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 الكريم القرآن بنية القراءة الواقعية لنص
 ـ مبدأ الثابت المحرك ـ

 د. الجمعي شبايكي      
 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 ـ قسنطينة ) الجزائر(ـ           
 

 
كان خطابا مقدسا متعاليا ومتجردا، أي يتميز خبصوصية املصدر من ناحية اخلطاب القرآين وإن  إن 

، إال أنه مياثل اخلطاب اللغوي من ناحية واملعرفية الكمال والصدق وعدم التغري أوالتأثر باألحوال النفسية
 . طاب القرآينباعتبار أن الواقع هو الذي يستدعي نزول اخل ،التأثر باجلهة املرسل إليها والواقع الذي تولد فيه

خياطب العرب املوجودين يف مكة واملدينة وما جاورمها من بدو وقرى قبل  باللغة العربيةفالقرآن نزل 
نزل فيها، وأي حماولة إلخراج اخلطاب اليت أربعة عشر قرنا، ومن املهم جدا أن نفهم القرآن يف تلك البيئة 

ويوسع دائرة الوهم  جراء خاطئ يفرغه من عناصر الفهم إإال هي جاء فيه، ما ين وفصله عن واقعه الذي القرآ
 واالحتماالت.

لقد درج علماء اإلسالم على وصف القرآن بأنه خالد، وأنه رسالة للعاملني إىل يوم الدين، ومن كان 
عملوا على جتريده من واقعه الذي نزل يرتبط ال بالزمان وال باملكان، ألجل ذلك  هذا هو وصفه فال بد أن ال

 ال يرتبط تارخييا بأي زمان أو مكان.صفة اإلطالقية فبذلك ومن اجلهة اليت نزل إليها، ليحمل  فيه
نعم كذلك هو اخلطاب القرآين حيمل صفة الدميومة والشمولية، لكن يف نفس الوقت ألفاظه 

( وأيضا ...ونصاراهموقضاياه ومضومنه كان موجها يف فرتة نزوله إىل جهة حمدودة ) مشركي العرب ويهودهم 
وال ميكن ألحد أن ينكر أن اخلطاب القرآين كان موجها  مل مكونات حمصورة بواقع النزول،زمن معني حي إىل

واملنافقني، وأن املقصودين مباشرة املؤمنني أو املشركني والكافرين للرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من 
أو بالتصحيح  ،أسئلتهمباجلواب عن سواء  ،يف نزولهباخلطاب هم أنفسهم الذين عايشوا التنزيل وكانوا سببا 

 ، وال ميكن مثال أن نفهم من قوله تعاىل: ألفعاهلم وأقواهلم أوبالتوجيه واإلرشاد ،والتقرير
ڌ      ڌ  ڎ  ڎ     ڍڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچ 

 ٣ - ١النصر:  چ
 أو من قوله تعاىل:
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 ٢٤األنفال:  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ڳڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
 أو من قوله تعاىل:

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک    ژچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
 ٢٤األنفال: 

 نزول هذه اآلياتأن اخلطاب هنا موجها جلميع الناس إىل يوم الدين، ألن هذا يتناىف مع أسباب 
ومع نزول القرآن مفرقا حبسب الوقائع واألحداث، ومع املضمون يف حد ذاته الذي حيدد اجلهة املقصودة 
باخلطاب، فاملقصود باخلطاب يف آيات سورة النصر هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم، واملقصود باخلطاب يف 

وسلم يف غزوة بدر، وال يندرج فيه آيات سورة األنفال هم املؤمنون الذين كانوا مع  الرسول صلى اهلل عليه 
 غريهم.

صفة إذن السؤال الذي يطرح هنا، إذا كان القرآن خاصا مبن نزل فيهم وإليهم، فمن أين اكتسب و 
 الشمولية واخللود؟

 نقول يف اجلواب عن ذلك: 
 الشك بنص اآليات اليت تدلالقرآن عاملي بالضرورة ألن اإلسالم عاملي، وعاملية اإلسالم ال تقبل 

 ٨٥١األعراف:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ قال تعاىل:   على ذلك
 إىل الناس مجيعا باختالف أجناسهم و ألواهنم رب العاملني فمحمد بنص هذه اآلية هو رسول

سبأ:  چ ۓ ے      ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ           ہ ہ ۀ چوقوله تعاىل:  ٨٠١األنبياء:  چ      گ گ        گ ک ک چيعضد هذه اآلية قوله  تعاىل: 

 چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچهي دليل على عاملية الرسالة اليت جاء هبا،  رسولعاملية ال أن من غري شكو ، ٨١

/  ١١ص: / ٨٠١يوسف:  چ ڀ  ڀ پ پ   پ چهناك العديد من اآليات الدالة على أنه ذكر للعاملني و ٨الفرقان: 
  .       ٥٨القلم:  چ    ھ  ھ   ھ    ھ ہ چ ٠٠األنعام:  چ ی ی ی ىئ ىئ چ  ٨١التكوير: 

 !!!!؟لكن كيف يكون القرآن عامليا ونصوصه ارتبطت تارخييا بالزمان واملكان الذي نزلت فيه
 ؟واملكانزمان كيف يتحرك القرآن عرب اإلحداثيات املتغرية لل  :نعم نريد أن نعرف

زمن النزول عن طريق  كانت تعاجلتغريات الزمان واملكان  ممسألة تطابق النص القرآين مع الواقع إن 
ءم مع بنصوص أخرى تتاللواقع ا مل تعد متطابقة مع نصوص متقدمة استبدال)بدأ النس،، أي ما يعرف مب

، لكن هذا النوع من احلركة اليت يولدها النس، انتهى أجلها بانتهاء زمن النزولاإلحداثيات اجلديدة للواقع(، 
مكان نس، النصوص املوجودة بنصوص أخرى، مع جزمنا بأن النصوص القرآنية بقيت ثابتة عند ومل يعد باإل

  .ه زمنيا ومكانيار  ي   غ  الواقع ت   بينما واصل )مكان النزول وزمان النزول(،  اإحداثيات نزوهل
 ؟كيف لنص ثابت أن يجاري واقعا متغيرا بعد نفاذ وسيلة النسخ: ونتساءل
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الستنباط األحكام من النصوص املوجودة،  قواعد   ثااستحدبعلماء اإلسالم هذا السؤال  واجه
عدم السماح )حتكمها قاعدة عامة مفادها  كانتتلك القواعد االجتهادية  ألن  ؛لكن املشكلة ظلت قائمة

 مبعىن أن النص واالجتهاد على طريف نقيض، فإن وجد النص فال مكان (؛جتهاد يف وجود النصباال
بال  االجتهاد كان قاعدة النص ق  أن الذين وضعوا يل االجتهاد، ويبدو  حضرالنص  غابلالجتهاد ، وإن 

يطغى على النص، لكن الذي حدث أهنم وبدون قصد ضيقوا على  ألالغرضهم تضييق دائرة االجتهاد 
 . العامشلل الب التثبيبت وإصابتهإىل حد حركيته النص 

نفذها ، هذه الطاقة يولدها العقل وي  حتركه عرب الزمان واملكان طاقة حمركةذلك أن النص البد له من 
نع مت هي فكرة خاطئة ووضع النص يف مقابل االجتهاد أو كطريف نقيض يف النص فتتولد احلركة املطلوبة ،

 " واقتضاء وجود أحدمها نفي اآلخر، ليس من بادئ الرأي، كما حيسب ،وصول تلك الطاقة احملركةوت بطل 
 االجتهاد يف النصب نسمح أن الصوابو (1)الذين يرددون، بتعميم وإطالق مقولة: )إنه ال اجتهاد مع النص("

 .ال أن نضع االجتهاد حمل النص
مث إن االجتهاد يتولد من النص وال ميكن أن يتصور له حضور يف غيابه، ناهيك أن القول بعدم 

 إىل التناقض مع مبدأ كمال الدين ومتامه.  حتما يؤدي  ق بال الواقع املتجدد وجود النص
وإمنا نقصد الداللة  ةظنيالنصوص القرآنية الاالجتهاد يف ضرورة حنن ال نتحدث عن  بالتأكيد

حتريكها  ضرورة باالجتهاد يف النصوص القطعية الداللة املرتبطة تارخييا بالبيئة اليت نزلت فيها، ومن مث
املختلفة، ومع أننا ندرك صعوبة هذه اخلطوة وخطورهتا، إال أننا نراها  ومطابقتها لتغريات الزمان واملكان

 ضرورية لتجديد الدين كأنه ينزل ألول مرة، وتفعيله تفعيال أبديا.
هذا ال يعين أن النصوص القرآنية القطعية الداللة كلها ختضع ملبدأ االجتهاد، وإمنا جيب " التمييز بني  لكن

فاالجتهاد يطال ، (2)بالثوابت الدينية، وتلك اليت تعلقت باملتغريات من الفروع الدنيوية"النصوص الدينية اليت تعلقت 
عند "حدود الفهم  التوقف نعينال كما أننا فقط اآليات اليت تعلقت باملتغريات الدنيوية ألهنا حمل تغري دائم،  

 للتعطيل أو االستبدال. اللجوء، وإمنا قد تتطلب عملية التطابق (3)واالستنباط والتفريع والرتجيح والتحرير"
 آلية الحركة في الخطاب القرآني:

 استعمل القرآن آليات عدة ملسايرة الواقع املتغري، نذكر منها:
 الواقع المتغير: مواجهةالنسخ في  .1

                                                 
 .99ص  حممد عمارة: معامل املنهج اإلسالمي،  1
 .111 عمارة: معامل املنهج اإلسالمي، ص  حممد  2
   يرى حممد عمارة أن االجتهاد يتوقف عند هذا احلد يف النصوص القطعية الداللة: املصدر نفسه. 3
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ه، حىت صار من احملال فهم فيجاء  ليغطي الواقع وليتحكم القرآين نعلم جيدا أن النص 
النص بعيدا عن الواقع الذي نزل فيه، واالقتصار على فهم النص جمردا عن مالبسات نزوله جير إىل 
التناقض والتعارض، أو جيعل اخلطاب يضرب بعضه بعضا، وملا كانت قراءة النص تقع بعيدا عن 

تناقضا بني النصوص ال ميكن درؤه  وقع ما ميكن اعتباره اضطرابا أوواقعه التفصيلي الذي نزل فيه، 
 .()بالنس، إال عن طريق القول 

وقد ذكر الشاطيب أن نصوص التشريع قسمان: كليات وجزئيات، والنس، ال يقع يف 
 .(1)وإمنا يقع يف اجلزئيات، ولذلك يندر النس، يف اآليات املكية ألن الكليات نزلت هبا  (*)الكليات

، اجتاه رفض االعرتاف ()اثنني إزاء النصوص املتغرية بفعل النس،وعموما ميكن رصد اجتاهني 
                                                 

 "  ،ينظر مناهل العرفان: العليم احلكيم تشريع يف للتناقض دفعا احلقيقي التعارض اقتضاها إذا إال إليها يصار ال ضرورة النس "
. والواقع: إن هذه العبارة اليت ترتدد كثريا يف كتب علوم القرآن غري صحيحة، فكأننا نلجأ للنس، كوسيلة 2/171جالزرقاين، 

چ  چ  چ للتخلص من التعارض املوجود بني نصوص القرآن، وهذا قدح يف ثبوت القرآن وخلوه من التناقضات واهلل تعاىل يقول: 

 .٢٤النساء:  چڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ چڇ  ڇ   
*    :واملال والنسل والنفس الدين وهي اخلمس الضرورياتيقصد  بالكليات: الضروريات واحلاجيات والتحسينيات: أما الضروريات فهي 

 املطلوب بفوت الالحقة واملشقة احلرج إىل الغالب يف املؤدي الضيق ورفع التوسعة حيث من إليها مفتقر أهنا فمعناها، وأما احلاجيات: والعقل
 يف جارية وهي، العامة املصاحل يف املتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ ال ولكنه واملشقة احلرج اجلملة على املكلفني دخل على تراع مل فإذا

 اليت املدنسات األحوال وجتنب العادات حماسن من يليق مبا األخذ فمعناها :، وأما التحسينياتواجلنايات واملعامالت والعادات العبادات
بالشاطيب،  الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن . ينظر املوافقات: إبراهيماألخالق مكارم قسم ذلك وجيمع الراجحات العقول تأنفها
 .11   2/11جسلمان،  آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: (، تم1997/ ه 1417) األوىل: عفان   الرياض   ط. ابن دار: الناشر

 التام االستقراء ذلك على الكلية، ويدل األحكام من كان ما هو الشريعة أحكام من مبكة املنزل أن تقرر قال الشاطيب: "وملاـ  1
 يقويها ما باملدينة أتى إمنا بل شيء منه ينس، مل ذلك ومجيع والتحسينيات واحلاجيات الضروريات حفظ على مبنية الشريعة وأن

 يكون فإمنا املعىن هذا حتقق واملنسوخ الناس، كتب استقرى ومن ،لبتةا لكلي نس، يثبت مل كذلك كان وإذا وحيصنها وحيكمها
 إذا فهو قليل فيها فالنس، قليلة وهي قليل املكية الفروع يف النس، قليلة...فدخول املكية واجلزئيات منها اجلزئيات يف النس،

 .3/111ج، الشاطيب :املوافقات نادر" املكية األحكام إىل بالنسبة

    الواقع أن االختالف يف النس، عظيم بقدر تعظيمهم ألمهيته، فمع أن العلماء أمجعوا على أمهية النس، حىت أهنم قالوا:" ال جيوز
أنه مر بقاص فقال له أتعرف الناس، واملنسوخ؟ قال:  ألحد أن يفسر كتاب اهلل حىت يعرف الناس، واملنسوخ"، ويروون عن علي 

( غري أن االختالف يف قضايا الناس، واملنسوخ ع ظ م حىت 2/29، جشيالزرك القرآن: علوم يف ال، قال هلكت وأهلكت، )الربهان
 : طال كل جزئية من جزئياته

   فاختلفوا يف تعريفه بني التبديل واإلزالة والنقل.

 وقوعه من اهلل تعاىل بني مثبت وناف.  واختلفوا يف 
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مطلقا بوقوع النس، يف النص القرآين، معتربا ذلك نوعا من البداء الذي ال جيوز يف حقه تعاىل، واجتاه 
نس،، وكل  مبثابة ملباحهم حىت عد كل حتر م  القرآن الكر م وبالغ فيه بعضأجاز وقوع النس، يفآخر 

 لق وختصيص لعموم وبيان ملبهم أو جممل ...هو كذلك نس،.تقييد ملط
هنا مناقشة ثبوت النس، أو انتفائه من القرآن الكر م؛ وإمنا ميكننا أن نالحظ  أروموباختصار ال 

وجه إىل النس، يف هذه املسألة أن العلماء اهتموا بالنص اجملرد، ومل  يهتموا بالواقع الذي أثر يف النص فأح
فنزل منجما على مدى ثالث وعشرين سنة حسب الوقائع واألحداث، مراعيا  أحكامهوالتدرج يف 

 .عريباألحوال والظروف، وباللغة العربية السائدة يف جمتمع 
فرغم أن الواقع ذو طبيعة أرضية متغرية ومتجددة، والنص ذو طبيعة علوية ذات جترد وإطالق، 

ر الكثري من األعراف والعادات واألحكام والشعائر فإن النص عانق الواقع وتطابق معه، حىت أنه " أق
العربية قبل اإلسالم وقام بتهذيب بعضها، وهي حبسب ما ذكرته املصادر اإلسالمية، وبغض النظر 
عما ميكن أن يناقش يف بعضها: مثل شعرية احلج والعمرة وكسوة الكعبة، وحتر م القتال يف األشهر 

وتكفينهم والصالة عليهم، واملداومة على طهارات الفطرة احلرم، وغسل اجلنابة، وغسل املوتى 
، وقطع يد السارق، واشرتاط الكفاءة باخلطوبة أو الزواج، والطالق والظهار، وصوم عاشوراء ()العشرة

                                                                                                                                                  

   مث اختلفوا يف املراد بالنس، هل املقصود به تبديل املعجزات بأخرى أم تبديل النصوص بنصوص مغايرة.

   واختلفوا يف التخصيص والتقييد هل يندرج حتت مفهوم النس، أم ال. 

د نزوله، وهل هذا املنسوخ نزل وكان الصحابة يتلونه   واختلفوا هل وقع النس، قبل نزول القرآن يف اللوح احملفوظ أم بع
 ويعملون به أم ال.

   مث اختلفوا فيما يقع فيه النس،، هل يقع يف األحكام فقط أم أنه يقع يف األخبار أيضا.

   واختلفوا هل يف القرآن منسوخ التالوة واحلكم، أم أن النس، وقع يف احلكم فقط.

 وة دون احلكم وفائدته.  واختلفوا كذلك يف املنسوخ تال

   مث اختلفوا فقال بعضهم ال  ينس، القرآن إال بقرآن، وقال آخرون جبواز نس، السنة للقرآن.

   و اختلفوا يف حتديد اآليات املنسوخة يف القرآن اختالفا كبريا.

   واختلفوا أيضا يف موجب  العمل باملنسوخ إذا تكررت صورته.

يف الناس، واملنسوخ، ومن دقق النظر يف كتب علوم القرآن اليت تناولت هذا املوضوع هذه مجلة من اختالفات العلماء 
 بالبحث وجد أكثر مما ذكرناه.

    وهن مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد، فاليت يف الرأس: املضمضة واالستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك، واليت يف
حلق العانة واخلتان، وكلها قررها اإلسالم كسنة من السنن. )امللل والنحل: اجلسد: االستنجاء وتقليم األظافر ونتف اإلبط و 

 ينكحون ال .( وقد عقد فصال لتقاليد العرب اليت أقرها اإلسالم وبعض عاداهتم؛ فذكر أهنم كانوا2/241جالشهرستاين، 
أبيه،  امرأة على خيتلف أو األختني بني الرجل جيمع أن يصنعون ما أقبح العمات، وكان وال اخلاالت وال البنات وال األمهات
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قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، واالجتماع يوم العروبة   اجلمعة   للوعظ والتذكري، والدية، والقراض 
قلة، والقسامة، والقصاص، والشورى، واحلدود اخلاصة بالزنا وشرب اخلمر، والعديد أو املضاربة، والعا

من العقود العقالئية، يضاف إىل بعض األنظمة اليت هذهبا اإلسالم بشيء من التغيري مثل نظام 
اخلمس يف الغنائم بعد ما كان نظام الرتبيع فيها، فضال عما استبقاه اإلسالم من بعض  األنظمة اليت  

نت مألوفة لدى اجملتمعات العاملية آنذاك، مثل نظام الرق واجلزية اليت كانت مقررة لدى بين إسرائيل كا
 . (1)واليونان والرومان والبيزنطيني والفرس"

هذه املعادلة اليت يطرحها النص القرآين والواقع، واليت جتمع ما ذكرنا من أسباب النزول والناس، 
عادات وتقاليد اجملتمع اجلاهلي، قد يسهل فهمها واستيعاهبا زمن النبوة،  واملنسوخ وما أقره اإلسالم من

لكن بعد عصر النبوة وقد خ ل ص النص إىل هنايته وصار ال يقبل التغيري مطلقا، ال بالنس، وال بالتدرج 
ت وال بالتخصيص وال بالتقييد... عرب األزمنة واألمكنة املختلفة، قد جيعل منا نقول مبحدودية املشكال

وخلود القضايا اإلنسانية اليت نزل النص القرآين ملعاجلتها، وهذا يعين بتعبري آخر " مواجهة احلاالت 
املتعددة اليت ستطرأ على احلياة املمتدة املتطورة ومعاجلتها حبل واحد انتهت إليه اجلماعة املسلمة األوىل 

ذا نكون "اعتربنا اجملتمع اإلسالمي ألننا هب (2)يف ظرف تارخيي معني، وشروط ميالد وتطور معروفة"
األول هو البداية والنهاية، وبذلك نكون قد وقتنا القرآن بشكل عملي، وإن كنا نرفض ذلك بشكل 

 .(3)نظري"
، (4)ألجل ذلك ظهر اجتاه يرفض النس، مبفهوم اإلبطال والتعطيل، وهم مجهور العلماء احملد ثني

                                                                                                                                                  

 يطلقون الكفء، وكانوا إىل الكفء خيطب عمها، وكان بين بعض أو عمها أو أخيها إىل أو أبيها إىل املرأة خيطبون وكانوا
 الصفا بني ويسعون باحلجر وميسحون سبعا، بالبيت وحيرمون، ويطوفون ويعتمرون البيت حيجون التفرقة، وكانوا على ثالثا

 من يغتسلون احلرم، وكانوا يف الظلم يكرهون احلرم، وكانوا األشهر وحيرمون اجلمار ويرمون اهلدايا يهدون واملروة، ويلبون وكانوا
 ملوك سرق، وكان إذا اليمىن السارق يد يقطعون عليهم، وكانوا ويصلون موتاهم يكفنون موتاهم، وكانوا ويغسلون اجلنابة
الضيف.)ينظر امللل  ويكرمون اجلار ويكرمون بالعهود يوفون الطريق، وكانوا قطع إذا الرجل يصلبون احلرية وملوك اليمن

 (.249   2/244جوالنحل للشهرستاين: 

  .66   61حيي حممد، ص  :  جدلية اخلطاب والواقع 1

 .71ص (، م2111السابعة )  ط.   القاهرةالغزايل حممد، الناشر:  هنضة مصر    :  كيف نتعامل مع القرآن 2
    املصدر نفسه. 3
 املعىن ضد كانوا هلم، قرأت أو إليهم استمعت أو التقيت هبم الذين احملدثني العلماء مجيع بني قال حممد الغزايل: "االجتاه   4

 .12 القرآن" املصدر نفسه: ص ىف آيات إبطال مبعىن النس،،  أن من من املفسرين املتأخرين بني شاع الذى
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فهذا ينايف القول خبلود  ..تتكرر ال القصة ى؛ ألنفال يعرتفون بوجود آيات بطل حكمها وانته
 البد أن تقابلها اخلالدة هبا؛ ألن اآليات املتصل معها تكرر تكررت إذا ، بل قالوا إن القصة()القرآن

 اخلالدة. حوادثها
هذا الفهم مل يأت به استقراء النصوص فقط، وال العقل اجملرد، بل إن االستعانة بالنص والعقل 

إىل االبتعاد عن الواقع، أو التعامل مع أحداثه على أساس أهنا ثابتة أو متشاهبة، غري أن  ىوحدمها أد
 سرعة تطور الواقع اليوم وحجمه، أهلمت العقول ضرورة مراعاة تلك التغريات يف فهم النصوص. 
حكم  فعملية تبديل احلكم هنا ال تعين رفعه أو تعطيله هنائيا كما هو شائع، بل تعين االنتقال من

إىل حكم لعلة تقتضيه، وجيوز عودة احلكم األول بعودة علته، وهبذه اخلاصية تتميز الشريعة اإلسالمية عن 
اهلل قال  ،املتقدمني موجود يف كل الشرائعبقية الشرائع السماوية السابقة، وإال فالنس، مبفهومه عند 

مبعىن أن تلك   ١٦١النساء:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  چ : تعاىل
حالال هلم ولكن  ملا ظلموا وكفروا نس، حكم احلل حبكم آخر وهو التحر م، وهبذا املفهوم الطيبات كانت 

أيضا تكون الشريعة حقا خالدة وسارية املفعول إىل يوم القيامة بتجاوزها ظروف الزمان واملكان، فال 
 آية من ما نه"إ :رضي اهلل عنه     وما أمجل قول ابن مسعود أحكام بطل مفعوهلا وال آيات بطل العمل هبا،

 .(1)"هبا سيعملون قوم وهلا قوم هبا عمل إال
ولعلنا هبذا العرض ندرك أمهية النس، يف التشريع اإلسالمي، فعملية النس، الذي كما قلنا ال 

لظروف الواقع وما يفرزه من حاجات وضرورات  حكم حبكم آخر مراعاة   تعين التعطيل ولكن تعويض  
ومتطلبات، ال تنتهي وال تتوقف أبدا ما دامت هناك ظروف متغرية وأحداث جديدة، وقد أجرى حيي 

سنة من عمر الرسالة احملمدية 1411حممد إحصائية طريفة لألحكام املفرتض أن يطاهلا النس، خالل 
لنس، يف اخلطاب   القرآن منه على وجه اخلصوص   فقال: " ولو أنا اعتمدنا على إحصاء قضايا ا

حسب ما مال  إليه السيوطي، واليت قدرها مبا يقارب العشرين قضية، وهو ما يقارب عمر الرسالة 
الشريفة، وافرتضنا أن هذا العدد قياسي، وهو أن معدل النس، يساوي واحدا من كل سنة، فإن وجود 

، مع افرتاض وحدة املشرع ووحدة املكان بعد مرحلة عام( جيعل من حساب النس 1411)أكثر من 

                                                 

    وأما اخللود ٨١سبأ:  چۀ  ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھچ : تعاىلوخلود القرآين ثابت ببعديه املكاين والزماين؛ فأما املكاين فبقوله ،
 ١٠األحزاب: چ ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئچ : تعاىلالزماين فثابت بقوله 
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حكم( ولو أضفنا حجم اتساع الرقعة املكانية وحجم الظروف،  1411 اخلطاب   يبلغ حدا أكثر من )
إذ ظروف ما يسمى بالنهضة احلديثة منذ مطلع القرن املاضي هي ليست حبجم ظروف ما قبلها منذ 

.وال شك أن الواقع املعاصر (1)ف ذلك العدد االفرتاضي"مرحلة اخلطاب: علمنا كم ينبغي أن يتضاع
يف سرعة حتوله وتطوره، خلق تغريا كبريا يف جمموعة واسعة من املوضوعات اليت أصبحت حتتاج إىل 

 أحكام جديدة تتالءم معها.
 مفهوم أسباب النزول في ضوء الواقع المتغير: .2

القرآن على مدى ربع قرن مشل أحداثا وما قيل يف النس، يقال أيضا يف أسباب النزول، فنزول 
وظروفا كثرية "عربت عن ظاهرة ) انشداد اخلطاب ( حنو هذه الظروف، كما عربت عن ظاهرة أخرى هي 

، وكان بإمكان علم أسباب النزول أن حيدث (2)ظاهرة ) الفصل أو املفصلية ( يف داخل نفس اخلطاب"
 أو إيضاح ووسائل بنماذج تكون ما أشبه هي النزولنقلة نوعية يف فهم النص القرآين حيث أن" أسباب 

لكن هذا العلم ظل كما ولد، ومل يعرف له تطورا  (3)الواقع" على تطبيق النص وتنزيله معينة إليضاح وسائل
، اليت جردت النصوص «العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب » وهنوضا، وكتمت أنفاسه حتت قاعدة 

لت فيها، فلم نعد نلمس هلذا العلم دورا أكثر من أن يذكره الذين اشتغلوا من الظروف واألحداث اليت نز 
.يقول (4)به عند بداية تفسري كل آية، حىت زعم البعض بأنه "ال طائل حتت هذا الفن جلريانه جمرى التاري،"

  :يةالقض هذه يف أمران حممد الغزايل يف حديثه عن خلود املشكالت اليت نزلت بسببها النصوص:" " هناك
يعرتى  مما صورة بشرى وأحواله هو جمتمع فيه القرآن نزل القد م الذي اجملتمع أن هو :األمر األول

ممتد  حكم بطبيعته هو هذه الصور من صورة أي يف احلياة، فاحلكم انتهاء الزمن إىل امتداد على البشرية
جاء  هنا ومن .قيام الساعةإىل  هلا مشاهبة صورة كل مع يتجدد الصورة بل هو هبذه ليس خاصا ألنه

 . اخللود

القصة  أن فقط حبيث لسؤال يكن جميبا مل هو القرآن فيها حتدث واليت أمامنا ثانيا: أن الصور اليت 
كثرية..  ألمور أخرى تكون فيها توسعة وتناول اإلجابة إن ..ال عنه سأل ملا السائل بانتهاء فهم تنتهي

                                                 
 .161 164صحيي حممد،  :  جدلية اخلطاب والواقع 1

ويقصد ب  ) انشاداد اخلطاب ( تعلق اخلطاب بالظروف اليت نزل فيها واألحداث اليت جاء من  .19ص، املصدر نفسه   2
  .أجلها، و ) الفصل أو املفصلية (: انفصال تلك األحداث عن بعضها حبيث تعرب عن موضوعات متعددة

 .71  كيف نتعامل مع القرآن: الغزايل حممد، ص   3

 .1/41، جلسيوطيا :اإلتقان يف علوم القرآن    4
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 ..عنده تناولت السبب ووقفت حتدثت هي فعال عندما هل لآلية كذا ننظر اآلية نزول سبب أن وكون

 انفتح الذي املعلومات من السبب، وهذا الكنز هذا مع بدأ ينساب املعلومات من لكنز مفتاح هو السبب

 ال ولذلك .كلها اخلريات هبذه جاء الذي الوضع حلل هو تطلب أو أو حالة فالن فالن سؤال بسبب لنا
 أن البشرية تصوري وىف .كلها جاءت اليت املعاين هلذه السبب األدىن من نوع إال كأنه لسبب النزول أنظر

 أمكن قرن ربع فخالل ..قرن ربع خالل رأيناها اليت البشرية احلاالت الزمن من نفس على امتداد ختلو لن

هتاجر..ما  هي أو تستقر وهى والعاطفة اإلنسانية احلب يصنعه وما واللدد اخلصام تقد م مناذج ملا يصنعه
 النماذج كأهنا شخوص هي والسالم الصالة عليه حول النيب مناذج كانت ..أحواله يف إنسان كل يعرتى

 النيب أيام يف يقع القريب والبعيد مما الغد إليه يف حتتاج ما وترى لكي تسمع املستقبل يف الغيوب من موفدة

 .(1)" ..إنسانية أن الرسالة سر هذا ولعل .والسالم الصالة عليه
فمن غري شك أن النصوص القرآنية اليت نزلت خاصة بظروف حمددة، متتلك يف ذاهتا من املرونة 
واالنسياب، ما جيعلها قادرة على جتاوز الواقع الذي نزلت فيه، واالمتداد عرب املكان والزمان، وال يتم ذلك 

 .(2)بب"إال عرب "بيان القصد واستكشافه ال يف عموم اللفظ وال يف خصوص الس
 

 الواقع المتغير: مواجهةالتخصيص في  .3
وفق اآلليات واألساليب املتداولة  يف القرآن الكر مإذا كنا نعرتف ابتداء بوجود اخلاص والعام 

فإن هذا ال يسمح لنا باستخدام التخصيص كمنفذ  يف علم أصول الفقه من قرائن لفظية وحالية،
بني النص والواقع متاما كما نفعل بالنس،، إن هذا تربيري للتناقض والتضارب بني النصوص، أو 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ  متحديا: تعاىل اإلجراء حيتاج منا إىل تأمل، لقد قال

فال حيق لنا أن ندفع التناقض بالتخصيص أو النس،، ألن يف ذلك اعرتافا  ٢٤النساء:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ
الكر م، بل األغرب من ذلك كلِّه أن نعترب ورود موهم التناقض  ضمنيا بوجود االختالف يف القرآن

يف القرآن الكر م وجها من وجوه إعجازه، يقول السيوطي: "من وجوه إعجازه ورود مشكله حىت 
، فكيف ينفي عنه سبحانه وقوع التناقض، مث يورد فيه ما يوهم (3)يوهم التعارض بني اآليات"

                                                 
 .11ص، الغزايل حممد :   كيف نتعامل مع القرآن 1
 .91حيي حممد، ص :  جدلية اخلطاب والواقع  2
علي حممد ت:  ، ط. دار الفكر العريب، مصر   القاهرة  السيوطي جالل الدين  نيف إعجاز القرآ   معرتك األقران  3

 .1/64ج م(1969دون: ط. )البجاوي، 
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 ض.التناقض؟!! أليس هذا عني التناق
وحسب هذا التصور أن التناقض يف آيات القرآن الكر م موجود، ولكن احلل األمثل لدفعه 
يكون بالنس، والتخصيص. وهذا وإن مل يقل به أحد إال أنه مفاد إجراء النس، والتخصيص عند وقوع 

 التعارض.
وبالتايل فإن الذي قيل يف النس، من أن األحكام باقية ومتكررة ما تكررت صورها يف الواقع، 
هو نفسه يقال أيضا يف التخصيص، بل إننا نتساءل: هل ميكن أن ينزل رب العزة وحيا يتلى يف الغدو 

ية عابرة، واآلصال، ما دامت السماوات واألرض، لريوي فيه قصة زيد أو عمرو، أو ليذكر حادثة تارخي
 من غري داللة تشريعية أو أخالقية؟ 

 اجلواب: ال أعتقد ذلك 
أوال: ألن القرآن أعظم من ذلك؛ قد حوت كل كلمة منه حكما جليلة ومعاين عظيمة، فهو 

 ليس كتاب تاري، يروي أحداثا مرت وكفى.
تها، وجيعلها ثانيا: إن تعطيل آية حبجة أهنا خاصة بفالن أو بقوم كذا، يبطل مفعوهلا ويشل حرك

عدمية النفع متاما كاآلية املنسوِخ حكم ها؛ إذ ال ينالنا منها إال أجر تالوهتا، ولذلك كان على الذين 
رفضوا النس، مبفهوم اإلبطال، أن يرفضوا أيضا التخصيص بسبب النزول؛ ألن كليهما مينع اآلية من 

 أن تتجاوز حدود الزمان واملكان اليت نزلت فيه.
 النتيجة:

ضوء كل ما سبق ندرك أن الشارع قد أكمل الدين، ومارس من أجل بلوغ تلك الغاية،   على
كل ما تتطلبه الظروف املرحلية من تدرج ونس، وختصيص...، ويثري الشي، حممد الغزايل هنا عدة 

 الوصول بضرورة استصحابنا وإمياننا مع ودعويا املرحلي: تربويا احلكم أن نستخدم لنا ميكن أسئلة: هل

حكما  تقتضى احلالة كانت النهائي ولو احلكم تقرير من البد أم املطاف؟ هناية يف احلكم النهائي ىلإ
 ؟ وهل فجأة يعود أن طويلة اإلسالم لفرتات عن ينسل، الذي والفرد للمجتمع ميكن وهل مرحليا؟

 التهيؤ؟ مبراحلمتريرها  دون النهائي أصال باحلكم إسالمية غري جمتمعات باإلسالم خناطب أن ميكن

 يف التدرج منتلك ال إننا حيث الواقع على يف  التطبيق والتنزيل التدرج إمكانية اليوم نطرح أن لنا وهل
 إىل نظرت إذا ألين املوضوع هذا يف معني بشيء يف احلكم مرتدد أنا احلقيقة التشريع" فيجيب: " يف

إىل  يتجهون بل اخلمر أضرار يعلمون القوم أن ومع هناك، كل مائدة على اخلمر وجدت أوروبا مثال
 أن أريد ..أنا.تأمل إىل حتتاج بطرق لكن التحر م إىل ويتجهون أضرار التدخني ويعرفون التحر م،
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 وضد التثليث ضد التوحيد وهو واحدا شيئا ألبرز ابتداء أضغط أن اإلسالم ومن املمكن أعرض

 إليه ونسبوا يليق ال مبا األفاكون عليه افرتى الذي وسلم عليه اهلل صلى العظيم إنسانية حممد. .الشرك

عن  أن أتكلم ممكن ..فيه هوادة ال عرضا أعرضهما أن األمران. ميكن هذان هلا.. ال حصر أكاذيب
 أو يريدون هبا هؤالء يعيش اليت الفطرة هو عندنا البدين الطهر ألن مطمئن وأنا والزكوات الصلوات

 لكن ..هذه الناحية أجسامهم من من أفضل عندنا املؤمنني أجسام أجسامنا إليها. ولعل الوصول

 عندهم واألحوال الفقه عندنا أنظر إىل أن هذا يف أريد أنا وقت إىل حلها حيتاج اليت اخلالفات مسألة

 مبا عندنا األحكام من حسن االختيار إىل بذلك بل يل حاجة ال ألنه بالتدريج يسمى ما إىل أجلأ وال

 أي الكر م القرآن يف عندي . ليس..للبيئة هناك األنسب أختار أن ميكنين أمور احلال... هناك يالئم

 أرى مما لكثري متسع فيه هنا . ففقهي..أن يتدرج ميكن للتحر م تطبيق عندي إمنا اخلمر بإباحة نص

الفقه  من شيء من له البد الدعوة، األمر يف كأسلوب ..األرض امتداد على العامة يصلح للحياة أنه
 .(1)"..احلالة يناسب الذي احلكم النتقاء

...كلها متطلبات التسليم والتدرج يف األحكام فمفهوم النس، وأسباب النزول والتخصيص
بتغريات الواقع، الذي ي فرِد بعض املواضيع املتغرية واملتجددة أحكاما خاصة لدواعي تغيري أحوال 

من غري املعقول أن نقول بأن التغيري والتبديل قد توقف عند الواقع وظروفه فهذا منطقيا، ولكن 
ذلك احلد، ولو تأملنا أحكام الشريعة اإلسالمية لوجدناها تنحو منحى التغيري والتبديل بني الرجل 

الطفل الصغري، والصحيح والسقيم، واملقيم واملسافر، واملوسر و واملرأة، والشي، الكبري والشاب 
تالمس الواقع املتغري املتنوع، ومن الظلم تثبيتها يف وضع أو حال واحدة مث واملعسر...ألهنا نزلت 

 ندعي أهنا متغرية متنوعة.
لكي تكون الشريعة متغرية حقا ومتنوعة جيب أن متارس النس، والتخصيص كما كانت يف عصر 

 اإلطار جيعلالتكوين، ولن حيصل ذلك يف نظري إال باملزاوجة بينها وبني الواقع، وكل فهم خارج هذا 
 النصوص يضرب بعضها بعضا لتقع يف هناية األمر حتت رمحة قيود املفسر وأ سرِه. من
 

 آلية تحريك الخطاب القرآني زمن النبوة
  صلى اهلل عليه وسلم    "كان خلقه  محمدفإن السنة النبوية تعترب ترمجة حقيقية للقرآن يف الواقع، 

                                                 
 .111   97صالغزايل حممد،  :   كيف نتعامل مع  القرآن 1
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 فيه أحسن بيان، فكانت السنة احملمدية بذلك تطبيقا واقعيا للقرآن،وال شك أنه بلغ وبني ما ، (1)القرآن"
 ومنوذجا مثاليا لعملية التطابق اليت نتحدث عنها.

تستمد تعاليمها من من املؤكد أن سنة الرسول   صلى اهلل عليه وسلم   تنبع من معني القرآن و و 
ينزل تلك  من، والرسول هو لتأصيلمشكاته، فهي متضمنة فيه إما على سبيل اإلمجال أو التفصيل أو ا

التعاليم القرآنية على أرض الواقع ويقوم بعملية املطابقة بينها وبني املتغريات الدنيوية، لتكون السنة بذلك 
ومن اخلطأ الفادح أن ن كسب السنة املتغري،  منوذجا حيا مثاليا لكيفية مطابقة النصوص القرآنية على الواقع

بالرغم من كوهنا متثل يف مجلتها نزع عنها صفة االلتصاق التارخيي بزمن ومكان الصدور، تصفة اإلطالقية و 
 على الواقع مبختلف جوانبه. للنصوص القرآنيةتطبيقات فعلية 

القرآن الكر م؟  نصوصمثلها مثل اإلطالقية اخللود أو األحاديث احملمدية صفة  فهل فعال تكتسب
وهي  )أي اليت تعلقت بالقضايا الدنيوية(،اليت تعلقت بالواقع املتغري  ةالقرآني خاصة إذا علمنا أن النصوص

 املتغريالواقع المست  عندماو ، ال حييط به زمان وال مكاناحلق الذي نصوص متعالية متجردة نزلت من عند 
  باإلحداثيات املتغرية للزمان واملكان.تسعى دائما ملطابقتها متكررة استلزمت اجتهادات 

بني النصوص القرآنية هذا الفهم يدفعنا إىل البحث والتنقيب عن اآلليات املعتمدة يف عملية املطابقة 
ألن األحاديث النبوية هي  ، العتمادها واالستفادة منها يف فهم النصوص القرآنية اليوم.واألحاديث النبوية

دية آليات متعددة لتمكني النص السنة احملم تضمنتلقد و  تطبيقات للنصوص القرآنية يف واقع الرسالة،
فما هي تلك اآلليات؟ وكيف استعملت؟ وأي نوع من النصوص القرآنية القرآين من مطابقة الواقع املتغري، 

 مست؟ 
 يستلزم معرفة عميقة بثالثة أمور:هذه األسئلة اجلواب عن 

 األحاديث النبوية . .1
 .النصوص القرآنية املتعلقة بالواقع .2
  واقع الرسالة. .3
وعدم وقوع  فهم الدينلكنها ضرورية جدا إذا رمنا  ،هذه العملية ليست سهلةبالتأكيد نعم 

إطاللة على املخزون احلديثي  التناقضات واملفارقات يف الفهم والعمل بني الدين والواقع املتغري، وإن أول
القرآنية على  مارسها صاحب الرسالة   صلى اهلل عليه وسلم   ملطابقة النصوصتكشف لنا آليات خمتلفة 

األحكام املنتهية الصالحية، ونس،  املطلق وتقييدالعام ختصيص بيان اجململ و املتغري، من هذه اآلليات  الواقع
وكلها آليات متنح النص القرآين القدرة على احلركة ضمن اإلحداثيات الزمانية واملكانية زمن الرسول   صلى 

                                                 
 .1231ص، 33222مسند أمحد، رقم     1
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بقوله صلى اهلل عليه    ٨١النساء:  چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  قوله تعاىل:: تخصيصفمثال آلية ال، اهلل عليه وسلم   
 ۓ ۓ  ے ے چ : قوله تعاىل ختصيص القصاص يف)ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها(، و  : وسلم

قتل و" ال ي (1)"ال يقتل الوالد بالولد" :بقوله صلى اهلل عليه وسلم ١٥المائدة: چ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ...(2)مسلم بكافر"

بقوله ٨١٨األنعام: چ  ۇ    ۇ ڭ ڭ چتقييد الزكاة يف ما خيرج من األرض يف قوله تعاىل:  ومثال آلية التقييد:
 ...(3)مخسة أوسق صدقة"  صلى اهلل عليه وسلم   "ليس فيما دون 

 ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چومثال النس، )آلية االستبدال والتعطيل(: نس، قوله تعاىل:  

بقوله   صلى اهلل عليه وسلم  : "خذو عين، خذو عين، قد جعل اهلل هلن سبيال:  ٨٥النساء:  چ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 .  (4)والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، 

النيب   صلى اهلل وبعيدا عن االختالف القائم بني العلماء يف جواز نس، القرآن بالسنة، فإننا نرى أن 
أو تعطيله استبدال حكم حبكم آخر يفي بأهداف الرسالة ويتطابق مع الواقع اجلديد، عليه وسلم   له حق 

  ضمن  سنرى الحقاالصحابة   كما  وهو ما مارسه الدنيوي الذي نزل من أجله قد تغري،  ألن متعلقه
 .تطبيقاهتم العملية للنصوص القرآنية

   زمن الصحابة الخطاب القرآنيآلية تحريك 
أدرك الصحابة ممن الزموا الرسول   صلى هلل علي وسلم   آليات فهم اخلطاب القرآين وتطبيقه، 

 عمر بن اخلطاب   رضي اهلل عنه    كما هو احلال عندبعد زمن النزول  يف فعلهم  ذلك فتجلى
، فلو أخذنا هذه الدائرةفهم بعض اجتهادات عمر   رضي اهلل عنه   إال داخل أن ننعم لن نستطيع 

 ٨١المائدة:  چ  ڤ   ڤ ڤ ڻڻ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ چمثال مسألة تعطيل حد السرقة وقد ورد فيها نص قطعي الداللة 

، )فهل جيوز أن خيالف عمر النص القرآين الذي يدل داللة قاطعة على وجوب إقامة حد القطع على 
السارقني بعد ثبوت السرقة؟(، وكذلك مسألة منع الزكاة عن فئة املؤلفة قلوهبم وقد ورد فيها نص قطعي 

، )فكيف جتوز خمالفة النص القرآين القطعي الداللة في منع إعطاء ٠٠التوبة:  چ  ...ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ چالداللة أيضا 
 الزكاة للمؤلفة قلوهبم بعد أن ذكرهم القرآن ضمن األصناف الثمانية احملصورة ممن تصرف هلم الزكاة( ... 

                                                 
(، والرتمذي يف كتاب الديات، باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال؟ 243رواه أمحد يف مسنده من حديث عمر بن اخلطاب، ح )    1

 .7/371ج، (3314(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم )3331الديات، باب ال يقتل الوالد بولده ح )(، وابن ماجة يف كتاب 1441ح)
 .(3212رواه البخاري يف كتاب الديات، باب ال يقتل املسلم بالكافر، ح )    2
يف كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون ، ومسلم (1442متقف عليه، رواه البخاري يف كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح )    3

 (.979مخسة أوسق صدقة، ح)
 .(1324رواه مسلم يف كتاب احلدود، باب حد الزنا، حديث رقم )    4

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=272#docu
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إن املتتبع لتلك االجتهادات وغريها سيجد أهنا اجتهادات ولدهتا كما قلنا تغريات دنيوية عن زمن 
 وهو ما ننادي إىل تفعيله اليوم من خالل املطابقة بني النص القرآين والواقع. النزول،

 
 
 
 

 آلية تحريك النص بعد زمن النزول:
لقد رأينا أن النصوص الدينية القرآنية والنبوية هي ثابتة ثبوتا نسبيا مادامت حتقق أهدافها، لكن ما 

النص األول، لكن  فيعود ويطلبأن يتغري الواقع إال ويطلب نصا آخر يتطابق معه، وقد يدور الواقع يف تغريه 
إىل من ميلك سلطة إبطال  نا نفتقدواستمر الواقع يف تغريه، فصر  انقطع الوحي، بعد وفاة صاحب الرسالة

وباستقراء عصر الصحابة   رضي اهلل عنهم   جند ، من أجل عملية املطابقة النص وتغيريه أو ختصيصه وتقييده
 هلم اجتهادات معتربة يف هذا الشأن نستلهم منها ما خالصته:

لكي حنقق عملية  دنيويةباملتغريات الاليت تعلقت النصوص القرآنية والنبوية  نا ال حنتاج لتغيريأن
عتماد داللته كما النص ذاته، ملعرفة إن كنا حنتاج ااملطابقة، بل يكفي لتحقيق عملية املطابقة االجتهاد يف 

 أو تعطيلها، أو استبداهلا. ،أو ختصيصها ،هي أو تقييدها
 عملية التطابق املنشود دون حيققما طبيعة هذا النوع من االجتهاد الذي الذي يطرح هنا: والسؤال 

  وحي جديد؟  احلاجة إىل
وتغريت، هذا احملور تشكله مهما حتركت تدور حوله  حمور ثابت املتعلقة بالفروع الدنيويةلنصوص لداللة اإن 

تلتقي حوهلا مهما اختلفت كلها هلا مقاصد كربى القرآنية والنبوية  ما يعرف عند الفقهاء باسم املقاصد، فالنصوص 
ومن هذا املنطلق جزم ابن القيم بأن "الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد.  وتفرقت،

ضدها،  وعن وهي عدل كلها و رمحة كلها ومصاحل كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل 
شاه ويل  واعترب، (1)من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل..."فليست  احلكمة إىل العبث، نوع املصلحة إىل املفسدة،

"وقد يظن أن األحكام الشرعية غري متضمنة لشيء من أن الشريعة ال تعدو أن تكون خريا جيلب للناس،  اهلل الدهلوي
 .(2)املصاحل...وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإمجاع القرون املشهود هلا باخلري"

أساسه كل العلوم الشرعية اليت جتعل من القرآن إىل تأسيس علم جديد  ندعوفإننا ملة باجلو 

                                                 
 .2/222أعالم املوقعني:  - 1

 .1/37حجة اهلل البالغة - 2
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تغري يف من امل الثابتدرجة  تقاسعلم اإلناسة الذي به وقوامه موضوعا هلا على رأسها علم أصول الفقه، 
 . (1)وكماله علم املقاصد الشرعية الذي يصون اجملتهد من الزلل وحيفظ للدين صراطه املستقيم الواقع.

"حبمد اهلل أمر قررته اآليات واألخبار، وشد معاقله سلف األخيار، ورسم معامله العلماء وهو 
على  علينا، وما لنا فيه إىل زيادة التأكيد فلهم فيه فضل السبق، (2)" األحبار، وشد أركانه أنظار النظار

 .التطبيقعلى مراعاة واقع التنزيل وواقع والتنبيه مقاصد الشرع،  اعتبارضرورة 
 الطريق إلى النص القرآني:

يشكل الواقع بالنسبة للنص، موضوعه الذي يتفاعل معه ويستمد منه احلركة واحلياة؛ ألن احلركة 
يف حقيقتها تفرتض جوهرا حتل فيه، وفاعال أو علة تستمد منه احلركة، وبالتايل ال ميكن تصور حدوث 

ورغم صفات النص املتعالية اليت يستمدها من  ة،مبعزل عن الواقع والذات املدركالنص أو تغريه، 
مصدره السماوي الكامل، إال أن ذلك مل مينعه من التلبس ببعض الصفات اليت تسمح له بااللتحام 
مع الواقع ذو الطبيعة األرضية املتغرية، فنزل متطابقا مع الوقائع واألحداث، ومتوافقا مع لغة العرب 

 ا لكثري من عاداهتم وأفعاهلم.على حسب فنوهنم وأساليبهم، ومقر 
فاجتمع للنص صفتان متباينتان، صفة الثبات اليت استمدها من مصدره السماوي، وصفة التغري 
اليت حصلت له مبطابقته للواقع األرضي لغة وتارخيا، وهذه خاصية ذاتية لطبيعة النص الديين يف 

 اإلسالم الذي يرتبط فيه السماوي باألرضي على وجه اخلصوص. 
لكن النص يف التحامه مع الواقع وخضوعه لسلطة القارئ، تعرض لنوع من التعسف بالقهر واجلرب 

 واحلجر، أدى يف هناية املطاف إىل طغيان صفة على أخرى، وفقدان التوازن واحليوية واملرونة.
 .أو احلد من سلطته الواقع تفعيل حيدث كل ذلك باسم

 سلطة الواقع على النص: .1

بالواقع متاما مثلما أننا معنيون بالنص، والواقع هو عبارة عن حوادث ال أجسام فقط، إننا معنيون 
فاحلوادث هي تفاعل بني األجسام يف أزمنة خمتلفة وأمكنة خمتلفة، وبالتايل كل حادثة جمردة بال تاري، أو مكان 

راد ترتيب اآليات يف فهي بالنسبة لنا ال تكفي إلعطاء تصور صحيح للنص، ورمبا كانت هذه هي فكرة من أ

                                                 
مقاص  د الش  ريعة، بتحقي  ق ه  و أول م  ن ن  ادى بتأس  يس  )عل  م املقاص  د( انظ  ر:  (1273ه   / 1222-1372ه   / 1323 )الط  اهر ب  ن عاش  ور - 1

 .111صامليساوي، 
 1/12املوافقات- 2



 

16 

، حيث إن الفائدة املنظورة لديهم؛ هي الكشف عن احلكمة من تدرج التشريع حسب ()التفسري ترتيبا نزوليا
 يعني على فهم مالبسات األحكام وبالتايل حل بعض املشكالت املعاصرة. احلوادث، مما

ـ  فما من شك أن زمن النيبإن كال من الزمان واملكان يشكالن وحدة كونية لألشياء يف تفاعلها، 

مل يعد هو هو ملا حلقه من  ـ صلى اهلل عليه وسلمـ ليس هو زمننا، ومكان بعثته  صلى اهلل عليه وسلمـ 
التغيري والتبديل،  وكما أن األجسام تتبدل وتفىن، فإن املكان والزمان كذلك يطرأ عليهما التغيري ويصيبهما 
الفناء، فما من ثابت مطلقا أمامنا إال النص يف وجوده أو كينونته، وما عداه كله فثبوته نسيب يرتبط بالزمان 

 واملكان النسبيني.
رى فإن للواقع وجها آخر ثابتا ال يتغري وال يتبدل، وعليه مدار الواقع املتغري، هذا من جهة أخ

وبالتايل فهي  ،فاحلقيقة أيا كانت هي ثابتة، والذي يتغري فيها هو فهمنا هلاالثابت هو ما نسميه باحلقيقة، 
ثل األعراض املتغرية، أما ال متثل الواقع؛ ألن الواقع هو النازل من األمور، واملستجد من القضايا؛ فهو مي

 احلقائق؛ فهي جوهر احلياة وسر البقاء، وال ميكن أن تتغري ألن تغريها يعين الفوضى والتالشي.
على النص القرآين أن يتعامل مع الوجود بشقيه الثابت واملتغري، يف عمليٍة، يتطابق من هنا كان 

هاته؛ يؤدي إىل التناقض، وضرب  فيها النص مع احلقيقة والواقع، وأي خلل يف عملية التطابق
 .النصوص بعضها لبعض

احلقيقة ال ختضع لألحداث املتغرية، فهي نفسها يف كل زمان ومكان، خبالف الواقع فهو كما ف
أشرت آنفا متثله األحداث؛ أي تفاعل املوجودات مع بعضها البعض يف زمن معني ومكان حمدد. 

، ري املتعلقوتغوبالتايل فهو ينتج حركة، هذه احلركة تستلزم تغري املعاين املعقولة للنص تبعا لتغري الواقع 
 مع احتفاظ النص بغايته وبعده املقاصدي. 

 وخنلص إىل القاعدة التالية:

                                                 

    جملدا  فقط،  11، طبع دار القلم بدمشق، و صدر منه نكتفسري معارج التفكر و دقائق التدبر حلبنكة امليداين حسن عبد الرمح
م،  2114الثامن من سنة  يف دمشق يف الشهر بالسور املدنية ، مث توفاه اهلل تعاىلفيه السور املكية فقط، مث شرع  حيث استوىف

يف م 1964طبعتان: األوىل صدرت سنة  ولألستاذ دروزة حممد عزة أيضا تفسري شامل للقرآن الكر م حنا فيه هذا النحو، وصدرت له
ة وهي املنقحة املصححة عن نسخة املؤلف صدرت سنة مجيلة ونفيسة، و الثاني القاهرة مبطبعة عيسى البايب احلليب وهي طبعة

دار الغرب اإلسالمي ببريوت. ولعل أقدم ما ألف يف هذا الباب، تفسري الديرزوري عبد القادر بن مال حويش العاين،  م عن2111
تيب النزول، وهو مطبوع اجلمهورية العربية السورية، واسم تفسريه: بيان املعاين على حسب تر  من مدينة دير الزور، إحدى حمافظات

 صفحة، من احلجم الكبري. ،يف ستة جملدات كبار، يتجاوز الواحد الستمائة ه 1314يف مطبعة الرتقي سنة  يف دمشق،
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 قاعدة في متغيرات فهم النصوص: .1.1
تبعا  ،ضمن غايتها وبعدها املقاصديهلا  النصوص بالواقع يستلزم تغري املعاين املعقولة يف عالقة

 . الزمكاين متعلقها ضمن بعده لتغري
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ  :تعاىلثال، يف قوله فلو نظرنا إىل لفظ السفر م

ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

القصر فكل التفاسري تتفق على أن السفر الذي يؤدي إىل اإلفطار يف الصيام، أو  ١٢١البقرة:  چ  ىئې  ې  ې  
 قصر من املعىن املعقول أن يف الصالة، حبسب األحاديث الواردة يف هذا الباب، هو الذي جيلب املشقة؛ وذلك

ألن ، چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ :تعاىل وهذا مفاد قوله املشقة، ملوضع الرخصة هو إمنا للمسافر الصالة
ۉ  ې  چ  واجلمال، ولذلك قال جل وعال يف آية أخرى:السفر كان يومئذ على األقدام واخليل والبغال واحلمري 

فبلوغ   ٢ - ٦النحل:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ىئ  ىئ  ىئې  ې  ې  
 أن إىل كثرية ومجاعة وأمحد والشافعي مالك املسافات الطويلة كان بشق األنفس، وتقديرا للمشقة ذهب

 ما أقل: والكوفيون وأصحابه حنيفة أبو الوسط، وقال بالسري يوم مسرية وذلك برد أربعة يف تقصر الصالة
 يف القصر :()الظاهر أهل وقال. أفق إىل أفق من سار ملن هو إمنا القصر وإن أيام ثالثة الصالة فيه تقصر

 .() بعيدا أو كان قريبا سفر كل
تقدير املسافة أو زمن السفر الذي وهذا الذي قاله الفقهاء مقبول يف زمنهم على اختالفهم يف 

جيلب املشقة، ألن ذلك مبين على أساس معطيات العصر، ولكن متعن مرة أخرى يف املعىن املعقول من 
لفظ السفر ) وهو املشقة (، بعد التغري الواسع يف املعطيات والوسائل اليت حلقت مجيع ميادين احلياة، 

                                                 

   مالحظة: مذهب أهل الظاهر ال يعنينا كثريا يف دراستنا ألنه ال يعرتف ابتداء بالواقع وتأثريه يف النص، وإن كنا نلمح من  
 حني آلخر خلطأ هذا املنهج يف التعامل مع النصوص.

  "  ملكان أنه القصر يف السفر تأثري من املعقول أن وذلك اللفظ ذلك من املعقول املعىن معارضة اختالفهم يف والسبب 
 إال ذلك يف يراعي ال من وأما املشقة. حيث القصر فيجب ذلك على األمر كان وإذا الصوم يف تأثريه مثل فيه املوجودة املشقة
 عليه انطلق من فكل"  الصالة وشطر الصوم املسافر عن وضع اهلل إن"  والسالم الصالة عليه النيب قال قد:  فقالوا فقط اللفظ
 يقصر كان والسالم الصالة عليه النيب أن"  اخلطاب بن عمر عن مسلم رواه مبا ذلك وأيدوا والفطر القصر له جاز مسافر اسم

 أن خفتم إن تعاىل: ) لقوله للخائف إال جيوز ال القصر أن وهو قلنا كما خامس إىل قوم وذهب"  ميال عشر السبعة حنو يف
خائفا" ينظر بداية  كان ألنه قصر إمنا وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:  وقالوا عائشة مذهب إنه قيل وقد ( كفروا الذين يفتنكم

اجملتهد وهناية املقتصد: ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد، الناشر: مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر   القاهرة   
 .262(، ص م1971ه /1391ط. الرابعة )
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خل، فاملسافة اليت كانت تقطع يف ثالثة أو أربعة أيام من سيارات، وحافالت، وقطارات، وطائرات...ا
تقطع اليوم بالسيارة يف بضع ساعات، أما املسافات الطويلة جدا، اليت كانت تقطع بشق األنفس أو 
اليت مل يكن يأمل املرء أن يصلها يوما، فهي تقطع بالطائرة يف ظرف بضع ساعات ال أكثر، ناهيك 

الراحة، فتنتقل من بلد إىل بلد وكأنك جالس يف صالون البيت عن عمارة الطريق ووفرت وسائل 
ترتشف فنجان قهوة، فهل بعد هذا التغري الكبري، والتحول والتطور، نلتزم مبفهوم املشقة الذي عاينه 
األئمة    رمحهم اهلل   مالك وأبو حنيفة والشافعي وأمحد يف زمنهم، ال شك مطلقا يف أن املعىن املعقول 

 ول يتطور، ليساير الزمان واملكان أو الواقع املتغري بصفة عامة.للفظ املنق
كما يتوهم البعض، بل حىت   يت هلا تعلق باجلانب البشري فحسبال ينطبق هذا على األلفاظ ال

األلفاظ اخلاصة بالعبادات؛ فالصالة مثال تتأثر بالواقع فتتغري صفتها من املقيم إىل املسافر إىل املريض إىل 
اخلائف... والصوم كذلك يتغري بني املقيم، واملسافر، والنفساء، واحلائض، واملريض، ولوال أن الس ّنة 

يف العبادات، ألدى ذلك إىل عدم تطابق املعىن املعقول للنص مع شكلت لنا مناذج كافية هلذا التغري 
الواقع املتغري، وأدى ذلك بدوره إىل التناقض أو املشقة العظيمة، بل إن بعض املفاهيم يف العبادات أيضا 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ  :تعاىلتتغري؛ فمفهوم الصوم الذي هو "اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع لقوله 

 ١٢٢البقرة: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ڦ  ڦ  ڦڄ 

مل يعد كافيا لإليفاء بالغاية من الصوم بعد ظهور وسائل أخرى لتغذية اجلسم قد ترد بعض األعضاء (1)"
فقد من غري املنفذ املعتاد للطعام، وهي مسائل مسكوت عنها. والكالم نفسه يقال بالنسبة للجماع، 

مي ين املرء من غري ممارسة فعلية لعملية اجلماع، ويتم ذلك مبجرد النظر للصور واألفالم اجلنسية، بل إن 
هناك أجهزة ثالثية األبعاد ت شعر الفرد باملمارسة اجلنسية وكأنه ميارسها فعال، وبغض النظر عن حكم 

ولكنين أقصد  ،فتوى شرعيةد أن أقدم لصيام هنا؟ أنا ال أريمشاهدة الصور واألفالم اجلنسية، ما حكم ا
لواقع يف تغريه الزماين توضيح العالقة بني األلفاظ املكّونة للنص والواقع املتغري، حيث أن ا ؛من هذا الطرح

، القيمي يؤدي إىل تغري املعاين املعقولة لأللفاظ، ويبقى النص حمتفظا بغايته وبِب عده املقاصدي واملكاين
 ته وحيويته وتفاعله مع الواقع، وحيافظ على دميومته وخلوده.وبذلك يكسب النص مرون

ويف غياب مراعاة الواقع املتغري، صرنا نرى أحكاما وآراء غري متماثلة أو متطابقة مع مقاصد 
النص، اليت تعترب مبثابة اجلهاز املولد للتصورات واألفكار، ما أشعرنا بضرورة إبراز الظروف اليت نشأت 

النصوص الشرعية والتصورات حىت يتالشى سلطاهنا ونفوذها علينا إىل حد ما، ف فيها تلك األفكار
                                                 

  .437ص  بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  1 
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فال ينبغي  ،جاءت لتحقيق مقاصد الشارع الراجعة إىل احلفاظ على مصلحة اخللق ودفع املفسدة عنهم
ألن لكل نص داللة متعلقة بالذات  ؛عن تلك املقاصد واألهداف العامة ابعيد أن تفهم أو تؤول

 املدركة، فال يعقل أن نتحدث عن املعىن مبعزل عنها. 
من خالل هذا الطرح ندرك االرتباط الوثيق بني النص القرآين والواقع، وأن النص يف ماهيته يبقى 

احلضور  ، تنزيال تتجلى فيه طبيعة النص الدائمة()متجددا على الوقائع احلادثة كأنه ينزل ألول مرة
املليئة بأنوار اهلداية وأطياف اإلرشاد، وجيعل من الظرف الذي نزل النص بسببه منوذجا أو وسيلة أو 

 .()مثاال لغريه من الظروف املشاهبة يف تفاعل مرن وحيوية دائمة
 

                                                 
   :يا بين اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك" قال: "ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفّهم القرآن وأ قبل »   ذكر حممد إقبال أن أباه قال له

سالم مبجلة نظر: مقال أمحد حسن بعنوان " إقبال شاعر اإلي«... ا اقتبست ومن حبره ما نظمت عليه فكان من أنواره م
 ه .1311(، سنة النشر: رجب 2العدد ) السعودية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،

     :كلها، وىف جاءت اليت املعاين هلذه السبب األدىن من نوع كأنه إال النزول لسبب أنظر ال» يقول حممد الغزايل 

كيف نتعامل مع « قرن.. ربع خالل رأيناها اليت البشرية احلاالت نفس الزمن من امتداد على ختلو لن البشرية أن تصوري
 .11ص القرآن 


