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ملخص
كان القرآن الكرمي واليزال يلفت العقل إىل الكثري من اآلايت والقضااي اليت ُّ
تشد من ذهن
النص القومي ،إمياانً عميقاً أ ّن القرآن ال ينطق عن هوى ،وما
القارئ ،ابحثاً عن املقاصد السامية وراء ّ
كل جوانب احلياة ،مبيّناً وجه
كان له أن يكون ،وهو املنزل من عند العزيز احلكيم .انقش القرآن الكرمي ّ
كل جانب ،سواءً ما يتعلّق مبصلحة الفرد واجلماعة ،واحلاضر واملستقبل ،وهو ذاته
الصحة واملفسدة يف ّ
ما أمساه العلماء علم املقاصد الشرعية ،ومجعوها يف ٍ
مخسة هي :حفظ الدين ،والعقل ،واملال ،والنفس،
املضار .ويف أثناء تالوة القرآن الكرمي يقف القارئ
والنسل ،إذ يتتبّع هذا العلم املصاحل ويراعيها ،ويدفع ّ
متضادة الظاهر ،فريجع إىل التفسري مستبيناً معانيها ،حيث سبّبت له إشكاالً يف
على بعض اآلايت
ّ
تعارض ظاهٌر فقط ،وما وقع اإلشكال يف القرآن ذاته ،ولكنّه تناول
ظن تعارضها ،وهو
ٌ
الفهم إذ يُ ّ
ٍ
ٍ
استنباطات كثرية ،تنطلق من ذات النص،
لتساؤالت و
ويفسر ،ممّا يفتح الباب
كل مبا يرى ّ
العلماء ٌ
فمن العلماء من يستنبط قاعدةً طبقاً للرتكيب اللّغوي ،ومنهم من ومنهم من يستنتج منه ابابً إىل عل ٍم
الشرعي املستخلص من هذا اإلشكال الظاهر ،وهو ما سيكون
اجتماعي ،ومنهم من يستنبط املقصد
ّ
العمل عليه -إبذن هللا.-

)ًاستنباط املقاصد الشرعية من مشكل اآلايت القرآنية (مقصد حفظ النفس أمنوذجا

260

Abstract
The Qur’an was and still draws the mind to many verses and issues
that draw the reader’s mind, searching for the lofty purposes behind the
orthodox text, with a deep belief that the Qur’an does not speak out of
whims, and it would not have been, and it is revealed by the Almighty, the
Wise. The Holy Qur’an discussed all aspects of life, showing the aspect
of health and corruption in each aspect, whether related to the interest of
the individual and the group, the present and the future, and it is the same
as what scholars called the science of legitimate purposes, and they
gathered them in five: preserving religion, mind, money, soul, and
offspring, this science pursues and takes into account the interests, and
repels the harmful. During the recitation of the Noble Qur’an, the reader
stands on some verses that seem contradictory, so he goes back to the
interpretation, clarifying their meanings, as it caused him a problem in
understanding, as it is thought that they contradict, and it is only an
apparent contradiction. The door opens to many questions and deductions,
stemming from the same text. Some scholars derive a rule according to
the linguistic structure, and some of them deduce a door to social science
from it, and some of them deduce the legitimate intent drawn from this
apparent problem, which is what work will be on it in sha Allah.

املقدمة
 وعلى آله وصالالحبه ومن اهتدى، والصالالالة والسالالالى على من ال ند بعده،احلمد هلل وحده
 فإ ّن علم املقاص الالد من أمسى العلوى الش الالرعية اليت.. وبعد،بنهجه واقتفى أثره إىل يوى الدين
، وترسال الالية العقيدة، إذ يف معرفتها زايدة اإلميان وعبادة هللا على بصال الالرية،ال غىن عنها حبال
ٍ فبعلم املقاص ال الالد تزداد القناعة وتناقش املس ال الالاتل
، يدرا احلكمة وراء التكليف،بعقل متفتح
 ذلم أ ّن يف معرفة املقاصال الالد موافقة للشال الالارل، أو الشال الالر املدفول عنه،املرجوة منه
ّ واملصال الاللحة
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سال الالبحانه ،واالنصال الاليال امره ُحباً ورغبةً ،ال قسال الراً وكراهية .يتجلّى ااصذ بعلم املقاصال الالد يف

للحجة ،والكشال ال ال ال الالف عن ااهدا
الليح للداعية ،وتقويةٌ ّ
زماننا اليوى ،إذ يف العمل به تسال ال ال ال ال ٌ
النبيلة للتشريع اإلسالمي ،اننا على الفطرة نقرتب مما يصلحنا ونبتعد عما يؤذينا.

حوى القرآن الكرمي كل أنوال املقاصد اليت استنبطها العلماء اجتهاداً منهم ،وقسموها إىل
مخسة مقاصد ،اليت هي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،واملال ،والعرض ،وانقش القرآن
الكرمي هذه املقاصد كلها ،وأ ّكد على ترسيخها ،وسعى إىل حتقيقها بشىت الوساتل ،مع
املتغرية.
مراعاة املرونة املنضبطة احملكومة اباًول املعتربة ،والظرو
ّ
جند يف ثنااي كتاب هللا وأثناء تالوتنا بعض اآلايت اليت تشكل علينا يف الفهم ،لظننا
تعارضها مع غريها من اآلايت ،وهذا اإلشكال يفتح الباب أماى كث ٍري من التساؤالت :ملاذا
ٍ
أقر هذا اامر هنا ومل يقرره هناا ،وتساؤالت
قال هللا هنا كذا ،ونفاه يف آايت أصر ،وملاذا ّ
من هذا القبيل .وبعد الرجول إىل التفاسري وأسباب النزول والنسة تتب ّّي لنا احلكمة وينقطع

عنّا هذا اإلشكال ،انه جل هللا أن يعارض كالمه بعضه البعض ،وهذا التوضيح يسد
بصحة كتاب هللا ،أولئم الباحثّي عن الشبهات ،ولن جيدوها.
الطريق أماى املشككّي ّ

من بّي هذه اآلايت العظيمات اليت تناقش املقاصد بكل أنواعها أتناول يف هذه الورقة

الب حث يف مقصد حفظ النفس واآلايت املشكلة الواردة فيه ،مث مناقشة هذه اآلايت مع
أقوال العلماء ،واجلمع بينها ودحض من قال بتعارضها ،مث أصرياً كيفية حتقيق املقصد
الشرعي ،ذلم أ ّن التشريع النبيل حفظ النفس اإلنسانية وصاهنا عن كل ما يؤذيها ،إذ
كان وال يزال يدعوا إىل التوازن بّي مطالب الروح واجلسد ،والسعي يف اارض
وتعمريها ،واالستخال يف اارض على نوٍر وبصرية ،مسرتشدين هبدي هللا ،ساترين على
هداه ،وهللا ويل التوفيق.
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هدف وأمهية الدراسة:
جل
اجلمع بّي مشكل اآلايت القرآنية ،مث استنباط املقصد
الشرعي من هذا اإلشكالّ ،
ّ
هللا أن يكون يف كتابه آيةٌ دون هد ٍ عظي ٍم وراءها.
حيث تناول اآلايت القرآنية اليت تبدو متعارضةً حّي مجعها مع بعضها ،وهو تعارض
ااهم وهي استنباط
الظاهر فقط ،مث بعد مناقشتها تفسريايً وإثبات اتفاقها أتيت املرحلة ّ
الشرعي منها ،وسأكتفي يف هذه الورقة مبقصد حفظ النفس وأمجع اآلايت الواردة
املقصد
ّ
فيه مع إشكاالهتا وآراء علماء التفسري يف ذلم.

منهج الدراسة:
أتبع اتلباحثة املنهج االستقراتي واالستنباطي ،وذلم بتتبّع املظا ّن يف النصوص القرآنية
املشكلة ،مث التفاسري ،مث حتديد وجه اإلشكال وحلّه ،وبعد ذلم استنباط املقصد الشرعي
املاثل بّي هذا اإلشكال.
الدراسات السابقة:
• طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،للدكتور نعمان جغيم ،رسالة دكتوراه .نشر سنة
.2014-1435
الشرعي ،تسليماً أبمهية البعد
أصل الكاتب القواعد ااساسية اليت يسلكها طالب العلم
ّ
ّ

املقاصدي يف املساتل ،مستعيناً بسؤال :كيف نتعر على مقاصد الشارل ،وما هي
املسالم واادوات املنهجية اليت تعيننا على استخراج املقاصد الشرعية من الدالالت
ختفيف
والنصوص ،ذلم ان االجتهاد يف إبراز مقاصد الشريعة وإفرادها ابلتأليف فيه
ٌ
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للتعصب املذهد ،وإظهار للمقاصد العامة املتفق عليها ،ويف هذا يقول املؤلف "... :وملا
ّ

كان الكالى يف مقاصد الشريعة كالماً فضفاضاَ قد حيمله البعض على غري وجهه الصحيح،

فيدصل يف مقاصد الشريعة ما ليس منها ،وخيرج منها ما هو من صميمها ،جاءت أمهية
الكتابة يف تلم املسالم والطرق اليت ميكن هبا التعر على تلم املقاصد وضبطه حىت ال
يتحول االحتجاج مبقاصد الشريعة إىل ثغرة يدصل منها صصوى اإلسالى لتدمريه ابمسه.
ومن هنا فإن إثراء هذا اجلانب املقاصدي الواسع -كل حبسب صلفيّته العلميّة وقدرته يف
ٍ
ٍ
تبّي طرق الكشف عن مقاصد الشارل
البحث -سيسهم إبذن هللا يف بناء سلسلة متكاملة ّ
على مجيع اجملاالت الشرعية واالجتماعية والكونيّة ،ذلم ان الدين جاء خياطب ويناسب
الزمان واملكان.

• مقاصد الشريعة وأثرها يف اجلمع والرتجيح بني النصوص ،لألستاذة ميينة ساعد
بوسعادي ،رسالة ماجستري ،نشر سنة .2007-1428
فصلت أنوال املقاصد ،سواءً اخلمسة املعروفة ،أو ما
انتقاالً إىل هذه الرسالة العلمية اليت ّ

إسهاى يف إبراز
أضافه العلماء ااصوليون إليها ،وذلم إمياانً أبن يف إدراا مقاصد التشريع
ٌ
ِ
ومسوهِ ،ومالءمته ،ممّا يفتح آفاقاً جديدة يف الدعوة إىل هللا ،وممّا يسهم كذلم يف
حماسنهّ ،
اجللي يستقر
ّ
فض كث ٍري من اخلالفات الفقهية غري ّ
املؤصلة ،فإنه يف حال اإلدراا املقاصدي ّ

يتشو فيه املسلمون إىل بناء دولة
اامر على رأي واحد ،صاصةً يف هذا العصر الذي ّ
ومتطورة.
إسالمية حديثة
ّ
• املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،للدكتور يوسف حامد العامل ،نشر سنة -1417
.1997
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أسهب مؤلف هذا الكتاب يف شرح الكليّات اخلمس وبيان أنواعها من جاند الوجود
ٍ
ِ
ٍ
دور الباحث هنا
يتطرق إىل طرق كشف جديدة عن مقاصد الشارل ،وهذا ْ
والعدى ،ومل ّ
مهمّي مها:
لكنّه تكلّم عن أمرين ّ
 -قضية إساءة مفهوى الدين يف أذهان انشئة املسلمّي ،ابلتايل االستخفا

به،

وانفصال اإلميان عن العمل ،والقول عن الفعل.

 توضيح عالقة العقل ابلوحي وابحلواس ،إذ أن لكل داترة نطاق وجمال تعمل ِفيه
ال تتعداه ،إذ أنه ليس يف اإلسالى إقصاءٌ للعقل وإمنا مطابقةٌ له ،والوحي إمنا
خياطب العقل ،والعقل يعمل يف هذا الكون الفسيح بكل زواايه ،ومن هذا املنطلق
فإن الباحث يستنبط املقاصد الشرعية من الدالالت الكونية إبعمال العقل يف
النقل ،أتكيداً على وحدة اخلالق ووحدة الكون.
• أتويل مشكل القرآن ،البن قتيبة الدينوري ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان:
تطرق إىل املشكل اللّغوي
تناول املؤلّف -رمحه هللا -املشكل يف اآلايت عموماً ،فقد ّ
والبياين والبالغي ،تعريضاً وجمازاً ،كنايةً واستعارةً ،وحت ّدث كذلم عن زايدة الكالى وحذفه،
وحمالفة ظاهره معناه ،وكثريٌ ممّا يندرج حتت هذا الباب وحيدد مواطن اإلشكال اليت تكون

جنم
يف الفهم ال يف اآلية ذاهتا ،ويع ّد هذا الكتاب من الكتب ااوىل املصنّفة يف هذا الفنٌ ،
يتألا يف املكتبة ا ٍإلسالمية ،جزى هللا مؤلّفه صري اجلزاء.
• ابهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن ،للنيسابوري ،بيان احلق حممود بن أيب
احلسن ،نشر جامعة أم القرى:
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265

وقد حرص املؤلف -رمحه هللا -على إيضاح املشكالت يف اآلايت ،وإيضاح غوامض
معانيها ،إبجياز الغريب ،وإطناب املمتنع ،وتفصيل الكلمات وأضدادها ،وبيان متشابه
السياقات ،وما إىل ذلم ،رفع هللا قدره وابرا أثره.
اإلطار النظري للدراسة:
اقتضت هذه الدراسة أن أتناوهلا من صالل اربعه مطالب فأتناول يف املطلب األول:
تعريف املقاصد الشرعية ،وتعريف مشكل القرآن ،وأصصص املطلب الثاين :أسباب وقول
اإلشكاالت يف القرآن الكرمي ،وافرد يف الثالث :ملاذا احلديث عن مقصد حفظ النفس
دون غريه من املقاصد واما املطلب الرابع :لبيان مناذج من اآلايت املشكالت ،وكيفية
حتقيق مقصد حفظ النفس صالهلا.
املطلب األول
تعريف املقاصد الشرعية ،وتعريف مشكل القرآن

•

املقاصد الشرعية لغةً واصطالحاً:

فاملقاصد لغةً :أصلها من قصد يقصد قصداً ،واملقصد مصدر ميمي ،واسم املكان منه
ِ
ِ
معان ع ّدة
وجيمع على مقاصد ،ويُراد هبذه الكلمة يف اللغة العربية
مقصدُ ،
منها):(Mustafaa, Wa Akharun, 1425h
 -1االعتماد والتوجه واستقامة الطريق ،ومنه قوله تعاىل( :وعلَى هِ
ص ُد ال هسبِ ِيل)
ََ
اَّلل قَ ْ
ّ
سورة النحل ،اآلية رقم .9

استنباط املقاصد الشرعية من مشكل اآلايت القرآنية (مقصد حفظ النفس أمنوذجاً)

266

-2

التوسط وعدى اإلفراط والتفريط ،ومنه قوله تعاىل( :واقْ ِ
م
ص ْد ِيف َم ْشيِ َ
ّ
َ
وا ْغض ِ
م) سورة لقمان ،اآلية .19
ص ْوتِ َ
َ ُ ْ
ض م ْن َ

ّأما تعريف املقاصد اصطالحاً فقد بذل علماء املقاصد وااصول اجلهد يف تبيّي املعىن،

عالل الفاسي كلمة املقاصد أبهنا :معرفة الغاية من الشريعة ،وااسرار اليت
فعر اإلماى ّ
ّ
وعر الدكتور أمحد
وضعها الشارل عند كل حكم من أحكامها )ّ ،(Al-fasi, 2011
الريسوين املقاصد أبهنا الغاايت اليت وضعتها الشريعة اجل حتقيق مصلحة العباد

(Al-

).Raysuni, 1412h

•

مشكل القرآن لغةً واصطالحاً:

تناول العلماء الباحثّي معىن املشكل يف القرآن ،وكثريةٌ هي التعريفات اليت شرح هبا العلماء
هذا املرّكب ،ولعلّي ابتدئ ابلتعريف اللغوي لكلمة مشكل:
املشكل لغةً :اخلفاء والتداصل ،يُقال أشكل عليه اامر إذا صفي ودصل يف أشكاله وأمثاله،
بتأمل بعد
وقيل فيه أيضاً :ما ال يُنال املراد منه إالّ ّ

الطلب).(Al-Jurjani, 1413h

عر علماء علوى القرآن املشكل اصطالحاً بتعاريف كثرية ،وسأعرض إبجيا ٍز بعضاً من
ّ
هذه التعاريف ،مث التعريف املختار:
منزه عن االصتال ،
عر املشكل أبنه ما أوهم فيه التعارض بّي اآلايت ،وكالى هللا ّ
فريق ّ
وعرفه فريق آصر فقال أ ّن املشكل هو :اللفظ الذي صفي املراد منه ،فال ميكن أن يدرا
ّ

حق القارئ على
ّإال ابلبحث فيما يكشفه من القراتن واادلّة .كثريةٌ هي التعريفات ،ومن ّ

فأرجح -وابهلل التوفيق -التعريف
الباحثة ترجيح التعريف املنساق مع فكرة هذه الورقةّ ،
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ملعان ٍ
مبعان مستحيلة ،أو معارضة ٍ
القاتل أب ّن :مشكل اآلايت هي اليت يوهم ظاهرها ٍ
شرعية
اثبتة .وهذا هو التعريف املختار الذي أراه مناسباً للمقاى).(Al-Zarkashi, 1376h
املطلب الثاين
أسباب وقوع اإلشكاالت يف القرآن الكرمي
متهيد
يقع اإلشكال يف فهم نصوص القرآن ويقع يف السنة كذلم ،ولكثرة وقوعه صنّف
العلماء أسباابً سأورد أمهّها مع ٍ
مثال يشرح املقاى ،ومنها:1
ٍ
أحوال متفاوتة وخمتلفة:
املخرب به على
أ .وقوع ر
ِ
ِ
ٍ ِ
(صلَ َق ِْ
ّي) سورة النحل،
يم ُمبِ ٌ
فحيناً يقول هللا عز وجلَ :
اإلنْ َسا َن م ْن نُطْ َفة فَإذَا ُه َو َصص ٌ
ِ
(صلَ َق ِْ
ص ٍال
اآلية  ،4ويف موط ٍن آصر إشارةً إىل صلق اإلنسان نفسهَ :
صلْ َ
اإلنْ َسا َن م ْن َ
ِ
َح َس َن ُك هل َش ْي ٍء َصلَ َقهُ َوبَ َدأَ
َكالْ َف هخا ِر) سورة الرمحن ،اآلية  ،14ويف سورةٍ أصرى( :الهذي أ ْ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن ِط ٍ
ِ
ّي) سورة السجدة ،اآلية ،7مجيع هذه اآلايت تسوقنا إىل ذات احلقيقة
َص ْل َق ْ َ
تطور املراحل بعدها ،وهذا ممّا
سبب إشكاالً
ُ
وقفت عليه إذ ّ
العلمية اصل اخللقة ،مث ّ
وسأتطرق إىل عرض هذه اآلايت
لظهور التعارض يف ظاهر النص ،وهو ليس كذلم،
ّ
ٍ
بتفصيل أوسع يف ثنااي الورقات إبذن هللا.

ب .اختالف فحوى النقاش وموضوعه:
ومن ذلم قوله تعاىل( :فَإِ ْن ِص ْفتُم أهَال تَالع ِدلُوا فَالو ِ
اح َدةً) سورة النساء ،اآلية  ،3وقوله يف
ْ
ْ
َ
موط ٍن آصر( :ولَن تَست ِطيعوا أَ ْن تَالع ِدلُوا ب ِ ِ
صتُ ْم) سورة النساء ،اآلية ،129
ْ َْ َ
ّي النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
َ ْ َْ ُ
 1مراجع هذه ااسباب سأوردها بعد سرد النقاط.
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ففي اآلية ااوىل بيا ٌن أن العدل ممكن وواردّ ،أما اآلية الثانية نفي وجود العدل وصعوبة

حتقيقه ،وهذا ممّا يشكل على القارئ لوال إيضاح أ ّن املقصود ابلعدل يف اآلية ااوىل هو
املادايت وااساسيات وتوفية احلقوقّ ،أما العدل يف اآلية الثانية فاملقصود به امليل
عدل ّ
القلد واحملبّة ،فهذه ليست ممكنة.

ج .االختالف يف جهة الفعل:
اَّللَ َرَمى) سورة اانفال ،اآلية ،17
ت َولَكِ هن ه
ت إِ ْذ َرَمْي َ
(وَما َرَمْي َ
ومن ذلم قوله تعاىلَ :
عز وجل الرمي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثبته له ،واملراد أ ّن الرمي هنا
نفى هللا ّ
قبض وإرسال ،وهذه تكون إبرادة الرامي ،وهناا إرادةٌ تعلو إرادة الرامي يكون هبا تبليغ
ٌ

القصد واإلصابة ،فأُضيفت ابعتبار الكسب ،ونُفيت ابعتبار التأثري.
د .االختالف يف احلقيقة واجملاز:

هاس ُس َك َارى َوَما ُه ْم بِ ُس َك َارى) سورة احلج ،اآلية
مثاالً على ذلم قوله تعاىلَ :
(وتَالَرى الن َ

 ،2إذ يكون الناس ُسكارى مشدوهّي من هول ما يرون ،لكنها ليست كسكرة اخلمر،
فهذا املوقف مهيب ،وذاا حر ٌاى

ومعيب)1376h

.(Al-Zarkashi,

املطلب الثالث
ملاذا احلديث عن مقصد حفظ النفس دون غريه من املقاصد
متهيد
لقد أو ِ
لت الشال ال ال ال ال ال الريعة اإلسال ال ال ال ال ال الالالمية النفس اهتماماً ابلغاً ،مل يكن هذا االهتماى يف دي ٍن أو
شالراتع سالابقة ،بل رمبا ال أابلغ إن قلت أ ّن احلياة قاطبةً مل تشالهد ديناً يضالع ااحكاى وحيد
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الغراء ،وهذه هي احلقيقة
احلدود وحيقق املصال ال ال ال ال الالاحل ويدفع الشال ال ال ال ال الالرور كما هو يف شال ال ال ال ال الريعتنا ّ
الصال ال الادحة ،ليسال ال الالت اد ٍ
عاءات وشال ال الالعارات ،كما هو احلال يف الدول املعاصال ال الالرة ،اليت تدعي
ّ
ّ
الرقي اإلنساين وهي منه بعيد.2
ّ
إ ّن احلقيقة اليت يعرفها املسلمون أ ّن هذه احلقوق مكفولةً بتدابري وقاتية ،تقطع الطريق أماى
بعقوابت ر ٍ
ٍ
ادعة تنظّم احلياة
اجلرى وأهله ،وتردل نزوات النفس أن تقع ،وقننّها الشارل
وحتفظها ،حىت ال تكون كالغاب ،قويّها يتسلّط على ضعيفها ،هذا فضالً عن ااساليب

الرتبوية اليت جتعل النفس اإلنسانية أكثر أماانً واطمئناانً.

وقبل احلديث عن الوساتل الشرعية اليت كفلتها الشريعة حلفظ النفس ،الب ّد من التأكيد
هاماً ضرورايً ،وبصيانته
على أن الشريعة مل تعترب النفس شيئاً عابراً ،بل كان حفظها مقصداً ّ
تقوى مصاحل الدين والدنيا.

الوسائل الشريعة لتحقيق مقصد حفظ النفس:
تنص على
حترمي التعدي على النفس املعصومة ،ويف هذا وردت اآلايت وااحاديث اليت ّ
املعين ابانفس
حترمي وجترمي االعتداء ،و ّ
كل أنوال االعتداء مشمولةُ يف هذه النصوص ،و ّ
املعصومة هنا هي تلم اانفس اليت عُنيت هبا الشريعة ،سواءً ابإلسالى ،أو ابجلزية ،أو

العهد ،أو اامانّ ،أما املعتدي واحملارب وصاحب احلد فليسوا من اانفس املعصومة ،وقد
نول منها.
كل ٍ
اجتهد العلماء قدمياً وحديثاً يف بيان هذه اانوال ،وما يرتتب على ّ

 2سأورد مجيع املراجع املستفاد منها يف النهاية.
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حترمي االنتحار ،ويف حترميه حفظ هلذه النفس اليت هي أصالً هبة اخلالق إىل اإلنسان ،فال
ميلم التصر فيها إبزهاقها.
حترمي إشهار املسلم السالح على غريه ،دفعاً إلراقة الدى بغري وجه حق ،وقطعاً إلفضاء
هذه الفعلة إىل ما دون القتل من الطعن.
وعلى الرغم من كل هذه الوساتل فالب ّد أن يوجد من يتعدى احلرمات ،ويرقى على قداسة
ٍ
عقوابت رادعة ،أمهّها ح ّد القصاص ،ففي هذا احل ّد
النصوص مبخالفتها ،فقد ح ّد الشارل
من التشنيع ما مينع تكرار اجلرمية من آصرين ،وفيه من العدالة ما مينع جتاوز قتل القاتل إىل
ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ
(ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
االعتداء على أهله وقبيلته كما كان يف اجلاهلية ،وقد قوله تعاىلَ :
ُويل ْااَلْب ِ
اب لَ َعله ُك ْم تَالتهال ُقو َن ) سورة البقرة ،اآلية  ،179جاء يف تفسري هذه اآلية :شرل
َاي أ ِ َ
القصاص لكم ،ويف هذا حكمة عظيمة ،وهي بقاء املهج وصوهنا ،انه إذا علم القاتل أنه
ُ
انكف عن صنيعه ،فكان يف ذلم حياة النفوس.
سيقتل ّ

مل يكن هذا هو احلل الوحيد حلفظ النفس البشرية ،فقد أابح اإلسالى التل ّفظ بكلمة الكفر
حّي اإلكراه عليها ،مع بقاء القلب على تصديقه ويقينه ،ويدصل يف هذا استتابة املرتد
وإال يُقاى عليه احلد (Ibn Taymiyyah, 1419h; Ibn Kathir,
حرصاً على حياته ،فإن فاء ّ
).1419h

كانت هذه وقفةٌ الب ّد منها لتبيّي أمهية حفظ النفس ،وأمهية اصتيار هذا املقصد أمنوذجاً
رد على كل من طال قلمه
حبثيّاً دون غريه من املقاصد ،ويف هذا وفيما سريد -إبذن هللاٌ -

حماوالً تشويه مسعة اإلسالى وأهله ،فال اإلرهاب شيمتنا ،وال االعتداء سجيّتنا ،واحلقيقة
حق القاصي ومن دان،
حيق ّ
الساطعة اليت شاعت اليوى أ ّن ا ٍإلسالى هو الدين العدل ،الذي ّ
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وما كان أولئم القوى إالّ من شنّع ون ّكل ابانفس البشريّة ،وشواهد التارية حتفظ هذه
غالب على أمره.
اافاعيل وااقاويل ،وهللا ٌ
املطلب الرابع
مناذج من اآلايت املشكالت ،وكيفية حتقيق مقصد حفظ النفس خالهلا
متهيد
يف هذه النقطة املفصلية لورقيت البحثية مجعت عدداً من اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن
جانب النفس سواء ابإلجياد أو العدى ،مث حبثت عن ٍ
آايت أصرى تناقش ذات الغرض
ُ
ً
ولكن بطريقة ٍ
يتوسع اإلشكال فيدصل ابلقارئ
عرض أصرى قد تُشكل على الفهم ،ورمبا ّ

إىل ّادعاء تعارض القرآن ،ونقض بعضه بعضاً ،بل وتكذيبه بناءً على سوء الفهم وقصور
العقل!

املفسرين والعلماء،
ومع البحث واملطالعة
ُ
وجدت ما يتحدث عن هذه اإلشكالية فعالً من ّ

وسأورد يف السطور التالية -إبذن هللا -ما هداين هللا إليه ومجعتُهُ من هذه اآلايت اليت
يشكل فهمها مع مثيالهتا من اآلايت ،مث وجه الرد على هذا اإلشكال مبا يتناسب مع

ويل التوفيق.
املقاى ،ووجه املقاصد فيه ،وهللا ّ
األمنوذج األول:
ِ هِ
ين َال يالُ ْؤِمنُو َن ِاب هَّللِ َوَال ِابلْيَال ْوِى ْاآل ِص ِر َوَال ُحيَِّرُمو َن َما َحهرَى ه
اَّللُ َوَر ُسولُهُ
يف قوله تعاىل( :قَاتلُوا الذ َ
ٍ
ِ ِ هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاغِ ُرو َن)
اب َح هىت يالُ ْعطُوا ا ْجل ْزيَةَ َع ْن يَد َوُه ْم َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين ا ْحلَ ّق م َن الذ َ
َوَال يَدينُو َن د َ
اَّللُ إِهال
س الهِيت َحهرَى ه
سورة التوبة ،اآلية  ،29وقال سبحانه يف موض ٍع آصرَ :
(وَال تَال ْقتُاللُوا النهال ْف َ
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ِ
ِ
ص ًورا)
وما فَال َق ْد َج َعلْنَا لَِوليِّ ِه ُسلْطَ ً
اان فَ َال يُ ْس ِر ْ ِيف الْ َقْت ِل إِنههُ َكا َن َمْن ُ
ِاب ْحلَ ِّق َوَم ْن قُت َل َمظْلُ ً
ينص هللا على قتال من صالف الدين
سورة اإلسراء ،اآلية  ،33والسؤال هنا كيف ّ
اإلسالمي وذلم بفعل اامر (قاتلوا) ،مثّ يف اآلية الثانية ينهى عن القتل بصريح النهي ،أال
يدصل هذا التناقض اإلشكال يف عقل قارئ القرآن؟

املناقشة:
انقش علماء التفسري هذه اآلايت ،إذ وقفت على ٍ
عدد من التفاسري ،وتكاد جتمع كلها
على فكرةٍ واحدةٍ ،ففي بيان املراد من آية التوبة جاء :اعلم أنه ملا ذكر تعاىل حكم املشركّي
يف إظهار الرباءة من عهدهم ،ويف إظهار الرباءة عنهم يف أنفسهم ،ويف وجوب مقاتلتهم،
ويف تبعيدهم عن املسجد احلراى وعدى اخلو من الفاقة املتومهة من انقطاعهم -ذكر بعده
حكم أهل الكتاب .هو أن يُقاتلوا إىل أن يسلموا أو يعطوا اجلزية ،منبهاً يف تضاعيف
ذلم على بعض طرق اإلغناء املوعود على الوجه الكلي ،مرشداً إىل سلوكه ابتغاءً لفضله،

واستنجازاً لوعده.

الند صلّى هللا عليه وسلّم بقتال الروى ،فغزا بعد نزوهلا
قال جماهد :نزلت اآلية حّي أمر ّ

غزوة تبوا.

وقال الكلد :نزلت يف قريظة والنضري من اليهود ،فصاحلهم ،فكانت أول جزية أصاهبا أهل
ذل أصاب أهل الكتاب أبيدي املسلمّي ،والتعبري عن (أهل الكتاب)
اإلسالى ،وأول ّ
ابملوصول املذكور ،لإليذان بعلّية ما يف حيز الصلة لألمر ابلقتال ،فإهنم ال يؤمنون ابهلل
واليوى اآلصر ،كما أمر تعاىل ،إذ لديهم من فساد العقيدة ،فيما جيب له تعاىل ،ويف البعث،
اَّللُ َوَر ُسولُهُ) يعين ما ثبت حترميه يف الكتاب والسنة،
(حيَِّرُمو َن ما َحهرَى ه
أعظم ضالل وزيغَ ،وال ُ
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وقيل :املراد برسوله الرسول الذي يزعمون اتباعه ،فاملعىن أهنم خيالفون أصل دينهم املنسوخ
غريوا وب ّدلوا اتباعاً اهواتهم ،فيكون املراد :هم أصالً ال يتبعون شريعتنا
اعتقاداً وعمالً ،إذ ّ
ِ
ين ا ْحلَ ِّق) من إضافة املوصو
وال شريعتهم ،وجممول اامرين سبب لقتاهلم .وقوله تعاىل( :د َ
(ح هىت يالُ ْعطُوا ا ْجلِْزيَةَ) أي ما تقرر عليهم
للصفة ،أو املراد ب ا ْحلَ ِّق ،هللا تعاىل ،وقوله تعاىلَ :

أن

يعطوه).(Al-Qasimi, 1418h

قال ابن كثري :هذه اآلية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب -اليهود والنصارى -وكان ذلم
يف سنة تسع ،وهلذا جتهز رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم لقتال الروى ،ودعا الناس إىل
ذلم ،وأظهره هلم ،وبعث إىل أحياء العرب حول املدينة ،فندهبم ،فأوعبوا معه ،واجتمع
من املقاتلة حنو من ثالثّي ألفا ،وختلف بعض الناس من أهل املدينة ،ومن حوهلا من
وحر .وصرج رسول هللا صلّى هللا
املنافقّي وغريهم ،وكان ذلم يف عاى جدب ،ووقت قيظ ّ

عليه وسلّم يريد الشاى لقتال الروى ،فبلغ تبوا ،ونزل هبا ،وأقاى هبا قريباً من عشرين يوماً،
مث استخار هللا يف الرجول ،فرجع عامة ذلم لضيق احلال ،وضعف

الناس (Ibn Kathir,

).1419h
نصه( :وال تقتلوا النفس اليت حرى
ّأما يف آية اإلسراء ،فقد ورد يف تفسريها وبيان معناها ما ّ

هللا إال ابحلق) قد ثبت عن الند أنه قال" :ال حيل دى امرئ مسلم إال إبحدى ثالث:

الكفر بعد اإلميان ،والثيب الزاين ،والقاتل نفسا بغري حق )."(Ahmad
فقوله( :إال ابحلق) فالقتل ابحلق أن يقع أبحد هذه ااشياء الثالثة.
وقوله( :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاانً) أي :سلطان القود ،هكذا قاله قتادة
الضحاا أن السلطان ها هنا هو ختيري ويل القتيل بّي أن يقتل أو يعفو ،أو
وغريه ،وعن ّ

274

استنباط املقاصد الشرعية من مشكل اآلايت القرآنية (مقصد حفظ النفس أمنوذجاً)

أن أيصذ الدية ،وأصل السلطان هو احلجة ،فلما ثبت هذا لويل القتيل ٍ
حبجة ظاهرةٍ مسّاه
سلطاانً ،وقيل معىن اآلية أن الويل يَقتل فإن مل يكن ويل ،قتله السلطان.

وقوله( :فال يسر يف القتل) أكثر املفسرين على أن السر يف القتل أن يُقتل غري القاتل،

وقيل إ ّن السر يف القتل أن ميثل ابملقتول ،وعن سعيد بن جبري قال :السر يف القتل
أن يطلب قتل اجلماعة ابلواحد ،وقد كانت اجلاهلية ال يرضون بقتل القاتل وحده ،إذا
كان املقتول شريفاً ويطلبون قتل القاتل ومجاعة معه من أقرابته

وقومه (Al-Sam’ani,

).1418h
من صالل الوقو على هذه اآلايت ومراجعتها عن ٍ
كثب جند أنه ال تعارض بينها وال
يقره هللا يف آ ٍية وينتقض يف أصرى ،فباهلل التوفيق أقول:
إشكال ،وال جند ما ّ
أقرها من جاند الوجود والعدى ،وقد أسهب
هللا سبحانه حينما حفظ املقاصد اخلمسة ّ

علماء املقاصد يف بيان هذا الباب ،وما يعنينا هنا هو مقصد حفظ النفس ،فقد حفظه

احلث على إطعاى اجلاتع ،وإنقاذ احملتاج ،وإلزاى
هللا من جانب الوجود بتشريع الزواج ،و ّ
الوالدين حبق الرعاية وتوفري البيئة املالتمة من ٍ
مأكل ومشرب وتربية ،وحفظ النفس كذلم
من جانب العدى بتشريع القصاص ،وحد السرقة ،ونظّم هذه اامور حىت تكفل احلياة
البشرية للجميع.
ّأما ما دار يف هذه اآلايت الكرميات فقد أمر هللا بقتال من مل يؤمن به ،ومن مل حيرتى شعاتر
اإلسالى ،ومل ينقد إىل الدين احلق ،وهذا القتال أصالً ال يكون ابتداءً ،ان القتال يف
رداً للعدوان ،ومحايةً لألوطان ،وليس اعتداءً على اابرايء ،هذا هو
اإلسالى ال يكون إالّ ّ

الفهم الصحيح السليم الذي أ ّكدت عليه كتب السياسة الشرعية ،إذ يبتدئ املسلمون
ابلدعوة إىل الدين احلق ،سلماً ويُسراً ،فإن مل يستجيبوا هلم وما زالوا يعيشون بّي ظهرانيهم
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فحينها تكون احلرب إذا مل يقبلوا بدفع اجلزية ،فإن قبلوا اجلزية فتُحقن دماؤهم ،واجلزية هنا
مبل ٌغ زهي ٌد جداً مقابل عيشهم مع املسلمّي وضمان اامان على أرواحهم وممتلكاهتم،
وحتقيق احلياة الكرمية هلم.
ذلم أ ّهنم يف واقع اامر مل يكونوا مسلمّي ومل يتبعوا عقيدةً سليمةً حىت يف التوراة أو
جل يف عاله،
اإلجنيل ،ما تبعوا منها إالّ ما حلقه التحريف ،وما كان فيه صطأٌ كبري حبق هللا ّ

اجلادة،
فال هم مع املسلمّي على الصواب وال هم على عقاتدهم ااصلية ،فقد تن ّكبوا ّ

ومتسكوا ابلباطل عناداً واستكباراً ،وابدروا إشهار احلرب ،أفال يكون القتال إذاً؟

نص على حرمة
أبي حال ،هللا هنا ّ
ّأما اآلية الثانية فما كانت نفياً ملا جاء يف اآلية ااوىل ّ

فسر هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الوارد أعاله ،فما
النفس ّأايًكانت ،وقد ّ

تُقتل النفس إالّ يف ثالث أحو ٍال ،أوهلا :النفس املرتدة عن اإلسالى إىل الكفر ،واملرت ّد

يُستتاب يف هذه احلالة فإن فاءَ وإالّ أقيم عليه احلد.

واثنيها :الزاين احملصن ،النتفاء الداعية عنه وبقاته على عهد الزوجية ،فدواعي الزان عنده
ليست كما البكر ،وكالمها ٍ
معتد على احلرمات وااعراض.
ّأما اثلثها :فقتل من اعتدى على ٍ
نفس بريئة فقتلها بغري وجه حق ،فهذه هي اانوال الثالثة
ص عليها الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن اعتدى على سواهم فهو آمثٌ متجاوز
اليت نَ ّ

احلد.

يهمنا هنا هو قتل
النبوي يف ما يدور يف اامور
ص
ّ
وهذا النً ّ
املختصة بصيانة النفس ،وما ّ
ّ
السري أ ّن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يوصي أصحابه
النفس الربيئة ،إذ كما قرأان يف ّ
أن ال يقتلوا النفس وال يعتدوا على الولدان والشية ،وال حيرقوا أو يقطعوا أو يهدموا ،وال

يبدأوا احلرب إالّ إذا حوربوا ،وال يشهرون السالح إالّ إذا اعتُدي عليهم ،فإن أطاعوا
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وانصاعوا ورضوا ابجلزية فاحلمد هلل ،وإن ش ّقوا عصا السمع والطاعة وعصوا دون رضاً
ابجلزية فقد وجبت عليهم احلرب ،إضافةً إىل العصيان ،واملبارزة ابخلطأ العقدي ،ويف هذا
يتحقق قصد الشارل يف حفظ اانفس ومناءها ،وصيانتها ،وح ّد احلدود ،ونفى التهمة عن
قتل و ٍ
اعتداء وتشر ٍ
يظن أ ّن الدين اإلسالمي دين ٍ
يد ،أو دينٌ يعارض بعضه بعضاً،
كل من ّ
الشرعي والقانوينّ.
دين حيفظ لألرواح كرامتها ،وح ّقها
هو ٌ
ّ
األمنوذج الثاين:

ِ
ُويل ْااَلْب ِ
ص ِ
اب لَ َعله ُك ْم تَالتهال ُقو َن) سورة البقرة ،اآلية
(ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
اص َحيَاةٌ َاي أ ِ َ
يف قوله تعاىلَ :

 ،179ويف ذات الصدد يف موض ٍع آصر من السورة يف سياق احلفاظ على اانفس قال
ِِ
هللا( ،وَال تالُلْ ُقوا ِأبَي ِدي ُكم إِ َىل التال ِ
ّي) سورة البقرة ،اآلية
َح ِسنُوا إِ هن ه
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ْ
ههلُ َكة َوأ ْ
ْ ْ
َ
 ،195واإلشكال هنا كيف خيربان هللا أ ّن يف القصاص حياة وهو ليس كذلم ،مث بعد
ذلم ينهاان عن إهالا أنفسنا ،ويدعوا إىل رعايتها ،كما يدعوا إىل اإلحسان ،كيف
نستطيع اجلمع بّي هاتّي اآليتّي ،وهل تكون إحدى اآلايت انقضةٌ لألصرى؟
املناقشة:
انقش كثريٌ من علماء التفسري معاين هذه اآلايت ،وكيف يتحقق قصد الشارل من حفظ

النفس صالهلا ،فقد جاء يف تفسري ابن كثري( :ولكم يف القصاص حياة) يقول تعاىل :ويف

شرل القصاص لكم -وهو قتل القاتل -حكمة عظيمة ،وهي بقاء املهج وصوهنا؛ انه إذا
علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه ،فكان يف ذلم حياة النفوس ،فالقتل أنفى للقتل،

وقد جاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح ،وأبلغ ،وأوجز ،وفيه قال أبو العالية :جعل هللا

وروي كذلم عن
القصاص حياة ،فكم من رجل يريد أن يقتل ،فتمنعه خمافة أن يقتلُ ،
مج ٍع من التابعّي.
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(اي أويل االباب لعلكم تتقون) يقول :اي أويل العقول واافهاى والنهى ،لعلكم تنزجرون
فترتكون حمارى هللا ومآمثه ،والتقوى :اسم جامع لفعل الطاعات وترا املنكرات (Ibn Kathir,

).1419h

ِ
ههلُ َك ِة) فورد فيها :وال تقبضوا التهلكة أيديكم،
(وال تالُلْ ُقوا ِأبَيْدي ُك ْم إِ َىل التال ْ
ّأما يف اآلية الثانية َ
أي ال جتعلوها آصذة أبيديكم مالكة لكم .وقيل (أبيديكم) أبنفسكم :وقيل تقديره :وال
تلقوا أنفسكم أبيديكم ،كما يقال :أهلم فالن نفسه بيده ،إذا تسبب هلالكها ،واملعىن:
اَّلل انه سبب اهلالا ،أو عن اإلسرا
النهي عن ترا اإلنفاق يف سبيل ه

يف النفقة حىت

يفقر نفسه ويضيع عياله ،أوعن االستقتال واإلصطار ابلنفس ،أو عن ترا الغزو الذي هو
تقوية

للعدو).(Al-Zamakhshari, 1407h

يف هذه اآلايت حّي شرل هللا القصاص ،ما شرعه إالّ لضبط حياة البشر وتنظيمها ،ذلم
أن اانفس إذا مل ُحت ّد ابلقوانّي انفلتت وطغت يف اارض وجتاوزت بال وجه حق ،وحينها
يعم الظلم والفوضى ،إضافةً إىل انعداى اامان يف اانفس واملمتلكات ،فال تقزى للناس
ّ
قاتمة.
قال هللا عن القصاص أن فيه حياة ،والرد عن التساؤل املشكل هنا كيف يكون فيه حياة؟
تكون فيه احلياة ابعتبار ردل اجملرمّي سداً لباب القتل ،وحقن الدماء إذ يُتل الواحد ابلواحد
نسفاً ملا كان يف اجلاهلية أن يُقتل اجلماعة ابلواحد ،فتكون فيه احلياة ،وقد جاءت هذه
جراء تطبيق هذا احلق،
اآلية بعد آية تشريع القصاصّ ،
لتبّي الفاتدة اليت سيحققها اجملتمع ّ

وأوالها حفظ اانفس ،مث ما يندرج حتتها من عمارة اارض ،وإشاعة العدل ،واامان

الروحي واجلسدي.
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أما يف قوله تعاىل (وال تالُلْ ُقوا ِأبَي ِدي ُكم إِ َىل التال ِ
هني عن الفساد يف النفس واملال
ْ
ّ
ْ ْ
َ
ههلُ َكة) ففيها ٌ
عاى لكل ما كان لإلنسان فيه ُسلطة ،وحينها سيكون اإلنسان قد ألقى
واارض ،والتهي ٌ

بنفسه إىل التهلكة إن جتاوز احلدود ،وأتى احملرى ،حينها يستحق العقوبة ،عقوبة الدنيا

مبخالفة قوانينها ،وعقوبة ااصرى مبخالفة صالق هذا الكون ومدبّر أموره.

يف ذات اآلية أرشدان الشارل إىل اإلحسان ،ماهي العالقة بّي اامر ابإلحسان وهذه

اآلايت اليت تناقش القصاص من زاوية حفظ اانفس؟
ط هنا إىل إحسان اإلنسان ظاهراً وابطناً ،أن نبتعد عن كل
أقول وهللا أعلم أن اامر منو ٌ
ويؤجج النفوس إىل الشر ،أن ندفع ابليت هي أحسن ،ونقطع بوادر اجلرمية،
ما يثري الضغينة ّ
أن نعيد فهم اآلايت للوصول إىل قصد الشارل ،فالدين كله إحسان ،وما دعا إالّ إليه ،مل
يدلُ إىل ٍ
قتل أو هتج ٍري وتدمري.

يزداد احلرص على تبيّي معاين هذه اآلايت العظيمات ،أتكيداً على حرمة النفس وعظم
مكانتها ،ذلم أن التهلكة اليوى ليست ابافعال وحسب ،قد يهلم فكر اإلنسان إذا
يبث مسومه عرب وساتل التواصل احلديثة ،وقد يهلم اإلنسان ابتباعه
شرل اببه لكل ساقطّ ،
ّ

توجهاً منحر املسار ي ّدعي اإلصالح وهو بؤرة الشر ،هذه كلها هتدى اانفس وهت ّد كياهنا
ّ
ومعىن.
ّ
حساً ً

وجيرها حنو البالاي إذا مل تردعه
وااعجب من هذا كله :أن اإلنسان بيديه يهلم نفسه ّ
تفضل هللا علينا َفوَهبنا عقالً ندرا به ،وهداان إىل احلق والبصرية،
التشريعات والقوانّي ،ولقد ّ

لنقيم أنفسنا ،ونقيم ما يصلح به حال العباد ،حتقيقاً هلذا القصد الشرعي العظيم.
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األمنوذج الثالث:
ان ِمن الْمؤِمنِّي اقْالتالتاللُوا فَأ ِ
امهَا َعلَى
ت إِ ْح َد ُ
(وإِ ْن طَاتَِفتَ ِ َ ُ ْ َ َ َ
َصل ُحوا بالَْيالنَال ُه َما فَإِ ْن بالَغَ ْ
ْ
يف قوله تعاىلَ :
ْااُصرى فَال َقاتِلُوا الهِيت تَالبغِي ح هىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر هِ
َصلِ ُحوا بالَْيالنَال ُه َما ِابلْ َع ْد ِل
اَّلل فَإِ ْن فَاءَ ْ
ت فَأ ْ
ْ
ْ َ
َ
َْ
ِِ
ّي) سورة احلجرات ،اآلية  ،9واآلية ااصرى يف قوله تعاىل:
َوأَقْ ِسطُوا إِ هن ه
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
(واقْالتاللُوهم حي ِ
َش ُّد ِم َن الْ َقْت ِل َوَال
َصَر ُجوُك ْم َوالْ ِفْتالنَةُ أ َ
وه ْم ِم ْن َحْي ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ
ثأْ
وه ْم َوأ ْ
َص ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ِ
ِِ
ِ ِِ
تالُ َقاتِلُ ِ
وه ْم َك َذل َ
وه ْم عنْ َد الْ َم ْسجد ا ْحلََرِاى َح هىت يالُ َقاتلُوُك ْم فيه فَإِ ْن قَاتَاللُوُك ْم فَاقْالتُاللُ ُ
ُ
م َجَزاءُ
ِ
ين) سورة البقرة ،اآلية  ،191ووجه اإلشكال يف هاتّي اآليتّي أ ّن هللا أمر ابإلصالح
الْ َكاف ِر َ
بّي املقتتلّي قبل املبادرة بقتل الفئة الباغيةّ ،أما يف اآلية الثانية فاامر ابلقتل سبق كل أمر،
وهذا ممّا يشكل على قارئ القرآن إذا أراد اجلمع بّي اآلايت ،وكيف سيتحقق مقصد

حفظ النفس صالل هذه اآلايت ؟ .
املناقشة:
ٍ
كل مبا آاته هللا من بصريةٍ وبيان ،وسأورد هنا
تناول علماء التفسري شرح اآلايت إبسهابٌ ،

بعضاً من تفسريهم ،مث بعد ذلم أحاول اجلمع بّي هذه اآلايت ودفع اإلشكال ،مث كيفية
حتقيق مقصد حفظ النفس صالل هذه اآلايت.
ان ِمن الْمؤِمنِّي اقْالتالتاللُوا فَأ ِ
ااصَرى
ت إِ ْح َد ُ
{وإِ ْن طَاتَِفتَ ِ َ ُ ْ َ َ َ
َصل ُحوا بالَْيالنَال ُه َما فَإِ ْن بالَغَ ْ
امهَا َعلَى ْ
ْ
َ
فَال َقاتِلُوا الهِيت تَالبغِي ح هىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر هِ
َصلِ ُحوا بالَْيالنَال ُه َما ِابلْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إِ هن
اَّلل فَإِ ْن فَاءَ ْ
ت فَأ ْ
َ ْ
ْ َ
ِِ
ّي)
ه
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
بعضا ،وأنه
هذا متضمن لنهي املؤمنّي عن أن يبغي بعضهم على بعض ،ويقاتل بعضهم ً

إذا اقتتلت طاتفتان من املؤمنّي ،فإن على غريهم من املؤمنّي أن يتالفوا هذا الشر الكبري،
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ابإلصالح بينهم ،والتوسط بذلم على أكمل وجه يقع به الصلح ،ويسلكوا الطريق املوصلة
ااص َرى فَال َقاتِلُوا الهِيت تَالْبغِي
ت إِ ْح َد ُ
إىل ذلم ،فإن صلحتا ،فبها ونعمت ،وإن (بالَغَ ْ
امهَا َعلَى ْ
اَّللِ) حىت ترجع إىل ما حد هللا ورسوله ،من فعل اخلري وترا الشر الذي
َح هىت تَِفيءَ إِ َىل أ َْم ِر ه
َصلِ ُحوا بالَْيالنَال ُه َما ِابلْ َع ْد ِل) هذا أمر ابلصلح ،دون
من أعظمه االقتتال ،وقوله (فَإِ ْن فَاءَ ْ
ت فَأ ْ
ميل لقر ٍ
ِِ
ٍ
ّي) أي :العادلّي يف حكمهم بّي
ابة أو منز ٍلة وما سواهِ ،إ( هن ه
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
الناس ويف مجيع الوالايت اليت تولوها حىت إنه قد يدصل يف ذلم عدل الرجل يف أهله

وعياله ويف أداته

حقوقهم).(Al-Sa’di, 1420h

(واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأصرجوهم من حيث أصرجوكم) أي :لتكن مهتكم منبعثة على
قتاهلم ،كما أن مهتهم منبعثة على قتالكم ،وعلى إصراجهم من بالدهم اليت أصرجوكم منها،
قصاصاً).(Ibn Kathir, 1419h

يف هذه اآلايت الكرميات اليت أرشد هللا فيها عباده املؤمنّي إىل أرقى سبل التعامل فيما
العدو معتدايً أو مل يكن كذلمّ ،أايً كان يف
بينهم حّي اخلال  ،ومع عدوهم ،سواءً كان ّ

أرض املسلمّي أو صارجها.

دعا هللا يف كتابه العزيز إىل اإلصالح ،سواءً كانت اآلايت تدعوا إليه مباشرةً أو مبا يُفهم
منها ،إذ اإلصالح يبدأ من الفرد ،وبعده يكون صالح اجلماعات ،فهو مقرون ابلنماء
والربكة وسالمة القلوب ،مث جناة اارواح ،والعالقة بّي ما أقوله هنا وبّي هذه اآلايت هي
أن هللا مل أيمر املؤمنّي بقتال خمالفيهم ،وال االعتداء عليهم ،وإمنا دعاهم إىل عقد الصلح
بّي ااطرا

اليت ال زالت مؤمنةً ،فصفة االقتتال اليت دارت بينهم لن خترجهم من امللّة،
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فتتصاحل الفئات وحتقن اارواح ،أما من مل يرض ابلصلح فال سبيل إىل استقامته إالّ ابلقتال،
وهذا هو مطلق العدل .
ذات التشريع وذات التوجيه كان أيضاً مع غري املسلمّي املعتدين على اصتال مللهم ،إذ
أمر هللا بدعوهتم إىل احلق ،ومعاملتهم ابحلسىن ،وحفظ حقوقهم مجيعا ،مقابل أن يعيشوا
ويدفعوا اجلزية ،آمنّي مطمئنّي ،فإن أبوا فال سبيل إىل إعادة الناكب عن الطريق إالّ بقتاله،
وهذه اآلية اليت تشكل مع غريها من آايت القتال مل ِ
أتت وحدها ،بل هي مرتبطة مبا

يسبقها ،إذ قال هللا( :وقَاتِلُوا ِيف سبِ ِيل هِ ه ِ
ب
ين يالُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوَال تَال ْعتَ ُدوا إِ هن ه
اَّللَ َال ُِحي ُّ
َ
اَّلل الذ َ
َ
ِ
ين) سورة البقرة ،اآلية  ،190فينتفي اإلشكال إذا عرفنا أن اامر ابلقتال كان
الْ ُم ْعتَد َ
اضح صريح العبارة ،يعضده النهي عن
تعقيباً ّ
هني و ٌ
ورداً للعدوان ،والنهي عن االعتداء هنا ٌ

التمثيل ابلقتلى ،واإلسرا يف ج ّذ اارواح سعياً إىل إفناء النول البشري ،كل هذه التعاليم
اإلسالمية كانت قبل وأثناء وبعد احلرب ،حفظاً هلذه اانفس ،ورغبةً أن خيرج من بينها

هدى ورشاد.
من يعبد هللا على ً
وما كان هذا التنظيم القتايل اإلسالمي ،انه إذا مل تنظّم هذه املساتل الفيصلية يف حياة
الدولة اإلسالمية فستضعف بيضة اإلسالى بدصول غري أهله فيه ،وتقلّدهم اامور عنوةً،
سيء اافكار عرب مناصبهم ،واملسلمون يف ضعف!
مث بثّهم عقاتدهم الفاسدة ،ونشرهم ّ
إنه ومع دعوة اإلسالى إىل حتقيق حفظ النفس صالل تشريع القتال ذلم انه إذا مل حت ّد
ٍ
ويهجر الناس عن دورهم وأوطاهنم
شرعية
اامور بقوانّي
فستعم الفوضى ،وتراق الدماءّ ،
ّ
اعتداءً كما هو يف اآلية الكرمية أعاله ،فال النفس ُحفظت ،وال الدين قاى ،وكيف يقوى
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الدين وهو قرين اامان النفسي واجملتمعي ،اعتقاداً وعمالً ومنهاج حياةٍ راقية تكفل حق
املسلمّي وغريهم.
األمنوذج الرابع:
ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيالئًا َوُه َو
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
قال تعاىل يف كتابه العزيزُ ( :كت َ
اَّللُ يالَ ْعلَ ُم َوأَنْالتُ ْم َال تَال ْعلَ ُمو َن) سورة البقرة،
َص ْريٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِحتبُّوا َشْيالئًا َوُه َو َشٌّر لَ ُك ْم َو ه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب ه
اَّللُ
اآلية  ،216وقال تعاىلَ :
(وَم ْن يالَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَال َع ّم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن ُهم َصال ًدا ف َيها َوغَض َ
ِ
ِ
يما) سورة املاتدة ،اآلية .93
َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
ووجه اإلشكال يف هاتّي اآليتّي هو كيف يكتب هللا القتال على الناس ،مع صعوبته
يقرر اخللود يف النار ملن يقتل ،أليس هو ذات املكتوب على اإلنسان؟!
ومش ّقته ،وبعد ذلم ّ
املناقشة:
كل حسب اجملال الشرعي الذي يبحث فيه ،وقد جاء عن
تناول العلماء هذه اآلايتٌ ،

علماء التفسري يف شرح هذه اآلايت الكثري ،أورد شيئاً منها:

ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم) ،أي
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
ورد يف تفسري اإلماى السمعاين -رمحه هللاُ ( :-كت َ

شاق عليكم ،واعلم أ ّن أكثر العلماء على أن اجلهاد فرض على الكفاية ،وقال بعضهم أنه
ٌ
تطول ،واآلية يف الذين أُمروا ابلقتال من الصحابة.
(و َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيالئًا) يعين :القتال إبصابة الشهادة ،وحيازة الغنيمة ،والظفر ابلعدو،
َ
ِ
اَّللُ يالَ ْعلَ ُم
وه َو َشٌّر لَ ُك ْم) بفوت املنازلَ ( ،و ه
(و َع َسى أَ ْن ُحتبُّوا َشْيالئًا) أي القعود عن القتالُ ( ،
َ
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إليه(Al-

وجاء يف تفسري السعدي -رمحه هللا :-
هذه اآلية ،فيها فرض القتال يف سبيل هللا ،بعد ما كان املؤمنون مأمورين برتكه لضعفهم،
وعدى احتماهلم لذلم ،فلما هاجر الند صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة ،وكثر املسلمون،
أمرهم هللا تعاىل ابلقتال ،وأصرب أنه مكروه للنفوس ،ملا فيه من التعب واملشقة ،وحصول
أنوال املخاو والتعرض للمتالف ،ومع هذا فهو صري حمض ،ملا فيه من الثواب العظيم،
والتحرز من العقاب االيم ،والنصر على ااعداء والظفر ابلغناتم ،وغري ذلم ،مما هو
(و َع َسى أَ ْن ُِحتبُّوا َشْيالئًا َوُه َو َشٌّر لَ ُك ْم) وذلم مثل القعود
مرغب ،على ما فيه من الكراهةَ ،
عن اجلهاد لطلب الراحة فإنه شر ،انه يعقب اخلذالن ،وتسلط ااعداء على اإلسالى
وأهله ،وحصول الذل واهلوان ،وفوات ااجر العظيم وحصول العقاب.
وهذه اآلايت عامة مطردة ،يف أن أفعال اخلري اليت تكرهها النفوس ملا فيها من املشقة أهنا
شر
صريٌ بال شم ،وأن أفعال الشر اليت حتب النفوس ملا تتومهه فيها من الراحة واللذة فهي ٌ
بال شم.
وأما أحوال الدنيا فليس اامر مطرداً ،ولكن الغالب على العبد املؤمن أنه إذا أحب أمراً
من اامور ،فقيض هللا له من ااسباب ما يصرفه عنه أنه صريٌ له ،فااوفق له يف ذلم أن
يشكر هللا ،وجيعل اخلري يف الواقع ،انه يعلم أن هللا تعاىل أرحم ابلعبد من نفسه ،وأقدر

اَّللُ يالَ ْعلَ ُم َوأَنْالتُ ْم ال تَال ْعلَ ُمو َن)
(و ه
على مصلحة عبده منه ،وأعلم مبصلحته منه كما قال تعاىلَ :
فالالتق بكم أن تتمشوا مع أقداره ،سواءً سرتكم أو

ساءتكم).(Al-Sa’di, 1420h
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه
ب ه
ّأما يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن يالَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَال َع ّم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن ُهم َصال ًدا ف َيها َو َغض َ
ِ
يما) فجاء يف تفسريها:
َولَ َعنَهُ َوأ َ
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
أن يقصد قتله مبا يقتل غالباً ،فجزاؤه انر اخللد ،وغضب هللا عليه وأبعده من رمحته ،وأع ّد
له عذاابً ينتظره ،وهذا مؤول مبن يستحله ،أو أبن هذا جزاؤه إن جوزي وال بدل يف صلف
الوعيد آبايت املغفرة ،وعن ابن عباس أهنا على ظاهرها وأهنا انسخة لغريها من آايت
املغفرة ،وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عُفي عنه وسبق قدرها

وبينت السنة أن بّي العمد واخلطأ قتالً يسمى شبه العمد وهو أن يقتله مبا ال يقتل غالباً،
فال قصاص فيه بل دية كالعمد يف الصفة واخلطأ يف التأجيل واحلمل ،وهو والعمد أوىل
ابلكفارة من

اخلطأ).(Al-Sayuti, Al-Mahly

وجاء يف تفسري اإلماى السعدي:
تقدى أ ّن هللا أصرب أنه ال يصدر قتل املؤمن من املؤمن ،وأن القتل من الكفر العملي ،وذكر
هنا وعيد القاتل عمداً ،وعيداً ترجف له القلوب وتنصدل له اافئدة ،وتنزعج منه أولو
العقول.
فلم يرد يف أنوال الكباتر أعظم من هذا الوعيد ،بل وال مثله ،أال وهو اإلصبار أبن جزاءه
جهنم ،أي :فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن جيازى صاحبه جبهنم ،مبا فيها من
العذاب العظيم ،واخلزي املهّي ،وسخط اجلبار ،وفوات الفوز والفالح ،وحصول اخليبة
واخلسار ،فعياذًا ابهلل من كل سبب يبعد عن رمحته ،وهذا الوعيد له حكم أمثاله من
نصوص الوعيد ،على بعض الكباتر واملعاصي ابخللود يف النار ،أو حرمان اجلنة (Al-Sa’di,

).1420h
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وبعد استعراض أقوال العلماء املفسرين يت ّبّي أال تعارض بّي تشريع القتل يف اآلية ااوىل

والثانية ،ويف ااسطر التالية سأورد املزيد من البيان نفياً لإلشكال ،وحتقيقاً للقصد الشرعي
وهو حفظ النفس صالل هذه اآلايت.
مشرعاً،
شرل القتل يف اآلية ااوىل ،ومل يكن قبلها ّ
كما ورد عن علماء التفسري فإ ّن هللا قد ّ

وبناءّ على هذه اآلية رتّب هللا ااجر والثواب والعقاب ،وتشريعه هنا ال يعين أن جتهز اامة

على بعضها ،بل القصد منه احلرب الذي حيمل يف أبعاده نشر الدين اإلسالمي ،ونبذ كل
ٍ
داينة تعتدي على هللا سبحانه ،ودحض اافكار اهلادمة وكسر شوكة الكفر ،ذلم اهنم
إن مل ُحياربوا استقووا على املسلمّي ون ّكلوا هبم ،ومع ذلم فاحلرب والقتال ضمن ٍ
آداب
ٍ
وحدود قتاليّة حتافظ على اارواح واملمتلكات عن أن يطوهلا الدمار.
إسالمية
حرى هللا فيها القتل ،وأتبع هذه الفعلة ابلوعيد الشديد فهو قتل االعتداء
ّأما اآلية الثانية اليت ّ
موعود ابخلزي واللعن
دون وجه حق ،فإزهاق اارواح حترمي وجترميٌ ّأايًكان املقتول ،والقاتل
ٌ

يف الدنيا والعذاب الشديد يف اآلصرة مامل يتب ويؤدي الدية ،أو يقاى عليه حد القصاص.

شامل للحرب يف سبيل
وليس مثّ ٌ
تناقض بّي تشريع القتل وبّي حترميه ،إذ معىن هذه الكلمة ٌ

وشامل لقتل االعتداء ،وتُفهم اآلايت ابلرجول إىل مظا ّن التفاسري ،وبقراءة كامل
هللا،
ٌ
السورة وأسباب نزوهلا وما يف هذا القبيل.
كل ما سبق ما كان إال حرصاً من الشارل احلكيم على ما يقيم اارواح وحيفظ لألنفس
ّ

ظ لألنفس من ابب أنه إن مل يكن هذا القتال
وجودها واستمرارها ،ففي تشريع القتال حف ٌ
احلق لسيادة اإلسالى فسيسود الباطل وأهله ويعيثون يف البلدان والس ّكان فساداً ،ابلتشريد
ّ

والقتل ،وسقوط احلياة اآلمنة املطمئنة ،هذا وقد قويت شوكتهم وانتشر بطالن ملّتهم،
فقتاهلم هنا يف سبيل إحياء آصرين ،حياةً تقوى على اإلحسان والعدل ،إمياانً وأماانً.
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حتقيق حلفظ اانفس أال تكون مهينةً
ّأما النهي عن القتل حترمياً يف اآلية الثانية ففيه أيضاً ٌ
تُراق يف أدىن صصومة ،فحرمة الدى كبرية عند هللا ،وبناءً عليها رتّب هذه التشريعات اخلالدة
لتنظيم أمر اجلماعة املسلمة ،فالطبيعة البشرية ستنفرط ما مل يردعها النظاى والعقوبة ،ولوال

هكذا لعاث الناس يف اارض فساداً ،لكن هللا أرحم وأعلم ابحلال واملآل ،وله الفضل يف
ااوىل واآلصرة ،واحلمد هلل رب العاملّي.
النتائج:
ساهم البحث يف طرق ٍ
ِ
املشكل
ابب جديد من أبواب املقاصد من صالل تتبع اآلايت
حل اإلشكال إثراءً للباحث والقارئ ،وتوسيعاً
فهمها ،وابلتايل سيكون الرجول إىل مصادر ّ

آلفاق الطرح املقاصدي.

تبّي أيضاً أ ّن البحث يف القرآن الكرمي وربطه ابلواقع املعاصر وإنزال املفاهيم احلديثة
ّ
ثري يتقطب الكثري من اافهاى وااقالى الواعدة ،ويذكي
جمال
وأسلمتها عليه ٌ
صصب ٌ
ٌ

ويسهل -إبذن
الساحة اإلسالمية ويزيد املسلمّي اقتناعاً بسالمة التشريع ضد ما ُحيااّ ،
هللا -دعوة غري املسلمّي إليه مبا يرونه من ٍ
ٍ
وسالى وسع ٍي دؤوب إىل حتقيق مصاحل
اتساق
اافراد واجلماعات يف كل ٍ
زمان ومكان دون أن تعارض الكلمة واآلية أصتها.

التوصيات:
فإين أهيب مبزيد االهتماى بعلوى القرآن الكرمي،
من صالل ما اطّلعت عليه الباحثة من نتاتج ّ

والتأكيد على معاجلته كل قضااي احلياة ،السيما ما استجد يف زماننا ،ومع ذلم فقد

حتدث بعض العلماء واملفسرين عن اإلشكاالت الواردة على بعض اآلايت القرآنية من

مُسيّة حممد أمحد املعلم ،عدانن حممد يوسف ،كوثر عبدالقادر
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ظن مناقضة بعضه بعضاً ،وما كان
قبيل ما قد يُفهم على عكس املراد ،أو من قبيل ما يُ ّ

لكتاب هللا هذا ولن يكون ،ولكن هذه اإلشكاالت ظاهرية تُعزى إىل اللغة أو السياق أو
أسباب أصرى ،ااهم أنه ال يوجد أي تناقض بّي أي ٍ
ٍ
آية وأصرى،
أسباب النزول ،أو إىل
ّ
إن الرتكيز على هذا الباب يقطع كثرياً من مداصل الشم والريبة اليت تُثار ض ّد تشريعنا
القومي.

أوصي كذلم مبتابعة البحث يف بقية أبواب املقاصد ،عرب اآلايت املشكلة يف القرآن ،جبمع
مناذج منها مث مناقشتها نقاشاً حيدد وجه اإلشكال الظاهر ،واخلالصة املستنبطة من هذا
اإلشكال ،ذلم ان التشريع اإلسالمي جاء حمافظاً على سالمة املقاصد اليت هبا قياى حياة
وتعم الفوضى.
اإلنسان ،وبتحقيقها تقوى الدنيا وتُعمر ،وبزواهلا حيدث التخبّط واجلور ّ
هذا وابهلل التوفيق والسداد ،ومنه العون والتيسري أوالً وآخراً
واحلمد هلل رب العاملني.
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