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جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية
جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية ،جملة تعمل يف ميدان اإلصالح الفكري واملعريف ،بوصفه واحدا
من مرتكزات املشروع احلضاري اإلسالمي املعاصر.
ُ
تسعى اجمللة ألن تكون مرفأ للعلماء واملفكرين والباحثني ومجهور املثقفني للعمل اجلّاد على إصالح الفكر واملنهجية
اإلسالمية على مستوى األمة ،متجاوزة حدود اللغة واإلقليم ،خدمة لإلنسانية أمجع ،سعيا لتحقيق هدف أكرب يتمثل
يف ترقية مستوايت الفكر اإلنساين على الصعيد العاملي.
مادة
تستهدف جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية ،األحباث العلمية ذات اجلودة العالية بغية تقدمي ّ
علمية متقنة؛ مفيدة للباحثني واملثقفني واملتخصصني ،لتش ّكل مرجعية علمية يُعتد هبا يف مسرية حتقيق رؤيتنا املذكورة،
وتتعهد إدارة اجمللة ابلتواصل مع الباحثني والكتّاب من خمتلف املشارب والتيارات لرتقية أحباثهم ومقاالهتم دعما منها
للحركة العلمية واجلهود الفكرية يف جمال إصالح وترقية منظومة الفكر اإلنساين.
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ABSTRACT

There is no doubt that the context has its own importance in understanding
narrator’s intent, especially in understanding God’s words which are believed to
be an interrelated unit. However, the previous Usuliyun did not pay attention to
this great subject as importance as it deserves, if they did not define (Context) as
a term to show their intent. Therefore, in this brief research, I attempted to
highlight the most important guidelines about Quranic concepts. As a part of
Quranic interpretation (Tafseer) which is a branch of the principles of Islamic
Jurisprudence (Usul Fiqh al-Islami); any attempt to interpret the sacred text
without the situation of context will not be a perfect interpretation. However, it
will be faulty and far away from the narrator’s intent.
Here upon most of the faulty interpretations (especially the metaphorical ones) are
results of avoiding this important principle, since context has its own significance
in interpreting the Quran based on the Quran itself. For that reason, it is obvious
that this type is the best method of the Quranic interpretations.
In addition, I attempted to explain and emphasize that our Prophet (peace be upon
him) was using this method while he interpreted the Quranic verses, as well as his
companions were using this same approach. Moreover, most of exegesis, judicial
and constitutional interpreters followed this kind of interpretation.
I endeavored to clarify every subject with examples and I sought to prove that the
context itself is the most important element during interpretations.
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الملخص
احلمد هلل يف البدء واخلتام ،وأصلي وأسلم على خري األنام سيدنا حممد وآله وصحبه الكرام ،ومن تبع هداه إىل يوم
القيامة.
الشك أن للسياق أمهية كبرية يف فهم مراد املتكلم ،خصوصاً يف فهم كالم اهلل الذي يعد وحدة مرتابطة ،ومع ذلك
فإن األصوليني القدامى مل يولوا هذا اجملال احليوي ما تستحقه من األمهية والدراسة ،حىت إهنم مل يعرفوا السياق تعريفاً
اصطالحياً يُ نبني مرادهم من استعماله .لذا حاولت يف هذه الدراسة الوجيزة بيان أهم ما يتعلق بإرشادات السياق يف

فهم اخلطاب القرآين ،بوصفه مبحثاً جوهرياً ضمن مباحث تفسري النصوص ،ومعلوم أن موضوع التفسري والبيان من

أهم مواضيع أصول الفقه اإلسالمي ،حبيث قلما يصيب من أمهله ،وإن أي حماولة لتفسري الكالم وحتليله دون مراعاة
سباقه وحلاقه وظروفه تنتج تفسرياً خاطئاً بل أجنبياً عن النص بعيداً عن مراد قائله.
لذا فإ ن أكثر التفاسري اخلاطئة للنصوص خاصة من الفرق الباطنية جاء نتيجة إلمهاهلم هلذه الداللة املهمة وتلك
أبني للقارئ الكرمي أن السياق من
القرينة احليوية؛ ألن السياق من أهم وجوه تفسري القرآن بالقرآن .وقد حاولت أن ن
األصول املعتربة اليت استخدمها النيب عليه الصالة والسالم يف تفسري القرآن ،وتبعه أصحابه وكبار أئمة اإلسالم يف
ذلك .فضالً عن أنه من األدلة املهمة والقرائن املرشدة لتفسري النصوص ،وهو منهج متبع يف التفسري عند عامة
املفسرين ،بل عند مفسري الدساتري والقوانني يف العامل أيضاً.
وبيَّنت يف كل موضوع باألمثلة التوضيحية أن الرجوع إىل السياق وأحوال اخلطاب من أهم السبل اليت تدفع اإلشكال
عند تفسري النصوص اليت حتتمل أوجهاً خمتلفة للتفسري .ناهيك عن أن السياق هو املرشد إىل فهم النصوص املوجزة
السيما اليت ميكن وصفها بإجياز القصر بالغياً ،إذ املتكلم إمنا يكتفي باإلجياز؛ لداللة السياق على املعىن.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني مبدع البدائع وشارع الشرائع ،محداً يليق جبالله وكربيائه ،وأشكره شكراً يوايف نعمه وآالئه،
أشهد أن ال إله إال هو ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،إمام املتقني وخامت األنبياء واملرسلني ،صلوات اهلل عليه وعلى
آله وأصحابه ومن تبع هداه إىل يوم لقائه.
أما بعد فمن املعلوم لدى طالب العلوم الشرعية أن علم أصول الفقه من أجل تلك العلوم ،وإثبات ذلك ال حيتاج
إىل كثري عناء وطول نقاش ،مادام هو أصل الفقه وأساسه الذي يبىن عليه ،والفقه علم املسلم باألحكام الشرعية اليت
كلف هبا ،فمكانته جلية وطلب معرفته ضروري لكل من أراد معرفة األحكام الشرعية حق املعرفة ،السيما أن من
بني تلك األصول املبين عليها الفقه أسس وضوابط ال يستغين عنها دارسو علوم الشريعة؛ حبيث إن إمهال أي منها
تسبب أخطاءً يف الفهم يفسد الفهم والتحليل املأخوذ دون رعايتها ،ومن تلك األدلة واألسس "السياق" وهو من

األدلة املهمة والقرائن املرشدة إىل الفهم الصحيح من النصوص ،ومن يراجع تفاسري بعض الفرق املنتسبة لإلسالم
السيما الباطنية منها للنصوص الشرعية يالحظ أن أغلب أخطائهم جنمت عن إمهاهلم لسباق النصوص وحلاقها،
حبيث فسروها مبا ينسجم وأهوائهم ،ومن مجلة ما دفعين إىل اختيار هذا املوضوع يف هذا الوقت بالذات هو ما

ن شاهده من التأويالت الغريبة لنصوص شرعية واليت ال متت إىل معاين تلك النصوص بصلة ،وأقوال حتت مسمى
التفسري والتأويل ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،ومع األسف شاعت تلك األقاويل العجيبة والتأويالت الفاسدة بسبب
كثرة القنوات املضللة.
لذا عزمت بعونه تعاىل أن أبني يف هذا البحث الوجيز معىن السياق وأمهيته واحلاجة إليه ومذاهب العلماء يف داللته،
مبحثَيه .مع بيان أهم إرشاداته لفهم النصوص فهماً صحيحاً يف املبحث الثاين منهما .كي
يف املبحث األول من َ
أبني من خالله للقارئ الكرمي مدى خطأ التفاسري اليت ال تراعي السياق وال تنظر إىل العالقة بني اخلطاب الواحد
ن
ُم ْه ِمالً االرتباط بني أجزائه .وجدير بالذكر أنين اكتفيت خالل حبثي هذا ببيان السياق املقايل دون اخلوض يف السياق
املقامي ،وذلك خشية اإلطالة اليت خترج البحث عن احلجم املطلوب.
وقد اتبعت يف تناويل ملوضوعات حبثي املنهج االستنباطي يف أخذ املواضيع من الكتب الشهرية واملعتمدة  .م حتليل
ما أقوم بنقلها ،وذلك بقراءات اآلخرين لتلك األقوال واالجتاهات  ،م قراءيت هلا مستدالً باألدلة الكافية لتلك
التحاليل.
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المبحث األول :معنى السياق ،وأهميته والحاجة إليه ،ومذاهب العلماء في داللته
المطلب األول :مفهوم السياق لغة واصطالحاً :قبل الدخول يف الكالم عن أمهية السياق ودوره يف بيان مراد
الشارع واستنباط األحكام البد من التعرف عليه ،وبيان معانيه يف اللغة واالصطالح.
أوالً :السياق لغة من "ساق يسوق سوقاً وسياقاً" وأصله "ال نسواق" قلبت الواو منه ألفاً لسكوهنا وكسر ما قبلها،
ويأيت املصدر امليمي منه على صيغة "مساق" ،ومنه قوله تعاىل(( :إِلَى ربِّ َ ِ ٍ
ساق)) (.)1
َ
َ
ك يَـ ْوَمئذ ال َْم َ
وبالنظر إىل ما ذكره اللغويون يف معاين السوق نرى أهنا تأيت ملع ٍ
ان منها(:)2

 -1جميء الشيء على التتابع ،يقال :انساقت اإلبل ،وتساوقت إذا تتابعت ،واملساوقة :املتابعة ،كأن بعضها يسوق
بعضاً .ويقال :ساق احلديث إذا سرده وسلسله .ومنه قوله تعاىل(( :و ِس َ َّ ِ
ْجن َِّة زَمراً)) (.)3
ين اتَّـ َق ْوا َربـَّه ْم إِلَى ال َ
َ
يق الذ َ
وقوله تعاىلَ (( :ونَسوق الْم ْج ِرِم ِ
َّم ِوْرداً)) (.)4
َ
ين إلى َج َهن َ
 -2ويطلق االتساق أيضاً على النظم واالنتظام :كالعقد من اجلوهر ،مسي بذلك لربط بعضه إىل بعض يف نظام
واحد ،واتساق واحد.
 -3ويطلق على التقدمي ،أي :تقدمي الشيء بني يدي الشيء ،يقال :ساق إىل امرأته الصداق إذا قدمه هلا من أجل
النكاح ،ومنه مسي املهر سياقاً.
 -4النـزع واالنتزاع من الشيء صرباً وتدرجاً ،مبعىن اخلروج من عهدة الشيء على الصرب واملهلة .يقال :ساق املريض
سياقاً ،أي :نزع عند املوت ،ولذا مسي نزع الروح سياقاً.
وال شك أن املعنَـيَـ ْ ِ
ني األخريين ال يتعلقان ببحثنا  ،م إن أكثر استعماالت هذه الكلمة هي باملعىن األول.

ثانياً :تعريفه اصطالحاً :مل يتعرض األصوليون – حسب علمي -إىل تعريف دقيق للسياق .بل كل ما يف األمر "أن
العلماء يستدلون به ويشريون إىل داللته من غري أن حيددوا معناه النظري حتديداً صرحياً"(.)5

( )1سورة القيامة ،من اآلية.]30[ :
( )2ينظر :هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري (املتوىف 370 :هـ) دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 2001 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد
عوض مرعب (ج  2ص  ،)85ولسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (املتوىف 711:هـ) دار صادر -بريوت ،الطبعة :األوىل(ج  12ص
 ،)578وتاج العروس من جواهر القاموس ،حممد مرتضى احلسيين الزبيدي (املتوىف )1205 :دار اهلداية ،حتقيق :جمموعة من احملققني ( 16ص .)551
( )3سورة الزمر ،من اآلية.]73[ :
( )4سورة مرمي ،اآلية.]86[ :
( )5البحث الداليل عند األصوليني ،حممد يوسف حبلص ،بريوت :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1411هـ (ص .)28
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وإذا رجعنا إىل املؤلفات األصولية نرى أهنم أطلقوا لفظ "السياق" وأرادوا به ما سبق اللفظ أو َحلَِقهُ من قرائن لفظية،
يقول ابن أمري احلاج وأمري بادشاه يف تعريف السياق" :أن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه"(.)6

ويقوالن أيضاً يف داللة السياق" :هو داللة سوق الكالم"(.)7
ولكن للبناين تعريف قريب من تعاريف املعاصرين له ،حيث يقول يف حاشيته على مجع اجلوامع" :هي – أي :داللة
السياق
 ما يدل على خصوص املقصود من سابق الكالم املسوق لذلك أو الحقه"(.)8وقد يريدون بالسياق "الغرض الذي سيق الكالم ألجله" ،ويعربون عنه بـ "سياقه لكذا ،أو سوقه ألجل كذا ،أو
املقصود بالسوق كذا" ومعلوم أن هذا أعم من السياق املقايل.
وأما املعاصرون فهم عرفوا السياق حسب اجتاهات خمتلفة ،إذ عرفه بعضهم مبا يشمل السياق املقامي واملقايل مجيعاً،
وبعضهم ميز بني املقام واملقال ،وهناك من يرى أن لفظ "املقام" عام شامل للسياق بنوعيه املقامي واملقايل ،حيث
ينقسم املقام إىل :مقام املقال ،ومقام احلال .وحنن نكتفي بذكر بعض من التعاريف اليت نراها أوىل بالذكر ،واليت
مجعت بني السياق املقامي واملقايل ،منها:
 -1يقول يونس صويلحي يف تعريفه" :يقصد بالسياق جمموع القرائن احمليطة بالنص الشرعي اليت متثل اإلطار العام
والدقيق لفهمه"(.)9
 -2يقول نعمان جغيم" :سياق اخلطاب على نوعني :أ -السياق اللغوي ،أي :اجلمل املك نونة والسابقة والالحقة
لنص اخلطاب املراد تفسريه واستخالص املقصود منه .ب -السياق االجتماعي ،وهو الذي يسمى باملقام  .م بني
مراده بالسياق االجتماعي "املقام" بأنه :حصيلة الظروف االجتماعية والطبيعية والنفسية السائدة وقت صدور
اخلطاب ،واليت يُتوقع أن يكون هلا تأثري يف صيغة اخلطاب وتوجيهه وفهمه"(.)10
( ) 6التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية ،شرح العالمة احملقق ابن أمري احلاج احلليب -دار الكتب العلمية-
بريوت (ج  1ص  ،)353وتيسري التحرير ،حممد أمني املعروف بأمري بادشاه ،دار الفكر – بريوت (ج  1ص .)319
( )7ينظر :املصدران السابقان.
( ) 8حاشية البناين على مجع اجلوامع املطبوعة مع تقرير عبد الرمحن الشربيين ،وحاشية العالمة مال حممد أمني السويري األربيلي ،مطبعة حممدي ،سقز ،إيران
(ج  1ص .)20
( )9البعد اإليقاين يف مناهج االستدالل األصويل ،دراسة يف مدارك العقل األصويل ،يونس صويلحي (حبث منشور) (ص .)17
( ) 10طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جغيم ،عمان :دار النفائس ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2002م (ص .)97
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 -3ويقول الدكتور جنم الدين الزنكي يف تعريفه له" :ما انتظم القرائن الدالة على املقصود من اخلطاب ،سواء كانت
القرائن مقالية أو حالية"  .م بني املراد من نوعي السياق بقوله" :املراد بالسياق املقايل العبارات املكونة والسابقة
والالحقة ذات الرتابط النحوي أو املنطقي ،واملراد بالسياق املقامي ما ينتظم القرائن املقامية اليت تفسر الغرض الذي
جاء النص إلفادته ،سواء كانت قرائن يف اخلطاب ذاته أو يف املتكلم أو يف املخاطَب أو يف اجلميع"(.)11
وما يتبني يل من خالل استشهاد ال ُقدامى بالسياق وتعريف املعاصرين له أن املراد بالسياق هو :ما حييط بالنص
الشرعي من النصوص السابقة والالحقة له ،والظروف احمليطة حبال اخلطاب واملخاطَب وحمل اخلطاب.
المطلب الثاني :أهمية داللة السياق
معلوم أن للسياق هبذا املعىن اجلامع للمقال واملقام دور مهم يف فهم مراد الشارع واستنباط األحكام من اخلطاب
الشرعي ،ولكننا خنتار يف حبثنا هذا السياق املقايل حصراً ،إذ الكالم عن السيـاق بنوعيـه حيتاج إىل دراسة أطول ال
يسعـفنـا اجملال إىل اخلوض فيها.
وال شك أن للسياق املقايل دور حيوي يف فهم اخلطاب كما حدده فريث " .)12("Firthإذ ال ميكن تفسري النص
تفسرياً دقيقاً صائباً مبعزل عن سياقه( ، )13لذا يصرح املعاصرون املهتمون بعلم السياق "بأن معظم الوحدات الداللية
تقع يف جماورة وحدات أخرى .وإن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى
اليت تقع جماورة هلا"(.)14

( ) 11نظرية السياق دراسة أصولية ،د .جنم الدين قادر كرمي الزنكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1427 ،هـ 2006م الطبعة :األوىل (ص  .)63غري
أن أهل البيان ذكروا تعريف النظم يف اصطالحهم ،وهو قريب من معىن السياق املقايل – ملا قلنا إن من معاين السوق النظم -الذي قصده األصوليون ،فقال
اجلرجاين واخلطيب القزويين" :النظم :تآخي معاين النحو في ما بني الكلم ،على حسب األغراض اليت يصاغ هبا الكالم" .وقيل :هو "األلفاظ املرتتبة املسوقة
املعتربة دالالهتا على ما يقتضيه العقل" .ينظر :دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (املتوىف471 :هـ) دار الكتاب العريب  -بريوت 1415 -هـ 1995م
الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .التنجي (ج  1ص  ،)329والتعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،دار الكتاب العريب  -بريوت  1405 -الطبعة :األوىل،
حتقيق :إبراهيم األبياري (ج  1ص  .)310واإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين (املتوىف937 :هـ) دار إحياء العلوم  -بريوت 1419 -هـ 1998م
الطبعة :الرابعة ،حتقيق :الشيخ هبيج غزاوي (ج  1ص .)13
( ) 12ينظر :دراسة املعىن عند األصوليني ،د .طاهر سيمان محودة ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية (ص .)213
(( )13ص Componential Analysis of Meaning E.A. Nida Mouton 1975 . )196
( )14علم الداللة ،د .أمحد خمتار عمر ،أستاذ علم اللغة -كلية دار العلوم – جامعة القاهرة ،الطبعة :الثالثة ،عامل الكتب ( 1992ص .)68
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هذا ،وحسب علمي فإن أول من تكلم عن السياق بصورة مستقلة وجعل له باباً وعنواناً هو الشافعي رمحه اهلل،
حيث عقد باباً يف رسالته األصولية باسم "باب الصنف الذي يبني سياقه معناه"(.)15
 م ذكر يف هذا الباب منوذجاً يف القرآن الكرمي من النوع الذي يعرف معناه بسبب داللة السياق عليه .قال الشافعي:
ت ِ
الس ْب ِ
ت إِ ْذ تَْْتِي ِه ْم ِحيتانـه ْم
حاض َرةَ الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَـ ْعدو َن فِي َّ
"قال اهلل تبارك وتعاىلَ (( :و ْسئَـلْه ْم َع ِن الْ َق ْريَِة الَّتِي كانَ ْ
ك نَـ ْبـلوه ْم بِما كانوا يَـ ْفسقو َن)) ) .(16فابتدأ جل ثناؤه ذكر األمر
يَـ ْو َم َس ْبتِ ِه ْم ش َّرعاً َويَـ ْو َم ال يَ ْسبِتو َن ال تَْْتِي ِه ْم َكذلِ َ
الس ْب ِ
ت)) ،دل على أنه إمنا أراد أهل القرية؛ ألن
مبسألتهم عن القرية احلاضرة البحر فلما قال(( :إِ ْذ يَـ ْعدو َن فِي َّ
القرية ال تكون عاديةً وال فاسقة بالعدوان يف السبت وال غريه .وأنه إمنا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بالهم مبا كانوا

يفسقون.

ْسنَا إِذَا ه ْم ِم ْنـ َها
َح ُّ
ت ظَالِ َمةً َوأَنْ َ
ص ْمنَا ِم ْن قَـ ْريٍَة َكانَ ْ
ش ْنَا بَـ ْع َد َها قَـ ْوًما َ
وقالَ (( :وَك ْم قَ َ
سوا بَْ َ
ين ( )11فَـلَ َّما أ َ
آخ ِر َ

يَـ ْركضو َن))( . )17وهذه اآلية يف مثل معىن اآلية قبلها ،فذكر قصم القرية ،فلما ذكر أهنا ظاملة بان للسامع أن الظامل

املنشئني بعدها ،وذكر إحساسهم البأس عند القصم أحاط
إمنا هم أهلها ،دون منازهلا اليت ال تظلم ،وملا ذكر القوم َ
العلم أنه إمنا أحس البأس من يعرف البأس من اآلدميني"(.)18

ومع أن هذا املثال أقرب من السياق املقامي منه إىل السياق املقايل؛ ألنه ذكر "أن القرية ال تكون عادية  ،م ذكر
أن الظامل هم أهل القرية دون منازهلا  ،م ذكر أن الذي حيس بالبأس هم من اآلدميني" وكل ذلك استدالل باملقام
واحلال من أجل الكشف عن غرض سوق الكالم ،-إال أنه يربهن اهتمام الشافعي بداللة السياق ،وسبقه على غريه
يف اإلشارة إىل هذه الداللة املهمة.
وقال قبل كالمه الذي اقتبسناه آنفاً ،بصدد كالمه عن عربية القرآن ،وأمهية اللغة العربية" :فإمنا خاطب اهلل بكتابه
العرب بلساهنا ،على ما تعرف من معانيها ،وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا ،وأن فطرته أن خياطب بالشيء
منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر ،ويستغىن بأول هذا منه عن آخره .وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله اخلاص،
فيُستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه .وعاماً ظاهراً يراد به اخلاص .وظاهراً يعرف يف سياقه أنه يراد به غري
( )15الرسالة ،اإلمام حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي (املتوىف 204هـ) القاهرة – 1358هـ 1939 -م ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (ج  1ص .)62
( )16سورة األعراف ،اآلية.]163[ :
( )17سورة األنبياء.]11،12[ :
( )18الرسالة ،الشافعي (ج  1ص  62وما بعدها).
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ظاهره .فكل هذا موجود ِع ْل ُمهُ يف أول الكالم أو وسطه أو آخره .وتبتدئ الشيء من كالمها يبني أول لفظها فيه
عن آخره .وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله"(.)19

يفهم من قوله هذا أمهية السياق املقايل ودوره يف فهم اخلطاب ،وقد صرح بلفظ السياق يف قوله" :وظاهراً يعرف يف
سياقه أنه يراد به غري ظاهره"  م قال بعدها" :فكل هذا موجود ِع ْل ُمهُ يف أول الكالم أو وسطه أو آخره" ،وقال أيضاً:
"وتبتدئ الشيء من كالمها يبني أول لفظها فيه عن آخره .وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله" .وكل
ذلك يدل بوضوح على أمهية داللة السياق املقايل وإرشاده لفهم املراد من الكالم عند الشافعي .وهبذا فقد تكلم عن
السياق بشقيه املقامي واملقايل وبني أنه مرشد إىل معرفة اخلطاب ،واستنباط احلكم منه بشكل دقيق.
 م بعد الشافعي تكلم العلماء عن دور السياق وإرشاداته ،فقد قال الغزايل عند كالمه "عما يؤخذ من األلفاظ ال
من حيث صيغتها بل من حيث فحواها وإشارهتا"" :الضرب الرابع :فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق
الكالم ومقصوده"(  .)20م ذكر أمثلة لِما يفهم معناه بداللة سياقه.
وكذلك علماء احلنفية أشاروا إىل داللة السياق على فهم املعىن املراد من النص ،واستخدموا هلذه الداللة عبارة:
"سيق له الكالم" وتارة "املسوق له الكالم" وتارة أخرى "سياق النظم( .")21وقد مثل السرخسي ملا يفهم معناه
بسياق النظم – السياق املقايل -بقوله تعاىل(( :ا ْع َملوا َما ِش ْئت ْم))( .)22حيث إن ظاهره أمر ولكن ال ُحيمل على
اإلذن؛ ألن السياق أفاد أهنم حياسبون على أعماهلم ،إذ اآلية تقول(( :إِ َّن الَّ ِذين يـل ِ
ْحدو َن فِي آياتِنا ال يَ ْخ َف ْو َن
َ
علَينا أَفَمن يـلْقى فِي النَّا ِر َخيـر أَم من يْْتِي ِ
آمناً يـوم ال ِْقيام ِة ا ْعملوا ما ِش ْئتم إِنَّه بِما تَـ ْعملو َن ب ِ
ص ٌير)) ( .)23ولذا
َ َ
َْ َ َ َ َ
ٌْ ْ َ ْ َ
َْ َْ
ْ
قال السرخسي" :فإن بسياق النظم يتبني أنه ليس املراد ما هو موجب صيغة األمر"(.)24

( )19الرسالة ،الشافعي (ج  1ص .)51
( )20املستصفى يف علم األصول ،حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،دار الكتب العلمية  -بريوت – 1413هـ الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد
الشايف (ج  1ص .)264
( )21ينظر :نظرية السياق ،الزنكي (ص .)43
( )22سورة فصلت ،من اآلية.]40[ :
( )23سورة فصلت ،اآلية.]40[ :
( )24أصول السرخسي ،حلمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر (املتوىف 490هـ) دار املعرفة – بريوت (ج  1ص .)193
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المطلب الثالث :مذاهب العلماء في داللة السياق
ما يهمنا يف حبثنا هو الكالم عن أمهية السياق ودوره يف فهم اخلطاب القرآين ،ولكن قبل ذلك علينا التعرف على
مذاهب العلماء حوله ،هل يعد عندهم دليالً لبيان األحكام أم ال؟
قال الزركشي" :داللة السياق أنكرها بعضهم ,ومن جهل شيئاً أنكره .وقال بعضهم :إهنا متفق عليها يف جماري
كالم اهلل تعاىل"(.)25
والناظر هلذا الكالم يفهم منه أن العلماء اختلفوا يف داللة السياق مطلقاً ،فأخذ هبا فرقة وردها أخرى .ولكن ليس
األمر كذلك ،بل يكاد تتفق كلمة األصوليني واملفسرين على أمهية السياق ودوره يف بيان خطاب الشارع ،واملتأمل
يف كالم األصول يني يرى أن اخلالف املشهور الذي دار بينهم يف شأن داللة السياق إمنا هو يف ختصيصه للعموم،
مبعىن أنه إذا سيق اخلطاب العام لغرض معني فهل يقصر على ذلك الغرض وال يستدل به فيما عدا ذلك ،أم جيري
على عمومه وال يقصر على مقصوده إال بدليل؟
وقد نقل الزركشي اختالف العلم اء يف هذا الصدد ،وهل يؤخذ بعموم ما يدل عليه اللفظ ،أم يلتزم مبا يقع عليه
املقصود ،وقال بعد ذكره آيات قرآنية" :ففي التعلق بعمومه وجهان ألصحابنا ،حكامها أبو احلسني بن القطان
واألستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاين وغريهم ،أحدمها :أنه ال يقتضي العموم ،ونسب للشافعي ،وهلذا
ص ٌل
منع التمسك بآية الزكاة يف وجوب زكاة احللي؛ ألن اللفظ مل يقع مقصوداً له ،ورمبا نقلوا عنه أنه قال" :الْ َك َال ُم ُم َف َّ
ودهِ ،وُجممل يف َغ ِري م ْقص ِ
يف م ْقص ِ
ودهِ" .ونقله أبو بكر الرازي عن القاشاين ،ونقله ابن برهان وغريه .وقال إلكيا
ْ َ ُ
َ ُ
َ ٌ

اهلراسي :إنه الصحيح .وبه جزم القفال الشاشي فقال :ال حيكم العموم مبجرد اخلطاب العام ،ولكن يكون املخصوص

بالذكر على ما حكم فيه  ،م ينظر فيما عداه مما هو داخل حتته بدليل آخر ال للعموم ،وقال :فال حيتج بقوله:
َّ ِ
ين يَ ْكنِزو َن َّ
ب َوال ِْف َّ
ضةَ))( .)26على وجوب الزكاة يف قليل الذهب والفضة وكثريمها ،بل مقصود اآلية
َ
الذ َه َ
((والذ َ
الوعيد لتارك الزكاة ...قال :ومن ضبط هذا الباب أفاده علماً كثرياً ،واسرتاح من ال يرتب اخلطاب على وجهه وال

( )25البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي (املتوىف 794هـ) دار الكتب العلمية – لبنان ،بريوت1421-هـ 2000م
الطبعة :األوىل ،ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر (ج  4ص .)357
( )26سورة التوبة ،من اآلية.]34[ :
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يضعه موضعه" ...وجزم القاضي حسني يف تعليقه بذلك قائالً" :اآلية إذا سيقت لبيان مقصود فإمنا يوجب التعميم
يف حمل املقصود ،فأما يف غري املقصود والغرض باخلطاب فال يقصد باخلطاب ،بل يعرض عنه صفحاً"(.)27
 م ذكر الزركشي مذهب املخالفني ونسبه إىل اجلمهور ومجاعة من الشافعية قائالً" :والثاين وعليه اجلمهور :أنه عام
وال تنايف بني قصد العموم والذم( ،)28قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين :إنه الظاهر من املذهب .وقال الشيخ أبو
حامد وسليم الرازي يف التقريب :إنه املذهب .وكذا قال ابن برهان يف األوسط .وقال ابن السمعاين يف القواطع :إنه
املذهب الصحيح ،قال وكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغريه من أئمتنا وصرحوا بأن املذهب الشافعي الصحيح عنده
صحة ادعاء العموم فيه حىت ال يعارضه ،وقال األستاذ أبو منصور يف كتاب التحصيل :عليه أصحاب الشافعي وأيب
حنيفة وأكثر القائلني بالعموم .ونقله ابن القطان عن أهل الظاهر ،وجزم به الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وخطَّأَ
خمالَِفهُ .وقال األستاذ أبو إسحاق :وقد جعله الشافعي يف بعض املواضع طريق الرتجيح ،وال يُعرف أنه جعله وجه
املنع من االستدالل بالظاهر"  .م قال الزركشي" :قلت :وللشافعي يف القدمي ما يدل عليه ،فإنه ذهب فيه إىل أن
النوم يف الصالة ال ينقض الوضوء واحتج بقوله تعاىلِ َّ :
ين يَبِيتو َن لَِربِّ ِه ْم س َّجداً َوِقياماً))( .)29قال :فأخرجه
َ
((والذ َ
خمرج املدح ،وما خرج خمرج املدح ينفى عنه إبطال العبادة"(.)30
( )27البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي (ج  2ص  349وما بعدها).
( ) 28البد من التنبيه إىل أن هذه املسألة ال تنحصر فيما سيق للمدح والذم ،بل إن ما سيق للمدح أو الذم داخل يف مسألة قصر العام على مقصوده ،ألننا
نتكلم عن العام الوارد لغرض هل خيصص مبا ورد من أجله ،أم يبقى على عمومه وال خيص به؟ ومعلوم أن املدح والذم داخالن يف قولنا "ما سيق لغرض"،
ومع ذلك فإن السبكي يف مجع اجلوامع والزركشي يف البحر احمليط تكلما عن كل منهما على حدة ،حيث إن الزركشي عقد باباً بعنوان "هل يرتك العموم ألجل

"فصل يف القرائن اليت ي ظن أهنا صارفة للفظ عن العموم ،وفيه مسائل :املسألة األوىل :اخلارج على جهة املدح أو الذم" وذكر يف الباب
السياق" وباباً بعنوان
ٌ

الثاين كل ما اقتبسناه يف موضوعنا أعاله .ومن العجيب أن السبكي قال يف رفع احلاجب (ج  3ص " :)226ليست املسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو

الذم ،بل هي عامة يف كل ما سيق لغرض" .وأعجب من هذا هو تكرار الزركشي نفس كالم السبكي هذا ،بعد انتهاء كالمه يف الفصل املشار إليه آنفاً حيث

قال  -البحر احمليط (ج  2ص " : -)91واعلم أن املسألة ليست خمصوصة مبا سيق للمدح أو الذم ،بل هي عامة يف كل ما سيق لغرض ،كما سبق من حنو
ِ
الس َماءُ الْ ُع ْشُر)) َو َغ ِْريهِ" .وال أكاد أفهم مل فرقا بينهما يف البحث ،ومل قاال هذا؟ وعلى أية حال فإن مسألة "ختصيص العموم إذا ورد يف سياق
ت َّ
يما َس َق ْ
((ف َ
املدح أو الذم" تندرج حتت مسألة "ختصيص العموم بالغرض الذي سيق له النص" ،وعليه فال داعي إلفرادها بالذكر ،هذا هو الصواب يف املسألة ،وهو الذي
ب َو َش ْرِح ِه" :واألصح تعميم عام سيق لغرض ،كمدح أو ذم ،...إىل أن قال" :وقويل تبعاً للربماوي
ذهب إليه شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ،حيث قال ِيف اللُّ ن
"لغرض" أوىل من قول األصل "مبعىن املدح والذم" .".ينظر :غاية الوصول شرح لب األصول ،أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري (الوفاة926 :هـ) (ج

 1ص .)128
( )29سورة الفرقان ،اآلية .]64[ :ينظر :غاية الوصول شرح لب األصول ،زكريا األنصاري (ج  1ص .)128
( )30البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي (ج  2ص .)350
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ولكن على ما يبدو من كالم الزركشي السابق فإن هذا كان مذهب الشافعي يف القدمي ،أما يف اجلديد فما يدل عليه
الحق كالم الزركشي أنه قد رجع عن قوله بعمومه وجتاوزه على ما سيق له ،حيث قال الزركشي" :احتج الشافعي يف
اجلديد على أصحاب مالك يف أن وقت املغرب يبقى إىل مغيب الشفق من حديث أيب موسى األشعري" :أَنَّهُ صلى
ِ ِ ِ
ِ
َّاين ِعْن َد َمغِ ِ
س ويف الث ِ
َّم ِ
الش َف ِق ُ ،مَّ قال(( :ما بين َه َذيْ ِن َوقْت
يب َّ
ب يف الْيَـ ْوم ْاأل ََّول عْن َد غُ ُروب الش ْ
الْ َم ْغ ِر َ
ال َْمغْ ِر ِ
ب))( .)31وهذا نص يف مساواهتا يف الوقت بغريها .فقال املعرتض :حيمل على أنه أراد تعليم وقت الضرورة،
فقيل له مل يقصد ذلك ،وإمنا قصد تعليم أوائل أوقات االختيار وآخرها.
ِ
الس َماء َوالْعيون أو كان َعثَ ِريًّا الْع ْشر))( .)32على وجوب الزكاة يف
ت َّ
يما َس َق ْ
وكذا ُمينع متسك احلنفية حبديث(( :ف َ
اخلضروات ،وقال :الكالم إمنا سيق لبيان اجلزء الواجب ،ال لبيان الواجب فيه"(.)33
هذا ومل يبني الزركشي سبب عدم أخذ أصحاب املذهب الثاين بداللة السياق على ختصيص النص مبا يدل عليه
الغرض الذي سيق الكالم ألجله ،أو أدلتهم .ولكن بالنظر إىل أقوال األصوليني يف هذا الصدد ميكن إجياز تلك
األسباب يف النقاط اآلتية:
أوالً :إن داللة السياق داللة ذوقية ،تتعلق بلطائف الكالم ،وحسن الرتتيب والنظم ،لذلك يعسر إقامة الدليل ،وبيان
احلجة على هذه الداللة يف املناظرات واجلدال ،يقول ابن دقيق العيد" :وداللة السياق ال يقام عليها دليل ،وكذلك
لو فهم املقصود من الكالم ،وطولب بالدليل عليه لعسر"(.)34
( )31أورد الزركشي الرواية باملعىن ،والرواية يف صحيح مسلم وغريه عن طريق أيب موسى عن أبيه عن رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم أَنَّهُ" :أَتَاهُ َسائِ ٌل يَ ْسأَلُهُ عن
يت َّ ِ
مواقِ ِ
س َوالْ َقائِ ُل
اد يـَ ْع ِر ُ
ضا ُ ،مَّ أ ََمَرهُ فَأَقَ َام بِالظُّ ْه ِر حني َزالَ ْ
ض ُه ْم بـَ ْع ً
ف بـَ ْع ُ
َّاس َال يَ َك ُ
ت الش ْ
الص َالة فلم يـَُرَّد عليه شيئا ،قال :فَأَقَ َام الْ َف ْجَر حني انْ َش َّق الْ َف ْجُر َوالن ُ
ََ
َّم ُ
ِ
ِ
ص ِر والشَّمس مرتَفعةٌ ُ ،مَّ أَمره فَأَقَام بِالْم ْغ ِر ِ
ِ
س ُ ،مَّ أ ََمَرهُ فَأَقَ َام الْع َشاءَ حني
ت َّ
ب حني َوقَـ َع ْ
ص َ
يقول قد انْـتَ َ
َّه ُار ،وهو كان أ َْعلَ َم منهم ُ ،مَّ أََمَرهُ فَأَقَ َام بالْ َع ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ف النـ َ
َ َُ َ َ
الش ْم ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِر بِ ْاأل َْم ِ
س،
اب َّ
ت ُ ،مَّ أ َّ
الش َف ُق ُ .مَّ أ َّ
صَر َ
س أو َك َاد ْ
ف منها َوالْ َقائ ُل يقول قد طَلَ َع ْ
َخَر الظُّ ْهَر حىت كان قَ ِريبًا من َوقْت الْ َع ْ
َخَر الْ َف ْجَر من الْغَد حىت انْ َ
ت الش ْ
َغ َ
َّم ُ
َخر الْمغْ ِرب حىت كان ِعنْ َد س ُق ِ
ث اللَّْي ِل ْاأل ََّوِل،
وط َّ
الش َف ِق ُ ،مَّ أ َّ
ُ مَّ أ َّ
ف منها َوالْ َقائِ ُل يقول قد ْ
صَر َ
َخَر الْعِ َشاءَ حىت كان ثـُلُ ُ
امحََّر ْ
َخَر الْ َع ْ
صَر حىت انْ َ
س ُ ،مَّ أ َّ َ َ َ
ت الش ْ
ُ
َّم ُ
السائِ َل فقال(( :ال َْوقْت بين َه َذيْ ِن)) .أخرجه مسلم يف صحيحه (ج  1ص  )429باب أوقات الصلوات اخلمس ،رقم احلديث (،)614
َصبَ َح فَ َد َعا َّ
ُ مَّ أ ْ
وابن أيب شيبة يف مصنفه (ج  1ص  )281رقم احلديث ( ،)3221وأمحد يف مسنده (ج  4ص  )416رقم احلديث (.)19748
( )32أخرجه البخاري يف صحيحه (ج  2ص  )540باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري ،رقم احلديث ( ،)1412وأبو داود يف سننه (ج
 2ص  )108باب صدقة الزرع ،رقم احلديث ( ،)1596وابن ماجه يف سننه (ج  1ص  )580باب صدقة الزروع والثمار ،رقم احلديث (،)1816
والرتمذي يف سننه (ج  3ص  ) 31باب ما جاء يف الصدقة فيما يسقى باألهنار وغريه ،رقم احلديث ( ،)639والنسائي يف السنن الكربى (ج  2ص )21
ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ،رقم احلديث (.)2267
( )33البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي (ج  2ص .)350
( )34إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،تقي الدين أيب الفتح (املتوىف 702 :هـ) دار الكتب العلمية – بريوت (ج  2ص .)187
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إذاً مبىن هذا االعرتاض على داللة السياق هو أهنا ال يقام عليها دليل ،وإن جمرد الذوق والفهم ال يصلحان ألن
يكونا خمصصاً للعام.
وميكن الرد على هذا بأن :داللة السياق ال تقوم على جمرد الذوق ،وإن كان للذوق دور بارز يف فهم السياق ،لكن
هي داللة تأيت نتيجة لتفاعل قرائن لغوية ممكن فهمها وضبطها.
تبني املراد ،فيلحقها ما يلحق اخلالف يف مسألة ختصيص العام باملفهوم والقرائن،
ثانياً :إهنا داللة مفهوم ،أو قرينة ن
ومعلوم ما فيه من اخلالف عند األصوليني(.)35
وميكن اإلجابة عن هذا بأنه دعوى غري سديدة ،إذ السياق أعم بكثري من داللة املفهوم ،وال ميكن إيراد اخلالف
الدائر حول حجية املفهوم على داللة السياق ،كما أن األصوليني فرقوا بني داللة املفهوم والسياق يف عامة مصنفاهتم.
ِ
يأم ُن عن الوقوع يف األخطاء اجلسيمة ،وذلك بقيامه بارتباط الكالم بعضه ببعض،
ثالثاً :إن اآلخذ هبذه الداللة ال َ
أو انفكاك ذلك االرتباط ،مع أنه ال ميكن اإلحاطة مبعرفة املواضيع املرتبطة ببعضها عن األخرى .وقد نقل السيوطي
عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم قوله" :املناسبة علم حسن ،لكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف
أمر متحد ،مرتبط أوله بآخره ،فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه ارتباط ،ومن ربط ذلك فهو متكلف مبا ال
يقدر عليه إال بربط ركيك ،يصان عن مثله حسن احلديث ،فضالً عن أحسنه ،فإن القرآن نزل يف نيف وعشرين سنة
يف أحكام خمتلفة ،شرعت ألسباب خمتلفة ،وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض"(.)36
وميكن اإلجابة عن هذا أيضاً بأن :هذا الكالم وجيه يف ظاهره ،ولكن اخلوف مما ذكر ال يعين عدم حجية تلك
الداللة واملنع من األخذ هبا ،حيث إن ما قيل ليس مطابقاً مع الواقع بشكل سليم ،إذ النصوص القرآنية مع أهنا

( ) 35قال الشوكاين" :املسألة الرابعة والعشرون يف التخصيص باملفهوم ذهب القائلون بالعمل باملفهوم إىل جواز التخصيص باملفهوم .قال اآلمدي :ال أعرف
خالفا يف ختصيص العموم باملفهوم بني القائلني بالعموم واملفهوم ...وحكى الشيخ أبو إسحاق الشريازي عن احلنفية وابن سريج املنع من التخصيص باملفهوم،
وذلك مبين على مذهبهم يف عدم العمل باملفهوم .قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلملام :قد رأيت يف بعض مصنفات املتأخرين ما يقتضي
تقدمي العموم .ويف كالم صفي الدين اهلندي :أن اخلالف إمنا هو يف مفهوم املخالفة ،أما مفهوم املوافقة فاتفقوا على التخصيص به .قال الزركشي :واحلق أن
اخلالف ثابت فيهما" .ينظر :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين (املتوىف1250هـ) دار الفكر  -بريوت –
1412هـ 1992م الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد سعيد البدري أبو مصعب (ج  1ص .)271
( )36اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (املتوىف911 :هـ) دار الفكر  -لبنان 1416 -هـ1996 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :سعيد
املندوب (ج  3ص .)289
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عم تتحدث ،وما هو حمل خطاهبا ،وإذا كان حمل خطاب مجلة من النصوص
وقعت على أسباب خمتلفة ،ولكن يعلم َّ
واحداً فما املانع من ربط تلك النصوص بعضها ببعض مادام السياق مل ينقطع؟.
 م إن هذه الداللة يأخذ هبا املطلع على الضوابط العامة لتفسري خطاب الشارع ،وبالتايل فإن وقوعه يف ذلك احملظور
نادر.
هذا فضالً عن أن القول :بعدم إمكان ربط نصوص القرآن بعضها ببعض بسبب نزوله يف نيف وعشرين سنة ،ووروده
على أسباب خمتلفة ،ال يصح هبذا اإلطالق ،وال ينسجم مع قول كثري من املفسرين ،بل على عكس ذلك فإن القرآن
وحدة مرتابطة متماسكة ،وال ميكن الوصول إىل الفهم الصحيح من آياته بانفكاكها عن بعضها ،والبد من ربطها
فيما بينها .يقول الطربي هبذا الصدد" :وصل معاين الكالم بعضه ببعض أوىل ما وجد إليه سبيل"(.)37
كما وإن القائلني حبجيته مل يقولوا باألخذ هبذه الداللة عند تعارضها مع ما هو أقوى منها كالنص الصريح ،أو اتفاق
العلماء على تفسري خيالف ما يدل عليه السياق أو ما شابه.
وبغض النظر عن قوة هذه الداللة واالختالف يف ختصيصها العموم أو يف جزئيات أخرى ،فإن ما نراه هو أن األخذ
بداللة السياق ثابت عند عامة العلماء ،وما من مفسر وال أصويل وال فقيه إال أنه راعى السياق ،واستفاد منه ،وأخذ
ثابت ممن نزل عليه القرآن صلى اهلل عليه وسلم ،حيث
به ،وإن مل يصرح بذلك .بل إن مراعاة السياق لتفسري النص ٌ
َّ ِ
ين يـ ْؤتو َن َما آتَـ ْوا َوقـلوبـه ْم َو ِجلَةٌ أَنـَّه ْم إِلَى
ثبت أن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فهمت من قوله تعاىلَ (( :والذ َ
ربِّ ِهم ر ِ
رد عليها النيب صلى اهلل عليه
اجعو َن))( .)38بأهنم خيافون ألهنم عصوا رهبم ،كمن شرب اخلمر وسرق ،ولكن َّ
َ َْ
َّ ِ
ِ
الصد ِ
ص َّدقو َنَ ،وه ْم يَ َخافو َن أَ ْن َال يـ ْقبَ َ َ
ت ِّ
وسلم بقولهَ :
((ال يا بِْن َ
صلُّو َن َويَـتَ َ
ين يَصومو َن َوي َ
ِّيقَ ،ولَكنـَّه ْم الذ َ
ِ ()39
منهم ،أولَئِ َ َّ ِ
فسر هذه اآلية
سا ِرعو َن في الْ َخ ْيـ َر
ات))  .وواضح للغاية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم َّ
ك الذ َ
ين ي َ
بناءً على ما يقتضي سياقها ،ولكي يدلنا على أمهية السياق للوصول إىل املعىن الصحيح ،حيث إن سياق اآلية

( )37جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر (املتوىف310 :هـ) دار الفكر – بريوت1405 ،هـ (ج  5ص
.)303
( )38سورة املؤمنون ،اآلية.]60[ :
( )39أخرجه أمحد يف مسنده (ج  6ص  )205رقم احلديث ( )25746وابن ماجه يف سننه (ج  2ص  )1404باب التوقي على العمل ،رقم احلديث
( ،)4198والرتمذي يف سننه (ج  5ص  )327كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف تفسري سورة "املؤمنون" رقم احلديث
( ،)3175وأبو يعلى يف مسنده (ج  8ص  )315رقم احلديث ( ،)491والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار (ج  7ص  )578رقم احلديث (.)6159
صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي (.)2537
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ِ َّ ِ
ين ه ْم ِم ْن َخ ْشيَ ِة َربِّ ِه ْم
هنا يتحدث عن املؤمنني امللتزمني وليس عن العاصني ،إذ يقول سبحانه وتعاىل(( :إ َّن الذ َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين يـ ْؤتو َن َما
ين ه ْم ب َربِّ ِه ْم ال ي ْش ِركو َن (َ )59والذ َ
ين ه ْم بآيات َربِّ ِه ْم يـ ْؤمنو َن (َ )58والذ َ
م ْشفقو َن (َ )57والذ َ
ك يسا ِرعو َن فِي الْ َخ ْير ِ
آتَـوا وقـلوبـهم و ِجلَةٌ أَنـَّهم إِلى ربِّ ِهم ر ِ
ات َوه ْم لَها سابِقو َن))(.)40
اجعو َن ( )60أولئِ َ
ْ َ ْ
َْ
ْ َ

وقد ثبت عن الصحابة والتابعني مراعاهتم للسياق عند تفسريهم للقرآن الكرمي ،فقد قال رجل لعلي بن أيب طالب
َّ ِ ِ
ِِ
ين َسبِيالً))( )41وهم
ين َعلَى الْم ْؤمن َ
رضي اهلل عنه :يا أمري املؤمنني أرأيت قول اهلل تعاىلَ (( :ولَ ْن يَ ْج َع َ َ الله للْكاف ِر َ
َّ ِ ِ
يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي :أدنه  ،م قال(( :فَاللَّه يحكم بـيـنَكم يـوم ال ِْق ِ
ين
َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ
يامة َولَ ْن يَ ْج َع َ َ الله للْكاف ِر َ
ِِ
ين َسبِيالً)) ،أي :لن جيعل اهلل يوم القيامة للكافرين على املؤمنني سبيالً .ومبثله قال ابن عباس( .)42وال
َعلَى الْم ْؤمن َ
شك أن تفسريمها إمنا استند على سياق اآلية.
ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن جرير الطربي أن نافع بن األزرق قال البن عباس :أتزعم أن قوماً خيرجون من النار وقد
ِ
ِ ِ
ين ِم ْنها))( .)43فقال ابن عباس" :وحيك اقرأ ما
قال اهلل جل وعز(( :ي ِريدو َن أَ ْن يَ ْخرجوا م َن النَّا ِر َوما ه ْم بخا ِرج َ
فوقها ،هذه للكفار"(.)44

( )40سورة املؤمنون ،اآليات [.]61،60،59،58،57
( )41سورة النساء ،من اآلية.]141[ :
( )42ينظر :تفسري الطربي (ج  5ص  ،)333واملستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري (ج  2ص  )338برقم ( ،)3206وزاد املسري يف علم التفسري،
عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) املكتب اإلسالمي  -بريوت – 1404هـ الطبعة :الثالثة (ج  2ص  ،)230والدر املنثور ،عبد الرمحن
بن الكمال جالل الدين السيوطي (املتوىف )911 :دار الفكر  -بريوت – ( 1993ج  2ص .)718
( )43سورة املائدة ،من اآلية.]٣٧[ :
( )44ينظر :تفسري الطربي (ج  6ص  ،)228والدر املنثور ،السيوطي (ج  3ص  .)72والبد من اإلشارة إىل أن الزخمشري أنكر هذه الرواية قائالً" :هذا مما
لفقته اجملربة وليس بأول تكاذيبهم وفراهم ،وكفاك مبا فيه من مواجهة ابن األزرق ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو بني أظهر أعضاده من قريش
وانضاده من بين عبد املطلب ،وهو حرب األمة وحبرها ومفسرها باخلطاب الذي ال جيسر على مثله أحد من أهل الدنيا ،وبرفعه إىل عكرمة دليلني ناصني أن
رد على الزخمشري يف تكذيبه هذه الرواية كل من أيب حيان األندلسي ،والسيد حممود
احلديث فرية ما فيها مرية .الكشاف ،للزخمشري (ج  1ص  .)663وقد َّ
اآللوسي .وللمزيد راجع :تفسري البحر احمليط ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي (املتوىف745 :هـ) دار الكتب العلمية  -لبنان بريوت 1422 -هـ
2001م الطبعة :األوىل حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  -الشيخ علي حممد معوض ،شارك يف التحقيق :د.زكريا عبد اجمليد النوقي ،د.أمحد النجويل
اجلمل (ج  3ص  ) 488وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي (املتوىف
1270هـ) دار إحياء الرتاث العريب – بريوت (ج  6ص .)131
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رد ابن عباس البن األزرق وتفسريه لآلية مستند على سياقها بشكل واضح وصريح ،حيث إن اآلية اليت قبلها
وهنا ُّ
ِ َّ ِ
ين َك َفروا لَ ْو أ َّ
َن لَه ْم َما فِي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعاً َوِمثْـلَه َم َعه لِيَـ ْفتَدوا
واليت أشار إليها ابن عباس هي قوله تعاىل(( :إ َّن الذ َ
ِ
ِِ
ِ
ذاب يـوِم ال ِْق ِ
يم))( )45نص يف الكفار ،وال يدخل فيها عصاة املوحدين.
يامة َما تـقبِّ َ َ م ْنـه ْم َولَه ْم َع ٌ
َ
بِه م ْن َع ِ َ ْ
ذاب أَل ٌ
مر إن عامة
مر مدى أمهية السياق للوصول إىل املعىن الصحيح للنص ،وقد قلنا فيما َّ
إذاً تبني لنا من خالل ما َّ

العلماء أخذوا بداللة السياق بشكل إمجايل ،وال ميكن ألحد أن يصل إىل الفهم الصحيح للنص دون مراعاته هلذه
الداللة املهمة ،ولكن قليل منهم صرح مبا يرشد إليه السياق ،بل إن كالمهم يف هذا املوضوع يعد متواضعاً للغاية إذا

ما قارناه بكالمهم عن أمور أخرى ثانوية قلَّما يُستفاد منها يف اجلانب التطبيقي .حيث إن أكثر األصوليني اكتفوا
باإلشارة إىل أمهية السياق ،دون دخوهلم يف تفاصيل إرشاداته.

قال اجلويين" :فإن املعاين يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق"( .)46والناظر هلذا الكالم خيطر بباله أن مسألة هبذه
األمهية البد أنه قد خصص اجلويين مباحث لبياهنا ،ولكن ليس األمر كذلك ،فلم يفصل القول يف ذكر ما يفهم من
النظم والسياق.
وقال ابن تيمية" :إن الداللة يف كل موضع حبسب سياقه وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية"(.)47
وقال أيضاً" :فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبني له املراد ،وعرف اهلدى
والرسالة ،وعرف السداد من االحنراف واالعوجاج"( .)48فيفهم من االقتباس األول أن املعىن يستنبط بداللة السياق
بنوعيه املقايل واملقامي وال يستغىن عنه ،وال ميكن معرفته دون داللة السياق .كما يؤخذ من االقتباس الثاين أن السياق
هو من أهم الطرق املوصلة إىل متييز الصحيح من السقيم يف تفاسري الناس للقرآن.

( )45سورة املائدة ،اآلية.]36[ :
( ) 46الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعايل (املتوىف 478هـ) الوفاء  -املنصورة – مصر1418 ،هـ  ،الطبعة :الرابعة،
حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب (ج  2ص .)870
( ) 47جمموع الفتاوى ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس (املتوىف  728هـ) مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
العاصمي النجدي (ج  6ص .)14
( )48املصدر السابق (ج  15ص .)94
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وقال ابن جزي يف بيان وجوه الرتجيح" :السادس :أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ،ويدل عليه ما قبله أو ما
بعده"( .)49وهنا نرى أن من إرشادات السياق عنده الرتجيح بني اآلراء املختلفة.
ني لنا ما يرشد
إذاً تبني لنا من خالل هذه األقوال جوانب مهمة مما يرشد إليها السياق ،ولكن مل نر فيما َّ
مر من بـَ َّ َ

إليه السياق بصورة دقيقة .ولعل اإلمام "عز الدين بن عبد السالم هو من أوائل من بينوا إرشادات السياق"

()50

بالصورة اليت نريدها حنن ،حيث يقول" :السياق مرشد إىل تبني اجملمالت ،وترجيح احملتمالت ،وتقرير الواضحات،
وكل ذلك بعرف االستعمال ،فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت مدحاً ،وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت
ذماً ،فما كان مدحاً بالوضع فوقع يف سياق الذم صار ذماً واستهزاءً وهتكما بعرف االستعمال ،مثاله قوله تعاىل:

ت ال َْع ِزيز الْ َك ِريم))( .)51أي :الذليل املهان ،لوقوع ذلك يف سياق الذم ،وكذلك قول قوم شعيب:
((ذ ْق إِنَّ َ
ك أَنْ َ
الر ِشيد))( .)52أي :السفيه اجلاهل ،لوقوعه يف سياق اإلنكار عليه ...وأما ما يصلح لألمرين
ْحلِيم َّ
((إِنَّ َ
ك َألَنْ َ
ت ال َ
ك لَ َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم)) ( .)53أراد به عظيماً يف حسنه وشرفه ،لوقوع
فيدل على املراد به السياق كقوله تعاىلَ (( :وإِنَّ َ
ذلك يف سياق املدح .وقوله(( :إِنَّك ْم لَتَـقولو َن قَـ ْوالً َع ِظيماً))( .)54أراد به عظيماً يف قبحه ،لوقوع ذلك يف سياق
الذم"(.)55
وقد تبني من كالمه املار بعض ما يرشد إليه السياق ،ولكن هناك جوانب أخرى مل يتطرق إىل ذكرها ،تطرق ابن
القيم إىل ذكر بعضها يف قوله" :السياق يرشد إىل تبيني اجململ ،وتعيني احملتمل ،والقطع بعدم احتمال غري املراد،

( )49كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب (املتوىف741 :هـ) دار الكتاب العريب – لبنان1403 ،هـ1983 -م الطبعة:
الرابعة (ج  1ص .)9
( )50ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)131
( )51سورة الدخان ،اآلية.]49[ :
( )52سورة هود ،من اآلية.]87[ :
( )53سورة القلم ،اآلية.]4[ :
( )54سورة اإلسراء ،من اآلية.]40[ :
( ) 55اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،اإلمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي (املتوىف660 :هـ) دار البشائر اإلسالمية ،بريوت 1407هـ
الطبعة :األوىل ،حتقيق :رضوان خمتار بن غربية (ج  1ص .)159
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وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم ،فمن أمهله غلط يف
نظره ،وغالط يف مناظرته"( .)56حيث أشار ابن القيم إىل إرشادات السياق بصورة أوضح.
المبحث الثاني :إرشادات السياق في فهم الخطاب القرآني
مر على بعض إرشادات السياق ،مع أن له أكثر مما ذكر ،وفيما يلي حناول أن نذكر إرشاداته
تعَّرفنا من خالل ما َّ
بصورة دقيقة ،كل واحد منها يف فقرة خاصة ،مع مناذج تطبيقية ،كي يتبني لنا دوره املهم يف بيان املراد من النصوص-:
المطلب األول :رفع غموض النص
أشرنا فيما سلف إىل قول اإلمامني عز الدين بن عبد السالم وابن القيم حيث ذكرا تبيني اجملمالت ضمن إرشادات
السياق.
مثال بيان السياق لرفع الغموض :هناك آيات قرآنية كثرية استعان املفسرون بداللة السياق لرفع الغموض فيها ،نذكر
ث لَك ْم فَْْتوا َح ْرثَك ْم أَنَّى ِش ْئت ْم))( )57حيث
منها ما ذكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه قوله تعاىل(( :نِساؤك ْم َح ْر ٌ
قال" :اختلف أهل التأويل يف معىن ((أَنَّى ِش ْئت ْم)) فقال بعضهم :معىن أىن" :كيف" ...وقال آخرون :معىن ((أَنَّى

ِش ْئت ْم)) مىت شئتم ...وقال آخرون بل معىن ذلك :أين شئتم وحيث شئتم ...وقال آخرون :معىن ذلك :ائتوا حرثكم
كيف شئتم ،إن شئتم فاعزلوا ،وإن شئتم فال تعزلوا"(.)58

 م ذكر ما رآه راجحاً بقوله" :والصواب من القول يف ذلك عندنا قول من قال معىن قوله(( :أَنَّى ِش ْئت ْم)) :من أي

وجه شئتم"  .م استدل لصحة قوله باستعمال العرب لتلك الكلمة ،وتتبع استعماهلا يف القرآن ،واعتبار السياق
املقامي ،وذلك باعتبار حال املخاطَبني عند نزوهلا مستشهداً بالسبب الذي نزلت فيها  .م أتى إىل ذكر داللة السياق
املقايل على صحة تفسريه قائالً" :فمعلوم أن معىن قول اهلل تعاىل ذكره ((فَْْتوا َح ْرثَك ْم أَنَّى ِش ْئت ْم)) إمنا هو :فأتوا
حرثكم من حيث شئتم من وجوه املأيت ،وأن ما عدا ذلك من التأويالت فليس لآلية بتأويل .وإذ كان ذلك هو

( )56بدا ئع الفوائد ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل (املتوىف751 :هـ) مكتبة نزار مصطفى الباز  -مكة املكرمة 1996 -1416 ،الطبعة:
األوىل ،حتقيق :هشام عبد العزيز عطا  -عادل عبد احلميد العدوي  -أشرف أمحد (ج  4ص .)815
( )57سورة البقرة ،من اآلية.]223[ :
( )58ينظر :تفسري الطربي (ج  2ص .)392
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ث لَك ْم فَْْتوا َح ْرثَك ْم أَنَّى ِش ْئت ْم)) دليل على إباحة إتيان
الصحيح فبني خطأ قول من زعم أن قوله(( :نِساؤك ْم َح ْر ٌ
ث لَك ْم)) فأتوا احلرث من أي وجوهه شئتم،
النساء يف األدبار؛ ألن الدبر ال حيرتث فيه ،وإمنا قال تعاىل ذكرهَ (( :ح ْر ٌ

وأي حمرتث"(.)59

ث لَك ْم فَْْتوا
وقد سبقه الشافعي يف تفسريه لآلية بداللة سياقها ،حيث قال" :قال اهلل عز وجل(( :نِساؤك ْم َح ْر ٌ

َح ْرثَك ْم أَنَّى ِش ْئت ْم)) َّبني أن موضع احلرث موضع الولد ،وأن اهلل عز وجل أباح اإلتيان فيه إال يف وقت احليض.
وإباحة اإلتيان يف موضع احلرث يشبه أن يكون حترمي ٍ
إتيان يف غريه .واإلتيان يف الدبر حمرم بداللة الكتاب  م
السنة"( .)60وهو يريد بداللة الكتاب سياق هذه اآلية ،إذ إنه َّ
دل على إباحة اإلتيان يف موضع احلرث ،والدبر ليس
مبوضع للحرث.
المطلب الثاني :الترجيح بين االحتماالت والوجوه ،كما عرفنا من االقتباسات السابقة فقد نبه العلماء على أن
السياق يرشد إىل الرتجيح بني االحتماالت ،وذلك برتجيح ما سيق الكالم ألجله على بقية االحتماالت األخرى.
ِ
ماعي َ وإِ ْد ِريس وذَا ال ِ
ْك ْف ِ َ
ومن أمثلة ذلك :اختلف املفسرون يف نبوة "ذي الكفل" الوارد امسه يف قوله تعاىلَ (( :وإِ ْس َ َ َ َ
ك ٌَّ ِمن َّ ِ
ين)) ( ،)61على قولني :األول :إنه ليس بنيب .وهو ما ذهب إليه أبو موسى األشعري وجماهد وغريمها.
الصاب ِر َ
َ
والثاين :إنه نيب من األنبياء عليهم السالم .وهو ما ذهب إليه األكثرون( .)62وال شك أن ما دفع باألكثرين إىل ترجيح
القول الثاين هو سياق اآلية ،إذ السياق يتحدث عن األنبياء عليهم السالم .قال ابن كثري" :وأما ذو الكفل فالظاهر
من السياق أنه ما قرن مع األنبياء إال وهو نيب"(.)63

( )59املصدر السابق (ج  2ص .)398
( )60أحكام القرآن ،الشافعي (ج  1ص .)194
( )61سورة األنبياء ،اآلية.]85[ :
( )62ينظر :تفسري الطربي (ج  17ص  ،)74والنكت والعيون "تفسري املاوردي" أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري (املتوىف450 :هـ) دار
الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  -ال يوجد ،الطبعة :ال يوجد ،حتقيق  :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم (ج  3ص  ،)464والتفسري الكبري أو مفاتيح
الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (املتوىف 604 :هـ) دار الكتب العلمية  -بريوت 1421 -هـ 2000 -م الطبعة :األوىل (ج
 22ص  ،) 182واللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  1419 -هـ -
1998م الطبعة :األوىل ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض (ج  13ص .)575
( )63تفسري ابن كثري (ج  3ص .)191
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وكذا يقول اآللوسي" :وظاهر نظم ذي الكفل يف سلك األنبياء عليهم السالم أنه منهم ،وهو الذي ذهب إليه
األكثر"(.)64

ْمال َعلى حبِّ ِه ذَ ِوي الْق ْربى))( )65قال اجلصاص:
وكذلك اختالفهم يف املراد بـ "املال" الوارد يف قوله تعاىلَ (( :وآتَى ال َ
"حيتمل به أن يريد به الصدقة الواجبة ،وأن يريد به التطوع ،وليس يف اآلية داللة على أهنا الواجبة ،وإمنا فيها حث

على الصدقة ،ووعد بالثواب عليها ،وذلك ألن أكثر ما فيها أهنا من الرب ،وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل،
الصال َة َوآتَى َّ
الزكاةَ))(،)66
َقام َّ
إال أن يف سياق اآلية ونسق التالوة ما يدل على أنه مل يرد به الزكاة :لقوله تعاىلَ (( :وأ َ
فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه مل يرد الزكاة بالصدقة املذكورة قبلها"(.)67

إذاً فكما رأينا أن داللة السياق داللة مهمة ومفصلية يف ترجيح االحتماالت عند تفسري النص.
والبد من اإلشارة إىل أن هناك اجتاهني خمتلفني عند تعارض االحتماالت الداللية يف النص الواحد" ،اجتاهاً يرى
الرتجيح حتماً وسبيالً وحيداً لتفسري النص .واجتاهاً يرى اجلمع بني االحتماالت أمكن يف التفسري ،وأكثر إحاطة
بالنص ومراميه ،وأكثر إعماالً لطاقاته الداللية"(.)68
وقد مال الزركشي إىل االجتاه األول قائالً" :ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وإن خالف
أصل الوضع اللغوي ،لثبوت التجوز .وهلذا ترى صاحب الكشاف جيعل الذي سيق له الكالم معتمداً حىت كأن غريه
مطروح"(.)69
وقد تزعم االجتاه الثاين اإلمام الشافعي قدمياً ،وتبعه يف ذلك مجاعة من العلماء األصوليني والبالغيني ،ودعا إليه
ابن عاشور حديثاً .ولعل مسألة "اجلمع بني احلقيقة واجملاز" وعموم اللفظ املشرتك" من أهم املسائل اليت عربت عن

( )64روح املعاين ،اآللوسي (ج  17ص .)82
( )65سورة البقرة ،من اآلية.]177[ :
( )66سورة البقرة ،من اآلية.]177[ :
( )67ينظر :أحكام القرآن ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر (املتوىف370 :هـ) دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت 1405هـ حتقيق :حممد الصادق
قمحاوي (ج  1ص .)162
( )68ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)139
( )69الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي (ج  1ص .)317
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هاتني الوجهتني يف الدراسات األصولية .فاإلمام الشافعي كما اشتهر عنه يرى جواز اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف
سياق واحد( ،)70وخالفه اجلمهور(.)71
يقول ابن عاشور هبذا الصدد  -وهو كما قلنا من داعمي االجتاه الثاين بقوة" :-فالقرآن من جانب إعجازه يكون
أكثر معاين من املعاين املعتادة اليت يودعها البلغاء يف كالمهم .وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقاً
بأن يودع فيه من املعاين واملقاصد أكثر ما حتتمله األلفاظ ،يف أقل ما ميكن من املقدار ،حبسب ما تسمح به اللغة
الوارد هو هبا اليت هي أمسح اللغات هبذه االعتبارات ...والقرآن ينبغي أن يودع من املعاين كل ما حيتاج السامعون إىل
علمه ،وكل ما له حظ يف البالغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة يف البالغة ،إذا كان املعىن األعلى مقصوداً ،وكان
ما هو أدىن منه مراداً معه ،ال مراداً دونه ،سواء كانت داللة الرتكيب عليها متساوية يف االحتمال والظهور ،أم كانت
متفاوتة بعضها أظهر من بعض ،ولو أن تبلغ حد التأويل ...وعلى هذا القانون يكون طريق اجلمع بني املعاين اليت
يذكرها املفسرون ،أو ترجيح بعضها على بعض ،وقد كان املفسرون غافلني عن تأصيل هذا األصل ،فلذلك كان
الذي يرجح معىن من املعاين اليت حيتملها لفظ آية من القرآن جيعل غري ذلك املعىن ملغى .وحنن ال نتابعهم على
ذلك ،بل نرى املعاين املتعددة اليت حيتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكالم العريب البليغ ،معاين يف تفسري
اآلية"(.)72
وجلي من كالمه أنه يدعو إىل محل املشرتك على ما حيتمله من املعاين ،ولكن شريطة أن ال خيرج التفسري عن الطريق
السليم الذي يوافق ضوابط كالم العرب.

( ) 70يقول اجلويين" :اللفظ املشرتك كالقرء واللون والعني وما يف معناها إذا ورد مطلقا فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إىل أنه حممول على مجيع معانيه
إذا مل مينع منه مانع ،ومل يفرق هؤالء بني أن يكون اللفظ حقيقة يف حمامله ،وبني أن يكون حقيقة يف بعضها جمازاً يف بعضها .وهذا ظاهر اختيار الشافعي،
ِّساء)) [النساء ]43 :فقيل له  :قد يراد باملالمسة املواقعة ،قال :هي حممولة على اللمس باليد
فإنه قال يف مفاوضة جرت له يف قوله تعاىل(( :أ َْو َ
الم ْستم الن َ

حقيقة ،وعلى الوقاع جمازاً .وقال قائلون :اللفظ املشرتك إذا ورد مطلقاً حممول على احلقائق ،وال حيمل على احلقيقة واجملاز مجيعاً .وعظم نكري القاضي على من
يرى احلمل على احلقيقة واجملاز مجيعاً ،وقال يف حتقيق إنكاره :اللفظة إمنا تكون حقيقة إذا انطبقت على معىن وضعت له يف أصل اللسان ،وإمنا تصري جمازاً إذا
جتوز هبا عن مقتضى الوضع ،وختيل اجلمع بني احلقيقة واجملاز كمحاولة اجلمع بني النقيضني .والذي أراه :أن اللفظ املشرتك إذا ورد مطلقاً مل حيمل يف موجب
اإلطالق ع لى احملامل فإنه صاحل الختاذ معان على البدل ومل يوضع وضعا مشعرا باالحتواء عليها فادعاء إشعاره باجلميع بعيد عن التحصيل ،وهذا القول جيري
يف احلقائق وجهات اجملاز" .الربهان يف أصول الفقه (ج  1ص .)235
( )71ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)140
()72التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور (املتوىف1284 :هـ) سحنون للنشر والتوزيع  -تونس 1997 -م.
(ج  1ص  93وما بعدها).
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المطلب الثالث :منع تْوي َ النص تْويالً غير سائغ ،مما يرشد إليه السياق هو منع التأويل البعيد أو غري املراد من
اخلطاب( .)73وإمهاله يتسبب بتأويل النصوص تأويالً خاطئاً كما هو حال الفرق الباطنية ،وهنا نستشهد بآيات كرمية
وقع البعض يف اخلطأ عند تفسريها بسبب عدم مراعاة سياقها ،منها:
-1نقل عن سهل

()74

((والْجا ِر الْجن ِ
السبِ ِ
ي َ)) هو
ب)) ( )75هو "النفس" ،و (( َوابْ ِن َّ
قوله يف تفسري قوله تعاىلَ :

"اجلوارح"( . )76وال شك أن هذا ال يدخل من التفسري يف شيء؛ ألنه خيالف العقل واملنطق ،إضافة إىل خمالفته
ِِ
ِ ِ ِ
َّ
ساناً َوبِ ِذي الْق ْربَى
الواضحة لسياق اآلية ،وهو قوله تعاىلَ (( :وا ْعبدواْ الل َه َوالَ ت ْش ِركواْ به َش ْيئاً َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
الص ِ
والْيتَامى والْمساكِي ِن وال ِ
الج ْن ِ
اح ِ
ْجا ِر الْجن ِ
السبِ ِ
ت أَيْ َمانك ْم
ب َو َّ
ب َوابْ ِن َّ
ي َ َوَما َملَ َك ْ
ب بِ َ
ْجا ِر ذي الْق ْربَى َوال َ
َ َ
َ َ َ َ ََ
ب َمن َكا َن م ْختَاالً فَخوراً))).(77
إِ َّن اللَّهَ الَ ي ِح ُّ

ِ
اجن ْبنِي َوبَنِ َّي أَ ْن
 -2قال أبو حامد الطوسي يف قوله عز وجلَ (( :وإِ ْذ َ
قال إِبْر ِاهيم َر ِّ
اج َع ْ َ َه َذا الْبَـلَ َد آمناً َو ْ
ب ْ

نام))(" : )78إمنا عىن الذهب والفضة ،إذ رتبة النبوة أجل من أن خيشى عليها أن تعبد اآلهلة واألصنام،
نَـ ْعب َد ْاأل ْ
َص َ
وإمنا عىن بعبادته حبه واالغرتار به"(.)79

قال أبو الفرج بن اجلوزي يف الرد عليه" :وهذا شيء مل يقله أحد من املفسرين ،وقد قال شعيبَ (( :وما يَكون لَنا
أَ ْن نَـع َ ِ ِ
شاء اللَّه َربُّنا)) ( .)80ومعلوم أن ميل األنبياء إىل الشرك أمر ممتنع ألجل العصمة ،ال أنه
ود فيها إالَّ أَ ْن يَ َ

( )73ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)146
74
ى (283 – 200هـ) الصاحل املشهور ،أحد أئمة الصوفية وعلمائهم،
ُّس َِرت ُّ
( ) هو :أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن عيسى بن عبد اهلل بن رفيع الت ْ
واملتكلمني يف علوم اإلخالص والرياضيات .ينظر :طبقات الصوفية ،أبو عبد الرمحن األزدي (ج  1ص  ،)166ووفيات األعيان ،ابن خلكان (ج  2ص

.)430
( )75سورة النساء ،من اآلية.]36[ :
( )76ينظر :تلبيس إبليس ،عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج (املتوىف597 :هـ) دار الكتاب العريب ،بريوت 1985 - 1405 ،الطبعة :األوىل ،حتقيق:
د .السيد اجلميلي (ج  1ص .)404
( )77سورة النساء ،من اآلية.]36[ :
( )78سورة إبراهيم ،اآلية.]35[ :
( )79تلبيس إبليس ،أبو الفرج (ج  1ص .)405
( )80سورة األعراف ،من اآلية.]89[ :
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اجن ْبنِي
مستحيل  ،م قد ذكر مع نفسه من يتصور يف حقه اإلشراك والكفر فجاز أن يدخل نفسه معهم فقالَ (( :و ْ

َوبَنِ َّي)) ومعلوم أن العرب أوالده ،وقد عبد أكثرهم األصنام"(.)81
ْن َكثِيراً ِم َن
فضالً عن ذلك أن ما قاله الطوسي يأباه السياق بشكل قاطع ،وهو قوله سبحانهَ (( :ر ِّ
ب إِنـَّه َّن أَ ْ
ضلَل َ
ِ )(82
ْن)) ترجع إىل األصنام وفاقاً(.)83
الن
َّاس))  .حيث إن الضمري يف قوله(( :إِنـَّه َّن أَ ْ
ضلَل َ

ولعل الشيعة اإلمامية هم أكثر من أمهلوا داللة السياق ،وأولوا آيات قرآنية خصوصاً إلثبات إمامة علي رضي اهلل

عنه ،وأوالده ،واملبالغة يف فضل أهل البيت ،ونقص شأن الصحابة رضوان اهلل عليهم ،كل ذلك حسب ميوهلم
وأهوائهم؛ ألن تأويالهتم يأباه السياق والعقل.
المطلب الرابع :رفع داللة النص" ،إن الكالم يتطرق إليه االحتمال ،وهذا دأب كل اللغات ،فال تكاد تظفر بكالم
يف لغة من اللغات ال حتتمل داللته شكاً واحتماالً"( .)84ولكن القرائن ترفع الفهم املستفاد من النصوص ،لذا فهناك
نصوص لو أخذناها مبعزل عن سياقها ال يتجاوز املعىن املستنبط منها درجة الظن وقد ال يبلغ الظن الراجح ،ولكن
بالنظر إىل سياقها يرفع تلك الدرجة إىل القطع أحياناً ،أو تقرب من القطع مبا تطمئن إليه النفس .يقول التلمساين:
"قد يتعني املعىن ويكون نصاً فيه بالقرائن والسياق ،ال من جهة الوضع"(.)85

ومن أمثلة ذلك اختالف املفسرين والفقهاء يف تفسري قوله تعاىل(( :إَِّال أَ ْن يـعفو َن أَو يـعفو الَّ ِذي بِي ِدهِ
َْ
َ
ْ َْ َ
اح))( .)86حيث اختلفوا يف املراد مبن بيده عقدة النكاح :فذهب فريق إىل أن املراد به الزوج ،وبه قال علي
النِّ َك ِ
ع ْق َدة

وشريح القاضي وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري ،وجبري بن مطعم وجماهد والثوري ،واختاره أبو حنيفة والشافعي
يف أصح قوليه .وذهب فريق آخر إىل أن املراد مبن بيده عقدة النكاح ويل الزوجة ،وهو قول ابن عباس واحلسن،
( )81تلبيس إبليس ،أبو الفرج (ج  1ص .)405
( )82سورة إبراهيم ،اآلية.]36[ :
( )83ينظر :الكشاف ،الزخمشري (ج  2ص  ،)524وزاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي (ج  4ص  ،)365واجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد
بن أمحد األنصاري القرطيب (املتوىف 671هـ) دار الشعب – القاهرة (ج  9ص  ،)368وتفسري النسفي (ج  2ص  ،)232وتفسري اخلازن املسمى لباب
التأويل يف معاين التنـزيل ،عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن (املتوىف 725هـ) دار الفكر -بريوت  /لبنان 1399 -هـ 1979/م
(ج  4ص .)47
( )84نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)143
( ) 85مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي التلمساين ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،بريوت ،دار الكتب
العلمية 1403هـ 1983م (ص .)43
( )86سورة البقرة ،من اآلية.]237[ :
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وعكرمة ،وقتادة ،والسدي ،والشعيب ،وربيعة ،وعطاء وزيد بن أسلم وعلقمة وحممد بن كعب وابن شهاب وأسود
بن يزيد ومالك والشافعي يف القدمي(.)87
وما نراه أن الرأي األول هو األصح ،وذلك بداللة السياق؛ ألن اهلل عز وجل قال يف أول اآلية (( َوإِ ْن طَلَّ ْقتموه َّن
ضت ْم)) حيث خاطب فيها الزوج آمراً إياه أن يعطي
ِم ْن قَـ ْب ِ َ أَ ْن تَ َم ُّ
صف ما فَـ َر ْ
سوه َّن َوقَ ْد فَـ َر ْ
ضت ْم لَه َّن فَ ِري َ
ضةً فَنِ ْ
نصف الصداق املسمى للزوجة إن طلقها قبل املساس  ،م أباح للزوج أكل ذلك النصف املقرر للزوجة إن عفت هي
عن حقها بقوله(( :إَِّال أَ ْن يـعفو َن)) فإذا طابت هي نفسها بعدم أخذ ما تستحق فال ضري على الزوج ٍ
حينئذ ويرجع
َْ
اح)) أي :كما أنه ال إشكال
الصداق له كامال  ،م بعد ذلك قال جل يف عاله(( :أ َْو يَـ ْعف َو الَّ ِذي بِيَ ِد ِه ع ْق َدة النِّ َك ِ
يف إرجاع الصداق كامالً إىل الزوج إن هي عفت عن حقها فال إ م على املرأة أيضاً يف أخذ مجيع الصداق وعدم
إرجاع نصفه إىل الزوج إن عفى الزوج عن النصف الذي يستحقه.
وعليه فإن املرأة تستطيع أن تسقط ما وجب هلا من نصف الصداق السيما أن الزوج مل ينل منها شيئا وال أدرك
ما بذل فيه هذا املال ،وكذلك يستطيع الزوج أن يرتك املال هلا؛ ألنه قد نال احلل وابتذهلا بالطالق ،فرتكه أقرب
للتقوى وأخلص من الالئمة.
أما القول بأن املراد مبن بيده عقدة النكاح هو ويل املرأة فيأباه السياق؛ ألن السياق ال يتحدث عن الويل  ،م إن
اآلية نصت على أن املرأة هلا السلطة يف إسقاط حقها وعليه فإن الصداق حقها فمن أين نُقل هذا احلق إىل الويل؟!
 م إن هذا التفسري ال يدل على أن الويل شريك ملوليته يف الصداق فحسب  -إذ لو كان شريكها مل يكن له حق
العفو استقالالً مثل بقية الشراكة  -بل يعطي له احلق يف التصرف بصداقها وهذا خيالف اتفاق العلماء على أن الويل
لو أبرأ الزوج من املهر قبل الطالق مل جيز ،فكيف جيوز بعده؟! وخيالف اتفاق العلماء أيضاً يف أن الويل ال ميلك أن
يهب شيئاً من ماهلا ،واملهر ماهلا باتفاق .وقد قال الشافعي يف تفسريه لقوله تعاىل(( :أَ ْو يَـ ْعف َو الَّ ِذي بِيَ ِدهِ ع ْق َدة
اح)) "يعين الزوج ،وذلك أنه إمنا يعفو من له ما يعفوه"( .)88فإذا مل يكن هذا املال للويل فكيف يعفو!!  م إن
النِّ َك ِ
( )87ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطربي (ج  2ص  ،)542وأحكام القرآن ،اجلصاص (ج  2ص  ،)150والنكت والعيون ،املاوردي (ج 1
ص  ،)307وتفسري البغوي (املتوىف 516 :هـ) دار املعرفة  -بريوت ،حتقيق :خالد عبد الرمحن العك (ج  1ص  ،)219وأحكام القرآن ،أبو بكر حممد بن
عبد اهلل ابن العريب (الوفاة543 :هــ) دار الفكر للطباعة والنشر  -لبنان ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا (ج  1ص  ،)293ومفاتيح الغيب ،الرازي (ج 6
ص  ،)121وتفسري القرطيب (ج  3ص .)207
( )88أحكام القرآن للشافعي (ج  1ص .)200
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هذا التفسري يستند إىل أن الويل إمنا بيده عقدة النكاح؛ ألنه يتوىل عقد نكاح موليته ،ولكن هذا ليس حمل اتفاق
الفقهاء حيث من املعلوم اختالفهم يف تزويج املرأة نفسها دون رضا الويل  ،م كيف بيد الويل عقدة النكاح وهو ال
يستطيع تزويج الثيب دون رضاها اتفاقاً؟!! بل الصحيح انه ال يستطيع تزويج البكر أيضاً دون رضاها كما بيَّنته
أحاديث االستئذان الواردة يف الصحاح ،أما إذا قلنا إن من بيده عقده النكاح هو الزوج؛ ألنه بيده الطالق فال نواجه
مشكلة؛ ألن هذا األمر جممع عليه.

 م قال جل شأنهَ (( :وأَ ْن تَـ ْعفوا أَقـ َْرب لِلتَّـ ْقوى)) ( ،)89وهذا يؤيد ما رجحناه وذلك لوجوه :أوالً :أن اخلطاب يف

اآلية للزوج دون الويل .ثانياً :أن الصداق ملك املرأة دون وليها ،إذاً فعفو وليها عن شيء ليس له كيف يكون تقوى؟!
ثالثاً :إن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو ويل املرأة يعين أن العفو الذي نتحدث عنه يكون كله من جانب
واحد أي :عفو املرأة أو وليها عن نصف الصداق وترك الكل للزوج ،ولكن الذي تريده اآلية البد أن يكون عفواً
من اجلانبني :إما عفو الزوجة عن النصف الذي تستحقه وترك املهر كله للزوج ،أو عفو الزوج عن النصف الذي مل
بعد وترك املهر كله للزوجة ،هذا هو الذي البد من األخذ به.
تستحقه املرأة ُ
ض َ َ بَـ ْيـنَك ْم))( ،)90وهذا يؤيد أيضاً ما رجحناه ،وذلك
سوا الْ َف ْ
وأخرياً قال سبحانه وتعاىل يف اآلية نفسهاَ (( :وال تَـ ْن َ

لوجهني :أوهلما :أن الفضل الذي سبق كان بني الزوجني دون الزوج وويل املرأة ،وهذا من البديهيات وال جيوز أن
يكون موضع شك .وثانيهما :ليس ألحد يف هبة مال آلخر فضل ،وإمنا ذلك فيما يهبه املفضل من مال نفسه،
وليس للويل حق يف الصداق حىت يكون مفضال.
هذا هو الراجح عند تأملنا لسياق اآلية أما إذا نظرنا إىل السياق األكرب وهو ربط ما بني دفيت املصحف الشريف؛
إذ كما أسلفنا فإن القرآن اجمليد وحدة مرتابطة متماسكة ،ال ميكن الوصول إىل الفهم الصحيح من آياته بانفكاكها
عن بعضها ،والبد من ربطها فيما بينها ،فنتأكد أكثر من هذا التفسري ،حيث إن اهلل تعاىل ذكر الصداق يف هذه
صدقاتِ ِه َّن
ِّساء َ
اآلية جممالً وذكره مفسراً يف غريها فالبد من محل اجململ على املفسر ،إذ قال جل يف عالهَ (( :وآتوا الن َ
نِ ْحلَ ًة فَِإ ْن ِط ْب َن لَك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِم ْنه نَـ ْفساً فَكلوه َهنِيئاً َم ِريئاً)) ( )91فأذن اهلل تعاىل للزوج قبول الصداق إذا طابت
نفس املرأة برتكه ،دون ذكره وليها ،وهذا يدل على أن املرأة وحدها هي اليت تستحق عفو الزوج عن الصداق.

( )89سورة البقرة ،من اآلية.]237[ :
( )90سورة البقرة ،من اآلية.]237[ :
( )91سورة النساء ،اآلية.]4[ :
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إذاً فتفسري مقاطع من اآليات وإمهال سياقها قد يكون تفسرياً قابالً لألخذ والرد ،وأما بإعمال السياق فقد نصل
إىل املعىن القطعي الذي ال حيتمل غريه ،أو املعىن الظين الراجح الذي ال يبقى أمامه سوى الرأي املرجوح الذي ال
البني.
يؤخذ به أمام الراجح ن
المطلب الخامس :يرشد السياق إلى معرفة ما قدِّر في النص ويقتضيه النص لمعرفة معناه ،وهو ما يعرف
بداللة االقتضاء عند األصوليني .معلوم أن احلذف ظاهرة لغوية عامة ومشرتكة بني مجيع اللغات ،حيث مييل الناطقون
اعتمادا على القرائن املصاحبة،
هبا إىل ح ْذف بعض العناصر بُغية االختصار ،أو حذف ما قد ُميكن للسامع فَـ ْهمه
ً

ومعلوم أن القرآن الكرمي نزل بلسان العرب ،وهي تعد اإلجياز من حسن الصياغة يف الكالم ،كما أن القرآن الكرمي
له منطه اخلاص يف الرتكيب ،إذ جيد املتمرس يف أساليب العربية وطرائقها يف التعبري أن منط اجلملة العربية يف القرآن
فريد متميز ،فقد يذكر احلرف يف كلمة يف موطن ما ،وحيذف هذا احلرف من نفس الكلمة يف موطن آخر ،وتذكر

الكلمة يف موطن ما ،وحتذفها يف موطن آخر مع اقتضاء ذكرها ،وذكرها وحذفها ليس عشوائياً ،وإمنا حلكمة قد
نعلمها وقد ال نعلمها ،وقد نعلم جزءاً منها .ولكن ينبغي أن يعلم أن احلذف إذا نُسب يف القرآن فإننا ال ننسب
احلذف إىل مضمون القرآن ،بل ننسبه إىل تركيب اللغة ،فاللغة جتعل للجملة العربية أمناطاً تركيبية معينة فإذا مل تشتمل
على بعض هذه الرتاكيب عددنا ذلك حذفاً .وال شك يف أن معرفة احملذوف مهم الستنباط احلكم من اآلية ،وهي
بدوره تتوقف على قرائن أمهها سياق اآلية .يقول اإلمام عز الدين بن عبد السالم" :احملذوفات اليت جيوز حذفها
والنطق هبا مبثابة املنطوق به لفظاً ومعىن ...وال حيذفون ما ال دليل عليه ،وإذا دار احملذوف بني أمرين قدر أحسنهما
لفظا ومعنا ،والسياق مرشد إليه فيقدر يف كل موضع أحسن ما يليق به"(.)92
وميكن أن منثل هلذا النوع بقوله تعاىل(( :إِنَّما َح َّرَم َعلَْيكم ال َْم ْيتَةَ)) ( .)93حيث علق سبحانه وتعاىل التحرمي
بامليتة ،ولكن البد من مضاف حمذوف قبل "امليتة" إذ كما قال اجلصاص" :إن التحرمي والتحليل واحلظر واإلباحة
إمنا يتناوالن أفعالنا ،وال جيوز أن يتناوال فعل غرينا ،إذ غري جائز أن ينهي اإلنسان عن فعل غريه ،وال أن يؤمر به،
فإن معىن ذلك ملا كان معقوالً عند املخاطبني جاز إطالق لفظ التحرمي والتحليل فيه ،وإن مل يكن حقيقة"(.)94

( )92اإلمام يف بيان أدلة األحكام (ج  1ص .)204
( )93سورة البقرة ،من اآلية.]173[ :
( )94أحكام القرآن للجصاص (ج  1ص .)132
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ولكن ما هو املضاف املقدر هنا والذي يتعلق احلكم به حقيقة؟ ميكن أن جنيب على هذا السؤال من خالل معرفتنا
آراء الفقهاء حول االنتفاع بامليتة ،حيث ذهب فريق منهم إىل حترمي االنتفاع هبا مطلقاً إال ما خص بدليل .وذهب
الفريق اآلخر إىل ختصيص التحرمي باألكل حصراً(.)95
وعلى هذا يتبني لنا أن اخلالف حول املضاف املقدر منحصر حول كلمتني ومها" :االنتفاع" و"األكل" فمن يرى
أن احملذوف هو "االنتفاع" يرى حترمي االنتفاع بامليتة بكافة أشكاله .ومن يرى أنه "األكل" فريى أن التحرمي ينحصر
يف األكل ،وال حيرم االنتفاع هبا لغري األكل.
وما أراه أن الراجح هو الرأي األخري ،وذلك بداللة السياق ،إذ اآلية تتحدث عن األكل ،وإمنا سيقت لبيان
َّ ِ
آمنوا كلوا ِم ْن
ين َ
املأكوالت ،وال تتحدث عن ما حيل أو حيرم االنتفاع به ،يقول سبحانه وتعاىل(( :يا أَيُّـ َها الذ َ
الدم ولَحم ال ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ ِ ِ
ْخ ْن ِزي ِر
طَيِّبات َما َرَزقْناك ْم َوا ْشكروا لله إ ْن ك ْنت ْم إيَّاه تَـ ْعبدو َن ( )172إنَّما َح َّرَم َعلَْيكم ال َْم ْيتَةَ َو َّ َ َ ْ َ
عاد فَال إِثْم علَي ِه إِ َّن اللَّه غَف ِ
باغ وال ٍ
يم)) ( .)96حيث إن اآلية
َوما أ ِه َّ َ بِ ِه لِغَْي ِر اللَّ ِه فَ َم ِن ا ْ
َ َْ
َ ٌ
ور َرح ٌ
ضط َّر غَْيـ َر ٍ َ
األوىل تنص على إباحة أكل الطيبات ،وآخر اآلية الثانية يتحدث عن املضطر الذي أبيح له أكل ما حرمته أول
وحي إِلَي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
ِ ِ
اع ٍم
يما أ َ َّ َ ً َ
اآلية نفسها .كما وأن لفظ الـ "طاعم" الوارد يف قوله سبحانه(( :ق ْ َ َال أَجد ف َ
وحا أ َْو لَ ْح َم ِخ ْن ِزي ٍر)) ( ،)97عند ذكره جل شأنه نفس األعيان املذكورة يف
يَط َْعمه إَِّال أَ ْن يَكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َم ْسف ً
آية البقرة يؤكد هذا التفسري.

هكذا فإن السياق يرشدنا إىل معرفة ما قدر يف الكالم ،بل نستطيع القول بأن السياق هو املرشد إىل معرفته .يقول
الشنقيطي :اعلم أن داللة االقتضاء ال تكون أبداً إال على حمذوف َّ
دل املقام عليه"(.)98

( )95ينظر :أحكام القرآن للجصاص (ج  1ص  ،)132ومفاتيح الغيب ،الرازي (ج  5ص  ،)14واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (ج  2ص ،)218
وتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري (املتوىف 728 :هـ) دار الكتب العلمية ،بريوت  /لبنان -
1416هـ 1996 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :الشيخ زكريا عمريان( .ج  1ص .)468
( )96سورة البقرة.]172،173[ ،
( )97سورة األنعام ،من اآلية.]145[ :
( )98مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،حممد أمني الشنقيطي ،حتقيق سامي العريب ،دار اليقني للنشر ،املنصورة -الطبعة :األوىل 1419هـ (ص .)416
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وألمهية السياق يف تفسري الكالم الذي ال يستقيم معناه دون تقدير ما يقتضيه السياق ،فقد ذكر الشافعي رمحه اهلل
فيما عنون له يف رسالته األصولية بـ "باب الصنف الذي يبني سياقه معناه"( .)99ما يدخل ضمن هذا النوع ،وقد
ت ِ
حاض َرةَ الْبَ ْح ِر إِ ْذ
سبق اقتباس كالمه واألمثلة اليت ذكرها من حنو قوله تعاىلَ (( :و ْسئَـلْه ْم َع ِن الْ َق ْريَِة الَّتِي كانَ ْ
الس ْب ِ
ك نَـ ْبـلوه ْم بِما كانوا
يَـ ْعدو َن فِي َّ
ت إِ ْذ تَْْتِي ِه ْم ِحيتانـه ْم يَـ ْو َم َس ْبتِ ِه ْم ش َّرعاً َويَـ ْو َم ال يَ ْسبِتو َن ال تَْْتِي ِه ْم َكذلِ َ

يَـ ْفسقو َن))). (100

ين))(.)101
ت ظالِ َم ًة َوأَنْ َ
ص ْمنا ِم ْن قَـ ْريٍَة كانَ ْ
شْْنا بَـ ْع َدها قَـ ْوماً َ
وقوله سبحانهَ (( :وَك ْم قَ َ
آخ ِر َ

المطلب السادس :السياق يرشد إلى معرفة المراد من األلفاظ التي لها دالالت متعددة ،ال شك أن لسان
العرب لسان واسع من حيث كثرة األلفاظ واملرتادفات ،وكثرة الدالالت للفظ الواحد فيها ،وقد نبه الشافعي على

ذلك بقوله" :ولسان العرب أوسع األلسنة مذهباً ،وأكثرها ألفاظاً ،وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب،
ولكنه ال يذهب منه شيء على عامتها حىت ال يكون موجوداً فيها من يعرفه"( .)102فقد يرد يف النص لفظ متنوع
الداللة ال ميكن معرفة املراد منه دون الرجوع إىل سياق ذلك النص .ومن أمثلة ذلك كلمة "العفو" فقد ورد يف كالم
العرب لعدة معان منها (-:)103
 -1اإلسقاط ،ومنه قوله تعاىلَ (( :وا ْعف َعنَّا)) (.)104

 -2الكثرة ،ومنه قوله تعاىل(( :ث َّم ب َّدلْنَا م َكا َن َّ ِ
ْح َسنَةَ َحتَّى َع َف ْوا)) ( .)105أي :كثروا.
السيِّئَة ال َ
َ َ
 -3العطاء ،يقال :جاد باملال عفواً صفواً ،أي :مبذوالً من غري عوض.
 -4الذهاب ،ومنه قوله :عفت الديار.

( )99الرسالة ،الشافعي (ج  1ص .)62
( )100سورة األعراف ،اآلية.]163[ :
( )101سورة األنبياء.]11[ :
( )102الرسالة ،الشافعي (ج  1ص .)42
( )103ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب (ج  1ص  ،)96ولسان العرب ،ابن منظور (ج  15ص .)74
( )104سورة البقرة ،من اآلية.]286[ :
( )105سورة األعراف ،من اآلية.]95[ :
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ِ ِ
ص َدقَةٌ))(.)106
 -5الطلب ،يقال :عفيته وأعفيته ،ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :وما أَ َكلَت ال َْعافيَة فَـه َو له َ

 -6الفضل ،يقال :خذ من ماله ما عفا وصفا ،أي :ما فضل ومل يشق عليه .وقال البعض منه قوله تعاىل:
ك َماذَا يـ ْن ِفقو َن ق ِ َ ال َْع ْف َو)) ) .(107أي :الفضل من املال(.)108
(( َويَ ْسَْلونَ َ
وعلى أساس هذه الدالالت املختلفة لكلمة "العفو" اختلف العلماء يف تفسري "العفو" الوارد يف قولـه تعاىل(( :يا
َّ ِ
ِ
ب َعلَْيكم ال ِْقصاص ِفي الْ َق ْتلى الْح ُّر بِالْح ِّر َوال َْع ْبد بِال َْع ْب ِد َو ْاألنْثى بِ ْاألنْثى فَ َم ْن ع ِف َي لَه ِم ْن
ين َ
آمنوا كت َ
أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
وف وأَداء إِلَْي ِه بِِإح ٍ
ك فَـلَه
ك تَ ْخ ِف ٌ
يف ِم ْن َربِّك ْم َوَر ْح َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَدى بَـ ْع َد ذلِ َ
سان ذلِ َ
ْ
أَخيه َش ْيءٌ فَاتِّباعٌ بِال َْم ْعر َ ٌ
ِ
يم))(.)109
َع ٌ
ذاب أَل ٌ
قال ابن العريب بعد ذكره هذه املعاين للفظ العفو" :وإذا كان مشرتكاً بني هذه املعاين املتعددة وجب عرضها على
مساق اآلية ومقتضى األدلة ،فالذي يليق بذلك منها العطاء أو اإلسقاط ،فرجح الشافعي اإلسقاط ،ألنه ذكر قبله
القصاص وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان يف اإلسقاط أظهر .ورجح مالك وأصحابه العطاء؛ ألن العفو إذا كان
مبعىن اإلسقاط وصل بكلمة "عن" كقوله تعاىلَ (( : :وا ْعف َعنَّا)) .وإذا كانت مبعىن العطاء كانت صلته له فرتجح

ذلك هبذا(.)110

وعليه فكما قلنا إن السياق من أهم القرائن اليت ميكن االستعانة هبا عند تنوع داللة األلفاظ ،كما أخذ به الشافعي
هنا.
المطلب السابع :الترجيح بين األدلة المتعارضة ،يشري األصوليون إىل أن اخلطاب الذي جاء سوقه إلفادة حكم
هو أوىل بإفادته من اخلطاب الذي مل يتمحض سياقه لتلك اإلفادة ومل يتجرد لذلك الغرض ،وعليه فإهنم يقدمون

106
ِ ِ
ِ
ص َدقَةٌ)) .أخرجه أمحد يف مسنده (ج
( ) احلديث بتمامه(( :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :من أ ْ
َحيَا أ َْرضاً َميْتَةً فهي له ،وما أَ َكلَت الْ َعافيَةُ فَـ ُه َو له َ
 3ص  )338رقم احلديث ( ،)14677وابن حبان يف صحيحه (ج  11ص  )613كتاب إحياء املوات ،رقم احلديث ( ،)5202والبيهقي يف السنن
الكربى (ج  6ص  )148باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من األجر ،رقم احلديث ( .)11594صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته (ج
 2ص .)1035
( )107سورة البقرة ،من اآلية.]219[ :
( )108ينظر :لسان العرب ،ابن منظور (ج  15ص .)75

( )109سورة البقرة ،اآلية.]178[ :
( )110أحكام القرآن ،ابن العريب (ج  1ص .)96
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– عند تعارض جهات الداللة بني النصوص يف إفادة حكم واحد – ما هو أوضح داللةً يف السياق ،ويقدمون ما
سيق من أجله اخلطاب على ما ال حيظى هبذا التأييد من السياق ،فيقدمون النص على الظاهر؛ ألن النص قد سيق
له النص أصالة ،ويقدمون عبارة النص على إشارته؛ ألن العبارة مقصودة من السوق إن أصالة وإن تبعاً .ويقدم
املتكلمون املفهوم املوافق "داللة النص" على إشـارة النـص؛ ألن املفهوم املوافق ثابت بسيـاق النـص
ومقصوده ،وإشارة النص معىن الزم للنظم خارج عن الغرض الذي سيق اخلطاب من أجله(.)111
ونكتفي بذكر مثالني عن دور السياق يف ترجيح املسائل اخلالفية بشكل عام.
 -1اختلف الفقهاء يف حكم إرضاع األم ولدها وهي يف عصمة زوجها ،فذهب أكثرهم ومنهم احلنفية والشافعية
واحلنابلة إىل عدم وجوبه .وذهب مالك إىل وجوبه إال إذا كانت شريفة(.)112
وذهب حسن بن صاحل وأبو ثور وابن أيب ليلى وابن حزم الظاهري وابن تيمية وغريهم إىل وجوبه عليها(.)113
أما سبب اخلالف فريجع إىل فهمهم آليتني كرميتني ومها:
ِ
أ -قوله تعاىل يف سورة البقرة(( :والْوالِ َدات يـر ِ
اع َة)) (.)114
اد أَ ْن يتِ َّم َّ
الر َ
ضَ
ض ْع َن أ َْوَال َده َّن َح ْولَْي ِن َكاملَْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
ْ
َ َ

( )111ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)165
( )112دليل مالك يف الوجوب هو نفس ما استدل به أصحاب املذهب األخري ،وأما استثنائه الشريفة فبناءً على العرف حيث كان عادة أشراف احلجاز قبل
اإلسالم استئجار مرضعة ألوالدهم ،واستمرت العادة بعد اإلسالم حيث مل مينعهم اإلسالم من ذلك ،فصار عرفاً عاماً خصصوا به عموم قوله تعاىل:
ِ
((والْوالِ َدات يـر ِ
اعةَ)) [البقرة .]233 :قال ابن العريب يف تفسريه لآلية املذكورة" :اختلف الناس هل
اد أَ ْن يتِ َّم َّ
الر َ
ضَ
ض ْع َن أ َْوَال َده َّن َح ْول َْي ِن َكاملَْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
ْ
َ َ
هو حق هلا أم هو حق عليها؟ واللفظ حمتمل؛ ألنه لو أراد التصريح بقوله "عليها" لقال( :وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن حولني كاملني) ،كما قال تعاىل:
((و َعلَى الْمول ِ
ود لَه ِرْزقـه َّن)) [البقرة ]233 :لكن هو عليها يف حال الزوجية ،وهو عليها إن مل يقبل غريها ،وهو عليها إذا عدم األب ،الختصاصها به.
َْ
َ
وملالك يف الشريفة رأي خصص به اآلية ،فقال :إهنا ال ترضع إذا كانت شريفة ،وهذا من باب املصلحة اليت مهدناها يف أصول الفقه" .ينظر :أحكام القرآن،
ابن العريب (ج  1ص .)275
( )113ينظر :خمتصر اختالف العلماء ،أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،دار البشائر اإلسالمية  -بريوت  1417 -الطبعة :الثانية ،حتقيق :د .عبد اهلل
نذير أمحد (ج  3ص  ) 405والوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن ،دار القلم ,الدار الشامية  -دمشق ,بريوت1415( -
هـ) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي (ج  1ص  ،) 172واحمللى ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،دار اآلفاق اجلديدة -
بريوت ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب( .ج  10ص  ،)107وتفسري البغوي (ج  1ص  ،)211وأحكام القرآن ،ابن العريب (ج  1ص  ،)275ومفاتيح
الغيب ،الرازي (ج  6ص  ،)100واملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،دار الفكر  -بريوت -
 1405الطبعة :األوىل (ج  8ص  ،)199واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (ج  3ص .)161
( )114سورة البقرة ،من اآلية.]233[ :
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ٍ
ِ
عاس ْرت ْم
ب -وقوله تعاىل يف سورة الطالق(( :فَِإ ْن أ َْر َ
وره َّن َوأْتَمروا بَـ ْيـنَك ْم بِ َم ْعروف َوإِ ْن تَ َ
ض ْع َن لَك ْم فَآتوه َّن أج َ
فَستـر ِ
ضع لَه أ ْخرى)) (.)115
َ ْ
حيث قوله سبحانه(( :والْوالِ َدات يـر ِ
ض ْع َن أ َْوَال َده َّن)) خرب مبعىن األمر ،أي :لريضعن أوالدهن ،وهو ما استدل
ْ
َ َ
به القائلون بوجوب إرضاع األم ولدها ما دامت مل تطلق.
أما اآلية الثانية فقد أعطت احلق لألم بأن تطلب األجرة مقابل الرضاع ،ولو وجب عليها الرضاع ملا استحقت األجرة،
ض ْع َن
ألن اإلنسان ال يستحق األجر املايل مقابل أداء الواجب الشرعي .قال الطحاوي" :لَ َّما قال اهلل تعاىل(( :فَِإ ْن أ َْر َ
وره َّن))  ،دل على أهنا خمرية ،إن شاءت أرضعت ،وإن شاءت مل ترضع ،وقال سبحانهَ (( :وإِ ْن
لَك ْم فَآتوه َّن أج َ

تَعاسرتم فَستـر ِ
ضع لَه أ ْخرى))  ،وإن كان الرضاع مستحقاً ملا استحقت عليه أجرا"( .)116وهذا ما استدل به
َْ ْ َ ْ
اجلمهور القائلون بعدم وجوبه عليها.
والذي يبدو يل أن الراجح هو مذهب القائلني بوجوبه عليها مادامت مل تطلق ،وذلك ألن ما استدل به اجلمهور
سيق لبيان ما تستحقه املرأة املطلقة ،وال يتحدث عن املرأة اليت هي يف عصمة زوجها ،حيث يقول جل جالله(( :يا
ِِ
ِ ِ َّ
َحصوا ال ِْع َّدةَ َواتَّـقوا اللَّهَ َربَّك ْم ال ت ْخ ِرجوه َّن ِم ْن بـيوتِ ِه َّن َوال
ِّساء فَطَلِّقوه َّن لع َّدتِ ِه َّن َوأ ْ
أَيـُّ َها النَّب ُّي إذا طَل ْقتم الن َ
ي ْخرجن إِالَّ أَ ْن يْْتِين بِ ِ
ْك حدود اللَّ ِه ومن يـتَـع َّد حد َ َّ ِ
سه ال تَ ْد ِري لَ َع َّ َ اللَّ َه
فاح َ
ش ٍة مبَـيِّـنَ ٍة َوتِل َ
ََ ْ َ َ
َ َ
َ َْ
ود الله فَـ َق ْد ظَلَ َم نَـ ْف َ

وف أَو فا ِرقوه َّن بِمعر ٍ
ٍ
ِ
وف َوأَ ْش ِهدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
ي ْح ِدث بَـ ْع َد ذلِ َ
َْ
َجلَه َّن فَْ َْمسكوه َّن بِ َم ْعر ْ
ك أ َْمراً ( )1فَِإذا بَـلَ ْغ َن أ َ
وعظ بِ ِه َم ْن كا َن يـ ْؤِمن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوِم ْاْل ِخ ِر َوَم ْن يَـت ِ
ِم ْنك ْم َوأَقِيموا َّ
َّق اللَّهَ يَ ْج َع ْ َ لَه َم ْخ َرجاً))...
هاد َة لِلَّ ِه ذلِك ْم ي َ
الش َ
ضيِّـقوا َعلَْي ِه َّن وإِ ْن ك َّن أ ِ
والت َح ْم ٍ َ فََْنِْفقوا
َس ِكنوه َّن ِم ْن َح ْيث َس َك ْنت ْم ِم ْن و ْج ِدك ْم َوال ت ُّ
ضآروه َّن لِت َ
إىل قوله(( :أ ْ
َ
ٍ
وف وإِ ْن تَعاسرتم فَستـر ِ
ِ
ِ
ضع
َعلَْي ِه َّن َحتَّى يَ َ
ض ْع َن َح ْملَه َّن فَِإ ْن أ َْر َ
َْ ْ َ ْ
وره َّن َوأْتَمروا بَـ ْيـنَك ْم ب َم ْعر َ
ض ْع َن لَك ْم فَآتوه َّن أج َ
لَه أ ْخرى))). (117
وأما اآلية األوىل فمع أن سياقها أيضاً يتحدث عن املطلقات ،إال أن قوله تعاىل(( :والْوالِ َدات يـر ِ
ض ْع َن أ َْوَال َده َّن
ْ
َ َ
َح ْولَْي ِن َك ِاملَْي ِن)) مجلة مستقلة بنفسها ،ال حتتاج معرفة معناها إىل غريها ،ومبعىن آخر انقطع سياقها .فهي إذاً عامة

( )115سورة الطالق ،من اآلية.]6[ :
( )116خمتصر اختالف العلماء ،الطحاوي (ج  3ص .)405
( )117سورة الطالق.
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خصص منها املطلقة بآية الطالق ،وبقيت حكمها يف شأن املرأة اليت هي يف عصمة زوجها ،وما يدل على أن هذه
اآلية تتحدث عن املرأة اليت بقيت يف حال النكاح هو قوله سبحانه يف نفس اآلية بعد املقطع املذكورَ (( :و َعلَى
ود لَه ِرْزقـه َّن وكِسوتـه َّن بِالْمعر ِ
الْمول ِ
وف)) ،إذ املطلقة ال تستحق الكسوة ،وإمنا تستحق األجرة فقط مقابل الرضاع،
َْ
َْ
َ َْ
فدل هذا على أن املراد هبن األمهات الزوجات .وهو ما اختاره القرطيب بقوله" :واألظهر أهنا يف الزوجات يف حال
بقـاء النكاح؛ ألهنن املستحقات للنفقة والكسوة"(.)118
أما اآلية الثانية فإهنا مرتبطة مبا قبلها مباشرة وال ميكن تفسريها مبعزل عن سياقها .لذا فما يبدو هو ختصيص اآلية
الثانية باملطلقات ،وذلك استناداً إىل سياقها ،وبقاء حكم اآلية األوىل اليت أمرت األم بإرضاع ولدها يف حق الاليت
بقني يف حال النكاح .واهلل أعلم بالصواب.
 -2ومن أمثلة الرتجيح بني األدلة املتعارضة بداللة السياق تقدمي النص على الظاهر عند التعارض ،وذلك مثل
ِ
تعارض اآلية السابقة أيضاً أي :قوله تعاىل(( :والْوالِدات يـر ِ
اد أَ ْن يتِ َّم
الده َّن َح ْولَْي ِن كاملَْي ِن لِ َم ْن أَر َ
ض ْع َن أ َْو َ
ْ
َ
ص ْيـنَا ِْ
ض َع ْته ك ْرهاً َو َح ْمله َوِفصاله
ضاعةَ)) ،مع قوله تعاىلَ (( :وَو َّ
َّ
اإلنْسا َن بِوالِ َديْ ِه إِ ْحساناً َح َملَْته أ ُّمه ك ْرهاً َوَو َ
الر َ
ثَالثو َن َشهراً)) ( .)119حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل أن مدة الرضاع ِ
املوج ِ
ب للتحرمي هي سنتان بناءً على ما دل
ْ
عليه اآلية األوىل(.)120

وذهب أبو حنيفة إىل أهنا ثالثون شهراً ،أخذاً باآلية الثانية(.)121
ويف املسألة مذاهب أخرى ال جمال لذكرها.

( )118تفسري القرطيب (ج  3ص .)160
( )119سورة األحقاف ،من اآلية.]15[ :
( )120ينظر :املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر – بريوت (ج  5ص  ،)406واألم ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار املعرفة  -بريوت -
1393الطبعة :الثانية (ج  5ص  ،)29واالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب ،دار الكتب
العلمية  -بريوت 2000 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :سامل حممد عطا -حممد علي معوض (ج  6ص  ،)247واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن
علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق ،دار الفكر – بريوت (ج  2ص  ،)155واملغين ،ابن قدامة (ج  8ص  ،)143وجمموع الفتاوى ،ابن تيمية (ج 34
ص  ،) 59ونيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،دار اجليل  -بريوت – ( 1973ج  7ص
 ،)120والروضة الندية ،صديق حسن خان (ت1307 :هـ) دار ابن عفان ،القاهرة 1999م الطبعة :األوىل ،حتقيق :علي حسني احلليب (ج  2ص .)328
( )121ينظر :املبسوط ،مشس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت (ج  5ص  ،)136وبدائع الصنائع ،الكاساين (ج  4ص  ،)6واهلداية شرح بداية املبتدي،
أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين ،املكتبة اإلسالمية (ج  1ص .)223
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وما يرجح مذهب اجلمهور هو أن اآلية األوىل "سيقت خصيصاً من أجل بيان مدة الرضاع ،أما اآلية الثانية فسيقت
قصد بيان منة الوالدة على الولد ،وهو ما يدل عليه سياقها وسباقها"(.)122
َ
المطلب الثامن :أثر السياق في قصر العام على مقصوده ،قلنا فيما سلف إن اخلالف اجلوهري حول داللة
السياق هو يف هذه املسألة بالتحديد ،وأشرنا إىل أقوال العلماء يف ختصيص العموم بالغرض الذي سيق له النص،
والذي تبني لنا من كالم الزركشي وغريه أهنم اختلفوا فيها على مذهبني:
 -1مذهب مجهورهم أنه يبقى على عمومه ،وال خيص مبقصوده الذي سيق له.
ص مبقصوده ،وهو ما اختاره إلكيا اهلراسي والقفال
 -2مذهب احملققني من املالكية والشافعية واحلنابلة ،أنه ُخي ُّ
الشاشي ،والقاضي حسني ،وابن دقيق العيد ،والعز بن عبد السالم وغريهم(.)123
وكما علمنا مما قاله الزركشي فقد اختلف فيه كالم الشافعي حيث قال يف موضع :إن الشافعي يف القدمي يقول ببقائه
على عمومه ،دون ختصيصه مبقصوده ،ويف اجلديد خبالفه .ولكن قال يف موضع آخر :وكالم الشافعي يف الرسالة "
يقتضيه ،بل بوب على ذلك باباً ،فقال :باب الذي يبني سياقه معناه"(.)124
وما أراه أن نسبة القول بالتخصيص إىل الشافعي أدق ،وهو ما يفهم من مصنفات الشافعي .أما عدم حكمه
بالتخصيص يف مواضع فال يتعارض مع هذا ،إذ كما أسلفنا :ال يؤخذ هبذه الداللة عند تعارضها مع ما هو أقوى
منها كالنص الصريح ،أو اتفاق الفقهاء على تفسري خيالف ما يدل عليه السياق أو ما شابه" .إذاً فقد يكون عدم
حكم الشافعي بالتخصيص يف مواضع ألجل وجود عمومات أخرى أو قرائن تعارض التخصيص.
 م وقبل اإلتيان بالنماذج التطبيقية البد من اإلشارة إىل أن حمل اخلالف هو فيما إذا جترد السياق عن القرائن اللفظية
الدالة على التخصيص( ،)125كاالستثناء ،والشرط ،والصفة ،والغاية ،وبدل البعض من الكل ،إذ التخصيص إما أن
يكون "مبنصوص ،أو بغري منصوص ،والنص إما مستقل ،أو غري مستقل ،وغري املستقل أنواعه كثرية أمهها :االستثناء،
والشرط ،والصفة ،والغاية ،وأضاف مجاعة بدل البعض" .ومع أن ما مت ذكره جزء من السياق املقايل؛ ألهنا متصلة
بالنص ،إال أننا عند كالمنا عن ختصيص العموم بالسياق ال نقصد ما ذكر؛ ألن التخصيص هبذه األمور

( )122نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)166
( )123وثقنا هذه النقول يف بداية البحث عند اقتباسنا كالم الزركشي.
( )124البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي (ج  2ص .)511
( )125ينظر :نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)154
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خا رج عن موضوع حبثنا ،بل نقصد بتجرد السياق عن تلك القرائن الدالة على التخصيص ،أي هل خيص العموم
بالغرض املسوق له النص مبجرد أنه سيق لذلك الغرض ،دون وجود أية قرينة أخرى تدل على التخصيص ،أم يبقى
على عمومه وال يلتفت إىل املقصود؟ هذا هو حمل النـزاع.
وأما بالنسبة لألمثلة اليت ميكن االستشهاد هبا لتخصيص العام بغرضه املسوق من أجله ،فضالً عما مت اإلشارة
إليها عند اقتباسنا كالم الزركشي السالف ،فأذكر مثالني ومها:
قل عن
 -1اختالف اجلمهور مع احلنفية يف زكاة الزروع والثمار ،حيث ذهب اجلمهور إىل عدم وجوب الزكاة فيما َّ
مخسة أوسق( ،)126بينما ذهب أبو حنفية إىل وجوب الزكاة فيهما دون اشرتاط النصاب استدالالً بقوله عليه الصالة
ِ
صف الْع ْش ِر))( .)127حيث
ت َّ
الس َماء َوالْعيون أو كان َعثَ ِريًّا الْع ْشر وما س ِق َي بِالنَّ ْ
يما َس َق ْ
ض ِح نِ ْ
والسالم(( :ف َ
ظاهره يوجب إخراج الزكاة فيما ذكر دون حتديد نصاب ليبلغه ،ولكن اجلمهور ردوا االستدالل هذا حبجة أن احلديث
يبني املقدار الذي جيب
إمنا سيق لبيان املقدار الواجب دون وجوب الزكاة فيما ذكر( .)128وعليه فإن هذا احلديث ن
أن خيرج واختالفه باختالف السقي ،أما حتديد املقدار الذي بلغته الزوع والثمار لكي جتب فيهما الزكاة فيؤخذ من
احلديث السابق املسوق لبيان ذلك.
 -2ومن األمثلة اخلالفية أيضاً يف ختصيص العام مبا سيق له النص ،اختالف العلماء يف تفسري قوله تعاىل(( :إِنَّما
َّ ِ ِ
الر ْجس أ َْه َ الْبـ ْي ِ
ت َويطَ ِّه َرك ْم تَطْ ِهيراً)) ( ،)129حيث اختلفوا يف تفسري "أهل البيت" على
ب َع ْنكم ِّ َ َ َ
ي ِريد الله لي ْذه َ
ثالثة أقوال(:)130
( )126واستدلوا يف ذلك بقوله عليه الصالة والسالم(( :لَيس فِيما أَقَ ُّ َ من َخم ِ
ص َدقَةٌ)) أخرجه البخاري يف صحيحه (ج  2ص  )540باب
سة أ َْوس ٍق َ
ْ َ َ
َْ
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ،رقم احلديث ( )1413ومسلم يف صحيحه (ج  2ص  )673كتاب الزكاة ،رقم احلديث (.)979

( )127سبق خترجيه.
( )128ينظر :رسالة ابن أيب زيد القريواين ،عبد اهلل بن أيب زيد القريواين أبو حممد (املتوىف 386 :هـ) دار الفكر – بريوت (ج  1ص  ،)65احلاوي الكبري،
املاوردي (ج  3ص  ،) 212واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق الشريازي (ج  1ص  ،)156وبدائع الصنائع ،الكاساين (ج  7ص ،)220
واهلداية شرح بداية املبتدي ،املرغياين (ج  1ص  ،)109واملغين ،ابن قدامة املقدسي(ج  2ص .)293
( )129سورة األحزاب ،من اآلية.]33[ :
( )130ينظر :النكت والعيون تفسري املاوردي (ج  4ص  ) 401وتفسري القرآن ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين (املتوىف489 :هـ) دار
الوطن  -الرياض  -السعودية 1418 -هـ1997 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم (ج  2ص  ،)444وتفسري البغوي
(ج  3ص  ،)528ومفاتيح الغيب ،الرازي (ج  25ص  ،)181وتفسري القرطيب (ج  14ص  ،)183وتفسري اخلازن (ج  5ص  ،)259وتفسري القرآن
العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء (املتوىف774 :هـ) دار الفكر  -بريوت 1401هـ (ج  3ص .)484
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القول األول :إن "أهل البيت" يف اآلية :نساؤه صلى اهلل عليه وسلم فقط .وهو قول ابن عباس وعكرمة ومقاتل
وسعيد بن جبري وعطاء.
القول الثاني :إن املراد بأهل البيت يف اآلية هو :علي وفاطمة واحلسن واحلسني ،رضي اهلل عنهم .وهو قول أيب
سعيد اخلدري وجماهد وقتادة.
القول الثالث :إن أهل البيت هم نساؤه صلى اهلل عليه وسلم ،وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني .وهو ما اختاره
الضحاك والرازي والقرطيب وغريهم.
استدل أصحاب القول الثاين بالروايات اليت تدل على أن علياً وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم من أهل
بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم(.)131
ولكن كوهنم من أهل بيته ال مينع دخول غريهم فيه .لذا حبثوا عن دليل على حصره فيهم ،فقالوا :لو كان النساء
خمتصات باخلطاب لقال" :ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن"(.)132
ولكن هذا أيضاً ال مينع دخوهلن يف اخلطاب ،إذ من املعلوم أنه عند اجتماع املذكر واملؤنث يغلب املذكر يف اخلطاب،
فإذا اجتمع علي واحلسن واحلسني معهن يذكر اخلطاب.
رد استدالهلم بتذكري اخلطاب أيضاً بأنه جاء مذكراً باعتبار لفظ "األهل" كما يف قوله تعاىل يف شأن امرأة
وميكن ُّ
ِ
ِ
ت فَـبَ َّ
ت
وب ( )71قالَ ْ
ض ِح َك ْ
سيدنا إبراهيم عليه السالمَ (( :و ْام َرأَته قائِ َمةٌ فَ َ
ش ْرناها بِِإ ْسحا َق َوم ْن َوراء إِ ْسحا َق يَـ ْعق َ
ِ
ِ
ين ِم ْن أ َْم ِر اللَّ ِه َر ْح َمت
يا َويْـلَتى أَأَلِد َوأَنَا َعجوٌز َوهذا بَـ ْع ِلي َش ْيخاً إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ َعج ٌ
يب ( )72قالوا أَتَـ ْع َجب َ

اللَّ ِه وبـركاته َعلَْيكم أ َْه َ الْبـ ْي ِ
ت إِنَّه َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد))( .)133وال شك أنه مل يكن إلبراهيم عليه السالم عند هذا
ْ َ َ
َََ
اخلطاب ولد أصالً ،واملراد بأهل البيت هنا زوجة إبراهيم عليه السالم ،فكذا هنا.
واستدل أصحاب القول الثالث بأدلة كال الطرفني وأخذوا بقاعدة اجلمع ما أمكن ،وهو ممكن هنا.
أما أصحاب القول األول فقد استدلوا بالسياقني املقايل واملقامي ،أما املقايل فواضح من اآليات إذ تتحدث عن
نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهو قوله سبحانه وتعاىل(( :يا نِساء النَّبِي لَست َّن َكَْح ٍد ِمن الن ِ
ِّساء إِ ِن اتَّـ َق ْيت َّن فَال
َ َ ِّ ْ
َ َ

( )131أورد اإلمام أمحد يف مسنده ،والطربي وابن كثري يف تفسرييهما تلك الروايات.
( )132ينظر :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين :دار الفكر – بريوت (ج  4ص .)279
( )133سورة هود [.]73،72،71
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ِ
ِ
ج
تَ ْخ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع الَّ ِذي فِي قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ْن قَـ ْوالً َم ْعروفاً (َ )32وقَـ ْر َن في بـيوتك َّن َوال تَـبَـ َّر ْج َن تَـبَـ ُّر َ
ض َوقـل َ
َّ ِ ِ
ال ِ
ِ
الر ْجس أ َْه َ الْبـ ْي ِ
ِ
ِ َّ
ين َّ
ت
ْجاهلِيَّ ِة ْاألولى َوأَقِ ْم َن َّ
ب َع ْنكم ِّ َ َ َ
الزكا َة َوأَط ْع َن الل َه َوَرسولَه إنَّما ي ِريد الله لي ْذه َ
الصال َة َوآت َ
آيات اللَّ ِه وال ِ
ويطَ ِّهركم تَطْ ِهيراً ( )33واذْكر َن ما يـ ْتلى فِي بـيوتِك َّن ِمن ِ
ْح ْك َم ِة إِ َّن اللَّهَ كا َن لَ ِطيفاً َخبِيراً)) (.)134
ْ
َ ْ َ
َ َ ْ
َ
فإن سباق اآلية يف نسائه صلى اهلل عليه وسلم بالنص الصريح( ،)135وحلاقها أيضاً فيهن ،إذ القرآن كان ينـزل يف

بيوهتن دون بيت سيدنا علي وال بيوت سائر الناس  ،م إن املراد من "البيت" يف قوله سبحانه(( :أ َْه َ الْبـ ْي ِ
ت)) ،هو
َ َ

بيت النيب عليه الصالة والسالم ومساكن زوجاته.

وأما السياق املقامي فهو أن تلك اآليات نزلن فيهن( ،)136ومل خيتلف أحد من املفسرين واألصوليني يف دخول صورة
السبب الذي ورد عليها العام يف احلكم( ،)137بل الصحيح عند األصوليني أن احلكم يف تلك الصورة قطعي ،لوروده
عليها ،وال ميكن إخراجها( ،)138إذ بنزول النص على السبب صار احلكم يف تلك الصورة قطعياً.

( )134سورة األحزاب [.]34،33،32
( ) 135قال القرطيب" :إن الزوجات من أهل البيت؛ ألن اآلية فيهن واملخاطبة هلن يدل عليه سياق الكالم" تفسري القرطيب (ج 14ص .)183
( ) 136ومما استغرب منه هو قول العالمة الشوكاين رمحه اهلل عند تفسريه هذه اآلية" :وقد توسطت طائفة ثالثة بني الطائفتني فجعلت هذه اآلية شاملة للزوجات،
ولعلى وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم .أما الزوجات فلكوهنن املرادات يف سياق هذه اآليات كما قدمنا ،ولكوهنن الساكنات يف بيوته صلى اهلل عليه
وسلم ،النازالت يف منازله ،ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغريه .وأما دخول علي وفاطمة واحلسن واحلسني فلكوهنم قرابته ،وأهل بيته يف النسب،
ويؤيده ذلك ما ذكرناه من األحاديث المصرحة بْنهم سبب النـزول" .فتح القدير (ج  4ص  .)280والغرابة هي يف املقطع األخري من كالمه بأن علياً
وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم هم سبب النـزول ،وهذا غريب للغاية ،إذ إن اآليات مل تنزل فيهم اتفاقاً ،وسياقها تأىب هذا القول  .م إن الروايات
اليت ذكرها الشوكاين قبل كالمه هذا هي الروايات اليت تصرح بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم دعا هؤالء بعد نزول اآلية وعدَّهم ضمن أهل بيته ،ومعلوم أن هذه

الروايات – الواردة بعد نزول اآليات – شيء ،وسبب النـزول شيء آخر ،والفرق بني األمرين أوضح من أن يلتبس على أحد .وننبه إىل أن املباركفوري نقل
كالم الشوكاين حبروفه دون اإلشارة إليه .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال (املتوىف1353 :هـ) دار
الكتب العلمية – بريوت (ج  9ص .)49
( ) 137قال ابن كثري يف تفسريه لآلية" :نص يف دخول أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أهل البيت هاهنا؛ ألهنن سبب نزول هذه اآلية ،وسبب النـزول
داخل فيه قوالً واحداً" .تفسري ابن كثري (ج  3ص .)484
( ) 138ينظر :اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتب العلمية  -بريوت – 1404ه
الطبعة :األوىل ،حتقيق :مجاعة من العلماء (ج  2ص  ،)188والبحر احمليط ،الزركشي (ج  2ص  ،)370وغاية الوصول شرح لب األصول ،زكريا األنصاري
(ج  1ص  .)142يقول السبكي يف كالمه عن فوائد معرفة أسباب النـزول وأسباب ورود احلديث" :امتناع إخراج صورة السبب عن العموم باالجتهاد ...وال
إخراج تلك الصورة اليت ورد عليه السبب با إلمجاع ،نص عليه القاضي يف خمتصر التقريب ،واآلمدي يف األحكام وطائفة" .اإلهباج يف شرح املنهاج ،السبكي
(ج  2ص .)188
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وهنا أقول إذا كان ال بد أن حنصر الكالم يف أحد الفريقني على سبيل احلقيقة ،ونلتزم برتجيح أحد اآلراء فالصحيح
عندي هو حصره يف نسائه صلى اهلل عليه وسلم ،وذلك لقوة أدلة القائلني هبذا القول ،واجتماع السياقني املقايل
واملقامي لتعضيده ،ولوال بعض الروايات اليت تدل على أن فاطمة وابنيها وزوجها رضوان اهلل عليهم من أهل البيت
جلزمت بالرأي األول.
والبد من اإلشارة إىل أن هذه الروايات مع كثرة طرقها إال أن أكثرها ال خيلو من مقال .يقول ابن كثري مرجحاً الرأي
الثالث :وهذا االحتمال أرجح ،مجعاً بينها ،وبني الرواية اليت قبلها ،ومجعاً أيضاً بني القرآن ،واألحاديث املتقدمة إن
صحت ،فإن يف بعض أسانيدها نظراً .واهلل أعلم"(.)139
وأما إذا مل نأخذ بالرتجيح سبيالً وحيداً لتفسري النص ،بل باجلمع بني االحتماالت وهو ما تزعمه الشافعي ودعا
ٍ
فحينئذ نأخذ بالرأي الثالث(.)140
إليه ابن عاشور كما سبق،
المطلب التاسع :تقييد المطلق ،من إرشادات السياق تقييد املطلق ،ولكن البد أن نشري إىل أننا نتكلم عن
املطلق الذي مل يقرتن به القيود الدالة على التقييد كالصفة واحلال والشرط والظرف وغريها؛ ألن السياق املقرتن
بتلك القرائن يقيد بسببها ،وهو نفس ما أشرنا إليه يف مسألة ختصيص العموم بداللة السياق أيضاً.
مثال ذلك :قوله تعاىل يف شأن أصحاب الكهف(( :ولَبِثوا فِي َك ْه ِف ِهم ثََال َ ِ ٍ ِ ِ
ين َوا ْز َدادوا تِ ْس ًعا)) ).(141
ْ
َ
ث مائَة سن َ
فلفظ(( :تِ ْس ًعا)) لفظ مطلق عن القيد ،وهو يصدق صدقاً بدلياً عن كل من" :تسع سنوات" و "تسعة أشهر" و

"تسعة أيام" لكن السياق قيد هذا املطلقَّ ،
ث
ودل على أن املراد به "تسع سنوات"( ،)142لوروده بعد قوله(( :ثََال َ
ِ ٍ ِِ
ين)).
مائَة سن َ

( )139تفسري ابن كثري (ج  3ص .)487
( )140يقول ابن عاشور(( " :أ َْه َ الْبـ ْي ِ
ت))  ،أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واخلطاب موجه إليهن ،وكذلك ما قبله وما بعده ال خيالط أحداً شك يف
َ َ
ذلك ،ومل يفهم منها أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعون إال أن أزواج النيب عليه الصالة والسالم هن املراد بذلك ،وأن النـزول يف شأهنن  ...م ذكر
أهل بيته كما أحلق املدينةَ مبكة يف حكم
حديث "الكساء" وقالَ :
"فمحمله أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أحلق أهل الكساء حبكم هذه اآلية ،وجعلهم َ
احلََرمية ...ويكون هذا من َمحل القرآن على مجيع حمامله غري املتعارضة ...وهبذا يتضح أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم هن آل بيته بصريح اآلية ،وأن فاطمة

ابنيها وزوجها جمعولون أهل بيته بدعائه ،أو بتأويل اآلية على حماملها .ولذلك ُه ْم أهل بيته بدليل السنة" .ينظر :تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور (ج 22
و ْ
ص .)15

( )141سورة الكهف ،اآلية.]25[ :
( )142نظرية السياق دراسة أصولية ،الزنكي (ص .)158
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هذه وغريها من اإلرشادات اليت حنصل عليها بداللة السياق ،وعليه فإن السياق من القرائن املهمة اليت البد من
األخذ هبا وعدم إمهاهلا رجاء احلصول على الفهم الصحيح املراد من النص.
وأخرياً فإن ما ذكرناه من اإلرشادات اليت تؤخذ من السياق ليس حصراً هلا بل ميكن أن حيصل باحث هذه الداللة
املهمة على مزيد من فوائدها وإرشاداهتا.
علي ،وما كان من خطأ فأستغفر اهلل منه،
ويف اخلتام أقول إن ما كان صواباً يف عملي هذا فهو توفيق اهلل ومنته َّ

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
 اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة ،أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي احلنبلي(املتوىف387 :هـ) دار الراية للنشر  -السعودية 1418 -هـ الطبعة :الثانية ،حتقيق :عثمان عبد اهلل آدم األثيويب
 اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتبالعلمية  -بريوت – 1404ه الطبعة :األوىل ،حتقيق :مجاعة من العلماء.
اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (املتوىف911 :هـ) دار الفكر  -لبنان 1416 -هـ-1996م الطبعة :األوىل ،حتقيق :سعيد املندوب
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،تقي الدين أيب الفتح (املتوىف 702 :هـ) دار الكتب العلمية – بريوت.أحكام القرآن ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب (املتوىف543 :هـ) دار الفكر للطباعة والنشر  -لبنان ،حتقيق:حممد عبد القادر عطا.
أحكام القرآن ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر (املتوىف370 :هـ) دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت - 1405حتقيق :حممد الصادق قمحاوي.
أحكام القرآن ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلمية  -بريوت  1400 -حتقيق :عبد الغينعبد اخلالق.
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين (املتوىف1250هـ) دار الفكر -بريوت –  1412هـ1992 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد سعيد البدري أبو مصعب.
 االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب ،دار الكتبالعلمية  -بريوت 2000 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :سامل حممد عطا-حممد علي معوض.
- -1أصول السرخسي ،حلمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر (املتوىف 490هـ) دار املعرفة – بريوت.
 -2األم ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار املعرفة  -بريوت 1393 -الطبعة :الثانية.
-3
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-4
- -5اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،اإلمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي (املتوىف660 :هـ) دار البشائر
اإلسالمية ،بريوت 1407هـ الطبعة :األوىل ،حتقيق :رضوان خمتار بن غربية.
- -6اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين (املتوىف937 :هـ) دار إحياء العلوم  -بريوت 1419 -هـ 1998م
الطبعة :الرابعة ،حتقيق :الشيخ هبيج غزاوي .
- -7البحث الداليل عند األصوليني ،حممد يوسف حبلص ،بريوت :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1411هـ.
 - -8البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي (املتوىف 794هـ) دار الكتب العلمية
 لبنان /بريوت1421-هـ 2000م الطبعة :األوىل ،ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر.- -9بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساين ،دار الكتاب العريب  -بريوت  1982 -الطبعة :الثانية.
- -10بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل (املتوىف751 :هـ) مكتبة نزار مصطفى الباز  -مكة
املكرمة  1996 - 1416 -الطبعة :األوىل ،حتقيق :هشام عبد العزيز عطا  -عادل عبد احلميد العدوي  -أشرف
أمحد
 -11الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعايل (املتوىف 478هـ) الوفاء  -املنصورة
 مصر – 1418هـ  ،الطبعة :الرابعة ،حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب. -12البعد اإليقاين يف مناهج االستدالل األصويل ،دراسة يف مدارك العقل األصويل ،يونس صويلحي (حبث منشور)
 -13تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد مرتضى احلسيين الزبيدي (املتوىف )1205 :دار اهلداية ،حتقيق :جمموعة
من احملققني.
 -14التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور (املتوىف1284 :هـ) سحنون للنشر والتوزيع  -تونس 1997 -م.
 -15حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال (املتوىف1353 :هـ)
دار الكتب العلمية – بريوت.
-16

التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،دار الكتاب العريب  -بريوت  1405 -الطبعة :األوىل ،حتقيق:

إبراهيم األبياري.
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 -17تفسري البحر احمليط ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي (املتوىف745 :هـ) دار الكتب العلمية  -لبنان
بريوت 1422 -هـ 2001م الطبعة :األوىل حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  -الشيخ علي حممد معوض،
شارك يف التحقيق :د.زكريا عبد اجمليد النوقي ،د.أمحد النجويل اجلمل.
 -18تفسري البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي (املتوىف 516هـ) دار املعرفة  -بريوت ،حتقيق:
خالد عبد الرمحن العك.
 -19تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنـزيل ،عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري
باخلازن (املتوىف 725هـ) دار الفكر -بريوت  /لبنان 1399 -هـ 1979/م.
 -20تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء (املتوىف774 :هـ) دار الفكر  -بريوت
1401هـ .
 -21تفسري القرآن ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين (املتوىف489 :هـ) دار الوطن  -الرياض -
السعودية 1418 -هـ1997 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم.
 -22التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (املتوىف 604 :هـ) دار
الكتب العلمية  -بريوت 1421 -هـ 2000 -م الطبعة :األوىل.
 -23تفسري النسفي ،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي (املتوىف  710 :هـ) بدون طبعة.
 -24تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري (املتوىف728 :
هـ) دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان 1416 -هـ 1996 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :الشيخ زكريا عمريان.
 -25التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية ،شرح العالمة احملقق ابن
أمري احلاج احلليب -دار الكتب العلمية -بريوت.
 -26تلبيس إبليس ،عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج (املتوىف597 :هـ) دار الكتاب العريب  -بريوت 1405 -
  1985الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .السيد اجلميلي -27هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري (املتوىف 370 :هـ) دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت -
2001م الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد عوض مرعب.

41

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015

 -28تيسري التحرير ،حممد أمني املعروف بأمري بادشاه ،دار الفكر – بريوت.
 -29جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر (املتوىف310 :هـ) دار
الفكر  -بريوت – .1405
 -30اجلامع الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ,اليمامة  -بريوت -
 1987 - 1407الطبعة :الثالثة ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا.
 -31اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون.
 -32اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (املتوىف 671هـ) دار الشعب – القاهرة.
 -33مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي ،مع حاشية العالمة البناين ،وهبامشها تقرير عبد الرمحن
الشربيين ،مع حاشية العالمة مال حممد أمني السويري األربيلي ،مطبعة حممدي ،سقز ،إيران.
 -34الدر املنثور ،عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي (املتوىف )911 :دار الفكر  -بريوت – . 1993
 -35دراسة املعىن عند األصوليني ،د .طاهر سيمان محودة ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية
 -36دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (املتوىف471 :هـ) دار الكتاب العريب  -بريوت 1415 -هـ 1995م
الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .التنجي .
 -37الرسالة ،اإلمام حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي (املتوىف 204هـ) القاهرة – 1358هـ 1939 -م ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر.
 -38رسالة ابن أيب زيد القريواين ،عبد اهلل بن أيب زيد القريواين أبو حممد (املتوىف 386 :هـ) دار الفكر – بريوت.
 -39روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسي
البغدادي (املتوىف 1270هـ) دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -40الروضة الندية ،صديق حسن خان (ت1307 :هـ) دار ابن عفان ،القاهرة 1999م الطبعة :األوىل ،حتقيق:
علي حسني احلليب.
 -41زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) املكتب اإلسالمي  -بريوت
– 1404هـ الطبعة :الثالثة.
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 -42سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين ،دار الفكر  -بريوت  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
 -43سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة -
 1994 - 1414حتقيق :حممد عبد القادر عطا.
 -44الشريعة ،أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري (املتوىف360 :هـ) دار الوطن  -الرياض السعودية  1420 -هـ
 1999م الطبعة :الثانية ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي .
 -45صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت (املتوىف 354هـ) ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت  1414 -هـ1993 -م ،الطبعة :الثانية ،حتقيق :شعيب األرنؤوط.
 -46صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد ناصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي.
 -47صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي.
 -48طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جغيم ،عمان :دار النفائس ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2002م .
 -49علم الداللة ،د .أمحد خمتار عمر ،أستاذ علم اللغة -كلية دار العلوم – جامعة القاهرة ،الطبعة :الثالثة ،عامل
الكتب 1992
 -50غاية الوصول شرح لب األصول ،أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري (الوفاة926 :هـ).
 -51فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين :دار الفكر –
بريوت.
 -52كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب (املتوىف741 :هـ) دار الكتاب العريب -
لبنان 1403 -هـ1983 -م الطبعة :الرابعة .
 -53الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة الرشد  -الرياض
  1409الطبعة :األوىل ،حتقيق :كمال يوسف احلوت. -54الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي
(املتوىف 538 :هـ) دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق  :عبد الرزاق املهدي.
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 -55اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي ،دار الكتب العلمية  ،بريوت /
لبنان  1419 -هـ 1998-م الطبعة :األوىل ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض .
 -56لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (املتوىف 711:هـ) دار صادر  -بريوت ،الطبعة :األوىل.
 -57املبسوط ،مشس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت.
 -58جمموع الفتاوى ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس (املتوىف 728هـ) مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية،
حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي.
 -59احمللى ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،دار اآلفاق اجلديدة  -بريوت ،حتقيق :جلنة إحياء
الرتاث العريب.
 -60خمتصر اختالف العلماء ،أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،دار البشائر اإلسالمية  -بريوت 1417 -
الطبعة :الثانية ،حتقيق :د .عبد اهلل نذير أمحد.
 -61املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر – بريوت.
 -62مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،حممد أمني الشنقيطي ،حتقيق سامي العريب ،دار اليقني للنشر -املنصورة-
الطبعة :األوىل 1419هـ.
 -63املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت -
1411هـ 1990 -م الطبعة :األوىل ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
 -64املستصفى يف علم األصول ،حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،دار الكتب العلمية  -بريوت  1413 -الطبعة:
األوىل ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف.
 -65مسند أيب يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،دار املأمون للرتاث  -دمشق - 1404 -
 1984الطبعة :األوىل ،حتقيق :حسني سليم أسد.
 -66مسند اإلمام أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين ،مؤسسة قرطبة – مصر.
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 -67معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ،احلافظ اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني
بن علي بن موسى أبو أمحد البيهقي اخلسروجردي ،دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت.
 -68املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،دار الفكر  -بريوت
  1405الطبعة :األوىل. -69مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي التلمساين ،حتقيق :عبد الوهاب
عبد اللطيف ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1403هـ 1983م.
 -70املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق ،دار الفكر – بريوت.
 -71نظرية السياق دراسة أصولية ،د .جنم الدين قادر كرمي الزنكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1427 ،هـ
2006م الطبعة :األوىل.
 -72النكت والعيون "تفسري املاوردي" أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري (املتوىف450 :هـ) دار
الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  -ال يوجد ،الطبعة :ال يوجد ،حتقيق  :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم.
 -73نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،دار اجليل -
بريوت – .1973
 -74اهلداية شرح بداية املبتدي ،أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين ،املكتبة اإلسالمية.
 -75الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن ،دار القلم ,الدار الشامية  -دمشق ,بريوت-
( 1415هـ) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي.
-76
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ABSTRACT

Keywords:
Insert keywords for your paper

The Kingdom of Saudi Arabia has a unique value that distinguish it from other
countries in the world since it is the revelation of Quran has started from its land
and the Islamic civilizations has developed on the land. God has blessed the
kingdom with a total security that we can see its result in many aspects of life.
Since my thesis (The rights of Non-Muslims in the Kingdom of Saudi Arabia
in Accordance to Islamic Law Taking into Account International Law) is
applied to the Kingdom of Saudi Arabia, I have devoted a separate chapter on
the Kingdom. This paper will discuss in brief some of the contents of this
chapter, such as: an introduction about the Kingdom of Saudi Arabia, its
historical and geographical dimension, area of the kingdom, religion, climate,
its different regions, important cities, and brief about the law of government and
the law of council of ministers in Saudi Arabia. I will be using in my research
the complex approach, the compression approach, the historical approach, and
on field approach.
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الملخص
إن للمملكة مكانة رفيعة متيزها عن بقية الدول ،كوهنا مهبط الوحي ،ومنبع احلض ا ا ا ا ااارال اق ا ا ا ا ا مية ال

امت

على أرضها ومقرا للحرمني الشريفني .و د من اهلل علي اململكة باألمن الذي كان لتوفره األثر الكبري يف كثري من
جوانب احلياة .ومبا أنه د كثر احلديث يف و ا ا ااا ل اقع م امل تلفة عن ان اق ا ا ا ا م هري عادل يف عام ه مع
هري أ باعه ،وأنه ليس لغري املس ا ا ا ا ا االمني أي حقو ،وحي ا ا ا ا ا ااون اململكة ،وحيث إن موض ا ا ا ا ا ااو

ثي (حقوق غير

المسلمين في المملكة العربية السعودية وفق الشريعة اإلسالمية ) مطبق على اململكة العربية السعودية فإنين
د خي اي اات في ا عن اململكة و ااو أذكر باختي ااار يف هذا املقال بعا ما ض اامنه هذا الفي اال مثل
التعريف باململكة ،والبعد التارحي ،واجلغرايف هلا ،املس ا ا ا ا ا اااحة ،الديانة ،املنال ،قس ا ا ا ا ا اايمال اململكة اقدارية ،أه
املدن والتعريف على نظام احلك ونظام جملس الوزراء باململكة العربية الس ا ااعودية  ،و ا ا ا ا اات دم يف ثي املنهج
املركب ومنهج املقارنة واملنهج التارحي.
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المبحث األول :التعريف بالمملكة العربية السعودية.
نظرة تاريخية للمملكة العربية السعودية
الشك أن اريخ اجلزيرة العربية يرجع إىل زمن بعيد ،حيث يعود إىل بداية وجود اقنسان على األرض إذ شري
بعا الروايال التارحية إىل أن ادم عليه الس م التقى هووالسيدة حواء جبزيرة العرب فان صد ة الرواية فان جزيرة
العرب أصبحت منذ ذلك التاريخ منش اقنسانية وبدايتها.
أما يف التاريخ القريب عود جزيرة العرب إىل القبا ل العربية ال بعث فيها نبينا حممد صلى اهلل عليه و ل ولل
أصحابه ومن بعده التابعون من أبناء اليحابة وأحفاده دعوة اق

م إىل أحناء املعمورة ،لكنا هنا نقير

احلديث على نش ة الدولة السعودية .لنعرض بعا املعلومال الضرورية عن اململكة على بيل التعريف هبا ملن
ال يعرفها.
المطلب األول :البعد التاريخي والجغرافي للمملكة العربية السعودية:
اململكة العربية السعودية هي أكرب دولة يف هرب آ يا من حيث املساحة ،ال شكل اجلزء األكرب من شبه اجلزيرة
العربية ،وثاين أكرب بلد يف العامل العريب ،بعد اجلزا ر.
لقد ظهرة الدولة السعودية األوىل ال

ست عام 1157ها يف عهد األمري حممد بن عود وشعارها أن ال إله

إال اهلل حممد ر ول اهلل وظهرة معها دعوة الشيح حممد بن عبد الوهاب ،داعيتا للتوحيد اخلالص والت لص من
الشركيال والبد .
ظهرل هذه الدعوة يف و ط اجلزير العربية يف ما يسمى بنجد حتت حك آل عود وكان عاصمتها الدرعية
وأ تمر و ع إمارة الدرعية حىت مشلت كامل املناطق .يف عام ١٨١٨م  ١٢٣٣ -وجه اجليش ب مر حممد علي
باشا وا توىل على الدرعية وهبذا كون د انتهت الدولة السعودية االوىل .1
بدأل حماوالل إ امة الدولة السعودية الثانية يف عام  1240عندما متكن اقمام فييل بن ركي من إخراج
احلامية امليرية التابعة لوايل العثمانيني يف مير من الرياض عام  ،1240و وطدل دعا الدولة بعودة اقمام

 1د عبداهلل بن صاحل العثيمني ( اريخ اململكة العربية السعودية ) الطبعة الثامنة 1418ج 1
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فييل بن ركي من منفاه يف مير وخروج القوال امليرية املتحالفة ابقا مع العثمانيني من جزيرة العرب عام
 ،1256وا تطا اقمام ركي من إعادة معظ املناطق ال كانت خاضعة للدولة السعودية األوىل .ودخل امليدان
يف هذه الفرتة األمري حممد بن رشيد أمري حا ل إن ذاك الذي بسط يطر ه على شطر كبري من اجلزيرة العربية
وكانت احلكومة العثمانية يف األ تانة دعمه بقوة للو و يف وجه آل عود.2
وانتهت الفرتة الثانية لوالية اقمام عبد الرلن الفييل مبغادر ه الرياض مع عا لته فتوجه إىل طر مث إىل البحرين
مث إىل الكويت وكان بني أفراد أ ر ه أحد ابنا ه عبدالعزيز الذي كان يف العقد الثاين من عمره .وما أن وصل عبد
العزيز مع والده إىل الكويت حىت بدأ يفكر يف العودة إىل الرياض.3
فا تطا امللك عبد العزيز دخول الرياض يف اليوم اخلامس من شهر شوال  1319ها املوافق 1902م .وا تطا
أن يفتح الرياض ،ويتغلب على خيومه آل رشيد .4
كما ا تطا امللك عبد العزيز ض اقحساء والقطيف وبا ي بلدان جند واحلجاز  .وأصبح عبدالعزيز يف الثامن
من يناير  1926ملكاَ للحجاز ،وعرفت اململكة بعد ذلك با

مملكة احلجاز وجند وملحقاهتا .ويف عام 1934

اندلعت حرب مع اليمن انتهت بض إ لي عسري وجزء من صحراء الربع اخلايل .وصدر يف  23بتمرب 1932
مي دي  21مجادي الثانية 1351ها ،املر وم امللكي بتوحيد مقاطعال الدولة ال حتولت مبقتضى هذا املر وم
إىل اململكة العربية السعودية ،وأصبح هذا التاريخ يف ما بعد اليوم الوطين للمملكة الذي يياد  /1امليزان املوافق
 /23بتمرب من كل عام.
مل تضح معامل وة امللك عبد العزيز العسكرية والتفو ،السيا ي من الناحية اال تيادية حىت اكتشا
يف الب د عام  .1938وال

النفط

خرل بسبب احلرب العاملية الثانية عام  ,1939وبدأل بشكل جدي عام

 .1946اه النفط يف ازدهار اال تياد السعودي وعقد صفقال جتارية مع اجملتمع الدويل.5
عاملياّ اختذ امللك عبد العزيز يا ة احلياد ،كما أنه من عام  1916حىت وفا ه عام  1953مل حرج من اململكة
إال لث ث منا بال رمسية ،إحداها كانت لقا ه مع الر يس األمريكي روزفلت.

 2عبد الفتاح أبوعلية ( ،اريخ الدولة السعودية الثانية) الرياض دار املريخ ،الطبعة الرابعة1405 ،ها ص 176
 3د .األمري فييل بن مشعل آل عود (خمتير اريخ الدولة السعودية )بدون ناشر  2011ص 33
 4عبد اهلل العثيمني (نش ة إمارة آل رشيد) الشريف للطباعة ،الطبعة الثانية ،الرياض 1411ها ص 181
 5د .األمري فييل بن مشعل آل عود (خمتير اريخ الدولة السعودية )بدون ناشر  2011ص 36
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يف آخر عهده أدرك عبد العزيز أمهية ووا عية اجملتمع السيا ي فكانت اململكة العربية السعودية عام 1945
إحدى األعضاء املؤ سني جلامعة الدول العربية كما انضمت لألم املتحدة .6
وىل عود العرش من بعد وفاة والده عبد العزيز عام  .1953ويف عام  1960عرضت اململكة العربية السعودية
مل اطر ا تيادية بسبب يا ة امللك عود اال تيادية .نتيجة لذلك اجتمع أبناء امللك عبد العزيز وبعا
العلماء و رروا نحية امللك عود و سلي السلطة للملك فييل ،7ويعد عهد امللك فييل وفييل نفسه رمز
عريب وإ

مي يف ظل موا فه البا لة من ضايا العامل ق

مي و ضية فلسطني ومو فه من البرتول .اهتيل امللك

فييل عام  1975على يد فييل بن مساعد .وىل امللك خالد احلك بعد وفال امللك فييل وكان عهده
الذي امتد بع نوال د بع و عال وإجنازال وحتسني الع ال و طورل اململكة يف اال تياد وكثر ا تعمال
البرتول يف عهده ,و د واجه بشجاعته جهيمان وأ باعه من احت ل احلرم املكي ،مت افتتاح مطار امللك خالد
احلايل يف عهده وعهده أ ير عهد من عهود ملوك اململكة و ويف عام  ,1982إثر نوبة لبية مث بعه أخاه امللك
فهد ويف عهده دخلت البلد يف هنضة عمرانية وذلك ك ثقافته و عد مرحلته األطول يف اريخ آل عود واألكثر
إحداثا منذ عهد أخيه فييل ومشل عهده االهتمام باحلرمني الشريفني و و عتهما كانت وفا ه  .2005و وىل من
بعده خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الذي ال يزال إىل اليوم .8
المطلب الثاني :المساحة
شغل اململكة العربية السعودية أربعة أمخاس شبه جزيرة العرب مبساحة قدر بنحو 2,149,790كيلومرت مربع
وهوما يعادل حنوأربعة أمخاس مساحة شبه اجلزيرة العربية قريبًا .وحيدها من الغرب البحر األلر ومن الشمال
اململكة األردنية اهلامشية واجلمهورية العرا ية ،ودولة الكويت ،ومن الشر ،اخلليج العريب ودولة طر ودولة اقمارال
العربية املتحدة و لطنة عمان ،ومن اجلنوب اجلمهورية اليمنية .ويبلغ طول حدود اململكة العربية السعودية من

 6الدكتور عبد الرلن عبد العزيز الشلهوب (النظام الد توري بني الشريعة والقانون) الرياض عام 1999م ص .145
 7لمان بن عود بن عبدالعزيز آل عود ( .اريخ امللك عود الوثيقة واحلقيقة) .بريول دار السا ي-.2005 .اجلزء األول ص.31
 8انظر عبد اهلل العثيمني ( ،اريخ اململكة العربية السعودية) ،مرجع ابق ،ص 211
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حدودا رية وعدد كاهنا
حدودا برية و( 2,330ك )
مجيع اجلهال( 6760ك ) منها( 4,430ك )
ً
ً
يبلغ( )29,994,272نسمة منه عوديني (0 9)20,271,058
المطلب الثالث :الديانة والمناخ
الدين اق

مي هوالدين الوحيد للب د وهالبية كان اململكة من أهل السنة واجلماعة .كما وجد أ ليال شيعية

( عر باالثىن عشرية) تمركز هالبيتها يف املنطقة الشر ية وأخرى يف منطقة جنران (ويعرفون باقمساعيلية)وجزء من
الشيعة يعيش يف املدينة املنورة.كما يوجد بعا املقيمني على ارض اململكة من املسلمني ومن أ با الديانال
األخرى و د نيت املادة األوىل من النظام األ ا ي للحك (الد تور ) على (اململكة العربية السعودية ،دولة
إ مية ،ذال يادة امة ،دينها اق م ،ود تورها كتاب اهلل عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل  .ولغتها
هي اللغة العربية ،وعاصمتها مدينة الرياض).10
مناخ المملكة
يتنو املنال يف اململكة العربية السعودية من منطقة إىل أخرى نظراً المتداد مساحال اململكة على درجال
عرض متباعدة تفاول فيها االر فاعال واالخنفاضال من مكان إىل آخر ؛ وذلك ألن معظ أراضي اململكة
وا عة يف إ لي املنطقة احلارة ولتعرضها هلبوب الرياح الباردة ،بذلك ن فا درجال احلرارة شتاءً .ويف و ط
الب د ،املنال اري ،يف الشتاء يكون بارد ويكون يف الييف شديد احلرارة واجلفا ( 55درجة مئوية يف الرياض
ورطوبة نسبية ال تعدى  %9يف اشد اشهر احلر ) ،أما املناطق الساحلية فشتاؤها دافئ وصيفها يتميز بشدة
احلرارة والرطوبة .أما يف مر فعال عسري متتاز جبومعتدل يف الييف وبارد يف الشتاء وأجواء ميحوبة بالضباب،
مع أمطار مومسية طيلة األشهر الييفية
المطلب الرابع ::تقسيمات المملكة اإلدارية وأهم المدن
نقس اململكة العربية السعودية إىل ث ث عشرة منطقة إدارية إضافة إىل منطقة الربع اخلايل والذي يقع يف أ يى
اجلنوب وجنوب شر ،اململكة ،وهذه املناطق هي منطقة مكة املكرمة ،ومنطقة املدينة املنورة ،ومنطقة الرياض،

 9مو ع اقحياءال العامة واملعلومال السعودي على اقنرتنت /http://www.cdsi.gov.sa
 10دكتور  /ناصر بن حممد البقمي (حقو ،اقنسان يف اق م – و طبيقاهتا يف األنظمة السعودية )– الطبعة الثانية 1430ها 2009 -م – مكتبة امللك
فهد الوطنية – ص .135
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واملنطقة الشر ية ،ومنطقة احلدود الشمالية ،ومنطقة عسري ،ومنطقة الباحة ،ومنطقة اجلو  ،ومنطقة
حا ل.،ومنطقة بوك ،ومنطقة القيي .ومنطقة جازان ومنطقة جنران .11
أهم المدن
يبلغ عدد مدن اململكة العربية السعودية الر يسية حوايل 14مدينة قريبا .12
وهي على النحوالتايل
 -1مكة المكرمة  -املدينة املقد ة و بلة املسلمني ،وهي عاصمة منطقة مكة املكرمة ويوجد هبا الكعبة املشرفة،
واملسجد احلرام ،بلة املسلمني ،مقام إبراهي عليه الس م ،املشاعر املقد ة (مىن ،عرفال ،املزدلفة) جامعة أم
القرى ،ومقر منظمة املؤمتر اق مي وعدد كاهنا يقدر وايل  5.797.184نسمة.
 -2المدينة المنورة – هي عاصمة منطقة املدينة وهي مدينة الر ول صلى اهلل علية و ل واحلاضنة ملسجده
صلى اهلل علية و ل واملوجود فيها ربه وحتتضن هذه املدينة املقد ة معظ املساجد اق مية األكثر شهرة
كامسجد باء ،ومسجد القبلتني ،و قع املدينة يف شبه هرب اململكة وعدد كاهنا يقدر وايل .1.512.724
 -3الرياض  -عاصمة اململكة ومقر احلكومة و قع مدينة الرياض يف و ط شبه اجلزيرة العربية قريباً ،وهي مقر
إمارة منطقة الرياض ،هبا مجيع الوزارال والسفارال األجنبية يقدر عدد كاهنا وايل  5.458.273نسمة.
 -4مدينة جدة  -ثاين أكرب املدينة السعودية مساحتا .و عترب العاصمة اال تيادية للمملكة كما عترب بوابة
احلرمني الشريف و قع مدينة جدة على السهل الساحلي الشر ي للبحر األلر ،وهبا ميناء جدة اق مي وهوميناء
للجهة الغربية من اململكة ،ومدخ ً إىل األراضي املقد ة ،ونقطة مرور للحركة التجارية ،األمر الذي جعلها يف
الو ت احلاضر أه مركز ل

ترياد والتوزيع يف اململكة و وجد هبا القنيليال األجنبية،ويقدر عدد كاهنا وايل

 3.456.259نسمة.

 11د.ألد بن عبد اهلل ابن باز( .النظام السيا ي والد توري للمملكة العربية السعودية) .الطبعة الثانية .،دار الشبل،الرياض 1419ها ص .77
 12انظر عبد الرلن صاد ،الشريف( ,جغرافية اململكة العربية السعودية ) اجلزء األول ,دار املريخ2007,م,الرياض,من صفحة 96اىل .107
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-5الدمام  -قع مدينة الدمام يف اجلهة الشر ية من اململكة  ،وهي عاصمة املنطقة الشر ية .شتهر املنطقة
قول البرتول ،وهبا مقر شركة أرامكوالسعودية ،وفيها مدينة اجلبيل اليناعية ،وميناء امللك عبدالعزيز البحري،
املؤ سة العامة لل طوط احلديدية ،مطار امللك فهد الدويل .و عترب الدمام ميناء الب د الشر ي املطل على
اخلليج العريب .واكرب مركز إدارة حقول النفط ( واء البحرية يف مياه اخلليج أوالربية يف صحارى الربع اخلايل
والدهناء) ويقدر عدد كاهنا وايل  3.360.031نسمة.
 -6أبها وهي عاصمة منطقة عسري ،و ض أه ميايف اململكة ،و عد من مناطق اجلذب السياحي ،شهدل
طوراًكبرياً يف هذا اجملال ،وهبا مطار أهبا املتيل مع با ي مطارال اململكة ،متنزه عسري الوطين ،السودة ،دلغان،
القرعاء ،اهلضبة ،السحاب ،ووادي احملالة ويقدر عدد كاهنا وايل  1.687.939نسمة.
 -7سكاكا قع مدينة كاكا يف الطر الشمايل للنفود الكبري ،وهي عاصمة منطقة اجلو  ،وهي مدينة زراعية
عد من أهىن مناطق اململكة باآلثار التارحية ،متثل عهوداً ارحية خمتلفة مثل حين زعبل ،ل الساعي ،أعمدة
الرجاجيل ،لعة الطوير ،لعة مارد ،ويقدر عدد كاهنا وايل  361.738نسمة.
 -8عرعر قع مدينة عرعر يف منطقة احلدود الشمالية ،وهي عاصمة منطقة احلدود الشمالية ،وهي مدينة ذال
أمهية جغرافية كوهنا ملتقى طر ،مهمة ا العرا ،ا اجلو ا املدينة املنورة ا القريال ا حفر الباطن ا مير هبا خط
أنابيب التاب ين (وهوخط ميتد من مدينة أبقيق يف السعودية إىل مدينة صيدا بلبنان وهومتو ف األن ) ،ويقدر
عدد كان منطقة احلدود الشمالية

وايل  279.971نسمة.

 -9بريدة قع مدينة بريدة يف و ط شبه اجلزيرة العربية ،على احلافة اليسرى جملرى وادي الرملة ،وهي عاصمة
منطقة القيي و شتهر بالزراعة خاصتا الن يل ،ويقدر عدد كاهنا وايل 1.015.972نسمة.
-10حائل قع مدينة حا ل هرب وادي األدير  ،ويعر با

وادي حا ل ،وهي عاصمة منطقة حا ل .عد

منطقة حا ل من مناطق اجلذب احلضارية و شتهر بعدد من اآلثار القدمية كالق

والقيور القدمية مثل ياطب،

جانني ،فيد ،جبل حبشي ،الثعيليب ،وهبا ر وم وكتابال مثودية ومقابر يف ضايف ،ويقدر عدد كاهنا وايل
 526.882نسمة.
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 -11الباحة قع مدينة الباحة يف اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة ،وهي عاصمة منطقة الباحة .وهي منطقة
جذب ياحي ذال طبيعة هاد ة ،وجبال شاهقة ،وهابال كثيفة ،وجومعتدل ،توافر هبا جمموعة من املزروعال
خليوبة أرضها ،ويقدر عدد كاهنا وايل  377.900نسمة.
-12نجران قع مدينة جنران يف اجلنوب الغريب للمملكة ،وهي عاصمة منطقة جنران .شتهر بالزراعة ،وهبا د
وادي جنران ،الذي يعد من أكرب السدود املقامة يف اململكة بطا ة ختزينية  85مليون مرت مكعب ،يكثر فيها
الن يل ،وأشهر آثارها ،املنطقة األخدودية ال ورد ذكرها يف القرآن الكرمي ويقدر عدد كاهنا وايل
 420.345نسمة.
-13جازان قع مدينة جازان يف جنوب اململكة ،وهي عاصمة منطقة جازان ،وهي هنية باقنتاج الزراعي ،كما
ض معامل ارحية دمية مثل مدينة عثر و لعة أبوعريش .وهبا ميناء جازان ،على احل البحر األلر ،ثالث
موانئ اململكة من حيث السعة ،والبوابة الر يسة لواردال اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة ويقدر عدد كاهنا
وايل  1.187.587نسمة.
-14تبوك قع منطقة بوك يف اجلزء الشمايل الغريب للمملكة ،و شكل امتداديني األول على البحر األلر،
والثاين بإجتاه الشر ،حنومنطقة حا ل .وعدد كان منطقة بوك يقدر وايل  691.716نسمة .
المطلب الخامس :العملة واللغة والعطل الرسمية في المملكة:
العملة
العملة الرمسية يف اململكة هي الريال السعودي وينقس إىل  100هللة ،والعملة الور ية املتداولة من الفئال (500
ا  200ا  100ا 20- 50ا  10ا  ) 1- 5لاير ،بينما العملة املعدنية هي من فئة اهلل ل ،وهي (50 - 100
ا  25ا  10ا  )5و عر التحويل (الير )  3.75لاير عودي للدوالر األمريكي وهوثابت
( 1دوالر =  3.75لاير ،ث ثة رياالل ومخسة و بعون هلله ).
اللغة :اللغة الرمسية للمملكة هي اللغة العربية ،حيث يت ا ت دامها يف مجيع املرا ل مع اجلهال احلكومية
و د نيت املادة األوىل من النظام األ ا ي للحك على (اململكة العربية السعودية ،دولة إ مية ،ذال يادة
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امة ،دينها اق م ،ود تورها كتاب اهلل عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل  .ولغتها هي اللغة العربية،
وعاصمتها مدينة الرياض).13
العطالت العط ل يف اململكة هي:عطلت عيد الفطر وعيد األضحى املبارك (احلج) واليوم الوطين الذي يوافق
 23بتمرب ( 1امليزان) نويا .
أما قجازة األ بوعية للمملكة فهي يومي اجلمعة والسبت .14
المطلب السادس :التنمية في المملكة
ليل من الدول ال متكنت من الوصول يف هضون فرتة يرية إىل ما وصلت إليه اململكة العربية السعودية فقبل
ما ة عام كان ينظر إىل شبه اجلزيرة العربية صحراء معزولة .وخ ل العقود الث ثة أواألربعة األخرية حدثة عملية
حتويل كربى للمملكة من دولة عتمد على الزراعة واملواشي ك اس اال تياد ،إىل دولة على مستوى عال من
التطور والتمدن ذال بنية حتتية حديثة ،وخاصة بعد اكتشا النفط يف الث ثينال من القرن املاضي ،ومنذ ذلك
اليوم انتهجت اململكة ملسار ا رتا يجيال التنمية لتطوير واالزدهار ،وما شهده اململكة من طور ومناء يعرب
بوضوح عن عظمة النهضة احلضارية ال
واجملاالل ،ف طط التنم ية ر

عيشها يف هذه الفرتة املتميزة من ارحها احلديث يف كافة امليادين

وفق درا ال علمية د يقة لبناء وطن يسوده الرخاء ويظله األمان هوبناء

اقنسان ورعايته والعناية به ليؤدي دوره احلضاري امل مول من خ ل امت كه أدوال وو ا ل النمووالتطور قعمار
هذا الكون الذي ا ت لفه اهلل فيه.
المبحث الثاني :التعريف بنظام الحكم في المملكة ونظام مجلس الوزراء.
المطلب األول :التعريف بنظام الحكم في المملكة العربية السعودية.
نظام احلك باململكة العربية السعودية هوالنظام امللكي ،ويكون احلك ألبناء امللك املؤ س (عبد العزيز بن عبد
الرلن آل عود ،وأبناء األبناء ،وامللك احلايل هوخادم احلرمني الشريفني امللك /عبد اهلل بن عبد العزيز آل عود،
وهوالذي يرأس احلكومة ،فض ً عن كونه ر يس جملس الوزراء ،ويشغل منيب ويل العهد ونا ب ر يس جملس

 13دكتور  /ناصر بن حممد البقمي (حقو ،اقنسان يف اق م – و طبيقاهتا يف األنظمة السعودية ) مرجع ابق – ص .135
 14انظر ميلحة اقحياءال العامة واملعلومال /http://www.cdsi.gov.sa
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الوزراء ووزير الدفا  ،صاحب السموامللكي األمري ،ليمان بن عبد العزيز آل عود،ويشغل صاحب السموامللكي
األمري مقرن بن عبد العزيز منيب النا ب الثاين ويل ويل العهد .15
و د نص نظام احلك باململكة يف املادة اخلامسة على
 -1نظام احلك يف اململكة العربية السعودية ملكي.
 -2يكون احلك يف أبناء امللك املؤ س عبد العزيز بن عبد الرلن الفييل آل عود وأبناء األبناء ،ويُبايع
األصلح منه للحك على كتاب اهلل عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل .
 -3ت الدعوة ملبايعة امللك واختيار ويل العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة .16
كما جند نص املادة السابعة من نفس نظام احلك

نص على اآليت (يستمد احلك باململكة العربية السعودية

لطته من كتاب اهلل و نة ر وله ،ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة) ،كما قرأ املادة الثامنة
منه (يقوم احلك باململكة العربية السعودية على أ اس العدل ،والشورى واملساواة وفق أحكام الشريعة
م
اه ْ يُ منف ُقو َن }.17
اق مية) ،ال عاىل { َوأََ ُامواْ َّ
ور ٰى باَْيانَا ُه ْ َوممَّا َرَزْانَ ُ
ٱلي َةَ َوأ َْم ُرُه ْ ُش َ
ان احلك امللكي باململكة العربية السعودية ،حتلف عن النظام امللكي املعرو يف كتابال الفقهاء وعلماء الد تور
يف نوعية األركان ال يقوم عليها .فالقواعد احلاكمة للملكية التقليدية تمثل يف بعا األعرا امللكية ،أما امللكية
املطبقة باململكة العربية السعودية حمكومة بد تور هوكتاب اهلل و نة نبيه الكرمي .حيث جاء يف النظام األ ا ي
للحك املادة األوىل
(اململكة العربية السعودية ،دولة إ

مية ،ذال يادة امة ،دينها اق م ،ود تورها كتاب اهلل عاىل و نة

ر وله صلى اهلل عليه و ل  .ولغتها هي اللغة العربية ،وعاصمتها مدينة الرياض.).

18

المطلب الثاني :نظام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
لقد أنشئ جملس الوزراء يف عام 1952ويعمل األن مبوجب األنظمة ال صدرل يف عام 1993ويتكون
اجمللس،الذي يعقد أ بوعيا ،من خادم احلرمني وصاحب السموامللكي (ويل العهد) نا ب ر يس جملس الوزراء

 -15د األمري فييل بن مشعل آل عود (التطوير السيا ي يف اململكة العربية السعودية ) مطابع احلميضي  ،1423الرياض،ص.95
 16نظام احلك باململكة املادة اخلامسة.
 17ورة الشورى – اآلية ر 38
 -18نظام احلك باململكة –املادة األوىل.
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والنا ب الثاين والوزراء حسب وزاراهت ،إضافة إيل عدد من وزراء الدولة ،واألمني العام للهيئة العليا للسياحة.ويت
عيني مجيع الوزراء مبر وم ملكي ملدة اربع نوال ،وميكن متديدها لفرتة أوفرتال أخرى مماثله،وجملس الوزراء
هواملسؤول عن إدارة شؤن الب د ،من خ ل وضع كافة السيا ال الداخلية واخلارجية واملالية واال تيادية،
والتعليمية والدفاعية واألشرا علي نفيذها ،فض عن رعاية الشؤن العامة للدولة .و د صدر نظام جملس الوزراء
ب مر ملكي ر

أ/13/بتاريخ 1414/3/3ها ونشر جبريدة أم القري العدد  3468يف

1414/3/10ها.وحددل املادة الثالثة منه شروط خدمة عضوجملس الوزراء و تمثل يف اآليت
 -1أن يكون عودي اجلنسية باألصل واملنش .
 -2أن يكون من املشهود هل بالي ح والكفاية.
 -3أن ال يكون حمكوما عليه جبرمية خملة بالشر واألمانة.
إن املادة الساد ة واخلمسون من نظام احلك باململكة العربية السعودية نيت على ( امللك هور يس جملس
الوزراء ويعاونه يف أداء مهامه أعضاء جملس الوزراء وذلك وفقا ألحكام هذا النظام ) ويبني نظام جملس الوزراء
ص حيال اجمللس فيما يتعلق بالشئون الداخلية واخلارجية و نظي األجهزة احلكومية والتنسيق بينها ،كما يبني
الشروط ال زم وافرها يف الوزراء وص حياهت وأ لوب مسا لته وكافة شئوهن ويعدل نظام جملس الوزراء
واختياصا ه وفقا هلذا النظام).19
ومبوجب هذا النظام يكون للملك حق عيني الوزراء ونواب ر يس جملس الوزراء ،ويكونون مسئولون أما امللك عن
طبيق الشريعة واألنظمة وذلك على حسب نص الفقرة ( )1من املادة السابعة واخلمسون (يُعني امللك نواب

ر يس جملس الوزراء والوزراء األعضاء مبجلس الوزراء ،ويعفيه ب مر ملكي).

ويعمل اجمللسان (جملس الوزراء وجملس الشورى ) ملعاونة امللك لتسيري شؤن الدولة و نظي األجهزة احلكومية
والتنسيق يف ما بينها ،و د بني النظام الشروط ال زم وافرها يف الوزراء وحسن أدا ه وأ لوب مساءلته وكافة
شئوهن .
واجمللس هو املسئول عن درا ة ميزانية الدولة وييول عليها في ً في ً و يدر مبوجب مر وم ملكي – وفق
نص املادة الساد ة والعشرون من نظام جملس الوزراء املذكور أع ه.

20

 19د األمري فييل بن مشعل آل عود (التطوير السيا ي يف اململكة العربية السعودية ) مطابع احلميضي  ،1423الرياض،ص 105
 -20د .إمساعيل الغزال (الد ا ري واملؤ سال السيا ية ) مؤ سة عز الدين للطباعة والنشر ،1996 ,لبنان – ص .268
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وختتلف لطال امللك باململكة العربية السعودية عن السلطال امللكية التقليدية على أهنا لطال مقيدة وليست
مطلقة كما يف النظ امللكية التقليدية ،إمنا يكون احلاك واحملكومني ومسئويل الدولة مجيعا خاضعني لقواعد
الشريعة اق مية السمحة ،وال ال يستطيع أياً كان أن حالفها خاصة يف وجود علماء الشر باململكة ،وجملس
مستشارين امللك

21

الخاتمة
ل قد حاول هذا البحث وباختيار شديد إعطاء حملة موجزة عن اململكة العربية السعودية ملن ال يعرفها .فهي
مهبط الوحي ،ومنبع احلضارال اق مية ال

امت على أرضها ول

طبق الشريعة اق مية وهي هتت

باقنسان وحقو ه واء كان مسلما أوهري مسل حيث إن طبيق الشريعة اق
وهوالعاص لألمة اق

مية ييلح لكل زمان ومكان

مية من الرتدي فيما و عت فيه اجملتمعال الغربية من دهور أخ ي ،وشيو للفاحشة

والفساد ،وانتشار للجرمية ،و فكك لأل رة حيث كانت اململكة العربية السعودية بل وحيدها على يد امللك
عبدالعزيز عباره عن با ل متناحرة وبعد التوحيد أصبحت من أفضل الدول ومن أ وها ا تياديا وإنتاجا للنفط.

 21عبد املنع الغ مي( ،امللك الراشد ) الرياض دار اللواء ،الطبعة الثانية1400 ،ها) ،ص.32
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ABSTRACT
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The Quranic call for tolerance is based on a set of moral values and human
virtues, and Quranic verses mentioned three different types of tolerance:
religious, political and social. The achievement of religious tolerance depends
on dialogue, Ihsan and forgiveness, and it is the responsibility of the state, its
institutions and individuals to implement it. The political tolerance is guaranteed
and achieved by democracy and constitutional government through the process
of justice, equality and Shurah. The social tolerance – which is the most
important and complicated tolerance in our Muslim societies - could be
achieved by establishment of a solid platform for a range of a collective and
individual moral virtues, that could implemented through the individual daily
dealings and transactions, cultural associations, economical groups and
educational activities. The backbone of the social tolerance in the holy Quran
is His almighty word: “O Mankind! We have created you from a male and a
female, and made you into nations and tribes, that you may know one another.
Verily, the most
honorable of you with Allah is that who has Taqwah. Verily, Allah is AllKnowing, All-Aware”. The message of this verse is for all human being
Regardless of religious background or sectarianism, and it is a call for social
reconciliation and cultural integration. The achievement of social tolerance is
bound to democratic system that guarantee freedom and equality.

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches

62

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015

الملخص
إن دعوة القرآن إىل التسامح مؤسسة على جمموعة من القيم األخالقية والفضائل اإلنسانية ،واآليات القرآنية
حتدثت عن ثالثة أنواع من التسامح :الديين والسياسي واالجتماعي ،فأما الديين فكان عن طريق دعوات احلوار
واإلحسان والصفح والعىبء األكرب لتحقيق هذا التسامح يقع على عاتق الدولة والباقي على مؤسسات الدولة
اخلاصة واألفراد ،وأما السياسي فكان من خالل إرساء مفاهيم العدل واملساواة والشورى ويكفلها الدستور واحلكم
الدميقراطي ،وأما االجتماعي فكان بتأسيس أرضية صلبة جملموعة من الفضائل األخالقية فردية ومجاعية ،وحيقق
هذا النوع األفراد يف صورة تعامالت فردية أو يف صورة مجعيات ثقافية واقتصادية وفنية وتربوية ،والتسامح
االجتماعي هو األكثر تعقيداً وأمهية يف عصرنا ويف جمتمعاتنا .واألساس القرآين األعظم يف التسامح هو قوله
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِِ أَتْ َقا ُك ْم
تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ
يم َخبِريٌ﴾[احلجرات ،]13 :فاخلطاب عاملي للبشر قاطبة على اختالف مللهم وحنلهم ،والدعوة
إ َّن اللََِّ َعل ٌ
التعارفية اليت ينادي إليها دعوة للتصاحل االجتماعي والتثاقف العلمي والتكامل املعريف .وحتقيق التسامح االجتماعي
مرهون بنظام دميقراطي يكفل احلريات واملساواة ،وال بد من دعم بعض اخلطوات احلضارية لتحقيق اإلخاء
والتسامح ،واألهم من هذا وذاك اإلسهام يف تأسيس ودعم مجعيات ومنظمات اجتماعية وثقافية وفنية واقتصادية
نشطة تبث روح التسامح وتلغي الفوارق بفعالياهتا وعملها الصايف من العصبية واجلهل بأبنية ثقافة األقليات،
وإلغاء لغة (اإلسكات) املتبعة يف أدبيات التواصل والتآخي.
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المبحث األول
التسامح وتجلياته في ظالل القرآن
مسح ك َكرم مساحا ومساحة ومسوحا ومسوحة ومسحا ِ
ومساحاً ِ
كك ٍ
ومسحاءُ ك ُكَرماءَ:
َُ َ ُ َ َ ً َ َ ً ُُ ً ُ َ ً َْ ً
جاد وَك ُرَم كأ ْ
َمسَ َح فهو مسَْ ٌحُ .
تابَ :
ِ
السمحةُ :للو ِ
ِ
اح َد ِة و
ماح .ونِ ْس َوةٌ ِمس
ومسام
يح.
يح :كأَنَُِّ مجَْ ُع ِم ْس ٍ
كأَنَُِّ مجَْ ُع َِمس ٍ
اح ليس غريُ و َّ
القوس املواتِيَةُ وامللَّةُ
ْ
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
ساحمَ ِةَّ .
وإن فيِ مل ْس َمح ًا
ب وامل
الس ْر َعةُ واهلََر
َّس
يق .والت
اليت ما فيها ِض
قيف ُّ
الرْم ِح و ُّ
السْي ُر َّ
ميحَّ :
ساهلَةُ كامل َ
الس ْه ُل وتَثْ
ُ
ٌ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ِ
ص ٍ
ود
َّسعاً.
ساهلوا .و ْ
َ
ت َ
عاب .وعُ ٌ
ت نَ ْف ُسُِ والدَّابَّةُ :النَ ْ
ت قَرونَتَُِ :ذلَّ ْ
أمسَ َح ْ
است ْ
وتساحموا :تَ َ
بعد ْ
َ
كم ْس َك ٍن أي ُمت َ

مسَْ ٌح :ال عُ ْق َدة فيِ.

1

وملا مل ترد كلمة التسامح بلفظها يف القرآن الكرمي ال نطيل الكالم حول اجلذر اللغوي ،ونكتفي بإيراد بعض
2
ِ
ت ِِبَنِ ِيفيَّ ٍة
األحاديث اليت حتدثت عن مفهوم التسامح بلفظه :أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة  ،إِ يِّن أ ُْرس ْل ُ
مسَْ َح ٍة .3واحلديث املشهور :رحم اهلل رجال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى .4وميكننا التمييز بني ثالثة أنواع
من التسامح يتحدث القرآن الكرمي عنها بوضوح ودقة نركز عليها دون غريها مما قد يقع عليه بعض الباحثني

5

ألمهيتها يف تسوية النزاعات العرقية والطائفية يف اجملتمعات متعددة األعراق والثقافات:

 1الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب :القاموس احمليط ،حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،6ه 1998/م) باب احلاء ،فصل
السني ،ص .225
 2البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا (بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،د .ط1407 ،ه 1987/م) ج،1
ص .22
 3بن حنبل ،اإلمام أمحد :املسند ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وآخرين (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2ه 1999/م) ج ،43ص  .115قال الشيخ
شعيب :حديث حسن.
 4البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح املختصر ،ج ،2ص .730
 5أسرف بعض الباحثني يف تفريع أنواع التسامح غري عابئني بالتداخل بني أنواعها ومشول بعضها آلخر أو توزع نوع منها يف طيات أنواع أخرى ،انظر على
سبيل املثال رسالة ماجستري بكلية الرتبية سنة  2009م بعنوان :دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،للباحث :حممد
حسن حممد املزين ،حيث أضاف إىل األنواع الثالثة املذكورة نوعني مها :التسامح الفكري والثقايف والتسامح العلمي :ص  .225 ،204والنقد موجِ ملثل هذا
التفريع يف أن التسامح الفكري قد يدخل يف الديين أو السياسي أو االجتماعي والثقايف وثيق الصلة بالتسامح االجتماعي ،والتسامح العلمي ال خيتلف عنهما
كثرياً يف هذا األمر!
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أوالً :التسامح الديني
من ينظر يف املؤلفات اإلسالمية حول التسامح الديين وحقوق املواطنة جيد أهنا تتحدث عن التسامح الديين الذي
متارسه الدولة مع امللل والنحل املختلفة خاصة اليهود والنصارى ،وهي بصورة عامة انعكاس لواقع ٍ
مرتد من
العالقات بني هذه األطراف كوضع طبيعي حلالة التخلف السياسي واالقتصادي والرتبوي والتعليمي كما تعكس
يف الوقت نفسه مسعى محيداً إلظهار حسن النوايا ورمبا تنطوي على وعود سياسية ،ويرى الدكتور شوقي أبو
خليل أن مفاهيم الصفح واإلحسان وما يقابلهما من هني عن التعنت والتعصب والتطرف والغلو كلها تعطي
صورة متكاملة للتسامح يف القرآن الكرمي 6وإن مل ترد مفردة التسامح يف آياته الكرمية ،ومثال ذلك قوله تعاىل:
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
احلَ ُّق
ني َهلُ ُم ْ
َّارا َح َس ًدا م ْن عْند أَنْ ُفس ِه ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
﴿وَّد َكثريٌ م ْن أ َْه ِل الْكتَاب لَ ْو يَ ُرُّدونَ ُك ْم م ْن بَ ْعد إميَان ُك ْم ُكف ً
َ
ٍ ِ
ِ ِِ
ِ
﴿وَال ُُتَ ِادلُوا
فَ ْ
اع ُفوا َو ْ
اص َف ُحوا َح ََّّت يَأِْتَ اللَُِّ بأ َْم ِره إ َّن اللَّ َِ َعلَى ُك يل َش ْيء قَد ٌير﴾ [البقرة ،]109 :وقولِ تعاىلَ :
َِّ َّ ِ
ِ
أ َْهل الْ ِكتَ ِ
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُه ْم َوقُولُوا َآمنَّا بِالَّ ِذي أُنْ ِزَل إِلَْي نَا َوأُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم َوإِ َهلُنَا َوإِ َهلُ ُك ْم
اب إَِّال بِالَِّيت ه َي أ ْ
َح َس ُن إال الذ َ
َ
وِ
اح ٌد َوََْن ُن لَُِ ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [العنكبوت.]46 :
َ
وفضالً عن هذا السرد التقليدي آليات التسامح ،ينظر الشيخ الغزايل إىل التسامح الديين من منظور آخر فيناقش
اآليات اليت يوحي ظاهرها بالتعصب الديين ،وهي اآليات اليت ما يبرتها املتصيدون عادة عن سياقاهتا للطعن يف
ِ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
تسامح اإلسالم مع األديان األخرى ،مثل قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّص َارى أ َْوليَاءَ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ني﴾ [املائدة ،]51 :فريى الغزايل
بَ ْع ُ
ض َوَم ْن يَتَ َوَّهلُ ْم مْن ُك ْم فَِإنَُِّ مْن ُه ْم إِ َّن اللََِّ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ

أهنا مبتورة عن سياقها وهي تتحدث عن فرقة من أهل الكتاب تآمرت مع املنافقني ،وليست اآلية بصدد إقرار
7
ِ َّ ِ
َّ ِ
ين َّاَّتَ ُذوا ِدينَ ُك ْم ُه ُزًوا َولَعِبًا
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الذ َ
حكم عام على أهل الكتاب  .ومثل قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِمن الَّ ِذين أُوتوا الْ ِكتاب ِمن قَبلِ ُكم والْ ُكف ِ
ِِ
ني﴾ [املائدة ،]58 :واليت يراها الشيخ
َّار أ َْوليَاءَ َواتَّ ُقوا اللَّ َِ إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َ َ ُ َ َ ْ ْ َْ َ
بديهية ال حتتاج إىل تفكري وتأمل وال تدل ِبال على تعصب اإلسالم ضد أهل الكتاب "فهل هناك ضري على

دين ما إذا منع أتباعِ من مصادقة الذين يتهكمون بتعاليمِ ،ويسخرون من شعائره"؟!

8

 6أبو خليل ،شوقي :التسامح يف اإلسالم ،املبدأ والتطبيق (بريوت :دار الفكر املعاصر ،ط1414 ،1ه 1993/م) ص .42
 7الغزايل ،حممد :التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم (القاهرة :دار هنضة مصر ،ط2005 ،6م) ص .37
 8الغزايل ،حممد :التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم ،ص .38
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وهذه مسألة تستحق االهتمام ففي اجملتمعات الغربية وأمريكا تنمو الصداقات بني أتباع الديانات املتخاصمة على
الرغم من إدراك اجلميع حلجم سخرية اآلخر وهتكمِ من دينِ ،ومنو تلك الصداقات يشكل لغزاً ألتباع الديانات
نفسها يف اجملتمعات الشرقية اليت ال تعلو فيها سلطة القانون وحتكمها الصدامات السياسية بدل التسامح
السياسي ،وبدهي أن حتقق هذا التسامح مرهون بسيادة القانون ونظام دميقراطي عادل ،وتغطي االحتياجات
اليومية وحجم املسؤوليات وضغوطات العمل على فتح األبواب مشرعة أمام جدل ديين ال هناية لِ وال يقود إال
إىل صدام سياسي ،فينشغل كل مواطن بنفسِ واحتياجاتِ وال تظهر عالئم التهكم الديين إال يف مناسبات عابرة
ال تلبث أن َّتتفي.
واستلهم الشيخ السباعي من آيات القرآن الكرمي ضوابط للتعامل بني امللل والنحل لتحقيق التواد والسلم بينهم،
منها :األديان السماوية كلها تستقي من معني واحد ،واألنبياء إخوة ال تفاضل بينهم من حيث الرسالة ،وعلى
املسلمني أن يؤمنوا هبم مجيعاً ،وأن العقيدة ال ميكن اإلكراه عليها ،بل البد فيها من اإلقناع والرضا .وأماكن
العبادة للديانات اإلهلية حمرتمة جيب الدفاع عنها ومحايتها كحماية مساجد املسلمني .وال ينبغي أن يؤدي اختالف
الناس يف أدياهنم إىل أن يقتل بعضهم بعضاً ،أو يتعدى بعضهم على بعض ،بل جيب أن يتعاونوا على فعل اخلري
ومكافحة الشر ،أما الفصل بينهم فيما خيتلفون فيِ فللِ وحده هو الذي حيكم بينهم يوم القيامة .وأن التفاضل
بني الناس يف احلياة وعند اهلل مبقدار ما يقدم أحدهم لنفسِ وللناس من خري وبر .وأن االختالف يف األديان ال
حيول دون الرب والصلة والضيافة ،وإن اختلف الناس يف أدياهنم فلهم أن جيادل بعضهم بعضاً فيها باحلسىن.

9

ثانياً :التسامح السياسي
وهو التسامح الذي متارسِ الدولة مع رعاياها من األقليات العرقية اليت يسود التوتر عالقاهتا ببعض على الرغم من
أهنا تنتمي إىل دين واحد ومذهب واحد إال أهنا تتحدث بلغات خمتلفة وحتمل ثقافات وعادات خمتلفة ،واحلل
الذي تقدمِ الدولة يتحقق يف ظل نظام دميقراطي تعددي ،وفرص عمل وتعليم متكافئة ،وضمانات اجتماعية
وصحية للمواطنني دون متييز .والذين كتبوا يف التسامح الديين خلطوا التسامح السياسي بالتسامح الديين ،وتطرقوا

 9السباعي ،مصطفى :من روائع حضارتنا (بريوت :دار الوراق للنشر والتوزيع ،ط1420 ،1ه 1999/م) ص .132-130
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إىل مسألة األقليات ِبذر و(حشمة) ال تليق باملقام واملقال ،ورمبا وجدوا يف طرق هذا الباب مدخالً إىل جحيم
الفرقة ونار العصبيات املتقدة أصالً متناسني أن القضاء على املشكلة يكمن يف طرحها بصراحة ووضوح ال بالتكتم
عليها ،ورمبا خيفون هبذا التكتم فرعنة طائفة أو عرق معني وهيمنتِ على مفاتيح القيادة واالقتصاد يف البلد فيدركون
متام اإلدراك أن احلديث عن حقوق األقليات سيميط اللثام عن فساد كبري تعيش يف جببوحة ظلِ فئة أصحاب
املفاتيح القارونية تلك.
ولنا أن نتعلم شيئاً من واجب الدولة جتاه رعاياها من رسالة جون لوك يف التسامح اليت كتبها قبل قرون ،ويف ظل
القتال الدموي املرير بني الكاثوليك والربوتستانت ،حيث قال يف طياهتا" :ويبدو يل أن الدولة جمتمع من البشر
يتشكل هبدف توفري اخلريات املدنية واحلفاظ عليها ،وتنميتها .وأنا أعين باخلريات املدنية احلياة ،واحلرية ،والصحة،
وراحة اجلسم ،باإلضافة إىل امتالك األشياء مثل املال ،واألرض ،والبيوت ،واألثاث ،وما شابه ذلك" .10وأسوأ
ما ميكن أن َّتلفِ السياسات الدكتاتورية قاطبة هو حتطيم الروح الوطنية اليت عمل نظرياً على توكيدها وجعلها
أيقونة يف صدور املواطنني ،فسياسة فرق تسد اليت مارستها الديكتاتوريات طويالً وخدمت النظام خدمة عظيمة
آتت مثارها العلقمية يف بث الكراهية بني األعراق والطوائف والنحل الدينية ،واليوم تئن شرائح اجملتمع كافة من
ويالت هذا العمل الشيطاِّن.
واآليات الدالة على هذا النوع من التسامح وفرية ،فكل آية تأمر بالعدالة والشورى واإلنصاف والوقوف على قدم
املساواة أمام القضاء واحملاكم دون النظر يف لون أو عرق أو نسب ...كلها دعامة للتسامح السياسي ،كقولِ
ِ
َّ ِ
ِ
تعاىلِ َّ :
َصابَ ُه ُم
استَ َجابُوا لَِريهبِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَْي نَ ُه ْم َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
ين ْ
ين إِ َذا أ َ
الص َال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
َ
اه ْم يُْنف ُقو َن * َوالذ َ
﴿والذ َ
صرو َن * وجزاء سيئَ ٍة سيئَةٌ ِمثْ لُها فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّ ِِ إِنَِّ َال ُِحي ُّ ِ ِ
ِ
ني﴾ [الشورى:
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ب الظَّالم َ
ُ
َ ََ ُ َ َ
الْبَ ْغ ُي ُه ْم يَْنتَ ُ

 10لوك ،جون ( 1704-1632م) :رسالة يف التسامح ،ترمجة :مىن أبو سنة ،مراجعة وتقدمي :مراد وهبة (مصر :اجمللس األعلى للثقافة ،ط1997 ،1م)
ص  . 23ورسالة لوك على قصرها دعوة فلسفية إىل تبين نظام ال ديين بسمح لكافة الطوائف الدينية العيش يف تسامح مبوجب قوانني صارمة وعادلة ال تدعي
احتكار احلقيقة وال تتدخل يف القناعات الشخصية للمؤمنني .وال ينسى لوك يف حماججتِ الالهوتية املميزة يف التسامح أن يصف األتراك العثمانيني بالكفار!،
ص  ،34لكنِ َّ
أكد أهنم ليسوا هراطقة (مالحدة) أو منشقني بل هم كفرة وحسب وهكذا شأن املسيحي الذي يعتنق اإلسالم فهو كافر ومرتد وليس هرطيقاً،
وهذا يعين أن تساحمه الديين ال زال يشمل الكفرة واملرتدين بعنايته ،ص 66؛ لكنِ َّقرر بشكل واضح" :وأخرياً ال ميكن التسامح على اإلطالق مع الذين
ينكرون وجود اهلل" ،ص .57
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َّ ِ
ِ
ني لِلَّ ِِ ُش َه َداءَ بِالْ ِق ْس ِط َوَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوٍم َعلَى
ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
 ، ،]40-38وقولِ تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا اللَّ َِ إِ َّن اللَّ َِ َخبِ ٌري ِمبَا تَ ْع َملُو َن﴾ [املائدة ، ،]8 :وغريها كثري ال حيصى.
أََّال تَ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ
والشواهد على العمل هبا من السرية النبوية وسرية اخللفاء الراشدين كذلك كثرية تدل على واقعية األحكام الدينية
وإمكانية تطبيق مؤسسات الدولة هلا.
ثالثاً :التسامح االجتماعي
وهو النشاط الذي تقوم بِ املؤسسات اخلاصة العلمية والبحثية واالقتصادية والفنية والثقافية التابعة لألعراق
واألقليات املنتشرة يف اجملتمع من أجل حتقيق مصاحلة وتقارب واندماج بينها بعيداً عن تدخل احلكومة أو بإشراف
استشاري بعيد منها على هذه األنشطة والفعاليات ،وهذه األنشطة نادرة يف اجملتمعات اإلسالمية عموماً إال أهنا
حاضرة يف الغرب وأمريكا بقوة وتعمل وفق آليات عمل منتظمة متجردة من الدعاية والصخب والنفاق االجتماعي
املدمر ،وال خيفى أن هذا النوع من التسامح ال ينشط إال يف جمتمعات تسودها أجواء احلرية والدميقراطية والعدالة.
وعلى الرغم من أن الدكتور أبو خليل ركز يف كتابه السالف على التسامح الديين ال االجتماعي إال أنه ساق أمثلة
اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب
من القرآن تصب يف خط التسامح االجتماعي ،كقوله تعاىل﴿ :إ َّن الل َِ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
ِ
ِ
احلَ َسنَةُ َوَال
﴿وَال تَ ْستَ ِوي ْ
َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾[النحل ،]90 :وقولهَ :
ِ
ِ
ِ
يم﴾[فصلت.]34 :
َّ
َح َس ُن فَِإذَا الَّذي بَْي نَ َ
السيئَةُ ْادفَ ْع بِالَِّيت ه َي أ ْ
ك َوبَْي نَُِ َع َد َاوةٌ َكأَنَُِّ َوِيلٌّ َمح ٌ
فآية سورة النحل من جوامع الكلم واحلكم حَّت أهنا كانت وحدها سبباً يف إميان صحايب جليل هو عثمان بن
مظعون 11فقد استوقفتِ اآلية طويالً وصرعت بقوهتا الفكرية كل ظالل الوثنية واجلهل يف عقلِ ،واستوقفت كذلك
اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز فجعلها الزمة من لوازم خطبة اجلمعة وال زالت إىل يومنا هذا تقرع األمساع
ولكن هل وقعها يف الفكر شبيِ بوقعها املزلزل للصحايب بن مظعون؟ فكلمة العدل يف اآلية تعين اإلنصاف يف
كل شيء ،ومن اإلنصاف اإلقرار بنعمة اهلل وتوحيده! ،12ويلزم من ذلك اإلقرار بثقافة اآلخرين وعدم البغي
 11الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي (بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط1417 ،1ه 1997/م) ج ،2ص .588
 12الطربي ،حممد بن جرير :جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه 2000/م) ج ،17ص
.279
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عليهم والسعي إىل عقد روابط التآلف ونزع فتائل اخلصام والكراهية ،ويتوزع يف هذه اآلية التساحمان السياسي
واالجتماعي كفافاً وانتصافاً ،فتحقيق العدالة والقضاء على الظلم والبغي من وظائف الدولة ومنوط مبؤسساهتا،
كما أن متتني العالقات النسبية والتناهي عن الفحشاء واملنكر من وظائف املؤسسات االجتماعية والثقافية اليت
تديرها األعراق املتعددة.
وآية فصلت تأمر بفضيلة أخالقية تقوي الصالت االجتماعية وتعظم التسامح ،وكما يقول الزخمشري :احلسنة
والسيئة متفاوتتان يف أنفسهما فخذ باحلسنة اليت هي أحسن من أختها إذا اعرتضتك حسنتان فادفع هبا السيئة
اليت ترد عليك من بعض أعدائك...وما يلقى هذه اخلليقة أو السجية اليت هي مقابلة اإلساءة باإلحسان إال أهل
الصرب ،وإال رجل خري وفق حلظ عظيم من اخلري ،وقيل أن هذه اآلية نزلت يف أيب سفيان بن حرب كان عدواً
مؤذياً لرسول اهلل صلى اهلل عليِ وسلم فصار ولياً مصافياً.

13

أما األساس القرآين األعظم يف نظرنا ،وهو األساس الذي غاب عن كتاب الدكتور أيب خليل والغزايل وغريمها يف
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم
التسامح فهو قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِريٌ﴾[احلجرات ،]13 :فاخلطاب عاملي للبشر قاطبة على اختالف مللهم وحنلهم،
عْن َد اللَِّ أَتْ َقا ُك ْم إ َّن اللَّ َِ َعل ٌ
والدعوة التعارفية اليت ينادي إليها دعوة للتصاحل االجتماعي والتثاقف العلمي والتكامل املعريف ،ويف فهم هذه اآلية

خنالف املفسر الكبري الزخمشري الذي ساق تقسيماً كالسيكياً للشعوب ،فقال :الطبقات عند العرب ست:
الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة ،فخزمية شعب ،وكنانة قبيلة ،وقريش عمارة ،وقصي بطن،
وهاشم فخذ ،والعباس فصيلة ،14وسبب املخالفة أن عطف القبائل على الشعوب يقتضي مغايرة نوعية ،وملا
كانت القبائل حسب تقسيم العرب فرعاً من الشعب مل يكن هناك معىن من التفريق بينهما ومها كيان واحد،
فهل يعقل أن يكون اخلطاب :يا أيها الناس إنا جعلناكم خزمية وقريشاً لتعارفوا ،والتعارف بينهما حتصيل حاصل،
وال مفر من التسليم أن هذا اخلطاب هو خطاب عاملي موجه لإلنسانية مجعاء ،فكل األمم بثقافاهتا ومعارفها
وتقاليدها تلتقي لغاية التعارف والتثاقف وتبادل املعارف ال لتتحارب ويلغي بعضها بعضاً.

 13الزخمشري :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ج ،4ص .206-205
 14الزخمشري :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ج ،4ص .378-377
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واآلية اليت تشري إىل أن تنوع األلسنة واأللوان والعادات مسة مجالية للحضارة ،ومدعاة إىل الثراء الثقايف ،ومعلوم
السماو ِ
ِ ِِ
ات
أن التنوع العرقي آية من آيات اهلل يف الكون ملن يتبصر ويعقل كما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :وم ْن آيَاتِ َخ ْل ُق َّ َ َ
ِ
ٍ ِ ِِ
َو ْاأل َْر ِ
ني﴾[الروم.]22 :
اختِ َال ُ
ف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
ض َو ْ
ك َآليَات ل ْل َعالم َ
وقوله تعاىل﴿ :وجزاء سيئَ ٍة سيئَةٌ ِمثْ لُها فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّ ِِ إِنَِّ َال ُِحي ُّ ِ ِ
ني﴾ [الشورى،]40 :
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ب الظَّالم َ
ُ
َ ََ ُ َ َ
إطار كبري للتسامح يف دائرة العالقات اليومية يف العمل والتجارة وصفوف الدراسة والتدريس ،وشبكات العالقات
األسرية والقرابات ،وحماكم األحوال الشخصية ،وقضايا الديات والثارات والنعرات العشائرية ،فهي آية عامة عن
التسامح االجتماعي َّ
وإن جاءت يف سياق العقوبات واملعاملة باملثل ،وهل يتحقق التسامح بني أفراد اجملتمع إال
إذا وجد أناس يتنازلون عن حقوقهم طواعية ابتغاء مرضات اهلل ال طمعاً يف الديات والغرامات؟ واختفاء ظاهرة
التسامح يف العقوبات من اجملتمع مؤشر خطري على تدِّن مستويات التسامح االجتماعي والرهان بدل ذلك على
سلطة القانون ونزاهة القضاء ،ومها سلطتان تكفالن التسامح بكل أنواعِ ولكن العفو واإلصالح املذكوران يف
اآلية خيففان الكثري عن كاهل القضاء ويدعمان سلطة القانون.
ِ
ِ
الس َع ِة أَ ْن يُ ْؤتُوا أ ِ
ين
ض ِل ِمْن ُك ْم َو َّ
ويف هذا السياق يأِت قولِ تعاىلَ ﴿ :وَال يَأْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
ُويل الْ ُق ْرََب َوالْ َم َساك َ
ني َوالْ ُم َهاج ِر َ
ِيف سبِ ِيل اللَّ ِِ ولْي ع ُفوا ولْيص َفحوا أََال ُِحتبُّو َن أَ ْن ي ْغ ِفر اللَِّ لَ ُكم واللَِّ َغ ُف ِ
يم﴾ [النور ،]22 :داعماً هلذا التوجِ
َ َ ُ َْ ُ ٌ
َ َْ َ َ ْ ُ
َ
ور َرح ٌ
األخالقي النبيل ،فأبو بكر رضي اهلل عنِ عندما علم َّ
أن مسطح بن أثاثة وهو ابن خالتِ ومن الذين شهدوا
بدراً شارك يف حديث اإلفك قطع عنِ مساعدة مادية كان يعطيها إياه لدواعي القرابة واهلجرة ،فلما نزلت هذه
اآلية مثنية على العفو واملغفرة ،وواعدة باألجر واملغفرة يف اآلخرة نقض أبو بكر الصديق عقوبتِ وأعاد نفقتِ إىل
سريهتا األوىل على الرغم ِما سببِ حديث اإلفك من كدر عظيم لشخصِ ومكانتِ االجتماعية وهو والد السيدة
عائشة الطاهرة.

15

 15ملزيد من التفاصيل حول مشاركة مسطح بن أثاثة يف حادثة اإلفك وتداعياهتا االجتماعية واألخالقية والقانونية يف اجملتمع اإلسالمي ،انظر :الطربي :جامع
البيان ،ج ،19ص  136وما بعدها.
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بل َّ
إن دعوة التسامح واملغفرة مع األقرباء تتجاوز حدود اإلساءات االجتماعية ومتس قضايا كبرية يف باب
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وه ْم َوإِ ْن
اح َذ ُر ُ
ين َآمنُوا إِ َّن م ْن أ َْزَواج ُك ْم َوأ َْوَالد ُك ْم َع ُد ًّوا لَ ُك ْم فَ ْ
املعتقدات ،ومصداق ذلك قولِ تعاىل﴿ :يَاأَيُّ َها الذ َ
تَع ُفوا وتَص َفحوا وتَ ْغ ِفروا فَِإ َّن اللَِّ َغ ُف ِ
يم﴾ [التغابن ،]14 :ذكر الطربي أهنا نزلت يف عوف بن مالك
َ ٌ
ور َرح ٌ
ْ َ ْ ُ َ ُ
األشجعي الذي كلما أراد الغزو بكى إليِ أهلِ وولده ورققوه فريق ويقيم! أو يف األعراب الذين دخلوا اإلسالم
فحاول أهلهم وأوالدهم منعهم فنزلت فيهم ،وكانوا قد توعدوا أهلهم بالعقوبة إذا رجعوا فأمرهم املوىل الرحيم
باملغفرة" :إن تعفوا أيها املؤمنون عما سلف منهم من ص ّدهم إياكم عن اإلسالم واهلجرة وتصفحوا هلم عن
عقوبتكم إياهم على ذلك ،وتغفروا هلم غري ذلك من الذنوب" 16يغفر اهلل لكم ذنوبكم.
وأما النشأة التارخيية ملفهوم التسامح فريبطها البعض بالثورة الفرنسية وبداية االنتفاضات الكربى يف الغرب ،والتمرد
على السلطة التقليدية يف مسائل الدين والسياسة ،ويعدون رسالة جون لوك أول مؤلف يف التسامح الديين.17
وقد كتب الفيلسوف الفرنسي فولتري ملهم الثورة الفرنسية عن التسامح وهو صاحب املقولة الشهرية" :إين أخالفك
رأيك ،ولكين أدافع حىت املوت عن حقك يف إبدائه" .واحلق أن نشأة هذا املفهوم أقدم بكثري مما أرخوا له،
والتاريخ القدمي يشهد بالظهور القوي لفكرة التسامح الديين يف عهد كوروش الكبري مؤسس األسرة األمخينية
احلاكمة يف إيران وتعامله مع اجلالية اليهودية خري دليل على ذلك ،فقد رفع عنهم ذل العبودية الذي فرضه
دمر مملكتهم وساق عشرات اآلالف منهم عبيداً إىل العراق ،ودعمهم كوروش باملال والسلطة
نبوخذنصر بعد أن ّ

للعودة إىل ديارهم وإعادة بناء اهليكل ،وتفاصيل هذه التجربة القدمية موجودة يف سفر استري 18يف العهد العتيق،

وحيتفل اليهود إىل اليوم بيوم استري كرمز للخالص.

 16الطربي :جامع البيان ،ج ،23ص .425
 17عبد الوهاب ،أشرف :التسامح االجتماعي بني الرتاث والتغري ،تقدمي حسن حنفي وحممد اجلوهري (مصر :دار كتب عربية ،سلسلة كتب الرتاث والتغري
االجتماعي ،الكتاب الثاين عشر ،د .ط ،ت) ص .294
 18يصور سفر استري خطوات اخلالص من الظلم الذي أحلقه هبم (هامان!) وزير كوروش الكبري بتدبري من استري وابن عمها ومربيها مردخاي ،واملعروف من
خالل قصص القرآن أن هامان كان وزيراً لفرعون موسى إال أن التوراة جتعله وزيراً لكبري أكاسرة فارس وهو أمر دعا املستشرقني قدمياً إىل افرتاض أن هذا التغيري
مل يكن سوى خطة من الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملخالفة اليهود وتكوين عهد جديد خاص به! ،وهذا االفرتاض متهافت فالقرآن الكرمي مصدق ملا يف
التوراة إن كان على صورته األصلية قبل عمليات التزوير والتحريف ومهيمن على ما سواه فهو األصل واملرجع والباقي تالعب بالتاريخ والعقائد والشرائع.
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وعُرف اإلمرباطور الفارسي داريوش (دارا) الكبري بتساحمه مع أتباع الديانات وعدله حىت أن مفكراً معروفاً هو أبو

الكالم آزاد مال إىل أن (ذو القرنني) قد يكون كوروش العظيم أو داريوش الكبري التصافه بالعدل والسرية احلسنة

وهي الصفات اليت أثبتها القرآن لذي القرنني إضافة إىل توحيده للخالق وإميانه العميق وفقاً لوجهة نظره؛ كما أن
سرية االسكندر املكدوين تشهد بتسامح ديين واجتماعي بارزين خاصة بعد فتحه لبالد فارس ومصر واهلند فقد
أعطى حرية ألتباع الديانات املختلفة يف مزاولة شعائر دينهم وبناء معابدهم وإن كان حريصاً يف الوقت
نفسه على إشاعة الثقافة والفلسفة اليونانية والدعوة إىل تبنيها؛ وعرف النجاشي بتساحمه إىل الدرجة اليت أغرت
املسلمني يف املرحلة املكية باهلجرة إىل احلبشة طمعاً يف محايته وهرباً من بطش قريش .واحلضارة اإلسالمية من
بعدمها تضيء التاريخ بصفحات من التسامح الديين واالجتماعي قلما نشهد هلا مثيالً يف احلضارات األخرى،
والشواهد على ذلك كثرية من التاريخ اإلسالمي.
وقد ألف أستاذ التاريخ واملفكر اإلسالمي املعروف شوقي أبو خليل كتاباً يف حقيقة التسامح وتطبيقاته ،واختار
جملال التطبيق حقالً بعيداً عن الواقع الذي نعيشه ،وافتتح كتابه حبوار مع مستشرقة فرنسية تكتب أطروحة دكتوراه
حول زعم فيكتور هوغو أن عمر بن اخلطاب هدم أربعة آالف كنيسة...19واهنمك يف سرد دالئل تارخيية على
تسامح اإلسالم ودالئل أخرى على هدم فرنسا للمساجد أو حتويلها إىل كاتدرائيات يف اجلزائر ،وهي دالئل تشري
إىل قراءة عميقة يف التاريخ اإلسالمي إىل درجة أغرقته يف حبور التاريخ املتالطمة.
وكذلك ألف الشيخ حممد الغزايل كتاباً بعنوان :التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم ،وفيه سرد طويل لوقائع
طويلة عن حقيقة التسامح الديين خاصة مع األقباط يف مصر ،وهو يعكس واقع التسامح االجتماعي والسياسي
املنتكس يف مصر ،وحياول رأب الصدع يف العالقات بني النصارى واملسلمني ـ ـ اليت أفسدها النظام السياسي ـ ـ من
خالل دعوة اإلسالم إىل التسامح الديين وكأنه هو املسؤول!

 19انظر :أبو خليل ،شوقي :التسامح يف اإلسالم ،املبدأ والتطبيق ،ص .8
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المبحث الثاني
التسامح االجتماعي والتنازع بين الوازعين الفردي والمؤسسي
أطلق املفكر برنارد وليامز على التسامح لقب "الفضيلة الصعبة" يف كتابه الذي حيمل العنوان نفسه يف إشارة
واضحة إىل أمهية فكرة التسامح وضرورهتا احلتمية وصعوبة تفعيلها يف اجملتمع وحتويلها إىل واقع معاش .والتسامح
تبعاً لذلك من أكثر املفاهيم أمهية يف وقتنا ،ألنه املبدأ األساس الذي تقوم عليه احلياة االجتماعية ،والتسامح
حيكم العالقة بني األفراد واجلماعات وحىت العالقات الدولية .20وذهب بعض الفالسفة إىل أن التسامح نظرياً
وعملياً ما هو إال قناع خيفي حقائق سياسية تتسم بالرعب والفزع.

21

وهؤالء الفالسفة واملفكرون يتحدثون عن التسامح التقليدي واملعين به التسامح الديين على وجه اخلصوص وليس
التسامح السياسي أو التسامح االجتماعي الذي حنن بصدده ،والتسامح كممارسة –على حد قول بعض الباحثني
 ال يزال هشاً إىل درجة بعيدة ،وعلى كل جيل أن يبدأ ُتربتِ مع التسامح متلعثماً ،إال أن وجودها كفكرةيعطي األمل يف وقوفها على قدميها ذات يوم22؛ حىت أن جون لوك الفيلسوف الديين نفسه أعلن بيأس عن
عجز املؤسسة الدينية يف تفعيل التسامح الديين يف ظل حكومة ثيوقراطية (دينية) ،فقال يف معرض حديثه عن
الصراع الكاثوليكي الربوتستانيت" :فكل كنيسة تعتقد أن ما تعتقده هو احلق ،وتعتقد أن ما ينطق به على الضد
من ذلك هو خطأ .ولذلك فإن النزاع بني هاتني الكنيستني يف شأن صدق نظريتهما ونقاء عبادهتما هو نزاع
متكافئ ،وليس يف إمكان أي قاض سواء أكان يف القسطنطينية أو يف أي مكان آخر على وجه املعمورة أن
يصدر حكماً حيسم به هذا النزاع ،وحسمه من شأن القاضي األعلى وحده الذي من اختصاصاته وحده إنزال
العقاب على الضال".23

 20عبد الوهاب ،أشرف :التسامح االجتماعي بني الرتاث والتغري ،ص .13
 21وهؤالء الفالسفة هم :روبرت بول فولف ،وبارجنتون مور ،وهربرت ماركوزا ،انظر املقدمة (العلمانية اجلافة) اليت قدمها :مراد وهبة على ترمجة رسالة جون
لوك يف التسامح :ص .9
 22اخلليل ،مسري :التسامح يف اللغة العربية ،الفصل األول ضمن كتاب :التسامح بني شرق وغرب ،دراسات يف التعايش والقبول باآلخر ،ترمجة :إبراهيم العريس
(بريوت :دار الساقي ،ط1992 ،1م) ص .16
 23لوك ،جون :رسالة يف التسامح ،ص .34
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وهذا التقرير الصارم من فيلسوف والهويت كبري كجون لوك ش ّكل مع دعوات شبيهة يف أوروبا البنية العلمانية
للحكومات الدميقراطية القائمة على فصل الدين عن الدولة ،وهي الدعوة اليت انتصر هلا األزهري املعروف مصطفى
عبد الرازق يف كتابه الذي قوبل باستنكار شديد حينها وعاقبه األزهر بسحب شهادته منه ومل يرجع له اعتباره إال
بعد تسنم أخيه مشيخة األزهر ،إال أن هذه الدعوات اليوم تلقى صدى واستحساناً بني كثري من املثقفني املسلمني
خاصة الذين عرفوا قيمة القانون يف اجملتمعات الغربية واستثمروها استثماراً حسناً يف الدعوة ونشر الدين ،وهذا
التقرير خيفي يف طياته فرضية أن التسامح االجتماعي ال يتحقق إال بتحقق التسامح الديين ويف ظل حكومة
تفصل الدين عن السياسة والتعليم!
يشكل الوازع الفردي لبنة كبرية يف صرح النظام األخالقي اإلسالمي ،ومل تقتصر حدوده على العبادات من صالة
وصوم بل تعتدها إىل املعامالت وااللتزامات املالية املرتتبة يف ذمة املسلم ،وعلى الرغم من أمهية هذا الوازع يف
ضبط كثري من االلتزامات األخالقية وتوعية الضمري املسلم مبسؤولياتِ وحدود حرياتِ الشخصية إال أنِ يف الوقت
نفسِ أعاق بشكل غري مباشر تفعيل كثري من املفاهيم األخالقية يف اجملتمع اليت تستدعي عمالً مؤسسياً منضبطاً
ووترية من العمل ال تعرف اجلمود والرتدد اللذان يكبالن الوازع الفردي ،وقد يبدو هذا للوهلة األوىل ضرباً من
التناقض بني أمهية هذا الوازع وبني ما خيفيِ حتت أجنحتِ الواسعة من ظالل سلبية إال أن بسط املسألة بطريقة
علمية يسهم يف رفع هذه الغشاوة.
وقد أحال األصوليون كثرياً من الواجبات واملسؤوليات املادية واملعنوية إىل الضمري اليقظ للفرد أو ما أمسوه بالوازع
الفردي ،فاملؤمن يزعِ إميانِ عن اقرتاف الذنوب والوقوع يف اخلطايا ،كما أن هذا الوازع يدفعِ إىل االلتزام بالصالة
والصوم ودفع الزكاة كذلك ،ويشكل هذا الوازع ذراعاً للعدالة من خالل عمليات الشهادة واالستجواب يف القضاء
واحملاكم .وباملقابل يشكل السلطان وازعاً قانونياً يعطي لألدلة والبينات أمهية أعلى من القسم الذي يؤديِ صاحب
الشهادة حتت تأثريات الوازع الفردي على سبيل املثال ،ويف الرتاث اإلسالمي مقولة نسبت إىل اخلليفة الراشدي
عثمان بن عفان رضي اهلل عنِ حني صعد املنرب فأرتج عليِ فقاهلا وذهبت مثالً :إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع
بالقرآن .والعقالء يشككون جمتمعني يف مقدرة الوازع الفردي على حتقيق العدل وتثبيت أركان الدولة ،فاملؤمنون
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َّاس ولَو حرص ِ ِ ِ
ني﴾ [يوسف ]103 :والذين
ت مبُْؤمن َ
حسب نصوص القرآن قليلون يف عددهمَ ﴿ :وَما أَ ْكثَ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ َ

يزعهم إمياهنم يشكلون قلة من هذا القليل.

والسؤال الذي يقودنا إىل منعطف حاسم يف التسامح االجتماعي هو :أحتقق سلطةُ القانون وسيادةُ الدستور
ظل األنظمة الدميقراطية أم أن حتقيق ذلك مرهون
َ
التسامح االجتماعي بصورة عفوية بوصفها نتيجة ال ب ّد منها يف ّ
بعمل نشيط ملؤسسات وُتمعات أخرى ليس هلا طبيعة سلطوية وقانونية؟ وتكمن اإلجابة يف املراهنة على الوازع
الفردي أو العمل املؤسسي املمنهج...
التسامح االجتماعي وسلطة الدولة ووازع التقوى
يقرن كثري من املفكرين بني حتقيق التسامح االجتماعي وسيادة القانون والدميقراطية على النمط الغريب حيث ال
تفاوت يف احلصول على فرص العمل وال متايز يف الوقوف أمام سلطة القانون ،وإذا مل يتحقق هذا األمر تتبدد يف
نظرهم وبطريقة أوتوماتيكية كل الدعوات والنظريات األخرى مهما عال شأهنا وأمهيتها ،وهذا النمط من التفكري
يدل على عجز قدر دالالتِ على حماولة الربط بني مؤسسات الدولة املتعددة وتوزيع املهام بينها .وهؤالء حمقون
يف أن القانون يشكل صمام أمان يف وجِ كل الدعوات العنصرية اليت قد تفتت النسيج االجتماعي وتلهب
الكراهية ونربات التعايل بني األعراق املختلفة ،إال أنِ ال يشكل وحده اآللية اليت من خالهلا يتحقق التسامح
االجتماعي ،فالقانون يتيح فسحة واسعة من احلرية والتحرك لتحقيق هذا التسامح إال أنِ سعيِ إىل ذلك مقيد
بسلسلة من اإلجراءات اإلدارية ذات املهام املتعددة ،فاملؤسسات اخلدمية والقضاء ودوائر الشرطة كلها حتقق شيئاً
من جزئيات التسامح على اختالف أنواعِ ،ولكن ال ميكن التوجِ إليها منفصلة ِبال للعمل على حتقيق التسامح
ومتكني حقيقة التسامح االجتماعي يف الواقع املعاش.
والقرآن الكرمي يفصل جبالء مفاهيم العدل واملساواة ويقرهنا بسلطة الدولة والقضاء النزيِ أي التسامح السياسي،
كما يقر حق االعتقاد وبالتايل التسامح الديين ،أما آليات ترسيخ التسامح االجتماعي بني الشرائح االجتماعية
املختلفة فهي مبثوثة يف نصوصِ وخيلط كثري من املفكرين بينها وبني آيات التساحمني الديين والسياسي أما اخلطباء
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ومن كان على شاكلتهم فال مييزون عادة بينها .وخيتلط األمر كذلك على كثري ِمن يعيشون يف ظل أجواء دميقراطية
ويتمتعون ِبقوقهم فيظنون أن حالة املهادنة بني األعراق واألديان املتعددة هي بعينها التسامح االجتماعي وهذا
َوْه ٌم! فكثري من اجملتمعات الدميقراطية متعددة األعراق واألديان ترسم ِبزم خطوط التماس بني التجمعات الثقافية

املختلفة فتشهد حالة من السكون والرضا والتعايش السلمي يف الظاهر ،فكل مواطن مشغول بعملِ ال يكاد جيد

وقتاً لينظر يف أوضاع أقاربِ وجريانِ واحلياة ُتري على وترية واحدة ،ولكن ما إن خيتل النظام السياسي لسبب من
األسباب إال وتظهر املشاحنات واملباغضات والسلوكيات العنصرية والشوفينية على السطح دفعة واحدة ِما يؤكد
أن التسامح االجتماعي مل يتحقق إال على نطاق ضيق.
وقد دعا القرآن الكرمي يف إحدى اآليات اليت تش ّكل أيقونة مفاتيح التسامح االجتماعي إىل التعارف فقال تعاىل:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائ َل لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اللَِّ أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن اللََِّ
﴿يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
يم َخبِريٌ﴾[احلجرات ،]13 :وهذه الدعوة مبنية على أساس أن تنوع اللغات والثقافات اليت تؤدي غالباً
َعل ٌ
إىل صراعات حول اهلوية هي آية من آيات اهلل يف الكون ال ب ّد أن تؤدي دوراً يف التناغم والتعايش السلمي ال
أن جتر إىل خ الفات وصدام حمتقن؛ فالتعارف ال يعين إلغاء تلك القيم اليت تسبب املنازعات وإمنا يدعو إىل
التفكري يف إنشاء مؤسسات اجتماعية تصنع قيماً موازية ومكملة متنع التصادم وحتقق اهلدف اإلهلي من التنوع
العرقي.
ومن امللفت للنظر أن آية التسامح االجتماعي الكربى يف سورة احلجرات نزلت يف سياق حدث اجتماعي يتضمن
جمموعة من القيم األخالقية ،إذ جاء جمموعة من األعراب من البادية إىل بيوت النيب صلى اهلل عليِ وسلم وقد
ركبتهم الظنون قائلني ألنفسهم" :إن يكن نبياً فنحن أسعد الناس بِ ،وإن يكن ملكاً نعش يف جناحِ" ،24فلم
حيزموا أمرهم يف التعامل مع الدين اجلديد وإمنا جاؤوا بدافع املصلحة ومل حيسنوا التواصل مع النيب صلى اهلل عليِ
وسلم سواء أكان نبياً يف ظنهم أم ملكاً! فأظهروا جالفة كبرية يف نداء النيب صلى اهلل عليِ وسلم وحثِ على
مقابلتهم واالستماع إليهم ،فتضمنت هذه السورة العديد من الفضائل والقيم األخالقية اليت تسهم يف بناء التسامح
 24الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير :جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000/م)
ج ،22ص .284
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االجتماعي ابتداء بأدب احلديث مع حضرة الرسول صلى اهلل عليِ وسلم ،ومروراً بطريقة التعامل مع األخبار
املضللة ِبكمة وصرب ،وحتكيم الصرب والتقوى يف فض اخلصومات بني الفرق اإلسالمية املختلفة ،وانتهاء بالنهي
عن الظن الفاسد والتجسس والغيبة ،مث الدعوة إىل إنعام النظر يف احلكمة اإلهلية من تنوع األلسن والثقافات
وتعدد األعراق ،ونصب مقياس التقوى للتفاضل بدل مقياس النسب واحلسب واملناصب واملال ،وهو مقياس
يقدر اجلميع على دركِ والتسابق فيِ.
االحتكام إىل وازع التقوى الفردي ،وهو وازع
االحتكام إىل سلطة الدولة
ويف قضية التسامح االجتماعي يشبِ
َ
ُ

مرن يتفاوت فيِ الناس ،وحَّت الفرد التقي يتقلب فيِ يف صعود ونزول ،وإذا كان شأنِ هكذا فمن اخلطورة مبكان
حتكيمِ يف قضية التسامح االجتماعي ،ويعادلِ يف اخلطورة نصب األتقياء والصاحلني مناذج هلذا التسامح،
فوجود القدوة شيء وطريقة االقتداء بِ شيء آخر يتحقق بوسائل خمتلفة ،وال يعين هذا الكالم إلغاء األسوة

شن محلة كبرية على املنافقني ألهنم بأعماهلم كانوا يدمرون األسوة احلسنة ويقطعون الصلة
احلسنة فالقرآن الكرمي َّ
بني اإلميان والعمل ،بني الظاهر والباطن ،والتسامح موطنِ العمل واملعاملة ال املعتقد ،بشرط أن حيتفظ هذا املعتقد
بقوامِ ال أن خيضع لتقلبات جوهرية لتحقيق مصاحلة فهذا األمر يقود إىل مفسدة أوسع على األمد البعيد،
فالتسامح يف املعتقد "ليس تساحماً إمنا هو متيع ،واإلسالم عقيدة التسامح ،ولكنِ ليس عقيدة التميع ،إنِ تصور
جاد ونظام جاد ،واجلد ال ينايف التسامح ،ولكنِ ينايف التميع"25؛ كما أن التسامح يف الوقت ذاتِ ال يعين الفلتان
األمين وتغليب الباطل على احلق فليس" :من الفضيلة يف شيء أن تغل يد الفضائل عن حرمات خصمها يف
الوقت الذي استباح املبطل كل احلرم ات؛ وإن ذلك ليس لِ معىن إال نصر الرذيلة على الفضيلة ،وخضد شوكة
احلق ليأكلِ الباطل؛ وإن التسامح يف هذه احلال هو شر ذرائع الرذائل ،والقوة والقصاص يف هذه احلال هو محاية
الفضيلة وفل شوكة الرذيلة .وهكذا فضائل اإلسالم دائما فضائل هلا شوكة وقوة ،وال تعد التسامح الذي ميكن

 25قطب ،سيد :يف ظالل القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة) ج ،2ص  .211وحىت نكون منصفني يف حق مفكر كبري كسيد قطب ينتهج هنجاً انقالبياً يف
تأسيس الدولة اإلسالمية واقرتن فكره بنشأة وتطور مجاعات دينية متطرفة نرى أنه ال مندوحة من االعرتاف بوجود تضارب يف أفكاره عن التسامح وإقامة الدولة
اإلسالمية ،وهو تضارب ناشئ عن اقرتان تفريعه النظري للتسامح باخنراطه العملي يف تنظيم اإلخوان املسلمني وما صاحب ذلك من اعتقال وتعذيب وإعدام
يف هناية املطاف ،وأسهمت التطورات السياسية يف مصر واالنقالب الفكري والنفسي لقطب نفسه يف ظهور هذا التضارب الذي بدونه ال ميكن تفسري حتليله
اهلادئ واملستنري لقضية التسامح.
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للباطل من أن يتغلب على احلق إال االستسالم والذلة" .26والتسامح يكون يف" :املعامالت الشخصية ال يف
التصور االعتقادي ،وال يف النظام االجتماعي".

27

فلغة اخلطابة املستخدمة على املنابر ال ُتدي كثرياً يف ظل خمالفة العمل للقول ،ودعوة بعض اخلطباء الناس إىل
ا تباع األقوال دون األعمال تزيد من خطورة املوقف وال تربأ ذمتهم أمام اهلل ،بل وتشرع األبواب أمام موجة من
موجات الفكر اإلرجائي بكل ما حيملِ من سلبيات وعوامل هدم ،فعامة الناس يهمهم وجود قدوة أمامهم أكثر
من اهتمامهم بالعلوم النظرية ،ووجود مثال حسن واحد خري من ألف كتاب ،هكذا كانت سنة الكون وهكذا
تبقى إىل قيام الساعة ،ولن يغري من هذا الوضع رأي يوجب على الفرد إعمال عقلِ يف كل كبرية وصغرية إىل أن
يهتدي إىل جادة الصواب ومييز الفضيلة من الرذيلة فهذا أمر ال يطيقِ إال أقل القليل من الناس واألغلبية تتقصف
أعمارهم يف اجلري وراء الرزق وحتمل املسؤوليات؛ ولو كان رأي املعتزلة يف احلسن والقبح العقليني صحيحاً ملا
أرسل اهلل الرسل مبشرين ومنذرين واكتفى بنصب العقل حكماً ورادعاً! وهكذا لغة الدعوة إىل التسامح االجتماعي
ال بد أن تكون مضاءة دائماً بنماذج حية ومتطورة.
والوازع الفردي معرض لالنتكاس وهتيمن عليِ الوساوس وتقلبات املزاج يف حاالت كثرية ،كما أن الرجال الصاحلني
كأفراد خارج إطار مؤسسات منظمة أضعف تأثرياً من الوازع الفردي! فال ب ّد من وجود تنظيمات صغرية
ونشطة تأخذ على عاتقها حتقيق مقومات التسامح االجتماعي ،سواء أكانت هذه التنظيمات مدارس خاصة
تتميز بربنامج منفتح على الثقافات واألعراق فضالً عن متيزها يف اجلانب التعليمي ،أو كانت مؤسسات خريية ال
تعرف التفرقة العنصرية تدعم ذوي الدخل احملدود أو هتب املنح الدراسية للطلبة ،أو كانت مؤسسات فنية تسهم
من خالل نشاطاهتا الثقافية والرتفيهية يف نشر ثقافة األقليات.
ومن ضمن عمل املؤسسات الشعبية لتحقيق التسامح االجتماعي يدخل سهم املؤلفة قلوهبم بسالسة وانتظام،
الصدقَات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
َِّ
ني َعلَْي َها
ني َوالْ َعامل َ
فسهم املؤلفة قلوهبم ثبت بنص القرآن الكرمي يف قولِ تعاىل﴿ :إمنَا َّ َ ُ َ َ َ َ

 26أبو زهرة ،حممد بن أمحد بن مصطفى :زهرة التفاسري (بريوت :دار الفكر العريب) ج ،2ص .590
 27قطب ،سيد :يف ظالل القرآن ،ج ،2ص .391
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ِ
ِ
السبِ ِيل فَ ِر ِ ِ
ِ
والْم َؤلََّف ِة قُلُوب هم وِيف اليرقَ ِ
يم﴾ [التوبة:
ني َوِيف َسبِ ِيل اللَّ ِِ َوابْ ِن َّ
َ
اب َوالْغَا ِرم َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن اللَِّ َواللَُِّ َعل ٌ
ُُ ْ َ
َ ُ

 ،]60وذكر اإلمام الطربي أقواالً كثرية يف معىن املؤلفة قلوهبم وانتهى إىل أن اهلل" :جعل الصدقة يف معنيني
أحدمهاُّ :
سد َخلَّة املسلمني ،واآلخر :معونة اإلسالم وتقويتِ ...وكذلك املؤلفة قلوهبم ،يعطون ذلك وإن كانوا
وطلب تقويتِ وتأييده .وقد أعطى النيب صلى اهلل عليِ وسلم من
أمر اإلسالم
أغنياء،
ً
َ
استصالحا بإعطائهموه َ

حملتج بأن يقول" :ال
أعطى من املؤلفة قلوهبم ،بعد أن فتح اهلل عليِ الفتوح ،وفشا اإلسالم وعز أهلِ .فال حجة ّ
يتألف اليوم على اإلسالم أحد ،المتناع أهلِ بكثرة العدد ِمن أرادهم"" ،28فإلغاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنِ
هلذا السهم ال يشكل معضلة أمام اإلمام الطربي وغريه ِمن مييلون إىل بقاء السهم على أصلِ وترك العمل بِ
للنوازل ،واليوم انتهت الدولة وانتهى معها سهم املؤلفة قلوهبم إال أن التجمعات الشعبية املنظمة أحيتِ من خالل
بسط رعايتها لكل جديد اهتدى إىل طريق احلق ،وبالفعل هناك مؤسسات غري حكومية يف الدول متعددة األديان

واألعراق هتتم بشأن املهتدين اجلدد ،وتؤدي هذه املؤسسات دوراً عظيماً يف ترسيخ قيم التسامح االجتماعي بني
أبناء األعراق املتعددة ِمن اهتدوا ،وهبذه الصورة العملية تبقى اآلية الكرمية مؤشراً عملياً على التسامح االجتماعي
يأخذ صوراً متعددة باختالف الزمان واملكان.
فمن الضروري تشجيع األقليات على إظهار ثقافتها اخلاصة واالعتزاز هبا ال وأدها وتغليب ثقافة األكثرية ،وهذا
التشجيع يقضي مبرور الزمان على حاالت االحتقان والكراهية وجيعل التعرف على اآلخر وظيفة اجتماعية روتينية؛
أما دعاوى تغليب ثقافة األقليات لتحقيق الوحدة ونزع فتيل النعرات القومية فهي دعوات براغماتية فشلت يف
حتقيق طموحاهتا وزرعت الضغائن بني األقليات وأهلبت شعور املظلومية املهيمن عليهم يف األصل ،وهذه الطريقة
الرباغماتية يف التفكري وجدت منذ القدم ،فمصلحة روما فوق كل االعتبارات بالنسبة إىل اإلمرباطور الفيلسوف
ماركس أوريليوس فال بأس من إبادة بعض القبائل اجلرمانية املعاندة ،ومصلحة بين أمية فوق كل االعتبارات فال
بأس من قطع بعض الرؤوس املشاغبة وإن كانت لبعض التابعني الكبار! ،ومصلحة املاركسية اللينينية فوق كل
املصاحل فال بأس من إبادة بعض القوميات املتمردة؛ والغريب أن أحزاباً إسالمية تبنت هذا املنطلق الفكري ذي

 28الطربي :جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،ج ،14ص .316
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الربيق اخلالب ،فإحياء خصائص األقليات وفق تنظريهم يشتت قوة ومتاسك الدولة ،ويعيق حتقيق اخلالفة اإلسالمية
الكربى ،وعلى كل األعراق واألقليات أن تذعن حلقيقة أولويات احلكم اإلسالمي ،وإال فهي عميلة للصهيونية
العاملية ،ومتد يد املعونة واملخدومية إىل أعداء اإلسالم شرقاً وغرباً! وهذا املنطق الرباغمايت يعين عملياً هتميش
التسامح السياسي واالجتماعي ،إذ إن فكرة التسامح ال تكتسب وجوداً إال من خالل سلطة سياسية 29ألن
"األمور الضرورية لتدعيم وجودنا ليست من اإلنتاج العفوي للطبيعة".

30

ومن الطريف َّ
أن ممارسات التسامح االجتماعي الداعية إىل إظهار ثقافة األقليات ،بل واالعتزاز هبا دومنا تطرف
كانت معروفة يف التاريخ اإلسالمي يف ظل سيادة الدولة العباسية ،فكان بالط اخلليفة مسرحاً خصباً لتجليات
التنوع الثقايف وتكاملها ،قال خلف بن املثىن :لقد شهدنا عشرة يف البصرة جيتمعون يف جملس ال يُعرف مثلهم يف

الدنيا علماً ونباهة ،وهم اخلليل بن أمحد صاحب النحو (وهو سين) ،واحلمريي الشاعر (وهو شيعي) ،وصاحل بن
وبشار بن بُرد (وهو شعويب خليع
عبد القدوس (وهو زنديق ثنوي) ،وسفيان بن جمامع (وهو خارجي صفري)ّ ،

ماجن) ،ومحّاد عجرد (وهو زنديق شعويب) ،وابن رأس اجلالوت الشاعر (وهو يهودي) ،وابن نظري املتكلم (وهو

احلراِّن الشاعر (وهو صابئي) ،كانوا جيتمعون فيتناشدون
نصراِّن) ،وعمر بن املؤيد (وهو جموسي) ،وابن سنان ّ

األشعار ويتناقلون األخبار ،ويتحدثون يف جو من الود ال تكاد تعرف منهم أن بينهم هذا االختالف الشديد يف

ديانتهم ومذاهبهم!

31

وكون التسامح كممارسة ال زال هشاً حقيقة تستدعي من كل جيل تأسيس أرضية جديدة للتسامح يقف عليها
بالتساوي مع باقي األعراق ،وسبب االنطالق من نقطة الصفر كل مرة مرده إىل تغري اجملتمع من الناحية االقتصادية
واالجتماعية ولدور التغريات العاملية يف ضخ عادات وقيم جديدة إىل املوروث الثقايف فالتسامح "جمرد فرضية
ضمنية تتحدث عن طبيعة احلياة العامة والعالقات البشرية" ،32وقد أثبتت التجربة أن حزباً سياسياً ال يؤمن
بالدميقراطية هو حزب عاجز متاماً عن حل مشكلة احلقوق القومية لألقليات ،33ووجود فجوة بني التنظري
 29نيكلسون ،بيرت .ب :التسامح كمثال أخالقي ،الفصل الثاِّن ضمن كتاب :التسامح بني شرق وغرب ،ص .31
 30لوك ،جون :رسالة يف التسامح ،ص .52
 31السباعي ،مصطفى :من روائع حضارتنا ،ص .143
 32اخلليل ،مسري :التسامح يف اللغة العربية ،ص .23
 33زكي ،نبيل :األكراد ،األساطري والثورات واحلروب (مصر :مطبوعات الكتاب اليوم ،العدد 1411 ،8ه 1991/م) ص .6
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وبني السياسات العملية اليت تنفذها مؤسسات الدولة متعلقة بطبيعة العالقة بني القانون والقوة ،فنهاية أحدمها
بداية اآلخر على حد قول جون لوك .34ويبقى التسامح مسألة خيار أخالقي ال أمهية معها ألذواقنا ونزعاتنا،
ويف هذا اخليار األخالقي ال َّ
بد أن نستثين النفور.

35

وحتقيق التسامح االجتماعي مرهون بنظام دميقراطي يكفل احلريات واملساواة ،وال بد من دعم بعض اخلطوات
احلضارية لتحقيق اإلخاء والتسامح ،واألهم من هذا وذاك اإلسهام يف تأسيس ودعم مجعيات ومنظمات اجتماعية
وثقافية وفنية واقتصادية نشطة تبث روح التسامح وتلغي الفوارق بفعالياهتا وعملها الصايف من العصبية واجلهل
بأبنية ثقافة األقليات ،وإلغاء لغة (اإلسكات) املتبعة يف أدبيات التواصل والتآخي.

 34لوك ،جون :رسالة يف التسامح ،ص .55
 35نيكلسون ،بيرت :التسامح كمثال أخالقي ،الفصل الثاِّن ضمن كتاب :التسامح بني شرق وغرب ،ص .31
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قائمة المصادر والمراجع
ابن حنبل ،اإلمام أمحد :املسند ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وآخرين (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،2
1420ه 1999/م).
أبو خليل ،شوقي :التسامح يف اإلسالم ،املبدأ والتطبيق (بريوت :دار الفكر املعاصر ،ط1414 ،1ه 1993/م).
أبو زهرة ،حممد بن أمحد بن مصطفى :زهرة التفاسري (بريوت :دار الفكر العريب).
البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا (بريوت :دار ابن كثري،
اليمامة ،د .ط1407 ،ه 1987/م).
اخلليل ،مسري :التسامح يف اللغة العربية ،الفصل األول ضمن كتاب :التسامح بني شرق وغرب ،دراسات يف
التعايش والقبول باآلخر ،ترمجة :إبراهيم العريس (بريوت :دار الساقي ،ط1992 ،1م).
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الملخص
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه ومن سار
على دربه إىل يوم الدين وبعد:
تسعى هذه الدراسة إىل بيان حقوق الالجئني يف القانون الدويل العام ،وقد تناول البحث حقوق الالجئني يف
القانون الدويل العام ،منها حق الالجئ يف عدم إعادته إىل دولة االضطهاد ،وتقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد
الالجئني ،وحق الالجئ يف املساواة وعدم التميز ،وحق الالجئ يف التنقل ،وحق الالجئ يف العودة ،وحق الالجئ
يف التعويض ،وحق الالجئ يف التعليم ،وحق الالجئ يف الرعاية الصحية ،وحق الالجئ يف التجنس وما يتعلق
به ،وحق الالجئ يف التقاضي أمام احملاكم يف القانون الدويل العام .وذلك يف ظل القانون الدويل العام .ولقد هنج
الباحث يف دراسته املنهج االستقرائي يف رصد املعلوما ذا الصلة باملوضو  ،،م حللها لحليال ً دقيقا ً وفق املنهج
املقارن وذلك حسب املعلوما الواردة يف املصادر األولية والثانوية.
أما أسباب اختيار املوضو ،األمر الذي أثار يف نفسي تساؤال

وتساؤال

مل أجد إجابة مقنعة عليها ،ومل

تسعفين الكتب الفكرية اليت قرأهتا بإجابة كافية شافية يف ظل القانون الدويل العام.
وتكمن مشكلة املوضو ،مبا أن يعيش العامل املعاصر أوضاعا ً مضطربة نتيجة احلروب والكوارث وعمليا اإلبادة
والتصفية املنتشرة يف كثري من أصقا ،العامل ،مما أدى إىل جلوء أعداد هائلة من البشر أطفاال ً ونساء ً وشيوخا ً،

للبحث عن مكان ومالذ آمن من هذه املخاطر.
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الفصل األول:
حقوق الالجئين في القانون الدولي العام
المبحث األول:
حقوق الالجئين في القانون الدولي.
ويتضمن هذا املبحث عشرة مطالب.
الالجئ كما اتضح لنا من التعريف :هو إنسان اضطرته الظروف ألن يرتك وطنه األصلي حبثا ً عن ملجأ يؤويه،
بسبب عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو انتمائه إىل فئة اجتماعية ،أو بسبب آرائه السياسية ،أو نتيجة احلروب
واالحتالل ،وكثرة االعتداءا .إذا علمنا ذلك ،فان الالجئ هو إنسان حممل باملشاكل واملصاعب ،وهذه احلالة
اإلنسانية تفرض على الدول احرتام شخصه ،والتخفيف من معاناته ،مع مساعدته للخروج من حمنته .واجلدير
ذكره :أن حق اللجوء يصبح عدمي املعىن؛ إذا هتدد سالمة الالجئني ،وانتهكت حقوقهم ،فاألصل أن يتمتعوا
باحلقوق اليت كفلتها هلم اإلعالنا واملواثيق الدولية عرب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،واليت ختتص
حبماية الالجئني والبحث عن حلول دائمة هلم.هذه احللول وتلك احلماية تنطوي بشكل أو بآخر على حقوق
وضمانا لالجئني ،1باإلضافة إىل ذلك فان كثريا ً من حقوق اإلنسان املقررة عامليا ً ودوليا ً تسري مباشرة على
الالجئني ،وتلك احلقوق مؤكدة بني غريها من احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية جلميع األشخاص
واملواطنني وغري املواطنني على حد سواء.

2

وسأعرض يف هذا املبحث حقوق الالجئني يف القانون الدويل اليت ورد يف اإلعالنا واملواثيق الدولية بشيء
من التفصيل:

 1الوقائع :حقوق اإلنسان والالجئني ،ص ،16جملة الكرتونية تصدر عن األمم املتحدة ،احلملة العاملية حلقوق اإلنسان.09-11-2004 .
).(www.un.org
 2أبو الوفا ،أمحد ،احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاال الدولية املختصة ،ص.64
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المطلب األول
حق الالجئ في عدم إعادته إلى دولة االضطهاد
يعترب هذا احلق هو الركيزة األساسية يف قانون اللجوء ،ونظرا ً ملا ميثله هذا احلق من أمهية قصوى فقد اهتمت به
املواثيق الدولية ،حيث جاء يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من إعالن األمم املتحدة ما نصه " :ال جيوز أن
يتعرض أي شخص من الالجئني إلجراءا كاملنع من الدخول عند احلدود ،أو إذا كان قد دخل اإلقليم الذي
ينشد اللجوء إليه إلجراءا مثل :اإلبعاد ،أو اإلعادة جربا ً إىل أية دولة يتعرض فيها لالضطهاد.

3

واملقصود أن حيصل الالجئ على حقه الذي جاء من أجله ،فقد جاء عن عبدامللك بن أيب سفيان الثقفي قال:
وقدم رجل من إراش بابل له إىل مكة ،فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فحاطه بامثاهنا فأقبل اإلراشي حىت وقف
على نادي قريش فاستجار هبم ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس يف ناحية املسجد ،فقال يا معشر قريش
من رجل يعديين على أيب احلكم بن هشام فإين غريب،وابن السبيل وقد غلبين على حقي ،فقال أهل اجمللس:
ترى ذلك ،يهزؤون به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا يعلمون ما بينه وبني أيب جهل من العداوة ،إذهب
إليه يعديك عليه،فأقبل اإلراشي حىت وقف على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له ،فقام معه ،فلما
رأوه قام معه ،قالوا لرجل ممن معهم :أتبعه فانظر ما يصنع؟ فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت جاءه
فضرب عليه بابه ،فقال :من هذا؟ قال :حممد فاخرج ،فخرج إليه وما يف وجهه قطرة دم وقد انقطع لونه ،فقال
(أعطي هذا الرجل حقه) قال :ال تربح حىت أعطيه الذي له ،قال :فدخل فخرج إليه حبقه فدفعه إليه  مَّ انصرف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال :لإلراشي (احلق لشأنك) 4وهذه احلادثة حصلت هبا اإلستجارة وقد بينا
الصلة بني اللجوء واالستجارة يف باب سابق إذا أعاد الالجئ حقه أيّا ً كان هذا احلق ،سواء كان ماال ً أو منزال ً،أو

حقه العيش بأمن واطمئنان بزوال اسباب اخلوف واالضطهاد ينتهي جلؤه يف هذه احلالة.

5

أما يف القانون الدويل العام ليس لدولة امللجأ أن تضع هناية للملجأ بإرجا ،الالجئ أو طرده ،وقد حدد االتفاقية
اخلاصة بوضع الالجئني أن الطرد ممكن يف حق الالجئ ،ولكن وفق الضوابط التالية:
أ -ليس لدولة امللجأ أن تطرد الجئا ً قانونيا ً إال لدواعي األمن الوطين أو النظام العام.
 3عبد العال ،حممد شوقي ،حقوق الالجئني طبقا ً ملواثيق األمم املتحدة ،ص.40
 4ابن كثري ،احلافظ بن كثري ،البداية والنهاية ،الرياض :دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،ج،3ص.94
 5انظر الصلة بني االستجارة واللجوء من  66ـ.67
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ب  -ليس لدولة امللجأ أن تطرد الالجئ إال إذا كان قد حصل على تصريح دخول إىل إقليم دولة أخر6 .هذان
القيدان يدالن على أن الدولة امللجأ لديها من اإلمكانيا ما خيلصها من األجنيب الذي ال ترغب يف األستمرار
يف السماح له باإلقامة على أقليمها ،والوسيلة الوحيدة هنا هي الطرد.
ج -العودة الطوعية :وهي رجو ،الالجئ إىل بالده ،والشك أهنا الطريقة املثلى اليت ينتهي هبا اللجوء ،فالالجئ
يعود إىل بلد الذي حيمل جنسيته بزوال مربرا اللجوء فمن ذلك ،أن يكون ناجتا ً من سلطا الدولة األصل
بأن يكون هناك تغري يف األحوال السياسية ،وقد حيدث ذلك بدون تغيري أو ختفيف يف النظام ،بأن تقوم الدولة
األصل بتشجيع عودهتم إىل أوطاهنم بأن متنحهم العفو إن كان اللجوء سياسيا ً ،وأيضا ً هناك أسباب اخرى للعودة
الطوعية ،كزوال ظروف الكوارث الطبيعية ،واحلروب ،واألمراض ،اليت بزواهلا ينتهي اللجوء.
المطلب الثاني
تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد الالجئين
يعترب هذا املبدأ تطبيقا ً من تطبيقا احلق السابق ،والذي يقضي بعدم جواز اإلعادة القسرية لدولة االضطهاد.
وقد ورد يف اتفاقية 1951م واملتعلقة بالوضع القانوين لالجئني ،وكذلك بروتوكوهلا اإلضايف لسنة  1967م ما
نص على هذا املبدأ ،ونالحظ أن املادة ( )32من تلك االتفاقية قد تضمنت ثالث ضمانا وهي:
أ  -تقييد سلطة الدولة فيما يتعلق بإبعاد الالجئ ،وذلك حبظر الطرد كقاعدة عامة.
ب  -اإلجراءا الواجب اتباعها عند إصدار قرار اإلبعاد ،إذ يتوجب أن يتم سلوك الطرق احملددة
بالقانون ،وأن يكون لالجئ احلق بإثبا براءته ،واالعرتاض والتمثيل القانوين.
ج -السماح لالجئ مبهلة معقولة عندما يصبح قرار اإلبعاد هنائيا ً،كي يتمكن من البحث عن ملجأ
جديد.

7

 6الغنيمي ،امللجأ يف القانون الدويل ،ص.639
 7أمر اهلل ،حق اللجوء السياسي ،ص.225
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المطلب الثالث
حق الالجئ في المساواة وعدم التمييز
عندما بدأ االهتمام حبقوق اإلنسان على الصعيد الدويل ،كان مبدأ عدم التمييز بني الناس من أهم الركائز اليت
بنيت عليها الوثائق الدولية املعنية هبذا اخلصوص ،وقد احتل هذا املبدأ مكانا ً بارزا ً يف اتفاقية الالجئني لعام
1951م ،حيث نصت املادة( )3منها :على أن تطبق الدول املتعاقدة أحكام تلك االتفاقية على الالجئني دون
متييز بينهم على أساس :العرق أو الدين أو املوطن.8
ومن هنا ميكن القول :إن مبدأ عدم التمييز يعترب ركيزة أساسية لطاليب اللجوء ،ففي كثري من األحيان يتعرض
طالبوا اللجوء إلجراءا متييزية شديدة داخل أوطاهنم ،مما يدفعهم إىل مغادرهتا وطلب اللجوء يف دولة أجنبية.
المطلب الرابع
حق الالجئ في التنقل
يقصد بالتنقل حبرية :إمكانية تغيري الفرد ملكانه وفقا ً حلريته ،وقد امساها البعض حبرية احلركة ،وميكن التمييز بني
أنوا ،كثرية من التنقل ،فهناك إمكانية التنقل جوا ً ،وبرا ً ،وحبرا ً ،إال أن أكثرها انتشارا ً هو التنقل الربي بسبب
الطبيعة العامة للجوء ،فقد جاء يف املادة ( )26من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لسنة  1954م ما نصه:
"متنح كل من الدول املتعاقدة لالجئني املقيمني على أراضيها بصورة نظامية يف إقليمها حق اختيار مكان إقامتهم،
والتنقل احلر ضمن أراضيها ،على أن يكون رهنا ً بأي أنظمة تنطبق على األجانب عامة يف نفس الظروف".

9

المطلب الخامس
حق الالجئ في العودة
ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التأكيد على حق العودة ،فقد ورد يف املادة ( )13من ذلك اإلعالن ما
نصه" :لكل فرد احلق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده ،وكذلك له احلق يف العودة إىل بلده" 10يالحظ من

 8الشرقاوي ،سعاد ،نسبية احلريا العامة وانعكاساهتا على التنظيم الدويل ( ،القاهرة :دار النهضة العربية1979 ،م) ،ص.85
 9انظر اتفاقية سنة1951م اخلاصة بوضع الالجئني،لسنة .)www.unhcr.org.eg) 2010-2000
 10انظر :األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان يف الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان.) www.un.org). 09-11-2004
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نصوص ذلك اإلعالن :أنه حيق جلميع الالجئني العودة إىل بالدهم اليت غادروها بسبب االضطهاد ،وأن هذا
احلق مكفول جلميع الالجئني سواء أكانوا مارسوه أم ال.
خالصة القول :إن مبدأ حق العودة جيد له أساسا ً قانونيا ً يف كافة املصادر املكونة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
وان ذلك األساس تدعمه وتعززه كافة املصادر املنشئة ملا يعرف بالقانون الدويل اإلنساين ،ملا ترتتب عليه جمموعة
من االلتزاما القانونية اليت يتعني على املخاطبني هبا مراعاة أحكامها.

11

المطلب السادس
حق الالجئ في التعويض
يقصد بالتعويض هنا :هو تعويض الالجئني عما فاهتم من كسب مادي نتيجة هتجريهم عن بالدهم ،وعدم
متكينهم من محاية حقهم على ممتلكاهتم ،وكذلك تعويضهم عن اآلالم النفسية اليت حلقت هبم جراء هتجريهم.

12

ولقد جاء حق التعويض ألول مرة يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث جاء يف الفقرة ( )11برقم 194
بتاريخ 1948/12/11م ما نصه " :أن التعويض جيب أن يدفع عن املمتلكا  ،وعن أي خسائر أو أضرار
وقعت لتلك املمتلكا طبقا ً ملبادئ القانون".13
وكان متضمنا ً أداء نوعني من التعويض:
1ـ تعويض عن قيمة أموال الذين يؤثرون عدم العودة.
 2ـ التعويض عن الضرر واخلسائر الالحقة باملمتلكا .
وبغض النظر عما إذا كان الالجئ يريد العودة أو ال يريدها فإنه من حقه ،بناء على ما سبق ،أن ينال تعوييضا ً
عن اخلسارة أو الضرر الالحق مبمتلكاته.

14

 11اجلندي ،إبراهيم ،الالجئني الفلسطينيني بني العودة والتوطني( ،عمان :دار الشروق2001 ،م) ،ص.22
 12سيف ،عبد احلميد ،حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة والتوطني يف ضوء أحكام القانون الدويل العام( ،عمان :وزارة الثقافة( ،ط2002 ،)1م)،
ص.93
 13األمم املتحدة قرار رقم ( ،)194الدورة( ،)3بتاريخ /11كانون األول ديسمرب 1948/م ،إنشاء اجلنة توفيق تابعة الألمم املتحدة وتقرير وضع القدس يف
نظام الدويل الدائم ،وتقرير حق الالجئني يف العودة إىل ديارهم ،يف سبيل تعديل األوضا. ،
 14سيف ،حممد عبد احلميد ،حق الالجئني الفلسطني يف العودة والتعويض ،يف ضوء أحكام القانون الدويل العام ،وزارة الثقافة عمان (ط1423)1هـ ـ
2002م ،ص95ـ .100
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واجلدير ذكره هنا :أن هذا احلق كان خاصا ً بالالجئني الفلسطينيني 15،وطبقا ً لقواعد القانون الدويل حيق للدول
املتعاقدة املستقبلة لالجئني طلب التعويض مباشرة من الدولة األصل ،وذلك أهنا سلبت الالجئني مواطنتهم،
وأضافت هلا عبئا ً جديدا ً.
المطلب السابع
حق الالجئ في التعليم
ورد يف املادة( )22من اتفاقية سنة 1951م ،واخلاصة بوضع الالجئني ما نصه " :متنح الدول املتعاقدة الالجئني
نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها فيما خيص التعليم األويل".
جتدر اإلشارة هنا أن احلق يف التعليم هو من احلقوق العامة اليت يتساوى فيها مجيع الناس ،وبالتأكيد منهم
الالجئون ،فقد نصت املادة ( )26من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل فرد بالتعليم.

16

المطلب الثامن
حق الالجئ في الرعاية الصحية
خلصت منظمة الصحة العاملية مفهوم الرعاية الصحية األولية بأهنا " :الرعاية الصحية األساسية اليت تتاح لكل فرد
يف البالد ،وهي تقدم بطريقة مقبولة :لألفراد واألسر واجملتمع ،إذ إهنا تتطلب مشاركتهم الكاملة ،وهي تقدم
بتكلفة يف حدود إمكانيا اجملتمع".

17

فالالجئون حينما يلجئون إىل بلد جيب ضمان احلد األدىن هلم من الرعاية الصحية ،وذلك بسبب ما تعرضوا له
أثناء قدومهم من نقص يف الغذاء ،والتعب الشديد الذي حلق هبم ،وكذلك اخلوف وعدم الشعور باألمن ،كل
ذلك حيتم على الدولة املتعاقدة وجوب رعايتهم.18

 15انظر :رابطة اجلالية الفلسطينية ،هولندا.)www.palestinse-gemeenschao.n1) 2009-3-17،
 16انظر :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،لسنة1948 :م ،املادة ،26ص.7
 17انظر :منظمة الصحة العاملية.)www.who.int) 2009،
 18فرج ،صالح الدين ،حقوق الالجئني يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل( ،غزة :جملة اجلامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسا اإلسالمية) ،اجمللد ،17
العدد 1 :ص ،188 -159يناير.2009 :
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المطلب التاسع
حق الالجئ في التجنس وما يتعلق به
عرف البعض اجلنسية :بأهنا انتساب الشخص إىل أمة معينة 19،وهي بذلك وصف يفيد حصول صاحبه على
جنسية معينة قائم على وجود عالقة اجتماعية يف العادا والرغبة يف املعيشة املشرتكة ،وهي من الناحية القانونية:
"وصف يف الشخص يفيد وجود عالقة قانونية بينه وبني دولة معينة".

20

وملا كانت اجلنسية على هذا النحو – صفة لصيقة بالشخص – كانت بالضرورة تعرب عن انتمائه إىل دولة أخرى
معينة ،تعزز شعوره باالنتماء ،فضال ً عن حالته االجتماعية والنفسية بني أفراد الدولة اليت ينتمي إليها ،ويرغب يف
العيش معها ،ولقد أدركت الدول املتعاقدة مع الالجئني هذه املعاين متاما ً ،ومن  م وضعت على عاتق الدولة
املتعاقدة حق متتع الالجئ جبنسية دولته اليت جلأ إليها.

21

ففي اتفاقية 1951م اخلاصة بوضع الالجئني ،التأكد

على هذا احلق فقد ورد يف املادة ( " )34التجنس" تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استعاب الالجئني
ومنحهم جنسيتها ،وتبذل على اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءا
اإلجراءا إىل أدىن حد ممكن.

التجنس وختفيض رسوم هذه

22

هذا ،وهناك حقوق أخرى نص عليها القانون الدويل لالجئني تعود يف جمملها إىل احلريا العامة وذلك مثل
حق الالجئ يف الغذاء والكساء ،وكذلك حقه يف العمل ،وهي يف جمملها منبثقة عما ذكر من حقوق ،فال
حاجة إلفرادها بالذكر.
المطلب العاشر
حق الالجئ في التقاضي أمام المحاكم في القانون الدولي
من حق الالجئ اللجوء إىل القضاء يف الدولة املتعاقدة الستمداد الالجئ ،محايته مبوجب أحكام القضاء واإل فما
قيمة متتع الالجئ حبقوقه إذا مل تكفل له الدولة محايته بااللتجاء إىل حماكمها.

 19جبري ،حممد ،املركز الدويل لألقليا يف القانون الدويل العام مع املقارنة بالشريعة اإلسالمية( ،اإلسكندرية:كلية احلقوق1989،م) ،ص.269
 20نفس املرجع،ص.269
 21انظر :اتفاقية سنة 1951م ،اخلاصة بوضع الالجئني.)www.unhcr.org.eg):09-11-2004
 22انظر :اتفاقية 1951م اخلاصة بوضع الالجئني.
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فقد ورد يف اتفاقية1951م اخلاصة بوضع الالجئني التأكيد على هذا احلق ،يف املادة ( )16حق التقاضي أمام
احملاكم.
 -1أن يكون لكل الجئ على أراضي مجيع الدول املتعاقدة حق التقاضي احلر أمام احملاكم.
-2يتمتع كل الجئ يف الدول املتعاقدة يف حمل إقامته املعتادة بنفس املعاملة اليت يتمتع هبا املواطن من حيث حق
التقاضي أمام احملاكم مبا يف ذلك املساعدة القضائية.

23

وبتأكيد هذا احلق بكون الالجئ ليس من رعايا دولة اللجوء ،وما قد حيصل له يف كثري من األحيان ،من اضطهاد،
وقسوة ،واستعالء على ممتلكاته وأمواله اليت جاء هبا ،مما حيتج على الدول املتعاقدة إعطاء احلق يف التقاضي أمام
احملكمة حىت يعود احلق ألصحابه أيا ً كان هذا احلق.

24

 23نفس املرجع ،اتفاقية 1951م اخلاصة بوضع الالجئني.
 24السعوي ،حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون الدويل ،ص.119
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الخاتمة
قمت يف هذا البحث بعرض ولحليل موقف القانون الدويل من حقوق الالجئني ،فقمت باستعراض اآلراء القانونية
يف املسألة ،وقد حاول الباحث أن تكون عباراته قانونية ،وقام برتمجة موجزة لغالبية الذين ذكروا يف النص ،وحرص
يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة ،واستعمال املصادر احلديثة مبا حيقق أكرب فائدة ممكنة.
توصل الباحث خالل الدراسة إىل نتائج من أمهها أن مبدأ حق الالجئ يف العودة إىل دياره اليت هاجر منها حق
مشرو ،،كفلته له القانون الدويل العام ،فال جيوز التفريط فيه أو التعرض له بالشطب أو اإللغاء ،وال ميلك أحد
التنازل عنه .وحق الالجئ يف التعويض مكفول يف القانون ،ويقصد به :تعويض الالجئ عما فاته من كسب
مادي بسبب التهجري عن البالد ،لذلك فال جيوز تعويض الالجئ ماديا ً مقابل بقائه يف دولة الشتا  .وهناك
نقصا ً واضحا ً يف توعية الالجئني حبقوقهم مما حيتم على اجملتمع الدويل توعية وتثقيف الالجئني حبقوقهم وواجباهتم
وفقا ً ملا جاء يف القانون الدويل العام واإلعالنا واالتفاقيا الدولية.
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توصلت الدراسة إىل أن اإلقطاع يف دولة الـمماليك البحرية يف مصر قد انعكست سلباً على واقع الدولة اململوكية،
وقد أخذت أشكاالً متعددة ،حيث بدأ العصر اململوكي البحري بصراع دامي وانتهت بصراع آخر .وأنـها استمدت
بقاءها على حساب أنقاض الدولة األيوبية .وبينت الدراسة أن لإلقطاع دور بارز يف التأثري على السلطة من خالل
الصراعات الداخلية من مؤامرات وفنت .وتـهدف الدراسة إىل بيان أصل املماليك ونشأهتم ،والكشف عن حقيقة
السالطني واألمراء إزاء املاليك ،إضافة إىل بيان عمل الروك .فقد كانت تلك اإلقطاعات تشكل أهـمية كبى يف
مقدار ما توفر من موارد لألمراء وكبار قادة اجليش وكذلك السالطني ،لذلك فقد واجه الـمماليك يف حكمهم صراع
مزج بني اجلانبني السياسي واالقتصادي .وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ضمن جمال الدراسة ،مع
وصف األحداث والوقائع التارخيية لكل موضوع بشكل يساعد على حتقيق وفهم الظروف والتطورات مع ذكر األمثلة
لكل منها .وأفرزت النتائج بأن قيام دولة الـمماليك البحرية كانت لظروف سياسية وعسكرية ،وأن الصراعات الداخلية
ما هي إال ألطماع شخصية لنيل عرش السلطنة .إضافة إىل مدى سيطرة السالطني على األراضي الزراعية واستبدادهم
يف تلك اإلقطاعات على حساب من سخروا خلدمتهم من الناس البسطاء والفالحني .فضالً عن أن الروك كان يف
خدمة السياسة وظل حتت سيطرة السلطان.
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الـمقدمة
شكل اإلقطاع أهم موارد النفقات للدولة اململوكية ،فقد كانت تلك النفقات القوة العسكرية ودرع الـمماليك احلصني
لـمواجهة وردع التمرد الداخلي ،لذلك فقد َس َّخَر الـمماليك اإلقطاع خدم ًة لنظامهم العسكري أوالً مث حفاظاً على

عرش سلطنتهم من الطامعني فيه .وعلى هذا األساس فقد كان لإلقطاع أثر مـميز يف سري األحداث االقتصادية
والسياسية معاً السيما إذا أ ُِخ َذ بنظر االعتبار أن التغريات االقتصادية تنعكس سلباً أو إجياباً على احلياة السياسية

تبعاً للمتغريات االقتصادية اليت تعيشها البالد ،فأزالت حكاماً وأقامت غريهم ،أو أدت إىل تذمر شعيب وثورة عارمة
منطلقها سوء األوضاع االقتصادية اليت تعيشها البالد ،ومن هذا الـمنطلق كانت اإلقطاع على رأس الـمقومات
االقتصادية اليت ساهـمت بشكل أو بآخر يف احلياة السياسية يف عهد دولة الـمماليك البحرية.
مشكلة البحث
تبينت من مشكلة الدراسة أن االقتصاد اململوكي مل يكن اقتصاداً بسيطاً ،بالرغم من وجود نظام اإلقطاع ،فقد
تدخلت الدولة فيها بشكل يتجاوز حدود الشرع ،وأن اإلقطاع اململوكي احتوى على جذور ساعدت على ظهور
مشاكل اقتصادية أدت إىل صراعات داخلية بني السالطني واألمراء أنفسهم.
وتكمن مشكلة البحث في األسئلة التالية:
-i

من هم املماليك؟

-ii

ما هو اإلقطاع .وهل كان املماليك يولون الوالء للسلطان أم وفق ما تقتضيه املصلحة بالغايات
واألطماع؟

-iii

لـماذا بادر بعض السالطني إىل عمل الروك؟

ومن خالل أسئلة البحث توصل الباحث إلى األهداف التالية:
-i

تعريف املماليك مع بيان أصلهم ونشأهتم.

-ii

بيان أمهية اإلقطاع .والكشف عن حقيقة السالطني واألمراء إزاء املاليك.

-iii

بيان عمل الروك.
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منهجية الموضوع
تقوم الدراسة على اتباع مناهج عدة منها الـمنهج التارخيي الوصفي التحليلي القائم على أساس استعراض وصف
التاريخ للعوامل اال قتصادية يف دولة الـمماليك البحرية ومدى تأثريها يف الصراع على السلطة .مع بيان األحداث
التارخيية ألصل املماليك البحرية واألنظمة السياسية والعسكرية اليت تثبت ذلك ،وتتـمثل بـجمع ما تذكره الـمصادر
القديـمة حول العوامل االقتصادية ومدى تأثريها على السلطة ،إضافة إىل تدوين الوقائع التارخيية من خالل مجع
الروايات من الكتب ذات العالقة ،وهو األكثر قبوالً يف تفسري التاريخ .،وبذلك يكون الدراسة بني األصالة من كتب
األقدمني املعاصرين لألحداث ذات العالقة بـالـموضوع ،وأن كل ما سيجمعه الباحث سيخضع للمناقشة والتحليل،
بـهدف الوصول إىل نتيجة صحيحة من خالل الدراسة.
الدراسات السابقة
Military Feudalism during the Era of the Great Saljuq Sultans: Reading in the
contribution of Nizam al-Mulk Tosi to Its Establishment and Development1.

استعرض الباحث القطاع العسكري يف عصر سالطني السالجقة الكبار عدد من اإلقطاعات منها :إقطاع اهلبة
وإقطاع الـممنوحة واإلقطاع اإلداري ،وقد حدد الباحث بأن تلك اإلقطاعات تعود جلهود الوزير نظام امللك الطوسي
الذي رأى يف تعميم اإلقطاع العسكري الوسيلة املناسبة لدفع رواتب اجلند ،مقابل دفع حصة من وارداتـها لـخزينة
الدولة لسد النقص فيه وملساعدة الدولة على حتسني النشاط االقتصادي.
The Military Iqta "in Bilad Al- Sham in the Ayyubid period (570- 648 A.H/ 11741250)2.

بني الباحث من خالل دراسته أن امللك صالح الدين األيويب استخدم اإلقطاع العسكري لتثبيت أركان دولته يف
بالد الشام .إال ان من جاء من بعده من خلفاءه من ملوك وسالطني فقد استخدموا االقطاع العسكري وسيلة

1

Alliyan A. al-Jalludi، 2008، Military Feudalism during the Era of the Great Saljuq Sultans: Reading in the
contribution of Nizam al-Mulk Tosi to Its Establishment and Development،Jornal of Jordanian History and
Archoelogy، Jordan، Mafraq، Al-al bayt University، Department of History، Vo2، No1. P(43-68).
2
Fawzi Khalid Al-Tawahih، 2012، The Military Iqta "in Bilad Al- Sham in the Ayyubid period (570- 648 A.H/ 11741250)، Jornal of Jordanian History and Archoelogy، University of Jordan،Faculty of Art، Department of History،
Vo6، No3. P(1-31).
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لتصفية احلسابات الشخصية بني السلطان واألمراء .وحرصوا أن يكون توزيع اإلقطاعات حتت سيطرهتم ،للحد من
تكوين أي نفوذ ضدهم .لذلك فقد هنج دولة املماليك هنج الدولة األيوبية يف توزيع اإلقطاعات ،إال اهنا األخرى
خرجت عن حدود الشرع يف ذلك ومل تعدل ،مما ادى إىل جور ونفور املماليك على األمراء والسالطني وعمل
اإلنقالبات العسكرية والصراعات الداخلية من اغتياالت ومؤامرات وفنت.
Economic and Financial Crises in Fifteen- Century Egypt3.

وقد جاءت يف الدراسة حول الـمفكر االجتماعي الـمقريزي يف بداية القرن ،بالرغم من أن الـمماليك هم من الرقيق
إال انـهم أصبحوا سالطني على دولة هي باألصل ليست دولتهم ،وعلى حساب أنقاض الدولة األيوبية ،وتطرق
الباحث إىل الصعوبات االقتصادية والـمالية واليت كان سببها اندالع األمراض واألوبئة والطاعون والذي أدى إىل
تدهور الوضع االقتصادي يف مصر خالل القرن اخلامس عشر ،فقد أثر الوباء واألمراض على القطاعات االقتصادية
إضافة إىل الزراعة والصناعة.
الصراع على السلطة يف مصر يف عهد املماليك البجية (923-784ه1517-1382/م).4
وقد تطرق الباحث يف دراسته إىل احلياة االقتصادية ولكنه مل يتوسع يف فحواها فذكر اإلقطاع العسكري ،إال أن
الباحث مل يذكر لنا هل هو إقطاع تـمليك أم إقطاع استغالل؟ وأضاف الباحث السياسة التعسفية ( السجون) اليت
كان السالطني يستخدمونـها حبق األمري أو السلطان الـمنعزل .واستعرض الباحث احلياة االجتماعية وأثر الصراعات
السياسية الداخلية عليه مـما أدى إىل انـحطاط النظام اإلقطاعي وتسلط احلكام على أصحاب الدخل اجليد من
الذين كانوا يعملون يف امليادين االقتصادية.
ك) وهو الشيءُ الذي ميلكه اإلنسان ملكاً،
أصل المماليك البحرية ونشأتـه املماليك :مأخوذة من مفردة ( َملَ َ
واململوك :العبد الرقيق الذي يباع ويشرتى .5ولكنه خيتلف عن العبد الذي مبعىن العبودية ،فالعبد يولد من الرقيق،

3

Abdul Azim Islahi. 2013، Economic and Financial Crises in Fifteen-Century Egypt، Journal of Islamic Economics
Studies، King Abdulaziz University، Jeddah، Saudi Arabia. Vol 21، No 2،

 4فاضل كاظم صادق العبادي1998 ،م ،الصراع على السلطة يف مصر يف عهد املماليك البجية (923-784ه1517-1382/م) ،أطروحة دكتوراة غري
منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية اآلداب.
 5أيب احلسن أمحد بن فارس ابن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبدالسالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت1999 ،م ،مج ،5ص ،352انظر :سعيد
عبدالفتاح عاشور ،العصر الـمماليكي يف مصر والشام ،ص ،11انظر أيضاً :حممد سهيل طقوش ،تاريخ الـمماليك يف مصر وبالد الشام ،دار النفائس ،القاهرة،
1997م ،ص ،15شحادة علي الناطور ،التفاعالت احلضارية يف فجر اإلسالم وضحى اإلسالم ،دار الكندي ،األردن1997 ،م ،ص ،3انظرRussel :

Cairo.، Bahri mamluk period (1250-1382)، 2002،Jensen
http://www.webpages.uidaho.edu/arch499/nonwest/cairo/bahri_mamluk_period.htm
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واململوك هو عبد مالِكه ،وهو الذي يولد من أبوين حرين ويباع ،وإن كانا خمتلفني يف اجلنس .6وكما أن كلمة "
ِ
يل ،ومصدرها
مـماليك" ختتلف يف معناها عن كلمة " موايل" اليت مفردها "موىل" ،فإن كلمة موىل مشتق من كلمة َو َ

الوالء واسم املفعول منها موىل .7وقد اعرتفت معظم الديانات كاليهودية والنصرانية على االسرتقاق والرق8بينما

حض على حترير األرقاء وحسن معاملتهم كما نظم العالقة بينهم
اإلسالم مل ينص على إلغاء ال ِرق وحتريـمه ،ولكنه َّ
وبني ساداتـهم ،مـما جيعلهم إخواناً يف اإلسالم واإلنسانيةَّ .9
إن ظاهرة ال ِرق ظهرت يف فرتة كانت من أخطر الفرتات
يف تاريخ العصور الوسطى ،حيث كانت منتشرة ،وتتوافر الرغبة على شرائهم ،وعندما أحس التجار أن سالطني
الـمماليك وأمراءهم يف مصر يقدرون البضاعة بالعطاءات الكثرية ،أكثروا من جلب الـمماليك من الغلمان والفتيان
من بالدهم إىل أسواق الرقيق لبيعهم.10ويبدوا أن احلصول على الرقيق كان يتم من خالل اخلطف والسرقة 11أو
ألسباب أخرى كانتشار القحط والغالء أو اإلصابة بوباء فتهون حينذاك فلذات األكباد على ذويها فيفرطون فيها
للبيع ختفيفا للبلوى وحفظاً للرمق .12إن تيار الوافدين من أولئك املماليك ذوي األجناس املختلفة بصحبة جتار الرقيق
(النخاسني) كان ال ينقطع بسبب ازدياد حاجة السلطنة إىل اقتناء املماليك واستخدامهم يف اجليش.13وكان يتم بيع
وشراء املماليك يف أسواق النخاسة ،وتقع هذه األسواق على الساحل الشمايل من البحر األسود .14ويعد سوق

 6عبدالـمنعم ماجد ،نظم دولة سالطني املماليك البحرية ورسومهم يف مصر ،مكتبة الجنلو الـمصرية ،القاهرة1979 ،م ،ص.11
 7عبدالـمنعم ماجد ،نظم دولة سالطني املماليك البحرية ورسومهم يف مصر ،ص.11
 8أمحد شفيق ،ال ِرق يف اإلسالم ،د.م ،القاهرة2013 ،م ،ص.39
9أمحد شفيق ،ال ِرق يف اإلسالم ،ص ،51انظر :اخلربوطلي علي حسين1994 ،م ،احلضارة العربية اإلسالمية ،القاهرة ،مكتبة اخلانـجي ،ص ،123انظر:
مجيل عبدآهلل الـمصري ،الـموايل وموقف الدولة األموية منهم ،مكتبة النـجلو الـمصرية ،القاهرة1967 ،م ،ص.23
10سعيد عبدالفتاح عاشور ،األيوبيون والـمماليك يف مصر والشام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1996 ،م ،ص.178
 11عبدالسالم الرتمانيين ،ال ِرق ماضيه وحاضره ،ص.85
 12مـحمود رزق سليم  ،عصر سالطني الـمماليك ونتاجه العلمي واالديب ،مكتبة اآلداب ،القاهرة1962 ،م ،ج ،1ص ،12انظر :حممود شليب ،حياة الـملك
الظاهر بيبس ،دار اجليل ،بريوت1992 ،م ،ص ،11انظر :أسامة حسن ،الناصر حممد بن قالوون ،دار األمل ،اهلرم1997 ،م ،ص.7
 13قاسم عبدة قاسم ،األيوبيون واملماليك التاريخ السياسي والعسكري ،ص ،126انظر :أيب العباس أمحد القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا،
ج ،4ص ،471انظر :مـحمود ندمي أمحد فهيم ،الفن احلريب للجيش املصري يف العصر اململوكي البحري ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر1983 ،م ،
ص.12
 14السيد الباز العريين ،الـمماليك ،دار النهضة العربية ،بريوت1987 ،م ،ص.63
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خان مسرور 15بالقاهرة أشهر أسواق بيع املماليك آنذاك.مث يأيت سوق اإلسكندرية ثانيا من حيث الشهرة.16ولطاملا
كانت تلك األسواق تعد مراكز للحصول على املماليك واقتنائهم يف مصر ومما ساعد على رواج جتارة الرقيق ما كان
يتوقع من احلظ احلسن واجملد املتوقع لألرقاء يف مستقبل حياتـهم فقد تدفع بـهم األقدار إىل أن يصلوا إىل ما يصل
إليه أ حرار الرجال وعقيالت النساء من عز ورفاهية وجمد .وعليه فقد كانت أسواق النخاسة تعج باملماليك الذين
امتألت بـهم القصور السلطانية يف مصر.
يتبني من هنا أن املماليك اليحرية هم جمموعة من سكان القبائل الذين اشرتهتم الدولة األيوبية يف عهد ملكها الصاحل
نـجم الدين أ يوب عند تبوئه عرش مصر وقد منحهم حرية كبرية وكان األيوبيون مولعون بشراء العبيد والرقيق واليت
ترجع ألصول سالفية من شبه جزيرة القرم وبالد القوقاز واسيا الصغرى وفارس وتركستان وسيبرييا وبالد ما وراء
النهرين .وكان املماليك الذين جلبهم األيوبيون خليطاً من األتراك والشراكسة والروس واألكراد وأقلية أوربية والذين
أصبحوا معظمهم من بعدهم سالطني على مصر .17كان امللك الصاحل جنم الدين أيوب 18أول من استكثر من
شراء املماليك .ويدل على ذلك ما رواه أبو الفداء ( ت 732هـ1400/م ) بأن أكثر أمراء عسكره كانوا
مماليك.19حىت بلغ ما اشرتاه منهم حنو ألف مـملوك.20ولعل ما اتصف به املماليك من قوة و شجاعة يف احلروب
 15خان مسرور :مكانان أحدمها كبري واآلخر صغري فالكبري على يسار من سوق باب الزهومة ،أحد أبوب القصر الشرقي الكبري الذي بين يف عهد الفاطميني
سنة (358ه 969/م) ،إىل احلريرية وكان موضعه خزانة الورق والصغري على ميينه من سلك من سوق باب الزهوة إىل اجلامع األزهر وكان ساحة يباع فيها
الرقيق .ستانلي لينبول ،سرية القاهرة ،ص ،225انظر :تقي الدين أمحد الـمقريزي ،الـمواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ج،2ص.572
 16عبدالسالم الرتمانيين ،ال ِرق ماضيه وحاضره ،ص.85
 17قاسم عبده قاسم( .د.ت) .األيوبيون واملماليك ،مصر ،عني الدراسات للبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ص.126
 18الـملك الصاحل جنم الدين أيوب (ت 647هـ 1249/م) بن السلطان امللك الكامل بن السلطان امللك العادل بن األمري جنم الدين أيوب بن شادي
األيويب ،سلطان الديار املصرية ،وهو السلطان السادس من ملوك بين أيوب ،وأمه جارية سوداء أمسها " وردى الـمىن" .انظر :أبو احملاسن مجال الدين بن تغري
بردي ،الـمنهل الصايف والـمستويف بعد الوايف ،الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب ،القاهرة1985 ،م ،ج ،3ص ،228انظر :صارم الدين إبراهيم بن حممد بن
يدمر العالئي بن دقماق ،النفحة الـمسكية يف الدولة الرتكية ،حتقيق عمر عبدالسالم تدمري ،الـمكتبة العصرية ،بريوت1999 ،م ،ط ،1ص ،37انظر:
مـحمد يونس فلح ،الـملك صاحل نـجم الدين أيوب وعالقته بالقوى السياسية (647-638ه1250/1240/م) ،مـجلة كلية العلوم اإلسالمية ،الـمجلد
السابع ،العدد الثالث عشر2013 ،م ،ص .3انظر :مجال الدين ابو الـمحاسن بن تغري بردي ،مورد اللطاف يف من ويل السلطنة واخلالف ،دار الكتب،
القاهرة1997 ،م ،ج ،2ص ، 16انظر :شهاب الدين أيب الفالح عبدالـحي بن أمحد احلنبلي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،تح :حممود أرناؤوط،
بريوت ،دار ابن كثري1991 ،م ،ج ،7ص ،411انظر:

Badr al-din Al-Ayni، Al-Sayf Al- Muhannad Fi Sirat Al- Mu'ayyad، Edited by: Fahim Muhammed Ulwi Shaltut،
Cairo، National Librry Prees، ، 1998، p203.

 19عمادالدين إمساعيل أبو الفداء ،الـمختصر يف أخبار البشر ،ج ،3ص.139
 20صارم الدين ابراهيم بن حممد بن يدمر العالئي بن دقماق ،نزهة األنام يف تاريخ اإلسالم ،حتقيق مسرية طبارة ،دار املعارف ،بريوت1999 ،م ،ص.186
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كانت السبب الرئيس الذي دعا الصاحل أيوب إىل انتهاج سياسة اإلكثار من شراء املماليك كي يكونوا درعاً واقياً
للدولة اإلسالمية .21األمر الذي أدى إىل بروز الـمماليك كقوة عسكرية جديدة على مسرح األحداث السياسية
بشكل واضح يف عهد بين أيوب.
اإلقطاع في دولة المماليك البحرية
إن تاريخ إقطاع األرض يف زمن الـمماليك ،يرتبط بظاهرة اقتصادية لـها أهـميتها وخطورتـها ،ويعتب من السمات
األساسية اليت تـميز الـحياة يف مصر ،لذلك يوصف بزمن اإلقطاع .22وهو من اإليرادات الـمالية .23واإلقطاع أصلها
من قَطَ َع أي اقتطع جزءاً من الكل ،والقطيعة ما اقتطعه منه ،طائفة من أرض الـخراج ،أي يـجعل له إقطاعاً ،والقطائع
يكون يف البالد اليت ال عمارة فيها ألحد .24أو نظام من النظم اليت ظهرت يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى،25

حيث يستخدم اإلقطاع مـحل العطاء أو الرواتب لرجل اجليش .26ويف تعر ٍ
يف آخر لإلقطاع الـمملوكي هو ما يتحصل
من األرض من غلة 27أو مال فضالً عن إنتاجه بعض اإلقطاعات األخرى اليت جتري عليها الـمكوس .28ويف العرف
الـمملوكي كان أمراً شخصياً بـحتاً ال دخل لـحقوق الـملكية أو ألحكام الوراثة فيه ،فكان الـمقطع يـحل يف اإلقطاع
مـحل السلطان ليتمتع بغالته وإيراداته فحسب ،ثـم يؤول جـميعه إىل السلطان بـمجرد انتهاء مدة اإلقطاع أو لوفاته
Jason Thompson.، A History of Egypt، America، printing in the united states of America، 2008، p 188.

21

 22إن فكرة اإلقطاع يف التاريخ اإلسالمي ظلت حمدودة يغلب عليه الطابع الفردي ،بسيطرة من قبل حاكم على فرد أو قبيلة .انظر :سعيد عبدالفتاح عاشور،
بـحوث ودراسات يف تاريخ العصور الوسطى ،دار األحد ،بريوت1977 ،م ،ص.143
54 Felicit Tramontana، Khubz as Iqta' in four authors from the Ayyubid and early Mamluk period،
Journal، the middle east documentation center، the University of Chicago، tramontane، 2012،
pp113-122، p103.
 24مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،5ج ،41ص ، 3677انظر :الفريوز آبادي ،مـجد الدين مـحمد بن يعقوب ،القاموس الـمحيط،
دار احلديث ،القاهرة2008 ،م ،ص.1339
 25العصور الوسطى :وهي تلك احلقبة الـممتدة من القرن الـخامس الـميالدي إىل مطلع القرن السادس عشر ،وتقسم إىل قسمني :أولـها العصور الـمظلمة وتبدأ
من القرن الـخامس الـميالدي عقب سقوط روما ،والثانية من مطلع القرن الـحادي عشر إىل نـهاية القرن الـخامس عشر .انظر :ابراهيم علي طرخان ،النظم
اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،دار الكاتب العريب ،القاهرة1968 ،م ،ص.8
 26إن قاعدة اإلقطاع الـمملوكي مأخوذة من اإلقطاع السلجوقي الذي وضعها وطبقها الوزير نظام الدين ،ومن مث األيوبيني ،ويعتب من الظواهر االقتصادية
والـمالية للدولة الـمملوكية ،حيث استخدموا هذا النظام وتوسعوا فيه توسعاً كبرياً حىت أصبحت من الدول اإلقطاعية الكبى .انظر :مىن حممد بدر حممد
بـهجت ،أثر احلضارة السلجوقية يف دول شرق العامل اإلسالمي على احلضارتني األيوبية واململوكية بـمصر ،ج ،1ص.218 -104
 27الغلة :معناها ما يرده بيت الـمال ويأخذه الـتجار من الدراهم .انظر :علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،ص.136
 28ورث الـمماليك دولة أساتذتـهم األيوبيني وانتهجوا طريقـهم يف أنظمة احلكم بـما يف ذلك اإلقطاع ،غري أنـهم عدلوه ولـم يـجعلوه وراثياً .انظر :السيد الباز
العريين ،الـمماليك ،ص ،168انظر :أيب العباس أمحد القلقشندي  ،صبــح األعشــى يف صناعة اإلنشا ،ج ،3ص.468
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أو بسبب إخالل الـمقطع بشروط العقد القائم ،سواء أكان إقطاع تـمليك أو إقطاع استغالل .29وعلى هذا فقد
سيطر الـمماليك على مقدرات البالد واقتسموها ،ولكن ليست على الطريقة اليت كانت مقسومة يف الدولة األيوبية
واليت كانت على شكل نظام وراثي ،30ولذلك أعطى الـمقريزي 31فكرة عن كيفية توزيع األراضي يف العهد الـمملوكي
فيقول (( :إن األراضي الـمصرية قسمت على سبعة أقسام :قسم خاص بالديوان السلطاين ،32وهو على ثالثة أجزاء
منه ما يـجري يف الديوان الـخاص33ومنه ما يـجري يف الديوان الـمفرد،34
وما يـجري يف الوزارة ،35وقسم أ ِ
ُقطع لألجناد واألمراء ،وقسم َوقف على اجلوامع والـمدارس واخلوانق ،وجهات أكب،
وآخر عرف باألحباس أُ ِ
قطع ألناس يقومون على خدمة الـمساجد ،ويستغلون تلك األراضي ،إىل جانب قسم خاص
شرتى ويباع ويورث ويوهب لكونه أ ُِ
ي من بيت الـمال ،أما القسم السادس فكان ال يزرع للعجز عن
ُشرت َّ
أصبح يُ َ
زراعته ،فأصبح مراعي للمواشي أما القسم األخري فكان ال تسقيه مياه النيل فهو قفر )) .36إال أن هذا التقسيم

 29إقطاع تـمليك هو اإلقطاع العادي ،وإقطاع إستغالل هو إقطاع شخص خراج جهة معينة .انظر :حممد أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التارخيية يف العصر
الـمملوكي ،ص ،21انظر:
Felicita Tramontana Khubz as Iqta' in four authors from the Ayyubid and early Mamluk period، p108.
30
Rory Cahill، Structural Changes in Taxation and Fascal Administration during the Reign of al- Nasir Muhammad
bin Qalawun، p3.
http://michiganjournalhistory.files.wordpress.com/2014/02/cahill.pdf.

 31تقي الدين أمحد الـمقريزي :الـمعروف ب (تقي الدين) أمحد بن علي بن عبدالقادر بن بن مـحمد بن ابراهيم بن تـميم العبدي الـحسيين ،ولد يف القاهرة
سنة ( 766هـ1364/م) وتويف سنة (845هـ 1441/م) ،أما لقبه فهو نسبة إىل مقريز ،وهر حارة يف بعلبك يف لبنان ،اليت عاش فيها أسالفه من قبل ،وتلقى
تعليمه يف القاهرة على يد مـجموعة كبرية من علماء ذلك العصر وخصوصاً جده  ،فقد كان من فقهاء الـمذهب الـحنفي ،ومن أبرز شيوخه ابن خلدون.
انظر :عماد رفيق خالد بركات ،يف الفكر االقتصادي عند الـمقريزي :األزمات اإلقتصادية ،رسالة دكتوراه ،ماليزيا ،الـجامعة اإلسالمية العالـمية ،كلية اإلقتصاد
والعلوم اإلدارية2002 ،م ،ص.21
 32هو الديوان العايل خزانة السلطان ،ويعب عن اإليرادات الـمخصصة على الدواوين السلطانية ،وتسمى اإلقطاعات .انظر :ابراهيم علي طرخان ،النظم
اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،ص.64
 33الديوان اخلاص (الـملكي) :وهو الذي يشرف على اإلقطاع السلطاين والنظر يف أمواله والـتحدث يف جهاته ومضافاته ،وأعظم بالده وأغناها .انظر :ابراهيم
علي طرخان ،النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،ص ،64انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر
والقاهرة ،ج.76 ،8
 34الديوان الـمفرد :وهو الديوان الـمختص بـما أفرد من البالد لصرف غلتها على مـماليك السلطان ،من رواتب وطعام للخيل وكسوة ،وأنه من منشآت العصر
الفاطمي يف مصر .انظر :حممد أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكي ،ص.79
 35الوزارة :وهي الـمرتبة اليت تأيت بعد الـخليفة والـمكونة من الوالة والقضاة والقادة ،وعلى رأسها الوزير الذي يف أعلى الرتب بعد رتبة الـخليفة وله الوكالة عنه
يف الـحل والربط .انظر :طيبة صالـح الشذر ،ألفاظ احلضارة العباسية يف مؤلفات اجلاحظ ،دار قباء ،القاهرة1998 ،م ،ص.178
 36تقي الدين أمحد الـمقريزي ،الـمواعظ واإلعتبار بذكر الـخطط واآلثار اخلطط  ،ج ،1ص.279
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انطوى على حقائق رافقت العصر الـمملوكي ،وقد أوضح (بولياك) مقادير هذا التقسيم ،وأشار إىل أن األراضي
كانت إقطاعات تـجري يف الدواوين السلطانية وإقطاعات لألمراء واجلند ،إال قسم ضئيل كان وقفاً على الـمؤسسات
الدينية والعاملني وال يعتد به لقلته .37وكان يعتمد يف مصر على القرياط 38كوحدة لتوزيع اإلقطاعات ،وبـموجبه
قسمت األراضي الـمصرية إىل أربعة وعشرين قرياطاً ،وزعت يف بداية الدولة الـمملوكية األوىل على النحو اآليت :أربعة
قراريط للسلطان وعشرة لألمراء والعشرة الباقية لألجناد .39ومن خالل هذا التقسيم الحظ الباحث مدى هيمنة
وسيطرة الـسالطني على األراضي الزراعية ومدى استبدادهم يف تلك اإلقطاعات.
وكان السلطان يوزع اإلقطاعات وفق مشيئته ،حيث يفرد لنفسه وكبار أمرائه أجود األراضي ولـمن يليهم يف الـمراتب
األراضي الـمتوسطة اجلودة وأما األراضي الـمتبقية فكانت من نصيب أجناد احللقة وغريهم مـمن شـملهم اإلقطاع.40
حىت األوقاف اإلسالمية تعرضت لإلقطاع ومجيع موارد الدولة ،فالسلطان احتكر الـمعادن وأقطعها ألمرائه ،41وأهم
الـمعادن اليت كان يـجري إقطاعها :الـملح والشب 42والنطرون .43وقد اضطرب أمر اإلقطاعات يف عهد السلطان
األشرف خليل بن قالوون حيث أورد ابن تغري بردي ما يتعلق ببدر الدين بيدرا نائب السلطنة يف عهد السلطان

 37جان بولياك ،اإلقطاعية يف مصر وسوريا ولبنان ،ترمجة عاطف كرم ،دار الـمكشوف ،بريوت1949 ،م ،ص ،38انظر :أيب العباس أمحد القلقشندي،
صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ،3ص.458–455
38
ٍ
ين،
القرياط :أصله قَـَّر َط عليه إذا أعطاه قليالً قليالً ،هو جزء من أجزاء الدينار ،وهو نصف عشر يف أكثر البالد ،وأهل الشام يـجعلونه جزءاً من أربعة وعشر َ
وإن كان قد خص آهلل تعاىل ذكرها يف مصر ،فإن القرياط مذكور يف غريها .انظر :مـجد الدين مـحمد بن يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس الـمحيط ،دار
احلديث ،القاهرة2008 ،م ،ص.3591
 39لـم يسمح السلطان الناصر حممد بن قالوون أن يقطع الـمماليك موارد أخرى بـجوار األراضي الزراعية ،وألغى ذلك حني راك البالد بالروك الناصري ،وجعل
اإلقطاعات يف مصر مقتصرة على األراضي دون غريها ،وبذلك أصبحت اإلقطاعات كلها بالداً .انظر :مـجدي عبدالرشيد بـحر ،القرية الـمصرية يف عصر
سالطني الـمماليك (923-648هـ1517-1250/م) ،ص.95
 40مـحمود نديـم أمحد فهيم ،الفن احلريب للجيش الـمصري يف العصر الـمملوكي البحري (783-648هـ1383-1250/م) ،ص.59
 41صارت اإلقطاعات ترد من حهة الـملوك والسالطني على سا ئر األموال ،مث تفاحش األمر حىت زادوا فيه وأقطعوا الـمكوس على اختالف أصنافها .انظر:
ابراهيم علي طرخان ،النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،ص.12
 42الشب :هو حـجر يـجري استعماله يف الصباغة ،ويـحرص الـتجار األجانب على الـحصول عليه ،ويتوىل ديوان السلطان أمر بيعه واستخراجه ،ويوجد بصحراء
الصعيد يف مصر .انظر :السيد الباز العريين ،الشرق األدىن يف العصور الوسطى ،دار النهضة العربية ،القاهرة1967 ،م ،ص ،193انظر:
Ibn Mamati، Kitab Qawanin Al- Dawawin، p 328.
43النطرون :نوع من أنواع الـمعادن اليت يتم إستخراجها من باطن األرض وهو على نوعني أمحر وأخضر ويوجد يف الب الغريب من أرض مصر ،وهناك وادي
مبصر يسمى حالياً بوادي النطرون ،وهو بـجنوبـها .انظر:
p 334.، Madbouli Bookshop، Cairo، Kitab Qawanin Al- Dawawin، 1991، A،Ibn Mamati
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خليل ،حي ــث فوض السلطان األمري بيدرا بنيابة السلطنة فـي سنة (689هـ1290/م) ،قال(( :أنـهم وجدوا يف خزانة
طُرنطاي 44من الذهب العني ألفي ألف دينار وأربعـمائة ألف دينار وألفي ِح ٍ
ياصة ذهب وألف وسبعمائة كلّوتة
وفرقهُ على األمراء والـمماليك ،يف أيسر
مزركشة ،ومن الدراهم ما ال حيصى ،فاستوىل األشرف خليل على ذلك كلهَّ ،

مدة ،إضافة إىل األقمشة واخليول واجلمال والبغال والـمتاجر ،واحتاج أوالد طُُرنطاي من بعده إىل الطلب إىل الناس

يدي األشرف بعد أيام من مقتل والده ،فوجده األشرف
من الفقر)) .وقد ذكر املقريزي أن ولد طُُرنطاي حضر بني ّ

أعمى ،وعلم منه أن أهله ليس عندهم ما يأكلون ،فَـ َفَّر َق له السلطان وأفرج عن أمالك طُُرنطاي .45وقد جرت العادة
أن يتوىل السلطان بنفسه إحلاق الـمماليك باخلدمة وترتيب درجاتـهم ،فإذا حضر أمامه من يطلب اإلقطاع أو وقع
اختياره على أحد أمر ناظر اجليش بالكتابة ،فيكتب ورقة تسمى الـمثال .46فالـمماليك البحرية خرجوا عن حدود
الشرع ،وأضحت الدولة اإلقطاعية الكبى يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى آنذاك.
الروك في دولة المماليك البحرية
وفعله ( راك) وهي عملية مسح األراضي الزراعية وفك الزمام وتعديل اخلراج .47وصف الروك بأنه سالح ذو حدين،
فهو من جانب خدم الـمماليك على اختالف طبقاتـهم ومن جانب آخر كان يثري الـمشاكل وينكأ الصراعات بني
الـمماليك أنفسهم.
حيث عمل السلطان حسام الدين الجني الروك احلسامي (697ه1297/م) ،أول روك لألراضي الـمصرية،
وسببه أن األمراء يأخذون الكثري من إقطاعات األجناد فال يصل إىل األجناد منها شيء ويصري ذلك اإلقطاع يف
دواوين األمراء ،ويـحتمي بـها قطاع الطريق ،وتثور بـها الفنت ،وتقوم بـها الـمشاجرات ،ويـمنع منها احلقوق والـمقررات

 44حسام الدين أبو سعيد طُُرن طاي بن عبدآهلل الـمنصوري األمري الكبري ،كان أوحد أهل عصره ،وكان عظيم دولة أستاذه الـملك الـمنصور قالوون ،كان بينه
وبني األمري علم الدين الشجاعي عداوة على الرتبة ،فسلمه األشرف إىل الشجاعي وأمر بتعذيبه ،فبسط الشجاعي عليه العذاب أنواعاً إىل أن مات سنة
(689هـ 1290/م) .فغسلوه وكفنوه ودفنوه بظاهر الزاوية ،فلما تسلطن كتيبغا نقله إىل مدرسته بالقاهرة ودفنه بـها .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري
بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج ،7ص ،324انظر :شهاب الدين أمحد عبدالوهاب النويري ،نـهاية اإلرب يف فنون األدب ،ج ،31ص.117
 45تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك يف معرفة دول الـملوك ،ج ،2ص.219
46الـمثال :وهو أمر دون الفرمان والـمنشور ،كان الـمثال يف العصر الـمملوكي ،أمراً يصدر عن ديوان الـجيش بـمنح إقطاع أو بتحويله أو بإعادته أو بزيادته.
انظر :حممد أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكي ،ص.135
 47من املصطلحات الواردة يف العصر اململوكي .تاريخ املشاهدة2014/10/3 :م.
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=55970
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الديوانية ،وتصبح مأكلة ألعوان األمراء ،ومستخدميهم ،ومضرة على أهل البلد اليت تـجاورها .فأبطل السلطان ذلك،
ورد تلك اإلقطاعات على أربابـها وإخراجها بأسرها من دواوين األمراء ،48وذلك عن طريق إجراء ذلك الروك .49ويف
ا لوقت الذي كثرت فيه الشكوى الـمقدمة من بعض كبار رجال الـمماليك ضد الفوضى واالضطراب يف تلك
اإلقطاعات اليت كانت تـمنح لـهم ،إذ هي معرضة للزيادة والنقصان ومن هذا الباب أمر السلطان حسام الدين الجني
بـمسح البالد الـمصرية للمرة السادسة يف تاريخ مصر ،وللمرة األوىل يف دولة الـمماليك البحرية وقسمها الجني
تقسيما آخر جعل بـمقتضاه لألمراء واألجناد أحد عشرة قرياطا وزع عشرة منها وأبقى القرياط الـحادي عشر لزيادة
إقطاع من يتضح أنه قد حاق به شيء من الغنب ،وجعل للسلطان أربعة قراريط كما كانت احلال يف الروك السابق،
وخصصت التسعة قراريط الباقية ألفراد الفرق اجلديدة يف اجليش .50ويعتب الروك الـحسامي السادس من حوادث
الروك يف مصر يف العصور الوسطى بعد روك صالح الدين األيويب ،ويكون عملية قياس األرض وتثبيتها يف سجالت
الدولة مرة يف كل ثالثني سنة .51وكان الروك احلسامي أول روك لألراضي الـمصرية ،وسـمي بالـحسامي نسبة إىل
حسام الدين الجني الذي كان قد توىل السلطنة سنة (696هـ1296/م ) ،فعمل على مسح البالد وقسمها تقسيماً
جديداً بدل التقسيم القدمي ،عرف يف التاريـخ باسم ((الروك احلسامي)) .52وبعد جهود مضنية استمر الروك أربعة
وخـمسني يوماً بدءاً من السادس عشر من مجادي األوىل وانتهاءاً بـالثامن من رجب من سنة (697هـ1297/م)،
ووزعت مثاالت األمراء ،ويف اليوم التايل وزعت أيضاً مثاالت مقدمي احللقة (الـمماليك) ،53ثـم وزعت مثاالت

 48تقي الدين أمحد املقريزي ،الـمواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ج ،1ص.254
 49الروك :مصدرها َرْوك ،هو مسح األراضي الزراعية يف بلد من البلدان لتقدير اخلراج الـمستحق عليه لبيت الـمال ،انظر :ابراهيم علي طرخان ،النظم اإلقطاعية
يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،ص ،97انظر :صفوان طه حسن ،تاريخ األيوبيني والـمماليك ،ص ،199انظر :تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك
لـمعرفة دول الـملوك ،ج ،2ص ،289انظر :رينهارت دوزي ،تكملة الـمعاجم العربية ،ترمجة حممد سليم النعيمي ،األعظمية ،بغداد1981 ،م ،ج،5
ص.255
 50حممد ابن امحد ابن إياس ،بدائع الزهور يف تاريخ الدهور ،ج ،1ص ،115انظر :تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك يف معرفة دول الـملوك ،ج/2ص،289
انظر :السري ويليم موير ،تاريخ دولة الـمماليك يف مصر ،ص.74
 51ابراهيم علي طرخان ،النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ،ص.96
 52مىن حممد بدر حممد بـهجت ،أثر احلضارة السلجوقية يف دول شرق العامل اإلسالمي على احلضارتني األيوبية واململوكية بـمصر ،ص.221
 53مقدم الـمـماليك :وهو الذي يتوىل أمر الـمماليك للسلطان أو األمري عن اخلدم اخلصيان املعروفني بالطواشية ،ومقامه فيهم مقام أمري النوبة .انظر :حممد
أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التاريـخية يف العصر الـمملوكي ،ص.142
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أجناد احللقة ،54وأقطعت البالد تبعاً لـهذا الروك لألمراء واألجناد كاملة ،إال أن األمراء لـم يرضوا عن هذا الروك،
فقد ذكر الـمقريزي أن السلطان الجني ((توىل تفرقة املثاالت على األمراء واملقدمني 55فبان له يف وجوههم التغري لقلة
العبة .57))56أما مثاالت األجناد فقد تولـى أمر توزيعها منكوتـمر -58نائب السلطنة  -فلم يـجسر أحد أن يعرتض
على مقدار إقطاعه خوفاً منه ،واستمر منكوتـمر يف عملية التوزيع هذه عدة أيام .59وعليه فقد ساهم هذا التوزيع
غري الـمرضي بتأجيج اخلالفات بني كبار األمراء ورجال الدولة الـمملوكية وبدأت بوادر النزاع والصراع تظهر بشكل
علين بسبب ذلك التوزيع الذي عده البعض غري عادل .وبـموجب الروك اجلديد تقلص نصيب األمراء وأجناد الـحلقة
معاً إىل النصف تقريباً مـما فرق أكابر األمراء عن السلطان الجني  ،إضافةً إىل سوء استغالل منكومتر لـمنصبه ،مـما
كان له األثر األكب يف ذلك .60فقد ذكر الـمقريزي ما حل بالـمعارضني لعملية توزيع تلك اإلقطاعات فقال(( :
شق ذلك على األجناد وتـجمعت طائفة منهم ،ورموا مثاالتـهم ،وقالوا" :إنا مل نعتد مبثل هذا فإما أن تعطونا ما يقوم
بكفايتنا وإال فخذوا أخبازكم ،61وإما نـخدم األمراء أو نقيم بطالني" ،فغضب منهم منكومتر وأمر احلُ َّجاب فضربوهم
وأخذ سيوفهم وسجنهم ،وبالغ يف الفحش ،وصار ينظر إىل األمراء وهو يقول" :أيـما قائد يأيت ويشتكي من خبزه،

فإما أن خيدم وإال فإىل لعنة اهلل" ،فعرف األمراء أنه يعنيهم فسكتوا على مضض )) .62وكذا ذكر ابن تغري بردي

63

 54أجناد احللقة :وهم الـجنود الـمرتزقة من غري مـماليك السلطان ،ولكل أربعني جندياً يقدم عليهم واحد منهم ،ال يقودهم مقدمهم إال إذا خرجوا إىل احلرب
أو السفر .انظر :حممد أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكي ،ص.12
55مقدم الـخاص :وهو الـمتحدث عن األعوان والـمتصرفني بديوان خاص .أي الـمتخصص بالسلطان .انظر :حممد أمحد دهـمان ،معجم األلفاظ التاريـخية يف
العصر الـمملوكي ،ص.142
 56العبة :هو مقدار املساحة والـمتحصل .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج ،8ص.77
 57تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك لـمعرفة دول الـملوك ،ج ،2ص.291
 58هو منكوتـمر بن عبدآهلل الـحسامي الـمنصوري نائب السلطنة بـمصر وهو مـملوك السلطان حسام الدين الجني .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري
بردي ،مورد اللطاف يف من ويل السلطة والـخالف ،ج ،2ص ،52انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة،
ج ،8ص.88
59تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك لـمعرفة دول الـملوك ،ج ،2ص.291-290
 60صفوان طه حسن ،تاريخ األيوبيني والـمماليك ،ص.199
 61أخباز :ومفردها خبز وهي قطعة من األرض كانت تـمنح إىل األمري أو أي شخص من الـمجندين ويستعمل حاصلها لغرض املعيشة .انظر :رينهارت دوزي،
تكملة املعاجم العربية  ،ج ،4ص.15
 62تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك لـمعرفة دول الـملوك ،ج ،2ص.291
 63يوسف بن تغري بردي بن عبدآهلل ،األمري مجال الدين أبو الـمحاسن ابن األمري الكبري سبف الدين تغري بردي .أتابك العساكر بالديار الـمصرية ،ولد سنة
(813هـ1410/م) ،وتويف سنة (874هـ 1470/م ،وهو من طبقة العيين والـمقريزي ،وله مؤلفات كثرية وخاصة حول عصر الـمماليك ،وال يسعين أن أذكرها
كلها .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،مورد اللطاف يف من ويل السلطة والـخالف ،ج ،1ص.16
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أن منكوتـمر جلس ليفرق الـمثاالت على العساكر ،فكان كل من يقع له مثال ال سبيل له إىل الـمراجعة فيه ،فمن
الـجند من سعدوا ومنهم من شقى .64وكان هذا الروك سبباً يف هالك الـمماليك يف مصر ،كما ذكر يف كتابـي الـمنهل
الصايف والسلوك .حيث أدى هذا التقسيم إىل قلة واردات اإلقطاعات وقلة أرزاق اجلند واألمراء من أرض مصر ،و
لـم يرض األمراء ما نزل بـهم من الظلم يف هذا الروك ،أما عامة الناس فقد غضبوا من السلطان الجني إلهـماله وتـمىن
كل أحد زواله وكثر الدعاء عليه .65بعد أن كان متحصل اإلقطاع الواحد يف عهد السلطان قالوون ،يرتاوح ما بني
عشرة آالف درهم عن كل من اإلقطاعات الصغرية ،وثالثني ألفاً عن كل اإلقطاعات الكبرية ،إال أنه تناقص بعد
عمل الروك احلسامي إىل عشرين ألفاً لإلقطاعات الكبرية فـما بال اإلقطاعات الصغرية .66ومـما زاد من نقمة األمراء
أن منكوتـمر لـم يقبل شفاعة األمراء لعدد من الذين تـم حبسهم من األجناد ،مـما دفعهم إىل شق عصا الطاعة،
ونشر روح التذمر والعصيان يف البالد ،واليت فتحت البالد على مصراعيها أمام فتنة قاتلة ،كادت أن تتحول إىل صراع
ونزاع ال ينتهي ،مقتضاها الـمطالبة بالقضاء على كل من السلطان الجني ونائبه منكوتـمر الذي أساءَ كثرياً للخاصة

والعامة بسبب ذلك التقسيم لإلقطاعات .67ذكر ابن تغري بردي ذلك يف قوله((:وكان عمل هذا الروك وتفرقته من
أكب األسباب وأعظمها يف فتك األمراء بالسلطان امللك املنصور الجني وقتله وقتل نائبه منكومتر )) .68فمن
الـمتاعب الذي خلفه الروك الـحسامي للسلطان الناصر مـحمد بن قالوون عند عودته للسلطنة للمرة الثانية سنة

(698ه1298/م) ،اشتداد العداء العنصري بني الـمماليك الرتك والـجراكسة .69ومع كل تلك الفوضى واالضطراب
 64مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،مورد اللطاف يف من ويل السلطة والـخالف ،ج ،2ص ،52انظر :تقي الدين أمحد الـمقريزي ،السلوك لـمعرفة
دول الـملوك ،ج ،2ص ،291انظر :ركن الدين بيبس الـمنصوري الداودار ،زبدة الفكر يف تاريخ الـهـجرة ،حتقيق دونالد س .ريتشارد ،الشركة الـمتحدة للتوزيع،

بريوت ،ج1998 ،42م ،ص.320
 65لقد استاء األمراء من فعل السلطان الجني وأخذوا يكيدون له وزاد من سخطهم حني راك السلطان البالد بالروك احلسامي ،وكان سبباً يف هالكه .انظر:
سعيد عبدالفتاح عاشور ،العصر الـمماليكي يف مصر والشام ،ص ،115انظر :بيبس املنصوري ،مـختار األخبار -تاريخ الدولة األيوبية ودولة الـمماليك،
ص.107
 66مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج ،8ص.78
 67الولد اخلبيث يكون سبباً لـجلب اللعنة لوالده .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج ،8ص ،80انظر:
شهاب الدين أمحد عبدالوهاب النويري ،نـهاية اإلرب يف فنون األدب ،ج ،31ص.228
 68ل َّـما بلغ السلطان الجني أفعال نائبه منكوتـمر وبتصرفه الال أخالقي وسبه األمراء واألجناد وزجهم يف السجن ،عنفه وعاتبه (أي المهُ) ،حيث عمل على
إخراج األجناد (الـجنود الـمرتزقة) من السجن بعد أيام ،وكان منكوتـمر سبباً يف قتل السلطان الجني إضافة إىل الروك .انظر :مجال الدين أبو احملاسن بن تغري
بردي ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ج ،8ص ،78انظر :ركن الدين بيبس الـمنصوري الداودار ،زبدة الفكر يف تاريخ الـهـجرة ،ج ،42ص.324
 69أخذ الناصر مـحمد على عاتقه تطبيق سياسته اإلقتصادية الصارمة بشأن ذلك الروك الذي أوجده كسياسة إقتصادية للحد من حاالت التذمر والفوضى
اليت عمت تلك اإلقطاعات .انظر :السيد الباز العريين ،الـمماليك ،ص.177
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الذي أحدثه الروك احلسامي فقد شرع الناصر حممد بن قالوون بعد اعتالئه عرش السلطنة على تغيري ذلك الروك
احلسامي ،وعمل الروك الناصري نسبة إليه .70وهو الروك الثاين يف تاريخ دولة الـمماليك البحرية والسابع يف تاريخ
مصر اإلسالمية ،واستخدمه السلطان الناصر يف الـحد من نفوذ بعض األمراء الذين يتخوف منهم ،وهكذا كان
الروك يف خدمة السياسة .وعلى هذا األساس فإن تلك اإلقطاعات أصبحت أحد األسباب الرئيسة لضعف االقتصاد،
ومن ثـم التأثري سلباً على احلياة السياسية من خالل خلق حالة عدم االستقرار والصراعات بني األمراء والسالطني.
الخاتمة
استطاع الباحث حتديد مسات منهج السالطني وهو إمياهنم بـمبدأ االنفراد بالسلطنة ،دون مراعاة للـمسؤولية واألفراد
ومبدأ الـمحاسبة ،غري أن السلطان كان كل تركيزه على الدولة بقد ٍر كبري .وبـما أن منهج الدراسة قد اعتمد على
الوصف والتحليل ،لذلك يبدو للباحث أنه يستحق مقارنتها مع الوقت احلايل ،وأنه يستحق أن يتبع من قبل املختصني
يف التاريخ اإلسالمي .حيث قام برصد خصائص االقتصاد اململوكي ،فجاءت هذه اخلصائص لتؤكد أن االقتصاد
اململوكي مل يكن اقتصاداً بسيطاً ،فتعددت فيه انواع الـملكية – بالرغم من وجود نظام اإلقطاع ،فقد تدخلت
الدولة يف هذا االقتصاد بشكل غري حمدود ،وقد استنتج -:أن االقتصاد اململوكي احتوى على جذور ساعدت على
ظهور مشاكل اقتصادية أدت إىل صراعات داخلية بني السالطني واألمراء أنفسهم .بالرغم من أن املماليك البحرية
تربوا تربية دينية عسكرية ،إال أنـهم عمدوا إىل الفساد اإلداري ،وال بُ َّد من ربط العوامل االقتصادية باألخالق
لالستفادة منها يف إدارة االقتصاد احلديث .وقد تبينت من خالل الدراسة أن ما نسميه اليوم بالقطاع اخلاص الذي
يتوىل اإلنفاق على الفقراء الذين يعانون من تدين يف مستوى املعيشة ،أن يقوم بـمساعدة يف توزيع الثروة دون احتكار
ٍ
أو احنياز ألي فئة أو ٍ
فصيلة معينة.
حزب أو

 70تقي الدين أمحد الـمقريزي ،الـمواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط و اآلثار ،ج ،1ص.255
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نزل القرآن الكرمي على سيّد املرسلني بإعجاز ال حُيصى وال حُيصر ،فاإلعجاز البالغي والداليل واللغوي ما هو
إالّ واحداً من إعجاز ٍ
ات مل يفرغ العلماء حىت عصرنا وبعد نزول القرآن بألف وأربع مئة سنة ويزيد من تعدادها
وتهكّف .فكان الرتبا
كل علم جند اإلعجازات اليت أببهاا القرآن الكرمي تهار
ّ
كل يوم ،ويف ّ
وحصرها .ويف ّ

العلوم العصرية املهطورة مع القرآن الكرمي أبر كبري يف حياة املسلمني وتربيهام ،كما أ ّن األبر أكرب لغري املسلمني
احلق للناس أمجعني.
الذين يعودون أدراجام يف الهفكري ،كي يروا أ ّن اإلسالم هو دين ّ

لذلك سعت عقول ن ّرية يف جامعة ماليا بإنّاء مركز حبوث القرآن الكرمي يف ماليزيا وذلك للربط والدمج بني
بطت العلوم العصرية وجعلت جمال البحث يف خدمة القرآن الكرمي
العلوم املخهلفة مع علوم القرآن الكرمي ،ور ْ

املبهغى األول.

إ ّن هدف حبثنا هذا هو إبراز جاود ماليزيا يف الهطوير األكادميي والبحثي يف خدمة القرآن الكرمي وذلك بدمج
العلوم العصرية مثل علوم احلاسوب والعلوم الطبيعية واألساليب الهعليمية وغريها مع علوم القرآن الكرمي ،وذلك
كل جماالت احلياة املخهلفة.
لهوسيع دراسة القرآن الكرمي واالسهفادة من علومه يف ّ
خطّة البحث :يّهمل حبثنا على املباحث اآلتية:
األول :نبذة عن جامعة ماليا ومركز حبوث القرآن ونّأته.
املبحث ّ
املبحث الثاين :اجلاود املخهلفة يف ربط ودمج العلوم العصرية مع علوم القرآن الكرمي.
املبحث الثالث :إجيابيات املركز من خالل تطبيق نهائج الدراسات البحثية على بعض األفراد.
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مقدمة
تحعهرب ماليزيا إحدى الدول اإلسالمية واليت دخلت اإلسالم منذ عقود مضت عن طريق الهجارة والهبادل الثقايف
بني املسلمني وبني سكاهنا ،وبغض النهر عن الذين بدؤوا الدعوة يف ماليزيا أهم من اهلند أم من العرب ،إالّ أ ّن
الهمعن خبلق
ماليزيا مل تدخل اإلسالم بعد حروب ،أو فهوح ،وإّّنا كان دخول أهلاا اإلسالم عن طريق الهف ّكر و ّ

عزوجل يف حمكم تنزيله يف الهدبّر يف خلق اهلل وملكوته،
اهلل ومعجزاته .هذا هو الطريق الصحيح الذي أمرنا اهلل ّ

كي ال نكون عابدين مقلّدين ،وإّّنا عابدين مهدبّرين .قال اهلل تعاىل      :
             
عز من قائل     :
     سورة العلق .وقال ّ
عز وجل على الهف ّكر
     سورة ص .ففي هذه اآليات ُيثنا ّ
جمرد عادات وتقاليد.
والهدبّر وترك ما وجدنا عليه آباءنا كي ال يكون إسالمنا ّ
اههمت ماليزيا بالعلوم العصرية وواكبات احلضارة بنّا ومهّة ملحوظهني ،فكان هلا حهّاً وافراً من احلضارة
العمرانية والهكنولوجيا يف شىت اجملاالت .إذ مل ِ
تأت جتربة ماليزيا احلضارية والهكنولوجية واالقهصادية من فراغ بقدر
ما هي نهاج جاد ودأب القيادة املاليزية.1
إذ اسهفادت ماليزيا من دول اجلوار الذين هنضوا حضارياً وعمرانياً وتقنياً واقهصادياً ،فكانت اليابان املثال الذي
احهذت فيه ماليزيا وسارت على هنجاا" ،مل تدع قيادته الهجربة اليابانية على اخهالف مراحلاا دون أن تسهفيد
مناا على أكمل وجه وبأدق الهفاصيل ويف الوقت نفسه جتنب الوقوع يف األخطاء اليت رافقت الناضة الصناعية

 -1عبد الواحد ،عبد الرحيم ،مااتري حممد -ماليزيا ،األجواء للنّر ،اإلمارات العربية املهحدة ،الطبعة األوىل .2003
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والهجارية لليابان .2بذلك راح االقهصاد املاليزي ينهعش وبدأت حركات العمران والسياحة والهجارة و"مت إنهاج
ّأول سيارة ماليزية الصنع عام .31985
كما بدأت ماليزيا ومنذ تأسيس شركة برتوناس املاليزية عام  1974باالنهفاع من املوارد الطبيعية املوجودة فياا
لهصبح إحدى الدول املسهثمرة يف جمال الطاقة ،ويف أكثر من عّرين دولة حول العامل .4وهبذا فإ ّن ماليزيا تحعهرب
إحدى الدول الصناعية والهجارية واملهق ّدمة اقهصادياً يف العامل عموماً والعامل اإلسالمي خصوصاً.
المبحث األول
نبذة عن جامعة ماليا ومركز بحوث القرآن ونشأته
تحعهرب جامعة ماليا أقدم جامعة يف ماليزيا إذ أهنا تقوم على مساحة  309هكهار يف وسط العاصمة املاليزية كواال
ملبور .وتأسست يف الثامن من أكهوبر عام  1949يف سنغافورة وذلك بدمج معاد امللك إدوارد السابع للطب
املهأسس عام  1905مع معاد رافلس املهأسس عام .51928
يف السادس عّر من حزيران عام  1962احهفلت جامعة ماليا بهأسيساا ومبسهّارها األول الهنكو عبد الرمحن
6
مؤخراً معايل سلطان والية برياء  -دار
بوترا احلج ،الذي كان أول رئيس وزراء يف ماليزيا أيضاً"  .وقد تسلّم ّ

الرضوان  -السلطان أزالن حمب الدين شاه اسهّارية جامعة ماليا ،يف حني متّ تعيني الداتؤ الدكهور حممد أمني
جالل الدين كنائب مسهّار للجامعة.

حاولت جامعة ماليا الربط بني العلوم احليوية العصرية والعلوم اإلسالمية منطلقةً من املبدأ اإلسالمي والفكر
ختصصات أمهاا :أكادميية الدراسات اإلسالمية واليت تضم كالً من
الهوحيدي العقائدي ،فأسست ع ّدة ّ

 -2عبد الواحد ،مااتري حممد -ماليزيا.
 -3تاريخ ماليزيا ،موقع املعرفةwww.marefa.org ،
www.openoil.net -4
 -5املوقع الرمسي جلامعة ماليا www.um.edu.my
 -6املصدر السابق.
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الهخصصات الفرعية الهالية :قسم القرآن واحلديث ،قسم العقيدة والفكر اإلسالمي ،قسم الدعوة والهطوير
البّري ،قسم الفقه وأصول الدين ،قسم احلضارات والهاريخ اإلسالمي ،قسم الّريعة ،قسم الّريعة واالقهصاد،
قسم الّريعة والقانون ،قسم الّريعة واإلدارة ،قسم برامج الرتبية اإلسالمية ،قسم العلوم الهطبيقية والدراسات
ضمت اجلامعة الكليات الرئيسة مثل :كلية الفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية احملاسبة واألعمال،
اإلسالمية .كما ّ
كلية علوم احلاسوب وتقنية املعلومات ،كلية طب األسنان ،كلية احملاسبة واإلدارة ،كلية الرتبية والهعليم ،كلية
اهلندسة ،كلية اللغات واللسانيات ،كلية القانون ،كلية الطب البّري ،كلية العلوم ،كلية البيئة .7إضافة إىل كلية
الدراسات املاليزية .أما املراكز فضمت اجلامعة بالث مراكز هم :مركز لهأسيس العلوم والدراسات األساسية ،ومركز
بقايف ،ومركز الرياضة .حيث تضم اجلامعة بني أروقهاا أكثر من  27ألف طالباً وطالب ًة يف سبع عّرة كلية ومركز
ضمت أكثر من  1700موظف أكادميي وإداري.
حبثي يف خمهلف الهخصصات العلمية واإلنسانية ،كما ّ
وقد حازت جامعة ماليا سنة  2012/2011من بني أفضل اجلامعات على مسهوى العامل يف املرتبة 167
حيث كان من أولوياهتا إجياد نّا حبثي مهميز ليس على مسهوى ماليزيا فقط وإّنا على مسهوى العامل .ومن
أجل حتقيق ذلك دأبت اجلامعة منذ سنوات على دعم وتّجيع النّاطات البحثية العاملية وخاصة مع اجلامعات.
وتسعى اجلامعة يف الوقت احلايل إىل أن تكون من بني أفضل مئة جامعة يف العامل حبلول سنة  ،2015حيث
تهار املنح املالية اليت تهلقاها اجلامعة من وزاراة الهعليم العايل مدى جدية جامعة ماليا والهزاماا بهحقيق هذا
اهلدف .ولذلك فإن جامعة ماليا ترعى إقامة مثل هذه املؤمترات البحثية والعلمية حىت يف جمال العلوم اإلسالمية
وتساندها وتدعماا .كما اعهمدت اجلامعة منذ عام  2009من بني أهدافاا االسرتاتيجية إلزام كوادرها الهدريسية
بكهابة حبوبام العلمية ونّرها يف جمالت عليمة مهخصصة ومصنفة عاملياً ضمن  ISI, WOSباإلضافة إىل
زيادة املخصصات املالية للبحوث األطادميية وتعيني كوادر تدريسية وطلبة مهميزين هلذا الغرض.8
تسعى اجلامعة اآلن يف رؤيهاا أن تصبح إحدى أهم اجلامعات اجملازة يف جماالت الهعليم العايل والبحث واالكهّاف
إضافة إىل النّر والهعليم .كما أ ّن هدفاا األول هو تعزيز الهعليم من خالل البحث اجليّد والهعليم لألمة بّكل

 -7املصدر السابق ،صفحة الكليات والفروع واألقسام.
 -8من كلمة رئيس جامعة ماليا يف افههاح املؤمتر القرآين الدويل الثالث عام .2013
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خاص وللناس أمجعني .9إذ بلغ عدد جمالت جامعة ماليا سهاً وأربعني جملة يف خمهلف الهخصصات كالعلوم
اإلنسانية والطبية والعلوم احليويّة والرتبية واللغات وغريها من خمهلف العلوم.10
مركز حبوث القرآن (سي كيو آر) هو األول من نوعه يف جمال حبوث القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية يف ماليزيا،
أحنّئ يف فرباير  2010حتت رعاية واسهّارية جامعة ماليا ،وألمهية الوعي بهحديات الواقع جاء مركز حبوث
القرآن لهدير اجلاود العلمية الكبرية واملهخصصة بالقرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ،على املسهويني احمللي
والدويل .وهذه اجلاود واملسامهات حتقق االزدهار والهألق للقرآن الكرمي ،وهي حقاً واحدة من أمسى األعمال يف
اإلسالم وأشرفاا ،وفضالً عن ذلك فإن قضاء الوقت لهعليم القرآن والدراسات اإلسالمية حوله هو األكثر قيمة
يف واقعنا احلضاري . 11حيث يادف مركز حبوث القرآن إىل دعم البحوث اجلادة يف الدراسات القرآنية والبحوث
اإلسالمية وتّجيعاا ،وكذلك السهكّاف البحوث املهنوعة :البحث العلمي ،الهعليم ،حتقيق الرتاث...اخل ،واليت
ميكن أن تهصل بالقرآن والبحوث اإلسالمية ،وميكن جملاالت البحث يف هذا املركز أن تهنوع تّجيعاً للباحثني
والعلماء وتنّيطاً للمجهمع وتطويراً خلرباهتم للعمل والهعاون عن طريق تعزيز املّاركة واملناقّة داخل الهخصص
أو عرب جماالت مهعددة الهخصصات لهحقيق هذا اهلدف.
كما ياهم مركز حبوث القرآن باحملاضرات واملؤمترات والندوات يف خمهلف املوضوعات ،وذلك لغرس فام أفضل
لإلسالم وتعليمه على أساس القرآن واحلديث.
يسهخدم مركز حبوث القرآن الهكنولوجيا احلديثة ألنّطهه ،حيثما كان ذلك ممكناً على اإلطالق ،فاملركز يق ّدم
أنّطة توفر فرصة للحوار والهفاهم مما دعا إليه اإلسالم على وجه احلقيقة والهميز اسهناداً إىل نصوص القرآن

 -9املصدر السابق ،صفحة الرؤى واألهداف.
 -10املصدر السابق ،صفحة اجملالت اإللكرتونية واملطبوعة.
www.centrequran.org -11
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الكرمي وأصالهه مبا ينسجم مع األسباب واملنطق واحلقائق العلمية .وما دام القرآن هو املصدر األساس يف أحناء
العامل اإلسالمي ،فبالهايل سيكون مركز حبوث القرآن حمور اههمام بني املراكز اإلسالمية األكادميية والبحثية
األخرى ،مثل إدراك مقاصد القرآن ومعرفة علومه ،والهوجياات والهفسريات لنصوصه ،وبيان عجائب إعجازه
أيضاً ،يف حني أن تدريس القرآن الكرمي من قبل املعلمني مسؤولية لضمان توجيه الطالب املهعلمني جلانب الهالوة
وحفهه ،وهذه املاام التقهصر فقط على تلك اجملاالت ،بل تهجاوزها إىل جوانب أخرى من خالل نّر الهوجياات
وعلوم القرآن باسهخدام وسائل خمهلفة من املطبوعات واألقراص املدجمة واإلنرتنت.12
يف العامل اإلسالمي هناك العديد من املؤسسات اليت ترعى القرآن وعلومه ،وترى من البحث العلمي أساساً
شك فيه أ ّن دور ماليزيا يف إنّاء مثل هذا املركز يعهرب فريداً
لكن مما ال ّ
ملصداقية حبوباا ونهائج إجيابية علميةّ ،

حب ّد ذاته للمسامهة يف أمسى العلوم قاطبة ،ومّاركة هذا العلم – علم القرآن – مع العلوم العصرية احليوية.
المبحث الثاني
الجهود المختلفة في ربط ودمج العلوم العصرية مع علوم القرآن الكريم

منذ نّأة مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا ،بدأت األنّطة والدورات الهدريبية والبحوث والدراسات العلمية
املهعلّقة بالقرآن مباشرة ،إذ ترتكز أنّطة مركز حبوث القرآن على البحوث واملنّورات وتنهيم احللقات الدراسية
ومناقّات املائدة املسهديرة يف جماالت الرتبية الدينية واألدبية والعلمية والهكنولوجيا .إذ يهكون املركز الذي يضم
أقساماً عدة ،اليت أعدت أساساً للبدء يف أنّطهاا اخلاصة على مر السنني .إضافة إىل العديد من األقسام
تهفعل قريباً .من هذه األقسام:
املهأسسة واملوجودة واليت تنههر الفرصة اجليدة كي ّ
.1

قسم االسهّارية (املسهّار) جلنة من العلماء اخلرباء.

.2

قسم حتقيق ودراسة خمطوطات القرآن الكرمي وعلومه.

.3

قسم الدراسات املعاصرة للقرآن واحلديث.

.4

قسم البحوث اإلسالمية.

 -12املصدر السابق.
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.5

قسم الطباعة والنّر ،قبل نّر جملة وإصدار مقالة/كهاب.

.6

املكهبة (املقروءة واملسموعة واملرئية).

.7

املخطوطات الهارخيية.

.8

إدارة ومؤمتر إجراء الهعاون لعقد املؤمتر الدويل.

.9

القسم الفين والهقين وشعبة االتصاالت (اإلشراف على موقع املركز يف اإلنرتنت).

كل قسم يكون مسؤوالً لضمان ذلك ،وسيهم حتقيق مجيع األهداف املرجوة من هذا املركز البحثي كما هو مهوقع.
ّ
ونهراً لوجود العديد من البحوث اإلسالمية والقرآنية وحمو األميّة للجنس البّري فإن املركز يعمل على:

.1

لقاء مع علماء خرباء وباحثني خربا (ندوة ،مؤمتر ،إخل).

.2

مانية الدورات القصرية يف جمال الدراسات القرآنية واحلديث ،وكذلك البحوث اإلسالمية.

.3

برنامج األساتذة الزائرين ،الذي جيمع العلماء كالً من العلماء احملليني وغريهم من الدوليني للمركز لفرتة

قصرية ،ودعوة العلماء يف إجار هذا الربنامج من املهوقع فيه إجراء حبوث مهخصصة يف هذا اجملال مع املركز ،ونّر
أعماهلم مع املركز.
.4

القيام باملؤمتر الدويل واحللقات الدرسية ،واملائدة املسهديرة للمناقّات ،واحملاضرات العامة على املسهوى

احمللي والدويل سنوياً ،واليت هتدف إىل تّجيع البحوث القرآنية واإلسالمية يف أي من اجملاالت والهخصصات.
.5

املنّورات يف شكل ورقات يف بعض األحيان ،سلسلة املقاالت ،واجملالت ،واملقاالت /كهب وإصدار

أوراق الدعوة جملاالت خمهارة حمددة.
.6

مكوث العلماء الدوليني من خمهلف أحناء العامل من أسبوع إىل أسبوعني يف املركز ،إلعطاء احملاضرات

والندوات اليت تكون مفهوحة على كل األوسا األكادميية وكذلك عامة الناس.
.7

حضور الندوات واملؤمترات وامللهقيات احمللية والدولية.

.8

اسهكّاف الرتاث القرآين والعلوم من القرآن الكرمي.

.9

تعزيز الرتاث القرآين والبحوث اإلسالمية ،عن طريق اإلعجاز يف القرآن الكرمي للمجهمع (منّورات

وكهيبات).
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.10

القيام مبعارض الرتاث القرآين /البحث والهكنولوجيا.

.11

الهواصل مع مراكز الدراسات القرآنية والبحوث اإلسالمية األخرى يف أحناء أخرى من العامل نهيجة

لهّجيع وتبادل الباحثني وطالب الدراسات العليا.
.12

الزيارات البحثية ومجع البيانات.

 .13البحوث واالسهّارات.13
المؤتمرات
يعقد مركز حبوث القرآن الكرمي يف جامعة ماليا ومنذ عام تأسيسه مؤمتر حول القرآن الكرمي والعلوم املسهنبطة منه،
إضافة إىل العلوم املهعلقة به من علوم إنسانية وتربوية وحيوية عصرية أيضاً .ويعهرب هذا املؤمتر أحد أهم املؤمترات
يف العامل اإلسالمي ملا له من تأبري يف جلب األحباث اجلديدة وطرحاا على العلماء واملّاركني لهكون نوا ًة وبذرًة
ملّاريع مسهقبلية وأحباث ذات نفع كبري على األمة اإلسالمية خاصة وعلى العامل واإلنسانية عامة.
ومنذ انعقاد املؤمتر القرآين الدويل األول عام  2010حىت انعقاد املؤمتر الدويل الرابع يف إبريل عام  2014وال
يزال املؤمتر يلقى اإلقبال الكبري من املّاركني يف مئات األحباث اجلديدة واملّاريع املسهقبلية اجليدة .إ ْذ فهح املؤمتر
النرية واملهفهحة بنفحات من الرمحن أن يلقوا أحبابام ودراساهتم أمام علماء وعارفني من خمهلف
الفرصة أمام العقول ّ

أحناء العامل .14وقد عقد املؤمتر الدويل القرآين السنوي (مقدس الرابع) يف الرابع عّر واخلامس عّر من شار
مجادى اآلخرة لعام  1435ما يوافق الرابع عّر واخلامس عّر من شار نيسان إبريل لعام  2014للميالد.
كما أ ّن املؤمتر يحعهرب مكاناً لهالقي العلماء وأصحاب اخلربات ،إ ْذ تهالقى اخلربات والعلوم من خالل شخصيات

أبّروا يف اجملهمعات من خالل حبوبام ودراساهتم.

www.centrequran.org -13
 -14من كلمة ملدير مركز حبث القرآن يف املؤمتر القرآين الدويل الرابع عام (.2014بهصرف)
126

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches

Research (JISTSR) Vo: 1 No: 1 2015

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015

النشر والمقاالت والمطبوعات
قام مركز حبوث القرآن بهأسيس جملة علمية نصف سنوية حم ّكمة من حم ّكمني مّاود هلما بالعدالة واإلنصاف
وسعة العلم يف جمال حبثه .وتنّر هذه اجمللة املقاالت بثالث لغات هي :العربية ،اإلجنليزية ،واملاليزية .وتسعى ألن
تكون واحدة من أعرق اجملالّت اليت تدخل نطاق ما يحعرف بـ  ISIلهكون بذلك األوىل يف العامل اليت حتصل على
هذه املرتبة العاملية واليت تنّر بلغات بالبة مناا العربية.

قرآنيكا ،اسم اجمللة اليت يصدرها مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا يف ماليزيا ،وهي اآلن تع ّد لطباعة العدد
السادس مناا وقد أخذت الرقم الدويل الهسلسلي:
ISSN 2289 5396

كل ما يهعلّق بالقرآن الكرمي من علوم اجهماعية ،دينية ،فقاية ،أو حىت العلوم احليوية اليت ترتبط
تنّر هذه اجمللة ّ

بالقرآن الكرمي ،مثل ما مت الهوصل إليه من آخر اكهّافات يف اإلعجاز العلمي ،واإلعجاز العددي ،واإلعجاز

مرة كما هو معلوم جلميع الكهّاب والباحثني.
البياين ،بّر أن تكون املقالة تنّر ّ
ألول ّ
مركز فقيه لتعليم األطفال المرضى
بقناعة تامة ويقني ٍ
شك بأ ّن اهلل هو الّايف ،وأ ّن القرآن الكرمي فيه شفاء للمؤمنني ،متّ افههاح
عال ال يهخلله ّ
ّ
مّروع لهعليم القرآن الكرمي لألطفال املرضى ذوي االحهياجات اخلاصة مثل (الهوحد ،الصم والبكم ،الّلل
الدماغي).
أحطلق على هذا املنااج الذي جاء بعد خربات ودراسات وحبوث طويلة يف جمال تعليم القرآن والعبادات اسم
(فقيه) .حيث واجات رائدة هذا املنااج الدكهورة عزية حممد داوود العديد من املّاكل والصعوبات واملعوقات
يف دراسة كيفية تدريس الصم والبكم القرآن الكرمي.
بدأ املركز بهعليم القرآن والعبادة بافههاح أول صفوفه يف اخلامس من شار شبا فرباير عام  ،2012حيث كانت
مقسمة إىل قسمني
الفصول تعقد مرة واحدة أسبوعياً وذلك خالل عطلة آخر األسبوع .إذ إ ّن احلصة الدراسية ّ
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صباحية ومسائية ،وذلك كي جتعل من الدروس ذات فعالية وفائدة كبرية .ومدة كل قسم ساعهان ،يقوم على
تدريبام عّرون مدرباً ومعلماً غالباً هم يف السنة األخرية من دراسهام يف جامعة ماليا قسم الرتبية اإلسالمية.
مهمة مركز فقيه
-1توجيه جمموعة العاجزين املّلولني وتعليمام القرآن الكرمي.
 -2تّجيع أسرة املّلولني والعاجزين واجملهمع على مساعدة هذه الفئة من الناس يف تعلم القرآن.
 -3تطوير وإبداع أساليب خمهلفة يسهخدموهنا املدربون واملعلمون يف العصر احلايل.15
تعليم القرآن من خالل منهاج الجباري
إ ّن منااج اجلباري هو منااج معد خصيصاً لهعليم قراءة القرآن الكرمي يف وقت قصري وخالل بالبني ساعة فقط
ألولئك الذين ال يعرفون القراءة بهاتاً! .إ ْذ يسهخدم املنااج أبسط وأسال الطرق بطريقة مرحة هادفة جتعل من
املهعلمني مسهمهعني بالقراءة وحضور دروس تعليم قراءة القرآن الكرمي.
يعهمد هذا املنااج على بال بة أسس ،هي :االسهيعاب ،احلفظ ،واعادة االسهحفاظ .وقد مت عرض هذا املنااج
على األطفال املعاقني ،مبا فيام األطفال الذين يعانون من مهالزمة الهوحد ،كذلك عرض هذا املنااج على الذين
أسلموا حديثاً .أعطى هذا املنااج نهائج رائعة مذهلة يف سرعة تعليم قراءة القرأن الكرمي وذلك تبعاً لقدراهتم
العقلية املؤهلة لذلك.
يعهرب املؤسس األول هلذا املنااج الدكهور يوسف صديق ،وهو أحد أهم املدرسني يف املدارس الدينية يف منطقة
من عليه بهأسيس وتأليف
باندونغ يف إندونيسيا .ومن خالل خربته كمعلم للدروس الدينية فإ ّن اهلل تعاىل قد ّ
منااجاً خاصاً ألولئك الذين يعانون ما يكبح تعلمام من قراءة القرآن الكرمي ،لذلك قام بكهابة هذا املنااج
من اهلل عليه هذه األفكار خالل إقامهه يف اململكة العربية
ليجعل مادة تعليم القرآن الكرمي سالة مجيلة ،وقد ّ
السعودية ،يف مكة.

 (www.centrequran.org -15بهصرف)
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عام  ،2011قام مركز حبوث القرآن الكرمي يف جامعة ماليا ومؤسسه الربوفيسور الداتؤ الدكهور حممد يعقوب ذو
الكفل بن حممد يوسف بهعريف هذا املنااج إىل ماليزيا ،وذلك بعد أن تأكد متاماً من فعالية هذا املنااج ونهائجه
الباهرة ،وبعد تفحصه شخصياً هلذا املنااج من خالل زيارات قام هبا إىل باندونغ يف إندونيسيا.
حالياً ،مت اعهماد هذا املنااج من مركز تعليم القرآن ،كي يهم توسيع هذا املنااج واسهخدامه يف كافة أرجاء القطر
كي يسهفيد اجلميع من هذه اخلاصية يف هذا املنااج.16
جهود أولية
قام مسجد تون عبد العزير يف منطقة بيهالنغ جايا يف كواال ملبور مبامة تعريف منااج اجلباري يف ماليزيا ،بعد أن
طلب ذلك من إدارة املنااج يف إندونيسيا ،قام أعضاء املسجد جباود يف حتضري هذا املنااج لهقدميه وتطويره
وتوسيع هذا املنااج وتعريفه يف ماليزيا كافة .فكانت جاودهم املبذولة يف:
.1

تعليم عميق ألسس منااج اجلباري وتدريس خطواته اليت مت اعهمادها سابقاً يف إندونيسيا.

.2

اكهّاف احلاجات احلقيقية للهعليم السريع والسال يف ماليزيا.

.3

فحص وممارسة منااج اجلباري يف تعليم القرآن الكرمي يف ماليزيا.

.4

تطوير القدرات الهعليمية ملنااج اجلباري وذلك من خالل عدة مدربني ومّرفني يقومون بهدريب املعلمني،

ويّرفون عليام وذلك من خالل أسس منااج اجلباري املعهمد أساساً يف إندونيسيا.
.5

فحص تطبيقات املنااج من خالل عدة نهائج للمجموعات املد ِربة ،وتطوير قراءة وكهابة القرآن الكرمي.

امتيازات منهاج الجباري
إ ّن االمهيازات احلاصلة من خالل املقارنة مع مناهج أخرى هي:
.6

تّمل بالث ماارات وهي الكهابة ،القراءة ،والهجويد.

.7

حتث على القراءة
املنااج يقوم بهطبيق ماارة الكهابة متاماً مثل ماارة القراءة وذلك عمالً بسورة اقرأ اليت ّ

والكهابة معاً.
 -16قاعدة اجلباري ،الطبعة األوىل  ،2013دار تيك للنّر.
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.8

فعاالً ،ويادف إىل تسايل
إ ّن تطبيق هذا املنااج ال يقوم على الهاديد وإّّنا على املرح الذي يعطي تعليماً ّ

.9

يناسب هذا املنااج املسلمني اجلدد (املؤلفة قلوهبم) واملهعلمني من أصحاب االحهياجات اخلاصة والذين

عملية الهعليم إضافة إىل ترغيب املهعلمني.
يعانون من مرض الهوحد.

 .10إ ّن تقنيهه الرائعة قد مت اخهبارها من خالل مركز حبوث القرآن.
.11

يعهمد املنااج أساساً على اخلطوات الطبيعية الهعليمية وال يعهمد على الهعليم الكالسيكي املعروف.

خطط مستقبلية
املدربني املارة والذين يفامون املعىن احلقيقي والهقنية يف الرتبية
 .1إ ّن تطوير منااج اجلباري يعهمد على توفر ّ
والهعليم.
 .2إعداد وتطوير مدربني مارة من خالل دورة تدريبية خاصة هبم ،واليت يهم تدريساا بّكل فعال ٍ
وجمد عن
ّ

خمولة بذلك.
طريق املسجد الوكيل أو أي جاة ّ

 . 3سيهم توسيع جمال تدريب املدربني وذلك من خالل دورات دائمة ،أو من خالل حماضرات مفهوحة لفهح
اجملال أمام األشخاص الذين يرون يف أنفسام الكفاءة يف تعليم منااج اجلباري.
 .4أولئك الذين جنحوا يف دورة تدريب املدربني ،سيهم اعهمادهم يف صفوف مفهوحة خاصة يف تعليم كهابة وقراءة
القرآن الكرمي يف كل أحناء ماليزيا.17
المبحث الثالث
إيجابيات المركز من خالل تطبيق نتائج الدراسات البحثية على بعض األفراد
من خالل ما تقدم يف هذه الورقة ،جيد الباحث أ ّن جاود ماليزيا يف الهطوير األكادميي والبحثي يف جمال القرآن
الكرمي مهضافرة ودؤوبة ،إ ْذ ال تقهصر املبادرات على مقاالت وكهابات ونهريات تبقى على رفوف املكهبات ،وإّّنا

 -17املصدر السابق.
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تهكلل دائماً بالعمل املهابع ،وكما يقول اهلل تعاىل} :وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون
إىل عامل الغيب والّاادة فينبئكم مبا كنهم تعملون{.
وتضافرت جاود ماليزيا عامة ،وجاود مركز حبوث القرآن خاصة ،ومن خالل ورقة البحث هذه يف عدة أمور
أمهاا:
.1

إقامة مّاريع حبثية تربط القرآن الكرمي بالعلوم احليوية.

.2

تأسيس مناهج تدريسية خاصة بذوي االحهياجات اخلاصة ملساعدهتم يف قراءة القرآن وحفهه.

.3

تبين مّاريع وإن كانت ليست من أساس ماليزيا ،إذا كانت هتدف القرآن الكرمي وتعليمه وتسايله.

.4

إقامة مؤمترات وتبين دراسات حقيقية هادفة إىل إيصال القرآن الكرمي لعامة الناس ،من مسلمني وغريهم.

.5

إصدار جملة علمية خاصة بالقرآن الكرمي وعلومه ،تنّر بلغات بالبة ،كي يهم الهواصل بني املسلمني

على اخهالف مّارهبم ولغهام األصلية.
التوصيات:
إ ّن الباحثني ومن خالل هذه الورقة ،يوصون مبا يأيت:
.1

أن تهخذ الدول اإلسالمية واجلامعات اإلسالمية مراكز مثل مركز حبوث القرآن يف ماليزيا لهعزيز الرتابط

العلمي بني القرآن والعلم من حيث البحث والدراسة.
.2

أن يعمل الباحثون على تعزيز عالقاهتم مبراكز مثل مركز حبوث القرآن يف ماليزيا ،وأن يهم الهواصل بينام

يف خدمة الناس واجملهمع واملسلمني عامة.
.3

أن يعرض الباحثون ممن لديام مقرتحات بنّاءة على مراكز مثل مركز حبوث القرآن ،كي يهم تفعيل رؤاهم

إىل حقيقة واقعية ،وال تبقى جمرد نهريات ورقية.
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دليل النشر
بسم هللا الرمحن الرحيم
تعتمد جمموعة جمالت املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات (معتمد) أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية ،وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه ،وكذلك

تعزز من خربته يف جمال النشر العلمي؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكالً
علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر العلمي ومعارفه ،مما حيقق مواكبة
فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

تعليمات للباحثني:
 -1ترسل نسختني من البحث ملدير اجمللة على اإلمييل jistsr@siats.co.uk :حتت برانمج Microsoft

 Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF
 -2يُكتب البحث بواسطة احلاسوب (الكمبيوتر) مبسافات (واحد ونصف) بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات
عن  3000و

اليزيد عن 5000كلمة،

حجم

اخلط
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,للغة العربية ( Traditional

 )Arabicو  12للغة اإلجنليزية ( ،) Time New Romanمبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات ,
ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.
 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلجنليزية ،وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة
ابللغتني العربية واإلجنليزية  ،كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها ،وبتسلسل منطقي ،وتشمل
العناوين الرئيسية :ملخص البحث وحتته الكلمات املفتاحية ABSTRAC( ،وحتته ) KEYWORDS
املقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،املصادر واملراجع.

 -5يرفق مع البحث ملخص ابللغة العربية وآخر ابللغة اإلجنليزية ،على أال تزيد كلمات امللخص على ) (150كلمة،
وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات ،مع مالحظة
إشتمال امللخص على أركانه األربعة :املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.
 -6يقسم البحث إىل مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة خبط مسيك.
 -7تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إىل كل منها ابلتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1يف كل أجزاء البحث.
 -8كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  % 20من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت ،وللمجلة
احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.
 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم
متابعة إجراءات النشر.
 -11ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.
( -12التوثيق( قائمة املراجع:
•

•

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة ،وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف
املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع.
وكيفية هذا اإلجراء :أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود ،مث بعد
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة

ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي (تعلم وورد :نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة)

t=87s&v=al_g_hAweCU?https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/al_g_hAweCU

لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول ،هكذا:
ابـن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب .)2007( .احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز .حتقيـق :عبــد السالم حممد.
بريوت :دار الكتب العلمية .ط .2 :ج ،2 :ص.145 :
ويف املواضع األخرى له يشار إليه ،هكذا:
ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .مرجع سابق ،ج ،3 :ص.150 :
•

توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف هناية البحث ،وترتب هجائياً حسب االسم األخري للمؤلف ،وذلك

ابتباع الطريقة التالية:
الكتاب ملؤلف واحد:

ابـن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب .)2007( .احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز .حتقيـق :عبــد السالم حممد.
بريوت :دار الكتب العلمية .ط.2 :
للمؤلف أكثر من كتاب
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد اهلمذاين .)1979( .احلجة يف القراءات السبع .بريوت :دار الشروق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .)1992( .إعراب القراءات السبع وعللها .حتقيق :عبد الرمحن بن سليمان العثيمني .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
الكتاب ملؤل َفني اثنني:
البغا ،مصطفى ديب .مستوى ،حمي الدين .)1996( .الواضح يف علوم القرآن .دمشق :دار العلوم اإلنسانية.
الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:
حممد كامل حسن وآخرون .)2005( .التجديد .كواالملبور :اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.

املقالة يف جملة علمية:
راضي ،فوقية حممد" .)2002( .أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء" .اجمللة املصرية للدراسات النفسية.
اجمللد .12 :العدد .36 :ص .36-27
املقالة يف مؤمتر:
عبد اجلليل ،حممد فتحي حممد" .)2018( .أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي" .املؤمتر الدويل للقرآن
الكرمي يف اجملتمع املعاصر .ماليزاي :جامعة السلطان زين العابدين.
الرسالة العلمية:
عبد اجلليل ،حممد فتحي حممد" .)2016( .منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات".
رسالة دكتوراه ،جامعة السلطان زين العابدين.
املؤلفات املرتمجة:
القاضي ،عبد الفتاح( .د .ت) .اتريخ املصحف( .تر :إمساعيل حممد حسن) .ترجنانو :املؤسسة الدينية.
 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد
 -14هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة ،وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب
مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا.

 -15قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب.
 -16ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً
مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث
الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون ،وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث ،تقوم إبحالتها إىل احملكمني ،وتلتزم مبدة ال تزيد عن  30يوماً لتزويد

الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات ،بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوماً (  3أشهر) لألخذ
ابملالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األحباث املحالة للنشر.
ُ
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