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 :مقـدمـة

كـان   وبـاملعىن للغة قدمي قدم الفكر البشـري واالهتمـام ـا    البحث يف ا إن
لسبب رئيسي يتمثل يف كوا أداة اتصال وتفاهم وهـو مـا يظهـر يف حـرص ابـن      

وابن تيمية من خـالل كتابـام علـى أن تكـون اللغـة حمـددة ومضـبوطة،         حزم
 خاصـة  ،"واملعىن عنـد ابـن حـزم وابـن تيميـة      اللغة"بعنوان  البحثفجاء إذا هذا 

عامة واجلزائـر خاصـة تعـاين مـن هـذا األمـر، فـالكالم يف         اإلسالميةوأن األمة 
مباحـا للجميـع ودون ضـابط، ولـن تنتـهي املعانـاة إال        اصـبح الداللة القرآنية 

ابـن حـزم وابـن تيميـة الزالـت مسـتمرة إىل        فمعركةبوضع األمور يف نصاا، 
وهــذا ال يتعــارض العلمــاء،  أنصــافاليــوم مــع املتفــيقهني واملتشــدقني مــن 

مبشـاكل اإلنسـان    مرتبطـة واملوضوعية يف شيء خاصة وأن الفلسفة كانـت دومـا   
أفالطـون وغـريه مـن الفالسـفة الـذين       حـىت ومل تكن تسبح يف السماء يومـا،   
مـرتبطني بـالواقع بـاحثني عـن حلـول       أمـرهم ومسوا بذلك كـانوا يف حقيقـة   

ومأسـاته الصـادقة    فيلسـوف الملشاكله من منطلقات فلسـفية تـربز فيهـا معانـاة     
  .كرجل يبحث عن احلقيقة ويعايش ذلك يف كل دقائق حياته

 علـى كانت اللغة أداة تفاهم، فكيف حـافظ ابـن حـزم وابـن تيميـة       إذا
املعىن من خالل ما تعـرض لـه القـرآن مـن حمـاوالت حتريفيـة؟ وملعاجلـة هـذه         

لبحـث يف نشـأة   ا: خنوض يف البحث يف إشـكاليات جزئيـة منـها    العامةاإلشكالية 
الـدال واملـدلول؟ وخلـق القـرآن الكـرمي؟ والداللـة بـني         بنياللغة؟ ويف العالقة 

الظاهر والبـاطن يف فهـم الـنص الـديين؟ إىل جانـب       بنيالتطور واجلمود؟ والعالقة 
  .اللغة؟احلقيقة وااز وعالقتها بتطور 

هذه اإلشكالية يتـبني لنـا مـدى جـدة املوضـوع وأمهيتـه حيـث مل         من
له أي باحـث بالدراسـة العلميـة يف حـدود علمنـا،ومن مث اعتمـدنا يف        تعرضي

على أهم مصـادر ابـن حـزم وابـن تيميـة املتعلقـة ـذا         اإلشكاليةدراسة هذه 
 البـن " الفتـاوى "حـزم، و  البـن " يف أصـول األحكـام   اإلحكام: "املوضوع ومنها

  .تيمية
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 املواقـف يف بنـاء   هذه اإلشكالية اعتمـدنا علـى املنـهج التـركييب     وملعاجلة
 ابـن اخلاصة بكل قضية وحتليلها وفق املنهج التحليلي يف إطـار املنـهج املقـارن بـني     

  .حزم وابن تيمية مع نقد املواقف األخرى إلبراز أصالة الفيلسوفني
  :هذه اإلشكالية كانت خطة البحث كالتايل ولدراسة
 العامـة  وتناولنا فيهـا التعريـف باملوضـوع مـع طـرح اإلشـكالية       املقدمة

واإلشكاليات اجلزئية وتبيني جـدة املوضـوع وأمهيتـه وعـرض املنـهج املتبـع يف       
 الـيت هذه املشكلة إىل جانب حتديد خطـوات البحـث وذكـر الصـعوبات       دراسة

ختمنـا حبثنـا هـذا خبامتـة عرضـنا       األخـري اعترضتنا أثناء إجنازنا هلذا البحث ويف 
  .فيها أهم نتائج البحث

 املوضـوع التعريف باللغة واملعـىن ـدف ضـبط إشـكالية     يف املدخل  تناولنا
  .وتبيينها وإبراز أمهيتها على املستوى الفلسفي

ابـن   موقـف الفصل األول فتناولنا فيه بالدراسـة نشـأة اللغـة لتحديـد      أما
 إلبـراز حزم وابن تيمية من النظرية الطبيعيـة يف اللغـة واالجتماعيـة واالصـطالحية     

 اللغـة يف اللغة، إىل جانـب حتديـد موقـف الفيلسـوفني مـن       أمهية النظرية التوقيفية
 مـع األم وحتديد موقفها من اللغة والضرورة لبيان عالقـة العلـم اإلهلـي باإلنسـاين     

  .عىنإبراز موقفهما من مشكلة خلق القرآن باعتبارها مشكلة اللفظ وامل
ة مشـكل  بالدراسـة كان االنتقال إىل الفصل الثاين الـذي تناولنـا فيـه     ومنه

ابـن   عنـد الداللة من حيث التطور واجلمود لبيان عالقة املعـىن الشـرعي بالظـاهر    
حزم وابن تيمية، مث دراسة تطور املعىن من خـالل احلقيقـة واـاز عنـد كليهمـا      

لبيان الفرق بني العقلة الوثوقية الصارمة أمام لغـة القـرآن الكـرمي عنـد ابـن       وهذا
 النص الديين مـع احلفـاظ علـى ظـاهر املعـىن      االحتمالية يف فهم معىن والعقليةحزم 

  .ابن تيمية عندالشرعي 
 البحـث هذا البحث اعترضتنا بعـض الصـعوبات أمههـا موسـوعية      وإلجناز

وصعوبته وجدته ومع ذلك حاولنا قدر اإلمكـان حتديـد رؤيـة البحـث وااللتـزام      
  .كتابته أثناءا 

  .البحثنتائج  األخري ختمنا حبثنا هذا خبامتة عرضنا فيها أهم ويف



  6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المــدخــل



  7

بل قدم  الفلسفةالبحث اللغة واملعىن عند ابن حزم وابن تيمية، وهي قضية قدمية قدم  يتناول
كنشاط - تشتغل   ومازالتاللغة ذاا، مادام اإلنسان حيوان متكلم، ذلك أن الفلسفة كانت 

م والنشاط الفلسفي نشاط مفاهيمي وجود لفلسفة دون مفاهي فال" املفاهيمعلى إنتاج  -فكري
وبواسطة املفاهيم ينتظم اخلطاب الفلسفي لكن الصياغة املفهومية سواء متت  األوىل،بالدرجة 
 اللغةمصطلحات قدمية أو بتوليد مفاهيم جديدة ال تتم إال من خالل االشتغال يف  بواسطة

خالصة  فلسفيةال وجود للغة وبواسطتها وباستعمال أشكال تعبريية تتضمنها اللغة الطبيعية، ف
املفاهيم، انطالقا من  بناءوال لفكر سابق على اللغة وإمنا هناك استخدام فلسفي للغة يتمثل يف 

هنا فالنشاط الفلسفي هو نشاط لغوي ينصب على املعىن ووفقه  ومن )1("ألفاظ اللغة الطبيعية 
ع املعىن، بل لعله أهم اللغة موضو سفةفل تدرس"فيلسوف حيث  لكلتتحدد فلسفة املعىن 

أمهية موضوع املعىن وضرورة البحث فيه إىل أن لدى الفيلسوف واملنطقي  وترجعموضوعاا، 
ال يستطيع تناوهلا دون أن تكون لديه فكرة واضحة عن املعىن، ومن أمثلة  األسئلةرهطا من 

واحد حمدد أم هلا كلمة معىن  لكل هل[...] بني اللفظ واملعىن؟ العالقة ما[...] األسئلةهذه 
  .)2("باملعىن، وعم نسأل حني نسأل عن املعىن؟  املقصود ما[...] عدة معان

وروى األزهـري عـن   . الـيت يصـري إليهـا أمـره     وحالهحمنته : شيء كل" ومعىن
ومعـىن  . أردت: وعنيـت بـالقول كـذا   . واحد والتأويلاملعىن والتفسري : أمحد بن حيي قال
هـو الـذي ال   : املعنـوي " هـو املقصـود، ومنـه     فاملعىن )3("مقصده : كل كالم ومعنيته

هنـا نسـتنتج أن عالقـة     ومـن  )4("يكون للسان فيه حظ، وإمنا هو معىن يعرف بالقلـب  
وهي عالقة الفلسفة مبوضوع حبثهـا األساسـي الـذي هـو اللغـة       بالفلسفةاللغة واملعىن 

  :حول نقطتني يتمحورإلنتاج املفاهيم 
  .واملعىن فهي هنا ألفاظ واملعاين قسيم هلا اللفظيضم باعتبارها كيانا  اللغة -1
 اللغـة باعتبارها ألفاظا ومعان واملعىن هنا قسيم هلم مجيعـا، وهنـا تكـون     اللغة -2

  .أداة الفلسفة للبحث عن احلقيقة واختاذ موقف منها

                                                
   www.Fikrwanakd.aljabriabed.net أساليب التخييل يف الفلسفة، : أنوس عائشة  )1(
  .95، ص 1985، 1يف فلسفة اللغة، دار النهضة العربية بريوت، ط: زيدانفهمي  حممود  )2(
  .106، ص 1994 ،3دار صادر، بريوت، ط ،15العرب، ج لسان: منظور ابن  )3(
  .220، ص 1995الكتب العلمية، لبنان،  دارالتعريفات، : اجلرجاين  )4(

http://www.Fikrwanakd.aljabriabed.net
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اللغة الدالة على اللفـظ واملعـىن، هنـا املعـىن هـو       زاويةنظرنا إىل األمر من  فإذا
بإزائها اللفظ، ويطلق على مـا يقصـد بالشـيء، أو مـا      وضعالذهنية من حيث  الصورة"

 أو احلقيقـي  املعـىن  علـى  اللفـظ  داللـة  ومنـه  اإلشـارة،  أو ،يدل عليه القول، أو الرمز

هـو الصـورة    املعـىن "فاملعىن هو القصد ولذلك يقال عىن قصـد   هنا ومن )1(" ...اازي
مـا يعنونـه    وهـو فة ومقاصد الشـريعة وغريهـا   مقاصد الفالس ومنه )2("قصدااملقصودة 

أخرجتـه  : وعنوتـه وعنـوت بـه   . أبديتـه : الشـيء  عنوت"ويهتمون بإظهاره وإخراجه 
  .)3("وأظهرته 

أداة اتصال ولـذلك كـان لكـل لفـظ معـىن       اللغةهنا اتفق البعض على أن  ومن
لغتـه  علـى املعـاين ولكـل قـارئ      مفتـوح واحد ظاهر بينما رأى البعض أن اللغة عامل 

ـ ومعانيه كما لكل كاتب وهذا ما اصطلح عليه البعض  واملعـىن هنـا    ،"املعـىن  لعبـة " بـ
أن يكـون مـن    وجيـوز [...] الذي هـو التعـب،   العناء"يرتبط بالعناء الذي هو والتعب 

القارئ يريـد مبشـقة أن حيـبس املعـىن يف معـىن معـني        وكأن )4("احلبس عن التصرف
من املعىن الـراجح إىل املرجـوح فيكـون االنتقـال      تقالباالنبصعوبة بالغة وهو ما يسمى 

املتعدد رغم االختالف الذي قد يصل حـد التنـاقض كمـا هـو      املعىنمن املعىن الظاهر إىل 
  .عند دريدا مثال

الفيلسوف يتخذ من اللغـة أداة أو كوجـه للتـدليل علـى      فإنيف احلالة الثانية،  أما
الـذي تـدور عليـه نظريـة املعرفـة ونظريـة       احملـور   هنامواقف فلسفية، فتكون اللغة 

مشكلة البحث عن احلقيقـة مـن خـالل اللغـة،      هياخل، وتكون مشكلة املعىن ...الوجود
اللغة وسـيلة الربهنـة فمـن اصـطالحية      كانتكما هو األمر بالنسبة للمعتزلة مثال حيث 

ظريـة  مسألة الوجـود ككـل تعضـده ن    حيملهاللغة كان حق اإلنسان يف التأويل وهو حق 
احلقيقـة هنـا اسـتند علـى اللغـة يف       عنفالبحث . اخل...املعرفة ونظرية القيم واألخالق

هـي عالقـة فلسـفية حـني تنظـر       بـاملعىن ويف كل األحوال فعالقة اللغة . عالقتها باملعىن
أو حـني تنظـر باملنظـار الثـاين فتتخـذ       الباطنفتبحث يف املعىن الظاهر أو  ولباملنظار األ

                                                
  .318، ص 1983دار الكتاب اللبناين، بريوت،  ،2املعجم الفلسفي، ج: صليبا مجيل  )1(
  .103ص  ،15العرب، ج لسان: منظور ابن  )2(
  . 107ص  نفسه،  )3(
  .107ص  نفسه،  )4(



  9

باعتباره فكرة كفكـرة احلـق والعدالـة واخلـري      املعىنالبحث عن احلقيقة أو  من اللغة أداة
كل األحوال فالفلسفة من خالل حبثها يف اللغـة واملعـىن جتـدد نشـاطها      ويف. )1(والسعادة

العطاء اإلنساين من خالل موقف كـل فيلسـوف مـن الزاويـة األوىل أو      وتثرياملفاهيمي 
  .  الثانية

 
  

                                                
  .399ص  ،2املعجم الفلسفي، ج: صليبا مجيل  )1(
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  :نشـأة اللغــة. 1
، يف نظرنا، بعدة معضالت فلسفية أخـرى،  )نشأة اللغة( الفلسفيةهذه املعضلة  ترتبط

اللغة امللفوظة املنطوقة فحسب بل وغري املنطوقة أيضا أي أا كل ما  هناأن اللغة ال تعين  حيث
فتكون اللغة من هنا األلفاظ وما تدل عليه من كائنات كما تكون هذه األخـرية   وبه،يعبر عنه 
 عـن وقد اهتمت الفلسفة بالبحث . على معاين كثرية أو رموز وعالمات ألشياء كثرية دالالت

وقـد   والعلمأة أو أصل اللغة، وهي يف احلقيقة تبحث عن نشأة العامل واملخلوقات والطبيعة نش
يف حريـة   وأيضـا يتعدى هذا إىل البحث يف وجود اهللا تعاىل وصفاته من كالم وعلم وقدرة 

بأول إنسان خلقـه   اإلهليةمن هنا اتصل القول بالتوقيف أو بنشأة اللغة . اخل...اإلنسان وإرادته
بدوره لذريته وهكذا، وهو ما جنده  وعلّمهاتعاىل وهو آدم عليه السالم الذي علّمه اهللا اللغة اهللا 

احلقيقة الدينية ومبا أن ابن حزم وابـن تيميـة    ذهيف األديان السماوية الثالث فجميعها جيزم 
صلى اهللا هذا يف اآلية القرآنية اليت نزلت على سيدنا حممد  أثبتمسلمني فإن اإلسالم بدوره قد 

هذه اآلية الكرمية  من ،)]31: (آيةالبقرة ["آدم اَألسماَء كُلَّها  وعلَّم: " تعاىلعليه وسلّم، يقول 
فحسب أي مبىن اللغة دون معناها؟ ومـا   النطقيةهل علّم اهللا آدم األمساء : نطرح السؤال التايل

املبىن واملعىن أيضا ومن هنا تـرتبط   قد علّمه فيكونفائدة ذلك؟ إذ هذا يتناىف ومقاصد التعليم 
  .اللغة بالعلم
الكرمي بني تعليم األمساء وتعليم التفكري الذي هـو   القرآنربط اإلسالم من خالل  لقد

وال عمل بدون تفكري ومن هنا اقترن العمل بنتائجه فتارة يكـون   عملأساس احلياة، إذ احلياة 
  بط اإلسالم بني العلم اإلهلي واللغة؟لكن كيف ر. يكون الفشل أخرىمآله الفوز وتارة 

علَـى   عرضهمآدم اَألسماَء كُلَّها ثُم  وعلَّم : "وتعاىل تباركيف القرآن الكرمي قوله  جاء
 ما علَّمتنـا  صادقني قَالُوا سبحانك الَ علْم لَنا إِالَّ كُنتماملَالئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالِء إِن 

كإِن  هِمائمم بِأَسبِئْهأَن ما آدقَالَ ي يماحلَك يملالع تاأَني  فَلَمإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمائمم بِأَسأَهبأَن
 لَمأَعبغَي اتومضِ الساَألرو لَمأَعا وونَ مدبا تمو  متكُنكْتونَتوا   مدـجاس كَةالئلْما لإِذْ قُلْنو

 وزوجـك  الكَافرِين وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنـت  من وكَانَ واستكْبر أَبى إِبليسلآدم فَسجدوا إِالَّ 
رةَ فَتكُونا من الظَّالمني فَأَزلَّهما الشيطَانُ الشج هذهتقْربا  والَ حيثُ شئْتما رغَداًمنها  وكُالَ اجلَنةَ
 ومتاع اَألرضِ مستقَر في ولَكُم بعضكُم لبعضٍ عدو اهبِطُوا وقُلْنا فَأَخرجهما مما كَانا فيه عنها
  .)]36-31: (البقرة آية[" حنيٍإِلَى 
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نستنتج كيف أن اهللا علّم آدم األمساء وبعـد تعليمـه    لقرآنيةاخال ل هذه اآليات  من
يدل على أنه مل يكن مفكرا قبل تعليم األمساء بل بعد ذلك حيـث   وهذااألمساء خرج من اجلنة 

رغم أن اهللا حذره من األكل من الشجرة، والذي يهمنا هنا هو تقريـر   وأخطأاستخدم عقله 
ليقة بني اإلنسان واحلياة عن طريق اللغة، فاللغـة هـي   اليت بدأت منذ بدأ اخل الوطيدةالعالقة 
وبـني   بينهاليت تربط اإلنسان بالطبيعة وباهللا وبكل شيء حىت بنفسه أيضا إذ ال اتصال  الوسيلة

مشكلة املعرفـة   نشأتلذلك بعد تعليمه اللغة . غريه إال باالتصال أوال بنفسه وهذا هو التفكري
فقد عصى آدم ربه، واتبع  اإلنسان،نفسها منذ أن خلق  ضتفر" ومن هنا فإن مشكلة املعرفة 

فيه، ومل يكن للشيطان حجة قـدمها إىل   الشيطانآدم الشيطان، ومل يكن آلدم علم فيما اتبع 
ألن املهم هنا هو بيـان   باللغة وأيضا )1("باملعرفة  متعلقةآدم، إمنا كانت هذه املعصية من آدم 

  . األمساءاهللا هو من علم آدم  عالقة اللغة بالعلم اإلهلي فإن
يوم تكلمنا، شرعنا جناوز الظالم، ونتخطى العماء، وخنترق  وجودنا نعي" بدأنا  ولذلك
أعطينا شـهادة ميالدنـا،    –ال قبلئذ  –إننا يومئذ : نكون مغالني إذا قلنا وال... أسوار العزلة

: " القدمي العهداهرة حني يقول الب احلكيمة" هنا صدق الدين يف لغته  ومن.! "إنسانيتناووثيقة 
البقـرة   ["  كُلَّهـا  اَألسماَءآدم  وعلَّم : "يقول القرآن الكرمي وإذ )2("...البدء كان الكلمة  يف
  .)]31: (آية

املرء حدوده ويتصور نفسه إهلا يف بعض األحيان مـن   يتجاوزيعقل واحلالة هذه أن  فال
األلوهية إذ أن املرء كلما كان تصوره لألمـور تصـورا    مبشكلة تيميةهنا اهتم ابن حزم وابن 

سليما وكان تعامله واقعيا لذلك اعترب ابن حزم وابن تيمية اهللا مصدر  سلوكهسليما كلما كان 
 هناخالق العامل مبا فيه وخالق اإلنسان مبا فيه ولذلك وجب عليه تأليهه، والتأليه  فهوكل شيء 

ملعرفـة   سـبيل عته يف كل ما أمر واجتناب كل ما ى عنه وال يتمثل يف عبادته اليت تقتضي طا
وسلم والذي  عليهذلك إال من خالل كالمه الذي هو وحيه املرتل على سيدنا حممد صلى اهللا 

أن يقرأ باسم  فأمره )]1: (آيةالعلق [" ربك الَّذي خلَق  بِاسمِ اقْرأْ"أول آية أنزلت منه  كانت
بِاسمِ ربك الَّذي خلَق، خلَق  اقْرأْ": وقالمر بذكر اهللا، وما نزل من احلق، اهللا، فتضمن هذا األ

العلـق  "[الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ،علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَـم   اَألكْرم، وربك من علَقٍ ، اقْرأْ اِإلنسانَ

                                                
دولة نوقشت يف جامعـة   دكتوراهمشكلة املعرفة عند ابن تيمية واملدرسة األصولية، رسالة : حممد إبراهيم شفيق جمدي )1( 

  .1993عني مشس، القاهرة، 
  .13-12، ص 1961تبة األجنلواملصرية، يف البدء كان الكلمة، مك: خالدحممد  خالد  )2(
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ملاذا كانت هذه اآلية أول ما نزل من القـرآن   :قليالاملرء هذه اآلية  وتستوقف )1("]5-1:آية
أوال وهي أول ركن من أركان اإلسالم؟ ملـاذا مل يأمرنـا    بالشهادةالكرمي؟ ملاذا مل يأمرنا اهللا 

  .ملاذا مل يأمرنا بكل ذلك وأمرنا بالقراءة؟ الدين؟بالصالة وهي عماد 
ءة اللغة املكتوبـة حبـروف   القراءة هنا ال تتناول جمرد قرا أنيف نظرنا يتمثل يف  اجلواب

ومن هنا يكون االستقراء وتكون املعرفـة  . ذلك إىل قراءة الكائنات وتتجاوزأجبدية بل تتناول 
 أنسبيل إىل القيام باألوامر واجتناب النواهي إال مبعرفة سابقة بذلك إذ ليس مهما  الوالعلم مث 

الذي  اعتقادناهذا هو السبب يف يصلي اإلنسان بل املهم تعلم الصالة والوقوف على حقيقتها و
بدون علم ا، وهذا ليتحـد   زكاةصالة بدون علم ا، وال  فال..." اقرأ" جعل أول آية هي 

  .العبادةالظاهر مع الباطن فيعبد املرء ربه وخالقه حق 
مظاهر األلوهية والربوبية االفتقار إليه  من" دائما فذلك  اهللاهنا وجبت العودة إىل  ومن

عبادته وتوحيده والتوكل واإلنابة إليه، وهذا ألن املرء يضـل يف العـامل    األلوهيةومن سبحانه 
قصوره عن بلوغ احلق فإذا توكل على مصدر احلق وفعل ما جيعل وسائله سليمة وصل  بسبب
  .)2("اهللا تعاىل إىل العلم  مبشيئة

اما، والرب هو الذي الذي يؤلّه فيعبد حمبة وإنابة وإجالال وإكر هو اإلله" هنا كان  ومن
هنا نستنتج أن اهللا  من )3("خلقه مث يهديه إىل مجيع أحواله من العبادة وغريها  فيعطيهيربي عبده 

ال دخل له فيه كما يتصور البعض بل هو صاحب العلم ومـانح العلـم    للعاملليس جمرد مالك 
هو خـالق كـل   وكيف ال يكون صاحب العلم و. من يعرف السبيل إىل ذلك علىواملنعم به 

به من غريه، فإذا مسى شيئا باسم كان ذلك هو احلقيقة ألنه خالقـه   أعلمشيء وخالق الشيء 
تعرض ابن حزم لإلجابة عن سؤال البعض هل يعلم اهللا األشياء قبل كوـا أم   هناوبارئه ومن 

ألنه تعاىل إمنـا  .. .سيخلقهمل يزل اهللا تعاىل يعلم أن ما خيلقه أبدا إىل ما الاية فإنه  قلنا" ال؟ 
من علمها على خالف ما هـي   ألنيعلم األشياء على ما هي عليه ال على خالف ما هي عليه 

  .)1(..."وجهل كاذبعليه فلم يعلمها بل جهلها وليس هذا علما بل هو ظن 

                                                
  20، مجع وترتيب املرحوم عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ص1فتاوى، ج جمموع: تيمية ابن  )1(
  .22، ص 1ج نفسه، املصدر  )2(
  .22، ص 1ج نفسه، املصدر  )3(
  .45، ص 1983، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 2يف امللل واألهواء والنحل، ج الفصل: حزم ابن  )1(
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اسم ملا يوجد يف األعيان، وملا يتصور يف األذهان فما  الشيء: " هنا قال ابن تيمية ومن
سيكون هو شيء يف التقدير والعلم والكتاب، وإن مل يكن شيئا يف اخلارج،  أنهوعلم  قدره اهللا

 ولفـظ  )]82: (يس آية" [لَه كُن فَيكُونُ  يقُولَأَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن  إِنما: "تعاىل قولهومنه 
تعكـس   وهي" كن"لمة أن اهللا خالق العامل بك يبني وهذا )2("هذا وهذا  يتناولالشيء يف اآلية 

يعترضها عارض وتفيد أيضا إثبات تصور ابن تيمية وابـن حـزم    المطلق القدرة اإلهلية اليت 
كل شيء وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ويف استعاذة النيب صلى اهللا  خالق" لأللوهية فإن اهللا 

أو بـرأ أو   ذرن شر مـا  بكلمات اهللا التامة اليت ال جياوزها بر وال فاجر م أعوذ: " وسلم عليه
هي اليت كون ا األشياء  التامة فكلماته" أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 

جياوزها بـر   ال )]82: (يس آية" [إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  أَمره إِنما: "كما قال
املقدور وال يتجاوز ما خطّ له يف اللوح املسطور وهذا املعىن خيرج أحد عن القدر  والوال فاجر 

إىل كلمات اهللا التامة اليت خلق ا الكائنـات   باإلضافة )3("دلّ عليه القرآن يف غري موضع  قد
التوراة واإلجنيـل  : املتضمنة ألمره ويه الشرعيني فمثل الكتب اإلهلية الدينية الكلمات" هناك 
 واللَّـه  العلْيا هياللَّه  وكَلمةُ كَفَروا السفْلَى الَّذينكَلمةَ  جعلَ: "َقال تعاىلوالقرآن، و والزبور
 زِيزعيمكاهللا بكلمـة واستحللتم فروجهن : (صلى اهللا عليه وسلم وقال)]40: (التوبة آية"[ح (

  .)1("يعم النوعني  إنه)]115: (آية األنعام" [وعدال صدقاً ربككَلمت  تمت: "َوأما قوله
ربـك   كَلمت تمت: ("َقول اهللا عز وجل: "... أن حيثما أكد عليه ابن حزم  وهذا

: ، وقال عز وجـل ))]115: (األنعام آية" [العليمالسميع  وهو لكَلماته مبدلَالَّ  وعدالً صدقاً
فصح ). إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون: (تعاىلقال و). وعلّم آدم األمساء كلها(

قد رتبه اهللا عز وجل الترتيب الذي ال يتبدل وصح أن اهللا عز وجل أوقع  مماأن كل ما يف العامل 
فإذ ذلك كذلك فقد وجب أن كل ما يف العامل مما قد رتبه اهللا على ما ... مسماه علىكل اسم 

على  الربهاناتية وأنواعه وأجناسه فال يتبدل شيء منه قطعا إال حيث قام من فصوله الذ عليههو 
  .)2("تبدله 

                                                
  .9من الفتاوى، ص  ،8القدر، ج كتاب: تيمية ابن  )2(
  .46، ص 8ج نفسه، املصدر  )3(
  .61- 60من الفتاوى، ص  ،8القدر، ج كتاب: تيمية ابن  )1(
  .45ص  ،6الفصل، ج:حزم ابن  )2(
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اليت يقوم عليها القول بتوفيقية اللغة بني كل مـن ابـن    املعرفيةهنا تتبني لنا اخللفية  من
هو خالق كل شيء ومبا أنه خالق كل شيء فهو أعلم من كل شيء بكل  فاهللاحزم وابن تيمية، 

ما مل يكن يعلم، إذ فالكالم اإلهلي حسب هؤالء قوة فعالة ال متناهية  اإلنسانلم شيء وهو مع
علم بكل شيء وخلق لكل شيء ملا له من عالقة بتوفيقية اللغة عنـدمها، حيـث أن    علىتدل 
 منحـه آدم ليس تعليما هكذا بل هو حقيقي وما علّمه آلدم قد علّم مثله لرسل كثر وما  تعليم

هلم مجيعا  اهللامد صلى اهللا عليه وسلم فكان خامت األنبياء وجامع ما منحه لكل أولئك منحه حمل
  .احلقيقة هووالتوقيف هنا هو الوقوف على ما قاله اهللا ورسوله ألن العلم اإلهلي 

اهللا عز وجل علّم عيسى عليه السالم ما كان قبلـه مـن    أنجاء يف القرآن الكرمي  وقد
 )]48: (آل عمران آيـة " [واِإلجنيل والتوراةَ والْحكْمةَ الكتاب مهويعلِّ"ويعلّمه الكتاب (العلم 
هذا الكتاب  حواههذا يظهر مما . علّمه عيسى عليه السالم علّمه حممد صلى اهللا عليه وسلم وما

وإثبات وجـود اهللا   النبوةمن قصص األنبياء وما مر م، وفيه من األخبار والدالئل على صدق 
رسوال مبثل ما بعث به مـن   اهللاسبب الذي ألجله أنزل هذا الكتاب فال يعقل أن يبعث وهو ال

 اإلصـالح يعد صـاحلا ألداء مهمـة    فلم )1(قبله إال ألن السابق قد أصابه التحريف والتشويه
  .واهلداية

اهللا عليها حممد صلى اهللا عليـه   أوقففإن لغة القرآن الكرمي هي احلقيقة اليت  ولذلك 
ولذلك حاول ابن حزم وابن تيمية بيان  بتجاوزها،علمنا مما علّمه اهللا وبالتايل ال يسمح وسلم لي

  .اإلهلي الكالمهذه احلقيقة وإدراجها يف إطار تعليم 
إذا كان اهللا معلم اإلنسان أي واهبه وماحنه العلـم وهـو   : التايلهنا يطرح السؤال  من

قيقة فما دورنا حنن؟ تقريبا ال دور للمرء يف يستعملها للوصول للح اليتخالقه وخالق الوسائل 
العمل مبا أمره به ربه وطاعته وذكره واتباع سبيل رسوله صلى اهللا عليه وسـلم   غريهذه احلياة 

  . بسعادة الدنيا واآلخرة ليظفر
الكرمي الذي هو جامع العلم كله ونقصد بذلك العلـم   القرآنالعلم واحلقيقة مها يف  إذا

الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم بل ولغريه أيضا ممن سـبقوه،   خلامت وليس الذي أوحى به اهللا
كتبهم جعله يبعث برسول خامت ويتوىل اهللا عز وجل حفظ دينـه،   أصابلكن التحريف الذي 
لأللفاظ فحسب وال للمعاين فحسب بل حفظ الدين يكون حفظا له  حفظاوحفظ الدين ليس 

                                                
(1) ROGER Arnaldez :Gramaire et théologie chez IBN HAZEM, Librairie philosophique 
Jean Vrin,  Paris, 1956, P 44. 
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ن حافظه هو اهللا عز وجل لذلك فإن نشأة اللغة توقيفية عند وال يتبدل أل يتغريلفظا ومعىن فال 
حزم وابن تيمية فكالمها يقول بذلك فاهللا هو خالق اإلنسان وخالق كل ما فيه من  ابنكل من 

  .لغة
ابن حزم أو ابن تيمية ال يعين الوقوف عند الترمجة احلرفية  عندأن األخذ بالنص  احلقيقة

طي كال منهما دورا للعقل يف الفهم ويف استجالء احلقـائق  وهنا يع النصفحسب فهناك لوازم 
  .يتعارض مع القرآن والسنة وال مع ضرورة حس أو عقل ملطاملا أن ذلك 

هو أن هناك غموضا يف تعريف االصطالح حيـث أن   البدايةما جيب أن منيزه يف  إن 
فـاظ وأن القـول   إلغاء قدرة اإلنسان على وضـع األل  يعينهناك من يظن أن القول بالتوقيف 

أو غريمها يلغي القدرة اإلهلية على وضع ذلـك واحلقيقـة أن    اتمعباالصطالح أو الطبيعة أو 
استعدادا مسبقا للكالم وتعليما له وهذا التعليم ال يتغري من إنسـان   يستلزمالقول باالصطالح 

ى هذا توقيفـا  أن التوقيف هو استعداد مسبق للكالم وتعليم ووسائل فيصح أن يسم ومباآلخر 
يقول  ومنوهو ما قال به ابن تيمية وملّح إليه ابن حزم أي أن هذا االستعداد من خلق اهللا  أيضا

للقائلني بالطبيعة  بالنسبةباتمع كسبب وحيد لنشأة اللغة ال ينفي ضمنيا هذا االستعداد وكذا 
لذلك فإن . ا التعليم املسبقوهذ للكالمفكيف للطبيعة أن تؤثر إذ ال يوجد يف البدء هذه القابلية 

القائلني بأن أصل اللغـة يعـود إىل قـدرة     لنقدابن حزم حني تكلم يف هذه املسألة مل يتعرض 
تعرض مباشرة للقائلني باالصطالح والقائلني بالطبيعة  وإمنااإلنسان فهذا مفروغ منه عند اجلميع 

يقولون بأن املصطلحات هي فقط استعداد اإلنسان للكالم بل  ينفونومبا أن أهل االصطالح ال 
 ذلك" املعتزلة مثال حيث يفترض هؤالء اجتماع بعض احلكماء و عنداليت من وضعه كما هو 

أو ثالثة فصاعدا، فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء املعلومـات، فيضـعوا    حكيمانكأن جيتمع 
 بيناءوا إىل واحد من فكأم ج... مسة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسماه) منها( واحدالكل 

به هذا الضرب  املرادإنسان إنسانَ فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أن : آ دم، فأومئوا إليه، وقالوا
يد، عني، رأس، قدم أو حنو : فقالوامن املخلوق، وإن أرادوا مسة عينه أو يده أشاروا إىل ذلك، 

سوى هـذا مـن األمسـاء،    فيما  جراذلك، فمىت مسعت اللفظة من هذا عرف معنيها، وهلم 
  .)1("واألفعال، واحلروف 

  :هذا النص نستنتج من

                                                
 .44ص ) ت.د(، )ط.د(املكتبة العلمية،  اخلصائص،: جين ابن  )1(
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  .فصاعدااجتماع حكيمني  اشتراط -1
  .إىل اإلبانة احتياجهم -2
  .األشياء املعلومات عن -3

وال تعليم بدون لغة فينتفي بذلك طلـب اإلبانـة وال    سابقاتستدعي تعليما  فاحلكمة
بقة مث كيف ال تكون هنـاك لغـة واألشـياء    يستلزم لغة سا أيضااحلاجة إىل اإلبانة إذ ذلك 

  معلومات؟
بالنظرية االصطالحية فيـه نـوع مـن الغمـوض إذ      النظريةأن تسمية هذه  واحلقيقة
 لفظ" هو  أو )1("وهو اتفاق طائفة خمصوصة على وضع شيء  اخلاص، العرف" االصطالح هو 

هنا ارتبط املصطلح مبجال  ومن )2("اتفق العلماء على اختاذه للتعبري عن معىن من املعاين العلمية 
جمموعة حكماء أو علماء يقتضي ويستلزم وجود لغة سابقة يتفامهون ا لوضـع   واتفاقالعلم 
 يفترضون"  اصطالحية" ومن هنا فإن القائلني بأن هذه النظرية . ملعىن ما أو شيء ما معنيلفظ 

واحـد مـن    يذكرهما مل مسبقا أو يعتقدون بوجود لغة مسبقة على وضع املصطلحات وهو 
القول باجتماع نفـر   إىلأصحاب هذه النظرية وأقصد م املعتزلة خاصة إذ أم مباشرة ذهبوا 

املصطلح بالعلم وال ميكن  لعالقةمن الناس لوضع لغة وهذا ما تنبه له ابن حزم حيث أنه تفطن 
سابقة إذ كل هذا  واجتماعية علميةوضع املصطلحات دون علم سابق وال لغة سابقة وال حياة 
معلم سابق أول له من العلم  وجوديتوقف وجوده على وجود اللغة أوال فصح بذلك وضرورة 

 وأمـا : " وهذا ما عبر عليه النص التايل سابقةما ال حيتاج إىل حياة اجتماعية سابقة وال تربية 
إال قـوم قـد   لو كان اصطالحا ملا جاز أن يصطلح عليه  الكالمفهو أن : الضروري بالربهان

ومتت علومهم، ووقفوا على األشياء كلها املوجودة يف العامل  عقوهلم،كملت أذهام، وتدربت 
واختالفها وطبائعها وبالضرورة نعلم أن بني أول وجـود اإلنسـان    واتفاقها،وعرفوا حدودها 

ذ املرء الصفة سنني كثرية جدا يقتضي يف ذلك تربية وحياطة وكفالة من غريه إ هذهوبني بلوغه 
إال  واحلضانوال سبيل إىل تعايش الوالدين واملتكفلني . بنفسه إال بعد سنني من والدته يقومال 

أو ماشـية أو   حـرث بكالم يتفامهون به مرادام فيما البد هلم منه، فيما يقوم معايشهم من 
كل هذا مـن  والبد ل األمراض،غراس، ومن معاناة ما يطرد به احلر والربد والسباع، ويعاين به 

يف حالة الصغر اليت ذكرنا مـن   كانوكل إنسان فقد . أمساء يتعارفون ا ما يعانونه من ذلك
                                                

  .38، ص 1992، اجلزائر، 1املصطلحات، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،ط وضع: طبي حممد  )1(
  .56حركة التعريب يف العراق، معهد البحث والعلوم، بغداد، ص : مطلوب أمحد  )2(
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وقتا مل يكن موجودا قبله، ألنـه مـن    يقتضيامتناع الفهم واالحتياج إىل كافل، واالصطالح 
أو فكيف كانت حال املصـطلحني علـى    لهعمل املصطلحني، وكل عمل البد من أن يكون 

  .)1("ضرورة  احملالغة قبل اصطالحهم عليها، فهذا من املمتنع وضع الل
من ورائه على استحالة عدم توقيفية اللغة إال أنه حيمل  يدللالنص وإن كان صاحبه  هذا

أن احلضارة تعبر عن رقي يف اجلانب العلمي واملعريف بصفة عامـة   حيثبعدا حضاريا للغة من 
صطلحات، ومن هنا يضـع ابـن حـزم اخلطـوات     يف وضع امل يتمثليصحبه اجتهاد لغوي 

  :بالتدريجالضرورية، ليحدث ذلك نضعها 
  .األذهان كمال  -  أ
  .العقول تدرب  - ب
  .سبقالعلوم نتيجة ملا  متام- ج
يف العامل، والتعرف علىحدودها، واتفاقها  املوجودةعلى األشياء كلها  والوقوف  -  د

  .واختالفها وطبائعها
جين ومن يسري يف فلكه مل يشر إىل وجود لغـة   أن ابن ومباهذا يستلزم لغة سابقة  وكل

بالتواضع فإن هذا يؤكد ضرورة وجود لغة سابقة ومعلّم أول  القولسابقة بل ذهب مباشرة إىل 
ويؤكد أيضا األساس اهلش الذي تقف عليه هذه النظرية واليت هي يف  حزمكما ذهب إليه ابن 

ة ألا مل تشر إىل وجود لغة سابقة وعلم جديرة بأن تسمى النظرية االصطالحي غريحقيقة األمر 
هي مل تنف استعداد اإلنسان للكالم ولوضع األلفاظ وهذا موجود ومؤكد وهذا هـو   مثسابق 
السليم فيها والذي يؤخذ عليها خصوصا هو أا اعتمدت على افتراض عقلي بـدون   اجلانب
 وهـو ولذلك فإن ابن تيمية  تارخيي فمن أين هلؤالء أن هناك مجاعة اتفقوا على وضع لغة دليل

يف  وثـق الذي ينادي بالعلم احملقق يرفض الكالم يف العلم بدون دليل ولذلك جنده أفضل مـن  
" األصـل   ويفولذلك ينسب هذا القول إىل املعتزلة  –وإىل يومنا هذا  -تاريخ الفكر الفلسفي 

اجتمعـوا   لعقـالء افيدعي أن قوما من . إمنا صح على قول من جيعل اللغات اصطالحية وهذا
وهـذا  ". اللغات  مجيعوجيعل هذا عاما يف . واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا

                                                
  .45، ص1984، القاهرة، 1، دار احلديث، ط1يف أصول األحكام، ج اإلحكام: زمح ابن  )1(
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املسلمني قاله قبل أيب هاشـم بـن    مننعرف أحدا  ال: " كما نعلم هو موقف املعتزلة ولذلك
  .)1(..."اجلبائي

أنه يعلم وهو املطلع  يعود للمعتزلة بالنسبة للمسلمني إذ القولابن تيمية فإن هذا  ولدقة
من سبق املعتزلة إىل هذا القول مثل دميقريطس ويرد علـى   ناكأن ه اليوناينوبدقة على الفكر 

إىل  يفتقرأنه يرد باالعتماد على األدلة ومبا أن هؤالء ال دليل عندهم فإن دليلهم إذا  ومباهؤالء، 
ال ميكن أحـدا   أنه: " رفوض إذادليل ومن هنا فإن هؤالء يتكلمون بكالم ال دليل عليه وهذا م

مجيعهم هذه األمسـاء   فوضعواأن ينقل عن العرب بل وال عن أمة من األمم أنه اجتمع مجاعة 
 اليـوم حقيقة علمية مل تثبت بالدليل إىل  وهذه )2("املوجودة يف اللغة مث استعملوها بعد الوضع 

إذ  املصطلحاتا فضال عن وضع أن قوما اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على وضع لغة يتفامهون 
املنقـول   املعـروف " أن أي وضع سابق على االستعمال يستلزم استعماال سابقا ولذلك فإن 

  .)3("بالتواتر استعمال هذه األلفاظ فيما عنوه ا من املعاين 
وأا تؤدي وظيفتها يف إطار اجتماعي وهذا ما هـو   اللغةيدل على حياة  فاالستعمال

والثروة الشعرية املوجودة عند العرب وإن كـان هـذا ال    املعاجمعليه تلك معروف وتشهد 
  .استعمال بالنسبة جلميع اللغات فاللغةينصرف عليهم وحدهم 

أكثر واقعية من املعتزلة حيث انطلقا من الواقع والعقل  تيميةهنا كان ابن حزم وابن  من
لعقل والعلم فإذا كان ابن حزم قـد  الظن واخليال بل على أساس ا أساسومل يبنيا نقدمها على 

تيمية بدأ من الدليل وكالم بدون دليل غري مقبول وهذا مهم فابن حزم  ابنفصل يف نقده فإن 
عادة  العقلعلى العقل والثاين حبث يف الدليل فلم جيده وما ال دليل عليه ال يقبله  النظريةأحال 

الذهن هو كيـف   إىلن أول شيء يتبادر فإذا جاء صحايف خبرب مفاده أن امرأة ولدت حيوانا فإ
إنسان واإلنسان  املرأةعرف ذلك؟ وهذا سؤال يف الدليل وقد يتبادر إىل ذهن اآلخر سؤال آخر 

معقوال يكون بال دليل إذ كل  يكونال يلد إال إنسانا ومن هنا فهذا اخلرب غري معقول، ومىت ال 
معقول أن ال حترق النار إنسانا لكن ذلك  فغريما يتجاوز العقل يستند إىل دليل ليصبح معقوال 

  .أصبح معقوال وممكنا عند رؤيته

                                                
  .90، اإلميان، ص 7الفتاوى،ج: تيمية ابن  )1(
  .91، ص 7ج نفسه، املصدر  )2(
  .91، ص 7ج نفسه، املصدر  )3(
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لتدعيم الدليل العقلي وفق كما وفق من حبث يف الـدليل   العقليمن حبث يف الدليل  إذا
االلتزام واملسؤولية وهذا قد وفق أيضا ألن نظرية املعتزلة مل تصمد ال  منوطلب التوثيق ملا فيه 

  .اكأمام ذ والأمام هذا 
كان البد لإلنسان من معلومات سابقة لكـي   إذا"  أنهقال به ابن حزم حق حيث  وما

اإلنسان يتعلم  وأن خاصة )1("أين يستمد معلوماته هذه  فمن... يفكر ويصدر أحكاما صحيحة
يستعمله عندما يريـد   الذيفتكون لديه املخزون ... أن يأخذ معلوماته من ذويه ومن مدرسته

يف عملية تعلم دائم من احليـاة   أبدامور أو حل مسألة من املسائل، فنحن دائما فهم أمر من األ
أحكامنا ونزيد معلوماتنا، وبقدر مـا   ونصححنأخذ منها وجنرب على الواقع ونستنتج وحنكم 

وما متابعتنا للدراسة يف املدارس حىت حنصل على  وتكرب،نستوعب منها فإن طاقتنا العقلية تقوى 
على خمزون أكرب من املعرفة يساعدنا على تفسري الواقـع   احلصولإال يف سبيل أعلى الشهادات 

  .وفهمه
اإلدراك العقلي إال بعد حصوله علـى املعلومـات    يستطيعكان إنسان العصر ال  فإذا

ذه املعلومات كي يدرك واقعه ويطوره، أو قل كيـف   األولالسابقة، فمن أين جاء اإلنسان 
  .)2(إىل مرحلة اإلدراك العقلي؟ العقليراك انتقل من مرحلة الال إد

وجل ومعلّم أول هو آدم عليه السالم وهكـذا يتظـافر    عزمن معلّم أول هو اهللا  البد
  .هذه احلقيقة عند كال الفيلسوفني إثباتالدليل العقلي مع النقلي يف 

شـر،  ال تتوقف على اهللا تعاىل وحده بل وحىت على الب مهمةالتوقيف عند ابن تيمية  إن
ألن حقيقة العلم اإلهلي ختتلف عن العلم البشري ولذلك فإن  ذاكولكن توقيف هذا غري توقيف 

وتعليمه حملمد صلى اهللا عليه وسلم غري تعليم اإلنسان لطلبته وتعليم  السالمتعليم اهللا آلدم عليه 
 بالتوقيفتيمية ومن مث فإن قول ابن ) ليس كمثله شيء(وهلّم جرا وهذا ألن اهللا  ألوالدهالوالد 

فهـذا يف   اجلميـع ال يعين إلغاء قدرة اإلنسان وهذا ألن اهللا ال يوقف غري البعض فقط وليس 
من طرف اإلنسان  للحقيقةمقدور اهللا تبارك وتعاىل ولكنه غري حاصل ودليل هذا السعي الدائم 

مها مجيـع بـين آدم   بأنه علّ القولومن هنا فإن القول بأن اهللا علّم آدم األمساء كلها ال يستلزم 
اللغة من حميطه وحيمل يف ذاته استعدادا  يتعلمأيضا وبنفس الطريقة إذ املعروف اآلن أن املولود 

منه التمييز، مسع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ، ويشـري   ظهرإذا  فإنه" طبيعيا للكالم ولذلك 
                                                

  .23املرجع السابق، ص : بيوميايد  عبد  )1(
  .24-23ص ص  نفسه، املرجع   )2(
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أراد املتكلم به ذلك املعىن، مث ذلك اللفظ يستعمل يف ذلك املعىن، أي  أنإىل املعىن، فصار يفهم 
لفظا بعد لفظ حىت يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غري أن يكونـوا قـد    يسمعهذا قد 
  .)1("معه على وضع متقدم، بل وال أوقفوه على معاين األمساء  اصطلحوا

يأيت من فراغ بل من تعليم سابق، هذا األخري الذي ال  اليدل على أن االصطالح  فهذا
للكالم وللفهم وللحفظ، ومن هنا تكون اللغة توقيفا ـذا   االستعدادحقق إال بوجود ذلك يت

اإلنسان غري احليوان فاهللا سبحانه وتعاىل علّمه هذا وهذا له دوره البارز يف  جيعلاملعىن وهذا ما 
العلوم وحفظها ولذلك فإن القرآن الكرمي كان حمفوظا يف الصدور واأللسـنة قبـل أن    وضع
 فالوهذا يدل على أن الكالم سبق الكتابة ويدل أيضا على أن الكالم يتساوق مع الفكر  بيكت

فيوضح له  يفهمهذا االستعداد جيعل اإلنسان يسأل أحيانا عما ال . أسبقية ألحدمها على اآلخر
األشـياء فيوقـف    بعضكان أحيانا قد يسأل عن مسمى  وإن" فيكون هذا من قبيل التوقيف 

هناك توقيف  إذا )2(" ألفاظهاترجم للرجل اللغة اليت ال يعرفها فيوقف على معاين عليها، كما ي
والشرح وخلق أعضاء النطق وإهلامه الكالم ا، لكن معىن الكالم قـد يعرفـه    التوضيحمبعىن 

 مبعـىن أو باحلواس أو بالترمجة ومن هنا فإن ابن تيمية ال يعترب لغة البشر مجيعا توقيفا  بالسؤال
اهللا سبحانه  خلقهاخلق االستعداد والنطق والفهم بوسائل : اهللا آلدم بل هي توقيف مبعىنتوقيف 

جديدة ملا مل يـوقفهم   بأمساءوتعاىل ولذلك ونتيجة له فإن الناس يتكلمون بكالم حمدث فيأتون 
للكالم وإلثراء اللغة وتطويرهـا،   إياهعليها بشر وهذا يدل على قدرة اإلنسان اليت وهبها اهللا 

يضع الناس االسم ملا حيدث مما مل يكن قبلهم يعرفـه   قد نعم: " وهذا ما يعبر عليه النص التايل
امسا إما منقوال وإما مرجتال، وقد يكون املسمى واحدا  فيسميهفيسميه، كما يولد ألحدهم ولد 

فيما يسمونه، وكذلك قد حيدث للرجل آلة من صناعة، أو  يستوونمل يصطلح مع غريه، وقد 
وحنو ذلك، فيسمي ذلك باسم ألنه ليس من األجناس املعروفة حىت  مدينةنف كتابا، أو يبين يص

" خلَق اِإلنسانَ علَّمه البيانَ  القُرآنَ علَّم الرحمن: (عادة، وقد قال تعاىل اللغةيكون له اسم يف 
قَـالُوا   علَينـا لُودهم لم شهِدتم لج وقَالُوا(و) اإلنسان علّمه البيان خلق)]4-1: (الرمحن آية[

 )1( )]21: (فصلت آية[" ترجعونَ وإِلَيه أَولَ مرة خلَقَكُم وهو أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء
أيضا قطيعة من جيعل اللغة اصطالحية رغم  ينفيتيمية كما ينفي القطيعة بالتوقيف وحده  فابن

                                                
  .92، اإلميان، ص 7الفتاوى،ج: تيمية ابن  )1(
  92، ص7ج نفسه، املصدر  )2(
  .92، اإلميان، ص 7ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(



  22

وميكننـا أن  . الذي أوقف اهللا عليه مجيع بـين آدم  االستعدادعدم قوله بلغة سابقة وهي ذلك 
  :يلينستنتج من هذا النص ما 

اتفاق أو تواطؤ سابق، وهذا حيدث دون اجتماع وهـذا   دوناالستواء يف التسمية  -1
بعض األحيان عن االصطالح اليت أوقفه اهللا عليها تغنيه يف  علىينفي االصطالح فقدرة اإلنسان 

  .االستعانة بغريه
يبني ذلك االستعداد أيضا وهو الذي تتجلى فيه قدرة  مرجتلةتسمية األشياء بأمساء  -2

األدوات ووفقنا إىل العلم بواسطتها وخلق لنا وسائل التعبري عنها  لنااخلالق عز وجل فلقد خلق 
  .اإلبداعوهذا هو 
اجة إىل من يوقفه على معاين املسـميات  دائما حب ليسهذا أيضا يبني أن اإلنسان  -3

أو آلة جديدة مما مل يكن معروفا قبل فيضع له امسـا   جديدفهو قادر بنفسه على وضع كتاب 
  .أحدجديدا دون توقيف سابق من 

واالصطالح واإلهلام إذا صح التعبري أي أن التوقيف جيمع  التوقيفاملوقف جيمع بني  هذا
فالتوقيف الذي خص بـه  . عىن الذي خيدم القضية عند ابن تيميةوهو امل املعاينداخله كل هذه 

على  احلجةعنه عند غريه من البشر، فاهللا عز وجل علّم آدم األمساء كلها وهذا ليقيم  خيتلفآدم 
التعبري الصـحيح   وكيفيةاملالئكة أما توقيفنا حنن فهو مبعىن اإلهلام بكيفية النطق وكيفية الفهم 

علّموا كما علم وإن اختلفت  وهم" مل يعلمه هذا بل علمنا كما علّمه  وليس معىن هذا أن آدم
أننا ال ننكر اصطالح الناس علـى   إال" تفطن ابن حزم أيضا إىل هذه القدرة  وقد )1("اللغات 

يدل كما دل من قبل بالنسـبة البـن    وهذا )2("إحداث لغات شىت بعد أن كانت لغة واحدة 
أن  علىوإن كان ابن تيمية أكثر تفصيال من ابن حزم وهذا يدل  تقريبا على نفس الداللة تيمية

تيمية فقـد   ابنابن حزم أكثر ظاهرية من ابن تيمية، فابن حزم متسك مبا ظهر له من احلق أما 
  .داللة والدليلحبث يف باطن ذلك احلق الظاهر ليصبح ظاهرا بدوره فيزداد احلق حقا 

وجل هو كالمه حقيقة فمعانيه وألفاظـه هللا رب  اهللا عز  أنزلهالقرآن الكرمي الذي  إن
أوقفنا على معانيه من علم ا أكثر منا وأقصد بذلك رسول اهللا صلى  شيئاالعاملني فإذا مل نفهم 

فهو أكثرنا فهما له وملقاصده وإن كانت األلفاظ من اللغة العربية اليت يتكلمهـا   وسلماهللا عليه 
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فإن فهمه يعود بنا ضـرورة إىل   فلذلك )3("قاله مبتدئا  هو كالم من الكالم" أيضا لكن  البشر
إهلـي   توقيففاللغة هنا . الكرمي صلى اهللا عليه وسلم الذي أوقفه اهللا تعاىل على معانيه الرسول

ترجم له أحدهم  فإذاأما إذا ذهب أحدنا مثال إىل فرنسا أو الصني ووجد نفسه ال يفهم لغتهم 
وبشري، هـذه نتيجـة    إهلي: ا بشريا فإذا التوقيف توقيفانذلك كانت توقيفا بشريا أو تعليم

من علْمـه إِالَّ   بِشيٍء يحيطُونَ والَ(مبدئية ألن التوقيف اإلهلي هو توقيف يقيين حقيقي وحميط 
ومن . التوقيف البشري فهو نسيب احتمايل يف معظم األحيان أما)] 255: (آيةالبقرة [) بِما شاَء
البشري هو يف ذاته ليكون تعليما حقيقيا جيب أن يعتمد على التوقيف اإلهلـي   قيفالتوهنا فإن 
  :كان الكالم اإلهلي ينقسم إىل ثالثة أقسام ولذلك

  .واألنبياءالذي يشمل البشر  الوحي -1
  .الذي هو كالم مباشر والذي خص به موسى عليه السالم الوحي -2
  مثل القرآن الكرمي وهذاالذي يكون برسول  الوحي -3
البشري هو الوحي الذي يشترك فيه البشر واألنبيـاء،   يشملفالتوقيف اإلهلي الذي  اإذ

  .وقد يسمى إهلاما
أوال أن يسبقه وضع متقدم للغة أوىل مث يكون بعدها  جيباالصطالح فإن القول به  أما

فإن اإلنسان أو العامل إذا كان يعمل مـع  ... والصناعات العلوماالصطالح وهذا ما نالحظه يف 
أو الصيادلة وتوصلت هذه اموعة إىل دواء جديد فإم يطلقون عليه  مثالجمموعة من األطباء 

يكن معروفا من قبل وقد يكون معروفا لكن املعىن جديد كأن يسـمى باسـم    ملامسا جديدا 
املخترع نفسه لكن معناه يتغري مع بقاء املعىن األصلي، فيدل بذلك على معنيني  اسمالشركة أو 

 كالمامن قبيل املشترك اللفظي والقول باالصطالح يف هذه احلالة يستلزم لغة سابقة أو  نفيكو
متكون من  فاملبىنسابقا أو لغة أوىل نتفاهم ا لوضع اجلديد فإذا كان جديدا من ناحية املبىن، 

ل ناحية املعىن فهذا يد منحروف موجودة سابقا يف لغة سابقة يتكلمها املصطلح ذاته وإن كان 
ينفي قدرة صاحبه على ذلـك   العلى توقيف إهلي هو الوحي الذي ذكرناه آنفا وإن كان هذا 
وابـن  . كل أنواع نشأة اللغة عنوهذا يدل على أن التوقيف جبميع معانيه ضروري يف الكالم 

وهو ما يفسـر ظهـور لغـات     الوضعحزم من هنا مثل ابن تيمية ال ينفي قدرة اإلنسان على 
  .جديدة
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قال باالصطالح دون لغة سابقة وكأن القول ا يفيـد   منم هنا هو بيان خطأ امله إن
ينفي القول بقدرة اإلنسان وهكذا مشل معىن التوقيـف   بالتوقيفالقول بالتوقيف وكأن القول 

املعىن الذي ميكن أن ندرجه يف إطار احلديث عن العلـم اإلهلـي    هذاعند ابن حزم وابن تيمية 
  .اإلنسان وقدرته احملدودة فال ينفي األول الثاين بل يؤكده وعلموقدرته املطلقة 

ذلك فإن القائلني بدور اتمع لوحده أو الطبيعة لوحدها  أنكرتكانت املعتزلة قد  وإذا
حمدود، فهل التوقيف باملعىن السابق يلغي دور اتمع والطبيعة أو  معىنقد حصروا التوقيف يف 

  والطبيعة يتعارض مع القول بالتوقيف؟ اتمع بعاملغريمها وهل القول 
أيضا يقال بالنسبة للقائلني باتمع وأن اللغة ظاهرة  االصطالحما قيل عن أهل  ونفس

جمتمع وال جمتمع بدون لغة، فاللغة هي أداة اتصال وتواصل مع الـذات   بدوناجتماعية فال لغة 
صاحل وهذا ما أكده ابن حزم، فإن أن اآلخر أكثر ضرورة يف تبادل املعارف وامل غريومع اآلخر 

فـإن   هنااألول ال سبيل له إىل األمن وال للدفاع عن نفسه إال باالجتماع بغريه ومن  اإلنسان
البشر علـى   منالقول بأن اتمع هو أصل اللغة كالم جممل حباجة إىل حتليل كيف اتفق اثنان 

نرد مبثل ما رد بـه   هنابيل إليها؟ وتلك اللغة السابقة كيف الس! وضع لغة أو ليس بلغة سابقة؟
خاصة كما هي عنـد   التوقيفيةابن حزم وابن تيمية على دعاة االصطالح ومن هنا فإن النظرية 

خالق املعرفة وهو  هو وكمعرفة فاهللا كأعضاءابن تيمية اليت تعين االستعداد املسبق للكالم وهذا 
  .مام النقدالتوقيف الذي يصمد أ هوخالق أدوات املعرفة وهذا 

فإننا جند أن هؤالء أيضا مل يفرقوا بني القـول بلغـة    املفسرينعدنا إىل تفسريات  وإذا
وكالمها يفيد التوقيف خاصة وبشكل واضح عند ابن تيمية نـذكر   الوضعسابقة والقدرة على 

والقرطيب خاصة وأن القول باالصطالح يتضمن القول بأن العلم يتطور  الطربيعلى سبيل املثال 
أهـل   اختلـف : " إن الطربي يفصل بني التوقيف واالصطالح حيث يقول. املعرفةوهذه هي 

بالصواب  األقوالوأوىل هذه ... يف األمساء اليت علّمها آدم مث عرضها على املالئكة فقال التأويل
إـا  ) األمساء كلها آدموعلّم : (وأشبهها مبا دل على صحته ظاهر التالوة قول من قال يف قوله

مث : (أن اهللا جل ثنـاؤه قـال   وذلكاء ذريته وأمساء املالئكة دون أمساء سائر أجناس اخللق أمس
اليت علّمها آدم وال تكاد العرب تكىن  باألمساءيعين بذلك أعيان املسمني ) عرضهم على املالئكة

خللق سوى وأما إذا كانت عن أمساء البهائم وسائر ا واملالئكةباهلاء وامليم إال عن أمساء بين آدم 
عرضـهن أو عرضـها   : باهلاء واأللف أو باهلاء والنون فقالـت  عنهامن وصفناها فإا تكنى 

من اخللق كالبهائم والطري وسائر أصناف األمم وفيها أمساء  أصنافوكذلك تفعل إذا كنت عن 
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نت عنها إذا تكىن عنها مبا وصفنا من اهلاء والنون أو اهلاء واأللف ورمبا ك فإابين آدم واملالئكة 
كُلَّ دابة من ماٍء فَمنهم من يمشـي   خلَق واللَّه: (كذلك باهلاء وامليم كما قال جل ثناؤه كان

طْنِهلَى بم عهنمن ونِ ملَيلَى رِجي عشمم يهنمن  ويمشماُء إِنَّ اللَّ يشا يم اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَرع ه
أصناف خمتلفـة فيهـا    وهيفكىن عنها باهلاء وامليم . )]45: (النور آية[) قَدير شيٍءعلَى كُلِّ 

العرب ما وصـفنا مـن    كالماآلدمي وغريه وذلك وإن كان جائزا فإن الغالب املستفيض يف 
: اهلاء والنون فلـذلك قلـت   أوإخراجهم كناية أمساء أجناس األمم إذا اختلطت باهلاء واأللف 

أعيان بين آدم وأمساء املالئكة وإن كان  أمساءأوىل بتأويل اآلية أن تكون األمساء اليت علّمها آدم 
  .)1("ما قال ابن عباس جائزا 

وامليم تدل علـى اإلشـارة إىل    فاهلاء"  عرضهم" يف  حمصورةالطربي بأن القضية  يرى
ت واجلماد رغم أنه يورد اآلية القرآنيـة  بينما اهلاء والنون تدل على النبا واملالئكةأمساء بين آدم 

 منتدل على األجناس فقط، وذلك ألن هذا أيضا ال يعترب خطأ بل هو أيضا ) هـ ن(فيها  اليت
  .كالم العرب ولذلك جند ابن عباس يورده متأثرا على رأي الطربي

ء السالم أمساء األعيان واملالئكة فقـط دون سـائر أمسـا    عليههنا فاهللا علّم آدم  ومن
كان القائلون بأن اللغة توقيفية انطالقا من اآلية الكرمية، فإن اللغـة   إذا: األشياء، من هنا نسأل

 األمساءابن آدم واملالئكة وأن بقية : عن ابن عباس اليت علّمها آدم هي أمساء األعيان جاءتبعا ملا 
قائمـة   وحججهة يكون مصدرها إنساين، وبالتايل نقول أن الطربي موفق يف مسألة نشأة اللغ

  .خاصة على اجلانب اللغوي وعلى العالقة بني عرضهم ومولد اللغة
إىل أنه موقفا ضمنيا بني التوقيف واالصـطالح،   العالقةتوصلنا من خالل هاته  وهكذا

إذا كان آدم عليه السالم مل يتعلم إال أمسـاء األعيـان   : هو إليهأما النقد الذي ميكن أن نوجهه 
األمساء خاصة وأن اآلية حتدثت عن األمساء كلها؟ إذا فمن علمه أمساء  بقيةه واملالئكة فمن علم

يدل على قدرة الباري وهدايته خلقه بدءا  وباطنظاهر  بعلمعلّمه أمساء البقية   وغريهماملالئكة 
  .من أبيهم آدم عليه السالم

به بل عرضه  وليس معىن هذا أنه يقول: اللغوي ابن جين العاملمن تكلّم يف هذا،  وأبرز
بعضهم إىل أنّ أصل اللغات كلها إمنا هـو مـن    وذهب: " السابقةكما عرض ملختلف اآلراء 
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كدوي الريح، وحنني الرعد، وخرير املاء، شـحيح احلمـار، ونعيـق     املسموعات،األصوات 
  .)2("ولدت اللغات عن ذلك مث... الغراب،

ل هذا قياسا مبا جاء عن ابـن  فمن جعل الطبيعة هكذا نقو للغةكانت الطبيعة خالقة  لو
من يرى أنّ الضالل هو من فعل النفس لكن من خلقه ألـيس   هناكحزم يف الضالل حيث أنّ 

واجلاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فهذا جهل بالطبيعة ومعىن لفظ الطبيعة  معمرقول  وأما" اهللا 
أن تلك القوة عـرض ال   الشيء جتري ا كيفياته على ما هي عليه وبالضرورة نعلم قوةإمنا هو 
وكل ما كان مما ال اختيار له من جسم أو عرض كاحلجارة وسائر اجلمادات فمن نسب  يعقل
األفعـال   تلـك ما يظهر منها إا أفعاهلا خمترعة هلا فهو يف غاية اجلهل وبالضرورة نعلم أن  إىل

منطقي فـإن   وهذا )1("خلق غريها فيها وال خالق هاهنا إال خالق الكل وهو اهللا ال إله إال هو 
وبني ما اشتق منها من أمساء يدل داللة على وجود حكمة وهـل   الطبيعةالتناسب بني أصوات 

مادام من يقول ذا مسلما فإن القضية تطرح معه من باب مادمت تؤمن ... حكمةاجلماد فيه 
 خـالق الطبيعـة   هذه الطبيعة فلماذا ال تؤمن بأن اللغة توقيف من اهللا إذ أن اهللا خالقبأن اهللا 
 إىلأصواا وخالق اإلنسان ومزوده بتلك الطاقة الكالمية وخالق ذلك الـرتوع فيـه    وخالق

بتلـك   ويتـأثر أصوات الطبيعة لينهل منها وجيعل منها أمساء له فمن جعل املرء يتحرك داخليا 
يـدخل   بتوقيف من نوع آخر لكنـه  قالوا ←األصوات الطبيعية، هذا سؤال؟ لو قالوا هو اهللا 

هو إذا؟ وهكـذا حـىت يقعـوا يف     فمن: حتت جنس التوقيف عموما، وإن قالوا ليس هو اهللا
  .ذلك هو اهللا فاعلالتسلسل الذي سيؤدي حتما باملسلم إىل القول بأن 

يبطل بربهان ضروري، وهو أن الطبيعة ال تفعل إال  وهذا: " هلذا قال ابن حزم ونتيجة
إذا اللغات متعددة، فوجود لغـات   فلماذاالطبيعة واحدة  ألن )2(" خمتلفةفعال واحدا ال أفعاال 

اخللق وإمنا هو اهللا سبحانه وتعاىل، وينبهنا هنا  فعلخمتلفة يدل على أن الطبيعة جامدة وليس هلا 
أوجبت بالطبع على سـاكنيها   األماكن: " من قال بأن هناكابن حزم إىل قضية مهمة وهي أن 

لو كانت اللغات على ما توجبه  ألنه" عند ابن حزم ممتنع  وهذا ) ")3االنطق بكل لغة نطقوا 
وهذا يرى بالعيان بطالنه . اليت يوجبها طبعه بلغتهطبائع األمكنة ملا أمكن وجود كل مكان إال 
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لغات شىت على قدر تداخل أهل اللغات وجمـاورم،   فيهألن كل مكان يف األغلب قد دخلت 
املكان أن يوجب تسمية املاء ماء دون أن يسـمى باسـم    طبع وأيضا فليس يف: فبطل ما قالوا

فصح أنه ... يف هذا، فإما جماهر بالباطل وإما عدمي عقل كابرمركب من حروف اهلجاء، ومن 
  .)1("وتعليم منه  وجلتوقيف من أمر اهللا عز 

هذا ما يستلزم وجود معلـم أول  وال تربية بدون لغة و اجتماعالتربوي للغة فال  والبعد
هو بدوره علّمها غريه وأوقف غريه عليها، ومن هنـا وجـب    مثأوقف أول إنسان على اللغة 

  .القول بالتوقيف
بني اللغة أو الكالم وبني االصطالح، فالكالم مـن   يفرقحزم من خالل هذا النص  ابن

الق كل شيء سواه ال خالق اهللا تعاىل خ وإن" كل شيء  خالقوضع الباري ومن خلقه إذ هو 
 ،)]16: (الرعد آيـة [ )القَهار الواحد وهو اللَّه خالق كُلِّ شيٍء قُلِ ( وجلسواه، قال اهللا عز 

 ) في ضاللٍ مـبِنيٍ  الظَّالمونَاللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ  خلْق هذَا: (تعاىل وقال
السـجدة  [) بينهما وما واَألرض خلَق السموات الَّذي اللَّه: (وقال تعاىل ،)]11: (ن آيةلقما[
ناطقا مبا وهبه من أعضـاء فيزيولوجيـة واسـتعدادا      اإلنسانفاهللا عز وجل خلق  ،)]4: (آية

  .)2(" للكالم
بـل   اللغـات تتعدد االصطالح فهو للبشر إذ بتطور العلوم تتطور اللغة، ومن هنا  أما

على إحداث لغـات   الناسأننا ال ننكر اصطالح  إال: " تتطور وتنمو اللغة الواحدة ولذلك قال
اللغة ألول إنسان وخلق لـه   خلقعز وجل  فاهللا" شىت بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها 

يدة نراها مبا وضع من مصطلحات جد البشريةاالستعداد للنطق مث تطورت اللغة بتطور املعارف 
  .كل يوم

  هل تعلم احلقائق أم األمساء؟ حقيقيهل تعليم آدم هو تعليم  لكن
واملاهيات فهو تعليم حقيقي، فاهللا عـز وجـل إذا    احلدودأن النص يدل على تعليم  مبا

البـدء كانـت    ويف" اخللق ولذلك جاء يف العهد القدمي  بدايةخيلق بالكالم حيث أن كن هي 
 عن شيء بأنه مجيل فهو مجيل حقا وكيف ال يكون كذلك وهو خالقه أخرب إذا وهو" الكلمة 
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. أعلم به من سواه، فإذا أخرب عن صفاته كان خربه صادقا صدقا مطلقـا  الشيءأو ليس خالق 
العلم اإلهلي بالكالم اإلهلي، هذا العلم الذي يعطي عباده منـه فقـد علّـم آدم     يقترنمن هنا 
  .وعلّم غريه من األنبياء ليعلمهم

  هل تعلم احلقائق؟ حقيقي،هل تعليم آدم هو تعليم  لكن
ومن هنا فقد اختصه اهللا بـالوحي اخلـاص باألنبيـاء     األنبياءآدم عليه السالم أول  إن

أبو  –الناس كقدرة التفكري باللغة وغري ذلك، وباعتباره أول إنسان  بقيةباإلضافة إىل ما منحه 
لقدرات وذلك الوحي الذي استمر حىت جميء سـيدنا  جاء أبناؤه وورثوا تلك ا فقد –البشرية 

الصالة والسالم الذي جاءت رسالته لتعيد اإلنسان إىل فطرته من خالل لغة ختاطب  عليهحممد 
عليه  خالقنااإلنسان فطرته بالدرجة األوىل، فاهللا ليس ظاملا حىت خياطبنا بلغة تتعارض مع ما  يف

ومنـها   األمسـاء غة خوطب ا آدم أو علّم ا من مواهب وملكات وأكيد قطعا أن نفس الل
  .اشتقت األفعال وغريها

كما سبق وأن ذكرنا حسب الرؤية اإلسالمية اليت تعتقد  املعرفةأصل اللغة هو أصل  إن
وأن هذا اإلنسـان مبـا   . يعود إىل اهللا سبحانه ، فهو الذي خلق وعلم كلهااملعرفة  أصل" أن 

الالزمة لتحصيلها، ال يتصرف يف الكون شخصية مسـتقلة   واالستعداداتأعطيه من املعارف 
يف أصل خلقه اهللا سبحانه، وعارف مـدين يف  ... من منطلق أنه خملوق  يتصرفوإمنا ... بذاا

أصل املعرفة هو أصل اللغة وورثـت   أنالناس ورثت عن آدم  فكل )1("تعاىل  هللاأصل معرفته 
أوقف اهللا عليه بين آدم وهو ما يدل عليه أحـد   ملصدر،ابالتايل الترابط الوثيق بينهما وأنه إهلي 

األطفال على بناء مجل حنوية صحيحة منظمة واشتقاقها من  قدرة" اللغويني البارزين الذي بني 
آبائهم وممن حوهلم من الناس حبيث يستغلون نفس القواعد املنتظمة اليت  منخالل ما يسمعونه 

ما جنده يف لغات كثرية مما  وهو )1("وا ا قط من قبل وتركيب مجل مل يسمع بناءيسمعوا يف 
عند مجيع الناس وتدل على توقيفيـة   موجودةيدل على أن األطر اللغوية اليت خيضع هلا الكالم 

كثري مما نشره من أعمال علمية، األصول العامة  يف تشومسكي" الكالم من اخلالق حيث ناقش 
اإلجنليزيـة والتركيـة   : النحوية يف لغات بعينها مثل اعدةالقاليت حتدد الطريقة اليت تتكون ا 

حد ما يف مجيع اللغات اإلنسانية، بل لقد زعم أن األصول اليت حتكم  إىلوالصينية واليت تتشابه 
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عبارة عن قواعد حمددة وعلى درجة كبرية من االتساق والتنظـيم حبيـث    هيتركيب أي لغة 
ة البيولوجية يف اإلنسان أي أا تشكل وتكون جزءا ممـا  وثيقة الصلة بالناحي بأاميكن القول 

بني الناس حـول   والرتاع )2("عليه الطبيعة اإلنسانية كما تنتقل بالوراثة من اآلباء لألبناء  نطلق
هو نزاع لفظي ال معنوي يف حقيقة األمر يدل على أن ميكانيزمات العقـل   واملعرفةأصل اللغة 

ن اخللط هو من اللفظ فحسب وهذا هو النحو العام أو التوقيف التفكري واحد وأ ومنطقواحدة 
 القـدرة القدرة على الكالم كما أشار إليه ابن تيمية، فالقدرة على الكالم اجليد تعادل  منحأو 

إىل حتليل الفكر  يقودناعلى التفكري السليم الذي أوقف اهللا عليه بين آدم ولذلك فإن حتليل اللغة 
يتمكن من معرفة سبب علته فكـل   حىتبة الدم الذي يضطر املرء إىل حتليله فتكون اللغة هنا مبثا

يف اللغة، ومن هنا ضـرورة أرسـطو    تظهراألمراض تظهر يف الدم، كما أن كل أخطاء الفكر 
والسـؤال  . الكالم وهذا من الناحية املنطقية وبالتايلوضع املنطق حىت يعصم التفكري من اخلطأ 

   آدم؟الذي نطرحه كيف علّم اهللا
واجلبائي والكعيب من املعتزلة وابن فارس من اللغويني،  السنةاألشعري من أهل  ذهب" 

القائل بأن أصل اللغات واملعرفة كلها توقيفية مبعىن، إما أن اهللا تعاىل  عباسإىل ترجيح رأي ابن 
عـه،  وذلك بعرض املسمى عليه، فإذا رآه لقن امسه بصوت خملـوق مس : بطريق التلقني آدمعلّم 
 وذلك: أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعلم ضروري، وإما أنه علّمه بطريق التعليم فيعلم

 يعـرض بإلقاء علم ضروري يف نفس آدم عليه السالم، حبيث خيطر يف ذهنه اسم الشيء عندما 
بأن خلـق   وذلكعليه، فيضع له امسا بأن أهلمه وضع األمساء لألشياء، ليمكنه أن يقيدها غريه، 

، )علمـه البيـان   اإلنسانخلق : (ه قوة النطق وجعله قادرا على وضع اللغة، كما قال تعاىلفي
فال ينحصر يف الـتلقني  . أدبه مثلومجيع ذلك تعليم، إذ التعليم مصدر علّمه أي جعله ذا علم، 

  .)1("وإن تبادر فيه عرفا 
ان بطريق الوضـع  أن أصل املعرفة واللغة ك إىل: " ذهب فقدأبو هاشم من املعتزلة  أما

إنه لو حصل العلم الضروري بـأن اهللا تعـاىل   : اصطالحية واحتج لغةواالصطالح إذ البد من 
  : لكان ذلك العلم العلموضع هذه اللفظة هلذا 

العاقل، ال جائز أن حيصل للعاقل ألنه لو حصل  لغريأن حيصل للعاقل أو  إما  -  أ
عىن لصارت صـفة اهللا تعـاىل معلومـة    اللفظ لذلك امل ذلكالعلم الضروري بأنه تعاىل وضع 
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وذلك حمال، وال جائز أن حيصل لغري العاقل، فثبت  باالستدالل،بالضرورة، مع أن ذاته معلومة 
  .فاسدأن القول بالتوقيف 

  . تعاىل خاطب املالئكة، وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم وأنه  - ب
التعليم إىل األمساء وذلك  يقتضي إضافة) كلّها األمساءوعلّم آدم : (قوله تعاىل أن  - ج

أمساء قبل ذلك التعليم، وإن كانت كذلك فاللغات حاصـلة   كانتيقتضي يف تلك األمساء أا 
  .)2("قبل ذلك التعليم 

ال جيوز أن يقال خيلق اهللا العلم الضروري بأن واضعا وضع هذه  مل أنه" على هذا  والرد
لواضع هو اهللا تعاىل أو الناس؟ وعلى هذا فـال  من غري تعيني، أن ذلك ا املسميات،األمساء هلذه 

مل ال جيـوز أن  : تصري الصفة معلومة بالضرورة حال كون الذات معلومة، وعن الثاين أنيلزم 
الشـك أن إرادة اهللا تعـاىل   : ثالث وعنخاطب املالئكة بطريق آخر بالكتابة وغريها،  : يقال

فكفـى ذلـك يف إضـافة التعلـيم إىل          التعليم، علىوضع تلك األلفاظ لتلك املعاين سابقة 
  .)1("األمساء

... اللغة آلدم هي أنه علّمه اللغة كلفظ ومعىن نطق وفكر تعليمهاإلجابة عن كيفية  إذا
 انفصـال نرد على من ادعى  إمنا" والقول ذا أي أن اهللا علّم آدم اللغة  التوقيفاخل، وهذا هو 

مث  ومـن من وضع البشر وباصطالحهم وتواطـؤهم،   املعرفة البشرية عن اهللا سبحانه، وجعلها
  .)2(" -على رأيهم  –تتغير املعاين واأللفاظ فال استقرار وال ثبات للمعرفة 

والتعليم تلقني وخلق العلم الضروري والقوة الناطقة، وال ... تعليماللغة واملعرفة  فأصل
ن من القدرة واالستعداد الفطري، أن تكون هذه املعرفة مبا أودع اهللا يف اإلنسا من" مانع أيضا 

أن  البـد منها ما يرجع إىل أوائل احلس وبداهة العقل، ولكن املعرفة النظرية أو الكسـبية   وأن
مث نالت  السالمترجع إىل املعلومات السابقة، وال مانع من أن يكون حصل ذلك كله آلدم عليه 

يدل على التراخي واملهلـة   ذيال"  مث" ذريته من ذلك كله، ولذا فإن استعمال حرف العطف 
التلقني والتعلـيم واحلـس والبداهـة    : كلهارمبا يفيد أن آدم عليه السالم قد تعلم ذه الطرق 
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منفصل وخاص باألنبياء دون الناس،  املعرفةالعقلية، والكسب، مث الوحي وهو طريق من طرق 
  .)3("مبجرد العقل  يعلّمهفاهللا سبحانه علّمه خبطاب الوحي ما مل 

علم آدم باألمساء كامل كمـا علّمـه احلـق سـبحانه      أن" هنا تفيد لفظ كلها  ومن
اإلهلي استظهارا أللفاظ بذاا بلغة بعينها، ولكنـه تعلـيم    التعليمليست األمساء يف ... وتعاىل

لقدرة إطالق األمساء، فاإلنسان بكل لغاته يطلق األمساء، ويتعامل ـا،   ومتكنيملفهوم األمساء، 
حديثا ومتييزا وإدراكا، ففي كل اللغات توجد األمساء كوسيلة سهلة للتفاهم بـني   ا ويسعى
وكأساس إلدراك خملوقات اهللا من حيوان ونبات ومجاد، بل ومعان وأفكـار، وهـذه    الناس،
متاحة لكل الناس مبختلف ثقافام وعلمهم ولغام ولكنام، فاهللا قد حبـا اإلنسـان    الوسيلة
  .)1("ألمساء دائما كلما ظهر جديد يف عامل حيتاج إلدراكه والتعامل معه إطالق ا بقدرة

اللغة كلفظ ومعىن وكل مـا تسـتلزمه مـن فهـم      وخالقإذا هو خالق اإلنسان  فاهللا
اإلنسان ما يريد فهو إذا صاحب العلم احلقيقي الذي  ملهموعمليات عقلية واهللا هو ... وتفكري

إذا قلنا بأن اهللا حجة كان ذلك من هذا املنطلـق فتكـون   ف إليهيسعى اإلنسان دوما للوصول 
مستوى القرآن الكرمي الذي ميثل الكالم اإلهلي وعلى مستوى  على: حجة على عدة مستويات

ذاا وباعتبارها حاملة للعلم ويف كل األحوال اعتربت حجة ألن اهللا تعاىل  يفبنيتها ذاا أو هي 
 احلكمـة ص اإلهلي يكفي وعلى املستوى الثاين البنية أو فعلى املستوى األول الن صاحبها،هو 

  .املوجودة يف اللغة وحدها تكفي وعلى املستوى الثالث العلم الذي حتمله يكفي
على مستوياا مجيعا ومبا أن اللغة متثل حجة على تلـك   اللغةأن اإلنسان هو قارئ  ومبا

املرء يف نفسه فتسكن أمام ما يتبدى له  تقوم على الضرورة اليت جيدها احلجةاملستويات، ومبا أن 
مـن   مستويااومبا أن اإلنسان خلقه اهللا، فالضرورة من خلق اهللا واحلجة على كافة  احلقيقةأنه 

  .خلق اهللا، فالعلم واملعلوم ووسائلهما مجيعا من اهللا
 واالستنتاج يعتمد على نظام فكري معني يأخـذه إىل  املفاهيمأو العالقة بني  فالضرورة

تقوم على الضرورة لتكون قطعية وتفيد العلم وكذلك اإلهلام  واحلدسالضرورة مث حىت اإلهلام 
أن أتأكد منها يف وثائق رمسية لكن حقيقتها كيف؟ هنا يرى ابـن   أستطيعفمثال فتيحة مراح 

حيتـاج إىل   اإلنسـان " اإلهلي، فاهللا عند ابن تيمية هو صاحب احلقيقة  التدخلتيمية ضرورة 

                                                
  .نفسه املرجع  )3(
  .55ص  القاهرة،ن 1996، 1هد العاملي للفكر اإلسالمي، طوعلّم آدم األمساء كلها، املع: الدمرداشفرج  حممود  )1(
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ميلك لنفسه  ال" ذلك أن اإلنسان  ،)2("من عند اهللا، فهو خالقه وهو أعلم بسبل هدايته  فةاملعر
 لَّكُـم كُره  وهو القتالُ علَيكُم كُتب(وال نفعا وذلك لقلة معرفة اإلنسان حبقيقة األشياء  ضرا

 الَ وأَنتم يعلَم واللَّه لَّكُمشر  وهو بوا شيئاًتح أَن وعسى خير لَّكُم وهو شيئاً تكْرهواأَن  وعسى
الباطن من مسات  معرفة" وهنا دور اإلهلام ومنه الفراسة وهي  ،)]216: (البقرة آية) [تعلَمونَ

توافق نفس املؤمن  اهللاظاهرة وهي من فضل اهللا وبنوره، وليست قصدية، بل خاطرة من فضل 
يعرف مسات اهللا وعالئمه يف  أنفهو يرى أن التوسم هو ... داد هلذه اخلواطرالذي وهب االستع

  .)1("هو معىن التفرس  وهذا" األمور 
ظاهر وباطن، أما الظاهر فهو االعتماد على العقل واحلـس،   لهاألمساء أو اللغة  وتعليم

التعلـيم الظـاهر    وغريمها ويتفق ابن حزم مع ابن تيمية على والفراسةوأما الباطن فهو اإلهلام 
  .نتيجة موقف ابن حزم من اإلهلام الذي هو الرفض التام له الباطنوخيتلفان حول 

                                                
  .241السابق، ص  املرجع:  إبراهيم جمدي  )2(
  .241السابق، ص املرجع:  إبراهيم جمدي  )1(
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  :األم اللغــة. 2
ومازالت حمطّ اهتمام اإلنسان وتفكريه منذ البدء الذي كانت منه الكلمـة   اللغة كانت

الذي حيمـل املعـىن   نعبر عن املسائل والدالئل، فاملسائل من جهة أا وعاء الفكر  اذلك أن 
ـدف   وأخرىألا متلك األساليب اليت ندلل ا على ذلك املعىن تارة دف اإلقناع  والدالئل

أحيانا حد التناقض  تصلالتأثري وأحيانا دف التخييل والتسلية مما فتح للمعىن دالالت كثرية قد 
ضبط اللغة حىت تكون أدائيـة   حماولةيف حماولة قراءة النص الديين، مما محل بعض الفالسفة على 

وهي احملاوالت اليت قام ـا رواد   معقولوظيفية وتتخلص من مداخل تعدد املعىن دون ضابط 
من األلفاظ واالستعاضة عنها بـالرموز ذات   اللغةالوضعية املنطقية مثال حيث حاولوا ختليص 

  .يتفق عليها اجلميع عامليةاملعىن الواحد بغية الوصول إىل لغة 
اللغة مصدر التبـاس بـني املعـاين     أيضاالبن حزم وابن تيمية فقد اعتربا   بالنسبة أما

ومزج بني احلق والباطل، فكثر لذلك الشغب وااللتبـاس،   مسمياا،األمساء على غري  وإيقاع"
إىل ضبط الدين  سبيل" ال  إذهنا ضرورة ضبط اللغة  من )1(" احلقائقوعظمت املضرة وخفيت 

خالق اإلنسان  اهللاللسان يعين ضبط التفكري، ومبا أن  وضبط )2("ط هذا اللسان ومعرفته إال بضب
، قيل إنه عىن باإلنسان )علّمه البيان اإلنسانخلق : (قوله تعاىل يف"ومعلّمه البيان، وقال الزجاج 

 :البيان أي علّمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، وقيل علّمههاهنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
وجيوز يف اللغة أن يكون اإلنسان امسا جلنس الناس مجيعا، ويكون  السالم،اإلنسان هنا آدم عليه 

 بان" و )3("البيان جعله مميزا حىت انفصل اإلنسان ببيانه ومتييزه من مجيع احليوان  علّمهعلى هذا 
: سـتبنته أنـا  ظهر، وا: وأبنته أنا أي أوضحته، واستبان الشيء بين،اتضح، فهو : الشيء بيانا

  .)4(... "عرفته
بالبيان وهو اإليضاح واإلظهار والتعريف وهو عكس اخلفاء والغموض  مرتبطة فاإلبانة

ال  اإلفهامباللغة إمنا هو  املراد" علّمه اهللا آدم ولإلنسان حلاجته إليه حيث أن  ولذلكواالشتباه، 
فيه غـريه   يشاركهدون أن اإلشكال لزمنا أن نلزم األصل الذي هو اختصاص كل معىن بامسه 

                                                
  .38ص  ،1ج اإلحكام،: حزم ابن  )1(
العربية،  الكتبإحياء  الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار اقتضاءتيمية،  ابن  )2(
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به بيان فيطلب بيانـه   يقعحىت يصح عندنا أن هذا االسم مرتب خبالف هذه الرتبة وأنه مما ال 
أساس اللغة الذي علّمه اهللا آدم عليه السالم حني علّمـه األمسـاء مث    وهذا )1("حينئذ من غريه 

ن االشتباه، وكما علّـم  حبيث مييز كل مسمى أو كل معىن بلفظ فال يكو املالئكةعرضها على 
حىت  القرآنغريه من األنبياء فعلم سيدنا حممد عليه الصالة والسالم مبا أوحى إليه من  علّمآدم 

اهللا الذي بلغ  كالموإن كان بلسان عريب فهذا ال يعين كما اعتقد البعض أن لغته لغة إهلية هي 
ومن هنا فلغته مع آدم عليه  ذاته، من الكمال ما يعجز عنه البشر إذ ال مثيل له يف صفاته وال يف

مسمى ومبا أن مرحلة آدم عليه السالم  اسمالسالم هي نفسها حملمد عليه الصالة والسالم فلكل 
ظانا يظن أن  ولعل" هناك فرق بني البداية والنهاية  إذغريها بالنسبة حملمد عليه الصالة والسالم 

لة واحدة ويف زمان، وليس األمر كـذلك، بـل   توقيف إمنا جاءت مج أااللغة اليت دللنا على 
عليه السالم على ما شاء أن يعلّمه إياه مما احتاج إىل علمه يف زمانـه،   آدموقف اهللا جل وعز 

 علـيهم ذلك ما شاء اهللا، مث علّم بعد آدم عليه السالم من عرب األنبياء صلوات اهللا  منوانتشر 
وآله وسلم، فأتاه  عليهر إىل نبينا حممد صلى اهللا تعاىل نبيا نبيا ما شاء أن يعلّمه، حىت انتهى األم

اللغة املتقدمة، مث قـر األمـر    منما مل يؤته قبله، متاما على ما أحسنه ... اهللا جل وعز من ذلك
  .)2("قراره فال نعلم لغة من بعده حدثت 

كَـانَ   لَّو لقُفإن القرآن الكرمي كان الكلمة اخلامتة اجلامعة املانعة اليت ال تنفذ  هنا ومن
الكهف ["مدداً  بِمثْلهجِئْنا  ولَو كَلمات ربي تنفَدالبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنفد البحر قَبلَ أَن 

الشعراوي أن القرآن ذو  الشيخال ينفذ خلقه ال تنفذ كلماته ولذلك اعترب  فكما )]109: (آية
اللغـات   أمت" وصفها ابن حزم بأا  اليتعليه ما انطبق على لغة آدم عطاء يف كل جيل وانطبق 

اختصارا، وأكثرها وقوع أمساء خمتلفـة علـى    وأشدهاكلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكاال، 
وعلّـم  : (العامل من جوهر أو عرض لقول اهللا عز وجل يفاملسميات كلها املختلفة من كل ما 

عليه الصالة والسـالم   حممدآدم عليه السالم هو نفسه معلم  علمفم )1(...) "آدم األمساء كلها
الواضح واملختصر والدال فإذا غابت  التعبريوهو معلمنا اللغة احلقيقية اليت تتخذ منوذجا لكيفية 

رِ اللَّـه  من عند غَي كَانَ ولَو يتدبرونَ القُرآنَ أَفَالَ: (تعاىلعنا لغة آدم فأمامنا القرآن املعجز قال 
وتظهر دقة ألفاظه مثال يف ندرة الترادف ذلك  ،)]82: (آيةالنساء [) لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً

                                                
  .270ص  ،6ج اإلحكام،: حزم ابن  )1(
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عن لفظ  يعبريف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل عن  الترادف" أن 
إعجـاز   أسـباب اه، وهذا من واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، بل يكون فيه تقريب ملعن

أن تتخذ هذه اللغة منوذجا ومعيارا على غريها حبيث تكون احلاكمـة   جيب ولذلك )2("القرآن 
منها ونعلم غرينا بتصحيح لغته وفقها وإال كان التحريف والتبديل وهو  فنتعلمعليها ال العكس 

مـا   بعـد من  واختلَفُوا تفَرقُوا ذينكَالَّ تكُونوا والَ: (وقال تعاىل"... ألمره تعاىل  العصيانمن 
اتنيالب ماَءهج كلَئأُوو ملَه يمظع ذَابفصح أنه ال هـدى يف   ،)]105: (آية عمرانآل [) ع

 أَنْ وعيسـى : (وأن التفرق يف الدين حرام ال جيوز، وقال تعاىل آلياته،الدين إال ببيان اهللا تعاىل 
ومن هنا ضرورة االلتزام مبنهج واضح  ،)3(")]13: (الشورى آية[) فيه تتفَرقُوا والَ الدينأَقيموا 

وجل ليقع  عزإمنا رتبها اهللا  اللغات" مع لغة القرآن ومع اللغة بصفة عامة، ذلك أن  التعامليف 
ن مسـمياا قـال اهللا   ع املبنيةا البيان، واللغات ليست شيئا غري األلفاظ املركبة على املعاين، 

لكـل   إن"  )4(")]4: (آيـة إبراهيم [) رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم منأَرسلْنا  وما: (تعاىل
التفاهم، ولـيعلم   امسمى من عرض أو جسم امسا خيتص به، يتبني مما سواه من األشياء ليقع 

كان تفاهم أبـدا، ولبطـل    ملااطب له، ولو مل يكن ذلك السامع املخاطب به مراد املتكلم املخ
) من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومـه ليبـين لَهـم    أَرسلْنا وما: (خطاب اهللا تعاىل لنا، وقد قال تعاىل

أبدا، ألن ختليط املعاين  البيانولو مل يكن لكل معىن اسم منفرد به ملا صح  ،)]4: (آيةإبراهيم [
  .)1("اإلشكال نفسه  هو

نستنتجه أن ابن حزم وابن تيمية دخال هذا البحث من زاوية ضرورة االتسـاء   الذي إذا
  ".واملعىن  اللغة" حىت يقع البيان وهو ما له دخل مبوضوع البحث  اهللابكالم 

إىل حماولة كل منهما الوصول إىل اللغة األوىل هل هي العربية أم غريهـا   باإلضافة هذا
 القداسةالقائلني بأا اللغة العربية من املسلمني كان الباعث على ذلك حماولة إضفاء  بأغلفإن 

عليها وبالتايل  القداسةعليها فهي لغة أهل اجلنة وهو ما ذهب إليه اليهود بالنسبة للعربية إلضفاء 
وأحيانا بطابع السياسة والعنصرية  حينا"على التوراة، ومن هنا فإن البحث يف هذا األمر اصطبغ 
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أن الكل يصب يف وعاء واحد، أو جهة واحدة هي  واحلقيقةبطابع الدين والتاريخ واحلضارة، 
  .)2("أو شعب على شعب  دينإبراز التفوق، تفوق دين على 

ابن حزم وابن تيمية جتنبا اخلوض يف هذا األمر وتعامال مبوضوعية شديدة مـع   أن غري
القـرن   أوائـل عنه علماء اللغة يف  ختلى" جمهولة وهو ما اعتربا أن اللغة األم تبقى  حنيالقضية 

ابن حزم ال يقطع بأي لغة على أا اللغـة األم   أن حيث ) ")3ضتهاملاضي حني بدأ علم اللغة  
"  )4("ندري أي لغة هي اليت وقف آدم عليه السالم عليها أوال  وال" ألن هذا يفتقر إىل احلجة 

: هي العربانية، وقد قال قـوم : هي اليونانية، وقال قوم: قوم قالوهي السريانية، : قال قوم وقد
اليت وقف اهللا تعاىل عليها أوال، وال ندري  اللغةنقطع على أا  ولسنا"  "  أعلمهي العربية واهللا 
البتة وذهبت باجلملة أو لعلها إحدى اللغات الباقية  درستلعل تلك اللغة قد : لعل قائال يقول
توجبه الضرورة والبد مما ال ميكن سواه أصال، وقد ميكن أن  الذيا، وهذا هو ال نعلمها بعينه

عليه السالم على مجيع اللغات اليت ينطق ا الناس كلهم اآلن، ولعلها  آدميكون اهللا تعاىل وقف 
 بنوهلغة واحدة مترادفة األمساء على املسميات مث صارت لغات كثرية، إذ توزعها  حينئذكانت 

أنه البد  علىوهذا هو األظهر عندنا واألقرب، إال أننا ال نقطع على هذا كما نقطع بعد ذلك، 
اهللا تعاىل وقـف   أنمن لغة واحدة وقف اهللا تعاىل عليها، ولكن هذا هو األغلب عندنا، نعين 

سبب دعا الناس وهلم لغة  أيا، وإمنا ظننا هذا ألننا ال ندري  نطوقعلى مجيع هذه اللغات امل
  .)")1ا ويتفامهون ا إىل إحداث لغة أخرى  يتكلمون
حزم يقطع بعدم علمه باللغة األم ويظن أا رمبا تكون إحدى اللغات املوجـودة   ابن إذا
أن تكون لغة واحدة تضم مجيع اللغات ومنها خرجت اللغات ذلك أن اهللا أوقف على  وحيتمل
 األقـرب التعبري واالصطالح، وهذا هذه اللغات مبا منحه لإلنسان من قدرة على النطق و مجيع

اللغة احملدثـة   بأنللحقيقة ألنه من هذه القدرة واإلهلام اإلهلي حتدث اللغات فال ضرورة للقول 
شيئا فشيئا عندما توزع  منهاخمتلفة عن األوىل بل األوىل حتمل بالقوة بذور اللغات اليت تدفقت 

نعلم أنـه مل   فنحن"ابن تيمية  موقفمن  اإلنسان على مناطق خمتلفة من العامل وهو ما يقترب
إىل القيامة، وأن تلك اللغـات اتصـلت إىل    الناسيعلّم آدم مجيع اللغات اليت يتكلم ا مجيع 
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هذا كذب ظاهر فإن آدم عليه السالم إمنا ينقـل عنـه    دعوىأوالده، فال يتكلمون إال ا فإن 
يف السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم  مجيع ذريته إال من الطوفانبنوه، وقد أغرق اهللا عام 

يكونوا يتكلمون جبميع ما تكلمت به األمم بعدهم، فإن اللغـة الواحـدة    وملإال أوالد نوح، 
والرومية والتركية، فيها من االختالف واألنـواع مـا ال حيصـيه إال اهللا،     والعربيةكالفارسية 
ف يتصور أن ينقل هذا مجيعـه عـن   أنفسهم لكل قوم لغات ال يفهمها غريهم، فكي والعرب
مـن   الناسالذين كانوا يف السفينة وأولئك مل يكن هلم نسل، وإمنا النسل لنوح ومجيع  أولئك

الصـافات  [ )هم الباقني ذُريته وجعلْنا: (سام وحام ويافث، كما قال تعاىل: أوالده وهم ثالثة
 أن: " صلى اهللا عليه وسـلم  النيبروى ذلك عن  فلم جيعل باقيا إال ذريته، وكما ،)]77: (آية

  .أمحد وغريه رواه"  ثالثةأوالده  
الثالثة ال ميكن أن ينطقوا ذا كله، وميتنع نقل ذلك عنهم، فـإن الـذين    أن ومعلوم

اللغة ال يعرفون هذه، وإذا كان الناقل ثالثة فهم قد علّموا أوالدهم، وأوالدهـم   هذهيعرفون 
الـيت   لغتـهم والذي أجرى اهللا عليه عادة بين آدم أم إمنا يعلّمون أوالدهم  ...أوالدهم علّموا

فـال يعلّموـا      ـا، خياطبوم ا أو خياطبهم ا غريهم، فأما لغات مل خيلق اهللا من يـتكلم  
  .)1(" أوالدهم

ينفي أن يكون آدم قد تعلّم كل اللغات لفظا ومعىن مرة واحدة فهـذا غـري    تيمية ابن
وأن ما ينقل عن بنيه أم مل يكونوا يعرفون مجيع اللغات، فهذا مـن الصـعوبة    خاصة معقول
ـا   كـانوا فالواضح هنا أن الثالثة من أبناء نوح عليه السالم علّموا أوالده اللغة اليت  مبكان،

يؤدي إىل  مايتخاطبون فقط وقدرة اصطالح لغة وتطويرها أمر وارد بالنسبة لكل إنسان فهذا 
  .للغات من اللغة األمتعدد ا

ابن تيمية يظهر ميال إىل القول بأن أم اللغات هي اللغة العربية ويضع هلا الصفات  أن غري
 وأحفـظ هم أفهم من غريهم،  والعرب" وضعها ابن حزم للغة آدم كاالختصار والوضوح  اليت

وفرقا، جيمع املعـاين   عامجوأقدر على البيان والعبارة، ولسام أمت األلسنة بيانا ومتييزا للمعاين، 
بني كل شيئني مشتبهني بلفظ آخر  مييزالكثرية يف اللفظ القليل، إذا شاء املتكلم اجلمع مجع، مث 

فإم مثال يعبرون عن القدر املشترك بـني   احليوان،كما جنده يف لغتهم من جنس . مميز خمتصر
مـن األصـوات،   : مر من أمورهبني أنواعه يف أمساء كل أ مييزوناحليوان بعبارات جامعة، مث 

إىل غري ذلك من خصائص اللسان العـريب الـيت ال يسـتراب     واألطفال،واألوالد واملساكن، 
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ال يدفعه إىل القطع على أا لغة آدم األوىل  غريهاأن هذا التفضيل للغة العربية على  غري )2("فيها
يعلم بأي لغة يـتكلم   ال" قاطع  فذلك ما مل يقم عليه دليل البعثوال أا لغة أهل اجلنة ويوم 

وال بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعال، ألن اهللا تعاىل مل خيربنا ) يوم البعث(الناس يومئذ 
ذلك، وال رسوله عليه الصالة والسالم، ومل يصح أن الفارسية لغة اجلهنميني وال أن  منبشيء 
كلهم  بلني الصحابة رضي اهللا عنهم، لغة أهل النعيم األبدي، وال نعلم نزاعا يف ذلك ب العربية

فهذا من فضول القـول   نعم )3("يكفّون عن ذلك، ألن الكالم يف مثل هذا من فضول القول 
أما ابن حزم فيميـل إىل أن  . خاصة وأنه ال يقوم على حجة عقلية وال نقلية فيهالذي ال فائدة 

أصل للعربيـة   فالسريانية"... سالم أصل العربية ألن أول من تكلم ا إبراهيم عليه ال السريانية
عليه السالم فهي لغة ولـده،   إمساعيلوللعربانية معا، واملستفيض أن أول من تكلّم ذه العربية 

شك هي لغة إبراهيم صلى اهللا عليه وعلى نبينا  بالوالعربانية لغة إسحاق ولغة ولده، والسريانية 
فالعربية والعربية  هنا ومن )1("ريانية أصل هلما فالس العلم،وسلم بنقل االستفاضة املوجبة لصحة 

والسريانية أيقن أن اختالفهما  والعربانيةفمن تدبر العربية "... مستمدتان من السريانية ولذلك 
على طول األزمان، واختالف البلدان وجماورة  الناسإمنا هو من حنو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ 

يقينا أن السريانية  وعلمناهوقفنا عليه  الذي" وأن  خاصة )2("األمم، وأا لغة واحدة يف األصل 
واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلـها   لغةوالعربانية والعربية هي لغة مضر وربيعة ال لغة محري، 

  .)3("أهل القريوان  نغمةفحدث فيها جرش كالذي حيدث من األندلسي إذا رام 
لغة آدم كما استنبطنا من كالم ابـن   يف إطار نفي أن تكون اللغة العربية هي هذا كان

 مبـهورا، أمام سحر اللغة العربيـة   يقف" غريه حىت من املعتزلة كابن جين مثال الذي  أوتيمية 
اصطالح من  اللغةيتأمل دقتها وإرهافها ورقتها، وإذا به بعد أن كان قد اطمأن إىل القول بأن 

املعجـزة وليـدة    العربيـة هذه اللغة  البشر يرجع مترددا، ففي وجدانه أنه ال ميكن أن تكون
الـريح والرعـد    أصواتاصطالح عشوائي من مجاعة من الناس، وحمال أن تكون مأخوذة من 

من اهللا تعاىل، وكأنه هذه  وحييف اية جولته إىل أا  ديدوإذا به مييل من ج… واملاء واحلمار
إىل آدم جبميع اللغات يف آن واحد،  أوحى اهللاإن : املرة خيصص ما عممه يف البداية، إذ قال أوال
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بلغة إىل آدم أيب البشر، فهي اللغة العربية وحـدها   أوحىوهو هنا يشعرنا بأنه إن كان اهللا قد 
ابن حزم والقريب منـه   أمام فالذي )4("…غريها من اللغات دوناجلديرة بأن ترتل من السماء 

بعضها فهذا هو املوجود،  منشتق واملالحظ هو عدة لغات ال لغة آدم وحدها وقد رأى كيف ت
توهم قوم يف لغتهم أا أفضل  وقد"  الصارمأما لغة آدم هي اللغة العربية، فهذا بعيد عن منهجه 

معروفة، وإمنا هي بعمل أو اختصـاص وال عمـل    الفضلاللغات، وهذا ال معىن له ألن وجوه 
رسولٍ إِالَّ بِلسـان   منأَرسلْنا  ماو: (وقد قال تعاىل لغة،للغة، وال جاء نص يف تفضيل لغة على 

ملَه نيبيل هما: (تعاىل وقال )]4: (إبراهيم آية[ )قَومفَإِن اهنرسونَ   يـذَكَّرتي ـملَّهلَع انِكسبِل (
ذلك قومـه عليـه    ليفهمتعاىل أنه مل يرتل القرآن بلغة العرب إال  فأخرب )]58: (آيةالدخان [

هي قضية أداة ال أكثر، فأكيدا وقطعا أن األداة تكون كاملة  فالقضية )1("السالم ال لغري ذلك 
فإن إرسال اهللا الكتب السماوية بلغات متعددة هو تصحيح هلـذه   ولذلكبكمال مستخدمها 

ا هو اإلنسان، واإلنسان ليس كامال فهي إذا ليست كاملة، فما أن متسها  املتكلماللغات ألن 
 أوقفهحىت تضفي عليها من كماهلا فتصبح لغة مثالية فيها صفات لغة آدم األوىل اليت  السماءيد 

  .اهللا عليها لفظا ومعىن
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  :والضــرورة اللغـــة. 3
اجتمع فيه ما مل جيتمع يف غريه، فإنه الدعوة واحلجة، وهو الدليل  قدالعظيم  القرآن"  إن

: وهو احلكم والدليل، وهو الدعوة والبينة، قال تعاىلالشاهد واملشهود له،  وهوواملدلول عليه، 
. أي من ربه وهو القـرآن  ،)]17: (هود آية[ )منه شاهد ويتلُوه علَى بينة من ربه كَانَ أَفَمن(

يـك  يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَ لَم أَو( 465تعاىل ملن طلب آية تدل على صدق رسوله له ص  وقال
 شهِيداً وبينكُم قُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي يؤمنونَلقَومٍ  وذكْرى ذَلك لَرحمةً فيالكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ 
اتومي السا فم لَمعضِ ياَألرو ينالَّذوا ونلِ آماطوا بِالْبكَفَرو  بِاللَّهكلَئأُو   ـمونَ هـراخلَاس"( 

عند املدرسة األصولية أن اهللا هو مصدر  الثابتة احلقيقة" أن  ذلك )]52-51: (العنكبوت آية[
املرتّل بدون أفكار مسبقة، أي بـدون أنسـقة    النص" أن يواجه اإلنسان  أي  )1("لكل معرفة 

 بعبـارة ، أو مذاهب يف تفسري الوجود أو املعرفة، تؤدي إىل إخراج النص عن حقيقتـه  فكرية
اللغوي  الفهمأخرى إعطاء مكان للصدارة واألولية للنص املرتّل ليكشف عن مضمونه من واقع 

أن يقبل املرء  أي )2("لأللفاظ وباالستعانة بالنصوص املرتّلة األخرى، ومبختلف أصول التفسري 
 والسنة، دون أي حكم مسبق، جاعلني النص ينطق مبا فيه، وهـذا مـا   القرآن نصوص" على 

لطبيعة املعرفة، فإم يرون الشيء حبقيقته املتضمنة فيه، وكذلك يـرون   رؤيتهمأشرنا إليه من 
  .)3("فيه من حقائق  مباالنص 

يكون أمام نص لغوي، ومبا أن النص عند ابن حزم  الوحييقرأ اإلنسان نصوص  فعندما
من هنا فما يفهم من هذا النص عنها بالعلم مقارنة باملعرفة، و يعبروابن تيمية حيمل احلقيقة اليت 

الدال واملدلول حبيث تكون بداهة التصور تابعة ملعرفة املخاطب بصور داللة  عالقة إىل" يرجع 
 تكـون على معانيها، ويلزم من هذا أن احلجة املستعملة يف اخلطاب الديين، جيـب أن   األلفاظ

انبعاثـا   املـراد خاطب املعىن واردة على مقتضى عالقة الدال باملدلول، حىت ينبعث يف ذهن امل
عنصر قـار يف   اللغة" أن  طاملا )1("عفويا، ال ينصرف إىل غريه، وال يقارنه حبال من األحوال 

 من" و )2("واملعرفة سواء يف ذلك ما كان منها علما دقيقا أو معرفة نسبية أو تأمال جمردا  العلم
زم واليقني الثابت، والطمأنينة بكالمه من التصديق اجلا: عباده قلوبشهادته أيضا ما أودعه يف 
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اهللا عز وجل عباده إىل تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تـدبره   ندبووحيه، وهلذا 
وأن الذي . ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق، وأصدق كل صدق ضرورياعلما 

  .)3("خلق اهللا، وأبرهم، وأكملهم علما وعمال ومعرفة  أصدقجاء به 
وذلك حىت ال يضل فوضع الـدالئل علـى عقائـد     املعرفةبين لإلنسان سبل  فالقرآن

حياتية حتتاج حلكم فيها حىت تكون حياة اإلنسان  مشاكلاإلنسان وكل ما يعترض اإلنسان من 
السبل واملناهج تقوم على الوضوح والبداهـة والفطـرة    تلكسعيدة يف الدنيا واآلخرة، وكل 

عليه ابن حزم وابن تيمية بالنسبة للعلم الظاهر أمـا العلـم    يتفقورة وهو ما وتنتهي إىل الضر
ما علّمه اهللا آدم ولذريته من بعده وهي ذلك القالب واالستعداد  وهوالباطن فموضع اختالف 

خلقه ليميز به بني احلق والباطل واخلري والشر على كل املستويات والـذي   يفالذي وضعه اهللا 
علـى   ودهلـم من على الناس باملعرفة الصادقة،  قد"  خلقها اهللا فينا، فاهللا اليت للضرورةخيضع 

مصـادرها   وأهـم املعرفة الصادقة، وبين هلم وسائلها، وأهم وسائلها السمع والبصر والعقل، 
أن اهللا  ذلك )4(" كتابهالفطرة واحملسوسات، ولكن وراء ذلك معرفته هو سبحانه اليت أنزهلا يف 

وما فيه من ملكات فكما منحه القوة والقدرة على الكالم منحه القدرة على  اناإلنسهو خالق 
اإلنسان مـن   يفمانع من أن يكون بعض هذه املعرفة مبا أودع اهللا  ال" والعلم، ومن هنا  املعرفة

ولكن املعرفـة   العقل،القدرة واالستعداد الفطري، وأنّ منها ما يرجع إىل أوائل احلس وبداهة 
من أن يكون حصل ذلـك   مانعالكسبية البد أن ترجع إىل املعلومات السابقة، وال  النظرية أو

استعمال حروف العطف مث الذي  فإنكله آدم عليه السالم مث نالت ذريته من ذلك كله، ولذا 
الـتلقني  : قد تعلّم ذه الطرق كلـها  السالميدل على التراخي واملهلة رمبا يفيد أن آدم عليه 

مث الوحي وهو طريق من طرق املعرفـة منفصـل    والكسب،س والبداهة العقلية، والتعليم واحل
  .)1("علّمه خبطاب الوحي ما مل يعلّمه مبجرد العقل  سبحانهوخاص باألنبياء دون الناس، فاهللا 

فهو من اهللا، توقيفي، وإن كان هذا ال ينفـي كـان    باطناكان العلم ظاهرا أو  فسواء
  .كسب اإلنسان واجتهاده

بنفسها وما على اإلنسان إال التوصل إليها كما أن  للحقيقةاعتربت األمساء حاملة  قدول
على احلواس إال التوصل إليها كذلك، فهذه من اهللا وتلك مـن   ومااحملسوسات حتمل حقيقتها 
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ابن حزم وابن تيمية أن األمساء حتمل حقيقتها، وأن اللغة وسيلة دقيقـة   اعترباهللا أيضا ولذلك 
 هرقليـدس  كان" مسى اهللا شيئا فإن االسم ناطق حبقيقته وهو ما قال به هرقليدس  فإذا للمعرفة

األشياء عينها، وقد عبـر   مباهيةيزاول كثريا حتليل األمساء باهتمام ال ينثين، اعتبارا منه أا تنطق 
اسم صحيح لكـل كـائن يف احليـاة، إذ     بالطبيعة يوجد: " قراطيلس عن هذه النظرية مبا يلي

لكن مثـة بالطبيعـة لليونـانيني    . بعد التواطؤ الشيءالكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على 
  .)2("األشياء هي ذاا عند كل الناس  علىوالربابرة طريقة صحيحة للتدليل 

الكلمات تظهر باطن املادة، كيف أن علم األمساء يقودنا إىل  أنكيف  يرينا"القول  هذا
وهكذا ننتقل حتما من دائـرة  . قيقة االسم عرفنا جربا حقيقة املسمىح عرفناعلم األشياء، مىت 

 القولالفلسفة، من الكلمات إىل املاهيات، وتوسعا ذا املبدأ انتهى هرقليدس إىل  دائرةاللغة إىل 
ما يتفق مع ابن حزم وابن تيمية واملدرسة األصـولية   وهو )3("بأن األمساء تعطى من قوة إهلية 

حقيقة كذا فهو خالق الشيء وأعلم مبا فيه وليس معىن هـذا أن   فهواهللا مجيال عامة فإذا مسى 
الواحد ذاته كثريا ما يقبل عدة أمساء، وألن الشـخص   الشيء" أن  اعتربنااللغة اصطالحية لو 

ليس دليال كافيا بل إن تغيري  فهذا )4("يظل هو هو، رغم تطوره أو تنازله عن امسه  ذاتهالواحد 
كما  احلقيقةعين تغيري احلقيقة فهي هي واالسم احلقيقي الذي أطلقه اهللا عليه يعبر عن ال ي االسم

االسـم   وتسـميتها هي ألنه أعلم ا، وقد يظل اإلنسان سنوات طويلة يف حبثه عن احلقيقـة  
املناسب كانت التسمية  املنهجاملناسب وقد يصل وقد ال يصل وهذا تبعا للمنهج املتبع فإذا كان 

  .وإال سيبقى يف تغري االسم حىت يصل وقد ال يصلصحيحة 
ضد تغيري أو حتريف الكالم اإلهلي ألنه ناطق حبقيقتـه   تيميةكان ابن حزم وابن  لذلك

إلينا ببعثه رسوله عليه الصالة والسالم، وهو ما يوافق عليه الترمذي يف  وأرسلهااليت يعلمها اهللا 
 مكنونالشيء ومكنونه، ويترجم لك ويكشف عن مسي امسا ألنه يضيء لك عن لب  إمنا"  قوله

ما فيه من  علىذلك الشيء، فهذا تفسري االسم، فليس من األمساء إال وقد ومسه اهللا باسم يدل 
  .)1("اخلرب واجلوهر 

                                                
(2) Cratyle, Platon, Louis Meridier, budé, 1931, P 39. 

 .80يف فلسفة اللغة، دار العلم للماليني، القاهرة، ص: احلاجيوسف  كمال  )3(
  .81ص نفسه، املرجع  )4(
، ص  )ط.د(، 1983األولياء، تقدمي وحتقيق الدكتور سامي نصر لطف، مكتبة احلرية احلديثة، مصر،  علم: الترمذي  )1(
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اهللا ووسم ا األشـياء أو مـا يسـميه     وضعها" اليت  تلكباألمساء هنا هي  واملقصود
إِنـا   زكَرِيـا  يا: (جاءت من عند اهللا تعاىل مثل قوله تعاىل وهي اليت األصلية،الترمذي باألمساء 

 : (ِوقوله عز وجـل  ،)]7: (مرمي آية[) سميا قَبلُنبشرك بِغالمٍ اسمه يحيى لَم نجعل لَّه من 

 هو الذي مسـى هـذه   فاهللا ،)]6: (آيةالصف [) يأْتي من بعدي اسمه أَحمد بِرسولٍ ومبشراً
  .)2("األمساء 

تعب أو أن نسعى إليها مبا خلق فينا من ملكات وبني لنا من  دونيعطينا اهللا احلقيقة  فأن
نأخذ العلم من اهللا وأيضا اللغة توقيف ذا املعـىن لـن تتـأتى     األحوالمناهج فنحن يف كل 

  . ليم األمساء أو اللغة له ظاهر وباطنج املنهج الرباين وإال فإنه لن يصل، فتع إذالإلنسان إال 
حيتاج إىل املعرفة من عند اهللا، فهـو   اإلنسان" احلقيقة  صاحبعند ابن تيمية هو  فاهللا

ميلك اإلنسان لنفسه ضرا وال نفعا وذلك لقلة معرفـة   ال"  )3("هدايته  بسبلخالقه وهو أعلم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خـري  كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( األشياءاإلنسان حبقيقة 
، وهنا دور اإلهلام ومنه الفراسة وهي معرفـة  216: البقرة...) شيئا وهو حتبوالكم وعسى أن 

مسات ظاهرة وهي من فضل اهللا وبنوره، وليست قصدية، بل خاطرة من فضـل اهللا   منالباطن 
  .)1("املؤمن الذي وهب االستعداد هلذه اخلواطر  نفستوافق 

" يف اصطالح أهل احلقيقة هي مكاشفة اليقني ومعاينة الغيب  الفراسة: " يناجلرجا قال
متعلقة بالكشف واإلهلام وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـديثا   الفراسةتكون  وبذلك

تكون الفراسة نوعا من  وبذلك" " فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا  اتقوا: " فقال الفراسة،عن 
ويسـتعمله اإلنسـان يف املعرفـة     موهوباوالعطاء اإلهلي ال عن كسب، بل شيئا اإلهلام اإلهلي 

  .)2("ويؤدي إىل معرفة مباشرة ضرورة بعد النظر 
يف احلسيات إال  ينظر" الظاهر إال أن التوسم هو أن  احملسوسالظاهر يتوقف عند  فالعلم

سوسات، ولكنه مل يـؤت  فيعرف ما ال يعرفه من ينظر إىل هذه احمل احملسوس،أنه يرى ما وراء 
  .)3("بنور اهللا  هيالفراسة اليت 

                                                
  .38ص  نفسه، املرجع  )2(
  .241املرجع السابق، ص : إبراهيم جمدي  )3(
  .241املرجع السابق، ص :إبراهيم جمدي  )1(
  .263ص  نفسه، املرجع  )2(
  .265ص  نفسه، املرجع  )3(
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الفراسة أن بصر  أصل" والباطن يف الفراسة ذلك أن  الظاهرالعقل والروح أو  ويتكامل
يف عني اإلنسان، فالعني جارحة، والبصر من الروح، وإدراك األشياء  العقلالروح متصل ببصر 

ل النفس أبصر الروح وأدرك العقـل مـا أبصـر    تفرغ العقل والروح من أشغا فإذامن بينهما 
  .)4("الروح

فهو ضروري أي يقيين ألنه من عند اهللا، فالضـرورة   باطناكان العلم ظاهرا أو  وسواء
كلمة الضرورة يف معناها االشتقاقي اللغوي، لتبني لنا أـا تعـين    تناولنا لو" مرتبطة باليقني 

ورجـل ذو  ... الشـدة ) والضراء(د، والبأساء ر بهضد النفع، وما ) الضر( ضرر" و  الضرر،
الضـرورة   إذن )5("إىل الشيء، أي أجلئ إليه  اضطروقد . أي ذو حاجة) ضرورة(و) ضارورة(

احلاجة حبيث ال يكـون   وجهللفلسفة أن توضح  وميكن" يف اللغة احلاجة واملشقة اليت ال تدفع 
وحسب، ولكنه سيظل حقا يف  قاحذلك الشيء الذي ال يعد  هو" اإلرغام مهجيا، فالضروري 

هناك قانون عام حيدث هـذا   اهلمجي،كل الظروف وذا يكون تصوره شيئا أكرب من اإلرغام 
  .)1("الشيء يف ظله 
ويف الترتيل ... وإزاحة الشك وحتقيق األمر، العلم" هو  الذيهنا ارتباطها باليقني  ومن

ليس هو من إضافة الشيء إىل نفسـه، وألن  حلق اليقني، أضاف احلق إىل اليقني و وإنه" العزيز 
أن  ومبا )2("هو غري اليقني، وإمنا هو خالصه وأصحه، فجرى جمرى إضافة البعض إىل الكل  احلق

فإن الضرورة توجد على كل املستويات الظاهر والباطن  والباطنابن تيمية يقول بالعلم الظاهر 
ه اإلنسان، من املعلومات الظاهرة املشتركة بـني  يراد به ما يضطر إلي أنهفكان تعريفه للضرورة 

به ما ال يقبل الشك ، وقد يراد به ما يلزم نفس اإلنسـان لزومـا ال ميكـن     يرادالناس، وقد 
  .)3("عنه  االنفكاك

الضرورة اليت قد ال تقتصر على ما هو عقلي فحسب  أنواعالنص يف نظرنا يترجم  هذا
س اإلنسان حبيث ال ميكنها االنفكاك منه وما حيصـل يف  نف يلزمفهو كل ما ال يقبل الشك وما 
                                                

املزيدي، دار  فريدالسياسة يف علم الفراسة، حتقيق امحد : اهللا حممد بن أيب طالب األنصاري الدمشقي عبدأيب  اإلمام  )4(
  .4، ص 1ن ط2005مية، بريوت، لبنان، الكتب العل

  150، ص 7العرب، ج  لسان: منظور ابن  )5(
  .44السابق، ص املرجع: نفادى سيد  )1(
  .457ص  ،13لسان العرب، ج: منظور ابن   )2(
ة العربي اململكةتعارض العقل والنقل، حتقيق حممد رشاد سامل، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية،  درء: تيمية ابن  )3(
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وما هو فطري مثل األوليات العقلية اليت ال حيتاج إىل وسائط يف  اإلهلام،نفسه دون كسبه مثل 
ما هو ضروري هو فطري وكسيب عقلي ورورحي إذا صح التعـبري، خاصـة إذا    إذامعرفتها، 

احلـواس   مناجلهاز املعريف لإلنسان يتكون ... اسفاحلو" حمله العقل وكذا احلدس  اإلهلاماعترب 
مثل املبـادئ،   الفطريةاحلواس تأيت باملعرفة احلسية والتجريبية، والعقل فيه من املعرفة : والعقل

وهذا النظر ال يقوم به  احلواس،كما أنه قادر على اكتساب املعرفة عن طريق النظر وعن طريق 
قُلُـوب الَّ   لَهم(اعتقدنا بأنه القلب  إنهو حمل اإلهلام  إال عن طريق احلواس، كذلك فإن العقل

قُلُوب يعقلُـونَ   لَهميِسريوا في اَألرضِ فَتكُونَ  أَفَلَم( ،)]179: (األعراف آية[ ) بِها يفْقَهونَ
فالضـرورة تقـف وراء   . )1(" العقل  عملكما أن احلدس نظر من  ،)]46: (احلج آية[) بِها

واحلدس فكلها تفيد اليقني واحلقيقة أن الضرورة العقلية واحلسـية بينـة    واإلهلامواحلس  العقل
ألنه  اليقنيغري أن االختالف هو حول اإلهلام واحلدس وعالقتهما بالضرورة، فاإلهلام يفيد  بذاا

 فُجورها مهافَأَلْه: (تعاىل قولهوقد يراد باإلهلام التعليم كما يف ... وقع يف القلب من العلم ما" 

علم ال مفر منه ضروري مبعىن ال ميكن  أيضا وهذا )2("علّمها  أي )]8: (آيةالشمس [) وتقْواها
اسم ملا يهجس يف القلب من اخلواطر فينتبه ... اإلهلام" دفعه ألننا حنس باحلاجة إليه ولذلك فإن 

فالن ملـهم، إذا كـان   : ا يقالويفهمه بأسرع ما ميكن، وهلذ املطلوب،العقل من ذاته للمعىن 
  .)3("ال يشاهده  مايعرف مبزيد فطنته 
النفس املباشر علـى   اطالع" باليقني حيث أنه  وبالتايليرتبط احلدس بالضرورة  كذلك

أو احلس الباطن من صور حسية أو نفسية، ال على سبيل القياس، وال  الظاهر،ما ميثله له احلس 
  .)4(" انبالجاج، ولكن على سبيل املشاهدة اليت ينبلج فيها احلق أو االستنتا االستقراءعلى سبيل 
العقل واحلس واإلهلام واحلدس عند ابن تيمية فهذا يعين  وراءكانت الضرورة تقف  فإذا

  .عدةأنه يرى للعلم سبال 
العلم على طريق واحد وال احلقيقة على طريق واحد فليس  يقصرهنا فابن تيمية ال  ومن

  .وال حيكم إال بتدخل اإلهلام العقليعجز  العقل وحده فقد

                                                
  .299، ص 7درء تعارض العقل والنقل، ج: تيمية ابن   )1(
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ال تؤدي إىل اليقني التام وال إىل احلقيقة دائما حبيث  واحلسهنا فإن ضرورة العقل  ومن
العون اإلهلي مثال حقيقة اإلنسان ال نقف عليها مبجرد املنهج الظاهري  منحتتاج إىل ما يكملها 

 لكنه حيتاج إىل علم إهلي آخـر بالبـاطن   ولكنه علم ناقص وإن كان من اهللا العلم،الذي يفيد 
اخل، حىت نصل إىل حقيقة هذا اإلنسان ونفهمه حق الفهـم  ...على اإلهلام والفراسة فيهيعتمد 
 اإلهلـام ال نصل ألن العلم واحلقيقة هي عند اهللا فمنه نأخذها، ولذلك ابن تيمية اعتمـد   وقد

مع  التعارضت ضرورة العقل وعدم واحلدس والقياس واالشتقاق على مستوى اللغة، ولكن حت
والسـنة   الكرميةالنصوص األخرى حىت يصل إىل القطع واليقني فمثال لفظ االستواء يف اآليات 

اللغوي وهو اجللوس علـى   مبعناهالشريفة، قال البعض بأنه من االستيالء، أما ابن تيمية فاعتربه 
وال اللغة اليت نزل ا القرآن  ص،النصوالعرش وهو ما يتفق مع ضرورة العقل وال يتعارض مع 

على ااز حبيث ال تأويل هنا مث اللغة هنا مبـا   الواليت تعين اجللوس فكان القرآن على حقيقته 
تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا وال داعي لتحريف  كجلوسنايناسب الذات اإلهلية فجلوسه ليس 

  .اللة عن املعىن املرادااز اليت تبعد بالد متاهاتاللغة هنا والدخول يف 
مبعث اعتقادنا مبا صح من هـذه املقـدمات هـو     إن" فـالضرورة عند ابن حزم  أما
موجب  صحة" إن  مث )1("ثباا مما يشكل موجب العقل  غريوال سبب لضرورا ... ضرورا

مييـز  عنها، لكن ال وقت للت حميدالعقل، مل يعلم هلا سبب أكثر من ثباا يف النفس ضرورة ال 
  . )2("بتقدمها البتة 

  .اعتقادنا باألوائل الضرورية إال ثباا يف النفس مبعثتعين الثبات وما  الضرورة
منهج ابن حزم املعريف فهي أساس اليقني ولذلك فكل  يفالعقل واحلس أساسية  فضرورة

اإلنسـان   فبمجرد أن يبدأ)... قبلية(ضرورة ابستمولوجية  مثة" مقدمات االستدالل تبىن عليها 
باألوائل احلسية والعقلية، ومن مث تتـواىل الضـرورات األخـرى     الضروريمتييزه يبدأ علمه 

هذه الضرورة كافية، هل العلم الظاهر هو  هل لكن )3("علم مضاف  للنفسبالطلب، فيحصل 
  العلم احلقيقي؟
هو حق يف املنهج الظاهري فإذا قضى هذا املنهج بأمر ف هيجييب ابن حزم احلقيقة  نعم

أن دين اهللا تعاىل ظاهر ال  واعلموا" آدم وبه تعلم األمساء كلها  اهللاوإال فهو باطل وهو ما علّمه 
                                                

  .130، ص3الفصل،ج: حزم ابن  )1(
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فيه واموا كل من يدعوا أن يتبـع بـال    مساحمةسر حتته، كله برهان ال  الوجهر   فيه،باطن 
 صلى اهللا دعاوى وخمارق واعلموا أن رسول اهللا فهيبرهان وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا 

فما فوقها واطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم  كلمةعليه وسلم مل يكتم من الشريعة 
من الشريعة كتمه عن األمحر واألسود ورعاة الغنم وال كـان   شيءأو ابن عم أو صاحب على 

ملا بلغ رمز وال باطن غري ما دعي الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئا  والعنده عليه السالم سر 
  .)1("كما أمر 

العقل واحلس هو احلقيقة وهو علم من اهللا، لكن يضـيف   لضرورةاآلية املوافق  فظاهر
العلم على احلقيقة أنه اعتقاد : "... تيمية يف املعىن حيث يقول ابنابن حزم نصا يقترب من نص 

 س أو عن بديهة عقـل أو عـن برهـان   9+هو به وسواء كان من ضرورة ح ماالشيء على 
عن ضرورة حس  فالعلم..." اهللا عز وجل له وخلقه لذلك املعتقد يف قلبه تيسرياستدالل أو عن 

 يفيـد عقل أو برهان أو خلقه يف قلب اإلنسان فهذا كله هللا، لكن هل خلقه يف قلبه  بديهةأو 
  اإلهلام؟

لواضح ومل يطبقه يف كتبه ومل يأخذ به مثل ابن تيمية بل ا باإلهلامابن حزم ال يأخذ  إن
مبدأ التمييـز يعـرف    ففي" الظاهري الذي يعتمد ضرورة احلس والعقل  املنهجوالظاهر عنده 

غـري   احلارضرورة أنّ األخضر غري األمحر، غري األصفر، وإنّ اللزج غري الصلب، وأنّ  اإلنسان
علـى   مفروضة األعراضالبارد، وأنّ مجيع الكيفيات خمتلفة ، مما يعين أن الكيفيات احلسية، أو 

  .)2("اإلنسان وعليه أن يتمثل فروقها يف نفسه 
نفسه، بديهيات، أو مبادئ عقلية بصورة مباشرة، ومبجرد  الوقتاإلنسان يف  يعرف" و
ال فكاك لإلنسان  وأنهمن اجلزء، وأن املساويني لشيء متساويان،   أكربمثل أن الكل ... التمييز

سابقا على فعـل املعرفـة املقصـود أو      قبلياوريا من هذه املعرفة، مما جيعل العلم باألوائل ضر
  .)3("املنظّم

حيث يقول باألوائل احلسية والعقلية واليت تـبىن بقيـة    تيميةما يذهب إليه ابن  وهذا
بل وكل  –ببعض األوليات وصدقها ضروري لقيام العلم فإن اإلنسان  فاإلميان" املعارف عليها 

فعلمه ال جيوز أن يكون له نظريا استدالليا يقـف   وإحساس، وله عمل وإرادة علمله  –حي 
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بل البد من علم بديهي أويل، ألنه لو وقف كل علم على علم آخر، لزم الدور أو  الدليل،على 
 مقدمـة فالبد من علم أول حيصل ابتداء، بال علم قبله وال دليل وال حجـة وال  ... التسلسل

تضـطر    مابديهيا وأوليا، وهو من نوع  وذلك علم بده النفس وابتدئ فيها وهو أول، فيسمى
  .)1("تضطر إىل العلم تارة وإىل العمل أخرى  النفسإليه فيسمى ضروريا فإن  النفس

الظاهر هو النهاية بل هو جزء من احلقيقة وليس كلـها   علمأن ابن تيمية مل يعترب  غري
اء الظاهر هو نفسه علـم  صاحب العلم ومعلمه، بينما علم األمس فهوألن احلقيقة عند اهللا كلها 

وهو العلم اإلهلي، فاهللا خلق العامل وخلق اإلنسان وخلق اللغة معربة  الباطنالوجود وهو نفسه 
أن  القرآنومن أراد حتريفها فإنه حيرف احلقائق اليت يقوم عليها العامل فإذا جاء يف  العاملعن هذا 

فهو ينفيها وفقا  ولذلكهي اليد البشرية هللا يدا فإن ابن حزم ينفي هذا ألن اليد بضرورة احلس 
ال ينفيها فهو يعتـرب أن   تيميةللحدس اللغوي الذي يقوم على احلدس احلسي والعقلي بينما ابن 

ال تعبر عن جزئيات العامل، فهذا صعب  كليةاللغة تعبر عن ما يف األعيان وما يف األذهان وهي 
، كما جاءت يف القرآن وال يعارضها ضـرورة  اهللا يدفلفظ اليد يطلق على كل األيدي مبا فيها 

أن يكون هللا يد ليست كيدنا وال هنـاك ضـرورة    ينفيعقلية وال حسية، فليس يف العقل ما 
بل إن الضرورة العقلية تثبت ذلك وكـذلك احلسـية    حنكم،حسية متنع ذلك ألننا مل نره حىت 

قد ودت يف القرآن وهو كـالم اهللا   على اليد البشرية مث هي بالضرورةواللغوية، فاليد ال تطلق 
ومن هنا فاللغة ال تقف عند ابن تيمية على . وبالضرورة تعين أا اليد صدقعلى احلقيقة وكله 

هو عند ابن حزم بل ختضع للتطور حسب ما يظهر كل يوم وال تقف عند حـد   كمااملعهود 
  .حزم عند حدود ما يظهر واملعهود من ذلك املعىن ابنكما تقف عند 

حبالة نفسية ال متلك أمام املعىن إال السـكون لـه    ويرتبطكل ما يؤدي إىل اليقني  إن
من اهللا، وهو ما علّمه اهللا اإلنسان بداية من آدم عليه السالم مث  فهوضرورة فهو علم، وبالتايل 

 ومبا أن اإلنسان حيس من نفسه اإلذعان للضرورة ولليقني املمثلة للعلم اإلهلـي،  بعدهذريته من 
 وعـدم يدل على توقيفية العلم، ومن هنا أصل العلم هو اهللا وهو ما يدل عليه اسـم اهللا   فهذا

اشتقاقه رغم أن اجلميع يكرره مما يدل على عدم جهله من طرف اإلنسـان وكيـف جيهـل    
أساس وأصل علمه وخالق الضرورة ولذلك بينت العقيدة يف القرآن على الـيقني ألن   املخلوق
 األدلةفهو صاحب العلم وخالق املتعلم ليتعلم منه ومن هنا فيجب أن تتماشى  كالم اهللا القرآن
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كلما  للحقاخل مع ما خلق عليه اإلنسان من علم فطري بديهي وغريه يستجيب ...على توحيده
  .الح

يف كل برهان ودليل يف العامل هو اللزوم، فمن عرف أن هـذا الزم   املعتربةاحلقيقة  إن" 
على الالزم وأن مل يذكر لفظ اللزوم وال تصور معىن هذا اللفظ، بل مـن   مبامللزوهذا، استدل 

. كذا البد له من كذا، أو أنه إذا كان كذا كان كذا، وأمثال هذا، فقد علم اللـزوم  أنعرف 
قال  كمايعرف أن كل ما يف الوجود آية هللا، فإنه مفتقر إليه حمتاج إليه البد له من حمدث  كما
ملـا  : جبري بن مطعم قال )]35: (الطور آية[ ) اخلَالقُونَقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم خل أَم: (تعاىل
أخلقوا من غـري  : هذه اآلية أحسست بفؤادي قد انصدع، فإن هذا تقسيم حاصر يقول مسعت
هلـم   أنخلقهم؟ فهذا ممتنع يف بدائه العقول، أم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، فعلم  خالق
  .قا خلقهمخال

استفهام اإلنكار، ليبني إن هذه القضية اليت استدل ـا   بصيغةسبحانه ذكر الدليل  وهو
النفوس، ال ميكن ألحد إنكارها، فال ميكن صحيح الفطرة أن يـدعي   يففطرية بديهية مستقرة 
  .هذا أحدث نفسه: أحدثه، وال ميكنه أن يقول حمدثوجود حادث بدون 

إىل معرفته أحوج، يسر اهللا على عقول الناس معرفة  الناسن فإن املطلوب كلما كا... 
وإعالم النبوة وأدلتها كثرية جدا، وطرق الناس يف معرفتها   وتوحيدهأدلته، فأدلة إثبات الصانع 

  .)1(" كثرية
أن دليل لزوم  تيميةابن  يرىكان اليقني أقوى ولذلك   باملعنيكان الدليل متعلقا  وكلما

: املعني على معني، فإذا قال داللةرغم بداهته وفطريته إال أنه ليس أبلغ من احملدث عن احلادث 
يدل هذا على حمدث مطلق كلي ال مينـع   إمناحمدث، وكل حمدث فالبد له من حمدث،  هذا" 

بعلم آخر جيعله اهللا يف القلوب، وهم معترفـون   عينهتصوره من وقوع الشركة فيه، وإمنا تعلم 
املقدمات، واملقدمات فيها قضية كلية البـد مـن ذلـك،     منتكون أبلغ ذا، ألن النتيجة ال 

 إِنَّ: (ما يذكره اهللا يف كتابه من اآليات كقوله تعـاىل  خبالفوالكلي ال يدل على معني، وهذا 
إىل غري ذلك يـدل علـى املعـني     ،)]190: (آية عمرانآل [) واَألرضِ خلْقِ السموات في

فإن الدليل قد يكون مبعني على معـني،   القياس،والدليل أعم من . نهاركالشمس اليت هي آية ال
الكعبة، فاآليات تدل على نفس اخلالق سبحانه،  علىكما يستدل بالنجم وغريه من الكواكب 
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كل ما سواه مفتقر إليه نفسه، فيلزم من وجوده وجود  فإنال على قدر مشترك بينه وبني غريه، 
  .)1("نفسهعني اخلالق    

رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه،  هو"  فاهللايستلزم املدلول،  دليلال
  ".موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم  شيءكما أن نفسه أصل لكل 

  علم؟أن العلم به أصل لكل  كيف
واجب الوجود بذاته وكل ما سواه ممكن يستمد يقينه منه  فهوبه أصل لكل يقني  اليقني
  .فما الضامن لصدق ووجود ما سواه ضرورياجب الوجود فإذا مل يكن و
  .علم كونه غري مشتق كليدل على أن اهللا أصل  ومما

أو غري مشتق يستوجب معرفة سابقة باالشتقاق الذي يفيد  مشتق"  اهللا" القول بأن لفظ  إن  
 ميينـا خذ فيه األ: الشيء بنيانه من املرجتل، واشتقاق الكالم واشتقاق: " ما يلي اللغةمن ناحية 

  .)2("أخذه منه : ومشاال، واشتقاق احلرف من احلرف
إال مـن شـذ    –أهل اللغة  أمجع: " ما قاله ابن فارس فيفيدمن ناحية االصطالح  أما

وأن العرب تشتق بعض الكالم من بعض، وأن اسم اجلن مشـتق   قياسا،أن للغة العرب  –منهم
على الستر، تقول العرب للدرع جنة، وأجنة الليل، والنون تدالن أبدا  اجليممن االجتنان، وأن 

: آنست الشـيء : وأن اإلنس من الظهور، يقولون. هو يف بطن أمه أو مقبور: أي جنني،وهذا 
 توليـد " وقد عرفه علماء اللغة احملدثون بأنـه   هذا )1("وعلى هذا سائر كالم العرب  أبصرته،

أللفاظ اليت بينها أصل واحد ترجع وتتولـد  ذلك إال من ا يتسىناأللفاظ بعضها من بعض، وال 
  .)2("ما يكون بالرابطة النسبية بني الناس  أشبههمنه، فهو يف األلفاظ 

  :يليخالل ما سبق نستنتج ما  من
لفظا ومعىن مع نسبة معينة من التجديد على مستوامها  غريهاللفظ املشتق يؤخذ من  أن

هذه الصناعة غريمها يف صـناعة   يف" ألصل أن الفرع وا غريعلى مستوى الفرع دون األصل، 
هاهنا يراد به احلروف املوضوعة على املعىن وضعا أوليا، والفرع لفظ  واألصلاألقيسة الفقهية، 
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احلروف مع نوع تغيري ينضم إليه معىن زائد على األصـل، واملثـال يف ذلـك     تلكيوجد فيه 
اة ضربا وال يدل لفظ الضرب علـى  فإنه اسم موضوع على احلركة املعلومة املسم مثالالضرب 

ضرب يضرب وضارب ومضروب ففيها حروف األصل وهـي الضـاد   : ذلك، فأما منأكثر 
  .)3("لفظية لزم من جمموعها الداللة على معىن الضرب ومعىن آخر  وزياداتوالراء والباء 
  وأنه فرع ألصل آخر مرجتل؟ غريهاهللا كلفظ مشتق من  فهل
وصفاته كما تعددت حول امسه حىت ذكر بعضهم  ذاته تعددت االجتهادات حول لقد

الحتجاا بأنوار العظمة وأستار اجلربوت، كذلك حتيـروا يف   وصفاتهتاهوا يف ذاته  كما" أم 
اسم أو صفة مشتق أو غري مشتق، علم أو غري علم، إىل غري ذلك، كأنـه   أنهاللفظ الدال عليه 
 ولذلك )4(ر فقصرت أعني املستبصرين عن إدراكهأشعة من تلك األنوا مسماهانعكس إليه من 

واالضطراب أمـام   التذبذبيدل على مدى  مما )5(" قوالاختلف يف لفظ اجلاللة على عشرين 
  ذاته وصفاته وأمام امسه فهل اهللا كلفظ غامض إىل هذا احلد؟

شـتق  فقيل هو م... يف املعىن الذي اشتق منه اختالفا كبريا اختلفوا" ناحية اشتقاقه  من
 اجلاللـة وكلها مبعىن العبادة على أنه اسم منها مبعىن املعبود، وقيل أن لفظ  واأللوهة،من اإلهلة 

العقول واألفهام  شأنهمشتق من ألَه بفتح حروفه كلها، مبعىن حتير، ألنه سبحانه وتعاىل تتحري يف 
ه مبعىن احتجـب  من ال مشتقإذا فزع من أمر نزل به وقيل  – مبضم الال –وقيل مشتق من ألُه 

  .آخره إىل )1("وارتفع 
اهللا ذو اإلهلية والعبوديـة  : وهلذا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما معبود،أي  مألوه" مبعىن
وعلى القول باالشتقاق يكون وصفا يف األصل، ولكن غلبت عليه العلميـة   أمجعني،على خلقه 

 اهللا: ن رحيم مسيع عليم، كما يقـال اهللا رمح: بقية األمساء أخبارا وأوصافا، يقال عليهفتجري 
يستلزم مادة يشتق  االشتقاق: " الذي يوضحه تلميذه ابن القيم املوقف وهو )2("الرمحن الرحيم 

قدمي، والقدمي ال مادة له فيستحيل االشتقاق ال ريب أنه إن أريد باالشـتقاق   تعاىلمنها وامسه 
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 هـذا الذين قالوا باالشتقاق مل يريدوا املعىن وإنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن  هذا
كـالعليم   احلسـىن، وإمنا أرادوا أنه دال على صفة له تعاىل وهي اإلهلية كسائر أمسائه ... املعىن

  .)3("ال مادة له  والقدميفإن هذه األمساء مشتقة من مصادرها بال ريب وهي قدمية ... والقدير
باالشتقاق من أصل أو مادة سابقة عن شبهة القول  شيخهالقيم حياول أن يبعد عن  فابن

بني وجود الشيء وامسـه ولـذلك يتعـارض القـول      التالزميوجوده اعتمادا على االقتران 
وقدم أمسائه، ومن هنا كان القول بوجوده القدمي السـابق   تعاىلباالشتقاق مع القول بقدم اهللا 

اليت بالتقادم واالسـتعمال  بأن االشتقاق كان من امسه أو صفته  القولعلى كل وجود مستلزما 
أنه وصف يف أصله لكنه ملا غلب عليه حبيث ال  واألظهر" غري مشتق  فكأنهأصبحت علما عليه 

  .)4("غريه وصار له كالعلم  يفيستعمل 
األلوهية اليت هي العبادة أمر غري يقيين وال قطعي مث إن ما جـاء   من"  اهللا" اشتقاق  إن

 واأللوهيـة ي اهللا عنهما ال يفيد إال اختصاص اهللا بالعبودية بقول ابن عباس رض االستشهادمن 
مجع إله آهلة، وهنا  بينمااهللا ال مجع له . دون االشتقاق حيث من هنا يكون اخللط بني اهللا واإلله

بينما مل يطلق على  واألصناميكون الفرق ولذلك يطلق اإلله على كل معبود كالشمس والقمر 
) تعلَم لَه سميا هلْ: (الذكر احلكيم يفه بغري ذاته تعاىل ولذلك جاء أيهم اسم اهللا لعدم اختصاص

وهو النفي الضمين القاطع على تسمية غريه ذا االسم سواء يف التـاريخ   ،)]65: (آيةمرمي [
أو الالحق مما يفيد أنه أصل وليس فرعا مشتقا من غريه وإن كانت من صـفاته الـيت    املاضي
نشعر بـه   ماقيقة فإن العبادة والتأليه مصادر أفعال تقوم بنا حنن البشر نتيجة ا على احل خيتص

إله آخر ولذلك  معهاجتاهه من اخلوف والرجاء ولذلك فهو اهللا الذي من عبادته كإله ال يكون 
فإذا كـان  : قال قائل فإذا: " الزجاجيهذا يعضده قول  كل" إله إال اهللا  ال" جاء يف الشهادة 

: كل معبود إهلا، كما يسمى معبـودا؟ قيـل   يسمىعىن معبود أ فيجوز على هذا أن معىن إله م
يف احلقيقة هو ذو األلوهية أي املستحق لأللوهيـة   اإللهذلك على احلقيقية غري جائز، ألن معىن 

  .والعبادة
: من عبد فهو معبود أال ترى أن أحدا من العرب مل يقـل  املفعولإمنا هو اسم  واملعبود

 ليس"  إله" تألّهنا أي تعبدنا، فـ : كما قالوا عبدناه فهو معبود، وإمنا قيل مألوه،نا اهللا فهو إهل
                                                

  .20 ص ،1، ج1994 ،1بدائع الفوائد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: اجلوزيةالقيم  ابن  )3(
، ص 1،ج1996 ،2طتفسري البيضاوي، حتقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكـر، بـريوت،   : البيضاوي )4(

34.  
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عابد له، وذكر  فهوعبده، : مبرتلة معبود فقط، فمن عبد شيئا فقد لزم من طريق اللغة أن يقال
يف غـري  العبـادة   لوضعهعبده فهو معبوده، : إهله، فيقال مألوهه، كما قيل: معبوده، ومل يقل

  .)1(" استحقاقهاموضعها وال  
به ما  يعقل" فحسب بل هو الذي تألّهنا أي تعبدنا ولذلك  يعبدهنا فاهللا ليس إهلا  ومن

لكي نتذكره وكأن امسه يذكرنا مبعناه يف  ذكرهأن اهللا يكفي جمرد  حيث )2(" إلهال يعقل بقوله 
 فـتغين "  الرجل: " به فيقول له له سابق معرفة آخرنفوسنا، كما يذكر أحدهم صاحبه برجل 

كثري، فقولك اهللا كقول هذا، وهذا لسابق ما جبلنا على معرفته  كالمهذه اللفظة الواحدة عن 
ظاهرا فيها، معروفا ألنه هو من أجبلنا على ذلك وعلّمنا تأليهـه   نفوسنا،من كونه راسخا يف 

  .)1("أعرف املعارف  كونه" من  انطالقاوعبادته 
من كونه غري مشتق وذلك بعد أن وقف على كل اآلراء  انطالقاه السمني ذهب إلي كما

أصل اشتقاقه يدل على اشتراك أو على إمكانية اشتراك غـريه   عناليت قيلت ذلك ألن البحث 
مينـع   ال: " الرازي يقول" إله إال اهللا  ال" األساسي والذي ينفيه قول  الكليمعه يف ذلك املعىن 

حصل لـه   مبهمالشركة فيه ألن اللفظ املشتق ال يفيد إال أنه شيء ما نفس مفهومه من وقوع 
أن هذا اللفـظ   فثبتذلك املشتق منه، وهذا املفهوم ال مينع من وقوع الشركة فيه بني كثريين، 

إله إال  ال" ملا كان قولنا  كذلكلو كان مشتقا مل مينع وقوع الشركة فيه بني كثريين، ولو كان 
فيه بني كثريين، ألن بتقدير أن يكون اهللا لفظا مشتقا  الشركةا مانعا من وقوع حق توحيدا" اهللا 

إله  ال" مانع من أن يدخل حتته أشخاص كثرية، وحينئذ ال يكون قولنا  غري"  اهللا" كان قولنا 
علم موضـوع   اسم"  اهللا" للتوحيد احملض، وحيث أمجع العقالء على أن قولنا  موجبا" إال اهللا 
  .)2(" املشتقةات املعينة، وأا ليست من األلفاظ لتلك الذ

اشتقاقه وظهوره يف نفوسنا أن األلف والالم ال تزوال  عدميعضد ما ذهبنا إليه من  وما
بذاته من خالل حروفه وال يكون أبدا نكرة ولذلك فـإن   ومعرفحبرف النداء فهو معروف 

: األلف والالم، وهلذا ال جيوز أن يقال إذا دخل عليه النداء أسقط عنه والصفاتاألمساء  سائر"

                                                
النجـف األشـرف،    النعمـان، عبد الرمحن احلسني املبارك، مطبعـة  .احلسىن، حتقيق داشتقاق أمساء اهللا : الزجاجي )1( 

  .40-37 ص،  )ت.د(،)ط.د(
  .36ص  نفسه، املرجع  )2(
  .23، ص 1996 ،1الكلمات اإلسالمية يف احلقل القرآين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: سامل مكرم العال عبد )1(
  .156 ص ،1، ج)ت.د(، )ط.د(الكبري، دار إحياء التراث العريب، بريوت، التفسري : الرازي الدينفخر  اإلمام  )2(



  54

فيصـح   املعىنيا رمحن، يا رحيم، أما هذا االسم فإنه حيتمل هذا : يا الرحيم، بل يقال الرمحنيا 
فال جرم ال يسـقطان   الذايتذلك أن األلف والالم يف هذا االسم صار كاجلزء . يا اهللا: أن يقال

فعدم سقوطهما عن هذا االسم  للتعريفلف والالم حالة النداء وفيه إشارة لفظية، وذلك ألن األ
املعرفة الراسخة اليت جعلت العرب رغم تسميتهم  هذه" يدل على أن هذه املعرفة ال تزول أبدا 

فإم ما كانوا يطلقونه على غري اهللا سبحانه وتعاىل والدليل عليـه   االسمآهلة إال هذا  األوثان" 
اللَّه فَأَنى  لَيقُولُن والْقَمر الشمس وسخر واَألرض ن خلَق السمواتسأَلْتهم م ولَئن : "قوله تعال
وما فطرت عليه النفوس كان  بالشعورارتباطه  فنتيجة"  )1( )]61: (آيةالعنكبوت [" يؤفَكُونَ 

على اعتباره مشـتقا   حمريا مما محل الناس وكيفيتهاإلميان به أمر ظاهرا وكان السؤال حول ذاته 
فيه حتير، ألن كل ما يتخيلـه اإلنسـان    تفكرفيه ومل يهتد إليه، فالعبد إذا  حتري" من أَلَه أي  

كذّبته نفسه ألن كل ما سـواه فهـو حمتـاج،     وجودهويتصوره فهو خبالفه، فإن أنكر العقل 
واخليال وقال إنه هو وإن أشار إىل شيء يضبطه احلس  حمال،وحصول احملتاج بدون احملتاج إليه 

  ...كذّبته نفسه أيضا،
بالوجود والكمال مع االعتراف بـالعجز عـن اإلدراك،    يقريبق يف العقل إال أن  فلم

والشك أن هذا موقف عجيب تتحيـر العقـول فيـه     إدراك،فهاهنا العجز عن درك اإلدراك 
  .)2("وتضطرب األلباب يف حواشيه 

وال حيصى وكان دليال على عجز اإلنسان عن  ال يعد حولهحقيقة فإن ما كتب  وهذه
الداللة احلقيقية عليه وهي وحيه املرتّل فأنى إلنسان أن يعرف  غياباإلحاطة التامة به خاصة يف 

إذا غاب عن حواسه، فما بالك باملوجود الذي ليس كمثله شيء، لكن هل  مثلهحقيقة إنسان 
يل ما بأنفسهم من اجلهل أو مل يـدلّهم علـى   هكذا ومل يأخذ بيدهم إىل ما يز عبادهترك اهللا 
  األحكم واألسلم ملعرفته وللمعرفة بصفة عامة؟ املنهج

بصفة عامة محل اإلنسان هذا املنهج ومحل لـه العلـم    والوحيفإن القرآن والسنة  بلى
من احلـرية مـادام منـهج     مشتقا"  اهللا" هنا فكيف يكون  ومنالذي خيرجه من هذه احلرية، 

إذا حمير بالنسبة ملن اختاروا احلرية، كما اختار غريهم جهنم وسبيل اجلنـة   فهوود؟ معرفته موج
من  مشتقولذلك فهو غري . أمامهم، فهل اخلطأ هنا يف اجلنة أم فيمن تعامى عن طريقها واضح

                                                
 ،1، ج2000 ،1بريوت، ط الرسالة،املفسرون بني التأويل واإلثبات، مؤسسة : حممد بن عبد الرمحن املغراوي الشيخ )1( 

  .144ص 
  .160، ص 1املرجع السابق، ج: الرازيالدين  فخر  )2(
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احتجب عن  منبعض احملققني سبحان  قال"أله، كما أنه غري مشتق من اله، يلوه أي احتجب، 
أنه من املعضالت توضيح الواضحات هذا من جهة، ومن جهة  ذلك )3("ظهوره  العقول بشدة

هذا اللفظ تبعا للتكلف والشذوذ يف حماولة إلصاقه به حيث اعترب  منأخرى فإن اهللا غري مشتق 
 وخففه،العني إىل موضع الالم  فقلب" أبوك  هللا: " تبعا ملا قيل يف لَهى أبوك يليهاشتقاقه من اله 

  :ف والالم، وحذف حرف اجلر، وأبعد بعضهم، فجعل من ذلك قول الشاعرفحذف األل
  من برقٍ علي كرمي ّلهنك    يا سنا برقٍ على قُلل احلمى أال
فحذف حرف اجلر، وحرف التعريف واأللف اليت  ،"علي  كرميإنك  هللا" األصل  قال

ألقى حركـة   مث"  لَه: " فصار اهلاء إجراء للوصل جمرى الوقف، وسكنقبل اهلاء من اجلاللة، 
  .على اهلاء، فبقى هلنك كما ترى إنمهزة 

فيه تكلف، لكثرة احملذوفات وال داعي هلذا العنت يف التقدير  التقديراحلقيقة أن هذا  ويف
  .والتأويل

يف عالقته ويف حبثه عن احلقيقة وعن اليقني، فاإلنسان  لإلنسانميثل األساس بالنسبة  فاهللا
شهد له مبا يتمتع به من قوة داخلية فماكس موللر صاحب الـرأي   األرضلى وجه منذ وجد ع
 البصرية" يؤمن بأن ... اللغات ومعاين األساطري وعالقتها بالعقائد والعبادات اشتقاقاملعدود يف 

الوراء فلن يفوتنا  إىلنرجع خبطوات اإلنسان  مهما: " عريقة يف اإلنسان، وأننا كما قال هبة" 
 أيـن  فمن )1("عهده  أوائل أن منحة العقل السليم املستفيق كانت من خصائصه منذ أن نتبني

وممـن   تعريفه،كانت تلك البصرية أو ذلك النور الداخلي الذي يتفاوت الناس يف تسميته ويف 
مثل الشعر واملوسـيقى   املبدعةنتاجا للمخيلة ... اهللا" شك يف ارتباطها باهللا من يقول أو يعترب 

أسـقط   التصورحسب هذا  فاإلنسان )2("اهللا مل يوجد فعليا ... جدما ملهمتني جدااللذين و
من اختـراع   هواحتياجاته وخماوفه على اهللا، لكن اهللا ال يوجد كحقيقة موضوعية كذات بل 

  يوجد كخيال؟ أناإلنسان، وإذا كان اهللا ال يوجد كحقيقة موضوعية فهل من العقل واملنطق 

                                                
  .160، ص 1نفسه، ج املرجع )3(
  .23، ص )ت.د(، 6اهللا كتاب يف نشأة العقيدة اإلهلية، دار املعارف مبصر، ط: العقادحممود  عباس  )1(
ترمجة حممد  احلاضر،اهللا وافنسان على امتداد أربعة آالف سنة من إبراهيم اخلليل حىت العصر : آرمسترونغ كارين  )2(

  .12، ص 2002، 2اجلوترا، دار احلصاد للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، ط
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يف ذاته وجودا ضروريا، كما عبر عنه بونا فانتورا حيـث   يستلزم القول بوجود اهللا إن
إذا افترض أحدهم أن املسمى اهللا أو يسـوع   يعين )1("إهلا، فإن اهللا موجود  اهللاكان  إذا: " قال

واالستسالم له لكماله املطلق، ومن هنا عبوديته لنـا   اخلضوعأو غريمها املتصف باأللوهية يعين 
بأي حال من األحوال لو افترضنا عدم ضرورة وجوده، ألن هـذه   حيصلا ال وعبادتنا له، فهذ

على أنه واجب الوجود بذاته، فواجب الوجود بذاته منه تسـتمد   األكربالضرورة هي الدليل 
وأي شك يف ضرورة وجوده هو شك يف وجودها ذاته هـذا مـن    وجودهابقية املوجودات 

ة وجوده هو شك يف صفاته، فكيـف يكـون   الشك يف ضرور فإنناحية، ومن ناحية أخرى 
اخل، ووجوده ليس ضروريا بل مـن  ... برمحة ال مثيل هلا ورحيماعليما بعلم ليس كمثله شيء 

اهللا  يكـون " يكون ضروري الوجود وال حيتمل الشـك فـأن    أنشروط كمال ذاته وصفاته 
 )2("وموجود بالضـرورة  اإلهلية نفسها، يعين أنه موجود بالفعل  الطبيعةضروريا، ألنه ينتج من 

بكون فكرة اهللا ناجتة عن إحباط ما أو عن تصعيد ما  وفويرباخماركس  افتراض" هنا فإن  ومن
ال ميكن بأية طريقة من الطرق توضيحه، فعندما حياول املـرء   افتراضللحاجيات اإلنسانية، هو 

ف تسقط كذلك، فعندما تلغي هللا مثال بطبيعة ائية، فإن أزلية اهللا سو املطلقةتعويض الالائية 
 )3("اإلهلي فإن كماالت ذاك الذي ال يوجد شيء آخر أكرب منه خارجا عنـه  الوجودضرورة 
  .كذلك ستسقط

يوجد الوجود األزيل، املوجود بالكامل، حيويـا   أن" املستحيلالطريقة فإن من  وبنفس
جوب الوجود وبالتـايل  دون الوجود الضروري اإلهلي، ذلك أنه وبعدم و اجلوهروديناميكيا يف 

هذا الوجود أو قيامه يف أي حلظة ألنه متصل بالزمن، فإن هذا الوجود الضـروري   فناءإمكانية 
 إلظهـار أن تكون له بداية واية، وميكن فحص الصفات اإلهلية األخرى بنفس الطريقة  ميكن

ـ     ة كيف توحد الضرورة املطلقة بني كل هذه الصفات يف وجـود واحـد يف وحـدة معقول
  .)1("وذا فإن اجلوهر اإلهلي خيتلف عن كل فكرة خملوقة هللا  وضرورية،

الضروري الذي حيسه املرء حبسه الظاهر والبـاطن،   وجودهاأللوهية دليل على  ففكرة
خيطئ عندما يفترض ذلك فيما  كانط" شيء ومن هنا  كمثلهفوجوده فريد من نوعه ألنه ليس 

                                                
بريوت، لبنان،  الشرق،اهللا كربهان على وجود اهللا، ترمجة وتقدمي الدكتور محيد لشهب، إفريقيا :سايفرت جوزيف  )1(

  .202، ص 2002
  .202ص  نفسه، املرجع  )2(
  202ص نفسه، املرجع  )3(
  .206- 205املرجع السابق، ص :  سايفرت جوزيف  )1(
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ربا إياه وجودا كباقي املوجودات األخرى، وميكن الربهنة على معت الفريد،يتعلق بالوجود اإلهلي 
هو وجود فريد يف نوعه عندما نالحظ أن هذا الوجود ميكن أن يقضـى عليـه    اهللاأن وجود 
 يكـون حنرمه من الوجود الضروري فال ميكن للوجود اإلهلي أن  عنه"  نبعد"  عندماكوجود 
سوف لن  آخركل خلط هللا بوجود عرضي وجود واقعي وضروري و دون" ذاته  يف" وجودا 

مل يكـن اهللا   إذايقضي إال على اهللا، يعين أن جوهر اهللا كجوهر سوف يصبح خياال متناقضـا  
كان اهللا ال يوجد فعال وبالضرورة، فإنه لن ميكنـه أن   إذا" هنا  ومن )2("يوجد فعال وضروريا 

 فإما"أمام خيارين  ونكون )3("ت وسيكون ذا فقط فكرة مملوءة بالتناقضا اإلطالقيوجد على 
بالضرورة، أو أنه بالضرورة ال يوجد، واهللا الذي ميكن أن يوجد والذي ال ميكن  يوجدأن اهللا 

  .ال يوجد هو ليس شيئا وال ميكن أن يكون إهلا أن
، فإنه )يعين غري متناقض(إذا كان اهللا ممكنا : القول صحيحاهذا املعىن فإنه سيكون  ويف
  .)4(..".يوجد حقيقة
اهللا فوق املبـادئ املعرفيـة اخلاصـة     معرفة"حيث أن  إبراهيمما يلتقي مع جمدي  وهو

أوال، ونظرية بعدا، فأول املعارف الفطرية عند املدرسة األصـولية   فطريةباملخلوقات، فمعرفته 
وليس يف هذه املعرفة أدىن شك، ومن مل يعرف ذلك، فإنه لن يقر بوجود شيء  اهللا،هي معرفة 

  .)5(..."من أوجد هذه النفس؟: وإن أقر بوجود نفسه، فإن السؤال التايل يقي،حق
تيمية يف أن اهللا مصدر كل احلقائق، فهو أصل العلـم   وابنمالربانش مع ابن حزم  يتفق

االبتداء من معلوم بالفطرة يبين عليه فهو ال ينطلق من فـراغ   عليهذلك أن طالب العلم بالنظر 
للعلم بالنظر واالستدالل ال حيصل له ذلك إن مل ينظر يف دليل يفيـده   الطالب: " ولذلك فإن

عليه، ومىت كان العلم مستفادا بالنظر، فالبد أن يكون عند الناظر مـن العلـم    باملدلولالعلم 
 للتفكـر الثابت يف قلبه ما ال حيتاج حصوله إىل نظر، فيكون ذلك املعلوم أصال وسببا  املذكور

املعلوم، وكان  احلقآخر، وهلذا كان الذكر متعلقا باهللا ألنه سبحانه هو الذي يطلب به معلوما 
 جنـوبِهِم  وعلَـى  وقُعـوداً  اللَّه قياماً يذْكُرونَ الَّذين: (التفكر يف خملوقاته، كما قال اهللا تعاىل

                                                
  .260ص  نفسه، املرجع  )2(
  .261ص  نفسه، رجعامل  )3(
  .261ص  نفسه، املرجع  )4(
  .187املرجع السابق، ص : إبراهيم جمدي  )5(
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 وأمـا " ويضـيف  )1( ])191: (آل عمران آية[ ...)"واَألرضِ خلْقِ السموات في ويتفَكَّرونَ
هو معلوم بالفطرة، فيـذكره  ... سبحانه وتعاىل فليس له شبيه وال نظري، –جاللهجل –اخلالق 
بني  وللعالقة ،"ومبا أخربه به عن نفسه حيصل للعلم من العلم به أمور عظيمة  وبالذكر،العبد، 

أعرف، ولـه أعبـد،    باهللامن كان  كل" اهللا والعلم اليقيين الضروري املستمد أصال منه فإن 
فالفطرة مكملـة   وأكمل،ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر، كان علمه الضروري لذلك أقوى 

فالعلم الضروري يتوقف على علم سابق فطري ميكن أن تقول عنه علـم   ، )2("بالفطرة املرتلة
يف النفس، لكن هل معىن هذا أن اهللا حيل يف اإلنسان كمـا هـو عنـد     مركوزموجود بالقوة 

أن يف وسعنا أن نقول إنه حمل األرواح، كما نقول عن املكان إنـه حمـل     يرىمالربانش حيث 
  :اإلنسان الضرورة حيث يقول منهوذلك أنه حمل العقل الكلي الذي يستمد  األجسام

« Un dieu dans lequel se trouve la raison qui m’éclaire par les idées 
purement intelligibles qu’elle fournit abondamment à mon esprit et à celui 
de tous les hommes, car je suis sûr que tous les hommes sont unis à la 
même raison que moi, puisque je suis certain qu’ils voient ou peuvent voir 
ce que je voie quand je rentre en moi-même, et que j’y découvre les vérités 
ou les rapports nécessaires que renferme la substance intelligible de la 
raison universelle qui habite en moi, ou plutôt dans laquelle habitent toutes 
les intelligences » (1). 

يوجد العقل الذي ينريين باألفكار املستمدة منه، وبالتايل فالناس يتوحـدون يف   اهللا ففي
األفكار، وهذا العقل خاصة وأم مثلي عندما يستبطنون يرون ويكتشـفون احلقـائق    وذه

 .اليت حيتويها العقل الكلي الذي يسكنين أو الذي يسكنه كل تفكري والضرورات

وبيده العقل البشري لذلك فإن كل يقني يؤدي إليه فاحتـاد   العلم الضروري ميلك فاهللا
اجلوهري  املميز"يتمثل يف العقل الكلي الذي ميثل األفكار اليت يتشارك فيها الناس  باإلنسان،اهللا 

عادة من الذي حيتوي على  يعرفلإلنسان يقوم يف احتاده الضروري بالعقل الكلي وإن كان ال 
وأنه ينبغي تفضيل  4=  2×  2أن  مثالإين أرى . ه بالكشف عنههذا العقل وأنه ال يعين نفس

يف العامل ال يرى ما أرى أنا، لكـين ال   إنسانالصديق على العدو وأنا على يقني بأنه ال يوجد 
اآلخرين ال يروا يف عقلي أنا، فمن الضـروري   أنأرى هذه احلقائق يف عقول اآلخرين، كما 

كل عقل، ألنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه ليس  وينريين إذن أن يكون هاهنا عقل كلي ينري
                                                

  .40، ص 9ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
 1980، 1طموسوعة الفلسفة، البحث عن احلقيقة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، : بدويالرمحن  عبد  )2(

  .476 ص،  2،ج
(1) MALBRANCHE : De la recherche de la Vérité, livre1, ¨Paris, 1962, P 85. 



  59

بـأن الصـينيني   ... الصينيون، فمن البين أنين لن أكون متيقنا إليههو نفس العقل الذي حيتكم 
  .)2("أراها أنا  اليتيرون نفس احلقائق 

ل اليت تقوم على فكرة حلول اهللا يف اإلنسان قال مالربانش بفكرة حلـو  للمسيحية تبعا
 اخلـالق اإلنسان من خالل الضرورة، أما ابن تيمية فهو يبقي على املسافة املميزة بـني   يفاهللا 

التـام، لكـن    والترتيهواملخلوق تبعا للعقيدة اإلسالمية اليت تقوم على فكرة التوحيد اخلالص 
 تعين عنـد  وفكرة املعية هنا ال معناالربوبية وعالقتها باإلنسان تفتح باب االتصال بينهما، فاهللا 

وهو الرازق والرعاية اليت يوليهـا اهللا لعبـاده    بعلمهابن تيمية أنه حيل يف اإلنسان، بل هو معنا 
يـرى ابـن    ولذلك" املعارف أعرف" وجعل نفسه  يضلواولذلك فطرهم على معرفته حىت ال 

ما يسأله من  األمر أن العبد مفتقر إىل وحقيقة" اهلداية من اهللا  يطلبتيمية أن على اإلنسان أن 
بـاحملبوب   العلـم " إن  مث )3("طالب سائل، فبذكر اهللا واالفتقار إليه يهديه اهللا  واهلدىالعلم 

 معالداعي : الداعي، ويقال: باملكروه يورث تركه، وهلذا يسمى هذا العلم علموال طلبه،يورث 
وهذا كله إمنا  املراد،لوم القدرة يستلزم وجود املقدور، وهو العلم باملطلوب املستلزم إلرادة املع

باللذيذ فال جيد له لـذة   اإلنسانحيصل مع صحة الفطرة وسالمتها، وأما مع فسادها فقد حيس 
يتناول القوة العلمية والقوة العملية مجيعا،  والفسادبل يؤمله، وكذلك يلتذّ باملؤمل لفساد الفطرة، 

 كان حيس به على خالف ما هو فإنه فسد نفس إحساسه حىت مرا،كاملمرور الذي جيد العسل 
  .)1("من فسد باطنه  وكذلكعليه للمرة اليت مازجته 

 سبحانه،القلب إمنا خلق لذكر اهللا  إن" القلب مرتبط خبالقه فهو ال يزكو إال به  أن ومبا
جيد اجلسـد   الالذكر للقلب مبرتلة الغذاء للجسد، فكما : ولذلك قال بعض احلكماء املتقدمني

كان القلـب   فإذاع السقم، فكذلك القلب ال جيد حالوة الذكر مع حب الدنيا، لذة الطعام م
مل يصرف إىل العلـم   إذامشغوال باهللا عاقال للحق، متفكرا يف العلم فقد وضع يف موضعه، أما 

ال حيتاج أن نقـول قـد    ضائعومل يودع فيه احلق فقد نسي ربه، فلم يوضع يف موضع بل هو 
 )2("سوى احلـق باطـل    ومايوضع أصال، فإن موضعه هو احلق، وضع يف غري موضعه بل مل 

وعبادتـه   واللسان،عليهم السالم دعوا الناس إىل عبادة اهللا أوال بالقلب  األنبياء" فإن  وكذلك

                                                
 10البحث عن احلقيقة، اإليضاح رقم :املرجع السابق، مالربانش: بدويالرمحن  عبد  )2(
  50، ص1،ج.توحيد األلوهية الفتاوى،: تيمية ابن  )3(
  .25، ص 2توحيد الربوية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .12ص  ،10ج ى،الفتاو: تيمية ابن  )2(
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... هللا، وذلك فطـري  والعملهو العلم باهللا، : متضمنة ملعرفته، وذكره فأصل علمهم وعملهم
مبـدأ العلـم الرياضـي     منه أشد رسوخا يف النفوس أصل العلم اإلهلي فطري ضروري، وأن

اجلسم ال يكون يف مكانني،  أنإن الواحد نصف االثنني، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا : كقولنا
فما يتصور أن تعـرض  : اإلهلي العلمألن هذه املعارف أمساء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما 

  .)3("عنه فطرة 
ن القياس الكلي ال يدل على املعني ولذلك فإن داللته أقل فإن ابن تيمية يرى أ هنا ومن

للخـالق،   آياتكلها  فاملخلوقات" ويقينا وضرورة من داللة اآليات على املعىن املراد  وضوحا
وعالمـة عليـه،    آيةأن اآلية تدل على عني املطلوب الذي هي : والفرق بني اآلية وبني القياس

  .ق نفسهفكل خملوق فهو دليل وآية على اخلال
تعرف اخلالق بدون هذه اآليات، فإا قد فطرت على ذلك، ولو مل تكن تعرفه  الفطر مث

 يدلمثل كون االسم : اآليات مل تعلم أن هذه اآلية له، فإن كوا آية له وداللة عليه هذهبدون 
 فكـذلك على املسمى فالبد أن يكون قد تصور املسمى قبل ذلك، وعرف أن هذا االسم له، 

فالبد  له،هذا دليال على هذا يقتضي تصور املدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم كون 
دليل عليه فمعرفة  أنهيف ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول، فلو مل يكن املدلول متصور مل يعلم 

اإلنسان عاملا باإلضافة وال  يكوناإلضافة متوقفة على تصور املضاف واملضاف إليه، لكن قد ال 
له، والنـاس يعلمـون أن هـذه     مستلزمونه دليال، فإذا تصوره عرف املدلول إذا عرف أنه ك

حىت يعلمون أن هذه دالئل مستلزمة  يعرفونهاملخلوقات آيات ودالئل للخالق، فالبد أن يكونوا 
... إذا سلكها الرجل وأفضت به إىل املعرفة والرياضية،القياسية،  الطريقة" فإن  ولذلك )1("له 
  .وأن مطلوبه قد حصل صحيحام حينئذ أنه سلك طريقا عل

أخذ اإلميان باهللا ورسوله مسلما، ونظر يف موجبـه وعمـل    إذا" اإلميانية  الطريقة أما
حصل له بأدىن سعي مطلوبه من معرفة اهللا، وأن الطريق اليت سلكها صـحيحة فـإن   : مبقتضاه
نده علما يقينيا بصحة ذلـك أبلـغ   تصديق الرسول فيما أخرب به عن ربه وطاعته يقرر ع نفس
  .)2(" أوالمما ذكر   بكثري

                                                
  .15، ص 2توحيد الربوبية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )3(
  .49-48، ص 1توحيد األلوهية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .10، ص 2توحيد الربوبية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )2(
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العبادية تفيـد العلـم    والطريق" مهم جيمل فيه ابن تيمية أنواع الضرورة  نص وهناك
  .الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ حيصل للقلب علم ضروري بتوسط

ك عنه، فالقـائس  هو الذي يلزم نفس العبد لزوما ال ميكنه االنفكا: الضروري العلم فإن
 ضروريةحيصل له العلم الضروري ابتداء، وإال فالبد أن يبين نظره وقياسه على مقدمات  ملإن 

  .مث حينئذ حيصل له العلم
أن مجيع العلوم ضرورية باعتباراا بعد وجود : طائفة منهم أبو املعايل اجلويين قال وهلذا

ها ما هو ضروري عند تصـور طـريف   الصحيح يف الدليل حيصل العلم ضرورة، لكن من النظر
فقـال الشـيخ   . ومنها ما هو ضروري بعد النظر يف دليل ذي مقدمتني، أو مقدمات القضية،
 وإصـالح جند العلم وجدا ضروريا بالطريق اليت نسلكها من تزكية الـنفس،   حنن: " العارف

فـؤاده،   علىرتله القلب الذي هو حامل العلم وداعيه فكل منهما يفيض اهللا العلم على قلبه، وي
بإصـالح   واآلخـر ولكن أحدمها بتحصيل العلم املقارن للعلم املطلوب، الذي هو املقدمات، 

  .)1("وهو القلب  -طالب العلم الذي يريد أن يكون عاملا
يقول ابن حزم أيضا حول عالقة الضرورة والعلم اليقيين باهللا ما يـراه مـن    ذلك ويف

عن  املنتجةرباهني على أن النفس خملوقة وكذلك مجيع قواها قامت ال قد" خبالقه  القلبارتباط 
هو عليه فيهـا   ماقوتيها األولتني التمييز واهلوى كل ذلك خملوق مركب يف النفس مرتب على 

صح أن كل ذلـك   قدكل جار على طبيعته املخلوقة جلري كيفياته ا على ما هي عليه، فإذ 
 )2("لـه   شـريك بعض إال خالق الكل وحـده ال  خلق اهللا تعاىل فال مغلّب لبعض ذلك على 

فيما  معرفتهمالربانش يف أن العقل ال ميلك أن يعرف طبيعة الذات اإلهلية بل يتوصل إىل  ويشاطر
اليت أشار إليها  باملدلوليتوقف على الدليل، ومن هنا فالدليل دليل ألنه مستمد من عالقة الدال 

تعاىل خبالف خلقه من مجيع الوجـوه   بأنهشاهد إال دل ال ما" ابن تيمية ويضيف ابن حزم أنه 
بالعقل كما نشـاهد بـاحلواس كـل     مشاهدوحاشا أن يكون اهللا عز وجل غائبا عنا بل هو 
بضرورة العقل وبني معرفتنا بسائر ما  باملشاهدةحاضر، وال فرق بني صحة معرفتنا به عز وجل 

أن  ذلـك  )4("ويدركه من جهة الـدليل   يلالتمثحييط به العقل من جهة  ال" فاهللا )3("نشاهده 

                                                
  .77-76 ص،  2توحيد الربوبية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .51ص  ،5ج الفصل،: حزم ابن  )2(
  51ص،  5ج نفسه، املصدر  )3(
  .76 ص،  9الفتاوى، ج: تيمية ابن  ) )4(
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ولذلك  املخلوقجمال العقل هو كيفيات العامل، واهللا ليس من كيفيات العامل فهو اخلالق وليس 
  .فدور العقل ينتهي عند حدوده وال يتجاوزها

 وكل" غريبا عن النفس وهي ال حتتاج إال إىل التذكري لتتوافق بنيتها مع املعاين  ليس فاهللا
به تعـاىل، يف   خيربنااهللا تعاىل فحق ليس منه شيء منافيا للمعقول، بل هو كله، قبل أن  ما قاله

كـل مـا    أن"  وأيضا )1(" ويقيناحد اإلمكان عندنا، مث إذا أخرب به عز وجل صار واجبا حقا 
بربهان أي شيء كان فهو يف القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم منصوص مسطور،  صح
بين مدى حاجة اإلنسان إىل  ومما )2(... "من أحكم النظر وأيده اهللا تعاىل بفهم كل أحد يعلمه
 وحتجبهالبصر الباطن ونوره حبسب بعده عن الشهوات اليت هي تكدره وتطمس عليه  قوة" اهللا 

  .)3("عن االتصال مبادته، ومادته علم اهللا األعلى الذي ميد به من يشاء 

                                                
  .166، ص 2ج الفصل،: حزم ابن  )1(
  .166، ص 2نفسه،ج املصدر  )2(
  .10، ص1996، 1طظاهرية ابن حزم األندلسي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، األردن، عمان، : الزغيب خالد  )3(
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  :واإللـهام خلـق القـرآن بيـن الـوحـي. 4
حتريف الداللة يف الفكر اإلسالمي بأهم قضية يف نظرنا وهي خلق القـرآن   قضية ترتبط

بالغة اخلطورة، فإا كانت تعين، من وجهة نظرنا، إنكار صدور القرآن عن  قضية" حيث أا 
لك كـذ . اإلنسان معيارا لكل شيء ليكونالعاملني، أي إنكار أهليته، وبالتايل يفتح الباب   رب

  .)1(... "النبواتفإنه يترتب عليها إنكار 
كل شيء، وبقيت العمود  أصل" ارتبطت بالوحي والقرآن والنبوة وأصبحت  هنا ومن

ذلك قـدميا عنـد املعتزلـة     يتبني )2("اإلسالمية على طول الزمن التارخيي  للحضارةالفقري 
يف كتابات حامد أبـو زيـد   اليوم  وتنعكسواألشاعرة أو علماء الكالم والفالسفة واملتصوفة 

أو ما يسمى باهلرمينوطيقا والغايـة   التأويلوفضل الرمحن وهشام جعيط ممن يقولون بفتح باب 
عن معناه، وإمنا الغاية األوىل هو تنميـة املوهبـة    البحثفهم النص أو  ليس" منها يف األساس 

وعالماتـه، وإثـراء    بتحريض من النص نفسه وتشجيع من رموزه القولية،اإلبداعية، والقدرة 
  .)3("من خالل إحياءاته واستدعاءاته  الذاكرةالفكر، وإثارة 
كل واحد منهم رؤية معينة للغة وللمعىن نظر من خالهلـا للفـظ واملعـىن     محل وقد

  .خالل منهج معني منالقرآنيني 
املالحظ يف هذه املسألة أن املشكل مل يكن مطروحا بالنسبة إىل األلفاظ كمـا   أن غري

 أوبالنسبة للمعىن املراد حيث عندما أنزل القرآن أنكر البعض أن يكون كالم اهللا  مطروحان كا
والكهانـة   باجلنونأن يكون اهللا متكلما بألفاظ هلا معاين فاموا الرسول عليه الصالة والسالم 

رمي عنه القرآن الك عبراخل، فراحوا يعملون فكرهم يف هذا الكالم وهو ما ... والشعر والكذب
باملدارس النقدية حول القـرآن   تسميتهعن كل هذه الفرق الناقدة أو ما ميكن ... عرب" حيث 

كَيف ضربوا لَك اَألمثَـالَ   انظُر: (بقولهمدرسة الشعر والسجع والسحر واألساطري، واإلفك 
يوازنون بينه وبني الكالم  هنا فهم ومن )1(" )]48: (اإلسراء آية[ )فَالَ يستطيعونَ سبِيالً فَضلُّوا

                                                
  .205سابق، ص املرجع ال: إبراهيم جمدي  )1(
  .55، ص 2000، 2والقرآن والنبوة، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط الوحي: جعيط هشام  )2(
. التجريبية الوقتالقرآن مقدس وال مكان للقراءات التحريفية بدعوى التأويل، حوار مع جريدة : الطعان أمحد  )3(
 abbalah.maktoobblog.comwww.j  

  
جامعة باتنة،  منشوراتاجتاهات النقد العريب وقضاياه يف القرن الرابع اهلجري ومدى تأثرها بالقرآن، : حليس الطاهر  )1(
  .30، ص 1986، 1ط
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ألن القرآن أنزل بلغة مفهومة عند البشـر   جدا،البشري إلخضاعه له وهو أمر معقول وواقعي 
يقـرأ القـرآن    فـالعريب " فهو حمور كل املناقشات  املعىنفظن البعض أنه بشري يف لفظه، أما 

اخلية للنفس اإلنسـانية،  حبسن مفرداته وقوة تأثريها يف احلياة الد ويعجبويتفهمه تفهما لغويا 
هو اجلانب املعنوي الذي تطرحه املفردة، ويف هذه احلالة تطـرح قضـية    يعجبهلكن الذي ال 

 اللفظـي املفردة ومعناها، أو انفصال الكلمة عن املعىن فهم حيبون القرآن من جانبه  بنيالتكامل 
املدرسة اليت ترى أن القرآن ال يعرب مبعانيه عن الثوابـت   وهي )2("وال حيبونه من جانبه املعنوي 

يف تلك املعاين ديدا لريادا وزعامتها فالتوحيد ينسف باألصنام  رأتالتارخيية لقريش ولذلك 
 القرآنتبحث عن صيغ جديدة للمعاين اليت جاء ا   فراحت" وحيجون إليها  الناساليت يعبدها 

ـ  وسحريةمعاين شاعرية كأن تقول أنه كالم حيمل  إىل  ىوكهنوتية وقد تكون فيه معاين ال ترق
األولني، وينبغي تكذيب مثل هذا الكالم ورده على  أساطريمستوى عقول البشر فهي من باب 

والساحات القبلية العامة على اإلميان باللفظ وحماربـة       املنتدياتصاحبه، واإلعالن عن ذلك يف 
ألن النظر إىل اللفظ واملعىن قد كان نظـرا   املعىنادالت إىل اليوم حول ا واستمرت )3("املعاين

إن أول ما يلفت االنتباه يف الدراسـات واألحبـاث   ... من وانطالقا"فاصال بينهما منذ البداية 
 إىلهو ميلها العام والواضح إىل النظـر  ... يف اللغة أو النحو أو الفقه أو الكالم سواءالبيانية، 

  .)4("ىن ككيانني منفصلني اللفظ واملع
مستوى املفردات فحسب بل وحىت على مستوى التراكيب، نتيجة اختالف  على ليس

البىن املفهومية وبالتايل االبستمولوجية، فالنص الديين لـيس نصـا بشـريا     بنياملناهج واخللط 
مل فليس من الضروري أن نطبق عليه مناهج البشر كذلك ليس ضـروريا إذا   ولذلكبالضرورة 

. اخل... ال حناول فهمه وقد أنزله اهللا للناس كافة أي دون متييز عرقي أو لغـوي  أنيكن بشريا 
هنا اجلامع بني كل هذا أن نفهمه دون إخالل بقدسيته خاصة بعد ثبوت مصدره اإلهلـي   ومن
بـل   تفـاوت قطعيا، فهما ال يفصل بني اللفظ واملعىن ويتوافق فيه العقلي مع النقلي دون  ثبوتا

عن ما  البحثباطراد تام بني اليقنيات، حبيث يكون غرض الباحث البحث عن احلقيقة عوض 
  .يؤيد مذهبه ويل عنق النصوص لتتوافق بصعوبة بالغة معه

                                                
  .32ص  نفسه، املرجع  )2(
  32.ص نفسه، املرجع  )3(
  .41، ص 1993، 3ايف العريب، بريوت، طبنية العقل العريب، املركز الثق: اجلابريعابد  حممد  )4(
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إبن حزم وابن تيمية إىل مشكل خلق القرآن منذ بدايته وتبعات القول بـه   أشار ولقد
 مجلةمعىن أنه نص حيمل  على" عاىل ذلك ليست بسيطة فهي تتعلق بكالم اهللا ت القضيةوبين أن 

مث حياسبوا  ثانيا،من املعاين املتعلقة بالوجود بقصد تبليغها للناس كي يفهموها أوال ويعملوا ا 
بديهي ال ميكن ألي  بعدالقرآن الكرمي هي  قداسة" إن  مث )1("عليها إميانا ا وعمال مبقتضاها 

يف قلبه على تبجيـل   ينطويأن ... والبد لكل مسلممسلم أن يتجاوزه، أو يغض الطرف عنه، 
وال يوجد أي تناقض بني  وتعاىل،شديد لكتاب اهللا عز وجل، ومتجيد وتعظيم لكلماته سبحانه 

عز وجل أنزل كالمه ليفهم أوال  فالباريهذه القداسة، وبني الشرح والفهم عن اهللا عز وجل، 
  .)2(")]7:(األنبياء آية[ )الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ لَأَه فَاسأَلُوا(وأحال يف ذلك إىل أهل الذكر 

ابن حزم وابن تيمية للقرآن فهو مقدس وأي استهانة يف التعامل مع ألفاظـه   نظر هكذا
من قضية خلق القرآن تؤثر على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة فهي مسؤولية كـبرية   معنيمبوقف 
أو  تيميةيرى ابن . يف األرض اليت قبلها اإلنسان نتيجة جهلهتقترب من مسؤولية اخلالفة  تكاد

األمة اضطربت  فإن"خلص هذه املسألة برؤيته الشاملة لكل جوانب املوضوع ومتعلقاته ولوازمه 
مضي القرون الثالثـة، ملـا    بعديف هذا اضطرابا عظيما، وتفرقوا واختلفوا بالظنون واألهواء 

الَّذين اختلَفُوا في الكتـابِ   وإِنَّ: (تعاىللصائبة، وقد قال اهللا حدثت فيهم اجلهمية املشتقة من ا
النبِيني  اللَّهفَبعثَ  واحدةً أُمةً الناس كَانَ: (وقال تعاىل ،)]176: (البقرة آية[ )شقَاقٍ بعيد لَفي

رِينشبم رِيننذملَ وأَنزو مهعم بِالْح ابتلَفُوا الكتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قيها فمو  لَفتاخيهف 
 اتنيالب مهاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينياًإِالَّ الَّذغب  يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهنيبنم 

بِإِذْنِه احلَق اللَّهي  ودهنييمٍ مقتسم اطراُء إِلَى صشنوعان"  واالختالف)]213: (آيةالبقرة [) ي 
 بهمن اإلميان ببعض ما جاء  هي" األمة  فضالالت" واختالف يف تأويله  ترتيلهاختالف يف ": 

 يفالرسول دون بعض، وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض، وكالمها إمـا  
على اإلنسان يف مسألة الكالم  جيب: " يضع األسئلة كالتايل ولذلك )1("ل وإما يف التأويلالترتي

أحدمها تكلم اهللا بالقرآن وغريه، وهل تكلم به مبشيئته وقدرته أم ال؟ وهل : أصلنيأن يتحرى 

                                                
م، دراسات ومقاالت القراءة اجلديدة للنص الديين، 2005 الثانية، مجادى األوىل ومجادى 49التقريب، العدد  رسالة  )1(

  .88النجار، ص  ايدعبد . د.عرض ونقد أ
   .املرجع السابق: الطعان أمحد  )2(
  .6، ص 12 حقيقة، جالقرآن كالم اهللا الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
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تصف مما ي ليسبكالم قائم بذاته أم خلقه يف غريه؟ والثاين تبليغ ذلك الكالم عن اهللا، وأنه  تكلم
  .)2("به الثاين، وإن كان املقصود بالتبليغ الكالم املبلغ 

بالوحي اإلهلي إىل الرسول ومن هنا فإذا كان القرآن خملوقا فهذا يستلزم  تتعلق فالقضية
 بالغـه مل يسمعه بلفظه ومعناه وهذا يقدح يف نبوته ورسالته اليت تقوم أساسا على  الرسولأن 

قضية خلق القـرآن   إن" يل أو التدخل اإلنساين يف الكالم اإلهلي البالغ املبني ويفتح باب التأو
وأي  العلـم أن اللغة حاويـة   ذلك )3("كانت املنطلق ليكون اإلنسان مصدر املعرفة األساسي 

موضـع   الداللةتدخل يف املعىن أو تصحيف له فهو تصحيف للمعرفة بل للعلم اإلهلي مما يضع 
  .دة اليت عليها مبىن سلوك اإلنساناحتمال خاصة لو تعلق األمر بالعقي

  :ابن تيمية تدور حول ثالث قضايا أساسية أسئلة إن
  .اهللا باللفظ واملعىن تكلم -1
  .جربيل باللفظ واملعىن تكلم -2
  .الرسول للفظ واملعىن مساع -3

هذه األسئلة حتدد املوقف من مسألة خلق القرآن وحدود تأويله أو حدود  عن واإلجابة
  .عانيهيف م اإلنساينالتدخل 

االهتمام مبسألة الكالم اإلهلي لدفع شبهات املسيحيني الذين اعتقدوا أن عيسى  نشأ لقد
 خمتلـف اهللا جمسدة يف إنسان، فهذا يصطدم بالتوحيد الذي جاء به اإلسالم ونادت بـه   كلمة

 فكـان األجـدر   أساسا،الديانات فإذا كان التثليث حتريفا للحقيقة اإلهلية القائمة على الترتيه 
عندهم خملوقا ولـيس   اهللاباملسلمني وهم يسمون غريهم بالشرك أن يعتربوا القرآن وهو كلمة 

كلمته جتسدت يف لغة بشـرية   وهيقدميا إذ القول بالقدم يؤدي إىل القول بأن هناك صفة إهلية 
تدفع الشبهة فمن قائل أنه قـدمي   اإلسالميةاخل بشري ومن هنا راحت الفرق ... وأوراق وحرب

لفظ، ومن قائل هو قدمي وهو لفظ ومعىن  وهوذلك هو معىن فقط ومن قائل هو خملوق  ورغم
  .من فهم النص الديين موقفهموألزمهم هذا املوقف إلزامات عدة يف 

للمعاصرين مثل حامد أبو زيد وهشام جعيط وفضل الرمحن وأمثاهلم فقـد   بالنسبة أما
رغم إسالمهم مجيعا، لكن املـتفحص هلـذه   القول بذلك انطالقا من خلفية مسيحية  إىلذهبوا 

                                                
  .74، ص 12ج نفسه، املصدر  )2(
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من قناعات مسـيحية فرؤيـة املسـيحيني     –كما يبدو  –يف كتبهم جيد أم ينطلقون  املسألة
يف  ملثيالـا وللكالم اإلهلي ومفاهيم النبوة والوحي واإلهلام طغت على فهم هـؤالء   لأللوهية

  .والقرآنجنيل اإلسالم رغم اختالف النصوص الدينية والفرق الكبري بني اإل
علماء الكالم والفالسفة واملتصوفة من خلق القرآن أو من قضية خلـق   ملوقف فبالنسبة
املنفذ لتأويل املعاين الدينية فلقد انطلق هذا املوقف بصورة جمملة من قضية  كانتالقرآن وكيف 

تتعلـق  إثبات الصفات أو نفيها وهي مسـألة   مسألةاعتبار اهللا متكلم يدخل يف  إذ  الصفات
القضـية   وهي" ال خيلو من احلوادث فهو حادث  ما" حبدوث العامل أو قدمه ومبناها على أن 

حدوث العامل فحىت يبقى موقفهم متماسكا قاموا بنفي الصـفات أو   الكالماليت أثبت ا أهل 
التكليم وكان النفي إما باعتبارها صفة ذات تدل علـى اإلرادة والعلـم    كصفةبعض الصفات 

 اهللاعند املعتزلة، وبالتايل فهي ليست من صفات األفعال ألا تؤدي إىل اعتبـار   األمرو كما ه
ألن  املخلوقـات جسم حتل به احلوادث وهذا يتناىف مع كماله وترتيهه عن مشاة احلوادث أو 

وأما األشـاعرة   اهللا،املعهود أن املتكلم هو من له لسان وشفتني وصوت وهذا ال ينطبق على 
من الزامات القول بأنه  فرارابتوا له الكالم، لكن الكالم هو الكالم النفسي فقط وذلك فلقد أث

أما الفالسفة وخاصـة  . احلوادث حملمتكلم حقيقة فذلك يؤدي إىل التشبيه والتجسيم وجيعله 
مسألة نفي الصفات ومتعلقاـا مـن    يفابن سينا والفارايب فتفي التكليم عندهم أيضا يدخل 

التشبيه والتجسيم وتأويل القرآن وفقا ألن  لنفيتشبيه، أما املتصوفة تنفي الصفات التجسيم وال
  .فهو يأخذ من املنبع ذاته الذي هو اهللا هناالويل عند بعضهم أفضل من النيب، ومن 

التكليم باللفظ واملعىن تكليم موسى عليه السالم كـان املـدخل للتأويـل     فنفي إذن
يه الصالة والسالم فكيفية إنزاله عليه سواء بسماع جربيل عليـه  بالنسبة حملمد عل مثوالتحريف 

 السـالم أو بسماعه هو من جربيل وهي قضايا ذات صلة وثيقة بتكليم اهللا موسى عليه  السالم
أو  يتضـمن ومبا أن هذا السماع وذاك التكليم يدخل يف ما يسمى الوحي فإن معىن الـوحي  

مسـتوى   علـى ليم على كل املستويات ألي تشويه يتحول إىل اإلهلام لو تعرضت مسألة التك
  .اللفظ واملعىن وهو ما سنتعرض له

أَو  حجـابٍ  وراِء أَو مـن  وحياً إِالَّكَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه  وما(اآلية الكرمية  يف جاء
 يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحوالً فَيسلَ رسريكح52-51: (الشورى آية[) يم[(.  

حزم وابن تيمية يف تفسري اآلية حيث اعتربا كالمها أن التكليم ثالثة أنـواع   ابن ويتفق
 بواسـطة ارد، والتكليم من وراء حجاب كما كلّم موسى عليه السالم، والتكلـيم   الوحي"
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بإرسـال   املنافقنيبار إرسال الرسول كما كلّم الرسول بإرسال املالئكة، وكما نبأنا اهللا من أخ
  .)1("حممد صلى اهللا عليه وسلم 

هذه اآلية الكرمية أن اهللا تبارك وتعاىل يقول بأن التكليم للبشر أو كيف  على واملالحظ
مع اإلنسان اإلجابة أن ذلك يتم بالوحي أو يتكلم من وراء حجـاب أو بإرسـال    اهللايتكلم 
  .رسول

واإلهلام والكالم اخلفي وكل مـا ألقيتـه إىل    والكتابة والرسالة اإلشارة"  هو والوحي
  ...غريك

 ،)]68: (النحل آية[) النحلِ إِلَىربك  وأَوحى: (أهلمه، ويف الترتيل العزيز: إليه وأوحى
  .بأن ربك أوحى هلا، أي إليها، فمعىن هذا أمرها: وفيه

: الترتيل العزيـز أومأ، ويف : بكالم خيفيه من غريه، ووحى إليه وأوحى كلّمه: وأوحى
  .)1(... "إليهمفأوحى 

اإلهلام وكل أنواع الكالم سواء كان باإلشارة أو الكتابة أو الرسالة أو  يشمل فالوحي
الكـالم   بل" اخل، ولذلك كان من معاين الكالم الذي يدل عليها كما بين ابن تيمية ...اإلمياء

... كما يقول النحاة التقييدما مع املطلق اسم للمعاين واحلروف مجيعا، وقد يسمى أحدمها كال
وإن كان مع التقييد قد يقع بغـري   للمعىن،فعلم أن الكالم املطلق هو ما كان باحلروف املطابقة 

الدال قوال، سواء كانـت بـاللفظ أو    يقصدهاذلك، حىت إم قد يسمون كل إفهام وداللة 
قوال، وإن مل تكن بقصد مـن   أيضا الداللة يسمونوقد  –عقد األصابع  –اإلشارة، أو العقد 

  .)2("قالت اتساع بطنه : يقولونالدال مثل داللة اجلمادات كما 
 كَـانَ  وما" (الكالم يشمل الوحي فهل معىن ذلك أا واحد يف اآلية الكرمية  كان فإذا

سوالً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاُء إِنه علي يرسلَ ر أَوحجابٍ  وراِء من أَو وحياً لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِالَّ
يمكما هنا ليسا  يتوافق)] 52-51: (آيةالشورى [) حلكن  واحدابن حزم وابن تيمية على أ

أحدمها عامـا   كانعموم وخصوص فإذا  فيهما" دون تناقض، فالكالم والوحي يف كتاب اهللا 
التكليم يف الوحي  واندرجالتكليم العام يف هذه اآلية، اندرج فيه اآلخر، كما اندرج الوحي يف 
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الكامل فال يدخل فيه الـوحي   اخلاصوأما التكليم ) فاستمع ملا يوحى: (العام حيث قال تعاىل
أن الوحي املشترك اخلاص ال يدخل فيه  كماالذي يشترك فيه األنبياء وغريهم، : اخلاص اخلفي

مرمي [) سوِيا لَيالٍأَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَ  آيتك: (لزكرياالتكليم اخلاص الكامل، كما قال تعاىل 
 إِلَيهِم أَن سـبحوا بكْـرةً   فَأَوحىعلَى قَومه من املحرابِ  فَخرج: (تعاىل قال مث )]10: (آية

ياشعأنه إمنا كلّـم   تبنيقد و... ليس بتكليم، وال يناقض الكالم فاإلحياء )]11: (آيةمرمي [) و
العلم بـأن   مع)]253: (آيةالبقرة [) من كَلَّم اللَّه منهم : (موسى تكليما خاصا كامال بقوله

وأنه فرق بني تكليمه وبني اإلحيـاء إىل النبـيني،    العام،اجلميع أوحى إليهم، وكلمهم التكليم 
قسما غري إحيائه، ومبا تواتر عن النيب التكليم من وراء حجاب  جعلوكذا التكليم باملصدر وبأنه 

وأصحابه من تكليمه اخلاص ملوسى منه إليه، وقد ثبت أنه كلّمه بصـوت   وسلمصلى اهللا عليه 
جاءت اآلثار بذلك عن سلف األمة وأئمتها موافقة ملـا دل عليـه الكتـاب     كمامسعه موسى 

  .)1("والسنة 
رة اإلحياء يشمل الكالم وهو يشمل اإلحياء والتكليم فيهما عموم وخصوص فتا فلفظ إذا

 سـيدنا وغريهم وتارة يتميز عنهم باملباشرة حىت يكون بصوت ويقابله مسع كما هو مع  األنبياء
بواسطة  وسلمموسى عليه السالم أو بواسطة مبلغ كما هو بالنسبة لسيدنا حممد صلى اهللا عليه 

ولـذلك كـان    منهمالناس بل بعضا جربيل فهو هنا ال يشمل، ويف احلالة الثانية والثالثة كل 
فهناك تكليم عام هو  والسالم،تفضيال وتشريفا منه تعاىل لسيدنا موسى وحممد عليهما الصالة 

التكليم العام فيتميز عنه فيكـون   فيهإحياء عام وهذا لكل الناس وهناك تكليم خاص ال يدخل 
: ابن حزم ابن تيمية حيث يقـول يوافق عليه  مااألول إحياءا عاما والثاين تكليما خاصا، وهذا 

يكلّم بشرا إال بأحد هذه الوجوه الثالثة فقط فنظرنا فيهـا   التعاىل يف هذه اآلية أنه  وأخربنا"
فصح بذلك أن  بشرتأتينا به الرسل عليهم السالم تكليما انتقل منه لل مافوجدناه تعاىل قد مسى 

تعاىل قد كلمنا بوحيه الذي أتتنا به رسـله  رسله عليهم السالم هو كالم اهللا وأنه  بهالذي أتتنا 
... شـك  بالالسالم وأننا قد مسعنا كالم اهللا عز وجل الذي هو القرآن املوحى إىل النيب  عليهم

وجل قد ذكـر   عزووجدناه تعاىل قد مسى وحيه إىل أنبيائه عليهم السالم تكليما هلم ووجدناه 
النبيني علـى   بعضوهو الذي فضل به  وجها ثالثا وهو التكليم الذي يكون من وراء حجاب

السالم مـن   عليهبعض وهو الذي يطلق عليه تكليم اهللا عز وجل دون صلة كما كلّم موسى 
فإمنا يطلق عليهمـا   األوالنشاطئ الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة، وأما القسمان 
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اهللا تعاىل يف القرآن على لسان  مناكلّتكليم اهللا عز وجل بصلة ال جمردا ونقول يف القسم الثاين 
...) أقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (اهللا عز وجل قالنبيه عليه الصالة والسالم بوحيه إليه ونقول 

السالم يف هذا بالوجه الثاين الذي هو تكليمهم بـالوحي   عليهموفضل علينا املالئكة واألنبياء 
لك أيضا وفضل مجيع املالئكة وبعض الرسـل  وسيطة وبتوسط امل دونإليهم يف النوم واليقظة 

بالوجه الثالث الذي هو تكليم يف اليقظة مـن وراء حجـاب دون    السالمعلى مجيعهم عليهم 
مسموع باألذن معلوم بالقلب زائد على الوحي الذي هـو معلـوم    بكالموسيطة ملك لكن 

خص به موسى عليـه  من امللك عن اهللا تعاىل وهذا هو الوجه الذي  مسموعبالقلب فقط أو 
والوحي أعلى مرتلة والتكلـيم  ... وحممد صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء الشجرةالسالم من 

حجاب أعلى من سائر الوحي بنص القرآن ألن اهللا تعاىل مسى ذلك تفضيال كما تلونا  وراءمن 
 املوصولكليم ما ذكرنا وإن كان يسمى تكليما، فالتكليم املطلق أعلى يف الفضيلة من الت وكل

يعـين   اإلطـالق كما أن كل روح فهو روح اهللا تعاىل على امللك، لكن إذا قلنا روح اهللا على 
  .)1("بذلك جربيل أو عيسى عليهم السالم كان ذلك فضيلة عظيمة هلما 

خالل هذا النص نالحظ االتفاق التام بني ابن حزم وابن تيمية يف فهم أجـزاء   من إذا
ويبلغ  واملالئكةعنه يف اعتباره الوحي العام هو ما أوحاه اهللا إىل األنبياء  ابن حزم وخيتلفاآلية 

وغريهم ويقصره على  لألنبياءللناس، وهو هنا ينفي الوحي العام للناس مجيعا أي اإلهلام املباشر 
والوحي، فالوحي لألنبياء وحدهم  اإلهلاماألنبياء واملالئكة دون غريهم تبعا لتفرقة ابن حزم بني 

هو النبوة قصد من اهللا تعاىل إىل إعالم مـن   الذيالوحي  بل" هو مقطوع بصحته أي يقيين و
حيدث اهللا ملن أوحى به ... به إليه حقيقة خارجة عن املوحىيوحي إليه مبا يعلمه به ويكون عند 

به كعلمه مبا أدرك حبواسه وبديهة عقله سواء ال جمال للشك  أوحىإليه علما ضروريا بصحة ما 
امللك به إليه وإما خبطاب خياطب به يف نفسه وهو تعليم من اهللا تعاىل ملن  يءشيء منه إما  يف

  .)2("دون وساطة معلم  يعلمه
أعلمه اهللا عز وجل مبا يكون قبـل أن أو   من"وبني اإلهلام هو أن اإلعالم  بينه والفرق

 كقـول هلام الذي هو طبيعة إليه منبئا له بأمر ما فهو نيب بال شك وليس هذا من باب اإل أوحي
إال  حبقيقتـه وال من باب الظن والتوهم الذي ال يقطـع  ) وأوحى ربك إىل النحل: (اهللا تعاىل

لودققنا  لكن... " السماءجمنون وال من باب الكهانة اليت هي من استراق الشياطني السمع من 
                                                

  .13-12ص  ،3ج الفصل،: حزم ابن  )1(
  .17ص  ،5ج نفسه، املصدر  )2(



  71

يقـع يف   علـم "هلام كان اإل فإذايف نصوص ابن حزم سنجد هناك عالقة بني اإلهلام والوحي 
وهو ال يكون إال إما فعل الطبيعة من احلي  تقليد،النفوس بال دليل وال استدالل وال إقناع وال 

العنكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ الصيب  كنسجغري الناطق ومن بعض الناطقني أيضا 
ا أن الكل أكثر مـن  النفس قبل أوان استدالهلا لنا كعلمن معرفةالثدي وما أشبه ذلك، أو أول 

  .)1("الوجهني باطل  هذيناجلزء، وهو فيما عدا 
فإن اإلهلام يصبح مقطوعا به إذا كان طبيعة أو أوائل العقل أو قائما على ما هو  هنا من
 الدليل،دعوى جمردة من  اإلهلام" بصحته من أوائل العقل أو نصوص الوحي ذلك أن  مقطوع

علـى   أحدملا ثبت حق، وال بطل باطل، وال استقر ملك ولو أعطى كل امرئ بدعواه املعراة 
حالل،  فالنأهلمت أن دم : وال صحت ديانة أحد أبدا، ألنه ال يعجز أحد عن أن يقول... مال

كثرية ال  وساوسوقد يقع يف النفس ... وأن ماله مباح يل أخذه، وأن زوجه مباح يل وطؤها،
احلق منها من  مييزبعضا، فالبد من حاكم جيوز أن تكون حقا، وأشياء متضادة يكذب بعضها 

يغربل اإلهلام ما كان يقينا ال  فالعقل )2("الباطل، وليس ذلك إال العقل الذي ال تتعارض دالئله 
يف  داخلضرورته قبله، أما الباقي فخرافة أو نص مقطوع بصحته ومن هنا يكون اإلهلام  خيالف

ابن تيمية ابن حزم  فيهذا املعىن الذي ال خيالف اإلحياء مادام مقطوعا بصحته وهو جلميع الناس 
هو عند أهله علم ضروري، ال ميكنهم  الباب،طريقة اإلهلام، فاإلهلام الذي يدعى يف هذا  وأما" 

تقبل النقض، فال ميكن أن يكون باطال، ولـيس   الدفعه عن أنفسهم، أو مستند إىل أدلة خفية 
دليل احلس والعقل والشرع، فإن هذا باطـل، بـل    لفتهملخاالكالم فيما علم فساده من اإلهلام 

  .)3("خيالفها  الالكالم فيما يوافق هذه األدلة 
النصارى يراد به اإلهلام، واإلهلام هو معطى مباشر دون وسائط حبيـث ال   عند الوحي

" كل الكتاب هو مـوحى بـه مـن اهللا     إن" بل باملعاين فقط ولذلك يقال  باأللفاظعالقة له 
  :ذا املعىن هو حلول روح اهللا يف روح الكتاب امللهمني، وذلك أنواع والوحي

 تكلـم : " حبيث يعصمون من اخلطأ، فيقال... تأليف حوادث معروفة أو إىل إرشادهم
يفقد املتكلم أو الكاتب شيئا من  ال"  وهنا ،)1("مسوقني من الروح القدس  القديسونأناس اهللا 
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يستعمل ما عنده من القوى والصفات وفق إرشاده  حبيثإلهلي شخصيته وإمنا يؤثر فيه الروح ا
الكرام ما امتاز به من املواهـب الطبيعيـة ومنـط     الكتابوهلذا نرى يف كل مؤلف من . تعاىل

وعالقته باهللا والكاتب على ما  الوحيهذا الفهم ملصدر كتابة  ويقوم"  ذلكالتأليف وما شابه   
اخلالص اليت تحمل إىل البشرية وبني  بشارة"  بنييز املسيحيون متتاز به العقيدة املسيحية حيث مي

تقدم به هذه البشارة، وعليه فجميع املسيحيني يعتقدون أن تلـك   الذي"  الغالف" الشكل أو 
من اهللا وبالتايل هي حق، أما الشكل فهو غري منوط باهللا وحده، بـل بعامـل اهللا    هيالرسالة 
نه مل يتم وحي اهللا األكمل يف كتاب، بل يف إنسـان، يـؤمن   أ يرون"  وهم )2("أيضا  البشري

هو الذي يكشف عن اهللا ويعبر على أكمل وجه، يف حياته وشخصـه،   املسيحاملسيحيون بأن 
تـرك   –حسب املعتقد املسيحي  –حيث بعد أن صعد إىل السماء ". للبشر  قولهعما يريد اهللا 

 أوفيـاء القدس الذي جتسد فيهم وكلما كـانوا   الذين محلوا رسالته ملهمني بالروح احلواريني
 أناسـا " كـانوا   طاملا ربهمفاهللا يتكشف يف التاريخ ع. خملصني لرسالة احملبة كلما أهلموا احلق

وأقامه اهللا من املوات، وبالتايل  وماتحاولوا أن يبلغوا معىن اختبارهم ليسوع الذي عاش وتأمل 
  .)3("املقدسة املسيحية  الكتب فهذه الشهادة البشرية هي من مقومات وأسس

العرض املوجز لإلهلام والوحي عند املسيحيني وعالقته بالكتاب املقدس اإلجنيل  هذا بعد
كتاب  فالقرآن" الفرق بينه وبني الوحي عند املسلمني وهو الفرق بني اإلجنيل والقرآن  نالحظ

عكـس   وعلىعاما،  22واحد، نقله بلغة واحدة رجل واحد خالل حقبة من الزمن استمرت 
فترة زمنية  طوالكتابا ألفت أو جمعت بلغات خمتلفة ) 65(ذلك فالكتاب املقدس جمموعة من 

عدد كـبري مـن    الكتابوعين بالعملية املعقدة اليت نتج عنها إنشاء هذا . سنة 1500دامت 
نوعـا يف  تعكـس األسـفار ت   لـذا املؤلفني امللهمني مل حيفظ لنا التاريخ أمساء الكثريين منهم، 

  .)1("األساليب التارخيية وما يعرف بالفنون األدبية 

 املسيحيـــة اإلســــالم
الكتاب املقدس جمموعة مـن الكتـب    - واحد كتاب -

 .املقدسة
 .جمع طوال قرون - عاملا 22أوحي على مدى  -
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 .اللغة العربية، اآلرامية، اليونانية - اللغة العربية -
 .ف اهللا ومؤلف بشرياملؤل - املؤلف اهللا -
املؤلف البشري ينقل رسالة اهللا بطريقته  - من اهللا مسعهحممد رسول ينقل ما  -

 اخلاص وتفكريهاخلاصة 
  شاملةالرسالة إهلية، أزلية،  -

الفرق بينهما إال أن هناك من يشكك يف أمر الوحي لفظا ومعىن على سيدنا  هذا ورغم
من أجل التلبيس ... جهدا فكريا شاقا، يف تكلف ومتحل نويبذلو" عليه وسلم،  اهللاحممد صلى 

 لعلمهـم حقيقته واخللط بينه وبني اإلهلام وحديث النفس، بل وحىت الصرع أيضا، وذلك  على
عليه وسلم من  اهللاهو منبع يقني املسلمني وإميام مبا جاء به حممد صلى ) الوحي(بأن موضوع 

قد يتفرع عنه من عقائـد   ماقيقته أمكن تكفريهم بكل عند اهللا، فلئن أتيح تشكيك املسلمني حب
دعا إليه حممد صلى اهللا عليه  ماوأحكام، وأمكنهم أن حيملوهم على االستجابة لفكرة أن كل 

  )2("الذايت  تفكريهوسلك من املبادئ واألحكام التشريعية ليس إال من 
ث مل يقر بنبوة حممـد  به بعض املستشرقني مثل آرنولديز يف كتابه النبوة، حي يقول كما

عليه وسلم واعترب نزول الوحي عليه صرع، ومن هنا يطعن يف رسـالته وينسـى أن    اهللاصلى 
 يفوهي دينه ال تقوم على كتاب أصال بل عيسى عليه السالم عندهم هو كلمـة اهللا   املسيحية

ألصـلية،  حلم ودم، واهللا أحب العامل حىت منحه ابنه الذي صلب ليفدي اإلنسان من اخلطيئة ا
آدم عليه السالم مث صعد إىل السماء بعد موته مث قيامته، وبقـي يتجسـد يف أجسـاد     خطيئة

فهم  ولذلكوالرهبان ممن يسلكون طريق احملبة وينشروا يف العامل باسم الرب يسوع  املبشرين
فظا مل يتلقى ل عندهمملهمني بقوته اإلهلية لفهم اإلجنيل وتصحيحه، ومن هنا فالكتاب املقدس 

جربيل مل يسمع كـالم   وأنومعىن مثل القرآن، ومن هنا فالقول بأن موسى مل يسمع كالم اهللا 
يشبه يف نظري ما يقـول بـه    – باإلهلاماهللا وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم مل يسمع هو قول 

الذي اختص به وتشرف بـه دون غـريه    بالوحيإذ أن الرسول مل يتلقى القرآن  –املسيحيون 
أهلم مثل اآلخرين وميكن أن ال يكـون القـرآن    بلخامت النبيني ويكون املبلّغ عن ربه ليكون 

  .الصدق وهو غري حمفوظ الدعائهحمفوظا لفظا ومعىن ويطعن يف نبوته 

                                                
، ص 2002 دمشق،كربى اليقينيات الكونية، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر، : البوطي رمضانسعيد  حممد  )2(

186.  
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واألشاعرة واملتصوفة والفالسفة والباطنية أن يكون اهللا متكلما بصـوت   املعتزلة نفت
و مسعه حممد عليه الصالة والسالم بلفظه ومعنـاه،  أو مسعه جربيل بلفظه ومعناه أ موسىمسعه 
قدميا،  يكونبعضه على بعض، وما هذا سبيله ال جيوز أن  يتقدم" اهللا عندهم خملوق ألنه  فكالم

متقدمة علـى الـالم،    هللاحلمد : إذ القدمي هو ما ال يتقدمه غريه، يبني ذلك أن اهلمزة يف قوله
مجيع القرآن وألنـه سـور    يفمعه القدم، وهكذا احلال والالم على احلاء، وذلك مما ال يثبت 

يكون ذا الوصف  ومامفصلة وآيات مقطعة، له أول وآخر، ونصف، وربع، وسدس، وسبع 
على مبدأ  مبينمن حروف يدل على احلدوث وهذا  فالتركيب )1("كيف جيوز أن يكون قدميا 

كالمنـا، ومبـا أن    علىكالم اهللا  مهم عند املعتزلة وهو قياس الغائب على الشاهد فلقد قاسوا
خملوق، ومن  فهوكالمنا مقطع ومركب فكل كالم يف الشاهد هو كذلك وكل ما هو كذلك 

يكون مثل كالمنـا، أوال   أنفإن كالمه عز وجل ال خيلو، إما  وأيضا،" هنا فكالم اهللا خملوق 
فتراقهمـا يف قـدم وال   ال جيـوز ا  املثلنيفإن كان مثل كالمنا، فال جيوز أن يكون قدميا، ألن 

الكالم هو هذا الذي مسعه، فلو جاز أن يكون  ألنحدوث، وإذا كان خمالفا لكالمنا فال يعقل، 
جلاز أن يكون هناك لون آخر خمالف هلذه األلوان،  بيننا،يف الغائب كالم خمالف ال نسمعه فيما 

هنا فال يعقل  ومن. )1("ال قدمية خمالفة هلذه املعاين، وذلك حم أخرىوجلاز أن يكون هناك معان 
يف الشـاهد، وهـو    املعقولاهللا عز وجل من جنس الكالم  كالم" كالم إال ككالمنا أي أن 

بالتايل  وهوومن هنا فهو خملوق حمدث بعد أن مل يكن . )2("حروف منظومة وأصوات مقطعة 
ومن هنا فهـو   زلة،املعتغري قائم بذات اهللا تعاىل ألن ذاته ليست حمل احلوادث فهي قدمية بلغة 

يف األجسام على وجه يسمع، ويفهم  سبحانهخيلقه اهللا خبلقة اهللا  عرض" خملوق يف غريه أي أنه 
حبسب ما يأمر به عز وجل ويعلمـه   –السالم  عليهم –معناه، ويؤدي امللك ذلك إىل األنبياء 
حيل يف غريه  وأن )3("وسائر األقسام، ككالم العباد  واخلربصالحا، ويشتمل على األمر والنهي 

حيل احملدث، وحمله إذا وجد فالبد من أن يكون غـري اهللا تعـاىل    الالقدمي  ألن" أمر ضروري 
  .)4("تعاىل حمال لشيء من األشياء  اهللاالستحالة أن يكون 

                                                
  .204، ص 1جاألصول اخلمسة، موفم للنشر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، : اجلبار عبد القاضي  )1(
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 األصوللألدلة العقلية أما النقلية فإن فهمها جاء موافقا للعقلية متوافقا مع  بالنسبة هذا
دل اهللا  وقد" ها التوحيد وتأويل كل ما يتعارض مع املنهج العقلي يف التفسري اخلمسة ومن أمه

 وهـم  من ذكْرٍ من ربهِم محـدث إِالَّ اسـتمعوه   يأْتيهِم ما: (على ذلك يف حمكم كتابه فقال
لَه  وإِنا الذِّكْر نزلْنانحن  اإِن: (هو القرآن، بدليل قوله تعاىل والذكر )]2: (األنبياء آية[) يلْعبونَ

بأنه حمدث، ووصفه بأنه مرتّل ، واملرتّل ال يكون إال  وصفه فقد )]9: (احلجر آية[) لَحافظُونَ
فلو كان قدميا ملـا  ) وإنا له حلافظون: (من وجه آخر، ألنه قال حدوثهحمدثا، وفيه داللة على 

آياتـه ثُـم    أُحكمتكتاب  الـر: (ذلك قوله تعاىل ويدل أيضا على حيفظهاحتاج إىل حافظ 
كونه مركبا من هذه احلروف، وذلك داللة  بين)]1: (آيةهود [) فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِريٍ

مث وصفه بأنه كتاب أي، جمتمع من كتب ومنه مسيت الكتيبة كتيبة الجتماعهـا،   حدوثه،على 
 وقالأن يكون قدميا، ووصفه بأنه حمكم، واحملكم من صفات األفعال، كان جمتمعا ال جيوز  وما

 قولـه مث فصلت، وما يكون مفصال كيف جيوز أن يكون قدميا وأظهر من هذا كله : بعد ذلك
بأنه مـرتّل   ووصفه )]23: (الزمر آية[ )مثَانِي متشابِهاًنزلَ أَحسن احلَديث كتاباً  اللَّه: (تعاىل
باحلسن، واحلسن من صفات األفعال، ووصـفه بأنـه    ووصفهأحسن احلديث، : ، مث قالأوال

بالنسبة لتكليمـه   أما )1("كتابا وذلك يدل على حدوثه  ومساه... حديث، وهو واحملدث واحد
 وحياً لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِالَّ كَانَ وما: (موسى عليه السالم فهو بكالم خملوق تبعا لقوله تعاىل

ن أَواِء مرابٍ  وجحأَو يمكح يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحوالً فَيسلَ رسرآيـة الشـورى  [) ي :
كالمه الذي خيلقه يف بعض األجرام،  يسمعهأن  وإما: " لتكليم موسى فيقول فبالنسبة )]51(

  .)2(... "من غري أن يبصر السامع من يكلمه
خيلـق الكـالم    أن" هنا كان جلرم تكلم أو خلق فيه الكالم فتكليم اهللا له  فالسمع إذا

من هنا نطرح السـؤال التـايل،    ،)3("به يف بعض األجرام كما خلقه خمطوطا يف اللوح  منطوقا
احملدث،  -حسب املعتزلة –وهو مفعول والفاعل اهللا وهو قدمي والقدمي ال يقارن  خملوقفالكالم 

هنا  اإلجابةتقل القدمي أي القرآن كوحي يف اللوح احملفوظ إىل هذا العامل احلسي؟ كيف ان لكن
 تابعهمـا حاولت مدرسة بغداد اإلجابة عنها حيث أن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن 

وإنه ال جيوز أن يوجد إال  ينقل،القرآن خلقه اهللا سبحانه يف اهللا احملفوظ، ال جيوز أن  أن" اعتربا 
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واحد يف مكانني على احللول  وقتواحد يف وقت واحد، ألن وجود شيء واحد يف  يف مكان
إىل أن ما يسمع وحيفـظ ويكتـب    هذاأم ذهبوا يف معىن قوهلم  إال"  )4("والتمكن يستحيل 

سـؤال   يطرح وهنا )5("واحلافظ  والقارئحكاية القرآن ال يغادر منه شيئا، وهو فعل الكاتب 
  كي للمحكى عنه؟آخر كيف نضمن سالمة احمل

يكون كالم اهللا  أن" قرآنان واحد حمكي وواحد األصل؟ نفى نظام ذلك أي  هناك هل
يف  مكـانني نستنتجه من هنا أن كالم اهللا ال يوجـد يف   الذي" كثرية أو يف مكانني  أماكنيف 

صـلى اهللا   حممدوقت واحد، فاملوجود يف املصاحف حكاية عنه حيث أن القرآن مل يرتل على 
خملـوق يف   أنـه ليه وسلم لفظا ومعىن من جربيل عليه السالم بل أهلم معناه وحسب، حيث ع

كما هو مبلـغ   القرآناللوح احملفوظ وال ميكن نقله إىل مكان آخر وعليه فإن الناس مل يسمعوا 
يف املصـاحف   والـذي بل كما هو ملهم ألنه يف مكان آخر ويستحيل أن يوجد يف مكـانني  

تكلم النيب صـلى اهللا عليـه    فإذاملعتزلة ترى أن الكالم مثل اجلسم بطباعه، ا فإن" حكاية عنه 
ألنه عريب، ولكن الفكرة اليت يعرب عنـها   لهوسلم باللغة العربية، فالكالم ذه اللغة فعل طبيعي 

قادرون على مثل  الناسخالل هذا التكييف زعم املردار أن  ومن ))1ذه اللغة موحاة له من اهللا
تأليف كلماته معجزة  وحسنفصاحة ونظما وبالغة، ونفى النظام أن يكون نظم القرآن القرآن 

املردار  مزاعمالفوضي وعباد بن سليمان إىل  وأضاف )2(النيب أو داللة على صدق دعواه النبوة
معارضته، وإمنا صـرفوا    ميكننظم القرآن، وتأليفه إعجاز، وإمنا  ليس" وافتراءات النظام هلما 

  .)4(" )3("عنه
أن ينتج عن هذا أن القرآن غري معجز ال يف لفظه وال معانيه فهو بالتـايل   املنطقي فمن

ومن هنا فإن حممد صلى اهللا عليه وسـلم  . عادي، لكن الناس صرفوا عنه وحسب كالمككل 
له  مزيةيتصرف يف الكالم يف اللفظ واملعىن خاصة وأنه أهلم كبقية الناس امللهمني وال  أنميكن 
على غريه  وسلمغريه، فأين فضل ومزية القرآن على غريه وكذا نبوة حممد صلى اهللا عليه  على

  .مبلّغا باللفظ واملعىن وليسفبإمكان اجلميع أن يؤول وحيرف ألن الذي أمامنا حكاية عنه وإهلام 
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بني القرآن واإلجنيل وغريه من الكتب السماوية؟ هذا باإلضـافة إىل اعتبـار    فرق وأي
إال ألن  واخليالاإلهلام معرفة ظنية وإنكارهم املعارف الضرورية الفطرية وما قوهلم بااز  ةاملعتزل

اخلمسة فهو جمـاز   أصولناالقرآن ملهم واإلهلام مصدر اخليال والشعر ومن هنا فما ال يتفق مع 
هلا ونصوص القرآن هـي   ضابطواللغة ليست أدائية ذات وظيفة حمددة رسالية بل هي لعبة ال 
  .نص أديب أينصوص أدبية مثل نصوص اإلجنيل ميكن أن ختضع ملا خيضع له 

القول بأن القرآن خملوق بلفظه ومعناه يؤدي إىل القول بالتأويـل ألن اإلنسـان    إن مث
وحمدد الداللة القصدية لإلله واليت وفقها خلق القرآن ووفقها يفهـم أي بلغـة    اللغةصاحب 
  .خلق وا يفهم اإلنسان

ال خيلو من  ما" التزاما منهم بقاعدة  لكناألشاعرة أن كالم اهللا قدمي غري خملوق  يعتقد  
والتجسيم عن اهللا لترتيهه عن مشاة احلـوادث اعتـربوا    التشبيه ونفي" احلوادث فهو حادث 

أما األلفاظ فهي عبارة عنه وهو خملوق من هذا اجلانب، ومن هنا فإن  نفسي،القرآن جمرد معىن 
املصاحف ليس هو القرآن احلقيقي الذي ميثل كالم اهللا لفظا ومعىن ومسعـه   يفوجود القرآن امل

لفظا ومعىن وأنزله على سيدنا حممد لفظا ومعىن، ومن هنا كذلك نفي تكليم اهللا  اهللاجربيل من 
 مشـاة لسيدنا موسى بصوت مسعه موسى عليه السالم، وهذا النفي قائم كله على نفي  تعاىل

النفسي وتلـك   املعىنأو لإلنسان خاصة فقالوا بأن اهللا متكلم وفسروا كالمه بأنه اهللا للحوادث 
  .حقيقة الكالم عندهم

: فقيـل أنه اتفق أهل السنة على أن كالم اهللا مرتّل، واختلفوا يف معىن اإلنزال،  واعلم" 
كـان  امل مـن معناه إظهار القرآن، وقيل إن اهللا أفهم كالمه جربيل وهو يف السماء، وهو عال 

  .وعلمه قراءته، مث جربيل أداه يف األرض وهو يهبط يف املكان
أحدمها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخنلع من صورة البشرية : طريقان له والترتيل

 الرسـول املالئكة وأخذه من جربيل، والثاين أن امللك اخنلع إىل البشرية حىت يأخـذ   صورةإىل 
  .منه

ثالثة أقوال يف املرتّل على النيب صـلى اهللا عليـه    كايةح عن السمرقندي بعضهم ونقل
  :هووسلم ما 

اللفظ واملعىن، وأن جربيل حفظ القرآن من اللوح احملفوظ ونزل به، وذكر  أنه: أحدها
  .… القرآن يف اللوح احملفوظ أحرفبعضهم أن 
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وأنه صلى اهللا  إمنا نزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم باملعاين خاصة، أنه: والثاين
نزل به الـروح  : (وسلم علم تلك املعاين وعبر عنها بلغة العرب، وإمنا متسكوا بقوله تعاىل عليه

  .193: الشعراء) األمني على قلبك
جربيل عليه السالم إمنا ألقى عليه املعىن، وأنه عبر ذه األلفاظ بلغة العرب،  أن: والثالث

  .)1("مث إنه أنزل به كذلك بعد ذلك  أهل السماء يقرؤونه بالعربية، وأن
بأهل السنة واجلماعة األشاعرة الذين يقولون بأن القرآن قـدمي املعـىن    غالبا فاملقصود

 كليتمثل هذا اإلحداث أو اخللق يف معىن اإلنزال وعالقته باللوح احملفوظ وعالقة  اللفظحمدث 
متكلما  اهللاة عدم معقولية أن يكون ذلك جبربيل عليه السالم وحممد عليه الصالة والسالم فنتيج

على اللوح  القرآنعندهم بكالم مثل كالمنا أي ألفاظ وحروف وأصوات قالوا بأن اهللا كتب 
أن الرسول صلى اهللا عليـه   أواحملفوظ مث أنزله جربيل بلفظه هو إىل حممد عليه الصالة والسالم 

وميكن أن ينصرف هذا علـى   هووسلم حتول إىل ملك ليتلقى املعىن ويصوغه بعد ذلك بلفظه 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلفظـه   يتلقاهكل نيب كلّمه اهللا، ويف كل األحوال فإن القرآن مل 

يف حواشي الكشاف واإلنزال لغة مبعىن اإليواء ومبعىن  الرازيالقطب  وقال"ومعناه من اهللا تعاىل 
الكالم فهو مستعمل فيه يف معـىن   األسفل وكالمها ال يتحققان يف إىلحتريك الشيء من العلو 

معىن قائم بذات اهللا تعاىل فإنزاله أن يوجد الكلمات واحلروف الدالـة   القرآنجمازي فمن قال 
 امللكواملراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها ... ويثبتها يف اللوح احملفوظ املعىنعلى ذلك 

  .)2("ويرتل ا فيلقيها عليهم  من اهللا تلقفا روحانيا أو حيفظها من اللوح احملفوظ
 ذلك،اهللا تعاىل مرتّل على األنبياء، وقد دل على  كالم"يتطابق مع نص اجلويين  ما وهو

اإلنزال  فإنآي كثرية من كتاب اهللا تعاىل مث ليس املعىن باإلنزال حط شيء من علو إىل أسفل، 
  .مبعىن االنتقال، يتخصص باجلسام واألجرام

م اهللا تعاىل، وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعاىل، واستحالة مزايلته قدم كال اعتقد ومن
  .به، فال يستريب يف إحالة االنتقال عليه للموصوف
حدث الكالم، وصار إىل أنه عرض من األعراض، فال يسوغ على معتقـده   اعتقد ومن
صلوات اهللا عليـه   إذ العرض ال يزول وال ينتقل فاملعين باإلنزال أن جربيل االنتقال،أيضا تقدير 

                                                
  .229ص  ،1، ج)ت.د(يف علوم القرآن، دار املعرفة لبنان، بريوت،  الربهان: الزركشي  )1(
  .44-43ص  ،1، ج)ت.د(، بريوت، لبنان، يف علوم القرآن، دار مكتبة اهلالل اإلتقان: السيوطي  )2(
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 صلىكالم اهللا تعاىل وهو يف مقامه فوق سبع مسوات، مث نزل إىل األرض، فأفهم الرسول  أدرك
نفـس موقـف    وهو )1("اهللا عليه وسلم ما فهمه عند سدرة املنتهى من غري نقل لذات الكالم 

يه وسلم نـزول  أن كالم اهللا تعاىل مرتل على قلب النيب صلى اهللا عل يعلمأن  وجيب" الباقالين 
رب العالَمني  لَترتِيلُ وإِنه: (نزول حركة وانتقال والدليل على ذلك قوله تعاىل الإعالم وإفهام 

 لَى قَلْبِكع نياَألم وحالر لَ بِهزكُونَنتبِنيٍ لبِيٍّ مرع انسبِل رِيناملُنذ ن192: (الشعراء آية[ )م-
. مرتِّل، ومرتَّل، ومرتول عليه، ومرتول بـه : أشياء هنا أربعةتقد هاهنا فيجب أن تع. )]195

واملرتَّل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول ). إنا حنن نزلنا الذكر: (لقوله تعاىلفاملرتِّل هو اهللا 
 :تعـاىل  لقولهوإفهام ال نزول حركة وانتقال كالم اهللا تعاىل القدمي األزيل القدمي بذاته،  إعالم

 علَـى : (لقوله تعـاىل  وسلم،واملرتل عليه قلب النيب صلى اهللا عليه ). وأنه لترتيل رب العاملني(
رِيناملُنذ نكُونَ متل ـا   . )]194: (الشعراء آية[ )قَلْبِك واملرتول به هو اللغة العربية اليت تـال

احلقيقـة   علىوالنازل ). مبني بلسان عريب: (وحنن نتلوا ا إىل يوم القيامة، لقوله تعاىل جربيل،
أُقِْسـم بِمـا    فَالَ: (تعاىلاملتنقل من قطر إىل قطر، قول جربيل عليه السالم يدل على هذا قوله 

 بِقَولِ والَما تؤمنونَ   قَليالًإِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ وما هو بِقَولِ شاعرٍ  تبصرونَتبصرونَ وما الَ 
 فَالَ: (وقوله تعاىل. )]43-38: (آيةاحلاقة ) [قَليالً ما تذَكَّرونَ ترتِيلٌ من رب العالَمني كَاهنٍ
أُقِْسم   سعسلِ إِذَا عاللَّيسِ وارِ الكُنسِ اجلَونحِبِالْخبالصلُ  ولَقَو هإِن فَّسنـولٍ إِذَا تسكَـرِميٍ  ر (

إخبار من اهللا تعاىل بأن النظم العريب الذي هو قراءة كـالم   وهذا. )]19-15: (يةالتكوير آ[
  .)2("ال قول شاعر وال قول كاهن  جربيلاهللا تعاىل قول 
اهللا تعاىل ال يتصف كالمـه   أن" قول جربيل فهو من ناحية اللفظ خملوق ذلك  أنه ومبا

تعاىل ال يفتقـر يف كالمـه إىل    باحلروف واألصوات وال شيء من صفات اخللق، وأنه القدمي
وأدوات، بل يتقدس عن مجيع ذلك، وأن كالمـه القـدمي ال حيـل يف شـيء مـن         خمارج

كالم اهللا ال حيل يف شيء وجربيـل   ألنومن هنا فهو كالم جربيل ال كالم اهللا . )1("املخلوقات
م بـالقرآن لفظـا   ومعىن واهللا مل يتكل لفظامل يسمعه بل أفهمه وأعلمه فقط فلم يسمع القرآن 

  .جربيل الذي مل يتلقه بدوره لفظا ومعىن منومعىن والرسول صلى اهللا عليه وسلم تلقاه 

                                                
  .68، ص 1995 لبنان،دار الكتب العلمية،  ،1إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، ط اإلرشاد: اجلويين  )1(
، ص 1993 القاهرة،حتقيق وتعليق وتقدمي حممد زاهد بن احلسن الكوثري، مكتبة اخلاجني،  اإلنصاف،: الباقالين  )2(

96-97.  
  .99املرجع السابق، ص  اإلنصاف،: قالينالبا  )1(



  80

تشابه موقف األشاعرة من املعتزلة يف قضية أن القرآن ليس كالم اهللا لفظـا   هنا نالحظ
جيوز  قدم من ناحية أنه يرتل ومل يسمع لفظا ومعىن مما يترتب عليه أنه إهلام، واإلهلا سواءومعىن 

احملدثني مثـل   املفكرينوهو موقف بعض . على كالم اهللا ما ال جيوزه القول بتلقيه لفظا ومعىن
صلى اهللا عليـه وسـلم    حممدفضل الرمحن الذي يرفض إعطاء صورة ميكانيكية لكيفية تلقي 

ـ : (اآلية الكرمية معللوحي واعتباره جربيل مثل ساعي الربيد وهو ما يتعارض حسبه  ى نزل عل
  :واعتمادا وتأثر بشاه ويل الذي يعترب...) قلب

« Quand dieu voulut communiquer une… il subjugua l’esprit du 
prophète de telle façon qu’il envoya le livre divin dans le cœur pur du 
prophète… c’est ainsi que le prophète connut et fut convaincu que c’était la 
parole de dieu… par la suite, en fonction des besoins, le prophète profère 
un discours bien construit, fruit de ses facultés rationnelles et de 
l’assistance de l’ange »(2). 

 :وحيا يقول أيضا ليست فاأللفاظ
« Le coran est une parole de dieu, mais il est bien sûr en même temps 

intimement lié à la personnalité profonde du prophète avec qui il ne pouvait 
avoir une relation purement mécanique d’enregistrement la parole divine 
est passé par le cœur du prophète »(3). 

األشاعرة خاصة يف هذه القضية  استنتاجه هو مدى تأثر احملدثني مبا جاء عن ميكن الذي
ليس وحيا بلفظه ومعناه بل باملعىن فقط، أما اللفظ فهو حملمد صـلى اهللا عليـه    القرآنمن أن 
 نزلـه ومن هنا منح اجلانب النفسي حملمد صلى اهللا عليه وسلم الدور يف التعامل مع ما  وسلم،

معه كمـا   التعاملنصا أدبيا جيوز جربيل من املعاين على قلبه، ومن هنا ال نستغرب من اعتباره 
وحممد خلـف   اخلويليتعامل مع نصوص أخرى مثل اإلجنيل وهو ما نادى به سيد قطب وأمني 

إىل الشعر لبيـان   العودةاهللا وغريهم، وال نستغرب ذلك مادام اجلرجاين ذاته قد نادى بضرورة 
ا نادى به املعتزلة أيضـا  م وهوالقرآن الذي صاغه حممد صلى اهللا عليه وسلم وفق ثقافة عصره 

وهنا يتجلى معىن األلوهية يف التعامل  القرآن،الذين اعتمدوا لغة اجلاهلية والشعر اجلاهلي لبيان 
وتكلم بلغتنا بل تألسن كما يلمح لذلك نصر حامد أبـو   العاملمع اإلنسان، فاهللا نزل إىل هذا 

يكشف عن نفسه للبشر يترتل إلـيهم   املطلق إن"إىل لغة اإلنسان يترتلزيد عندما قال بأن اهللا 
ترتل عند املسيحيني واختلط بالناسـوت   كما. )1("الداليل الثقايف واللغوي نظامهمبكالمه عرب 

                                                
(2) Rachid Ben Zine : Les nouveaux penseurs de l’islam, Paris, 1995, P 141. 
(3) Ibid. P141. 

 .107، ص2، ط2000اخلطاب والتأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، : زيد أبو نصرحامد  )1(
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العودة إىل اللغة لفهم القرآن، اللغة كمـا   ضرورةكذلك هو يف اإلسالم عند هؤالء، ومن هنا 
ذي يصاغ حسب الطلب للتدليل على املوروث الثقايف ال أيهي عند املعتزلة واألشاعرة وهؤالء 

بالبحث عن احلقيقة وهو ما يوافق عليـه أحـد أئمـة     الغالبمواقف سياسية ال عالقة هلا يف 
هذا الرسـول خمتـارا،    فصار" أبو يعقوب إسحاق السجستاين  اإلمساعيليالباطنية الفيلسوف 

م امللكوت، بلسان القـوم  جالله ليعبر عما صور الروح األمني يف قلبه من علو جلاختاره اهللا 
قبول الرسل قبـول   أن: " قوله وكذلك. )2("عن قبوله، فيجري ذلك يف مسامعهم  املختلفني

إىل األمم بلسام ولغتهم، يؤكده قول اهللا تبارك  يؤدونومهي خيطر يف أفئدم ما أرسلوا به مث 
مل يكن فيما عاين بفـؤاده مـن    يعين )]11: (آيةالنجم [) الفُؤاد ما رأَى كَذَب ما: (وتعاىل

يتفق فيه مع السابقني من اعتبار القرآن مل يتلق لفظا ومعىن  ما وهو )3("كذب  اإلهليةاخلطرات 
 .بل معىن وحسب

على هؤالء وكتب جزءا من الفتاوى يف ذلك فضال عمـا    الردفصل ابن تيمية يف  لقد
التمسك بكتاب اهللا لفظا ومعـىن   ورةضرمبثوث يف بقية األجزاء والكتب حرصا منه على  هو

دون غريه ال حممد عليه الصالة والسالم  وهووعدم التشكيك يف نسبة أي منهما هللا عز وجل، 
عند البالغي فقط، وهو يتفق فيه مع ابن حـزم   دورهوال جربيل عليه السالم، فكالمها ينتهي 

جماز ونكفر من مل يقل ذلك ونقول عز وجل على احلقيقة بال  اهللالقرآن هو كالم  يعترب"الذي 
نزل بالقرآن الذي هو كالم اهللا تعاىل على احلقيقة على قلب حممد صلى  السالمإن جربيل عليه 

" من املُنـذرِين  لتكُونَقَلْبِك  علَىاَألمني   الروحبِه  نزلَ : "وسلم، كما قال اهللا تعاىل عليهاهللا 
كالما يف شـجرة   خيلقواهللا هو من كلم موسى عليه السالم ومل  ،)1()]"193: (الشعراء آية[

كلم موسى ومن كلم من األنبياء  تعاىلإن هللا عز وجل كالما حقيقة وأنه  ونقول"وال يف غريها 
وكـذلك   خملوقفالقرآن كالم اهللا حقيقة وهو غري  ،)2("عليهم السالم تكليما حقيقة ال جمازا

العقل عليه  وبداللةتكليم حقيقي ال شك يف ذلك بنص القرآن تكليمه ملوسى عليه السالم هو 
وعلمه قدمي بقـدم   علمهوهي داللة ال تتعارض مع صحيح النقل خاصة إذا اعترب أن كالمه هو 

                                                
، 1ط بريوت،ب إثبات النبوءات، حتقيق عارف تامر، املطبعة الكاثوليكية، كتا:السجستاين إسحاقيعقوب  أبو  )2(

  .54، ص 1966
  .147ص  نفسه، املرجع  )3(
  7، ص3الفصل، ج: حزم ابن )1(
  .9، ص3ج نفسه، املصدر  )2(
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علمـه   أنه ومبا )3("الباري تعاىل غريالقرآن هو كالم اهللا تعاىل وهو علمه وليس شيئا  إن"ذاته 
يدل علـى   ماغريه بكالم هو علمه القدمي وليس يف ذلك  فإنه كلم موسى يف ذلك الوقت دون

  .أنه خملوق وهو ليس ككالمنا الذي يتجدد ألنه عرض
رد ابن حزم على أهم جزء يف قضية خلق القرآن مل يكن كافيا وال شافيا فرتعته  أن غري
 هللافـا جعلته يرد باختصار وغن اتفق يف مضمونه مع ابن تيمية الذي فصل يف األمر،  الظاهرية

النساء " [موسى تكْليماً اللَّه وكَلَّم علَيك: " فقوله" كلم موسى حقيقة بداللة القرآن على ذلك 
، )]143: (األعـراف آيـة  " [ربـه  وكَلَّمه موسى لميقَاتنا جاَء ولَما: " وقوله)] 164: (آية

أَتاها  فَلَما:" ، وقوله)]52: (مرمي آية" [نجِيا وقَربناه منِاَألي الطُّورِمن جانِبِ  وناديناه:" وقوله
 لمـا إِنك بِالْواد املُقَدسِ طُوى وأَنا اخترتك فَاستمع  نعلَيكفَاخلَع  ربك إِني أَنا موسىنودي يا 

يسمع بالضرورة  اله موسى واملعىن ارد ، دليل على تكليم مسع)]13-11: (طه آية" [يوحى 
إال صوتا مسموعا، وال  يكونومن قال إنه يسمع فإنه مكابر، ودليل على أنه ناداه، والنداء ال 

قد كلم موسى  فاهللا. )4("جمازا واليعقل يف لغة العرب لفظ نداء لغري صوت مسموع، ال حقيقة 
وأنه مـرتبط   خاصةأن يكون مسموعا بصوت مسموع كما دلت عليه اآليات إذ النداء جيب 

 فَلَما: " فقد قال تعاىل وأيضا"بوقت وظرف معني، أي مسعه يف ذلك الوقت بالذات دون غريه 
، )]8: (النمل آية" [رب العالَمني اللَّه وسبحانَ حولَها ومن النارِجاَءها نودي أَن بورِك من في 

أَن يا موسـى   الشجرةمن شاطئ الواد اَأليمنِ في البقْعة املُباركَة من  نوديتاها أَ فَلَما:" وقوله
نيالَمالع بر ا اللَّهي أَنلْ:" ، وقال)]30: (آيةالقصص " [إِنى   هوسيثُ مدح اكإِذْأَت  هبر اهادن

 أَتاها نودي يا موسى إِني أَنا فَلَما:" ، وقال)]16-15: (آيةالنازعات [" بِالْواد املُقَدسِ طُوى

كبر لَعى فَاخسِ طُواملُقَد ادبِالْو كإِن كلَيعهذا دليل على أنـه   ويف، )]12-11: (طه آية" [ن
لَما قَام عبد اللَّه  وأَنه:" قوله يفحينئذ نودي ومل يناد قبل ذلك، وملا فيها من معىن الظرف كما 

فَيقُولُ ماذَا  يناديهِم ويوم:" ، ومثل هذا قوله)]19: (اجلن آية"[علَيه لبداً يكُونونَيدعوه كَادوا 
نيلساملُر متب65: (القصص آية" [أَج[( ، "مويو يهِمادنقُولُ يا  فَي يكَائـرش نأَي   مكُنـت ينلَّـذ

وقت النداء بظرف حمدود، فدل على أن النداء يقـع يف   فإنه، )]62: (القصص آية" [تزعمونَ
 ،)1("وجعل الظرف يف النداء ال يسمع النداء إال فيـه  الظرف،ذلك احلني دون غريه من ذلك 
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خلق كالمه موسى بواسطة شجرة أو غريها وال أنه  كلمفليس يف النصوص ما يدل على أن اهللا 
تنفي يف احلقيقة أن يكون اهللا متكلما رغم أن النصـوص   اليتفيها أو غري ذلك من التأويالت 

يف العقل ما يتعارض مع ذلك خاصة إذا اعتربنا أن صفات  وليستدل داللة واضحة على ذلك 
امل، إذ كليات أي أجناس وأنواع وال عالقة هلا بأجناس وأنواع هذا الع هياهللا يعرب عنها بألفاظ 

هنا فإن قياس كالمه على كالمنا باطل نتج عنه نفي كالمه الذي نتج عنه أيضا  ومنال مثيل له 
اهللا  أنلتحريف الداللة القرآنية ما دامت مل تصلنا لفظا ومعىن، إذا فحسب ابن تيمية  االفتح 

 بلّغـه دوره كلم موسى عليه السالم وأنه مسع كالمه حقيقة وكلم جربيل أيضا بالقرآن وهو ب
أخرب تعاىل بأنـه   وقد"الرسول عليه الصالة والسالم والرسول أداه إلينا دون زيادة أو نقصان، 

 فجربيـل :"وقال  ،"من ربك بِالْحق  منزلٌأَنه  يعلَمونَ الكتابآتيناهم  والَّذين:" مرتل منه فقال
وسلم من البشر واهللا يصطفي مـن   عليهول اهللا صلى اهللا رسول اهللا من املالئكة جاء به إىل رس

أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من  يا: " قالاملالئكة رسال ومن الناس، وكالمها مبلغ له، كما 
كبإِالَّ:" وقال" ر  لُكسي هولٍ فَإِنسن رى مضتنِ ارمنم هيدنِ ييب مون  هلْفداًخصر  أَن قَد لَمعيل

هِمبر االتوا رِسلَغاهللا ليس جلربيل وال حملمد فيه إال التبليغ واألداء، كما  كالممع هذا  وهو" أَب
الزمان والتالني له يف الصالة أو خارج الصالة ليس هلم فيه إال ذلـك مل   هذاأن املعلمني له يف 

هو كالم من قاله مبتدئا ال من تكلم به بعده أي  فالكالم ،)1("معانيه من حروفه وال شيئاحيدثوا 
ابتداءا هذا ما نتصوره بفطرنا وما خلقنا اهللا عليه وما نفهم به  حملأن الكالم جيب أن يصدر من 

 وذكـروا "بتأويالت أخرى واللغة تدل على ذلك من خالل حرف مـن   وليسكتابه وكالمه 
  .أن القول منه ال من غريه من املخلوقات فأخرب" حق القول مين ولكن:"قوله

:" هللا كقوله صفةالبتداء الغاية فإن كان ارور ا عينا يقوم بنفسه مل يكن  هي" من" و
 وكذلك" منه وروح:" املسيح يف وقوله" لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه وسخر

إذا كان ارور ا صفة ومل يذكر  وأما" من اهللاف نعمةبكم من  وما:" ما يقوم باألعيان كقوله
قد أخرب يف غري موضـع مـن    وكذلك" حق القول مين ولكن:" كقولههلا حمل كان صفة هللا 

ممن يقول إنه مل يرتل منـه، قـال   ... نزل منه وأنه نزل جربيل منه ردا على القرآنالقرآن أن 
آتيناهم الكتاب  والذين!  ليكم الكتاب مفصل؟اهللا ابتغي حكما، وهو الذي أنزل إ أفغري:" تعاىل

 روح" بـاحلق نزله روح القدس من ربـك   قل:" تعاىل وقال" أنه مرتل من ربك باحلق يعلمون
 مـن :" وقال" على قلبك األمنيبه الروح  نزل"القدس هو جربيل، كما قال يف اآلية األخرى 
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 فـبني " روح القدس من ربك نزله: "ناه وقال" اهللاكان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن 
ال من هوائن وال من لوح وال غري ذلك، وكذلك سائر آيات القـرآن   اهللاأن جربيل نزله من 

" العليم العزيزترتيل الكتاب من اهللا  حم،:" وقوله" الكتاب من اهللا العزيز احلكيم ترتيل:" كقوله
ترتيل الكتاب ال ريـب فيـه مـن رب     أمل،:" وقوله" ترتيل من الرمحن الرحيم حم،:" وقوله
تدل داللة صـرحية   فاآليات ،)2(""ما أنزل إليك من ربك بلغأيها الرسول  يا:" وقوله" العاملني

اللغة وصريح العقل خاصـة   داللةواضحة أنه مرتل من اهللا تعاىل ال من لوح أو غريه وتعضده 
مـن   أنـزل :" كاملطر بأن قـال  ما نزل منه وما نزله من بعض املخلوقات  بنيفرق   اهللا"وأن 

أخرب أنه مرتل منه،  والقرآناملطر يف غري موضع وأخرب أنه نزله من السماء،  فذكر" السماء ماء
احلديد يرتل من رؤوس اجلبال ال يـرتل   ألن" احلديد وانزلنا:" وأخرب بترتيل مطلق يف مثل قوله

القرآن من اللوح احملفوظ لكان  السماء، ولو كان جربيل أخذ منفلم يقل فيه ... من السماء، 
أمة حممد، ألنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن اهللا كتب ملوسى التـوراة   مناليهود أكرم على اهللا 

 فأخذوهفيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا األلواح اليت كتبها اهللا، وأما املسلمون . مكتوبةبيده أنزهلا 
 بنـو وجربيل عن اللـوح، فيكـون    عن حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحممد أخذه عن جربيل

مث ... وسلم  عليهإسرائيل مبرتلة جربيل وتكون مرتلة بين إسرائيل ارفع من مرتلة حممد صلى اهللا 
جربيل، وكان القرآن  عبارةإن كان جربيل مل يسمعه من اهللا وإمنا وجده مكتوبا كانت العبارة 

كالما ومل يقدر أن يتكلم  كتب كالم جربيل ترجم به عن اهللا، كما يترجم عن األخرس الذي
اللوح احملفـوظ   يسمىفحسب اين تيمية ال عالقة للقرآن مبا .)1("به وهذا خالف دين املسلمني

  .بل مسعه جربيل مباشرة من اهللا ومن هنا فالقرآن ليس كالم جربيل
اهللا غري خملوق كما أن اهللا غري خملوق وحممد صلى اهللا عليه وسلم مسعه  كتاب فالقرآن

وارد يف لفظـه   فاإلعجـاز الذي مسعه بدوره من رب العاملني لفظا ومعىن ولذلك   جربيل من
  .ومعناه ولو كان كالم أحد آخر لكان غري معجز

ابن حزم وابن تيمية يف هذه املسألة مما يدل على أما قد وقفا علـى مـدخل    اتفق إذا
ورد يف القرآن الكرمي من أنه كالم  مبا االلتزاميتفقان على ضرورة  كماالقرآنية   الداللةحتريف 

به حنافظ على هوية األمة وهو واجب قادة األمة من  بتمسكنااهللا حقيقة غري خملوق األمر الذي 
جيب أن تكون حمددة ومضبوطة لفظا ومعىن وإال كانـت   الرصاصةاملفكرين ألن الكلمة مثل 
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" األدب ما"سارتر يف كتابه  إليهار املعىن الذي أش وهوإىل اهلالك   فتؤديطائشة ال تبلغ اهلدف 
  .كليا يف كالمه ألنه مسؤول التزامانبه إىل ضرورة إلتزام الكاتب  حني

   



  86

  
  
  :الثاني الفصل

  
بین التطور  الـــداللــة  

  والجمود 
   

  القرآنیة بن الشعر واللغة الداللة .1
  والباطن الظاھر  .2
  والمجاز الحقیقة  .3

  

  

  



  87

  :عر واللغةالـداللــة القرآنية بني الش. 1
  .)1(ما يستدل منه والدليل" إذا هدى  فالن دلّ" يقال : لغويا

من العلم بالشيء علم بشيء آخر، والشيء األول هو الدال  يلزمأن  هي: " اصطالحيا
  .)2("والثاين هو املدلول 

ما تعلق بالداللة والتصديق ما تعلق بالدليل على  فالتصورأن العلم تصور وتصديق  ومبا
  .هي املعىن بازاء اللفظ والدليل هو االستدالل على ذلك فالداللةداللة، ومن هنا تلك ال

أنّ معظم الكالم يف األصول يتعلق باأللفاظ واملعاين، أما  اعلم: " قال اجلويين ولذلك
وأما األلفاظ فالبد من االعتناء ا، فإن الشريعة عربية، ولن ... القياس كتاباملعاين فستأيت يف 

  .)3("املرء خالل االستقالل بالنظر يف الشرع ما مل يكن ريانا من النحو واللغة  يستكمل
باللغة خيتلف عن اهتمام غريهم حيث أدرك األصوليون  األصولينيهنا فإنّ اهتمام  ومن

والنص التشريعي، فكان االهتمام باللغة من أهم الوسائل اليت تعني على  العربيةالرباط بني اللغة 
ا دقيقا تتحدد به الفكرة حتديدا واضحا وذلك ألا ترتبط باحلكم ومعرفة فهم النصفهم 
 بالفكان االهتمام باللفظ واملعىن والعالقة بينهما ليس على مستوى الفقه وحسب . تطبيقه

واملعىن  اللفظفلقد ولدت قضية . وعلى مستوى العقيدة وهي امليدان اخلطري الذي تقاد منه األمة
املسلمني  طوائفكان يدور بني  الذي  اجلداللسفة والدين بسبب ذلك  أيضا يف رحاب الف

واملتشابه، وجواز  احملكماملختلفة حول جمموعة من القضايا اليت تتعلّق بالقرآن الكرمي، كقضية 
خملوقا أو عدم خملوق، وحول  وكونهتفسري املتشابه أو عدمه، وقضية قدم القرآن أو حدوثه، 

  .ربية أو عدم جوازها قراءة القرآن بغري الع
مييز الدراسة القرآنية والدينية عامة  ما" خاصة وأن  القضيةاهتم البالغيون ذه  كذلك

الفين نثره وشعره أن قراءة الشعر أو القصة ال تطلب صاحب النص  البشريعن دراسة الكالم 
الف ومن يف األدب من االخت حرجتطلب ردود فعل قارئه وانفعاله وهلذا فال  مابقدر    

منطلقه على األقل، ذايت أو ال يكون وليس  يفاالحتكام إىل الذات املتقلبة بل كأن النقد األديب، 
ال يسأل القارئ عن ذاته وعن فهمه بل يسأل عن  حيثاألمر كذلك بالنسبة إىل النص الديين 
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وب من النص ذلك أن املطلوب من النص الديين هو كاملطل معىنمراد اهللا وعما ينبغي أن يفهم، 
حىت ننتهج السبل القومية القائدة إىل النجاة ونتجنب متاهات  املشرعالقانوين، أن نعرف إرادة 

النار، ويف هذا السعي إىل احلقيقة، وهي مطلب ديين وليست مطلبا أدبيا،  إىلالضالل املؤدية 
 ومدىصل بالقارئ متعددة منها ما يتصل بالنص نفسه يف بنيته اللغوية ومنها ما يت عوائقتقوم 

القراءات كل تدعي إصابة احلقيقة تلك هي املشكلة الرئيسية  فتعددت. )1("نزاهته وموضوعيته 
من لغويني وحناة وفقهاء  –على حد تعبري اجلابري  –باحلقل البياين  املشتغلنياليت شغلت معظم 

سواء يف اللغة  لبيانية،اأول ما يلفت االنتباه يف الدراسات واألحباث  إن" وبالغيني و ومتكلمني
النظر إىل اللفظ واملعىن ككيانني  إىلهو ميلها العام والواضح ... أو النحو أو الفقه أو الكالم

 القولكان  ولذلكنشأة اللغة وخلق القرآن   إىلنظرم  –يف نظرنا –ذلك  ومنشأ" منفصلني 
 حتديدف ابن حزم يف باالصطالح مدخل للفصل بينهما وكذلك القول خبلق القرآن وجاء موق
بل ما سبق إىل  اخلوارجداللة اللفظ من الظاهر أوال والظاهر ال يعين املعىن احلريف كما هو عند 
وهو منهج يف الفهم  عقلالفهم ومل يتعارض مع نص وال سنة وال إمجاع وال ضرورة حس أو 

يرى أن على املرء  هلا وهو فهمهيتردد يف كتبه وهو يتناول معاين اآليات أو بصدد الدفاع عن 
األلفاظ على  أركبت" وتدليس واشتباه  تلبيسأن يراعي يف اللغة كوا أداة اتصال وليس أداة 

سقط الكالم معهم ولزمنا أال نفهم عنهم : فإن قالوا ال ال؟معان عبر ا عنها دون غريها أم 
وقد ... الوا نعم تركوامعىن، وال تعرب ألفاظهم عن حقيقة، وإن ق علىشيئا، إذ ال يدل كالمهم 

فَإِنما إِثْمه علَى  سمعهبدلَه بعدما  فَمن: (يف كالم الناس بينهم فقال تعاىل ذلكأنكر اهللا تعاىل 
 إِنَّ اللَّه هلُوندبي ينالَّذيعمس يملالكالم  صرفالتبديل شيئا غري  وليس )]181: (البقرة آية[ )ع

فاللغة هلا بنية حسب ابن . )2("تبته إىل غريها، بال دليل من نص أو إمجاع متيقن عن موضعه ور
أخرب تعاىل  وقد" ما خلق يف العامل من أجناس وأنواع وهو ما علّمه اهللا آدم  معحزم تتناسب 

 كُنتمونِي بِأَسماِء هؤالِء إِن علَى املَالئكَة فَقَالَ أَنبِئُ عرضهمآدم اَألسماَء كُلَّها ثُم  وعلَّم( أنه
نيقادعلى أنه علق كل مسمى امسا  تأويال،جليا ال حيتمل  فالنص )]31:(البقرة آية[ )ص

احلد من باب األلفاظ، واللفظ  أن" ما يوافقه عليه ابن تيمية حينما يعترب  وهو. )1("خمصوصا به 
ال  املفردردات اللفظ بغري اللفظ، ألن اللفظ يدل املستمع على معناه إن مل يكن قد تصور مف ال

يعرف  حىتيدل املستمع على معناه إن مل يعلم أن اللفظ موضوع للمعىن، وال يعرف ذلك 
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وهذا أمر ... باأللفاظفتصور املعاين املفردة جيب أن يكون سابقا على فهم املراد . املعىن
يدركه حبسه أو بنظره، وإال  حىتمعناه  حمسوس، فإن املتكلم باللفظ املفرد إن مل يبني للمستمع
 اهللا" وهو ما علمه اهللا بداية آدم . )2("مل يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل 

 اجلنسسبحان علّم آدم األمساء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من 
فاللغة انعكاس  هنا ومن "املشترك، وخيصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه يف النفس 

  .ما يتفق فيه مع أرسطو وهوللعامل يف حقيقتها وهي احلدود اليت يعلمها اجلميع مجيع الناس 
أن اإلنسان يولد صفحة بيضاء حيث يستشهدان يف  علىابن حزم وابن تيمية  يتفق

لم شيئا، اهللا أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نع(باآلية  املعرفةمعرض احلديث دائما عند بداية 
حيكم مبا أودعه اهللا فيه من  عندمهايعين أن العقل  مما )3()واألفئدة واألبصاروجعل لنا السمع 

  .خلقها اهللا فينا اليتاستعداد وقابلية للتمييز والفهم وهي الضرورة 
القرآن الكرمي أننا حني نسمع لفظا نأخذه على ظاهره دون  لغةهنا فإن تعاملنا مع  ومن

إِلَيك من ربك الَ إِلَه إِالَّ  أُوحيما  اتبِع: (الظاهر، وقال تعاىل اتباعان ضرورة زيادة وال نقص
وه رِضأَعنِ وع نيرِكوهو املسموع  النازلفأمره باتباع الوحي  ،)]106: (األنعام آية[ )املُش

ذَلك  فيعلَيك الكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ  يكْفهِم أَنا أَنزلْنا لَم أَو: (الظاهر فقط، وقال تعاىل
أن نكتفي  عليناتعاىل أن الواجب  فأخرب )]51: (العنكبوت آية[ )يؤمنونَلقَومٍ  وذكْرى لَرحمةً

ظاهره املتلو علينا فقط، وقال تعاىل  غريمبا يتلى علينا وهذا منع صحيح لتعديه إىل طلب تأويل  
 والَ الغيب أَعلَم والَ عندي خزائن اللَّه لَكُمالَّ أَقُولُ  قُل: (صلى اهللا عليه وسلم أن يقول نبيهآمرا 

) تتفَكَّرونَ أَفَالَ والْبصري اَألعمى يستوِيإِني ملَك إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ  لَكُم أَقُولُ
اآلية لكفت، ألنه عليه السالم قد تربأ من  هذهولو مل يكن إال : علي قال )]50: (يةاألنعام آ[

للوحي مدع لعامل الغيب، وكل شيء غاب عن  تاركومدعي التأويل وتارك الظاهر ... الغيب
عليه دليل من ضرورة عقل، أو نص من اهللا  يقماملشاهد الذي هو الظاهر فهو غيب ما مل 

  .)1(أو إمجاع راجع إىل النص املذكور وسلم،لى اهللا عليه تعاىل، أو من رسوله ص
والفكر واحد عكس ازدواجية السفسطائيني ألن اللغة  اللغةمع أرسطو حول أن  ويتفق

تيمية ومن مث فنحن نفكر بواسطة اللغة ولذلك فاإلنسان بدأ  وابنوالفكر واحد عند ابن حزم 
                                                

  .49ص  ،9الفتاوى، ج: تيمية ابن  )2(
  .59، ص 9نفسه، ج املصدر  )3(
  .304، ص 5اإلحكام، ج: حزم ابن  )1(



  90

الفكر هي عالقة اللغة باإلدراك العقلي أو بني ومن هنا فعالقة اللغة ب يتكلميعرف عندما بدأ 
املتبادلة  العالقة" وإذا كانت املعاين ال اية هلا فإن حتديدها باأللفاظ حبيث أن  ومدلوهلاالكلمة 

وهو ما يتفق فيه مع  ،)2("بني اللفظ ومدلوله، عالقة متكن كل واحد منهما من استدعاء اآلخر 
باجلملة موجودات خارج النفس مث معقوالت حمسوسات و هاهنا" أرسطو حيث أن 

ما خيرج بالصوت دال على اآلثار اليت ... النفس وألفاظا وخطوطا يفومتصورات ومتخيالت 
مشتركة إذا مسعت خطر ببال  عالمات" فهي  هنا ومن )3("اجلميع  عنديف النفس فهي واحد 

الفهم واإلدراك واحدة عند  فطريقة )4("عالمة له  اللفظاإلنسان بالفعل الشيء الذي جيعل 
ومن هنا وضوح الداللة للجميع،  يتعارضاناجلميع وهي ما خلقنا اهللا عليه فالعقل والنقل ال 

عقلي أو نصي نأخذ بالظاهر اآلخر الذي قد  دليلوهو الظاهر الذي نأخذ به فإذا تعارض مع 
  .ظاهر تيميةيسمى تأويال لكنه عند ابن حزم وابن 

ذه القضية  واهتمامهوهو مسمى الكالم عنده  واملعىن  اللفظآن هو ابن تيمية القر عند
باألساس عنده قضية املعىن  وهيكان دف فهم القرآن الكرمي فالقضية هي قضية اللفظ واملعىن 

الذي استخلصت منه القواعد  الكرميأو احلقيقة اليت يدعي اجلميع وصلها منطلقا من القرآن 
فيجب أن يوجه االهتمام كله للمعىن، . بينهماك االرتباط الكبري اجليدة للمعرفة وللغة وذل

ليس خياال يسبح وحده بل هو لفظ يعبر عنه  واملعىنفباملعىن وحده نصل إىل احلقيقة والفهم 
كان قد اهتم باملعىن وحاور املتكلمني والفالسفة  وإنومن هنا فال معىن عنده دون لفظ 

وينقدها ويبني هلم أنه أعلم بألفاظهم ولغتهم لكن  ارهمأفكباصطالحام فهذا ليقترب من 
املبتدعة ليس  األلفاظ" فال ميكن أن يغري لفظ عن مكانه خاصة وأن  الكرميبالنسبة للغة القرآن 

 ألفاظ"  خبالف )1("بل كل قوم يريدون ا معىن غري املعىن الذي أراده أولئك  ضابطهلا 
  .)2("م مراده بسائر ألفاظه يعلم كما يعل االرسول فإن مراده 

إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له (قدمي وهو من اهللا حمفوظ  ومعناهالكرمي لفظه  فالقرآن
واملعىن ولذلك فإن القرآن مهما حاول البعض حتريف داللته  اللفظفاحلفظ يشمل ) حلافظون

اجتهادات يف  أنزل به بلفظه ومعناه وبقيت اجتهادات الناس جمرد الذيفإنه بقي على عهده 
                                                

  .33، ص1992املعرفة اجلامعية،  دارالتصور اللغوي عند األصوليني، :عبد الغفار السيد  )2(
  .24ص ) ت.د(، 1املكتبة الكاثوليكية، لبنان، ط العبارة،شرح الفارايب لكتاب أرسطو طاليس يف :الفارايب  )3(
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فبني اللفظ واملعىن الداللة ليست اعتباطية كما يرى البعض يف لغة . اهللا كتابكتبهم مل متس 
 اازحبيث يستطيع أن يغري الداللة مادامت اصطالحية حىت حيرف الداللة مرة باسم  عامةالناس 

املتكلم وهو  هو والتأويل واملتشابه وغريها، هنا الكالم توقيف لغة ومعىن لفظا ومعىن واهللا
اعتباطا بل حلكمة  ليسيتكلم حبكمة كما خيلق حبكمة فهو احلكيم ولذلك فوضعه اللفظ املعين 

يدل على املسمى ظاهرا  فاالسمولو أردنا التغري حبيث نضع بدله لفظا آخر ما استقام املعىن 
" ن حزم حيث اعترب وهو نفس موقف اب تيمية،وباطنا وهو ما انتبه له ابن القيم وهو تلميذ ابن 

ما خلقنا اهللا عليه، فاللغة وفهمها مستقران  وهو"  املعاينيف اللغة إمنا هي عبارات عن  األلفاظ
التخليط فكل لفظ حيمل معناه وحنن بذلك ال نفرق بني اللغة والفكر  جيوزيف أنفسنا ولذلك ال 

نفسه ويف حملة بصر وأن يعين ضرورة الوضوح والشفافية، فالظاهر هو الباطن  ممافهما واحد 
خلياله هو الذي يؤدي إىل الفصل بينهما ومن هنا الفصل بني اللغة والفكر  اإلنسانترك 

فما نقوله هو ما نقصده، فاللغة حتمل املعىن واملقصد يف آن واحد وتفهم  اإلنسانوازدواجية 
 اللفظيف عالقة واحدة عند اجلميع مما يغلق الباب أمام كل حماوالت التدخل البشري  بطريقة

كان ذلك لوقع  ولو... جيوز أن يبدل ضمري فال" باملعىن ألن اللغة فهما ولفظا ومعىن توقيف 
قمتم وقعدمت، وإمنا  الثننياإلشكال وارتفع البيان، وكذلك املخاطبات ال جيوز البتة أن نقول 

ا قلنا حبكم ظاهر اللغة قمنت، فصح م: قالقمتما، وإمنا : قمتما وقعدمتا، وال يقال للنساء: يقال
عليه وسلم، وإىل مفهومها نرجع يف أحكام الديانة،  اهللاليت ا نزل القرآن وا تكلّم النيب صلى 

معلّم اإلنسان لفظا ومعىن  هو فاهللا )1("ما ال جيوز خالفه  وهذا... إال ما نقلنا عنه نص جلي
ىل هو الذي علم آدم األمساء كلها وله تعا اهللا فإن" وهو بالتايل فقط الذي ميلك حق تغري ذلك 

  .تعاىل أن يسمي ما شاء مبا شاء
: نقل االسم عن موضوعه يف اللغة فال حيل ملسلم أن يقول علىما دمنا جند دليال  وأما

ضلُّ اللَّه من قَومه ليبين لَهم فَي بِلسانأَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ  وما: (قال تعاىلإنه منقول، ألن اهللا 
 تعاىلخطاب خاطبنا اهللا  فكل )]4: (إبراهيم آية[ )احلَكيمالَعزِيز  وهو يشاُء من ويهدي يشاُء

أو إمجاع  بنصبه أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهو على موضوعه يف اللغة ومعهوده فيها، إال 
وسلم عن  عليهأو رسوله صلى اهللا  أو ضرورة حس، نشهد بأن االسم قد نقله اهللا تعاىل

  .)2("موضوعه إىل معىن آخر، فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه 

                                                
  .418ص  ،1اإلحكام، ج: حزم ابن  )1(
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يعترب القرآن قد نزل على معهود اللغة العربية ولكن  الذيتقريبا موقف ابن تيمية  وهو
إنسانية، وقد بين ذلك يف كتابه حول خلق القرآن حيث أن  لغةذلك ال يعين أن لغته هي 

 فإن" وأن ترديدنا له وفيه ما فيه من ألفاظنا ال يعين أنه كالمنا  مبتدئاكالم هو كالم من قاله ال
... غريه، عنكالم من قاله مبتدئا أمرا يأمر به، أو خربا خيربه، ليس هو كالم املبلّغ له  الكالم

النظر عما بلّغه به قطع  معوإذا قرأه املبلّغ فقد أشار من حيث هو كالم اهللا فيقال هذا كالم اهللا 
كان هذا . أال كل شيء ما خال اهللا باطل: أنشد املنشد قول لبيد فإذا"  )3("العباد من صفام

 القراءلبيد لفظه ومعناه، فالقرآن أوىل أن يكون كالم اهللا لفظه ومعناه، وإذا قرأه  كالمالكالم 
ألفاظه مثل السماء واحلياة وغريها بين فحىت إذا تكلمنا ب فاالختالف )4("فإمنا يقرؤونه بأصوام

لغته إنسانية حبيث نفتح الباب لقراءته مثل قصائد الشعر وغريها وكأنه إنساين  أنفهذا ال يعين 
مثل معناه،  معناهكالمه مثل كالمه، وال  فليس" ينفيه وال يقبله ابن تيمية وال ابن حزم  فهذا

وال قدرته مثل  علمه،ليس علمه مثل وال حرفه مثل حرفه، وال صوته مثل صوته، كما أنه 
  .)1("أفعاله  يففإن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال ... قدرته

يف إطاره اإلهلي نعم فاهللا خاطبنا باللغة العربية لكن  القرآنهنا فابن تيمية يضع  ومن
و اإلعجاز اإلهلي ولذلك ا كانت ليس كمثلها لغتنا العربية وهذا ه تكلماللغة العربية عندما 

الواجب أن تعرف اللغة والعادة  بل" العودة إليها لتحديد املعىن من اللفظ  بضرورةفهو يقول 
الذي نزل يف القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند مساع تلك  والعرف
 قد خاطبنا بذلك اهللا نعم )2("فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم اهللا ورسوله  األلفاظ،
ولكن هذا العرف والعادة ليسا حاكمني على لغة القرآن بل هي احلاكم ألا  والعادة،العرف 

  .الذي ليس كمثله شيء فهي اصطالحه وليس اصطالحهم وإن كانت بلغتهم لغة
ينبغي أن يعاد النظر إليها يف ضوء االعتراف بعظمة النص  إذناللسان العريب  فكرة"

أن خيضع القرآن خضوعا آليا ملا يسمى االستعماالت السائدة يف  تنفيالعظمة القرآين هذه 
القرآن كتاب عظيم، وهو لذلك يكون دالالت للكلمات، يضفي  والشعراء،كالم الفصحاء 

ومن مث فهو ال يشبه جمرى اللغة العربية القدمية شبها أساسيا،  وينقّيها،عليها خصوصيات 

                                                
  .72، ص 12الفتاوى، القرآن كالم اهللا، ج: تيمية ابن  )3(
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دة يف ظل الزعم بأن الكلمة القرآنية هي الكلمة العربية املألوفة ثقافة جدي للقرآنوكيف يكون 
ال حاجة بنا مع بيان الرسول ملا بعثه اهللا به من  وحنن"  ولذلك. )3("زيادة وال نقصان دون

قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا  اللغةالقرآن أن نعرف 
ه وهم الصحابة، مث الصحابة بلّغوا لفظ القرآن ومعناه إىل التابعني ما أريد ب فهمواعربا، وقد 

القرآن  تواترانتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إىل أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غري طريق  حىت
يف لغتهم لفظ السماء  كانلكن ملا تواتر القرآن لفظا ومعىن، وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه 

معناها يف القرآن، وإال فلو  هول والنهار، والشمس والقمر، وحنو ذلك على ما واألرض، واللي
لتعذر علينا ذلك يف مجيع األلفاظ،  القرآن،كلّفنا نقال متواترا آلحاد هذه األلفاظ من غري 

تريد باللفظ هذا املعىن، فإن هذا يتعذر العلم به  كانتالسيما إذا كان املطلوب أن مجيع العرب 
على شيء من ذلك، بل الصحابة بلّغوا معاين القرآن، كما  موقوفاعاين القرآن ليس والعلم مب

أن قوما مسعوا كالما أعجميا، وترمجوه لنا بلغتهم، مل حنتج إىل معرفة  قدرنابلّغوا لفظه، ولو 
  .)1("خوطبوا ا أوال  اليتاللغة 

ريه فهو اللغة اللغة من غريها وصحيح املعىن من غ صحيحهو الدليل على  فالقرآن
وليس معىن أنه أنزل باللغة العربية أن معانيها هي املقصودة بذاا  احلقيقياحلقيقية احلاملة للعلم 

األلفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب  داللةأنفع األمور يف معرفة  فمن"   لذلكدائما 
اللغة  حفظز ففقه النصوص يتجاو. )2(" الناسوالسنة، وبه تزول شبهات كثرية فيها نزاع 

إىل ذخرية  حيتاجوحيتاج إىل عقول وفهوم وعلوم مما يدل على أن الكالم يف املعىن القرآين 
االعتماد على الشعر  جمردواستعداد كبري ولذلك جاء انتقاد ابن تيمية للغويني تابعا النتقاد 

تشابه، فهم ال يعلمون معىن امل الراسخنيإن : اللغويون الذين يقولون وأما" واللغة وحدمها 
تفسري كل شيء من القرآن ويتوسعون يف  يفمتناقضون يف ذلك، فإن هؤالء كلهم يتكلمون 
وابن . ذلك أقواال مل يسبق إليها، وهي خطأ يفالقول يف ذلك، حىت ما من أحد إال وقد قال 

ت، هو من أكثر الناس كالما يف معاين اآلي املتشبها القول،األنباري الذي بالغ يف نصرة ذلك 
ينقل من أحد من السلف، وحيتج ملا يقول يف القرآن بإنشاء من  مليذكر فيها من األقوال ما 

مبعاين القرآن واحلديث، وأتبع للسنة من ابن قتيبة، وال أفقه يف ذلك،  بأعلموليس هو ... اللغة

                                                
  .120، ص)ت.د(، )ط.د( بريوت،مسؤولية التأويل، دار األندلس، : ناصف مصطفى  )3(
  .124ص  ،7الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
  .140ص  ،7نفسه،ج املصدر  )2(



  94

األنباري من أحفظ الناس للغة، لكن باب فقه النصوص غري باب حفظ ألفاظ  ابنوإن كان 
  .)3("للغة ا

كان دأب ابن تيمية وابن حزم مث اإلمجاع وضرورة  والسنةفإن العودة للقرآن  وكذلك
يتعارض عندمها مع صحيح النقل يقول ابن تيمية يف ذلك وهو  والاحلس ألن العقل ال يتناقض 

يف معرض بيان املنهج الذي جيب أن نتبعه يف حتديد داللة اللفظ على  حزمما يتفق فيه مع ابن 
إمجال  فيه" التوسل" و"  الوسيلة" أن لفظ  تبينفقد  هذاعرف   إذا" االشتباه  يزولاملعىن حىت 

  .معانيه، ويعطي كل ذي حق حقه تعرفواشتباه جيب أن 
من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة  والسنةما ورد به الكتاب  فيعرف

ذا اللفظ ومعناه، فإن كثريا من اضطراب احملدثون يف ه أحدثهويفعلونه ومعىن ذلك، ويعرف ما 
ما وقع من اإلمجال واالشتراك يف األلفاظ ومعانيها حىت جتد  بسببالناس يف هذا الباب هو 

  .)1("الباب فصل اخلطاب  هذاأكثرهم ال يعرف يف 
تصحيح اللغة من خالل ما ورد يف الكتاب والسنة وما  كانابن حزم وابن تيمية  فهدف
االستشهاد بالشعراء ومعاين ال عالقة هلا ذا املنهج مما  مبجردالصحابة وليس بلغه التابعون و

تيمية على ضرورة االلتزام والوفاء هلوية األمة احلضارية وهي اإلسالم  وابنيبني حرص ابن حزم 
وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وإال ضاعت العقائد خاصة وبضياعها تضيع  كتابهجمسدا يف 

مل جتتمع يوما على شيء مثل اجتماعها على هذا الدين الذي وحد كلمتها وصفوفها  اليتاألمة 
 والدخولاحلضارة والريادة اليت زالت يوم بدأ التمزق من بداية االبتعاد عن هذا املنهج  فكانت

عصر  فإنيف رفاهية الكالم الذي عطل طاقات األمة ومزقها بعد التوحد والتفاهم ولذلك 
غري  األمةوغريها من قضايا ... عليه وسلم كان السؤال فيه حول الصفات الرسول صلى اهللا

عند الناس  املعاينذي بال وما يؤول عنه صلى اهللا عليه وسلم كان قليال مما يدل على وضوح 
يف الناس مجيعا  توجدحيث كانت الفطر سليمة والقرآن كتاب وجه للفطر السليمة وهي اليت 

  .)2(وسري العرب وحدهم
يكاد ينعدم خالف ابن حزم الذي يعتمد الكتاب  بالشعرستشهاد ابن تيمية خاصة ا إن

قليل بالنسبة لغريه لكنه كثري بالنسبة البن تيمية مما يدل  بالشعروالسنة واإلمجاع واستشهاده 
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بضرورة الرجوع جبد وصدق دائما إىل القرآن والسنة أوال وهو ما  منهماعلى مدى وعي كل 
على ابن حزم من األمثلة اليت يعود فيها ابن تيمية ليفند آراء من يزعم أن  ميةتيتفوق فيه ابن 

وأنه كالم  فقطنزل باللغة العربية حىت حيرف الداللة ومن اعترب أن اإلميان يعين التصديق  القرآن
إمنا أنزل القرآن  اهللاكان  وإذا: " القلب دون اللسان ويستشهد على ذلك بالشعر حيث يقول

إال ما كان معىن ولفظا، أو  األقوالعرب، فهي ال تعرف التصديق والتكذيب وغريمها من بلغة ال
للرسل مبجرد العلم والتصديق الذي يف  مصدقالفظا يدل على معىن، وهلذا مل جيعل اهللا أحدا 
فالن صدق فالنا أو : كالم العرب أن يقال يفقلوم حىت يصدقوم بألسنتهم، وال يوجد 

أمره أو اه، إذا : كما ال يقال. ومل يتكلم بذلك كاذبيعلم بقلبه أنه صادق أو كذبه إذا كان 
" احلديث يدلل على ذلك  مث" من لفظ أو إشارة أو حنومها  بهقام بقلبه طلب جمرد عما يقترن 

به  حدثتاهللا جتاوز ألميت عما  إن: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال الصحيحنيففي ...
وأخرب أنه ال يؤخذ  الكالم،بني حديث النفس وبني  ففرق" ا مل تتكلم به أو تعمل به أنفسها م

فعلم أن هذا هو الكالم يف اللغة، . العلماءبه حىت يتكلم به، واملراد حىت ينطق به اللسان باتفاق 
  .)1("ألن الشارع إمنا خاطبنا بلغة العرب 

حديث النيب فهو حاكم عليها  حهاصحاليت يستشهد ا هؤالء غري صحيحة وقد  فاللغة
  :الذي حيكى عن األخطل أنه قاله البيت وأما" ولواله ما عرفنا صحيحها وكذلك الشعر 

  اللسان على الفؤاد دليال جعل    الكالم لفي الفؤاد وإمنا إن
أم فتشوا فلم جيدوه، وهذا : من شعره، وقالوا هذاالناس من أنكر أن يكون  فمن

مسمى : مث يقال... إن البيان لفي الفؤاد: لفظه: بعضهمشاب وقال يروى عن حممد بن اخل
به األولون  تكلمحيتاج فيه إىل قول شاعر، فإن هذا مما   مماالكالم والقول وحنومها ليس 

. الرأس واليد والرجل مسمىواآلخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه يف لغتهم، كما عرفوا 
ال مبا يذكرونه من احلدود، فإن  معانيها،استعماهلم لأللفاظ يف وأيضا فالناطقون باللغة حيتجون ب

بل ينطقون ذه األلفاظ ... كذا، واليد كذا، الرأسإن : أهل اللغة الناطقني ال يقول أحد منهم
  .استعماهلم مندالة على معانيها، فتعرف لغتهم 

شعراء يقصد أحد من ال وال"  الكالم" أن يذكر مسمى  ذاأن األخطل مل يرد  فعلم
إن كان قال ذلك ما فسره به املفسرون للشعر، أي أصل الكالم من : أراد وإمناذلك البتة، 
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 اليتاملعىن، فإذا قال اإلنسان بلسانه ما ليس يف قلبه فال نثق به، وهذا كاألقوال  وهوالفؤاد، 
  :لذكرها اهللا عن املنافقني أم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم، وهلذا قا

  يكون مـع الكالم أصيال حىت    يعجبنك مـن أثري لفظه ال
  اللسان على الفؤاد دليال جعل    الكالم لفي الفؤاد وإمنا إن

حىت يكون مع : يعلم ما يف قلبه من األصل، وهلذا قال حىتأن يعجب بقوله الظاهر  اه
ما، وإن مل يعلم قيام دليل على أن اللفظ الظاهر قد مساه كال الكالممع : الكالم أصيال، وقوله

 مع: " وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله صاحبهمعناه بقلب 
دليل  واللسانإن الكالم لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه املقصود به، : وقوله مطلق،" الكالم 

لفرس لغة العرب وا يف"  الكالم" على ذلك وباجلملة، فمن احتاج إىل أن يعرف مسمى 
عن معرفة طرق العلم،  الناسوالترك، وسائر أجناس بين آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد / والروم

كافر مثلث وامسه األخطل،  نصراينمث هو من املولدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو 
يف مسمى الكالم، فجعلوا  أخطأواواألخطل فساد يف الكالم، وهو نصراين، والنصارى قد 

يف  املوجودةينبغي أن يعلم أن األلفاظ  ومما"  )1("لقائم بنفسه هو نفس كلمة اهللا للمسيح ا
مل حيتج ... وسلم عليهالقرآن واحلديث، إذا عرف تفسريها وما أريد ا من جهة النيب صلى اهللا 

" ثالثة أنواع  األمساء: " الفقهاءيف ذلك إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم، وهلذا قال 
ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر،  والزكاة،يعرف حده بالشرع، كالصالة  نوع

 )بِالْمعروف وعاشروهن: (املعروف يف قوله ولفظونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، 
: تفسري القرآن على أربعة أوجه: أنه قال عباسوروى عن ابن . ذلك وحنو )]19: (النساء آية[

يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري  التعرفه العرب من كالمها، وتفسري  تفسري
فاسم الصالة والزكاة والصيام واحلج وحنو ... فهو كاذب علمهال يعلمه إال اهللا، من ادعى 
عليه وسلم ما يراد ا يف كالم اهللا ورسوله، وكذلك لفظ احلي  اهللاذلك، قد بين الرسول صلى 

معناه، فلو أراد أحد أن يفسرها بغري ما بينه النيب صلى اهللا عليه  يعرفا، ومن هناك وغريه
منه، وأما الكالم يف اشتقاقها ووجه داللتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل  يقبلوسلم مل 
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على  يتوقفهو زيادة يف العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة املراد ا ال  األحكام
  .)2("هذا 

الكرمي واحلديث النبوي والصحابة حىت تصحح اللغة  القرآنهنا ضرورة العودة إىل  ومن
من اللفظ وليس بالعودة إىل الشعر ألن الشعر ليس طريقا للعلم  املقصودويبني املعىن الصحيح 

ليس مأمونا عكس كتاب اهللا الذي تكفل هو ذاته حبفظه وكذلك حفظ  وتواترهفطريق حفظه 
فهو بني أيدي الناس والناس ال يأمنون دوما ولذلك العودة إىل القرآن والسنة  مأموناس اللغة لي

أسلم وأحكم وأأمن وإىل هذا املعىن ذهب طه حسني الذي اعترب لغة اجلاهلية  والصحابة
لغته  تقبلأنه إذا كان هناك نص عريب ال  نعتقد" فيها وأن القرآن هو احلاكم عليها  مشكوك

جيب  وألفاظهوهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القرآن وبنصوص القرآن شكا وال ريبا 
على نصوص  الشعرأن نستشهد على صحة ما يسمونه الشعر اجلاهلي، بدل أن نستشهد ذا 

  .)1("القرآن 
الظن أن  وأكرب" إىل عدة أسباب أمهها السياسة والدين  الشعرطه حسني انتحال  ويعزو

مقسم بني السياسة والدين، ذهبت هذه بشطر منه، وذهب هذا  هلياجاالشعر الذي يسمى 
وهي حمل شد وجذب بني  القرآنأن السياسة تقوم على تأويل نصوص  ومبا )2("بالشطر اآلخر 

 العلماء"وجذب حيث أن  شدالعلماء فقد كانت النصوص أيضا مثل الكراسي والسلطة حمل 
من األحيان على فهم القرآن وتأويل  كثريفقوا يف وأصحاب التأويل من املوايل بنوع خاص مل يت

وعن هذه اخلصومات نشأت  والتفسري،نصوصه، فكانت بينهم خصومات يف التأويل 
بني العلماء كان هلا تأثري  اخلصوماتفهذه ... خصومات أخرى بني الفقهاء وأصحاب التشريع
ومن هنا كان . واخللفاء بعلمه وثقة األمراء فيهغري قليل يف مكانة العامل وشهرته ورأي الناس 

فاستشهدوا ... مظهر املنتصرين يف خصومام دائماهؤالء العلماء حراصا على أن يظهروا 
الكتب األدبية واللغوية وكتب التفسري  قراءةبشعر اجلاهليني على كل شيء، وأصبحت 

، حىت ليخيل إليك غريبة هلذا الشعر العريب اجلاهلي وصورةواملقاالت تترك يف نفسك أثرا قويا 
ما كان ينظر فيه من فروع العلم، مل يكن عليه إال أن ميد  اختالفأن أحد هؤالء العلماء على 

مبا شاء اهللا من كالم العرب قبل اإلسالم، كأن كالم العرب قبل اإلسالم  فيظهريده إذا احتاج 
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اجلاهليني، وغري  فاملعتزلة يثبتون مذاهبهم بشعر العرب... شيء وأحصى كل شيء كلقد وعى 
إال  أرىمن أصحاب املقاالت ينقضون آراء املعتزلة معتمدين على شعر اجلاهليني، وما  املعتزلة

وسع  الذيأنك ضاحك مثلي أمام هذا الشطر الذي رواه بعض املعتزلة ليثبت أم كرسي اهللا 
  :السموات واألرض وهو علمه، وهذا الشطر هو قول الشاعر اهول طبعا

  .سئ علم اهللا خملوقيكر وال
 للجاحظ رأيت من هذا النحل ما يقنعك  احليوانإذا نظرت يف كتاب  وأنت

  .)1("ويرضيك
أن يقدر قدر كالم اهللا ورسوله بل ليس ألحد أن حيمل  للمسلمهنا أنه ينبغي  واملقصود

 ما عرف أنه أراده، ال على ما حيمله ذلك اللفظ يف كالم كل علىكالم أحد من الناس إال 
 التأويل"  جيعل" يتأول النصوص املخالفة لقوله، يسلك مسلك من  الناسأحد، فإن كثريا من 

ما حيمله اللفظ فقصده به دفع ذلك احملتج عليه بذلك النص وهذا خطأ، بل مجيع ما  ذكركأنه 
اهللا ورسوله جيب اإلميان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس  قاله

يعتقد  وافقهمبراده يف أحد النصني دون اآلخر بأوىل من العكس، فإذا كان النص الذي  االعتناء
معرفة ما أراده  مقصودهأنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص اآلخر الذي تأوله، فيكون 

ضرورة أن يلتزم اللفظ  وتأويل،الرسول بكالمه، وهذا هو املقصود بكل ما جيوز من تفسري 
  .و يف القرآن وباللغة العربيةباملعىن كما ه
القرآن كله ليس فيه لفظ غري   "... لفظ غري عريب  القرآنتيمية ينفي أن يكون يف  ابن

رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم  منأَرسلْنا  وما(حقيقة حيث جاء يف القرآن  وهذه )2(" عريب
  )]4: (إبراهيم آية[ ).احلَكيمالَعزِيز  وهو يشاُءمن  يهديو يشاُءفَيضلُّ اللَّه من 

يرسل به اهللا تعاىل حممدا عليه الصالة والسالم، وال أنزل به  ملأن غري العربية  فصح" 
بغري العربية فلم يقرأ ما أرسل اهللا تعاىل به نبيه عليه الصالة والسالم، وال  قرأعليه القرآن، فمن 

عن عبد اهللا بن  ويروى )3("ن، بل لعب بصالته فال صالة له، إذا مل يصل كما أمر القرآ قرأ
سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب  إذا: " عباس أنه قال
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مسائل نافع بن األزرق وقد أخرج بعضها ابن  عن" ذلك خيص التفسري وليس التأويل  لكن )4("
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي ... يف معجمه الكبري والطربايناب الوقف األنباري يف كت

عبد اهللا بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسري  بينماقال ... الصاحلي
مبا  القرآنفقال نافع بن األزرق لنجده بن عومير قم بنا إىل هذا الذي جيترئ على تفسري  القرآن

فتفسرها لنا وتأتينا  اهللاه به فقاما إليه فقاال إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب ال علم ل
عريب مبني قال ابن عباس سالين  بلسانمبصادقه من كالم العرب فإن اهللا تعاىل إمنا أنزل القرآن 

 :عن اليمني وعن الشمال عزين قال العزون تعاىلعما بدا لكما فقال نافع أخربين عن قول اهللا 
  :نعم أما مسعت عبيد بن األبرص وهو يقول قالحلق الرفاق، قال وهل تعرف العرب ذلك 

  حول منبره عزینا یكونوا      یھرعون إلیھ حتى فجاءوا

إليه الوسيلة، احلاجة، قال وتعرف اعهرب ذلك قال نعم  وابتغواأخربين عن قوله  قال
  :يقولأما مسعت عنترة وهو 

  يأخذوك تكحلي وختضيب إن    الرجال هلم إليك وسيلة إن
قال الشرعة الدين واملنهاج الطريق، قال وهل  ومنهاجا،أخربين عن قوله شرعة  قال

  :أبا سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وهو يقول مسعتتعرف العرب ذلك قال نعم أما 

  )1("لالسالم دينا ومنهجا  وبني    نطق املأمون بالصدق واهلدى لقد
ألفاظ أجنبية يف القرآن وابن تيمية يعترب القرآن  وجودال ثار اجلدال حول احتم وقد

وإلمكانية أن تكون األلفاظ الواردة بالعربية كانت يف  ذلككله عريب لداللة اآليات على 
ومبا أنه يستحيل عند ابن تيمية الوصول إىل الوضع األول فإنه  عربتوضعها األول أجنبية مث 

 كله وما فيه من ألفاظ أجنبية قد عربت فيه باستعماهلا وهو انه عريب اآليةجيب األخذ بظاهر 
والصواب عندي مذهب فيه ... أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن حكى القول وقال" فيه 

القولني مجيعا وذلك أن هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت  تصديق
عجم إىل ألفاظها فصارت عربية مث نزل القرآن ال ألفاظبألسنتها وحولتها عن  فعربتها  للعرب

                                                
  .119ص  ،1املرجع السابق، ج:السيوطي  )4(
  .120ص  ،1املرجع السابق، ج:السيوطي  )1(
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فمن قال إا عربية فهو صادق ومن قال عجمية  العربوقد اختلطت هذه احلروف بكالم 
  .)1("وابن اجلوزية وآخرون  اجلواليقيفصادق ومال إىل هذا القول 

                                                
  .137 ص  ،1املرجع السابق، ج:السيوطي  )1(
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  :الظـاهـر والبـاطـن. 2
التأويل وكذلك احملكم واملتشابه التفسري و: قضايا أمهها بعدةقضية الظاهر والباطن  تتعلق

وفقها موقف كل قارئ من املعىن القرآين وهي تتداخل حبيث يصعب  يتحددوهي املسائل اليت 
  .تعلق األمر بالظاهر والباطن وموقف ابن حزم وابن تيمية منهما إذاتناوهلا منفردة 
 ويف." ..البيت علوته وأظهرت بفالن أعليت به وظهرت"لغويا يفيد العلو  الظاهر

كان يصلي العصر يف حجريت قبل أن تظهر، تعين الشمس، أي : عنهاحديث عائشة رض اهللا 
تظهر الشمس بعد من حجرا أي مل ترتفع ومل خترج إىل ظهرها،  ومل: تعلو السطح، ويف رواية

وظهر على الشيء إذا غلبه وعاله ... يعين مصعدا... فوق ذلك مظهرا لنرجووإنا : ومنه قوله
فأصبحوا : وقوله عز وجل... عاله: وظهر السطح ظهورا... اجلبل إذا عاله فالنظهر : ويقال

أظهر اهللا : يقال. علوته وغلبته أيظهرت على فالن : غالبني عالني، من قولك أيظاهرين، 
  .)1(على الكافرين أي أعالهم عليهم املسلمني

ر لغويا هو املعىن الغالب والغلبة ومن هنا فاملعىن الظاه واالرتفاعهو العلو  فالظهور
على غريه من املعاين معىن ذلك أن احتماله أكثر رجحان من غريه، ولذلك  والعايلواملرتفع 

تيمية أن وضع األمساء كان إلظهار املعاين أو املسميات مادام االسم من السمو  ابناعترب 
يظهر به املسمى ويعلو  فاالسم وبيانه"  املسمى" االسم مقصوده إظهار  فإن" هو العلو  والسمو

أو ألنه عال على قسميه الفعل  املسمى،مسى امسا ألنه عال على : فيقال وبعض النحاة يقول
على املسمى فيظهر، وهلذا يقال مسيته أي  يعلىواحلرف، وليس املراد باالسم هذا، بل ألنه 

  .االسمهو املسمى، وهذا إمنا حيصل ب املظهرأعليته، وأظهرته، فتجعل املعلي 
وال يظهر وال يعلو ذكره، بل هو كالشيء اخلفي الذي  يذكرليس له اسم فإنه ال  وما

  .)2("على املسمى، وعلم على املسمى  دليلاالسم : ال يعرف، وهلذا يقال

                                                
  .526، 523، 521ص  ،4لسان العرب، ج: منظور ابن  )1(
  .209-207ص  ،11الفتاوى، ج: تيمية ابن  )2(
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ما جاء لغويا ومل خيرج عليه ويتوافق أيضا مع رؤيته  معابن تيمية هنا متوافق  إن
يتناول اللفظ واملعىن املتصور يف  االسم" واملعىن ومبا أن  للفظاالعقائدية حيث أن الكالم هو 

 أهل" ومن هنا فالكالم ظاهر وهلذا فإن  ظاهرهو الظاهر فإذا اللفظ واملعىن  واالسم )1("القلب 
اهللا، يعرفونه ويعبدونه، وحيبونه ويذكرونه ويظهرون  أمساءاإلسالم، والسنة الذين يذكرون 

  .يف قلوم واضح وليس لغزا أو رمزا متشاا ظاهرألنه  وهذا" ذكره 
ما هو عليه يف ذاته وخيتلف عن  مقابلما يبدو من الشيء : ظاهر: " اصطالحا أما

  .وهو املتحقق فعال يف األعيان الواقعاخلداع بصدقه املوضوعي أو املنطقي، ويقابل 
  .)2("ومنه علم الظاهر وعلم الباطن  الباطن،الظاهر يقابل : الصوفية عند

إىل معرفتنا البديهية فإن الفطرة تقتضي يف كل ما  إشارة" كمصطلح فلسفي  فالظاهر
  .)3("تعاىل موجود  أنهنظر إليه اإلنسان 

  .)4("ضد الظهر  بطن" الباطن فلغويا هو  أما
الظاهر، وهو من أمساء اهللا عز وجل، ويف الترتيل هو  خالف الباطن: " واصطالحا

هو احملتجب : الباطن هو علم السرائر واخلفيات، وقيل: وقيل والباطن،األول واآلخر، والظاهر 
  ... وأوهامهم، اخلالئقعن أبصار 

وقيل هو الذي ... اعتقاده، فال يظهره إال ملن يثق به يكتمهو الرجل الذي  والباطين
  .)5("ترتيل تأويال  ولكلحيكم بأن كل ظاهر باطنا، 

باطن، فالباطن يتعلق باخلفاء والسر والرمز عن ال واصطالحياخيتلف لغويا  فالظاهر
  .هناك أيضا من يرى أن الظاهر له باطن يتساوق ويتكامل معه بينماعكس الوضوح والبيان 

معناه على غريه من املعاين فإن ابن حزم يعتربه احلقيقة  يترجحأن الظاهر هو ما  ورغم
وقد . حكم األشياء وهو الظاهر نفسه يف القرآن أو السنة املستدل به على الواردواليقني واللفظ 

                                                
  .209ص  ،11الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
  .114، ص 1983املطابع األمريية،  لشؤوناملعجم الفلسفي، اهليئة العامة : مدكور إبراهيم  )2(
قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه، عدنان  الكليات،: ابن موسى احلسيين الكفوي أبو البقاء أيوب  )3(

  .593، ص 2، ط1998الرسالة،  مؤسسةدرويش وحممد املصري، 
  .56، ص 1994خمتار الصحاح، مؤسسة الرسالة، برترت، : الرازي  )4(
  .194 ص ،1املعجم الفلسفي، ج: صليبا مجيل  )5(
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أن اللغة توقيف ولذلك فالظاهر عنده  ذلك. )1(كالم يورد كما قاله املتكلم به نصا كليسمى 
لرؤيته املذهبية اليت تشمل اللغة واملعرفة  تبعايعين التوقف فهو نص، فهو ال يفرق بينهما 

بني املترادفات فالنص هنا مرادف  حيث ال فرق الترادفوالعقيدة وغريها ويتماشى وموقفه من 
  .املطلق واليقنيللظاهر فكالمها يفيد احلقيقة 

أن منهجه هذا هو وحده طريق احلقيقة من خالل  يفمدى وثوقية ابن حزم  ويتضح
  :تعبرياته التالية

  .)2("والتشبيه هو عني احلقيقة بالرباهني اليت ذكرنا  اازالذي قلنا يف  وهذا" 
كتاب جليل املنفعة عظيم  هو..." " علم احلقائق"...  التقريبتابه اعتباره ك كذلك

 كذلك )3("غىن لطالب احلقائق عنه، فمن أحب أن يقف على علم احلقائق فليقرأه  الالفائدة 
حتته كله برهان ال  سرأن دين اهللا تعاىل ظاهر ال باطن فيه وجهر ال  واعلموا" قوله          

  .)4("مساحمة فيه 
على قطعية ابن حزم ذا املنهج وأنه سبيل احلقيقة األوحد  تدلمن األمثلة اليت  وغريها

وال ظن وهو ما يتعارض مثال مع بعض األصوليني كاآلمدي مثال  فيهومن هنا فال احتمال 
دل على معىن بالوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماال مرجوحا  ما" حيث يعرفه بأنه 

متعدد االحتماالت وليس وحده احلقيقة بل ما  فهوطرق إىل الظاهر ومن هنا يت فاالحتمال )5("
هي الظاهر، والنص ، واملفسر، : الوضوح أربعة مراتب"ظهر منها فهو جزء فقط ذلك أن 

  .)6("صرف اللفظ عن معناه وقبوله النسخ  احتمالوذلك بسبب درجة . واحملكم
ظاهر بعد أن كان خافيا فمن الضروري اخلفاء فهو  يبطنأراه أن الظاهر حتما  والذي

يل ووصلين من املعني وقد يظهر يل أمر آخر بعد حني إذا  ظهرإذا أن يكون له باطن، هذا ما 
حلو هنا يقينا فإذا قيل يل ال  هوفإذا أكلت سكّرا وسئلت عن الطعم أقول  حمتمل،فالظاهر  

  .السكر مذاقه حار قلت هذا ما ظهر يل

                                                
  .43ص  ،1األحكام، ج: حزم ابن  )1(
  .88، ص1نفسه، ج املصدر  )2(
  .78ص  ،5الفصل، ج: حزم ابن  )3(
  .116ص  ،4نفسه، ج املصدر  )4(
  .43ص  ،1، ج1914القاهرة،  املعارف،اإلحكام يف أصول األحكام، مطبعة : اآلمدي  )5(
  .30املرجع السابق، ص: عبد الغفار السيد  )6(
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لكن لو كان املتكلم هو اهللا فهل كالمه يقيين أم  املراجعة، هنا الشك وضرورة ومن
  ظاهر؟ أماحتمايل؟ مبعىن هل هو نص 

كل شيء فإن كالمه هو احلقيقة وهو بالتايل نص، لكن  يعلمأن اهللا سبحانه وتعاىل  مبا
فريق من األصوليني إىل أن  ذهب" األحيان ولذلك فقد  أغلببالنسبة لإلنسان ظاهر يف 

ال يوجد ذلك إال : للنص عزيزة ونادرة يف الكتاب والسنة، حىت قالوا القطعيملعىن النصوص با
فالنص ظاهر لكن هذا ال ينفي . )1(" "هو اهللا أحد  قل: " كقوله تعاىل معدودةيف ألفاظ 

 الظاهراحلقيقة اليت نبحث عنها دائما ولذلك اعترب ابن تيمية بعقليته االحتمالية أن  وأنهقطعيته 
يف نفسه  يعتقدو ال يعرب عن احلقيقة كاملة فمن يعلم مراد اهللا خاصة وأن اجلميع نسيب فه

ذلك ولذلك ال  أنفسهمالقدرة على امتالك احلقيقة حىت القائلني بأن اللغة اصطالحية يرون يف 
إليه بعقوهلم أو ذوقهم  يتوصلونيفرقون عادة بني املعرفة والعلم فهما واحد، ومن هنا فإن ما 

والبطون قد خيتلف باختالف  الظهور"  يعتربيقة الثابتة، أما ابن تيمية فال يرى ذلك فهو هو احلق
  .)2("النسبيةأحوال الناس وهو من األمور  

وهو احملكم بينما املتشابه ليصبح ظاهرا جيب أن يؤول  مثاليقولون بالظاهر  فاملعتزلة
ن وكذلك املتصوفة وغريهم فما بثنائية الظاهر والباط يقولونوفق منهجهم وهكذا ومن هنا 

فهو من الباطن الذي يؤول ومن هنا فكالم اهللا سبحانه  خيتلفيتوافق معي فهو ظاهر وما 
  .ال يتوافق ظاهره مع باطنه وبالتايلوتعاىل غري واضح 

يرى ثنائية التعارض بني الظاهر والباطن، يرى ابن  والتيمية يرفض هذا الطرح  ابن
يف عرف سلف األمة، ال  الظاهر"اشتراك، فالظاهر عنده هو  فيهد صار تيمية أن لفظ الظاهر ق

وال يلحد يف أمساء اهللا تعاىل، وال يقرأ القرآن واحلديث مبا خيالف  مواضعه،حيرف الكلم عن 
األمة وأهل السنة، بل جيري ذلك على ما اقتضته النصوص، وتطابق عليه الكتاب  سلفتفسري 
  .)1("مة، فهذا مصيبوأمجع عليه سلف األ والسنة،

                                                
، الد األول، ص 1984، 3املكتب اإلسالمي، بريوت، ط اإلسالمي،تفسري النصوص يف الفقه : أديب صاحل حممد  )1(
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بل جيب القطع بان  ضال،"من صفات املخلوقني فهذا  الظاهرأن يعترب الظاهر هو  أما
  .)2("ذاته وال يف صفاته، وال يف أفعاله  يفاهللا ليس كمثله شيء ال 

على الشاهد يف مسألة الصفات ويأخذ بقياس األوىل  الغائبهنا فإنه يرفض قياس  ومن
هذا القياس غري أن رفضه األخذ مبعاين الصفات خوفا من  أيضاهو أما ابن حزم وإن رفض 
واعتباره اللغة تعرب عن اجلزئيات بينما عند ابن تيمية هي كلية  ضمنياالتشبيه يدل على أخذه به 

  .هذا لكن الكيف هو احملدد للحقيقة املميز هلا عن غريها وعلىتصدق على هذا 
 منقه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين  له من باطن حيق البد الظاهر"  والباطن

خيالف ظاهرا فهو كافر منافق، بل باطن الدين  باطناغري تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى 
يوافق باطنه ويصدقه وحيققه، فكما أن اإلنسان البد له  وظاهرهحيقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، 

ان من ظاهر وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من فالبد لدين اإلنس متفقانمن روح وبدن ومها 
قيم على الباطن والباطن متوافق معه ومن هنا فال  فالظاهر. )3("للظاهر منه  والظاهراإلنسان 

تيمية فقد اجتهد اجتهادا صادقا أظهر من خالله أن القرآن  ابنثنائية بل تكامل ورحم اهللا 
هاننا فقط ألننا مل نعتمد القرآن منذ البداية دليال االشتباه هو يف أذ وأنيتطابق مع بعضه البعض 

كله نص وكله ظاهر وحنن دائما يف حماولة فهمه ولذلك هو صاحل لكل زمان  فالقرآنومدلوال 
 األمورمبا أن الظاهر والباطن من األمور النسبية فإن االشتباه واإلحكام أيضا من  ومكان،

املتشاات  يف" أم الكتاب، وأخر متشاات  آيات حمكمات هن منه: " النسبية قوله تعاىل
  :قوالن

وهو الصحيح، إن التشابه أمر : على كل الناس، والثاين تتشابهأا آيات بعينها : أحدمها
ما ال يتشابه عند غريه، ولكن مث آيات حمكمات ال تشابه فيها على  هذانسيب، فقد يتشابه عند 

 وعامة )1(ت غري متشاة، بل القول كله حمكمإذا عرف معناها صار املتشااتأحد، وتلك 
تكلم العلماء يف تفسريها مثل اآليات اليت سأل عنها نافع بن  قد" اآليات اليت اعتربت متشاة 

ما أنزل اهللا آية إال وهو حيب أن يعلم فيم أنزلت، وماذا : قال احلسن البصري عباساألزرق ابن 
اهللا بعلمه، مثل وقت الساعة، وجميء أشراطها، ومثل  استأثر ما" هو  واملتشابه )")2ا  عىن

                                                
  .268، ص 13نفسه، ج املصدر )2(
  .268، ص 13نفسه، ج املصدر  )3(
  .144 ص  ،13الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
  .144، ص13نفسه، ج املصدر  )2(
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وموقفه من التفسري والتأويل حيث أن  يتوافق وهذا )3("ألوليائه  اجلنةكيفية نفسه، وما أعده يف 
تعود وهي من معاين التأويل، فالتأويل يف لفظ  إليهالكالم هو كالم من قاله مبتدئا وحقيقته 

  :السلف له معنيان
سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسري  معناه،لكالم وبيان تفسري ا أحدمها

هو الذي عناه جماهد أن العلماء يعلمون  –واهللا أعلم  –وهذا  مترادفا،عند هؤالء متقاربا أو 
القول يف تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل : حرير الطربي يقول يف تفسريه بنتأويله وحممد 

  .آلية وحنو ذلك ومراده التفسريهذه ا يفالتأويل 
هو نفس املراد بالكالم، فإن الكالم إن كان طلبا كان  السلفالثاين يف لفظ  واملعىن

  .وإن كان خربا كان تأويله نفس الشيء املخرب به املطلوبتأويله نفس الفعل 
بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم  قبلههذا املعىن والذي  وبني

ويكون وجود التأويل يف القلب واللسان له الوجود  واإليضاح،لكالم، كالتفسري والشرح وا
: هذا فالتأويل فيه نفس األمور املوجودة يف اخلارج فإذا قيل وأماالذهين واللفظي والرمسي، 

باب الوجود العيين اخلارجي  من"  التأويل" هذا طلوعها، ويكون  فتأويلطلعت الشمس، 
وتلك  وأحواهلا،هو احلقائق الثابتة يف اخلارج مبا هي عليه من صفاا شؤوا  الكالم فتأويل

قد تصورها أو  املستمعاحلقائق ال تعرف على ما هي عليه مبجرد الكالم واإلخبار إال أن يكون 
إما : ما أفهمه املخاطب قدرتصور نظريها بغري كالم وإخبار، لكن يعرف من صفاا وأحواهلا 

 فاملعىن. )1(غريها، وإما بغري ذلك وبنيإما بالتقريب، وإما بالقدر املشترك بينها بضرب املثل و
وإن عبر عن  والكالمالثاين هو الذي يشتبه على الناس ألم يفهمون ويتعلمون بالكالم فقط 

نفس ما يوجد يف اخلارج، بل هو  هوالكالم ليس  تفسري" احلقيقة فليس هو احلقيقة بل تفسري و
 فإن )2("الكالم بكالم يوضحه  يفسررحه وكشف معناه، فالتفسري من جنس الكالم، بيانه وش
خفي على بعضهم  فإذااملعىن،  وهو" إذا تعلّق ذا التأويل فإنه ميكن أن يعلمه الناس  املتشابه

الذي يعلمه قوم دون  النسيبشيء من معناه، فهو بالنسبة هلم متشابه، ويكون من باب التشابه 
 وهذا" خيفى هو التأويل مبعىن التحقق الفعلي وهو ما يطلق عليه املتشابه الكلي  والذي )3("قوم 
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ال يتأتى هلم إال  ألنهالذي يقف عنده العلماء الراسخون، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، 
واضح وهو من  احلياةومن األمثلة على ذلك صفات اهللا فمعىن . )4("التسليم خلرب اهللا وتصديقه 

املتشابه الكلي الذي ال  منلتفسري لكن كيف فهذا من الغيب الذي استأثر اهللا بعلمه فهو إذا ا
  .يعلمه إال اهللا
والباطن واملتشابه واحملكم والتفسري والتأويل مع  الظاهرهنا نالحظ كيف تداخل  من

وهو من  من املعىن واملتشابه شيء نسيب ويرده إىل احملكم املزيدبعضها فالظاهر نسيب حيتمل 
عاجل القضية من باب أن التأويل هو نفسه التفسري الذي قد يشتبه على  تيميةالتفسري أيضا فابن 

ومن هنا فإن اللغة هي سبب االشتباه ولذلك فهي توضح وتصحح حىت يصل  ألفاظالبعض ألنه 
 والكالممنه بدأ اإلنسان ويبقى املراد أو احلقيقة املرادة عند اهللا وحده ألن الكالم  ذهناملراد إىل 

اليقني وعني  وحقهو كالم من قاله مبتدئا، وإذا اعتربنا مستويات احلقيقة ختتلف علم اليقني 
اليقني أو التأويل  علماليقني فإن كل ما كتب وما أشكل من لغة القرآن الكرمي كان مدخله 

شاهد على قياس ال استخدامباملعىن األول ومنه حدث الفصل بني الظاهر والباطن من خالل 
حصل نفي املعىن حىت حنافظ  اإلنسانالغائب مثال يف العقيدة حيث لظنهم أن اليد مثال هي يد 

  .عن الترتيه وبالتايل على التوحيد
اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع  نقل" عنده فهو  فالتأويلبالنسبة البن حزم  أما

وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق،  آخر، فإن كان نقله قد صح بربهان معىنله يف اللغة إىل 
  .)1("ذلك طرح ومل يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل  خبالفوإن كان نقله 

ومن هنا فارتباطه الظاهر والباطن ذا املعىن  الشرح، وهو )2("التبيني"التفسري فهو  أما
به الذي فيه ال ميكن الظاهر فإن القرآن كله حمكم أو متشا منيبني أن ابن حزم فتبعا ملوقفه 

الغيب فهو يفرق أوال بني املشتبه واملتشابه فاألول ورد يف قوله  علمألحد أن يبينه فهو من 
احلالل بين وإن احلرام بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من  إن: " وسلمصلى اهللا عليه 

 كالراعيع يف احلرام، وق الشبهاتفمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف  الناس
: " الثاين ففي قوله تعاىل وأما" أال وإن محى اهللا حمارمه  فيه،احلمى يوشك أن يرتع  حوليرعى  

وي هالَّذ  أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالك كلَيلَ عابِأَنزتالك رأُخو اتابِهشتم  ينا الَّذفَأَم
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 إِالَّ اللَّه تأْوِيلَهيعلَم  وما تأَوِيله وابتغاَء منه ابتغاَء الفتنة تشابهم زيغٌ فَيتبِعونَ ما في قُلُوبِهِ

 عمرانآل ["ابِ إِالَّ أُولُوا اَأللْب يذَّكَّر وما يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا العلْمِفي  والراسخونَ
بل هو حمدد واحملكم حمكم بالنسبة للجميع املتشابه  نسيبابن حزم التشابه غري  عند )]7: (آية

غري املتشابه، فاألول حنن مطالبون بالبحث عنه أما املتشابه فيجب  واملشتبهمتشابه على اجلميع، 
ا، وعلمنا يقينا أنه علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشا فلما" منسك عن طلبه  حىتأن حندده 

يف  جندفلم ... فنظرنا لتعلم أي شيء فنتجنبه وال نتتبعه... يف القرآن إال حمكم ومتشابه، ليس
األقسام  وحاشاالقرآن شيئا غري ما ذكرنا، حاشا احلروف املقطعة اليت يف أوائل بعض السور، 

الذي ينا عن اتباعه،  املتشابهفعلمنا يقينا أن هذين النوعني مها . اليت يف أوائل بعض السور أيضا
وجدنا عمر رضي اهللا عنه، قد أوجع  وكذلكوحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من املتبعني له، 

أن هذين القسمني مها املتشابه الذي ينا  ضرورةصبيا على سؤاله عن تفسري والذاريات، فصح 
وحرام ... يطلب معاين احلروف فحرام على كل مسلم أن غريمها،فلم يبق ... عن ابتغاء تأويله

  .)2(... "معاين األقسام اليت يف أوائل السور يطلبأيضا على كل مسلم أن 
احلقيقة القطعية كما هي عند اهللا وعندنا فهو الظاهر  وهوكله حمكم فهو نص  القرآن

س يبني ابن تيمية فالتقسيم للتأويل ما هو باملعىن وما هو باحلوا عندالذي هو الباطن نفسه، أما 
أن يعلم معناه لكن بالتفسري فقط، أما حق اليقني فهذا ليس يف متناولنا  ميكنأن القرآن كله 

يفطن له ابن حزم الذي قال بأن هناك متشابه يف القرآن ال ميكن علمه ألحد إال هللا  ملوهو ما 
اب وهذه نظرة ضيقة حتاول أن جتعل القرآن يف قالب واحد فكله حمكم مما يغلق ب تعاىل،

ابن  أنمنه يف كمل عصر مادام كل ظاهر والظاهر هو احلقيقة، واحلقيقة كما أعلمها  االستنباط
الشيء على ما  اعتقادحزم وذا املنهج وحده الذي ال يفرق بني العلم واملعرفة فهما واحد أي 

ليه، ال ما هي ع على"  األشياءهو عليه دون زيادة أو نقصان وهو العلم اإلهلي ذاته الذي يعلم 
بالنظام الطبيعي،  يتبدىاألشياء على ما هو عليه مثلما  علم" و... "  على خالف ما هي عليه

  .احلقيقة امتالكتسوية بني اهللا واإلنسان يف  وهذه )1("والتصور، يتبدى باللغة وكذلك بالنص
باملعىن اهللا وهي من التأويل الذي استأثر له به وهو التأويل  عندابن تيمية فاحلقيقة  أما
الذي  بالقرآنكذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله أي كذبوا  بل: " قال التفسريالثاين، أما 

تأويله، فتبين أنه ميكن أن  إتيانمل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله، ففرق بني اإلحاطة بعلمه وبني 
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حاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، وأن اإل تأويله،حييط أهل العلم واإلميان بعلمه وملا يأم 
الكالم على التمام، وإتيان التأويل نفس وقوع املخرب به، وفرق  معاينفإن اإلحاطة بعلمه معرفة 

وبني املخرب به، فمعرفة اخلرب هي معرفة تفسري القرآن، ومعرفة املخرب به هي  اخلرببني معرفة 
ائما مفتوح على املزيد من العطاء اإلهلي الذي ال كان قطعيا فهو د مهما وهو )2("تأويله  معرفة

اهللا ال اية هلا، لكن بضابط الظاهر عند اإلنسان وهو ما يتوافق فيه مع  كلماتينضب ألن 
الباطن قبل  إىلجيوز التهاون حبفظ التفسري الظاهر أوال، وال مطمع يف الوصول  وال"  الغزايل

كمن يدعي البلوغ  فهون ومل حيكم التفسري الظاهر إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآ
وهو ال يفهم لغة  كالمهمإىل صدر البيت قبل جماوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد األتراك من 

: " قوله وكذلك. )3("للفهم  منهاالترك، فإن ظاهر التفسري جيري جمرى تعليم اللغة اليت البد 
للراسخني يف العلم  ينكشفإىل مثل ذلك، وإمنا  من كلمة من القرآن إال وحتقيقها حموج وما

على التدبر، وجتردهم للطلب،  دواعيهممن أسراره بقدر غزارة علومهم، وصفاء قلوم، وتوفر 
وأما االستيفاء فال مطمع فيه ولو كان  منه،ويكون لكل واحد حد يف الترقي إىل درجة أعلى 

 عز وجل ال اية هلا، فتنفد األحبر قبل أن اهللا كلماتالبحر مدادا واألشجار أقالما، فأسرار 
الوجه يتفاوت اخللق يف الفهم بعد االشتراك يف معرفة  هذاتنفد كلمات اهللا عز وجل، فمن 

 يدل: " املقبول هو املقيد بالظاهر حيث فالباطن )1("ال يغين عنه  التفسريوظاهر  لتفسري،ظاهر ا
هر التفسري بل هو استكمال له، ووصول إىل مناقضا لظا هوتفسري ظاهر اللفظ عليه، وليس 

ما يشاركه  وهو )2("لفهم املعاين الباطنة ال ما يناقض الظاهر  نوردهلبابه عن ظاهره، فهذا ما 
ال  وحنن" ضرورة الفهم الظاهر والباطن حىت على أهل احلديث  علىفيه ابن تيمية الذي شدد 

كل من كان أحق : ته، أو روايته، بل نعين ماملقتصرين على مساعه، أو كتاب احلديثنعين بأهل 
  .)3("ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا  حبفظه

أصل هذا القول ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه  يوافقهتيمية الظاهر له باطن  ابن
اود يف سنن أيب د واحلديث" لنيب أن تكون له خائنة األعني  ينبغي ما: " وسلم حيث قال

الفتح قد أهدر مجاعة منهم ابن أيب سرح، فجاء به عثمان ليبايع النيب صلى  عاموغريه، وكان 
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ينظر  رشيدكان فيكم رجل  أما: " وسلم فأعرض عنه مرتني و ثالثا مث بايعه، مث قال عليهاله 
 ام: " اهللا؟ فقال رسولهال أومضت إيلّ يا : بعضهم فقال" إيلّ وقد أعرضت عن هذا فيقتله؟ 

ظاهره وباطنه وسره وعالنيته، وأنه  استواءينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني، وهذا مبالغة يف 
البالغ املبني ال يكون إال ملن  فإن )4("يظهر على عادة املكارين املنافقني  ماال يبطن خالل  

: يقولا عنده الظاهر والباطن وإال فكيف يكون مبنيا أي واضحا وظاهرا وكيف يوثق مب استوى
وحينئذ فينتقض عليه  به،سلك هذه السبيل مل يبق ملن علم أمره ثقة مبا خيرب به، وميا يأمر  فمن" 

عليه أن يكون أراد به  وجيوزونمجيع ما خاطب به الناس، فإنه ما من خطاب خياطبهم به إال 
مقصوده عليه األمر كله فيكون  فيختلغري ما أظهره هلم، فال يتقون بأخباره وأوامره، 

فالبد أن يظهر خالف ما أبطن،  وافقهصالحهم، فيعود ذلك بالفساد العظيم، بل كل من 
وغريهم ال جتد أحدا من موافقيهم إال  والباطنيةكاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة 

 األستاربذلك من كشف األسرار وهتك  هلم   وحيصلوالبد أن يبني أن ظاهره خالف باطنه، 
الظاهر والباطن ضروري عند األنبياء ليبلغوا  فاستواء )1("به من شرار الكفار ما يصريون 

 بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الرسولُأَيها  يا" على رسالة  املؤمتنرساالت رم وهل الرسول إال 

 من الناسِ إِنَّ اللَّه الَ يهدي القَوم الكَافرِين يعصمك واللَّه تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته لَّم وإِن
  . )]67: (آيةاملائدة ["

حيث أن الصدق يفترض استواء الظاهر  واألمانةيتصف الرسول بالصدق  ولذلك
وثنائية صاحبه ولذلك اعترب ابن تيمية احليلة  واخلبثوالباطن أما الكذب فدليل على املكر 

أنه سبحانه وتعاىل قال يف صفة أهل ) أحدها(وإبطاهلا وجوه  حترميها على الدليل" مذمومة و
 بِمؤمنِنيهم  وما اآلخرِ وبِالْيومِ الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه ومن( اإلسالمالنفاق من مظهري 

ونَ اللَّهعادخي ينالَّذوا ونا آممونَ  وعدخإِالَّي هأَنفُسا ممونَ ورعشإىل )]9-8: (البقرة آية[ )ي 
شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن  إِلَىخلَوا  وإِذَا آمنالَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا  وإِذَا: (قوله

 زِئُونَ اللَّههتسمزِئهتسي بِهِم مهدميي  وفانِهِميطُغ ونَيهموقال )]15-11: البقرة آية[ )ع 
يف صفة  وقال )]142: (النساء آية[ )خادعهم وهو يخادعونَ اللَّه املُنافقني إِنَّ: (سبحانه

                                                
  .248، ص 4نفسه، ج املصدر  )4(
  .248ص  ،13الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
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واملخادعة هي االحتيال )... وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا(العهد  أهلاملنافقني من 
  .)2("وأصله اإلخفاء والستر ... ن خالفه لتحصيل املقصودبإظهار اخلري مع إبطا واملراوغة

وأن يطابق الكالم بعضه بعضا وأن ال خيالف الباطن  الصدقلدعوة اإلسالم إىل  ونتيجة
حقا لكن يستدلون عليه من القرآن واحلديث بألفاظ مل يرد ا ذلك،  نفسهكان يف  ما" الظاهر 

كثريا على  يشتبهالنوع فهو الذي  وهذا" تفسري ال حقائق" "  إشارات"  يسمونهفهذا الذي 
الشأن يف كون  ولكنبعض الناس، فإن املعىن يكون صحيحا، لداللة الكتاب والسنة عليه، 

  :اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان
مراد باللفظ فهذا افتراء على اهللا، فمن قال املراد  املعىنأن ذلك : أن يقال) أحدمها(
فقد ... هي النفس، هو القلب) اذهب إىل فرعون: (وبقوله النفس،هي ) وا بقرةتذحب: (بقوله

  .وإما خمطئا متعمداكذب على اهللا إما 
من باب االعتبار والقياس ال من باب داللة اللفظ فهذا  ذلكأن جيعل ) القسم الثاين(و

وهذا ينقسم إىل الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة،  يسميهمن نوع القياس، فالذي 
معىن خيالف الكتاب والسنة فهو  فكل. " )1(... "القياس إىل ذلك كانقسامصحيح وباطل، 

واملراد باخلطاب غريه إذا فسر به اخلطاب  والسنةباطل، وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب 
  .واالعتبار والقياس قد يكون حقا وقد يكون باطال اإلشارةفهو خطأ، وإن ذكر على سبيل 

أو احلديث، وتأويله، على غري التفسري املعروف عن  القرآنتبني بذلك أن من فسر  وقد
  .)2("اهللا ملحد يف آيات اهللا، حمرف للكلم عن مواضعه  علىالصحابة والتابعني فهو مفتر 

ابن تيمية وليست مما يشكل إال من يف قلبه زيغ خاصة  عندالقرآن ظاهراملعىن  فغالب
قال بأن اهللا استوى على العرش فهذا ظاهر ال حيتاج إىل تأويل  إذاالفطرة فهو  وأن اإلسالم دين
املعىن عن االحتمال الراجح إىل املرجوح لقرينة إذا أعطينا النص حقه  صرفاملعتزلة الذي هو 

  .فال تعارض مع العقل الصريح وال مع نص صحيح والفقه،من الفهم 
فهي من  السوردا أقسام القرآن وبدايات ماع ظاهر  كلهعند ابن حزم القرآن  كذلك

تيمية يف أقسام  ابناملتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه وحرام البحث فيها ومع ذلك فقد حبث 

                                                
  .59، ص 1987 ،1بريوت، ط القلمالفتاوى الكربى، الد الثالث، دار : تيمية ابن  )2(
  .240ص  ،13الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
  .243، ص 13نفسه، ج دراملص  )2(
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اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  حياةالقرآن، فالقرآن كله عنده حمل تدبر كل كلمة فيه هلا دور يف 
حزم على حترميه هذا رغم قطيعته  ابن ولذلك هنالك من العلماء من حبث فيها وال دليل عند

ابن تيمية حيث مل يكن موقف ابن حزم  وكذلكاليت تعود إىل دور العقل يف املعرفة وحدوده، 
األساسية اليت ندرك ا العامل،  الطرق" تلك  عنوابن تيمية من قضية الظاهر والباطن مبعزل 

ستيمولوجيا، يتعلق بكيفية مطلق فلسفية نسميها االب جذوراوا نفكر ونفهم، ذلك أن هلا 
السؤال املطروح بالنسبة هلا  وكان )1("شرعية ادعاءاتنا مبعرفة احلقيقة  يفاملعرفة، وكيفية التفكري 

  هو كيف أعرف وكيف أفسر ألعمل؟
الكرمي كدليل ومنهج يف املعرفة والقرآن قد تناولت آياته  القرآنابن تيمية على  اعتمد

وعقل وخرب كلها تتضافر ليصل اإلنسان إىل املعرفة مل يقيد ابن  موإهلاخطوات ذلك من حس 
قيده ابن حزم بعامل الظاهر فقط حيث تنتهي مهمته عند الوجود الذي خلقه  مثلماتيمية العقل 

ملا يف النفس فال زيادة وال نقصان وال تكلف وال إضاعة اجلهد والوقت، فمهمة  مطابقااهللا 
أمسائها  الفتراقمل يعلم صفات األشياء املسميات املوجبة  من" هي التميز والكيفيات  العقل

  .)2(" معرفتهامر عليها غافال عن .. ومييز ذلك حبدوده، فقد جهل مقدار هذه النعمة
أو هذا العامل احملدد بالكيفيات بالنسبة لعامل الغيب  الظاهرعمل العقل عند  يتوقف

ال سبيل إىل غري ذلك ويف الفقه ال سبيل للعقل إال  هو أا أمساء أعالم للصفاتوالظاهر بالنسبة 
إهلام  والأما التحليل والتحرمي فليست من مهمته بل هي هللا وهكذا فالظاهر هو الباطن . الفهم

هو الظاهرية  لهرغم أن هناك من األحاديث واآليات الدالة عليه لكن ابن حزم املهم بالنسبة 
أحسن متثيل  ميثليتشعب ويعقد وكأن ابن حزم هنا وقطعيتها والتوقف عند القليل حىت ال 

رؤيته وعدم مشوليتها  قصرالعقل يف مراحله األوىل يف ارتباطه باجلزئي وهو ما يتضح من خالل 
بأخذه بكل وسائل املعرفة  يظهرألنه طلب اجلزئي والظاهر بينما ابن تيمية طلب احلقيقة مما 

بل له باطن يظهر كل يوم ولكن  باطنظاهر بدون ومصادرها كما دل عليها القرآن ومل جيعل ال
  .له حياته أعطىشرط ضبطه بالعقل الصريح والنقل الصحيح، وهو ما 

اإلنسان  وعلى" مبا قيدته به النصوص وهو ال ينشد القطع  إالتيمية مل يقيد العقل  ابن
به، وال يكلّف فإذا رأى دليال أقوى من غريه ومل ير ما يعارضه عمل  األقوى،أن جيتهد ويطلب 

إال وسعها، وإذا كان يف الباطن ما هو أرجح منه كان خمطئا معذورا وله أجر على  نفسااهللا 
                                                

  .22مقدمة يف اهلريمينوطيقا، ص : جاسري دايفيد  )1(
  36التقريب حلد املنطق، ص: حزم ابن  )2(
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وعمله مبا بني له رجحانه وخطؤه مغفول له، وذلك الباطن هو احلكم، لكن بشرط  اجتهاده
  .)1("على معرفته، فمن عجز عن معرفته مل يؤاخذ بتركه  القدرة

يشمل كال ما يعرفه اإلنسان، وما جيب أن يعرفه، وما ال  لهوجماموضوع العقل  إن" 
سواء كان ذلك علما طبيعيا أو أخالقيا، أما العلوم الدينية فإن جماهلا  مبعرفتهتصلح احلياة إال 

القرآن الكرمي والسنة : واحلواس، ولكن املصدر األساسي فيها هو النصوص الدينية للعقليتسع 
 وبغضبان العقل واحلواس، وما فطر يف اإلنسان من حب ما ينفعه ومها مع ذلك خياط الشريفة،

العقول  قدراتما يضره والقرآن مل يأت مبا خيالف العقول، ولكن جاء أحيانا مبا يعلو على 
اهللا وعلمه  بكنهوخاصة فيما خيتص حبكمة أفعال اهللا وأوامره ونواهيه، وكذلك فيما حييط 

باالستناد إىل األدلة  ولكنقل له حق االجتهاد وحق احلكم، وقدرته، أما فيما عدا ذلك فإن الع
  .)2("البينة الواضحة 
شرطا  وليسيف التأويل مبعناه األول الذي هو التفسري   أييتحرك يف فهم النص  العقل

دائما بل قد يكون  اليقنيأن يصل إىل اليقني بل أن جيتهد يف طلبها فليس ما يظهر للمجتهد هو 
" يبدأ بالظن بل بالعلم فإذا  الأن جيتهد يف إضافة ما بقي من احلق له وأن احتمال فقط جيب 

فهذا ال خيالف العلم، وهذا شأن كل  احتمايلاتهد إىل أن هذا احلق الذي وصل إليه  انتهى
فيقول هذا مبلغ علمي، لكن الظان إذا كذب  فيهاعامل فإنه عندما يصل إىل فتوى قد اجتهد 

هذا ظين وما أنا مبستيقن، بل ظننت والظن  فسيقولن الظان إذا كذب فسيقول هذا ظين، لك
  .)3("غري اليقني
هو حتري الصدق، واتهد املخطئ أفضل من الظان الذي  بلليس ظنا،  فاالجتهاد" 

  .)4("غري مأمونة  الوسيلةصادف ظنه الصدق، وذلك ألن 

                                                
  .124-123ص  ،13ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .17املرجع السابق، ص: ناصف مصطفى  )2(
  .433-432السابق، ص  املرجع: شفيق جمدي  )3(
  .432ص  نفسه، املرجع  )4(
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  :واملـجـاز احلقيقـة. 3
بالبحث يف تطور املعىن ولقد تناوله علماء األصول  واازالبحث يف احلقيقة  يتعلق

وااز يف اللغة، وذلك  احلقيقة" هم األكثر عناية بتحديد مفهوم  الكالم،والتفسري بل إن علماء 
 أخرىهذين املفهومني، من جهة باللغة املعبرة عن أفعال اهللا وصفاته، ومن جهة  الرتباط

أن  ذلك )1("اليت كانت حتملها كل فرقة إسالمية عن اهللا الرتباط هذين املفهومني باملعتقدات 
للمعىن لفظا ونظما فيما يضمنه املنشئ إياها من  محلها" أو  اإلهليةفهم املقصود من ألفاظ اللغة 

هنا فقد أعملوا هذين  ومن )2("يكون يف كل األحوال مطابقا ملا يتلقاه املتلقي منه  الاملعىن قد 
خيدم جدهلم الكالمي، لالنتصار على خصومهم  إعماال" للخطاب القرآين  مقراءااملفهومني يف 

 الداللةمن هنا فاحلقيقة يف تصورهم، بقدر ما هي تعبر عن حقيقة . امللل أو النحل األخرى من
الوضعي للغة، فإنه  املعىناللغوية، فإا تعبر أيضا عن حقيقة معتقدام، وااز بقدر ما يتجاوز 

جتاوزه، ليتطابق مع املعتقد  الذييقة معتقدام، لذلك البد من إعادته إىل اصله حق جاوزيت
  .)3(" الفكريالكالمي، بذلك تكون اللغة متسقة مع املعتقد 

  ...وسار فيه سلكهاملوضع  جاز: " لغويا
وجعل ذلك األمر جمازا إىل حاجته أي طريقا       بااز،أي تكلم : يف كالمه وجتوز

  .)4(" ومسلكا
  :اصطالحا

له ملناسبة بينهما، كتسمية الشجاع  وضعملا أريد به غري ما  اسمMetaphora  ااز" 
ما جاوز وتعدى، عن حمله املوضوع له إىل  اازوقيل . أسدا، واخلداع ثعلبا، والطائش فراشة

ااز اللغوي، ااز املرسل، واالستعارة، و: كثرية منها اازوأنواع ... غريه، ملناسبة بينهما
  .)1("وااز املركب 
  :مسألتني الفلسفيةيطرح من الناحية  وهو

                                                
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، )بااز نفكركيف (هذه اازات ا نرى : أمحد الديري علي  )1(

  .47، ص 1، ط2006
  .49امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، التقريب، العدد  الديين،القراءة اجلديدة للنص : ايد النجار عبد  )2(
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يعجز عن قوله ظاهريا، فمن الفالسفة مثال سريل يقر بأن  شيئاااز يقول  هل" 
بينما يرى غودمان بأن ااز ال يعود إىل معىن جمازي ولكن إىل فهم  اوزللمجاز معىن يف بطن 

 صادقور أو االنتقال من إطار االستعمال املعهود كما يعتقد أن هناك جماز أو العب التحويل
  .)2("كاذبوآخر    

من معىن إىل معىن وهو ما يسمى بالتطور اللغوي والتطور  انتقاليف كل جماز أنه  املهم
أطوار أي  والناس"  )3(... "بعد تارة تارةطورا بعد طور أي : التارة، تقول: الطور" هو  
، )وقد خلقكم أطوارا: (تعاىلاحلال، ومجعه أطوار قال اهللا : على حاالت شىت، والطور أخياف

خلكم أطوارا، قال نطفة مث : الفراءمعناه ضروبا وأحواال خمتلفة كل واحد على حدى وقال 
  .)4("علقة مث مضغة مث عظما 

ويف حالة من مرحلة إىل أخرى مع إضافة اجلديد،  االنتقالمن هنا أن التطور هو  يتضح
أما احلقيقة فهي . اللفظ من معىن إىل معىن هو إضافة لألول ملناسبة انتقالاللغة فإن تطورها يعين 

ا ما وضعت له يف أصل االصطالح الذي وقع التخاطب به وقد دخل يف هذا احلد  أفيد ما" 
  .)6("احلقيقة ما مل ينقل عن موضعه  حد" و )5("اللغوية والعرفية والشرعية  احلقيقة

وعلماء اللغة للحقيقة املقابلة للمجاز عن تعريفات  البالغيني،ختتلف تعريفات  وال
ابن  وعند )1("أقر يف االستعماالت على أصل وضعه يف اللغة  ما" جين  ابنالكالميني، فهي عند 

  .)2("موضوعه األصلي  علىالدال  اللفظ" األثري 
حتدث  وقد" لعقلي واملرسل واالستعارة والكناية إىل ااز ا اازعلماء البالغة  ويقسم

عن أقسام ااز فتحدث مثال عن االستعارة أي ااز الذي عالقته التشبيه،  بإفاضةابن القيم 
أو بتعبري  والكليةاملرسل وهو الذي تكون عالقته غري التشبيه كالسببية واحلالية واجلزئية  وااز
  .قاربه أو كان منه بسببيسمى الشيء باسم ما  أن" آخر 

                                                
(2)  Michel Blay : Dictionnaire des concepts philosophiques, la rousse CNRS, édition 
2006, P 516. 
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يف أكثر األشياء إمنا يتشاان باملقاربة على املساحمة  املتشانيمن ااز ألن  والتشبيه
  .)3("احلقيقة وكذلك الكناية علىواالصطالح ال 

جند أا تعود كلها إىل التشبيه وذلك بأن نستعري  ااز أقسامكل واحد من  وباستعراض
 إىلوهي أن تشري : الكناية" به جتعلنا نضمنها كالمنا تصرحيا أو تلوحيا فا املشبهصفة للمشبه من 

كناية  عرقا،يوسف يتصبب جبينه : املعىن بظاهرة من ظاهراته أو مبا يدل عليه أو يالزمه كقولنا
  .عن تعبه أو خجله
تشبيهية أو تشبيه حذف أحد ركنيه األساسيني أو املشبه  عالقتهوهي جماز : االستعارة

شبهت بالشيوخ  فاجلبالتعتمر الثلوج وتبتسم يف وجه الشمس،   جبالناشبه به كقولنا وامل
وكذلك شبهت الشمس باإلنسان  االبتسام،واستعري هلا االعتمار وشبهت بالشيوخ واستعري هلا 

  .استعاراتوهكذا كان يف الكالم ثالث . واستعري هلا الوجه
: صفة أو معىن قصد املدح أو الذم، كقولنابني اثنني يف  املشاركةوهو إظهار : التشبيه

  .)4("مشبه واملرآة مشبه به والصفاء وجه الشبه والكاف أداة تشبيه  فالبحرالبحر كاملرآة صفاء 
بأدوات معرفة من حواس وغريها فهو إذا يولد مهيأ ليعرف  مزودأن اإلنسان يولد  ومبا
ري حر يف أن يستقل مبعرفة خترج عن إطار جيعله جمربا على أن يعرف وغ ممااخل ...العامل ونفسه

 باسمسبحانه علّم آدم األمساء كلها، وقد ميز كل مسمى  اهللا" ولذلك فإن  معرفتهما ميكنه 
 ومعرفة. يدل على ما يفصله من اجلنس املشترك وخيصه، ويبين به ما يرسم معناه يف النفس

  .هلم رمحةالنطق الذي جعله اهللا حدود األمساء واجبة، ألنه ا تقوم مصلحة بين آدم يف 
بني ما يدخل يف املسمى ويتناوله ذلك االسم وما دل  املميزةاحلدود هي الفاصلة  فهذه

كذلك، وهلذا ذم اهللا من مسى األشياء بأمساء ما أنزل اهللا ا من  ليسعليه من الصفات، وبني ما 
  .للشيء صفة باطلة كإهلية األوثان أثبتسلطان، فإنه 
نفس تصور املعاين ففطري حيصل باحلس الباطن والظاهر،  وأماالنطقية مسعية،  ءفاألمسا

بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أمساءها، وبفؤاده يعقل  اإلنسانوبإدراك احلس وشهوده يبصر 
  .واملختصةالصفات املشتركة 

  .)1("ال نعلم شيئا، وجعل لنا السمع واألبصار واألفئدة  أمهاتناأخرجنا من بطون  واهللا
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أي أن العلم توقيفي إذا اتبعت هذا املنهج فإنك حتما  واضحخلقنا لنعرف مبنهج  فاهللا
منهجا إهليا واضحا منذ أن يولد اإلنسان وهو يتعلم الكالم  فيهستصل واللغة توقيف نتبع 

على احلس الظاهر والباطن يسيطر بعقله على العامل الذي عرفه من  معانيهوبالكالم املعتمدة 
فيه وهي دليل علم وقدرة مل مينحها املالئكة وهي أيضا دليل املسؤولية حيث  ملاتسميته  خالل

 متاحاوهذا ما مل يكن . هي اقتناص العقل البشري أو إدخال األشياء يف حوزته التسمية" أن 
  .)2("من قبل للمالئكة أو ألطوار أخرى من الكائنات 

تمادنا على ذلك القدر املشترك اليت يعقلها يظهر مدى اع اخالل اللغة اليت نعبر  ومن
وإال الضطررنا ألن نضع لكل شيء اسم وهو مستحيل فمثال لفظ  اللغةاإلنسان واليت هي حمور 

حواسنا يف عدد من الناس اشتققنا منهم أهم الصفات اليت تصدق  استعمالاإلنسان جاء بعد 
 يشتركوانية والنطق فهي القدر املشترك الذي ذاتية ال تتغري فهي ثابتة مثل احلي ألاعليهم مجيعا 

 وأساسفيه كل الناس ولذلك فهي تعبر عن كل إنسان فهذا القدر املشترك هو أساس اللغة 
مشتبهان من  ومهاإال  –بوجه من الوجوه  –يف العامل شيئان أصال  ليس" التفاهم والتواصل 

حمدثان أو  سواءلك، ألما بعض الوجوه، ويف بعض الصفات ويف بعض احلدود البد من ذ
حتت جنس أعلى، مث  الشيئنيمؤلّفان، أو جسمان أو عرضان، مث يكثر التشابه على قدر استواء 

الناس، أو اجلن، : كقولنا األشخاص،حتت نوع فنوع، إىل أن تبلغ نوع من األنواع الذي يلي 
  .)1("أو اخليل، أو الرب، أو الثمر، وما أشبه ذلك 

التفاهم، وليعلم السامع املخاطب به مراد املتكلم  يقع" اين حىت حددت املع وذا
ذلك ملا كان تفاهم أبدا، ولبطل خطاب اهللا تعاىل لنا، وقد قال اهللا  يكناملخاطب له، ولو مل 

ولو مل يكن لكل . 4إبراهيم، اآلية ) من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم أرسلناوما : (تعاىل
  .)2("صح البيان أبدا، ألن ختليط املعاين هو اإلشكال نفسه منفرد به ملا  اسممعىن 

أساس التفاهم وبه كانت لغة  –مثل ابن تيمية  – املشتركحزم هنا يعترب القدر  فابن
  يأخذان بااز وما عالقته بااز أوال؟ أماالقرآن الكرمي فهل معىن ذلك 
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قة وجماز واحلقيقة هي ما استعمل هلا من املعاين إىل حقي يعرضتقسيم األلفاظ أو ما  إن
للفظ فإذا تعلّق األمر بألفاظ القرآن دل هذا االصطالح على صحة  األصليفيه اللفظ أو الوضع 

ملعاين القرآن الكرمي القدمي لفظا ومعىن عند ابن حزم وابن تيمية كذلك  بالنسبةالنفي وجوازه 
 )3("على اهللا  حمالقيقة فيستعري، وذلك ال يعدل إليه إال إذا ضاقت به احل املتكلم" أن  اعتبار
على  واملعتمدوجماله الشعر الذي يقوم على التخييل الكاذب ! الكذب واعترب ااز أخ ولذلك

أيضا سامهوا بتقسيم  األشاعرةهذا عادة يقول خبلق القرآن واصطالحية اللغة كاملعتزلة غري أن 
 وهم" شعرا كاذبا وختييال كاذبا  القرآنار الكالم اإلهلي إىل نفسي وعبارة يف فتح باب اعتب

الذي ال يكفون أبدا عن اإلدعاء بأنه صحيح  الوسطييعلمون أن موقف األشاعرة املوقف 
القدمي وبني حماكاته فيما نتلوه حنن من قرآن حادث؟  النفسياإلسالم، قد ميز بني صفة الكالم 

" ديد أين يقع اإلعجاز أهو واقع يف اضطرابا عظيما يف حت اضطربواوهل يعلمون أن األشاعرة 
ما معىن حتدي العرب أن يأتوا مبثله؟ وإن كان التحدي : هذه احلالة ويف"  القدميالنفسي  الكالم
فإن  ولذلك )1("يف احملاكاة احلادثة وليس يف الكالم القدمي، فاإلعجاز إنساين وليس إهليا  واقعا

.. الشعر دراسة" واحملاكاة احلديثة عندما اشترط / ثنائية الكالم النفسي القدمي جتاوزاجلرجاين 
  .)2(... "من أجل اكتشاف قوانني الكالم البليغ الذي ال ميكن فهم اإلعجاز إال ا

نص ديين يعتمد أسلوبا ولغة أدبيتني، فهو نوع من اخلطاب  القرآنفنؤكد أن  نعود" 
املعطلون إىل نفس  توصل" به  الذي فهو مثل الشعر يقوم على ااز الكاذب. )3("مستقل بذاته 

وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم بدعوة أا جماز  كتابهصفات الكمال واجلالل الثابتة هللا تعاىل يف 
 وكأن )4("ذلك غريه من نفيهم للصفات عن طريق ااز  علىاستوىل وقس : استوى: كقوهلم

ىن املناسب وأنه ضاقت به السبل فلجأ املناسب للمع اللفظاملوىل تبارك وتعاىل يعجز عن وضع 
  .الباطلنيإىل ااز والتخييل 

غري احلقيقة ومبا أنه يعترب الكالم لفظا ومعىن وهو  واعتبارهتيمية يبحث يف ااز  ابن
ينفي ااز ويعتربه احلقيقة فالقرآن كله حقيقة وأن التقسيم باطل يف  فهوكالم من قاله مبتدئا 

داللتها أو  وتقسيم" وجماز  حقيقة،" األلفاظ الدالة على معانيها إىل  تقسيم " القرآناللغة ويف 
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أو يف الداللة، فإن هذا كله يقع  املدلولاملعاين املدلول عليها، إن استعمل لفظ احلقيقة وااز يف 
" وأول من عرف أنه تكلّم بلفظ ... األلفاظ عوارضاحلقيقة وااز من ... يف كالم املتأخرين

از ما هو قسيم احلقيقة، وإمنا عىن . املثىن يف كتابه بنعبيدة معمر  أبو"  ازاولكن مل يعن با
يعرب به أو  ماأن أبو عبيدة بن املثىن يف كتابه عىن بااز  أي" ما يعرب به عن اآلية  اآليةمبجاز 

  .قطف التفسريشرح اآلية واالنتقال من ألفاظها إىل ألفاظ أخرى فيكون من قبيل 
هو هذا التقسيم حيث يرى أن ال عالقة له حبقيقة األمر   تيميةما يلفت انتباه ابن  وأول

بينهما حد صحيح مييز به بني هذا وهذا، فعلم  فرقهذا التقسيم ال حقيقة له، وليس من "... 
 " احلقيقة: " وذلك أم قالوا... من مل يتصور ما يقول تقسيمأنّ هذا التقسيم باطل، وهو 

وااز هو املستعمل يف غري ما وضع له، فاحتاجوا إىل إثبات . فيما وضع له املستعمل اللفظ
  .)1("السابق على االستعمال وهذا يتعذر  الوضع

يدل على أن اللغة استعمال عند ابن تيمية وكذلك عند  مماأين لنا بالوضع السابق  فمن
تعمل فيه ومن هنا دور السياق أو النظم يف املوضع الذي اس هيابن حزم حيث أن حقيقة اللفظ 

نعين مبا وضع له : قالوا وإن" مما يدل على أن املعىن يف تطور دائم  املعىنأو التركيب يف حتديد 
 عندمن أين يعلم أن هذه األلفاظ اليت كانت العرب تتخاطب ا : فيه أوال، فيقال استعملتما 

فال  النفي،وإذا مل يعلموا هذا . عىن شيء آخرنزول القرآن وقبله، مل تستعمل قبل ذلك يف م
بشيء من  يقطعيعلم أا حقيقة، وهذا خالف ما اتفقوا عليه، وأيضا فيلزم من هذا أن ال 

. فيهولذلك فحقيقة اللفظ هي يف ما استعمل . )2("األلفاظ أنه حقيقة، وهذا ال يقوله عاقل 
على شيء  يدلق أو املعىن املطلق ألنه ال ذلك أن ابن تيمية وابن حزم ال يقوالن باللفظ املطل

الكلمة املفيدة اليت  وهيواملعرفة احلقيقية هي املتميزة والتميز يكون بأن يوضع اللفظ يف مجلة 
فهو أجزاء كذلك اللفظ هي  للعاملعن طريق تقييد اللفظ وتوضيحه يظهر املعىن فاللغة انعكاس 

هو عند الفالسفة خاصة سقراط  كماهكذا تقييد وإضافة أي هي معاين وليست معىن مطلقا 
املثل وتارة يف الواقع وهو ما  عاملوأفالطون وأرسطو الذين جعلوا للمطلق وجودا تارة يف 

أو بدونه كما يعرب عنه ابن تيمية  اإلطالقيشاطرهم فيه كل من جيعل للكليات وجودا بشرط 
لية إال يف الذهن فقط وهو القدر ال توجد ك الكلياتوهو ما خيتلف فيه معهم ألنه مع ابن حزم 

املاهية فهي عندمها جمرد أمساء تفيد التمييز أما حقيقة الشيء  أواملشترك وهو ما يعرب عنه باحلد 
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ابن تيمية سواء ما تعلق بالشاهد أو الغائب بينما جعلها ابن حزم يف  عندفهي عند اهللا فقط 
بن تيمية فحىت الغائب جيب أن جيتهد يف الذي يبقى عند اهللا وحده، أما ا الغائبالظاهر دون 

لنا منها  يظهرمبا أوتيا من العلم اإلهلي وأدواته ويبقى يف سعي دائب ملعرفة احلقيقة اليت  معرفته
  .كل وقت شيء جديد

اليت هي أساس التفاهم بني الناس وعلى أساسها قال  املاهيةفيما خيص احلد أو  أما
فات وما جاء فيه عن الغيب مثل جهنم وغريها حيث الص ونفيالبعض بالتخييل يف القرآن 

هو نفس معىن الصفات عندنا فاليد والسمع والعلم والوجود  معناهااعتربوا أن تلك الصفات 
اهللا أو اإلنسان ومل ينتبهوا إىل قضية املشترك الكلي ودوره يف اللغة،  عندكلها بنفس املعىن 

الشيء يف ذاته ألن العقل ال ميكن أن يعرف كنه ابن تيمية وابن حزم ال تدل على  عندفاللغة 
"  التواصلوإمنا يتدرج يف معرفة ما يظهر له وحنن نعتمد على القدر املشترك ليحدث  األشياء،

الشيء، أي نفسه  ذاتحقيقة األلفاظ يف داللتها على املعاين، وليست باحلقيقة اليت هي  هي
يف أصل اللغة، وااز هو نقل  املوضوععلى املعىن وعينه، فاحلقيقة اللفظية إذن هي داللة اللفظ 

  .غريهاملعىن عن اللفظ املوضوع له إىل لفظ آخر 
كلها تفتقر إىل أمساء يستدل ا عليها ليعرف كل منها  املخلوقاتذلك أن أقوال  وتقرير
اهية أي امل –وهو ما يسمى . )1("بني الناس وهذا يقع ضرورة البد منها  التفاهمبامسه من أجل 

... املركزي أو األساسي يف اللغة ويسمى أحيانا املعىن التصوري أو املفهوم باملعىن –أو احلد 
وهي  للغة،املعىن هو العامل الرئيسي لالتصال اللغوي واملمثل احلقيقي للوظيفة األساسية  وهذا

للمعىن  نيمتقامسالتفاهم ونقل األفكار، ومن الشرط العتبار متكلمني بلغة معينة، أن يكونوا 
يستطيع الشاعر  ال" املعىن الذي ال يستغين عنه حىت الشعراء حيث  نفسوهو . )2(األساسي

... اإلنسان حيوان ناطق: براعة أن يقول يف وصف اإلنسان خريا مما قاله أرسطو منمهما يؤت 
يستطيع أن يكتب حاشية على مثل هذا التعريف أما أن الشاعر يقف موقف من يفهم  والشاعر
 والبليغماهية األسد هي الشجاعة املتناهية، . كل شيء له ماهية... مبعزل عن أرسطو اإلنسان

ماهية األسد،  عنيستطيع أن يقول يف وصف إنسان رأيت أسدا فيكون املعىن مطابقا ملا تعلمناه 
لظننت أنه أسد  كإنسانرأيت رجال لوال صورته : وحينئذ يكون شرح هذه العبارة كما يلي
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من  خيلواإلنسان حمكوم بالتفكري املؤثل وهو التفكري النسيب أو املقيد بغريه الذي ال  أن لكذ )3("
" نفي له  علىنسبة وهو الذي بىن عليه ااز الذي هو حقيقة تدل على تطور يف املعىن ال 

ينسب ذاته إىل  األشياء،كائن منسوب العالقة، أي ال يكف عن تعدد نسبته إىل  اإلنسان
ليصل إىل الغائب، وإىل  الشاهدوف ليفهم الغريب، وإىل املعروف ليعرف اهول، وإىل املأل

كان ابن ... املكشوف ليعرف املستور وإىلاملشهور ليعرف الشاذ، وإىل الظاهر ليعرف الباطن، 
دون  منميكنك أن تعرب  والالكون جيب أن يعرب   يفكل ما  إن" عريب يقول يف عبارة مكثفة 

حركة وعالقات ونسب وسياق والعقل النسيب  فاحلياة )1("ها جسرا بني أشياء العامل نسبة تقيم
مضافة يف إطار العمليات الذهنية اليت تنشد هذا  مقيدةهو الذي ينظر إىل مفردات الكون 

القرآن من النظر يف األنفس واآلفاق حيث تتجسد صفات  عليهالتطور لتضعه يف إطار ما حثّ 
واملسطور يف الكون واألنفس بل يف كل ما حولنا، فاحلقيقة  واملنثوركتوب اهللا يف كالمه امل

يصل املرء إىل جزء منها خاصة يف اإلهليات اليت كانت اللغة املبنية على  قدبعيدة املنال لكن 
 ذاتهاملشترك هي أساس القول بااز الذي هو قسيم احلقيقة بل عند ابن تيمية هو  القدرذلك 

فهذا ال يعين  الصفةبري به ال يعين أن املوصوف هو ذات املوصوف به لتماثلها يف حقيقة ألن التع
ال يوجد يف اخلارج إال معينا  الكلياملشترك  القدر" التركيب وال التجزئة يف الذات اإلهلية 

هو تشاها من ذلك الوجه، وأن ذلك  األمورمقيدا، وأن معىن اشتراك املوجودات يف أمر من 
يف اخلارج ال يشارك أحدمها اآلخر يف شيء  املوجوداتم يطلق على هذا وهذا، ألن املعىن العا

  .)2("بذاته وصفاته وأفعاله  غريهموجود فيه، بل كل موجود متميز عن 
اخل وقلت نفس الشيء على ... أو زهرة أو يد أو تفاحةجئت إىل شيء وقلت  فإذا

. فاحة هي هذه وال هذه الزهرة هي هذهذلك أن هذه الت معىنأشياء أخرى تتماثل معها فليس 
اخل، فمعىن ذلك أنه باإلضافة إىل أنه حيوان ...أو ثعبان أسدوإذا جئت إىل رجل وقلت هذا 

أو إذا جئت إىل أحدهم وقلت هذا ثعبان فمعىن ذلك أنه ماكر أو  األسدناطق فهو شجاع مثل 
ن املقصود هو مكره وهو حقيقة يفهم بتقييده بذلك اإلنسان فيدل على أ واملعىناخل، ...خبيث

يدل على ماهية معينة توجد يف هذا اإلنسان ومن هنا فهو حقيقة وليس جماز إىل  املكرفيه ألن 
ما  وهوأنه انتقال من احليوان إىل اإلنسان وهو تطور يف ذلك املعىن وليس خياال كاذبا  مبعىن
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 اإلنسانلق يف األصل على حصل مع صفات اهللا تعاىل حيث اعتربها البعض جمازا ألا تط
أو حقيقة ذلك  املاهيةواحلقيقة أن الذي يطلق هو القدر املشترك وهو املعىن الذهين فقط وهي 

اهللا واإلخبار عن الغائب ال يفهم  إالاللفظ الذي يفيد التمييز مبا أنه اسم أما احلقيقة فال يعلمها 
، ويعلم ا ما يف الغائب بواسطة العلم مبا يف الشاهد يفإن مل يعبر عنه باألمساء املعلومة معانيها 

من اجلنة والنار : فنحن إذا أخربنا اهللا بالغيب الذي اختص به... املميزالشاهد مع العلم بالفارق 
ذلك وأما نفس احلقيقة  وفسرنابذلك اخلطاب  فهمهوفهمنا ما أريد منا   ذلكعلمنا معىن 

فذلك من التأويل الذي ال يعلمه إال  القيامةتكون يوم  املخرب عنها مثل اليت مل تكن بعد، وإمنا
  .)1(اهللا

هذا، جند أحدهم يأيت إىل ألفاظ مل يعلم أا استعملت إال  يقولونهؤالء الذين  مث" 
عن مجيع القيود، مث يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غري أن يعلم أا  جمردةمقيدة، فينطق ا 

مثل أن يقول حقيقة العني هو العضو املبصر، مث مسيت به وال وضعت جمردة،  جمردة،نطق ا 
أن هذا من باب : لكن أكثرهم يقولون. والعني النابعة، وعني الذهب، للمشاة الشمس،عني 

رأس  يفهو حقيقة : ال من باب احلقيقة وااز، فيمثل بغريه، مثل لفظ الرأس، يقولون املشترك
األمر  ورأسيورأس العني ملنبعها، ورأس القوم سيدهم  رأس الدرب ألوله،: اإلنسان، مث قالوا

جمردا، بل  استعملوأمثال ذلك على طريق ااز وهم ال جيدون قط أن لفظ الرأس ... ألوله
 إِلَى وأَرجلَكُم بِرُءوسكُم وامسحوا: (جيدون أنه استعمل بالقيود يف رأس اإلنسان، كقوله تعاىل

  .تدخل فيه تلك املعاين أنوهذا القيد مينع  وحنوه، )]6: (آية املائدة[ )الكَعبينِ
ورأس النار، ورأس األمر، فهذا املقيد غري ذلك  الدرب،رأس العني ورأس : قيل فإذا

هنا غري جمموع الدال هناك، لكن اشتركا يف بعض اللفظ  الدالاملقيد الدال، وجمموع اللفظ 
ريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس اإلنسان يف الم التع املعرفةكاشتراك كل األمساء 

يتصور رأسه قبل غريه، والتعبري أوال عما يتصور أوال، فالنطق ذا املضاف  اإلنسانأوال، ألن 
املضافات،  سائرال مينع أن ينطق به مضافا إىل غريه ثانيا، وال يكون هذا من ااز كما يف  أوال،

رأس : وكذلك إذا قيل جمازا،ابن الفرس، وابن احلمار :  يكن قولناابن آدم أوال، مل: فإذا قيل
يده أو : املضافات إذا قيل سائررأس الفرس جمازا، وكذلك يف : اإلنسان أوال مل يكن قولنا

  .رجله
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ليس جعل هذا هو احلقيقة بأوىل من : إىل احليوان، قيل أضيفهو حقيقة فيما : قيل فإذا
رأس، مث قد يضاف إىل ما ال يتصوره أكثر الناس من احليوانات  ناإلنساأن جيعل ما أضيف إىل 

ببال عامة الناطقني باللغة، فإذا قيل أنه حقيقة يف هذا، فلماذا ال يكون  ختطىالصغار اليت مل 
وكذلك سائر ما يضاف إىل اإلنسان من أعضائه، ! رأس اجلبل والطريق والعني؟ يفحقيقة 
رأس اجلبل :  غريه ويضاف ذلك إىل اجلمادات، فيقالومساكنه، يضاف مثله إىل وأوالده،
  .)1("أنّ هذا حقيقة، وذاك جماز، مل يكن هذا أوىل من العكس : فإذا قيل... العني ورأس

حيث يبني موقف ابن تيمية من احلقيقة وااز يف  الوضوحالنص على طوله يف غاية  إن
قة ذلك باملطلق واملقيد فيه ومدى ارتباط الكرمي بصفة خاصة وعال القرآناللغة بصفة عامة ولغة 

  .واحملسوس رغم أن اللغة جتريد باجلزئياإلنسان 
يكون املسمى يوافق  أن" قبيل املشترك اللفظي وهو  منالبعض اعترب بعض اآليات  إن

املبالغ يف االستعالء يف اجلو الذي يأكل  للطائر" نسر" حده كقولنا  يفاملسمى يف امسه وخيالفه 
 األمساء" وهذا النوع يسمى ... نسر –حافر الفرس  –وقولنا لبعض أعضاء الفرس  اجليف

  .)2("األلفاظ فقط  يف" املشتركة 
اعتربها البعض نتيجة اختالف السياق أو التركيب  ألفاظوردت يف القرآن الكرمي  وقد

السبب يف ذلك اللفظي الذي تتباين معانيه أو من قبيل ااز و املشتركالذي وردت فيه من قبيل 
األصلي يف اللغة هو املعىن احملسوس فالرأس مرتبط برأس اإلنسان يف األصل  املعىنأم يرون أن 

املرتل : والعهد". " عهِد وعرِف  الذي" ما يطلق عليه معهود اللغة واملعهود  وهواخل، ...و
  ".الذي ال يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه، وكذلك املعهد 

واللغة يف حقيقتها كلية، فاهللا علم آدم األمساء  جزئيةشأة اللغة كانت حسية ن كأن
والباطن ليختص اجلزئيات يف كليات يسيطر ا على  الظاهروالتعليم تعليم منهجي باحلس 
البعض فهم اللغة فهما آخر أثر على فهمه أللفاظ القرآن  لكنالطبيعة على مستوى النطق، 

يف ألفاظه والذي جتاوز به ما كانت عليه املعاين يف العصر  احلاصلالكرمي والتطور الداليل 
العرب األقدمني كانوا يظهرون حفاوة بالغة باأللفاظ ألن حيام القبلية  إن" اجلاهلي حيث 

 املدنيف نطاق ضيق حمدود وعدم التماسهم أسباب احلضارة ومتطلباا وعزلتهم عن  حمصورة
حصيلتهمم ضيقة حمدودة فجعلت عنايتهم باأللفاظ وزادت واألمصار جعلت معانيهم كحيا 
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املعىن  ألن" كانت باللفظ دون املعىن  فالعناية )1(" األلفاظمنها ولذلك يستشهد بالقدماء يف  
على اإلحاطة باملعاين واأللفاظ وبالعلم بالنفوس وما يؤثر  قدمياضيق وهذا يعود لقدرة املتكلم 

لكن برتول القرآن أخذت الكلمة أبعادا كثرية أخذت مأخذا  هلا املالئمةفيها واألساليب 
فيأيت الكالم جامعا لكل ... املتكلم ا املطلقة وعلمه املطلق بالنفوس وبالعلم قدرةيتناسب مع 

  .)2(" بكثرياألمور فيخرج بذلك من نطاق اللفظ إىل إطار أمسى    هذه
ن خطأ هؤالء يف اعتبارهم املعىن التوفيقية الكلية بي اللغةوموقفه من نشأة  فالقرآن

والذي على أساسه ردوا الكثري من املعاين اليت تطورت مع لغة  احلسياحلقيقي هو املعهود أو 
 حقيقة"يردون آيات الصفات وغريها ألا ال تتوافق مع معهود اللغة مثل  فاملعتزلةالقرآن الكرمي 

هو وضع  عندنااملعهود  السجود" ن حزم اب وكذلك )3("الذوق إمنا تكون يف املطاعم واملشارب
  .)4(... "يف األرض بنية التقرب بذلك إىل اهللا تعاىل... اجلبهة واليدين
على أنه املعىن العام و الكلي املتفق عليه وعليه فهو  األصليتيمية ينظر إىل املعىن  ابن

للكلمة "... ياق يف املنطق واليت يتحدد معناها من خالل الس املاهيةكما سبق وأن ذكرت هو 
أو مركزيا ومعاين أخرى فرعية أو هامشية، فاملعىن املركزي أو األساسي هو ذلك  أساسيامعىن 
أما املعاين . املعينةالثابت من املعىن الذي يعرفه كل أفراد البيئة اللغوية الذين ميلكون اللغة  القدر

 تيميةوهذا ما قال به ابن  ،)5("اهلامشية والفرعية فتظهر يف الكالم الفعلي بوساطة السياق 
ولكن نكون  مفردة،نتكلم كلمات  ال" وسبق به فقهاء اللغة بآالف السنني فنحن يف احلقيقة 

هي بيان  الوحداتمنها تراكيب عبارات أو مجل ووحدات أكرب من ذلك ووظائف هذه 
  )6(... ".االرتباطات والعالقات بني األشياء

هو رأس اإلنسان فهذا الرتباط أذهام ما تعودوا  سالرأهنا فالناس إذا قالوا  ومن
ال تعدو  الكلمات" يرتبط به من فقه للغة كما خلقها اهللا أي أن  ماظهوره يف أذهام أوال ال 

رفض ابن تيمية الظاهر املقصود به صفات  ولذلك )1("ألشياء كلية هامة  رموزاأن تكون 
                                                

  .178، ص 1985منشأة املعارف املصرية،  اإلمساعيلية،التصور اللغوي عند : رياض العشريي حممد  )1(
  .64النهضة، مصر، الفجالة، القاهرة، ص  دارأثر النحاة يف البحث البالغي، : القادر حسني عبد  )2(
  .116، ص1، ط1986 بريوت،جمازات القرآن، دار األضواء، :املرتضى شريف  )3(
  .84-83الفصل، ج، : حزم ابن  )4(
  .216، ص 1962بشر، القاهرة،  حممددور الكلمة يف اللغة، ترمجة كمال : بشر أمحد  )5(
  .31نفسه، ص  املرجع  )6(
  .159نظرية املعىن، املرجع السابق، ص : ناصف مصطفى  )1(



  125

ين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على عرف املتأخر يف" الظاهر" ولفظ" املخلوقني 
اهللا  بأنالذي هو من خصائص املخلوقني حىت يشبه اهللا خبلقه فهذا ضال، بل جيب القطع  الظاهر

" يتفاوت حسب ظهوره عند الناس فيسبق إىل الذهن دون غريه  فالظاهر )2("ليس كمثله شيء 
وجناح الطائر وال أجنحة للمالئكة، وجناحها ليس هو لفظ ظهر اإلنسان  الطريقظهر  لفظ

والطريق معرف بالالم الدالة على معروف يدل اللفظ عليه، وهو ظهر اإلنسان  الظهرولفظ 
 اللفظ: هو مثل لفظ ظهر الطريق، بل هذا اللفظ مغاير هلذا اللفظ، فال جيوز أن يقال ليسمثل، 

ومع هذا  باالتفاق،احليوان  يف موضع واحد، بل أبلغ من هذا أن لفظ الظهر يستعمل يف مجيع
ظهر الكلب، وال ظهر  بقلبهفكثري من الناس قد ال يسبق إال ذهنهم إال ظهر اإلنسان، ال خيطر 

هو الذي يتصورونه،  اإلنسانالثعلب والذئب وبنات عرس، وظهر النملة، وذلك ألن ظهر 
ملعروف وهلذا كانت إىل الظهر ا ينصرفويعبرون عنه كثريا يف عامة كالمهم معرفا بالالم، 

بلغته، وإن كان اللفظ يستعمل يف غريه  املخاطباإلميان عند الفقهاء تنصرف إىل ما يعرفه 
فإما أن يراد به رؤوس األنعام، أو رؤوس الغنم،  الرؤوس،حقيقة أيضا، كما إذا حلف ال يأكل 

ونه، فأما رأس يراد به البيض الذي يعرف: وكذلك لفظ البيض العادة،أو الرأس الذي يؤكل يف 
ذلك فال يدخل يف اللفظ وال يدخل بيض السمك يف اليمن، وإن كان  وحنوالنمل والرباغيث 
  .)3("بيض النمل وبيض السمك باإلضافة : قيلذلك حقيقة إذا 

هو املتعلق بظهر اإلنسان وحسب بل الظهر معناه  األصليهذا ال يعين أن املعىن  لكن
هؤالء وما يتقيد به هو الذي يضيف اجلديد له ويبين به  لكاحلقيقي هو القدر املشترك بني 

يتحدد بالسياق ومبا يتعارف على املخاطب أو املتكلم فالكالم هو  فاملعىنتطور املعىن ومن هنا 
مبتدئا وإليه يعود فإذا قاله آخر فإنه ال يكون كالمه لغياب القصد والقصد ال  قالهكالم من 

 عليهالصحابة أعرف مبعاين ومقاصد كالم الرسول صلى اهللا  من جمرد اللفظ ولذلك كان يظهر
واملتفق عليه  املشتركاملهم أن السياق حيدد املعىن وبالتحديد يفصل بني املعىن . وسلم من غريهم

هو الذي جعل البعض  الفصلويظهر املعىن احلقيقي لكن عدم الفصل بينهما أو عدم فقه هذا 
بينما يف كل األحوال عند ابن  جمازو فهي إما مشترك لفظي أو يرى بأن ال عالقة بني املعنيني أ

السابق فهو يكمله وهناك عالقة  إىلتيمية هو حقيقة استعمل فيها اللفظ ومعىن جديد أضيف 
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الذهن فقط وهو ما انتبه إليه ابن تيمية فيما  إىلبينهما واخلطأ ناجم من ظهور املعىن الذي يسبق 
  :خيص آيات كثرية مثل

  ).44اإلسراء ) (ولكن ال تفقهون تسبيحهم حبمدهن شيء إال يسبح وإن م(
  ).112النمل ) (واخلوففأذاقها اهللا لباس اجلوع (و
  .وغريها)... 187البقرة ) (هلنهن لباس لكم وأنتم لباس (و

هي الدالة على القدر املشترك بني األعيان املوجودة يف  املتفقةاملتواطئة أو  فاألمساء
أشبهه سواء كان اسم عني، أو اسم  مااالسم املطلق على الشيء، وعلى كل  وهو" اخلارج   

بل اسم اجلنس يف اللغة . فقهيا أو مل يكن أوصفة، جامدا، أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا 
ذلك وكلها أمساء متواطئة، وأعيان مسمياا  وحنويدخل فيه األجناس واألصناف، واألنواع، 

املعىن باحملسوس و املعهود كما يرى البعض ومنهم ابن حزم  وارتباط. )1(" متميزةيف اخلارج  
يف اخلارج من األعيان ظاهر أما الكيفيات فال يعرب عنها وال توجد إال  هوكان نتيجة أن ما 

 مسمياتاملشترك بني  والقدر" أعراض ولذلك ال يوجد هلا يف اللغة لفظ مطلق  ألامقيدة 
بني األنواع،  التقسيمكلي عام ال يوجد كليا عاما إال يف الذهن وهو مورد األمساء املتواطئة أمر 

عنه ألم إمنا حيتاجون إىل ما  التعبريلكن ذلك املعىن العام الكلي كان أهل اللغة ال حيتاجون إىل 
وما ال يكون يف اخلارج إال مضافا إىل  العادة،يوجد يف اخلارج، وإىل ما يوجد يف القلوب يف 

اإلنسان والفرس، فإنه ملا كان يوجد يف اخلارج  لفظ يوجد يف الذهن جمردا، خبالف غريه، ال
اإلنسان، ومسمى الفرس خبالف تصور مسمى  مسمىغري مضاف، تعودت األذهان تصور 
فإن هذا ال يوجد له يف ... الوجود املطلق العام ومسمىاإلرادة ومسمى العلم ومسمى القدرة 

يوجد لفظ اإلرادة إال مقيدا باملريد وال لفظ العلم إال مقيدا  البل  اللغة لفظ مطلق يدل عليه،
سائر األعراض ملا مل توجد إال يف جماهلا مقيدة ا، مل يكن هلا يف اللغة لفظ  وهكذابل ... بالعامل

 واألبيضكذلك فال يوجد يف اللغة لفظ السواد والبياض، والطول والقصر إال مقيدا بالسود  إال
  .)1("لقصري وحنو ذلك والطويل وا

الكليات وعالقتها باجلزئيات وهو نفس موقف ابن حزم  منتابع ملوقف ابن تيمية  وهذا
وأن وجود الشيء هو ماهيته اليت تتحقق شيئا فشيئا وأن  أجزائهامن أن الكليات ما هي غري 
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ن حزم مل يستثمر اليت تفيد التمييز مبا يظهر منها كل يوم غري أن اب األمساءاملاهية أو احلد هي 
 والسجوديف موقفه من احلقيقة وااز املشترك اللفظي حيث اعترب مثال آية التسبيح  املعينهذا 

الواحد قد يعرب عن  اللفظ: " من قبيل املشترك اللفظي الذي ال يفيد التطور الداليل يف شيء ألن
املعنيني كأن يقال لنا مثال  نلمح أي صلة بني ال حني" يكون  فهو" معنيني متباينني كل التباين 

وكأن يقال إن اخلال هو أخو األم، وهو ! الزكام أيضاإن األرض هي الكرة األرضية وهي 
" املشترك اللفظي هو ما ال عالقة به بـ أن كما )2(" الصغريةالشامة يف الوجه، وهو األكمة 

لك األلفاظ بالندرة يف وتتصف ت... على أكثر من معىن يطلقوالتطور فبقي على حالته  التغير
  .)3("املترادفة  باأللفاظاللغة العربية إذا قيست 

قاد السخف  وقد" عند ابن حزم حيث ورد عنه  املشتركطبقنا هذا على آيات  ولو
ولعل معترضا ... إىل أن جعل للجمادات متييزا... أنه عامل نفسهوالضعف واجلهل من يقدر يف 

يسجد لَه من في  اللَّهتر أَنَّ  أَلَم :يسبح حبمده وبقوله تعالشيء إال  منبقول اهللا تعاىل وإن 
اتومن السمي وضِ  فا(اَألرإِن اتوملَى السةَ عانا اَألمنضرضِ عاَألرالِ والْجِبو نيأَن  فَأَب
 وبقوله)] 72: (األحزاب آية) [كَانَ ظَلُوماً جهوالً  إِنه اِإلنسانُ وحملَها منها وأَشفَقْن يحملْنها

 ولَألرضِ فَقَالَ لَها دخانٌ وهي استوى إِلَى السماِء ثُم: (واألرض للسمواتتعال حاكيا أنه قال 
 بالرباهنيينا قبل قد ب وإذ"  )4( )]11: (فصلت آية[ )طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعني ائْتيا

يف العلوم  لهالضرورية أن احليوان غري اإلنس واجلن واملالئكة ال نطق له نعين ال تصرف 
مكابر حلسه  وقحوالصناعات وكان هذا القول مشاهدا باحلس معلوما بالضرورة ال ينكره إال 

نه خبالف ما فوجب أ... فإنه ليس متييزا عندناوبينا أن كل ما كان خبالف التمييز املعهود  
 اتفقتيف الشريعة واللغة نطقا وقوال وتسبيحا وسجودا فقد وجب أا أمساء مشتركة  يسمى

فعلنا يف  كمااللفظ مشترك واملعىن هو ما قام الدليل عليه … ألفاظها وإما معانيها فمختلفة
يرتل  عليه اسم يقعالرتول ويف الوجه واليدين والعني ومحلنا كل ذلك على أنه حق خبالف ما 

والنقلة وهذا منفي عن  اجلوارحعندنا واسم يد وعني عندنا ألن هذا عندنا يف اللغة واقع على 
أما تسبيح كل شيء فالتسبيح عندنا إمنا هو قول  …اآلياتاآلن على معاين  فلنقل" " اهللا تعاىل 

 ال تقول سبحان اهللا بالسني… أن احلجارة واخلشب نعلمسبحان اهللا وحبمده وبالضرورة 
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واهلاء هذا ما ال يشك فيه من له مسكة عقل فإذا الشك يف  والالموالباء واحلاء واأللف والنون 
التسبيح الذي ذكره اهللا تعاىل هو حق وهو معىن غري تسبيحنا حنن بال  أنهذا فباليقني علمنا 

د صح هذا فإن التسبيح يف أصل اللغة هو ترتيه اهللا تعاىل عن السوء فإذا ق يفشك فإذا الشك 
شيء يف العامل بال شك مرته اهللا تعاىل عن السوء الذي هو صفة احلدوث وليس  كلهذا فإن 

على أن اهللا تعاىل مرته … واقتضائه صانعا الصنعةدالئل  منشيء إال وهو دال مبا فيه   العامليف 
وال يفقهه كثري من الناس كما قال تعاىل ولكن  يفهمهعن كل سوء ونقص وهذا هو الذي ال 

أن لفظة التسبيح هي من األمساء املشتركة وهي اليت  ذكرنافصح مبا … ال تفقهون تسبيحهم
  .)1("تقع على نوعني فصاعدا 

اللفظ الواحد قد يطلق على شيئني بطريق  فإن"  وأمثالهابن تيمية على ابن حزم  يرد
صية تارة بطريق فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفر وإبطان املع. االشتراكالتواطؤ، وبطريق 

بطريق التواطؤ، كما أن لفظ الوجود يطلق على الواجب واملمكن، عند قوم  وتارةاالشتراك 
ذلك أن املاهيتني إذا كان ... وهلذا مسي مشككا. وعند قوم باعتبار التواطؤ االشتراك،باعتبار 
به متتاز  ماعتبار قدر مشترك وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما، فقد يطلق عليها با بينهما

القدر  باعتبارفيكون مشتركا كاالشتراك اللفظي، وقد يكون مطلقا . كل ماهية عن األخرى
  .)2("املشترك بني املاهيتني يكون لفظا متواطئا 

يوجب اختالف األمساء وبالتايل املعاين الواقعة عليها  املاهياتتيمية يرى أن اختالف  ابن
ان أو إرادة اإلنسان وإرادة احليوان هنا تقيد املعىن بذات خمتلفة عن واإلنس باهللافإذا تعلق األمر 

 بهاألخرى ولذلك فمعىن اإلرادة يطلق عليها بطريق التواطؤ فقط ويفصله بذلك عما  الذوات
من  الكائناتاالمتياز والفرق بني الذاتني، وهو ما مل ينتبه له ابن حزم الذي اعترب تسبيح 

معناه باالستدالل  يتقيدوهذا ما أثر على تطور املعىن ألن التسبيح  املشترك الختالف الذوات
ناحية أخرى ألن احلقيقة  ومنلنضيف اجلديد وال يبقى جامدا على املعروف هذا من ناحية، 

  .عند اهللا وحده وهو أعلم
نفقه تسبيحها ولكن قد يأيت اليوم الذي نعرفه، فالظاهر له  العند الكائنات اليت  التسبيح

حنن وهو حقيقة وليس جمرد ختييل أو كذب ولذلك قال الشيخ  نعلمهن يعلمه اهللا وقد باط
عطاء لكل جيل فما مل أعرفه اآلن هو حقيقة مقيدة باالستعمال  للقرآنالشعراوي عندما اعترب 
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سبحانه وتعاىل يكشف ما  واهللا" ولكن قد أعرفه ذات يوم وهذا من إعجازه  وغريهيف التسبيح 
اجلبالَ معه  سخرنا إِنا: (فيقول اهللا سبحانه وتعاىل عن داود عليه السالم... دملن يري شاء

يشبِالْع نحبساقِ يراِإلشو رالطَّيو ابأَو ةً كُلٌّ لَّهورشحمعىن  هل )]19-18: (آيةص [) م
شيٍء إِالَّ  من وإِن فيهِن: (لإن اهللا سبحانه وتعاىل يقو... ذلك أن اجلبال توقفت عن التسبيح

هدمبِح حبسن يلَكيماً غَفُوراً الَّ ولكَانَ ح هإِن مهبِيحسونَ تفْقَه44: (آيةاإلسراء [) ت[(  
... ولكن الذي أعطى لغة تسبيح اجلبال... يسبح هللا األرضذلك أن كل ما يف  ومعىن

  .هو داود عليه السالم. ..ومسعها... واستطاع أن يفهمها
اللغة ليست ... هو بأي لغة يتم هذا؟... أن يوجهوه الناسالذي حياول بعض  والسؤال
هي لغة ال يستطيع أن يفهمها ... اليت تنتقل عرب العامل الالسلكيةاإلشارات ... حمدودة بألفاظ،
ن مل يدرس هذه ويدرس هذه اللغات فإذا جئنا بإنسا... يف هذا اال بالعملإال من يقوم 

هي ... والشفرة السرية املستخدمة بني الدول... يستقبلها فلن يفهم شيئا وجعلناه... اللغة
... فهناك جبانب األلفاظ املنطوقة لغات متعددة يفهمها أهل األرض إذن... مفاتيحها

فكذلك ... وال يستطيع أن يفهم هذه اللغات إال من أعطى مفاتيحها... عليهاويصطلحون 
... ال يفهمه إنسان وال يسمعه إال من أعطى مفاتيحه... وتسبيح كل شيء... اجلباليح تسب
... بالالسلكيأو ... سواء بالشفرة... كما أن هناك ختاطبا بعشرات اللغات يتم عرب العامل متاما

نعم . )1(..."يتم فيها مباوال ... حىت مبجرد وجودها... وال ندري... وحنن حنس ا... أو بغريه
ال  اليتعطاء يف كل جيل نالحظ جتلياته يف األنفس واآلفاق كل يوم فهو كتاب احلقيقة  للقرآن

يأيت بعدنا أو  الذيغبار عليها وما مل يظهر لنا ليس معىن ذلك أنه لن يظهر بل قد يظهر للجيل 
  .م جمرديعين كما يرى ابن حز الملن بعده تبعا إلمكانياته املعرفية املتاحة، ومن هنا فالتسبيح 

ابن تيمية املشترك اللفظي وللحقيقة وللمجاز الذي هو  لرؤيةهو تسبيح حقيقة تبعا  وإمنا
على القائلني بااز يف عصره ومن سبقوه فإنه رد ينسحب أيضا  تيميةذاته حقيقة ويرد ابن 

الشيخ الغزايل والشيخ القرضاوي فاألول لقوله يف معرض نقد ابن  وخاصةعلى من جاء بعده 
حيتاج  وماألنه يرى أن معظم آيات القرآن واضحة،  بالتفسري،" تيمية  ابن" ينشغل  مل" تيمية 

يف القرآن،  اازأنه أنكر : األمر األول: لكين أعجب ألمرين فيه... إىل تفسري منه شيء قليل
إميانه  كان بدافع من للمجازويف اللغة، وهو ليس من رجال األدب واللغة، وخييل إيلّ أن إنكاره 

وعندما أقرأ ... بديهي يف القرآن اازولكن هذا ال جيوز، ألن ... الراسخ بأن حيتاج كل شيء
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يس [) فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ سداخلْفهِم  ومن بينِ أَيديهِم سدا من وجعلْنا: (قوله تعاىل
: آيةيس [) إِلَى اَألذْقَان فَهم مقْمحونَ فَهِيفي أَعناقهِم أَغْالالً جعلْنا  إِنا: (وقوله)]9: (آية
 فاملقصود... إن هناك أغالال وسدودا إال سد الفرات وال السد العايل: أجد من يقول ال )]8(

وليس يف  األرض،واازات موجودة يف لغات ... وتلك كلها جمازات... سدود وأغالل معنوية
  .)2("لعربية وحسب اللغة ا

ينتقد ابن تيمية الذي أنكر ما هو بديهي يف القرآن مثل  – اهللارمحه  –الغزايل  فالشيخ
اليت هي جماز فقط املقصود ا ما هو معنوي وال أدري من قال  واألغاللما ورد عن السد 

يف لغته من باآلية هو السد املعنوي ال املادي وما دليله إال ما هو معهود  املقصودللشيخ أن 
 شيءالسد واألغالل املادية ولذلك نفاها واعتربها معنوية وهذا ليس من ااز يف  وجوده

اليت ال  –األكثر موافقة ملا جيب أن يعتقده املؤمن  أاواليت اعتقد  -حسب رؤية ابن تيمية  
نوي حقيقة وليس فااز أيضا حقيقة وحىت القول بالسد املع وااز،يرى فيها فصال بني احلقيقة 

هو املقصود فعال كيف واللفظ ال حيمل داللة معنوية وال مادية فهو قدر  كانمن ااز لو 
به وهو حقيقة ألنه ماهية مقيدة ذا االستعمال لكن حقيقته سوف نراها  نتكلممشترك كلي 

حقيقة  هيقة بل أما اآلن فليس أمامنا إال اللغة اليت نتخاطب ا واللغة ال تفيد احلقي منوتيوم 
املعىن املعهود هو  أنيف االستعمال وحقيقة أكثر حقا يوم نراها حبواسنا فمن أين للشيخ الغزايل 

نقل وال لغة وهو مل يفهم  والهذا حتكم منه ال دليل عليه ال من عقل ! املادي واملعنوي جماز؟
عالقة كل ذلك باملعرفة املنتقاة و بامليتافيزيقاابن تيمية يف عالقة املنطق باللغة عنده وعالقة ذلك 

الشيخ الغزايل يف فهمه البن تيمية ولقضية ااز أيضا  رؤيةمن كتاب اهللا والذي يدل على قصر 
... عريب، خيضع لألساليب العربية يف الفهم، وال نسمح أبدا بالشطحات كتاب والقرآن: " قوله

ومن دالالت األلفاظ كما كانت القرآن من خالل معهود العرب يف اخلطاب،  يفهمالبد أن 
الكلمات وااز، واالستعارة، والتشبيه، والكناية، : فكما تشرح أي قصيدة شعرية. العربعند 
 أنههذا يبقى يف نطاق االصطالحات العربية ال خنرج عليها، فمعىن أن القرآن عريب هو  كل

العرب قدمي . لعرب ومعهودأن يفهم القرآن مبعهود ا البد )1("خيضع للفهم باألسلوب العريب 
وال جدة النور اإلهلي الذي قدمه لإلنسان من خالل كلماته  فيهفيبقى املعىن قدميا ال نبض 

الغزايل أن يفهم القرآن كما نفهم أي قصيدة وكأن ال فرق بينهما  الشيخالدينية جيب حسب 
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ها ويف دينها واحلقيقة يهم يف كل واحد وبني ما هو حقيقة يقود األمة يف دنيا شعروبني ما هو 
بني هؤالء وابن تيمية فرق بني فشيخ اإلسالم قدم رؤية جيدة يف أن القرآن كله  الفرقأن 

ليست املعهود واحملسوس بل ما استعمل يف ذلك املوضع مما يؤدي إىل القول  واحلقيقةحقيقة 
 اعتمدنه وبني املعىن من خالل جوامع الكلم أي هلا عطاء يف كل جيل فالفرق واضح بي بتطور

البالغي  اإلعجازاحملسوس يف فهم ألفاظ القرآن وهي رؤية قاصرة ال تليق بكتاب إهلي ميثل قمة 
ولكن  والتقدموالعلمي واللغوي كان من املفروض أن تكون كلماته كلها باعثا للنهوض 

ور الداليل من يف التط تيميةاملسلمني بقوا على فهم املرتبط باحملسوس واملعهود وأمهلوا رؤية ابن 
ا األمة أعداءها وال علم يرهبون به  تواجهخالل فهم احلقيقة وااز والنتيجة ال عقيدة راسخة 

أن نفهم به كتاب اهللا رغم كتبنا عن الطاقات املعطلة  أردناعدوهم بل يقينا على املعهود الذي 
  .وغريهاوكيف تتجدد حياتنا 

لغة ااز فيها نصيب  العربية" ضاوي حيث يرى عند القر جندهما قال به الغزايل  ونفس
من احلقيقة كما هو مقرر يف علوم البالغة، والرسول الكرمي أبلغ من نطق  أبلغموفور، وااز 

 عنترتيل من الترتيل فال عجب أن يكون يف أحاديثه الكثري من اازات، املعبرة  وكالمهبالضاد 
... والكنايةواالستعارة ... ما يشمل ااز اللغوي: هنااملقصود بأروع صورة واملراد بااز 

  .)1("وكل ما خيرج باللفظ أو اجلملة عن داللتها املطابقية األصلية 
" ينسب فيه الكالم واحلوار إىل احليوانات والطيور واجلمادات  ما" أمثلة لذلك  ويعطي

وعلى املثل محل ...  األخبارمن باب التصوير والتمثيل، وال يعد هذا من الكذب يف كله فهذا" 
ومثل ذلك ) 23: ص) (إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة: (عز وجل قوله
 واجلبالإنا عرضنا األمانة على السموات واألرض : (قاله كثري من املفسرين يف قوله تعاىل ما

ااز يف  علىالكالم  ومحل) 72: األحزاب) (فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان
  .)2(بعض األحيان يكون متعينا وإال زلت القدم، وسقط املرء يف الغلط

إذ ال يعقل أن  احملدودةفهمنا القاصر ورؤيتنا  على  املعىنحسب الشيخ أن حيمل  جيب
فهي إذن جماز ال حقيقة،  مجاداتتتكلم اجلمادات وال أن تعرض األمانة على السموات ألا 

رؤية ابن تيمية حقها من البحث  إعطاءخلطأ القدمي يتكرر إىل يومنا هذا بسبب عدم وهو نفس ا
حممل الكالم البشري حىت أن الشيخ يف  اهللاوالفهم والنشر والتمسك مبناهج عقيمة محلت كالم 

                                                
  .175، ص 2000الشروق، القاهرة،  داركيف نتعامل مع السنة النبوية، : القرضاوي يوسف  )1(
  .176نفسه، ص  املرجع  )2(
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ال يشكل على املثقف املعاصر وأن تكون من  مبافهمه لبعض األحاديث يرى أنه جيب أن تفسر 
اهللا من كتابه فهل بعد هذا يأيت إىل املستشرقني  مرادقصد به مراد املثقف ال ااز الذي ي

بشري نتيجة فهوم بشرية قاصرة، فلماذا نفهمهم  كالموتلومهم على قوهلم بأن القرآن 
  .مواضعهوشيوخنا أنفسهم حيرفون الكالم عن 

  هذه؟ لرؤيتههل ابن تيمية بقي وفيا  لكن
 وقال: " ليال عن رؤيته يف تفسريه لبعض اآليات مثل قولهق حادأراه أن ابن تيمية  الذي

من كُلِّ مكَان فَكَفَرت  رغَداًمثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها  اللَّه وضرب: (تعاىل
 ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهعبِأَناسباجلُوعِ ل فوالْخو واا بِمونَ كَانعنصواملراد )]112: (النحل آية[ )ي 

 )فَجاَءها بأْسنا بياتاً أَو هم قَائلُونَ أَهلَكْناهامن قَرية  وكَم: (وقال تعاىل املكان،السكان يف 
 وإِنا فيها أَقْبلْناتي الَ والْعري الَتي كُنا فيها القَريةَ واسأَلِ: (تعاىل وقال )]4: (األعراف آية[

 وجعلْنا أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا القُرى وتلْك: (تعاىل وقال )]82: (يوسف آية[ )لَصادقُونَ
 وهي ربك إِذَا أَخذَ القُرى أَخذُ وكَذَلك: (تعاىل وقال )]59: (الكهف آية[ )موعداً لمهلكهِم

مةٌظَال يددش يمأَل ذَه(تعاىل وقال )]102: (هود آية[ )إِنَّ أَخ :ككَذَلا ونيحأَو  بِيارآناً عقُر كإِلَي
 )السعريِ في وفَرِيق الَ ريب فيه فَرِيق في اجلَنة اجلَمعِيوم  وتنذر حولَها ومن لِّتنذر أُم القُرى

خاوِيةٌ علَى  فَهِيظَالمةٌ  وهي قَرية أَهلَكْناها من فَكَأَين: (تعاىل وقال )]7: (ى آيةالشور[
على عروشه املكان ال السكان،  واخلاوي )]45: (احلج آية[ )مشيد وقَصرٍ معطَّلَة وبِئْرٍ عروشها

كان  ملا )]259: (البقرة آية[ )عروشها علَىخاوِيةٌ  وهي ةمر علَى قَري كَالَّذي أَو: (وقال تعاىل
السكان كان إرادم أكثر يف كتاب اهللا، وكذلك لفظ النهر ملا كان  هماملقصود بالقرية 

تجرِي من تحتهِم فَأَهلَكْناهم  اَألنهار وجعلْنا: (كان إرادته أكثر كقوله املاءاملقصود هو 
 آتت أُكُلَها اجلَنتينِ كلْتا: (وقوله )]6: (األنعام آية[ )بعدهم قَرناً آخرِين من وأَنشأْنا نوبِهِمبِذُ

لَمم  وظْلتهنئاً ميا شنرفَجا وماللَهراً خهكثري، أكثر من قوهلم  فهذا )]33: (الكهف آية[ )ن
  .)1("النهر  حفرنا

احلال واحملل فهو ليس ضد البالغة بل : البالغة أهلة يستعمل اصطالحات تيمي ابن
فالقرية تارة تفيد السكان وتارة املكان فهي من املشترك  املقصوديستفيد منها يف بيان املعىن 

من كُلِّ مكَان  رغَداًا مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُه اللَّه وضرب(اللفظي لكن القول 
 ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَراسباجلُوعِ ل فوالْخا  ووابِمونَ كَانعنص112: (النحل آية[ )ي[( 

                                                
  .277، ص17الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
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يدل على التأويل واألخذ بااز الذي يقوم على فهم الكالم اإلهلي  فقطالقرية تعين السكان  بأن
حيث يتضمن ذلك احتياج املكان وما فيه للرزق ونفي تعرضه للجوع وهو  شريةبوفق معايري 
لكلية اللغة حبيث أن كل لفظ يدل على ما وضع له وتأويله يتحقق بالفعل  ورؤيتهما يتناقض 

هنا يصدق الكالم حبق اليقني  منبه والشعور به وهذا يتمثل يف رؤيته وحتققه و اإلحساسعن 
  .بعلم اليقني أو

فإن املراد هنا هو السكان واملكان وما يف املكان  دائمان كالم اهللا صادق أ ومبا
القحط، األرض تيبس وهو جيوع : ما فيها فاملكان جيوع بكلوتعرضها للجوع وقطع الرزق 

األشجار بل حىت اهلواء جيوع ألن الضغط اجلوي جيعله ثقيال  وكذلكللماء الذي كان يرزق به 
عله عليال، فكذلك األمن يكون للسكان وللمكان وللقرية كلها فعدم جت اليتفيحتاج إىل اخلفة 

أو الكوارث يضر ا معا واألمن هنا هو من الرزق الذي حفظها اهللا به إذا  كاحلروباألمن 
تدل على عدم أمان الناس على أقوام وحيام ومساكنهم وأرضهم اليت يصيبها  ااعات
  .البوار

فقط نعم اإلنسان يكفر ولكن هل تكفر األرض  نسانلإلهل الكفر يكون : فكفرت
كفر خيصه وهذا ما ال نعلمه ولكن مبا أن اهللا ال يقول  ولكلنعم : ويكفر الشجر ويكفر احليوان
على حقيقته عند اهللا فالظاهر أن اإلنسان يكفر بأنعم اهللا حني  ذلكإال صدقا فهي تكفر وعلم 

 الَتي كُنا فيها القَريةَ واسأَلِ: (نعم اهللا؟ وقال تعاىلتكفر كل القرية بأ كيفجيحدها مثال لكن 

ريالْعي  واالَتلْنا أَقْبيها فإِنقُونَ وادالسكان  تيميةهنا عند ابن  املقصود )]82: (يوسف آية[ )لَص
كان سؤال  فإذاوكان سؤال هؤالء فقط هو املقصود لكن العري أو ليست اجلمال وغريها 

للسكان وللمكان  هناال سؤال يناسبها فكيف ال يكون سؤال املكان ال يناسبه؟ فالسؤال اجلم
فهو جييب حبالته  يناسبهوالسؤال بالنسبة للسكان معروف وكيفيته معروفة وسؤال املكان 

  .بالنسبة لنا وقد يقدره اهللا وجييب بطريقة تناسبه
بكل ما فيها أيضا وما املانع أن  القرى) ملا ظلموا أهلكناهموتلك القرى : (تعاىل وقال

أي اخلطاب هنا موجه ) لتنذر أم القرى ومن حوهلا: (تعاىل وقال. يكون املكان والسكان
وأم القرى هي مكة والرسول بعث للجميع لإلنس واجلن  وسلم،للرسول صلى اهللا عليه 

س معىن أننا نعرف كيف يكون للجميع لكنه للجميع، لكن لي الواإلنذار يكون للجميع وحنن 
  .ال نعرفه أنه ال يقع
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وهي ظاملة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة  أهلكناهافكأين من قرية : (تعاىل قال
واملكان اليت أهلكها اهللا لظلمها وعندما أهلك السكان  السكانوالقرية هنا أيضا ) وقصر مشيد

السكان واحليوان واملباين وكل ما ا أصبحت خالية من كل شيء من  والزرعواملباين واحلرث 
  .كلها فأصبحت خاوية القريةاليت شكلت 
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