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األخالق والقيم والدين
الفقه اإلسالمي من منظور فلسفة
األخالق

عبد اهلل ال�سيد ولد �أباه

■

نادرا ما يتم التميي��ز داخل الفكر العربي بين مس��تويات
ً
ومكون��ات المس��ألة المعياري��ة الت��ي تدخل إجم��اال في
اإلشكالية األخالقية من دون تمحيص أو تدقيق.1
فاألخالق من ه��ذا المنظور تش��مل القيم العام��ة وتصورات
الخير الجماعي وأح��كام الواجب ومعايير العدالة ،على الرغم من
االختالف الواسع في الخلفية والمحددات بين هذه المفاهيم.
ولقد بيّن الفيلس��وف الفرنس��ي «پ��ول ريكور» أن المس��ألة
الخلقية تتوزع عمودياً إلى س��جاالت ثالثة ه��ي اإلتيقا واألخالق
والحكمة العملية.
فاإلتيقا ه��ي مجال التقويم��ات الجوهري��ة والعالقة بمقتضى
الخير؛ أي الس��عي لحي��اة فاضل��ة والتطلع لالكتمال (ما س��ماها
األقدمون الس��عادة) .ال يتعلق األمر هنا بالمعايير الموجهة للسلوك
األخالقي؛ ب��ل «بنم��اذج االمتي��از» التي أطل��ق عليها الفالس��فة
مثال كتاب محمد عاب��د الجابري ،العقل األخالقي العرب��ي ،المركز الثقافي
 1ـ راجع ً
العربي.1991 ،
■

باحث وأكاديمي من موريتانيا.
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اليونانيون تس��مية «الفضائل» ،ويتلخص الهدف اإلتيقي ف��ي «قصد الحياة
إذا مرتبطة
الخيرة مع اآلخرين ومن أجلهم داخل مؤسسات عادلة» .فاإلتيقا ً
بهوية الذات ف��ي أبعادها الثالثية :ال��ذات عينها ،واآلخ��ر المقابل للذات،
واآلخر الغائب الذي يرتبط بها بهياكل مؤسسية جامعة.
أما األخالق فهي مجال الواجبات ،وتتس��م بسمتي اإللزامية والشمولية،
بحيث يخضع السلوك لمعايير العقل العملي (بالمفهوم الكانطي) التي تضمن
قابلي��ة الفعل األخالق��ي للتعميم .ويرى ريك��ور أن المرور م��ن اإلتيقا إلى
األخالق يقتضيه الخروج من عالقة اإلكراه العنيف المولدة للتناحر والفتنة،
بحيث يعامل اإلنسان اآلخر بما َي ْقبل أن ُيعامل هو نفسه به .يتعلق األمر هنا
بأوامر الواجب المجردة والكونية التي صاغها كانط.
أما الحكمة العملية فهي مجال التعامل مع الحاالت اإلنسانية المأساوية
والقص��وى ،ذلك أن مجالي اإلتيق��ا واألخالق يتصالن بالكلي��ات (الفضائل
والواجبات)؛ بينما يواجه اإلنسان دوماً مس��تجدات إشكالية وملتبسة ،يحتاج
فيها إلى التبصر والحكمة لحسم خيارات عصية على الضبط واالنتقاء.1
إذا اعتمدن��ا النم��وذج النظري الذي يقدمه ريكور في س��بر المس��ألة
الخلقية؛ أمكننا التمييز بين مس��تويات ثالثة نتعرض من خاللها للتصورات
األخالقية في الفكر اإلسالمي من منظور فلسفي مقارن.
وهكذا يمكن أن نميز بين مجال الفضيل��ة ـ أو القيم الضابطة للمدونة
األخالقية ف��ي مقاصده��ا وغاياتها الجوهري��ة (اإلتيقا) ـ ومج��ال األحكام
األخالقي��ة في مضامينه��ا المجردة والكوني��ة (أخالق الواج��ب) وأخالقيات
االهتمام بالذات وجماليات السلوك األخالقي (الحكمة).
�أو ًال :الإتيقا (�أخالق الف�ضيلة)
يعرف الفضيلة التي هي مرتكز األخالق بأنها
من المعروف أن أرس��طو ّ
 1ـ راجع:
2

P. Ricoeur: Lectures 1, «Ethique et Morale» Seuil 1991 pp. 258 - 270; SOI-même comme
un Autre, Seuil, 1990, pp. 199 - 344.
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«اس��تعداد مكتس��ب إرادي ،يتحدد وفق العقل من حيث عالقتنا بأنفسنا في
غلوا ونقصاً» .1ونجد هذا
سلوك إنس��ان متبصر ،إنها الوس��ط بين رذيلتين ً
حاضرا في أغلب كتابات الفالس��فة في العصور الوسطى ،بما فيها
التعريف
ً
كتابات الفالسفة المسلمين.
األخ�لاق م��ن المنظ��ور األرس��طي واليوناني إجم��ا ًال ه��ي التصورات
الجوهرية للخير المنسجمة مع نظام الوجود ،بحيث يكون السلوك األخالقي
إذا تب��وؤ المكانة
القويم هو التناس��ب م��ع التراتب الكون��ي .الفضيلة هي ً
المالئمة في الطبيعة ،واس��تجابة كل كائن لطبيعت��ه؛ أي للخير الذي تتجه
إليه غايته ،والخير األقصى هو السعادة واالكتمال ،وهو أساس العدالة.
ومن نافل القول إن هذا التصور الذي يس��تند لمقاربة طبيعية قد انهار
مع التصورات الكوسمولوجية اليونانية والوسيطة؛ َب ْي َد أن فكرة أولوية الخير
على العدل اس��تعادت بعض الحضور في التص��ورات الجمعياتية التي ترفض
المفهوم الذري غير المتعين للفردية الحديث��ة ،معتبرة أن المعايير الخلقية
ال يمكن أن تبنى على الصورية اإلجرائية ،وإنما تس��تند دوماً لتقاليد قيمية
تكرس صورة مسبقة للخير الجماعي.2
ولذا ،فان اإلطار اإلتيق��ي وإن كان ال يمكن أن يخضع لتأس��يس عقلي
مثال
كوني؛ فإنه األرضية القيمية للس��لوك األخالقي نفس��ه ،ال��ذي يتطلب ً
ٍ
وتقويمات قوي ًة تجس��د مبدأ التمييز األصلي بين الخير والشر ،الذي
للفعل
رأى «س��بينوزا» أنه ليس له مضمون معرفي؛ إال أنه ال يمكن االستغناء عنه
في تص��ور وتناول المس��ألة الخلقية؛ الرتباط��ه بمقتضى األم��ر ـ الطاعة.
فالمعرف��ة تتعلق بالتمييز النوعي بين الجيد والس��يئ م��ن حيث هي أنماط
وجود ال قيم متعالية.3
 1ـ
2ـ
 3ـ

Aristote, Ethique a Nicomaque Gf Garnier Flammarion, p 54.
Charles Taylor, les sources du moi: la Formation de l'Identité Modern, Boreal, Monreal, 2003,
pp. 35 - 41.

راجع ف��ي الموض��وع:

Spinoza, L'Ethique, Gallimard, 1954, p 276.
G. Deleuze, «sur la Différence de l'ethique avec une Morale», Spinoza,
Philosophie Pratique, Minuit, 2003, pp. 27 - 43.
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اإلتيقا موق��ف ما قبل معرفي ،س��ابق عل��ى الوجود نفس��ه ،يتحدد في
مس��توى العالقة األصلية مع اآلخر ،أو بعبارة لفيناس إنها نمط من الداللة
والمعنى خارج س��لطة النس��ق ونظام الوج��ود ،يتحدد بالمغاي��رة المطلقة،
ويستبدل سؤال الوجود اإلنطولوجي بسؤال الحق في الوجود.1
ال تخضع القيم في اإلتيقا للتحديد العقلي؛ وإنما تس��تمد من التقاليد
الثقافية ومن السياقات الحضارية ،وفي مقدمتها الينابيع الدينية.
يتضح هذا المسلك في استناد كانط للمرجعية الدينية المسيحية في
مقصدا تقويمياً س��ابقاً لألوامر األخالقية،
طرح إش��كالية الخير بصفته
ً
وش��رطا لتحققها خارج قوانين العقل .في كتابه «الدين في حدود مجرد
العق��ل» 2ـ الذي رأى ريكور أن��ه يصدر عن «تأويلية فلس��فية للرجاء» ـ
يرى كانط أن األوامر األخالقية ـ من حيث هي مقاصد قيمية ـ تعاني في
منطلقها من حالة ش��لل أصلية ،فتعجز اإلرادة عن االط�لاع بإمكاناتها،
ومن ثم حاجتها للدي��ن إلطالقها من عقالها .فالدي��ن وحده هو القادر
على تحرير اإلرادة الحرة ،وهو بذا يختلف جذرياً عن األخالق التي تقوم
على العقالنية الصورية (عندما تصبح الحرية قانوناً كلياً ملزماً) .الدين
هو اعتقاد غيبي في خيرية اإلنسان األصلية ،وإبراز لهذا الوعد المخفي
الذي ترمز إليه المنظومة الدينية بما تختزنه من رموز مقدسة وسرديات
خارقة ولغة وحي.3
ال يشذ لفيناس عن هذه المقاربة من منظور يهودي؛ حيث يتحول معنى
«االصطفاء» لديه م��ن القاموس الالهوتي إلى المعن��ى اإلتيقي بحيث يدل
على االستعداد للخير بما هو مس��ؤولية تجاه اآلخر الذي هو الوجه المقابل
للذات .إنه انس��حاب ال��ذات وانزياحها عن مركزها لصالح آخر تس��تجيب
لنداء وجه��ه .وال تتحدد المس��ؤولية من منظور الحرية وإنم��ا انطالقاً من
 1ـ
 2ـ كانط :الدين في حدود مجرد العقل ،ترجمة فتحي المسكيني ،دار جداول.2012 ،
 3ـ P.Ricoeur, «Une Hérméneutique Philosophique de la Réligion: Kant», Lectures 3, Seuil, 1994

E. Levinas, Totalité et infini, Nijhoff, Lahaye, 1961, p. 13.

pp. 19 - 42.
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حضور اآلخر في ال��ذات ،فاإلتيقا لدى لفيناس هي إتيق��ا اصطفاء ال إتيقا
إرادة ،وبذا فهي سابقة على كل أخالقية ومستوحاة من القيم اليهودية.1

أين موقع اإلتيقا في منظومة الفقه اإلسالمي؟

يتعل��ق األمر هنا بالقي��م الناظمة للرؤي��ة األخالقية اإلس�لامية وليس
باألحكام واألوامر التكليفي��ة التي هي مناط التش��ريع والتحديد المعياري،
وتس��تند هذه القيم إلى التصورات الالهوتية واإلنتروبولوجية التي يختزنها
النسق الديني في مقوماته العقدية والرمزية .ويمكن أن نقف في هذا الباب
عند مستويات ثالثة:
أوالً :إن البني��ة الالهوتية في اإلس�لام وإن
ال تخ�ضع القيم في
فع�لا على معي��ار التوحي��د؛ فإنها
كانت تق��وم
الإتيقا للتحديد العقلي؛
ً
و�إنما ت�ستمد من التقاليد
مزدوجة التشكل ،تتوزع إلى الهوت الغيب (اإلله
الثقافية ومن ال�سياقات
المجرد الذي ليس كمثله شيء وال يكافئه أحد)
الح�ضارية ،وفي مقدمتها
واله��وت الش��هادة أو التجل��ي ال��ذي يصل حد
الينابيع الدينية
التشبيه الظاهر بتأويالته المختلفة .وال شك أن
ه��ذه االزدواجي��ة هي التي تفس��ر ث��راء وتنوع
المنظومة العقدية الكالمية اإلس�لامية التي تتأرجح بين الالهوت الس��لبي
مرورا بالتأوي��ل العرفاني لصلة الحق
(نفي الصفات) ،والتجس��يم الحرفي،
ً
والخلق .ولذا ال تس��تقيم األطروحة الهيغلية الش��هيرة حول استحالة انبثاق
مفه��وم الحرية في التص��ور الالهوت��ي اإلس�لامي القائم عل��ى «التجريد
الالمح��دد وغير المتعين» ،فال يبقى للذات إال االستس�لام للواحد وإخضاع
العالم له بالقوة والعنف والتعصب.2
ثانياً :إذا كان��ت البنية الالهوتية لإلس�لام ترفض فك��رة االصطفاء
اليهودية وفكرة التجسد المسيحية ألسباب تتعلق بجوهر ومقتضيات التوحيد،
ف��إن الهوت التوحي��د لم يفض إل��ى بناء ميتافيزيق��ا متعالي��ة للتفكير في
 1ـ
 2ـ

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'Essence, Nijhoff Lahaye, 1974.
Hegel, Lecons sur la Philosophie de l'Histoire, Vrin, 1963, pp. 275 - 278.
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اإللوهية (إال في حدود فلس��فية ضيقة متأث��رة بالميتافيزيق��ا اليونانية) بل
تحول إلى تص��ور إنتروبولوجي واس��ع يتعلق بمركزية اإلنس��ان بصفته مرآة
الكون ومستودع األمانة اإللهية ومظهر الترقي واالكتمال.
ومع أن مفهوم االستخالف لم يستثمر إتيقا في الكتابات التراثية 1إال في
حدود ضيقة؛ فإنه يؤسس في الواقع إلتيقا إسالمية شديدة الثراء ،نلمس أهم
محاولة حديثة لبلورتها في فكر الفيلس��وف الباكستاني «محمد إقبال» .يخرج
إقبال هذا المفهوم من داللة اإلنابة الوظيفية عن اهلل في إقامة الش��رائع إلى
كامال بعد ختم
مفهوم الرش��د اإلنساني ،واضطالع الخليفة بدور المس��تخلف
ً
النب��وة الذي ه��و حدث يرمز لرف��ع الحرج عن البش��ر ،وتخويله��م الحرية
والمس��ؤولية الكاملة عل��ى هذه األرض .فالق��رآن بهذا المعنى ش��هادة إلهية
نهائية ودليل مرن وديناميكي لعمارة األرض والتحقق بالكمال اإللهي.2
ولقد حاول المستش��رق الياباني «توش��يهكو ايزوتس��و » رصد الرؤية
اإلتيقي��ة في الق��رآن الكريم ـ من منظ��ور التحليل اللغ��وي ـ مبرزا على
األخص المنظور القيمي للبنية الالهوتية اإلس�لامية في مستوى األوصاف
اإللهية وعالقة اإلحسان المتبادلة بين الخالق واإلنسان وتأثير هذه البنية
على طبيعة الس��لوك األخالقي ،3إال أن طبيعة منهجه اللس��اني المتمحور
حول دراس��ة الملفوظات والتعابير حال دون استكشاف أعمق لهذه الرؤية
اإلتيقية .كما أن رضوان الس��يد اس��تظهر ه��ذه البنية القيمي��ة لإلتيقا
اإلس�لامية في ست قيم رئيس��ة ناظمة هي :وحدة الخلق والرحمة والعدل
والخير العام واالحتساب والغاية.4
 1ـ قدم عبد النور بدار مراجعة نقدية للتصورات التراثية لالستخالف في عمله المهم:

A. Bidar, l'Islam sans Soumission, Albin Michel, 2008, pp. 90 - 97.

 2ـ راجع محمد إقبال ،تجديد الفكر الديني في اإلسالم ،ترجمة عباس محمود ،دار الهداية ،ط .2000 ،2
راجع في المنظور نفسه :سليمان بشير ديان ،اإلسالم والمجتمع المفتوح :اإلخالص والحركة في
فكر محمد إقبال ،ترجمة السيد ولد أباه ،دار جداول.2011 ،
A. Bidar, l'islam Face a la Mort de Dieu, François Bourin Editeur, 2010.
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran, Ayer co pub, 1980.

 3ـ
 4ـ رضوان الس��يد« ،منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلسالمية» ،التسامح ،العدد ،28
ص .22 - 12
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ثالثاً :يبدو مبحث المقاصد القيمية جلياً في باب «مقاصد الشريعة» في
الدراس��ات األصولية .وبغض النظر عن اإلشكال اإلبستمولوجي المطروح حول
محورا من محاور المنظومة األصولية أم هو تشكيلة
مبحث المقاصد هل يشكل
ً
معرفية جديدة بمنهجها الخ��اص ومنظومتها االصطالحي��ة وأدواتها النظرية
والعملية؛ فإنه مما ال شك فيه أن النس��ق الفقهي يخرج في هذا المبحث من
نطاق التقعيد المعياري والضبط اإلجرائي لألحكام إلى إطار الكليات الغائية
المرتبطة بهوية الذات اإلنسانية في مستويات وجودها المتنوعة.
ولعل ذلك ما أدركه العلاّ مة «الطاهر بن عاشور» في تأكيده أن مبحث
المقاصد ال يتعل��ق بالمباحث األصولي��ة التقليدية التي «ت��دور حول محور
اس��تنباط األحكام من ألفاظ الش��رع بواس��طة قواعد تمكن العارف بها من
انتزاع الفروع منها ،أو من انتزاع أوصاف تؤيد بها تلك األلفاظ ،ويمكن أن
تجعل تلك األوصاف باعثا على التشريع ،فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ
منها باعتقاد اش��تمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد
من لفظ الشارع ،وهو الوصف المسمى علة».1
أصول الفقه بالمعنى الذي يبينه ابن عاش��ور ال يتع��دى القواعد الكلية
المستمدة من الصنعة الفقهية في الفروع والجزئيات ،وهي في مجملها تتعلق
باس��تثمار داللة األحكام من الخطاب الش��رعي؛ أي األوام��ر التكليفية التي
ينعقد بها التعبد وينبني عليها الجزاء والعقوبة.
ويتضح هذا المعنى من التعريف��ات األصولية المختلفة للفقه ،فالفقه
هو بعبارة الجويني« :العلم باألحكام الش��رعية» ،2والفقيه بعبارة الغزالي
هو ال��ذي «ينظر في نس��بة فع��ل المكلف إل��ى خطاب الش��رع في أمره
تكريرا
ونهيه» ،3والفقه بحسب تعريف الرازي« :العلم باألحكام الشرعية»
ً
لمقولة الجويني.4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،2011 ،ص .167
إمام الحرمين الجويني ،البرهان في أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،1997 ،ج  ،1ص .8
أبو حامد الغزالي ،المستصفى من علم األصول ،دار الكتب العلمية ،2010 ،ص .18
اإلمام فخر الدين الرازي ،المحصول في علم األصول ،دار الكتب العلمية ،1999 ،المجلد  ،1ص .4
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وقد لخص الجرجان��ي التعريفات األصولي��ة للفقه بقول��ه« :هو العلم
باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية».1
ولذا يمكن أن نجمل أصول الفقه في مباحث ثالثة أساس��ية هي :منهجية
تأويلية تتحرى استنباط األدلة الشرعية ،ومبحث لغوي يتعلق بدالالت األلفاظ،
ومبحث إبس��تمولوجي يتعلق بس��ياقات التش��ريع .فهو من ه��ذا المنظور علم
يتداخل فيه التحليل اللغوي والمنطق الحجاجي وتأويلية التقنين الشرعي.2
إذا مبحث المقاصد عن علم األحكام الش��رعية؛ لكونه ال ُيعنى
يختلف ً
بطبيعة وصيغ ومراتب األوام��ر التكليفية ،وإنما بالمنظ��ور القيمي للخطاب
الش��رعي بصفته التعبير المعياري ع��ن المقام الوجودي اإلنس��اني (مفهوم
الفطرة) .ومن هنا مغزى قول ابن عاش��ور« :إن معظم أصول الفقه ال ترجع
إلى خدمة أحكام الشريعة».
وإذا كان األصولي��ون من��ذ الجوين��ي قد تعرض��وا لمصالح الش��ريعة
وضرورياته��ا ،فإنما كان ذلك «يخص مقاصد أنواع المش��روعات في طوالع
األبواب من دون مقاصد التشريع العامة».3
ومن الجلي أن األصوليين طرقوا ف��ي الغالب مبحث المقاصد من باب
التعليل الذي يتعلق بالقياس ،مع اختالف واسع في تحديد طبيعة العلة ،هل
هي اإلمارة على حكم الن��ص أو العنصر المؤثر في الحكم أو الحكمة منه.
وله��ذا المبحث صلة بدهي��ة باإلش��كاالت الكالمية التي أقحم��ت بقوة في
كتابات األصوليين المتأخرين .ولقد لخص تاج الدين السبكي الجدل حول
التعليل بقولته المعروفة« :اش��تهر ع��ن المتكلمين أن أح��كام اهلل ال تعلل،
واشتهر عن الفقهاء التعليل».
 1ـ الشريف الجرجاني ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،2002 ،ص .170
 2ـ قدم حس��ن حنفي محاولة لقراءة أصول الفقه من منظور تحليل التجارب الش��عورية؛ «أي فهم
النص بر ِّده إلى أصله في التجربة اإلنسانية».
انظر كتابه :من النص إل��ى الواقع :محاولة إلع��ادة بناء أصول الفقه (مجل��دان) ،دار المدار
اإلسالمي 2005 ،ـ راجع مقدمة الجزء الثاني ،ص .36
 3ـ ابن عاشور ،المرجع السابق ،ص .167
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وإذا كان الجويني هو أول من بلور التصنيف الثالثي للمصالح بتوزيعها
إلى ضروري��ات وحاجيات وتحس��ينيات في مبح��ث التعليل ،ال��ذي هو أحد
مباح��ث القي��اس ،1وكان الغزالي هو أول م��ن وضع أطروح��ة الضروريات
الخم��س ـ أي حفظ الدي��ن والنف��س والعقل والنس��ل والمال ف��ي مبحث
االستحس��ان 2ـ فإن نظرية المقاصد في أفقها اإلتيقي المنفصل والمنسجم
لم تبدأ إال مع «العز بن عبد السالم» ،لتكتمل مع أبي إسحاق الشاطبي.
وال بد من اإلشارة إلى أن مبحث المقاصد لدى ابن عبد السالم والشاطبي
تبلور في سياق صوفي جلي ،ولم يأخذ شكل الكتابة األصولية التقليدية .فكتاب
ابن عبد السالم الرئيس في المس��ألة يحمل عنوان «قواعد األحكام في إصالح
األنام» مما ينم عن الخلفية الصوفية التي عرف بها ،والكتاب وإن كان يعالج
نظرية المصالح؛ فإنه يتناولها من هذا المنظور القيمي التربوي.
يقول ابن عبد الس�لام« :ويعبر ع��ن المصالح بالخير والش��ر ،والدفع
والضر ،والحس��نات والس��يئات؛ ألن المصالح كلها خيور نافعات حس��نات،
والمفاسد بأسرها مضرات سيئات».3
وال يدخل ابن عبد السالم في النقاشات الكالمية النظرية حول التعليل
العقلي ،وإنم��ا يكتفي بالق��ول :إن المعيار ف��ي تحديد مصال��ح الناس هو
«الظنون العامة» ،وهي في معظمها «معروفة بالعقل ..قبل ورود الشرع» ،كما
تمييزا واضحاً بين
أنها مصدر اتفاق كل الش��رائع .ويقدم ابن عبد الس�لام
ً
مصالح اآلخرة التي «ال تعرف إال بالش��رائع» ومصال��ح الدنيا التي تعرف
«بالضرورات والتج��ارب والعادات والظنون المتغيرات ،فإن خفي ش��يء من
ذلك طلب من أدلته».4
إن ما نلمس��ه جليا في نظري��ة المصالح لدى ابن عبد الس�لام هو أن
مدارها ليس وضع األحكام؛ بل إن الش��ريعة بالنسبة إليه ليست في أساسها
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

الجويني ،البرهان ،ج  ،2ص .80 - 79
الغزالي ،المستصفى ،ص .275
عز الدين بن عبد السالم ،قواعد األحكام في إصالح األنام ،دار ابن حزم ،2003 ،ص .9
المرجع السابق ،ص .13
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تقنينا لمعايير ضابطة للس��لوك؛ بل هي إتيقا عامة ،فهي «كلها نصائح ،إما
ً
1
بدرء مفاسد ،أو بجلب مصالح» .
من هذا المنظور ،يبيّن ابن عبد السالم أن الشريعة مستويان:
 -مس��توى تعبدي يتمحور كله ح��ول عالقة التقرب اإللهي؛ أي بحس��بعباراته «إجالل اإلله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه».
 -مستوى تكليفي يتعلق كله «بمصالح العباد» ،بحسب أسباب موضوعيةومصالح محددة.2
وال يخرج الش��اطبي عن هذا التصور رغم االتج��اه الغالب في النظر
مجددا في علم أصول الفقه بتطوي��ر أطروحات الجويني والغزالي في
إليه
ً
كليات الش��ريعة ومصالحها خروج��اً من أزمة إبس��تمولوجية قوضت البناء
المنهجي للفكر األصولي.3
ونادرا ما يقف دارسو نظرية الشاطبي حول العنوان الذي اختاره مؤلف
ً
كتاب «الموافق��ات» لمصنفه وه��و كما ورد في مقدمته «التعريف بأس���رار
التكليف» ،وقد عدل عنه بحس��ب اعترافه إلى عبارة «الموافقات» التي أشار
إليه بها أحد أصدقائه بناء على رؤيا في النوم.4
والحال أن موضوع نظرية المقاصد ال يتعلق بمصالح الشرع وكلياته ،بل
بمقاصد التكلي��ف التي هي من مباحث القي��م والفضائل ال مباحث األحكام
استنباطاً واستدال ًال.
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
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المرجع السابق ،ص .14
المرجع السابق.244 - 243 ،
مثال :عبد المجيد الصغير ،الفكر األصولي وإش��كالية السلطة العلمية في اإلسالم :قراءة
راجع ً
في نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة ،دار المنتخب العربي ،1994 ،ص .485 - 484
وقد تتبع أحمد الريس��وني مظاه��ر التقليد والتجديد ف��ي نظرية المقاصد الش��اطبية التي عدها
امتدادا ألطروحة المصالح الجويني��ة ـ الغزالية ومذهب المالكية في االس��تصالح مع تطوير هذا
ً
المسلك األصولي.
نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،دار الكلمة ،1997 ،ص .278 - 253
أبو إسحاق الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،دار الكتب العلمية ،2004 ،ص .16
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ومع أن الشاطبي يتعرض بالتفصيل لألحكام التكليفية والوضعية بحسب
تصنيفاتها المعيارية المألوفة في كتب أصول الفقه؛ فإن الخلفية التي ينطلق
منها هي مقاصد الش��ريعة بصفتها قيماً إنس��انية كونية دل عليها االستقراء
ال مرجعيات مؤطرة للحكم .ومن هنا جاء عزوفه عن النقاش��ات الكالمية في
التعليل التي ُيكثر منها األصوليون السابقون عليه (خصوصاً الجويني والغزالي
والرازي) ،معلقاً بقوله« :والمعتمد إنما هو أنا إذا استقرينا من الشريعة أنها
وضعت لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غيره».1
إن نظرية المقاصد الش��اطبية في رأينا هي
� ّإن الخلفية التي ينطلق
أطروح��ة إتيقي��ة تتح��دد ف��ي مس��تويات ثالثة منها هي مقا�صد ال�شريعة
الرحم��ن» في قراءته الطريفة
أظهرها «طه عبد
ب�صفتها قيم ًا �إن�سانية
ٰ
كونية دل عليها
ألصول الشاطبي:
اال�ستقراء ال مرجعيات
ـ نظرية «المقصودات» المتعلقة بالمضامين
م�ؤطرة للحكم
الداللية للخطاب الش��رعي من حي��ث انطباقها
على مقتضي��ات الفطرة؛ أي الطبيع��ة األخالقية
التي تتأسس عليها القيم اإلنسانية الثابتة .أطروحة المصالح هنا تختلف من
حيث المنهجي��ة والغاية عن التحدي��د األصولي الوارد ف��ي مباحث القياس
واألدلة اإلضافية لالستنباط.2
ـ نظرية «القصود» المتعلقة بالمضامين الش��عورية للخطاب الش��رعي من
عمال إرادياً يؤخذ من منطوق النص ومفهومه ال يمكن االكتفاء
حيث كون القصد ً
فيه بظاهر النص؛ بل إنه مدرك عقلي عملي يتجذر في ممارس��ة قيمية .فالعبرة
في األحكام الشرعية «بالمدلوالت المقصودة ال بالصورة المنطوقة» .ولقد توقف
الش��اطبي في نظرية القصود عند س��متي اإلرادية (إرادة الشارع األمرية وإرادة
المكلف االمتثالية) والتجرد؛ أي التجرد من األغراض ،وإخالص النية.3
 1ـ المرجع السابق ،ص .220
 2ـ راجع مبحث «بيان قصد الش��ارع في وضع الشريعة» من الموافقات ،ص  ،222 - 221وفيه إعادة
تصور نظرية المصالح بتقسيماتها المعروفة.
 3ـ عالج الشاطبي هذه النظرية في كتاب األحكام من الموافقات ،ص .218 - 63
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ـ نظرية «المقاصد» التي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي؛
أي غاي��ة الحكم الش��رعي من حي��ث صبغت��ه الحكمية وصبغت��ه المصلحية.
بالصبغة الحكمية يخرج الشاطبي من مسلك «التعليل السببي» لدى األصوليين
إلى نمط «التعلي��ل الغائي» القائم عل��ى أحكام قيمية وحك��م معنوية؛ بحيث
يصبح السبب مشروطاً بحصول الغاية من الحكم .وبالصيغة المصلحية يخرج
الشاطبي من المفهوم النفعي المادي إلى مفهوم الصالح األخالقي.1
الرحمن» ألطروحة الشاطبي 2هو أن
إن ما نستنتجه من قراءة «طه عبد
ٰ
تجدي��دا ف��ي البني��ة األصولية
تعدي�لا أو
النظري��ة المقاصدي��ة ليس��ت
ً
ً
الكالسيكية وإن تناولت أغلب موضوعاتها ،وإنما هي نظرية إتيقية في القيم
الضابطة للتكليف ،ومن هنا تصلح أن تكون أساس تأويلية إنتربولوجية للفقه
اإلسالمي .وال ش��ك أن الخلفية الصوفية المعروفة للشاطبي 3كان لها تأثير
على تصوره القيمي للفقه اإلسالمي.
ويتعين أن نش��ير هنا إل��ى أن المقاصدية الش��اطبية تحولت في نظر
المحدثين التي افتتنوا بها إلى منهج أصولي جديد بدالً من استكشاف اآلفاق
اإلتيقية الرحبة التي ألمحنا إليها.
ثانياً� :أخالق الواجب
تؤس��س فلس��فة كانط األخالقية لالتجاه المحوري الذي س��لكته فلسفة
األخالق الحديثة ،من حيث انبناؤها على مفهوم الرش��د واالس��تقاللية ،في
مقابل االنس��جام مع نظام الطبيع��ة (الفكر اليونان��ي) أو الخالص الديني
(الالهوت المسيحي).
 1ـ راجع الموافقات في القسم الثالث المتعلق بالمقاصد ،ص .468 - 219
الرحمن ،تجديد المنهج في تقويم التراث ،المركز الثقافي العربي ،ط  2د .ت ،ص .109 - 97
 2ـ طه عبد
ٰ
 3ـ تب��دو ه��ذه الخلفية الصوفي��ة واضحة في كتاب��ه االعتصام ال��ذي طرح فيه تص��وره للصوفية
المعتدلة المجردة من «البدع»؛ راجع على األخص «االعتصام» مؤسس��ة الكتب الثقافية (د .ت)،
ص .148 - 140
راجع حول عالقت��ه بالصوفية :وائل حالق :تاريخ النظريات الفقهية في اإلس�لام ،ترجمة أحمد
موصللي ،المدار اإلسالمي ،2007 ،ص .219 - 218
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األخالق من هذا المنظور هي ما يميز اإلنس��ان بصفته قادرا على االكتمال
والتمدن (أطروحة روس��و) ،مما يعني نتيجتي��ن بارزتين لهما األث��ر الكبير في
الفكر الحديث :تكريس مفهوم الحرية اإلنس��انية من حيث هي تعبير عن إرادة
الذات المستقلة ،وتأكيد الطابع التاريخي الحركي لنمط االجتماع اإلنساني.
فاألخ�لاق تقتضي الحري��ة كملكة للتغل��ب على الن��وازع الطبيعية التي
تفضي باإلنس��ان إلى األنانية ،ولذا كان معيار السلوك األخالقي هو اإلرادة
المج��ردة التي تتطابق مع أح��كام العقل العملي الكلي��ة .فالفضيلة من هذا
المنظور ليست قوة نفس��ية يتفاوت فيها البشر بل هي تحقق الستعداد طبعي
يشترك فيه البشر بالتساوي.
األخالق تتخذ ش��كل قان��ون كل��ي وعقالني وضروري ،يس��تمد س��مته
المعيارية من األمرية القطعية المجردة بمنأى عن س��ياقات ومآالت التجربة
العينية وعن أي غايات خ��ارج مفهوم الواجب وااللت��زام األخالقي بما فيها
غائية السعادة التي شكلت بالنسبة للفلسفة القديمة هدف األخالق.1
عما للنظري��ة األخالقي��ة الكانطية من انتق��ادات عديدة
وبغض النظ��ر ّ
بخص��وص مثاليتها المجردة وصرامتها غير الواقعية (من هيغل إلى ش��وبهاور
ونيتشه) ،فإن فلسفات األخالق ما بعد الكانطية وإن كانت ال تصدر عن تصوره
للطبيعة اإلنسانية ومذهبه في الحق الطبيعي ومقدماته الميتافيزيقية التي رأى
أنها من مقتضيات العق��ل العملي (اإلله وخلود النفس والحرية) فإنها حافظت
على فكرته األساس��ية القائمة على مبدأ تش��ريع الس��لوك كقاعدة كلية قابلة
للتعميم .وما يميز «األخالقيات غير التواضعي��ة» (ابل وهابرماس وجوناس)..
هو اعتبار األس��س األخالقية مدار نقاش عمومي بالطرق البرهانية ،لكن من
منظور يفضي دوماً لمعيار الكونية الذي من دونه يس��قط الخطاب الفلس��في
بحسب ما بين هابرماس في «التناقض اإلنجازي» Contradiction Performative
أي التعارض ما بين المقول وصيغة قوله.2
 1ـ كانط ،نقد العقل العملي ،ترجمة ناجي عونلي ،دار جداول.2011 ،
 2ـ راجع نقد هابرماس لنيتشه وفوكو ودريدا من هذا المنظور النقدي.

=
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وما يهمنا ف��ي هذا الحيز هو تبيان أهمية التأس��يس القانوني لألخالق
في الفلس��فة الحديث��ة ،كما هو ب��ارز عند كان��ط ،ومن قبله كل فالس��فة
«القانون الطبيعي» (هوبز وسبينوزا ولوك ومونتسكيو.)..
فالقانون الطبيعي الحديث يقوم على التمييز غير المسبوق بين الظاهرة
الخاضعة للس��ببية الطبيعية والقانون بصفته حصيل��ة اإلرادة الحرة ،وعلى
أولوية ال��ذات الفردية الحرة والمس��ؤولة (القانون الذات��ي) على المدونة
المعيارية (القانون الموضوعي).
فهو قانون يصدر عن الطبيعة اإلنس��انية ،وليس ع��ن الطبيعة بالمفهوم
اليوناني والوس��يط ،وهو به��ذا المعنى مصدر القان��ون الوضعي ومرجعيته،
باعتبار أن سلطة التش��ريع وأهليته الممنوحتين لإلنس��ان سببهما هو طابعه
العقالني الحر.1
تميي��زا واضحاً بي��ن األخالق بصفته��ا تقوم على
ومع أن كان��ط يقيم
ً
الواج��ب خارج أي اعتبارات ظرفي��ة ومن دون أي دوافع أخ��رى في حين أن
الداف��ع القانوني ق��د يكون خارجي��اً وقد يقتض��ي الفعل القانون��ي اللجوء
لإلكراه ،2إال أن القانون واألخ�لاق يتفقان في الس��مة الكونية وفي اعتبار
الحرية شرطاً للتشريع األخالقي والقانوني معاً.3
األخالق هي مجال قيم اإلرادة الذاتية ،والقانون هو مجال تشكل وتجسد
العقل العمومي أو «اإلرادة المش��تركة» بعبارة روس��و ،في حين أن الدين هو
مج��ال القناعة الفردية .ففي مقاب��ل المجموعة العقدي��ة القائمة على وحدة
االنتم��اء الديني واالتفاق ح��ول تصور الخي��ر الجوهري المش��ترك ،أصبح
النظام االجتماعي ف��ي عصور الحداثة األوروبية متجس��دا في أنماط جديدة
=

J. Habermas, Le Discours Philosophique de la Modernité, Gallimard 1988.

راجع بصفة خاصة الفصل المخصص لنيتشه من صفحة  102إلى صفحة .127
 1ـ راجع حول القانون الطبيعي:

Leo Strauss, Natural Right and History, The University of Chicago, 1999.

 2ـ
 3ـ راجع في الموضوع:
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Kant, Metaphysique des moeurs, Vrin, 1971, p. 93.
S. Goyart Fabre: Kant et le Probléme du Droit, Vrin, 1975.
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من االجتماع :االئتالف القائم على االلتزامات (جان بودين) وائتالف المنافع
(هوبز) وائتالف اإلرادات (روسو) وائتالف الثقة (المفكرون الليبراليون).
بيد أن هذا التمييز بين األخالق والقانون ـ أو بين دائرة القناعة الذاتية
والمج��ال العمومي المحايد ـ أفضى إلى إش��كالين مضاعفي��ن هما :طبيعة
ومرجعية القيم العمومية المشتركة من جهة ،ونمط تسيير وإدارة الصراعات
المتولدة عن اختالف وتصادم القناعات األخالقية والميتافيزيقية األساس��ية
من جهة أخرى.
بخصوص اإلش��كال األول ،نلم��س أن فكرة القان��ون العمومي تعاني من
خل��ل أصلي ف��ي البناء النظ��ري ،من حي��ث كونه��ا تتأرجح بي��ن تعاقدية
اصطناعي��ة عرضي��ة واحتمالي��ة (المقارب��ة التاريخانية) ون��زوع للصياغة
الموضوعية العلمية؛ أي تحويل القيم العمومية إلى ظواهر طبيعية (المقاربة
الوضعية) ،مما يؤدي في الحالتين إلى مأزق فكري ال خروج منه.1
ولذا يمكن القول مع الفيلسوف االيطالي «جورجيو أغامبن» :إن النسق
القانون��ي الحدي��ث يقوم عل��ى «تعلي��ق المعي��ار القيمي» إلخف��اء الحالة
االس��تثنائية التي هي الفعل المؤس��س للقانون والس��ابق ضرورة على لحظة
سيادته ،فالس��يادة في ذاتها حالة استثنائية .االستثناء بحسب عبارة اغامبن
هو «الع��دة األصلية التي بفضلها يحيل القانون إلى الحياة ،ويس��تبطنها في
داخله من خالل تعليق نفسه».2
والمفارقة هنا هي أن مفهوم الس��يادة ـ الذي ه��و التعبير القانوني عن
حالة االستثناء (فال سيادة من دون التمتع بسلطة االستثناء) ـ مقولة الهوتية
ملتبسة حتى لو كانت تبلورت نظرياً في األدبيات العلمانية .لقد بيّن الفيلسوف
والقانوني األلماني «كارل شميت» أن مقولة السيادة «مفهوم الهوتي معلمن»،
أفضت إليه إحالة أوصاف اإلله المطلق المشرع إلى الدولة.3
 1ـ
 2ـ
 3ـ

Leo Strauss, La Philosophie Politique et l'Histoire, Librairie Générale Française, pp. 105 - 138.
Giorgio Agamben, Etat d'Excéption, Seuil, 2003 p. 10.
Carl Schmitt, Théologie Politique, Gallimard, 1988, p. 47.
15

وجهات نظر

مظه��را من مظاهر ه��ذه المرجعية
ولي��س التصور الوضع��ي للقانون إال
ً
الالهوتية الملتبسة ،فالقانون بمفهومه الحديث ـ كعالقة ضرورية بين الظواهر
(ديكارت ،هوبز ،سبينوزا ،كانط )...ـ يطرح المشكل الميتافيزيقي حول ضمانة
التطابق بي��ن القانون والموض��وع المنفصل عنه .وقد تتبع «رمي براغ» نش��أة
القانون بمفهومه الراهن ،مبيناً أن التصور الحالي للقانون العمومي مر بمرحلة
الهوتية إطالقية تمثلت في اعتقاد كون قواني��ن الطبيعة مواطن لفرض اإلرادة
اإللهية على مخلوقاته بحيث ال س��بيل له��م إال اتباعها .فال ف��رق بين اعتبار
تجسيدا إلرادة الخالق المطلقة والقول بأنها حصيلة أمر إلهي .وهكذا
القوانين
ً
تم اختزال األمر المطلق إلى حالة طبيعية ضرورية ،وتم تحويل مفهوم اإلرادة
من ُبعده��ا الالهوتي األصلي (القان��ون كتعبير عن إرادة اإلل��ه المطلقة) إلى
ُبعدها البش��ري بإرجاع مصدر القانون وشرعيته لإلرادة اإلنسانية الحرة ،ومن
ثم منحه صبغة عقالنية وموضوعية على غرار القانون الطبيعي.1
أما إشكال إدارة الصراعات المتولدة عن تعددية القناعات الفردية الجوهرية
وحيادية المجال العمومي التي هي أس��اس مفهوم العلمن��ة ،فقد تمثل في صعوبة
بناء تصور إجرائي محض لعدالة توزيعية من دون سقف معياري قبلي .ولعل آخر
محاولة في هذا الباب هي نظرية الفيلسوف األمريكي «جون راولز» 2التي شكلت
آخر صياغة فلس��فية لألطروحة الليبرالية القائمة على أسبقية معيار العدل على
معيار الخير ،وعلى تعويض اإلجماع اإلقناعي باإلجماع عن طريق التوفيق.
ولقد بينت بعض األعمال الفلسفية األخيرة ،من أهمها دراسات هابرماس
وجان مارك فري وتشارلز تايلور ،أن نموذج الفصل بين التصورات الجوهرية
 1ـ

Remi Brague, La loi de Dieu, Gallimard, 2005, pp. 396 - 397.

في االتجاه نفس��ه ب َّين جيورجيو أغامبن أن الحقل السياسي الغربي الحديث قد جمع بين تصور
إطالقي الهوتي للس��لطة وتسيير اقتصادي مادي لها باعتبار أن تس��يير شؤون المدينة هو نمط
من التس��يير المنزلي .فما تتمتع به الدولة من مظاهر مجد وقداس��ة إنما أريد به إخفاء حالة
الفراغ التي تطبع الحكم السياسي منذ أن تحول إلى مجرد مفهوم تدبيري.
G. Agamben, Le Régne et la Gloire, Seuil, 2008 pp. 299 - 376.

 2ـ حول هذه النظرية راجع دراستنا« :اضطراب المفاهيم الفلسفية ،جدل الحداثة لدى ليو شتراوس
نموذجاً» ،مجلة التسامح ،العدد .27
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للخير المشترك والمجال العمومي يعاني من خلل جوهري في الحقوق المدنية،
بمنعه عملياً المواطنين من النقاش الحر حول القيم األساس��ية التي تؤس��س
نم��ط اجتماعهم المنظم .كما أن هذا النموذج يفضي إلى ش��كل من أش��كال
انفصام الش��خصية بين محددات االنتماء المدني ومحددات االنتماء العقدي.
وما يتعين التنبيه إليه هو أن الحوار حول المس��ألة الدينية ـ السياسية يشهد
راهناً تحوالت نوعية في المجتمعات الغربية نفسها التي أطلق عليها الفيلسوف
األلماني «هابرماس» عبارة «المجتمعات ما بعد العلمانية».
لقد ب َّين هابرماس أن��ه لم يعد من الممكن
�إن نموذج الف�صل بين
إقصاء الدين م��ن الحوار العموم��ي حول القيم
الت�صورات الجوهرية
للخير الم�شترك
المدني��ة الضابط��ة للش��أن الجماع��ي ،بعد أن
والمجال العمومي يعاني
تزايدت الحاج��ة إلى تدعيم الس��ياج المعياري
من خلل جوهري في
اله��ش لديمقراطية تعددية ال تس��تند في بنائها
الحقوق المدنية
الشرعي إال إلى نظرية إجرائية للعدالة ال يمكن
أن تقدم اإلجاب��ات الجوهرية على اإلش��كاليات
الوجودية الكبرى لإلنسان المعاصر.
ومن الطبيعي أن عودة الدين هنا ال تعني رجوع الدور القديم للمؤسسة
الديني��ة في الش��أن االجتماعي ـ السياس��ي ،وإنم��ا انفتاح مي��دان الحوار
العمومي على اآلراء والقيم الدينية في س��ياق مسلك برهاني حجاجي مفتوح
من دون سقف عقدي أو معياري مسبق.1

كيف يمكن للنظر للمسألة األخالقية في اإلسالم؟ وما هي عالقة
األخالق والقانون في الفقه اإلسالمي؟

يتعين هنا التنبيه إلى الصورة الس��ائدة في بعض األدبيات االستش��راقية
حول خلو اإلسالم من نزعة أخالقية بالمفهوم الحديث الذي حددنا؛ أي أخالق
1ـ

J. Habermas, «Réligion et Sphère Publique» dans Entre Naturalisme et Réligion. les Défis de
la Démocratie, Gallimard 2008 pp. 170 - 211 J.M.Ferry, la Réligion Réflexive Editions du, cerf,
2010, C.Taylor. A Secular Age Belknap, Harvard University Press, 2007.
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الواجب المس��تندة للحرية الذاتية خارج أي وصاية خارجية ،مع اعتبار الفقه
مدونة قانونية تكرس العالقة العضوية بين الديني والسياسي في اإلسالم.1
وم��ع أن الجي��ل األول من المستش��رقين ـ من نوع كريس��تيان س��نوك
هورغرونج 2وغولدتزيهر 3وش��اخت 4ـ مال إلى اعتبار الش��ريعة اإلس�لامية
مجرد مدونة تش��ريعية عام��ة «غير معقلن��ة» ،وال يمكن أن تك��ون منظومة
قانوني��ة بالمفهوم الحدي��ث ،فإن هذا التص��ور الذي تبناه عال��م االجتماع
األلماني الكبير ماكس فيبر 5قد أفضى تدريجياً إلى فكرة القانون اإلسالمي
الكلي و «الجامد» الذي يتعارض مع أي فكر أخالقي إنساني.6
البعد األخالقي هو المحدد األساس لألحكام
إن ما نريد أن نبينه هو أن ُ
الفقهي��ة ،التي ال يمكن النظ��ر إليها كمدون��ة قانونية وضعي��ة ،بل معايير
ضابطة للس��لوك بين األفراد بحسب الش��رطين األساس��يين المطلوبين في
الحكم األخالقي؛ أي مب��دأ الحرية ومبدأ الش��مولية .ولق��د ذهب «محمد
عبد اهلل دراز» في دراسته الرائدة حول األخالق في القرآن إلى أن المنظومة
األخالقية في اإلسالم تنسجم في الجوهر مع الفلسفة األخالقية الكانطية.
يجمل دراز مرتكزات النظرية األخالقية في اإلسالم في خمس محددات
هي :الواج��ب (أو األم��ر) ،والمس��ؤولية (أو التكليف) ،الغاي��ة (أو النية)،
العقوبة (أو الجزاء) ،الجهد (أو الكسب).
ويرفض دراز النظر إلى األخالق القرآنية بصفتها أخالقاً دينية؛ لكونها
 1ـ راج��ع

مث�لاBernard Lewis, The Political Language of Islam, University of Chicago Press, :
ً
1991, Louis Gardet, L'Islam Rélgion et Communaute, Desclee, De Brower, 2002.

 2ـ
Ignaz Goldziher, Le Dogme et la loi de l'Islam, edition de l'Eclat, 2005.
 3ـ
Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford, 1950.
 4ـ
Max Weber, Sociologie de la Réligion, Puf, 1986.
 5ـ
 6ـ راجع حول الدراس��ات االستش��راقية التي تناولت النس��ق المعياري اإلس�لامي المقدم��ة النقدية
لجوهنس��ون في كتاب��هBaber Johansen, Contingency in a Sacred Law and Ethical Norms in the :
Christian Snouck Hurgronje, Oeuvres Choisies, Brill, 1957.

Muslim Fiqh, Leiden, Brill, 1999.

راجع ايضاً من المنظور النقدي:
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Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, Leiden,
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ال تتعلق بتنظيم العالقة بين اإللهي والبش��ري ،كما أنها في مجملها تضبط
الس��لوك الخارجي ال الحياة الروحي��ة التي تتعلق بالقل��ب وبالوعي الذاتي
الداخلي ،تنيط تحقيق القيم العادلة في األرض وبوس��ائلها ،ال في الس��ماء
وحده��ا .واألحكام األخالقية في القرآن الكريم ليس��ت معلق��ة على الجزاء
األخروي وحده ،وال هي أوامر مطلقة ال تقبل التعقل والفهم؛ بل تس��تند إلى
براهين عقلي��ة وإلى مقاصد إنس��انية ،وتراعي األحوال الواقعية لإلنس��ان،
وتعالج سلوكه عبر منهجية تربوية مرنة ومتدرجة.
صحيح أن العامل الديني يدخل في اعتبار الش��ارع ،سواء لوضع قاعدة
تنظيمية لجانب من جوانب السلوك اإلنساني ،أم لتوفير ضمان قوي لفاعلية
الحكم ،أم لتبرير منحى ال يمكن للعقل الحس��م فيه ،لكن في كل األحوال
ال يلتبس الديني باألخالقي ،وال يتبع أحدهما اآلخر أو يحدده.
وفي معالجت��ه للمصدر الديني لألخ�لاق القرآنية ،يبيّ��ن دراز أن القرآن
صريح في القول بأسبقية قانون الضمير (الفطرة) على الدين الوضعي؛ فالشعور
بالخير والشر والعدل والظلم مفطور في النفس البشرية .فما تقوم به الشرائع
هو تأكيد ه��ذا القانون الطبيع��ي وتكميله وتوضيحه .كم��ا أن الحكم الوضعي
ال يفرض باإلكراه ،وال يكون حكماً أخالقي��اً إال بقبولنا له ،وتحوله إلى معتقد
داخلي يحكم السلوك من دون رياء أو مراعاة لمنافع ذاتية .وهكذا ليس الطابع
اإللهي للحكم القرآني سوى مرحلة وسطى بين شعورين إنسانيين ضروريين.
ويستخدم دراز المصطلحات النقدية الكانطية للتمييز بين الديني الذي
يتعل��ق بالوج��ود األمثل وبالجم��ال في ذاته موضوع��اً للمعرفة والمش��اهدة
والح��ب ،واألخالقي ال��ذي يتعلق بالمثال األس��مى والفضيل��ة .ولكي يلتقي
المفهومان ال بد من توس��ط مس��توى ثالث ،يكمن في استكش��اف الصفات
األخالقية العليا في الخالق وفي تحويل شريعته إلى أحكام ذاتية .فمن دون
متجذرا بين الوجود والمثال.
هذا التوسط يظل الفصل
ً
وبغض النظر عن المجاالت الرحبة التي ُتركت لتقدير البشر ،فإن الحكم
القرآن��ي يتطلب في تنفيذه االعتبارات اإلنس��انية من إم��كان تطبيق وإكراهات
واقع وموازنة بين األولويات ،وبهذا المعنى يسهم اإلنسان في الفعل التشريعي.
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وفي معالجت��ه لموضوع القص��د األخالق��ي ،يعت��رف دراز أن ما يميز
المنظوم��ة األخالقية القرآنية ه��و تأكيد الموقف اإلس�لامي على أن الغاية
س��موا
��د أنه يرى في هذا الموقف
ً
الوحيدة من الفع��ل هي مرضاة اهلل؛ َب ْي َ
بسلطة الواجب في أرفع معانيه وأكثرها فاعلية.
فالمنظوم��ة األخالقية م��ن هذا المنظ��ور متكاملة ترف��ض التحديدات
الجزئي��ة (كالتمييز بين األخالق الفردية واالجتماعية والصوفية واإلنس��انية
وأخ�لاق العدالة وأخ�لاق الرحمة) .ففي األخ�لاق القرآني��ة يجتمع العدل
والرحمة ،الفردي والجماعي ،البش��ري واإللهي ،من منطلق التقوى بصفتها
عامال دافعاً للخير وكابحاً للش��ر .إنها أخالق كلية شاملة تتعامل مع مختلف
ً
1
أنماط الوجود اإلنساني ودرجات األهلية القيمية .
إن أهمية أطروحة دراز التي لخصنا تكم��ن في كونها ـ على الرغم من
قدمها النسبي (صدرت بالفرنسية أول مرة عام  )1951ـ تشكل إلى حد اآلن
أهم محاولة شاملة لصياغة األخالق اإلس�لامية من منظور فلسفة األخالق،
باعتماد المقاييس الكانطية.
ومع أن اإلطار المرجعي للمؤلف انحصر في القرآن الكريم؛ فإن الكتاب
تناول على نطاق واسع اآلراء الكالمية والفقهية في المسائل التي درسها.
وفي اعتقادنا أن مكمن اإلش��كال الفلس��في المحوري الذي عالجه دراز
مصدرا وغاي ًة،
جزئياً وفي مواضع مفككة هو إش��كال غائية الحكم التكليفي
ً
الذي يتوقف عليه تحديد القيمة األخالقية للفعل.
وال بد هنا من تميي��ز هذا المبحث عن مبحثي��ن متداخلين معه في
الكتاب��ات األصولي��ة :مبحث التحس��ين العقل��ي الذي ش��غل المتكلمين
(غرضية الفع��ل اإللهي) ،ومبحث المقاصد ال��ذي توقفنا عنده في ثنايا
هذا العمل.
فالحكم الش��رعي باصط�لاح األصوليين ه��و «خطاب الش��ارع المتعلق
1ـ
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M.A.Draz, La Morale du Coran, Edition du Ministère des Habous et des Affaires islamiques,
Rabat , 1983, pp. 533 - 541.
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تخيي��را أو نهياً» ،أو باصط�لاح الفقهاء« :األثر
بأفع��ال المكلفين ،طلباً أو
ً
الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل ،كالوجوب والحرمة واإلباحة».1
نس��تنتج من هذا التعري��ف الذي يتك��رر بألفاظ متقاربة ف��ي األدبيات
األصولية أن الس��مة المعيارية للفعل تابعة لمرجعيت��ه (أي مصدره اإللهي)
ولمنزلته في سلم األمرية التكليفية.
وم��ع أن األصوليين والفقه��اء اختلفوا في مس��ألة غائي��ة الفعل بمعنى
غرضيته في مصدر التكليف بحسب مدارسهم الكالمية ،فذهب المعتزلة إلى
مذهب التحس��ين العقل��ي واعتبروا األح��كام معللة بالعقل ،ف��ي حين ذهب
األش��اعرة إلى رفض التعليل العقلي وتمس��كوا بالمعيارية التوقيفية ،2إال أن
القائلي��ن بالقياس ـ وهم جمهور األصوليين ـ أخذوا بش��كل ما من أش��كال
التعليل العقلي.
فس��واءً اعتبرنا العلة حكما أو وصفاً مناس��باً أو أم��ارة مصلحة ـ وهي
التحديدات الت��ي لخص فيها الغزال��ي التعريفات األصولي��ة للعلة 3ـ فإنها
ال تتعلق بالمراد اإللهي م��ن الفعل (أي الغرض) بل من��اط الحكم ،أو بلغة
األصوليي��ن «الوصف المؤثر ف��ي الحكم» ،س��واءً أكان ه��ذا التأثير ذاتياً
(المعتزلة) أم بفعل الشارع (األشاعرة).
وحتى ابن حزم الذي يرفض أش��د الرفض مبدأ القياس ومفهوم التعليل
ال يخرج عن هذا التصور بقبوله فكرة السبب التي هي نمط من العلة ،وقد
أطلق عليه بعضهم «العلة الجعلية» (أي علة بفعل الشارع).
يقول اب��ن ح��زم« :إن العلة هي اس��م لكل صف��ة توجب
أم��را إيجاباً
ً
ضرورياً ،والعلة ال تف��ارق المعلول البتة ...وأما الس��بب فه��و كل أمر فعل
فعال من أجله لو ش��اء لم يفعله ...وأم��ا العالمة فصفة يتفق عليها
المختار ً
4
اإلنسانان ،فإذا رآها أحدهما علم األمر الذي اتفقا عليه» .
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،دار الحديث  ،2002ص .116
راجع الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،دار الكلم الطيب ،2009 ،ص .549
الغزالي ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ،دار الكتب العلمية 1999 ،ص .216
ابن حزم ،اإلحكام في أصول األحكام ،دار الحديث ،2005 ،الجزء  ،8ص .1167
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إذا للنقاش الكالم��ي /األصولي حول غرضية األحكام
فال أهمية كبرى ً
اإللهي��ة؛ أي قابليتها للتعليل العقل��ي ،ما دام االتفاق قائماً ح��ول معقوليتها
س��واء بالق��ول بالتحس��ين الذات��ي (األطروح��ة االعتزالية) أو بالتحس��ين
االرتجاعي؛ أي إدراك علتها بعد وضعها شرعاً (األطروحة األشعرية).
إن مكمن اإلش��كال هو ما ف��ات بعضهم من إدراك الف��رق الجوهري بين
نمطي��ن م��ن العقالني��ة الكوني��ة باس��تعارة عب��ارات «رورت��ي» :عقالني��ة
«الموضوعية» (المعرفة المجردة للظاهرة) ،وعقالنية «التضامن»؛ أي االلتقاء
حول قيم جامعة مؤسسة على الممارس��ة والعمل .1وقد تعلمنا منذ «نيتشه» أن
المعارف هي في عمقها تقويمات وتأويالت حيوية ال أحكام مجردة وموضوعية،
وال تنفي معياريتها طابعها العقالني ما دامت ذات بنية برهانية تتحرى اإلقناع
وإن لم تستند ألحكام الواقع بصفته تطابقاً بين الوعي والظاهرة.
من هذا المنظور نفس��ه ال يمكن أن نقول :إن األح��كام الفقهية قوانين
بالمعنى الوضعي الحديث.
وكان المفكر القانوني التونسي «عياض بن عاشور» قد ذهب إلى القول:
إن القانون في اإلس�لام هو في آن واحد التعبير عن اإلرادة اإللهية ،ودعامة
النظام االجتماعي ،وتجس��يد العدالة والقوة الرادعة للش��ر ،وعالمة وحدة
إذا هو من هذا المنظور «الهوت كوني» كامل
األمة ،فالقانون في اإلس�لام ً
بحسب عبارة «رالف ستهالي».2
َب ْي َد أن تحوي��ل األمرية الفقهية إلى أمرية قانونية هو حصيلة مس��ارين
متداخلي��ن ومتزامني��ن :المس��ار االستش��راقي ال��ذي توقفنا عنده ومس��ار
اإليدولوجيا اإلس�لامية التي تبنت فكرة تأس��يس الش��رعية اإلسالمية على
المرجعية العقدية للقواني��ن .واألصوب أن يق��ال :إن األمرية الفقهية تضع
قيودا وضواب��ط أخالقية لألمري��ة القانونية وال تؤسس��ها أو تعوضها .ولذا
ً
الرحم��ن :إن الفقه «أمرية مض��ادة» ،هدفها هو
يمك��ن القول مع ط��ه عبد
ٰ
 1ـ
 2ـ
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R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, 1989.
Yiad Ben Achour, Au Fondements de l'Orthodoxie Sunnité, Ceres, Tunis, 2009, pp. 55 - 56.
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«إقامة تدابير محكمة تدفع الشطط الذي تقع فيه األمرية البشرية» ،1وهذا
هو معنى الحدود الشرعية التي ليس��ت مدونة جنائية؛ بل هي ضوابط حادة
من شطط اإلنسان في التجاوز وفي العقوبة معاً.
ثالثاً� :أخالق الحكمة
الحظ الفيلسوف الفرنسي المشهور «ميشال
فوكو » في أعماله األخي��رة أن األخالقية الغربية
قام��ت عل��ى نف��ي س��ؤال« :االهتم��ام بالذات»
للتمحور حول س��ؤال «معرفة ال��ذات» .االهتمام
بالذات من ه��ذا المنظور نمط من االنفالت من
األخ�لاق بصفته��ا مدون��ة م��ن األوام��ر الكلية
المقنن��ة .ويبيّ��ن فوك��و أن هذا التص��ور يرجع
لألخالق المسيحية التي جعلت من التخلص من الذات شرطاً للخالص ،مما
ولّد مفارقة مفادها أن طريق معرفة النفس أفضى إلى التملص منها.
ويرى فوكو أن الحداثة الغربية ورث��ت هذا التصور االجتماعي لألخالق
بصفتها معايير س��لوك قويم يضبط العالقة باآلخري��ن .وعلى الرغم من أن
األخالقية المسيحية تعرضت منذ القرن السادس النتقادات فلسفية متواصلة؛
ف��إن هذه االنتق��ادات انطلق��ت من أهمي��ة معرفة ال��ذات والتع��رف عليها
ال االهتم��ام والعناي��ة بها .ب��ل إن المعرفة بال��ذات (أي ال��ذات المفكرة)
أصبحت منذ ديكارت إلى هوسرل المسار إلى المعرفة إجما ًال.2
يميز فوك��و هنا بين نمطين من األخالقية :أخالقي��ة القوانين والمعايير
وأخالقية االهتمام بالذات بما يعنيه ذل��ك من عمل على النفس ورقابة لها،
ومن نزوع للترقي واالكتمال.

� ّإن الأخالقية الم�سيحية
تعر�ضت منذ القرن ال�ساد�س
النتقادات فل�سفية متوا�صلة؛
ف�إن هذه االنتقادات
انطلقت من �أهمية معرفة
الذات والتعرف عليها
ال االهتمام والعناية بها

الرحمن ،روح الدين :من ضيق العلمانية إلى س��عة االئتمانية ،المركز الثقافي العربي،
 1ـ طه عبد
ٰ
 ،2012ص .380
Michel Foucault, Dits et Ecrits, Tome, 2, Quarto/ Gallimard, 2001, pp. 1607 - 1608.
 2ـ
راجع أيضاً :السيد ولد أباه ،التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو ،دار المنتخب العربي،1994 ،
ص .212 - 208
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ويمكن القول :إن الفقه اإلسالمي يؤسس لألخالقيتين ،حتى لو كان قد
ُعني بصياغة الجانب المنضبط باألحكام.
فعد الفقه علماً دنيوياً اقتضته طبيعة
ولقد أدرك الغزالي هذا األمر ّ
الحالة اإلنسانية المتوحشة« :فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق
التوس��ط بين الخل��ق إذا تنازعوا بحكم الش��هوات ،ف��كان الفقيه معلم
السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم؛ لينتظم باستقامتهم
في أمور الدني��ا ،ولعمري أنه متعل��ق أيضاً بالدين ولكن ال بنفس��ه بل
بواسطة الدنيا».1
فالفقه بهذا المعنى يتعلق باألحكام الضابطة لمعايير س��لوك البشر
فضال عن الجانب الخارجي من العب��ادات؛ َب ْي َد أن علماء
في م��ا بينهم،
ً
اإلسالم طوروا منذ بدايات تدوين الفقه نمطاً آخر من الخطاب الفقهي
يتعلق بالتجرب��ة الدينية في جوانبها الخلقية المكتملة التي تتجاوز حدود
الضبط الحكمي.
األخالق بهذا المعنى الثاني هي عالقة بال��ذات وفن عيش وجمالية
سلوك تنزع نحو هدف التحقق باألسماء اإللهية ،من خالل تجربة وجودية
خصبة وغير متناهية يسعى فيها اإلنسان لمعرفة ربه من خالل استكشاف
نفسه بدل نفيها.2
ولقد بيّن أحمد زروق الفرق بين الفقهي��ن بقوله« :حكم الفقه عام
في العموم؛ ألن مقصده إقامة رس��م الدين ،ورفع مناره ،وإظهار كلمته.
وحكم التص��وف خاص في الخصوص؛ ألنه معاملة بي��ن العبد وربه ،من
غير زائد على ذلك».3
مبكرا في اإلس�لام
وم��ع أن التأليف في أخالقيات االهتمام بالذات بدأ
ً
متوازياً م��ع تقنين األحكام ومرتبط��اً بها ـ كما هو جلي ف��ي كتابات الجيل
 1ـ الغزالي ،إحياء علوم الدين ،دار ابن حزم ،2005 ،مجلد واحد ،ص .26 - 25
Christian Jambet, Qu'est ce que la Philosophie Islamique?, Gallimard, 20011, pp. 118 - 119.
 2ـ
 3ـ أحمد زروق ،قواعد التصوف ،دار البيروتي ،2004 ،ص .40
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األول من المتصوفة كالمحاسبي 1والخزار 2وأبي طالب المكي 3ـ فإنه أ ِ
ُقصي
من المباحث الفقهية بعد اكتمال صياغتها التقنية المنهجية الصارمة .وهكذا
تحول فقه االهتمام بالذات إلى نمط من العلم الباحث دوماً عن الش��رعية
اإلبستمولوجية في نظام البناء الشرعي.
ولقد برزت بعض المح��اوالت العلمية المهمة لدم��ج فقه األحكام بفقه
التزكية ،أخذت مسلكين :المسلك األشعري الذي بلوره الغزالي في مشروعه
إلحياء علوم الدين ،والتقليد الحنبلي لدى ابن مفلح المقدسي وابن القيم.
ذه��ب الغزالي إلى مس��لك تأويلي يبحث في أس��رار العب��ادات وآداب
التربية الصوفية ،من منطلق طلب الصدق في السلوك التعبدي واضعاً أ ُسساً
مكتمل��ة لعالج النفس م��ن «مهلكاتها» وصو ًال لهدف أس��مى هو المحبة هلل
التي ه��ي «الغاية القصوى بين المقامات وال��ذروة العليا من الدرجات ،فما
بعد إدراك المحبة مقام إال وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها».4
أما ابن مفلح وابن القي��م فقد حاوال بناء علم لآلداب الش��رعية يكون
بديال عن االصطالحات الصوفية التي بدأت تس��تقل ع��ن المدونة الفقهية.
ً
اآلداب الشرعية من هذا المنظور هي من كماالت العبادة ومحاسن السلوك،
تبرز على ش��كل نصائح ومأثورات في كتاب المقدس��ي ،5وفي ش��كل تحليلي
موس��ع لدى ابن القيم الذي يق��رر أن «الدين كله ُخلُ ٌق فم��ن زاد عليك في
الخلُق زاد عليك في الدين ،وكذلك التصوف».6
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

أبو عبد اهلل الحارث المحاسبي ،الرعاية لحقوق اهلل ،المكتبة التوفيقية د .ت.
أبو س��عيد الخزار ،الطريق إل��ى اهلل كتاب الصدق ،تحقيق ودراس��ة عبد الحلي��م محمود ،دار
المعارف ،ط .1988 ،5
أبو طالب المكي ،قوت القلوب ،دار الكتب العلمية.1997 ،
إحياء علوم الدين ،ص .1656
محمد بن مفلح المقدس��ي الحنبلي ،اآلداب الش��رعية والمنح المرعية ،دار ابن حزم.2005 ،
ويبين المؤلف في مقدمته أنه يس��لك طريقاً مألوف��اً لدى أهل الحدي��ث والحنابلة خصوصاً
(ص  7من الكتاب).
ابن القيم ،مدارج الس��الكين بين من��ازل ﴿  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،دار الحديث،2005 ،
ج  ،2ص .252
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إن ما نريد أن نبينه في خاتمة هذه الدراس��ة هو أن الكتابات الصوفية
بل��ورت نظري��اً وعملياً فق��ه االهتم��ام بالذات ،ول��م تكن مجرد ش��طحات
وممارسات باطنية.
لقد أوضح «أريك جيوفروا» إن مأزق الفكر اإلسالمي الوسيط ٍ
متأت في
ف عن نموذج اإلصالح الصوفي الذي تبلور بقوة بعد س��قوط بغداد
كونه َع َز َ
بديال من��ه االجتهاد الفقهي المح��دود بالقياس التمثيلي
واألندلس ،واختار
ً
المقيد باألعراف االجتماعية والثقافية للمجتمعات القبلية العربية.
فالتصور السائد هو أن انحسار حركية الفلسفة (فشل المشروع الرشدي
بلغ��ة الجاب��ري) أو القض��اء عل��ى العقالني��ة االعتزالية هو س��بب إخفاق
المجتمعات المس��لمة في المرور نحو عصر النهض��ة والحداثة ،مما ترجمه
االنزالق نح��و الطرقية الصوفية «المعطلة للعقل» .يرفض «جيوفروا» بش��دة
تصورا عقالنياً أكثر صرامة
هذه القراءة  مبيناً أن التصوف اإلس�لامي قدم
ً
ودقة م��ن العقالنية الفلس��فية والكالمية ،يالئم التصورات اإلبس��تمولوجية
والتأويلية األكثر حداثة .والعائق الذي حال دون استيعاب العقالنية الصوفية
هو اخت��زال المفاهي��م والتصورات الصوفية ف��ي جماليات ال��ذوق وباطنية
التجربة الروحية بدل النظر إليها كمنظومات فلسفية كاملة.1
يتعين من هذا المنظور إخراج التصوف من قالبه الباطني لتطبيع وضعه
المعرفي داخل الحقل النظري تأويلياً وإبستمولوجياً؛ ذلك أن التصوف ليس
ـ كما ُيظ��ن ـ عادة لغة رمزي��ة ش��اعرية يحتكرها خاصة الخاص��ة ،وإنما
يتأس��س على مجموعة من األدوات النظرية والمنهجية التي يمكن أن تصاغ
بلغة مفهومة للجميع ،بش��رط الخ��روج عن حجب المنط��ق التعليلي المجرد
الذي يختزل إليه عادة العقل.
يجدر التنبيه هنا إلى أن الفكر الصوف��ي بلور اتجاهين مهمين لم ُتبن
عليهم��ا النتائج المطلوبة والمتوقعة ،وهما :إرس��اء إس�لام الف��رد والذات،
وتحرير مسالك التأويل والقراءة.
 1ـ
26
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كثي��را ما يظهر بين
أما االتجاه األول فيب��دو جلياً في التناقض الذي
ً
الفقهاء الذي��ن هم ح��راس المش��روعية األرثوذكس��ية والمتصوفة الذين
اعتب��روا أن التدي��ن تجربة فردي��ة ال تن��ال بالتواضعات والرس��وم؛ وإنما
بالمعاناة والمجاهدة الش��خصية .ومع أنهم طالبوا بالش��يخ المرشد وحثوا
على صحبته ،فإنه��م رأوا «أن الطريق إلى اهلل بعدد أنفاس الخالئق» ،وأن
الوصول ال يتم إال بالتخلص من وصاية الش��يخ نفس��ه بعد تحقيق المبتغى
من التوجيه والرعاية.
�إن الفكر ال�صوفي بلور
أما االتجاه الثان��ي فيبدو جلياً في النس��ق
اتجاهين مهمين لم تُبن
التأويلي الصوفي الذي رفض  مبدأ تساوق داللة
عليهما النتائج المطلوبة
النص م��ع الفهم اللغوي بحس��ب درج��ة اإلبالغ
والمتوقعة ،وهما:
والتخاطب كما يقننها النسق التداولي المشترك.
�إر�ساء �إ�سالم الفرد
والذات ،وتحرير م�سالك
فباعتبار أن مصدر النص إلهي ،ال بد من اإليمان
الت�أويل والقراءة
ب�لا محدودي��ة كثافت��ه الداللية المطلق��ة التي
ال يجوز حصرها في المألوف التعبيري اإلنساني.
صحي��ح أن ه��ذا المس��توى األول من الس��ياق
الداللي ضروري ف��ي التكاليف العبادية وأص��ول المعامالت؛ لكن ال بد من
تجاوزه في عمق التجربة الروحي��ة؛ إذ إن  قلب  المتلقي هو محور التأويل،
وليس النص ذاته بصفته حمال أوجه يعكس حال القارئ ومدى اتساع رؤيته.
وإذا ترجمنا هذين االتجاهين بلغة العصر واهتماماته ،أمكننا القول :إن
الخط��اب الصوفي قادر الي��وم على توجيهن��ا ف��ي طريق الحداثة المعرفية
والمجتمعية بتجذير إس�لام الف��رد والتجرب��ة الروحية الش��خصية ،وبدفع
االجتهاد التأويلي المفتوح وتعدد القراءات المش��روعة للنص بحكم مشاركة
القارئ في إنتاج الداللة في ما وراء الطابع المطلق للمصدر األصلي.
إن هذين المبدأين يرس��مان اإلطار النظري ألخالقية االهتمام بالذات
في الفقه اإلس�لامي بمفهومه األوس��ع ،وهو مبحث فلس��في ال ي��زال ينتظر
التأسيس والبحث.
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قضايا العدالة والرحمة
والسالم في المجال العالمي
عبد الرحمن ال�سالمي
ُتناق��ش الجمعي��ة العام��ة لألُم��م المتحدة في
دورتها الحالية مس��ألة ازدراء األديان ،وإمكان
إصدار توصيات أو قرارات بمنع ذلك ،بحيث يتحول هذا
اإلجراء مع الوقت إلى ٍ
جزء من القانون الدولي .والواقع
أنّ ذلك يقلب األمر إلى الجان��ب المعاكس؛ فقد مضت
عقود منذ صدور ميثاق األ ُ َمم المتحدة ،واإلعالن العالمي
ٌ
لحقوق اإلنسان ،في األربعينات من القرن الماضي ،ولم
تنجح جه��ود المرجعي��ات الدينية العالمي��ة الكبرى في
عد أخالقيات األديان إس��هاماً رئيس��اً في
الوصول إل��ى ّ
السالم بين البشر من طريق نشر قيم الرحمة والتسامح
واحترام النفس اإلنسانية .وفي عام 1996م عقدت لجنة
حقوق اإلنس��ان للمرة األول��ى اجتماع��اً بجنيڤ بحضور
ممثلي��ن للديانات ،وكان موضوعه يتناول إس��هام األديان
في دعم حقوق اإلنسان.
لقد تصور واضعو ميث��اق المنظمة الدولية واإلعالن
العالمي أنّ أخالقيات األديان تش��كّل منافس�� ًة لفلس��فة
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الح��ق الطبيعي التي قام��ت عليها المواثي��ق واإلعالن��ات الدولية ،كما
تصوروا أنّ هناك تنا ُفساً بين الديانات ،بحيث يمكن أن
َ
يكون هناك نزاعٌ
تمييز بس��بب تنازُع القيم ،إذا أ ُدخل ش��يء من ذلك في االعتبار في
أو
ٌ
تعترف بها وليس
أي حال لل��دول التي
ُ
الم ِلزمة على ّ
اإلعالن��ات العالمية ُ
لألفراد .وكان األس��تاذ هانس كينغ ـ من جامعة توبنغن ـ قد اقترح على
مؤتمر شيكاغو لألديان عام 1990م القضية التالية :ال سالم في العالم
إلاّ بالسالم بين األديان ،وال سالم بين األديان إلاّ بالحوار ،وال حوار إلاّ
باالستناد إلى القول بقيمٍ مشتركة .وهكذا فقد كانت فترة الثمانينات من
القرن الماضي حاس��م ًة ف��ي االعت��راف بأخالقيات الدي��ن وقيمه ،وفي
الدعوة لإلفادة من تل��ك األخالقيات في قضايا العدالة والس�لام التي
فشل النظام العالمي في الس��ير فيها وتحقيقها .فقد تعطل ميثاق األُمم
المتح��دة تقريباً بس��بب الح��رب الباردة بي��ن القطبين ،وعليه س��ادت
وتبادل المصالح ،وصارت العدالة تعني «التسوية» بين
أخالقيات النفعية
ُ
ٍ
ٍ
ط��رف بحيث ينتهي
طرف على
القطبين ،كما صار الس�لام يعن��ي َغلَبة
أهم ما حاول
النزاع (موقتاً)؛ إنم��ا لصالح الطرف األقوى .وقد كان بين ّ
ممثّلو األدي��ان إدخاله في المنظومة الدولية اعتب��ارات العطف والرحمة
والش��عور اإلنس��اني ،واحترام عقائد الناس ،ومقدس��اتهم ،وليس حقهم
فقط أو حريتهم في أدائها.
بكل المقاييس؛ فقد تكاثفت
وكانت العشرون سن ًة الماضية حقب ًة قاتم ًة ّ
خاللها الغيوم من حول اإلس�لام ،وهبّت عواصف عليه وعلى المسلمين بعد
ظهور فريق الجهاديين باسم اإلسالم ،والذين استحلُّوا استخدام العنف في
كثي��ر من البل��دان العربية واإلس�لامية ،وكذلك تج��اه العال��م ُكلّه .ور َّد
ورجاالت الحرب في الغرب األميركي واألوروبي،
المنظرون واالستراتيجيون
ِّ
ُ
وفي الش��رق الروس��ي والصيني ومن ثم الهندي بش��نّ ح��ربٍ بل حروب
لمكافحة اإلرهاب (اإلس�لامي) .وم��ع الوقت تداخلت اإلش��كاالت فلم يعد
ممكننا القول والتس��اؤل ما ه��ي األفعال ،وما ه��ي ردود األفعال ،ومن هو
البادئ ،ومن هو المنتقم أو الثائر .وبخاص ٍة بعد انتش��ار أطروحات صدام
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الحضارات وص��راع الثقاف��ات واألصولي��ات .وم��ن ناحي ٍة أ ُخرى انتش��ار
الفس��طاطين ـ فس��طاط الحق وفس��طاط الباطل ـ
أ ُطروحات وممارس��ات
ْ
والجهاد العالمي ،ومصارعة المس��تضعفين للمس��تكبرين .وخالل منتصف
ظل حروب الطائرات واألس��اطيل المنتش��رة في كل
العق��د الماضي ،وفي ّ
مكان قيل :إن��ه ال بد ـ إلى جانب الحروب العس��كرية ـ من ش��نّ «حرب
أفكار» على المتشددين واألُصوليين الذين يمارسون العنف ،وبذا صار من
الضروري ـ بحس��ب هذه المقول��ة ـ التمييز بين اإلس�لام المعتدل واآلخر
المتطرف ،وأن يستعيد المعتدلون من المسلمين اإلسالم ممن اختطفوه.
لقد تصدينا نحن في مجلة التس��امح  /التفاهم في السنوات العشر
الماضية ـ مع آخرين بالطبع من المس��لمين والمس��يحيين ـ لذاك الجوّ
المس��موم لدى األطراف المتصارع��ة ،وقد جرى التركي��ز على منظومة
القيم القرآنية في المساواة والرحمة والحرية والعدالة والتعارف والخير
ٍ
مؤتمرات
العام ،وشاركت وزارة األوقاف ـ التي ُتصدر مجلة التفاهم ـ في
وتقد ْمن��ا بأطروحتنا المفارِ ق��ة لألجواء
عالمي ٍة للديان��ات والثقاف��ات،
ّ
المحتدمة ،والتي عاثت تخريباً في ديار المسلمين ،ونالت من عالقاتهم
بالعالَم من حولهم ،والعالم األَوس��ع .وموقفن��ا في ذلك ليس من مواقع
الدفاع أو الدوني��ة؛ بل من مواق��ع التدا ُفع الحض��اري والثقافي .ونحن
نعتقد ـ بعد كل ما قام به العلماء والمفكرون المس��لمون ونظراؤهم من
أهل الم��ودة والفهم في األدي��ان األُخرى ـ أننا في الطري��ق إلى إيجاد
جسور من التفاهم ،ثمارها المزيد من التقارب واالحترام المتبادل.
إننا ال نزال نعتقد بأنّ العالئق بين البش��ر إنما تص ُّح وتس��تقيم إذا
أ ُخذ اإلنس��ان بكليته :في الدين والثقافة واألخالق واإلنس��انية .فقَبولُنا
واعتراف
تعارف
وكامال ،إنه
شامال
يكون
على المستوى العالمي ينبغي أن
ً
ً
َ
ٌ
ٌ
عام َل باس��تثنائي ٍة س��لبي ٍة أو إيجابي ٍة كما جرى في
ُ
وتفاه ٌم ،وال نقبل أن نُ َ
العقدين الماضيي��ن .ثم إنّ المنظومة األخالقية في اجتماعنا اإلنس��اني
قائم ٌة على ديننا ،وهي حافل ٌة بالقيم المش��تركة مع س��ائر بني البش��ر،
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وعلى الخصوص مع الديانة المسيحية ووصاياها العشر ،ودعوتها للمحبة
نجد أنفُ َسنا بحاج ٍة للدفاع أو التبرير.
والرحمة؛ ولذا ال ُ
يكون
االعتراف ب��ه ـ نزاه ًة وإحقاقاً للح��قّ ـ أنه
لكنّ ال��ذي ينبغي
ُ
ُ
أهل دعو ٍة ورس��ال ٍة ومس��ؤولية تجاه دينن��ا وأمتنا والناس
علينا أن نظ َّل َ
معني دائماً بإيصال رسالته بأفضل
أجمعين ،وصاحب الدعوة والرس��الة
ٌّ
كل اآلخرين ،الذين
األس��اليب ،وأحس��ن أخالق التفكير والتعامل إل��ى ّ
نعيش معهم في العالم الذي تتصاغر أج��زاؤه وتتقارب ،ليس في تبادل
والتعامل
المتبادل فقط؛ ب��ل وفي أخالق العم��ل
المصالح أو االعتم��اد
َ
ُ
أيضاً.
وبمقتضى منطق التدا ُفع الذي ذكره اهلل سبحانه وتعالى في القرآن
ٍ
تحديات أيضاً.
الكريم؛ ف��إنّ العالَم ال يتضمن ُف َرصاً فقط؛ ب��ل يتضمن
ٍ
الند ّية،
والتحدي��ات تفرض
مس��ؤوليات ونض��االً فكري��اً وثقافياً لبل��وغ ّ
كفاءة إلمكان استحقاقها .فالح ُّق وإن كان حقاً في ذاته؛
والفُ َرص تقتضي
ً
��رص كما في
فإنّ نَيلَ ُ
��ه يتطلب االس��تحقاق الذي ال غن��ى عنه ،في الفُ َ
التحديات.
إنّ الذي يعطِّ ��ل أو يض��ع العقبات في وج��ه أمتنا ودينن��ا في هذا
يسود العصر وثقافته الحياتية القاسية فقط؛
التغالب الذي
العالَم ،ليس
ُ
ُ
بل القص��ور والخطل من جان��ب كثيرين منا أيضاً ،وعلى س��بيل المثال
أخيرا من جانب بعض العرب والمس��لمين في
ال الحصر؛ ف��إنّ ما حصل
ً
المسيء ين ُّم عن تشدد غير مستس��اغ ،وتس ُّر ٍع ال مب ِّرر له،
قضية الفيلم ُ
فقد ذهب ضحية تلك التصرفات عش��رات الش��بان ،كم��ا ُد ِّمرت وأ ُتلفت
ممتلكات ألبرياء وأجانب يعيشون بين ظهرانينا وال ُيعادوننا ،كما أنهم لم
ٌ
يرتكبوا شيئاً بحقّ ديننا أو إنساننا ،وكان على الثائرين أن يتذكروا قيم
اإلسالم ،وفي مقدمتها السالم والحلم والصفح واإلرادة ،وحتى ال يتكرر
المش��هد المألوف خ�لال العقدين الماضيي��ن والذي مثل��ت فيه صورة
المس��لمين لوناً من ردود األفعال التي تجاوز قي��م حضارتهم العالمية،
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مغايرا في
كان الواجب عليه��م أن يعوا الدرس ويعطوا العال��م أنموذجاً
ً
كيفية احترام الرموز الدينية ،ونحن نعلم أن النبي ژ حينما دخل مكة
فاتحاً أمر بكس��ر األصنام جميعها واس��تثنى منها ما رم��ز إليه بصورة
المسيح ومريم.
ال تزال قضايا العدالة والرحمة والس�لام عل��ى رأس المهمات التي
والمتاحة،
يكون على عالَم اليوم
ْ
الس ُبل المفتوحة ُ
السعي لتحقيقها بشتّى ُ
أدوار كبرى في هذه المجاالت ،التي تؤ ِّهلُنا لها
ولديننا وحضارتنا وأمتنا
ٌ
منظومتنا األخالقية ،وأعرافنا الحضارية التي يتضمنها ديننا ،فالمسلمون
الع َّدة
يس��عون إلى الش��راكة مع هذا العالم وفيه ،ويكون علين��ا أن نُ ِع َّد ُ
لنيل ما نستح ُّق ويستحق ُُّه هذا الدينُ الكريم.
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التغيير في العالم العربي(٭)

�أوليڤييه روا

■

1

ٍ
ع��ده على وجه
ما أت��ى الربيع العربي بداي ًة
بش��يء يمكن ّ
الخصوص عربياً أو إس�لامياً؛ فالمتظاه��رون كانوا يهتفون
للكرام��ة ،والديمقراطي��ة االنتخابي��ة ،والحكم الصال��ح ،وحقوق
اإلنسان .وبخالف االنقالبات الثورية والتغيرات الراديكالية بالعالم
العربي خالل الس��تين عاماً الماضية؛ فإنّ المتظاهرين الس��لميين
هؤالء م��ا كانوا معنيين بالرمزيات الش��مولية مثل الش��عب واألمة
اإلس�لامية أو األمة العربية؛ بل كان��وا مهتمين بخاص�� ٍة بالحقوق
الفردي��ة المتعلقة بالمواطنة .وما أش��ار المتظاه��رون إلى أ ٍّي من
النزاعات الجيوبوليتيكية في الش��رق األوس��ط ،وما أحرق��وا َعلَماً
ٍ
ش��عارات لصالح قوى
أميركي��اً أو إس��رائيلياً ،كما أنهم م��ا رفعوا
المعارضة الرئيسة من اإلسالميين ،وما أبدوا رغب ًة في إقامة الدول
٭ نُشر هذا المقال في .Journal of Democracy. July 2012. Vol. 23. Number 3
■ أوليڤييه روا  O. Royهو أس���تا ٌذ ف���ي معهد الجامعة األوروبية بفلورنس���ا .آخر كتبه :الجهل
المقدس ،زمن دي ٍن ب�ل�ا ثقافة (( ،)2009وقد ترجم إلى العربي���ة عام  ،2012ترجمة صالح
األشمر لدار الس���اقي في بيروت .وصدر له بالعربية :تجربة اإلس�ل�ام السياسي (دار الساقي،
بيروت  ،)1996ونحو إسالم أوروبي (دار المعارف الحكمية في بيروت ،)2010 ،وعولمة اإلسالم
(دار الساقي في بيروت.)2002 ،
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اإلسالمية التي تقوم على تطبيق الشريعة .واألكثر من ذلك ،أنه بخالف ما
حاولتْه وس��ائل اإلعالم الغربية من الرفع من شأن بعض «الشبان المدنيين»
قادة أو
الذين أثاروا االحتجاجات أو ش��اركوا فيها؛ فإنّ الث��ورات ما أنتجت ً
متحدثين بارزين أو كارزماتيين باس��مها .وبإيجاز ف��إنّ الربيع العربي ك ّذب
مس��ألة «العقدة العربية»؛ إذ م��ا اتَّبع المقول�� َة التي تذه��ب إلى مركزية
الص��راع اإلس��رائيلي /العربي ،والذي يتس��بب في تصاعد درجات األس��لمة
والتحزب اإلسالمي في المجتمعات العربية ،والذي يؤدي للبحث عن ٍ
قائد ك َّل
الوقت ،واالهتمام والتمركز حول قضايا عربية وإسالمية شاملة.
لكنّ المتظاهرين ما اس��تلموا الس��لطة حقاً ،كما أنهم في الحقيقة لم
ٍ
مش��هد
همهم أو مرادهم تأسيس
يحاولوا؛ بل كان ُّ
ٍّ
سياسي جديد .ولذا فإنّ
ٍ
انتصارات لألحزاب اإلسالمية؛ فهؤالء
االنتخابات المصرية والتونسية جلبت
متجذرون في المجتمع ،ويتمتعون بنو ٍع من المشروعية الناجمة عن المعارضة
السياس��ية لعدة عق��ود ،والناجم��ة أيضاً عن ال��والء والدعوة لقي��م دينية
محافظة يتقاسمونها أو يش��تركون فيها مع معظم الجمهور .ثم إنّ «اإلخوان
المسلمين» في مصر وحركة النهضة بتونس كسبوا أصواتاً من خارج حلقتهم
الصلبة؛ ألنّ ٍ
فئات ش��عبي ًة واس��عة رأت فيهم جهات صالحة لتولّي الس��لطة.
إنما األكثر
ً
مفاجأة كان الظهور القوي لحزب النور الس��لفي بمصر .على أنّ
هذا السماح للسلفية بالبروز في مصر ـ وما عناه ذلك من تحو ٍل سريعٍ إلى
المجال السياسي من جانب جه ٍة أو جهات غير مس َّيسة ـ أظهر أنه ال يستطيع
طرف وحده التفرد باحتكار تمثيل اإلسالم في المجال السياسي.
لكن على أي حال؛ فإنّ الناش��طين (اإلس�لاميين) الذي��ن برزوا على
المس��رح االنتخابي ،وأفادوا من الربيع العربي ـ س��واء أكانوا مألوفين لنا
مثل اإلخوان أو غير مألوفين مثل الس��لفيين ـ ليس��وا معروفين بالبشاش��ة
والوَلَ��ه بالديمقراطي��ة وحتى لو أنه��م ما ع��ادوا يتحدثون ع��ن «الثورة
اإلس�لامية»؛ فإنّ الدين ما يزال له موقع القلب من أفكارهم ومشروعهم.
فاإلس�لاميون (المعروفون) والس��لفيون أيضاً ُيدينون العلماني��ة ،وتأثيرات
القي��م الغربية ،والمبالغات ف��ي الحريات الفردية .وف��ي كل مجا ٍل فإنهم
2
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يحاولون تأكيد مركزية الدين ف��ي الهوية الوطنية ،وهم محافظون في كل
ٍ
شيء ،باستثناء االقتصاد.
وفي مصر ـ كما صار معروفاً ـ فإنّ هؤالء اقتربوا من الس��لطة من طريق
صناديق االقت��راع ،وليس م��ن الغري��ب أن يخالطهم االعتقاد بأنه بوس��عهم
وكسب الفئات الوسطى من طريق
وبالتدريج التحالف مع فئات رجال األعمالْ ،
توزيع المناصب والغنائ��م ،ولماذا يكون على اإلس�لاميين ـ الذين ال يملكون
ثقاف ًة ديمقراطية ـ أن يتصرفوا كأنهم ديمقراطيون عريقون يؤمنون بالتعددية؟
وما إن ظهرت نتائ��ج االنتخابات ،حتّى تضاءل حماس وس��ائل االتصال
والمشعرة بالروعة؛ فإنّ
الغربية بالربيع العربي ،وبد ًال من العناوين المتفائلة ُ
اإلعالم أعطى مجاالً واس��عاً للكش��ف عن القل��ق المتصاع��د نتيجة وصول
اإلس�لاميين للس��لطة ،وإمكان بروز «ش��تاء عربي» اس��تبدادي .أم��ا إيران
ـ وإن ألسباب مختلفة ـ شكوك
والسعودية و«طالبان» فقد ظهرت لديها جميعاً
ْ
تساؤالت كبرى من مثل أنه
كبرى بما حصل في تونس ومصر .وهكذا ظهرت
ٌ
إذا كان الجيش المصري هو العقبة أمام إس�لامية الدولة ،فالمعروف أيضاً
أنه ما كان صديقاً يوم��اً للديمقراطية .وهل العال��م العربي عاد للوقوع في
شباك إحدى اإلمكانيتين :ديكتاتورية «علمانية» أو شمولية «إسالمية»؟
إنّ اإلجابة عن الس��ؤال األخير هي بالطبع :ال؛ فقد حدث شيء ٌ لم يعد
من الممكن إلغ��اؤه في الربيع العرب��ي ،وأياً يكن ما ح��دث ويحدث فنحن
نشهد بداية عملية ،بمقتضى مس��اراتها ستتج ّذر الديمقراطية في المجتمعات
العربي��ة .فالتحول الديمقراطي ه��و في هذه الحالة :عملية ومس��ار ،وليس
ويطلب من ديمقراطيين ملتزمين المصير
برنامجاً يوضع من جانب حكوم��ةُ ،
إلى تنفيذه! أما المقارنة بنوا ٍح أ ُخرى في العالم مثل أميركا الالتينية ،فهي
صعبة ومعقّدة؛ ألنّ الش��رق األوس��ط هو الم��كان الوحيد ف��ي العالم الذي
صارت فيه قوى المعارضة الرئيسة ذات توجهات أيديولوجية وتحمل برنامجاً
ديني��اً .فالمقارنة الوحيدة الممكنة هي مع األحزاب الش��يوعية في إس��بانيا
والبرتغال في أواخر الس��بعينات؛ فمثل اإلس�لاميين في تون��س ومصر أفاد
الش��يوعيون في هذين البلدين م��ن عمليات التحول م��ن دون أن يكونوا هم
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الذين أثاروها؛ َب ْي َد أنّ شيوعيي ش��به الجزيرة األيبيرية ما تمتعوا باألكثرية
ف��ي صناديق االقت��راع ،وهو األم��ر الذي حص��ل عليه اإلس�لاميون في أول
ٍ
انتخابات ديمقراطية بتونس ومصر .وأياً تكن األجندة الخاصة لدى األحزاب
الشيوعية؛ فإنه ما كان لها خيار غير التفاوض.
قوة أكبر وحري ًة أكثر في الحركة؛
وربما كان اإلسالميون اليوم يمتلكون ً
خضمه إلى التالؤم
وضعٍ هم مدفوعون في
لكنهم سيجدون قريباً أنفُ َسهُ ْم في ْ
ّ
مع عملي��ات التحول باالتج��اه الديمقراطي .وهذا الدفع س��يتأ َّمنُ من خالل
الضواب��ط والدينامي��ات المتحرك��ة ف��ي الس��ياقات االجتماعي��ة والدينية
والسياسية والجيوستراتيجية؛ التي يكون على اإلسالميين العمل من خاللها.
برضى أكبر
وربم��ا يكون عليه��م أن يقبل��وا مطالب التح��ول الديمقراط��ي
ً
برضى أقل (اإلخوان المس��لمون في مصر) .لكنهم س��يحاولون
(النهضة) أو
ً
مهمش��ين .وهذا األمر غير داخل
التالؤم على أي حال؛ وإال وجدوا أنفس��هم َّ
في س��ؤال الخطة الخفية والمؤامرة ،كما أنه ال يتعلق بما إذا كان اإلس�لام
يتالءم مع الديمقراطية أم ال.
ولكي نتمكن من فهم ومتابعة ما يجري في الشرق األوسط اليوم ،يكون
علينا التخلُّص من ٍ
عدد من األحكام المسبقة.
وأول تلك األحكام أنّ الوصول للديمقراطية يتطلب الدخول مس��بقاً في
العلمن��ة؛ إنّ الحركة الديمقراطية في العالم العرب��ي أتت بعد ثالثين عاماً
المقدس» ،والمظهران الرئيسان لذلك :األسلمة
على ما صار ُيعرف بـ «عودة
َّ
الرمزية والش��عائرية للحياة اليومية لألفراد والجماع��ات ،وصعود األحزاب
اإلسالمية أو حركات اإلسالم السياسي.
كل سياس ٍي ديمقراطي ينبغي أيضاً أن يكون ليبرالياً،
والمقولة الثانية أنّ ّ
ازدهار لإلسالم الليبرالي قبل انتشار األفكار الديمقراطية في
وما كان هناك
ٌ
قليل من المفكرين الدينيين اإلصالحيين،
عدد ٌ
العالم العربي؛ بل كان هناك ٌ
أحدا منهم ما
كبيرا هنا وهناك؛ بي��د أنّ ً
ً
والذين احتفى بهم الغرب احتف��اءً
كانت له ش��عبي ٌة كبيرةٌ في بل��دان العالم العربي؛ بل ـ عل��ى العكس ـ إنّ في
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يفضلون سحق
تونس علمانيين راديكاليين؛ لكنهم ليسوا ديمقراطيين؛ إذ إنهم ّ
اإلس�لاميين على أي أم ٍر آخر ،تماماً مثل الراديكاليي��ن الجزائريين والذين
سمون االس��تئصاليين خالل النزاع المسلَّح ببالدهم في التسعينات .بل
كانوا ُي َّ
واألكثر من ذلك فإنّ الناش��طين الدينيين األُصوليين ـ مثل إس�لاميي تونس
وحتى س��لفيي مصر ـ يمك��ن أن يتطوروا إلى فاعلين في مج��ال صنع نو ٍع من
العلمانية السياسية ،والتي ال ينبغي أن ُتخلط بعلمانية المجتمع.
إنّ تاريخ التطور السياس��ي والديني بالغرب ال يناقض ذلك؛ فالتسامح
الدين��ي م��ا كان نتيج��ة الليبرالي��ة والتنوير؛ ب��ل األحرى أن��ه كان نتاج
االتفاقيات المتوالي��ة الناجمة عن الح��روب الدينية المد ِّمرة ومن س�لام
أوغسبورغ عام 1555م وإلى اتفافية وستفاليا عام 1648م .فالسياسات لعبت
أدوارا أكبر من الفلسفة والالهوت.
ً
إنّ المصلح الديني الغربي األكبر مارت��ن لوثر كان أبعد ما يكون عن
الديمقراطي��ة أو التس��امح أو الليبرالي��ة (وهذا م��ن دون أن نذكر ميوله
المعادية للس��امية) ،وهكذا ف��إنّ الصلة بين البروتس��تانتية والديمقراطية
ٍ
مقترحات الهوتي��ة؛ وإنما على أس��باب سياس��ية واجتماعية
ال تقوم عل��ى
المؤسسون للواليات المتحدة
معقَّدة .كانت مصلحي ًة وعملية ،وما كان اآلباء
ِّ
علمانيين؛ بل بالنس��بة لهم فإنّ الفصل بين الكنيس��ة والدولة كان طريق ًة
لحماية الدين من الحكومة وليس العكس.
وقد تأسس��ت الجمهورية الفرنس��ية الثالثة ع��ام 1871م ،وكان معظم
مؤسس��يها من المحافظين الكاثوليك ،إلى جانب برلمان َملَكي الميول كان
ِّ
قد انتصر على كومونة باريس قبل قليل .إنّ الديمقراطية المس��يحية تطورت
بأوروبا ،ليس ألنّ الكنيسة الكاثوليكية أرادت نُصرة القيم العلمانية؛ بل ألنّ
وأخيرا دعونا
ذلك كان الطريق��ة الوحيدة لالحتف��اظ بالنفوذ السياس��ي.
ً
ال ننس��ى أنّ التحركات الش��عبية في أوروبا اليوم تصط ُّف مع الديمقراطية
الكاثوليكية ف��ي الدعوة للنص على المس��يحية ضمن الهوي��ة األوروبية في
المرتقَب؛ بيد أنّ ِقلَّ ًة من هؤالء سوف ترى في هذه الدعوة أو هذا
الدس��تور
َ
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التحالف إعادة تنصي�� ٍر ألوروبا .وك ُّل الدعوات إلى «الهوية اإلس�لامية» في
وع ّدة؛ فالهوية
زمن الربيع العربي ال تعني أنّ رواد المساجد سيزدادون ً
عددا ُ
الديني��ة من جهة ،واإليمان من جه�� ٍة ثانية ،هما مفهوم��ان مختلفان ،وربما
يكون��ان متناقضي��ن عندما يص�لان للتأثير ف��ي العمل السياس��ي .فالهوية
وسياساتها قد تكون طريق ًة لدفن اإليمان تحت السياسات العلمانية.
إنّ اإلسالميين السياس��يين والسلفيين على ٍ
حد سواء إنما يدخلون المجال
السياس��ي الذي أ ُعي��دت صياغته بعوائ��ق وضواب��ط جديدة ،وه��ذه العوائق
وت ِ
ضع َف فقط «أجندتهم الخفية» المفترضة بشأن إقامة
والتشابكات لن ُت ِّ
حدد ُ
ديمقراطي في الحكم
الدولة اإلسالمية؛ بل إنها ستدفعهم أيضاً باتجاه طري ٍق
ٍّ
الس ُبل فرصتهم الوحيدة للبقاء في
أكثر انفتاحاً .وس��يحدث ذلك ألنّ في هذه ُ
قلب المش��هد السياس��ي .ولذا فالذي أراه أنّ اإلس�لاميين ومنهم الس��لفيون
سيصبحون أو يتحولون إلى ناشطين جديين في عمليات التحول الديمقراطي.
عالم من التغيير:
أول عوامل الضبط واإلعاق��ة هو العامل الديموغرافي ،فكما ذكر فيليب
فاركس  Philippe Farquesكان هناك تراجع دراماتيكي في نس��بة الخصوبة
في العالم العربي1؛ ففي تونس كانت نسبة الخصوبة وراء النسبة في فرنسا
منذ العام  2000وقد دخلت النس��اء إل��ى الجامعات وإل��ى أماكن العمل،
ٍ
أوقات متأخرة عم��ا قبل ،واألزواج
والش��بان يدخلون للتعليم ويتزوجون في
والزوجات صاروا أكثر قرباً بعضهم من بعض ،وبينهم تقارُب في السن وفي
أقل ،ويميلون إلى العائلة النواتية مس��تغنين
التعليم .وصاروا ينجبون أطفا ًال ّ
عن العائلة الممتدة وإنفاقها وأس��لوبها في العيش .هناك الهواتف الحديثة،
والفضائي��ات ،واإلنترن��ت ،والتي س��محت لألجي��ال الجديدة بالتش��ارك
لند ،ولي��س من فوق لتحت من خ�لال التنظيم
والتواص��ل وبالنق��اش ِن ً
دا ّ
ُ
ٍ
أقل
بارتب��اط
الش��باب
ويش��عر
والمعلومات.
المعارف
نق��ل
في
الس��لطوي
ّ
 1ـ
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قادرة على اس��تيعاب
والمؤسس��ات والت��ي ما ع��ادت
بالع��ادات البطركية
ً
َّ
التحديات التي تواجه المجتمعات الشرق أوسطية المعاصرة.
تغيرات في الثقافة
وانطالقاً من هذه المتغيرات الديموغرافي��ة ،حدثت
ٌ
اس��تعدادا للخضوع
وأق��ل
السياس��ية؛ فالش��باب ص��اروا أكث��ر فرداني��ة،
ً
ّ
لأليديولوجيات الشمولية س��واء أكانت إسالمية أو قومية .ومع تضاؤل تأثير
النموذج البطركي ،تراجعت أيضاً التطلعات للقيادة الكارزماتية.
أشرت
إنّ فشل اإلس�لام السياس��ي ـ الذي ُ 1
�إن ال�شباب �صاروا �أكثر
إليه قبل عش��رين عام��اً ـ ص��ار اآلن واضحاً ،
فردانية ،و�أقلّ ا�ستعداد ًا
وهذا ال يعني أنّ األحزاب اإلسالمية صارت خارج
للخ�ضوع للأيديولوجيات
اللعبة السياس��ية؛ بل على العكس من ذلك؛ بيد
ال�شمولية �سواء �أكانت
العقَدي الطابع بخص��وص «الدولة
أنّ ش��عارهم َ
�إ�سالمية �أو قومية
��د صدقيت��ه .إنّ األيديولوجي��ا
اإلس�لامية» َفقَ َ
ٍ
تحديات
اإلسالمية تجد نفس��ها اآلن في مواجهة
كبرى بالدعوات إل��ى الديمقراطية ،والتي تؤدي
إلى رفض احتكار الس��لطة من جانب حزبٍ واحد أو أيديولوجيا واحدة ،في
حين يواجه األُصوليون الجدد من الس��لفيين عدم معقولي��ة دعوتهم للعودة
الدقيقة إلى الس��لوك الديني للس��لف الصالح الذي يخ��دم قيام «المجتمع
اإلس�لامي» .وحتى بين «اإلخوان المسلمون» فإنّ الش��بان يرفضون الطاعة
العمياء للقيادة؛ فاألجي��ال الجديدة تذهب باتجاه دع��وات الحوار والحرية
والديمقراطية والحكم الصالح.
إنّ االنجذاب باتج��اه الديمقراطية لي��س ناجماً عن اس��تيراد المفهوم
الغرب��ي للديمقراطية ،ال��ذي يتوهمه أنص��ار التدخل العس��كري األميركي
بالعراق؛ بل هي نتائج سياس��ية ناجمة عن التغيرات االجتماعية والثقافية في
المجتمعات العربية (وبالطبع فإنّ هذه المتغيرات جزء ٌ من عمليات العولمة).
وبشك ٍل أكثر دق ًة فإنّ الربيع العربي جاء في أعقاب هزات داخلية ،حدثت في
 1ـ أوليڤييه روا :فشل اإلسالم السياسي (.)1994
7

اإلسالم والعالم

بعض الدول الوطنية ،ومنفصلة عن الزعازع الغربية ،بحيث بدت الديمقراطية
مقبول ًة ومرغوبة .وبس��بب ذلك ،فإنّ اإلدانة الطقوس��ية لإلمبريالية ـ ومن
كل أدواء العرب ـ غابت عن
ضمن ذلك لعن الصهيوني��ة باعتبارها أس��اس ّ
موجات التظاهر واالحتجاج .وهذا األمر يش��رح أيضاً لم��اذا غابت القاعدة
الس��مع واالهتم��ام؛ فالجهاديون العالمي��ون المقتَلعو الج��ذور ما عادوا
عن
ْ
النموذج أو الموديل لش��باب الحركيين ،وقد فش��ل اب��ن الدن عندما حاول
تجنيد عناصر ش��ابة محلية في البل��دان المختلفة( ،وال ننس��ى أنّ القاعدة
حاضرة
أ ُخرجت عن العراق من طريق عشائر محلية) .واالستثناءات ما تزال
ً
إلى ٍ
حد ما في بلدان األطراف والهوامش مثل الصومال واليمن والساحل.
وبإيجاز فإنّ القاعدة صارت ً
خبرا من أمس الذاهب ،وهي في الحقيقة جزء ٌ
من االتجاه القديم صاحب خط��اب العداء لإلمبريالية في الثقافة السياس��ية،
وهي الحقبة وكذا الخطاب الذي يغادره الشرق األوسط العربي اآلن.
وبالطبع فإنّ التغيرات االجتماعية ال تس��ير في ٍ
خط مس��تقيم ،وليس من
الضروري أن تصبح بس��رع ٍة وبوض��وح «الذهنية الديمقراطي��ة»ّ .أما آثار هذه
المتغيرات فتظهر بسرع ٍة أكبر وأعمق في المدن الكبرى وبين الشباب المتعلمين
الذين يملكون ثقافة اتصا ٍل متنامٍ مع اإلنترن��ت .وهناك آخرون يمكن أن يروا
مهمشين ،بمن في ذلك الفالحون في الريف المصري ،والعاطلون عن
أنفسهم َّ
العمل في الجنوب التونس��ي ،وأصح��اب الدكاكين الصغي��رة والتجار الصغار
الذين يخاف��ون أن َتض�� َّر الفوض��ى بأعمالهم ،وأه��ل المزاج��ات المحافظة
الساخطين على ما رأوه تفلُّتاً في أوساط الشبان المتظاهرين ..الخ.
وبعب��ار ٍة أ ُخرى ف��إنّ الربيع العربي ش��كّل غط��اءً للمخزونات الواس��عة
لكن حتّى الجوانب األكثر محافظ ًة
للمحافظة القابعة في المجتمعات العربية؛ ْ
في المجتمع صارت جزءًا من عمليات الفردنة .فهناك دراس�� ٌة ميداني ٌة الفتة
لالنتباه تش��ير إلى أنّ الريفيي��ن بمصر تجاهلوا اإلخوان المس��لمين؛ ألنهم
بدوا لهم ش��موليين وآتين من المركز .1وهؤالء المحافظون دينياً مالوا نحو
 1ـ ياسمين معتز أحمد :لمن صوَّت الفلاّ حون المصريون ،ولماذا؟ في .Egypt Independent, 2012
8

يبرعلا ملاعلا يف رييغتلا

عدوا ذل��ك نوعاً م��ن االنفتاح
الس��لفيين (على حس��اب اإلخ��وان)؛ ألنه��م ّ
السياسي .ومما له داللته أنّ حزب النور السلفي َدعم (وإن بدا ذك َع َرضياً)
ترش��يح عبد المنعم أبو الفتوح المنش��قّ عن اإلخوان في انتخابات الرئاس��ة
(والذي بدا ليبرالياً في السياق المصري) ،مما يشير إلى أنّ أولئك الريفيين
يسعون للتعبير عن أم ٍر ما.
إنما كانوا َ
ثم إنّ التغيير أثّر في الدين والتدين أيضاً؛ فالسلفيون ـ مثل األصوليين
الجدد عب��ر العالَم ـ يعيدون النظر إلى الدين باعتب��اره عنواناً ونظاماً من
األفضل لهم أنهم
منفصال عن التقليد والثقافة .وهكذا ف��إنّ الفهم
الرم��وز
ً
َ
ليس��وا جزءًا م��ن التقليد المتبقّ��ي؛ بل باعتباره��م َح َملَ َة أو ُدع��اة محاولة
لمالءمة اإلسالم مع الحداثة والعولمة.1
ٍ
بمصطلح��ات الهوتية (أي
فهم ُه
وبالطبع فإنّ هذا الت�لاؤم ال ينبغي ُ
��رض لهذا الدين أو ذاك)؛ بل األحرى فهمه في نطاق
مضمون جديد مفتَ َ
التدين (أي الطريقة التي يفهم بها الشاب أو الشابة تجربته اإليمانية).
إنّ موجة إعادة األسلمة ُتخفي واقع ًة مهمة :لقد أسهمت في تعديد وتفريد
إذا باعتباره بناءً الهوتياً؛ لكنّ التدين
الحقل الديني .ما تغيّر
اإلس�لام ً
ُ
يت�لاءم مع عملية
تغ َّير .وهذا التدين س��واء أكان محافظ��اً أم ليبرالياً
ُ
التح��ول الديمقراطي؛ ألنه يفص��ل اإليمان الفردي ع��ن التقاليد ،وعن
الهوية الجماعية ،وعن السلطات الخارجية .لقد فقدت السلطات الدينية
(العلماء والقادة اإلسالميون) مشروعيتها وسط صعود الفاعلين الدينيين
األفراد ،وهم ف��ي الغالب اكتس��بوا ثقافتهم الدينية بطرائق ش��خصية.
الخاص باالس��تناد إلى
فالمس��لمون «المولودون ثاني�� ًة» وجدوا طريقهم
ّ
اإلنترنت أو االنضمام إلى الشبكات المساواتية والتداولية .وهم ينتقدون
الخاص
اإلس�لام الثقافي الذي ورثوه عن أهلهم ،ويحاولون بناء نمطهم
ّ
عادة موروثة.
لإلسالم ،وهو الذي يبدو باعتباره اقتناعاً شخصياً ،وليس
ً
أمرا يعود لالختيار الشخصي ،سواء أكان
فالدين صار ـ بشك ٍل متزايد ـ ً
 1ـ أوليڤييه روا :عولمة اإلسالم (.)2004
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متش��ددا أم مجموعة انتقائية ،حتى ال نقول :إنه قد
ذلك الخيار س��لفياً
ً
آخر.1
يكون انتقا ًال إلى دي ٍن َ
الأ�صولية والعلمانية :الم�شاركون ال�سريون:
أحدثت الفرداني��ة وأحدث التعدي��د واالختالف نتائج غي��ر متوقَّعة؛ إذ
ياه
َف َصلاَ الدين عن الحياة اليومية ،وأعادا الدين إلى المجال
الخاص ،ون َّح ُ
ّ
عن مس��ائل إدارة الش��أن العام .فاألُصولي��ة ـ في الوقت ال��ذي تفصل فيه
الدين عن الثقافة ،وتعيد تعريف الجماعة باعتبارها جماعة إيمان وليس��ت
جماعة امتالك ـ تس��هم في الواقع في علمنة المجتمع .2وأحد األش��ياء التي
تعنيها هذه العملية أنّ الرفض الظاهر للعلمنة وللديمقراطية يمكن أن يعبّر
ٍ
مش��هد قاب ٍل للديمقراطية من خ�لال الفردنة ،ورفض
رغم المظهريات عن
الجماعية ،ووضع مس��اف ٍة معين ٍة
الطاعة العمي��اء ،وفصل اإليمان عن الهوية َ
مع السياس��ات في الحياة اليومية .وفي سيا ٍق كهذا فإنّ أ َّي محاول ٍة الستعادة
الرس��وم التقليدية من خالل القوانين والتنظيمات لن تنج��ح .وفي النهاية
ال تس��تطيع أن تغيّر مجتمعاً باألوامر الس��لطوية .ففي بعض البلدان العربية
ٍ
توترات هائلة بين نساء الطبقات العليا
يؤدي فرض الشريعة إلى
المحافظة ّ
والوس��طى من المتعلمات والمتحررات ،وفي إيران تشير ك ُّل الدالئل إلى أنّ
المجتمع ص��ار أكثر عصري ًة وعلمن ًة حتّى تحت حك��م الماللي .وعلى الرغم
من أنّ قانوناً صدر بعد عام  1979يس��مح بزواج الفتيات في س��نّ التاسعة؛
فالواقع أنّ متوس��ط أعمار الفتيات اللواتي يتزوجن وصل إلى حدود الـ 25
س��نة .وبإيجاز ،فإنه حتى في الحاالت التي يقال فيها :إنّ الشريعة ال بد أن
استعادة للمجتمع التقليدي.
ُتط َّبق؛ ال يشكّل ذلك
ً
الملف الديني
لقد رأينا أنّ اإلسالميين السياس��يين ال يتمتعون باحتكار
ّ
وحركات أ ُخرى مثل الصوفية والسلفيين.
جهات
في المجال السياسي؛ فهناك
ٌ
ٌ
عدد ممن اعتنقوا المسيحية اإلنجيلية البروتستانتية .انظر عن
 1ـ في المغرب والجزائر ،كان هناك ٌ
ذلك ناديا مرزوقي في مقال ٍة..Middle East Law and Governance, 4. No.1 (2012) :
 2ـ أوليڤييه روا :الجهل
المقدس (.)2010
َّ
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فهذا التعدد ف��ي المج��ال الديني خالل الس��نوات الثالثي��ن الماضية من
سياسات وممارسات إعادة األسلمة ،كان من نتائجه وضع الدين في الصدارة
في الحي��اة اليومية مقروناً بنم��وّ الفردانية في التدين .وق��د دفع ذلك كلُّه
باتجاه التعدد في الح��ركات الدينية .وقد حصلت بع��ض الحركات الدينية
على تش��جيع م��ن جان��ب الس��لطات القائم��ة للتقليل م��ن تأثي��ر اإلخوان
وجاذبيته��م .وهذه الظواه��ر جميعاً أحدث��ت دمقرطة في المج��ال الديني،
والنتيج��ة غي��ر المتو ّقعة للربي��ع العربي تمثل��ت في حص��ول األزهر ـ وهو
المؤسسة الدينية الفائقة األهمية في مصر ـ على مشروعي ٍة جديدة؛ فاإلمام
األكبر ش��يخ األزهر أحمد الطيب ـ وهو ش��خصي ٌة متالئم ٌة في األصل ع َّينها
كبيرا لحقوق اإلنسان،
الرئيس الس��ابق حس��ني مبارك ـ ظهر بوصفه داعي ًة
ً
والحرية ،وفصل المؤسسات الدينية عن إدارة الدولة.
وفي تونس فإنّ النهضة ـ التي وصلت للس��لطة ـ اكتشفت أنها ال تسيطر
بل وال تعرف أنّ المجال الديني ش��به الرس��مي يض ُّم ٍ
مئات من األئمة الذين
استولوا على مس��اجد غادرها الش��يوخ من أتباع النظام ،وهم الشيوخ الذين
كانوا ق��د حصلوا عل��ى مواقعهم بفضل نظ��ام الرئيس بن عل��ي .وفي مصر،
اكتشف اإلخوان المسلمون باس��تياء أنّ نشاطاتهم الدينية واالجتماعية الكثيرة
على مدى س��تين عاماً م��ا منعت القادمي��ن الجدد من الس��لفيين من تحدي
آخر للتحدي السلفي لإلخوان،
سيطرتهم ،وتحقيق نجاحات بارزة .وهناك ُب ْع ٌد َ
��ف هؤالء مع المنش��قّين من اإلخ��وان وعليهم (أما ف��ي تونس فإنّ
وهو تحالُ ُ
الس��لفيين اندفعوا إلى يمين النهضة ،وعارضوا الديمقراطية ،ودعوا للتطبيق
الفوري للش��ريعة) .وهكذا فإنّ عام  2011ال يش��به عام  1979في إيران .فقد
انفرد الخميني هناك ،في حين وجد اإلخوان أنفس��هم بمص��ر وتونس وبلدا ٍن
بكل المعاني .وبذلك فإنّ التحول الديمقراطي
أ ُخرى غير وحيدين وال متفردين ّ
الج ُدد من
دخل إل��ى المجال الديني أيض��اً ،وإن ّ
ظل هناك بين األصوليي��ن ُ
يق��ول :إنّ هناك مس��ائل غي��ر قابلة للتف��اوض .إنم��ا ما لي��س واضحاً بين
اإلس�لاميين ،هي تلك المس��ائل التي يرونها ثوابت :فهل ينبغي ـ على س��بيل
المثال ـ أن تكون هن��اك هيئة تحدد ذلك .وإذا كانت تل��ك الهيئة ضرورية،
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ويحدد مج��االت تدخلهم؟ وه��ل ينبغي تطبيق
فمن ال��ذي يختار أعضاءه��ا،
ّ
الحدود عندما يجري انتهاك ُح ُرمات الدين؟ وهل يستطيع المسلم التحول إلى
حد ًة
المس��يحية؟ وبذلك يصبح موضوع الحريات الدينية هو الموضوع األكثر َّ
في النقاش .وإذا كانت جماعة اإلخوان َت ُع ُّد نفسها مسؤول ًة عن حماية األقباط،
فهل هي مس��تعدةٌ العتبار الحريات الدينية ضمن الحريات األساسية لألفراد
التجاهل ف��ي الحقيقة لمقولة ال��ردة عملياً) ،بدالً م��ن الحق الجماعي
(م��ع
ُ
المس��تند إلى التط��ورات التاريخية لحق��وق األقليات؟ إنّ النق��اش حول هذه
المس��ائل ما يزال في بداياته .فعبد المنعم أبو الفتوح المنش��قّ عن اإلخوان
حظي بدعم السلفيين في انتخابات الرئاسة ـ قال :ال ينبغي أن يتدخل
ـ والذي ّ
مسلم أن يصبح مسيحياً.
مسيحي اعتناق اإلسالم ،أو قرر
أحد إذا أراد
ٌّ
ٌ
ٌ
أمرا داخلي��اً للنقاش بين
وإذا ظل تطبيق الش��ريعة مطلوب��اً؛ فقد صار ً
اإلس�لاميين ويتعلق بالمؤسس��ات التي تش��رف على هذا التطبيق .فالتحول
الديمقراطي تناول أيضاً جماعة المؤمنين .وسيظل السلفيون يحاولون إحراج
اإلخ��وان في ما يتعلق بتناق��ض موقفهم من تطبيق الش��ريعة .والمعروف أنّ
السلفيين اندفعوا لتأسيس أحزاب يدخلون من خاللها في الشأن العام ،رغم
أنهم ظلُّوا لمد ٍة طويل ٍة يعارضون قيام األحزاب السياس��ية ..إنّ المكتوب على
ٍ
صراعات في ما بينه��م ،وقد يضطرهم
اإلخوان والس��لفيين أن يدخلوا ف��ي
ذلك للتحالف مع أحزاب غير إسالمية.
ف�شل الإ�سالم ال�سيا�سي:
لقد تغيّر اإلس�لاميون ،أو أنهم اقتنعوا أنّ الدنيا قد تغيّرت ،وحتى عندما
وصلوا للس��لطة ـ في مثل إيران وغ��زة ـ فإنهم كانوا غي��ر قادرين على إقامة
الدولة اإلس�لامية التي تصوروها .وفي المواطن التي وصلوا للس��لطة خضعوا
للشروط ذاتها التي خضع لها أسال ُفهُم في الحكم (في مصر وتونس كانوا من
العلمانيين) .1وفي أماكن أخرى كان أولئك األس�لاف من القوميين؛ ففي غزة
 1ـ نهى الهناوي :مرشح إسالمي للرئاس��ة يرى أن تغيير الدين ممكن؛ في
. May 2011
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كان الوطنيون الفلس��طينيون هم الذين أتوا بحماس للسلطة من طريق تنظيم
انتخابات حرة .وفي لبنان حصل حزب اهلل على النفوذ بسبب عدائه إلسرائيل،
وتمثيله للطائفة الشيعية التي كانت مغبون ًة تاريخياً .وعندما مضى اإلسالميون
ي��دا بيد م��ع العلمانيين والمدافعي��ن عن حقوق
إلى الس��جون ،فإنهم التقوا ً
اإلنسان (مثل المصري س��عد الدين إبراهيم) ،وعندما ذهبوا إلى المنافي فقد
ذهبوا إلى أوروبا أكثر من الذهاب إلى مكة .وق��د أدركوا ضرورة الدخول في
تحالفات ،وأن يحسبوا الحساب لآلراء المخالفة .وقد حاولوا الدخول في حوا ٍر
مع الغرب من��ذ زمن؛ لكنه��م رُ ُّدوا على األعقاب.
� ّإن المكتوب على الإخوان
وقد اس��تخدمت ال��دول التي لم ترد ُمس��المتهم
وال�سلفيين �أن يدخلوا في
دع��اوى واتهامات الحرب المقدس��ة ( = الجهاد)،
ٍ
�صراعات في ما بينهم ،وقد
واتهمتهم بالعنف واإلره��اب لتبرير عدم التواصل
ي�ضطرهم ذلك للتحالف
معه��م .ومنهم م��ن عده��م خون��ة ،مث��ل إيران
مع �أحزاب غير �إ�سالمية
والقاعدة .وشعار تطبيق الشريعة هو الشعار الذي
ال تس��تطيع األنظمة المعادية لإلس�لاميين تق ُّبلَه،
مثلما هو عليه الحال في الس��عودية ولدى طالبان.
وبغض النظ��ر عن األعم��ال الخيرية؛ ف��إنّ األجندة االجتماعية لإلس�لاميين
ّ
تراجعت بعد أن ص��ار أنصارهم من رج��ال األعمال م��ن البورجوازيين وقادة
التج��ار .ثم إنّ تق��دم زعاماتهم في الس��ن ،أبعدهم بعض الش��يء عن نبض
الشبان الجدد الذين ال يهتمون للشعارات الشمولية ،بقدر ما يهتمون بما يعنيه
ذلك للمؤمن الفرد .وك ُّل تلك اإلش��ارات تذهب باتجاه ما س��ماه آصف بيّات:
«حقبة ما بعد اإلس�لاميين» .1وهذا ال يعني أنّ اإلس�لام السياس��ي انتهى؛ بل
يعني أنّ اإلس�لاميين أدرك��وا أنّ خياراتهم األيديولوجية ال تس��تطيع أن تكون
بديال لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية القائمة .فليس هناك على
ً
س��بيل المثال مس��وَّدة موجودة لالقتصاد اإلس�لامي .ولذا يتقبل اإلس�لاميون
السياس��ات االقتصادي��ة الحاض��رة ،ويكافحون الفق��ر بالخدم��ات واألعمال
الخيرية ،ويعارضون اإلضرابات ،ويوافق��ون على اإلصالح الزراعي الذي قامت
 1ـ آصف بيّات :ظهور مجتمع ما بعد اإلسالميين؛ في..Critique: Critical Middle Studie, 9, (1996) :
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ب��ه األنظمة الثوري��ة .وهكذا ف��إنّ الموجة اإلس�لامية العالية الت��ي اجتاحت
عددت المجال الديني
المجتمعات والبلدان ما كسرت صفوفهم وأزالتْها؛ لكنها َّ
وشرذمتْ ُه ،فصار اإلسالميون جزءًا من المشهد العام اإلسالمي وليس كلّه.
هل صار اإلس�لاميون ديمقراطيين؟ لقد قبلوا االنتخابات دائماً مدركين
يص��ب لصالحهم بل لصالح (القاعدة) من جهة ،ولصالح
أنّ دعم العنف ال
ُّ
األنظمة من جه ٍة ثانية ،والتي تق َّربت دائماً للغرب بمكافحة العنف واإلرهاب.
وقد عارض راش��د الغنوش��ي زعيم النهضة التونس���ية «الدولة اإلسالمية»
َعلَناً ،ودع��ا إلى إقامة نظامٍ يش��به النظام التركي الذي س��يطر فيه حزب
العدالة والتنمية اإلس�لامي ،وبقي على طبيعته العلمانية .ومع ذلك ما يزال
إس�لاميون كثيرون مترددين بشأن مش��اركة اآلخرين في المجتمع السياسي
والنظام ،ومترددين بش��أن تحويل جماعاتهم الدينية إلى أحزاب حديثة كما
في ال��دول الديمقراطية ،وقد يعمدون إلى تجاهل ش��عار تطبيق الش��ريعة؛
لكنهم ال يستطيعون تحديد برنامج سياسي يتجاوز مكافحة الكحول ،ونصرة
الحجاب ،أو الوقوف خلف بعض التفاصيل الخاصة بالش��ريعة .وبعد الربيع
العرب��ي ال��ذي فاجأ اإلس�لاميين ،وحصل��ت تحركات��ه من خارجه��م؛ فإنّ
اإلس�لاميين أمام أحد الخي��ارات التالي��ة :األول :الخيار الترك��ي المتمثل
بنموذج حزب العدالة والتنمية ،وهذا يعني تحويل جماعة اإلخوان إلى حزب
سياس��ي حديث ،ومحاولة الحصول على أنصار خ��ارج الدائرة الضيقة التي
يتحركون فيها ،وإعادة النظر في الرس��وم الديني��ة باتجاه تحويلها إلى قيم
محافظة ليس��ت خاص�� ًة بالمتدينين المتحمس��ين (مثل األُس��رة ،والملكية،
واألمانة ،وأخالقيات العمل) ،وتق ُّبل توجه��ات ليبرالية جديدة في االقتصاد،
والتش ُّبث بالدستور والبرلمان واالنتخابات المنتظمة.
والخيار الثاني هو أن يعمدوا للتحالُف مع ق��وى الثورة المضا َّدة (مثل
مصر على س��بيل المث��ال) ،اقتناعاً منهم ب��أنّ الديمقراطي��ة الحقيقية لن
تتحقق ،ثم إنّ حركة الجمهور تس��تعصي على الضب��ط .وهذا الخيار صعب؛
ألنه يحت��وي على جوانب س��لبية كثيرة ،م��ن مثل فقد الش��رعية ،ومن مثل
التح��ول إلى أدوات بيد الجي��ش .وقد نجد أنّ اإلس�لاميين ربما توافقوا مع
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السلفيين في قضايا الحجاب واألُس��رة ،وتركوا القضايا االقتصادية على ما
أي خيا ٍر على اإلط�لاق حتى ال ُيلزموا
هي عليه .وربما ال يس��تطيعون اتخاذ ّ
ٍ
بشيء يعجزون عنه .وهكذا تكون السياقات هي التي تحدد المسار.
أنفسهم
فمن المؤكد أنّ اإلخوان ليسوا علمانيين وال ليبراليين؛ لكنهم يستطيعون أن
يكونوا ديمقراطيين .إنّ التراجع غير ممكن رغم أنّ اإلسالميين ما كانوا من
وفئات واسع ٌة منه مستعدة دائماً للنزول
قوى الثورة األصيلة؛ فالشعب متيقظ،
ٌ
إلى الشارع ،ثم إنّ الردة على الديمقراطية مكلف ٌة محلياً ودولياً.
الناخبون القلقون :وعلى اإلس�لاميين اإلصغاء لناخبيه��م ،الذين لن
يتبعوهم بش��ك ٍل أعمى؛ فالناخب «اإلسالمي» بتونس ومصر اليوم ليس ثورياً؛
بل األح��رى القول :إن��ه محافظ ،إن��ه يريد النظ��ام ،يريد الق��ادة الذين
يس��تطيعون دفع االقتصاد إلى األمام ،والتأكيد على القيم الدينية التقليدية.
والناخبون ليس��وا مس��تعدين للغوص في طرائق اس��تعادة الخالفة أو صنع
جمهورية إس�لامية ،والنهضة واإلخوان يعرفون ذلك كلَّه اآلن ،وهم يعرفون
أنّ عليهم اجتذاب الناخبين؛ ألنهم ال يملكون الرغبة وال القدرة في الوصول
ٍ
بش��عارات
إلى الس��لطة بالقوة .ثم إنّ الثورات في مصر وتونس ما انطلقت
ش��مولية مثل الثورة اإليرانية ع��ام  ،1979بل كان انطالقها تحت ش��عارات
الديمقراطية والتعددية والحكم الصالح.
لقد جرت االنتخابات في إيران في نوڤمبر عام  1979تحت ش��عار إقامة
الجمهورية اإلس�لامية ،فكان��ت بذلك الرس��الة واضحة :هذه الث��ورة ثورة
أيديولوجية (وحتى عندما كان هناك ما يشبه االنقسام بين األحمر الشيوعي،
واألخضر اإلسالمي) .وما كان شيء ٌ من ذلك بتونس أو مصر؛ ما كانت هناك
ديناميات أيديولوجية أو ثورية .وفي كل مكا ٍن ما عادت ثقاف ُة وال ممارس��ات
ٌ
ش جديدة أثّرت أيض ًا
ظهرت
بل
الملهم؛
القائد
أحزاب سياس��ي ٌة ،وثقاف ُة نقا ٍ
ٌ
في اإلسالميين .ولكي يمكن إحاللُ هذا الشكل من السلطوية؛ فإنّ اإلسالميين
يملكون شيئاً من ذلك؛ ففي مصر وتونس يظ ُّل الجيش خارج متناول أيديهم،
وفي مص��ر ربما م��ا كان الجيش تحت س��يطرة أحد .ث��م إنّ عالقته بنظام
الحكم السابق مختلفة عن عالقة الجيش اإليراني بالشاه قبل عام .1979
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ٍ
مخزون��ات بترولية غنية بما فيه
وعلى أي حال ال مصر وال تونس تملك
1
الكفاية ،بحيث تستطيع إسكات الفقراء ،وتأمين ميليشيات موالية  .ولذا فإنّ
أم��ر جد ٌّي بالفعل ،ويمك��ن أن تتأرجح نتائجها خالل
االنتخابات الحرة هي ٌ
ٍ
شعارات ذات جاذبية شعبية؛
العقد القادم .والمعروف أنّ اإلسالميين يرفعون
كثيرا النُ َخب المتغربة؛
كثيرا عن الهوية الوطنية ،وهم يلومون
فهم يتحدثون
ً
ً
لكن عليهم اآلن أن يحسبوا حساباً إلمكان ظهور ديماغوجيين يزايدون عليهم.
وإذا لم يكن هؤالء «أكثر قداس�� ًة منهم» ،فإنهم يس��تطيعون أن يكونوا أكثر
شعبي ًة من طريق اصطناع شعارات شعبوانية!
آخر من اإلرغامات التي سوف يجد اإلسالميون والسلفيون
وهناك نوعٌ َ
أنفُ َسهُم تحت ضغوطها ،وهي المس��ائل الجيوستراتيجية .فما من مجموع ٍة
من هذه المجموعات وصلت للسلطة من طريق برنام ٍج جهادي ،وال برنامج
لتحرير فلس��طين .وبذلك فإنّ حركات الربي��ع العربي تختلف عن حركات
وانقالب��ات الثوريين الناصريي��ن والبعثيين ،بل وحتى عن أنور الس��ادات
مضادة عام  1974أخرجت الس��وفيات من مصر ،واتجهت
ثورة
ً
الذي قاد ً
صوب الواليات المتحدة.
إنّ الربيع العربي والش��تاء الغربي ما طرحا أسئل ًة ذات طابع دولي؛ فما
حاول اإلسالميون والسلفيون دفع األمة للتح ُّش��د ،وبذلك فقد تركوا وراءهم
بتس��ييس نضال ٍي للعالمية اإلس�لامية ،فاستقر حتى اآلن في
المفهوم القائل
ٍ
أحضان القاع��دة والجماع��ات الجهادي��ة! إنّ الف��روع المختلف��ة لإلخوان
المسلمين (سواء في مصر أم األردن أم الكويت أم سورية) وكذا اإلسالميون
في المغرب ،كانوا يملكون دائم��اً أجندات وطنية ،وتنظيم��ات وطنية .وعلى
الرغم من التقارب األيديولوجي في ما بينهم؛ فإنهم لم يكونوا قادرين على
تطوير تعاو ٍن إستراتيجي على المستوى اإلقليمي .وقد دلّت األحداث األخيرة
في البلدان العربية المختلفة على إمكان تصرف اإلسالميين بطرائق متباينة
وإن تش��ابهت الظروف؛ فاإلسالميون األردنيون والتونس��يون يميلون لالنفتاح
 1ـ هناك ارتباط عكسي بين الربيع العربي وريع النفط.
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وتش��كيل التحالُفات واالقتن��اع بالديمقراطية أكثر م��ن المصريين ،وهكذا
المحلي هو المشهد الحقيقي للحركة.
فالمشهد
ّ
ش��ك أنّ النزاع اإلس��رائيلي /الفلس��طيني اس��تعاد بعض��اً من وهجه
وال
َّ
أحدا لي��س على اس��تعداد لتهديد األمن الجيوس��تراتيجي
��د أنّ ً
العاطف��ي؛ َب ْي َ
والتنمية االقتصادية من أجل القضية الفلسطينية .ال يحب اإلسالميون إسرائيل،
وهم من هذه الناحية يتوافقون مع ال��رأي العام العربي؛ لكنهم من جه ٍة ثاني ٍة
ٍ
اس��تعداد للذهاب إلى الحرب ،وبذلك فإنهم يتقبلون الكوابح التي
ليسوا على
وجهتها الحكومة التونس��ية
فرضها الوض��ع الجيوس��تراتيجي .إنّ الدعوة التي ّ
الديمقراطية الجديدة إلس��ماعيل هنية رئيس وزراء حماس بغزة تش��به الدعوة
الت��ي وجهتْها تونس إل��ى عرفات وقي��ادة منظمة التحرير عندم��ا خرجت من
تواص ٍل ولي��س إلى انقطاع.
بي��روت عام  ،1982فهذا المس��ار يش��ير ً
إذا إلى ُ
ٍ
اتصاالت
دته قيادة اإلخوان المس��لمين المصريي��ن بإقامة
واالهتمام ال��ذي ْأب ْ
وحوارات م��ع الدبلوماس��يين الغربيين فيه إش��ارةٌ أ ُخ��رى إلى تقب��ل الوقائع
اإلستراتيجية .ويريد اإلخوان المسلمون مراجعة االتفاقيات بين مصر وإسرائيل؛
التفاوض وليس من طريق المواجهة .ثم إنّ الضغوط االقتصادية
إنما من طريق
ُ
ـ مثل االفتقار إلى الموارد النفطية ،وضرورة الحفاظ على السياحة ومواردها ـ
مش��روعات لجعل
تدفع الحكومات الجديدة إلى الظهور بمظه ٍر معتدل .وهناك
ٌ
ٍ
ومقاه من دون
فصل بين الجنسين ،وفنادق
السياحة «حالالً» مع ش��واطئ فيها ٌ
��د أنّ هذا كلَّه
ض��رب من الوهم ،فم��ا الذي س��يدفع خليجياً ثرياً
كح��ول؛ َب ْي َ
ٌ
لمغادرة ماربيا أو بيروت إلى «س��ياحة حالل» بش��رم الشيخ التي ال تبعد غير
أميا ٍل عن متشددي فنادق النجوم الخمس على الطرف اآلخر من البحر!
يح��دث ال يتمثل ف��ي التصارُع بين
إنّ الن��زاع الرئي��س الذي يمكن أن
ُ
السنة
اإلس�لاميين والغرب؛ بل يتمثل في المواجهة التي تدله ُّم سماؤها بين ّ
العرب المحافظين (سواء أكانوا علمانيين أم إسالميين أم سلفيين) من جهة،
و «الهالل الشيعي» الذي تشكّل إيران حجر الزاوية فيه ،ثم األزمة والصراع
ضمن اإلخوان المس��لمين ،وتركيا التي انقطع أملُها باالنتم��اء إلى االتحاد
إقليمي تجد نفس��ها
األوروبي ،تع��ود لتتز َّعم تحالُفاً ُس��نياً من ضم��ن دو ٍر
ٍّ
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منذورة له .وقادة ح��زب العدالة والتنمية صاروا ضيوف��اً أليفين في العالم
ً
العربي ،وللحزب
زماالت ونظائر صاعدة في العالم العربي الس��ني .ثم إنّ
ٌ
التواصل مع إس�لاميي العال��م العربي من جان��ب حزب العدال��ة والتنمية
ُ
إن
اإلس�لامية.
الحزبية
األجواء
في
االنفتاح
ع
يش��ج
إنما
والمنفتح
المعتدل
ّ
ّ
الس��نّي المتكوّن يثير بالطبع غضب ومخ��اوف األقليات المحلية
هذا المحور ُ
(مث��ل العلويين ف��ي تركيا وس��ورية) ،ويرفع م��ن درجة التوتر مع الش��يعة
بالخليج ،وفي الس��عودية ،ولبنان ،والعراق .وهناك من يرى أنّ فرض عزل ٍة
على إيران يأتي في صالح االعتدال واالس��تقرار في الش��رق األوس��ط .أما
الضربة اإلس��رائيلية المحتملة إلي��ران فإنها َحري ٌة أن ُتثي��ر التظاهرات في
الدار البيضاء والقاهرة وتونس؛ بغض النظر عن االنتماء المذهبي.
إنّ أصل المسألة أنه وللمرة األولى منذ مطلع الخمسينات؛ فإنّ الموقف
ٍ
أجندات محلية راديكالية ،كما
الجيوستراتيجي في الشرق األوسط ال يفرض
«رد َكلَة» السياس��ات المحلية .وهذان األمران هما إشارةٌ
أنه ال يدفع باتجاه ْ
جيدةٌ إلى اإلمكانيات الكبيرة المتاحة للتحول الديمقراطي.
وماذا عن الإ�سالم؟
أياً تكن التطورات في األعوام القليلة الماضية ،س��واء بين اإلس�لاميين
والمدنيين ،وبين اإلس�لاميين أنفُس��هم على اختالف ِف َرقه��م؛ فإنّ الموضوع
الرئيس س��وف يبقى :تحديد دور اإلسالم في السياس��ات العامة .فالتنامي
الواقعي الس��تقاللية المجال الديني ع��ن المجال السياس��ي واأليديولوجي
ال يعني بالضرورة أنّ العلمانية تكس��ب في المجالي��ن الثقافي واالجتماعي.
صاعدا من العلمانية السياس��ية .وإذا
جديدا
إنما وبالتأكيد؛ فإنّ هناك نوعاً
ً
ً
اس��تق َّر هذا النوع من الواقعية السياس��ية وثبت؛ فإنّ الدين أو سياساته لن
لكن ق��د ينكمش الدين
يكون هو الذي يف��رض ما تكون عليه السياس��ات؛ ْ
نفسه ليصبح سياس��ات .إنّ الرهان اآلن هو على إعادة صياغة مكان ومكانة
الدين ف��ي المجال الع��ام .وهناك توا ُف ٌق ع��امٌّ على أنّ الدس��تور ينبغي أن
توافق
يتضم��ن إعالناً عن إس�لامية الهوية ف��ي المجتمع والدول��ة ،وهناك
ٌ
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ومتكامال يمكن أن يح َّل مح َّل
كامال
شابه على أنّ الش��ريعة ليس��ت نظاماً
ً
ً
ُم ٌ
القانون المدني .وبد ًال من ذلك فإنّ الش��ريعة ص��ارت مقول ًة غامض ًة وغير
محددة ،تشكّل «مرجعية عليا»؛ وذلك باستثناء مجال األحوال الشخصية ،مما
َّ
يعني بأنّ مسألة حقوق المرأة س��وف تظ ُّل في قلب النقاش .وكما رأينا فإنّ
التد ُّين العصري يميل إلى التأكيد على االعتقاد والتو ُّجه الش��خصي ،دونما
المؤسس��ي .والذي نراه اآلن أنّ التعبير الشهير
ُمراعاة للتالؤم مع اإلسالم
َّ
(أنّ اإلسالم دينٌ ودنيا) فقَ َد البقية الباقية من معناه باندالع الربيع العربي.
إنّ الذي نش��هده اليوم ال يعن��ي الدخول في
الذي نراه الآن � ّأن
تحو ٍل علماني ،بق��در ما يعني تفكيكاً لإلس�لام.
التعبير ال�شهير (� ّأن
فهل اإلس�لام هو انتماء ٌ ثقاف��ي ،بمعنى أنّ المرء
دين ودنيا) فق ََد
الإ�سالم ٌ
اعتقاد
ملح��دا»؟! أم أنه
يكون «مس��لماً
ً
يمكن أن َ
البقية الباقية من معناه
ٌ
يمك��ن أن يش��ارك في��ه أو يعتنق��ه المؤمن��ون
باندالع الربيع العربي
ٍ
جماع��ات واعي ٍة
المول��ودون ثاني�� ًة ف��ي ص��ورة
أخي��را «أف��ق م��ن المعان��ي
بإيمانه��ا؟ أو أن��ه
ً
تكون اإلش��ارة إل��ى مرجعية
والمضامي��ن» حيث
ُ
الشريعة معنوي ًة أكثر مما هي حقيقية؟ إنّ إعادة فهم الرموز الدينية باعتبارها
قيماً تس��اعد في تكوين تحالف من المؤمنين المحافظين الذين يس��تطيعون
التو ُّحد حول بعض المسائل مثل معارضة زواج المثليين على سبيل المثال.
وإنه لمن الطري��ف النظر كي��ف أنّ العلمانيي��ن المحافظين في غرب
أوروبا يجتمعون على تأكيد هوية أوروبا المس��يحية ،في حين يتجه المسلمون
ٍ
المحافظ��ون إل��ى إقامة تحالُف م��ع مؤمنين م��ن
ديانات أ ُخ��رى حول قيمٍ
مش��تركة .وهم عندما يحاول��ون ذلك يميلون إل��ى تبنّي هم��وم اإلنجيليين
البروتستانت ،مكافحين معهم ضد اإلجهاض والداروينية ،على الرغم من أنّ
بارزة في النقاشات اإلسالمية التقليدية.1
هذه المسائل ما كانت
ً
 1ـ هناك أعمال عدنان أوكتار المعادي للداروينية ،والذي يكتب تحت اس��م هارون يحيى .وقد نشر
أعماله بعد عام  2007فأرسلها إلى ٍ
آالف من العلماء الغربيين والمؤسسات العلمية والدينية.
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إنّ هذا كلَّ��ه يعني أنّ األصوليي��ن الجدد المعاصري��ن إنما يحاولون
ٍ
مقوالت تتالءَم مع هذا الش��كل من
إعادة صياغة المجال اإلس�لامي ف��ي
المحافظة الدينية المس��يحية الغربية .وقد ص��ار ذلك واضحاً في تركيا؛
ففي ع��ام  2004عندما حاول زعيم ح��زب العدال��ة والتنمية رجب طيب
أردوغ��ان ـ دونما نج��اح ـ تحري��م البغاء بالب�لاد ،ما فعل ذلك باس��م
الشريعة ،بل أش��ار إلى وضع األسرة المعاصرة بالغرب (الزواج الوحداني
بين رج ٍل وامرأ ٍة بحقو ٍق متساوية) .ومن الطريف أنّ العادة التقليدية لتعدد
الزوجات ـ والش��ائعة بين األعضاء القُدامى في ح��زب العدالة والتنمية ـ
تجعل من ذلك التعدد ـ بحس��ب األوضاع الجدي��دة ـ جريم ًة يعاقب عليها
القانون .وما س��بق ذكره يعني أنّ اإلس�لام يتحول إلى مجا ٍل ديني عام،
مقطوع عن التقاليد الثقافية المحلية.1
إنّ الذي يحدث أنه بد ًال من علمنة المجتمع ،فإنّ األفضل الحديث عن
استقاللي ٍة للسياس��ة عن الدين ،وللدين عن السياسة ،وذلك تبعاً للتعدد
والتفرق في الحق��ل الديني ،والعجز ع��ن إعادة تركيب الدي��ن باعتباره
موجودا ف��ي كل مكان ،فمعنى
أيديولوجيا سياس��ية .فعندما يك��ون الدين
ً
ذلك أنه غير حاض ٍر ف��ي أي مكان .وقد توصلت إلى هذا االس��تنتاج مما
لس��لفي أراد أن
قاله س��عد الكتاتني اإلخواني رئي��س البرلمان المصري
ٍّ
أردت
يصلّي ف��ي البرلمان خ�لال انعقاده« :نح��ن جميعاً مس��لمون ،وإذا َ 2
مسجدا» .
مس��جدا؛ لكنّ البرلمان نفس��ه ليس
الصالةَ فإنّ في البرلمان
ً
ً
فالمفارقة في عمليات األس��لمة :أن الس��ير ف��ي «إعادة أس��لمة المجتمع
ش
والدولة» يؤدي إلى علمن ٍة سياس��ية في الوقت نفسه ،ويفتح الباب لنقا ٍ
عن معنى اإلس�لام .وربما يدفع ذلك إلى الع��ودة للخوض في موضوعات
إن حدث فس��يكون نتيج�� ًة ولي��س س��بباً للتحول
الهوتي��ة؛ لك��نّ ذل��ك ْ
الديمقراطي في المجتمعات اإلسالمية.
 1ـ أوليڤييه روا :الجهل المقدس .مرجع سابق.
 2ـ حسين :مصر واختيارات الوَرَع .The Arab Street, 7 February, 2012
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الثقافة الدينية التي تقود
إلى السلم والعدالة والرحمة
دوغال�س ليونارد

■

العدالة والرحمة جنب ًا �إلى جنب:
الهوت التعافي الم�سيحي والم�سلم
وتحديدا في الثاني من أكتوبر عام
منذ ست س��نوات خلت،
ً
ُ
 ،2009اقتحم رجل اس��مه تش��ارلز روبيرتس عنوة مدرسة
تمتلكها طائفة اآلميش مسلحاً ببندقية ،واحتجز عشر فتيات بريئات
رهائن .وما إن وصل أفراد الشرطة إلى المكان ـ بغاية إنقاذ أرواح
الفتيات ـ حتى بادرها المس��لح بإطالق النار ،جارحاً منهن خمساً،
قاتال نفسه.
وقاتال خمساً أخريات ،ومصوباً فوهة السالح ضد ذاته
ً
ً
وكم تحطمت نفوس جماعة اآلميش بهذا الفقد؟
والحال أن طائف��ة اآلميش ـ لم��ن ليس يعرفه��ا ـ جماعة
بروتستانتية تقليدية تقطن ببلدة النكاس��تر في والية بنسلڤانيا
بالواليات المتح��دة األمريكية ،وتعيش تبعاً لمبادئ المس��يحية
الصارمة .وأهلها معروفون على وج��ه الخصوص باقتياتهم على
الزراعة المعيش��ية ،وببس��اطة عيش��هم ،وبتحريمهم اس��تعمال
الكهرباء وس��ائر وس��ائل التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك بناءً على
■

باحث من أمريكا.
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اعتقادهم بأن من ش��أن اتخاذ مثل هذه الوسائل الحديثة أن يلهيهم عن
معرفة الرب.
عل��ى أنه توج��د ألوان م��ن التوتر بي��ن طائف��ة اآلمي��ش الدينية هذه
وجيرانه��م الذين يحيون حي��اة دنيوية ويعاملون اآلميش بمزيج من مش��اعر
الريبة واالفتتان.
ولما رُميت الفتي��ات بالرصاص و ُقتلن بالمدرس��ة في فص��ل واحد من
العالم برمته؛
فصول الدراس��ة ،فاجأ ر ُّد اآلميش على هذه الجريمة النكراء
َ
فقد منحوا الرحمة والمغفرة والمحبة للقاتل ولزوجه وألبنائه ،وقد صلوا من
أجل [نج��اة] روح القاتل ،ومن أجل أن تش��مله قدرة ال��رب تعالى برحمته،
أم��را غير الصفح
أحدا هنا يريد أن يفعل
وقال ش��يخ منهم:
ً
«لس��ت أعلم ً
ُ
والتحاور مع أس��رة الرجل الذي اقترفت يداه تل��ك األفعال» .وقد عمد أحد
اآلميش��يين إلى ض ِّم األب المكلوم بين ذراعيه ساع ًة حتى يخفف عنه آالمه.
وكان أن جمعت جماعة اآلميش األعطيات وأحدثت صندوق إحس��ان من أجل
مد يد العون إلى زوجة وأبناء القاتل المش��مول برحمته .وقد ذهلت الزوجة
ِّ
لردة فعل اآلميش��يين ،فقالت« :إن محبتكم ألس��رتنا س��اعدتنا على توفير
الشفاء الذي كم تمنيناه يائسين ،والهبات التي منحتمونا إياها مست شغاف
مساً يأبى اللسان أن يطاوعنا في التعبير عنه ،وشمولكم لنا بالعطف
قلوبنا ّ
تجاوز حدود أس��رتنا ،بل وحدود جماعتنا ،وإنه لس��ائر نحو تغيير عالمنا،
شكرا صادقاً خالصاً».
لهذه الدواعي مجتمعة نشكركم
ً
إن ما بدر عن جماع��ة اآلميش هذه من أفعال رحم��ة إثر هذه الفاجعة
المؤلم��ة التي يصع��ب التعبير عن مدى هوله��ا ،لهي األفع��ال الذي يعتقد
المس��يحيون أن ال��رب يقتضيها م��ن كل ش��خص يواجه الفاجع��ة والفقد؛
مح��اكاة ،وأن يتخذوها قدوة.
فالمس��يحيون مطالبون بأن يحاكوا رحمة اهلل
ً
على أن األمر الذي حدا بالعالم إلى أن يفاجأ بتصرف طائفة اآلميش هو أن
نادرا ما يحيون بوفق اآلمر األخالقي الحاث على الغفران وعلى
المس��يحيين
ً
المصالحة وعلى إبداء الرحمة في وجه الظلم.
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ويعتقد المس��يحيون أن أعمال البش��رية أش��د ضآلة وأضعف داللة في
ود ًا وتعاطف��اً التي يمكننا
جناب أعم��ال الرب تعال��ى ،وأن المحبة األش��د ّ
ـ معش��ر بني البش��ر ـ أن نمنحها غيرنا ليست بش��يء مقارنة بمحبة الرب
الكاملة التي بمقدوره أن يمنحنا إياها ،وأن الرحمة التي يقتدر بنو اإلنسان
على إبدائها ـ بين الفينة واألخرى ـ بعضهم نحو بعض ليس��ت بشيء بجانب
رحمة اهلل التي تتصف بالكمال والتي بمستطاعه أن يشملنا بها.
ثم��ة قولة مس��يحية مأخ��وذة م��ن اإلنجيل ـ إنجي��ل متَّ��ى اإلصحاح
 11 - 9/7ـ يقول فيها المسيح« :أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه
حجرا؟ وإن س��أله س��مكة يعطيه حيّة؟ فإن كنتم وأنتم أش��رار تعرفون أن
ً
تعطوا أوالدكم عطايا جيدة ،فكم بالحري أبوكم الذي في الس��ماوات يهب
خيرات للذين يسألونه» .1فالمسيحيون يعتقدون أن رحمة الرب تقتدر على
أن تكون أكبر وأش��مل من الرحمة التي وسعت
� ّإن الرحمة التي يقتدر بنو
بها جماعة اآلميش تشارلز روبيرتس.
الإن�سان على �إبدائها ــ بين
وف��ي اعتقاد المس��يحيين ـ كما ف��ي اعتقاد
الفينة والأخرى ــ بع�ضهم
نحو بع�ض لي�ست ب�شيء
المسلمين أيضاً ـ فإن اهلل يمنح العدالة والرحمة
بجانب رحمة اهلل التي
بوفق إرادته الواس��عة ،والمسيحيون مدعوون إلى
تت�صف بالكمال والتي
إقامة العدالة وسلوك مسلك الرحمة التي أبداها
بم�ستطاعه �أن ي�شملنا بها
الرب ف��ي قصص الكتاب المقدس وفي ش��خص
يسوع المسيح.
لكن ،أ ََوليس رد طائفة اآلميش ـ المس��تند إلى الرحمة ـ من ش��أنه أن
يمس بغاية إحقاق العدال��ة؟ هب أن القاتل بقي على قيد الحياة ،وأن طائفة
اآلميش صفحت عنه وأولت العناية إلى أهله ،أ ََوال يكون آنها في ما أتته من
مس بالعدال��ة وبالنظام ،وذلك بفعل رحمتها التي وس��عت بها القاتل؟
فعل ٌّ
الحال أنه ـ بحس��ب ما يذهب إليه الالهوت المس��يحي ـ ما كانت الرحمة
لتنفي العدالة؛ إنما من شأن الرحمة أن تتقدم العدالة ،وأن تتلو الالعدالة.
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وفي المس��يحية ،فإنه ما كان المؤمن يتبع مس��لك إقام��ة العدالة طمعاً في
كس��ب منن الرب ،وإنم��ا يتم اتباع طري��ق العدالة هذا في إط��ار العرفان
واالمتنان؛ أي عرفاناً للطف اإللهي والم��دد ،وامتناناً لرحمته وللمحبة التي
يفيض به��ا بحرية عل��ى المؤمنين قب��ل أن يفعلوا ما من ش��أنه أن يجعلهم
يس��تحقونها .أَلاَ إن فض��ل اهلل ومننه س��ابقة ،فمباركة اهلل إنم��ا تأتي في
البداي��ة ،والمؤمنون ـ إن هم فهم��وا ح َّق الفه ِم دالل َة الرحم��ة والمنّة التي
يمنحهم اهلل إياها ـ مدعوون إلى أن يس��تجيبوا ،وذل��ك بطاعة كل ما يأمر
الرب به؛ والرب إنما يطلب إقامة العدالة على الدوام.
وفي الالهوت المس��يحي ،فإنه لئن كانت العدالة مطلوبة لكس��ب نعمة
إقرارا في
اهلل ومنته ،فإنه سرعان ما تنبثق ههنا مسألتان :أوالهما :أنّ ثمة
ً
الالهوت المس��يحي بأن العدال��ة الكاملة أمر مس��تحيل أن يتحقق لبش��ر.
وثانيهما :أنن��ا إن آمنا أن صالحنا واس��تقامتنا إنما هي مبني��ة على بذلنا
بالمخيلة،
الجهد بذ ًال ،وعلى مدى خيريتنا ،فإننا آنها سوف يعترينا الشعور َ
فننس��ى أن قرار الرب ب��أن يمنحنا واف��ر مننه إنما هو ق��رار للرب وحده.
ويمكننا آنها أن نش��رع في االعتقاد بأنه بفضل صالحنا وأفعالنا المستقيمة
يمكننا أن نؤثر ف��ي إرادة الرب .واألمر الذي يدعو إلى المفارقة هنا هو أن
مثل هذا الخيالء وهذا الزهو القائم على االس��تقامة يمكن��ه أن يتولد عنه
ضده ،فيؤدي بنا إلى عدم االستقامة وإلى عدم الصالح .وبالجملة لئن كان
علينا أن نس��عى إلى أن نطيع الرب ،وأن نتبع العدالة الكاملة التي يقتضيها
منا؛ فإنه ـ ومع ذلك ـ علينا أن نتسم بالنزاهة حتى تجاه أنفسنا ،فنقر بأننا
أخفقنا في العيش في طاعة الرب طاعة تامة.
هذا وقد أعلن أحد علماء الالهوت المس��يحيين ـ الذين عاشوا في القرن
السادس ـ أنه لكي يصير المسيحي مطيعاً طاعة تامة لعدالة الرب ،فإن عليه
أن يحب اهلل بملء روحه ،وبكل قلبه ،وبجمل��ة عقله ،وبكامل قوته في كل وقت
من أوقات حياته .وأن عليه أن يحب كل الكائنات البشرية األخرى ،كل الناس
على وجه األرض ،حتى لو كانوا له أعداء؛ وذلك بمثل ما يحب نفسه؛ ألن من
ش��أن محبة الرب أن تكون ممتنع��ة من غير محبة ما خل��ق الرب .ولقد ذهب
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رجل الالهوت هذا إلى وض��ع المبدأ القائل :لو أنه كان على المس��يحيين أن
يتنسموا الحياة لبرهة واحدة ،فإنهم لئن هم أخفقوا في محبتهم الكاملة للرب
ولبقية بني البش��ر ولو للحظة واحدة ،فس��وف يبقون آنه��ا مدينين للرب كل
الدي��ن ،وهو َد ْين لن يمحى أبد الدهر .وإنهم س��وف يكونون مدانين من لدن
َّ
الرب بس��بب إخفاقهم في إتي��ان كل ما تطلبه الرب منه��م في كل لحظة من
لحظات كينونتهم .قد يقول قائل« :يس��تحيل درك هذا المس��توى من الصالح
واالس��تقامة» ،ويمضي محتجاً :ذلك أن ما من كائن بشري إال والشأن فيه أن
يتج��رع طعم اإلخفاق في لحظة م��ا من لحظات عمره في أم��ر محبته األغيار
بمثل ما يحب نفسه ،وأن يفش��ل في أن يحب الرب في حياته بملء قلبه وعقله
وروحه وقوته .فما من كائن بش��ري إال وس��بق له أن أخفق في طاعته لمواله،
وفي تدبيره ألمر العدالة الكاملة .والذي يترتب على هذا أن بني البش��ر كلهم
يحملون العار ف��ي ضميرهم ،وهو عار ليس يمكن أن يمحوه س��وى الرب ،عار
منوط بالتمام بشمول اهلل البشر برحمته وغفرانه وحفظهم بعنايته.
هذا وقد روى لنا يس��وع ـ في إنجيل متَّى اإلصحاح  26 - 16/19ـ حكاية
تقدم
عن استحالة قيام المرء بالفعل العادل قياماً تاماً ،ومفاد الحكاية أنه ّ
رجل ثري إلى يسوع وقال له« :أيها المعلم الصالح ،أي صالح أعمل لتكون
أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا»،
لي الحياة األبدية؟» فقال له« :إن
َ
قال له« :أية وصايا»؟ فقال يس��وع« :ال تقتل ،ال تزن ،ال تس��رق ،ال تشهد
بالزور ،أكرم أباك وأمك ،وأحب قريبك كنفس��ك» .قال له الش��اب« :هذه
كلها حفظتها منذ حداثتي ،فماذا يعوزني بعد؟» .قال له يسوع« :إن أردت أن
كامال فاذهب وبع أمالكك وأعط الفقراء ،فيكون لك كنز في الس��ماء
تكون
ً
وتعال اتبعني» .فلما س��مع الش��اب الكلمة مضى حزيناً؛ ألنه كان ذا أموال
كثيرة .فقال يس��وع لتالميذه« :الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى
ج��د ًا قائلين« :إذن من
ملكوت الس��ماوات ( .»)...فلما س��مع تالميذه بهتوا ّ
يس��تطيع أن يخلص؟» فنظر إليهم يس��وع ،وقال لهم« :هذا عند الناس غير
مستطاع ،ولكن عند اهلل كل شيء مستطاع».1
 1ـ
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أن يبيع المرء أح��د ممتلكاته ،وأن يتصدق بالمال للفقير :هذا مس��لك
ملموس إلى محبة غيرك وقد أعوز .وما العدالة بش��يء س��وى تقويم الظلم
الواقع على الناس .وإن عدم التكاف��ؤ االقتصادي الواقع في عالمنا هذا غير
عادل .وببيع المرء ألحد ممتلكاته وبتصدق��ه بالمال للمحتاج ،إنما يكون قد
أتى أرفع األفعال التي تقتضيه��ا العدالة االقتصادية ،وهذا خاص ًة ما يتطلبه
الرب من المسيحيين ،وإنني ألعرف العديد منهم ممن أقدم على فعل ذلك.
وفي اعتقاد المس��يحي ،فإن تحقيق الفرد لنجاة روح��ه ـ بتدبير عدالة
أمر هو في الوقت عينه مطلوب الطلب المطلق ومستحيل التحقق ،إذا
تامة ـ ٌ
ما نحن عولنا على إرادتنا وحسب؛ ذلك أننا ـ معشر البشر ـ أ َْميل ما نكون
ـ لطبع فينا ـ إلى إتيان األفعال التي تغل��ب عليها أنانيتنا الكبرى .فنحن ال
نهب للفقراء بما يكفي ،ونحن نمس��ك ع��ن إبداء المحب��ة الكاملة ألولئك
الذين خلقهم الرب ،بل وحتى للرب نفس��ه .والح��ال أن التقتير في المحبة
لهو الظلم بعينه .وهكذا ،فإنه بوفق مقتضى الالهوت المسيحي ما من مؤمن
إال وهو مرتهن بالتمام والكمال إلى رحمة الرب في أمر خالصه ومنجاته.
وبالنسبة إلى حياة المس��يحي في اإليمان ،فإنه بافتداء يسوع المسيح،
الدين ،ووسعت رحمة الرب اإلنسان بسخاء ،وتحرر المسيحي من
تمت تأدية َّ
عبودية العار والذنب.
ولقد حدث ذات ي��وم أن ابتدرني أحد أصحابي الجيدي��ن ،وكان إماماً
متدرباً ،بأن ق��ال لي« :لو أنا كنا واثقين من رحمة اهلل لنا لصرنا س��عداء
أيما س��عادة في بحثنا عن العدالة؛ ولئن ُوجد فرد مسيحي يعوّل على رحمة
اهلل ،أ ََوكان ه��ذا ال يفضي إلى إخالل بالعدالة؟ ولئن كان المس��يحي يؤمن
بأنه خل��ص ونجا ،فهل بقي ـ يا ترى ـ من حافز يحض��ه على إقامة العدالة
التي يتطلبه��ا اهلل من��ه؟» .ذاك كان منه س��ؤا ًال وجيهاً وعميقاً ،وبوس��منا
مسيحيين نؤمن بأن الرب يفيض علينا من رحمته بال حساب ،وأنه ما كانت
رحمته تنال ببذل الجهد وحده ،م��ا دام كل الناس يخفقون في إقامة العدل
وإفشاء الرحمة التي يتطلبها منا الرب ،فقد ترتب على هذا أننا نبقى رهن
أن يخلصنا اهلل وينجينا.
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ومن ش��أن االعتقاد واإليمان في منن اللطف اإلله��ي ـ التي ينفحنا بها
الرب بال حد ـ أن ُتس��لم بنا إلى إحساس عميق باالمتنان وبالعرفان .ثم إن
للمؤمن المس��يحي أن يجتهد بعد ذلك في طاعة ال��رب بكامل الطاعة ،وأن
يتصرف تصرفاً أكثر عدالً وإنصافاً؛ امتناناً منه بهبة اللطف ،وبالمدد والعون
الذي منحه اهلل بال حساب وبال مقابل.
لو �أنا كنا واثقين من رحمة
ثم م��ا كان م��ن صاحب��ي إال أن اس��تأنف
اهلل لنا ل�صرنا �سعداء �أيما
الس��ؤال« :لكن ،أنّ��ى لك أن تعل��م أنك ُمنحت
�سعادة في بحثنا عن
العدالة؛ ولئن ُوجد فرد
الرحمة؟ أ ََولي��س من الخطورة بم��كان أن يكون
م�سيحي يع ّول على رحمة
وع ْج ٍب إلى ه��ذا الحد ،واثقا
المرء ذا َم ِخيل��ة
ُ
َ
اهلل� ،أ َوكان هذا ال يف�ضي
كامل الثق��ة م��ن أن اهلل منح��ه منت��ه؟» .قال
�إلى �إخالل بالعدالة؟
الح��واري بولس ف��ي رس��الته إلى أه��ل رومية
ـ اإلصح��اح  20/11ـ ف��ي مع��رض حديث��ه عن
الخالص« :ال تستكبر؛ بل َخ ْف» .إنما الرحمة مأمولة وممكنة؛ َب ْي َد أنها غير
مأمونة م��ن جانبه .وما كن��ا إال مرتهنين إلى الرب في رحمت��ه إيانا .إنما
مقامنا مقام من هو في مس��يس الحاجة إلى رحمته ،وأظن أننا من األفضل
لنا أن نؤمن بأن اهلل منحنا إياها.
أثر
الحق أن لإِ يمان المرء بخالصه ،والعتقاده بأن رحمة اهلل متاحة له ٌ
في التخلص من ع��بء الذنب والعار غير المحتم��ل .والحال أن العار الذي
مدمرا بالنسبة إلى كل أولئك الذين يالقونه.
يبقى قائماً معلقاً يكون
ً
ُترى ،م��ا الذي حم��ل تش��ارلز روبيرت��س عل��ى أن َي ْقتل بهذه الوحش��ية
والفظاظة؟ وما الذي دفعه إلى أن يهاجم؟ وجواب ذلك :أنه عارُ ُه الذي ما كان
قد ُمسح .فبحس��ب ما ورد في مدونته قبيل قتله نفسه ،س��بق للرجل أن اعتدى
اعتداءً جنس��ياً على صبيتين ،وكان يدب��ر لالعتداء على فتي��ات طائفة اآلميش.
وكان يعتقد بأن العار الذي يلصق به أكبر من أن ينفلت من مالحقته له ولزومه
إياه .فكان ـ لهذا الداعي ـ يؤمن بأنه قد أدين يوم الدينونة .وإذ حس��ب هو أن
روحه أصابها شر ال شفاء له ،وبسبب كونه كان يرزح تحت عبء عار ال انفالت
له منه ،فإنه عمد إلى إزهاق روح خمس فتيات بريئات وإلى قتله نفسه.
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عما لو أنه آمن بأن رحمة اهلل يمكن أن تمتد لتش��مله
ولي أن أتس��اءل َّ
أيضاً ،أكانت هذه المعرفة ـ ي��ا ترى ـ قد طهرت روحه؟ أ ََوكان علمه برحمة
اهلل قد رفع عنه وزر عاره وأعتقه من قوته التدميرية؟ أكان بمكنته أن يقتدر
أمرا ممكناً ،وأن يستغفر على ما اقترفته يداه
على أن يؤمن بأن ش��فاءه كان ً
ويتوب عن فعلت��ه؟ أترى كان هو يقت��در آنها لو حدث ه��ذا على أن يمضي
حياته في امتنان وعرفان لتطهير عاره ،ولربما كان أعان غيره ممن يغش��ى
األطفال على أن يحصل على المدد إلنقاذ الصغار األبرياء من الضرر الذي
يلحق بهم؟ الحق أنا ما كنا لنعلم ذلك .على أنه من البيِّن أن أفعال الرحمة
التي قامت به��ا جماعة اآلميش هذه نحو أس��رة القاتل خفف��ت من آالمها،
وحولت كراهيتها لآلميش إلى محبة جيرانهم وإلى محبة الرب.
وبعد ،فإن للرحمة المقدرة على ترميم ما انكس��ر وإشفاء ما اعتل ،لها
المقدرة على توحيد الجماعات التي تكون ـ في أي مجتمع كان ـ قد نش��أت
على الريبة بعضها تجاه بعض ،بل وعلى العداء.
ولس��وف تدفع معرفة العدالة بالفاعل العاقل إلى التفكير قبل أن يقدم
على فعلته ،وأن تقي من العنف .ولس��وف تعمل العدالة على صون المساواة
وعل��ى حفظ النظ��ام .لكن ،ما كان��ت العدال��ة لتقتدر على فع��ل ما تفعله
الرحمة .فليست تقتدر العدالة على جبر العار ومحوه ،ال وال هي تقتدر على
المصالحة بين األع��داء .ووحدها الرحمة تس��تطيع أن تفع��ل ذلك .أ َال إن
جبر .وإنما من شأن الرحمة أن تمحي العار
الرحمة تشفي ،أال إن الرحمة ُت ِ
الذي يقود إلى العدمية.
ولكي يتم خلق وفاق وانس��جام دائم في المجتمع ،وحتى يتم البلوغ إلى
سلم دائم بين جماعات يقوم بينها التوتر ،فإنه ينبغي على العدالة والرحمة
معاً أن تتآزرا وأن تتساندا؛ ذلك أن الس��لم الحقيقي والدائم إنما هو نتاج
توازن بين العدال��ة والرحمة .وإن الرغبة في العدالة لرغبة في االنس��جام
والوئام والوف��اق ،وفي النظام الحس��ن اإليالة ،وفي تحقيق المس��اواة في
المجتمع .والحال أنه تقع العدالة والرحمة على طرفي خط متصل .وإذ تقع
العدالة في جانب واحد ،فإنه��ا تقتضي االلتزام بمراعاة قواعد النظام .فإن
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هو زاغ في شيء عن الضوابط ،فإن العقاب والثواب ينتجان ،ال عن رغبة في
إبداء القس��وة ،وإنما عن رغبة في الحفاظ على حسن النظام .وتقع الرحمة
على الطرف اآلخر من الخط المتصل .وما الرحمة الخالصة إال غفران كل
تجاوزات تصيب العدالة ،مهما كانت خطورة الجرم المقترف.
أجمع اإلس�لام والمس��يحية على أن يعلِّما الهوتاً وكالم��اً يضع العدالة
ورحم��ة اهلل جنباً إلى جن��ب ،فالعدالة تحظ��ى بأهمية كبرى في اإلس�لام
والمس��يحية ،وقد كش��ف اهلل لبني البش��ر عن طريق الق��رآن وحياة النبي
محمد عن ق��وام الفعل العدل في العال��م .وإن القان��ون والقواعد المتعلقة
بتبني العدالة لقابل��ة باألولى أن ُتتَّب��ع .وفي غياب عدال��ة تنفيذية كاملة،
تصير الرحمة مطلوبة .وفي اإلس�لام ،فإن أحد أسماء اهلل الحسنى الرحمن
الرحي��م .والرحمة الكاملة إنم��ا مأتاها من الرب .ويحتفظ اإلس�لام بفهم
وتؤمن.
خاص لس��يادة اهلل ،ومن ثمة ليس يمكن لرحمة اهلل ً
أبدا أن ُتضمن ُ
وعلى المس��لم على وجه ال��دوام أن يكافح من أجل العدال��ة ،وأن يأمل في
ش��مل أي امرئ بالرحمة
الرحمة؛ لكن ارتياباً صحياً وس��ليماً في إمكان أن ُي َ
أمرا قائماً.
يبقى دوماً ً
وبالمثل ،فإن في المس��يحية أيضاً يلزم اتباع العدالة والرحمة معاً؛ إذ
ثمة مقطع مس��تل من الكتاب المقدس (التوراة) عادة ما يتم االستشهاد به،
وهو عبارة ع��ن قبس من حكمة النب��ي عاموس« :وليجر الح��ق [ = العدل]
كالمي��اه ،والب��ر [ = الصالح أو االس��تقامة] كنه��ر دائم» (س��فر عاموس،
اإلصح��اح  .1)24/5كما أن ثمة مقطعاً آخر من الكتاب المقدس مس��تل من
سفر أش��عيا يبدي أن مطلب الرب للعدالة يقع فوق مطلب العبادة؛ إذ ينقل
واضع الس��فر عن الرب قوله« :رؤوس ش��هوركم وأعيادكم بغضتها نفس��ي،
ثقال ،مللت حملها ،فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن
صارت علي ً
أكثرتم الصالة ال أس��مع ،أيديكم مآلنة دماً .اغتس��لوا تنقوا ،اعزلوا ش��ر
أفعالكم من أمام عين��ي ،كفوا عن فعل الش��ر ،تعلموا فع��ل الخير ،اطلبوا
 1ـ
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الحق ،أنصفوا المظلوم ،اقض��وا لليتيم ،حاموا عن األرمل��ة .هلم نتحاجج،
يق��ول الرب :إن كانت خطاياك��م كالقرمز تبيض كالثل��ج ،إن كانت حمراء
كالدود تصير كالصوف .إن ش��ئتم وس��معتم َتأ ْكلون خير األرض ،وإن أبيتم
وتمردتم ُتؤكلون بالس��يف؛ ألن فم الرب تكلم .كي��ف صارت القرية األمينة
زانية مآلن��ة حقاً كان العدل يبيت فيها وأم��ا اآلن فالقاتلون .صارت فضتك
زغال وخمرك مغشوش��ة بماء ،رؤس��اؤك متمردون ولُغَفَاء اللصوص كل واحد
ً
منهم يحب الرشوة ،ويتبع العطايا ،ال يقضون لليتيم ،ودعوى األرملة ال تصل
إليهم .لذلك يقول الس��يد رب الجنود عزيز إس��رائيل :آه إني أستريح من
خصمائي وأنتقم من أعدائي» (سفر أشعيا.1)20 - 14 :1
في هذا المقطع ،المستل من أشعيا ،العدالة مطلوبة ،والرحمة مأمولة،
معتقدا جوهرياً في اللطف الذي يمنحه
وفي ما يتصل بالمسيحيين ،فإن ثمة
ً
الرب بغاية الخالص ،وبغية غفران الخطاي��ا ،ومحو العار .ومحو العار هذا
إنما هو ما يؤهل المس��يحي لكي يصف��ح عن اآلخري��ن ،وأن يبدي الرحمة
ويعدل إزاء األغيار .وبالنسبة إلى المسيحيين ،ما كانت أفعالنا الخيرة تقام
بغاية كس��ب منن الرب ،وإنما عرفاناً بالمنن التي نؤمن ـ س��لفاً ـ أن الرب
قد أعطانا إياها كل العطاء في شخص يسوع المسيح.
متمثال في عدم
توترا ما يفتأ يتصاعد
وبما أن عالمنا يواجه على الدوام
ً
ً
األمان االقتصادي ،وفي عدم اليقين السياس��ي ،وفي تنامي س��اكنة العالم
المهول ،وف��ي الوس��ائل التكنولوجية التي تدف��ع أجيالنا الفتي��ة إلى تلقي
المعرفة بسرعات فائقة وبال رقابة أو تربية من ثقافتهم؛ فإننا نحتاج بصورة
ملحة إلى صون ممارس��ة الرحمة حية في وجه الالعدال��ة المتنامية .فدعنا
ّ
نأمل في أن تقتدر الرحمة على كسر دورة الالعدالة .دعنا يا هذا نأمل في
أن تقتدر ممارس��ة الرحمة على ترمي��م عدالة أكمل وجبرها وإش��فائها من
عللها .ولنجعل من أنفس��نا أدوات مس��خرة متواضعة في يد قدرة اهلل تعالى
لخلق االنسجام والوئام والوفاق في مجتمعاتنا وفي عالمنا.
 1ـ
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العولمة وقيم السالم والتسامح:
الفرص والتحديات
�أحمد زايد

■

مـقـدمـــة
هل يمكن أن يتحقق السالم والتسامح في زمن العولمة؟
ربما يكون هذا الس��ؤال من أصعب األس��ئلة التي يمكن
أن تتص��دى لها العلوم االجتماعية؛ فالعولم��ة في حد ذاتها هي
عملية متش��ابكة وبالغة التعقيد ،وهي إذ تس��مح بفضاء للسالم
والتس��امح من جانب واحد من جوانبها ،فإنها تفتح الطريق من
جانب آخر لفضاء من العنف والفوضى ،فتتزعزع أس��س السالم
والتس��امح على أرض الواق��ع دون أن يتوقف الخط��اب الداعي
إليهما من مرك��ز العولمة ومن أطرافها .وأكاد أظن بأن هذا هو
سمت العولمة وصبغتها :خطابات إنسانية تحمل كل معاني القيم
النبيلة ،وحركات على أرض الواقع تساند هذه الخطابات وتذهب
في مساندتها إلى رفض العولمة ذاتها ،وعمليات وممارسات على
صورا من
أرض الواقع تس��اندها خطابات ظاهرة وضمنية تخلق ً
التكامل القس��ري أو الطوعي عبر العالم؛ ولكنها تفكك وتهدم
أيضا .فكيف إ ًذا يمكن للتس��امح والسالم أن
وتنش��ر الفوضى ً
■

أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
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أرض��ا ينبت��ان ويترعرعان فيها ف��ي ظل هذه
يس��ودا أو أن يج��دا لهما ً
الظروف واألوضاع؟
ورغم صعوبة تناول هذا الس��ؤال ،إال أن طرحه قد يكون فيه خير كثير؛
حقيقيا ،وأن نف��كك جوانب غير
فهم��ا
ً
فه��و يمكّننا م��ن أن نفهم العولم��ة ً
وفضال عن ذلك فإن طرحه يكشف عن رغبة
مكش��وفة من بنيتها المراوغة؟
ً
في تبني نزعة إنس��انوية غائبة في دهاليز العولمة ومس��الكها المعقدة .إن
الذي يتحدث عن القيم الفاضلة والنبيلة ـ مثل العدل والس�لام والتسامح ـ
في زمن العولمة أشبه بسقراط عندما يتحدث إلى اآلثينيين .فهو باحث عن
فضيلة أو فضائل في زمن يسعى إلى الش��موخ والتطاول غير مكترث باآلثار
والنتائج .ومث��ل صوت س��قراط فإن ص��وت الحديث عن فضائل التس��امح
والس�لام في زمن العولمة يظل صوتاً إنس��انياً ضرورياً ،يتراكم مع أصوات
أخرى إلصالح مسار العولمة وتقليص آثارها السلبية.
وعن هذا الس��ؤال العريض تتفرع أس��ئلة مهمة :ما إمكانات الحديث عن
قيم الس�لام والتس��امح في عصر العولمة؟ وبمعنى أدق ما فرص تأسيس قيم
للسالم والتسامح في ظرف العولمة ،وما هي التحديات التي تواجه انتشار قيم
السالم والتسامح وذيوعهما؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة نبدأ بتقديم قصير عن
إش��كاليات العولم��ة وتناقضاته��ا ،ثم نعرج عل��ى فرص تحقيق قيم الس�لام
أخيرا لفرص تحقيق السالم والتسامح
والتسامح في ظرف العولمة ،ثم نعرض ً
المعاش.
وللتحديات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذه القيم في الواقع ُ

�أو ًال ــ العولمة� :إ�شكاليات وتناق�ضات
تعقيدا؛ وذلك لتشابك العناصر المكونة
ُتعد العولمة من الظواهر األشد
ً
فضال عن
لها واألبعاد الداخلة في تركيبها وتنوع اآلليات الفاعلة فيها؛ هذا
ً
االخت�لاف ح��ول معناه��ا وتاريخه��ا وعالقته��ا بعدد آخ��ر م��ن المفاهيم
كالرأس��مالية والنظام العالم��ي والحداثة .وال نو ُّد أن ندخ��ل هنا في حوار
حول تاريخ العولمة ال��ذي يعود به بعضهم إلى القرن الخامس عش��ر؛ وهو
القرن ال��ذي كان تتخلق أثناءه في رح��م الحضارة الغربي��ة روح المغامرة
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والخروج إلى عوالم أخرى بحثاً عن الثروة واالستعمار ،لتمر بمراحل مختلفة
إلى أن تصل إل��ى المرحلة المعاصرة ،التي تعد مرحل��ة خاصة ومميزة في
تاريخ العولمة .حس��بنا هن��ا أن نؤكد أن هذه الحقب��ة المعاصرة من تاريخ
العولمة ش��هدت تحوالت هائلة ف��ي مجال المواصالت واالتصاالت ،واتس��اع
األسواق وحركة رأس المال ،وتدفقات الهجرة والسلع والتكنولوجيا واألفكار
والمعلوم��ات ،إلى درجة تغي��رت معها عالق��ات الزمان والم��كان .فالمكان
ينس��حق ويتقلص ،وينضغط وينفصل ،ويتباعد عن الزم��ان ،فيصبح بمقدور
الفرد أن يتحرك في وقت واحد في أماك��ن مختلفة وأزمنة مختلفة .1ولذلك
وصف علماء االجتماع الحقبة المعاصرة من تاريخ العالم بأوصاف تدل على
عظم التغيرات التي تش��هدها ،وتعقد النتائج المرتبطة بهذه التغيرات .فهي
حقبة عدم اليقين ،2أو الرأسمالية غير المنظمة ،3أو أمبرطورية الفوضى،4
أو صدام الحضارات 5أو مجتمع المخاطر.6
ويرجع ذلك إل��ى أن العمليات المصاحبة للعولم��ة والتركيبات البنائية
تعقيدا م��ن أن يعبر عنها بالقول ببس��اطة بأنها عمليات
الداخل��ة فيها أكثر
ً
لتوحيد العالم أو لجعله قري��ة واحدة .وربما يكون هذا هو التناقض الرئيس
الذي تف��رزه العولمة؛ فالعالم ـ الذي يش��هد عمليات مس��تمرة من التوحد
والتفاهم والتدبر واالندماج ـ يش��هد في الوقت نفس��ه عمليات مستمرة من
الصراع والتنافر والتباعد .ومن ثم فإننا نميل إلى استخدام مفهوم العولمة
ال ليش��ير إلى عمليات التوحد واالندماج فحس��ب؛ وإنما ليشير إلى عمليات
 1ـ انظر حول تغيّر عالقات الزمان والمكان في زمن العولمة ،أنطوني جيدنز،

A., Giddens. The Consequences of Modernity, (Cambridge; Polity Press,1990).

 2ـ رونالد ،روبرس��تون ،العولمة :النظرية االجتماعية والثقافية الكونية ،ترجمة أحمد محمود،
القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة.1998 ،
C. offe, Disorganized Capitalism (Oxford: Polity Press, 1985).
 3ـ
 4ـ سمير أمين ،إمبراطورية الفوضى ،ترجمة سناء أبو شقرة ،بيروت ،دار الفارابي.1991 ،
 5ـ انظر كتاب صموئيل هنتنغت��ون ،صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ،ترجمة عبيد ش��يهوه
ومحمود محمد خلف ،القاهرة :الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة الثانية.1999 ،
 6ـ انظر كتاب أولريش بك ،ما هي العولمة؟ ترجمة أبو العيد دودو ،كولونيا :منشورات الجمل.1999 ،
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أيضا .فالعولمة هي اقتسام غير متكافئ لمنتجات مشروع
التفكيك والصراع ً
الحداثة الغربي ،س��واء أكانت ه��ذه المنتجات تتصل بف��رض صيغ حداثية
موحدة عب��ر العالم ،أم كانت تتص��ل بصراعات أو ص��ور للتباعد والتفكك
والتمزق تنتج عن النضاالت اليومية لفرض ه��ذه الصيغ الحداثية العالمية
أو مقاومتها .والعولمة في ضوء هذا هي حالة من التحول المستمر والتشكل
المس��تمر لعالقات على المس��توى العالمي والمحلي .1ويطرح هذا التناقض
س��ؤا ًال مهماً له عالقة وثيقة بقيم السالم والتسامح :هل العولمة تباعد بين
البش��ر أو أنها تقرب بينهم؟ وأحس��ب أن اإلجابة عن هذا الس��ؤال ليس��ت
بس��هلة؛ ففي الوقت الذي تخل��ق فيه العولمة أش��كا ًال وصيغاً متش��ابهه في
الجوان��ب المادية ،والمعلوماتي��ة والمعرفية ،فإنها تدفع الن��اس إلى إعادة
تفس��ير ما هو قارّ وس��اكن ،وما هو محلي ،فتتدافع األف��كار وتتكاثر اآلراء
وتدخل الش��عوب في جدال ال يتوقف ،بل إنه جدال قد يصل أحياناً إلى حد
القتال .هنا تتحول الثقافة الواحدة إلى ثقافات ،وتصبح الروح الجمعية في
المجتمع الواحد على المحك ،خاصة في ظروف التحول السريع.
وف��ي الوقت ال��ذي تتزايد في��ه صور التفكي��ك الثقاف��ي ،والصراعات
الثقافي��ة عبر العالم ،فإن ظ��رف العولمة ال يترك هذا العالم وش��أنه؛ بل
يواصل طرح األفكار واألجن��دات ،ويتركها تتدفق عبر األدوات الجديدة لنقل
المعلومات مث��ل اإلنترنت وغيرها .وهن��ا يظهر تناقض مه��م من تناقضات
العولمة ،أال وه��و التناقض بين الخطاب الذي يدعو إلى التوافق والس�لام
مثال إلى
والحوار ،والخطاب اآلخر الذي يذكي الصراعات ويقويها .ولننظر ً
الدعوة للحوار بين الشمال والجنوب من أجل تقليص فجوة الفقر والتخلف،
والدع��وة للحوار بي��ن األديان من أج��ل تقليص ح��دة التوت��رات الطائفية
والدينية ،والتعجيل بإصدار اتفاقيات دولية حول حماية حقوق اإلنسان بعامة،
والمرأة والطف��ل بخاص��ة ،وحماية المجتمع��ات من الجريم��ة والمخدرات
واإلره��اب واالتجار بالبش��ر؛ لننظ��ر في كل ه��ذا ـ الذي يش��ي بالفضيلة
 1ـ انظر حول العولمة وآثارها التفكيكي��ة :أحمد زايد ،عولمة الحداثة وتفكيكها للثقافات الوطنية،
مجلة عالم الفكر ،المجلد  ،23العدد  ،1ص .38 - 7
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والخير ـ ف��ي تناقضه مع دع��وات وخطابات ع��ن حقوق األقلي��ات ،وأهمية
الفوضى الخالقة ،وصدام الحضارات.
فماذا عسى أن تكون الصورة التي تتخلق عن هذا التناقضَ :س ْع ٌي وجري
نحو الحوار واالتفاق والس�لام والتس��امح ،أم س��عي وجري وراء االنفصال
والتباعد وإقام��ة الحدود والحواجز .تلك هي الص��ورة التي يمكن أن تتولد
عن هذا الوضع :عالم ال يعرف أهدافه بصدق ،وال يسعى إلى وفاق حقيقي.
ولذلك فإن النتيجة التي تترتب على ذلك عل��ى أرض الواقع هي مزيد من
العن��ف والصراع .ولي��س هناك من دليل عل��ى ذلك أكثر م��ن نمو وتكاثر
النزاع��ات المس��لحة ف��ي الحقب��ة الراهنة من
العولمة هي اقت�سام غير
العولم��ة؛ حي��ث تش��ير التقارير إل��ى أن عدد
متكافئ لمنتجات م�شروع
النزاعات المس��لحة في العالم قد ارتفع من 47
الحداثة الغربي� ،سواء
نزاعا سنة  ،1990إلى �أكانت هذه المنتجات تت�صل
نزاعا سنة  ،1989إلى ً 56
ً
مس��لحا
ا
نزاع
118
إل��ى
1992
س��نة
ا
نزاع
68
بفر�ض �صيغ حداثية
ً
ً
ً
موحدة عبر العالم� ،أم
س��نتي  .1 2000/1999والداللة ف��ي هذه األرقام
كانت تت�صل ب�صراعات �أو
واضحة جلية :ليس هناك من ج��دوى للحوار أو
�صور للتباعد والتفكك
االتفاقات الدولية ،وإن الق��وة وما يترتب عليها
من عنف هي سيدة الموقف.
وثم��ة تناقض آخر يضاف إلى ما س��بق ،ب��ل ربما يكون ه��و التناقض
األصلي ،وهو يرتبط بصور الالمس��اواة التي تخلقه��ا العولمة؛ فالدعوة إلى
التكام��ل العالم��ي ،والدعوة إلى دخ��ول العالم في حوار من أجل مس��تقبل
أفض��ل تتناقض مع تزاي��د حدة الفروق وص��ور الالتكافؤ بي��ن الدول وبين
ِ
وتزايد الضغوط على الجماعات
الجماعات االجتماعية في المجتمع الواحد،
الضعيفة داخل المجتمع الواحد .وهنا تتفاقم مشكالت العالم على نحو كبير
مما يدعو إلى مزيد من تفكيكه وتناقضه .ولن أش��ير هنا إلى المش��كالت
الكب��رى الخاص��ة بتفاقم مش��كالت التل��وث البيئ��ي والتغي��رات المناخية
1ـ

Dan Smith, Trends and causes of Armed Conflict, Berghof Research Center for Constructive
Conflict Management. 2001. pp. 3-4. Available online:WWW.edoc.amnesty.org/armed/conflict.
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واالحتباس الحراري وانبعاث ثاني أكس��يد الكربون واألزمة المالية العالمية
والكس��اد االقتصادي العالمي ،وجميعها مشكالت مهمة لها جوانبها المتصلة
بعدم التكافؤ بين دول المركز الرأس��مالي والدول النامية؛ ولكن أشير إلى
عدد آخر من المشكالت ذات الطابع االجتماعي:
 1ـ تزايد مع��دالت الفقر والبطالة عبر العالم ،وه��ي معدالت تصل إلى
ذروتها في المجتمعات الفقيرة .فقد أش��ارت التقارير إلى أن  %40من سكان
العال��م يحصلون عل��ى  %5من الدخ��ل العالمي ،وأن أغنى  %20من س��كان
تقريبا ـ
العالم يحصلون على  %75من هذا الدخل ،وأن نصف س��كان العالم
ً
حوالى  3بليون نس��مة ـ يعيش��ون على دخل ال يزيد عل��ى  2,5دوالر للفرد في
اليوم .كما تشير تقارير اليونيسيف إلى أن هناك  22ألفاً من األطفال يموتون
جوعا كل يوم في ق��رى ومناطق فقيرة من العالم؛ خاصة الدول النامية ،وعلى
ً
وجه أخص في أفريقيا وآس��يا .1كم��ا أدت األزمة االقتصادي��ة عام  2009إلى
حش��د عدد كبير من الش��باب العاطلين والذي قدر بحوالى  81مليون شخص
حول العالم.2
 2ـ ظهور صور جديدة من الجريمة ،خاصة تلك المتعلقة بانتقال البشر
عبر العال��م .فقد ارتبط ظرف العولمة بتطور هائل في وس��ائل المواصالت
واالتصاالت ،مم��ا أدى إلى انضغ��اط العالم وفتح قنوات ومس��ارات لتدفق
الس��لع واألفكار والتكنولوجي��ا واأليديولوجيا واألموال .ولق��د كان من آثار
العولمة سرعة انتقال البشر ،وظهور مش��كالت وصور متعددة من االنحراف
قيودا على
لم تك��ن معروفة من قبل .ففي الوق��ت الذي تفرض فيه ال��دول ً
حرك��ة الهجرة والدخول والخروج ،وتش��دد فيه الدول عل��ى ضبط حدودها
ص��ورا غير منظمة النتقال
خوفا من اإلرهاب ،في هذا الوقت يش��هد العالم
ً
البش��ر واالتجار بهم واس��تغاللهم في أعمال غير مش��روعة؛ حيث تكش��ف
التقارير واإلحصاءات عن تفاقم ظاهرة االتجار بالبشر على نحو كبير بحيث
1ـ
2ـ
68

Global Issues, Poverty Facts and States, available online: www.global.isses.org,articale/26/
poverty facts and states.
International Labor Organization, Global Trends in Youth Employment, ILO, Geneva, 2010,
Annex 1, Table A.
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أصبحت من الظواه��ر التي تهدد المجتمع��ات المعاصرة ،والت��ي غالباً ما
ترتبط بالصور االنحرافية األخ��رى ذات الطابع العالمي ،كتجارة المخدرات
وتجارة الس�لاح وتجارة الجنس .فقد بل��غ عدد األفراد الذي��ن يعانون من
االتجار بالبش��ر  7ماليين فرد ،ووصل عدد األف��راد المهربين عبر الحدود
إلى  800ألف فرد ،ووصل عدد األطفال المس��تغلين في تجارة الجنس إلى
مليون طفل ،كما أن حجم األموال التي ُتجنى من تجارة البشر تبلغ  32بليون
شكال أو أكثر من أشكال االتجار بالبشر.1
دوالر ،وأن هناك  161دولة تشهد
ً
ففي هذا الس��ياق أس��همت العولمة في ازدهار تجارة الجن��س ،وهي تجارة
تحول��ت فيها الم��رأة والطف��ل إلى س��لعة ،وإلى تج��ارة رابحة في س��وق
الرأسمالية العالمية في نظام عولمة يفتح األبواب لهذا النوع من التجارة.2
 3ـ تزايد مع��دالت الالجئين؛ حيث بلغ عددهم م��ا بين  20 - 18مليون
الجئ مع نهاية القرن العش��رين ،هذا بخالف من يطلبون اللجوء السياسي
واألفراد المش��ردين الذين ال مأوى لهم على حدود الدول بس��بب الحروب
والنزاعات المسلحة والصراعات العرقية.3
وإذا كان الفقر والحرمان الذي ينتش��ر في قطاعات كبيرة من س��كان
العال��م يزيد من التباع��د االجتماعي بين البش��ر على المس��توى العالمي،
صورا من الصراع��ات الظاهرة والكامنة بي��ن مجتمعات العالم وفي
ويخلق
ً
داخل المجتمع الواحد ،فإن تعاظم صور الجريمة ودخولها إلى مجال االتجار
في البش��ر أنفس��هم ،وتعاظم انتقال البشر عبر العالم بش��كل غير قانوني
يؤديان إلى ما نطلق عليه «الرقابة الحديدية» على الحدود بين الدول .ففي
هذا الظرف ُيتوقع أن تقوم كل دولة بتعظيم صور الرقابة على انتقال السكان
 1ـ لمزيد من التفاصيل حول اإلحصاءات الخاصة باالتجار في البش��ر والدول المنخرطة في هذه
www.PolarisProject.org/statistics/human trafficking.
التجارة انظر ما يلي:
UNODC (2009) Global report on Trafficking in Perso.

 2ـ أحمد زايد« ،االتجار في البش��ر :األسرة الفقيرة والتحوالت الرأس��مالية الرثة» ،في« :األسرة
العربية في عالم متغي���ر» ،القاهرة ،مطبوعات مرك��ز البحوث والدراس��ات االجتماعية ،كلية
اآلداب ،جامعة القاهرة ،2011 ،ص .148 - 111
Cohen, R. and Kennedy P. Global Sociology, (London: Palgrave, 2000).
 3ـ
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عبر العالم ،فتصبح الحدود مغلقة ،وتصبح إمكانيات التحايل واالنحراف في
عمليات عبور الحدود ممكن��ة .هنا يتجلى بصدق التناق��ض الكبير للعولمة.
فف��ي الوقت الذي تدف��ع في��ه العولمة إلى فتح األس��واق وخل��ق مزيد من
التدفقات عبر الحدود لرؤوس األموال والتكنولوجيا واألفكار والبش��ر ،فإنها
تدفع الدول إلى مزيد من إدراك الحدود وتأكيده��ا ومراقبتها .يبدو ظرف
العولم��ة هنا وكأنه يدافع عن المبدأ الليبرال��ي «دعه يعمل دعه يمر» ،وفي
الوقت نفس��ه يدعو إلى منع العمل والمرور في ظ��روف معينة ،أو أنه يعمل
وفقا لمبدأ «المنح والمنع» ،فهو يمنح بالطريقة التي يراها ،ويمنع بالطريقة
ً
أيضا.
التي يراها ً
ثان ًيا� :ضرورة الت�سامح وال�سالم في زمن العولمة
إن التناقضات التي أش��رنا إليها ـ ضمن عوامل أخ��رى كثيرة ـ تدفعنا
إلى االعتقاد بأن العولمة على قدر ما تخلق من النتائج اإليجابية ،تخلق من
النتائج الس��لبية؛ والت��ي يتأتى على رأس��ها خلق صور م��ن التباعد وإدراك
الح��دود الجغرافي��ة واالجتماعية والثقافي��ة .وفي مثل ه��ذا الظرف يصبح
ضروريا .فهو يبث في جسد العالم دماء
خطابا
خطاب التس��امح والس�لام
ً
ً
التقارب والتكامل؛ ويبعث األمل في عولمة بديلة لها طابع إنساني.
وال ش��ك أن ثمة عالقة قوية بين السالم والتسامح كقيمتين أخالقيتين،
جليا إذا ما
فال سالم بغير تس��امح ،وال تسامح بغير سالم .إننا ندرك ذلك ً
مليا دالالت مفهوم التس��امح من ناحية ودالالت مفهوم السالم من
تفحصنا ً
ناحية أخرى .تش��تق كلمة التس��امح في اللغة اإلنجليزية من الفعل الالتيني
 tollereبمعنى يرفع أو يس��امح أو يرى أو يحت��رم ،وجميعها معا ٍن تؤدي إلى
التسامح (أو التساهل والتحمل)  .toleranceكما يشير الجذر العربي للمعاني
تقريبا ،حيث تشتق كلمة تس��امح من الفعل «سمح» ويعني جاد وكرم
نفسها
ً
تسمح (أو تس��امح) بمعنى فعل شي ًئا فس��هَّل فيه األمر .ثمة
وس��هَّل ،فيقالَّ :
معا ٍن داللية تدور حول القدرة على التحمل؛ فالمرء عندما يتساهل أو يسهل
األمور ،وعندما يجود ويكرم ،وعندما َيحترم فإنه يكون له قدرة على التحمل.
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وأحس��ب أن كلمة الس�لام قد تعكس المعاني نفس��ها .فالس�لام يشتق من
ِ
واالستسالم ،أو الدخولَ في
التمرد
وعدم
الكلمة الالتينية  Paxوتعني الهدوء َ
َ
َ
مثال :الس�لام الرومان��ي Pax Romano
حالة اتفاق ع��ام ومصالحة (فيقال ً
لإلش��ارة إلى حال��ة الس�لام وإنهاء الح��روب األهلي��ة ف��ي اإلمبراطورية
الرومانية) ،وفي العربية تشتق كلمة السالم من الفعل «سلم» أي عفا وأنقذ.
والسلم والس�لام كلمتان تشيران إلى الصلح واالستس�لام ،أو حتى الدخول
في اإلس�لام ،على اعتب��ار أن الدخول ف��ي العقيدة هو نوع من االستس�لام
والرضا والتسليم (أي تسليم األمر هلل سبحانه وتعالى) .1وال شك أن هناك
قدرا من االلتقاء الداللي بين المعنى اللغوي لكلمتي السالم والتسامح ،فثمة
ً
معا ٍن ودالالت تش��ير إلى قبول اآلخر واحترام وجهة نظره ،والعفو عنه ،ومن
ثم التعايش المتسامح السلمي معه .فالمتسامح شخص يستسلم لآلخر بقدر
ما تم االتفاق عليه بينهما ،ومن ثم فهو يس��الم اآلخ��ر ويتعايش معه .ومن
ناحية أخرى فإن الش��خص المس��الم أو الجانح إلى الس��لم هو بالضرورة
ش��خص يقبل اآلخر ،ويتس��امح معه ،ويقبل آراءه ،ويقبل مسالمته ،ويتحمله
ويتعايش معه.
إن التسامح والس�لام في ضوء هذه المعاني الداللية والتداخل الواضح
بينهما يمكن أن يشكال فضاء من الفضائل يناقض حالة العولمة بتناقضاتها
المختلفة ،ويدفع إلى تحس��ين مس��ارها .ونركز في ما تبقى من هذا الجزء
كل من الس�لام والتس��امح ف��ي مواجهة
على الدور ال��ذي يمكن أن يلعبه ٌ
العولمة الشرسة وما يترتب عليها من استحواذ واستبعاد وتفكيك.

 1ـ تأكيد النزعة اإلنسانية للعولمة

إن تأكيد قيم التسامح والس�لام هو الوجه اآلخر للعولمة ،الوجه الذي
يتس��ع أمام الحركات االجتماعي��ة المناوئ��ة للعولمة والداعي��ة إلى عولمة
 1ـ راجع المعاني اللغوية في القواميس التالية:
ـ قاموس  Merriam Websterمتاح على الموقع اإللكترونيwww. Merriam Webster.com :
ـ راجع لسان العرب مادة «سمح» في الباحث العربي .متاح على الموقع اإللكتروني.www.Baheth.info :
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جديدة .فالعولمة ـ كما يقول ميشيل كيلو ـ بحق «رأسمالية منفلتة من عقالها،
تتطلع إلى إعادة صياغة العال��م لمصلحة بعض دول  /مراكز أو اقتصادات /
تاليا بداي��ة حقبة جديدة م��ن تاريخ االس��تغالل واالضطهاد
عوالم ،فه��ي ً
الدولي« ،ولذلك فإن أنسنة العولمة» هي «قدر البشرية جمعاء» .إن أنسنة
العولم��ة طريق صع��ب المنال ،ول��ه متطلب��ات اقتصادية وسياس��ية .ولكن
متطلباتها الثقافية ه��ي أكثرها صعوبة حيث الحاجة إلى ثقافة إنس��انية...
تضع اإلنس��ان في مركز الوجود ،وتؤمن بأهليته للحري��ة والتقدم ،وبقدرته
على بناء عالمه الذاتي( ...في) ثقاف��ة ليبرالية وديمقراطية ،كونية الطابع،
عقالنية المضمون والنهج» .1وال يمكن وضع اإلنسان في «مركز الوجود» من
دون وجود منظومة جديدة من القيم اإلنس��انية الفاضلة ،وعلى رأس��ها قيم
التس��امح والس�لام .فليس بالمادة أو بتراكم الثروة والرب��ح ،وال بالهيمنة
واالس��تعمار ،وال بالصراعات والعنف ،يتحقق الوجود المركزي لإلنسان ،بل
بالقيم الفاضلة التي تمنع اإلنس��ان من أن يطغى على أخيه اإلنسان ،وتجعل
التعايش السلمي المتسامح ممكناً .إن العولمة البديلة ذات الطابع اإلنساني
هي التي تؤسس ال لمركزية اإلنس��ان فقط؛ بل تؤسس أيضا لمركزية القيم
منطقيا القول
عوضا عن مركزي��ة رأس المال .ويمكن أن يترتب عل��ى ذلك
ً
ً
بأن إخضاع رأس الم��ال للقيم المركزية ـ الفاضل��ة بالطبع ـ قد يؤدي إلى
إمكانية أال ّ يعمل رأس المال على الس��يطرة والهيمنة واالستغالل واالستعباد
وكل اآلثار السيئة التي تترتب على احتكاره أو توزيعه بشكل غير عادل.

 2ـ المشترك الثقافي العالمي

وعلى خلفية التقارب بين الش��عوب فإن ثمة إمكاني��ة للتوافق حول قيم
جنبا إلى جنب
عالمية مشتركة ،يأتي في مقدمتها قيم الس�لام والتسامحً ،
وعقال.
ونفسا
جسدا
ً
مع قيم العدل والمساواة والحفاظ على اإلنسان ً
ً
وروحا ً
إن الجوه��ر الذي تق��وم عليه الثقافة ـ بم��ا فيها من معتق��دات دينية ـ هو
جوهر واحد ،فهي تلبي حاجات اإلنس��ان ،وتمكنه م��ن التكيف والتوافق مع
 1ـ ميشيل كيلو ،من أجل عولمة إنسانية ،مجلة التفاهم ،العدد السادس والعشرون ،ربيع .2009
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البيئة ،وتعمير األرض ،وإقامة الحضارة التي تحفظ لإلنسان كرامته وعقله،
مرارا تلك
وتوفر له ً
عيش��ا وحي��اة كريمة .لقد أكد علم��اء اإلنثروبولوجي��ا ً
العالقة الوثيقة بين الثقافة التي يطورها اإلنس��ان ويعي��ش في كنفها وبين
نسق الحاجات الضرورية لهذا اإلنسان .1وطالما أن حاجات اإلنسان واحدة،
فال شك أنه س��وف ينتج عموميات ثقافية وعقدية متشابهة؛ ربما تختلف في
التفاصي��ل والقواعد واألح��كام؛ ولكنها تق��وم على جذر واحد مس��تمد من
الفضائل العام��ة التي ال يمكن أن يختلف الناس
�إن الجوهر الذي تقوم
حولها ،والتي تساعد اإلنسان على تحقيق غاياته
عليه الثقافة ــ بما فيها
م��ن العي��ش ف��ي األرض وتعميره��ا .إن ه��ذه
من معتقدات دينية ــ
«مش��تركا
الفضائل يمكن ـ بالتالي ـ أن تش��كل
ً
هو جوهر واحد ،فهي
ثقافي��ا» يمثل الحد األدنى م��ن االتفاق الثقافي
ً
تلبي حاجات الإن�سان
معا ،ويجعلها قادرة على أن
الشعوب
يجمع
الذي
ً
تحقق التعايش والوجود الس��لمي المتس��امح ،أو
التسامح المؤسس على السالم.

 3ـ تأكيد التعددية الثقافية

إن قبول التس��امح والس�لام كفضيلتين أو قيمتين عموميتين في عصر
العولم��ة ،وما يترت��ب على ذلك م��ن إمكاني��ات للتق��ارب والتفاهم بين
الش��عوب ،والعمل على تأكيد الحد األدنى من المشترك الثقافي ،كل ذلك
يفتح الطريق أم��ام قب��ول أو تأكيد فك��رة التعددية الثقافي��ة .لقد دعت
اليونس��كو ـ في وثيقتها الش��هيرة حول «التن��وع الثقافي الخ�لاق» ـ إلى
التأكيد على مبدأ التنوع الذي يعمل على الح��وار بين األطراف المختلفة،
ويخلق أرضية ثقافية لالعتماد المتبادل بين الشعوب والحوار والتفاعل بين
 1ـ كان عالم اإلنثروبولوجيا برونس�لاو مالينوفس��كي هو أكثر من أكد العالقة الثقافية والحاجات
البش��رية ،انظر الكتاب ال��ذي حرره ريموند في��رث  R. Firthوجمع فيه مق��االت حول نظرية
مالينوفسكي عن الثقافة ،خاصة الفصل الثالث :عن الثقافة والحاجات اإلنسانية:

- R. Firth (ed.), Man and Culture: An Evaluation of The Work, in: B. Malinowsk, London:
Routledge, 1957, pp. 33 – 52.
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1
��ل :عولمة
المعتق��دات  .إن اليونس��كو هن��ا تدعو إلى عال��م جديد ،أو ُق ْ
جديدة ،يكون فيها كل األطراف على قدم المساواة ،حتى وإن اختلفوا في ما
يملكونه من أصول مادية؛ كما أنها تدعو إلى تأكيد أس��اس جديد للتعايش
السلمي المتسامح بين البشر ،ال يقوم على تقس��يم العمل االقتصادي بين
الدول؛ وإنما يق��وم على التفاعل الثقاف��ي .واألمر األكثر أهمية بالنس��بة
ألهداف ه��ذا البحث أن نؤكد العالقة بين التس��امح والس�لام من ناحية
وبين التن��وع والتعددية من ناحية أخرى .إن التعددي��ة الثقافية التي تدعو
إليها اليونس��كو ـ وكل الداعين إلى عولمة إنس��انية ـ ال تتأسس دون قدر
كبير من التس��امح وقدر كبير من السالم .فالتس��امح والسالم يفترضان
وجود اآلخر ال نفيه .وطالما وجد اآلخر وت َّم االعتراف به فإن وجوده يصبح
حقيق��ة عياني��ة ،كما أن فعله وممارس��اته تصبح��ان متش��ابكين مع أفعال
وممارس��ات اآلخرين .إن العالم حينئذ س��وف يتكون من أط��راف مختلفة
ومتنوعة؛ ولكنها مع ذلك متفاعلة ومتداخلة ال س��يطرة فيها من طرف على
طرف آخر ،وال يستبد فيها طرف بآخر ،حيث يتسع الحيز للجميع.

ثال ًثا :م�ساحة ال�سالم والت�سامح في ع�صر العولمة :الفر�ص
السؤال الذي نتجه إلى اإلجابة عنه هنا :هل ثمة مساحة حقيقية للسالم
والتس��امح في ظرف العولمة الراهن؟ ويعني ذلك بشكل مباشر البحث عن
فرص تحقيقهم��ا .وإذا كانت هذه الفرص موجودة ،فه��ل ال تزال تتاح على
أحيانا!
المستوى الخطابي والسياسي ،أو أنها تجد طريقها إلى أرض الواقع
ً
درس فرص الس�لام والتس��امح ف��ي عصر العولم��ة أمر صعب.
والحق أن ْ
فالعولمة الحالية ال تترك للس�لام والتس��امح فضاء إال في الخطاب الذي
يبث عبر العالم ،والذي يحمل في طياته تنبيهاً إلى المخاطر التي يواجهها
العالم من ناحية ،وإمكانيات تحقيق السالم والتسامح والتفاعل الخالق بين
بازغا
ع��د
خطابا ً
الش��عوب والحضارات م��ن ناحية أخرى .وه��ذا الخطاب ُي ّ
ً
 1ـ اليونسكو ،التنوع البش��ري الخالق ،تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية( ،الطبعة العربية)،
إشراف وتقديم جابر عصفور ،القاهرة :المجلس األعلى للثقافة.1997 ،
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تكتنفه هو نفس��ه بعض المصاعب ،كما أنه ال يتجس��د ف��ي الواقع إال عبر
اللقاءات والمؤتمرات والمهرجانات والمسابقات .يبدو األمر هنا وكأننا أمام
صراع بين موقفين أشبه ـ كما ذكرنا من قبل ـ بالصراع بين سقراط ـ الذي
يدعو إلى الفضيلة ـ وأهل أثينا الطغاة المتطاولين على الفضيلة .وأظن أننا
بحاجة إل��ى أن نعي هذه الحقيق��ة ونحن نبحث عن فرص تحقيق الس�لام
والتسامح في عصر العولمة.

 1ـ خطابات السالم والتسامح

من أين تأتي خطابات الس�لام والتس��امح ؟ ال ش��ك أنها دعوة أولئك
الذين يستش��عرون المخاطر الكامنة ف��ي طغيان العولم��ة ونزعتها المادية
االس��تهالكية وآثارها التفكيكية .ولقد كانت األم��م المتحدة وأجهزتها أكثر
س��بقا إلى إنتاج خطاب يدعو إلى قيم السالم والتسامح ،وال شك
األطراف
ً
أن هذا الخطاب لألمم المتحدة قد تأس��س على إنتاج ثقافي ناقد للعولمة،
وموضح لألسس غير العادلة التي تقوم عليها ،وللهيمنة التي تمارسها الدول
الكبرى ف��ي عالمنا المعاص��ر ،وللنزعة االس��تهالكية المادي��ة للعولمة أو
لميوله��ا التفكيكية ،وهو خطاب أش��رنا إليه ف��ي أكثر من م��كان في هذا
البحث ،وحس��بنا هنا أن نعرض أله��م الدعوات التي تؤكد أهمية اس��تعادة
وبناء روح السالم والتسامح.
لقد بدأت األصوات الداعية إلى «ثقافة الس�لام والتس��امح» تتصاعد
في أروقة األم��م المتحدة ،وقد دفع ذلك الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة
إلى إدراج موضوع ثقافة السالم على جدول أعمالها في عام  ،1997وأعلنت
دوليا للسالم ،كما أعلنت ِ
الع ْقد الذي يمتد من  2001إلى
عام ً 2000
عاما ً
عقدا لثقافة الس�لام والالعنف من أجل أطف��ال العالم ،واعتمدت
ً 2010
إعالناً وبرنامج عمل من أجل ثقافة السالم .ولقد ترتب على هذا أن أصبح
موضوع السالم والتسامح والتفاهم بين الدول أحد المواضيع الرئيسة التي
تتناولها خطابات رؤس��اء ال��دول وممثليها أمام الجمعي��ة العامة ،وكذلك
الق��رارات التي تصدرها الجمعية ،والتي تؤكد بش��كل مس��تمر على أهمية
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ثقافة الس�لام ونبذ العنف ،وتنمية الفهم والتع��اون والوفاق المتبادل بين
األديان والثقافات.1
وقد حظيت قضية التس��امح باهتمام خاص ،رغم أن الدعوة إلى ثقافة
الس�لام هي دعوة إلى ثقافة التس��امح؛ فقد أصدرت منظمة اليونس��كو في
مؤتمرها العام س��نة  1995إعالن المبادئ العامة المتعلقة بالتسامح وخطة
عمل متابعة لس��نة األمم المتحدة للتس��امح ،والتي كان��ت الجمعية العامة
لألمم المتحدة قد حددتها بناء على اقتراح اليونسكو لسنة  .1995فقد دعت
الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة س��نة  1996الدول األعض��اء إلى االحتفال
باليوم الدولي للتسامح في  16نوڤمبر من كل عام من خالل القيام بأنشطة
تربوية وثقافية ،تدعو إلى الحوار والتفاعل اإليجابي ونبذ العنف والتطرف،
وتأكيد الحاجة إلى التس��امح والس�لام بين البش��ر ،وتأكيد المبادئ التي
وردت في إعالن اليونس��كو حول التسامح؛ الذي أكد أن التسامح يعد فضيلة
هددة بالخطر من ج��راء التعصب والعنف ،وأن العالم بحاجة ماس��ة إلى
ُم َّ
2
اس��تعادة روح التسامح  .وفي السياق نفسه أنش��أت اليونسكو كرسياً ّ لحقوق
اإلنس��ان والتسامح والس�لام ،تم نش��ره في جامعات عديدة للعناية ببحوث
حقوق اإلنسان والتس��امح والديمقراطية ،وكذلك العناية بالتدريب والتعليم
حول المواضيع نفسها .وعبر أروقة اليونس��كو بدأت قضية السالم والتسامح
س أخرى ،منها كرسي الفلسفة وكرسي ابن
تأتي بشكل غير مباش��ر عبر كرا ٍ
رشد (ثمة دعوة هنا وهناك إلى التسامح والعقالنية ونبذ العنف).3
ولقد أدى تدفق خطابات الدعوة إلى ثقافة السالم والتسامح عبر أروقة
الجمعية العامة ومنظمة اليونسكو إلى أن تتسرب هذه الخطابات إلى مظان
مختلفة ،ومن أهم هذه المظان المجتمع المدن��ي الذي ترعرعت في رحابه
أفكار ودعوات حول أهمية الس�لام العالمي والتس��امح ودورهما في تحقيق
 1ـ يمكن مراجعة تفاصيل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة على الموقع التالي:
 2ـ انظر حول إعالن المبادئ المتعلقة بالتسامح من جانب اليونسكو:

www.un.org/ar/ga

www.unesco.org/ar/social-and-human sciences

 3ـ انظر حول كراسي اليونسكو:
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الديمقراطي��ة .وتكاثرت ـ بن��اءً على ذل��ك ـ الندوات والمؤتم��رات ،وحتى
المواقع اإللكترونية ،التي تدعو إلى الس�لام والتسامح ،خاصة بين الشعوب
الحروب والنزاعات المس��لحة1؛ وعلى المنوال
التي أطاحت بهويته��ا وبنائها
ُ
نفسه تأسست المراكز البحثية لدراسات السالم وحل النزاعات ،كما صدرت
الكتب والمجالت العلمية لدرس الموضوع .ولعل مجلة التس��امح ـ (التفاهم
اآلن) التي تصدرها وزارة األوقاف في س��لطنة ُعمان منذ عام  2003ـ تكون
من أهم اإلس��هامات التي ظهرت على المس��توى العربي لإلسهام في تعميق
ال��درس األكاديمي لثقافة التس��امح وقب��ول اآلخر ،وتقدي��م وجهات النظر
المختلفة ـ بما فيها وجهة النظر الدينية ـ في موضوع التسامح.

 2ـ التواصل الحضاري وتحقيق السالم

ويع��د التواصل الحض��اري فرص��ة أخرى م��ن فرص تحقيق الس�لام
صورا من الصراع والتفكك ،فإنها
والتس��امح .فإذا كانت العولمة قد أنتجت ً
ٍ
خطابات تفكيكي ًة من أهمها الخط��اب المتصل بالصراع أو
أيضا
قد أنتج��ت ً
صدام الحض��ارات .لقد تزعم المفك��ر األمريكي صموئي��ل هنتنغتون الفكر
المتصل به��ذا الخطاب ،ولفت األنظار إلى طبيعة االس��تقطاب الذي يحدث
في العالم ،الذي أصبح ذا طبيعة ثقافية ،األمر الذي دفعه إلى أن يؤكد أن
عالم ما بعد الحرب الباردة قد شهد بزوغ حضارات وهويات جديدة (خاصة
الحضارة اإلس�لامية والحض��ارة الصينية) ،كما ش��هد ترابط��اً بين إدراك
المصالح االقتصادية والسياس��ية وبي��ن إدراك الحدود الثقافي��ة ،وتراجعاً
لإليديولوجيات في مقابل اس��تعادة الهوي��ة الثقافية والديني��ة ،وكلها أمور
مزيدا من الصراع والتنافس بين الحضارات.2
تستدعي ً
ورغ��م أن خطاب صدام الحض��ارات ،وبزوغ ب��وادر الصراعات الثقافية
موقعا إلكترونياً خاصاً لنش��ر ثقافة الس�لام والنقاش
 1ـ أطلق��ت منظمة بنت الرافدين ف��ي بابل ً
والتسامح وقبول اآلخر . www.tfpb.org
 2ـ انظر كتاب صموئيل هنتنغتون ،صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ،س��بقت اإلش��ارة
إليه.
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والدينية يؤشر على جزء كبير من الحقيقة في حياة الشعوب التي تعيش في
كثي��را إلى هذا
عص��ر العولمة؛ ف��إن الباحثين عن عولم��ة بديلة ال يميلون
ً
الخطاب ،وينظرون إليه على أنه خطاب يسهم في إبعاد الشعوب بعضها عن
بعضها اآلخر ،ويخلق عداوات جديدة يفترض أنها تالش��ت أو كادت (اقصد
الع��داوات الديني��ة والثقافية) .ولذلك فق��د ظهر في مقابل ه��ذا الخطاب
خطاب آخر بديل يشكل ـ مع تصاعده ـ فرصة حقيقية لنشر الحوار والتسامح
والسالم بد ًال من الصدام .ولسان حال الخطاب البازغ حول حوار الحضارات
هو البحث ع��ن طريقة أخرى للتعاي��ش بين الحض��ارات والثقافات ،أو قل:
صاعدا
البحث عن معنى جديد للحضارة ،ربما معنى يتجاوز المعنى المادي
ً
إلى المعاني الثقافية والروحية.
لقد كانت فكرة تفاعل وتداخ��ل الحضارات أو التواصل الحضاري فكرة
راودت الكثي��ر من الفالس��فة والمفكرين؛ ب��ل إن الفكرة الفلس��فية ـ التي
مفادها أن المجتمعات اإلنس��انية تس��ير إلى حالة مستمرة من التقدم ـ هي
في جوهرها فكرة إنسانية تدل على االكتمال والتقارب والنضج الفكري كلما
شهدت الش��عوب تقدماً .1بل إن الجدل الهيغلي يمكن النظر إليه أيضاً على
أنه جدل من أج��ل الوصول إلى حالة م��ن االكتمال والنض��ج ،وصو ًال إلى
المطلق ال��ذي هو الروح الخالص��ة واالكتمال الخالص؛ وه��و اكتمال عقلي
وروحي وليس اكتما ًال مادياً وسياس��ياً .2ولم يكن بحث نيتش��ه عن «اإلنسان
الكامل» على لس��ان زرادش��ت إال بحثاً عن هذه الحالة م��ن االكتمال التي
تتحق��ق فيه��ا اإلرادة الكاملة لإلنس��ان؛ ال باطش��اً كما يظ��ن البعض ،بل
أصال ،ولكن
فاضال .3صحيح أن الغاية هنا هي حالة مثالي��ة قد ال تتحقق
ً
ً
 1ـ من أنصار فكرة التقدم كوندرس��يه وأوغس��ت كونت ،بل يب��دو أن حديث كون��ت عن الوضعية
كديانة جديدة لإلنس��انية ربما يدل على أن الوضعية تعمل هنا بوصفها قوة توحيدية بين القوى
المتنافرة.
 2ـ انظر حول فكرة الروح الخالصة واالكتمال الخالص كتاب هيغل ،فينومينولوجيا الروح ،ترجمة
وتقديم ناجي العؤنلي ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2006 ،
 3ـ انظر حول فكرة اإلنسان الكامل كتاب نيتشه ،هكذا تكلم زرادشت ،ترجمة وتحقيق علي مصباح،
برلين :منشورات الجمل.2007 ،
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السعي إلى تحقيقها يقلل ـ وال شك ـ من حدة الصراع بين الثقافات ويشيد
األمل في االكتمال الحضاري .ولكن العولمة ذات النزعة المادية االستهالكية
س��دى ،ويصبح
وذات الميل التفكيكي الواضح قد جعلت هذه األفكار تذهب
ً
بديال للحديث عن اكتمال النضج الحضاري.
الحديث عن التواصل الحضاري
ً
ولقد أسهم مفكرون ورجال سياسة ومنظمات دولية في دفع هذه الفكرة
والعمل على تعميقه��ا في وجدان الش��عوب .وهنا أعود مرة أخ��رى للتذكير
بجهود منظمة األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو على وجه خاص ،التي عقدت
مؤتمرا عالمياً موس��عاً في الفت��رة من 26 - 23
ً
1
أم�س الحاجة �إلى
أبريل س��نة  2001حول حوار الحضارات  .ولقد
نحن في � ِّ
حوار �أ�صيل ومت�سع ،فهو
كت��ب مدير عام اليونس��كو ـ ف��ي تصديره لهذا
المؤتمر ـ يقول« :إن الحوار هو األداة الرئيس��ة الطريق الوحيد لننجح في
اال�ستماع بع�ضنا �إلى بع�ض،
لتحسين العالقات ومظاهر التفاهم بين الثقافات
ونعدل من مواقفنا
أمس
ون�ستوعب نقاط الخالف
المختلفة وس��وف يظل كذلك .فنح��ن في ِّ
الحاجة إلى حوار أصيل ومتس��ع ،فه��و الطريق
الوحيد لننجح في االس��تماع بعضن��ا إلى بعض،
ونعدل من مواقفنا ونس��توعب نق��اط الخالف .فمن خالل ممارس��ة الحوار
الملتزم واألصيل نس��تطيع أن نح��ل الصراعات ،ونتغلب عل��ى مظاهر عدم
التوافق ونضمد الجراح .وبهذه الطريقة نس��تطيع البدء في مهمتنا الرئيسة
إلضفاء الطابع اإلنس��اني على العولمة وجعلها عملية أكثر احتما ًال ومساواة».
وتلك فكرة تم التأكيد عليها من قبل معظم المتحدثين؛ أعني إسهام الحوار
بين الثقافات في بناء عولمة جديدة ذات طابع إنساني.
وجدي��ر بالذكر أن خط��اب حوار الحض��ارات والتعايش الس��لمي بينها
يزدهر بش��دة في الثقافات األضع��ف التي تأثرت أكثر م��ن غيرها بضراوة
 1ـ عقد المؤتمر في مدينة  Vilniusفي لتوانيا ،وتحدث فيه جاك ش��يراك ،وعبد اهلل واد والس��يد
محمد خاتمي .انظر:

UNESCO, Dialogue Among Civilizations. Available online: unesdoc. Unesco.org.
images/00/2001/1259l/e.
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العولمة وقس��وة ماديتها .ولذل��ك نجد أن الفكر العربي زخر في الس��نوات
العش��ر الماضية بأحاديث ومؤتمرات وكتابات حول ح��وار الحضارات كأحد
ف��رص تكوين عولمة بديل��ة .فثمة قناعة ل��دى كثير م��ن المفكرين العرب
ـ الذين يتفقون مع مقولة «حوار الحض��ارات» ـ أن الحوار هو الطريق نحو
فهم الحض��ارة الغربي��ة وتمثلها ،وهو ال يه��دف إلى االس��تعمار بل يرتبط
باهتمام غربي بدراس��ة وفهم ما هو مختلف حضارياً ،واكتش��اف مدى طبائع
االختالف ف��ي العالم من حيث الحضارة وأنماط العي��ش والثقافة ،فالحوار
هو طريق إلى فهم اآلخر ومن ثم القدرة على التعايش معه في عالم متنوع.1

 3ـ المجتمع المدني العالمي

ـ فكرا وممارسة ـ على إثر الهيمنة
لقد جاء االهتمام بالمجتمع المدني
ً
التي تس��تحوذ عليها قوى الس��وق من ناحية وقوى الدولة من ناحية أخرى.
لقد أدت العولمة في صورتها المعاصرة إلى خلق رأس��مالية متوحشة ،وإلى
تس��ليح الدول الوطنية ب��أدوات قمع تس��تخدمها الدول الغني��ة ضد الدول
الفقيرة ،وتستخدمها الدول الفقيرة ضد سكانها .ومن هنا يمكن القول :إن
ظهور ق��وى المجتمع المدني ه��و رد فعل َطبيع��ي لهذا الوض��ع .فالمجتمع
المدني يضم المنظمات والتجمعات الوس��يطة المس��تقلة الت��ي ال تتبع قوى
السوق أو قوى الدولة ،والتي تنظم البشر على أساس تطوعي حر .إنه ـ كما
يقول المفك��رون العرب ـ «فض��اء الحرية» الذي يعمل على نحو مس��تقل،2
ويمنحه هذا االس��تقالل القدرة على تصحيح مسار الدولة من ناحية ومسار
الس��وق من ناحية أخرى ،ويمنح البشر مس��احة للعمل الحر الذي ال تحده
حدود .إنن��ا هنا أمام البحث عن بديل ثالث ،طريق ثالث أو طريق وس��ط،
أف��كارا حول عولمة
يس��توعب التناقضات التي جاءت به��ا العولمة ،ويطرح
ً
 1ـ وجي��ه كوثران��ي« ،أزمة نظام عالم��ي أم صدام حض��ارات» ،في :فخري لبي��ب (محرر) صراع
الحضارات أم حوار الحضارات ،القاهرة :منظمة تضامن الش��عوب اإلفريقية  /اآلسيوية،1997 ،
ص .197
 2ـ انظر :أحمد زايد ،دراسات المجتمع المدني في مصر :قراءة للحقل ،،ورقة مقدمة إلى مؤتمر
عمان ،األردن ،مارس .2005
المجتمع المدني في الوطن العربي :قراءة للحقلّ ،
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بديلة ،عولمة يمكن أن يكون لس��ان حالها عبارة رئيس وزراء فرنسا السابق
ليونيل جوس��بان  Lionel Jospinالت��ي يقول فيها« :نعم القتصاد الس��وق ،ال
لس��وق المجتمع» .1وداللة العبارة واضحة ،ال إنكار هنا للعولمة بما تفرضه
من اقتصاد للس��وق ،ولكن يجب أال يس��مح للعولمة بأن تحول المجتمع إلى
سوق يعج بالتنافس والصراع.
معا،
هن��ا يتجلى الس��عي واضحاً ف��ي البحث عن عولم��ة تربط الن��اس ً
وتشدهم بعضهم إلى بعض عبر منظمات وس��يطة ،يقيمونها بأنفسهم ويعملون
فيها بأنفسهم .تلك هي منظمات المجتمع المدني ،سواء على المستوى القطري
أو الدولي .فطالما أنها تواجه العولمة أو تكش��ف ع��ن وجه مختلف لها؛ فمن
الض��روري أن تنتقل من المس��توى المحل��ي والقومي إلى المجتم��ع العالمي.
ويشير الباحثون إلى هذا التطور بوصفه ثورة تواصلية أو ترابطية Associational
 ،Revolutionس��اعد على ذلك بطبيعة الحال التطور في تكنولوجيا المعلومات،
وتفاقم األزم��ات االقتصادية والبيئية ،والحاجة إلى إنت��اج رأس مال اجتماعي
يقوم على العالق��ات التبادلية والثق��ة .2ويمكن القول بعب��ارة أخرى :إن هذه
الثورة التواصلية عبر ش��بكات المجتمع المدني العالمي هي تعبير عن الحاجة
إلى السالم العالمي وإلى التسامح العالمي ،فما التواصل عبر التبادلية والثقة
إال َس ْعي نحو الس�لام والتس��امح ونبذ للعنف والتطرف .ومع ذلك فال يمكن
التعميم على أن منظمات المجتمع المدني العالم��ي (أو المحلي) هي منظمات
مضادة للعولمة باحثة عن عولمة بديلة .فالحقيقة أن هذا النوع من المنظمات
متنوع المش��ارب ومتس��ع اآلفاق .فهي تمتد من المنظمات الت��ي تؤيد العولمة
وتسير في ركابها إلى المنظمات التي ترفض العولمة وتدعو إلى عولمة بديلة.
ويمكن التمييز داخل هذه المنظمات بين أربعة أنواع رئيسة:3
نقال عن المصدر
 1ـ النص ً

التاليL. M. Salamon, S.W. Sokolowski and R. List, Global Civil :
Society: An overview, The Johns Hopkins University, 2003, p.2.

 2ـ المرجع السابق ،ص .8 - 7
انظ��رNation - State» Paper :
3ـ

K. Chondhary, «Global Civil Society, Globalization and

Presented at the ISTR Conference, Toronto, Canada, 2004.Available online: www.iste.org
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( )1المؤي���دون للعولمة :ويض��م المنظمات والح��ركات التي تتحمس
للعولمة وتنتصر لعملية التوسع الرأسمالي ،وكذلك التوسع في الحوكمة على
المس��توى العالمي عبر قواعد وقوانين مش��تركة ،وتش��جيع الشركات عابرة
وغالبا ما تستفيد هذه المنظمات
القارات ،والحكومات التي تساند العولمة.
ً
من ظرف العولمة ،سواء عن طريق الدعم اللوجستي أو الدعم المالي.
( )2الرافض���ون للعولمة :ويض��م المنظمات والح��ركات التي ترفض
العولمة وتدعو إلى إعالء شأن الدولة الوطنية التي كادت تطمس أمام زحف
العولمة ،وتتسع هذه المنظمات لتشمل تيارات اليمين واليسار والوسط .وقد
تختلف في ما بينه��ا على التفاصيل؛ ولكنها تتفق عل��ى أن العولمة لها آثار
ضارة ويجب أن تكون لها حدود في التوسعين االقتصادي والقانوني.
( )3اإلصالحي���ون :وتضم ه��ذه الفئة قاع��دة عريضة م��ن المنظمات
والح��ركات التي تقبل العولمة «كوض��ع حال» ال يمكن الف��كاك منه؛ ولكنها
تدعو ف��ي الوقت ذاته إل��ى إصالحها أو إضف��اء الطابع الحض��اري المدني
(اإلنس��اني) عليها بحقن مزيد من العدل والتس��امح والس�لام في ش��رايين
العولمة ،وإعطاء الفرص المتس��اوية للجميع للمش��اركة ف��ي نظام اقتصادي
واجتماعي عادل.
( )4الباحثون عن بديل :وتضم المنظم��ات والحركات التي ال تعترض
على العولم��ة وال تؤيدها ف��ي الوقت نفس��ه ،ولكنها تتبن��ى مجريات عمل
وممارسات وأساليب حياة مستقلة عن الحكومات والمنظمات الدولية .ويؤدي
بها ذلك إلى خلق فضاءات حرة ومس��تقلة تناهض العولمة ،مثل رفض أنواع
معينة من الطعام ،ورفض الماركات العالمية ،ومحاربة التس��ليح والحروب،
ساعية بذلك إلى البحث عن نموذج مختلف للعالم.
وبصرف النظر عن النمط األول ،فإن األنماط الثالثة األخرى للمنظمات
فكرا وأساليب عمل وممارسات ـ تنتقد العولمة
والحركات المدنية ـ التي تطور ً
أو تدعو إلى إصالحه��ا أو تطور بدائل لها .ومن ثم فإننا نس��تطيع أن ننظر
إلى اتساع مساحة هذا الفضاء المدني على المستويين المحلي والعالمي على
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أنه يش��كل فرصة ،ال للقضاء على العولمة ،وإنما على األقل مس��اعدة القوى
الفاعلة فيها على تحس��ين مس��ارها لتصبح عولمة أكثر عدال وأكثر قدرة على
جمع الشعوب على أهداف مشتركة عبر ثقافة السالم والتسامح.
راب ًعا :تحديات �أمام ال�سالم والت�سامح في ع�صر العولمة
أمل في أن
يراوح
البعض (من المستضعفين وذوي الميول اإلنسانية) ٌ
َ
يتمك��ن العالم من دحض النمط الس��ائد من العولمة الغش��يمة ،وإقامة
عولمة عادلة تس��ود فيه��ا كل القي��م الفاضلة .وتعك��س التوجهات التي
فرصا ـ وإن كانت ضعيفة وخافتة ـ لتحقيق
عرضنا لها في القسم السابق ً
هذا األم��ل .ولكن ف��ي الوقت ال��ذي ينتج فيه ه��ذا األمل ف��ي العقول
والضمائر الباحثة عن أمل جديد لإلنس��انية ،توطد العولمة نفسها فتنتج
تحديات مضادة لهذه النزعة اإلنسانية .ونحاول في هذا القسم أن نعرض
لجانب من هذه التحديات.

 1ـ هيمنة السياسة ونمذجة القيم

إن العولم��ة ذات الطاب��ع اإلنس��اني ،التي تق��وم على ثقافة الس�لام
والتس��امح هي عولمة تس��مح بالتعددية والتنافس الخالق ،وتترك للشعوب
فرصتها في العيش الكريم ،وفي الحفاظ على تراثها الحضاري ومعتقداتها؛
صورا من الهيمنة
ولكن العولم��ة ال تعمل في هذا االتجاه؛ بل إنها تف��رض ً
السياس��ية والثقافية التي تضغ��ط العالم من أعلى ،وتفرض على الش��عوب
أجندات سياس��ية وثقافية مركزية .ويمكن القول بأن العولمة قد اس��تبدلت
مركزية العولم��ة بالمركزية األوروبية .لقد تعرض مش��روع الحداثة الغربي
النتقادات شديدة من جراء س��يطرة نزعة التمركز حول الساللة النابعة من
التمركز ح��ول الثقافة األوروبية .ولم��ا قضت العولمة عل��ى مركزية أوروبا
وخلقت مراكز اس��تقطاب متعددة على رأسها أمريكا ،ظهرت مركزية من نوع
جديد يمكن أن نطلق عليها مركزية العولمة ،يعكس��ها نمط سياسي وثقافي
تأتي الصدارة فيه ألمريكا ثم من بعدها الدول الصناعية الكبرى.
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وتتحقق الهيمنة الجديدة للعولمة على المستوى السياسي عبر دفع أجندات
سياسية واقتصادية من أهمها السياس��ات الليبرالية ،التي تدعو إلى المصلحة
الفردية ،أو السياس��ات الليبرالية الجدي��دة التي تدعو إل��ى إدخال قدر من
العدالة االجتماعية تضمنه الدولة .ولم تؤد هذه السياسات في كثير من الدول
إلى تحقيق تنمية حقيقية بقدر ما خلقت ظرو ًفا أدت إلى تزايد معدالت الفقر
والبطال��ة ،وتزايد ش��دة االحتقان الداخلي وش��دة قبضة الدول��ة ـ على نحو
وفض�لا على هذا فإن
اس��تبدادي ـ على مقدرات األمور وعلى أرواح البش��ر.1
ً
النزعات الفردية التي تؤس��س لها هذه السياسات تعمل في سياقات اجتماعية
مختلفة مثل االنقس��امات العرقية أو الطائفية ،ومن ثم فإنها ال تخلق س�لاماً
تباعدا وانقساماً.
اجتماعياً وتس��امحاً بين أبناء الش��عب الواحد بقدر ما تخلق
ً
ويجب أال نفهم الحديث هنا على أنه نقد «لليبرالية» كفكرة أو فلس��فة؛ ولكنه
نقد للطريقة الت��ي يتم من خاللها جبر الحكومات على تبني سياس��ات معينة
عبر مركزية العولمة وهيمنتها؛ حيث تجبر الحكومات على االنصياع لسياس��ات
البن��ك الدولي وصن��دوق النقد الدولي وتغ��رق في االس��تدانة ،وتضطر إلى
استخدام أس��اليب قمع ضد س��كانها .ومن هنا تبدو الهيمنة وكأنها ذات وجه
إنس��اني؛ ولكنها على أرض الواقع تخلق تناقضات من شأنها أن تهدد السالم
االجتماعي ،وحدود التس��امح بي��ن األفراد والجماعات .فثم��ة تناظر ـ على ما
يذهب إدوارد س��عيد ـ بين العولم��ة واإلمبريالية ،وإن ضغط العالم ـ بش��كل
مقصود في نماذج ثقافية بعينها ـ هو شكل من أشكال اإلمبريالية.2
وينقلنا ذلك مباشرة إلى تأكيد أن هذا الشكل من الهيمنة ـ أو المركزية
الجديدة للعولمة ـ ليس��ت هيمنة سياس��ية واقتصادية فحس��ب؛ بل هي هيمنة
أيضا؛ حيث ترتبط العولمة بخروج الصيغ الحداثية من بيئتها الغربية،
ثقافية ً
وانصهارها في الصي��غ التقليدية ف��ي المجتمعات غير الغربي��ة .ولذلك فإن
العولمة ارتبطت منذ نش��أتها بما يمكن أن نطلق عليه «نمذجة العالم» .وهي
 1ـ يمكن االستش��هاد بمجتمع��ات الربيع العربي عل��ى هذه الحال��ة ،حيث كان الفق��ر والحرمان
عامال في دفع الشعوب إلى الثورة.
واالستبداد السياسي
ً
 2ـ انظر إدوارد سعيد ،االستشراق ،ترجمة محمد عناني ،القاهرة :دار رؤية للطباعة والنشر.2006 ،
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عملية تتم عبر وسيلتين :األولى ترتبط بنش��ر النماذج الرأسمالية في مجال
االقتصاد والسياسة والحياة االجتماعية ،مثل األسواق والبنوك ،ونموذج الدولة
القومية ،ونظم التعليم ،والنظم الحربية والعسكرية والنظم البلدية .والثانية
ترتبط بنش��ر األفكار والمفهومات المتصلة بالحرية والمساواة والقيم وحقوق
اإلنس��ان .وقد اختلفت النمذجة في الحقبة المعاصرة عن العولمة ،فأصبحت
تركز بش��كل أكبر عل��ى القيم واألف��كار والصور
�إن العولمة ارتبطت منذ
الذهني��ة م��ن ناحي��ة ،وعل��ى تصدي��ر النموذج
ن�ش�أتها بما يمكن �أن نطلق
األمريكي والترويج له من ناحية أخرى .ويصاحب
عليه «نمذجة العالم» .وهي
عملية تتم عبر و�سيلتين:
تصدي��ر هذا النم��وذج األمريك��ي تصدير لصور
َ
ذهني��ة ،عبر مختل��ف وس��ائل االتص��ال ،تتصل الأولى ترتبط بن�شر النماذج
الر�أ�سمالية والثانية ترتبط
ب��دءا م��ن القيم
بمنظوم��ة القي��م الرأس��مالية
ً
بن�شر الأفكار والمفهومات
االقتصادية (حرية العمل وحري��ة االختيار وحرية
المت�صلة بالحرية
مرورا بالقيم السياسية
التنقل والمغامرة… الخ)،
ً
(الحري��ة السياس��ية ،والديمقراطي��ة وحق��وق
اإلنس��ان… الخ) وانتهاءً بالقيم الثقافية واالجتماعية (تحرير المرأة ـ التنوع
الخالق ـ التحرر األسري ـ التحرر العقدي ـ إلخ) .وال تقتصر الصور الذهنية
المصدرة على منظومة القيم على هذا النحو؛ بل تمتد إلى تكوين المفهومات
ُ
والصور الذهنية المنمطة حول مختلف ش��ؤون الحياة؛ فثم��ة صور تأتي إلينا
عن السعادة والحب والكراهية والفن والسياسة والدين ،وعن الرجل المثالي
والم��رأة المثالية ،ورجل السياس��ة المحن��ك… إلخ ،هذه الص��ور والنماذج
العقلي��ة التي تخضع لها عقولنا ومش��اعرنا ونحن نتابع آالف الرس��ائل التي
تأتي إلينا عبر وس��ائل االتصال الجماهيري .وإذا كانت الصيغ المعولمة ذات
الطابع النظامي ُتنَ ْم ِ
��ذج المجتمع ،فإن هذه الصيغ الرمزي��ة الثقافية تنمذج
العقل والشعور وتجعل المسافات تتالشى بين عالم الصورة وعالم الواقع ،أو
بين العالم الواقعي والعالم المتخيل.1
 1ـ أحمد زايد ،عولم��ة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية ،عال���م الفكر ،الكويت ،مجلد  ،1عدد
 ،32ص .19
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هكذا تحاول ثقافة العولمة أن تخلق نماذج موحدة في النظم االجتماعية
وفي المفهوم��ات الحياتية .بل إن ه��ذه الثقافة لم تصب��ح اآلن ثقافة تنمو
بش��كل تلقائي وفقاً لمقتضيات التط��ور ،كما كان يحدث ف��ي الماضي ،بل
أصبحت تخضع ألجندة محددة على كل المس��تويات االقتصادية والسياس��ية
واالجتماعي��ة .وتتح��دد هذه األجن��دة في الخطاب��ات السياس��ية في الدول
الصناعية الكبرى خاصة الخطاب السياس��ي في أمري��كا وإنجلترا وألمانيا،
تفصيال في المؤتمرات الدولية ،التي ُتعقد في الغالب
وتتحدد على نحو أكثر
ً
وفقاً لألجندة السياس��ية للدول الصناعية الكبرى ،من ذلك ـ على المستوى
االجتماعي ـ مؤتمر السكان ،ومؤتمر المرأة ،ومؤتمر الجريمة .وهي مؤتمرات
تعقد بشكل دوري ،وتتحدد فيها مفاهيم وأفكار جديدة حول األسرة والعالقات
الزوجية وحقوق اإلنسان وثقافة السالم ...وغيرها من المفاهيم التي تفرض
فرضاً من مركز العالم بصرف النظر عن الهويات المحلية.

 2ـ حدود الهوية وحدود السالم

تعمل الطريقة الت��ي تنمذج به��ا العولمة العالم عل��ى توليد صور من
االستقطاب على المستوى العالمي ،وعلى المستوى اإلقليمي والمحلي؛ بل إنها
تدفع الش��عوب والجماعات إلى إدراك حدودها والدفاع عن هويتها .وأحسب
أن هذه العملية تدفع بكل جماعة إلى أن تتحص��ن في حدودها الثقافية .بل
يمكن الق��ول بأن مفهوم عالق��ة األنا واآلخ��ر ،ـ التي تقوم على التس��امح
والقبول واالتفاق ـ تتحول من عالقة طبيعية يدركها اإلنسان بحسه المشترك
إلى موضوع للتس��اؤل .فإذا ما تحولت العالقة بين األنا واآلخر إلى موضوع
للتس��اؤل ،يبدأ س��ؤال الهوية في الظهور ،وتتحول حدود الهوية إلى حصون
ثقافية ـ وربما فيزيقية ـ تتدفق على جنباتها أشكال من التطرف والعنف.
إن الهوية هي عملية توحد مس��تمر مع ثقافة معين��ة لها لغتها ورموزها
ومحدداتها االجتماعية الخاصة .1ولقد أدت الطريقة التي ينمذج بها العالم
 1ـ جوردن مارش��ال ،موس���وعة علم االجتماع ،ترجمة محمد الجوهري وآخري��ن ،المجلد الثالث،
القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،2001،ص .1577 - 1570
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عبر عمليات العولمة ال إلى ارتفاع خطاب الهوية الثقافية في األفق السياسي
واالجتماعي ،بل إلى صور من التباعد والصراع والعراك الثقافي المس��تمر.
لم التحرر واالنعتاق على المستوى
لقد تركتنا العولمة نعيش ـ من ناحي ٍة ـ ُح َ
أيضا على متس��ع فس��يح من النزاع والعراك حول
الخطابي؛ ولكنها تركتنا ً
أس��ئلة الهوية :من نحن؟ ومن نكون؟ وما تاريخنا؟ وما مصيرنا؟ وما دورنا
في الحياة؟ هنا تتيقظ «األنا» وتتقلص «النحن» ،ويصبح االتفاق العام ـ إذا
عمت هذه التساؤالت وشاعت ـ على المحك.
ولقد أطلقت على هذه العلمية في بحث س��ابق «عملية إدراك الحدود»،
والتي يقصد بها وع��ي الجماعات بحدودها الثقافي��ة ،وربما تطوير عداءات
ثقافية مع الجماعات األخرى .1وترتبط ه��ذه العملية بما يطلق عليه باحثون
آخرون «عملية التباعد بين الح��دود « ،Deterritorializationوالتي يقصد بها
انتزاع الخبرة الثقافية للجماعة من جذوره��ا وتربتها لتعيش خبرات ثقافية
أخرى عبر الزمان والمكان .2إن هذه العملية تجعل اإلنس��ان يعايش خبرات
ثقافية أخرى مغايرة لثقافته الوطنية؛ ولكنها تعمق داخله الش��عور بالهوية؛
بل إنه��ا تخلق هويات انقس��امية باس��تمرار ،يمكن أن تدخ��ل في صراعات
عنيفة ،كما حدث في كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوڤو وكثير من الدول
التي بها انقسامات عرقية .وهي صراعات اس��تهدفت إعادة تعريف الحدود،
بل إعادة تأكيد الحدود  .Reterritorializationوبجانب هذه الصور العنيفة من
الصراع ،توجد صور متعددة من الصراع األكثر هدوءًا ،والذي تتم فيه عملية
التباع��د بين الح��دود على أس��س م��ن التهجي��ن  Hybridizationالذي يتم
بمقتض��اه التأكيد الدائ��م على الرم��وز والمواضيع الثقافي��ة المتوارثة ،بل
وإعادة إنتاجها وتعميقها.3
ويمك��ن القول في ضوء ه��ذا التحليل :إن عملي��ات إدراك حدود الهوية
 1ـ أحمد زايد ،مرجع سابق ،ص .25
 2ـ انظ��ر:

J. Tomlinson, «Globalization and Cultural, New York: The University of Chicago
Press, 1999, p. 273.

 3ـ المرجع السابق ،ص .275
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تصاحبها ف��ي الوقت ذات��ه عمليات إدراك لحدود الس�لام والتس��امح بين
الشعوب والجماعات .صحيح أن إدراك حدود الهوية أمر مهم بالنسبة لحفظ
تماسك الجماعة واستمرارها عبر الزمن ،ولكن عندما تصاحب عملية إدراك
الحدود باتجاهات سلبية نحو الجماعات األخرى أو بمشاعر شوفينية متصلبة،
فإن حالة السالم والتسامح تصبح مهددة بحق.

 3ـ التطرف والعنف

بعيدا عنه ـ من
لصيقا بالتطرف أم
يعد التطرف والعنف ـ س��واء أكان
ً
ً
أهم التحديات التي تواجه إرساء قيم السالم والتسامح في عالمنا المعاصر،
ناهيك عن تحقيقها في الواقع .وثمة مؤش��رات عدي��دة في عالمنا المعاصر
تدل على انتش��ار مظاه��ر التطرف بص��وره المختلف��ة .لقد أف��رز النظام
صورا من التطرف لم يش��هدها التاريخ من
الرأس��مالي المصاحب للعولمة ً
قبل .ونس��تطيع أن نميز فيها بين أربعة أش��كال :األول :التطرف السياس��ي
الذي صاحب بزوغ النازية والفاش��ية ف��ي أوروبا .لقد أدى ه��ذا النوع من
التطرف إلى حرب عالمية راح ضحيتها الماليين من البش��ر .وهو شكل من
التط��رف ،وإن كان قد انقضى عهده ،إال أنه يطل علينا برأس��ه هنا وهناك
وص��ورا مختلفة .والثاني:
متخذا في بعض األحيان أش��كا ًال
في بلدان عديدة
ً
ً
التطرف األيديولوجي ،والذي ارتبط بتكوين نظم سياس��ية ش��مولية حققت
صورا ش��ديدة من القمع
إنجازات في الصناعة والتحديث؛ ولكنها مارس��ت ً
على س��كانها (قد نتذكر هنا ضحاي��ا الثورة الثقافية ف��ي الصين ،وضحايا
حكم ستالين على وجه الخصوص في االتحاد السوڤياتي السابق) .والثالث:
ه��و التطرف العنص��ري ،وال��ذي يعتمد على خراف��ات عقدية أو سياس��ية،
ص��ورا من االحتالل والقمع للس��كان ،كما هو الح��ال في التطرف
ويمارس
ً
الصهيوني ،الذي اغتصب أهلُه أرض فلس��طين ومارس��وا ش��تى أنواع العنف
التطرف العنص��ري الذي اقتلع
نع��د
َ
والقتل والتش��ريد تجاههم (يمكن أن ّ
والتميز ضدهم
األفارقة من أرضهم ،واس��تغلهم في تعمير األرض الجديدة،
َ
عد التطرف ضد الس��ود في جنوب
من هذا الن��وع من التطرف ،كما يمكن ّ
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إفريقيا وفي روديسيا (زمبابوي) أثناء الحكم العنصري أحد هذه الصور من
التطرف) .والش��كل الرابع :هو التطرف الديني ال��ذي كان أحدث ما أنتجه
نظ��ام العولمة الرأس��مالي (والذي يتجس��د ف��ي صور التطرف اإلس�لامي
والمسيحي التي يشهدها عالمنا المعاصر).
ويكش��ف التتبع التاريخي لهذه الصور من التطرف عن أن العالَم الذي
يدعو إلى السالم والتسامح في خطابه المعلن ـ والذي أسس األمم المتحدة
وهيئاتها المختلفة لكي يقرب بين الش��عوب ويحقق السالم في العالم أثناء
الحرب العالمية الثانية ـ ه��ذا العالم يوّلد في
يعد التطرف والعنف
صورا مس��تمرة من التطرف الذي يناوئ
تطوره ً
من �أهم التحديات
قيم السالم والتس��امح .لقد كش��فت عديد من
التي تواجه �إر�ساء قيم
البح��وث الخاص��ة بدراس��ة التط��رف ع��ن أن
ال�سالم والت�سامح في
الجماعات المتطرفة تعمل بكل الطرق على تقوية
عالمنا المعا�صر
العالق��ات التضامنية ف��ي ما بينها ع��ن طريق
ضبط عملي��ات الدخول والخروج م��ن الجماعة،
والتأكيد على المعتق��دات الجماعية والعمل على
النضال ضد عدو خارجي .1وتؤدي كل هذه اآلليات التضامنية إلى أن تصبح
الجماعة المتطرفة وحدة متماس��كة تجاه اآلخرين ،ومن ثم يتحول اآلخرون
أمرا شبه مستحيل.
إلى أعداء بدرجات متفاوتة ،ويصبح تحقيق السالم ً
ولم تنجح القوى التفكيكية للعولمة في القضاء على صور التطرف ،بعد
أن اخترقت ح��دود الجماعات وأث��رت على معتقداته��م .وال ينتهي ذلك في
الغال��ب إلى تفكيك الجماعة ،بقدر ما ينتهي إل��ى أن تركز الجماعات على
استخدام العنف تجاه األعداء (المفترضين)؛ لكي تعمل على تقوية التضامن
الداخلي بين أعضائها .ويزيد من ه��ذا الوضع أن أعضاء هذه الجماعات ال
ُيبالون بالعقاب ،كما أنهم ال ُيبالون بفق��د أرواحهم من أجل الجماعة ،كما
1ـ

Ronald Wintrobe, Rational Extremism; The Political Economy of Radicalism, Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.chapter 2.
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يكش��ف عن ذلك تحليل حاالت تفجي��ر المتطرفين ألنفس��هم .1ويعمل هذا
مزيدا من
بدوره عل��ى إحداث نتائج أكثر خط��ورة .فنجد أو ًال أنه ق��د يولد ً
التط��رف ل��دى جماعات أخ��رى لم تك��ن متطرف��ة؛ فعمليات نق��ل األفكار
واألحداث حول التطرف وس��بل مقاومته قد تدف��ع جماعات أخرى إلى مزيد
من مس��اندة الجماعات المتطرفة ،وإلى مزيد من إدراك حدودها الثقافية،
األمر الذي يش��جع على ظهور عملية «توالد» مستمرة لصور التطرف .ونجد
ـ ثاني��ا ـ أن الجماعات المتطرفة تركن بش��كل أكبر إلى اس��تخدام أدوات
ً
العن��ف المضاد ،فيتزايد العنف المتولد من التط��رف ،بل إن العنف يصبح
آلية مفضلة لدى المتطرفين.
ويزيد من هذه الحالة ما أكدنا عليه من قبل حول الدور الذي تقوم به
العولمة ـ بأجنداتها ووصفاتها االقتصادية ـ من تزايد حدة الفقر والحرمان.
ولذلك فإن الباحثين يميلون إلى الربط بين هذا الوضع وبين تزايد معدالت
التطرف والعنف خاصة في الدول الفقيرة .2وال يرتبط هذا النوع من العنف
في الدول الفقيرة بصور العن��ف النابعة من التطرف فقط؛ بل يرتبط أيضا
بكل صور العنف السياس��ي واالجتماعي ،سواء تمثلت في العنف الموجه ضد
النظم السياسية ،أو حتى في معدالت ارتكاب الجرائم العادية .وهنا يتحول
الحديث عن السالم والتسامح من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي.
فإذا كانت العولمة تخلق تحديات للسالم على المستوى العالمي فإنها تخلق
تحديات ربما تكون أكبر على المستوى المحلي.
الخاتمة
لقد مرت قرون عديدة منذ أن رفع س��قراط صوته داعياً إلى الفضيلة،
ومات سقراط؛ إال أن الفضيلة لم تمت .ومنذ عهد سقراط وحتى اآلن قامت
 1ـ المرجع السابق ،الفصالن الخامس والسادس.
 2ـ انظر نموذجاً من هذه الدراسات:

- Rechard Sandbrook, David Bomano «Globlalistion, Extremism and Violence in Poor
Countries», Third World Quarlerly, Vol. 25 ,2004, pp. 1077- 1030.
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اإلمبراطوريات التي شكلت نماذج تاريخية للعولمة ،وقامت الممالك والدول،
حت��ى وصلنا إلى نظام العولمة الحديث ،الذي تأس��س عل��ى نمط الحداثة
الغرب��ي .إن هذا النظام ق��د تم فرضه ف��ي العالم عبر أدوات االس��تعمار
المباشر وغير المباشر ،مؤدياً في النهاية إلى النمط المعاصر من العولمة،
الذي يش��هد فيه العالم تداخالت وتعارضات لم يش��هدها م��ن قبل .ولقد
حاولنا في هذة الورقة أن نذكر «بأمثولة» س��قراط ونحن نعرض إلش��كالية
كثيرا منذ
تحقيق السالم والتسامح في عصر العولمة .ولقد تحركت الدنيا
ً
قائما :مجتمع
عهد س��قراط؛ ولكن التناقض الذي نطق به س��قراط ال يزال ً
عالمي اس��تهالكي يتطاول ف��ي البناء ،ويتط��اول فيه الكبار عل��ى الصغار،
واألغني��اء على الفقراء ،وتكث��ر فيه الصراعات وصور التباعد بين البش��ر،
فيصبح الس�لام والتس��امح على المحك .ومن هذا الزخم تتوالد الخطابات
بديال
التي تدعو إلى عولمة إنسانية ،تقوم على السالم والتسامح والتراحم
ً
عن البغي والعدوان ،فتصبح «أمثولة س��قراط» ماثل��ة أمامنا من جديد في
عالم ال يعيش فيه سقراط.
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اﻟﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻼم
ÉaƒdG ƒHCG óªMCG

■

ُﺗ ﻌــﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ( ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ،ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ:
 1ـ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ :ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ.
 2ـ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ :ﻭﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻏﻀﺒﺎً ﷲ
ﻭﻟﺪﻳﻨﻪ )ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ( ،ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻄﺎﻋﺘﻬﺎ.1
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺪ ،ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎً
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻴﺸﻲ» :ﺍﻋﻠﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻐﺔ :ﻫﻮ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ،ﻭﺷــﺮﻋﺎً :ﻫﻮ ﻗﺘﺎﻝ ﺃﻋﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻣﺸــﺮﻛﻴﻦ ،ﺃﻡ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺃﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ،ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴــﺘﺤﻠﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻧﻪ
ﻣﺤﺮ ِﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻜﻴــﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺩﺍﻧﻮﺍ
ﺣﻼ ًﻻ ﻓــﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ،ﺃﻡ ّ
 1ـ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ .248 - 241
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
1
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ﺟﻬﺎﺩﺍ ،ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ؛
ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ،ﻓﻘﺘﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺴﻤﻰ ً
ﻷﻥ ﻛﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺟﻬﺎﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﻓﺎﻋﺎً ،ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻭﺧﺼﻮﺹ«.1
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ .ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ| { ❁ y x w v u t s r q p o ﴿ :
} ~ ﮯ ¡ ﴾ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢
]ﺍﻟﺼــﻒ،[11 ،10 :

ﻭﻗﻮﻟﻪ] ﴾% $ # " ! ﴿ :ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ [73 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ! ﴿ :
" ] ﴾. - , + * ) ( '& % $ #ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ[216 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ~} | { z y x w v u t s ﴿ :ﮯ ¡ ¢
] ﴾ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ [77 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ² ﴿ :
] ﴾ ¸ ¶ μ´ ³ﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ [36 :ﻭﻗﻮﻟﻪ" ! ﴿ :
] ﴾ #ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[191 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ] ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[190 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰS R Q P O N M L K ﴿ :
]\[ZYXWVUT
^ _ ` k j i h gf e d c b a
] ﴾ lﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،[24 :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﻲ» :ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ

ﻣﻦ ﻭﺟــﻮﺏ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨــﺎﺀ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺍﻟﻌﺸــﻴﺮﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﻤﻦ ﻋﺎﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺮﺑﺺ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﻟﺘﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻞ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ«.2
ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ِﺳــﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰL K J I H G F E ﴿ :
] ﴾ U T S R Q PO N Mﺍﻟﺤﺠــﺮﺍﺕ ،[13 :ﻭﻳﻘــﻮﻝ ﺃﻳﻀــﺎً:
﴿ ] ﴾ Ò Ñ Ð Ï Îﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.[61 :
 1ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺸــﻲ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ،
ﺹ  .104ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻣﻬﻨﺎ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﺳــﻌﻴﺪﻱ :ﻛﺘــﺎﺏ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﺝ 1407 ،14ﻫـ1987 /ﻡ ،ﺹ .161
 2ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﻲ :ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﻣﺴﻘﻂ ،ﺹ .119 - 118
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ﻭﺍﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﻲ »ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ«؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ؛ ﺑﻞ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻟــﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ

ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺣﺮﺏ ﻭﺇﻣﺎ ِﺳــﻠْﻢ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )ﻫﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ؟(.
ﻧﺸﻴﺮ ﺃﻭ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ:
:AGóàHG
)(ÜôëdG) OÉ¡édG »g ábÓ©dG ¢SÉ°SCG :∫hC’G √ÉéJ’G (CG
k
ﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻭﺩﻓﺎﻋﺎً،1
ﺽ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻓﻼ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ٍ
ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻷﻱ ﻋﺬﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻮﺓ ،ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺣﺠﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1ـ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﻌــﺾ ﻋﻦ »ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺑﺪﻋﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ« ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻟﻴﺴــﺖ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺮﺏ ﻹﺯﺍﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
ً
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻷﺣﻤﺪ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ،ﻋﺪﺩ 1394 ،2ﻫـ1974/ﻡ ،ﺹ .(157
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ »ﻳﺠﺐ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺩﻓﺎﻋﺎً« )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻥ :ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺝ  ،3ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ1395 ،ﻫـ1975/ﻡ ،ﺹ .(81 - 58
ﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ »ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻘﻂ« ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻨﻜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺮﺭ ٌ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ» :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ،ﻭﻫﻮ ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸــﺮﻫﺎ ﻭﻳﻮﺳــﻊ ﻗﻄﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﺰ ﺷــﺄﻧﻬﺎ،
ﻭﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ« )ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻧﻲ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺩﺍﺭ ﻃﻴﺒﺔ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ1405 ،ﻫـ1985/ﻡ ،ﺹ .(516 - 514 ،349 - 318
3

اﻟﻤﺤﻮر

 1ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ:
ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ـ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ـ ﺃﻧﻪ» :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧــﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ ´³ ² ﴿ :
]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،[36 :ﻭﻗﻮﻟﻪ] ﴾ T S R Q P O N M ﴿ :ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ،[29 :
ﻭﻗﻮﻟــﻪ] ﴾ & % $ # " ! ﴿ :ﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ،[41 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﮊ » :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﺮﺽ ﻣﺎﺽ ﻣﻨـــﺬ ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﺘﻲ
ﺍﻟﺪﺟـﺎﻝ ،ﻻ ﻳﺒﻄﻠـــﻪ ﺟـﻮﺭ ﺟـﺎﺋﺮ ﻭﻻ ﻋـــﺪﻝ ﻋﺎﺩﻝ« ،1ﻭﻗﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ» :ﺃُﻣـﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻟـﻮﺍ :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ 2«..ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ.

 2ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺩﻋﻮﺓ ﻗﻬﺮﻳﺔ:

ﺃﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮﺭ» :ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﻼﺀ َﺳــﻨَ ٍﺔ ﻋﻦ
ﻭﻳﺨﺎﻑ
ﺟﻬﺎﺩ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻛﺜﺮﺓُ ،
ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻟﻌﺬﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺰ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻭﻋﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻓﻴﺆﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﺎﻕ ﻣﺪﺩ ،ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺇﺳﻼﻡ ﻗﻮﻡ ،ﻓﻴﺴﺘﻤﻴﻠﻬﻢ
ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ :ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ :ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺩﻋﻮﺓ ﻗﻬﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻹﻣــﻜﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻻ
ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻟﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ«.3

 3ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ:4

ﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸــﻮﻛﺎﻧﻲ» :ﺃﻣﺎ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻭﻣﻨﺎﺟﺰﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

4

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ )(2532؛ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺝ  ،9ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﻊ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ؛
ﻭﺿﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ).(2532
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ).(392
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ :ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺝ  ،10ﺹ .209 - 208
ﺭﺍﺟــﻊ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﻟــﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻇﻬﺮ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺳــﻠﺐ
ﺍﻟــﺬﺭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ :ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺟــﺮﺓ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩ .ﺑﻜﺮ
ﺯﻛﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1407 ،ﻫـ1987/ﻡ ،ﺹ .267 - 263

اﻟﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻼم

ﻭﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻷﺟﻠﻪ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﺭﺳﻠﻪ ،ﻭﺃﻧﺰﻝ ﻛﺘﺒﻪ ...ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩﻋﺘﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﻇﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜــﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺑﻬﻢ،
ﻭﻗﺼﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ«.1
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ» :ﻓﻠﻠﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺴﻠﻜﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺠﺔ.
,ájô¡b IƒYO OÉ¡édG
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧـــﻲ :ﺍﻻﻗﺘﻬــﺎﺭ ﺑﻐــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻑ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩ
Ö°ùëH ¬àeÉbEG Öé«a
ﺍﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﺮﻳــﻦ ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﺘﻮﻑ .ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻚ
’EG ≈≤Ñj ’ ≈àM ¿ÉμeE’G
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ...ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ¢üàîj ’h ,ºdÉ°ùe hCG º∏°ùe ...
π£©j ’h ,áæ°ùdG »a IôªH
ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴــﺎﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ
zIOÉjõdG âæμeCG GPEG
ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ« .ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﻴﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻟﻢ«.2

 ٤ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :

ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
] ﴾ Ôﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [256 :ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ:
ـ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻵﻳﺔ.3
ـ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ.4
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

﴿ÓÒÑ

ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ،ﺝ  ،4ﺹ .519 - 518
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ :ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺙ ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،1979 ،ﺹ .154 ،144
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ» :ﻭﺃﻣــﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ] ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ [256 :ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻢ
ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻛــﺮﺍﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻮﺍﺟﺐ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ
ﻗﺎﺗﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴــﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺆﺩﻭﺍ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺔ ﻭﻳﺮﺿﻮﺍ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ« )ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ :ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺴﻨﻦ ـ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺝ  ،2ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1401 ،ﻫـ1981/ﻡ ،ﺹ .(287
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻴــﻞِ :ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻨﺴــﻮﺧﺔ ﺑﺂﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘــﺎﻝ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ُﻳﺪﻋــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻘﺪ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻳﺒــﺬﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻗﻮﺗﻞ ﺣﺘﻰ
=
ُﻳﻘﺘﻞ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
5

اﻟﻤﺤﻮر

 5ـ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳـــﻌﻰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ:
ﺃﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﻓﻘﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺴــﻴﺤﻲ ﺑﻘﻮﻟــﻪ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ـ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳــﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺮﺏ ،ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﺣﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ.1
)»¡a Üô``ëdG ÉeCG ,º``∏°ùdG »``g á``bÓ©dG ¢``SÉ°SCG :»``fÉãdG √É``éJ’G (Ü
:§≤a ´Éaó∏d
ﺃﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻــﺎً ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻭﻓﺤﻮﻯ
ﺃﺑﺪﺍ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻓﻲ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ً
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻭﺃﺳــﺎﺱ
= ـ ﴿ ] ﴾ - , + * ) ( ' & %ﺍﻟﻔﺘﺢ.[16 :
ـ ﴿ ! " ] ﴾ ' & % $ #ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.[73 :
ـ ﴿ ! " 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ #
] ﴾ 1ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ) [123 :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺝ  ،1ﺹ .(311
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ] ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ[256 :؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟﻤﺎ ﺷــﺮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ .ﻓﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻮ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰÇ ﴿ :
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻳﻀﻴﻒ ً
] ﴾ Î Í Ì Ë Ê ÉÈﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ [190 :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺣﻘ ًﺎ
ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻣــﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫــﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻠــﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘــﺎً ﻟﻪ ﺃﻭ ﻗــﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﺻﻔــﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
)ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ :ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮﺙ
ﻓﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ـ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ1402 ،ﻫـ1982/ﻡ ،ﺹ .(60 ،56
 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
«De par la nécéssité des luttes qu’il eut à soutenir, le droit international ne pouvait donc, en
toute logique, qu’être un droit de la guerre; le droit de la paix, de sa paix, ne s’en dégagera que
plus tard, lorsque son élan se fut arrêté» (E. Rabbath: Pour une théorie du droit international
Musulman, R. Egypt. DI, 1950, P. 10).
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ﺍﺿﻄــﺮﺍﺭﺍ ﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻻ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ً
ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ﺫﻟﻚ .1ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﺠﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:

 1ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳـــﻼﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺇﻣﺎ ﻟﺮﺩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻟﺪﻓﻊ
ﻇﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿Ä Ã Â Á

Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å
. -, + * ) (' & % $ # " ! ❁ Î
? ❁ = < ; :9 8 7 65 4 3 2 1 0 /
@ S R Q P O NM L K J I H G F ❁ D C B A
] ﴾ U Tﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ ،[193 - 190 :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ© ¨ § ¦ ¥ ﴿ :
] ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ªﺍﻷﻧﻔﺎﻝ،[39 :
ﻭﻗــﺎﻝ - ❁ + *)( ' &% $ # " ! ﴿ : 4
] ﴾7 6 5 4 3 2 1 0 / .ﺍﻟﺤــﺞ ،[40 - 39 :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿  ~ }| { z y x w vﮯ ¡ ﴾ ¢
]ﺍﻟﻨﺤﻞ ،[125 :ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰS R Q P O N M L K J I ﴿ :
e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X W V U T
 1ـ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ  ،1988 ،2ﺹ 368؛
ﺍﻟﺸـــﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷــﺮﻳﻌﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻕ1400 ،ﻫـ1980/ﻡ ،ﺹ  453ﻭﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1386 ،ﻫـــ1966 /ﻡ ،ﺹ  404ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺩ .ﻣﺤﻤــﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎﻗﻮﺕ:
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1970 ،ﺹ .420 - 382
S. Mahmassani: The Principles of International Law in The Light of Islamic Doctrine,
RCADI, vol. 117, 1966, I, P. 249, 278.

ﺑﻞ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﺳــﺎﺑﻖ ﺃﻥ »ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﺎً ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺟﺪﺓ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ« )ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳــﺎﺑﻖ :ﻓﻘﻪ ُ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1406 ،ﻫـ  ،ﺹ  .(121ﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎً:
(K. Saiyadain: Islam, In World Religions and World Peace, The iInternational Inter-Religious
Symposium on Peace, ed. by H. A. Jack, Beacon Press, Boston, 1968, P. 50 - 51, 53).
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t s r q po n m l k j i h g f
] ﴾ uﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[9 - 8 :

 2ـ ﺇﻥ ﺍﻹﺳـــﻼﻡ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣـــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ } ~ ﮯ ¡ ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
] ﴾ ® ¬ « ªﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[208 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰÒ Ñ Ð Ï Î ﴿ :
] ﴾ Õ Ô Óﺍﻷﻧﻔــﺎﻝ ،1[61 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰQ P O N M L K J I ﴿ :
] ﴾ ^ ] \ [ ZY X W V U T S Rﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨــﺔ ،[8 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ
ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :
]ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ،[90 :ﻭﻛﺬﻟــﻚ ~ } ﴿ :ﮯ ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢
§ ¨ © ] ﴾ ® ¬ « ªﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[94 :

 3ـ ﺇﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ:2
ﻭﻟﻬــﺬﺍ ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :
]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[256 :ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪA @? > = < ; : 9 8 7 ﴿ :
] ﴾ F E D C Bﻳﻮﻧﺲ.[99 :
 1ـ ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ] ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ،[61 :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸــﻌﺮﺍﻧﻲ :ﺇﻥ
»ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ« )ﺍﻟﺸــﻌﺮﺍﻧﻲ :ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ،
ﻣﺼﺮ1318 ،ﻫـ  ،ﺝ  ،2ﺹ .155
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋــﺰﺍﻡ :ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ،ﻭﺇﻥ »ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ
 2ـ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺣﻴﺚ ُﻭﺟﺪﻭﺍ ،ﻭﺍﻹﻏﻼﻅ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺮﺻﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ،ﻭﺷﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﻕ،
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺰﺍﻡ :ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻓﻬﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺳﺒﺐ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ« )ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1399 ،ﻫـ1979/ﻡ ،ﺹ .(118
ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴــﻦ :ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1378 ،ﻫـــ1959/ﻡ ،ﺹ  ،(283ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺳــﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺣﺎﻣﺪ ﺳــﻠﻄﺎﻥ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺹ 115 - 112؛ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟــﻖ ﺍﻟﻨــﻮﺍﻭﻱ :ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1394 ،ﻫـ1974/ﻡ ،ﺹ 108؛ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻡ ﻣﺪﻛﻮﺭ :ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ1403 ،ﻫـ1983/ﻡ ،ﺹ .201
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ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
»ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ،ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ«.Ne pas capituler, mais accepter la paix :1
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ» :ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :ﺣﺮﺏ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺮﻳﻢ«.2
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻓﺘﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ:
»ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﺘﻔﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ ،ﻭﻳﺄﻣــﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ«.3
)¬ªYój …òdG º∏°ùdG »g ábÓ©dG ¢SÉ°SCG ájô¶f) :¢UÉîdG ÉæjCGQ (ê
:(í∏°ùªdG ´OôdG
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ـ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ـ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻫﻞ ﻫﻲ

ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈﻥ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻄﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ.M. A. Draz: La Morale du Coran, Edition Al-Maaref, Le Caire, 1950, P. 625 :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ» :ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﻧﺒﻴﻪ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ،
ﻭﻣﺴﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ« )ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 ،1981ﺝ  ،1ﺹ .(636
 2ـ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﺤﺎﺭ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ .93
 3ـ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣــﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1404 ،ﻫـ1984 /ﻡ ،ﺝ  ،10ﺹ 3628؛ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ :ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1400 ،ﻫـ1980 /ﻡ ،ﺹ .354
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﻥ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﺯﻳﺪ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ـ ﻗﻄﺮ ،ﺹ .20
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ﻭﻻ ﺷــﻚ ـ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ـ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺄﻥ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ؛ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻭﻻً :ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻄــﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗــﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﻮﺭ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺭﺳــﻤﻪ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳــﺎﺱ،
ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺇﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺳــﻼﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺎﺿﻮﺍ )ﻭﻳﺨﻮﺿﻮﻥ( ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻫﻢ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﺭﻫﻮﻥ .ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻥ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺴــﻼﻡ] ﴾ P O N M L ﴿ :ﺍﻷﻧﻌــﺎﻡÖ Õ Ô Ó ﴿ ،[127 :
× ﴾ ]ﻳﻮﻧــﺲ ،[25 :ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ~ } ﴿ :
ﮯ ¡ ] ﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ﺍﻟﺤﺸــﺮ .[23 :ﺑﻞ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺰﻝ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻼﻡ% $ # " ! ﴿ :
❁'()*7654❁210/.-❁+
] ﴾ B A @ ? > ❁ < ; : 9 8ﺍﻟﻘﺪﺭ.[5 - 1 :

ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ،[61 :
﴿ © ﴾¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
]ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀW V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ ،[90 :
] ﴾ Y Xﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[8 :
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻋﺮﻑ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ.
ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛــﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :
] ﴾ Î Í Ì Ë Ê ÉÈﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .[190 :ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.1
 1ـ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟــﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻳﻘﺮﺭ ﺭﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ:
«... il serait injuste d’accuser l’Islam, né quatorze siècles auparavant, d’avoir considéré, dans
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ﺣﺪﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻮﺍ ٍﺡ ﺃﺭﺑﻊ:
ﻟﻘﺪ ّ
 1ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ :ﻗﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺣﺪﻫﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺎﺭﺑﻴــﻦ؛ ﻛﺬﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺒﻌﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻓﻲ ﺑﻌــﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
)ﻛﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ(.
ﻗﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
≈∏Y ∫Éà≤dG ΩÓ°SE’G ô°üb
q
 2ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔّ :
ô«Z ÉeCG ,§≤a ø«HQÉëªdG
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻣﺎ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ
AÉ°ùædÉc) ø«HQÉëªdG
)ﻛﺎﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸــﻴﻮﺥ( ﻓﻘــﺪ ﻧﻬﻰ
ó≤a (ñƒ«°ûdGh ∫ÉØWC’Gh
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ
øY ¬YÉÑJCG ΩÓ°SE’G ≈¡f
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ.
»a Gƒcôà°TG GPEG ’EG º¡dÉàb
Qƒ°üdG øe IQƒ°üH ÜôëdG
 3ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗــﻊ ﻋــﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓﺎﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺒﻴــﺢ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴــﺔ )ﺃﻱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ(؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻘــﻂ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻌﻼ(.
ً
)ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ً
 4ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :ﺣﺮﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻘﺘــﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻷﺷــﻬﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻡ( ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻟﻠﺤﺮﺏ :1ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻗﺎﻝ:
»ﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮﺍ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺳـــﻠﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ« .2ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻳﻌﻮﻥ
)ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ،ﻗــﺎﻝ ﮊ » :ﺍﺭﻓﻀﻮﺍ )ﺃﻱ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ( ﺇﻟﻰ
ﺭﺣﺎﻟﻜــﻢ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟــﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒــﺎﺩﺓ :ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ :ﺇﻥ ﺷــﺌﺖ
ses rapports internationaux, l’état de guerre comme l’état normal, ce qui n’est point d’ailleurs
le cas» (A. Rachid: L’Islam et droit international, RCADI, 1937, II, P. 413).

 1ـ ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﺪﻯ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻬﻢ« .ﻗﻴﻞ :ﺇﻧﻪ ﮊ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﺎﺭﺓ
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ :ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﺸــﺘﺪ ﺷــﻮﻛﺘﻬﻢ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺃﺫﺍﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻣﻦ ﻏﺎﺋﻠﺘﻬﻢ
ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺗﺄﻟﻔﻬﻢ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1414 ،ﻫـ1993 /ﻡ ،ﺝ  ،6ﺹ (208
 2ـ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ) /7237 ،2966ﻓﺘﺢ(؛ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ).(1744
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ﻏﺪﺍ ﺑﺄﺳــﻴﺎﻓﻨﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  :ﻟﻢ ﻧﺆﻣﺮ
ﻟﻨﻤﻴﻠﻦ ﻋــﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻨﻲ ً
ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﺎﻟﻜﻢ«.1
ﺧﺎﻣﺴـــﺎً :ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺤﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺃﻭ ﺇﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻒ؛ ﻓﺎﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ
ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ:
) ﺃ ( ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.2[256 :
)ﺏ( ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﺜﻞ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 ﴿ ] ﴾ @ ? > = <; : 9 8 7 6 5ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ.[2 : 1ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻬﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻷﻧﻒ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸــﺎﻡ ،ﺝ  ،4ﺹ 88؛ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ  ،1ﺹ .448 - 447
 2ـ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳــﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ» :ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺳــﺮ ﻧﻬﻀﺘﻪ،
ﻭﺇﻥ ﺷــﺌﺖ ﻓﻘﻞ :ﻫﻮ ﻧــﺎﺭ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧــﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺴــﺎﺭﻱ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ...
ﻷﻥ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﺷــﺒﺎﺡ ،ﺃﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻘﺪ
ﺍﻣﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ« )ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺷﺤﺎﺗﺔ :ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،1985 ،
ﺹ .(218 - 217
ﻓﻌﻼ
ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺇﻟﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ
ﻓﻲ
ﻷﻧﻪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ؛
ﻓﻲ
ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﻳﺘﺼﻮﺭ
»ﻻ
ﺍﻷﻟﻮﺳــﻲ:
ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎً
ً
ﺧﻴــﺮﺍ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﺧﻴــﺮ ...ﻭﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻣﻦ
ﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ
ً
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺴــﺮ ﺑﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻤــﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻻﺑﺘﻼﺀ ﻭﻟﺒﻄﻞ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ« ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺝ  ،3ﺹ  .13 - 12ﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺝ  ،1ﺹ .310
ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷــﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻴﻒ :ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ» :ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﻒ« )ﺩ .ﺑﻜﺮ ﺯﻛﻲ ﻋﻮﺽ :ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ـ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﺎً ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ،ﺣﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺪﺩ 1412 ،9ﻫـ1991/ﻡ،
ﺹ .(251
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ »ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰÛ Ú Ù ﴿ :
] ﴾ Þ Ý Üﻳﻮﺳــﻒ ،[103 :ﻭﻗـﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ F E D C B A ﴿ :
]ﻳﻮﻧﺲ ،[99 :ﻭﻗﺎﻝ ] ﴾ ¸ ¶ μ ﴿ : 8ﺍﻟﻐﺎﺷــﻴﺔ .[22 :ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ« )ﺩ .ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻳﻨﻲ :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1402 ،ﻫـ1982/ﻡ ،ﺹ .(296
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﴿ z yx w v u ts r q p o n
{ | } ~ ﴾ ]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[20 :

 ﴿ ] ﴾ Z Y X W V U T SR Q P O Nﺍﻟﻜﻬﻒ.[17 :)ﺟـ( ﺇﻥ ﺍﷲ  4ﺃﻣﺮ ﻓــﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿــﻊ ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﻝ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 ﴿ " ﴾- , + * ) ( ' & % $ #]ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ.1[46 :
 ﴿ ] ﴾ | { z y x w vﺍﻟﻨﺤﻞ.[125 : ﴿  ~ } | { z y xﮯ ﴾ ]ﻃﻪ.[44 :)ﺩ( ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻫﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﺷﻌﻮﺏ
ﺩﺧﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨــﺎﻉ ﻭﺑﻼ ﺇﻛﺮﺍﻩ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ» :ﻭﺃﻳﺴــﺮ ِﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻨﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴــﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻫــﻲ ﺑﻼﺩ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴــﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ«.2
 1ـ ﺫﻫﺐ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺂﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﺎﺩﻟﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻴﻒ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺠﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ )ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺝ  ،3ﺹ .(415
 2ـ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴــﻞ ﺧﺼﻮﻣــﻪ ،ﺩﺍﺭ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ .202
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻘﺪﺱ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻳﻘﺮﺭ ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ
ﻏﻠﻮﺵ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ ﻳﻐﻔﻠﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴــﺎﻭﻱ ﻛﻠﻤﺔ
»ﺍﻟﺤﺮﺏ« ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻮﺓ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ:
«Jihad in Arabic Means the Exerting of one’s Utmost Power in Repelling an Enemy... In
Language Jihad is Far from Being Synonimous with War» (A. Galwash: The Religion of
Islam, Islamic Congress, vol II, 1959, P. 189).

ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺷــﻠﺘﻮﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻮﻥ =
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ﺳﺎﺩﺳﺎً :ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺗﻢ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺩﻓﻌﺎً
ﻟﻠﻈﻠﻢ ،ﻭﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ .ﻭﺻــﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﺫ
ﻳﻘﻮﻝ] ﴾ + * ) ( ' &% $ # " ! ﴿ :ﺍﻟﺤﺞ،[39 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ❁ U T S R Q P O NM L K J I H G F ﴿ :
e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W

] ﴾ n m l k j i h gfﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ ،[194 - 193 :ﻭﻗــﺎﻝ:

﴿!"#

10/.-,+*)('&%$

] ﴾ 5 4 3 2ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[75 :

ﻣﺤﻈﻮﺭﺍ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ً
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ h g f e dc b a ` _ ﴿ :ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ،[96 :
ﻭﻗﻮﻟــﻪ] ﴾ ¶ μ ´ ﴿ :ﺍﻟﻤﺎﺋــﺪﺓ ،[13 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ` _ ^ ] ﴿ :
] ﴾ c b aﺍﻟﻤﺰﻣﻞ ،[10 :ﻭﻗﻮﻟﻪ] ﴾ ¸ ¶ μ ﴿ :ﺍﻟﻐﺎﺷﻴﺔ.[22 :
ﻫﺬﺍ ﺧﻴــﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀ ،ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﻳﺒﻴﺢ »ﺭﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ«؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﻪ ﮊ ﺑﺜﻼﺙ ﻋﺸــﺮﺓ ﺳﻨﺔ،1
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺃﻭﻝ ﺁﻳﺔ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ! ﴿ :
] ﴾ % $ #ﺍﻟﺤﺞ .[39 :ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﻳــﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[ Z Y X W V U T ﴿ :
ﻧﺰﻝ ﻣﻌﻬﺎ ً
\ ] ^ _ ` ] ﴾ e d c baﺍﻟﺤــﺞ،[41 :
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ a ` _ ^ ] ﴿ :ﺍﻟﺤﺞ [41 :ﻓﻴﻪ
ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺪﻳﺪﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ؛ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺁﻳﺔ ﺃﺫﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ،ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ.
= ﻭﺣﺴﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﺷــﺮﻫﻢ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮ )ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ
ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ،ﺹ .(454
 1ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻷﻧﻒ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺝ  ،5ﺹ .28
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 ﺇﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺘــﺎﻝ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟــﻚ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.
 ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﺘــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻔــﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.1
 ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﺪﻡ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ،ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺣﻤﺔ؛ ﻷﻥﻫﺬﺍ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻗﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻮﻝ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺃﻥ
ﻳﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

﴿MLKJIHGFE

] ﴾ U T S R Q PO Nﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[13 :
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻳﻜﻮﻥ ـ ﺃﺳﺎﺳﺎً ـ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻢ ،ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴــﻪ .ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
َﺧﻠْ َﻖ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻭﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻼﺋــﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌــﺎﺭﻑ .ﻭﻻ ﺟﺮﻡ ﺃﻥ ﺫﻟــﻚ ﻳﻜﻮﻥ ـ ﺑﺪﺍﻫــﺔ ـ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻟﻔﻈﺔ
﴿  ﴾ Oﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻟﺘﺘﻘﺎﺗﻠﻮﺍ (.
ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﻭﺭ
 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮﻱ :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﺰﻝ ﺁﻳــﺔ﴾ ..% $ # " ! ﴿ :
ﺛــﻢ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓــﻲ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓÊ ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :
﴾ , + * ) (' & % $ # " ! ❁ Î Í Ì Ë
]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .[191 - 190 :ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮﻱ:

»ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺇﻻ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﺩﻭﻥ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻤﺎﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﺗﺤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ ﴾ ¸ ¶ μ ´³ ² ﴿ :ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ،[36 :
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻗﻮﻟﻪ » : ‰ﺃﻣﺮ ُﺕ
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ً
ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﻓـــﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﻫﺎ ﻋﺼﻤﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﻻ
ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻭﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ« ،ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮﻱ :ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،1988 ،ﺹ .72
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ﺭﺩﺍ
ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ:
٭ ﻓﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻜﻮﻥ »ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﷲ« ،ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻈﻠﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ )ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﻦ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ( .ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 ﴿ ] ﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.[١١١ : ﴿ © ] ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªﺍﻟﺒﻘﺮﺓ[244 :؛ ﴿ ﴾ M L K J I H GF E D C B A]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ[76 :؛
٭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 ﴿ ! " - ❁ + * )( ' &% $ #= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .
> ? @ IH G F E D CB A
] ﴾ R Q P O NM L K Jﺍﻟﺤﺞ.[40 - 39 :

-

﴿ ^ _ ` k j i h gf e d c b a
] ﴾n m lﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[194 :

﴿!"-,+*)('&%$#
;:9876543210/.
< = > ? ﴾ ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[75 :

ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻀﻞ ـ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ـ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻴــﺎً  ƒﻣﺒﻌﺜﺎً ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟــﻪ» :ﺍﻣﺾ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ؛ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺪﻉ ﺷـــﻴﺌﺎً ﻣﻤﺎ
ﺁﻣﺮﻙ ﺑﻪ ،ﻗﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻨﻊ ﺑﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ ﻓﻼ
ﺗﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺗﻠﻮﻙ ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺘﻴﻼً،
ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺘﻴ ً
ﻼ ﻓـــﻼ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻳﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ :ﻫﻞ
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ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺼﻠّـــﻮﺍ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌـــﻢ ،ﻓﻘﻞ ﻟﻬﻢ :ﻫﻞ ﻟﻜـــﻢ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟـــﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻎ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴـــﺮ ﺫﻟﻚ .ﻭﺍﷲ ﻷﻥ
ﻳﻬﺪﻱ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻚ ﺭﺟ ً
ﻼ ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻏﺮﺑﺖ«.1
ﻋﺎﺷﺮﺍً :ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻴﺴــﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻺﺳﻼﻡ :ﻣﺎ
ﺫﻛــﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺩ؛ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺛﻼﺛﺔ:
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻌﻠﻚ:
»ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ΩÓ°SE’G »a ∫Éà≤dG ¿Eq G
,zˆG π«Ñ°S »a{ ¿ƒμj
ﻭﺳﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
π«Ñ°ùdG Gòg ¿CG ∂°T ’h
ﻟﻠﻤﺮﺍﺗﺐ.
’ º∏¶H ¿ƒμj ¿CG øμªj
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ
ø°T ≥jôW øY) øjôNB’G
(º¡«∏Y ÜôëdG
ﺍﻟﻬﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ؛ ﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻠﺪﻱ ﺃﻭ ﺗﻌﺼﺐ ﻧَ َﺴﺒﻲ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﻌﻠﻚ :ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﺳﺘﻼﺏ ﺍﻷﻣﻼﻙ.
ﻓﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ .ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻨﻮﻋــﺎﻥ ﺍﻵﺧــﺮﺍﻥ ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻐﻀﺒﻴــﺔ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ«.2
ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ :ﺇﻥ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺆﻳﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ )ﺃﻥ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻁ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1971 ،ﺝ  ،1ﺹ .78
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ّ
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻏــﺮﺍﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1387 ،ﻫـ1967 /ﻡ ،ﺹ  .156 ،14ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ،ﺹ .192 - 18
ﻭﺳــﺪﺕ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﺳــﻘﻂ ﻓــﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺑﻘﻲ
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑــﻦ ﺟﺰﻱ» :ﺇﺫﺍ ُﺣﻤﻴﺖ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ُ
ﻧﺎﻓﻠﺔ« :ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻱ :ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1406ﻫـ1985 /ﻡ ،ﺹ .138
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ  ،The Religious Defensive Warﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻒ  ،No Conversion Under Pressure of the Swordﺭﺍﺟﻊ:
Dr. Ahmad Ghalwash: The Religion of Islam, op. cit, Vol. II, P. 183 ss.
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اﻟﻤﺤﻮر

ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ( :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰª © ¨ ﴿ :
« ¬ ® ¯ ] ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± °ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ[60 :؛

ﺇﺫ ﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻫﻮ »ﺗﺨﻮﻳﻒ ﺃﻭ
ﺇﺭﻫﺎﺏ« ﺍﻟﻌﺪﻭ؛ ﺃﻱ ﺭﺩﻋﻪ .ﺑﻌﺒــﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﺔ ﺣﺮﺏ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﺑﻞ ﺭﺩﻋﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ؛ ﺇﺫ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﺟﺒﺎً.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ـ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺳﻠﻔﺎً ـ ً
ﻭﻣﻤــﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻟــﺖ :ﺇﻥ ﻏﺮﺽ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻫﻮ
﴿  ﴾ ²ﺑﻪ ﻋــﺪﻭ ﺍﷲ ﻭﻋﺪﻭﻛــﻢ ،ﻭﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً
ﻟﻜﺎﻥ ﺍﷲ  4ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﻠﻤﺔ »ﺗﻌﺘﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ« ﺃﻭ »ﺗﺤﺎﺭﺑﻮﻥ«.
ِ
ﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺗﻌﻨــﻲ »ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ« .ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ» :ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻓــﻲ َﻣﻬَ ٍﻞ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ«.1
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ( ﻓﻬﻲ» :ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺁﻻﺗﻪ ﻛﺎﻟﺨﻴﻞ
ﻭﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺴــﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻣــﺎﺡ ...ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺮﺻــﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ
ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ ﻭﻟﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠــﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﺄﺑــﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻞ«.2
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺇﺫﻥ »ﺃﻱ ﻗــﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻘﻮﻯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ« .3ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺷــﻤﻠﺖ
ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ«.4
ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ» :ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ 
ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
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ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺝ  ،1ﺹ .499
ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ :ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﺝ  ،13ﺹ .183 - 182
ﺃﻳﻀــﺎ» :ﻭﺍﻵﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ
ﺃﻃﻔﻴﺶ :ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ،ﺝ  ،5ﺹ  .355ﻭﻳﻀﻴﻒ ً
ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻤﺎً
ُﻛﻠّﻴﺎً ﻣﺤﻘﻘﺎً ،ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻩ ﺍﻷﺟﻨﺎﺩ؛ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺰﻳﻠﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﻏﻠﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻙ .ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ« ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .356
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺸﻲ :ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺷــﺎﺩ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  .111ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻥ »ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ« ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﺝ  ،1ﺹ .421

اﻟﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻼم

 1ـ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺰﻭﻱ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﻟــﻰ :﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ
ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ،ﻭﻣﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺨﻴﻞ؛ ﻟﻴﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ
ﻭﻳﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﻌﺰ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.1
ﺍﻟﺪﻳﻦ ،
 2ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﻴﺔ2؛ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.3
ﺃﻣــﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ» º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :
¼ ½ ¾﴾ ]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ [60 :ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ »ﺗﺨﻴﻔﻮﻥ« 4ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﺫﻟﻚ
»ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻫﺒﻮﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﺁﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻴﻒ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ«.5
ﻭﻗﺪ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ
ﺍﻷﺛــﺮ )ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴــﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﻨﺰﻭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ  ،11ﺹ .29
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻴﺸﻲ» :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓــﻊ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻘﺘــﺎﻝ ،ﻭ )ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟـــﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ(،
ﺍﻟﻌ ّﺪﺓ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺜﺮﺗﻬــﺎ ﻭﻗﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﺻﻔﺘﻬﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﻌﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻣﺎ
ﻭﺃﻗﻮﻝ :ﺇﻥ ُ
ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ .ﻭﺃﻗﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻣــﺎﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺗﻐﻴــﺮﺕ ﻭﺗﺒﺪﻟﺖ ،ﻓﻬﺬﻩ
ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﻋﻤﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ ﻣــﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ
ﻟﻬﻢ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺪﻭﻫﻢ ،ﻭﻳﺤﻮﻃﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻬﻤﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ
ﺷﺮﻋﺎً؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﮊ » :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﻋﺎﻩ ﺍﷲ ﺭﻋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻄﻬﺎ ﺃﻛﺒﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ«
ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺟﻤﻴﻌﺎً« .ﺍﻟﺮﻗﻴﺸــﻲ :ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ،ﺹ .107
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻃﻔﻴﺶ» :ﺳــﺒﺐ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﻟﻴﺲ ﺳــﺒﺒﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﺃﻋﺪﺩﺕ ﺍﻟﺴــﻼﺡ ﻛﻲ ﻳﺠﻲﺀ ﻋﺪﻭ
ﻓﺄﺩﻓﻌﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻟﻴﺲ ﺳــﺒﺒﺎً ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴــﻼﺡ؛ ﺑﻞ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺒﺐ ﻋﻦ ﻣﺠﻴﺌﻬﻢ«
ﺃﻃﻔﻴﺶ :ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺝ 1425 ،2ﻫـ2004 /ﻡ ،ﺹ .215
ﺃﻃﻔﻴﺶ :ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺝ  ،5ﺹ .356
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎﻥ :ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺝ  ،4ﺹ .41
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ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ( ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺧــﻮﻑ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗــﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﻗﻮﺓ ﺗﺮﺩﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﺗﻮﺷـــﻚ ﺍﻷﻣﻢ ﺃﻥ
ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻌﺘﻬﺎ ،ﻓﻘــﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞِ :ﺃﻣ ْﻦ ِﻗﻠّ ٍﺔ ﻧﺤﻦ
ﻳﻮﻣﺌﺬ؟ ﻗﺎﻝ :ﺃﻧﺘﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ ﻏﺜﺎﺀ ﻛﻐﺜﺎﺀ ﺍﻟﺴـــﻴﻞ ،ﻭﻟﻴﻨﺰﻋﻦ ﺍﷲ
ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﺪﻭﻛﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺑﺔ ﻣﻨﻜﻢ ،ﻭﻟﻴﻘﺬﻓـــﻦ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺍﻟﻮﻫﻦ .ﻓﻘﺎﻝ
ﻗﺎﺋﻞ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﻫﻦ؟ ﻗﺎﻝ :ﺣﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ«.1
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 2ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﮊ  ،ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ً
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ،
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻟﺮﺩ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻟﺪﻓﻊ ﻇﻠﻢ ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴــﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺩﻩ ﺳــﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﻟﻤﻨﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﺃﻱ
ﺩﻟﻴﻞ .ﺇﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﺇﺫ ـ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻢ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ( ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺃﻭ
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ّ
ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻮ ﻗــﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻴــﺮ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻭﻫــﻮ ﻓﺮﺽ ﻣﺪﺭﺳــﻲ ﻧﻈﺮﻱ
ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻭﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ
ﺷــﺮﻭﻃﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫــﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓــﺮﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧــﻪ .ﻓﺎﻹﺳــﻼﻡ ﻳﺤﺒﺬ ﺣﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻬﻲ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻠﺪﺍﺀ.
 1ـ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻣﻨﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺣﻤﺺ1393 ،ﻫـ1973 /ﻡ،
ﺝ  ،4ﺹ .484 - 483
 2ـ ﺑﺤﺚ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ» :ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻣــﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺘﻀﻌﺎﻓﺎً ﻟﻬﻢ ﻭﻃﻤﻌﺎً ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ« )ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ:
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1986 ،ﺝ  ،1ﺹ .(69
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ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻳﻤﺜﻠﻪ ﺃﺳﺎﺳــﺎً
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺑﻴﻮﺽ؛ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻥ »ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ
ﺑﻘﺪﺭﻫــﺎ«؛ ﺇﺫ »ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻢ« ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ »ﻫﻲ
ﺣﺮﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﻻ ﻫﺠﻮﻡ«.1
πM òÑëj ΩÓ°SE’G ¿Eq G
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ـ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ـ
¥ô£dÉH äÉYRÉæªdG
ﺃﻥ» :ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺩﻓﺎﻉ«.2
ÜôëdG ÉeCG ,á«ª∏°ùdG
ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ» :ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﻠــﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺑﺔ
AGó∏d AGhO ôNBG »¡a
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ«.3
ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰÏ Î ﴿ :
] ﴾ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ðﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.4[61 :
 1ـ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺑﻴﻮﺽ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰV U T S R ﴿ :
] ﴾ Wﻣﺤﻤﺪ ،[4 :ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻬﺎ:

»ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻄﺎﻧﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻘﺘــﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎﻫﻢ ،ﻛﻴﻔﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﺸــﺮﻛﺎً ﺃﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎً ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺎً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻢ .ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻛﻨﺎﻳﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻭﺇﻥ ﻗﺪ ﻳﻜــﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻨﺠﺮ،
ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﺍ ﺭﻗﺎﺑﻬﻢ؛ ﻛﻼ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺮﺏ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ] ﴾ e d c b ﴿ :ﻣﺤﻤﺪ ،[4 :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺸــﻬﺪ ﺑﻪ ،ﻭﻟﻢ
ﺃﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻴﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺧﻼﻑ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ ،﴾ e d c b ﴿ :ﻭﻗﻮﻟﻪ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :
] ﴾ ´ ³ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ [15 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿ :
]ﺍﻷﻧﻔــﺎﻝ [67 :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳــﺎﺕ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻭﻗﺖ ﺿــﺮﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺑﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻧﻔﻬﻢ ﺍﻵﻳﺔ،
ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻓﻲ
ﺟﻴــﺪﺍ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺰﻟــﻖ؛ ﺇﺫ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺃﻧﺎ ﻭﺟــﺪﺕ
ﻭﺍﻓﻬﻤﻮﻫﺎ
ً
ً
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻘﺘﻠﺘــﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻳﻘﻮﻝ ﴿ ] ﴾ ِW V U T S Rﻣﺤﻤــﺪ ،[4 :ﻛﻼ! ﻟﻴﺲ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣــﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫــﺎ ،ﻭﻟﻠﺤﺮﺏ ﺃﻣﺪ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ،ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻢ« ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺑﻴﻮﺽ :ﻓﻲ
ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺝ  ،18ﺹ .428 - 425
 2ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﻮﺽ :ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺝ  ،4ﺹ ) 485ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻶﻳﺔ 40ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ(.
 3ـ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﺝ  ،1ﺹ .818
 4ـ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﺝ  ،2ﺹ .1007
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ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ:
»ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ:
 ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻲﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ.
 ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎً ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻟﻤﺘﻬﻢ.
 ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻀــﻮﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻭﻧﻜﺜﻮﺍ ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻃﻌﻨﻮﺍ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮ ﻭﻟﻺﺳــﻼﻡ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺨﻔﺎﻑ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻒ«.1
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ـ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﺃﺑﺪﺍ2؛ ﺃﻋﻨــﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ً
ﺣــﺪﻭﺩﺍ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺣﻤــ ٍﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻄﻴﻬــﺎ ً
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻨﺼــﺮ ﺑﺎﻟﻐــﺪﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺻــﻞ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺑﻨﻘــﺾ ﺍﻟﻌﻬﺪ،
ﻓﻼ ﻳﺘﻮﺻــﻞ ً
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ...ﺇﻟﺦ .ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﺃﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ .ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ» :ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺣﺮﺍﻡ« ،ﻭﻛﺬﻟﻚ» :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ«.3
 1ـ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ،ﺝ  ،1ﺹ .550 - 549
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺮﺽ
 2ـ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ً
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺘﺎﺓ ﻳﻨﺼﺮﻫﺎ )ﺭﺍﺟﻊ ﺷــﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﻴﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻌﺮﺏ ﻓﻘﻬﻴﺔ:
ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻬﻴﻢ ﺷــﻠﺘﻮﺕ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1974ﻫـ1394 /ﻡ ،ﺹ .(281
 3ـ ﺭﺍﺟــﻊ :ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓــﺎ :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 .1992 - 1412ﺹ .413 - 412
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ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﺎﻛﺴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﺑﻞ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ.1
ﺗﻠﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺑﻞ ُﻗ ْﻞ :ﻏﺎﻳــﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﻫﺎ ﻗﻮﻝ
ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ﴾ O N M L K J I H G F E ﴿ :
]ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[13 :

 1ـ ﺍﻧﻈــﺮ :ﺩ .ﺃﺣﻤــﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎ :ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫــﺮﺓ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻣﺠﻠــﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  ،1991 ،19ﺹ .37 - 5
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مدن وثقافات

الفيلسوف والمدن غير الفاضلة
من خالل ابن باجه األندلسي
مح�سن الخوني

■

البش��ر من الكائنات التي تعيش في شكل مجموعات .وهذه
الصلة بهم إلى درجة أنّ الفالس��فة رفعوها
الخاصيّة وثيقة ّ
ليتم تعريفه بالحيوان المدني
إلى مرتبة ماهيّة اإلنسان أو طبيعته ّ
السياسي؛ لكنّ مسألة انزواء األفراد أو انعزالهم عن المجموعة
أو
ّ
اهتم به��ا النّاس باس��تمرار م��ن منطلقات مختلف��ة ومتباعدة
قد ّ
مثال في صورة أوليس أو
ومتناقضة أحيانا .ونجد اإلشارة إلى ذلك ً
والرس��ول أو
الزاه��د والمعت��زل أو
الش��اعر الصعل��وك أو ّ
ّ
النبي ّ
ّ
الس��جين المضطهد أو الهارب المالحق في عقيدته أو روبنس��ون
كروزوي في جزيرته النائية.
لتأمالتهم
ّأما الفالس��فة فقد اتخذوا من االنعزال موضوع��اً ّ
والرجل
مثل س��جين الكهف في مح��اورة
ّ
الجمهورية ألفالط��ونّ ،
الطائر (ابن س��ينا) ،والمتصوّف المعتك��ف (الغزالي وابن عربي)
وحي بن يقظان للفيلسوف ابن طفيل ،وفيلسوف ابن رشد المتوّحد
والمتوحش الطيّب لجون
والعامة،
في مواجهته للفقهاء والمتكلّمين
ّ
ّ
جاك روسو...
■

أكاديمي وباحث من تونس.
1

مدن وثقافات

ومن بين المحاوالت األصيلة في هذا الموضوع نذكر محاولة الفيلسوف
كل
فضله ابن طفيل على ّ
األندلس��ي ابن باجه (القرن الحادي عش��ر) الذي ّ
نظرا وال أصدق
أص��ح
معاصريه بتأكيده أنّه ل��م يكن فيهم أثقب ذهناً وال
ً
ّ
عدة مرات
رؤية من هذا الفيلسوف ،كما خلّد ابن رش��د ذكره باإلشارة إليه ّ
الجمهورية ألفالطون.
في شرحه لمحاورة
ّ
المتوحد.
ضمن ابن باجه تصوّراته الفلسفية أساساً في كتاب تدبير
ّ
لقد ّ
متوحد باجوية؟
نظرية
التحدث عن
فبأي المعاني يمكن
ّ
ّ
ّ
ّ
نح��دد الفعل
تتضح م��ا لم
ومعل��وم أنّ ص��ورة
متوح��د ابن باجـ��ه ال ّ
ّ
ّ
المصاحب له وهو التدبير.
مفهوم التدبير
يش��رع ابن باجه في تحدي��د مفهوم التدبي��ر كفعل قب��ل توضيح معنى
النابت أو المتوحد ،وتبرير ذلك أنّ التدبير هو الذي يكس��ب صاحبه صفة
دا.
التوحد .إنها صفة يكتس��بها الحكيم ،وبفعل التدبير يصب��ح المرء
متوح ً
ّ
فالمتوحد «نابت كعش��ب من تلقاء نفس��ه» ،1وهو لم يكن كذلك إال بالفعل
ّ
وحد
الت
على
للتدبير
المنطقي
السبق
على
تأكيدنا
إن
التدبير.
وهو
له
المميّز
ّ ّ
الط��رف األول من هذه
يقتضيه البن��اء الداخلي للنص الباجوي ،فإس��قاط ّ
العالقة قد يدفع بالبعض إل��ى َع َّد مفهوم النابتة إبداع��اً باجوياً يرمي إلى
اكتش��اف فضاء بكر لم يكن مكتشفه على وعي به ،2ونحن في حاجة شديدة
إلى النظر فيما خلفه لنا بنو لس��اننا بعين مستكش��فة ال يبقى تعاملنا معه
 1ـ ابن باجه ،تدبير المتو ّحد ،تحقيق ماجد فخري .دار النهار للنشر ،بيروت .1968 ،ص .46
 2ـ كتب األستاذ فتحي المسكيني في كتابه القيّم فلسفة النوابت غرضه من تناول فلسفة ابن باجه:
«لقد تبيّن أنّ إش��كالية اب��ن باجه إنّما تتراوح بي��ن جهاز أنطولوجي (علم الص��ور الروحانية)
يس��عى إلى االنخراط في التقليد الميتافيزيقي من جهة أسس��ه النظرية ،وإمكان فلسفي مبتكر
المتوحد) يحاول االضطالع على نحو حاسم بطبيعة الوجود الخاص بالفيلسوف» ،ولكن
(مسألة
ّ
ولما يقع إغفال تناول التقليد الفلس��في لهما (مثلما
والتدبير
��د
المتوح
بين
الفصل
يقع
عندما
ّ
ّ
المتوحد الباجوي عالمة على ابتكار
س��عينا إلى بيانه في هذا المقال) يصبح ممكناً النظر إلى
ّ
وخط جديد للفلسفة ُيكتشف بهدي من الفلسفة الحديثة.
ّ
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تحمل مهمة
مجرد فسحة ّ
فكرية ثمنها التغنّي بمجد بائد .ولكن حرصنا على ّ
فهم ماضينا والبحث في عالقاته بحاضرنا الذي يثقلنا بأعبائه فنكاد نختار
الجلوس على ربوة الفلسفة الغربية التي تكونت من ُحطام حضارتنا وأسهمت
في قيام الحداث��ة الغربية[ ،ولكن ذلك] يجب ألاَّ ينس��ينا أن أس�لافنا لم
يؤسس��وا فكرهم من ال ش��يء ،ولم يبدأوه من الصفر؛ بل كانوا مس��تأنفين
لفكر آمنوا بأنه عاب��ر للملل والنحل بل وللحقب والعص��ور أيضاً .إنّ الفكر
مثال في فصل المقال ـ يتنافى مع
الفلس��في ـ وهذا ما عبّر عنه ابن رش��د ً
اقتصار األف��راد أو أيضاً الجماعات واألمم على أنفس��هم ف��ي بناء العلوم:
«فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بس��بيله بما قاله من تقدمنا
في ذلك ،وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملّة».1
والتدبير من المفاهيم التي تس��تجيب لذل��ك؛ إذ انطلق ابن باجه من
الجوهري
الموروث الفلسفي العربي واإلغريقي لتحديد معنى هذا المصطلح
ّ
الداللة اللّغوي��ة للكلمة:
ف��ي تدبير
المتوح��د الذي يس��تهلّه بالبحث ف��ي ّ
ّ
«ترتيب أفع��ال نحو غاي��ة مقصودة» 2فاللفظة ـ بحس��ب ه��ذا التّعريف ـ
واح��دا يقصد به غاية م��ا»؛ ولكنّها ال تطلق
فعال
ً
ال تطل��ق على «من فعل ً
أيضاً على أفعال عديدة تكون مبعثرة .فالترتيب فعل تدبيري ،ترتيب األفعال
التس��رع ف��ي االعتقاد بأنّ كل
هو فعل التدبي��ر .ولكن علينا أن نحذر من
ّ
ترتيب هو تدبير .فالتدبير يزيد عل��ى الترتيب بتلك الغاية التي تلعب دور
تتنظم عل��ى هذا النحو بال��ذات وليس على نحو
الس��بب في جعل األفعال ّ
ّ
الس��عادة في
غير
آخر
ا
ش��يئ
ليس��ت
الغاية
هذه
إن
اآلن
من
ولنقل
آخ��ر.
ً
ّ
تصوّر الحكماء والتي ليست موضوع تدبير.
وينبّه ابن باجه قارئ��ه إلى أنّ هذا اللّفظ يغلب اس��تعماله على األفعال
يصح أن يكون التّدبير فعل الفكر
التي هي بالق��وّة (أي أفعال الفكر) وبذلك ّ
تعدد األفع��ال وتراتبها وارتباطه��ا بغاية« :إنّ هذا
وهذا ش��رط ُمضاف إلى ّ
 1ـ اب��ن رش��د ،فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،تقديم وتعليق ألبير
نصري نادر ،الطبعة السابعة ،دار المشرق ،بيروت .1995 ،ص .31
 2ـ التدبير ،ص .39
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مختص بالفك��ر وال يمكن أن يوج��د إلاّ من��ه»1؛ بل إنّ هذه أش��هر دالالت
ّ
التدبير «ولفظة التدبير داللتها على ما بالقوّة أكثر وأش��هر» .2وبهذا التنبيه
يقصي ابن باجه من اعتباره فيما يتناوله في كتابه هذا التدبير الفعلي الذي
يقوم به أهل الصنائع والسياسيون في تسيير الشأن السياسي؛ فالتدبير الذي
كل قول ب��أنّ التدبير
يعط��ي
للمتوحد صفته فعل فكري ،ويس��قط م��ع ذلك ّ
ّ
تغييرية على طريقة الفالسفة.
مدفوع بنزعة تحريضيّة أو
ّ
الأ�صول التاريخ ّية للمفهوم
يتضح مفه��وم التدبير في االس��تعمال الباجوي على نح��و أفضل عندما
نربط��ه بمرجعيّتين أساس��يتين وهما الفلس��فة اإلغريقية والفلس��فة العربية
الس��ابقة عليه .ولئن كان المقصود باإلغريق أفالطون وأرسطو فإن المقصود
بالفلس��فة العربية ما تركه الفارابي3
مؤسس الفلس��فة السياسيّة اإلسالميّة.
ّ
يقره ابن باجه نفسه ،ومن المالحظ أنّ فالسفة اإلسالم الوسيطيين
وهو أمر ّ
ظل مختفيا إلى حدود القرن
كانوا يجهلون كتاب السياس���ة ألرس��طو؛ ألنّه ّ
الثالث عش��ر ميالدي ،وقد اس��تعاضوا عنه بمحاورات أفالطون في السياسة
مثل النواميس والجمهورية.4
الدالة على اس��تفادة ابن باجه
ونجد في كتاب ال ّتدبير اإلش��ارة التالية ّ
من تاريخ الفلس��فة« 5فأما تدبير المدن فقد بيّن أمره فالطن في السياسة
المدنية» والمقصود أساس��ا ه��و كتاب الجمهورية الذي قام ابن رش��د بعد
موت ابن باج��ه بتلخيص��ه والتعليق علي��ه .6وكت��ب أيضاً في الب��اب األول
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

نفسـه ،ص .37
نفسـه ،ص .39
يذكر المؤرخون أن الفارابي كتب شرح األخالق ألرسطو وهو مفقود.
انظ��رMuhsin Mahdi, La Cité vertueuse d’Al-Farabi-La Fondation de la philosophie :
politique en Islam, trad. de l’anglais par Fr. Zabbal, éd. Albin Michel, Paris, 2000.

 5ـ التدبير ،ص .41
 6ـ ابن رش��د ،تلخيص السياس���ة ،نقله من اإلنكليزية إلى العربية حس��ن مجيد الربيعي وفاطمة
كاظم الذهبي ،بيروت ،دار الطليعة .1998
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نفسه» ...وقد تلخصت هذه األمور في كتاب نيقوماخيا» والمقصود هو كتاب
األخالق إلى نيقوماخوس 1الذي يحيل إليه مرارا في رسالة الوداع كذلك.
أما إحاالته على آثار الفارابي فليس��ت بالقليلة .ولفظ التدبير ورد لدى
مثال في كتاب السياسة المدنية؛ إذ بعد أن فرغ من تحديد سمات
الفارابي ً
الرئيس األول في عالقته بالسبب األول من جهة اتصال عقله بالعقل الفعال
يدبـرون
انتقل إلى تحديد وظيفة الرئيس في المدينة وكتب« :والناس الذين ّ
برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء ،فإن كانوا أمة
فتل��ك هي األمة الفاضلة ،وإن كانوا أناس��اً مجتمعين في مس��كن واحد كان
ذل��ك المس��كن الذي يجم��ع جميع من تح��ت هذه الرئاس��ة ه��و المدينة
الفاضلة» .2فالتدبير هنا مأخوذ بمعنى السياس��ة الفعليّة للمدينة الفاضلة،
3
يقدم
والتعقّل في المتن الفارابي هو من الكلم��ات القريبة من التدبير؛ إذ ّ
يدبر به أمر
له هذا التعريف «التعقل أنواع كثيرة :منها ما هو بالروية فيما ّ
يدبر به
المنزل��ي ،ومنها ما هو جودة
المنزل وهو التعقّل
الروية في أبلغ ما ّ
ّ
ّ
الروية فيما هو أفضل وأصلح
المدن ،وهو التعقّل المدني ،ومنها ما هو جودة
ّ
في بلوغ جودة المعاش ،وفي أن تنال الخيرات اإلنسية مثل اليسار والجاللة،
غنى في نيل الس��عادة ..والتعقّل هو الذي
خيرا وله
وغير ذلك بعد أن يكون ً
ً
عاقال».4
س��مي
ً
يس��ميه الجمهور العقل وهذه القوّة إذا كانت في اإلنس��ان ّ
فالتعقّل أنواع ولكن يختل��ف التدبير الذي يقصده ابن باجه عن األنواع التي
بالمتوحد وبأفعال الفكر.
ذكرها الفارابي بما أنّه يربطه
ّ
1ـ

2ـ
3ـ
4ـ

ومن المرجح أن ابن باجه اطلع على هذا الكتاب في ترجمة إسحاق بن حنين:
وقدم ل��ه الدكتور
انظ��ر أرس��طوطاليس ،األخالق ،ترجمة إس��حاق بن حنين ،حققه وش��رحه ّ
عبد
الرحم��ن بدوي ،وكال��ة المطبوع��ات ،الكويت ،الطبع��ة األولى  .1979س��نعتمد على هذه
ٰ
الترجمة في أغلب األحيان.
وق��دم له وعلّق عليه
الفارابي ،كتاب السياس���ة المدنية (الملقّب بمب��ادئ الموجودات) ،حقّقه
ّ
نجار ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،1964 ،ص .50
الدكتور فوزي متري ّ
نجار ،بيروت،
متري
فوزي
الدكتور
عليه،
ق
ل
وع
له
م
وق��د
حققه
منتزعة،
كتاب الفارابي ،فصول
ّ
ّ
ّ
دار المشرق .1986
الفارابي ،نفسـه ،ص .59
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اس��تنادا إلى ما كتب الفارابي
المتوحد
وإذا كان ابن باجه يكتب تدبير
ً
ّ
في الفلس��فة السياس��ية فإنّهما معاً يرجعان إلى أرسطو الذي ال ُيفهم معنى
التدبير عنده خارج تصوّره للحكمة.
الصناعات
ورد في كتاب األخالق إل���ى نيقوماخوس «كلمة حكمة ف��ي ّ
الصناعة
تنطبق ـ ف��ي رأينا ـ على أولئ��ك الذين يبلغ��ون ّ
قمة المهارة ف��ي ّ
نحاتاً بارعاً ،وعلى فولوقليتوس بوصفه صانع
الفنيةً ،
مثال على فرياس بوصفه ّ
إذا ال نعني بالحكمة ش��يئاً آخر غير البراعة في
األول ً
تماثيل ،وبهذا المعنى ّ
فنّ (صناعة) م��ا؛ لكننا نعتقد أيض��اً أنّ بعض الناس حكم��اء بصفة عامة،
جزئي معيّن ،وال حكماء «في ش��يء م��ا آخر» كما يقول
ال حكماء في ميدان
ّ
هوميروس»1؛ لذلك يكون بريكالس بالنس��بة إلى أرسطو ( 1140ب) فطناً أو
را أو حكيماً بالمعنى األول الذي يطلق أيضاً على النحات البارع ( 1141أ)
مدب ً
ّ
فرياس ّأما أنغس��اغور وطاليس فهما حكيمان بالمعنى الثاني للكلمة ( 1141أ)
بمدبر ابن باجه كما سيتبيّن الحقاً.
وهذا هو المعنى الذي يغلب ربطه ّ
ولئن كان اللفظ يعود إلى فلسفة أرسطو فإنّه قد استقاه في الحقيقة من
اللغ��ة اإلغريقية حي��ث يالحظ العارفون به��ا صعوبة ترجمة كلم��ة فرونزيس
( 2)Phronésisبكلمة واحدة؛ إذ من معانيها العقل واللوغوس والحكمة واالعتدال
ـ ويس��مى ف��ي التصنيف
والفطن��ة .وقد كان��ت تعني ف��ي المجتمع الهومري
ّ
التاريخي للفلسفة :عصر ما قبل سقراط ـ تمجيد قيم المحارب؛ أي قيم تفوّق
الفرد في أحد مجاالت الممارس��ة المدنية ،ففضيلة البطل أخيلوس تكمن في
كل منافسيه خالل األلعاب
قوّة ساقيه وخفتهما فهو أفضل مس��ابق لتفوّقه على ّ
مما وفّقه في
األولمبيّة آنذاكّ .أما أوليس فقد كان متفوّقا في ال ّذكاء والحيلة ّ
الطرواديين
قيادة قوم��ه اإلغريق ـ خالل حروب طروادة ـ إلى االنتص��ار على ّ
المحصنين داخل أس��وار مدينته��م ،ذلك م��ا ترويه لنا أوذيس��ا هومروس.
ّ
فالفضيلة خصلة يتص��ف بها الفرد في المجتمع الهوم��ري ،الفرد الذي ليس
 1ـ أرسطوطاليس ،نفسه 1141 ،أ ص .216
 2ـ وقد ترجمها الفيلسوف اللاّ تيني شيشرون من اإلغريقية إلى اللاّ تينيّة بكلمة .Prudentia
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س��وى ما يفعل ،وفعله هو الذي يجعله األقوى أو األسرع أو األدهى أو األفضل
تحكّما في غضبه وخوفه وفي بقيّة أهوائه .1وبما أنّ المفاهيم الفلس��فية مثلها
ذورا في اللسان
مثل الفالسفة الذين ينحتونها ال تنبت كالفطر؛ بل نجد لها ُب ً
يص��ح على موضوع اإليتيق��ا الذي ليس
الذي يكتب به الفيلس��وف .فإنّ هذا
ّ
اللغوية .والفاضل
مقطوعاً عن العادات والتقاليد التي تعبّر عنها االستعماالت
ّ
بوجه عام هو الذي يمتلك أفضل الخصال أي الفضيلة.
وقد ورث الفالس��فة السقراطيون هذا المعنى
� ّإن المفاهيم الفل�سفية
المت��داول للفضيل��ة ،وم��ن دون نفي��ه أو إهماله
مثلها مثل الفال�سفة
الذين ينحتونها ال تنبت
اجتهدوا في التركيز عل��ى فضائل دفع إلى تكوّنها
كالفطر؛ بل نجد لها
التحول الحاصل في المجتمع اإلغريقي من التّعويل
ُبذور ًا في الل�سان الذي
التام على المحارب��ة والقرصنة إلى االعتماد على
يكتب به الفيل�سوف
الفالحة والتجارة ،فم��ن فضائل البطولة والحرب
إلى الفضائ��ل القائمة على تهذيب النفس وصقلها
داخل المدين��ة وعلى العيش ألجل خي��ر المجموعة وس��عادتها .ذلك ما يجعل
التفوّق في القول والفكر والتأمل يكتسي صبغة خاصة .وهذا ما ّأدى إلى ظهور
التفلسف مجاال للتنافس والتفوّق أي مجا ًال للفضيلة .ومعلوم أنّ القدامى أحصوا
أ ُ َّمه��ات الفضائل في أربع ،وه��ي على التوال��ي :الفطنة (تتركب م��ن التيقّظ
والتحرز وحس��ن التدبير) وهي فضيلة العقل ،والش��جاعة وه��ي فضيلة القوّة
ّ
الغضبيّة ،والعفّة وهي فضيلة القوّة الش��هوانيّة ،والعدل وهو الفضيلة الجامعة
بين الفضائل األخرى الثالث وهي إرادية.
ما هو الميدان المخ�صو�ص الذي يتعلّق به التدبير؟
ذكر ابن باجه بأنّ أش��رف األم��ور التي يقال عليه��ا التدبير هي تدبير
المدن وتدبير المنزل وهو بذلك يتبع خطوات الفارابي (في الشاهد السابق
السياسة هي النّواة
مثال) والفكرة منقولة عن أرسطو .فالعائلة بحسب كتاب ّ
ً
1ـ

Alasdair Mac Intyre, Après la vertu, étude de théorie morale, trad Française, Paris, Puf 1997.
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وكل اجتماع عائليّا كان
التى تتكوّن منها المدين��ة وهذه األخيرة غاية األولى ّ
المتوحد ليس رئيس��ا وتدبيره ليس تدبير
مدبر .وبما أنّ
أو مدنيّا يقوم على ّ
ّ
المدينة كما أن��ه ال يقصد التدبير الخاص بالمنازل ف��إنّ تدبيره من جنس
حكم��ة طاليس وانكس��اغور أي الحكمة غير الجزئيّة أي غي��ر المتو ّقفة على
ش��يء ما مثل أصحاب الصنائع .وهذا م��ا يقصده ابن باج��ه من قوله عن
مختص بالفكر اإلنس��اني .وعلينا أال نس��هو ع��ن أنّ الحكمة
التدبير :إن��ه
ّ
النظرية وفق التصنيف األرسطي للعلوم.
المقصودة هنا هي العمليّة ال
ّ
منزلـة التدبير في ت�صنيف �أر�سطو للعلوم
يرى أرسطو أنّ «كل فكر ّإما أن يكون عملياً أو إنشائياً أو تنظيرياً»1؛ إذ
انطالقاً من دراسته لموضوع المعرفة ُيصنّف الرياضيات والفيزياء واللاّ هوت
ويعرف البويطيقا ( )poièsisبأنّها بحث في اإلنشاء
في عداد العلوم النظريةّ ،
خاصة في الش��عر والخطابةّ ،أم��ا العلوم العملية فهي
أو اإلبداع كما نجده ّ
تبحث في األخالق والسياسة.
يتمثّل الفرق بين الفعل (البراكس��يس) واإلب��داع (البويزيس) في أنّ
األول ينتم��ي إلى مج��ال العلم العملي ،ف��ي حين أن الثان��ي ينتمي إلى
ّ
زا
متمي
أو
الفاعل
خارج
ا
شيئ
ينتج
ال
ا
نشاط
ل
ث
يم
األول
اإلنتاجي،
النشاط
ً
ً
ّ
ّ ً
عنه؛ بل يرم��ي إلى غاية باطني��ة ومحايثة له؛ أما الف��ن فهو يرمي إلى
إنتاج عمل خارجي عن الفنان الصان��ع .وبدءًا ليس التدبير (الفرونزيس)
نظرياً؛ ألن موضوعه األشياء التي يمكن أن تكون على خالف ما هي
علماً
ّ
عليه ،وتتعلّق بالمستقبل؛ ألن ما انقضى ال يمكن أن يكون موضوع تدبير.
ويدرس العلم النظري األش��ياء الت��ي ال يمكن أن تك��ون بخالف ما هي
أحدا يس��تعمل
عليه؛ إذ يقول أرس��طو ف��ي الموضع نفس��ه« :وليس نجد
ً
الدائمة البقاء،
الروية [وهذه ترجمة ابن حنين للفظ التدبير] في األمور ّ
ّ
ي��روى أحد في
وال
متباينان.
هم��ا
أن
لع
والض
والقط��ر
العالم،
ف��ي
أعني
ّ ّ
ّ
1ـ
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الحركة إذا كانت تكون على حال واحدة بعينها كان ذلك من الضرورة أو
بالطبع أو بسبب ما آخر مثل عدم المطر وكثرته» ،1كما أنّ موضوع العلم
النظري بوصف��ه الهوتاً هو األزلي ال��ذي «ال يتكوّن وال يفس��د» .لذلك
فالعلم قابل للتعلم؛ ألنّ موضوعه يتص��ف بالضرورة ،في حين أن الفطنة
التأدب .وقيمة
والمصطلح األصلح لذلك هو تهذي��ب النفس أو
ّ
ال ُتتعلّمُ ،
نُصح الحكيم في هذا المجال واالقتداء بسير األفاضل أجدى للطالب من
المجرد ،والنصح واالقتداء غير كفيلي��ن بجعل المرء فطناً ما لم
التّأمل
ّ
ولما كان ال علم (نظري)
يكن ذا اس��تعداد لذلك وذا تجربة في الحياةّ .
إلاّ بالكَوْني فإنّ موضوع التدبير هو الجزئي (تحصيل الس��عادة الفردية)
ولذلك ال يكون علماً بل أدباً .لذل��ك فالتدبير يبقى مجال تجربة المفرد
التي ال يمكن أن يقوم بها فرد عوض آخر وال يمكن أن تس��قط على فرد
حر ُمكلف حين يقوم بها غيره.
ّ
ولما كانت الحياة الفاضلة في نظر أرس��طو غاية ،والش��هوة تستهدف
ّ
هذه الغاية فهو يس��تنتج «أنّ االختيار التفضيلي هو عقل ُم ْش ٍ
��ته ،أو ش��هوة
عاقلة ،والمبدأ الذي هو على هذا الش��كل هو إنس��ان» ،2وعلى هذا األساس
المتوحد في تصوّر ابن باجه يدفعه نزوعه إلى الس��عادة الخلقية كغاية
فإنّ
ّ
والتدبير هو وسيلته إلى ذلك.3
يتنزل تعريف أرس��طو للفضيلة بأنّها وس��ط بين
وفي هذا الس��ياق ّ
رذيلتين ،وهو تعريف أخذه عنه الوسيطيون جميعاً .نجد في بداية المقالة
السادس��ة« :فليكن تعريف العدل وس��ائر الفضائل األخالقية على النحو
الذي بيّنّ��اه ،وما دمنا قد قلنا في ما س��بق :إنه ينبغ��ي علينا أن نختار
 1ـ أرسطوطاليس ،األخالق 1111 ،ب.40 ،
 2ـ نفسـه 1139 ،ب.
 3ـ ويشترط التّدبير الصائب لدى ابن باجه اطالع الفيلسوف على المعارف الطبيعية واإللهية ويبدو
ذلك في نهاي��ة المطاف في ّاتص��ال العقل اإلنس��اني بالعقل اإللهي الذي ه��و الوجود الثابت
ويحت��ل الجزء األكبر من الكتاب
كل القول المتعلّق بالصور الروحانية
ّ
بالفعل .ومن هنا يلح��ق ّ
المتوحد.
وهو تابع لعلم النفس التابع بدوره إلى العلم الطبيعي وهو توطئة لتدبير
ّ
9
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الحد األوس��ط يطابق ما
الحد األوس��ط ،ال اإلف��راط وال التفريط ،وأنّ
ّ
ّ
تقرره القاعدة المستقيمة.1»...
التعقّل أو الفطنة أو التدبير هو قبل كل شيء استعداد في النفس أي نوع
من الميل نحو الفعل المهتدي بالقاعدة ،وينطلق أرسطو من المعنى المتداول
في لغته من��ذ العصر الهومري لكلم��ة فرونم��وس ( )Phronimosأو الفطن /
المدبر وتبريره لذلك أن معنى الفضيلة ليس مس��تقلاّ عن وجود
المتعقّل /
ّ
من يلقّبهم اإلغريق بالعقالء أو الفطنين؛ أي القادرين على التدبير.
الفطنة هي قبل كل شيء اس���تعداد نفسي ،وال يفهم لها معنى بمعزل
عن التجربة الحيّة المتعيّنة في الفرد المتّصف بها؛ لذلك ال ُيع ّـدها أرسطو
ويوضحه تصنيف أرس��طو
يؤكده ابن باجه،
علم��اً أو فنّاً/صناعة ،وهذا م��ا ّ
ّ
للعلوم .إنها فضيلة عملية ميدانها الفعل اإلنس��اني ال المس��لّط على الطبيعة
(النظرية) أو األش��ياء (الصناع��ات)؛ بل المتعلّق بتهذي��ب النفس ،وما ربط
ّ
أرس��طو لها بقاعدة الوس��طيّة إلاّ لغاية تمييزها عن بقية الفضائل األخرى.
متجس��دة في الرجل الفطن الذي يكون مرجعاً حيّاً لمن يريد
تجد القاعدة
ّ
أن يستدلّ على إمكان تحقّق الفضيلة في سلوك الحكماء ،ومن ثمة يمكن أن
تجسدها بالقدوة
يتّخذ قدوة ،وتكون الفضائل بهذا
المعنى استعدادات يمكن ّ
الصورية ال تكفي.2
الحسنة؛ ألنّ القاعدة
ّ
التدبي��ر فطنة تقوم على ملكة حك��م الفرد ،وينبّهنا اب��ن باجه إلى أنّ
بالصواب أو الخطأ ،ويكتفي باإلشارة إلى أنّ هذا األمر بيّن
التّدبير قد يكون ّ
السياس��ة المدنية ،والمسألة معروفة منذ أرسطو،
في ما كتبه أفالطون عن ّ
ش��ك أنه يقصد من ذلك أنّ التّدبير قد يحصل في مختلف أنواع المدن
وال
ّ
 1ـ أرسطوطالس ،نفسـه 1138 ،ب .ص .207
 2ـ على عكس هذا يبني كانط نس��قه األخالقي؛ ألنّه ينفي مشروعية تأس��يس الواجب الخلقي على
مجرد مهارة في اختيار الوسائل التي
التجربة الحس��ية .والفطنة األرس��طية في نظر كانط هي ّ
تقودنا إل��ى خير وجودنا .والواج��ب الخلقي هو قان��ون يصوغه العقل قبلي��ا .يفصل كانط بين
الفرونزيس (بعد أن يعتبره من قبيل األوامر الش��رطيّة) واألمر القطعي ليفصل في الوقت نفسه
بين األخالق والقوانين .انظر كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق.
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والصواب والخطأ يقاس بمدى مطابقة فعل التدبير
الفاضلة وغير الفاضل��ةّ .
للفضيلة بوصفها الغاي��ة األخالقية الحقيقيّة؛ فصواب التدبير ال يقاس بمدى
نجاح القائم به في تحقيق هدف ارتس��مه لنفسه من قبيل تحصيل الثراء أو
الغلبة أو الش��هرة وهي غايات نجد لها أش��خاصاً بارعين في تحقيقها كما
نجد أش��خاصاً ناجحين في التدبير القائم على المك��ر والدهاء والمخادعة
مثال ،كما قد يفش��ل الم��رء الخيّر عندما
لإليقاع باآلخرين أو اس��تعمالهم ً
الحظ أو
ال يعرف ترتيب األفعال لبلوغ الغاية الطيّب��ة ،أو عندما ال ُيحالفه
ّ
ال يعرف تحيّن الفرص وه��ذا داخل في جودة الترتيب .قد يكون التّدبير إذا
خاطئا أو فيما هو خاطئ كما قد يكون صائباً أو فيما هو صائبّ .أما التدبير
الذي يقصده ابن باجه فهو ال��ذي يتحالف فيه نجاح ترتيب األفعال مع بلوغ
الفضيل��ة األخالقيّة فالغاية ليس��ت موضوع تدبير ،التدبير يتعلق بالوس��ائل
المؤدية إلى الغاية الطيبة.
ّ
التدبير ،اهلل ،االختيار
ينبّه ابن باجه قارئه إلى أن التدبير من األلفاظ المش��ككة في استعمال
«فأما تدبير اإلله
العامة وذلك عندما يطلقونه على فعل اهلل وفعل اإلنسانّ ،
للعالم فإنما هو تدبير بوجه آخر بعيد النس��بة عن أقرب المعاني تشبّهاً به،
وهذا ه��و التدبير المطلق وهو أش��رفها؛ ألن��ه إنما قيل له :تدبير؛ للش��به
المظنون بينه وبين إيج��اد اإلله تعالى العالم ،1ومعلوم أن من أس��ماء اهلل
نعد اب��ن باجه قد دخل في ب��اب التأويل،
لدى المس��لمين
المدب��ر ،ولهذا ّ
ّ
وتنزيه الذات اإللهية من كل نزعة تش��بيهيّة باإلنس��ان .وعلى هذا األساس
يعدون إطالق اللفظ في الوقت نفسه على فعل اهلل وفعل
يذكر بأنّ الفالسفة ّ
اإلنسان من قبيل االش��تراك المحض؛ ألنّ التدبير اإللهي فعل مطلق (إيجاد
أب��دا؛ ّأما التدبير اإلنس��اني فه��و قابل للخطأ
العال��م) وغير قاب��ل للخطإ
ً
والصواب .ويتفق هذا المعنى للتدبير كفعل يخص اإلنس��ان مع ما ورد لدى
ضد
«أما التدبير فعلى ّ
أرس��طو في الكتاب الس��ادس من إيثيقا نيقوماخوس ّ
 1ـ التدبير ،ص .38
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ذلك ال ينطبق إلاّ على األشياء اإلنسانية المحضة ،والتي فيها تكون المعادلة
ممكن��ة لدى العقل اإلنس��اني؛ ألنّ الموضوع األصلي للتدبي��ر إنما ـ هو كما
أبدا ال يعادل في األشياء التي
يظهر ـ إحسان المعادلة بين األش��ياء؛ ولكنه ً
ال يمكن أن تكون خالفاً لما هي كائنة وال في األشياء التي ليس فيها غرض
خيرا يمكن أن يكون موضوعاً لفاعليتنا»1؛ لذا يمكن
معيّن يرمى إليه ،أعني ً
القول ب��أنّ التدبير الذي يقص��ده ابن باجه يتعلق بما هو
إنس��اني ،ويحتمل
ّ
الصواب والخطأ.
فعال فكرياً (فعل تعقّل) فإنّ��ه قائم على اختيار؛ يقول
وإذا كان التدبي��ر ً
روي��ة» ،2وتقتضي الحكمة
ابن باجه« :وأعني باالختي��ار اإلرادة الكائنة عن ّ
المدبر الفضيلة األخالقية ،وه��ي الغاية المقصودة .لهذا
العمليّة أن يخت��ار
ّ
يهتم ابن باجه بتصنيف أنواع التّدبير بقدر اهتمامه بالحديث عن
الس��بب ال ّ
ّ
الصادق .ويقتفي ابن باجه أثر الفارابي في كتاب تحصيل الس���عادة
دبير
التّ
ّ
السعادة غاية الحياة الفكرية
وأرس��طو في السياسات وفي األخالق باعتباره ّ
السياس��ة واإليتيقا التي
تتضمنها .ويقول أرسطو :إنّ
ّ
للحكيم ،كما أنّها غاية ّ
الس��عادة غاية له؛ بل يذهب أبعد من
كل فرد في المدينة العادلة يجعل من ّ
ولم��ا كان الخير
هذا؛ إذ يرى البحث عنها س��بب نش��وء الدول وتنوّعها»ّ ،
كامال لها،
األسمى هو الس��عادة ،وكانت السعادة فعل الفضيلة ،واس��تعماالً
ً
وإذ يح��دث عن ذلك أن البع��ض يس��تطيع التمتّع به��ا ،وأن البعض اآلخر
يستطيع بعض الش��يء ،أو ال يس��تطيعه البتّة ،اتضح أن هذا هو السبب في
كل من الطوائف
الدول ،واختالف صنوف السياسات الكثيرة؛ ألن ًاّ
تعدد أنواع ّ
توسل بوس��ائل مختلفة ،ونهج نهجاً خاصاً لتعقّب السعادة ،ومن
البشرية قد
ّ
ثم فقد استنبط وجوهاً معاشية متباينة ،وسياسات متغايرة».3
ّ
 1ـ أرس��طو ،علم األخالق إلى نيقوماخوس ،ترجمة أحمد لطفي الس��يد ،الهيئة المصرية العامة
للنشر ،1924 ،الباب الخامس ،الفقرة  ،9ص .132
 2ـ التدبير ،ص .50
 3ـ أرس��طو ،في السياسة ،ترجمة األب أوغطينس برباره البولسي ،الطبعة الثانية ،اللجنة اللبنانية
لترجمة الروائع ،بيروت  ،1980الفصل الس��ابع 1328 ،أ ـ ب ( )41 - 37وهذه خاصية مش��تركة =
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المتوحـد
ّ
المتوحد؛
تقصينا السابق لمفهوم التدبير يساعدنا على تحديد معنى
ّ
إن ّ
المتوحد؛ أي الفرد الذي أحجم
فالتّدبير الذي يقصده ابن باجه هو تدبي��ر
ّ
يتدبر أمره في وحدته .لكن يبدو
عن معاشرة الناس معاش��رة طبيعيّةّ ،
وظل ّ
التوحد تنفي عن فيلس��وف ابن باجه طبيعة اإلنس��ان المدنية التي
أنّ صفة
ّ
السياسية منذ اإلغريق؛ فاإلنسان مدني بطبعه
تمثّل إحدى مس��لّمات الفلسفة ّ
المتوحد يصبح بفعله هذا «ال مدنياً».
سياسي؛ لكن الحكيم
أو هو حيوان
ّ
ّ
بتقص��ي المعنى اللّغوي
ولكن علينا البدء
يقول �أر�سطوّ �« :إن كل فرد
ّ
«المتوحد
في المدينة العادلة يجعل
للتوحد؛ إذ جاء في لسان العرب أنّ
ّ
ّ
ال�سعادة غاية له؛ بل
من
العش��رة».
إلى
رد
يط
وح��ده
يبقى
ال��ذي
هو
ّ
ّ
يذهب �أبعد من هذا؛ �إذ
وحد نتيجة
اس��تنادا إلى هذا التعريف يبدو التّ ّ
يرى البحث عنها �سبب
امت��دادا للتدبير،
مت��رو ،ويكون بذلك
اختيار
ً
ّ
ن�شوء الدول وتن ّوعها»
المتوح��د البالغ
لكنّ العش��رة التى يطلبه��ا
ّ
بالتدبير مرتبة الحكيم بحس��ب ابن باجه هي
وأتمها ،وه��ي ال تتحقّق إلاّ في المدين��ة الكاملة أو
أكمل أنواع العش��رة ّ
الفاضلة.
للتوحد يصدق على مقصود ابن باجه
عاماً
كما نجد للفارابي تعريفاً ّ
ّ
«إن أحد معاني الوح��دة هو الوجود الخاص الذي ب��ه ينحاز كل موجود
عما س��واه ،وهي التي بها يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود
ّ
يخص��ه ،وه��ذا المعنى من معاني��ه يس��اوق الموجود»1؛
الذي
الوج��ود
ّ
عمن س��واه من أهل المدينة الذين ال يرقون
بوجوده
فالمتوحد قد انحاز
ّ
ّ
إلى مرتبة الفضيلة.
= في الفلسفات القديمة والوسيطة وهي تفسير اختالف المدن وتنوعها باختالف النفوس وتنوّعها،
عضوي للمدينة وسيش��هد العصر الحديث نش��أة براديقم ميكانيكي
وهو يدخ��ل في إطار تصور
ّ
للمدينة ،فتصبح بمثابة اآللة المصطنعة .النظرة األولى تنبع من رؤية إحيائيّةّ ،أما الثانية فهي
متأثّرة بنجاح علم الميكانيكا.
 1ـ الفارابي ،كتاب السياسة المدنية ،مذكور ص .45
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النابت َ
وقلْب المعنـى
للمتوحد ه��و النّابت ،ومعل��وم أنّ ابن باجه يعرف اس��تعمال
والم��رادف
ّ
الفارابي لهذه الكلمة؛ ولكنّه يس��تعملها بضرب من قل��ب المعنى .وردت كلمة
النوابت لدى الفارابي في معرض حديثه عن االجتماعات المدنيّة« :إن النوابت
والشوك النابت في ما بين
في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة ّ
الزرع أو سائر الحشائش غير النافعة والضارة بالزرع أو الغرس» ،1وال يمكن
المعيارية ،وهي
فهم مقصد الفارابي من النواب��ت إلاّ عندما ننتبه إلى نظرته
ّ
خاصية الفلس��فة السياس��ية منذ اإلغري��ق ،وتقتضي االنطالق م��ن المدينة
الفاضلة (النموذج أو المثال) التي يمثّل وجود النوابت فيها إيذاناً بانحاللها.
ويقوم الفاراب��ي بإحصاء أصنافهم وهي كثيرة فمنهم متقنّصو الس��عادة ،وهم
حرفون وهم
والم ّ
«المتمس��كون باألفعال التي ُتنال بها ّ
ّ
السعادة» غير الفاضلةُ ،
فيتأولها على ما
وصاياه،
ف��ي
وأقاويله
ة
الس��ن
واضع
ألفاظ
إلى
يعمد
«صنف
ّ
ّ
ُيوافق هواه» المتعارض مع العقل ،والمارق��ون وهم «صنف قصور فهمه يجعل
فيضل وال يش��عر» ،وغير القانعين
األول،
ّ
أفعاله خارجة عن مقصد الرئي��س ّ
والمزيفة وهم صنف
«بما تخيّل��وا فيتدرّجون في االسترش��اد وطلب الح��قّ»،
ّ
زيفون ما يتخيّلونه ...طلباً للغلبة أو أغراض جاهليّة ،وغايتهم تبرير ميلهم»،
«ي ّ
ُ
ومنهم أيضاً القاصرون في التّخيّل المس��يئون للفه��م دون وجود موضع عناد،
المتألّمون
والمك ّذبون
ّ
المتعم��دون لمن يقول :إنّه أدرك الحقيق��ة ،والجاهلون ُ
ُ
لكل
ظهر
ما
هو
«الحق
بأن
ن
الظ
وأه��ل
بها،
ون
ذ
والمتأ
وحيرتهم
جهلهم
من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فيتوهمون بأنّ الغايات هي التي يختارونها هم ويؤثرونها.
واحد»،
ّ
كل هذه األصناف م��ن النوابت ال َي ْح ُص ُل في نظ��ر الفارابي من آرائهم
ّ
أصال ،وال َج ْم ٌع من الجمهور عظيم ،فهم دوماً مغمورون في جملة أهل
مدينة
ً
وجه الفارابي نصيحته
المدينة ،ورغم ذلك فهم خطر عل��ى المدينة؛ لذلك ُي ّ
التالية إلى رئيس المدينة الفاضلة «فمن أجل ذلك واجب على رئيس المدينة
خاصة
الفاضلة تتبّع النابتة وإش��غالهم ،وعالج ّ
كل صنف منه��م بما ُيصلحه ّ
 1ـ نفسـه ،ص .87
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ّإما بإخراج من المدينة أو بعقوبة أو بحبس أو بتصريف في بعض األعمال وإن
لم يسعوا له» .1والعالج الذي اقترحه الفارابي على الرئيس وأورده في شكل
يؤكد ذلك أنّ الفارابي ُينهي كتاب
شدة خطرهم ،وما ّ
سلّم عقوبات دليل على ّ
السياسة المدنيّة بطرح هذا الموضوع ومعالجته ،وهذا ما يدفعنا إلى التفكير
في مس��ألة أساس��يّة ،وهي أنّ نظام المدينة الفاضلة ال يسمح باإلقامة فيها
لمن تحمل آراؤهم حول غايات الحياة سمات التنوّع والشذوذ وهذا أمر آخر.
يهمنا هنا عل��ى نحو خاص هو العكس الذي أج��راه ابن باجه على
ولكن ما ّ
«فأم��ا من وقع على رأي صادق ل��م يكن في تلك
مفه��وم النوابت؛ إذ كتبّ :
يس��مون النوابت ،ونقل إليهم
المدينة أو كان فيها نقيضه هو المعتقد فإنّهم
ّ
2
الزرع» .
هذا االسم من العشب النّابت من تلقاء نفسه بين ّ
فالنّابت في تصوّر الفارابي هو الش��اذ في المدين��ة الفاضلة وهذا هو
النابت الس��يئ .والنابت هو الش��اذ ف��ي المدينة غير الفاضل��ة ،وهذا هو
الفيلس��وف كما يصوّره ابن باجه الذي ما من
ش��ك في أنّه ُم ّطلع على هذا
ّ
التعريف .ولئ��ن كان أمر اخت�لاف تصوّر اب��ن باجه عن تص��وّر الفارابي
قدم تعريفه والتزم به في
ال يتعلّق بإس��اءة فهم وال بتحريف؛ ألن ابن باجه ّ
كل ثنايا التحليل ،وذلك ما فعل الفارابي قبله ،وكأنّ األمر شبيه بالتعريف
ّ
الذي يقوم علي��ه البرهان في الرياضيات؛ إذ التّعريف��ات ّأوليات ال يبرهن
عليها ،وإنّما يبرهن بها .ولكن تساؤلنا حول هذا االختالف بين الفيلسوفين
المتوحد إلى ذلك القل��ب للمعنى،
يتعلّق بدافع صاحب تدبير
والمرجح أنّ
ّ
ّ
التمش��يين :انطلق الفاراب��ي مثلما درج على
يفس��ر االختالف بين
ّ
المنطلق ّ
السياس��ة من نظرة معياري��ة تنطلق من المدين��ة الفاضلة
ذلك فالس��فة ّ
أهم أسبابه وجود النوابت السيّئينّ ،أما ابن باجه
ّ
وشخص فسادها الذي من ّ
فق��د انطلق من نظرة واقعيّة ـ تس��لّم باألس��س التي أرس��اها الفارابي في
يبررها الس��ياق االجتماعي
الفلس��فة السياسيّة الناطقة باللس��ان العربي ـ ّ
والسياس��ي الذي وجد فيه موضوعها مشكل النّوابت الذي أنهى به الفارابي
 1ـ نفسـه ،ص .106
 2ـ التدبير ،ص .45
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الش��واذ لم يبقوا قلّة؛ بل أصبحوا الكثرة في المدينة التي
كتابه ،ورأى أن ّ
ثمة أصبح الش��واذ فيه��ا ـ بحكم قلّة
أصبح��ت بدورها غير فاضل��ة ،ومن ّ
العدد ـ نوابت؛ لكن بالمعنى الموجب للكلمة.
متوحد ابن باجه هو ش��اذ في المدينة غير الفاضلة ووجوده عالمة
إذا
ً
ّ
تأملت في تشبيهه بالعشب النّابت من
على عدم كمال االجتماع المدني .ولو
َ
األقل في النقطتين التاليتين:
تلقاء نفسه بين الزرع لتبيّنت بالغته على
ّ
 1ـ أنّه ش��ذوذ مقارنة ببقية األفراد الذين ينبت��ون بفعل أفراد المجتمع
المتوحد مع صورة النب��ي النّابت في مجتمع
غير الفاضل ،وتتقاطع ص��ورة
ّ
نبي؟ يبدو األمر
فاس��د (أو ّأمة ضالّة) .ولكن هل يعني ذلك أنّ الفيلس��وف ّ
غير ذلك؛ ألنّ الفيلس��وف «نابت من تلقاء نفسه» في حين أنّ النبي مبعوث
م��ن تلقاء قوّة علي��ا ،وهذا االختالف نفس��ه قائ��م بين التجربة الفلس��فية
الصوفيون
والتجربة الصوفية؛ فالفلسفة طلب ذاتي للمعقول ،في حين ّ
يدعي ّ
بمجرد االس��تعداد لتلقّي اإللهامات واإلش��راقات
أنّهم يحصلون على غايتهم
ّ
التقليدية بين الفلسفة
الروحانية ،وفي هذا االختالف يكمن جوهر الخصومة
ّ
ّ
1
والتصوّف  .وبه��ذا المعنى تكون الفلس��فة طلباً ذاتياً لالس��تكمال بإخضاع
النفس لس��لطة العقل أو بجعل الش��هوة في خدمته .وتقتضي نظرية الفيض
التي يقول بها ابن باجه عقب الفارابي ّاتصال العقل اإلنساني وقد بلغ درجة
يتحدث عنه ابن باجه
الفعال .ويختلف االتصال كما ّ
العقل المس��تفاد بالعقل ّ
 1ـ كتب ابن باجه في رس��ـالة الوداع« :وقد وصل إلينا كتاب الرجل المعروف بأبي حامد الغزالي،
أمورا إلهية ،والت ّذ
وسماه «المنقذ» ،وصف فيه طرفاً من سيرته وذكر أنه ش��اهد عند اعتزاله
ً
ّ
التذاذا عظيماً ،ومما قاله« :فكان ما كان مما لس��ت أذكره» .وهذه كلها ظنون وأشياء يقيمها
ً
األولي،
مثاالت الح ّق .وهذا الرجل يبين من أمره أنه ل��م ينتقل عن هذا الصنف وال عن مآله ّ
وأنه غال��ط أو مغالط بخياالت الح��قّ .فإنه يبين ذلك م��ن أنه يجعل الغاية [وهي] مش��اهدة
العقلي ـ زعم ـ وااللتذاذ بما يراه اإلنسان في ذلك العالم من العجائب ،ويضرب لذلك
العالم
ّ
مثاالً بالمدن الكبار ،وأن اإلنسان يلت ّذ بالوصول إليها ومشاهدة أحوالها وأحوال أجزائها ،فكيف
بالعالم العقلي؟ وأنّ نس��بة مش��اهدة ذلك العالم إلى ل ّذة مش��اهدة أهل المدن الكبار كنسبة
مما يفهم ب��ه أنّ الغاية القصوى من
ذلك العالم إلى أهل المدن الكبار إلى س��ائر ما يقولهّ ،
علم الحقّ االلتذاذ» رسائل ابن باجه اإلله ّية ،ص .121
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كتتويج للتجربة الفلس��فية عن االتصال كما يتحقّق في النبوّة والتصوّف في
أنّ األول إنساني معقول في حين أنّ الثّاني إعجازي إلهي.
الزرع
الشبه بين الفيلسوف والعشب النابت من تلقاء نفسه بين ّ
 2ـ ووجه ّ
هو أنّ التدبير فعل يقوم به صاحبه ليكس��ر قيود الع��ادة؛ لذا ال يمكن إدراج
الفلس��فة ضمن مجاالت فقدان اإلرادة واس��تالب االختيار رغم أنّ الفيلسوف
التوحد ،ونبات هذا العشب تلقائيا يجعل التّدبير وسيلة القوّة
مجبرا على
يبدو
ً
ّ
الخاصة ،فالفعل اإلنساني يتميّز
لتتحرر وتحقّق س��عادتها
النّاطقة في النّفس
ّ
ّ
والروية والغايات
يختص باالختيار
عن الفعل الجمادي والفعل الحيواني بكونه
ّ
ّ
1
تتحدد إلاّ في��ه  .ومن الضروري اإلش��ارة إلى أنّ التدبير لي��س علماً؛ ألنّ
ال ّ
موضوعه هو الطارئ والمتقلّب ،وهو الفعل القائم على االختيار ،إنّه فعل تعقّل
يقوم به الفيلس��وف كي يحقّق غاي��ة ذاتية ووقتية ،أي س��عادته هو كفرد في
السعادات غير الفاضلة.
مدينة انزلق أفرادها في البحث عن ّ
المتوحـد ال�سيا�س ّية
طبيـعة
ّ
أكد
إذا كان ه��ذا هو
المتوحد فهل يفقد طبيعته كحيوان سياس��ي؟ لقد ّ
ّ
أرس��طو منذ القديم «أنّ الدولة من األمور الطبيعيّة ،وأنّ اإلنسان من طبعه
مدني ،وإن لم يكن مدنيّاً ،ال اتفاقاً ولكن بالطبع ،اعتبر أس��مى من
حيوان
ّ
قرعه هومروس إذ قال
سافال،
رجال
البش��ر أو ُع ّد
ً
ً
ش��أن ذلك اللّئيم الذي ّ
مش��رد» .2هذا الموقف األرس��طي تبنّاه فيلس��وفنا،
متوحش جان
عنه« :إنّه
ّ
ّ
ش��ر كلّه؛ لكنّ هذا
المدني أنّ االعتزال ّ
وعبّر عنه كما يلي« :تبيّن في العلم ّ 3
توحد الفيلسوف بحسب ابن
إنّما هو بالذاتّ ،
وأما بالعرض فخير»  .ال يبدو ّ
باجه نفياً للطبيعة البش��رية؛ بل هو أمر عارض وض��روري كتناول المريض
الدواء أو شرب المس��لم للخمر اتقاء الموت عطشاً .ومن المالحظ أنّ وعي
ابن باجه بهذا المش��كل دفعه إلى اإلش��ارة في الفصل الخامس عش��ر من
 1ـ انظر الباب الثاني من التدبير.
 2ـ أرسطو ،في السياسة ،مذكور 1253 ،آ (.)6 - 3
 3ـ التدبير ،ص .91
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المتوحد أال يصحب إال أهل العلوم وإن عدموا في
التّدبير إلى أنه من واجب
ّ
السير فعليه «أن يعتزل عن النّاس جملة ما أمكنه فال يالبسهم إال
سيرة من ّ
الضرورة».
الضرورية ،أو بقدر ّ
في األمور ّ
المتوحد تتعيّن ف��ي تواصله م��ع أهل الفكر ف��ي عصره وما
فحكم��ة
ّ
يتوحد ألنّ
انعزاله التّ��ام إلاّ اختيار ضروري س��ببه انع��دام أهل الفك��رّ .
االجتماع القائم في المدينة لم يبلغ الكمال ،وعندما تكون المدينة مسرحاً
للحوادث والمصادفات وأفعال الناس التي يمكن دوماً أن تكون على غير ما
ولـما تكون هذه
العائلي أو
بالتجمع
هي عليه ،س��واءً تعلّق األمر
المدينيّ .
ّ
ّ
ّ
التوحد عمليّة
غير موافقة لما يقتضيه العقل لتحقيق الع��دل والخير يكون
ّ
إنقاذ للنفس من الهالك النّاجم ع��ن ذلك االجتماع غير الفاضل هذا من
جهة الحياة العمليّةُ ،وبدهم عن تحصيل العلم وهذا من جهة حياة الروح؛
وتوحده يجعله
يتدبر نظرياً إمكان أفضل عشرة
يتوحد الفيلس��وف لكي ّ
ّ
إذ ّ
غريباً بفكره ع��ن أغلب أفراد ّأمت��ه .وتظهر غربة الفيلس��وف في انعزاله
الروحية الفردية التى حرم منها
السعادة ّ
بروحه عن المجموعة لكي يحقّق ّ
المتوحد
الباقون نتيجة انغماس��هم في االجتماع غير الفاضل .ولكن انعزال
ّ
عن أفراد المدينة ال ينفي تواصله معهم في م��ا هو ضروري للحياة .لهذا
التوحد بالمعن��ى الدقيق انعزا ًال جس��دياً ع��ن المجموعة؛ بل هو
ال يك��ون
ّ
مترو لكي ينقذ الفيلسوف ما يقدر على إنقاذه أال وهي نفسه.
ّاتخاذ موقف ّ
ولعل هذا ما قصده ابن رشد في تلخيص السياسة عندما كتب «والسبب...
ّ
[وراء عدم حص��ول الجمهور في زمانه على ّأية فائدة من وجود الفالس��فة
يدعون
بينهم والذين هم فالس��فة بحقّ] هو وجود الفالس��فة الزور الذين ّ
الفلس��فة ويتظاهرون بها ،وإن كان ينقصهم خصال الفيلسوف الحقّ .ذلك
أنّ الفيلس��وف الحقّ نادر الوجود .وحتّى إن وجد مثل��ه ،فإنه من الصعوبة
بمكان أن يراع��ى علمه حقّ رعايت��ه أي الفلس��فة الحقّة[...إلى أن يقول]:
وعندما يحدث عرضاً أن يقوم فيلس��وف في هذه المدن ،فإنه يكون بمثابة
إنس��ان وس��ط الوحوش الضارية .وهو بالطب��ع غير ملزم بأن يش��اركهم
وحش��يتهم ،وإن كان ي��رى أنه غير قادر عل��ى مواجه��ة كل الوحوش التي
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التوحد مع نفس��ه ،وعندها لن ينال الكمال
تعترضه؛ ولهذا فإنه يلجأ إلى
ّ
األسمى الذي ال يجده إلاّ في المدينة الفاضلة».1
يتحرر
ع��د التّدبير
ُي ّ
والتوح��د صفتين متالزمتي��ن للفيلس��وف؛ فبالتدبير ّ
ّ
الفيلسوف من االنغماس الكلي في الحياة المدنية التى يجد نفسه فيها طبيعيا
ليرسم طريقه نحو غاية غير موجودة في هذا الوجود الذي لم يختره .بالفكر
روي يقطع طريقه نحو س��عادة أخالقية؛ ولكن
والتّ
ّ
المتوحد �أال
واجب
من
ّ
توحده
هذه السعادة تكون ذاتية ويشهد على ذلك ّ
ي�صحب �إال �أهل العلوم
الش��ذوذ أو االنبتات أو الغربة.
و�إن عدموا في �سيرة من
الذي يتّخذ مظهر ّ
هذه الصورة للفيلس��وف نجد مثيلتها في السجين
ال�سير فعليه «�أن يعتزل
ّ
العائ��د إل��ى الكهف ف��ي الفص��ل الس��ابع من عن ال ّنا�س جملة ما �أمكنه
فال يالب�سهم �إال في
يلم��ح عبرها إلى نهاية
جمهور ّية أفالطون الذي ّ
ال�ضرورية� ،أو
الأمور ّ
س��قراط وفي فش��ل حي (بن يقظان) ف��ي هداية
ال�ضرورة»
بقدر ّ
النّ��اس إل��ى الحقيقة ،فش��له ال��ذي أرجعه إلى
عزلته السابقة في موطنه األصلي وبغربة جديدة.
وتوجد هذه الصورة أيضاً في تجربة الغزالي الصوفية التي رفعته في اعتقاده
لما أصبح من زمرة العارفين باهلل ومن أوليائه المخلصين
فوق عموم الناسّ ،
التقليدية بين
الصوفيّة لغير أهلها .ورغم الخصومة
ّ
ليلتزم بعدم إفشاء حقيقته ّ
الفلس��فة والتّصوف (الغزال��ي  /ابن باجه وابن رش��د) فإنّ ابن رش��د يصوّر
را احتفظ لنفس��ه بالحقيقة البرهانية ،ويض��ن بها على غير
الفيلس��وف مفكّ ً
أهلها ،ويكتفي ُبمخاطب��ة النّاس بما يفهمون .هذا هو المخرج الذي وجده ابن
رش��ـد من فوضى الخصومات التي كان الفقه��اء والمتكلّمون طرفاً فيها ،وهم
الفالسفة الزور ،وكانوا الخطر على مقام الفلسفة في فضاء ملّي.
يوتوبيا مدينـة الخير وال�سعادة
إنّ التّوحد فعل مالزم للفيلسوف رغم تضاربه مع مدنيته الثّابتة ،ويكون
جراء وجود الفيلس��وف ف��ي اجتماع ناقص؛ ولك��نّ التدبير
ً
فعال اضطرارياً ّ
 1ـ ابن رشد ،تلخيص السياسة ص .146
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الس��عادة؛ إلاّ أنّها س��عادة فردية يطلبها
يجعله ً
فعال اختيارياً لغاية تحصيل ّ
الفيلس��وف في غياب المدينة الفاضل��ة التي يكون فيها كل األفراد س��عداء
أمرا ممكناً وفي متناوله ،وتبقى المدينة
بالفعل ،وتبدو سعادة
المدبر المفرد ً
ّ
فعال متجهاً نحو المستقبل ،وواعد
الفاضلة يوتوبيا الفيلسوف ،ويبقى التّدبير ً
ب��أنّ مدينة الخير غير مس��تحيلة ،ويبق��ى النابت نبض الحي��اة المعلن عن
إمكان تحقق الحلم .ل��ذا تتغيّر منزلة التّدبير والتّوحد مع تحقّق الكمال في
االجتماع .يقول ابن باجه« :يسقط هذا الذي نقوله متى كانت المدينة كاملة
المدبر تحقيق
وتس��قط منفعة هذا القول» .1ويعني ذلك أنّ جدوى ما يقوله
ّ
ش��ر ًا،
وحد ّ
المدين��ة الفاضلة ،وعندما تصبح ه��ذه المدينة واقعاً يصبح التّ ّ
ويظل
الس��عادة الفردية غير الزم؛ ألنّها تنتج بصف��ة ضرورية،
ّ
وتدبير نيل ّ
التدبير الوحيد الممكن هو تدبير رئيس المدين��ة الفاضلة لجزئيات الحياة
تؤدي إلى س��عادة الجميع .وجود الفيلس��وف النّابت دليل على
المدنية حتّى ّ
وتش��تد الحاجة إلى التّدبير باشتداد هذه
سقوط المجتمع في حالة مرضية
ّ
المدبر هو
طب المعاش��رات فإنّ
ّ
األزمة .وإذا كانت الحكومة عند ابن باجه ّ
جراء
من ينش��ئ قوال في هذا
مما أصاب��ه من مرض ّ
الطب ينقذ به نفس��ه ّ
ّ
ولع��ل هذا ما قصده ابن رش��د في تلخيص
معاش��رته لآلخرين (المرضى)
ّ
يخص الخصال التي ذكرناها عن الفيلس��وف،
السياس��ة ّ
لما كتب «وفي ما ّ
وتربوا على
فإنها موجودة في العديد من هؤالء الذين نشأوا في مدننا هذهّ ،
األحكام المس��تنبطة من الفلسفة .فش��أنهم في ذلك ش��أن المريض الذي
المدبر في مرحلة
يش��فى من مرضه عندما يتناول الطعام الجيّد» ،2ويسعى
ّ
ق��ل عددهم دلّ ذلك على
الحقة إلى معاش��رة أهل العلم (األصحاء) ،وكلما ّ
اش��تداد األزمة في المدينة ،وتفاقم العداء والمرض والفقر بين متساكنيها.
بطب
ومم��ا ّ
ّ
يؤكد مرض المجتم��ع غير الفاضل تس��مية ابن باج��ه القضاء ّ
المتوحد إشارة منه
تدبير
كتاب
في
ونجد
األبدان.
طب
على
ا
قياس��
النفوس
ً
ّ
ّ
إل��ى أنّ المدينة الفاضلة ليس��ت في حاج��ة إلى طبي��ب؛ ألنّ أهلها يتّبعون
 1ـ التدبيـر ،ص .76
 2ـ ابن رشد ،نفسه ،ص .145
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نظاماً غذائياً ال يمرض كما أنّها في غير حاج��ة إلى القاضي (أي الفقيه)؛
متحابون وال يختصمون .فالمدينة الكاملة ليس��ت في حاجة
ألنّ متس��اكنيها
ّ
إلى الطبيب والقاضي رغم ضرورتهما في الم��دن غير الفاضلة ،وعلى هذا
األس��اس تتّضح بعض مالمح يوتوبيا المدينة الفاضلة؛ حي��ث تكون المحبّة
رابطاً بين متس��اكنين يتبعون نظاماً من الغذاء ال يحتاجون معه إلى الطب،
كما أنّهم ال يحتاج��ون إلى قول في تدبي��ر المفرد لس��عادته؛ ألنّهم جميعاً
سعداء .إنّ التّدبير والطب والقضاء «صناعات» تنشأ في المدن غير الكاملة
يحل بها األفراد مش��اكلهم الفردي��ة بطرق مختلفة ،التدبي��ر هو فعل الفرد
ّ
تأد ًبا وتهذيباً للنفس ،والط��ب والقضاء يقوم بهما
بصفت��ه
ذاته
على
بذاته
ّ
وتق��دم كلها حلو ًال غير
والمتخاصمين.
المرضى
مختصون على غيرهم م��ن
ّ
الحل ال يكون جذرياً إال بنش��أة المدينة الفاضلة بما هي مدينة
جذرية؛ ألنّ
ّ
الصائب ،مدين��ة ال يوجد فيها
ّ
الصداقة والغذاء الس��ليم والفكر ّ
الح��ب أو ّ
أعداء؛ ألنّ االجتماع الفاضل يجمع تلقائياً بين متس��اكنيها ،فالفقر والمرض
والجهل كلّها عالمات على غياب االجتماع الفاضل.
توحد الفيلسوف دليل على فش��ل المدينة في بلوغ درجة الفضيلة لذلك
ّ
التوحد) السبيل الضروري لينقذ الفيلسوف نفسه ،ويكون
(أي
االنعزال
يكون
ّ
التّدبي��ر الفعل الض��روري لخروج المدينة م��ن أزمتها .والتدبي��ر هو أيضاً
المدبر الفاضل للمدينة
عالمة على أزمة؛ لكنّه الوجه اآلخر منها .ففي غياب
ّ
بل وفي غياب المدينة الفاضلة من الواقع الذي يعيش فيه الفيلس��وف يكون
الوجودي��ة على إمكان الخروج من األزم��ة ،ويكون تدبيره
المتوحد العالمة
ّ
ّ
المؤدي إلى الخالص الذاتي من شرور االجتماع غير الفاضل.
بيل
الس
ّ
ّ
متوحـد ما بعد ابن باجه
ّ
ال تقاس أهميّة فلسفة ما بطرحها للمش��اكل واقتراح حلول لها بقدر ما
لتأمالت
تقاس بتأسيس��ها لطرح تتالقفه األجي��ال اللاّ حقة ويكون منطلق��اً ّ
المتوحد .مش��كل عدم تأقلم
متجددة ،وهذا م��ا يصدق على مس��ألة تدبير
ّ
ّ
الفيلس��وف في الجس��م السياس��ي الذي يوجد فيه طبيعيّاً تناوله ابن باجه
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وحد ،وه��ذا األمر كفيل بتحقيق س��عادة
بالرب��ط
ّ
ّ
المب��رر بين التّدبي��ر والتّ ّ
الفيلس��وف المفرد .وقد طرح ابن طفيل المعاصر الب��ن باجه ـ وقد ذكرنا
حي بن يقظان .ورغم ّاتباعه طريقاً
تقديره له ـ المش��كل نفس��ه في كتاب ّ
مختلفاً محاو ًال ردم الهوّة بين الفلس��فة والتصوّف عب��ر التوفيق بين التقليد
حي
الفلس��في المش��رقي
ّ
الس��ينوي والتصوف ال��ذي يمثّل��ه الغزالي ف��إنّ ّ
(متوحد ابن طفيل) قد القى في تجربة التواصل مع الغير الفشل نفسه الذي
ّ
مضط��ر العودة إلى جزيرته
وهو
اختار
لذلك
باجه،
ابن
د
متوح
من��ه
انطلق
ّ
ّ
النائي��ة ليخلو إلى نفس��ه من جديد ويح��دس الحقائق ف��ي اتصاله بواهب
الصور الروحانية ويحقّق سعادة المفرد.
ّأما ابن رشد فقد س��عى إلى تحقيق المصالحة بين الفقهاء والفالسفة
من خالل إثبات االتصال بين الحكمة والش��ريعة معترفا للفالس��فة بشرعية
اس��تعمال القياس البرهاني في بحثهم عن الحقيقة بوسائلهم العقلية؛ ولكنّه
يفرض عليهم نوعا من التّوحد الروحي؛ ألنّه يمنعهم من إفشاء الحقيقة في
غي��ر أهلها ،ووجود الفالس��فة نادر كما ذكر لنا س��ابقاًّ ،أم��ا الفقهاء فهو
يلزمهم بواج��ب احترام حقّ الفالس��فة في اإلقامة داخل المدينة وممارس��ة
نشاطهم الفلسفي فيها .وبما أنّ «فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في
الموج��ودات واعتبارها من جهة داللته��ا على الخالق»1؛ فإنّ االش��تغال بها
دليال على
واجب بالشرع .ويجد ابن رشد في س��يرته وهو الفيلسوف الفقيه
ً
إمكاني��ة أن يحيا المرء م��ع المجموعة ف��ي المدينة غي��ر الفاضلة ،وذلك
بوصفه فقيه (طبيب المعاش��رات) ،ويخلو إلى نفسه
(يتوحد) بوصفه فيلسوفاً
ّ
ويتأولها برهانياً.
يتأمل الحقيقة
ّ
ّ
لكنّ عمق اإلش��كال ال��ذي طرحه ابن باج��ه وثراءه البيّن ف��ي الكتابات
الفلس��فية التي ارتبطت به ال يس��محان لنا ب��أن ّندعي إمكاني��ة فهم عالقة
الفيلسوف بالمدينة كما فهمه معاصرو ابن باجه أو اعتباره إشكا ًال تاريخياً قد
المتوحد ال يكتس��ب معناه ّأو ًال إلاّ في نطاق
عفّى عليه الزمن .مش��كل تدبير
ّ
 1ـ ابن رشد ،فصل المقال ،ص .27
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الفلس��فة القديمة والوس��يطة والعصر الذي أنجبها ،وهذا ما قمنا به في ما
س��بق من فقرات .لكن من واجبنا كقارئي��ن لتاريخ الفلس��فة أال نتغافل عن
األصح
األح��داث المادية والفكرية الت��ي جعلتنا نختلف عن أس�لافنا أو على
ّ
عامة وتاريخ
جعلتهم غرباء عنّا .إنّ عدم اعتبار ما حدث من تطوّر في التاريخ ّ
يفس��ر إمكان التعس��ف ف��ي فهم نظرية اب��ن باجه.
الفلس��فة والعلم خاصة ّ
والحدثان األساسيان اللذان حصرا المشكل الباجوي في تاريخ الفلسفة هما:
ـ أ ّوالً :لق��د بادت المدينة الت��ي كان ابن باجه يفكّ��ر داخلها وانتهت،
وهذا وضع أس��وأ من وجود المدين��ة غير الفاضلة ،فس��قوط المدينة وأفول
الصلة بين فلسفتها والتربة التي
الحضارة اإلسالمية في بالد األندلس قطع ّ
نبتت فيها ،هذا ما وقع على صعيد الفضاء .ومن جهة أخرى اتس��عت أوروبا
ثم سقطت الخالفة
في أغلب أنحاء العالم :بدأ االتساع في العالم الجديدّ ،
اإلس�لامية واس��تعمرت أكثر أجزائه ،وفي األخير نش��أت لدين��ا بعد موجة
قطرية مختلفة تتراوح أشكال نظمها من إمارات ومملكات إلى
االستعمار دول
ّ
جمهوريات تنبني على أس��س في التنظيم حديثة مس��قطة وه��ي في الغالب
هجينة ،ال هي بالقديمة وال بالجديدة.
ـ ثانياً :ورث «الغرب» فلسفة «الش��رق» بالمعنى الواسع لكلمة فلسفة،
فكرا
وطوّعها ف��ي نمط تفكير حض��ارة
كوني ً
ّ
متج��ددة ّ
وقوية وذات منح��ى ّ
متأت في
وفعال ،وهي التي نلقّبها اآلن بالحديثة ،ومعل��وم أنّ العالم الغربي
ً
ّ
جزء منه من الفلسفة السياسيّة.
على ض��وء هذين الحدثي��ن الجللي��ن أصب��ح العالم القدي��م والفكر
المرتبط به يبدو شيئاً فش��يئاً للمطلعين عليه والفاعلين فيه أو المنفعلين به
غريباً عنه��م ،لذلك فإنّنا نروم م��ن خالل المالحظات جع��ل هذه الغرابة
معقولة في تاريخ الفلسفة الذي هو جزء من تاريخنا:
تأمالت اب��ن باجه في نطاق براديقم الوجود (بما يحتويه من
تمت ّ
1ـ ّ
واجب الوج��ود وممكن الوج��ود) ،ومعلوم أن هذا البراديقم ش��ديد الصلة
باإلرث األرس��طي المتعلّق بفكرة الكوس��موس اإلغريق��ي؛ أي ذاك العالم
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والمنظم والمتفاض��ل األجزاء .وفي هذه الرؤية األنطولوجية يتجلّى
المغلق
ّ
نظام النفس (الوجود الفردي) ونظ��ام المدينة (الوجود الجماعي) محاكاة
لنظام العالم (عالم الس��ماء وعالم الكون والفس��اد) ويصدق هذا القول
على فلس��فة الفارابي السياس��ية التي يس��لّم بها ابن باجه أساس��اً نظرياً
لتأمالته الفلسفيّة في كتاب التدبير .ولكن الثورة العلمية الحديثة عصفت
ّ
دا غير متفاضل
بهذه
موح ً
ّ
النظرية الكس��مولوجية ليصبح عالم المحدثين ّ
األج��زاء وال منتهياً .براديق��م الفلس��فة الحديثة يدور ح��ول فكرة الذات
يفس��ر
الفردية ،الفكر الوس��يط ينطلق م��ن اهلل واجب الوجود بذاته وبه ّ
يفسر نظام المدينةّ .أما الفلسفة
نظام الكونّ ،
ثم ينحدر إلى ّ
الرئيس وبه ّ
لكل تنظيم سياس��ي،
الحديث��ة فهي تنطلق م��ن الفرد الطبيعي كأس��اس ّ
والتعاقد يق��وم على موازنة بي��ن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة تس��مح
بالتعايش دون تهديد األفراد لبعضهم.
 2ـ ينطلق ابن باجه من مس��لمة الحق الطبيع��ي القديم ،وهي أنّ الفرد
سياسيّ ،أما الفلسفة الحديثة فقد قلبت هذه المسلّمة ،وانطلقت
بطبعه حيوان
ّ
من فرضيّة مفادها أنّ الفرد غير مدني بطبعه .قامت أكثر الفلسفات السياسية
(متوحشة وأنانية
الحديثة على التس��ليم بتعارض بين طبيعة بشرية غير مدنية
ّ
وعنيفة) ومدنيّة سياسيّة غير طبيعيّة (غير تلقائيّة) أي اصطناعية.
 3ـ يقترح ابن باجه بمفه��وم التدبير االنغماس في حياة التّ ّأمل وتهذيب
الحل
حل ألزمة الحياة في المدينة ،ويتّسم هذا
الذات وفق س��لّم الفضائل ًاّ
ّ
الحل في عقد
نخبويّ .أما الفلس��فة الحديثة فقد وجدت
بطابع ارس��تقراطي
ّ
ّ
السيادة.
اجتماعي ّ
يتم بين المجموع وصاحب ّ
عضوياً بالسياسة
الس��عادة وتربطها
ّ
 4ـ الفلس��فة القديمة تنشئ إيتيقا ّ
السعادة
في حين أن الفلسفة الحديثة تنشئ إيتيقا الحق والقانون ،وتنفصل ّ
كغاية للسياسة عن قيمتها األخالقية القديمة لترتبط بالملكية واالستهالك.
أهم من الفعل منذ أرس��طو ،وينطبق ذلك
5ـ ّ
التأمل والتفكير النظري ّ
على ابن باجهّ ،أما الفلسفة السياسية الحديثة فقد نشأت من قطيعة؛ ولكن
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السياس��ة الحديثة كعلم اجتماعي تتبع علوم الطبيعة ذات المنهج التجريبي.
المتوحد هو فرد
متوحد العصور الحديثة هو روبنس��ون ك��روزوي ،ويصب��ح
ّ
ّ
الليبرالية الحديثة ،أساس السياسة واالقتصاد..
يؤدب الحكيم نفسه
 6ـ بدت الفلسفة مع ابن باجه بيداغوجيا حياة ،بها ّ
ويثمر ذلك سعادته ،وعلى
ويهذِّبها ،وغايته تحقيق الخير في وجوده المدنيُ ،
ُ
هذا النحو يكون ارتباط األخالق بالسياس��ة ،لكن الحداثة ش��هدت انفصال
هذين البعدين بعضهما ع��ن بعض وانجذاب الثانية إل��ى العلوم االجتماعية
الناشئة والقانون.1
� ّإن الفل�سفة ال�سيا�سية
 7ـ نف��ى ابن باج��ه ـ ورأينا أنّ��ه يتبع في
الحديثة ترفع من �ش�أن
ذلك أرس��طو ـ صفة العلمية ع��ن التدبير ،فهو
التقنية ال�سيا�سية التي
مجرد فطنة ومهارة في ترتي��ب األفعال لتحقيق تنظّ م الدولة على �أ�سا�س
ّ
ومادي ،وت�صبح
نفعي
غاية أخالقية؛ ولكنّ الفلسفة السياسية الحديثة
ّ
ال�سيا�سة في مفهومها
تنظم
ترفع من ش��أن التقنية السياس��ية الت��ي ّ
الجديد منف�صلة عن
وم��ادي ،وتصبح
الدول��ة عل��ى أس��اس نفع��ي
ّ
الأخالق
السياس��ة ف��ي مفهومه��ا الجدي��د منفصلة عن
التأمل
األخالق .لذل��ك تنتقل حياة الفرد م��ن ّ
متوح��د العصور الحديثة مثاله روبنس��ون
والتفكي��ر إلى النش��اط والفعل،
ّ
كروزوي هذا المغامر في الجزيرة النائية الذي يخترع وينقل نتائج حضارته
إلى م��كان آخر ويبحث بواس��طة العمل الدائب عن االنتص��ار على وحدته،
وروبنس��ون مس��بوق بالمهاجرين إلى العال��م الجديد ب��دءًا بغزاته األوائل
الباحثين عن الس��عادة ال في حياة التأمل وتهذيب النفس ،وإنما في تجميع
المتوحش الش��رير
ث��م في ملكي��ة األراضي.
والمتوحد ه��و أيضاً
الثروات ّ
ّ
ّ
ومتوحد العصور الحديثة هو أيضاً الرأسمالي
(هوبس) أو الطيب (روس��و)،
ّ
الذي يس��لك وفق مبدأ «العم��ل هو مصدر الث��روة»،
والمتوح��د هو أيضاً
ّ
المس��تهلك الذي يبحث بواسطة اإلفراط في االس��تهالك عن سعادة المفرد
 1ـ

HABERMAS, Théorie et pratique (1), Trad. Gérard RAULET, Paris, Payot, 1975. p. 71.
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(اإلنس��ان ذو البعد الواحد ،هربارت ماركوز) ولكن تطور تقنيات التواصل
أدت أيض��اً إلى مزيد من ع��زل الذوات بعضها ع��ن بعض رغم
واالتصال ّ
مظاهر االقتراب (أدورنو).
لكنّ هذه النظرة الجديدة التي اتسمت بها الفلسفة السياسية للحداثة
قد آلت إلى عدمية سياس��ية تجلت في انعتاق المعقولية السياسية من دائرة
القيم وانتصار المذهب الوضعي على الفلس��فة السياسية ،ومن ثمة انقالب
العق��ل ضد ذات��ه وانتص��ار نزعة التحطي��م بال ح��دود (جدليّ��ة التنوير،
هوركهايم��ر وأدورنو) .وكرد فعل على ذلك نجد معارضة ليو ش��تراوس تيار
الحداثة السياس��ية متّهماً فلس��فتها بالوقوع في خطأ فادح يتمثل في العدول
عن المثل األعلى لمدينة قدامى اإلغريق أو العبرانيين ومن ثمة إس��قاط كل
قول في المدينة األمثل خارج دائرة الموضوعية .هذا الخطأ أفضى ـ بحسب
شتراوس ـ إلى فشل الفلسفة السياسية الحديثة.
لكن يرى هابرماس أنّ هذا الفش��ل ليس نهائي��اً؛ ألن الخروج من أزمة
الفلس��فة السياس��ية (وهي جزء من أزمة العقالنية) ممكن دون التراجع عن
حل في
مكاس��ب الحداثة التي هي مش��روع لم يكتمل بعد؛ لذا فهو يقترح ًاّ
تفعيل النقد ،وهذا موضوع آخر.
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المخطوط العربي والرقمنة:
الواقع واآلفاق
في�صل الحفيان

■

مقدمة (هاج�سا الرقم والحرف):
يعي��ش العالم اليوم هاجس��ين :هاج��س الرقم،
وهاجس الحرف ،وما ثورة المعلومات واالتصاالت
ـ ف��ي جزء مه��م منه��ا ـ إال ثمرة م��ن ثمار االنش��غال
بالرقم ،أم��ا الحرف فهو وح��دة الكلمة الت��ي هي قوام
ـ إذا ـ بين الرقم  /العدد ،والحرف  /اللغة،
اللغة .نحن
ً
ثنائية ال بد من امتالكها لتحقي��ق الوجود الحضاري في
هذا العصر.
من الرقم تولدت مصطلحات كثي��رة ،منها الرقمنة.
الحرف عبر التاريخ ما نسميه اليوم بالمخطوط.
وحمل
َ
ومم��ا يؤس��ف ل��ه أنن��ا ل��م نس��تجب كم��ا ينبغي
للهاجس��ين ،والدليل القريب أننا نعاني ب��ل نعيش أزمة
معرفية يع َّبر عنها بلغة اليوم بالفجوة الرقمية ،كما نعيش
أزمة لغوية ،وليس أدلُّ عليها من أن العربية على اإلنترنت
■

منسق برامج معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
1
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تعد ضمن اللغات العش��ر
ال تزيد بوصفه��ا لغة محتوى عل��ى  ،%1وأنها ال ُّ
العالمية ذات المحتوى األعلى على الشبكة العالمية !
قد تخدعنا حالة الرقمنة التي تجتاح مؤسس��اتنا؛ لكن الحقيقة أنها
حالة ظاهرية شكلية قش��رية .أما المخطوط وهو موضوع الرقمنة ومادتها
وتنوعا،
ونوعا
فليس أحسن حا ًال ،فعلى الرغم من غنى التراث العربي ًّ
ً
كما ً
والطاق��ات المختلف��ة الكامن��ة في داخل��ه ،فإنن��ا حتى اآلن مش��غولون
باستكش��افه والتعرف عليه ،وما زلنا ندور في فلك نصوص فيه ،فهرس��ة،
تصحيحا) ،ال نجاوز ذلك إلى ما وراءه.
وتحقيقا (أو
ً
ً
٭ ٭ ٭
مهندسا ،وال عالقة لي بالحواسيب
المفردة األولى في العنوان ،وأنا لس��ت
ً
قريبا من عالم هذه التقنية ودقائقها ،وإن كنت مسؤو ًال
وثورة المعلومات ،ولست ً
منس��قا لبرامج معهد المخطوطات العربية التاب��ع للمنظمة العربية
بحكم كوني
ً
للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) عن مشروع يتمثل في رقمنة رصيد المعهد من
المخطوطات المصورة على ميكروفيلم ،ويصل إلى نحو خمسين ألف مخطوط.
وتحدي��دا التراث
المف��ردة الثانية «المخط��وط» وهي ترمز للت��راث،
ً
وتأثيرا؛
الفكري الذي هو ـ في تقدي��ري ـ أعلى أنواع التراث وأكثرها أهمية
ً
كبيرا
ألنه نتاج العقل في أعلى درجاته (العق��ل العلمي) ونحن نملك
ً
رصيدا ً
محترم��ا منه ،ولفظ الرقمنة يرمز للحاضر ،وألب��رز مظاهره وإنجازاته في
ً
حقل ما يسمى بثورة المعلومات التي هي سمة العصر.
ثم هناك مفردتان :الواقع واآلفاق.
 1ــ مفارقات العنوان
مف��ردات العن��وان ومفاهيمها وظالله��ا ،كل ذلك جعلني ف��ي مواجهة عدة
مفارقات:
المفارقة األولى القريبة في ما اس��تدعاه العنوان في شكله ،أعني شكل
الثنائية المزدوجة :المخطوط والرقمنة ،والواقع واآلفاق.
2
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إن حياتن��ا الثقافي��ة والحضاري��ة ما زال��ت تعاني بحدة م��ن ثنائيات
الماضي والحاضر ،واألصالة والمعاصرة ،والتراث والحداثة ..التي تش��طر
معا ،وما زلنا ال ندري لماذا نجعل حياتنا ومقوالتنا في حال
العقول والقلوب ً
مواجهة دائمة !
بعي��دا ،فتتجاوز خطر الثنائيات ف��ي حياتنا ،إلى
المفارق��ة الثانية تذهب
ً
خطرها في وجودنا نفسه .إن التراث الذي ترمز له المخطوطات هو في جوهره
طاغيا ،أما «نحن» اليوم
«نحن» الماضية ،هذه الـ«نحن» كانت حاضرة
ً
حضورا ً
فمقطوعة الصلة أو تكاد بتحقيق إنجازات ،ال في حقل ثورة المعلومات والرقمنة،
إذا أزمة وج��ود :إنجاز ضخم في الماض��ي ،وغياب ضخم
وال ف��ي غيرها .هي ً
أيضا في الحاضر ،وبعبارة أدق «عن» (ال «في») الحاضر.
ً
المفارقة األخيرة ُتلمح من أننا أمة تراثية بامتياز؛ لكننا ـ ال شك ـ أمة
أيضا ،ونحن ن��رى أن دخول العصر إنم��ا يكون عن
خ��ارج العصر بامتي��از ً
طري��ق «الت��راث» .بعبارة أخ��رى :إن وجودنا ف��ي الحاضر ل��ن يتحقق إال
بالماض��ي ،وليس المقصود بالحاض��ر والماضي الزم��ان؛ فالزمان ال يعدو
كونه ظر ًفا؛ إنما المقصود بالحاضر ه��و حياتنا اليوم ،وبالماضي إنجازاتنا
باألمس ،وفي قلبه��ا «التراث المخطوط» أو «المخطوطات» ،وإنما كان األمر
كذلك ألن األمم التراثية ـ وفي مقدمتها األمة العربية اإلسالمية ـ ال ينبغي
أن تتخلى عن تراثها أو تنقطع عنه ،وال تستطيع ذلك حتى لو أرادته؛ إذ إن
تخليها أو انقطاعها عنه يعني ببس��اطة أن تبدأ م��ن الصفر .وفي ظل قانون
أيضا ـ أن أمة أخ��رى تحمل الراية:
الت��داول اإللهي الذي يعني ـ ببس��اطة ً
راية الحضارة والتقدم؛ فإن قوة الجذب الذي تملكه هذه األمة (هي ش��عوب
الغرب اليوم) س��تبتلع ـ كما ثقوب الكون السوداء ـ كل ما حولها ،أو تنسخه
أو تمسخه ،فيلتحق بها ويذوب داخلها ويصبح جزءًا منها ،وال منجاة من هذا
االلتحاق أو اإللح��اق إال بالت��راث؛ ألن التراث (العظيم) ف��ي جوهره ليس
إنجازات علمية فحس��ب؛ بل رؤية لإلنس��ان والكون والحياة ،أو بلغة اليوم:
رؤية للعالم ،واخت�لاف الرؤية أو خصوصيتها هو ال��ذي يصنع الحضارات،
بعيدا عن االستقطاب والذوبان وفقدان المالمح.
ويميز األممً ،
3
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بقي��ة العنوان« :الواق��ع واآلفاق» متعلق��ة ـ بالطبع ـ بحاض��ر المخطوط
العربي ومستقبله؛ ولكنني لم أستطع دفع أن األمر يجاوز التراث إلى أصحابه.
كثيرا في واقعنا ونقيّمه ،حتى نتمكن من تغييره،
نحن اليوم محتاجون أن نفكر ً
امتدادا لتراثنا.
وحتى نحفز أنفسنا على التوجه نحو آفاق جديدة ،فنكون
ً
إذا كانت الرقمنة بمفهومها القريب هي عملية تحويل النص أو األثر من
الحرف أو الصورة الساكنة ـ على األقل فيما ُي َخ َّيل لنا ـ إلى الرقم المتوثِّب
حركة ،فإننا نحن أنفسنا بحاجة إلى «رقمنة» حتى ننطلق نحو المستقبل!
إذا هو موضوع هذا البحث،
واقع المخطوط ومس��تقبله وعالقته بالرقمنة ً
لكن ذلك ال يمنع من أن نقدم بتمهيد يوقفنا ـ باختصار وتركيز ـ على مفهوم
كل من المخطوط؛ هذا الكائن التاريخي الذي وصل إلينا محموالً على أكتاف
جدا الت��ي فاجأتنا أو صدمتنا في
الزمان ،والرقمنة؛ ه��ذه التقنية الحديثة ًّ
العقود األخيرة .ويمكن أن تخدم المخطوط ـ بال شك ـ خدمات عظيمة.
 2ــ المخطوط :تحليل المفهوم
ما ه��و المخطوط؟ س��ؤال قريب ،ويمك��ن أن تكون اإلجابة في أبس��ط
صورها :الكتاب القديم المكتوب بخط اليد ،وهي إجابة موهمة أو ملتبس��ة،
وإزالة هذا اإليهام ،وفك هذا االلتباس ،يم ُّر عبر أحد أس��س نيوتن في فهم
األشياء ،أعني أس��اس االختزال الذي يقوم على تحليل الشيء إلى عناصره،
والتحليل يوازي التفسير.
يتكون المخطوط من عنصرين رئيس��ين :األول هو الجس��م ،أو الكيان
المادي ،أو الحامل وما يرتبط به ،والثاني هو المحتوى أو النص أو المعرفة.
األول يجعلنا ننظر إلي��ه على أنه «أثر» ،والثاني يجعلن��ا نفكر فيه على أنه
معنى؛ أي ش��يء ُيدرك بالعقل ،وال يتوصل إليه بالحواس الظاهرة ،واألثرية
معا يشكالن المخطوط .في الغرب اليوم علم قائم برأسه يختص
والمعرفية ً
جميعا :الورق والمداد والخط
بدراس��ة أثرية المخطوط :الجس��م بعناصره
ً
والجلد والغالف الداخلي األمام��ي (طرة العنوان) ،والورق��ة األخيرة (حرد
4
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المتن) ،واألشكال واأللوان ،ويضيفون إلى ذلك كل ما عدا النص أو المادة
العلمية األساسية التي صدرت عن المؤلف ،ويندرج تحت (ما عدا) هذه أمور
كثيرة تكون على حواشي النص ،ويمكن قسمتها إلى ثالثة أقسام:
ـ قسم يتصل بالكيان المادي.
مباش��را؛ ألن��ه يصحح��ه أو يخطئه أو
ـ وقس��م يتصل بالنص اتصا ًال
ً
يفسره ،أو يستدرك عليه ،أو يخ ِّرجه أو يوثقه.
نصا آخر
ـ وقسم ال عالقة له بالكيان المادي ،وال بالنص ،وربما يكون ًّ
موازيا ،أو يكون عبارة عن معلومات أو أخبار أو تقييدات متفرقة مستقلة.
ً
جميعا ُتدرس من جهة ارتباطها
هذه األقسام ً
يتكون المخطوط من
بالمخط��وط (النس��خة) ف��ي إط��ار عل��م عن�صرين رئي�سين :الأول هو
الكوديكولوجيا ،الذي ُيعن��ى ـ كما قلنا ـ بكل ما
الج�سم� ،أو الكيان المادي،
�أو الحامل وما يرتبط به،
عدا النص األصل��ي للمؤلف ،وضاب��ط ذلك أن
والثاني هو المحتوى �أو
العل��م ُي ْعنَ��ى بمتغير الوع��اء ال بثاب��ت النص،
الن�ص �أو المعرفة
فالن��ص ـ في الغالب ـ ثابت ألّف��ه المؤلف على
صورة واحدة ،ومهما تغير الوعاء (النسخة) الذي
كتب فيه؛ فإنه يظل هو هو باس��تثناءات س��ببها
السقط والزيادة والتصحيف والتحريف ،أما ما عدا النص فإنه يتغير بتغير
الوعاء (النسخة) بدءًا من الورق والتجليد ونوع المداد ومالمح الخط وليس
انتهاءً بالحواشي وقيود طرة العنوان وخاتمة النسخة.
إذا هو نص ،ووعاء ومالم��ح فارقة تميز هذا الوعاء وتمنحه
المخطوط ً
خصوصيته ،هي التي تس��مى في علم المخطوطات بـ «خوارج النص» ويمكن
أن نسميها «بيئة النص».
وإذا كان الوعاء ومالمحه المميزة موضوع علم المخطوطات ،فإن النص
أو إخراجه للناس هو موضوع علم التحقي��ق ،الذي يطلقون عليه في الغرب،
وتحديدا في ألمانيا :الفيلولوجيا .التحقي��ق أو الفيلولوجيا هو علم (أو فن)
ً
نقد النص ونشره.
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هذه هي بنية المخطوط المج َّردة ،ونوعا الدرس اللذان أشرنا إليهما:
الكوديكولوجي��ا (علم المخطوط) والفيلولوجيا (عل��م التحقيق) قد يكونان
درس��ين مباش��رين ير ِّكزان على هذه البنية ،ويتحركان في إطارهما ،وقد
يمت��دان وتعلو درجتهما لتنش��د في ما يتعل��ق بالنص األف��كار والمفاهيم
واكتش��اف طرائ��ق التفكي��ر واس��تخالص الخط��اب ،وف��ي م��ا يتعل��ق
بالكوديكولوجي��ا التاري��خ العلم��ي واالجتماع��ي والسياس��ي واالقتصادي
والحرفي ،بل الحراك الحضاري بصفة عامة.
بهذه الجوان��ب المتنوعة والمتعمق��ة ننتقل من التفكي��ر في المخطوط
(الوعاء والمحتوى) إلى التفكير في التراث (الوعاء والمحتوى وما وراءهما)،
فالتراث مفهوم كلي ش��امل ،نعاين بعضه بحواس��نا الظاهرة ،وندرك بعضه
بعقولنا وقلوبنا ،وإذا كنا قد فككنا المخطوط لتفسيره إرضاء لنيوتن ،فإننا
سنس��ترضي أينش��تاين الذي يرى أن التفكيك والوقوف عند العناصر يفقد
المخط��وط جوهره ،بالق��ول :إن م��ا قلناه ع��ن العناصر إنما ه��و لمجرد
التقريب؛ إذ إنها متداخلة ،ال يمكن الفصل بينها ،هي متداخلة في الحقيقة،
جميعا.
ولذا فإن ً
لونا من الدرس لعنصر ال يقوم إال بالنظر إلى العناصر ً
 3ــ المخطوط والرقمنة� :س�ؤال اللقاء
لم يمض عل��ى انطالق ه��ذا التطبي��ق التكنولوجي الخطير المس��مى
بالرقمنة س��وى نح��و أربعة عق��ود (1970م) ،ول��م يمض عل��ى اجتياح هذا
مترافقا مع غزو الش��بكة المعلوماتية فضاء
التطبيق لنا س��وى نحو عقدين
ً
دنيانا ،فقد عرفنا «اإلنترنت» في مطلع التسعينات من القرن الماضي ،وكأن
األلفي��ة الثانية قد أب��ت أن تغادرنا م��ن دون أن تترك بصماتها في س��جل
الزمن ،وال ندري بالطبع ماذا س��تحمل لنا الس��نوات القادمة ،فالس��نة في
أيامنا هذه توازي القرن في األيام السابقة ،والقرن يوازي القرون.
وعلى أية ح��ال فإن الرقمنة م��ا عادت مجرد وس��يط حديث لمضامين
حديثة؛ لقد أصبحت وسيطاً ال غنى عنه لمضامين تاريخية موغلة في الزمن
6
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ومن يس��تعرض اآلن عمل المؤسس��ات العاملة في حق��ل التراث
الماض��يَ ،
بمختلف صنوفه وأوعيت��ه :الوثيقة واألثر والمخطوط؛ يجد أنها في حالة من
الرقمنة يمكن وصفها باالجتياح.
وبعيدا عن حالة االجتياح هذه ثمة إشكالية كبيرة ال بد أن تلفتنا؛ ذلك
ً
حد ذاته ،ويثير حوله
أن هذا اللقاء بين المخطوط وتقنية الرقمنة يثير في ِّ
الكثير من األسئلة.

 :1/3كائن تاريخي ووسيط حداثي

وأول هذه األسئلة أن المخطوط بكليته :كيانه المادي ،أو جسده بعناصره
المختلفة ،ومحتواه ،وم��ا يحيط بهذا المحتوى ،هو كائ��ن تاريخي قادم من
وصب هذا
الماض��ي ،وأن الرقمن��ة تقنية تنتم��ي إلى ما بع��د الحداث��ة،
ُّ
المخطوط أو إلباسه هذا اللبوس الـ«ما بعد حداثي» هو قفزة واسعة وسريعة
م��ن الماضي إل��ى المعاصرة .صحي��ح أن هذه القف��زة ش��كلية؛ فالرقمنة
والوسائط المرتبطة بها قد ينظر إليها على أنها تقنيات وأوعية؛ لكن مجرد
اللقاء ق��د يوهم بأنه ال تعارض بي��ن التراث والحداث��ة ،وأن الجمع بينهما
ممكن ،وهو ـ كما وصفنا ـ مجرد وهم ،فالتراث س��يبقى ترا ًثا بكل حمولته
منبت الصلة بالتاريخ،
وسيطا أو وعاء
التاريخية والفكرية ،والرقمنة س��تظل
ً
ّ
الماضي والتاري��خ لن يتغي��ر فيهما ش��يء ،والحاضر وإنجازاته س��يظالن
ـ إذا ـ التقاء ش��كلي ال ينفي التعارض،
بمالمحهما وخلفياتهما الخاصة .هو ً
قد يوهمه؛ لكن الحقيقة على خالف ذلك.

 :2/3الحرف والرقم

ثاني األسئلة ـ وقد يكون فيه تفسير لسابقه ـ يتصل بأن المخطوط يحمل
نصا لغو ًّي��ا؛ أي أن هويته تقوم عل��ى الحرف (اللغوي) ،عل��ى حين أن هوية
ًّ
ص��ب الحرف في
الرقمنة ش��يء مغاير هو الرق��م ،ورقمنة المخطوط تعني
َّ
قالب الرقم .من المعلوم أن فلسفة فيثاغوراث تقوم على فكرة عبقرية مفادها
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أن كل شيء في الكون هو رقم ،وأن تفسير أي شيء في هذا الكون إنما يكون
بر ِّده إلى أصله ،أي الرقم ،لكن أصالة الرقم ال تلغي الش��خصية الجديدة،
عالما مس��تقلاًّ  ،له دالالته وظالله
شخصية الحرف التي انفصلت وأصبحت ً
وإيحاءاته .لقد تم مع الرقمنة توظيف الرقم لتفسير الحرف ،أو لنقُ ْل :إننا
مفهوما لآللة لتس��توعبه ،وانتهى األمر
رددنا الحرف إلى أصله؛ حتى نجعله
ً
رقما.
عند هذا الحد ،فالحرف بعد الرقمنة ُّ
يرتد لنا حر ًفا كما كان ،ال ً

ُ :3/3ب ْعد واحد وعالم متكامل

ثالث األس��ئلة يرتبط بأن الرقمن��ة ذات ُبعد واحد ،فه��ي مجرد تقنية
وسيطة بين المخطوط واآللةُ ،وبعدها المشار إليه ينحصر في عملية النقل؛
لتحقيق غرضين :الحفظ ،واإلتاحة .أما المخطوط فهو عالم متكامل ،إنجاز
جماعي يشترك فيه أكثر من طرف :المؤلف ،والناسخ ،وربما أطراف أخرى،
فهو إنجاز جماعي يتكون من عناصر س��بق أن وقفنا عندها ،وتحمل حموالت
تتصل بالعلم والمعرفة ،والتاريخ الثقافي واالجتماعي والفني للناس.

 :4/3اآلنية والخصوصية
رابع األس��ئلة ُمفاده أن الرقمنة التي تحول الح��رف إلى رقم من أجل
اآللة هي عملية آنية تتم في الت ِو ،ويقوم بها أي ش��خص ،وال ترتبط بمكان،
م��ن دون أن تك��ون هناك خصوصي��ة مرتبط��ة بالعملية في ح��د ذاتها ،أو
بالشخص الذي قام بها ،أو المكان الذي تمت فيه .والمخطوط على النقيض
من ذلك؛ فهو ـ وعاءً ومحتوى ـ ش��ديد االرتباط بالزمان وبالمكان؛ ال ينفك
عنهما ،كل ما في األمر أن��ه يحتاج أللوان من الدرس التي تفك طالس��مه
وتؤصل المكان والزمان اللذين أنجز فيهما ،وتترتب على معرفة ذلك قضايا
كبيرة وصغيرة تتصل بالعلم والفكر والتاريخ من جهات مختلفة.
جميع��ا ما ي��دلُّ على أن المخطوط ش��يء،
ألي��س في هذه األس��ئلة
ً
والرقمنة ش��يء آخ��ر ،وأن لقاءهما ش��كلي ،وأن علين��ا أن نجاوز حدود
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الشكل لنستبطن المضمون ،ونعرف ما هي األبعاد الحقيقية المترتبة على
عملية رقمنة المخطوط؟
 4ـ وظائف الرقمنة
أول ما يتبادر إل��ى الذهن ونحن نفكر في الرقمن��ة أنها تقوم بوظائف
مهمة بالنس��بة للش��يء الذي يتم عن طريقه��ا نقله إلى الص��ورة الرقمية،
وتحديدا التراث:
ً

 :1/4الحفظ ،أو «التوثيق»

� ّإن الرقمنة التي تحول
الحرف �إلى رقم من �أجل
الآلة هي عملية �آنية تتم
في التوِ ،ويقوم بها �أي
�شخ�ص ،وال ترتبط بمكان

كبيرا،
وقد ذاعت هذه الكلمة األخيرة ً
ذيوعا ً
ربما ألنها تجاوز المفهوم المباشر للحفظ بمعنى
اإلبقاء على الش��يء ،إلى مفهوم أعلى هو اإلبقاء
والرعاي��ة والصيانة من التلف وضمان اس��تمرار
الوجود وع��دم االختفاء في المس��تقبل ،والوعي
بضرورة اإلفادة والتوظيف ،حتى إنها أصبحت جزءًا من أسماء تلك المراكز
أساسا من
والمؤسس��ات والهيئات الوطنية واإلقليمية والعالمية التي أنش��ئت ً
أجل «التوثيق» للتراث بأش��كاله المختلفة ،على أساس أن توثيق التراث هو
حفظ أو محافظة على ذاكرات الش��عوب ،بل على ذاكرات األرض التي نعيش
عليها ،بما عليها من مخلوقات ومعالم.

 :2/4اإلتاحة

وه��ذا أمر مه��م للغاية ،فق��د كان المخط��وط يعاني م��ن الجدران
واألرفف ،بل حتى الصنادي��ق التي يحبس فيه��ا ،وكان الباحثون يركبون
الصعب من أجل الحصول على مخطوط ما ،ويقطعون المس��افات الطويلة
من أجل ذلك .مع الرقمنة والوس��ائط اإللكتروني��ة اختلف األمر؛ فأصبح
باإلمكان للمستفيد أن يعرف أين يوجد المخطوط ،وأن ينسخه بنفسه من
خالل الحاسوب ،أو أن يسدد ثمن هذه الصورة وهو جالس أمام الجهاز،
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متاحا
لنقُ ْ
��ل إذن :إن الرقمنة جعلت من المخطوطات «ش��ي ًئا ديمقراط ًّيا» ً
للجميع ،معرفة واقتناء وإفادة.

 :3/4مساندة البحث والتحقيق

والرقمنة ـ كما هو معروف ل��دى المتخصصين ـ نوعان :رقمنة صورية،
نصا؛ أي تجعل
تح��وِّل النص إلى صورة ،ورقمن��ة نصية ،تبقي على الن��ص ًّ
باإلمكان التحكم في النص ،وإدخال تعديالت عليه ،وذلك بمس��اعدة برامج
خاصة بالتعرف على الحروف.
ولكل من النوعي��ن مزايا وعيوب ،فالرقمن��ة الصورية تحمي المخطوط
عونا له ،على أن هذا
من العبث به ،والنصية ربما تس��اعد الباحث وتك��ون ً
جدا؛ ألنه يفتح الباب للعبث في النص األصل.
النوع األخير خطير ًّ
ومما يتصل بمس��اندة البح��ث والتحقيق تلك البرام��ج الخاصة التي قد
تعتم��د على الصور الرقمي��ة للمخطوطات ،وتقوم بعملية أساس��ية من عمليات
التحقيق ،هي المقارنة بين النسخ ،مما يوفر جهد الباحث ويقتصد له الوقت،
لك��ن الحذر مطلوب؛ فقد رأين��ا أخطاء علمية فادحة ف��ي كثير من النصوص
المنشورة نتيجة االعتماد على التقنيات ،وبخاصة في عمليات التكشيف ،فاآللة
تظل آلة تفرق بين أمور ال بد أن تجتمع ،وتجمع بين أمور ال رابط بينها !
خصوصا،
وثمة ألوان من الدرس التي تفيد وستزداد إفادتها من الرقمنة
ً
عموما ،منها الدرس الخ��اص بالتحليل اإلحصائي
وتقنيات ث��ورة المعلومات ً
ال��ذي يمكن م��ن خالله رص��د ظواهر لغوي��ة ومعجمي��ة وأس��لوبية تتصل
بالنصوص وأصحابها من المؤلفين والش��عراء والعلم��اء في مختلف مجاالت
المعرفة ،ولها انعكاساتها على جوانب توثيقية وتأصيلية في غاية األهمية.

 :4/4ثم إن هناك وظائف أو فوائد أخرى للرقمنة ،نجملها في:

اقتصاد المال ،فمن المعلوم أن نفق��ات التصوير الرقمي أقل بكثير من
نفقات التصوير الضوئي (الميكروفيلم) والتصوير الورقي.
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اقتصاد المكان ،وذلك أن األقراص المضغوطة والوسائط الرقمية بأشكالها
حيزا ،خال ًفا لألوعية األخرى (الميكروفيلم وغيره).
المختلفة ال تكاد تشغل ً
اقتص��اد الجهد والوق��ت ،فعن طري��ق تقني��ة الرقمنة يمك��ن أن يتاح
عموما) بصورة خيالية ،حتى إن المس��تفيد يصل إلى
المخطوط (والمعرف��ة ً
بغيته بسرعة كبيرة ،وسهولة لم يكن يحلم بها.
وتحديدا النص التراثي ،في
اقتصاد الترف ،فالرقمنة تتيح المخطوط،
ً
أش��كال متعددة يلبي حاجة العين (الن��ص المنظور) وحاج��ة األذن (النص
الس��معي) وحاجة من نوع آخر ،يندمج فيها اإلنسان مع النص ،وهو ما يع َّبر
عنه اليوم بـ «التفاعل» ،ويقوم اإلنسان بواسطته بـ «التداخل» مع النص.
اقتصاد التعميم؛ تعميم المخطوط ،فالرقمنة هي أس��رع طريق للتعريف
به من جهة ،ولنشره من جهة ثانية ،ولكل خدمة تتصل به من جهة ثالثة.
 5ــ هوام�ش

 :1/5الصورة ال تلغي األصل

في ما يتصل بالحفظ يثار سؤال :هل الرقمنة ـ رقمنة المخطوط ـ تعني
االس��تغناء عن المخط��وط ذات��ه؛ أي عن المخط��وط في صورت��ه األصلية
(التاريخية)؟
والجواب :إن النس��خة الجديدة (المرقمنة) ـ على الرغم من مطابقتها
التام��ة لألصل بتفصيالت��ه (الظاه��رة ـ أو المرئية) وألوان��ه ـ هي صورة،
والصورة هدفه��ا الحفظ ،أو التوثيق ،ويظل لألصل قيمته ،س��واء في ذاته،
أثرا ،واألثر ال يمكن لنس��خة أخرى منه ـ أ ًّيا كانت ـ أن تحل محلَّه،
بوصفه ً
«مخطوطا»
أو ف��ي الدرس الذي يمكن أن يقوم عليه ،خاص��ة إذا كان األثر
ً
الحقا.
ألسباب سنتوقف عندها ً

 :2/5ال وجود للمخطوط االفتراضي

تتيح الرقمنة المخطوط بصور مختلفة كما أس��لفنا ،فهل يس��وغ لنا أن
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تماما
نتحدث عما يمكن تس��ميته بـ «المخطوط االفتراض��ي» أو اإللكتروني ً
كما نتحدث ع��ن الكت��اب اإللكتروني ،وإل��ى أي مدى يمك��ن أن يحل هذا
المخطوط االفتراضي محل المخطوط األصل؟
هنا نستذكر ما سبق من حديث عن عناصر المخطوط.
في م��ا يتصل بالكيان الم��ادي يمكن أن يغني المخط��وط االفتراضي
تماما في أل��وان ال��درس الفني��ة المعنية باألش��كال والرس��وم والصور
ً
وأيضا
والزخارف واأللوان ،وكل ما له عالقة بما أسميناه «خوارج النص»
ً
مالمح الخ��ط؛ لكنه ال يغن��ي في التعرف عل��ى تركيب ال��ورق والمداد،
وال على طرق تركيب الكراس��ات ونحو ذلك من الدراسات الحفرية التي
تندرج تحت الدرس الكوديكولوجي الخالص ،وتترتب عليها أمور في غاية
األهمي��ة وثيقة الصلة بال��درس التاريخ��ي واالجتماعي وتقالي��د الصنعة
وعالقاته��ا بالزمان والم��كان ،وهي نفس��ها تنعكس على ال��درس اآلخر
المتعلق بالمحتوى (النص) وتوثيقه وتأريخه.
ولذلك فإن المخطوط االفتراض��ي «الكامل» ال يزال غير موجود ،وربما
يمكن التغلب على ه��ذا بأن ُتعنى مراكز التوثيق والجه��ات المعنية بالتراث
بما يمكن تسميته بالفهرسة الكوديكولوجية ،التي ترفق «بطاقة» بمثابة هوية
تركز على شخصية المخطوط الكوديكولوجية .هذه مجرد فكرة ،تحتاج ـ بال
ش��ك ـ إلى الكثير من التقليب والدرس ،كما تحتاج إل��ى الكثير من المال
والجهد والوقت.

 :3/5التحقيق اآللي

تس��اند الرقمنة بإمكاناتها البح��ث في المخط��وط ،وتحقيقه وخدمته،
ونحن نع��رف الي��وم مصطلح «التحقي��ق» أو مصطل��ح «التحقي��ق العلمي»
للنصوص ،والقريبون من المحققين من عالم التقنية وبرامجها وحواس��يبها
حينا.
حينا ويخفقون ً
يوظفون إمكانات هذا العالم لخدمة أعمالهم ،فيفلحون ً
الزما لتحقيق أغراض التراث
أمرا ً
والذي ال ش��ك فيه أن «التوظيف» أصبح ً
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نفسه ،ولكن ال بد من الحيطة والتدقيق ،وفي ظل التطورات التي نراها في
تطبيق��ات ثورة المعلومات عل��ى المخطوطات ،ليس من المس��تبعد في وقت
قريب أن يظهر مصطلح جديد هو «التحقيق اآللي».
خـاتمـة:
نعيش ـ نح��ن الع��رب والمس��لمين ـ فجوة
رقمية ،وهي ـ كما قال نبيل علي ونادية حجازي،
ف��ي كتابهما ال��ذي ص��در ضمن سلس��لة عالم
المعرف��ة الكويتي��ة منذ س��نوات قليل��ة ـ «فجوة
الفجوات» ،يري��دان أنها الفجوة األم التي تحمل
في رحمها كل بذور التخلف المجتمعي.
ولكن ما المقصود بالفج��وة الرقمية؟ لقد لخصاها ف��ي :عدم القدرة
عل��ى النفاذ إلى مص��ادر المعرفة ،واس��تيعاب المعرفة ذاته��ا ،ثم توظيف
المعرفة ،وتوليدها من جديد.
ونالحظ أن الفجوة الرقمية تعني الفج��وة المعرفية ،فهي تتمحور حول
المعرفة بدءًا من مصادرها وأدواتها (شبكات االتصاالت واإلنترنت والتقنيات
مرورا باس��تيعابها والتدرب على استخدامها وتوظيفها
اإللكترونية المختلفة)ً ،
في مختلف جوانب التنمي��ة ،وانتهاء بالقدرة على توليدها عبر المؤسس��ات
البحثية واإلنتاجية والخدمية.
والمعرفة مفهوم ش��امل يش��مل المعرفة الت��ي تنتج الي��وم (الحديثة)
والمعرف��ة التي أنتجت باألم��س ،فالمعرفة ـ كما هو مق��رر ـ بنية تراكمية،
وكم��ا أن��ه ال يمك��ن تولي��د المعرف��ة إال بامت�لاك المص��ادر واألدوات،
واستخدامها ،وبناء المؤسسات ،فإن التراث المخطوط يحتاج إلى ذلك كله.
لقد َع َّد الباحثان ـ إضاف��ة إلى الفجوة الرقمية ـ س��ت فجوات أخرى:
فجوة المحتوى ،واالتص��االت ،والعقل ،والتعلم ،واللغ��ة ،واقتصاد المعرفة،
وأحس��ب أن بإمكاننا أن نضيف فجوة أخرى ،هي الفجوة التراثية .نعم ثمة

� ّإن المعرفة مفهوم �شامل
ي�شمل المعرفة التي تنتج
اليوم (الحديثة)
والمعرفة التي �أنتجت
بالأم�س ،فالمعرفة ــ كما
هو مقرر ــ بنية تراكمية
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إشارات إلى المسألة التراثية بوصفها جزءًا من المحتوى الرقمي؛ لكنها (أي
المس��ألة التراثي��ة) أكبر من كونه��ا محت��وى؛ فالت��راث ـ والمخطوط منه
تحدي��دا ـ قضيته كبيرة ،له��ا أبعادها ،وم��ن الضروري أن نلف��ت في هذا
ً
السياق إلى أن من شروط توليد المعرفة العصرية حضور المعرفة التراثية؛
البعد التاريخ��ي الذي يجعلها
ألن ه��ذه األخيرة تمثل لألول��ى الذاكرة؛ أي ُ
تصدر ع��ن رؤية خاصة تمل��ك منطلقات وغايات ومحت��وى ،وال تكون صورة
لمعرفة أخرى ،وال سبيل للوصول إلى ذلك إال بالحرص على امتالك أدوات
البعد المعرفي
العصر وتوظيفها لإلفادة من التراث بأبعاده المختلفة ،ومنها ُ
من جهة ،والس��تيعاب معرفة اآلخر وتمثلها من جهة أخرى ،ثم توليد معرفة
جديدة من جهة ثالثة ،وبذلك يتحقق الوجود الحضاري المتميز.
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»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه
ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
ÖjhP …OÉªM

■

ﻟﺌﻦ ﺃﻓــﺎﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﻴــﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ
ﻳﺨﺼﺼﻮﺍ ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻟﻢ ّ
ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘــﻪ« ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑــﻪ ﺟﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺪﻋﻲ ﺃﻧّﻨﺎ ﻧﺮﻭﻡ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ .ﻭﻻ ّ
ﻫﺬﻩ؛ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻧﻨﺸﺪ ﺗﺴــﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﺕ ﻟﻨﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ّ
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻲ :ﺇﻟﻰ ّ
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ؟
ﻳﺸــﺮﻉ ﺑﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥّ
ّ
ّ
ﻣﺠــﺪﺩ؛ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ـ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣــﻰ؛ ﺇﻥ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺑﺄﻧّﻪ
ّ
ﺟﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻧّﻬﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮﻭﻥ
ّ
ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻣﻦ ﻳﻨﻌﺘــﻪ ﺑﺄﻧّﻪ ّ
ﻋﺎﻣﺔ ِ
ﻳﺴ ُﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ّ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ.1
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺤــﻮﻱ) ،ﺕ 513ﻫـ( ﻣﺎﺩﺣــﺎً ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ» :ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣــﺪ ﺃﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤــﺮ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ
ﻋﻠﻤﻪ،
ﻭﺟــﺪﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻋﻬــﺪ«ً ،
ّ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ّ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻧﺘﺼــﺎﺭﻩ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ،ﻣﺠﻠّﺔ ﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻌــﺪﺩ ،2007 ،106
ﺹ  ،122ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﻫﻮ =
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ،ﺗﻮﻧﺲ.
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ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﻘﻴــﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﻛﻞ ﻗﺮﻥ .1ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻤﺜّﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪ

ﻣﺠﺪﺩﻱ ّ
ﻋﺪﻫﻢ ّ
ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭ» :ﺇ ّﻥ ﺍﷲ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻬـــﺬﻩ ﺍﻷ ّﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻛ ّﻞ ﻣﺎﺋﺔ
2
ﻳﺘﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺳﻢ
ﺳـــﻨﺔ ﻣﻦ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ؟ ّ
ﻳﺠﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻬﺎ«  .ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ّ
ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨــﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤــﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻠّﻬــﻢ ﺃﻭ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ؛ ﻟﻜﻦّ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ
ﻳﺪﻋﻲ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻫﻴﻤﻨــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ؛ ّ
ّ
ﻓﻜﻞ ﻣﺬﻫــﺐ ّ
ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘــﺮﻥ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺭﺟﻌﺔ
ﻟﻌﻠﻤﺎﺋﻪ ،ﻭﻳﻨﺘﻈــﺮ ﻇﻬﻮﺭ ّ
ﻛﻞ ﻗﺮﻥ ﻓﻴﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺪﺩ ّ
ﺍﻹﻣﺎﻡّ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴــﻨﻴﻮﻥ ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻇﻬﻮﺭ ّ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠّﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ.3
ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮ ّﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ ﺑﺄﻥّ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻣﺎ ّ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﺘّﻰ ﺗﻜــﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﺈﻥّ
ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ .ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ
ﻳﺰﻛﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ ّ
ّ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ« ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻠّﺐ ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻮﻛﻪ
ّ
ﻛﻞ
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺳــﺒﺒﻬﺎ ﺃﻥّ ﺍﷲ ﻭﻋﺪ ﺑﺈﺣﻴﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ّ
ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ ،ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻭﻳﻠﻤﺢ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﻃﺒﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ
ّ
ﻣﺎﺋﺔ ﺳــﻨﺔّ ،
ﺣﺮﻓﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺴــﺎﺑﻮﺭ ﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ
= ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ» :ﺛﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﺼﻨّﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ.
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺼﻨّﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ« .ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ .ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻁ  ،1ﻣﺼﺮ،
ّ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ) ،ﺩ .ﺕ(.107/4 ،
 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
ﻟﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻓـــﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﺸـــﺘﻬﺮ
ﺭﻭﺍﻩ ﻛـــــ ّﻞ ﺣـــﺎﻓـــﻆ ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮ
ﺑﺄﻧّـــﻪ ﻓـــﻲ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﻣﺎﺋــــﺔ
ﻳــﺒــﻌــﺚ ﺭ ّﺑـــﻨـــﺎ ﻟـــﻬـــﺬﻩ ﺍﻷ ّﻣــــﺔ
ﻣﻨـــﺎ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻋﺎﻟﻤـــﺎً
ﻳﺠـﺪﺩ
ﺩﻳـــﻦ ﺍﻟﻬـــﺪﻯ ﻷﻧّـــﻪ ﻣﺠﺘﻬـــﺪ
ّ
 ...ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
ﻭﻋـــﺪﻩ ﻣـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﺍﻝ
ّ
ﺍﻟﻤﺠﺪﺩﻳﻦ«
ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺭﺟﻮﺯﺗﻪ» :ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ
ّ
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35667

 2ـ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ.156/4 ،
 3ـ ﺭﺍﺟﻊ Hamid Dabashi: Shi’ism: A Religion of protest, Harvard College, U.S.A, 2011, p 199
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»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻭﻟﻌﻞ ﻫــﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻬﺠــﺮﺓ
ً
ﺗﺤﺪﻳــﺪﺍ )ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌــﺪﺓ ﺳــﻨﺔ 499ﻫـ(ّ .
ﻣﺠﺪ ًﺩﺍ؛ ﺑﻞ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺭﺃﻱ
ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ّ
ّ
ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ .1ﻭﻻ
ﺷــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥّ
ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﷲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻟﻴﻜــﻮﻥ ّ
ّ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﺳــﻨﺔ 503ﻫـ ـ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺁﻣــﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ
ﻟﻴــﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ .ﻟﻜﻦ ﻫــﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻉ ﺗﺠﻌــﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﻩ
ّ
ﺍﻟﺠﻠﻴﻠــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴــﻴﺮﺓ؟ ﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥّ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻻ ﺗﺨــﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ
ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴــﺪ ّ
ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ﻗﺪ ﺍﺑﺘﺄﺱ ّ
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﻲ ّﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ؛
ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ّ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺴــﻌﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«ّ ،ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
ﻣﻤــﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻜﺘﺴــﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺃﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ّ
ﻗﺪ ّ
ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ّ
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺴــﺎﻛﺮ )ﺕ 571ﻫـ( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﺠﺪ
ﺧﻠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ:
»ﺛــﻢ ﺣﻜﻰ ﺃﻧّﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻭﺧﺎﺽ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ،ﻭﻋﺎﻭﺩ ّ
ّ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﺄﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ ﻟﻪ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ«.2
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﺖ
ﻣﻘﻮّﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ.
z≈Ø°üà°ùªdG{ »a ójóéàdG äÉeƒq ≤e ` 1

ﺃ ـ ﻣﺰﺝ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ:

ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ
ﺇﻥّ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ّ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻴــﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﺧــﻼ ًﻻ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺭﻣﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ،

E.Landau-Tasseron, «The Cyclical Reform»: A Study of the Mujaddid Tradition, Studia
Islamica, vol 70, pp. 86 - 87.

 2ـ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،ﺗﺒﻴﻦ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ1347 ،ﻫـ  ،ﺹ .295
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دراﺳﺎت

ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﺗﻔﻄﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣــﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﻭﻗﺪ ّ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﺕ 716ﻫـ(» :ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣــﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓــﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠــﻢ ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻟﺤــﻖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﺃﺣﺎﻝ ﻣــﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺑﺄﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ ّ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ »ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﻭ »ﻣﺤﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ« ،ﻓﻤــﻦ ﻫﻮ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻦّ«.1
ﻭﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥّ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴــﻪ؛ ﻷﻥّ ﺗﺄﺛــﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴــﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠــﺮﺓ2؛ ﻟﻜﻦّ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﻧّﻪ ﺗﻮﺳــﻊ ﻓﻲ
3
ﺃﻫﻢ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ ّ
ﻓﺨﺼﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ّ ،
ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺻﺪﺍﺭﺗــﻪّ .ﺇﻻ ﺃﻥّ
ّ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﺒّﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺼــﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ؛
ﻳﻘﻮﻝ» :ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻻ ﻣﻦ ّ
ّ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ّ 4
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠّﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺛﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ
ﺃﺻﻼ« .
ً
ﺑﻞ ﻫﻲ ّ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻘﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﻮّﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻭﺗﻌﺪ
ّ
ّ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻗﻄﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻷﺭﺳﻄﻲ،
5
ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﻤﻪ ﺑﻌﻨﻒ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ّ .
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ ،ﺷــﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻁ ،5
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.101 - 100/1 ،1987 ،
ﺟﺪﺓ ،ﺩﺍﺭ
ﺭﺍﺟﻊ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﻁ ّ ،2
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،1984 ،ﺹ  110ﻭ .164 - 121
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» ،ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺈﻧّﻪ ﺃﺩﺧــﻞ ّ
ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ،2005 ،ﺹ .238
ّﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«ّ ،
ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ« ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ّ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1993 ،ﺹ .10
ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻷﺭﺳــﻄﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻳﺮﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺃﻥّ ﻣﻦ ّ
ﻓﺄﺩﻯ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠّﻐــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ّ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ« ،ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1944 ،ﺹ .245

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺟﻬﺎً ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓ؛ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺮﺯﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ،ﻭﺗﺠﻠّﻰ ﻫﺬﺍ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﻭ ﻟﺪﻭﺩ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ) 1ﺕ 403ﻫـ(.
ﺃﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻗــﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ّ
ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ّ
ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ،ﻓﺄﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﺼﻌﻴــﺪ ّ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﻔﺘﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎً ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺨﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ» :ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ـ ﺃﻱ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ً
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ـ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻏﻴــﺮ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻦ
ّ
ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ّﺇﻻ ﻫﺬﺍ«.2
ﻭﻫﻜﺬﺍ ُﻋ ّﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺍﻷﺭﺳﻄﻲ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺎ ﺻﻨّﻔﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ؛ ﺑــﻞ ﻟﺘﻠﻚ
ّ
3
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ً
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ّﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ّ .
ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﺏ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ
ّ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺋﺰ ّ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،4ﻭﺃﻧّﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻱ .5ﻭﻟﺌﻦ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻓــﺈﻥّ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ـ ﺗﺠﻠّﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴــﺔ ـ ﺃﻱ ّ
ﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ّ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ» :ﻓﺈﻥ ﻋﻨﻴﺘﻢ
ّ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ُ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،1984 ،ﺹ .86
ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ،ﺹ .242
ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜّﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1984 ،ﺹ .90
ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .M. Hasan Hanafi, les méthodes d’exégèse, République arabe unie, 1965, p. 547
ﺍﻧﻈﺮ.N. Calder, Usul Al-Fikh, Encyclopédie de l’Islam, 10/1006 :
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀــﺎً ﺗﻨﻮﻳﻪ ﺍﻟﺒﻮﻃﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺷــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﺳــﺘﻮﻗﻔﺘﻨﻲ ،ﺩﻣﺸــﻖ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ،1999 ،ﺹ .102
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دراﺳﺎت

ﺑﻜﻮﻧﻪ )ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ( ﻧﻈﺮﻳﺎً ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺤﻦ
ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ
ﻧﻨﻜﺮﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻋﻨﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ّ
ﻣﻘﺪﻣﺘﺎﻥ:
ﺍﻟﻨﻔﺲ ّ
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻊ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻣﻊ ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ
ﺟﺎﻣﻊ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ّﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ.
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ
ٌ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻧّﻬﻢ ﻗــﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻬﻲ:
»ﻓﻴﺒﺘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴﻦ .ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺴــﻠّﻢ ﻭﻻ ّﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻌﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﻬﺎﺗﻴــﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴــﻦ ﺣﺘّﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻟــﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳــﻖ« .1ﻭﻳﺤﻀﺮ
ّ
ﻳﺴﻤﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻥ ّ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﺗﺤﺼﻞ
ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ّ
ﻭﻛﻞ ﻧﺒﻴﺬ ﻣﺴﻜﺮ ،ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ
ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺣﺮﺍﻡ ّ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ« ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞّ :
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴــﻦ ﻻ ﻧﻨﻜﺮﻩ؛ ﻟﻜﻦ
ﻛﻞ ﻧﺒﻴــﺬ ﺣﺮﺍﻡ .ﻓﺈﻥّ ﻟﺰﻭﻡ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
ﺃﻥ ّ
ّ
2
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻳﻀﺎﻑ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ. «...
ﻭﻻ
ﺷــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﺛﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ّ
ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ؛ ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ّ
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻓﺮﻳﻘــﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺍﺧﺘــﺎﺭﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ
ﺑﺼﺎﺣﺐ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )ﺕ 620ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﺟﻨّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ« .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟــﻲ؛ ﻷﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻜﻠّﻤﺎً ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ .3ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ :ﺷــﺮﺡ »ﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻷﺑﻲ
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .106
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .281
 3ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ» :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﻭﺃﻟﻔﻪ ﻣﺰﺝ ﺑﻪ ﺳــﺎﺋﺮ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ
ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺃﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ( ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎً ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ؛
ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻟﺤﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻜﻠّﻤﺎً ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﺣﺘّﻰ ﻳﻘﺎﻝ :ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑّ ،
ﻷﻥّ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﺎ ّ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺤﺾ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ« ،ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ.100/3 ،
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»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻣﺘﺄﺛــﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ) 1ﺕ 626ﻫـ( ﺑﺪﺍ ﻓﻴﻪ
ً
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻓﻴــﻦ ﻋﻨﻪ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸــﻲ )ﺕ 695ﻫـ(» :ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻔﻘــﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟــﻪ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟــﻚ ﻭﻭﻟﻮﻉ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺣﺘﻰ ﺷــﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ
ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺑﻬﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ّ
ّ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻣﺎ ﺳــﺌﻢ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﺎ .ﻭﻗﻠّﻤﺎ ّ
ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ« .2ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧّﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ
ﻭﻻ ّ
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺪﺃ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ّ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ )ﺕ 646ﻫـ( ﻳﺪﺷﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺠﺪﻝ« ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
»ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ْ
ﻣﻘﺪﻣﺔ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،3ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ )ﺕ 684ﻫـ( ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺷﺮﺡ
ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼــﻮﻝ« ،ﻭﻣﺰﺝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻡ ﺑـ »ﺍﻟﺬﺧﻴــﺮﺓ« ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﻋﻠــﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،4ﻭﺳــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ« :ﻭﻗﺪ
)ﺕ 688ﻫـ( ﺷﺎﺭﺡ »ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ« ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ّ
ﻣﺤــﺮﺭﺓ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ّﺃﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻠﺨﺼﺔ
ّ
»ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳــﻴﺎً ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﻓــﻲ ّﺃﻭﻝ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ّ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ« .5ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻣﺜّﻞ ﺍﺑــﻦ ﻋﺮﻓﺔ )ﺕ 803ﻫـ( ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳــﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ
ّ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.6
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸــﻲ ،ﺍﻟﺬﻳــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻــﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺣﺴــﺎﻥ ﻋﺒــﺎﺱ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.588/5 ،
ﺃﺣﺪﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﺃﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ّﺇﻻ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﻓــﻲ» :ﻭﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ً
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ« ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ.100/3 ،
/
ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.7 1 ،1994 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﻲّ ،
ﺭﺍﺟﻊ ّ
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.125/ ،1998 ،
ﻟﻤﺎ ﻣﺰﺝ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﺨﺘﺼــﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ» :ﻭﺑﻌﺪ ّ
ﻭﻓﺼﻮﻻ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘّﻰ ﺇﻥّ ﺑﻌﺾ =
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴــﺔ
ﺑﻜﻼﻣﻬﻤﺎ
ً
ً
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دراﺳﺎت

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺕ 895ﻫـ(
ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،1ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ«،2
ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ )ﺕ 861ﻫـ( ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻳﻀﻊ ّ
ﻭﻧﺴــﺞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸــﻜﻮﺭ )ﺕ 1119ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﻓﻲ »ﻣﺴﻠّﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ«،3
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻭﺍﻷﺻﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ.
ﻭﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ّ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ـ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺿﻤﻦ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻋـﻦ
5
4
ﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
ﻋﺪ ﺑﻌ ِ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ  ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ّ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺃﻥّ ﺗﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ .6ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺿﻤﻦ
ّ
ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ،ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭّﺱ ّ
=

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

6ـ
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ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻛﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺷــﻴﺎﺥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻤﻊ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻴﻘّﻨﻪ ﻭﻳﺴﺘﺒﺼﺮﻩ،
ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻓﻴﺴــﻜﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺳــﻜﻮﺕ ﺍﻷﺧﺮﺱ ّ
ﺭﺩ ًﺍ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎً« ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ.
ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﻭﺗﻌﻠّﻤﺎً ،ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ّ
ﺿﻤﻦ )ﺭﺳﺎﻟﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺪ ﻏﺮﺍﺏ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1976 ،ﺹ .59
ﺍﺑﻦ ﺣﻠﻮﻝ ،ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1910 ،ﺹ .14 - 5
ﺍﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺝ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.106/1 ،1999 ،
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ،ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﺕ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻤﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.10/1 ،2002 ،
»ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﻥ ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩّ :
/
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ« ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻁ  ،3ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.498 2 ،1988 ،
ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺻــﺮﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺷــﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﺼــﺐ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺃﻥّ ﻣﺎ ّ
ّ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻻﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻧﻔﺎﺋﺲ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ« ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻤــﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌــﻮﺽ .ﻁ  ،3ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ .4017/9 ،1999 ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸــﻲ )ﺕ 794ﻫـ( ﻧﺴــﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ً
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ .ﺭﺍﺟﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ،
ﻁ  ،2ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺩﻗﺔ.202 - 201/6 ،1992 ،
»ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠّﻤﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻧّﻤﺎ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔّ :
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺣﺘّﻰ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ:
ﺍﻟﺴــﻨﺔ
ﺇﻥ ﺗﻌﻠّــﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳــﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﺎﺳــﺪ ،«...ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻤﻨﻄــﻖ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ُ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ،1951 ،ﺹ .157

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﺯﻫﺮ ،1ﻭﻫﺬﺍ ،ﻣــﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
2
ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻻﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺭﺍﺟﺤﺎً ﻻ ﻣﺮﺟﻮﺣــﺎً  .ﻭﻣﻊ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ّ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻧﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺰﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻣﺜﻼ
ﺗﺤﻘّﻖ ﻓﻲ ﻭﺳــﻂ ﻳﺴــﻮﺩﻩ ﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ً
ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻣــﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺇﺩﺧــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ
∂dP ≈∏Y âÑqJôJ
ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﺘــﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ
Iô«ãc èFÉàf QÉ°ûàf’G
ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺨﺘﺼﺮ »ﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﻦ
≈∏Y ` É¡æe áYƒq æàeh
ﺫﻟﻚ ﻣﻮﻗــﻒ ﺍﺑــﻦ ﺭﺷــﺪ )ﺕ 595ﻫـ( ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲ
êGQOEG ` »dƒ°UC’G ó«©°üdG
øª°V ≥£æªdG áaô©e
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻪ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«:
OÉ¡àL’G •hô°T
ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴّﺔ ﺯﻋﻢ
ﻗــﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ّ
»ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ّ
ﺃﻧّﻪ ّﺃﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘــﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻣــﻮﺭ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ...ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻠﻨﺘﺮﻙ
ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠّﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ّ
3
ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠّﻢ ﻭﻻ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ«  .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ً
ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ؛ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻳﺮﻭﻡ ﺗﺠﻨﺐ ﻃﻠﺐ ِﻋﻠْﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻮﻣﺬﺍﻙ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ
ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ.4
ً
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

ﺳﻌﺪ ﻏﺮﺍﺏ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻉ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1993 ،ﺹ .17
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺣﻠﻮﻟــﻮ )ﺕ 898ﻫـ(» :ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓــﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻬﻢ ﻭﻛﺘﺒﻬﻢ ﻫﻞ
ﺻﺮﺡ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ،ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﺮﺟﻮﺡ ﺃﻭ ﺭﺍﺟﺢ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ّ
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﺭﺍﺟﺢ ﺃﻋﻨﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ ّﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﺳــﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢّ ،
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ« ،ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﺷــﺮﺡ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻣﻊ ،ﻁ  ،2ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ.277/3 ،1999 ،
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ،ﻁ ،1
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،1994 ،ﺹ .37
ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳــﻲ )ﺕ 521ﻫـ(» :ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ :ﻳﺠﺐ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴــﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥّ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺧــﺮﻯ ﺇﻧّﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ
ﺃﻭ ﻟﻘﺼــﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺿﻴﻖ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ«،
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،2007 ،ﺹ .126
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دراﺳﺎت

ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺞ ﺃﺻﻮﻟﻲ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ )ﺕ 632ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ
ﻳﺒﺮﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ﻓﻲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴــﺔ؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ّ
ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ
ﺭﺑﻤﺎ ﺯﺍﺩ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«ّ :
»ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ّ
ﺑﺴــﻄﺎً ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻼ ًﻻ ،ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺇﻫﻤﺎ ًﻻ ،ﻳﻨﺘﺞ ﺇﺧﻼ ًﻻ ﻭﺍﺧﺘﻼ ًﻻ ،ﻓﺈﻥ
ــﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣــﻦ ﻓﺎﺗــﺮﺓ ،ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ
ِﻫ َﻤ َ
ﻗﺎﺻــﺮﺓ .ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺄﺑﻠﻎ ﻟﻔــﻆ ﻭﺃﺩﻝّ ﻣﻨﻈﻮﻡ.
ﻓﻘﺼﺪﺕ ﺇﻟــﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺻــﺪﻩ ﻭﻣﺒﺎﻧﻴﻪ ،ﻭﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻤﻼﻝ؛ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻤــﻪ ،ﻭﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺼﻐﺮ ﺟﺮﻣﻪ«.1
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺃﺧــﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺧﺸــﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ،2ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬــﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻒ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ،3ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ )ﺕ 643ﻫـ( ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﺣﺮﻓﻴﺎً ،ﻭﻫﻲ» :ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠّﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺛﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ
ﺛﻢ ﺗﻜﻠّﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧــﻜﺎﺭ .4ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺻﺎً
ً
ﺃﺻﻼ«ّ ،
1ـ
2ـ

3ـ

4ـ
60

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ ﻋﻤــﺮ ﺟﺎﺑﻲ .ﻁ  ،5ﺩﺑﻲ،
ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﺭﺷــﻴﻖ ،ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ
/
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ1422 ،ﻫـ2003/ﻡ.188 3 .
ﺻﺢ ﻋﻨﻪ
ﺍﻧﻈــﺮ ً
»ﻓﺘﺮﻛﻲ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻷﻣﻮﺭ؛ ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻣﺎ ّ
ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲْ :
)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ( ﻣﻦ ﺭﺟﻮﻋﻪ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬــﺎ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻮّﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺼﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ّ
ﻻ ﺃﺣﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ...ﻓﻠﻮ ﺍﺧﺘﺼﺮﺗﻬﺎ ﻟﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺑﻬــﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻤــﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻌﻠﻴــﻪ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧّﻪ ﻣﻦ ﺷــﻴﻮﺧﻪ
ﻭﻛﺘﺒﻪ« ،ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ.101 - 100/1 ،
»ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮ ﺷﺮ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡّ :
ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ« ،ﻓﺘﺎﻭﻯ
ﻣﻤﺎ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻻ ﺍﺳــﺘﺒﺎﺣﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ّ
ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ ّ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،ﺣﻠﺐ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ،1983 ،ﺹ .71
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ1329 ،ﻫـ  ،ﺹ .115

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﺍﻟﺴﻨّﻲ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﺒّﺮﻭﺍ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ 
ﺭﻓﺾ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ» :ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺩ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻓﺘﻜﻠّﻢ
ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻗﺪ ﺗﺸﺮﺩ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻬﺎ ﻭﺗﺨﻄﺎﻫﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ...ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺤــﺾ ﺧﺎﻟﺺ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘــﻪ« .1ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺗﺨﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ،
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧّﻬﺎ »ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ؛ ﻷﻧّﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺒﻞ ّ
ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﺬﺍﺗﻪ .2...ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳــﺔ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ )ﺕ 1973ﻡ(
ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺼﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ3؛ ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺝ ّ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ ﺑﻞ
ﻃﺎﻝ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻹﺻــﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ،ﻓﺎﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻄــﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺴــ ِﻠﻢ ،ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﻳﻌﺪ
ً
ﻭﺃﺳــﻠﻤﺘﻪ ّ
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ْ
ﻋــﺪﻡ ﺍﻻﻧﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ .ﻭﻫــﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺎ ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )ﺕ 1889ﻡ( ﻳﻘﻮﻝ» :ﻭﺇﺫﺍ ﺳــﺎﻍ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺧﺬ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ِﻣﻠّﺘﻬﻢ ،ﻭﺗﺮﺟﻤﺘــﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﺕ
ﻓﺄﻱ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ :ﻣﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄــﻖ ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻌﻠﻤﻪ؛ ّ
 1ـ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ،ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
.3/2
 2ـ ﺳﻌﺪ ﻏﺮﺍﺏ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻉ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺹ .17
»ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻸﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﺳــﻢ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 3ـ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭّ :
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻉ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻓﻀﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦّ .
ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻃﻼﺏ ﻋﻠﻤﻬﻢ
ﺟﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ْ
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻣﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺗﺸﻐﻞ ّ
ﻣﺆﻭﻧﺔ ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﻦ ﻟﺼﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋــﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ« ،ﺣﺎﺷــﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ .ﻁ  ،1ﺗﻮﻧﺲ،
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ1341 ،ﻫـ1922/ﻡ.5/1 ،
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دراﺳﺎت

ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺋﺪ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ«.1

ﺏ( ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ ﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻗﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻬﺠــﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ّﺇﻻ
ّ
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
ّﺃﻭﻝ ﻣــﺪﺭﻙ ﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ» :ﻓﺼﻨﻔﺘــﻪ ﻭﺃﺗﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ ﻟﻄﻴﻒ ﻋﺠﻴﺐ ﻳﻄﻠﻊ
ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓــﻲ ّﺃﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻳﻔﻴــﺪﻩ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴــﺎﺭﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ« .2ﻭﻗــﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺑﻌــﺾ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮﺱ )ﺕ 620ﻫـ( ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳــﻦ» :ﻭﻧﺪﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﺍﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮﺕ(
ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺘــﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﻭﻋﺮﻑ ﻣــﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻧّﻪ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻓﺄﺧــﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ،ﻭﺃﻋﺠﺒﻮﺍ ﺑﻤــﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺮﻭﺍ
ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ« ،3ﻭﻧﻮّﻩ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ
ﺑﻤﺎ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻦ ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﻌــﺮﺽ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻭﻧﺼﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺣﺴــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ.4
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﺮﺍﺑﻄــﺎً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﺗﺒﺪﻭ
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜّﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻭﻻﺣﻘﻪ
ً
ﻛﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻼ ﻳﺴــﺘﺒﻖ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻄــﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ،ﺣﺘّﻰ ﺇﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻜﺎﻥ ّ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮ ٍﻉ ﻣﺎ ﻗﺒــﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ
ﺃﻫﻢ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﻄـﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ.5
ً
ّ
ﻭﻟﻌﻞ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺎ ،ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ،ﻁ ،2
ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،1986 ،ﺹ .91
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .4
ﺍﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮﺱ ،ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺑﻴﺮﻧﺔ1916 ،ﻡ.12/3 ،
ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،1999 ،ﺹ .351
ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﺳــﻴﺄﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ« ،ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ  ،75ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻟﻪ= :
ﺍﻧﻈﺮ ً

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ» :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧّﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﺖ ﺃﻥّ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ
ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴــﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟــﻢ َ
ﺛﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺲ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔّ ،
ﻭﻛﻞ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﺈﻥّ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺛﻤﺮﺍﺕّ .
ﻓﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺜﻤﺮ ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،
ﺃﻋﻨــﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ...ﻭﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻫــﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫــﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ...
ُ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ«.1
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺴــﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ﺃﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗــﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺛﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﺛﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺒﺤﺜﺎً ﻣﻮﺳــﻮﻣﺎً
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺑﻞ ّ
ﺑـ »ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟ ﺸــﻌﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ
ﻛﻞ ﻗﻄﺐ
ﺍﻷﺭﺑﻌــﺔ«،
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺿﺒﻄﺎً ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ّ
ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼــﻼﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺗﺼــﻮّﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ّ
»ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﺴــﺘﻮﻟﻲ
ﺃﻥ
ﻣﻦ
ﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪ
ﻣﻨــﺬ
ﺭﻩ
ﻗﺮ
ﻟﻤﺎ
ﺎ
ﻭﻓﻴ
ﻛﺘﺎﺑــﻪ
ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ
ً
ّ
ّ
ّ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻧﻈــﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻣﻌﻪ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ ﻓــﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻔﺮ
ﺑﺄﺳﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﺒﺎﻏﻴﻪ«.2

ﺝ( ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ :ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴــﺘﻐﺮﺑﺎً ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺷــﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺩﻟّﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻓﻌﺼﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﻏﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻــﻮﻝ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥّ ﺻﺎﺣﺐ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻛﺎﻥ ﻭﻓﻴﺎً ﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﻗﺴــﺎﻣﻪ ،ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻤﺮ
ﺗﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ّ
= »ﻭﻗﺪ ّ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ« ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .79
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .7
 2ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .4
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜــﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴــﻨﻴّﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« :ﻭﻟﻜﻨّﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ
ﻳﻠﺨﺺ ﻋﻠــﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﻣــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
»ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ« ﺃﻭ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻪ »ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ« ،ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺕ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺑﺄﻧﻈﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻴّﺮ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ« .1ﻭﻣــﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻛﺎﻥ
ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺘﺒﻊ ﻟﻠﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴــﺔ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ّ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .2ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻋــﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻟﺪﻳــﻪ ﺇﺛﺮ ﻧﻀﺞ
ﻓــﻲ »ﺍﻟﻤﻨﺨــﻮﻝ« ﻣﻌﺒّ ً
ﺷــﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺷــﻴﺨﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻮﻳﻨــﻲ .3ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻨﺨﻮﻝ« ﺳــﻜﺖ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻟــﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻟﺨﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻵﺣﺎﺩ.4
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﺻﻄﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ،ﻭﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ّﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ 5ﻓﺈﻧّﻪ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ،ﺹ .352 - 351
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺨﻄﺮﻱ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ
ﺭﺍﺟﻊ ﻋﺰﻳﺰ ّ
ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ . (net) www.yemmenic 2003
ﺭﺍﺟــﻊ ﺃﺭﻳــﺞ ﺑﻨﺖ ﻫﻨﺪ ﻋﺎﻳــﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑــﺮﻱ ،ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺟﺤﻬــﺎ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻮﻝ ،ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻧﻮﻗﺸــﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.2008 ،
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .116
ﻧﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ »ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺟﻤﺎﻋﻲ« ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ .ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ« ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،1988 ،ﺹ  .283ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺙ ﺍﻟﻈﻠﻢ« ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺐ ،ﻁ  ،1ﻗﻄﺮ ،1979 ،ﺹ .430

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻣﻦ
ﺧﺼﺺ ﻣﺒﺤﺜﺎً
ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ّﺃﻭﻝ ﻣﻦ ّ
ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ
ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻟﻔﺘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎً ﻓﻘﻬﻴﺎً
ً
ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻓﺈﻥّ ﻧﻀﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ .1ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﻪ
ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣــﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴــﻦ .ﻭﻭﻗــﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺩﻭﺭﻩ
»ﻋﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬــﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ّ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻳﻘﺮﺏ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﻦ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ّ
ﺍﻟﻤﺮﺳــﻠﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋﺼــﺮﻩ ﻭﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﺳــﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴــﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ،
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧّﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻩ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ ﻟﻨــﺎ ﺃﻥ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻩ« .2ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﻗﺼﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻘﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭﻛﻠﻴﺔّ .
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻢ ّ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻧﻈﺮﻱ ﺧﺎﻟــﺺ؛ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻴــﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﻨﺰﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿــﻲ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺇﺫﺍ ﺗﺘﺮﺱ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟
ﻭﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﻦّ ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ» :ﻟــﻮ ﻛﻔﻔﻨﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﺼﺪﻣﻮﻧﺎ،
ﻭﻏﻠﺒﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«ّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ:
ﻟﻮ ﺭﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺱ 3ﻟﻘﺘﻠﻨﺎ ﻣﺴــﻠﻤﺎً ﻣﻌﺼﻮﻣﺎً ﻟﻢ ﻳﺬﻧﺐ ﺫﻧﺒﺎً .ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻞ؟ ﻭﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ» :ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ :ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﻴﺮ
ﺍﻟﺸــﺮﻉ .ﻓﻤﺎ
ّ
ﻓﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻷﻧّﺎ ﻧﻌﻠﻢ
ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝْ ،
ﻣﻘﺘﻮﻝ ّ
ﻗﻄﻌﺎً ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺣﺴــﻢ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ،
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ُﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣــﺪ ﻭﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﺑﻞ
ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﺤﺼﺮ .ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺧﺪﻭﺭﻱ »ﺩ .ﻡ .ﻁ  .2ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.728/6 ،
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻘﺎﻝ »ﻣﺼﻠﺤﺔ« ) (Maslahaﻟـ ﻡّ .
 2ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .276
 3ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﺄﺳﻮﺭ.
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دراﺳﺎت

ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﺍﻧﻘــﺪﺡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺃﻧّﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻄﻌﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺿﺒﻂ
ﻛﻠﻴﺔ« ،1ﻭﻳﻌﻠّــﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴــﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﺍ
ً
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻭﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻧّﻪ ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮّﺭﻫﺎ
ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﺎﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ« ،2ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ّ
ﻋﺪ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤــﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺣﻘﻮﻥ
ﺍﻷﺳــﺎﺱ
ّ
ﻛﺒﻴـﺮﺍ ﻭﻣﺤﻮﺭﻳﺎً .3ﻭﻣﻦ ﺗﺠﻠّﻴﺎﺕ
ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻟﻮﺿﻊ
ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀــﺮﺓ؛ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸــﺮﻉ،
»ﻭﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺧﻤﺴــﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻭﻋﻘﻠﻬﻢ ﻭﻧﺴــﻠﻬﻢ ﻭﻣﺎﻟﻬﻢ« .4ﻭﻳﻌﻠّﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ» :ﺻﺤﻴﺢ
ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ،
ﺟﺪﺩﻫــﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳــﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ّ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟــﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﺴــﺐ ﻗﺮﺍﺀﺗﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻛﺎﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ«.5
ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠــﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷــﺮﻋﺎً ﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺭﻭﺍﺟﺎً
ﺮﺍ ﺣﺴــﻨﺎً ﻋﻨﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪﻩ؛ ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻗﺒﻮﻻً ﻭﺍﺳﻌﺎً ِﻭﺫ ْﻛ ً
ً
ﻳﻤﻨﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻟﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ )ﺕ 616ﻫـ( ﻭﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ6
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ،7ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .176 - 175
 2ـ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﺹ .280
 3ـ ﺍﻧﻈﺮRethinking Politics and Modernity-A Reader, Mehran Karava, the New Voices of Islam :
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
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ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ . 174
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻤﻠﻴﺸــﻲ ،ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ4 - 3 ،
ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،1987ﻁ  ،3ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،1989 ،ﺹ .92 - 91
ﺭﺍﺟﻊ ﺣﻠﻮﻟﻮ ،ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ،ﺹ .402 - 401
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ،ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠّﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ.267 - 266/2 ،

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻓﺈﻥّ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ
ﺃﺻﻼ
ً
ً
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ.1
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ 

ﺩ ـ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ
ﻋــﺪ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴــﻦ ﺃﻥ ﻧﺰﻋﺔ

ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ـ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻴّﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺆﻛــﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺇﻟــﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣــﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ
ّ
ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻮّﻑ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺟﻌــﻞ ﺍﻟﻔﻨــﺎﺀ ﻏﺎﻳﺘــﻪ ﻭﺃﻫﻤــﻞ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺠﺪﺩ
ﻭﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ـ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺘﻬﺎ ﺃﺿﺤــﻰ ّ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻭﺍﺿﻊ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺃﻳﻀﺎً .2ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻧﻠﻔﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ؟
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻴﺔ
ﻧﻘﻒ ﻣﻨﺬ ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧّﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ »ﺃﺷﺮﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣــﺎ ﺍﺯﺩﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴــﻤﻊ ﻭﺍﺻﻄﺤﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻉ ،ﻭﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻣــﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﻔﻮ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺳــﻮﺍﺀ
ﺗﺼــﺮﻑ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﻠﻘّﺎﻩ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ،
ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ .ﻓﻼ ﻫﻮ
ّ
ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ«.3
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺨﻔﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎً ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﻐﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺠﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻌﻠﻴــﻪ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘــﻞ ﻭﺍﻟﻨﺺ .4ﻭﻗﺪ

ájQhô°†dG ó°UÉ≤ªdG ¿EG
»dGõ¨dG ÉgOóL
q ¿CG òæe
≈∏Y á¶aÉëªdG »a
π≤©dGh ¢ùØædGh øjódG
CGô£j ºd ∫ÉªdGh Ö°ùædGh
ô««¨J …CG É¡«∏Y

 1ـ ﺍﻧﻈﺮ:

Jonathan E., Brockopp, Thomas Eich, Muslim Medical Ethics, from Theory to Practice,
University of South Carolina Press, 2008, p. 42.

 2ـ ﺍﻧﻈــﺮ:

Ilse Lichtenstadter, Islam and the Modern Age, Noble Offset Printers, New York, 2nd
ed., 1960, p. 104.

 3ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .4
ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻏﻼﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺩﻣﻮﺍ ﺑﻪ
 4ـ ﺍﻧﻈﺮ ً
ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻪ ّﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﺒﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ« ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1988 ،ﺹ .71
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دراﺳﺎت

ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺰﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺄﺻﻮﻝ
ﻣﺘﺤﺮ ًﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،ﻓﺒﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ
ّ
ﻭﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺗﺄﻟﻴﻔﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ
ّ
ﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻭﺍﺿﺢ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻬﺪ
ّ
1
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ«  .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻣــﺪﺭﻛﺎً ـ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻨﻒ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ّ
ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ـ ﺃﻧّﻪ ﻳﻄﺮﻕ ﻣﺠﺎﻻً ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ
ﻟﻜﺘﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻻ ﺗﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ »ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ«
ﻭ »ﻣﺤﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ« ﻭﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻘﺴــﻄﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻴﻢ« .ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺯﻣﺎﻧﻪ.2
ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠّﺖ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ،ﻓﻠﺌــﻦ ﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺍﻟﻤﻨﺨﻮﻝ ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ« ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ )ﺕ 150ﻫـ(؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﺗﺤﻮّﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ ،ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«؛ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ّ
3
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻮﺳــﻌﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺫﺍﺗﻪ  .ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺢ
ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻴﺐ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻇﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻤــﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻻﻟــﺔ ،ﻭﺃﻥ ّ
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺸــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻫﻞ ﻳﻐﻴّﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ّ
»ﻭﻫﺬﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﺷــﻲﺀ ﻣﻨﻬــﺎ ﻓﻨﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸــﺎﺀ ﻓﻼ
1ـ

Ibrahim Madkour, l’Organon d’Aristote dans le Monde Arabe, 2ème éd, Librairie Philosophique
J-Vrin, 1964, p. 256.

 2ـ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮﺱ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﺹ .13
ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻵﻳﺔ  41ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ' & % $ # " ﴿ :
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ ً
ﺛﻢ ﺟﻮّﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺑــﺔ
ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﺃﺑﻮ
»ﻗــﺎﻝ
:
﴾
,
+
*
)
(
ّ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  : 5ﻫﺬﺍ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ؛ ﻷﻧّﻪ ﺃﺿﺎﻑ
ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ ،ﻭﻋﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻼﻡ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﻋﺮﻑ ّ
ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛــﻮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻛﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﻀــﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺗﺄﻭﻳﻞ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ّﺇﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤــﻮﻡ ﻟﻔﻆ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ«،
ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .201
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»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ .ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛
ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻴﺐ« .1ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻇﻨﻴﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔّ ،
ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻟﺴــﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
¿Éc »dGõ¨dG ¿Cq G ôgÉ¶dG
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒــﻲ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
∞æ°üj ƒgh `` Ék cQóe
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗــﻒ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻭﺷــﻴﺨﻪ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨــﻲ
¬fq CG `` á«≤£æªdG ¬Ñàc
ﻭﺍﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧــﻲ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻧّﻪ ﺑﻠــﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ k Éée ¥ô£j
’ ±ƒdCÉe ô«Z
ً
´ô°ûdG AÉª∏Y óæY
ﻻ ﺗﺎﺑﻌﺎً .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼــﺐ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒــﻲ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻳﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺗﺆﺩ.2
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ّﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺃﻡ ﻟﻢ ّ
ﻭﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻓــﻲ ﻧﺰﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻴﺔ ﺑﺈﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ
3
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﻫﻤﻴّﺔ
ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ ّ .
ﻭﺑﺎﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ﺇﻥ ّ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .357
»ﺛﻢ ﺇﻧّﺎ ﻧﺠﺮﻱ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠــﺔ ﺗﻬﺬﻳﺒﺎً ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﺎً ﻓﻴﻬﺎ،
 2ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥّ :
ﻭﺇﻻ ﻓﺤﻖ ﺍﻷﺻﻮﻟــﻲ ّﺃﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟــﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ،ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺬﻫﺒــﺎً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦّ« ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ.814/2 ،
 3ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» :ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻜﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ،
ﻛﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠّﺔ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻦّ ﻓﻲ ﻣﺆﻟّﻔﻬﺎ ﻇﻨﻮﻧﺎ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺧﻤﺴــﻮﻥّ ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ـ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻗﺪ ﺧﺎﺽ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻤﺰﺝ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ﻣﻸ ﺍﻟﺪﻧﻴــﺎ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ
ﺛﻢ ﺇﻧّــﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ّ
ّ
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻳﺘﺤﻠّﻰ ﺑﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺃﺩﺗﻪ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ
ﻳﺘﻢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺃﻥ ّ
ﺗﻠﻄﻒ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻭﺗﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ّ
ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﺣﺘّﻰ
ﻧﺺ ﻛﻼﻣﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻐﻴﺮﻩ ﻭﻳﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺎﺕ
ﺇﻧّﻪ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﻳﻴﻦ ﻳﻨﻘﻞ ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻭﻣﺆﻟﻒ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺧﻮﺍﻥ
ﺃﻛﺜﺮ ّ
ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻋﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ« .ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ .220
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ـ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ـ ﺃﻧّﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑــﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﻟﺘﻐﺪﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺴــﺮ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» :ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻠّﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬــﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑــﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻔﻠﺴﻔﺎً ﻣﺤﻀﺎً ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻮﻉ ﺩﺧﻮﻝ ،ﻭﻛﻼﻡ ﺃﺑﻲ
ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺯﺧﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ.1«...
»eÓ°SE’G Üô¨ªdG »a ¬«≤∏Jh »dGõ¨dG ≈Ø°üà°ùe ` 2
ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏٍ ﻣــﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴــﻴﻦ:
ّ
ّﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻏﻴﺮﻩ .ﻭﻟﺌﻦ ﻛﻨّﺎ
ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺮﺯ ﻗﻴﻤﺔ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓــﻲ ﺫﺍﺗﻪ؛ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﻧﻌﺘﺰﻡ ﺩﺭﺍﺳــﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧّﻨﺎ ﺳﻨﺴــﻌﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ّ
ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻴّﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﻨﻮّﻋــﺔ ـ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲّ .
ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ـ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻻﻧﺸــﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻷﺧﻴــﺮ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺪﺭﺱ ﻳﻨﺘﻤــﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢٍ ﻣﻦ ﺃﺭﻗــﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ .ﻭﻗﺪ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﺍﻣﺘــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻟّﻔﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ.

ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷ ّﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ :ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ
ﺍﺳــﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«
ﺧﺼﻮﻩ ﺑﻬــﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ
ﺑﺤﻔــﺎﻭﺓ ﻋﺒّﺮﺕ ﻋﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸــﻲ )ﺕ 794ﻫـ( ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .210
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»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻗﺎﺋﻼ» :ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟــﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑــﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﺸــﺮﺣﻪ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﻮﻓﻰ ،ﻭﻧﻜــﺖ 1ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺷﺎﺱ )ﺕ 610ﻫـ( ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ«.2
ﺟﺪ ًﺍ؛ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ّ
ﺍﻟﻤﺜــﺎﻝ ّﺃﻭﻝ ﻣﺨﺘﺼــﺮ »ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺻﻠﺘﻨــﺎ ﻋﻨــﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴــﺎﺕ ﻭﻫﻮ
»ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ﺍﻷﺷــﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﺑﻦ
ﺃﺑﻲ ﻗﻨﻮﻥ )ﺕ 577ﻫـ( .3ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
s
√ò¡d Iô«ÑμdG á«q ªgC’G π©d
ﻣﻔﻘﻮﺩﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ،
ً
π≤©dG ø«H `` áeAGƒªdG
ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )ﺕ 595ﻫـ( ﻭﻗﺪ
áØ°ù∏ØdG ø«H hCG π≤ædGh
ﻃﺒﻊ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ«.
»a ôqKDƒJ ºd É¡qfCG `` ´ô°ûdGh
ﻋﺪﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺪﻳﻤﺔ πH ;Ö°ùëa »eÓ°SE’G ôμØdG
ﻭﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ّ
ﻛـ »ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ« ﻟﻠﺰﺭﻛﺸــﻲ ﻭ »ﺍﻟﺪﻳﺒــﺎﺝ …Oƒ¡«dG ôμØdG ≈dEG ¬JRhÉéJ
hó¨àd »ë«°ùªdG ôμØdGh
ﻭﺍﻟﺠﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ« ﻻﺑﻦ ﻓﺮﺣــﻮﻥ )ﺕ 799ﻫـ(.
ø«H π°UGƒJ ô°ùL ∂dòH
ّ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻫﻮ ﺳــﻨﺔ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ
áKÓãdG á«HÉàμdG ¿ÉjOC’G
ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻧّﻪ ﻣﻦ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗــﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ّﺃﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .4ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥّ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ »ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺃﺻﻮﻟﻴﺎً ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻠﺴــﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑــﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ.
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.8/1 ،
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺑﺎﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
ً
ٰ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑــﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘــﺎﻑ ،ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻭﺩﺍﺭﻩ ﺗﻠﻤﺴــﺎﻥ ...ﻭﻟﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺳــﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ﺍﻷﺷــﻔﻰ ﻣــﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« .ﻣﻌﺠﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺪﻓﻲ ،ﺹ http://www.al-mostafa.com 150
ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓــﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺭﺍﺟﻊ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱّ ،
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،1994 ،ﺹ .18
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دراﺳﺎت

ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺑــﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺄﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ .1ﻭﻳﺒﺪﻭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺃﻥّ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﺃﻥ ﻣــﻦ ﻳﺘﺮﺣــﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻟــﺲ ﻻ ﻳﻔﻮﺗـﻪ ﺫﻛــﺮﻩ .2ﻭﻗــﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻓﺎﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﺣﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺤﺜﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ،3ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ )ﺕ 914ﻫـ( ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ
ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.4
ﻣﻬﻤﺎً؛
ّ
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺨﺘﺼﺮ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺣﺪﺛﺎً ّ
ﻷﻧّﻪ ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﻴّــﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ
ﺧــﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ ﻫﻤــﺎ »ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ﻭﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼــﺪ« ﻭ »ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺍﻷﻭﻝ.
ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ّﺇﻻ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ّ
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥّ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ
ّ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﻛﺎﻥ
ﻇﻞ
ً
ّ
ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧّﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨﻮﺍﺕ
ﺳﻤﺎﻩ »ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﺃﻟّﻒ
ً
ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ّ 5
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ« ،ﻭﺷــﻤﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻭﺭﻏﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺳﻄﻲ  .ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥّ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ« ،6ﻭﻳﻈﻬﺮ
ﺃﻥّ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻧﻈﻤﺎً
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .19
»ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻠﻺﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺷــﺒﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱّ :
ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺘــﺎﺏ :ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺻــﻢ ،ﻭﻷﺑﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣــﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ،ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ.194/3 ،1988 ،
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ.303/3 ،
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟــﻮﺯ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ،ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺑﻔﺎﺱ.61/1 ،2007 - 2006 ،
ﺍﻧﻈﺮ :ﻓﺘــﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ،ﻣﺠﻠّﺔ »ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ« ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺑﻌﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،19ﺻﻴﻒ (www.Altasamoh.net) 2007
ُ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ» :ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠّﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻰ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ« ـ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.74/3 ،1988 ،

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻋﻠــﻰ ﻳﺪ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺎﺻــﻒ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ )ﺕ 620ﻫـ( .1ﻭﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.2
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮ »ﻣﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ﻟﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﺑﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ
ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺪﺭﻭﻣــﻲ )ﺕ 623ﻫـ( 3ـ ﻭﻫﻮ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ـ ﻓﺄﻟّــﻒ
ً
ﺣﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻔﻰ
ﺳﻤﺎﻩ »ﻣﺴــﺘﺼﻔﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻋﻠﻰ ّ
ّ
4
ﻳﺘﻤﻪ.5
)ﺕ 662ﻫـ(  ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧّﻪ ﺍﺑﺘﺪﺃﻩ ﻭﻟﻢ ّ
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺭ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟــﺲ ،ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺃﺑﻲ
6
ﺍﻟﻌﺒّﺎﺱ ﺍﻹﺷــﺒﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺝ )ﺕ 651ﻫـ(  ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥّ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ّﺇﻣﺎ ﺃﻧّﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺷــﺨﺼﻲ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳﺎ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻧّﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑــﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻣﺎ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﻟﺤﻔﺼﻲّ ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻣﻦ ﺃﻥّ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻧﺰﻝ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ّ
7
ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻲ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﺃﻟّﻒ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎً
ً
ﻭﺍﻟﻤﺆﻛــﺪ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺘــﺪﺍﻭ ًﻻ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ؛
ّ
ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ«؛
ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸــﻲ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ّ
8
ﻟﻜﻨّﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ؛ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻜﺖ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
1ـ

2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

ﻋــﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺃﺻﺒــﻎ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ .ﺃﻟّﻒ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻦ ّ
ﻫــﻮ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ّ
ﺃﻫﻤﻬﺎ »ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻧﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺩ« ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭﻣﺤﻘّﻖ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﻧﻲ،
ّ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑــﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ـ ﺁﺛﺎﺭﻩ ـ ﻣﻨﺤﺎﻩ ﻓــﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،
ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،1972 ،2ﺹ .84 - 13
ﺧﺒﺮﺍ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸــﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﺸــﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ً
ﺟﺎﻫﺰﺍ
ﻣﺆﺭﺧﺎً ﺑـ  2006/11/6ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧّﻪ ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈــﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻒ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﺳــﻴﻜﻮﻥ
ً
ﻟﻠﻄﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲwww.mm f-4.com/vb/t4147.html :
ﺍﻟﻨﺪﺭﻭﻣﻲ ،ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻱ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺒﻴﺐ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ ،ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ.81 - 88/2 ،
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ ،ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.319/8 ،1984 ،
ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ ﻓــﻲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ« ،ﻭﻧﺴــﺐ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎً »ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ« .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﻜﺎﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،http://www.almeshkat.net/books/index.php ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ .698
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻣﺜﻼ» :ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ...ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﺎ )ﺇﻧّﻤﺎ( ﺍﻟﺤﺼﺮ« =
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ً
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دراﺳﺎت

ﻭﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺮ )ﺕ ﺑﻌــﺪ 675ﻫـ( ،1ﻭﻗﺪ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﺒﺮﻳﻨﻲ )ﺕ 704ﻫـ( ﺃﻧّﻪ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺣﺴــﻨﺎً
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ.2
ً
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻲ ّ
ﻳﺮﻛﺰ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﻟﺌــﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺜﻨــﺎ ّ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ؛ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻧﻠﻤﻊ ﺇﻟــﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥّ ﺃﻏﻠﺒﻬــﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺎﻟﻜﻴّﺔ ،ﻭﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔّ ،
3
»ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ« ﻟﺸــﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺣﺒّﺶ ﺍﻟﺴــﻬﺮﻭﺭﺩﻱ
)ﺕ 587ﻫـ( .ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻧّﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻗﻴﺔ؛ ﻟﻜــﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ .ﻭﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ
ﺃﻫﻢ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ؛ ﻓــﺈﻥّ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻗﻮﺍﻟــﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻳﺒــﺮﺯ ﺃﻧّﻪ ّ 4
ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« .
ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍﺕ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺷﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺕ 616ﻫـ( .5ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸــﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥّ ﺍﺑﻦ
ﺷﺎﺱ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺮﻭﺍ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«.
ﻭﻳﻌﺪ ﻛﺘــﺎﺏ» :ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇــﺮ ﻭﺟﻨّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇــﺮ« 6ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣــﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
ّ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
ﻧﻘﻞ
ﻪ
ﺃﻧ
ﺫﻟﻚ
»ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«؛
ﺎ
ﺗﻬﺬﻳﺒ
ﺃﻭ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ
ً
ً
ً
ّ
=

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ .66/2 ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀــﺎً» :ﻧﺎﺯﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺝ ﻓﻲ »ﻧﻜﺖ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ« ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.224/3 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺩﺭﺱ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ،ﻭﺣﺞ ،ﻭﺗﻮّﻟﻰ
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ّ
ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻣﻜﺮﻫﺎً ّ
ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦّ ،
ﺍﻟﻐﺒﺮﻳﻨﻲ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ« .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍﺑﺢ ﺑﻮﻧﺎﺭ،
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،1970 ،ﺹ .307
ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ.2003 ،
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .94
ﺭﺍﺟﻊ ّ
ﻛﺎﻥ ﺷــﻴﺦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ،ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ »ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ« ﻓﻲ ﻓﻘــﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ .ﺭﺍﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﺪﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ ،ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ )ﺩ .ﺕ( ،ﺹ .165
ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎﺗﻪ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.1981 ،

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﻭﺃﻟﻔﺎﻇــﻪ ﻭﺑﻨﻰ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻜﻨّﻪ ﺣــﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺩﻟّﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﺁﺧﺮ.
ﻭﻳﻌﺪ »ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ« 1ﻟﻠﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﺭﺷــﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ّ
ﺃﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺕ 632ﻫـ(
ً
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﺜﻠﻤﺎ ّ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ،2ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻞ ﺃﺗﻰ
ﻓﻲ ّ
3
ﺑﻨﻘﻮﺩ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ .

ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ :ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ

ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ4

ﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥّ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻭﺡ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺷــﺮﺡ
)ﺕ 626ﻫـ( ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻡ ﺑـ »ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﺷـــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎﺏ »ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ« ﻟﻠﺰﺭﻛﺸــﻲ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ّ
ﻣﻤﺎ
»ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ 5ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ :ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺤﻠّﻪ ﻣﺎﺫﺍ؟ ّ
ﺍﻟﺤــﺪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺣﻜﺎﻫﺎ
ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ «...ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟــﻪ» :ﻭﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ
ّ
ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«.6
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻬــﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻓﻲ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ّ
ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ« ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎً ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥّ ﻟﻪ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﻜﺎﻻﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﺑــﻲ ﻁ  ،3ﺩﺑﻲ .ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ
ﺣﻘّﻘﻪ ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ) ،2001 ،ﻣﺠﻠﺪﺍﻥ(.
ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ» :ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ...ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ّﺭﺑﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺑﺴﻄﺎً ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻼ ًﻻ ...ﻓﻘﺼﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ« ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.188/3 ،
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘّﻖ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.138 - 134/3 ،
ﺭﺍﺟﻊ ّ
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑــﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺒــﺪﺭﻱ .ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺳــﻤﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟّﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ.
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ.69/3 ،
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 72/3 ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 74/3 ،ﻭ ،165/1 .140/1 ،81/3
.165/3 ،58/3 ،46/3 ،493/2 ،139/2 ،66/2 ،338/1 ،300/1
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دراﺳﺎت

ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ» :ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ ً
ﻛﺎﻟﻔﻘــﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟــﻪ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟــﻚ ﻭﻭﻟــﻮﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺣﺘﻰ ﺷــﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ
1
ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
»ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«  .ﻓﻤﻴﺰﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ً
ﺧﺎﺻـﺔ ﺇﺫﺍ ﻣـﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﺒﺬﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ
ﺃﻣﺮ
ﻃﺮﻳﻒ ّ
3
2
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ  .ﻭﺑﺮﺯ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺷـــﺮﺡ ﺍﻟﺴﻜﻮﻧﻲ )ﺕ 717ﻫـ(  ،ﻭﻣﻦ ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ »ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ
ﺷــﺮﺣﻪ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ679) 4ﻫـ( ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﻭﻫﻮ ﻧﺤﻮﻱ ﻭﺃﺩﻳﺐ
ﻭﻓﻘﻴﻪ ﻭﺻﻮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﺡ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ )ﺕ 699ﻫـ( ﻭﻫﻮ
ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،5ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺑﺄﻧّﻪ ﺷﺮﺡ ﺣﺴﻦ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳـــﺮﻳﺠﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻄﻲ )ﺕ 788ﻫـ( »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﺳﻤﺎﻩ »ﻣﺴﺘﻘﺼﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺼﻔﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ«.6
ﺷﺮﺣﺎً ّ

ﺝ ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ
ﻟﺌﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺃﻭ
ﻣﺜــﻼ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠــﻰ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻔﻬــﺮﻱ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴــﻖ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ً
)ﺕ 612ﻫـ( .7ﻭﻟﺴﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺕ 639ﻫـ( ﺗﻌﺎﻟﻴﻖ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
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ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ ،ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ.321/8 ،
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻜّﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ.1990 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺷﻬﻴﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺘﻀﻠﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺎﺕ .ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺟﻴﺎﻥ ﻭﺷﺮﻳﺶ.
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ،313/3 ،ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ ،ﺍﻷﻋﻼﻡ.241/2 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﻜّﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ،ﺍﻟﺪﻳﺒــﺎﺝّ ،184 - 183/33 ،
/
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ1414 ،ﻫـ .199 1 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.118/2 ،
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻧﻲ ،ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ) 201/1 ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ( ـ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻬﺮ ﺑﺎﻷﺻﻮﻟﻲ ،ﻓﻘﻴﻪ
ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻐﺒﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ» :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ّ
ﺃﺻﻮﻟــﻲ ﻣﺘﻜﻠّﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣــﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﺠﺎﻳﺔ ،ﺭﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻭﻟﻘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ =

»اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

1
ﻭﻣﻤﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ )ﺕ 666ﻫـ( ،ﻳﻘﻮﻝ:
ﻋﻠـﻰ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ّ .
»ﻭﺣﻀﺮﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻭﻗﻴّﺪﺕ ﻋﻨﻪ
ُ
ﻋﻠﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ ﻭﻗﺮﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ...ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻊ
ﺪ
ﻗﻴ
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ّ 
2
ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺳﺎﺳــﺎً
ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺎ ﺃﻟّﻒ«  .ﻭﺑــﺮﺯ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ّ
ﺑﺄﺣﺎﺩﻳــﺚ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﻟﻴــﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﺷــﻲ
)ﺕ 653ﻫـ( ،ﺟﻤــﻊ ﻓﻴﻪ ـ ﺑﻄﻠــﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳــﺎ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ـ
ﻭﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃ ُ ﻣﻬﺎﺕ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ،ﻭﻧﺒّﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«ّ ،
3
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻘﻴﻢ .
ﻭﺃﻟّﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻻﺑﻦ
ﻋﺮﺑﻴــﺔ )ﺕ 659ﻫـ( ﻭﻫﻮ ﺷــﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺷــﻌﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﻴــﺮ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳﺎ
ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ )ﺕ 647ﻫـ(.4
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺻﻨّﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ )ﺕ 832ﻫـ(
ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ.
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ﺇﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳــﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺴــﺘﻘﻞ؛ ﻷﻧّﻪ ﻳﻜﺎﺩ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ
ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺻﻮﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ
=

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﻣــﺮﺍﺕ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻠــﻢ ،ﻭﻭﻟﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺠﺰﻳــﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻭﻟﻲ ﻗﻀــﺎﺀ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﺛﻼﺙ ّ
ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ،
ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺻﻠﻴﻦ ،ﻭﺳــﻤﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺇﻥّ ﻟﻪ
ً
ﻭﺃﻇﻨّﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻭﻟﻌﻠّﻪ ﺇﻧّﻤﺎ ﻋﻠّﻖ ﻣﻨﻪ «...ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ،ﺹ  .186 - 185ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﻪ ﺃﻧّﻪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﺈﺻﻼﺡ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﻒ ﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ .ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.221/8 ،
ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﻋﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻭﺧﺎﺗﻤﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ،
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ« ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺹ .125
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺷﺒﻮﺡ ،1962 ،ﺹ .63 - 59
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1936 ،ﺹ .79
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧــﻲ ،ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎﺏ .1984 ،ﺹ  .375ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ،ﺍﻟﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.483/1 ،1986 ،
ّ
77

دراﺳﺎت

ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒــﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮّﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥّ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺕ 606ﻫـ(
ﺍﺳــﺘﻤﺪ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ،ﻭﺃﻥّ ﺍﻵﻣــﺪﻱ )ﺕ 631ﻫـ( ﺍﺧﺘﺼﺮ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ« ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
)ﺕ 436ﻫـ( ﻭ »ﻣﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ )ﺕ 684ﻫـ( »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ »ﺷــﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼــﻮﻝ« ﻭ »ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ«.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺷــﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ« ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻟﻜﻨّﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺇﻻ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ .ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ
ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺳــﻮﻯ »ﺷــﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ« .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧّﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
1
ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ
ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ ّ .ﺃﻣﺎ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﺈﻧّﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ّ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻣﻊ«.
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥّ ﺃﺛﺮ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺗﻠﻘﻴﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺨﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫــﺐ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻴــﻪ ﻳﺤﻔﻈﻮﻥ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﻟﻨﺴــﺞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﻌﻘــﺪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻧّﻪ
ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻮﺕ ،ﻭﻛﺸﻒ
»ﻳﺤﻜﻰ ﺃﻥّ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ّ
ﻓﻠﻤــﺎ ﺍﻧﺘﺒــﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻛﻼﻣــﻪ ،ﻓﺤﻔﻆ
ﻋﻦ ﻭﺟﻬــﻪ ﻭﻗﺒّﻠــﻪ،
ّ
»ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻓﻲ ّﺃﻳﺎﻡ ﻳﺴﻴﺮﺓ« .2ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ﺍﻟﺤﻤﻮﻱ )ﺕ 680ﻫـ( ـ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻤﺼﺮ ـ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﺼﻔﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻛﻠﻪ.3
ﺍﻫﺘﻤﺖ
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ّ
ّ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺮﻛﺰ
ﺑﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ؟ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺪﻧﺎ
ّ
ﻋﻦ
ﺃﺟﺎﺏ
ﻦ
ﻣ
ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻭﺣﻴﺪﺍ
ﺎ
ﺳــﺒﺒ
ﻡ
ﻗﺪ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺩﺍﺭﺱ
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ
ﻫﺬﺍ
ً
ً
َ ْ
ّ
ﻳﻔﺴــﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧّﻪ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﺭﺋﻴﺴــﺎً ّ
ﻣﺜﻼ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ.116/4 ،
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ً
 2ـ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.307/4 ،
 3ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،47/2 ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ .1071
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1
ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ  ،ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ّ
ﻣﺮﺓ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺳــﺘﻴﻦ ّ
ﻣﺘﺮﺣﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻘﻞ ﺭﺃﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻌﺒّﺮ
ﺭﺃﻱ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ» :ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ«.
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﻄﻒ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ٍ
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺴــﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ
ﻭﻓﻀﻼ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧــﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﻄﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ،
ً
ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﻗﻮﻳﺎً
ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ »ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
∫ÉÑbE’G iƒb
q
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﺬﻟﻚ؛
q Ée π©d
ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺃﺻﻮﻝ »dGõ¨dG z≈Ø°üà°ùe{ ≈∏Y
ّ
ُ
k ƒëJ ó©j
’ ’Ék àa
q ¬fq CG
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻤﺎﻟﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ )ﺕ 666ﻫـ(
á«©aÉ°ûdG ∞bƒe »a
ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ﺷــﺪﻳﺪﺍ ﻋــﻦ
ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎً
ً
ّ
»fÓbÉÑdG øe
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ،ﻭﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﻤﺎﺳــﺔ ّ
ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴــﺮ ﺩﺭﻭﺳــﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ »ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«،
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﻮّﻯ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺮﻭﺡ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ.2
ّ
ﻳﻌﺪ ﺗﺤﻮ ًﻻ ﻻﻓﺘﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ »ﻣﺴﺘﺼﻔﻰ« ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﻧّﻪ ّ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ،ﻓﺄﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ )ﺕ 406ﻫـ( ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻭﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ،3ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑــﻞ ﻻ ﻳﺒــﺪﻭ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ )ﺕ 179ﻫـ( ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ
ّ
ﻣﺮﺍﺕ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻮﻗــﻒ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﻗﻒ
ﺓ
ﻋﺪ
ﻓﻔﻲ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«؛
ﻋﻠﻰ
ّ ّ
ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ،ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ .ﻭﻟﺌﻦ ﺑﻴّﻦ ﺃﻥّ ﻋﻤﻞ
ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ـ ﻭﻫﻮ ﺃﺻــﻞ ﻣﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ـ ﻻ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﺣﺎﻭﻝ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ.14/1 ،
1ـ ّ
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺹ .35
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ .36 - 35
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺑﺤﺜﻪ »ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺑــﻪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ«؛ ﺣﻴﺚ
ﺫﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻫﻮ »ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻗﻮﻯ؛ ﻷﻥ ﻣﻤــﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﺎﻟﻚ  5ﺣﺠــﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ،ﺇﻥ ﻟﻢ
ﻳﺼﻠــﺢ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴــﺢ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﻭﻣﻬﺒﻂ ﺍﻟﻮﺣﻲ
1
ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ،ﻓﻴﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ«  .ﻭﻻ ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻋــﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ.
ﺗﻔﺴــﺮ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺭﻭﺍﺝ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﺿﺪﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜّﻠﺖ ّ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺑﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«،
ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮﺱ )ﺕ 620ﻫـ(» :ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬــﺪﻱ )ﺍﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮﺕ( ﻓﺒﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﺗﻤﺘﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻻ
ً
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺤﻴﺮﻭﺍ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻧﺪﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﻭﻋﺮﻑ
ﻣــﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻧّﻪ ﻳﻮﺍﻓﻘــﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓــﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻭﺃﻋﺠﺒﻮﺍ ﺑﻬــﺎ ﻭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ
ﻓﻴﻬﺎ ...ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣــﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺐ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ّﺇﻻ
ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺷــﺮﻋﺎً
ﻛﻔﺮﺍ ﻭﺯﻧﺪﻗﺔ.2
ﻭﺩﻳﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ً
ﻭﻗﺪ ﺷــﺠﻊ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ
ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻳﺤﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘــﻪ .ﻭﻟﻤـّﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ
ﻓﻤﻤﺎ ﻻ
ﺷــﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥّ
ّ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ّ
ﻣﺜﻼ ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ً
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﻳﺪﺭّﺱ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«،
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺃﻭﻝ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺣﻔﺼﻲ )ﻭﻟﺪ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺳﻨﺔ 599ﻫـ ﻭﺑﻮﻳﻊ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ 625ﻫـ ﺑﺎﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺛﻢ ﺟﺪﺩﺕ
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .377
 2ـ ﺍﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮﺱ ،ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﺹ .12
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ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌــﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ( ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑــﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻪ
ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻋﺪﺓ ﺃﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ّ
ﻭﻟﻌــﻞ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻮﻡ ّ
ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ »ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ،ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﻑ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ﺍﻟﺸﺸــﺘﺮﻱ
)ﺕ 668ﻫـ( ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«.1
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﻣﺤــﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻩ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺕ 543ﻫـ( ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻩ
ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ 490ﻫـ  ،ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﺳــﻨﺔ 503ﻫـ .ﻭﻟﻤﺎ ﺭﺟــﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻇﻞ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺷﻴﺨﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ؛ ﻷﻥ ﺍﺑﻦ
ﺧﻴﺮ ﺍﻹﺷــﺒﻴﻠﻲ )ﺕ 575ﻫـ( ﻳﺬﻛــﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﻴــﺰ ﺑﺘﺂﻟﻴﻒ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣــﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.2
á``ªJÉN
ﻟﻘﺪ ﺁﺛﺮﻧﺎ ﺃﻻ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«؛ ﻷﻥّ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼــﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻷﻧّﻨﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ّ
ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻮﺃﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻋﺘﺒـﺮ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻧّﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ ﻋﻤﺪﺓ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ .ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻀﺎﻫﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏ »ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﺑﻌﺾ
3
ﻳﻔﺴــﺮﻩ» ،ﻓﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ـ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻪ ﻣﺎ ّ
ﻭﺍﻟﻜﺒﻴــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨّﻔﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﺧﻄﺘﻪ ﻭﺃﺳــﻠﻮﺑﻪ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺴــﻨﻴّﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ«؛
ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ُ
ﺣﻴﺚ ﺃﻛﻤﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ.
 1ـ ﺍﻟﺒﻬﻠﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﻝ ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ـ ﺗﻮﻧﺲ ،1965 ،ﺹ .388
 2ـ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺮ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ،ﻁ  ،1ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1998 ،ﺹ 2 .395
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ.Henri Laoust, La Politique de Ghazali, Paris, 1970, 1/152 :
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دراﺳﺎت

ﺷــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ
ﻭﻻ
ّ
ﻋﺪ ﺫﻟﻚ
ﺃﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﻥ ّ
ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻱ.1
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺰﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻣﻦ
ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺴــﻨﻴﺔ؛ ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻧﺘﺸــﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻲ .ﻭﻗﺪ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻓﻲ
ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﺍﻷﺑﺎﺿﻴﺔ 2ـ ﻭﻫﻮ ﻣــﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ـ
ﺗﺄﺛــﺮﺍ »ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﻄــﻖ ،ﻭﻻﺣﻈﻨــﺎ ﺃﻥّ ﺻﺎﺣﺒﻪ ـ ﻭﻫــﻮ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ً
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
ﺍﻟﻮﺍﺭﺟﻼﻧﻲ )ﺕ 570ﻫـ( ـ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ّ
ﻭﺍﻧﺘﻘــﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﻤﻨﻄــﻖ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ،ﻓﻔــﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﻴﻦ 1276ﻡ ﻭ 1282ﻡ ﺗﺮﺟﻢ ﺭﺍﻳﻤﻮﻥ ) (Raymondﻣﻨﻄﻖ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻠﻮﻧﻴﺔ.3
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺪﺭ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠّﻤﻪ ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﻥّ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺱ ـ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ـ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻮﻣﺎً ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ّ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ
ﻭﻟﻌﻞ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺇﺭﺙ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙّ .
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓــﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ
ﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻤﺒﺎﺣﺚ ّ
ﻋﻠﻮﻡ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻠّﺴــﺎﻧﻴﺎﺕ .ﻭﻗــﺪ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﻮّﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻧﺰﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ
ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻣﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻬﻞ ﻣــﻦ ّ
ﻭﺍﻟﻮﺳــﻄﻴﺔّ ،
ﻭﻟﻌﻞ ّ
 1ـ ﻧﺸﻴﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﺢ ﻛﻔّﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻱ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﻩ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ .ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ :ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ(www.eltwhed.com) .
 2ـ ﻫﻮ »ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ« ،ﻁ ُ ،1ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
) ،1984ﻣﺠﻠﺪﺍﻥ(.
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ:
Courcelles Dominique, La Parole Risquée de Raymond Lulle: Entre Judaïsme, Christianisme
et Islam, Vrin, 1980, p 53.
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ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑــﺄﻥّ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﻀﻠﻬﻢ
ﻳﻤﺜّﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﺎﺱ
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ّ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻟﻴﺴــﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺈ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻦّ.1
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪ ّ
ﻭﻗــﺪ ﺗﻜــﻮﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ﻣﻘﻮّﻣــﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ óæY á«¡jóÑdG äÉ«£©ªdG ¿EG
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻢ ﻧﻌﺘﻦ ﺑﻬﺎ؛ ّﺇﻻ ﺃﻧّﻨﺎ ﻧﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ »g Éfô°üY »a ¢SÉædG Ö∏ZCG
ø«ãMÉÑdG â©aO »àdG
ﻣﻘﻮّﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻤﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
≈dEG IƒYódG ≈dEG ø«KóëªdG
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻠﺌــﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
¬≤ØdG ∫ƒ°UCG åMÉÑe êõe
ﻃﺎﻏﻴﺎً ﻋﻠــﻰ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«؛ ﻓﺈﻧّﻨــﺎ ﻻ ﻧﻌﺪﻡ ﻓﻴﻪ
áãjóM Ωƒ∏Y IóY
q åMÉÑªH
ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﻭﺳﻌﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
´ÉªàL’G Ωƒ∏Y πãe
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺁﺛﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
äÉ«fÉ°ùq∏dGh ¢ùØædGh
ﻭﺃﻗﺮ
ﺃﻥ ﻳﺨﻔّﻒ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺗﺠﺰﺅﻩّ ،
ﺃﻥّ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑــﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ
ﻣﺠﺘﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺼــﺮﻩ ،ﻳﻘﻮﻝ» :ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻤــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ
ً
ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ«.2
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﻮّﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﻭﻣﻤﺎ ّ
ّ
ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎﺹ .ﻭﻗﺪ ﻋﺒّﺮ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻓﻲ
ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ«
ﻋــﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻘــﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻪ ،ﻓﺴــﺠﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗــﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ.3
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ّ
 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ» :ﻓﺈﻧّــﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﺿــﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠّﻪ،
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﺳــﺘﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻭﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃــﻊ ،ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ؛
ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻦّ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ،ﺹ .369
 2ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .344
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻬﻨﺘﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ 5ﻫـ  ،ﺗﻮﻧﺲ،
ﺗﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،2004 ،ﺹ .109
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ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ
ّ
1
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ  .ﻭﺗﺨﺒﺮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﺃﻥّ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎً ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺃﻣﺮﺍ
ﻳﺴــﻴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ً
ً
ﺃﺿﺤﺖ ً
ﻭﻟﻨﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺘــﻮﺯﺭﻱ )ﺕ 513ﻫـ( ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳــﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ّ
ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺴﺠﻠﻤﺎﺳــﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻣﻨﻊ ً
ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻠﻘّﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑــﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭﺣﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮﺓ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺗﺠﻠّﺖ
ﻓﻲ »ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺠﻠّﺖ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ«؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ.2
ﺍﺧﺘﺺ ﺑﻬﺎ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ« ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺴﻴﺒﻬﺎ؛
ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ
ّ
ﻷﻥّ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﻄﻊ ﺍﻻﻧﻔﻜﺎﻙ
ﻇﻞ ﺷــﻜﻠﻴﺎً
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﻴّﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﻟﻬﺎ ّ
ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎً ﻻ ّ
ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺴــﻴﻨﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑـ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ« ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻟﻪ
ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.3

 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ» :ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺗﻰ ـ ﺑﺨﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ـ ﺑﺪﻋﺔ ﻋﻈﻢ ﺷــﺆﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﻬﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺴﻔﺔ« ،ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ .219
 2ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﺹ .370
 3ـ ﺍﻧﻈــﺮ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤــﺎﺯﺭﻱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ،ﺇﻳﻀــﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﻫــﺎﻥ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ،ﺹ  .138ﻭﺍﻧﻈﺮ
ﻧﻘﺪﺍ ﻣﺎﻟﻜﻴﺎً ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻛﺎﺑﻦ ﺷــﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴــﺮﺍﺝ ،ﺍﻟﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪﺳﻴﺔ،
ﺃﻳﻀﺎً ً
 .640 - 638/3ﻭﺍﻟﻤﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺻﻨﻔﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﻟّﻔﺎﺗﻪ.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد
]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ:
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وﻛﺘﺎﺑﻪ »أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة«

¬àμ«ª°T ø«HÉ°S

■

:á```°UÓ`N
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔَ ْﻴــ ِﻦ ﺍﻷﻭﻟَﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳــﻦ ﻳﻀﻤﺎﻥ ﻻﺋﺤﺔ
ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻤــﺎ ﻣﺼﻨﻒ »ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
]ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧــﻲ[ ﺍﻟﻨﺴــﻄﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤــﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺭﺑﻦ
ﺍﻟﻄﺒــﺮﻱ )ﺍﻟﻤﻮﻟــﻮﺩ ﺣﻮﺍﻟــﻰ ﻋــﺎﻡ 194ﻫـ810/ﻡ ـ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋﺎﻡ
251ﻫـ865/ﻡ( ،ﻭﻣﺼﻨــﻒ »ﺃﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ« ﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ﺭﺑﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﺑﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋــﺎﻡ 213ﻫـ828/ﻡ ـ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 276ﻫـ889/ﻡ( .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﻧﺒﻮﺓ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻏﻄﻰ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻻﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻬﺮﺓ؛ ﺇﺫ ﺍﺳــﺘُﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺳﺘُﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺼــﺎً ﻣﺮﺟﻌﻴﺎً ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒــﺪﻭ( ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫــﺬﺍ ـ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓــﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺑﺪﻣﺸــﻖ ـ ﻗﺪ
ﺃﻓﻠﺘــﺖ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴــﻮﻡ .ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻫــﺬﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
1

دراﺳﺎت

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻧﻘﺪﻳﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻫﻲ :ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ،
ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ.
-I-

ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺷــﻜﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ـ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻗــﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ
ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ
ً
ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺗﺪﺭﺟﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ،
ّ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﻋﻴﺎً ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺴﻠﺴــﻠﺔ
ﺷــﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟ َﺔ
ٍ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻋﺪ
ﺧﺎﺗــﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ]ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ .1[40 :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــ َﺔ ﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ َﺔ ،
َ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ُﻓ ِﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺤﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻄﺒﻊ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺗﻢ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻮﺳــﻤﻬﻤﺎ ﻭﺣﻴﺎً ﺇﻟﻬﻴﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴــﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺃﻧﻪ
ﻳﺼﻞ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻭﻳﺠﺪﺩ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﻟﻰ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ101 ،89 :؛ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ3 :؛ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ،47 :
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ48 ،19 ،15 :؛ ﻣﺮﻳﻢ48 :؛ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ .[30 ،12 :ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﺑﻨﺒﻮﺓ ﻣﺤﻤﺪ،
ْ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  129 - 127ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ  ،157ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻒ .[6
ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨــﻪ ﻣﺎ ﺩﻋﻲ ﺑﺤــﻖ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ McAuliffe 1996 :ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎًMcAuliffe 2004, :
 .(113ff.ﺇﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﺔ ﺍﺟﺘﻬــﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋــﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﺄﻥ
ــﺮﺕ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ  ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺇﻧﻤﺎ َﺑ ﺸ َ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻘﺮﻳﻦ ـ ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ـ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ( ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻭﻣﻦ
 1ـ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ُﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ).(Stroumsa 1986
2

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻪ ﻧﺴــﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﻣﺴــﺖ ﻭﻗﺪ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ ّ
ﻋﻔّﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ]ﺍﻟﻨﺒﻲ[ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺑﺎﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ]ﺍﻟﻨﺤــﻞ ،103 :ﺍﻟﻌﻨﻜﺒــﻮﺕ ،[48 :ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻬــﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﺣﺮﻓﻮﺍ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:
 ،79 - 75ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ،46 :ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ .1[13 :ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﺚ ﻋــﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺒﻮﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺣﻴِ ﻴّﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺟﺪﻭﻯ؛ ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻣــﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘــﻮﺭﺍﺓ ً
ْ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘُﺒﺪﻟﺖ ﺃﻭ ﺃﻣﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻃﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺩﺭﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.2
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳــﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻻﺋــﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻗﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴــﺎﺀ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ـ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮﻻ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺃﻡ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﻮﻟﺔ ـ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ،3
ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ ،ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬــﺎ ،ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺑﻤﻘ ِﺪﻣﻪ ،ﻭﺗﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،4ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ـ ﻓﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺒﺸــﺎﺭﺓ ْ
ﺟــﺰﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺳــﻴﺮ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ )ﺍﻧﻈــﺮ.5(Kister 1972, 221ff. :
ً
ﻫــﺬﺍ ،ﻓﻘﺪ ﺗــﻢ ﺍﻗﺘﺒــﺎﺱ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ
)ﺍﻹﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ( ،ﻭﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ـ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻭﺍﺋــﻞ ﻣﺼﻨﻔﻲ ﻗﺮﻭﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ـ ﻧﻘﻞ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .ﻭﻣﻦ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ  ،ﺍﻧﻈﺮ ).(Nickel, 2011
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﻴــﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒــﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،
ﺍﻧﻈﺮ.(Andang 2002 ; 2006, 305 ; Pregill 2007) :
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭﻣﺼﻨﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ،
ﺍﻧﻈﺮ.(Tolloti 2002, 83 ff ; Reynolds, 2010) :
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻘﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﺍﻧﻈﺮ.(Nagel 1967) :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﻣﺤﻤﺪ،
ﺍﻧﻈﺮ.(Kister 1972, 222ff ; Rubin 1995, 21 - 43 ; Cook, 2006) :
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ )ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ( ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ً
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ.(Wasserstrom, 1994; Pregill, 2008) :
3

دراﺳﺎت

ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ/
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ :ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻲ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺣﻮﺍﻟﻰ
ﻋــﺎﻡ 169ﻫـ785/ﻡ ـ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 246ﻫـ860/ﻡ( ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷــﺪﻳﺪ ﺍﻷﻟﻔﺔ
ﻭﺍﻷﻧﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺣﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ )ﺍﻧﻈــﺮ ،Madelung 1965 :ﻭﺍﻧﻈﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳــﺎً ً
ﺃﻳﻀﺎً 1989 :ﻭ  ،(1991ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋﺎﻡ
213ﻫـ828/ﻡ /ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 276ﻫـ889/ﻡ( ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺒﺎﺷــﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ )ﺍﻧﻈــﺮVajda 1935; Lecomte :
ﻧﻘﻼ
ً
ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ً
 ،(1958; Isteero 1991; Karoui 1997ﻭﺷــﺄﻥ ﺃﺣﻤــﺪ ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑــﻲ )ﺗﻮﻓــﻲ ﻋــﺎﻡ
ﻏﺰﻳﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭﺍ
292ﻫـ905/ﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ( ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
ً
ً
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻲ« )ﺍﻧﻈﺮSmit 1907; :
.(Ferré 1977; 2000; Griffith 2004
ﻟﻘﺪ ﺷــﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ُﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺒﺸــﺮ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻋﺪﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺂﻟﻴﻒ ،ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻟــﻢ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ )ﻭﻫﺬﺍ ﺟﻨــﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ ]ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ[ ﻭﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ )ﺍﻹﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ( ،ﻣﻊ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ(،
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮLazarus - Yafeh 1992, 75 - 110; Adang 1996, :
) 110 - 91; Stroumsaﻣﺨﻄﻮﻃــﺔ ﺑــﻼ ﺗﺎﺭﻳــﺦ( 1999, 21ff; Reynolds 2004,
 .178 - 88; Fakīrﻭﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺴــﺘﻤﺪ ﻣﻦ ]ﺇﻧﺠﻴﻞ[ ﻳﻮﺣﻨﺎ
) (1 - 16 ،23 - 15ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑــﻦ ﺇﺳــﺤﺎﻕ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ 150ﻫـ767/ﻡ؟( ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻔــﻪ ﻋﻦ ﺳــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﮊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻧﺒــﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻋــﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﮊ )ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ Baumstark 1931; Guillaume (1985
 ،(1950; Schacht 1950; Griffith 1985; 2004, 138ff.; 2005ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ
ﻧﺒﻮﺓ ﻣﺤﻤــﺪ ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻨﺴــﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
4

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻋﻤﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ )ﺗﻮﻟــﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ 99ﻫـ717/ﻡ ﻭ 101ﻫـ720/ﻡ(
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧــﻪ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃــﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ )ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  717ﻭ 741ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺗــﺆﺭﺥ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ /ﺍﻟﺜﺎﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﻭﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃــﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻗﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻮﺱ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴــﻦ  780ﻭ 797ﻡ(
ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷــﻴﺪ )ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 170ﻫـ786/ﻡ  /ﻭ 193ﻫـ809/ﻡ( ،ﻳﺪﻋﻮﻩ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻹﺳﻼﻡ.1
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ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺻﻼﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺎ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺀﺍﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔَ ْﻴ ِﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ْ
)ﺍﻟﺒﺸــﺎﺭﺍﺕ( ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴــﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧــﺎ ﻫﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻨﺴــﻄﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ )ﺍﻟﻤﻮﻟــﻮﺩ ﺣﻮﺍﻟﻰ 194ﻫـ810/ﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 251ﻫـ865/ﻡ( )ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ  (1923 ،1922ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺃﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﻻﺋﻞ
]ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ 1430ﻫـ2009/ﻡ ،237 :ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ  [360ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ
]ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ  ،81 :1 ،1987ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺳــﻔﻠﻪ ،ﺱ  [25ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
]ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳﻔﻠﻪ  [IIIﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺎ
ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ،
ﺑﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻏﻨﻰ ﻭﺃﺷﺪ ﺛﺮﺍﺀ .ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﻦ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠــﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻟــﻰ ﻧﻘﻮﻝ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻈــﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.2
 1ـ ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑــﻲ ﻃﻴﻔﻮﺭ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 280ﻫـ839/ﻡ( »ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻡ« .ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ 1364ﻫـ1927/ﻡ؛ 1355ﻫـ1936/؛ 1992؛
 .2006ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً.(Dunlop 1968; van Ess 1991 - 1997, 3: 24ff.; Roggema 2009a) :
 2ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ،ﺍﻧﻈﺮ ) .(Adang 1996, 148 - 50ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ« ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ =
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دراﺳﺎت

ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑــﻦ ﺭﺑﻦ »ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﺑﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ/ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ.1
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﻨﻒ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 436ﻫـ1045/ﻡ( .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ »ﻛﺘﺎﺏ ﻏــﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ]ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ[ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﺍﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻱ ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻤﺼﻲ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ ﻋــﺎﻡ 600ﻫـ1204/ﻡ( ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ«؛
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺫﺍﻙ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ
ﺭﺑﻦ »ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻮﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺒﻌﺜﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ )ﺍﻧﻈﺮ .(Adang 2007 :ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ﻷﺭﺳــﻄﻮ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ
= ﻛﺘﺎﺑﺎﺗــﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺭﺍﺓ
ﺃﻭ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ،
ﺍﻧﻈﺮ .(Polliack 1997, 3ff) :ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ) (Kachouh 2008ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ .ﺃﺷﻜﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺩﻣﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﻭﺇﻥ ﺭﻭﻧﻴﻪ ﻓﻮﻟﻨﺪﺕ )ﻛﺎﻣﺒﺮﺩﺝ،
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ( ﻟﻌﺎﻛﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻷﺳﻔﺎﺭ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈــﺖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺎﻛﻠﺔ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ .ﻭﺇﻥ
ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺭﺩﻭﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﺍﺭﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ.
 1ـ ﻣﺮﺩ ﺍﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻮﺟــﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺼﻨﻒ
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ،ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺸــﻚ
ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺸــﺮ ﻣﻴﻨﻐﺎﻧــﺎ  A. Minganaﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ
 ،(1922ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻃﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ  (1923ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﻮﻥ ﺭﺍﻳﻨﺎﻟﺪﺱ ﺑﻤﺎﻧﺸﺴــﺘﺮ )ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻗﻢ
 =] 69ﻛﺮﺍﻭﻓــﻮﺭﺩ ﺭﻗــﻢ  .([631ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟــﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺳــﻲ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻧﻈﺮ .Schmidkte 2009 :ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ً
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 381ﻫـ992/ﻡ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻡ«
) (Thomas 1986ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ /ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ]ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ[ ) (Sepmeijer 1985ﺍﺳــﺘﻌﻤﻼ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣــﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺭﺑــﻦ »ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﺑﺤﺴــﺒﺎﻧﻪ
ً
ﺃﻭﺭﺩﺍﻫﺎ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﻥ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺤﺴﻢ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

)ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 435ﻫـ1043/ﻡ( ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺻﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﺍﻟﺴﻤﺢ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 418ﻫـ1027/ﻡ( .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ
ﺭﺑﻦ »ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺮﻭﺝ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﻻ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ( ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
)ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎً ﺇﻟﻴﻬﻢ ْ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ .1ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟــﺮﺍﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ 606ﻫـ1212 /ﻡ( ﻛﺎﻥ
»eÓ°SEG ∞æu °üe ∫hCG ¿Eq G
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ »ﻛﺘﺎﺏ
≈dEG OÉY ¬fCG ¬æY ±ôY
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ،ﻣﻮﺳﻄﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻐﺮﺭ«
»dõà©ªdG ƒg ÜÉàμdG
…ô°üÑdG ø«°ùëdG ƒHCG
ﻷﺑــﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ) ،2(Schmidtke 2009ﻭﺑﻌــﺾ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴــﺐ« ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻨﻴﺴــﺎﺑﻮﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ
729ﻫـ1329 - 1328/ﻡ( ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ »ﻏﺮﺍﺋــﺐ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻏﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ« ،3ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﻟــﻮﺩ ﻋــﺎﻡ 809ﻫـ1407/ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ 885ﻫـ1480/ﻡ( »ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻘﻮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ«.4
 1ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ،ﺍﻧﻈﺮ2009 :

Madelung 2007; Jalali-Moqaddam

 2ـ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﺘــﺮﺽ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻦ ﺟﺰﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ـ ﻭﻫﻮ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ ﺃﺳــﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼــﺮﻱ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ )ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﻮﻟﻴــﺪ ،ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 478ﻫـ1086/ﻡ( ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ـ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑــﻦ ﺭﺑﻦ »ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺑﻮﺳــﺎﻃﺔ ﻣﻦ »ﻏﺮﺭ« ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩ.
 3ـ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ »ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ« )ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ (295 :1 ،1971 - 1962
ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺑﺴــﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ) (11 - 6 .16ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻟﻪ
)ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺘــﺎﺏ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ« = ) .((Schmidtke 2009, 116ﻭﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ« ،ﺍﻧﻈﺮ:
..Morrison 2002; 2005; 2007, Passim
 4ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺻﺎﻟﺢ ) 112 ،2008ﺍﻟﻘﺴــﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟــﺮﺍﺯﻱ »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ«
ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻟﺪﺍﺭﺳــﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﻦ =
ﻣﻤﺜﻼ
ً
= ) .((Schmidkte2009,116ﻫــﺬﺍ ﻭﻟﻘــﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ً
7
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ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ »ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ« ﻗﺪ ّ
»ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﺗﻐﻄﻴــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸــﻬﺮﺓ؛ ﺇﺫ ُﻭﻇﻒ »ﺍﻷﻋﻼﻡ« ﻃﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣــﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺼــﺎً ﻣﺮﺟﻌﻴﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ .ﻓﻬــﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 355ﻫـ966/ﻡ( ﺑﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺃﻟﻒ ﻣﺼﻨﻔﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ »ﺍﻷﻋﻼﻡ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ »ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ« ،ﻋﻠﻰ
ﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﺃﺩﺍﻧﻎ )] 156 ،1996ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ Lecomte 1965,
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺫَ َ َ
ﺃﻛــﺪ ْﺕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻧﺴــﺒﺔ »ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ« ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ »ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﺀ
 .([28ﻭﻗﺪ َ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ« ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ »ﻣﺸﻔﺢ« ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻣــﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎﺏ »ﺍﻷﻋــﻼﻡ« .1ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻓﺘﺮﺿﺘﻪ ﺃﺩﺍﻧــﻎ ﻣﻦ ﺃﻥ
»ﺃﻋﻼﻡ« ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻟﺴﻮﻑ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ
= ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﻇﻒ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻇﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ »ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭ«.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﺻﺎﻟﺢ ) (2007ﻭﺃﻳﻀﺎً  .2010ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 716ﻫـ1316/ﻡ( ،ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺪﻣﻴﺮﻱ .2008
 1ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺳــﻢ »ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ« ،ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً  .Brockelmann 1943 - 1949, 1: 124 - 5ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻗــﻮﻝ ﺃﺩﺍﻧﻎ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫــﻮﺍﺭﺕ »ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ« ﺑﺎﺳــﻢ »ﺍﻟﻌﺘﺒﻲ« ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﻜﻴﻦ
) ،(Adang 1996, 15, No. 78ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻏﺎ )ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡ  670ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ( ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺠﺪ ﺑﻬﺎ ﺭﺳــﻢ ﺍﻻﺳــﻢ »ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ« ﺃﻳﻀﺎً ) 14ﺏ .(14 :ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻧﺸــﺮﺓ ﻫﻮﺍﺭﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ
ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺩﺍﻣــﺎﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻗﻢ ) 918ﺍﻟﻤﺆﺭﺧــﺔ ﺑﻌﺎﻡ  663ﻟﻠﻬﺠــﺮﺓ( .ﻭﺇﻥ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺭﻗﻢ ) 701ﺍﻟﻤــﺆﺭﺥ ﻋﺎﻡ  (701ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ
ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ  131ﺃ =) 23 .ﻧﺸــﺮﺓ ﻫﻮﺍﺭﺕ  (1.1 ،36 ،1916ﺗﻢ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ
ﻗﺼﺪﺍ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻘﻂ ﻗﺪ ﺗﻢ
ً
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺇﺳــﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻦ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ .15
 .16.1 - 23ﺍﻧﻈﺮ.Sezgin 1967 - , 1: 337, No. 4 :
] Huart1916, 28, ll. 13 - 29 (1.1ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ[] II، 31 - 2 ،ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ[ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺷــﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺨﺔ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺎﺯﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ).(Adang 1996, 156
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺄﺧــﺮﺓ ﻟﻠﻤﺰﻣﻮﺭ  3 - 2 ،50ﻭﻟﺴــﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻉ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﻤﺎ 2 - 33

ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻣﻪ ،ﻭﻟﻮ
ْ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺟــﺰ .1ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ »ﺃﻋــﻼﻡ« ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻟﺪﻥ ]ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ[ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺬﺍﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 415ﻫـ1025/ﻡ(
ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔــﻪ »ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋــﻞ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺓ« )ﺍﻧﻈــﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺬﺍﻧــﻲ ،1960
 ،352 :2ﻭﺍﻧﻈــﺮ ﺃﻳﻀــﺎً ،(Reynolds 2004, 146, 184, 6 - 185 :ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟــﺲ .ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘــﺎﺏ »ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ« ﻻﺑﻦ ﺣــﺰﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 446ﻫـ1064/ﻡ( ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳــﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛــﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 1ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻣﻮﺭ  ،3 - 2 .50ﺍﻧﻈﺮ:
ﻣﺤﻤﻮﺩﺍ« ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﺎﻹﻛﻠﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﺇﻛﻠﻴﻼ
) :4 - 6ﻭﻓﻴﻪ »ﺇﻥ ﺍﷲ  8ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻬﻴﻮﻥ
ً
ً
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ .
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ]ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳﻔﻠﻪ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ  ،IVﺍﻟﺠﺰﺀ [14
ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳــﺔ
ﺇﻛﻠﻴﻼ
ﻗﺎﻝ :ﻭﻓــﻲ ﻣﺰﻣــﻮﺭ» :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻬﻴــﻮﻥ
ﻣﺤﻤــﻮﺩﺍ« ﺿﺮﺏ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ً
ً
ً
ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ  .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺳــﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻉ ﺍﻧﻈﺮHuart 1916, 33, :
) :ll. 2 - 7 (= MS Yusuf Aga 315, fo. 16b: 5 - 10ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﻠﻔﻆ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ »ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﺷﺮﻕ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ«.
ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﻣﻦ ﺳــﻴﻨﺎﺀ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻭﺇﺷــﺮﺍﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ .
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ]ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳﻔﻠﻪ  IVﺍﻟﺠﺰﺀ [3
ﻗﺎﻝ :ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﻗﺎﻝ »ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳــﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﺷــﺮﻕ ﻣﻦ ﺳــﺎﻋﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﻠﻦ ﻣﻦ
ﺗﺪﺑﺮﻩ ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ؛ ﻷﻥ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ
ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ« .ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬﺍ ﺧﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻄﻮﺭ ﺳــﻴﻨﺎﺀ ،ﻫﻜﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺇﺷﺮﺍﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴﻜﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ
ﺳﻤﻲ َﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻧﺼﺎﺭﻯ .ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺷﺮﺍﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ
ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻧﺎﺻﺮﺓ ﻭﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﺑﺈﻧﺰﺍﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﻓﻲ
ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﺟﺒﺎﻝ ﻣﻜﺔ.
ﻭﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠــﺔ )ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳــﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  = 13 .1 ،31) 17.20ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﺁﻏﺎ ﺭﻗﻢ  16 ،315ﺃ(6 - 3 :
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣــﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺑــﻦ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ،ﻭﻣــﻦ ﺛﻤﺔ ﻻ ﺗﺆﻫﻞ ﺇﻟﻰ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
Huart 1916, 28, ll. 5 - 7 (= MS Yusuf Aga 315, fo. 14b:
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ .1
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺃﻳﻀﺎً
ً
ﻓﻲ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺮ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 575ﻫـ1180/ﻡ( .ﻓﻘﺪ ﺃﺷــﻴﺮ
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻧَﻘَ َﻼ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ
ﻫﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ْ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﺃﺻﺒﻎ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 340ﻫـ915/ﻡ( ،ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻗﻞ ﺷﻬﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ
ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ )ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺮ 1382ﻫـ.2(1963/
ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﺠﺎً ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﺑﻦ
ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﺍ
ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺳــﺎﻁ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ً
ً
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ُﺣ ِﻔ َﻆ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 597ﻫـ1200/ﻡ(
»ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺑﺄﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔــﻰ« ،3ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻟــﺪﻥ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 1ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﺺ »ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ« ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺑﺎﺷــﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  8 - 1) 2704ﺏ( ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻳﻀﻢ  16ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ .ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﻳﻮﺟﺪ ﺏ  20ﺏ 23 - 13 :ﺃ .8 :ﻭﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺸــﻔﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸــﻔﻪ
ﺭﻳﺘﺮ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺁﺳــﻴﻦ ﺑﻼﺳــﻴﻮﺱ  .1934ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸــﺮﺗﻴﻦ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ :ﺍﺑــﻦ ﺣﺰﻡ 1978
ﻭ 1404ﻫـ1984/ﻡ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻨﺒﺆﺍﺕ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ( ﺍﻧﻈــﺮ .Adang 1992 :ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﺣــﺰﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴــﺔ[12] ،[24] ،[23] ،[19] ،[18] ،[17] ،[5] ،[4] ،[3] ،[2] ،[1] :
)ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﺳﻔﻠﻪ(.
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ Vizcaíno Plaza 2002 :ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﺻﺒﻎ ،ﺍﻧﻈﺮ:
 ،Lecomte1963, 290 - 2, no. 4; Aragón Huerta 2009ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ،ﺍﻧﻈﺮ Lecomte
 .1963, 287ﻭﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺍﻧﻈﺮ:
Lecomte 1965, 12 - 14; Bonebakker 1960/1961; 1964; Soravia 2004.

 3ـ ﻧﺸــﺮ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ ﻋﺎﻡ  1898ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻟﻴﺪﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺭﻗﻢ  20) 1/322ﺏ23 - 23 :ﺏ:
 (23ﻃﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣــﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﻣﻦ ﻣﺼﻨــﻒ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟــﻚ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ 1895
ﺃ ﻭ 1895ﺏ ﻭﺑﻴﺘﺸــﺮ  .1895ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺳــﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﺸــﺮ ﻧﺺ »ﺍﻟﻮﻓﺎ« ﺑﻨﺸﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
)ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺸــﺮ ﻧﺸــﺮﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ( :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ 1386ﻫـ1966/ﻡ )ﻧﺸــﺮ ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﺍﻷﺯﻫــﺮ  36ﺗﺎﺭﻳــﺦ ،ﻭﻣﺨﻄﻮﻃــﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻮﺭﻳــﺔ  ،192ﻭﺍﻟﻤﻘﻄــﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛــﻮﺭ ﻳﻮﺟــﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠــﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺹ (73 - 61؛ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ 1396ﻫـ1976/ﻡ )ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠــﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺹ  ،(125 - 109ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ 1408ﻫـ1987/ﻡ ]ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ[ .ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ »ﺍﻟﻮﻓﺎ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳــﻔﻠﻪ  .IVﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﺃﺩﺍﻧﻎ
ﺵ ﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺤﻮﺍ ٍ
ﺍﻷﺧﻴﺮ( ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺒﺎﺕ ).(277 - 267 ،1966
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 845ﻫـ1442/ﻡ( ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺇﻣﺘﺎﻉ
ﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﺑﻦ
ﺍﻷﺳﻤﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺤﻔﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ« .1ﻭﻗﺪ 
ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺍﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﺑﺪﺃ
ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ ِ
ﺑﺄﺣﺪ َﻣ ْﻦ ﺭَ َﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﻓﻴﻘﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﺑﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 561ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ﻷﺑﺮﻳﻞ  /ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
1166ﻡ ـ ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺑﻨﺪﺍﺭ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ 566ﻫـ  /ﻧﻮﭬﻤﺒــﺮ ـ ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ 1170ﻡ( .2ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻫــﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺑﻨﺪﺍﺭ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋــﺎﻡ 416ﻫـ1052/ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ
498ﻫـ  /ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ ـ ﻣــﺎﺭﺱ  ،3(1105ﻋــﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻋﻠﻲ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﻗﺸــﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋــﺎﻡ 356ﻫـ /
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟﻤــﺎﺭﺱ ـ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 967ﻡ ،ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺸــﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 437ﻫـ/
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ـ ﻣﺎﺭﺱ 1064ﻡ( ،4ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻔــﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺉ
)ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ 382ﻫـ993 - 992/ﻡ( ،5ﻋــﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﺑﻜﻴﺮ
1ـ

2ـ
3ـ

4ـ
5ـ

ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ  .95 - 383 :3 ،1999ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﺳــﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻛﻮﺑﺮﻟﻲ ]ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ[ ﺭﻗﻢ
 1004ﻭﺣﺪﻫﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴــﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ »ﺇﻣﺘﺎﻉ ﺍﻷﺳــﻤﺎﻉ«،
ﻭﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤــﺎﺕ  30 .1 ،376ﻭ ] 10 .1 ،381ﻋﻠﻤــﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ[ .ﻭﺇﻧﻲ
ﻷﻗﺪﻡ ﺷــﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﻚ ﺑﺎﻭﺩﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻓﺎﺩﻧﻲ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻣﺘﺎﻉ« ﻟﻠﻤﻘﺮﻳﺰﻱ.
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺑﻨﺪﺍﺭ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺒﻘﺎﻝ .ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ
1400ﻫـ1980/ﻡ ،167 - 166 ،ﺭﻗﻢ ،66 .ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 1419ﻫـ1998/ﻡ ،400 :4 ،ﻭﺍﻟﺬﻫﺒﻲ
194 :4 ،1966 - 1960؛ 1401ﻫـ1981/ﻡ ،506 - 505 :20 ،ﺭﻗﻢ.322 .
ﺛﺎﺑﺖ ﺑــﻦ ﺑﻨﺪﺍﺭ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﺑﻨــﺪﺍﺭ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟــﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻮﺭﻱ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ؛
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺠــﻮﺯﻱ 1400ﻫـ1980/ﻡ166 ،164 ،151 ،132 ،؛ ﻭﺍﻟﺬﻫﺒﻲ 351 :3 ،1966 - 1960؛
1401ﻫـ1981/ﻡ ،205 - 204 :19 ،ﺭﻗﻢ124 .؛ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ 188 :1 ،1933 - 1932؛ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
.145 - 144 :9 ،[1940 - 1938] 1358 - 1357
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﻗﺸﻴﺶ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺃﺣﺪ ﺷــﻴﻮﺥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 463ﻫـ1071/ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ6534 .100 :12 ،؛ ﻭﺍﻟﻘﻔﻄﻲ .173 :3 ،1973 - 1950
ﻋﻤﺮ ﺑــﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺍﻟﻤﻘــﺮﺉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻵﺟﻮﺭﻱ .ﺍﻧﻈﺮ= :
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .1ﻭﻟﺴــﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋــﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﺬﺍ
ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺃﺣﻤــﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷــﻴﺮ ﺇﻟﻴــﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﻮﺻﻔــﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ .ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮﺍﺭ ﻟﻮﻛﻮﻧﺖ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ]ﻋﺒﺪ ﺍﷲ[ ﺑﻦ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﺑﻜﻴﺮ ]ﺑﻜــﺮ[ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ]ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ[ ﻣﺎ ﻫــﻮ ﺇﻻ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻔﺴــﻪ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺬﻱ
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 334ﻫـ /ﻳﻮﻟﻴﻮ ـ ﺃﻏﺴــﻄﺲ 964ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺷﻴﺨﺎً
ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 385ﻫـ995/ﻡ(.
ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺷــﺘﻬﺮ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ
»ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻐﻠﻂ« ).(Lecomte 1963, 294 - 5, No. 7
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣــﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ )ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ( ﻳﺮﻭﺝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻴﻤــﻲ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧــﻲ )ﺍﻟﻤﻠﻘــﺐ ﺑﺎﻹﻣــﺎﻡ ﻗــﻮﺍﻡ
ُ
535ﻫـ1141/ﻡ( ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ »ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ« .2ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋــﺎﻡ 682ﻫـ1328/ﻡ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ«
)ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 1414ﻫـ1994 - 1993/ﻡ] 5:199 ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳــﻔﻠﻪ.([vi: 3 :
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ
)ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 751ﻫـ1350/ﻡ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ ﺑﺎﺳــﻢ »ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ« .3ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ
= ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺒﻊ ،264 :11 ،ﺭﻗﻢ 6026؛ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ 1358 - 1357ﻫـ /
] ،170 :7 ،[1940 - 1938ﺭﻗﻢ.268 .
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
Leiden OR 322, fo. 20b: 23 - 5 (= Brockelmann 1898, 46: 5 - 9); Ms Âşir Efendi 77, fo. 19b:
20 - 23; MS Hekimoğlu 259, f. 28b: 20 - 24; Ms Ayasofya 946, fo. 22b: 17 - 19; Ms Yusuf
Ağa 173, fo.17a: 14 - 18; MS Turhan Vâlide 80, fo. 31b: 10 - 13.

ﻫﺬﺍ ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻨﺎﺩ ﻏﻴــﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻋﺎﻃــﻒ ﺃﻓﻨــﺪﻱ  ،1780ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ
1386ﻫـ 1966 -ﻡ ،61 ،ﺃﻭ 1396ﻫـ1976/ﻡ.109 ،
 2ـ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ 1992 - 1991/1412ﻡ) 200 - 195 §§ 57 - 1239 ،ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
ﻗﺎﻝ ...ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ...ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ...ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ...ﻗﺎﻝ( .ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻡ 
1377ﻫـ 1997/] /ﻡ[ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻟﻘﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ 1384ﻫـ 2005/] /ﻡ[.
=
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ] 1429/2008، 126، II، 4 - 11 :ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،IV ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ :[2
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺴــﺖ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻷﻋﻼﻡ« ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳــﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺍ ْﻗﺘُ ِﺒ ْ
ﺍﻟﻠﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ« ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ
923ﻫـ1518 - 1517/ﻡ( ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻓﺼــﻞ ﻭﺭﺩ
»fÓ£°ù≤dG ¿Eq G
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ» :ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﮊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ
¬Øæ°üe ∫GƒW ¢Uôëj
ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
,√QOÉ°üe ôcP ≈∏Y
ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴــﻞ« .1ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ
ÉªdÉ£d IóYÉb ∂∏Jh
ﻭﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺓ« ﺍﻟﺬ ْﻛ َﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ
ﻗﺘﻴﺒﺔ
َ
Ék eGõàdG É¡H ΩõàdG
ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻠﻬــﻢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣــﺎ ﻧﺪﺭ ،2ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳــﺘﻘﻰ
ﻣﺎﺩﺗﻪ ﻭﻻ ﺷﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺳــﻴﻂ )ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠــﻮﺯﻱ ﻭﻻ ﻣــﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(؛ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ
ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ ﻫــﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﻃــﻮﺍﻝ ﻣﺼﻨﻔــﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ
ﻣﺼــﺎﺩﺭﻩ ،ﻭﺗﻠﻚ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘــﺰﻡ ﺑﻬــﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً .ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷــﻜﻠﺖ
»ﻣﻮﺍﻫﺐ« ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻈﺎﻥ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭﺑﻜﺮﻱ
)ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﻰ ﻋــﺎﻡ 965ﻫـ1559 - 1558/ﻡ( ﻣــﻦ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ
=

127, ll. 8 - 13 = [5],
= 127, l. 14 - 129, l. 5 = [18] - [22], 155, l. 4 - 156, l. 11 = [3] - [4], 159, l. 14 - 160, l. 5
 [6] - [7], 162, l. 13163, l. 2 = [12], 164, l. 16 - 165, l. 3 = [13], 165, l. 9 - 166, l. 2 = [14] - [15], 168, ll. 2 - 8
 = [16], 168, l. 9169, l. 1 = [17], 169, ll. 2 - 8 = [33], 169, l. 13 - 171, l. 1 = [28] - [32], 171, ll. 2 - 7 = [27],
171, l. 8 - 172,
= l. 1 = [34], 173, ll. 1 - 4 = [26], 173, ll. 8 - 17 = [24], 174, ll. 1 - 8 = [25], 174, ll. 9 - 16

[8], 184, ll. 14 - 16
= [38], 194, ll. 7 - 11 = [37], 196, ll. 7 - 15 = [23], 199, ll. 2 - 7 = [35], 210, ll. 8 - 16.

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﻛﺮﺍﻓﻴﺘﺰ  ،2006ﻭﻫﻮﻟﺘﺰﻣﺎﻥ .2009
 1ـ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ 1416ﻫـ1996/ﻡ ،36 - 428 :2 ،ﻭﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺍﺕ ] [3ﻭ] [4ﻭ][38
ﻭ ﺏ  [39ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳﻔﻠﻪ.(IV ،
 2ـ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ 1416ﻫـ1996/ﻡ) I. 21 ،231 :2 ،ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺓ(؛ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻧﻔﺴﻪ) I. 1 ،423 ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ(.
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺃﻧﻔﺲ ﻧﻔﻴﺲ« ،1ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻭﺍﻓﻴــﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺸﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ
ﺍﻗﺘُﺒﺴﺖ ُ
1122ﻫـ1710/ﻡ( ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ« )ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ .(245 - 226 :6
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ )ﺗﺒﺪﻭ( ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳــﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻷﺳﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﺑﺪﻣﺸــﻖ 2ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺘﺖ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .3ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻨﺎ
ﺑﺎﻷﻭﻟــﻰ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.4
ﻣﻌﻄﻰ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﺍﺝ ْ
ً
1ـ
2ـ

3ـ

4ـ
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ﺍﻟﺪﻳﺎﺭﺑﻜــﺮﻱ  I. 3 ،24 :1 ،1970ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ 1416ﻫـ1996/ﻡ:2 ،
 I. 21 - 432، I. 4 ،431ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ]) [3ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳــﻔﻠﻪ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (IV
ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ.
/
ﻣﺨﻄــﻮﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ 127 .6 955ﺃ  159ﺏ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻧﻈــﺮ ﺍﻟﺒﺎﻧﻲ 93 ،1970
ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺱ  .207 ،1983/1403ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻴﺮ ﻟﻮﺭﻱ ﻭﻓﻠﻴﺐ ﻓﺎﻻﺕ )ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ،ﺩﻣﺸﻖ( ﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﻤﺎ ﺇﻳﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ )ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  .6 - 50 - 44ﺍﻧﻈﺮ:
) http://makhtutat.org/makh/showmak.php?id=2938ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  17ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (2011
ﺍﻧﻈﺮ ،Lecomte 1965, 154, No. 17; Adang 1996, 35 - 6 :ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎًSezgin 1967 - , 8: 161 - 5 :
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ .ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ) 127ﺃ( ﺳــﻘﻄﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻴﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺼﺎﻏﺮﺟﻲ 1996
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴــﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ )ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 39 - 25
ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻀــﻢ ﺳــﻤﺎﻋﺎﺕ  2/955ﻭ  3/955ﻭ  4/955ﻭ  5/955ﻭ  .(9/955ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ  ،62 ،1982ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺮ ﻟﻘﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴــﻨﺔ 1412ﻫـ1992 - 1991/ﻡ،
 3 - 222ﺭﻗﻢ ) 4ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻧﻲ  (93 ،1970ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ
ﻟﻨﺸــﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳــﺔ )1429ﻫـ2008/ﻡ( .ﻫــﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺗﻜﺘﻔــﻲ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷــﺎﺭﺓ ﻓﺤﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ )ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ 1429ﻫـ2008/ﻡ 155 ،ﺭﻗﻢ  5ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ(.
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﺿﺒﺎﺭﺓ )ﻭﻗﺪ ﺧﻄﺖ ﺑﺄﻳﺎﺩ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻻﺣﻘﺔ(
ﻓــﻲ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻓﻘﻬــﺎﺀ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ .ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 1 :ـ ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺷــﻴﻮﺥ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻷﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺮﻭﻱ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻨﻲ )ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ(
ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 409ﻫـ1019 - 1018/ﻡ ﺃﻭ  .1022/412ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  2 .362 ،1942 - 1937ـ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ
ﺍﻟﺸــﺨﺎﻣﻲ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 549ﻫـ1155 - 1154/ﻡ(= .
ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﺯﺍﻫﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ّ

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﻣــﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ
ً
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻷﻋﻼﻡ«؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴّــﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻮﻓﺎ«،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ُﺗﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳــﺮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ
ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟﺴــﻬﻮ ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ .ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺣﺪﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄــﻊ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ )ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳــﻔﻠﻪ IV [39] :ـ ] ([42ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻘﻂ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﻨﺺ .ﻭﻗــﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻒ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃــﺔ ) 127ﺃ(] ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫــﻮ[ »ﻛﺘﺎﺏ /ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳــﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ /ﻭﺩﻻﺋﻞ
ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴــﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ /ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﺑــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺿﻮﺍﻧﻪ« .ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻢ
= ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  50 - 449 ،1949 - 1943ﺭﻗﻢ  3 .8ـ ﺷــﺮﺡ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻷﺑﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ )ﺗﻮﻓــﻲ ﻋــﺎﻡ 385ﻫـ995/ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ174 ،
ﺭﻗﻢ 13؛ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  276 ،1942 - 1937ﺭﻗﻢ  4 .14ـ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﺳــﺮﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 600ﻫـ1203/ﻡ(.
ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  ،8 - 437 ،1949 - 1943ﺭﻗــﻢ  ،14ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  5 .7 - 605 ،1942 - 1937ـ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﻋﺎﻡ 360ﻫـ971/ﻡ( ،ﺍﻧﻈــﺮ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  6 .279 ،1942 - 1937ـ ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﻻﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ 7 .ـ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻷﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻔــﺮﺍﺀ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎﻡ
458ﻫـ1065/ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  ،502 ،1949 - 1943ﺭﻗﻢ  ،1ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  ،686 ،1942 - 1937ﺭﻗﻢ .1
 8ـ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 357ﻫـ968/ﻡ(9 .
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻷﻱ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻵﺟﺮﻱ
ـ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ 
)ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 360ﻫـ970/ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  ،137 ،1949 - 1943ﺭﻗﻢ  ،8ﻭﺍﻧﻈــﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ
 ،274 ،1942 - 1937ﺭﻗــﻢ  10 .9ـ ﺍﻟﺠــﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣــﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻣﻌﺎﻟﻴﻬــﺎ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺮﺍﺋﻘﻬﺎ
ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻬﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻲ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎﻡ 327ﻫـ938/ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ:
ﺑﺮﻭﻛﻠﻤــﺎﻥ  ،250 ،1942 - 1937ﺭﻗــﻢ  11 .7ـ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﻧــﻲ؛ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎﻡ 466ﻫـ1074 - 1073/ﻡ( 12 .ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺍﷲ  8ﻟﻌﺒﺪ
ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ )ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ  4ﺃﻋﻼﻩ( .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺴــﻮﺍﺱ
1403ﻫـ1983/ﻡ .9 - 204 ،ﻭﻓــﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺼﺎﻏﺮﺟﻲ ) 1996ﺳﺘﻴﭭﻦ ﻟﻴﺪﺭ ـ ﻳﺎﺳﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺱ ـ ﻣﺄﻣــﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻏﺮﺟﻲ :ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺸــﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ  550ﺇﻟﻰ
750ﻫـ /ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ـ 2000ﻡ(.
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ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻮﺻﻔﻪ» :ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺃ ُﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻳــﺪﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 1ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ«
) 127ﺏ .(18 - 16 :ﻭﻓــﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨــﻮﺍﻥ ) 127ﺃ (8 - 6 :ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺺ
) 127ﺏ ،(6 - 2 :ﺗﺮﺩ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ
ﺍﻵﺟ ّﺮﻱ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ :2ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ُ
ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ )ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋﺎﻡ 411ﻫـ1021/ﻡ(
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓــﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻋــﺎﻡ 500ﻫـ  /ﻳﻮﻧﻴﻮ ـ ﻳﻮﻟﻴــﻮ 1107ﻡ( ،3ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﻨﻲ
4
ﺍﻵﺟ ّﺮﻱ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
)؟(  ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺉ ُ
ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ.
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻪ .ﺇﺫ ﺛﻤﺔ
ﺧﺮﻡ ﻓﻲ  133ﺏ) 20 :ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﺑﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴــﺐ( ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨــﺺ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄــﻊ  159ﺏ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻣﺼﻨﻒ »ﺍﻷﻋﻼﻡ« ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻮﺣﻲ ،ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺳــﻘﻂ ﻣﻦ
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ ) 127ﺏ128 - 13 :ﺃ (21 :ﻓﺈﻥ
ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺗﻮﺣﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ.
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻤﺎﻉ ﺑﺨﻂ ﺗﺼﻌﺐ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ
ً
ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ.
ﻋﻨــﻪ ﺍﻧﻈــﺮ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺠــﻮﺯﻱ 1358 - 1357ﻫـ ]1940 - 1938/ﻡ[ 154 :9 ،ﺭﻗــﻢ 248؛ ﻭﺍﺑــﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
1419ﻫـ1998/ﻡ130 :4 ،؛ ﻭﺍﻟﺬﻫﺒــﻲ 1401ﻫـ1981/ﻡ ،16 - 213 :19 ،ﺭﻗﻢ 132؛ :3 ،1966 - 1960
356؛ ﻭﻛﺤﺎﻟﺔ 1376ﻫـ1957/ﻡ.172 :8 ،
ﻻ ُﺗﻌــﺮﻑ ﻫﻮﻳﺘــﻪ ﺑﺎﻟــﺬﺍﺕ .ﻭﻟﺮﺑﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻫــﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
)ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴــﻦ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ،ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒــﺰﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺤــﺮﺓ ُ
369ﻫـ980 - 979/ﻡ ﻭﺗﻮﻓــﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 428ﻫـ /ﻣــﺎﺭﺱ ـ ﺃﺑﺮﻳﻞ 1037ﻡ( .ﺍﻧﻈﺮ:
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ،360 :2 ،ﺭﻗﻢ.868 :

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ) 128ﺃ(.
ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺣﺒﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ) 129ﺃ(.
ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﺷﻌﻴﺎ ﻟﻪ ) 129ﺏ(.
ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ) 129ﺏ(.
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ‰ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ) 130ﺏ(.
ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ) 131ﺃ(.
ﺫﻛﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﻴﺎ ) 131ﺏ(.
ﺫﻛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺫﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﻴﺎ )132ﺃ(
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺃﻣﺘﻪ ) 134ﺃ(.
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺱ ) 135ﺃ(.
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ  138) ‰ﺏ(.
ﺃﻋﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﮊ ) 140ﺏ(.
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) 141ﺏ(.
ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) 148ﺏ(.
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ) 152ﺃ(.
- IV -

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪﻡ ﻧﺸﺮﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ،1ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔ ) 128ﺃ ـ  133ﺏ( .ﺇﻥ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ »ﺍﻟﻮﻓﺎ« ﻟﺴــﻮﻑ ﻳﻨﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺨﻂ ﺳــﻤﻴﻚ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ« ﻟﺴــﻮﻑ ﻧﻀــﻊ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺧﻄﺎً ،ﺃﻣﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ« ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻮﺿﻊ ﺳــﻄﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸــﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠــﻮﺯﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻴــﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴــﻄﻼﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ،
 1ـ ﺇﻥ ﻧﺸﺮﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺣﺴﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭﻱ
ﻭﺳﺎﺑﻴﻦ ﺷﻤﻴﻜﺘﻪ.
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ﻣﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺳﻨﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ
ً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻮﻓﺎ« 1ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ
ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻓﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ (1) :ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻋﺎﻃﻒ ﺃﻓﻨﺪﻱ )ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺭﻗــﻢ  18) 1/1780ﺏ ـ  11ﺏ( ،ﺑﺨﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻧﻤﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺘُﻬﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻋﺎﻡ 726ﻫـ /ﻣﺎﻳﻮ ـ ﻳﻮﻧﻴــﻮ 1326ﻡ (2) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺗﺮﻫﺎﻥ
ﻓﺎﻟﻴﺪﻩ )ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺭﻗﻢ  31) 80ﺏ ـ  37ﺃ( ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻓﻲ 10
ﺷــﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 748ﻫـ 17 /ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1382ﻡ (3) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺭﻗﻢ  30) 7709ﺏ 35 - 10 :ﺃ( ،ﻭﻫﻲ ﻧﺴــﺨﺔ ﻧُﺴــﺨﺖ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ
ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻋــﺎﻡ 791ﻫـ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ 1389ﻡ (4) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻟﻴﺪﻥ ﺭﻗﻢ 20) 1/322
ﺏ 23 - 23 ،23 :ﺏ (23 :ﻭﻗــﺪ ﻧﺴــﺨﺖ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
546ﻫـ 10 /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1422ﻡ (5) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻋﺸــﻴﺮ ﺃﻓﻨﺪﻱ )ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺭﻗﻢ 77
ﻑ ﻑ ) 19ﺏ ـ  23ﺏ( ،ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ  1080ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ /ﻳﻨﺎﻳﺮ ـ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
1670ﻡ (6) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺣﻜﻴﻢ ﺃﻭﻏﻠﻮ )ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺭﻗﻢ  28 259ﺏ ـ 33ﺏ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﻧﺠــﺰﺕ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋــﺎﻡ 1133ﻫـ  /ﻳﻨﺎﻳــﺮ 1721ﻡ (7) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺁﻳﺎ
ﺻﻮﻓﻴﺎ )ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺭﻗﻢ  22 946ﺏ ـ  26ﺃ ﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ (8) .ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻏﺎ )ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺭﻗﻢ  37) 173ﺃ ـ  41ﺃ( ﺑﻼ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴﺦ.2
ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﻓﻲ »ﺃﻋﻼﻡ« ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ »ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ« ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ 1429ﻫـ2008/ﻡ(،
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﺓ
ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ 1416ﻫـ1996 /ﻡ(.
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ .18
 2ـ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ )ﻭﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  ،503 :1 ،1949 - 1943ﺭﻗﻢ 11؛ ﻭﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ ،1942 - 1937
 ،916 :1ﺭﻗﻢ 11؛ ﻭﺍﻵﺟﺮﻱ ) 1965/1385ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ(؛ ﻭﺳــﻼﻣﺔ ،52 - 148 ،2002
ﺭﻗﻢ  .140ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ .18
18

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ
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ˆG ∫ƒ°SQ ΩÓYCG
ﺃﺟﺒﺖ ﺩﻋﺎﺀﻙ
ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ» :ﻗﺪ
] [1ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ  8ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ُ
ﻓﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺟﺪ ًﺍ ﻭﺳﻴﻠﺪ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻈﻴﻤﺎً
ﻭﺑﺎﺭﻛﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺜّ ُ
ﺮﺗﻪ ّ
ﺟﺪ ًﺍ ّ
ﻭﻋﻈﻤﺘُﻪ ّ
ُ
ﻭﺃﺟﻌﻠﻪ ﻷﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .[20 ،17
] [2ﺛﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﻣﻮﺳﻰ ] 128ﺏ[ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺯﺍﺩ ﺷﻴﺌﺎً ،ﻗﺎﻝ:
»ﻟﻤﺎ ﻫﺮﺑﺖ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺳــﺎﺭﺓ ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﷲ ﻭﻗﺎﻝ :ﻳﺎ ﻫﺎﺟﺮ ،ﺃ ََﻣ َﺔ ﺳﺎﺭﺓ،
ﺍﺭﺟﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪﺗﻚ ﻓﺎﺧﻀﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﺳﺄﻛﺜّﺮ ﺫﺭﻳﺘﻚ ﻭﺯﺭﻋﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺼﻮﺍ
ﻭﺗﺴــﻤﻴﻨﻪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ
ﻛﺜﺮﺓ ،ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺖ ﺗﺤﺒﻠﻴﻦ ﻭﺗﻠﺪﻳﻦ ﺍﺑﻨﺎً
]ﻻ ﻳﺤﺼﻮﺍ[ ً
ّ
ﻗﺪ ﺳــﻤﻊ ﺧﺸــﻮﻋﻚ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﻩ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻳــﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﺴــﻮﻃﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .[12 - 8 .16
ﻓﺘﺪﺑــﺮ 3ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓــﺈﻥ ﻓﻴــﻪ ﺩﻟﻴــﻼ ﺑﻴﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤــﺮﺍﺩ ﺑﻪ4
ً ًّ
ّ
5
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ؛ ﻷﻥ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﻳﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ  ،ﻭﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﺒﺴﻮﻃ ًﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ 6ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ
ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺺ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺑﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ؟ ﻓﻠﻤﺎ ُﺑﻌﺚ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ 7ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
ﺇﻟﻰ ﻭﻟﺪ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺪﺍﻧﺖ 8ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ 9ﻭﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﻢ 10ﻭﻧﺴﺦ ﺍﷲ ﺑﻪ
ﻛﻞ ﺷــﺮﻋﺔ ﻭﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠــﻚ 11ﻓﻲ 12ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻝ2

 1ـ ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ :ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﻧﺒﻮﺓ
ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﮊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 2ـ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 3ـ ﻓﺘﺪﺑﺮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﺘﺪﺑﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 4ـ ﻓﺘﺪﺑﺮ … ﺑﻪ :ﻭﻣﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﺟﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﺇﺳﺤﺎﻕ :ﻗﻂ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ :ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ :ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻓﺪﺍﻧﺖ :ﻭﺩﺍﻧﺖ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ :ﺍﻷﻣﻢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﺍﻷﻣﻢ :ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ :ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﻓﻲ :ﺇﻟﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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دراﺳﺎت

ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ 1ﻓﺼﺎﺭﺕ 2ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻭﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ 3ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ.
] [3ﻭﻣــﻦ 4ﺃﻋﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﻗﺎﻝ» :ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳــﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﺷــﺮﻕ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ« ]ﺳــﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻉ  .[2.33ﻭﻟﻴﺲ 5ﺑﻬﺬﺍ
ﺧﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ
ﺗﺪﺑــﺮﻩ ﻭﻻ ﻏﻤــﻮﺽ؛ ﻷﻥ ﻣﺠــﻲﺀ 6ﺍﷲ ﻣﻦ 7ﺳــﻴﻨﺎﺀ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ
ّ
ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ 8ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻄﻮﺭ 9ﺳــﻴﻨﺎﺀ ،ﻫﻜﺬﺍ 10ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠــﺐ 11ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ .ﻭﺇﺷــﺮﺍﻗﻪ 12ﻣﻦ ﺳــﺎﻋﻴﺮ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ13
ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ،14ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻧﺎﺻﺮﺓ
ﻭﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺳــﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻧﺼﺎﺭﻯ .ﻭﻛﻤﺎ 15ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺷﺮﺍﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ 16ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﺑﺈﻧﺰﺍﻟﻪ 17ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻝ 18ﻓﺎﺭﺍﻥ ﻭﻫﻲ 19ﺟﺒﺎﻝ ﻣﻜﺔ.
 1ـ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ :ﺍﻟﺪﻫﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﻓﺼﺎﺭﺕ :ﻭﺻﺎﺭﺕ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ :ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 5ـ ﻭﻟﻴﺲ :ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﻣﺠﻲﺀ :ﺗﺠﻠﻲ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 7ـ ﻣﻦ :ﻃﻮﺭ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ … ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
 9ـ ﺑﻄﻮﺭ :ﻣﻦ ﻃﻮﺭ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻫﻜﺬﺍ :ﻛﺎﻟﺬﻱ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ :ﻭﻳﺠﺐ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
/
 12ـ ﻭﺇﺷﺮﺍﻗﻪ :ﺇﺷﺮﺍﻗﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 13ـ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ :ﻋﻴﺴﻰ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 14ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ :ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 15ـ ﻭﻛﻤﺎ :ﻓﻜﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 16ـ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ :ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 17ـ ﺑﺈﻧﺰﺍﻟﻪ :ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 18ـ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻝ :ﻭﺟﺒﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 19ـ ﻭﻫﻲ :ﻫﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

] [4ﻭﻟﻴــﺲ 1ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ 2ﻓــﻲ ﺃﻥ ﻓﺎﺭﺍﻥ ﻫﻲ
ﻣﻜﺔ ،ﻓﺈﻥ ّﺍﺩﻋــﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜــﺔ ـ ﻭﻟﻴﺲ 3ﻳﻨﻜــﺮ 4ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﻬــﻢ ﻭﺇﻓﻜﻬﻢ ـ
ﻗﻠﻨﺎ :ﺃﻟﻴﺲ 5ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ» :ﺇﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 6ﺃﺳﻜﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﻭﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎﺭﺍﻥ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
ﺳــﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ [21.21؟ ﻭﻗﻠﻨﺎ :ﺩﻟّﻮﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳــﺘﻌﻠﻦ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﺳــﻤﻪ ﻓﺎﺭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃ ُﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ،ﺃﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳــﺘﻌﻠﻦ
ﻭﻋﻠــﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ٍ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ 7ﻇﻬﺮ ﻭﺍﻧﻜﺸــﻒ؟ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺩﻳﻨــﺎً ﻇﻬﺮ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ 8ﻭﻓﺸﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﻬﺎ ﻓﺸﻮﻩ9؟
] [5ﻭﻣــﻦ 10ﺃﻋﻼﻣﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘــﻮﺭﺍﺓ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
»a ¬fÉëÑ°S ˆG ∫Éb
ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ:
»a ≈°Sƒªd IGQƒàdG
»fEG{ :¢ùeÉîdG ôØ°ùdG
»ﺇﻧﻲ ﺃﻗﻴﻢ ﻟﺒﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﺒﻴّﺎ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺗﻬﻢ ﻣﺜﻠﻚ،
É«q Ñf π«FGô°SEG »æÑd º«bCG
ﻭﺃﺟﻌﻞ ﻛﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻪ« ]ﺳــﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻉ
,∂∏ãe º¡JƒNEG øe
ﻓﻤﻦ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ؟
z¬ªa ≈∏Y »eÓc π©LCGh
َ .[18.18
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ :ﺑﻜﺮ ﻭﺗﻐﻠﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺋﻞ ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻝ :ﺗﻐﻠﺐ
ﺃﺧــﻮ 129] 11ﺃ[ »ﺑﻜــﺮ« 12ﻭﺑﻨﻮ ﺗﻐﻠــﺐ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻜــﺮُ ،13ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃ ُﺧــﻮﺓ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ .ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺇﻥ ﻫــﺬﺍ
ّ
ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﻣﻮﺳــﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻟﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
 1ـ ﻭﻟﻴﺲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﺍﺧﺘﻼﻑ :ﺧﻼﻑ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ  /ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(؛ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻑ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 3ـ ﻭﻟﻴﺲ :ﻓﻠﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﻳﻨﻜﺮ :ﺫﻟﻚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻟﻴﺲ :ﺃﻟﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ  /ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 6ـ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﺍﷲ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 7ـ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ :ﻭﻫﻤﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ  137ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .7
 10ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 11ـ ﺃﺧﻮ :ﺇﺧﻮﺓ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﺑﻜﺮ :ـ  ،ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 13ـ ﻭﺑﻨﻮ ﺗﻐﻠﺐ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ ﺑﻜﺮ :ﻭﺑﻨﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
21

دراﺳﺎت

ﺬﺑﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺃﻧﻪ »ﻟﻢ
ﺃﻛﺬﺑﺘْﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ْ
ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞْ ،
ﻭﺃﻛ َ
ﻧﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻰ« ]ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻉ  .[10.34ﻭﺃﻣﺎ
ﻳﻘﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ّ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ :ﺇﻧﻲ ﺃﻗﻴﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﺒﻴّﺎً ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻟﻘﺎﻝ:
ﺭﺟﻼ ﻟﻮ
ﺃﻗﻴﻢ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳــﻰ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞِ :ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ً
ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ :1ﺍﺋﺘﻨﻲ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﻨﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻭﺍﺋﻞ ،ﻟﻜﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ2
ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻭﺍﺋﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ 3ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺮﺟﻞ 4ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺑﻜﺮ.

ﻭﻣﻦ 5ﻗﻮﻝ ﺣﺒﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﺊ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ
] [6ﻗــﺎﻝ ﺣﺒﻘﻮﻕ» :ﺟــﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﻤــﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﻦ 6ﺟﺒــﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ،
ﻭﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻣــﻦ ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺴــﻪ ،ﻭﻣﻠــﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﺭﻗﺎﺏ
ﺍﻷﻣﻢ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺣﺒﻘﻮﻕ .[4 ،3.3
7
ﺤﻤﻞ 8ﺧﻴﻠُﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
] [7ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً» :ﺗﻀﻲﺀ ﻟﻨــﻮﺭﻩ ﺍﻷﺭﺽ ُ
ﻭﺗ َ
ﺣﺒﻘــﻮﻕ  ،[15 ،4 :3ﻭﺯﺍﺩﻧــﻲ 9ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻓــﻲ ﻛﻼﻡ ﺣﺒﻘﻮﻕ:
»ﻭﺳﺘﺘﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﺴﻴﻚ 10ﺇﻏﺮﺍﻗﺎً ﻭﺗﺮﺗﻮﻱ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮﻙ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺗﻮﺍﺀً«] 11ﺍﻧﻈﺮ:
 1ـ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ :ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻟﺮﺟﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ :ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
 4ـ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺮﺟﻞ :ﻻ ﺑﻮﺍﺣﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 6ـ ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﻦ :ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﻋﻠﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻭﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﻭﺗ ْﺤ َﻤﻞ :ﻭﺃﻧﺎﺭﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻨﻮﺭﻩ ﻭﺣﻤﻠﺖ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﺗﻀﻲﺀ ﻟﻨﻮﺭﻩ ﺍﻷﺭﺽ ُ
 9ـ ﻭﺯﺍﺩﻧﻲ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺯﺍﺩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻗﺴﻴﻚ :ﻓﺴﻴﻚ ،ﺍﻷﺻﻞ
 11ـ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ »ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ] 103 ،1923ﻭﺳــﺘﺘﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﺴــﻴﻚ ﺇﻏﺮﺍﻗﺎ ﻭﺗﺮﺍﻋﺎ ﻭﺗﺮﺗﻮﻱ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮﻙ ﻳﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺗﻮﺍﺀ[ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒــﺮﻱ  .119 ،1922ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﺎﻣﺾ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎًAdang :
. 1996, 269, No. 4
ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ:
‘You shall be exceedingly filled in your bows, and the arrows shall be drenched at your
command, o praised one (Muhammad)’.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺣﺒﻘﻮﻕ  ،[9 :3ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻥ ّﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ 1ـ ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻤﻦ ﺃﺣﻤﺪ 2ﺍﻟــﺬﻱ »ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺟﺤﺪﻫــﻢ ﻭﺗﺤﺮﻳﻔﻬﻢ ـ َ
ﺗﺤﻤﻴﺪﻩ« ﻭﺍﻟﺬﻱ »ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺎﺭﺍﻥ« »ﻓﻤﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻗﺎﺏ ﺍﻷﻣﻢ«؟

ﻭﻣﻦ 3ﺫﻛﺮ ﺷﻌﻴﺎ ﻟﻪ
4
ــﺮﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻲ« ،ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﺧﺮ
] [8ﻗﺎﻝ ﺷــﻌﻴﺎ ﻋﻦ
ﺍﷲ » :ﻋﺒﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ُﺳ ّ
ﻗﺎﻝ» :ﻋﺒﺪﻱ ﺧﻴﺮﺗﻲ ﺭﺿﻰ 5ﻧﻔﺴﻲ ﺃ ُﻓﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺣﻲ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ .[1 .42
ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ» :6ﺃ ُﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﻴﻲ 7ﻓﻴﻈﻬــﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﺪﻟﻲ ،8ﻭﻳﻮﺻﻲ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ]ﺍﻧﻈــﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ  ،[1 .42ﻻ ﻳﻀﺤﻚ ﻭﻻ ُﻳﺴــﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ
9
ﻭﻳ ِ
ﺍﻟﺼﻢ،
ﺴــﻤﻊ ﺍﻵﺫﺍﻥ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ  [2 :42ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺭُ ،
ّ
ﻭﻳﺤﻴﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﻐﻠﻒ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﻻ ﺃﻋﻄﻲ ﻏﻴﺮﻩ ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ ،[8 - 6 :42
ﺣﻤﺪﺍ ﺣﺪﻳ ًﺜﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺭﺽ ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ ،[10 :42
ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺤﻤﺪ ﺍﷲ ً
ﻳﻔﺮﺡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺳــﻜّﺎﻧﻬﺎ ،ﻳﻬﻠﻠﻮﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻑ ﻭﻳﻜﺒّﺮﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺭﺍﺑﻴﺔ«
ّ
]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ  .[11 :42ﻭﺯﺍﺩ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ» :ﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﻭﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻭﻻ ﻳﻤﻴﻞ
ﺇﻟﻰ ] 129ﺏ[ ﺍﻟﻬﻮﻯ 10ﻭﻻ ُﻳﺴــﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺻﻮﺗﻪ ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ [2 :42
ﻭﻻ ُﻳﺬﻝّ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ  [3 :42ﺑﻞ
ﻳﻘــﻮﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺭﻛــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﻴﻦ ،11ﻭﻫﻮ ﻧــﻮﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻄﻔﺄ12
ّ

 1ـ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ :ﻏﻴﺮﻩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﺃﺣﻤﺪ :ﻫﺬﺍ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ِﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﻌﻴﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﺷﻌﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ :ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺷﻌﻴﺎﺀ ً
 5ـ ﺧﻴﺮﺗﻲ ﺭﺿﻰ :ﻭﺧﻴﺮﺗﻲ ﻭﺭﺿﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻭ ﻗﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻭﺣﻴﻲ :ﺭﻭﺣﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻋﺪﻟﻲ :ﻋﺪﻟﻪ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 9ـ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ :ﺍﻟﻌﻤﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﺍﻟﻬﻮﻯ :ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ،ﻣﻊ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
 11ـ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﻴﻦ :ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﺍﺿﻌﻴﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ) 32 :(9ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
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دراﺳﺎت

ﻭﻻ ﻳﺨﺼﻢ ﺣﺘــﻰ ﻳﺜﺒّﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺠﺘــﻲ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻌــﺬﺭ 1ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻮﺭﺍﺗﻪ
ﺗﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠــﻦ«] 2ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ  .[4 :42ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺑﺎﺳــﻤﻪ ﻭﺑﺼﻔﺎﺗﻪ .ﻓﺈﻥ
ﺃﻱ ﺗﻮﺭﺍﺓ ﻟﻪ؟ ﻗﻠﻨﺎ :ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻟﻜﻢ.
ﻗﺎﻟﻮﺍّ :
] [9ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳــﺚ ﻛﻬﻤﺲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺷــﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ
3
ﺗﻮﺭﺍﺓ
ﻷﺑﺪﻟﻨــﻚ
ً
ﻗﺎﻝ » :ﺷــﻜﺎ ﺑﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻋﻠــﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ،ﻓﻘﻴــﻞ ﻟﻪّ :
4
ﻭﻋﻤــﺎﻻً ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻳﺪﻓّﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺩﻓﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴــﻮﺭ ،ﻭﻳﺘﺤﻨّﻨﻮﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻤﺎ
ﻣﺤﺪﺛ ًﺔ 
ﺗﺤﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻀﻬﺎ ،ﻭﻳﻤﻸﻭﻧﻚ5
ﺳﺠﻮﺩﺍ«.
ﺧﺪﻭﺩﺍ
ّ
ً
ً
6
ﻧﻮﺭﺍ
ﻭﺃﻳﺪﺗﻚ ،ﻭﺟﻌﻠﺘﻚ ً
] [10ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﻌﻴﺎ ﻟﻪ ،ﻗﺎﻝ» :ﺃﻧﺎ ﺍﷲ ّ
ﻋﻈﻤﺘُﻚّ ،
ﻭﻋﻬﺪﺍ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ،ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ،ﻭﺗﻨﻘﺬ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﻟﻸﻣﻢً ،
ﺍﻟﻨﻮﺭ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ .[7 - 6 :42
] [11ﻭﻗﺎﻝ 7ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ» :ﺍﻟﻴﺎ ﺍﺑﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ«] 8ﺍﻧﻈﺮ:
ﺃﺷــﻌﻴﺎ  [6 :9ﻳﺮﻳﺪ :ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ،ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻲ،
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ«.

ﻭ ِﻣﻦ 9ﺫﻛﺮ 10ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ
] [12ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ» :ﺳﺒﺤﻮﺍ ﺍﻟﺮﺏ11
ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ ﺣﺪﻳ ًﺜﺎ ،12ﺳﺒّﺤﻮﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴﻜﻠﻪ
ّ
ً
ّ

 1ـ ﺍﻟﻌﺬﺭﻙ :ﺍﻟﻤﻌﺬﺭﺓ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻷﺷﻌﻴﺎ  4.42ﻳﻨﻈﺮ.Bacher 1895, 309 - 10 :
 3ـ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ … ﻛﻌﺐ ﻗﺎﻝ :ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﻌﺐ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 4ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ/ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻳﻨﻈﺮ.Hamdan 1421/2000 :
 5ـ ﻭﻳﻤﻸﻭﻧﻚ :ﻣﻊ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻄﺮ ،ﺍﻷﺻﻞ
 6ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 7ـ ﻭﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 8ـ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻴﻜﺮ ) (310 ،1895ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻟﺴﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻉ .12 .33
 9ـ ﻭﻣﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻣﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 10ـ ﺫﻛﺮ :ﻗﻮﻝ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﺍﻟﺮﺏ :ﺍﷲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺟﺪﻳﺪﺍ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﺣﺪﻳ ًﺜﺎ:
ً
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻮﻥ ﻟﻴﻔﺮﺡ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﺑﻴﻮﺕ ﺻﻬﻴــﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﻰ
ﺃﻣﺘﻪ ﻭﺃﻋﻄــﺎﻩ ﺍﻟﻨﺼﺮ،
ﻭﺷــﺪﺩ 1ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻨﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﻳﺴــﺒّﺤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻣﻀﺎﺟﻌﻬــﻢ ﻭﻳﻜﺒﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌ ٍﺔ ،ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳــﻴﻮﻑ ﺫﻭﺍﺕ ﺷــﻔﺮﺗﻴﻦ
ﻟﻴﻨﺘﻘﻤﻮﺍ ﷲ 2ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻪ ،ﻳﻮﺛﻘﻮﻥ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺃﺷﺮﺍﻓﻬﻢ
ﻓﻤﻦ 3ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﻴﻮﻓﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺷﻔﺮﺗﻴﻦ
ﺑﺎﻷﻏﻼﻝ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺰﻣﻮﺭ َ .[149
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻢ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧــﻪ َ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺮﺏَ ،
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ  ‰؟
] [13ﻭﻓﻲ 4ﻣﺰﻣــﻮﺭ ﺁﺧﺮ» :ﺗﻘﻠــﺪ 5ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒّﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ 6ﻓﺈﻥ ﻧﺎﻣﻮﺳــﻚ
ﻳﺨﺮﻭﻥ ﺗﺤﺘﻚ«
ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻚ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﻬﻴﺒﺔ ﻳﻤﻴﻨﻚ ] 130ﺃ[ ﻭﺳﻬﺎﻣﻚ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ
ّ
]ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺰﻣﻮﺭ  .[6 - 3 .45ﻓﻤﻦ 7ﻣﺘﻘﻠﺪ ﺍﻟﺴــﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴﻨﺎ ،8ﻭﻣﻦ9
َ
ّ
َ
ﺧﺮﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺗﺤﺘﻪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻣﻦ ﻗ ِﺮﻧﺖ 10ﺷــﺮﺍﺋﻌﻪ ﺑﺎﻟﻬﻴﺒﺔ ،ﻓﺈﻣﺎ 11ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻣﺎ12
َ ُ
ّ
15
14
ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﺇﻣﺎ13
ِ
ﺕ
ﺮ
ﺼ
ﻧ
:
‰
ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻧﺤﻮﻩ
ﺍﻟﺴﻴﻒ،
ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ .
ُ ْ ُ ُ
16
ﻣﺤﻤﻮﺩﺍ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
ﺇﻛﻠﻴﻼ
ً
] [14ﻭﻓﻲ ﻣﺰﻣﻮﺭ ﺁﺧﺮ» :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻇﻬﺮ ﻣــﻦ ﺻﻬﻴﻮﻥ ً
 1ـ ﻭﺷﺪﺩ :ﻭﺳﺪﺩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﻟﻴﻨﺘﻘﻤﻮﺍ ﷲ :ﻭﻳﻨﺘﻘﻢ ﺑﻬﻢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻓﻤﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻤﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 4ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 5ـ ﻭﻓﻲ ﻣﺰﻣﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﻠﺪ :ﻗﻮﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﻓﺘﻘﻠﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ :ﺍﻟﺴــﻴﻒ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻟﻮﺟﻬﻚ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴــﻚ ﺍﺭﻛﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﻭﺳﻤﺖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻓﻤﻦ :ﻭﻟﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ :ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺳﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﻭﻣﻦ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻭﻣﻦ ﻗﺮﻧﺖ :ﻭﻗﺮﻧﺖ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﻓﺈﻣﺎ :ﺇﻣﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﻭﺇﻣﺎ :ﺃﻭ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 13ـ ﻭﺇﻣﺎ :ﺃﻭ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 14ـ ﻭﻧﺤﻮﻩ :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 15ـ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ :ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 16ـ ﻭﻓﻲ :ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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دراﺳﺎت

1
ﻭﻣﺤﻤﻮﺩﺍ 2ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ .
ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ،
ً
ﻣﺰﻣﻮﺭ  ،[2 .50ﺿﺮﺏ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ً
] [15ﻭﻓــﻲ 3ﻣﺰﻣﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ» :4ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ 5ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻭﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺇﻧﻪ ﺗﺨﺮ 6ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ
ﺭﻛﺒﻬﻢ ﻭﻳﻠﺤﺲ ﺃﻋﺪﺍﺅﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ،ﺗﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﻴﻦ ،7ﻭﺗﺴﺠﺪ ﻟﻪ ،ﻭﺗﺪﻳﻦ
ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ 8ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻠّﺺ 9ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ
ﻣﻨﻪ ،ﻭﻳﻨﻘﺬ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟــﺬﻱ ﻻ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻪ ،ﻭﻳﺮﺃﻑ ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻛﻴﻦ«10
]ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺰﻣﻮﺭ  ،[13 - 8 .72ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺑﻼﺩ ﺳــﺒﺄ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻳﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ]ﺍﻧﻈــﺮ :ﻣﺰﻣﻮﺭ  [15 .72ﻭﻳﺪﻭﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ
ﻓﻤﻦ 11ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﺎ
]ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺰﻣــﻮﺭ َ .[17 .72
ﻭﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺑﻴﻦ ﺩﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺽَ ،
ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ؟
] [16ﻭﻓﻲ 12ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ﻗــﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ» :13ﺍﻟﻠﻬــﻢ ﺍﺑﻌﺚ ﺟﺎﻋﻞ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺣﺘﻰ 14ﻳﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺑﺸــﺮ« .15ﻭﻫــﺬﺍ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻭﻋﻦ
ُ

 1ـ ﺿﺮﺏ :ﻭﺿﺮﺏ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻭﻣﺤﻤﻮﺩﺍ :ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
2ـ
ً
 3ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 4ـ ﻭﻓﻲ ﻣﺰﻣﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ :ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ :ﻭﻳﺠﻮﺯ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﺗﺨﺮ :ﻟﺘﺨﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﻴﻦ :ﺍﻟﻔﺮﺱ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ :ﺍﻷﻣﻢ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ /ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻠﺺ :ﻭﻳﺨﻠﺺ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ :ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻓﻤﻦ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻤﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 11ـ َ
 12ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 13ـ ﻭﻓــﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ﻗــﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ :ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ﻟﺪﺍﻭﺩ ﺳــﻴﻮﻟﺪ ﻟﻚ ﻭﻟــﺪ ﺃ ُﺩﻋﻰ ﻟﻪ ﺃﺑﺎً
ﺍﺑﻨﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻭﻳﺪﻋﻰ ﻟﻲ ً
 14ـ ﺣﺘﻰ :ﻛﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 15ـ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺑﻴﻜﺮ ) (310 ،1895ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺰﻣﻮﺭ  .20 .9ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ.Adang 1996, 272, n. 6 :
26

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻣﺤﻤــﺪﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ
ﻣﺤﻤﺪ  ‰ﻗﺒﻠﻬﻤــﺎ ﺑﺄﺣﻘﺎﺏ ،1ﻳﺮﻳــﺪ :ﺍﺑﻌﺚ
ً
ﺑﺸﺮ؛ ﻟﻌﻠﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﺎً 2ﺳﻴﺪﻋﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﺎ ّﺍﺩﻋﻮﺍ.3
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ٌ
4
ﻧﻈﺎﺭﺍ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺫﺍ ﺗﺮﻯ ﺗﺨﺒﺮ ﺑﻪ ،ﻗﻠﺖ:
] [17ﻭﻓﻲ ﺷﻌﻴﺎ» :ﻗﻴﻞ ﻟﻲ :ﻗﻢ ً
ﺃﺭﻯ ﺭﺍﻛﺒﻴﻦ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺭ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ :5ﺳــﻘﻄﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻭﺃﺻﻨﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ«] 6ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺰﻣﻮﺭ [9 ،7 ،6 .21
ّ
ﻭﺻﺎﺣﺐ 7ﺍﻟﺤﻤــﺎﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ] 130ﺏ[
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻓ ِﻠ َﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ؟ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ؟ ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻡ
ّ
ﻣﻠﻮﻙ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  . ‰ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺃﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ8؟

ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺍﻟﻨﺒﻲ 9ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ
ّ

] [18ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ 10ﻟﻠﺤﻮﺍﺭﻳﻴﻦ» :ﺃﻧﺎ ﺃﺫﻫﺐ 11ﻭﺳﻴﺄﺗﻴﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ،ﺭﻭﺡ

 1ـ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺑﺄﺣﻘﺎﺏ :ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭﻫﻤﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻗﻮﻣﺎ :ﺃﻧﻬﻢ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 2ـ ﺃﻥ ً
 3ـ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ ،ﺍﻧﻈﺮAdang 1996, 272, n. 6 :
ﺇﻟﻬﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻻ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﺒﺸﺮ،
ﻗﻮﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﻣﺎ ّﺍﺩﻋﻮﺍ :ﻟﻴﺲ ً
ﻟﻌﻠﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻥ ً
ﻓﺒﻌﺚ ﺍﷲ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻛﺎﺷــﻒ ﺍﻟﻐﻤــﺔ ،ﻓﺒﻴﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺒﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﻧﺒﻲ
ﻣﺮﺳﻞ ،ﻻ ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻭﻻ ﻛﻤﺎ ﺭﻣﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺒﻮﺓ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ :ﻟﻶﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 6ـ ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ :ﻟﻠﺤﺒﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻭﺻﺎﺣﺐ :ﻗﺎﻝ ﻓﺼﺎﺣﺐ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 8ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ :ﻭﺭﺍﻛﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﺷــﻬﺮ ﺑﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺑﺮﻛﻮﺏ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﺳــﻘﻄﺖ ﺃﺻﻨﺎﻡ ﺑﺎﺑﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻋﻬﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳــﻘﻄﺖ ﺑﻤﺤﻤﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳــﺔ( .ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ.Bashear 1991 :
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﺍﻟﻨﺒﻲ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﺫﻛﺮ
 9ـ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ّ
ّ
 10ـ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ :ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﺃﺫﻫﺐ :ﺫﺍﻫﺐ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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دراﺳﺎت

ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻖّ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻬﺪ ّ
ﺃﻋﺪﻩ ﺍﷲ ﻟﻜﻢ ﻳﺨﺒﺮﻛﻢ
ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ؛ ﻷﻧﻜﻢ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ّ
ﺑﻪ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ  26 .15ﻭ .[13 ،7 .16
] [19ﻭﻓﻲ 1ﺣﻜﺎﻳﺔ 2ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ» :ﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ﻻ ﻳﺠﻴﺌﻜﻢ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺃﺫﻫــﺐ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀ ّﻭﺑﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟَــﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴــﻪ
ﺷﻴﺌﺎً ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻊ ﺑﻪ ،ﻳﻜﻠﻤﻜﻢ ﻭﻳﺴﻮﺳــﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،ﻭﻳﺨﺒﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ
ﻭﺍﻟﻐﻴﻮﺏ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ .[13 ،8 - 16.7
] [20ﻭﻓﻲ 3ﺣﻜﺎﻳــﺔ ﺃﺧﺮﻯ» :4ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﻖّ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳــﻠﻪ ﺃﺑﻲ
ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ .[14:26
] [21ﻭﻗﺎﻝ» :5ﺇﻧﻲ ﺳﺎﺋﻞ 6ﺃﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﺎﺭﻗﻠﻴﻄﺎً 7ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻜﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ.[26 ،16.14.
] [22ﻭﻓــﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ» :8ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ 9ﺫﺍﻫــﺐ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
ﺷﻬﺪﺕ ﻟﻪ،
ﻳﺠﻲﺀ ﻟﻜﻢ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ 10ﻭﻳﻔﺴﺮ ﻟﻜﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻲ ﻛﻤﺎ
ُ
ﻓﺈﻧــﻲ ﺃﺟﻴﺌﻜﻢ ﺑﺎﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭﻫــﻮ ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳــﻞ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻧﺠﻴــﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ :15
 27 - 26ﻭ  .[7.16ﻭﻫﺬﻩ 11ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻷﻥ
ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ 12ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﻴﻦ ِﻋ ّﺪﺓ .ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ﻫﻮ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ
 1ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 2ـ ﺣﻜﺎﻳﺔ :ﺇﻧﺠﻴﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 4ـ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ :ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻭﻗﺎﻝ :ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﺳﺎﺋﻞ :ﻟﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺑﺎﺭﻗﻠﻴﻄﺎ :ﺑﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ،ﺍﻷﺻﻞ.
7ـ
ً
 8ـ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ :ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 10ـ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ :ﺑﺎﻷﺳﺮﺍﺭ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ /ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﻭﻫﺬﻩ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻫﺬﻩ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ :ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻟﻔﻆ ﻣﻦ 1ﺍﻟﺤﻤــﺪ ،ﺇﻣﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷــﺒﻪ 2ﺫﻟﻚ،
3
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺭﻭﺡ
ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺒﺸــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺍﺑﻦ ﻧﻌﻄﻴﺲ َ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺐ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪَ ،
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺎﻟﺤــﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ
ﺑﺄﻥ ﻗﺪ ﺑﻠّﻎَ ،
ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻭﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸــﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ ﻭﺃﺷــﺒﺎﻩ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺑﺎﻟﻐﻴﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﺷــﺒﺎﻩ ] 131ﺃ[ ﺫﻟــﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﮊ ؟
ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
] [23ﻭﻓﻲ 4ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ» 5ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺒﺲ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻟﻴُﻘﺘﻞ ﺑﻌﺚ
َ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬــﻢ :ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ :ﺃﻧﺖ ﻫــﻮ ﺍﻵﺗﻲ 6ﺃﻭ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻏﻴــﺮﻙ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻭﻗﺎﻝ :7ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻗــﻮﻝ ﻟﻜﻢ :ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﻴﻰ ﺑــﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻳﺘﻠﻮ ﺑﻌﻀﻬــﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ
ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﻳﺤﻴﻰ .ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺷــﺌﺘﻢ ﻓﺄﻗﺒﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻴﺎﻫــﻮ 8ﻣﺰﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ،ﻓﻤﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺫﻧﺎﻥ ﺳــﺎﻣﻌﺘﺎﻥ ﻓﻠﻴﺴــﻤﻊ«] 9ﺍﻧﻈــﺮ :ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘــﻰ .[11 - 9 ،4 - 2.11
ﻭﻟﻴﺲ 10ﻳﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺧﻼﻝ ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺰﻣﻊ ﺃﻥ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻐﻴﺮﻭﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ] ﴾ 2 1 0 / ﴿ : 8ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،[46 :
ﻭﺟﻌﻠﻮﻩ ﺇﻟﻴﺎ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺇﻳﻞ ﻣﺰﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺇﻳﻞ ﻫﻮ ﺍﷲ ﻭﻣﺠﻲﺀ ﺍﷲ
ﻫﻮ ﻣﺠﻲﺀ ﺭﺳــﻮﻟﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ» :ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ«] 11ﺍﻧﻈﺮ:
 1ـ ﻣﻦ :ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ :ﺃﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻧﻌﻄﻴﺲ :ﺍﻟﻰ ،ﺍﻷﺻﻞ.
 4ـ ﻭﻓﻲ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 5ـ ﻭﻓﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻰ :ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﻫﻮ ﺍﻵﺗﻲ :ﺇﻳﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﻗﺎﻝ :ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﺃﻥ ﺃﻟﻴﺎﻫﻮ :ﻓﺈﻥ ﺇﻳﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﻓﻠﻴﺴﻤﻊ :ﻓﻠﻴﺴﺘﻤﻊ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻭﻟﻴﺲ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 11ـ ﻭﺇﻳﻞ…ﺳــﻴﻨﺎﺀ :ﻭﻫﺬﻩ ﺑﺸــﺎﺭﺓ ﺑﻤﺠﻲﺀ ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺠﻴﺌﻪ ﻫﻮ ﻣﺠﻲﺀ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺟﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻃﻮﺭ ﺳﻴﻨﺎﺀ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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دراﺳﺎت

ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻉ  ،[2 .33ﻳﺮﺍﺩ :ﺟﺎﺀ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ،
ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ّﺇﻻ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩ
ٌ
ّ
ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ.
ﻻ
ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ
ﻷﻧﻬﻢ
ﻋﻨﺪﻫﻢ؛
ﻳﺠﻮﺯ
ﻻ
ﻭﻫﺬﺍ
ّ

ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ِﺫﻛﺮ 1ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ 2ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ّ

] [24ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺷــﻌﻴﺎ» :3ﺇﻧﻪ ﺳــﺘﻤﺘﻠﺊ 4ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻗﺼﻮﺭ ﺁﻝ 5ﻗﻴﺬﺍﺭ
ﻳﺴــﺒﺤﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ،ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﷲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﻳﺒﺜّﻮﻥ
ﺗﺴــﺒﻴﺤﻪ 6ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ  .[13 - 11 .42ﻭﻗﺎﻝ» :ﺍﺭﻓﻊ ﻋﻠﻤﺎً
ّ
ﻟﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴــﺪ ﻓﻴﺼﻔﺮ ﺑﻬﻢ ﻣــﻦ ﺃﻗﺎﺻﻲ 7ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﺳــﺮﺍﻉ
ﻳﺄﺗﻮﻥ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ  .[30 - 26 .5ﻭﺑﻨﻮ 8ﻗﻴﺬﺍﺭ 9ﻫﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻷﻥ ﻗﻴﺬﺍﺭ 10ﻫﻮ
ﻭﺍﻟﻌﻠَﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺮ ﺑﻬﻢ
ﺍﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱَ11 ،
ﺩﻋﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺻــﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻠﺤﺞ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﺳــﺮﺍﻉ ﻳﺄﺗــﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻝ
ّ
ﺍﷲ 12ﺗﻌﺎﻟــﻰa ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :
] ﴾ d c bﺍﻟﺤﺞ.[27 :
] [25ﻭﻓﻲ 13ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﻴﺎ» :14ﺳﺄﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ15
ً
 1ـ ﺫﻛﺮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺫﻛﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 2ـ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ :ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 3ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﺳﺘﻤﺘﻠﺊ :ﺳﺘﻤﻸ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻗﺼﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻗﺼﻮﺭ ﺁﻝ:
ً
 6ـ ﻭﻳﺒﺜﻮﻥ ﺗﺴﺒﻴﺤﻪ :ﻭﻳﺜﻨﻮﻥ ﺑﺘﺴﺒﻴﺤﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﺃﻗﺎﺻﻲ :ﺃﻗﺼﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻭﺑﻨﻮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺑﻨﻮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 9ـ ﻗﻴﺬﺍﺭ :ﻗﻴﺪﺭ ،ﺍﻷﺻﻞ.
 10ـ ﻗﻴﺬﺍﺭ :ﻗﻴﺬﺭ ،ﺍﻷﺻﻞ.
 11ـ ﻟﻠﺤﺞ :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﻭﻫﻮ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 13ـ ﻭﻓﻲ :ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 14ـ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 15ـ ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ :ﻳﺄﺗﻮﻥ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻛﺜﺮﺓ ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﻴّــﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺱ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻣﺠﻴﺒﻴﻦ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎً ﻛﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ً
ﺍﻟﻄﻴﻦ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ  .[25 .41ﻭﺍﻟﺼﺒﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ 1ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻳﺒﻌﺚ 2ﺍﷲ ﻣﻦ
ﻫﻨــﺎﻙ ﻗﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻗﺒﻬﺎ ،3ﻭﻣﻤــﻦ ﻫﻮ ﻧﺎﺯﻝ ﺑﻤﻬــﺐ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ
ﻣﺠﻴﺒﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎ ﻛﺎﻟﺘــﺮﺍﺏ ﻛﺜﺮﺓ ،ﻭ »ﻣﺜﻞ 4ﺍﻟﻄﻴﺎﻥ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺪﻭﺱ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ5
ً
ﺍﻟﻄﻴﻦ« ،ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻬــﻢ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﻛﺎﻟّﻴﻦ ،ﻭﻗــﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﺮﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ
ﻃﺎﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ.6
] 131] [26ﺏ[ ﻭﻗــﺎﻝ :7ﻓــﻲ ﺫﻛــﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ
¬fEG{ :É«©°T ÜÉàc »a
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ :ﻗﺎﻝ ﺷــﻌﻴﺎ» :8ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ :9ﻫﺎ
¿óªdGh ájOÉÑdG Å∏àªà°S
¿ƒëÑ°ùj QGò«b ∫BG Qƒ°üb
ﺣﺠﺮﺍ
ﺃﻧﺎ ﺫﺍ 10ﻣﺆﺳــﺲ ﺑﺼﻬﻴﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ
ً
ﺣﺠﺮﺍ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ ،11ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎً ﻓﻼ ,¿hOÉæj ∫ÉÑédG ¢ShDhQ øeh
ً
ˆ ¿ƒ∏©éj øjòdG ºg
ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻦ ،ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻗﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ
¬ë«Ñ°ùJ ¿ƒqãÑjh áeGôμdG
ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻴﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﻌــﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ«12
zôëÑdGh ôq ÑdG »a
]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ ،[17 - 16 .28 .ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ
ﺍﷲ  8ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣــﺔ ﺃﻥ ُﻳﺜﻠﻢ
ﻭﻳﺴﺘﻠﻢ.13
ُ
 1ـ ﻣﻦ :ﻧﺤﻮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﻳﺒﻌﺚ :ﺑﻌﺚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻗﺒﻬﺎ :ﺃﻫﻞ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﻗﺒﻬﺎ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﻭﻣﺜﻞ :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﺜﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
 6ـ ﻳﺮﻳﺪ…ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ :ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﺮﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﻝٌ ﻗﺪ ﻛﻠﺖ ﺃﺭﺟﻠﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻭﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻗﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 8ـ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﺍ :ﺃﻧﺬﺍ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﻣﻜﺮﻣﺔ :ﺭﻛﻦ ﻣﻨﻪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ،ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً.Bacher 1895, 311 :
ﻭﻳﻠﺜﻢ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 13ـ ُﻳﻠﺜﻢ ﻭﻳﺴﺘﻠﻢ :ﻳﺴﺘﻠﻢ ُ
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دراﺳﺎت

1
»ﺳــ ﺮﻱ ﻭﺍﻫﺘﺰﻱ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
] [27ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺔُ 2 :
ﺗﻠﺪ ،ﻭﺍﻧﻄﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻓﺮﺣﻲ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺤﺒﻠﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻠﻚ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺃﻫﻠــﻲ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ .[1 .54 .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﻠــﻪ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘــﺪﺱ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﻤﻦ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻓﺸﺒّﻪ ﻣﻜﺔ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻋﺎﻗﺮ 3ﻟﻢ ﺗﻠﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ 4ﺇﻻ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﺎ ﻛﺘــﺎﺏ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﺭﺍﺩ 5ﺑﺎﻟﻌﺎﻗــﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘــﺪﺱ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻴــﺖ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻬﺒــﻂ 6ﺍﻟﻮﺣﻲ ،7ﻓﻼ
ﻳﺸﺒّﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
] [28ﻭﻓﻲ ﺷــﻌﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺔ» :8ﻗﺪ ﺃﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻛﻘﺴﻤﻲ ﺃﻳﺎﻡ
ﺃﻗﺴــﻤﺖ ﺃﻧﻲ ﻻ ﺃﺳــﺨﻂ ﻋﻠﻴﻚ
ﻧﻮﺡ :ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﻏــﺮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻄﻮﻓﺎﻥ ،ﻛﺬﻟﻚ
ُ
10
ﻭﻻ ﺃﺭﻓﻀﻚ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺗــﺰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ 9ﺗﻨﺤﻂ ﻭﻧﻌﻤﺘــﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻻ ﺗﺰﻭﻝ«
]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ .[10 ،9 .54
] [29ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ ﻳﺎ ﻣﻀﻄﻬﺪﺓ ،ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﺍ ﺑﺎ ٍﻥ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎﺭﺗﻚ
ﻭﻣﺰﻳﻨﻚ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﻣﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ ﺳــﻘﻔﻚ ،ﻭﺑﺎﻟﺰﺑﺮﺟــﺪ ﺃﺑﻮﺍﺑﻚ ،ﻭﺗﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﺨﺎﻓﻲ ﻣــﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻼ ﺗﻀﻌﻔﻲ ،ﻭﻛﻞ ﺳــﻼﺡ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻻ11
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻚ ﻭﻛﻞ ﻟﺴــﺎﻥ ﻭﻟﻐﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻌــﻚ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﻔﻠﺤﻴــﻦ ﻣﻌﻬﺎ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
ﺃﺷﻌﻴﺎ.[17 ،14 ،12 ،11 .54 .

ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 1ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻟﻪ ً
 2ـ ﺇﺫ ﻟﻢ :ﻭﻟﻢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﻓﺸﺒّﻪ ﻣﻜﺔ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻋﺎﻗﺮ :ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﻜﺔ ﻷﻧﻬﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﺍﻟﻨﺒﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩ :ﻳﺮﻳﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 6ـ ﻭﻣﻬﺒﻂ :ﻭﻣﻌﺪﻥ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻛﺜﻴﺮﺍ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﺍﻟﻮﺣﻲ :ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ً
ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺔ :ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ً
 8ـ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﻴﺎ ً
 9ـ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ :ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻼﻉ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻭﻧﻌﻤﺘﻲ :ﻭﺭﺣﻤﺘﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﻻ :ﻓﻼ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺍ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ.[2 .62 .
] [30ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﻭﺳﻴﺴــﻤﻴﻚ ﺍﷲ ﺍﺳــﻤﺎً
ً
1
ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ.
ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ّ
]» [31ﻓﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄﺷــﺮﻗﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﻧــﺎ ﻧﻮﺭﻙ ﻭﻭﻗــﺎﺭ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ :ﺍﻧﻈﺮﻱ
ﺑﻌﻴﻨﻚ ﺣﻮﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ،ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺑﻨﺎﺗﻚ ﻋﺪﻭﺍ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴــﺮﻳﻦ2
َْ ً
ّ
ﻭﺗﺰﻫﺮﻳــﻦ ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻋﺪﻭﻙ ﻭﻳﺘﺴــﻊ 3ﻗﻠﺒــﻚ ،ﻭﻛﻞ ﻏﻨــﻢ ﻗﻴﺬﺍﺭ ﺗﺠﻤــﻊ ﺇﻟﻴﻚ،
ﻭﺳﺎﺩﺍﺕ ﻧﺒﺎﻭﺙ ﻳﺨﺪﻣﻮﻧﻚ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ .[7 ،5 ،4 ،1 .60 .ﻭﻧﺒﺎﻭﺙ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻭﻗﻴﺬﺍﺭ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻮ ﻧﺒﺎﻭﺙ.4
ّ
] [32ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻻ 5ﺗﻐﻠﻖ ،ﻭﻳﺘﺨﺬﻭﻧﻚ ﻗﺒﻠ ًﺔ
ﺍﻟﺮﺏ؛ ﺃﻱ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ[14 ،11 .60 .
ُ
ﻭﺗﺪﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ّ
] [33ﻭﻓﻲ 6ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷــﻌﻴﺎ» :7ﺍﺭﻓﻌﻲ ﺇﻟــﻰ ﻣﻦ 8ﺣﻮﻟﻚ ﺑﺼﺮﻙ،
ﺗﺴﺘﺒﻬﺠﻴﻦ 9ﻭﺗﻔﺮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻴﻞ 10ﺇﻟﻴﻚ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻳﺤﺞ ﺇﻟﻴﻚ
ﻋﺴــﺎﻛﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻤــﺮﻙ 11ﻗﻄــﺮ ﺍﻹﺑــﻞ ﺍﻟﻤﺆﺑﻠﺔ ﻭﺗﻀﻴــﻖ ﺃﺭﺿﻚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﺕ 12ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻚ ،ﻭﺗﺴﺎﻕ ﺇﻟﻴﻚ ﻛﺒﺎﺵ ﻣﺪﻳﻦ ﻭﻳﺄﺗﻴﻚ ﺃﻫﻞ ﺳﺒﺄ،
ﻭﺗﺴــﻴﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺄﻏﻨﺎﻡ ﻗﺎﺫﺍﺭ 13ﻭﻳﺨﺪﻣﻚ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﻧﺒﺎﻭﺙ«] 14ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ.
 1ـ ﺳﻤﻰ :ﺳﻤﺎﻫﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺗﺴﺮﻳﻦ :ﺗﺸﺮﻗﻮﻥ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
2ـ
ّ
 3ـ ﻭﻳﺘّﺴﻊ :ﻭﻟﻴﺘﺴﻊ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻮ ﻧﺒﺎﻭﺙ :ﻭﻗﻴﺬﺍﺭ ﺟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻮ ﻧﺒﺖ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ
 4ـ ﻭﻗﻴﺬﺍﺭ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ
ّ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﻭﻻ :ﻻ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 6ـ ﻭﻓﻲ :ﻭﻗﺎﻝ ً
 7ـ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺒﻮﺓ ﺇﺷﻌﻴﺎﺀ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻜﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻣﻦ :ﻣﺎ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ( ) /ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﺗﺴﺘﺒﻬﺠﻴﻦ :ﻓﺘﺴﺘﺒﻬﺠﻴﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﻴﻞ :ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺼﻴﺮ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺗﻌﻢ ﺑﻚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﺗﻌﻤﺮﻙّ :
 12ـ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﺕ :ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﺍﺕ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 13ـ ﻗﺎﺫﺍﺭ :ﻓﺎﺭﺍﻥ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 14ـ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﻧﺒﺎﻭﺙ :ﺭﺟﺎﻝ ﻧﺒﺎﻭﺕ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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 ،[7 ،5 .60ﻳﻌﻨﻲ 1ﺳﺪﻧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،2ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻧﺒﺎﻭﺙ ﺑﻦ 3ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ.

ﺫﻛﺮ 4ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ

ﺷﻌﻴﺎ5

] 132] [34ﺃ[ ﻭﻓﻲ ﺷــﻌﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ» :ﺇﻧــﻲ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳــﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ 6ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺑﻬــﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﻣــﺎﻝ«] 7ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ [2 .35 .ﻭﻛﺮﻣــﺎﻝ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ 8ﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻭﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻳﺮﻳﺪ» :ﺃﺟﻌــﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻮﺣــﻲ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻭﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ، ‰ 9ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﻭﻳﺸــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ 10ﻣﻴﺎﻫﺎً ﻭﺳﻮﺍﻗﻲ
ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺓ ،ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ 11ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺵ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﻭﻣﻴﺎﻫﺎً ،ﻭﻳﺼﻴﺮ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺠﺔ ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ 12ﻻ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺃﻧﺠﺎﺱ ﺍﻷﻣﻢ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺼﻞ
ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺳــﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﺃﺳــﺪ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
ﺃﺷﻌﻴﺎ.[9 ،8 ،6 ،2 .35 .
] [35ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺰﻗﻴــﻞ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺑﻨﻲ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺷــﺒّﻬﻬﻢ ﺑﻜَ ْﺮ َﻣ ٍﺔ
ﻋﺪﺍﻫﺎ ،ﻓﻘﺎﻝ» :13ﻟﻢ 14ﺗﻠﺒﺚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺮﻣﺔ ﺃﻥ ﻗﻠﻌﺖ ﺑﺎﻟﺴــﺨﻄﺔ ﻭﺭﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ15
 1ـ ﻳﻌﻨﻲ :ﻳﺮﻳﺪ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 2ـ ﺍﻟﺒﻴﺖ :ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 3ـ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻧﺒﺎﻭﺙ ﺑﻦ :ﻭﻫﻢ ﺃﻭﻻﺩ ﻧﺒﺖ ﺍﺑﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﺫﻛﺮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺫﻛﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻜﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 5ـ ﺫﻛﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﻴﺎ :ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻌﻴﺎﺀ ً
 6ـ ﻛﺮﺍﻣﺔ :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
 7ـ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻝ :ﺍﻟﻜﻨﺰﻣﺎﻝ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 8ـ ﻭﻛﺮﻣﺎﻝ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ :ﻭﻫﻤﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 9ـ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ :ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﺤﺞ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 10ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ :ﺑﺎﻟﺒﺎﺩﻳﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 11ـ ﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ :ﺑﺎﻟﻔﻴﺎﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 12ـ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ :ﺍﻟﺤﺮﻡ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 13ـ ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺰﻗﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺑﻨﻲ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺷــﺒّﻬﻬﻢ ﺑﻜﺮﻣ ٍﺔ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻓﻘﺎﻝ :ﻗﻮﻝ ﺣﺰﻗﻴﻞ ﻓﻲ
ﺻﺤﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ  8ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺷﺒّﻬﻬﻢ ﺑﻜﺮﻣﺔ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ
)ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 14ـ ﻟﻢ :ﻣﺎ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 15ـ ﻋﻦ :ﻋﻠﻰ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﻏﺮﺱ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﺄﺣﺮﻗــﺖ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺋﻢ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ .ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟــﻚ ُﻏ ِﺮ َﺱ
ٌ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻄﺸــﻰ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺃﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠــﺔ ﻧﺎﺭ ﺃﻛﻠﺖ ﺛﻤﺎﺭ ﺗﻠﻚ1
ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﻰ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﻗﻀﻴﺐ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻔﺮ ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ.(14 - 12 .19 .
] [36ﻭﺫﻛﺮ 2ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺷــﻌﻴﺎ ﻗﺎﻝ» :ﺇﻥ
á°üb ôcPh É«©°T ∫Éb
ﺍﻟﺬﺋــﺐ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ ﻓﻴــﻪ ﻳﺮﻋﻴــﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﻭﻛﺬﻟــﻚ ﺟﻤﻴﻊ
¿ƒ°Shój :QóH Ωƒj Üô©dG
ﺍﻟﺴــﺒﺎﻉ ﻻ ﺗﺆﺫﻱ ﻭﻻ ﺗﻔﺴــﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻣﻲ« ]ﺍﻧﻈﺮ:
,QOÉ«ÑdG ¢SÉjóc ºeC’G
ﺃﺷﻌﻴﺎ [9 ،6.11 .ﺛﻢ ﺗﺮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﺖ
»cô°ûªH AÓÑdG ∫õæjh
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﻭﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ،ﻭﻛﺎﻥ
¿ƒeõ¡jo h Üô©dG
ﺍﻟﺴــﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ 3ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺤﺮﻡ.

ﺫﻛﺮ 4ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺫﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻌﻴﺎ
ﻛﺪﻳﺎﺱ5

] [37ﻗﺎﻝ ﺷــﻌﻴﺎ ﻭﺫﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ» :ﻳﺪﻭﺳــﻮﻥ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ ،ﻭﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﻤﺸــﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﻳﻬﺰﻣﻮﻥ« ]ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷــﻌﻴﺎ،[10 .21 .
ُ
6
ﺷﺪﺓ
ــﻲ ّ
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﻭﻳﻨﻬﺰﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺳــﻴﻮﻑ ﻣﺴﻠﻮﻟﺔ ﻭ ِﻗ ِﺴ 
ﻣﺆﺗﺮﺓ ﻭﻣﻦ ّ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ«] 7ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺷﻌﻴﺎ.[15 .21 .
] [38ﻓﻬﺬﺍ 8ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ
ﺫﻛﺮ ﻧﺒﻴّﻨــﺎ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﻋﻼﻣــﻪ ] 132ﺏ[ ﻭﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺘﻠﻮﻧــﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺤﺪﻭﻥ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ .ﻭﻟﻦ ُﻳﻐﻨﻲ
ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﺧﻼ ﺍﺳﻢ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴــﻤﺤﻮﻥ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ
ً
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

ﺗﻠﻚ :ﺍﻟﻜﺮﻣﺔ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻭﺫﻛﺮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺫﻛﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﻋﻠﻰ :ﻓﻲ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﺫﻛﺮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺫﻛﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﻛﺪﻳﺎﺱ :ﺩﻳﺎﺱ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻣﺆﺗﺮﺓ :ﻣﻮﺗﻮﺭﺓ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﺣﻞ ﺑﻌﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻭﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ :ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺧﺒــﺎﺭ ﻋﻤﺎ ّ
ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
ﻓﻬﺬﺍ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻬﺬﺍ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
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ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺸــﻔﺤﺎ ،2ﻭﻣﺸﻔﺢ 3ﻣﺤﻤﺪ
ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ 1ﺍﺳــﻢ
ّ
ﺑﻐﻴﺮ
ﺷــﻚ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :4ﺷــﻔﺤﺎ ﻻﻻﻫــﺎ ،5ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ:
ّ
6
ﺃﻗﺮﻭﺍ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺷﻔﺤﺎ ﻓﻤﺸﻔﺢ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﻓﺎﻕ ﻷﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﻭﻣﺒﻌﺜﻪ ﻭﺷﺮﻋﺘﻪ .ﻓﻠﻴﺪﻟّﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ﻟﻪ
ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ٌ
10
9
8
7
ﺧﺮﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺍﻧﻘﺎﺩﺕ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔــﺎﺕ َ
ﻭﻣﻦ ّ
ﻭﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻠﻜﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻭﺃﺻﻨﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ
ﻟﺪﻋﻮﺗﻪَ ،
ﻣﻦ ﻭﻟــﺪ ﻗﻴﺪﺭ ﺑﻦ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨــﺎﺩﻭﻥ ﻣــﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﺒــﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ؟ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﻭﺑﺎﻷﺫﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺑﺜّﻮﺍ ﺗﺴــﺒﻴﺤﻪ ﻓﻲ ّ
ﺃﻥ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺫﻟﻚ ّﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﻭﺃﻣﺘﻪ؟
] [39ﻭﻟﻮ 11ﻟﻢ ﻧﺄﺕ 12ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ 13ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺃﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﺎ14
ﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛــﺮﻩ ،15ﻭﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﺟﺤﺪ ﺫﻟﻚ
َ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ٌ
ﻭﻋــﺰ ﻳﻘﻮﻝ:
ﺟﻞ
ّ
ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻫــﻮ ﻳﻘﺮﻋﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﻟــﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ّ
﴿N M L K J I H G F E D
] ﴾ T S R Q P Oﺍﻷﻋﺮﺍﻑ [157 :ﻭﻳﻘﻮﻝ 16ﻋﻦ
 1ـ ﻷﻥ :ﻭﻫﺬﺍ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 2ـ ﻣﺸﻔﺤﺎ :ﻣﺸﻔﺢ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 3ـ ﻭﻣﺸﻔﺢ :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﺸﻔﺢ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 4ـ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﻳﻘﻮﻟﻦ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
/
 5ـ ﻻﻻﻫﺎ :ﻻﻫﺎ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 6ـ ﻣﺤﻤﺪ :ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻚ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ(.
 7ـ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻪ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 8ـ ﺧﺮﺕ :ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 9ـ ﺑﻴﻦ :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 10ـ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ :ﻟﻪ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 11ـ ﻭﻟﻮ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻟﻮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻟﻮ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 12ـ ﻧﺄﺕ :ﻳﻜﻦ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 13ـ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ :ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
 14ـ ﻣﻤﺎ :ﻓﻴﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 15ـ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ :ﺫﻟﻚ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
 16ـ ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﺣﻜﺎﻳ ًﺔ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
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ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ﴿ :
] ﴾ 8 7 6ﺍﻟﺼﻒ [6 :ﻭﻳﻘﻮﻝÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :
×  133] & % $ # " ! Øﺃ[ ' ( )
]ﺁﻝ ﻋﻤــﺮﺍﻥ [71 ، 70 :ﻭﻗــﺎﻝ& % $ # " ! ﴿ :1
]ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ [146 :ﻭﻗــﺎﻝ/ . - , + * ) ﴿ :

*﴾
'﴾
] 2﴾0ﺍﻟﺮﻋﺪ [43 :ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﻪ
ﻭﻳﺤﻴﻞ ﺑﺬﻟــﻚ 4ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠــﻮﺯ 3ﺃﻥ
ّ
ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ُ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻓﻲ 5ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺒﻮﺗﻲ ﻭﺻﺪﻗﻲ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﺠﺪﻭﻧﻲ ﻋﻨﺪﻛﻢ
ﻭﺃﻳﻀﺎ> 6ﺃﻭﻟﻴﺲ< ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻣﻨﻪ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ،ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛــﺮً ،
ً
ﻏﻨﻴــﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔّﺮﻫﻢ
ﻛﺎﻥ
ﻭﻗﺪ
ﺍ
ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ
ﻋﻤﺎ
ﺃﻭ
ﺑﻌﺎﺩﺍ
ً
ً
ً
ﻭﻳﺴــﺘﻤﻴﻠﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺣﺸﻬﻢ ،ﻭ ِﻟ َﻢ 7ﺃﺳــﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺳــﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ﻛﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﺳــﻼﻡ ﻭﺗﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ ﻭﻛﻌــﺐ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻻ ﺳــﻴّﻤﺎ ﻭﻫﻮ
ﻻ
ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻳﻘﻮﻯ 8ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻟﻢ
ّ
ّ
ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺁﻳ ًﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.9
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ
9ـ

ﻭﻗﺎﻝ :ﻭﻳﻘﻮﻝ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ﻭﻗﺎﻝ … ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺘــﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻧﺒﻲ ﻗﺪ ﺃﻇﻞ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺣﺴــﺪﺍ ﻭﺧﻮ ًﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ
ﺻﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﻪ
ً
ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻈﻢ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻓﻠﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ﻳﺠﻮﺯ :ﺟﺎﺯ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
ﻭﻳﺤﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ :ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ﻭﻓﻲ :ﻭﻣﺎ ﻓﻲ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ﻭﺃﻳﻀﺎ :ﺃﻭﻟﻴﺲ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ً
ﻭﻟﻤﺎ :ﻭﻗﺪ )ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ(.
ﻭﻳﻘﻮﻱ :ﺍﻷﺻﻞ.
ﻭﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﺪﻭﻥ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ،
] [24] [40ﻗﻠﺖ :ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ّ
ﺍﻟﺤﺴــﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ
ﻭﻳﻮﺻــﻮﻥ ﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑــﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺁﻣــﻦ ﻋﻘﻼﺅﻫﻢ ﻭﺣﻤﻞ
ُ
ﻛﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺃﺧﻄﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ،ﻭﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺼﻠْﺖ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻠﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ
ﻛﺘﺒﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘــﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻴﻘﻦ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻭﺻﻨّﻔﻮﺍ ً
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖّ ﺛﻢ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ(.
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] [40ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻋﺎ ِﻟﻤﻨﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎ ِﻟﻤﻨﺎ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ،ﻗﺎﻝ :ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﺇﻥ
ﺃﺳــﻠﻢ ﺗﺴــﻠﻤﻮﻥ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳــﻼﻡ ﻓﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖّ
ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻟﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍَ :ﺧ ِﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ .ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻳﺎﻩ ﻋﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ّ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴿ ] ﴾ 0 / . -ﺍﻟﺮﻋــﺪ ،[43 :ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜ ّﺬﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺮﺳــﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ؛ ﻷﻧﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺠــﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘــﺎﺏ ،ﻭﻟﻜﻨﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻤ ْﺨ ِﺒﺮ
َ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻭﺑﻴﻦ ُ
ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺮﺳــﻞ ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ
ﻭﺃﺣﻘﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ّﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ُ
ٌ
ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ّﺍﺩﻋــﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻓــﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺻﻨﻌﻬﺎ
ﻛﺒﺮﺍﺅﻫــﻢ ﻟﻴﻌﻘﺪﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻭﻳﺴــﺘﺪﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌــﻮﺍﻡّ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ
ﻧﺒﻲ
ﻳﺴــﻤﻰ ﻋﺰﻳﺮ)؟( ،1ﻭﺃﻧــﻪ ﻻ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ّ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛــﺮ ّ
ﻭﻻ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻻ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻻ ﻋﻴﺴــﻰ ،ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻄﺮﺓ ﻭﺃﺑﻄﻠﻮﺍ ﺑﻪ
ﻭﺣﻴﺮﺓ.
ﺟﻬﻼ
ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ّﺇﻻ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻛﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ ً
ً
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ّﺇﻻ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺃﻭ ﺳــﻜﻮﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ
] [41ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧــﺖ
ّ
ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ
ً
ﻛﻠﻒ ﻭﻗﺪ ُ
ﺃﺑﺪﺍ ّﺇﻻ ] 133ﺏ[ ﺑﻤﺸــﻴﺘﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﺳــﻊ ﻭﺍﻟﻠﺴــﺎﻥ ٌ
ﺍﻟﺤﺠﺔ ،ﻭﺭُ ّﺏ
ﻗﻄﻌﺘﻪ
ﻭﻗﺪ
ﻳﻨﻘﻄﻊ
ﻭﻻ
،
ﺍﻟﺤﻖ
ﺃﺳــﻜﺘﻪ
ﻭﻗﺪ
ﻳﺴﻜﺖ
ﻻ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
ّ
ّ
ﻛﻼﻡ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪ ِ
ﺍﻟﻌ ّﻲ ،ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﻟﻼﻧﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ
ﻳﺨﺮﺝ ﺧﺼﻤﻚ ﻋﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ 2ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ،
ﻣﺘﻌــﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺑﻌﺪ
ﻓﺄﻣﺴــﻚ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﺗﺰﺩﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋــﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ
ّ
ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﻭﻣﺴﺎ ٍﻭ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﻢ 3ﻭﺳــﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺄﺗﻴﺔ ﻣﻮﺳــﻰ ﻭﻋﻴﺴــﻰ ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻬﻤــﺎ ﺧﺒﺮ ﻗﺮﻥ ﻋﻦ
ﺑﺎﻃﻼ
ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺃﻣﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﻣﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔ ٍﺔ ،ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ً
ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﮊ ﻣﺜﻠــﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
 1ـ ﻋﺰﻳﺮ؟ :ﺍﻷﺻﻞ.
 2ـ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ :ﺍﻷﺻﻞ.
 3ـ ﺍﻟﺸﺘﻢ :ﺷﺮﻩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.
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ﻳﺸــﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﻫﺪ ﻟﺨﻼﻓﺔ ُﻭﻟﺪ
ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓــﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻢ
ّ
ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ّ
ﺑﻮﺣﺶ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠّﻬﺎ
ﻗﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ ٍ
ﻭﻛ ُﺜ َﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ.
ﻭﺍﺣﺪ َ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻗﺮﻥ ﻋﻦ ﻗﺮ ٍﻥ ّﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ّ
ﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻠــﻊ ﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪﻩ
]1 [42ﻭﺃﻣــﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﺇﻥ ﻣﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺫﻛــﺮ ّ
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺑﺬﻭﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻭﻥ؟ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻋﺰﻳــﺮ)؟( َ
ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﻳﻜ ّﺬﺑﻮﻥ ﺑﻨﺒﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻳﻜ ّﺬﺑﻮﻥ
ﻣﺤﻤﺪ  ، ‰ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺫﻛــﺮ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﻫﻢ ﺑﻬﻢ ﺟﺎﺣﺪﻭﻥ،
ﺑﻨﺒﻮﺓ ّ
ﺳــﺒﻴﻼ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺤﺬﻑ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺃﺟﺪﺭ ﻟﻮ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ً
2
ﺃﺷﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻟﺬﻡّ)؟( ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ّ
ﻟﻴﺤﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻴّﻤﺎ
ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺰﻳﺪﻭﺍ ّﺇﻻ
ّ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤــﻮﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟــﻮﺍ :ﺇﻥ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺷــﺒﻬﺎً ﻭﻣﺨﺎﺭﻳﻖ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺘّﺒﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺐ ]…[ 3ﻭﻓﻠﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻟﺘﺴــﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻋﺒــﺮﻭﺍ ﻭﺇﻃﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﻗــﻮﺍ ] 134ﺃ[
ﻭﻛﺈﺣﻴــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻄﻴﺮ ﻣــﻦ ﻃﻴﻦ ،ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺘــﺎﻝ ﻣﺤﺘﺎﻝ ﺣﺘﻰ
ﺳــﺠﻴﻞ ﻓﻴُﻬﻠﻚ ﺑﻬﺎ ﺃﻣ ًﺔ
ﻳﺄﺗــﻲ ﺑﻄﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻄﻴﺮ ﺃﺑﺎﺑﻴــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ
ّ
ﻭﻳﻨﺼــﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺘــﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺃﻭ ﻛﻴﻒ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺑﺸﺮ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ
ﻭﺃﻣﻲ ﻭﺳــﻨﺬﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺑﺄﻣﻲ ﻫﻮ ّ
ﻓﻬﻮ ﻟﻨﺎ ﻛﺎﻟﻌﻴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ّ
ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ.

 1ـ ﻋﺰﻳﺮ؟ :ﺍﻷﺻﻞ.
 2ـ ﻟﺬﻡ؟ :ﺍﻡ ،ﺍﻷﺻﻞ.
 3ـ ﻫﻨﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻦ.
39

دراﺳﺎت

:™```LGô`ªdG
، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ: ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋــﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ،1960 ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺬﺍﻧﻲ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺟﺰﺀﺍﻥ
– Adang, C. 1992. Some Hitherto Neglected Biblical Material in the Work of
Ibn Hazm. Al-Masāq. Studia Arabo-Islamica Mediterranea 5:17 - 28.
– Adang, C. 1996. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible: From
Ibn Rabban to Ibn Hazm. Leiden: Brill.
– Adang, C. 2002. A Fourth/tenth Century Tunisian Muftī on the Sanctity of the
Torah of Moses. In The Intertwined Worlds of Islam. Essays in Memory of
Hava Lazarus-Yafeh, ed. N. Ilan, vii-xxxiv. Jerusalem: Hebrew University/
Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East/Bialik
Institute.
– Adang, C. 2006. Art. Torah. In Encyclopaedia of the Qurān, ed. J.D.
MacAuliffe, 5: 300 - 11. Leiden: Brill.
– Adang, C. 2007. A Rare Case of Biblical ‘testimonies’ to the Prophet
Muhammad in Mutazilite Literature: Quotations from Ibn Rabban al-Tabarī’s
Kitāb al-dīn wa-al-dawla in Abu l-Husayn al-Basrī’s Ghurar al-adilla, as
preserved in a work by al-Himmasī al-Rāzī. In A Common Rationality:
Mutazilism in Islam and Judaism, ed. C. Adang, S. Schmidtke and D. Sklare,
297 - 330. Würzburg: Ergon.
– Akbar Diyānat, Alī. 1374[/1995]. Art. Ibn Jazlah. In Dāirat al-maārif-i
buzurg-i islāmī, 3: 234 - 5. Tehran: Markaz-i Dāirat al-Maārif-i Buzurg-i
Islāmī.

 ﻓﻬــﺮﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ،1970 ، ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ: ﺩﻣﺸﻖ،(ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﺷــﺮﻛﺔ ﺩﺍﺭ: ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ،1965/1358 ، ﺍﻟﻌﻠﻮﺟــﻲ؛ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ.ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ
– Ans.ārī, H.. 1377sh[/1998]. Art. Abū al-Qāsim al-Taymī. In Dāirat al-maārif-i
buzurg-i islāmī, 6: 156 - 8.Tehran: Markaz-i Dāirat al-Maārif-i Buzurg-i
Islāmī.
– Ansari, H. and S. Schmidtke. Forthcoming. The Sunnī transmission of Abū
l-H. usayn al-Basrī’s (d. 436/1044) Theological Thought: Taqī al-Dīn Sāid b.
Ah.mad al-Ujalī and his Kitāb al-Kāmil.
40

ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ]اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ[ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ

– Aragón Huerta, M. 2009. Art. Ibn As.bagh al-Bayyānī. In Biblioteca de alAndalus: De Ibn Adhà a Ibn Busrà, ed. J. Lirola Delgado and J.M. Puerta
Vílchez, 358 - 66. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes.
– Asín Palacios, M. 1934. Un códice inexplorado del cordobés Ibn Hazm.
Al-Andalus 2: 1 - 56.
– Bacher, W. 1895. Muhammedanische Weissagungen im Alten Testamente.
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 15: 309 - 11.
– Bashear, S. 1991. Riding beasts on divine missions: an examination of
the ass and camel traditions. Journal of Semitic Studies 36: 37 - 75.
– Baumstark, A. 1931. Eine altarabische Evangelienübersetzung aus dem
Christlich-Palästinensischen Zeitschrift für Semitistik und angewandte
Gebiete 8: 201 - 9.
– Bonebakker, S.A. 1960/1961. Notes on some old manuscripts of the
Adab al-kātib of Ibn Qutayba, the Kitāb as. - sināatayn of Abū Hilāl alAskarī, and the Matal as-sāir of Diyā ad-Dīn Ibn al-Atīr. Oriens 13/14:
159 - 94.
– Bonebakker, S.A. 1964. Two manuscripts of al-Qâlï’s redaction of Ibn
Qutayba’s Adab al-Katib. In Actas del primer congreso de Estudios
Árabes e Islámicos, Córdoba 1962, 453 - 66. Madrid: Comité permanente
del Congreso de Estudios Árabes e Islámicos.
– Brockelmann, C. 1895a. Muhammedanische Weissagungen im Alten
Testamente. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 15:
38 - 142.
– Brockelmann, C. 1895b. Zu den Muhammedanischen Weissagungen im
A.T. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 15: 312.
– Brockelmann, C. 1898. Ibn Ğauzī’s Kitāb al-wafā fī fadāil al-Mustafā nach

der Leidener Handschrift untersucht Beiträge zur Assyrologie und
semitischen Sprachwissenschaft 3: 1 - 59.
– Brockelmann, C. 1937 - 1942. Geschichte der arabischen Litteratur :
Supplementbände. 3 vols. Leiden: Brill.
– Brockelmann, C. 1943 - 1949. Geschichte der arabischen Litteratur .
Zweite den Supplementbänden angepasste Auflage. 2 vols. Leiden: Brill.
– Cook, D. 2006. New Testament citations in the Hadīth Literature and
the Question of Early Gospel translations into Arabic . In The
Encounter of Eastern Christianity with early Islam, ed. Emmanouela
Grypeou,
41

دراﺳﺎت

– Mark Swanson, and David Thomas, 257 - 76. Leiden: Brill.
– Demiri, L. 2008. A medieval Muslim Commentary on the Bible: Najm alDīn al-T. ūfī’ s Response to the Christians. Ph.D. Diss. University of
Cambridge.
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ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺳــﻬﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﻭﻓﻴــﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫــﻼﻝ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ؛ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ1404 ،ﻫـ1984/ﻡ ،ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ؛ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ1419 ،ﻫـ1998/ﻡ ،ﺷــﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣــﻦ ﺫﻫﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄــﺎ ،ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ؛ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﻣﻢ ،ﺳــﺘﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑــﺎﺩ :ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻭﺭﺩﺕ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ :ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ
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ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺳﻌﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺣﺴﻦ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ.
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ1365 ،ﻫـ1937/ﻡ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﺮﺷﻴﺪ
ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻭﺭﺩﺕ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ :ﺟﻤﻬﺮﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻧﺸﺮﺓ :ﺃﺣﻤﺪ
ﺯﻛﻲ ﺻﻔﻮﺕ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ،3 :ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﺍﻷﻭﻝ  324 - 252ﺭﻗﻢ  ،166ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ
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ﺷﻜﻞ ﺳــﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺳــﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ـ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺭﺥ ﻛﻮﻓﻲ
ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺯﻣﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷــﻴﺪ ـ ﺷــﺨﺼﻴ ًﺔ ﺃ ُﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﻳﻦ ﺃﻭ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﺃﻏﻠﺐ ّ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛــﻮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻤــﺆﺭﺥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ
ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ
ً
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ
ﺑﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ .ﻭﻋﺒﺮ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺮﺕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ﻫﺬﺍ
ً
ﺍﻟﺴﻨ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ.
ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ]ﺍﻹﺳﻄﻐﺮﺍﻓﻴﺎ[ ُ
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﺗﻬﻢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺱ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ  ،J. Wellhausenﻓﻲ
ﻣﻮﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻻ ُﺗﻀﺎﻫﻰ ،ﺳﻴﻔﺎً ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻱ ﺫﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺟﺎﻣﺢ ﻭﺫﻭ
ﻧﺰﻭﻉ ﻣﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳــﻪ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﻙ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗــﻪ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧــﺮﻯ .1ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺮﺓ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ ﻫــﺬﻩ ﻟﻴﻮﻧﻲ ﻛﺎﻳﺘﺎﻧﻲ
1ـ
■

J. Wellhausen, “Prolegomena zur altesten Geschichte des Islams”, in Skizzen and
Vorarbeiten, vol. 6, Berlin,1899.

ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻔﻜﺮ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ.
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ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﺌﻦ ﺻﺢ ﺃﻧــﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﺼﺢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳــﺎﺕ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻭﺟﺪﺍﺭﺓ ﺑﺤﻴــﺎﺯﺓ ﺛﻘﺘﻨﺎ .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻢ ﺍﺳــﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻟﺴــﻴﻒ ﻫﺬﺍ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﺮﻭﻥ  P. Croneﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ 5ﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺘــﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤــﺎﻥ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ
ﺗ ﻢ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻬﺎ
ً
ﺍﻟﺠﻤﻞ ،6ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻼﻧﻜﻨﺸــﻴﭗ  K.Y. Blankinshipﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺴــﻤﺎً ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ّ
7
ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻒ  .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻴّﻨﺖ ﻛﺮﻭﻥ ﺃﻥ »ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﻴﻒ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ« ،ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﺍﺛﻘ ًﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﺸــﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺳﻴﻒ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ:
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4ـ
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(1990), p. 1 - 26.

5ـ
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ً
 7ـ M. Y Blankinship. transl., The History of al - Tabar - i. Vol. 11: The Challenge to the Empires,

Journal of the Royal Asiatic Society (1996) p. 237 - 40.

Albany 1993, Introd, p. xv - xxix.
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ﻭﻗﺘﻬﺎ« .1ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺑﻼﻧﻜﻨﺸــﻴﭗ ـ ﻣﻬﺘﺪﻳﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 2ـ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﻴﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻖ ﺟﻤﺎﻋ ًﺔ
ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻗﺎً ،ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻖ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻭﺿﻌﺎ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﻔﺎً ـ ﺑﺤﺴــﺒﺎﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺎً ـ
ﺇﻧﻤﺎ ﺣﻔﻆ ـ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ـ ﻣــﺎﺩﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡَ .ﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻧﻪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻣﺆﺭﺧﺎً ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﻨﺤﺎﺯﺍ ﻭﺑﻼ ﺿﻤﻴﺮ .ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺇﻧﻤﺎ
ﺭﺍﻭﻳ ًﺔ ﻭﺿﺎﻋــﺎً ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً
ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺳــﻴﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻨﺪ
ً
ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻓﺈﻟﻰ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳــﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺴــﺎﻛﺮ 3ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ .4ﻭﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺮﺩﺓ ﻭﻟﻠﻔﺘﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻧﻘﻞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ
ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺳﻴﻒ .ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﻣﻌﺎً ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻬﻤﻠﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ
5
ﻗﺪﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ  .ﻭﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﺪﺍﺭﺱ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺳﻴﻔﺎً ّ
ﻣﺮﻭﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ
1ـ
 2ـ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1962/1381؛ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺧﻤﺴﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺻﺤﺎﺑﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻖ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ .1969
 3ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸــﻖ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺑﻲ ،ﺩﻣﺸﻖ  ،(1984ﻟﻜﻦ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 4ـ ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻳﺤﻴﻰ ،ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﻮﺳــﻒ
ﺯﺍﻳﺪ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ.1963 ،
ﻧﺸــﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺤﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ
5ـ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
ﻗﺪ ﺿﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻭﺩﻗﻴﻘﺎً ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ.
Journal of the Royal Asiatic Society (1996) p. 239.
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﺷﻌﻴﺐ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻧﺼﺮ ﺑــﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻘﺮﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﺳﻨﺎً .ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺒﻪ ﺑﻼﻧﻜﻨﺸﻴﭗ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ
ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻟﺴــﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ »ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴــﻦ« .1ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﻭﻳﺘﻴﻦ ،ﺳــﻮﻯ ﺗﻠــﻚ ،ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺳــﻴﻒ ﺃﻭﺭﺩﻫﻤــﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ
ً
ﻧﺼﺮ ﺑــﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ .2ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻭﺟــﺪﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ
ﻧﺼﺮﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺳﻴﻒ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺮﻱ .ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﺃﻥ
ً
ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺤﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺎﻩ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﺒﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ
ﺑﺈﺳــﻨﺎﺩ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ]ﺃﺑﻲ[ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ]ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ[.3
ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺴﺮﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ﺭﻭﻯ ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻋﻴﻨﻪ ـ ﺧﻄﺒﺔ
ﻟﻌﻠﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً .4ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎً
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻒ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺒﺪﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻩ.5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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Blankinship, Challenge. Introd. p. xvi, n. 5.

ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳــﻞ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ،ﻧﺸــﺮﺓ :ﻏﻮﺟﻪ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻴــﺪﻥ  ،1901 - 1879ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺹ  .3120 ،3111ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴﻦ«.
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘــﺮﻱ ،ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻫــﺎﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1382ﻫـ/
]1962ﻡ[ ،ﺹ .10
ﺳﻴﻒ ،ﺹ 241 - 240؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3079 - 3078
ﻭﺭﺩ ﻓــﻲ »ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴــﻦ« ﻟﻠﻤﻨﻘﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺒــﺔ ﺃ ُﻟﻘﻴﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻄﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ
ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸــﻌﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﻋﻠــﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻳﻤﻴــﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ .ﻭﻓﻲ
ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ »ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴﻦ« ،ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺳــﻨﺎﺩﻫﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ـ ﺹ  5ﺇﺫ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨــﻪ )ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ (2514
ﺍﺳــﻢ ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ .ﻭﻓﻲ ﺹ  9ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ )ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ.
ﺹ  2332ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ( ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻴﺒﺔ )ﻗﺮﺋﺖ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻴﺒﺔ( ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ.
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻜﻨﻮﺩ )ﻗﺮﺋﺖ ﺑﻦ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﻴﺮﺓ »ﻋﻦ« ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻜﻨﻮﺩ( .ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻨﻘﻞ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻜﻨﻮﺩ ،ﻭﻫﻮ ﺷــﻴﻌﻲ ﻣــﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻲ ،ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﺮﺓ.

ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :اﺧﺒﺎري واﻟﻤﺆرﱢخ

ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺑﺎﻹﺳــﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ
ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺇﺳــﻨﺎﺩﺍ
ﻧﺼﺮﺍ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ
ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻌﺮ .1ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺳــﻒ ،ﻓﺈﻥ
ً
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺳــﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻤﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻔﻲ ﺃﺛﺮ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،2ﻭﻣﻦ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺒﻴّﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﺎﻥ .ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﺯ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻒ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻧﻘﻼ ﻣﻨﻈﻤﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭ 
ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ً
ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻫﻮ ﺫﻟــﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻹﻳﺤﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺳــﻴﻒ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ
ﺍﺛﻨﻴﻦ :ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴــﻴﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﻭﻋﻠﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ .3ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ،
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﻛﺘﺸــﺎﻑ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻳــﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ﺑﻦ
ﻳﺤﻴﻰ .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﻫﻨــﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺳــﻴﻒ ﺛﻘﺔ
ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ـ ﻧﻮﺧــﺖ ﻭﻫﺎﻳﻨﺪﺯ ﻭﺩﻭﻧــﺮ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﺭﻛــﺰﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻮﺻﻔــﻪ
ً
 1ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ 262 - 261؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  .3112 - 3111ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ
 52ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷــﻌﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﻡ ﻛﻼﺏ .ﻭﺇﻥ ﺇﺳــﻨﺎﺩﺍﺕ ﺳــﻴﻒ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻟﺘﺨﺘﻠﻒ .ﺇﺫ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﻟﺠــﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺮﻱ )ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳــﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ،
ﻣﻌﺘﻘــﺪﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴــﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﺣﺮﻑ.
ﺹ  (3099 - 3098ﻟﻜﻨــﻪ ﺃﻫﻤﻞ ﺍﻟﺸــﻌﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ
ً
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸــﻌﺮ ﺍﻟﻤﻀــﺎﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻓﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ.
 2ـ ﻳﺬﻛﺮ ﺳــﻴﻒ ﻣﺼﺪﺭﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻃﻠﺤﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﺳﻔﻠﻪ( ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ
ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﻲ.
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ ،ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻓﻠﻮﺟﻞ ،ﻻﻳﺒﺰﺵ  ،1872 - 1871ﺹ .94
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ﺑﺎﻷَﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ]ﺃﺧﺒﺎﺭ[ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ .1ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺿﺎﻋﺎً ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﻣﻐﺮﺿﺎً ،ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﻓﺈﻥ ﺗﺠﺮﻳﺢ ﻛﺮﻭﻥ ﻟﺴــﻴﻒ ﺑﻮﺻﻔﻪ ّ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺃﻫﻤﻠﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ـ ﻭﻟﻮ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ـ ﻟﻠﻘﻄﻌــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻒ ﺳــﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ
ﻋﺜﻤــﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﺑﺠﻼﺀ ﻋﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﻟﻌﺮﺿﻪ .ﻭﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻪ ﻟﻴﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﺩﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻣﻄﻮﻟــﺔ ﻭﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﻣﻤﺘﺪﺓ.
ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻟﺘﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺗﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ
ﺗﺪﻋﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤــﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﻗﻄﻊ ﺍﻷَﻧْﺴــﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺗﻨﺤﻴﺘﻪ
ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤــﻞ .ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ـ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺳــﻴﻒ ـ ﻭﺯﻓﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺭﺙ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ
ﺍﺣﺘﻤﻼ ﻫﻮﺩﺝ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻭﻋﻤﺎﺭﺍ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ
ﺳــﻴﻔﺎً ﻳﻮﺭﺩ ﺭﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪﺍﻥ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ً
ﻗﻄﻌﺎ ُﻋــﺮﻯ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﻭﺍﺣﺘﻤﻼ ﺍﻟﻬﻮﺩﺝ ﻓﻨﺤﻴﺎﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ
ﻟﻠﻘﻌﻘﺎﻉ ﻭﺯﻓﺮ.2
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺄ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ً
ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ،ﻭﺃﻗﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ ﺍﺳــﻤﺎﻥ
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺈﻟــﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺳــﻨﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﻲ ،ﻓﻔﻲ
ﺫﻟﻚ ﻋﻨــﺪﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ .ﻭﻫﻜــﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺃﺣــﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺼــﺪﺭﻱ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﻫﻤــﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﻭﻣﺤﻤــﺪ؛ ﻋﻨﻴﻨﺎ ﺑــﺎﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﺳــﻮﺍﺩ ﺑﻦ ﻧﻮﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ُﺣ َﺠﻴﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺸــﺎﺋﺮ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
 1ـ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺩﻭﻧﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻞ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ.
 2ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ 343 - 342؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3217 - 3216
90

ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :اﺧﺒﺎري واﻟﻤﺆرﱢخ

ﺗﻤﻴﻢ )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺴــﺐ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﺳــﻴﻒ ـ ﺃ َُﺳــﻴﺪ ـ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ( .ﻭﻋﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻭﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻘﻲ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ :ﺃﺑﺎ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﻭﺃﺑﺎ
ﻋﺜﻤﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﺗــ ﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻮﺻــﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺑﺎ ﺣﺎﺭﺛﺔ
ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻦ ﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺷــﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ،ﻭﺑﻮﺳــﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃ ُﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻏﺴــﺎﻥ؛ ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺷــﺎﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴّﻦ.
ﻭﻓــﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ﻋــﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً
ájOÉÑdG IOƒ©dG ¿CG ∫ÉëdGh
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻒ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ
äÉeƒ∏©e QOÉ°üe ≈dEG
Ée ƒg Iôãμàe hCG áLhOõe
ﻣﻦ ﺳــﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ ﻳﻨﻬﺾ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﻉ
≈àM ∞«°ùd á°UôØdG íæe
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳــﻤﺎﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋــﺎً ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺿﻌــﺎً .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
¢UÉîdG √Qƒ°üJ AÉæH ó«©j
Ók «îàe AÉæH
ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﺼﻔﺘﻪ k ôμÑªdG ïjQÉà∏d
ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺈﺳــﻨﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ .ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺟﺪﻳــﺮﺍ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺰﺩﻭﺟــﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻣﺘﺨﻴﻼ .ﻭﻣﻦ
ً
ﻟﺴــﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺼــﻮﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻨــﺎﺀً
ﺍﻟﺒﺪﻫﻲ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳــﻴﻒ ﻗﺪ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﺸــﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻗﻠﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺷــﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺆﺍﺩ ﺳﺰﻛﻴﻦ ،1ﺃﻭ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﺸــﺎﻓﻬﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎً
ﻭﺟﻤﻊ ﺃﺷــﺘﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻌﺎً .ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﺃﻟّﻔﻮﺍ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ
ﺷــﺒﻴﻬﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ،ﺑــﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ،ﺟﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻭﻳﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻣﺸــﻴﺮﻳﻦ ﻋــﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺑــﺎﻝ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺳﻴﻔﺎً ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ
1ـ

F. Sezgin,”Islam tarihinin kaynagi olmak bakimmdan hadis›in ehemmiyeti”, in Islam
Tedkikleri Dergisi 2 (1957), p. 19 - 36.
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ﺍﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﺰﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ
ــﻦ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻨﻰ ﻭﺃﻛﺜﺮ.
ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﺩ َﻣ ْ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﺼﺪﺭﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﻫﻮ ﺑﺎﻻﺳﻢ
ً
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺑــﻼﺩ ﺍﻹﻓﺮﻧﺠﺔ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﻳــﺎﻡ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻭﺣﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺴﺮﺡ ﻟﻤﺼﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴــﺘﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ
1
ﻗﺪﻡ ﺃﺳــﻤﺎﺀ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺭﺛــﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺜﻤــﺎﻥ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻃﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺤــﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  .ﻛﻤﺎ ّ
ﺑﻮﺳﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ُﻗﺘﻞ
ﻭﻋﻤﺮ ُﻩ ﺛﻼﺛ ٌﺔ ﻭﺳــﺘﻮﻥ ﻋﺎﻣــﺎً ،ﻣﻨﺎﻗﻀﺎً ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ُ
ﻭﻣﻠﻤﺤﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ،
ﺑﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺫﻱ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺓ.2
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻒ ﺇﻟﻰ
ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ـ ﺗﺘﺒﺪﻯ ﻧﺰﻭﻋﺎﺗﻪ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ
ﺳﺎﻓﺮﺍ .ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺑﺎﺗﺮﻳـﺸﻴﺎ ﻛﺮﻭﻥ،
ﻇﻬﻮﺭﺍ ﺑﺎﺩﻳﺎً
ً
ً
ﺟﻬﺪﺍ ﺑﻴﻨﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ
ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ،ﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻤﻮﻗﻔــﻪ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﺣﺘﻰ
ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎً ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ .ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺪﻫﺎ،
ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﺒﻴﺘﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳــﺎﻟﻜﺎً ﻣﺴــﻠﻚ ﺗﺸــﻮﻳﻬﻬﺎ ﺗﺸــﻮﻳﻬﺎً
ً
ﺍﻟﺤﺬﻑ ﻣﻨﻬــﺎ ﺣﺬﻓﺎً ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺮﻭﻳــﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ .ﻭﻟﻘــﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﻣﺜﻼ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻭﺭﺩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﻴﻒ .ﻭﻫﻜﺬﺍً ،
ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ،
 1ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .2817
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻮﺭﺓ )ﺳﻴﻒ ،ﺹ  (210ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
 2ـ ﺗ ﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳــﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ً
ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻦ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻟﻤﺎ ﻣﺎﺕ.
92

ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :اﺧﺒﺎري واﻟﻤﺆرﱢخ

ﺃﻭﺭﺩ ﺭﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺳــﻴﻒ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎ ًﻻ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎً ﻭﻗﺪ ﺷﻮﻩ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ .1ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻳﺪﻋﻰ
ﺍﻟﻌﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺒﺤﺖ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻳﺎﻫﺎ
ُ
ﺑﺘﺤﺬﻳــﺮ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻟﻨﺴــﺎﺋﻪ ]»ﻛﻴﻒ ﺑﺈﺣﺪﺍﻛـــﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺒﺤـــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼﺏ
ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ؟«[ .ﻫﺬﺍ ﻭﻗــﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺣﺪﺛﻨﻲ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ﻗﺎﻝ :ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺍﻷﺣﻤﺴــﻲ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﻧﻲ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻗﺎﻝ :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺳــﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤــﻞ ﺇﺫ ﻋﺮﺽ ﻟﻲ ﺭﺍﻛﺐ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺗﺒﻴﻊ ﺟﻤﻠﻚ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﺑﻜــﻢ؟ ﻗﻠﺖ :ﺑﺄﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ .ﻗﺎﻝ:
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺃﻱ ﺟﻤــﻞ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ؟ ﻗــﺎﻝ :ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ﺟﻤﻠﻲ ﻫــﺬﺍ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻣ ﻢ
ﺃﺣﺪﺍ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺃﺩﺭﻛﺘﻪ ﻭﻻ ﻃﻠﺒﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ
ﺫﻟﻚ؟ ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ً
ﻓﺘﻪ .ﻗﺎﻝ :ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻷﺣﺴــﻨﺖ ﺑﻴﻌﻨﺎ .ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ :ﻭﻟﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪﻩ؟ ﻗﺎﻝ:
ﻷﻣﻚ .ﻗﻠﺖ :ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﺣﺎً .ﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪﻩ
ﻷﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸــﺔ .ﻗﻠﺖ :ﻓﻬــﻮ ﻟﻚ ﻓﺨﺬﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺛﻤﻦ .ﻗــﺎﻝ :ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺭﺟﻊ
ﻣﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﻓﻠﻨﻌﻄﻚ ﻧﺎﻗﺔ ﻣﻬﺮﻳﺔ ﻭﻧﺰﻳﺪﻙ ﺩﺭﺍﻫﻢ .ﻗﺎﻝ :ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻓﺄﻋﻄﻮﻧﻲ
ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮﻳﺔ ﻭﺯﺍﺩﻭﻧﻲ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫــﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ :ﻳﺎ ﺃﺧﺎ ﻋﺮﻳﻨﺔ
ﻫﻞ ﻟﻚ ﺩﻻﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ؟ ﻗﺎﻝ :ﻗﻠــﺖ :ﻧﻌﻢ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻗﺎﻝِ :
ــﺮ
ﻓﺴ ْ
ﻣﻌﻨﺎ ،ﻓﺴــﺮﺕ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻼ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩ ﻭﻻ ﻣﺎﺀ ﺇﻻ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻨﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻗﻨﺎ
ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ،ﻓﻨﺒﺤﺘﻨﺎ ﻛﻼﺑﻬﺎ .ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺃﻱ ﻣﺎﺀ ﻫــﺬﺍ؟ ﻗﻠﺖ :ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ .ﻗﺎﻝ:
ﻓﺼﺮﺧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺛﻢ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻀﺪ ﺑﻌﻴﺮﻫﺎ ﻓﺄﻧﺎﺧﺘﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ :ﺃﻧﺎ
ﻭﺍﷲ ﺻﺎﺣﺒــﺔ ﻛﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ﺭﺩﻭﻧــﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺫﻟــﻚ ﺛﻼﺛﺎً )ﺍﻟﻤﺘﺮﺟــﻢ([ ،ﺇﻧﻤﺎ
ﻋﺎﺭﺿﻬﺎ ﺳﻴﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺭﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﺭﺩ
ﻫﻮ ﻗﺼﺔ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻨﺖ ﺯﻋﻴﻢ ﻏﻄﻔﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ .ﺫﻟﻚ
ﺃﻥ ﺳﻠﻤﻰ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺳﻴﻒ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺳــﻴﺪﺗﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ ﺃﻋﺘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌــﺪ .ﻭﺧﻼﻝ ﺣﺮﻭﺏ
ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺗﺄﻟــﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺃﺧــﺮﻯ ﻋﺼﺒﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ
 1ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3086 - 3082
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ﻧﺒﺤﺘﻬﺎ ﻛﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ،ﺛﻢ ﺳــﺮﻋﺎﻥ ﻣــﺎ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ]ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻦ
ﺳــﻴﻒ ﻓﻲ  492 - 490/3ﻓﻲ )ﺫﻛﺮ ﺭﺩﺓ ﻫﻮﺍﺯﻥ ﻭﺳــﻠﻴﻢ ﻭﻋﺎﻣﺮ()) :ﺃﻥ ﺍُﻡّ ﺯِ ﻣﻞ
ﺳــﻠﻤﻰ ﺍﺑﻨﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﻓﻲ
ﺃﻳﺎﻡ ﺃ ُﻡ ِﻗﺮ َﻓﺔ ،ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻟﻌﺎﺋﺸــﺔ ﻓﺄﻋﺘﻘﺘﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﺛﻢ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ
ﻗﻮﻣﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺇﺣﺪﺍﻛﻦّ ﺗﺴﺘﻨﺒﺢ ﻛﻼﺏ
ﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ،ﻓﻔﻌﻠﺖ ﺳــﻠﻤﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﺪﺕ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺜﺄﺭ ،ﻓﺴﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺧﺎﻟﺪﺍ ،ﺳــﺎﺭ
ﺑﻴﻦ ﻇﻔﺮ ﻭﺍﻟﺤﻮﺃﺏ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺫﻟﻚ
ً
ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻜﺜﻒ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﻏﻠﻆ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ،ﻓﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻭﻋﻠﻰ ّ
ﺷــﺪﻳﺪﺍ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻞ ﺃ ُﻣﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤــﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻞ
ﻓﺎﻗﺘﺘﻠﻮﺍ ﻗﺘﺎ ًﻻ
ً
ﻓﻮﺍﺭﺱ ﻓﻌﻘﺮﻭﻩ ﻭﻗﺘﻠﻮﻫﺎ ...ﺍﻟﺦ )ﺍﻟﻤﺘﺮﺟــﻢ([ .ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻛﺎﻣﻞ.1
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼــﺪﺭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺳــﻴﻒ ﻓــﻲ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺗﻨﻘﺪﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﻧﻌﺰﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻤﺎﺳــﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﺃﺣﺪﺍ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ.
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﺮ ً
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺳﻴﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺛﺎﺑﺖ؛ ﺇﺫ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﺍﺕ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳــﺘﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻒ ﻣﺮﻭﻳﺘﻪ
ﺃﻭ ﻧﺎﻗﻠــﻮﻩ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻏﻴــﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ .ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻋﻴﻨﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺎﺳــﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻋﺎﺕ
ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻋﻠﻰ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﺹ  .1902 - 1901ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺨــﺰﺭﺝ )ﺍﻧﻈــﺮ (M. Hinds, “Sayf b. 'Umar's sources”, p. 7 :ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ.
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ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺷــﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺳــﻴﻒ .ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺑﻲ ﺑﺸﻴﺮ )ﻣﻮﻟﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳــﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻠﻲ( ـ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ـ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ
ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻓﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﻓﻄﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ .1ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺳــﻌﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺳــﻴﻒ ،ﻭﻗﺪ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺿﻤﻨﻪ
ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻋﻴﻨﻬﺎ.2
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺳــﻴﻒ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﻔﻈﺖ ﻓﺤﺴﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻔﻈﺖ
ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﺮﻭﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ
ﺳــﻴﻒ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﺪﻧﻲ ]ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ[،
ﻋﻦ ﺍﻟــﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﺣــﺎﺕ ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤــﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺳــﻴﻒ ﺭﻭﺍﻳﺘــﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻪ
ﻫﺸــﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻣﺮﻭﻳــﺎﺕ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺴــﺎﻥ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜــﺔ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 117ﻫـ734/ﻡ( ،ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻲ
ﻗﺮﺷــﻲ ﻣﻦ ﻋﺸــﻴﺮﺓ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣــﺮﺓ ،ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﺎً ﻻﺑــﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ـ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ـ ﻭﻣﺆﺫﻧﺎً .3ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻗﻄﻌﺘﺎﻥ ﺷــﻌﺮﻳﺘﺎﻥ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ ﺳــﻴﻒ ﺫﻭﺍﺗﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻠﺘــﺎ ﺇ ﺑﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺛــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻲ .ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﻴــﺔ ـ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻛﺒﻴــﺮﺍ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼــﺮﺓ ـ ﻃﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴــﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻼ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣــﻮﻝ
ً
ً
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﻌﺎﻭﻳﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ـ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻳﺤﻴﻰ ـ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻟﻲ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺴــﺒﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻌﺮ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻳﻨﺬﺭ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺘﻠﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ
 1ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ 336؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3216
 2ـ ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  .195 - 194ﻭﻓﻲ ﺇﺳــﻨﺎﺩ ﺳــﻴﻒ ﻟﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﻢ ﺳــﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺤﻴﻔﺎً ﻻﺳــﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺮﻭﺑﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﺤﻴﻰ
)ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ( ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ )ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺮﻭﺑﺔ(.
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،7ﺹ .335 - 333
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دراﺳﺎت

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮﻥ؛ ﻋﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﺯﻋﻤﻪ ـ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺼﺮ .ﻭﻣﺎ ﻛﻒ
ﺍﻟﺮﺟــﻞ ﻋﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑــﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﻴﻂ ـ ﻭﻫــﻮ ﺃﺧﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﻋﻔﺎﻥ ﻷﻣﻪ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ـ ﺭﺟﻞ ﺷــﻘﻲ ،ﻣﺘﻬﻤــﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺩﻣﺮ ﻣﻠﻚ
ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌــﺮﺍﻕ ،ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺍﻵﻥ ـ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ،ﻓﻲ ﻫﻮﺱ
ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻣﺨﺠﻞ ـ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻩ.1
ﻭﻳﺤﻔــﻆ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﻨﻔﺎ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻘﺪﺭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 101ﻫـ
ﻭ 112ﻫـ719 /ﻡ ﻭ730ﻡ( ،ﻭﻫــﻮ ﺣﻔﻴﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜــﺮ .2ﻭﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺳــﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺰﺭﺟﻲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﻲ .3ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺘﻤﺎً ﺑﺨﻼﻓﺔ ﺟﺪﻩ .ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺑﻤﺮﻭﻳﺎﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺣــﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣــﺎ ﺇﻥ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺎﻳﻨﺪﺯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ
 1ـ ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  .270 - 268ﻟﻢ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ .ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺳﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻫﻮ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﺴــﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺿﺪ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻧﻪ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺑﻤﻜﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ )ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  (261ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻥ
ً
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺷــﻌﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻀﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﺮﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺯﺍﺭ ﻣﻜﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ .ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻮﺍﺑﺎً ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺷــﻌﺮ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺳــﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧــﺮ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻔﻪ
)ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  216 - 215ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀــﺎMadelung, The Succession of Mohammad, Cambridge :
 .(1997, p. 188 - 189ﻫــﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺳــﻌﻴﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣــﻊ ﺛﻮﺍﺭ ﻣﻜﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﻋﺮﻕ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜــﺔ ) .(Madelung, Ibid, p. 158 - 159ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻱ
ﺃﻥ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺪ ﺧﺎﺏ ﻇﻨﻪ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻢ ﻃﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻴﺎﻫــﻢ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺩﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ.
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ .7ﺹ .335 - 333
 3ـ )ﺍﻧﻈﺮ (M. Hinds, “Sayf b. 'Umar's sources”, p. 7 :ﻭﺗﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  ،3058ﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸــﻔﺔ ﺗﺒﺪﻯ ﺍﺳﻤﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
)ﺳﻴﻒ ،ﺹ  .(14ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳــﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺼﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﻴﻒ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ :ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.(M. Hinds, Ibid, p. 10) :
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ﺍﺳــﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ .1ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺇﻧﻤﺎ ﻫــﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﻬﺎ،
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺳــﻴﻒ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻛﺎﻥ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ .ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻏﺮﻭ ﺃﻟﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺣﺮﺝ ﻻ ﻳﺤﺴــﺪ ﻋﻠﻴﻪ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻮﺭﻃﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻤﺼﺮ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺤﻤــﺎﺱ ﻋﻠﻴﺎً ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺘﻞ ﻟﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻜــﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴــﻢ .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﺘﻰ ﺣﺪﺛﺎً ،ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯﺗﻪ ﻋﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
…CG ø«Y Ée º°SÉ≤dG ¿EG
ﻛﺎﻧﺖ ﻃــﻮﺍﻝ ﻋﻤﺮﻫــﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻌﻠــﻲ .ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ
»àdG QOÉ°üªdG øe Qó°üe
ﻳﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺇﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
.√QÉÑNCG É¡æe ≈≤à°SG
ﺳﺒﻴﻼçGóMCÓd ¬àjGhQ ¿CG ∫ÉëdGh ،
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ً
,É¡d AÉæH IOÉYEG »g ÉªfEG
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻂ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ
øe ójó©dG âæª°†J
ﺍﻟــﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋــﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺃﻳﺪ
≈dEG ó≤àØJ É¡æμd ;π«°UÉØàdG
ﺳــﻠﻮﻙ ﻋﺜﻤــﺎﻥ
ً
ﺗﺄﻳﻴــﺪﺍ ،ﻭﺃﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺑﻌــﺾ Ωƒª©dG ¬Lh ≈∏Y á«bó°üdG
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﻬــﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣــﺎً .2ﻭﻣــﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧــﻪ ـ ﻭﺿﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ـ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﺇﻧﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻭﻣﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺑﺴــﺎﻃﺔ ﻋﺰﻟﻪ ﻻ ﻗﺘﻠﻪ .ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺎﺕ ـ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ـ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺴــﻴﻮﻓﻬﻢ .3ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ.
1ـ
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ ﺳﻴﻒ ،ﺹ 128؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ .ﺹ  ،3030ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ
ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ،...ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻴﻒ ،ﺹ  :129ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺄﻃﺒﻖ
ﻗﻮﻟﻪ :ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ ُ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻫﻢ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﻭﻥ .ﻭﻗﺪ ﺷــﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻨﺸﻮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ )ﺳﻴﻒ ،ﺹ 123؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ﺹ .(3028
 3ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ .212

M. Hinds, Ibid, p. 7.
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ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺳــﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺭﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺿﺪ
ﻳﻌﺪﻩ ﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ .ﺛﻢ ﺇﻧﻪ
ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ّ
ﻭﺻﻒ ﻋﻠﻴﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺭﻭﺗﻪ ﻋﻤﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ،ﺯﻣﻨﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ
ﻗﺪ ﺑﺎﻳــﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ .1ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ،ﻓﺈﻥ
ﻋﻠﻴﺎً ﺍﻟﺘﺤــﻖ ﺑﻌﺜﻤﺎﻥ ﺇ ﺑﺎﻥ ﺻﻼﺓ ﺟﻨــﺎﺯﺓ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋــﻮﻑ .2ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ
ٰ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺗﻨﺒﺄ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﻔﺎﻑ .3ﻭﺷﺄﻥ ﻃﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻓﺾ
ﻣﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﺩﻋﻢ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭ
ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺤﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ .4ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ـ ﻓﻲ ﺇ ﺑــﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻲ
ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻋﺎﺋﺸــﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻘﺪ ﻧﻘــﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴــﻌﺪﻱ ـ ﻭﻫــﻮ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﺪﻋﻢ
ﺛﺎﺑــﺖ ـ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﺸــﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻭﺻــﺎﺭﺕ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺴــﻼﺡ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺸﻌﺮ ﻟﺸــﺎﺏ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳــﻌﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻃﻠﺤﺔ ـ ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﻋﺎﺑﺪ ـ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ» :ﺩﻡ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺛﻼﺛــﺔ ﺃﺛﻼﺙ :ﺛﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒــﺔ ﺍﻟﻬﻮﺩﺝ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ـ ﻭﺛﻠﺚ ﻋﻠﻰ
ﻓﺼﺪ َﻗﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻠﺤﺔ ـ ﻭﺛﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ« ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟَﻴﻦ ﻭﺧﻄﺄﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ »ﺍﻷﺯﻫﺮ« .5ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻢ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﻴﻔﻪ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ .ﻫﺬﺍ
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﺑﺴــﻠﻄﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻋﻦ
ﺳﻴﻒ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍ ٍﻉ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ
1ـ
 2ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ  ،130ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺻﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺆﻡ ﺇﻣﺎ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﺻﻼﺓ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ .ﺍﻧﻈﺮ.Madelung, The Succession of Mohammad, p. 93 :
 3ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ  .235ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻮﺭ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺿﺮﺏ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻋﻰ
ﻫﺬﺍ ﺑﺄﺷﺪ ﻭﻋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻣﺔ.
 4ـ ﺳﻴﻒ ،ﺹ 224 - 223؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3074
 5ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .3121 - 3120

See Madelung, The Succession of Mohammad, p. 52 - 53.
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ﻣﻨﺴــﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻨﻢ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ـ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻨﻪ ﺣﺬﺭﺓ ﻟﺘﺴــﻮﻳﻎ ﺳــﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﻴﺖ ﻟﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﻌﺪﺍﺋﻪ ﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ.
ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺳﻴﻒ
ً
ً
/
ﺍﻷﺳــﺪﻱ )ﺗﻮﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 119ﻫـ 736ﻡ( ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ،
ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ .ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﻣﻔﺘﻴﺎً ﻗﺪﻳﻤﺎً
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﺎً ﺷــﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ .ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ .1ﻭﻳﺤﺴــﺒﻪ ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ 2ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻬــﻢ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴــﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .3ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺒﻐﻀﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ـ ﺷــﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷــﺄﻥ ﺳــﻴﻒ ـ ﻣﻮﺍﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻟﻠﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﺎً .ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﺍ ٍﻉ ﻳﺤﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺳﻴﻒ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎً ﻟﻤﺎ
ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﻓﻲ ﻗﻤﻴﺺ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺯﺍﺭ ﻭﻻ
ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻭﺑﻌﺚ
ﺘﻌﺠﻞ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﺊ ﻋﻦ
ﺭﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ُﻣ
ّ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ .ﻓﺒﺎﻳﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮّ ،
ﺇﻟﻰ ﺭﺩﺍﺋﻪ ﻓﺠﺎﺅﻭﻩ ﺑﻪ ،ﻓﻠﺒﺴــﻪ ﻓــﻮﻕ ﻗﻤﻴﺼﻪ .4ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺒﻴﺒﺎً ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻱ ﺳﻨﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ
ﺳــﻴﻒ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﻫﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﺎً ﺗﺎﻣﺎً
ﺩﻋﻢ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ
ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﻮﺩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ .ﻭﺇﻥّ ْ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻴﺸﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﺎً ﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ.5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ،ﺃﻧﺴﺎﺏ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮﻧﺘﺎﻳﻦ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ  ،1936ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،5ﺹ .94
ﺍﻷﺭﺩﺑﻠﻲ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ،ﻗﻢ  ،[3 - 1982] /1403ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  .177ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎﻙ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ.
ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،2ﺹ .180 - 178
ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ﺹ  .1825ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒــﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻟﻴﺲ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ.
ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ،ﺃﻧﺴﺎﺏ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،5ﺹ .94
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دراﺳﺎت

ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﻘﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﻣﻌﺠﺰﺍ ﻟﺠﻴﺸــﻪ ِ
ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺇﻳﺠﺎﺩﺍ
ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ً
ً
ﺇﻟــﻰ ﺻﻔﻴــﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳــﺢ ﻟﻌﻤﺎﺭ ﺑــﻦ ﻳﺎﺳــﺮ ﻭﺫﻡ ﻗﺘﻠﺘﻪ
ﺍﻟﺸــﺎﻣﻴﻴﻦ .1ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻧﻪ ﺳــﻴﻒ ﺑﻼ
ﻫﻮﺍﺩﺓ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣــﻦ ﺗﻮﺭﻃﻪ ﻣــﻊ ﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺃﺳــﻼﻑ ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺨــﻮﺍﺭﺝ ﻣﻌﺎً ،ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺘﻪ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﺑــﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ
ﺩﺍﻓﻊ ﻋــﻦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ ﺍﻟﺜﺎﺋــﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ]ﺑﻦ ﺃﺑــﻲ ﻋﺒﻴﺪ[ .ﻭﻗــﺪ ﻧﻘﻞ ﺃﻥ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒــﺎﺱ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗــﺪ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ
ﻫﺪﺍﻳــﺎ .2ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤــﺮ ﻗﺒﻞ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻛــﺬﺍﺏ ﻣﺒﻴﺮ ﻗﺪ
ﺃﻏﻀﺐ ﺍﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﺭﻓﻀﻮﻩ ﺭﻓﻀﺎً ﺻﺮﻳﺤﺎً.3
ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳــﻴﻒ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻭﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ
ﺃﺷﺪ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻤﺔ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻴــﺎﻥ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮﺗﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ
ﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺘﻴﻦ ﺷﻌﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻸﻣﻮﻱ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﻴﻂ ،ﻋﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﻋﻨﻮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﺳــﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻢ ]![ ،ﻭﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳــﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺎﻳﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺔ .4ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷــﻌﺮ ﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﻡ ﻛﻼﺏ،
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺒﺄ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ،ﺇﺫ ﻭﺍﺟﻪ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﺍﺗﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻣــﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ؛ ﻓﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺳــﻴﻒ ـ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘــﻲ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ـ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﺎﺳــﻢ ﻋﺎﺋﺸﺔ .5ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﻴﻔﺎً ّﺑﺪﻝ ﺍﺳﻢ
ﻧﺼﺮﺍ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ
 1ـ ﺍﻟﻤﻨﻘﺮﻱ ،ﻭﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴــﻦ ،ﺹ  .328 ،324 ،216 - 215 ،144ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺮ
ً
ﺃﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺳــﻴﻒ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻴﺎﻩ )ﺍﻷﺳــﺪﻱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ( .ﻭﻗﺪ ﻧﻌﺖ
ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺛﻘﺔ؛ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،6ﺹ .341 - 340
 2ـ ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ،ﺃﻧﺴﺎﺏ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،5ﺹ .270
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،2ﺹ .180 - 179
Madelung , The Succession of Mohammad, p. 189 - 190.
4ـ
 5ـ ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  .262ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﺳــﻘﻂ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ =
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ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﻤﺢ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺷﻚ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮﺉ ﻫﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ 
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫــﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ .1ﻭﺇﻥ ﺑﻐﻀﻪ ﺍﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻟﺒﻄﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺠﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷــﺘﺮ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺭﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺣﺪ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ،ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺠﺄﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻛﻠﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ
ﺍﻷﺷــﺘﺮ ﻟﻤﻨﺎﺯﻟﺘــﻪ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻮﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ .ﻓﺒﺤﺴــﺐ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﻒ ﺑﻤﻌﺰﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺷﺘﺮ ﺭﻭﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺢ ﻻﺑﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﺭ ،ﻣﻮﺣﻴــﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﺒﺎً ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸــﺔ
ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﺎً ﻟﻬﺎ .2ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ،ﻓﻔﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒّﺮ ﺍﻷﺷــﺘﺮ ﻋﻦ
ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺃﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺃﺷﺮﺳــﻬﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ:
ﺇﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺰﻑ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺗﺤﺘﻪ ﻓﺄﻓﻠﺖ.3
ﻭﺑﺤﺴــﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍﻭﻳﺔ ﻣﻮﻫﻮﺑﺎً ﻭﻣﺤﺪﺛﺎً ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺄﻋﺎﺟﻴﺐ ،ﻓﺈﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ
ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﺃ ُﺣﺪﻭﺛﺎﺗﻪ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺨﺒﻴﺚ ،ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ـ ﺑﺎﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳــﺒﺄ ﻭﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ .ﻫــﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑــﺄﻥ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻗﺪ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﺮﺍﻧﺎ ﻧﻌﻴﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﺷﺪﻳﺪ.
ﻳﺘﺒﺪﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ـ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ـ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﻔﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ
=

1ـ
2ـ
3ـ

ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸــﻌﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
)ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .(3112 - 3111
ﺳــﻴﻒ ،ﺹ 145؛ ﺍﺑﻦ ﻋﺴــﺎﻛﺮ ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ،ﺹ 307 - 306؛ Madelung, The Succession of
 ..Mohammad, p. 91,97ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺪ ﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ًﻻ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ
ﻋﺜﻤﺎﻥ )(Ibid, p. 184 - 186
ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳــﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺪ  ،1ﺹ  .3162ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﺒــﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻮﻗﺔ )ﺍﻟﻐﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻜﻮﻓــﻲ .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳــﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺪ  ،9ﺹ  ( 210 - 209ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﻒ.
ﺳﻴﻒ ،ﺹ .360
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ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﺧﻠﺺ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﺃﺣﺪ ﺻﻐﺎﺭ ﻗﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ .ﻭﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ـ ﻟﻢ ﻳﺸــﺮ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺇﻻ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ،ﻟﻤــﺎ ﻇﻬﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﻼﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔُ ،ﻳﺼﻮﺭ
ﻋﻠﻲ َﻃ ْﻌﻨَﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﺑﻦ ﺳــﺒﺄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺆﺳــﺲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﻴﺎً ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ .1ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎً ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ،
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺳﻮﻑ
ﺃ ُ ﻣﻪ ﺳﻮﺩﺍﺀ ،ﺃﺳﻠﻢ ﺳــﺖ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﺑﺪﺃ ﻳﻌﻠﻦ ﺃﻥ
ً
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴــﺎً ﻫﻮ ﻭﺻﻴﻪ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺧﺬﻟﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ .ﻭﻟﻘﺪ
ﺟﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﺤﺮﺿﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻋﺜﻤــﺎﻥ ﻭﻭﻻﺗﻪ .ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻌــﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺗﺒﺎﻉ ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺼــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﻣﺼﺮ،
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻦ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ.
ﺇﻥ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺳــﺒﺄ ﺍﻟﺨﺒﻴﺚ ﻫﺬﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺿﻌﺎً ،ﻭﻗﺪ
ﻋﻤــﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺻــﻮﺭﺓ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳــﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ
ﻣﺼﺪﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻫﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﻌﺴﻲ )ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﻌﺲ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺸﺎﺋﺮ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺳــﺪ( ،ﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻔﺖ ﺗﺄﻟﻴﻔــﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ ﺳﻴﻒ
ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑــﺪﻭﺭﻩ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ـ ﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﺑــﺎ ﺭﻭﻕ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﺍﻟﻬﻤﺬﺍﻧﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺛﻘﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﻭﻣﻔﺴﺮ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ.2
ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻌﺴــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻤﺮﻭﻳﺘﻪ ﻋــﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺇﻧﻤﺎ
ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺗﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺑﻮﻟﺲ )ﺑﻮﻟﺲ ﺃﻭ ﺷﺎﻭﻭﻝ( ـ ﻣﻔﺴﺪ
ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ ـ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻭﻫﻢ ﻭﺗﺪﻟﻴﺲ ـ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ.
ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺑﻮﻟﺲ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﻠﻚ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ
ﺃﻗﻠﻖ ﺭﺍﺣﺘﻪ ُ
ــﻌ َﺒ ُﻪ ﺑﺘﻘﺘﻴﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﺮﻭﺍ ﺑﺠﻠﺪﻫﻢ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ
َﺷ ْ
 1ـ ﺍﻟﻨﻮﺑﺨﺘﻲ ،ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ،ﻧﺸﺮﺓ ﺭﻳﺘﺮ ،ﺇﺳﻄﻤﺒﻮﻝ  ،1931ﺹ .20 - 19
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،7ﺹ 234؛ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً:
U. Sezgin, Abu Mihnaf, Leiden 1971, index s.v. Attiya B. Alharit.
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺰﻝ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ،ﻭﺗﺮﺩﻯ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺣﻴﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻛﻲ ﻳﻔﺘﻨﻬﻢ ﻋﻦ
ﺩﻳﻨﻬﻢ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻫﻢ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺗﺒﺪﻯ ﻟﻪ ﻭﻫﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ .ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻮﺛﻘﻬﻢ ،ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ،
ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺰﻫﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻋﻴﺴــﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﺪﻉ ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،ﺍﻟﻠﻬــﻢ ﺇﻻ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﺕ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷــﺒﻪ
ﻣﺤﻤــﺪﺍ ﻭﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ.
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻟﻘــﻲ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺩﻳﻨﻬﻢ
ً
ﻭﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﻷﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.1
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﺳــﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
QÉÑNC’G Qó°üe ¿CG ∫ÉëdGh
ﺭﺳــﻤﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﻌﺴــﻲ ﻟﻠﻔﺘــﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ
…òdGh `` ∞«°S É¡jhôj »àdG
ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﺗﺒﻨﻴﺎً ﺗﺎﻣﺎً ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ÉªfEG `` ójõj øY √QhóH É¡∏≤f
ﺃﻥ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ
øH á«£Y ¥hQ ÉHCG ƒg ¿Éc
ﻓﻲ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋــﻪ ﻟﺤﺎﺩﺛــﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠــﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
»fGòª¡dG çQÉëdG
ﻭﻟﻤﻮﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ،ﻛﻤــﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﺳــﻢ ﻣﺼﺪﺭﻱ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺩﻭﺭﺍ
ً
ﺧﺒﺮﻩ .ﻓﻔﻲ ﻣﺤﻜﻴﺘﻪ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﻮﻥ ً
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺃﺟﺒــﺮﻭﺍ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ
ﻭﻻﺋﻬﻤﺎ ﻟﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻳﺒﻐﻀﻬﻢ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﺺ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻒ ﺟﻤﺎﺣﻬﻢ .ﻭﻣﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﻭﻃﻠﺤــﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺛﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺎﺭﺿــﻮﻥ ﻋﻠﻴﺎً؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬــﻢ ﺍﺑﺘﻐﻮﺍ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
ﺃﻭﺑﺎﺵ ﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ ﻟﻘﺘﻠﻬﻢ ﻋﺜﻤــﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﺍ
ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﻋﻠﻲ ـ ﻭﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ َ
ﺑﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﻮﻩ ـ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷــﺔ ﻭﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻛﺎﻥ
 1ـ ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  .135 - 132ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻧﻮﻗﺸــﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻟﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻛﻮﻧﻴﻜﺴﻔﻠﺪ:
“The Islamic image of Paul and the Origin of the Gospel of Barnabes”, in Jerusalem Studies in
Arabic and Islam 20 (1996), p. 200 - 228.
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ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻟﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﻏﻨﺎﺋــﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗــﺪ ﻏﻨﻤﻮﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧــﻮﺍ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﻬﺎ .ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺳﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭﻳﻮﻥ ﻗﺒﻠﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ.1
ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺗﺘﻜﺸــﻒ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﻞ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ
ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻛﺎﺳﺤﺎً ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ًﻻ،
ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻮﺳــﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
ً
ﻗﺎﺋﺪﺍ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ
ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ
ً
ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﻓﻤﺤﺎﺭﺑﺎً ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ،
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺷــﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﺀً ﻟﻪ
ﻗﺎﺋﺪﺍ ﻋﺎﻣــﺎً ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ،2
ﺛﻢ
ً
ً
3
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘــﻲ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﺻﻔﻴﻦ  .ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻜﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺑﻼﻧﻜﻨﺸــﻴﭗ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻘــﺔ ﺍﺧﺘﻼﻗﺎً .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻼﻧﻜﻨﺸــﻴﭗ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺧــﺎ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ
ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ـ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺳﻴﻒ ـ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺻﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻷُﺳﻴﺪﻱ .4ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ
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ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﻒ ،ﺹ  ،71 - 70ﻭﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﻒ ،ﺹ  ،266 - 265ﻭﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺳﻴﻒ،
ﺹ  .311 - 310ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ.
ﺳــﻴﻒ ،ﺹ  .80ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻧﺴــﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﺑﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ .ﺇﺫ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻧﺎﻗــﻼ ﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ
ﺇﻟﻰ )ﺃﺑــﻲ ﺭﻭﻕ( ﻋﻄﻴﺔ )ﺑﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺭﺙ( ﺧﺎﻃﺌﺔ .ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺭﻭﻕ ﻳﺘﺒﺪﻯ ﺑﻮﺳــﻤﻪ
ً
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺆﺭﺧﺎً ﻳﻌﻴــﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻭﻻ ﻳﺸــﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ .ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑــﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  1ﺹ  ،2071ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  2072ﺍﻟﺴــﻄﺮ  ،4ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ،ﻳﺸــﻤﻠﻪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  .2067ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻟﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺐ
ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ .ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺳــﻴﻒ ﺃﻭ ﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻞ
ﺁﺧﺮ ﺃﻡ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻴﻒ ،ﺹ 339؛ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ﺹ .3215
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎﻁ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ،ﺩﻣﺸﻖ  ،1977ﺹ .125 - 124
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ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃ َُﺳﻴﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺭﺍﻡ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻋﺸــﻴﺮﺗﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴــﺆﻭ ًﻻ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻕ ﺑﻄﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﻼﻗﺎً ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤــﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺰﻭﺩﻭﻩ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ .1ﻏﻴــﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﻟﻴﺲ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ّ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺳﻴﻒ .ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻻﺣﻆ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺳﻴﻒ ﻋﻦ
ﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺳــﺠﺎﺡ ،ﺃﺳــﺮﻩ
ﺑﻄﻠﻪ ﻣــﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ :ﻓﻬــﻮ ـ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ـ ﺗﺎﺑﻊ ّ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺟﻪ ﺑﻄﻮﻟﻲ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﻋﻬﻢ.2
ﻭﺿﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻬﺎﻭﺯﻥ ،ﻛﺸــﻔﺖ ﻻﻧﺪﺍﻭ ـ ﺗﺎﺳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺟﻼﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ّ
ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﻼﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﻤﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺳــﻴﻒ :ﻭﺍﺣــﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻨــﻲ ﻋﻘﻔﺎﻥ ﺑﻦ
ﻳﻌﺮﺏ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻋﻤﺎً ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻟﺴﺠﺎﺡ .ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ
ﺑﻄــﻼ  .3ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺷــﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺳــﻴﻒ
ً
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻒ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻤﻌﻨﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ـ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻫﻮ ﻭﻻ ﻣﺼﺪﺭﻩ
ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺗــﻮﺭﻁ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻴﺔ ﺳــﺠﺎﺡ ـ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﻼﻝ ـ
ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﺨﻠﺪﻫﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺷــﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ .ﻓﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻢ
ﺳﺠﺎﺡ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻭﻗﻮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺎﻩ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ  .4ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ـ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺳــﻴﻒ
ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ .ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ
1ـ
2ـ
3ـ
 4ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ﺹ .1920

M. Y Blankinship. Challenge to the Empires, Introd., p. XXII, transl., p. 8, n.56.
J. Wellhausen, “Prolegomena zur altesten Geschichte des Islams”, p. 14.
E. Landau - Tasseron, Der lslam 67 (1990), p. 16.
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ﻻﻧﺪﺍﻭ ـ ﺗﺎﺳــﺮﻭﻥ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﻳﺪ ﺳﺠﺎﺡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻔﺎﻥ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳــﺔ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ـ ﻟﻴﺒﺪﻭ ﺃﻧــﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺤﻴﻒ .ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻔﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺳــﺠﺎﺡ ﻣﻦ »ﺑﻨﻲ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻋﻘﻔــﺎﻥ« .1ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺪﺕ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﺍﻭ
ـ ﺗﺎﺳــﺮﻭﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺑﻨﻲ ﺃﺑﻴﻪ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻔﺎﻥ« ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ
ﺃﻥ ُﺗﻘﺮﺃ» :ﺑﻨﻲ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻔﺎﻥ« .2ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻌﺐ ـ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ـ ﺃﻥ
ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻡ ﺳﺠﺎﺡ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ
ﻋﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺎﻧﺪﺗﻬﺎ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﺌــﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻮ ﻋﻘﻔﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺃﺑﻴﻪ،
ﻓﺈﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗــﺪ ﻧﻔﻲ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳــﻤﺢ ﻟﻪ ـ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ـ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺒﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﻪ .ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﺪﻋﻰ ـ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﻨﻈﻠﻴﺔ ،3ﺑﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﻨﻈﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺸــﻴﺮﺗﺎ ﻳﻌﺮﺏ ﻭﻋﻘﻔﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﻡ
ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﺎﺩ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ـ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺠﺎﺡ ـ ﻭﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ
ﺃﻣﺮﺍ
ـ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ـ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﻴﻒ ،ﻳﺒﻘﻰ ً
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤــﻞ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴــﻮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﻤﺘﻨﺒﺌﺔ ﻫــﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼــﺪﻕ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳــﻴﻔﺎً ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻠــﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟــﻰ ﺍﺧﺘﻼﻕ ﻣﺮﻭﻳــﺎﺕ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﻄﻠﻬﻤﺎ
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎً ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﺳــﺤﻘﻪ ﺍﻟﺮﺩﺓ .ﻭﻣﻦ
ﺑﻄﻼ ﻟﻪ ـ ﻣﺎ
ﺛﻤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﺳــﻴﺪﻱ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺳــﻴﻒ ً
ﻣﻨﺎﺻﺮﺍ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ.
ﻛﺎﻥ ـ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻖ ﺃﻣﺮﻩ ـ ﻗﻂ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎً ﺃﻭ
ً
ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺛﻤﺔ ﻗﻌﻘــﺎﻉ ﺗﻤﻴﻤﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗــﻪ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎً
ً
ﻋﻀــﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ
ﻷﺑــﻲ ﺑﻜﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑــﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﺑﻦ ﺩﺍﺭﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ
ً
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .1911
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  .1920ﺛﻤﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ :ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻪ.
 3ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .3164 - 3156
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ﺗﻤﻴــﻢ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ .ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻭﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤــﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺃﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻢ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ
ﻗﺪ ﺃﻋﺠﺐ ﺑﻪ ـ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻪ
ً
ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ .ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺁﻳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ )ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ:
ﺍﻵﻳﺔ ] [﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿] 4ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ[(
ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ .1ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﺘﺆﻛﺪﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻥ
¿EÉa ,∞«°S ájhôe »a
ﻃﻠﺤﺔ ـ ﻭﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﺃﺑــﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﻢ ـ ﺗﺰﻭﺝ ﺑﻨﺖ
ô¡¶j hôªY øH ´É≤©≤dG
ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺧﻮﻟــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺒــﺖ ﻟﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ
¬«dEG º∏°S øe ¬Ø°UƒH
ﻃﻠﺤﺔ .2ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
¢û«L IOÉ«b ôμH ƒHCG
ób ¿Éc …òdG ø«ª∏°ùªdG
ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺼﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺳــﻴﻒ ﺃﻭ
»æH πFÉÑb áHQÉëªd ¬LƒJ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ،ﻭﺧﻠــﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻪ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ
äóJQG ób âfÉch ôeÉY
ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮﻭ ،ﺻﺎﻧﻌــﺎً ﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴــﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻭﺷﺮﻳﻚ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺳــﻴﻒ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮﻭ ﻳﻈﻬﺮ ـ ﺃﻭﻝ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬﺮ ـ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺳــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﻤﺤﺎﺭﺑــﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﻨــﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ ﺍﺭﺗﺪﺕ .ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺳــﻴﻒ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ
ﻷﺧﺒﺎﺭﻩ :ﺳــﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ؛ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺭﺝ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﺷﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻷﺧــﺮﻯ .3ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧــﻪ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻗــﺪ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺃﻭ ًﻻ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،[7 - 1905] /1323ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،5ﺹ .245ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ،ﺍﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺏ،
ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ  [1918] /1336ﺗﺤﺖ ﻣﺪﺧﻞ :ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ .ﺍﻧﻈﺮ:
E. Landau - Tasseron, “ Processes of Redaction: The Case of the Tamimite Delegation to the
Prophet Muhammad ”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 49 (1986), p. 265.

 2ـ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻧﺸﺮﺓ ﺳــﺎﺧﺎﻭ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ،ﻟﻴﺪﻥ ،1940 - 1905
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،3ﺹ 52؛ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،5ﺹ 120؛ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،6ﺹ 147؛ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮﻱ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺴﺐ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻧﺸﺮﺓ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،1953ﺹ .281
 3ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1ﺹ .1899
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ﺑﺎﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ .ﻭﻓﻲ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺳﻴﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ
ﻗﺎﺋــﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ
ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ً
ﻋﻤــﺮﻭ :ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻬــﺰﻡ ﺟﻴﺶ ﻓﻴﻬــﻢ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬﺍ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺑــﻪ ﻟﻨﺼﺮﺓ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴــﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌــﺮﺍﻕ ،ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣــﻦ ﺃﻭﺻﺎﻩ ﺃﻻ ﻳﻐﺰﻭ
ﻣﻌﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﺭﺗﺪ .1ﻭﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻟﻴﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺎً ﻟﻠﻤﺘﻨﺒﻴﺔ ﺳﺠﺎﺡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ .ﻭﺍﻟﺤﻖ
ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻴــﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒــﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ
ﻫﺬﺍ .ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻟــﺪﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒــﺪ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺾ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪﺭ
ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﻳﺆﻛﺪﻩ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳــﻴﻒ ﻟﺒﻄﻠﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺇﻻ ﻭﺟﻪ ﺑﻄﻮﻟــﻲ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻫــﻮ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮﻭ ،ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺪ ﺳﺪ
ﻣﺴﺪ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﺎﻧﻴﺪ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ،
ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺒــﺪﻱ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻞ ﺳــﻴﻒ
ﺟﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓــﺎً ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺪﻯ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﻗﺒﻞ ﺯﻣﻦ ﺳــﻴﻒ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛــﺪ ً
ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻃﻠﺤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ
ﺳﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ .ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﻒ ﺃﺳﻴﺪﻳﺎً،
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗــﻪ ،ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺪ )ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻜﺘﺐ
ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﻣــﺎً( ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺘﺴــﻘﺔ
ﻭﻣﻘﻨﻌﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ـ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻀﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ـ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺯﻋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺃ ُﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  .2021ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺳﻴﻒ ﻫﻨﺎ ،ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ.
108

ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :اﺧﺒﺎري واﻟﻤﺆرﱢخ

ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻭﺯﻋﻴﻤــﺎً ﺑﻼ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴــﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻄﻞ ﻣﻌﺎﺭﻙ
ً
ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴــﺔ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻌﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺎً
ﻭﺷــﺎﻋﺮﺍ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺯﻣﻨﻪ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺷﺠﺎﻋﺎً
ً
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﺴــﺒﺐ ﺩﻋﻤــﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻌﻠﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ
ﻳﺤﻔﻆ ﺫﻛﺮﻩ.
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■

ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤــﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﻭﻗﺪ ﺃ ﻛﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺗﻘﻞ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ  ٪1ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻴﻦ ﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺮﻭﺏ ﺃﻭ
ً
ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴــﻠﺤﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ﺃﺻﻼ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻇﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﻬﻠﻪ
ﺇﻻ ﻣﺤﺎﻃﺎً ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺨﻴﺮﺍﺗﻬﺎ
ً
ﻗﺪ ﺣﻄﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮﻩ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺟﺰﺍﺀ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ :ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻟﻘﺪ
ْ
ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴــﺔ .ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ.
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ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴــﻒ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭ؛ ﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ .ﻭﻗﺪ
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻨﻴــﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤــﺮﻭﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺴــﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻟﻴﺴﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﻤﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ،
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ  12ﺃﻏﺴﻄﺲ
 1949ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﻥ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﺎﻡ .1977
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴــﺒﻖ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﻬﺞ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ )ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(.
ﻭﻗﺪ َﺩ ّﻭﻥ ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ُﺩ ّﻭﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺗﻔﺴــﻴﺮﺍﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ 
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣــﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨــﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨــﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣــﺎً
ً
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﺘﻪ ـ ﻓﺈﻥ
ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺤﻠﻠﺔ ﻷﺳﺲ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺭﺳــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻤﻖ ﻭﺃﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ،ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ.1
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻔﺸــﻲ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻓﻲ
ﻣﺸــﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﷲ  4ﺭﺳــﺎﻟﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﮊ  ،ﺧﺎﺗــﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻭﻳﻨﺪﻫﺶ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﻇــﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ
 1ـ ﺭﺍﺟــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ،ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2005 ،
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ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳــﻨﺔ ،ﺛــﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻘﻴــﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻭﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ٌ
ﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺿــ ﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺒﺐ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﻟﻰ
ﺑﻄ َﻞ .ﺇﻧﻬﺎ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﻮﻥ ﻓﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺠﺐ َﻭ ُ
ــﻦ ﻭﻋﺎﻩ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘــﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ،
ﻭﻋﻘَﻠَ ُﻪ َﻣ ْ
ﺍﻟﺬﻱ »ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﮊ َ ،
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺎً ﻣــﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺴــﺎﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻋﻘﻴﺪﺓ
ﻭﻻ ﻣﻴﻞ ﻣــﻊ ﺍﻟﺸــﻴﻊ .1«...ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎً ﻭﺩﻧﻴــﺎ،
ً
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻧﻈﺎﻣﺎً ،ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭ
ﻭﺷﺮﻳﻌ ًﺔ،
ً
ﺷﺒﻴﻪ.2
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ٌ
ﻋﻨﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ـ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﻴﺖ ـ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﺿﻤﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺳﺴﺎً ُﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺘﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮﺍﺀ .ﻋﻨﻴﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻭﻛــﺬﺍ ﺣﻜﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ،
ﻭﺃﻭﺿﺤــﺖ ﻣﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﺤﻔــﻆ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘــﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﻣــﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻳﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻉ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻭﺿﻊ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺘﻪ؛ ﺑﺄﻥ ﺯﺟﺮ ﻭﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎً ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎً.
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﺳﺴــﺖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ.
ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﻧﻌــﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠــﻲ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺼﻔــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻌــﺮﺽ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
 1ـ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ،ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
1396ﻫـ1976/ﻡ ،ﺹ  129ﻭ .146
ﺍﻟﺮﺣﻤــﻦ ﻋﺰﺍﻡ ،ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ،ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳــﻼﻡ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸــﺆﻭﻥ
 2ـ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ1384 ،ﻫـ1964/ﻡ ،ﺹ .47
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ﺟﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻋﻨﺎﻳ َﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ً
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻭﻋﻼﺝ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺁﺩﻡ  ‰ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺟﺎﺀ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ،ﻓﻔﻴﻪ ﺗﺘﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺟﻨﺒــﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺴــﻴﺮﺍﻥ ً
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ
ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻨﻌــﺰ ًﻻ
ً
ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ً
ﻭﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ؛ ﺑﻞ ﻳﺘﺼــﻮﺭﻩ ً
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ـ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ـ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ:
 1ـ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ :ﻓﻘﺪ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ؛ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢa ` _ ﴿ :

nmlkjihgfedcb
ﻋﺪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ
] ﴾ oﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ .[70 :ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ّ

ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻓﺄﺣﺎﻃﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻭﺍﻹﻋﺰﺍﺯ؛
ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ،ﺧﻠﻖ ﻟﻴﺴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻋ ّﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ .ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ# " ! ﴿ :
ُ
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ﮯ ¡ ] ﴾ £ ¢ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 30 :ـ  .1[34ﺇﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺗﺤﻤﻞ
 1ـ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ :ﺇﻥ ﺍﻷﻣــﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻵﺩﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳــﺠﻮﺩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﻴﻦ :ﺇﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﺍﻷﻋﺎﺟﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻲ =
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ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺄﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺳــﺨﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺗﻪ ﻭﺳــﻴﻄﺮﺗﻪ ﻭﻃﻮﻉ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ .ﻗﺎﻝ Ú Ù Ø × Ö ﴿ : 4
] ﴾ æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Ûﺍﻟﺠﺎﺛﻴــﺔ ،[13 :ﻭﻓــﻲ ﺁﻳــﺔ
ﺃﺧــﺮﻯ ﻗــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :
] ﴾Ô Óﺍﻟﺠﺎﺛﻴــﺔ ،[12 :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ° ¯ ® ¬ « ﴿ :
¼ »º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±
½ ¾ ¿ ] ﴾ Á Àﺍﻟﻨﺤﻞ.[14 :

ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﷲ  4ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ
ﺷــﻜّﻠﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﺍﻓــﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﺑﻜﻞ ﺷــﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜــﻮﻥ ،ﻓﻮﻫﺒﻪ ﺍﻟﺴــﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻭﻣﻴّﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻠّﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ،ﻭﻓﻀﻞ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻖ
ﺗﻔﻀﻴﻼ.
ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻴــﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺇﻟــﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻓﻲ
ٍ
ﻣﻨﺎﻑ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎً .ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﻰ؛ ﻷﻧﻪ
ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ» :ﻛﺎﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﺤﺚ
ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ .ﻓﻌﻦ ٍ
ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ« ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ؛ ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ

ΩÓ°SE’G ΩÉªàgG AÉL
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≥£æe øe ,É¡≤«≤ëJ
¿É°ùfEÓd ΩÓ°SE’G ôjó≤J
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= ﻭﺍﻻﻧﺤﻨــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﻛﺎﻟﺴــﺠﻮﺩ ﻟﻠﻜﻌﺒــﺔ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﻫــﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ .ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻘﺴــﻢ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺹ .16
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ﺣﺼﻴﻦ ﻗﺎﻝ» :ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺧﻄﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ« ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ.1
 2ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ـ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ـ
ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻭﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ِﻣ ْﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﺣﺪ ،ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺷﺮﻑ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴّﺄﻩ
ﺍﷲ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣــﺎً ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗــﺪ ﺗﺰﻋﻤﻪ ﺑﻌــﺾ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﺰﺍﻳﺎ ُﺣ ِﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ
ﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺃﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ،ﻟﻘﺪ ّ
ﻳﺘﺴــﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻟﺘﻮﺣﺪ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﻣﻬﻤــﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺑﺚ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺑﻬﺎ.2
ﻭﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ
ﻭﻗــﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻔﺎﺿﺔ .ﻗﺎﻝ ﺍﷲ  4ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ! ﴿ :
"  ﴾ ....) ( ' & % $ #ﻓﺎﻟﻨــﺎﺱ ﺑﺄﺟﻨﺎﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ
ﻭﺃﻭﺿﺢ
ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ.
َ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻗﻮﻟُﻪ ] ﴾ ...F E D C B A ﴿ : 4ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ،[189 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰQ PO N M L K J I H G F E ﴿ :
] ﴾ Z Y X W VU T S Rﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[13 :
ﻭﺃﺻﻬﺎﺭﺍ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻭﺷــﻌﻮﺑﺎً ،ﻭﺟﻌﻞ
ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﺃﻧﺴــﺎﺑﺎً
ً
ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ؛ ﻟﻠﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻫــﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ.
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸــﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ،
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺹ  .23ﻭﻳﺮﻭﻯ
ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺕ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻓﻮﻗﻒ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎً ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ »ﺇﻧﻬﺎ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻳﻬﻮﺩﻱ«
ﻗﺎﺋﻼ» :ﺃﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﺎً؟« .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ً
ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻋﺪﺩ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1964ﺹ .317
 2ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺹ .140
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ﻓﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺷــﻌﻮﺏ ﻭﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ؛
ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺷــﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ .ﻭﻟﻬﺬﺍ
ﺃﺭﺳﻞ ﺍﷲ  4ﺍﻟﺮﺳــﻞ ﻭﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻟﻠﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ ﻭﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻗــﺎﻝ X W V U T S R Q P O N ﴿ : 4
h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y
x w v u t s r q p on m l k j i
 ~ } | { zyﮯ ¡ ] ﴾ ¢ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[213 :

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻭﻣﻦ 
ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ» :ﻳـــﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺎﻛﻢ ﻭﺍﺣـــﺪ ،ﻛﻠﻜﻢ ﻵﺩﻡ ،ﻭﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺗـــﺮﺍﺏ ،ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻤﻲ ،ﻭﻻ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻭﻻ ﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺩ ،ﻭﻻ ﻷﺳﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﺾ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ« 1.ﻭﻋــﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳــﺮﺓ  ƒﻗﺎﻝ :ﻗــﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﺇﻥ ﺍﷲ
ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺴﺎﻣﻜﻢ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﻛﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ« ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.2
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» :ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻇﻠﻢ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﻠــﻰ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﺗﺤﺘﻪ
ﻇﻠﻢ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﻐﻀﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻧﻪ.3«.... ،
ﺇﺫﺍ ـ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ ً
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺎﻟﻨــﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﺘﺴــﺎﻭﻭﻥ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺒﺬ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
 1ـ ﺍﻟﻬﻴﺸﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ،ﺝ .3
 2ـ ﻣﺤﻴــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷــﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ،ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺳــﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ،ﺹ .5
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺹ .188
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ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳــﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ـ ﺃﻱ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ـ  ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً ،ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻗﺎﻝ ﺍﷲ  4ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :

Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
] ﴾ ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Öﺍﻟﺤﺠــﺮﺍﺕ:
 .[11ﻭﻗــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ* ) (' & % $ # " ! ﴿ :
< ; :9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -, +
= > ? @] ﴾C B Aﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[18 :

ﻭﻧﺸــﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣــﺎ ﻭﺭﺩ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺣﻀﺮ ﺇﻟﻴــﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺮﻳﺶ
ﻭﺧﺎﺻﺘﻬﻢ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟــﻪ :ﻛﻴﻒ ﻧﺠﻠﺲ ﺇﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﻼﻝ
ﺍﻟﺤﺒﺸــﻲ ،ﻭﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ،ﻭﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ،ﻭﻋﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ
ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﺃﻃﺮﺩﻫﻢ ﻋﻨﻚ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺤﻀﺮ ﻣﺠﻠﺴــﻚ ﻭﻧﺴﻤﻊ ﺩﻋﻮﺗﻚ ،ﻓﺮﻓﺾ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻟﻨــﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻭﻟﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎً .ﻭﻋﻨﺪﺋــﺬ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﻟــﻰÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :
﴾Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
]ﺍﻷﻧﻌــﺎﻡ ،[52 :ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﺳــﺘﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ :ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﺳﻠﻔﺎً ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﮊ ﺃﻳﻀﺎً:
»ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣــﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟــﻰ ﻋﺼﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﻣﻨﺎ ﻣــﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ«،1
ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻨــﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﻫــﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮﻥ ،ﺃﻭ
ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ﺃﻫﻞ ﻭﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.
ﻣﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ
 1ـ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ 466/2 ،ﺑﺮﻗﻢ .7684
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ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻷﺳــﺲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ
ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻞ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎً ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
 3ـ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ :ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ:
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ  ، 4ﻓﻬــﻮ ﴿  .﴾ , +ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻰ ﴿ ` ﴾ d c b a
)ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ( ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ
ﻗﻠﺐ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺻﺎﺭ
ً
ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻭﺑﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﻟﻘــﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻘﺎﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ» :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻧﺎ ﻧﺮﺣﻢ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻧﺎ« ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ» :ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺭﺣﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ« ،ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻫﺪﻑ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ» :ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻮﻥ ﻳﺮﺣﻤﻬﻢ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ«» ،ﺍﺭﺣﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ«.
ٰ
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺩﻋﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺴــﻼﻡ ﻟﻠﺸﺮ
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻟﻴﺪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ،ﻭﻳﻀﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻘﺎﺩ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﺗﻬﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ  4ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢf e d c b a ` ﴿ :
] ﴾ k j i h gﻓﺼﻠــﺖ ،[34 :ﻭﻳﻘــﻮﻝ ﻛﺬﻟﻚH G F E ﴿ :
] .﴾K J Iﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .[199 :ﻗﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ :ﺇﻥ

ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻘﺎﻁ ،ﺣﺘــﻰ ﻗﺎﻟﺖ
ﻋﺎﺋﺸﺔ  #ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﻂ.
ﻭﻳــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻣــﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ،
ﻭﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ:
ﺇﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ  ‰ﻧﺰﻝ ﺑﻬــﺎ :ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﻣــﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎ؛ ﻓﻼ ﺷــﻲﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺷــﺮﻑ ﺍﻟﺤﻠﻢ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﻣﻔﺘــﺎﺡ ﺧﻴــﺮﻱ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧــﺮﺓ .1ﻭﻗــﺎﻝ  4ﻛﺬﻟــﻚ¾ ½ ¼ » ﴿ :

¿ ❁ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á
] ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ❁ Ïﺍﻟﻨﺤــﻞ 126 :ـ ،[128

ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ:
ﺭﺟﻼ،
ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺰﻭﺓ ﺃ ُﺣﺪ ﺃﺻﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ
ً
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳــﺘﺔ ،ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻤﺰﺓ ،ﻓﻤﺜﻠﻮﺍ ﺑﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ :ﻟﺌﻦ ﺃﺻﺒﻨﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣــﺎً ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻨﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ )ﺃﻱ ﻟﻨﻘﻀﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺷــﺪ ﻭﺃﻗﻮﻯ
ﻭﺃﻗﺴﻰ( ﻗﺎﻝ :ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺁﻳﺔ ﴿  ﴾ ...³ ²ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ:
ﻻ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﻛﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ«.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺪ
ﻭﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ» :ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻮ ًﻻ ﻟﻠﺨﻴﺮﺍﺕ،
ﻭﺻﻮ ًﻻ ﻟﻠﺮﺣﻢ ،ﻭﻟﻮ ُﺣ ْﺰ ُﻥ َﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ َﺪﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺴﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺸﺮ ﻣﻦ
ﺃﻓﻮﺍﺝ ﺷﺘﻰ .ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻷﻣﺜﻠ ّﻦ ﺑﺴـــﺒﻌﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻨﺰﻝ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‰
ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻭﺍﻗﻒ ـ ﺑﺨﻮﺍﺗﻴــﻢ ﺍﻟﻨﺤﻞ :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿  ﴾ ...³ ²ﺍﻵﻳﺎﺕ،
ﻓﺼﺒــﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ،ﻭﻛﻔّﺮ ﻋــﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺜــﻞ ﺑﺄﺣﺪ .2ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣــﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﻫﺬﻩ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺹ .825 - 824
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺹ .1178 - 1177
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ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﷲ  4ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ )ﻭﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ  4ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓk j i h gf e d c b a ` _ ^ ﴿ :
] ﴾ n m lﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[194 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ~ } | ﴿ :ﮯ¡
] ﴾¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ،[40 :ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ» ﴿ :
¼ ½ ¾ ¿﴾ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟــﻰ ﻓﻀــﻞ ﺍﻟﻌﻔــﻮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺑﻘﻰ ﻭﺍﻷﺻﻠﺢ ﻣﺎ
ﺩﺍﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻇﻠــﻢ ﺃﻭ ﺇﺟﺤــﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﻻﻝ .ﻭﻟﻘﺪ
 »ÑædG ≈£YCG ó≤dﮊ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻓﻲ íeÉ°ùàdG »a ≈∏YC’G πãªdG
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺗﻪ
™e ¬JÉbÓY »a
»a ºgô«Zh ø«cô°ûªdG
ﻭﺣﺮﻭﺑﻪ ،ﻭﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻊ ﺗﺤــﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ
¬HhôMh ¬JGógÉ©e
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟــﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻟﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻓﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻫﺬﺍ ،ﻭﻳﺒﺮﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺁﺩﻣﻴﺘــﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻮﺿﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
:ΩÓ°SE’G »a ΩÓ°ùdGh ÜôëdG äÉ«bÓNCG :kÉ«fÉK
ﻟﺐ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻲ ّ
ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺧﻠﻖ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .﴾ n m l k ﴿ :ﻭﻋﻦ
ﻋﺎﺋﺸــﺔ  #ﻗﺎﻟﺖ» :ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺍﻟ ﻠ ُﻬﻢ ﻛَ َﻤﺎ ﺃ َ ْﺣ َﺴ ْﻨ َﺖ
ﺎﻥ ﺭَﺳﻮﻝُ ِ
ﺱ
ﺍﷲ ﮊ ﺃ َْﺣ َﺴﻦَ ﺍﻟﻨﺎ ِ
َﺧﻠ ِْﻘﻲ ﻓَ َﺤ ﺴ ْﻦ ُﺧﻠ ُِﻘﻲ«؛ ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ  ƒﻗﺎﻝ َ
»ﻛ َ ُ
ُﺧﻠُ ًﻘﺎ« ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻔﻄﻨــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣــﻊ ﺧﺼﻮﻣﻪ :ﺍﻟﺤﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻔﺘﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺃﺣﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻣﺴــﻠﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ً
35

اﻟﻤﺤﻮر

ﺣﺘــﻰ ﻳﺮﺙ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣــﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺗﺘﺠــﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻋﻈﻤﺘﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺘﻪ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﻋﺼــﺮ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺃﻭ ﺗﻬﺎﻭﻥ،
ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻲ
ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡّ ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ّ
1
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﻧﺸﺮ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ
ﻧﻘﺺ ﻓﻜــﺮﻱ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻘــﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺃﺯﻣــﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻟﺬﺍ
ﺟﺎﺀﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ،
ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤــﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴــﺮ ،ﻭﺩﻣﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺷــﻬﻮﺍﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ» :ﺇﻧﻤﺎ ُﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ« .ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ،ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ ﺑﻤــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻶﺧﺮﻳــﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺎﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﻫﺎﺩﻧَﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠْﻪ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳــﻴﺮﺗﻪ ﮊ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ َ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ .2ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺃ ـ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ :ﻟﻢ ﻳﺸــﺮﻉ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻻ
ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ـ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ـ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ
ﺇﻻ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ
ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ .ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺳــﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰT S R Q P O N M L K J I ﴿ :
f e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X W V U
 1ـ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺲ . http://www ebnmaryam.com/vb/t185063.html
 2ـ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺃﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﻧﺎﺗﻲ ،ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ
http://www.alukah.net/Sharia/0/2758/#ixzz22EdwEJD1 . http://www.albawaba.com/ar
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﴾u t s r q po n m l k j i h g
]ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ،[9 ،8 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ&% $ # " ! ﴿ :
' ()* ] ﴾ +ﺍﻟﺤﺞ.[39 :
ﻭﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻴﺎً  ƒﻣﺒﻌﺜﺎً ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ» :ﺍﻣﺾ
ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ـ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺪﻉ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﺁﻣﺮﻙ ﺑﻪ ـ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ! ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻨﻊ
ﺑﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺗﻠﻮﻙ ﻓﻼ
ﺗﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺘﻴﻼً ،ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺘﻴ ً
ﻼ ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﺣﺘﻰ
ﺗﺮﻳﻬﻢ ﺇﻳـــﺎﻩ ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ :ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ؟ ﻓﺈﻥ
ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻘﻞ ﻟﻬﻢ :ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺼﻠّﻮﺍ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻘﻞ ﻟﻬﻢ :ﻫﻞ
ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻼ ﺗﺒﻎ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ .ﻭﺍﷲ ﻷﻥ ﻳﻬـــﺪﻱ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻚ ﺭﺟ ً
ﻼ ﺧﻴﺮ ﻟـــﻚ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺇﺫﺍ
ﺍﻟﺸـــﻤﺲ ﻭﻏﺮﺑﺖ« .ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺜﺎً ﻗــﺎﻝ» :ﺗﺄﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺄﻧﻮﺍ ﺑﻬﻢ ،ﻭﻻ ﺗﻐﻴﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ،
ﺇﻟﻲ ﺃﻥ
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﺪﺭ ﻭﻻ ﻭﺑﺮ ﺇﻻ ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺗﻮﻧﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ 
ﺃﺣﺐ ّ
ﺗﺄﺗﻮﻧﻲ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺭﺟﺎﻟﻬﻢ«.1
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺮﺽ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ،ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﺮﺏ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ؛
ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻼﻙ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ،ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ
ﺍﷲ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺷــﺮ ﻛﺒﻴــﺮ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﺇﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺑﻐﻴﻬﻢ.2
ﺤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴ َﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻛﺎﻥ ﮊ ُﻳ ّ
ﺍﻟﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،
 1ـ ﺷــﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺷــﺮﻛﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،1971 ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .79 - 75
 2ـ ﺭﺍﺟﻊ ،ﻧﺠﻴــﺐ ﺍﻷﺭﻣﻨﺎﺯﻱ ،ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ،ﺩﻣﺸــﻖ1930 ،ﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،
ـ 1349ﻫـ ،ﺹ  74ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ـ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ،ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ 
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ) ،2008 ،(23ﺹ .145 - 139
37

اﻟﻤﺤﻮر

ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﺍﻩ ﮊ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸــﻮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ
ﻋﻨﺪ ﺍﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﺏ ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّــﺔ ،ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ
ﻏﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﺮﻫﺎﺋــﻦ ﺍﻷﻣﺔ .ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳــﻤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
)ﻭﻓﺎﺀ ﺑﻐﺪﺭ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻐﺪﺭ( ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻐــﺪﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄــﺄ ﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ،
ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ] ﴾´ ³ ² ± ° ﴿ :ﻓﺎﻃﺮ [18 :ﻭﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ )ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ( ،ﻭﺃﻛﺪ
ﻟﻠﺴﻨﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ«.1
ﺃﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ
ﺝ ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻘﻮﻡ
ً
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻴﺴــﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺲ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳــﺲ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤــﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴــﺪﻭﻥ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺸــﺮﻉ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺷــﺮﻩ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘــﺎﻝ ﺇﻻ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻳﻜﻤﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ.
ﻓــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،﴾ ½ ¼» º ¹ ¸ ﴿ :ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺟﺰﺀًﺍ
ً
ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ،ﻧﺠﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ× ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :
 1ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻷﻡ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  475ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 ،﴾ Ú Ù ØﻭﻛــﺬﺍÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :
.1﴾Î Í Ì Ë Ê

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ
ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ً
ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ 
ﺗﺤﺪ 
ُﻳ َﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﻻ ُﺗ َﺴﻴُ ﺮ َﻫﺎ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ
ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺮﺁﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ.2
ﺿﺪ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻻ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺩ ـ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻗﺘﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻭﻻ ﺻﺒﻲ،
ﻭﻻ ﺷــﻴﺦ ﻓﺎ ٍﻥ ،ﻭﻻ ُﻣ ْﻘﻌــﺪ ،ﻭﻻ ﺃﻋﻤﻰ ،ﻭﻻ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻴــﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ،
ﻭﻻ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻴــﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﻭﻻ ﻣﻌﺘــﻮﻩ ،ﻭﻻ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺔ ،ﻭﻻ ﺳــﺎﺋﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺒــﺎﻝ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻗــﻮﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻛﻨﻴﺴــﺔ ﺗﺮﻫﺒــﻮﺍ ﻭﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻠﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ » :ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻣﺮﺃ ًﺓ ﻭﻻ ﻭﻟﻴﺪﺍً«،
ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻏﺰﻭﺍﺗﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﺎﻝ» :ﻫﺎﻩ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻠﻢ ﻗﺘﻠﺖ؟« ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺷـــﺎﺭﻛﻮﺍ ﺃﻭ ﺣﺮﺿﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺍﻟـــﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻪ .ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑــﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻥ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻗﺎﻝ :ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺑﺎﺳـــﻢ ﺍﷲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ
ﺷﻴﺨﺎً ﻓﺎﻧﻴﺎً ،ﻭﻻ ﻃﻔﻼً ،ﻭﻻ ﺻﻐﻴﺮﺍً ،ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ،ﻭﺿﻤﻮﺍ ﻏﻨﺎﺋﻤﻜﻢ،
ﻭﺃﺻﻠﺤﻮﺍ ،ﻭﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ« .3ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ
ﻋﻦ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻭﻋﻦ ﺃﻣﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴــﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤــﺮ ^  ،ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ.
ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺻــﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ  ƒﺣﻴﻦ ﺑﻌﺚ ﺃﺳــﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻻ
ﺗﺨﻮﻧـــﻮﺍ ،ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ،ﻭﻻ ﺗﻐـــﺪﺭﻭﺍ ،ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮﺍ ،ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠـــﻮﺍ ﻃﻔ ً
ﻼ ﺻﻐﻴﺮﺍً،
ﻭﻻ ﺷـــﻴﺨﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ،ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻌﺮﻭﺍ ﻧﺨﻼً ،ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻗﻮﻩ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮﺍ
 1ـ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
 2ـ ﺩ .ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﺗﻔﺮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ.
 3ـ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1394 ،ﻫـ1974/ﻡ ،ﺹ  101ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺷـــﺠﺮﺓ ﻣﺜﻤﺮﺓ ،ﻭﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮﺍ ﺷـــﺎﺓ ﻭﻻ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﻌﻴﺮﺍً ﺇﻻ ﻟﻤﺄﻛﻠﺔ ،ﻭﺳﻮﻑ
ﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻗﻮﺍﻡ ﻗﺪ ﻓﺮﻏﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ﻓﺪﻋﻮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺮﻏﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻟﻪ ،ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﻳﺄﺗﻮﻧﻜﻢ ﺑﺂﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻛﻠﺘﻢ
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﻌﺪ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﺳـــﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻠﻘﻮﻥ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎً ﻗﺪ ﻓﺤﺼﻮﺍ
ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺭﺅﻭﺳـــﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺐ ﻓﺎﺧﻔﻘﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺧﻔﻘﺎً
ﺍﻧﺪﻓﻌﻮﺍ ﺑﺎﺳـــﻢ ﺍﷲ« .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  ƒﺇﺫﺍ ﺑﻌــﺚ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ
ﺃﻭﺻﺎﻫﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ :ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻮﻥ
ﺍﷲ ،ﻭﺍﻣﻀﻮﺍ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻭﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ،ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺪﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ،ﻭﻻ ﺗﺠﺒﻨﻮﺍ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ،ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ،ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﻫﺮﻣﺎً
ﻭﻟﻴﺪﺍ ،ﻭﺗﻮﻗﻮﺍ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘــﻰ ﺍﻟﺰﺣﻔﺎﻥ ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺎﺕ
ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻻ
ً
ﻭﻓﻲ ﺷــﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﻭﻧﺰﻫﻮﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻋﻦ َﻋ َﺮﺽ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺃﺑﺸﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.1
ﻭﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ
ﻓﻌﻼ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺠــﺰﺓ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣــﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻛﻮﺍ ً
ﺍﻟﻘﺘــﺎﻝ ،ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ َﺗﺘَــ ﺮﺱ )ﺃﻱ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﻢ
ﺩﺭﻭﻋﺎً( ﺑﻬﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ،ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ .ﻛﻤﺎ
ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻪ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭﻩ ،ﺃﻭ ﻫﺪﻡ
ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.2
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺴــﺎﺩ ،ﻭﺍﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ3،
ﺍﻟﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،
 1ـ ﺷــﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺷــﺮﻛﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،1971 ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﺣﻤﺪ ،ﺹ  1408ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻧﺠﻴﺐ
ﺍﻷﺭﻣﻨﺎﺯﻱ ،ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ،ﺩﻣﺸﻖ ،1930 ،ﺹ  80ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 2ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻷﻡ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  500ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ =
 3ـ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ 
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ﻭﺍﺳــﺘﺪﻟﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰF E D C B A @ ? ﴿ :
WVUTSRQ❁ONMLKJIHG
] ﴾ _ ^ ] \ [Z Y Xﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[205 ،204 :

ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ
ﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻭﻻ ُﺗ ّ
ﻋﻤﺮ  ƒﻣــﻦ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜــﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳــﻖ  ƒﺑﻌﺚ
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ ﻓﺨﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﻳﻮﺻﻴﻪ
ΩÓ°SE’G AÉ¡≤a ihÉàa øe
ø«MÓØ∏d ¢Vô©àdG ºjôëJ
ﻓﻘﺎﻝ :ـ »ﺇﻧﻚ ﺳﺘﻠﻘﻰ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎً ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻓﺮﻏﻮﺍ
ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣــﻊ ،ﻓﺬﺭﻫﻢ ﻭﻣــﺎ ﻓﺮﻏﻮﺍ ﻟﻪ Iõé©dGh ¿ÉÑgôdGh IÉYôdGh
âbh »a ™eGƒ°üdG ÜÉë°UCGh
ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ« .ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ
Gƒcôà°TG GPEG ’EG ,ÜôëdG
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻘﻮﺍ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ﻋﻠﻰ
∫Éà≤dG »a Ók ©a
ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻓﻼ ُﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻳﻨﺰﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺼﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﺼﺪﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ.
 »ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩﺍً« ﻭﻳﻘﺼــﺪ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻟﻘﺮﺏ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺎ ِﺗﻞ.
 »ﻭﻻ ﺍﻣـــﺮﺃﺓً« ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺎﺗــﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺴﻴﻒ )ﺃﻱ ﺍﻷﺟﻴﺮ(.
»ﻭﻻ ﺷـــﻴﺨﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً« ،ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳــﺔ »ﻭﻻ ﻓﺎﻧﻴﺎً« ﻳﻌﻨــﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ،
ﻭﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
 »ﻭﻻ ﺗﻌﻘﺮﻥ ﺷﺠﺮﺍً ﺑﺪﺍ ﺛﻤﺮﻩ ،ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻗﻦ ﻧﺨﻼً ،ﻭﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ ﻛﺮﻣﺎً«ﻭﻗــﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻠــﻲ  ƒﺃﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟــﻚ ،ﻭﺫﻛﺮ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ» :ﺇﻻ ﺷﺠﺮ ﻳﻀﺮﻛﻢ؛
ﺃﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭ «.
= ﺍﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃــﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،1971 ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .39
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 »ﻭﻻ ﺗﺬﺑﺤﻦ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻻ ﺷـــﺎﺓ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﺳـــﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺇﻻﻟﻸﻛﻞ« ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﻷﻛﻠﻪ 1 ،ﺃﻱ
ﻹﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﺣﺮﻡ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ
ﻣﻦ ﻋﺘﺎﺩ ﻭﻋﺪﺩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ّ
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺳــﺮ ﺟﻨﻮﺩﻩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻼ ﻏﺪﺭ ﻭﻻ ﻗﺘﻞ ﻷﺳــﻴﺮ ،ﻭﻻ ُﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠــﻰ ﺟﺮﻳﺢ ،ﻭﻻ ُﻳﺘﺒﻊ
ﻓﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﺴــﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣــﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭ؛ ﺑﻞ ﻳﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﺫﻻﻝ ﺃﻭ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝُ ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ ﺃﺭﻭﻉَ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﺘﺎﻟﻪ ـ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ـ ﻻ َﻳﻐﺪﺭ
ﺪﺑﺮﺍ ،ﻭﻻ ُﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ
ﺷــﻴﺨﺎ ﺃﻭ
ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻭﻻ َﻳﻘﺘﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ
ﻃﻔﻼ ،ﻭﻻ َﻳﺘﺒﻊ ُﻣ ً
ً
ً
ﺟﺮﻳﺢ ،ﻭﻻ ُﻳﻤﺜﻞ ﺑﻘﺘﻴﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺴــﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﻴﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻠﻄﻢ ﻭﺟﻬﺎً ،ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺴــﺎﻟﻢ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻐﺪﺭﻭﺍ
ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺷﻴﺨﺎً ﻓﺎﻧﻴﺎً ﻭﻻ ﺻﺒﻴﺎً ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ«.
ﻟﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ,ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﺿﺤﺔ .ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰj i h g f e d ﴿ :
 ،﴾ kﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳــﻤﻊ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴــﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻮﻟﺪﻩ ،ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻻ ﺗﺴــﺘﺒﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣــﺎﺀ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ .ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ 39
 1ـ ﺷــﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺹ  194ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ
ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﺳﺎﺭﻱ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺤﺮﻛﺘﻬــﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻄﻤﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪﺭ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﺁﺛﺮﺕ ﺍﻟﺨﻠُﻖ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ  ƒﻳﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪﻡ
ﻣﻌﺴﻮﺭﺍ« ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﻻ ﺗﺼﻴﺒﻮﺍ
ً
ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ
ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﮊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻦ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻏﻴﺮ
ﻓﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ
ﻣﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡّ ،
ﻭﺃﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ
ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻐﺪﺭ ّ
ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴــﻦ ،ﻗــﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :
] ﴾ Î Í Ì Ë Ê ÉÈﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[190 :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸــﻮﻛﺎﻧﻲ» :ﻭﻗﺎﻝ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻒ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ« ﻣﻦ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ«.
ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ƒﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﷲ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺷـــﻴﺨﺎً ﻓﺎﻧﻴﺎً ﻭﻻ ﻃﻔ ًﻼ ﻭﻻ ﺻﻐﻴﺮﺍً ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ،
ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ،ﻭﺿﻤﻮﺍ ﻏﻨﺎﺋﻤﻜﻢ ،ﻭﺃﺻﻠﺤﻮﺍ ﻭﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ«.
ﺍﻟﻌ ﺒﺎﺩ :ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﺑﻌﺚ ﺟﻴﻮﺷــﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢَ :
»ﻻ
 ﻋﺪﻡ ﻗﺘﺎﻝ ُﺍﻟﺼ َﻮﺍ ِﻣﻊ ِ« ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﺔ:
ﺎﺏ 
َﺗ ْﻘ ُﺘﻠُﻮﺍ ﺃ َ ْﺻ َﺤ َ
ﺍﷲ ِﻓﻲ َﺳـــ ِﺒﻴ ِﻞ ِ
ﺎﺳﻢ ِ ِ
ﺍﷲ ،ﻗَﺎﺗِﻠُﻮﺍ َﻣ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﺑِ ِ
ﺎﷲ ،ﺍ ْﻏﺰُﻭﺍ َﻭ َﻻ
»ﺍ ْﻏﺰُﻭﺍ ﺑِ ْ
ﻴـــﺪﺍ ،ﺃ َ ِﻭ ﺍ ْﻣ َﺮﺃَﺓًَ ،ﻭﻻ
ُـﻤﺜﻠﻮﺍَ ،ﻭ َﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘﻠُﻮﺍ َﻭﻟِ ً
َﺗ ُﻐﻠﻮﺍَ ،ﻭ َﻻ َﺗ ْﻐـــﺪ ُﺭﻭﺍَ ،ﻭ َﻻ ﺗ َ
ٍ
ﻛَ ِﺒ ًﻴﺮﺍ ﻓَﺎﻧ ِ ًﻴﺎَ ،ﻭﻻ ُﻣ ْﻨ َﻌ ِﺰ ًﻻ ﺑِ َﺼ ْﻮ َﻣ َﻌﺔ«.
ﺍﻟﻤﺪﺑِــﺮ ﻭﺍﻹﺟﻬــﺎﺯ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ؛ ﻋــﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻨﻬــﻲ ﻋﻦ ﻗﺘــﻞ ْﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ:
»ﺃﻻ ﻻ ُﻳﻘﺘﻞ ُﻣ ْﺪﺑﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺢ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺁﻣﻦ«.
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺘــﻞ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺸــﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ـ ﻛﺎﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺸــﻴﻮﺥ ،ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃ ُﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ،ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ )ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ( ـ ﺷــﻲﺀ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﺘــﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠــﻲﺀ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤــﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠّﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺭﺏ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﻫـ ـ ﻭﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ،ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﺣﻴﻦ ﻓﺘــﺢ ﻣﻜﺔ ﻣﺪﺡ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻷﺳﺮﻯ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﺟﺰﻳﻤﺔ ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺣﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺚ
ً
ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴــﻼﺡ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﺄﺳﺮﻭﺍ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﻘﺘﻞ ﻛﻞ
ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﺳــﻴﺮﻩ .ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻨﻮ ﺳــﻠﻴﻢ ﻓﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻓﺨﻠﻮﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﺳﺮﺍﻫﻢ .ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺑﺮﺃ ﺇﻟﻴﻚ
ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ،ﺛﻢ ﺃﺭﺳــﻞ ﻋﻠﻴﺎً  ƒﻓﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳــﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻣﺪﺡ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﺳﺮﻯ.1
ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺎﺩﻯ ﺃﺳــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﺳــﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻌﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑــﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴــﻦ ^ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻓــﺎﺩﻯ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻴﻞ .ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺴــﺮﻳﺔ ﺃﻥ
ﻳﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﺑﺎﻷﺳــﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻃﺎﺑﺖ ﺃﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ،ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ
ﺑﺈﺳــﻼﻣﻬﻢ 2.ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩﺍﺓ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﺑﺎﻷﺳﺮﻯ ﺇﺫﺍ
ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻃﺎﺑﺖ ﺃﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ.3
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ؛
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻴﺮ ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﻤﺎ ُﻳ َﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ُ
 1ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .167
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺹ  1588 - 1587ﻭ  .1669ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ
2ـ 
ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺹ .309 - 305
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  ،167ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺹ  1587ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
3ـ 
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ﺿ ْﻌ ِﻔﻪ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪِ ،
ﻭﺷ ﺪﺓ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻗﺪ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ َ
ﻗﺮﻥ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑِــ ﺮ ُﻩ ﺑ ِِﺒــ ﺮ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻘــﺎﻝ  4ﻓﻲ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴــﻦ] ﴾7 6 5 4 3 2 1 ﴿ :ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،[8 :ﻗــﺎﻝ
ﻳﺆﺗﻰ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ» :ﻣﺴــﻜﻴﻨﺎً ﻭﻳﺘﻴﻤﺎً
ﻭﺃﺳﻴﺮﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺳــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﮊ ﻛﺎﻥ َ
ً
ﺑﺎﻷﺳﻴﺮ ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻪ«.
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ
 ˆG ∫ƒ°SQ ¿Écﮊ Ωƒ≤j
ﺑﻨﻔﺴــﻪ ،ﻭﻳﺘﻌﻬﺪﻫــﻢ ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬــﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺭﺣﻤﺘﻪ
,¬°ùØæH iô°SC’G ¿hDƒ°ûH
,º¡H ≥aôjh ºgó¡©àjh
ﺃﺳــﺒﻖ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻪ ،ﻭﺣﻠﻤﻪ ﻭﻋﻔﻮﻩ ﻭﺭﻓﻘﻪ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻦ
øe ≥Ñ°SCG ¬àªMQ âfÉμa
ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻪ؛ ﺫﻛــﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻥّ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺃﻣﺮ
√ƒØYh ¬ª∏Mh ,¬Ñ°†Z
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳــﻮﻡ ﺑــﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻣﻮﺍ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ،ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ
¬eÉ≤àfG øe ≥Ñ°SCG ¬≤aQh
ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐــﺪﺍﺀ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻋﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺑﻬﻢ ،ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﺮﺍ«.
ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻷﺳﺮﻯ ﻓﻘﺎﻝ» :ﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﺑﺎﻷﺳﺎﺭﻱ ً
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﻳﺎ
ﺑﺄﺳﺎً ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺩﻯ ﺑﻬﻢ ﺃﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.1
ﻭ ـ ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﻧــﺔ ﺇﺫﺍ ﺟﻨﺢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ
ﻟﻬﺎ ﻣــﺎ ﺩﺍﻣــﺖ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺴــﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻬﻜﺔ ﺑﻌــﺪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷــﺪﺩ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬــﻮﺩ ،ﻭﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝÏ Î ﴿ :
 .﴾ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ðﻭ »ﻟﻺﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺗــﺮﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣــﺪﺓ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ،ﻭﻧــﺪﺏ ﺃﻻ ﺗﺠــﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷــﻬﺮ ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮﻁ ﻓﺎﺳــﺪ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﻣﺴــﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﺃﻭ ﺇﺧﻼﺀ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺜﻼ ﻟﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺭﺩ ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﻟﺨــﻮﻑ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻓﺈﻥ
ﻟﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻝ ً
ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺻﻠﺤﺎً ﺑﺸــﺮﻁ ،ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ ﻧﺒﺬﻩ ﻭﺃﻧﺬﺭﻫﻢ ،ﻭﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺭﻫﺎﺋﻦ ﻭﻟﻮ ﺃﺳــﻠﻤﻮﺍ ،ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ؛ ﺑﻞ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺪﺍﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻜﻞ ﺃﺳــﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻲﺀ ،ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﻴﺮ
 1ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻷﻡ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  490ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﻛﻮﺍﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺛــﻢ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻤﺎﻟــﻪ« ،1ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ) :ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﻓﺮﻳﻘﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑــﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰÒ Ñ Ð Ï Î ﴿ :
 .﴾ Õ Ô Óﻭﻭﺍﺩﻉ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺸــﺮ ﺳﻨﻴﻦ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﻋﺔ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺮﺍ
ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ـ ﻭﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸــﺮ ـ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺧﻴﺮﺍ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻣﻌﻨﻰ.2
ً
ﺍﻟﻤ ْﺜﻠَــﺔ ،ﻓﺮﻭﻯ
ﻭ ـ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴــﺖ :ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﻋــﻦ ُ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ» :ﻧَﻬَــﻰ ﺍﻟﻨ ِﺒ ﻲ َﻋــ ِﻦ ﺍﻟﻨ ْﻬ َﺒﻰَ ،ﻭﺍﻟﻤ ْﺜﻠَ ِ
ــﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ
ُ
ﺎﻥ ﺍﻟﻨ ِﺒ ﻲ َﻳ ُﺤﺜﻨَــﺎ َﻋﻠَﻰ ِ 
ﻦ
ــ
ﻋ
ﺍﻟﻤ ْﺜﻠَ ِﺔ« .ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺼﻴﻦَ :
»ﻛ َ
ﺍﻟﺼ َﺪ َﻗﺔَ ،ﻭ َﻳﻨْﻬَﺎﻧَﺎ َ ِ ُ
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺃ ُُﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺤﻤﺰﺓ ﻋ ﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ُﻳﻐﻴﺮ
ﺧﻄﻴﺮﺍ ﺇﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺄﺟﺴﺎﺩ ﻗﺘﻠﻰ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ
ﻫﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺒﺪﺃﻩ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ 
ً
ً
ـــﺪ ﺍﻟ ﻨﺎﺱِ َﻋ َﺬﺍ ًﺑﺎ ﻳَ ْﻮﻡَ ﺍﻟ ِْﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔَ :ﺭ ُﺟـــ ٌﻞ َﻗ َﺘ َﻠ ُﻪ ﻧَ ِﺒ ﻲ ،ﺃ َ ْﻭ َﻗ َﺘ َﻞ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ،ﻓﻘﺎﻝ» :ﺃ َ َﺷ 
ﺿ َﻼ َﻟ ٍﺔَ ،ﻭ ُﻣ َﻤﺜٌ ﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻟْـ ُﻤ َﻤﺜ ِﻠﻴ َﻦ« .ﻭﻟﻢ َﺗ ِﺮ ْﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ
ﻧَ ِﺒ ﻴﺎَ ،ﻭ ِﺇ َﻣﺎ ُﻡ َ
ﺣﺎﺩﺛ ٌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺑﺄ ََﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ.
ﻭﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷــﺪﻭﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ  ƒﺃﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  ƒﺑﺮﺃﺱ َﻳﻨَﺎﻕ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ،ﻓﺄﻧﻜﺮ
ﻨﺎﻥ
ﻓﺎﺳ ِــﺘ ٌ
ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎ ،ﻗﺎﻝْ :
ﺇﻟﻲ ﺭﺃﺱ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ .ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﺑﻔﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟــﺮﻭﻡ؟ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ّ
ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ :ﻟﻘﺪ ﺑﻐﻴﺘــﻢ؛ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺗﻢ ﺍﻟﺤﺪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸــﺒﻪ ﺑﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻌﻼﻣــﺔ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ
 1ـ ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ّ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ ﻭﻓﻬﺮﺳﻪ ﻭﻗﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻤﺼﺮ ،1972 ،ﺹ 317
 2ـ ﺷــﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺹ .293
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ﻗﻴﻢ ا ﺳﻼم وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.1
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ُﻗﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍُﺳــﺘﻨﻔﺪﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻭﺑﻘﻮﺍ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ ﻳﻠﻔﻈﻮﻥ ﺃﻧﻔﺎﺳــﻬﻢ
ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎً ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﺈﻳﺬﺍﺅﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ّ
ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠُﻖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ،
ﻭﺍﻵﺩﻣﻲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ
ﺑﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺇﻛﺮﺍﻣﺎً ﻟﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺑﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻴﺖ،
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﻛﺴﺮ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻛﻜﺴﺮ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺤﻲ«.2
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻮﻥ
ً
ﺩﻓﻦ ﺟﺜﺚ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﻢ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﮊ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻭﺍﺓ
ﺟﺮﺣﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺤﻤﻞ ﺟﺜﺚ ﻗﺘﻼﻫﻢ ﻭﺟﺮﺣﺎﻫﻢ.
ﺯ ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺪﺭ :ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺁﺧﺮ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛــﺮ ﻭﻫﻮ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﻐﺪﺭ ،ﻭﻫــﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻬــﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻗﺒﻞ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ،ﻭﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺮﻭﺑﻪ ﻭﺃﻭﻓﻰ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﻓﺘــﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺻﻠﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻥ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭ .ﺃﻣﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺜﺒﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺗﻮﺃﻡ ﺍﻟﺼﺪﻕ« .ﻭﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ƒ
ﻗﺎﻝ؛ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻳﻮَ ﺩﻉ ﺍﻟﺴــﺮﺍﻳﺎ ِ
ﻣﻮﺻ ًﻴﺎ ﺇﻳﺎﻫــﻢ» :ﺍﻏﺰﻭﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﻓﻲ
ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﷲ ،ﻭﻗﺎﺗﻠﻮﺍ َﻣ ْﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ،ﺍﻏﺰﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻐﺪﺭﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮﺍ
ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﻭﻟﻴـــﺪﺍً« ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ
ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻋﺪ ﻭ ﻳﻜﻴﺪ ﻟﻬﻢ ،ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻟﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﺫﺍﻫﺒﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  110ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 1ـ ﺷﺮﺡ 
 2ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .128
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اﻟﻤﺤﻮر

ﻟﺤﺮﺑﻪ! ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﺗﺒ ﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭﻳﻦ،
ﻛﺎﻓﺮﺍ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺪﻭﺭُ ِﺑﻪ ً
ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡَ » :ﻣ ْﻦ ﺃ َ ﻣﻦ َﺭ ُﺟ ً
ﻼ َﻋ َﻠﻰ َﺩﻣﻪ ﻓَ َﻘ َﺘ َﻠ ُﻪ ،ﻓَﺄﻧَﺎ َﺑ ِﺮﻱ ٌﺀ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َﻘﺎﺗِﻞَ ،ﻭ ِﺇ ْﻥ
ﻛَﺎ َﻥ ﺍﻟ َﻤ ْﻘﺘُﻮ ُﻝ ﻛَ ِﺎﻓ ًﺮﺍ«.
ﺗﺮﺳــﺨﺖ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓــﻲ ﻧﻔــﻮﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﺘــﻰ ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻭﻗﺪ 
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  ƒﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺃ ﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ:
ﻻ َﺗ َﺨ ْﻒ .ﺛــﻢ ﻗﺘﻠﻪ ،ﻓﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋــﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ» :ﺇﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨــﻲ ﺃ ﻥ ﺭﺟﺎﻻً ﻣﻨﻜﻢ
ﻮﻥ ِ
ﺍﺷــﺘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒــﻞ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ» :ﻻ
ـﺞ )ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ( ،ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ

َﻳ ْﻄﻠُ ُﺒ َ
ﺍﻟﻌﻠْ َ
ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻌﻞ
َﺗ َﺨﻒ« ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻗﺘﻠﻪ ،ﻭﺇﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴــﻲ ﺑﻴﺪﻩ! ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ً
ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻨﻘﻪ«.
ﺫﻟﻚ ﺇﻻ
ُ
»ﻭﻳﻘﻮﻝ ﮊ » :ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ ُﻳﻨﺼﺐ ﻟﻪ ﻟﻮﺍﺀ ٌ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴُﻘﺎﻝ :ﻫﺬﻩ َﻏ ْﺪﺭﺓ
ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ« ،ﻭﻗﺎﻝ ﮊ » :ﻟﻜﻞ ﻏـــﺎﺩﺭٍ ﻟﻮﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ« .ﻭﻗﺎﻝ
ﺃﻳﻀﺎ» :ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺫﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻋﺴﻴ ًﻔﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ«.1
ً
ﺡ ـ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ،ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
ﻗﺎﻝ :ﻟﻤﺎ ﺑﻌــﺚ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ  ƒﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳــﻔﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻊ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﻉ ﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜــﺮ  ƒﻣﻌﻪ ﻳﻮﺻﻴﻪ ،ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺭﺍﻛﺐ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﻤﺸــﻲ ،ﻓﻘﺎﻝ
ﻳﺰﻳﺪ» :ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻣــﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺐ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻧــﺰﻝ« ،ﻓﻘﺎﻝ» :ﻣﺎ ﺃﻧﺖ
ﺑﻨﺎﺯﻝ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺮﺍﻛﺐ ،ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺘﺴــﺐ ﺧﻄﺎﻱ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ،ﻳﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﻧﻜﻢ
ﺑﻼﺩﺍ ﺗﺆﺗــﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻓﺴــﻤﻮﺍ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻬﺎ
ﺳــﺘﻘﺪﻣﻮﻥ
ً
ﻭﺍﺣﻤﺪﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﻜﻢ ﺳــﺘﺠﺪﻭﻥ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎً ﻗﺪ ﺣﺒﺴــﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ،ﻓﺎﺗﺮﻛﻮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺣﺒﺴــﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ،ﻭﺳــﺘﺠﺪﻭﻥ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎً ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ
ﺍﻟﺸــﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳــﻬﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻣﺴــﺔ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﺍ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ،
ﻭﻟﻴﺪﺍ ،ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺑﻮﺍ ﻋﻤﺮﺍﻧﺎً ،ﻭﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮﺍ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻫﺮﻣــﺎً ،ﻭﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻭﻻ
ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ
ً
ً
ﻧﺨــﻼ ﻭﻻ ﺗﻐﺮﻗﻨﻪ،
ﺷــﺠﺮﺓ ﺇﻻ ﻟﻨﻔﻊ ،ﻭﻻ ﺗﻌﻘﺮﻥ ﺑﻬﻴﻤــﺔ ﺇﻻ ﻟﻨﻔﻊ ،ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻗﻦ
ً
 1ـ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ1394 ،ﻫـ1974/ﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺹ .101
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ﻭﻻ ﺗﻐﺪﺭ ،ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻞ ،ﻭﻻ ﺗﺠﺒﻦ ،ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻞ،
< = >﴾ ]ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ [25 :ﺃﺳﺘﻮﺩﻋﻚ ﺍﷲ ﻭﺃﻗﺮﺋﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ«.
ﻁ ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺴــﺎﺩ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ :ﻓﻠﻢ ﺗﻜــﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺣﺮﻭﺏ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻟﺤــﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤــﺮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠــﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ٍ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﻟﺪﻯ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ
ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ 
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﺑــﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺒﻼﺩ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬــﻢ ،ﻭﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ
ً
ﻭﺻﻰ ﺟﻴﻮﺷــﻪ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸــﺎﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻤــﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺽ ،«...ﻭﻫﻮ ﺷــﻤﻮﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﺣﻤﻴﺪ،
ــﺪﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﻷ َ ْﺭ ِ
»ﻭﻻ ُﺗ ْﻔ ِﺴ ُ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔَ :
ﻼ َﻭﻻ َﺗ ْﺤ ِﺮﻗﻨﻬَﺎَ ،ﻭﻻ َﺗ ْﻌ ِﻘ ُﺮﻭﺍ َﺑ ِﻬ َﻴﻤ ًﺔ،
»ﻭﻻ ُﺗ ْﻐ ِﺮﻗــﻦ ﻧَ ْﺨ ً
ﻭﺟﺎﺀ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻪَ :
َﻭﻻ َﺷ َﺠ َﺮ ًﺓ ُﺗ ْﺜ ِﻤ ُﺮَ ،ﻭﻻ َﺗ ْﻬ ِﺪ ُﻣﻮﺍ َﺑ ْﻴ َﻌ ًﺔ.«...
ﺿﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣــﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺴــﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؛
ﻫﺬﻩ ﺗﻔﺼﻴــﻼﺕ ُﺗﻮَ 
ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻈﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻥ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻡ ُﺗﺒﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺑﺸﺘﻰ ﺻﻮﺭﻩ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺗﻌﺪ
ﻟﻘﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  ƒﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ ّ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻭﻋﺪﺗﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﻨﻬــﺎ )ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ( ﻭﻫﻮ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺇﻟﻰ
ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺳــﺘﻨﻔﺎﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺠﺠﻪ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ
ﻓﺮﺻــﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟــﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻛﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻔﻴــﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﻋﻤﺮ » : ƒﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﻮﻣﺎً ﺇﻻ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻃﻤﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ،
ﻓﺘﻬﺘﺪﻱ ﺑﻲ ﻭﺗﻌﺸــﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺋﻲ .«..ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒــﺪﺀ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺮ
ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻻ ﺗﺒﺪﺃﻭﻫﻢ ﺑﻘﺘﺎﻝ« ،ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻳﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻼﻓﻲ
ﺳــﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ،
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﻟــﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﻻ ﺗﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺩﻧﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ
ﻳﻨﺸﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ«.
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ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻭﺧﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﺮﺍﺷــﺪﻭﻥ ،ﺣﻘﺎً ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ،ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻤﺤﺎﺀ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻨﺎﺻﻊ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺧــﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌــﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ؛
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺗﻌﺪﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎً ﻣﺘﺨﻠﻔﺎً ،ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ
ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﺸــﺮﻗﻴﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺒﻨﻲ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺳﻼﻡ.1
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ،ﻓﻬﻞ ﺛﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺑﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ .ﻭﻫﻞ ﻣﻦ
ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺘﻌﻞ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻼ ﺗﺒﻘﻲ
ﻭﻻ ﺗﺬﺭ 2.ﻓﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻭﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ
ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ .ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻳﺮﺑﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .ﺇﻧﻬﺎ ﺷــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳــﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻧﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ـ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺑﻘﺮﻭﻥ ـ ﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ«
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ »ﻛﺘﺎﺏ 
»ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ« ﺟﻤﻊ ﺳﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺴــﻴﺮ«،

ﺃﻭ »ﺃﺣﻜﺎﻡ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ؛ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳــﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ
 1ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
 2ـ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
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ﻗﻴﻢ ا ﺳﻼم وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ« )189 - 132ﻫـ 804 - 749 ،ﻡ( ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣــﻦ ﺟﻤﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ِ
ﻭﺍﻟﺴﻴَﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ،
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ :
ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﻭﻧﻘﻼ ﻋﻨﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ.
ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳــﺎً ﺑﻤﺎ ﺧﻠﻔﻪ
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻗﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌــﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺗﺄﺛﺮ
ً
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﺃﻥ
ﺭﺍﺋﺪﺍ ﻓﻲ
ﻳﻌــﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐــﺮﺏ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻏﺮﻭﺳــﻴﻮﺱ ـ ﺍﻟﺬﻱ 
ً
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻔﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻵﺳــﺘﺎﻧﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺮﺹ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﻭﺛﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻏﺮﻭﺳﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻤﻦ ﻛﺘﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ »ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
ﺳــﻮﺍﺭﻳﺰ« ،ﺍﻟﺬﻱ ُﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻋﺎﻡ  1548ﻭﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﺸــﺒﻮﻧﺔ ﻋﺎﻡ 1617
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺛﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﻭﻟﻴﺔ.1

 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
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دراسات

ما معنى «التنوير»؟
سؤال التنوير وحيثياته وأجوبته
في الفكر الغربي

محمد ال�شيخ

■

تحدثت عن فع��ل «التنوير» ـ الذي
بداي ًة،
ُ
ش��هدت علي��ه أوروبا إ َّب��ان الق��رن الثامن
ثالث لغات أوروبية على األقل :فهو بحس��ب
عش��ر ـ
ُ
التقلي��د الفرنس��ي  Les Lumièresـ وه��و بحس��ب
التقلي��د األلمان��ي Aufklarung؛ حي��ث تطغ��ى على
اللف��ظ األلماني الصيغ��ة الفعلي��ة (فعل «نَ��وَّرَ» أو
«أوضح») على الصيغة االسمية الجامدة .وهو بحسب
التقليد اإلنجلي��زي  .Enlightenmentوهكذا حين كتب
الفرنس��يون عن األنوار «األوروبية» ـ شأن پول هازار
وكتابه الشهير عن فكر القرن الثامن عشر 1ـ ركزوا
 1ـ انظر كتاب پول هازار الشهير :الفكر األوروبي في القرن الثامن
عش���ر :من مونتس��كيو إلى ليس��نج .في جزأي��ن .ترجمة محمد
غالب .دار الحداثة .الطبعة الثانية.1985 .
■ باحث وأكاديمي من المغرب.
1

دراسات

فكنت تجدهم أكثر ما يش��يرون إلى أسماء
بالخصوص على تقليدهم،
َ
فرنسية مثل مونتسكيو وروسو وڤولتير وديدرو ودالمبير وغيرهم .وحين
أنش��أ األلمان المجامع التأليفي��ة في فكر األن��وار وجدتهم ـ وإن هم
أقروا باألثر الفرنس��ي واإلنجلي��زي ـ أكثروا من ذك��ر مفكري األنوار
األلمان من أمثال ليسنج وهيردر ومندلسون وكانط وفيالند ...وعندما
مثال 1ـ عن فالسفة التنوير
كتب مفكر إنجليزي ـ وليكن أش��عيا برلين ً
ركز على اإلنجلو ـ سكس��ونيين منهم بالخصوص ،من أمثال جون لوك
وداڤيد هيوم وجورج بيركلي .وقد كتب المفكر اليهودي األلماني موسى
مندلس��ون بتاريخ  20فبراير من س��نة  1758يقول :م��ا كان اإلنجليز
فالس��فة إال إلى حد معي��ن يقفون عنده ف�لا يتجاوزون��ه؛ وذلك ألن
العزة تأخذهم إل��ى الحد الذي تمنعهم فيه من ق��راءة كتب األلمان،
وألنهم مقبلون على لذاذة العيش إل��ى الحد الذي يمنعهم من التغلغل
إلى أعماق الفكر .أما الفرنس��يون فهم س��اطعون طائش��ون سطحيون.
وبالجملة ،إن اإلنجليز يتفلسفون بأحاسيسهم ،والفرنسيون بنكاتهم ،أما
األلمان فهم وحدهم الذين يتفلس��فون بعقولهم! وقد اش��تط مندلسون
في حكمه وما أنصف!
أما ف��ي فكرنا العربي ،ف��إن معنى «األن��وار» و«التنوير» لم تتجدد
داللته إال عند نهاية القرن التاسع عشر ،وذلك بعد أن احتكت البعثات
العلمية العربية بالفك��ر األوروبي بعامة والفكر الفرنس��ي بخاصة .فقد
دلَّت لفظة «األنوار» في اللسان العربي على معاني «الضياء» و«السناء»
(إجماع المعاج��م) ،ودلَّت كلمة «اإلن��ارة» على «التبيي��ن» و«اإليضاح»
(تاج الع��روس) ،ود َّل لفظ «التنوير» على معاني« :اإلنارة» و«اإلس��فار»
 1ـ انظر كتاب إيس��ايا برلين :عصر التنوير .ترجمة فؤاد ش��عبان .منشورات وزارة الثقافة
واإلرشاد القومي .دمشق .1980
2

»ريونتلا « ىنعم ام

[اإلصباح] و«اإلزهار» (الصحاح ،تاج العروس ،أس��اس البالغة) ،وعلى
معنى «التبيين» ،وعلى معنى «اإلدراك» [من أدرك الزرعُ بمعنى نَوَّرَ] ،بل
أرشد هو إلى عكس معناه األوروبي حين أفاد معاني «السحر» و«الخداع»
و«الشعوذة» (نَوَّرَ عليه األمر بمعنى سحره وخدعه) ،ودلَّت لفظة «التَّنَوُّر»
على معنى أن ُيطلى المرء بمادة النُّورة ،وأن ينظر المرء إلى المرء من
وراء النار بحيث َيرى وال ُيرى ،وأفادت لفظة «االستنارة» معنى «اقتباس
النور» أو «أخ��ذه» (تاج العروس)...بما نبه إل��ى أن العرب القدامى ما
عرفوا للتنوير وال لألنوار من المعنى األوروبي الحديث ش��يئاً .أكثر من
هذا ،كم من الكتب العربية القديمة َت َس َّمت باسم «األنوار»؛ شأن «كتاب
األنوار» ،و«مطال��ع األنوار» ،و«األنوار الس��نية» ،و«رس��الة األنوار»...
ـ أو وس��مت بوس��م «التنوير» ـ مثال «رس��الة التنوي��ر» ،و«التنوير في
نش��دت هي «األن��وارَ» بمعناه��ا الحديث ،وإنما
إس��قاط التدبير» .وما
ْ
والعلمة
األن��وار الدينية واللدنية ه��ي رامت .وذلك حت��ى أن الرحالة
اّ
العربي فارس الش��دياق ـ من أعالم القرن التاس��ع عشر ـ ظل يتحدث
عن «األنوار» بمعناها القدي��م .أورد في كتابه الش��هير الحوار التالي:
«ثم قال��ت :أخبرني عن األس��واق .فقلت :طويلة عريضة واس��عة كثيرة
أصال» .والبادي أن أحد
األنوار بحيث ال يمكن للرجل أن ينف��رد بإمرأة
ً
أقدم استعمال للفظ «األنوار» بالمعنى األوروبي الحديث أجري على قلم
يدون رحلته التعليمية الش��هيرة
العلاَّ مة العربي رفاع��ة الطهطاوي وهو ّ
إلى أوروبا؛ حيث كتب يقول عن وضع رجال الدين بفرنس��ا« :وال تعظم
��س في هذه الب�لاد إال في الكنائ��س عند من يذه��ب إليهم ،وال
القُ ُس ُ
أبدا ،فكأنهم ليس��وا إال أعداء لألنوار والمعارف» .كما أن
يس��أل عنهم ً
أول احتكاك عربي بكتابات فالس��فة التنوير ما تعلمه الطهطاوي سنوات
«وقرأت أيضاً مع مس��يو شواليه جزئين
التعلم بباريس ،والذي قال عنه:
ُ
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من كتاب يس��مى روح الش��رائع مؤلفه شهير بين الفرنس��اوية يقال له
مونتسكيو ،وهو أش��به بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية ،ومبني
على التحسين والتقبيح العقليين ،ويلقب عندهم بابن خلدون اإلفرنجي،
كما أن ابن خلدون يقال له عندهم أيضاً مونتسكيو الشرق؛ أي مونتسكيو
وقرأت أيضاً في هذا المعنى كتاباً يسمى عقد التأنس واالجتماع
اإلسالم.
ُ
وقرأت عدة
اإلنس��اني مؤلفه يقال له روس��و ،وهو عظيم في معن��اه....
ُ
محال نفيس��ة في معجم الفلس��فة للخواجه ڤولتير وعدة محال في كتب
فلسفة قندلياق».1
لك��ن ،عد بنا من جديد إل��ى فكر األنوار نس��تطلع طلعه؛ الحق أن
لحركة التنوي��ر أصوله��ا المخصوص��ة ،وجذورها الممي��زة ،وتطورها
الخاص ،وانش��قاقاتها الداخلي��ة ،ولحظات أزمتها وإحيائها وتفس��خها؛
فهي نتاج مجهودات أناس كان��وا يعون بأمرها تمام الوعي ،ويبحثون عن
أش��كال متجددة لرص صفوفها وللحراك والعراك الفكري واالجتماعي،
ويقَوِّم��ون أثرهم على المجتمع الذي يحيط به��م ،وقد أخذوا في الوعي
ُ
بالمنزلة التي يحتلونه��ا داخل المجتمع وفي خض��م التاريخ .وقد حدد
أحد مؤرخي الفك��ر المعاصرين ما وحد فكر األن��وار بقوله« :من لوك
إلى فريدري��ك الثاني ،ومن نيوت��ن إلى جوزيف الثان��ي ،ومن دالمبير
وڤولتي��ر إلى كرس��تيان فولف وجوزت��وس موزير ،كان ال ب��د للفكر أن
يختار منحى يوشك أال يتناهى ،لكي يجمع بين أفراد متباينين إلى هذا
الحد .ومع ذلك ،ينبغ��ي أن نعتبر مجموعة هذه الطائفة على أنها ممثلة
التجاه واحد؛ ألنهم جميعاً ـ مع شيء من التفاوت ـ أعداء للقديم ،أعداء
للعصر الس��ابق ،وهم جميعاً يحترم��ون العقل بدرج��ات متفاوتة أيضاً،
 1ـ رفاعة الطهط��اوي :تخليص اإلبريز إلى تلخيص باريز .دار ابن زيدون  /مكتبة الكليات
األزهرية .بيروت ـ القاهرة .الطبعة األولى .دون سنة إصدار .ص 185و.233
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وهم جميعاً يبحثون في أمر الش��رائط التي تجعل الحياة البشرية حياة
سعيدة وميسورة» ،وأضاف پول هازار« :وصحيح أن هؤالء األفراد يؤلفون
طائفة؛ بل لربما حتى جاز القول :جماعة أخوية؛ ألنهم كانوا يلتقون في
إرادة مشتركة ،ويعتقدون أنهم يس��يرون بخطى متحدة نحو غاية بعينها،
وكان هدفهم «األرض الموعودة» ،بل كانوا يلمسونها» .1وقد حدد إرنست
كاس��يرر في كتابه «فلس��فة األنوار» س��مات ذاك العصر بقوله« :عصر
األنوار ه��و عصر «المس��تبدين المتنورين» ،وعصر إش��عاع «الحقيقة»،
وعصر «انتش��ار العلم» وصراع «العقل» ضد «الظلمات» وإعادة التفكير
في العالم على ضوء العقل بوصفه
«نورا طبيعياً» .2فقد تحصل أن اسم
ً
«فكر األنوار» أو «فلس��فة األنوار» ـ أو ببس��اطة« :التنوير» ـ إنما يطلق
على تلك الحركة الفكرية التي نش��أت في القرن الثامن عش��ر ،والتي
كان من س��ماتها إن دعت إلى التم��رد على قوالب التفكي��ر الالهوتية
القديم��ة ،ونادت بإعادة االعتبار لإلنس��ان وللطبيع��ة ،وطالبت بتحقيق
الحرية والعدالة والمس��اواة ،ورامت اإليمان بالتقدم والتطور ،ونش��دت
العمل على إسعاد البشرية...
هذا ولئن كان الفضل يعود إلى الفرنس��يين في إشاعة فكر األنوار؛
فإن هؤالء مارس��وه وزاولوه بالفعل ،وما نظروا في أمر «األنوار» .وتلك
كانت مهمة مفك��ري األنوار من األلمان عند نهاية القرن الثامن عش��ر
( 1783ـ )1787؛ فهم أول من بادر إلى طرح السؤال :ما هذا الذي يعنيه
«التنوير»؟ وأجابوا عنه إجابات ش��تى ،كل بحس��ب جهده وموقعه ضمن
بدءا ،نستقرئ أمر هذه اإلجابات:
هذه الحركة .خذ بناً ،
 1ـ بول هازار :الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر .الجزء الثاني .ص.6
 2ـ Ernst Cassirer, La philosophie des lumières, traduit par Pierre Quillet. Paris: Fayard.
1983. p. 23.
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ما هذا الذي يعنيه فعل «التنوير»؟

حكاية سؤال

لسؤال التنوير حكاية ،وبدايتها مقالة ،وهي مقالة جدية كل الجدية
كتبه��ا أحد أب��رز المثقفي��ن التنويريين األلم��ان يوهان إريش بييس��تر
( 1749ـ  Johann Erich Biester )1816ـ مدي��ر «مجلة برلين الش��هرية»
التي أس��همت أيما إس��هام في حركة التنوير األلمانية ـ في سپتمبر من
عام  1783تحت عن��وان« :مقترح بعدم إزعاج رج��ال الدين عند إجراء
مراس��م الزواج» .وقد ورد فيها ـ على وجه الخصوص ـ ما يلي :إنه لما
كان الزواج من س��نن الطبيعة ،وكان عقده ـ ش��أن بقية العقود ـ مدني
الطبيعة وال فرق ،فإن من المس��تغرب حقاً أن يحظى دون غيره بتبريك
ِ
رجال الدين .ويمضي بييستر
ال :أ َ َو ليس يعود
متسائال متش��ككاً
مستشك ً
ً
هذا األمر ـ في جزء منه ـ إلى رغبة هؤالء في التس��لط؟ أ َ َو لهذا أعلن
وتعد باطلة؟ أ َ َو ليس في
البابا أن ما من زيجة ال يش��هد عليها قس إال ُّ
هذا األمر ضرب من «توس��يل الدين»؛ أي اتخاذه وس��يلة بغاية كس��ب
النفوذ واكتس��اب الس��لطة؟ الحق أن ما يقول به الحس السليم هو أن
على مراس��يم الزواج أن تتم بوف��ق الطبيعة والعقل وأح��وال الناس ،ال
بوفق ما يترسمه رجال الدين؛ إذ في اعتبار الناس «المتنورين» ما كان
الزواج بحاجة إلى مثل ذاك الترس��يم والتبري��ك والتيمين .أما أولئك
«غير المتنورون» فإنهم ي��رون أن ال أحفظ للزواج من الدين ،ومن ثمة
كان هو بحاجة إلى ترغيب رجال الدين فيه وترهيبهم من هجرانه.
َب ْي َد أن ه��ذا المقال أث��ار حفيظة قس بروتس��تانتي يدع��ى يوهان
فريدريش تس��ولنر ( 1753ـ  ،Johann Friedrich Zollner )1804فكتب في
ديس��مبر من س��نة  ،1783وبالمجلة المذكورة آنفاً ،مقا ًال تحت عنوان:
«أمن األليق أال يتكفل الدين بترس��يم الزواج وتبريكه؟» ومجمل جوابه
6
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أنه لما تعلقت أمور الزواج بمس��ائل «الضمير» وما يترتب عليها :النية،
اإلخالص ،القسم ،السعادة الزوجية ـ ونقائضها :اإلكراه ،الكذب ،نقض
العهد ،الحنث ،الشقاء ـ ومتَّت هذه األمور إلى الضمير الديني بوشائج،
فإنه من الطبيعي أن يتكفل الدين ورجاله بأمر الزواج التكفل الشرعي.
وفيما يخص تمييز بييس��تر بين المواطنين المتنوري��ن وغير المتنورين؛
فإن تسولنر ما فتئ أن استنكر عمل «أولئك الذين يصرفون كل عنايتهم
إلى هدم أس��س األخالق ،وإنكار قيمة الدي��ن ،والتالعب بعقول الناس
وقلوبهم ،وذلك بِتَ ِعل َِّة تنويرهم» ،متوقف��اً هاهنا ملي ًة ومبدياً على هامش
مقال��ه المالحظ��ة التالية« :ما ه��و التنوير؟
فلتكن لديك ال�شجاعة
تكاد أهمية هذا الس��ؤال تك��ون بمثابة أهمية
ال�ستخدام عقلك،
س��ؤال آخر هو :ما ه��ي الحقيق��ة؟ إنه لمن
�أو قل :تجر�أ على
المفروض أن ُيجاب عن هذا الس��ؤال قبل أن
�أن تفكر بنف�سك
ُيش��رع في فعل «التنوير»! لكن ،إلى حد اآلن
ما عثرت لهذا السؤال عن جواب في أي مكان
فتشت عنه ،وما قصرت في تفتيشي قط».
هو ذا السؤال ،وهذه حكايته.
أما الجواب عنه فقد استدعى تدخل نخبة من مفكري التنوير األلمان
أهمه��م ثالث��ة :مندلس��ون ( 1729ـ  ،)1786وكان��ط ( 1724ـ ،)1804
وباهردت ( 1741ـ .)1792
�أ ــ «حول ال�س�ؤال :ما التنوير؟»

موسى مندلسون :سپتمبر 1784

تحدث مندلس��ون عن أمور ثالثة تهم مس��ألة التعري��ف بالتنوير:
معن��اه ،وأبعاده ،وأخطاره .ففيما يخص معن��ى التنوير انتهى إلى تقرير
7

دراسات

الحقائق التالي��ة :ماهية «التنوي��ر» :اعلم علم تنبي��ه ال علم تعليم أن
حقيقة «التنوير» أنه معرفة عقلية ،وأن وظيفة «التنوير» إنما هي إكساب
اإلنس��ان المقدرة على إعمال تفكيره في ش��ؤون الحياة اإلنسانية ،وأن
غاية «التنوير» ال تخرج عن تحقيق غايات اإلنسان األسمى األربع؛ وهي:
استكشاف الحقيقة ،والتعلق بالجمال ،والتوق إلى الخير ،وفعل األعمال
الصالحات .ذاك هو تحديد مندلسون للتنوير طبيعة ووظيفة وغاية.
أما أبعاد «التنوير» فقد أمكن إجمالها فيما يلي :ثمة مس��يس حاجة
لإلنسان إلى التنوير ،وهي حاجة ما كان من شأنها أن تنكر؛ إذ التنوير
مطلب إنسي ،وهو مطلب جوهري لإلنسان بغاية تحقيق إنسيته؛ لكن ههنا
حاجة اإلنسان ـ من حيث هو إنسان ـ إلى التنوير ،وحاجة المواطن ـ من
حيث ما هو عض��و في المجتمع ـ إل��ى الفعل ذاته .وإن تنوير اإلنس��ان
ليتعلق بكنه اإلنس��ان من حيث هو إنس��ان ،أما تنوي��ر المواطن فيتصل
بمطال��ب «الوظيفة» الت��ي يؤديها و«الوض��ع االجتماعي» الذي يش��غله.
والحال أن هذي��ن الجانبي��ن المتكاملين من التنوي��ر يمكن ـ في بعض
الظروف التاريخية واالجتماعية ـ أن يبلغا حد الصراع والتناقض.
هذه هي المخاطر التي قد تترتب على «التنوير»؛ إذ يمكن أن يحدث
الصراع بين تنوير اإلنس��ان من حيث هو إنس��ان ،وتنوي��ره من حيث هو
مواطن؛ فبعض المعارف الصالحة لإلنسان من حيث صفته األولى [معارف
نقدية] قد تكون ضارة به م��ن حيث صفته الثانية [مطل��ب طاعة قوانين
الجماعة] .قال مندلس��ون« :ش��قية هي الدولة التي تحتم عليها الظروف
أن تعترف بأن حقيقة اإلنسان ومصيره فيها كإنسان ال ينسجم مع حقيقته
ومصيره كمواطن» .وإنها لدولة يجد أفرادها أنفس��هم بين قرني إحراج:
لإلنسان غايات أساس��ية وثانوية ،وهو في حاجة إلى تنوير دائم ،إذا ما
أجبرته الظروف على التخلي عن األوائل ما عاد إنساناً ،وتقهقر الحال به
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إلى مرتبة الحيوان ،وإذا ما أجبرته الظروف على التخلي عن الثواني ما
بقي هو كما الغاية التي ينشدها؛ أعني مخلوقاً طيباً ورائعاً .وبالتلقاء ،بال
غايات اإلنس��ان ـ بوصفه هذه المرة مواطناً ـ يختفي دستور الدولة ،وبال
غاياته الثانوية ال يبقى الدستور هو هو في بعض الظروف االستثنائية.
ويختم مندلس��ون جوابه بالتعبير عن مخاوفه م��ن أن يقود تطرف
التنوير ـ بحسب ما سيجري عليه الحال بفرنسا أيام الثورة ـ إلى انهيار
الدولة والمجتمع؛ إذ بقدر ما يكون المرقى عظيماً يكون المهوى عميقاً.
نبال وكما ًال؛ زادت بشاعة فساده وتحلله.
قال الرجل« :كلما ازداد الشيء ً
فالخشب الذي يفسد ليس في بش��اعة الوردة التي تفسد ،وهذه ال تثير
االش��مئزاز بقدر ما تثيره جثة حيوان متعفن ،كما أن هذه بدورها ليست
بأبش��ع من جثة إنس��ان تعرضت للفس��اد .واألمر كذلك م��ع الحضارة
نبال في حالة ازدهارهما؛ زادت بش��اعة
[الثقافة] والتنوير؛ فكلما ازدادا ً
تحللهما وفسادهما .إن إساءة استخدام التنوير يضعف الشعور األخالقي
ويؤدي إل��ى التصل��ب واألناني��ة والكفر والفوضى .وإس��اءة اس��تخدام
الحضارة [الثقاف��ة] يفضي إلى الت��رف والنفاق والخراف��ة والعبودية.
وكلما تق��دم التنوير جنباً إلى جن��ب مع التحضي��ر [أو التثقيف] ،كانا
أفضل وس��يلة لوقف الفس��اد ـ والثقافة التي تس��ود في أمة من األمم
نتيجة امتزاج التنوير بالحضارة تجعل هذه األمة أقل عرضة للفساد».
ب ــ «الإجابة على �س�ؤال :ما التنوير؟»

كانط :ديسمبر 1784

حقيق��ة «التنوير» أنه خروج اإلنس��ان من ح��ال وانتقاله إلى حال:
أما الحال األول��ى فهي حال الوصاي��ة أو الحجر .وأما الح��ال الثانية
خرج
فهي حال االس��تقالل الفكري أو التحرر .فمن شأن التنوير أن به َي ُ
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خرج نفسه ـ من وضع التابع لغيره ِاإل َّم َعة ِاإل َّم َرة
اإلنسان ـ أو باألحرى ُي ِ
إلى وضع المستقل المتحرر؛ أي إلى وضع المفكر بتفكير حر ال وصاية
«مفكر ِ
نفس ِه» ،وأال
حجر؛ ذلك أن األصل في اإلنسان أن يكون
عليه وال ْ
َ
مفكرا له بالنيابة .أكثر من ه��ذا ،يرى كانط أن من واجب
يكون غيره
ً
الفرد أن يفكر بنفس��ه ،بل إن هذا األمر لَ ِمن أوجب الواجبات وأوكدها؛
إذ من ش��أن فعل «التفكير» أال يقبل التصريف إال بضمير المتكلم« :أنا
أفكر» ،وال يوج��د تفكير بالنيابة أو بالوكالة أو بالبدل والعوض« :الغير
«الس��وَى يفكر ب��د ًال مني» .وبالجملة ،إن ش��عار التنوير
يفكر لي» ،أو ِّ
ال��ذي يلخص حقيقته هو« :فلتكن لديك الش��جاعة الس��تخدام عقلك»،
أو قل« :تجرأ عل��ى أن تفكر [بنفس��ك]  .»Sapere Audeوالحال أن هذا
الش��عار ـ الذي وجد في رس��ائل الش��اعر الالتيني هوراس��يوس ـ كان
رائجاً على عهد كان��ط كل الرواج ،وذلك حتى أنه صار مس��كوكاً على
بعض العمالت والميداليات والمنقوش��ات والمنحوتات ،واتخذ ترويس��ة
شعارا إلحدى أهم الجمعيات التنويرية
للعديد من المطبوعات ،بل وجعل
ً
األلمانية (جمعي��ة محبي الحقيقة  Aléthophilesالمتأثرة بفلس��فة وولف
أس��تاذ كانط) .وقد ترجم هذا الش��عار بمعان ذوات فروق دقيقة شأن:
فاضال» (ترجمة الفرنسي
«فلتكن لديك الشجاعة على أن تكون [عالماً]
ً
جرؤْ على أن تعرف» (ترجمة اإليطالي دا فليني) ،أو «ثق
داسييه) ،أو «اُ ُ
بعقلك أكثر مما تثق بالكتب» (ترجمة اإلنجليزي ريتشارد بنتلي)...وكلها
ترجمات تمت في القرن الثامن عش��ر ،فأخذ كان��ط روحها وأعملها في
شعارا لعصر التنوير في مجمله.
توليد معنى جديد اتخذه هو
ً
لكن ،دعنا بداية نتساءل :ما الذي يدفع المرء إلى تقديم استقالته
من مجال الفكر والقبول بأن يفك��ر غيره ،ـ كائناً من كان ـ بالبدل عنه
والعوض؟ أَلسبب داخلي يكون هذا األمر أم لقهر خارجي؟ يستبعد كانط
10
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الس��بب القهري الخارجي ،وحتى إن هو حدث له أن استحضره ،فإنه ال
مس��اعدا ومش��جعاً .أما الثقل
عامال
يفعل ذل��ك إال بوصف هذا العامل
ً
ً
كله والمس��ؤولية أكثرها فيتحملها الفرد نفس��ه؛ إذ المس��ؤول عن غياب
نفسه .فأمر القصور إذن
الش��جاعة على إعمال الفكر هو
المعني باألمر ُ
ّ
أنه ذاتي ،والسبب فيه عامالن ذاتيان ُجوَّانيان ِص ْرفان :الكسل والجبن.
فمن عوائد المرء أن يكس��ل ع��ن النظر ،وأن يجبن ع��ن إعمال الفكر.
والحال أن��ه إذا ما نح��ن ْأم َعنّا النظر ف��ي هذين العاملي��ن وجدناهما
دورا ثانوياً ،فهما ـ من جهة أول��ى ـ يمنعان الفرد المعني باألمر
يلعبان ً
من أن ينظر أمره ويتدبره ،ويش��جعان اآلخري��ن ـ من جهة أخرى ـ على
الحجر علي��ه بالتفكير بالبدل منه والعوض .وإن من ش��أن لس��ان حال
ْ
الف��رد الموصى علي��ه أن يق��ول« :إن الوصاية َع َّلي لمريح��ة! وما دمت
أجد الكتاب الذي يفك��ر لي ،والراعي الروحي ال��ذي يغني ضميره عن
ضميري ،والطبيب الذي يق��رر لي نوع الطعام الصح��ي الذي أتناوله،
فما حاجتي ألجهد نفسي؟ ليست هناك ضرورة تدعوني للتفكير ،ما دمت
أقدر على دفع الثمن ،وس��وف يتكف��ل غيري بتحمل مش��قة هذه المهمة
الثقيلة» .هذا هو حال أغلب الناس وأكثريتهم .والحال أنه ال موصى عليه
من غير وصي .وإنما أم��ر هذا الوصي أن يحيا بتنمية الخوف من إعمال
العقل لدى الموصى عليه ،وكأن لس��ان حاله يق��ول إذ يخاطب المذعور
من التفكير« :ما أهول التفرد بالفكر ،وما أخطر إعمال النظر بالمفرد.
يكفيك أن تلتزم بالتعليم��ات التزاماً ،وأن تعمل بقواع��د العمل» .ثم ما
يفتأ يزاي��د فيخاطب جمهور المحجر عليهم ـ وم��ا أكثره ـ « :ال تفكروا!
فالضاب��ط يقول :ال تفكروا ،ب��ل تدربوا! والخازن يق��ول :ال تفكروا ،بل
ادفع��وا! ورجل الدين يق��ول :ال تفكروا ،ب��ل آمنوا» .ولي��س يقف األمر
بالموصى عليهم عند حد العجز عن التفكير ،بل يتعداه إلى التملي بهذا
11
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العجز واالس��تنامة إليهَ ،بلْ َه التطبع به والتعش��ق له .فه��و عجز إرادي،
وتوقف عن التفكير مش��يئي ،وما تفتأ العادة بعدم إعم��ال الفكر تصير
عادة منشئية ،ومن شأن العادة المنشئية أن تصير طبيعة ثانية.
هذا ه��و أصل الداء ،أم��ا الدواء فه��و أن يقوم الجمه��ور ـ الرأي
العام ـ بتنوير نفس��ه ،والمدخل إلى هذا الفعل أم��ر واحد ووحيد :بث
حرية إعمال الفكر في نفوس الناس .الحرية إذن وقبل كل ش��يء! ذاك
هو المطل��ب .إنما أم��ر الحرية أنها هي م��ا به يق��وم التنوير ويتمكن
م��ن األنفس .والمقص��ود بهذه الحري��ة عند كانط حري��ة الكالم وحق
إبداء الرأي الحر قو ًال وكتاب ًة .هذه هي الحرية التي يس��ميها فيلس��وف
كونجس��برج «حري��ة االس��تخدام العلني للعق��ل»؛ بما يعني��ه من حرية
ممارس��ة الفكر ممارسة صريحة في كل ما من ش��أنه أن يمس الصالح
العام ،وبما يفي��ده من معنى الحري��ة األكاديمية أو حري��ة العلماء في
اس��تعمال عقولهم وعرض آرائهم على ُق َّرائهم« :أقصد باستعمال اإلنسان
لعقله الخاص ذلك النوع الذي يمارسه العا ِلم ِق َب َل جمهور قرائه» ،وهي
ضررا.
أخف الحريات
ً
ويقترن مفهوم «االس��تخدام العلن��ي للعقل» بمفهوم آخر اس��تحدثه
كان��ط اس��تحداثاً؛ وهو مفه��وم «االس��تخدام الخ��اص للعق��ل» ،ذاك
االستخدام الذي يقتصر فيه العقل على مجال الوظيفة أو المهنة« :وأما
االس��تعمال الخاص للعقل فأعني به حق هذا العا ِلم في اس��تعماله [أي
اس��تعمال العقل] في منصب يش��غله أو وظيفة عهد إلي��ه القيام بها في
مثال
المجتمع المدني» .إذ يجد الضابط وداف��ع الضرائب ورجل الدين ً
أنفس��هم في وضع إشكالي :أيس��مح لهم ـ بصفتهم العلمية ـ أن يوجهوا
النقد كما شاءوا إلى المؤسسات التي يش��تغلون في إطارها؟ أم يفرض
عليهم طاعة األوامر حتى ال يضطرب نظام الدولة وأمنها واس��تقرارها؟
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والذي عند كانط أن« :االس��تخدام العلني العام للعق��ل ينبغي أن يبقى
حرا في كل األوقات ،وهو وحده القادر على نشر التنوير بين الناس ،أما
ً
تقييدا
اس��تعمال العقل اس��تعما ًال خاصاً فيجوز في أحيان كثيرة أن يقيد
ً
ش��ديدا ،دون أن يؤدي هذا بالضرورة إلى إعاقة تق��دم التنوير بصورة
ً
خطيرة» .فإذن ،وجب التمييز في إعمال الفرد عقله بحس��ب ما ينتسب
إليهِ :إ ْن بوصفه موظفا ،فال يجوز له االنتقاد العلني وشق عصا الطاعة،
ِوإ ْن بوصفه عالماً ،فإنه يجوز له النظر ف��ي مثل هذه األمور التي يجد
فيها شططاً.
وأخيرا كتب كانط منبهاً متنبئاً« :لو سأل سائل :هل نحيا اليوم في
ً
عصر متنور؟ لكان الجواب :ال ،بل في عصر التنوير .ولو قس��نا األمور
باألوضاع الراهنة في مجموعها لقلن��ا :إن الناس ما يزالون بعيدين عن
استخدام عقولهم المستقلة في أمور الدين استخداماً صالحاً واثقاً دون
توجيه من غيرهم ،وإنهم ليس��وا على اس��تعداد لذلك وال ُهيئوا للقيام
بهذه المهمة .ومع ذلك ،يمكن القول بأن هنالك من الدالئل ما يش��ير
إلى أن المجال قد فتح أمامهم للسعي نحو تحقيق هذا الهدف بحريتهم،
وأن العقب��ات التي تقف في وجه التنوير الع��ام أو في وجه الخروج من
حالة القصور التي اقترفوها في حق أنفس��هم قد بدأت تقل بالتدريج».
وتلك كلمة كانط األخيرة.
ج ــ «ما الذي يعنيه التنوير؟»

باهردت1787 :

يؤكد المفك��ر والمربي األلماني باهردت عل��ى أن أغلى قيمة يمتلكها
اإلنس��ان إنما هي قيمة «الحري��ة» ،وأن أغلى أنواع الحري��ة ـ إذا ما تم
بين أضرب الحرية التفاض��ل ـ إنما هي «حرية الفكر» .والحال أن حرية
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التفكير وإبداء الحكم هي المصدر الحقيقي الوحيد لكل األنوار اإلنسانية.
لهي أصل كل س��عادة بشرية؛ إذ ال سعادة من غير أنوار.
وأن هذه األنوار َ
سعيدا .ويسأل
وكلما ازداد تنور اإلنس��ان ازدادت فرص أن يصير إنس��اناً
ً
باهردت أس��ئلة ثالثة :ترى ما ال��ذي يعنيه «التنوير»؟ وم��ا الذي يفيده
«اإلنسان المتنور»؟ وما الذي يقصد بداللة «األزمنة المتنورة»؟
ويجيب بما يلي :على وجه السلب ،ال يعني «التنوير» حجم المعارف
التي تختزنها ذاكرة الفرد؛ إذ كم من عقول حشيت بالمعارف العديدة،
وما أفادها هذا ف��ي أن تحترس من التطرف والجن��ون والتعصب؛ ومن
ثمة ،ما كان «اإلنس��ان المتنور» ه��و من امتأل عقله بحف��ظ المذاهب
واألف��كار ،لكنه لم يهتد إلى فكره بإعمال عقل��ه؛ بل باالتكال على عقل
س��واه .ويتحدد «التنوير» ،هذه المرة على وجه اإليج��اب ،بما يلي :أن
يتعلم اإلنسان أن يفكر بنفسه ،وأن يجتهد في أن ُيكوِّن آراءه عن األشياء
بناءً على تجربته هو ال على تجارب غيره وس��واه ،وأن ينظر إلى األمور
بنفس��ه ويحكم عليها وفق قناعت��ه العقلية ،ال أن يكتف��ي بترديد أحكام
اآلخرين .كل هذا ب�لا مواربة للغير أو مجامل��ة أو مداهنة أو مصانعة،
وبال رضوخ ألية سلطة أو تقليد غير س��لطة العقل السليم ،وبال احتكام
إلى التحك��م والميل والهوى والتعصب والن��زوع .ويميز باهردت بين ما
تتوقف عليه س��عادة الفرد من المعارف واآلراء وما ال تتوقف عليه ،فلئن
رضي المرء بأمر ال تتوقف عليه س��عادته ـ مثل فك��رة علمية تبين فيما
بعد أنه��ا خاطئة ـ فإنه ليس األمر ذاته لو أن��ه اعتنق فكرة تدعوه إلى
أمور يأباها عقله ويم ُّجها ضميره ،أنه��ا ليس له إال أن يصغي إلى نداء
العقل في دواخله وثناياه وبواطنه.
فق��د تحصل بهذا أن ح��د «التنوير» إنما هو اقت��دار المرء على أن
يفك��ر من تلقاء ذات��ه .وبالتبع ،تح��دد مفهوم «اإلنس��ان المتنور» على
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أنه ذاك اإلنس��ان الذي اهتدى إلى أفكاره بمح��ض إعماله عقله إعما ًال
حرا ،وال عبرة في هذا الباب بحجم المعارف وكثرتها ،وذلك
ش��خصياً ً
حت��ى وإن كانت معارف ه��ذا الش��خص ضئيلة الضآلة كله��ا مختصرة
عقل انبنى بإتقان ،ال
مقتضبة؛ إذ سبق لمونتيني أن قال :أحسن العقول ٌ
حش��وا .وبالمثل ،فإن «األزمنة المتنورة» هي تلك
عقل ُح ِشي بالمعارف
ً
األزمنة التي يصير فيها الفرد يفكر بال إكراه
ال تفكروا! فال�ضابط
أو اعتماد على تقليد أو محاباة غايتها الحفاظ
يقول :ال تفكروا ،بل
تدربوا! والخازن يقول:
على مكانة أو وظيف��ة اجتماعية ،أو لجوء إلى
ال تفكروا ،بل ادفعوا!
سلطة ُيستظل بظلها ويس��تفاء بفيئها كائنة ما
ورجل الدين يقول:
كانت .وما من زمان انمحت فيه هذه المعايير
ال تفكروا ،بل �آمنوا.
وع َّد زمن ظلمات وهمجية.
وانطمست إال ُ
ميا�سم فكر الأنوار ومو�ضوعاته

ما كان مفكرو األنوار وعلماؤه كلهم شيعة واحدة؛ بل كانوا متباينين:
منهم من اعتدل ،ومنهم من اش��تط .وهكذا ،فلئ��ن اتفقت كلمتهم على
تقويض دعائ��م المجتمع األرس��تقراطي المنحل ،وتحطي��م الروحانيات
الزائفة والخراف��ات الجاهلة التي كان يباركها رج��ال الكهنوت ،فإنهم
تفرقوا فريقين :فري��ق اعتدل في نقده ،وفريق تطرف في وضع أس��س
الفلس��فة المادية؛ بل ودع��ا إلى اإللح��اد صراحة؛ من أمث��ال المتري
وهلفتيوس وهولب��اخ .هذا وقد اتس��م فكر األنوار بمياس��م ع��دة تكاد
تستعصي على الحصر؛ َب ْي َد أن أبينها ثالثة:

أوالً :قدم فكر التنوير نفسه ـ سلباً ـ بوصفه محاربة الخرافة ،مطلق
الخراف��ة ،أنى كان مصدر ه��ذه الخرافة :القدماء ،األديان ،الس��لطة،
التقاليد ...والحال أن األنوار ما حاربت اإليمان بقدر ما حاربت اإليمان
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األعمى ،وال هي واجهت االعتقاد بقدر ما واجهت ما أس��مته «الشعوذة»،
وقد رأت أن الخطر على الدين ما تمثل في اإللحاد؛ وإنما في الش��عوذة
بوصفها الجهل إذ يتصور نفس��ه علماً وحقيقة راس��خة ،أو قل« :الجهل
المتعالم» .وبالضد ،قدم عصر األنوار نفسه هذه المرة تقديماً إيجاباً،
وذلك بوس��مه عصر الدع��وة إلى إعم��ال الفكر والعق��ل .وإذ صارعت
فلسفة األنوار ضد أعدائها الثالثة :الخرافة والتقليد والسلطة ،فإنها ما
اعتقدت أنها لم تكن لتسهم في تاريخ البشرية إال بعمل السلب والهدم،
وإنما رامت هي ـ وقد أعملت الهدم والس��لب ـ أن تنشئ أسساً جديدة؛
إذ ما تصور في ذهن فلس��فة األن��وار أن فعلها ما كان إال فعل الس��لب
ليس إال ،وإنما هي عدت نفسها فعل إعادة بناء ما تهدم :1العقل انوجد
على الدوام إنما تمت التعمية عليه ،والطبيعة اإلنس��انية قامت دوماً إال
أنه تم إفس��ادها ،واإلنس��انية تبدت دائماً؛ َب ْي َد أنه تم التشويش عليها،
فلنعمل على إعادة بناء ما دمر.
ثانياً :يرى فكر األنوار أن ال مخرج من الجهالة سوى بنشر المعرفة.
هذا هو معنى «التنوير» الحرفي ؛ إذ آمن هؤالء األنواريون بفكرة إشاعة
المعرفة؛ أي اعتقدوا هم في الوظيفة االجتماعي��ة للمعرفة؛ وذلك حتى
يتحقق االنتصار التدريج��ي للعقل على الهوى والتقلي��د ،والمعرفة على
الجهالة ،عاقدين بذلك األمل على انتش��ار المعرفة ف��ي خلق رأي عام
يرغم الحكومات على تغيير روح قوانينها ونظ��ام إدارتها ،ويرغم رجال
الدين على رفع أيديهم عن التحكم في مصائر الناس بإشاعة الخرافة،
عاملين لذلك على إنشاء الصالونات األدبية والمنتديات والجمعيات التي
شأنها أن تتكفل بإشاعة روح العلم بين الناس.
 1ـ
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ثالثاً :اتسم فكر األنوار ـ أثناء نظره في أمر «الوجود االجتماعي» ـ
بضرب من الراديكالية؛ إذ طرح هو مسألة «الوجود االجتماعي» طرحاً:
ما الغاية من وجود المجتمع؟ وإذ اتفق كل فالس��فة األنوار على ضرورة
وهلاَّ نحافظ عل��ى المجتمع بما هو
المجتمع ،اس��تؤنف حينها الس��ؤالَ :
وكما هو؟ وكان الجواب بالس��لب؛ إذ س��عى فالس��فة األنوار إلى تغيير
المجتمع القائ��م إما بالثورة أو باإلصالح ،ثم إنه��م تنبهوا إلى ضرورة
عدم الفصل بين المس��ألة االجتماعية والمس��ألة السياس��ية ،فطرحوا
سؤال السياسة بامتياز :بأي حق يحكمنا الحاكم؟ وكان أن اهتدوا بذلك
إلى طرح مس��ألة المسائل في السياس��ة؛ نعني مس��ألة «المشروعية»،
وأعادوا بناء المجتمع والسياسة اإلنسانيين على ضوء من فكرة «التعاقد
االجتماع��ي» .هذه هي معارف فك��ر األنوار ومعالمه التي يس��تعرف بها
ويستعلم .فما أهم الموضوعات التي أنشأ هذا الفكر النظر فيها؟
 1ــ مو�ضوعة «الطبيعة»

ش��أن األنوار أنها حركة فكري��ة مثنوية؛ فه��ي أو ًال :تحرير للطبيعة
وللعقل مع��اً من وصاي��ة الاله��وت ،وفي الوق��ت ذاته بيان الس��تقالل
الطبيعة والعقل .وهي ثانياً :بيان لتعالق العق��ل والطبيعة .إنما الطبيعة
عاقلة والعقل طبيعي ،والوئام بينهما تام ،فما ال أس��اس له من الطبيعة
ليس بش��يء ،وما ال يخضع للعقل ليس بأمر .وفي ه��ذا التعالق تحرير
للطبيعة والعقل معاً ال اس��ترقاق .واألصل في هذا التحرير إش��هار مبدأ
«المحايثة» ـ للطبيعة قوانين داخلية تحكمها وليس��ت هي مس��تمالة من
الغي��ب إال بوص��ف اهلل خالق الطبيعة وواض��ع قوانينه��ا األزلية األبدية
الراسخة التي ال سبيل إلى خرقها بأية حجة من الحجج كائنة ما كانت،
ضد مب��دأ «العلو» أو «التعال��ي» الذي يفيد أن ال فه��م للطبيعة إال بما
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يعلو عليها؛ أي بما فوق الطبيعة .ومحايث��ة الطبيعة تعني ـ فيما تعنيه ـ:
نفي أفكار شأن «األس��رار» و«غوامض األمور» و«التخفيات» ،وبالضد من
ذلك ،تفيد هي إثباتاً ألمر «الظواهر» و«التجلي��ات» و«التبديات» .فمن
ش��أن الطبيعة أن تش��ف للعقل ش��فوفاً ،وتتبدى له التبدي كله ،وبمكنة
العقل أن يكشف الطبيعة وقوانينها أبين الكشف .إنما القرن الثامن عشر
بأكمله قام على هذه القناعة« :صار يعتقد هو أنه آن األوان كي ننزع عن
الطبيعة ثوب الس��ر الذي كانت تتجلل به وتحفظه الحفظ أحرصه ،وأنه
مضى العهد الذي كانت توكل فيه إلى الغم��وض ،والذي كان المفكرون
فيه يبدون اإلعجاب بس��رها الذي ال يدرك غ��وره ،وإنما حان الحين أن
تجلى الطبيعة كل الجالء وأن توضع على ضوء العقل الساطع».1
كال ،م��ا كانت الطبيعة تحب االس��ترار واالس��تتار؛ وإنم��ا هي تحب
االنجالء والظهور ،وما كانت هي مس��تورة وتحب الستر؛ وإنما هي ظاهرة
وتح��ب الظهور .إنما الوعي البش��ري هو الذي أضفى عليه��ا تلك الحالة
الملغ��زة وجللها بذاك الحجاب الصفوق وأرخى عليها س��دوال من غموض،
ش��أنه في ذلك ـ كما قال ديدرو ـ ش��أن ذلك المزارع الذي ال يفهم سر
حركة عقارب س��اعته اليدوية فينسبها إلى مارد يس��كن في قلب الساعة
ويختف��ي به��ا .فلنرفع عنها ذل��ك الحجاب م��ن الكلمات غير المناس��بة
والمفاهيم التعسفية واآلراء االعتباطيةَ ،بلْ َه االستيهامات ،وستسفر أنَهَا عن
وجهها وتبدو بما ه��ي كما هي؛ أي بوصفها نظيم��ة قائمة بذاتها مقتصرة
على نفسها شارحة لذاتها بذاتها مجلية مبدية .فالحال إذن أنه نادى لسان
الحال بفصم العرى بين الطبيعة والالهوت .صارت الطبيعة حينئذ وكأنها
أرض محررة من الالهوت .وتحضرنا بهذا الصدد تهكمات ڤولتير مما كان
 1ـ
18

Ernst Cassirer, op. cit.,p. 78.

»ريونتلا « ىنعم ام

يسمى في سالف األوان «علم الطبيعة التوراتي» .ذلك المبحث الديني في
أمر العلم الذي حمل علماء الهوت ـ بل وعلم��اء إعجاز ـ في ذاك العصر
على الحدي��ث عن «الهوت الطبيعة» و«الهوت الفل��ك» (ديرهام) و«الهوت
الماء» (فابرييوس)؛ بل و«الهوت الحش��رات» (ليسر) .أَلاَ فليرفع الالهوت
يديه عن الطبيعة .يقول دولباخ في كتابه «نظام الطبيعة»« :إن الالهوت ـ
عدوا للتجربة بالوالدة والمنش��أ ،فكان
بوصفه علم ما وراء الطبيعة ـ كان ً
بالفعل ذات��ه عائقاً ال يقهر أمام تق��دم العلوم الطبيعي��ة؛ إذ حيثما ولت
وجهها هذه العلوم إال وصادفته عقبة َكأ َْداء .ما كان مسموحاً لعلم الطبيعة
ولتاريخها ولعلم التشريح أن يرى ش��يئاً مما ينظر فيه إال بعيون الشعوذة
الس��قيمة» .1وإذ ترفع الغيبيات أيديها عن الطبيعة تستطيع الطبيعة أنها
ـ كما قال المت��ري ،وقد «تم تطهيرها من س��م مقدس» ـ أن «تس��ترجع
حقوقها الكاملة» و«طهارتها األصلية».2
والحق أنه لئن صح القول :إن األنموذج المعرفي الذي س��يطر على
القرن السابع عشر هو األنموذج الرياضي ،فإنه يصح ـ من هذه الجهة
ذاته��ا ـ القول :إن الذي هيم��ن على القرن الثامن عش��ر هو األنموذج
اآللي (نيوت��ن) ،وذلك إلى الحد الذي يمكن أن نجع��ل فيه هذا البيت
الشعري الشهير ما به يتلخص هذا العصر:
كانت الطبيعة وقوانينها غارقة في الظالم
قال اإلله :ليكن نيوتن ،واستنار كل شيء
والحال أن فالس��فة القرن الثامن عشر انقسموا في فهمهم الطبيعة
إلى فريقين :فري��ق ع َّبر عن وجهة النظر اآللي��ة ،وآخر ع َّبر عن وجهة
 1ـ
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النظر العضوية .وهكذا عب��ر الفريق األول من فالس��فة القرن الثامن
عش��ر عن تصوره للطبيع��ة بإعمال اس��تعارات آلية مس��تمالة من علم
الميكاني��كا .وأش��هر االس��تعارات الميكانيكية ثالث :اس��تعارة «اآللة»،
واس��تعارة «الورش��ة» ،واس��تعارة «المصنع»؛ إذ مثَّل دولباخ «الطبيعة»
بما يش��به «ورش��ة عظيمة تتضمن كل ما يلزم لك��ي تتصرف وتنتج كل
المنتوج��ات واألعمال الت��ي نحن ش��اهدون عليها» .وقارنه��ا پيير بايل
بالساعة .ومن ثم امتدت هذه االس��تعارات وأمثالها لتشمل أنحاء أخرى
من الحياة؛ إذ شبه ديدرو الحياة االجتماعية بالمصنع الكبير ،كما اعتبر
دولباخ بني البش��ر «أجزاء» من «جملة = الطبيعة» عديمة األحاسيس.
ذاك كان موقفاً اس��تاتيكياً جمودياً .أما الموقف الدينامي فقد عبّر عن
الطبيعة بإعمال اس��تعارات عضوية مس��تمالة من علم الطبيعة ،وأبرزها
اس��تعارة العالم بتلر الذي صور الطبيعة بوس��مها «كائناً حياً» ،وأدلها
ما عبر عنه ديدرو في كتاب��ه «أفكار حول تأويل الطبيعة» بقوله :ما من
أرسومة أو أخطوطة نضعها لنرتسم الطبيعة إال ومآلها إلى فشل؛ وذلك
أبدا سيالة بدالة ال تستقر على حال وال تستوعبها
ألن شأن الطبيعة أنها ً
خطاطة أو تأويها أرسومة.
وقد ترت��ب عن ه��ذا التخالف ف��ي تص��ور «الطبيع��ة» تباين في
تقييمها؛ أي إسناد قيم إليها؛ إذ عزى بعض فالسفة التنوير إلى الطبيعة
من الفضائل أس��ماها :فهي منب��ع النور ،وضمان العق��ل ،وهي الحكمة
واالنسجام ،وهي مصدر كل خيرية .ولو أن اإلنسان كان يقبل أن يصغي
أبدا وال فسد؛ ألن حسبه أن يطيع
إلى نداء الطبيعة في ذاته لما انخدع ً
فحسب اإلنسان إذن أن يصير الخلق
هو قانونها المحسن الخير الطيبْ .
في نفس��ه طبيعياً ،والدين طبيعياً ،والسياسة طبيعية...أما من عزا إليها
ما ضاد هذه القيم فما كانوا األكثرية؛ بل األقلية شكلوا.
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وقد ترتب عن اس��ترداد الطبيعة إلى حضرة الفكر أن ت َّم «تطبيع»
أنظار الفلسفة إلى كل ش��يء؛ إذ صار الحديث عن «الفلسفة الطبيعية»
و«األخالق الطبيعية» و«السياسة الطبيعية» ،والمقدمة إلى ذلك هي ما
يلي :إنما اإلنسان ابن الطبيعة ،وال وجود له إال فيها وبها ،وال هرب له
منها إال إليها ،ومهما هو حاول الهروب منها فإنه مقيد بها ،وذلك بفعل
حواسه (نظرية المعرفة) ،وبفعل «طبيعته» (نظرية األخالق) .وكأن لسان
حال الطبيعة إذ يخاطب اإلنسان يقول« :ما أشد إيمانك بالشعوذة أيهذا
اإلنس��ان! وما أعقم جهدك! أ َ َو تبح��ث عن رضاك خارج ح��دود الكون
الذي وضعتك فيه يدي...تجرأ ْ على التحرر من قيود هذه الديانة عدوتي
وتخ َّل عن هؤالء اآللهة المغتصبين
الرائعة التي تتجاهل حقوقي علي��كَ ،
لس��لطتي كي تعود تحت إمرتي من جديدُ ...ع ْد إذن أيها الطفل العاق،
عد إلى الطبيعة! إن من ش��أنها أن تضمن لك السلوان ،وأن تذهب عن
روعك المخاوف التي تؤرقك والعذابات التي تثقل كاهلك.1»...
المعرفة الطبيعية :بنى أغلب فالس��فة األنوار أنظارهم الفلس��فية
على أساس من «نظرية المعرفة» المس��تندة إلى علم الطبيعة؛ إذ صار
ال فلس��فة عندهم ـ على التدقيق ـ إال الفلس��فة التي تنطلق من نظرية
المعرف��ة ،وال معرف��ة إال المعرف��ة التي تس��تند إلى الح��س ،وال علم
بالحس إال العلم الطبيعي في صيغته النفس��ية .ولهذا صارت الفلس��فة
ضرباً من «علم النفس التجريبي»؛ بل ص��ارت هي لدى المتطرفين من
األنواريين ـ وال سيما منهم الفرنسيون ـ ضرباً من «الفيزيولوجيا» .ولقد
آمن أتباع لوك وهيوم من الفرنس��يين ـ بمن فيه��م كوندياك وهلفتيوس
والمتري ـ بهذه الفكرة حد الهوس .وكان المتري قد اعتاد على أن يجلي
قائال« :هؤالء هم فالس��فتي»! وأخذ كوندياك على
عن حواس��ه الخمس
ً
 1ـ
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تعقيدا،
عاتقه إعادة بن��اء كل تجربة إنس��انية (بما فيها أكثر األف��كار
ً
والتي يس��ميها التس��مية الفيزيائية «حركات النفس» ،وأكثر التخيالت
تشابكا ،وأكثر التأمالت دقة) ابتداءً من األفكار البسيطة؛ أي من بسيط
اإلحساس��ات القابلة للتصنيف والمتول��دة عن إحدى حواس��نا العادية،
والتي يمك��ن تعيين مكان كل منها ف��ي موقعه الصحيح ف��ي أثناء تيار
اإلحساس��ات .فكل مش��اهير ذاك العصر الذين اجتازت كتاباتهم حدود
فرنس��ا لتصل إلى القراء في س��ائر أنحاء أوروبا ـ وعلى رأسهم ڤولتير
وديدرو وهولباخ وغيرهم ـ اتفقوا ـ بصرف النظر عن خالفاتهم األخرى ـ
على األهمي��ة العظمى لهذا المذهب الحس��ي الذي يس��تند إلى منطق
تحليل كل ش��يء حتى أصغر مركباته الذرية غي��ر القابلة إلى الرد إلى
أبسط منها ،س��واء أكانت مادية أم نفسية .بهذا صارت مهمة الفيلسوف
متأثرا
ـ بالدرجة األولى ـ النظر في أمر المعرفة ،وقد صوره المتري ـ
ً
ال شك بعلم الميكانيكا ـ على شاكلة «المهندس» الذي يستطيع «تفكيك
متخذا هذه
الجهاز» الذي نسميه «العقل البشري» ،كما وصفه ڤولتير ـ
ً
المرة من الطب نموذجه الملهم ـ بأنه «عالم التش��ريح» الذي يستطيع
يش ِّرح الجسم.
تفسير العقل كما لو كان هو َ
الخل���ق الطبيعي :س��جل فك��ر التنوير ع��ودة جديدة إل��ى مفهوم
«الطبيعة اإلنسانية» ،وقد عنى ذلك ـ ضمن ما عناه ـ االعتراف بنوازع
اإلنس��ان وميوالت��ه وحاجاته ،وذل��ك بوصفها متقدمة عل��ى كل األوامر
والنواه��ي الخلقية والديني��ة .وما من أخ�لاق أو ديانة ال تس��تند إلى
الطبيعة وال تقر بنوازع الس��لوك البش��ري الطبيعية الحسية إال وليست
على شيء .كال ،ما كان من شأنها أن تغير واقعة ثابتة في حياة اإلنسان:
الجانب الحس��ي منه .وما من أخالق أعلنت عداءه��ا للطبيعة إال وكان
مآلها إلى فش��ل .إنما اإلنس��ان ـ في األصل ـ طبيعة .فهو كائن مادي،
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ومن ثمة يسعى إلى حفظ ذاته .تلك ش��رعية أن يحب المرء ذاته ،وما
حث عليه الدي��ن واألخالق .قالت
عاد ذاك عيباً ،بالضد مم��ا كان قد َّ
مدام ديبينييه في رس��التها إل��ى األب جالياني بتاريخ  29س��پتمبر من
سنة « :1769إن القانون األول [الذي يحكم الوجود البشري] هو ضرورة
عناية المرء بذاته ،أليس كذلك؟» .إال أن هذا ال يفيد أنانية منفلتة من
وفضال عن هذا ،فإن
عقاله��ا؛ وإنما األمر كله يتم تحت رعاية العق��ل.
ً
اإلنس��ان كائن روحي ،ومن هن��اك يتوق إلى تحقيق س��عادته .وقد أورد
ديدرو الح��وار التالي بين الحكيم ومري��ده« :الحكيم :ما هي في رأيك
واجبات اإلنسان؟
التلميذ« :ه��ي أن يس��عد ذات��ه»؛ لكن
كانت الطبيعة
وقوانينها غارقة
ال حفظ للذات وال سعادة بما يخالف الطبيعة
في الظالم
والعقل .وقد كتب ديدرو مؤسساً لهذه األخالق
قال االله :ليكن نيوتن،
الطبيعي��ة« :أتريد أن تع��رف التاريخ الموجز
وا�ستنار كل �شيء
لبؤس��نا؟ إن كن��ت تري��د ذلك فهاك��ه :كان
يوجد إنس��ان طبيعي ،فأ ُدخل في هذا اإلنسان
إنسان صناعي ،ونشبت في ذلك الكهف حرب
مس��تمرة دامت حياة البش��رية جمعاء .فحيناً يكون اإلنسان الطبيعي هو
األقوى ،وحيناً ُيسقطه اإلنسان األخالقي والصناعي على األرض ويهزمه.
وف��ي كلت��ا الحالتين يكون الممس��وخ التع��س متجاذباً كأنه بين ِش��قَّي
ممددا على عجلة التعذيب ،شقياً بال انقطاع».
الكُلاَّ بة ،متألماً
ً
والح��ق أنه لو نحن اتبعنا الطبيعة في إرادته��ا الجلية لوجدنا أنها
خيّرة ،وأنها تميل إلى إسعاد اإلنسان .لقد اعتقد علماء الالهوت وعلماء
شريرا،
األخالق المثاليون ـ عن وهم بال شك ـ أن اإلنس��ان ينشأ رَ ْذ ًال
ً
أو أنه أث��ر من آثار قصة الخطيئة والس��قوط .ومن هنا نش��أت أخالق
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تش��اؤمية تقسو على اإلنس��ان القس��وة كلها .وهي أخالق تدين الغرائز
واألهواء على أنها منبع الرذيلة والشر .والحال أن األهواء واقعة طبيعية،
وإذن يكون من الخطأ إرادة محوها من اإلنس��ان ،ومن االس��تحالة فعل
ذلك؛ ألنن��ا باألهواء نحي��ا ،كما أن الرغب��ات الزمة لحياة أجس��امنا.
أ َ َفهَ ْل ننكر أجس��امنا؟ واألمر أش��به ما يكون بالمالحة البحرية :كما أن
الربابنة يخشون سكون البحر المريب ويتمنون الريح التي تدفع سفنهم،
ولو كانت هذه الرياح تجلب العواص��ف أحياناً ،فكذلك هي األهواء من
شأنها أن تحركنا ،ومن الطبيعي أن نخشى أن تغرقنا إذا ما نحن بالغنا
فيها .ومع ذلك ،فإننا ال نستطيع بسواها أن نبحر .وما دام أن من شأن
األخالق أن توجه األهواء ،فستكون بمثابة البوصلة والخريطة التي تسمح
لإلنسان بأن يتبع الس��بيل الذي تعينه الطبيعة له نحو السعادة .وأكثر
من هذا ،إن اللذة نفس��ها ينبغي أن يعاد لها االعتبار؛ وذلك ألنها نعمة
منحها الخالق األسمى لمخلوقاته .وفي الوقت الذي كان فيه الفيلسوف
التقليدي يخشى التصريح بميله إلى تحصيل المتع ،فإنه ما خشي ڤولتير
من الجراءة على أن يصرح« :ما أحسبني إال فيلسوفا ،في االشتهاء راغباً
ولالستلذاذ طالباً».
الدين الطبيعي :ارتأى فالسفة األنوار أنه ليس لنا أن نتقبل الدين
ونخضع له ب�لا إعمال عقل؛ وإنم��ا على الدين أن ينبع م��ن اهتمامات
اإلنسان ،فليس على اإلنس��ان أن يهيمن الدين عليه كما لو كان هو قوة
خارجية ضاغطة ،وإنما علي��ه أن يقبل على الدين بمحض إرادته ورغبته
وبما يوافق حريته الداخلية وضميره .كال ،ما كان الدين وهباً من اهلل؛
إنما الدين كسب من اإلنسان .ولهذا سعى فالسفة األنوار إلى أن يصير
الدين طبيعي��اً .وهو يصير كذلك؛ ألنه حينئذ ال يكون س��وى انبثاق من
الطبيعة ،وينبع آنَها من الغريزة التي وضعتها الطبيعة فينا لكي تس��مح
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لنا بأن نميز الصالح من الطالح والخير من الشر ،وأيضاً ألنه بد ًال من
أن يجعلنا الدين الصنعي الوضعي ُنع ّد حياتنا الفانية كما لو كانت هي
محنة ،نجعل من الدين تابعاً للطبيعة التي تريد سعادتنا من غير محنة.
ومبادئ الدين الطبيعي هذا مبادئ عقلية ش��ديدة البساطة تقضي
ـ أول ما تقض��ي ـ اإلقرار المعقول بوجود إله خال��ق لهذا الكون .وفي
هذا يقول ڤولتي��ر« :كنت أتأم��ل في ه��ذه الليلة ،وكنت منغمس��اً في
مش��اهدة الطبيعة ،وكنت أعجب بعظم وس��ير وعالئق هذه الكرات غير
المتناهي��ة التي ال تعرف الغوغاء كيف تعجب به��ا ،وكنت أعجب أيضاً
بالعقل الذي يرأس تلك المحركات الواسعة ،وكنت أقول لنفسي :ينبغي
أن يك��ون المرء أعم��ى لكي ال يبهره ه��ذا المنظر ،وينبغ��ي أن يكون
غبيا لكي ال يقر ب ُِمنش��ئها ،وينبغ��ي أن يكون مجنوناً لك��ي ال يعبده».
غي��ر أنه ما كان هذا اإلل��ه باإلله الذي يضايق مدينة البش��ر؛ إذ لن
ُيحدث فيها االضطراب بس��بب من غضبه ،وال التكدير بسبب من تمليه
بعبودية البش��ر .إنه الموجود األس��مى ،والحال أننا إذا ما نحن محونا
كل م��ا أضيف إلى ه��ذا االعتقاد الطبيع��ي مما يبدو لن��ا خرافياً من
آراء الكنيس��ة القديمة والجديدة ،فإن ما س��يبقى إنم��ا هو صورة إله
خالص ،بعيد كل البعد متوار كل التواري ،ال تهمه ش��ؤون البش��ر .ما
فائدة األسرار؟ والطقوس؟ والكنائس؟ والمعابد؟ إن جزيرة العقل هذه
ستكون أكثر بهاء بال قباب وبال أبراج للنواقيس .دين بال سر :ذاك هو
الدين الطبيعي .فما الغاي��ة من بقاء رجال الدين إذن؟ قصارى القول:
إن إقرار الم��رء بموجود واحد ه��و اهلل ،وتوجيهه قلب��ه من وقت آلخر
نحوه ،وكفه ع��ن األفعال التي تخل بالش��رف في محيط��ه الذي يحيا
فيه ،وتأديته بعض الواجب��ات الخلقية اتجاه المجتمع ،هو األمر الديني
الطبيعي الوحيد ،وما عداه ـ من طقوس ومناس��ك وعبادات ـ إنما هي
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أم��ور عرضية طرأت عل��ى الدين الطبيعي ،وليس��ت هي م��ن جوهره،
فأفسدته وشوهت معالمه :فضلة كانت هي ال عمدة.
 2ــ مو�ضوعة «الإن�سان»

وما موضع اإلنس��ان من كل هذا؟ يقول ديدرو مجيب��اً«:إذا ما أقصي
اإلنس��ان أو الكائن المفك��ر المتأمل من على ظهر البس��يطة ،فإن منظر
الطبيعة المؤثر الس��امي لن يصير إال محزناً وأبكم .فيصمت آنَها الكون
ويستولي عليه الس��كوت والضجر ،وما من ش��يء إال ويستحيل إلى عزلة
شاملة ،فتصير إثرها الظواهر هملى نسية منسية؛ ذلك أن وجود اإلنسان
هو الذي يجعل هذه الكائنات ذات أهمي��ة .فلماذا ال نجعله المركز الذي
تتركز عليه ش��تى النواحي...إن اإلنس��ان هو الكلمة الوحي��دة التي علينا
1
عرف ديدرو اإلنس��ان تعريفاً إيجابي��اً في «دائرة
أن نبدأ منه��ا»  .ولقد ّ
المعارف» فكتب يقول« :اإلنس��ان اس��م مذكر ،وهو كائن حس��اس متأمل
مفكر ،يمش��ي بحري��ة على س��طح األرض ،ويب��دو أنه عل��ى رأس جميع
الحيوانات األخر التي يس��ود عليها ،وهو الذي شأنه أن يحيا في جماعة،
والذي اخترع العلوم والفنون ،والذي لديه مفهوم عن الخير والشر خاص
به ،والذي اتخذ لذاته السيادة ،واصطنع لنفسه قوانين ،وهلم جرا.»...
والعجب كل العج��ب أن هذا التركيز على اإلنس��ان أتى في حقبة من
الزمن ش��هدت عل��ى زوال نظام بطليم��وس الفلكي ال��ذي كان يجعل من
اإلنسان من يس��كن مركز الكون وذلك ما دام هو يسكن في األرض! وإذ
اكتشف اإلنس��ان أنه ما عاد يسكن في مركز الكون وإنما في كوكب ضئيل
إذا م��ا هو قورن بغيره ،صار م��ن المتعذر أنها تبري��ر أهميته في الكون،
 1ـ ذك��ره بيوري في كتابه :فك���رة التقدم .ترجمة أحم��د حمدي محم��ود .المجلس األعلى
للثقافة .القاهرة  .1982ص.143 .
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وحل ،كما تصوره
وانحلت مكانته التي غدت مساوية لحشرة على كوم من ّ
ڤولتير في كتابه «ميكروميجاس»! غير أن إنس��ان األن��وار ـ وقد علم هذا
األمر ـ لم يأبه له .أَال َ ما أوس��ع حيلته! قاتله اهلل ما أش��ده َم ِخيلة! فبعد
أن أ ُخرج من بيته ـ أي من مركز الكون ـ اكتش��ف طريقة جديدة الستعادة
أهمية ذاته؛ فكان أن فس��ر هو مكانته الجديدة المتواضعة على أنها تحرر
من عبء كوني ،ولما اكتش��ف نفس��ه يحي��ا في جزيرة تافه��ة تطفو على
س��طح الفضاء الهائل؛ انتهى إلى االعتقاد بأنه سيد مصيره ،فبوسعه اآلن
الخالص م��ن المكون��ات العتيقة لعقله ش��أن التعلل بالغائي��ة وبالخطيئة
األزلية وغيرها ،وذلك بعد أن غدا
قادرا على شق طريقه بنفسه ولوحده.1
ً
هذا هو اإلنس��ان الذي احتفت به فلس��فة األنوار ،وه��و الذي كتب
عنه ليسنج س��نة  1753في معرض تعليقه على كتاب ڤولتير «المقال في
العوائد» يقول« :إن أس��مى ما يهتم به اإلنسان هو اإلنسان نفسه» ،كما
ذكره هردر فقال :اإلنسان هو ما ليس كل حيوان بإمكانه أن يكون؛ أعني
أنه «ابن اآللهة» و«ملك األرض» .وإن لمن منائحه الكبرى التي بفضلها
َب َّز الحيوان وفاقه منحتان جليلتان ال ثمن لهما« :العقل» و«الحرية» .فما
تحررا» .ومن
الحيوان إال «عبد ُمنْ َح ٍن» ،أما اإلنسان فإنه «أول الخليقة
ً
هو إنس��ان األنوار؟ هو ذاك اإلنس��ان الذي تخلى ـ ب�لا تحفظ يذكر ـ
عن كل مدد غيبي ،وهو الذي ش��ق طريقه بنفسه وبقدراته الذاتية نحو
اكتش��اف الحقيقة ،وه��و الذي آمن في قرارة نفس��ه أنه ما كان ش��أن
الحقيقة أن توهب إليه َو ْهباً ،وإنما الشأن فيها أن تنتزع االنتزاع ،وذلك
بالتعويل على قوى اإلنسان وقواها وحدها.2
 1ـ بيوري :فكرة التقدم .ص.144 .
 2ـ Ernst Cassirer, op. cit., p. 154.
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 3ــ مو�ضوعة «العقل»

يتحدد اإلنس��ان في األن��وار ـ أول ما يتح��دد ـ بالعقل ،ولعل عصر
األنوار هو العصر الذي فاخر بكونه «عصر العقل» ،والذي دعا فالسفته
الدعاوى المتكررة إلى «العودة إلى العقل» ،و«االئتمار بالعقل» ،و«إعمال
العقل» ،و«االحت��كام إلى العقل» ...وذلك بحيث ناضلت فلس��فة األنوار
تلك في كل المجاالت ضد سلط العادة والتقليد والسلطة .فعصر األنوار
هو العصر الذي تم فيه اكتشاف استقالل العقل وفرضه في كافة مناحي
الحي��اة ،وذلك بعد أن هو ظل لعه��ود طوال ُينظر إلي��ه بوصفه «خادم
الوحي» و«عبد الاله��وت» ،بل وكما قال مارتن لوثر «بغي الش��يطان».
تس��مى هو باسمه،
وما زال عصر األنوار ُيعنى بأمر العقل ويمدحه حتى
ّ
فقي��ل له« :عصر العقل» .لقد ش��كَّل العقل لمختل��ف اهتمامات مفكري
ذاك العصر «الملتقى» و«المجمع» و«الناظم» لشتيت أفكارهم المتنوعة،
تعبيرا ،وأفصح عن مجهوداته كلها،
بل إنه «عبّر ع��ن كل رغبات العصر
ً
وأبان عما رامه وما حققه» .1وقد مثل ڤولتير اإلنس��ان إذ ال ُيعمل عقله
قائال :إنه لمن حسن
باألعمى إذ يراد به أن يحكم على األلوان ،وأضاف
ً
عناية الطبيع��ة بنا أنها زودتنا بالعقل (بوصف��ه المقدرة على التحليل)،
العكّازَة للضرير ،يس��اعده على فه��م العالم المحيط
الذي ه��و بمثابة ُ
به .2وعقب عل��ى هذا في مكان آخر :صرنا نحيا ف��ي عصر صار العقل
في��ه يقتحم كل مجاالت الحياة ويتقدمها :في قص��ور الكبار وفي متاجر
البورجوازيين وصغار التجار .وال مجال إليقاف هذا التقدم؛ إذ من شأن
وتؤتي أكلها؛ ذلك أنه من نواميس عالم الفكر أن
ثمار العقل أن تنضج ُ
وتوَل ََّد.
من شأن العقل أال يوجد وأال يحفظ إال إذا ما هو َت َخلَّق كل يوم َ
1ـ
2ـ
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هذا وق��د قام��ت حرك��ة األنوار على أس��اس م��ن فك��رة تصحيح
واستبدالها بحقائق .رمز إلى العمل األول كتاب بايل «القاموس التاريخي
والنقدي» .ورمز إل��ى الثاني كتاب «دائرة المعارف» .ولقد أعمل مفكرو
األنوار النظر في «العقل» وأعادوا وراجعوا ،فاستقرت بهم أنظارهم ـ في
ٍ
سمات:
األغلب ـ على أن للعقل البشري
ومن س��مات العقل األولى :أنه «كوني»؛ أي أنه واحد ومتماثل لدى
جميع بني البش��ر ،لدى كل إنسان مفكر ،ولدى كل أمة أنى كانت ،وفي
كل حقبة زمنية أين تجلت ،وفي كل ثقافة مهما كانت أصولها وفصولها،
واحدا راسخاً
بال مدافعة وال اس��تثناء .فكنه العقل يكمن في كونه ثابتاً
ً
خالدا متعالياً عن الزمان والمكان واألحوال .أما االختالف المستفاد من
ً
مشاهدة أحوال األمم فعائد إلى تفاوت استخدام هذه المادة الخام ،كل
بحسب ظروفه.
ومن س��مات العقل الثانية :أنه «كاف» بذات��ه ال يحتاج إلى تكملة
أو هداية من غيره؛ إذ من ش��أن العقل أن يكتفي بنفسه ،ومن شأن من
ويعمله بال تس��رع أال ينخدع البتة ،وما كان هو بحاجة إلى سلطة
يملكه ُ
فوقه؛ بل إن السلطة ربة الخطأ والشبهة ،وكذا التقاليد والقدماء ...وما
من خطأ إال وهو إرث من التصديق في عمى ،وعدم إعمال التجريب...
ثالثاً :إن س��متي «الكونية» و«الكفاي��ة» ال تفي��دان أن العقل هبة
نهائية لإلنس��ان ُولدت كاملة مكتملة؛ إنما هو «كس��ب» أكثر منه وهب،
فهو مكس��وب ال موهوب .ولئن كان فالس��فة القرن السابع عشر (نخص
عدوا العقل
بالذكر هاهنا ديكارت واس��بينوزا ومالبرنش واليبنتز) ق��د ّ
«خزان األفكار الفطرية» التي يلهمها اهلل اإلنس��ان ،فإن فالسفة القرن
الذي يلي��ه أدركوا العقل بمعنى أش��د تبايناً وأكثر تواضع��اً؛ إذ ما عاد
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العقل جماع أفكار فطرية متقدمة عن كل تجربة ،شأنه أن يعبّر عن كنه
األشياء المطلق ،وإنما صار العقل يعرف بوصفه استكساباً أكثر مما هو
استوهاب .ما عاد هو ـ بحس��ب استعارة كاسيرر ـ الخزينة العامة؛ حيث
كنزا تنتظ��ر المنقب عنها ،وإنما ص��ار هو قوة ،أصيلة
كنزت الحقيقة ً
وأولي��ة ،ال تقدم لنا الحقائق جاهزة؛ وإنما تس��تحثنا على استكش��افها
واالس��تئمان عليها .وما عاد العقل «مضموناً» أو «محتوى» من المعارف
والمب��ادئ والحقائق؛ وإنما غدا هو «طاقة» لق��وة ال يمكن أن تدرك إال
في أفعالها وآثارها.
رابعاً :ص��ارت وظيفة العقل تتمث��ل في جهدين أساس��يين« :الحل»
و«العقد» ،فه��و «يحل» ـ أو قل« :يحلل» ـ الوقائ��ع والمعطيات واألفكار
والتقاليد ـ أكان��ت علمية أم دينية ـ من «تراكيب» إلى «بس��ائط» ـ ال
يعرف الس��كينة وال الطمأنينة وال الراحة وال يهدأ ل��ه بال إال بتفكيك
«الحقائق الجاهزة» ،ف��إذا به إذ «حل» «يعق��د»؛ أي يعيد بناء ما حله
نشأة جديدة صارمة دقيقة منطقية .هذا هو ما كان يميز العقل األنواري:
كال ،ما كان العق��ل «كائنا»؛ وإنما هو «فاعل» ،إنم��ا العقل «الفعل» ال
«الكينونة» ،فهو نشاط ال كيان.
خامس���اً :ما عادت مهمة العق��ل مقصورة على المه��ام التي توالها
في العص��ور المتقدمة؛ أي إعمال الفكر في مج��ال المعرفة ـ «الحقيقة
الطبيعية» (الفيزيائية) و«الحقيقة النفس��ية» (الس��يكولوجية) ـ وإنما ـ
وهذا جديد العق��ل األنواري الذي ال يكاد يس��بقه إليه أحد ـ صار إلى
إعم��ال النظر في مج��ال «الحقيق��ة االجتماعية»؛ أي التفكر في ش��أن
«الدولة» و«المجتمع» ،وذلك بالس��عي إلى «تفكيك» كيانهما ـ نظرياً ـ
وإعادة بنائ��ه البناء المس��تأنف الجديد .إذ هدفت هذه الفلس��فة إلى
تحويل دولة القس��ر إلى دولة العقل ،وتحويل المجتمع الذي كان نتيجة
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للض��رورة العمياء إل��ى المجتمع الذي ه��و نتاج الحري��ة؛ أي بالجملة
الواحدة ،تأسيس عالم اإلرادة [العاقلة] ،ودولة اإلرادة [العامة] ،ومجتمع
اإلرادة [الحرة] .فمن ش��أن اإلنس��ان أنه ال يولد في «فراغ» وإنما يولد
في «مجتمع» و«دولة» .وهذا واقع ما كان هو مس��ؤو ًال عنه ،فما ش��يده
ه��و وال أقام��ه وال نظمه وال نضّ��ده؛ وإنما وج��ده هك��ذا متقدماً على
وجوده ،فاصطدم به أس��وأ اصطدام يكون؛ وذلك ألن��ه صار كل ما هو
مطلوب من اإلنس��ان أن يمتثل لهذه المنظومة امتثا ًال؛ َب ْي َد أن لالستكانة
حدودا تق��ف عندها؛ فالواج��ب أن يعمل العاق��ل عقله في فهم
لألمور
ً
ه��ذا األخطبوط الذي يحكمه .ه��ا هو ذا ُيخضع المجتم��ع إلى محكمة
العقل ،يسائله حول مشروعيته وحقيقته وصالحيته .ها هو ذا منهج الحل
يب��دأ في العمل :م��ا الدولة ـ بوصفه��ا إرادة عام��ة ـ إال جماع إرادات
فردية :إرادتي وإرادتك .وما كانت الدولة وال المجتمع «معطيين»؛ وإنما
لزم البحث عن أصولهما المنش��ئية؛ إنما هما جس��م تسري عليه جميع
أدوات تحليل الجس��م الطبيعي ،ومن ثمة لزم أن يخضع لمبضع العقل
وأن يأتم��ر بإمرته .ههنا فرص��ة أيضا إلعمال منهجي��ة «الحل والعقد»
من جديد ،وهكذا يفكك كوندياك ومونتس��كيو وروسو المجتمع والدولة
ويعيدان بناءهما من جديد :بحس��ب كوندياك ،شأن المجتمع أنه «جسم
صناع��ي» ،مؤلف م��ن «أجزاء» متآث��رة بحيث يؤثر بعضه��ا في بعضها
اآلخر ،قائم على التوازن .وفي رأي مونتسكيو إنما المجتمع «جملة قوى»
وال وازن بينها إال بالتَّ َح��اد ـ كل قوة َت ُح ُّد األخرى (القوة القضائية تحد
مثال) ـ وفي نظر روس��و «تنحل» الدولة ـ بوصفها إرادة
القوة التنفيذية ً
عامة ـ إلى إرادات فردية ،وكأنها جماع عملية حسابية بسيطة...
ولهذا العقل األنواري مضادات ،وأه��م مضاداته ما اعتاد هو على
توس��يمه بوس��م «الجهالة» ،وقد ع َّبر عن ه��ذه الفك��رة پييترو ڤيري
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 Pietro Veriخير تعبي��ر في مقال له بإحدى المجالت اإليطالية س��نة
 1764س��ماه «معبد الجهالة» ،وجاء فيه على وجه التخصيص :تقطن
قصرا متهدماً هندس��ته قوطي��ة ،وعلى بابه األكب��ر نُ ِحت فم
الجهالة
ً
ضخ��م يتثاءب ،وقد مأل ذلك المبنى الواس��ع جمهور م��ن المترددين
والثرثارين واألغبياء ليس لهم علم بما تعنيه الجهالة وال هم يعرفون
أين يقيم��ون ،وكانت الحوائط مغطاة برس��وم مفزع��ة ترمز إلى نتاج
عصور من سيادة الجهالة الجهالء كالغرائق والحروب المدنية والموت
واإلقحال .وفوق منصة عالية وقف��ت امرأة عجوز عجفاء ،وطفقت تردد
في كل لحظة ،وبلهجة متعاظمة ،قولها«:أيها الش��باب ،أيها الش��باب،
إلي ،ال َت ِكلوا أموركم إلى أنفس��كم؛ ألن ما تشعرون به ليس
اس��تمعوا َّ
س��وى أوهام ،ولتكن عندكم ثقة في القدماء ،وآمنوا بأن كل ما فعلوه
أمرا حس��ناً» .وفي الوقت ذاته يهجم ش��يخ ه��رم ويصرخ قائال:
كان ً
« أيها الش��باب ،أيها الش��باب ،إن العقل خراف��ة ،وإذا كنتم تريدون
أن تس��تبينوا الحق م��ن الباطل فاتبع��وا آراء الجموع ،أيها الش��باب،
إن العقل خرافة» .هذا ما تمردت األنوار ض��ده .وللخريف دوماً نفس
الربيع ليهزمه.
 4ــ مو�ضوعة «الحرية»

يتحدد اإلنس��ان في فكر األنوار ـ ثاني ما يتحدد ـ بوصفه «حرية».
مفتونة هي فلس��فة األنوار بفكرة «الحرية» حد االنتشاء ،وذلك حتى أن
ديدرو أنشأ في رس��الة إلى األميرة داشوف ( 3أبريل  )1771يقول« :إن
لكل عصر روحه التي تميزه ،والبادي أن روح عصرنا هي روح الحرية»،
والظاهر أنه ما وجد عصر كثر فيه القول بالحرية والتغني بها ،ومالحظة
غيابها بالفع��ل وتمني حضوره��ا كل التمني ،قدر عص��ر األنوار؛ بل إن
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يوطوبيا الحرية صارت هي القاسم المشترك بين فالسفة ذلك العصر.
هذا ولقد وضع هؤالء الفالس��فة مرقاة للحرية :أعظم الحريات منزلة:
حرا
حري��ة الفكر أو الضمير أو االعتقاد ،ومبناها عل��ى أن يكون المرء ً
وحرا في
في أن يفكر تبعاً لعقله ،وأن يعبّر عن فكره بالكالم والكتابة،
ً
أن يختار ديانته تبعاً لضميره ،سواء أكانت الكاثوليكية أم البروتستانتية
أم البوذية أم اإلس�لام إذا أراد ذلك .تليها تراتبية حرية المرء في أن
مستقال في حركاته ،فيمكث في بلده أو يجتاز حدودها دونما عائق
يكون
ً
أو مانع أو حاظر ،ثم أن تك��ون ثمة حرية المالحة والتجارة والصناعة.
والحال أن هذه الضروب من الحرية المرجوة
لي�س لأي �إن�سان
تأسست وانتظمت في صورة واحدة ،هي صورة
ال�سلطة في �أن يفر�ض
«الدولة الحرة» .على أن مفكري األنوار أقروا
على �إن�سان �آخر ما
يجب عليه �أن ي�ؤمن
بأن واق��ع بلدانهم ـ حيث يس��ود «االس��تبداد
به �أو �أن يفعله لأجل
المستنير» («المس��تبد المتنور») ـ أفضل من
نجاة روحه هو
واقع بلدان الش��رق حيث أفاضوا الحديث عما
أسموه «االستبداد الشرقي» ،والذي يتحول فيه
الرعايا إلى عبيد للمستبد بأسوأ عبودية تكون .ولقد كان مفكرو األنوار
يستطيعون أن يقولوا كل السوء عن االس��تبداد اآلسيوي دون أن يعرضوا
أنفس��هم ألي خطر ـ رقابة ،منع ،س��جن ،نفي ـ فلم يكون��وا يرون في
مجدا ،ولم يكونوا يجدون
هذا االس��تبداد المنبوذ ش��رفاً وال عظمة وال
ً
لتفس��يره من س��بب ،اللّهم إال الخوف الذي رس��خ في أذهان الرعايا،
فاس��تكانوا إليه واس��تناموا له .ولعل صورة «االس��تبداد الشرقي» هذه
إحدى تركات فلسفة األنوار التي ورثها الفكر السياسي الالحق.
وما فتئ مفكرو األنوار يس��وقون الحجج تعق��ب الحجج على «حرية
اإلنسان» ،حتى أنش��ؤوا هم ما يمكن تس��ميته «الهوت الحرية» ،قالوا:
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إننا أحرار؛ ألن اإلله قد ترك لن��ا االختيار بين الطريقين الذين ينتهي
أحدهما إل��ى النجاة واآلخ��ر إلى الهلك��ة .وإننا أح��رار؛ ألن الموجود
األس��مى ال يمكن أن يك��ون قد صنع من��ا دمى يجتذب خيوطه��ا .وإننا
أحرار؛ إذ أننا ل��و لم نكن كذلك لما كانت هن��اك أية حكومة ممكنة،
ولصارت اآلراء والتعليمات واألوامر والعقوبات والمثوبات غير مفيدة ،بل
لكانت موازية لوعظ س��نديانة إلقناعها أن تس��تحيل برتقالة ،وذاك ال
يمكن ولن يمكن .وما دامت التجربة تثب��ت لنا أنه من الممكن إصالح
الناس ،فلنس��تنتج أننا لس��نا آالت إنما نح��ن أحرار .حق��ا إن أفكارنا
مح��دودة بأحاسيس��نا ،ولكن أفعالنا ليس��ت مح��دودة .وإذن «الحرية»
ُتع َّرف بأنه��ا المقدرة على الفع��ل أو عدم الفعل تبع��ا للتوجيهات التي
تش��ير بها علينا أفكارنا .وإننا أحرار ،ولو لم نكن كذلك لمر كل شيء
أحرارا؛ فلنعتقد إذن أننا أحرار.
كما لو كنا
ً
والح��ال أن العدي��د من مفك��ري األن��وار وجدوا أن اإلنس��ان حر
بالطبيعة؛ قال دي��درو« :إن ابن الطبيعة [= اإلنس��ان] يمقت العبودية،
لدودا لكل س��لطة ،وإن اإلجبار ليهينه ،وإن الحرية
عدو ًا
ً
ولما هو كان ّ
له��ي أمنيت��ه ،وإن صيحت��ه له��ي الحرية .وف��ي إغضائه ع��ن روابط
س��ر ًا بإقطاعيته القديم��ة [= حريته]» .وأضاف
المجتمع ،ه��و يطالب ّ
ح��ر ًا ،فهو المخلوق الحر
هردر :إن اإلنس��ان مجعول من أجل أن يكون ّ
بامتياز ،ودليل حريته أنه مالك ميزان التمييز بين الخير والشر والحق
والباطل ،وأن من أوجب واجباته أن يختار بينهما ،ومن شأن الخيرة أن
تكون حجة على الحرية .ولئن هو حق أن هذه الهبة التي وهبها اإلنسان
من بين المخلوقات دون س��واه ـ أعني هبة «الحري��ة» ـ قد يكون فيها
بعض الخطر؛ إذ يمكن لإلنسان ش��يئاً فشيئاً ومع مرور األيام أن يتعلم
أن يحب القيود ـ ومن ثمة قد ينحط إلى درك أسفل من درك الحيوان
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ـ فإنه يحق القول ،مع ذلك :إن اإلنس��ان أوتي المقدرة على أن يختار،
وذلك حتى لئن هو اختار األمر األس��وأَ .ب ْي َد أن وجود صفوة من الناس
دلي�لا ـ وأيما دليل،
اخت��ارت األمر األ َ ْخيَر واألفض��ل واألهدى لَينهض
ً
ونعم الدليل ه��و ـ على حرية اإلنس��ان؛ بل على أنه مجع��ول من أجل
الحرية ومسخر لها.1
على أن بعض فالسفة األنوار تجنبوا النقاشات النظرية حول مسألة
مجردا ـ فمال��وا إلى االعتبار
«الحرية» ـ بما كان يجع��ل منها مفهوماً
ً
مث�لا ،اعتبر أن
العملي ،ال س��يما منه لحرية السياس��ية .هذا ڤولتير،
ً
ليس المقصود بن��اء مفهوم مجرد ع��ن «الحرية»؛ وإنما بي��ان فائدتها
العملية في حياة المجتم��ع ،وذلك باعتبار أن أمر الحرية أمر عملي ،بل
إنه لألمر العملي بامتياز .ومن هنا اقترنت مس��ألة «الحرية» في عصر
األنوار بمسألة «حقوق اإلنسان»؛ إذ ما الذي يعنيه ـ في آخر المطاف ـ
حرا ما لم يفد أن يعلم ما هي حقوق اإلنسان وأن ينعم
أن يكون المرء ً
بها؟ ذلك أن المعرفة بهذه الحقوق ،تعني ـ أو ًال وقبل كل شيء ـ الدفاع
عنها .2وهذا ما نذر ڤولتير حياته له.
 5ــ مو�ضوعة «الت�سامح»

يترت��ب عن القول بمب��دأ «الحرية» القول بمبدأ «التس��امح»؛ ذلك
أن من أهم أش��كال الحرية اإلنسانية حرية االعتقاد ،والحال أن مفكري
كبيرا ،يكفي أن نش��ير ههنا
األنوار وجدوا أمامهم تراث��ا من التعصب
ً
إلى بعض وجوهه :هذا القديس أوغسطين ما أغنى عنه فكره وال حكمته
1ـ
 2ـ

Johann Gottfried Herder: L'homme est organisé pour la liberté, cité in: Qu›est ce que les
 89.ـ lumières? op.cit., p. 87
Voir par ex, Voltaire: Lettres philosophiques (Lettre IX).
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من التعصب ضد س��ائر األديان غير المس��يحية ،مبررا ذلك بأن إلزام
األغيار على الدخول إلى المسيحية من شأنه أن يفيد ـ على األقل ـ في
تعليمه��م! (أو كما برر كالفن إحراق س��رفت في جنيڤ ف��ي  28أكتوبر
س��نة  ،1553الذي اتهم بإنكار التثليت ،عل��ى أن المبتغى منه إنما هو
مس��تندا في تبرير دع��واه هذه إلى العبارة
إرادة إنقاذ روحه المعذبة!)
ً
الواردة في إنجيل لوقا (إصحاح  ،14عبارة « :)23أرغموهم على الدخول
.»Compelle entrare
وقد تبعه ف��ي ذلك القديس توم��ا األكويني الذي مي��ز بين الكفر
يكرهوا على اإليمان؛ ألن
والهرطقة والردة ،فأما الكفار فال ينبغ��ي أن َ
اإليمان ش��أن إرادي ،وأما المرت��دون فيجب قتلهم؛ ألنهم ينش��رون داءً
يهلك الروح! إال أنه لربما خفف من ه��ذه الغلو موقف لوثر الذي قال:
«ينبغي هزم الملحدي��ن بالقلم ال بالنار» .وفي تعليق پيير بايل على قول
اإلنجيل« :أكرهوهم على الدخول» .يؤكد فيلس��وف التس��امح على أنه ال
مش��ددا على أن
أمر أفظع من إرغام الن��اس بالقوة على تغيير دينهم،
ً
عبارة المسيح هذه ال ينبغي أن تحمل على معناها الحرفي ،وإال خالفت
هي مقتضى العق��ل؛ إذ من غير المعقول أن يفرض اإليمان باإلكراه وهو
الذي من شأنه أن يتأتى باإلقناع.
وفضال عن هذا ،فإن اإلنجيل نفسه ما يفتأ يحث على إعمال اللين ال
ً
الشدة ،فليترك إذن كل إنسان لضميره ،حتى إن هو أخطأ أو ضل سواء
السبيل أو ش��ذ عن المحجة .والحال أنه عندما يتعارض العمل اإليماني
والواجب األخالقي ،ويعارض الشاهد الديني الضمير الخلقي ،فإنه من
ألزم الحلول إعطاء األولوية المطلقة للضمير الخلقي .أكثر من هذا ،إن
شاهدا على الدين ،وذلك حتى حينما
من شأن الضمير الخلقي أن يكون
ً
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تتعارض في الدين نفسه الحقيقة والفرية واالجتهاد واالبتداع .والمترتب
عن هذا ضرورة التخلي عن المعنى الحرفي آليات التوراة واإلنجيل كلما
وجدنا فيها ما يدلُّ ـ ظاهرياً ـ على ما يعارض مبادئ األخالق األساسية.
للنص ـ تكمن
ففي هذه المبادئ الخلقية إذن ـ وليس في النقل الحرفي ِّ
أبدا اس��تبعادها
قواعد التأويل التي ال تم��وت وال تبيد ،والتي ال يمكن ً
لصالح معنى حرفي يتم ادعاء أنه مضمون مؤكد وثابت راسخ .قال بايل:
«من األفضل للمرء أن يتخلى عن شاهد النقد والنحو على أن يتخلى عن
ش��اهد العقل» .وإن الخيط الناظم الذي يق��ود كل تأويل للتوراة ليلزم
أن يكون هو ذا« :ما من معنى حرفي يتضمن ضرورة اقتراف جرائم إال
وهو معنى زائف» .وفي مكان آخر أكد بايل أنه« :ال شيء أدعى إلى جعل
العالم مسرحا داميا لالضطراب والمذابح من تقرير هذا المبدأ القائل
ب��أن كل المعتقدين بحقيقة دينه��م يحق لهم أن يبيدوا س��ائر األديان.
إن هذا يؤدي إلى إرجاع الجنس البش��ري إلى نفس الحال التي يتحدث
س��يدا وله الحق في كل
عنها رجال السياس��ة ،والتي كان فيها كل فرد
ً
ش��يء ،وذلك ما دامت لديه القوة لالس��تيالء عليه .إن من الواضح أن
الدي��ن الحق ـ أياً م��ا كان ـ ال يحق له أن يدع��ي أي امتياز يخول له
اس��تعمال العنف مع الديانات األخرى ،وال يحق له أن يدعي أن األفعال
التي يرتكبها هو بريئة لكنها تكون جرائم إذا ارتكبها اآلخرون».
وختم داعية التس��امح بقوله« :عدوان هو أكيد على حقوق الرب أن
يريد اإلنس��ان حمل ضمير غيره على التصديق إكراها» .هذا هو األصل
الذي تأصل عليه النظر الديني األنواري وال سيما منه مبدأ «التسامح».
وفي الس��ياق نفس��ه كتب جون لوك في مذكراته« :ليس ألي إنسان
السلطة في أن يفرض على إنس��ان آخر ما يجب عليه أن يؤمن به أو أن
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يفعله ألجل نجاة روحه هو؛ وذلك ألن هذه المسألة شأن خاص وال يعني
أي إنس��ان آخر .إن اهلل لم يمنح مثل هذه السلطة ألي إنسان ،وال ألي
جماعة ،وال يمكن ألي إنسان أن يعطيها إنساناً آخر فوقه إطالقاً» .1وقد
عمق لوك هذه الفكرة في رس��الته عن التس��امح حيث أكد على األفكار
األساس��ية التالية :إن رعاية نجاة روح أي إنسان أمر موكول إليه وحده
دون س��واه ،وال يجوز أن يعهد بها إلى أي س��لطة أياً كانت وأنى ،إنما
لكل إنسان ـ كائناً من كان ـ الس��لطة العليا المطلقة في الحكم لنفسه
والخيرة ف��ي أمور دينه ،وإن حرية الضمير واالعتق��اد لَ َحقّ طبيعي لكل
إنس��ان بال مدافعة ،وما من رغبة في تدخل رجال الدين في أمور كهذه
إال وتنم عن رغبة في الس��لطة الدنيوية ومؤازرة للطغيان وتوسيل للدين
بما يخالف غاياته النبيلة ،على أنه ال تسامح مع اآلراء التي تتنافى مع
المجتمع اإلنس��اني واألخالق الضرورية للمحافظة على المجتمع ،كما ال
تسامح مع اآلراء الموالية لألجنبي المتآمرة ضد بلدها.
وبع��د ذلك ق��ام ڤولتي��ر ينتق��د التعصب الدين��ي وين��ادي بفكرة
التس��امح ،والذي عنده أن التس��امح هو أقص��ى ما يبلغ��ه العقل ،وأن
المتعصبين ليصورون التس��امح وكأن��ه خطأ قاتل ومطل��ب خطير .وما
التسامح بالمطلب الخاص الذي تنادي به الفلسفة؛ إنما الفلسفة نفسها
تجد كنهها وتبريرها في هذا المبدأ .لقد س��عت الفلس��فة دوماً إلى أن
تمضي عهود الحروب الدينية بال رجعة ،وأن يحيا اليهودي والكاثوليكي
واللوث��ري والكالڤيني وغيرهم حياة أخوة ووئام ،ويس��همون أجمعين في
الصالح الع��ام .ولئن ص��ح أن المتعصبين ال زالوا يحي��ون بيننا ،فإنه
يصح ،من هذه الجهة ذاتها ،أنه بترك العقل يعمل عمله ،فإنه ال محالة
 1ـ ذك��ره عبد الرحمن ب��دوي في ترجمته لرس��الة جون ل��وك في التس��امح .دار الغرب
اإلسالمي .الطبعة األولى .1988ص.47 .
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للش��ر دافع ،ببطء حقاً لكن بكفاية أيضاً .لقد أل��ح فولتير ـ وقد خبر
قضية كاالس ـ عل��ى أن تصبح العقيدة قضية ش��خصية يتحمل فيها كل
شخص مسؤوليته أمام خالقه ،فال ينبغي أن يفكر أي منا في أن يفرض
على غيره تصوره الخاص للعقيدة أو ما ينبغي أن تكون عليه .وقد ش��به
ڤولتير التزمت الديني وما يصاحبه من رقابة على األفكار واألفعال بذلك
القصب الذي أماله الري��ح في الوحل ،فما كان من��ه إال أن أمر قصباً
آخر لواه الريح في وجهة معاكس��ة بقوله :مل يا هذا البئيس إلى حيثما
ملت ،وإال التمست من ذوي الشأن والبأس أن ينزعوك ويحرقوك.1
 6ــ مو�ضوعة «التقدم»

أدخل فكر األن��وار إلى الفك��ر الغربي الحديث النظر في مس��ألة
«التقدم» ،فهذه الفكرة هي «البنت الش��رعية» لذاك العصر ،وما زالت
هذه الفكرة راس��خة حتى قال إرنست كاس��يرر« :ما وجد عصر غامرته
فكرة التقدم الفكري وألهمته وأذكت حماسه بقدر ما هي فعلت ذلك في
عصر األنوار» .2وقد عمد مفكرو األنوار إلى قلب الرؤية «السلفية» إلى
التاريخ؛ هذا المفكر واألديب الفرنسي برناردان دو سان پيير Bernardin
 de saint Pierreنش��ر سنة  1737كتيباً سماه «مش��روع النهوض بطريقة
حكم الدول» ،حدد فيه نظرته إلى االتجاه «التقدمي» في فهم الحضارة،
ووقف بنظره على وجود تعارض بين ما يش��هد علي��ه التاريخ من جهة،
واألس��طورة القديمة عن وج��ود عصر ذهبي عاش في��ه الناس في وئام
من جهة أخ��رى ،أعقبته عصور فضية وبرونزي��ة وحديدية .وبالضد من
ممثال
ذلك ،اعتقد سان پيير أن العصر الحديدي قد جاء ـ في البدء ـ
ً
 1ـ
 2ـ

Voir: Voltaire, L'affaire Callas et le traité sur la tolérance. Paris: Gallimard, 1975.
Ernst Cassirer, La philosophie des lumières, op. cit. p. 41.
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لطفولة المجتمعات البشرية عندما كان الناس يعيشون في فقر ويجهلون
الفنون ،وتبع ذلك العصر البرونزي ،وفي��ه زاد األمان ،وظهرت قوانين
أفضل ،وبدأ اختراع الفنون؛ ثم جاء العصر الفضي ،ولم تتجاوزه أوروبا
بعد ،وال شك أن عقلنا قد بلغ مرحلة التفكير في كيفية إمكان الخالص
من الحرب ،وبذلك اقترب من العصر الذهبي للمس��تقبل .ثم إنه نشر
سنة  1737كتابه «مالحظات عن التقدم المتواصل للعقل الكوني» وذهب
فيه إل��ى أن التقدم أمر حاصل ال يطاله ش��ك أو تعتري��ه مرية؛ إذ ما
من مقارن��ة بين أفضل منجزات اإلنجليز والفرنس��يين ف��ي األخالقيات
والسياس��يات ومثيلتها لدى أفالطون وأرس��طو ،إال ومن شأنها أن تثبت
إحراز الجنس البش��ري تقدماً ملموس��اً ،وإن كان هذا التقدم ربما جاء
أعظم بقدر كبير لوال ح��دوث ثالث معوقات :الحروب والخرافات وغيرة
الحكام الذين صاروا يخش��ون ما س��يتعرضون له من أخطار من جراء
تقدم علم السياسة.
ومع هذه المعوقات ارتفع معدل التقدم بفعل عوامل عددها س��ان پيير
فيما يلي :ما زاد من ثراء بتأثير التوس��ع في التج��ارة البحرية ،على ما
والقراء.
يعنيه الث��راء من زيادة أوقات الف��راغ ،وبالتالي زي��ادة الكُتَّاب
ّ
وما زاد من اإلقبال في دور العلم على دراس��ة الرياضيات والفيزياء ،مما
ساعد على تحرير الفكر من س��طوة تقليد األسالف وسطوتهم .وال ننسى
ما حققه إنشاء األكاديميات العلمية من تيسيرات لنقل الكشوفات الجديدة
وأخيرا،
وتعميمها ،ولقد س��اعد فن الطباعة على نش��ر هذه الكش��وف.
ً
يسرت عادة الكتابة بغير الالتينية تعريف الجميع بهذه اإلنجازات.
بعده ذكر المفكر وعالم االقتصاد تيرغو في مخطوطة كتابه «أحاديث
عن التاري��خ العالمي» وفي محاضرتي��ن الحقتي��ن ( )1750أن التاريخ
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البشري يشهد تقدماً ثابت الخطى ـ رغم ُتؤَ َد ِت ِه ـ للجنس البشري ككتلة
واحدة تجاه كمال أعظم في عصور يتناوب فيها االضطراب والهدوء .وال
تتحرك عناصر هذه الكتلة ـ في جملتها ـ بخطوات متساوية؛ ألن الطبيعة
ال تنعم بال تحيز بل تمنع وتعط��ي وتمنح وتحرم ،وكذلك الظروف لها
خي��ر معين؛ إذ قد تس��اعد هي وقد تمان��ع .مما ينتج عن��ه تفاوت بين
دليال عل��ى أننا ال زلنا في
األمم .إال أن تيرغ��و اعتقد أن في التفاوت
ً
بداية تاريخ العالم ،وأن التفاوت آيل لالختفاء في المستقبل ال محالة.
على أن البادي أن ثمة فيلسوفين ش ّذا عن
هذه القاعدة كل الش��ذوذ؛ عنين��ا بهما داڤيد
هيوم وجون جاك روس��و :األول بالتشكيك في
مفه��وم «التقدم» ،والثان��ي بمحاولته تفنيده.
وهك��ذا كان هي��وم بعي��د التش��كك بحيث ما
افترض هو قط إمكان التوصل إلى أية نظرية
تركيبية عامة للتاريخ ،مهما دقت هي أو جلت،
أو توقع احتمال حدوث قدر ملحوظ من التحس��ن في أحوال البشر فيما
يستقبل من الزمان .وقد ترتب عن هذا أن هيوم وإن هو اعترف بإمكان
التقدم ،فإنه قابل نظرية «التقدم غير المحدود للحضارة» بفتور وريبة.
بل ذهب إل��ى حد القول :إننا غي��ر متيقنين ـ بالرغ��م من كل مظاهر
التق��دم التي أحرزتها بعض الش��عوب ف��ي الحقبة الخي��رة ـ هل تقدم
اإلنس��ان في العصر الحاضر س��ائر في اتجاه نقطة كماله ،أم أنه في
طريقه إلى االنحدار بعد أن هو بلغها! على أنه بقدر ما امتنع الفيلسوف
الشاك عن المشاركة في تفاؤلية عصره ،فيما تعلق بالمستقبل ،فإنه ما
أنكر تفوق الحضارة الحديثة على القديمة .والش��اهد على ذلك عنده:
االرتق��اء الذي حدث ف��ي الفن والصناع��ة .مما دفع به إلى أن يش��يد

�سوف �أ�صدر عن مبد�أ
واقعي ،وهو �أني لن
�أطمح �إلى بلوغ حال
[�سعادة] المالئكة ،ولن
�أ�شكو من �أنني لم �أفز بها
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بما صار يتمتع به اإلنس��ان الحديث من حرية وأمان ،وإلى أن يالحظ:
«س��يبدو لمن ينظر إلى الموضوع نظرة هادئة أن الطبيعة اإلنسانية قد
اس��تمتعت ـ بوجه عام وحتى لدى أبعد الحكومات تعسفا ـ بحرية أعظم
من الحرية التي تمتعت بها ّإبان أرقى عصور العصر القديم».
أما البادي من رس��الة روس��و عن «أص��ل التفاوت بي��ن الناس»
( )1753فه��و االنتهاء إلى نتيج��ة منطقية ه��ي :إذا كان االنتقال من
حال الفط��رة إلى مجتمع المدنية بمثابة س��قوط لإلنس��ان من كماله
األول وانط��راح ،فهو إذن يدعو الناس إلى تحطي��م المدنية والمجتمع
المدني والعودة إلى الطبيعة عودة تام��ة! أ َ َوليس هو القائل« :أول من
س��ور أرضاً َف َعنَّ له أن يقول«:هذه لي» ،ووجد أناس��اً على قسط كبير
من السذاجة فصدقوه ،كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني .أَال َ كم
من جرائم وحروب واغتياالت ،وكم ويالت وب��ؤس وفظائع كان أبعدها
عن الناس ،وكفاهم شرها ،رجل قد هب فاقتلع األوتاد أو ردم الحفرة
قائ�لا« :حذار من أن تصغوا إلى ه��ذا الدجال ،فإنكم
وصاح بالناس
ً
لهالكون إذا أنتم نس��يتم أن الثم��ار للجميع وأن األرض ليس��ت ملكاً
1
وعد روس��و أكبر ع��دو للصناعة والتقنية
ألح��د»»؟ قضي األمر إذنُ ،
والحضارة ،ومن ثمة للتقدم .أَلاَ يش��ي هذا القول بأن تاريخ البشرية
مهال ،فإن الرجل
هو تاريخ انحطاطها ال تاريخ تقدمها المزعوم؟ لكن ً
ما فتئ يوضح متحدثا عن نفس��ه« :في كتابيه األولين [يعني الخطاب
حول أصل التفاوت والخطاب حول الفنون والعلوم] ـ أكب صاحبنا على
تدمي��ر بقايا الوهم الذي اس��تبد بالعقول فجعلها تعج��ب أيما إعجاب
بأدوات بؤس��نا [يعني الصنائع والعلوم وغيرها من أس��اليب التقدم]...
 1ـ جون جاك روس��و :أصل التف���اوت بين الناس .ترجم��ة بولس غانم .مجموع��ة الروائع
اإلنسانية .المكتبة الشرقية .بيروت .1972 .ص.79 .
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غير أنه ال مفر من التس��ليم بأن ليس من ش��أن الطبيع��ة أن تتراجع
القهقرى ،وال سبيل إلى العودة إلى زمن البراءة والمساواة ما أن نكون
قد ابتعدنا عنه ...ما فتئ البعض يتهمه [يعني نفس��ه] بكونه إنما أراد
أن يهدم العلوم والفنون والمس��ارح واألكاديمي��ات ،وأن يرتد بالعالم
وضدا لما اتهم به ـ شدد دوماً على
إلى همجيته األولى .والحال أنه ـ
ً
مؤكدا على أن تدميرها لن
ضرورة الحفاظ على المؤسس��ات القائمة،
ً
يؤدي إال إلى إزالة المسكنات مع ترك الرذائل كما هي ،وإلى استبدال
اللصوصية بالفساد» .1فلو صح القول بأن الحضارة لعنة على اإلنسان،
فلعل��ه كان يبدو من المنطقي أن يوصي روس��و بالقض��اء عليها؛ لكنه
لم يوح ـ على التحقيق ـ بأي اتج��اه لتدمير المكتبات واألعمال الفنية
وإخ��راس كل العلماء بل��ه إعدامهم ،أو بالخالص م��ن المدن وإحراق
السفن...
ومع ذلك رد مجايلو فيلس��وف العقد االجتماعي عليه بأشنع الردود.
رد هولباخ بالقول :إن التقدم اإلنس��اني من «حال��ة الفطرة الطبيعية»
إلى «الحياة االجتماعية» وإلى «الحضارة» أم��ر «طبيعي» ،إذا ما نحن
سلمنا بوجود ميل «فطري» عند اإلنسان إلى االرتقاء بذاته .ولهذا لربما
عنت العودة إلى بس��اطة الغاب��ات واألحراش أو إل��ى أي مرحلة غابرة
تجريد اإلنس��ان من طبيعت��ه أو مضادته لطبيعت��ه المتأصلة فيه .وحتى
على فرض أنه لو أمكن لإلنس��ان القي��ام بذلك ـ ول��ن يمكن ـ لكان
معناه الوحيد الش��روع من جديد في القيام بالدور الذي بدأه أسالفه،
فلما َب ُع َد
ثم اجتي��از األطوار المتعاقبة نفس��ها من التاريخ مرة أخ��رىّ .
ذلك األمر ،فقد تبيّن أن التقدم مالزم لطبيعة اإلنسان .كما رد ڤولتير،
1ـ

 Jacques, dialogue 3, œuvres complètes, parisـ  J Rousseau, Rousseau juge de Jeanـ J
1852, p.131.
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بوصفه ـ كما قال إرنست كاسيرر ـ «نبي التقدم المتحمس بال مدافعة»،
والذي عد «التقدم» فكرته التي أثر بها على عصره.
وهذا آخر تخوم األنوار الفرنس��ية نحو القرن التاس��ع عشر؛ أعني
كوندورسيه الذي سار على خطى ڤولتير ،رام في مؤلفه «صورة تاريخية
لتقدم العقل البش��ري» ( )1793بيان «التغي��رات المتعاقبة في المجتمع
البش��ري» ،واستش��راف «التأثير ال��ذي تحدثه كل لحظ��ة [من تاريخ
البش��ر] في اللحظة التي تليها» ،واس��تهداف أنه بفض��ل هذه التغيرات
«يتحقق تقدم الجنس البشري نحو الحقيقة أو السعادة» .فكان أن قسم
هو الحضارة اإلنس��انية إلى عشرة عصور ،عاش��رها يقع في المستقبل:
كان��ت خاتمة العصور الثالث��ة األولى (التي تضمنت تك��وّن المجتمعات
البدائي��ة ،ثم عصر الرع��ي الذي أعقب��ه ،ثم عصر الزراع��ة) اختراعَ
الحروف األبجدية في اليونان .ورابع العص��ور هو تاريخ الفكر اليوناني
حتى تصنيف العلوم كما استحدثها أرسطو .وتقدمت المعرفة في العصر
الخامس وش��ابها الغموض في ظ��ل الرومان .أما س��ادس عصر فعصر
مظلم اس��تمر حتى عهد الصليبيي��ن .وترجع أهمية العصر الس��ابع إلى
قيام��ه بإعداد العقل البش��ري للثورة التي جاءت بعد اخت��راع الطباعة.
وبها اس��تهل العصر الثام��ن .وبدأ عصر جدي��د بالث��ورة العلمية التي
أحدثها ديكارت وانتهت في حياة كوندورس��يه بخلق الجمهورية الفرنسية
س��ليلة الثورة .وبه��ذا جعل هو من التق��دم في المعرف��ة مفتاحاً لتقدم
مؤكدا بذل��ك على «الوحدة الت��ي ال تنفصم عراها»
الجنس البش��ري،
ً
بين التقدم الفك��ري وتأثير العلم في القضاء عل��ى التزمت ،من جهة،
مذكرا
والحري��ة والفضيلة واحترام الحقوق الطبيعية ،م��ن جهة أخرى،
ً
بأن كل األخطاء السياسة واألخالقية إنما مردها إلى المعتقدات الزائفة
الناجمة بدورها عن الجهل بقوانين الطبيعة.
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والظاهر أن «فلس��فة التقدم» ه��ذه لم يقتصر مداها على فرنس��ا
وأنوارها وحدها ،وإنما امتد ليشمل األنوار األلمانية .يكفي للتدليل على
ذلك إيراد مثالين لفيلس��وفين تاريخيين أنواريي��ن ألمانيين هما هردر
وليسنج :األول نش��ر كتيبا بعنوان «فلس��فة للتاريخ لالرتقاء بالبشرية»
ض َّمنَ��ه اعترافه بأن التقدم مس��تمر ،وأن كل ش��عب يبني ف��وق ما بناه
َ
الشعب اآلخر ،وأن علينا أال نعتمد على الحاضر في حكمنا على العصور
الغابرة؛ ألن علينا أن ننظر نظرة نسبية للظروف الخاصة بهذه العصور.
ميس��ورا على اإلطالق فيما مض��ى؛ ألن كل ما
فما تحق��ق اآلن لم يكن
ً
ينجزه اإلنسان مشروط بالزمان والمناخ واألحوال.
أم��ا الثاني فقد أوحى ـ ف��ي كتابه «تربية الجنس البش��ري» ـ بأن
مثال
التق��دم أمر حاصل ال س��بيل إل��ى إنكاره،
جاع�لا لهذا التق��دم ً
ً
كامال .ه��ذا مع تقدم العل��م ،أنه نظر إلى
أعل��ى ـ إدراك اهلل إدراكاً
ً
دراما التاريخ بوصفها الس��بيل إلى تهذيب اإلنس��ان ،ونظر إلى األديان
التاريخية بوس��مها سلسلة تس��عى إلى االكتمال في الدين الحق الكامل
الذي من شأنه أن يسمو باإلنسان إلى المكانة العليا والمنزلة الرفيعة.
هذا ولئن هي كانت من خالصة يمكن أن نستشفها من القول بفكرة
«التقدم» ،فهي أنه عاكس التصور المسيحي في أمرين:
أوالً :بينما كان هذا التصور يرى في أمر الحياة في الدنيا انحطاطاً
بع��د الخطيئة وفقدانا لجنة عدن المأس��وف على فراقه��ا ،صار مفكرو
األنوار إلى اإليمان ـ بالضد من ذلك ـ بأن البشرية في تقدم مضطرد.
أمرا ال ي��درك إال مجالياً في عالم آخر
ثانياً :عوض جع��ل التقدم ً
ـ اآلخرة ـ كما كانت تعتقد في ذلك المس��يحية ،سعى هؤالء المفكرون
إلى «دنونة» هذه الفكرة الدينونية ،وذلك بالتبشير بإمكان ـ َبلْ َه حتمية ـ
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خلق الجنة على األرض ،مما أزال عن فكرة «إس��عاد البش��رية» هالتها
تصورا دنيوياً للسعادة :هنا وفي المستقبل.
الدينية ،وأحل محلها
ً
 7ــ مو�ضوعة «ال�سعادة»

مهووس هو عصر األنوار بفكرتي «السعادة» و«اإلسعاد» حد الجنون،
وكثيرة هي التآليف في الس��عادة التي أنش��أها ما سبق له في ذلك من
مثيل في العصور الت��ي تقدمته؛ إذ صدرت عش��رات الكتب التي تحمل
العناوين« :أفكار عن الس��عادة» و«رس��الة في الس��عادة» و«عن الحياة
الس��عيدة» و«التنبيه على سبيل الس��عادة» و«مقال في الس��عادة»...وما
كانت العناوين المبش��رة بالس��عادة هذه ِلتَهُ ّم الف��رد وحده؛ بل صارت
تعنى بأمر إس��عاد الجماعة أيما عناية .فظهرت بذلك عناوين بكل لغات
أوروبا ،ش��أن« :أسباب الس��عادة العامة» و«أفكار في الس��عادة العامة»
أمرا آخر
و«عن الس��عادة العامة»...فما عادت الغاية من وجود اإلنسان ً
سوى أن يحقق س��عادته .وما عادت الغاية من الفلسفة سوى أن تساعد
اإلنس��ان على التنقيب عن وسائل تحقيق س��عادته .قال ماوبيرتيوس في
كتابه «مقال في الفلسفة األخالقية» (« :)1749إن في الطبيعة مبدأ أكثر
شمو ًال مما يدعى باس��م «النور الطبيعي» ،وهو اشتهاء أن يكون اإلنسان
س��عيدا .وهذا المبدأ هو متوحد بالنس��بة إلى جميع بني اإلنس��ان ،وهو
ً
قائم بالنس��بة إلى أنبه الناس كما هو بالنس��بة إلى أغباهم» .والحال
أن المدقق في أمر الس��عادة يجد أن ش��أنه موقوف عل��ى تحقيق اللذة.
ولهذا قال ڤولتي��ر« :إن اللذة هي مطلب جميع الكائنات العاقلة وواجبها
وغايتها.»...
كال ،ما عادت الس��عادة تدرك بتوسل طرق المسيحية من عفة وفقر
وسياحة؛ بل صارت هي تنتزع بطلب أوقات المتعة.
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س��عيدا» :ه��و ذا المبدأ األول ،مب��دأ المبادئ
«إني أريد أن أكون
ً
والمبدأ الس��ابق عن كل تش��ريع والمتق��دم على كل مب��دأ ديني .وقد
أجلى هذا األمر عل��ى أن «الجميع ...كانوا ي��رددون أن الحقائق الهامة
الوحيدة من بين جميع الحقائق ،هي التي تس��هم في جعلنا سعداء ،وأن
الفنون الهامة الوحيدة من بين جميع الفنون هي التي تس��هم في جعلنا
سعداء ،وأن كل فلسفة تنحصر في الوس��ائل الناجحة في إسعادنا ،وأن
نهاية المطاف هي أنه ال يوجد س��وى واجب واحد :هو أن يكون اإلنسان
س��عيدا» .1انتهى شوق فالس��فة القرن السابع عش��ر إلى المطلق ،وتم
السعي إلى استنزال السماء إلى األرض ،وذلك على أساس أن أناسها ما
كانوا يرغبون فيما كان يرغب فيه أس�لافهم :السعادة األبدية األخروية
بأي ثمن ،وإنما صار ش��عارهم« :ال يمكن أن نش��تري الس��عادة األبدية
بالش��قاوة الدنيوية» .ولهذا قال هلفتيوس« :بدالً م��ن أن يحارب الدين
اإلقبال عل��ى األمور الدنيوية ينبغي له ـ بالض��د من ذلك ـ أن يقويه».
تلك الس��عادة التي صارت تلتصق أكثر فأكثر بالرض��ا باألمر الممكن،
وذلك دونما ادعاء إرادة األمر المطلق؛ أي أن أمرها أنها س��عادة عادية
ومتوس��طة تقصي فكرة المراهنة على الربح التام في عالم آخر مخافة
وقوعها في الخس��ران التام؛ إذ ال ضمان على الزمان ،حتى ولو كان هو
وع��دا موقوتاً .هذه هي س��عادة هؤالء الناس :دنيوية ه��ي قبل أن تكون
ً
أخروية ،وأرضية هي ال سماوية ،وعاجلة هي قبل أن تكون آجلة ،وفورية
ه��ي ـ اآلن وهنا ـ قبل أن تك��ون مؤجلة ،وغنيمة مكس��وبة هي ال منحة
موهوب��ة ،وإرادية هي ال ظرفي��ة أو صدفية أو عناي��ة ،وفردية هي بقدر
ما هي جماعية ،وجماعية هي بق��در ما هي فردية ،وال فرق ،على أنه ال
توجد سعادة فردية بال س��عادة جماعية ،ومن هنا تحدث فالسفة األنوار
 1ـ بول هازار :الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر .الجزء األول .ص.21 .
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عن واجب اإلسهام في إسعاد اآلخرين .أ َ َو ليس أحد شعارات األنوار كان
هو ما صاغه الفيلسوف البريطاني مبدأ لفلسفته النفعية« :أعظم سعادة
ممكنة ،ألعظم عدد ممكن»؟ وإنها لباختصار سعادة التقدير والتدبير.
وبالجملة ،يلخص لنا مونتس��كيو هذه الس��عادة التي صارت مطلوبة
في إسراره إلينا« :سوف أصدر عن مبدأ واقعي ،وهو أني لن أطمح إلى
بلوغ حال [سعادة] المالئكة ،ولن أش��كو من أنني لم أفز بها ،وسأكتفي
باألمر النسبي...ما لي من نظام سوى أن احتمي عند اإلفراط ،وأن أنام
ساعة السهر ،وأال أضجر ال بس��بب من الحزن وال بإثارة من اللذة وال
بدافع من الحزن وال بداع من التعطل» .فإذن ،ما كانت سعادتنا بسعادة
البهائم التي نفترق عنها بأسمى صفاتنا ،وال كانت هي بسعادة المالئكة
المستحيلة اللحوق.
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مفارقات القيم واألخالق في
الفكر الفلسفي المعاصر
محمد نور الدين �أفاية

■

 1ــ ممكنات التفكير في فل�سفة الأخالق
يرى «ڤالديمي��ر يانكليڤيت��ش»  V. Jankélévitchفي كتابه
«مفارقة األخالق» أن كل ما هو إنس��اني يطرح اليوم أو
مشكال أخالقياً .وإذا
غدا ،ومن كل جانب ،بهذا الشكل أو ذاك،
ً
ً
تواطأنا على عد اإلنس��ان «كائن��اً أخالقياً» يتعين التس��اؤل عن
«المعنى» الذي نعطيه لهذا النعت ،وه��ل «الكائن األخالقي هو
أخالقي ألنه كذلك بالمعن��ى األنطولوجي للكلمة؛ أي أنه أخالقي
من رأس��ه إلى أخمص قدميه ،في كلية وجوده؟ وأخالقي في كل
زمان وف��ي كل لحظات هذا الزمان؟» .1وي��رى «يانكليڤيتش» أن
الفلس��فة تواجه مشكلة فعلية في مقاربة س��ؤال األخالق والقيم،
بحكم أنها ـ أي الفلسفة ـ منشغلة دوماً «بتحديد وجودها» .وحين
تقترن الفلس��فة باألخالق أو تريد إقامة «فلسفة أخالقية» فإنها
تضيف الضط��راب هويتها غموضاً آخر؛ ألنه��ا مبحث غير محدد
بم��ا فيه الكفاي��ة ،كما يس��عى إل��ى مقاربة موض��وع «ال يمكن
 1ـ
■

Vladimir Jankélévitch; Le paradoxe de la morale; Ed. Seuil, Paris, 1981, P. 7.
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اإلمس��اك به»؛ أي «أن الفلسفة األخالقية هي ما ال يمكن اإلمساك به لما
ال يمكن القبض عليه (أي الفلس��فة) .ومن ثم فإن الفلسفة األخالقية هي
أول مشكلة تواجهها الفلسفة».1
للتحرر م��ن هذا القلق باختياره
إذا كان «يانكليڤيتش» عثر على مخرج
ّ
الحديث عن عالقة الفلسفة واألخالق بالسلب ،كأن يقول بأن فلسفة األخالق
ليس��ت ـ بطبيعة الحال ـ هي «علم الس��لوك» ،إذا كان صحيحاً اعتبار هذا
العلم «يقتصر على وصف الس��لوكات واألخالق العام��ة باعتبارها واقع حال
بدل اتخاذ موق��ف أو صياغة اختي��ارات أو اقتراح أحكام قيم��ة»2؛ إذا كان
األمر كذلك فإن هذا الفيلسوف يس��لم ـ مع ذلك ـ بأن «السؤال الكبير في
مجال فلسفة األخالق يتمثل في كيفية االنتقال من الوصفي إلى المعياري ،أو
باألولى من الوصفي إلى األمر الواجب».3
ْ
وعلى عكس ما ذهب إلي��ه «يانكليڤيتش» يرى «إيمانوي��ل ليڤيناس» E.
 Lévinasأن «األخالق ليست مجرد شعبة من شعب الفلسفة ،بل هي الفلسفة
األولى» ،4والعمل على إبراز ما هو إنس��اني في اإلنسان ،واقتراح «أخالقيات
لألخالق» ،أو هي فلسفة أولى للذات باعتبارها «ذاتاً أخالقية».
فاألخ�لاق والقيم عن��د «ليڤيناس» هي م��ا هو موجود فين��ا؛ لكنه
ال يأتي منا .والمهمة األساسية للفلسفة عنده ال تتمثل في تأسيس نظرية
للمعرف��ة ،أو نظرية سياس��ية ،وإنما ف��ي فهم معنى العالق��ة مع اآلخر
باعتبارها أصل وأس��اس كل عالق��ة مع الوجود .ويتجل��ى المطلب األهم
والجوهري في الق��درة على احت��رام غيرية اآلخر ،ولي��س على محاولة
اختزاله في هوية الشبيه .وهكذا يرى «ليڤيناس» في العالقة «التذاوتية»
 ، intersubjectiveأي في العالقة مع اإلنسان اآلخر الذي تبرز غيريته من
خالل «الوج��ه»  ،le visageأعمق ما يمكن للفلس��فة أن تعمل على فهمه.
 1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ
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فاألخالقي��ات  Ethiqueعنده ه��ي الفلس��فة األولى ،والتفكي��ر فيها هي
المهمة األساسية للتفلسف.1
الظاهر أن «ليڤيناس» من خالل إص��راره على أهمية اآلخر يعلن تبرمه
من مفهوم «الذاتية» ال��ذي أنتجته األزمنة الحديثة؛ حيث للذات الس��يادة؛
ألنها مصدر كل معنى ممكن .يخلع «ليڤيناس» الذات ويعزلها عن مركزيتها؛
ألنها مطالبة بالذوبان لكي تصير «ذاتاً» من أجل إنسان آخر.
ومهم��ا يكن من اخت�لاف بين فيلس��وفين كبيرين في القرن العش��رين
بخص��وص نوع العالق��ة بين الفلس��فة واألخ�لاق ،فإنه يبدو من المش��روع
مالحظ��ة أن اللحظة الفلس��فية والظرفية التاريخية التي يم��ر منها العالم
تنتج ش��روطاً جديدة يتعين على العمل الفكري أخذها بالحس��بان واالعتبار.
هناك على األقل خمس معاينات (أو مالحظات) يمكنها تحديد عملية التفكير
في تجليات ،ورهانات ،وخطابات تتخذ من القيم واألخالق موضوعاً لها ،بل
وفي الفاعلين الذين يفرضون ذاتهم على الفهم ويحركون التساؤل:
أول معاينة مرتبطة باالهتزازات التي عرفته��ا وال تزال تعرفها العالقات
الدولية بعد نهاية الحرب الباردة .نش��هد حروباً جديدة غي��ر متكافئة كانت
فجره��ا ،كان من نتائجها واقعة الحادي
الواليات المتحدة األمريكية أهم َم ْن ّ
عش��ر من س��بتمبر  ،2001وما تالها من ح��روب وتأويالت .تتمث��ل المعاينة
الثانية في حركات العولمة االقتصادي��ة والتواصلية ،على الرغم من التعثرات
التي تشهدها بين الفينة واألخرى (األزمة المالية في خريف  2008وتداعياتها
المستمرة إلى اآلن) .كل شيء يتعولم ،لدرجة أن الدول لم تعد وحدها قادرة
على احتكار «العنف الش��رعي» .أم��ا المعاينة الثالثة فتتجل��ى في بروز أوجه
جديدة للضحية ،الفردي��ة والجماعية .وكأن الكل أصب��ح يتقدم إلى المجال
العام في هيئة ضحية يفترض االعتراف بما تعرض له من اعتداء ،أو ظلم ،أو
استبعاد ..إلخ .صور الضحية اليوم باس��م هوية خاصة أو اختالف خصوصي،
جديدا في ظاه��رة العنف ،أو
تفكيرا
أو تنوع ال يش��بهه أحد ..إلخ تس��تدعي
ً
ً
 1ـ

Emmanuel Lévinas, L’éthique comme philosophie première; Ed. Rivage, Paris, 1998. P. 16.
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باألحرى في اآلليات الجديدة التي بدأ العنف يعبر بها عن مضمونه الثقافي،
والتال��ي التفكير في ج��دل الهوية ،والدي��ن ،والقيم ،والسياس��ة والعالقات
االجتماعية .وترتبط المعاينة الرابعة بالدور اإلس��تراتيجي لوسائط االتصال،
وللموق��ع االجتياحي للتلفزيون .إذ ما من وس��يلة اتصال إال وأصبحت ـ ش��يئاً
فش��يئاً ـ س�لاحاً حربياً يس��اعد على التموقع والتأثير ،وأداة غ ّذت التجليات
الجديدة للس��لطة كي تعبّر عن ذاتها بواس��طة الصور واألصوات .األمر نفسه
وأخي��را ما ولدته االنتفاضات العربية
ينطبق ـ بطرق مغايرة ـ على اإلنترنت،
ً
من مطالب وأس��ئلة .مطالب إسقاط االستبداد والفس��اد ،وأسئلة إعادة الذات
واألس��س التي يتعين االرتكاز عليها خصوصاً حين نعرف ـ كما يالحظ محمد
عابد الجابري ـ «أن المجتمع العربي كان طوال تاريخه المديد ـ وما زال إلى
اليوم ـ مجتمعاً قلقاً ،على مستوى القيم على األقل».1
كيف يمكن التفكي��ر اليوم في موضوع��ات القيم والتواص��ل ،والهوية،
والسياسة ،والتسامح والتنوع من دون أن نأخذ في االعتبار األشكال الجديدة
للعنف ،والالمس��اواة ،واإلقصاء ،واألصولية ،ومظاه��ر االختالل الجديدة؟
وكيف يمكن التفكير حالياً ف��ي الرابطة االجتماعية ،أو في ش��روط العيش
المشترك في عالقتها الثالثية بالدولة ،االختالف والديمقراطية؟
هناك نزعتان تتواجه بهدف التموقع في مس��احة المناقش��ات الفلس��فية
الوطنية والدولية حول الهوية ،والقيم واالختالف .تعطي النزعة األولى أهمية
اس��تثنائية «للتصور الهوياتي للثقافة» من خالل العمل على تأطير الش��عوب،
واالثنيات والجه��ات داخل ما تنعته بتعبيرات الخصوصي��ة .وهي نزعة هيمنية
تهديدا
تنظر إلى اآلخر باعتباره كائناً عدائياً أو عدوانياً مزعجاً؛ بل ويش��كل
ً
دائم��اً .في مواجهة هذا النموذج الس��ائد ينتفض المس��تبعدون بطرق مختلفة
ـ أحياناً عنيفة ـ لتكس��ير دائرة اإللغاء ،ولكن بواس��طة التش��بث المتش��نج
بمطالب هوياتية باسم اختالف ذي تلوينات جهوية ،وطنية ،دينية أو لغوية.
 1ـ محمد عابد الجابري ،العقل األخالقي العربي؛ دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة
العربية؛ المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،2001 ،ص .22
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هكذا يعبّر المستبعدون والمستضعفون عن وجودهم ـ أو عن إنسانيتهم ـ
مطالبين باالعتراف .إنهم ْيدعون هكذا إلى احترام ش��رط المساواة باعتماد
الحقوق اإلنسانية.
س��واء تعلق األمر بالنزعة «الهوياتي��ة» ـ الهيمني��ة ـ أو بمختلف ردود
األفعال باسم االختالف؛ فإن الديناميات الثقافية الجارية المصاحبة للعولمة
تض��ع الجميع في وضعي��ات معقدة؛ ذل��ك أن الثقافة ـ في س��ياق التواصل
المعولم ـ تنتزع الشخص من ارتهانه لما هو خاص ،أو محلي ،وترمي به في
ما يتخطى الوطن ،كما توفر له إمكاني��ات هائلة لالنخراط في زمن العالم
باستثماره لغنى التعبيرات المحلية والخصوصية.
لذلك يتعين القطع مع الوهم القائل بأن كل
يالحظ محمد عابد
الجابري ــ «�أن المجتمع
هوي��ة ه��ي جي��دة ،أو أن كل اخت�لاف هو قوي
العربي كان طوال تاريخه
بمجرد أن يطالب اإلنس��ان به؛ ألنه ـ كما تقول
المديد ــ وما زال �إلى
إح��دى الباحثات ـ لي��س «هناك اس��تعمال جيد
اليوم ــ مجتمع ًا قلق ًا ،على
بالضرورة لالختالف وللهوية».1
م�ستوى القيم على الأقل»
كتابات ال حصر لها تم تحريرها حول القيم
والهوية ،وف��ي كل التخصص��ات ،وأخرى وجدت
نفس��ها مش��غولة بالتمظه��رات الجدي��دة لجدل الهوي��ة في زم��ن العولمة
والكوس��موبوليتية؛ لكننا نالحظ في اآلونة األخي��رة إنتاج خطابات ،تواجهها
اس��تراتيجيات متباينة ،حول مس��ألة التنوع ،في الوقت ال��ذي كان فيه هذا
المصطلح مختلطاً باالختالف.
ومعلوم أنه في الس��تينيات من القرن الماضي أصبحت فكرة االختالف
قضية فلس��فية واجتماعية ،بل وتحولت إلى موضوع للمناقش��ة العمومية؛ إذ
تدخل مسهمون في هذه المناقشة باس��م دين ،أو إثنية ،أو لغة ،أو جهة ،أو
ّ
/
حتى باسم هامش يطالب الدولة األمة باالعتراف به.
1ـ

Sounia Younan ; Le piège de la différence in Tolérance, j’écris ton nom; Ed Saurat-UNESCO,
Paris 1995. P. 166
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هذا التنام��ي التصاع��دي لخطابات االخت�لاف ـ التي غالب��اً ما تختلط
بالتن��وع ـ ال تتوقف ع��ن التجذر لدرجة تحول��ت فيها إلى ح��االت في منتهى
التعقي��د .فالتوس��ع المحموم للعولم��ة يدفع الفئات المهمش��ة المس��تضعفة،
والخصوصيات المكبوتة وتعبيرات المجال المحل��ي إلى الظهور والتموضع في
المناقشة العامة باسم ما اسمته حنّة آرندت« :الحق في أن تكون لك حقوق»،
وذلك بتخطي حدود الدول��ة /األمة .وهكذا تطرح الظواه��ر العابرة لألوطان
المستندة إلى اللغة ،أو الدين ،أو اإلثنية تحديات واقعية على الفكر والسياسة.
 2ــ القيم وتدبير االختالف
من أجل فهم مختلف أبعاد مس��ألة االختالف ف��ي القيم أو في غيرها
يقترح «ميشال فيوفيوركا» س��بعة قضايا واقتراحات :يرى االقتراح األول أن
«االختالفات (الثقافية ،الدينية ،اإلثني��ة ...إلخ) هي إنتاج ،وأن واقعها في
تغير مستمر؛ لكنها تندرج ضمن منطق «ابتكار التقليد» كما يسميه المؤرخ
اإلنجلي��زي «إري��ك هوبس��باوم» .تفيد هذه الصيغ��ة أن ما يب��دو خاضعاً
لمؤثرات الزمن هو ـ في الحقيقة ـ عبارة عن بناء وعن إنتاج ،وليس مجرد
إعادة إنتاج؛ ذلك «أنه ال وجود لهوية تمتلك اس��تمرارية واقعية دون نخب
تحملها ،سواء أكانوا مثقفين ،أم سياسيين ،مسؤولين دينيين ،أولئك الذين
يؤسس��ون لنوع من الخطاب المغل��ق ،ويحرضون على انس��جام الجماعة،
واحترام القواعد والمعايير».1
يحاول االقتراح الثاني إعادة التفكير في العالقة بين الهوية الجماعية
والفرد؛ ذل��ك أن «الهوي��ات الجماعية ـ في نظر فيوفي��وركا ـ ترجع أكثر
فأكثر إلى اختيارات ش��خصية وفردية» .يختار الفرد ـ في اآلونة األخيرة ـ
هويت��ه أو هوياته الجماعي��ة؛ ألن «الفردانية الجارية تجم��ع عناصر يعود
البعض منه��ا إلى منطق تذويت��ي  logique de subjectivationأي «أنني أبني
ذاتي م��ن خالل اختيارات��ي ،أتحكم ف��ي تجربتي ،وفي مس��اري» .ويرجع
1ـ
34

Michel Wieviorka, Penser les différences, sept propositions, in dialectique du dialogue: la quête

de l’interculturalité ; Publié par l’Académie de la Latinité, Rio De Janeiro, 2008, P. 426.

اعملا يفسلفلا ركفلا ي ف ق الخألاو ميقلا تاقرافم

البعض اآلخر إلى منطق آداتي؛ أي «أنني أعثر على مصلحتي حين أس��جل
ذاتي في هذه الهوية الجماعية أو تلك».1
بينم��ا يحيل االقت��راح الثالث عل��ى العالقات بي��ن االختالف��ات الثقافية
والتفاوت االجتماعي .كثيرة هي مطالب االختالف التي تدين الظلم الذي تكون
ضحيته فئات معينة من جراء التوزيع الس��يئ للثروة ،أو بسبب إرادة مقصودة
للتهميش« .في هذا السياق ليست الصعوبات االجتماعية وحدها هي التي يمكن
تمفصال ممكن��اً للهويات الثقافية (بالمعنى العام) وأش��كال التفاوت؛
أن تمثل
ً
2
ألننا نجد ـ أيضاً ـ تأكيدات هوياتية تنمو داخل أوساط مستريحة اقتصادياً» .
وأما القضي��ة أو االقتراح الراب��ع ـ وبهدف تدبير النزاع��ات الناتجة عن
أش��كال التش��نج الهوياتي ـ فمضمونه أنه يتعين تعلم التفكير في النزاع وفي
معالجته السياسية حينما تهدد أزمة وعنف الفاعلين الهوياتيين .يجب أن نتعلم
كيف نحول المطالب الهوياتية إلى مجال للمناقشة وللنزاعات الممأسسة.3
خطاب القيم واالختالف أو التنوع وجه
من جهة أخرى غالباً ما يصاحب
َ
من أوجه الضحية؛ إذ تقدم ذاتها إلى المج��ال العام بوصفها تمثل كائنات
تعاني من ظلم تاريخي ،وتطالب بمعالجة خصوصية تتماش��ى مع الش��روط
الخاص��ة التي حرك��ت الفع��ل المطلبي .ولذل��ك ال داعي إلدان��ة أصحاب
خطاب��ات الضحية ،وإنما العمل عل��ى جعلها منطلقاً الش��تغال المجتمع على
ذاته ،باعتبارهم فاعلين معنيين بذاتهم لتجنب الكآبة أو النسيان.4
تجد خطابات االختالف ـ كما الدعوات األخالقية دائماً ـ أنماط تواصلها
وفاعليها الوس��ائطيين ،كما أنهم يبتكرون فضاءات في سياق النزاعات على
المواقع مع مختلف أشكال الس��لطة .غير أن االختالفات التي نشهدها اليوم
تعبّر ع��ن ذاتها داخل فض��اءات منزاح��ة ،منزوعة عن إطاره��ا الجغرافي.
 1ـ
 2ـ
 3ـ
 4ـ

Ibid. P. 428.
Ibid. P. 430.
Ibid. P. 432 - 433.
Ibid. P. 434.
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تتعالى على استراتيجيات الدولة /األمة؛ ألنها أصبحت عابرة لألوطان مهما
بدت مطالبه��ا محلية ،جهوية أو حت��ى وطنية .لذلك أصب��ح من الضروري
إعادة التفكير ف��ي االختالفات على ضوء عولمة الش��بكات التي من خاللها
تعبر هذه االختالفات عن ذاتها أو تعمل على إظهار صورها.
وأخي��را ال مج��ال لمعالجة االختالف��ات انطالق��اً من حل��ول نوعية أو
ً
1
باالعتماد على مقاربة إطالقية لفكرة االختالف  ،حتى بالنسبة للناس الذين
يحملونه؛ ذلك أن العالم يش��هد تثاقفاً واقعياً غير وا ٍع أحياناً .تتشكل أنواع
من التداخل والتمازج ،واللقاءات العجيبة ،وديناميات هوياتية يصعب القبض
عليه��ا ،فوراء فكرة االختالف هن��اك تنوع هائل للمش��اكل ،وأنماط المنطق
والتمظهرات .م��ن هنا ضرورة اعتبار هذا التنوع الس��تبعاد مختلف أش��كال
الفكر األحادي ،كما أن التفكير في أنماط المعالجة السياس��ية لالختالفات
تكون هي نفسها متنوعة.
وفي هذا الخضم ال بد م��ن االنتباه إلى قوة حضور المتخيل في التعبير
عامال أساس��ياً ف��ي «ابت��كار» الهويات
عن القي��م واالخت�لاف؛ إذ يمث��ل
ً
واالختالفات ،بل عنصر رئيس ف��ي «فبركة» (صناع��ة) الروابط االجتماعية
الجديدة ،وفي الديناميات الثقافية.
 3ــ الأخالق ،االعتراف والمعنى
أصبحنا نتعود على سماع أو قراءة خطابات قلقة تتحدث عن «فقدان
القيم» أو «أزمة القيم» ،تمثل هذه األزمة القيمية جزءًا من أزمة شاملة؛
ذلك أن النظ��ام المعولم ال��ذي وضعه البش��ر لنقل وتوزي��ع الثروات
ال يساعد على القول بأنه يش��تغل لصالح خير اإلنسانية ،ويطال الشعور
بالقل��ق والفوض��ى كل المج��االت :السياس��ية ،والمالي��ة ،واالجتماعية
والبيئية ،والقيمية.
 1ـ انظر الكتاب الجماعي حول «مسألة االختالف انطالقا من فكر جاك ديريدا،

Les fins de l’homme, à partir du travail de Jacques Derrida; colloque de Cerisy; Ed.
Galilée, Paris, 1981.
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لقد تغيّ��رت أنماط عيش الن��اس ،وتحول اإلنس��ان بالتدريج إلى كائن
مديني وحضري (عدد س��كان المدن تجاوز س��كان األرياف والقرى) ،أصبح
يحوز وس��ائل تقيه من الجوع والب��رد والحرارة ،وامتد مع��دل الحياة حيث
تضاعف تقريباً في غضون قرن .كما يتوفر اإلنس��ان على فرص االطالع على
َك ٍّم هائل م��ن المعلومات تهم كل مج��االت الوجود والعال��م .وكلما تغيرت
الحاجيات تبدل نمط الس��كن والعالقة مع المكان .وما كان يكتس��ي أهمية
كبيرة في وقت ما بمالم يعد له قيمة ذلك اليوم .وتطورت القيم بطرق تبدو
للكثير أنها تعرضت لالهتزاز والخلخلة؛ ولكن في أي اتجاه وبأي معنى؟
يب��دو أن العالم اليوم وكأنه ترك البش��ر منزوعي الس�لاح أمام مجموعة
وضعيات جديدة تستدعي ممارسات مغايرة ،وقيماً مختلفة .ويجد الناس أنفسهم
أمام مواقف متناقضة حيث يوازي فقدان البوصلة ـ قيمياً ـ تصاعد غير مسبوق
لخطابات األوامر والنواهي األخالقية التي تعبر عن وعظها ورس��ائلها من خالل
اإلعالم ،وال سيما السمعي ـ البصري ،وفي كل مجاالت العمل والفعل.
ولذلك فإن رهان منح المعنى للموضوعات والوقائع يتس��اوق مع مجهود
مصاحب إلعادة اكتش��اف القيم ،م��ن زاوية النظ��ر إليه��ا باعتبارها قيماً
أخالقي��ة .والقيمة  la valeurـ ف��ي الغالب األعم ـ هي الس��لوك ،أو الحكم
الذي يك��ون موضوع إيث��ار وتفضيل ،واختي��ار؛ أو تلك التي تك��ون موضوع
تفضيل أخالقي من طرف مجموعة من الناس .ومن ثم لكي توجد قيمة ما،
أو تضمن استمرارها ،فهي في حاجة إلى اعتراف  reconnaissanceجماعة ما،
حت��ى وإن تقدم��ت بمس��تويات مختلف��ة؛ خاص��ة (ف��ي حال��ة الوضعي��ات
الخصوصية) ،فردية (في حالة القيم التي يتماهى معها ش��خص ما أو يجد
ذاته فيها) ،أو جماعية.
وفي هذا الس��ياق غالباً ما تتداخل القيم مع الضوابط .ونجد في بعض
اللغات من يس��تعمل الكلمتين وكأنهم��ا مرادفتان .واس��تدعاء كلمتي القيمة
عما يجب أن يكون أو ما يجب أن يقوم به اإلنسان.
والضابط معناه :الحديث ّ
ومن ثم يخضع كل نش��اط اجتماعي لقواعد معيارية .ومع ذلك هناك فوارق
في مجال استعمال كل من القيمة والضابط .يندرج التفكير في القيمة ضمن
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ميدان «األكس��يولوجيا Axiologie؛ أي ما هو قيم��ي؛ ألنه ينتظم حول كلمات
مثل «الجيد» و «الس��يئ» ،في حين أن الضابط  ،Normeأو الضوابط تحيل
على ما هو معياري ويستدعي قاموس��اً ينتمي إلى لغة «اإللزام» ،و «المباح»
و «الممنوع» .وهكذا ترتبط القيم بالبعد األخالقي للفلس��فة في حين تتعلق
الضوابط بالمجاالت التنظيمية والقانونية.1
نقدا
ومن البدهي القول بأن زمن الحداثة هو أكثر األزمنة التي قدمت ً
متنوع المنطلقات واألهداف لنظريات القيم وللفلسفة األخالقية .إن الموجة
العدمية بالنس��بة لنيتش��ه التي تس��لطت عل��ى الحداثة هي أص��ل األزمة
الحالية للقيم؛ ألنها عملت على خلخلتها وجرفها .2وهكذا بس��لب كل قيمة،
أو بنف��ي الواقع باعتباره حامال لقيم ،تعمل «العدمية األكس��يولوجية» على
خلق شعور بالالجدوى ،وباختناق الرغبة وبسيادة التشاؤم .وهو ما يتمخض
عنه نوع م��ن االختالل في نظام القي��م ،وبالتبرم من أي أس��اس «ديني»
خصوصاً .وهكذا كلما اكتش��ف اإلنس��ان «ن��ور العدمية» كلم��ا وعى بأنه
ال يمتلك ماهية مسبقة ما دام تحديد وجوده يجب أن ينبثق من إرادة القوة
الخاصة بهُ .يجذِّر نيتشه القيمة في الحياة ذاتها .حياة «ديونيسية» مغمورة
بنزوعات إبداعية لتجنب الس��قوط ف��ي رتابة العبث .نجد عند نيتش��ه ما
يمكن اعتباره نوعاً من تجاوز العدمية من خالل التأكيد القوي على الحياة
بوصفها القيمة األس��مى التي منه��ا تنبجس باقي القيم األخ��رى؛ فالقوة،
والوفرة ،والجمال ،والطيبوبة ،واألنانية واألصالة ،وكل ما هو إيجابي (في
مقابل بشاعة ما هو س��لبي) تمثل قيماً تشارك في إعادة بناء منظومة تعلن
عن نوع من التصالح بين القيم الحيوية والقيم األخالقية؛ فال وجود للقيم
إال في الحياة ،وبالحياة ،ومن أجلها.
وقد يكون من المفيد اس��تدعاء موقف أحد الفالس��فة المعاصرين الذين
انشغلوا بمسألة القيم وضوابط األخالق وهو «هانز جوناس»  Hans Jonasالذي
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طور ما س��ماه «مبدأ المس��ؤولية» ،1وهو موق��ف يبدو مخالف��اً تماما للتصور
النيتش��وي لألخالق .ينطل��ق «جوناس» مما يش��به مس��لّمة مفاده��ا أن مبدأ
المس��ؤولية يعتمد على الوجود ذاته؛ فما دام هناك كائن فهناك مسؤولية؛ ألن
الحياة تفترض بالنس��بة لإلنسان واجب وجود ينتج ما يس��اعد على حمايتها،
ويتموضع في أفق مس��تقبلي؛ وبمعنى آخ��ر يبين «جوناس» ب��أن الطبيعة تولد
القيم ف��ي ذاتها .غير أن اإلنس��ان قد يختار نمط عيش يتع��ارض مع الحياة،
وبمجرد أن يحيا اإلنس��ان معناه التس��ليم بوج��ود قيم؛ ألن الحياة تس��توجب
االختيار الذي يتكون قياساً إلى حاجيات ،وميوالت أخالقية توجه وتنظم القيم،
ومن ثم فإن العدمية ـ في مواجهتها للحياة وللممارسة ـ تبدو غير محتملة.
وكأن المجتم��ع المعاص��ر موس��وم بتجليات
نجد عند نيت�شه ما يمكن
مختلفة للعدمية بحس��ب بعض الفالس��فة؛ إذ ما
اعتباره نوع ًا من تجاوز
ننعته بـ «المجتمع االستهالكي» غير بعيد عن هذا العدمية من خالل الت�أكيد
القوي على الحياة
الوصف .كيف يمكن الوقوف على النزوع الحيوي
بو�صفها القيمة الأ�سمى
ال��ذي يح��رك اإلنس��ان عندم��ا يغي��ب الوعي
التي منها تنبج�س باقي
بالحاجيات الحقيقية والرغبات العميقة ،وحينما
القيم الأخرى
يفقد المس��تهلك القدرة على معرفة ما يش��تري
وما يستهلك.
وفي كل األحوال فإن تقدير القيم مس��ألة نسبية ومتغيرة من ثقافة إلى
أخرى ،ومن عصر إلى آخر ،ومن عائلة إلى أخرى ،أو حتى من ش��خص إلى
آخر؛ ألن منظومة القيم عبارة عن بناء معقد يتفاوت ُسل َُّمه المعياري بحسب
المكان والزمان.
فالتراث األخالقي القديم ،أو منظومات الحكمة الشرقية ،وفلسفة نيتشه
توفر إمكانية القول بأن القيم ال توجد وتفرض ذاتها إال تلك التي تدعو إلى
االحتفال بالحي��اة والتفاعل مع قوة تعبيراتها .حت��ى وإن حضرت هذه القيم
بطرق مختلفة فإنه��ا تحوز نوعاً م��ن الديمومة أو االس��تمرارية في المكان
 1ـ

Jonas (H); Le principe de responsabilité; Ed. Cerf; Paris, 1990.
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والزمان وتنزع نحو الكونية .ومن المؤكد أن «البحث األكس��يولوجي» ينصب
على تعبيرات هذه القيم ،وعلى وظائفها في اتجاه تطور أفضل لإلنسان.
ويرى بعض الفالس��فة أنه مهما كان��ت االختيارات األخالقي��ة التي تحرك
المرء في عالقته بالعالم ،بالمجتمع وباآلخر ،ال بد من اس��تدعاء سؤال المعنى
الذي ينهض جراء تضافر مجموعة من العوامل؛ إذ تتداخل فيه مستويات سردية،
وغائية ،وقيمية تخض��ع بالضرورة لتب��دالت الزمان والم��كان ،وتتأثر باألدوات
أدوارا حاس��مة ف��ي التأثير عل��ى أنماط حياة
التقنية التي يبدو أنها اكتس��بت
ً
الناس ،وتغيي��ر عالقتهم باللغة وبالزم��ان ،وهو ما أنتج قيم��اً جديدة ،وأنماطاً
تواصلية مغايرة .ويتش��كل المعنى حينما تتشابك مختلف محاور الواقع ،ويتداخل
أسلوب الحكي ،والهدف من ورائه 1والحكم الذي يحركه .يكون المعنى ويتأسس
حي��ن تتوفر ني��ة إنتاجه .وكلم��ا نهض المعن��ى كان موضوع ق��راءات وتأويالت
متنوعة ،وبدل التس��اؤل عن ماهية القيم ومعناها يجدر اإللحاح على القيم التي
تحتاجها اإلنسانية لكي تكون أكثر إنسانية ،وعلى المعاني التي تساعد على بلورة
سموا وقدرة على االستقبال واالعتراف.
اختيارات أخالقية أكثر ً
وقد سمح الفكر الفلس��في المعاصر بفتح أفق حاسم في مقاربة مسألة
واعتمادا عل��ى معالجات
القي��م ،يتمثل في النظ��ر إليها من زوايا متع��ددة
ً
جمعية .ألن «فلس��فة القي��م» ـ بمختل��ف المنطلقات والط��رق والمقاصد ـ
تأسست على مبدأ حرية الذات في تقدير الموقف ،والحكم على األشياء ،في
إطار من االلتزام الذي لواله ـ بحس��ب س��ارتر ـ لما تم إنت��اج القيم .وما
دامت ال��ذات هي الحاملة للقيم إلى الوجود ،فإن وجود هذه الذات يجس��د
حامال
قيمة يتعي��ن االعتراف بها ،يمكن للمرء أن يتع��رف على ذاته بوصفه
ً
 1ـ يمثل «بول ريكور» أعمق الفالس��فة الذين اهتموا بش��كل كبير بالعالقة بين القيم والخطاب ،أو
التعبير عن السلوك األخالقي ونمط الحكي؛ انظر:

Paul Ricoeur; Temps et Récit; tome 1; Ed. Seuil; Paris, 1983.
aussi; Soi même comme un Autre; Ed. Seuil; Paris. 1990,

وخصوصاً الدراسة السابعة من هذا الكتاب بعنوان :الذات والقصد األخالقي؛
انظر أيضاً بحث محمد الش��يخ؛ فلس��فة األخالق ومش��كالت القيم والتغير في الغرب المعاصر
(هايدغر ،ريكور ،رولز ،هابرماس) ،مجلة التسامح ،العدد .2009 ،28
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للقيم ،كم��ا يقول «روبير نوزي��ك» ،Robert Nozick 1أم��ا إيمانويل ليڤيناس
 E. Levinasفإنه يرى أننا نكش��ف ـ دوم��اً ـ عن القيم من خ�لال اآلخرين
وبواسطة ما يعبرون عنه من عالمات ونداءات ودالالت.
 4ــ الفل�سفة والوفاء للقيم
كثيرا من الحذر والتواضع ،فهو
يفرض علينا الحديث عن القيم الي��وم
ً
حديث إش��كالي غير ب��ريء ،ويترجم ح��االت مختلفة من الحي��رة والقلق،
ويتطل��ب يقظة خاصة ف��ي مواجهة مختلف أش��كال الاليكي��ن والتعقد التي
تنتجه��ا الحركية الجاري��ة للعالم ،كما أنه يزج بنا ف��ي حاالت من الخوف
التي تعترينا في هذا الوقت ،والصعوبات التي تعترض الكبار أو غير الكبار
في العالم على توقع أو تخيل المستقبل.
ينتاب المرء ـ في غالب األحيان ـ ش��عور بقدرية صعبة التفس��ير؛ إذ كلما
تبرم من اليقينيات القديمة وجد نفس��ه في مواجهة الشك والقلق ،وهي حاالت
ليست دائماً غير مفيدة في استنهاض العقل والتفكير والتواصل؛ إال أن ما يثير
االنتباه ـ في مقاربة سؤال القيم ـ يتمثل في غلبة نوع من الغمة أو الحداد على
القناعات الماضية ،أو فقدان قيم تبقى ـ عند استدعائها ـ راهنة وذات جدارة.
لكن حركة االقتصاد ،وسطوة اإلعالم ،واتساع دوائر أنماط التواصل االفتراضية،
واألش��كال الجديدة للعنف ..إلخ تدفع بالمرء إما إلى تحويل الشك إلى نظام
واختيار ،أو السقوط في فخ األنماط القديمة أو الجديدة من الدوغمائيات.
وقد يكون من األليق التذكير بأن العم��ل التحرري الطويل للفرد ـ وهو
جدا .كل واحد أو كل مجتمع يؤدي الثمن
ما بشرت به الحداثة ـ عمل مكلف ً
بحسب طبيعة القوى والفاعلين فيه .وبقدر ما يمكن اعتبار الكلفة التي يتعين
تقديمها من أجل الحرية ،فإن ذلك ال يمنع اإلقرار ببعدها المفارق بوصفها
اس��تعبادا من نوع جديد.
ثقال ومس��ؤولية ليست هينة ،لدرجة أنها قد تغدو
ً
ً
فالفرد ـ وهو يتحرر من سطوة الجماعة ـ يعرض ذاته ـ في اآلن نفسه ـ إلى
 1ـ

Nozick Robert; Anarchie, Etat et Utopie; Ed. Puf; Paris, 1974.
41

وجهات نظر

حاالت من الضع��ف ،والوحدة والهشاش��ة .وهذا ما أدى بمفك��ر مثل «جيل
ليپوڤتس��كي  Gilles Lipovetskyإل��ى القول ب��أن انهيار األش��كال التقليدية
دليال على الوصول إلى «درجة الصفر» من القيم ،بل
للتأطير والتنشئة ليس
ً
يس��تدعي ـ هذا االنهيار ـ الفرد للتحرر من الوصاية المطمئنة ،والضاغطة
للواجب لالنخراط في سبيل أخالق للمسؤولية.1
فاإلنس��ان اليوم ـ وفي كثير من بلدان الغرب ،أو تل��ك التي تعرضت
لتأثير الغرب مثل بلداننا ـ يجد نفس��ه أمام نوعين من الس��لوكات :األول
«صبياني»« ،طفولي» يسعفه على ممارسة حريته وكأنها نزوة أو هوى عابر،
والثاني يتقدم به صاحبه بوصفه «ضحية» تعرض لظلم أصلي أو تاريخي،
وينظر إلى ذاته باعتباره كذلك ،مهما حصل من جبر الضرر أو توصل إلى
مكتسبات.
إذا يمك��ن العيش في عالم من دون بوصلة؟ هناك من يرى ـ مثل
كيف ً
«أندري كون��ت س��پونڤيل»  André Comte-Sponvilleـ ب��أن العيش في هذا
العالم التائه ـ المستلب بكل أشكال االستهالك ،الغارق في «ثقافة اإلدراك»
ـ ممكنٌ؛ لكن لي��س بتخيل قيم جديدة ،وإنما بابتداع نمط جديد من الوفاء
لتلك التي تركها لنا تاريخ اإلنس��انية ،أو تلك التي أنتجها التاريخ الخاص
لكل مجتمع مع االنتباه إلى ما يفرزه العالم الذي يتشكل أمامنا من مظاهر
التس��لط ،واالغتراب ،والقلق .وما هي هذه القيم؟ هي تلك التي تبقى وفية
لألصول أو المبادئ األربعة لألخالق ،تلك التي تس��ير ف��ي اتجاه الحياة،
وأخيرا
وفي اتجاه المجتمع ومصالحه ،وفي اتجاه العقل أو ما هو كوني فيه،
ً
تل��ك التي تس��ير في اتج��اه المحب��ة؛ ذل��ك أن التفاعل الح��ي بين هذه
االتجاهات هو ما يؤسس للوفاء باعتبار أن متطلبات الحياة تقف عند حدود
حاجات المجتمع ،التي تقف ـ هي بدوره��ا ـ عند حدود العقل الذي يتحدد
ويس��تكمل بالمحبة .وهك��ذا فإن االنتقال الذي نعيش��ه الي��وم ،على صعيد
القي��م ،ليس انتقاالً من ُس��لّم للقيم إلى س��لم آخر ،وإنما ه��و انتقال من
 1ـ
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Gilles Lipovetsky ; L’ère de l’après devoir, dans La société en quête de valeurs, Institut de
management d’EDF et de GDF, Paris, 1996, P. 26.
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التشبث المتش��دد بإيما ٍن ما إلى الوفاء للقيم النبيلة ،باعتبار أن الوفاء هو
ما يبقى من اإليمان حين نحسب أننا ضيعناه.1
ومن بين ش��روط التعبير عن ه��ذا الوفاء الجديد مس��ألة العالقة بين
العق��ل والتواصل ،والنظر ف��ي القواعد األخالقية للمناقش��ة 2بين الثقافات
واألفراد في أفق إعادة بناء معنى جديد للفعل الجماعي.
 5ــ حول الت�سامح ونق�ص الإح�سا�س الإن�ساني
هل تشكل لفظة «التس��امح» ـ كما مس��ألة القيم والتنوع ـ كلمات أمر
جديدة إلعادة االعتبار إلنس��انية اإلنس��ان في العقدي��ن األخيرين؟ ولماذا
تفرض مثل هذه الكلمات ـ في استعمالها شبه البدهي ـ تشابكاً بين السياسة
واألخالق؟
يب��دو أن بع��ض «المؤسس��ات» ـ الت��ي تدع��ي التعبير ع��ن «الضمير
العالمي» ـ تجد نفس��ها إزاء ش��كل من أش��كال األمر األخالقي الس��تدعاء
عالقات إنس��انية مغايرة .فالجرائم واألعمال البش��عة التي يقترفها اإلنسان
ضد اإلنسان ،وإرادات القوة ـ كيفما كانت مرجعياتها وتبريراتها ،التي تميل
في اتج��اه اإللغاء والتطهي��ر واالس��تعباد ـ تفضح ـ أكثر فأكث��ر ـ تجاوزات
الهويات المتطرفة والمصالح المتوحشة.
يعاني العالم الذي نش��هد الي��وم والدته من نقص مهول في اإلحس��اس
اإلنساني .هل يمثل النداء إلى التس��امح لحظة اعتراض حيوية على الميوالت
التخريبي��ة التي تعلن عن ذاتها من��ذ اآلن ،من خالل هذه ال��والدة الجديدة
1ـ

;André Comte-Sponville ; Une morale sans fondement, dans La société en quête de valeurs
Op. cit. P. 138.

 2ـ يتقدم يورغن هابرماس باعتباره أحد أهم الفالس��فة المعاصرين الذين اس��تدعوا األخالق في
فهم ظواهر الزمن الحديث ،وإشكاليات التواصل؛
Habermas, Morale et communication; Ed. Cerfs, 1986.

انظر أيضاً كتابنا :محمد نور الدين أفاية؛ الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،
نموذج هابرماس؛ أفريقيا ،الشرق ،بيروت.1998 ،
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للعالم أو ما ننعته ـ عن اقتناع أو عن تهكم ـ بالعولمة؟ هل يتعلق األمر بحمى
تجارية جديدة وبشعار جديد يتعين مساءلته ،بله نزع الهالة األسطورية عنه؟
يبدو س��ؤال التس��امح كقيمة وكأنه يحيل على فضيلة وعل��ى نظام أخالقي.
وس��واء تعلق األم��ر بمثال أو بنمط س��لوكي؛ فإن التس��امح ين��درج ـ في غالب
األحيان ـ في إط��ار الواجب ،أو ما يج��ب أن يكون ،أو ما هو مرغ��وب فيه .أ َْن
سامح أو ُتعبّر عن سلوك متسامح معناه أن تأخذ اآلخر في االعتبار؛ ألن السلوك
ُت َ
المتسامح هو الذي يقبل حجج اآلخرين ،ويكون صاحبه على استعداد لالعتراف
بأخطائه .لذلك يكتسب التس��امح معاني مختلفة ،بحسب مجاالت القول والفعل
والتواصل .فهو يحتمل معاني المقاومة ،والصبر ،والمعاناة ،والشفقة ،والتواطؤ،
والقبول ،والغف��ران ،واالحترام والضيافة ..إلخ .وفي كل األحوال فإن التس��امح
قادرا على التزحزح من مواقعك الخاصة ،وأن تدخل ما يلزم من
معناه أن تكون ً
النسبية على أفكارك قياساً إلى نجاعة وصالبة حجج اآلخرين.
أليس التسامح معناه امتالك فضيلة االستماع والفهم واالعتراف ،وإدماج
اآلخر كأفق للفكر وللسلوك من دون فقدان الذات وتبديد مقوماتها؟ غير أنه
كيف يمكن تصور ه��ذا النوع من الفاعلية التواصلي��ة تجاه مختلف تعبيرات
األصولية التي تفرض نفسها على العالقات اإلنسانية من كافة الجهات؟
إضافة إلى اإلرادات المتنوعة المصادر التي تعمل على إعادة تنشيط ما
هو ديني ،تفرض «أصولية الس��وق» معاييرها عل��ى كل مناطق العالم ،تارة
بنهج أس��اليب التفاوض والمس��اومة ،وتارة أخرى باعتماد القوة الوحش��ية.
معي��ارا مطلقاً في إنتاج
تتقدم هذه األصولي��ة بوصفها نموذجا ،أو باألحرى
ً
وإعادة إنتاج الثروة .يحوز فيها المال األولوية المطلقة؛ بل إنها تخصص له
من الذكاء واإلمكانيات أكثر مما تمنحه إلنقاذ الناس من أوضاعهم التعيسة
في العالم .لقد أصبح المال في كل مجتمعاتنا ـ وأكثر من أي وقت مضى ـ
هو المعيار والمرشد والقيمة المطلقة ،لدرجة غدا فيها قوة تغري بمقدار ما
تعمي ،تس��لب بمقدار ما تش��وش على النظر والحكم والموقف .كيف يجوز
الحديث عن التسامح باعتباره قيمة في وقت تتنامى فيه نسبة الفقر واألمية
واألمراض ،ويزداد البون شساعة بين الغنى والفقر؟ ذلك أن الخمس األكثر
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غنى من سكان العالم يسيطر على أربعة أخماس ثروات العالم .بأي طريقة
يمكن مواجهة غطرسة أصولية السوق ،وكليانية المال بهدف خلق توزيع أكثر
عدالة وتوفير فرص أكبر للمساواة والتضامن؟
تتساوق عبادة المال مع أصولية جديدة محايثة لها ومرتبطة بتحركاتها
وآليات اش��تغالها؛ ذلك أن المركب العس��كري /اإلعالم��ي ـ الذي صنعته
هواجس القوى العظم��ى من أجل الردع وامتالك أس��باب الق��وة ـ ولّد ما
اسماه «پول فيريليو » بـ «أصولية التقنية» .تخترع
كيف يجوز الحديث عن
البلدان الغنية األس��لحة ،وأنظمة أسلحة تتحول
الت�سامح باعتباره قيمة
ـ بشكل من األشكال ـ إلى «ربوبيات واقية» تجد في وقت تتنامى فيه ن�سبة
نفسها في حاجة مس��تديمة إلى تطعيمها بثروات الفقر والأمية والأمرا�ض،
بلدان الجنوب لضمان حماية الكبار .وكأن األمر ويزداد البون �ش�ساعة بين
الغنى والفقر
يتعلق بـ «آلهة آالت» أنتجت «وحدانية عقائدية»
تتميز بال تسامح نادر وبعنف غير مسبوق.1
ال يتعل��ق األمر هن��ا بموقف مناه��ض لالختراع��ات التقني��ة أو بنزعة
محافظة بلهاء؛ ذلك أن التس��امح هو ـ في جوه��ره ـ فضيلة تتعارض مع كل
أشكال الغطرس��ة .فأصولية الس��وق ـ وكذا أصولية التقنية ـ بشنّها لحركة
أحادية الجانب تسعى إلى فرض عولمة وحشية على مختلف ثقافات العالم.
عما هو مس��موح به إنس��انياً؟ أي عما يمكن هضمه
وهنا يمكن أن نتس��اءل َّ
خيرا من الناحية اإلنسانية؟
باعتباره ً
وإذا كان التس��امح يعني أخذ اآلخر في االعتبار بوصف��ه اختالفاً ،فإنه
تواصال تثاقفي��اً فعلياً يمث��ل األرضية المناس��بة إلعادة تأس��يس
يب��دو أن
ً
بيداغوجيا حقيقية للتبادل اإلنس��اني .أ َْن ُتصغي لآلخر ـ أو أن تضع نفس��ك
محله دون تش��ظ ذاتي أو فقدان للذات ـ فإن تعمل على تأسيس ثقافة فعلية
للحوار .غير أن الش��رط البدئ��ي لكل ح��وار يتجلى في االس��تعداد الدائم
 1ـ

Paul Virilio; Stratégie de la déception; Ed. Galilée, Paris, 1999.

وهو الكتاب الذي بلور فيه فيريليو تأمالته حول االستراتيجيات العسكرية واستبداد لغة القوة.
أيضا.Vitesse et politique; essai de dromologie; Ed. Galilée; Paris; 1977 :
انظر ً
45

وجهات نظر

لتقديم تن��ازالت بين األط��راف المعنية للوصول ـ في آخ��ر المطاف ـ إلى
تفاهم ممكن .ومن دون هذا االس��تعداد يصعب تصور ح��وار هادف ،بل قد
اس��تنادا إلى الوس��ائط المختلفة للتأثير
يتحول إلى وس��يلة لالحت��واء ،إما
ً
اعتمادا على الضغط والقسر.
والتشويه أو
ً
لذلك فمن النادر أن نعثر على حاالت حوارية بين الشمال والجنوب؛ فهناك
ال تكافؤ جوهرياً محايثاً لعالقتهما يشوش على اللقاء ُويحول دون التواصل .وبدل
اإلعالن عن إرادة للوعي ،وإتباع أخالق للمناقش��ة ،ال يكف الش��مال عن فرض
إذا يمكن خلق فرص للتبادل ،من خالل
إرادة القوة وإغفال أصول الحوار .فكيف ً
وبفضل بيداغوجيا للتس��امح من دون التحرر من وهم امتالك الحقيقة الوحيدة،
سواء باسم قوانين االقتصاد ،أو باسم قيم «عليا» ،أو باسم الدين؟
يول��د ه��ذا النمط م��ن التموقع حال��ة م��ن الالتواصل ومن الس��لوكات
الالمتسامحة؛ ذلك أن الحوار هو ـ جوهرياً ـ مسألة ثقافية؛ إال أن الغرب ـ أو
بعض الغرب ـ منذ مدة طويلة ـ وال سيما منذ بضع سنين ـ يرى في العمل من
عمال مناهضاً له .فكل ما يقاوم
أجل إعادة بناء هوية عربية إس�لامية متجددة ً
نماذجه يعتب��ر خارج التاري��خ ،على اعتب��ار أن التقدم وحده خال��ق للتاريخ.
تاريخه هو ،ومن ثم فإن التغري��ب ـ أو تعميم معايير الغرب ـ يتعين أن يصير
مش��روعاً كونياً .وكم من فظائع وجرائم ارتكبت تحت عن��وان هذا «الكوني»؟
وكم من تدخالت ال إنس��انية تعبّر عن أكثر مظاهر الالتس��امح عنفاً وطغياناً
ـ إذا ـ يمكن أن يحصل
وجدت في ش��عار «كونية الغرب» ذريعة
ومبررا؟ وكيف ً
ً
الحوار في عالم موزع ما بين خوف اس��تيهامي من فق��دان الهوية وبين اتجاه
يزداد غطرسة لفرض أصولية السوق؟ إلى أي مدى يمكن بناء أخالق للتسامح
داخل حقل دولي مسكون بالحذر وبالمصالح المتوحشة وبنسيان الكائن؟
 6ــ خطاب القيم ومفارقات التنوع
عندما تتعرض ثقافة ما إلى إرادة للقوة تستهدف االعتداء على مقوماتها
واحتق��ار رموزها وقيمه��ا وصورها؛ فإن ه��ذه الثقافة تجد نفس��ها مضطرة
للع��ودة إلى األس��س العميقة المكونة له��ا ،والرجوع إل��ى العالمات األكثر
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تعبيرا عن هويتها وتميزها .وفي هذه الحالة ،يتفجر رد فعل ال عقالني ضد
ً
الظلم من طرف ه��ذه الثقافة؛ لذلك ف��إن معايير وقواع��د جديدة للحوار
مطلوبة لتكس��ير الصور النمطية ،ومحاربة إرادات التش��ويه وتأسيس تواصل
مثال من
تثاقفي واقعي وأخالق فعلية للمناقش��ة .وبمقدار ما نجد في العالم ً
يدعو إلى الص��راع واالحتقار؛ فإنن��ا نعثر أيضاً على أصوات تنش��د الحوار
واحترام المس��لمين وغيرهم؛ كما أن العالم العرب��ي ليس مكاناً للمتعصبين
فقط ألن المش��هد الثقافي العربي اإلسالمي عبارة عن فسيفساء حقيقية من
الخطابات والمواقف واألحكام .وحده تثاقف متكافئ ،عادل وإنس��اني يمكنه
نزع الطابع األس��طوري عن األحكام المس��بقة والصور النمطي��ة الخاطئة؛
لذلك فإن اعترافاً واقعياً بين أوروبا والعالم العربي اإلس�لامي يبدو مطلباً
دائماً ،طالما أن اإلسالم أصبح له حضور الفت ،ومعطى سوسيولوجي وثقافي
ال يمكن تجاهله في أوروبا (هناك ما يقرب من خمسة عشر مليون مسلم في
القارة األوروبية) ،كما أن الغرب يحتل ـ مهما كانت المقاومات ـ مكانة ذات
أهمية بالغة في الحياة العربية اإلس�لامية ،س��واء من حيث أنماط التسيير
والتواصل واللباس ،أو على صعيد الفكر والنظر.
لالقتراب من األُس��س الخطابية لمس��ألة التنوع يتعين تج��اوز النزعة
المانوية السائدة التي توهم بأن هناك حركتين اثنتين تطبعان زمن العالم؛
تفرز األولى مقومات نفي اآلخر والعنف ،بينما تنتج الثانية الغيرية والتبادل،
والوقوف على بعض أشكال االنزالقات الممكنة للمطالب التي تعبّر عن ذاتها
باسم الهوية أو باس��م االختالف؛ أي أن الحديث عن القيم ـ أو عن الثقافة
عامة ـ يفترض الكشف عن الحدود المنزاحة ،والمتحركة دوماً التي تنتجها
معادالت الهوي��ة واالختالف ،الماضي والحاضر ،وال��ذات واآلخر؛ ذلك أنه
بإغفال أو اس��تبعاد الواقع االجتماعي والسياس��ي والثقافي للتنوع؛ قد ننسى
بأن خطاب التس��امح نت��اج تاريخي للذين يس��يطرون ،كيفم��ا كانت طبيعة
ودرجة هذه الس��يطرة ،كما أنه ال من��اص «لمعالجة «التن��وع الثقافي» من
وضعه في سياق المصالح المختلفة لمن ينطق باسمه أو يدافع عنه»1؛ ذلك
1ـ

Armand Mattelart, Diversité culturelle et mondialisation; Ed La découverte, Paris, 2005, P. 99.
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أن خط��اب التنوع ـ بخص��وص القي��م أو بغيرها كما هو الش��أن بالنس��بة
لالختالف ،بتأكيده على خصوصيات اآلخر ـ يمكن أن يضعه في إطار عالقة
برانية والنظر إلي��ه بوصفه غريباً ،وتثبيته ـ بالتال��ي ـ ضمن فهم اختزالي
لـ «هوية مفتعلة» .والحال أن عملي��ة تثبيت اآلخر في خصوصية ما ،والدعوة
إلى احترام االختالفات يعمالن ـ بأش��كال ال واعية ـ على المشاركة في منع
اللقاء بين أنم��اط الوعي ،والتفاع��ل الحي بين القيم .ليس��ت الغيرية هي
وبعيدا عن كونه شرطاً مسبقاً للقاء مع
االختالف واحترام االختالفات فقط.
ً
اآلخر وللحوار ،يمكن أن يمثل السلب الفعلي للغيرية.
من جهة أخرى يمكن للتفكير في الثقافة ـ أو القيم ـ انطالقاً من التنوع
أن يخفي التفاوتات الصارخة ف��ي توزيع الخيرات الثقافي��ة ،كما يمكن أن
يتستر على إرادة للهيمنة تحت عنوان عملية ديمقراطية أو سياسية وقائية.
ولذلك بقدر ما تس��تدعي المطالبة باالخت�لاف درجة عالية من الحذر
المستمر ،تس��توجب معالجة «التنوع الثقافي» يقظة ثقافية خاصة .قد تكون
هذه المطالبة رد فعل على نزعة أحادية جارفة تواكب العولمة النيوليبرالية،
كما قد تترجم ش��عار مناهضي العولمة إلدانة تحويل الخيرات الثقافية إلى
س��لع ،بقدر ما يمكن أن يعبّر التن��وع عن ذاته من خالل مفردات متش��ددة
وعنيفة باسم الدين أو اللغة أو الجهة.1
هذا ما أدى بـ «پول راس» إلى المالحظة «بأن التاريخ يعلمنا كون ضحايا
الحداثة ،والشعوب المهملة ،والفالحين المس��تغلين ،والعمال المطرودين ،أو
الذين تضاءلت قيمة عملهم بسبب التقدم التقني ،والتجار الصغار المفلسين،
كل هؤالء يلجأون إلى بناء نماذج هوياتية س��كيزوفرينية ،ويعمدون إلى فبركة
اعتمادا على أرض
ثقافة ترجع إل��ى هويات أولية يعاد صياغتها في المتخي��ل
ً
األجداد ،ونقاء الدم ،واللغة األصلية ،والماضي الموهوم».2
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وهكذا فإن تفكك كيان «وطني» باسم الحق في االختالف ،أو المطالبة
بالتنوع ،مهما كانت مشروعيتهما ،وتفتت األسس المشتركة لبلد ما قد ينتج
عنه فتح باب جهنم ،وتفجير نزوعات الموت .في هذه الحالة كل الحدود قد
تب��دو معرض��ة لالهت��زاز والتدمير ،كم��ا يتوق��ع تعريض مقوم��ات العيش
المشترك إلى الخطر والتهديد ،ومن ثم يمكن للتشنج الهوياتي باسم تنوع
ما أن يولد أسباب الخصومة ،والفتنة والمحنة.
ومع ذلك فالتأكي��د على اعتبار التنوع الثقافي محرك اإلنس��انية تأكيد
صائب ،وهو ما يمنح المعنى لمختلف أش��كال التبادل بي��ن الناس ،غير أن
الشأن ـ وكما يرى «موريس ميرلو بونتي» ـ «أن مجموع الكائنات التي تعرف
باسم اإلنسان ،المحددة بالصفات الفيزيائية التي نعرف تمتلك أيضاً ،بشكل
نورا طبيعياً ،وانفتاحاً على الوجود يجعل من مكتسبات الثقافة قابلة
مشتركً ،
ألن تص��ل إل��ى الجميع .غي��ر أن هذا اإلش��راق الذي نجده ف��ي كل نظرة
موسومة باإلنسانية يمكن أن نعثر فيه على أكثر أشكال السادية قسوة».1
ولعل البالغة السائدة حول التنوع تفضح حتى أولئك الذين رفعوها في
بعيدا كلما تبيّن لهم بأن أس��س
وجه تس��ليع العقول؛ ألنهم كلم��ا ذهبوا بها
ً
الدولة /األمة ،والس��يادة ،والحدود المعترف به��ا أصبحت معرضة للتهديد
والهشاشة .وإذا كان التنوع فعل اعتراف عظيم فإنه يمكن أن يتحول إلى فخ
حقيق��ي ،خصوصاً وأن��ه «أصبح الزمة مضللة تنس��حب عل��ى وقائع ومواقف
متناقضة ،جاهزة لكل التوافقات المرحلية».2
وعلى الرغم من الحركات النازعة إلى العولمة ،فإن العالم ـ أو بعض
مناط��ق العالم ـ يب��دو أنه أصي��ب بڤيروس «القبلي��ة» أو البلقنة باس��م
االختالف أو الحق في التن��وع .فاألحداث التي يتفرج عليه��ا العالم يومياً
قاسية للغاية .صحيح أن تاريخ البشر يصنعه التواصل كما المآسي .فنحن
نشهد على أش��كال ال حصر لها من ردود األفعال باسم اللغات ،والجهات،
 1ـ
 2ـ

Maurice Merleau Ponty; L’homme et l’adversité; dans Signes, Ed. Gallimard, Paris; 1960. P. 391.
Armand Mattelart; Op.cit. P. 3.
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والقي��م ،والثقافات المحلية .فسيفس��اء ال مح��دودة من اآلث��ار ،والرموز
والخصوصيات تطالب بـ «الحق في أن تكون لها حقوق» ،والخطاب الحالي
حول التنوع يمنحها المشروعية والمناسبة.
انطالقاً من القضايا التي صاغها «ميش��ال فيوفي��وركا» حول االختالف
هناك مالحظات وآفاق لتدبير أش��كال التنوع في القيم وفي غيرها .منها أن
االختالف ال يكتفي بإعادة إنتاج مقوماته؛ بل يتم إنتاجه و «ابتكاره» من طرف
فاعلين «عضويين» ،مرتبطين برأس��مال رمزي منه يتزود االختالف وينتعش.
غير أن تدبير المطالب الهوياتية ـ كيفما كانت طبيعتها ـ يفترض العمل على
ألاّ تنتقل إلى أفعال عنيفة ،وتتطلب إرادة عامة لتحويل أس��باب التش��نج إلى
مجال للمناقش��ة الديمقراطية «والنزاعات الممأسس��ة» .وأيض��اً ،وفي ضوء
مختلف أوجه وأنماط التعبير عن خطاب الضحية الذي ال يتوقف عن الظهور،
فإن المجتمعات المعنية بذلك مطالبة باالش��تغال على ذاته��ا ومعالجة هذه
التعبي��رات بالب��دء باالعتراف به��ا ،وتحويل احتماالت الس��قوط ف��ي الغمة
باس��تدعاء عوامل تح��رك التفاعل ،واإلب��داع ،وأخذ الكلم��ة ،وذلك بضمان
شروط العدالة والمساواة في كل مس��تويات المجال العمومي قصد محاصرة
«أصوليات»› االخت�لاف أو «التنوع» التي تقاوم التثاقف الجاري على األرض،
وتدعو إلى االنغالق على هوية «مختلفة»« ،خالصة» ،وجيدة بالضرورة.
كبيرا في التروي��ج لمصطلح التنوع،
دورا
ً
لقد لعب��ت منظمة اليونس��كو ً
وذلك في سياق استراتيجي اس��تهدف مقاومة األبعاد الهيمنية للعولمة ،وأكد
على أهمية س��يادة الدول وخصوصياتها الثقافية؛ لكن لم تكن هذه المنظمة
لتتوق��ع االس��تعماالت المختلفة والمتضارب��ة لهذا المصطلح ف��ي الصراعات
الخاصة التي تنفجر هنا وهناك باسم التنوع .حتى داخل مجاالت البحث في
العلوم اإلنس��انية؛ فالنقاش «الفرنسي» حول التنوع يبرز أشكال التضارب في
النظر والمنهج ،والتحليل واالستنتاج؛ ألنه يمس جوهر القيم المؤسسة للدولة
الجمهورية ،من قبيل المس��اواة ،والتضام��ن ،ويعيد النظر حت��ى في آليات
الرابطة االجتماعية ،وقدرة الناس على العيش المشترك؛ بل إن باحثين يرون
مدخال إلع��ادة التفكير في التعاريف المؤسس��ة للوجود
النق��اش حول التنوع
ً
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المس��تعر حول «الهوية الوطنية» والحجاب
الجماعي الفرنسي .وما السجال
ّ
والبرق��ع والمهاجرين إال عالمات على ما يجري داخل األوس��اط السياس��ية
واالجتماعية والثقافية من قلق وأسئلة حول الذات واآلخر و «قيم الجمهورية»،
والعيش المشترك؛ ألنه ال يكفي اإلقرار بغنى التنوع ،والتغني ببعض مظاهره
المغرية أو تعبيراته العادلة؛ ألن تدبيره أو معالجة مطالبه قد يؤدي إلى نوع
من التفكك االجتماعي ،إلى إع��ادة النظر في الروايات الكبرى حول الوطن،
والجمهورية ،واللغة ،والدولة ،والمدرسة ،والثقافة.
عل��ى الرغم من االس��تعمال الواس��ع للفظة
على الرغم من اال�ستعمال
وبعيد عن أن يتضمن
مجرد لفظ��ة
التنوع ـ ألنه
الوا�سع للفظة التنوع
ٌ
ُ
حمولة مفهومية ـ فإن هناك اختالفات عميقة في
وبعيد
ــ لأنه مجر ُد لفظة
ٌ
عن �أن يت�ضمن حمولة
الفه��م واألهداف التي تحرك المس��تعملين لها.
مفهومية ــ ف�إن هناك
لذلك يدعو بعضه��م إلى اس��تبعادها إذا كانت
اختالفات عميقة في
س��تصير س��بباً ف��ي انقس��امات ف��ي السياس��ة
الفهم والأهداف التي
واالجتماع والثقافة ،من دون إغفال بأن وحدة بلد
تحرك الم�ستعملين لها
ما ،ال تمنع ،إطالقاً ،من التفكير في االختالفات
المكونة لها .لكن المناقشات حول التنوع ال تفيد
بأن ه��ذه المعادلة تبدو بدهية بالض��رورة؛ ذلك أنه كي��ف يمكن االحتفال
بالع��رق واالنتماء اإلثني ف��ي الوقت ال��ذي يتعين النضال ضد كل أش��كال
التميي��ز؟ وكيف يمك��ن احترام االختالف��ات وتجنب الدعوة إل��ى االنفصال
الثقافي في الوقت نفس��ه؟ وهل الدعوة إلى الحق��وق الثقافية ال تتنافى مع
القيم المؤسس��ة للدولة الوطنية؟ ثم هل الق��ول باالنتباه إلى الخصوصيات
الثقافية واللس��انية ،واإلثنية ،من منطلق اإلق��رار بالتنوع ال يؤدي إلى غض
الطرف عن مختلف أش��كال التفاوت االجتماعي؟ وكيف يمكن مراعاة األبعاد
الثقافية من دون ضمان العدالة االجتماعية والتسليم بالحقوق السياسية؟
أسئلة عديدة يفترضها الحديث عن التنوع وأبعاده المختلفة التي تتجاوز
عادة االحتفال به أو االس��تعمال الس��اذج له .وفي كل األحوال يتعين االنتباه
إلى أن الفاعلين الوس��ائطيين ـ سياس��يين كان��وا أم مثقفي��ن أم غيرهم ـ
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ال يمكنهم وحدهم نش��ر أو فرض هذا المصطلح في المناقشة العامة ،حتى
ولو عمل��ت منظمة دولية مثل اليونس��كو على الترويج له ،وإنما االس��تعمال
الجماعي الشعبي من طرف أولئك الذين يشعرون بأن حاجاتهم غير محققة.
والسؤال الكبير الذي يفرض ذاته في هذا السياق هو :كيف نستعمل التنوع؟
والجواب عنه قد يس��اعد على تجنب الس��قوط في الخلط بين ُبعدين :األول
مرتب��ط بالمطال��ب الثقافية (دينية ،لغوي��ة )..والثاني يع��ود إلى ضرورات
التقليص من الفوارق ،ومحاربة التمييز .ومع ذلك فإن التنوع يمكنه أن يعبر
عن تصور للمجتمع تتعاي��ش وتلتقي فيه كل الجماع��ات واألفراد باختالفهم
وتنوعهم على أم��ل تفادي كل العوام��ل المؤدية إلى الخصومة ،والش��قاق،
واالنفصال .انطالقاً من هذه القاع��دة فكل التعبيرات ال يمكنها إال أن تكون
مصدر ثراء ،ومنبع إبداع وتواصل.
ـ اعتبارا لما س��بق ـ أننا نش��هد على تحوالت داللية واستخدامات
ويبدو
ً
خادع��ة لمفردات نبيلة ف��ي ذاتها ،وعلى تغي��رات تحصل في الثقافة بس��بب
مفع��والت التواصل؛ حيث تحولت الش��عوب إل��ى فئات من «الجمه��ور» ،وتم
اختزال المواطنين إلى مستهلكين .بل إننا نشهد ـ أكثر من ذلك ـ على تنامي
محموم للعدوانية ،وال سيما تلك التي تتخذ من العالم العربي موضوعاً لها.
كيف يمكن مقاومة الفكر الوحيد والتفكي��ر في التعدد؟ ثم كيف يمكن
محاصرة ما هو تراجيدي واالنخراط في التواصل؟
الجواب ع��ن هذه األس��ئلة يكث��ف ـ في تص��وري ـ الره��ان الحقيقي
لبيداغوجيا التس��امح ولس��ؤال القيم ،ويبدو أنه رهان صعب في زمن تزداد
تشددا وشراس��ة ،بل وأصبحت تفرض ذاتها بكثير من
فيه «أصولية السوق»
ً
التجبر والغطرس��ة ،ال تت��رك للثقافات األخرى أي هامش آخ��ر للتعبير عن
اختالفها س��وى االرتكاس إلى أصولها العتيقة والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها
الدفينة .ويظهر أنه على الرغم من هذا االحتقان الثقافي الحاد فإن التفكير
وانفتاح ممكنٌ ،من دون سلب درامي للذات،
فيما هو إنس��اني حاج ٌة وجودي ٌة
ٌ
أو تماه وهمي مع اآلخر ،ومن دون استجداء ثقافي أو رفض عصابي لآلخر.
52

وجهات نظر

منظومة القيم وسؤال النهضة
في االرتباط بين الحرية والتنمية
عبد ال�سالم طويل

■

مـدخـــل:
م��ن الخالص��ات المعرفي��ة الكب��رى لفلس��فة التاريخ أن
الفعالي��ة التاريخي��ة والحضاري��ة لألمم تتح��دد ـ أول ما
تتحدد ـ بمدى تماسك وفاعلية وحيوية منظومة قيمها .وبغض النظر
ع��ن التراتبية المعياري��ة للقيم ضمن هذه المنظوم��ة؛ فإن لقيمة
الحرية مكانة محورية ضمنه��ا؛ وهي المكانة التي يتحدد بها أصل
الفعل التاريخي والحضاري ،وترتس��م بها آفاقه وممكناته .ومع أن
الحرية تظل شديدة االرتباط عضوياً ووظيفياً بباقي القيم ـ وبوجه
تعد أكثر القيم صلة بتحقق
خاص قيمتي العدل ،والمساواة ـ فإنها ُّ
وتفسير فعل التنمية بمفهومها الشامل.
-I-

وهو االرتباط الذي تع��ززه األدبيات الفكري��ة المعاصرة ،التي
تنطلق من أن المسار التاريخي لتحقيق التنمية والتقدم ـ عبر التغلب
على حالة التخبط والضعف وهدر الوقت ـ هو مسار استئناف مشروع
■

باحث مغربي ،ورئيس تحرير مجلة «اإلحياء».
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النهضة العربية اإلس�لامية ـ الذي توقف أو كاد منذ أواسط القرن الماضي ـ
اس��تئنافاً أكثر قوة وأش��د تفهماً لمقتضي��ات العقل والحداثة والمش��اركة في
المس��ار الحضاري الكوني ،من منطلق أن مفتاح ه��ذه النهضة العربية الثانية
إنما هو الحرية1؛ ذلك أن الشعوب العربية اإلس�لامية موضوعة بفعل العولمة
«عل��ى المفترق الكبير :إما طري��ق الحرية ،فالجهد الخ�لاق ،فالنهضة ،وإما
طريق التبعية ،فالعبودية فالقمع والقهر ،فالتخلف المتزايد».2
ومن هنا تنبع ضرورة وحيوية التفكير في الحرية ،وفي أكثر أشكالها
تالؤماً مع خصائص المجتمعات العربية وتطلعاتها االجتماعية والسياس��ية
والثقافية ،على خلفي��ة أن الليبرالي��ة ـ كنظام اجتماعي قائ��م على مبدأ
الحري��ة الفردية ـ ال تنحص��ر وال ينبغ��ي أن تنحصر في األش��كال التي
عرفتها ف��ي المجتمع��ات الغربية في اللحظ��ة المعاصرة ،وم��ن ثم يحق
للمجتمع��ات العربية واإلس�لامية أن تعمل على نحت وتبني الش��كل الذي
تراه أنج��ع من غي��ره لتعزيز الحري��ة انطالقاً م��ن خبرته��ا التاريخية
وتجربتها الحضارية وموقعها الجيوستراتيجي.
وهو ما يبرر الدعوة إلعادة بناء الليبرالية من خالل «استيعاب مبدأ الحرية
الفردية ضمن مفهوم جديد الجتماعية اإلنس��ان» ،يتم في��ه «الربط بين العقل
والعدل والس��لطة» 3عبر السعي لتجاوز ما اس��ماه ناصيف نصار بـ «الليبرالية
الفردانية المتعولمة» ،والتوجه إلى بناء فلسفة تنهض على «ليبرالية اجتماعية»
يفضل نعته��ا بـ «الليبرالية التكافلي��ة» القائمة على العق��ل االجتماعي والعدل
االجتماعي ،وسلطة سياسية ديمقراطية تحمي الحرية وتصونها.
وفي كنف ه��ذه «الليبرالي��ة التكافلية» وفي إطارها يمك��ن «إعادة بناء
قضايا الوح��دة والتعددية واالس��تقرار والعمل والث��روة االجتماعية والنظام
 1ـ ناصيف نص��ار« ،باب الحرية :انبث��اق الوجود بالفع��ل» ،دار الطليعة ،بي��روت ،الطبعة األولى
 ،2003ص .9
 2ـ المرجع السابق ،ص .149 - 148
 3ـ تقرير «التنمية اإلنس��انية العربية للع��ام  ،»2004برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي والصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،ص .57
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السياس��ي والمعرفة واإليم��ان والتربية ،وما يس��تلزمه ذلك من مؤسس��ات
وتنظيمات» بشكل أكثر فاعلية.
وقد س��بق لعبد اهلل العروي أن رصد ـ في اإلطار نفس��ه ـ العالقة بين
الحرية والنهضة بقصد مقاربته لمفه��وم الحرية في ظل التنظيمات ،معتبرا
أن لدع��وة الحرية صف��ة عملية بفع��ل ارتباطها باإلصالح في إطار نش��اط
جماعي؛ ألنها متجهة بطبعها إلى إرس��اء أس��س حركة إصالحية سعيا إللغاء
قوانين أو محو عادات أو تغيير س��لوك اجتماع��ي .فالحرية في هذه األحوال
تمثل ن��داء ينته��ي بحركة تحري��ر تكم��ن قيمته��ا الحقيقية ف��ي فاعليتها
اإلصالحية لتعزيز مسار التنمية الشاملة بغض النظر عن عمقها الفكري.1
والحاصل أن هذا الربط بين منظومة القيم
يقول عالل الفا�سي :كل
ـ التي تقع الحرية في قلبها ـ والتنمية الش��املة
فكرة ال تعمل على توجيه
ـ بما ه��ي تحقق تاريخي للنهض��ة ـ يجد أصوله
الأمة �صوب التطور
والتقدم �إلى الأمام هي
الحديث��ة في الفكر النهض��وي العربي ،كما يجد
ــ بالن�سبة ل�صاحب «النقد
حضوره في أدبيات اإلصالحية اإلسالمية الحديثة،
الذاتي» ــ فكرة عقيمة
وبوجه خاص لدى عالل الفاسي الذي عده فهمي
يجب رف�ضها ومحاربتها
جدعان ـ بحق ـ «أدق وأعمق من أي مفكر مس��لم
آخر عالج مسألة الحرية وبرع في التنظير لها».2
لقد شكّل رهان النهضة في صلته العضوية بسؤال التنمية محور اهتمام
الفاسي ،لدرجة أنه من اليسير قراءة مجمل مشروعه الفكري كبحث موصول
عن مختلف المعوق��ات التي تح��ول دون تحقيق هذه النهضة ،وس��عي دائم
للبحث عن الشروط الالزمة إلنجازها؛ فكل «فكرة ال تعمل على توجيه األمة
صوب التطور والتقدم إلى األمام هي ـ بالنس��بة لصاحب «النقد الذاتي» ـ
فكرة عقيمة يجب رفضها ومحاربتها».3
 1ـ عبد اهلل العروي« ،مفهوم الحرية» ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء /بيروت ،ص .36
 2ـ فهم��ي جدع��ان« ،المقدس والحري��ة وأبحاث ومق��االت أخرى م��ن أطياف الحداث��ة ومقاصد
التحديث» ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .94
 3ـ عالل الفاسي ،الحركات االستقاللية في المغرب العربي ،مؤسسة عالل الفاسي ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة الخامسة ،1993 ،ص .103
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فبعد أن ذكر أن من معوقات النهضة العربية اإلس�لامية ضمور الفاعلية
التاريخية لألمة من خالل استشراء ش��تى مظاهر «العجز والكسل والتقليد»
ـ التي تمثل «أعظم مساس بكرامتنا الوطنية كأمة ذات تاريخ عقلي وحضارة
تعد
روحية »..ـ عاد ليؤكد أن الحرية القائمة على موقف عقلي وفكري راسخ ُّ
شرطاً أساسياً من شروط نهضة األمة وتقدمها؛ إذ «إن حياة بغير حرية لَ ِه َي
وجودا من غير فكر حر لهو العدم ،وإن مدنية ال تقوم
الموت المحض ،وإن
ً
على التحرر والتبصر لهي الوحشية ولو كانت في أحدث طراز».1
إن الفاس��ي ها هنا ال يتحدث عن الحياة والموت وعن الوجود والعدم
بالمعنى الطبعي المباش��ر ،وإنم��ا بالمعنى التاريخي والفلس��في ،وإال فإن
الحياة ف��ي ظل العبودي��ة موت ،والوجود ف��ي ظل الجهل ظ�لام؛ فكما أن
االنتقال من حال��ة الموت والموات إلى حالة الفاعلي��ة والحياة ال يتحققان
من غي��ر حرية ومن غي��ر اختيار وفعل ح��ر ،فإن االنتقال م��ن العدم إلى
الوجود ال يتم إال بفكر ح��ر .أما المدنية الحقيقية فال قوام لها بغير تحرر
متس��لح بالحرية ،وتبصر قائم على الفكر الحر ..ليغدو «طابع الفكر الحر
طابعاً إنسانياً ال تتحقق آدمية اإلنس��ان بدونه» ،2وال يتحقق تقدمه وتنميته
إال من خالله.
كما أن الفاس��ي ال يتصور أي��ة نهضة حضارية من غير اس��تلهام لمثل
أعلى ،من منطلق أن «االعتقاد في الخالق واالعتداد به كمثال أعلى ضروري
لنا إذا كنا نريد الس��ير في الطريق الذي نرمي قطع مراحلها في طمأنينة
وأمان ،»...والتجرد عن هذه «المثالية الصحيحة» معناه االنحطاط باإلنسان
وبالشعوب إلى أس��فل الدركات» ،خاصة وأن «الذين بذلوا الجهود الجبارة
ليقظة أوروب��ا وأمريكا لم يكونوا ـ خالفا للرأي الش��ائع ـ بعيدين عن اهلل
وال متجردين من مثاليته».
 1ـ عالل الفاسي ،النقد الذاتي ،منشورات دار الكشاف للنشر والطباعة والتوثيق ،بيروت ،القاهرة،
بغداد ،1966 ،ص .99 - 98
 2ـ المرجع السابق ،ص .81
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وتفس��ير ذلك ـ من وجهة نظره ـ أن «المثالية اإللهية وحدها هي التي
يمك��ن أن تس��يطر على س��لوكنا ،وتراق��ب ضميرن��ا ،وتقلل م��ن أغراضنا
وأهواءن��ا ...والتفكير به��ا هو ال��ذي يجعلنا نعش��ق التقدم دائم��اً والعمل
باس��تمرار ...والتفكير بالمثال اإللهي ه��و الذي يربط مس��تقبلنا بحاضرنا
وبماضينا القومي واإلنساني».1
وبعد أن يشدد على ش��مولية اإلسالم؛ نافياً وجود أمر «يماثل الطبيعة
في ش��مولها وس��ريانها مثل الدي��ن »...يؤك��د ـ تبعاً لذل��ك ـ أن األمة
ال يمكنه��ا إال أن «تخت��ار في حياته��ا الخاصة والعامة أح��د أمرين؛ إما
اإللحاد وع��دم االعتداد بتعالي��م الدين ،وإما التدين« ،يع��ود ليجعل من
عامال
محددا لكل تنمية حقيقية ولكل تقدم ،ومن اإللحاد
الدين ش��رطاً
ً
ً
منتجاً ومصاحباً لكل تقهقر ونكوص« :إنه ما سرى اإللحاد وعدم االعتداد
بالدين ف��ي أم��ة إال رجعت القهق��رى ،وآلت بع��د عزته��ا ومجدها إلى
االنحالل ،وما حافظت في ش��ؤونها على مراعاة المث��ل األعلى اإللهي إال
احتفظت بحياتها وفخرها ومكانتها».2
وتأكيدا له��ذه القاع��دة /القانون يرى الفاس��ي أن أعظ��م طابع يميز
ً
الديانة اإلس�لامية هو «بناؤها على أصول متينة تجعلها قابلة للتطور والسير
دائماً إلى األمام ،وتعهدها لكي تكون صالحة ل��كل الطبقات ولكل العصور
ومختلف البقاع» ،وهو ما جعلها تشكل تاريخياً «ثورة عقلية وروحية واجتماعية
على الوثنية العربية ونظام األرستقراطية التجارية».
كما يذهب إلى أن وظيفة الفكر اإلس�لامي تتمثل في إصالح حال األمة
وتحريرها من الخرافات واألوهام والتقاليد البالية» التي تحول دون تقدمها
ورقيها ،وتحول بين عقلها والتفتح ألس��رار الكون ومعال��م اإليمان ،وتمنعها
من تغيير ذهنيتها التي تكونت تدريجياً في عصور االنحطاط األخير».3
 1ـ المرجع السابق ،ص .113
 2ـ المرجع السابق ،ص .114
 3ـ المرجع السابق ،ص .124
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وهي الذهنية التي طالما دعا الفاس��ي إلى دراستها ،بل وإلى «التفكير
في وس��ائل تبديلها» ضمن «ثورة ش��املة في األفكار والذهنيات»1؛ ألنها ما
دامت على حالها فإن «كل نهوض شعبي س��يظل بطيئاً ومشكوكاً في صموده
إزاء هذه اآلفات النفسية الكبرى».2
ومن ش��روط النهض��ة تمثل قيم��ة االنفتاح واالس��تلهام م��ن التجارب
الحضارية المختلفة ،والتأس��يس على التراث الحضاري لألمة وعلى التراث
اإلنساني «فواجبنا ـ يقول الفاس��ي ـ أن نعمل على تجديد أحوالنا مستمدين
من تراثنا ومن تراث غيرنا ومن حاضر األمم الراقية وتجاربها ما يكون لنا
عصر انبعاث حقيقي ،ويقظة نشيطة ،واس��تئناف لمواصلة السير نحو المثل
األعلى الذي يمأل قلوبنا».3
كم��ا أن النق��د التاريخي يغ��دو من المقومات األساس��ية ألي مش��روع
تجديدي وألي تنمية شاملة« :إن النقد التاريخي لمما ينقص النهضة العربية
عموماً والمغربية باألخص ،ومن دونه ال يتس��نى لنا أن نبني مس��تقبلنا على
األسس الصالحة المفيدة».
ومن ش��روط التنمية الش��املة م��ا عبر عنه الفاس��ي بقيم��ة «التفكير
بالواجب» ،حيث يعتقد أن «أداءه في وقته من األسس الضرورية للقدرة على
المواظبة والخلق ،وأنه ما دام لم يتس��رب في نفوس��نا فنحن ال نستطيع أن
نأتي باألعم��ال إال مبعثرة وغير خاضعة لترتيب مضب��وط» .4أكثر من ذلك
فإن تعميم هذا التفكير في األمة يغدو «سبيل نهوضها وتحريرها» ،5شريطة
إش��اعة حرية التعبير عن الرأي؛ ألن «الوس��ط الذي يمنع المفكرين من أن
يظهروا بآرائهم يظل دائم الجمود غير قابل للتطور وال لالرتقاء».6
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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كما يرى أن أية أمة ال يمكنها أن تنه��ض من وهدة التخلف التي وقعت
فيها إال إذا «تدربت على أن تفكر اجتماعياً» 1من خالل «التربية على التفكير
الشامل» والتفكير المستقبلي وتجاوز االرتجال.
إلى هذا المستوى نخلص إلى أن الحرية تحتل مكانة متميزة في البناء
الفكري لعالل الفاس��ي؛ فهي ـ بالنس��بة إليه ـ ليس��ت مجرد حق طبيعي؛
وإنما هي أكثر من ذلك ،حق عقلي ،ولذلك نج��ده ينبه على أن االقتصار
خطرا على
في االس��تدالل على الحرية بكونها مح��ض حق طبيعي يش��كل
ً
الحرية م��ن حيث هي؛ إذ «ل��و وضعنا حري��ة التفكير في ع��داد الحقوق
الطبيعية لكان من المتيس��ر أن نق��ول بإمكانية تحديده��ا بمختلف القيود
التي تح��د بها الحق��وق الطبيعية»؛ والح��ال أن هناك فرق��اً جوهرياً بين
الحقين؛ فحماية الذات تس��ري على الجميع؛ بينم��ا تقتصر حماية التفكير
على نخبة النخبة ممن يخرجون عن اآلراء الس��ائدة ،ويأتون بأفكار جديدة
بالنسبة للمجتمع الذي يعيشون فيه.
كما ترتب��ط الحري��ة ـ ل��دى الفاس��ي ـ ارتباط��اً وثيقاً بالمس��ؤولية
والعقالنية؛ «فال مس��ؤولية بغير حرية ،وال حرية بغير تفكير ،2مثلما ترتبط
بمدى تمثل قيمة النقد ومدى اإليمان باالخت�لاف؛ فما ِضيقُنا بنقد اآلخرين
دليل على االضطهاد العظيم الذي وجدته الحرية في
لنا واختالفهم معنا إال ٌ
بالدنا س��واء من ذوي األمر المنتس��بين للدين ،أو من ذوي الثروة والجاه؛
ألن الذين يألفون رؤية المناظر البشعة يعتادونها فال تنكرها أبصارهم؛ بل
ربما طلبوه��ا عند فقدها ،كذل��ك الذين يتع��ودون النفاق ينتهون بنس��يان
نفاقهم؛ أي يصبح ما يتظاهرون به جزءًا من أفكارهم ومبادئهم».3
فالحرية ال تتحقق إال بمعرفة الذات واالنفتاح على تجارب «اآلخر»؛ أي
«ال تتحقق إال إذا عرف الشعب حقيقة نفسه ،وأدرك مراميها ،ثم اختار من
 1ـ المرجع السابق ،ص .17
 2ـ المرجع السابق ،ص .74 - 73
 3ـ المرجع السابق ،ص .59
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بين التجارب اإلنسانية ما يس��اعده على االحتفاظ بنجاح تجربته هو ككائن
حي مستقل وليس صورة مكررة لغيره».1
وفي هذا الس��ياق باإلمكان أن نرصد توجهاً متنامي��اً في الثقافة العربية
اإلس�لامية يربط ـ بش��كل وثيق ـ بي��ن مقومات الحري��ة والع��دل والتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،على تفاوت نس��بي في ترتيب األولويات بينها .وهو
ما من ش��أنه أن يقود إلى إرساء أس��س نظام في الحكم الصالح ذي نزعة
إنسانية قوامها الحرية واإلبداع والعدل والرفاهية ،والكرامة والنزاهة والخير
العام» يتج��اوز المفهوم الليبرالي الضيق المرتب��ط بالتجربة الغربية ،الذي
يقصر الحرية على الحق��وق والحريات المدنية والسياس��ية ،ويربطها بفكرة
المواطنة والديمقراطية ،ويتبنى مفهوما أشمل للحرية»؛ يضيف إلى الحريات
المدنية والسياس��ية ـ بمعنى التحرر م��ن القهر ـ التحرر من جميع أش��كال
الحط من الكرامة اإلنس��انية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف.
«ليتسع لكامل محتوى منظومة حقوق اإلنسان؛ أي للحريات المدنية والسياسية
باإلضافة إلى الحقوق االجتماعية واالقتصادية ،والثقافية والبيئية».
وانسجاماً مع هذا التصور األشمل للحرية تغدو هذه األخيرة من الغايات
قدر في حد ذاتها وتس��تهدف لذاتها؛ لتغدو
والقيم اإلنس��انية األعلى التي ُت ّ
«يس��عى إليها دائماً،
بذلك محركاً من مح��ركات الفاعلية التاريخية بحيث ُ
ونظرا لحيويتها التاريخية واستهدافها المستمر ستحتاج إلى
أبدا».
ً
وال ُتدرك ً
بنى وعملي��ات مجتمعة تفضي إليه��ا وتصونها ،وتضمن اطراده��ا وترقيتها.
وتتلخص هذه البنى والعمليات المجتمعية الضامنة للحرية في نس��ق الحكم
الصالح المتجسد في تضافر الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».2
 1ـ المرجع السابق ،ص .104
 2ـ تقرير التنمية اإلنس��انية العربية للعام  ،2004مرجع س��ابق ،ص  ،58الدولة بسلطاتها الثالث:
التنفيذية والتشريعية ،والقضائية ،والمجتمع المدني بمفهومه الواسع الشامل للمجتمعين المدني
والسياس��ي بحيث يضم المنظمات غير الحكومية واالتحادات المهنية والنقابات ووسائل اإلعالم
واألحزاب السياس��ية ،والقطاع الخاص الهادف إلى الربح ،عل��ى أن يتميز القضاء باإلنصاف،
والتمثيل النيابي بفعالية التش��ريع والرقابة والمس��اءلة ،والحكومة باالختيار الشعبي للقيادات =
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على أن تحترم هذه القطاعات الحرية وحقوق اإلنسان ،وتعمل على تكريس
البنية القانونية الحامية لها .وتلتزم بمبادئ اإلدارة العامة الرشيدة عبر العمل
على اعتماد بنى مؤسس��يه مس��تقرة تحول دون التس��لط الف��ردي ،من خالل
االحتكام لمعايير الكفاءة ،وفصل السلطات ،والشفافية واإلفصاح والمساءلة.1
اعتمدته��ا التقارير المتخصصة
وم��ن العناصر المميزة للمقارب��ة التي
ْ
احترام��ه لخصوصية
ذات الصل��ة للحرية في عالقته��ا بالحك��م الصالح:
ُ
المجتمعات في تمثل وإبداع نموذج الحكم الصالح الذي يناس��بها ،وينسجم
مع ش��روطها السوسيولوجية والتاريخية وطبيعة ش��خصيتها الحضارية .وكذا
ربطها الجدلي العميق بين الحرية الفردية والمجتمعية والوطنية ،بحيث «ال
حرا تماماً إال في مجتمع /وطن حر».2
يكون الفرد ً
-2-

بع��د أن اخترنا الوقوف عل��ى نموذجين دالين داللة قوي��ة على ارتباط
الحرية بالتنمية والنهضة من داخل الثقافة العربية اإلس�لامية ـ يتعلق األمر
في النموذج األول بكل من ناصيف نصار وعبد اهلل العروي ،ويتعلق األمر في
النموذج الثاني بعالل الفاسي ـ س��وف نعمل على استحضار نموذجين دالين
على هذا االرتباط من خارج الثقافة العربية؛ يتعلق األمر بـ «جون س��تيوارت
مي��ل» ( )J. Stuart Millف��ي مقارنت��ه بكارل مارك��س وهيغ��ل ،وأمارتيا صن
( ،)Amartya Senعلم��اً أن معي��ار االختي��ار هو حض��ور اجتهاداتهما النوعي
والكمي القوي في تأس��يس البنية الفكرية لمفهوم الحرية في تقرير التنمية
اإلنسانية العربية لس��نة  ،2004وهو التقرير الذي تمحور حول واقع الحرية
في الوطن العربي كمقوم من مقومات التنمية الحضارية الشاملة ،وأصبحت
له سلطة مرجعية ال غبار عليها.
= وإمكانية مساءلتها بواس��طة الناس ،والقطاع الخاص باالبتكار والكفاءة والمسؤولية المجتمعية،
والمجتمع المدني بالفعالية واالستمرارية الذاتية والمسؤولية المجتمعية (ص 59 :من التقرير).
 1ـ المرجع السابق ،ص .59
 2ـ المرجع السابق ،ص .60
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رغم أن جون س��تيوارت ميل يش��دد على التمييز ما بين التقدم والحرية،
من منطلق أن التق��دم ال يفضي بالضرورة إلى الحرية ،ومع أن االكتش��افات
العلمية والمنجزات التقنية وتحس��ين مس��توى العيش قد تش��كل تقدماً مادياً
أكيدا ،إال أن هذا التقدم ال يسير بالضرورة في اتجاه الحرية ،ما دامت «روح
ً
التقدمية ليس��ت دائماً روحاً تحررية»؛ إال أنه يعود ليؤك��د أن «ينبوع التقدم
الذي ال ينضب هو الحرية؛ إذ بفضلها يمكن أن توجد بؤر تقدم بعدد األفراد».
فالتق��دم ـ كتطوير للبني��ات اإلنتاجي��ة التحتية على المس��توى التقني
واالقتص��ادي ـ ال يكتم��ل إال بالحرية الت��ي تضفي عليه معن��ى أي معقولية
فاق��دا للمعن��ى ومحدثا لحالة م��ن الدمار
ومش��روعية وج��ود ،وإال أصبح
ً
والفوضى الشاملة .1وهو ما ينسجم مع إشكالية كتابه المركزي حول الحرية
) (On Libertyالت��ي تبحث عن طبيعة وحدود الس��لطة الت��ي يمكن للمجتمع
ممارستها ممارسة مشروعة على الفرد.
تعد الحرية ـ من وجهة نظر ميل ـ ش��رطاً أساسياً من شروط نهضة األمم
ُّ
وتقدمها ،وذلك عبر صلتها بمفهومي االس��تقاللية والمس��ؤولية؛ فالحرية لديه
تعني تمتع الفرد بحق اس��تقاللية نس��بية عن الس��لطة االجتماعية والسياسية،
وعلى هاتين الس��لطتين حماية هذا الح��ق الطبيعي .غير أن االس��تقاللية هنا
أبدا االنعزال الس��لبي خارج الحركة االجتماعية ،أو التملص من تحمل
ال تعني ً
المسؤوليات التي يمليها الواجب القانوني أو حتى األخالقي ،وإنما تعني ـ بشكل
أساسي ـ الوعي بالقيمة الوجودية باعتبارها تحيل إلى مبدأ المشاركة واإلبداع.
بحيث إن المشاركة تفيد عضويته واندراجه الفعلي في النسيج السياسي
واالجتماعي ،وبالتالي وجوب مش��اركته المس��ؤولة في صياغ��ة القرار وبناء
المجتمع عبر تنمية ركائ��زه المعرفية واألخالقية واالقتصادي��ة .أما اإلبداع
فيتحقق من خالل تفاني الفرد من أجل إثبات ذاته في خضم التنافس الحر
والمفتوح في جميع الميادين الحياتية.
 1ـ رضا الش��ايبي« ،حول مفهوم الحرية عند جون س��تيوارت ميل» ،مجلة الفكر العربي المعاصر،
معهد اإلنماء القومي ،بيروت ،العددان ،97 - 96 :ص .25
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وه��و ما يتقاطع بش��كل الفت م��ع مفهوم «هيغ��ل» لـ «الرغب��ة في نيل
االعتراف» ،الذي يش��ير إلى واقع أن اإلنس��ان ـ باإلضافة إلى كونه حيواناً
بيولوجي��اً مث��ل اآلخري��ن ـ له كرام��ة إنس��انية ودرج��ة من االس��تقاللية
والخصوصي��ة في عالقت��ه بالكائنات األخ��رى .ففي تصور هيغ��ل فإن جميع
ظواه��ر التاريخ الرئيس��ة ال تحركها ق��وة اقتصادية مادي��ة ،وإنما يحركها
النضال من أجل االعتراف.
فاإلنس��ان يحرص على أن يتم االعتراف به
� ّإن التقدم ال يكتمل �إال
بالحرية التي ت�ضفي عليه
ككائن إنس��اني؛ أي كائن مزود بكف��اءة وكرامة
معنى �أي معقولية
إنس��انيتين ،هذه الكرامة ترتبط بش��كل أساسي
وم�شروعية وجود ،و�إال
بإرادته في احتم��ال تعريض حيات��ه للخطر في
�أ�صبح فاقد ًا للمعنى
ص��راع من أجل االعت��راف به؛ ألن اإلنس��ان هو
ومحدثا لحالة من الدمار
والفو�ضى ال�شاملة
وحده الذي يقوى على تج��اوز غرائزه الحيوانية
الخالصة ،وفي صدارته��ا غريزة البقاء من أجل
تجريدا.
االلتزام بمبادئ وأهداف أسمى وأكثر
ً
فهيغل يرى أن رغبة االعتراف هي التي قادت أول خصمين متصارعين
إلى السعي المتبادل كي يعترف أحدهما بطبيعة الكينونة اإلنسانية لخصمه
م��ع تعري��ض حياتهما للخطر ف��ي صراع ممي��ت ،وعندما ي��ؤدي الخوف
الطبيعي من الموت بأحد المتصارعين للخضوع واالستسالم ،تنشأ حينذاك
عالقة السيد والعبد.
إن أس��باب هذه المعرك��ة الدامية في بداي��ات التاريخ ليس��ت الغذاء
وال المأوى وال األمن ،وإنما الهيبة واالعتبار فحسب؛ ألن سبب هذه المعركة
ال يتح��دد بالبيولوجيا ،األمر الذي جع��ل «هيغل» يرى في��ه بالضبط النور
األول للحرية اإلنس��انية ،ذلك أن النزوع إلى شحن األنا بقيمة معينة ،وإلى
طلب االعتراف بهذه القيمة يتوافق مع ما يسمى «احترام الذات».
غير أن ه��ذا ال يعني ص��دور كل من هيغل وس��تيوارت مي��ل عن نفس
المنظور التفس��يري ونفس المفهوم للحري��ة في صلتها الوظيفي��ة بالتنمية
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بمفهومها الشامل؛ فعلى خالف الحتمية المثالية الهيغلية يترك ستيوارت ميل
هامش��اً مهماً للصدفة في نظرته التفس��يرية لحركة التاريخ حينما يرى أن
الن��اس ال يملكون معرفة كافية بجميع األس��باب التي ُتس��يِّر حركة التاريخ.
مس��تحيال؛ إذ يمكن للصدفة أن «تتدخل في كل
ليغدو التنبؤ ـ تبعاً لذلك ـ
ً
لحظة» إلدماج معطيات موضوعية جديدة من شأنها أن تك ّذب تنبؤاتنا.
فالفلس��فة المثالية الهيغلية ترى أن الحرية هي نتاج صيرورة جدلية
حتمية ،وإذا كان للفيلس��وف القدرة على فقه مبادئ هذه الحتمية ووصف
نتائجه��ا ث��م استش��راف نهايته��ا التاريخية؛ فإن��ه يس��تحيل عليه خرق
«قوانينها» والتحكم في تحويل وجهة ومسار أحداثها وفقاً لما تمليه عليه
إرادته وقناعته.
المالحظ أن الفلس��فة المثالية الهيغلية ـ رغ��م تعارضها الجوهري مع
التصور الفلس��في الماركس��ي ـ تنطل��ق مثله م��ن «حقائق ومب��ادئ الواقع
الموضوعي» خالفاً لجون ستيوارت ميل الذي يؤسس نظريته للتقدم التاريخي
ـ وبالتالي للتنمية الشاملة ـ على حقيقة ذاتية تقوم على وعي الفرد ،ولذلك
ال نكاد نج��د في األطروحتين الماركس��ية والهيغلية ـ رغ��م اختالفهما ـ أي
نظرية في إرادة الحرية بقدر ما نج��د وصفاً فينومينولوجياً لتمظهر الحرية
في التاريخ بحسب قوانين موضوعية ثابتة.
فبينما يؤس��س كارل ماركس نظرية التقدم على الجدلية المادية ،نجد
س��تيوارت ميل يربط التق��دم بالوعي الف��ردي في عالقت��ه بـ «اآلراء وطرق
التفكير» ،األمر ال��ذي ذهب ببع��ض الباحثين إلى حد الق��ول بأن ميل قد
«أحدث بذلك انقالباً إبستيمياً في الجدلية الماركسية بتقديمه للمادي كتابع
بس��يط «للذكاء» ،1من منطلق أن «كل تقدم ذي أهمية في الحضارة المادية
كان دائماً مسبوقاً بتقدم في العلوم .وعندما يحدث تغير اجتماعي كبير ـ إما
بواسطة النمو التدريجي أو عن طريق الصراع المفاجئ ـ فال بد أن يكون قد
حدث قبل ذلك تغير مهم في اآلراء وطرق التفكير في المجتمع».
 1ـ المرجع السابق ،ص .25
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غير أن ه��ذا ال يمنع صدور ميل هو أيضاً عن المنطق الجدلي نفس��ه،
مؤكدا أن
الذي يأخذ طابعاً مادياً ل��دى ماركس وطابعاً مثالياً ل��دى هيغل،
ً
«مبدأ التقدم ـ سواء تجلى في صورة حب الحرية أم في صورة حب اإلصالح ـ
ال يفتأ منابذا لس��لطان الع��ادة ،أو على األق��ل مطالباً بخل��ع نيرها وصدع
أغاللها ،وال يزال الن��زاع القائم بين هاتين القوتين مص��در الفائدة وبيت
القصيد في تاريخ اإلنسانية بأجمعه».1
رغم النقد الش��ديد الذي وجهه «ميل» للتصورات التقليدية التي توازي
بي��ن الحرية والفوض��ى وبين المصلح��ة واألناني��ة وبين الفردي��ة واعتزال
المجتم��ع ،وعل��ى الرغم م��ن رفض��ه للديمقراطي��ة الحديثة الت��ي تكرس
«ديكتاتورية األغلبية» إال أنه يستميت في الدفاع عن الفردية باعتبارها حرية
أساس��ية وش��رطاً الزماً للتقدم ،ويدعو للديمقراطي��ة الحقيقية التي تضمن
حرية كل األفراد وتحقق تمثيلية أكبر.
غي��ر أن الفردي��ة التي يؤمن بها س��تيوارت ميل ليس��ت ه��ي «الموناد
المتقوقعة حول ذاتها» ،التي ينتقدها ماركس ،وال هي الـ «أتركه يعمل» التي
ينظر لها الفيزيوقراطيون وآدم س��ميث؛ إنها تعني أساساً «إبداعية خالقة»،
«إنه��ا الخيار الوحي��د للتطور التاريخ��ي» ،وتبعا لذلك «فباقت��ران الحرية
بالمسؤولية واالستقاللية بالمشاركة الواعية في الحركة التنموية االجتماعية،
وس��عادة الفرد بس��عادة المجتمع؛ يكون الفرد الحر في فلسفة ستيوارت ميل
السياس��ية ملتزماً تماماً بخط العالق��ة التفاعلي الذي يدمجه في النس��يج
العالئقي االجتماعي»؛ لكن من دون أن يمحو خصوصيته وتميزه الش��خصي.
لتغ��دو الفردي��ة والحرية التي يص��در عنها مي��ل حرية وفردي��ة اجتماعية
مسؤولة ،وليس��ت أنانية وال إباحية أو عدمية .أكثر من ذلك فميل ال يكتفي
بالط��رح األنطولوجي أو الش��كلي للحري��ة والليبرالية؛ وإنما يضع ش��روطاً
موضوعية لضمان التحقق الفعلي لهذه الحرية ،2من قبيل:
 1ـ جون س��تيوارت ميل« ،الحرية» ،ترجمة طه الس��باعي ،الهيئة المصرية العام��ة للكتاب ،طبعة
 ،1996ص .108
 2ـ رضا الشايبي« ،حول مفهوم الحرية عند جون ستيوارت ميل» ،مرجع سابق ،ص .34 - 30
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الش���رط األنتروبولوجي الذي بمقتضاه يرى أن أي حديث عن الحرية
يغدو عديم الجدوى في غياب الثقافة؛ ذل��ك أن الحرية ـ كمبدأ ـ ال يمكن
أن نتص��ور تحققها في ظل حالة (أنثروبولوجية) س��ابقة للعصر الذي تصبح
فيه اإلنسانية قادرة على أن تتطور بواسطة النقاش الحر بين أفراد متساوين،
وفي غياب الرش��د العقل��ي؛ ألن (نظري��ة الحرية) ال تنطب��ق إال على ذوي
الملكات الراشدة من البشر.
والشرط اإلبستيمولوجي؛ حيث يؤس��س ميل لـ «إبستيمولوجية مفتوحة»
تقوم على النقاش الحر الملتزم بالنس��بية ،من منطل��ق أن مبحث الحقيقة
يمر ضرورة عبر مبدأ حرية التفكير؛ إذ من دون النقاش الحر؛ أي االعتراف
بحق الفكرة النقيضة في الوجود تفقد فكرتنا كل معنى وكل «حياة» لتصبح»
عقيدة ميتة» ،ليغدو الش��رط الالزم لحياة هذه العقي��دة هو وضعها بصفة
جذري��ة ودائمة محل نقاش وتس��اؤل ،ليس على المس��توى النخبوي الضيق؛
وإنما على المس��توى االجتماعي العام بما يس��مح بترس��يخ قيمة «التسامح»
وإقرار واجب االعتراف المتبادل بين األنا واآلخر.
وهكذا يكتسي مبدأ النقاش ـ إلى جانب قيمته العلمية ـ خاصية أخالقية
تتمثل في ما يسمى بـ «أخالقية النقاش الحر» التي تسهم في تعرية المعرفة
الدوغمائية اإلطالقية وفضح األحكام المسبقة ،األمر الذي يؤدي إلى تجريد
كل سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية من الشرعية ،التي بواسطتها تستبعد
الناس وتمنعهم من حقهم في النقد وحريتهم في االختالف.1
وكذا الش��رط السياس��ي االقتص��ادي؛ عب��ر محاربة الوجه االس��تبدادي
للديمقراطية الناتج عن انزالق السيادة من الشعب إلى األغلبية ،ومن األغلبية
إلى أقلية نشيطة تحتكر النطق باس��م األغلبية وباسم الشعب ،وهو ما يقترب
إلى حد كبير من النقد الماركسي للديمقراطية البرجوازية ،حيث نجد فلسفة
س��تيوارت ميل تنبني على توازن ملحوظ بين مبدأي «العدل و «الحرية» .وعبر
إدخال قي��م أخالقي��ة كقيمة الحري��ة والس��عادة النفعيتين ف��ي ميكانيزمات
 1ـ جون ستيوارت ميل« ،الحرية» ،مرجع سابق ،ص .27
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االقتصاد السياسي ،ومن خالل تمييزه ـ على المستوى االقتصادي ـ بين قوانين
اإلنتاج ( )Production Lawsالتي تعد من طبيعة مادية.
وهي ـ تبعا لذل��ك ـ تتس��م بالش��مول ( ،)Universalوقواني��ن التوزيع
( )Distribution Lawsذات الطبيعة االجتماعية والقابلة ،انس��جاماً مع ذلك؛
للتكيف مع األهداف األخالقية أو السياسية؛ ليأتي تدخل الدولة متناسباً مع
مدى اقتراب أو ابتعاد الحركة االقتصادية من هذه األهداف اإلنس��انية ذات
الطابع النفسي والثقافي عموماً.
�إن تهديد الحرية قد
فضال عن الش��رط أو الضام��ن االجتماعي
ً
يجيء من ناحية
والترب��وي؛ ال��ذي بمقتض��اه ال حي��اة وال وجود
اال�ستبداد االجتماعي
للحرية إال في ظل مجتمع مفتوح ومناخ اجتماعي،
كما قد يجيء من ناحية
يرفض التعصب واإلطالقية ،ويؤس��س للتس��امح
اال�ستبداد ال�سيا�سي
واالنفتاح القائم على الحقيقة كتاريخ وكصيرورة؛
أي الحقيقة كنتيجة غير مكتملة لمسار طويل من
النق��د والمراجع��ات الدائمة؛ إذ م��ن دون هذا
المجتمع المفتوح يتعذر تمثل الحرية؛ ذلك أن «تهديد الحرية قد يجيء من
ناحية االس��تبداد االجتماعي كما قد يجيء من ناحية االستبداد السياسي»،1
وهو المجتمع الذي لن يتحقق إال بفضل التربية ،رافضاً كل أش��كال التبرير
لواقع عدم المساواة واالس��تبداد والعبودية سواء بدعوى «الطبيعة اإلنسانية»
أو بـ «القدر» و «اإلرادة اإللهية».
وفي هذا اإلطار حارب النظ��رة االحتقارية للمرأة كاش��فاً أن ما يدعى
«الطبيعة الدنيا» للمرأة ما هو إال نتاج مؤامرة تاريخية اجتماعية ـ سياسية ـ
يعضده��ا نظام تربوي قه��ري ومؤسس��ات اجتماعية متخلفة ،مس��تخلصاً أن
«إقرارا لمبدأ الحرية
اإلنسان ما هو إال نتاج لتربيته ،وهو ما يشكل ـ بحق ـ
ً
وتشريعاً أنطولوجياً له» ،إذ «بالتربية وحدها يمكن محاربة األنانية والتعصب
والفس��اد بأوجهه السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية م��ن أجل إحالل قيم
 1ـ المرجع السابق ،ص .47
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المنفعة واالنفتاح والغيرية والعدل ،والتي ال تزي��د كلها عن كونها تعبيرات
مختلفة عن مبدأ الحرية» .في كنف «ليبرالية إنس��انية» 1تعزز قيم العدالة
والمساواة في كنف الحرية.
ومن جهته ربط أمارتيا صن بشكل وثيق بين الحرية والتنمية ،منطلقاً
من كون التنمي��ة تمثل «عملية متكاملة للتوس��ع في الحري��ات الموضوعية
والمترابطة مع��اً« ،األمر الذي يتناق��ض مع النظريات الت��ي ال يتردد في
وصمه��ا بضيق األف��ق ،بفعل مطابقته��ا بين التنمي��ة ونمو مجم��ل الناتج
الوطني ،أو زيادة الدخول الش��خصية ،أو التصنيع ،أو التقدم التقاني ،أو
التحديث االجتماعي.
دورا مهماً في توسيع نطاق الحريات
فمع إقراره أن هذه العناصر تلعب ً
التي يتمتع بها أبناء المجتمع؛ فإنه يش��دد عل��ى أن الحريات تتوقف كذلك
على محددات أخرى من قبيل :التنظيمات االجتماعية واالقتصادية ،والحقوق
السياس��ية والمدنية ما دام اإلنجاز التاريخي للتنمي��ة «يتوقف بالكامل على
الفعالية الحرة للشعب».2
ال شك أن النظر إلى التنمية في ضوء التوسع في الحريات الموضوعية
من ش��أنه أن يوجه األنظار إل��ى غايات تجعل التنمية حدث��اً مهماً بدالً من
مج��رد التوجه إلى عدد من الوس��ائل التي لها ـ مع غيره��ا ـ دور بارز في
العملية التنموية ،ولذلك تس��تدعي التنمية إزالة جمي��ع موانع الحرية :من
فقر ،وطغيان ،وشح في الفرص االقتصادية ،إلى جانب الحرمان االجتماعي
المنظم ،وكذا عدم التسامح أو المبالغة في حاالت القمع.
كما يذهب «صن» إلى أن الحريات ليس��ت الغايات األساس��ية للتنمية
فحسب؛ وإنما هي ـ فضال عن ذلك ـ من وس��ائلها الرئيسة .ولذلك يدعونا
ـ إلى جانب اإلقرار باألهمي��ة القيمية للحرية ـ أن ندرك الرابطة التجريبية
 1ـ رضا الشايبي« ،حول مفهوم الحرية عند جون ستيوارت ميل» ،مرجع سابق ،ص .34
 2ـ أمارتيا صن« ،التنمية حرية» ،ترجمة شوقي جالل ،عالم المعرفة ،الكويت ،عدد،2004/303 :
ص .16
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الت��ي تربط الحريات عل��ى اختالف أنواعه��ا ،وتجعل بعضه��ا يعزز البعض
اآلخر؛ حيث «تسهم الحريات السياس��ية في دعم األمن االقتصادي ،وتسهم
الفرص االجتماعية في تيسير المش��اركة االقتصادية ،كما تعمل التسهيالت
االقتصادية على المس��اعدة على توليد وفرة ش��خصية وموارد عامة للمرافق
االجتماعية» .ومع ذلك يؤكد أمارتيا صن أن «الحرية السياس��ية والحريات
المدنية مهمة بشكل مباشر في ذاتها ،وليست بحاجة إلى تبرير غير مباشر
في ضوء نتائجها على االقتصاد».1
ويرى أن هناك س��ببين متمايزين لألهمية الحاسمة للحرية الفردية في
مفهوم التنمية؛ أولهما معياري يتم بموجبه تقييم نجاح مجتمع من المجتمعات
ـ بش��كل أساس��ي ـ بناءً على الحري��ات الموضوعية التي يتمتع به��ا أبناؤه،
وثانيهما كون الحرية تش��كل ـ أكث��ر من ذلك ـ المح��دد الرئيس للمبادرة
الفردية والفعالية االجتماعية.
ومن المقوالت األساس��ية ف��ي أطروحة صن ح��ول الحرية ف��ي عالقتها
بالتنمية :ال��دور العالج��ي والتصحيحي الذي م��ن ش��أنها أن تنهض به في
مواجهة ش��تى األزمات واالختالالت االجتماعية .وتفسير ذلك أن األنظمة غير
الديمقراطية ـ التي عادة ما ال تضار بش��كل مباش��ر من الكوارث االقتصادية
وفي مقدمتها المجاعات ـ تجنح إلى الحد من الحوافز التي تحث على اتخاذ
تدابير وقائية في الوقت المناسب ،خالفاً للحكومات الديمقراطية التي يفرض
عليها الس��عي للفوز في االنتخابات فإنها تعمل على تقدير مواقف واعتراضات
الجماهي��ر ،وبالتالي التوافر عل��ى الحافز القوي للنه��وض بالتدابير الالزمة
لتالفي مثل هذه األزمات والكوارث استجابة النتظاراتها ،ليغدو السعي التقاء
األزمات الكاسحة والمدمرة ـ بحسب أمارتيا ـ من صميم الحرية.2
وفي المنحى نفس��ه ،يؤكد أن عملي��ة اتقاء المجاع��ات وغيرها من
كثيرا باس��تخدامها الحريات األداتي��ة؛ كالحوار المفتوح
األزمات أف��ادت
ً
 1ـ المرجع السابق ،ص .25 - 24
 2ـ المرجع السابق ،ص .29 - 28
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والمراجع��ة العامة من قب��ل الجمهور ،والسياس��ة المرتك��زة على نظام
انتخابي ،واإلعالم الحر من دون رقيب .ومثال ذلك أن سياسة المعارضة
المنفتحة في بلد ديمقراطي تتجه إلى إرغام الحكومة على اتخاذ خطوات
فعالة في الوقت المناس��ب من أجل اتقاء المجاع��ات» .1ليخلص إلى أن
«التاريخ العالمي لم يش��هد مجاع��ة في ظل ديمقراطي��ة حقيقية فاعلة،
سواء أكانت ديمقراطية غنية أم فقيرة نسبياً».
ومن النماذج الدال��ة داللة واضحة على دور الحري��ة والديمقراطية
وإس��هامها في تالفي األزمات االقتصادية :األزمة التي عرفتها اقتصادات
دول شرق وجنوب شرقي آس��يا ،والتي رأى أمارتيا صن أنها «وقعت جزاءً
«وتحديدا من خالل إهمال نوعين
وفاقاً لنظام الحكم غير الديمقراطي»،
ً
من الحري��ات األداتية« :األم��ن الوقائي» و «ضمان الش��فافية» ،وخاصة
نقص المش��اركة العامة في مراجعة التنظيم��ات المالية وتنظيمات قطاع
العمال .وعلى س��بيل المثال فإن «نمط المخاطرة واالستثمارات الخاطئة»
كان يمكن أن يكون موضوعاً لدراسة فاحصة أوسع وأهم لو كان في وسع
مبرزا أن الدور
النقاد الديمقراطيين أن يطالبوا بذلك في هذه البلدان.
ً
الوقائي للديمقراطية يفتقده المجتمع بقوة حين تش��تد حاجته إليه وليس
حين تسير األمور رخاء.2

 1ـ المرجع السابق ،ص .228
 2ـ المرجع السابق ،ص .225 - 224
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