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احلق� :أ�صوله وتفرعاته بني اخلطاب القر�آين
واملنظومات الكالمية
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عدنان الهميمي

ال �شك �أنّ القر�آن الكرمي قد حظي باهتمام بالغ من امل�سلمني و�أقيمت حول كلماته و�ألفاظه بحوث ودرا�سات وظهرت نتيجة ذلك علوم ونظريات� ،أ�شهرها علم
الكالم الذي يعد «الثاين ظهو ًرا يف املمار�سة والت�أليف بعد علم الفقه» يف الأ�سطر القادمة تلخي�ص مقال الكاتب ر�ضوان ال�س ّيد الذي ن�شر يف جملة التفاهم
بعنوان «احلق يف اخلطاب القر�آين واملنظومات الكالمية الإ�سالمية».
تزامن ظهور اخت�صا�ص «ال��وج��وه والنظائر» مع اجت��اه النخب
الإ��س�لام�ي��ة -يف ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن ال �ث��اين ال�ه�ج��ري-
لتكوين �أ�ساليب ومناهج ملقاربة اخلطاب القر�آين وفهمه؛ وقد
ن���ش��أت نتيجة ل��ذل��ك ث�لاث م�ق��ارب��ات ه��ي :اللغوية /الل�سانية،
والفقهية ،والكالمية .ويعد اخت�صا�ص الوجوه والنظائر مثاال
للمقاربات اللغوية والل�سانية ،وقد عدد (الدامغاين) يف كتابه
الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب اهلل العزيز اثني ع�شر تف�سريا
للفظة احلق يف القر�آن م�ست�شهدا ب�آيات قر�آنية على �سبيل املثال
ال احل�صر :احلق تعني اهلل نف�سه (امل�ؤمنون ،)71وجاءت مبعنى
القر�آن (الزخرف ،)29وجاءت مبعنى الإ�سالم (بني �إ�سرائيل،)81
وج� ��اءت مب�ع�ن��ى ال �ع ��دل (ال � �ن� ��ور ،)25وج� ��اءت مب�ع�ن��ى ال�ت��وح�ي��د
(ال�صافات .)37والدامغاين بتف�سرياته هذه ي�شري �إىل �إمكانية
اختالف معاين الألفاظ القر�آنية املفردة يف املواطن وال�سياقات،
ذلك يعني �أ ّن لكل مفردة قر�آنية معنى رئي�سي ومعان فرعية؛
فمفرد احل��ق ينطوي على معنى رئي�س ه��و الثبات والإط�ل�اق؛
ل��ذل��ك اع�ت�بر ال�ل�غ��وي��ون وامل�ف���س��رون �أ ّن احل��ق ا��س�م��ا م��ن �أ��س�م��اء
اهلل تعاىل مبعناه املطلق ال��ذي ينفرد به عز وج��ل� ،أ ّم��ا الوجوه
واملعاين الأخرى فيتحقق فيها معنى الثبات ،لكنها تكت�سب قوة
فائقة نتيجة النت�سابها �إىل املطلق.
ونتيجة ملا �سبق؛ ال يعد اخت�صا�ص الوجوه والنظائر من غريب
ال�ق��ر�آن مثلما ي��رى بع�ض العلماء ،ويق�صد به دخ��ول االحتمال
عليها مما ي�ؤدي �إىل عدم التجدد �أو االفتقار �إىل الدقة ،ذلك لأ ّن
املعنى الرئي�سي وا�ضح جلي وتندرج حتته الدالالت الفرعية التي
جتلي وجوه امل�صطلح الأ�سا�سي املتعددة .ومفردة احلق الواردة يف
القر�آن الكرمي يف موا�ضع �شتى ت�شكل بدالالتها املتعددة مفتاحا
لفهم جوهر وحقائق الدعوة القر�آنية وم�سارها ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل هو احلق وجودا ووحدانية ،والقر�آن هو احلق؛ لأنه كتاب
اهلل املوحى ،والإ�سالم هو الدين احلق؛ لأ ّنه دين منزل من اهلل
تعاىل� ،أ ّم��ا املعاين الثانوية �أو الفرعية الأخ��رى  -منها ال�صدق
والعدل� .إلخ -ف�إ ّنها �سمات لعدة �أمور تدخل كلها يف حق الألوهية
وحقيقة القر�آن والإ�سالم.
وميكن فهم مو�ضوع احلق بفهم علم الكالم الذي يُعنى بت�صحيح
االعتقاد؛ فمو�ضوع االعتقاد هو مو�ضوع احلق والباطل.
ه��ذا وي��رج��ع ظ�ه��ور علم ال�ك�لام �إىل ع��وام��ل داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة،
�أ ّم ��ا اخل��ارج�ي��ة فلعل ظ �ه��وره ك��ان مب�ث��اب��ة ال��دف��اع ع��ن الإ� �س�لام
وفتوحاته وانت�شاره �ضد ردود �أفعال الديانات ال�سائدة �آن��ذاك-
التي هاجمته بادعاء زيفه وزيف كتابه ونبيه ،وقد كان امل�سلمون

العرب يعرفون الديانتني اليهودية وامل�سيحية من القر�آن ومن
املعاي�شةّ � ،إنا عندما بلغت فتوحاتهم �إىل ما بعد فار�س وما وراء
النهر واجهوا ديانات �أخرى بتحديات ما عهدوها من قبل ،منها
ال��زراد��ش�ي��ة وامل��ان��وي��ة وال�ب��وذي��ة والح�ق��ا الهندو�سية فكان خطر
تف�شي الزندقة واالرت ��داد عن الإ��س�لام بني �شبانهم ومثقفيهم
وارد.
�أمّا العوامل الداخلية ف�أهمها ثالثة �أمور:
فتنة ال�صحابة وعمليات ال�صراع على ال�سلطة �أيام عثمان وعلي
التي �سقط فيها �آالف من القتلى بع�ضهم من �صحابة ر�سول اهلل.
نتيجة ا�ستخدام ال�سلطة للدين من �أجل ال�شرعنة والدفاع عن
املواقع و�إ�سكات اخل�صوم.
كانت �سببه ما يُعرف بظواهر القر�آن يف م�سائل الإميان والقدر
وتنزيه اهلل وعدله ورحمته ...وغريها.
وق��د �شعر امل�سلمون جميعا بهذه التحديات لكن الفئة الأك�ثر
اهتماما وان�شغاال ومتابعة لها عُرفت باملتكلمني.
ومل�ع��رف��ة ك�ي��ف �أن احل ��ق وت�ف��رع��ات��ه يف اخل �ط��اب ال �ق ��ر�آين جتلى
يف امل�ن�ظ��وم��ات الكالمية ف�لا ب��أ���س �أن نف�صل يف م�س�ألتني هما
كالتايل:
امل�س�ألة الأوىل :م�س�ألة الإميان
م��ع �أن ال �ق ��ر�آن ي��رب��ط الإمي� ��ان ب��ال�ع�م��ل ال���ص��ال��ح �إال �أن خ�لاف
ال�صحابة على اخلالفة وما ترتب عليه من نزاعات دموية �شارك
و�سفكت فيها الدماء التي حرمها
فيها عدد كبري من ال�صحابة ُ
اهلل �إال باحلق� ،أوجد م�شكالت كبرية فقهية وعقدية ،منها عالقة
مرتكب جرمية القتل عمدا ب�إميانه؛ فاهلل �سبحانه وتعاىل يُقر
�أ ّن القاتل عمدا خمل ٌد يف النار؛ فهل القاتل عمدا يبقى م�ؤمنا؟
�أطلق املتكلمون على هذه الق�ضية «م�س�ألة مرتكب الكبرية» ،وقد
ذهب املُحَ ِّكمة فيها �إىل �أن ارتكاب الكبرية خارج عن حد الإميان
لذلك جندهم قد اعتزلوا الفتنة خ�شية ارتكاب جرمية القتل
عمدا� .أمّا املرجئة فقد ر�أت �أن الإميان هو الت�صديق ،و�أن العمل
ال�صالح �أو الطالح ال ي�ؤثر فيه �سواء بالنق�ص �أو الزيادة؛ لذلك
ف�إ ّن الإميان ال يزول بتخلف �آثاره ومقت�ضياته ،لهذا فقد ر�أوا �أن
احلكم على مرتكب الكبرية مُرج�أ �إىل رحمة اهلل وف�ضله ،خا�صة
�إذا تاب املرتكب توبة ن�صوح.
ور�أت املعتزلة �أن الكبرية خمرجة من الإمي��ان دون �أن ُتدخل يف
الكفر ف�إن �أ�صر مرتكبها كفر ،و�إن تاب عاد �إليه �إميانه.
�أمّا الأ�شاعرة فقد وقفت موقفا و�سطا عندما اعتربت �أ ّن املرتكب
ع��ا���ص �أو ف��ا��س��ق ول�ي����س ك��اف��را لأن ��ه م��وح��د ،و�أن الإمي ��ان يزيد

بالطاعة وينق�ص باملع�صية ،و�إذا مات �صاحب الكبرية بدون توبة
ف�إ ّنه �سيعاقب ولكنه لن يخلد ب�سبب �إميانه.
وقد تف ّرعت عن هذه امل�سالة -التي ا�ستمرت زهاء قرن ون�صف-
م�سائل �أخرى كثرية حتت عنوان« :احلق يف م�س�ألة الإميان ،وهل
ت�ؤثر فيه الذنوب �أم ال» ومع �أ ّن �أ�صل اخلالف هذا كان �سيا�سيا
�إال �أ ّنه عندما حتول �إىل م�س�ألة كالمية �أثرت يف تطوراته ظواهر
الآي��ات القر�آنية ،التي ت�صر على م�س�ؤولية املرتكب وم��ن جهة
�أخرى تقر �أن اهلل يغفر ما دون ال�شرك به.
امل�س�ألة الثانية :م�س�ألة القدر والكلمة احلق فيه:
يذكر امل ��ؤرخ��ون للنزعات الكالمية ثالثة �أ�سباب كانت �أ�سبابا
�أ�سا�سية لظهور ه��ذه امل���س��أل��ة� ،أول �ه��ا :ا�ستخدام الأم��وي�ين �أي��ام
معاوية وعبدامللك لهذه امل�س�ألة ل�شرعنه ا�ستيالئهم لل�سلطة،
فقد كانوا يقولون للنا�س �أنهم جاءوا لل�سلطة مبقت�ضى ق�ضاء
اهلل وقدره ،وبهذا ال يجر�ؤ �أحد معار�ضتهم؛ لأ ّنه بذلك يتحدى
�أقدار اهلل!
�أ ّم ��ا ال�سبب ال�ث��اين ف�ق��د ك��ان نتيجة م��واج��ه ن���ص��ارى ال���ش��ام يف
اتهامهم دي��ن امل�سلمني باجلربية ا�ستنادًا �إىل ن�صو�ص القر�آن
وممار�سات العامة.
وال�سبب الثالث هو ظواهر الآيات القر�آنية التي ت�شري يف مواطن
كثرية �إىل �أ ّنه ال م�شيئة �إال ما �شاء اهلل و�أ ّن اهلل يقدر الأ�شياء قبل
حدوثها ،فقد �أول بع�ض العلماء هذه الآيات مبا يتفق مع تنزيه
اهلل وعدله وحكمته.
وق��د ك��ان فيما يبدو �أ ّن ال�سائد يف �صدر الإ��س�لام الأول �إثبات
القدر دومنا �أ�سئلة ،ثم كانت العوامل الثالثة التي ذكرنا والتي
�أنتجت ر�أيا مغايرا يقول �إ ّن اهلل ال يخلق �أفعال العباد وال يقدرها
و�إال �سيكون ظاملا �إن حا�سبهم على ما خلق .وقد �أ ّول �أ�صحاب هذا
ال��ر�أي الآي��ات املخالفة لالعتبار الأعلى وهو عدل اهلل وتنزيهه،
وق��د �أُط�ل��ق عليهم «ال�ق��دري��ة» وق��د خ��ال��ف ال�ق��دري��ة يف توجههم
هذا �أهل احلديث واملرجئة والأ�شاعرة ،وه�ؤالء يقولون �إ ّن خلق
الأفعال هلل وك�سبها للعباد.
و�أخ� ي��را مي�ك�ن�ن��ا ال �ق��ول �إ ّن ال�ت�ب��اي��ن واخل �ل�اف ب�ين امل�ن�ظ��وم��ات
الكالمية ن��اجت عن ت�أثرها الكثري بظروف التجربة التاريخية
للم�سلمني ،وب�ظ��روف امل��دار���س الكالمية املختلفة ،فهي لي�ست
نتيجة مبا�شرة للخطاب القر�آينّ � ،إنا اختلطت فيها �آراء الب�شر
وتف�سرياتهم املتباينة.
adnan.alhamimi@gmail.com

