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 شكر ك تقدير

يمة، كاآلالء أبتدئ بحمد  الرحمف الرحيـ عمى ما تفٌضؿ بو عمٌي مف النعـ الجم
العظيمة ، كالثناء عميو أف كفقني إلتماـ ىذا العمؿ الذم أرجك أف ينفع بو، ثـ أتكجو بخالص 
الشكر، كبالغ التقدير إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر بمقاسـ بمعرج ؛ الذم حباني بحسف الرعاية 

ؼ عمى رسالة فني بقبكؿ اإلشراكجميؿ المرافقة منذ مرحمة الماجستير، كزاد عمى ذلؾ أف شرٌ 
الدكتكراه التي أكالىا عناية كبيرة مذ كانت فكرة فتصكرا ... حتى استقامت عمى سكقيا 
كخرجت بالشكؿ الذم ىي عميو اآلف، ككاف طكاؿ ىذه الفترة نعـ األستاذ كالمشرؼ كالمكجو، 

 فجزاه ا عني كؿ خير.

يؿ الشكر إلى كمادمت في مقاـ االعتراؼ بالفضؿ فأرل لزاما عمي بأف أتكجو بجز 
 أساتذتي األفاضؿ أعضاء المجنة المكقرة عمى قبكليـ مناقشة ىذه الرسالة ك تقكيميا.

كال يفكتني أف أحيي زمبلئي كأصدقائي عمى مساعدتيـ لي في إنجاز البحث، كأخص 
بالذكر:عبد الرحمف مشنتؿ، مدني زيقـ، نكر الديف ركاينية، الياميف درارجية، كالشكر 

األستاذ بشير سعايدية الذم أعانني عمى ترجمة النصكص  مكصكؿ أيضا إلى
أزؼ أجمؿ عبارات الشكر   ،كغيرىـ لـ يتسع المقاـ لذكرىـ ،كالمصطمحات. كليؤالء جميعا
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 مة مقدٌ 

مفة، يعًرؼ العصر الذم نعيش فيو سيبل مف األفكار المتباينة كطكفانا مف اآلراء المخت
كزخما مف الدعاكل كالدعاكل المضادة، التي تحاصرنا أينما اتجينا، كفي ىذا الخضـ يحاكؿ 

استمالة  -عمى اختبلؼ األصعدة كتنكع المجاالت -كؿ فرد أك جماعة أك فريؽ أك طائفة 
أكبر عدد مف األتباع كالمريديف كالمتعاطفيف لمتمكيف لما يؤمف بو مف معتقدات كدحض ما 

و كيعارض فكرتو، كمف ىنا كاف البحث عف كسائؿ إقناعية، كتقنيات حجاجية، يخالؼ مذىب
قكؿ بأف العصرى لإف ا كالتسمح بما أتيح مف ميارات كخبرات كنظريات أمرا حيكيا، كمف ثـ،

يؤيده كاقع الحاؿ؛ نظرا لحدة الصراعات األيديكلكجية  عصري الحجاج بامتياز قكؿه 
ت السياسية التي طفت عمى السطح بفعؿ التطكر المذىؿ كاالختبلفات المذىبية، كالتناقضا

أف ينصب في كسائؿ االتصاؿ، كاإلنجازات الخارقة في مجاالت التكاصؿ، كمف ثـ كاف لزاما 
لمتأثير في االىتماـ عمى كسائؿ اإلقناع ك طرائؽ االستدالؿ كالبرىنة كتقنيات الحجاج 

عندما نرل ىذا اإلقباؿ عمى  إذف عجباآلخريف كاستمالتيـ كدحض الدعاكل المعارضة، فبل 
سانية التي تتخذ مف الحجاج مكضكعا ليا، كالسيما في بداية النصؼ الثاني مف مالدراسات ال

القرف العشريف إلى غاية اليـك حيث ازدىر الدرس الحجاجي، كعرؼ تطكرا كبيرا عمى 
 المستكييف التنظيرم كاإلجرائي...

عاصر بمنأل أك بمعزؿ عما يشيده ىذا المجاؿ كلـ يكف الدرس المساني العربي الم
المعرفي القديـ الجديد مف تمدد كثراء، كالسيما أٌف النتائج التي ما انفؾ يصؿ إلييا عمى 
صعيد تحميؿ النصكص مف ناحية، كعمى صعيد تطكير مختمؼ أنكاع الخطابات لجعميا 

مع  –د أكاله الدارسكف العرب فقبناء عميو أكثر إقناعا كتأثيرا مف ناحية أخرل كانت مبيرة، ك 
عمى ذلؾ أف الساحة العربية تضٌج باألفكار التي ما شجع اىتماما كبيرا، ك  –فارؽ في الزمف 

ما فتئت تغذم الصراعات السياسية كتزيد في تأجيج الخبلفات الطائفية كالمذىبية، كتميب 
كمو أسيـ في دفع  التنافس بيف الفرقاء لكسب الجماىير، كالظفر بمساحات جديدة ... ىذا



 

  ب
 

الباحثيف كالميتميف إلى دراسة النصكص، كالخطابات التي تصدر عف األدباء كالمفكريف 
كرجاؿ السياسة، كرجاؿ الديف كعممائو كدعاتو، كال يخفى لما ىذا الصنؼ األخير مف دكر 

 في تكجيييا.م الجماىير، كتأثير قك تحريؾ في  كبير
عظيـ األثر في الساحة الدعكية الشيخ محمد كمف بيف عمماء الديف الذيف كاف ليـ 

الدعاة أحد ركاد الصحكة اإلسبلمية ك يعٌد رائدا مف (، الذم  1996/  1917الغزالي) 
كالتسعينيات ات نيالثمانيالسبعينيات ك  الذيف تصدركا المشيد الدعكم لعقكد في مرحمةالبارزيف 

يرتد  تجديدم نكيرم تصحيحيعيًرؼ بخطاب ىادئ قائـ عمى فكر ت قد، ك مف القرف الماضي
كلعؿ ىذا ما دفعني إلى جعؿ بعض أعمالو  .النيضكية همحمد عبدبجذكره إلى حركة 

سنكات الثمانينيات  منذبالغزالي  ىذا فضبل عف ككني أحد المعجبيف باإلماـ مكضكعا لبحثي،
 عريضاا الذم كاف يجمع حكلو جميكر  حديث االثنيفزمف إقامتو بالجزائر كاشتياره ببرنامج  

ىك أني لما  ؛ىذا الدافع الذاتي فإف ىناؾ دافعا مكضكعيا باإلضافة إلىمف الجزائرييف، ك 
اإلسبلـ  -ال تخمك مف الحجاج مف ذلؾ مثبل: -في أغمبيا-نظرت في عناكيف كتبو كجدتيا 

السنة  -اإلسبلـ المفترل عميو بيف الشيكعييف كالرأسمالييف - فى كجو الزحؼ األحمر
دفاع عف العقيدة كالشريعة ضد  -ليس مف اإلسبلـ -ف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث النبكية بي

اإلسبلـ كاالستبداد  -االستعمار أحقاد كأطماع -معركة المصحؼ   -مطاعف المستشرقيف 
 -قذائؼ الحؽ  -الحؽ المر -التعصب كالتسامح بيف المسيحية كاإلسبلـ  -السياسي 
... ك لما قرأت بعضيا ذير مف دعاة التنصيرصيحة التح -مف ىنا نعمـ  -كفاح ديف 

 خمصت إلى أنيا تصمح لكي تككف مدكنة لبحث حجاجي.  
مف ىذه الدراسة فإننا ننطمؽ في بحثنا مف افتراض مفاده: أف  اليدؼك أما عف 

لمغزالي منيجا متميزا في الدعكة، كقدرة متميزة في التأثير في اآلخريف كاستمالتيـ، كىك منيج 
ألفناه عند معظـ العامميف في المجاؿ الدعكم مف خطباء كعمماء كأئمة...كلعؿ  يختمؼ عما

يككف عكنا لنا عمى معرفة األسس التي اعتمدىا في خطاباتو، كالكشؼ عف األساليب سىذا 
الحجاجية التي كظفيا بغية التأثير في المخاطبيف، كالكصكؿ إلى قمكبيـ كعقكليـ، مف خبلؿ 
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مثمة كالشكاىد في المدكنات المختارة، كنركـ أيضا إبراز أىـ استقراء ما أمكف مف األ
خصائص ىذا المنيج الدعكم، كفيـ بنيتو حتى يتسنى لنا كصؼ خطاب الغزالي، كضبط 
مميزاتو، كأيضا الكشؼ عف مككنات العممية الحجاجية، كمرتكزات الفعؿ اإلقناعي المعتمدة 

ية العامة لمخطاب الديني كالدعكم مف لدنو، ككذا تحميؿ الخصائص البنكية كاألسمكب
 المعاصر، مف خبلؿ كصؼ المدكنة المختارة كتحميميا.

يضاؼ إلى ما تقدـ أف ىذه الدراسة تسعى إلى تقديـ أنمكذج عف الخطاب الديني 
كالدعكم؛ يتسـ باليدكء كيخاطب العقؿ كيحرؾ العاطفة ...إنو الخطاب الذم يتطمبو العصر، 

عارمة مف الخطابات الدينية كالفكرية المتصارعة في  سيكال حيف نشيد في كؿكالسيما كنحف 
زاء ىذا الكضع فإننا  .فة كراءىا المآسي كالنكباتساحتنا العربية كاإلسبلمية مخمٌ  ما  أحكجكا 

إلى خطاب يحاكي خطاب الغزالي في قكة الحجة كعمؽ الطرح كسبلسة األسمكب،  نككف
 كحسف الفيـ لمشكاىد ...

ىداؼ العامة سيككف مف الطبيعي أف يأخذ ىذا البحث عنكانا يمثؿ كفي ضكء ىذه األ
كمف ثـ، إف كصفا أكليا  «الخطاب الحجاجي عند اإلماـ محمد الغزالي»إشكاليتو المركزية: 

إقناعية تتقدميا عنايتو كفنيات  تقنيات حجاجية تكشؼ عف تكظيفو الغزالي اإلماـلبعض آثار 
تكشؼ أيضاعف طريقة ميؿ أية قضية اجتماعية أكدينية، ك بالسياقات العامة كالخاصة في تح

ة تجعؿ مف المتمقي أكثر يمٌ مٌ نيا خضعت لمنطؽ كسي إلحجج أقؿ ما يقاؿ عنيا اترتيب في 
ارتباطا بالفكرة المطركحة، كلعؿ ىذه الميزة تككف سببا في تميز شخصيتو العممية مف حيث 

ؾ عف سمة الترابط النصي التي ميزت ىذا عمؽ التفكير، ككجاىة االستدالالت، كتنكعيا ناىي
 المنجز المغكم الذم ارتأيناه مدكنة صالحة لمدراسة المسانية.

إف النظر في عناكيف أعماؿ الغزالي تجعمنا ال نتردد في الحكـ عمى معظميا بأنيا 
ك مف ىنا كاف التعامؿ مع  –كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ  –تمثؿ أعماال حجاجية بامتياز 

و عمى أنيا نص كاحد ألف الرابط بينيا جميعا ىك الغزالي المؤلؼ الكاحد ال المتعدد؛ إذ مؤلفات
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األعماؿ الفكرية ميما تنكعت، كتكزعت في كتب كمقاالت كمداخبلت، تظٌؿ متمكنة 
كمصطبغة بمصدرىا البشرم، ككؿ كاحد منيا يتضمف بالضركرة قرائف كسمات فكرية 

إلى ذلؾ أف مؤلفات الغزالي تعكس مشركعا دأب عمى  كأسمكبية نمحظيا في البقية، يضاؼ
قناع ال بمضمكنو كالتصرؼ كفقو سمككا كتصكرا، كعميو يمكف القكؿ: إف  متمقيفبنائو كا 
تنكع العناكيف فيو، كتعددىا كاختبلفيا إال مسألة ثانكية يمثٌؿ عف بناء أكنسؽ ال المشركع عبارة

  تغير ماىية النسؽ ك جكىره.كىامشية ال تمس بأساس البناء كمرتكزاتو، كال

كقد كقع االختيار عمى ثبلثة كتب لتككف مدكنة لمدراسة؛ أحدىا في المجاؿ الديني، 
كالثاني في المجاؿ الفكرم، كالثالث في المجاؿ السياسي، كىي مجتمعة تضع أيدينا عمى 

ا عف المشركع الدعكم لمغزالي، كتبرز لنا الجبيات التي كاف يقؼ فييا مناضبل كمنافح
، ألف الكاتب كاف يحارب األعداء، كيقارع الخصـك عمى ينادم بيا القيـ التيعف اإلسبلـ، ك 

جبيات متعددة؛ جبية الخصـك مف المسمميف الذيف تصدكا لمدعكة كتصدركا المشيد الدعكم، 
، كىذا كال بضاعة ليـ في ىذا المجاؿ، كالحظ ليـ مف العمـ الصحيح، كالفيـ المستنير لمديف

، كجبية الييكد «السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث»مف خبلؿ كتاب اف ما ك
، كجبية «قذائؼ الحؽ»كالنصارل كالمستشرقيف الحاقديف كالمستغربيف مف خبلؿ كتاب 

االستبداد السياسي أيف انبرل لمحاربة الظمـ كفضح المستبديف، كالدعكة إلى الحكـ الراشد 
اإلسبلـ »كؽ، كيحتـر الكرامة اإلنسانية كىذا مف خبلؿ كتابو الذم يقيـ العدؿ كيحفظ الحق

 .«كاالستبداد كالسياسي

األساس لمبحث في العبارة اآلتية:  شكاليةاإلصكغ كتأسيسا عمى الذم تقدـ يمكف 
كيؼ يمكف تحديد معالـ الخطاب الحجاجي عند اإلماـ الغزالي في ضكء منظكمة المدكنات 

في الثقافة العربية كاإلسبلمية  التخاطبستجابتو ألغراض المختارة بكيفية تعكس مدل ا
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ المركزم  ثة؟يالتقميدية كالتكفيؽ بينيا كبيف أصكؿ التخاطب الحد

أسئمة ثانكية أخرل ليا صمة كثيقة باىتماـ البحث تـٌ صكغيا كاآلتي: إلى أم مدل كٌفؽ 
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لى أم  ؟ابو يكتسح الساحة الدعكيةكما الخصائص التي جعمت خط الغزالي في خطابو؟ كا 
لى أم مدل كفؽ المحاجج مف خبلؿ المدكنة  مدل كفؽ في تكظيؼ تقنيات الحجاج؟ كا 

ا في ضكء ىذه المساءلة مف المدركسة في اإلفياـ كاإلقناع، كالرد كالدحض...؟ كربما تمكنٌ 
 .تحديد أىـ األىداؼ التي أشرنا إلييا سابقا

التي تأخذ بأيدينا  مقاربة التحميؿ الحجاجيـ اعتماد كانسجاما مع مكضكع البحث ت
كخمفياتو األيديكلكجية التي تمثؿ حجر الزاكية  ،في معرفة مرجعيات النص، كمنطمقاتو الفكرية

في المقاـ الحجاجي، كما تتيح لنا ىذه المقاربة أيضا لحظ أساليب الحجاج، كتتبع طرائقو 
ظياره، ىذا فضبل عف كتقنياتو، كربما قاد كؿ ذلؾ إلى كشؼ ما  لـ يصرح بو المحاجج كا 

معرفة الخصائص المغكية لممدكنة ألف الحجاج جزء مف النظاـ المغكم، مثمو مثؿ الدراسة 
 الداللية أك النحكية ...

إلى بعض الدراسات السابقة كالميمة في  اإلشارةت ىذه الفرصة مف دكف كلعمنا ال نفكٌ 
ع عمييا، فمنيا ما اتصؿ بعرض الجكانب النظرية ا مف االطبلىذا اإلطار، كالتي تمكنٌ 

المحاججة في الثقافة درس لمعممية اإلقناعية كالحجاجية في التقاليد الغربية، كمنيا ما
 اإلسبلمية القديمة، كلنا في ىذا السياؽ أف نذكر أعماال ميمة مثؿ:

 .طو عبد الرحمفل ك في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ لساف الميزاف -1
 ساف الباىي.لحالمغة كالمنطؽ -2
 لحافظ إسماعيمي عمكم.الحجاج ، مفيكمو كمجاالتو -3
 .لكماؿ الزماني حجاجية الصكرة في الخطابة السياسية  -4
 .عبد ا صكلةلالحجاج في القرآف الكريـ -5
 .لعبد الجميؿ العشراكمالحجاج في الخطابة النبكية -6
  .سامية الدريدمل الحجاج في الشعر العربي القديـ -7
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  ...لعمي الشبعافالحجاج كالحقيقة  -8

كغيرىا مف البحكث كالدراسات التي اتخذت مف مكضكع الحجاج مجاال بحثيا ليا، إال 
أننا لـ نعثر عمى دراسة كاحدة اتخذت مف ىذه المدكنة مجاال ليا، كىك ما حفزنا أكثر 

لمحاذير، متسمحيف في ذلؾ بأخبلؽ لخكض غمار ىذه التجربة العممية المحفكفة بالمخاطر كا
اإلماـ  بعض أعماؿالبحث العممي محاكليف النفاذ إلى دعائـ ىذه اإلستراتيجية اإلقناعية في 

 .محمد الغزالي

إلى راعيت فييا االنتقاؿ مف العاـ فقد أما عف الخطة المنتيجة في تقسيـ البحث  
تمة، كبثبت لقائمة المصادر بخا متمكة مقدمة كخمسة فصكؿجاءت في الخاص ثـ األخص، ك 

 كالمراجع، كفيرس المكضكعات، ك يمكف تفصيميا كاآلتي: 

  .كانت بمثابة اإلطار العاـ لؤلطركحةمقدمة  -    

س درٍ ك المفيكمات األساس في الحجاج كالخطاب الحجاجي، تضمف  :فصؿ أكؿ -
اىج تحميؿ منعمى: تطكر نظرية الحجاج، ك  اركز م؛  الحجاج في  التداكلية المعاصرة

 ..                                المنطمقات الحجاجية. الخطاب الحجاجي ككذا

د  :فصؿ ثاف المنطمقات الفكرية تناكؿ لمحة عف حياة اإلماـ محمد الغزالي، كرىصى
مف خبلؿ التصكر العقدم  العامة لمحجاج عند الغزالي، كأكضح معالـ المنيج الحجاجي عنده

 كالفقيي كالسياسي.

السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ "درس الحجاج في كتاب  :ثالثفصؿ  -
 ، العكامؿ الحجاجية كالنفي كالحصر كالشرطالتركيز عمى مف خبلؿ  "الحديث

الركابط " دراسة مف خبلؿ "قذائؼ الحؽ"الحجاج في كتاب عالج  :فصؿ رابع -
 ".الحجاجية، كأفعاؿ الشؾ كأفعاؿ اليقيف



 

  خ
 

آيات قرآنية كأحاديث نبكية  )النصية لمحججالدكر الحجاجي  بحث خامس:فصؿ  -
 . "اإلسبلـ ك االستبداد السياسي" كتاب في التي كظفت (كأشعار كأمثاؿ

 رصدٍت أىـ النتائج المتكصؿ إلييا.  :خاتمة - 

منيا اختبلؼ المصطمحات  ؛التي رافقت الدراسة الصعابكالبأس أف أذٌكر ببعض 
اكلية لدل الدارسيف العرب، ككذا قمة الدراسات التي تناكلت أعماؿ التدك  المتعمقة بالحجاج

الغزالي مف منظكر لساني، كصعكبة ثالثة تجمت في حساسية المكضكع حيث إنو يظير في 
كثير مف األحياف تحيزم لمكاتب كتحمسي ألفكاره، كىك أمر قد نبيني إليو األستاذ المشرؼ 

 رة الكاتب كمشاطرتو رأيو ألني في الحقيقة أتصكرمرارا لكني كنت أجدني مدفكعا إلى مناص
كسر تأخرىا مرده إلى ثبلثة أسباب؛ أكليا: التآمر الغربي  -كأنا فرد منيا  –األمةبأف ببلء 

 المحكـك بعقدة الحركب الصميبية كالمتحالؼ مع الصييكنية، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف
سبلمية كمخططاتو المفضكحة الرامية محاكالت السيطرة كبسط النفكذ عمى الببلد العربية اإل

ككقكفيـ حاجزا  إلى إحباط كؿ محاكالت النيضة بشتى الكسائؿ، كثانييا: استبداد الحكاـ،
التحرر كاالنطبلؽ، كثالثيا: جيؿ كثير مف أبناء األمة بحقائؽ الديف،  في أماـ إرادة الشعكب

كما أريد  ة المدركسة.كىذا ما عبرت عنو مضمكنات المدكن ...كقصكرىـ عف فيـ مقاصده
أف أكضح أف ىذا االنتصار لمرأم ال يعني أني سكؼ أخٌؿ بقكعد المنيج العممي، فأنسب 

   إلى الغزالي آليات حجاجية لـ ترد في المدكنة، أك أقٌدـ حكما غير معمؿ... 

بعض ما كانت تركمو كتصبك إليو، كحققت  أنجزتىذا كآمؿ أف تككف الدراسة قد 
أىداؼ، كأجابت عف األسئمة التي طرحتيا، كما آمؿ أف يككف البحث ف م رصدتوما بعض 

لبنة تضاؼ إلى المجيكدات التي تبذؿ في إثراء الدرس المساني عمكما كالدرس الحجاجي 
أف تفتح ىذه الرسالة شيية الباحثيف المسانييف في تناكؿ أعماؿ الشيخ  كأتػطمع إلىخصكصا، 
 أبحاثيـ األكاديمية.في  اليا نصيب يجعمكاالغزالي كأف 
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تقديـ ما أمكف مف   -تماشيا مع مكضكع الدراسة –سنحاكؿ في ىذا الفصؿ النظرم
المعارؼ النظرية المتعمقة بالحجاج سكاء أتعمؽ األمر بالمفيكمات التي حاكلت أف تجميو، 

تطكر نظرية كتتبع  التداكلية المعاصرة  و معي في تقاطعس الحجاجدرٍ بالكتكضح أبعاده، أـ 
..كىك أمر المنطمقات الحجاجية. مناىج تحميؿ الخطاب الحجاجي ككذارصد الحجاج، ك 

 نظريا أك إجرائيا.                                   لحجاجالغنى عنو لمف يبحث في مكضكع ا

 مفيكمات أساس في الحجاج كالخطاب الحجاجي كال:أ

 مف المعنى المغكم إلى الداللة االصطبلحيةالمصطمح  -1
مف مسممات البحث في إشكالية أك ظاىرة ما أف يتكقؼ الباحث عند جياز 
 المصطمحات األساس التي تبيف مداخؿ المكضكع، كتكضحو قبؿ البداية في أم تحميؿ،
ف كدراسة الحجاج كغيرىا تحتاج إلى تحديدات مصطمحية ألبرز مفيكماتيا السائدة، كمف بي

، إذ تعد ىذه المفظة عبلمة عمى الفعؿ الكاجب لعممية 1حجاج"أىـ تمؾ المفردات مصطمح"
اإلقناع، كالتأثير في الناس بأطركحة معينة، كقد عرفت معاجـ تحميؿ الخطاب المفظة مرجعة 

 Le، كفي معجـ )2(، كالتي تعني إظيار الشيء، كتمميعوArguereإياىا إلى الجذر البلتيني)

Grand Robert) بيدؼ مناقشة فكرة  تدؿ الكممة عمى استعماؿ الحجج لتحقيؽ نتيجة معينة
بككنو عممية فكرية تترابط فييا  (Argumentation)كما حدد الحجاج ،3كاالعتراض عمييا

يقكـ الحجاج ك  ،4الحجج كاألدلة بناء عمى طريقة تعرض بيا الفكرة المعبر عنيا لئلقناع بيا

                                                           
ني لفظة حجاج في المغة العربية  المنازعة بالحجة أكالدليؿ أكالبرىاف ، أم مقابمة الحجة بأختيا، ينظر ابف منظكر ، تع - 1

الحجاج في القرآف مادة حجج ، كجدؿ. كينظر عبد ا صكلو ،  1997، بيركت، لبناف، 6، دار صادر، ط لساف العرب
 .17، ص2001منكبة ، سنة ، منشكرات جامعة  مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية

،عالـ  الحجاج ، مفيكمو كمجاالتو ، دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدةينظر، حافظ إسماعيمي عمكم ،  -2
 .2،ص1،ج  2010، 1الكتب الحديث، األردف،ط

3- Le Grand Robert, Dictionnaire de la langue Francaise ,Paris ,1989,p535. 
 .446، ص 1،ج  1982، دار الكتاب المبناني، بيركت، المعجـ الفمسفييبا ، جميؿ صم ينظر،-4
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، فيككف ىناؾ انسجاـ بيف 1كتدحض بيا أخرل قضية عمى منطؽ استداللي تثبت بو
 المقدمات كنتائجيا التي تكفر الحكـ أك الحجة األساس التي تنطكم عمييا الدعكل المقصكدة،

( الذم يعٌد M·O· Sillarsتعريفات ميمة مثؿ تعريؼ سيبلرز )نكرد كفي ىذا السياؽ 
لحجج المناسبة، قصد الحصكؿ الحجاج عممية عرض دعاكل تتكاجو فييا اآلراء، مدعكمة با

إذ يسمح الحجاج بفحص مختمؼ كجكه التفاعؿ  عمى المكاالة إلحدل تمؾ الدعاكل،
ككيؼ يمكف أف تؤثر الحجج المضادة في تدقيؽ نظرية ما عند دخكليا في نزاع  ،2الحجاجي

مع حجج تعترض عمييا، أك حجج تناصر نظرية تدٌعي عكس ما ذىبت إليو النظرية 
فتعد الحجاج جنسا مف الخطاب تبنى فيو جيكد  (D.Schiffrin)شفريف  ديبكراما أ ،3األكلى

 كما في الكقت نفسو الذم ينقضكف فيو دعامة خصكميـ. األفراد بدعامة مكاقفيـ الخاصة،
 (Ch·Perelman)بريمماف  شاييـعند  (Argumentation)تطمؽ لفظة حجاج كمحاججة 

كضكعو، كمآليا درس تقنيات الخطاب التي تؤدم عمى العمـ كم ( L·O·Tyteca)كتيتيكاه 
كأما ، 4أف تزيد في درجة التسميـ أك بالذىف إلى التسميـ بما يعرض عميو مف أطركحات،

 ليا ،أخرل لغكية أعماؿ مف مركبا قكليا عمبل ككنوعمى  تؤكد( ف Amossy Ruth)آمكسي
 K·Dover))دكفرك n(P·Anderso)أندرسفأما  ،5لمخطاب كالمتمقي التمفظ مقاـ في أثر

فيعدانو طريقة الستخداـ التحميؿ العقمي كالدعاكل المنطقية بيدؼ فؾ المنازعات كاتخاذ 
 Utz .(M) أكتس ماسقرارات صائبة كالتأثير في كجيات النظر المختمفة، كما يركز 

عمى طبيعة الفعؿ  الكبلمي الذم   (Heinemann)ىاينماف ك )rViehwege)فيفيجرك
                                                           

، عالـ الكتب الحديث، إربد ، ، الخطاب األدبي ك رىانات التأكيؿ،قراءات نصية تداكلية حجاجيةينظر، نعماف بكقرة  -1
 .161،ص2012، 1األأردف ، ط

-70ص ،2015، 1ات جامعة الممؾ سعكد، الرياض، طمنشكر  ،الخطاب ك النظرية ك اإلجراءنعماف بكقرة، ينظر،  -2
71. 

 198ص  1ج كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو،ضمف  العمـ كالبناء الحجاجيينظر، حساف الباىي ،  -3
4 - Prelman et Tytecar ,traite de l ‘ argumentation ,La nouvelleRethorique  presse 

Universitaire de Lyon1981.P.92. 
5

 -  Ruth Amossy, l'argumentation dans le discours, discours politique, littérature d'idées, 

fiction nathan, paris,2000 ,p33-39 
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اجي معيف في كضعية تكاصمية ما؛ يتـ فييا عرض ضركب مف يضبطو سياؽ حج
( فيبني الحجاج عمى الشؾ Foulquie)فكلكيأما الفرضيات كالدكافع كاالىتمامات، 

، كربما تكافؽ ىذا التصكر مع مفيـك القياس 1كالمحتمؿ، مادمنا ال نحاجج ضد البديييات
مف النتيجة غير ممزمة  مف حيث االحتماؿ، فيجعؿؽ ـ (  322)ت أرسطكالخطابي عند 

 .2لذلؾ، إذ الفكرة تسمح بالتفكير في الشيء كضده في اآلف نفسو

إف الحجاج فعؿ كبلمي مركب مف أفعاؿ كبلمية أخرل، ليا أثر في مقاـ التمفظ 
كربما كانت كظيفتو محاكلة جعؿ العقؿ يذعف لما يطرح عميو مف أفكار  كالمتمقي لمخطاب،

 .3اف إلى درجة تبعث عمى الفعؿ المطمكبأك يزيد في درجة ذلؾ اإلذع

إف الحكـ عمى خطاب ما بأنو خطاب حجاجي يقتضي احتكاءه عمى ممفكظيف اثنيف  
يقكـ أحدىما بتعميؿ اآلخر، فيسمى األكؿ حجة الرأم المعركض، كالثاني نتيجة  عمى األقؿ؛

ج أحدىما يحاج ، كىما يندرجاف في سياؽ تخاطبي بيف متحاكريف،4لحجة الرأم المعارض
ف 5اآلخر الحجاج مثمما أنو ليس مكضكعيا محضا فإنو ليس ذاتيا محضا؛ ذلؾ إف . ىذا كا 

مف مقكماتو حرية االختيار عمى أساس عقمي، كما أنو يقكـ عمى عبلقة منطقية استنباطية 
الذم يبنى عمى الكصفي الخطاب  غير تصكرية كما ىك الحاؿ في خطابات أخرل مثؿ:

كثمة أشكاؿ مختمفة  .6األحداث أك الحاالت مقيدة بزماف تصكرم معيف عبلقة تصكرية تربط
                                                           

دار الثقافة، الدار البيضاء  ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانيةينظر محمد طركس،  -1
 .8، ص2005،سنة  1، ط

 .71، ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراء  ينظر -2
،عالـ الكتب  دراسة معجمية المصطمحات األساسية في لسانيات النص ك تحميؿ الخطاب،ينظر نعماف بكقرة،  -3

 .106، ص2009، 1جدارا لمكتاب العالمي ، إربد ، ط الحديث،
 .216، ص  1، ج مجاالتوالحجاج مفيكمو ك ، ضمف كتاب  العمـ كالبناء الحجاجيينظر حساف الباىي ، -4
.ك ينظر 25-24، ص 2005، سنة 58،عدد مجمة كتابات معاصرة"،"الخطاب الحجاجي كاالتصاؿينظر محمد برقاف ، -5

 .71،ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراءأيضا : 
،  توالحجاج مفيكمو كمجاال " ضمف كتاب :النص الحجاجي العربي ، دراسة في كسائؿ اإلقناعينظر محمد العبد ،  -6
 5ص 4ج
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كفي المرافعات التي تراعي عمكـ  لمحجاج ربما تككف أكثر شيكعا في الخطاب القانكني،
ة جبػ "المحاجكعادة ما يصطمح عمى ىذا النكع  السامعيف في ربطيـ بيف القضايا كالكقائع،

إلى أف ( Ch·Perelman)بريممافكيذىب  (،Argumentation par la banalite")بالرتابة
ما يميز الخطاب الحجاجي عف البرىاف أك االستنتاج إمكاف النقض أك الدحض؛ مما يجعؿ 

يتصدر الحجاج قد ك ، 1مف إمكانية التسميـ بالمقدمة المعطاة أمػرا نسبيػا بالنسبػة إلى المخاطب
لكظائؼ المغكية األخرل، بالرغـ مف قائمة ا -بكصفو كظيفة لسانية ال يخمك منيا خطاب-

( Buhler)بكىمرعدـ إشارة الدارسيف الذيف تناكلكا مكضكع كظيفة المغة إلييا مثؿ:
 .2كغيرىما..إلخ(Jacobson)  جاكبسكفك

 الحجاج  في الدراسات القديمة -2
ليس القصد في ىذا المقاـ التأريخ لببلغة الحجاج األرسطية في مناىضتيا لمببلغة  

كثيرا  أرسطككالتي عٌكؿ فييا  ، كأساليب ردىا المنطقية ك الجدلية المختمفة،3يةالسكفسطائ
، بيدؼ بناء مشركع حجاجي منطقي يحٌصف المجتمع مف 4أفبلطكفعمى آراء أستاذه 

نما  ،5اٌدعاءات السكفسطائية، كتبكيتيـ عمى الحقيقة باألقيسة الزائفة كالحجج الممتكية كا 
ؿ ما أنتج مف أفكار أساس تعبر عف تطكر البحث في يدؼ إعطاء نبذة مختصرة حك ال

ىنا إلى كجكد دراسات عديدة اىتمت بالتأريخ لممكضكع كتفاعبلتو،محممة  المكضكع، كنشير
عمى المراحؿ الحاسمة لمتحكؿ  ضكءكمسمطة ال األفكار المطركحة في مكضكع الحجاج،

                                                           
، دار الكتاب الجديدة المتحدة كآفاؽ التأكيؿ ، بحث في األشكاؿ كاإلستراتيجيات الحجاج كالحقيقةينظر عمي الشبعاف ،  -1

 .13، ص2010 ،1، ليبيا، ط
 .73، ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراء -2
القكؿ الكاقعي مف خبلؿ ارتباطيا عف تاريخ السكفسطائية مف حيث ىي تيار عقبلني كثقافي مكحد، ميتـ بببلغة  -3

، ترجمة محمد صالح تاريخ نظريات تاريخ الحجاج المبدئي بالخطابيف القانكني ، ينظر، فيميب بركتكف ك جيؿ جكتييو،  
 ك ما بعدىا. 23، ص 2011،  1ط جامعة الممؾ سعكد، ناحي الغامدم،

 .46،ص 2008دار الكتاب الجديد، ليبيا ،، الحجاج في الببلغة المعاصرةينظر محمد سالـ األميف الطمبة، -4
  10، ص3ج  الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب  ،حكؿ التقنيف األرسطي لطرؽ اإلقناع ينظرحمك النقارم، -5
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 إلى المجيكد الجدلي ككصكال، بركتاغكراسالببلغي، بدءا مف تأسيس فف الجدؿ عمى يد 
إلى زماننا ىذا، مركرا بالقركف  ،1العربي المؤسس لعمـ الكبلـ في امتزاجو بببلغة القكؿ

كالببلغة المدرسية التي تفاعمت مع التصكرات البلىكتية ك النقدية األدبية  الكسطى
 .في أكربا الكبلسيكية

مية إليو تحت فكرة أساس ككجيا مف كجكىو المنت تابعا لمجدؿ، السؤاؿى  أرسطك كقد عدٌ 
تستكعب كضع القكاعد المنطقية التي تمكف اإلنساف مف التفكير بشكؿ سميـ يعصمو مف 

كىذا ما يعرؼ في التفكير  إلى التفكير، الفعؿ(يضيؼ سمة ) -أم السؤاؿ -كما أنو الخطأ،
كس لباتكااإليتكس ( الذم يقكـ عمى ثبلث عبلقات أساس ىي:الفعؿ التفكيرمالفمسفي بػ )

منذ زمف بعيد مشاركة الناس بدرجات متفاكتة في الجدؿ  أرسطككقد قرر  ،2المكغكسك
أك  ،3كالدفاع عف أنفسيـ كالخطابة مف خبلؿ محاكالتيـ المتعددة في نقد األقكاؿ أكتأييدىا،
يقـك عمى نظاـ مف الخطط  الشككل مف اآلخريف، فقد نظر إلى الببلغة بصفتيا كشفا نظريا،

قناعيـ بكجية النظر الخاصة ،يؿ سمكؾ الناس كمكاقفيـييدؼ إلى تعد  ككنتميافكعٌد  ،4كا 
(Quintilian)  ٌد،حيث يبرز ىدفيا في الببلغة في سياؽ الخطابة كاإلقناع فنا لمخطاب الجي

عداد النماذج المساعدة عمى إقناع السامعيف، كالقدرة عمى إثارة الشيء الذم  تكفير األسس، كا 
 .5«غة عمـ  قكاعد القكؿ الصائب كالسديدفالببل» :ييدافىع عنو

                                                           
، كمية العمـك اإلنسانية، دار محمد عمي الحامي، عمـ الكبلـ كالنظرية الببلغية عند العرب"ينظر محمد النكيرم، " -1

 ك ما بعدىا. 23، ص تاريخ نظريات الحجاجك ينظر،  كما بعدىا. 10، ص 2001، 1تكنس، ط
الحجاج مفيكمو ينظر عبد ا صكلو، الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة ) الحجاج (، ضمف كتاب  -2

كس ىي الحجج اإليتكس كيراد بيا الحجج األخبلقية، كالباتكس تعني الحجج االنفعالية، كالمكغ. 102، ص  1،جكمجاالتو
 المغكية ك المنطقية.

 . 61ص،2ج ،الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب  ،السبيؿ إلى الببلغة الباتكسية األرسطية ينظر محمد الكلي، -3
 .38، ص1994، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط التمقي كالتأكيؿينظر محمد مفتاح،  -4
 .74، صالخطاب ك النظرية ك اإلجراء -5
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لقد كاف لمسكفسطائية أثر كاضح  في نشأة ك تطكر ببلغة  الحجاج اإلغريقية، كىك 
 الذم كاف عامبل ميٌما في ازدىار نظرية الحجاج في الببلغة الغربية، ككاف ىذا التطكر

ىذا الترافؽ سببا في  كربما كاف معنيا بالربط بيف الحجاج كالمككنات المغكية كاالجتماعية،
استمرار األثر األرسطي كالسكفسطائي في الفكر المساني الحديث مف خبلؿ نشأة التداكلية 

كما الحظ بعض الباحثيف كجكد  ،)·Searle. R. J)سيريؿك )J·L·Austin)أكستف عند 
عبلقة بيف الحجاج، كما بات يعرؼ بببلغة التزييؼ التي تتخذىا السمطة لبسط السيطرة 

في ضكء الخطابة اإلغريقية كالركمانية العتيدة، باإلضافة إلى قياـ  نفكذ عمى العامة،كال
الحجاج األرسطي عمى التمييز بيف ببلغة الخطابة كببلغة الشعر. كما تتنكع الحجج 
األرسطية ما بيف تصديقات غير صناعية مثؿ القكانيف الجاىزة، كالشيكد كالعقكد كاالعترافات 

)المظير العاطفي اإليتكسكحجج صناعية مثؿ االستدالؿ الخطابي ك ،1باإلكراه كالقسـ
 ، ناىيؾ عف أىمية الترتيب في عرض الحجج المختمفة،2)ميكؿ المتمقي( الباتكسلممتكمـ( ك

حيث ال قيمة لمحجة ذاتيا إف لـ تعرض كفؽ خطة قكلية، ترتبيا تدرجيا في سمـ معقكؿ. أما 
مى المنطؽ الصكرم بخبلؼ االستدالؿ الحجاجي االستدالؿ الحجاجي األرسطي فقائـ ع

في  3العربي الذم يستمد براىينو مف منطؽ المغة الطبيعية ضمف دائرة االحتجاج المجازم
ضكء التعاضد الحاصؿ بيف القياس المضمر )االستنباط( كالمثاؿ )االستقراء( مع إعطاء 

 .4حتجاجأىمية معتبرة لمجكانب النفسية كاالجتماعية المشكمة لمقاـ اال

                                                           
، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك، ضمف الحجاج عند أرسطكينظر ىشاـ الريفي،  - 1

 .262ص ت، د تكنس، إشراؼ حمادم صمكد، سمسمة اآلداب، المطبعة الرسمية ،كمية اآلداب بمنكبة،

 كما بعدىا. 73ص،2ج  ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،  ضمف السبيؿ إلى الببلغة الباتكسيةينظر  -2
  125، ص2001، مجمة عالـ الفكر، يكليك الحجاج ك االستدالؿ الحجاجي"حبيب أعراب، " ينظر -3
 .40، صالحجاج في الببلغة المعاصرةينظر -4
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إلى إحداث مكاءمة بيف الببلغة كالحجاج ليككف أداة  "الخطابة"في كتابو  أرسطكدعا 
ج،  طيعة في يدىا لتمارس اإلقناع ك التأثير في ضكء العبلقة التفاعمية بيف المحاًجج كالمحاجى

 .1يؤطرىا السياؽ الحالي بكؿ مككناتو المغكية كالنفسية كالثقافية كاالجتماعية

 الدراسات الحديثة ك المعاصرة الحجاج في -3
إذ  تيتكاك بريممافتديف الدراسات الحجاجية في إطار الببلغة الجديدة إلى بحكث  

مف أبرز  (Traite de l’argumentation : la nouvelle rhétorique)يعٌد كتابيما
ات كقد القت أفكارىما عناية فائقة لدل الباحثيف في خمسيني المصادر المصنفة في الحجاج،

القرف الماضي، كذلؾ لمركح  اإلنسانية كالتجديدية الناقدة التي تميز بيا، فقد عرض الباحثاف 
، كأعماؿ السكفسطائية في الحجاج أرسطكفيو كصفا عميقا لمحدث الببلغي في مجكع أعماؿ 

المغالطي إلى تصكر الببلغييف مف خبلؿ تاريخ الببلغة الغربية إلى بدايات القرف العشريف، 
ض إنشاء مفيـك جديد لببلغة الحجاج ترىف الفعؿ الحجاجي بالممارسة المغكية الببلغية بغر 

ؼ الحجاج بككنو دراسة تقنيات بعيدا عف األثر المنطقي األرسطي، كانطبلقا مف ذلؾ يعرٌ 
الخطاب التي مف شأنيا أف تؤدم باألذىاف إلى التسميـ بما يعرض عمييا مف طركحات، 

فالحجاج  الحقيقي ىك الذم كٌفؽ فيو المحاجج إلى جعؿ  ،2تسميـأكتزيد في درجة ذلؾ ال
، بشكؿ يبعث عمى تغيير السمكؾ نحك العمؿ المطمكب، 3درجة اإلذعاف تقكل عند السامع

كفي ىذا  كذلؾ مف خبلؿ بناء المقدمات كالمسممات بناء سميما لتحقيؽ الغاية المنشكدة،
كىك الحجاج الفمسفي الذم يتكجو  ؛تو العقؿاإلطار يميز الباحثاف بيف حجاج عقبلني دعام

لى جعؿ العقؿ عمادا  بو إلى محاجج خاص يرمي مف كرائو إلى إسكات صكت اليكل فيو، كا 
كالحجاج الثاني يقصد إثارة العكاطؼ كاألىكاء  لبلستدالؿ، فيك حجاج ال شخصي كال زمني،

                                                           
 42، ص3، ج الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب الحجاج ك االستدالؿ الحجاجي ينظر،  -1

2- Traite de l' argumentation ,p61-62 
 ، مادة حجج.لساف العربينظر،   -3
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ميما كانت  يـ فعمو،لحمؿ المتمقيف عمى فعؿ ما يطمب من 1الخاصة كالنزعات المذىبية
فيك االقتناع الذم المرجك ، كأما اليدؼ  الطرؽ المكصمة لئلقناع بذلؾ العمؿ غير معقكلة،

 أف يككف اإلنساف قد أقنع نفسو بأفكاره الخاصة، كمعناهيقع في منطقة كسطى بيف السابقيف، 
انية مف حيث ، فاالقتناع كحده جدير بأف يحقؽ الحرية اإلنس2قبؿ أف يتجو إلى إقناع غيره

ىي ممارسة الختيار عاقؿ، فأف تككف الحرية تسميما إلزاميا بنظاـ طبيعي معطى سمفا معناه 
انعداـ كؿ إمكاف لبلختيار، فإذا لـ تكف ممارسة الحرية مبنية عمى العقؿ فإف كؿ اختيار 
 يككف عجزا، ك يتحكؿ إلى حكـ تعسفي تائو في فراغ فكرم، كبيذه الرؤية يخرج الحجاج مف
سمطة المطمؽ في الجدؿ كالخطابة األرسطيتيف إلى فضاء التقريب كاالحتمالية ليعانؽ كؿ 

إنو يحضر في جميع مستكيات القكؿ؛ مف نقاشات عامة أك  أشكاؿ التخاطب اإلنساني؛
، كبالنسبة إلى 3أشكاؿ تكجييا أك عائمية، كيفما كاف المستمع الذم تتكجو إليو األقكاؿ،

آراء  التزاـ الحجاج بعدـ المجكء إلى القكة في تغيير تيتكاك بريممافأسمكب التحاجج يقرر 
جيف، بؿ إنو يقكـ عمى االعتراؼ بأفكار المخالفيف، كمحاكلة تعديميا بمخاطبة قدراتيـ المحاجى 
كحريتيـ في الحكـ، لذلؾ فإف القرارات كالنتائج التي تظير مخالفة تعتبر شكبل مف  العقمية،

صعيد كصؼ العبلقة بيف الحجاج كالخطابة مف ناحية كالجدؿ مف العنؼ الفكرم. كعمى 
في مكقفو مف الجدؿ  أرسطكيتقيداف بالمنظكر الذم أقامو  تيتكاك بريممافناحية أخرل يكاد 

 فإف الخطابة ليست كذلؾ، إنيا كسيمة عمؿ اجتماعي فإذا كاف الجدؿ لعبة نظرية، كالخطابة،
، 4األثر الذىني في المتمقي إللزاـ الخصـ، فيظيرأك بديييات العقكؿ  تستدعي المسممات

مف أيضا الخطابة  كتسميمو بما يقدـ لو أك إذعانو إذعانا نظريا مجردا مجالو العقؿ، ك تظير

                                                           
1  - Ch· Prelman 

-
L empire Rhétorique : Rhétorique etArgumentation Librairie 

Philosophique J Vrin Paris 2002 e,p29-62 
 .15ص ،  3،جالحجاج مفيكمو ك مجاالتوضمف كتاب  حكؿ التقنيف األرسطي لطرؽ اإلقناع،حمك النقارم، ينظر، -2

3-, Traite de l' argumentation,p1-4-10 
 15ص  ، 3ج، الحجاج مفيكمو ك مجاالتو ينظر، حكؿ التقنيف األرسطي لطرؽ اإلقناع، ضمف كتاب   -4



 

10 
 

ف الغاية مف 1خبلؿ تركيزىا عمى فكرة تكجيو العمؿ بالتييئة لمقياـ بو أكاإلمساؾ عنو ، ىذا كا 
نو ال حجاج في غياب جميكر ييستيدؼ إقناعو، التقريب بيف الحجاج كالخطابة التأكيد بأ

تكجيو  الحجاج مف خبلؿ مبلمح خمسة ىي: بريممافكالقبكؿ بما يعرض عميو. كقد حدد 
كاعتماده الضركرة المنطقية لتقدمو كنمكه،  إلى مستمع، كتعبيره بمغة طبيعية، كاحتماليتو،

 .2كنتائجو غير ممزمة

لمسار تطكر البحث في الحجاج إلى أف كتشير بعض الدراسات الحديثة الكاصفة  
تعٌد نمكذجا التجاه حديث  J·C·Anscombre))أكسككمبرك (O·Ducrot) دم كركبحكث 

عمى  احيث تتأسس رؤيتيم في الدراسات المسانية المعاصرة في تكجييا نحك التداكلية،
عالميف  كاالستدالؿ بصفتو منطقيا ينتمياف إلى ،ضركرة التمييز بيف الحجاج بصفتو خطابا

ال يرجع إلى تسمسؿ الممفكظات  3حيث يبلحظ أف تسمسؿ الممفكظات في االستدالؿ مختمفيف،
نما إلى القضايا المنطقية المتضمنة فييا، لذلؾ رفضا التصكر القائـ عمى فصؿ  نفسيا، كا 

 فيما يعتقداف ،4الداللة التي تبحث في المعنى، كالتداكلية التي تعنى باستعماؿ ذلؾ في المقاـ
كبالتالي  أف األمر كمو منكط ببنية المغة، ففييا الجزء التداكلي الذم يككف مدمجا في الداللة،

                                                           
 .33،صالحجاج في القرآف الكريـينظر،  -1
 .77ص  1996. جدة مجمة عبلمات؟ ترجمو محمد العمرم. في ىؿ يكجد حجاج غير ببلغيينظر،  أكليفي ركبكؿ:  -2
كأف يستدؿ  االستدالؿ يعني بحسب الصيغة طمب الدليؿ باتخاذ المعنى األكؿ المفيـك مف المفظ دليبل عمى معنى ثاف، -3

مف كثير رماد القدر بأنو مضياؼ ، كبعيدة ميكل القرط بطكؿ عنقيا ، كىك الغرض مف القكؿ ،أك معنى المعنى عند 
،  3عربي، بيركت ط ال،  دار الكتاب دالئؿ اإلعجازعبد الرحمف( ،  الجرجاني ، ينظر الجرجاني)أبك بكر عبد القاىر بف

 دار الكتاب الجديد المتحدة، االستدالؿ الببلغي،كما بعدىا ، ك ينظر تكسعا شكرم المبخكت ،  203، ص  1999
قة بيف .أما االستدالؿ المنطقي فعممية ذىنية ينتقؿ فييا مف مقدمات إلى نتائج لعبل 40، ص  2010،  2بيركت، ط
( ، بينما يتأسس الثاني عمى االستنتاج Raisonement inductifكىك نكعاف يقـك األكؿ فييما عمى االستقراء) الطرفيف،

(Raisonment deductif ،ينظر محمكد قاسـ ،)مكتبة اإلنجمك مصرية ، القاىرة ،،ط المنطؽ الحديث كمناىج البحث ،
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد ،ضمف كتاب  الحجاج عند أرسطك،  .كينظر أيضا ىشاـ الريفي37،ص 1953، سنة  3

تكنس ،  ، إشراؼ حمادم صمكد ، سمسمة اآلداب ،  المطبعة الرسمية كمية اآلداب بمنكبة، الغربية مف أرسطك إلى اليكـ
 .99دت، ص

 .39ص    ، 3ج ،توالحجاج مفيكمو ك مجاال ضمف كتاب الحبيب أعراب ، الحجاج ك االستدالؿ الحجاجي ينظر،  -4
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كتكضيح  سيككف مكضكع البحث الحجاجي ىك بياف الداللة التداكلية المسجمة في أبنية المغة،
، كفي ىذا السياؽ 1شركط استعماليا الممكف، مما سيككف أداة فاعمة لبناء النص الحجاجي

رج عنصر الحجاج، فيك مكجكد في بنية المغة ذاتيا مف حيث ككنيا عبلمات ال تدؿ عمى يند
نما تنقؿ قيما تأثيرية كجمالية كتخييمية كسجالية عف الفرد الذم يكظفيا،  قيـ مفيكمية فقط، كا 

، كماداـ الحجاج بيذا الشكؿ فعبل لغكيا، فمف 2في سياؽ إنجازىا التحكيمي لمكاقع المعيف
، 3لبحث في بنية المغة ذاتيا عف اآلثار التي يخمفيا فييا ىذا االستخداـ الحجاجيالضركرم ا
كليس مجرد ظاىرة مرتبطة باالستعماؿ في  خاصية لغكية داللية، -عندىما–فالحجاج 

إنما ىك ترابط حجاجي مسجؿ  المقاـ، فترابط األقكاؿ ال يستند إلى قكاعد االستدالؿ المنطقي،
عبلقات تكجو القكؿ كجية دكف أخرل كتفرض ربطو بقكؿ دكف آخر،  في أبينة المغة بصفتو

فمكضكع الحجاج في المغة ىك بياف ما يتضمنو القكؿ مف قكة حجاجية  تمثؿ مككنا أساسا ال 
 .4ينفصؿ عف معناه، تجعؿ المتكمـ في المحظة التي يتكمـ فييا يكجو قكلو كجية ما

 درس الحجاج في التداكلية المعاصرةثانيا: 

تصمت التداكليات بكصفيا مجاال كصفيا كتفسيريا لؤلعماؿ المغكية التي ينجزىا ا
مستخدمك المغة في مقامات التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي المختمفة معتمديف عمى ضكابط 

مف جية ثانية بكصفيا إطارا  1، كنظرية الحجاج5حكارية معينة، تحقؽ لمخطاب مقصديتو

                                                           
 . 39ص ، 3جالمرجع نفسو، ينظر  -1
، 2000، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،ط  المغة كالمنطؽ، بحث في المفارقاتينظر،حساف الباىي،  -2

 .121-120ص
، الككيت، 1د، عد34، مجمد  مجمة عالـ الفكر،  "الحجاجيات المسانية عند انسككمبر كديكرك"ينظر، رشيد الراضي،  -3

 .225، ص 2005سنة 
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى ضمف كتاب:  نظريةالحجاج في المغةينظر،شكرم المبخكت،  -4

 .375ك 352، ص اليـك
 ،1988، سنة 5"، مجمة دراسات سيميائية أدبية لسانية ،عددالمسانيات كالمنطؽ كالفمسفةينظر، طو عبد الرحمف، " -5

 121ص 
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كالحث عمى التجاكب معيا مف طرؼ اآلخريف،  فكار،بحثيا في أدكات التعبير عف األ
باإلضافة إلى الرغبة في استيكائيـ كاستمالتيـ بأساليب مختمفة إلى كجية النظر المطركحة 
بالقكؿ نفسو،أك األفعاؿ ذات األثر المادم في المحاكرة، كفي سياؽ ىذا البعد التأثيرم تظير 

كبلـ ال يككف إال بيف اثنيف، كال اثنيف إال عارض العناية بالحجاج باعتباره غاية لئلببلغ، فال
، ك يكتشؼ المتحاكركف 2كمعترض، كال عارض إال بدليؿ، كال معترض إال لطمب الصكاب

تأكيميـ لنظاـ العبلمة المرمزة في التكاصؿ مقاصد بعضيـ التي  بناء عمى ىذا التحاكر عبر
اف عف طريؽ المثؿ كالشاىد يبتغكف تحقيقيا مستنجديف بتقنيات القكؿ في أغمب األحي

 .3كالقياس المضمر كاالفتراضات المغكية المختمفة

 العبلقة بيف التداكلية ك الحجاج : -1
أف الببلغة تداكلية في جكىرىا، فيي ممارسة لبلتصاؿ بيف ( V·Leitch) ليتش أكدٌ  

عى ، إذ تس4المتكمميف تسمح بحٌؿ مشكبلت المعنى مف خبلؿ كسائؿ تأثيرية لغاية اإلقناع
التداكلية إلى اإلجابة عف أسئمة محكرية تجسد عبلقة المتكمـ بالخطاب مف ناحية، كعبلقتيما 

                                                                                                                                                                                     
الحجاج ، ترجمة ياسيف ساكير المنصكرم، ضمف الحجاج فعؿ لغكم مركب"ينظر، فاف إيميريف كخركتندكرست، " -1

 .197، ص5،ج  مفيكمو كمجاالتو
، المؤسسة الحديثة لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـينظر، طو عبد الرحمف،  -2

 93، ص 1987
3-،J.Moeschler, Argumentation et Comversation ,ed Hatieu,Paris ,1985,p23-24 

، 5،جالحجاج مفيكمو كمجاالتو"، تر محمد أسيداه، ضمف كتابالمغة كالمنطؽ كالحجاجينظر، ميشيؿ مايير، "  -4
 في كرد .73،ص2012، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف،،الخطاب األدبي كرىانات التأكيؿكينظر: نعماف بكقرة .45ص
 أرضاني أم كذا، كأقنعني أرضاه، أم الشيء كأقنعو بالقسـ، الرضا: ،كالقناعة رضي: كقناعة قنعا بنفسو قنع العرب لساف
 اإلقناع، أساليب.... األفكار بيف التأليؼ لتسيير كاالنفعاالت العكاطؼ ركابط عمى االعتماد اإلقناع معاني كمف قنع مادة

 كأما االختيار، كحرية العقؿ إلعماؿ مجاال يدع ال بما كالعاطفة الخياؿ بمخاطبة يككف فاإلقناع ليذاك . قنع مادة ، المساف
 عمى كيطمؽ بو، الرضى ىك بالشيء كاالقتناع عقمية، أدلة عمى مبني نفسي إذعاف ألنو لئلقناع، مقابؿ فيك اإلقتناع
 مف بقدر لو تسمح أدلة مف المرء يجده لما نفسي إذعاف العمـك عمى كىك عميو، الحجة إقامة عند باألدلة الخصـ اعتراؼ
 لطرؽ األرسطي التقنيف حكؿ ، النقارم حمك نظري .دقتو في اليقيف دكف أنو إال عممو، لتكجيو كاؼ كاالحتماؿ الرجحاف
 .51 ص3ج  الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب  ، اإلقناع
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لى مف يتكمـ؟  بالمقاـ ك السامع مف ناحية ثانية، ك لعؿ أىـٌ ىذه األسئمة ىي: مف يتكمـ؟ كا 
كماذا يقكؿ؟ ككيؼ يقكؿ؟ كماذا يقصد؟ كىؿ ىناؾ فرؽ بيف القكؿ كالقصد الذم يريد؟ ك أيف 

 .1قكؿ؟ كمتى يقكؿ؟ي

إف ىذه األسئمة متصمة اتصاال كثيقا بتداكلية الفعؿ الكبلمي، كقيمتو الحجاجية في 
التكاصؿ االجتماعي؛ فالربط بيف التداكليات ك الببلغة الحجاجية يندرج في سياؽ تأكيد 
إمكانية تحكؿ الببلغة إلى نظرية نصية تداكلية تحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية تحميؿ كظائؼ 

، 2ككظيفتيا االجتماعية التداكلية لمقاـ التخاطبي الذم يتحكـ بدكره في بنية النصكص،ا
كليس أدؿ عمى ذلؾ مف استحكاذ االنزياح األسمكبي عمى أفؽ المتمقي سالبا إياه السيطرة 
عمى ذكقو الجمالي، كتقديره المنطقي لؤلشياء إذ يغدك حجة تنبييية كتككيدية تشحف فضاء 

 .ي باإلغراء كالجذب كاالستمالة، باإلضافة إلى الشعكر بالمتعة الفنيةاالتصاؿ الببلغ

إف النظر السريع في جيكد القدماء يحيؿ عمى تعدد المرجعيات المنشئة لمفيـك 
 كتنكعو، كمف ثـ تداخمو مع مسارات معرفية أخرل، الببلغة ذاتيا، مما يبرر تطكر المفيكـ،

يات كالنحك كتحميؿ الخطاب كالسيميائية كالتداكلية تشترؾ معيا في دراسة القكؿ مثؿ المسان
كليس لدل الدارسيف اليـك مفيكـ كاحد كمكحد لممصطمح، بالرغـ مف اتفاؽ  كاألسمكبية،

النزعات الفكرية المختمفة في اإلطار العاـ، أك لنقؿ الفكرة الجامعة حيث يؤكد بعض الباحثيف 
بيف الكصؼ كالتفسير كالمقارنة مما يعني  ات معرفية مختمفة، تجمعيقياـ الببلغة عمى نظر 

ضركرة االنتفاع بمقدمات عمـك األصكات كالصرؼ كالتركيب كالمعجـ كالداللة، كاالستعانة 
بالمنطؽ كعمـ النفس كعمـ االجتماع كالمسانيات بخاصة بعد تخطييا حدكد الجممة نحك 

ككينو تتفاعؿ أنظمة إذ في ت ،3فضاء النص باعتباره اإلنجاز الفعمي لمغة في التكاصؿ

                                                           
 .7، ص1986، تر سعيد عمكش، مركز اإلنماء القكمي ، الرباط،  المقاربة التداكليةفرانسكاز أرمينكك ،  ينظر، -1
 .66، ص1999، 1، تر محمد العمرم، إفريقيا الشرؽ ، المغرب، طالببلغة ك األسمكبيةىنريش بميت،  -2
 .17، ص 1،جالحجاج مفيكمو ك مجاالتوضمف كتاب  ؟الحجاج مبحث ببلغي، فما الببلغةمحمد العمرم،  ينظر، -3
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كشد  العبلمات المختمفة لتنتج نسقا مف المعاني الجزئية كالكمية يقصد بيا إثارة المتمقي،
 انتباىو، كتكجييو إلى أداء فعؿ معيف بعد حممو عمى اإلذعاف كاالستسبلـ بما عرض عميو. 

لمسانية فعبل كخطابا ال مندكحة مف االتكاء عميو لفيـ اإلشكاالت ا 1لقد غدت الببلغة
كالحجاجية التي تبكح بيا النصكص المختمفة، كما يشكؿ الخطاب المكضكع الرئيس لعمـ 
الببلغة، فإليو تشد أنظار الكصؼ كالتحميؿ قاصدة إبراز أنساقو الدالة، كالمؤثرة في اآلف 

، كمف ثمة تحميؿ بنيتو المسانية اليادفة إلى عرض قضية معينة كالدفاع عنيا بحجج 2نفسو
، مما يعني بناء الكصؼ الببلغي عمى أجناس النصكص المختمفة شعرية كخطبية مختمفة

يييمف فييا الحكار بعٌده أداة كفعبل، كيمتد الحكار مخترقا فنكنا أدبية ليس غرضيا األساس 
 اإلقناع مثؿ النص المسرحي كالركائي كالشعرم الممحمي.

د التسمية فيو شرعيتيا تستم (Nouvelle Rhétorique)إف مصطمح الببلغة الجديدة 
مف مخالفتيا منيجيا كمفيكميا ببلغة القدماء، كامتدادتيا. كغني عف البياف التذكير بارتكاز 
النظر الببلغي القديـ عمى ربط الخطابة مف حيث ككنيا أداء لغكيا مكجيا إلى جميكر مف 

لقائؿ نفسو في المستمعيف بغرض اإلقناع بكساطة الحجج المختمفة، كالتي يتجو بعضيا إلى ا
ضكء شركط أخبلقية ذاتية يتصؼ بيا، بينما يتجو بعضيا اآلخر إلى السامع مركزة عمى 

 .3حالتو النفسية

أما الببلغة الجديدة فقد تأسست مف خبلؿ نظرياتيا المتنكعة عمى تعددية النظر إلى  
أك  القكؿ ذاتو،فعمى صعيد العناية بحجة  ،كأىميتيا في التمفظ الكسيمة الببلغية كالحجاجية،

فيك عبلمة دالة عمى معنى، كمما تجدر اإلشارة إليو  الخطاب مف حيث ككنو حجة في ذاتو،
                                                           

 فصاحة مع الخطاب حاؿ يقتضيو لما مطابقتو الكبلـ كببلغة ، منتياه الشيء كمبمغ كاالنتياء الكصكؿ المغة في الببلغة - 1
 ، 5ط ، العممية الكتب دار ، العمـك مفتاح ، (ٌوسف بن أبً بكر بن محمد بن علً)السكاكي ، كتركيبا إفرادا األلفاظ
 .:56 ص ،5:91 ، بيركت

 .17، ص 1ج ،التوالحجاج مفيكمو ك مجا ينظر، -2
 .51، ص 8009إفريقيا الشرؽ، المغرب،  ،تر عبد القادر قنيني ،الخطابة ،ينظر، أرسطك - 3
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أف نظرية الحجاج أكالببلغة الجديدة مف حيث ككنيا نظرية عامة في تحميؿ الخطاب تركز 
كأدكاتو الضابطة لعممو في الحدث الكبلمي، بكصفو  عمى دراسة معينات الفعؿ الحجاجي،

كمف ثـ يمكف في إطار تحميؿ الخطاب  ،1لغكيا منجزا في سياؽ تحاكرم معيف عمبل
استدعاء مفاىيـ نظرية الببلغة الجديدة في بعدىا الحجاجي لتفسير القيمة الحجاجية المسانية 

 السياؽ ىذا كفيمفعؿ الحجاجي، كالذم يقـك عمى أدكات تحدد غايتيو اإلببلغية كاإلقناعية، ل
 التي الخطاب تقنيات دراسة عمى بريمماف عند الحجاج نظرية ارتكاز ةصكل ا عبد يؤكد
 ،2كحججيا األطركحة بمكضكع ذلؾ عمى زيادة كتسميمو المستمع، إذعاف إلى بتكظيفيا تؤدم
 ك الكصؿ طريقتا ىما؛ مختمفيف حجاجييف طريقيف خبلؿ كمف ،3لؤلنفع التكجيو سبيؿ عمى

 نظرية في تظير التي المغكية صفتيما مف بالرغـ سفيالفم التجريد عمى ؛ المرتكزتيف4الفصؿ
) دم كرك ك J·C·Anscombre))أنسككمر عند الحجاجية كالمربعات الحجاجية السبللـ

O·Ducrot) 5 كما يمكف تمثؿ طرائؽ الكصؿ كالفصؿ في دراسة الكجكه الببلغية مف بياف ،
بلمح لغكية اختيارية تجٌمؿ كبديع كمعاني بالشكؿ الذم ينقؿ ىذه الكجكه مف مجرد ككنيا م

فتضفي عمييا سمة الشعرية إلى أف تككف أدكات حجاجية تفاضمية ذات شأف في  العبارة؛
بناء الخطاب الحجاجي اليكمي مف حيث ككنو خطابا لسانيا تكاصميا ينجز في سياقات 

 التخاطب المختمفة بيف المتكمـ كالمتمقي.
                                                           

 28ص ،1ج، الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف  ، الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدينظر، عبد ا صكلة،  -1
 كما بعدىا.

 33ك 32، ص1ج، الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف  ، الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديد ،ينظر - 2
ة تحدد بناء عمى مقتضى السياؽ، ب( ، لماذا قاؿ المتكمـ ما قاؿ؟ كاإلجاLoi de l' utiliteالمقصكد باألنفع كاألجدل ) - 3

 33، ص 1ج، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ينظر
ميزا بيف الطريقة االتصالية كالطريقة االنفصالية ، فأما في كتابو آنؼ الذكر أشكاؿ الحجاج ، كأساليبو، م بريممافعالج - 4

االتصالية فتقـك عمى ضـ فكرة إلى أخرل بغض النظر عف اتفاقيما أك اختبلفيما عمى سبيؿ عبلقة األسباب بنتائجيا 
مفتيف بالرغـ منطقيا، مثؿ الكصؿ السببي، أك حجة السمطة أما الطريقة االنفصالية فتقاـ عمى تجزيئ الكؿ إلى فكرتيف مخت

مف ككنيما مشتقتيف مف أصؿ كاحد عمى سبيؿ مخالفة ماىك كائف لما يجب أف يككف حقيقة أك افتراضا، انظر: عبد ا 
 324، صأىـ نظريات الحجاجكمنطمقاتو كتقنياتو، ضمف أطره : صكلة ، الحجاج

 35ص  ،1، جاالتوالحجاج مفيكمو كمج، ضمف  الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدينظر،  -5
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تأسست مع منتصؼ القرف العشريف تمؾ  لقد طرحت التصكرات الببلغية الجديدة التي
التصكرات العامة التي تحصر اإلقناع في صكرتو العقمية المجردة بعيدا عف استعماالت المغة 
الحية كأحكاؿ مستخدمييا مف متكمميف كمستمعيف مف حيث أىكاؤىـ كنزعاتيـ الفكرية 

الخطابي إلى أف يككف  فقد كجيت الببلغة القديمة القكؿ ،1كمستكياتيـ المعرفية كاإلدراكية
أداة حكارية لمدفاع عف الرأم، كالنيؿ في الكقت ذاتو مف الرأم المضاد بتكسؿ كؿ الحجج 
كالبراىيف العقمية كالمادية بما فييا المغالطات الحجاجية، ثـ تحكلت إلى نشاط يتعمـ كفؽ 

 .2قكاعد صناعية معينة بيدؼ تخريج المحاميف كالقضاة كخطباء السياسة كالرأم

غاية الببلغة الجديدة التأسيس لرؤية ببلغية جديدة مسايرة لركح العصر المدني  إف
الديمقراطي في الغرب؛ القائـ عمى الحرية الفردية، كالتسامح المذىبي عمى األقؿ في أدبيات 

عف تمكيو السفسطة القديمة المتمبسة بإزار تحررم حديث، ربما يناؿ مف  ابعيد تشكمو،
 .3لعريضة فيكقعيا في حبائؿ غكايتو اإليديكلكجيةعكاطؼ الجماىير ا

 نظرية الحجاج  تطكر -2
كما مر -لعؿ أىـ الجيكد التجديدية التي سعت إلى إعادة قراءة الببلغة الكبلسيكية

كربطيا بالمسانيات، كالتركيز عمى مفيكـ الحجاج بكصفو المفيـك المفصمي لمحدث  -بنا
"، الببلغة الجديدة، مصنؼ في الحجاجي مؤلفيما "ف السيما بريمماف كتيتيكا الببلغي جيكد

؛ فقد قدما مشركعا متكامبل 4كالذم عٌد منطمقا تأسيسيا لمدراسات الببلغية كالحجاجية الغربية
كقد اكتسحت رؤيتيما مياديف  طابقا فيو الببلغة بالحجاج فأصبحا كجييف لعممة نقدية كاحدة،

                                                           
-182، ص 2،جالحجاج مفيكمو كمجاالتو، ضمف مفيـك الحجاج عند بريممافمحمد األميف محمد سالـ،  ينظر، -1

185. 
 40، ص2008الدار العربية لمكتاب،  ،، جدؿ حكؿ الخطابة كالحجاجينظر، عبد الرزاؽ بنكر -2
أىـ نظريات ضمف كتاب  ،بلؿ مصنؼ في الحجاجالحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو مف خينظرعبد ا صكلة،  -3

 .289، ص الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك
 122، ص  1992، عالـ المعرفة ، الككيت، ببلغة الخطاب ك عمـ النصينظر، صبلح فضؿ ،  - 4
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كالتحميؿ النقدم لؤلدب مثؿ الخطاب  ،عممية مختمفة مثؿ االتصاؿ المكتكب كالشفكم
السياسي كاإلشيارم، كما ىذا التكسع إاٌل لمصفة غير الممزمة لمحجاج في قيمتو المغكية 

فينفذ في النصكص  حيث يتكجو بو إلى مستمع في سياؽ لغكم طبيعي كاجتماعي، ،كالفعمية
أقر  شايـ بريممافف . كبالرغـ مف أىمية البعد الحجاجي في الخطابات فإ1كخطابات مختمفة

بعدـ عناية الدارسيف بو مكضكعا عمميا في دراساتيـ عمى األقؿ في الفترة التي صدر فييا 
مؤلفو سالؼ الذكر، كلعؿ سبب استنكافيـ عف االقتراب مف حدكده كأطره اتصالو بالمجاالت 

مسانية كاالعتقاد بأنو مكضكع غير جدير بالعناية مف الناحيتيف ال المعرفية كالفمسفية،
كيمكف االستئناس في ىذا السياؽ الكاصؼ بتصكرات أخرل لعؿ أبرزىا  ،2كاألدبية
فقد أصر عمى ربط الحجاج بالمنطؽ مف حيث ىك (  S·E·Toulmin)ستيفف تكلميفتصكر

عمؿ فكرم عاـ؛ يتحرر مف التصكر الشكمي األرسطي كالرياضي عمى حد سكاء، فالرؤية 
ؽ الحديث بكصفو المحرؾ األساس لمعممية المغكية في الحجاجية رؤية تجديدية في المنط

كىذا يعني  كالخطابة، 3صفتيا الكمية، مما يجعؿ الحجاج أقرب إلى البرىاف منو إلى الجدؿ
.كما ميز 4ارتكاز كؿ الحجج المستعممة في الخطابات الحجاجية عمى المرجعية المنطقية

المرجعية، فمنيا الحجج التحميمية  بيف أنكاع مف الحجج بناء عمى ىذه ( Toulmin)تكلميف
المادية، كمنيا الحجج صحيحة الشكؿ كالحجج غير صحيحة الشكؿ،كالحجج المكظفة 

                                                           
 يف التخييؿ كالتداكؿ الببلغة الجديدة ب؟ ضمف كتاب ىؿ يمكف أف يكجد حجاج غير ببلغي ينظر، أكليفي ركبكؿ،-1

 .220، ص2005لمحمد العمرم، إفريقيا الشرؽ، المغرب،
 .114، صنفسوالمرجع ينظر ،  -2
 فيك اصطبلحا أما الخاص، بالرأم الغير إلقناع القكؿ منازعة كىي فيو، كالحجة ، الخصاـ عمى القدرة" ىك الجدؿ - 3

 ، البرىاف مقدمات إدراؾ عف قاصر ىك مف إفحاـ ك الخصـ، اـإلز  منو كالغرض كالمسممات، المشيكرات مف المؤلؼ القياس
 نظري ، الحقيقية الخصكمة كىك ، كبلمو تصحيح بو يقصد أك شبية أك  بحجة قكلو إفساد عف خصمو المرء كدفع

 ص ،8008 ، بيركت ، دار الكتاب العربي ،، تح إبراىيـ األبيارمالتعريفات ،( الشريؼعمي بف محمد بف عمي  )الجرجاني
 ص أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـكضمف  أرسطك، عند الحجاج الريفي، ىشاـ نظريك  .89

545. 
عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف ،  ،لدل اإلماـ عميٌ  حجاجية الصكرة في الخطابة السياسيةكماؿ الزماني،  ينظر، -4

 .135، ص2012
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لضمانة ما كالمؤسسة لضمانة ما، كمنيا أيضا الحجج الحاكية لمفردات منطقية، كالحجج 
إف  كعميو يمكف القكؿ: التي ال تحكم مفردات منطقية، كالحجج الضركرية كاالحتمالية.

الحجاج حالة قكلية منطقية تنطمؽ مف المقدمات لتصؿ إلى النتيجة، انطبلقا مف قانكف 
 .1العبكر المنضبط بالمناسبة كالمقبكلية لدل المتمقيف

 عبلقة نظرية األفعاؿ الكبلمية بالحجاج -3
تتقدـ نظريةي األفعاؿ الكبلمية بصفتيا نظرية كصفية تحميمية لمقكؿ الذم ينجز فعبل ما في 

اؽ التكاصؿ أكلكيةى البحث التداكلي المعاصر، كقد غدا معركفا أنيا تأسست عمى المقكلة سي
 howأك: " ؟"كيؼ ننجز األشياء بالكمماتالمعبر عنيا بالتساؤؿ اآلتي:" األكستينية الشييرة

to do things with words،" كالحقيقة أف الفعؿ الكبلمي(l'acte de langage)  محدد
السمكؾ الفردم  ية السياقية التي تتحكـ في إنجازيتو، كتأثيره في تغييربالظركؼ التخاطب

، كما إف كثيرا مف األقكاؿ التي يتمفظ بيا في سياقات إخبارية تقريرية في حقيقة 2كالجمعي
عنيا مبدئيا كبصكرة مبسطة  األمر تنجز أعماال أدائية مباشرة، كغير مباشرة يمكف التعبير

في سياؽ ذلؾ إلى أف العبارات الكصفية  )J·L·Austin)أكستفبو باألغراض الكبلمية، كين
، 3ال يمكف القبكؿ بيا مغالطة كصفيةليست دائما كصفية لما ينطكم عميو ىذا االعتقاد مف 

، أك تعٌبر، أكتفسر، أك تسرد أك  فأف تصؼ فذلؾ يعني أنؾ تخبر، أك تطمب، أك تمـز
عمى Ducrot))دم كرككما عمؿ  اقع المتحقؽ،تحاجج، ك كميا أعماؿ مادية ليا أثرىا في الك 

تطكير نظرية حجاجية مكلدة مف التصكر األكستيني لمفعؿ الكبلمي تقـك عمى عٌد الفعؿ 
كىذا الفعؿ  .4الحجاجي فعبل كبلميا يقصد بو إنتاج تحكؿ قانكني في فعؿ القكؿ الطبيعي

                                                           
 .138ص ،لدل اإلماـ عميٌ  ي الخطابة السياسيةحجاجية الصكرة ف ينظر، -1
 . 118ك   99ص  ،الخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ ينظر، -2
 .185ص ،2009، عالـ الكتب الحديث،إربد،1ط المسانيات،اتجاىاتيا ك قضاياىا الراىنة، ،نعماف بكقرة ينظر، -3
، ص 1ج،الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب ،دالببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديعبد ا صكلة،  ينظر، -4

32-33 
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ا األدكات المغكية دكرا يحقؽ المنجز بالمغة يتـ تشٌكمو مف خبلؿ بنية لغكية معينة، تؤدم فيي
ما يمكف عٌده قكة حجاجية منجزة لفعؿ الحجاج انطبلقا مف المككنات الصكتية لمحدث 

كانتياء بالمككنات  كمركرا ببنية الكحدات الصرفية كأشكاؿ التركيب النحكم، الكبلمي،
نسجمة كمرتبة لتنتج في الخطاب منظكمة م األسمكبية كاالختيارات الببلغية المفردة كالمركبة،

، فيتـ التعرؼ عمى سمككيا التداكلي في ضكء 1مف الحجج المفضية إلى نتائج تحقؽ التأثير
كمف خبلؿ تحميؿ المككنات السياقية التي يقكـ  التحميؿ النصي التداكلي لمحدث الكبلمي،

أما العمؿ الحجاجي فعمؿ مضمر في الحد الفاصؿ  ،2عمييا االرتباط بيف الصريح كالضمني
، الذم يعبر عف 3ف عمؿ القكؿ المصرح بو كعمؿ التأثير، أم في نطاؽ  الغرض التبميغيبي

كظيفة القكؿ الحقيقية، ككمما كانت المحددات المغكية كالمكجيات األسمكبية كالببلغية أظير 
مف حيث ىي طاقة مكجكدة في القكؿ بعد تشكمو البنكم،  4القكة اإلنجازيةارتفعت درجة 

 رضي عمبل حجاجيا صريحا.كأضحى الفعؿ الغ

، يمكف 5ينتج الخطاب الحجاجي سمما مف الحجج المرتبة ترتيبا معينا لداللة التأثير بالمغة
تتبع بنيتيا ككظيفتيا الحجاجية مف خبلؿ تصنيؼ الحجج في فئات متباينة مف حيث 

قكة مكضكعيا كطبيعتيا الشكمية، كما يتـ تمييز كحدات كؿ فئة أكحقؿ اعتدادا بمفيـك ال
مجمكعة ضكابط تعد قكانيف حاكمة  (Ducrotدم كرك)كقد حٌدد  اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي،
ممية الحجاجية، لعؿ أىميا قانكف النفي كقانكف القمب كقانكف الخفض، لعمؿ الحجة دخؿ  الس  

قانكف كأما  فيقضي أٌف نٍفي قكؿ ما يعد حجة لصالح النتيجة المضادة، قانكف النفيفأما 

                                                           
 . 34،ص 1ج،الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف كتاب ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديد ينظر، -1
، ترجمة محمد أسيداه، بحث لنيؿ اإلجازة في المغة العربية كآدابيا ، المنطؽ كالمغة كالحجاجميشاؿ مايير،  ينظر، -2

 .124ـ، ص 1411/1991مؾ السعدم، تطكاف، جامعة عبد الم
 . 120،صالخطاب ك النظرية كاإلجراء ينظر، -3
، 57، ص  2010،  1دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت ،ط  ،دائرة األعماؿ المغكيةشكرم المبخكت،  ينظر، -4

 .120،ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءكينظر: 
 .26،  ص 2009، مؤسسة الرحاب الحديثة ، لبناف،  كالحجاج المغة ينظر ، أبك بكر العزاكم ،  -5
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يعني أف السمـ الحجاجي لؤلقكاؿ المنفية سيككف عكسا لمسمـ الحجاجي الخاص ف القمب
باألقكاؿ المثبة، مما يعني أنو إذا كانت حجة أقكل مف أختيا في االحتجاج لنتيجة ما فإف 

. أما 1نقيض الحجة الثانية سيككف أقكل مف نقيض األكلى في االحتجاج لمنتيجة المضادة
صدؽ القكؿ في مراتب معينة مف السمـ بصدؽ كقكع نقيضو  قانكف الخفض فقائـ عمى ربط
فالعممية الحجاجية تخضع مف ىذا المنطمؽ لمكازيف القكة بيف  .2في المراتب التي تقع تحتيا

األطراؼ التي تتنازع كضعا معينا، ذلؾ أف إضافة معمكمة أك حجة جديدة إلى مجمكعة مف 
ف جديد في سمـ تراتبي يجعميا تتبلءـ مع الحجج يمكف أف يغيرمف قكتيا لنعيد ترتيبيا م

.فإذا كاف لمقكؿ كجية 3مجرل الحكار، فكؿ جـز لقضية ما ىك مؤقت في انتظار غمؽ الحكار
ذا كاف القكؿ مندرجا ضمف قسـ حجاجي قائـ  حجاجية تحدد قيمتو باعتباره يدعـ نتيجة ما، كا 

ما، فإف مفيكـ السمـ عمى قكة بعض مككناتو كضعؼ بعضيا اآلخر بالنسبة إلى نتيجة 
الحجاجي بتركيزه عمى الطابع التدرجي، كالمكجو لؤلقكاؿ يبيف أف المحاججة ليست مطمقة، إذ 
نما ىي رىينة  ال تتحدد بالمحتكل الخبرم لمقكؿ، كمدل مطابقتو لحالة األشياء في الككف، كا 

حاججة أساسو اختيار ىذه الحجة أك تمؾ بالنسبة إلى نتيجة محددة  لذلؾ فالحكـ عمى الم
 القكة كالضعؼ، كاعتبارالطابع التدرجي فييا.

إف القيمة الحجاجية لمممفكظ ال تتصؿ بحصيمة المعمكمات المقدمة فيو فقط، بؿ إف 
كحدات نحكية كتعبيرات معينة،  -بكصفيا مككنا أساسا فيو-تضم ف جممة مف جممو 

تكجيو حجاجي لمممفكظ،  باإلضافة إلى المحتكل المعبرعنو بكساطتيا، تمكف مف إعطاء
 كتكجيو المتمقي إليو بسمطة المغة أصالة.

 

                                                           
 . 61،ص 1،ج الحجاج مفيكمو كمجاالتوضمف ، الحجاج في المغةأبك بكر العزاكم ،  ينظر، -1
 . 105، ص في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـينظر،  -2
 .235، ص  1،ج الحجاج مفيكىو كمجاالتوضمف  ،العمـ كالبناء الحجاجيينظر،حساف الباىي،  -3
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 مناىج تحميؿ الخطاب الحجاجي -4
عنى تحميؿ الخطاب بالكشؼ عف العممية الحجاجية الضابطة لنظاـ الخطاب مف يي 

خبلؿ رؤية كمية تبحث في عبلقات الترابط الحجاجي، في سياؽ تحميؿ كظائفو التداكلية 
ؿ رصد حركة التقنية الحجاجية المتبعة مف لدف المحاجج لترسيخ العامة، كذلؾ مف خبل

بعض الدراسات المؤرخة ألىـ  رؤيتو، كالدفاع عف أطركحتو، لكي يقتنع بيا اآلخركف، كتشير
المقاربات التحميمية التي تتخذ مف الخطاب الحجاجي مركز انتباه كجذب كمباشرة إلى تعدد 

، مميزة بيف:المقاربة المغكية، كالمقاربة 1تمفظ الحجاجيالمداخؿ الكصفية كالتعبيرية لحدث ال
 كالمقاربة النصانية. كالمقاربة النكعية )األجناس(، كالمقاربة األسمكبية، التحاكرية التفاعمية،

كالحقيقة أف تعدد ىذه المداخؿ كالمقاربات راجع إلى طبيعة الخطاب المعقدة بدرجة أكلى، 
ي كالكظيفي بيف أنكاع الخطاب السردم كالحكائي كالتفاعمي فبالرغـ مف إمكاف التمييز الشكم

ف كاف كجكده  كالحكارم،انطبلقا مف مبدأ الييمنة إال أف الحجاج مكجكد في كؿ منيا، كا 
، كما إف الحجاج منو بشكؿ خاص متعدد التككيف 2مختمفا مف حيث البعد التداكلي

 . كالمستكيات كالغايات
أم نكع الخطاب  ضركرة ربط الحجاج بحقؿ تعيينو، إف تعدد ىذه المقاربات ينبئ عف

كالنص المحيط بو، كعدا ذلؾ التأطير بمقاربة محددة يجعمنا كمف يبحث عف حجاج متعاؿ 
إف الحجاج فعالية لسانية تكاصمية  ، ىذا كيمكف القكؿ:3كخالص كمجرد مف أسباب كجكده

ؿ المفيكمي كالثقافي ضمف سياؽ كالرد كالتفاع بيف متكمـ كمستمع، يقكـ عمى التحاكر كاألخذ
التخاطب كظركؼ إنتاجو االجتماعية، مما يعني الكشؼ عف قائمو كمتمقيو، كظركؼ تمقيو 
لو، كالمنطؽ الذم يحكمو، مما يعني ضركرة العناية بتككينو الطبقي كاختياراتو األسمكبية 

لنصية محدداتو الببلغية التي تميز نكعو ضمف سمسمة مف األنكاع اك بكجو خاص،  
                                                           

1- l'argumentation dans le discours, nathan, p23-24. 
 .134) مرجع سابؽ ( ص  مجمة عالـ الفكر ، الحجاج كاالستدالؿ الحجاجيحبيب عراب،  -2
 100، صالمرجع نفسو -3
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المتداخمة في حدث الكبلـ، كالتي تشير بنيتيا النصية إلى انسجاـ كاتساؽ داخمي يضبط 
 اإلستراتيجية الحجاجية.

مف  لقد استغرقت ىذه المقاربات جيكد المدارس الحديثة في الببلغة المعاصرة عند نفر
( V· Wright) فكف رايت، ك(Apostulأبكستاؿ)ك كا،تتيك بريممافالباحثيف مثؿ 

 (VanEmern) إيميريف، كاسككمبرك ديكرك ( ، كToulmin) تكلميفك( ،Griseقريز)ك
 . 1(Grootendorst) جركتنندكرستك

 عرض شامؿ  المنطمقات الحجاجية، -5
يقـك الفعؿ الحجاجي في مستكل تشكمو المغكم كالقضكم عمى مقدمات كفرضيات 

س القضايا المشتركة مف التي تعك (،Les Faits)بالكقائعكتصكرات، مف أبرزىا ما يعرؼ 
كىي تصكرات تفرض  المفاىيـ كالتصكرات بيف الجماعة التي ينتمي إلييا المتحاججاف،

أما  سمطتيا باعتبارىا مسممات غير قابمة لمنقض عمى التفكير الفردم التابع لرؤية الجماعة،
أك ( فميا صدقية القبكؿ الجماعي أيضا مف حيث مرجعيتيا الدينية Verites)الحقائؽ 

العممية أك الفمسفية، ككثيرا ما يتـ الربط بيف الكقائع كالحقائؽ في سياؽ دمج اليقيف باالعتقاد 
ج. ( Presomption)باالفتراضاتكما يدعـ الحجاج  لترسيخ الرؤية المطركحة أماـ المحاجى

التي تعد حقائؽ أقؿ قكة مف حيث تأثيرىا، فيي مشركطة بأدكات حجاجية تعزز مكانتيا 
لما ليا  (Valeuresالقيـ)كلعؿ مف مقكمات الحجاج التي ال يمكف فصميا عنو  ية،الحجاج

مف تأثير كاضح في تصكرات الجماعات الفئكية، فقد تككف القيـ أخبلقية أكمادية أك سمككية 
نةأك الدفاع عف مشركع اجتماعي أك تاريخية، تشحف بيا ىمـ الناس لخدمة قضية معي

 ،2عيف عمى اإليماف ببرنامج حزبي أك رؤية سياسية معينةحضارم معيف أك حمؿ المستمأك 
كال يقـك الحجاج عمى ىذا النكع فحسب بؿ ال بد مف ترتيب ىذه القيـ في سمـ ىرمي يجعؿ 

                                                           
 .167، ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،  -1

1- Traite de l argumentation,p93 
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تحقؽ حجاجية القكؿ، كلعميا تكتسي أىمية  ؛فكرية مسمـ بيا (Hierarchies) ىرمياتمنيا 
( Les Lieux)المكاضععمماء الحجاج إلى كما عرض  أكثر فائدة بالنسبة إلى القيـ ذاتيا.

كىي مقدمات عامة، تتسـ بالشمكلية، كالتكيؼ مع جميع السياقات التخاطبية، فميزكا بيف 
مكاضع الكـ كالكيؼ كمكاضع أخرل، فأما مكاضع الكـ، فبيا تثبت أفضمية الشيء بالنظر 

" لحؽ يعمك كال يعمى عميو: "اكأما مكاضع الكيؼ فتمتاز بمركنتيا مثؿ قكلنا إلى معيار الكـ،
فيمكف التمييز فيو بيف مكضع قائـ عمى ترتيب  ميما كاف عدد خصكمو، كأما النكع الثالث،

خير (:»كقكؿ النص األثرم المنسكب إلى الرسكؿ ) العناصر، كأفضميتيا بناء عمى سبقيا،
كاقعي عمى كمنو أفضمية المكجكد ال 1،«القركف قرني، ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ

الممكف كاالحتمالي، كمنو مكضع الجكىر الذم يعني إعطاء قيمة لمشخص مف حيث ككنو 
قد اىتـ الدرس الحجاجي بعرض التقنيات التي تبنى عمييا المحاججة في ك  .2ممثبل لمجكىر

حيث  كقكة إنجازية مصاحبة لو، الخطاب، كما تضطمع بو مف عمؿ تأثيرم عمى المتمقي،
يز بيف نكعيف مف التقنيات لبسط دعكل ما كالدعكة إلييا باألدلة كالحجج يم  بريممافنجد 

 البلزمة ىما:

التي تسمح بتقريب المتباينات، كتقكيـ أجزائيا  ،(procédés de liaisonsتقنية الكصؿ)-1
 سمبا أك إيجابا.

كالتي تستخدـ إلحداث قطيعة تضعؼ  ،(procédés de dissociationتقنية الفصؿ) -2
 .3ط بيف أجزاء الخطابالركاب

                                                           
 . 124،ص طاب ك النظرية ك اإلجراءالخينظر، -1
. ك 12ص ، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ضمف كتاب الحجاج  أطره كمنطمقاتوينظر، عبد ا صكلو،  -2

، تح نظر بف محمد الفاريابي أبك قتيبة، دار ، صحيح مسمـبف مسمـ القشيرم النيسابكرم بف الحجاج مسمـينظر الحديث، 
 ثـ قرني »قاؿ ؟خير الناس أم () ا رسكؿ سئؿ :، كنصو2533،حديث رقـ 1178، ص2، ج6200، 1طيبة، ط

 «شيادتو يمينو كتبدر يمينو أحدىـ شيادة تبدر ـقك  يجيء ثـ يمكنيـ الذيف ثـ يمكنيـ الذيف
  . 14-13، ص  أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ضمف كتاب الحجاج  أطره كمنطمقاتو ينظر، -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=1176&idfrom=4669&idto=4676&bookid=1&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=1176&idfrom=4669&idto=4676&bookid=1&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=1176&idfrom=4669&idto=4676&bookid=1&startno=3#docu
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 أنكاع الحجج -5-1
 ،قبؿ الحديث عف الحجج القائمة عمى تقنية االتصاؿ يجدر التذكير بمفيـك الحجة

فالحجة حقيقة تفاعمية تتجمى في تزاكج القصد كالتكمـ  كأنكاعيا في السياؽ التداكلي.
عمبل حقيقيا  كاندماجيا جميعا في بنية مقامية كاحدة تؤىميا ألف تككف كاالستماع كالسياؽ،

التعاكف . كالظاىر أف فعالية ىذا العمؿ مرتبطة بمدل تطبيؽ قكاعد 1مممكسا ذا خمفية عقمية
في أربع قكاعد أساس ىي:  (H. Paul. Griceبكؿ غرايس)التي أرسى دعامتيا  الحكارم

 .2كقاعدة العبلقة، كقاعدة الجية قاعدة الكـ، كقاعدة الكيؼ،

الحجة  :3فيي ثبلثة عمى ما بسطتيا الدراسات الحديثةأما األنكاع األساس لمحجة   
كتعرؼ        كالحجة االستداللية المنجزة مف طرؼ المتكمـ االستداللية المتنقمة المجردة،

كيطمؽ عمييا)الحجة  )الحجة التكجييية(، كالحجة االستداللية المكجية مف طرؼ المخاطببػ
تمخيص أىـ ما كرد مف تعريفات مفاىيمية ليذه . كقد يككف مفيدا في ىذا السياؽ 4التقكيمية(

تمثؿ الحجة شبو  -مثبل– فالحجج االتصالية ي ضكء الدراسات الشارحة،فالمصطمحات 
التناقض كالتماثؿ الجزئي أك  كفييا تعتمد منظكمة مف الطرائؽ الحجاجية مثؿ: المنطقية ،

األصغر باألكبر، كعبلقة  التاـ كالتعدية كالعبلقات الرياضية مثؿ: الكؿ كالجزء، كعبلقة
التكاتر، كالرجكع إلى القياس،مثؿ:)إذا كاف ذلؾ كذلؾ فإنو(، )فإف قاؿ قائؿ ...فإف(؛ كأما 

فيقكـ اإلقرار بيذا  (،Argument de réciprocitéالحجة المؤسسة عمى العبلقة التبادلية )
رجع إليو الناس في النكع مف الحجج عمى اإليماف بقانكف العدؿ الذم تنتظـ بو األشياء،ك ي

                                                           
،  1998، 1الثقافي العربي،الدار البيضاء، ط المركز ،أك التككثر العقمي المساف ك الميزافينظر، طو عبد الرحمف، -1

 . 269ص
تر سيؼ الديف دغفكس  ، التكاصؿ في جديد عمـ ، اليـك التداكلية ، مكشبلر كجاؾ ركبكؿ آفينظر،  -2

 11 ص  ،2003، 1ط كمحمد الشيباني دار الطميعة لمطباعة ك النشر، لبناف،

 .888-814ص أك التككثر العقمي المساف ك الميزاف ينظر، -3
 .53، ص اكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿالتد، ينظر أيضا. ك 271-260ص ،المرجع نفسوينظر، -4
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" فيذا مطمؽ العدؿ كدليؿ التحاجج "الجزاء مف جنس العمؿسمككيـ ك تصكرىـ، كقكلنا: 
، مف الحجج المنطقية التي 2(Argument de transitivitéحجة التعدية ) كما تعدٌ .1األعمى

أكالتساكم حاصؿ مع آخر  تفضي بتجاكر أطركحة أك دليؿ ألخرل؛ بناء عمى تفكقيا القيمي،
بناء عمى االستمزاـ المنطقي، أك التجاكر السياقي، إال أف ىذا النكع مف الحجج يفقد سمطتو 

 اإلقناعية إذا لـ يدعـ بالكاقع المادم كتفريعاتو العينية.

إلى حجة تقـك عمى إدماج الجزء في الكؿ  3ىذا، كتتفرع الحجة شبو المنطقية الرياضية
(Inclusion):التي ترشح أفضمية الكمي عمى الجزئي  جة اإلدماجيةالح، أكما يمكف تسميتيا بػ

.كمف الحجج شبو المنطقية ذات األساس الرياضي ما يعرؼ 4مف حيث القيمة كاالختيار
خاصة في سياؽ بالتي تقـك عمى عرض الكؿ ثـ أجزائو المككنة لو،  :الحجة التفريعيةبػ

مدرسة أك اتجاه ما، عرض الرأم المغكم أك النحكم، كنسبتو إلى بعض مف قاؿ بو مف 
كالحقيقة أف االعتماد عمى حجة التفريع يكقع المتمقي في اإلبياـ اتجاه الرأم المعركض 

حجة كمف ىذا النكع  ،5تبيف في الحقيقة إاٌل قكال كاحدا كعقيدة كاحدةال كتفريعاتو المختمفة التي 
عركفة عمى سبيؿ التي يحتاج إلييا المحاجج لتقكيـ حالة باعتماد حالة أخرل م التشبيو

التمثيؿ كاالستعارة  الحجج المؤسسة لبنية الكاقعكمف  ،6المقايسة الضمنية أك الصريحة بينيما
نتاج أشياء جديدة فيو، بؿ كاستنباط معرفة جديدة  بكصفيما أداتيف تسيماف في بنية العالـ، كا 

فبل تخفى أىميتو أيضا، أك إكماؿ ما خفي منو مف عبلقات ضمنية بيف مككناتو، فأما التمثيؿ 
في االستدالؿ كالبرىنة عمى ما يقكـ مف مشابية بيف عبلقات تربط صكرا مختمفة، مف مثؿ 
تمثيؿ حالة متخذم أكلياء مف دكف ا، كىك طرؼ المكضكع غير المعركؼ بحالة العنكبكت 

                                                           
 . 142، صالحجاج ك الحقيقةينظر،  -1
 ، 330-239صكتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ... ، ضمف الحجاج كمنطمقاتوينظر، -2
 . 331، صنفسو السابؽ المرجعينظر، -3
 .125،ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر، -4
 .127ص  ، سونف المرجع ،ينظر -5
 .125ص  ، المرجع نفسو ،ينظر -6
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لى﴿ التي اتخذت بيتا كاىنا، كىك الطرؼ الحامؿ المعمـك بالنسبة إلى المتمقي، في قكلو تعا
فَّ أىٍكىىفى اٍلبييي  ذىٍت بىٍيتنا كىاً  ثىًؿ اٍلعىٍنكىبيكًت اتَّخى ذيكا ًمٍف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاءى كىمى ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى كًت لىبىٍيتي مى

فالمقايسة قائمة عمى إضافة أمر إلى آخر بنكع  ،1[41﴾]العنكبكت/اٍلعىٍنكىبيكًت لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكف
 .2مف المساكاة

ف عٌد التمثيؿ حجة يظير في بناء بنية كاقعية مف خبلؿ إيجاد أك إثبات أشياء انطبلقا إ
ابف ، كالقدرة عمى تمثميا ذىنيا بكاسطة التخييؿ، يقكؿ 3مف أخرل عف طرؽ تشباه العبلقات

كالمثؿ: الشبيو كالنظير، كقيؿ: إنما سمي مثبل ألنو ماثؿ بخاطر اإلنساف أبدا،  :»رشيؽ
أما االستعارة بكصفيا تمثيبل مكثفا حذفت بعض أطرافو، فميا تأثير كبير عمى ك  ،4«يتأسى بو

الفعؿ الحجاجي مف خبلؿ فعؿ المطابقة الذم تحدثو بيف المكضكع كالحامؿ إلى درجة 
فبمجرد  تاركة لممتمقي ميمة تأكيؿ عناصر المشابية بيف المستعير كالمستعار، ،5االنصيار

كىذا يعني أف شكؿ  ،6فإننا نككف بصدد الحجاج ة ما،التفكير في تمقيف المخاطب صكر 
، فيذا 7الصكرة إذ يحتكم عمى المحؿ الشاغر، فإف ذلؾ كحده يعني أف األمر يتعمؽ بالحجاج

المحؿ ليس مجرد كسيط سياقي يبيح االستنتاج، بؿ إنو حجة نريد استدراج المتمقي ليذعف 
كنتيجة تأكيمو لمتفاعؿ الحاصؿ بيف  إلييا دكف أف نطمب منو ذلؾ صراحة، فيي معنى جديد

                                                           
 الدريدم، سامية كينظر،..125ص ، حجاجية الصكرة في الخطابة السياسية لدل اإلماـ عمي رضي ا عنو ،ينظر -1

 صكلة ا عبد:   أيضا نظريك  ،848،ص8009 سنة ،إربد، 5ط الحديث، الكتب عالـ ،القديـ العربي الشعر في الحجاج
 .:11ص أىـ نظريات الحجاجضمف كتاب  ،كمنطمقاتو أطره :الحجاج: دراستو في القرآني المثاؿ ىذا

،  4، مركز دراسات الكحدة العربية ، ط (2بنية العقؿ العربي ، نقد العقؿ العربي )محمد عابد الجابرم ، ، ينظر -2
 .519، ص8::5بيركت ، سنة 

 130ك129، ص ،حجاجية الصكرة في الخطابة السياسيةينظر -3
 .232، ص2003، سنة  1، شرح عفيؼ نايؼ حاطـك ، دار صادر ، بيركت ، ط العمدةابف رشيؽ ،  -4
،سنة  1، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط المجاز كالحجاج في درس الفمسفة بيف الكممة كالصكرةشكقي المصطفى،  -5

 .23، ص 2005
 .132،ص المرجع نفسوينظر  -6
 .129ص ،ية ك اإلجراءالخطاب ك النظر ينظر، -7
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كليذا السبب ريًبط بيف القكة الحجاجية لمممفكظات المفظية مف خبلؿ  ،1المتمقي كالمغة
.كما ربط استخداميا في صكرة استعارية، أكثر مف استخداميا في التعبير الحقيقي لممعنى

طابقة كترجيح المعنى بيف االستعارة في حجاجيتيا بمفيكـ االدعاء لقياميا عمى ترجيح الم
كترجيح النظـ، فيدخؿ مف خبلؿ تركيبيا المشبو في المشبو بو ليساكيو في الصفة المشتركة 

فقكة الصكرة نابعة مف ترتيبيا العمكم في سمـ الحجج المنتقاة مف لدف المتكمميف  ،2بينيما
، كالذم 3متمقيبخاصة إذا استمدت أطرافيا التمثيمية مف الصكر الحسية المعركفة في عالـ ال

كلذلؾ ال نجد مف كالذم انتزعيا مف تجاربو المادية كممارساتو المعيشة كسمككو اليكمي،
أما  ،4ما يمكف االعتراض بو بعد الصكر المجازية الحجاجية بؿك لكفالركابط مف مثؿ 

( les arguments fondes sur la structure du réelالحجة المؤسسة عمى بنية الكاقع)
كبكفاءة المحاجج  الكاقع المادم مع الدعكل المطركحة في بكتقة كاحدة، فممخصيا اندماج

عمى الربط بيف القكؿ كالكاقع يحصؿ قبكؿ الدعكل،ك تحققيا في ذىف المتمقي الذم يعمؿ 
عمى الربط نفسو بيف عالـ القكؿ الحجاجي، كعالـ الحقيقة المادية الذم يضحى مقياسا 

كقد تككف الحجج المؤسسة عمى الكاقع كقائع  ا المنجز،لمتقكيـ تقاس بو جدكل الحجة ك فعمي
أك حقائؽ ماضية، شكمت قانكنا، يمكف سحبو عمى المكضكع الجديد، أك افتراضات ممكنة 

كيقـك االحتجاج بالكاقع عمى استقراء مككناتو، كربما انتقؿ مف حكـ جزئي يخص  التحقؽ،
الحجة  المؤسسة عمى الكاقعلحجة ؿ لو، كمما يتصؿ بابطرفا منو إلى إصدار حكـ كمي مقا

لحجة ذاتيا نية االنفعية التي تقيـ العمؿ بالنظر إلى سماتو السمبية أك اإليجابية، مما يعطي 
 Argument)حجة السمطةتكجييية لمسمكؾ اإلنساني بعامة كسمكؾ المحاججيف بخاصة.أما 

d'autorité) بياء أككانت معنكية مثؿ فقد تككف شخصية مثؿ العمماء كالقادة كالفبلسفة كاألن
تعكس حجة السمطة ك  كاإليديكلكجيا المييمنة، كالديف، الرأم العاـ، كاإلجماع، كنظاـ الحكـ،

                                                           
 ،208، ص  حجاجية الصكرة في الخطاب السياسيينظر،  -1
 .68ص 2012، 1، عالـ الكتب الحديث، إربد،ط الحجاج في الخطابة النبكيةينظر،عبد الجميؿ العشراكم،  -2
 .130ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراء،ينظر،  -3
 .109، ص المغة كالحجاجينظر،  -4
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الطابع الرسمي لمقكؿ الحجاجي، إذ تضفي قكة إنجازية بالنظر إلى مركزىا االجتماعي عمى 
ر األكامر، كاإللزاـ القكؿ، بؿ إف قياس إنجازية القكؿ منكطة بالجية التي ليا الحكـ في إصدا

بيا، كبمعنى أدؽ تمؾ األطراؼ التي تممؾ السمطة الفعمية، فإذا قالت فعمت، كىذا تماما ما 
يحدث في الخطابات السياسية الرسمية، كبقدر قكة السمطة يمكف أف نقيس نجاعة األكامر 

 .1حياة الناسكالتكجييات كالقرارات كاإلعبلنات كالقكانيف الممزمة، كمدل تحققيا الفكرم في 
التي تظير في الخطابات الدينية بشكؿ بالحجة الدينية كمف الحجاج بالسمطة ما يعرؼ 

رئيس، كقد تكجد بشكؿ مكاز مع حجج أخرل في أنكاع خطابية مختمفة بصكرة مباشرة، 
 -معتمدة طريقتيف لتحقيؽ قكتيا المعرفية ىما التناص كاالفتراضات المسبقة.كما تبسط المغة 

نفكذىا عمى أنكاع الخطابات المختمفة،كتظير مركزيتيا في الخطاب  -ىا حجةن سمطةى باعتبار 
 -مثبل-ففي تحميؿ الخطاب األدبي التعميمي الذم يتكسؿ الشرح كالتفسير كالتمثيؿ المغكم،

يبنى المسار التأكيمي في مستكل كصؼ األبنية المغكية عمى المعطى المغكم بمككناتو 
المسمكع مف كبلـ أبناء المغة،  لتركيبية كالمعجمية انطبلقا مفالصكتية، كالصرفية، كا

كتتحقؽ ىذه الكظيفة في التفسير المغكم لمقرآف مف  ،2كتداكليـ ليا في السياقات المختمفة
خبلؿ االتكاء عمى دالالت المفردات الكضعية، كاستعماالتيا السياقية المختمفة، كما تنبسط 

التعميـ عمى مساحة كاسعة مف التعريفات المغكية  الجدؿ أك الحجة المغكية في سياؽ
ففي أغمب المقدمات النصية التعميمية  االشتقاقية، ترـك إقناع اآلخربصحة االختيارالمغكم،

االشتقاقي لمفظة المعينة تكطئة لتحديد معناىا االصطبلحي الفني في  يرجع إلى األصؿ
بالحجة ي الدرس المساني جياز المفاىيـ كالتصكرات المشتركة، كىذا ما يعرؼ ف

كيتصؿ بيذه الحجة في أغمب استعماالتيا  ،3(Argument Etymologique )االيتيمكلكجية
 (Notionsأم اعتماد المحاجج تعريؼ المفاىيـ) حجة قائمة عمى مبدإ الفصؿ المفيكمي،

                                                           
 بتصرؼ. 131-130، ص ك النظرية ك اإلجراءينظر ،ا لخطاب  -1
 .134، ص نفسوالمرجع ينظر  -2
 .280-279، صينظر ،الحجاج كالحقيقة -3
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ة األساس التي تقـك محاكرتو لآلخر عمييا في سبيؿ تقريب الدعكل إليو، كتأسيس لغة عممي
 .1مشتركة، تساعد الطرفيف عمى الحكار

 الحجاج بالسمطة -5-2

أفضى الدرس الحجاجي الحديث في تعيينو لحجاج السمطة إلى تمييز أشكاؿ متعددة       
ليا )السمطة( في ضكء التغيير الثقافي االجتماعي، فقد يعتمد المحاجج سمطة العقؿ باعتباره 

ى نفكذه، كتنزلو منزلة رفيعة في سمـ الحجج مرجعا أكليا عند طكائؼ كثيرة تحتكـ إل
اإلنسانية، كتمتد سمطة العقؿ عمى مساحة كاسعة مف االحتجاج المغكم الببلغي تنزكم معيا 
تدريجيا سمطة أخرل كالسماع كما تحيؿ إليو مف ارتكاف إلى الداللة الحرفية لؤللفاظ دكف 

مكاناتيا التأكيمية كالرم زية،كما تضعؼ سمطة اإلجماع في نظر نظر في سياقاتيا الثقافية كا 
العقبلنييف بحكـ افتقاره إلى االستقصاء التاـ، كاستحالة االجتماع في الزماف كالمكاف، كتعضد 
حجة العقؿ باعتبارىا سمطة مييمنة عمى مف يؤمف بالعقؿ مخرجا لمحقيقة بسمطة المغة مف 

 ،2ظر إلى الككف ك تفاصيموحيث ىي أداة تحديد معنكم، ككسيمة أساس لتأطير الفكر، كالن
كالخطاب المغكم الذم ينتجو المتكمـ في سياؽ عرضو لمكضكع ما يمثؿ احتجاجا عمى 
صحة الفكرة،بحشد أقكاؿ المغكييف المساندة لمفكرة ضرب مف ضركب سمطة المغة عمى 

جيف الذيف تأسرىـ سطكة المغة النافذة  ، فإف أنكر المنكر حجة العقؿ أك حجة النقؿ3المحاجى
كلما تقكـ بو مف كظيفة أساس  فإنو ال يستطيع إنكار حجة المغة ألنيا تمثؿ كجكده اإلنساني،

ذلؾ  الحجة المؤسسة عمى عبلقة التشابوفي عممية التفكير ذاتو،كال تنفصؿ حجة المغة عف 
إف ىذه األخيرة تقتبس مف المغة مادتيا، كتصكغيا في شكؿ أمثمة كشكاىد تؤدم دكرا 

كغرسيا في لب المتمقي؛  مب األحياف، مع ما تقضي بو مف تأكيد األطركحة،إيضاحيا في أغ
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فقد يمجأ إلى االستشياد باألحاديث النبكية كاألمثاؿ السائرة كالمراجع المغكية كاألدبية 
أك الرأم، ناىيؾ عف الشكاىد التفسيرية كالنبكية كالقرآنية التي يستشيد بيا  المتضمنة لمفكرة

كما تنتظـ مجمكعة مف الحجج في سياؽ ينظـ بنية الكاقع، فيشكميا  ية.في الخطابات الدين
في رؤية كتجربة معينة يعاينيا شخص أكمجمكعة مف األشخاص، فالحجاج الناجح أداة لبناء 
الكاقع الجديد الذم يككف العالـ المقصكد لممحاججيف، كلعؿ أىـ ما يندرج في ىذا اإلطار 

كباإلضافة إلى المثؿ كالحكمة كالشاىد بأنكاعو  .1مكذجالحجاجي حجة األنمكذج كعكس األن
في  الصغرل الكحدة الحجاجيةفيمثؿ  (l'exempleفأما المثؿ ) القرآنية كالحديثية،ك الشعرية 

كىك إما أف يككف كاقعيا  مف حيث ككنو مثاال في سياؽ عرض حجة ما، 2الخطاب الحجاجي
ائع، كربما اختمفت الكحدة الحجاجية ذاتيا في ككظيفتو تحقيؽ الصفة اإللزامية لمكق ،أكصناعيا

قيمتيا الحجاجية بحسب السياؽ التي تكظؼ فيو، فيي رىينة قصد المتكمـ كحالتو النفسية 
، كقد يندرج المثؿ بكصفو نسقا حجاجيا جاىزا في بنية الحجج 3ككضعيتو االجتماعية

لمخاطبيف بتأسيس قاعدة انطبلؽ المتكالية ليضع تكافقا بيف الرؤية كالسياؽ الخارجي، كثقافة ا
فكرم لمطرفيف، كما يعكس حضكر المثؿ فصيحا كاف أك عاميا تمركز الثقافة الشفكية في 

 كببلغة الكممة ذاتيا، الذاكرة العربية بكصفيا مصنعا إلنتاج المعرفة كالخبرات المتراكمة
 متمركزة حكؿ ىذا البعد الشفكم، الذم تييمف عميو األمثاؿ.

ىك التأسيس لمقاعدة، كالبرىنة عمى صحتيا، ضمنيا مف  المثؿ مف اعتماد إٌف الغاية
. كيضاؼ 4خبلؿ ما تضمره بنية المثؿ مف دفاع عقبلني عف رؤية ما بالتخييؿ كالتمثيؿ
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مف حيث ككنيا صيغة نظمية يقتضييا سياؽ الكبلـ في األغراض  الحكمةلممثؿ في حجيتو 
كىي أنكاع؛  فمنيا الحكـ  1ثير كاالستدالؿ كاإلقناعكالمكضكعات المتنكعة، مقصكدا بيا التأ
كأما االستشياد فباإلضافة إلى ككنو شكبل معبرا عف  الدينية كاالجتماعية كالسياسية كغيرىا،

كتكثيؼ حضكرىا الفكرم  تعدد األصكات في الخطاب الكاحد فيك يضطمع بتكضيح الدعكل،
، 3كالحمؿ عمى التسميـ ازع كاالعتراضات،، فممشكاىد قدرة مميزة عمى تجاكز التن2في الذىف

كربما كاف االستشياد أداة لتحكيؿ القاعدة مف طبيعة مجردة إلى أخرل محسكسة، كذلؾ 
، 4لقيامو عمى االستقراء أصالة، حيث تمثؿ فيو العبلقة بيف الجزئي كالجزئي كالمثيؿ كمثيمو

، كما ا الشكؿ الحجاجير ليذكلعؿ القرآف الكريـ فيما يقدـ لنا مف أمثمة حجاجية أىـ مصد
يجنح المحاجج في سياؽ الخطة الدينية إلى االستشياد باألحاديث النبكية الشريفة بكصفيا 

كيبدك أف  (،غ الرسالة الرسكؿ)حجاجا بالسمطة المقدسة عند المسمميف، ممثمة في مبمٌ 
ي، كيكطد االحتجاج بالحديث يعكس مقاـ الثقافة الشفكية في بناء النص الحجاجي العرب

، كما أف ىذه القيمة التي يعبر 5أركانو البيانية،  قصد تحصيؿ المعرفة كالداللة كاالعتقاد
عنيا الشاىد يمكف أف يصرح بيا، كىذا ىك الغالب،كربما كردت ضمنيا؛ فتستخمص مف جممة 
المقدمات كالمبررات المنظمة لمخطاب.كيقكـ تحديد قيمة  الشاىد المستدؿ بو عمى سمة 

فإذا كاف الشاىد  .6لية، فالحجة األقكل ىي األكثر شمكلية في قيمتيا االجتماعيةالشمك 
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مف جية تمثيميا لمعقيدة كالكتاب المقدس  فإف ليذا النكع سمطة غير شخصية، -مثبل -قرآنيا
 لعمـك المسمميف، لذا يشكؿ محط إجماع عاـ.

ة لمحجاج باعتباره يقكم الطاقة الحجاجي كالحكمة إف اندماج الحجة بالشاىد كالمثؿ
عمبل لسانيا في أساسو األكؿ عمى أف ال يكثر منو المحاجج حتى ال يممؿ السامع الذم 
تطكؽ نفسو أحيانا إلى تجاكز األمثمة إلى الكصكؿ إلى الغاية المنشكدة، إذ الغاية في 

التي الحجاج ليست الحجج ذاتيا أك اإلكثار منيا بقدر ما يرتبط الفعؿ باألسمكب أك الطريقة 
حجة ذات كجو يبتغي بيا المحاجج إيصاؿ أطركحتو لمناس. كفي إطار الحجاج نميز 

يتـ بيا إبطاؿ دعكل الخصـ باستيجانيا، كتحقير قصكرىا الصادرعف قمة خبرة  ،استيجاني
فكجاىة الحجة مرتينة بما ينسب إلييا مف  ك دراية بمقتضيات األمكر كسرياف األحداث،

طرؼ المحاًجج، كما أف استيجاف الحجة المضادة يرمي بيا في  صفات إعبلء، ككثكقية مف
جيف  Argumentationأما حجاج القكة ) .1سمة اإلنكار كالرفض مف قبؿ المحاجى

adbaculun)2   فيككف بالترىيب كالتيديد كالكعيد القكلي كالفعمي بأفعاؿ لغكية تحقؽ
أف يستسمـ خاضعا إلرادة  اإلذعاف،كتمارس نكعا مف الغضب عمى المتمقي الذم ال يمبث

 ،3(l'argumentation par l'ignoranceحجة التجييؿ )كتشير الدراسات إلى أف  المعنؼ،
تقترب مف ىذا النكع  مقدَّمة في سبيؿ إضعاؼ قكة الرأم المضاد عمى كسمو بالجيؿ، كالزعـ 

كالعاطفية كالظف كتيافت الفكر، قصد صرؼ السامع عنو، كتحكيؿ كجيتو السماعية كالعقمية 
إلى المحاًجج فقط. إف كسـ الخصـ بالجيؿ يضـ بيف طياتو نفيا لآلخر، كرفضا لمبدأ الحكار 

كدمجيا في صكت كاحد لو سمطة التكجيو كالتعميـ  كالجدؿ ذاتو، الغيا تعدد األصكات،
جيف بالكثكقية كاالستقامة  كالسيطرة، كما أف اعتماد ىذه الحجة يسـ طرفا مف المحاجى
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. كمف الحجج المغالطة أيضا 1ب في مقابؿ طرؼ آخر يمتاز بعكس الصفات السالفةكاالنتخا
ما قاـ عمى مخالفة الحقيقة الكاقعية في االتصاؿ، كما تقتضيو مف كجكد في الزماف كالمكاف، 

فتتأسس عمى إنتاج نسقيف  ،(la dissociation des notion) الطرائؽ االنفصاليةكأما 
ما يشكبلف الحجة األكثؽ التي تبرىف عف صحة الرأم، كتدحض كلكني حجاجييف متعارضيف،

في الكقت ذاتو الرأم اآلخر، كما يقـك الفصؿ في الحجاج عمى االنتصار الظاىر لفكرة ما 
تعرض حجج عمييا مع إضمار االنتصار لمرؤية الكجكدية كالخمفية الثقافية التي يصدر عنيا 

 . 2المحاًجج

كتقسـ الرؤل إلى رؤيتيف  ت المذىبية كاإليديكلكجية،إف طريقة الفصؿ تعمؽ الخبلفا
كلنا في خطاب اإلعبلـ ما يؤكد ىذا  رسمية سياسية كأخرل شعبكية منفمتة غير رسمية،

االنفصاؿ الحجاجي بيف أنصار الخطاب اإلعبلمي الثائر، كأنصار الخطاب اإلعبلمي 
فتتأسس عمى  الحجة الكظيفية كأما الرسمي أكما يسمى بػ:إعبلـ المؤسسة، كاإلعبلـ الثاني.

مبدأ التجربة كالترابط الحاصؿ بيف السبب كالنتيجة المعاينة في الكاقع، كتيكزع ىذه الحجة 
بحسب طبيعة بنية الحقيقة إلى مثيمتيا أكشبييتيا انطبلقا مف اندراجيا في الجنس نفسو 

لحجة التتابعية مف كالطبيعة ذاتيا أك أف يحدث العكس، مما يعني بالضركرة التمييز بيف ا
حيث إنشاؤىا لحجة عمية تقـك عمى البرىاف، كيكثر ىذا النكع مف الحجج في النصكص 
العممية كالفمسفية، كيمكف أف تؤسس عميو نصكص أخرل تميؿ إلى تفسير الحقائؽ 

، كنجد لو حضكرا مكثفا في خطابات التحقيؽ 3االجتماعية، كالقيـ األخبلقية؛ سالبة أك مكجبة
كدكافع الجريمة، أما الحجة  كالمرافعات القضائية التي  تصنؼ ضمف أدلة االتياـ، الجنائي

ج، ( Argument pragmatique) التتابعية النفعية فتتكجو إلى قيمة النتيجة بالنسبة لممحاجى
كبقدر تحقيقيا لممقبكلية تككف حجة قكية يعتد بحجاجيتيا،كمما يندرج أيضا ضمف الحجة 
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كممخصيا نقض الحجة  (l'argument de direction)حجة االٌتجاه :بػالتتابعية ما يعرؼ 
ج رغبة في رفضيا ك  المطركحة بما تؤكؿ إليو في نتائجيا المضطربة، مما يكلد لدل المحاجى

كتتحكؿ الحجة االتجاىية إلى إستراتيجية دفاعية عف سمطة العقؿ الذم  .1طرحيا ليذا السبب
قمبات العصر في كتابات الكاتب، كردكده عمى مف يراىـ ينفذ إلى حقائؽ األشياء في ضكء ت

مأسكريف بسمطة النص كالعادة؛ ال يتجاكزكنيما إال بقدر قميؿ،ثـ يرجعكف إلى االعتراض 
كما يسعى الخطاب المختار إلى مراجعة التصكرات التقميدية التي تحدد سمكؾ األفراد  األكؿ.

تفسير جديد ينيض بأعباء المرحمة القادمة كالجماعة مف خبلؿ تجاكز تفسيرىـ الدارج إلى 
مف خبلؿ استشراؼ مستقبؿ المجتمع، كتكجييو لئليماف بركح التقدـ،بكؿ ما تحممو كتمثمو 

ىذا، كيحفؿ ىذا الخطاب بنكع آخر مف  ىذه المفظة مف دالالت رمزية كاجتماعية كثقافية.
تي تتأسس عمى تفاعؿ ال :الحجة التكاجديةالحجج يعرؼ في الدرس الحجاجي المعاصر بػ

العناصر كفؽ قانكف عاـ يجمعيا كينظميا، كمف صكر ذلؾ ما ينشئو المحاًجج مف سمكؾ، 
ج كأنو عمى درجة  كما يظير بو مف صكرة تتطابؽ مع الكبلـ حاال يكحي بيا إلى المحاجى
كبيرة مف الصدؽ، كالتكازف في القكؿ كالعمؿ، ككمما كانت صكرة الشخص كاممة كاف 

كمؿ، كالعكس، كما ىذا إال ألف الناس ينشدكف إلى حجية العمؿ أكثر مف تأثرىـ الحجاج أ
 بالقكؿ ذاتو بخاصة في تمؾ الخطابات التي تندرج في األفعاؿ األمرية ك الطمبية كاإلغرائية
محمكلة عمى سمطة الشخص المحتج بو، كصكرتو الرمزية في المخياؿ الجماعي في سياؽ 

جيف فييا بكجو مف الكجكه، فالحجاج الدعكة إلى عمؿ أك سمكؾ أ ك فكرة يشارؾ المحاجى
بالقدكة، كااللتزاـ بالعمؿ المحاجج عنو، أك الفكرة المدعك إلييا مف أنجع األدكات التي تفيد 
في إقناع الناس، كالتأثير فييـ كتعديؿ أك تغيير سمككيـ، فإذا أراد الخطيب إقناع الناس 

أك تنظيؼ المحيط أك إجراء الصدقة، فبل يفيده أف  اربأىمية فعؿ اجتماعي ما كغرس األشج
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يدبج خطبتو بألكاف األمثمة كأنكاع االستشياد المختمفة؛ قرآنا كشعرا كحكما كأقكاال سائرة ، 
 بقدر ما يفيده عمؿ تطكعي يقـك بو شخصيا عمى مرأل كمسمع الناس.

 أساليب العرض الحجاجي  -5-3

األنساؽ  تحقؽ كظيفتو التأثيرية في مستكل  عمى جممة مف العرض الحجاجييتأسس   
الشكؿ كالمضمكف أىميا اعتماد أسمكب اإلطناب الذم يكافؽ خطة تحريؾ عكاطؼ 

ثارة انفعاليـ قصد حثيـ عمى اٌتباع فكرة ما. السامعيف، كالتكرار الذم ييدؼ إلى إبراز  كا 
ما أف يكرر  كؿ،فإما أف يكرر الش ؛بإحدل كيفيتيف كتأكيدىا حضكر الفكرة المقصكدة، كا 

قناعية كما يمثؿ التكرار ميؿ  ،1المضمكف، كيعد في المقاربة الحجاجية إستراتيجية ببلغية كا 
أك أف عكامؿ تشتت ذىف كانتباه  المتكمـ إلى إفياـ السامع ما يعتقد أف تصكره لـ يكتمؿ بعد،

فر بالغاية المنشكدة في لذا يعمد مرارا إلى تكرار العبارة بنصيا أك بمقاربيا، لعمو يظ المتمقي،
التنغيـ كتنكيع نغمة الكبلـ فيككف بعرض الممفكظ مف خبلؿ إظيار  أما اإلفياـ ك اإلفحاـ،

أك الصمت بيف بعض أجزائو في الحالة الشفيية لما في ذلؾ مف كقع عمى  مقاطع منو،
ثارة ليا، كحمؿ لمنفكس عمى السماع، كاالنخراط في الحدث الكبلمي،كما إف كثرة  األسماع، كا 

مما يككف مفيدا في  النصكص المحكية في المكضكع تزيد مف قكة الدعكل المطركحة،
كتكثيؼ حالة حضكر الفكرة لدل المحاجج، كفي خطابات الحجاج العربي نرل  استحضارىا،

أمثمة ثرية بيذه النصكص التي تحكي شكاىد أك أخبار تاريخية أك نصكصا ليا قيمة إقناعية، 
عتماد المفظ الحسي الذم يؤكد استحضار المعنى كتجسيده، ككذا العناية باإلضافة إلى ا

باختيار األلفاظ في دالالتيا السياقية، فما يناسب منيا مقاما ال يناسب سياقا آخر، كما ال 
تخفى تمؾ القيمة التأثيرية المتصمة باستعماؿ المقابمة كالجناس كالطباؽ كغيرىا مف فنكف 

                                                           

،  4جمفيكمو كمجاالتو  الحجاج ضمف كتابالنص الحجاجي العربي دراسة في كسائؿ اإلقناع  ،محمد العبد ينظر، 1-
 64ص
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نما ىي أدكات ، فيي ليست مصطن1الزخرؼ عة في الخطاب لمتحسيف كالتجميؿ الخارجي، كا 
بكصفيا أنساقا لغكية تدخؿ في بناء الحجة ذاتيا مف حيث المماثمة  فاعمة لئلببلغ كالتبميغ

، 3مف حيث بنيتيا الشكمية التخييميةحجية الصكرة البيانية كما تنضكم  2أكالمفارقة 
فع في الخطاب، فعدكؿ المتكمـ عف معمكمة كاالستعارات كالمجازات في سياؽ قانكف األن

، باتخاذ إحدل صكر المجاز كسيمة 4معركفة بالنسبة إلى تكقع المتمقي كمعارفو العامة
تعبيرية إنما يقع ضمف سياؽ ما ىك أنفع كأجدل لئلببلغ، كأدعى لمتأثير  الجمالي بكصفو 

عمى صحة الدعكل دربا مف دركب التأثير النفسي،ككسيمة ال غنى عنيا في االحتجاج 
المضمرة في بنية الخطاب الجمالي،ك ليذا ال يمكف فصؿ الصكرة الببلغية عف الكظيفة 
الحجاجية، بؿ إف قصر درسيا جماليا فقط ليك ضرب مف تضييع الكقت، ذلؾ إف العقؿ في 
الحقيقة التمفظية ال يستغني عف الصكرة تماما، بؿ إنو حيف يحمؽ في البلمادم إنما يعمك 

عامؿ اقتصاد لغكم ميـ؛ تتيح صياغة داللية  -مثبل –فاالستعارة  .5جنحة مف الصكرعمى أ
مما يساىـ في تحقيؽ االنسجاـ مع المعاني المتعاقبة التي ينتجيا السياؽ  مركزة لممعنى،

كلذلؾ  مع اإلسياـ في تغيير مكقؼ المتمقي فكريا،عف طرؽ التأثير الكجداني فيو، المغكم،
لعدكؿ الببلغي عمى المعطى التداكلي الحجاجي لمقكؿ المضمر في نزعـ نيكض فمسفة ا
ف كاف أدبيا .كالصكرة مف حيث ككنيا عممية أسمكبية ذات كظيفة إقناعية متى ما 6النص، كا 

دعمت بالحجج العقمية كالمنطقية ضمانا لكفاءتيا اإلقناعية، فيي عمى ميزاف القكة كالضعؼ 

                                                           
 . 150، ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،  -1
، سيدم محمد بف عبد ا ، فاس ،  مجمة كمية اآلداب"، "مراتب الحجاج ، كقياس التمثيؿطو عبد الرحمف،  ينظر، -2

 .18، ص 1987، سنة  9المغرب ، عدد
،  1ط ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،لببلغي كالنقدمالصكرة الشعرية في الخطاب امحمد الكلي،  ينظر، -3

 .15، ص 1990سنة 
 .151، ص الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،  -4
 . 274، ص 1981، سنة  2ط ، دار األندلس، الصكرة األدبيةمصطفى ناصؼ،  ينظر، -5
 . 151ص،  المرجع نفسوينظر،  -6
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ىنريش عززات الحجاجية عمى حد تعبير متأرجحة، تحدد قكتيا اإلنجازية بالم
 . 1( Heinrich Plett)بميث

إف االنتقاؿ مف صكرة التركيب الخبرم الكصفي إلى صكر التركيب اإلنشائي تعكس 
بخاصة كأف الصكرة األدبية قائمة  ،2ىذا التمبس الحاصؿ بيف ما يقاؿ كما يراد إنجازه فعبل 

مستفاد مف العبارة الظاىرة، فيذه األخيرة ىي عمى المعاني المضافة إلى المعنى األصمي ال
، كما إف التعبير بالمجازات في 3التي ستعمؽ درجة اإلقناع بالنتيجة التي يتكجو إلييا الممفكظ

كالخادـ  الحقيقة ليس إال تحقيقا لمطابقة المقاؿ لمحاؿ؛ فمكؿ مكضع اتصالي شكمو المكائـ لو،
مقامات مختمفة، كلكؿ مقاـ أسمكب يخصو مف كال:»...ابف خمدكفيقكؿ  لغرضو التبميغي،

 .4«إطناب أك إيجاز أك حذؼ أك إثبات أك إشارة ككناية كاستعارة...

 القرائف الحجاجية -5-4

المغكية التي تقكـ  (modalités d'expressionندلؼ اآلف إلى تحديد المكجيات التعبيرية)
( négation)النفيمنيا ك  ،بكظيفة الحجاج المساني في النص

كالذم يعني ردا عمى إثبات  5
التي تفيد مف حيث كظيفتيا النصية  أدكات الربطباإلضافة إلى  فعمي أك محتمؿ حصكلو.

ك مف  ،6كتعميؽ النتائج بمقدماتيا بخاصة في المحاججة الربط بيف أجزاء الخطاب بعامة،
 ثـ، حتى، بيف ىذه األدكات حركؼ العطؼ المستعممة في العطؼ الكصمي مثؿ:الكاك، الفاء،

                                                           
، ترجمة محمد العمرم ، إفريقيا الشرؽ  نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، سمكبيةالببلغة كاألىنريش بميث،  ينظر، -1

 ..66،ص 1999، بيركت ، سنة 
 .46ص ،...في التقاليد الغربية  كتاب أهن نظريات الحجاجضمن  ،لحجاج كمنطمقاتوينظر، ا -2
 .48، ص المرجع نفسو ينظر، -3
 568، ، ص 1989، 9بيركت ، ط ، دار القمـ،ابف خمدكفمقدمة ابف خمدكف ) عبد الرحمف بف محمد (،  -4
 ينظر تكسعا الفصؿ الثالث مف ىذا البحث. - 5
 254، ص 1989منشكرات عكاظ ، الرباط ،  ،، المسانيات الكظيفيةينظر، أحمد المتككؿ - 6
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الخطاب يقـك كما  ، لكف، أـ.1كالعطؼ الفصمي، أك، بؿ، التي تفيد ترتيب الحجج المتعاكسة
الحجاجي عمى كسائؿ تحقؽ نصيتو بالدرجة األكلى، مف حيث كظيفة الربط التي تضطمع 

، كتعمؿ في المستكل التداكلي عمى الربط بيف الحجج، 2بيا لتحقؽ تماسكو كاتساؽ أجزائو
متيا التأثيرية بناء عمى تكزيعيا البنكم في نظاـ الخطاب، كعمميا اإلسنادم إذ كتحديد قي

تتكفؿ الركابط بإسناد أدكار تداكلية حجاجية معينة لمكحدات الداللية داخؿ األقكاؿ المنشأة، 
كانت ركابط  ـمع ذلؾ، أ 3-لكف –بؿ –سكاء كانت ركابط إدراجية لمحجج مثؿ: حتى 

أما العامؿ الحجاجي فمو كظيفة تقييدية لما  ،4بالتالي  -ليذا -ذفإدراجية لمنتائج مثؿ: إ
كمف جية ثانية تمثؿ ىذه  .5يمكف أف يدؿ عميو القكؿ المتمفظ بو مف احتماالت معنكية

األدكات األنساؽ المسانية التي يعتمدىا المتكمـ لتحقيؽ خطتو اإلقناعية،محققا القبكؿ لكبلمو 
ات الحجاجية عدـ كفاية الكسائؿ الحجاجية المذككرة آنفا عند المخاطب، كقد أكدت الدراس

مف رابط كعكامؿ حجاجية في مستكل العرض كالبرىنة لنجاح العممية الحجاجية إذ البد مف 
قياـ الحدث الحجاجي عمى جممة مف القكانيف العامة كالمبادئ الحجاجية الضامنة لعبلقة 

كخضكعيا لفكرة الشائع كالمشيكر في العرؼ  بيف الحجة كنتيجتيا، تمتازز بعمكميتيا، ميةسم
كما تتصؼ بنسبيتيا بسبب قبكليا لمتفنيد بناء  االجتماعي مف قبيؿ المعتقدات كالبدىيات،
 عمى مجريات السياؽ المغكم كاالجتماعي.

كما تتناكؿ الدراسات نكعا حجاجيا يقصد إلى  التأثير مف طريؽ التخطئة، كىك         
يبنى ىذا النكع عمى المغالطة في تقديـ الحجة، كيعبر عنو بالمغة ، ك الحجاج المغالطي

كنعني بو خاطئ  (paraالمتككف مف جزئيف ىما)  (paralogisme)الفرنسية بمصطمح 

                                                           
 . 154، ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،  -1
 35-34، ص قراءات نصية تداكلية حجاجيةالخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ، ينظر،  -2
 .ينظرتكسعا الفصؿ الرابع مف ىذا البحث - 3
 .48ص    ، 1982، 1، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء، ط المعجـ العربي، نماذج تحميمية جديدةينظر، الفاسي الفيرم،  -4
 . 165،ص المرجع نفسوينظر،  -5
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ليذا النكع؛ ليتميز  النية الحسنة(  بمعنى الحجة، كربما أضاؼ بعضيـ صفة  logismeك)
(sophisme)عف مصطمح

فيك في   الجاحظفي ضكء تصكر  كربما اقتربنا مف مفيكمو .1
كينشأ  عف عيكب  ،2نظره إظيار ما غمض مف الحؽ، كتصكير الحؽ في صكرة الباطؿ

نسقية أثناء تأسيس المحاججة كالمصادرة عمى المطمكب،أك األخطاء الناجمة عف تعدد 
ب األسئمة، أك ربط الشكاىد المتباعدة زمانا كمكانا، أك استخداـ التكرية كالمجاز  أسالي

كيشمؿ ىذا النكع مف المغالطة  ،3اإلغراء المختمفة قكال كفعبل  مما يضعؼ نظرة العقؿ
 كالمغالطة العممية؛  المغالطة المنطقيةكمف أنكاع الحجاج الخاطئ أيضا الحجاج بالسمطة.

التي تشخص في تناقض أقكاؿ المتكمـ كأفعالو، كمف أدكات الحجاج اعتماد التيديد كالترىيب 
قناع الخطابي في النصكص الدينية كالسياسية، كىذا المسمؾ أيضا طمس لمحقيقة أسمكبا لئل

في الخطابات السياسية مغالطة  -مثبل–كمغالطة لمناس، فأف يتيـ المخالؼ بالخيانة الكطنية 
 في كثير مف األحياف لنسبية ما يعتقد بأنو كطني أكانتماء أك خيانة، كغير ذلؾ كثير.

 اجيةاالستراتيجيات الحج-5-5

إلى  -ك لك باختصار -إف الحديث عف بنية الحجاج كأدكاتو كغاياتو يقكد إلى الحديث 
قناع  الحديث عف اإلستراتيجية الحجاجية التي تقاـ عمييا خطة المحاجج إلنفاذ رأيو، كا 
خصمو بو، أك مف يحاكره في المحاكرات العادية، كبالنظر إلى الخطابات التي تكصؼ بأنيا 

الحكار فييا  أنيا تقكـ عمى ست ركائز ىي :المقدمات التي تتضمف تقرير حجاجية لغمبة 
مؤشر ك  ،كالدعامة كالتعميبلت التي يقدميا المحاجج بيف يدم دعكاه، ،كالدعكل المعطيات،

كما يظير أف الدعكل بكصفيا نتيجة مذككرة في  الحجاج تيدؼ إلى  كاالحتياطات، ،الحاؿ

                                                           
 أىـ نظريات الحجاج  في التقاليد الغربية، ضمف : دخبل في نقد الحجاجاألساليب المغالطية مينظر، محمد النكيرم،  -1

 .406،ص 
ص   1،ج 1988، 1، دار كمكتبة  اليبلؿ، بيركت، طالبياف كالتبييفينظر، الجاحظ ) أبك عثماف عمرك بف بحر (، -2

112 . 
 .162،ص الخطاب األدبي كرىانات التأكيؿينظر،  -3
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كقد  ترد ضمنيا في القكؿ، أما المقدمات  فيي القضايا  ،استمالة المحاججيف فقد يصرح بيا
المنطقية المميدة لمنتيجة كالمرتبطة بيا منطقيا بكساطة التبرير الذم يككف مبدأ عاما يبرىف 

فيما تتمخص كظيفة الدعامة في جممة الحجج المقدمة  عمى صبلحية العبلقة بيف الطرفيف،
لحاؿ فيك تعبيرات تمكف لمدعكل مف التحقؽ كاقعيا مف الطرفيف لنصرة مكقفييما، أما مؤشر ا

مثؿ: مف الممكف، عمى األرجح، مف المحتمؿ، يتكقع ..إلخ باإلضافة إلى التحفظات التي 
كعمى ىذا يقـك الحجاج عمى  .1تبيف األساس الذم ينيض عميو الحكـ  بعدـ مقبكلية الدعكل
نفسية كاجتماعية يسعى الترابط خط قكلي، تمثمو إستراتيجية إقناعية، كأىداؼ معرفية ك 

جيف، كاإلستراتيجية الحجاجية بيذا التصكر طريقة  الحجاجي إلى إنفاذىا في الكاقع لممحاجى
كأداة كغاية يستجمع بيا المحاًجج عناصر التأثير المحددة لتكجيو المكقؼ كالفعؿ كالرؤية 

جيف في كضعيات تكاصمية معينة تسمح بشرح الفكرة، كتدع يميا في أنظار لدل المحاجى
، فاإلستراتيجية خطة حاضرة مضمرة عف األنظار في اآلف نفسو، تستكشؼ بعمؿ 2المتمقيف

التأكيؿ،بؿ إف الخطاب ليس شيئا آخر غيراإلستراتيجية التي تككف عالـ تفسيراتو المشركعة 
ع ، كتقـك اإلستراتيجية الحجاجية مف خبلؿ تفاعؿ خطتيف قكليتيف تعتمد إحداىما عمى تكسي3

دكائر اإلدراؾ العقمي العادم إلى الغيب البلمتناىي كالممكنات البلمحدكدة، كمف معنى 
نما  المعنى إلى المعنى الرمزم التخييمي الذم ال يكشؼ بالعقؿ كمسمماتو المنطقية، كا 

كثانييما كىي سبب لحصكؿ األكلى تتمثؿ في تحرير العبلمة مف  يتحسس بالقمب كالكجداف،
تباط اإللزامي بيف الداؿ كمدلكلو ليسبح في فضاء الدالالت اإلشارية مرجعيا، كفؾ االر 

،كتتأكد أىمية النظر في الدالالت اليامشية كالحافة التي يثيرىا الرمز في الخياؿ 4البلمتكقعة

                                                           
 4ج  ،ك مجاالتو جاجي العربي دراسة في كسائؿ اإلقناع، ضمف كتاب الحجاج مفيكموالنص الح ،محمد العبد ينظر، -1

 .5ص
 . 159، ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،  -2
 136، ص  الببلغة كاألسمكبية ، نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النصينظر،   -3
 ك ما بعدىا. 431، صلحجاج ك الحقيقة اينظر ،  -4
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كفي ىذا السياؽ تتجدد سمطة ، 1اإلنساني، كالتي تختفي كراء طبقات يصعب النفاذ إلييا
لمحجاج الببلغي ك المساني، لتحؿ معو سمطة أعمى ال تقنع،  البياف المغكم بكصفو إطارا

نما تسحر متمقييا فتسمبو اإلرادة إنيا سمطة المعرفة الكجدانية بما تحيؿ عميو مف كحدكية  كا 
معنى ذلؾ أف رحمة المعنى ك كحمكؿ ك تقمص ك ذكباف في ذات النص ك المخاًطب معا، 

اكس مخالؼ لمنطؽ الرؤية الطبيعية، كما بكصفو حقيقة مستكرة مطمكبة ستككف باتجاه مع
 :2تتفرع اإلستراتيجية الحجاجية العامة إلى إستراتيجيات نكعية خاصة ىي

 إستراتيجية حجاجية ظاىرة قكاميا البياف القاطع. -1
 إستراتيجية نفي التنازع )االنسجاـ(. -2
 قكيـ ك التيذيب.تإستراتيجية ال -3
 إستراتيجية صكف المعتقد. - 4
 تيجية الطاعة ك المصالحة بيف الذات كاآلخر.                                 إسترا- 5
كأما اإلستراتيجية المضمرة التي تتجاكز المغة الكاصفة مف حيث تشكميا الضمني في  

 فقد حددت باألصناؼ التالية مف خبلؿ داللتي االقتضاء كالتضمف:     الخطاب،
ؿ الخطاب النبيو إلى األصؿ المجسـ في أشخاص إستراتيجية التجسيـ مف خبلؿ تكس -1

 معنييف ليـ مصداقية المعرفة الصافية )الصحابة/ السمؼ( مثبل.
 )القداسة(. إستراتيجية بمكغ المرتبة-3إستراتيجية إقامة السمطاف كتكطيد المذىب. -2
 إستراتيجية األصؿ كالتابع.-4 
 إستراتيجية المعنى األصؿ كاألكحد.-5

 

                                                           
 بتصرؼ . 160، ص  ك النظرية ك اإلجراءالخطاب ينظر،   -1
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حجاج أىدافو اإلقناعية كالتأثيرية يشترط أف يككف المحاجج محيطا كحتى يحقؽ ال
بالجكانب النفسية كاالجتماعية كالثقافية كالمغكية المتصمة بالمحاججيف، حيث تقـك بينيا 
عبلقة مؤسسة عمى االحتراـ المتبادؿ بخاصة في السياؽ الخطابي المكتكب الذم يغيب فيو 

افتراضي يتخيمو مؤسس الحجاج، كمف أىـ التقنيات  المحاكر الحقيقي ليتحكؿ إلى محاكر
ج الدخكؿ معو في حكار ج لفيـ اإلطار الحجاجي التكقعي لممحاجى التي يقـك عمييا المحاجً 

جاد ييدؼ إلى تبياف الحقيقة مركزا عمى مسمماتو كمعتقداتو كافتراضاتو بمكضكعية كعممية ال 
 ئج.يشكبيا تحايؿ أك تجاىؿ كتحقير لمتصكرات كالنتا

إف العمؿ الذم يقـك بو المحاجج لكشؼ تكقعات المحاجج كردكد أفعالو كأقكالو ىك اليدؼ 
النيائي الذم ال بد مف الكصكؿ إليو بالمحاكرة ك التساؤؿ ليحقؽ الحجاج فعاليتو،كيضمف 
المحاجج احتكاء عالمو لعالـ المحاججيف،كما إف طبيعة األسئمة المطركحة تكشؼ عف ىكية 

ج مف ناحية أفقو الفكرم، كعمؽ تصكراتو لممسألة،الجميكر الم فتنكع الجميكر مقكلة  حاجى
 .1تحكـ األنماط الحجاجية، كتكجييا نحك اإلقناع أكاالقتناع

كتقكـ كفاءة الخطاب الحجاجي عمى المبلءمة بيف المقدمة الحجاجية كطريقة عرضيا، 
سبة مف حيث شيرتيا كال يتحقؽ ذلؾ حتى يتمكف المحاجج مف اختيارالمعطيات المنا

كمشاركة المتمقيف فييا ،مما يحمميـ عمى اإلذعاف دكما، إال أف اختيار المعنى ال بد لو مف 
ج ليصيره فعبل كبلميا مباشرا أك غير مباشر يدرؾ مف قرائف  حامؿ شكمي ينقمو إلى المحاجى

البنية كالعمؿ  ك الحالي، كما يمكف الزعـ  بأف تأكيؿ العبلقة التداكلية بيف السياؽ المغكم
ج فإذا  الذم تنتجو في مقاـ التحاكر يكٌكف صكرتيف متضادتيف لممحاًجج في مقابؿ المحاجى

 . 2كاف األكؿ عالما مقتدرا مرجحا قاطعا فإف الثاني بعكسو تماما

                                                           
 . 162، ص  الخطاب ك النظرية ك اإلجراءينظر،   -1
 . 163، ص  نفسو المرجعينظر،  -2
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التعريفات  ببعض -إلى حد ما –كنحف نطكم صفحة ىذا الفصؿ الذم حاكؿ أف يمـ  
مف  ؛الحجاج في  التداكلية المعاصرة كأف يتتبع درسي، محجاج كالخطاب الحجاجل الميمة

 مناىج تحميؿ الخطاب الحجاجي ككذاعمى: تطكر نظرية الحجاج، ك  خبلؿ التركيز
، كنامؿ أف يستثمر ىذا الكـ مف المعارؼ النظرية أك بعضو في  المنطمقات الحجاجية
 الدراسة التطبيقية.
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سنعمؿ في ىذا الفصؿ عمى إعطاء نبذة مختصرة عف حياة اإلماـ محمد الغزالي، مع 
التركيز عمى المكانة العممية التي يتبكؤىا الرجؿ، كالمنزلة التي يحظى بيا في المجاؿ 
الدعكم، كما سنسمط الضكء غمى المنطمقات الفكرية العامة لمحجاج عنده، مع التفصيؿ 
بعض الشيء في معالـ المنيج الحجاجي المعتمد مف قبؿ الشيخ مف خبلؿ التصكر العقدم 

 كالفقيي ك السياسي ك سنقتصر عمى ما سيفيد في ىذه الدراسة.
 نبذة عف حياة اإلماـ محمد الغزالي -1

في يـك السبت الثاني كالعشريف مف سبتمبر  محمد الغزالي أحمد مرسي السقاكلد 
متدنية، كقد اختار الكالد ك محافظة الجيزة ألسرة ريفية فقيرة  ف قرلم في قرية 1917سنة 

صاحب كتاب" إحياء عمـك بتيمنا  " محمد الغزالي"اسـبنو البكر الشيخ أحمد مرسي السقا ال
أكصاه بذلؾ في رؤيا صالحة رآىا  -رضي ا عنو–ألف أباحامد » "أبي حامد الغزاليالديف" 

شديد اإلعجاب بأبي حامد متأثرا بنزعتو الصكفية. كقد  كاف دالكال، كألف 1«أبكه كىك أعزب
ككاف كالدم الشيخ أحمد السقا صكفيا...كيبجؿ حجة اإلسبلـ  » ذكر الشيخ محمد الغزالي:

أبا حامد الغزالي، ككذلؾ فعندما كلدت سماني باسمو تيمنا في أف أككف شخصية في عصرم 
 2«همثمما كاف الغزالي شخصية في عصر 

تاب القرية، لتعمـ عمـك المغة العربية، كمقدمات العمـك اإلسبلمية د الغزالي كي دخؿ محم
كشرع منذ دخكلو إلى الكتاب يحفظ القرآف الكريـ كبالفعؿ مٌف ا عميو بحفظ القرآف كىك في 
العاشرة مف عمره ثـ التحؽ طالبا لمعمـ الشرعي بالمعيد الديني التابع لؤلزىر الشريؼ بمدينة 

، كمف المعيد نفسو حصؿ عمى 1932ية، فحصؿ عمى الشيادة االبتدائية سنة اإلسكندر 
، ليمتحؽ في السنة نفسيا بكمية أصكؿ الديف بالقاىرة 1937الشيادة الثانكية األزىرية سنة 

حيث أف أىالي محافظة البحيرة ممف شغفكا بحب الديف اإلسبلمي كانكا يرسمكف أبناءىـ إلى 
 3«قدـ أبناءنا إننا ن:» األزىر كيقكلكف 

                                                           
 . 12) مذكرات الشيخ محمد الغزالي(، دار الرشاد، قسنطينة، الجزائر، ص قصة حياةمحمد الغزالي،  - 1
، المجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب يبيانيب ، ترجمة عبد الحسف نجفي الشيخ محمد الغزاليعبد الرحيـ أبا ذرم :  - 2

 14ص ،2007، طيراف 1اإلسبلمية، ط
 .15، صالمرجع نفسو - 3
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الشيخ  -اإلماـ محمد أبك زىرة  منيـ درس محمد الغزالي عمى أيدم أساتذة كثيريف  
تخرج في كمية أصكؿ الديف بجامعة األزىر عاـ ...ك الشيخ حسف البنا -محمكد شمتكت

، كحصؿ عمى العالمية مع إجازة الدعكة كاإلرشاد، ثـ العالمية مع إجازة التدريس، 1947
ه حينيا ال يتجاكز تسعا كعشريف سنة. مارس الشيخ الغزالي نشاطو في التدريس ككاف عمر 

كالبحث العممي في كمية أصكؿ الديف كمعيد الدراسات العربية كاإلسبلمية في جامعة 
صاحب قمـ فكاف يكتب في  -رحمو ا-األزىر.كفضبل عف التدريس فقد كاف الغزالي 

 .1أديب الدعكة"عميو لقب  صحافة جماعة اإلخكاف المسمميف، كأطمؽ
تعرض الشيخ محمد الغزالي لمضايقات الحكاـ كظمميـ فسجف في العيد الممكي قرابة 

في معتقؿ الطكر بشبو جزيرة سيناء، كما سجف في العيد الجميكرم بعد  1949عاـ سنة 
 .19652الثكرة سنة 
كأستاذا كمحاضرا  ،أستاذا في جامعات السعكدية كقطر كالجزائر عمؿ فضيمتو   
عضكا فعاال  -رحمو ا-كما كاف الشيخ  .الدكؿ العربية اإلسبلمية كثير مف مدعكا في

 بالعديد مف المجامع الفكرية كالمؤسسات العممية منيا:
 .مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الشريؼ -
 المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية باألردف. -
 مي بكاشنطف.المعيد العالمي لمفكر اإلسبل -
 الييئة الخيرية اإلسبلمية العالمية بالككيت. -

كمما يجدر ذكره أيضا أف اإلماـ الغزالي تحصؿ عمى العديد مف األكسمة كالجكائز 
 مثؿ:

 .1988كساـ األثير، كىك مف أعمى األكسمة لمدكلة الجزائرية، ككاف ذلؾ سنة  -
 .1980جائزة الممؾ فيصؿ العالمية لخدمة اإلسبلـ سنة  -
 .1991جائزة االمتياز في باكستاف سنة  -
 .1991جائزة الدكلة التقديرية مف مصر سنة  -
 .1991سنة  -لمفكر العاـ –جائزة عمي كعناف حافظ  -

                                                           
 .31، ص2009ة ، القاىر 1، دار السبلـ، ط المكقع الفكرم كالمعارؾ الفكرية ،الشيخ الغزاليمحمد عمارة ،  - 1

 31، ص المرجع نفسو - 2
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سافر إلى المممكة العربية السعكدية لممشاركة في  1996كفي مارس مف سنة 
بارئيا في قاعة الممؾ فيصؿ، الميرجاف الكطني لمثقافة الجنادرية، ففاضت ركحو الزكية إلى 

ىػ المكافؽ 1416شكاؿ  17كالقمـ في يده يدكف نقاطا لمدفاع عف اإلسبلـ، مساء يـك الجمعة 
 1.كدفف بالبقيع في المدينة المنكرة 1996مارس 9لػ 

لقد تكمـ عف الشيخ الغزالي عدد جـ مف عمماء األمة كمفكرييا نذكر منيـ عمى ك 
 سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

طكد مف القيـ العالية شامخ، :» الذم قاؿ عنو  -رحمو ا -شيخ عبد الرحمف شيبافال -
ٌف قدره ألثقؿ في المكازيف مف  كبناء مف المبادئ الغالية باذخ، كصرح مف اليمـ كالقمـ...كا 

 2«األلكؼ المؤلفة
- : عقؿ قؿ عنو إف شئت ىك الغيث الفكرم الذم ساؽ ا إلى ال» الدكتكر عبد الرزاؽ قسـك

الجزائرم، حينما بدأ الجدب يدب إليو ، فحٌكؿ قحطو إلى خصكبة، كجفافة إلى نماء... إنو 
حمقة الكصؿ المفقكدة التي انقطعت بيف حركة ابف باديس كميبلد جيؿ الصحكة 

 .3«اإلسبلمية
الشيخ الغزالي كاحد مف أبناء مدرسة التجديد ك االجتياد كاإلحياء » الدكتكر محمد عمارة: -

عصرنا الحديث... حرص في مؤلفاتو عمى التصدم لمفكر المادم بشقيو االشتراكي في 
 4«كالعمماني

ما أكتبو ىنا شرؼ لي قبؿ أف يككف تقديما لمكتاب، »..... الدكتكر عبد الصبكر شاىيف: -
كالحؽ أف كتابا يكضع عمى غبلفو اسـ األستاذ الغزالي ال يحتاج إلى تقديـ فحسبو في 

  5«ليذا العمـ الخفاؽ.... تقديرم أف يتكج

لقد مات الشيخ الغزالي، كلكف أفكاره لـ تمت، إف األفكار ال تمكت ":»  يكسؼ القرضاكم -
بمكت أصحابيا، إنيا لـ تزؿ حيَّة ناطقة في كتبو األصيمة المتميزة، التي انتشرت في 

                                                           
 40،ص الشيخ الغزالي المكقع الفكرم كالمعارؾ الفكرية - 1
 231،  صقصة حياة   - 2
 233، ص  المرجع  نفسو - 3
 .237، ص المرجع  نفسو - 4
 32، مكتبة المنار، الككيت، صمف أعبلـ الحركة كالدعكة االسبلمية المعاصرةعبد ا العقيؿ،  - 5
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ات، كفي المشارؽ كالمغارب، كطيبعت مرات كمرات، كتيرجـ كثير منيا إلى عدد مف المغ
لقد ألًّفتي كتابا عف تبلميذه المنتشريف في أنحاء العالـ، الذيف يحممكف دعكتو، كيتبنَّكف رسالتو.

كالحؽ أف ىذا الكتاب أك ىذه الدراسة )...( شيخنا الغزالي كما عرفتو، خبلؿ نصؼ قرف 
الفكر كالتكجيو، التي قدَّمتيا عف الشيخ الغزالي رحمو ا: أثبتت أننا أماـ قائد كبير مف قادة 

ماـ فذٍّ مف أئمة الدعكة كالتجديد. بؿ نحف أماـ مدرسة متكاممة متميِّزة مف مدارس الدعكة  كا 
كالفكر كاإلصبلح، ليا طابعيا، كليا أسمكبيا، كليا مذاقيا الخاص. كتحتاج إلى دراسات عدَّة 

عة أك حركة، كال إلبراز خصائصيا كمكاقفيا كآثارىا. فميس الغزالي ممؾ نفسو، كال ممؾ جما
لقد عاش الشيخ رحمو ا،  ممؾ قيطر كال شعب، بؿ ىك ممؾ األمة اإلسبلمية جمعاء.

بشعكر يغمره كيمؤل فؤاده ككجدانو أبدا: أنو حارس مف حراس ىذا الديف األيقاظ، كال ينبغي 
ج، كأف أف ييؤتي الديف مف ًقبىمو كتفريطو، بؿ يجب أف يتنبو دائما ألعدائو في الداخؿ كالخار 

، ال يمقي  يقؼ ليـ بالمرصاد مدافعا ذائدا، بؿ مقاتبل مياجما، فخير كسيمو لمدفاع اليجـك
ى السبلح، كال ينشد الراحة، كمعركة المصحؼ في العالـ اإلسبلمي قائمة، كالحرب عم

اإلسبلـ كأمتو دائرة، لـ ينطفئ ليا أيكار، كالدـ اإلسبلمي مستباح، كأكثر المككَّميف بالحراسة 
 1« يغط كف في نكـ

كمف ىنا تبرز أىمية إسيامات الشيخ الغزالي في مجاؿ الدعكة كمف خبلؿ مؤلفاتو 
المكتكبة، كمحاضراتو، كندكاتو المسمكعة كالمرئية لتؤسس لمشركعو الفكرم المستنير، المتسـ 
ف بالكسطية كاالعتداؿ كحسف الفيـ لئلسبلـ،...إنو مشركع حي متكاز بركح النيكض باألمة م

خبلؿ رؤيتو الشاممة كمكاقفو الكاعية كتخطيطو المحكـ، كقد ألبس الشيخ مشركعو ىذا قكة 
كأساليب اإلقناع لتذعف لو العقكؿ ، كتقبؿ عميو فتتبناه ، باإلضافة إلى ما تحتاجو األمة في 

قامة عبلقة »ىذا العصر قاـ بػ تجديد العقؿ كتصفية رؤيتو، كتجديد القمب كترفيؽ مشاعره، كا 
تكامؿ بينيما...كفي مكاجية الجمكد كالحرفية كالنصية كالظاىرية البدكية التي تغض مف ال

شأف ممكة العقؿ كتكرس التخمؼ المكركث...في مكاجية ىذا الجناح مف أجنحة التحدم 
 2«الحضارم

                                                           
 .2015مارس  8نشر يـك  ،لرحيؿ الشيخ الغزالي 11، في الذكرل يكسؼ القرضاكممكقع   - 1
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 المنطمقات الفكرية العامة لمحجاج عند الغزالي -2
مف خبللو أمراض األمة كعمؿ محاججا ينظر إلى أفؽ بعيد يحمؿ  محمد الغزاليكاف 

التديف التي أضرت بيا ك أقعدتيا عف السير نحك التفكير اإليجابي البناء، فقد كاف يشعر بما 
أصاب األمة مف عمؿ في عقيدتيا، كفي فقييا، كفي فكرىا كفي تكجياتيا حتى غدت عميمة 

 -اه في القرآف كما ير –في مظيرىا كما في جكىرىا. لذلؾ سخر قممو يكافح عف صفاء الديف 
فيذكد عف حياضو أصحاب الفكر المعكج، كالفقو األعرج، كيدفع عف األمة دعاة السكء كما 
يدفع عنيا دعاة مف نكع آخر؛ قصر فيميـ، كاشتغمكا بمعارؾ ىامشية حسبكىا مف صمب 
ىذا الديف كىـ بعيدكف عف حقائقو، فانحرفكا عف أصكلو كمقاصده يحسبكف أنيـ يحسنكف 

في الحقيقة يزيدكف الخرؽ، كيطمسكف الحقائؽ كينفركف عف اإلسبلـ.  ىكذا كانت صنعا كىـ 
معارؾ الغزالي  المحاجج نضاال عمى جبيات مختمفة ك متعددة، يدفع عف الديف غمك 

. وى بى المتطرؼ، كميكعة المنحؿ، كشي   المريض، كحقد العدك كما ينفثو مف سمـك

 معالـ المنيج الحجاجي -3
فاع عف الديف ضد ىجـك األعداء؛ عممانييف كغربييف، كما سعى المحاجج إلى الد

 ؛أدرؾ أف مف آفة الديف عمماء كدعاة ال حٌظ ليـ مف فيـ عميؽ، كال إدراؾ ليـ لكاقع الحياة
جيده العممي كالفكرم لكشؼ زيفيـ، فيـ أخطر  الشيخ ابتميت بيـ األمة شر االبتبلء، فسٌخر
اء لؤلمة كدينيا مف الغرب الكافر أك مف الذيف استمبيـ عمى األمة مف ىؤالء الذيف أعمنكا العد

إلى الكتابة األكاديمية  -كىي كثيرة -. إذ لـ يتجو في مؤلفاتو كمحاضراتو 1فكر الغرب
المنيجية، كال إلى التأليؼ في مباحث العمـ الشرعي المختمفة كىك لك اىتـ بذلؾ لكاف لو 

الكقاد، كالذكاء الناقد كالنفس الطكيؿ كالقدرة  الباع األطكؿ بما نممحو في مؤلفاتو مف العقؿ
عمى التحميؿ كالتركيب، لكنو اتجو إلى نيج تميز بو مف غيره في الكتابة كالتأليؼ، كلعمو نيج 
يحتاج إلى دراسات متأنية، قد ال تتفؽ مع أىداؼ ىذه الدراسة، كيتميز ىذا المنيج  بتكظيؼ 

                                                           
 د ت ، 8، منشكرات دار الكتب، الجزائر،طالسنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديثمحمد الغزالي،  ينظر، -1
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شرعية، لعبلج عمؿ التديف التي  ؛ شرعية كغيراألسمكب األدبي الرفيع، كالمعارؼ العممية
الدعكة  أصابت األمة في عقيدتيا كفقييا كعبادتيا كأخبلقيا، كقد استحكذ عمى خطابو خطابي 

إلى ا، كىك فعؿ كبلمي مباشر في إنجازيتو بالدرجة األكلى  فأصبح الدرس العقدم 
كالدعكة إلى ا عنده، ال تخرج  حيثما دارت الدعكة، أكالفقيي أك األخبلقي أك العممي يدكر

أك  ، فيك حينما يكتب عبلج عمة، أكتجديد سنة، أك حركة لمبناءعف ثبلث مجاالت ىي:
عف ىذه المجاالت الثبلثة، سكاء  أتحدث في  -في تصكرم-يخطب أك يحاضر ال يخرج 

مكضكع مف  العقيدة، أـ في الفقو، أـ في السياسة، أـ في التاريخ، أـ في األخبلؽ، أـ في أم
المكضكعات، فيك إما ييدؼ إلى بناء الفكر السميـ، أك العقيدة الصحيحة، أك الخمؽ الفاضؿ 
لى كؿ ما ينفع  األمة في نيكضيا مف كبكتيا، أك يحي ما اندثر كغفؿ  أك النظاـ األصيؿ، كا 
 عنو الناس مما كاف عميو السمؼ مف فيـ سميـ لمديف كالتزاـ مضبكط بأحكامو كرؤية صائبة
ما عبلج لما أصاب ىذه األمة مف عمؿ التديف، ذلؾ التديف المغشكش  لؤلفكار كاألشياء، كا 
، كضٌيؽ ما كاف كاسعا، كحجر ما كاف ميسرا، كلعمو  الذم حصر الديف في المظاىر كالرسـك
كاف شديدا حيف يكجو خطابو إلى أصحاب الفيـ السقيـ لقضايا الديف كالعقيدة، كقضايا الحكـ 

كنحف مف خبلؿ ىذا المنظكر يمكف أف نعالج باختصار مبلمح المنيج الذم اتخذه كالسياسة. 
في  ك أفكاره في مجاؿ العقيدة كالفقو، كالفكر، كالسياسة... دكف أف ننسى أف لو آراءه

 مجاالت أخرل...

 :التصكرالعقدم:  -3-1

إلى معالمو في الدرس العقدم كفؽ المنيج الكمي الذم أشرنا  -محاججا –تناكؿ الغزالي     
مدخؿ ىذه الدراسة، فيك لـ يتناكؿ مسائؿ العقيدة بما اعتاده الكتاب كالعمماء كالفبلسفة مف 
طرح مسائؿ العقيدة طرحا منطقيا يقـك عمى حشد الدالئؿ كالبراىيف المنطقية إلثبات تمؾ 

دة كقد رأيت أف أسكؽ األصكؿ العممية لعقي» المسائؿ، يقكؿ في كتابو عقيدة المسمـ: 
المسمـ في نسؽ يخالؼ ما ألؼ الناس قراءاتو مف ىذه األصكؿ في مظانيا مف ثقافتنا 
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فقد عرض العقيدة كفؽ رؤية جديدة إلى حد ما تجمع بيف مخاطبة العقؿ،  ،1«الدينية
ثارة المعاني القمبية التي تجعؿ مف العقيدة محركا  كمبلمسة العكاطؼ كتحريؾ المشاعر كا 

ؿ اإليماف مف خمجات القمب إلى دنيا الحركة كالعمؿ. كمف خبلؿ فاعبل كقكة دافعة تحكٌ 
 عقيدة المسمـ"، ك "ركائز اإليماف"دراسة ما كتب في سياؽ العقيدة كبخاصة في كتابيو، "

 يمكف أف نحدد معالـ ىذا المنيج بما يمي:

 :          طرح الجدؿ الكبلمي-3-1-1

" عمـ الكبلـقيدة المسمـ في العمـ المكسـك بػ"فالذم يقرأ شيئا عف ع»...يقكؿ في ىذا السياؽ:
 " ال يعكزه أف يسجؿ مبلحظات ىامة عف المسائؿ التي خاض فييا العمماء،عمـ التكحيدأك" 

كالنتائج التي تمخضت عنيا مناظراتيـ، كعف أثر ذلؾ كمو في  كالمجاالت التي دارت بينيـ،
 ذ في:محددا أىـ ىذه المآخ 2.«إيماف العامة كالخاصة جميعا

اىتماـ الجدؿ الكبلمي بالمسائؿ النظرية البحتة التي ال تبلمس القمب كال تحرؾ -أ
 .3العكاطؼ

قد كاف  لمصراعات السياسية بيف األحزاب المتطاحنة عمى السمطة أثرىا السيئ عمى  -ب
عمـ الكبلـ بحيث لـ يستطع أف يتخمص مف تجاذباتيا كتأثيراتيا؛ األمر الذم جعمو يبتعد عف 

دقة في األحكاـ كالمكضكعية في إيراد الحقائؽ، ىذا فضبل عما دار بيف الفرؽ القديمة مف ال
مف األحكاـ اإلسبلمية ال يزاؿ إلى اليـك يميب الخصكمة كيؤجج الفرقة بيف  جممةجدؿ حكؿ 

أبناء األمة الكاحدة، كفي ظؿ ىذه األجكاء يتعسر الكصكؿ إلى الحقائؽ  كما يتعسر إقناع 
 4ا.اآلخريف بي

                                                           
1

 .1، ص 8001، 4، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط عقيدة المسلمزالً، محمد الغ -

2
 .1، صنفسه رجعالم -

3
 1، ص عقيدة المسلم ، ٌنظر -

 4، ص عقيدة المسمـ  ينظر،  -4
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ككف دركس عمـ التكحيد بمضمكناتيا الجافة ال تربي المتعمـ عمى استشعار رقابة ا  -ج
ليست المشكمة أف  »:مالؾ بف نبي يقكؿ، كفي ىذا الشأف 1تعالى لو، كال تغمر قمبو باإليماف

نما الميـ أف نرد إلى ىذه العقيدة فاعميتيا كقكتيا اإليجابنعمٌ  ية ـ المسمـ عقيدة ىك يممكيا كا 
بقدر ماىي  ا، كفي كممة كاحدة ليست في أف نبرىف لممسمـ عمى كجكد كتأثيرىا اإلجتماعي

  .2«في أف نشعره بكجكده كنمؤلبو نفسو باعتباره مصدرا لمطاقة

 :إعادة صياغة الدرس العقدم شكبل كمضمكنا-3-1-2
متف ال معنى البتة لعرض عمـ ما في تكزيع مضطرب بيف :» فمف حيث الشكؿ يقكؿ 

كشرح كحاشية كتقرير، كفي لغة ركيكة المفظ، سقيمة األداء كلغة تصكر سقكط الببلغة 
.إنما الحقيقة ناصعة البياف، فكيؼ يعرض الباطؿ في 3«العربية عمى عيد الحكـ التركي

أثكاب زاىية، كألبسة قشيبة، كحمؿ تغرم كتميي، تمتمؾ قمكب الناس، كتستيكم عقكليـ 
باىتة جافة في لغة مممة )...( ال لكف فييا كالحبلكة، فالمغة تقكـ عمى كالعقيدة الحقة تعرض 

إذ ما مف شيء ينتسب إلى ىذا المجاؿ إال كيصطبغ بصبغة عممية فإف كاف لغة  التداكؿ،
ف  ف كانت عقيدة كانت ىذه الصبغة ىي االشتغاؿ، كا  كانت ىذه الصبغة ىي االستعماؿ، كا 

. أما مف حيث المضمكف فقد حاكؿ الغزالي 4عماؿكانت معرفة كانت ىذه الصبغة ىي اإل
طرح العقيدة خالية مف طرائؽ تفكير الفبلسفة كالمتكمميف كاصطبلحاتيـ مف ناحية، كتجنب 
قضايا الخبلؼ العقدم التي أثارتيا ىذه المدارس كالفرؽ المختمفة مف ناحية أخرل ، 

أف أتجنب أشكاؾ ىذا  –عقيدة المسمـ  كقد بذلت جيدم، حيف تصديت لتصكير»..يقكؿ:
ذا اضطررت إلى الخبلؼ، فإذا استطعت طيٌ  و في السياؽ المطرد طكيتو كتجاىمتو، كا 

                                                           
  7- 4ص ، المرجع  نفسو ينظر، -1
 54،ص 1986، 5ط كريا،دمشؽ، س ، تر عبد الصبكر شاىيف، دار الفكر،كجية العالـ اإلسبلمي مالؾ بف نبي، - 2
 7، ص   عقيدة المسمـ  -3
  2007،  3ط ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،تجديد المنيج في تقكيـ التراثطو عبد الرحمف،  ،ينظر -4

 110ص



 

53 
 

ه، كذكرت ما استباف لي أنو صكاب كقد أستجيؿ الطرؼ المقابؿ، رٍ خكضو عالجتو عمى كي 
 .1«كال أكٌفره ألف الجيؿ الفاضح كما ظير لي أساس كثير مف المشكبلت العممية المميتة

يجيب الغزالي في حجاجو الضمني عف سؤاؿ ميـ يتعمؽ بإعادة صياغة الدرس         
ف الدرس العقدم بشكمو كمضمكنو القديميف ألصؽ بالمجتمع أالعقدم شكبل كمضمكنا ذلؾ 

المسمـ مجمكعة مف الخصائص ال شؾ أنيا بعيدة األثر فيما لحؽ األمة مف اضمحبلؿ 
اء الخبلؼ القديـ بيف السمؼ كالخمؼ مف كاستحي:»كىكاف كتخمؼ فيقكؿ كاصفا الحاؿ

عصرنا ىذا ليس إال مضيا في تضميؿ المسمميف عف رسالتيـ الكبرل، كاستبقاء لعمؿ 
 .2«التخمؼ الخمقي كاالجتماعي بينيـ

 .الدرس  العقدم؛ غاية كىدؼ -3-1-3
كتبة ال يطرح الغزالي الدرس العقدم مف باب اإلسياـ الفكرم اليادؼ إلى إثراء الم       

اإلسبلمية ببحكث عممية جديدة في مجاؿ العقائد إنما درسو ييدؼ إلى                     
أف ىنالؾ مسالؾ »...محاربة الخمؿ في العقيدة عمى مستكل العامة، كفي ذلؾ يقكؿ : 

شائعة بيف الجماىير الغفيرة مف المسمميف ليا داللتيا الخطرة عمى فساد التفكير كضبلؿ 
طراب المقصد، كال يجب أف نكارب في الكشؼ عف ىذه العمة فإف أم خمؿ في االتجاه كاض

، 3«دعائـ التكحيد معناه الخبؿ الذم يدرؾ  مكاطف القيادة الفكرية في ىذا الديف الحنيؼ
لقد شكه المسممكف مف معالـ اإلسبلـ بقدر ما :» ؟  "كيؼ نفيـ اإلسبلـكيقكؿ في كتابو 

أما  .4«نا العقمي كالعاطفي بحاجة إلى تنقية مستمرةعصكا مف تعاليمو)...( إف غذاء
تصحيح العبلقة بيف العقيدة، كالكاقع فيذه مسألة في غاية األىمية، شغمت مساحة كبيرة مف 
جيد الشيخ الدعكم كاإلصبلحي ككانت مجاال لتجديد الخطاب الديني المتعمؽ بالقضايا 

                                                           
 7، ص  عقيدة المسمـ -1
 .22،  الجزائر، صداراليدل لمطباعة كالنشر عيف مميمة المحاكر الخمسة لمقرآف الكريـ، ، الغزاليمحمد  -2
 .66، صعقيدة المسمـ  -3
 12، ص1987، دار الكتب ، الجزائر،  كيؼ نفيـ االسبلـ الغزالي،محمد  -4
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المجاؿ كاٌتجيكا لبحث المسائؿ العقدية  العقدية في ىذا العصر إذ خالؼ الذيف كتبكا في ىذا
بحثا أكاديميا أك عمميا متخصصا يقكـ عمى التأصيؿ كالبرىنة كالمحاججة العقمية كاألثرية، 
أما ىك فأرادىا عقيدة تطرح بمغة سيمة سمسة، ينفتح ليا القمب، كيصغي ليا العقؿ، 

ركة فعالة كعمؿ نافع في كاقع كتستجيب ليا النفس لتثمر بعد ذلؾ إيمانا حقيقيا ييترجـ إلى ح
 الحياة.

 : 1تصحيح المفاىيـ  -3-1-4
إف المتتبع لمشأف اإلسبلمي، كما يتصؿ بو مف أفكار ك ممارسات يدرؾ أف ىناؾ        

معركة حامية الكطيس تدكر عمى الساحة اإلسبلمية يمكف أف نطمؽ عمييا معركة المفاىيـ 
شعاؿ  التمسؾ بالمفاىيـ الخاطئة كالدفاع عنيا ى ضررىا في جانبيف؛ أحدىما فيالتي تجمٌ  كا 

صارت تيحٌكـ بدؿ النصكص، بؿ صارت النصكص   -أم المفاىيـ –الحركب بسببيا، ألنيا 
تعرض عمى مقاييس ىذه المفاىيـ  المتقمبة المتنافرة األمر الذم جعؿ األمة تتفرؽ طكائؼ 

اىيـ الكافدة التي تسعى جاىدة كمذاىب كفرقا متناحرة، كأما الثاني فيظير مف خبلؿ المف
الستبلب األمة كالييمنة عمييا. كالغزالي مف خبلؿ درسو العقدم بكؿ أبعاده كافح مف أجؿ 

لقد »تصحيح ىذه المفاىيـ الخاطئة مف ناحية كدفع المفاىيـ الكافدة مف ناحية أخرل، يقكؿ:
لمرجاؿ  ى كال مكانة إالٌ تممكني كأنا أؤلؼ ىذا الكتاب شعكر بأنو ال قداسة إال لمكحي األعم

الذيف أحسنكا الفقو فيو كالعمؿ بو حيث أقاميـ القدر...  كيجب أف تغربؿ األفكار 
ـي كالمذاىب كاألعراؼ كالتقاليد التي سادت تاريخنا، فقً   دميا ال يعطييا حؽ البقاء، كاالحترا

ريؽ القكيـ في كبمغة مؤثرة كحجة بالغة يؤكد عمى التزاـ المنيج السميـ كالط.2«لمحؽ كحده
كتكغؿ في  إف أحزاب الكفر تفترم الكثيرعمى ا» :دفع المفاىيـ الكافدة كالتصدم ليا، يقكؿ

ضبلليا كلكنؾ لست حاكما عسكريا تعالج بعصاؾ نكاصي الخاطئيف، إنؾ معمـ تحارب 
                                                           

تجمع )مفعكؿ ( اس الصرفي:يتماشيا مع الق )مفيـك (( التي ىي جمع لػػمفيكماتكاف األكلى أف يستعمؿ الباحث لفظ ) -1
 صار بمثابة المصطلح. "معركة المفاىيـشائع ألنه األكثر تداوال ، و ألن "أبقى على االستعمال ال ، لكنو مفعكالت(عمى )

 10صدار الشركؽ، مصر، دت،  ، دستكر الكحدة الثقافية بيف المسمميف ،محمد الغزالي - 2
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كمعؾ كتاب دارس لعمؿ القمكب خبير بمياكييا عندما تفاجأ  الجيؿ، كمذكر تطارد الغفبلت،
اؼي كىًعيدً  ا لـ تألؼ:بم كبيذا يرسـ الشيخ لمدعاة نيجا  .1« [ 45ؽ/]﴾﴿فىذىكٍِّر ًباٍلقيٍرآًف مىف يىخى

رىاب الناس. قكيما في الدعكة قكامو حسف الفيـ لكتاب ا )  ( بعيدا عف العنؼ كا 

 خذ إال مف الكتاب كالسنة:ؤ العقيدة ال ت-3-1-5
اٌل يأخذ إال مف القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة الثابتة التـز الغزالي في كتاباتو عف العقيدة بأ 

ليت المسمميف استقكا عقائدىـ تصكرا كتصكيرا مف القرآف كحده، إذف » أخذا مباشرا، يقكؿ 
ألراحكا كاستراحكا، إف بعض ىكاة الجدؿ لـ يتكرعكا عف كثرة المغظ في قضايا العقيدة، 

سفة اليكناف كخياالتيـ النظرية فتحدثكا في فضٌمكا ك أضٌمكا، كيشبو ىؤالء قكـ غرتيـ فم
أصكؿ اإليماف فزادكا الطيف بمة كال عاصـ  مف ىذه المزالؽ كميا إال التزاـ المنيج القرآني 

إف غرس العقيدة في األفئدة لف يثمر كيزدىر إال » كيقكؿ أيضا:2«كالسير في معالمو
الكبلمية كتطكم الصفحات  بأسمكب اإلسبلـ نفسو كمف العجيب أف تقرأ في أميات الكتب

الطكاؿ فبل تكاد تعثر عمى آية أك حديث إال اقتباسات يسيرة تبدك كالزىرات المنفردة في 
األرض السبخة، ربما استراح عشاؽ البحث الفمسفي المجرد ليذه الكتب كال عمييـ لكف 

 ،3«ىذا ال يغنينا عف عرض العقيدة الخالصة حقائؽ تتصؿ عف قرب بمصادرىا األكلى
فإنؾ لف تجد صفحة تخمك مف اآليات  عقيدة المسمـكحيف ننعـ النظر في نصكص 

كاألحاديث التي تعبر بصدؽ عف تصكر صحيح لعرض العقيدة بأبعادىا اإليمانية، كبصيغيا 
الربانية بؿ إنو أحيانا يبيرؾ بإيراد اآلية أك الحديث كىك يصكر لؾ حقيقة عقدية متفاعمة مع 

نى يتناكلو أك شبية يدحضيا بأسمكب بارع يفعؿ فعمو في النفكس، الحياة أك يعبر عف مع

                                                           
 16ص ،1988 ،، دار الكتب، الجزائر ، جياد الدعكة بيف عجز الداخؿ ككيد الخارجمحمد الغزالي -1
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فإف لذلؾ  –أم مف اآليات كاألحاديث  -ال يستكثرف القارئ إيراد الشكاىد منيا» فيقكؿ: 
 1«حكمة مقصكدة تعرؼ بعد مطالعتيما في سياقيما

 الدرس العقدم الناجح يجمع بيف خطاب العقؿ كتحريؾ القمب:  -3-1-6
لدرس العقدم عمى مخاطبة العقؿ كالقمب في نيج ايحرص في تقديمو الشيخ ف كا        

فالعقيدة ال تثبت إال بالحجة العقمية كالبرىاف القاطع كال تثمر إاٌل بما يحرؾ القمب  ،كاحد
كقد كنت أرقب عف كثب ما تخمفو دركس التكحيد مف كتبو »كيمتعو، لذا يقرر قائبل: 

 ؛رية مثبلبدل السامعيف بينيا كبيف شركح المعادالت الجالمقررة، فما كنت أجد فرقا ل
كبلىما تركيض لمعقؿ مبتكت الصمة بالفؤاد، فكاف الطالب يذكر طائفة مف األدلة عمى 
الكجكد الدائـ" لكاجب الكجكد" كال يشعر في قرارة نفسو عظمة الخالؽ المتعاؿ، أك يختمج 

أ فيكذا تدرس  ،ك أليمو فجكره كتقكاهفي بدنو عرؽ مف الرغبة أك الرىبة نحك مف سٌكاه 
 .2«العقيدة؟

 تكظيؼ الحقائؽ في خدمة الدرس العقدم: -3-1-7
مسمؾ ، إذ كظؼ نتائج البحث العممي كدعا إلى تكظيفو في الىذا  اعتمد المحاجج       

العقؿ الكقاد كالبحث النزيو كالفكرة  يتصكر أف فيك خدمة اإلسبلـ كعقيدتو أحسف تكظيؼ
، كما أف 2عف الغرض، المستقيمة عمى النيج تقكد إلى اإليماف بعظمة الخالؽ المبرأة

الكشكفات العممية المبيرة، كما تكصؿ إليو اإلنساف مف أسرار عف ىذا الككف الذم يحكمو 
 3نظاـ ىك غاية في الدقة يدحض مقكلة أف العالـ كجد صدفة.
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 التركيز عمى الفيـ الصحيح لمسائؿ العقيدة:-3-1-8

الؾ قضايا أساس في منيج العقيدة الصحيحة أصابتيا سياـ الفيـك العميمة فأىالت ىن
بؿ أثمرت ىذه العقكـ  ،عمييا معاني مغمكطة، كشكشت حقائقيا حتى أصبحت أثرا بعد عيف

كأفرغت حقائؽ اإلسبلـ مف جكىرىا كمقاصدىا  ،الكميمة أشكاكا في الحياة ك تدينا مغشكشا
الجو في ىذا المضمار جممة مف المسائؿ الحرجة التي أصابيا كلعؿ أبرز ما ع ،السامية

تكحيد  -ليس كمثمو شيء ، -ما أكرده في كتابو تحت العناكيف التالية: ؛ مف ذلؾدخف كثير
معنى  -ىنا إرادتنا حرة،  -نحف مجبكركف في ىذا،   -حكؿ تكحيد العامة،  -العامة،  

اإليماف ك  -عمؿ سر أزمة في العالميف، سكء ال -العمؿ أساس اإليماف، -يضؿ مف يشاء، 
 -بيف النبكة ك العبقرية،  -مف مخمفات حرب الجدؿ،  -بيف التكبة كالمعصية،  -الخطيئة، 

 .جدؿ شفاعة إماـ األنبياء

 ترسيخ الفيـ الصحيح لبعض نصكص العقيدة الكاردة في السنة:-3-1-9

ة عمى الفيـ المتكازف لما كرد في صحيح مٌما يمفت االنتباه ىذه الكقفات الرصينة القائم      
ؼ كؿ ذلؾ يكفقييا مف خبلؿ نصكص الكتاب ك كميات الشريعة كمقاصدىا ثـ تكظ ،السنة

 -مثبل–في خدمة الدعكة، كالتأسيس لقكاعد البناء المتيف لثقافة المسمـ كشخصيتو مف ذلؾ 
كىك لك أخذ عمى  ىذا الحديث مثير الداللة،»: ؛ الذم قاؿ بشأنو1شرحو لحديث البطاقة

                                                           
ب األرناؤكط ك ىيثـ عبد الغفكر ، تحقيؽ شعيالجامع الصحيح سنف الترمذمالترمذم ) أبكعيسى محمد بف عيسى ( ،  - 1

اًف :   585،ص  4، ج 2009،  1، دار الرسالة ، سكريا ، ط يمى دَّثىنىا»كنص الحديث مف ًكتىاب اإٍلً ٍيدي ٍبفي  حى سيكى
نىا نىٍصرو  ٍبدي المَّوً  أىٍخبىرى دَّثىًني لىٍيًث ٍبًف سىٍعدو  عىفٍ  عى اًمري ٍبفي يىٍحيىى حى ٍبًد الرٍَّحمىفً  عىفٍ  عى بيًميِّ  أىًبي عى ٍبدى  قىاؿ سىًمٍعتي  اٍلمىعىاًفًرمِّ ثيَـّ اٍلحي عى

مىى ريءيكًس   يىقيكؿي  المًَّو ٍبفى عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  مِّصي رىجيبلن ًمٍف أيمًَّتي عى مَّـى :ًإفَّ المَّوى سىييخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ًة فى  ًئًؽ يىٍكـى اٍلًقيىامى بلى ًر ثيَـّ يىقيكؿي أىتيٍنًكري ًمٍف ىىذىا شىيٍ اٍلخى دِّ اٍلبىصى ًتٍسًعيفى ًسًجبلًّ كيؿ  ًسًجؿٍّ ًمٍثؿي مى مىٍيًو ًتٍسعىةن كى ئنا أىظىمىمىؾى كىتىبىًتي يىٍنشيري عى

اًفظيكفى فىيىقيكؿي الى يىا رىبِّ فىيىقيكؿي أىفىمىؾى عيٍذره فىيىقيكؿي الى يىا رىبِّ فىيىقيكؿي بىمىى إً  مىٍيؾى اٍليىٍكـى اٍلحى ـى عى سىنىةن فىًإنَّوي الى ظيٍم فَّ لىؾى ًعٍندىنىا حى
ٍزنىؾى فى  ًبطىاقىةه  فىتىٍخريجي  ٍر كى ٍبديهي كىرىسيكليوي فىيىقيكؿي اٍحضي مَّدنا عى يىقيكؿي يىا رىبِّ مىا ىىًذًه اٍلًبطىاقىةي ًفييىا أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى

تي ًفي كىفَّةو كىاٍلًبطىاقىةي ًفي كىفَّةو فى  عي السًِّجبلَّ ـي قىاؿى فىتيكضى ًت فىقىاؿى ًإنَّؾى الى تيٍظمى ثىقيمىٍت اٍلًبطىاقىةي فىبلى مىعى ىىًذًه السًِّجبلَّ تي كى طىاشىٍت السًِّجبلَّ
 «  يىٍثقيؿي مىعى اٍسـً المًَّو شىٍيءه 
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ًإفَّ المَّوى الى ييٍصًمحي  كيبطؿ قكلو تعالى: ظاىره يضع عف الناس شتى التكاليؼ اإلليية،
لىٍك كىرًهى اٍلمي  عىمىؿى اٍلميٍفًسًديفى  اًتًو كى ؽَّ ًبكىًممى ييًحؽُّ المَّوي اٍلحى [،  82-81يكنس/ ]  ٍجًرميكفى كى

ىذا الحديث إف استقاـ سنده إنما يصح في شخص مشرؾ قضى حياتو في  كعندم إفٌ 
الفساد، ثـ آمف قبؿ أف يحيف أجمو بقميؿ فمـ يستطع بعد إسبلمو أف يبقى مدة يصمح فيما 

طمة البا يكماتك ىكذا يمضي المحاجج في معالجة مثؿ ىذه الفيـك القاصرة كالمف 1.«مضى
كتيدـ أسس الديف ثـ يعمف أف سبب حمكؿ النكبات بالمسمميف مرده  التي تنقض أصؿ اإليماف

. ىكذا تبدك  المعالـ التي بني عمييا الغزالي الدرس العقدم، 2إلى عدـ إدراكيـ لحقيقة الديف
كانضبط بيا في تقديمو لو، مف اعتماد كمي لمنص القرآني كالحديث النبكم فيما كعرضا ك 

مف شأف العقؿ ك يجتمع البياف  يبل بمغة تثير العكاطؼ ك تحرؾ المشاعر، كتعمتأصي
كيككف ثمرة ذلؾ عمما  ،الساحر كالحجة الدامغة فتجعؿ العقؿ كالقمب في تفاعؿ كانسجاـ

 .كعمبل كخمقا في كاقع الحياة

  التصكر الفقيي -3-2
قيي المتخصص يبلحظ الباحث في تراث الغزالي أنو لـ يشغؿ نفسو بالتأليؼ الف

العتقاده أف المكتبة اإلسبلمية غنية بالكتب المخصصة في الفقو بكؿ ألكانو كمجاالتو، إنما 
الذم ينقص ىك ذلؾ الفقو الذم يخدـ الحياة العامة، كيتفاعؿ معيا، كيتحكؿ إلى سمكؾ 

ب االستدالؿ كمف حة الحياة، فالغزالي كاف فقييا متميزا مف حيث الفيـ ك كمنضبط في حر 
ث االختيار، كمف حيث التكظيؼ فالفقو عند الشيخ فتكل تدفع نازلة كرأم ينير الطريؽ حي

كمكقؼ يسد ثغرا، كحكـ يحي حقيقة أماتيا الجيؿ، ففقو الشيخ إذف فقو عممي ارتبط بالحياة 
كبكاقع الناس كبحركة الدعكة إلى ا، فكاف فقيا حيا يعالج قضايا األمة بكعي أصيؿ كركح 
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ف نحدد أىـ المعالـ التي ترسـ آراءه ك أخبلؿ قراءتنا لبعض ما كتب يمكف مجددة. كمف 
 اختياراتو الفقيية بما يمي:

 استيعاب الفقو المذىبي بمختمؼ مدارسو كمذاىبو:-3-2-1
إف القارئ يدرؾ بكؿ كضكح ىذه الحقيقة البارزة في اختياراتو الفقيية، فيك يقرأ 

ما يخالؼ كؿ المذاىب المشيكرة إذا تبيف لو أنو الرأم  كيكازف، كقد يختار مف اآلراء الفقيية
الذم يحقؽ مقاصد الشرع أك ما تؤيده األدلة الصحيحة أك ما يدفع عف اإلسبلـ مطعنا أك 

نظر إلى أدلتيـ نظرة أعندما أرل بيف الفقياء خبلفا في قضية ما، » يقكؿ: ،يثبت لو منقبة
كل، غير ضائؽ بكجية النظر األخرل محايدة ثـ أرجح ما يقع في نفسي أف دليمو أق

خذ بيا، كمع النظر في الدليؿ أىتـ اىتماما شديدا بأمريف؛ ما األيسر عمى أكمعترضا اآل
كعندما أستبيف  الناس، كما األقرب إلى مصمحة الدعكة اإلسبلمية في بمد ما أك عصر ما ؟

كيؼ تتعامؿ مع : أما حينما تقرأ نصكصو في كتاب ،1«األيسر الذم ال حرج فيو أفتي بو
؟ تدرؾ ىذا اإللماـ الكاسع كاإلدراؾ العميؽ كالفيـ الصائب لمتراث الفقيي القراف الكريـ

ىذا الفقو كاالستفادة  منو اختيارا كانتقاء، كتنقية  المذىبي، كتممس الرؤل الكجيية الستثمار
تى ندرؾ الخبلؼ. كح ىكةيؽ يمف الدخف  الذم أصابو ككذلؾ مف تقريب كجيات النظر كتض

...كىناؾ مدارس أخرل ككؿ مدرسة مف ىذه » ىذه الحقيقة في منيجو نتأمؿ قكلو: 
كال يجكز أف نجحد فضؿ صاحب الفضؿ، كلكننا نريد  المدارس ليا خير كعمييا مأخذ،

لمعصر الحديث كالصحكة اإلسبلمية لكي تككف ناشبة بأعماؽ اإلسبلـ كمنطمقة مف أعماقو 
كاعيا مكصكال بالقرآف، مدركا ألبعاده كمقاصده أكال، كأف تنظر  الصحيحة أف تقدـ لو جيبل

إلى ىذا الجيد البشرم عمى أنو جيد خطؤه كصكابو متقارباف كجائزاف )...( ال بد أف أعكد 
إلى ما عندم مف أصكؿ يقينية حسب مدارسنا التي عشنا بيا عقميا )...( فالمدارس 
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سبلمية يجب أف تككف أمامنا كنحف نسعى لصنع القرآنية الكبيرة مع المدارس الثقافية اإل
 . 1«ثقافة قرآنية جديدة

 التفريؽ بيف ما ىك شرع كما ىك أعراؼ كتقاليد:-3-2-2
آلـ الشيخى الغزالي أف يرل األمة تائية؛ تخبط خبط عشكاء، ال تفرؽ بيف ما ىك ديف 

حيحة طكيت عف ىنالؾ معارؼ إسبلمية ص» كشرع، كبيف ماىك عادات كتقاليد فصٌرح قائبل:
األمة فمـ تيقٌدـ إلييا أك عرفيا القميؿ ككاف ينبغي أف يعرفيا العامة.كىناؾ خرافات عممية 

كال أف تبقى طكيبل  كخمقية كعقدية فشت في كؿ البقاع كتكطنت كما كاف ينبغي أف تظير
، كىناؾ تقاليد إسبلمية عريقة لك سمع الجميكر بيا لفغر فمو دىشة إذا قدر ليا الكجكد،

نزؿ ا بيا مف سمطاف. فإذاحاكلت تغييرىا أفيي غريبة عميو بينما حمت مكانيا تقاليد ما 
كفي ىذا المسار كانت ،2«الجاىمية ع كأنؾ تغير مآثر الديف ال مآثرز سمعت صيحات الف

ليس ، ككالعقؿيعة تراثنا الفكرم في ميزاف الشرك ،كيؼ نفيـ اإلسبلـ:  مؤلفاتوكتاباتو في 
 . إنيا معركة تصفية الفقو اإلسبلمي،السنة بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديثك ،ـمف اإلسبل

كؿ ذلؾ  كتنقيتو مف الدخف الذم أصابو، كمف األعراؼ الفاسدة التي غطت عميو كحجبتو،
كمف أجؿ ذلؾ دقؽ النظر في المعارؼ الشائعة بيننا،  ليعكد لئلسبلـ صفاؤه كلمديف نقاؤه.

ة كاالجتماعية فإذا لـ يجد ألم قضية شاىديف مف الكتاب كالسنة كالتي تكٌكف شخصيتا الفردي
 ،إلى معارفنا ىذه الضبلالت فقدت قيمتيا، كقد بحث بعد ذلؾ عف الطريقة التي تسممت بيا

، كلعؿ 3إسرائيميات أك يكنانيات أك جاىميات عربية قديمة كاف ذلؾ مف خبلؿربما كجد أنو ف
، كغايتو أبرز القضايا التي بذؿ المحاجج فيي ا جيده، كفتح فييا معارؾ لـ تخمد إلى اليـك

إظيار الحؽ ك إزىاؽ الباطؿ كاالنتصار لديف األمة ككجكدىا ؛ قضية المرأة ك قضايا الحكـ 
نسانيتيا، رافضا التقاليد كاألعراؼ القبمية  كالسياسة، فقد برزالشيخ منتصرا لحقكؽ المرأة كا 
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ريعة في حيف أف الديف كالشريعة براء مف ذلؾ.  كالش كالجاىمية التي أعطيت صبغة الديف
 كفي مجاؿ الحكـ كالسياسة بٌيف أف غالبية ما يطرح مف فقو سياسي ال يمثؿ اإلسبلـ الحؽ،
كحكـ اإلسبلـ الحؽ ىك ذلؾ الحكـ الذم ينحاز لممستضعفيف، كلحقكؽ اإلنساف ككرامتو 

لحاكـ فيو خادما أمينا لؤلمة ال كلمحرية كأبعادىا ، كلئلبداع كلمحكـ الراشد الذم يككف ا
 .1متسمطا عمييا

 :  تكظيؼ الفقو لنشر الدعكة -3-2-3
بذلؾ االختيار  فإنو يتجوإف الغزالي حيف ينتصر لرأم فقيي اقتنع بو، كاطمأف إليو، 

لرؤيتو  يفمعو مؤيد يفمنساق نانفسأ كنحف إزاء ذلؾ نجدصكب مصمحة الدعكة إلى ا، 
 ابتكجيو لخدمة  قضايا الدعكة كعرض اإلسبلـ حتى ك إف كن يفمع طرحو مؤمن يفمنسجم

، الذم في ىذا السياؽ رأيو في الجياد اإلسبلمييقدـ كافقو عمى ذلؾ االختيار كخير مثاؿ نال 
  .2«إال قمعا لمفتنة ك تقميما ألظافر الطغاة كحماية لمحقكؽ المستباحة»  ال يككف عنده

نؾ حيف تنظر في  كتابو"ك   " تدرؾ ىذه الحقيقة المشرقة كالقاعدة الذىبية، عكةجياد الدا 
فالمحاجج حينما يحاجج في الفقو ال ينسى الدعكة إلى ا، فيحاجج عنيا أيضا،  كال يغفؿ 

ك أثناء دعكتي  »ج عنو أصالة.الحديث عف أسباب النجاح فييا، كلعميا ىي اليدؼ المحاجى 
عدة؛ مف اليميف ك اليسار  لئلسبلـ قمت ألصحابي :إف ديننا يحارب مف جبيات

كالكسط...كمف العجز كأنا أدافع عنو أف ألتـز برأم كاحد)...( يجب أف أنتقؿ بيف آراء كؿ 
األئمة، كأنتفع بشتى الفيكـ المأنكسة كالبعيدة)...( الميـ عندم ىك اإلسبلـ الجامع ال 

 .3«الرأم المذىبي

 

                                                           
 .الثالث ك الخامسسيأتي تفصيؿ ذلؾ في الفصميف  -1
 .10، ص بيف عجز الداخؿ ككيد الخارج جياد الدعكة -2
 . 153، صتراثنا الفكرم في ميزاف ا الشرع كالعقؿ - 3
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 :التصكر السياسي -3-3 

 ،مكلده كطفكلتو متزامنا مع االحتبلؿ اإلنجميزم لمصر قٌدر لمشيخ الغزالي أف يككف
فيك ال يزاؿ يحتفظ بذكريات ر كبير عمى حياة الكاتب، ثكقد كاف ليذا الكضع السياسي أ

 »:مؤلمة عف تمؾ الطفكلة التي عاشت حقبة االستعمار بكؿ مآسييا كاكتكت بناره، يقكؿ
شاركت في الثكرة العامة ضد  يرة"محافظة البح -كأذكر أف قريتي الصغيرة " نكبل العنب

اإلنجميز، كجاءت فرقة مف جيش االحتبلؿ كعسكرت أماـ أحد المساجد)...(، كقد عمؽ 
بذاكرتي ما حدث في ذلؾ اليكـ، ككانت أمي تحممني في ذراعييا، كنحف ننظر إلى الجيش 

حب ذاكرة قكية ، كتذىك ره ىذه األحداث كاىتمامو بيا دكف سكاىا ال يعني أنو صا1«الزاحؼ...
، كلكف جسامة األحداث فرضت نفسيا، ككعيو بقضايا التحرر كحٌؽ 2كما أكد ىك ذلؾ

الشعكب في العيش الكريـ جعمو يككف شديد االىتماـ بالشأف السياسي، فقد قاد مظاىرة 
طبلبية كىك طالب بمعيد اإلسكندرية ليطرد بعدىا مف مقاعد الدراسة كلكنو لـ يستسمـ بؿ 

نخراطو في العمؿ السياسي، كانتمائو إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، كعيرؼ باظؿ يكافح، 
الصداـ الذم حدث بيف الجماعة  إثر :5:4األمر الذم جعمو يتعرض لمسجف سنة 

، 1952ثكرة  بعدأيضا عقب األحداث التي عاشتيا مصر ، كما تعرض لبلعتقاؿ 3القصرك 
المتسمة بالنبؿ، كىذا نظرا إلى مكاقفو  ،4 المتصارعة كما رافقيا مف تجاذب بيف القكل

يقكؿ الشيخ ك  ،5عند حٌؿ جماعة اإلخكاف كالسيما ،كالشجاعة، كعدـ االنصياع لنزكات الحكاـ
 بارزان، شخصان  ككفاحي جيادم بطبيعة كنت» :مسجبل بعض ىذه المكاقؼ عف نفسو
 في كنت ثـ ،شديدان  اشتباكان  ككاف الستينيات، في كطني مؤتمر في الدكلة مع فاشتبكت

                                                           
 .11، صقصة حياة - 1

 .11، ص المرجع نفسوينظر،  - 2
 69، صالشيخ محمد الغزاليينظر، عبد الرحيـ أبا ذرم،  - 3
 .ك ما بعدىا 81ص، قصة حياةينظر،  - 4
 82ص ، المرجع نفسو ينظر، - 5
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 ككنت أتحدث، ككنت القاىرة، منيا تتنفس التي الرئة األزىر كالجامع األزىر، الجامع
  .1«ةالحاكم الجية إلى بغيضان 

ف المتصفح ألعمالو يجد السياسة حاضرة بقكة في فكر الشيخ، كربما قدميا عمى  كا 
باب كاف ييتـ بيذه كقد أكجع فؤادم أف بعض الش»قضايا فقيية ك أعطاىا األكلكية، يقكؿ: 

المسألة: ىؿ لمس المرأة ينقض الكضكء أـ ال؟.ككاف اىتمامو أحٌد كأشد مف إجراء 
. كيمكف إجماؿ قضايا السياسة التي شغمت باؿ الشيخ كأعطاىا »2انتخابات حرة أك مزكرة

 – االستبداد قضية-الكثير مف كقتو كجيده، كلـ يكؿ مف بحثيا ك التحدث فييا في اآلتي: 
 قضية فمسطيف.... -كحدة األمة قضية

 :االستبداد أٌس كؿ ببلء-3-3-1

 "،سنتناكؿ في الفصؿ األخير مف ىذا البحث كتاب "اإلسبلـ كاألستبداد السياسي
عمى  نبتغي التعرؼلنرصد مف خبللو نظرة الشيخ لبلستبداد، ك في ىذا المبحث مف الدراسة 

رل، كأكؿ ما يستكقفنا ىك مكقؼ الشيخ نظرة المؤلؼ لقضية االستبداد مف خبلؿ مؤلفات أخ
ناعتا إياه بأبشع النعكت، كمحمبل إياه مسؤكلية ما  الرافض لبلستبداد كالمعارض لو، يقكؿ

الحكـ االستبدادم تيديـ لمديف كتخريب لمدنيا، فيك »: يمحؽ األمة مف خراب كدمار، يقكؿ
تنؽ األركاح كاألجساـ في ببلء يصيب اإليماف كالعمراف جميعا. كىػك دخاف مشئكـ الظؿ تخ

، 3«نطاقو حيث امتد. فبل سكؽ الفضائؿ كاآلداب تنشط، كال سكؽ الزراعة كالصناعة تركج
إف ا » كىذا ما يتنافى ك الشرائع السماكية التي تريد لئلنساف أف يحيا حياة كريمة، يقكؿ:

ألمكاؿ، يحب لعباده أف يعيشكا آمنيف مكفكلي الحرية، مصكني الدماء كاألعراض كا
حقكقيـ في ضمانات مكثقة، ال يجرؤ أحد عمى العدكاف عمييا، تستكم في ىذا جميع 

اتَّؽ دعكة المظمكـ؛ فإنو ":حاكما قاؿ لو( )معاذ بف جبؿ  ()األمـ. عندما أرسؿ النبي 

                                                           
 السبلـ، دار اإلسبلمي، لمفكر العالمي المعيد ، كالمسيرة، السيرة :الغزالي الشيخ حكارات ،كآخركف عطية الديف ماؿج - 1

 31 ػ 30ص: ،2012 ،1ط القاىرة،
  13، صالسنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث - 2
 40ص: ،0052 ،4ط القاىرة، ، مصر نيضة، اإلسبلـ كالطاقات المعطمةمحمد الغزالي،  - 3
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كلكف لؤلسؼ أف أمتنا اإلسبلمية عبر تاريخيا الطكيؿ ابتميت ، 1«ليس بينو كبيف ا حجاب
االستبداد الشيء الكثير حتى لـ يعد ىناؾ مجاؿ  بديف، كعانت مف كيبلتبحكاـ مست

لمتحمؿ، أك لقبكؿ اآلراء ك الفتاكل التي تسٌكغ لمحكـ الفردم كالكراثي المتسمط عمى رقاب 
الناس، كترىف مصيرىـ بيد مف ال يقيـ كزنا لمشكرل كمراعاة الحقكؽ كالحريات، كمف ثـ، إف 

يجب أف تنحسر عنو ظبلؿ الحٌجاج، كعبيد ا بف زياد، كبعض الفقو السياسي في أمتنا »
كيتيـ الغزالي الذيف يسكقكف مثؿ ىذه  2«ممكؾ بني العباس، كبعض سبلطيف آؿ عثماف

الفتاكل التي تكرس االستبداد بأنيـ كانكا سببا في إذالؿ الناس ، كدفع األحرار إلى البحث 
الذم شكىو ىؤالء  امة بعيدا عف اإلسبلـ،عف القكانيف التي تحفظ الحرية كتصكف  الكر 

كلكي يدعـ الغزالي مكقفو ،  3 كلكثو الحكاـ بممارساتيـ الظالمة ف بفتاكييـ الباطمة،ك األفاك
حجج نقمية كثيرة تتميز بانتمائيا إلى الحجاج بالحجاجي  وخطابيسند  مف االستبداد فإنو
قع كالتاريخ مقاـ الحجاج بالسمطة، كلعؿ ممف تقكـ معرفتيـ الكاسعة بالكا ،بأقكاؿ أىؿ الخبرة 

"بيذا أبرز  تمؾ األمثمة  ما كرد في سياؽ الحديث عف إقامة العدؿ مف نص خطبي بعنكاف 
كاألمـ التي يضيع فييا العدؿ البد أف »:يقكؿ الغزالي كانت الكرامة ...كبيذا كانت الميانة،

رة بعدليا عمى الدكلة المسممة إف ا ينصر الدكلة الكاف: "ابف تيميةتياف، ككما قاؿ 
مىا كىافى ﴿"! ككما قاؿ ا تعالى:بجكرىا بُّؾى ًلييٍيًمؾى اٍلقيرىل ًبظيٍمـو كىأىٍىمييىا  كى رى

أمة ال يأخذ الضعيؼ فييا  قيدِّستإنو ال " :() ، ككما قاؿ النبي [558/ىكد]﴾ميٍصًمحيكفى 
بقكؿ ابف تيمية كىك في المخياؿ .كالمبلحظ في ىذا المقطع أف االحتجاج  4«حقو غير متعتع

                                                           

 . 282ص   ، 1ج،  دار االعتصاـ، القاىرة ، خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤكف الديف ك الحياة، محمد الغزالي - 1

.يقصد الشيخ بالحٌجاج الحٌجاج بف 112ص: ،2006 ،6ط القاىرة، مصر، نيضة  ،داعية ىمـك الغزالي، محمد - 2
ركا بالقسكة عمى الرعية ك بسفؾ الدماء بحؽ ك بغير حؽ، ككذلؾ عبيد يكسؼ الثقفي كىك أحد أمراء بني أمية الذيف اشتي

 ا بف زياد. 
 32ص ،2006 ،3ط القاىرة، الشركؽ، دار ؟،فيو نفكر كيؼ أرضو، خارج اإلسبلـ مستقبؿ ،الغزالي محمدٌنظر،  - 3
دَّثىنىا -  اآلتي:ونص الحديث ك.465-455، ص1 ج، خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤكف الديف ك الحياة - 4  حى

دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عيبىٍيدىةى، أىظين   : حى ًد ٍبًف عيٍثمىافى أىبيك شىٍيبىةى قىاؿى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ـي ٍبفي عى دَّثىنىا أىًبي، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف أىًبي ًإٍبرىاًىي : حى وي قىاؿى
ا : جى ، قىاؿى ٍدًرمِّ ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي اًلحو رِّجي  ()ءى أىٍعرىاًبيٌّ ًإلىى النًَّبيِّ صى تَّى قىاؿى لىوي: أيحى مىٍيًو، حى مىٍيًو، فىاٍشتىدَّ عى اهي دىٍيننا كىافى عى يىتىقىاضى

: ًإنِّي أىٍطميبي حى  ٍف تيكىمِّـي؟ قىاؿى ؾى تىٍدًرم مى ٍيحى قىاليكا: كى ابيوي، كى ٍيتىًني، فىاٍنتىيىرىهي أىٍصحى مىٍيؾى ًإالَّ قىضى ىىبلَّ مىعى : »()قىاؿى النًَّبي  قِّي، فى عى
؟ اًحًب اٍلحىؽِّ كيٍنتيـٍ ٍكلىةى ًبٍنًت قىٍيسو فىقىاؿى لىيىا: « صى تَّى يىٍأًتيىنىا تىٍمرينىا فىنىٍقًضيىؾً »ثيَـّ أىٍرسىؿى ًإلىى خى ، « ًإٍف كىافى ًعٍندىًؾ تىٍمره فىأىٍقًرًضينىا حى
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صاحب خبرة كدراية سبؽ االستشياد  ـ مف أعبلـ الفقو،الديني لعمـك المسمميف المتدينيف عمى 
كمف مظاىر االستبداد  باآلية القرآنية كالحديث النبكم المذيف أكردا ىنا لتأكيد الحجة كتثمينيا.

لزائفة التي كانت شؤما عمى األمة ىذه ااألنظمة العسكرية المتخفية بمظاىر الديمقراطية ا
، كما كانت سببا  1كسببا في تأخرىا الحضارم كاالنحراؼ عف العقائد كالتفمت مف األخبلؽ

،ألف الحكاـ المستبديف 1967في اليزائـ كاالنتكاسات المتتالية، كليس أدؿ عمى ذلؾ ىزيمة 
يقي لدخكؿ المعركة، فكانت لـ يأخذكا باألسباب الحقيقية لمنصر، كلـ يككنكا عمى استعداد حق

يا عمى األرض ألف الذيف يركبكنيا نامكا بعد حفؿ ساىر النتيجة أف تضرب طائراتنا كمُّ »
 !راقص ًسكِّيرو 

 2«ريبَّ أصباح محزناتو *** يتركيا المػىٍرقىصي المَّعيكبي 
صبرا كشاتيبل كفي معرض حديثو عف مجزرة بيركت أك ما بات يعرؼ بمذابح 

 يكتفي الشيخ بتكصيؼ األحداث المؤلمة كالجرائـ المنكرة التي أرتكبت في ( ال1982)سبتمبر
نما ذىب ليبحث في األسباب التي أدت إلى كقكعيا، كتكصؿ إلى أف  حؽ الفمسطينييف، كا 
الحكـ الفردم المسككف بعبادة الذات أدل إلى تمزيؽ أكصاؿ األمة إلى كيانات مصطنعة، 

. كمف ثـ فإف التركيز عمى كحدة األمة 3كاحدة تمك األخرلسيؿ عمى األعداء االنفراد بيا ال
 كاف مف أبرز المعالـ في فكر الغزالي.  

 ضركرة لمكاجية التحديات كحدة األمة-3-3-2

مف المكضكعات التي حرص الشيخ عمى بحثيا كمناقشتيا مكضكع كحدة األمة، ألنو 
عي األخكة قائمة بيف أبنائيا كمما كانت عرل الكحدة متصمة بيف أقطارىا، ككمما كانت دكا

                                                                                                                                                                                     

، ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى  ـٍ :  فىقىالىٍت: نىعى ، فىقىاؿى ، أىٍكفىى المَّوي لىؾى : أىٍكفىٍيتى ٍتوي، فىقىضىى اأٍلىٍعرىاًبيَّ كىأىٍطعىمىوي، فىقىاؿى : فىأىٍقرىضى أيكلىًئؾى »المًَّو، قىاؿى
ٍيرى ميتىٍعتىعو ًخيىاري النَّاًس،  قَّوي غى ًعيؼي ًفييىا حى ذي الضَّ ابف ماجو)  كتبة الشاممةمكقع الم. المرجع »ًإنَّوي الى قيدِّسىٍت أيمَّةه الى يىٍأخي

، 810، ص 2، تح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، جمحمد بف يزيد القزكيني(، سنف ابف ماجوأبكعبدا 
 .2426رقـ الحديث

 .183ص  ، شركة الشياب، الجزائر،عمؿ كأدكيةينظر محمد الغزالي،  - 1
 .417، ص1، مجمد الحياةخطب الشيخ محمد الغزالي في شؤكف الديف ك  - 2
 189،  ص عمؿ كأدكية - 3
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كانت أسباب القكة أظير، كحظكظ التقدـ أكفر، كعكامؿ التقدـ أقكل، كلعٌؿ الخبلؼ السني 
، مف أشد أنكاع الخبلؼ كطأة إذ ال زالت األمة تكتكم بناره، كتتجرع آالمو، كيرل 1الشيعي

ال عبلقة لو الشيخ أف سبب الخبلؼ في أصمو مرتبط بالسياسة  كالصراع عمى السمطة ك 
، كقد 2بالعقيدة، كلكنو تطكر كأخذ منحنيات خطيرة كازداد اشتعاال بفعؿ المصالح الدنيكية

أسيـ في إذكاء ىذه الفتنة أقكاـ ال يقٌدركف مصمحة األمة، كال يبالكف باألخطار التي تتيددىا 
قديره كتعصؼ بكيانيا مف جراء صب الزيت عمى النار، كرغـ أف الغزالي سنٌي، كمعركؼ بت

...إال أنو يتصدل  كتبجيمو لمصحابة الكراـ، كبإعجابو بعمماء األمة كابف تيمية كابف حـز
لبعض أبناء الطائفة السنية الذيف عمدكا إلى كيؿ التيـ إلى خصكميـ مف الشيعة، ككاف مف 
شأف ىذه التيـ أنيا عمقت اليكة بيف الفريقيف، فيقكؿ معمنا رفضو لمثؿ األساليب في ىذه 

إنني آسؼ ألف بعض مف »رة التي رأيت أال أجتزئ منيا شيئا ألىمية ما جاء فييا: الفق
يرسمكف الكبلـ عمى عكاىنو، ال، بؿ بعض مف يسكقكف التيـ جزافا غير مباليف بعكاقبيا، 

كا إلى اإلسبلـ كأمتو شر ؤ دخمكا في ميداف الفكر اإلسبلمي بيذه األخبلؽ المعمكلة فأسا
مـ: إف لمشيعة قرآنا آخر يزيد كينقص ىؤالء يقكؿ في مجمس عً سمعت كاحدا مف ؛ إساءة

إف العالـ اإلسبلمي الذم امتدت رقعتو في  فقمت لو: أيف ىذا القرآف؟ عف قرآننا المعركؼ.
إلى يكمنا ىذا بعد أف سمخ مف عمر الزمف أربعة عشر ()ثبلث قارات، ظؿ مف بعثة محمد

 بداية كالنياية معدكد السكر كاآليات كاأللفاظ،قرنا ال يعرؼ إال مصحفان كاحدان مضبكط ال
مع اإلنس كالجف عمى نسخة منو خبلؿ ىذا الدىر فأيف ىذا القرآف اآلخر؟ كلماذا لـ يطٌ 

 مقى بيف األغرار،فتعؿ ىذه اإلشاعات، كتي الطكيؿ؟ لماذا يساؽ ىذا االفتراء؟ كلحساب مف تي 
مصحؼ كاحد، يطبع في القاىرة إف ال ليسكء ظنيـ بإخكانيـ كقد يسكء ظنيـ بكتابيـ؟

فيقدسو الشيعة في النجؼ أك في طيراف، كيتداكلكف نسخو بيف أيدييـ كفي بيكتيـ دكف 
                                                           

 ركزنا عمى ىذا الخبلؼ ألنو يتصدر أحداث المشيد السياسي اإلسبلمي ، فقد بمغ ىذا الخبلؼ ذركتو ، كالمتابع لما - 1
لـ تبثو القنكات الفضائية ، كالمكاقع اإللكتركنية  يقؼ عمى فداحة الكضع في العا يجرم عمى الساحة السياسية ك ما

 اإلسبلمي كيدرؾ خطكرة المؤامرة.
 210، شركة الشياب ، الجزائر، صمف معالـ الحؽ في كفاحنا اإلسبلمي الحديثينظر، محمد الغزالي ،  - 2
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 ـ الكذبي فمً  ()غو كمبمٌ  -جؿ شأنو-ًزلوبتة إال تكقير الكتاب كمينٍ  يءبباليـ ش أف يخطر
، كأف مف رٌكج أف الشيعة أتباع عميٌ  كمف ىؤالء األفاكيف عمى الناس، كعمى الكحي؟

السنييف أتباع محمد، كأف الشيعة يركف عمٌيا أحؽ بالرسالة، أك أنيا أخطأتو إلى 
 1« .كىذا لغك قبيح كتزكير شائف!!غيره

كالغزالي ال يكتفي بإدانة المتسببيف في إشعاؿ الفتنة الطائفية بيف المسمميف، بؿ يقترح 
تي زرعت العداكة  كالبغضاء بيف لذلؾ الحمكؿ التي تجنب األمة مآسي ىذه الفتنة المستعرة ال

إف لـ  -، كىي مقترحات عممية مف شأنيا أف تخفؼ مف حدة الخبلؼ2أبناء األمة الكاحدة
كترأب الصدع بيف اإلخكة األعداء، كتحقؽ المصالحة كالكحدة المنشكدة التي  -تقض عميو

 بدكنيا لف تقـك لممسمميف قائمة. 

 ء.فمسطيف قضية إسبلمية قبؿ كؿ شي -3-3-3 

ينطمؽ الغزالي في معالجتو لمقضية الفمسطينية مف منطمؽ ديني كيرل أف حقيقة 
، كمف ثـ 3الصراع عمى أرض فمسطيف ديني بامتياز، كال يمكف أف تعكد فمسطيف إال باإلسبلـ

يتيـ بالغباكة أكلئؾ الذيف يعتقدكف أف الصراع ليس دينيا، كيصفيـ بالجيؿ، كعدـ  فيك
 ، منبيا ىؤالء الغافميف"أسباب النصر كأسباب اليزيمة "لو بعنكاف المعرفة، يقكؿ في خطبة

" في مذكراتو بتكاضع يقكؿ: ال تظنكا أني أنا الذم أقمت الكطف القكمي  4كتب "كايزمف:» 
الييكدم، إف "لكيد جكرج" ك"لكرد بمفكر" كغيرىما مف ساسة انكمترا كانكا ييصدركف عف 

مييكد في فمسطيف، كانكا يحترمكف مقررات العيد ركح دينية عندما أقركا بكطف قكمي ل

                                                           
، ص  2007،  7ط ، نيضة مصر، القاىرة ،دفاع عف العقيدة ك الشريعة ضد مطاعف المستشرقيفمحمد الغزالي ،  - 1

219-220 . 
 .كما بعدىا 109، ص حدة الثقافيةدستكر الك ٌنظر  - 2

 .283، ص1، مجمد خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤكف الديف ك الحياةينظر،  - 3
 2000 إلى 1993عزرا كايزماف عسكرم كسياسي إسرائيمي، تكلى رئاسة الحككمة مف  - 4
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كالقارئ لمؤلفات الغزالي يجده يحشد الشكاىد مف العيد القديـ، . 1«القديـ التي يرجعكف إلييا
كمف أفكاه ساسة إسرائيؿ التي يعمنكف فييا دكف مكاربة أف حمميـ ىك إقامة إسرائيؿ المكعكدة 

ؼ الشيخ لسمكؾ بعض العرب كحماقتيـ عندما مف النيؿ إلى الفرات، كفي مقابؿ ذلؾ يتأس
كنحب أف نختـ ىذا ، يحاكلكف أف يعطكا ىذا الصراع صبغة أخرل غير الصبغة الدينية

ذا رفض  »الحديث بمقكلة لمغزالي يصيح فييا عاليا بحقيقة الصراع في فمسطيف: كا 
ذا خجمكا مف االنتساب إلى الديف ذا بعدت المسممكف اعتبار قضية فمسطيف إسبلمية، كا  ، كا 

ذا استمر الشيطاف في إنامتيـ كالضحؾ منيـ؛ فإف ىذه  الشقة بينيـ كبيف اإلسبلـ، كا 
 .2«الحرب لف تنتيي، بؿ ربما قامت إلسرائيؿ إمبراطكرية مف الفرات إلى النيؿ كما يؤممكف

لعمنا نككف بعد ىذه السياحة في حياة الغزالي، كفي بعض مؤلفاتو قد تبينا مبلمح 
فكرم الذم أكقؼ حياتو عميو مف أجؿ أف يتحقؽ عمى أرض الكاقع كيتجسد في مشركعو ال

حياة الناس، كأف يقتنع عدد كبير مف المسمميف بجدكاه، كما نأمؿ أف نككف قد أحطنا ببعض 
المنطمقات الفكرية العامة لمحجاج عنده، كنرجك أف يككف ىذا الفصؿ مف خبلؿ ما تضمنو 

مميدا لمفصكؿ اآلتية التي ستتناكؿ الحجاج بشيء مف مف إشارات ذات دالالت حجاجية 
 التفصيؿ في أعماؿ محددة.    

 

 

                                                           
 .414،ص  1، مجمدخطب الشيخ محمد الغزالي في شؤكف الديف ك الحياة - 1
 891ص  ، 1مجمد  ، محمد الغزالي في شؤكف الديف ك الحياة خطب الشيخ - 2



 

 

 

 

لثفصؿ ثا  
الحجاج في كتابالعكامؿ    

 "السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث"
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 تكطئة :

بكصفو كتابا "السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث" كقع اختيارنا عمى كتاب 
عف  فيكميـركة مف المعارؾ الفكرية التي خاضيا الغزالي لمرد عمى الذيف قصرت يمخص مع

، كقد ألفو الشيخ بطمب مف معيد الفكر -حسب رأيو–إدراؾ جكىر الديف ك مقاصد الشريعة 
ك قد  »اإلسبلمي بالكاليات المتحدة األمريكية حيث أشار إلى ذلؾ في مقدمة الكتاب: 

تابا أنصؼ بو السنة النبكية، كأذكد عنيا جراءة القاصريف كمفتني أسرة المعيد أف أضع ك
ة، كالحؽ أني رحبت بيذا التكميؼ بؿ لعمو كافؽ رغبة في نفسي، كمف مكذكم العقكؿ الكمي

كثيرا مف اليجكـ كاالتيامات لمشيخ  »أثار صدكر الكتاب: كقد، 1«ثـ سارعت إلى التنفيذ.
كيعبر  ،2«مسنة ك تكذيب األحاديث الصحيحةبالعداء ل -رحمو ا-بؿ كصؿ األمر التيامو

لكف الشتـ الذم أكجعني اتياـ البعض لي: بأني اخاصـ »قكؿ: ي ارة،مر ب ذلؾالغزالي عف 
لي مما سكاىما، كأف إخبلصي لئلسبلـ إالسنة النبكية!!.كأنا أعمـ أف ا كرسكلو أحب 

كما يدعـ مقكلة  ،3«و كاألدب..يتجدد كال يتبدد، كأنو أكلى بأكلئؾ المتحدثيف أف يمزمكا الفق
الغزالي ىذه ما يذكره محمد عمارة حيف ينفي عف الشيخ ىذه التيمة الباطمة التي كجييا إليو 

إنو داعية إلى حب السنة حبا كاعيا عمى النحك الذم يجعميا كما أرادىا »مف خالفيـ الرأم: 
كتابو القديـ )فقو السيرة( أك في  الكريـ )...(، كىك سكاء في ا سبحانو ك تعالى بيانا لمقرآف

النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث( كفي غيرىما مف الكتب التي  )السنة كتابو الحديث
 .4«إنما يركـ تحقيؽ التكامؿ بيف فقو الفقيو ك ركاية المحدث –عرض فييا لمسنة كالسيرة 

                                                           
 6د ت،  ص ،8ط ، منشكرات دار الكتب، الجزائر،السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديثمحمد الغزالي،  -1
 2009،  1، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي ، لبناف ،ط محمد الغزالي داعية النيضة اإلسبلميةمحمكد عبده ، -2

     107،ص
 7ص  ، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -3
، 1دار السبلـ لمطباعة ك النشر، القاىرة، ط ، المكقع الفكرم ك المعارؾ الفكرية الشيخ محمد الغزالي،محمد عمارة،  -4

 118ص  2009



 

71 
 

ة السنة مما قد فغايتي تنقي» قائبل: كيكضح الغزالي الغاية مف تأليفو ىذا الكتاب
يشكبيا، كغايتي كذلؾ حماية الثقافة اإلسبلمية مف ناس قيؿ فييـ: إنيـ يطمبكف العمـ يكـ 

كف أساتذة لو يكـ االثنيف. أما يكـ الثبلثاء فيطاكلكف مالسبت، كيدرسكنو يكـ األحد، كيعم
كتاب مف كال يخفي الكاتب ما في ىذا ال 1«األئمة الكبار كيقكلكف: نحف رجاؿ كىـ رجاؿ!!.

شدة كقسكة عمى الذيف يحاججيـ ك يكجو إلييـ خطابو ، ك الشدة مطمكبة بؿ ضركرية في 
 بعض المكاقؼ عمى رأم الشاعر أبي تماـ: ]كامؿ[

ا    فميٍقسي أحيىاننا كحينان يىٍرحـي  كا كمٍف يؾي حازمن ك قىسىا ليىزدًجري
2 

ىذا الكتاب جرعة قد  كفي »كسيرا عمى ىذا المنكاؿ يكرد الغزالي في مقدمة كتابو:
تككف مرة لمفتياف الذيف يتناكلكف كتب األحاديث النبكية ثـ يحسبكف أنيـ أحاطكا باإلسبلـ 

 3«عمما بعد قراءة عابرة أكعميقة.

بالكقكؼ عند   -مف كجية نظر حجاجية -كقد اكتفينا في دراستنا ىذه المدكنة 
كألنيا  ،ا العكامؿ األكثر ظيكراألنيالنفي كالحصر كالشرط، اآلتية:  العكامؿ الحجاجية

، فضبل عف 4تضطمع بميمة تقييد لما يمكف أف يدٌؿ عميو القكؿ المنجز مف احتماالت داللية

                                                           
 7، ص السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -1
، دار الكتاب العربي، شرح ديكاف أبي تماـ، (أبك زكريا يحيى بف عمي بف محمد الشيباني) :التبريزمالخطيب  -2
 99ص ،2، ج1994 ، بيركت،2ط
  15ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -3
 -بما أف-ألف-إذف-السيما -حتى -لكف –يمثؿ لمركابط الحجاجية في المغة العربية ببعض حركؼ المعاني مثؿ: بؿ  -4

أسمكب القصر...إلخ.يذكر أبك كر العزاكم أف مفيـك العامؿ  -كثيرا -قميبل -كاد -تقريا -إذ...، كما يمثؿ لمعكامؿ بػ:ربما
 مف خبلؿ مقاؿ لو بعنكاف: 1982الحجاجي قد دخؿ في نظرية دم كرك سنة 

L' argumentation et l'acte d' argumenter ،، الحجاج مفيكمو ضمف ، غةالحجاج في الم ينظر أبك بكرالعزاكم
كينظر في القيمة الداللية لمكابط المعنكية في ضكء متغيرات الداللة السياقية  .64ص،1،ج كمجاالتو

:J.Moschler.A.Reboule,Dictionnaire Encyclopedique de Pragmatique , p185 
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ككف ىذه األدكات بنيات لغكية يمجأ إلييا المتكمـ لتحقيؽ خطتو اإلستراتيجية، كيجعؿ كبلمو 
 ذا تأثير في المتمقي.

 عامؿ النفي أكال:

 حجاجيا إذ بكساطتو تتحقؽ الكظيفة الحجاجية لمغة، ممثمة في إنكار ييعٌد النفي عامبل    
قضية، ك دحض رأم، أك رد فكرة، أكتكذيب اٌدعاء أكىدـ تصكر... بقصد إثبات نقيض 
ثبات، تخطئة  قامة ما يخالفو، كىؿ الحجاج في نياية األمر إاٌل ىدـ كبناء، إنكار كا  ذلؾ، كا 

المعنى األخير نسكؽ التعريؼ الذم ذكره ابف كتصكيب، تكذيب كتصديؽ...؟ كفي ىذا 
فينبغي أف يككف  اعمـ أف النفي إنما يككف عمى حسب اإليجاب ألنو إكذاب لو،»يعيش لمنفي:

كيعرفو ميدم  1«عمى كفؽ لفظو ال فرؽ بينيما، إال أف أحدىما نفي كاآلخر إيجاب
نكار، يستخدـ لدفع ما يتٌردد في»  المخزكمي بقكلو: ، 2«ذىف المخاطب  أسمكب نقض كا 

 كتأسيسا عمى ىذا التعريؼ يمكف القكؿ إف النفي يؤدم كظيفة مف صميـ العممية الحجاجية،
غير  \الشكاىد التي تبرز الفرؽ بيف الداللة الصدقية كالمعنى التداكلي ) أظير» كما يعٌد: 
ج إلى ما يريدهم. ك 3«لمرابط الصدقي( ، كالسير بو ف خبللو يعمد المحاًجج إلى تكجيو المحاجى

، كذلؾ بتكظيؼ ممفكظ مف الممفكظات الدالة عمى 4نحك إدراؾ النتيجة التي يرـك إدراكيا
ف كانت األخيرة ىي  النفي، كىي متنكعة في لغتنا العربية بيف االسمية ك الفعمية كالحرفية، كا 

 الغالبة.

                                                           
، 1ط دار الكتب العممية بيركت لبناف،،  شرح المفصؿ لمزمخشرمابف يعيش ) مكفؽ الديف أبكالبقاء يعيش بف عمي(،  -1

 31ص ،5، ج 2001
 246ص  ،1986، 2بيركت ، ط  دار الرائد العربي، ،في النحك العربي نقد كتكجيوميدم المخزكمي،  -2
بإشراؼ عزالديف  ترجمة مجمكعة مف األساتذة ك الباحثيف، ،القامكس المكسكعي لمتداكلية ،جاؾ مكشمير ك آف ريبكؿ -3

 189، ص 2010تكنس  ار سيناترا ، المركز الكطني لمترجمة،د المجدكب،
 47، ص  2011، مكتبة عبلءالديف ، صفاقس ،تكنس العكامؿ الحجاجية في المغة العربيةينظر عز الديف الناجح ،  -4
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كالتي  -ديث""السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحإف النصكص المدركسة في كتاب     
كجدنا الكاتب يكظؼ  -أردنا مف خبلليا الكقكؼ عمى أسمكب النفي بكصفو أسمكبا حجاجيا

كمكضكعات مختمفة، مستعمبل أدكات نفي متنكعة، كىذا  ىذا األسمكب في سياقات متعددة،
 ما يكشؼ عنو الجدكؿ اآلتي:

 

عدد تكرار  المنفي األداة الصفحة \العبارة 
 األداة

ر فتياف سكء يتطاكلكف عمى أئمة كفي عصرنا ظي -1
الفقو باسـ الدفاع عف الحديث النبكم، مع أف 
الفقياءماحادكا عف السنة، كال استيانكا بحديث 

 22ص صحت نسبتو كسمـ متنو...
كعندم أف ذلؾ المسمؾ الذم سمكتو أـ المؤمنيف  -2

أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصكص الكتاب 
ف يديو كالمف الكريـ، الذم ال يأتيو الباطؿ مف بي

 24صخمفو... 
إننا ال نحرص عمى تضعيؼ حديث يمكف  -3

نما نحرص عمى أف يعمؿ الحديث  تصحيحو، كا 
داخؿ سياج مف دالالت القرآف القريبة أك البعيدة. 

 25ص 
 
 

إف المحدثيف لـ يممكا تسجيؿ كممة عابرة، أك فتكل  -4
خاصة، أك إجابة لسائؿ، فكيؼ ترككا ىذه 

ضع خطب ال تبمغ الخطب؟.  كؿ ما دكنكه ب
 28ص أصابع اليد؟.

 ال
االنحراؼ عف السنة ك  -1

االستيانة بالحديث 
 الصحيح

 

 
 إتياف الباطؿ القرآف -2

 

 
الحرص عمى  -3

تضعيؼ الحديث 
 يمكف تصحيحو

 
بمكغ عدد الخطب  -4

 أصابع اليد
 

59 
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ٍطب فييا سيؿ، إلى قضية عممية  -5 كندع قضية الخى

ميمة ليا كزنيا،كال نحب أف نجعؿ منيا قضية 
عقائدية.مىٍف الذم نزؿ بالقرآف الكريـ عمى صاحب 

 28صالرسالة العظمى محمد بف عبد ا؟.
 

يقكؿ المسممكف خاصتيـ كعامتيـ إنو أميف الكحي  -6
س ىذا القكؿ كليد إشاعة ال يدرل جبريؿ..!كلي

مصدرىا! بؿ ىك قكؿ مستند الى المتكاتر مف 
 29ص الكتاب كالسنة جميعا..

 
كالذم أراه أف الركاية األكلى ال تحتاج الى ىذا  -7

يفنكا، كصكت النبكة يبمغيـ كىـ  لـ الدفاع، فالمكتى
في سجيف.. كلكف عائشة رضي ا عنيا ال تقبؿ 

ػ لفظ القرآف، فالمكتى عادة ما يعارض ػ في ظاىره 
نما يعمميـ ا بما  ال يتكممكف كال يسمعكف، كا 
يشاء، فإذا عممكا فكأنيـ سمعكا، كالعبارة مقبكلة 

 32ص عمى طريؽ المجاز...
كالكاقع أف كبل الفريقيف يحتاج الى اآلخر،فبل فقو  -8

ببل سنةكال سنة ببل فقو، كعظمة اإلسبلـ تتـ بيذا 
 33ص  التعاكف.

 
يزعـ زاعـ أف عركض التجارة ال زكاة فييا؟  فكيؼ -9

  33 ص

إنو ال فقو مع العجز عف فيـ الكتاب كمع  -10
 34صالعجز عف فيـ الحياة نفسيا..

 
 
قمنا: إنو ال خبلؼ بيف المسمميف في العمؿ بما  -11

 
 

محبة جعميا فضية  -5
 عقائدية

 

 
 دراية المصدر -6

 

 

 
 الحاجة إلى الدفاع -7
ر قبكؿ ما يعارض ظاى -

  -القرآف
الكبلـ ك السماع عف  -

 المكتى
 
 

كجكد فقو ببل سنة أك سنة ببل -8
 فقو

كجكد زكاة في عركض  -9
 التجارة

 

كجكد فقو مع العجز عف فيـ -10
 القرآف
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صحت نسبتو لرسكؿ ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ 
كفؽ أصكؿ االستدالؿ التي كضعيا األئمة، 

 34صاألمة... كانتيت إلييا
 
فإذا استجمع الخبر المركم شركط الصحة  -12

ذا كقع  المقررة بيف العمماء فبل معنى لرفضو كا 
خبلؼ محتـر في تكفر ىذه الشركط أصبح في 
األمر سعة، كأمكف كجكد كجيات نظر شتى، كال 
عبلقة لمخبلؼ ىنا بكفر كال إيماف، كال بطاعة أك 

 35صعصياف..
 

نو ال يتصؿ بعقيدة، كال كماذا يفيدؾ ىذا الحديث؟ إ -13
يرتبط بو عمؿ! كاألمة اإلسبلمية اليكـ تدكر عمييا 
الرحى، كخصكميا طامعكف في إخماد أنفاسيا! 

 35ص اشتغؿ بما ىك أىـ كأجدل!.
 
 

نقكؿ نحف: ىذا الدفاع كمو خفيؼ الكزف، كىك  -14
 37ص دفاع تافو ال يساغ!!

 
 
كالميـ في المجتمع المسمـ قياـ اآلداب التي  -15

بيا الشريعة، كصانت بيا حدكد ا، فبل أكصت 
تبرج كال خبلعة، كال مكاف الختبلط ماجف ىابط، 

  55صكال مكاف لخمكة بأجنبي 
 

إف مف ال فقو ليـ يجب أف يغمقكا أفكاىيـ لئبل  -16
يسيئكا إلى اإلسبلـ بحديث لـ يفيمكه أك فيمكه 

ف كاف ظاىر القرآف ضده...   63ص كا 
 

 

في  الخبلؼ بيف المسمميف-11
 العمؿ بما صحت نسبتو لمرسكؿ.

 

 

عبلقة الخبلؼ بالكفر  -12
 كاإليماف، كالطاعة أك العصياف

 

 

 

صاؿ ىذا الحديث بالعقيدة ات-13
 ك ارتباطو بالعمؿ

 

 

 تسكيغ الدفاع التافو-14

 

التبرج ك الخبلعة ك -15
 ,االختبلط الماجف

 

 

 كجكد الفقو عند ىؤالء-16
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ض ال يثبت إال بدليؿ كمف الخير أف نعمـ أف الفر  -17
قطعي كأف التحريـ ال يثبت إال بدليؿ قطعي، كأف 

 68ص األدلة الظنية ليا دالالت أقؿ مف ذلؾ.
 

كالذم يدخؿ ميداف التديف كبضاعتو في الحديث  -18
مزجاة كالذم يدخؿ السكؽ كمعو نفكذ مزيفة. ال 
يمكمف إال نفسو إذا أخذتو الشرطة مكبؿ 

 68ص ديف..!يال
تمحيصو لآلثار المركية يؤكد أف  إف ابف حـز في -19

رفض شيادة النساء في الحدكد كالقصاص ال 
  70صيكجد لو أصؿ في السنة النبكية.

كلـ يزؿ يصابر الميالي كيكافح الطغاة حتى بمغ  -20
رسالة اليدل كالخير، فمو في أعناقنا صنائع 
ف جيؿ الجاىمكف  المعركؼ ال ننساىا لو أبدا، كا 

 75ص كجحد الجاحدكف...
 

ـ نكف نشعر بغضاضة مف ىذا االختبلؼ، كل -21
ذا ثار جدؿ عممي ركد بعد قميؿ غير  كا 

 77صمخمؼ غضبا ك ال أسفا..
 
 

كاإلنصاؼ يقضي عمي بأف أككد مكانة صحيح  -22
البخارم فيك ببل ريب أدؽ كتب السنة، كمف 
اإلنصاؼ كذلؾ تككيد احتكاء كتب السنة عمى 
آالؼ األحاديث المقبكلة، بذؿ األسبلؼ في 

ية، ك ال تتـ اإلفادة منيا إال نينيا جيكدا مضتدك 
بتعاكف الفقياء، كالمحدثيف جميعا عمى ضبط 

 80ص معانييا كمغازييا. 

ىذا المتحدث المسكيف باسـ اإلسبلـ ال  -23

ثبكت الفرض بغير -17
 دليؿ،كثبكت التحريـ بغير دليؿ

 

 نفي المـك إال عمى النفس-18

 

كجكد أصؿ لآلثار المركية  -19
ساء في التي ترفض شيادة الن

 الحدكد ك القصاص

نسياف صنائع المعركؼ -20
 (لمرسكؿ )

 

 

 الشعكر باألسؼ ك الغضب-21

 

 

الريب في دقة صحيح -22
نفي اإلفادة مف  –البخارم 

األحاديث مف غير تعاكف الفقياء 
 ك المحدثيف

 

 

المعرفة بغير ىذا الحديث -23
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يعرؼ إال حديثا مكذكبا أف المرأة ال ترل رجبل ك 
ال يراىا رجؿ كأنيا خمقت ليفترشيا فحؿ كحسب!. 

 81ص

 

صؿ في األشياء اإلباحة، كال تحريـ كمف ثـ فاأل-24
أما الغناء فكبلـ، حسنو حسف  99ص إال بنص قاطع 

كقبيحو قبيح، كمف غنى أك استمع الى غناء شريؼ 
المعنى طيب المحف فبل حرج عميو! كما نحارب إال 

   100صغناء ىابط المعنى كالمحف...

 

كلـ يقؿ أحد أف صكرة الكجو في المرآة محرمة، -25
أحد أف إثباتيا بطريقة أك بأخرل تحكؿ المباح كال يقكؿ 

..  102صالى محـر

 

كال يحـر مف ىذا النكع إال ما حمؿ طابعا دينيا -26
لعقائد يرفضيا اإلسبلـ كصكر بكذا، أك البراىما، أك 

أم شعار ديني يخالؼ  أك صمباف النصارل،
 102صالتكحيد..

القارئ لجمة ىذه األحاديث ال يفكر في بناء دار  -27
أنيقة كال قصر شاىؽ بؿ لعمو يرل العيش في مدفف 

 112ص أقرب الى التقكل..

 

نما نتعرؼ -28 كنحف ال نكازف بيف عادات كعادات. كا 
عمى مطالب ديننا، كننشئ العادات التي تنسجـ 

 114صمعيا.

 المكذكب

 

 

 

 التتحريـ بغير بنص قاطع -24
ع إلى الحرج في االستما -

 الغناء الشريؼ

 

 

القكؿ بتحكيؿ المباح إلى  -25
 محـر

 

 

الحرمة لغير ما يرفضو -26
 اإلسبلـ

 

 التفكير في بناء دار أنيقة..-27

 

 

المكازنة بيف العادات ك -28
 التقاليد
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إف الشيطاف ال يقيـ عائقا ماديا أماـ ذاىب الى -29
ثـ مف إحدل المسجد! كال يدفع سكراف في قفاه ليكرع اإل

الحانات! إنو يممؾ االحتياؿ كالمخادعة، كال يقدر عمى 
 118صأكثر مف ذلؾ...

قاؿ لي أحدىـ: ىذا صحيح. لكف ما أكردتو ال -30
ينفي أف بعض المردة قد يساكر بشرا مسمما كيناؿ 
منو..! قمت: كأنا ضجر: ىؿ العفاريت متخصصة في 

أك رككب المسمميف كحدىـ؟ لماذا لـ يشؾ ألماني 
  118صياباني مف احتبلؿ الجف ألجساميـ؟.

كلست أحب أف أحيي الجدؿ القديـ، كال أف -31
أخكض فيو، كال أف أعمؽ عميو، فقد كرىتو بفطرتي! 
كاعتمدت عمى القرآف الكريـ كأنا أبني العقيدة في نفسي 

  158صكفي المجتمع الذم أعيش فيو.

 

بل فقو عندما كتبنا في أحد مؤلفاتنا أنو ال سنة ب-32
كنا نريد أف نمنع أناسا يشتركف أحد كتب الحديث، ثـ 
يطالعكف أثرا ال يدركف ما قبمو كال ما بعده، ثـ يحدثكف 

 162صفكضى قد تراؽ فييا الدماء...

 

ابقكا عمى رأيكـ ما شئتـ عمى شرط أال تحدثكا  -33
فكضى كالتسفككا دما، أم أف الرجؿ العظيـ يريد 

كال يرل أف االعتراض عمى معارضة بناءة ال ىدامة، 
 169صشخصو منكر!.

 

 

نفي قدرة الشيطاف إال -29
 االختياؿ ك المخادعة 

 

 

عدـ نفي المساكرة ك -30
 الكسكسة

 

 

العقيـ ك الخكض في الجدؿ -31
 التعميؽ عميو

 

 

 -كجكدسنة ببل فقو-32

المعرفة ك الدراية عف ىؤالء -
 الناس

 

إرادة المعارضة اليدامة،  ك -33
 إنكار االعتراض عمى شخصو.
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كفي عصرنا ظير فتياف سكء يتطاكلكف عمى أئمة  -1

الفقو باسـ الدفاع عف الحديث النبكم، مع أف 
نكا بحديث الفقياءماحادكا عف السنة، كال استيا

 22ص صحت نسبتو كسمـ متنو...
كانت السنة إذف ىي االستماع لمخطب، ك ما جاء  -2

في حديث األمر بتحية المسجد كاف حالة خاصة 
بالرجؿ المذككر، كظمت السنة العممية تمنع الكبلـ 
كالصبلة في أثناء الخطبة، بؿ إف مالكا أبطؿ ىذه 
الصبلة، ك ماأظف صاحب المكطأ يتيـ بمعاداة 

 28.ص نة ثابتةس
 
أما الغناء فكبلـ؛ حسنو حسف كقبيحو قبيح، كمف غنى  -3

أك استمع الى غناء شريؼ المعنى طيب المحف فبل 
حرج عميو! ك ما نحارب إال غناء ىابط المعنى 

 100صكالمحف..

 
أحاديث ترتبط بمناسباتيا ك ما   كالصحيح أف ىناؾ -4

 113صتفيـ إال في الجك الذم قيمت فيو. 

 

حراؼ عف السنة مف قبؿ االن-1 ما
 أئمة الفقياء

 

 

الظف بأف صاحب المكطأ  -2
 يتيـ بمعاداة سنة ثابتة

 

 

 

 محاربة الغناء غير اليابط--3

 

 

فيـ األحاديث بعيدا عف -4
 سياقاتيا

04 

 ليس كاكتشاؼ الشذكذ كالعمة في متف الحديث -1
حكرا عمى عمماء السنة، فإف عمماء التفسير 

مسئكلكف عف ذلؾ، بؿ كاألصكؿ كالكبلـ كالفقو 
 21ص ربما ربت مسئكليتيـ عمى غيرىـ.. 

 
يقكؿ المسممكف خاصتيـ كعامتيـ إنو أميف  -2

الكحي جبريؿ..! كليس ىذا القكؿ كليد إشاعة 
ال يدرل مصدرىا! بؿ ىك قكؿ مستند الى 

احتكار عمماء السنة لعمـ -1 ليس
 الحديث

 

 

 ارىذا القكؿ كليد إشاعةاعتب-2

08 
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 29ص المتكاتر مف الكتاب كالسنة جميعا..
 
 

كرفضو أك قبكلو خبلؼ فكرم، كليس خبلفا  -3
 37ص عقائديا.

 

إننا لسنا مكمفيف بنقؿ تقاليد عبس كذبياف الى --4
امريكا كأستراليا، إننا مكمفكف بنقؿ اإلسبلـ كحسب!.ص 

62  

 
كلست أحب أف أفتح أبكاب الشعكذة كالسحر  -5

 كالدجؿ باسـ أف الشيطاف احتؿ بدف إنساف
 
 

كلست أحب أف أحيي الجدؿ القديـ، كال أف  -6
تو بفطرتي! ىكر  أخكض فيو، كال أف أعمؽ عميو، فقد

كاعتمدت عمى القرآف الكريـ كأنا أبني العقيدة في نفسي 
  158صكفي المجتمع الذم أعيش فيو.

 
كالشكرل في دكلة الخبلفة برزت في صكر شتى،  -7

كليس الميـ أم طراز نستمسؾ بو؟ بؿ الميـ أف 
نكفر الضمانات كاألساليب التي تجعؿ الشكرل 

 168ص حقيقة مرعية، 
 

الحديثة أنيا اعتبرت « ديمقراطيةال»مف خصائص  -8
المعارضة جزءا مف النظاـ العاـ لمدكلة! كأف 
لممعارضة زعيما يعترؼ بو كيتفاىـ معو دكف 
حرج! ذلؾ أف مالؾ السمطة بشر لو مف يؤيده كلو 
مف ينقده، ك ليس أحدىما أحؽ باالحتراـ مف 

 

 

 اعتبار الخبلؼ عقائديا-3

 

 التكميؼ بنقؿ التقاليد الجاىمية-4

 

 

محبة فتح أبكاب الشعكذة ك -5
 السحر... 

 

 محبة إحياء الجدؿ القديـ-6

 

 

أىمية التمسؾ بشكؿ معيف مف -7
 أشكاؿ الشكرل

 

 

أحقية طرؼ باالحتراـ دكف -8
 آخر
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 169.صاآلخر..

 
 

 

 
ط في إىانة المرأة يفكركا ق لـ... كالفقياء  -1

نما نظركا في قيمة العكض  ماديا أك أدبيا، كا 
 27صالمطمكب!.

يممكا تسجيؿ كممة عابرة، أك  لـإف المحدثيف  -2
 28ص فتكل خاصة، أك إجابة لسائؿ،.

 
كالذم أراه أف الركاية األكلى ال تحتاج الى ىذا  -3

يفنكا، كصكت النبكة يبمغيـ لـ  الدفاع، فالمكتى
ف عائشة رضي ا عنيا كىـ في سجيف.. كلك

تقبؿ ما يعارض ػ في ظاىره ػ لفظ  ال
 32ص القرآف....

 
فمما رجعت الى الحديث في أحد مصادره  -4

ساءني أف الشارح جعؿ رد الحديث إلحادا! 
يزدىا إال  فمـكشرع يفند الشبيات المكجية إليو 

 35صقكة... 
 لـيستحيؿ أف يحكـ عمى رجؿ بالقتؿ في تيمة -5

يسمع لو دفاع ، كلـبيا المتيـ يكاجوكلـ تحقؽ، 
 39صعنيا، بؿ كشفت األياـ عف كذبيا!.

إف مف ال فقو ليـ يجب أف يغمقكا أفكاىيـ لئبل  -6
يسيئكا الى اإلسبلـ بحديث لـ يفيمكه أك فيمكه 

 63ص ككاف ظاىر القرآف ضده...
ك لـ نكف نشعر بغضاضة مف ىذا االختبلؼ،  -7

ذا ثار جدؿ عممي ركد بعد قميؿ غير مخم ؼ كا 
 77ص.غضبا كال أسفا.

 التفكير في إىانة المرأة-1 لـ

 

 ممؿ المحدثيف مف التدكيف  -2

 

 فناء المكتى-3

 

 

 

 زيادة غير القكة -4

 

 

ك مكاجية المتيـ تحٌقؽ التيمة -5
 بيا كسماع دفاعو 

 الفيـ عف مف ال فقو ليـ-6

 

الشعكر بالغضاضة مف ىذا -7
 االختبلؼ

17 
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كلـ يقؿ أحد أف صكرة الكجو في المرآة  -8
محرمة، كال يقكؿ أحد أف أثباتيا بطريقة أك 

..  102ص بأخرل تحكؿ المباح الى محـر
 
 
كلـ يجيء أمر باألكؿ عمى األرض. أك نيي عف األكؿ  -9

يحـر حبلال، كلـ يضيؽ كاسعا  فكؽ طاكلة، )...(لـ
  106ص

 
 

لـ تسكنو أنت؟ إنؾ رجؿ  فقمت كأنا أضحؾ: لماذا -10
 117صطكيؿ عريض؟ فسكت حائرا..

 
 

كأخذت أتأمؿ في مبلمحو كحالتو العامة ثـ قمت: ما -11 -11
أظنؾ مريضا بالصرع، أتعتريؾ نكبات ما؟ فمـ يزد عمى 

 117صالقكؿ بأنو مسككف..
قاؿ لي أحدىـ: ىذا صحيح. لكف ما  -12

أكردتو ال ينفي أف بعض المردة قد يساكر بشرا مسمما 
يناؿ منو..! قمت: كأنا ضجر: ىؿ العفاريت متخصصة ك 

في رككب المسمميف كحدىـ؟ لماذا لـ يشؾ ألماني أك 
 118صياباني مف احتبلؿ الجف ألجساميـ؟.

 
كالشكرل مبدأ إسبلمي عظيـ! لكف كسائؿ تحقيؽ  -13

الشكرل كضبط أجيزتيا لـ يتقرر لدينا، كيظير أف ىذا 
مقصكد الختبلؼ البيئات كالمستكيات 

  168صلحضارة،.ا
 
كالكاقع أف ىذه النظرة تقترب كثيرا مف تعاليـ  -14

الخبلفة الراشدة، إف عمي بف أبي طالب لـ يستبح مف 

القكؿ بحرمة صكرةالكجو في -8
 المرآة

 

مجيئ أمر باألكؿ عمى  -9
األرض أكنيي عف األكؿ فكؽ 

 طاكلة

 تحريـ الحبلؿ ك تضييؽ الكاسع-

 أف يسكف السائؿي الجني-10

 

 

 كؿ..الزيادة عمى الق-11

 

شككل األلماني أك الياباني -12
 مف احتبلؿ الجف ألجساميـ

 

 

 

تقرر كسائؿ تحقيؽ الشكرل -13
 ك ضبط أجيزتيا

 

استباحة عمٌي بف أبي طالب -14
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إف الجدكؿ الذم بيف أيدينا يبٌيف أف النصكص المدركسة قد كظفت فييا أدكات النفي بحسب 
 كبل  -غير –ما  -ليس –لـ  –نسبة التكاتر  كاآلتي: ال 

 عامؿ النفي )ال( -1
مقارنة بباقي األدكات، إذ ذكرت سبعا  أكثر أدكات النفي كركدا في المدكنة )ال(كانت      

كاألفعاؿ؛ الماضية  ( مرة كلعٌؿ ذلؾ راجع إلى ككنيا تصمح لنفي األسماء57كخمسيف)
لى ككنيا تأتي عاممة مرة، كغير العاممة عندما تككف عاممة أخرل؛ ف كالمضارعة، كالجمؿ، كا 

 .1نافية لمجنس أك مشبية بميس، كغير العاممة حيف تجيء جكابية أكعاطفة

                                                           
دار  ،تح فخرالديف قباكة ك محمد نديـ فاضؿ ،الجنى الداني في حركؼ المعانيالمرادم)الحسف بف قاسـ (،  ،ينظر -1

 ك ما بعدىا. 90، ص  1992،  1الكتب العممية ، ط

 169صعارضكه، أك يحشد الجمكع لضربيـ، 

 

 لمف عارضكه

مستبعد عمى راك كلك غير كماذا يقكؿ؟ إف الخطأ  -1
 24ص  كاف في جبللة ابف عمر..

 
ذا نكف نشعر بغضاضة مف ىذا االختبلؼ ك لـ -2 ، كا 

ثار جدؿ عممي ركد بعد قميؿ غير مخمؼ غضبا كال 
 77صأسفا..

 

 استبعاد الخطأ عمى الراكم-1 غير
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 االختبلؼ
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أكره الخبلؼ كالشذكذ. كأحب السير مع  الجماعة،  .1
كأنزؿ عف كجية نظرم التي أقتنع بيا بغية اإلبقاء عمى 

إنو  كبلٌ كبلٌ نفردت بو؟.كحدة األمة..  فيؿ ما قمتو رأم ا
 52ص رأم الفقياء األربعة الكبار 

 
 107ص، كبلىؿ لئلسبلـ زم معيف؟  .2
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 " فتياف السكء"كفيو يرٌد فيو الغزالي عمى (الػ)كنبدأ بالمثاؿ األكؿ الذم تضمف النفي ب    
تصدل  ،،تيمة خطيرة الذيف تطاكلكا عمى أئمة الفقو متيميف إياىـ بعدـ تقدير السنة، كىي

"عند حدكدىـ، مفندا ما أشاعكه في حؽ ىؤالء األئمة "المتطاكليفيكقؼ ىؤالء  كيا الشيخ لي
معمنا  عمى عكس ما اتيميـ بو خصكميـ، إياىا كتكقيرىـ األعبلـ الذيف عرفكا بالتزاـ السنة،
كفي عصرنا ظير فتياف سكء يتطاكلكف عمى أئمة »  :ذلؾ فيقكؿ في سياؽ صريح بٌيف

عف الحديث النبكم، مع أف الفقياء ما حادكا عف السنة، كال استيانكا  الفقو باسـ الدفاع
نزع الشرعية عف أكلئؾ الذيف يظنكف يإنو بيذا القكؿ ، 1«و...بحديث صٌحت نسبتو كسًمـ متني 

 كسحب البساط مف تحت أقداميـ مف خبلؿ نعتيـ بأنيـ، ف عنيايأنفسيـ حماة السنة كالمدافع
د إلى نفي كدحض ما نسب إلى الفقياء مف تيـ خطيرة ىـ منيا ، كفي المقابؿ عمفتياف سكء

 براء.

إنناالنحرص عمى تضعيؼ حديث يمكف :» أما المثاؿ الثاني الذم ضمنو النفي ببل قكلو     
نما ياج مف دالالت القرآف القريبة نحرص عمى أف يعمؿ الحديث داخؿ س تصحيحو، كا 

شيخ بمنيجو في التعامؿ مع األحاديث المنسكبة فيك بمثابة إعبلف يصرح فيو ال 2«البعيدة.أك 
(، إذ ينفي عف نفسو شبية الجرم كراء تضعيؼ األحاديث التي يمكف إلى النبي)

ال خير فيو، كال طائؿ مف كرائو، فما الفائدة مف تضعيؼ  العمؿىذا مثؿ تصحيحيا، ألف 
الحديث منسجما أف يككف  -التي يحرص عمييا –حديث يمكف تصحيحو؟ كلكف الفائدة الحقة

مع القرآف الكريـ. كالمتأمؿ لمنفي الكارد في ىذه العبارة يجده متمكا بإثبات؛ أراد مف خبللو 
إف ىذا  ،كبيف الكاقع كالحقيقة مف ناحية أخرل، ثـ بياف التناقض بيف ما يشاع عنو مف ناحية

 مي بو.كتكىيف لما ري  اإلثبات جاء في أسمكب قصر بإنما كفي ذلؾ تقكية لو،

                                                           
 22، ص  السنة النبكية بيف اىؿ الفقو كأىؿ الحديث  -1
 25، ص  المصدر نفسو -2
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كبعد ىذا الرد عمى أكلئؾ الذيف ينكركف عمى العمماء الفقياء مف أمثاؿ محمد الغزالي   
عدـ اىتماميـ بالسنة كاحتفائيـ بيا، بؿ كصؿ األمر إلى حد اتياميـ بأنيـ ممف يستخفكف 
بيا، فإف الكاتب ال يألك جيدا في مقارعة ىؤالء المتقٌكليف، كبياف تيافت الدعاكل التي 

ندما يصرح بيذه الحقيقة الناصعة التي تأخذ بالرقاب فبل نشؾ في صدقيتيا يركجكف ليا ع
كىي أف عمؿ المحٌدثيف مكٌمؿ لعمؿ الفقياء، كأف كبل الفريقيف ال يستغني أحدىما عف اآلخر 

كالكاقع  »كأف كمييما ضركرم لبياف عظمة الديف اإلسبلمي، كقد لخص ىذه الحقيقة بقكلو: 
لى اآلخر، فبل فقو ببل سنة، كال سنة ببل فقو، كعظمة اإلسبلـ تتـ أف كبل الفريقيف يحتاج ا

أربع مرات مؤكدا ىذه  ال(، كيبلحظ أف المحاجج قد كظؼ حرؼ النفي )1«بيذا التعاكف.
الحقيقة، كمصححا نظرة كؿ فريؽ إلى اآلخر، لتتحكؿ مف شقاؽ كتخاصـ إلى تكامؿ 

 فكف بيذا التكجيو في المقاـ األكؿ.كتعاكف، كلعؿ المشتغميف بعمـ الحديث ىـ المستيد

ك يمضي المحاًجج في تصحيح المفاىيـ، فبعد تصحيح النظرة إلى العبلقة بيف أىؿ   
الفقو كأىؿ الحديث نافيا كجكد فقو بعيدا عف العمـ بالسنة، كالعكس، يجير بحقيقة أخرل 

، 2«ة نفسيا..إنو ال فقو مع العجز عف فيـ الكتاب كمع العجز عف فيـ الحيا» مفادىا: 
فيك ينفي أف يككف ىناؾ فقو مع عدـ القدرة عمى فيـ الكتاب، كفيـ الحياة، إف ىذه المقكلة 
، ال يصح تجاكزه  تكاد تككف مسٌممة ال تقبؿ النقاش، كقد ساقيا الكاتب في شكؿ قانكف صاـر

يـ أك التغاضي عنو، كىي بمثابة تقريع لمف يتكىـ حصكؿ الفقو مف طريؽ آخر غير طريؽ ف
. أما في 3القرآف، كفيـ الحياة كمبلبساتيا، ألف الفقو في المغة يعني العمـ، كالتعمؽ في الفيـ

العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أمثمتيا التفصيمية، كقيؿ ىك »االصطبلح فيك 
كىك عمـ مستنبط بالرأم  اإلصابة ك الكقكؼ عمى المعنى الخفي الذم يتعمؽ بو الحكـ،

                                                           
 33ص  ، السنة النبكية بيف اىؿ الفقو كأىؿ الحديث  -1
 34، ص  المصدر نفسو -2
 ك دالالتيا في المعجمات.  "فقو"ينظر معاني كممة  -3
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، كاألحكاـ الشرعية مصدرىا األكؿ ىك كتاب 1«جتياد، كيحتاج فيو إلى النظر، كالتأمؿكاال
كمبلبساتو  ا، فكيؼ ييتصٌكر أف يكجد فقو بغير فيـ ليذا الكتاب، أك بغير معرفة الكاقع
 كاألحداث كالمستجدات كاألكلكيات، كىك ما يعبر عنو بفقو النكازؿ، كفقو األكلكيات.

الذم اخترناه لمدراسة فإنو يكشؼ لنا عف حصافة الشيخ، كحكمتو، ك  أما المثاؿ اآلخر
يتكلى الرد عمى مف يعٌد االختبلؼ في مسألة؛ تكٌفر شركط الصحة  حسف فيمو األمكر، ك فيو

فإذا استجمع الخبر المركم » ( كفرا كعصيانا، يقكؿ:في حديث منسكب إلى الرسكؿ )
ذا كقع خبلؼ محتـر في تكفر ىذه شركط الصحة المقررة بيف العمماء فبل مع نى لرفضو كا 

الشركط أصبح في األمر سعة، كأمكف كجكد كجيات نظر شتى، كال عبلقة لمخبلؼ ىنا بكفر 
إنو يرفض أف يسبغ عمى خبلؼ مف ىذا النكع معاني ، 2«كال إيماف، كال بطاعة أك عصياف..

فا متعمقا بكجيات النظر ليس الكفر كاإليماف، كالطاعة كالعصياف، ألنو ال يعدك أف يككف خبل
إاٌل... كالقضية المعركضة لمنقاش عمى جانب كبير مف الخطكرة  كاألىمية، ألف ىناؾ فريقا 
مف الناس يستسيؿ تكفير اآلخريف، كاليرل ضيرا في إخراجيـ مف دائرة اإليماف، كحظيرة 

(. ؿ )في شركط صحة حديث نسب إلى الرسك  –عف عمـ  –اإلسبلـ لمجرد أنيـ شكككا 
ىؤالء المكلعيف بتكفير المخالفيف إلى طرح ىذا  دعكيالغزالي  أف عبارةىذه الكنقرأ مف خبلؿ 

التطرؼ الفكرم جانبا، كالتزاـ منيج الكسطية كاالعتداؿ، كالتحمي برحابة الصدر كرجاحة 
 أركانو.تتيدد العقؿ، كقبكؿ الخبلؼ في مثؿ ىذه المسائؿ التي ال تمس أصكؿ الديف كال 

كنسترسؿ مع الكاتب في مقاربة العبارات التي كظؼ فييا أسمكب النفي مدافعا عف    
مكقؼ أك متصديا لدعكل، أك منبيا ألمر...كنقؼ عند إجابتو مف جاء يسألو عف مدل 

( فقأ عيف ممؾ المكت حيف أتاه ليقبض صحة الحديث الذم يركم أف سيدنا مكسى)

                                                           
 138-137، ص  تالتعريفا -1
 35، ص  السنة  النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث -2
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ماذا يفيدؾ ىذا الحديث؟ إنو ال يتصؿ بعقيدة، فقمت لمطالب كأنا ضائؽ الصدر: ك »:1ركحو
كال يرتبط بو عمؿ! كاألمة اإلسبلمية اليكـ تدكر عمييا الرحى، كخصكميا طامعكف في 

يكشؼ لنا ىذا الجكاب عف فيـ سميـ ، 2«.إخماد أنفاسيا! اشتًغؿ بما ىك أىـ كأجدل!
األخبلؽ، كلذا فقد كاف  لمقاصد الديف التي جاءت لتصحيح العقائد، كتيذيب السمكؾ، كتقكيـ

لى العمؿ كالجد مف أجؿ  المجيب حريصا عمى تكجيو الناس إلى ما يفيدىـ في عقيدتيـ،  كا 
رفع الغبف عف األمة، كمف ىنا ينبغي تجاكز مثؿ ىذه األحاديث التي ال تنبني عمييا عقيدة، 

ببلغة العربية عرؼ في الأك يترتب عمييا عمؿ، كفضبل عما ذكر فإف جكاب الغزالي السائؿ يي 
 عف مراده إلى ما ىك أىـٌ كأكلى، كأنفع. ؛ إذ صرؼ فيو المجيبي السائؿى 3باألسمكب الحكيـ

التي اقتصرنا فييا عمى بعض العينات لبلستدالؿ -)ال( ػكنختـ جكلتنا مع النفي ب  
ئكا إف مف ال فقو ليـ يجب أف يغمقكا أفكاىيـ لئبل يسي» بيذه العبارة: -كاالستشياد كالتمثيؿ

ف كاف ظاىر القرآف ضده... إنيا عبارة تمثؿ ، 4«إلى اإلسبلـ بحديث لـ يفيمكه أك فيمكه كا 
لمحديث، طالبا منيـ الكؼ عف  -عف جيؿ –مكقفا حازما مف أكلئؾ المتعالميف، كالمتعصبيف 

اإلساءة إلى اإلسبلـ مف خبلؿ ترديد أحاديث ال يفقيكف دالالتيا، كال يعرفكف مبلبساتيا، كمف 
ـ فقد صيغت العبارة في شكؿ قانكف رادع يمنع الجيمة، كمف الفقو ليـ مف الخكض في ث

ال بد  الحديث كعمكمو فيـ بجيميـ يسيئكف إلى اإلسبلـ مف حيث ال يشعركف، كالدعكة إلى ا
 كتعصب. أف تككف عمى بصيرة كبينة كحكمة، ال عف جيؿ،

                                                           
، 2ج  ،ت، المجمد األكؿ د ب، د دار كمطابع الشعب، ،صحيح البخارم البخارم ) ابك عبدا محمد بف إسماعيؿ (، -1

ت إلى مكسى عف أبي ىريرة قاؿ: أرسؿ ممؾ المك  »نص الحديث:  ، باب مف أحب الدفف في األرض المقدسة،113ص 
( فمما جاءه صكو ففقأعينو فرجع إلى ربو فقاؿ: أرسمتني إلى عبد ال يريد المكت، قاؿ: فرد ا إليو عينو، كقاؿ: ارجع )

إليو، فقؿ لو: يضع يده عمى متف ثكر، فمو بما غطت يده بكؿ شعرة سنة، قاؿ: أم ربي ثـ مو، قاؿ: ثـ المكت، قاؿ: 
(: فمك كنت ثـ ألريتكـ قبره إلى جانب األرض المقدسة رمية بحجر، فقاؿ رسكؿ ا ) فاآلف، فسأؿ ا أف يدنيو مف
 .»الطريؽ تحت الكثيب األحمر.

 35، ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -2
ر ما كاف " ىك تمقي المخاطب بغير ما يترقبو إما بترؾ سؤالو ك اإلجابة عف سؤاؿ لـ يسألو ، ك إما كبلمو عمى غي -3

في الببلغة العربية يقصد ، إشارة إلى أنو كاف ينبغي أف يسأؿ ىذا السؤاؿ أك يقصد ىذا المعنى " ينظر عبد العزيز عتيؽ، 
 600، دار النيضة العربية، بيركت ،دت ، ص البديع –البياف  –:عمـ المعاني 

 63، ص السنة  النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -4
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 عامؿ النفي) لـ ( -2
مف حيث نسبة كركدىا في المدكنة محؿ الدراسة، إذ بمغ عدد  المرتبة الثانية لـ(حازت)     

حرؼ نفي كجـز كقمب، أم أنيا تجـز  )لـ(ك( مرة. 18المرات التي كظفت فييا ثماني عشرة) 
كتؤثر  الفعؿ المضارع كتقمب زمنو مف الحاضر إلى الماضي كتنفي حدكثو، كالنفي بيا منقطع،

 .1ماضيالنفي كالنقؿ إلى ال ؛في الفعؿ تأثيريف

إف المحٌدثيف لـ » كنشرع اآلف في عرض األمثمة المختارة لمتحميؿ، كالبداية بقكؿ الكاتب: 
في ، 2«فكيؼ ترككا ىذه الخطب؟ ييممكا تسجيؿ كممة عابرة، أكفتكل خاصة، أك إجابة لسائؿ،

ف ىذا المثاؿ يعترؼ الشيخ بالمجيكد الجبار الذم بذلو المحٌدثكف في سبيؿ حفظ السنة، كتدكي
الحديث، كلكف في المقابؿ يثير إشكاال آخر؛ لماذا لـ يدكف المحٌدثكف الخطب التي كاف يمقييا 

، كيجتيد الغزالي 3؟ كلكف الذم كصمنا ال يتجاكز أصابع اليد-كال شؾ أنيا كثيرة  -(الرسكؿ)
( كاف يخطب الناس في نياية األمر أف الرسكؿ) رفي البحث عف حؿ ليذا اإلشكاؿ، ليقر 

كاف اإلماـ  قرآف، كمف ىنا يقيـ الغزالي دليبل جديدا عمى أف ركعتي تحية المسجد تسقطاف إذابال
عمى المنبر، ألف الخطبة تتضمف آيات مف القرآف الكريـ، كالمسمـ مطالب باالستماع كاإلنصات 

ثيف إليو حيف يقرأ. ثـ إف الكاتب عندما طرح ىذا اإلشكاؿ لـ يكف يريد بو التقميؿ مف عمؿ المحدٌ 
نما ليؤكد بو  بؿ العكس، كنفيو اإلىماؿ عنيـ بخصكص التعامؿ مع السنة دليؿ عمى ذلؾ، كا 

، الذم ىك محؿ اختبلؼ بيف أثناء خطبة الجمعة رأيا فقييا يتعمؽ بحكـ ركعتي تحية المسجد
 المحدثيف كالفقياء.

                                                           
، تح معاني الحركؼ، كينظر أيضا الرماني ) أبك الحسف عمي بف عيسى(،  263، ص   4،ج  مفصؿشرح الينظر  -1

 101ك  100، ص 1981، 2عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ، دار الشركؽ ، السعكدية ط
 28، ص  السنة  النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث  -2
،  الفقو عمى المذاىب األربعةلة: عبد الرحمف الجزيرم، ينظر تكسعا في ىذه المسأ ،28ص  المصدر نفسو،ينظر  -3

 333-332ص  ،1دت، ج ، 1دار إحياء التراث العربي ،بيركت،لبناف ، ط
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يبة كالحسنة كننتقؿ اآلف إلى المثاؿ الثاني الذم يكرده في معرض حديثو عف العبلقة الط
فتختمؼ  التي كانت تجمع األزىرييف الذيف كانكا كثيرا ما يناقشكف القضايا كالمسائؿ الفقيية،

، كلكف كٌؿ ذلؾ لـ يكف ليؤثر عمى ىذه العبلقة دآراؤىـ، كتتبايف أحكاميـ، كتتنكع فتاكييـ كتتعد
 مماء كطمبة العمـ،أك يفسدىا، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى ككف ىؤالء قد تأدبكا بآداب الع

كآمنكا حقا أف اختبلؼ الرأم ال يفسد لمكد قضية، كأف التنكع في اآلراء أمر ليس باألمر 
ذا ثار جدؿ  »يقكؿ: المستيجف أك المنكر، كلـ نكف نشعر بغضاضة مف ىذا االختبلؼ، كا 
التأدب كىك بيذا القكؿ يكجو العامميف في ساحة الدعكة اإلسبلمية إلى  ،1«عممي ركد بعد قميؿ
 حيث أصبح االختبلؼ مدعاة لمعداكة ألنو شاىد انحرافا عف جادة الصكاب، بمثؿ ىذه اآلداب،

كالتفسيؽ كالتبديع إلى غير ذلؾ مف المصطمحات المعبرة عف اإلقصاء  ككٍيؿ التيـ، كالتباغض،
 كالتعصب لمرأم ...

ـ التصكير، لتي تحرٌ أما المثاؿ الثالث فيكرده الكاتب كىك يرٌد بعض الفتاكل الغريبة ا 
 :»كىي فتاكل راجت في عصرنا، كأسالت حبرا كثيرا، ليدلؿ عمى عدـ صحة ىذه الفتاكل بقكلو

كلـ يقؿ أحد أف صكرة الكجو في المرآة محرمة، كال يقكؿ أحد أف إثباتيا بطريقة أكبأخرل 
.. ائمكف ما يذىب إليو الق كمف خبلؿ ىذا النفي يدحض الكاتب ،2«تحكؿ المباح الى محـر

ف قكلو " " دليؿ قكم ألنو ينفي نفيا مطمقا أحد لـ يقؿبتحريـ الرسـك كالتصاكير عمى اختبلفيا، كا 
القكؿ بتحريـ صكرة الكجو في المرآة، كيمضي الكاتب بيدكء لبياف خطأ ىؤالء مناقشا كمقارنا 

كاف مدعاة  ذاإالتي ال يحـر منيا شيء إال  مف األمكر المباحة ليٍخميص إلى أف الرسـ كالتصكير
 .3لفساد الديف أك األخبلؽ
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كيكاصؿ المحاًجج التصدم لمفتاكل الغريبة التي تفتقر إلى الفقو كالعمـ كمعرفة المقاصد، كمف 
لـ يفعؿ ذلؾ،  (بحجة أف الرسكؿ) بينيا قكؿ بعضيـ بعدـ جكاز األكؿ عمى الطاكلة،

كلـ »العتراض عميو، يقكؿ: ا إلى يؿفيكاجييـ الغزالي بيذا الدليؿ المستنبط مف السيرة، كال سب
يجيء أمر باألكؿ عمى األرض، أكنيي عف األكؿ فكؽ طاكلة، كما سكت الشارع عنو فيك 

مخشكشنا في حياتو ال مترفا،  (في دائرة العفك، كال مكاف لكجكب أكحرمة!.كقد كاف النبي) 
جيء أمر يكجب األكؿ كيقـك الدليؿ عمى نفي م، 1«كمع ذلؾ لـ يحـر حبلال، كلـ يضيؽ كاسعا

، –كما نرل–أك مجيء نيي عف األكؿ عمى الطاكلة، كىك نفي  عمى األرض،  قاطع كجاـز
كاليقؼ الغزالي عند ىذا بؿ يستمر في دعـ ما يراه صكابا ليذٌكر بأف المسألة تدخؿ في إطار 

زاـ السنة ( لـ يحـر حبلال، كلـ يضيؽ كاسعا، كفي ىذا تذكير بضركرة التالمباح، كأف الرسكؿ)
، كأنو ال يجكز البتة أف نعطي أنفسنا  الصحيحة التي كانت تمتـز حدكد ما أحؿ ا كما حـر

(، ثـ إف الغزالي قد كرر حرؼ النفي )لـ( صبلحية التحريـ كالتحميؿ؛ التي ىي بيد ا )
 با. ( مرات ليدلؿ عمى بطبلف القائميف بالتحريـ، كليبرز كيؤكد سبلمة ما يراه صكا03ثبلث)

 )لـ(بعد الفراغ مف تحميؿ ىذا المثاؿ نعرج عمى قكؿ آخر لمغزالي كٌرر فيو حرؼ النفي
، يقكؿ: فيو محاكرتو ألحد الشباف الذم جاءه يشكك إليو جنيا سكف بدنو في سياؽ متصؿ يسجؿ

كأخذت أتأمؿ  لماذا لـ تسكنو أنت؟ إنؾ رجؿ طكيؿ عريض؟ فسكت حائرا، فقمت كأنا أضحؾ:»
كحالتو العامة ثـ قمت: ما أظنؾ مريضا بالصرع، أتعتريؾ نكبات ما؟ فمـ يزد عمى  في مبلمحو

الظاىر مف ىذه المحاكرة أف الغزالي أراد أف ينبو ىذا الشاب إلى أف  ،2«القكؿ بأنو مسككف
الزعـ بسيطرة الجف عمى اإلنساف كاحتبلليا بدنو قضية مرفكضة، كال تستحؽ أف تناقش 

كالنفي ىنا جاء بعد استفياـ كأريد بو  ،لماذا لـ تسكنو أنت؟(ا تيكميا)مستعمبل في ذلؾ أسمكب
السخرية كالتيكيف مف شأف القضية المعركضة، كبعد أف يستمر الغزالي في محادثتة محاكال 
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لـ يزد عمى القكؿ بأنو  إقناعو بأف ما يٌدعيو غير صحيح، لكف الشاب ظؿ متمسكا باعتقاده إذ
تيافت اٌدعائو فمك كاف ما يٌدعيو حقا ألفاض فيو القكؿ كحشد لو  ، كفي ىذا دليؿ عمىمسككف

مف األدلة الشيء الكثير، لكف القضية ال تتكقؼ عند ىذا الشاب فإف ىناؾ كثير مف الناس 
كمف بينيـ ىذا الشخص  يؤمنكف بيا كيعتقدكف كجكدىا، كال يساكرىـ شؾ فيما يذىبكف إليو،

قاؿ لي أحدىـ: ىذا صحيح. لكف ما أكردتو ال ينفي أف  »ة:الذم يذكره الشيخ في العبارة اآلتي
بعض المردة قد يساكر بشرا مسمما كيناؿ منو..! قمت: كأنا ضجر: ىؿ العفاريت متخصصة 

، 1«في رككب المسمميف كحدىـ؟ لماذا لـ يشؾ ألماني أكياباني مف احتبلؿ الجف ألجساميـ؟
ما يذكر بشأف سكف الجف لئلنساف ال أساس لو  يبدك أف الغزالي قد اجتيد في إقناع محٌدثو بأفٌ 

مف الصحة، كال يعدك أف يككف مجرد أكىاـ كافتراءات، لكف المحاكىر لـ يقتنع كسابقو، كعندىا 
ىؿ العفاريت متخصصة في ضجر المحاًجج مف ىذا الجيؿ المسيطر عمى العقكؿ، قاؿ لو:

، كىك ف احتبلؿ الجف ألجساميـ؟رككب المسمميف كحدىـ؟ لماذا لـ يشؾ ألماني أك ياباني م
كضحالة في الفكر، ككىف في  عف حسرة ك أسى لما أصاب المسمميف مف سخؼ قكؿ ينـٌ 

العزائـ، جابيو بحجة دامغة حيف نفى شككل األلماف أك الياباف مف احتبلؿ الجف أجساميـ، 
ميزكمة المتخمفة كفي ىذا النفي دليؿ قكم عمى أف القكؿ بيذه الخرافة ال يصدر إال مف األمـ ال
 أٌما األمـ الحية الجادة فبل يتطرؽ إلييا مثؿ ىذا النكع مف المعتقدات السخيفة.

يعتقده بعض الناس بشأف قدرتيـ عمى السيطرة عمى اإلنساف،  كنترؾ حديث الجف كما
التي ناضؿ الغزالي  2؛ إنو قضية الديمقراطية كالحرية-مف كجية نظرم –كننتقؿ إلى ما ىك أىـ 

جميا كثيرا، كما سنناقشو اآلف جاء في سياؽ الحديث عف الديمقراطية بكصفيا آلية لمحكـ مف أ
دارة الشأف العاـ؛ ييسمح فييا لممعارضة بالنشاط كحؽ إبداء الرأم، كجاء أيضا معبرا عف إدانتو  كا 

يميـ الكاقعى البائس لممسمميف كما يعانكنو مف ظمـ الحكاـ، كبطشيـ كتضييقيـ عمى المعارضة كتنك
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بيا، مقارنة بحاؿ الدكؿ الغربية التي يسكدىا النظاـ الديمقراطي الذم تمثؿ فيو المعارضة جزءا 
كالكاقع أف ىذه » محاكال التأصيؿ لمبدأ حؽ المعارضة في تاريخنا اإلسبلمي، يقكؿ: مف النظاـ،

بلفة الراشدة، تقترب كثيرا مف تعاليـ الخ )االعتراؼ بحؽ المعارضة في الكجكد ك النشاط( النظرة
 مف قكؿ يفيـ ،1«إف عمي بف أبي طالب لـ يستبح مف عارضكه، أك يحشد الجمكع لضربيـ،

الشيخ أف الديمقراطية تتقاطع مع بعض ما كاف سائدا أياـ الخمفاء الراشديف الذيف كا يسمحكف 
اإلماـ بيا، كال يبادركف إلى قمعيا، كيستشيد لذلؾ بسيرة صدكرىـ  تضيؽ بكجكد المعارضة، فبل
؛ حيف نفى عنو أف يككف قد استباح معارضيو أك استعمؿ 2( أياـ حكموعمي بف أبي طالب)

( لـ يشير السيؼ أماـ القكة لقمعيـ كضربيـ، إذ يذكر التاريخ أف أمير المؤمنيف عميٌا )
 كالكاتب قاؿ معارضيو كمناكئيو إال اضطرارا؛ عندما بادركا ىـ إلى قتالو بعد أف حكمكا بكفره،

، كتقبؿ الرأم اآلخر، ية الفكريةذلؾ في سياؽ الدفاع عف مبادئ اإلسبلـ التي تحتـر التعدد
كمازالت  كتعتمد الشكرل أساسا لمحكـ، في حيف أف األنظمة االستبدادية التي حكمت المسمميف

 .3تحكميـ ال صمة ليا بركح الحكـ الراشد كمقاصده في اإلسبلـ

 عامؿ النفي)ليس( -3
المرتبة الثالثة مف حيث نسبة نسبة تكاردىا في المدكنة، إذ بمغ تكرارىا في  (ليس)تأتي 

كتنفي  عف المبتدأ، تدخؿ عمى الجممة االسمية لتنفي الخبر ليس(( مرات، كاألداة )8ثماني)
ليس فعؿ يدخؿ عمى جممة ابتدائية فينفييا في »مضمكف الجممة في الحاؿ، كذكر الرضي أٌف 

ذا قمت ،"زيد قائـ" ففيو إيجاب قيامو في الحاؿ :قمت الحاؿ ، كذلؾ أنؾ إذا "ليس زيد قائما"  :كا 
كىناؾ مف عٌد)ليس( حرفا إذا كجدت بغير خاصية مف خكاص  ،4«فقد نفيت ىذا المعنى 
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ك)ليس( تأتي لنفي الحاؿ عمى اإلطبلؽ أما إذا  ،1كذلؾ إذا دخمت عمى الجممة الفعمية األفعاؿ،
ٍنييـٍ ﴾] ىكد/ ؿ نحك قكلو تعالى:﴿قيٌيدت فقد تككف لنفي المستقب كفنا عى ـٍ لىٍيسى مىٍصري  8أىالى يىٍكـى يىٍأًتيًي

. كسنقتصر في الكشؼ عف كظيفتيا الحجاجية عمى بعض األمثمة مبتدئيف بالمثاؿ الذم ناقش 2[
، فبعد أف ذكر أف 3( مع ممؾ المكتفيو الغزالي مدل صحة حديث قصة سيدنا مكسى)

تنزؿ بو عف مرتبة الصحة يقكؿ مبرزا كجية نظره مف السجاؿ الذم دار  ة قادحةالحديث بو عمٌ 
كرفضو أك قبكلو خبلؼ فكرم، كليس خبلفا :» الحديث ابيف العمماء في مدل صحة ىذ

، كبيذا يككف الغزالي قد نزع عف ىذا الخبلؼ المسحة العقدية التي أضفاىا عميو 4«عقائديا
لضبلؿ، كانحراؼ العقيدة، كما جردىـ مف سيكؼ التكفير المتعصبكف الذيف كسمكا كؿ مف أنكره با

التي ما فتئكا يشيركنيا في كجكه مخالفييـ كمما كجدكا أنيـ رفضكا حديثا لـ تصح نسبتو إلى 
 (. الرسكؿ )

ذا انتقمنا إلى العبارة الثانية التي تضمنت نفيا بػ  كجدناىا في معرض مناقشة  )ليس(،كا 
، أيف كجدناه ينعى عمى المتشدديف في ىذه 5لكظائؼ العامةالييا الشيخ قضية المرأة كجكاز تك 

إننا لسنا » كال تخدـ الدعكة إليو، يقكؿ: المسألة مكاقفيـ الشاذة التي التعبر عف حقيقة اإلسبلـ،
، 6.«مكمفيف بنقؿ تقاليد عبس كذبياف إلى أمريكا كأستراليا، إننا مكمفكف بنقؿ اإلسبلـ كحسب!

ككا كتقـك فيما في أسمكب الدعكة إلى ا ألف المخاطىبيف خمطكا بيف إف العبارة تصحح سم
العادات العربية الجاىمية مف ناحية، ك تعاليـ اإلسبلـ مف ناحية أخرل، كلذا عمد الغزالي إلى 

بع لما فيو مف سبلمة تٌ نفي الفيـ األكؿ الخاطئ، كتأكيد الفيـ الثاني كتثبيتو ألنو األجدر بأف يي 
جاـ مع ركح الديف، فشتاف ما بيف تقاليد الجاىمية، كتعاليـ اإلسبلـ التي تمثؿ قمة في الفيـ، كانس
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تنظر إلى المرأة نظرة دكنية،  -أعني تقاليد الجاىمية -السماحة كالصكاب ك السبلمة....، فاألكلى
ك إلى تحتـر المرأة، فتدع -تعاليـ اإلسبلـ -كال تكاد تعترؼ ليا بأية حقكؽ، في حيف نجد الثانية 

 ما عمييـ. ليٌف ما ليـ ك عمييفٌ  1«النساء شقائؽ الرجاؿ»إحبلليا المكانة البلئقة بيا ألف 

كمثمما حمؿ الكاتب عمى أصحاب الفيـك الضيقة لمكاقفيـ تجاه المرأة، فقد انبرل أيضا         
لشياطيف لمكاجية تمؾ المزاعـ التي تذىب إلى أف اإلنساف قد يتعرض لئلذاية الحسية مف قبؿ ا

كالجف إلى درجة أف الجني قد يتخذ مف جسد اإلنساف سكنا لو يرتع فيو كيفما يشاء، كيدؿ ىذا 
الفيـ عند مف يتبنكنو، كيدافعكف عنو عمى شمؿ في التفكير، كخكار في العزائـ، كاستسبلـ 

 عند مف أكتكا عمـ تحضير"لؤلكىاـ، كأخيرا كليس آخرا أنو صار مصدرا لجمع الماؿ كالدجؿ 
خراجو ف مكقؼ الغزالي مف ىذه المسألة ىك الرفض، كعدـ االقتناع"الجف كا  ، بؿ إنو يرل 2، كا 

كلست أحب أف أفتح أبكاب الشعكذة كالسحر »  فييا شعكذة كدجبل فاستمع إليو كىك يقكؿ:
، إنو ينفي قبكؿ ىذه المزاعـ ألف في قبكليا 3«كالدجؿ باسـ أف الشيطاف احتؿ بدف إنساف...

ب عمى مصراعيو أماـ الشعكذة كالسحر كالدجؿ، كفي ذلؾ إيذاف بخراب المجتمع، كفساد فتح البا
األخبلؽ، كضياع اليمـ، كىؿ ىناؾ أخطر عمى األمة مف الجرم كراء األكىاـ كالتعمؽ بالسراب، 
كتعطيؿ اإلرادة كتشكيو الفكر. ككما يرفض الغزالي مثؿ ىذه المياترات فإنو يرفض إحياء الجدؿ 

ير قديما في ما يتعمؽ بالمسائؿ العقدية، فيقكؿ مبرئا نفسو مف شبية الميؿ إلى ذلؾ الجدؿ الذم أث
ك لست أحب أف أحيي الجدؿ القديـ، كال أف أخكض » العقيـ الذم ال خير يرتجى مف كرائو:

فيو، كال أف أعمؽ عميو، فقد كرىتو بفطرتي! كاعتمدت عمى القرآف الكريـ كأنا أبني العقيدة في 
                                                           

دار  ،تح  شعيب األرناؤكط كمحمد كامؿ  قره بممي،سنف أبي داكد اني (، أبك داكد) سميماف بف األشعث األزدم السجست -1
مف كتاب الطيارة باب الرجؿ يجد البمة في  236 ،حديث رقـ171،ص  1، ج 2009،  1الرسالة العالمية ، سكريا ،ط

عائشة  عفالقاسم عفٌد هللا عبعف عبدهللا العمري حدثنا حماد بف خالد الخياط حدثناقتٌبة بن سعٌد  حدثنا:»منامو كنصو اآلتي 

قاؿ: يغتسؿ، كعف الرجؿ يرل أنو قد احتمـ، كال يجد  ،عف رجؿ يجد البمؿ، كال يذكر احتبلما»(: سئؿ رسكؿ ا)قالت
ك ينظر   «.إنما النساء شقائؽ الرجاؿالبمؿ، قاؿ: الغسؿ عميو فقاؿ أـ سميـ: المرأة ترل ذلؾ أعمييا غسؿ؟ قاؿ: نعـ، 

 ك ما بعدىا. 80، ص  2008،  1، نيضة مصر طالمرأة في اإلسبلـرة ، تكسعا محمد عما
 ك ما بعدىا. 115ص  ، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديثينظر  -2
 123ص ،  المصدر نفسو -3
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، كالكاتب حيف يقكؿ ىذا الكبلـ ال يقكلو تعبيرا عف 1«كفي المجتمع الذم أعيش فيو. نفسي
نما ييدؼ مف كرائو إلى ىدـ تصكر غبر مجد في بناء العقيدة؛ إنو  مكقؼ شخصي فحسب، كا 

التصكر المبني عمى الجدؿ العقيـ الذم أكلع بو كثير مف القدماء، كالذم يحيؿ المسائؿ العقدية 
إلى مياترات متناقضة ال تزيد المرء إال شكا  -ب إلى الفطرة السميمة في حقيقتياالتي ىي أقر -

كحيرة، كال تزيد األمة إال تمزقا، فيشغميا عما ىك أىـ كأجدل كأنفع، في حيف أف المراد بالعقيدة 
 الصحيحة تمؾ التي ينعقد عمييا القمب فيزداد إيمانا كاطمئنانا، كيحصؿ بيا الفيـ السميـ كالسمكؾ

مرجعا لتعميـ العقيدة  شيخالقكيـ، كال سبيؿ إلى ىذه العقيدة النقية إال القرآف الكريـ الذم اتخذه ال
عمى ما ذكر فإف الغزالي يربأ بنفسو عف الدخكؿ في جدؿ كبلمي عقيـ  الصحيحة الصافية، كبناءن 

 ال تعرؼ نيايتو، كال فائدة تأتي مف كرائو.

أف السبيؿ األنجع ألخذىا كتعمميا ىك الفيـ السميـ  شيخلكنترؾ مسألة العقائد التي أيقف ا 
طكيبل، ك قضى عمره ينافح عنيا؛ إنيا مسألة  لولكتاب ا، كنعرج عمى مسألة أخرل شغمت با

الشكرل في دكلة الخبلفة برزت في صكر شتى، :» يكرد أففكنظاـ الحكـ في اإلسبلـ  2الشكرل
ـ أف نكفر الضمانات كاألساليب التي تجعؿ كليس الميـ أم طراز نستمسؾ بو؟ بؿ المي

، إف الشيخ في ىذا 3«الشكرل حقيقة مرعية فيختفي الفرد المستبد كتمكت الكثنيات المستبدة
القكؿ لـ يًحد عما ألفناه فيو مف اىتماـ بجكىر األشياء ال بصكرىا، فالميـ بؿ األىـ في تصكره 

ف ذلؾ كفيؿ بضماف الحقكؽ كالحريات، كالحد ىك االحتكاـ إلى ركح الشكرل، كتفعيؿ آلياتيا أل
ككبح جماحو، كليس الميـ البحث في شكؿ النظاـ الذم يعتمد الشكرل منيجا في  ،مف االستبداد

االىتماـ بجكىر الشكرل، يميي عف  الحكـ، ألف الخكض في مسألة شكؿ النظاـ كنمطو قد
االنتفاع بالركح كالجكىر، كيشغمنا  كضركرتيا، كألف االنشغاؿ بالصكر كاألشكاؿ قد ييفٌكت عمينا

 عف الحقيقة.
                                                           

 ك ما بعدىا مف ىذا البحث. 53ص ، كينظر تكسعا ،158ص  ، المصدر نفسو -1
 . اإلسبلـ ك االستبداد السياسيالذم يتناكؿ كتاب  الخامس ة في الفصؿسيأتي تفصيؿ الحديث في ىذه المسأل -2
 168ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -3
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 )ما(يعامؿ النف -4
النافية تدخؿ عمى الجمؿ  )ما(( مرات، ك4في المدكنة أربع) ()ماكردت أداة النفي     

كىي التي تعرؼ  االسمية كالجمؿ الفعمية عمى حد سكاء، كتككف عاممة حيف تأتي مشبية بميس،
يو إف كاف ماضيا كتخمصو ضً دخؿ عمى الفعؿ فتبقيو عمى مي عاممة حيف ت بػ)ما( الحجازية، كغير

 .1لمحاؿ أك االستقباؿ إف كاف مضارعا
ك نبدأ بأكؿ مثاؿ كيظفت فيو ما النافية كىك قكؿ الغزالي مدافعا عف األئمة األعبلـ مف 

كفي عصرنا ظير فتياف سكء  »المتطاكليف عمييـ كالمتيميف إياىـ باالنحراؼ عف السنة :
عمى أئمة الفقو باسـ الدفاع عف الحديث النبكم، مع أف الفقياء ما حادكا عف  يتطاكلكف

في نفي  (ما)إف الغزالي كظؼ ، 2«السنة، كال استيانكا بحديث صحت نسبتو كسمـ متنو...
ال يمـز اتصالو بالحاؿ كقد يككف منقطعا نحك قكلو »ألف النفي بمـ  (لـ)كلـ يكظؼ  ،الفعؿ
مى ﴿:تعالى ٍذكيكرناىىٍؿ أىتىى عى ـٍ يىكيٍف شىٍيئنا مى ٍنسىاًف ًحيفه ًمفى الدٍَّىًر لى في حيف أف  3[1]اإلنساف/« ﴾ى اإٍلً
عنيـ التيمة  ، ينفي عف أئمة الفقياء ما اتيمكا بو، كيردٌ 4يككف نفيا لمحاؿ كاالستقباؿ ) ما(الحرؼ

ف كصفيـ بيذا الكصؼ يعبر صر "فتياف سكء" الباطمة التي كجيت إلييـ مف قبؿ  احة عف سكء كا 
مف  أدب ىؤالء الفتياف ، كجيميـ بمكانة األئمة األعبلـ الذيف كاف ليـ فضؿ كبير عمى األمة؛

إف أسمكب النفي جاء بعد أف ميد لو المحاجج بالتعريؼ ،خبلؿ حفظ السنة ك تنقيتيا، كمف ثـ 
راؤىـ كآ ،أف تككف دعاكييـ محقة لفتياف سكء، فكيؼ "فتياف سكء"بأصحاب الدعكل الباطمة 

ثبات عكسيا ىك الصكاب.  صائبة، كلذا صار نقضيا حقا، كا 
كفي السياؽ نفسو؛ أم الدفاع عف األئمة األعبلـ مف أصحاب المذاىب ضد مف 

كانت السنة »مسنة الثابتة في قكلو ل يستيدفكنيـ، ينفي عف اإلماـ مالؾ صاحب المكطأ معاداتو

                                                           
 329، ص  الجنى الداني مف حركؼ المعانيينظر  -1
 22ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -2
 268، ص  الجنى الداني في حركؼ المعاني -3
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بتحية المسجد كاف حالة خاصة بالرجؿ إذف ىي االستماع لمخطب، كما جاء في حديث األمر 
المذككر، كظمت السنة العممية تمنع الكبلـ كالصبلة في أثناء الخطبة، بؿ إف مالكا أبطؿ ىذه 

جاء ىذا النفي كما ىك مبيف في ، 1«الصبلة، كما أظف صاحب المكطأ يتيـ بمعاداة سنة ثابتة
ناء خطبة الجمعة، كىي صبلة لـ العبارة في معرض الحديث عف حكـ ركعتي تحية المسجد في أث

ثـ  ، فيؿ معنى ىذا أف يتيـ بأنو معاد لمسنة؟ كبٌل.2يقكؿ بسنيتيا -رحمو ا –يكف اإلماـ مالؾ 
مرفكض في حؽ اإلماـ مالؾ، كتأمؿ أمر مجرد الظف ىك  فيك يكحي بأف(، أظفتأمؿ نفيو لػمفعؿ)

ف صاحب المكطأ الذم عرؼ بسعة ، فالتنكير كالتخصيص يدالف عمى أ"سنة ثابتة"أيضا قكلو 
عممو كبفقيو، كحرصو عمى الحديث ال ينبغي الظف أنو يحمؿ عداء لمسنة، ألف العكس ىك 

( (كليس أدؿ عمى ذلؾ مف جمعو ألحاديث الرسكؿ الصحيح فالرجؿ مشيكد لو بخدمة السنة،
مف كتاب ما عمى ظير األرض كتاب بعد كتاب ا أصح »الذم قيؿ فيو: "المكطأ"في كتابو

 ، كمف ثـ، إف الدعكل المعركضة باطمة، كال أساس ليا مف الصحة. 3«مالؾ 

بعد أف شيدنا الغزالي كىك يرفع لكاء التصدم لمذيف تجرؤكا عمى رمكز األمة مف العمماء  
كالفقياء، كحاكلكا النيؿ منيـ، كذلؾ باتياميـ بتيـ مغرضة رأيناىا تتيافت أماـ ما ساقو الشيخ مف 

تيا كفندتيا، نشيده اآلف يجالد ىؤالء الخصـك الذم قصركا الديف عمى فيكميـ حجج دحض
كمف األشياء التي  -حسب كصؼ الشيخ ليـ –القاصرة، كنفكسيـ التي تكاد تضيؽ بكؿ شيء

 كالفقياء، (، كىك مف القضايا التي أثارت جدال كاسعا بيف العمماء الغناءضاقكا بيا ذرعا ) 
أك التعبيريات يتحٌكؿ إلى عمؿ ينظر ينتمي إلى فئة البكحيات بل كبلميا فع فالغناء بعامة بكصفو

نمكذج  كما ذاؾ االختبلؼ إالٌ  و بشركط،مإليو نظرتيف مختمفتيف، نظرة تحرمو مطمقا، كأخرل تحم
 النقؿ  خطابا سمطكيا متعاليا عند المسمميفلتعدد الحجج كاألدلة المستقاة مف النقؿ، كيمثؿ 

                                                           
 28ص السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث ، -1
 .مف ىذا البحث  92ص  ،ينظر -2
ركاية يحي بف يحي الميثي، دار  ، مكطأ اإلماـ مالؾاإلماـ مالؾ ) أبك عبد ا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أنس ( -3
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بح قى أما الفئة الثانية فتحاكؿ النظر إلى المسألة بعيف العقؿ المي  ،منيـ خاصة تدينيفالمعامة ك 
كفي ىذا السياؽ يحاكؿ العزالي  أكالمحسف لمفعؿ بناء عمى قاعدة  حصكؿ المضرة مف عدميا.

، كأن عمينا أكال النظر في الكممات كما تثيره مف  والتمييز بيف أنكاع مف الغناء فميس كمو مما يحـر
، فقد أفاض ذه المسألةى لمشيخ صكالت كجكالت في تكانال ننسى أنو ك  ،معاف كأخيمة في النفكس

في إجبلء جكانبيا، ككشؼ مبلبساتيا، كأشبعيا درسا كبحثا، ليقؼ بعدىا مكقؼ المعارض ألكلئؾ 
 ، مستنديف في آرائيـ إلى بعض األحاديث التي ليست1الذيف ينادكف بتحريـ الغناء جممة كتفصيبل

بقطعية الثبكت، كال قطعية الداللة، كمستنديف أيضا إلى فيـ قاصر لبعض نصكص القرآف 
الكريـ، بؿ إلى لٌي أعناؽ النص ليككف متساكقا مع مكقفيـ، كمف ذلؾ تفسيرىـ لآليتيف الخامسة 

ًديًث ًلييًضؿَّ عىٍف سى كالسادسة مف سكرة لقماف:  ٍف يىٍشتىًرم لىٍيكى اٍلحى ًمفى النَّاًس مى ًبيًؿ المًَّو ًبغىٍيًر ًعٍمـو كى
ؤا أيكلىًئؾى لىييـٍ عىذىابه ميًييفه ) يىتًَّخذىىىا ىيزي ٍعيىا كىأىفَّ 5كى ـٍ يىٍسمى لَّى ميٍستىٍكًبرنا كىأىٍف لى مىٍيًو آىيىاتينىا كى ذىا تيٍتمىى عى ( كىاً 

ٍقرنا فىبىشٍِّرهي ًبعىذىابو أىًليـو ) يف أف المراد بميك الحديث ىك الغناء، [ معتبر  6-5] لقماف /(6ًفي أيذينىٍيًو كى
أما الغناء فكبلـ؛ حسنو حسف كقبيحو قبيح، » كيخمص الغزالي بعد بحثو القضية إلى القكؿ:

كمف غنى أك استمع الى غناء شريؼ المعنى طيب المحف فبل حرج عميو! ك ما نحارب إال 
بأعناقنا  جة منطقية تأخذالمحاًجج يعٌد نتي إف ما خمص إليو، 2«غناء ىابط المعنى كالمحف..

بيا، إذ ميز بيف نكعيف مف الغناء؛ غناء شريؼ في معناه كلحنو، كآخر ىابط في معناه  لئلقرار
كلحنو، ك الذم ينبغي أف يحارب ك يحظر ىك النكع الثاني، أما النكع األكؿ فبل حرج عمى مف 

ؿ حجج القائميف بحرمة الغناء فعمو أك استمع إليو، كلعؿ بٍحث الغزالي القضية كمناقشتو إياىا جع
 ال تصمد أماـ ما ساقو مف حجج ك أدلة عمى عدـ الحكـ بحرمة الغناء جممة كتفصيبل.

 

                                                           
؟، نيضة مصر لمطباعة  الغناء ك المكسيقى حبلؿ.. أـ حراـ حكـ الغناء ، محمد عمارة،ينظر تكسعا في مسألة   -1

 ك ما بعدىا 32، ص 1999كالنشر ، 
 100ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث، -2
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 عامؿ النفي )غير(  -5
( اسـ يفيد نفي )غير( في المدكنة مرتيف مف مجمكع أدكات النفي، كغيركرد النفي بػ)   

كما بعده مضاؼ إليو مجركر االسـ الكاقع بعده كيعرب حسب مكقعو مف الجممة، كىك مضاؼ 
 دائمان.

بأف الميت يعذب ( كاف عند مناقشة الحديث القائؿ غيركالسياؽ األكؿ الذم جاءت فيو )
كىالى تىٍكًسبي ( لـ يقمو بدليؿ قكلو تعالى: ، كالذم أثبت الغزالي بأف الرسكؿ) ببكاء أىمو عميو

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه  ا كيٍنتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى  كيؿ  نىٍفسو ًإالَّ عى ـٍ ًبمى ـٍ فىيينىبِّئيكي ٍرًجعيكي ـٍ مى بِّكي    ًكٍزرى أيٍخرىل ثيَـّ ًإلىى رى
نما الذم قالو الرسكؿ) [ 164] األنعاـ / ، «إف ا ليزيد الكافر عذابا ببكاء أىمو عميو(:»كا 

اك كلك كاف في جبللة إف الخطأ غير مستبعد عمى ر :» كمف ثـ قاؿ، مرجعا ذلؾ إلى خطأ الركاة
كلك كاف عبد ا  كالمنفي في ىذه العبارة ىك استبعاد الخطأ عمى أم مف الركاة، ،1«ابف عمر.. 

بف عمر )رضي ا عنيما(، كىك مف ىك في عممو كحفظو ككرعو... كيراد مف كرائو التكجيو إلى 
كعدـ  ،آف الكريـالنظر في متكف األحاديث كمضمكناتيا، كعرض ىذه المضمكنات عمى القر 

كاإلنساف غير منزه عف الخطأ،  ،إال إنساف فما الراكم في نياية األمر التعكيؿ كثيرا عمى الركاة؛
كغير مبرأ مف النسياف كائنا مف كاف، ثـ إف العمؿ بمثؿ ىذا التكجيو يساعد عمى معرفة الحقائؽ، 

 .كيقكد إلى الصكاب ألف الحؽ ىك أساس معرفة الرجاؿ، كليس العكس

مستشيدا  الحديث عف أدب االختبلؼ كاف عندف )غير(أما السياؽ الثاني الذم كظفت فيو   
كلكف اختبلفيـ ىذا ال  بما كاف مف شأف عمماء األزىر، كطبلبو الذيف كثيرا ما كانك يختمفكف،

نما ىك اختبلؼ طبيعي، كفي ىذا دعكة إلى نبذ التعصب كعدـ  يترؾ أثرا سيئا عمى النفكس، كا 
محاكلة اإلقناع بضركرة االستماع إلى الرأم ك ،لى المخالؼ في الرأم بكصفو عدكاالنظر إ

 اآلخر، كأاٌل تضيؽ صدكرنا بمف يخالفكننا، كلعؿ في ما ذكرناه محاكلة لفيـ مضمكف عبارتو
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دراؾ ما حممو النفي فييا مف حجاج: نكف نشعر بغضاضة مف ىذا االختبلؼ،  كلـ » اآلتية، كا 
ذا ثار جدؿ عممي ٌمؼ غضبا كال أسفا.. كا   1«ركىد بعد قميؿ غير ميخى

 عامؿ النفي )كبٌل( -6
ـٍ  مف سكرة مريـ:﴿ 82ذكر القرطبي في معرض تفسيره لآلية  ًتًي كفى ًبًعبىادى كىبلَّ سىيىٍكفيري

ـٍ ًضدًّا﴾ ]مريـ/ مىٍيًي يىكيكنيكفى عى زجرا أك تنبييا  يحتمؿ أف يككف ردعا أك (كبٌل [ أف لفظ ) 82كى
 متقدـ)...( كما أف لو أربعة معاف: بمعنى حقا، كالنفي، كالتنبيو، كصمة لمقسـ، أكردا لكبلـ

تنفي شيئا )كبل( ف ىذه األخيرة  تنفي فحسب،  كال( أ( التي لمنفي كبيف )كبلكأف الفرؽ بيف )
تجيء ألربعة  )كبل(، كفي المعجـ الكسيط أف 3. كما قد تأتي ردا لمكبلـ األكؿ2كتثبت شيئا

بمعنى  ، كثالثيافترٌد شيئنا كتثبت شيئنا آخر لمرٌد كالنفي، الردع كالزجر، ك ثانييا أكليا :معافو 
 .4جكابنا بمعنى حقنا كرابعيا )أال( التي ييستفتح بيا الكبلـ لمتنبيو،

مرتيف؛ األكلى كانت في مقاـ  -التي نحف بصدد دراستيا-في النصكص)كبٌل( كقد كردت 
كبعد أف يذىب الشيخ  ،( كالتي تعٌد كجو المرأة عكرةسكؿ)مناقشة األحاديث المنسكبة إلى الر 

يقكلو ليس  كالتدليؿ عمى أنيا أحاديث مشككؾ في صحتيا يعمف أف ما شكطا في مناقشتيا،
نما ىك رأم أصحاب المذاىب األربعة، يقكؿ: كيعمـ ا إني مع  »     انفرادا بالرأم، كا 

سير مع  الجماعة، كأنزؿ عف كجية نظرم اعتدادم برأيي أكره الخبلؼ كالشذكذ كأحب ال
التي أقتنع بيا بغية اإلبقاء عمى كحدة األمة.. فيؿ ما قمتو رأم انفردت بو؟.كبلٌ كبٌل إنو رأم 

يتضح أف الشيخ  كمف خبلؿ الجممة التي كرد فييا النفي بػ)كبٌل( ،5«الفقياء األربعة الكبار

                                                           
 77ص  ،السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث  -1
، تح عبد ا بف عبد المحسف التركي ،مؤسسسة الجامع ألحكاـ القرآف بد ا محمد بف أحمد( ، ينظر القرطبي ) أبكع -2

 510، ص  13، ج 2006، 1بيركت، ط الرسالة،
 577الجنى الداني في حركؼ المعاني ،ص  ،ينظر -3
 .797،ص ، 1990،  2ط بيركت ، دار األمكاج ،المعجـ الكسيط ،  إبراىيـ أنيس كآخركف، ينظر، -4
 53ص  ، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -5
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 م أك خركجا عف إجماع األئمة األعبلـ،كاف حريصا عمى نفي أف يككف ما قالو تفردا بالرأ
كفي المقابؿ يثبت أف رأيو في ىذه المسألة مستكحى مف رأم الفقياء األربعة، كعميو يتبيف أف 

ثبات نقيضو، ككذا مف خبلؿ  األداة )كبل( قد أدت كظيفتيا الحجاجية مف خبلؿ نفي الشيء، كا 
فكانت في معرض مناقشة مسألة  الثانيةكأما  تكرارىا، إذ ال يخفى ما لمتكرار مف قكة كتأكيد.

كالمباس كالمسكف، كما جاء فييا مف أحاديث، كخٌص بالذكر المباس الذم كثر الحديث  الطعاـ
ذىب إلى أف لئلسبلـ زيا معينا، مع العمـ أف المباس مف  مف الناس افريقأف عنو حتى 

بعينو مف المباس، فرٌد  المباحات، كشرطو النظافة كاالحتشاـ، كلـ تأت النصكص بتحديد شكؿ
ىؿ لئلسبلـ زم معيف؟ كبٌل. كقد تكىـ بعض الشباب أف الجمباب  »ذلؾ بقكلو: عمى الغزالي

( قد جاء ردا بالنفي عف سؤاؿ، كقد )كبلإف لفظ . 1«كأف البدلة زم الكفار ىك زم اإلسبلـ،
كف أف نقيـ عميو حكما لفظةي )تكىـ( تأكيدا كقكة، إذ التكىـ ليس بحجة، كال يم  -أم الردٌ -زادتو

 شرعيا، بؿ ينبغي استبعاده كاألخذ بما ىك يقيني.

إٌف ما تٌمت دراستو مف أساليب النفي التي كظفيا الغزالي تكظيفا حجاجيا تفضي إلى 
، كأف 2«قكة استمزامية تداكلية تدعـ تمؾ األطركحة أك تمؾ» نتيجة مفادىا: أنيا تتضمف

ف كاف نفييا في  –ؼ بنفي الدعاكل المضادة فحسبالمحاجج في استعمالو النفي لـ يكت كا 
نما كانت غايتو ىدـ ىذه الدعاكل مف أساسيا، كي ال يبقى  –أحاييف كثيرة دليبل عمى تيافتيا كا 

ككشؼ  كمف ثـ ال تجد ليا آذانا مصغية، ألف نفيو إياىا كاف قد رافقو بياف بطبلنيا ليا كجكد،
 عكارىا. عف 

 ثانيا: الحصرك القصر

بذؿ جيدا كبيرا في البحث عف المعاني المغكية كاالصطبلحية لمفيكمي الحصر لف ن
في المقاـ األكؿ عمى الكقكؼ عمى الجكانب الحجاجية لممفيكميف  يركز ألف عممنا ،ك القصر

                                                           
 109ص ، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -1
 328،ص  4،جالحجاج مفيكمو ك مجبلتو عبد العزيز لحكيدؽ، الحجاج في المناظرة ، ضمف كتاب  -2
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، كعميو سنكتفي " السنة بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث"مف خبلؿ نصكص مأخكذة مف كتاب
تذىب المعجمات إلى أف الحصر لغة:  .التي ليا صمة بمكضكعنابإيراد أىـ التعريفات المغكية 

جَّ كىاٍلعيٍمرىةى ًلمًَّو فىًإٍف أيٍحًصٍرتيـٍ 1الحبس كالتضييؽ كالمنع كاإلحاطة ، كمنو قكلو تعالى: ﴿كىأىًتم كا اٍلحى
ا اٍستىٍيسىرى ًمفى اٍليىٍدًم﴾ ]البقرة / ـك الحصر أم ميًنعتـ  كيشترؾ مفيـك القصر مع مفي [، 196فىمى

ـٍ في معنى الحبس، كمنو قكلو تعالى: ا تيكىذِّبىاًف لى بِّكيمى ًء رى حيكره مىٍقصيكرىاته ًفي اٍلًخيىاـً فىًبأىمِّ آىالى
افٌّ   :[، أم محبكسات فييا.كجاء في المساف 74-73-72]الرحمف/ يىٍطًمٍثييفَّ ًإٍنسه قىٍبمىييـٍ كىالى جى

ما يشترؾ الحصر ك القصر في الداللة المغكية كمثم .2«كالقصر كفؾ نفسؾ عف أمر... »
القصر في »فإنيما يشتركاف أيضا في الداللة االصطبلحية، حيث يكرد صاحب التمخيص أف:

 . 3«اصطبلح البيانييف تخصيص شيء بشيء بطريؽ معيكد

 ك ىذا جدكؿ ببياف المكاطف التي كظؼ فييا أسمكب الحصر ك القصر:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مادة ) ح ص ر( لساف العربينظر  -1
 ، مادة )ؽ ص ر(نفسو المرجع -2
 دار الكتاب العربي، ، التمخيص في عمـك الببلغةالقزكيني الخطيب) جبلؿ الديف بف محمد بف عبد الرجمف (،  -3

 .137د ت، ص بيركت،
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 ػ)إال (الجمؿ المتضمنة الحصر بػػػػػ
فمما رجعت الى الحديث في أحد مصادره ساءني أف الشارح جعؿ رد الحديث إلحادا!  -1

 35صقكة...  إالكشرع يفند الشبيات المكجية إليو فمـ يزدىا 
 الفإف الشافعية كالحنابمة أجازكا أف يجبر األب ابنتو البالغة عمى الزكاج بمف تكره!!، ك -2

 43صتقاليد إىانة المرأة، كتحقير شخصيتيا...انسياقا مع  إالنرل كجية النظر ىذه 
بدليؿ  إالبدليؿ قطعي كأف التحريـ ال يثبت  إالكمف الخير أف نعمـ أف الفرض ال يثبت  -3

 68ص قطعي، كأف األدلة الظنية ليا دالالت أقؿ مف ذلؾ.
كالذم يدخؿ ميداف التديف كبضاعتو في الحديث مزجاة كالذم يدخؿ السكؽ كمعو نقكذ  -4

 68ص  يمكمٌف إال نفسو إذا أخذتو الشرطة مكبؿ اليديف..!مزيفة. ال
كمف اإلنصاؼ كذلؾ تككيد احتكاء كتب السنة عمى آالؼ األحاديث المقبكلة، بذؿ  -5

ية، كال تتـ اإلفادة منيا إال بتعاكف الفقياء، كالمحدثيف جميعا ناألسبلؼ في تدكينيا جيكدا مض
 80ص عمى ضبط معانييا كمغازييا.

المسكيف باسـ اإلسبلـ ال يعرؼ إال حديثا مكذكبا أف المرأة ال ترل رجبل كال  ىذا المتحدث -6
 81صيراىا رجؿ كأنيا خمقت ليفترشيا فحؿ كحسب!. 

كقيؿ في كصؼ العالـ: أف عضبلتو أكبر مف فكره، كلك أنصفكا لقالكا: إنو عالـ يذكر  -7
يا كؿ شيء، فبل امتداد نفسو، كينسى ربو، كيجحد حقو، كيمارل في لقائو، كيظف أف ىذه الدن

 99.صلكجكد آخر، كال حياة إال ىنا...!!
 99ص كمف ثـ فاألصؿ في األشياء اإلباحة، كال تحريـ إال بنص قاطع  -8
 100صكما نحارب إال غناء ىابط المعنى كالمحف... -9

كال يحـر مف ىذا النكع إال ما حمؿ طابعا دينيا لعقائد يرفضيا اإلسبلـ كصكر بكذا، أك  -11
 102صأك صمباف النصارل، أك أم شعار ديني يخالؼ التكحيد.ابراىما، 

في الجك الذم قيمت فيو. كنحف إالأحاديث ترتبط بمناسباتيا كماتفيـ   كالصحيح أف ىناؾ -11
في حياتنا المعتادة قد يفكر أمرؤ في الزكاج كيؤخر البت لظركؼ عارضة، كقد ينكم بناء 

 113صبيت ثـ يؤخر البناء لفتف ناشبة!.
حظ أف القرآف أطاؿ الحكار مع مخالفيو، كافتف قبؿ أم شيء في بسط براىينو كنحف نم -12

عمى صدؽ عقائده، كشرؼ عباداتو، كجدكل ما يدعك إليو مف عمؿ صالح كغايات 
كريمة..كفي طكؿ السكر كعرضيا مناشدة حارة لئلنساف أف يرعكم كيثكب الى رشده 

عد أكجعت عصى األعداء جمكد ب إالكيتكب الى ربو.كلـ تبدأ سياسة العصا الغميظة
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ف ا »المؤمنيف، ككسرت عظاميـ. ىنا نزؿ قكلو تعالى:  أذف لمذيف يقاتمكف بأنيـ ظممكا كا 
 138(.ص 81«)عمى نصرىـ لقدير

ككأنما « أبي كأبكؾ في النار»كقد غاظني أف أحدىـ كاف يطير في المجامع بحديث  -13
أبكم رسكليـ في النار!!.قمت: قبحكـ ا يسكؽ البشرل الى المسمميف، كىك يشرح ليـ كيؼ أف 

مف داع أعمى البصيرة!! ما لديؾ شيء مف فقو اإلسبلـ، كال مف أب الدعكة..كمثمؾ ال يزيد 
 1األمة إال خباال باسـ السنة، كالسنة منؾ براء...! ص 
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 الحصر بػػػ)إاٌل(  1

( مرة، منيا 11في المكضكعات المختارة لمدراسة إحدل عشرة))إاٌل(  كرد الحصر باألداة    
( مع ممؾ السياؽ الذم ذكرناه عندما كنا بصدد الحديث عف النفي ) قصة مكسى)

ف الشارح جعؿ رد فمما رجعت الى الحديث في أحد مصادره ساءني أ: » يقكؿ، 1المكت(
، في ىذا المقطع 2«الحديث إلحادا! كشرع يفند الشبيات المكجية إليو فمـ يزدىا إال قكة... 

( فقأ عيف ممؾ المكت حيف أتاه ليقبض الغزالي الحديث الذم مفاده أف مكسى ) ناقشي
                                                           

 كامبل.مف ىذا البحث لبلطبلع عمى نص الحديث  91-90ص  ،ينظر  -1
 35، ص  السنة  النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -2

 الجمؿ المتضمنة الحصر بػػ)إٌنما(
نمانحرص عمى تضعيؼ حديث يمكف تصحيحو، ال إننا -1 رص عمى أف يعمؿ نحكا 

 25ص الحديث داخؿ سياج مف دالالت القرآف القريبة أك البعيدة. 
نظركا في قيمة  إنماة ماديا أك أدبيا، كأكالفقياء لـ يفكركا قط في إىانة المر  -2

 27صالعكض المطمكب!.
 32صيعمميـ ا بما يشاء  إنمايسمعكف، ككال  يكممكف ال فالمكتى عادة -3

نما نتعرؼ عمى مطالب ديننا، كننشئ  كنحف ال نكازف بيف عادات -4 كعادات. كا 
  114صالعادات التي تنسجـ معيا.

نما يضـ الحديث الى دإف الحكـ الديني ال يؤخذ مف ح -5 يث كاحد مفصكؿ عف غيره، كا 
الحديث. ثـ تقارف األحاديث المجمكعة بما دؿ عميو القرآف الكريـ، فإف القرآف ىك 

و ال تعدكه، كمف زعـ أف السنة تقضي عمى اإلطار الذم تعمؿ األحاديث في نطاق
 147الكتاب، أك تنسخ أحكامو فيك مغركر!.ص 

نما تعنيني سمعة اإلسبلـ  -6 كلست ممف يبنكف العبللي عمى الخبلفات في فركع الفقو كا 
عندما يسافر امرؤ متعصب الى أكربا كأمريكا ثـ يذكر لمناس أف المرأة كالكمب كالحمار 

 161ند مركرىا...!. ص سكاء في إفساد الصبلة ع
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(، فيذكر بأنو رجع إلى الحديث في أحد مصادره، ليتأكد مف صحة نسبتو إلى الرسكؿ) ركحو،
 ، كىي تيمة خطرة آلمت الشيخى 1لكنو ييصدـ بتشدد شارح الحديث الذم عٌد رٌد الحديث إلحادا

،  كيينفىى عنو اإليماف لمجرد أنو كحٌزت في نفسو، إذ مف غير المعقكؿ أف ييكٌفر إنسافه  كثيرا،
كيحجر  شكؾ في حديث اختيًمؼ في صحتو، كلمكاجية ىذا التشدد الذم يحظر النقد العممي،

التي  "الشبيات"عمى حرية الفكر، لجأ الغزالي إلى تمحيص الحجج التي ساقيا الشارح ليدحض 
حامت حكؿ الحديث، كمف خبلؿ ىذا التمحيص يتكصؿ إلى نتيجة مفادىا أف ما حشده الشارح 

إال   -أم ىذه الشبيات–لـ يزدىا »مف حجج كأدلة لتفنيد شبيات القائميف بعدـ صحة الحديث 
نا تكمف قكة الحجاج عند الغزالي الذم جعؿ السياـ التي كجييا الشارح )المدافع ك ى« قكة...

عف صحة الحديث( إلى مخالفيو ترتد عميو، كحٌكؿ أدلة نفي الشبيات عف الحديث التي جاء بيا 
كال سيما أنو  إلى أدلة إثبات في يد المحاًجج يكظفيا ليبٌيف تيافتيا، -شارح الحديث  -الخصـ

ة مناقشة مستفيضة، كبحث صحة الحديث متنا كركاية، فقابمو بأحاديث شريفة ناقش المسأل
أخرل تتحدث عف تشكؽ األنبياء كالصالحيف لبللتحاؽ بالرفيؽ األعمى، ناىيؾ عف ككف الحديث 

كمف ثـ، إف اتياـ منكر صحتو باإللحاد ال يخدـ اإلسبلـ  ال صمة لو ال بالسمكؾ كال بالعقيدة،
 .2في شيء

زالي في السياؽ نفسو محذرا مف خطكرة تبني األحاديث المعمكلة أكالمكذكبة عف كيمضي الغ
ساءة النبي ) ( كمحاكلة بناء أحكاـ شرعية عمييا، لما في ذلؾ مف افتراء عمى ا كرسكلو كا 

                                                           
صحيح حديث ، كبعد البحث تبيف أف الشارح ىك النككم )أبك زكريا يحي بف شرؼ الديف( ينظر لـ يذكر الغزالي شارح ال -1

كتاب الفضائؿ،  15، ج 1930، 1ط  مصر، الطبعة المصرية باألزىر،  ) نسخة إلكتركنية(،مسمـ بشرح النككم
فؽء  مكسى كيؼ يجكز عمى  قالكا:كقد أنكر بعض المبلحدة ىذا الحديث، كأنكر تصكره،  » :إذ جاء في الشرح ،129ص

صمى ا عميو كسمـ قد  مكسى قاؿ : كأجاب العمماء عف ىذا بأجكبة : أحدىا أنو ال يمتنع أف يككف ؟عيف ممؾ المكت 
كتعالى يفعؿ في خمقو ما شاء ، كيمتحنيـ  أذف ا تعالى لو في ىذه المطمة ، كيككف ذلؾ امتحانا لمممطـك ، كا سبحانو

ناظره كحاجو فغمبو بالحجة ، كيقاؿ : فقأ فبلف عيف فبلف إذا  مكسى ثاني أف ىذا عمى المجاز ، كالمراد أفكال . بما أراد
 www.thekr.net كالمفكر اإلسبلمي عدناف الرفاعي مكقع الكاتبينظر تكسعا في ىذه المسألة  ك...« غالبو بالحجة 

 ك ما بعدىا. 423ص  )كتاب إلكتركني عمى المكقع نفسو(،يؿ الحكـ محطات في سب ككتابو
 ، ك مابعدىا 35، ص  الحديث السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿينظر  -2

http://www.thekr.net/
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الذيف ال -إلى الديف كتشكيو معالمو، كصٌد عف النيج القكيـ، مستشيدا بما جير بو أحد الشباب 
مقت لتنجب الرجاؿ، كأنو ال ميمة ليا إال ىذه، حب -عمـ ليـ فيرد ديث مكذكب فحكاه أف المرأة خي
ىذا المتحدث المسكيف باسـ اإلسبلـ ال يعرؼ إال حديثا مكذكبا أف المرأة ال » بقكلو: الشيخ

أف الرٌد  يستكقفنا في ىذا، 1«ترل رجبل كال يراىا رجؿ كأنيا خمقت ليفترشيا فحؿ كحسب!.
الباطمة بأسمكبيف؛ تجمى األكؿ مف خبلؿ التقميؿ مف شأف  ىذه الشبية دحضى ج تكلالمحاجً 

تستثير الشفقة، كمف ثـ، إنو ليس  مسكيف"، كلفظة ""مسكيف"المٌدعي كتيكيف أمره، فيك متحدث 
في مقاـ أف ييقارىع مقارعة األنداد، أما الثاني فمف خبلؿ أسمكب الحصر الذم ينفي فيو عف ىذا 

فة كأم عمـ، ما عدا ىذا الحديث المكذكب المفترل، إف نفي العمـ عف ىذا المتحدث أم معر 
المعرفة "المتحدث ما كانت تحصؿ لو القكة كالتأكيد لك أنو جاء بمعزؿ عف اإلثبات بعد )إال(، 

(، كمثؿ ، فمبمغ عممو محصكر في حديث مكذكب عف الرسكؿ)"بيذا الحديث المكذكب فقط
كلعؿ الجيؿ كعدـ المعرفة أقؿ ضررا مف المعرفة المشكىة، التي  ىذه المعرفة أشنع مف الجيؿ،
كنعرج اآلف إلى مكقؼ آخر استعمؿ فيو أسمكب الحصر، كىك  .2ىي في حقيقتيا جيؿ مركب

مكقؼ الدفاع عف حؽ المرأة في اختيار زكجيا، كىك حؽ أعطاه إياىا اإلسبلـ ك أنو ال يجكز 
ه زكجا، رافضا ما يذىب إليو بعض أصحاب المذاىب ألحد أف يكرىيا عمى الزكاج بمف ال تريد

فإف الشافعية كالحنابمة أجازكا أف يجبر األب ابنتو البالغة عمى الزكاج  :»اإلسبلمية، يقكؿ
بمف تكره!!، كال نرل كجية النظر ىذه إال انسياقا مع تقاليد إىانة المرأة، كتحقير 

 إضعاؼعية كالحنابمة بؿ يعمد إلى ، كالغزالي ال يكتفي برفض مذىب الشاف3«شخصيتيا...
دانتيا، ألنيا تعبر عف سير في ركاب التقاليد البالية التي تحطٌ   مف قدر المرأة، كجية نظرىـ، كا 

                                                           
 81ص السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث  -1
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كال نرل كجية النظرىذه إال انسياقا مع تقاليد إىانة المرأة، كتمغي شخصيتيا، ثـ إف قكلو 
ة بالديف، أكاالجتياد العممي، لو صم ينفي عف كجية النظر ىذه كؿ ماكتحقير شخصيتيا، 

أكالمصمحة االجتماعية، كيقيدىا بأمر كاحد ىك مسايرة التقاليد الجائرة، كفي ىذا دليؿ كاؼ عمى 
ألنو ال سند ليا مف الديف  ضعؼ حجة القائميف بجكاز إجبار المرأة عمى الزكاج بمف تكره،

 أكالعمـ أك المصمحة.

يجالد » ناء التي تكسع الغزالي في بحثيا، كأخذ سبؽ أف أشرنا عند الحديث عف مسألة الغ
ىؤالء المتنطعيف الذم قصركا الديف عمى فيكميـ القاصرة ك نفكسيـ التي تكاد تضيؽ بكؿ 

 ، فبعدماأنفسيـ سمطة التحريـ تمادكا في إعطاءأنيـ  -في ىذا السياؽ–، كنضيؼ 1«شيء 
مسرح  كالسينما... كأماـ ىذه المكجة اليادرة حرمكا الغناء حرمكا أيضا فنكنا كثيرة كالرسـ كال

 متصديا التي تكاد تقٌكض كؿ شيء، كال تبقي إال عمى ما يتكافؽ كتركيبتيا النفسية يقؼ الغزالي
كمف ثـ فاألصؿ في األشياء اإلباحة، كال تحريـ إال بنص »يقكؿ: ،لمكاجيتيا كتفنيد دعاكييا

كلعكا بالتحريـ كمنيجيـ في الحكـ عمى األشياء قاطع، كالكاقع أف نفرا مف سكداكيي المزاج أ
ر بيف أمريف إال اختار أيسرىما يٌ يخالؼ منيج نبي اإلسبلـ عميو الصبلة كالسبلـ الذم ما خي 

في كجكىيـ قاعدة فقيية ال  ، إنو يشير2«ما لـ يكف إثما فإف كاف إثما كاف أبعد الناس عنو
ؿ في األشياء اإلباحة، كال تحريـ إال بنص "األص مجاؿ لنكرانيا أك تجاكزىا؛ إنيا قاعدة:

"، كماداـ ال يكجد نص قطعي يحٌرـ ىذه األشياء فإف المسألة تبقى في دائرة المباح، كلـ قاطع
، يكتؼ الغزالي بمكاجيتيـ بيذه القاعدة الثابتة، بؿ عدىـ مخالفيف لمنيج  كىذا القانكف الصاـر

يف أنو ال حجة كال دليؿ لمف خالؼ قاعدة ( في الحكـ عمى األشياء، كمف ثـ يتبالرسكؿ)
فقيية، كاٌتبع منيجا غير منيج الرسكؿ الكريـ، كبيذا يككف المحاجج قد أفحـ خصكمو كأقاـ 

 عمييـ الحجة. 
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كيستمر الغزالي في مجابية ىذا النمط مف التفكير الذم يراه يسيء لؤلمة ك لئلسبلـ، كمف 
كقد غاظني أف أحدىـ كاف يطير في » ة المعبرة:ذلؾ ما يقصو عمينا في ىذه العبارات الدال

ككأنما يسكؽ البشرل الى المسمميف، كىك يشرح  1«أبي كأبكؾ في النار»المجامع بحديث 
ليـ كيؼ أف أبكم رسكليـ في النار!!.قمت: قبحؾ ا مف داع أعمى البصيرة!! ما لديؾ 

مة إال خباال باسـ السنة، شيء مف فقو اإلسبلـ، كال مف أدب الدعكة..كمثمؾ ال يزيد األ
لنتأمؿ الفرؽ بيف فيـ الغزالي لمديف عمكما، كالسنة خصكصا، كبيف  2«كالسنة منؾ براء...!

فيـ ىؤالء الذيف يزعمكف بأف ليـ عمما بالسنة، الشؾ في أف مف يقحـ حديثا كيذا كينشره بيف 
األمة ما ينفعيا، بؿ عمى الناس يفتقد العمـ، كأبسط أبجديات الدعكة، ألنو ال يضيؼ إلى رصيد 

العكس فإنو بعممو ىذا يكقعيا في حيرة مف أمرىا، كيفٌت في عضدىا، كعميو فإف مثؿ ىذا 
الشخص الذم قٌص عمينا الغزالي قصتو بعيد كؿ البعد عف السنة بؿ إف السنة منو براء، ألنو 

، كمف "مى البصيرةأع" إنو باختصار كبأساليب الدعكة، كبحقائؽ اإلسبلـ، جاىؿ بمقاصد الديف،
ض الناس عنو ،  كال رً عٍ كاألكلى أف يي  كاف ىذا شأنو فبل قيمة لما يقكلو، كال كزف لما يركج لو،

عمى فضح ىؤالء  عمـ كفقو كتبصريمتفتكف إليو، كمف ثـ فقد عمؿ الغزالي بكؿ ما أكتي مف 
، كبياف جيميـ بالسنة التي يٌدعكف معرفتيا مف خبلؿ حسف تكظيؼ أسمك  ب الحصر" القـك

 .كمثمؾ ال يزيد األمة إال خباال باسـ السنة، كالسنة منؾ براء...!"

مف خبلؿ دراستنا لؤلمثمة التي تضمنت أسمكب القصر بالنفي كاالستثناء تبيف أنيا   
... القضايا التي عرضنا لياخطابات تبحث قضايا عمى جانب كبير مف الخطكرة ك األىمية ك

كاجو في تمؾ الخطابات مخاطىبان عنيدا يرفض كاف يالمحاًجج( كما تبيف أيضا أف الغزالي )
 -أم المحاًجج  -كلذا عمد  اإلذعاف لما يطرح عميو مف أفكار كيصعب إقناعو بتغيير رأيو؛

                                                           
محمد الفاريابي أبك قتيبة دار طيبة ، تح نظر بف  ، صحيحح مسمـبف مسمـ القشيرم النيسابكرم،  بف الحجاج مسمـ -1
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إلى تكظيؼ النفي بكصفو أحد العكامؿ الحجاجية التي تتبلءـ كالمكاقؼ الجادة، عاضدا إياه في 
 المقاـ. بعض الحاالت بنبرة حادة يستكجبيا 

 القصر بػ)إنما(-2

ثبات أخرل، كفي الغالب األعـ تككف  مٌر بنا أف القصر بػػػػػ)إنما( يراد بو نفي قضية كا 
 القضية المنفية دعكل أقاميا المدعي كتكلى المحاًجج الرد عمييا، كنقضيا بما يضادىا أك

زالي متيميف إياه الغعمى  -ممف يزعـ الدفاع عف السنة-مف ذلؾ ما اٌدعاه بعضيـ  يخالفيا،
بالسعي الدؤكب ألجؿ تضعيؼ األحاديث التي تحتمؿ الصحة، كىذا ما يرفضو المحاًجج بشدة، 

نما» يقكؿ: نحرص عمى أف يعمؿ  إننا ال نحرص عمى تضعيؼ حديث يمكف تصحيحو، كا 
إنو في ىذا المقاـ يبرئ نفسو مف . 1«الحديث داخؿ سياج مف دالالت القرآف القريبة أك البعيدة

، كىذا ليس ديدف الشيخ الذم رأيناه يقرر في أكثر مف 2التيمة التي حاكؿ خصكمو إلصاقيا بو،
مكقؼ بأنو يحتـر السنة، كيؤمف بأنيا المصدر الثاني لمتشريع، كيدعك إلى العمؿ بيا، كأنو ليس 

بل يسمح لنفسو بإضاعة الكقت في البحث ف كمف ثـ مكلعا بمخالفة اآلخريف لغير سبب كجيو،
تضعيؼ األحاديث، كلكف في المقابؿ يثبت أمرا يخالؼ ما اتيـ بو، كىك أف ما أخذه عميو  عف

اآلخر مف التثبت في قبكؿ األحاديث ىك حرصو عمى أف تككف األحاديث منسجمة مع  الطرؼي 
دالالت القرآف الكريـ، كمتساكقة معيا في ظاىرىا كباطنيا، عمى اعتبار أف كمييما مف الكحي، 

مشكاة كاحدة، كمف ثـ إف األحاديث التي تتعارض مع نصكص القرآف كتخالفيا ال  كينبعاف مف
إف ركاما مف األحاديث الضعيفة مؤل آفاؽ الثقافة »سبيؿ إلى قبكليا،  ثـ يردؼ الغزالي قائبل: 

                                                           
 25، ص نبكية  بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديثالسنة ال -1
دأب نفر مف المنتسبيف إلى التيار السمفي عمى تجريح  بعض العمماء ك الدعاة المشيكريف كسيد قطب الذم ألؼ في  -2

ككتاب كتابيف ىما : "مطاعف سيد قطب في أصحاب الرسكؿ"  شأنو أحدي أقطاب السمفية المدعك ربيع بف ىادم المدخمي
كما كضع مقبؿ بف ىادم الكادعي كتابا في تجريح يكسؼ القرضاكم  " ،عما في كتاب سيد قطب مف القكاصـ "العكاصـ
جناية الشيخ محمد ، ككضع أشرؼ بف عبد المقصكد كتابا بعنكاف : إسكات الكمب العاكم يكسؼ القرضاكم"عنكانو: "
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أك  التحريؼ عمى معناىا،  اإلسبلمية بالغيكـ، كركاما مثمو مف األحاديث التي صحت، كسطا
شديد فقد كاف الشيخ  ،1«جعميا تنبك عف دالالت القرآف القريبة كالبعيدة...البسيا كؿ ذلؾ 

 .حرص عمى إيضاح ىذه القضيةال

ج إلى تكضيح كيفية فيـ السنة كالتعامؿ معيا بعيدا عف التيـ كفي سياؽ سعي المحاجً 
ذ مف إف الحكـ الديني ال يؤخ»التي ال طائؿ منيا، كالفيـك الضيقة التي ال نفع فييا، يقكؿ: 

نما بضـ الحديث إلى الحديث ، ثـ تقارف األحاديث  حديث كاحد مفصكؿ عف غيره ، كا 
فإف القرآف ىك اإلطار الذم تعمؿ األحاديث في نطاقو  دؿ عميو القرآف الكريـ، المجمكعة بما

بيذا ك  .2«ال تعدكه، كمف زعـ أف السنة تقضي عمى الكتاب أك تنسخ أحكامو فيك مغركر
أف يرسي قاعدة ميمة في كيفية استنباط األحكاـ مف األحاديث، معربا عف  زاليالغ القكؿ يحاكؿ

، -كما ىك الحاؿ عند مخالفيو –رفضو أخذ الحكـ الديني مف حديث كاحد مفصكؿ عف غيره 
كمف ثـ يثبت الخطأ المنيجي الذم كقع فيو خصكمو ألف التعامؿ مع الحديث منفردا بمعزؿ عف 

نما الذم يمٌكف مف ذلؾ كيعيف  ،يؤسس الستنباط األحكاـ الشرعية باقي األحاديث ال يمكف أف كا 
عميو ربط األحاديث بعضيا ببعض، كدراستيا في إطار منظكمة متكاممة ثـ عرضيا عمى 
نصكص القرآف كما تحممو مف دالالت بحيث تككف سائرة في ركابو ال تخرج عنو كال تحيد، كال 

، كالقائؿ بذلؾ مغركر، 3ؿ لمقكؿ بأف السنة تنسخ القرآفتتناقض مع أحكامو، كبناء عميو فبل مجا
ـى السامع أمران قد  »كقد استعمؿ الكاتب األداة )إنما( التي يككف  القصدي بالخبر بعدىىا أف تيٍعًم

ًمط فيو بالحقيقة كاحتاجى ًإلى معرفًتو ألنو بصدد  ؛، كفي ىذا المعنى يتنزؿ قكؿ الغزالي4« غى
رشاد مف يجيؿ حقيقة السنة ك كيفية التعامؿ معيا، فأباف عف الطريقة  تصحيح تصكر خاطئ، كا 

العممية الصحيحة التي ينبغي أف تعتمد في التعامؿ مع السنة ككيفية استنباط األحكاـ مف 
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األحاديث، نافيا ماكاف يتصكره خصكمو مف إمكانية أخذ الحكـ الديني مف حديث كاحد مفصكؿ 
كمثبتا ما ىك صكاب كصحيح؛ كىك أف  القرآني، عف باقي االحاديث، كبمعزؿ عف النص

األحاديث ال بد أف يعضد بعضيا بعضا كال بد أف يتـ عرضيا عمى كتاب ا  حتى يتسنى 
 اتخاذىا مصدرا تشريعيا لبناء األحكاـ.

كنا قد أشرنا في األمثمة السابقة أف الغزالي كاف في تعاممو مع الحديث الشريؼ حريصا     
لحديث النص القرآني، كأال يتعارض مع ركح الديف كمقاصد الشريعة، كمف ىذا عمى أف يكافؽ ا

كثيرا مف األحاديث التي تفتقر إلى ىذه القاعدة كال تتكفر  –كما رأينا –المنطمؽ فقد رٌد المحاًجج
، 1كالكمب األسكد عمى ىذه الشركط، كمنيا الحديث الذم مفاده أف الصبلة تقطعيا المرأة كالحمار

، كقد تصدل الغزالي إلى كالمدافعيف عنيا حماة السنةث أذاعو ممف يسمكف أنفسيـ كىك حدي
مناقشة الحديث كأكرد آراء العمماء فيو، كبيف سبب إنكارىـ إياه، ثـ يأتي إلى عرض كجية نظره 

كلست ممف يبنكف العبللي عمى الخبلفات » في المسألة مبرزا سبب رفضو قبكؿ ىذا الحديث:
نما تعنيني سمعة اإلسبلـ عندما يسافر امرؤ متعصب الى أكربا كأمريكا ثـ في فركع الفقو ك  ا 

، كىك 2«يذكر لمناس أف المرأة كالكمب كالحمار سكاء في إفساد الصبلة عند مركرىا..!
بتكظيفو النفي في المقطع األكؿ مف العبارة يزيؿ شكا كيدفع لبسا؛ قد يفيـ مف كرائو أف الشيخ 

مسائؿ فقيية  حكؿمف خبلؿ الخكض في الخبلفات  ةشير  ليا فا ك يبنيشر  نفسويريد أف يصنع ل
فرعية، كفي المقطع الثاني يثبت السبب الحقيقي الذم جعمو يرفض ىذا الحديث، كيقصره عمى 

صد المحاًجج مف رٌد ىذا الحديث حرصو عمى سمعة اإلسبلـ، كبيف النفي كاإلثبات يتأكد ق

                                                           
، كتاب الصبلة ، صحيح مسمـ، كقد كرد الحديث في 160، ص ينظر السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -1

قاؿ ح  عمية ابف إسمعيؿ حدثنا شيبة أبي بف بكر أبك حدثنا» كنصو:  ، 232، ص1ج: ما يستر المصمي باب قدر
 أبي عف عنعبد ا بف الصامت ىبلؿ بف حميد عف يكنس عف إبراىيـ بف إسمعيؿ حدثنا حرب بف زىير كحدثني

 يكف لـ فإذا الرحؿ آخرة مثؿ يديو بيف كاف إذا يستره فإنو يصمي أحدكـ قاـ إذا كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قاؿ قاؿ ذر
 الكمب مف األسكد الكمب باؿ ما ذر أبا يا قمت األسكد كالكمب كالمرأة الحمار صبلتو يقطع فإنو الرحؿ آخرة مثؿ يديو بيف

  «شيطاف األسكد الكمب فقاؿ سألتني كما كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ سألت أخي ابف يا قاؿ األصفر الكمب مف األحمر
 161 السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث، ص، -2
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لخكؼ عمى اإلسبلـ مف أف يساء فيمو، كعمى الدعكة مف أف في ا إجماال يكمفأمثاًلو، كالذم ك 
تكجيو أكلئؾ الذيف  يكمف أيضا في حرص الشيخ عمىتتحكؿ إلى عامؿ طرد ال جذب، ك 

 إشاعة مثؿ ىذه األحاديثكي ال يعممكا عمى  يـيزعمكف أنيـ يدافعكف عف السنة كردع
 عاداة السنة.اتياـ منكرييا بمك  كتصكيرىا لمناس عمى أنيا مف أصكؿ الديف

مف كجية حجاجية نخمص إلى أف ىذا األسمكب تكمف قكتو كببلغتو  في ختاـ دراستنا لمقصر
في ككنو يشتمؿ عمى حكميف متباينيف في آف كاحد؛ أحدىما منفي، كاآلخر مثبت، في حيف أف 

يده، كما أف إما إثباتا لما يريده المتكمـ أكنفيا لما الير  باقي األساليب تتضمف حكما كاحدا ال غير؛
أك جاىبل  أسمكب القصر يكظؼ في المكاقؼ التكاصمية التي يككف فييا المخاطىب منكرا المكضكع

أك معتقدا خبلفو، كالتنبيو عمى أف القضية محؿ التكاصؿ قضية ميمة حرٌم  إياه أك شاكا فيو،
رككا خطكرتيا، بالمخاطبيف كجميع أطراؼ العممية التكاصمية أف يكلكىا عناية كاىتماما،  كأف يد

 كيتدبركا ما جاء فييا مف نفي ك إثبات.

 ثالثا :الشرط

يعٌد أسمكب الشرط مف أبرز األساليب التي تكظؼ في عممية الحجاج، ذلؾ أف أدكات الشرط    
مف أظير الركابط الحجاجية التي تعمؿ عمى إيجاد صمة بيف الحجة كالنتيجة فتجعؿ العبلقة 

؛ بينيما قائمة عمى االقتضاء فتصيراف متبلزمتيف؛ أم أف إحداىما تككف سببا في األخرل  كالتبلـز
يسيـ في بناء االستدالؿ كفؽ الكجية التي » أك نتيجة ليا، كفضبل عف ىذا فإف أسمكب الشرط

 .1«يرغب فييا المحاجج كيقكد الخصـ في صكغ جكاب يدعـ األطركحة المقترحة بطريقة حتمية

لعربية الشرط ك أشاركا إلى أىمية العبلقة بيف طرفي الجممة الشرطية كقد تناكؿ عمماء ا           
كما انجـز جكاب إف تأتني بإف تأتني ألنيـ :»...)الشرط كالجزاء ( إذ يكرد سيبكيو في كتابو

                                                           
 329ص  ،4، ج الحجاج :مفيكمو ك مجاالتوضمف كتاب عبد العزيز لحكيدؽ، الحجاج في المناظرة ،  -1
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أم أف العبلقة بيف الشرط كالجزاء  ،1«جعمكه معمقا باألكؿ غير مستغف عنو إذا أرادكا الجزاء
» قة:العبلمكضحا ىذه ابف جني  كيقكؿ ال يستغني أحدىما عف اآلخر، ذإ عبلقة تبلـز كاقتضاء

إف الحديث عف العبلقة السببية  ،2«كذلؾ أف حقيقة الشرط كجكابو أف يككف الثاني سببا عف األكؿ
التي تؤلؼ بيف طرفي الجممة الشرطية التي ذكرىا ابف جني كسيبكيو قبمو تحدث عنيا المناطقة 

ىي التي تشتمؿ عمى حكـ بإثبات » :إذ عٌرفكا ا القضية الشرطية كاآلتيكأفاضكا فييا كثيرا، 
       ـ كنبيكا عمى نكع العبلقة التي تربط بيف المقدٌ ، 3«نفي ارتباط شرطي بيف حكـ ك حكـ آخرأك 

التالي ما عمى كجكد عبلقة بيف المتقدـ ك كيككف الربط قائ» ) فعؿ الشرط( كالتالي )الجزاء( فذكركا:
كمثؿ ىذه العبلقات ىي عبلقات ال بد منيا لممحاجج  ألنيا  ،4..«سببية ك العمية كالسببية كالم

، كال يسع الخصـ حياليا إال أف يقر بالنتيجة التي يطمبيا  المحاجج.  تقـك عمى التبلـز

ك ماداـ الشرط بيذه األىمية فقد كجدنا لو حضكرا ميما في المدكنة المدركسة بحبث كظؼ   
 ، كبأدكات مختمفة يكضحيا الجدكؿ اآلتي :  ( مرة18ثماني عشرة)

 

 

 

 

                                                           
،  1بيركت، ط ، تح عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ،الكتاب سيبكيو ) أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر(،-1

 94-93، ص 3،ج 1991
، ص  3ج  تح محمد عمي النجار، دار الكتاب العربي، بيركت ، دت ، ، الخصائص ابف جني) أبك الفتح عثماف (، -2

195 
 ،1993، 4ط ،، دار القمـ، دمشؽ ضكابط المعرفة ك أصكؿ االستدالؿ ك المناظرةعبد الرحمف حسف حبنكو الميداني ،  -3

 85ص 
 86، ص  ضكابط المعرفة ك أصكؿ االستدالؿ ك المناظرة  -4
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جممة \فعؿ الشرط  األداة الصفحة\العبارة
 الشرط

تكرار  جكاب الشرط
 األداة

ذا كاف الفقياء -1 كا 
المسممكف قد اختمفت 
كجيات نظرىـ في تقرير 
حكـ ما، فإنو يجب أف 
نختار لمناس أقرب األحكاـ 

 63ص الى تقاليدىـ.. 
 
ذا ارتضكا أف تككف-2  كا 

المرأة حاكمة أك قاضية أك 
كزيرة أك سفيرة، فميـ 
ماشاءكا، كلدينا كجيات 
نظر فقيية تجيز ذلؾ كمو، 
فمـ اإلكراه عمى رأم 

 63صما؟.
 
ذا كاف المصكص -3 كا 

يسرقكف البيكت ليبل أك 
نيارا فما معنى رفض 
شيادة المرأة في حد 
ذا كاف العدكاف  السرقة؟ كا 
عمى النفس كاألطراؼ يقع 

يد مف النساء فما كثيرا بمش
معنى أف ترل المرأة 
مصرع آليا أك أقرب الناس 
إلييا ثـ ترفض شيادتيا؟ 

 69ص
 

ذا كاف الفقياء  -1 إذا كا 
المسممكف قد اختمفت 
كجيات نظرىـ في 

 تقرير حكـ ما

 

 

ذا ارتضكا أف -2 كا 
تككف المرأة حاكمة أك 
قاضية أك كزيرة أك 

 سفيرة

 

 

ذا كاف المصكص -3 كا 
يسرقكف البيكت ليبل أك 

 نيارا
ذا كاف العدكاف عمى ك  ا 

النفس كاألطراؼ يقع 
 كثيرا بمشيد مف النساء

 
 
 
 
 

فإنو يجب أف  -1
نختار لمناس أقرب 
األحكاـ الى 

 ـ..تقاليدى

 

 
فميـ ماشاءكا،  -2

كلدينا كجيات نظر 
فقيية تجيز ذلؾ 
كمو، فمـ اإلكراه 

 عمى رأم
 
 
 
فما معنى  -3

رفض شيادة المرأة 
 في حد السرقة؟

فما معنى أف ترل 
المرأة مصرع آليا 
أك أقرب الناس إلييا 
 ثـ ترفض شيادتيا؟

 
 
 
 

 مرة 12
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ذا كاف المسممكف -4 كا 
اآلف أكثر مف مميار نفس 
فما معنى التطكيح بكرامة 
خمسمائة مميكف امرأة لقكؿ 

 70صأحد مف الناس؟..
 
ذا حسبت أقدار -5 كا 

الناس، كفؽ جيادىـ 
بطاؿ  إلحقاؽ الحؽ كا 

لباطؿ، فمحمد أصدقيـ ا
  75صقيبل...

 
ذ كقع لغط حكؿ -6 ػ كا 

حديث ما ، فمداره: ىؿ 
قاؿ الرسكؿ ىذا؟ أـ لـ 
يقمو..! فالكبلـ في صحة 

 76صالنسبة..!!
 
 
ذا ثار جدؿ عممي  -7 كا 

ركد بعد قميؿ غير مخمؼ 
 77ص غضبا كال أسفا..

 
فإذا كاف الغناء مقركنا  -8

بتمؾ المحرمات فيك 
برئ منيا  مرفكض، أما إذا
 101صفبل شيء فيو.

 
فإذا كاف ىناؾ مجاؿ   -9

العتراض فعمى األصكات 

 
ذا كاف المسممكف  -4 كا 

اآلف أكثر مف مميار 
 نفس
 
 
 
ذا حسبت أقدار  -5 كا 

الناس، كفؽ جيادىـ 
بطاؿ  إلحقاؽ الحؽ كا 

 الباطؿ
 
 
ذ كقع لغط حكؿ  -6 كا 

حديث ما ، فمداره: ىؿ 
قاؿ الرسكؿ ىذا؟ أـ لـ 

 يقمو..!
 
 
 
ذا ثار جدؿ ك  -7 ا 

 عممي
 
 
فإذا كاف الغناء  -8

 مقركنا بتمؾ المحرمات
 أما إذا برئ منيا-
 
 
فإذا كاف ىناؾ  -9

فما معنى -4
التطكيح بكرامة 
خمسمائة مميكف 
 امرأة لقكؿ أحد مف

 الناس؟.
 
 
فمحمد أصدقيـ -5

 .... قيبل
 
 
 
 
فالكبلـ في  -6

 صحة النسبة..!!
 
 
 
 
ركد بعد قميؿ  -7

غير مخمؼ غضبا 
 كال أسفا..

 
 
 فيك مرفكض -8
 فبل شيء فيو. -
 
 
 
فعمى األصكات -9
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الخنثة كاأللحاف الطرية 
  101المائعةص

 
ذا أردنا الحفاظ -10 كا 

فإف « شخصيتنا»عمى 
ذلؾ يتـ بصدؽ اليقيف 
كشرؼ السيرة كسعة 

 ة الخمؽ!ثالمعرفة كدما
 109ص

 
إذا كاف اإللحاد -11

سمطانو بالتمكيف  يفرض
ي األرض، فإف انصرافؾ ف

عف التمكف مف األرض 
 فاحشة أشد مف الزنا كالربا

 143ص 

 مجاؿ العتراض
 
 
 
 

ذا أردنا الحفاظ  -10 كا 
 «شخصيتنا»عمى 

 
 
 
 

إذا كاف اإللحاد  -11
سمطانو  يفرض

 بالتمكيف في األرض
 

الخنثة كاأللحاف 
 الطرية المائعة

 
 
 

فإف ذلؾ يتـ -10
بصدؽ اليقيف 

 ...كشرؼ السيرة
 
 
 

 فإف انصرافؾ -11
عف التمكف مف 
األرض فاحشة أشد 

 مف الزنا كالربا.

كالسؤاؿ السريع إف  -1
كاف ىذا الكبلـ صحيحا 
فمماذا ترؾ النبي النساء 
يشيدف الجماعات معو 
طكاؿ عشر سنيف مف 
الفجر الى العشاء؟ كلماذا 
خص أحد أبكاب المسجد 
بدخكليف؟ كلماذا لـ 
ينصحيف بالبقاء في 

معاناة البيكت بدؿ ىذه ال
 66صالباطمة؟.

 

إف كاف ىذا الكبلـ -1 إفٍ 
 صحيحا

فمماذا ترؾ النبي  -1
النساء يشيدف 
الجماعات معو 
طكاؿ عشر سنيف 
مف الفجر الى 
العشاء؟ كلماذا 
خص أحد أبكاب 
المسجد بدخكليف؟ 
كلماذا لـ ينصحيف 
بالبقاء في البيكت 
بدؿ ىذه المعاناة 

 الباطمة؟.

مرة 
 كاحدة
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مار آلة كلك كاف المز  -1
 رديئة ما قاؿ لو ذلؾ.

 101ص

فاألصؿ إباحة  -2
الطيبات في المأكؿ 
كالمسكف كالمنكح، كلك 
أخذنا األمر عمى عمكمو 
ما بنيت مدينة كال قامت 

 113صحضارة..

كلك أف بعثة مف النقاد -3
كالركاد زارت مزبمة التاريخ 
لكجدت في رغامو عددا 
مف زعماء العرب 
كالمسمميف، قتمكا األلكؼ 

مؤلفة لتككف ليـ أمجاد ال
كلتيتؼ بأسمائيـ ببلد! 
كىـ مع ىذه الفرعنة زعماء 
الشعب المحبكبكف 

 168ص

 

كاف المزمار آلة  -1 لك
 رديئة

 

أخذنا األمر -2
 عمى عمكمو

 

 

 

أف بعثة مف النقاد  -3
كالركاد زارت مزبمة 

 التاريخ

 

 ما قاؿ لو ذلؾ. -1

 

 

ما بنيت مدينة -2
 كال قامت حضارة..

 

 

 

كجدت في ل -3
رغامو عددا مف 
زعماء العرب 
كالمسمميف، قتمكا 
األلكؼ المؤلفة 
لتككف ليـ أمجاد 
كلتيتؼ بأسمائيـ 
ببلد! كىـ مع ىذه 
الفرعنة زعماء 

 الشعب المحبكبكف

ثبلث 
 مرات

غمك الغبلة مف  -1
أصحاب العقائد، كعدكانيـ 

في الرأيما   عمى مخالفييـ
اتسعت دائرة الحرية الى 

تناقضات حد قبكؿ الم
قرار الرذائؿ كالشيكات  كا 

غمك الغبلة مف  -1 لكال
أصحاب العقائد، 
كعدكانيـ عمى 

 في الرأم  مخالفييـ

ما اتسعت دائرة  -1
الحرية الى حد قبكؿ 
قرار  المتناقضات كا 

 الرذائؿ كالشيكات

مرة 
 كاحدة
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 الشرط بػػػػ ) إذا (  -1

المدركسة إذ سجمنا ثبلث مف أكفر أدكات الشرط حضكرا في المدكنة  إذا(كانت )
تفيد التحقؽ مف كقكع  (إذا) ىذه األداة ، ككما يقكؿ النحاة فإففييا عبارة كظفت  (13)عشرة

، كالعبلقة إذف بيف الشرط 1األمر، كتستعمؿ في الداللة عمى اليقيف كالتأكد مف حصكؿ الشرط
عض الجكانب كالجزاء عبلقة اقتضاء، كسنحاكؿ في ىذا الجزء مف البحث الكقكؼ عمى ب

ذا كاف الفقياء المسممكف قد اختمفت » قكؿ الغزالي: كالبداية ،الحجاجية لمشرط بيذه األداة كا 
كجيات نظرىـ في تقرير حكـ ما، فإنو يجب أف نختار لمناس أقرب األحكاـ الى 

في سياؽ حديث الغزالي عف قضية تكلي المرأة كرد أسمكب الشرط ىذا ، 2«تقاليدىـ..
ة، كرٌده عمى الذيف قالكا بحرمة ذلؾ حيث عٌد المسألة خبلفية، كالخبلؼ في لمكظائؼ العام

نما ىك خبلؼ فقيي، كما داـ األمر  شأنيا ال يستكجب التكفير ألنو ليس خبلفا في األصكؿ، كا 
كذلؾ فيجب مراعاة تقاليد الناس كأعرافيـ كعاداتيـ بحيث يككف الحكـ المختار متماشيا 

ه، كعميو فإف المجتمع الذم يقبؿ بخركج المراة كتكلييا الكظائؼ كظركؼ معيشتيـ كما ألفك 
العامة ال ينبغي أف يمـز بفتكل تحظر عميو ذلؾ، بؿ ينبغي أف نختار لو ما يناسبو مف الفتاكل 

التضييؽ عمى  ـى بلى ألف الفقو يراعي أحكاؿ الناس، كألف الفتكل تتغير بتغير الحاؿ كالزماف، كعى 
 .؟ر سعةمالناس ما داـ في األ

ذا ارتضكا أف تككف »كيمضي الشيخ مع ىذه المسالة ليزيدىا إيضاحا كبيانا فيقكؿ:  كا 
المرأة حاكمة أك قاضية أك كزيرة أك سفيرة، فميـ ماشاءكا، كلدينا كجيات نظر فقيية تجيز 

                                                           
 لعؿ ىذا ما يشير إليو المغز النحكم:  -1

 ؤاؿ مف يجبو يكـرسٌمـ عمى شيخ النحاة ك قؿ لو        ىذا س
 أنا إف شككت كجدتمكني جازما      ك إذا جزمت فإني لـ أجـز

 46ص ،2003 ، المكتبة األزىرية لمتراث،الطراز في األلغازينظر السيكطي )عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف(،
 63، ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -2
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أم أف المجتمع الذم ال يرل مانعا في أف تتكلى فيو .1«ذلؾ كمو، فمـ اإلكراه عمى رأم ما؟
ة الكظائؼ العامة كالقضاء كالكزارة ...، فيك حٌر فيما ارتضاه لنفسو، كال مكجب لنكراف المرأ

 ذلؾ عميو أك رفضو ما دامت ىناؾ كجيات نظر فقيية تجيز ذلؾ كال تمنعو.

، أيف كجدنا الشيخ يميز 2كننتقؿ مف قضية المرأة إلى قضية الغناء التي سبقت اإلشارة إلييا  
غناء شريؼ في كبلمو كلحنو، كغناء ىابط في كبلمو كلحنو، كمف ثـ بيف نكعيف مف الغناء؛ 

كعمى أية حاؿ فإذا كاف الغناء » الغناء محرما إال إذا كاف مقترنا بالمحرمات:  فيك ال يعدٌ 
إف الكاتب يجعؿ ، 3«مقركنا بتمؾ المحرمات فيك مرفكض، أما إذا برئ منيا فبل شيء فيو.

انو بالمحرمات، فمتى ظير أف الغناء رافقو ما ىك محـر مع مدل اقتر حكـ الغناء متبلزما 
صار مرفكضا كغير مقبكؿ، أما إذا برئ مف األشياء التي تفسده، كالتي مف شأنيا أف تخدش 

ض األخبلؽ صار في حكـ المباح كال حرج في سماعو، إذان فقد جعؿ الغزالي الحياء ك تقكٌ 
كحجتو في  ،ما ينتجو كما يخمفو، كيترتب عميوالغناء متبلزما مع ما يحيط بو كمع مبلبساتو، ك 

ذلؾ أف األصؿ في األشياء اإلباحة، كمف ثـ فقد قدـ دليبل شافيا عمى عدـ حجية القائميف 
بتحريـ الغناء جممة كتفصيبل، مستعمبل في ذلؾ حجة الشرط بإذا الذم قاـ عمى عبلقة تؤلؼ 

ييا المتقدـ سببا في التالي كىي مف ، ككاف ف4بيف الشرط ك الجزاء، أكبيف المتقدـ كالتالي
 الحجج التي ال يرفضيا العقؿ.

" فقو كنأتي اآلف إلى مكضكع آخر كظفت فيو ىذه األداة تكظيفا حجاجيا في فصؿ       
أيف ناقش الشيخ :" أحاديث حرفت عف مكاضعيا أك جيؿ معناىا " ، كفي مكضكعالكتاب أكال "

( كالتي ترٌغب في الفقر، و باألحاديث المنسكبة إلى الرسكؿ)قضية الماؿ في اإلسبلـ، كعبلقت
كبياف فضمو، كبعد أف بيف الشيخ أنيا قد حرفت عف مكاضعيا كفيمت فيما خاطئا ألف 

                                                           
 63، ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث  -1
 102 ر ىذا البحث صينظ -2
 101، ص السنة النبكية  بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث  -3
 86ص  ،ضكابط المعرفة ك أصكؿ االستدالؿ ك المناظرة ،ينظر -4



 

121 
 

بُّ ًإلىى المًَّو :»(اإلسبلـ يرفض الذلة كالمسكنة لغير ا بدليؿ قكلو) ٍيره كىأىحى اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ خى
ًعيؼً ًمٍف اٍلميٍؤًمًف  إذاكاف اإللحاد يفرض سمطانو :» كيدعك إلى التمكيف في األرض 1«الضَّ

بالتمكيف في األرض فإف انصرافؾ عف التمكف مف األرض فاحشة أشد مف الزنا ك 
في ىذا الشرط يذىب المحاًجج بعيدا في إثبات صحة كجية نظره ، كخطأ كجية نظر .2«الربا

خاطئا، ألنو عٌد انصراؼ المسمميف عف السعي  مكا أحاديث الزىد في الدنيا فيمامف فيً 
ثما أشد مف الزنا  إلعمار األرض كتطكيعيا كالتحكـ في مكاردىا، كالسيادة عمييا فاحشة كا 

 كالربا بينما نجد اإللحاد يفرض سمطانو كيبسط نفكذه مف خبلؿ التمكيف في األرض.

ارتباط ييقٌره الفيـ السميـ لركح  إف ىذا االرتباط الشرطي بيف القضيتيف؛ األكلى كالثانية ىك  
لىًكفَّ ﴿اإلسبلـ كمقاصده، فاإلسبلـ يريد ألتباعو أف يككنكا أعزة: ًلٍمميٍؤًمًنيفى كى ًلرىسيكًلًو كى ًلمًَّو اٍلًعزَّةي كى كى

ذا لـ  8اٍلمينىاًفًقيفى الى يىٍعمىميكفى ﴾ ] المنافقكف / [، كالعزة تتأتى مف خبلؿ التمكيف في األرض، كا 
مسممكف لحصكؿ ىذا التمكيف يككنكف مخالفيف لمشرع كالديف، كصاركا بذلؾ آثميف، يسع ال

ثميـ ىذا يربك عف الزنا كالربا، ألنيـ ميدكا الطريؽ أماـ أعدائيـ مف الممحديف كالكفار  كا 
ليفرضكا سيطرتيـ، كيبسطكا ىيمنتيـ، كنحف نعمـ اآلثاـ كالمفاسد التي تترتب عمى ضعؼ 

كاستقكاء اإللحاد كمف سار في ركابو. كالذم يفيـ مف ىذا الشرط أف المسمميف كتخاذليـ، 
الغزالي يدعك إلى تصحيح الفيـك فيما يخٌص أحاديث الزىد كيحذر مف مغبة الكسؿ كالخمكؿ 
بحجة النفكر مف الدنيا، ألف ىذا مف شأنو أف يترؾ المجاؿ مفتكحا أماـ اإللحاد ليتقكل كيعمك 

ئج ذلؾ إذالؿ المسمميف كمحاربة اإلسبلـ كالسعي إلى تقكيض في األرض كيتجبر، كتككف نتا
 أركانو، كشكاىد التاريخ كأحداث الكاقع تؤكداف ىذه الحقائؽ. 
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 الشرط بػػػػػػ) لك ( -2
حرؼ شرط غير جاـز يفيد االمتناع المتناع أم امتناع الجكاب المتناع الشرط  )لك(

قدير حصكؿ شرطيا حصكؿ جكابيا، فيمـز مف ت عؿ فيما مضىفتعميؽ فعؿ ب »كتدؿ عمى 
بمعنى آخر أف إحدل القضيتيف لـ تتحقؽ لعدـ  ،1«كيمـز ككف شرطيا محككما بامتناعو

( 03( التي بمعنى الشرط في المدكنة ثبلث))لكتحقؽ األخرل ألنيما متبلزمتاف. كظفت 
ات؛ منيا في عدة سياق لك((، كقد كظفت )إذامرات، أم محتمة المرتبة الثانية بعد األداة) 

؛ التي يذىب فريؽ مف الذيف يركف أنفسيـ بأنيـ حماة السنة 2سياؽ بحث مسألة الغناء
كالمدافعكف عنيا إلى أف الغناء حراـ، كفي ىذا المقاـ يكرد الغزالي حجة جديدة يسند بيا رأيو، 

في كالمكسيقى كالغناء كقد رأيت  »كيدعـ بيا ما يعتقده مف ككف الغناء أمرا مباحا، يقكؿ: 
حمكا كقد سمع يتغنى   مدح صكت أبي مكسى األشعرم، ككاف() السنة أف النبي 

بالقرآف، فقاؿ لو: لقد أكتيت مزمارا مف مزاميرآؿ داكد! كلك كاف المزمار آلة رديئة ما قاؿ 
أنيا تقكـ عمى دعامتيف؛ األكلى نقمية، كىي حديث البلفت في ىذه الحجة ، 3«لو ذلؾ.
كىي حجة ال  4"لقد أكتيت مزمارا مف مزامير آؿ داكد!األشعرم:"  ( ألبي مكسىالرسكؿ )

رٌدىا، كال سيما ممف يٌدعكف الحرص عمى السنة، أما الثانية فيي حجة أك  سبيؿ إلنكارىا
، كقد تـ استنتاجيا مف كلك كاف المزمار آلة رديئة ما قاؿ لو ذلؾ."عقمية قكاميا الشرط:" 

ط بيف قضيتيف؛ تظير إحداىما في ككف المزمار آلة رديئة، نص الحديث الشريؼ الذم رب
( ألبي مكسى األشعرم بجماؿ الصكت، فنفى بذلؾ عف كتظير األخرل في مدح الرسكؿ)

( قد مدح أبا مكسى األشعرم بغير كجو المزمار الرداءة، كمف ثـ نفى أف يككف الرسكؿ)
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ة رديئة فمف الممكف إذف أف ماداـ المزمار ليس آل حؽ، كصارت القضية تفيـ كاآلتي:
                                                                            .يمدح

فيك مناقشة األحاديث التي كردت في شأف بناء  )لك(أما السياؽ اآلخر الذم كظفت فيو 
نظرت إلى كقد »الدكر كالمساكف كالتحذير مف ذلؾ، كالتزىيد في تشييدىا، فيرٌد بالقكؿ:

ال فاألصؿ إباحة الطيبات  الترىيب مف بناء القصكر كزخرفتيا مف خبلؿ ىذه المبلبسات كا 
في المأكؿ كالمسكف كالمنكح، كلك أخذنا األمر عمى عمكمو ما بنيت مدينة كال قامت 

، يفيـ مف قكؿ الغزالي أنو درس األحاديث التي ركيت بخصكص اتخاذ القصكر 1«حضارة..
بظركؼ كمبلبسات خاصة، كال يمكف أف  تفيـ إال في األجكاء التي قيمت فكجدىا مرتبطة 

فييا كمف ثـ، إف تعميميا يخرجيا عف سياقيا، ألف القاعدة كاألصؿ في األشياء اإلباحة، 
كلك " ، يأتي بعدىا الغزالي بحجة الشرطإلخكالناس أحرار فيما يتخذكنو مف ممبس كمسكف ...

" أم أف أخذ ىذه األحاديث عمى ت مدينة كال قامت حضارةأخذنا األمر عمى عمكمو ما بني
إطبلقيا؛ بمعزؿ عف مبلبساتيا كالظركؼ التي كجدت فييا، كالتعامؿ معيا تعامبل حرفيا 
يككف معناه أنو لف تبنى مدينة ك لف تقاـ حضارة ، كىي حجة ال يممؾ المتمقي إال قبكليا 

 كاإلذعاف ليا. 

و الشيخ يكالذم يكشؼ فلك(، الثالث الذم استعممت فيو األداة )ك إذا أتينا إلى النمكذج      
كلك أف بعثة »عف بشاعة ما اقترفو بعض حكاـ العرب ك المسمميف في حؽ شعكبيـ، يقكؿ: 

مف النقاد كالركاد زارت مزبمة التاريخ لكجدت في رغامو عددا مف زعماء العرب كالمسمميف، 
كلتيتؼ بأسمائيـ ببلد! كىـ مع ىذه الفرعنة زعماء قتمكا األلكؼ المؤلفة لتككف ليـ أمجاد 

، إنو بيذا القكؿ يفضح الحكاـ المستبديف الذيف تسمطكا عمى شعكبيـ في 2«الشعب المحبكبكف
البمداف العربية كاإلسبلمية، كأذاقكا الناس ألكانا مف الخسؼ كالظمـ كبنكا أمجادىـ عمى جثث 
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كا بأسمائيـ، كليجكا بحبيـ، كلكف في حقيقة األلكؼ المؤلفة، كخدعكا محككمييـ حتى ىتف
األمر أف ىؤالء الحكاـ ال يستحقكف ىذه المعاممة التي تعامميـ بيا الشعكب، كأف مكانيـ 
الطبيعي ىك مزبمة التاريخ، كقد ساؽ الشيخ ىذا المعنى في أسمكب شرطي بميغ جعمو يتنزؿ 

د كالركاد زارت مزبمة التاريخ لكجدت كلك أف بعثة مف النقامنزلة الحقيقة التي ال مفر منيا "
جزاء حكاـ متجبريف ظالميف  كبتعبير آخر مافي رغامو عددا مف زعماء العرب كالمسمميف" 

قكؿ الغزالي يراد مف  اكيف لمدماء غير أف ييمقى بيـ في مزبمة التاريخ لتمعنيـ األجياؿ، كلعؿٌ سفٌ 
بمخازييـ كي ال  الناس محرية، كتبصيركرائو كشؼ حقيقة ىؤالء الحكاـ المستبديف المعاديف ل

ينخدعكا بزيؼ الشعارات التي يرفعكنيا، كيكفكا عف تمجيد ىؤالء القتمة الذيف عاثكا في الببلد 
 فسادا، كلعؿ ىذا ما عبر عنو الشاعر عمر أبك ريشة في قكلو : 

ٍدًتًو    لـ يىكيٍف يىٍمًمؾي طي                       نىـو مىجى ـٍ صى نىـً أيمىتي كى ٍيرى الصَّ
1 

 الشرط بػػػػػػػػػػ) إٍف (  -3
سنقؼ مرة أخرل عند قضية المرأة التي ما فتئ الكاتب يناقشيا، كيصحح النظرة إلييا  ك 
كاف في كؿ مرة يسكؽ دليبل جديدا عمى صحة ما يذىب إليو، كالحجة التي كظفيا في ىذا 

جممتيف فتربط إحداىما باألخرل تدخؿ عمى  » ؛ التيإٍف (السياؽ ىي حجة الرابط الشرطي ) 
كتصيرىما كالجممة نحك قكلؾ إف تأتني آتؾ، كاألصؿ تأتيني آتيؾ فمما دخمت عقدت إحداىما 

، كقد استعمؿ الغزالي الشرط لرد إدعاء القائميف بأف صبلة المرأة في بيتيا خير مف 2«باألخرل
يحظر عمى  -صحتوا أعمـ بمدل -صبلتيا مع الجماعة، مستنديف في ذلؾ إلى حديث

كالسؤاؿ السريع إف كاف ىذا الكبلـ صحيحا فمماذا  »يقكؿ: ،3المراة شيكد الجمع كالجماعة
ترؾ النبي النساء يشيدف الجماعات معو طكاؿ عشر سنيف مف الفجر الى العشاء؟ كلماذا 
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خص أحد أبكاب المسجد بدخكليف؟ كلماذا لـ ينصحيف بالبقاء في البيكت بدؿ ىذه المعاناة 
كقكع  ألنيا تفيد عدـ التحقؽ مف )إف(يبلحظ أف الغزالي عمد إلى تكظيؼ األداة  ،1«الباطمة؟.
، كمعنى ذلؾ أنو لـ يسمـ بقبكؿ 2«ال يستعمؿ إال في المعاني المحتممة المشككؾ فييا»األمر ك

نما شكؾ فيو  بنى عمى ذلؾ دليبل قكيا مستكحى  ثـ إنوإف كاف ىذا الكبلـ صحيحا الحديث كا 
( كف يشيدف صبلة الجماعة في مسجد السنة الصحيحة، كىك أف النساء زمف الرسكؿ) مف

(، كلك كاف األمر مثؿ ما زعـ ىؤالء لمنعف مف ارتياد المسجد، كبيذا الدليؿ يككف الرسكؿ)
المحاجج قد نسؼ ما كاف يعتقده خصكمو كأبطؿ ماكانكا يدعكنو مف أف صبلة المرأة في بيتيا 

 بلة في المسجد.أفضؿ ليا مف الص

 الشرط بػػػ) لكال (-4

 ( أداة شرط غير جازمة تفيد االمتناع لكجكد أم امتناع الجكاب لكجكد الشرط،لكال)
كتربط بيف الشرط كالجكاب ربطا تبلزميا بحيث يصير الجكاب نتيجة حتمية لمشرط، كقد 

صبيف آلرائيـ كظفيا الكاتب في مقاـ االحتجاج عمى أكلئؾ المتشدديف في مكاقفيـ كالمتع
محمبل إياىـ المسؤكلية في خمؽ ردكد أفعاؿ مضادة تتسـ بالتطرؼ كالغمكألنيـ بمكاقفيـ 

كالتصكير ... ىي التي دفعت  المتشددة كالتي سجمت عمييـ فيما يتعمؽ بالمرأة كالمكسيقى
 بمعارضييـ إلى التطرؼ أيضا في المكاقؼ عمبل بالقاعدة الفيزيائية التي تقرر أف لكؿ فعؿ
رد فعؿ مساكيا لو في الشدة كمعاكسا لو في االتجاه، كال يتردد الغزالي في التصريح بيذه 

في   كلكال غمك الغبلة مف أصحاب العقائد، كعدكانيـ عمى مخالفييـ : »الحقيقة المرة فيقكؿ
قرار الرذائؿ  -كلك كاف ىامشيا-الرأم ما اتسعت دائرة الحرية الى حد قبكؿ المتناقضات كا 

أف سمكؾ المغاليف في التديف  -مف خبلؿ ما أكرده -إف المحاجج يقرر ،3«ات..كالشيك 

                                                           
 66، ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الخديث -1
 113،ص  5،ج شرح المفصؿ  -2
 170، ص  السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث -3
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الذيف شنكا حربا شعكاء عمى مف خالفيـ الرأم، كحجركا عمى األفكار كالحريات، كحٌرمكا كثيرا 
في تطرؼ  اسببكؿ ذلؾ كاف مف المباحات، كضيقكا كاسعا، كتشددكا في مسائؿ خبلفية، 

كتمادكا في الشيكات،  فتحكا باب الحرية عمى مصراعيو،فدينيف مف غير المت ؛اآلخر الطرؼ
كصاركا يمارسكف الرذيمة باسـ الحرية. إذف فالنتيجة الحتمية لمغمك كالتطرؼ في العقائد ىي 

الغزالي بيذه  خمؽ تطرؼ آخر مكاز ال يعبأ بأحكاـ الديف، كال يقيـ لممحرمات كزنا، كلعؿٌ 
"لسنة خاتمة المطاؼ في تحميؿ بعض ما جاء في كتابو:التي ارتأينا أف تككف  -المقكلة 

أراد أف يبيف أف الفيـ القاصر لمديف،  -مف حجاجالنبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث " 
كالحجر عمى  كالجيؿ باألساليب الحكيمة لمدعكة، كالتطرؼ في المكاقؼ، كالغمك في األحكاـ،

كيتسبب في التنفير ، مى الساحة الدعكيةاألفكار كالحريات، كؿ ذلؾ يحدث رد فعؿ عكسيا ع
مف اإلسبلـ بؿ معاداتو، ال لشيء إال أف بعض أبنائو أخطأكا طريؽ الدعكة إليو، كأساؤكا إليو 
مف حيث أرادكا أف يحسنكا، كفي ذلؾ أكبر درس لممعتبريف، كأكضح برىاف لممتشككيف، كأبيف 

 كالمكابريف، فيؿ مف معتبر ؟ حجة لممعانديف

 



 

 

عرابفصؿ   
 في كتاب  يةالحجاجالركابط 

 "قذائؼ الحؽ"
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 تكطئة :

؛ إنو العنكاف الذم اختاره محمد الغزالي لكتابو، كظاىره مستكحى مف "قذائؼ الحؽ"
ٍيؿي ًممَّا تىًصفي  قكلو تعالى: ـي اٍلكى لىكي مىى اٍلبىاًطًؿ فىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيكى زىاًىؽه كى ؽِّ عى كفى ﴾ ﴿ بىٍؿ نىٍقًذؼي ًباٍلحى
[ الذم تصدر أكلى صفحات الكتاب، كقد ذكر الشيخ الطاىر بف عاشكر في 18]األنبياء/

كالقذؼ حقيقتو: رمي جسـ عمى جسـ، كاستعير ىنا إليراد ما يزيؿ كيبطؿ  »تفسير ىذه اآلية: 
تككيف ما يغمب؛ ألف ذلؾ مثؿ رمي الجسـ المبطؿ  أك إعداـ أك الشيء مف دليؿ أك زجر

و ليتمفو أك يشتتو، فا يبطؿ الباطؿ بالحؽ بأف يبيف لمناس بطبلف الباطؿ بشيء يأتي عمي
عمى لساف رسمو، كبأف أكجد في عقكليـ إدراكا لمتميز بيف الصبلح كالفساد، كبأف يسمط بعض 

كنتصكر أف الشيخ محمد الغزالي اليتردد في أف  ،1«عباده عمى المبطميف الستئصاؿ المبطميف
الذيف سمطيـ ا عمى المبطميف؛ ألننا نجده في مقدمة كتابو يصؼ  يككف كاحد مف العباد

 أعداء التعقيد: شديدة ظركؼ فى الكتاب ىذا نصدر كنحف »:الظركؼ التي صدر فيو
 يبنكا يك بأمتو نزلت التى المصائب استغبلؿ كيريدكف منو، االنتياء يريدكف اإلسبلـ
 نبقى، أف نحف قررنا .. كقد كديف أمة عمى القضاء بإيجاز أنقاضيا يريدكف عمى أنفسيـ

 نذىب أف األمر اقتضى كلك الرسالة ىذه تبقى أف قررنا أك الخالدة، رسالتنا معنا تبقى كأف
 ما كذلؾ »بقكلو:  كيمٌخص اليدؼ مف تأليفو ،2« .. البلحقة األجياؿ لترثيا سبيميا فى
 كأف خمفيا، مف ميددة ةالدفاعي خطكطنا أف أحسست .. لقد الكتاب ىذا تأليؼ إلى يدفعن

 ىنا المصارحة .. كأف مخكفة جديدة أبعادان  أخذت قد الغافمة كأمتو اإلسبلـ عمى المؤامرة
كيستشرؼ ما سيحدثو ىذا ، 3«! تستفحؿ أف قبؿ الشر بكادر كقتؿ الخطر رد فى أجدل

                                                           
 137، ص  9،ج  1984، الدار التكنسية لمنشر ،تكنس،  تفسير التحرير ك التنكبرالطاىر بف عاشكر ،  -1
 6 - 5، ص  1997، 2، دمشؽ، ط مـ، دار الققذائؼ الحؽمحمد الغزالي،  -2
 8، ص  المصدر نفسو -3
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 زكفكيتمي الكتاب ىذا يقرأكف كسكؼ» ، يقكؿ:الكتاب لدل أعداء األمة كيستبؽ كقعو عمييـ
 1.«يدكر أف يحبكف ال كحكار كتمانيا، يكدكف كانكا حقائؽ مف بو جاء لما غيظان 

ك بناء عميو يمكف القكؿ: إف الكتاب يصكر المعارؾ التي خاضيا الشيخ ضد أعداء 
األسبلـ مف خبلؿ ردكده عمى مطاعف المتربصيف بو، كتصديو لسياـ المشككيف في نيجو 

ائده كمبادئو عرضا مقنعا مف خبلؿ قكة األدلة التي ساقيا، القكيـ، كمف ثـ عرض اإلسبلـ بعق
في ىذا الكتاب ناقش الشيخ بعقمو البصير طكائؼ شتى ك كٌر عمى  » كما يجدر بالذكر أنو

 .2«شبياتيـ شبية شبية بحجج اإلسبلـ كبراىيف القرآف

عف  كسنعرض إلى تحميؿ بعض العبارات التي ظير فييا الشيخ محاججا يدافع
ت العقيدة اإلسبلمية كيثبت صحتيا، كينسؼ شبيات الييكد ك النصارل، كمف لٌؼ مضمكنا

الحاقديف عمى اإلسبلـ، في محاكلة منا لمكقكؼ عمى مدل  3كالعممانييف لٌفيـ مف الممحديف،
 –) لكف تكفيقو في تكظيؼ بعض العكامؿ الحجاجية التي قصرناىا عمى الممفكظات اآلتية: 

ب الحجاجي يقـك بكصفو خطابا لسانيا عمى كسائؿ تحقؽ نصيتو الخطاإذ أف  ألف ( –بؿ 
بالدرجة األكلى، مف حيث كظيفة الربط التي تضطمع بيا لتحقؽ تماسكو كاتساؽ أجزائو، 
كتعمؿ في المستكل التداكلي عمى الربط بيف الحجج، كتحديد قيمتيا التأثيرية بناء عمى تكزيعيا 

ادم إذ تتكفؿ الركابط بإسناد أدكار تداكلية حجاجية البنكم في نظاـ الخطاب، كعمميا اإلسن
–معينة لمكحدات الداللية داخؿ األقكاؿ المنشأة، سكاء كانت ركابط إدراجية لمحجج مثؿ: حتى 

                                                           
 12، ص  قذائؼ الحؽ -1
، تعريب عبد الحسف نجفي بيبياني ، المجمع العالمي  الشيخ محمد الغزالي رائد اإلصبلحعبد الرحيـ أبا ذرم ،  -2

 56، ص 2007، طيراف، إيراف 1لمتقريب بيف المذاىب اإلسبلمية، ط 
لديف" أك "النظرة الحديثة لمعالـ)...( أف العمـ حؿ محؿ الديف في تفسير تأتي العممانية  "بمعنى فصؿ شؤكف الدكلة عف ا -3

الككف، التاريخ، المجتمع ك اإلنساف )...( رجكع اإلنساف إلى الدراسة األمبيريقية في تفسير مكقعو مف الككف ك التاريخ بدال 
العربي  ة مصطمحات الفكر النقدممكسكع مف التفاسير الميتافيزيقية أك الدينية" ...ينظر جيرار جيامي ك آخركف،

 1417ص ،2،ج 2004لبناف ، ،1ط بيركت، مكتبة لبناف ناشركف، ،كاإلسبلمي المعاصر
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، ثـ انتقمنا إلى دراسة 1-ليذا -إذف مع ذلؾ، أككانت ركابط إدراجية لمنتائج مثؿ: -لكف –بؿ 
 و مف كظائؼ حجاجية. أفعاؿ اليقينك أفعاؿ الشؾ ك ما تقـك ب

 أكال : الركابط الحجاجية

 الرابط )لكف(-1
( مف أكثر الركابط الحجاجية كركدا في المدكنة المدركسة، كلعؿ تفسير ذلؾ  لكفتعٌد ) 

يقابؿ ما كاف يعتقده الخصـك بما يعتقده ىك، فكاف يكرد الرأم ك نقيضو،  شيخمرده إلى أف ال
تكز فييا الحجاج عمى األداة )لكف(، ينبغي تسميط كقبؿ الشركع في رصد األمثمة التي ار 

ىي  لكف» كرد في شرح المفصؿ: شأنيا.في الضكء عمى ىذه األداة كما ذكره النحاة 
لبلستدراؾ تكسطيا بيف كبلميف متغايريف نفيا ك إيجابا فنستدرؾ بيا النفي باإليجاب كاإليجاب 

نما تأتي في كسطو، لتربط بيف أف ) لكف ( ال  ترد في أكؿ ا ذلؾ، يفيـ مف 2«بالنفي لكبلـ، كا 
معنييف متناقضيف إيجابا كسمبا فيستدرؾ بيا السمب باإليجاب، كالعكس، ثـ يردؼ ابف يعيش 

كمعناىا االستدراؾ لما أضربت عف األكؿ بخبر خفت أف  »مفسرا كشارحا معنى االستدراؾ: 
يجابا، ك  البد أف يككف خبر الثاني مخالفا يتكىـ مف الثاني مثؿ ذلؾ فتداركت بخبره إف سمبا أكا 

لخبر األكؿ لتحقيؽ معنى االستدراؾ، كلذلؾ ال تقع إال بيف كبلميف متغايريف في النفي 
ا فمعنى االستدراؾ الذم تفيده )لكف( ىك إزالة تكىـ ككف المعنى الثاني ىك ، إذن 3«كاإليجاب

      ف ىذا التعريؼ النحكم لػػػػػػػػػإ األكؿ، إذ ال بد أف يككف المعنياف المذاف تتكسطيما متغايريف.
 حجاجي إذ أف اإلتياف برأم ثاف يخالؼ األكؿ ىك عمؿ حجاجي، منو بعده  ستشؼٌ )لكف( يي 

)لكف( بأنيا رابط فاصؿ بيف  لما نعت (Moeschlerمكشبلر)كربما ىذا الذم عبر عنو 

                                                           
 254ص ،المسانيات الكظيفيةٌنظر ،   - 1

 560ص  ،4، ج شرح المفصؿ لمزمخشرم -2
 561، ص 4، ج المرجع نفسو  -3
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، كزيادة 2قكية ،  كما أف قكتيا تكمف في جعؿ الممفكظ ذا طاقة حجاجية1عنصريف متناقضيف
أم ) لكف ( Mais) )كلػػػػ »في التدليؿ عمى ىذا ما جاء في القامكس المكسكعي لمتداكلية:

الخاصية الحجاجية العجيبة المتمثمة في أنيا تؤلؼ بيف عبلقة القكة الحجاجية، كعبلقة 
، كمف ثـ، الغرك أف نجد المحاجج قد كظؼ)لكف( مرات 3«التناقض الحجاجي، كتجمع بينيما

كمرات، كفي قضايا متنكعة؛ تصب جميعيا في خدمة ىدؼ كاحد ىك الصدكع بما ىك حؽ 
كاالنتصار لو، كفضح ما ىك باطؿ كدحضو. كمف األباطيؿ التي انبرل الغزالي لدحضيا ىي 

( في صكر ال تميؽ بما يستكجبو تخرٌصات الييكد في عيدىـ القديـ حيف يصٌكركف ا )
 اإلجياد، فكؽ الكبير الخبلؽ يككف أف البدائو كمف »:نزيو، يقكؿمقاـ األلكىية مف تعظيـ كت

ا الحقيقة:﴿ ىذه مثبتان  يقكؿ القكة)...( كلذلؾ كذىاب ا بىٍينىييمى مى مىٍقنىا السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى لىقىٍد خى كى
مىا مىسَّنىا ًمٍف ليغيكبو   كيصؼ لمذىب،ا غير يذىب القديـ العيد لكف [ 38]ؽ/ ﴾ًفي ًستًَّة أىيَّاـو كى

 جميع مف السابع اليـك فى فاستراح عممو مف السابع اليكـ فى ا كفرغ»فيقكؿ: ا
 .4«عممو

يتصدل المحاجج في ىذا القكؿ إلى مزاعـ الييكد كضبلالتيـ إذ كصؿ بيـ األمر إلى    
أف ا ناؿ  عكا زكرا كبيتاناال يميؽ بجبللو كقدرتو، فادٌ  أنيـ نسبكا إلى ا الخبلؽ العظيـ ما

منو التعبي كاإلجياد بعد خمقو السمكات كاألرض في ستة أياـ، فاستراح في اليـك السابع، كقد 
استعمؿ في ذلؾ مجمكعة مف الحجج؛ منيا الحجة العممية التي صارت في حكـ المعارؼ 

بل ألنو محاؿ عق «القكة  كذىاب اإلجياد، فكؽ الكبير الخبلؽ يككف أف مف البدائو» :البدىية
عياء ألف  -بدعوأكؿ شيء ك  الذم خمؽكىك -أف يمحؽ اى  ما يمحؽ المخمكقات مف تعب كا 

                                                           
 162ص ر العكامؿ الحجاجية ، ينظ -1
 162، ص  المرجع نفسوينظر  -2
 301ص القامكس المكسكعي لمتداكلية ،  -3
فرغ ا في اليـك السابع مف عممو الذم عمؿ جاء في سفر التككيف ،اإلصحاح الثاني :" ، 20، ص  قذائؼ الحؽ -4

ذم فاستراح في اليـك السابع مف جميع عممو الذم عمؿ. كبارؾ ا اليـك السابع كقدسو ألنو فيو استراح مف جميع عممو ال
 .2، ص2003، 1ط ، دار الكتاب المقدس بمصر ، اإلصدار الثاني،الكتاب المقدس، ينظر  "عمؿ
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األككد في التصكر أف يككف ىذا الخالؽ منزىا عف كؿ عيب ك مبرءا مف كؿ نقص، كالذم 
كأما الحجة األخرل  يجيؿ مثؿ ىذه البدىية كيخالفيا ال ييمتفت إلى قكلو، كال يقاـ لرأيو كزف،

مىٍقنىا ﴿ طعا:اعمييا ردا ق القرآنية التي تفند صراحة ىذه الترىات، كترد فيي الحجة لىقىٍد خى كى
مىا مىسَّنىا ًمٍف ليغيكبو  ا ًفي ًستًَّة أىيَّاـو كى ا بىٍينىييمى مى إف القرآف الكريـ ، [ 38]ؽ/﴾السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى

ي أدتيا تعف الكظيفة الحجاجية ال ب اٌدعاء الييكد كافتراءىـ في حؽ الخبٌلؽ العظيـ. كأمايكذٌ 
فإنيا تكسطت رأييف متناقضيف؛ األكؿ ينزه ا عف  )لكف( في سياؽ ما قالو الشيخ األداة

)القرآف(، كالعمـ اليقيني، كىك الرأم الثابت رأم يقره النقؿ الصحيح ، كىكعياءالتعب كاإل
      :التككيف مف العيد القديـ األجدر باالتباع، أما الثاني فيك رأم الييكد الذم جاء في سفر

 مف السابع اليكـ فى ا كفرغ "فيقكؿ: ا المذىب، كيصؼ غير يذىب القديـ العيد لكف »
كعدـ  وجب رفضي، كىك رأم فاسد «"عممو جميع مف السابع اليكـ فى فاستراح عممو

 إليو. االلتفات

معتقد الييكدم في نظرتو  متابعا جكالتو في التصدم لما يفتريو ال ثـ يمضي الشيخ
، بؿ يجعمو مساكيا لمبشر، بؿ إف اإلعياءالخالؽ، فيك ال يكتفي بأف ينسب إليو التعب ك 

ثـ  في ىذا الشأف، يسرد الغزالي بعض المقاطع مف العيد القديـك ، ى ااإلنساف قد يتغمب عم
 منو ناؿ حتى يطمقو أف كأبى با تشبث يعقكب فإف ذلؾ كمع » ، يقكؿ:يتكلى الرد عمييا

 أمر كيدير العرش إلى ليصعد تركو ثـ "مالفخر  المقب ىذا" ا كمنحو !! " إسرائيؿ " لقب
 عقؿ أم ؟؟ ىزؿ مكأ ىذا، سخؼ مأ "!! الرىيبة المصارعة تمؾ بعد كاألرض، السماء
 األعمى، جدىـ مكانة يرفعكا أف يريدكف الييكد كلكف السفيو ؟؟ القصص بيذا أكحى مريض

خصكمو مستندا إلى ما جاء يناظر  ، إف الكاتب1«.الخياؿ يستغربو ما يختمقكا أف عمييـ كال

                                                           
"فبقي يعقكب كحده، : 27ص  ،الكتاب المقدس، كىذ النص كما جاء في سفر التككيف مف  21، ص  قذائؼ الحؽ -1

ع حؽ فخذ يعقكب في مصارعتو كلما رأل أنو ال يقدر عميو، ضرب حؽ فخذه، فانخم ،كصارعو إنساف حتى طمكع الفجر
فقاؿ: ال  ،فقاؿ لو: ما اسمؾ ؟ فقاؿ: يعقكب ، كقاؿ: أطمقني، ألنو قد طمع الفجر. فقاؿ: ال أطمقؾ إف لـ تباركني ،معو
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في كتابيـ المقدس، كاليتقٌكؿ عمييـ، كلعؿ مف أبيف األساليب المعتمدة في الحجاج أف تمجـ 
إلى نقض  فمخالفيالكما يعمد المحاجج أحيانا في سياؽ محاكرة غيره مف  الخصـ بأقكالو،
كلذا نراه ينقؿ فقرة مف العيد القديـ  اد عكسيا، ككأنو ينقض بنيتيا مف الداخؿ،حججيـ باعتم

(، انتيت بانتصار يعقكب عمى ا، تحكي قصة مصارعة جرت بيف ا كالنبي يعقكب)
كحصكلو منو عمى مايريده، ككأف إرادة البشر تقؼ متحدية اإلرادة اإلليية كتتغمب عمييا، كال 

 1شرؼ النبكة، كالتسمية ... ليعمف الغزالي بعدىا في نبرة استفياميةتيدأ حتى تناؿ منيا 
زعاجوسخؼ ىذا الكبلـ  تستنكر ، إذ كيؼ لمعقؿ السكم كالفطرة محاكال إرباؾ الخصـ كا 

قا ىذا اليراء، كأف يقببل مثؿ ىذه الترىات؛ إنساف يصارع اإللو كيتغمب عميو؟ صدٌ السميمة أف يي 
ضرابو في األساطير اإلغريقية كالركمانية القديمة التي تقكؿ بتعدد إننا نجد مثؿ ىذا الكبلـ كأ

ضفاء الصفات البشرية عمييا، كالتفسير  كبأنصاؼ اآللية، اآللية، نزاؿ اآللية منازؿ البشر كا  كا 
الذم يقدمو الغزالي لذلؾ ىك أف الييكد تيحٌركيـ نزعتييـ العنصرية التي تجعميـ يعتقدكف أنيـ 

، كقد ف مف فرض إرادتو عمى اكأف جدَّىـ إسرائيؿ فكؽ البشر ألنو تمكٌ  شعب ا المختار،
 كظفت األداة )لكف( لتربط بيف مكقفيف متناقضيف مف الحقائؽ كالتاريخ؛ أكليما ينزه ا كيجٌمو،

مىاكثانييما يصدؽ فيو قكؿ ا تعالى﴿  كا كى ؽَّ  المَّوى  قىدىري ًميعنا كىاأٍلىٍرضي  قىٍدًرهً  حى تيوي قىبٍ  جى  يىٍكـى  ضى
انىوي  ًبيىًميًنوً  مىٍطًكيَّاته  كىالسَّمىاكىاتي  اٍلًقيىامىةً  تىعىالىى سيٍبحى [ كالييكد ال يكتفكف 67﴾]الزمر/ييٍشًركيكفى  عىمَّا كى

بذلؾ بؿ يمضكف في تحريفيـ الحقائؽ، كاليجدكف غضاضة في النيؿ مف أنبياء ا، كيطمعنا 
 عندنا -يعقكب-يالنب ىذا إف» (، يقكؿ:   يعقكب)نظرة الييكد إلى نبي ا الغزالي عمى

 ـعمى  كرفع الكثنية، كنبذ ا، إلى الدعكة فى أباه شارؾ نبيؿ، جميؿ إنساف المسمميف نحف
قامة التكحيد ـي  ﴿ السمحة الممة كا  يىٍعقيكبي يىا بىًنيَّ ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىى لىكي ـي بىًنيًو كى كىكىصَّى ًبيىا ًإٍبرىاًىي

 سرؽ محتاؿ، شخص الييكد عند لكنو [132]البقرة/ ﴾يفى فىبل تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى الدِّ 
                                                                                                                                                                                     

كسأؿ يعقكب كقاؿ: أخبرني باسمؾ.  ،يدعى اسمؾ في ما بعد يعقكب بؿ إسرائيؿ، ألنؾ جاىدت مع ا كالناس كقدرت
 "ف اسمي ؟ كباركو ىناؾفقاؿ: لماذا تسأؿ ع

 216ص   ، 2013، 1منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط ،ببلغة اإلقناع في المناظرةعبد المطيؼ عادؿ،  ،ينظر - 1
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ينقؿ المحاجج نظرة المسمميف إلى  في ىذه الفقرة .«1 منحطة بطريقة البكر أخيو مف النبكة
ا الذم يقدـ صكرة ناصعة عف ىذ ىي نظرة مستكحاة مف القرآف الكريـك( يعقكب) نبي ا

النبي الكريـ قكاميا اإليماف با كبكحدانيتو كالدعكة إلى اإلسبلـ، كااللتزاـ بنيج األنبياء الذيف 
سبقكه، كفي المقابؿ نجد النبي يعقكب في المخياؿ الييكدم شخصا محتاال يدبر المكائد 

صؿ المحاجج بيف ىذيف التصكريف المتناقضيف ف، كقد 2كالدسائس ليسرؽ النبكة مف أخيو
لرابط )لكف( الذم جعمنا نقؼ عمى اليكة العميقة التي تفصؿ بينيما، كندرؾ التناقض الصارخ با

كبطبلف الثاني، كمثؿ ىذه  المكجكد بيف المعتقديف، ثـ لنخرج بعد المقارنة بصكاب األكؿ،
الحجة تزيد المسمـ ثقة بدينو كبعقيدتو، كتحمؿ غير المسمميف عمى إعادة النظر في معتقدات 

ف كاف الييكد قد كصفكا النبي يعقكب ،الييكد باالحتياؿ  ((كالنظر إلييا بعيف الريبة. كا 
 ىذا فيؿ»بما ىك أفظع كأنكى، يقكؿ الغزالي:  ((فإنيـ لـ يترددكا في كصؼ جده إبراىيـ

 ةغاصٌ  يبةبزرً  الظفر أجؿ مف فرعكف بيت إلى بالذىاب يغرم امرأتو مالذ ىك-إبراىيـ-الرجؿ
عنو الييكد  إف إبراىيـ كما أخبر ،3«حرجان  ذلؾ فى ير لـ التكراة كاتب لكف كالحمير؟ بالغنـ

ـ، فيؿ ىناؾ نفي تكراتيـ رجؿ ال يتكرع عف تقديـ امرأتو لفرعكف مصر طمعا في زريبة مف الغ
افتراء كيذا في حؽ نبي مف أنبياء ا، كىؿ ىناؾ كذب كتدليس كبيتاف يساكم ىذا البيتاف 

الخميؿ، كىك مىف ىك في إيمانو ككرعو، إذ مدحو ا تعالى في القرآف حيف ييرمى إبراىيـ 
ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتان الكريـ:﴿  ـٍ يىؾي ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  ًإفَّ ًإٍبرىاًىي لى ًنيفان كى [، كليس  120﴾] النحؿ /ًلٌمًو حى

                                                           
 30، ص  قذائؼ الحؽ -1
بؿ صارت احتياال ك سرقة ، ك ىذا ما يتناقض مع  النبكة لـ تعد اصطفاء ك فضبل مف ا يؤتيو مف يشاء مف عباده ، -2

 النبكة كرسالتيجكىر ا
"كحدث لما قرب أف  : 9ص  ،الكتاب المقدس، كىذا النص كما جاء في سفر التككيف مف  29، ص  قذائؼ الحؽ -3

فيككف إذا رآؾ المصريكف أنيـ يقكلكف: ىذه  ،يدخؿ مصر أنو قاؿ لسارام امرأتو: إني قد عممت أنؾ امرأة حسنة المنظر
فحدث لما دخؿ أبراـ إلى  ،ؾ أختي، ليككف لي خير بسببؾ كتحيا نفسي مف أجمؾقكلي إن امرأتو. فيقتمكنني كيستبقكنؾ ،

كرآىا رؤساء فرعكف كمدحكىا لدل فرعكف، فأخذت المرأة إلى بيت  مصر أف المصرييف رأكا المرأة أنيا حسنة جدا
ماء كأتف كجماؿ فرعكف،  "فصنع إلى أبراـ خيرا بسببيا، كصار لو غنـ كبقر كحمير كعبيد كا 
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عمى تكذيب  ، كماذا تنتظر مف أناس تجرؤكاؼذلؾ بدعا في حؽ قـك اعتادكا التزييؼ كالتحري
فىًريقنا تىٍقتيميكفى  األنبياء، كقتميـ ﴿ ـي اٍستىٍكبىٍرتيـٍ فىفىًريقنا كىذٍَّبتيـٍ كى ـٍ رىسيكؿه ًبمىا الى تىٍيكىٰل أىٍنفيسيكي اءىكي ا جى  أىفىكيمَّمى

يرد عمى مطاعف الييكد في حؽ  كىك [. بعد ىذه الجكالت التي رافقنا فييا الشيخ87﴾] البقرة/ 
نبياء عمييـ السبلـ، ننتقؿ إلى ساحة أخرل مف ساحات ىذه المعركة التي ال ا تعالى، كاأل

ييدأ ليا غبار لنشيد نزالو مع النصارل مبرزا زيؼ معتقدىـ مف ناحية، ككيدىـ لئلسبلـ مف 
نو »يقكؿ:ناحية أخرل،   جميعان  الناس بيف العبلقة محكر التكحيد عقيدة تككف أف ليسرنا كا 

 بالثالكث التشبث البعض يحاكؿ أف المبكي المضحؾ مف لكف حد،األ الكاحد ا كبيف
إف  .1«كاحد الحقيقة فى ىـ الثبلثة أف ما بطريقة يزعـ ثـ أفراده مف فرد كؿ كبألكىية

كىذا () الغزالي يرسـ خطا كاضحا بٌينا في العبلقة بيف الناس قكاميا اإليماف بكحدانية ا
ـٍ أىالَّ نىٍعبيدى ًإالَّ المَّوى  تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو  ؿى اٍلًكتىاًب قيٍؿ يىا أىىٍ مصداقا لقكلو تعالى: ﴿ بىٍينىكي بىٍينىنىا كى

ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المَّوً  نىا بىٍعضن إف مبدأ  .[64﴾] آؿ عمراف/ كىالى نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىالى يىتًَّخذى بىٍعضي
كينبغي ، أف تقكـ عميو العبلقات بيف أتباع الدياناتالتكحيد ىك األساس السميـ الذم ينبغي 

كمف ىنا  احتراـ ىذا المبدأ كتجسيده، أما اٌدعاء التكحيد كاالعتقاد بما يخالفو فيك أمر مرفكض،
فإف المحاجج يرد عمى النصارل الذيف يٌدعكف أنيـ مكحدكف، كيبرىف عمى زيؼ ىذا االٌدعاء 

كالتي تتناقض جذريا مع عقيدة التكحيد، كقد  ،كف بيامف خبلؿ فضح عقيدة التثميث التي يؤمن
تمٌكف الشيخ مف بياف ىذا التناقض متكسبل األداة )لكف( التي أقرت األكؿ)التكحيد(، كأنكرت 

المبكي( التي تسمب خرافةى التثميث الشرعيةى  /الثاني) التثميث(، ثـ جمعو بيف الضديف)المضحؾ
ـ كضبلؿ في االعتقاد كال يقبميا العقؿ كالذكؽ فيي مضحكة ألنيا تعبرعف قصكر في الفي

السميـ، كىي مبكية في الكقت نفسو ألنيا تقدح في الذات اإلليية المنزىة عف كؿ عيب ك 
القائميف بعقيدة التثميث  بتكفيرنقص، كمكقؼ الغزالي يعضده ما جاء في القرآف الكريـ 

ثىةو ﴿ لَّقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّ صراحة: ا وى ثىاًلثي ثىبلى مى [  73﴾] المائدة / ًإلٰىوو ًإالَّ ًإلٰىوه كىاًحده  ًمفٍ  كى

                                                           
 44 -43، ص  قذائؼ الحؽ -1
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كفي السياؽ نفسو يمضي الغزالي في إظيار التناقض بيف عقيدة التكحيد التي يديف بيا 
كعقيدة التثميث التي يديف بيا النصارل في معرض رده عمى أحد الكتاب  المسممكف مف ناحية،
تب قصة بمغت حد اإلسفاؼ في المٌس بمقاـ األلكىية؛ حاكؿ مف خبلليا الصحفييف الذم ك
 بو ؼصً كي  ما كأغرب أسكأ مف قرأنام الذ الكبلـ ىذا إف» كالتثميث، يقكؿ 1إثبات مقكلة الفداء

 الدرؾ ىذا إلى جبللو جؿ ا عف الحديث فى اإلسفاؼ يصؿ أف نتصكر نحف كنا كما ،اي 
 فى الصحافية ميارتو يستغؿ أف إال يأبى  -فكه فض ال -ذىبىال الفـ صاحب كلكف المعيب،
 التعاليـ يقبؿ القرآف أف يعتقد ألنو المسمميف، الطبلب بيف كنشره المغك ىذا تسطير

لقد كصؼ الشيخ الكبلـ الذم ذكره ىذا ، 2«التثميث مع ينسجـ التكحيد كأف المسيحية
( بما ال يجكز في حقو، عف كصؼ ا )الصحفي بالسكء كالغرابة، كاإلسفاؼ ألنو لـ يتكرع 

ف أمرا  كيذا كاف يجب أال يحدث، كقد صٌدر الغزالي ىذه الفقرة بالعبارة اآلتية:ػ   ىذا إف"كا 
 يصؿ أف نتصكر نحف كنا كما ا، بو كصؼ ما ك أغرب أسكأ مف قرأنا الذل الكبلـ

ردفيا بالعبارة األخرل " ليالمعيب الدرؾ ىذا إلى جبللو جؿ ا عف الحديث فى اإلسفاؼ
 فى الصحافية ميارتو يستغؿ أف إال يأبى فكه فض ال ػ الذىبى الفـ صاحب "كلكفالمكممة ليا

 التعاليـ يقبؿ القرآف أف يعتقد ألنو المسمميف، الطبلب بيف كنشره المغك ىذا تسطير
إمعانا في تيافت  ، كقد ربط بيف العبارتيف بػػػػػ)لكف("التثميث مع ينسجـ التكحيد كأف المسيحية

 (فكه فض ال الذىبى، الفـ صاحب ) كبلـ صاحب الفـ الذىبي، كال يخفي ما في ىذا التعبير
لـ ير المحاجج بدا مف استعماليا كي يسكت  مف سخرية كتجييؿ، كىي كميا تقنيات حجاجية

خصمو كيكشؼ عف جيمو كيرد عمى تطاكلو عمى الذات اإلليية، كليثبت أيضا أف القرآف 
ض عقيدة التثميث الضالة المنحرفة. كفي سياؽ مشابو يتحدث الشيخ عف العبلقة التي يرف

 ناحية، كالعرب النصارل مف ناحية أخرل، يقكؿ: ينبغي أف تككف بيف العرب المسمميف مف
 العرب بيف القكمية كالكحدة أصدقاء، يعيشكا أف يستطيعكف المختمفة األدياف أتباع إف»

                                                           
 يراد بالفداء في معتقد النصارل أف المسيح صمب فداء لمبشرية ، ك ضحى بنفسو مف أجؿ بني اإلنساف. -1
 47 -46، ص قذائؼ الحؽ -2
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 ضد ياألمريك التعصب مع االنسياؽ لكف الجميع، احتراـ حمكض كالنصارل المسمميف
حراج اإلسبلـ إلىانة محاكلة كؿ إف . فكران  ييختف أف يجب اإلسبلـ  تككف أف يمكف ال أىمو كا 
يؤكد الغزالي مبدأ ميٌما تتأسس عميو العبلقة بيف أتباع الديانتيف:اإلسبلـ ، 1«احتراـ مكضع

كالصداقة كاحتراـ الكحدة القكمية التي تجمع  مبدأ التعايشكالمسيحية في الببلد العربية، إنو 
 يستطيعكف المختمفة األدياف أتباع " إفكفيؿ بضماف االستقرار كالكحدة: بينيما، كىذا المبدأ

"، الجميع احتراـ مكضح كالنصارل المسمميف العرب بيف القكمية كالكحدة أصدقاء، يعيشكا أف
مكائد  كراءمي الشرؽ كمسيحييو، حذر مف مغبة االنسياؽ كبعد أف حٌدد أسس العبلقة بيف مسم

، الذم يقمب الحقائؽ كيصكر المسيحييف في الببلد العربية عمى أنيـ 2التعصب األمريكي
 كؿ إف فكران. يختفى أف يجب اإلسبلـ ضد األمريكى التعصب مع االنسياؽ لكفمضطيدكف" 

حراج اإلسبلـ إلىانة محاكلة فقد فصؿ الكاتب بيف  احتراـ " مكضع فتكك أف يمكف ال أىمو كا 
بالمثؿ فإذا كاف المسيحيكف في  المعاممةلكف ( ليقٌر مبدأ آخر؛ إنو مبدأ  المعنييف بكساطة )

الببلد العربية لـ يراعكا حقكؽ الكحدة القكمية كالكطنية كحقكؽ الصداقة، كاستقكيكا باألمريكاف 
بأنيـ مكاطنكف مف الدرجة الثانية، كأف  كانقادكا لما يركج مف ادعاءات تصٌكر المسيحييف

 –الرأم العاـ عمى المسمميف، كاستعدائو عمييـ، فإنيـ حقكقيـ ميضكمة، ًبنٌية تأليب
مطالبكف بكضع حد ليذا السمكؾ العدكاني الذم يستيدؼ النيؿ مف اإلسبلـ  -المسيحيكف

حتراـ. إف ىذه كأىمو، ألنو ال يمكف السككت عنو كما ال يمكف أف يظؿ أصحابو مكضع ا
الميجة التي تعمكىا نبرة التحذير كالتيديد لدليؿ عمى أف الكيؿ قد طفح، كأف األمر لـ يعد 
يحتمؿ السككت ألف القـك مف متعصبي النصارل كمثيرم الفتنة الطائفية في الببلد العربية 

دعاء كمصر خاصة ال يألكف جيدا في الكيد لئلسبلـ كاتياـ المسمميف بالتعصب، كاال عامة،
                                                           

 .47، ص قذائؼ الحؽ -1
ك          ،2008القاىرة  ،1مكتبة الشركؽ، ط ،حقائؽ ك أكىاـ في المسألة القبطية،ينظر تكسعا محمد عمارة،  -2

، منشكرات كزارة األكقاؼ  60، سمسمة قضايا إسبلمية العدد أكذكبة االضطياد الديني في مصرينظر أيضا لممؤلؼ نفسو، 
 ،2006سمسمة جدراف المعرفة  القاىرة  ،خريؼ الغضب، كما ينظر محمد حسنيف ىيكؿ، 2000كالشؤكف اإلسبلمية، مصر 

  .ك ما بعدىا 299ص 
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 يناكش المغامريف مف كثيركف شرع المنطمؽ ىذا كمف» بأف األقباط في خطر، يقكؿ:
 التعصب، صرخ:عاد أك ىمس دينيـ إلى المسمميف مف عكدة رأل ككمما كالمسمميف، اإلسبلـ
 أنعشيا مريبة صيحات كلكنيا كعرضيا، الببلد طكؿ فى ذلؾ مف ذرة كال خطر! فى األقباط
يقرر الشيخ أف ىذه الدعاكل مغرضةكال ، 2««بالعكاقب اكتراث أم دكف 1دة(شنك  البابا)كقٌكاىا 

أساس ليا مف الصحة، كأنو ال خطر عمى األقباط في مصر، كأنو ال كجكد لمتعصب 
( ىك مف غٌذل ىذه  البابا شنكدةاإلسبلمي المزعـك كال أثر لو، ككؿ ما في األمر أف )

يا غير عابئ باألخطار التي تيدد مصر مف جراء الدعاكل الكاذبة كزاد في استعارىا كتأجيج
ذلؾ. إف المحاجج تكلى تفنيد مزاعـ المبطميف مف النصارل كأباف عف حقيقتيا كبٌيف أف 
صيحات الخكؼ كاإلحساس بالظمـ كاالضطياد ما ىي إال افتراءات؛ أطمقيا أصحابيا حيف بدا 

ىذا التيكيؿ تخكيفا مف الصحكة فبادركا إلى  ،3ليـ أف المسمميف بدأكا يعكدكف إلى دينيـ
ٌفؽ في إدارة ىذه المعركة اإلسبلمية كاالستعداء عمييا إليقاؼ مٌدىا.  كنرل أف المحاجج قد كي

مف خبلؿ تكظيؼ األداة )لكف( في المكضع المناسب، إذ كانت رابطا فاصبل بيف قضيتيف 
عصب الديني ضد متناقضتيف إحداىما تقيـ دعكل ضد المسمميف متيمة إياىـ بممارسة الت

األقباط، بينما األخرل تفند ىذه الدعكل كتكشؼ عف خمفياتيا المغرضة، كفضبل عف ذلؾ فإف 
( بتأجيج الصراع  البابا شنكدة) -حينئذ -الغزالي لـ يتردد في اتياـ زعيـ األقباط في مصر

ف الطائفي، فتحكؿ مف مكقؼ المدافع إلى مكقؼ اليجكـ، عمبل بالقاعدة التي تقكؿ: أحس
. كبذلؾ يككف المحاًجج قد أربؾ خصكمو كجعميـ في حيرة مف أمرىـ  كسيمة لمدفاع اليجـك

ألنيـ أصبحكا متيميف بتيديد الكحدة الكطنية؛ التي ال يركؽ لمصميبييف الحاقديف أف يركا 
إنيـ ينتيزكف الفرص  مسممي الببلد العربية كمسيحيييا يعيشكف في كفاؽ كسبلـ، كمف ثـ،

» حدة كزعزعة االستقرار بالمعب عمى أكتار الطائفية، كيعمف الشيخ ذلؾ بقكلو:لضرب ىذه الك 
                                                           

إلى  1971( بابا اإلسكندرية كبطريرؾ الكرازة المرقسية كسائر ببلد الميجر مف نكفمبر117لبابا رقـ )االبابا شنكدة ىك  -1
 2012مارس 

 67، ص  قذائؼ الحؽ -2
 ، ك كاف متزامنا مع بدايات صعكد ما عرؼ بػ:الصحكة اإلسبلمية. 20قيؿ ىذا الكبلـ في فترة السبعينيات مف القرف  -3
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 عميو، القضاء كتريد ) الطيب )الكحدة الكطنية المظير بيذا تغص الصميبية أف ندرؾ كنحف
 -.. كعمينا الصفك تعكير إلى رفعيا كفى النفكس بعض إفساد فى تفمح أف بمستغرب كليس
 اإلسبلـ حساب عمى ليس لكف فتنة، كؿ كنطفئ دع،ص كؿ نرأب أف -ىذه كالحالة

إف ىذا  ،1« األقباط المكاطنيف مف الطيب الجميكر حساب عمى كذلؾ كليس كالمسمميف،
عف إدراؾ الغزالي المكائد التي تحيكيا الصميبية الحاقدة إلفساد العبلقة بيف  القكؿ ينـٌ 

 ،كيعصؼ بأمف الببلد كاستقرارىا المسمميف كالمسيحييف، األمر الذم ييدد الكحدة الكطنية،
كيكشؼ أف ىناؾ أناسا كقعكا فريسة ىذا التضميؿ فاستجابكا ليذه الدعاكل الباطمة، كالشيخ كما 
نما يقترح الحمكؿ  عيدناه في أغمب القضايا التي يناقشيا اليكتفي بالكصؼ كالتحميؿ كا 

ـٌ الشمؿ كاألزمات، كىك في ىذا المقا لممشكبلت كيضع الخطط لتجاكز المحف ـ يدعك إلى ل
ككأد الفتنة كردـ اليكة بيف أبناء الكطف الكاحد، شرط أال يتـ ذلؾ عمى حساب اإلسبلـ 
كالمسمميف، كال عمى حساب الطيبيف مف األقباط، إذنا فقد ميز الكاتب بيف أمريف أثنيف؛ الحفاظ 

ؽ المسمميف عمى الكحدة الكطنية مف ناحية، كضماف عدـ المساس باإلسبلـ كالتعرض لحقك 
كجميكر األقباط مف ناحية أخرل، ألنو كاف عمى عمـ تاـ بأف ىذه المؤامرات التي تحاؾ 
غايتيا إجبار المسمميف عمى تقديـ تنازالت تناؿ مف دينيـ كتحٌد مف حقكقيـ، كمف ثـ فيك 
يعمف عف رفضو ىذه المساكمات الميينة، كعف رفضو أيضا التعرض لحقكؽ األقباط 

ركعة، كقد تـ ىذا التمييز بكساطة األداة ) لكف ( التي كضعت مفيـك الكحدة كمصالحيـ المش
الكطنية في إطاره الصحيح، كأزالت المبس كالتكىـ المذيف يجعبلف تحقيؽ الكحدة الكطنية منكطا 
بتقديـ تنازالت مجحفة بحؽ اإلسبلـ كالمسمميف، كبيذا يككف الغزالي قد قدـ قراءة مغايرة لما 

مكنت مف الكقكؼ عمى خباياىا كمعرفة مبلبساتيا، كنبيت إلى  الطائفية،عرؼ بالفتنة 

                                                           
 76، ص قذائؼ الحؽ  -1
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مخاطرىا، كأرشدت إلى كيفية تجاكزىا كعدـ الكقكع في شراكيا بما يضمف حقكؽ المسمميف 
 .1كاألقباط عمى حد سكاء

( كفي حؽ لعٌؿ ما دكناه بخصكص تصدم الكاتب الفتراءات الييكد في حؽ ا)
مكاجيتو الصميبييف الحاقديف، بالحجج المفحمة كاألدلة ك، -عمييـ السبلـ-األنبياء كالمرسميف

جعمنا ندرؾ اشتعاؿ الجبية التي كاف يقؼ فييا الغزالي محاربا كذائدا عف حياض ، الدامغة
اإلسبلـ، لننتقؿ بعدىا إلى ميداف آخر مف مياديف النزاؿ التي نجد فييا الشيخ كاقفا عمى ثغر 

ال »إنو ميداف قاؿ عنو الغزالي بػػػ ؛عنو عبث العابثيف كتدليس المدلسيف مف ثغكر اإلسبلـ يذكد
ففي أثناء حديثو عف سياسة ، 2«بد لئلسبلـ مف خطة إيجابية يكاجيو الغزك الثقافي بيا

كاالشتراكية كيقر بأنو جٌكز لنفسو  يكضح مكقفو مف الديمقراطية الحكـ ك الماؿ في اإلسبلـ
ككاف ليما  ،ذيف شاعا في المجاؿ السياسي كالمجاؿ االقتصادمتكظيؼ ىذيف المصطمحيف الم

 يبأن كأعترؼ » ، يقكؿ:ركاج كبير بيف الجماىير كالشعكب عمى اختبلؼ قكمياتيا كدياناتيا
 الحكـ ميداف فى الشائعة كالديمقراطية العناكيف بعض كقبمت أحيانان، التعبير فى تجكزت

 يعبر جسران  منيا ألجعؿ كلكف العناكيف، بيذهي عجابإل ال االقتصاد، ميداف فى3 كاالشتراكية
 إلى" االشتراكييفك" "الديمقراطييف"نقؿ أم أني أريد نفسو، اإلسبلـ إلى الكثيركف عميو

 إلى أكنقمو أجنبي بصبغة اإلسبلـ صبغ أريد أني ال معالمو، كأبرزت أكضحتو بعدما اإلسبلـ
الناس كىـ  تصكرهربما  فيماريد أف ينفي ، كالشيخ مف خبلؿ ىذه الفقرة ي4«مستكردة مذاىب

يسمعكنو يتمفظ بمصطمحي االشتراكية كالديمقراطية فيعتقدكف بأنو مف المعجبيف بيما كمف 
الذيف يٍدعكف إلى تبنٌييما كالعمؿ بمقتضاىما، كفي المقابؿ يريد أف يثبت تصكرا آخر مفاده أنو 

                                                           
. لؤلسؼ أف الفتنة الطائفية ما زالت تستعمؿ كفزاعة لضرب الكحدة  12ص  أكذكبة االضطياد الديني في مصر،ينظر -1

 الكطنية في مصر ك في كثير مف الببلد العربية لفرض أجندات غربية.
 189، ص  قذائؼ الحؽىذا القكؿ ىك عنكاف الفصؿ السابع مف كتاب   -2

أفضؿ األنظمة البشرية في مجاؿ الحريات ك الحقكؽ السياسية ، ك االشتراكية ىي األفضؿ  عمى اعتبار أف الديمقراطية  - 3
 في مجاؿ العدالة االجتماعية.

 189، ص قذائؼ الحؽ -4



 

141 
 

سبلـ الذم أسيئ فيمو كأصبح ييحكـ عميو اتخذ مف ىذه الشعارات كالعناكيف جسرا لمتعريؼ باإل
جكىره براء مف ذلؾ ألف نظاـ  ، بينما اإلسبلـ في1مف خبلؿ تصرفات بعض الحكاـ المستبديف

يقـك عمى ضماف الحريات كترسيخ العدالة كحفظ الحقكؽ كرفض االستبداد  -حقيقة–الحكـ فيو
ثبات الثانية كمحاربة الطغياف بجميع أشكالو، كقد تكصؿ المحاجج إلى نفي ا لقضية األكلى كا 

التي رفعت المبس كأزالت التكىـ، كأبانت عف المراد المتمثؿ في إبراز ) لكف( باعتماد األداة 
سماحة اإلسبلـ ك حرصو عمى أف تككف الحريات مصكنة كالحقكؽ محفكظة، ك ليككف ىك 

ت بو النظـ الغربية، المرجعية في إدارة  شؤؤف الحكـ  كتدبير االقتصاد، ك ليس تابعا لما جاء
 بؿ متجاكبان  اإلسبلـ تقديـ سبيؿ فى حسنان  جيدان  -بالتأليؼ العيد أكؿ -بذلنا لقد»  يقكؿ:
 بداىة، مكجكدة كانت نصكص عف المثاـ كأمطنا كالتقدـ، الكرامة فى الشعكب آلماؿ متبنيان 
يؼ باإلسبلـ يذٌكر الكاتب بالجيكد التي بذليا في التعر ، 2«تتجاكزىا كانت العيكف كلكف

كالمنادية بالحرية كاالنعتاؽ لبني  كبمبادئو السمحة الكفيمة بتحقيؽ حياة عزيزة كريمة لمشعكب،
كأقكاؿ العمماء،  نصكص ثابتة في القرآف الكريـ كالسنة الشريفة، اإلنساف، كىذا مف خبلؿ

ية السياسية كاالجتماع ليستدرؾ بعدىا مكضحا أف ىذه النصكص لـ تيفعَّؿ مضمكناتيا
حتى إذا اٌطمعنا عمى ما أنتجو الفكر الغربي مف نظريات  كاالقتصادية، عمى أرض الكاقع،

كالحرية، كقد  ككأننا نسمع ألكؿ مرة بالعدالة كرحنا نميج بما أنتج، كاجتماعية انبيرنا، سياسية
ؽ في تـٌ ىذا االستدراؾ بكساطة األداة )لكف( التي بينت التناقض الصارخ بيف النظرية كالتطبي

حياة المسمميف، كبيف ما يمتمككنو مف إرث فكرم كحضارم كثقافي مف ناحية كجيميـ بقيمة 
، كلعٌؿ في ىذا ردا عمى الذيف يركجكف بأف االستبداد مرتبط 3ىذا اإلرث مف ناحية أخرل

شاعة قيـ الحرية  باإلسبلـ، إذ أثبت الشيخ أف األصؿ في النظاـ اإلسبلمي إقامة العدؿ كا 
                                                           

مف ىذا  الخامس" لممؤلؼ، كالذم سنتطرؽ إلى دراستو في الفصؿ  اإلسبلـ ك االستبداد السياسيينظر تكسعا كتاب :"  -1
 البحث.

 193، ص ؽقذائؼ الح -2
 حتى صدؽ فينا قكؿ الشاعر : -3

 كالعيس في البيد يقتميا الظمأ       ك الماء فكؽ ظيكرىا محمكؿ
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، كأٌف ما يشاىد مف مظاىر الظمـ كالفكضى في حياة المسمميف 1لجماؿ بيف الناسكالخير كا
كبعد أف تحدث الغزالي عف تغييب  كتعطيؿ العمؿ بتعاليمو. مرده البعد عف جكىر اإلسبلـ

يردؼ ذلؾ  مف الكاقع المعيش لممسمميف النصكص اإلسبلمية المنادية بمبادئ الحرية كالعدؿ
 إلى عطشى العرب جماىير إف» إلى حياة حرة كريمة، يقكؿ: بالحديث عف تعطش األمة

 إلى المذة عبادة كتعكيدىا كالجد الحؽ مف لمنعيا ىائمة جيكد بذلت كلقد كالكرامة، الحرية
إنو يصؼ حاؿ ، 2«السفيية الجيكد ىذه عمى تأٌبى األمة جكىر كلكف الفرد، عبادة جانب

 كفيـ إلى الحؽ كالحرية كتطمعيـ إلى حياة كريمة،األمة العربية، كيبٌيف مدل تشكؽ أبنائيا كتش
جبار  رغـ ما حؿ بيا مف قير كتعسؼ كما ارتيكب في حقيا مف إذالؿ كمصادرة لمحقكؽ كا 
عمى عبادة الحاكـ المستبد... فيؿ استسممت األمة لما يراد ليا؟ كبل، كالذم دؿٌ عمى أف األمة 

لـ األداةي ) لكف ( المكظفة في العبارة ظمت متمٌنعة متأبٌية كمستعصية عمى كؿ متآمر كظا
إذ ميزت بيف الشؽ األكؿ مف  السفيية"، الجيكد ىذه عمى تأٌبى األمة جكىر "كلكف المكالية

الكبلـ المتضمف المساعي التي تبذؿ مف أجؿ تركيع العرب كالمسمميف كبيف الشؽ الثاني الذم 
كفي ىذا دليؿ عمى أف األمة  جاء بعدىا كالمتضمف رفض كؿ مشاريع اإلضعاؼ كاإلذالؿ،

رادة قكية لدحر  في جكىرىا تكاٌقة لمقيـ النبيمة، تحدكىا رغبة جامحة في تكسير قيكد الظمـ، كا 
كبيذا يككف الشيخ قد دحض مزاعـ القائميف بًفرية أف العرب ليسكا أىبل  عيكد االستبداد،

نيـ أمة ال تساس  .إال بالحديد كالنار لمحرية كالعدالة، كا 

عمى كبلـ سابؽ فحكاه أف ىناؾ انفصاما بيف حقيقة اإلسبلـ ككاقع المسمميف  كعطفا
تحت مبحث عنكانو"  قذائؼ الحؽمف كتاب  نسكؽ ىذه الفقرة التي كردت في الفصؿ الثامف

 " العالمية " ىذه كأف لمعالميف، مرسؿ محمدان  بأف العرب يشعر ىؿ:»يقكؿ ،يالمرجاؿ ببل ديف"
 بو الناس يعرفكف عندما كىـ بو، الناس يعرفكا أف عرفكه إذ دبع عمييـ تفرض دعكتو فى

                                                           
، كعبد  العدالة االجتماعية في اإلسبلـ، ك سيد قطب،  االستبداد السياسيينظر تكسعا : محمد الغزالي اإلسبلـ ك  -1

 .... اقتصادناصدر، ، ك باقر ال اإلسبلـ ك أكضاعنا السياسيةالقادر عكدة :
 234، ص  قذائؼ الحؽ -2
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نما الشخصية مبلمحو ليـ يصفكا لف  ال اليكـ عرب لكف ! اإلليية رسالتو ليـ يشرحكف كا 
 الشبيات قبح يحسكف كال كتعاليمو، مبادئو فى بأمانة يخمفكنو كال قدره، محمدان  يقدركف

 كشاىد الكريـ، كلنبيو لئلسبلـ متاعب مصدر كعمبلن  عممان  ىـ بؿ ضده، خصكمو أثارىا التى
ىذه الفقرة يقؼ عمى اتساع اليكة، كبيعد الشيقة  مف يتأمؿك ، 1«! لو ال عميو الحكـ يجعؿ زكر

( الذم جاء رحمة لمعالميف مف ناحية،  بيف عالمية رسالة اإلسبلـ كعظمة النبي محمد) 
م دٌلنا عمى ىذا التبايف بيف المعنييف األداة كبيف ما عميو المسممكف اليـك مف ناحية أخرل، كالذ

) لكف ( التي كشفت عف تقصير العرب في حؽ اإلسبلـ، كحؽ نبٌي اإلسبلـ، إذ أنيـ لـ 
كلـ يبذلكا جيدا في التعريؼ  يظيىركا بالمظير الذم يمنحيـ شرؼ االنتساب إلى ىذا الديف،

ابالرسكؿ الذم قاؿ فيو رب العزة:﴿ مى ٍمنىاؾى  كى [، بؿ إنيـ 107﴾]األنبياء/لٍِّمعىالىًميفى  رىٍحمىةن  الَّ إً  أىٍرسى
بسمككيـ السيء حفزكا اآلخريف عمى النيؿ مف اإلسبلـ كمف نبٌي اإلسبلـ، كمف ثـ، إنيـ 

      ألنيـ لك كانكا في مستكل رسالة اإلسبلـ، كلك كانكا بحؽ أتباع محمد ،2ذلؾ يتحممكف كزر
 ( )  ف التفريط في مبادئ  االستخفاؼ بيـ كبمقدساتيـ.ما تجرأ أعداؤىـ كخصكميـ عمى كا 

ينذر بسكء العقاب، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف  ( ) كاالنحراؼ عف نيج نبيو الكريـ  اإلسبلـ
 دارىـ عف يتحكلكا لـ األندلس عرب إف»  العرب في األندلس، كرزئيـ بضياعيا، يقكؿ: نكبة

إف الغزالي يقرر  3«األجداد؟. أصاب مما األحفاد ميرعك  أفبل مطركديف خرجكا كلكنيـ طائعيف
في ىذه العبارة حقيقة تاريخية مرة تمخص لنا ضياع األندلس مف أيدم العرب كالمسمميف، فيـ 
مبكا عمييا، كقد فٌرؽ الشيخ بيف الخركج الطكعي كالطرد  نما غي لـ يخرجكا منيا مختاريف كا 

جباراباستعماؿ لفظة) لكف( التي أبانت كأكضحت بأف خركج العر  ، 4ب مف األندلس كاف قيرا كا 
كقد استشيد الشيخ  ( ) ة المصطفى نٌ ككاف ذلؾ بسبب تحكليـ عف دينيـ  كبعدىـ عف سي 

                                                           
 238، ص قذائؼ الحؽ -1
 مف رسكمات مسيئة ك أفبلـ ... ( ) يؤكد ىذا الكبلـى الحمبلتي المسعكرة التي تستيدؼ الرسكؿ  -2
 255، ص  قذائؼ الحؽ -3
آخر ممكؾ األندلس ابنيا عندما راح إف ىذا الكبلـ يجعمنا نستحضر العبارة الشييرة التي كاجيت بيا أـ  عبدا الصغير  -4

 يبكي حزنا عمى فقد ممكو بغرناطو :" ابؾ كالنساء ممكا لـ تحافظ عميو كالرجاؿ ".
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ألف تمثؿ األحداث الماضية  بيذه الحجة التاريخية ليتخذ منيا كسيمة لبلعتبار في حاضرنا
 ا إلى الخير كالفبلح. كاستحضار كقائع التاريخ يجنبنا تكرار التجارب المؤلمة، كيككف حادين

 الرابط ) بػؿ(-2
 بكصفيا حرفا مف حركؼ المعاني بؿ(سنعرض في عجالة إلى أىـ ما ذكر بشأف)                

يجاد عبلقة بيف ىذه  حركؼ العطؼ التي تعمؿ عمى الربط بيف أجزاء القكؿ، اتحديدك  كا 
كجبا)...( كأف ما بعدىا لئلضراب عف األكؿ منفيا أكم )بؿ(األجزاء. يذىب المرادم إلى أف 

فإف كاف جممة كاف إضرابان عما  مفردا، كما بعدىا قد يككف جممة أك ،1مخالؼ لما قبميا
ما عمى جية الترؾ لبلنتقاؿ مف غير إبطاؿ كيذكر ابف  ،2قبميا، إما عمى جية اإلبطاؿ، كا 

يجاب جعمت ما ق ذا سبقت بأمر أكا  بميا ىشاـ أف ) بؿ( تأتي عاطفة إذا تبلىا مفرد كا 
ف جاءت بعد نفي أكنيي كانت لتقرير ما قبميا عمى حالو ف تبلىا  ،كالمسككت عنو، كا  كاً 

ـى زيد بؿ عىٍمرك فيي  قىا اب كاٍضًرب زيدا بؿ عمرا كى يجى َـّ ًإف تقدميا أىمره أىكاً  مفرده فيي عاطفةه ث
ثبات الحكـ لما بعدىا ك  ف تقدميا تجعؿ ما قبميا كالمسككت عنو فبل يحكـ عميو ًبشىٍيء، كاً  اً 

نفي أىك نيي فيي لتقرير ما قبميا عمى حاتو كىجعؿ ضٌده لما بعده نحك ما قاـ زيد بؿ عمرك 
كال يقـ زيد بؿ عمرك كأجاز اٍلمبرد كعبد اٍلكارث أىف تككف ناقمة معنى الٌنفي كىالنيي ًإلىى ما 

كجاء في شرح  .3ىبعدىا كعمى قكليما فىيصح ما زيد قىائما بؿ قىاعدا كبؿ قاعد كيختمؼ اٍلمعن
" أخكات في أف المعطكؼ بيا مخالؼ لممعطكؼ عميو )...( لكف " ك" بؿ"ك  "ال"المفصؿ أف

ثبات الحكـ لمثانبؿكأما " ، 4سمبياي سكاء كاف ذلؾ الحكـ إيجابيا أك " فمئلضراب عف األكؿ كا 
إبطالو  كاآلخر كأف لئلضراب معنييف؛ أحدىما إبطاؿ األكؿ كالرجكع عنو إما لغمط أك نسياف،

                                                           
 25، ص  5، ج  شرح المفصؿ -1
 235،ص  1،  جالجنى الداني في حركؼ المعاني  ينظر  -2
، تح مازف ي المبيب عف كتب األعاريبمغنينظر ابف ىشاـ )أبك محمد جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ بف أحمد (،  -3

 120،ص 1، ج 1969، 2المبارؾ ك محمد عمي حمد ا ،دار الفكر، دمشؽ، ط
 26، ص 5،ج شرح المفصؿ  -4
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﴾          النتياء مدة ذلؾ الحكـ نحك قكلو تعالى:﴿ أىتىٍأتيكفى الذ ٍكرىافى ًمفى اٍلعىالىًميفى
﴾] الشعراء/ : ثـ قاؿ [165]الشعراء/ اديكفى كأنو انتيت ىذه القصة  [166﴿بىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه عى

       النتقالي:بؿ( لئلضراب ا ) في تفسير ىذه اآلية أفأيضا كجاء . 1فأخذ في قصة أخرل
ك) بؿ ( إلضراب االنتقاؿ مف مقاـ المكعظة كاالستدالؿ إلى مقاـ الذـ تغميظا لئلنكار بعد » 

الرسالة يقتضي اإلعبلف بتغيير المنكر كاألخذ بأصرح مراتب اإلعبلف فإنو  لينو ؛ ألف شرؼ
لـ ينفع انتقؿ منو كأنو يبتدئ بالميف فإف    إف استطاع بمسانو غميظ اإلنكار ال ينزؿ منو إلى 

بىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه » : إلى قكلو أىتىٍأتيكفى الذ ٍكرىافى  :مف قكلو إلى ما ىك أشد كلذلؾ انتقؿ لكط
اديكف اإلضراب الذم يأتي بمعنى اإلبطاؿ نحك قكلو  كيذكر ابف ىشاـ أنيا تفيد.2 «عى

قىاليكاتعالى:﴿ ذى  كى في  اتَّخى لىدنا الرٍَّحمٰى انىوي  كى [ كاالنتقاؿ مف 26﴾] األتبياء / ميكفى م ٍكرى  ًعبىاده  بىؿٍ  سيٍبحى
كفى  مَّى، بىٍؿ تيٍؤًثري بًِّو فىصى ذىكىرى اٍسـى رى غرض إلى آخر نحك قكلو تعالى:﴿قىٍد أىٍفمىحى مىٍف تىزىكَّى، كى

يىاةى الد ٍنيىا﴾  [.16-14]األعمى/  3اٍلحى

نتقاؿ إلى نرل أف اال) بؿ (،  في شأف ك العمماء بعد ىذا العرض المكجز لما ذكره النحاة
أمثمتيا الكاردة في المدكنة بغرض التحميؿ كرصد قكتيا الحجاجية ىك المستفاد مف ىذه 

كنمضي مباشرة إلى العبارة األكلى التي تضمنت األداة )بؿ( كالتي جاءت في سياؽ ، الدراسة
 ءاألنبيا تمكيث إف» ، يقكؿ الغزالي:4الرد عمى أباطيؿ الييكد في حؽ الرسؿ) عمييـ السبلـ(

 اإلسفاؼ مف بمغ ىنا القديـ العيد مزكر كلكف نفسيا، األلكىية ىكنكا مف عمى سيؿ ءيش
يمٌيد الكاتب لمجممة ، 5«عاىران  جعمو بؿ سكيران  لكطان  جعؿ بأف يكتؼ لـ فيك سحيقان، دركان 

الكاردة فييا األداة ) بؿ ( بإعطاء فكرة عف الييكد كاستيانتيـ بالعقائد كالمقدسات، كمف ثـ، 
                                                           

 27، ص 5،ج شرح المفصؿ  -1
 180، ص  20،ج  التحرير ك التنكير  -2
 119،ص  1،جمغني المبيب عف كتب األعاريبينظر،  -3
ص    المسألة مع النبي إبراىيـ ، ك النبي يعقكب ) عمييما السبلـ (، مع الرابط ) لكف (، سبقت اإلشارة إلى ىذه -4

137-138-139 
 27، ص  قذائؼ الحؽ -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2441&idto=2441&bk_no=61&ID=2468#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2441&idto=2441&bk_no=61&ID=2468#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2441&idto=2441&bk_no=61&ID=2468#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2441&idto=2441&bk_no=61&ID=2468#docu
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الطعف في األنبياء كالنيؿ منيـ أمر ىيف كمعتاد لدل الييكد الذيف تجرؤكا عمى مقاـ  إف
األلكىية كنسبكا إلى ا ما ال يميؽ بجبلؿ ممكو كعظيـ سمطانو، كىذا ما ىك مسٌطر في في 

حدا منكرا؛ فيـ لـ يقفكا عند كصفيـ نبي ا  العيد القديـ، إذ بمغت بيـ السخافة كاإلسفاؼ
ذا جئنا إلى الطريقة التي  ( بأنو سكير،لكطا ) نما زادكا عمى ذلؾ أف جعمكه عاىرا، كا  كا 

األنبياء  برأتزيؼ العيد القديـ، ك  تظير أحقيقة الييكد ك  تبنى عمييا الشيخ حجتو التي كشف
بالحديث عف استسياؿ الييكد القدح في األنبياء،  استيمياسنجده  ،مما نسب إلييـ ظمما كزكرا

ستكثر عمى قـك تطاكلكا عمى مقاـ األلكىية، لينتقؿ بعدىا إلى افترائيـ ككذبيـ كىذا ليس بم
فيذكر االفتراء األكؿ؛  -كىي افتراءات ذكرت في العيد القديـ -تحديدا (عمى النبي لكط )

، غير أف ىذا لـ يشبع نيمو حتى بمغ مبمغا ىك جعمو سكيرا "كىك أف مزكر العيد القديـ "
إنيا طريقة تصاعدية في بناء الحجج لمكصكؿ  بؿ جعمو عاىرا"سفاؼ" غاية في القبح كاإل

االنتقاؿ مف  »إلى النتيجة المرادة، كىذا مف خبلؿ حسف تكظيؼ األداة ) بؿ( التي ضمنت
، فيؿ ىناؾ إسفاؼ فكؽ ىذا اإلسفاؼ؟ كىؿ ىناؾ 1«درجة دنيا في الحجاج إلى درجة أعمى

ف ما قيؿ في بي ا لكط )ضبلؿ أبعد مف ىذا الضبلؿ؟ عندما يكصؼ ن ( بالعير ، كا 
شانو ىك محض ابتذاؿ، كالكبلـ المبتذؿ ال يصح أف يككف حجة، كال يصح أف يقكؿ بو 

قامكا  –زيادة عمى كذبيـ كاٌدعائيـ  -كفضبل عف ىذا فإف حجج الييكد مردكدة ألنيـ  عاقؿ،
كلكا ًعرض النبي عندما تنا ؛بقمب الحقائؽ كتزييؼ الكقائع مف النقيض إلى النقيض

كيسترسؿ المحاجج في  ،الذم حارب الفاحشة المنكرة التي كاف يقترفيا قكمو كىك (لكط)
ذا» ، يقكؿ:دحض أباطيؿ الييكد مقيما الحجة عمييـ ك عمى النصارل فيما يعتقدكنو  كاف كا 

 عذر كال ؟؟ الشركر كأصحاب السجكف ركاد يبلـ فمماذا كمحتاليف كزناة سكارل ا أنبياء
 إلى كلدان، لو أف أك كلد ا أف اٌدعاء فى ليـ عذر ال بؿ المغك، ىذا تصديؽ فى لمنصارل

                                                           
 1ط ،، دار الكتاب الجديد المتحدة ، لبناف استراتيجيات الخطاب :مقاربة لغكية تداكليةعبد اليادم بف ظافر الشيرم ،  -1
 515، ص 2004،
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تضمنت ىذه العبارة مجمكعة مف الحجج، اعتمدت األكلى عمى ، 1«بو ييرفكف ما آخر
كىـ حيجج ا عمى خمقو -الذم مفاده أنو إذا كاف األنبياء )إذا (الشرط بكاسطة األداة 

عمى - 2محتاليف كزناة -ـ إرشادي البشر كىدايتييـ كنشري الفضائؿ كمحاربةي الرذائؿكالمككىؿ إليي
فبل داعي لمحاسبة األشرار كاإللقاء بالبلئمة عمى مرتادم السجكف،   –حد زعـ العيد القديـ

ألنيـ  كاألنبياء سكاء فيما يقترفكف بمنطؽ مزٌكرم التكراة، أما الحجة الثانية التي ألجـ بيا 
)عمييـ  النصارل حيف نفى عنيـ العذر في تصديؽ ما يٌدعيو الييكد في حؽ األنبياء الشيخي 

السبلـ(، بعد أف تبيف كذب ما يٌدعكف كظير زيؼ ما يرٌكجكف، ثـ أخذ يرتقي في الحجاج 
 إلى كلدان، لو أف أك كلد ا أف اٌدعاء فى ليـ عذر ال بؿ"مف خبلؿ تكظيفو األداة ) بؿ ( 

التي أفادت اإلضراب االنتقالي أم االنتقاؿ مف حجة إلى أخرل أقكل  "وب ييرفكف ما آخر
باالرتقاء ذلؾ أف المحاجج لما أخذ في عرض  3كأككد  كىك ما عبر عنو الطاىر بف عاشكر

الحجج عرضا تصاعديا ككانت الحجة التي جاءت بعد) بؿ( أقكاىا كأظيرىا، ألنيا دحضت 
قد حقؽ المراد مف خبلؿ النعي عمى تخرصات الييكد  خرافة أف  كلدا، كبيذا يككف الشيخ

في حؽ ا تعالى كالرسؿ الكراـ، كنسؼ ما جاؤكا بو مف إفؾ، كأيضا مف خبلؿ إقامة الحجة 
، ثـ قطع 4عمى النصارل الذيف لـ يعترضكا عمى ىذا البيتاف بؿ إنيـ لـ يترددكا في تصديقو

ستمريف في ضبلليـ الكبير بكذبيـ عمى ا عنيـ األعذار كأكصد أماميـ األبكاب إف ظمكا م
قد اتخذ كلدا، كال يقؼ الغزالي عند ىذا الحد فيك ال ييدؼ إلى  -سبحانو–تعالى كزعميـ أنو 

نما ييدؼ أيضا إلى التعريؼ باإلسبلـ مف خبلؿ  إظيار بطبلف دعكل الخصـ فحسب، كا 
قامة الدليؿ عمى صحتيا، يقكؿ  نحب المسمميف شرمع إننا»:عرض مضمكنات عقيدتو كا 

 السيدة إلى أك إليو تكجو ريبة كؿ بغضب كنرفض أتباعو، أنفسنا كنعدٌ  كنكقره عيسى

                                                           
 34، ص  قذائؼ الحؽ -1
 138 -137ص ،ينظر ما ذكر آنفا عند الحديث عف النبي يعقكب ك النبي لكط ) عمييما السبلـ ( -2
 180، ص  20،ج  تفسير التحرير ك التنكيرينظر  -3
 العيد القديـ  الذم يتضمف ىذه األباطيؿ يشكؿ مع العيد الجديد ) اإلنجيؿ ( الكتاب المقدس الذم يؤمف بو النصارل.  -4



 

148 
 

، إف كبلـ 1«فيو كيغالكف إليو ينتمكف الذيف أكلئؾ مف بعيسى أكلى نحف بؿ أمو، البتكؿ
الشيخ يكضح قضية ميمة مف قضايا العقيدة اإلسبلمية؛ كىي أنو لما أنكر عمى الييكد 

ل فساد ما يعتقدكنو في حؽ األنبياء كالمرسميف لـ يكف ذلؾ بدافع التعصب الديني كالنصار 
نكار نبكة األنبياء إذ يعمف بكؿ كضكح  ( كمكانتو،أك تقميبل مف شأف النبي عيسى) أكا 

( كيكقركنو كيعدكف أنفسيـ مف أتباعو، كيرفضكف كجبلء أف المسمميف يحبكف عيسى)
السيدة مريـ البتكؿ)عمييا السبلـ(، ثـ إف الكبلـ يتكاصؿ في  بشدة أم اتياـ حقير يطاؿ أٌمو

نما  كتيرة تصاعدية ال تكتفي ببياف مكقؼ المسمميف مف األنبياء عمكما كعيسى خصكصا، كا 
ليصؿ إلى نتيجة مفادىا أف المسمميف أحؽ بعيسى مف النصارل الذيف يزعمكف أنيـ عمى 

ؾ باعتماد الحرؼ ) بؿ ( الذم أفاد اإلضراب دينو، كغالكا فيو إلى درجة الضبلؿ، ككاف ذل
مع االنتقاؿ، بحيث تـ االنتقاؿ مف حجة قد يفيـ منيا أف المسمميف يشارككف النصارل في 

( ( إلى حجة أبيف كأقكل ىي أحقية المسمميف بالنبي عيسى)حب السيد المسيح )
زع الشرعية التي كاف دكف غيرىـ ألنيـ ال يعتقدكف فيو إال الحؽ، كبيذا يككف الشيخ قد ن

يتكئ عمييا خصكمو كمخالفيو مف النصارل كأغمد السيكؼ التي ما فتئكا يشيركنيا في كجكه 
 المسمميف متيميف إياىـ بالتعصب، األمر الذم يؤدم إلى إرباكيـ كتشكيكيـ فيما يعتقدكف. 

الدليؿ إثر  كبعد ىذه الجكلة التي شيدنا فييا الكاتب يجالد الييكد كالنصارل كيقيـ عمييـ
الدليؿ كيفحميـ بالحجة تمك األخرل، ىا ىك ينتقؿ إلى ساحة أخرل؛ كىي مف الساحات التي 
نذر نفسو لمجياد فييا؛ إنيا الساحة السياسية بما فييا مف تناقضات كصراع كما يترتب عمى 
ذلؾ مف نتائج، كلعؿ مف أظير القضايا السياسية التي لـ يدخر الكاتب جيدا في حربيا 

الذم ابتمي بحكاـ مستبديف،  في عالمنا العربي، 2لتصدم ليا ىي قضية االستبدادكا
 المسمميف تاريخ مف النكدة المرحمة تمؾ فى كىك ىائمة، جريمة الشعكب إذالؿ إف»:يقكؿ

                                                           
 52، ص  ائؼ الحؽقذ -1
 لمغزالي. اإلسبلـ ك االستبداد السياسيينظر كتاب  -2
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 األجياؿ .. فإف نفسيا إسرائيؿ لحساب يتـ عمؿ ىك الصديؽ بؿ كيضر العدك يفيد عمؿ
 األخذ ضعيفة الغناء، قميمة الكرامة عديمة تشب عمىاأل االستبداد ظؿ فى تنشأ التى
ـى  الشيخي  في ىذا النص يعدٌ  ،1«كالرد االستبدادم الذم يقـك عمى إذالؿ الشعكب كقيرىا  النظا

ال تغتفر ألف في ذلؾ إىدارا لمكرامة اإلنسانية، كحجرا عمى الحريات كتضييعا  جريمةن 
ف المستفيد األكؿ مف االنظمة االس تبدادية التي تحكـ األمة ىـ األعداء، لينتقؿ لمحقكؽ، كا 

عمى إثرىا لتقرير حقيقة مرة مفادىا أف االستبداد مؤامرة تحاؾ ضد األمة لحساب إسرائيؿ، 
 فقد عمد الكاتب إلى بناء حججو كفؽ السممية اآلتية :

 االستبداد جريمة ىائمة -1
 االستبداد يفيد العدك ك يضر الصديؽ -2
 حساب إسرائيؿ االستبداد يتـ ل -3

ك الحجة الثالثة جاء بيا بعد ) بؿ ( التي أفادت اإلضراب مع االنتقاؿ أم االنتقاؿ مف 
حجة إلى حجة أقكل، كىؿ ىناؾ حجة أشنع في حؽ االستبداد العربي الذم ما فتئ حكامو 

بينما  كيبحثكف لو عف شرعية باسـ القضية الفمسطينية، كف لو باسـ الحرب مع إسرائيؿ،غيسكٌ 
ىـ في حقيقة األمر خداـ إسرائيؿ، كمتآمركف معيا ضد األمة العربية كما تنشده شعكبيا مف 
حرية كعدالة ككرامة، ألف الحكـ االستبدادم يسمب الشعكب إرادتيا كيشؿ حركتيا، كيجعميا 

، كىؿ تبتغي إسرائيؿ غير ىذا؟ إنيا تريد أف تككف شعكبنا تافية 2تفقد اإلحساس بالكرامة
كاالستحكاذ  ليسيؿ عمييا تحقيؽ أطماعيا في المنطقة، حٌية أشبو منيا بالميتة،ك  ،كعاجزة

كمحك تاريخيا، كىذا ما فعمو الييكد حتى قبؿ أف  عمى خيراتيا كمكاردىا كتغيير جغرافيتيا
لجممة مف األكاذيب كالخرافات التي قامت  ايككف ليـ مكطئ قدـ في أرض فمسطيف، إذ رٌكجك 

                                                           
 233، ص  قذائؼ الحؽ -1
 .طبائع االستبداد ك مصارع االستعبادينظر تكسعا عبد الرحمف الككاكبي :  -2
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"أرض ببل شعب لشعب بدكف  ، كلعؿ أشد ىذه األكاذيب أكذكبة1عدعمييا دكلتيـ فيما ب
كمف ثـ -قارئ جيد لمتاريخ كخبير بمكائد الييكد كدسائسيـ  –كما عيدناه  –كالغزالي ،2أرض"

 قرر عندما كفمسطيف » فيك يفند ما رٌكجكه بشأف أرض فمسطيف كعرب فمسطيف فيقكؿ:
 العرب، مف مؤلفة بألكؼ مسككنة تكان بؿ خبلء أرضان  تكف لـ عمييا االستيبلء الييكد
 العيد تعاليـ كفؽ إبادتيـ أك سكاف مف عمييا مف طرد األرض ىذه تيكيد كمعنى
كيدحض ذلؾ بقكة الحجة  ،إنو ينفي بشدة أكذكبة أٌف فمسطيف كانت أرضا خبلء،3«القديـ.

 أرضان  تكف لـ عمييا االستيبلء الييكد قرر عندما "كفمسطيف 4المتضمنة في عامؿ النفي
كالمبلحظ أف العرب "  مف مؤلفة بألكؼ مسككنة كاف بؿ كيدعـ حجتو بحجة أخرل "" خبلء

كارتقت في سمـ الحجاج مف القكم إلى األقكل مف خبلؿ الحجة الثانية زادت األكلى قكة، 
التي ال تدع مجاال لمشؾ في أف  ألكؼ مؤلفةتكظيؼ األداة )بؿ( كأيضا مف خبلؿ لفظ 

الذيف ال يمكف القفز عمى حقيقة كجكدىـ بيا ألنيـ  مكطف لمكثير مف العربفمسطيف ىي ال
ليسكا بالقٌمة التي يمكف تجاىميا أك إخفاء أمرىا، كفي ىذا ىدـ االٌدعاء الباطؿ الذم ركج لو 
الصياينة حتى يبرركا غزكىـ أرض فمسطيف كاحتبلليـ ليا، ثـ إف الكاتب يفضح السياسة 

بادتيـ مف  العنصرية،الصييكنبة القائمة عمى  كىي سياسة ال تتردد في طرد الفمسطينييف كا 
أجؿ تيكيد أرض فمسطيف، كيتضمف ىذا المعنى حجة ممزمة لػػػػ"الضمير العالمي" الذم ساير 
األكذكبة الصييكنية كمكنيا مف إنشاء كطف قكمي لمييكد عمى حساب الفمسطينييف الذيف 

لشذاذ اآلفاؽ، كظؿ ىذا  كأجبركا عمى ترؾ ببلدىـىيٌجركا مف ديارىـ كاجتثكا مف أرضيـ، 
                                                           

اعة كالنشر، الخرافات المؤسسة لمسياسية اإلسرائيمية ، تر ـ.ع. الكيبلني ، ىكمة لمطبينظر تكسعا ركجيو قاركدم :  -1
 «خرافة الكعد ،أرض الميعاد أـ أرض احتبلؿ:»عنكف ىذه الصفحة بالعبارة اآلتية  فقد  25ص الجزائر،

رٌكج ليا الصياينة ك برركا بيا احتبلليـ لفمسطيف مف ذلؾ ماجاء في   أرض ببل شعب لشعب بدكف أرض أكذكبة -2
ال يكجد شعب فمسطيني ...كىذا ال :» 1969جكاف  15ي ف تصريح أدلت بو جكلدا مائيير إلى صحيفة الصندام تايمز

الخرافات المؤسسة لمسياسية ينظر  ،«يعني أننا في طريقنا لكضعيـ في الميناء ك أخذ أراضييـ ...إنيـ غير مكجكديف
 .163،ص  اإلسرائيمية

 .287، ص  قذائؼ الحؽ -3
 ينظر ىذا البحث "حجاجية عامؿ النفي". -4
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" يمارس الدجؿ ك النفاؽ السياسي كيدعك إلى إقامة سبلـ  كاذب بيف "الضمير العالمي
 ىنا السبلـ إف»:الضحية كالجبلد، كلذا نجد الغزالي يحذر مف مغبة ىذا السبلـ الزائؼ فيقكؿ

 فى بؿ !! كحسب الحالية حدكدىا داخؿ ال سرائيؿ قياـ معناه لمذبح، االستسبلـ معناه
يحتج الكاتب عمى عدـ جدية  ،1!!« النيؿ إلى الفرات مف التكراة: رسمتو الذل اإلطار

ميٌكه مف أم معنى حقيقي لمسبلـ، كلكنو في حقيقتو  السبلـ المزعـك مع إسرائيؿ، كعمى خي
لمذبح، أم  استسبلـ، كشتاف ما بيف ىذا كذاؾ، كىك ليس استسبلما فحسب، كلكنو استسبلـ

أف العرب إذا صٌدقكا أكذكبة السبلـ ىذه، كانخرطكا فييا سيككف حاليـ كحاؿ مف يمد رقبتو 
طكاعية لعدكه كي ييعمؿ فييا السكيف، كبتعبير آخر فإف العرب حيف يقبمكف سبلما كيذا 
يككنكف قد رىنكا حاضرىـ كمستقبميـ بيد مف ال يرحميـ ك مف ال يرقب فييـ إاٌل كال ذمة، 

مف ال يقيـ كزنا لبلتفاقيات المبرمة كال يعترؼ باألعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية ، ألف إسرائيؿ ك 
، ثـ يرتقي في حجاجو ليزيد -كما يشيد بذلؾ الكاقع السياسي -دكلة فكؽ القانكف الدكلي

النتيجة المبتغاة مف كبلمو إيضاحا كتأكيدا ليعمف في أسمكب صريح كغير قابؿ لمػتأكيؿ بأف 
إسرائيؿ في المنطقة العربية ال تنتيي، كألنيا غير قانعة بحدكدىا الحالية فيي تسعى أطماع 

لتحقيؽ نبكءة التكراة التي تزعـ بأف دكلة إسرائيؿ المكعكدة ستككف حدكدىا مف النيؿ إلى 
الفرات، ككانت كسيمتو في ذلؾ األداة )بؿ( التي أسيمت بقكة في دعـ حجتو التي ترفض 

 . 2يعة السبلـ كتحذر مف عكاقبيا الكخيمةاالنجرار كراء خد

إف األمثمة المتضمنة الرابط ) بؿ ( كالتي تمت دراستيا تفضي إلى أف ىذا الرابط يختص 
تأكيؿ الممفكظ/الحجة الذم يسكقو باعتباره أقكل مف غيره »بإرشاد حجاجي يقضي بأف يتـ 

                                                           
 288، ص  قذائؼ الحؽ -1
اتفاقية كادم عربة  –قيؿ ىذا الكبلـ  قبؿ أف يبـر العرب اتفاقيات سبلـ مع إسرائيؿ ، ) اتفاقية كامب ديفيد مع مصر  -2

 مع األردف _ اتفاقية أكسمك مع منظمة التحرير ( ، ك لنا أف نساؿ : ماذا جنينا مف ىذه االتفاقيات ؟ 
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ية) بؿ ( تكمف في ككنيا م، إذف فإف أى1«في إسناد النتيجة الكاردة في ىذا الممفكظ ككؿ
 تتدرج بالحجج قكة كضعفا. 

 الرابط )ألٌف( :-3
مف حرفيف ىما: الـ التعميؿ، كأداة التأكيد أف، فيك إذف يجمع بيف )ألٌف(  يتككف الرابط

داللتيف الغنى لممحاجج عنيما، إذ ال بد لو كىك يسكؽ الحجة أف يأتي بالعمؿ التي التي 
بيا، كأف يعمد إلى تأكيد كبلمو حتى يزيده قكة ك يرفع عنو تجعؿ الخصـ يذعف لمحجة كيقبؿ 

( كىك يدرج السبب Parcequeفي المغة الفرنسية )ىألف(يقابؿ الرابط )» الشؾ كالمبس، ك
في جممة مف التعميمات »،كيعد مف الركابط غير المنطقية التي تتمثؿ داللتيا 2«لؤلثر

، كىذه األداة تستعمؿ 3«اؿ كشركط التأكيؿالتداكلية تحد باعتبارىا زكجا مف شركط االستعم
 في اإلثبات كما تستعمؿ في النفي.

 أكالء نحف كىا»كأكؿ ما نبدأ بو في تحميؿ األمثمة المتضمنة األداة ) ألٌف (ىك قكؿ الكاتب: 
 غيره إلى االنتقاؿ ألف كحده، التككيف سفر مف بالشكاىد مكتفيف قمنا ما عمى األدلة نسكؽ
جاء ىذا الكبلـ في سياؽ ردكد الشيخ عمى افتراءات الييكد فيما  ،4«الحديث حبؿ يطيؿ

كعف األدلة التي تثبت أف التكراة المتداكلة  -عمييـ السبلـ-يتعمؽ بالذات اإلليية كاألنبياء
يقرر بأنو سيكرد شكاىد ك ك ( لت عمى سيدنا مكسى )نزً اليـك ليست ىي التكراة التي أي 

، ىك سفر 5بالرجكع  إلى سفر كاحد مف أسفار التكراةحججا تظير صحة ما يذىب إليو 
التككيف، كقد كظؼ المحاجج الرابط )ألف( معمبل كمفسرا اكتفاءه باالستشياد بنصكص مف 

-، إذ أف ما حكاه ىذا الًسفر كاؼ إلصدار حكـ عاـ عمى التكراة  -ال غير-سفر التككيف

                                                           
 106، ص  2، ج  الحجاج مفيكمو ك مجاالتو -1
 192، ص  مكس المكسكعي لمتداكليةالقا -2
 192، ص المرجع نفسو -3
 23، ص  قذائؼ الحؽ   -4
 سفر التثنية  –سفر العدد  –سفر البلكييف  –سفر الخركج  –تشتمؿ التكراة عمى خمسة أسفار ىي : سفر التككيف  -5
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كال عبلقة ليا بالتكراة األصمية التي بأنيا مزكرة كمحرفة  -التي ىي بيف أيدم الييكد اليكـ
(، كمف ثـ إف سرد نصكص مف أسفار أخرل ما ىك إال إطالة أنزليا عمى سيدنا مكسى)

لمحديث، ألف األمر يختص بكتاب سماكم، كالمفترض في الكتاب السماكم أال يأتيو الباطؿ، 
ت بالدليؿ القاطع أف (، فإذا ثبكأف يككف كؿ ما حاء فيو حقا كصكابا، ألنو مف لدف ا) 

جزءا مف ىذا الكتاب قد تضمف نصكصا تزرم بمقاـ األلكىية، ك تحٌط مف قيمة األنبياء، 
سقاط قدسيتو، كعدـ االعتراؼ بو كتابا سماكيا، كلعمنا نجد  فينبغي عندىا طرح الكتاب ككؿ كا 

       الحقيقة: في النص اآلتي الذم يستشيد بو الكاتب ك المأخكذ مف سفر التككيف ما يقرر ىذه
فأبصر حاـ أبك كنعاف عكرة أبيو، كأخبر   كشرب مف الخمر فسكر كتعرل داخؿ خبائو »

فأخذ ساـ كيافث الرداء ككضعاه عمى أكتافيما كمشيا إلى الكراء، كسترا   أخكيو خارجا
فمما استيقظ نكح مف خمره،   عكرة أبييما ككجياىما إلى الكراء. فمـ يبصرا عكرة أبييما

كقاؿ: مبارؾ  فقاؿ: ممعكف كنعاف عبد العبيد يككف إلخكتو ما فعؿ بو ابنو الصغيرعمـ 
ليفتح ا ليافث فيسكف في مساكف ساـ، كليكف   الرب إلو ساـ. كليكف كنعاف عبدا ليـ

ؽ الغزالي عمى ىذا النص فاضحا عنصرية الييكد، كتمفيقيـ يعمٌ ك ،1«كنعاف عبدا ليـ
 الكنعانييف أف الميـ »عي زكرا بأنيـ شعب ا المختار فيقكؿ:األكاذيب كاألباطيؿ التي تدٌ 

 ييسكر أف التكراة كاتب رأل ككما  مستجابة " السكراف " دعكة ألف ممعكنان  جنسان  أصبحكا
ظ أف 2«مشابية. نتيجة إلى ليصؿ لكطان  ييسكر أف رأل النتيجة، ىذه إلى ليصؿ نكحان  . ييبلحى

في معرض ىدمو ما جاء في اإلصحاح التاسع مف سفر الغزالي قد كظؼ الرابط ) ألف ( 
التككيف، كىك تكظيؼ مشحكف بالسخرية مف ببلدة الحجة التي جاء بيا الييكد لمتدليؿ عمى 

لىًد نكح ) ، "دعكة السكراف"ممعكنكف بسبب  -الكنعانيكف  –(، بينما غيرىـ أنيـ أفضؿ كى
ف؛ األكلى تزعـ أف الكنعانييف جنس كالرابط )ألف( في ىذا المقاـ جمع بيف حجتيف كاىيتي

ممعكف، كالثانية تعمؿ المعنة بالدعكة التي دعا بيا نكح عمييـ، كىك في حالة سكر، كالنتيجة 
                                                           

 7، سفر التككيف ، ص  الكتاب المقدسينظر  -1
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التي ال تخطئيا العيف بعد فحص ىاتيف الحجتيف أف مثؿ ىذا الكبلـ ال يمكف أف يككف جزءا 
ٍلنىا (، كالتي أخبر عنمف التكراة التي أنزلت عمى سيدنا مكسى ) يا ا تعالى: ﴿ًإنَّا أىنزى

ـي ًبيىا النًَّبي كفى الًَّذيفى أىٍسمىميكا ًلمًَّذيفى ىىاديكا كىالرَّبَّاًني كفى كى  نيكره  يىٍحكي ا التٍَّكرىاةى ًفييىا ىيدنل كى اأٍلىٍحبىاري ًبمى
مىٍيًو شييىدىاءى فىبلى تىٍخشىكي  كىانيكا عى كا ًبآيىاًتي ثىمىننا اٍستيٍحًفظيكا ًمف ًكتىاًب المًَّو كى ا النَّاسى كىاٍخشىٍكًف كىالى تىٍشتىري

كف﴾]المائدة/ ـي اٍلكىاًفري ا أىنزىؿى المَّوي فىأيكلٰىًئؾى ىي ـٍ يىٍحكيـ ًبمى مىف لَّ كلكف الكاضح أف كيٌتاب  [، 44قىًميبلن كى
ٍيؿه لً النص الكارد في اإلصحاح التاسع مف سفر التككيف يصدؽ عمييـ قكلو تعالى: ﴿ مًَّذيفى فىكى
ٍيؿه لى  ننا قىًميبلن فىكى كا ًبًو ثىمى ـٍ ثيَـّ يىقيكليكفى ىىذىا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ًليىٍشتىري ـٍ ًممَّا كىتىبىٍت يىٍكتيبيكفى اٍلًكتىابى ًبأىٍيًديًي يي

﴾]البقرة/ ـٍ ًممَّا يىٍكًسبيكفى ٍيؿه لىيي كى ـٍ كى ـ ثـ إف الغزالي يجتيد في إيجاد تفسير لعد[.  79أىٍيًديًي
عمى الرغـ ما فيو مف افتراءات ك أباطيؿ ػػػػػػػػ بؿ إنيـ -رفض النصارل ما تضمنو العيد القديـ

لـ يركا مانعا في أف يضمكه إلى العيد الجديد) اإلنجيؿ( ليشكؿ العيداف معا ما يعرؼ 
عمى عبلتيا كجعمكىا  بيد أف النصارل قبمكا ىذه األسفار » (، يقكؿ:الكتاب المقدسبػ)

لماذا ؟..ألنيا تخدـ قضيتيف تقكـ عمييما النصرانية الشائعة؛  لكتاب المقدس،شطر ا
مكاف أف يتحكؿ رب العالميف إلى شخص يأكؿ كيصارع  األكلى: قضية تجسد اإللو، كا 
كيجيؿ كيندـ...إلخ، الثانية: قضية أف البشر جميعان أرباب خطايا كأصحاب مفاسد كأنيـ 

ك يقكده اجتياده كبحثو إلى أف ،1«تغفر خطاياىـ.محتاجكف لمف" ينتحر"مف أجميـ كى 
ألنيـ كجدكا فييا ما يدعـ  النصارل لـ يعترضكا عمى ماحكاه العيد القديـ مف أكاذيب

قضيتيف تنبني عمييما النصرانية ىما: تجسد اإللو كفكرة الخطيئة كالفداء، كىما قضيتاف 
فضبل عف ككف النصكص القطعية  فاسدتاف ال يقكؿ بيما العقؿ السكم كالمنطؽ السميـ، ىذا

الداللة مف القرآف الكريـ تنزه ا تعالى عف التجسيد كالشبيو كالمثيؿ تنزييا جميا، يقكؿ ا 
ـٍ  تعالى:﴿ ؤيكي ا يىٍذرى ًمفى األىٍنعىاـً أىٍزكىاجن ا كى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي عىؿى لىكي فىاًطري السَّمىكىاًت كىاألىٍرًض جى
ًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصيري  ًفيًو لىٍيسى  [ كما تتعارض صراحة مع فكرة  11﴾] الشكرل/كى
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كا ًاٍمرىأىةى نيكحو كىاٍمرىأىةى ، يقكؿ تعالىكتقررأف المسؤكلية فردية الفداء، رىبى المَّوي مىثىبلن ًلمًَّذيفى كىفىري :﴿ضى
ا ٍبدىٍيًف ًمٍف ًعبىاًدنىا صى ًقيؿى ليكطو كىانىتىا تىٍحتى عى ا ًمفى المًَّو شىٍيئان كى ٍنييمى ـٍ ييٍغًنيىا عى ا فىمى انىتىاىيمى ٍيًف فىخى ًلحى

نيكا ًاٍمرىأىةى ًفٍرعىٍكفى ًإٍذ قىالىٍت رىبِّ اٍبًف ًلي ، اٍدخيبلى النَّارى مىعى الدَّاًخًميف رىبى المَّوي مىثىبلن ًلمًَّذيفى آىمى كىضى
ًني نىجِّ نًَّة كى ﴾ ]التحريـ/ ًعٍندىؾى بىٍيتان ًفي اٍلجى ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى نىجِّ ًمًو كى -10ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كىعىمى

ٍؿ ًمٍنوي شىٍيءه كيقكؿ أيضا: [،11 ٍف تىٍدعي ميٍثقىمىةه ًإلىٰى ًحٍمًميىا الى ييٍحمى ﴿كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىٰل  كىاً 
ا تيٍنًذري الَّذً  لىٍك كىافى ذىا قيٍربىٰى ًإنَّمى كَّٰى كى ا يىتىزى كَّٰى فىًإنَّمى ٍف تىزى مى ةى كى ـٍ ًباٍلغىٍيًب كىأىقىاميكا الصَّبلى بَّيي يفى يىٍخشىٍكفى رى

﴾] فاطر/ لىى المًَّو اٍلمىًصيري ًؼ ميكسىىكيقكؿ كذلؾ: ،[18ًلنىٍفًسًو كىاً  ا ًفي صيحي ـٍ يينىبٍَّأ ًبمى ـٍ لى  ،﴿ أى
فَّى ـى الًَّذم كى ٍبرىاًىي ا سىعىى ،اًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلأىالَّ تىًزري كى ، كىاً  كىأىفَّ سىٍعيىوي  ،كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مى

زىاءى اأٍلىٍكفىى﴾، سىٍكؼى ييرىل ال تؤخذ نفس بإثـ : كالمعنى المستفاد [41-36]النجـ/ ثيَـّ ييٍجزىاهي اٍلجى
ما تضمنتو مف ماكيا لً كبعد أف بيف المحاجج أف التكراة الحالية ال يمكف عٌدىا كتابا س .غيرىا

أكىاـ كلما احتكتو مف أباطيؿ، كبعد أف عٌمؿ سككت النصارل عف ذلؾ إلى حد التكاطؤ 
يخمص إلى أف الييكد كالنصارل مجًمعكف عمى حرب اإلسبلـ كالمسمميف، كيضرب لذلؾ 

كالمجافي لمحقيقة عمى تفسير الشيخ  مثبل بما كتبو أحد رجاؿ الديف األقباط في رده المغرض
 يريد ال المفتًرم 1القمص ىذا إف»:يقكؿ الغزالي ،حسف البنا لبعض آيات الجياد في القرآف

 ، إسبلميان  كطنان  كحده الحجاز كاعتبار مصر، عف اإلسبلمية الصفة إبعاد كاحدان: شيئان  إال
، 2«أىميا جممة مف % 92 فكؽ المسمميف سكانيا ألف إسبلميان  كطنان  فميست مصر أما

قة، ثكينزع عنو ال لقمص مف كٍسًمو بالمفترم ليسمبو المصداقية،افي محاججتو  ينطمؽ الغزالي
كيضعؼ حجتو ثـ يعمد إلى الكشؼ عما يضمره مف حقد ككره لئلسبلـ إلى درجة جعمتو 

كقد أٌدل  إسبلميتيا،-التي يشٌكؿ المسممكف األغمبية الساحقة مف سكانيا-ينكر عمى مصر 
قامة الحجة عمى الخصـ، )ألف( الذم تكسط القضيت الرابط يف دكرا ميما في إظيار الحقيقة كا 
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إذ تبيف أٌف ما كاف يحتج بو القمص مف أنو ال يمكف اعتبار مصر بمدا إسبلميا ىك محض 
خفاء لمحقائؽ كتعتيـ عمى الكاقع، كالسيما إذا عممنا أف نسبة المسمميف في مصر  افتراء كا 

 »يو لتكظيؼ األداة ) ألف ( فيك اآلتي:%. أما السياؽ األخير الذم سنعرض ف92تفكؽ 
كمف الغمط تصكر أني أحـر االستفادة مف تجارب اآلخريف ك معارفيـ )...( الميـ أف أبقى 

 التى أنا بمشخصاتي ك مقكماتي ... الميـ أف أبقى ك تبقى في كياني جميع المبادئ
في ىذا  1«األرض فى ككظيفتى الحياة فى رسالتى ألنيا بيا كأرتبط بى ترتبط يكالت أمثميا
ؽ ييخطِّئ الشيخي مف ينظر إليو عمى أنو منغمؽ كمنكمش عمى ذاتو إلى حد يجعمو ال االسي

يجيز االسستفادة مف عمـك اآلخريف كخبراتيـ، ألنو في حقيقة األمر ال يرل ضيرا مف 
-ا االنتفاع بما في أيدم اآلخريف كتسخيره في خدمة األمة، بؿ يرل ذلؾ كاجبا شرعي

، كلكف في المقابؿ يرسـ ليذه االستفادة حدكدا ال -نصكص ك شكاىد التاريخ تؤكداف ذلؾالك 
أك القفز عمييا، كىذه الحدكد تتمثؿ في الثبات عمى المبادئ التي جاء بيا  ينبغي تخطييا

 المبادئ ىي رسالتو كيعمؿ الكاتب ذلؾ بككف ىذه اإلسبلـ كالتمسؾ بيا كعدـ التفريط فييا،
ألف ( التي جعمتنا نشعر بقيمة ىذه  األرض، مستعمبل األداة )ي ف ظيفتوكك  الحياةي ف

فعمى أساسيا تقكـ حياتو كتتحدد كظيفتو في  كندرؾ أىميتيا بالنسبة لمغزالي؛ المبادئ،
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً : ﴿ تعال إخبلص العبادة ؛ إنيا بإيجاز األرض، مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى ﴾ كى

اك[، ﴿56يات/]الذار  كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي  مى ييٍؤتيكا  الدِّيفى  أيًمري ةى كى ييًقيميكا الصَّبلى نىفىاءى كى حي
ذٰىًلؾى ًدينياٍلقىيِّمىةً  مىفٍ  ﴿  :كالدعكة إليو [،5البينة/]﴾الزَّكىاةى كى ا مِّمَّف قىٍكالن  أىٍحسىفي  كى كىعىًمؿى  المَّوً  ًإلىى دىعى

قىاؿى ًإنًَّني ًمفى اٍلميٍسًمًميفى صى  نيا لعمرم أجٌؿ كظيفة كأعظـ رسالة،33﴾ ]فصمت/اًلحان كى  [، كا 
العمري في  ييفنىعجب أف تيسٌخر الحياة ألجميا، ك فبل كأشرؼ ميمة يؤدييا اإلنساف، كمف ثـ

 القياـ بيا، فيؿ ىناؾ حجة أٍبيف مف ىذه؟ كىؿ ىناؾ منطؽ أكضح مف ىذا؟.
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 بكساطة أفعاؿ الشؾ ك أفعاؿ اليقيفثانيا :الحجاج 

 : أفعاؿ الشؾ-1

، تمثؿ أفعاؿ الشؾ التي تعرؼ بأخكات ظف كىي: ظف كزعـ كخاؿ كحسب كحجا كعد كىبٍ 
ممفكظات كىي قد مع المضارع....(  –يبدك  –مضافا إلييا ألفاظ أخرل مف قبيؿ:) ربما 

لـ يفكت فرصة تكظيؼ  يستخدميا المحاجج لتقكية مكقفو كتضعيؼ مكقؼ خصمو، كالغزالي
ىذه الممفكظات لما ليا مف قكة حجاجية، كقبؿ الشركع في دراسة أمثمتيا ارتأينا أف نكطئ 

الشؾ ىك  »لذلؾ بمحاكلة إجبلء مفيـك )الشؾ(؛ الذم عٌرفو صاحب كتاب التعريفات كاآلتي:
كقيؿ »كأردؼ أيضا:  1«التردد بيف النقيضيف ببل ترجيح ألحدىما عمى اآلخر عند الشاؾ 

الشؾ ما استكل طرفاه، كىك الكقكؼ بيف الشيئيف؛ ال يميؿ القمب إلى أحدىما، فإذا ترجح 
 .2«أحدىما كلـ يطرح اآلخر فيك ظف فإذا طرحو فيك غالب الظف كىك بمنزلة اليقيف

 زعـ -1-1
أكثر أفعاؿ الشؾ كركدا في المدكنة كىك يستعمؿ في الغالب في  3كاف الفعؿ )زعـ(      

عدـ التأكد، بؿ لعمو مف أبمغ أفعاؿ الشؾ داللة عمى الشؾ كعدـ اليقيف، كلذا مقاـ الشؾ ك 
أم أف الذم يريد أف يسٌكؽ كبلما مختمقا يصٌدره " زعمكا مطية الكذب " قالت العرب:

، كقد 4«الزعـ ىك القكؿ ببل دليؿ» بالممفكظ ) زعمكا ( كأكرد صاحب كتاب التعريفات أف 
يرا ككظفو مرات متعددة فاقت المرات التي كظفت فييا األفعاؿ احتفى الكاتب بيذا الفعؿ كث

 نكحان  أف فييا يزعمكف طريفة قصة يثبتكف إنيـ »األخرل مف أخكات )ظف(، مف ذلؾ قكلو:
 سكر النبى ىذا العاـ، الطاـ الطكفاف مف بأىمو كالناجى دينو عف األكؿ كالمدافع ا نبى
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 أبنائو أحد كأف سكأتو، كاشفان  األرض عمى مقىاست ثـ الخمر، شرب فى أفرط ما كثرة مف
، كنا قد أشرنا سابقا إلى أف الكاتب تصدل لمتحريؼ 1«بو كشير منو فضحؾ كذلؾ رآه

كالتزييؼ الذم اعترل التكراة كلحؽ العيد القديـ كأكضحنا الحجج التي اعتمدىا المحاجج في 
لو بالتكراة الحقيقية التي أنزليا ا  أك العيد القديـ ال صمة إثبات أف ما يسمى اليكـ بالتكراة

، مف أكاذيب " الكتاب المقدس"كدليؿ ذلؾ ما تضمنو (،تعالى عمى سيدنا مكسى)
( بشكؿ كأباطيؿ؛ اخترنا منيا الفقرة التي أكردىا الغزالي كالتي تتحدث عف النبي نكح )
كرة؛ األمرالذم مييف؛ فتدعي باطبل أنو أسرؼ في شرب الخمر إلى حد أنو ناـ مكشكؼ الع

كقد عمد الكاتب إلى تسفيو ىذا الكبلـ مف خبلؿ اإلتياف  ،2جعؿ أحد أبنائو يضحؾ منو
بالممفكظ ) يزعمكف (؛ الذم يجعؿ المتمقي يشكؾ فيما يتضمنو الكتاب المقدس كيرتاب فيو، 

ؾ نجد كيكجو أصابع االتياـ إلى الذيف تجرؤكا عمى تدكيف ىذا اإلفؾ كنسبتو إلى التكراة، كلذل
( عندما ينسب القكؿ مباشرة إلى الكاتب ينفي أية صمة ليذا الكبلـ المفترل بمكسى )

"، ثـ تأمؿ يزعمكف طريفة قصة يثبتكف إنيـ المزيفيف كالمحرفيف مف كتبة التكراة المزعكمة "
إنو يدؿ عمى استخفاؼ بما كتبكا، كىذا إمعانا في ىدـ ما بنكا ك تكجييا طريفة"،  :"قصةقكلو
رشادا إلى عدـ صدقيتو، إذ أف اإليماف بيذا الكبلـ يعٌد ضربا مف الخبؿ كتعطيبل لمعقؿ. كا  

كمثمما فعؿ الغزالي في بياف زيؼ العيد القديـ الذم يٌدعي الييكد بأنو كتاب سماكم، فقد فعؿ 
 يإلي قاؿ: عندما ذلؾ يجيؿ عيسى أكاف كنتساءؿ: »:الشيء نفسو مع مزاعـ النصارل

 لالمنادى  ىك ىك األرض فى المستغيث المنادم ىؿ أخطر: سؤاؿ كثـ تركتني؟ لماذا
يتكلى الشيخ في  ،3«؟يزعمكف كما كاحد ءيش كاالبف األب ألف السماء، فى بو المستغاث

ىذه العبارة الرد عمى ما يعتقده النصارل مف أف المسيحيك ا، مف خبلؿ سرد نداء استغاثة 
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لؾ بالتساؤؿ عف حقيقة العبلقة بيف ا تعالى كذ، 1جرل عمى لساف المسيح حيف صمبو
(، كمف ىك المستغيث؟ كمف ىك المستغاث بو؟ أـ ىما متحداف حسب زعـ كالمسيح )

النصارل؟ إف التساؤؿ الذم جابو بو الكاتب ىذه التخرصات ال يممؾ المسؤؤلكف عنو إجابة 
كمبادئ العقؿ، فمك كاف مقنعة، ألف القكؿ بتعدد الطبيعة الكاحدة لمسيد المسيح يتناقض 

المسيح إليا فيؿ كاف سييمٌكف أعداءه مف النيؿ منو، كحقائؽ الديف ترفض ذلؾ رفضا شديدا 
ا ًمٍف ًإلىػوو  ثىاًلثي  الٌموى  ًإفَّ  قىاليكاٍ  الًَّذيفى  كىفىرى  لَّقىدٍ  كمركقا عف الحؽ:﴿ كتعده ضبلال ككفرا، مى ثىبلىثىةو كى

[ كما أف القرآف الكريـ ينعى عمى الذيف ادعكا ألكىية السيد 73ة/المائد ]﴾ ًإالَّ ًإلىػوه كىاًحده 
ٍذ قىاؿى المَّوي يىا ًعيسىى  ( مما نسبكه إليو :﴿المسيح كأمو، كيجابييـ بحجة إعبلف براءتو ) كىاً 

ـى أى أىٍنتى قيٍمتى ًلمنَّاًس اتًَّخذيكًني كىأيمِّيى ًإلٰىيىٍيًف ًمٍف ديكًف المًَّو قىاؿى  ٍريى ا يىكيكفي ًلي أىٍف  اٍبفى مى انىؾى مى سيٍبحى
ا ًفي نىٍفًسي  ـي مى ًمٍمتىوي  تىٍعمى ؽٍّ ًإٍف كيٍنتي قيٍمتيوي فىقىٍد عى ا لىٍيسى ًلي ًبحى ـي مىا ًفي نىٍفًسؾى  أىقيكؿى مى كىالى أىٍعمى

ـي اٍلغيييكبً  ا  أف ك [ لذا فإف الشيخ عٌد القكؿ بإف المسيح إلو116]المائدة/﴾ ًإنَّؾى أىٍنتى عىبلَّ
قد تجمى في شخصو قكؿه ال دليؿ يعضده مف خبلؿ تكظيفو لمممفكظ ) يزعمكف ( الذم صار 

عمى الكبلـ العارم مف الصحة، ألف  عنكانا عمى الكبلـ الذم ال تسنده حجة بؿ دليبل
ج ليا الكنيسة في ركِّ كانت تي  كما مر بنا. كفي معرض تعميقو عمى نشرة )زعمكا( مطية الكذب

رة مريـ العذراء كخبرا مفاده أف ابنة حاكـ مصر محمد عمي باشا سكنتيا مصر تحمؿ صك 
ألجميا، ثـ إف ىذا الكاىف رفض  كاىفه قبطيركح شريرة لـ تتخمص منيا إال بصبلة أٌداىا 

 العفاريت استخراج كمكىبة» ، يقكؿ: 2أف يأخذ مبمغا كبيرا مف الماؿ عرضو األمير عميو
 كأقميـ الدجؿ، يحترؼ أغمبيـ الناس، مف نفر عييايدٌ  مكىبة الممسكسة األجساـ مف

                                                           

إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي، بَِعيًدا َعْن َخالَِصي، َعْن َكالَِم َزفِيِري؟ ":427ص ، 22المزمكر،  الكتاب المقدسينظر،  -1

لـ  (نعتقد أف عيسى )-نحف المسمميف-ك لكننا إِلِهي، فِي النَّهَاِر أَْدُعى فاَلَ تَْستَِجيُب، فِي اللَّْيِل أَْدُعى فاَلَ هُُدوَّ لِي. .." 
قىٍكلً يصمب :  لىًكٍف شيبِّوى لىييـٍ كى مىبيكهي كى مىا صى ا قىتىميكهي كى مى ـى رىسيكؿى المًَّو كى ٍريى ـٍ ًإنَّا قىتىٍمنىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى اٍبفى مى فَّ الًَّذيفى اٍختىمىفيكا ًفيًو لىًفي ًي  كىاً 

مىا قىتىميكهي يىقً  ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو ًإالَّ اتِّبىاعى الظَّفِّ كى ا لىيي ا  ،يننا شىؾٍّ ًمٍنوي مى ًكيمن كىافى المَّوي عىًزيزنا حى  158-157]النساء/ بىٍؿ رىفىعىوي المَّوي ًإلىٍيًو كى
] 
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، إف 1.« نحكه كبيرة بريبة كأشعر ىذا، يزعـ المسمميف بعض كأعرؼ االحتراـ، يستحؽ
قراءة أكلى ليذه النشرية تكشؼ أف الخبر الذم رٌكج لو ناشركه بقصد زعزعة إيماف المسمميف 

ظيار أف أتباع النصرانية عمى الحؽ كأنيـ ك  حدىـ الذيف يممككف الحقيقة، ىذا بدينيـ، كا 
كقد  فضبل عما يتصؼ بو رجاؿ الكنيسة ممثميف في ىذا الكاىف مف إخبلص كزىد كنبؿ،

تصدل الغزالي ليذا الخبر معمنا إنكاره خرافة استخراج العفاريت كالجف مف األجساد 
 ألجساـا مف العفاريت استخراج كمكىبة "بالقكؿ: ، فسخر مف ذلؾ بأف عمؽ عميو2المسككنة

كالحؽ أنو ال كجكد لمكىبة كيذه في كاقع األمر الناس "،  مف نفر عييايدٌ  مكىبة الممسكسة
كما بيف بطبلف ذلؾ باسستعمالو الممفكط ) يٌدعي (، كىك ممفكظ مشحكف بالشؾ كعدـ 

، ثـ 3اليقيف، ثـ إف الشيخ عٌد ما يركل بشأف ذلؾ دجبل، كالدجؿ معناه التمكيو كالكذب
لي نسؼ حجة القـك مف أساسيا أم انطبلقا مف االعتقاد القائؿ بإمكانية يكاصؿ الغزا

 المسمميف بعض كأعرؼ " استخراج الجف مف األجساد عندما ينكر ذلؾ حتى عمى المسمميف
الحقيقة،  وفيكظؼ فعؿ الشؾ ) يزعـ ( لمتدليؿ عمى فساد ىذا االعتقاد، كمجافات ىذا " يزعـ

" فيك يعبر عف ريبتو الكبيرة تجاه ىذه  نحكه كبيرة بريبة كأشعر "كيزيد حجتو قكة بقكلو: 
االطمئناف إلييا، كعميو فإف المتمقي ال يممؾ إال أف يكافؽ ك المزاعـ، التي ال يمكف تصديقيا 

المحاجج فيما يعرضو مف أفكار كآراء ألنو يجد فيو مثاال لصكت العقؿ الذم يرفض الدجؿ 
 كاالفتراء كيحاربو ميما كاف مصدره.

نفسو لخكضيا ال تقتصر عمى الييكد المزيِّفيف المتعصبيف  شيخإف الحرب التي نذر ال     
 فى»:كالنصارل الضاليف كالحاقديف، بؿ نراىا تمتدة إلى الممحديف في الببلد اإلسبلمية، يقكؿ

 أنيـ يزعمكف ك حياء، دكف إلحادىـ يعمنكف متعمميف أشباه ناس اإلسبلمية األمة أرجاء
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 لؤلفكار معتنقكف القديمة، باألفكار ضائقكف لممعرفة، عشاؽ ،1الرجعية عمى ثكار
، في ىذه العبارة يتصدل الغزالي ألكلئؾ الذيف ال يجدكف غضاضة في إعبلف 2«الحديثة

فكصفيـ بأشباه  كالغالبية مف أبنائيا مسممكف، إلحادىـ كىـ يعيشكف في ببلد تديف باإلسبلـ،
فا بأمرىـ، كي ال يغتٌر الناس بما ينشركنو مف أقكاؿ ك أفكار، نيـ كاستخفاأمتعمميف تيكينا لش

كىذا ضرب مف حجج التجييؿ كحجج السخرية كظفيما الكاتب في ممفكظ كاحد ) أشباه 
متعمميف (، الذم يدؿ داللة كاضحة عمى أف المجاىريف بإلحادىـ ليسكا بمتعمميف عمى الكجو 

عمميو إلى اإليماف؛ فكبار العمماء اىتدكا إلى أف الصجيح ألف المتعمـ الحقيقي ىك الذم يقكده 
يجب اإليماف بو، كما أنو كصفيـ بقمة الحياء؛ ألنيـ ال يحترمكف  ليذا الككف إليا خالقا مدبرا

يمكف كزنا لمعتقاداتيا بؿ قد يصؿ األمر ببعضيـ قاألمة التي يعيشكف بيف ظيرانييا، كال ي
كقد عبر  جة أنيـ ثكريكف كحداثيكف كمتنكركف،بيا، بح إلى االستخفاؼ بالمقدسات كالعبث

الغزالي عف فساد ىذه الحجة بقكلو:) يزعمكف( ليظير أف ما يٌدعكنو ال أساس لو مف 
شاعة  الصحة، كما ىك إال تعبلت مفضكحة  يريدكف مف كرائيا إطبلؽ العناف لمشيكات كا 

ال فما معنى أف تيحارىب الفضيمة باسـ الثكرة عمى الر  جعية، ك ييحارىب التديف باسـ الفاحشة، كا 
كيحاكلكف ربطيما بالتخمؼ  التنكير، إنيـ يتعسفكف في أحكاميـ بشأف الديف كاألخبلؽ،

 نحف» ، كفي ىذا الشاف يكرد المحاجج في كتابو ما يمي: كالجيؿ مركجيف لبلنسبلخ عنيما
 أف الكذب أكذب مف لكنو المدل، بعيد ارتقاءن  األخيرة العصكر فى ارتقت أكربا أف نعمـ

 الفطرة مناىج عف انسبلخيا ىك ارتقائيا سبب أف المصرييف ليزعمكا الكتاب بعض يجىء
كر آنفا، ألف مف أدعياء يتنزؿ ىذا القكؿ في مقاـ دعـ ما ذي  .3«األدب كمقتضيات

"التحرر"ك"التقدـ" في الببلد اإلسبلمية مف يتصكر أف أكربا تقدمت بسبب تمردىا عمى مبادئ 
ٌصميا مف القيـ كاألخبلؽ، كىذا تصكر خاطئ لٌخصو الشيخ في الممفكظ كتن ،الفطرة

                                                           
ككؿ ىميا  ال تمتمؾ مخططا لتطكير المجتمع،:بقصر النظر كبأنيا  التقدمييف"عند خصكميا " الرجعيةتكصؼ  - 1
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ألسباب الرقي الحضارم، كما  " المتنكريف"الذم يكشؼ عف سكء فيـ ىؤالء )ليزعمكا(
ستيدفكف اإلسبلـ كما ييكشؼ عف حقيقة ما يخفكنو كراء ىذا الزعـ المضٌمؿ، إنيـ ببساطة 

كما يدعك إليو مف كرامة إنسانية، ألف ادعاءاتيـ يحممو مف قيـ، كما ينادم بو مف أخبلؽ، 
ميمة،  كتتعارض مع حقائؽ العمـ في كاقع األمر تتناقض كمبادئ الحرية الحقة كالفطرة الس

 .المعرفةك 

 حسب  -1-2

تـٌ تكظيؼ الفعؿ )حسب( في المدكنة بنسبة أقؿ مف الفعؿ )زعـ(، كمف المكاضع التي كظؼ 
 الدنيا، معالـ كتغيير الحؽ، ضرب فى الشريرة القكل محتأف كىكذا » فييا قكؿ الغزالي:

 شاىت ! الثرل فى يكارل أف يكشؾ ! تقترب اإلسبلـ نياية بدأت مكاف: كؿ فى كقيؿ
إف ىذه العبارة  .1«أخرل ةكرٌ  الصعكد بداية سنجعميا كنحف النياية يحسبكنيا ىـ ! الكجكه

ـ مف ناحية كالييكد الغاصبيف كالنصارل ترٌد عمى المزاعـ التي تصكر أف الصراع بيف اإلسبل
الحاقديف مف ناحية أخرل قد انتيى بيزيمة اإلسبلـ كبأفكلو كبتحقؽ الكعد التكراتي الذم 

الصياينة بإقامة الكطف القكمي الييكدم المنشكد عمى أرض فمسطيف بعد ىزيمة "يبشر" 
، الذيف يحكمكف مف ذكم النظرة الضيقة كالمحاجج ليس مف أكلئؾ المستسمميف؛ ،1967

كيمقكف أسمحتيـ مف الجكلة األكلى،  عمى حركة التاريخ مف خبلؿ طكر كاحد مف أطكاره،
نما ىك مدرؾ لحقائؽ التاريخ كدارس كاع لسيركرتو كمؤمف بأف صفحة الصراع لـ تطك  كا 
ٌف ما نعيشو في الكقت الراىف ما ىك إال حمقة مف حمقات الحكادث المستمرة  بعد، كا 

يتصدل بحـز إلى األراجيؼ التي تبعث  فيك ، التي لـ تكتب نيايتيا بعد، كمف ثـكالمتكاصمة
الكىف في نفكس المسمميف، كتجعميـ يستسممكف ألعدائيـ، كيفٌرطكف في أرضيـ، كذلؾ 

ف في أخرل".  كرة الصعكد بداية سنجعميا كنحف النياية "يحسبكنيا بتكذيب ما يشاع كا 
د دعاكل األعداء، كتضرب بيا عرض الحائط، كتجعؿ تكظيؼ الفعؿ)حسب( قكة حجاجية تفن

                                                           
 36، ص  قذائؼ الحؽ -1



 

163 
 

منيا أقكاال ال قيمة ليا، كما تكمف قكة الفعؿ الحجاجية في تثبيت المسمميف كالشٌد عمى 
قناعيـ بأف النصر آت بإذف ا، كالسيما حيف ذكر بأف ىذه األحداث الجساـ التي  أيدييـ، كا 

نما ىي دليؿ عمى بداية فجر جديد، كدليؿ تمر بيا األمة ليست دليبل عمى قرب نيايتيا، كا  
 عمى قرب الفرج بعد الضيؽ .  

يكظؼ الشيخ األداة)حسب ( ليثبت -الصراع العربي اإلسرائيمي -ك في السياؽ نفسو 
التي  1973حقيقة مفادىا أف الييكد ال يكفكف عف حربنا ك الكيد لنا، كال سيما بعد حرب 

 كبيف بيننا المصير معركة أف أحسب»فيقكؿ: ، "جيش إسرائيؿ ال يقير"حطمت أسطكرة 
كاف  .1«كاىمان  كنت يكلكنن أخطائيـ، كتصحيح أنفسيـ مراجعة عمى ستكرىيـ إسرائيؿ يبن

كالمتمثمة في أف الييكد  كبير في العممية الحجاجية التي أرادىا الكاتب، دكر )حسب(لمفعؿ 
لصراع بيننا كبينيـ صراع أزلي عف حربنا، كال يفتأكف يناصبكننا العداء، كأف ا الينتيكف

كأبدم، إذ بكساطة ىذا الفعؿ عممنا أف كؿ أمؿ يرتجى مف الييكد في إذعانيـ لمحؽ ىك أمؿ 
كاه، كأف االعتقاد بأنيـ ربما ييضطىركف إلى تمييف مكاقفيـ، كتصحيح أخطائيـ تجاىنا ىك 

فأصبح  زاده قكة، ( الذم كاىما( بالممفكظ )  أحسب ) اعتقاد خاطئ، كقد ديٌعـ الممفكظ
االعتقاد بأف الييكد باقكف عمى بغضيـ لنا كحقدىـ عمينا، كأنيـ ال يدخركف جيدا في إيذائنا 

ال يمٌكننا إطبلقا مف معرفة » كالكيد لنا اعتقادا راسخا، كىك اليقيف الذم ال شؾ فيو،ألف الشؾ
نما الذم يمكف مف ىذه المعرفة ىك اليقيف الذم ال  .2«شؾ فيو القيـ كالمعاني، كا 

عدـ االغترار بمبادرات  مفادىا:كمف ثـ يمكف الكشؼ عف رسالة يبتغي الشيخ تكجيييا     
كعدـ االطمئناف إلى مكاثيؽ الييكد  كما ييكقَّع معو مف اتفاقيات، السبلـ مع الكياف الصييكني،

اليكـ  ة أمامناالماثمكعيكدىـ، فيـ معركفكف بالخيانة كالغدر، كالقرآف الكريـ يقرر ىذه الحقيقة
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كيمَّمىا عىاىىديكا في أرض الكاقع:﴿ ـٍ ال ييٍؤًمنيكفى  ًمٍنييـٍ  فىًريؽه  نىبىذىهي  عىٍيدنا أىكى ـٍ بىٍؿ أىٍكثىريىي اءىىي لىمَّا جى ، كى
ـٍ نىبىذى فىًريؽه ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًكتىابى المَّ  ا مىعىيي دِّؽه ًلمى ًو كىرىاءى رىسيكؿه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميصى

[﴾ ـٍ كىأىنَّييـٍ الى يىٍعمىميكفى  [.101-100البقرة/سظيييكًرًى

 ظف -1-3

االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض، كيستعمؿ في اليقيف كالشؾ، » عيٌرؼ الظفي عمى أنو 
، كقد استعمؿ الشيخ الممفكظ )ظف( في 1«كقيؿ الظف أحد طرفي الشؾ بصفة الرجحاف 

( المتمثمة في مدل التغيير الذم أحدثو في  ي محمد) معرض حديثو عف عظمة النب
 ربكعيا فى ظير التى األمة أشعؿ لمعالميف رحمة المبعكث اإلنساف إف» العالـ، يقكؿ:

 جبابرة تؤدب أف كاستطاعت كالعدؿ الخير لمناس تحمؿ الخميقة بدء مف مرة ألكؿ فانطمقت
، إنو يذٌكر 2!« أحد يخدشيا لف ياءىـكبر  أف كظنكا فسادان  أرجائيا فى عاثكا الذيف األرض

بالفضؿ الكبير ليذا الرسكؿ الكريـ الذم جعؿ أمة العرب المقيكرة كالمغمكبة كالمتبدٌية أمةن 
ذات رسالة دينية كحضارية، حممت عمى عاتقيا نشر مبادئ  العدؿ كالخير في أرجاء 

كقكضت دكلتيـ الظالمة المعمكرة، كتكلت التصدم لمجبابرة كالمستبديف فعصفت بممكؾ فارس 
كزلزلت عرش بيزنطة كأٌرقت القياصرة كأقٌضت مضاجعيـ، كخيبت ظنكنيـ في دكاـ سيطرتيـ 

كالذم جعؿ اعتقاد ىؤالء الطكاغيت يككف متيافتا ىك الفعؿ ) ظنكا (،  عمى رقاب العباد،
الى الظَّفَّ  ًإفَّ  الذم كشؼ عف عدـ صدقية ىذا االعتقاد في الكاقع ألنو مجرد ظف:﴿

ؽِّ شىٍيئنا ًمفى  ييٍغًني كلـ تيٍجًدىـ نفعا بؿ  فظنكنيـ كانت أكىاما ك سرابا، [، 36] يكنس/اٍلحى
كبعد ىذا فإف العبارة المكظفة ال تقتصر عمى مجرد سرد  انقمبت عمييـ كباال كخسرانا،

نما ىي إشادة بمناقب الرسكؿ) ف (، كدعكة إلى أتباعو كاالقتداء بو لنكك تاريخي فحسب، كا 
كنشر قيـ العدؿ كالخير، كما يمكف أف نستخمص مف العبارة دعكة  ،أىبل لحمؿ رسالة السماء
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صريحة لمثكرة عمى الظالميف كتخميص الناس مف شركرىـ، كفي ىذا بياف أف اإلسبلـ ال يقبؿ 
     أما المكقؼ الثاني الذم كظؼ فيو الممفكظ  االستبداد، كال يرضى عف الحكاـ المستبديف.

 قمت كلقد: »( فيك جكابو عف السؤاؿ حكؿ تصكره لمستقبؿ األمة فكاف رده  كاآلتي) ظف 
 الحقيقى ، الفقر1 السؤاؿ ىذا عمى شافية إجابة أظنو ما -بعد يظير لما -dؿ كتاب فى
 التخمؼ كىذا كالمكاىب اليمـ فى الغريب الشمؿ ىذا ىك الكبيرة اإلسبلمية األمة فى

شافية  إف الشيخ يتصكر أف إجابتو عف ىذا السؤاؿ، 2«جادةكاإل اإلنتاج مجاؿ فى السحيؽ
ىك  مستعمبل الفعؿ ) أظف ( الذم ال يفيد التشكيؾ في ما يقكؿ ىك بقدر ما يفيد شيئا آخر؛

، الذم جعؿ كبلمو محتمبل لمشؾ كاليقيف تاركا لممتمقي فرصة 3كتكاضعو تأدب المحاًجج
جابة يجدىا تنـ عف إدراؾ حقيقي لما حؿ باألمة كالحكـ عميو، كالذم يتأمؿ ىذه اإل النظر فيو

فاألمة ليا مف الثركات الطبيعية  –ليس مردىما إلى الفقر المادم-اإلسبلمية مف ذؿ كىكاف 
كشمؿ اليمـ  الشيء الكثير، بؿ مرده إلى الفقر المعنكم ممثبل في عقـ اإلبداع كاإلنتاج

ابو الكىف كلـ يعد قادرا عمى مجابية باإلنساف الذم أص -أساسا–كالمكاىب، فالمشكمة تتعمؽ
كدعانا برفؽ كتأدب أف  التحديات، كمف ثـ يككف الغزالي قد كضع يده عمى مكمف الداء،

ننظر فيو كنتأممو، كىك عمى ثقة بأننا سنخرج مقتنعيف بكبلمو ألف في شكاىد الكاقع حجة 
 كدليؿ عمى صحة ما يقكؿ ك يذىب إليو.

 عػػػػػػػد ٌ  –1-4
، يقكؿ "التنادم لمجياد"ؿ) عٌد( في المدكنة مرة كاحدة، كذلؾ في مكضكع كيٌظؼ الفع

 بعيد نفسي كاجتماعي صدل ليا كاف قديمان  قيمت إذا المقدس الجياد كممة إف»:الغزالي
 ذلؾ كعٌدت الكاجب، عف كالتخاذؿ األرض إلى التثاقؿ رفضت الدينية التربية ألف المدل،
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الذم  ، بعد المقارنة التي أجراىا الكاتب بيف األثر1»اآلخرةك  الدنيا كخزل كالنار العار طريؽ
كانت تحدثو كممة الجياد في الناس ماضيا كحاضرا خميص إلى أف الكممة كانت تفعؿ فعميا 

ى عمى حب الجياد كالتضحية، كعمى كراىية التثاقؿ ربٌ في النفكس، ألف األجياؿ كانت تي 
مثؿ ىذه التربية كانت تعٌد ترؾ الجياد كعدـ كالتقاعس في النيكض بيذا الكاجب المقدس، ك 

، كالفعؿ)عٌد( في ىذا السياؽ ال "كاآلخرة الدنيا كخزل كالنار العار طريؽ"االستجابة لندائو 
يعبر أحيانا عف عدـ تطابؽ بيف القكؿ كالمكجكد أم عدـ تطابقو مع »  يفيد الشؾ الذم

ما قبمو، فمما كانت التربية الدينية  ، بؿ يفيد اليقيف ألف ما بعد الفعؿ متساكؽ مع2«الحؽ
كترٌغب فيو فمف المنطقي أف تستيجف التخمي عنو، كتستقبح التفريط فيو، كمما  تقدس الجياد

 زاد ىذا الفعؿ قكة ىك الجناس الناقص بيف العار كالنار الذم يترؾ أثرا نفسيا في المتمقي،
ى اعتبار الجياد ركنا دينيا ال ينبغي كأيضا الطباؽ بيف الدنيا كاآلخرة الذم يدفع المتمقي إل

ال  تؤدم بالضركرة إلى اليقيف، » كيسمى ىذا النكع مف الحجج الحجة البرىانية التي تجاىمو،
 .3«إلى مجرد الظف فتمـز العقؿ بالتسميـ ك تنفي عنو التردد ك الشؾ

 اليقيف ك ما في معنى اليقيفأفعاؿ  -2

اليقيف في المغة العمـ الذم ال شؾ » منيا: اليقيف جممة مف التعريفات حدٌ  كردت في
معو، كفي االصطبلح اعتقاد الشيء بأنو كذا، مع اعتقاد أنو ال يمكف أف يككف إال كذا 

اليقيف العمـ  كقيؿ:» ،5«كقيؿ: اليقيف ضد الشؾ »، 4...«مطابقا لمكاقع غير ممكف الزكاؿ 
مطابؽ لمكاقع قطعا، كيككف  حيف يجـز المدرؾ بأف ما أدركو»، كىك: 6«الحاصؿ بعد الشؾ
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، كالممفكظات 1«كذلؾ في حقيقة أمره بالدليؿ القاطع فإف جزمو ىك ما يسمى باسـ) اليقيف(
 منيا أفعاؿ القمكب: رأل  كجد، كدرل كألفى كعمـ... ؛الدالة عمى اليقيف في العربية كثيرة

 رأل -2-1

كعة منيا الدفاع عف كرد الفعؿ ) رأل ( في المدكنة مرات كثيرة كفي مكضكعات متن
 لمصر الخميؿ إبراىيـ زيارة عف قصصيـ إلى نظرت كلقد »األنبياء مما كصميـ بو الييكد،

 كالمنافع الحياة عمى حرصو سبيؿ ديكث كفى بأنو الكبير الرجؿ يصفكف بسيكلة فرأيتيـ
عما في ىذه العبارة يحدثنا الكاتب ، 2«كالضر النفع يممككف مف إلى امرأتو يقٌدـ الدنيئة

تضمنتو كتب الييكد مف سكء أدب مع األنبياء، فيقرر أنو بعد النظر في القصص التي يركييا 
( إلى مصر، كالنظر ىنا بمعناه العقمي أم التأمؿ  بنك إسرائيؿ عف زيارة إبراىيـ الخميؿ )

عمى  كالتدبر، الذم مٌكف مف الرؤية القمبية التي تفيد العمـ اليقيني باستسياؿ الييكد التطاكؿ
شخص النبي العظيـ إبراىيـ الخميؿ حيف كصفكه بالدياثة كالحرص عمى حطاـ الدنيا كالتفريط 
في الًعرض، كيفيـ مف ىذا أف الكاتب لـ يكف متجنيا عمييـ أك متقكال عمى كتبيـ، بؿ إف ما 

) رأل ( فيو فضح معتقدات الييكد بخصكص  ، ثـ إف تكظيفو الفعؿ3أكرده ىك الحقيقة
كبياف زيؼ كتبيـ، كفيو دعكة المتمقي إلى أف يأخذ حذره مف مفترياتيـ، كفضبل عف  األنبياء،

ىذا كذاؾ فإف مبتغى الشيخ تبرئة األنبياء مما نسب إلييـ زكرا. كمثمما تصدل الغزالي 
ألكاذيب الييكد فقد تصدل أيضا لمحاكالت النصارل اليادفة إلى النيؿ مف اإلسبلـ كتشكييو، 

تركف،  ما عكس عمى !! محبة ا أف نرل إننا :ييحاكرن كىك حدىـأ لى كقاؿ» يقكؿ:
، كخير نعمة ككؿ كبر، رحمة كؿ مصدر ا ؟!! إف كراىية ا نرل كأننا ساخران، فأجبت

ـٍ شأنو جؿ كما قاؿ ذلؾ فى كاألمر كالظممة، الفجار عمى بالسخط نصفو أننا كصحيح ب كي :﴿رى
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د  بىٍأسيوي عىًف اٍلقىٍكـً اٍلميٍجًرًميفى ذيك رىٍحمىةو كىاًسعىةو كىالى يي  ٌظفت )رأل( القمبية 1[147]األنعاـ/ « ﴾ رى ، كي
 ا أف نرل إننا" في ىذا المقتطؼ مف المحاكرة ثبلث مرات؛ مرتيف عمى لساف النصراني:

الغزالي محاكال بياف صكاب معتقد  فيذا النصراني يحاجج "،تركف ما عكس عمى !! محبة
 الذم يركنو محبة في حيف يراه المسممكف عكس ذلؾ، كالمقارنة بيف النظرتيف النصارل في ا

مكف المسمميف باسـ مقكلة  "ا محبة" مف خبلؿ ىذا االٌدعاء تخمص إلى أف المسيحييف يىٍفضي
التي ما فتئكا يرددكنيا، لكف الشيخ كاف لو بالمرصاد  فرٌد عميو ساخرا: ػػػػػػ ك السخرية في ىذا 

 ا نرل " كأننابعبارة  نكع مف الحجاج يمجأ إليو المحاًجج ليفحـ خصمو ك يمجمو المقاـ
" ، كىذه المرة جاء تكظيؼ) رأل ( لنفي ما حاكؿ المحاكر إلصاقو بالمسمميف مف سكء  كراىية

(، كال سيما كأنو جاء بالفعؿ مسبكقا بػػػػػػ)كأف( التي كشفت بدكرىا نية ىذا  معتقد با) 
ثـ إف الشيخ أخذ يكضح عقيدة  المراكغ كعٌبرت عما لـ يقمو صراحة، فدحضت حجتو، المحاكر

كال يتكقؼ  كىي عقيدة مستكحاة مف الفيـ الصحيح آلم القرآف الكريـ. (،(المسمميف في ا
 مف كافد أتانا» الغزالي عف الذكد عف اإلسبلـ ضد مطاعف رجاؿ الديف المسيحييف، يقكؿ: 

 كميؿ " يدعى شخص كتبيا اإلسبلـ، ضد المطاعف عشرات تضمنت بكريقات " "أسيكط
 التى المكضكعات مختمؼ عجؿ عمى كتصفحت الجامعة، طبلب بعض عمييا كجمع جرجس"
 عندما قيمتيا القراء كسيعرؼ كبياف، رد إلى تحتاج أنيا كرأيت الكاتب، ليا تعرض
في اإلسبلـ جعمو يقرر بشأنيا إف اطبلع الكاتب عمى ما كتبو ىذا النصراني طعنا . 2«نذكرىا

    كالفعؿ نذكرىا "،  عندما قيمتيا القراء كسيعرؼ كبياف، رد إلى تحتاج أنيا كرأيت اآلتي: "
) رأل ( في ىذا السياؽ يفيد العمـ اليقيني الذم ال شؾ فيو، ألنو مف غير الممكف أف يسكت 

مميف في دينيـ، كالسيما إذا عمى تمؾ المطاعف، التي تحاكؿ النيؿ مف اإلسبلـ كتشكيؾ المس
 مصر كفى »:عميـ أف ىناؾ محاكالت مشبكىة تحاكؿ صبغ مصر بالصبغة النصرانية، يقكؿ

 فىيالكطن التراب عمى نيالنصرا الطابع كضع يريد بأنو يعالف يكاد منظمان  مريبان  عمبلن  رأيت
                                                           

 55، ص قذائؼ الحؽ  -1
 133، ص  المصدر نفسو  -2



 

169 
 

في مصر  كالغزالي ىنا يكشؼ عف مؤامرة خطيرة تنسج خيكطيا، 1«المحركب مالكاد ىذا
لضرب اإلسبلـ، كقد كظؼ الممفكظ )رأيت( الذم يفيد اليقيف، كحتى ال يفيـ كبلمو عمى أنو 
 مجرد تيكيؿ، ساقو في سياؽ التأكيد، كمف ثـ فيك مسؤكؿ عما يقكلو، كمثمو اليبحث عف

كبيذه الكثكقية التي تحدث بيا الشيخ تككف الرسالة ، المعب عمى أكتار الطائفية اإلثارة أك
كضد دينيـ مف  كجية قد كجدت آذانا مصغية مف قبؿ المسمميف ليتنبيكا لما يحاؾ ضدىـ،الم

مؤامرات، كأيضا إشعار الطرؼ اآلخر بأف المسمميف متيقظكف لمدسائس التي تستيدفيـ، كمف 
ثـ، إف كؿ محاكلة تستيدؼ اإلسبلـ ستككف ليا آثار عكسية عمى المتآمريف، عسى أف يككف 

خذ الترىيب كسيمة لحمؿ الخصـ عمى تغيير مكاقفو، كىذا تٌ ي أحاييف كثيرة يي كف ذلؾ رادعا ليـ،
 ما يطمؽ عميو حجة التخكيؼ.

 عمـ-2-2

نكاصؿ رصد مكاقؼ الكاتب إزاء ما يبلحظو مف تمادم النصارل في تآمرىـ كسعييـ       
ـك إلى إحراج المسمميف مف خبلؿ ما يركجكنو مف أكاذيب بشأف االضطياد الديني المزع

الذم يعانكف منو، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف السمطات في مصر ػػػػ الدكلة التي يديف غمبية 
 صدر لقد»سكانيا باإلسبلـ ػػػ  قد رخصت ببناء عشرات الكنائس في سنة كاحدة، يقكؿ: 

 50 بإنشاء جميكريان  مرسكمان  خمسكف 1973 سنة كأكتكبر كسبتمبر أغسطس خبلؿ
ظيار لممباىاة بني بياأغم أف ا يعمـ كنيسة، ثبات السطكة كا   .2« مصر فى الييمنة كا 

يؤكد الشيخ أف ىذه الكنائس لـ تبف بقصد أف تيمٌكف المسيحييف مف أداء شعائرىـ الدينية بؿ 
براز العضبلت، كما يفيد ذلؾ ىك الممفكظ ) يعمـ ( كفاعمو ىك  إنيا بنيت بغرض التباىي كا 

كىذا ما يؤكد ما ذكر آنفا مف أف ىناؾ ، يتطرؽ إليو الشؾا، ك ًعمـ ا تعالى يقيف ال 
مؤامرات تحاؾ ضد اإلسبلـ، ألف بناء ىذا الكـ اليائؿ مف الكنائس في ظرؼ زمني كجيز ما 
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كاف لو أف يقع مالـ يكف ىناؾ تكاطؤ مف قبؿ السمطات، أك ما لـ تكف ىناؾ ضغكط شديدة 
ال فىًبـ ييفىسٌ  ر فتحي الباب عمى مصراعيو أماـ إقامة الكنائس قد مكرست عمييا مف الخارج، كا 

 في تمؾ المرحمة مف تاريخ مصر؟.

تعتمد  كفي سياؽ آخر يبحث الغزالي في األسباب التي جعمت الببلد اإلسبلمية
القكانيف الغربية، كتتخذىا مصدرا لمتشريع كتزيح النظـ كالتشريعات التي جاء بيا اإلسبلـ 

، 1«كاستقرارىا لقبكليا مٌيد مالذ يكياألدب مكتنا أف عممت ـث : »ليصؿ إلى النتيجة اآلتية
ىذه النتيجة بالفعؿ )عمـ( الذم أفاد اليقيف كقٌكل الحجة التي عممت قبكؿ  شيخصٌدر ال

القكانيف المستكردة، كالمتمثمة في المكت األدبي لممسمميف؛ أم عدـ قدرتيـ عمى مجاراة ركب 
صابتيـ بالكىف كالتبٌمد ك  التطكر، تفقد فييا ركح المبادرة، التي  كاألمة العجز عف اإلبداع،كا 

يسيؿ عمييا أف ترحب بكؿ كافد، كأف  تتبنى كؿ  كتجٌؼ فييا القرائح، تشٌؿ فييا اإلرادة،ك 
 تمحيص.  غريب دكف دراية أك

عبلميكف تمردكا    كبخصكص التصدم لحمبلت التشكيو كالمسخ التي يقكدىا كيتاب كا 
 األقبلـ حممة مف عددان  أف نعمـ نحف : »شيخيقكؿ ال تنكركا لقيـ األمة،عمى مبادئ اإلسبلـ ك 

في ثقة كصراحة أف ىؤالء النفر مف حممة  إنو يعمف ،2«الببلد ىذه خارج رؤكسيـ صنعت قد
األقبلـ قد تمت صياغة عقكليـ في الغرب ثـ أيرسمكا إلى ببلدىـ لتنفيذ المياـ التي أككمت 

) نعمـ ( الذم أكٌد ىذه الحقيقة.  ؽى الكاتب مما ذكره فيك الممفكظإلييـ، أما الذم أفاد تحقٌ 
كفضبل عما حممو فعؿ اليقيف مف داللة قاطعة عمى حقيقة أكلئؾ الذيف بيرمجكا في الخارج، 

ستيانة اليت بو أدمغتيـ مف تحقير مقكمات األمة كاشً ثـ عادكا إلى ديارىـ ليرددككا ما حي 
ثة، فإف ىذا الفعؿ يحمؿ أيضا داللة التحذير مما يكتبكف بمقدساتيا باسـ التحضر كالحدا
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كأظيرىـ عمى حقيقتيـ،  كينشركف، كبذلؾ يككف المحاجج قد أسقط القناع عف ىؤالء الكتاب،
 .1األمر الذم سيجعؿ الناس ينفضكف مف حكليـ، كينقمبكف عمييـ

 كجػػػػد -2-3

ة كالتعميـ في الببلد اإلسبلمية، استيخدـ الفعؿ ) كجد ( في سياؽ الحديث عف مناىج التربي
ككيؼ أخفقت ىذه المناىج في تحقيؽ الغاية المنشكدة منيا كالمتمثمة في تككيف الفرد ركحيا 
كسمككيا كعمميا، كدليؿ ذلؾ أف المتعمميف ال يختمفكف عف غير المتعمميف إال مف حيث 

 »يقة المؤلمة بقكلو :ىذه الحق لغزاليالشكؿ أما مف حيث المضمكف فيما متساكياف، كيؤكد ا
 الكسائؿ تغيير يف أفاد قد العمـ كجدت سمككيـ ػػػ أم المتعمميف ػػػ  تفحص ذىبت فإذا
كيستحيؿ أف تنيض أمتنا إال يكـ  الجياؿ! كعند عندىـ ىي فيي الدنيا المآرب أما فقط،

 كقد، 2«مو دكف حرج أك دجؿ ثي آداب اإلسبلـ كمي  يككف العمـ كالتربية قرينيف، كيكـ تتقرر
كرد الفعؿ) كجد ( في جممة جكاب الشرط لؤلداة ) إذا ( التي تفيد التحقؽ مف كقكع الفعؿ، 

في سمكؾ المتعمميف يجدىـ ال يختمفكف عف  كىذا ما يقكم المعنى كيزيده تأكيدا، فالناظر
يتعمؽ األمر بالمآرب الدنكية، كبمثؿ ىذا السمكؾ لف تتحقؽ نيضة األمة، ألف  غيرىـ حيف

بكصفيـ الركاد  فكالمتعممك  يا مرتبطة بإحياء القيـ اإلسبلمية كتفعيميا في أرض الكاقع،نيضت
ذا ىـ لـ كالقادة ػػػػػ مكمفكف في المقاـ األكؿ بتمث   ؿ ىذه القيـ ، كالتحمي بمكاـر األخبلؽ، كا 
 يفعمكا ذلؾ فمف تنيض األمة مف كبكتيا.

   

                                                           
ك ىذا ال يعني أف الغزالي كاف محرضا  ربما يذكرنا ذلؾ بالذم حدث مع المفكر المصرم فرج فكده الذم تـ اغتيالو، -1

السبلح عمى قتمو ، فمف خبلؿ استقرائنا لخطبو ك كتبو ك حكاراتو لـ  نسجؿ عميو أنو دعا إلى العنؼ أك نادل إلى حمؿ 
ضد مف يخالفو الرأم ، كما أكد أف  أسجؿ أف الباحث يشدد عمى عدـ المجكء إلى العنؼ في مكاجية األفكار ميما كاف 

 مصدرىا ، ك يدعك إلى مقارعة الفكرة بالفكرة ، ك الرأم بالرأم. 
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 ممفكظات أخرل تدؿ عمى اليقيف 
 اعتقد- 2-4
حكاـ الكصؿ كالتماسؾ اعتقدالفع     ؿ)اعتقد( مزيد الفعؿ )عقد( الذم يدؿ عمى الربط كا 
كثبت كمنو العقيدة كىي ما انعقد عميو  صدؽ بينيما اإلخاء كصمب كاعتقد اشتد الشيء

، لعؿ ىذه الداللة المغكية لمممفكظ 1القمب، كىي الحكـ الذم ال يقبؿ الشؾ فيو لدل معتقده
كؼ عمى قيمتو الحجاجية أثناء بحثنا لو في المكاضع التي استخدـ )اعتقد( تفيدنا في الكق

 مف مءبر  مكسى عمى النازؿ الكتاب أف نعتقد المسمميف كنحف»كنبدأ بالعبارة اآلتية:  فييا،
يميز الشيخ بيف التكراة التي أنزليا ا ، 2«بشرل تأليؼي في الحالية التكراة أما المغك، ىذا

، كيكضٌ تعالى عمى سيدنا مكسى، ك  ح مكقؼ بيف التكراة الحالية التي يديف بيا الييكد اليـك
يف، ىذا المكقؼ يستند عمى اعتقاد يقيني يستفاد مف قكلو )نعتقد(، الذم تالمسمميف مف االثن

أكد عمى حقيقة ثابتة، ىي أف المسمميف يؤمنكف حقا بأف ا تعالى أنزؿ عمى سيدنا 
اف نكرا كىدل لبني إسرائيؿ ألف ذلؾ يمثؿ ركنا مف ك كتابا سماكيا ىك التكراة؛ (مكسى)

أركاف اإليماف) اإليماف بالكتب السماكية( كالتكراة إحدل ىذه الكتب، كما أكد حقيقة أخرل 
كىي أف الكتاب الذم بيف أيدم الييكد اليـك كالذم يزعمكف أنو  التكراة المنزلة عمى النبي 

الحقيقية، كعميو فإف الفعؿ )اعتقد( أدل  ( ىك كتاب محرؼ ال صمة لو بالتكراةمكسى) 
كظيفتيف حجاجيتيف في الكقت نفسو؛ إثبات إيماف المسمميف بالتكراة الحقيقية، كنفي ىذا 

 فة. حرٌ اإليماف بالتكراة الحالية المي 

ٌظؼ فييا الفعؿ )اعتقد( مع جمع المتكمميف، كىي  كنأتي اآلف إلى بياف قضية أخرل كي
 بيننا الخبلؼ مكضع ىذا» ككاف ذلؾ في العبارة  اآلتية:، القرآفكيفية التعامؿ مع نصكص 

 يتجزأ، ال كؿ يالكح أف نعتقد نحف ،با صمتيـ كىت ممف غيرنا كبيف المؤمنيف، نحف
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 كأف كالمصمحة، العدالة حقؽتي  شريعتو كأف الجدؿ، فكؽ عباده عمى الحكـ فى ا حؽ كأف
إبراز أكجو  الشيخ تكلى،  1«الصبلة فى أك تكحيدال فى آية كتكذيب الميراث فى آية تكذيب

الخبلؼ بيف المؤمنيف كبيف مف كصفيـ بالذيف كىنت صمتيـ با في مسألة التعامؿ مع 
نصكص القرآف الكريـ، فذكر بكؿ كضكح كجبلء أف المؤمنيف يعتقدكف)كاالعتقاد ىنا يعني 

كيبٌل متكامبل، كاألخذ بجميع  اإليماف كالتصديؽ( بكجكب التعامؿ مع القرآف الكريـ بكصفو
أحكامو كالعمؿ بيا، كالتسميـ بأف ما جاء بو مف تشريعات فيو صبلح المعاش كالمعاد، ألف 

مف يريد قصر العمؿ بالقرآف عمى النصكص التي تتعمؽ بمسائؿ العقيدة  2مف الناس
عية، كمف كتعطيؿ النصكص المتعمقة بالقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتما كالعبادات،

خبلؿ فعؿ) االعتقاد( يؤكد الغزالي ضركرة اإليماف بأف نصكص القرآف الكريـ تمتد إلى شتى 
د سكاء كمف ثـ، إف الدعاكل التي تنادم حمجاالت الحياة، كتيتـ بأمكر الديف كالدنيا عمى 

بإزاحة القرآف عف شؤكف الحكـ كاالقتصاد ىي دعاكل باطمة كمتعارضة مع ركح اإلسبلـ 
دستكر المسمميف  و القكيـ، كبيذا يككف المحاجج قد جـز في ككف القرآف الكريـ ىككنيج

 كمصدر التشريع في مختمؼ مناحي الحياة، كأظير خطأ مف يعتقد خبلؼ ذلؾ.

كلعؿ أبرز ما يعضد ىذا الكبلـ ما ذكره الغزالي حيف تحدث عف مؤامرة إبعاد اإلسبلـ 
 المعركة عف اإلسبلـ إبعاد أفي قمب أعماؽ فى دأعتق يإنن »عف الصراع مع إسرائيؿ، يقكؿ

 القدامى كجنسو محمد رسالة عمى الحاقديف مف كراءىـ كمف إسرائيؿ يبن إال يخدـ ال
إنو يعبر عما يعتقده مف أعماؽ قمبو أم عما يؤمف بو إيمانا ال يتزعزع   .3«كالمحدثيف

                                                           
 296ص ،  قذائؼ الحؽ -1
ىناؾ تيار عريض مف المفكريف الميبرالييف ك اليسارييف ك العممانييف الذيف ينادكف بإزاحة القرآف مف الحياة السياسية ك  -2

االقتصادية ك االجتماعية ، بحجة عدـ مبلءمة نصكصو لمكاقع الراىف ، ك تحت مسمى الدكلة المدنية، ك الحؽ أف 
ة ال يشكؿ خطرا عمى الدكلة المدنية ، كال ييدد بتغكؿ الدكلة الدينية، ينظر محمد االحتكاـ إلى نصكص الشريعة اإلسبلمي

في النظاـ السياسي ، كأيضا  2008مكتبة الشركؽ الدكلية  ،اإلسبلـ ك السياسة الرد عمى شبيات العممانييفعمارة ،
 ) مرجع سابؽ (.اإلسبلمي
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أم محاكلة لتحييد اإلسبلـ،  إف ،بخصكص ىذه القضية التي تعد قضية دينية بامتياز، كمف ثـ
خراجو مف ساحة الصراع مع  لف يجني منيا العرب نفعا بؿ إنو يخدـ مصالح  "إسرائيؿ"كا 

الدكلة العبرية كمف يؤازرىا كيقؼ إلى جانبيا في اغتصابيا فمسطيف، كمف خبلؿ استقراء الكاقع 
ـ القكمية العربية أك كالتاريخ يتبيف أف الحركب التي خاضيا العرب ضد الكياف الصييكني باس

تحت عناكيف أخرل، لـ تحقؽ ليـ أم مكسب بؿ جعمتيـ يتجرعكف اليزائـ كراء اليزائـ، كمف 
ثـ كاف استبعاد اإلسبلـ مف المعركة خطأ استراتيجيا قاتبل، كال أمؿ في استرجاع فمسطيف 

 .1كتحقيؽ النصر المنشكد إال بإعادة األمكر إلى نصابيا

ممفكظ آخر يدؿ ىك بدكره داللة جمية عمى اليقيف، بؿ إنو مشتؽ  كال بأس أف ننتقؿ إلى
مف الفعؿ )أيقف(، كقد استخدمو الكاتب في معرض رده عما  (مكقف)منو؛ إنو اسـ الفاعؿ 

 مف كبمغ »كاف يركج مف أكاذيب في الصحؼ المصرية بشأف أكذكبة تجمي العذراء، يقكؿ: 
 أف مكقنان  ككنت، ليمة كؿ فى المقدس يلتجما تكرار -الصحؼ المصرية -ذكرت أنيا الجرأة

يبلحظ أف الكاتب قد تصدل كبشدة إلى ىذا ، 2«.متعمد كذب الكبلـ ىذا مف حرؼ كؿ
الدجؿ كاالفتراء المراد بو التضميؿ، كالدعاية لمنصرانية في مصر كالتمكيف ليا، كذلؾ مف 

كقف ( الذم يدؿ عمى خبلؿ تكذيبو القاطع لما نشرتو الصحؼ مؤكدا تكذيبو بالممفكظ ) م
تماـ اليقيف، إذ لـ يساكره أدنى شؾ في ما يشاع ممكف أف يحدث ككصؿ في يقينو إلى أعمى 

" فيك لـ يصدؽ  متعمد كذب الكبلـ ىذا مف حرؼ كؿ أف مكقنان  " ككنت الدرجات عندما قاؿ:
تفنيد أم حرؼ مما قيؿ، كقد أدل ىذا الممفكظ دكرا كبيرا في العممية الحجاجية مف خبلؿ 

ىذه الكذبة الكقحة كاإلشاعة السخيفة، كالحد مف كقعيا كتزىيد الناس في تصديقيا كثنييـ عف 
 حدكثيا. إمكانية االعتقاد في

                                                           
؟ الصادر عف مجمة البياف ،  لممؤلؼ فمسطيف :ستكف عاما مف الفشؿ ك ماذا بعد العممانيكف كينظر أيضا كتاب  -1

دار ابف كثير لمنشر  ، المسممكف ك قضية فمسطيفعبد العزيز بف مصطفى كامؿ ك ينظر أيضا أبك الحسف الندكم: 
 1،2008 ،دمشؽ، ط
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 الشػػؾٌ - 2-5

مف الممفكظات الدالة عمى اليقيف كالمكظفة تكظيفا حجاجيا في المدكنة مكضكع الدراسة 
سميا ) شٌؾ (، كالكممتاف المركبتاف تدالف لفظة ) ال شؾ ( المركبة مف ال النافية لمجنس كا

عمى نفي الشؾ، كفي نفي الشؾ إثبات لميقيف، كلعؿ ىذا المعنى نجده ماثبل في النص 
 بتعبير أك الثقافية الثكرة كسائؿ أىـ مف كالكتب الصحافة أف الشيكعيكف كيعتقد »اآلتي:
 المؤلفة كالرسائؿ كتبال أف ينشدكنو  كالشؾ الذل الفكرل االنقبلب كسائؿ أىـ مف آخر
 اآلراء كبث المعارضة، كالنظرات األفكار عمى القضاء فى األسمحة أمضى مف بذكاء

في ىذه العبارة نجد الشيخ يؤٌمف عمى اعتقاد الشيكعييف في أف  ،1« الماركسية كالتصكرات
ؾ( الكتب كالصحافة مف أنجع الكسائؿ التي تسيـ في تغيير األفكار، فاستعمؿ الممفكظ )الش

في جممة تشرح ىذا االعتقاد كتزيده قكة، بحيث جعمت مف ىذه الكسائؿ أسمحة فتاكة يتـ 
ف كاف 2طتيا القضاء عمى األفكار المعارضة، كالتمكيف لؤلفكار كالتصكرات الشيكعيةابكس ، كا 

الغزالي قد أٌمف عمى كبلـ الشيكعييف فيذا ال يعني أنو يشاطرىـ أفكارىـ كتصكراتيـ لمككف 
نما كافقيـ في جزئية معينة كىي ضركرة استغبلؿ اإلعبلـ ليدـ األفكار كالحيا ة كالديف...، كا 

ك ليس بمستبعد أف يككف قد ذكر ذلؾ بقصد التحذير مما فكر جديد"،المعارضة كالتبشير بػ"
ينشره إعبلميـ المضمؿ الذم ال يتكرع عف ضرب مقكمات األمة، كاالستيانة بمقدساتيا، كمف 

ىذا عف السياؽ األكؿ الذم كظؼ خططاتيـ كي ال تمقى كتاباتيـ ركاجا، ثـ فيك يفضح م
فيو الممفكظ )الشؾ(، أما السياؽ الثاني فيك تكصيؼ كضع األمة كما يحيط بيا مف أخطار، 

 فى ثقتنا كال تكازننا نفقد لف أننا بيد شداد، بأخطار محفكؼ المستقبؿ أف كالشؾ »يقكؿ:
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المعاصر يجد أف الشيكعييف قد نجحكا في الخمسينيات ك الستينيات ك السبعينيات مف القرف المستقرئ لمتاريخ العربي  -2

العشريف في التسكيؽ ألفكارىـ مف خبلؿ ىيمنتيـ عمى كسائؿ اإلعبلـ ، ك مف خبلؿ ما ينشركنو مف قصص كركايات 
يـ أصبحت رائجة بيف الناس مف قبيؿ كدراسات كانت تقدـ مجانا ك تباع بأبخس األثماف إلى درجة أف الكثير مف مصطمحات
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فالغزالي اليشكؾ في كجكد أخطار تيدد كياف ، 1«ا جنب فى آمالنا كال الدينية أصالتنا
األمة كمستقبميا، بؿ ينبو إلييا، كينذر مف تداعياتيا حتى يأخذ المسممكف حذرىـ كيتفطنكا لما 

كلكف رغـ ذلؾ كمو يظؿ الشيخ متمسكا  يحاؾ ضدىـ مف مؤامرات تستيدؼ كجكدىـ،
متو بالثبات عمى الحؽ كعدـ االنيزاـ أماـ باألمؿ، كاثقا في جنب ا ناصحا نفسو كأبناء أ

المصائب، كعدـ التفريط في المقكمات، كمتى فعمنا ذلؾ زالت الغمة كأشرؽ الفجر الذم طاؿ 
كعمى ىذا  ،2«النائـ اإلسبلـ ستكقظ الرىيبة المحنة ىذه أف كاعتقادل:» يقكؿ، انتظاره

خبللو صكالت الغزالي كىك  الذم شيدنا مف "قذائؼ الحؽ"،االعتقاد نختـ دراستنا كتاب 
يتصدل الفتراءات الييكد كالنصارل في حؽ الذات اإلليية كحؽ األنبياء عمييـ السبلـ، كما 
شيدنا جكالتو كىك يقارع الشيكعييف كدعاة التغريب المناديف بيدـ مقكمات األمة كالداعيف إلى 

جا ال تعكزه الحجة التمرد عمى تعاليـ اإلسبلـ كمبادئو، كقد كاف خبلؿ ىذا كمو محاجً 
كال يخكنو المنطؽ السميـ ، كال المعرفة الصحيحة، كال القكؿ الصائب كال العبارة  الدامغة،
 المؤثرة. 
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 تكطئة:

مكاتب معاركو ضد الظمـ ( كثيقة تاريخية تسجؿ لاإلسبلـ ك االستبداد السياسييعٌد كتاب )
، كتحدد ك  االستبداد، كتفصح عف كجية نظره فيما يخص شؤكف الحكـ، كعبلقة الحاكـ بالمحكـك

مكاقفو تجاه الكثير مف قضايا السياسة، كالكتاب يتقاطع في بعض مضمكناتو ػػػػػ كال سيما تمؾ 
كلعمو يعٌد مف أكؿ  -كاسعة،المتعمقة بفضح االستبداد ك إبراز مساكئو ػػػػػػػ مع كتاب ناؿ شيرة 

الكتب في تاريخ العرب الحديث التي تناكلت قضية االستبداد بشيء مف التفصيؿ كالتحميؿ ػػػػػػػػػ إنو 
كالناظر في عنكاف الكتاب  الككاكبي(، الرحمف لػ)عبداالستعباد" كمصارع االستبداد طبائع" كتاب

إلشكاليات الحساسة التي ليا صمة بالديف يجده يطرح جممة مف ا اإلسبلـ كاالستبداد السياسي""
كالسياسة كالفكر، كمف ثـ إف كؿ ميتـ بالشأف الديني أك السياسي أك الفكرم ال يتردد لحظة في 
اإلقباؿ عميو محاكال استكناه محتكاه، كلعؿ ىذا ما يفسر تعدد طبعاتو، ألف اإلشكالية المعالجة ال 

مستكياتيـ ك تنكع مشاربيـ. كبالرجكع مرة أخرل تعدـ جميكرا عريضا مف القراء عمى اختبلؼ 
إلى العنكاف نجده يتركب مف ثنائية ضدية ) اإلسبلـ ( مف ناحية ك)االستبداد السياسي ( مف 

مىا ﴿ناحية أخرل، كىما عمى طرفي نقيض، فاإلسبلـ رسالة قكاميا الرحمة العامة، يقكؿ تعالى: كى
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىمً  ٍمنىا بىًني ﴿[، كتحقيؽ الكرامة إنسانية:107] األنبياء/ ﴾يفى أىٍرسى لىقىٍد كىرَّ كى

ـى  مىٍقنىا آدى مىٰى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيِّبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى  .﴾تىٍفًضيبلن  كىحى
ٍشدي  ًفي ٍكرىاهى الى إً ﴿[، كتكريس مبدأ الحرية:70]اإلسراء/ [،  256]البقرة/﴾ اٍلغىيِّ  ًمفى  الدِّيًف قىٍد تىبىيَّفى الر 

  كتفعيمو في الكاقع كما تشيد بذلؾ ىذه المقكلة الخالدة:

، بينما االستبداد السياسي ظمـ 1«متى استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحرارا  »
ىدار لمكرامة اإلنسانية، كقمع لمحريات ..  الغالب في العنكاف بو يقـك عما فضبل.، ك كقير كا 

                                                           
 ركيت قدفي قصتو المشيكرة مع كاليو عمى مصر عمرك بف العاص ك  ( تنسب ىذه المقكلة إلى عمر بف الخطاب )  -1
 ، حياة الصحابة، ينظر الكاندىمكم)محمد يكسؼ( ، «؟كلدتيـ أمياتيـ أحراران ميٍذ كـ تعبدتـ الناس كقد » الصيغة اآلتية:ب

  .98-97، ص2، ج1983، 2ط دمشؽ، دار القمـ، تح الشيخ نايؼ العباس كمحمد عمي دكلة،
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 عتبة أكؿ باعتباره لممعنى كالتركيج القراءة فعؿ ممارسة قصد كتحفيزية تنبييية كظيفة مف
يفيـ منو ػػػػػ أم العنكاف ػػػػػػػػ أف ىناؾ تناقضا صارخا بيف  فإنو 1النص عالـ لكلكج القارئ يطؤىا

السامية كالقيـ الرفيعة يحارب االستبداد كيدعك طرفيو، كأف اإلسبلـ بما يحمؿ مف المعاني 
إلى الثكرة عميو، كما يفيـ منو أيضا أف اإلسبلـ برمء مما يقع باسمو مف ممارسات ظالمة 
تحسب باطبل عميو، كأنو ال مخرج مف االستبداد إال بالعكدة إلى اإلسبلـ كأف الخبلص يكمف 

لخمفاء الراشديف مف بعده في مجاؿ كنيج ا ( في تحكيـ شرائعو، كاتباع نيج الرسكؿ) 
 الحكـ ألنيـ أحسف أنمكذج لبلقتداء كاالتساء. 

مف أخطر الكتب التي تناكلت االستبداد » "اإلسبلـ كاالستبداد السياسي" كتاب يعدٌ  كما 
، ىذا 2«السياسي دراسة كاقعية معاصرة جريئة امتزجت باألسانيد الشرعية ك المركيات التاريخية

مف دعاة الحرية، إذ أف الحرية مف العناصر األساسية في برنامجو »مؤلفو:فضبل عف ككف 
عدك االستبداد أيا كانت صكرتو، كيرل االستبداد باسـ الديف خطرا كقد كاف مف  اإلصبلحي، كىك

أكائؿ كتبو) اإلسبلـ كاالستبداد السياسي(؛ يمثؿ دعامة أساس في فكره اإلصبلحي كالدعكم في 
 .3«فقيو السياسي

 فييا ىاجمت عندما كتبي أشير » د حظي الكتاب بشيرة كاسعة إذ يقكؿ صاحبو:كق
 األربعينيات أكاخر في ذلؾ ككاف السياسي" كاالستبداد "اإلسبلـ كأسميتو الحكـ كفساد الطغياف
 إلى الكتاب نزؿ أف بمجرد لي... انطبلؽ نقطة كاعتبره حياتي أياـ أىـ مف اليكـ ىذا ككاف

 القصر أف كأحسست الكتاب. بمصادرة قرارا كتصدر تيتز كميا حككمةبال فكجئت األسكاؽ
                                                           

مجمة محكمة تصدر  مجمة التكاصؿ،  شعرية النص عند جيرار جينيت مف األطراس إلى العتباتينظر سميمة لككاـ ،  -1
 49 -48، ص  2009،جانفي  23عة عنابة ، الجزائر عدد عف جام

، ت محمد خالد القعيد ، نيضة مصر لمطباعة ك النشر ، القاىرة ،  اإلسبلـ ك االستبداد السياسيمحمد الغزالي،  -2
 3، ص 2007،  7مصر، ط 

: محمد عبده ػػ  نديـ الجسر  عةالتكفبقية في العقؿ العربي المعاصر مف خبلؿ نماذج أربالسيد أحمد إبراىيـ األعصر،  -3
ػػ حسف صعب ػػ  محمد الغزالي ، مخطكط أطركحة دكتكراه في اآلداب ) فمسفة ( ، جامعة القديس يكسؼ ، كمية اآلداب ك 

 259، ص 2003العمـك اإلنسانية ، بيركت الشرقية، 



 

180 
 

 الحككمة.. مياجمة بتيمة لممحاكمة كقدمت عميٌ  كقبض الكتاب ىذا مف بشدة اىتز الممكي
، كقد جاء بعد تجربة مريرة عاشيا الشيخ 1«شيء عمي يثبت أف بدكف القضية ىذه مف كخرجت

ىذه خبلصة :» صر أياـ حكـ الممؾ فاركؽ، يقكؿلما تعرض لمسجف كاالعتقاؿ السياسي في م
فالغزالي  «بحث ألقيتو دركسا عمى فريؽ مف الذيف اعتقمكا معي في منفى الطكر منذسنكات 

إذف عندما يتناكؿ االستبداد السياسي يتناكلو انطبلقا مف تجربة كاقعية...، كأما عف الغرض مف 
ف أقٌض مضاجع البغاة، كأبعث فى كجكىيـ رأيت مف كاجبى أ» ... كضع الكتاب فيقكؿ الكاتب:

بصيحة تحذير ترٌد كيدىـ فى نحكرىـ، كتبصر الضحايا الغافميف بعكاقب تراخييـ ككسميـ.. 
، أما اليدؼ اآلخر فيك تبرئة اإلسبلـ مما 2«عمى إخراج ىذا الكتاب لمناس... مكحزمت أمر 
فتعاليـ الديف تنتيى بالناس إلى  كسترل أف اإلسبلـ كاالستبداد ضداف ال يمتقياف،»ينسب إليو: 

. كيضاؼ إلى 3«عبادة ربيـ كحده، أما مراسيـ االستبداد فترتد بيـ إلى كثنية سياسية عمياء
ىذه األىداؼ ىدؼ آخر ال يقؿ عنيا أىمية يتمثؿ في فضح الغرب المقنع بزم الحرية كالمعاني 

ساسة الدجاليف يستركف مخالبيـ حفنة مف الدكؿ القكية تبعث بطائفة مف ال»: ، يقكؿاإلنسانية
كراء قفازات مف الحرير، كيضعكف أيدييـ قسرا عمى حقكؽ اآلخريف، ثـ يعتمكف المنابر 

كلعؿ جٌؿ ىذه األسباب أكبعضيا ىك الذم حدا  ،4«ليتكممكا فى العدؿ الدكلى كالسبلـ العالمى!!.
ني أتصكر أف الكتاب قد بي إلى اتخاذ ىذه المدكنة مكضكعا لمدراسة مف كجية نظر حجاجية، ك  ا 

تضمف الكثير مف مف أنكاع الحجاج كتقنياتو، كلما كاف اإللماـ بيا كميا أمرا ال ينيض بو ىذا 
الفصؿ، رأيت أف تقتصر الدراسة عمى تحميؿ الحجج النقمية التي كانت حاضرة بقكة في ىذه 

 المدكنة. 

 

                                                           
 7، ص اإلسبلـ ك االستبداد السياسي  -1
 17، ص المصدر نفسو -2
 17، ص  المصدر نفسو -3
  31، ص  المصدر نفسو -4
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 أىمية الحجة النقمية ك االستشياد   

يستغني عف االستعانة بكبلـ غيره،  -ىك يمارس فعؿ الحجاجك -ال يكاد المحاًجج 
فيكدائـ االغتراؼ مف األقكاؿ اآلخرل التي تعد بمثابة معيف ال ينضب يمتح منو كمما اقتضاه 

كيقيـ  المقاـ كتطمب المكقؼ منو ذلؾ ألنو غالبا ما يجد فييا ما يقكم حجتو، كيعضد دليمو،
لجامو، أك إقناع المتمقي كالتأثير الشاىد عمى صحة ما يقكؿ حتى يتسنى ل و إفحاـ الخصـ كا 

الدليؿ عمى المقًصد إذا »  ألف فيو، كحممو عمى تبني ما يعرض مف أفكار كآراء كمعتقدات
كتسمى ىذه  .1«استىندى إلى النص قكيت الحيجة، كسمَّـ لو الخصـ، كأذعف لو المعاند...

ججة بالحجج النقمية، كيسمييا محمد كالمحا 2األقكاؿ التي تستعمؿ في مكاطف االستشياد
تضميف اآليات القرآنية كاألحاديث كأبيات الشعر  »كتعني:  "الحجج الجاىزة"العمرم 

ا كاألمثاؿ كالحكـ،  كىي حجج جاىزة تكتسب قكتيا مف مصدرىا كمف مصادقة الناس عميي
نصكص كنقصد بحجة االستشياد تضميف  »كما تسمى أيضا بحجة االستشياد ،3«كتكاترىا

مشيكرة مصادؽ عمييا مف قبؿ المتمقي كاآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كاألمثاؿ كالحكـ 
، كقد كاف لمحجج النقمية 4«كأبيات الشعر كأقكاؿ المشاىير كذلؾ لنستدؿ عمى صحة دعكانا

يف إذ دكرىا الكاضح في الحياة الدينية كالسياسية كالفكرية لممسمم في ثقافتنا العربية اإلسبلمية
حجة  مف غير الممكف أف نعثر عمى طائفة سياسية أك فرقة دينية أكتيار فكرم ال يعتمد النقؿ

أك األدلة النقمية مف أىـ الخصائص  -عندىـ-كقد كانت االحتجاجات الخبرية» كدليبل
الببلغية التي يجب أف يتحمى بيا الخطيب أكالشاعر، كبقدر نجاحو في االستدالؿ يككف 

                                                           
 243،ص1،ج1987دمشؽ، ، دارالفكر،صبح األعشىفي كتابة اإلنشاء القمقشندم) أبك العباس أحمد بف عمي(، -1
ينظر فايز ترحيني، « االستشياد في تعريفو الشائع ىك إيراد قكؿ لشخص معيف يقـك مقاـ الحٌجة بالٌضركرة كالقٌكة» -2

 .84،ص،1990،  1كر المبناني، بيركت، ط، دار الفاإلسبلـ كالشعر
، الخطابة في القرف االكؿ  في ببلغة الخطاب اإلقناعي مدخؿ نظرم ك تطبيقي لدراسة الخطابة العربيةمحمد العمرم ، -3

  90ص  2002،  2أنمكذجا إفريقيا الشرؽ المغرب ط
مجمة  الببلغة كتحميؿ الخطابعباس الجرارم، الحسيف بنك ىاشـ البنية الحجاجية في نص مفيـك التعايش في اإلسبلـ ل -4

 140ص  ، 2012 ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب، ممؼ العدد الحجاج  ،1فصمية عممية محكمة العدد
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سمطة مرجعية معترؼ بيا قادرة عمى » ، كمف ثـ عدت الشكاىد النقمية:1«قناعنجاحو في اإل
تجاكز معارضة الخصـ كانتزاع تسميمو كترتبط تحديدا في التراث العربي اإلسبلمي باآليات 

كما أنيـ اىتمكا بالحجج النقمية كاعتنكا بيا ، 2«القرآنية كالحديث النبكم كاألمثاؿ كالحكـ
نص مقدس أك شريؼ صحيح فإنيـ يقدمكنيا عمى غيرىا مف الحجج  إذا كانت مفكالسيما 

التمثيمية كالتعميمية كالتأممية ألنيا مف األخبار الصادقة المجزـك بصحتيا، كالتي ال يرقى إلييا 
ا يركل عف شديد اىتماـ الناس كممٌ . 3«إذا جاء النص بطؿ القياس  »الشؾ كليذا قيؿ: 

ث أف رجبل سمع عمراف بف حطاف يخطب كىك حدى  رآف الكريـبالحجة النقمية كفي مقدمتيا الق
كعمى  ،4«إف ىذا الفتى أخطب العرب لك كاف في خطبتو شيء مف القرآف »صغير فقاؿ: 

ىذا األساس ارتأينا أف تككف الحجة القرآنية متصدرة لمحجج النقمية التي سنتصدل لدراستيا 
 في ىذه المدكنة. 

 الحجة القرآنية :-1

النص القرآني عف غيره مف النصكص بأف لو كقعا خاصا عمى اآلذاف       يمتاز     
كتأثيرا عجيبا عمى مف يسمعو فما بالؾ بمف يتدبر آياتو، كقد أدرؾ المشرككف منذ البدايات 
األكلى لنزكؿ الكحي ىذه السمطة التي يمتمكيا القرآف عمى األفئدة كالعقكؿ، كشاىدكا إعجاب 

ىذا "يسحرىـ" العداء، كخكفا مف أف  (لرغـ مف مناصبتيـ الرسكؿ)الكثيريف منيـ بو عمى ا
يقكؿ ا تعالى مصكرا ضعفيـ كضعؼ  الكبلـ الذم حيرىـ كأٌرقيـ تكاصكا بعدـ سماعو،

قىاؿى الًَّذيفى  ﴿حجتيـ أماـ القرآف، كيقر بسمطتو كبغمبتو عمييـ ، كبييمنتو عمى كؿ كبلـ:  كى
كا ال تىٍسمىعيكا ًليىذى  ـٍ تىٍغًمبيكفى كىفىري إذنا فقد مثؿ القرآف منذ  .[26] فصمت/ ﴾ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍكا ًفيًو لىعىمَّكي

                                                           
 ،مخطكط أطركحة دكتكراه جامعة أـ القرل، االحتجاج العقمي ك المعنى الببلغيناصر بف دخيؿ ا فاضؿ السعدم،  -1

 .133ص ، ق1426السعكدية 
 233، ص 2013، 1، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط ببلغة اإلقناع في المناظرةينظر عبد المطيؼ عادؿ،  -2
 131، ص  االحتجاج العقمي ك المعنى الببلغيينظر  - 3

 116،ص 1، جالبياف ك التبييف -4



 

183 
 

قكة اإلقناع حتى عيٌد حجة الحجج كدليؿ سمطة التأثير ك نزكلو تحديا لممشركيف بما يحممو مف 
فضبل عف ككنو خطابا مكجيا إلى متمؽ فعمي أك محتمىؿ مٍسرىحه عميو تتحاكر  »ك األدلة،

 .1«بعضيا بعضا  جالذكات كتتجادؿ ك يحاج

يمثمو مف مكانة ركحية، كمرجعية فكرية ليا سمطة مركزية في كالقرآف الكريـ بما 
بكظيفة  تأكيدية  حججوتضطمع  تصكرات الناس، كبناء مفاىيميـ الككنية كاالجتماعية،

 لحججإذ ىي مرجحة عمى ما سكاىا مف ا لمدعكل المصاحبة ليا في نفكس المسمميف،
كأصح الكبلـ  »قاؿ ابف رشيؽ: كمقدمة عمى غيرىا ألنيا قاطعة في ثبكتيا ك يقينيتيا، 
الشاىد القرآني سمطة  »كما أف  ،2«عندم ما قاـ عميو الدليؿ كثبث فيو الشاىد مف كتاب ا

غير شخصية ألنو العقيدة كالكتاب المقدس لعمـك المسمميف لذلؾ يشكؿ محط إجماع عاـ 
، ىذا فضبل عف ككف القرآف الكريـ بما يقدـ لنا مف أمثمة حجاجية يعد 3«حججدكنو كؿ ال

ة، »، إذ4أىـ مصدر ليذه األشكاؿ الحجاجية  مف شرؼ االستشياد بالقرآف الكريـ إقامة الحيجى
ذعاف الخصـ كقطع النزاع، الحجة القرآنية بنقض ما ترسخ في الذىف مف ، كما تضطمع 5«كا 

، كاعتقاد النصارل را ابف اي، مف ذلؾ اعتقاد الييكد أف عز 6هحكـ كاف يعتقد صكاب معنا
بطالو كتصحيحو:﴿  أف المسيح ابف ا قىالىًت اٍليىييكدي حيث تـ نقض ىذا الحكـ الفاسد كا  كى

ارىل اٍلمىًسيحي اٍبفي المَّوً  قىالىًت النَّصى ٍيره اٍبفي المًَّو كى اىً  عيزى ـٍ ييضى ـٍ ًبأىٍفكىاًىًي ئيكفى قىٍكؿى الًَّذيفى ذىًلؾى قىٍكلييي
كا ًمٍف قىٍبؿي قىاتىمىييـي المَّوي أىنَّى ييٍؤفىكيكفى  : ثـ [، 30 \﴾] التكبة كىفىري األخذ باأليدم نحك الحؽ كاألقـك

اًت أى ﴿  اًلحى ميكفى الصَّ ييبىشِّري اٍلميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمى ـي كى ـٍ أىٍجرنا ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى فَّ لىيي
                                                           

 42ص  ،الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ  خصائصو األسمكبية -1
 دار ،محمد محيي الديف عبد الحميدتح  ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو ابف رشيؽ القيركاني) أبكعمي الحسف(، -2

 61ص  ،2ج ، 1981، 5ط الجيؿ،
 233، ص  ببلغة اإلقناع في المناظرة -3
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قد سمى ا » كاحدا ممف جاىدكا في ا بالقرآف ك [. كلما كاف المحاجج9] اإلسراء/ ﴾ كىًبيرنا
تعالى الجياد بالقرآف جيادان كبيران كفي ىذا منقبة كبرل لمقائميف بالدعكة إلى ا بالقرآف 

أف يسم كا  رىـ ليذا الجياد حتى ليصحٌ العظيـ كفي ذلؾ نعمة عظيمة مف ا عمييـ حيث يسٌ 
 .1«بيذا اإلسـ الشريؼ )مجاىدكف(

كاحدا ممف قضكا أعمارىـ كسخركا أكقاتيـ كجيدىـ في خدمة القرآف  الغزاليلما كاف ك         
فبل عجب أف تككف المعرفة  2حتى ممؾ عميو القرآف نفسو، ،الكريـ درسا كتدريسا كدعكة

اإلجابات عف كؿ األسئمة التي » رآف الكريـ الذم كجد فيو الخمفية تعتمد باألساس عمى الق
تختمج في ذىنو، كقٌدـ لو تصكرا شامبل لمحياة البشرية، كلميمة البشرعمى األرض التي تترتب 
عمييا حقكقيـ ككاجباتيـ، كأصبح ذلؾ التصكر ىك الميزاف الضابط لفكر الغزالي كمكاقفو، 

،  كمف ثـ، إننا نسجؿ في المدكنة 3«و كخطبو كاإلطار العاـ الذم انتظمت فيو كتابات
المدركسة حضكرا الفتا لآليات القرآنية في سياقات متعددة كمختمفة، كلكنيا تصب كميا في 

ف المتأمؿ طريقة الكاتب في  خدمة المكضكع العاـ الذم ىك بصدد بحثو كمناقشتو، كا 
ف باآليات المناسبة بعد أسمكبو قد جرل عمى اإلتيااحتجاجو بآم القرآف الكريـ يجد أف 

لفكرة المطمكبة التي يٌكد تعريفيا كبسط مككناتيا، كما يعززىا أحيانا ببعض األحاديث اعرضو 
مف خبلؿ  الحجاج بالقرآف الكريـكسنحاكؿ أف نرصد  النبكية المكافقة مباشرة لممعني العاـ.

 -بداد عدك أزلي لمحؽاالست - مفيـك الممؾ - االستشياد بنصكصو في المكاضيع اآلتية:
 يأكل -التناصر في كجو الظمـ -رالرقيؽ كاألسٍ  - القتاؿ في الئلسبلـ - الحرية الدينية

 . األمر
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في اإلسبلـ، ألف ىذا المفيكـ ) الممؾ ( كأكؿ ما نبدأ بو دراستنا الكقكؼ عمى مفيـك     
زالة ما التبس بو مف سكء ارتبط خطأ باالستعبلء كالقير، فعمد الكاتب إلى إجبلء حقيقتو،  كا 

فيـ، محاكال كضعو في إطاره الصحيح، كلعؿٌ ما احتٌج بو في سياؽ تعريفو لمصطمح )ممؾ( 
ك)ممكؾ( أنمكذج معبر عف ىذا االحتجاج الذم ييدؼ إلى تحديد المقصكد مف استخداـ 

في سياؽ الحديث عف االستبداد، فميس الممؾ استبدادا، كىذا مضمكف  1ممؾ(لفظة )
كا طركحة التي يعرضيا في ىذا السياؽ لقكلو تعالى:﴿ األ ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً اٍذكيري كىاً 

دنا ًمفى الٍ  ـٍ ييٍؤًت أىحى ا لى ـٍ مى ـٍ ميميككنا كىآىتىاكي عىمىكي ـٍ أىٍنًبيىاءى كىجى عىؿى ًفيكي ـٍ ًإٍذجى مىٍيكي ﴾]  عىالىًميفى ًنٍعمىةى المًَّو عى
اًديًث فىاًطرى ﴿ لو تعالى:[، كقك  20المائدة / مٍَّمتىًني ًمٍف تىٍأًكيًؿ اأٍلىحى رىبِّ قىٍد آىتىٍيتىًني ًمفى اٍلميٍمًؾ كىعى

اًلًحيفى  ا كىأىٍلًحٍقًني ًبالصَّ فًَّني ميٍسًممن ًليِّي ًفي الد ٍنيىا كىاآٍلىًخرىًة تىكى                ﴾السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍنتى كى
فظة)الممؾ(ال بمعنى التسمط عمى الرقاب ألف [، فقد تضمنت اآليتاف ل 101يكسؼ/ ]

بني إسرائيؿ كاف مف ضمف النعـ التي أنعـ ا بيا  ( )الممؾ( الذم ذٌكر بو مكسى )
ساءة تدبير، كاألمر نفسو ينسحب عمى  عمييـ كمف ثـ ال ينبغي أف يككف مقترنا بظمـ أكا 

العدؿ كيشيع الخير، كىذه  ( ًليىسكس الناس بما يحقؽ))الممؾ( الذم مٌكف ا منو يكسؼ
نىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو قىاؿى يىا قىٍكـً الداللة جاءت مغايرة لما تضمنتو اآليتاف اآلتيتاف: ﴿  كى

كفى  [، كقكلو 51﴾ ]الزخرؼ/أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى كىىىًذًه اأٍلىٍنيىاري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي أىفىبلى تيٍبًصري
كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى  قىالىٍت ًإفَّ تعالى: ﴿  عىميكا أىًعزَّةى أىٍىًميىا أىًذلَّةن كى ميكا قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجى ﴾  اٍلميميكؾى ًإذىا دىخى

[، فداللة )الممؾ( في سكرة الزخرؼ معمكمة، كال تحتاج تحقيقا أك دليبل عمى ما 34]النمؿ/
 الغاشمة كالظمـ كالقير فييا مف ظمـ كاستعبلء، فمقب )فرعكف( غالبا ما يعبرعف القكة

االستشياد  يككففي سكرة النمؿ، كعميو  كاالستعباد، كىذا ما عبرت عنو لفظة )ممكؾ(
باآليات القرآنية قد جرل في سياؽ الكصؼ كمو لمفيـك )الممؾ( بيف القديـ كالحديث في 

انية ألف اتصالو كانفصالو بألكاف النظـ الحاكمة مف ناحية كمفارقة العدؿ كالظمـ مف ناحية ث
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كالية عمى المجتمع لحفط نظامو، تقتضي عمـك النظر كشمكؿ التصرؼ  »:الممؾ في حقيقتو
في ركابط الناس كمعامبلتيـ كتصرفاتيـ، كتسييرىـ في ذلؾ كمو عمى أصكؿ عادلة تكصؿ 
كؿ أحد إلى حقو كتكػفو عف حؽ غيره، ليعيشكا في رخاء كسبلـ، كيبمغكا غاية ما يستطيعكف 

 1«ياة.مف متع الح

كفي سياؽ بياف أف االستبداد عدك أزلي لمحؽ، يستشيد الشيخ بيذه اآليات الكاردة في 
ميكفى ) ﴿ 2سكرة يس اءىىىا اٍلميٍرسى ابى اٍلقىٍريىًة ًإٍذ جى ـي 13كىاٍضًرٍب لىييـٍ مىثىبلن أىٍصحى ٍمنىا ًإلىٍيًي ( ًإٍذ أىٍرسى

ٍزنىا ًبثىاًلثو فى  ا فىعىزَّ ميكفى )اٍثنىٍيًف فىكىذَّبيكىيمى ـٍ ميٍرسى مىا 14قىاليكا ًإنَّا ًإلىٍيكي ا أىٍنتيـٍ ًإالَّ بىشىره ًمٍثمينىا كى ( قىاليكا مى
ميكفى )15أىٍنزىؿى الرٍَّحمىفي ًمٍف شىٍيءو ًإٍف أىٍنتيـٍ ًإالَّ تىٍكًذبيكفى ) ـٍ لىميٍرسى ـي ًإنَّا ًإلىٍيكي ب نىا يىٍعمى مىا 16( قىاليكا رى ( كى

مىٍينىا ًإالَّ اٍلبى  غي اٍلميًبيفي )عى ـٍ ًمنَّا عىذىابه 17بلى لىيىمىسَّنَّكي ـٍ كى نَّكي مى ـٍ تىٍنتىييكا لىنىٍرجي ـٍ لىًئٍف لى ( قىاليكا ًإنَّا تىطىيٍَّرنىا ًبكي
[، في ىذه اآليات نبلحظ كيؼ كقؼ الظمـ بكجو الحؽ، ككيؼ  18-13/﴾] يس (18أىًليـه )

عددة كالتكذيب كالتيديد، كقد يصؿ الحد أنكر دعكة األنبياء ككذب بيا، مستعمبل أساليب مت
كىذا ما عـز بالطغاة إلى قتؿ األنبياء كالرسؿ حممة رسالة السماء كالمبشريف بالعدؿ كالخير، 

ـٍ : ﴿3فرعكف عمى فعمو اؼي أىٍف ييبىدِّؿى ًدينىكي بَّوي ًإنِّي أىخى ٍليىٍدعي رى كًني أىٍقتيٍؿ ميكسىى كى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي ذىري كى
[، إف االستبداد إذا أعيتو الحيؿ في 26/﴾ ] يس( 26ٍظًيرى ًفي اأٍلىٍرًض اٍلفىسىادى )أىٍك أىٍف يي 

القضاء عمى الحؽ فإنو يكشر عف أنيابو كيرتكب أفظع الجرائـ، كلعؿ ىذا ما عبر عنو 
انىوي أىتىٍقتيميكفى رى مؤمف آؿ فرعكف: ﴿ قىاؿى رىجيؿه ميٍؤًمفه ًمٍف آىًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمى بِّيى كى جيبلن أىٍف يىقيكؿى رى

اًدقنا ييًصٍبكي  ٍف يىؾي صى ٍف يىؾي كىاًذبنا فىعىمىٍيًو كىًذبيوي كىاً  ـٍ كىاً  بِّكي ـٍ ًباٍلبىيِّنىاًت ًمٍف رى اءىكي قىٍد جى ـٍ بىٍعضي المَّوي كى
ـٍ ًإفَّ المَّوى الى يىٍيًدم مىٍف ىيكى ميٍسًرؼه كىذَّابه ) ـي اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى ظىاًىًريفى ًفي يىا قىٍكـً لىكي  (28الًَّذم يىًعديكي

ا أىٍىًديكي  مى ا أىرىل كى ـٍ ًإالَّ مى ا أيًريكي اءىنىا قىاؿى ًفٍرعىٍكفي مى ـٍ ًإالَّ اأٍلىٍرًض فىمىٍف يىٍنصيرينىا ًمٍف بىٍأًس المًَّو ًإٍف جى
 [.29-28/﴾ ] يس ( 29سىًبيؿى الرَّشىاًد )
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يذكر بأف االستبداد ميما طاؿ  كميما  كأما بشأف بياف عاقبة المستبديف فإف الغزالي
ف  جثـ عمى الصدكر ككمـ األفكاه كصادر الحريات، كأىمؾ الحرث كالنسؿ فإف لو أجبل، كا 

لممستبديف عاقبة السكء، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف عاقبة عاد كثمكد كفرعكف كقاركف كىاماف 
ٍذنىا ﴿، يقكؿ تعالى:1الذيف كذبكا األنبياء كالرسؿ اًصبنا  فىكيبلًّ أىخى مىٍيًو حى ٍمنىا عى ٍف أىٍرسى ٍنًبًو فىًمٍنييـٍ مى ًبذى

ا كىافى المَّ  مى ٍقنىا كى ٍف أىٍغرى ًمٍنييـٍ مى ٍفنىا ًبًو اأٍلىٍرضى كى سى ًمٍنييـٍ مىٍف خى ةي كى ٍيحى ذىٍتوي الصَّ ٍف أىخى ًمٍنييـٍ مى وي كى
ـٍ يىٍظًمميكفى ) لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىيي  [ 40بكت/﴾] العنك (40ًليىٍظًممىييـٍ كى

التي تعٌد مبدأ أصيبل كثابتا في اإلسبلـ، أقره القرآف الكريـ  2كفي مجاؿ الحرية الدينية
ًميعنافي نصكص كثيرة منيا:﴿ ىمىفى مىٍف ًفي اأٍلىٍرًض كيم ييـٍ جى ب ؾى آلى لىٍك شىاءى رى أىفىأىٍنتى تيٍكًرهي  كى

تَّى النَّاسى  ـٍ  فىمىفٍ ا:﴿كأيض [،99﴾] يكنس/ يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى  حى بِّكي ؽ  ًمٍف رى قيًؿ اٍلحى شىاءى فىٍمييٍؤًمٍف  كى
مىٍف شىاءى فىٍميىٍكفيٍر  كالنص الذم استشيد بو الغزالي عمى ىذا المبدأ األصيؿ  [ 29﴾ ] الكيؼ/كى

ٍشدي ًمفى االصريحة في داللتيا عمى حرية االعتقاد: ﴿ اآليةي  ٍلغىيِّ الى ًإٍكرىاهى ًفي الدِّيًف قىٍد تىبىيَّفى الر 
ـى لىيىا كىالمَّوي  ا ٍثقىى الى اٍنًفصى ييٍؤًمٍف ًبالمًَّو فىقىًد اٍستىٍمسىؾى ًباٍلعيٍركىًة اٍلكي سىًميعه  فىمىٍف يىٍكفيٍر ًبالطَّاغيكًت كى

ًميـه ) كنفي اإلكراه » [ ، كقد ذكر ابف عاشكر في تفسير ىذه اآلية:256]البقرة/  ﴾(256عى
سباب اإلكراه في اإلسبلـ، أم ال تكرىكا أحدا عمى اتباع خبر في معنى النيي كالمراد نفي أ

كجيء بنفي الجنس لقصد العمـك نصا، كىي دليؿ كاضح عمى إبطاؿ اإلكراه  اإلسبلـ قسرا.
عمى الديف بسائر أنكاعو، ألف أمر اإليماف يجرم عمى االستدالؿ كالتمكيف مف النظر 

كمعنى ىذه اآلية أف ا لـ يكره » آلية:كمما جاء في تفسير الشعراكم ليذه ا ،3«كباالختيار
عمى ديف، ككاف مف الممكف أف ا يقير اإلنساف المختار، كما قير  -كىك خالقيـ-خمقو

السماكات كاألرض كالحيكاف كالنبات كالجماد، كال أحد يستطيع أف يعصى أمره. فيقكؿ 
ًميعنا ﴿ سبحانو: [ )...( فيؿ الرسؿ الذيف أرسميـ 31رعد/]ال ﴾لٍَّك يىشىاءي الٌموي لىيىدىل النَّاسى جى
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كره الناس، كىك سبحانو يتطكعكف بإكراه الناس؟. ال، إف الرسكؿ جاء لينقؿ عف ا ال ليي 
 (:إال لك أكرىـ لما أرسؿ الرسؿ، كلذلؾ يقكؿ المكلى) سبحانو قد جعؿ خمقو مختاريف، ك

ب ؾى آلمىفى مىف ًفي األىٍرًض كيم ييـٍ ﴿ لىٍك شىاء رى تَّى يىكيكنيكٍا ميٍؤًمًنيفى كى ًميعنا أىفىأىنتى تيٍكًرهي النَّاسى حى              ﴾جى
 .1[«99] يكنس/ 

أف اإلسبلـ يكفؿ لمناس الحؽ في ممارسة ما يعتقدكف مف بجبلء كمما تقٌدـ يتضح 
كأنو ال يجكز التعدم عمى ىذا الحؽ، كقد كاف في اآلية المستىشيىد بيا حجة كدليؿ  شعائر،
كراىيـ عمى اعتناؽ ديف بعينو أمر مرفكض كغير مقبكؿ في اإلسبلـ عمى أ ف إجبار الناس كا 

تعد حرية »كأنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ المساس بحرية المعتقد تحت أم عنكاف إذ 
كلعؿ مف أىـ االدكار  اإلنساف قيمة مف أبرز القيـ العميا كمقصدا مف أىـ مقاصد الشريعة،

ماف كالتكحيد خاصة تحرير االنساف مف عبادة العباد كمف الخرافة كالكثنية التي يقـك بيا اإلي
كلتككيد ىذا المعنى كتحرير اإلنساف تحريرا تاما نزلت آيات كثيرة  ككصمو با تعالى)...(

 .2«كتعدىا جكىر إنسانية اإلنساف  تدعـ ىذه الحرية كتدافع عنياكتحمييا

كىي مف  3كثيقا بقضية مشركعية القتاؿ في اإلسبلـ لمسألة الحرية الدينية ارتباطا كلعؿٌ 
القضايا التي كاف ليا نصيب كافر مف الجدؿ كالنقاش الذم ما زاؿ مستمرا إلى اليكـ ففي 
حيف يذىب جميكر عريض مف المستشرقيف الذيف لـ يتخمصكا مف عقدة الحركب الصميبية 

اؿ السيؼ كالقير، كربما شارؾ ىذا إلى أف اإلسبلـ عقيدة لـ تكف لتعرؼ االنتشار لكال استعم
اإلسبلـ مف المستغربيف الذيف صقمت عقكليـ في  الفريؽى اٌدعاءىه بعضي المنتسبيف إلى

أك تمحيص،  إلى درجة أنيـ صاركا يرددكف ما يقاؿ في الدكائر الغربية دكف نظر 4الخارج

                                                           
،  المجمج الثاني ، ص  ، تفسير الشعراكمالشعراكم ) محمد متكلي( ،  -1  1112مطابع دار أخبار اليـك
، 1مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة ط ،إشكالية الردة ك المرتديف مف صدر اإلسبلـ إلى اليـكطو جابر العمكاني ،  -2

 108، ص 2006
 99،ص  كاالستبداد السياسي اإلسبلـ ينظر،   -3
 261 ص ينظر، قذائؼ الحؽ، -4
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ليو مف استعماؿ ينفكف عف اإلسبلـ ما ينسب إفبينما يذىب فريؽ آخر إلى النقيض مف ذلؾ 
كال  القكة كاإلكراه مع أىؿ الممؿ األخرل، كيؤكدكف عمى أنو ديف يرفع شعار السمـ كيقدمو،

، كحرصا مف الكاتب عمى كشؼ مبلبسات ىذه 1لقتاؿ إال إذا كاف مضطرا لذلؾإلى ايمجأ 
مما القضية عمد إلى بحثيا باستفاضة، كأزاؿ ما يحيط بيا مف أكىاـ، فبيف أف اإلسبلـ بريئ 

رمي بو مف اتيامات تصفو بأنو ديف أقيـ عمى حد السيؼ كقمع اآلخريف، كمف النصكص 
مىى  ﴿المحتج بيا في ىذا السياؽ قكلو تعالى: فَّ المَّوى عى أيًذفى ًلمًَّذيفى ييقىاتىميكفى ًبأىنَّييـٍ ظيًمميكا كىاً 

ـٍ لىقىًديره ) ـٍ بً 39نىٍصًرًى لىٍكالى دف( الًَّذيفى أيٍخًرجيكا ًمٍف ًديىاًرًى ب نىا المَّوي كى ؽٍّ ًإالَّ أىٍف يىقيكليكا رى عي المًَّو اغىٍيًر حى
ـي المًَّو كىًثيرنا  مىسىاًجدي ييٍذكىري ًفييىا اٍس مىكىاته كى صى ًبيىعه كى كىاًمعي كى ـٍ ًببىٍعضو لىييدِّمىٍت صى يي النَّاسى بىٍعضى

ريهي ًإفَّ المَّوى لى  لىيىٍنصيرىفَّ المَّوي مىٍف يىٍنصي ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أىقىاميكا 40)قىًكمٌّ عىًزيزه كى ( الًَّذيفى ًإٍف مىكَّنَّاىي
اًقبىةي اأٍليميكًر) ًلمًَّو عى نىيىٍكا عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى كا ًباٍلمىٍعري ةى كىآىتىكيا الزَّكىاةى كىأىمىري                 ﴾(41الصَّبلى

ة ال سبيؿ إلى [، كالناظر في ىذه اآليات الكريمة يجدىا تصدح بحقيق 41-39] الحج/
 ،إخفائيا تتمثؿ في أف القتاؿ يـك شرع كاف لمجابية الظمـ كدفع العدكاف، كالتمكيف لمحؽ

 ﴿ :2كليس رغبة في الييمنة كبسط النفكذ، ثـ إف الكاتب دٌعـ ما يذىب إليو باآلية اآلتية
ـٍ كىالى تىٍعتىديكا إً  قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي               ﴾(190فَّ المَّوى الى ييًحب  اٍلميٍعتىًديفى )كى

فاألمر بالقتاؿ في ىذه اآلية الكريمة ليس عاما كمطمقا بؿ مقصكرا عمى  [،190] البقرة/
لقتاؿ المسالميف كالمعاىديف كالمستأمىنيف  مبررالذيف يتصدكف لقتاؿ المسمميف كمف ثـ، إنو ال

ا المعنى كتأكيدا لو شددت اآلية في النيي الذيف  ينأكف بأنفسيـ عف الحرب، كترسيخا ليذ
عف الظمـ بأف أخرجت الظالميف مف زمرة الذيف يحبيـ ا، كالمسمـ الحؽ ىك مف يتجنب 

ثـ إف اإلسبلـ ال يكتفي بيذا القدر مف السماحة  الظمـ ألنو يحرص عمى محبة ا لو.
                                                           

؟ دار الفكر، ك كيؼ نمارسو؟  الجياد في اإلسبلـ كيؼ نفيموينظر تكسعا كتاب محمد سعيد رمضاف البكطي ،  -1
،"فقو الجياد  دراسرة مقارنة ألحكامو ك فمسفتو يكسؼ القرضاكمك ما بعدىا. كينظر أيضا 94، ص  1993 ،1ط دمشؽ،

، الباب الثالث، الفصؿ األكؿ، كينظر أيضا العقاد ، 2010، 3كتبة كىبة ،القاىرة، ط، ، مفي ضكء القرآف ك السنة"
 .، كما بعدىا137((، ص العبقريات اإلسبلمية )عبقرية محمد)
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قامة العدؿ معيـ، كيرغِّب كالتسامح مع غير المحاربيف بؿ إنو يأمر ببٌرىـ كاإلحساف إليي ـ كا 
كلذا فقد رأينا الشيخ يستشيد بالنص  (،كيجعؿ منو قربة تكصؿ إلى محبة ا) في ذلؾ
ـٍ أىٍف :﴿1اآلتيالقرآني  ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى ـٍ ًفي الدِّيًف كى ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى الى يىٍنيىاكي

تي  ـٍ كى كىي ـٍ ًإفَّ المَّوى ييًحب  اٍلميٍقًسًطيفى تىبىر  ـٍ ًفي الدِّيًف  ،ٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى قىاتىميككي ا يىٍنيىاكي ًإنَّمى
ـي  ـٍ فىأيكلىًئؾى ىي لَّيي ٍف يىتىكى مى ـٍ كى لٍَّكىي ـٍ أىٍف تىكى مىى ًإٍخرىاًجكي كا عى ظىاىىري ـٍ كى ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي كىأىٍخرىجي

[، كحتى يطمئٌف الغزالي إلى أف بحثو مسألة القتاؿ في اإلسبلـ قد 9-8]الممتحنة/﴾.ًلميكفى الظَّا
أظير الحقيقة كرفع المبس كدحض أقكاؿ المبطميف فقد رأل أف يزيدىا إيضاحا كجبلء مف 

ـٍ كىأىٍلقىٍكا﴿ 2خبلؿ االحتجاج باآلية الكريمة اآلتية: ـٍ ييقىاًتميككي ـٍ فىمى ليككي ـى فىمىا  فىًإًف اٍعتىزى مى ـي السَّ ًإلىٍيكي
ـٍ سىًبيبلن  مىٍيًي ـٍ عى عىؿى المَّوي لىكي [ كىي آية قاطعة في الداللة عمى أنو ال مدعاة  90] النساء/﴾جى

لمقتاؿ كال مكجب لو في حاؿ ما إذا انتفى العدكاف، كقرر الخصـك الدخكؿ في السمـ، كفي 
يقاؼ آلة الحرب، كمف ىذا دليؿ عمى أف اإلسبلـ يحرص أشد الحرص عمى حقف ال دماء، كا 

لذم يحفظ الحقكؽ كيحمي الحرمات يتجاكب سريعا مع مبادرات السبلـ الحقيقي ا فيكثـ 
 يقيـ العدؿ.ك 

ك نأتي اآلف إلى قضية أخرل عمى جانب كبير مف األىمية، استييًدؼ فييا اإلسبلـ كثيرا 
أنو ىك الذم  كأ مكجكدا،، ككأف اإلسبلـ يـك جاء لـ يكف الرؽ 3كىي قضية الرؽ كالرقيؽ

ثبات العكس فاإلسبلـ حيف ظير  أكجده، كلذلؾ عمد الغزالي إلى دفع ىذه التيـ الباطمة، كا 
كاف نظاـ الرؽ متفشيا كيشكؿ جزءا مف المنظكمة االجتماعية التي كانت سائدة آنذاؾ، كقد 

بل معنى ف عرؼ العرب ىذه الظاىرة كما عرفيا غيرىـ مف الشعكب كاألمـ اآلخرل كمف ثـ،
ؿ عمى تحرير الرقيؽ كرٌغب في بؿ إف اإلسبلـ عمً  أف ييتَّيـ اإلسبلـ بتكريس نظاـ الرؽ،

ـى ﴿ ذلؾ، كأكضحي دليؿ عمى ذلؾ ىك ما استشيد بو الشيخ مف قكلو تعالى: فىبلى اٍقتىحى
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ا اٍلعىقىبىةي ) (11اٍلعىقىبىةى) ا أىٍدرىاؾى مى مى قىبىةو) (12كى ٍطعىاـه  (13فىؾ  رى يىًتيمنا  (14ًفي يىٍكـو ًذم مىٍسغىبىةو) أىٍكاً 
بىةو  ٍقرى قىبىةو ﴿  [، فاآلية 15-11]البمد﴾ (15) ذىا مى ﴾ صريحة في دعكتيا إلى عتؽ فىؾ  رى
فسير ىذه تكالترغيب في تحريرىـ كالبأس مف إيراد بعض ما ذكره المفسركف في  الرقيؽ،

كأطمؽ الفؾ  راد بيا اإلنساف)...(كالرقبة م »اآليات؛ فقد جاء في تفسير التحرير كالتنكير:
عمى تخميص المأخكذ في أسر أك ممؾ، لمشابية تخميص األمر العسير بالنزع مف يد 

كىذه اآلية أصؿ مف أصكؿ التشريع اإلسبلمي كىك تشكؼ الشارع إلى  .القابض الممتنع
لج كحيف جاء اإلسبلـ ليعا» :كذكر الشيخ محمد متكلي الشعراكم في تفسيره 1». الحرية

قضية الرؽ كيحرر اإلنساف مف العبكدية، بدأ بإغبلؽ مصادر الرؽ. كجعؿ المصدر الكحيد 
ىك الحرب اإليمانية المشركعة مف كلي األمر. أما كؿ الكسائؿ كاأللكاف األخرل مف أبكاب 
الرؽ، كأف يتـ استعباد أحد كعقكبة جنائية أك لعجزه عف تسديد دىٍيف أكغير ذلؾ، فقد أغمقيا 

ـ بالتحريـ. أما ناحية المصرؼ فمـ يجعمو مصرفان كاحدان ىك إرادة السيد، بؿ جعمو اإلسبل
مصارؼ متعددة؛ فالذم يرتكب ذنبان يعرؼ أف ا لف يغفر لو إال إذا أعتؽ رقبة، كمف حمؼ 
يمينان كيريد أف يتحمؿ منيا؛ يعتؽ رقبة. فإذا لـ يفعؿ ىذا كمو كأراد أف يحسف إحسانان يزيد مف 

مىآ ﴿كفي ذلؾ يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى:  .ند ا؛ أعتؽ رقبةأجره ع فىبلى اقتحـ العقبة كى
قىبىةو  ا العقبة فىؾ  رى [ كىكذا جعؿ اإلسبلـ مصارؼ كثيرة لتصفية الرؽ 13 –11]البمد/ ﴾أىٍدرىاؾى مى

ف لـ ييٍنًيو شكبلن   2 »حتى ينتيي في سنكات قميمة، ثـ كضع بعد ذلؾ ما ييٍنيي الرؽ فعبلن، كا 
قىبىةو ﴿ أف »تفسيره: كيذكر سيد قطب في ىك المشاركة في عتقيا، كأف العتؽ ىك ﴾ فىؾ  رى
كقد نزؿ ىذا النص كاإلسبلـ في مكة محاصر؛ كليست لو دكلة تقـك  االستقبلؿ بيذا)...(

عمى شريعتو. ككاف الرؽ عاما في الجزيرة العربية كفي العالـ مف حكليا. ككاف الرقيؽ 
مة قاسية عمى اإلطبلؽ. فمما أف أسمـ بعضيـ كعمار بف ياسر كأسرتو، كببلؿ يعاممكف معام

اشتد عمييـ الببلء مف سادتيـ  -رضي ا عنيـ جميعا -بف رباح، كصييب.. كغيرىـ
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العتاة، كأسممكىـ إلى تعذيب ال يطاؽ. كبدا أف طريؽ الخبلص ليـ ىك تحريرىـ بشرائيـ مف 

ك السابؽ كعادتو دائما إلى التمبية كاالستجابة في ثبات ى()سادتيـ القساة، فكاف أبك بكر
 ..1«كطمأنينة كاستقامة

كجٍعؿ العتؽ كفارة  كمثمما حرص اإلسبلـ عمى تحرير الرقيؽ بالترغيب في ذلؾ مرة،  
فقد حرص أيضا عمى حسف معاممة األسرل كأثبت ليـ حقكقا ال بد مف  لمذنكب مرة أخرل،

بًِّو ًمٍسًكيننا ﴿:2)بادة تقرب إلى ا)كجعؿ ىذه الرعاية ع رعايتيا، مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا كى
ا كىأىًسيرنا ) يىًتيمن زىاءن كىالى شيكيكرنا )8كى ـٍ جى ـٍ ًلكىٍجًو المًَّو الى نيًريدي ًمٍنكي ا نيٍطًعميكي  [،9-8/]اإلنساف﴾(9( ًإنَّمى

يو حياتو كبناء عميو يمكف إذف فقد نزؿ الذكر الحكيـ بما يكفؿ لؤلسير حقو، كيحفظ عم
القكؿ: إف اآليات التي أكردىا الغزالي في معرض بياف مكقؼ اإلسبلـ مف قضية الرؽ 

رحمة كشريعة سمحاء كضعت  كاألسر تدؿ بكؿ كضكح كجبلء عمى أف اإلسبلـ ديف
قبؿ أف تعرؼ البشرية  كحسف معاممة األسرل، التشريعات األكلى الداعية إلى تحرير الرقيؽ،

كفي ىذا إقامة الحجة عمى أعداء اإلسبلـ كخصكمو الذيف ما فتئكا يتيمكنو  بقركف عدة،ذلؾ 
 بالعنصرية كتكريس العبكدية ...

كىي مف القضايا التي أسيء فيميا  3ك أما عف قضية كجكب طاعة أكلي األمر
نيكا أىًطيعيكا المَّوى يىا أىي يىا الًَّذي﴿أيضا، كأيٌكلت تأكيبل مٍغًرضا، يستشيد المحاجج باآلية اآلتية: فى آىمى

ثـ يفسرىا تفسيرا يزيؿ ما التبس بيا مف  ،[59]النساء/﴾كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكيـٍ 
 فيـك خاطئة ممفقة؛ جعمت الطغاة كالمستبديف يتخذكنيا شعارا لتسكيغ ظمميـ كاستبدادىـ،

، عمى فساد الحكـ كتردم األكضاع كعدـ االعتراض ليـكحٍمؿ الشعكب عمى االنقياد 
ىـ أكلئؾ الذيف يخضعكف ألحكاـ الديف، كاليضربكف بيا  أكلي األمر(ليكضح أف المقصكد بػ)
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ييختار مف صميـ األمة كتيرٌشحو كفايتيو كثقةي  »في اإلسبلـ كلي األمر(عرض الحائط، ألف )
إلسبلـ كينسجـ مع كىذا الفيـ الذم يقدمو المحاجج يتكافؽ كركح ا ،1«الجميكر فحسب

مبادئ الشريعة السمحاء، كحرصا منا عمى تكضيح المسألة ال بأس مف إيراد ما تكٌصؿ إليو 
ـٍ كى أيكًلي اأٍلىٍمًر ( في قكلو تعالى:﴿ منكـأحد المفكريف لما كاف يبحث في لفظة )  ﴾ ًمٍنكي

مٌك معنى العي تختمؼ عف داللة )عميكـ( التي تحمؿ »  )منكـ(ليخمص إلى أف داللتيا أم 
) فيكـ( التي تكحي بمعنى الطبقية االجتماعية أك التراتب  كالتسمط، كما تختمؼ عف داللة

لـ  (كعمى ىذا األساس فإف الرسكؿ) الكينكتي، بينما )منكـ( تدؿ عمى حرية االختيار،
ـ عمى يستخمؼ أحدا مف بعده تطبيقا لنٌص اآلية الكريمة كمف ثـٌ فإف الحكـ في اإلسبلـ يقك 

أساس حرية االختيار كيرفض كؿ أشكاؿ التسمط أك الكصاية التي تحٌد مف حؽ األٌمة في 
، كال بأس أف نستأنس في تكضيح داللة ىذه اآلية أيضا بإيراد ما قالو 2«اختيار الحاكـ

الدكتكر محمد عمارة في معرض رده عمى العممانييف الذيف ما فتئكا يًصمكف اإلسبلـ بشبية 
عمى أف البلفت لمنظر في ىذه اآليات أف الطاعة الكاجبة عمى الرعية :»فيقكؿ ،االستبداد

فتذكرىـ بصيغة الجمع تأكيدا عمى نفي االستبداد كاالنفراد  )...(أكلي األمرليست لمطمؽ 
"، كال بد أف يككنكا مف األمة المؤمنة، التي كلي األمر" ال ""أكلك األمربالسمطة كالسمطاف فيـ 

 3...«ىك طاعة ا ك الرسكؿ  معيار إيمانيا

قامة العدؿ فقد شرع مبدأ التناصر؛  كلما كاف اإلسبلـ حريصا عمى سيادة الحؽ كا 
كىذا ما صرحت بو اآليات  كمعناه الضرب عمى أيدم الظالميف كنصرة المظمكميف،

) : ﴿4المستشيد بيا كفى ـٍ يىٍنتىًصري ابىييـي اٍلبىٍغيي ىي ٍف ( كىجى 39كىالًَّذيفى ًإذىا أىصى زىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه ًمٍثمييىا فىمى
                                                           

 169،ص نفسو المصدر -1
، 1، دار اليادم، بيركت ،طالعالمية اإلسبلمية الثانية –جدلية الغيب كاإلنساف كالطبيعة محمد أبك القاسـ حاج حمد:  -2

 .509، ص  2004
الدكلية، القاىرة ، طبعة جديدة ، مكتبة الشركؽ  الرد عمى شبيات العممانييف اإلسبلـ ك السياسة،محمد عمارة ،  -3
 45ص  ،2007مزيدة، ك 
 154ص  ،اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -4
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( مىى المًَّو ًإنَّوي الى ييًحب  الظَّاًلًميفى فىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى رى بىٍعدى ظيٍمًمًو فىأيكلىًئؾى مىا 40عى لىمىًف اٍنتىصى ( كى
( ـٍ ًمٍف سىًبيؿو مىٍيًي مىى الًَّذيفى يىٍظًمميكفى النَّ 41عى ا السًَّبيؿي عى ؽِّ ( ًإنَّمى يىٍبغيكفى ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحى اسى كى

[ كيبلحظ أف اآليات قد شددت عمى ضركرة  42-39الشكرل/ ]﴾(42أيكلىًئؾى لىييـٍ عىذىابه أىًليـه )
التناصر كالتكاتؼ لصد العدكاف كدحر الظمـ  كالكقكؼ في كجو الظممة كعدـ خذالف 

 المظمكميف.

لى المكاطف التي كظفت فييا في كانت ىذه إشارات سريعة إلى الحجة ا        لقرآنية كا 
 الفصؿ. المدكنة لتحقؽ جممة مف األغراض الحجاجية التي تتفؽ مع ما أشرنا إليو في مقدمة

 :الحجاج بالحديث الشريؼ ك بالسيرة النبكية  -2

تتبكأ السنة النبكية الشريفة مكانة رفيعة في التشريع اإلسبلمي بكصفيا المصدر الثاني     
ذ تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ الذم نص عمى حجيتيا في أكثر مف لو، إ

ـٍ مكضع، يقكؿ ا تعالى: ﴿  نيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي يىا أىي يىا الًَّذيفى آىمى
ٍيره  فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريد كهي ًإلىى المَّوً  كىالرَّسيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلىًخًر ذىًلؾى خى

كِّميكؾى ًفيمىا ﴿[كيقكؿ أيضا: 59]النساء/ ﴾ (59كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن ) تَّى ييحى بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى فىبلى كىرى
رى  ـٍ حى ـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي ا ًممَّا شىجى مِّميكاتىٍسًميمنا )جن ييسى ٍيتى كى [ 65] النساء/﴾ (65قىضى

ًفيظنا )﴿ :كيقكؿ أيضا ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىاؾى عى ا أىٍرسى لَّى فىمى مىٍف تىكى ( 80مىٍف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى المَّوى كى
مىى رىسيكًلًو ًمٍف أى ﴿[ كيقكؿ أيضا :  80] النساء/ ﴾ ا أىفىاءى المَّوي عى ًلمرَّسيكًؿ مى ٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى

ـٍ كى  ًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكي ـي كى ا آىتىاكي مى
ٍنوي فىاٍنتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ  ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ، [7الحشر/ ]﴾ (7المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب ) الرَّسيكؿي فىخي

دعاىـ  »إذا -رضي ا عنيـ-الصحابة كدليؿ آخر عمى حجية السنة النبكية ىك أف 
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الرسكؿ إلى أمر انتدبكا إليو كال يسألكنو عمى ما قاؿ برىانا، كنصكصو أجٌؿ في صدكرىـ 
 .1«يعارضكىا برأم أك قياس كأعظـ في نفكسيـ مف أف يقدمكا عمييا قكؿ أحد مف الناس أك

النبكية كشددكا عمى االلتزاـ بيا ثـ إف أئمة األمة كفقياءىا كعمماءىا احتفكا بالسنة 
لـ يزؿ الناس في صبلح » اإلماـ أبك حنيفة رحمو ا تعالى يقكؿ: كالسير عمى ىدييا فيذا

ؾ الكثير مف اآلثار كىنا .2«ما داـ فييـ مف يطمب الحديث، فإف طمبكا العمـ ببل حديث فسدكا
المركية عف األئمة كالعمماء تبرز أىمية السنة الشريفة عمكما، كاألحاديث خصكصا فتنزليا 
مكانتيا الرفيعة، كتدعك إلى التزاميا كعدـ الخركج عنيا، كتشيد بفضميا كقيمتيا كجماليا 

    (: )كحسف بيانيا، كتقدميا عمى ما سكاىا مف ذلؾ ما كصؼ بو الجاحظ كبلـ رسكؿ ا
ٌيد بالتأييد، كييٌسر بالتكفيؽ. ىك الكبلـ الذم ألقى شٌؼ بالعصمة ك حي لـ يتكمـ إال بكبلـ قد  »

ا عميو المحبة، كغشاه بالقبكؿ، كجمع لو بيف الميابة كالحبلكة، كبيف حسف اإلفياـ كقمة 
ا في أحد كقد ذكرن 3«عدد الكبلـ. لـ تسقط لو كمـ، كال زٌلت بو قدـ، كال باءت لو حجة... 

فصكؿ ىذا البحث أف الكاتب شديد التمسؾ بالسنة كأحد المنافحيف عنيا كيرفض أف يكسـ 
، كبناء عميو فقد رأيناه شديد الحرص عمى االستشياد بالسنة النبكية الشريفة في 4بمعاداتيا

يستشيد باألحاديث   هجؿ كتبو كمؤلفاتو، كفي ىذا الكتاب الذم نحف بصدد دراستو نجد
كمكاقؼ السيرة في عديد المكاضع، كىذا إيمانا منو بمنزلة السنة النبكية كدكرىا في  النبكية

لىقىٍد كىافى ﴿ التشريع، كلككنيا تمثؿ النمكذج األمثؿ كالمثؿ األسنى في االتباع كاالقتداء:
ـٍ  سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجيك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلى  ًفي لىكي ذىكىرى المَّوى كىًثيران﴾  ًخرى رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى كى

حرصو عمى تقكية الدعكل التي أقاميا في معرض بيانو ىذا فضبل عف  [،21]األحزاب/

                                                           
، دار ابف الجكزم،  إعبلـ المكقعيف عنرب العالميفابف القيـ الجكزية ) أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب (،  -1

 10، ص  2ىػ، ج 1423،  1المممكة العربية السعكدية ، ط
 .19ص ،1987، 2ط  دار السبلـ القاىرة، ،ي اختبلؼ األئمةأثر الحديث الشريؼ ف ،ينظر محمد عكامة -2
 .13، ص  2، جالبياف كالتبييف -3
 .مف ىذا البحث 73صر، ينظ  -4
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كنأتي اآلف إلى عرض بعض  لسماحة اإلسبلـ كعدالتو  كمحاربتو االستبداد بجميع أشكالو،
سنده، مكاطف االستشياد بالحديث الشريؼ كالسنة المطيرة التي تدعـ مكقؼ الشيخ كت

كنستيميا بالسياؽ الذم يتحدث عف االستبداد كما يخمفو مف آثار سيئة عمى الحكاـ 
كالمحككميف عمى حد سكاء إذ يذكر الغزالي أف االستبداد يجعؿ المستبد مصابا بالغركر؛ 

إف الكبر فى ىذه الحاالت ال يزاؿ يتضخـ حتى »الذم يتحكؿ مع األياـ إلى تكبر كاستعبلء: 
، فقد أباف الشيخ عف 1«ركت!! كتمؾ حاالت معيكدة فى أمراض النفكسيتحكؿ إلى جب

حقيقة الكبر كالكبرياء كما يخمفو مف مفاسد كشركر حيف يتحكؿ إلى جبركت كطغياف ال 
حدكد ليما، كحيف يسيطر عمى نفكس الحكاـ المسككنيف بجنكف العظمة فيزيدىا استكبارا، 

ف الحكاـ المتكبريف المتجبريف يكرد ما جاء فى كليدلؿ الغزالي أكثر عمى ظمـ ىذا الصنؼ م
شيئا منيما  يفمف نازعن مإزار  كالعزي الكبرياء ردائ »:الحديث الشريؼ عف ا تعالى

يتكلى ىذا الحديث ىدـ سياسة القكة الظالمة كالباغية التي تريد أف تنازع ا  ،2«عذبتو 
بالعذاب كسكء العاقبة، كلعؿ في ىذا تعالى كبرياءه كسمطانو، ألنو يتكعد كؿ طاغية متكبر 

إلى ببلد الشرؽ التي آلمو  شيخما يردع عف الكبر كيحٌد مف جنكف التجبر، ثـ يمتفت ال
كضعيا كحٌز في نفسو أف تيبتمى بحكاـ متكبريف سامكىا ألكانا مف الخسؼ كالذؿ، ليقرر ىذه 

أال »تنبييا عمى ما سيعمنو:  رىا باألداة )أال( التي تتضمفالحقيقة المرة في مقكلتو التي صدٌ 
معانا في إبراز قبح  3.«ما أكثر الذيف نازعكا ا ىذه الصفات مف حكاـ الشرؽ البائس كا 

كمف ثـ التحذير منو ككجكب تطيير النفكس منو يسكؽ المحاجج  التكبر كسكء عاقبتو
بعد .ك 4«ال يدخؿ الجنة مف كاف فى قمبو مثقاؿ حبة مف كبر » :الحديث الشريؼ اآلتي

                                                           
 34، ص اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -1
 ، 1213، ص   1،ج  2620، كتاب البر ك الصمة ك األدب ، باب تحريـ الكبر رقـ الحديث صحيح مسمـ  -2
 35،ص  ستبداد السياسياإلسبلـ ك اال -3
د مباب تحريـ الكبر ك بيانو المج ،  كتاب اإليماف، صحيح مسمـ ، كرد الحديث في 35ص  نفسو السابؽ المصدر  -4

براىيـ بف دينار بشار بف كمحمد المثنى بف محمد كحدثنا»، كنص الحديث :55األكؿ   ابف قاؿ حماد بف يحيى جميعا عف كا 
 ا عبد عف مةعمق عف لنخعي إبراىيـ عف فضيؿ الفقيمي عف بنتغمب أباف عف شعبة أخبرنا حماد بف يحيى حدثني المثنى
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17310
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17310
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17310
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17310
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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كالتحذير منو كبياف سكء عاقبتو يسكؽ الكاتب مثاال حيا عف  فضح الحكـ الجائر المتجبر
(، كتكاضعو كسياستو الرشيدة التي تيدؼ إلى اجتثاث التكبر مف )عدالة الرسكؿ األكـر

لمناس كفى قمكبيـ  )ث محمد)عً كقد بي  »:حصكف الطغاة، كتقكيض عركشيـ جذكره، كدؾٌ 
يحسب  -يكما فى حضرتو أخذتو رعدة يء بأعرابيؾ األكليف، فمما جكجؿ مف سطكة الممك 

لست بممؾ.. أنا  يىكف عميؾ.. إن»(: )فقاؿ لو الرسكؿ -نفسو قريبا مف أحد الجبابرة
كبمثؿ ىذا النمكذج مف السيرة العطرة تترسخ قيـ . 1«ابف امرأة مف قريش كانت تأكؿ القديد 
الذم يشعر فيو المكاطف بكرامتو، كال يخشى فيو عمى العدؿ كمبادئ المساكاة، كيبنى الممؾ 

كبمثؿ ىذه السياسة تكلى المسممكف األكائؿ زماـ  حقكقو مف سطكة جائر أك بطش حاكـ،
 قيادة العالـ كاستحقكا الريادة، كمف ىنا فإنو ال مجاؿ لطاعف أف يطعف في عدالة اإلسبلـ،

الديف ألف اإلسبلـ براء مف كؿ ما مف كيكٌرسو باسـ  كال مجاؿ لمستبد أف يؤسس لبلستبداد
 شأنو أف يجعؿ الحاكـ يشعر مجرد شعكر بأنو أعمى مرتبة مف المحككميف الذيف يسكسيـ.  

الحاكـ مع الماؿ العاـ كىك مف أخطر القضايا  ؿك إذا انتقمنا إلى مكضكع كيفية تعام
ؽ المستبدكف أيدييـ التي عانت األمة كيبلتيا طكاؿ حقب االستبداد ماضيا كحاضرا، إذ أطم

مة كمقٌدراتيا فسٌخركىا إلشباع نيميـ الذم ال يعرؼ لمشبع حدكدا كأسرفكا في في إمكانات األ
عمى الشيكات كالممذات في حيف ظؿ المحككمكف مقيديف بأغبلؿ الفقر كمصفديف  اإلنفاؽ

المطمؽ إذ  س لو االستبدادسَّ ، كمثؿ ىذا السفو في العبث بأمكاؿ الشعب أى  2بسبلسؿ الحرماف
                                                                                                                                                                                     

 ثكبو يككف أف يحب الرجؿ إف رجؿ قاؿ كبر مف ذرة مثقاؿ قمبو في كاف مف الجنة يدخؿ ال قاؿ ()النبي عف مسعكد بف
 »الناس كغمط الحؽ بطر الكبر الجماؿ يحب جميؿ ا إف قاؿ حسنة كنعمو حسنا

دَّثىنىا   .36،ص  اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -1 اًعيؿي  تخريج الحديث حى ٍعفىري ٍبفي عىٍكفو ًإٍسمى دَّثىنىا جى : حى : ٍبفي أىسىدو قىاؿى قىاؿى
مَّ  : أىتىى النًَّبيَّ صى ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو اًزـو ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى اًلدو اًعيؿي ٍبفي أىًبي خى دَّثىنىا ًإٍسمى ، فىكىمَّمىوي، حى ؿه مَّـى رىجي سى مىٍيًو كى ى اي عى

وي، فىقىاؿى لىوي:  عىؿى تيٍرعىدي فىرىاًئصي ، فىًإنِّي لى »فىجى مىٍيؾى ٍف عى ا أىنىا اٍبفي اٍمرىأىةو تىٍأكيؿي اٍلقىًديدى ىىكِّ ، ًإنَّمى ًمؾو ، مكتبة  المكتبة الشاممة « ٍستي ًبمى
 3312، رقـ الحديث  1101، ص2، جسنف ابف ماجوإلكتركنية، 

، ك  تذكر العديد مف مصادر التاريخ أف كثيرا مف الممكؾ ك األمراء مف أنفؽ األمكاؿ الطائمة عمى اقتناء جارية أك مغنية -2
فيمي ىكيدم ،  فضائح الحكاـ ، ينظر تكسعا: مىجاد بالماؿ الكفير عمى شاعر متممؽ ، ك اليـك تطمعنا كسائؿ اإلعبلـ ع

الفساد في مصر دراسة كينظر أيضا :عبد الخالؽ فاركؽ ،  – 2009، 3، دار اشركؽ ،مصر ،ط عف الفساد كسنينو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=292&idto=297&bk_no=53&ID=48#docu
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السمطة المطمقة مفسدة مطمقة، كحتى يشعرنا المحاجج بخطكرة ىذه القضية فقد لجأ إلى 
س الحكـ الراشد، فبينت أف الحاكـ مستىٍأمىف سي االغتراؼ مف السنة الشريفة التي كضعت أي 

عمى ماؿ األمة كال يجكز لو أف يتصرؼ فيو أك ينفؽ منو إال بحؽ كفي ىذا الصدد يكرد 
( إلى صٌمى بنا رسكؿ ا ) عف عمرك بف عبسة قاؿ:»:الحديث الشريؼ اآلتيالكاتب 

مف مغانمكـ  يال يحؿ ل» بعير مف المغنـ، فمما صٌمى أخذ كٍبرة مف جنب البعير ثـ قاؿ:
كيعمؽ الكاتب عمى مثؿ ىذا النيج القكيـ ، 1«مثؿ ىذه، إال الخيمس كالخمس مردكد فيكـ

 »:تعفؼ كحفظ األمانة كحسف التصرؼ في ماؿ األمة بقكلوالذم يضرب أسمى األمثمة في ال
، 2«كنتيجة ىذا التكرع الجميؿ عف ماؿ األمة أف الرسكؿ كآؿ بيتو عاشكا عمى الكفاؼ.

كمف ىنا يتبيف أف الصكرة التي ينبغي أف يككف عمييا الحاكـ في اإلسبلـ ىي صكرة التكرع 
(، (ا رقابة  الترشيد في اإلنفاؽ، كاستشعاركالحكـ الراشد في إدارة مقدرات األمة، كالتزاـ 

دارة الشأف العاـ إذ ليس  ف ىذا األمر يقكد إلى اإلقرار بخطكرة تكلي المناصب السياسية كا  كا 
نما الحكـ في حقيقتو ما ، الحكـ فرصة لبلستحكاذ عمى الماؿ العاـ كالتسمط عمى الرقاب كا 

مت يا رسكؿ ا ما كانت صحؼ إبراىيـ قاؿ : ق» استشيد بو الغزالي مف حديث أبي ذر: 
كانت أمثاال كميا ... أييا الممؾ المسمط المبتمى المغركر، أني لـ أبعثؾ لتجمع » ؟ قاؿ:

الدنيا  بعضيا عمى بعض كلكف بعثتؾ لترد عني دعكة المظمكـ، فإني ال أردىا كلك كانت 
ف حيث عدـ احتفاء مكردىا كمثيبلتيا م ، كأيا كانت درجة االستشياد بيذه الحجة3«مف كافر

بقكة حجيتيا، أم سندىا كدرجة صحتيا في سمـ األحاديث الصحيحة، فإف حجيتيا فيما يبدك 
                                                                                                                                                                                     

الخيانة ك  :زعماء ك عمبلءمحمد الباز،  ، ك ينظر أيضا: 2004، 1ط ،، العربي لمنشر كالتكزيع اقتصادية تحميمية
 الفساد عمى فراش الحكاـ العرب ....

، دار الحديث،  المسند ينظر ابف حنبؿ ) أحمد بف محمد (أما الحديث ف ،44، صاإلسبلـ ك االستبداد السياسي -1
  . "17089، حديث رقـ 283، ص  13، ج  1995 1ط  ،القاىرة

  44ص  ، فسوالمصدر ن -2
كشرح  فيض القديرمثبت في المكتبة الشاممة ، مكتبة إلكتركنية، كتاب  . كالحديثدكف سند 65كرد ىذا النص في ص  -3

، حديث 142، ص1ىػ، ج 1356لزيف الديف محمد بف تاج العارفيف، المكتبة التجارية الكبرل ، مصر، الجامع الصغير
 .150رقـ
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مرتينة بمضمكنيا الصريح في نقد الظمـ كأىمو، متكافقة مع ركح القرآف كمسممات العقكؿ 
حديثا آخر الرافضة لمظمـ في سمـ القيـ اإلنسانية جمعاء، كفي سياؽ متصؿ يستثمر الكاتب 

( ما سيؤكؿ إليو أمر الناس في ظؿ الحرص عمى السمطة، يقكؿ: ) يخبر فيو رسكؿ ا
إنكـ ستحرصكف عمى اإلمارة، كستككف ندامة يكـ القيامة !! فنعمت المرضعة كبئست »

كيؿ لؤلمراء، كيؿ لمعرفاء، كيؿ لؤلمناء، ليتمنيف » أيضا: (كيقكؿ الرسكؿ) ،1«الفاطمة 
ـ القيامة أف ذكائبيـ معمقة بالثريا يدنكف بيف السماء كاألرض، كأنيـ لـ يميكا عمبل أقكاـ يك 

التي يعتمدىا الكاتب محذرا تحذيرا صريحا مف مغبة المقٌصر في ) حجة التخكيؼ ( إنيا، 2«
يتاء الحقكؽ أصحابيا، كلعؿ التصريح باألطركحة األساس أبعد أثرا في  الحكـ بالعدؿ كا 

كىذه النصائح النبكية تقصد إلى قطع أطماع المتطمعيف إلى :» شيخقكؿ النفكس المتمقيف ي
المناصب الكبرل، يريدكف منيا تدعيـ أثرتيـ ك تضخيـ ثركتيـ كاالستعبلء عمى مكاطنييـ 

خكتيـ  ، بؿ يحشد نصكصا نبكية أخرل تتضمف كعيدا كتيديدا لكؿ مف تسمـ أمرا كلـ 3«كا 
لغ المحاجج في االعتماد عمييا منسجمة مع ىكؿ التي با حجة التخكيؼيعدؿ فيو، إف 

المكقؼ المترتب عف تضييع الحقكؽ كالكاجبات التي ال يقكـ المجتمع السكم إال عمييا، 
مضمنة في الحجة النقمية) الحديث ) حجة التخكيؼ ( كبإحصاء بسيط يتبيف لنا حضكر

ثا مختمفا مف حيث بثبلثة عشر حدي "حرب شعكاء "النبكم( في نص كاحد مف المدكنة؛ نص
السند كالركاية تعالج المسألة نفسيا، كبغمبة مطمقة عمى سائر أنكاع الحجج األخرل، كىذا إف 

عمى عميؽ تأثر المحاجج بنمط يراه األسمـ في سياسة أحكاؿ الناس، إنو نمط  فإنما يدؿٌ  دؿٌ 
كالمعرفة  ،4كمف بعده خمفاؤه لذلؾ يقرر محتجا بمعرفتو الشخصية (كنمكذج حكـ الرسكؿ)

) حجة الشخصية مف األدلة التي يعتد بيا بخاصة إذا كانت صادرة مف درب الخبرة كالعمـ 
                                                           

 ،باب كراىية اإلمارة بغير ضركرة -كتاب اإلمارة  - صحيح مسمـ، ينظر،  66ص  ، اإلسبلـ ك االستبداد السياسي-1
 885، المجمد الثاني، ص1825حديث

 كما ذكر صاحب الكتاب ركاه أحمد،ك الحديث  66ص  ، اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -2
  67، ص نفسو المصدر -3
 طكؿ النظر حتى تعكد ممكة راسخة  في النفكس.  إف ىذه المعرفة الشخصية مكتسبة مف التجارب ك الدرس ك -4
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ى الناس بأنو ال يعرؼ دينا حرر الناس مثؿ اإلسبلـ، كال يعرؼ رسكال ربٌ  السمطة العممية (
( كأف ما تراه اليكـ مف ظمـ ىك خركج عف اإلسبلـ كنككص عف عمى العدؿ مثؿ محمد)

الببلد التي ال تعرؼ الدنيا اليكـ »  ( كالنتيجة المعطاة معبرا عنيا بقكلو:لرسكؿ)سيرة ا
 . 1«أترؼ مف أمرائيا كأتفو مف فقرائيا

معانا في بياف خطكرة تكلي المناصب يقكؿ الشيخ: كعيد ( )كقد جاء عف النبى » كا 
ٌلي عمبل؛ شرة إال يؤتى بو ما مف أمير ع»فخاف فيو، قاؿ: ،كبر أـ صغر عنيؼ لكؿ مف كي

ف كاف مسيئا زيد غبل إلى غمو،  مغمكال يكـ القيامة حتى يفكو العدؿ أك يكبقو الجكر، كا 
تي بو يكـ القيامة مغمكلة يده إلى عنقو، حتى عشرة إال أي  ي أمرى كفى ركاية: ما مف رجؿ كلً 

ثـ  «إف ا سائؿ كؿ راع عما استرعاه.. حفظ أـ ضيع: »()كقاؿ«. يقضى بينو كبينيـ
نؾ لترل أركاف الفساد  »شريؼ:  يعٌمؽ الكاتب عمى ذلؾ بقكلو ك مستشيدا بحديث نبكم كا 

عرض عمٌي أكؿ :» ()ياالجتماعى مقترنة يزجى بعضيا بعضا إلى جينـ فيما ركاه النب
إف . 2«ثبلثة يدخمكف النار: أمير مسمط، كذك ثركة مف ماؿ ال يؤدل حقو، كفقير فخكر

يفيا في مقاـ التحذير مف تكلي المناصب، كعدـ رعايتيا حقيا كافية األحاديث التي تـ تكظ
لصد الناس عف الميث كراء المسؤكلية، كالحد مف التكالب عمى المناصب، كلجـ ىذا الصراع 
المحمـك عمى السمطة، كزجر كؿ مف لـ يرع حؽ المنصب الذم تكاله، كمف ثـ، إنيا تجعؿ 

في عكاقبو، كيحسب لذلؾ ألؼ  ة شؤكف الناس يفكركؿ مف ييقًدـ عمى عمؿ يتكلى فيو إدار 
حساب ألنو قد أدرؾ أف المسؤكلية ليست مغنما فحسب بؿ مغرما كذلؾ، كربما كاف غرميا 

 يفكؽ غنميا أضعافا مضاعفة، كلمعاقؿ أف يقٌدر حسابات الربح ك الخسارة.

د إلى كحرصا مف الكاتب عمى التذكير بمخاطر المسؤكلية كعظـ تبعاتتيا نراه يعم
حشد األحاديث الشريفة التي جاءت في معرض بياف سياسة الحكـ في اإلسبلـ القائمة عمى 
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محاربة الجكر، مف خبلؿ التحذير مف سكء عاقبتو عمى األمة، كمف ذلؾ الحديث 
مف  يأخاؼ عمى أمت يإن» يقكؿ:  ()عف عكؼ بف مالؾ: سمعت رسكؿ ا»اآلتي:

، ثـ إف «ؿ ا؟ قاؿ : زلة عالـ، كحكـ جائر، كىكل متبعيا رسك يأعماؿ ثبلثة قالكا: ما ى
كليس ىذا التحذير مف الكالية العامة فحسب، بؿ :» الغزالي يعمؽ عمى ىذا الحديث بقكلو

أف يستعظـ حؽ الناس فى رعايتو كحسف القياـ  ي، ينبغأك جؿٌ  إف كؿ رئيس لعمؿ؛ دؽٌ 
 . 1«عميو

افر مف البحث كالدرس في كتاب نصيب ك  أيضا كمف المكضكعات التي كاف ليا
، الذم بحثو الكاتب بشيء مف االستفاضة 2الشكرلمكضكع  "اإلسبلـ كاالستبداد السياسي"

         ألف  لما يكتسيو مف أىمية في الحياة السياسية، كلما لو مف خطر في إدارة الشأف العاـ،
ك آيتيف أكبعض الشكرل في اإلسبلـ ليست حكما فرعيا مف أحكاـ الديف يستدؿ عميو بآية أ »

نما ىي أصؿ مف أصكؿ الديف كمقتضى مف مقتضيات االستخبلؼ،  األحاديث كالكاقائع، كا 
كمف ثـ كانت الشكرل العمكد الفقرم في سمطاف األمة  أم أيمكلة السمطة الربانية إلى العباد،

و الستبداد، كدعكتارفضو  –كما مر بنا  –، كالمعركؼ عف الغزالي3«كنيكضيا بأمانة الحكـ 
كالشاىد في ذلؾ أقكالو بميغة في  الصريحة إلى إقامة الشكرل، كتحذيره مف إطبلؽ يد الحاكـ،

كعدـ الخركج عنيا ميما كانت عبقرية الحاكـ أك مكىبتو،  إلزامية الشكرل كضركرة التقيد بيا
"ال قداسة لرأم"، كمف ىذه األقكاؿ ما جاء في نصو بيف الشكرل كاالستبداد؛ تحت عنكاف 

ليس لمخمكؽ أف يفرض عمى أمة رأيو، كأف يصدر فى أحكامو كاتجاىاتو عف   «:يقكؿ
. كميما أكتي  فكرتو الخاصة غير آبو لمف كراءه مف أكلي الفيـ كذكم البصيرة كالحـز
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إف مكضكع إلزامية الشكرل في الفقو السياسي اإلسبلمي مف المكضكعات التي أثارت جدال كبيرا بيف العمماء كالفرؽ  -2

، دار األندلس، بيركت الشكرل طبيعة الحاكمية في اإلسبلـ ك ينظر تكسعا في المكضكع: ميدم فضؿ ا،، ميةاإلسبل
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رجؿ مف زيادة فى مكاىبو، كسعة فى تجاربو، كسداد فى نظره، فبل يجكز أف يتجيـ لآلراء 
ناقشة الحرة كاإلقناع المجرد، فى ترجيح حكـ عمى حكـ، المقابمة، كال أف يمجأ لغير الم

 » 1كتغميب رأم عمى رأم.

كأبرز ما يستكقفنا في الخطاب السياسي الحجاجي عند الغزالي قيامو عمى نظاـ متماسؾ 
مف البنى المقطعية التي يفضي أكليا إلى تالييا في تسمسؿ محكـ كانسجاـ فكرم كاضح، 

لحجاجي ال يخرج عف ىذا المسمـ التككيني العاـ، إذ ال يكفي كالحقيقة أف تنظيـ الخطاب ا
حشد الحجج المختمفة في النص الكاحد بغية استمالة المتمقي، كالتأثير فيو بؿ ينبغي بناؤىا 
في خطة قكلية معقكلة تضمف نجاعتيا، كليذا فإف مفتاح نجاح المحاجج حاصؿ في ترتيب 

كبالنسبة إلى خطاب الغزالي الرامي إلى  ،2ء بالخاتمةأجزاء القكؿ بداية مف االفتتاحية كانتيا
الدفاع عف سياسة الحرية كاالختيار كالشكرل في معرض نقد الحكـ االستبدادم يمكف الزعـ 

االفتتاح بنٌية إثارة انتباه المتمقي كتييئتو  ًبٍنيىةً  بأنو حرص عمى تحقيؽ سمة الترتيب في
الشكرل » الذم افتتحو بقكلو:  -ة الشكرل"" طبيعكاستمالتو، كىذا ظاىر في مصطمح نص

 ،3«فضيمة تطابؽ العقؿ كالنقؿ عمى حمدىا، كصدقت األياـ عظـ جدكاىا كحسف عقباىا 
كمفصبل ما أجمؿ في ىذا القكؿ بكصفو مقدمة كبرل لؤلطركحة المدافع  ثـ ينتقؿ عارضا

ألدلة المختمفة عنيا، كيتضمف العرض بيذه الصكرة شرحا لمكضكع الشكرل في اإلسبلـ، كا
التي تبيف مزاياىا في الحياة العامة لممسمميف، كمقارنتيا بمفيـك الديمكقراطية في الدكلة 

األمر الذم يجعمو يطمؽ يده في  الحديثة، داحضا آراء مف قاؿ بعدـ إلزامية الشكرل لمحاكـ؛
فندة الحكـ فتضيع الحقكؽ، إف قياـ العرض عمى اإلدالء بالحجج المثبتة لمشكرل كالم

لبلستبداد يعد النكاة المركزية لمخطاب المدركس، ففي ىذا السياؽ يمكف سرد أىـ الحجج 
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لما أحدؽ المشرككف كالييكد بالمدينة » يقكؿ:  ،1مرتبة بحسب كركدىا في النص المختار
ككيـ مِّف فىكٍ ﴿  كحكصر المسممكف فى دكرىا كأزقتيا عمى النحك الذل قاؿ ا فيو: اؤي ـٍ ًإٍذ جى ًقكي

تىظينُّكفى ًبالمًَّو الظُّنيكنىا نىاًجرى كى بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى اري كى ٍذ زىاغىٍت اأٍلىٍبصى ـٍ كىاً  ًمٍف أىٍسفىؿى ًمنكي ىينىاًلؾى اٍبتيًميى  ،كى
زيٍلًزليكا ًزٍلزىاالن شىًديدان   (فى ىذه األزمة العصيبة أراد النبي) [، 11-10] األحزاب/﴾اٍلميٍؤًمنيكفى كى

عٍ إغ لى  بفً  ؿ مف ثمار يثرب، فبعث إلى عيينةى راء بعض القبائؿ بفؾ الحصار لقاء جي حصف كا 
الحارث بف عكؼ كىما قائدا غطفاف، فأعطاىما ثمث عمارة المدينة عمى أف يرجعا بمف معيما 

فذكر  كأصحابو، فجرل بينيما الصمح حتى كتبكا الكتاب، كلـ تقع الشيادة، ()عف رسكؿ ا
ء يلسعد بف معاذ كسعد بف عبادة كاستشارىما فيو، فقاال: يا رسكؿ ا أش () ذلؾ رسكؿ ا

ء يء تصنعو لنا؟ قاؿ: بؿ، شيأمرؾ ا بو ال بد لنا مف العمؿ بو؟ أـ أمر تحبو فنصنعو؟ أـ ش
قد رأيت العرب رمتكـ عف قكس كاحدة، ككالبككـ مف كؿ  يأصنعو لكـ، كا ما أصنع ذلؾ إال أن

أردت أف أكسر عنكـ شككتيـ، فقاؿ لو سعد بف معاذ: يا رسكؿ ا.. قد كنا نحف جانب، ف
كىؤالء القـك عمى شرؾ با كعبادة األصناـ، ال نعبد ا كال نعرفو، كال يطمعكف أف يأكمكا منا 
 تمرة كاحدة، فحيف أكرمنا ا باإلسبلـ كأعزنا بؾ نعطييـ أمكالنا؟؟ ما لنا بيذا مف حاجة، ك كا

: أنت كذاؾ، فتناكؿ سعد ()ال نعطييـ إال السيؼ حتى يحكـ ا بيننا كبينيـ، فقاؿ رسكؿ ا
 ()الصحيفة فمحا ما فييا مف الكتابة، ثـ قاؿ: ليجيدكا عمينا. كفى غزكة أحد كاف الرسكؿ

كعرض يشير عمى المسمميف أف يستدرجكا قريشا إلى المدينة ليقاتمكىـ فييا،  مالذ ممعجبا بالرأ
: اخرج بنا إلى أعدائنا، كلـ ()عمى الناس أف يأخذكا بو، لكف الشباب المتحمس قالكا لمرسكؿ

فمما رأكه  2يزالكا بو.. مف حبيـ لمقاء القـك حتى دخؿ منزلو كلبس ألمتو، كخرج مستعدا لمنزاؿ.
صنعنا، نشير  قد لبس سبلحو كأحسكا بأنيـ غيركا رغبتو كأنزلكه عمى رأييـ ندمكا، كقالكا: بئسما

 ييأتيو؟ فقامكا كاعتذركا إليو كقالكا: يا رسكؿ ا، اصنع ما شئت، فقاؿ:" ال ينبغ يعميو كالكح
 3«أف يمبس ألمتو فيضعيا حتى يقاتؿ" بيلن
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ك انتصارا لمبدأ الشكرل الذم أقره اإلسبلـ كحرصا عمى عدـ المساس بو مف طرؼ أٌم 
جممة مف اآلراء 1«افتيات عمى حؽ الجماعةليس فى السنة » كاف يكرد المحاجج في نص

السياسة  التي تكضح مبلبسات صمح الحديبية ألف بعض التيارات اإلسبلمية الفكرية منيا أك
دليبل عمى عدـ إلزامية الشكرل حيث يكرد في  صمح الحديبيةيحمك ليا أف تتخذ ما حدث في 

عمؿ  ممرة الحديبية عمى أمف الخمط أف يستشيد باألحداث التى كقعت فى ع:» بداية النص
مما يقع فى دائرة االجتياد العاـ. كتفصيؿ الحكادث فى ىذا الفصؿ الكريـ مف فصكؿ السيرة 

، ثـ يأخذ الشيخ في سرد األحداث كما ركتيا كتب السنة ليخمص إلى 2«ينطؽ بيذه الحقيقة
ب قد ظير كاف يستشير ككاف ينزؿ عف رأيو إلى رأم أصحابو ماداـ الصكا (أف الرسكؿ)»

. لعؿ ما أكردناه في ىذه السطكر يرسخ القناعة بأف مبدأ الشكرل في اإلسبلـ 3«إلى جانبيـ 
ما مر بنا، كمف ثـ فبل عذر ك مبدأ أصيؿ أيدتو السنة النبكية الشريفة بشقييا القكلي كالعممي

ييا العمؿ تردد في االعتراؼ بيا ركيزة مف الركائز التي يقـك عمي مف كر إلزاميتيا أكين لمف
 السياسي في اإلسبلـ.

كمثمما رأينا أف مبدأ الشكرل يحٌد مف سطكة الحاكـ ، كيكبح جماح السمطة، فإف ترؾ العمؿ 
إذا رأيتـ  » :بو ييدد األمة كيعصؼ بكيانيا، كفي ىذا الشأف يكرد المحاجج الحديث اآلتي

كيشرح الشيخ ىذا الحديث محتجا  4«ع منيادٌ كي أمتي تياب أف تقكؿ لمظالـ: يا ظالـ، فقد تي 
بصدقيتو كصكابو كمبينا غاياتو كمراميو، كينزلو عمى كاقع األمة ليكاصؿ حممتو الشعكاء عمى 
االستبداد، كحربو التي نذر نفسو ليا ضد المستبديف كمف يسير في ركابيـ فاسمع إليو كىك 

صيصتيا، كنحف فى أم أصبحت ال غناء فييا، بعد أف جحدت رسالتيا كفقدت خ:» يقكؿ
أيامنا ىذه ال نشكك فحسب مف الشياطيف الخرس التي تعرؼ الحؽ كتكتمو، بؿ نشكك مف 
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أف الكالة الفجرة فى ببلد اإلسبلـ يجدكف مف يعيف عمى الشعكب معيـ، كمف يصنعكف 
الفتاكل المكذكبة لتسكيغ مأثميـ، كالديف كحده ضحية ىذا الفجكر مف الظالميف كالمظمكميف 

 .1«غيف كالمقتنعيفكالمسك 

كلنا أف نقكؿ كنحف نطكم صفحة ىذا المبحث: إف تكظيؼ األحاديث النكية الشريفة كسرد 
اعتقاد راسخ مفاده: أف صبلح حاؿ الناس مف كقائع السيرة العطرة يتضمف حجة سمطكية نابعة 

ر في كاتباعيـ لنيجو القكيـ، إذ الخير كؿ الخي (متكقؼ عمى مدل التزاميـ بسنة الرسكؿ)
ـٍ  قيؿٍ  ﴿االقتداء بسنتو: ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي المَّوي كى كىالمَّوي غىفيكره  ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحب كفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

 [. 31] آؿ عمراف/ رىًحيـه 

 الحجاج بالشعر -3

الشاعر كاف قد الشعر ديكاف العرب ، كفي مضماره كاف يتبارل الفصحاء كالبمغاء ، ف
انت لمشعر قكتو في البناء المغكم ك»لساف حاؿ قكمو كالناطؽ الرسمي باسميـ، كما 

كليس أدؿ عمى ذلؾ مف اعتماده آلة لتفسير القرآف  كالمعرفي كاإلقناعي داخؿ ىذه الثقافة،
ككشؼ مقاصده، ىذه المنزلة السامية التي تبكأىا الشعر في عبلقتو بكتاب ا أكسبتو حجية 

،  كما يجمع 2«عالة في تحقيؽ الترجيح كفي قطع الشغب كفي إيقاع التصديؽ قكية كف
الشعر بيف الجماؿ الذم يقصد بو اإلمتاع كاإلقناع الذم يقصد بو التأثير في نفس المتمقي 

مة فتؤثر في أحاسيسيـ يالمتذكؽ لمصكرة األدبية، فكثير مف الناس تستيكييـ العبارة الجم
ا لحمميـ عمى اٌتباع رأم معيف أك فكرة محددة  كربما كاف التأثير كمشاعرىـ كيككف ذلؾ طريق

الجمالي في الكممة المتأدبة أبمغ تأثير لدم بعضيـ مف مخاطبة عقمو بالبراىيف المادية 
 إف النص الشعرم إذف ليس لعبا باأللفاظ فقط،» كالحجج االستداللية ذات القيمة المنطقية،

ب إنو ييدؼ كذلؾ إلى الحث كالتحريض كاإلقناع كالحجاج كليس نقؿ تجربة فردية ذاتية فحس
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لى دفعو إلى تغيير كضعيتو كسمككو  كىك يسعى إلى تغيير أفكار المتمقي كمعتقداتو، كا 
بؿ إف أبمغ صكر التعصب لؤلفكار ال تتحكـ في تشكميا الذىني األنساؽ ، 1«كمكاقفو

غرسيا في نفكس الناس بكساطة  البرىانية المادية بؿ المعاني العاطفية التي يكصؿ إلى
كغيرىا، كلعؿ المحاًجج في ىذا المقاـ أدرؾ  القكالب الفنية مف حكـ ك أمثاؿ كشعر كقصص

           ألف األشعار: ىذه السمطة التأثيرية التي يمارسيا الشعر في نفكس كثير مف الناس،
جيب لمضمكنيا )...( تشتمؿ عمى ما يتبلعب بمشاعر المخاطب النفسيية فيتأثر بيا كيست »

نما تستخدـ لتحريؾ مشاعر اإلقباؿ أك مشاعر لذا كجدناه يضٌمف حججو ، 2«النفكر)...( كا 
شعرا كثيرا ال يعبر فقط عف الحالة المكصكفة، بؿ يعكس ركح المحاجج  األدبية في ارتباطيا 

  يفرؽكما تظير الحجة الشعرية  متنكعػػػة البمكركث ثقافي كأدبي زاخر بسمطاف الشعر، 
أحيانا تجده ينسب البيت إلى قائمو  زيادة في ك  فييا بيف شعر جاىمي أك إسبلمي،  الغزالي

طرؼ عف قائميا، كربما سكت عف الفيغض  قكة الحجة، كأحيانا أخرل تسترعيو قيمة الحجة،
كتماىيا مع ىذه ، ذلؾ لشيرة البيت كسريانو مسرل النار في اليشيـ، فبل يمتفت حينيا لمقائؿ

حجة اإلببلغية يسترسؿ المحاجج في تقديـ كجية نظره متخذا مف سحر الكممة كببلغة ال
نظميا األدبية أداة لشد انتباه القارئ ، فكأنو أماـ نص أدبي جميؿ، يستريح تحت ظبللو مف 
عناء السفر كراء الحقيقة، كلؾ أف تقؼ عند مقاطع كصفية عديدة ، لعؿ أمثميا استشياده 

 :]طكيؿ[ 3تقزز منيا الغزالي بيذه األبيات التي
ما كنتي أٍخشىى أٍف يىطيكؿى ًبًو عىٍيًدم  لىقىٍد طاؿ عٍيًدم باإلماـً ميحمَّدو      كى
 فىأٍصبحتي ذا بيٍعدو كدىاًرم قريبة      فىكاعىجبنا مٍف قٍرًب دارم كًمٍف بيٍعػػػػػًدم
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 1ٌكبٍدًر ال دجىى بيفى العمامػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالبرد    رأيتيؾى في بيٍرًد الٌنًبٌي ميحمػػَّػػػػػػػػػػػػػػػدو         

انقبلب القيـ كفساد األخبلؽ في المجتمع الذم يحكمو االستبداد ، بحيث  إنيا أبيات تصكر 
كىؿ ىناؾ أشنع مف أف يتصدل شاعر متمٌمؽ لمدح الخميفة يفشك الرياء، كيكثر النفاؽ، 

المتككؿ با ليتربع عمى العرش بعد ذلؾ، فيسبغ عميو  العباسي المنتصر با الذم قتؿ أباه
مف األكصاؼ ما ىك ليس أىبل لو، كبعد أف يديف الشيخي المادحى ك الممدكحى يستحضر أبياتا 

  :] متقارب[ 2لممتنبي ييجك فييا كافكرا اإلخشيدم
ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ذا بًمٍصرى ًمفى الميٍضًحكاتً  كـٍ كى  لىًكٌنوي ضى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه كالبيكىاكى

 بيىا نىبىطيٌّ ًمفى أٍىًؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًد      يدىرِّسي أٍنسىابى أٍىًؿ الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
دي ًمٍشفىريهي ًنٍصفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػ       كىأٍسكى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىييقىاؿي لىوي أٍنتى بىٍدري الٌدجى

كاف ىذا األسكد أفضؿ مف كثير مف حكاـ العرب الذيف مدحيـ المتممقكف كالمتزلفكف،  فربما
)استشياد عمى  -إف صح التعبير-ككأف أبيات المتنبي تعقيب عمى األبيات األكلى ك كأنيا

-لسياؽ نفسوكفي ا االستشياد(، كتعميؽ الشاعر عمى ما قاؿ المتنبي تعقيب عمى االستشياد.
 «مرتزؽ كذاب،ال بارؾ ا لو » يسكؽ الكاتب أبياتا لشاعر كصفو بػػػػػػ  -إدانة الرياء كالمرائيف

عة ألبنائو الثبلثة كتقسيمو الممؾ بينيـ ، يفييا بصنيع الخميفة المتككؿ عند أخذه الب يشيد
 متعديا بذلؾ حدكد ا:] طكيؿ[
، فأمػػَّػػػػػػػػػػػا م ل        ػػػػػده ػػػػػػػػػػػػػحمػػػٌػػػػػػػثبلثةي أمبلؾو ٍف يىٍيػػػػػػػػػػػػػدو  فنكره ىيدنل يىٍيًدل ًبًو اي مى

 شبييؾ فى التقكل كيجدل كمػػػػػا تجدل   ػػػو     ػػػػػػػػػػػػػػػػكأما أبك عبد اإللو فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػد كبالكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػفٌى بالكعيػػػتقى ك     كذك الفضؿ إبراىيـ لمناس عصمػػة    

                                                           
. كلـ تثبت في ديكانو الذم حققو حسيف عطكاف، دار المعارؼ ىػ 182األبيات لمشاعر مركاف بف أبي حفصة ت   -1

صيدا،  المكتبة العصرية، مركج الذىب كمعادف الجكىر،ذكرىا المسعكدم)أبك الحسف عمي بف الحسيف(، قد  ،القاىرة. ك
 .107، ص 4، ج 2005، 1بيركت، ط

، ديكاف المتنبي (، ، ك األبيات، ينظر المتنبي) أبك الطيب أحمد بف الحسيف 40ص  ، بداد السياسياإلسبلـ ك االست  -2
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، كثانييـ ىػػيػػػػػػػػػػػ ٍيًدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثالثػػػيػػػيـ رشده، ككمػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػدل    ػػػػػػػػػػػػػػػفأكلييـ نكره ػػػػػػػػػػػػػػيـ مى
1 

ألنو ىك كأمثالو مف المتزلفيف ىـ الذيف  لشاعر المرائي،يبلحظ أف الشيخ كاف حانقا عمى ىذا ا
لكقائع  الحقائؽ، كتحريفيـ ااالستبداد بتزييفيـ  الطكاغيت، كيمدكف في عمر ندكف حكـيس

كلعمنا ال نخفي استياءنا مف مضمكنات األبيات التي تجعمنا نستحضر في راىننا المؤلـ تمؾ 
 مر لسياساتيـ، كتشيد بػ"منجزاتيـ".األبكاؽ اإلعبلمية التي تطبؿ لمحكاـ، كتز 

كننتقؿ إلى مجاؿ آخر استعاف فيو الغزالي بالشعر حرصا منو عمى تقكبة حجتو كدعـ 
فضيمة تطابؽ العقؿ كالنقؿ  الشكرل:» يقكؿ ،ما يذىب إليو في بياف مزايا الشكرل كفضائميا

يات المشيكرة ثـ يكرد ىذه األب« عمى حمدىا، كصدقت األياـ عظـ جدكاىا كحسف عقباىا
 :]طكيؿ[ 2لبشار بف برد

 برأًم نصيحو أٍك نصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًة حازـً         ػػػػفٍ ػػػػػػػػػػػإذا بمغ الرأمي المشكرةى فاٍستعػًػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػةن  اضى كىاًفي قيكىةه لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        كال تىٍجعٍؿ الشيكرل عمٍيؾى غىضى  ػػػػػػػػػكاًدـً ػػػػػػػػػػػػػػػػفإفَّ الخى

يٍد ًبقاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   فما خيري كىؼو أٍمسىؾ الًغؿ  أٍختىيػػػػػػػػػػػػػػا؟        كما خيري سيؼو لـ ييؤى
ػػػػػػػػػػػػػػوي  كال تشيٍد الشيكرل اٍمرءنا غيرى كػػاتػػًػػػػػػػـً         كًأٍدًف عمى القيٍربىى الميقٌرب نفسى

3 

إف الكاتب لك بحث في الشعر عف نصكص تتحدث عف  :ربما ال نككف مبالغيف إذا قمنا         
استشارتيـ، فإنو لف يجد  تجبف ىـ الناس الذيف كفكائدىا، كمى  الشكرل كأىميتيا، كضركرتيا،

كيذه األبيات التي جادت بو قريحة بشار، كالتي اشتير أمرىا كذاع صيتيا كتداكلتيا األلسنة 
 يبل فجيبل. ج
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قامة الدليؿ عمى  كالغزالي عندما تناكؿ مكضكع الشكرل عرض إلى ذكر مزاياىا، كا 
كلكنو في المقابؿ  كسيرة الخمفاء الراشديف، بيا كاجب في الكتاب كالسنة أنيا ممزمة كأف األخذ

جعؿ ليا ضكابط كأقاـ ليا حدكدا، ألف ىناؾ مىكاطف ال مكاف فييا لمشكرل كقكاعد كحقائؽ 
كما نبو إلى أف الشكرل ال تعني االنقياد كراء العامة كمسايرة  عمـك فيي أمكر مقررة سمفا،ال

 :[كامؿ]  1أىكائيا، كحذر مف مغبة ذلؾ مستشيدا بقكؿ أبي تماـ

!ًشٍئتى أٍف يىسٍ إف                 كٌد ظنيؾ كمُّو      فأًجٍمو فى ىذا السكاًد األعظـً

رشاد  اإلفراط في ا مف عدـ االطمئناف إلى العكاـ كيحذر مفك ىذا البيت يتضمف نصحا كا 
 إحساف الظف بيـ كالسير عمى ىكاىـ، فضبل عف استشارتيـ كاالنقياد لرغباتيـ.

ثـ ينتقؿ الغزالي ليكضح أف الشكرل إذا ما تيرؾ العمؿ بيا صار الممؾ كاإلمارة جاىا 
د فييا الجماىير مف رَّ جى اء تي ة عميكمكسبا، كصارت العبلقة بيف الحاكـ كالشعب عبلقة تبعيٌ 

كلعؿ ىذا المعنى ىك الذم يكافقو البيت الذم  2كؿ إرادة، كتجعميا رىف إشارة الحاكـ المستبد
 :] طكيؿ [ 3احتج بو الكاتب فيما ذىب إليو

ٍأنا إلى الناًس كقفيكا ٍف نحفي أٍكمى  تىرل الناسى ما ًسرنا يًسيركف خٍمفىنا      كا 

الستعبلء التي يبمغيا االستبداد حيف تيعطؿ الشكرل، كتغيب الحرية، كىك بيت يعبر عف قمة ا
ف بأمرىـ ك"ال معقب لحكميـ"، فأم قيمة ألمة تساس بيذه بفيصبح الطغاة ىـ الحاكم

السياسة، كأم مصير يتربص بشعب رىف إرادتو كمقكماتو بأيدم مف يعبث بيا كيسخرىا 
 لنزكاتو كأىكائو.   
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لبلستشياد بالحجة الشعرية فيو نصيب كىك مكضكع  كنأتي إلى مكضع ثالث كاف
دا عف الديف كصكنا لمحقكؽ، كلـ ييشرع الحرب في اإلسبلـ كقد مر بنا أف القتاؿ إنما شيرع ذكٍ 

بدكافع الطمع أكالتكسع أكرغبة في الييمنة كبسط السمطاف، أم أف الحرب تدعك إلييا 
 :] خفيؼ[ 1تيالضركرة، كلبياف ىذا المعنى كظؼ الغزالي البيت اآل

اًلي              ٌرىا اليىٍكـى صى ٌني ًبحى ـى الٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كا  ًم نىاًتيا عى ـٍ أكيٍف مٍف جي ل
2 

نما دفع إلييا دفعا،نيراف الشاعر أنو ليس المتسبب في إشعاؿ  يعمف               الحرب، كا 
االستشياد بالبيت يقكم المعنى الذم فرضت عميو سيكاجييا بكؿ اقتدار، كلعؿ كما دامت قد 
مف خبلؿ بحثو مسألة الحرب في اإلسبلـ بٌيف أف اإلسبلـ ال يككف بادئا  شيخيقصد إليو ال

بالحرب كال يسعى إلييا كىك يجد عنيا مندكحة ، كلكف ال يقؼ مكقؼ المتفرج في حاؿ ما إذا 
ًلمًَّو اٍلًعزَّةي  ﴿يقكؿ تعالى:  يكاف،ىيٌدد كيانيو، أك تعرض لمظمـ. فيك ال يرضى ألتباعو الذؿ كال كى

لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ال يىٍعمىميكفى  ًلٍمميٍؤًمًنيفى كى ًلرىسيكًلًو كى كالى تىًينيكا كىالى  [، كيقكؿ أيضا:8] المنافقكف/ ﴾كى
نيكا كىأىنتيـي األىٍعمىٍكفى ًإف كينتـي م ٍؤًمًنيفى  ن [،139] آلعمراف/  تىٍحزى ما يريد ليـ أف يككنكا أقكياء كا 

عف حياضو، لكف االستعمار الحديث استطاع أف يستغبي  ليذكدكا عف الحؽ، كيدفعكا الشر
عقكؿ بعض العرب كيجعميـ ينخدعكف بأكذكبة الحؽ الذم ال تحميو القكة، كفي ىذا المقاـ 

ف جيؿ مف كتككٌ كقد كصؿ ساسة الغرب كمستشرقكه إلى ىدفيـ،  » يتنزؿ قكؿ الغزالي:
عف القكة فكاف الفشؿ مصير قضايانا كميا،  مالمسمميف يحسف الظف بمستقبؿ الحؽ العار 
 :] بسيط [ 3«ال أىؿ قكة ؟ مكأصبح البغاث يستنسر بأرضنا! ألسنا أىؿ رأ

ٍيبػػػانىػػػػػػػػػا  لك كنتي مٍف مازفى لـ تىٍستًبٍح ًإبىًمي       بنك الٌمًقيطىًة مٍف ذيىىًؿ بًف شى
ٍف كانيكا ذكم نىفىػػػػػػػػػػػػػػرو  ف ىانىا      لكفَّ قكًمي كا   ليسيكا مفى الٌشرِّ فى شيء كا 
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ٍغًفرىةن  كف مٍف ظمـً أىًؿ الظ مـً مى ػػػػػػػػػػػػػػانىا      يىٍجزي  كمٍف ًإسىاءىًة أىًؿ ال سكًء إٍحسى
 اىيـ مٍف جميع الناًس إنسػػػػػػػػػػػػانىاًسك  كأٌف رٌبؾى لـ ٌيٍخميٍؽ لًخٍشيىتػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو       

ا إذا رًكبيػػػػػػػػػػػػػكا     ـٍ قكمن ٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىا    فميتى لي ًبًي شىن كا اإلغارةى فيٍرسىانا كري
1 

غار كىكاف حتى إف األبيات التي احتج بيا الشيخ عمى ما بمغو العرب في ىذا العصر مف صى 
كىدفا لكؿ راـ، فاستبيحت أرضيـ كانتيؾ عرضيـ، كىـ عاجزكف  طامع،صاركا مطمعا لكؿ 

عف رد العدكاف ألنيـ فرطكا في قكتيـ، كأحسنكا الظف بعدكىـ كألنيـ صدقكا خرافة الحؽ الذم 
ال تحميو القكة، كىي أكذكبة كبرل رٌكجيا االستعمار ليستميؿ بيا عقكال غبية كنفكسا خائرة، 

ال  تحرسو ألف الحؽ ال بد لو مف قكة ضائع، كىذه حقيقة ال يختمؼ فييا اثناف. كمف  فيككا 
ىنا كجب أف تيسخر القكةي لخدمة الحؽ، كأف تككف إلى جانبو ال تفارقو ألنيا إف فارقتو 

تأجيج الحركب بيف األمـ كالشعكب  كأٌدل ذلؾ إلىاستحالت جبركتا كطغيانا كظمما، 
كانت  التي الحركبب ك يمثؿ لو ـ عند غير العربيذٌكر الغزالي بالقتاؿ قبؿ اإلسبلك  كالقبائؿ،
كرغبة كؿ دكلة في بسط بيف دكلتي الفرس كالرـك بسبب المطامع  مف حيف إلى آخر تستعر

 العرب: كأٌما كسعييا إلى إضعاؼ القكة المقابمة، ،نفكذىا كسمطانيا عمى أكبر مساحة ممكنة
القتاؿ عادة ليـ، بؿ طبعا فييـ،  طالما اشتعمت بينيـ الحركب ألسباب تافية، حتى صار »

 فإذا لـ يجدكا إال الغارة عمى األقارب شنكىا ] كافر[

انىا  ـٍ نىًجٍد إاٌل أخى ا ل  2«كأٍحياننا عمى بىٍكرو أًخينىا        إذا مى

إف البيت يعبر عف الدرؾ الذم تدنى إليو العرب في جاىميتيـ حتى أصبحت تشٌف الغارات ك 
ضطـر نيراف الحركب ألسباب تافية، ككأف الحرب ضرب مف الميك كالعبث، كىؿ ىناؾ ت
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أفظع مف حركب تدكر رحاىا بيف اإلخكة ك تزىؽ فييا األركاح مف غير ما سبب، كمف ثـ 
استشياد الكاتب بيذا البيت الشعرم يقكم حجتو كيدعـ الدعكل التي ىك بصددىا كالمتمثمة ف

كاالحتكاـ إلى السيؼ ال يمجأ إلييا اإلسبلـ إال بدافع درء  في أف الحركب كسفؾ الدماء
األخطار، كحماية الحقكؽ كرفع الظمـ، عمى عكس ما عرؼ عف األمـ األخرل بصفة عامة، 
كالعرب بصفة خاصة كالشيخ عندما ينبرم لمكاجية االستبداد كالكشؼ عف عيكبو فإنو ال 

ا كانت صادمة، فيك ال يجامؿ كال يحابي ، يتردد في إعبلف الحقائؽ ميما كانت ميٌرة، كميم
كثير  عميوىذا أمر قد ال يكافقو ك  ػػػػ مف ذلؾ أنو لـ يتردد في ذكر مساكئ الدكلة األمكية

ىانت قيـ الخمؽ كالتقكل، » ػػػػػػ مسجبل عمى حكاـ بني أمية جممة مف المآخذ، يقكؿ: الناس
ف السابقكف األكلكف عمى المنابر، عً بعدما تكٌلى رئاسة الدكلة غمماف ماجنكف، كبعدما لي 

 :حتى أف شاعرا مسيحيا مدح يزيد بف معاكية فقاؿ ]كامؿ[

 1!«ارً صى نٍ األى  ـً ائً مى ت عى حٍ تى  ـي مؤٍ ل     كالُّ دى كالنٌ  احةً مى بالسٌ  شه يٍ رى قي  تٍ ىبى ذى           

لمستكل بو الغزالي عمى فساد الحكاـ األمكييف كاف بالغ الداللة عمى ا كالبيت الذم احتجٌ 
الذم كصؿ إليو النظاـ كقتيا مف استيتار بالقيـ ك قمب الحقائؽ، كالتجرؤ عمى ذكم الفضؿ، 
حتى أنو سيمح لشاعر نصراني بيجاء األنصار كالنيؿ منيـ كىـ أصحاب المكاقؼ المشرفة 

اىىديكا فً   :في قكلو تعالى التي خمدىا الذكر الحكيـ كا كىجى ري ي سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آىمىنيكا كىىىاجى
ًرٍزؽه كىًريـه  ٍغًفرىةه كى ـٍ مى قًّا لىيي ـي اٍلميٍؤًمنيكفى حى كا أيكلىًئؾى ىي ري نىصى ٍكا كى [، كلعؿ 74]األنفاؿ/ كىالًَّذيفى آىكى

ٌيش أبكاقو ضد خصكمو مف ذكم المركءة  القارئ يشاطرني الرأم في أف النظاـ الذم ييجى
أتباعو مف المتزلفيف كالسفياء كالفاسديف ىك نظاـ  كيغرم بيـ كالكفاءة كالتاريخ المشٌرؼ،

 فاسد، فاقد لمشرعية.   
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كىذا الضرب مف األنظمة ابتميت بو أمتنا منذ قركف عدة، كما تزاؿ ترزح تحت 
كطأتو، لذلؾ نجد الغزالي يقكؿ في معرض حديثو عف الدساتير التي استحدثتيا الدكؿ 

لشعكب بما يضمف الحقكؽ كالحريات، بينما الغربية، كقننت بكساطتيا عبلقة الحكاـ با
كما يمنع المسمميف مف  »كالشعكب مغمكبة عمى أمرىا: الحككمات العربية ماضية في غييا،

اإلفادة منو إال أنيـ مغمكبكف عمى أمكرىـ مف قديـ كالمرء ال ينظـ بيتو إال إذا كاف سيدا 
 ] بسيط [: يفيو، كقديما قاؿ المتنب

 .1«ناسو مف نيفكًسيـ      كسادةي المٍسًمميف األٍعبيدي القىزـي!!ساداتي كٌؿ أي 

عندما جاء الشيخ إلى الحديث عف قضية تحرير العبيد آلمو أف ييٍغمط حؽ  اإلسبلـ ك     
الذم جاء بتشريعات تدعك صراحة إلى إعطاء العبيد حقكقيـ كمساكاتيـ بباقي الناس، غير 

و مف ضعؼ جعؿ اآلخريف ينكركف عمييـ ىذه أف الكضع الحالي لممسمميف كما ىـ عمي
كيجحدكنيا، بؿ كينسبكف الفضؿ كؿ الفضؿ في تحرير العبيد إلى ساسة الغرب  المكرمة

كيريد أف ينسب الفضؿ فى تحرير العبيد إلى بعض الرجاؿ النابييف فى :» كمفكريو فيقكؿ
ض، كمرغكا سمعتو أكركبا كأمريكا. كنحف ال ننكر أف المسمميف نزلكا بدينيـ إلى الحضي

 فى التراب.] سريع[

 .2«كمٍف دعا الناسى إلى ذىٌمًو   ذمُّكهي بالحؽِّ، كبالباًطًؿ!!

التي يبغي مف كرائيا التأكيد عمى حقيقة مفادىا  غزاليإف االحتجاج بيذا البيت يقكم حجة ال 
لممتربصيف أف حالة الضعؼ التي تمر بيا األمة العربية كالقابمية لئلذؿ جعمتيا ىدفا سيبل 

كالناظر في البيت الشعرم يجده قد صيغ صياغة منطقية قائمة  كلقمة سائغة ألعدائيا. بيا،
عمى التبلـز الشرطي، كىك تبلـز يحقؽ القبكؿ كالتسميـ بمحتكاه؛ فالذم يضع نفسو مكضع 
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 الذـ كينزليا منزلة اليكاف ال ينتظر مف اآلخريف تقديرا كاحتراما، بؿ عميو أف يتكقع منيـ
ذالال في جميع األحكاؿ كالظركؼ سكاء أفعؿ ما يكجب ذلؾ أـ لـ يفعؿ، ألف الناس  تحقيرا كا 

، كىذا ما حاقديف درجكا عمى احتقار الذليؿ كاستصغاره، كالسيما إذا كا ىؤالء الناس أعداء
ٌممت جريرة ما  تعيشو أمتنا في ىذه الفترة الحالكة مف تاريخيا، إذ كصفت بأبشع األكصاؼ كحي

كفي رأم الغزالي أف ىذا  رفت كما لـ تقترؼ، ال لشيء إال لككنيا رضيت بالذؿ كاليكاف.اقت
الكضع غير الطبيعي الذم تحياه األمة مرده إلى حالة التشرذـ التي تعصؼ بيا مف كؿ 

المقيتة التي تسبب فييا حكاـ السكء الذيف استكلكا عمى السمطة بغير كجو  جانب؛ ىذه الحاؿ
يبدك أف اليرج الذل عانتو ببلد اإلسبلـ جاء مف الناحية األخيرة، فمـ ك » حؽ، يقكؿ:

نما حاؽ بيا الضر مف تفرؽ الكممة، كعمة ىذه  يخسؼ باألمة مف فكؽ أك مف تحت، كا 
الفرقة القاتمة مف فساد الحكـ عمى أيدل المستبديف الذيف انفردكا بو ليبل طكيبل. كيستطيع 

ى عصكر شتى ما قالو الطغرائى فى أيامو كىك يناؿ مف األخيار مف المسمميف أف يرددكا ف
قدامو]بسيط[ :  حكامو، كينكه بخمقو كا 

 ما كنتي أكًثري أف يمتدَّ بي زمًني      حتى أرل دكلةى األكغاًد كالٌسفىػػػػػػػؿً          
 1«تقدمتنى أناسه كاف شأكىػػيػػػػػػػػػـ      كراء خطكم لك أمشى عمى ميؿ      

فضبل عف ككنو يعكس بحؽ  لغزالي بيذيف البيتيف فيو مف المرارة الشيء الكثير،إف تمثؿ ا
كاقع األمة الذم انقمبت فيو القيـ فتأخر النجباء مف أبنائيا، كتقدـ التافيكف، كلعٌؿ السبب في 
ىذه الكارثة أف مقاليد الدكلة كالحكـ صارت بأيدم األكغاد كالسفمة، كماذا ينتظر إذا كانت 

لة كشؤكف الحكـ بأيدم ىذا الصنؼ مف الناس، إننا نجد إجابة ىذا السؤاؿ في أمكر الدك 
يعبراف عف الكاقع المزرم كالمؤلـ خير تعبير، كيعكساف  بيتي الطغرائي الميتمثىؿ بيما، فيما

                                                           
سماعيؿ الحسف بف عمي(، 184ص  ، اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -1 ، مطبعة ديكاف الطغرائي. كالبيتاف لمطغرائي) أبكا 

 ، ) نسخة إلكتركنية(  55ق، ص1300، 1الجكائب، قسطنطينية، ط
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بصدؽ صكرة األكضاع المعيشة في ببلد اإلسبلـ ، كمف ثـ فالمتمقي ال يممؾ إال التأميف 
 عمى مضمكنيما.

بما أكرده المحاجج في  -أعني االحتجاج بالشعر-ف نختـ ىذا المبحث كنحب أ
معرض رده عمى أحد الصحفييف الفرنسييف الذيف يتبجحكف بما قدمتو الحضارة الغربية لمعرب 

الكسطى  أما العصكر»كالعالـ، كينكركف أٌم دكر لحضارة المسمميف كيجحدكف فضميا، يقكؿ:
فيي تشرؼ آباءنا كال تشرؼ آباءه، لقد كانت عنيا  يالتى يتحدث الصحافي الفرنس

أكركبا فى ىذه العصكر مجمكعة مف البيائـ السائمة، كلكال ما أفاض اإلسبلـ عمييـ مف 
خير كبركة لظمكا إلى اليكـ كاألنعاـ أك أضؿ سبيبل، إف الحضارة اإلسبلمية عممتكـ مف 

صبحت الدكلة لكـ؟. أبيتـ جيؿ، كأنقذتكـ مف فكضى، فماذا حدث لما مالت الريح إليكـ كأ
إال أف تبنكا عمى أنقاضنا، كصبغتـ أرجاء الدنيا بدمائنا، كىكذا يصدؽ فينا كفيكـ قكؿ 
القائؿ: إف االستعمار المغتر اآلف بقكتو، المعتز بسطكتو ستخبك بعد قميؿ ناره، كيكمئذ 

 [ :طكيؿ«]تحاسب اإلنسانية مف دمركا عمييا حاضرىا كمستقبميا
             !  ممٍكنا فكافى العىٍفكي مٌنا سجٌيةن      فمٌما ممٍكتيـٍ ساؿ بالٌدـً أٍبطيحي

 1فحسبيكيـ ىذا التفاكتي بينىنا      ككؿُّ إناءو بالذم فيًو ينضحي               

إف لمبيتيف قيمو حجاجية كبرل ألنيما اعتمدا عمى المقارنة، التي استحضرت التاريخ بما 
عمى سماحة اإلسبلـ كعدالتو  ةقـك شاىدتمعمكمات كحقائؽ ك  ينطكم عميو مف أخبار

كفي ذلؾ كاستدعت الراىف بما فيو مف غطرسة لمقكل الغربية كنزعتيا االستعمارية المييمنة، 
 عمى البكف الشاسع بيف ركح كؿ مف الحضارتيف. دليؿ

 

                                                           
، تح ديكاف ابف الصيفي، البيتاف البف الصيفي) سعد بف محمد بف سعد(،  214ص  ،اإلسبلـ ك االستبداد السياسي  -1

 .) نسخة إلكتركنية(404، ص 3، ج1974اكرىادم، دار الحرية لمطباعة، بغداد مكي السيد جاسـ كش
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 االحتجاج باألمثاؿ -4

قميا مف األسبلؼ إلى عيني العرب عناية فائقة باألمثاؿ فاجتيدكا في حفظيا كن
األخبلؼ لما فييا مف حكمة، كلما تحممو مف صكاب، كألنيا تمثؿ عصارة تجارب اآلخريف 
كخبلصة خبراتيـ، فضبل عما ىي عميو مف إيجاز العبارة كقكة الداللة، كجبلء المعنى، كلذا 

يد يقكؿ فقد أٌلفت فييا الكتب، كأفردت ليا األبكاب في المصنفات،  فيذا صاحب العقد الفر 
ٍشي الكبلـ،» في شأنيا:  كالتي تخيَّرتيا العرب، كجكىر المفظ، كحمي المعاني، األمثاؿ ىي كى

كنيًطؽ بيا في كؿ زماف عمى كؿ لساف، فيي أبقى مف الشِّعر، كأشرؼ مف  كقٌدمتيا العجـ،
ثىؿ، قاؿ  الخطابة، لـ يًسٍر شيء كسٍيرىا، كال عَـّ عمكمىيا، حتى قالكا:أىٍسيىري مف مى

 ]سريع[  الشاعر:

 1«يعىًرفيوي الجاًىؿي كالخاًبري     ما أٍنتى إالَّ مىثىؿه سائره        

كالمناظرة كبضركرة  كقد تنبو العرب إلى أىمية سٍكؽ األمثاؿ في مكاضع الجدؿ
ثـ إني ما رأيت حاجة » تكظيفيا في مقامات االحتجاج كالمنافرة، يقكؿ أبك ىبلؿ العسكرم:

أدب المساف بعد سبلمتو مف المحف كحاجتو إلى الشاىد كالمثؿ  الشريؼ إلى شيء مف
كيجعؿ لو قدرا في  كالشذرة، كالكممة السائرة؛ فإف ذلؾ يزيد المنطؽ نفخيما كيكسبو قبكال،

النفكس، كحبلكة في الصدكر، كيدعك القمكب إلى كعيو، كيبعثيا عمى حفظو كيأخذىا 
أكاف المجاكلة في مياديف المجادلة كالمصاكلة في باستعداده ألكقات المذاكرة، كاالستظيار بو 

كا المعرفة باألمثاؿ الزمة لما ليا مف نفع، كما استقبحكا بؿ إنيـ قد عدٌ  2«حمبات المقاكلة

                                                           
تح عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العممية  ،العقد الفريد ابف عبد ربو )أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي( ، -1

   3، ص3، ص، ج1983،  1بيركت ، ط
،  1،  دار الكتب العممية ،بيركت ط جميرة األمثاؿ لعسكرم (،العسكرم ) أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ ا -2

 10ك  9، ص  1،ج 1988
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. ثـ إف لؤلمثاؿ تأثيرا عجيبا عمى النفكس كقدرة كبيرة عمى اإلقناع، كحمؿ 1الجيؿ بيا
ليا مف الكبلـ مكقع اإلسماع » اف إذ اآلخريف عمى اإلذعاف كالتسميـ بما تحممو مف مع

كالتأثير في القمكب، فبل يكاد المرسؿ يبمغ مبمغيا، كال يؤثر تأثيرىا، ألف المعاني بيا الئحة، 
كالشكاىد بيا كاضحة، كالنفكس بيا كامقة، كالقمكب بيا كاثقة كالعقكؿ ليا مكافقة، فمذلؾ ضرب 

ؿ رسمو، كأكضح بيا الحجة عمى خمقو؛ ألنيا ا األمثاؿ في كتابو العزيز، كجعميا مف دالئ
 .2«في العقكؿ معقكلة ، كفي القمكب مقبكلة

جا جاىزة يتكئ عمييا المبمغ في  كفي الدرس التداكلي المعاصر  عٌدت األمثاؿ حيجى
تقكية حججو كدعميا، إذ تكظؼ باعتبارىا حججا قكية ليا قكة حجاججية عالية كمف ثـ يمكف 

الغاية مف اعتمادىا ، كما أف 3(Argument d' autoritéبػػػػ )أف تدرج ضمف ما يعرؼ 
 .4حجاجيا ىك التأسيس لمقاعدة ك البرىنة عمى صحتيا

بعد ىذه المقدمة النظرية المكجزة عف أىمية األمثاؿ في الكبلـ كقيمتيا الحجاجية نعرج عمى 
المثؿ أكالشاىد المدكنة مكضكع الدراسة لنجد أف خطاب الغزالي يعتمد في سياقات متعددة 

ف كاف  وبكصف استقراء يمثؿ العبلقة بيف فكرة جزئية، كأخرل تنتمياف إلى إطار فكرم كاحد، كا 
"إف ، كمف ذلؾ استشياده بالمثؿ الشيير:5أحدىما معركفا بصكرة أكضح بالنسبة إلى الممتقي

كقد كصؿ ساسة الغرب كمستشرقكه إلى »  في النص اآلتي: 6البغاث بأرضنا يستنير"

                                                           
 10، ص  1،  ج جميرة األمثاؿينظر  -1
، تحقيؽ فؤاد عبد المنعـ أحمد ، دار الكطف لمنشر ، السعكدية  األمثاؿ ك الحكـالماكردم )عمي بف محمد بف حبيب (  -2

 20، مقدمة المحقؽ ، ص 1999، 1، ط
  86،  1، ط  2007ظر أبك بكر العزاكم ، الخطاب ك الحجاج ، األحمدية لمنشر ، المغرب ين -3
 49ص    ، 2008صفحات لمدراسات ك النشر، سكريا  ،كالحجاج مداخؿ كنصكص التداكلية صابر الحباشة ، ،ينظر -4
 130، ص  ببلغة المحسناتمف ببلغة الحجاج إلى ك ينظر محمد الكلي،  ، 24الحجاج في الخطابة النبكية ، ص  -5
ىك طير دكف الرىخمة،   : الفتح، كالضـ، كالكسر، كالجمع ًبٍغثىاف، قالكا  : ضربه مف الطير، كفيو ثبلث لغات  : البغاث --6

يضرب لمضعيؼ يصير قكيا، كلمذليؿ يعٌز  صار كالنسر في القٌكة عند الصيد بعد أف كاف مف ضعاؼ الطير،  : كاستنسر
تح محمد محيى الديف عبد  مجمع األمثاؿر الميداني) أبك الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابكرم( ،ينظ.  بعد الذؿ
ميكَّ الجًك لمصغار في غياب الكبار، ، 10، ص1بيركت،ج  ،دار المعرفة الحميد  كمثمو قكؿ  ييكردي ىذا المثؿ إذا رأل خي

ٍعمىرو الشاعر:      ًؾ الجكُّ فبيضي كاصفرمخبل لى   ...يا لىًؾ مف قيبَّرىةو ًبمى
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دفيـ، كتكٌكف جيؿه مف المسمميف يحسف الظف بمستقبؿ الحؽ العارم عف القكة فكاف ى
الفشؿ مصير قضايانا كميا، كأصبح البغاث يستنسر بأرضنا! ألسنا أىؿ رأم ال أىؿ قكة 

ف السياؽ الذم استدعى فيو الغزالي ىذا المثؿ ىك سياؽ الحديث عف القتاؿ، كمكقؼ ، 1«؟ كا 
لدكؿ الغربية سًخرت منا كلعبت بعقكلنا إلى درجة أننا صٌدقنا اإلسبلـ منو، ككيؼ أف ا

عداد العدة  أحاديثيا كأكاذيبيا عف السبلـ؛ األمر الذم جعمنا  نزىد في اتخاذ كسائؿ الردع كا 
كلقمة سائغة لكؿ طامع، كتجرأ عمينا القكم كالضعيؼ، فيؿ ىناؾ  حتى صرنا ىدفا لكؿ راـ

ا اآلف؛ نساـ خسفا مف طرؼ الجميع، كتستباح أراضينا حاؿ أسكأ مف الحاؿ التي نحف عميي
عمى مرأل كمسمع الدنيا كال نحرؾ ساكنا، كصار مف كانكا يخشكف سطكتنا باألمس ال 

... كعميو فإف ىذا المثؿ جاء متساكقا مع  اليـك يقيمكف لنا كزنا كال يحسبكف لنا أم حساب
م نصبو لنا أعداؤنا حيف خدعكنا ب الذم كيظؼ فيو؛ فمما سقطنا في الشَّرؾ الذالمضرً 

بأكذكبة السبلـ كالحؽ العارم عف القكة، صرنا نيبا لكؿ ناىب كفريسة لكؿ متربص، كمف 
ىنا كجب أف نعيد قراءة األحداث كدراسة الكاقع دراسة صحيحة، كنسعى المتبلؾ القكة 

مكاف فيو كالسبلح الذم ندافع بو عف حقكقنا الميضكمة، ألف العالـ الذم نعيش فيو ال 
كال يقيـ كزنا إال لؤلقكل. لمضعفاء، كال يعترؼ إال بالقكة ، كال يصغي إال لصكت السبلح.

  

أما المثؿ الثاني الذم سنقؼ عنده اآلف فقد أكرده الغزالي في باب التناصر في كجو  
شدد عمى ضركرة التكاتؼ في كجو الطغياف كحذر مف التراخي في نصرة  الظمـ، إذ

لكقكؼ مكقفا سمبيا حياؿ مظمكمية اآلخريف، كاالنكفاء عمى النفس، كالتقكقع المظمكميف أكا
حكؿ الذات دكف االلتفات إلى صرخات المستصرخيف، كتأكىات المتكجعيف إلى درجة يصير 

يقكؿ معمقا عمى أحزاف » معيا أحدنا إذا سمع شككل ضعيؼ، أك أنيف مكجكع، يقكؿ:
فى تجرع الكأس الذم شربو غيره قببل، فيزدرده فى  اآلخريف: "كما لي أنا ؟" ثـ يجيء دكره

 .2«صمت! كلك حدثتو نفسو بالصدؽ لقاؿ: إنما أكمت يكـ أكؿ الثكر األبيض

                                                           
 101، ص  اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -1
 .158،ص  المصدر نفسو -2
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 إنما أكمت يكـ أكؿ الثكرىك قكليـ:" إف المثؿ الذم تـ تكظيفو في ىذا السياؽ  
ا ك تىطالينا يد ؛ يعكس حالة المرارة كالندـ التي نشعر بيا حيف يأتي الدكر عمين1"األبيض

الذيف –العدكاف، كمايظير ما نجده مف حسرة كأسى عندما يصيبنا ما أصاب إخكانىنا 
ٍمنا عف  –أسممناىـ ك يحٌؿ بنا ما حؿ بيـ مف الخسؼ ك الجكر كاإلذالؿ، ذلؾ أننا تصامى

إلى نجدتيـ كدفع األذل  بٌ سماع استغاثاتيـ، كتعامينا عف إبصار معناتيـ كرفضنا أف نيي 
ككانت عاقبتنا أف  لما كاف األمر بأيدينا، فكاف جزاؤنا أف لحقنا ما لحقيـ مف الببلء، عنيـ

استفرد بنا األعداء كتمكنكا منا فسامكنا مف الخسؼ ألكانا كجرعكنا مف الذلة كؤكسا، كالمتأمؿ 
أمره في مثؿ ىذا الجزاء، كىذه العاقبة يجد األمر منطقيا فمف ييٍسًمـ أخاه لعدكه كال يبالي يكف 

(؛ ينبو فيو إلى ضركرة الكقكؼ إلى  كباال عميو حتما، ثـ يكرد الغزالي حديثا لمرسكؿ)
، يقكؿ: ال يقفف أحدكـ مكقفا يقتؿ فيو رجؿ ظمما، فإف المعنة تنزؿ عمى كؿ »صؼ المظمـك

مف حضر حيف لـ يدفعكا عنو، كال يقفف أحدكـ مكقفا يضرب فيو رجؿ ظمما فإف المعنة 
بؿ يؤكده،  ، كالحديث يتكافؽ كمضمكف المثؿ، »2ره حيف لـ يدفعكا عنوتنزؿ عمى مف حض

كيزيدنا إيمانا بكجكب التصدم لمظمـ كمجابية الظالميف كالضرب عمى أيدييـ، ككجكب نصرة 
 كدفعا لمعدكاف.   المظمكميف ألف في ذلؾ إحقاقا لمحؽ

                                                           
يركل أف أمير المؤمنيف  عميا رضي ا تعالى عنو أنو قاؿ: إنما مثمي كمثؿ إنما أكمتي يـك أكًؿ الثكر األبيض" »" -1

مة أبيض كأسكد كأحمر كمعيف ف ييا أسد، فكاف ال يقدر عمييف الجتماعيف عميو، فقاؿ عثماف كمثؿ أثكارو ثبلثة كٌف في أجى
لمثكر األسكد كاألحمر: ال يدؿ عمينا في أجمتنا إال الثكر األبيض، فإف لكنو مشيكر كلكني عمى لكنكما فمك تركتماني آكمو 

لنا األجمة، فقاؿ: صفت لنا األجمة، فقاال: دكنؾ فكيمو، فأكمو، ثـ قاؿ لؤلحمر: لكني عمى لكنؾ فدعني آكؿ األسكد لتصفك 
افعؿ، فنادل: أال إني :دكنؾ فكيمو، فأكمو، ثـ قاؿ لؤلحمر: إنني آكمؾ ال محالة، فقاؿ الثكر األحمر: دعني أنادم ثبلثنا، فقاؿ

أيكمت يـك أيكؿ الثكر األبيض. ثـ قاؿ عمي رضي تعالى ا عنو: أال إني ىنت ػػ ك يركل كىىىٍنتي ػ يـك قيتؿ عثماف، يرفع بيا 
يضرب مثبل لمرجؿ فقد ناصره فمحقو الضيـ ...» 25،ص  1، ينظر مجمع األمثاؿ، ج« تو ، يضربو الرجؿ ييٍرزىأ بأخيوصك 

 ،«قتؿ عثماف رضي ا عنو  ىمف عدكه ، كىك مف أمثاؿ كميمة ك تمثؿ بو عمي عميو السبلـ حيف اختمؼ فيو ، ك عن
 61، ص 1، ج جميرة األمثاؿأبك ىبلؿ العسكرم، ينظر، 

 158ص  ، اإلسبلـ كاالستبداد السياسي-2
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ث عما أقره كنأتي اآلف إلى المكضع الثالث الذم كظؼ فيو المثؿ؛ كتناكؿ الحدي
        :اإلسبلـ مف حقكؽ لمرقيؽ، كعما حممو مف مبادئ تنادم بعتقيـ كتحريرىـ، يقكؿ الشيخ

كأما أمر الرسكؿ بتقكل ا في الرقيؽ فتحدثؾ عنو طكائؼ الخصياف كأضرابيـ مف » 
ضحايا العتك كالسفاىة الذيف تطاير الحديث عف كظائفيـ فى القصكر خبلؿ القركف 

ارتي لمممكة العربية السعكدية نظرت إلى الركضة التى تضـ جثماف كأثناء زيالكسطى .. 
النبكة، كتذكرت ما ركاه عمي بف أبي طالب حيف قاؿ : كاف آخر كبلـ النبي: "الصبلة 

!! كما 1الصبلة.. كاتقكا ا فيما ممكت أيمانكـ". إف تقكل ا فى الرقيؽ كانت حديث خرافة
إف المثؿ الذم تـ تكظيفو  ،2« !مف ىذا الديفكاف أكثر عبث المسمميف بما كرثكه 

( الذم "، كقد ميد لو الغزالي بحديث الرسكؿ)" حديث خرافةقكليـ: كاالستشياد بو ىك
يكصي بحسف معاممة الرقيؽ ككجكب اإلحساف إلييـ كالترغيب في عتقيـ، لكف لؤلسؼ أف  

أف التاريخ يحدثنا عما الكصية لـ تنفذ كلـ يعمؿ بيا بؿ إف األمكر قد جرت بخبلفيا إذ 
ابتدعو الحكاـ كاألمراء كأصحاب الجاه كالسمطاف مف ألكاف كأساليب في االسترقاؽ كاالستعباد 

"، ألف " حديث خرافة( كأحاديثو في ىذا الشأف يندل ليا الجبيف، كصارت كصايا الرسكؿ)
ة التي ال سبيؿ إلى القـك أعرضكا عنيا، كلـ يعممكا بيا، ككأنيا مف األحاديث العجيبة الغريب

ككأنيا  يينظىر إلييا( حيف تصديقيا، كىذا قمة التعامي كالتغافؿ كاالستخفاؼ بأكامر الرسكؿ)
يا ات"،  كىنا يكشؼ الكاتب عف المفارقة بيف تعاليـ اإلسبلـ مف ناحية ك تطبيق" حديث خرافة

ع المسمميف، كيضع يده عمى التناقض الصارخ بيف حقيقة اإلسبلـ ككاق مف ناحية أخرل،
كالكاتب ال يتحرج مف إدانة الحكاـ كالسبلطيف الذيف حكمكا الببلد اإلسبلمية عبر مختمؼ 
العصكر، كما ال يضيره أف يذكر مساكئيـ كمخالفتيـ تعاليـ اإلسبلـ كشرائعو السمحة، فغايتو 

                                                           
رجؿ مف عذرة استيكتو  ، كيذكر الميداني أنو خرافة اسـ رجؿ مف عذرة كاف يحٌدث بما رأل مف األعاجيب فػػػييكىٌذب،  -1

 ،الميدانيينظر  حديث خرافةالجف كما تزعـ العرب مدة. ثـ لما رجع أخبر بما رأل منيـ فكذبكه حتى قالكا لما ال يمكف: 
 195ص  1ج  ، مجمع األمثاؿ

 134ك  133،ص  اإلسبلـ ك االستبداد السياسي -2
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 جيبل،إظيار الحؽ، كبياف حقيقة مايدعك إليو اإلسبلـ كتبرئة ساحتو مما ينسب إليو ظمما ك 
كذلؾ بكشؼ زيؼ المتستريف بالديف كفضح ممارساتيـ التي تتعارض صراحة مع عدالة 
اإلسبلـ، كتأسيسا عمى ما قيؿ يتضح أف ديننا الحنيؼ لـ يدخر جيدا في الدعكة إلى حسف 

كالترغيب في ذلؾ، لكف بعض المحسكبيف عمى اإلسبلـ  معاممة الرقيؽ، بؿ الدعكة إلى عتقيـ
يمتزمكا بما ديعكا إليو فانحرفكا عف جادة الصكاب، كمف ثـ، إف الخطأ يحسب عمييـ ال لـ 

 عمى اإلسبلـ. 

ذكرنا أف الكاتب ال يتحرج مف قكؿ الحؽ كالصدع بو، كلك كاف في ذلؾ انتقاص 
كما يفعؿ  –اإلسبلـ ال تبييض صفحة الحكاـ و خدمةي لبعض الحكاـ المسمميف ألف ديدنى 

 ك لذا نراه في ىذه الفقرة يديف إدانة -ف تصدركا المشيد الدعكم قديما كحديثابعض الذي
عفي مسممي ذلؾ العصر مف مسؤكلية تردم األكضاع شديدة فترة حكـ يزيد بف معاكية، كال يي 

كلك كانت تكلية يزيد كبكة جكاد حدثت مف »كاالنحراؼ الكبير الذم كقع في األمة، يقكؿ: 
ميرىـ إثر خمؿ حدث فى األساليب المشركعة لكجب اغتفارىا، أما سكء اختيار المسمميف أل

كاألمر أخطر مف ذلؾ، أما كاألمر التكاء برسالة جاءت رحمة لمعالميف، كاحتياؿ عمى 
تسكيد أعراب مف صعاليؾ الجزيرة ليككنكا باسـ اإلسبلـ ممكؾ العالميف.. فيذه قاصمة 

كا ىذه األحداث اليائمة قدركا فداحة الظير!. كلك أف المسمميف الفضبلء الذيف عاصر 
النتائج التى تمخضت عنيا، كلحقت بصميـ اإلسبلـ مف جرائيا، لسفككا دماءىـ فى 
الحيمكلة دكف كقكعيا، كلكنيـ ظنكىا فمتة متداركة فتراخكا فى حميا، فمما عرفكا بعد فكات 

الت ساعة ك » إف تكظيؼ ىذا المثؿ.1«الكقت حقيقة ما حدث ندمكا، كالت ساعة مندـ
كي يعطينا درسا في المبادرة إلى معالجة المشكبلت في حينيا، كفي التعامؿ مع جاء « مندـ

                                                           

ـى البيغاة  :كامؿ[ ]مأخكذ مف قكؿ الشاعر كالت ساعة مندـ، كالمثؿ 173ك 172، صاالستبداد السياسي اإلسبلـ ك -1 نىًد
ـي  ٍرتىعي ميٍبتىغيًو كخي ٍندىـ *** كالبغيي مى   كالتى ساعةى مى
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األحداث كفؽ ما تتطمبو الظركؼ مف غير خكؼ أك المباالة، كما أف المثؿ يدعكنا إلى 
التصرؼ بحـز كحكمة في األكقات العصيبة كأف ندع السمبية جانبا، كأف نككف إيجابييف 

مكاجية الصعاب، لعمنا بيذه المكاقؼ ننأل بأنفسنا عف الندـ، كجٍمد الذات يـك ال  كفعاليف في
 يككف ذلؾ مجديا.

" الذم نأمؿ أف يككف قد اإلسبلـ االستبداد السياسي"كبيذا المثؿ نختـ دراستنا لكتاب  
قٌكل قناعتنا بأىمية الحرية، كزادنا إصرارا عمى رفض االستبداد كمكاجيتو، كحٌفزنا عمى 

ٌفقنا في كالتطمع إلى نظاـ يرسي العدؿ كيكفؿ الحقكؽ كيصكنيا،  نأمؿ أيضا أف نككف قد كي
براز مقدرة  الغزالي عمى حسف تكظيفيا في  بياف الدكر الذم تنيض بو الحجج النصية، كا 

 مقاـ المحاججة. 
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 خاتػػمة

خصائص اشتغاؿ آليات الحجاج في  بعد الفراغ مف ىذه الدراسة التي حاكلت إبراز
الخطاب الديني عند محمد الغزالي، ككصؼ كيفية تكظيؼ األدكات اإلجرائية، كبيانيا، فقد 
حاف الكقت الذم نعرض فيو إلى أىـ النتائج المتكصؿ إلييا، كىي نتائج مستخمصة مف 

  :فيمكف عرض نتائجو كاآلتي الرسالة بشقييا؛ النظرم كالتطبيقي، فأما األكؿ:

كعمى مف ناحية، تحميؿ النصكص شيد الدرس المساني تطكرا مذىبل عمى صعيد-
 مف ناحية أخرل. تطكير مختمؼ أنكاع الخطابات لجعميا أكثر إقناعا كتأثيرا صعيد

مف  الدرس الحجاجي يشيده االستفادة مماالدرس المساني العربي المعاصر  حاكؿ -
الكثير مف األعماؿ التي تتناكؿ الحجاج عمى  ، األمر الذم أدل إلى ظيكرتمدد كثراء

 مستكل التنظير أك الممارسة.

 كأما الثاني: فيمكف عرض نتائجو حسب الفصكؿ عمى الترتيب:

يمكف  «السنة النبكية بيف أىؿ الفقة ك أىؿ الحديث» *مف خبلؿ دراستنا مدكنة 
 :القكؿ

ـ المتكازف لما كرد في يتميز المحاجج بنظرة ثاقبة، كرؤية نقدية تقـك عمى الفي -
السنة كفقييا؛ قكاميا التعامؿ مع المركيات مف خبلؿ االحتكاـ إلى نصكص القرآف الكريـ 

 كمقاصد الشريعة، كاستثمار ذلؾ في  خدمة الدعكة .

لمغزالي الجرأة في الدعكة إلى تنقية التراث مف الدخف  الذم أصابو، كلـ يجد  كانت-
 كنقدىا.( نسكبة إلى الرسكؿ )غضاضة في رد بعض األحاديث الم

يتجاكز الخطاب الديني المكركث مف  الغزالي عمى إرساء خطاب تجديدم؛ عًمؿ -
  .لمسنة متمسؾ بالقرآف كمجؿٌ  فيك، دكف أف يحدث معو قطيعة في األصكؿ
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يكجو الغزالي نقدا لمخطاب الديني مف الداخؿ، كىك نقد أمبله عميو الكضع الراىف  -
 العرب، فيك ىدـ مف أجؿ البناء عمى عكس ما يفعمو آخركف.لحاؿ المسمميف ك 

بميمة تقييد لما  النفي، كالحصر، كالشرطاضطمعت العكامؿ الحجاجية المتمثمة في: -
يمكف أف يدؿ عميو القكؿ المنجز مف احتماالت داللية، كمثمت بنيات لغكية يمجأ إلييا المتكمـ 

 المخاطىب. لدل بكؿلتحقيؽ خطتو اإلستراتيجية، مكفرة بذلؾ الق

 :استنتجنا اآلتي «قذائؼ الحؽ» *مف خبلؿ دراستنا مدكنة 

بنظرة متبصرة طكائؼ شتى مف الخصـك ك المخالفيف، كرد عمى   شيخناقش ال  -    
  شبياتيـ.

              كمقاـ الرسؿ  يف بمقاـ  األلكىيةالتي رد بيا الشيخ عمى المستخفٌ  كانت الحجحي -   
كما كانت األدلة التي ساقيا في بياف زيؼ اٌدعاءات نفر مف  ،داحضةن ( عمييـ السبلـ)

 .الممسكخيف كالمشكىيف فكريا كثقافيا قكيةن 

يقـك الخطاب الحجاجي بكصفو خطابا لسانيا عمى كسائؿ تحقؽ نصيتو بالدرجة  -
األكلى، مف حيث كظيفة الربط التي تضطمع بيا لتحقؽ تماسكو كاتساؽ أجزائو، كتعمؿ في 

داكلي عمى الربط بيف الحجج، كتحديد قيمتيا التأثيرية بناء عمى تكزيعيا البنكم  المستكل الت
 في نظاـ الخطاب، كعمميا اإلسنادم.

( بإسناد أدكار تداكلية حجاجية معينة لمكحدات  لكف ، بؿ ، ألفتكفمت الركابط )  -
 الداللية داخؿ األقكاؿ المنشأة. 

خكنو المنطؽ السميـ، كال المعرفة الصحيحة كال كال ي ال تعكز المحاجج الحجة الدامغة، -
 القكؿ الصائب، كال العبارة المؤثرة، لقد كاف في جميع أحكالو محاججا بامتياز.
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ٌفؽ المحاجج في تكظيؼ بعض الركابط الحجاجية التي قصرناىا عمى الممفكظات: -           كي
تناقض الحجاجي ، التي تؤلؼ بيف عبلقة القكة الحجاجية، كعبلقة الألف ( –بؿ  –) لكف 

 كتجمع بينيا.

لتقكية مكقفو، كتضعيؼ مكقؼ خصمو، كلـ  أفعاؿ الشؾ كاليقيفيستخدـ المحاجج  -
 يفكت الغزالي فرصة تكظيؼ ىذه الممفكظات لما ليا مف قكة حجاجية.

 يمكف القكؿ: «اإلسبلـ ك االستبداد السياسي»*مف خبلؿ دراستنا مدكنة 
إعجابو بركائع الكبلـ كـ يبدك جميا،  ـ كالحديث الشريؼبالقرآف الكري يبدك تأثر الشيخ -

حا، كىذا ما أكسب أسمكبو جماالن في العرض، كبراعة في التمثيؿ ضفي تراثنا العربي كا
 كلطافة في التعبير.

يمتمؾ الكاتب قدرة كاضحة عمى حسف تكظيؼ الشكاىد، ككضعيا في سياقاتيا  -
 المناسبة، إذ تغدك ضركرة ال مجرد حشك.

 إحدل مرتكزات العمؿ اإلصبلحي كالدعكم لمغزالي. الحريةتعد  -

دعامة أساس في الفكر اإلصبلحي  «اإلسبلـ ك االستبداد السياسي»يمثؿ كتاب  -
 لمغزالي، كمنطمقاتو الدعكية في الفقو السياسي.

لمحجج النقمية في ثقافتنا العربية اإلسبلمية دكر كاضح في الحياة الدينية كالسياسية  -
الفكرية لممسمميف، إذ مف غير الممكف أف نعثر عمى طائفة سياسية أكفرقة دينية أكتيار ك 

 حجة ك دليبل... فكرم ال يعتمد النقؿ

 تصدرت الحجة القرآنية الحجج النقمية التي كظفت في المدكنة.  -

لماـ بالتراث، كتمٌكف مف الثقافة  - عٌبر تكظيؼ الشكاىد المختمفة عف ثقافة كاسعة، كا 
 لعربية اإلسبلمية.ا
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نو خطاب الغزالي يمثؿ صكت العقؿ الذم زيٌ في نياية المطاؼ أختـ بالقكؿ: إف ك 
استكعب العصر، كأدرؾ  اخطاب فضبل عف ككنواإليماف، كنبض العاطفة التي ىذبيا الديف، 

 التعريؼككاف منسجما مع طرحو مؤمنا بتكجيو لخدمة  قضايا الدعكة ك  ،أكلكياتو
أسيـ إسياما كاضحا في التأسيس لمنيج الكسطية كاالعتداؿ، كما اتسـ  قدك اإلسبلـ...ب

شرعية، لعبلج عمؿ التديف  بتكظيؼ األسمكب األدبي الرفيع، كالمعارؼ العممية شرعية كغير
خطاب الدعكة إلى ا كاف كقد  التي أصابت األمة في عقيدتيا كفقييا كعبادتيا كأخبلقيا،

 .بلمي مباشر في إنجازيتو بالدرجة األكلىخطابو، كىك فعؿ ك مييمنا عمى
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  :قائمة المصادر ك المراجع
 القرآف الكريـ. -
 أكال: المصادر: -
 محمد الغزالي: -

محمد خالد القعيد، نيضة مصر لمطباعة كالنشر،  حاإلسبلـ كاالستبداد السياسي، ت -1   
 .2007، 7القاىرة، مصر، ط

، د 8ط الجزائر، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو ك أىؿ الحديث، منشكرات دار الكتب، -2   
 ت

 .1997 ،2قذائؼ الحؽ، دار القمـ، دمشؽ، ط -3   
 ثانيا : مصادر الدراسة ك مراجعيا: -
 :آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر -  
، عمـ جديد في التكاصؿ، -4    محمد الشيباني سيؼ الديف دغفكس ك  تر التداكلية اليـك

 .2003، 1ط دار الطميعة لمطباعة كالنشر، لبناف،
 :  إبراىيـ أنيس ك آخركف -   
 .          1990، 2ط بيركت، األمكاج، المعجـ الكسيط دار -5
 أحمد المتككؿ: -   
                 .                                      1989منشكرات عكاظ، الرباط،  المسانيات الكظيفية، -6 

 (:غياث بف غكث بف طارقة أبك مالؾاألخطؿ) -   
 .1994، 2ديكاف األخطؿ، دار الكتب العممية، بيركت، ط -7 
 :أرسطك  - 
 .2008الخطابة، تر عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ، المغرب،  -8

  البخارم ) ابك عبدا محمد بف إسماعيؿ (، -    
 د ب ، دت، ،دار كمطابع الشعب،صحيح البخارم  -9    
 :بشار بف برد - 
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تح محمد الطاىر بف عاشكر، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة ، ديكاف بشار بف برد -10
 .1966كالنشر، القاىرة،

 البغدادم )عبد القادر بف عمر(: -
، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، كلب لباب لساف العربخزانة األدب  -11 

   1996، 3ة، طالقاىر 
 :الترمذم ) أبكعيسى محمد بف عيسى ( -

الجامع الصحيح سنف الترمذم، تح شعيب األرناؤكط كىيثـ عبد الغفكر، دار الرسالة،  -12
 .2009 ،1سكريا، ط

 (:الجاحظ ) أبك عثماف عمرك بف بحر -
 .1988، 1البياف كالتبييف، دار كمكتبة  اليبلؿ، بيركت، ط  -13
 :آف ريبكؿ جاؾ مكشمير ك - 

ترجمة مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف، بإشراؼ  القامكس المكسكعي لمتداكلية، -14
 .2010 ،عزالديف المجدكب دار سيناترا ، المركز الكطني لمترجمة، تكنس

 :الجرجاني ) أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف( -
 .1999،  3ط  ،لعربي، بيركتادار الكتاب  دالئؿ اإلعجاز، -15
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  ممخص

 «الخطاب الحجاجي عند اإلماـ محمد الغزالي»انصب عممنا في ىذا البحث المكسـك بػ
مفاده: أف لمغزالي منيجا متميزا في الدعكة، كقدرة متميزة في  االفتراض الذم عمى مناقشة

ناه عند معظـ العامميف في المجاؿ التأثير في اآلخريف كاستمالتيـ، كىك منيج يختمؼ عما ألف
عمى معرفة األسس التي اعتمدىا في  قد أعاننا ىذاالدعكم مف خطباء كعمماء كأئمة...

خطاباتو، كالكشؼ عف األساليب الحجاجية التي كظفيا بغية التأثير في المخاطبيف، 
في المدكنات كالكصكؿ إلى قمكبيـ كعقكليـ، مف خبلؿ استقراء ما أمكف مف األمثمة كالشكاىد 

األمر إبراز أىـ خصائص ىذا المنيج الدعكم، كفيـ بنيتو  ك كما تمكٌنا مف رصدالمختارة، 
كصؼ خطاب الغزالي، كضبط مميزاتو، كأيضا الكشؼ عف مككنات العممية  الذم أسيـ في

عنايتو بالسياقات العامة كالخاصة ك الحجاجية، كمرتكزات الفعؿ اإلقناعي المعتمدة مف لدنو، 
لحجج خضعت لمنطؽ اترتيب كعف طريقة في تحميؿ أية قضية اجتماعية أكدينية،  في
ة تجعؿ مف المتمقي أكثر ارتباطا بالفكرة المطركحة، كلعؿ ىذه الميزة تككف سببا في يمٌ مٌ كسي 

تميز شخصيتو العممية مف حيث عمؽ التفكير، ككجاىة االستدالالت، كتنكعيا ناىيؾ عف 
لسانية ميزت ىذا المنجز المغكم الذم ارتأيناه مدكنة صالحة لمدراسةسمة الترابط النصي التي 

 .تعتمد مقاربة التحميؿ الحجاجي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resume 

We focused our research marked by « the argumentative discourse of El-

Imam Muhammad al-Ghazali » on the assumption that discussed: the fact that 

El-Ghazali had a distinguished approach in predication (El Daoua), and a 

distinctive ability of influencing and dissuading people. This approach is 

different from what we used to know, in the field of prediction, from predictors, 

scholars and imams ... This trend has helped us to understand the foundations 

adopted in his locutions, and the revealing features of argumentative styles used 

to influence the target audience. Moreover, he could reach their hearts and 

minds, through extrapolating examples and evidence from selected corpora. 

Besides,  we were able to monitor and highlight the most important features of 

this  predication approach, understand the structure which has contributed to 

describe El-Ghazali’s locution, single out its distinguished  features, and mostly 

detecting its operational components of argumentation. Furthermore, we 

discussed the foundations of the persuasion act he adopted in his speech, and his 

concern for general and specific contexts when probing into social or religious 

issues. We ascertain the means by which he organized arguments abiding by a 

set of coherent hierarchy that enable interlocutors to be closer neat to suggested 

ideas he put forward.  This quality is likely to be the most striking trait in 

shaping his scholarly personality in terms of the depth of his thoughts, the 

relevance inferences, and the textual diversity that characterized this linguistic 

outcome which we consider a suitable corpus for a linguistic study designed for 

an analytical argumentative approach. 

 

 


