي -نيلها.
بعد أن اطمأن السحرة على األجر ،واشرأبت أعناقهم إلى القربى من فرعون؛ استعدوا للحلبة ،فانتقلوا إلى
خارج املدينة ،حيث احتشد الناس ليشهدوا هذا اليوم العظيم ،وفي ميدان املعركة التقى موس ى بالسحرة،
وتوجهوا إليه بالتحدي ،ثم ما هي إال كلمات تبادلها كل منهم ،أشار إلى ذلك القرآن بقوله -تعالى :-ﱣﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷﱢ(.)2
وفي امليدان ّ
خير السحرة موس ى بين أن يبدأهم أو يبدؤوه ،فأجابهم أن يكونوا هم البادئين .ذكر الشيخ املراغي
أن في التخيير منهم له دليل على اعتدادهم بسحرهم ،وثقتهم بأنفسهم ،وعدم املباالة بعمله ،ولوال ذلك ملا
خيروه؛ إذ املتأخر فى العمل يكون أبصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى جهد خصمه( .)3وإجابة موس ى
 أن يكونوا هم البادئين هو من أدب األنبياء ،فلو بدأ موس ى قبلهم لخرج عن قواعد أدب األنبياء ،لكنه ّرد
إليهم إحسانهم بإحسان ،وأعطاهم ّ
حق املبادرة التي كان له الحق في أخذها لنفسه .ثم من جهة أخرى لو أنه بدأ
هو الجولةَ ،
وضربت املعجزة ضربتها ،وأوقع بهم الهزيمة قبل أن ُيخرجوا ما عندهم -لكان في نصره هذا الذي

ّ
أحرزه مقال لقائل أن يقول :إنهم لو أظهروا ّ
السحر الذي في أيديهم ّأوال لشلوا حركة موس ى ،بل لقضوا عليه
وعلى ما أتى به ،ولكنه عاجلهم فكانت الضربة له ولم تكن لهم ،وهذا قول ربما يقال في مثل هذه األحوال ،ويجد
فيه أصحاب الضالل مدخال .قال -تعالى :-ﱣﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﱢ ،عظيم في مظهره ،كبير في تأثيره في أعين الناس)4(.

 .1ينظر :صحيح مسلم ،باب الحث على املبادرة باألعمال (.)16 /4
 .2سورة األعراف ،الية.446 ،442 :
 .3ينظر :تفسير املراغي (.)312 /3
 .4ينظر :املصدر نفسه (.)313 /3
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يكفي أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم لندرك أي سحر كان ،لقد سحروا أعين الناس ،وأثاروا الرهبة في
قلوبهم ،وأوجس في نفسه خيفة موس ى؛ لنتصور حقيقة ما كان ،وهذا التصور هو من بدائع العرض القرآني
للقصص ،حيث يصورها كأنها واقع منظور ،ال حكاية تروى.
ولكن حدثا يقع يفاجئ الجميع يطالع فرعون ومله ،ويطالع السحرة ،ويطالع جماهير الناس املحتشدة في
الساحة الكبرى التي شهدت ذلك السحر العظيم ،يصوره قوله -تعالى :-ﱣﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱢ ،وإنما أوثر إبهام العصا تهويال ألمرها ،وتفخيما لشأنها ،وإيذانا بأنها ليست من جنس
العص ّى املعهودة؛ ملا سينشأ عنها من عجيب األثر وغريب الصنع(.)1
َ ُ
َُ َ ََ ُُ ُ
َ َ َ ُّ ُ ُ
َ ُ َ
اإلف ُك
قال الشيخ محمد رشيد رضا« :التلقف :لقف الش ي ِء وتلقفه ِ -بالتش ِد ِيد  -فهو تناوله ِب ِحذق وسرعة .و ِ
َي ُكو ُن بال َقول َ -ومن ُه ال َكذ ُبَ ،و َما ُي َؤ ّدي الـ ُم َر َاد م َن ال َكذب َكاإلب َهام َوالتدليس َوالت َج ُّو َزات َوالك َن َاي َ َ َ
يض
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ات والـمع ِار ِ
ِ ِ
َ َ َ
َ
َ
َ ُ ُ
َ ُ
ُ
وه ُم الس ِام َع أ ِو الق ِار َئ ل َها َما ُيخ ِالف ال َحقَ -وقد َيكون ِبال ِفع ِل ك َع َم ِل َس َح َر ِة ِفر َعون»(.)2
ال ِتي ت ِ
ﱣﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕﱢ،
إنها صورة الحق وهو يواجه الباطل ،ينكشف األمر عن حق وقع ،وباطل بطل ،ونالحظ التصوير في التعبير
بكلمة (فوقع) ،فكأنه وقع على األرض ،كما يقع ضوء الشمس على معالم الكون األرض ي؛ ّ
فيبدد الظالم ويزيل
معامله ،أو كما تقع الصواعق على الظاملين فتبيدهم ،أو كما تقع الشهب على الشياطين فتحرقهم .وقع ،وثبت،
ّ
واستقر ،وذهب ما عداه فلم يعد له وجود ،وهو صورة :ﱣﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱢ .أشار
ُ
الشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الية إلى جملة من ّ
ّ
البالغية ،حيث ذكر ّأن جملة (غلبوا) ُع ِطفت بالفاء
النكت
لحصول املغلوبية إثر تلقف العصا إلفكهم ،و(هنالك) اسم إشارة املكان ،أي غلبوا في ذلك املكان ،فأفاد بداهة
ََ
ً
مغلوبيتهم وظهورها لكل حاضر ،واالنقالب :مطاوع قل َب ،والقلب تغيير الحال وتبدله ،واألكثر أن يكون تغييرا
ً
من الحال املعتادة إلى حال غريبة ،ويطلق االنقالب شائعا على الرجوع إلى املكان الذي يخرج منه ،وألن الراجع
قد عكس حال خروجه .وانقلب من األفعال التي تجيء بمعنى (صار) ،وهو املراد هنا ،أي :صاروا صاغرين.
ُ
واختيار لفظ (انقلبوا) دون ( َر ُ
جعوا ) أو (صاروا) ملناسبته للفظ (غلبوا) في الصيغة ،وملا ُيش ِعر به أصل

 .1ينظر :تفسير املراغي (.)3260 /4
 .2ينظر :تفسير املنار (.)60 /1
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اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون ،فكان لفظ (انقلبوا) أدخل في الفصاحة.
ّ َ
والصغار :املذلة ،وتلك املذلة هي مذلة ظهور عجزهم ،ومذلة خيبة رجائهم ما أملوه من األجر والقرب عند
فرعون( .)1علموا أن املوقف ليس موقف االحتراف والبراعة والتضليل ،إنما هو موقف املعجزة والرسالة
واالتصال بالقوة القاهرة ،إنه نور الحق في القلوب املتهيئة لتلقي النور؛ فهم أعرف الناس بما جاء به موس ى،
وأصحاب الكلمة في هذا األمر .وليس ألحد قول بعد
وهم أعلم الناس بحقيقة ّفنهم ،إنها شهادة أهل الخبرة
ِ
قولهم ،إنه تحول من التحدي إلى التسليم.
تفاجأ فرعون بهذا اإلعالن الذي أعلنه من كان ّ
يعول عليهم لهزيمة خصمه ،هكذا انقلب السحرة املأجورون
مؤمنين من خيار املؤمنين! على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه ،ال يفكرون فيما يعقب
جهرهم باإليمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج ،وال يعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول! وإن القلب َ
الب َشر ّي
لعجيب غاية العجب؛ فإن ملسة واحدة من النور تقع في القلب تكفي ألن تقلبه قلبا ،وهذا معنى قول النبيء :
«ليس من آدمي إال وقلبه بين إصبعين من أصابع هللا؛ إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه»(.)2
بهذا النور الذي المس القلوب وآمن على إثره السحرة ُجن جنون فرعون ،فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب
والنكال ،بعد أن اتهم السحرة بالتآمر عليه ،إنها الهزيمة النفسية قبل الهزيمة امليدانية :ﱣﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱢ(.)3
نالحظ املشهد الواقعي ،والحماقة الفرعونية التي صرح بها فرعون حين أحس بالخطر على عرشه أو
شخصه ،إنها كلمة الطغاة املتجبرين ،قالها للسحرة متوهما أنه يثنيهم عن إيمانهم الراسخ :ﱣﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱢ .إنه يخلق التهمة ،ويحكم باإلدانة فيها ،ويقدر العقوبة
املناسبة لها؛ هددهم بالتقطيع والصلب ،اختار لهم قتلة شنعاء ربما يجد فيها بعض الشفاء ملا فجعه به هؤالء

 .1ينظر :التحرير والتنوير (.)24 /1
 .2ينظر :السنن الكبرى للنسائي (.)141 /1
 .3سورة األعراف ،اليات.426 - 423 :
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السحرة ،الذين خذلوه فيه ،ثم خانوه في متابعتهم ملوس ى واستسالمهم له.
فالعقوبة في تصور فرعون مناسبة للجريمة؛ ألنه من املعلوم أن تقطيع األيدي واألرجل من خالف ال يقض ى
على الكائن الحي فورا ،بل تظل الحياة به زمنا يعالج فيه آالم املوت وسكراته ،وأتبع هذه القتلة الشنيعة
ّ
بالصلب ،حتى يظل املصلوب قائما على خشبة الصلب زمنا يعالج فيه آالم املوت وسكراته ،ويكون عبرة لغيره.
فردوا عليه بكلمة هزت قلبه ،وكسرت غروره ،وأردته ذليال يتخبط في ضالله وطغيانه قالوا( :ال ضير) ﱣﱪ

ﱫ ﱬ ﱭﱢ ،يصور القرآن موقفا حاسما في تاريخ البشرية يمثل انتصار العقيدة على الحياة :فرعو ُن
تسلط على األجسام ،ولكنه عجز عن استذالل القلوب التي المست النور! قالوا( :ال ضير) في التعذيب( ،ال ضير)
في التقطيع( ،ال ضير) في الصلب ،اقض ما أنت قاض! ما أروع اإليمان حين يشرق في الضمائر!
بعد هذه األحداث املتتالية التي صورها القرآن ،يترك لنا فجوة في الوقائع والزمن ال يذكرها في هذه السورة
ّ
(سورة الشعراء) ،على الرغم من أنها تناولت القصة بصورة تفصيلية لم توجد في غيرها من السور ،تلك هي
الفترة التي عاشها موس ى وبنو إسرائيل بعد املواجهة مع فرعون ،انفردت بذكرها سورة األعراف ،والسياق في
سورة الشعراء يطويها ليصل إلى النهاية املناسبة ألحداث القصة واتجاهها األصيل.
يبقى بعد هذه األحداث التي ساقتها اليات السابقة وحي هللا  لنبيه موس ى بأن يسري بعباده ليال ،ويرحل
ً
بهم بعيدا عن سلطان فرعون ،وما إن تم هذا األمر حتى علم فرعون بذلك ،فجمع جنوده وأعوانه ،وخرج
يتعقب موس ى ومن معه؛ ليقض ي عليه وعلى دعوته ،إلى أن وصلوا إلى ساحل البحر ،فكان البحر من أمامهم،
ُ
وفرعون وجنوده ِمن خلفهم ،وفي هذه اللحظة يأتي الوحي اإللهي لنبي هللا موس ى بضرب البحر فانفلق ،وتكفي
اليات لتصوير هذه املشهد بقول هللا -تعالى :-ﱣﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱢ(.)1

 .1سورة الشعراء ،اليات .69 - 63
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العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

الخاتمة
بعد هذه الرحلة مع أحداث هذه القصة العجيبة التي كان الصراع فيها بين الحق والباطل حاميا وداميا،
ّ
صوره القرآن في مشهد بديع كأنه واقع منظور ،ال مجرد حكاية تروى -يتضح لنا من خالل هذه املعايشة لهذه
األحداث أن فرعون ُمعتد ُومتجبر؛ الشؤون تمض ي بأوامره ،واألمور تقض ى بإرادته ،فقد كان يذل بني إسرائيل
ويستعبدهم ،ويخضعهم لشريعته ،وأن بني إسرائيل في قبضة حديدية فرعونية ،ال تعرف الرحمة وال الشفقة،
ال تعرف إال اإلذالل؛ يذبح األبناء ،ويستحيي النساء!
كما يتضح من خالل التعبير القرآني أن فرعون كان له نوعان من السحرة :سحرة خاصين بالقصر ،وهم
الذين يعتمد عليهم ويقدمون له الحماية التامة ،وعموم السحرة في مصر ،وهؤالء ليس لهم عالقة بفرعون وال
َ َ
بقصره ،يتضح ذلك من خالل لفظي( أر ِسل) و(اب َعث)؛ فاإلرسال لخصوص السحرة ،والبعث لعموم السحرة.
أيضا يتأكد هذا املعنى في حديث السحرة لفرعون في موضوع األجرة ،في املوضعين من السورتين ،فخصوص
السحرة أكدوا على طلب األجرة باستعمالهم ّ
(إن) التي تفيد التوكيد :ﱣﲓ ﲔ ﲕﱢ ،وكأنه أمر ،على حين أن

ّ
يستد ُّرون عطفه
عموم السحرة حين طلبوا األجر استعملوا (أإن ) االستفهامية ،بمعنى :هل لنا من أجر؟ وكأنهم ِ

عليهم ،فأجابهم بنعم ،ولم يقتصر األمر على الوعد باألجر ،بل تجاوزه إلى مكافأة أخرى هي القرب من فرعون،
لتشمل املكافأة املادية واملعنوية؛ حتى يبذلوا أقص ى ما في وسعهم.
نالحظ في أوجه التشابه واالختالف بين النصوص في املوطنين أن القصة في سورة الشعراء تتسم بسمتين
ُّ
قوة املواجهة والتحدي .وقد ُبنيت القصة على هذين الركنين ،وجاءت
بارزتين هما :التفصيل في سرد األحداث ،و
كل ألفاظها وعباراتها لتحقيق هذه األمرين .بينما ال نالحظ ذلك في سورة األعراف.
ً
أضف إلى ذلك أن األلفاظ القرآنية وإن تشابهت معانيها ف ّ
إن بينها شيئا من االختالف ،فكل لفظ يستقل
بمشهد معين.
كما يتضح أيضا أنه على الرغم من شدة طغيان فرعون فقد كان في بعض تصرفه هذا أقل طغيانا من كثير
من الطواغيت في القرن العشرين في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العاملين ،وما حدث في الصين وفي
الشيشان خير دليل على ذلك.
كما يتبين أيضا أن فرعون تدمر نفسيا قبل أن يتدمر ميدانيا ،وذلك حين تخلى السحرة عنه ،وهو الذي
َ ّ
وتثبيت أركان دولته ،تخلوا عنه وهو في أمس الحاجة إليهم ،وأعلنوا في ساحة املواجهة أنهم
عول عليهم لنصرته
ِ
ءامنوا برب موس ى ،على مرأى ومسمع من الناس ،مما زاد األمر تعقيدا ترتب عليه تخبط واضح في اتخاذ القرار
لدى فرعون ،وهذا هو شأن الهزيمة النفسية دائما.
-64-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ
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تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

تمثل هذه القصة رسالة واضحة إلى كل العتاة املتجبرين ،والطغاة املتكبرين ،ممن شابهوا فرعون في
طغيانهّ ،
فادعوا امللك وخرجوا عن حد العبودية ،متناسين فقرهم وافتقارهم ،ولو عرفوا أنفسهم حق املعرفة
لعلموا أنهم مملوكون ممتحنون في صورة ملوك متصرفين ،كما أرادهم هللا بقوله -تعالى :-ﱣﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱢ [يونس .]41 :رسالة واضحة تصور النهاية املؤملة ،والهزيمة املنكرة،
واملذلة املخزية .إنها رسالة توضح نهاية االستبداد ،والطغيان لكل الطواغيت الذين يمارسون اإلرهاب على
شعوبهم ،ويجبرون الناس على الوالء لهم ،ويعولون في ذلك على جنودهم واستخباراتهم العسكرية.
هذه القصة تعكس الصورة الواقعية لحال األمة اإلسالمية ،وما يعانيه املسلمون مع حكامهم املستبدين
الحاملين لشعار (أحكمكم أو أقتلكم).
في هذا القصة حث للشعوب املظلومة على الصبر ،وعدم اليأس من رحمة هللا؛ فالظلم مهما طال البد أن
يأتي يوم تكون فيه نهايته.
هي عبرة لكل من اعتبر؛ ﱣﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱢ [يوسف.]444 :
وأكتفي بهذا القدر ،وهللا أسأل التوفيق والسداد .وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

قصة موسى وفرعون  ..سورتا األعراف ّ
والشعراء أنموذجا
تنوع األلفاظ ودالالهتا يف ّ
ّ

الّشيف
حممد حسني ّ
دّ .

املصادر واملراجع
القرآن الكريم ،برواية حفص عن عاصم ،بالرسم العثماني ،مصحف املدينة النبوية.
 .4التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع /الجمهورية التونسية.
 .2التعبير لقرآني ،فاضل صالح السامرائي ،دار الفجر /بغداد ،الطبعة األولى4121 :ه 2009 -م.
 .3التعريفات ،علي بن محمد الجرجاني ،تحقيق :محمد عبد الرحمن املرعشلي ،دار النفائس /بيروت،
الطبعة الثالثة4133 :ه 2042 -م.
 .1تفسير القرآن الكريم (تفسير املنار) ،محمد رشيد رضا ،تخريج :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية /بيروت ،الطبعةاألولى4120 :ه 4111 -م.
 .2التفسير الكبير ،محمد بن عمر الرازي ،دار الكتب العلمية /بيروت ،الطبعة األولى4143 :ه 2000 -م.
 .6تفسير املراغى ،أحمد مصطفى املراغي ،تخريج :باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية /بيروت،الطبعة
األولى4123 :ه 2002 -م.
 .1الدر املصون في علم الكتاب املكنون ،أحمد بن يوسف بن محمد بن إبراهيم املعروف بابن السمين
الحلبي ،تحقيق :علي محمد معوض وآخرين ،دار الكتب العلمية /بيروت ،الطبعة األولى4141 :ه -
4111م.
 .9دالئل النبوة ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،تخريج :عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية/
بيروت ،الطبعة الثانية4149 ،ه 4119 -م.
 .1السنن الكبرى ،أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق :عبد الغفار سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية/
بيروت،الطبعة األولى4144 :ه 4114 -م.
 .40املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث /القاهرة– 4101 ،
4191م.
 .44الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل ،محمود بن عمر الزمخشري،
دار الفكر /عمان.
 .42صحيح مسلم ،دار الجيل /بيروت.
 .43غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حسن بن محمد النيسابوري ،دار الكتب العلمية /بيروت.
 .41لسان العرب ،ابن منظور ،دار الحديث /القاهرة.
 .42ملسات بيانية في نصوص التنزيل ،فاضل صالح السامرائي ،دار عمار /عمان ،الطبعة4132 :ه 2041 -م.
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الرابع
العدد ّ
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 .46مفردات ألفاظ القرآن ،الحسين بن محمد بن الفضل املعروف بالراغب األصفهاني ،دار القلم /دمشق.
 .41مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الجيل /بيروت ،الطبعة4120 :ه -
4111م.
 .49مالك التأويل القاطع بذي اإللحاد والتعطيل ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ،تحقيق :سعيد
الفالح ،دار الغرب اإلسالمي /تونس ،الطبعة الثالثة2044 :م.
 .41نور اليقين في سيرة سيد املرسلين ،محمد الخضري ،جمع وتخريج :علي عبد الحميد أبو الخير ،دار
الخير /دمشق.
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الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

ّ
النبو ّي
اختالف األجوبة في الحديث
د .أحمد عبد ّ
السالم بشيش
ّ ّ
كلية التربية  /جامعة املرقب

ّ
مقدمة:

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
َ
أما بعد ،فإن من تمام فقه العالم للحاديث التي اختلفت اإلجابة فيها معرفة حال املخاطبين واحتياجهم،
وذكر ما لم يعلموه وترك ما علموه ،وتقديم ما فائدته أعم ،وما هو أنسب للمخاطب .وكذلك من تمام فقه
ً
العالم معرفته إلمكانية الجمع بين األحاديث ،وعدم تعارضها؛ ألن كالم رسول هللا ّ 
يصدق بعضه بعضا ،فهو
ِ
ً
مبعوث لدعوة العباد ،وبيان ما أمر بتبليغه أبلغ بيان ،مراعيا في جميع أحواله حال املخاطبين.
وفي هذه الدراسة بيان لهذه املعاني ،وقد جاءت في مقدمة ومبحثين وخاتمة.
سبب اختيار املوضوع:
اخترت هذه الدراسة في هذه املسألة لبيان ما ذكره العلماء في التوفيق بين األحاديث التي اختلفت اإلجابة
فيها ،والوقوف على بالغ علمهم باألحاديث النبوية ،وإلزالة اللبس املتوهم في األحاديث التي اختلفت اإلجابة فيها.
أهمية البحث:

ً
تظهر أهمية البحث في إزالة اإلشكال الحاصل من توهم أن ما ذكر بالفضل ّأوال في حديث ما هو املقدم على
ً
ً
غيره دائما ،وأن التالي مفضول دائما ،ويأتي في حديث آخر أن املفضول مقدم على غيره ،كما يظهر من بعض
األحاديث املختارة لهذه الدراسة.
املنهج املتبع في هذه الدراسة:
اخترت املنهج االستقرائي؛ وذلك ألن هذه الدراسة متعلقة بنصوص األحاديث ،وتتبع أقوال العلماء حولها،
والوقوف على التوفيق بين األحاديث التي اختلفت أجوبتها.
هيكلية البحث:

جاءت هذه الد اسة في ّ
مقدمة ومبحثين وخاتمة:
ر
ُ
ّ
املقدمة :وفيها سبب اختيار املوضوع ،وأهمية البحث ،وذكر املنهج املتبع في الدراسة ،وبيان هيكلية البحث.
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السالم بشيش
د.أمحد عبد ّ

ّبوي
اختالف األجوبة يف احلديث الن ّ

املبحث األول :بعض األحاديث التي اختلفت اإلجابة فيها من حيث التقديم والتأخير.
املبحث الثاني :بعض األحاديث التي لم يطابق فيها الجواب السؤال.
والخاتمة :وفيها إجمال للدراسة ،وذكر ألبرز النتائج والتوصيات.
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ّبوي
اختالف األجوبة يف احلديث الن ّ

املبحث األول :أحاديث اختلف ــت اإلجابة فيها بين التقديم والتأخير
الع َمل َأف َ
روى البخاري عن أبي هريرة َ ،أن َر ُسو َل هللا ُ سئ َلَ :أ ُّي َ
ض ُل؟ َف َق َ
الِ « :إ َيمان ِباهلل َو َر ُس ِول ِه».
ِ
ِ
ِ
يلُ :ثم َم َاذا؟ َق َ
ال« :الج َه ُاد في َسبيل هللا» ِق َ
يلُ :ثم َم َاذا؟ َق َ
ِق َ
الَ « :حج َمب ُرور»(.)1
ِ ِ ِ ِ
َ ُّ َ
األع َمال َأف َ
ُ ُ
ُ
ض ُل؟ َق َ
اهلل»،
هللا  أي
الِ « :إ َيمان ِب ِ
والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة  بلفظ« :س ِئ َل َرسول ِ
ِ
ُ
َ
الُ :ثم َم َاذا؟ َق َ َ َ
هللا» َق َ
الُ :ثم َم َاذا؟ َق َ
َق َ
اهلل
ال« :حج مب ُرور» ،وفي رواية قالِ « :إ َيمان ِب ِ
ال« :ال ِج َهاد ِفي س ِب ِيل ِ
َو َر ُس ِول ِه»(.)2
ُ
ورواه -أي مسلم -عن أبي ذر  ،قالُ :قل ُتَ :يا َر ُسو َل ِ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ
اهللَ ،وال ِج َه ُاد
اإل َيمان ِب ِ
هللا ،أي األعم ِال أفضل؟ قالِ « :
ِفي َس ِب ِيل ِه»( .)3ففي هذه الرواية أن السائل هو أبو ذر .
َ ُ
وروى مسلم عن عبد هللا بن مسعود  قالَ :س َأل ُت َ ُسو َل هللا َ أ ُّي ال َع َمل َأف َ
ض ُل؟ َق َ
ال« :الصالة ِل َوق ِت َها»،
ر
ِ
ِ
ُ َ
الُ :قل ُتُ :ثم َأي؟ َق َ
ال« :ب ُّر ال َو ِال َدين»َ ،ق َ
الُ :قل ُت ُثم َأي؟ َق َ
َق َ
هللا»(.)4
ال« :ال ِج َهاد ِفي س ِب ِيل ِ
ِ
ِ
والحديث أخرجه البخاري عن عبد هللا بن مسعود  قالَ :س َأل ُت النبي َ :أ ُّي َ
الع َمل َأ َح ُّب إ َلى هللا؟ َق َ
ال:
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ
َُ ََ َ َ َ َ ُ َ َ
الوال َ
ُ
َ
الُ « :ثم ب ُّر َ
َ
َ
َ
هللا»(.)5
يل
ب
س
ي
ف
اد
ه
الج
«
:
ل
ا
ق
؟
ي
أ
م
ث
:
ال
ق
،
»
ن
ي
د
ق
«الصالة على وق ِتها» ،قال :ثم أي؟
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
هذه بعض األحاديث التي اختلفت اإلجابة فيها ،فالرواية املتفق عليها عن أبي هريرة  تقديم اإليمان ،إال
ً
أن السائل لم يصرح به ،وقد جاء مذكورا في رواية مسلم أن السائل هو أبو ذر.
وكذلك اتفقت الرواية عن عبد هللا بن مسعود  من أنه سأل النبيء  عن أي العمل أفضل؟ فأجاب :
َُ َ
«الصالة َعلى َوق ِت َها» ،فاختالف الجواب كان -وهللا أعلم -باختالف السائلين ،وهذه إحدى أوجه التوفيق التي
ذكرها العلماء للتوفيق بين األحاديث التي اختلفت أجوبتها ،وهناك أحاديث أخرى أخرجها الشيخان وغيرهما
في هذا املعنى ،يؤتى بها في موضعها من هذه الدراسة.
قال النووي

« :أما معاني األحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها؛ من حيث

إنه جعل في حديث أبي هريرة أن األفضل االيمان باهلل ثم الجهاد ثم الحج ،وفي حديث أبي ذر اإليمان والجهاد،

 .1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب من قال إن اإليمان هو العمل ،رقم الحديث (.)26
 .2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال ،رقم الحديث (.)93
 .3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال ،رقم الحديث (.)91
 .4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال ،رقم الحديث (.)92
 .5أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها ،رقم الحديث (.)221
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وفى حديث ابن مسعود الصالة ثم بر الوالدين ثم الجهاد»(.)1
ً
وقد أجاب النبي  جوابا لسائل آخر أن أفضل األعمال هي الصالة ،ولم تذكر في حديث أبي هريرة « :ثم
بر الوالدين» ،وتأخير ذكر الجهاد في حديث عبد هللا بن مسعود.
قال النووي« :واختلف العلماء في الجمع بينها» ،ثم نقل وجهين في الجمع بين هذه األحاديث ،حيث قال:
«أحدهما :أن ذلك اختالف جواب جرى على حسب اختالف األحوال واألشخاص؛ فإنه قد يقال :خير األشياء
كذا ،وال يراد به خير جميع األشياء من جميع الوجوه وفي جميع األحوال واألشخاص ،بل في حال دون حال أو
نحو ذلك ،واستشهد في ذلك بأخبار ،منها عن ابن عباس

أن رسول هللا  قال :حجة ملن لم يحج أفضل

من أربعين غزوة ،وغزوة ملن حج أفضل من أربعين حجة.
الوجه الثاني :أنه يجوز أن يكون املراد من أفضل األعمال كذا ،أو من خيرها ،أو من خيركم من فعل كذا،
فحذفت ِ(من) وهي مرادة ،كما يقال :فالن أعقل الناس وأفضلهم ،ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم»(.)2
ّ ً
مبينا أهم ما قاله العلماء في هذه املسألة بقوله« :ومحصل ما
وزاد ابن حجر
على ما نقله النووي ِ
أجاب به العلماء عن هذا الحديث( )3وغيره مما اختلفت فيه األجوبة بأنه أفضل األعمال -أن الجواب اختلف
الختالف أحوال السائلين ،بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو الئق بهم ،أو كان
االختالف باختالف األوقات ،بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره ،فقد كان الجهاد في ابتداء
اإلسالم أفضل األعمال()4؛ ألنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها ،وقد تضافرت النصوص على أن الصالة
أفضل من الصدقة ،ومع ذلك ففي وقت مواساة املضطر تكون الصدقة أفضل»(.)5
وغيرهما مما ثبت له الفضل ،فقد روى أبو داود عن أبي
وقد وردت أحاديث
كر هللا ِ
بإصالح ذات البين ِوذ ِ
ِ
َ
َ ُ َ
َ
الدرداء  قال :قال رسول هللا َ « :أ َال ُأخب ُر ُكم ب َأف َ
ض َل من َد َر َجة ّ
الص َي ِام َوالصال ِة َوالص َدق ِة؟» قالواَ :بلى َيا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ََ َ ُ َ
َ ُ َ
َ
َر ُسو َل هللاَ ،ق َ
ات ال َبي ِن ال َح ِالقة»(.)6
ات ال َبي ِن ،وفساد ذ ِ
الِ « :إصالح ذ ِ
ً ََ َُ ّ ُ ُ َ َ
َ َ
َ َ ُ
ُ ََ َ َ
يككمَ ،وأرف ِع َها ِفي
وفي سنن الترمذي عن أبي الدرداء  أيضا« :أال أن ِبئكم ِبخي ِر أع َم ِالكم ،وأزكاها ِعند م ِل ِ

 .1صحيح مسلم بشرح النووي (.)61 /2
 .2صحيح مسلم بشرح النووي (.)61 /2
 .3يعني حديث عبد هللا بن مسعود.
 .4أي :بعد اإليمان ،يؤخذ من قول ابن حجر« :في ابتداء اإلسالم».
 .5فتح الباري ،ابن حجر (.)44/3
 .6أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب األدب ،باب إصالح ذات البين ،رقم الحديث (.)1141
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ُ َ
َ َ
َ َُ
َ َ َ
َد َر َجات ُكمَ ،و َخير َل ُكم من إن َفاق الذ َهب َو َ
الو ِر ِقَ ،وخير لكم ِمن أن تلقوا َع ُدوكم ف َتض ِرُبوا أع َناق ُهم َو َيض ِرُبوا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ
َأع َن َاق ُكم»؟ َق ُالواَ :ب َلىَ ،ق َ
الِ « :ذك ُر هللا ت َعالى»(.)1
َ
َ
َ َ َ
ُ
َ
َ
هللا ِمن َه ِذ ِه األي ِام
وعن ابن عباس
قال :قال رسول هللا « :ما ِمن أيام الع َم ُل الص ِالح ِف ِيهن أح ُّب ِإلى ِ
ََ
العشر»َ ،ف َق ُالواَ :يا َر ُسو َل هللاَ َ ،وال الج َه ُاد في َسبيل هللا؟ َف َق َ ُ ُ
َ
الج َه ُاد ِفي َس ِب ِيل هللاِ ،إال َر ُجل
ال َرسول ِ
هللا « :وال ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
خ َر َج ِب َنف ِس ِه َو َم ِال ِه فلم َير ِجع ِمن ذ ِل َك ِبش يء»(.)2
الع َمل َأف َ
وفي كتاب الجهاد أعاد البخاري حديث ابن مسعود  ،)3(قالُ :قل ُتَ :يا َر ُسو َل هللاَ ،أ ُّي َ
ض ُل؟ َق َ
ال:
ِ
الُ « :ثم ب ُّر َ
الو ِال َدين»ُ ،قل ُتُ :ثم َأي؟ َق َ
«الص َال ُة َع َلى م َيق ِات َها»ُ ،قل ُتُ :ثم َأي؟ َق َ
الج َه ُاد ِفي َس ِب ِيل هللا»(.)4
«
:
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
قال ابن حجر« :وأشد مما تقدم في اإلشكال( )5ما أخرجه الترمذي  ...من حديث أبي الدرداء مرفوعا :أال
ّ
الذك َر بمجرده أفضل من أبلغ ما
أنبئكم بخير أعمالكم»( ،)6وساق الحديث بتمامه ،ثم قال« :فإنه ظاهر في أن ِ
يقع للمجاهد ،وأفضل من اإلنفاق ،مع ما في الجهاد والنفقة من النفع املتعدي .)7(»...واملراد بالنفع املتعدي هو
ما تعدى نفعه لغير الفاعل ،أي حصول النفع لغير فاعله ،فالصدقة يتعدى نفعها للمحتاجين ،والجهاد يتعدى
نفعه لعامة املسلمين ،أما الذكر فإن نفعه للذاكر ،وإن كان هناك بعض النفع لغيره فاملعتبر الغالب ،بمعنى
أنه قد ينتفع بذكر الذاكر غيره من التأس ي به ،إال أن األصل أن النفع قاصر على الفاعل .ثم نقل ابن حجر كالم
القاض ي عياض
بقول ابن دقيق العيد

 ،وفيه أن الجهاد أفضل األعمال على اإلطالق ،إال أنه استدرك على كالم القاض ي عياض
«أن الجهاد أفضل األعمال التي هي وسائل؛ ألن الجهاد وسيلة إلى إعالن الدين

 .1أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في فضل الذكر ،رقم الحديث (.)3311
 .2أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الصوم ،باب ما جاء في العمل في أيام العشر ،رقم الحديث (.)121
 .3من صنيع البخاري عند إعادة الحديث أنه يغاير في اإلسناد ،ففي كتاب مواقيت الصالة أخرج حديث ابن مسعود عن
شيخه أبي الوليد هشام بن عبد امللك ،قال :حدثنا شعبة ،قال الوليد بن العيزار :أخبرني قال :سمعت أبا عمرو الشيباني،
يقول :حدثنا صاحب هذه الدار -وأشار إلى دار عبد هللا بن مسعود -قال....:
وفي كتاب الجهاد أخرج هذا الحديث عن شيخه الحسن بن صباح ،حدثنا محمد بن سابق ،حدثنا مالك بن مغول ،قال:
سمعت الوليد بن العيزار ،ذكر عن أبي عمرو الشيباني.
قال ابن حجر« :اعلم أن البخاري
كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر،
ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه ،وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد
واحد ولفظ واحد» .هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري (ص .)46
 .4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب فضل الجهاد والسير ،رقم الحديث (.)2192
 .5يعني في التوفيق بين األفضلية.
 .6سبق تخريجه.
 .7فتح الباري ،ابن حجر (.)6 /1
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ً
ونشره ،وإخماد الكفر ودحضه»( .)1ففي قول ابن دقيق ما يدل على أن اإليمان هو أفضل األعمال مطلقا؛ ألن
الجهاد شرع لنشره ،وفي هذا القول توفيق قوي بين األحاديث.
وقد نقل ابن حجر كالم ابن دقيق العيد في كتاب الصالة ،واستدل به على أن اإليمان هو أفضل األعمال،
قال« :وقال ابن دقيق العيد :األعمال في هذا الحديث( )2محمولة على البدنية ،وأراد بذلك االحتراز عن اإليمان؛
ألنه من أعمال القلوب ،فال تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة :أفضل األعمال إيمان باهلل»(.)3
ومن بين ما تم التوفيق بين هذه األحاديث وغيرها أن (أفضل) ليست على بابها ،أي أن (أفعل) ليست
للتفضيل بين املشتركين في الصفة مع زيادة أحدهما على الخر في هذه الصفة ،قال ابن حجر(« :أفضل) ليست
على بابها ،بل املراد بها الفضل املطلق ،أو املراد :من أفضل األعمال ،فحذفت (من) وهي مرادة»(.)4
من خالل ذكر بعض أقوال العلماء في مسألة أفضل األعمال يظهر أن األعمال منها ما هو وسيلة ،ومنها ما
هو من أعمال القلوب ،ومنها ما هو من أعمال األبدان ،ومنها ما هو ذكر وإنفاق مال وغيرها ،وأن الجواب يتوجه
ً
إلى ما فيه صالح السائل وحاله ،فاإليمان هو أفضل األعمال مطلقا ،والصالة هي أفضل األعمال البدنية،
والجهاد هو أفضل األعمال التي هي وسائل ،والذكر هو أفضل األعمال التي ينتج عنها الخوف والخشية ،والنفقة
من أفضل األعمال التي فيها مواساة املحتاجين.

 .1فتح الباري ،ابن حجر (.)6 /1
 .2املراد به حديث عبد هللا بن مسعود السائل عن أفضل األعمال ،وكان الجواب :الصالة.
 .3فتح الباري ،ابن حجر (.)44 /3
 .4املصدر نفسه.
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املبحث الثاني :أحاديث جاء الجواب عنها على غير ما يترقب السائل
في هذا املبحث إيراد بعض األحاديث التي لم تطابق اإلجابة فيها السؤال ،بحيث يكون الجواب على خالف ما
كان يترقبه السائل؛ مراعاة ملا هو أنسب منه ،وكأن املسئول يوجه السائل إلى أن األولى أن يكون السؤال هكذا،
وهذا يسمى عند البيانيين باألسلوب الحكيم.
ُ
وقبل إيراد هذه األحاديث أق ّدم لها بقاعدة في السؤال والجواب:
ً
وهي ّأن األصل في الجواب -إذا كان السؤال موجها -أن يكون مطابقا للسؤال؛ ألن السائل إنما سأل ليعرف
حكم املسئول عنه ،ال أن يذكر له جواب لم يكن يترقبه ،قال السيوطي« :األصل في الجواب أن يكون مطابقا
للسؤال إذا كان السؤال متوجها ،وقد ُي َ
عدل في الجواب عما يقتضيه السؤال؛ تنبيها على أنه كان من حق السؤال
أن يكون كذلك  ...وهو ما يسمى األسلوب الحكيم»(.)1
فاألسلوب الحكيم :هو تلقي املخاطب بغير ما يترقبه ،إما بترك سؤاله واإلجابة عن سؤال لم يسأله ،وإما
بحمل كالمه على غير ما كان يقصده؛ إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا املعنى(.)2
يتضح من هذا التعريف أن الجواب قد يخالف السؤال إشارة إلى مراعاة حال السائل ،ولهذه املخالفة
مقصد ،وهو توجيه السائل بأسلوب بعيد عن التجهيل ،ولهذا أورد البخاري الحديث الذي سأذكره -أول
األحاديث املختارة -في باب األدب(.)3
فائدة دراسة األسلوب الحكيم في الحديث النبوي:
ذكر الدكتور محمد بازمول في سلسلة الدراسات الحديثية بعض الفوائد من دراسة األسلوب الحكيم؛ في
نقاط ،منها:
 .4الوقوف على جانب وصورة من صور فصاحة وبالغة الرسول  التي فاق بها جميع العرب.
 .2تقريب املعاني ُ ّ
تفق ِه في حديث الرسول .
للم ِ
 .3تسديد العالم واملفتي بتأديبه باألدب الذي كان عليه  في جوابه ومحاوراته من أجل تعليم الناس
الخير وتبليغ العلم إليهم(.)4

 .1اإلتقان في علوم القرآن (.)221 /4
ً
 .2سلسلة الدراسات الحديثية (ص )402نقال عن علم البديع.
 .3انظر :صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب عالمة الحب في هللا.
 .4سلسلة الدراسات الحديثية (ص.)19
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األحاديث املختارة للدراسة:
الحديث األول:

َ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ال أع َر ِابيَ :يا
ما رواه الشيخان عن أبي هريرة  قال :قال النبيء « :ال عدوى وال صفر ،وال هامة» فق
ََ َ َّ ُ َُ َ َُ َ ُ َ
َُ ُ
َ ُ َ
األج َر ُب َف ُيجرُب َها؟ َف َق َ
ََ َ ُ
ال َر ُسو ُل هللا :
الظباء ،فيخ ِالطها الب ِعير
اإل ِب ِل ،تكون ِفي الرم ِل كأنها ِ
رسول هللا ،فما بال ِ
ِ
ََ َ َ َ
َُ ُ
ال َأع َرابيَ :يا َر ُسو َ
األو َل» .هذا لفظ البخاري ،وعند مسلمَ :ف َق َ
هللاَ ،ف َما َب ُ
ل
اإل ِب ِل تكون ِفي الرم ِل
ال
«فمن أعدى
ِ
ِ
ِ
َ
ََ َ َّ ُ ََ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َُ َُ ُ َ َ َ َ َ
ال« :ف َمن أع َدى األو َل؟»(.)1
الظباء ،في ِجيء الب ِعير األجرب فيدخل ِفيها فيج ِربها كلها؟ ق
كأنها ِ
ً
قال الدكتور محمد بازمول« :في هذا الحديث جاء األسلوب الحكيم في جوابه  ،حيث قال جوابا ملن سأله:
َ
َ َ
َف َما َب ُ
ال اإلبل...؟ فقال رسول هللا « :ف َمن أع َدى األو َل؟» ،فهذا الجواب للسائل فيه خالف ما يتوقعه السائل
ويترقبه ،وفيه إرشاد للسائل أن يسأل عما هو األولى ،فيحصل به جوابه ،وهو جوابه عمن أعدى األول»(.)2
الذي دعا األعرابي إلى هذا السؤال -حين سمع رسول هللا  يقول :ال عدوى -هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية
ً
أن املرض مؤثر بطبعه ،فأجابه النبيء  مبينا له أن األمر لو كان كما يظنه األعرابي من أن املرض ينتقل بمجرد
املخالطة فمن أين جاء إلى البعير األول؟ وسيتم توضيح هذه املسألة بنقل أقوال العلماء فيها.
قال ابن حجر« :الظباء -بكسر املعجمة بعدها موحدة وباملد -جمع ظبي ،شبهها بها في النشاط والقوة
والسالمة من الداء .قوله( :فيجربها)  ...بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى ،أي يكون سببا لوقوع الجرب بها،
وهذا من أوهام الجهال ،كانوا يعتقدون أن املريض إذا دخل في األصحاء أمرضهم؛ فنفى الشارع ذلك وأبطله،
فلما أورد األعرابي الشبهة رد عليه النبيء  بقوله « :فمن أعدى األول؟» وهو جواب في غاية البالغة والرشاقة.
وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب :من بعير آخر؛ لزم التسلسل ،أو سبب آخر فليفصح
به ،فإن أجيب بأن الذي فعله في األول هو الذي فعله في الثاني ثبت املدعى ،وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك
هو الخالق القادر على كل ي يء ،وهو هللا .)3(»
في قول ابن حجر أن املخاطبين بين أمرين :إما اإلقرار بالتسلسل -ومعناه أن سبب إصابة البعير انتقال
العدوى من بعير آخر ،والخر من بعير آخر ،وهكذا إلى ما ال نهاية ،وهذا معنى التسلسل -وإما اإلقرار بأن
اإلصابة هي بتقدير هللا في األول ،فهي بتقدير هللا في الخر.
 .1الحديث متفق عليه ،أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطب ،باب ال هامة ،رقم الحديث ( ،)2110ومسلم في كتاب
السالم ،باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح ،رقم الحديث (. )2220
 .2سلسلة الدراسات الحديثية (.)413 /2
 .3فتح الباري ،ابن حجر (.)216 /43
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قال النووي في شرحه لقوله « :فمن أعدى األول؟»؛ قال« :معناه أن البعير األول الذي جرب من أجربه،
أي وأنتم تعلمون وتعترفون أن هللا -تعالى -هو الذي أوجد ذلك من غير مالصقة لبعير أجرب ،فاعلموا أن البعير
الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل هللا -تعالى -وإرادته ،ال بعدوى تعدي بطبعها ،ولو كان الجرب
بالعدوى بالطبائع لم يجرب األول؛ لعدم املعدي»(.)1
ومعنى أن العدوى تعدي بطبعها يكون بمجرد املخالطة واملالصقة لحامل املرض ،بمعنى أن الصحيح يمرض
بمجرد املخالطة ،وهذا ما كانت تعتقده العرب ،فإن كان األمر كذلك فمن أين جاء املرض للول الذي لم يالصق
ً
ولم يخالط مريضا؟!
الحديث الثاني:
َ َ
الَ :م َتى الس َ
روى البخاري َعن َأ َنس َ ،أن َر ُج ًال َس َأ َل النبي َ عن الس َ
اع ُة؟ َق َ
اع ِةَ ،ف َق َ
الَ « :و َماذا أع َدد َت
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الَ :ال َي ي َء ،إال َأ ِّني ُأ ِح ُّب هللا َو َر ُس َول ُه  ، فق َ
َل َها»َ .ق َ
ال« :أنت َم َع َمن أح َببت»(.)2
ِ
لم يطابق الجواب السؤال؛ ألن السائل توجه إلى معرفة وقت قيام الساعة ،وملا كانت هذه املعرفة ال تفيد
ً
السائل َ
مثل ما يفيده الجواب غير املطابق -أجاب النبيء  السائل به؛ توجيها منه إلى أن األولى أن يسأل هذا
ً
ً
ً
السؤال؛ ألن اإلعداد للساعة من أعمال البر هي املنجية ،أما العلم بها فهو -أوال -ال يفيد السائل شيئا ،وثانيا:
أن هللا أخفى العلم بها في كثير من اليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،والسؤال عنها هو سؤال جوابه عدم
العلم بها ،فالسائل واملسئول في هذا سواء .قال ابن حجر« :قال الكرماني :سلك مع السائل أسلوب الحكيم،
وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم»(.)3
الحديث الثالث:

َ َ
ً
رجال سأل َر ُسو َل هللا َ ف َق َ
الَ :يا َر ُسو َل هللاِ ،إنا نرك ُب
ما رواه مالك وأصحاب السنن عن أبي هريرة  أن
ََ
َ
يل م َن املَ ِاءَ ،فإن َت َوضأ َنا ب ِه َع ِطش َناَ ،أ َف َن َت َوض ُأ م َن ال َبحر؟ َف َق َ
َ ََ َ َ
ال َر ُسو ُل هللا ُ « :ه َو
ِ
البح َر ،ونح ِم ُل معنا الق ِل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ ُُ
الح ُّل َميت ُت ُه»( ،)4هذا لفظ الترمذي ،قال« :هذا حديث حسن صحيح ،وهو قول أكثر الفقهاء من
الط ُهور ماؤهِ ،
 .1صحيح مسلم بشرح النووي (.)419 /41
 .2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب  ،باب عالمة الحب في هللا ،رقم الحديث (.)3699
 .3فتح الباري ،ابن حجر (.)696 /43
 .4أخرجه مالك في املوطأ ،كتاب الطهارة ،باب الطهور للوضوء ،وأبو داود في سننه ،في كتاب الطهارة ،باب الوضوء بماء
البحر ،رقم الحديث ( ،)93والترمذي في سننه ،في كتاب الطهارة ،باب ما جاء في البحر أنه طهور ،رقم الحديث (،)61
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أصحاب النبيء  ... منهم :أبو بكر ،وعمر ،وابن عباس؛ لم يروا بأسا بماء البحر»(.)1
« :وقد سأل أبو عيس ى الترمذي ّ
محم َد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك هذا
قال ابن عبد البر
عن صفوان بن سليم ،فقال :هو عندي حديث صحيح ...وهو عندي صحيح ألن العلماء تلقوه بالقبول له
والعمل به»( .)2والحديث صححه األلباني في الصحيحة(.)3
قال الدكتور محمد بازمول« :هذا الحديث فيه األسلوب الحكيم ،حيث كان مقتض ى الجواب أن يقول لهم:
َ
ُ َ ُُ
َُ
الح ُّل َميت ُت ُه»؛ ألنه لو أجاب
نعم توضئوا ،أو :ال تتوضئوا ،ولكنه عدل عن ذلك إلى قوله« :هو الط ُهور ماؤهِ ،
بنعم ألفاد حل ماء البحر عند الضرورة فقط ،وهو محل السؤال ،ثم زادهم في الجواب بيان حكم امليتة؛ ألنهم
بحاجة إلى معرفتها وما يتعلق بها»(.)4
قال الزرقاني

« :لم يقل في جوابه :نعم ،مع حصول الغرض به؛ ليقرن الحكم بعلته -وهي الطهورية

املتناهية في بابها ،-ودفعا لتوهم حمل لفظة (نعم) على الجواز»(.)5
وال فرق بين التعبيرين (عند الضرورة) و(الجواز)؛ ألن لفظة الجواز يؤتى بها إذا كان األصل في الحكم املنع،
أما إذا كان األصل فيه الوجوب فال تستعمل هذه اللفظة ،فال يقال الصالة جائزة ،ففي القولين السابقين يتبين
أن الجواب بنعم ال يفيد السائل بمثل الجواب املشتمل على الحكم الزائد؛ ألن السائل لـ ّما التبس عليه حكم
ماء البحر هل يتوضأ به أم ال؛ فإن التباس امليتة عليه من باب أولى.
« :وزاده حكما لم يسأل عنه ،وهو حل امليتة .قال الرافعي :ملا عرف اشتباه األمر على
قال الصنعاني
السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته ،وقد يبتلى بها اكب البحرّ ،
فعقب الجواب عن سؤاله
ر
ببيان حكم امليتة .قال ابن العربي :وذلك من محاسن الفتوى ،أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه؛ تتميما
للفائدة ،وإفادة لعلم غير املسئول عنه ،ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ ألن من توقف في
طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته -مع تقدم تحريم امليتة -أشد توقفا»(.)6
والنسائي في سننه ،في كتاب الطهارة ،باب ذكر ماء البحر والوضوء منه ،رقم الحديث ( ،)29وابن ماجه ،في سننه ،في كتاب
الطهارة ،باب الوضوء بماء البحر ،رقم الحديث (.)396
 .1سنن الترمذي ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء في البحر أنه طهور ،رقم الحديث (.)61
 .2التمهيد (.)340 /6
 .3انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة املجردة عن التخريج حديث رقم (.)2121
 .4سلسلة الدراسات الحديثية (.)421 /2
 .5شرح الزرقاني على املوطأ (.)69 /4
 .6سبل السالم (.)49 /4
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فالزيادة في الجواب -كما مر -من محاسن الفتوى إذا علم املسئول حاجة السائل إلى معرفة األحكام املتعلقة
ُّ ً
بمسألته ،وال ُّ
« :وقد عقد البخاري
يعد هذا تكلفا من املفتي ،بل دعت إليه حاجة السائل ،قال الشوكاني
لذلك بابا ،فقال :باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله( ... )1قال الخطابي :وفي حديث الباب( )2دليل على أن
املفتي إذا سئل عن ي يء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته ُ
استحب تعليمه إياه ،ولم يكن ذلك
تكلفا ملا ال يعينه؛ ألنه ذكر الطعام -وهم سألوه عن املاء -لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر»(.)3
هذه بعض أقوال العلماء وتوجيهها إلى الحكمة من عدم مطابقة الجواب للسؤال ،وقد اتفقت هذه األقوال
على معان متقاربة ،وهي :مراعاة حال السائل ،وتوجيهه إلى األولى بسؤاله .وال يخلو قول من مزيد فائدة.
الحديث الرابع:

َأن َر ُج ًال َق َ
الَ :يا َر ُسو َل هللاَ ،ما َيل َب ُ
س الـ ُمح ِر ُم ِم َن
ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر
َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ّ
الث َياب؟ َق َ ُ ُ
الخفاف ِإال أ َحد
ال َرسول هللا « :ال يلبس القمص ،وال العما ِئم ،وال السر ِاويال ِت ،وال البرا ِنس ،وال ِ
ِ ِ
َ َ
َ َ َ
َ َّ َ
ََ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ َ
َ َ َ َ ََ َ ُ
اب شي ًئا َمس ُه الزعف َر ُان أو
ال ي ِجد نعلي ِن ،فليلبس خفي ِن ،وليقطع ُه َما أسف َل ِمن الكعبي ِن ،وال تلبسوا ِمن ِ
الثي ِ
َورس»(.)4
الشاهد في هذا الحديث أن النبيء  سئل عما يلبس املحرم من الثياب ،فأجاب عما ال يلبس .قال النووي
« :قال العلماء هذا من بديع الكالم وجزله ،فإنه  سئل عما يلبسه املحرم فقال :ال يلبس كذا وكذا،
فحصل في الجواب أنه ال يلبس املذكورات ،ويلبس ما سوى ذلك ،وكان التصريح بما ال يلبس أولى؛ ألنه منحصر،
وأما امللبوس الجائز للمحرم فغير منحصر ،فضبط الجميع بقوله  :ال يلبس كذا وكذا ،ويلبس ما سواه»(.)5
تضمن كالم النووي معنى األسلوب الحكيم ،حيث تم فيه توجيه السائل إلى ما هو مناسب لحاله بترك
سؤاله والجواب بما فيه فائدة ،حيث بين له النبيء  ما ال يلبسه ،وهذا كما َمر يمكن حصره.
قال ابن حجر

« :قال البيضاوي  :سئل عما يلبس فأجاب بما ال يلبس؛ ليدل بااللتزام من طريق

املفهوم على ما يجوز ،وإنما عدل عن الجواب ألنه أخصر وأحصر ،وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما
 .1باب رقم ( ،)23ضمن أبواب كتاب العلم.
ُّ َ َ
ُ
ُ
ُ َ ُُ
َُ
الحل ميتته».
 .2أي حديث أبي هريرة« :هو الط ُهور ماؤهِ ،
 .3نيل األوطار (.)94 /4
 .4متفق عليه ،أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما ال يلبس املحرم من الثياب ،رقم الحديث ( ،)4213ومسلم
في صحيحه ،في كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ،رقم الحديث (.)4411
 .5صحيح مسلم بشرح النووي (.)60 /9
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ُ
املحتاج لبيانه ،إذ الجواز ثابت باألصل معلوم باالستصحاب ،فكان
ال يلبس؛ ألنه الحكم العارض في اإلحرام
األليق السؤال عما ال يلبس .وقال غيره  :هذا يشبه أسلوب الحكيم»(.)1
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 .1فتح الباري (.)242 /1
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد ،فهذه دراسة لبعض األحاديث التي اختلفت فيها اإلجابة ،إما من حيث التقديم والتأخير ،وإما من
حيث عدم مطابقة الجواب للسؤال .وقد جاءت الدراسة مختصرة بعض الش يء ،فتم نقل أقوال العلماء فيها،
ً
مع بيان طرق توفيقهم بين األدلة ،وبيان مجيء الجواب مراعيا حال السائل.
واألحاديث املختارة جلها من الصحيحين؛ ألن لزوم التوفيق بين األحاديث التي يظهر بينها ي يء من ّ
التعارض

ً
ّإنما هو في األحاديث ّ
ضعيفا لم يكن للتوفيق ً
معنى.
الصحيحة ،فلو كان أحد الحديثين

التوصيات:

ً
بما أن هذه الدراسة مقيدة بكم معين من الورقات ال يتجاوزه الباحث فإنها ُّ
تعد تمهيدا لغيرها من الدراسات
ّ
ُ َ
تتعلق بدفع ّ
ّ
إثارة قضايا أخرى
التعارض
مكملة لها ،بإضافة ما لم يذكر ،و ِ
وال أقصد أنها أول الدراسات-؛ تكون ِاملتوهم في أحاديث النبي  ، وتسلط الضوء على الجوانب البالغية في ّ
السنة النبوية الشريفة.
وما جاء في هذه الدراسة من موافقة الصواب فمن هللا  ،وما جاء فيها من خطأ فمن تقصيري ،وإني ألرجو
أن يأتي من يكمل ما قصرت فيه بإضافة أو بيان أو تصويب.
وهللا املوفق ،له الحمد أوال وآخرا.
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الرابع
العدد ّ

السالم بشيش
د.أمحد عبد ّ

ّبوي
اختالف األجوبة يف احلديث الن ّ

املصادر واملراجع
 االتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت144ه) ،دار املعرفة ،الطبعة الرابعة،4319ه4111 ،م.
 التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد ،يوسف بن عبد البر القرطبي (ت163هـ) ،دار الكتب العلمية،بيروت ،الطبعة األولى4141 ،ه4111 ،م.
 الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،محمد بنإسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي البخاري (ت226ه) ،دار التقوى للتراث ،القاهرة ،الطبعة
األولى4124 ،ه2004 ،م.
 الجامع املختصر من السنن عن رسول هللا  ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ،املعروفبـ(جامع الترمذي) ،محمد بن عيس ى بن َسورة بن موس ى بن الضحاك الترمذي (ت211هـ) ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،الطبعة األولى4109 ،ه4199 ،م.
 سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني(ت4492هـ) ،طبعة دار الجيل ،بيروت ،الطبعة األولى4100 ،هـ4190 ،م.
 سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث ّالس ِجستاني (ت212هـ) ،مكتبة الرياض ،الطبعة األولى4109 ،ه،
ِ
4199م.
 سلسلة الدراسات الحديثية ،محمد بن عمر بن سالم بازمول ،دار اإلمام أحمد ،القاهرة ،الطبعةاألولى4121 ،ه2009 ،م.
 شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني املصري (ت4422ه)،دار الفكر4121 ،ه2001 ،م.
 صحيح مسلم بشرح النووي (املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ،يحيى بن شرف النووي الدمشقي(ت616ه) ،دار الفكر4121 ،ه2001 ،م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت 922ه) ،دار الكتب العلمية،بيروت ،الطبعة الثانية4124 ،ه2000 ،م.
 املوطأ ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي( ،ت411ه) ،دار الحديث ،القاهرة4124 ،ه2004 ،م. نيل األوطار ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت4222:ه) ،املكتبة التوفيقية.-82-
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الرابع
العدد ّ

ّ
ّ
ّ
النسخ في الشريعة اإلسالمية وبها
ّ
األصولي عمران بن ّ
ّ
ّ
العربي (1431 :1354ه)
علي
يخ
للش
ِ
د .هشام بن عمران بن علي العربي

ّ ّ
ّ
ّ
اإلسالمية
األسمرية
كلية الشريعة والقانون  /الجامعة

ّ
مقدمة:

الحمد هلل على نعمائه ،والشكر له على آالئه ،وصلى هللا على سيدنا محمد واسطة ِعق ِد أنبيائه ،وعلى آله
ً
ً
ً
ً
وصحبه وأوليائه ،أحمده سبحانه حمدا يكون مدنيا من رضاه ،وأشكره شكرا يكون مقربا من الفوز بمغفرته.
وبعد :فإن التعليق على مؤلفات علمائنا ،وإخراجها إلى النور بعد مكثها ألزمنة طويلة حبيسة أرفف املكتبات
العامة والخاصة؛ لينتفع بها طلبة العلم في مشارق األرض ومغاربها -ملن أجل األعمال العلمية وأشرفها.
ومن هذه املؤلفات هذا السفر األصولي الذي خطه يراع شيخنا العالمة األصولي عمران بن علي بن أحمد
العربي -أحد األصوليين في العصر الحديث -وعنوانه« :النسخ في الشريعة اإلسالمية وبها» ،وقد وقع تحت يدي
ّ ُ
املؤلف بخط يده ،امتازت بوضوح الخط ،وجودة النسخ ،فأحببت أن
ف كتبها ِ
نسخة خطية وحيدة لهذا املؤل ِ
أتناولها بالدراسة والتحقيق ،وذلك للسباب التية:

ً
 الرغبة الشديدة في االشتغال بكتب سلفنا ،وضرورة إخراجها للنور تعليقا ودراسة؛ ملا في ذلك من الفائدة
العظيمة لطالب العلم.
 يعد الشيخ عمران
ً
ً
العلم معلما ومتعلما ،وال شك أن في دراسة جهوده وإبراز آرائه ثراء وخدمة ألصول الفقه.
ََ
العلم األصولي على الساحة العلمية؛ ليتبوأ مكانه الطبيعي املرموق من جملة
 الرغبة األكيدة في إبراز هذا

من كبار علماء األصول الليبيين في العصر الحديث ،الذين كان لهم باع في ميدان

أعالم البالد الليبية.

ً
ولقد اقتضت طبيعة البحث أن ينكسر إلى قسمين ،فضال عن مقدمة ،وخاتمة ،كما يلي:
املقدمة
القسم األول :قسم الدراسة؛ فيه مبحثان:
ّ
باملؤلف؛ فيه مطلبان:
املبحث األول :التعريف ِ
املطلب األول :حياته؛ فيه أربعة محاور:
الفرع األول :اسمه ونسبه ،ومولده.
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د .هشام بن عمران العرب

الفرع الثاني :أسرته ونشأته.
ُ
ُ
تعلمه وشيوخه.
الفرع الثالث:
الفرع الرابع :أقوال املعاصرين فيه.
املطلب الثاني :آثاره؛ فيه ثالثة محاور:
الفرع األول :أعماله.
الفرع الثاني :تالميذه ،ومصنفاته.
الفرع الثالث :وفاته.

َّ
املبحث الثاني :التعريف باملؤلف؛ فيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :توثيق اسم الكتاب ملؤلفه
املطلب الثاني :املنهج املتبع في التعليق عليه.
املطلب الثالث :وصف النسخة الخطية للمخطوط.
ُ َّ
القسم الثاني :النص املعلق عليه
وذي ُ
ّ
لت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات ،وفهرس املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها في
الدراسة و التعليق.
وفي الختام فإني أحمد هللا وأشكره فهو أهل املنة والفضل والكرم واإلحسان ،وما كان ليتيسر ي يء من هذا
ً
ً ً
العمل لوال عونه وتوفيقه سبحانه وبحمده ،فله الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه من قبل ومن بعد ،وصلى هللا
وسلم على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
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د .هشام بن عمران العرب

القسم األول :قسم الدراسة ()1

ّ
باملؤلف
املبحث األول :التعريف ِ
املطلب األول:حياته:
الفرع األول :اسمه ،ونسبه ،ومولده:
اسمه ونسبه :هو الشيخ العالمة األصولي عمران بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد -شهر بالعربي -بن
ميالد بن إبراهيم ابن محمد بن سالم اللواتي املسالتي الليبي(.)2
مولده :ولد بمدينة مسالتة ،قرية لواتة ،شرقي وسط املدينة بحوالي  2كيلو متر ،سنة 4321ه 4132م.

الفرع الثاني :أسرته ونشأته:
نشأ الشيخ

في محيط علمي وبيت فضل وجاللةُ ،
وح ّب للعلم وأهله -من عائلة تتكون من ستة أبناء

وبنتين ،كان ترتيبه فيها الرابع -فكان لذلك أثره الواضح في نشأته العلمية.

الفرع الثالث :تعلمه وشيوخه:
في دراسته ،ومر بمراحل عدة ،ودرس بمراكز علمية مختلفة وسأذكر -بعون هللا -هنا
تدرج الشيخ
ً
ً
هذه املراكز معرجا على أشهر مشايخه الذين تلقى عنهم العلوم الشرعية واللغوية في هذه املراكز ،مراعيا
الترتيب الزمني في التحاقه بهذه املراكز ،فأقول:
دراسته بحفظ كتاب هللا  وهو ال يزال صغير السن ال يتجاوز عمره الثماني سنوات
بدأ الشيخ
بمسجد قرية لواتة على يد مجموعة من خيرة ُ
حفاظ كتاب هللا  في املنطقة ،منهم :الشيخ امحمد عبد العالي()3
[ت4166:م] ،والشيخ سالم بن محمد العربي [ت4112:م]( ،)4رحمهما هللا تعالى.
التحق بعد ذلك بزاوية الشيخ الدوكالي
القرآن الكريم ،على يد الشيخ منصور السنوس

بمسالتة أوائل سنة 4120م ليواصل حفظ الجزء الباقي من
ي األنداري()5

 ،وبعد أن أتم كتابة الشقة بدأ في القلم األول

ُ .1جل معلومات هذا القسم من بحث بعن ــوان :الشيخ األصولي عمران بن علي العربي (4139 /4321ه) "شذرات من سيرته
وأطوار حياته" ،إعداد :هشام بن عمران العربي ،نشر بمجلة املنتدى األكاديمي ،املجلد ( ،)1العدد( ،)2يوليو 2020م.
 .2حسب ما أفادت الوثائق القديمة الخاصة بالعائلة.
 .3ينظر :مناقب علماء مسالتة األخيار وطيب سيرهم من األخبار ،نصرالدين العربي(ص.)13
 .4املصدر نفسه (ص.)431
 .5املصدر نفسه (ص.)411
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من حفظه ،وبإتمامه له يمم وجهه شطر زاوية الشيخ عبد السالم األسمر

د .هشام بن عمران العرب

بزليتن أوائل سنة 4122م؛

بهذه الزاوية فترة يقرأ القرآن ويكتب القلم الثالث ،إلى

رغبة منه في الرحلة لطلب العلم ،وبقي الشيخ
أن ا ُ
مت ِحن في حفظ القرآن أوائل سنة 4312ه 4121م ،وقد أجرى له هذا االمتحان الشيخ املربي مختار عبد
القادر جوان [ت4312:ه = 4112م]( ،)1فاجتازه بنجاح ،وبدأ بدراسة بعض العلوم الشرعية واللغوية ،وكان
من أشهر شيوخه الذين درس عليهم دراسة حرة في هذه الفترة :الشيخ الفاضل منصور بن سالم بن امحمد بن
إبراهيم أبو زبيدة الفيتوري [ت4391:ه = 4161م]( ،)2والشيخ عبد هللا بن عبد السالم بن حمودة
[ت4161:م](.)3
وفي سنة 4121م انتقل إلى طرابلس للدراسة بمعهد أحمد باشا وبقي يدرس باملعهد املذكور من سنة 4121م
ُ
إلى سنة 4162م ،حيث تحصل على الشهادة الثانوية .وكان ممن درس عليهم -وهم كثر:-
الشيخ علي بن حسن بن محمد العربي املسالتي [ت4311:ه = 4111م]( ،)4والشيخ الهادي بن ُم ّ
حمد
ّ
ابن سالم بن محمد بن ميالد بن ُس ُعود املسالتي [ت4140:ه = 4191م]( ،)5والشيخ علي بن علي بن أبي بكر
الغرياني [ت4112:م]( ،)6والشيخ عمر الجنزوري [ت4126:ه = 4196م](.)7
وفي سنة 4162م انتظم للدراسة بجامعة محمد بن علي السنوس ي( )8اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون
 .1ينظر :صفحة زاوية الشيخ املربي عبد السالم األسمر الفيتوري على (فيسبوك) بتاريخ 2044 /42 /43م.
 .2تنظر ترجمته في :الجامعة األسمرية أسس وجذور ،ملصطفى بن رابعة ،بحث منشور بمجلة الجامعة األسمرية ،العدد األول،
سنة2003م (ص)119؛ منصور أبو زبيدة حياته وفتاواه ،لعلي ديهوم (ص)420؛ املختار من أسماء وأعالم طرابلس ،لسالم
شالبي (ص.)300
 .3تنظر ترجمته في :منصور أبو زبيدة حياته وفتاواه (ص.)12
 .4تنظر ترجمته في :ورقات مطوية في تراجم أعالم املسابقة القرآنية ،لخالد بن سعيدان (ص.)61
 .5تنظر ترجمته في :الشيخ الهادي بن سعود نظرات في سيرته وأطوار حياته ،لعبد السالم سعود ،بحث منشور بمجلة مجمع اللغة
العربية الليبي ،العدد املزدوج (2041 )46 /42م.
 .6ينظر :نبذة عن حياة علي الغرياني ،للشيخ الدكتور :الصادق الغرياني "مذكرة مطبوعة" (ص 4وما بعدها).
 .7ينظر :نظرة عامة في حياة الشيخ عمر الجنزوري ،لفرج سويعد ،بحث منشور بمجلة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد الخامس
عشر4119 ،م (ص)199؛ ورقات مطوية في تراجم أعالم املسابقة القرآنية (ص.)30
 .8محمد بن علي السنوس ي ،مؤسس الحركة السنوسية اإلصالحية ،ولد سنة 4202ه في مستغانم بالجزائر ،تنقل في الصحراء
ً
الكبرى واعظا ،وزار تونس ،وطرابلس ،وبرقة ،ومصر ،ومكة ،وبها تلقى على العالمة أحمد بن إدريس ،بنى زاوية بالبيضاء ،وكثر
ً
تالميذه ،فانتقل إلى الجغبوب وفيها بنى زاويتها ،وبها توفي عام 4216ه ،ألف نحو أربعين كتابا ورسالة اعتنت بطبعها الجامعة
التي أسسها حفيده السيد محمد إدريس بن املهدي السنوس ي ملك ليبيا 4124م .ينظر :عرض كتاب إيقاظ الوسنان في العمل
بالسنة والقرآن ،محمد منصف القماطي ،بحث منشور بمجلة الهدي اإلسالمي ،العدد الرابع ،السنة الثانية ،ربيع األول=
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بالبيضاء ،وتخرج فيها سنة 4166م ،وقد تشرب من معين أشياخ أفاضل كان من أشهرهم:
الشيخ أبوبكر محمد حمير [ت4199:م]( ،)1والشيخ عمر بن صالح العداس ي التونس ي [ت4140:ه](،)2
واألستاذ الدكتور عثمان مريزيق [ت4100:ه]( ،)3والدكتور عبد الحميد عبد الشافي عبد الباقي(.)4
وفي سنة 4166م انخرط في الدراسة بكلية الدراسات العليا التابعة لجامعة محمد بن علي السنوس ي
اإلسالمية بالجغبوب ،ونال منها درجة املاجستير في الفقه املقارن العام الجامعي 4161/4169م ،وقد أخذ في
هذه الفترة على جمهرة طيبة من أهل العلم كان منهم :الشيخ سيد جهالن املصري( ،)5والدكتور حسين حامد
حسان(.)6
في أوائل سنة 4114م ذهب إلى جمهورية مصر العربية لدراسة الدكتوراه ،فقصد جامعة األزهر كلية
الشريعة والقانون ،وتقدم بطلب معادلة شهادة املاجستير املتحصل عليها من ليبيا ،فعودلت بشهادة األزهر
الشريف في تخصص أصول الفقه ،وبعد بحث وطول مطالعة سجل موضوع رسالته ،وهو تحقيق مخطوط في
أصول الفقه بعنوان" :إحكام الفصول في أحكام األصول ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي املالكي
[ت111:ه]" ،و بتاريخ 4116 /40/ 01م ناقش رسالته ونال درجة اإلجازة الدقيقة "الدكتوراه" في تخصص
أصول الفقه ،وقد أشرف عليه في مرحلة الدكتوراه األستاذ الدكتور :عبد الغني عبد الخالق
[ت4193:م](.)7

الفرع الرابع :أقوال معاصريه فيه:
يقول األستاذ الــدكتور حمزة أبو فارس -حفظه هللا تعالى« :-ومما يذكر للشيخ عمران التواضع ،فهو ال
=4131ه /فبراير2043م (ص.)292
 .1ينظر :الجامعة األسمرية أسس وجذور (ص.)190
 .2ينظر :مشاهير التونسيين ،ملحمد أبو دينة (ص ،)101و تتمة األعالم للزركلي ،ملحمد رمضان خير (. )90/2
 .3وردت ترجمته في كتاب :الوصف املناسب لشرع الحكم ،ألحمد الشنقيطي (ص.)21
 .4مصري الجنسية ،كان من ضمن األساتذة القارين بالجامعة اإلسالمية .ينظر دليل الجامعة الليبية 4112/4114م (ص.)341
 .5السيد جهالن إسماعيل ،التحق باألزهر الشريف ،اشتغل بالتدريس حتى نال أستاذية الفقه املالكي سنة 4111م ،تخرجت به
ً
ً
أجيال تدريسا وإشرافا .ينظر :جمهرة تراجم علماء األزهر في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ،ألسامة السيد
(.)64/1
ً
 .6أعيرسنة 4162م رئيسا للدراسات العليا بجامعة محمد بن علي السنوس ي بليبيا ،وفي هذه الفترة درس عليه الشيخ .ينظر :الشيخ
العالمة عبد السالم أبو ناجي وجهوده في أصول الفقه ،لعلي فريو ،بحت منشور ضمن أعمال املؤتمر العلمي األول لكلية علوم
الشريعة حول املدرسة املالكية في الغرب اإلسالمي (جذورها  -تراثها  -أعالمها) الخمس  6-1فبراير 2041م (.)4032/1
 .7تنظر ترجمته في مقدمة كتابه حجية السنة (ص ،)22بقلم تلميذه :طه جابر العلواني.
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ً
يستنكف أن يسأل عن املسألة التي ال يعرفها ،ويسأل عنها غيره ولو أقل علما ،وهذا األمر ال تجده عند كثير من
الناس»(.)1
ويقول األستاذ الدكتور محمد ابشيش -حفظه هللا تعالى« :-جلسنا للقراءة مع الشيخ الدكتور ملدة خمس
سنوات متواصلة مع بعض املشايخ األجالء( ،)2وذلك لدراسة بعض كتب األصول من بينها "نشر البنود على
ً
مراقي السعود" للشنقيطي أوال ،ثم قراءة كتاب "شرح تنقيح الفصول" للعالمة القرافي ،وبدأنا في "شرح التسولي
يستمع لقراءة

على تحفة الحكام" ،ولكن حالت الظروف في مواصلة دراسته ،وكان الشيخ عمران
ّ
ً
ويعلق على بعض الفقرات مستحضرا بذكاء يثير اإلعجاب ما يتعلق بهذه املسألة وكأنه يقرؤها عن
الدرسِ ،

ظهر غيب ،ثم يعود بالسؤال لفضيلة الشيخ عبد السالم ،وهذا إن دل على ي يء فإنما يدل على سرعة البديهة
وقوة القريحة»(.)3

ً
يقول الدكتور فرج علي الفقيه -حفظه هللا تعالى« :-كان مشهورا بكثرة حفظه للمتون كمتن ابن عاشر،
ً
والعاصمية في الفقه ،ومتن السلم في املنطق ،ومتن قطر الندى في النحو وهو نثر وليس نظما ،وكذلك متن
الجرومية ،ومتن األلفية البن مالك في النحو ،وقد درست عليه السنة التمهيدية للماجستير سنة 4194م في
ً
مقرر كتاب قديم تفسير القرطبي ،وكان محبا للطلبة وذا علم غزير ،رحمه هللا رحمة واسعة»(.)4

املطلب الثاني :آثاره:
الفرع األول :أعماله ومناشطه:
بعد أن تعلم الشيخ

ونضج فكره بدأ يزاول حياته في التدريس ،في أماكن عدة ،وهي كالتي:

كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية التي باشر التدريس فيها سنة 4110م ،وبقي يدرس بها إلى أن
أوفد للدكتوراه سنة 4113م ،وكانت قد ُ
ض ّمت إلى جامعة قاريونس تحث مسمى كلية اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية بالبيضاء ،ثم عاد إليها بعد أن ناقش الدكتوراه سنة 4111م.
كلية التربية بجامعة طرابلس ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،وباشر العمل بها في شهر مايو من
ً
 .1شهادة مكتوبة بخط الشيخ -حفظه هللا .-وينظر أيضا :دور الشيخ العالمة الدكتور عمران بن علي بن أحمد العربي في نشر
الفقه املالكي وأصوله ،لجمال سحيم ،بحث منشور باملجلة العلمية لعلوم الشريعة ،العدد الثاني2041 ،م (ص.)432
 .2هم :الشيخ عمران العربي ،والشيخ عبد السالم أبو ناجي ،والشيخ حمزة أبو فارس ،والشيخ محمد ابشيش ،وأسامة أبو ناجي،
ً
ً
يقول الشيخ حمزة -حفظه هللا :-كنا يوما في األسبوع نذهب إلى الخمس ويوما في مسالتة.
 .3دور الشيخ العالمة الدكتور عمران بن علي بن أحمد العربي في نشر الفقه املالكي وأصوله (ص.)411 ،419
 .4املصدر نفسه (ص.)436
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سنة 4111م بعد أن انتقل من جامعة قاريونس وبقي ً
مدرسا بها إلى أن تقاعد.
ً
ً
مدرسا ومتعاونا في العديد من الجامعات و الكليات منها :جامعة املرقب ،كلية
كما عمل الشيخ
الداب الخمس ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية؛ والجامعة األسمرية ،كلية الشريعة والقانون ،زليتن،
قسم الشريعة؛ وكلية العلوم الشرعية ،مسالتة ،قسم الشريعة والقانون ،واملعهد العالي إلعداد املعلمين،
مسالتة ،وغيرها.
كما كان للشيخ

بعض املشاركات في الندوات العلمية منها:

 oندوة التشريع اإلسالمي بالبيضاء سنة4114م.
 oندوة اإلشكاليات النظرية والعلمية للقانون رقم ( )40لسنة 4191م بشأن األحكام الخاصة بالزواج
والطالق وآثارهما ،التي أقامتها كلية العلوم الشرعية ،مسالتة بتاريخ2001/01/30-21 :م.
كما له

بعض الحلقات العامة للدروس منها:

درس في العقيدة (شرح الخريدة) في مسجد الدوكالي بمسالتة أواسط التسعينيات من القرن املاض ي.
درس في األصول (إحكام الفصول في أحكام األصول للباجي) بمسجد املجابرة في الفترة 2040/2001م.
درس في األصول (إحكام الفصول في أحكام األصول للباجي) بزاوية املدني بمصراتة في الفترة من 29 :ربيع
األول 4131ه إلى 23 :شعبان 4132ه(.)1
ٌ
ٌ
كما كانت له مشارك ٌ
ات وعظية وإرشادية في العديد من املواسم الرمضانية ،وله العديد من املحاضرات
املسجلة في املواسم الدينية منها:
"الزكاة" ،و"عمارة املسجد" ،و" الحدود في اإلسالم" ،و"رعاية املصالح في الشريعة اإلسالمية".
أشرف على العديد من الرسائل العلمية ،وشارك في مناقشتها في الجامعات الليبية ،كجامعة طرابلس،
وجامعة الزاوية ،وجامعة املرقب ،والجامعة األسمرية.

ُ َّ
ومصنفاته:
الفرع الثاني :تالميذه
أوال :تالميذه:
تتلمذ على الشيخ
الدكتور سليمان الجروي ي

ثلة من الطالب النجباء صاروا فيما بعد من املشايخ الفضالء منهم :األستاذ
( ،)2واألستاذ الدكتور حمزة أبو ف ــارس أبوبكر ،واألستاذ الدكتور صالح

 .1أفادنا بذلك الشيخ علي الديب بتاريخ2020/09/49 :م؛ فقد كان أحد تالميذه في هذه الفترة.
بالجامعة اإلسالمية بالبيضاء.
 .2درس على الشيخ
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الطيب محسن ،واألستاذ سالم املاقوري([ )1ت4116:م] ،وال ــدكتور فرج علي الفقيه ،واألستاذ عبد هللا
الصويعي [ت4141:ه] ،واألستاذ الدكتور مصطفى عمران بن رابعة [ت2041:م] ،والدكتور محمد أبو
عجيلة( ،)2واألستاذ مصطفى البشير أبوراوي [ت2043:م] ( ، )3وغيرهم كثير.
ا
ثانيا :مصنفاته:
لم يكن للشيخ

إال عمل واحد في مجال التحقيق ،وهو تحقيق كتاب "إحكام الفصول في أحكام

األصول" ،ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي [ت111:ه] ،وذلك ألنه سخر كل وقته للتدريس واإلشراف على
الرسائل العلمية ومناقشتها.
وأما في مجال التأليف والكتابة فله مجموعة من البحوث ،منها املنشور ،ومنها املخطوط؛ أما املنشور فواحد
عنوانه" :تعدد الزوجات بين اإلباحة والحظر في الشريعة اإلسالمية"(،)4وأما البحوث املخطوطة فمنها" :النسخ
في الشريعة اإلسالمية وبها"( ،)5و"صلح الحديبية وأثره في انتشار الدعوة اإلسالمية" ،و"مذكرة في علم
التوثيق"(.)6
الفرع الثالث :وفاته:
وبعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والعطاءّ ،
ألم بالشيخ

ُ
مرض أدخل على إثره املستشفى ،فأجريت

له عملية جراحية على الرأس ألزمته البيت حتى وافته املنية قبيل صالة مغرب يوم األربعاء /26صفر4131/ه
املوافق 2041/44/42م ،و قد ُووري الثرى ظهر يوم الخميس 2041/44/46م بمقبرة لواتة ،وصلى عليه صديقه
ورفيقه األستاذ الدكتور عبد املولى املصراتي-حفظه هللا تعالى ،-وقد حضر جنازته جمع غفير من أهل العلم،
وأبنه بعض زمالئه وتالميذه ،فرحمه هللا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

بمعهد أحمد باشا الديني.
 .1وقد كان الشيخ سالم املاقوري أحد املشايخ الذين درس عليهم الشيخ
دبلوم الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية التربية ،جامعة طرابلس.
 .2درس جميعهم على الشيخ
بقسم الشريعة ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة األسمرية اإلسالمية ،زليتن -بمرحلتي الليسانس
 .3درس على الشيخ
والدراسات العليا ،وناقشه في رسالة املاجستير.
 .4شارك به في الندوة التي أقامتها كلية العلوم الشرعية بمسالتة بتاريخ 30-21 :أبريل 2001م ،بعنوان" :اإلشكاليات النظرية
والعلمية للقانون رقم ( )40لسنة 4191م بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما ،تحت شعار :من أجل تشريع يخدم
ً
قضايا املجتمع ويواكب تطورات العصر وفقا لرؤى شرعية".
 .5وهو موضوع الدراسة.
 .6بمكتبة الباحث نسخ خطية لهذه األبحاث.
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َّ
املبحث الثاني :التعريف باملؤلف
املطلب األول :توثيق اسم الكتاب ونسبته ملؤلفه:
الشك أن اسم هذا الكتاب هو" :النسخ في الشريعة اإلسالمية وبها" ،وهو ما ذكره مؤلفه في مقدمته حيث
قال في اللوحة (/4أ) « :وبعد فإني اخترت أن يكون موضوع بحثي في هذه السنة "النسخ في الشريعة اإلسالمية
وبها"».
وقد جاء العنوان على طرة نسخة املخطوط هكذا« :النسخ في الشريعة اإلسالمية وبها» ،وهذ يدل داللة
صريحة على اسم املؤلف ،واسم مؤلفه.

َّ
املطلب الثاني :املنهج املتبع في الدراسة والتعليق:
يمكن تلخيص عملي في الدراسة و التعليق فيما يلي:
 حصرت كل ما أضفت إلى النص ّ
مما لم يرد في نسخته األصل بين معقوفين [ .]...
 أشرت إلى نهاية كل لوحة من لوحات املخطوط داخل النص مبينا رقمها بعد آخر كلمة فيها ،هكذا
[ل.]42/
ً
وفقا ّ
املدني ّ
ّ
األول.
للعد
 عزوت اليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الية
 خرجت األحاديث النبوية الشريفة بعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك.
 وثقت أغلب األقوال والنصوص الواردة في النص وعزوتها إلى مصادرها األصلية.
 شرحت ما تيسر لي شرحه من املصطلحات وغريب األلفاظ من املعاجم .
 علقت على بعض املواضع من النص مما يحتاج إلى توضيح ما أمكن .
 ترجمت للعالم ما أمكن.
 قمت بوضع فهرس للمصادر واملراجع.

املطلب الثالث :وصف النسخة الخطية للمخطوط:
اعتمدت في إخراجي لهذا املخطوط على نسخة وحيدة للمؤلف نسخت بخطه سنة 4329ه عدد لوحاتها
ً
( )41في كل لوحة ورقتان ،وفي كل ورقة عشرون سطرا ،ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ما بين عشرة
واثنتي عشرة كلمة ،خطها جميل وواضح كما يظهر بالصور املرفقة ،كتب على غالفها« :النسخ في الشريعة
اإلسالمية وبها» ،وفي حواي ي النسخة تعليقات يسيرة ال تتجاوز الثالثة مواضع ،وهي من تحشية الدكتور عثمان
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 ،ومصدر هذا املخطوط مكتبة املؤلف الخاصة ،وإليك نماذج مصورة من أصل املخطوط:

اللوحة األولى من املخطوط
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ُّ ُ َّ
النص املعل ُق عليه
القسم الثاني:
ّ
املؤلف]
[مقدمة ِ
الحمد هلل الحكيم الخبير ،الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة من شؤون خلقه ،وهو على كل ي يء قدير،
ً
أحمده حمدا يليق بجالله ،وأتوب إليه وأستغفره من كل تقصير ،ال إله إال هو تنزه عن الشريك والظهير.
ُ
والصالة والسالم على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه الغر املشاهير ،الذين علموا أحكام الناسخ واملنسوخ،
فنالوا أعلى مراتب التقدير.
وبعد :فإني اخترت أن يكون موضوع بحثي في هذه السنة" :النسخ في الشريعة اإلسالمية وبها" ،وبما أن هذا
ّ
ً
ً
ً
ً
َ
املوضوع شائك مترامي األطراف والنواحيُ ،ي ِكلف بحثه من جميع نواحيه وقتا طويال ،ومجهودا ضخما ،فإني
ً
آثرت أن أتكلم عن بعض نواحيه ،متبعا في ذلك الترتيب التالي:
 .4بيان حقيقته.
 .2أهمية العلم به.
 .3شروطه.
 .1إطالقه عند املتقدمين.
 .2إطالقه عند املتأخرين.
َ
 .6مقارنة بين اإلطالقين.
 .1تسرب الخطأ للمتأخرين في فهم كالم املتقدمين وبعض اليات املوضحة لذلك.
 .9مذاهب أهل األديان في جوازه ووقوعه.
 .1دفاع عن أبي مسلم.
َ
ويجنبني
هذه هي النقاط التي آثرت أن أتناولها بالبحث ،وإني ألضرع إلى هللا جلت قدرته أن يوفقني في مهمتي،
ً
ً
مهذبا من َ
التكرار والشطط ،إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير ،وصلى
الزلل والخطأ حتى يأتي بحثي صافيا
هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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بسم هللا الرحمن الرحيم ،وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.

بيان حقيقته:

ا
[أوال :حقيقته اللغوية]:
ورد استعمال النسخ في اللغة العربية بمعنى النقل والتحويل مع بقاء صورة األصل ،ومنه قولك« :نسخت
النحل» إذا نقلته من خلية إلى خلية أخرى ،ومنه :املناسخات في املواريث النتقال املال فيها من وارث لوارث آخر،
ومنه -أيضا -قوله تعالى .)1(﴾     ﴿ :كما ورد استعماله بمعنى :اإلبطال واإلزالة
مع عدم بقاء صورة األصل ،مثال ذلك قولك« :نسخت الشمس الظل» ،و«نسخت الريح آثار القدم» ،و«نسخ
الشيب الشباب» ،وقوله تعالى )2(﴾    ﴿ :الية ،أي :يزيله ويذهبه(.)3
وقد اختلف العلماء في أي ً
معنى من املعاني يكون لفظ النسخ حقيقة(:)4
ً
ً
ّ
لفظي( )5بينهما ،بمعنى أنه موضوع وضعا حقيقيا
فذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في املعنيين على أنه مشترك
لكل من املعنيين()6؛ ووجهتهم في ذلك :أن اللفظ ورد استعماله بمعنى النقل والتحويل ،كما ورد استعماله بمعنى
اإلبطال واإلزالة ،واألصل في االستعمال الحقيقة ،ولهذا يكون اللفظ حقيقة فيهما؛ ألن جعله حقيقة في أحدهما
ً
مجازا في الخر تحكم وترجيح بال مرجح ،وهو باطل([.)7ل]4/
وذهب بعضهم إلى أن لفظ النسخ حقيقة في اإلبطال واإلزالة مجاز في النقل والتحويل()8؛ ووجهة هذا القائل:
 .1سورة الجاثية ،من الية.29 :
 .2سورة الحج ،من الية.20 :
 .3تنظر املعاني اللغوية للنسخ في :مختار الصحاح ،للرازي ()213/4؛ لسان العرب ،البن منظور( ،)64/3مادة( :ن س خ).
 .4ينظر خالف العلماء في املسألة في :أصول الجصاص ()411/2؛ املعتمـ ــد ،ألبي الحسين البصري ()361/4؛ أصول السرخس ي
()22/2؛ املستصفى ،للغزالي ()201/4؛ املحصول في علم أصول الفقه ،للرازي ()290/3؛ اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي
(.)2004/1
 .5هو اللفظ املوضوع لكل واحد من حقيقتين أو أكثر ،كالقرء للحيض والطهر .ينظر :رسالة في تعارض االحتماالت العشرة املخلة
بالفهم في التخاطب ،للقرافي (ص.)14
 .6وهو رأي القاض ي الباقالني ،والغزالي ،والقاض ي عبد الوهاب ،وابن برهان ،والحافظ الحازمي .ينظر :إحكام الفصول في أحكام
األصول ،للباجي ()324/4؛ شرح اللمع ،للشيرازي ()194/4؛ التلخيص ،للجويني ()124/2؛ الوصول إلى األصول ،البن برهان
(.)2/2
 .7ينظر :شرح أصول البزدوي ،للبخاري ()912/3؛ التقرير والتحبير ،البن أمير الحاج (.)10/3
 .8وهو رأي أبي الحسين البصري ،ومكي بن أبي طالب ،والفخر الرازي ،واختاره السبكي ،وحكاه صفي الدين الهندي عن األكثرين.
ينظ ـر :املعتمد ()361/4؛ اإلحكام في أصول األحكام ()2002/3؛ تقويم األدلة ،للدبوس ي (ص)229؛ العدة ،ألبي يعلى (.)169/3
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أن اإلزالة أعم من النقل؛ ألنها مطلق اإلعدام ،حصل بعد ذلك أمر آخر أو لم يحصل ،بخالف النقل ،فإنه
إبطال صفة وإيجاد صفة أخرى ،والشك أن جعل اللفظ حقيقة في األعم أولى من جعله حقيقة في األخص؛ ألن
في جعله حقيقة في األعم تكثير للفائدة التي ال تتحقق بجعل اللفظ حقيقة في األخص.

ُ
وذهب بعضهم إلى أن لفظ النسخ حقيقة في النقل مجاز في اإلزالة()1؛ ووجهتهم في ذلك :أن اللفظ كثر
ُ
ُ
وجعل اللفظ حقيقة فيما كثر استعماله فيه
استعماله في النقل والتحويل ،وقل استعماله في اإلبطال واإلزالة،
ُ
ومن َجع ِله حقيقة فيهما؛ إذ أن جعله حقيقة فيهما يؤدي إلى
أولى من جعله حقيقة فيما قل استعماله فيهِ ،
االشتراك اللفظي ،واملجاز أولى منه؛ ألنه أقل مخالفة للصل من املشترك(.)2
وبيان ذلك :أن اللفظ يدل على املعنى املجازي إذا اقترن بقرينة تمنع من إرادة املعنى الحقيقي ،ويدل على
املعنى الحقيقي إذا تجرد عن القرائن املانعة من إرادة املعنى الحقيقي ،مثال ذلك لفظ« :أسد» فإنه يدل على
الحيوان املفترس في حالة التجرد من القرينة ،ويدل على الرجل الشجاع إذا كانت هناك قرينة تمنع من إرادة
ً
ً
املعنى الحقيقي كلفظَ « :
الحمام» مثال؛ فلهذا يكون اللفظ داال في صورتين.
ن ً
داال في صورة واحدة وهي :ما إذا اقترن بقرينة ُت ّ
عي ُن أحد معنييه،
وأما إذا قلنا باالشتراك فإن اللفظ يكو
ِ

أو معانيه ،وبهذا يكون املجاز أقل مخالفة للصل من االشتراك اللفظي.
وذهب اإلمام حجة اإلسالم الغزالي( )3إلى أن اللفظ حقيقة في القدر املشترك بين املعنيين ،وهو مطلق الرفع
ُ
سواء كان معه بقاء لصورة األصل أم ال -أي أنه مشترك معنوي بينهما-؛ ولهذا يكون
استعمال اللفظ في كل من
ً
ً
اإلزالة والنقل استعماال حقيقيا(.)4
ً
هذا وقد اعترض على هذه األقوال السابقة بأوجه ال أرى داعيا لذكرها؛ ألن املتأمل في هذا الخالف يجده
ً
خالفا ال يترتب عليه غرض أصولي(.)5
 .1وهو رأي ابن جرير الطبري ،وأبي جعفر النحاس ،والقفال الشاي ي ،والزمخشري من املعتزلة .ينظـر :جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،للطبري ()399 /2؛ أساس البالغة ،للزمخشري (ص)121؛ املحصول في علم أصول الفقه (.)211/3
 .2ينظر :رسالة في تعارض االحتماالت العشرة املخلة بالفهم في التخاطب (ص.)92
 .3أبو حامد ،زين الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ،فقيه متكلم ،لقب بحجة اإلسالم ،ولد ببلده طوس -من
أعمال خراسان -سنة 120ه ،وبها تفقه ،ثم رحل إلى نيسابور ،والزم الجويني ،ثم إلى بغداد ،فالحجاز ،فالشام ،فمصر ،ثم عاد
إلى بلدته طوس وأقام بها إلى أن توفي سنة 202ه .جاءت شهرته بالغزالي -بتشديد الزاي -نسبة إلى صناعة الغزل؛ فإن أباه كان
ً
اال يغزل الصوف ،أو إلى َ
غزالة -بالتخفيف -قرية من قرى طوس .له العديد من املؤلفات ،منها :إحياء علوم الدين ،واملستصفى
غز
من علم األصول ،واملنخول من علم األصول .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ()404/1؛ الوفيات ،البن قنفذ (ص.)266
 .4وهو رأي الباقالني والمدي .ينظر :املستصفى ()401/4؛ اإلحكام في أصول األحكام (.)2002/1
ً
ً
 .5عد اإلمام المدي في اإلحكام ( )2002/1هذا الخالف خالفا لفظيا فقال« :ومع هذا كله فالنزاع لفظي ال معنوي» .وقال=
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وقد وهم -شططا -بعض الكاتبين أن جعل لفظ النسخ حقيقة في اإلزالة واإلبطال مما يالئم مذهب الجمهور
القائلين بجواز النسخ ببدل وبغير بدل( ،)1ولكن هذا الزعم لم يوافق محال؛ ألن املحققين من العلماء ذهبوا إلى
ُ
أنه ال تشترط العالقة وال املناسبة بين املعنى الشرعي واللغوي البتة .هذا هو تعريف النسخ لغة.
ا
[ثانيا :حقيقته االصطالحية]:
وأما تعريف النسخ في اصطالح األصوليين :فقد ُعرف بتعريفات كثيرة( ،)2أذكر منها تعريف األستاذ أبو
إسحاق األسفراييني( )3وهو« :بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه»(.)4
ً
ً
َ
ُ
ومعنى هذا التعريف :أن الحكم الذي اقتضت[ل ]2/حكمة هللا وإرادته نسخه لطفا بعباده ورحمة بهم،
ً
ً
ً
وابتالء لهم ،أو لكون ذلك الحكم املنسوخ ال يتالءم والعصر الذي يعيشون فيه-
أو تخفيفا عليهم ،أو اختبارا
ً
يكون ُمغيا في علم هللا  بغاية ينتهي عندها ،فإذا جاء زمن تلك الغاية انتهى العمل بذلك الحكم بذاته ال

=الزركش ي في البحر املحيط (« :)61/1ثم قيل :الخالف لفظي ،وقال ابن برهان :بل معنوي ينبني عليه جواز النسخ بال بدل،
فمن قال :حقيقة في اإلزالة مجاز في النقل جوزه ،ومن قال حقيقة فيهما منعه».
َ
الشمس َ
ُ
ُ
الظل ،ومنه :نسخ القبلة بالقبلة ،ونسخ ثبوت العشرة
الشباب ،ونحو :نسخت
الشيب
 .1النسخ ببدل كقولهم :نسخ
للمائة في القتال إلى ثبوت الواحد لالثنين ،ويشهد له قوله تعالى           ﴿ :
( ﴾  النحل ،)404 :وقوله                    ﴿ :

( ﴾ البقرة .)402 :والنسخ إلى غير بدل كأن يقول :نسخت الريح آثار الديار ،أي أزالتها وأبطلتها ،ومنه نسخ تقديم
الصدقة في النجوى ،ويشهد له قوله تعالى( ﴾    ﴿ :الحج .)20 :ينظر :الناسخ واملنسوخ في القرآن
الكريم ،البن العربي ( .)462/4وينظر رأي الجمهور في :الرسالة ،للشافعي (ص)409؛ شرح تنقيح الفصول ،للقرافي (ص.)412
ً
ً
بيانا ُ ...
فأكثر املحققين من األصوليين على األول وهو :الرفع،
 .2لم يخرج الفقهاء واألصوليون في تعريفهم للنسخ عن كونه :رفعا ،أو
وبه قال الباقالني ،والغزالي ،والصيرفي ،والشيرازي ،والمدي ،وابن الحاجب ،واألبياري ،وابن قدامة؛ وإلى الثاني -وهو :البيان-
ذهب األسفراييني ،وإمام الحرمين ،والرازيُ ،
وحكي عن األكثر ،واختاره القرافي ،وهو قول البيضاوي .وملزيد البيان في هذه
التعريفات ومناقشتها تنظر املصادر التالية :التلخيص في أصول الفقه ()124/2؛ اإلبهاج في شرح املنهاج ،للسبكي ()226/2؛
نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول ،لإلسنوي ()219/2؛ البحر املحيط في أصول الفقه ()61/1؛ شرح تنقيح
الفصول ،للقرافي (ص)304؛ نشر البنود على مراقي السعود ،للشنقيطي ()294/2؛ التمهيد في أصول الفقه ،للكلوذاني
()336/2؛ شرح اللمع ()194/4؛ املستصفى من علم األصول ()401/4؛ مناهج العقول ،للبدخش ي (.)462/2
 .3أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم مهران األسفراييني ،الفقيه الشافعي املتكلم األصولي ،صاحب التصانيف الجليلة
منها :جامع الحلى في أصول الدين والرد على امللحدين ،توفي سنة 149ه .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ()226/1؛ طبقات
الشافعية ،لإلسنوي (.)21/4
 .4وقد وافقه في هذا التعريف البيضاوي في املنهاج (.)4094/2
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ً
ً
ً
بالناسخ( ،)1ولكن ملا كان ذلك االنتهاء أمرا خفيا ال اطالع لنا عليه جعل هللا النسخ بالطريق الشرعي مبينا لذلك
االنتهاء املقرر في علمه جلت قدرته.

أهمية العلم به:
ُ
لالطالع على الناسخ واملنسوخ فوائد كثيرة ،ومنافع جليلة ،وأهمية عظمى تطلع اإلنسان على كثير من
املسائل الدقيقة الهامة املتشعبة األطراف والنواحي ،التي كانت مثار جدل وخالف بين العلماء ،كما أن الدارس
ُ
لهذا املبحث  -دراسة وافية دقيقة تطلعه على جميع محتوياته أو ُجلها – يتمكن من الرد على أعداء اإلسالم من
ُ
املالحدة ،واملبشرين ،واملستشرقين ،الذين حاولوا إلصاق ال ُتهم والشبه باإلسالم ورسوله ،زاعمين أنهم
ً
سيجدون في النسخ سبيال يوصلهم إلى غرضهم األساس ي ،وهو هدم الشريعة اإلسالمية ،وإفحام رسولها،

متعامين عن الحكمة السامية في النسخ .كما أن االطالع على الناسخ واملنسوخ في الشريعة اإلسالمية يجعل
الشخص ذا بصيرة على سير التشريع اإلسالمي ،والتدرج فيه ،ويرشده إلى حكمة هللا في تربيته للخلق ،وسياسته
للبشر ،واختياره للناس ،مما يدل داللة واضحة ال تقبل الشك بحال على أن نفس محمد ّ
األمي -عليه الصالة
والسالم -لم تكن املصدر لهذا التشريع ،وإنما هو من عند الحكيم الخبير ،الذي يعلم مصالح خلقه ،وال ُ
يعزب
عن علمه مثقال ذرة في األرض وال في السماء.
وبما أن معرفة الناسخ واملنسوخ ركن عظيم من األركان التي ال ُيستغنى عنها في معرفة أحكام الشريعة
ً
ً
واالهتداء إلى توجيه أحكامها توجيها صحيحا؛ ال سيما إذا كان بين األدلة تعارض حقيقي( )2ال يمكن
اإلسالمية،
ِ
الجمع معه بين األدلة ُ
وناسخها من منسوخها ،وال يمكن ألي
ودفع التناقض فيها إال بمعرفة سابقها من الحقها،
ِ
ً
ً
ً
شخص مهما أوتي من الذكاء والفطنة أن يتوصل إلى معرفة األحكام الشرعية معرفة صحيحة ،إال إذا كان عاملا
بأحكام هذا املبحث الجليل؛ ولهذا ُأثر عن أسالفنا الصالحين أنهم كانوا يوجهون َ
كبير عنايتهم إلى معرفة الناسخ
ّ
واملنسوخ في الشريعة اإلسالمية ،ويحذرون الجاهل بذلك من التصدي لإلفتاء وإرشاد الناس في دينهم(.)3
 .1من القواعد التي قررها ابن العربي في كتابه الناسخ واملنسوخ (« :)221/4الحكم املمدود إلى غاية ال تكون الغاية ناسخة له».
 .2يقول الشيخ عبد هللا التركي في كتابه "أسباب اختالف الفقهاء" (ص« :)441في الحقيقة ال يوجد تعارض حقيقي بين األدلة
ُ
الشرعية ،غير أن النصوص قد تطرأ عليها عوامل من خاللها يظهر لنا أن بينها تعارضا ،وهذا التعارض عائد إلى فهوم الفقهاء؛
لذلك يسميه العلماء التعارض الظاهري ال الحقيقي ،أو بمعنى :أنه ال تناقض في األدلة الشرعية ،فال يمكن أن تجد آية تقول:
هذا حالل ،وأخرى تقول :حرام .وهناك أربعة أسباب عامة ،وهي العائدة إلى السند ،واللفظ ،والفهم ،واألدلة املختلف فيها ،وقد
تتداخل هذه األسباب فيما بينها وتتشابك ،غير أن هذه األسباب ال يمكن تصورها في القرآن الكريم؛ ألنه قطعي الثبوت ،لكنها
ً
موجودة بكثرة في دليل السنة النبوية  -الحاد ،-وقد تتعارض األحاديث وفقا الختالف املحدثين واألصوليين في بعض املسائل».
 .3ينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن ،للزرقاني (.)436/2
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هللا بن عباس( )1فسر قوله تعالى     ﴿ :

)2( ﴾بمعرفة ناسخه ومنسوخه ،ومحكمه ومتشابهه ،ومقدمه ومؤخره ،وحالله وحرامه(.)3
ً
ُ ّ
ً
عليا(ّ -)4
ذكر
كما ُروي أن
كرم هللا وجهه -دخل املسجد فوجد رجال يعظ الناس فقال :ما هذا؟ قالوا :رجل ي ِ
الناس فقال« :ليس[ل ]3/برجل يذكر الناس ،وإنما يقول :أنا فالن بن فالن فاعرفوني .ثم أرسل إليه ،فلما جيء
له به قال له :أتعرف الناسخ من املنسوخ في كتاب هللا؟ قال الرجل :ال ،قال له ّ
علي :اخرج من مسجدنا ،وال
تذكر فيه ،هلكت وأهلكت»(.)5

شروطه:

ً
ً
أمورا ّ
يص ُح أن تكون شروطا لتحقق ماهية النسخ ،وهي:
ذكر العلماء
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
ُ
ّ
شرعي فإنه ال يسمى نسخا
الحكم الـ ُمزال حكما عقليا بحكم
أوال :أن يكون املنسوخ حكما شرعيا؛ فإذا كان
في اصطالح األصوليين ،وذلك كرفع البراءة األصلية بالتكاليف(.)6

 .1عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب ،ابن عم النبي  ،حبر األمة وترجمان القرآن ،أحد الستة املكثرين من الرواية عن النبي
ّ
 ،دعا له النبي  بقوله« :اللهم ّ ُ
وعلمه التأويل» ،توفي بالطائف سنة 69ه .ينظر :االستيعاب في معرفة
فقهه في الدين ِ
ِ
األصحاب ،البن عبد البر ()320/2؛ اإلصابة في تمييز الصحابة ،البن حجر (.)330/2
 .2سورة البقرة ،من الية.261 :
 .3رواه القاسم بن سالم في "الناسخ واملنسوخ" (ص ،)2والنحاس في "الناسخ واملنسوخ" (ص ،)1والقرطبي في "الجامع ألحكام
القرآن" (.)321/3
ً
 .4علي بن أبي طالب بن عبد املطلب ،أبو الحسن القري ي الهاشمي ،ابن عم رسول هللا  ،وأو ُل الناس إسالما ،ولد قبل البعثة
بعشر سنواتُ ،ربي في حجر رسول هللا  ،شهد املشاهد كلها إال تبوك ،تزوج فاطمة الزهراء ،وكان من أهل الشورى ،وبايع
عثمان ،فلما قتل عثمان بايعه الناس سنة 32ه ،توفي في رمضان سنة 10ه .ينظر :االستيعاب في معرفة األصحاب ()309/4؛
اإلصابة في تمييز الصحابة (.)201/2
 .5رواه النحاس في "الناسخ واملنسوخ" (ص ،)1وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص .)30وينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن
()216/2؛ تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ()100/4؛ الناسخ واملنسوخ ،البن العربي (.)411/4
ً
خالف بعض الحنفية الذين يقولون :إن البراءة األصلية حكم؛ ألن هللا -تعالى -لم يترك عباده همال دون تشريع ،ولكن
 .6هذا على
ِ
صاحب "كشف األسرار" ( )919/3ذكر أن رفع األحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرع التي يعبر عنها باملباح بحكم األصل
ً
بدليل شرعي متأخر ال يسمى نسخا باإلجماع ،أما صاحب "التقرير والتحبير" فقد نقل في كتابه ( )16/3عن بعض األصوليين
أنه يمكن أن يقال :ملا تقررت تلك اإلباحات في الشرائع صارت بحكم تقرير أنبيائها من حكم شرائعهم ،فيكون ُ
رفعها رفع حكم
ً
ً
شرعي فيكون نسخا ،وقال الكمال بن الهمام في تحريره (« :)394/3إن بعض الحنفية التزموا كون رفع اإلباحة األصلية نسخا؛
ألن الخلق لم يتركوا سدى ،فال إباحة وال تحريم قط إال بشرع» .فاملسألة خالفية بين جماعة األصوليين من الحنفية .وينظر
تفصيل املسألة في :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي (.)4/2
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ً
ً
ً
ً
شرعيا ،فإذا كان الر ُ
ثانيا :أن يكون الدليل الر ُ
السابق دليال عقليا فإنه
للحكم
افع
دليال
السابق
افع للحكم
ِ
ِ
ً
نسخا ،وذلك كرفع التكاليف باملوت ،والجنون ،وسقوط العضو َ
املتعلق به الحكم.
ال يسمى
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ُ
ُ
الحكم املرفوع بحيث ال يكون مغيا لفظا؛ أما إذا كان مغيا
دليل
ثالثا :أن يكون الدليل الرافع متأخرا عن ِ
ِ
ً
لفظا كقوله تعالى ،)1(﴾    ﴿ :وقوله ،)2(﴾   ﴿ :وقوله﴿ :
ً
 )3(﴾ ؛ فإن مثل هذا ال يسمى نسخا؛ النتهاء الحكم فيه بانتهاء غايته(.)4
ا
رابعا :أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي( )5بحيث ال يمكن الجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع؛ ألن النسخ
ضرورة ال يصار إليه إال عند تعذر الجمع بين النصين املتعارضين متى لم يوجد نص على الناسخ.
ً
هذه أمور أربعة ُّاتفق على شرطيتها لتحقق ماهية النسخ ،وثم شروط اختلف العلماء فيها ال أرى داعيا
لذكرها(.)6

حكمته:

ً
ً
ملا كان من املستحيل على هللا  أن َي ُ
صدر عنه ي يء عبثا وسفها؛ ألنه متصف بكل كمال منزه عن كل
َ
نقص ،فإنه البد أن يكون للنسخ حكمة سامية قصد إليها الشارع الحكيم ،وبما أن النسخ وق َع بالشريعة
ً
اإلسالمية كما وقع فيها فإنه يكون لزاما على الباحث أن يتكلم عن هذه الحكمة من الناحيتين:ن ـاحية النسخ بها،
وفيها.
أما حكمة هللا في أنه نسخ بالدين اإلسالمي جميع األديان السابقة له فتعول إلى أن تشريعاته وأحكامه،

ُ
ونظمه وتعاليمه ،تفي بحاجة اإلنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها بعد أن تم نضجها ،وبلغت أشدها ،واستوت
عقولها.

 .1سورة البقرة ،من الية.496 :
 .2سورة البقرة ،من الية.220 :
 .3سورة املائدة ،من الية.3 :
 .4ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي (.)4/2
 .5ال يمكن أن يكون هناك تضاد بينهما في حقيقة األمر؛ وذلك الختالف زمان العمل بالحكم األول وزمان العمل بالحكم الثاني،
وهو ما البد منه لتحقق نسخ الثاني للول ،ومعه ال يتم تضاده .ينظر :النسخ في القرآن الكريم ،ملصطفى زيد ( .)461/4قال
الشيخ عبد الكبير العلوي َ
املدغري« :ولم يثبت أنه وقع تعارض أو تضاد بين نصيين شرعيين قطعيين أو ظنيين» .ينظر :الناسخ
واملنسوخ ،البن العربي ( 201/4الهامش).
 .6تنظر هذه الشروط في :اإلحكام في أصول األحكام ()2030/1؛ البحر املحيط ()421/3؛ الناسخ واملنسوخ ،البن حزم (ص)1؛
مناهل العرفان (.)414/2
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وبيان هذا :أن اإلنسانية تتقلب ُ
وتم ُّر بمراحل مختلفة ،ولكل مرحلة من هذه املراحل حال يناسبها وتشريع
يالئمهاَ ،
غير ما يناسبها من التشريعات واألحوال والنظم في مرحلتها األخرى؛ إذ أن حال الخليقة في أول بدئها

ُي ُ
شبه حال الوليد في أول عهده بالوجود ،فكما أن الطفل ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى يبلغ أشده ،كذلك
ُ
حال الخليقة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى حسب تطورها ونضجها ،ولهذا ُسن لها من التكاليف والشرائع

والنظم ما يناسب عقولها[،ل ]1/ويتمش ى وأحوالها في مراحلها املختلفة.
َ
وملا تم تطور الخلق وقويت عقولهم ،ونضجت أفكارهم ،وبلغ العال ُم أوان نضجه واستوائه ،شرع هللا هذا
ً
الدين الحنيف الخاتم للديان ،واملتمم للشرائع ،والجامع لعناصر الدين والدنيا جميعا -وفق بين مطالب الروح
ً
ً
والجسد ،وآخى بين العلم والدين ،ونظم عالقة الشخص بربه ،وعالقته ببني جنسه أفرادا ،وأسرا ،ومجتمعات،
ُ ً
ً
ً
وشعوبا ،وأمما ،وانتشل اإلنسانية من ُهوة ضاللها ،وهداها سبيلها التي ظلت تتلمسه قرونا عديدة ،وجاءها

ً
ً ً
بما ُيسعدها في عاجلها وآجلها ،فكان دينا عاما خالدا إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها -ولو عملت شعوب العالم
ُ
اليوم بما جاء به هذا الدين الحنيف من نظم وتعاليم سامية؛ ملا ُوجد بينها هذا الصراع الدائم ،والتطاحن
املستمر ،وذلك الخالف واالنشقاق ،الذي أصبح يهدد اإلنسانية بخطر داهم ،وشر مستطير ،يؤدي بالعالم إلى
الخراب والدمار ،هذه هي حكمة هللا في النسخ بالشريعة اإلسالمية(.)1
وأما حكمته في وقوع النسخ في الشريعة اإلسالمية ،فالكالم على ذلك من ناحيتين :حكمة عامة ،وحكمة
خاصة:
الحكمة العـامة :جاء الدين اإلسالمي والجزيرة العربية تموج بالعادات والتقاليد السيئة؛ كالقتل ،والزنا،
وأوالده الصغار-ممن لم يستطيعوا حمل
وأرملة الهالك
والتعامل بالربا ،والزواج بنساء الباء ،وحرمان البنت،
ِ
ِ
َ
وقتال األعداء -من اإلرث ،وشرب الخمر واإلدمان فيه ،إلى غير ذلك من العادات التي تأصلت في
السالح
َ ّ
خليهم عنها فجأة وبدون تمهيد؛ وبما أن اإلسالم جاء إلبطال
نفوسهم ،وامتزجت بدمائهم ،وأصبح من الصعب ت ِ
ً ً
قضاء تاما ،فقد راعى في ذلك طريق التدرج في التشريع حتى تتمكن مبادئه
هذه العادات السيئة ،والقضاء عليها
ً
ً
في نفوس أتباعه شيئا فشيئا ،فال يثقل عليهم ي يء منها .وأوضح مثل على ذلك:
ً
ً
عميقاُ ،
يشق عليهم معه تحريمها بدون أن يسبق
تحريم الخمر التي كانت متأصلة في نفوس العرب تأصال
على هذا التحريم ما يفيد إثبات بعض األضرار فيها؛ ولهذا كان أول ما نزل في شأنها قوله تعالى ﴿ :

 .1ينظر :اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ،للجويني (ص)214؛ أصول الدين ،للبغدادي (ص.)410
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 ،)1(﴾            فبين لهم جلت قدرته
ُ
ً
أن ضرر الخمر أكثر من نفعها -وهذا النص ليس صريحا في التحريم ،وإن كان يؤخذ من مفهوم الية؛ ألن ما كثر
ضرره فهو حرام؛ ألن ـه ال يوجد في األعمال كلها خير ِصرف( ،)2وال ضرر صرف ،بل املدار في الحل والتحريم على
غلبة جهة املنفعة ،أو املضرة ،ولكن هذا املأخذ من الية ّ
خفي ال يعلمه إال الخبير بأحكام الشريعة ،-ثم بعد
ً

ً


هذا التمهيد نزل النهي عنها في الصالة( ،)3ثم صرح بتحريمها تحريما مطلقا في قوله جلت قدرته   ﴿ :
           

)4(﴾؛ ولهذا تقبل املسلمون هذا الحكم بنفوس راضية مطمئنة ،غير ساخطين ،وال مشمئزين ،ولو ُح ّ ِرم
ُّ
من أول وهلة ملا تقبلوه(ُ ،)5يدلنا على هذا قول

عائشة()6

الذي مجمله :حرم القرآن الخمر على مرات

فتقبله الناس ،ولو حرمه في مرة واحدة ملا امتثلوا(.)7

ً
ً
ً
وإننا إذا تتبعنا الوقائع التي تدل[ل ]2/على تدرج التشريع لوجدناها كثيرة جدا ،مما يدل داللة واضحة على

مراعاة أحوال املجتمع التي تقتض ي نسخ بعض األحكـ ـام ،والتدرج فيها ،هذه هي الحكمة العامة في وقوع النسخ

 .1سورة البقرة ،من الية.241 :
َ
ّ .2
الصرف :الخالص لم ُيشب بغيره ،يقال :شراب ِصرف؛ غير ممزوج .املعجم الوجيز (ص )316مادة( :ص ر ف).
ِ
 .3يشير إلى قوله تعالى( ﴾         ﴿ :النساء.)13 :
 .4سورة املائدة ،الية.10 :
 .5ينظر :الجامع ألحكام القرآن (.)22/3
 .6أم املؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ،أسلمت صغيرة ،تزوجها رسول هللا  قبل الهجرة ،وبنى بها بعد الهجرة ،وكناها أم
عبد هللا؛ بابن أختها عبد هللا بن الزبير ،وهي من أكثر الصحابة رواية ،توفيت سنة 21ه ودفنت بالبقيع .ينظر :االستيعاب
()326/1؛ اإلصابة (.)321/1
الذي أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب :تأليف القرآن (،)492/6
 .7يشير إلى قول السيدة عائشة
ونصه :حدثنا إبراهيم بن موس ى ،أخبرنا هشام بن يوسف ،أن ابن جريج أخبرهم ،قال :وأخبرني يوسف بن ماهك ،قال :إني عند
إذ جاءها عراقي ،فقال« :أي الكفن خير؟ قالت :ويحك ،وما يضرك؟ قال :يا أم املؤمنين ،أريني
عائشة أم املؤمنين
مصحفك؟ قالت :لم؟ قال :لعلي أولف القرآن عليه ،فإنه يقرأ غير مؤلف ،قالت :وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل
منه سورة من املفصل فيها ذكر الجنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ،ولو نزل أول ي يء :ال تشربوا
ً
ً
الخمر ،لقالوا :ال ندع الخمر أبدا ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدا ،لقد نزل بمكة على محمد  وإني لجارية ألعب:
﴿ ،﴾     وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده» .قال :فأخرجت له املصحف،
فأملت عليه آي السور.
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في الشريعة اإلسالمية(.)1
[الحكمة الخ ـاصة]:

ً
وأما الحكمة الخاصة فتختلف باختالف أقسام النسخ فيها ،فإن كان الحكم املنسوخ صعبا ،والحكم املنتقل
ً
إليه سهال؛ كنسخ ِعدة املتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام( )2على رأي الجمهور ،أو كان
ً
الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول()4؛ فإن الحكمة فيه هي
النسخ إلى غير بدل أصال()3؛ كنسخ حكم تقديم
ِ
رحمة هللا  بعباده بالتخفيف عليهم ،حتى يعرفوا أنه بهم رؤوف رحيم ال يكلفهم بما يرهق أبدانهم وعقولهم،
ويشق عليهم من إنفاق أموالهم ،ويؤدي بهم إلى الفقر واإلمالق(.)5
ً
وأما إذا كان الحكم الناسخ مساويا في السهولة والصعوبة للحكم املنسوخ( ،)6فإن حكمة هللا في هذا القسم
ً
ً
ً
هي اختالف املصالح باختالف األشخاص واألزمان()7؛ فما يناسب زمنا ومجتمعا من التكاليف ال يناسب زمنا
 .1ينظر :تعليل األحكام ،ملصطفى شلبي (ص.)301
 ﴾     إلى قوله﴿ :
 .2الوارد في حديث الزبير قال« :قلت لعثمان هذه الية التي في البقرة ﴿ :

 :﴾قد نسختها الية األخرى ِفل َم تك ُت ُبها؟ قال :تدعها يا ابن أخي ال أغير شيئا منه من مكانه» .أخرجه البخاري في صحيحه،
كتاب التفسير ،باب:

    
﴿ 

 .)463/2( ﴾والية املنسوخة:

،﴾         

﴿   

    
والية الناسخة ﴿ :

 .﴾     ينظر :الناسخ واملنسوخ ،لقتادة (ص)31؛ املصفى بأكف أهل الرسوخ ،البن
الجوزي (ص)443؛ ناسخ القرآن ،البن البازي (ص.)494
ً
وظاهر رأي الشافعي .ينظر :الرسالة ،للشافعي (ص)409؛ املعتمد،
 .3الجمهور على جواز النسخ من غير بدل ،خالفا للمعتزلة،
ِ
ألبي الحسين ()391/4؛ العدة ()193/3؛ شرح تنقيح الفصول (ص)309؛ النسخ في دراسات األصوليين ،لنادية العمري
(ص.)292
         
 .4الوارد في حديث علي بن أبي طالب قال« :ملا نزلت ﴿   

ً
 ﴾قال لي النبي  :ما ترى دينارا؟ قال :ال يطيقونه ،قال :فنصف دينار؟ قلت :ال يطيقونه ،قال :فكم؟ قلت :شعيرة ،قال:

إنك لزهيد .قال :فنزلت ﴿ ﴾       الية .قال :فبي خفف هللا عن هذه األمة»
أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب التفسير ،باب :ومن سورة املجادلة ( .)106/2وينظر :الناسخ واملنسوخ ،لقتادة (ص)11؛
الناسخ واملنسوخ ،للزهري (ص)92؛ الناسخ واملنسوخ ،للنحاس ()23/3؛ الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()394/2؛ املصفى
بأكف أهل الرسوخ (ص.)416
 .5ينظر :مناهل العرفان ()423/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية ،لشعبان إسماعيل (ص.)24
 .6نسخ الحكم إلى حكم آخر مماثل في التكليف محل اتفاق بين علماء األصول .ينظر :إحكام الفصول في أحكام األصول ()333/4؛
اإلحكام في أصول األحكام ()2029/1؛ النسخ في دراسات األصوليين (ص.)291
ُ
 .7إن التدرج في التشريع حكمة اقتضتها رعاية الخالق ملصالح العباد ،فهو -سبحانه -يشرع لهم في كل زمان ما يضمن مصالحهم=،
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ً
ً
ومجتمعا آخرين ،وقد يكون ما يناسب شخصا من التكاليف في زمن ال يناسبه في زمن آخر( ،)1وذلك كالدواء؛
ً
ً
فإنه يناسب الشخص ويالئم طبعه ما دام مريضا ،ويكون ضارا لذلك الشخص نفسه بعد إبالله من مرضه(.)2
وأما إذا كان حكم الناسخ أصعب وأشد من حكم الدليل املنسوخ( ،)3كنسخ صوم عاشوراء بوجـ ـوب صوم
رمضان( ،)4وكنسخ حبس الزناة في البيوت بالجلد والرجم(- )5وال يعترض بأن حكم املنسوخ في هذا املثال ،أي
َ
َ
النفوس الكريمة تأبى حياة الذلة واملهانة ،وبهذا يكون
حبس الزناة ...إلى آخره أشد من الحكم الناسخ؛ ألن
ُ
الحبس في البيوت أشد من الجلد والرجم؛ ألني أقول هذا االعتراض يظهر في أرباب النفوس الكريمة ،وأما الزناة
فإن نفوسهم خبيثة دنيئة ال تنفر من حياة الذلة والهوان؛ ألنهم لو كانوا كريمي النفوس ملا ارتكبوا هذه
ُ
ابتالء هللا
الفاحشة النكراء التي تؤدي إلى اختالط األنساب وتدهور األسر -فإن الحكمة في هذا القسم هي
ً
=وقد يكون األمر صالحا في هذا الزمان فيأمر به الشرع ،ثم تتغير الظروف واألحوال -حسب ما سبق في علم هللا األزلي -فتأتي
الشريعة بم يناسب ذلك التغير ،فاألمر ليس ً
بداء ،وإنما هو كما قال علماؤنا« :بيان ملدة الحكم ،كاإلحياء بعد اإلماتة وعكسه،
واملرض بعد الصحة وعكسه ،والفقر بعد الغنى وعكسه» .التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واملسانيد ،البن عبد البر ()242/3؛
اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)24/2
 .1ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()412/4؛ مرصاد اإلفهام إلى مبادئ األحكام ،للبيضاوي (.)4010/2
الب ُّل -بالكسر :-الشفاء .ينظر :القاموس املحيط (ص ،)169مادة(ب ل ل).
ِ .2
 .3هذا النوع هو الذي وقع الخالف فيه بين أهل األصول ،فذهب الجمهور إلى جوازه ،ومنعه أهل الظاهر ،وهؤالء املانعون انقسموا
ً
ً
ً
إلى فريقين :منهم من منعه عقال ،ومنهم من منعه عقال وأجازه شرعا ،واستدل كل فريق بما يؤيد مذهبه .ينظر :املعتمد ،ألبي
الحسين ()392/4؛ العدة ()192/3؛ إحكام الفصول في أحكام األصول ()333/4؛ التلخيص ()194/2؛ اإلحكام في أصول األحكام
()2092/1؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (.)413/4
 .4عن ابن عمر  أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء ،وأن رسول هللا  صامه واملسلمون قبل أن يفترض رمضان،
فلما افترض رمضان قال رسول هللا « :إن عاشوراء يوم من أيام هللا ،فمن شاء صامه ومن شاء تركه» .أخرجه مسلم في
صحيحه ،كتاب :الصيام ،باب :صوم يوم عاشوراء ( .)112/2وينظر :ناسخ الحديث ومنسوخه ،للثرم (ص)499؛ ناسخ
الحديث ومنسوخه ،البن شاهين (ص)204؛ االعتبار ،للحازمي (.)112/4
 .5الوارد في حديث عبادة بن الصامت قال :قال رسول هللا « :خذوا عني ،خذوا عني :قد جعل هللا لهن سبيال ،البكر بالبكر جلد
مائة ونفي سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحدود ،باب :حد الزنا ( .)4346/3والية
املنسوخة قوله تعالى            ﴿ :
( ﴾        النساء  ،)42 :وناسخها الية التي بعدها  ﴿ :

 ،﴾وفي كونها منسوخة خالف ،قال مكي بن أبي طالب في "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص« :)411وقد قيل:
إنه ليس في هذا نسخ؛ ألن هللا -تعالى -قال ،﴾    ﴿ :فعلق الفرض بوقت ،فقد جعل السبيل بالحدود فليس
ً
ً
ً
بنسخ ،وإنما كان حكما منتظرا فقد أتى هللا به» .وينظر أيضا :الناسخ واملنسوخ ،لقتادة (ص)36؛ الناسخ واملنسوخ ،البن العربي
()420/2؛ املصفى (ص.)442

-223-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

الرابع
العدد ّ

الّشيعة اإلسالم ّية وهبا ّ
ب
النّسخ يف ّ
عيل العر ّ
للشيخ األصو ّيل عمران بن ّ

د .هشام بن عمران العرب

ُ
واختباره للعباد ،هل يتحملون هذ التكاليف الشاقة ويتلقونها بالقبول والرضا أم( )1ال؟ وبذلك يميز هللا الخبيث
ً
من الطيب ،ويتبين من هو مؤمن حقا ممن يدعي اإلسـالم وهو منه براء.
هذه هي حكمة هللا في النسخ بالشريعة اإلسالمية ،والنسخ فيها ،التي أثارت صيحة املبشرين واملستشرقين،
ومن جاء على شاكلتهم من املالحدة والزنادقة ،ممن حـاولوا أن يمسوا من قداسة الشريعة اإلسالمية وصاحبها
-عليه السالم ،-متجاهلين الحكمة السامية في النسخ بالشريعة اإلسالمية وفيها(.)2

[النسخ بين املتقدمين واملتأخرين(]:)3
النسخ عند املتقدمين(:)4

ً ً
أطلق املتقدمون اسم النسخ إطالقا عاما يتناول رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه،

وتبيين()5

املجمل واملبهم( ،)6وتقييد املطلق( ،)7وتخصيص( )8العام( )9الدال على الشمول -بدليل متصل( ،)10أو منفصل()1؛

 .1لعل األنسب :أو.
 .2ينظر :مناهل العرفان (.)423/2
ّ
 .3نقل صاحب "محاسن التأويل" عن ّ
ولي هللا الدهلوي في "الفوز الكبير" ما نصه ...« :أقوى الوجوه الصعبة اختالف اصطالح
املتقدمين واملتأخرين ،وما علم في هذا الباب من استقراء كالم الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء املعنى
اللغو ّي الذي هو إزالة ي يء بش يء ،ال بإزاء مصطلح األصوليين ،فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض األوصاف من الية بآية أخرى،
إما بانتهاء مدة العمل ،أو بصرف الكالم عن املعنى املتبادر إلى غير املتبادر ،أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا ،أو تخصيص
عام ،أو بيان الفارق بين املنصوص وما قيس عليه ظاهرا ،أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة؛ فاتسع باب النسخ
ً
عندهم وكثر جوالن العقل هنالك ،واتسعت دائرة االختالف ،ولهذا بلغ عدد اليات املنسوخة خمسمائة ،وإن تأملت -متعمقا-
فهي غير محصورة .واملنسوخ باصطالح املتأخرين عدد قليل» محاسن التأويل ،للقاسمي (.)26/4
ُ
وأهل العصر األول للتدوين إلى ما قبل اإلمام الشافعي في القرن
 .4ويقصد بهم :املتقدمون من الصحابة ،والتابعين ،وتابعيهمِ ،
الثاني الهجري؛ فهو أول من فرق بين النسخ وغيره من التخصيص ،واالستثناء ،وتقييد العام ،وتبيين املجمل ،وجعل مصطلح
ً
النسخ خاصا بما أبطل الحكم املتقدم الثابت بالدليل الشرعي .ينظر :الناسخ واملنسوخ في القرآن العزيز ،البن سالم (ص)22؛
النسخ في القرآن الكريم (ص)11؛ النسخ في القرآن الكريم بين اإلقرار واإلنكار ،لعبد السالم اللواح (ص.)463
ً
 .5البيان هو :اإليضاح ،فقد عرفه الجرجاني في "التعريفات" (ص )14بقوله« :البيان :إظهار املعنى وإظهار ما كان مستورا».
 .6املجمل هو :ما ال يفهم املراد من لفظه ويفتقر في بيانه لغيره .إحكام الفصول في أحكام األصول (.)292/4
 .7املطلق هو :اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها .إحكام الفصول في أحكام األصول (.)296/4
 .8التخصيص هو :إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه ،ولفظ التخصيص أبين فيه .الحدود ،للباجي (ص.)12
 .9العام هو :اللفظ املستغرق ملا يصلح له .مرصاد اإلفهام إلى مبادئ األحكام (.)932/2
ً
ّ
املخصص املتصل هو :ما ال يستقل عن الكالم السابق ،بل يكون التكلم به متوقفا على الكالم الذي اشتمل على املخصص
.10
ِ
ً
(بفتح الصاد) ،وقد ذكر البيضاوي له أنواعا أربعة وهي :االستثناء ،والشرط ،والصفة ،والغاية .ينظر :شرح املنهاج للبيضاوي في
علم األصول ،للصفهاني (.)394/2
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ً
ً ً
ً
منفصل()1؛ ولهذا يكون اسم النسخ عندهم شامال لرفع الحكم الشرعي رفعا تاما؛ بحيث ال يكون العبد مكلفا
ّ
بش يء من مدلول الدليل السابق -ولرفع الحكم الدال عليه[ل ]6/املطلق والعام ،قبل ورود ّ
واملخصص
املقيد
ِ
ِ
ً
مما يبقى فيه العبد مكلفا بما يدل عليه املقيد واملخصص ،كما أنه شامل لبيان املجمل ،واملبهم أيضا -فهذا هو
ً
ً
اصطالحهم فيه( ،)2وإليكم أمثلة ممن أطلق عليه األسبقون نسخا ،وليس نسخا عند املتأخرين:
أوال :قوله تعالى )3(﴾        ﴿ :مع قوله تعالى ﴿ :

 ،)4(﴾            فإنه
روي أن عبد هللا بن عباس قال :إن الية الثانية ناسخة لآلية األولى( ،)5وقد ذهب املحققون من العلماء إلى أن
الية الثانية مبينة ملا أبهم في قوله )6(﴾ ﴿ :فهي بعيدة عن النسخ عند املتأخرين كل البعد(.)7
 )8(﴾          قال
ثانيا :قوله جلت قدرته  ﴿ :
﴾    الية(،)10( )9
ابن عباس :إنها منسوخة بقوله تعالى     ﴿ :
ّ
مخصصة ملدلول الية األولى؛ ألنها أفادت أن النهي خاص في الية األولى بالبيوت
والتحقيق أن هذه الية
ِ

 .1ا ّ
ملخص ص املنفصل هو :ما استقل عن الكالم السابق الذي دخله التخصيص بحيث ال يحتاج إليه في النطق به ،وأقسامه
ِ
ثالثة :العقل ،والحس ،والدليل السمعي .ينظر :شرح املنهاج للبيضاوي في علم األصول (.)101/2
 .2ينظر :املوافقات ،للشاطبي ()409 /3؛ الجامع ألحكام القرآن ()229/2؛ الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()411/4؛ النسخ في
دراسات األصوليين (ص.)224
 .3سورة األنفال ،من الية.4 :
 .4سورة األنفال ،من الية.14 :
 .5أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ( ،)241/6وذكره النحاس في "الناسخ واملنسوخ" (ص ،)492وابن العربي في "الناسخ واملنسوخ"
(.)221/2
 .6سورة األنفال ،من الية.4 :
 .7قال الشاطبي في "املوافقات" (« :)440/3وإنما ذلك بيان ملبهم في قوله.»﴾ ﴿ :
 .8سورة النور ،من الية.21 :
 .9سورة النور ،من الية.21 :
 .10أخرجه النحاس في "الناسخ واملنسوخ" (ص )234بإسناد ضعيف ،وقال املحاسبي في "فهم القرآن" (ص« :)126وقد كان بعض
من مض ى يرى أن آية االستئذان منسوخة ،والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة؛ إال أن بعضهم رأى أن دق الباب يجري من
االستئذان» .وانظر :الناسخ واملنسوخ ( )346/2وأحكام القرآن ( ،)4311/3كالهما البن العربي.
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املسكونة( ،)1بل إن الية األولى فيها ما يفيد هذا التخصيص ،وهو قوله تعالى.﴾ ﴿ :
ثالثا :قوله تعالى )2(﴾  ﴿ :إلى قوله )3(﴾   ﴿ :قال فيها ابن
عباس :إنها منسوخة( )4بقوله سبحانه:

﴿       

 ،)5(﴾          والحق أنها ُم َخ ّ
صصة للعموم
ِ
ً
في الية قبلها؛ ألن الحكم عام قبل ورود هذا التخصيص الذي أخرج قسما من الشعراء من الحكم السابق(.)6
رابعا :قوله تعالى ،)7(﴾          ﴿ :قالوا :إنها منسوخة بقوله﴿ :

 ،)8(﴾         والصحيح أنها من باب تقييد املطلق؛ ألن قوله:
﴿ )9(﴾  مطلق ومعناه مقيد باملشيئة ،فبين هللا هذا التقييد بقوله.)11( )10(﴾ ﴿ :
إلى غير ذلك من اليات التي قال فيها السلف إنها منسوخة ،وهي محكمة في نفس األمر ،والواقع هذا هو

 .1قال الشاطبي في "املوافقات" (« :)440/3وليس من الناسخ واملنسوخ في ي يء ،غير أن قوله ﴾  ﴿ :يثبت أن
البيوت في الية األخرى إنما يراد بها املسكونة».
 .2سورة الشعراء ،الية.221 :
 .3سورة الشعراء ،الية.226 :
 .4ذكر ذلك مكي في كتابه "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص.)313
 .5سورة الشعراء ،الية.221 :
 .6أخرجه النحاس في "الناسخ واملنسوخ" (ص )210بإسناد ضعيف ،وقال بعد كالم ...« :هذا الذي تسميه العرب استثناء ال
نسخا .»...وأخرج أبو داود في سننه ،كتاب األدب ،باب :ما جاء في الشعر ،)162/1( ،برقم ( ،)2049من طريق علي بن حسين بن
واقد املروزي -وهو صدوق يهم -عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال﴾  ﴿ :؛
فنسخ من ذلك واستثنى؛ فقال .﴾        ﴿ :وأخرج نحوه ابن جرير في
تفسيره ( .)411/41والشاهد أن النسخ هنا بمعنى التخصيص كما هو ظاهر .ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربى (.)323/2
 .7سورة الشورى ،من الية.20 :
 .8سورة اإلسراء ،من الية.49 :
 .9سورة الشورى ،من الية.49 :
 .10سورة اإلسراء ،من الية.49 :
 .11قال الشاطبي« :وعلى هذا التحقيق تقييد ملطلق إذا كان قوله ﴾   ﴿ :مطلقا ،ومعناه مقيد باملشيئة ،وهو قوله في
األخرى ،﴾ ﴿ :وإال فهو إخبار ،واألخبار ال يدخلها النسخ» .املوافقات (.)401/3
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إطالق النسخ عند املتقدمين(.)1
النسخ عند املتأخرين (:)2

ً ً
وأما النسخ عند املتأخرين فهو خاص بإزالة الحكم السابق إزالة تامة ،بحيث ال يبقى من مدلول اللفظ ي يء
يكلف به العبد بعد ورود الناسخ.
مقارنة بين اإلطالقي ِن:
وإننا إذا قارنا بين اإلطالقين فإننا نجد النسخ عند املتقدمين أعم منه عند املتأخرين؛ وذلك لشموله رفع
ً
الحكم رفعا ال يبقى معه من مدلول اللفظ ي يء ،ولبيان املجمل واملبهم ،وتقييد املطلق ،وتخصيص العام؛
ً
ً
ً
فيكون شامال ألنواع كثيرة ،وأما عند املتأخرين فال يشمل إال نوعا واحدا وهو إزالة الحكم إزالة تامة(. )3
تسرب الخطأ للمتأخرين في فهم كالم املتقدمين:
وإننا إذا نظرنا إلى هذا املعنى الذي اشترطه املتأخرون[ل ]1/في تحقق معنى النسخ ،ونظرنا إلى اليات التي
قال الجمهور بنسخها؛ فإننا نجدهم ركبوا متن الشطط والتكلف لتأييد رأيهم ،حتى أكثروا من القول بالناسخ
واملنسوخ في الشريعة اإلسالمية( ،)4وقد أوقعهم في هذا الخطأ أشياء منها(:)5
ً
ً
ُّ
ُ
أوال :زعمهم أن ما شرع لسبب ثم زال ذلك السبب يكون منسوخا؛ ولهذا قالوا :إن اليات التي تحث املسلمين
على الصبر وتحمل األذى( )6منسوخة بآية القتال( ،)7مع أن املحققين من العلماء ذهبوا إلى أن هذه اليات
ُمحكمة غير منسوخة ،وإنما هي من اليات التي دارت أحكامها على أسباب تقتضيها؛ فاهلل أمر املسلمين بالصبر
 .1ينظر :النسخ في القرآن الكريم ،دراسة تشريعية تاريخية نقدية ،مصطفى زيد (.)14/4
 .2ويقصد به :إطالق أهل األصول ،من القرن الثاني الهجري أي من بعد اإلمام الشافعي فهو أول من فرق بين النسخ وغيره من
ً
التخصيص ،واالستثناء ،وتقييد العام ،وتبيين املجمل ،وجعل مصطلح النسخ خاصا بما أبطل الحكم املتقدم الثابت بالدليل
الشرعي  .النسخ في القرآن الكريم (ص)11؛ النسخ في القرآن الكريم بين اإلقرار واإلنكار (ص.)463
 .3ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()411/4؛ املوافقات (.)361/3
ً
 .4إن التوسع في القول بالنسخ يرجع إلى التسامح في إطالقه على ما ليس منه اصطالحا .ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي
(.)419/4
 .5ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()419/4؛ املوافقات ()13/3؛ اإلتقان في علوم القرآن ()22/2؛ مناهل العرفان (.)419/2
 .6كقوله تعالى( ﴾           ﴿ :البقرة ،)401 :وقوله تعالى﴿ :

( ﴾       الزخرف .)93 :ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي (.)419/4
 .7قوله تعالى( ﴾       ﴿ :التوبة .)2 :ومن القائلين بالنسخ ابن
العربي ،ومن القائلين بعدم النسخ السيوطي وغيره .ينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()411/4؛ البحر املحيط (.)244/3
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ّ
ُّ
املشاق في حالة ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة أعدائهم بالسيف والرمح ِل ِعلة الضعف والقلة،
وتحم ِل
وأمرهم بالقتال ومواجهة األعداء في ميادين القتال في أيام كث َ ِرتهم وقوتهم ِل ِعلة الكثرة والقوة ،وقد ذكر العلماء:
ً
ً
ً
أن زوال الحكم لزوال علته ال يسمى نسخا؛ ألن املعلول يدور مع علته وجودا وعدما.
ُ
تحث املسلمين على الصبر والتحمل والعفو والصفح ُ
غير منسوخة -أن هذا
ومما ُيدل على أن اليات التي
ً
الحكم الزال معموال به عند وجود سببه ،وهو الضعف والقلة ،وأن األمر بالجهاد والقتال معمول به عند وجود
سببه ،وهو القوة والكثرة ،واالستعداد للنزال في ميادين الوغى(.)1
ً
ثانيا :توهمهم أن إبطال اإلسالم ملا كان عليه ُ
أهل الجاهلية من العادات والتقاليد السيئة -كإبطال نكاح
ً
َ َ
نساء الباء ،وكحصر الطالق في ثالث( ،)2والزواج بأربع ،إلى غير ذلك مما ن َسخ فيه اإلسالم حكما بحكم -من
ً
رفعا لحكم شرعي ،وإنما هو رفع للبراءة األصليةُ ،
ورفعها ال يسمى
النسخ ،م ــع أن هذا ليس بنسخ؛ ألنه ليس
ً
نسخا عند املتأخرين(.)3
ً
ثالثا :اشتباه النسخ عليهم بالتخصيص في اليات التي اقترنت بما يخصها مثل قوله سبحانه﴿ :
 )4(﴾ إلى آخره ( ،)5وقوله ،)6(﴾     ﴿ :وغيرها من اليات
التي اقترنت باستثناء ،أو شرط ،أو غاية(.)7
ً
رابعا :اشتباه النسخ عليهم بالبيان ،حتى زعم بعضهم أن قوله سبحانه    ﴿ :
 )8(﴾   ناسخ لقوله تعالى      ﴿ :

 .1ينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن ()411/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)412
ً
 .2جاء في "املوافقات"(« :)331/3كان الطالق إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثالثا».
 .3ينظر :األصل الجامع إليضاح الدرر املنظومة في سلك جمع الجوامع ،للسيناوني ()10/2؛ مناهل العرفان في علوم القرآن
()419/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية(ص.)416
 .4سورة الشعراء ،الية.221 :
 .5قال ابن العربي في "الناسخ واملنسوخ" (« :)323/2وقد ذكر الناس فيها قوله تعالى ﴾   ﴿ :قالوا نسخها:
﴿ ،﴾     وقد بينا أن االستثناء ليس بنسخ».
 .6سورة البقرة ،من الية.409 :
 .7قال ابن العربي في "الناسخ واملنسوخ" (« :)11/2قال السدي في هذه الية إنها منسوخة باألمر بالقتال ،وقد بينا أن الحكم
املمدود إلى غاية ال تكون الغاية ناسخة له ،فمن ظن ذلك من ُ
الجهال فقد سبق بياننا له ،ولم يقل ذو تحصيل بنسخ ذلك».
ً
وينظر أيضا :مناهل العرفان في علوم القرآن ()419/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)416
 .8سورة النساء ،من الية.6 :
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 ،)1(﴾      مع أنها بيان للكل الذي ليس بظلم كما ذهب إليه املحققون
من العلماء ،وبتبين األكل الذي ليس بظلم يتضح األكل الظلم ،وبضدها تتميز األشياء(.)2
ً
خامسا :توهمهم وجود تعارض بين نصين مع أنه ال يوجد تعارض بينهما في نفس األمر والواقع ،مثال ذلك
قولهم :إن آية )3(﴾   ﴿ :وآية )4(﴾  ﴿ :منسوختان بآية الزكاة؛
ُ ً
تعارض كال منهما ،والصحيح أنه ال يوجد تعارض يؤدي بنا إلى القول بالنسخ ،إذ يصح حمل
لتوهمهم أنها
َ
اإلنفاق في اليتين السابقتين على ما يعم اإلنفاق الواجب واملندوب ،ونفقة األهل واألقارب ،ونحو ذلك -وبناء
على هذا التوجيه فإن آية الزكاة( )5تكون مع[ل ]9/اليتين السابقتين من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكم
ً
العام ،ومثل هذا ال يقوى على التخصيص فضال عن النسخ( -)6وذلك لعدم وجود تعارض حقيقي بين جميع
ً
ً
أفراد العام حتى يكون ناسخا ،وال بعضها حتى يكون مخصصا.
َ
هذه األمور الخمسة التي قد ُمتها بين يديكم ،هي التي جعلت املتأخرين يقعون في الخطأ في فهم كالم
ّ
ويحملون اليات القرآنية ما ال تتحمله من
املتقدمين ،ويجانبهم الصواب في كثير من األحيان،
ِ

الت َم ُّ
حل()7

والتأويل( ،)8الذي يحاولون تأييد رأيهم به .
ً
وطلبا لإليضاح أضع بين يديكم -زيادة على ما تقدم -آيتين من اليات التي قال الجمهور بنسخها ،وهي لم
 .1سورة النساء ،الية.40 :
ُ
ّ
ّ
 .2عبارة مشهورة ،ولعلها مقتبسة من بيت للمتنبي [ت321:ه] ،ولفظه:
َ
َ َ
َ
َ
َونـ ـ ِذ ُيم ُهم ِو ِب ـ ِه ـم َع َرف َنـ ـا فض ـلـ ـ ُه َ ..و ِب ِضـ ـ ـ ـ ِّد َه ـ ـ ـا ت ـ َت ـ َب ـيـ ـ ـ ُن األش ـ َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُاء
في قصيدة له مطلعها:
َ
ُّ
َ
َ
َ
الر َق َب ُاء  ..إذ َحي ُث ُكن ِت ِم َن الظ ـ َـالم ض َياءُ
َ
أ ِمن از ِديار ِك ِفي الدجى ُّ
ِ ِ
ِ
ديوان ّ
املتنبي (ص.)422
وينظر :الناسخ واملنسوخ ،البن العربي ()413/2؛ الجامع ألحكام القرآن ()14/2؛ مناهل العرفان في علوم القرآن ()419/2؛
نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)416
 .3سورة املنافقون ،من الية.40 :
 .4سورة البقرة ،من الية.2 :
 .5يشير إلى قوله تعالى( ﴾       ﴿ :التوبة.)401 :
 .6ينظر :األصل الجامع إليضاح الدرر املنظومة في سلك جمع الجوامع ()24/2؛ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،للعراقي
(ص)330؛ مناهل العرفان في علوم القرآن ()419/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)411
َ ََ
َ
َ
وحقه تكل َفه له» ،مادة (م ح ل) .وفي "املعجم الوجير" (ص« :)211ت َمح َل
 .7في "القاموس املحيط"(ص« :)4026وت َمح َل له :احتال،
للمر :التمس له حيلة».
َ
ً
َ
َ
 .8في "القاموس املحيط" (ص« :)163وأول الكالم تأويال وتأوله :دبره وقدره وفسره» .مادة(ء ا ل).
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ً ً
يتطرق إليها نسخ البتة ،وإنما أخرت الكالم على هاتين اليتين؛ ألني سأتكلم عليهما تفصيال مبينا في ذلك وجهة
القائلين بالنسخ ،والقائلين بعدمه.
.4

قال الجمهور :إن قوله تعالى)1(﴾            ﴿ :

ُ
منسوخ بقوله)2(﴾    ﴿ :؛ ألن الية األولى تبيح االتجاه في الصالة إلى أي
جهة شاء الشخص أن يصلي إليها ،وال تشترط استقبال جهة معينة مادامت الجهات كلها هلل ،وليست له
ُ
جهة خاصة ،وأما الية الثانية فإنها توجب علينا استقبال املسجد الحرام ،وال تجيز لنا استقبال غيره في
صلواتنا حيثما حللنا وكنا؛ ولهذا يكون بين اليتين تعارض ال يمكن دفعه ،فتكون الية الثانية ناسخة لآلية
األولى ،هذا هو توجيه الجمهور(.)3
وذهب بعض العلماء إلى أن آية ﴿ )4(﴾     غير منسوخة ،ووجهتم في ذلك :أنها نزلت
ً
ردا على اليهود حين عابوا على النبي  انتقاله في الصالة من بيت املقدس إلى الكعبة ،يدلنا على ذلك قوله تعالى:
ً
﴿ ،)6()5(﴾      وإذا تقرر أن الية نزلت ردا على اليهود فإنها تكون متأخرة
في النزول عن آية القبلة؛ ولهذا ال يصح أن تكون آية القبلة ناسخة لها ،ألن املتقدم ال يرفع املتأخر كما هو مقرر
في تعريف النسخ عند املتأخرين.
وعلى هذا التوجيه يكون معنى الية           ﴿ :

 )7(﴾إن الفاق كلها هلل ،وليس -سبحانه -في مكان خاص منها ،وليس له جهة معينة فيها؛ وإذن فله أن يأمر
عباده باستقبال ما شاء من الجهات في صالتهم ،وله أن يحولهم من جهة إلى جهة ،وبناء على هذا املعنى فإنه ال
ً
القبلة التي أمر هللا فيها عباده باستقبال الك ـ ـعبة وجوبا بعد أن أمرهم
يوجد تعارض بين هذه الية وآية ِ
باستقبال بيت املقدس ،وحيث ال تعارض فال نسخ ،بل اليتان محكمتان.

 .1سورة البقرة ،الية.441 :
 .2سورة البقرة ،من الية.413 :
 .3ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ()202/4؛ النسخ في القرآن العظيم ،للمطرودي (ص.)61
 .4سورة البقرة ،من الية.441 :
 .5سورة البقرة ،من الية.414 :
 .6ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( )204/4؛ الجامع ألحكام القرآن ()11/2؛ تفسير القرآن العظيم (.)299/4
 .7سورة البقرة ،الية.441 :
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قال السيوطي( )1في "اإلتقان" :لوال سبب النزول لصحت الص ـ ـ ـالة إلى أي جهة بمقتض ى هذه الية؛ ولكنها
نزلت حين تحول املسلمون من بيت املقدس إلى الكعبة فتالقت اليتان(.)2
وهذا الرأي هو الذي أميل إليه وأرتضيه ،وإن كان فيه مخالفة ملا ذهب إليه الجمهور؛ ألنه متى أمكن إعمال
الدليلين فال[ل ]1/يصح العدول عنه إلى إبطال أحدهما وإعمال الخر ،ألن اإلعمال أولى من اإلهمال.
ً
وقد سلك بعض العلماء في دفع هذا التعارض مسلكا آخر ،وهو حمل آية ﴿    
 )3(﴾       على إفادة جواز االتجاه إلى أي جهة في صالة النفل في السفر على
الدابة ،وآية القبلة على وجوب االتجاه إلى الكعبة في الصالة املفروضة(،)4أو حمل الية األولى على الدعاء،
والثانية على الصالة ،أي أنه يجوز للشخص أن يتجه عند إرادته الدعاء إلى أي جهة شاء ،وأما في الصالة فالبد
من اتجاهه إلى الكعبة ،أو حمل آية ﴿ ﴾ على ما إذا تحير اإلنسان في القبلة ،ولم يهتد إليها؛ لعدم
وجود األدلة ،فإن الفقهاء ذكروا أن الشخص يختار جهة ويصلي إليها ،وبعضهم قال :يصلي إلى الجهات األربع()5

ً
وعلى كل من الرأيين يكون معنى الية باقيا(.)6
هذه آراء ثالثة ُيمكن بها دفع التعارض بين اليتين ،ومتى ما أمكن دفع التعارض انتفى القول بالنسخ ،ولهذا
تكون الية ُمحكمة ،وتكون آية القبلة ناسخة ملا ثبت بالسنة من وجوب استقبال بيت املقدس(.)7
.2

كما قال الجمهور بنسخ قوله تعالى         ﴿ :

 .1عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن الهمام األسيوطي ،تبحر في عدة علوم كالتفسير ،والحديث ،والفقه ،وغيرها
ً
ً
من العلوم ،الزم كثيرا من الشيوخ ،أما مؤلفاته فكثيرة جدا ،بلغت حوالي ثالثمائة كتاب ،توفي سنة 144ه ،ودفن بجوار خانقاة
قوصون خارج باب القرافة .ينظر :مفاكهة الخالن في حوادث الزمان ،البن طولون ()211/4؛ النور السافر عن أخبار القرن
العاشر ،البن العيدروس (ص.)10
ّ
 .2اإلتقان في علوم القرآن ( ،)21/4وعبارة ّ
السيوطي« :ومن ذلك قوله تعالى﴾     ﴿ :؛ فإنا لو تركنا ومدلول
ّ
َ
ّ
ّ
استقبال القبلة سف ًرا وال حض ًرا ،وهو خالف اإلجماعّ ،
ُ
فلما ُع ِرف سبب نزولها ُع ِلم أنـها
املصل َي ال يجب عليه
اللفظ القتض ى أن ِ
ّ
في نافلة السفر ،أو فيمن صلى باالجتهاد وبان له الخطأ ،على اختالف الروايات في ذلك».
 .3سورة البقرة ،الية.441 :
 .4ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن (.)203/4
َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
 .5جاء في "الشرح الصغير" للدردير((« :)216/4أو تحير مجت ِهد) ِبأن خ ِفيت علي ِه األ ِدلة ِلغيم أو حبس أو ونح ِو ذ ِلك أو التبست
ُ ّ َ ََ
ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َّ َ ََ ََ
ََ
ً
َ َ
صالة».
صل َوات ِلك ِل ِجهة
ات األرب ِع وصلى إليها واكتفى ِبذ ِلك ،و ِقيل :يص ِلي أربع
علي ِه( ،تخي َر) ِ :ج َهة ِمن ال ِج َه ِ
 .6ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن (.)202/4
 .7ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ()2449/1؛ مناهل العرفان في علوم القرآن (.)411/2
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 )1(﴾بآية املواريث( .)2وبعضهم قال :إن ناسخها

السنة(« :)3ال وصية لوارث»( .)4وبعضهم قال( :)5إنها منسوخة باإلجماع()6؛ ألن األمة أجمعت على عدم
وجوب الوصية للوالدين واألقربين.
ووجهتهم في ذلك :أن هذه الية تفيد وجوب الوصية للوالدين واألقربين ،ولو قلنا بعدم نسخها ألدى إعمالها
إلى زرع بذور البغض والعداوة والشحناء بين األقارب الذين حرص الشارع الحكيم على وحدتهم و ال ِتئام شملهم.
هذه هي وجهة الجمهور في القول بنسخ هذه الية(.)7
وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لم يتطرق إليها نسخ ،ودفعوا التعارض الذي ادعاه الجمهور بين اليتين
بوجوه(:)8
ُ
ً
أوال :ال منافاة بين وجوب الوصية للوالدين واألقربين وثبوت امليراث لهم؛ إذ أن الوصية عطية من حضره
املوت ،واإلرث عطية من عند هللا؛ ولهـذا يكـون الوارث قد ُجمـع له بين حظين :الوصية ،واإلرث؛ بحكم اليتين(.)9
ً
ثانيا :سلمنا وجود التعارض بين اليتين ،ولكن يصح أن تكون آية امليراث مخصصة لية الوصية؛ ألنه يفهم
ً
من آية الوصية( )10وجوبها للقربين مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين ،فلما جاءت آية امليراث أخرجت

 .1سورة البقرة ،الية.411 :
 .2وهي قوله تعالى( ﴾        ﴿ :النساء .)44 :وهو قول مالك في املوطأ ،كتاب:
َ
َ ُ َ ً َُ ُ َ
َ ُ َ َ ُ
َ
الل -ت َب َار َك
الوصية ،باب الوصية للوارث ( ،)341/2برقم ،)2221( :ونصه« :س ِمعت م ِالكا يقول ِفي ه ِذ ِه الي ِة ِإن َها منسوخة ،قول ِ
ََ َ َ
َ
َ َ ََ َ َََ
َ ََ
الل .»
اب ِ
ض ِفي ِكت ِ
وتعالى ،﴾      ﴿ :-نسخها ما نزل ِمن ِقسم ِة الفرا ِئ ِ
 .3حكاه ابن الفرس في "أحكام القرآن" ( )412/4عن بعض أهل العلم.
ً
 .4هذا الحديث جعله البخاري عنوانا لباب فقال :باب ال وصية لوارث .ينظر :صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب :ال وصية
لوارث (.)426/2
 .5حكاه ابن الفرس في كتابه "أحكام القرآن" ( )411/4عن عيس ى ابن أبان ثم قال« :وهو ضعيف».
ُ
ً
ً
 .6في طرة األصل (ل )40/وبخط مغاير لخط املؤلف تعليق هذا نصه« :جمهور العلماء على أن اإلجماع ال يكون ناسخا وال منسوخا،
وإنما الذي ذهب إلى ذلك قلة من العلماء ،ولست الن في مقام أصح الرأيين» .وانظر املسألة في :شرح العضد على مختصر ابن
الحاجب ()419/2؛ اإلحكام في أصول األحكام ()2431/1؛ املستصفى(.)94/4
 .7لعل األنسب بأوجه.
 .8ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ()446/2؛ الناسخ واملنسوخ ،البن العربي (.)41/2
 .9في ُطرة األصل (ل )40/وبخط مغاير لخط املؤلف تعليق هذا نصه« :لو َ
قلت :إن آية الوصية مجملة في الوصية وفي األقربين
ً
فكانت آية امليراث مبينة لها في األمرين معا».
 .10وهي قوله تعالى( ﴾          ﴿ :البقرة.)411 :
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القريب الوارث ،وبقي الوجوب في حق من ال يرث ،إما ألنه محجوب ،وإما ألنه من ذوي األرحام .وقد ذهب إلى
هذا التوجيه ابن جرير الطبري( )1في تفسيره(.)2
ً
ثالثا :وجوب الوصية للوالدين واألقربين خاص بمن قام به وصف من األوصاف التي تستدعي العطف،
والرحمة ،والحنان؛ كالعجز ،والفقر ،وكثرة العيال مع عدم مورد للرزق ،إلى غير ذلك من األوصاف.
هذه ثالثة أوجه ُي ُّ
رد بها على الجمهور في دعواهم وجود التعارض بين[ل ]40/اليتين.
ويبطل قولهم :إن الية منسوخة بقول الرسول« :ال وصية لوارث»()3؛ بأن هذا الحديث آحاد ،وهو ال ينسخ
به لضعفه كما ذهب إلى ذلك املحققون من العلماء(.)4
ويبطل قولهم :إنها منسوخة باإلجماع؛ بأن اإلجماع ال ينسخ وال ينسخ به كما ذهب إليه محققو العلماء(.)5
ً
هذا والذي أميل إليه أن الية محكمة ،وأن حكمها ال زال مستمرا ،ويدلنا على هذا ثبوت الترغيب فيها من
الرسول والصحابة والسلف الصالح .روي أن رسول هللا  قال ما معناه :ال يحق ألمرئ يؤمن باهلل واليوم الخر
أن يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عند رأسه(ُ .)6وروي عن الضحاك( )7أنه قال« :من مات ولم يوص لذي قرابته
فقد ختم عمله بمعصية»(.)8

مذاهب أهل األديان فيه:
اختلف في جواز النسخ ووقوعه على مذاهب إليكم بيانها:
 .1أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ،املؤرخ املفسر ،ولد في آمل طبرستان ،واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 340هُ ،عرض
عليه القضاء فامتنع .له مؤلفات منها" :تاريخ الرسل وامللوك" يعرف بتاريخ الطبري ،و"جامع البيان" في تفسير القرآن .ينظر:
وفيات األعيان ()414/1؛ طبقات املفسرين ،للداودي ()440/2؛ األعالم للزركلي (.)61/6
 .2ينظر.)441/2( :
 .3سبق تخريجه.
ً
ً
ً
 .4قال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص« :)211وأما جواز نسخ الكتاب بالحاد فجائز عقال غير واقع سمعا ،خالفا ألهل
الظاهر ،والباجي منا» .ينظر تفصيل املسألة في :املعتمد ()319/4؛ إحكام الفصول في أحكام األصول ()639/2؛ التلخيص في
أصول الفقه ()221/2؛ تشنيف املسامع ،للزركش ي ()302/2؛ اإلحكام ،لآلمدي ()2446/1؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن
الحاجب ،للسبكي (.)90/1
ً
 .5مذهب الجمهور أن اإلجماع ال ينسخ به خالفا للمعتزلة وعيس ى بن أبان .ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي (.)2410/1
 .6أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الوصية ( )4211/3بلفظ« :ما حق امرئ مسلم له ي يء يريد أن يوص ي فيه يبيت ليلتين إال
ووصيته مكتوبة عنده».
 .7الضحاك بن مزاحم الهاللي ،تابعي حدث عن ابن عباس ،وابن عمر ،وأنس بن مالك ،وسعيد بن جبير ،وغيرهم ،مات بعد املائة،
قال عنه الحافظ ابن حجر :صدوق كثير اإلرسال .ينظر :تقريب التهذيب ،البن حجر (ص.)2290
 .8جامع البيان عن تأويل آي القرآن ()446/2؛ مناهل العرفان في علوم القرآن (.)200/2
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ً
ً
ً
أوال :جائز عقال وواقع سمعا ،وهو مذهب جميع املسلمين(.)1
ً
ً
ً
ثانيا :جائز عقال وممتنع سمعا ،وهو مذهب العنانية()2من اليهود(.)3
ً
ً
ً
ثالثا :جائز عقال وواقع سمعا إال أن شريعة محمد لم تنسخ شريعة موس ى ،وهو مذهب العيسوية ()4من
اليهود(.)5
ً
ً
ً
ً
رابعا :ممتنع عقال وسمعا ،وهو مذهب الشمعونية( )6من اليهود أيضا(.)7
هذه مذاهب أربع في جواز النسخ ووقوعه ،وقد زعم بعض الكاتبين أن املذاهب خمسة( ،)8وجعل أبا مسلم
األصفهاني( )9أحد املخالفين في هذه املسألة()10؛ ولكن الحق أن أبا مسلم لم يصح عنه أنه خالف في هذا
 .1ينظر :إحكام الفصول في أحكام األصول ()212/4؛ املحصول في علم أصول الفقه ()111/2؛ لباب املحصول ،البن رشيق
()390/4؛ الفوائد شرح الزوائد ،للبناس ي (.)129/2
ُ
 .2فرقة من فرق اليهود نسبوا إلى شخص يقال له عنان بن داود ،ال يذكرون عيس ى  بسوء ،بل يقولون إنه كان من أولياء هللا
ً
وإن لم يكن نبيا ،وقد جاء لتقرير شرع موس ى  ،واإلنجيل ليس بكتاب له ،بل اإلنجيل كتاب جمعه بعض تالميذه .خالفت
هذه الفرقة سائر اليهود في السبت واألعياد ،وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد ،ويذبحون الحيوان من القفا ،وهم
ً
ُينكرون وقوع النسخ سمعا .ينظر :امللل والنحل ،للشهرستاني (.)242/4
 .3ينظر :إحكام الفصول في أحكام األصول ()212/4؛ اعتقادات فرق املسلمين واملشركين ،للرازي (ص)443؛ الفوائد شرح الزوائد
(.)129/2
ُ
 .4فرقة من فرق اليهود نسبوا إلى أبي عيس ى إسحاق بن يعقوب األصفهاني الذي كان في زمن املنصور وابتدأ دعوته في زمن آخر
ملوك بني أمية ،وهم يعترفون بنبوة محمد  إلى العرب فقط ال إلى العجم وإلى بني إسرائيل .ينظر :امللل والنحل (.)242/4
 .5ينظر :اعتقادات فرق املسلمين واملشركين (ص)443؛ الفوائد شرح الزوائد (.)121/2
ً
 .6فرقة من فرق اليهود تدعي أن الشريعة ال تكون إال واحدة ،وهي ابتدأت بموس ى وتمت به ،فلم يكن قبله شريعة إال حدودا عقلية
ً
ً
وأحكاما مصلحية ،ولم يجيزوا النسخ عقال ،وقالوا :فال يكون بعده شريعة؛ ألن النسخ في األوامر بداء ،وال يجوز البداء على هللا.
ينظر :امللل والنحل (.)442/4
 .7ينظر :الفوائد شرح الزوائد (.)121/2
ً
 .8هو الشيخ أبو النور زهير ،حيث قال في أصوله ( ...« :)60/3وبذلك تكون املذاهب في النسخ خمسة ،بيانها كالتي( :أوال) :جائز
ً
ً
ً
عقال وواقع سمعا في الشريعة الواحدة ،وبين الشرائع املختلفة ،وهو رأي جميع املسلمين ما عدا أبا مسلم األصفهاني( .ثانيا):
ً
ً
ً
جائز عقال وواقع سمعا بين الشرائع املختلفة ،وغير واقع في شريعة محمد -عليه الصالة والسالم ،-وهو رأي أبي مسلم( .ثالثا):
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
محال عقال وسمعا ،وهو رأي الشمعونية من اليهود( .رابعا) :جائز عقال وغير واقع سمعا ،وهو رأي العنانية( .خامسا) :جائز عقال
ً
وواقع سمعا ،وشريعة محمد -عليه الصالة والسالم -ليست ناسخة لشريعة موس ى ،وهو رأي العيسوية» .وقد وافقه في ذلك
الدكتور محمد شعبان إسماعيل في كتابه "نظرية النسخ في الشرائع السماوية" (ص.)23
ً ً
ً
 .9محمد بن بحر األصفهاني ،من علماء املعتزلة ومشاهيرهم ،كان كاتبا مترسال بليغا ،ولد سنة 221ه ،وأشهر كتبه" :جامع التأويل
ملحكم التنزيل" وكتابه ":الناسخ واملنسوخ" ،توفي سنة 322ه .ينظر :فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ،للبلخي (ص.)221
 .10نسب إليه القول بعدم وقوع النسخ الشيرازي في "التبصرة" (ص ،)112و"شرح اللمع" ( ،)192/4واألبناس ي في "الفوائد"
( ،)129/4وغيرهم.
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املوضوع ،وسأتكلم عن إبطال هذا الزعم بعد تحقيق املذاهب األربعة السابقة واالستدالل لها.
تحقيق املذاهب:
قلنا فيما تقدم إن املذاهب في جواز النسخ ووقوعه أربعة ،وإننا إذا دققنا النظر في هذه املذاهب فإننا نجد
ً
أن مذهب املسلمين ،والعيسوية ،والعنانية متفقة على الجواز العقلي؛ ولهذا فما يكون دليال ألحدها على الجواز
ً
ً
يكون دليال للمذهبين الخرين .كما أننا نجد مذاهب اليهود جميعها متفقة على أن شريعة محمد لم تنسخ
شريعة موس ى -عليهما الصالة والسالم ،-وبيان هذا :أن العيسوية يقولون بنسخ شريعة محمد لجميع الشرائع
سوى شريعة موس ى ،فإنها لم تنسخ ،وأما العنانية والشمعونية فهم منكرون لوقوع النسخ في الشرائع كلها سواء
ً
في شريعة موس ى أو غيرها ،فإنكارهم لنسخ شريعة موس ى متحقق في ضمن إنكارهم لوقوع النسخ عموما ،ولهذا
ً
ً
يكون دليلهم على ذلك دليال واحدا.
أدلة مجيزي النسخ:
استدل الجمهور ومن وافقهم على الجواز العقلي بأدلة كثيرة منها:
ا
ً
ً
أوال :النسخ ال يترتب على فرض وقوعه محال ،وكل ما كان كذلك فهو جائز عقال ،فالنسخ جائز عقال(.)1
أما كبرى القياس( )2فمسلمة؛ التفاق أهل العلم على جواز ما ال يلزم على وقوعه محال.
وأما صغراه( )3فيستدل عليها من وجهين:
 الوجه األول :أنه ال يجب على هللا  أن يراعي مصلحة العباد[ل ]44/في التكاليف ،بل يفعل ما يشاء،ً
ّ
معقب لحكمه ،وال راد لقضائه ،فيجوز عليه أن يقرر حكما في وقت ثم يرفعه في وقت آخر ،ويقرر
ال ِ
بدله أو ال يقرر ،حسبما تقتضيه حكمته وإرادته ،)4(﴾     ﴿ ،وهذا ما
ً
ً
ذهب إليه أهل السنة ،وال يلزم على مذهبهم أن يكون عابثا أو ظاملا ،بل أفعاله كلها ال تخلو عن فائدة
جليلة وحكمة سامية(.)5

 .1قياس حملي من الشكل األول.
 .2وهي قولهم« :النسخ ال يترتب على فرض وقوعه محال».
ً
 .3وهي قولهم« :وكل ما كان كذلك فهو جائز عقال».
 .4سورة األنبياء ،الية.23 :
 .5ينظر :التقرير والتحبير في شرح التحرير()12/3؛ تيسير التحرير ،ألمير بادشاه ()493/3؛ مرصاد اإلفهام إلى مبادىء األحكام
(.)4010/2
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-

ً
ثانيا :ذهب املعتزلة( )1إلى أنه يجب على هللا مراعاة مصالح العباد في التشريع ،وبناء على هذا املذهب فإن
ً
ً
املصالح تختلف باختالف األشخاص واألزمان ،فما يكون مصلحة لشخص في زمن قد يكون مضرة له
ً
مضرة لغيره من األشخاص في ذلك الزمن نفسهً ،
في زمن َ
آخر ،كما يكون
وبناء على هذا فإنه يجوز أن
ً
يقرر هللا حكما ثم يرفعه بناسخ؛ ألنه ال يتفق مع طبيعة األشخاص ومصالحهم ،وال يتالءم مع الزمن
الذي يعيشون فيه .هذا هو الوجه الثاني في االستدالل على صغرى القياس ،وهو مبني على وجوب فعل
الصالح واألصلح( )2على هللا -تعالى ،-وهو مذهب معتزلي كما قدمنا)3(.

ا

ثانيا :الدليل الثاني من أدلة الجمهور على الجواز العقلي قوله تعالى          ﴿ :

 ،)4(﴾   واستداللهم بهذه الية متوقف على ثالث مقدمات:
 .4توقف ثبوت قرآنيتها على النبوة.
 .2توقف ثبوت النبوة على املعجزة.
 .3إخبار النبي  بها.
إذا علمنا هذه املقدمات الثالثة ،فإنه البد لنا من فرضين ال ثالث لهما؛ فإذا قلنا :إن رسالة محمد 
متوقفة على نسخ جميع الشرائع السابقة لها ،كما هي متوقفة على ثبوت املعجزة ،فإن الية تكون دالة على
ً
الجواز والوقوع معا ،وإن قلنا :إنها غير متوقفة على نسخ الشرائع السابقة ،فإن الية تكون دالة على الجواز
العقلي ،وذلك ألنها أسلوب شرطي وهو يدل على إمكان وقوع الشرط ،وبما أن الشرط في الية لفظ النسخ
فتكون الية دالة على إمكان وقوعه ،هذا هو توجيههم في االستدالل بالية.
وقد اعترض عليهم بأن األسلوب الشرطي ال يدل على ي يء سوى صدق مالزمة الجزاء للشرط ،إذ يصح أن

 .1هم أصحاب واصل بن عطاء ،ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ،ويلقبون بالقدرية ،يقولون بخلق القرآن ،ويفرقون بين الذات
والصفات ،وال يرون الصالة خلف أحد من أهل القبلة وال الجمعة إال وراء من كان على أهوائهم ،وهم فرق .ينظر امللل والنحل
()13/4؛ اعتقادات فرق املسلمين واملشركين ،للفخر الرازي (ص)21؛ مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،لعلي األشعري
(.)232/4
 .2يريد املعتزلة بالصالح واألصلح أنه يجب على هللا -تعالى عن قولهم -رعاية مصالح العباد وفعلها لهم ،واختلفوا في وجوب األصلح
لهم ،ويقصدون باألصلح األفضل في العاجلة والعاقبة .ينظر :كتاب شرح القصيدة النونية = شرح الكافية الشافية ،ملحمد
هراس (.)234/4
 .3ينظر :أصول الفقه ،ألبي النور زهير (.)60/3
 .4سورة البقرة ،من الية.402 :
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ً
يكون الشرط مستحيال ،كقوله تعالى ،)1(﴾      ﴿ :فوجود اللهة مستحيل،
ً
وفساد السموات واألرض ممكن .ويصح أن يكون كل من الشرط والجزاء مستحيال ،مثل :إن كان الواحد نصف
ً
ً
ً
العشرة فالعشرة اثنان .ويصح أن يكون الشرط ممكنا والجزاء مستحيال ،مثل :إن كان زيد حيوانا فزيد فرس.
ً
ويصح أن يكون كل من الشرط والجزاء ممكنا ،مثل :إن تجتهد تنجح .وإذا ُعلم ما تقدم فإن األسلوب الشرطي
يكون غير متعين للداللة على اإلمكان .
ُ
وقد أجيب عن هذا االعتراض بأنه ملا كان من صور األسلوب الشرطي إمكان وقوع الشرط ،وكان سبب نزول
ً
ً
هذه الية قول اليهود :أال ترون محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ،وملا كانت الية ردا على[ل ]42/شبهتهم
ً
مؤكدا لداللتها على الوقوع ،وال أدل على الجواز من الوقوع)2(.
هذه؛ فإن سبب نزولها يكون
ا
ثالثا :أدلة الوقوع التي ثبت فيها النسخ لبعض األحكام في الشرائع املختلفة ،ومن بينها نسخ شريعة سيدنا
ً
محمد  للشرائع السابقة جميعا؛ إذ أن الوقوع يدل على الجواز بأقوى داللة.
هذه هي أدلة القائلين بالجواز العقلي ،وهي أدلة قوية ال يتطرق إليها شك.
أدلة القائلين بالوقوع:

ً
ً
استدل القائلون بوقوع النسخ سمعا على منكري ذلك -وهم الشمعونية والعنانية -بأدلة كثيرة جدا ،منها:
 .4ثبت في السفر األول من التوراة( )3أن هللا -تعالى -قال لنوح  عند خروجه من السفينة« :إني جعلت
ً
كل دابة حية مأكال لك ولذريتك ،وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ،ما خال الدم فال تأكلوه»( .)4ثم
ً
اعترف اليهود أنفسهم بأن هللا حرم كثيرا من الدواب على أصحاب الشرائع بعد نوح ،ومن بينهم موس ى
 .1سورة األنبياء ،من الية.22 :
 .2ينظر تفصيل ذلك في :اإلبهاج في شرح املنهاج ()4096/2؛ نهاية السول في شرح منهاج األصول ()299/2؛ روح املعاني ،لللوس ي
()114/4؛ لباب التأويل في معاني التنزيل ،للخازن ()11/4؛ مناهل العرفان في علوم القرآن ()411/2؛ النسخ في دراسات
األصوليين ()64/4؛ دراسات أصولية في القرآن الكريم ،للحفناوي (ص)312؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص)26؛ إتقان
البرهان في علوم القرآن ،لفضل عباس (.)20/2
َ
 .3كتاب سماوي أنزل على نبي هللا موس ى لبني إسرائيل ،حصل فيه بعد ذلك التبديل والتحريف ،واملوجود الن ينقسم إلى
ً
ُ
خمسة أسفار هي بالترتيب :التكوين ،والخروج ،والالويين ،والعدد ،والتثنية ،وأحيانا تطلق التوراة على العهد القديم كله،
و"توراة" كلمة من أصل عبري بمعنى تعاليم .ينظر :شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة واإلنجيل من التبديل ،للجويني
(ص.)34
ً
ُ
ُ
 .4نصه في التوراة« :وبارك هللا نوحا وبنيه ،وقال لهمُ :
ويرهبكم جميع حيوانات األرض،
انمو واكثروا ،واملؤوا األرض ،وسيخافكم
ً
وطيور السماءُّ ،
وكل ما يدب في األرض ،وجميع أسماك البحر؛ فهذه كلها أجعلها في أيديكم ،كل حي يدب فهو لكم طعاما كالبقول
ً
من النبات ،أعطيكم كل ي يء  ،ولكن لحما بدمه ال تأكلوا؛ ألن حياة كل حي في دمه» .سفر التكوين (اإلصحاح .)40-1/4/1
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نفسه كما جاء في السفر الثالث من توراتهم(.)1

ً
 .2جاء في التوراة :أن هللا أمر نبيه آدم بأن يزوج بناته من بنيه ،بأن يزوج توأمة هذا لآلخر( ،)2منزال اختالف
البطون منزلة اختالف األنساب ،ثم حرم هذا باتفاق أهل األديان كلها ،فهذا نسخ ال خفاء فيه(.)3
 .3ما روي في التوراة نفسها :أن هللا أمر نبيه وخليله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ثم افتداه( ،)4وال شك أن
هذا نسخ بل من أشد أنواع النسخ؛ ألنه نسخ قبل التمكن من الفعل(.)5
 .1ثبت في التوراة :أن األعمال الدنيوية كانت مباحة لليهود في يوم السبت ،ثم حرمت هذه األعمال عليهم
يوم السبت ،وأمروا باالنقطاع للعبادة ،وهذا باعتراف اليهود أنفسهم(.)6
ً
 .2ما جاء في التوراة :من أن الجمع بين األختين كان مباحا في شريعة يعقوب ،ثم حرم في شريعة موس ى
عليهما الصالة والسالم(.)7

ً
 .6ما ثبت من أن الطالق كان مشروعا في شريعة موس ى ،ثم جاءت شريعة عيس ى فحرمته إال إذا ثبت الزنا

 .1نصه في التوراة« :وأما التي يجب أن ال تأكلوها فهي :الجمل واألرنب والوبر ...والخنزير فله ظفر مشقوق ولكنه ال يجتر ،وهو ما
جعله نجسا لكم بحسب الشريعة ال تأكلوا من لحمه .»...سفر التثنية (اإلصحاح  .)40-41/1/41وينظر الدليل في :رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب ،للشوشاوي (.)162/1
 .2جاء في التوراة« :ملعون من يضاجع أخته ،ابنة أبيه ،أو ابنة أمه؛ فيقول جميع الشعب :آمين» .سفر التثنية (اإلصحاح
.)219/22/21
 .3ينظر هذا الدليل في :املعتمد ()102/4؛ مختصر ابن الحاجب ()19/2؛ كشف األسرار ،للبزدوي ()911/3؛ رفع النقاب عن
تنقيح الشهاب ()162/1؛ التقرير والتحبير ()12/3؛ تيسير التحرير ()493/3؛مسلم الثبوت ،البن عبد الشكور (.)32/2
ً
 .4جاء في التوراة« :أن هللا أمر إبراهيم بذبح ابنه ،ثم أصدر أمرا آخر ينسخ األمر السابق ،وأحل الكبش محل الولد» .سفر التكوين
(اإلصحاح .)411/21
 .5ينظر :املحصول في علم األصول ()199/2؛ شرح املحلي ()19/2؛ روضة الناظر ،البن قدامة (ص)10؛ تيسير التحرير (.)493/3
 .6جاء في التوراة« :اذكر يوم السبت وكرسه لي بعمل ما ،أنت وابنك وابنتك وعبدك وجاريتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل
أبوابك؛ ألن الرب في ستة أيام خلق السموات واألرض والبحر وجميع ما فيها ،وفي اليوم السابع استراح ،ولذلك بارك الرب في
السبت وكرسه له» .سفر الخروج (اإلصحاح  .)13-44/9/20وينظر :كشف األسرار ،للبزدوي ()911/3؛ رفع النقاب عن تنقيح
الشهاب (.)163/1
 .7إشارة إلى ما جاء في التوراة من جمع نبي هللا يعقوب  بين األختين ليئة وراحيل ابنتي خالة البان ،فقد جاء في التوراة بعد
أن ساق قصة خدمة يعقوب  لالبان سبع سنين ليتزوج راحيل فزوجه ليئة «فأجاب البان :في بالدنا تتزوج الصغرى قبل
ً
ً
الكبرى ،أكمل أسبوعا من زواجك من ليئة فأعطيك راحيل أيضا بدل سبع سنين أخرى من الخدمة عندي ،فوافق يعقوب،
وأكمل أسبوع زواجه من ليئة فأعطاه البان راحيل امرأة له» .سفر التكوين (اإلصحاح  .)21/26/21وينظر الدليل في :تنقيح
الفصول (ص.)414
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على الزوجة(.)1

َ
ً
 .1روي أن الجمع بين الحرة واأل َمة كان محرما ،وقد نسخ في شريعة إبراهيم ؛ ألنه جمع بين سارة
وهاجر(.)2
 .9أن حواء خلقت من ضلع آدم ،وقد أبيح له الزواج منها ،ثم حرم التزوج من الجزء في جميع الشرائع،
وهذا نسخ واضح(.)3
 .1ما جاء في التوراة :من أن السارق إذا سرق أربع مرات تثقب أذنه ويباع ،ثم ُحرم هذا في جميع الشرائع(.)4
 .40ما ثبت من نسخ بعض اليات القرآنية التي تدل على وقوع النسخ في الشريعة اإلسالمية.
هذه مجموعة من الحوادث تدل داللة واضحة على وقوع النسخ في الشرائع السابقة ،والشريعة اإلسالمية،
ً
ولكننا إذا نظرنا إلى هذه األدلة ،فإننا نجدها ال تنهض دليال على إبطال دعوى اليهود[ل ]43/أن شريعة محمد 
لم تنسخ شريعة موس ى ،ولهذا فإن االستدالل على ذلك يكون بإبطال دليلهم على ذلك ،وسيأتي.
ا
أدلة الشمعونية على استحالته عقال:

ً
استدل الشمعونية على دعواهم استحالة النسخ عقال بأدلة أذكر منها ما يلي:
ً
 .4لو جاز على هللا أن ينسخ حكما من األحكام التي شرعها لعباده للزم أن يكون ذلك إما لحكمة ظهرت له بعد
والعبث
خفائها ،وإما أن يكون لغير حكمة ،وكال األمرين مستحيل عليه -تعالى-؛ للزوم البداء( )5على األول،
ِ
ً
على الثاني ،وكل من البداء والعبث باطل ،فبطل ما أدى إليهما وهو جواز النسخ عقال(.)6
وإننا إذا تأملنا في هذه الشبهة فإننا نجدها واضحة البطالن من وجهين:
ّ
يجوز ثالثة أقسام
[األول] :إن جهة الترديد في استداللكم ناقصة لم تستوف أقسامها ،وبيان هذا :أن العقل ِ
وهي :إما أن يكون النسخ لحكمة يعلمها ،وإما لحكمة ال يعلمها ،وإما لغير حكمة ،ونحن نختار القسم الذي
تركتموه وهو :كون النسخ لحكمة يعلمها غير خافية عليه حتى يلزم عليها البداء.
 .1ينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن ()436/2؛ دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص.)312
 .2ينظر :رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (.)163/1
 .3ينظر :كشف األسرار ()390/3؛ النسخ في دراسات األصوليين (ص.)69
 .4ذكر بيع السارق إذا لم يكن لديه ما يعوض املسروق منه جاء في سفر الخروج (اإلصحاح  .)3/22وينظر :رفع النقاب (.)163/1
 .5البد ُاء :ظهور الرأي بعد أن لم يكن ،ومنه يقال :بدا لنا سور املدينة ،وبدا لنا األمر الفالني؛ أي :ظهر بعد خفائه ،وإليه اإلشارة
بقوله تعالى( ﴾       ﴿ :الزمر .)11 :ينظر :التعريفات ،للجرجاني (ص)62؛ التوقيف على
مهمات التعريف ،للمناوي (ص)12؛ الكليات ،للكفوي (ص)212؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)46
 .6ينظر :نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)21
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العبث يجيء إذا قلنا بوجوب
[الثاني] :سلمنا أن النسخ لغير حكمة ،ولكن ال يلزم على ذلك العبث؛ إذ ُلزوم
ِ
ُ
رعاية املصلحة في التشريع؛ ونحن ال نقول به لبنائه على مذهب فاسد فال نلزم بما نقول ببطالنه(.)1
ً
 .2لو جاز على هللا أن ينسخ حكما بعد شرعيته للزم على ذلك أحد باطلين وهما :الجهل ،وتحصيل الحاصل،
ً
وكال األمرين باطل ال يجوز على هللا -تعالى ،-فبطل ما أدى إليهما ،وهو جواز النسخ عقال(.)2
ً
الباطلي ِن على رأيهم :أن هللا إما أن يكون عاملا بأن هذا الحكم مؤقت بزمن ينتهي عنده ،وإما
وبيان حصول ِ
ً
ً
أن يكون عاملا بأن هذا الحكم مستمر إلى األبد ،فإن كان عاملا بأنه ينتهي عند وقت معين ثم نسخه ،فإنه يلزم
عليه تحصيل الحاصل؛ ألن شأن الحكم املؤقت بمدة معينة انتهاؤه عند تلك املدة بنفسه ،وال يحتاج في انتهائه
ً
إلى ورود الناسخ عليهً ،
وبناء على ذلك يكون انتهاؤه بالناسخ تحصيال للحاصل ،وهو ال يجوز على هللا  .وإن
ً
كان عاملا بأن هذا الحكم مؤبد ثم نسخه ،فإنه يلزم عليه الجهل بعلمه؛ إذ أن علمه بأنه مؤبد ينافي ورود الناسخ
عليه ،والجهل مستحيل على هللا -سبحانه .-هذه هي وجهة الشمعونية في توجيه شبهتهم.
ً
ويمكن اإلجابة على هذه الشبهة :بأننا نختار كونه عاملا بأن هذا الحكم مؤقت بوقت ينتهي عنده ،وال يلزم
من ورود الناسخ عليه تحصيل الحاصل؛ ألننا نقول إن هللا عالم بأن وقته الذي ينتهي عنده هو ورود الناسخ
عليه؛ وبذلك يبطل قولهم ،ويكون علمه بانتهائه بالناسخ مما يوجب النسخ؛ ألنه محقق ملا في علمه ال مناف له.
ً
ً
فلما كان الحكم األول غير مشروط في اللفظ ،وال مغيا فيه ،فإننا قطعا ال نعلم مداه ،وال نهايته ،فيكون
ً
ً
الناسخ مبينا لذلك ورافعا ملا ظنناه من بقائه ودوامه(.)3
ً
ً
ً
ً
حسنا ،وهذا باطل؛ ألن ُ
ُ
الحسن
الحسن قبيحا ،والقبيح
انقالب
 .3لو كان النسخ جائزا عقال للزم عن ذلك
ِ
ُ
والقبح ذاتيان في الفعل ،وما بالذات ال يتغير؛ ولهذا يبطل ما قلتموه من جواز النسخ عقال[.ل]41/
ً
ً
ً
ووجهتهم في قولهم هذا :أن األمر بالش يء يقتض ي أن يكون ذلك الش يء حسنا وطاعة ومحمودا ،والنهي عنه
ً
ً
يقتض ي كونه قبيحا ومعصية؛ ولهذا لو أمر هللا بش يء ثم نهى عنه ،أو نهى عنه ثم أمر به ،للزم انقالب الحسن
ً
ً
قبيحا ،والقبيح حسنا ،وهذا محال ال يجوز على هللا -تعالى .-هذا هو توجيه شبهتهم(.)4
 .1ينظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ()220/3؛ نجاح الطالب ،للمقبلي (ص)119؛ التقرير والتحبير ()12/3؛ دراسات
أصولية في القرآن الكريم (ص)312؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)30
 .2ينظر :نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)33
 .3ينظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ()220/3؛ بيان املختصر ()206/2؛ نجاح الطالب ،للمقبلي (ص)119؛ التقرير
والتحبير ()12/3؛ الردود والنقود ،للبابرتي ()326/4؛ دراسات أصولية في القرآن الكريم ،للحفناوي (ص)311؛ نظرية النسخ
(ص.)33
 .4يقول الشيخ مصطفى زيد« :وقد فات الشمعونية-وهم يقررون هذه الشبهة -أن مجال النسخ هو أوامر الشرع ونواهيه ،ال=
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ويمكن دفعها بما يلي:

ً
 .4هذه الشبهة مبنية على مذهب فاسد وهو التحسين والتقبيح العقليان؛ ولهذا يكون االستدالل بها باطال ال
تقوم به حجة؛ إذ أن هذا املذهب مذهب معتزلي ،ونحن ننكره ،وال نقول به ،ولهذا ال تقوم علينا الحجة به؛
ألنه يخالف مذهبنا الذي يقرر بطالن هذا املذهب(.)1
 .2سلمنا القول بالتحسين والتقبيح ،ولكننا ال نقول بأنهما من صفات الفعل الذاتية ،حتى يلزم انقالب
ً
ً
ً
ً
الحسن قبيحا والقبيح حسنا ،بل هما تابعان لتعلق أمر هللا ونهيه ،فيكون الفعل حسنا مادام مأمورا به،
ً
ً
ً
وقبيحا مادام منهيا عنه ،ولهذا تكون الجهة منفكة؛ ألن الوقت الذي يكون فيه الفعل حسنا غير الوقت
ً
ُ
الذي يكون فيه قبيحا( .)2يدلنا على أن الحسن والقبيح ليسا من صفات الفعل الذاتية اختالفهما باختالف
ً
األزمان واألحوال ،فالصوم مثال حسن في رمضان وهو مأمور به ،مع أنه معصية ومنهي عنه في يوم العيد؛
والقتل حسن في القصاص والقضاء على املجرمين ،وهو نفسه قبيح ومعصية في َ
العمد والعدوان؛ والدواء
ِ
ً
نافع وفيه مصلحة إذا كان الجسم عليال ،ومفسدة للجسد ومضرة له في حالة صحة الجسد؛ وضرب اليتيم
ً
ً
ً
ً
ُ
ُ
ُ
تعذيبا؛ والكذب ُ
ويقبح إهالكا .كل هذه املثل( )3تدلنا على أن كال من
يحس ُن إنقاذا،
ويقبح
يحسن تأديبا،
الحسن ُ
ُ
والقبح [ليسا]( )4من صفات الفعل الذاتية(.)5

=أوامر العقل ونواهيه ،وأن الشارع -جل وعال -حين يأمر بفعل هو الذي يحكم بحسنه ،وحين ينهى عن فعل آخر هو الذي
يحكم بقبحه ،فهو إذا مصدر التحسين والتقبيح ،ال العقل ،والحسن في نظره ما حسنه هو ،والقبيح ما قبحه هو ،ومعنى هذا
أن الفعل ال يوصف بالحسن قبل أن يأمر به الشارع ،وال يوصف بالقبح قبل أن ينهى الشارع عنه ،فهو يأمر بالش يء حين يكون
ً
ً
فعله حكمة وصوابا ،فيوصف هذا الش يء بالحسن ،وينهى عن الش يء نفسه حين يكون فعله منافيا للحكمة والصواب،
ً
فيوصف حينئذ بالقبح ،وهكذا نتيجة ملوقف الشارع تناوب الحسن والقبح شيئا واحدا؛ فاعتبر هذا الش يء حسنا وأمر به حين
ً
ً
كان فعله محققا للمصلحة ،واعتبر مثل هذا الش يء قبيحا ونهى عنه حين كان فعله مجافيا للمصلحة ،وبهذا بطل ما قاله
الشمعونية» .نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)34
 .1ينظر :شرح منهاج البيضاوي ،للصفهاني (.)166/4
 .2املصدر السابق.
ُ
ُ
 .3هذا من جموع الكثرة على وزن (فعل).
 .4باألصل :ليس.
َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
 .5قال الجويني في "التلخيص" (« :)160/3القبح والحسن ليسا بوصفين َر ِاجعين ِإلى ذاتي الق ِبيح والحسن ،وِإن َما يرجعان ِإلى األمر
َ
َ َ
ُ َ َ
َ
َ
َ
حسن َو ُه َو ِفي ذاته َويدرك ذ ِلك ال َوصف
بالثناء على فاعل أحدهما والذم لفاعل الثا ِني ،وأطبقت املعتزلة على أن الحسن وصف ِلل ِ
ََ
َ
َ ُ
َ َ
َ َ
عقالَ ،وكذ ِل َك القبح وصف للقبيح َراجع ِإلى ذاته ،ثم قالوا :القبح َوالتح ِريم آئالن ِإلى وصف َو ِاحدَ ،وأما الحسن َوال ُو ُجوب فال
َ َ َ
َ
َ
يرجعان إ َلى وصف َو ِاحد؛ إذ قد َثبت حسن َلي َ
ضمن أن الحسن َوال ُو ُجوب وصفان راجعان ِإلى
س ِب َو ِاجب .ومحصول قولهم يت
ِ
ِ
َ
ذات ال َو ِاجب» .وينظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ()220/3؛ الردود والنقود ،للبابرتي ()326/4؛ دراسات أصولية=
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ّ
أدلة منكري وقوع النسخ:
استدل اليهود على دعواهم عدم وقوع النسخ بأدلة منها:
ُ
لو نسخت شريعة موس ى لبطل قوله « :هذه شريعة مؤبدة مادامت السماوات واألرض»( ،)1لكن التالي
ً
باطل؛ لثبوت هذا بالتواتر في التوراة التي الزالت محفوظة بأيدينا ،فبطل قولكم :إن النسخ واقع سمعا.
دليل املالزمة :إن القول بوقوع النسخ يؤدي إلى اجتماع الضدين()2؛ ألن قول موس ي« هذه شريعة
مؤبدة» يدل على ثبوتها وعدم زوالها ،والقول بالنسخ يدل على زوالها وعدم ثبوتها ،وكون الش يء ثابتا غير ثابت
محال.

ً
ً
وأما دليل االستثنائية :فإن هذا قول رسول فيكون صدقا وحقا؛ الستحالة الكذب على األنبياء.
ُ
هذه هي شبهة اليهود التي استدلوا بها على عدم وقوع النسخ ،وقد أبطلها العلماء بوجوه كثيرة منها:
ً
أوال :أن هذا الدليل أخص من الدعوى ،والدليل إذا كان أخص من الدعوى ال ينتج املطلوب .وبيان هذا :أن
اليهود ّيدعون عدم وقوع النسخ في جميع الشرائع ،وأقص ى ما يفيده دليلهم :عدم نسخ شريعة موس ى ؛

ولهذا فإن هذا الدليل ال يصلح للشمعونية و العنانية فيما عدا شريعة موس ى [.ل]42/

ً
ثانيا :سلمنا أن هذا الدليل يعم جميع مدعاهم ،لكن قولهم :إن هذا قول موس ى  ،ودعواهم نقله إليهم
ً
تواترا وحفظهم للتوراة في محل املنع؛ ألن األدلة متضافرة على أن التوراة كما أنزلت على موس ى  لم يعد لها
ً
وجود ،وأن ما بأيديهم اليوم ما هو إال مجموعة من األقوال جمعوها من هنا وهناك ،وادعوا أن عزيرا ألهمها(،)3
وهي في الحقيقة محرفة مبدلة تحمل من الخرافات واملهازل ما ُينزه عن قولها من أوتي مثقال ذرة من العقل،
َ
ً
ً
أحكم الحاكمين ،أو رسول رب العاملين ،وسأضع بين أيديكم بعضا منها لنتبين مبلغ ادعائهم الزائف:
فضال عن ِ
ُ
 .4اختالف نسخ التوراة التي بأيدي اليهود في الزيادة في عمر الدنيا ،فبعضها فيها زيادة ألف سنة ،وبعضها فيها
زيادة ألف وثالثمائة ،وال شك أن هذا مظهر من مظاهر التحريف والتبديل؛ إذ أن مقتض ى أن التوراة منزل
ً
من عند هللا أال يوجد فيه اختالف في نسخه ،كما هو الشأن في الكتب السماوية؛ فالقرآن مثال جميع نسخه
=في القرآن الكريم (ص)312؛ النسخ في دراسات األصوليين (ص)13؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص.)32
 .1جاء في سفر إشيعا (اإلصحاح « :)911/9/10أما حكمة إلهنا فتبقى إلى األبد» ،وهي من أشهر العبارات التي ُيستدل بها على
األبدية املزعومة لشريعة التوراة .ينظر :مرصاد اإلفهام (.)4012/2
 .2الضدان :صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما وقد يرتفعان ،كالوجوب والتحريم .ينظر:
التعريفات ،للجرجاني (ص)411؛ جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،للحمدي (.)491/2
 .3ينظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( )220/3بحاشية الجيزاوي؛ كشف األسرار عن أصول البزدوي ،للبخاري
()212/3؛ التقرير والتحبير ()29/4؛ تيسير التحرير (.)491/3
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متفقة ال يوجد فيها تخالف ،فالنسخة التي في الصين هي النسخة التي في الحجاز ،وأما كون الكتاب الواحد
تختلف نسخه فهذا أمر يدل -وال شك -على أنه تطرق إليه التحريف والتغيير ُوب ِّدلت نصوصه(.)1
 .2جاء في توراتهم التي ادعوا لها الحفظ :أن هللا ندم على إرسال الطوفان ،وأساءه ذلك ،وبكى حتى رمدت
ً ً
عيناه ،تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا(.)2
ً
الخمر حتى ِث َ
َ
مل ،وذهب عقله ،وزنى بابنتيه(.)3
شرب

نوحا
 .3جاء فيها :أن
ِ
 .1ومنها :أن هارون  هو الذي صنع العجل وأمر بني إسرائيل بعبادته من دون هللا (.)4
إلى غير ذلك من الخرافات واألكاذيب الزائفة التي ال تتالءم وجالل هللا ،وعصمة األنبياء -عليهم الصالة
والسالم -الذين اصطفاهم هللا لرسالته فكانوا مصدر خير ورحمة لبني اإلنسان.

ً
وإننا إذا نظرنا إلى هذه الخرافات السخيفة التي توجد في التوراة فإننا نؤمن إيمانا ال يقبل الشك بأن التوراة
ُ
التي أنزلت على موس ى  قد ُحرفت وغيرت ،وأن ما بيد اليهود اليوم ما هي إال من نسج خيالهم وادعاءاتهم
الزائفة.
ومما يؤيد قولنا هذا :إجماع املؤرخين على أن بختنصر( )5أحرق جميع نسخ التوراة( ،)6وإجماعهم على أن
بني إسرائيل -وهم حملة التوراة -قد ارتدوا عدة مرات ،وقتلوا أنبياءهم؛ وإذا ساغ لهم قتل األنبياء أفال يصح
تحريفهم للتوراة .ولو كانت التوراة في أيديهم محفوظة غير محرفة ،وفيها أن شريعة محمد  لم تنسخ شريعة
ً
موس ى  ،أي ثبت فيها النص الذي قالوه« :هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات واألرض»؛ لعارضوا محمدا
-عليه السالم -بذلك ،ولو عارضوه لحجوه؛ لكنهم لم يعارضوه فلم يحجوه فلم تكن ثابتة ،بل الثابت أن

 .1ينظر :التقرير والتحبير ()29/4؛ تيسير التحرير ()11/3؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص)30؛ النسخ في القرآن الكريم
(ص.)13
 .2ينظر :شرح مختصر روضة الناظر ()61/4؛ النسخ في القرآن الكريم (ص.)13
 .3ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور ()231/2؛ النسخ في القرآن الكريم (ص.)13
 .4ينظر :التحرير والتنوير ()294/46؛ الكفاية في التفسير باملأثور والرواية ،لعبد خضر ()290/2؛ النسخ في القرآن الكريم
(ص.)13
" .5بختنصر" االسم الذي أطلقه مؤرخو العرب على امللك "نابور سانزار الثاني" ،آخر ملوك بابل وآشور في العراق ،تولى امللك
عام 602ق.م ،اشتهر بحرب اإلبادة التي شنها على اليهود اإلسرائيليين ،فاستولى على بيت املقدس سنة 211ق.م ،وأسر ملك
اليهود وأخذه معه إلى بابل ووضع عليهم حاكما .ينظر :تاريخ األمم وامللوك ،للطبري ()290/4؛ القاموس اإلسالمي ،ألحمد عطية
(.)292/4
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
 .6جاء في "البداية والنهاية" (ِ « :)90 /3إن التوراة انقطع توات ُرها ِفي زم ِن بختنص َر ،ولم يبق من يحفظها ِإال العزي ُر».
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أحبارهم سارعوا إلى اإليمان به وتصديقه ،كما هو الثابت في التواريخ املشهورة(.)1
وبإبطال هذه الشبهة التي استدل بها اليهود على أن رسالة محمد  لم تنسخ شريعة موس ى  يتم
للجمهور دعوى وقوع النسخ في جميع الشرائع ،كما تم لهم االستدالل على جوازه العقلي؛ وبذلك يكون النسخ
ً
ً
ً ً
جائزا عقال وواقعا سمعا ،وال ينكره إال جاحد معاند[.ل]46/

دفاع عن أبي مسلم:
ً
ووفاء بالوعد أقول:
َو َعدنا فيما تقدم بإبطال الزعم الذي يقول :إن أبا مسلم من املخالفين في هذا املوضوع،
اختلف النقل عن أبي مسلم في هذه املسألة( :)2فزعم بعضهم أنه ينكر النسخ بين الشرائع املختلفة ،وزعم
بعضهم أنه ينكره في الشريعة الواحدة ،وزعم بعضهم أنه ينكره في بعض القرآن()3؛ هذه مزاعم ثالثة ألصقت
ً ً
بأبي مسلم( ،)4وإليكم إدحاضها أوال فأوال:
أما قولهم :إن أبا مسلم ُينكر وقوع النسخ بين الشرائع املختلفة ،فيدفعه أن أبا مسلم رجل عالم عرف
بفضله وعلمه ،وحصافة( )5رأيه ،ال يمكن أن يخالف إجماع األمة على أن شريعة محمد -عليه الصالة والسالم-
ناسخة لجميع الشرائع السابقة ،وهو يقرأ قوله تعالى:

  
﴿    

 ،)6(﴾وقوله)7(﴾     ﴿ :؛ ألن هذه املخالفة تؤدي إلى الكفر إن كان
ً
ُيريد أن أحكام الشرائع السابقة ال تزال ُمتعبدا بها ،ولكننا ننزه أبا مسلم العالم الفاضل عن ارتكاب مثل هذه
الجريمة الشنعاء.

 .1ينظر :نهاية الوصول في دراية األصول ()2210/6؛ الفائق ،للرموي ()62/2؛ اإلشارات اإللهية إلى املباحث األصولية ،للطوفي
()62/4؛ تيسير التحرير ()491/3؛ النسخ في القرآن الكريم (ص)13؛ نظرية النسخ (ص.)32
 .2ينظر في ذلك :شرح املحلي على جمع الجوامع ()432/2؛ العدة ()110/2؛ اإلبهاج شرح املنهاج ()211/2؛ أصول السرخس ي
()26/2؛ كشف األسرار ()236/3؛ اإلحكام في أصول األحكام ()2033/1؛ التبصرة (ص.)224
 .3هذا ما رجحه الشيخ مصفى زيد في كتابه "النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية" ( ،)212/2فقال« :نستطيع
أن نرجح أن أبا مسلم كان يرى أن القرآن ال ناسخ فيه وال منسوخ ،وأن هذا كان مذهبه في النسخ».
ً
ً
ً
ُ .4
اختلف في تحرير رأي أبي مسلم األصفهاني بين منع جوازه في القرآن ،وبين منعه سمعا ال عقال ،وبين تجويزه سمعا ولكنه ما
وقع .ينظر :تحفة املسؤول ،للرهوني (.)316/3
َ ََ ً
َ ُ َ
 .5جاء في "القاموس املحيط" (ص« :)900حصف :استحكم عقله» ،وجاء في "املعجم الوجيز" (ص« :)422حصف الش يء حصافة:
ً
َ ُ َ
صف فالن :استحكم عقله وجاد رأيه» .مادة( :ح ص ف)
كان محكما ال خلل فيه ،ويقال :ح
 .6سورة األعراف ،من الية.421 :
 .7سورة آل عمران ،من الية.11 :
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وأما زعمهم :أن أبا مسلم ينكر النسخ في الشريعة الواحدة ،فيدفعه أن أبا مسلم رجل عالم بأحكام الشريعة
اإلسالمية التي ثبت فيها نسخ القبلة من بيت املقدس إلى الكعبة بعد أن حولت إليه في أول عهد اإلسالم ،وهذا
نسخ مرتين ال يمكن أن ينكره أبو مسلم ،كما ثبت فيها أن نكاح املتعة ُأحل عدة مراتُ ،
وحرم ،وانتهى آخر أمره
ِ
إلى التحريم.
وأما الزعم الثالث من إنكار أبي مسلم لنسخ بعض آيات القرآن فالتحقيق عنه أن خالفه فيه لجمهور
العلماء خالف لفظي؛ ألن أبا مسلم يفر من اسم النسخ القترانه بالبداء ،والتحسين والتقبيح العقليين ،والعبث
ً
ً
غالبا ،ويسمى ما انتهى العمل به تخصيصا ،فأبو مسلم قد سوى بين املغيا في علم هللا -سبحانه -واملغيا في
ً
ً
اللفظ ،فيكون مخالفا للجمهور في التسمية فقط ،وموافقا لهم في نفس األمر والواقع ،وتكون الشرائع السابقة
عنده مغياة بظهور شريعة سيدنا محمد .)1(
وهذا التحقيق هو الذي أميل إليه وأرتضيه ،وتطمئن إليه نفس ي؛ ألن التشنيع الزائف على العلماء األجالء
أمثال أبي مسلم األصفهاني مع إمكان توجيه رأيهم ال يقره منطق وال دين(.)2
ً
ً
ً
وادعاء مع أنه منه براء ،داعيا العلي القدير
وإني ألختم بحثي في هذه السنة بتبرئة أبي مسلم مما رمي به زيفا
أن ينفعني ببركة العلماء األجالء ،وأن يوفقني ملا فيه خيري( )3الدنيا والخرةّ ،
وصل اللهم على سيدنا محمد ،وعلى
ِ
آله ،وصحبه.

 .1قال ابن السبكي -بعد أن ذكر أنه اطلع على تفسير أبي مسلم« :-اإلنصاف أن الخالف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ،وذلك
ً
أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم هللا -تعالى -كما هو مغيا باللفظ ،ويسمي الجميع تخصيصا ،وال فرق عنده بين أن يقول:
﴿( ﴾   البقرة ،)496 :وأن يقول :صوموا مطلقا ،وعلمه محيط بأنه سينزل :ال تصوموا وقت الليل،
والجماعة يجعلون األول تخصيصا ،والثاني نسخا» .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (.)11/1
 .2ينظر :مناهل العرفان ()464/2؛ نظرية النسخ في الشرائع السماوية (ص)39؛ النسخ في القرآن الكريم بين اإلقرار واإلنكار
(ص.)464
َ
ّ
 .3كذا في األصل ،والصواب :خي َرا؛ باأللف.
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النتائج والتوصيات
وفي خاتمة هذا البحث أدون ههنا أهم النتائج املستخلصة منه ،متبوعة بالتوصيات:
ً
في هذا السفر موضوع النسخ من بعض جوانبه ،مرتبا له حسب الطريقة التي تقدمت.
 تناول الشيخأن بعض الكاتبين َو ِه َم -شططا -أن جعل لفظ النسخ حقيقة في اإلزالة واإلبطال مما
 ذكر الشيخيالئم مذهب الجمهور القائلين بجواز النسخ ببدل وبغير بدل ،ولكن هذا الزعم لم يوافق محال؛ ألن
ُ
املحققين من العلماء ذهبوا إلى أنه ال تشترط العالقة وال املناسبة بين املعنى الشرعي واللغوي البتة.
 -نبه الشيخ

على تسرب الخطأ للمتأخرين في فهم كالم املتقدمين ،ثم ذكر بعض اليات املوضحة

ً
لذلك ،منبها على األسباب التي أدت بهم إلى ذلك.
ً
وأخيرا أقول:

ينبغي توجيه الطالب والباحثين إلى كتب تراث أسالفنا؛ الستخراج ما دونه أربابها من الجواهر والفوائد التي
ال زالت مغمورة في ثناياها.
ّ
ّ
ً
ً
وسلم على ّ
سيدنا ّ
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد هلل ّأوال وآخرا ،وصلى هللا
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.
 .4اإلبهاج في شرح املنهاج ،لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت126:ه) ،تحقيق :شعبان إسماعيل ،دار ابن
حزم ،ط :الثانية4132 ،ه2004/م.
 .2إتقان البرهان في علوم القرآن ،لفضل حسن عباس ،دار الفرقان ،ط:األولى4111 ،م.
 .3اإلتقان في علوم القران ،لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 144:ه) ،ط :دار الفكر.
 .1إحكام الفصول في أحكام األصول ،للقاض ي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ،)111:تحقيق :عمران
علي العربي ،دار ابن حزم ،بيروت /لبنان ،ط :األولى 4130ه2001 /م.
 .2أحكام القران ،البن الفرس ،تحقيق :طه سريح ،دار ابن حزم2006 ،م.
 .6اإلحكام في أصول األحكام ،لسيف الدين أبو الحسن علي المدي (ت 634:ه) ،تحقيق :عبد هللا الشهراني
وآخرين ،جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية ،ط :األولى2042 ،م.
 .1اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ،للجويني ،تحقيق :محمد يوسف ،مطبعة السعادة ،مصر
4120م.
 .9أسباب اختالف الفقهاء ،لعبد هللا التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط :الثالثة4119 ،م.
 .1االستيعاب في معرفة األصحاب ،البن عبد البر (ت163:ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى،
4142ه4112 ،م.
 .40اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت 922:ه) ،تحقيق :محمد البجاوي ،دار
الجيل ،بيروت ،ط :األولى4142 ،ه.
 .44األصل الجامع إليضاح الدرر املنظومة في سلك جمع الجوامع ،للسيناوني ،مطبعة النهضة ،تونس،
4129م.
 .42أصول الجصاص= أصول الفقه ،املسمى( :الفصول في األصول) ألبي بكر الرازي الجصاص (ت310:ه)،
تحقيق :عجيل النشمي ،وزارة األوقاف الكويتية ،ط :األولى4192 ،م.
 .43أصول الدين ،للبغدادي ،املطبعة التركية باستنابول4316 ،ه.
 .41أصول السرخس ي ،ألبي بكر محمد بن أحمد السرخس ي (ت110:ه) ،تعليق :أبو الوفاء األفغاني ،دار
املعرفة.
 .42أصول الفقه ،ألبي النور زهير ،اعتنى به :سالم أبو عاص ي  ،دار البصائر ،القاهرة ،ط :األولى 2001،م.
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 .46االعتبار في الناسخ واملنسوخ في الحديث ،ألبي بكر محمد الحازمي (ت219:ه) ،تحقيق :أحمد طنطاوي،
نشر :دار ابن حزم ،بيروت /لبنان ،ط :األولى4122 ،ه.
 .41اعتقادات فرق املسلمين واملشركين ،لفخر الدين الرازي (ت606:ه) ،تحقيق :محمد املعتصم باهلل ،دار
الكتاب العربي ،بيروت /لبنان ،ط :األولى4101 ،ه.
 .49األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربين واملستشرقين ،لخير الدين الزركلي
(ت4361:ه) ،دار العلم للماليين ،ط :الخامسة عشر2002 ،م.
 .41اإليضاح لناسخ القرآن و منسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب
(ت131:ه) ،تحقيق :أحمد حسن فرحات ،نشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،ط:
الثانية4144 ،ه.
 .20البحر املحيط في أصول الفقه ،لبدر الدين محمد بن بهادر الزركش ي (ت111:ه) ،وزارة األوقاف،
الكويت4143 ،ه.
 .24البداية والنهاية في التاريخ ،إلسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 111 :ه) ،ط :دار هجر.
 .22التبصرة في أصول الفقه ،إلبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي (ت116:ه) ،شرحه
وحققه :محمد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق4103 ،ه.
 .23تشنيف املسامع بجمع الجوامع ،لبدر الدين الزركش ي (ت111:ه) ،تحقيق :عبد هللا ربيع ،سيد عبد
العزيز ،مؤسسة قرطبة ،ط :الثانية4111 ،م.
 .21التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني (ت946:ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى4303 ،ه.
 .22تعليل األحكام "عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطورها في عصور االجتهاد والتقليد" ،ملحمد مصطفى
شلبي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط :الثانية4194 ،م.
 .26تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت111:ه) تحقيق :سامي سالمة ،دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية4120 ،ه4111 /م.
 .21تقريب التهذيب ،البن حجر (ت 922:ه) ،تقديم :محمد عوامة ،دار الرشيد ،ط :الرابعة4142 ،ه/
4113م.
 .29التقرير والتحبير في علم األصول ،البن أمير الحاج (ت911:ه) ،ط :دار الفكر4141،ه4116 ،م.
 .21تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ،ألبي زيد عبيد هللا بن عمر الدبوس ي (ت130:ه) ،تحقيق :عبد
الرحيم يعقوب ،الرشد ،ط :األولى2001 ،م.
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 .30التلخيص في أصول الفقه ،إلمام الحرمين الجو يني (ت119:ه) تحقيق :عبد هللا النيبالي ،وشبير العمري،
دار البشائر اإلسالمية ،ط :الثانية2001 /4129 ،م.
 .34التمهيد ،ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت240:ه) ،تحقيق :مفيد أبو عميشة ،محمد
إبراهيم ،مكتب البحث العلمي بجامعة أم القرى ،ط :األولى4106 ،ه.
 .32التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين املناوي (ت4034:ه) ،دار عالم الكتب ،ط :األولى4110 ،م.
 .33جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ملحمد بن جرير الطبري (ت ،)340:تحقيق :أحمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،ط :األولى4120 ،ه2000 /م.
 .31جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،لعبد رب النبي األحمدي ،دار الكتب العلمية2000 ،م.
 .32الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي (ت614:ه) ،دار الكتب املصرية ،القاهرة،
تحقيق :أحمد البردوني ،وإبراهيم اطفيش ،ط :الثانية4391 ،ه.
 .36الجامعة األسمرية أسس وجذور ،ملصطفى بن رابعة ،بحث منشور بمجلة الجامعة األسمرية ،العدد:
األول ،سنة 2003م.
 .31حجية السنة ،لعبد الغني عبد الخالق (ت4103:ه) ،دار الوفاء ،املنصورة.
 .39الحدود في األصول ،ألبي الوليد الباجي (ت111:ه) ،تحقيق :نزيه حماد ،نشر :دار الفاق العربية،
القاهرة /مصر ،ط :األولى4120 ،ه.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .31ديوان ّ
للمتنبي أبي الط ّيب أحمد بن الحسين الجعفي (ت321:ه) ،دار بيروت للطباعة والنشر،
املتنبي،

بيروت4103 ،ه4193 /م.
 .10رسالة في مسألة تعارض االحتماالت العشرة املخلة بالفهم في التخاطب ،لشهاب الدين القرافي
(ت691:ه) ،تحقيق :أشرف كنانة ،األثرية للطباعة والنشر ،ط :األولى4133 ،ه.
 .14الرسالة ،لإلمام الشافعي (ت201:ه) ،تحقيق :أحمد شاكر ،نشر :مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
القاهرة /مصر4329 ،ه.
 .12رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت114:ه) ،تحقيق :عادل عبد
املوجود ،وعلي معوض ،نشر :عالم الكتب ،بيروت /لبنان ،ط :األولى4141 ،ه.
 .13السنن الكبرى ألبي بكر أحمد البيهقي (ت129:ه) ،نشر دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن،
الهند ،ط :األولى4311 ،ه.
 .11شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن العماد الحنبلي (ت4091:ه) ،نشر :مكتبة القدس ي /القاهرة،
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مصر4320 ،ه.
 .12شرح أصول البزدوي= كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعبد العزيز البخاري (ت130:ه)،
ط :الصدف كراي ي.
 .16شرح العضد على ابن الحاجب ،لعضد الدين اإليجي (ت126:ه) ،تحقيق :شعبان إسماعيل ،الكليات
األزهرية4103 ،ه4193 /م.
 .11شرح القصيدة النونية = شرح الكافية الشافية ،ملحمد خليل هراس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط:
الثانية4142 ،ه.
 .19شرح الكوكب املنير ،البن النجار (ت192:ه) ،تحقيق :محمد الزحيلي ،العبيكان ،ط :الثالثة2001 ،م.
 .11شرح اللمع ،ألبي إسحاق الشيرازي (ت116:ه) ،تحقيق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب.
 .20شرح تنقيح الفصول ،للقرافي (ت691:ه) ،ط :دار الفكر2040 ،م.
 .24شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة واإلنجيل من التبديل ،إلمام الحرمين الجويني (ت119:ه) ،تحقيق:
أحمد حجازي السقا ،نشر :املكتبة األزهرية للتراث ،القاهرة /مصر ،ط :الثالثة4101 ،ه.
 .22الشيخ العالمة عبد السالم أبو ناجي وجهوده في أصول الفقه ،لعلي فريو ،بحت منشور ضمن أعمال
املؤتمر العلمي األول لكلية علوم الشريعة حول املدرسة املالكية في الغرب اإلسالمي (جذورها  -تراثها -
أعالمها) الخمس 6-1 ،فبراير 2041م .
 .23الشيخ الهادي بن سعود "نظرات في سيرته وأطوار حياته" ،د .عبد السالم سعود ،العدد املزدوج ()46 /42
2041م.
 .21صحيح البخاري = الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأيامه ،ألبي عبد هللا
محمد بن إسماعيل البخاري (ت226:ه) ،تحقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،واليمامة ،دمشق،
ط :الثالثة4191 ،م.
 .22صحيح مسلم = الجامع الصحيح ،ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت264:ه) ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية4121 ،ه.
 .26طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي (ت114:ه) ،تحقيق :محمود الطناحي ،وعبد الفتاح الحلو ،عيس ى
البابي الحلبي4393 ،ه4161 /م.
 .21طبقات الشافعية ،لإلسنوي (ت112:ه) ،تحقيق :عبد هللا الجبوري ،اإلرشاد ،بغداد ،ط :األولى،
4312ه /ـ4112م.
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 .29طبقات املفسرين ،ملحمد بن علي الداودي (ت112:ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى4103 ،ه.
 .21العدة ،ملحمد بن الحسين أبو يعلى الفراء (ت129:ه) ،تحقيق :أحمد املباركي  ،مؤسسة الرسالة ،ط:
الثانية4110 ،م.
 .60الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،لولي الدين أبي زرعة العراقي (ت926:ه) ،مكتبة قرطبة ،الناشر:
الفاروق الحديثة ،ط :األولى4120 ،ه.
 .64فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ،ألبي القاسم البلخي املعتزلي (ت341:ه) ،والقاض ي عبد الجبــار املعتزلي
(ت142:ه) ،والحــاكم الجشمي املعتزلي (ت111:ه) ،تحقيق :فؤاد سيد ،الدار التونسية ،تونس4313 ،ه.
 .62الفوائد شرح الزوائد ،لبرهان الدين إبراهيم األبناس ي (ت902:ه) ،تحقيق :عبد العزيز العويد ،التدمرية،
ط :األولى2044 ،م .
 .63قالئد املرجان في الناسخ واملنسوخ من القرآن ،ملرعي بن يوسف الكرمي (ت4033:ه) ،تحقيق :محمد
غرايبه ،ومحمد الزغلول ،نشر :دار الفرقان ،عمان /األردن ،ط :األولى4124 ،ه.
 .61الكليات ،ألبي البقاء أيوب بن موس ى الكفوي (ت4011:ه) ،تحقيق :عدنان درويش ،ط :الرسالة،
4119م.
 .62لباب املحصول في علم األصول ،البن رشيق املالكي (632ه) ،تحقيق :محمد غزالي جابي ،دار البحوث
والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ،دبي ،ط:األولى4122 ،ه2004 /م.
 .66لسان العرب ،البن منظور (ت144:ه) ،دار صادر ،بيروت ،ط :األولى2000 ،م.
 .61املحصول في علم األصول ،للرازي (ت606:ه) ،تحقيق :طه جابر العلواني ،دار السالم ،ط :األولى2044 ،م.
 .69املختار من أسماء وأعالم طرابلس الغرب ،سالم شالبي ،منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة
واإلعالم ،طرابلس الغرب2006 ،م.
 .61مرصاد اإلفهام إلى مبادئ األحكام ،لناصر الدين البيضاوي (ت614:ه) تحقيق :حسن بن عبد الرحمن،
دار الضياء ،الكويت ،ط :األولى4136 ،ه2042 ،م.
 .10املستصفى من علم األصول ،للغزالي (ت202:ه) ،تحقيق :محمد األشقر ،ط :مؤسسة الرسالة ،ط :األولى،
2040م.
 .14املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ ،لجمال الدين ابن الجوزي (ت211:ه) ،تحقيق:
حاتم الضامن ،نشر :جامعة بغداد ،العراق4144 ،ه.
 .12املعتمد في أصول الفقه ،ألبي الحسين البصري (ت136:ه) ،تحقيق :محمد حميد هللا  ،املعهد العلمي
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الفرنس ي4161 ،م.
 .13مفاكهة الخالن في حوادث الزمان ،البن طولون (ت123:ه) ،حققه :محمد مصطفى ،دار إحياء الكتب
العربية ،عيس ى البابي الحلبي وشركاؤه4394 ،ه4162 /م.
 .11مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،لعلي األشعري ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،النهضة
مصر ،ط :الثانية.
 .12امللل والنحل ،ملحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت219:ه) ،ط :البابي الحلبي4391 ،ه.
 .16مناقب علماء مسالتة األخيار وطيب سيرهم من األخبار ،لنصرالدين العربي "قيد الطباعة".
 .11مناهج العقول = شرح البدخش ي ،ملحمد بن الحسن البدخش ي (ت122:ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت/
لبنان ،ط :األولى 4102،ه4191 ،م .
 .19مناهل العرفان في علوم القرآن ،ملحمد عبد العظيم الزرقاني ،تحقيق :فؤاد زمرلي ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،ط:األولى4142 ،ه.
 .11منصور أبو زبيدة حياته وفتاواه ،رسالة ماجستير بجامعة املرقب ،كلية الداب ،إعداد :علي عبد هللا
ديهوم ،نوقشت بتاريخ2001 /42 /30 :م.
 .90منهاج الوصول ،لعبد هللا بن عمر البيضاوي (ت692:ه) ،تحقيق :سليم شبعانيه ،دار دانية ،دمشق ،ط:
األولى4191 ،م.
 .94املوافقات في أصول الفقه ،ألبي إسحاق إبراهيم بن موس ى الشاطبي (ت110:ه) ،نشر املكتبة التجارية
الكبرى ،القاهرة.
 .92املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس (ت411:ه) ،تحقيق :بشار عواد ،دار الغرب  ،ط :األولى4116 ،م.
 .93املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس (ت411:ه) ،تحقيق :األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ،ط :األولى،
2001م.
 .91ناسخ الحديث ومنسوخه ،ألبي بكر أحمد األثرم (ت260:ه) ،تحقيق :عبد هللا املنصور ،نشر :املؤلف،
الرياض /السعودية ،ط :األولى4120 ،ه.
 .92ناسخ الحديث ومنسوخه ،ألبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين (ت329:ه) ،تحقيق :الصادق الغرياني،
نشر :دار الحكمة ،طرابلس /ليبيا ،ط :الثانية4116 ،م.
 .96ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ،لشرف الدين هبة هللا ابن البازي (ت139:ه) ،تحقيق :حاتم الضامن،
نشر :جامعة بغداد ،العراق4144 ،ه.
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 .91الناسخ واملنسوخ في كتاب هللا  واختالف العلماء في ذلك ،ألبي جعفر أحمد النحاس (ت339:ه)،
تحقيق :سليمان الالحم ،نشر :دار العاصمة ،الرياض /السعودية ،ط :األولى4130 ،ه.
 .99الناسخ واملنسوخ ،ألبي بكر محمد ابن العربى (ت ،)213:تحقيق :عبد الكبير العلوي ،نشر وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الرباط /املغرب4109 ،ه.
 .91النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية ،ملصطفى زيد ،دار الوفاء للطباعة ،ط:الثالثة،
4109ه4191 /م.
 .10النسخ في دراسات األصوليين (دراسة مقارنة) ،نادية شريف العمري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط:
األولى4102 ،ه4192 /م.
 .14نشر البنود على مراقي السعود ،لسيدي عبد هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت4230:ه) ،اعتنى به:
عدنان زهار ،املكتبة العصرية ،ط :األولى4132 ،ه.
 .12نظرة عامة في حياة الشيخ عمر الجنزوري ،لفرج سويعد ،بحث منشور بمجلة كلية الدعوة اإلسالمية،
العدد الخامس عشر4119 ،م.
 .13نظرية النسخ في الشرائع السماوية ،شعبان محمد إسماعيل ،دار السالم ،القاهرة ،ط :األولى4109 ،ه/
4199م.
 .11نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول لإلسنوي (ت112:ه) ،تحقيق :شعبان إسماعيل ،
دار ابن حزم ،ط :األولى4111 ،م.
 .12النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،البن العيدروس عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا الحسيني
الحضرمي اليمني الهندي (ت119:ه) ،تحقيق :أحمد حالو ،ومحمود األرنؤوط ،وأكرم البوي ي ،دار
صادر ،بيروت،ط :األولى2004 ،م.
 .16ورقات مطوية في تراجم أعالم املسابقة القرآنية ،لخالد محمد بن سعيدان ،دار الكاتب ،طرابلس
الغرب ،ط :األولى2041 ،م.
 .11الوصف املناسب لشرع الحكم ،ألحمد الشنقيطي ،ط :مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي،
الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة4142 ،ه .
 .19الوصول إلى األصول البن برهان البغدادي (ت249:ه) تحقيق :عبد الحميد أبو زنيد ،نشر :مكتبة
املعارف ،الرياض /السعودية ،ط :األولى4103 ،ه.
 .11الوفيات ،ألبي العباس أحمد الشهير بـ"ابن قنفذ" (ت901:ه) ،تحقيق :عادل نويهض ،منشورات :دار
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الفاق الجديدة ،بيروت ،ط :الرابعة4103 ،ه4193 /م.
 .400وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألحمد بن محمد بن خلكان (ت694:ه) ،تحقيق :إحسان عباس،
دار صادر ،بيروت4141 ،ه.
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ت
رشوط النّش وضوابطه

الرابع
العدد ّ

ّ
ا
ّأوال :رؤية املجلة واهتماماتها:
ّ
ّ
ّ
الشريعة بنشر البحوث ّ
ّ
ّ
العلمية املحكمة في مجاالت العلوم
والدراسات
العلمية لعلوم
تعنى املجلة
ّ
ّ
النشر -على ّ
العربية .وتحرص هيئة ّ
ّ
ّ
تحقق شروط البحث
التحرير -من خالل إجراءات
الشرعية باللغة

ّ
ّ
واملوضوعية ،وغير
العلمي في األعمال املنشورة ،وذلك من حيث :وضوح مشكلة البحث وفكرته ،واألصالة،
العلمي .كما تحرص هيئة ّ
املعرفي ّ
ذلك من ّ
ّ
التحرير على ّ
ّ
والدعو ّي ملواكبة
الر ّقي بالخطاب
مقومات البحث
ّ
ّ
التحديات املعاصرة ،وفق ّ
ّ
الش ّ
والعلمية.
رعية
الضوابط
ّ
ّ
ُ
العربية ُ
ذات ّ
ّ
ّ
الصلة املباشرة بالعلوم
العلمية في مجال اللغة
ويدخل في نطاق اهتمامات املجل ِة البحوث
ّ
ُ ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
اسات املقارنة بين الشريعة
الشرعية ،كالتي تتعلق بالقراءات ،وكذلك بحوث التربية
اإلسالمية ،والدر
ّ
ّ
الش ّ
رعي هو الغالب على البحث.
والقانون ،ونحو ذلك .ويشترط في هذا كله أن يكون الجانب
ً
ّ
كما تفسح املجلة املجال لنشر ّ
التعليقات ّ
الناقدة للكتب ّ
الصادرة حديثا في مجال علوم الشريعة والفكر
ّ
ّ
العاملية الحديثة ّ
ّ
واملهمة.
وبخاصة الكتب
اإلسالمي،
ّ
ً
أيضا بنشر ّ
التقا ير عن املؤتمرات ّ
كما ّ
ّ
العلمية في مجال اختصاصها؛ لبيان
والندوات
ترحب املجلة
ر
ّ
أهداف املؤتمر -أو ّ
ّ
ّ
وملخصات وجيزة ّ
وأهم
العلمية املقدمة خالله،
ألهم األوراق
الندوة -ومحاوره،
التوصيات ،مع ضرورة ذكر عنوان املؤتمر ومكانه وتاريخه.

ّ
ّ
ا
ثانيا :شروط النشر في املجلة:
ّ
ّ
املنهجية لكتابة البحوث:
 الشروط
ً
ّ
متضمنا مشكلة واضحة.
 .4أن يكون البحث أصيال في أفكاره وموضوعه،
ّ .2أال يزيد البحث على أ بعين ( )10صفحة ،بما في ذلك ّ
ّ
خصوصية
املقدمة وثبت املصادر ،مع مراعاة
ر
ً
بعض املواضيع ،كما لو كان البحث تحقيقا ملخطوط أو نحو ذلك.
ّ
بملخصّ ،
 .3أن ُي َ
ّ
ّ
وأهمية البحث ،ويذكر فيه
البحثية،
يوضح فيه الباحث املشكلة
سبق البحث
ُ َ ّ
ّ ّ ّ
شترط أال يتجاوز
اللية التي تعين الباحثين على االستفادة من بحثه فيما بعد .وي
الكلمات الد
ّ
امللخص -بما في ذلك الكلمات ّ
الد ّ
اللية -خمسمائة ( )200كلمة.
ّ ُ َ ّ
ً
ً
ّ
 .1إذا كانت الورقة ّ
شترط أال
املقدمة للنشر تعليقا على كتاب أو تقريرا عن مؤتمر أو ندوة -فإنه ي
يزيد عدد صفحاتها على خمس ( )2صفحات.
ّ
ّ
العلمية.
العلمي املتعا َرف عليه في كتابة البحوث
 .2التزام املنهج
-235-

الّشيعة
املج ّلة العلم ّيـة لعلوم ّ

ت
رشوط النّش وضوابطه

الرابع
العدد ّ

ّ
ًّ
ً
منطقيا.
 .6سالمة اللغة ،ووضوح األفكار وترابطها وتسلسلها تسلسال
ّ
ًّ
ً
ً
ُ
هجائيا بحسب
 .1أن ت َثبت في آخر البحث (في صفحة مستقلة) قائمة باملصادر واملراجع ،مرتبة ترتيبا
اسم املصدر أو املرجع (من األلف إلى الياء) ،مشتملة على معلومات النشرُ ،وي َ
ستغنى بذكر
ّ
النشر في ثبت املصادر عن ذكرها في الهامش .وفي حال كون القرآن الكريم َ
أحد مراجع
معلومات
ّ ُ َ
الرواية َ
ذك ُر ّأو ًال ،مع بيان ّ
امللتزمة.
الباحث فإنه ي
ُ
 .9في تخريج األحاديث تتبع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث ،مع ذكر الجزء
ورقم ّ
الصفحة.
ّ
ّ
َ
ضمن أعمال مؤتمر ،أو نحو ذلك.
 .1أال يكون البحث قد سبق نشره في مجلة أخرى ،أو
ّ
ّ
مستل من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه للباحث نفسه إذا
 .40ال تمانع املجلة في نشر بحث
ّ
استوفى شروط النشر ،شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة املناقشة .وال ُيستفاد من نشر البحث
ً
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
العلمية ،وإنما ُينشر تعميما للفائدةُ ،ويشار -
املستل من رسالة الباحث أو أطروحته في الترقيات
ّ
حال نشر البحث -لهذا في ّ
الصفحة األولى من البحث عند نشره في املجلة.
ّ
 شروط اإلخراج الفنـ ّي للبحث:
ّ
ً
 .4أن يكون البحث مطبوعا بالحاسوب على برنامج ( ،)Microsoft Wordبحجم ورق ( ،)A4بخط
( )Traditional Arabicأو ) ،(Sakkal Majallaبحجم ( )46للمتن ،و( )Bold–46للعناوين
ُ َ ُ
الرئيسة ،و(ّ )41
ّ
الفرعية ،و( )Bold–41للعناوين ّ
شترط إرفاق نسخة
للتعليقات في الهوامش .وي
ّ
على صيغة ( ،)PDFوفي حال استعمال خطوط أخرى -كما في رسم املصحف ونحو ذلك -فإنه
ُي َ
شترط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها.
 .2أن تكون هوامش البحث كالتالي :اليمين ( 2.2سم) ،واليسار ( 2.2سم) ،واألعلى ( 3سم) ،واألسفل
( 2.2سم).

ً
مفردا ،ومحاذاة الفقرات على خانة (ضبط ّ
كلي) ،وتباعد الفقرات ()0
 .3أن يكون تباعد األسطر
ّ
ّ
الفرعية :قبلها ( )6وبعدها ( ،)0والعناوين ّ
الرئيسة :قبلها ()49
قبل الفقرة وبعدها ،إال العناوين
وبعدها (.)6
 .1أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في املنتصف ،وال ُيدرج على صفحة الغالف.
ّ ّ
واسم الباحث ،ود َ
ّ
َ
ّ
العلمية ،والجامعة والكل ّية التي
جته
تتضمن صفحة الغالف عنوان البحث،
.2
ر
ّ
يعمل بهاُ .وي ُ
عاد عنوان البحث -دون اسم الباحث -أعلى ّ
الصفحة األولى من امللخص ومن البحث.
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ا
ثالثاّ :
آلية استقبال األعمال العلم ّية وتقويمها:
ُ .4ت َ
ّ
العلمية على البريد اإللكتروني للمجلة )shareaa_j@elmergib.edu.ly( :فقط،
ستقبل األعمال
ّ
ّ
وليست هيئة ّ
التحرير باملجلة مسؤولة عن استقبال البحوث التي ترد من أي طريق آخر.
ّ
ّ
ّ
 .2تلتزم هيئة ّ
ّ
األخالقية في كافة إجراءات النشر ،ومن ذلك ما يتعلق ببيانات
التحرير املعايير
ّ ّ
تتعهد أال تستعمل هذه البيانات ونحوها
الباحثين (أرقام الهواتف ،والبريد اإلكتروني ،).... ،حيث
ّ
في غير إجراءات النشر.
ّ
ّ
للمجلة خالل اجتماعاتها ّ
ُ .3ت َ
الدور ّية،
عرض ملخصات البحوث الواردة على الهيئة االستشارّية
ّ
سرّي ًا (دون عرض اسم الباحث)ُ ،وي َ
عتبر رأي ّ
ويكون العرض ّ
أغلبية األعضاء لقبول امللخصات أو
ً
ً
رفضها ،شرط ّأال يكون املجتمعون ّ
أقل من ثالثة أعضاء ،وفي حال تساوي العدد قبوال ورفضا
ّ ً
ً
ّ ّ
ّ
امللخص ُي ُّ
مقدما من أحد أعضاء الهيئة االستشارّية فإنه
عد مقبوال .وفي حال كون البحث
فإن
ّ
ّ ّ ّ
ُي َ
اللية ،إال أنه ال اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخص بحثه.
عرض بنفس
ّ
ّ
كل البحوث واألعمال ّالتي ُت َ
 .1تخضع ّ
ملخصاتها لتقويم ّ
متخصص
علمي سر ّي من قبل محكم
قبل
ّ
املحكم أعلى درجة ّ
األقل ،وال ّ
ّ
في مجال البحث ،ويكون
يقل عن
علمية من الباحث ،أو مثله على
درجة محاضر.
ً
ّ
كل عمل يثبت لدى هيئة ّ
ُ .2ي ُّ
مرفوضا ُّ
التحرير أنه مسروق ،شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ال
عد
ّ ُ ّ ّ
الت ّ
لبس فيهّ ،إما عن طريق برامج ّ
ّ
ظن أنه ُسرق منه.
اإللكترونية ،أو بمقابلته بالعمل التي ي
حقق
ّ
كل عمل ُ
ويسري هذا في ّ
تثبت سرقته ،سواء كان ذلك قبل عرض امللخص أو بعده ،وسواء كان
قبل تقويم البحث أو بعده ،مهما كانت نتيجة ّ
التقويم.
ّ
باملجلةَ ،ويعتمد ّ
املعد من هيئة ّ
 .6يكون ّ
التقويم على ّ
النموذج ّ
التقويم وفق ّ
عدة معايير،
التحرير
ُ
ّ
أبرزهاّ :
البحثية ،وصياغة العنوان ،والتزام املنهج
وأصالته ،ووضوح املشكلة
أهمية املوضوع
ُ
ّ
النتائج ّ
وأهمية ّ
ّ
ودق ُتـها ،وأصالة املراجع و ُّ
ّ
تنو ُعها،
والتوصيات
العلمي ،وتسلسل األفكار وترابطها،
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
وسالمة اللغة وجودة األسلوب .ويعتمد قرار النشر على توصية املحكم.
ُ َ
علم الباحث بنتيجة ّ
التقويم عبر البريد اإللكتروني في ّ
مدة أقصاها شهران من تاريخ استالم بحثه،
 .1ي
ّ
ّ
تأخر إجراءات ّ
العامة ّالتي قد ّ
الظروف القاهرة ّ
التقويم.
تتسبب في
ُويستثنى من ذلك
ّ
ّ
 .9في حال ما لو كانت نتيجة ّ
سلبية ف ّ
إن للباحث ّ
التقويم ّ
الحق في االطالع على تقرير املحكم دون
ّ ّ
ّ
الطعن في نتيجة ّ
اسمه وتوقيعه ،كما ّأن له ّ
التقويم ،على أن ّ
يتحمل رسوم الطعن التي
الحق في
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ّ
ّ
املالية إلعادة ّ
التحرير وفق ّ
تقررها هيئة ّ
الطعن ّ
التكلفة ّ
ّ
فإن البحث
التقويم؛ وذلك أنه في حال
ّ
ّ
ً ّ
ّ
األولُ ،وي ّ
املحكم ّ
ُ
ّ
عد البحث مقبوال للنشر لو
غير
يحال ملحكمين اثنين وفق الشروط السابقةِ ،
ّ
كانت نتيجة إعادة ّ
ّ
إيجابية في تقرير املحكمين كليهما.
التقويم
ُ َ
ًّ
علم الباحث ّ
كتابيا ،ويلتزم إجراءها في مدة ال تزيد عن شهر من
بالتعديالت املطلوبة -إن وجدت-
 .1ي
تا يخ إبالغه بها .وفي حال ما لو أعاد الباحث إ سال البحث دون إجراء ّ
التعديالت املطلوبة فإ ّن
ر
ر
لهيئة ّ
التحرير ُ
عدم نشر البحث دون إعالم الباحث بذلك.
ّ
ّ
ّ
 .40باب قبول البحوث للنشر في املجلة مفتوح طيلة أشهر العام ،واألصل ّأن البحوث التي ترد إلى هيئة
ّ
ُ َ
ّ
نشر في عدد شهر ّ
املحرم ،والبحوث التي
التحرير خالل الفترة من ّأول ربيع الخر إلى آخر رمضان -ت
ّ ُ َ
ّ ّ
ترد في الفترة من ّأول ّ
األول -تنشر في عدد شهر رجب ،إال أنه في حال ما لو كانت
شوال إلى آخر ربيع
فإن لهيئة ّ
اإلجراءات املذكورة أعاله تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ ّ
التحرير ّ
الحق في تأخير نشره إلى
ّ
ً
ً
ّ ً
ُ
العدد ّ
ملزمة بإعالم الباحث مسبقا.
التالي للعدد الذي كان مرادا أن ُينشر البحث فيه ،وليست

ا
ابعا :اعتبارات ّ
عامة:
ر
.4
.2
.3
.1

ُ
البحوث الواردة إلى املجلة ال ت َر ُّد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ّ
التحرير إجراء ّ
يحق لهيئة ّ
ّ
املحكم دون ّ
الطفيفة ّالتي ّ
الرجوع إلى الباحث ،شرط
يقررها
التعديالت
ّ
ّأال تكون هذه ّ
مؤثرة في صلب املوضوع وأهدافه ّ
الرئيسة.
التعديالت
ّ
ّ
التحرير إجراء ّ
يحق لهيئة ّ
ُ
ّ
الل ّ
وتنسيق البحوث من حيث الطباعة ونحوها بما
غوية،
التصويبات
ّ
للمجلة ،دون ّ
يالئم اإلخراج ّ
الرجوع إلى الباحث في ي يء من هذا.
الفني
ّ
بالضرو ة عن أي هيئة ّ
ّ
ال ّ
التحرير،
تعبر الراء الواردة في البحوث والدراسات املنشورة في املجلة ّ ر ر
ّ
وإنما ّ
تتضمنه من وجهات نظر ومدى ّ
ّ
ّ
صحة
مسؤولية ما
تعبر عن آراء كاتبيها ،وتقع عليهم وحدهم

ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.
ّ
ً
ّ .2
ّ
الفني للمجلة ،وال يعكس ترتيب البحوث
يتم ترتيب البحوث املنشورة وفقا العتبارات اإلخراج
ّ
العلمية أو مستوى الباحثين.
قيمتها
ّ
ً
ّ .6
املجلة املنشور بحثه به فيما لو ّ
تم نشر العدد ورق ّـيا.
يزود الباحث بثالث نسخ من عدد
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ا
ّ
خامسا :هيئة التحرير والهيئة االستشارّية:
ّ
ّ
التحرير ،ومدير ّ
األقل :ئيس ّ
ّ
التحرير ،وسكرتير
 .4تتألف هيئة التحرير باملجلة من ثالثة أعضاء على ّ ر
ّ
التحرير.
ّ
َ ّ
تتولى هيئة ّ
وعرض امللخصات
التحرير استقبال البحوث ،وتنسيق اجتماعات الهيئة االستشارّية،
.2
ّ
ّ
ّ
عليهاّ ،
يتعلق بتقويم األعمال ّ
َ
املحكمين والباحثين في ّ
املقدمة للنشر وتعديلها،
كل ما
واصل مع
والت
ّ
ّ
وغير ذلك من إجراءات النشر باملجلة.
ّ
ّ
 .3ليس من اختصاص هيئة ّ
ُ
تقويم البحوث وال ملخصا ِتـها ،وإنما ينحصر عملها في اإلجراءات
التحرير
ّ
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ونحو ذلك ،في اإلطار املتعا ّرف
وتنسيق الطباعة،
غوية،
اجعة
اإلدارية املتعلقة بالنشر ،واملر ِ
ِ
ِ
َ
ّ
االستعانة ببعض أعضائها في تقويم األعمال ّ
املقدمة للنشر،
عليه في هذا املجال .وال َيمنع هذا
ّ
ّ ّ
شرط ّ
سرية ّ
تحقق ّ
الشروط ّ
املقررة.
واستيفاء املحكم لكافة
التقويم
ِ
ّ ّ
يحق ألعضاء هيئة ّ
 .1ال ّ
ّ
العلمي في املجلة ،إال أن يكون نشره من باب تعميم
التحرير نشر نتاجهم
ّ
ّ
ّ
والوظيفية.
العلمية
الفائدة ،وال ُيستفاد منه في الترقيات
ّ
تنوع ّ
الت ّ
األقلُ ،يراعى في اختيارهم ّ
ّ
خصصات،
 .2تتألف الهيئة االستشارّية من خمسة أعضاء على
وال ّ
تقل درجة عضو الهيئة االستشارّية عن (أستاذ مساعد).
ًّ
ً
ً
 .6تجتمع هيئة ّ
ّ
األقل (ويمكن االكتفاء
شهريا واحدا على
التحرير والهيئة االستشارّية اجتماعا
اإلكترونية املباشرة عبر اإلنترنت ،أو تداول األعمال عبر غرف وسائل ّ
ّ
التواصل
باالجتماعات
ُ
ّ
ّ
اإللكتروني)ّ ،
ومناقشة ّ
مستجدات أو اقتراحات
أي
ويتم خالله عرض ملخصات البحوث الواردة،
ّ
باملجلة ّ
والر ّقي بمستواها.
من شأنها تنظيم العمل

ا
ا
والحمد هلل ّأوال وآخرا
ّ
ّ
وسلم على ّ
سيدنا ّ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصلى هللا
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