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  مفهوم الحجاج في القرآن الكريم
  دراسة مصطلحية

  يارةملمهابة محفوظ . د

  :داللة الحجاج في اللغة واالصطالح

  :داللة المعجمية اللغوية للفظ الحجاجال -ًأوال
؛  معان كربىيف أربعة) حجج ( وجدناه حيصر مادةابن فارسإذا رجعنا إىل 

  :احلاء واجليم أصول أربعة((: قال
ذا االسم القصد إىل مث..  وكل قصد حجُصد،الق:  فاألول- ١ ُ اختص  َّ ُ

  .نسكل لالبيت احلرام
ُاملحجة، وهي جادة الطريق: ومن الباب: قال ّ ُ َّ َ َ

ٌوممكن أن ..  ِ ُكون احلجة تُْ َّ ُ
ا يقصد احلق املطلوب ا تقصد، أو  ُّمشتقة من هذا؛ أل ُ َُ َُ حاججت :  يقال.ُ

ُا فحججته أي غلبته باحلجة، ًفالن ُ ْ َ ُوذلك الظفر يكون عند اخلصومة، واجلمع َ ََّ
ُحجج، واملصدر احلجاج َ ٌ َِ ُ ُ.  

َ الشجةُومن الباب حججت َّ ا بامليل، ألنك قصدت )1(َّ ِ، وذلك إذا سبـر ِ َ ْ ََ
ِمعرفة قدرها ْ َ.  

َّاحلجة وهي السنة، وقد ميكن أن جيمع هذا إىل :  واألصل اآلخر- ٢ ُ َّ ِ

ُون إال مرة واحدة، فكأن العام مسي مبا األصل األول؛ ألن احلج يف السنة ال يك
ًفيه من احلج حجة ّ ِ.  

                                                            
ٌ الشجة كسر يف الرأس، يقال)١( ُ َّ َُّشججت رأسه أشجه شجا: َّ / ٣انظر املقاييس . ُ

  .َّشج/ ، والقاموس احمليط١٧٨
ِج اجلرحَوح   ُ ُسبـره وقياسه باملحجاج أي باملسبار ليعرف غوره: ُّ َْ ُُ

ِ ِِ ْ ُْ   .ججح/ انظر اللسان. َُ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .ُجاج، وهو العظم املستدير حول العنيَاحل:  واألصل الثالث-٣
َاحلجحجة:  واألصل الرابع- ٤ َ ْ ))..حجحجواالنُّكوص، يقال محلوا علينا مث : َ

)١(.  
  :لعله من املمكن أن يستخلص املتأمل يف نص ابن فارس الدالالت اآلتيةو

 اليت عليها املدار هي القصد الذي هو من معاين مادة الداللة األولى
  أصولا منً بعضمث إن.  البحث مبوضوعًاأكثر األصول ارتباطهو و ،))احلج((

 وإن إىل هذا األصل، ترجع -  غريه ابن فارس وأشار إليها اليت -  املتبقية املادة
َّاحلجة وهي السنة، ((: ينقال ابن فارس يف األصل الثا. ت مستويات ذلكتفاوت ُ َّ ِ

وقد ميكن أن جيمع هذا إىل األصل األول؛ ألن احلج يف السنة ال يكون إال مرة 
ًواحدة، فكأن العام مسي مبا فيه من احلج حجة ّ ِ  املعىن املعرب  أن هذامن اجلليو. ))ُ

زاوية جعل  فيه، ومن قعما يعلى   الشيء زاوية إطالق اسم من عنه، هو
  . لألزمانا، له سلطة التأريخًاقعة معياراألحداث الو

َُّ واألم، د االعتما الذي هومعىن القصد هناا عن ًليس هذا التأويل بعيدو
بالفعل   الداللة املقيدة إىلا،ً نظري النية واإلرادةيف يتجاوز الداللة احملصورةفهو 
 مل )) األصفهاينالراغب(( من هنا جند أنو.  العملي إىل املقصودا،ً وسرياًقدوم

أصل احلج القصد ((:  بالزيارة فقالاًقيدم  جعله، بل))القصد(( ذكر يتوقف عند
ِِّْحيجون بـيت الزبر((  :للزيارة، قال الشاعر َ َْ َ ُّ ََقان املعصفراَُ ْ َُ

ِ َ((
)٢(.  

))أي يقصدونه ويزورونه((: قال يف اللسان
)٣(.  

للنسك األصل يف احلج، مث تعورف استعماله يف القصد إىل مكة هو هذا 
احلج  قصد التوجه إىل البيت باألعمال املشروعة  و.واحلج إىل البيت خاصة

                                                            
  .٣١ -٢٩/ ٢املقاييس ) 1(
  :حج، والشاعر هو املخبل السعدي ومتام البيت كما يف اللسان/  املفردات)2(

  . حيجون بيت الزبرقان املزعفرا      كثرية ً حلوالٍوأشهد من عوف
  . حجج/اللسان) 3(



  
٥٠٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُاحلج بالكسر االسم، وا وسنةًفرض ُّ ِ)١(.  
َّاملحج(( مشتقة من ً احتماال))احلجة((عترب وميكن أن ت َ َ

 وهي جادة الطريق، ،))
ا يقصد احلق املطلوب((: قال ا تـقصد أو  ُّأل ُ َُ َُ ْ ُ((

تفصيل يأيت إن يف احلجة ، و)٢(
  . املشتقات بابشاء اهللا تعاىل يف

 ))ِاحلجاج(( حيث يأيت المخاصمة والمغالبة قصد الظفر؛ :الداللة الثانية
 من املغالبة وقصد  هذا املصطلح ما يفعتبار مبعىن اخلصومة؛ وذلك با))ّحاجَّالت((و

َّحاججت فالنا فحججته أي غلبته باحلجة، وذلك الظ((: الظفر، يقال ُ ُ ْ َ َُفر يكون َ
))عند اخلصومة

)٣(.  
))التخاصم: ُّحاجَّوالت((: قال يف اللسان

ومن أجل هذا املعىن قيل يف . )٤(
َّمعىن احلجة ُع به اخلصمفودما ((: ُ ْ َ  بغض النظر عن حتقق معىن الربهان فيها أو ))َ

َّوقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله. عدمه، على أن األصل هو التحقق ِ َ َ َ َ َ ُِّ 
ِّعنـها عن النَّيب  ِ ِ َ ََ ْقال َ ْإمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بـعضكم أن ((: َ ََ َْ ُْ َُ ْ َ ََّ ََََّ ُ ََ ِ ِ َِ ِ َْ َ َّ ٌَ َ َّ

ْيكون أحلن حبجته من بـعض وأقضي له على حنو ما أمسع فمن قضيت له من  ْ َ َ ْ َ َِ ِ ُِِ َُ َُ َْْ َ َ َْ َُ َ ََ َ َِ َْ َ َ
ِ ْ ٍ َّ ُ ِ َ ْ َ ُ

َحق أخيه شيئا فال َ ًْ َ ِ ِ َ ِّ َأخذ فإمنا أقطع له قطعة من النَّارَ يَ ِ ً َ ْ
ِ َُ ُ َ َْ َََِّ ْ ُ ْ((

)٥(.  
ا ًوأصل اخلصومة املنازعة، وهي ال تستلزم عداوة وال مقاتلة، بل مدارها أساس

                                                            
  .حجج/ حج، واللسان/ انظر املفردات) 1(
ا حت((: أصل هذا الكالم عند األزهري يف قوله )2( ُّج أي تقصد ألن َُإمنا مسيت حجة أل

  .حجج/ اللسان. ))القصد هلا وإليها وكذلك حمجة الطريق هي املقصد واملسلك
احلجة ((:  يف قوله كأنه منقول عن األزهري))وذلك الظفر يكون عند اخلصومة((قوله ) 3(

  .حجج/  اللسان))الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة
  .حجج/ اللسان )4(
َ إذا غصب جارية فـزعم أنـها :َأخرجه البخاري واللفظ له يف كتاب احليل، باب) 5( َََّ َ َ ََ ًَ َِ َ َ َ ِ

ْماتت َ   .٦٤٥٢: حديث رقم .َ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِّعلى التحاق واالختالف يف دعوى متلك احلق، مع االجتهاد يف حتقيق الغلبة يف  َ َّ
َّأحج أي صلب، واحتج ٌرأس ((: ورمبا يكون من هذا الباب قوهلم. طلب ذلك ٌُّ َْ

َالشيء صلب َُُ((
)١(.  

ًي تصلبا يف الرأي ومتسكاضتق ت ودواعي الصراع املنازعةظروف أن ريبوال  ً 
 القطعية أو الظنية اليت يراها حامسة يف ُلك من الدالئلمي مبا اًبه، واحتجاج

  .اخلصومة
َاحلج(( :ويدل عليها قولهاإلحاطة والصالبة  :الداللة الثالثة هو العظم  ُجاَ
 ؛ إىل األصل األولنضيف هذا املدلول أن ونستطيع، ))املستدير حول العني

 يف ان ومقصودان مطلوبمها أمران اإلحاطة و الصالبة؛ وينا ملا فيه من معوذلك
  الدالة باحلججمنازعه إحاطة الصراع يريداملنازعة؛ ألن كل واحد من طريف 

وقد يكون من هذا الباب إىل املضايق، الدافعة  الرباهني الفاصلة ، والدامغة
ُحجاج الشمس((: قوهلم َ ا، وقوهلم))َ َحجاجا اجلب((:  أي حاجبها وهو قر  أي ))لَ
  .)٢(جانباه

 النكوص والكف والتوقف  وهي التي تشير إليها معاني:الداللة الرابعة
 هو ما قصده الفريوزابادي فيما ذكره و))احلجحجة(( واالرتداع ويدل عليها لفظ
ُّمن معاين احلج بأنه الكف  َّحجحج عن الشيء كف((:  قال ابن منظوركما، و)٣(َ

))واحلجحجة التوقف عن الشيء واالرتداع((: ، قال))عنه
)٤(.  

))حجحج الرجل إذا أراد أن يقول ما يف نفسه مث أمسك((: ًوقال أيضا
)٥(.  

                                                            
  .حجج/ اللسان) 1(
  .حجج/اللسان  )2(
  .حجج/ القاموس احمليط )3(
  .حجج/ اللسان )4(
  .حجج/اللسان )5(



  
٥٠٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

اع يف ًوهذا كله قد ميكن مجعه إىل األصل األول أيضا؛ لكون وقوع االرتد
ُا فحججته ًحاججت فالن((: ا عند اآلخر، ولذلك يقالًن مقصود أحد املتنازعي ْ َ َ

))ُأي غلبته باحلجة
))ٌوجُجَْوفالن خصمه حم(( .)١(

)٢(.  
  :ةـخالصال

 انطلقنا من أصل هذه املادة، الذي استفاضت يف شرحه وتوضيحه إذا
 تؤول إىل األصل ،أمهات املعاجم اللغوية والقرآنية، وما تفرع عنه من دالالت

ًاملعترب معىن واشتقاق َ اعتمد من وَسِورُمبا م للمادة ا، واستنار استنطاقناً ِ   نظراتُ
النتيجة ب  التصريح فإنه ميكن ، األولهاصلأ تلك املعاين إىل ِّضم يف يةتأويل
ُّاألول املحاج : فروعع بني ثالثة َّ موز))حجج((  يف مادة وهي أن األصل:التالية َ ُ ِاحلج ُّ، والثاين املحاج لبة يف احلجاج الغوهو صاحب :ُيجَ َ ُ

 ، ُوباملغلوهو  احملجوج
ُوالثالث احلجج اليت  َ   .تدور على ألسنة كل من املتناظرينُ

ٌ حاجه فحجه فهو حجيج واآلخر حمجوج:قولنومن ها هنا  ُ ٌ ََْ ِ َ ُ َُّ  كل  ولكن؛َّ
  .القصدأال وهو  -  من جهة ما -  هلا مآل جامع تثوب إليه  املدارات

  :الداللة االصطالحية العامة للفظ الحجاج - اًثاني
ال تكاد ختلو كتب الرتاث العريب اإلسالمي من تداول مصطلح احلجاج أو 

ا يف املسائل ذات ً ويف عدة علوم، وخصوص،يف عدة جماالت االحتجاج أو احملاجة
ظر والتأويل؛ ا ما يعرتيها اخلالف يف وجهات النًالطابع الفكري والفلسفي اليت كثري

ً يف علوم كثر حنوا ولغة، وقراءة وحديثا، وفقها وأصوال، ًوهكذا جنده مستعمال ًُ ً ً ً ً
ِومنطقا وع   …لم كالمً

 مستعمل عندما ختتلف ،))اجلدل(( مثله كمثل مصطلح ،إن هذا املصطلح
وجهات النظر بني أويل العلم يف الدالالت واملقاصد احملددة لتلك املباحث؛ فهو 

                                                            
  .حجج/ ، واللسان٣٠/ ٢: املقاييس) 1(
  .٧٦: األساس يف البالغة، ص) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

وقد رأينا يف نص سابق البن . ندهم يف االنتصار آلرائهم ومذاهبهممستعمل ع
 مبا يدل ))االحتجاج(( و))املناظرة(( و))اجلدل((خلدون أنه استعمل مصطلحات 
ا إن مل نقل على ترادفها  املعاجم االصطالحية ال تشفي وإذ كانت. على تقار

جاج فقد ِ ملصطلح احلالغليل يف هذا الباب، وال تسعف الباحثني بتعريفات وافية
م للجدل يف تقريب معىن احل جاج يف االصطالح ِجيوز لنا أن نستعري تعريفا

العام، وإن كنا ندرك أن أي مصطلح قرآين مهما شابه غريه أوقاربه يف داللته 
ا ا لفظيًا بذاته له خصائصه املميزة له عن غريه باعتباره كائنًووظائفه يظل قائم

ته الفردية وكينونته االصطالحية اليت جتعله كالتوائم اليت بقدر له قيومي اًومفهومي
ادلة فهي خمالفة تبغي إلزام ((:  قال ابن سينا؛ما تشتبه بقدر ما ختتلف أما ا

))راخلصم بطريق مقبول حممود بني اجلمهو
)١(.  

))اجلدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها(( :وقال اجلرجاين
)٢(.  

اجلدل هو عبارة عن دفع املرء خصمه ((:أبو البقاء يف كتاب الكلياتوقال 
)) وهو ال يكون إال مبنازعة غريه،عن فساد قوله حلجة أو شبهة

)٣(.  
 هو األدلة من جهة - أي اجلدل-وموضوعه (( :وقال جنم الدين الطويف

ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إىل إظهار الدعوى 
))هّ وغايته رد اخلصم عن رأيه ببيان بطالن،طاع اخلصموانق

)٤(.  
إذا ((: وقال صاحب املصباح املنري، بعد أن ذكر املعىن اللغوي للجدل

خاصم مبا يشغل عن ظهور احلق، ووضوح الصواب، هذا أصله، مث استعمل 

                                                            
  .١/٢٣ :كتاب اجلدل: الشفاء) ١(
  .٦٦ :  ص،التعريفات) ٢(
  .٦٦ الكليات، ص) ٣(
  ٤: ص،ََعلم اجلذل يف علم اجلدل )٤(



  
٥٠٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

))مة الشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحهاكعلى لسان ح
)١(.  

ىن اللغوي للجدل هي اللدد يف اخلصومة والقدرة ويتضح أن خالصة املع
  .عليها وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم

وأما يف االصطالح فهو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة إللزام اخلصم 
كما نص على ذلك ابن سينا يف كتاب اجلدل، وال شك أن املفهوم القرآين 

ما هو عليه عند الفالسفة والفقهاء ًِّحجاج واجلدل خيتلف اختالفا بيـنا عِلل
ولعل . وسنفصل القول يف ذلك يف الفصول القادمة إن شاء اهللا تعاىل،واملتكلمني

هذا الوعي املصطلحي الدقيق بني طبيعة األسلوب القرآين واملصطلحات احملدثة، 
ل القرآن والسنة إال على ز ينمل ((:هو ما أشار إليه اإلمام السيوطي يف قوله

العرب ومذاهبهم يف احملاورة والتخاطب واالحتجاج واالستدالل، ال مصطلح 
َْوما أرسلنا  :ال تعاىلـالح، وقد قـى مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطـعل َ َْ َ َ

َُْمن رسول إال بلسان قـومه ليبـني هلم َ ِّ َُ
ِ ِِ ِ ِْ َ ِ َ ِ َّ ِ ٍ ُ َ)عن لسان الشرع إىل لسان َلَدَفمن ع )٢ 

َّ نصوص الشرع عليه، جهل وضل ومل يصب القصدَّغريه، وخرج الوارد من
)3(.  

 املصطلح األم الذي عليه مدار السرب والتوصيف والتكشيف هو وإذ كان
جاج وحياته وسياقاته يف القرآن ِجاج ال اجلدل، فسنتساءل اآلن عن مفهوم احلِاحل

الكرمي؛ وبذلك تتضح الفروق املصطلحية، ويقف الباحث على الدالالت األصلية 
َّاليت حرفت الكلم عن مفهوم، ويرى الفرق الكبري بني املعاين الفلسفية والكالمية لل َ

حجاج لغة ِمواضعه، وبني داللة الوحي اليت هي املرجعية النصية التأسيسية لل
  .اًواصطالح

                                                            
  .١٢٨  ص،املصباح املنري )١(
  .٤:  إبراهيم)٢(
  .١٦: صون املنطق والكالم، ص) ٣(
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  :داللة الحجاج في القرآن الكريم - ًاثالث
  :تصنيفيالحصائي واإل مستوىال- ١

ا يف القرآن ) ج-ج-ح(كرنا يف مادة إذا أنعمنا نظرنا وأمعنَّا ف ومشتقا
  .اًالكرمي فسنجدها مذكورة يف ثالثة وثالثني موضع

غري أن عنوان املفهوم املدروس الذي خيصص جماله الداليل يف دائرة خاصة 
يدفعنا إىل فرز مجلة من املشتقات اليت تدخل يف تلك الدائرة دون غريها من 

 ))احلج(( يف جمال آخر، ونعين بالذات مشتق املشتقات الدالة على مفاهيم أخرى
      :ً سواء ما ورد منه مصدرا كما يف قوله تعاىل،الدال على الشعرية املعروفة

ِّيسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للنَّاس واحلج َ َ َْ َ ِ
ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ َِّ ِ َ َ َ َُ ْ)كما يف قوله ً، أو فعال)١ 

ِإن الصفا والمروة من  :تعاىل ََ َ َْ ْ َ َّ َّ َشعِ َئر الله فمن حج البـيت أو اعتمر فال جناح اَ َُ َ َْ َ ََ َ ََْ َِ َ ْ َْ َّ ِ ِّ ِ
ما َعليه أن يطوف  ِ ِِ َ ََّّ َ َ ََْ)أو اسم فاعل كما يف قوله تعاىل)٢ ،:  َأجعلتم سقاية ََ َِ ْ َُْ َ

ِاحلاج وعمارة المسجد احلرام كمن آمن بالله واليـوم اآلخر ِ ِ ِِ
ْ َْ َْ َ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ِْ ِ

ْ ََ ِّ)٣(.  
ِّقال إين : أي السنوات، كما يف قوله تعاىل))ِاحلجج((ين كذلك مشتق ونع ِ َ َ

ٍأريد أن أنكحك إحدى ابـنيت هاتـني على أن تأجرين مثاين حجج َ َِ ِ
َ ِ ََِ َ ُ َْ ََ ُ َ ََُ ِْ َ ََّ َْ َْ ُِ َ ْ ِ)٤(.  

فهذه املشتقات مل تدخل يف اإلحصاء باعتبار تباينها املفهومي الكبري مع 
  .حجاجمشتقات اجلذر املفهومي لل

وبناء عليه ميكن استجماع صورة عن مواضع املفهوم املقصود يف اجلدول 
التايل الذي ذيلناه مبجموعة من النتائج والتعليقات من خالل عدد من املطالب 

  .حىت يتبني حجم الورود وطبيعته ودالالته
                                                            

  .١٨٩: البقرة) ١(
  .١٥٨: البقرة) ٢(
  .١٩: التوبة) ٣(
  .٢٧: القصص) ٤(



  
٥١١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

  ةــــاآلي  رقمها  السورة  رقمها مكية  مدنية

  ٢٥٨  البقرة  ٢   م
َِأمل تـر إىل ََ َْ َّ الذي حآج َ َ ِ َّ

ِِِّإبـراهيم يف ربه ِ َ َ
ِ ِْ  

  ٦١ آل عمران  ٣   م
 ِفمن حآجك فيه من ِ ِ َ َّ َ ْ َ َ

ِبـعد ما جاءك من العلم ِْ ِْ َ َ َ َ َِ ْ 

  ٢٠ آل عمران  ٣   م
 ْفإن حآجوك فـقل ُ َ ََ ُّ َ ْ

ِأسلمت وجهي لله ِّ
َ ِ ْ َْ ُ ْ َ َ 

  ٦٦ آل عمران  ٣   م
ُهاأنتم هؤالء َ َْ ُ ْ حاججتم َ ُ ْ َ َ

ٌفيما لكم به علم ِ ِِ ُ َ َ
ِ 

ُوحآجه قـومه  ٨٠  األنعام  ٦  ك  ُُ َْ َ َّ َ 

 من الفعل
  الماضي 

َّحاج( َ(  

َليحآجوكم به عند   ٧٦  البقرة  ٢   م ِ ِِ ُ ُّ َ ْربكمُِ ُ َِّ  
ِّقل أحتآجونـنا يف الله ١٣٩  البقرة  ٢   م ِ ََ ُّ ََُ ْ ُ 

  ٦٥ آل عمران  ٣    م
َيا أهل الكتاب مل

ِ ِ َِ ْ َ َْ َ 
َحتآجون يف إبـراهيم َ
ِ ِْ ِ َ ُّ َُ 

  ٦٦ آل عمران  ٣    م
 َفلم حتآجون فيما ليس َْ َ

ِ َِ ُّ َُ َ َ
ٌلكم به علم ْ ُِ ِِ َ  

ْأو حيآجوكم عند ربكم  ٧٣ آل عمران  ٣   م ُْ َِّ َ ِ ُ ُّ َُ َْ 
ِّقال أحتاجوين يف الله  ٨٠  األنعام  ٦ ك  ِ ِّ ُّ ََُ َ َ 

َوالذين حياجون  ١٦  الشورى  ٤٢ ك  ُّ َُ َ
ِ َِّ يف اللهََّ ِ 

من الفعل 
رع ضاالم
ُّيحاج( ُ(  

ِوإذ يـتحاجون يف النَّار  ٤٧  غافر  ٤٠ ك  ِ َ ُّ َ ََ ْ َِ
  

من الفعل 
المضارع 

  )ُّيتحاج(

 ١٥٠  البقرة  ٢   م
 ِلئال يكون للنَّاس ِ َِ ُ َ َّ َ

ٌعليكم حجة َّ ُ ْ ُ ََْ  

  االسم 
  )حجة(
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  ١٦٥  النساء  ٤   م
 ََلئال يكون للنَّاس على ِ ِ َِ ُ َ َّ َ

ِالله حجة بـعد الرسل ُ َ ُُّ َ ْ ٌ َّ ِّ  

  ٨٣  األنعام  ٦ ك 
 َوتلك حجتـنا آتـيـناها َ ََْ َُّ ُ َ ِْ َ

ِإبـراهيم على قـومه ِ ْ َ ََ َ َ
ِ ِْ  

ُقل فلله احلجة البالغة ١٤٩  األنعام  ٦ ك  َُِ َِْ َّ ُْ ِّ َ ُْ  

ُ حجة بـيـنـنا وبـيـنكمال  ١٥  الشورى  ٤٢ ك  ُ َ ََْ َْ َ َُ َ َّ 

  ١٦  الشورى  ٤٢ ك 
 َحجتـهم داحضة عند ِ ٌِ َ َ ْ ُ َُّ ُ

م ْر َِِّ  

  ٢٥  اجلاثية  ٤٥ ك
 ْما كان حجتـهم ُ ََّ ُ َ َ َ أن َّإالَّ
ُقالوا َ  

  : حجم الورود مستوىفي - ٢
ا مفهومنا املدروس مبختلف صوره)أ   تبني أن جمموع املواضع اليت ورد 

وهنا نرى أن نقف عند إحصاء سابق لإلمام ناصح . اًومشتقاته بلغ عشرين موضع
استخراج اجلدال من ((: حلنبلي يف كتابهالدين عبد الرمحن بن جنم املعروف بابن ا

اعلم أن اهللا سبحانه ذكر لفظة اجلدل وما تصرف ((:  حيث يقول))القرآن الكرمي
ًمنها يف كتابه العزيز يف تسعة وعشرين موضعا ولفظة احلجة وما تصرف منها يف 

))اًسبعة وعشرين موضع
)١(.  

؛ "احلجة"ق بلفظة والذي يعنينا يف هذا املقام بالذات، هو العدد املتعل
فهو عدد غريب، إذا ما نظر إليه يف ضوء اجلدول املعروض، إذ إن اثين عشر 

الذي هو " احلج"، هي يف معىن ) ج. ج.ح(ا من جمموع مواضع مادة ًموضع
الشعرية املعروفة، وموضع واحد يف معىن السنوات، فإذا نقصنا اثين عشر 

                                                            
  .٥١استخراج اجلدال من القرآن الكرمي، ص ) ١(



  
٥١٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

 إىل املعىن الثاين، بقي عشرون ا بالنسبةًبالنسبة إىل املعىن األول، وواحد
ا، كما ًا أن جمموع مواضع املادة كلها، هو ثالثة وثالثون موضعً علم،اًموضع

  .سبقت اإلشارة إليه
ا ))عشرين(( مقحمة على لفظ ))سبعة((ح بأن لفظة ِّوعليه ميكن أن نرج ، وأ

 إحصاء ا، أن يقع هذا من ابن احلنبلي يفًمن أخطاء النساخ؛ إذ من املستبعد جد
وقد كان . هذه املواضع القليلة، وحتدث له هذه الزيادة بنسبة تزيد على الثلث

ًَِّا باملفهوم املقصود، ومميـزًالرجل واعي ا له عن املعاين واملفاهيم األخرى، اليت اشتقت ُ
وما تصرف !!. ))..ولفظة احلجة وما تصرف منها((: من أصل املادة فهو يقول
  .اً يتعدى العشرين قطعمنها يف القرآن الكرمي ال

 ًوإن كان يبدو قليال -  إن حجم الورود بالنسبة إىل هذا املفهوم )ب
فاهيم أخرى يف القرآن الكرمي، مثل مفاهيم العلم واإلميان، والكفر مبباملقارنة 

 فإنه وعلى - والشرك والعبادة والذكر، والطاعة والتقوى، والبعث والصالة، وغريها
 منه قوي يف داللته، غين يف معانيه، واسع ))احلجة((شتق اخلصوص بالنسبة إىل م

ُ قل فلله احلجة :يف مظاهره وآفاقه؛ ولذلك صح إسناده إىل اهللا تعاىل يف قوله َّ ُْ َِِّ ُْ
ُالبالغة َِ َْ .!!  

ا حنو اإلنسان  وال شك أن القرآن الكرمي، جبميع دالئله وآياته اليت توجه 
حجة اهللا ((: من هذه الضميمة العظيمةوغريه، بقصد البيان، هو مندرج ض

وهذا هو الذي دفعنا إىل حماولة الكشف عن بعض مظاهر احلجاج . ))البالغة
ا على االحتجاج باحلجة البالغة القاطعة، وذلك مقابل احملاجة القرآين، لكونه مبني

  .املذمومة، اليت اعتمدها املعاندون للرساالت، واجلاحدون مبا أنزل من اآليات
  : زمن الورود مستوى في- ٢

َّنقصد بزمن الورود ما كان من نصوص املنت مكي النزول، أو ما كان منه 
  :ا، وما لذلك من دالالت ؛ فيالحظ من اجلدولمدني
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ا املفهوم، باعتبار هذا التصنيف، متقاربة، إن مل )أ  أن املواضع اليت ورد 
  منطق هذا التصنيف،ولعل.تكن متساوية؛ فاملكية تسعة، واملدنية أحد عشر

، تشري إىل ّيِدَقَذه النسبة يف التوزيع،يصرح بداللة ناطقة بالوضع الفكري والع
أن مفاهيم احلجاج واجلدل، وما ينجر عنها من صراعات وخالفات، قد رافقت 
ٌِّتنزل القرآن ورسالة اإلسالم، يف أغلب املراحل؛ ألن احلجاج معبـر بصيغه الفعلية، 

ٍيف نفوس هؤالء، ونزعة طاغية عليهم، مستولية على عقوهلم عن سلوك متمكن  ٍ

م، أال وهي اجلدل املذموم والشقاق، ومشاهد ذلك واضحة يف القرآن ! وقلو
فقد استمرت فلول املشركني وامللحدين وطوائف اليهود والنصارى يف عناد 
وشقاق وخصومات ال تكاد تنطفئ نارها، مع دعوة القرآن ورسالته الكونية، 
ًوامتدت آثار ذلك الصراع إىل خمتلف مكونات اإلسالم، عقدية ورسالة وشريعة ً ً.  

ل القول،  وحسم األمر، يف َّا أن يكون القرآن الكرمي، قد فصًوليس غريب
ا ًا يظهر كل مستور، وبيانًا، وذلك حني محي الوحي وتتابع، برهانوقت مبكر جد

ا، جييب على كل التساؤالت، ا وفطريا عقليًيطرد كل ريب واشتباه، ومنطق
ويكشف عن كل املغيبات، سواء كانت  يف أغوار املاضي، أو يف ظلمات 

ذا البيان القرآين املدوي ..! املستقبل، أويف خبايا النفوس ُِّوتـوجت تلك املراحل 
يف أمساع الكون، واملستوعب لكل التطورات واالحتماالت، واملهيمن مبنطقه 

. !!ُةَِغالَ البُةَّجُ احلِهّلَِل فْلُق:  وبرهان، أو شقاق وجدلالرباين، على كل حجة
ا السورة الوحيدة  وقد جاء هذا البيان من خالل سورة األنعام املكية اليت يقال إ

  !اليت نزلت مجلة واحدة
ك أن تعلم جهل ّإذا سر: ويف البخاري عن ابن عباس قال((: قال القرطيب

ْقد خسر الذين قـتـلوا ومئة من سورة األنعام العرب فاقرأ ما فوق الثالثني  ُ ََ ََ
ِ َّ َ

ِ َ ْ
ٍأوالدهم سفها بغري علم ِْ َِْ ِ ً َ َ ْ ُ ََ َْ إىل قوله:َوما كانوا مهتدين

ِ َ ْ ُ َْ ُ َ َ.  
هذه السورة أصل يف حماجة املشركني وغريهم من املبتدعني : قال العلماء
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ا يف معىن ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزاهلا مجلة واحدة؛ أل
واحد من احلجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثرية، وعليها بىن املتكلمون أصول 
الدين؛ ألن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور اليت تذكر 

))واملذكورات
)1(.  

 - وهذا الذي قاله ((: مث إن القرطيب نقل عن ابن العريب يف موضع آخر قال
ا ، كالم صحيح- أي ابن عباس  تصرفت بعقوهلا العاجزة يف -  يعين العرب -  فإ

 والذي تصرفت باجلهل فيه من ،تنويع احلالل واحلرام سفاهة بغري معرفة وال عدل
 فإن االعتداء على اهللا تعاىل أعظم من ،اً وأكرب جرمًاختاذ اآلهلة أعظم جهال

واحد االعتداء على املخلوقات، والدليل يف أن اهللا واحد يف ذاته واحد يف صفاته 
وقد روي أن . يف خملوقاته أبني وأوضح من الدليل على أن هذا حالل وهذا حرام

 إنكم على كمال عقولكم و وفور أحالمكم عبدمت : قال لعمرو بن العاصًرجال
 فهذا الذي أخرب اهللا سبحانه من . تلك عقول كادها باريها: فقال عمرو.احلجر

طله اهللا ببعثه الرسول عليه السالم ٌسخافة العرب وجهلها أمر أذهبه اإلسالم وأب
فكان من الظاهر لنا أن منيته حىت ال يظهر، وننساه حىت ال يذكر؛ إال أن ربنا 

َُتبارك وتعاىل ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر الكافرين به َ  وكانت احلكمة يف ،َ
ذلك واهللا أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط ال 

))ن إىل يوم القيامةينقطعا
)2(.  

االت، وتسمية جوالقرآن الكرمي كله مليء باحل ج والرباهني يف خمتلف ا
ا عالمات على احلقائق   !.مقاطعه باآليات لكو

ُّونود أن نشري هنا إىل أن التقابل الضدي بني املنطق احلجاجي يف القرآن، 
                                                            

  .٣٨٣/ ٦ :اجلامع ألحكام القرآن) 1(
  .٩٠/ ٧ :اجلامع ألحكام القرآن) 2(
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 من الزمن، وما اًوحماجة أهل الشقاق والعناد، قد ظلت حلقاته متصلة ردح
انفك اخلطاب القرآين يعرض حجج الفريقني مفصلة، ويسجل لكل فريق حجته 
َّبلسانه،إىل أن عمت حجة اهللا البالغة،فبهرت كل عقل، وأسكتت كل صوت، 

فأكمل اهللا دينه، …وأفحمت كل مكابر، وأجلمت كل املعاندين بلجام اهلزمية
. اًاة، وأدخل عباده يف دينه  أفواجَّوأمت نعمته، ومكن لإلسالم يف النفوس واحلي

ذا تكون حجة اهللا تعاىل البالغة قد قامت على العباد مبا أنزل من الرباهني  و
القاطعة واآليات البينة، مث مبا ترمجه الواقع وصدقه احلال من إقامة النظام 
اإلسالمي يف شىت شعب احلياة واإلنسان، من خالل النماذج البشرية واحلضارية 

  . القرآنزل تنًدة، اليت صارت واقعا معيشا، بعد الفري
 ها أن سورة األنعام من بني السور املكية الواردة يف اجلدول هي أكثر)ب
ا ً، وأن سورة آل عمران من بني السور املدنية الواردة فيه أيض)أربع مرات (ًورودا
 السور ، وهذه)أربع مرات(، مث تليها سورة البقرة )ست مرات (ًأكثرها وروداهي 

الثالثة، وهي من السبع الطوال، قد استوعبت مقاالت مجيع الطوائف املخالفة 
ويف املسألة أمثلة تأيت يف موضعها إن . حينئذ، وهم املشركون والنصارى واليهود

  .شاء اهللا تعاىل

  : شكل الورود مستوى في- ٣
ا املفهوم يف القرآن الكرميصيغ ونقصد به ال مث األحوال . اليت ورد 

  . والقرائن اليت حفت بتلك الصيغ، وما تدل عليه من الدالالت
  :في مستوى الصيغ الصرفية: ًأوال

  :فيالحظ من اجلدول السابق أن هذه الصيغ منحصرة يف ما يلي
َّحاج((: فعل املاضيال )١  يف مخسة مواضع، وجاءت مسندة إىل ضمري ))َ

َّ حاجك - َّحاج.  (املفرد واجلماعة ُحاجه - َ َّ ْ حاججتم-  َوكُّ حاج- َ ُ ْ َ.(  



  
٥١٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُّحياج((: فعل املضارعال )٢ ا بضمري ً يف مخسة مواضع، وجاءت فيها مجيع))ُ
َ حتاجون- )مرتني( وكمُّحياج. (اجلماعة ُّ ََ أحتاجونـنا- وينُّ أحتاج-  َُ ُّ : ، ويف األخريتني)ََُ

  .الرابعة واخلامسة بصيغة االستفهام اإلنكاري
: وزن يتفاعل يف موضع واحد على ))ُّيتحاج((: فعل املضارعال )٣

َيـتحاجون( ُّ َ   .وجاء بضمري اجلماعة) ََ
ٌحجة((:  االسم)٤ َّ  يف سبعة مواضع، ويف أحوال ورودها تفصيل يأيت يف ))ُ

  .حينه يف فصل املشتقات
ا، وأن الزمنني املاضي ًورودالصيغ فيالحظ أن الصيغ الفعلية هي أكثر 
 الدال على التفاعل بني ))ُّيتحاج((عل واملضارع متساويان يف حجم الورود، وأن الف

إال ) حجج(نه مل يذكر من األمساء املشتقة من مادة إ مث. طرفني ورد مرة واحدة
َّاحلجة(( :  وال اسم املفعول))احملاج أو احلجيج((: ، فلم يذكر اسم الفاعل))ُ
  .))احملجوج((

َ من فاعل، وصيغة))َّحاج((: وإذا تأملنا يف صيغة الفعل املاضي  الفعل َ
ُّحياج((: املضارع ُ من يفاعل  فإنا سنجدمها دالتني على املشاركة؛ لكن داللت))ُ

ِ هما يُ
ُّيـتحاج((ليستا يف قوة داللة صيغة   الدالة على املشاركة وتبادل ))يتفاعل(( من ))ََ

  .احملاجة بوضوح
 دالة على احملاجة، وهو ))َّحاج(( أن - واهللا تعاىل أعلم - ولعل السر يف ذلك 

عىن مذموم ألنه مبين على العناد، ولذلك مل يسند إال إىل األشخاص والطوائف م
وملا كان األمر كذلك، وكان الطرف . املنحرفة املصرة على التكذيب واملخالفة

م وإن كانوا طرف،اآلخر ميثله األنبياء واملؤمنون ا، مل يسند إليهم فعل ًا مشاركً فإ
وهذا يعين أن .  معىن العناد يف املنحرفنياحملاجة؛ وذلك لكي ينحصر ما فيه من

حماجة هؤالء واردة بعد استيفاء البيان من قبل األنبياء، واستمرارهم يف تفصيل 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

األدلة وتصريفها وتكرارها، وعرضهم للمعجزات؛ ولذلك فقد ناسب أن يوصف 
فعلهم بالبيان والبينات ال باالحتجاج كما هو مؤكد يف القرآن الكرمي يف عدة 

َلقد أرسلنا رسلنا بالبـيـنات وأنزلنا معهم الكتاب :ع كقوله تعاىلمواض َِ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ
ِ َِّ ِ َُ َُ ْ ْ ْ ََ

َوالميزان َ ِ ْ َ)١(.  
َّاحلج((ولعل هذا هو السر أيضا يف ورود لفظة   وهي املشتق الوحيد الذي ))ةُ
ْقل فلله احلجة ال :استثين من املعىن املذموم وذلك يف قوله تعاىل ُ َّ ُْ َِِّ ُبالغةُْ َِ َ

ً تنبيها )٢(
ا بلغت النهاية  جالء وقوة وقطعا ًعلى أ ً ً.  

إن األنبياء عليهم السالم إمنا حيتجون مبعىن : وبناء عليه ميكن القول
م ال يعاندون ،يعرضون حجة اهللا تعاىل على العباد، وال حياجون  مبعىن أ

م  يف املتاهات أقوامهم وال يهجمون عليهم بالكالم الكثري، وال يدخلون 
الفكرية والفلسفية الفارغة اليت ال يكون اهلدف منها الوصول إىل احلق، وإمنا 

  .يكون الغرض منها هو العناد واتباع اهلوى
والقصد هو أن املفاعلة املضمنة يف احملاجة ال تعين بالضرورة مشاركة األنبياء 

ولذلك . يهموأتباعهم يف مفهومها؛ بل هي خاصة بأولئك املعاندين حمصورة ف
ا إىل أهل النار يف قوله ً الدال على املشاركة الصرحية مسند))التحاج((ورد فعل 

ِوإذ يـتحاجون يف النَّار :تعاىل ِ َ ُّ َ ََ ْ َِ . ًتنبيها على أن أهل النار يدخلون يف متاهات
كالمية فارغة ال طائل من ورائها؛ وذلك ألن عقوهلم قاصرة عن إدراك املقاصد 

اةّحاجُلملا لكالم؛ فهم يتحاجون حباحلقيقية من ا ا باملخالفة ال ً، وتلذذ ذا
  .قصد فوق ذلك وال هدف ميكنهم الوصول إليه

  :في مستوى القرائن السياقية: اًثاني
                                                            

  .٢٤: احلديد) ١(
  .١٤٩: األنعام) ٢(



  
٥١٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ٍوحنن نتلمسها من خالل كل موضع فموضع◌ حبسب السياق وما احتواه ٍ:  
َّحاج: (الموضع األول َ:(  

َّأمل تـر إىل الذي حآج َ ِ َّ َ ِ ََ َْ ُ إبـراهيم يف ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبـراهيم َ َ َ َ
ِ ِْ ُ ِْ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ ُ َ ْ َِّ ِ ِ ِ

ُِْريب الذي حييـي ِ َّ َِّ ِومييت قال أنا أحيـي وأميت قال إبـراهيم فإن الله يأيت بالشمس  َ ْ َّ ِ ِْ َ َ ْ ّْ َّ ِ َِ َ َُ َ
ِ َ َُ ُِ ُِ ُ ََ َِ َ ُ

ا من المغرب فـبهت ا َمن المشرق فأت  َُِ َِ ِ ِْ َ َْ َْ َ
ِ َِِ ِ ْ ِ َلذي كفر والله ال يـهدي القوم ْ ْ َ َْ ِ ِْ َ َ َُ ّ َ َ َّ

َالظالمني ِ ِ َّ)١(.  
ا إىل مبهم، لكن أشري يف الالحق إىل أنه ًا مسندً فالفعل ورد هنا ماضي)١

ُ  اهللاُاهََت آْنَأ: امللك الذي كان يف عهد إبراهيم عليه السالم، بداللة قوله بعد
امل
ُ
امه لقصد متعلق! َكْل ِّ بشخصية هذا املحاج ونفسيتهمما يدل على أن إ َ ُ

قال ! 
وقد ذكر اهللا فرعون : قيل. واملراد منرود لشهرة ذلك؛ ألنه املرسل إليه((: السيوطي

يف القرآن بامسه ومل يسم منرود ألن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته 
َ، وفـعلُتْيِمُأَي وِيُْحا أَنَأ :ا وهلذا قالً ومنرود كان بليد،ملوسى َ ِ ما فـعل من قـتل َ َْ َْ ِ َ َ

))!!ٍشخص والعفو عن آخر، وذلك غاية البالدة
)٢(.  

ا للمفهوم للتنبيه على ذمه واحنطاط مرتبته   .ِّفهذه مقدمة وطئ 
: وقال النحاس. كما قال الزركشي وهو استفهام للتنبيه! ؟َرَ تـَْملَأ: قوله)٢

))له واأي اعجب: ويف الكالم معىن التعجب. وهذه ألف التوقيف((
ا أن ًعلم .)٣(

ذا التنبيه والتعجيب هم سائر العقالء وذوي الف ر السليمة وعلى َطِاملخاطب 
 الذي أنزل عليه القرآن، وال شك أن هذا حتكيم هلم فيه، رأسهم رسول اهللا 

ٌوعزل له من سائر اخللق يف زاوية الشذوذ والتمرد والضالل واالحنراف وعلى . َْ

                                                            
  .٢٥٨: البقرة) ١(
  .٣٨٣ - ٣٨٢/ ٢ : اإلتقان)٢(
  .٢٧٦ - ٢٧٥/ ١ :معاين القرآن) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .سند إليه بعد ذلك أنه يف غاية الذم و جمانبة الصوابهذا يتأسس املفهوم امل
ِاج إَح قوله )٣ ِيم يفِاهَرْبـَّ َّ، صرح باسم إبراهيم عليه السالم، وهو ..ِهَِّب رَ

النيب األب املعروف عند سائر الناس على مدى التاريخ؛ ويف ذلك إشارة إىل 
مث .  بني الناس مقامتطاول ذلك املعاند على مقام النبوة العظيم الذي ليس فوقه

 سبحانه وتعاىل بل يف ))ِّالرب((ازدادت شناعة حاله بأن جعل جمال حماجته يف 
وهذه جرأة منه عظيمة ال ميكن أن يقدم عليها . منازعته بعض صفاته جل وعز

  !.إال طائش بليد متهور ال وزن له وال اعتبار
حث إن شاء اهللا  ودالالت تأيت يف مواضع قادمة من البٍويف هذا النص معان

تعاىل، نقتصر منها هنا على أن وقائع هذه احملاجة حصرت بني أسطر قليلة داللة 
ِعلى انقطاع نـفس ذلك املعاند وعدم قدرته على مواصلة املقارعة واحلوار، وهي  ََ

   .قرينة أسلوبية قادحة يف مفهوم احملاجة الصادرة عادة عن ضعفاء العقول

ُاجهَح(: الموضع الثاني والثالث ِأتحاجوني(، )َّ ُّ َ َُ:(  
 َّوحآجه قـومه قال أحتاجوين يف الله وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال ِ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ َّ ِ ِّ ُّ ََُّ َ ُ ُْ

َأن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تـتذكرون ُ َّ َ ََ َ ََ ًَ َِْ ٍِ
ْ َ ََّ ُ ِّ َِّ ََ ًْ َ َ َ)١(.  

َوكذلك نري إبـراهيم ملكوت  :اىل سياق النص يبدأ من قوله تع)١ ُ ََ َ َ
ِ ِِْ ُِ َ َ ََ

َالسماوات واألرض وليكون من الموقنني ِ ِِ
ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َِ ِ َْ ِ َّ وميتد إىل قوله تعاىل:  َُوتلك حجتـنا ََّ ُ ِْ َ

ٌآتـيـناها إبـراهيم على قـومه نـرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ٌ
ِ َِ َِ ِ َِ ََ َّ ََّ ََّ ِ َِ َّ ٍ َ ُ َ ََْ ْ َ َ َْ َ ََْ. وهذه 

 بصيغة االسم، والكالم فيه ملحق بالكالم يف هذا ))حجة((آلية تتضمن لفظ ا
  .ا يف فصل خاص بهًاملشتق عموم

والسياق يقابل بني طريقتني يف النظر واالستدالل، إحدامها إلبراهيم عليه 
السالم وهلا قواعد وضوابط، واألخرى طريقة قومه املخالفني املعاندين وليس هلا 

                                                            
  .٨٠: األنعام) ١(



  
٥٢١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

  .اجة وكفىأي أساس سوى احمل
 اكتفى السياق باإلشارة إىل أن قومه حاجوه، ومل يبني هنا كالمهم يف )٢

 ِوينُّاجَُحتَأ: ا عنه بسبب هزاله وسقامته، ولذلك جاء بعدهًهذه احملاجة، إعراض
ا عليهم، ً فوصف كالمهم باحملاجة وصاغها باستفهام إنكاري تشنيع..ِ اهللاِيف

م حياجون يف أمر   عقوهلم اهلزيلة لهوهو أعظم وأشرف من أن تطوليبني هلم أ
ْقالت رسلهم  :بالتشكيك أو غريه، وهذا كما يف موضع آخر من القرآن الكرمي ُ ُ ُ ُ ْ َ َ

ِأيف الله شك فاطر السماوات واألرض َْ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ َ ٌّ َ ِّ َِ)١(.  

 القرآن عن حماجتهم بالفعل املضارع الدال على التجدد َّوقد عرب
لك أن جمادلتهم ألهداف القرآن متجددة ومستمرة ال واالستمرار؛ ليتجلى بذ

م من أهل الشقاق والتكذيب، وهذا احلجاج الذي و صفوا به، ُتنقطع، حبكم أ
ا على ًا قائما برهانيًهو مبعىن اجلدل املذموم واخلصومة والتنازع، وليس حجاج

  .ِّالدالئل والبينات الساطعة

َحاجك: (الموضع الرابع َّ:(  
ََإن مث َّ ُل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب مث قال له كن فـيكون ِ ُ ََ َُ َُ َُ َّ َِّ ٍ َُ

ِ ِ ِ َََِ َ َ َِ َ َ َ َ
َ احلق من ربك فال تكن من الممرتين}٥٩{ َِ ْ ُ ْ ِّ ُِّ َ َ َ َ َّ ِ ُّ َ فمن حآجك فيه من بـعد ما جاءك ،َْ َ َ َ َ ِْ ِْ ِ ِ َ َّ َ َ

َمن العلم فـقل تـعالوا ندع أبـناءنا وأبـنا َْ َْ ََ َ َ ُُ ْ َْْ َ َ ْ َ ِ ْ
ِ ِْ َُّءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث َ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ َُ ُِ ِ

َنـبتهل فـنجعل لعنة الله على الكاذبني ِِ َ ْ ََ ِّ َ ََ ََّْ َ ْ َْ ْ ِ ٍ إن هـذا هلو القصص احلق وما من إلـه ،َ َِِ ِْ َ ََ ُّ ْ ُ َ َْ َُ ََ َ َّإال  َّ ِ
ُالله وإن الله هلو العزيز احلكيم
ِ َْ ُ ِ َ ْ َُ َ َ ُّ َّّ َََّْْ فإن تـولوا،َِ َ فإن الله عليم بالمفسدينَِ

ِ ِِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ َّ َّ َِ)٢(.  
 الواقع أن السياق بسباقه وحلاقه أوسع بكثري مما أوردناه هنا يف هذا )١

ِوإذ قالت :النص، وهو يبدأ يف أقل تقدير من قوله تعاىل َ َ ْ َُالمالئكة يا مرمي  َِ ْ َ َ ُ َ َِ َ ْ
                                                            

  .١٠: إبراهيم) ١(
  .٦٣ - ٥٩: آل عمران) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِإن الله اصطفاك وطهرك ِ
َ ََّ ََ َ ْ َ ّ َّ َواصطفاك على ِ ََ ِ َ ْ َ نساء العالمنيَ ِ َ َ ْ َ

ِ . وهو ينتهي إىل قوله
َّقل يا أهل الكتاب تـعالوا إىل كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم أال نـعبد إال  :تعاىل َِّ َِ ُْ َ َ َْ ُ َ ََْ َْ َ ََ ََ َْ ٍ َِ ََ َْْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ

ِالله وال نشرك به شيئا وال يـتخذ بـعضنا بـعضا أربابا من دون الله  ِ ِّ ِّ ُ ِّ ً َ َ َ ََْ ً ُْ َْ َ َّ َ ََ ًَْ َ ِ َِ ْ ُ ََّْْفإن تـولوا َ َ َِ
َفـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ

ِ
ْ ُ ََِّ ْ ُْ َ ْ ُ ُ َ.  

ٍوال شك أن قراءة املفهوم يف ضوء هذا السياق الكبري يفضي إىل إدراك 

ِمن بـعد ما جاءك من العلم: ًأعمق ملعانيه؛ فقوله تعاىل مثال ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ْ يشري إىل ما ذكر 
على وجه التفصيل والتدقيق يف السياق من خالصة قصة عيسى عليه السالم 

حاورات بني امللك وبني مرمي مبوقد ختلل القصة إخبار . الدال على العلم اليقني
عليها السالم، ال ميكن أن خيرب عنها بعد تطاول األزمان إال عليم مهيمن، وهو 
اهللا سبحانه وتعاىل الذي أنزل ذلك غضا طريا كأمنا حيدث والناس ينظرون، كما 

ُّ إن هـذا هلو القصص احلق :قال تعاىل َْ ُ َ َْ َُ ََ َ َّ ِ .!!  
ِفمن حآجك فيه : قوله تعاىل)٢ ِ َ َّ َ ْ َ َ وإن كان يف نصارى جنران الذين ،

، يكلمونه يف شأن عيسى عليه السالم، إال أنه مصوغ بصيغة وا إىل النيب ؤجا
ٍّتعم كل حماج يف عيسى عليه السالم ممن كانوا يف عهده  ُ.  

 حيتمل عوده على عيسى عليه السالم وحيتمل عوده على ِيهِفوقوله 
احلق؛ وهو احتمال يومئ إىل التداخل بني احلق كما أخرب به اهللا تعاىل وبني 

ُإن هـذا هلو القصص  :ولذلك قال اهللا تعاىل. حقيقة عيسى عليه السالم َ َْ َُ ََ َ َّ ِ
ُّاحلق َْ .!!  

  ):ُّحاجوك: (الموضع الخامس
 َفإن حآجوك ُّ َ ْ ْفـقل أسلمت وجهي لله ومن اتـبـعن وقل للذين أوتوا َ ُ ْ َ ُْ ََ

ِ َِِّّ ُ ََ َ َِ َِ َّ َ ِّ َ ِ ْ ُ َ ْ ْ ُ
َالكتاب واألميني أأسلمتم فإن أسلموا فـقد اهتدوا وإن تـولوا فإمنا عليك َ ُ ََْ َ ََ َ ْ َِِّّ ِ َِ َ َْ ْ ْ ََِّّْ َ َّ َ ْ ِ َ ُ َْ َْ ََْ ْ َ ُ َ ِ ُالبالغ  ْ َ َْ
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ِوالله بصري بالعباد َِ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ّ َ)١(.  
َشهد اهللا أنه ال إله إال هو : يبدأ من قوله تعاىل سياق النص)١ ُ َّ َ َُِ َ ََّ ُ َ ِ َ  وينتهي

َّفكيف إذا مجعناهم ليـوم ال ريب فيه ووفـيت كل نـفس ما   :عند قوله تعاىل ٍ ْ َ ُّ ُ ْ َ َُِّ َ ِ
ِ ِ
َ َْ َّ

ٍ
ْ ْ ُ َْ ََ َ ِ َ ْ َ َ

َكسبت وهم ال يظلمون ُ ََْ ُ َ َْ ُ ْ ََ .وهو يف تقرير الدين احلق وبيان السبب احلقيقي يف 
 وأنه مبين ،اختالف أهل الكتاب فيما بينهم وخالفهم مع غريهم من املسلمني

ا على العناد وإيثار املخالفة واتباع األهواء، وإال فما جاء من العلم من اهللا ًأساس
وعليه تكون . ا عنهًا فيه باحثً يف تبني اهلدى واحلق ملن كان راغبٍتعاىل كاف

فلم يبق بعد ذلك إال إعالن املبدأ واختاذ . احلقا عن قبول ًا وعنادًحماجتهم إصرار
ِفـقل أسلمت وجهي لله ومن اتـبـعن..فذلك قوله . املوقف َ َ َّْ ْ َ َ ََِِّ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ.. .  
 ْنَمَفويف املوضع السابق  َوكُّاجَ حْنِإَف وقوله تعاىل يف هذا املوضع )٢

ت منها بوادر مث  توقع متحقق وإنباء باعتمادهم على احملاجة اليت بدرَكَّاجَح
  .اً يف مواضع أخرى أيضٍوهو معىن متجل. هم ماضون فيها مصرون عليها

ْحاججتم(: الموضع السادس والسابع والثامن ُ ْ َ َتحاجون(، و)َ ُّ َ   :)مرتين) (ُ
ِيا أهل الكتاب مل حتآجون يف إبـراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من ِ َِّ ِ ُِ ََ َُ َ َّ ِ َِ ُ ََ ََ َ

ِ ْ ِ َ ُّ َُ َ
ِ ِ َ ْ ْ 

َبـعده أفال تـعقلون  ُِ ِْ َْ َ ََ ِ َ هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتآجون }٦٥{َ ُّ َُ َ
ِ َِ ٌ ِ ِِ ُ َ َ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َ ََ

َفيما ليس لكم به علم والله يـعلم وأنتم ال تـعلمون ُ َ َ ََ َْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ّ َ ٌَ ْ ُِ ِِ َ ْ
ِ)٢(.  

َْيا أهل الكتاب مل تـل : سياق النص ينتهي إىل قوله تعاىل)١ َ
ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّبسون احلق َ َْ َ ُ ِ

ْبالباطل وتكتمون احلق وأنتم ُ ََُ ُ ََّ َْ َ ْ َ ِ ِ َْ َتـعلمون ِ ُ َْ َ .غري أن قوله تعاىل  ُهاأنتم هؤالء َ َْ ُ َ
ٌحاججتم فيما لكم به علم ِ ِِ ُ َ َ

ِ
ْ ُ ْ َ َمتعلق مبا قبل من الكالم عن عيسى عليه السالم . 

ة وإن خالفوا مقتضاه واملراد مبا هلم به علم هو ما كان يف التورا((: قال الشوكاين
                                                            

  .٢٠: آل عمران) ١(
  .٦٦- ٦٥: آل عمران) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 والذي ال علم هلم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم ،وجادلوا فيه بالباطل
))جلهلهم بالزمن الذي كان فيه

)١(.  
ا لورودها كلها يف اآلية وارتباط بعضها ً مجعنا هنا بني ثالثة مواضع تبع)٢
 واضطراب وقد مجع بينها يف اآلية للتنبيه لتأكيد اختالط منهجهم. ببعض
ُهاأنـتم هؤ: ُِّولذلك عرب بقوله تعاىل. عقوهلم َ َْ األصل يف (( :قال الشوكاين ِءالَُْ
ْمُتْنـَا أَه  ا أختها كذا قال أبو عمرو بن أأنتم أبدلت اهلمزة األوىل هاء أل

وقيل اهلاء للتنبيه دخلت على .  حسنٌ وهذا قول: قال النحاس،العالء واألخفش
)) أي ها أنتم هؤالء الرجال احلمقى حاججتماجلملة اليت بعدها

)٢(.  
َاجونَُ حتَِملوقد تكرر قوله  ُّتشنيعا وإنكار ً   .ا عليهمً
  :الموضع التاسع

 َوالذين حياجون يف الله من بـعد ما استجيب له حجتـهم داحضة عند ِ ِ ِ ٌِ َ َ ْ ُ ُ َُّ ُ َ َُ َ َ
ِ ِ ِْ َْ َّ ِ ََّ ُّ ُ َ َ

م وعليهم غضب وهلم عذ َر ََ َْ ْ ُْ َ ٌَ َ َ ِ َْ ٌاب شديدَِِّ ِ َ ٌ
 )٣(.  

ًشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا : بداية السياق من قوله تعاىل)١ َُ ِِ َّ َ ِ ِّ َ ِّ ُ َ َ ََ
ِِوالذي أوحيـنا إليك وما وصيـنا به َ َْ ْ َّْ َ َ ََ ََ َِ َْ ِ َإبـراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و َّ ُ َ ََ ِّ

ِ َِ َْ َ
ِ َ ُ َ  الَِْ

ِتـتـفرقوا فيه ِ ََُّ ََ ،ج االستقامة انفني من الناس أحدمهوهو يف املقابلة بني ص  سلك 
واعتمد الدليل فآمن وأناب، واآلخر آثر االحنراف واالعوجاج بدون أي دليل؛ بل 

م يتخبطون يف الشك واالختالف ويتبعون األهواء   .الذي هو واضح عليهم أ
 يف موضعني، ))حجة((وقد ورد ضمن هذا النص يف سياقه األوسع ذكر لفظ 

ذا املشتق كما سبقت اإلشارةً ملحق أيضوالكالم فيهما   .ا بفصل خاص 

                                                            
  .٣٤٩/ ١: فتح القدير) ١(
  .٣٤٩/ ١فتح القدير ) ٢(
  .١٦: الشورى) ٣(



  
٥٢٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ِ﴿والذين حياجون يف اهللا : قوله تعاىل)٢ َ ُّ َُ َ
ِ َّ  ًا داالً مضارعً جيء به فعال﴾..َ

على استمرار وجود املعاندين يف كل زمان، كما أنه صيغ بصيغة العموم ليدخل 
:  قوله تعاىلفيه كل من سلك هذا السبيل فيصدق عليه احلكم املذكور بعده يف

م وعليهم غضب وهلم عذاب شديد ٌحجتـهم داحضة عند ر ِ َ ٌ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ٌَ َ ََ ِ َْ ِ ِ َِِّ َ ْ ٌ َ ُ َُّ ُ.  
  ):ليحاجوكم(الموضع العاشر 

 ْوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا خال بـعضهم إىل بـعض قالوا ْ ْ ُْ ُ ََ ٍَ ْ َْ َ َ َََ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََ َُ َ
ِ َّ ُ
ََأحتدثونـهم مبا فـت َِ ُ َ ُ ِّ َح الله عليكم ليحآجوكم به عند ربكم أفال تـعقلونََُ ُ َِ ِْ َ َ ََ ْ ُْ َُِّ ََ ِ ِِ ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ َأوال  ،ّ ََ

َيـعلمون أن الله يـعلم ما يسرون وما يـعلنون َ َُِْ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ ُُّ ِ ُ َ ََ ّ َّ َ) ١(.  
ِيا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت  :السياق األوسع يبدأ من قوله تعاىل) ١ ِ َِّ َ َ ْ

ِ ِْ ُ َُ ْ َ ْ ِ َ َ
َأنـع ِمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبونَْ ُ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ََِّ َْ ُْ ِ َِ َِ ِِ ُ َْ ُ ََْميتد إىل   مث هو

آيات كثرية يف سورة البقرة، كله يف قصة بين إسرائيل وبيان أحواهلم ووصف 
) ٧٧ - ٧٦ ( :واآليتان. أخالقهم وفضح بواطنهم وحتذير املسلمني من شرورهم

 تعرضان حالة خيتلط فيها التخبط واجلهل إذ كاشفتان عن بعض من ذلك،
من ضعف  - فطائفة منهم إذا واجهوا املؤمنني ال ميلكون . والوهم عند هؤالء

ا، فإذا خال بعضهم ً إال أن يتفوهوا بلفظ اإلميان نفاق- أنفسهم واهتزاز عقائدهم
ني أي إذا خال الذين مل ينافقوا منهم باملنافقني قالوا هلم عاتب(( إىل بعض أي

 عليكم من العذاب؛ وذلك َمِكُ أي حْمُكْيَلَ عُ اهللاَحَتَا فـَِ مبْمُهَونـُثِّدَُحتَأ :عليهم
ا من اليهود أسلموا مث نافقوا فكانوا حيدثون املؤمنني من العرب مبا عذب ًأن ناس

))وقيل إن املراد ما فتح اهللا عليهم يف التوراة من صفة حممد. به آباؤهم
)2(.  

ٍ هنا وارد على لسان اليهود يف وصف للمؤمنني متوقع ))جةاحملا(( لفظ )٢ ٍ

                                                            
  .٧٧ - ٧٦: البقرة) ١(
  .١/١٠٢: فتح القدير )٢(
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م البد واقفون بني يدي اهللا تعاىل ًمنهم يوم القيامة إحساس ا من اليهود بأ
 أن ميدوا املؤمنني مبا مصلحتهمليحكم بينهم وبني املؤمنني؛ ومن مث ليس من 

احلجة وهو تصور بليد وساذج؛ فإن . ينقلب عليهم هناك ويصري حجة عليهم
قائمة عليهم سواء أظهروها أم أخفوها عن العاملني، وذلك لسبب واحد واضح 

فليس اإلشكال يف اإلخفاء أو اإلعالن، . هو أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون
ا قامت عليهم،  وإمنا هو يف وجود احلجة وقيامها، فإن هم أظهروها ومل يؤمنوا 

  .ا مبا كانوا يكتمونًإمث ادواا وازدًوإن هم كتموها قامت عليهم أيض
وهو ،مث إن وصف املؤمنني باحملاجة مل يرد يف القرآن الكرمي إال يف هذا املوضع

كما ترى ورد على لسان اليهود؛ ولعل ذلك من باب أن اإلناء يرشح مبا فيه، 
م فيها على مدى التاريخ وأفنوا فيها أعمارهم  فهم الذين ألفوا احملاجة وذابت أوقا

لنهوض بأمر اهللا وإقامة شرعه ونصرة دينه؛ فهم يتصورون أن ساحة القيامة بدل ا
 ملا يف هذه الدنيا من القدرة على اللحن والتحايل ًا مماثالًا ستكون امتدادًأيض

والتخفي، فيستعدون هلا من اآلن وينمقون الصورة اليت يودون عرضها على عالم 
  .الغيوب

 الوقوف بني يدي رب العاملني للفصل ا أنه ملا كانًوقد يكون املعىن أيض
ٌبني العباد واحلكم فيهم، وكثري منهم متخاصمون وخمتلفون، واملوقف يومئذ 
موقف جزاء ومصري، فقد ناسب أن يسند فعل احملاجة إىل املؤمنني يف ذلك 

  .ا على احملجوجنيًا وإيالمًاملوقف ألنه أشد وقع
ا النفسية هناك متحققة؛ إذ هي مبثابة  الكلمة القاطعة أللسنتهم  فثمر

  .وصرخة احلق املدوية اليت تصحبهم إىل اجلحيم
وأما يف الدنيا فإن املؤمنني ليس لديهم وقت يبذرونه يف ما ال طائل وراءه 

اية فلذلك كان التوجيه . له وال عمل يرجى منه من الكالم الفارغ الذي ال 
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املؤمنني يف هذه املتاهة، كما القرآين الكرمي يف قطع الطريق على من يريد إقحام 
ُ قل جيمع بـيـنـنا ربـنا مث يـفتح ﴿:يف قوله تعاىل ََ ْ ََ ََُّ َ ََُّ ْ ُ َ ْ ْ ُبـيـنـنا باحلق وهو الفتاح  ُ ََّْ َ ُ َ ِّ َ َْ ِ ََ ْ

ُالعليم
َِ ْفلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تـتبع أهواءهم  :، وقوله تعاىل)١(﴾ْ ْ ُْ َ ْ َ ُْ ََِّْ َ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ َُ ْ َ ََ

َِوقل آمنت مب ُ َ ْ ُ َا أنزل الله من كتاب وأمرت ألعدل بـيـنكم الله ربـنا وربكم لنا َ َ ََ ْ ُْ ُُّ َُّ ََ َُ َُّ َُّ َْ َ َِ ْ ََ ُ ِ ِ ُِ ٍَ َ
ِأعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بـيـنـنا وبـيـنكم الله جيمع بـيـنـنا وإليه  ْ ْ ْ َْ ُ َ َُِ َ َ َ َ َََ َ ََ ََ َ َ ُُ َْ ُ َّ ُ ُ ُ َُ َّ ْ ْْ َْ َ

ُالمصري ِ َ ْ)٢(.  
  :الموضع الحادي عشر

ُِوال تـؤمنو ْ ُ َ َُْا إال لمن تبع دينكم قل إن اهلدىَ َّ ِ ِْ ُ ْ ُ َ
ِ َ َِ َ

ِ َّ ٌهدى الله أن يـؤتى أحد  ْ َ َُ ََ ْ ِّ َ ُ
َْمثل ما أوتيتم أو ُْ ُ ِ َ َ ْ ُحيآجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يـؤتيه من يشاء  ِّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ّ ِ َِ َ ْ َْ َّ ِ ْ ُ ْ ُْ َِّ َ ُ ُّ َُ
ٌوالله واسع عليم
َِ ٌ ِ َ َُ ّ)٣( .  

َوقالت  :قوله تعاىل يف اآلية اليت قبل هذه السياق القريب يبدأ من )١ َ َ
ْطآئفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النـَّهار واكفروا  ْ ُُْ َْ َ َِ َ َ ْ ُ َُ َْ

ِ َِّ َََّ َِ َُّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ِّ ٌ
َآخره لعلهم يـرجعون ُ ُ َِ

ْ َْ َّ َ َُ
ِ،  وأما السياق البعيد فهو قبل ذلك بعدة آيات؛ ألن

فاآلية املتضمنة .  أهل الكتاب وتفصيل أحواهلم وبيان طوائفهمالكالم كله يف
م، ليتأكد أنه مفهوم مل جيئ من ضمن  للمفهوم تسوق لفظه على لسا

ٌأن يـؤتى أحد ﴿ هـوقول((: يقول ابن كثري. اخلطاب اإلهلي يف إسناده إىل املؤمنني َ َُ ََ ْ
َْمثل ما أوتيتم أو ُْ ُ ِ َ َ ْ ُحيآجوكم عند ربك ِّ َِّ َ ِ ْ ُ ُّ  يقولون ال تظهروا ما عندكم من العلم ﴾ْمَُ

 أو ، به عليكم لشدة اإلميان بهاللمسلمني فيتعلموه منكم ويساووكم فيه وميتازو
حياجوكم به عند ربكم أي يتخذونه حجة عليكم مبا يف أيديكم فتقوم به 

                                                            
  .٢٦: سبأ) ١(
  .١٥: الشورى) ٢(
  .٧٣: آل عمران) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))عليكم الداللة وترتكب احلجة يف الدنيا واآلخرة
)١( .  

 يشبه املوضع السابق، غري أنه هنا جاء  وهذا املوضع يف هذه اآلية)٢
ا على ما ينبئ عن خلق قبيح عند اليهود، وهو املتمثل يف احتكارهم للعلم، ًمعطوف

ا عن اخللق ا ًا، وخصوصًوهو عكس وظيفة العلم متام! وكتمان احلقيقة ليتميزوا 
ه يف العلم الشرعي الذي يكون فيه التبليغ عن اهللا تعاىل؛ فالعامل مكلف بنشر

لكن اليهود بعنادهم ال حيبون أن يطلع املؤمنون على ما عندهم . وبيانه إىل اخللق
م ويقيموا عليهم احلجة هنا يف الدنيا ًمن العلم خوف ا من أن ينافسوهم يف ميدا

وأما . ا ملا يكون يف اآلخرة على ما يكون يف الدنياًفكأن يف اآلية عطف. أمام الناس
  .ق فهو خاص باآلخرةبالنسبة إىل املوضع الساب

  ):ُّأتحاجوننا: (الموضع الثاني عشر
 َُقل أحتآجونـنا يف الله وهو ربـنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له ُ َ ُ َ ُّ ْ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ َُّ ُّ َُّ َ َ ُْ ِ ِ َ َ ُ
َخملصون ُ ُِْ)٢(.  
ُوإذ ابـتـلى إبـراهيم ربه  : سياق النص من قوله تعاىل)١ ْ َُّْ َ َ

ِ ِ ََِ ِ
َّبكلمات فأمتهنَ َََُّ َ ٍ

َ
ِ َ ِ   

َتلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال  :وميتد إىل قوله تعاىل َ ََ َْ ُ ََْ ََّ َُّ َْ ْ َْ َ ََ ََ ْ َ ٌ ُ ِ

َتسألون عما كانوا يـعملون َُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َُ ْ ُ،  وهو يف الرد على اليهود الذين افرتوا الكذب على النيب
التأريخ الصحيح لقصة إبراهيم باء، وقد جاء الرد الكرمي إبراهيم وعلى غريه من األنبي

عليه السالم وذكر بعض من أحواله ومقاماته مع ربه عز وجل، وهذا من أقوى 
الردود وأحسمها؛ ألنه مبين على كشف احلق الذي ليس وراءه إال الباطل 

ائيًولذلك جاءت اآلية املتضمنة ملفهوم احملاجة ختم. والضالل ئرة ا للمحاورة الداًا 
بني املؤمنني وبني بين إسرائيل، بعدما تبني أن هؤالء ليس لديهم أي استعداد لقبول 

                                                            
  .١/٣٧٤: تفسري ابن كثري) ١(
  .١٣٩ :البقرة) ٢(
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احلق، وبعدما تطور األمر إىل احملاجة يف اهللا جل جالله، فكان ذلك أمارة على 
م، ومن هنا كشف اهللا سبحانه  م، فلم تبق فائدة يف حماور جترؤهم وفساد قلو

يكمن وراء موقف هؤالء املعاندين، أال وهو وتعاىل عن السبب احلقيقي الذي 
ُقل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله  :الظلم ُّ ّ َّ ْ ََ َِ ِ ِ

َ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َُ ْ َُ َِّ َ َْ َ َ َ ََِ ْ ْ ُ
ٍبغافل ِ َعما تـعملون َِ ُ َ ْ َ َّ َ.    
ً وردت احملاجة يف هذا املوضع فعال)٢  على اجلمع، ًا داالً مضارعَّ

م ًسلوب االستفهام اإلنكاري تشنيعوبأ ا على اليهود والنصارى يف جمادال
بالباطل للرسول عليه أفضل الصالة والسالم، يف أمر اإلميان باهللا وصدق كتبه 

وقد عرب القرآن عن حماجتهم بالفعل املضارع الدال على التجدد . املنـزلة
تجددة ومستمرة ال واالستمرار ليتجلى بذلك أن جمادلتهم للرسول بالباطل م

م من أهل الشقاق والتكذيب   .تنقطع حبكم أ
  ):يتحاجون(الموضع الثالث عشر 

 ًوإذ يـتحاجون يف النَّار فـيـقول الضعفاء للذين استكبـروا إنا كنَّا لكم تـبـعا ََ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َِّ ُِ ْ َ َْ َ
ِ َِّ َ ُُّ ُ َ ِ ِ َ ُّ َ ْ َ

ِفـهل أنتم مغنون عنَّا نصيبا من النَّار َ ِّ ً ِ َ َ َ ُْ ُّ ُ َ ْ َ َ)١(.  
 سياق النص ميتد قبل هذه اآلية إىل آيات كثرية يف قصة مؤمن آل )١

ُيـوم ال ينفع :فرعون وحماورته لفرعون وقومه، ومتتد بعدها إىل قوله تعاىل َ َ ََ ْ
ِالظالمني معذرتـهم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار َّ ُ ُ ْ ُْ ْ ُ َْ ََ َُ َ َّ َُّ ُ َُ

ِ َِ َ ِ دعاهم إىل اهللا وإىل طريق ،
م سوء العذاب ملا اجلنة وحذرهم من  اإلعراض وطريق اجلحيم فحاق 

استنكفوا عن طريق اهلدى واحلق فإذا هم يف دركات اجلحيم، واآلية املتضمنة 
فيهم فرعون ومن كان على شاكلته، وهم ،وللمفهوم تصور حال هؤالء الظاملني

يف النار حياج بعضهم بعضا، ويقسمهم إىل طرفني أحدمها يشمل الضعفاء 
                                                            

  .٤٧: غافر) ١(
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  .مل الذين استكربواواآلخر يش
ُ صيغ املفهوم هنا بصيغة املفاعلة، الدالة على صدور احملاجة من الطرفني؛ )٢ َ ِ

ومن العجيب أن يبادر الضعفاء إىل حماجة املستكربين، وقد كانوا يف الدنيا أذلة 
ون على أسيادهم أولئك؛ لكن العجب يزول حني نعلم أن وصفي ؤتابعني، ال جير

ا مما كان يف الدنيا، أما يف النار فالكل ضعيف، والكل ذليل، الضعف واالستكبار مه
فال غرابة أن يصرخ الذين كانوا ضعفاء تابعني يف وجوه الذين كانوا مستكربين، وذلك 

  . ملا يرون من سوء حاهلم، وما انتهوا إليه من الذل واملهانة
َقال  وقد كان رد املستكربين يف غاية الضعة واإلقرار باهلزمية، َالذين َ

ِ َّ
ِاستكبـروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بـني العباد َ َِ ْ َ ْ َ ََ َُ ْ َ ََّ َّ ِ َِ ِ ٌّ ُ َّ ْ َ ْ،  فالعباد عباد كلهم سواء يف

م، ويقضي فيهم قضاءه احلق، الذي ينطق َرَع صات القيامة، حيكم فيهم ر
  .باحلكمة والعدل، وال سبيل إىل تغيريه أو الطعن فيه

الوحيد الذي وردت فيه صيغة التحاج الدالة ويالحظ أن هذا هو املوضع 
م ينخرطون يف  على التفاعل بني طرفني، وقد أسند إىل أهل النار، إشارة إىل أ
كالم ال طائل من ورائه، وهو من باب العذاب النفسي واملهانة واخلسة، ومىت 

رد عن الصدق والواقع والدليل، يشفع ألصحابه عند أهل ،كان الكالم  ا
َّ فكيف يكون ذلك عند اهللا عز وجل؟ القاصرة عقوهلمالدنيا،   ؟َّ

  :مواضع أخرى
ا املواضع اليت ورد فيها لفظ  نه مشتق من جذر وأل، ))حجة((ونقصد 
ا ملنهج الدراسة املصطلحية، الذي ًاملفهوم، فقد أفردناه مببحث خاص، تبع

  .جيعل من أهم مراحله وأركانه، دراسة مشتقات املفهوم املدروس
  : الحجاجحد الفروق الداللية في مستوى - ٤

: ع بني ثالثة أطرافَّسة املعجمية عن أن أصل املادة موزالقد أسفرت الدر
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ُاألول املحاج احلجيج أي الغالب، والثاين هو املحاج املحجوج أي املغلوب،  ُ ْ َ ُ ُُّ َُّ َُ
ِ ِ

ُ َ
ُوالثالث هو احلجج اليت لكل واحد منهما َ ُحاجه : من هاهنا قوهلم، وُ ُفحجه َّ َّ َ

ٌفهو حجيج واآلخر حمجوج ُ ٌَْ ِ  مبعىن - من جهة ما - لكنها كلها مرتبطة ، وَ
  .  القصد

  :بين الحجاج والمحاجة
ًوإن كان يرد عند بعض املعجميني جنبا إىل  - ))احلجاج((والواقع أن لفظ  َُِ

 إال أن الصيغة الواردة يف القرآن - وكالمها مصدر ،))احملاجة(( مع لفظ ،جنب
َّاملحاجة(( هي ،الكرمي َ ُ

ُّ من حاجه حياجه حماجة، فهو )) فعل جاء على زنة ((َُّ
))املفاعلة

)١( .  
ُّ يف املفردات، وهذه الصيغة أدل  األصفهاينوهذا هو الذي ذكره الراغب ََ

ا من ً وما فيها أيض،على املنازعة واملخاصمة بسبب ما فيها من معىن التفاعل
رد ُومثل .  كالمها مشدد))َّحاجه((:  واملزيد))َّحجه(( :ِّداللة الشد؛ فإن الفعل ا

ِ

ِاحملاجة من جهة التفاعل والشدة ِ ُّالتحاج((: ِ : ُّوالتحاج((: اللسان  قال يف،))َّ
))التخاصم

)٢(.  
وإن كانا من مادة  - هنا ))احلجاج((و ))احملاجة((والقصد من التمييز بني 

لة االصطالحية التارخيية اليت  هو التنبيه على الفرق الكبري بني الدال- واحدة
  .))احملاجة((، وبني الداللة القرآنية املرتبطة بصيغة ))احلجاج((ارتبطت بصيغة 

فإن تتبع املواضع القرآنية اليت ورد فيها اللفظ تدل داللة قوية على أنه 
مشحون باملعاين املذمومة، وأنه يأيت يف أجواء من املراوغة والكرب والصراخ، 

  .ا إىل الكفارًيف مجيع املواضع مسندويكاد يكون 
                                                            

  .٣/٣٢: التحرير والتنوير) 1(
  .حجج/ اللسان )2(
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فاحملاجة يف استعمال القرآن الكرمي تدل على املخالفة الناشئة عن 
هذا املعىن واضح من إسنادها يف أغلب املواضع إىل ، واخلصومة بقصد العناد
  . الكفار كما سيأيت بيانه

رات  عنه بأشكال من العباَّوأما احلجاج فهو يف القرآن الكرمي مفهوم معرب
دف إىل اإلقناع بالرباهني واألدلة العقلية والكونية ،واألساليب  اليت تروم احلوار و

: والفطرية؛ وقد مجع القرآن الكرمي كل تلك الدالالت يف ضميمة جامعة هي
ًا وضوحا عندما نتساءل عن وجوه ً بيد أن األمر يصبح أكثر!))احلجة البالغة((

 .حلجاج ومفردات أسرته املفهوميةالتمايز والتداخل والتشابه  بني ا
  :عالقة الحجاج بمجاله المفهومي -  اًرابع

ال املفهومي املدروس عدة مفردات مستعملة يف القرآن  تنتمي إىل ا
ِّالكرمي، وهي مفردات ميكن أن تكون منظومة من املفاهيم اليت جتمعها  ُ

  .ا أو من وجه من الوجوهًعالقات الرتادف أو التقابل مطلق
  :ل جمموع ما أمكن رصده من تلك املفردات ما يليولع
ادلة( الجدل - ١ نه وارد يف إوهو يكاد يرادف احلجاج، مث ): اجلدال، ا

ًالقرآن الكرمي ورودا ال يبعد كثري  ورد يف تسعة إذا عن احلجاج يف حجم الورود، ً
  . ًموضعاوعشرين 
 .رآن الكرمي،وهو قليل الورود يف الق)التخاصم، اخلصام(المخاصمة ) ٢
ا، غري أنه قليل الورود ً وهو يكاد يرادف احلجاج واجلدل أيض:المراء) 3

  .يف القرآن الكرمي
ال ): احملاورة، احلوار(التحاور ) ٤ وهو من أهم األلفاظ املستعملة يف هذا ا

   .ا يف العصر احلديث، وهو قليل الورود يف القرآن الكرميًوأشهرها وخصوص
ا املفهومية عن املصطلحات ): اعز الن(المنازعة ) ٥ وهي ال تقل يف قو
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ا يف لفظها تـعد عنصر ًالسابقة، بل إ ُّ َ ًا حموريا يف تعريف اجلدل واحلجاج، حىت ُ
))وهو ال يكون إال مبنازعة((: قال أبو البقاء يف تعريف اجلدل

 وهذا اللفظ .)١(
  .قليل الورود يف القرآن الكرمي

ا من أهم املصطلحات املتداولة يف ًأيضوهو ): االختالف (الخالف) ٦
ال، ولذلك يذكر علم اخلالف إىل جانب علم اجلدل وأما مادته يف . هذا ا

 .القرآن فكثرية وحتتاج إىل دراسة مستقلة
مع الرتكيز على لفظ  ِوفيما يلي نبذة من شرح هذه األلفاظ كل على حدة

   .د ومن حيث الداللة لفظ احلجاج من حيث حجم الوروقربه منا لًاجلدل نظر
  دلـالج
  :الجدل في اللغة مدلول - ١

  : على أقوال))اجلدل((لقد تباينت أقوال فقهاء اللغة يف تتبع أصل 
  :القول األول

عنده وهو ً واحدا، ًأصال) ل.د.ج(وهو قول ابن فارس الذي جعل مادة 
  وامتداد اخلصومة ومراجعة،من باب استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه((

))الكالم
فمن . إىل ذلك األصل  مث اجتهد يف إرجاع مجيع تصاريف املادة.)٢(

َاجلدول((: ذلك ْ أجزائه من  ٌّر صغري، وهو ممتد، وماؤه أقوى يف اجتماع: َ
ُورجل جمدول إذا كان قضيف اخللقة من غري هزال. املنبطح السائح ِ ٌ ُ َْ ٌ ُ ُوالدرع ... َ ّ

دولة َاملحكمة العمل: ا َ َ
ُ

ُّ جدل احلب يف سنبله:ويقال.  َ ََ َقوي: َ ُواألجدل. ِ َ :
ّالصقر؛ مسي بذلك لقوته ُِّ َاجلدالة وهي األرض، وهي : ومن الباب... ُ

                                                            
  .٦٦الكليات، ص) ١(
  .جدل: مقاييس اللغة، مادة) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))اخل...ُْصلبة
)١(.  

غري أن املقارنة بني واقع دالالت هذه التصاريف وبني األصل املذكور، 
 ونقصد يدفعنا إىل التساؤل عن بعض األلفاظ الواردة يف حتديده لذلك األصل،

  .ٌبالذات لفظي االسرتسال واالمتداد؛ ولعل معنامها واحد هنا
ا، يتأكد فيها ً وغري املذكورة مما جتاوزناه اختصار،ُفالتصاريف املذكورة قبل

ًمجيعا معىن القوة واالستحكام؛ على حني ال يظهر معىن االسرتسال واالمتداد 
َاجلدول((جبالء إال يف  ٌّصغري، وهو ممتد، وماؤه أقوى ر ((هو :  حيث قال فيه))ْ

َ؛ فجمع القوة إىل االمتداد يف هذا املثال ))يف اجتماع أجزائه من املنبطح السائح َ َ
؛ فأشار ))وهي صلبة((:  وهي األرض قال))اجلدالة(( مث إنه عندما ذكر. دون غريه

إىل داللة القوة واالستحكام دون االمتداد؛ مع أن االمتداد ظاهر يف األرض كما 
َواألرض مددناها :قال تعاىل َ ْ َ َ َ َْ َ) 2(.  

َّوالظاهر أن الذي استجره إىل معىن االسرتسال واالمتداد هو ما يكون بني  َ َ
َِْاملتجادلني من وصال الكالم واعتداد كل واحد برأيه ورغبته يف ظهوره؛ ولذلك  ُ

من باب استحكام الشيء يف ((هو : قال ابن فارس يف حتديده لألصل
َفعطف الفرع على . ))مالكال  وامتداد اخلصومة ومراجعة،كون فيهاسرتسال ي َ َ َ

ٌاألصل؛ وهو عطف فيه نظر؛ إذ الكالم هنا يف أصل املادة الذي هو 
 فهو من ))امتداد اخلصومة ومراجعة الكالم((وأما . االستحكام يف اسرتسال

َاجلد(( معىن ٌ الذي هو تصريف متفرع عن ذلك األصل))لَ ِّ ًعلما أن. ٌ  املراد من ِْ
ُ

ُالبحث يف األصل هو معرفة مدار اللفظ مبختلف تصاريفه، فهو نواته اليت ال  َ
َاجلدل((فليس املقصود باألساس هنا معرفة معىن . تتخلف يف أي منها ، وإمنا ))َ

                                                            
  .جدل: مقاييس اللغة، مادة) ١(
  .١٩:  احلجر)٢(



  
٥٣٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

َاجلدل((ِهو معرفة وجود ذلك املدار يف لفظ    . بعدّ كما سيتبني))َ
  :القول الثاني

ً الذي جعل املادة أيضا أصال واحدا، وهو وهو قول الراغب األصفهاين ً
، وما يدل عليه من املعاين يف اللغة، وهو حتصيل ما ذكره من أمثلة، ))اإلحكام((

ُوأصله من جدلت احلبل أي أحكمت فتله، ومنه اجلديل، وجدلت ((: حيث قال َُ ََ ُ
ِالبناء أحكمته، ودرع جمدولة، واألجدل الصقر املحكم البنية، وامل

ُ َ ْ ُ ٌ ٌ ِ ُ َجدل القصر َ ْ
ُّومنه اجلدال؛ فكأن املتجادلني يفتل كل واحد ((: مث قال الراغب. ))ءاحملكم البنا ُ

ِ َ َِْ ُ
ُ

األصل يف اجلدال الصراع وإسقاط اإلنسان : وقيل((: مث قال. ))َاآلخر عن رأيه
ُّصاحبه على اجلدالة وهي األرض الصلبة َ((.  

بىن عليه الفرع الذي ًفأنت ترى كيف استطاع أن حيرر األصل أوال، مث 
ٌهو اجلدال، مالحظا معىن اإلحكام فيه، وهو مضمن يف لفظ الفتل؛ يقال َّ ً ِ ُ :

))حمكمة: ناقة فتالء الذراعني((
وقد قال يف مطلع الكالم يف معىن جدلت . )١(

  . ))أي أحكمت فتله((احلبل 
ُاخل، فهو مؤخر ومسو..وأما ما حكاه من أن األصل يف اجلدال الصراع َ ٌَُّ ٌق َ

  .عنده بصيغة البناء للمجهول، فدل على أن القول األول هو املعتمد
  :القول الثالث

َاجلدل((وهو قول جنم الدين الطويف، الذي احتمل يف  ً عدة معان تبعا ))َ ٍ

ِميكن اشتقاق اجلدل من اجلدل بسكون الدال وهو((: لعدة أصول فقال ِْ َ ََ:  
َالشد واإلحكام يقال جد: المعنى األول َ ُّ ًلت احلبل أجدله جدالَّ ْ ِ ُ  كتصريف ْ

َُومنه جارية جمدولة اخللق. اًا حمكمً شديدً إذا فتلته فتالًفتلته أفتله فتال ُ أي حمكمة : َْ

                                                            
  .لفت/ فرداتامل )١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُ واألجدل الصقر الشتداد خلقته وقوته يف نفسه،البنية َ ْ َ((
وال شك أن يف ((: قال ،)١(

ًاجلدل معىن الشد واإلحكام؛ ألن كال ِّ َّ ِ َ د على صاحبه ويضايقه  من اخلصمني يشتَ
))اباحلجة اليت اجتهد يف إحكامه

)٢(.  
كأن كل (( للجدل وهو اشتقاقه من اجلدالة وهي األرض :المعنى الثاني

واحد من اخلصمني يقصد غلبة صاحبه وصرعه يف مقام النطق كما جيدل 
َ يقال جدله واْجندل هو إذا سقط،ِالفارس قرنه أي يرميه باجلدالة َ ََ َ ُ َ َ((

)٣(.  
ِاشتقاقه من املجدل وهو القصر ومجعه جمادل؛ ألن كل ((:  وهو:معنى الثالثال ََ ِ َ ْ ِ

))واحد من املتجادلني يتحصن من صاحبه باحلجة حتصن صاحب القصر به
)٤(.  

ُّاشتقاقه من اجلدول، وهو النهر الصغري لتفتل املاء فيه ((:  وهو:المعنى الرابع ِ َ ْ َ
َن كل واحد منهما يقصد فـتل صاحبأفك ))ه عن رأيه فتل املاء يف النهرَْ

) ٥(.  
ِوميكن اشتقاقه من األجدل وهو الصقر((: المعنى الخامس َ ْ  كأن كل. َ

ِواحد منهما يسطو باحلجة على صاحبه سطوة األجدل على الطري ويشتد  َ ْ َ ِ َّ ُ ِ

))عليه اشتداده عليه
والواقع أن هذا تفصيل وتدقيق من الطويف ملعىن  .)٦(
ٌفوجه متعلق بذات املفهوم وهو الشد : ن أوجه خمتلفةٌاجلدل، وتقليب له م

دول، ووجه متعلق بلوازمه وهو القوة؛ إذ اإلحكام  ُواإلحكام، ومثاله احلبل ا ٌ
وقد ورد لفظ القوة . ٌيف الشيء منبئ عن قوة فيه؛ ومثاله األجدل أي الصقر

                                                            
  .٣ - ٢ علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ١(
  .٣ -  ٢السابق، ص املصدر ) ٢(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر ) ٣(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر  )٤(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر  )٥(
َ علم اجلذل يف علم اجلدل)٦( َ.  



  
٥٣٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

  .فيما سبق من كالم ابن فارس يف أكثر من موضع
ِمتعلق باملجادل : ، وله طرفان؛ أحدمهابه املفهوممبن قام ٌووجه متعلق 

ُ
. ُالصقر الذي بسبب قوته يسطو على فريسته ويتحكم فيها: الغالب، ومثاله

ادل املغلوب الذي كأنه ملقى على اجلدالة وهي األرض ًواآلخر متعلق با َ َ.  
ا االمتناع،  ٌووجه متعلق مبادة املفهوم، وهي احلجة احملكمة اليت يتحقق 

َومثاله املجدل أي القصر ِ.  
: ا إىل ذلك التدقيق لينتهي إىل كالم جامع يقول فيهًوقد كان الطويف قاصد

 ترجع يف مجيع تصاريفها إىل معىن القوة واالمتناع والشد )ل.د.ج(وكأن مادة ((
ًفيكون اجلدل مشتق. واإلحكام ُ َ ا من هذا املعىن اجلامع الكلي، ومن كل واحد من َ

))ار ما يشرتكان فيه من ذلك املعىنجزئياته باعتب
)١(. 

إن اجلدل أو اجلدال هو مراجعة الكالم : وبناء على ما سبق ميكن القول
  .بإحكام على سبيل املنازعة واملغالبة

  : مدلول الجدل في االصطالح- ٢
ًوجمال االصطالح هنا هو العلم الذي صار فيه اجلدل علما عليه  :فيقال ََ

))علم اجلدل((
)٢(.  

                                                            
  .٣-  ٢ املصدر السابق، ص) ١(
ا على إبرام أي علم اجلدل هو علم باحث عن(( : يقول القنوجي)٢(  الطرق اليت يقتدر 

 وهو من فروع علم النظر ومبين لعلم اخلالف، .وضع أريد ونقض أي وضع كان
مأخوذ من اجلدل الذي هو أحد أجزاء مباحث املنطق لكنه خص بالعلوم الدينية 

وله . ومبادئه، بعضها أمور مبينة يف علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية
والغرض . من علم املناظرة املشهور بآداب البحث، وموضوعه تلك الطرقاستمداد 

وفائدته كثرية يف األحكام العملية . منه حتصيل ملكة النقض واإلبرام واهلدم واإلحكام
وال . والعلمية من جهة اإللزام على املخالفني ودفع شكوكهم كذا يف مفتاح السعادة



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ادلة فهي خمالفة تبغي إلزام اخلصم بطريق مقبول ((: ابن سيناقال  أما ا
))حممود بني اجلمهور

)١( .  
مث استعمل على لسان حكمة (( : بعد أن ذكر املعىن اللغويالفيوميوقال 

))االشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحه
)٢( .  

))وتقريرهااجلدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب (( :وقال اجلرجاين
)٣(.  

اجلدل هو عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد قوله ((: وقال أبو البقاء

                                                                                                                                
ل منهما واحد إال أن اجلدل آناظرة ألن املإن علم اجلدل هو علم امل: يبعد أن يقال

هو معرفة آداب املناظرة : أخص منه؛ ويؤيده كالم ابن خلدون يف املقدمة حيث قال
 فإنه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول ؛اليت جتري بني أهل املذاهب الفقهية وغريهم

نه يف االحتجاج ومنه ا وكل واحد من املناظرين يف االستدالل واجلواب يرسل عناًمتسع
ً فاحتاج األئمة إىل أن يضعوا آدابا وأحكاما ،ا ومنه ما يكون خطأًما يكون صواب ً

يب  يقف املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول، وكيف يكون حال املستدل وا
ا وحمل اعرتاضه أو ًا منقطعً وكيف يكون خمصوصً،وحيث يسوغ له أن يكون مستدال

نه إولذلك قيل فيه . ب عليه السكوت وخلصمه الكالم واالستداللمعارضته، وأين جي
ا إىل حفظ رأي  معرفة بالقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل 

 طريقة البزدوي وهي خاصة :وهدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غريه وهي طريقتان
عامة يف كل  ة العميدي وهيباألدلة الشرعية من النص واإلمجاع واالستدالل، وطريق

دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدالل وهو من املناحي احلسنة واملغالطات 
 وإذا اعتربنا النظر املنطقي كان يف الغالب أشبه بالقياس .فيه يف نفس األمر كثرية

 لسوفسطائي إال أن صور األدلة واألقيسة فيه حمفوظة مراعاة تتحرى فيهاا و=املغالطي
  .٢٠٩- ٢/٢٠٨: أجبد العلوم. ))طرق االستدالل كما ينبغي

  .١/٢٣ :كتاب اجلدل: الشفاء) ١(
  .١٢٨املصباح املنري ص )٢(
  .١٤٥:  التعريفات، ص)٣(



  
٥٣٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

)) وهو ال يكون إال مبنازعة غريه،حلجة أو شبهة
)١(.  

 هو األدلة من - أعين اجلدل- وموضوعه ((:  يف تعريف اجلدلوقال الطويف
الدعوى جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إىل إظهار 

))ّ وغايته رد اخلصم عن رأيه ببيان بطالنه،وانقطاع اخلصم
)٢(.  

 : الجدل بين الداللة االصطالحية والداللة القرآنية- ٣
  :مفهوم الجدل في االصطالح: أوال

 استحكام(( : كما قال ابن فارسإذا كان موضوع اجلدل يف اللغة، هو
))عة الكالمالشيء يف اسرتسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراج

 فما هو )٣(
  اجلدل يف االصطالح؟
ا يطمئن إليه وهو التعريف الذي حيدد اجلدل بأنه ًخيتار الطويف تعريف

قانون صناعي يعرف أحوال املباحث من اخلطأ والصواب على وجه يدفع عن ((
نفس الناظر وامل
ُ

  .))ر الشك واالرتيابِناظ
ذلك أن : قلت((: وله ويعلق على هذا التعريف الذي مل يذكر قائله بق

 علم أو آلة يتوصل :إنه رد اخلصم عن رأيه إىل غريه باحلجة أو يقال: تقول فيه
))ا إىل فتل اخلصم عن رأيه إىل غريه بالدليل

)٤(.  
اجلدل منازعة بني متفاوضني لتحقيق احلق ((:  اجلدل بقوله الغزايلويعرف

))وإبطال الباطل
)٥(.  

                                                            
  .٦٦الكليات، ص) ١(
  .٦: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ٢(
  .١/٤٣٣: مقاييس اللغة) ٣(
  .٣ – ٢: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ٤(
  .٧: يها الولد، صرسالة أ) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ًا فلسفيا يقوم على املسلمات املنطقية ًف تعريفكما جند جنم الدين الطويف يعر
ا صاحبها من ((: أكثر مما يقوم على واقع اجلدل فيقول هو ملكة صناعية يتمكن 

))تركيب احلجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة إلنتاج نتيجة ظنية
) ١(.  

 وإن اختلف التعريفان، هو إلحقاق احلق وإبطال ،فاجلدل هنا عند الغزايل
وهو هنا عند الطويف جدل منطقي خيضع للتسليم العقلي ويؤدي إىل  ،الباطل

  .نتائج ظنية
إىل  وواضح أن هذه التعريفات السابقة أقرب إىل املنطق الفلسفي منها

اجلدل القرآين القائم على األدلة الفطرية واملشاهدات الكونية يف خلق الطبيعة 
 من مفكري اإلسالم قد  وال شك أن الطويف وغريه،واإلنسان وقوانني احلياة

ادلة باليت هي أحسن  ، أمهيتها عن غريهاُّ ال تقل، وسيلة مهمة،أدركوا أن ا
فهي . من الطرق اليت عينها القرآن للدعاة ورسم منهجها الرسول الكرمي 

م العقلية والنفسية  دعوة باحلكمة والنظر يف أحوال املخاطبني وإمكانا
ني، ال بالزجر والتأنيب حىت ال يشعر املخاطب وباملوعظة احلسنة والرفق والل

املخالف بأن جمادله متحامل عليه، بل يود إشعاره بأنه ال يهدف إىل الغلبة يف 
حىت يطمئن الداعي (( بل هدفه األساسي اإلقناع والوصول إىل احلق ،جمادلته

. ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة يف اجلدل ولكن اإلقناع والوصول إىل احلق
زل على الرأي الذي تدافع عنه ـال تن نفس البشرية هلا كربياؤها وعنادها، وهيفال

 وسرعان ما ختتلط على النفس قيمة الرأي ،إال بالرفق، حىت ال تشعر باهلزمية
 عن هيبتها واحرتامها ًوقيمتها هي عند الناس، فتعترب التنازل عن الرأي تنازال

ا  ويشعر ،ن هذه الكربياء احلساسةواجلدل باحلسىن هو الذي يطامن م. وكيا
ادل أن ذاته مصونة وقيمته كرمية، وأن الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة  ا

                                                            
  .٤: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ١(



  
٥٤١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ا، واالهتداء إليها يف سبيل اهللا ال يف سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزمية الرأي  يف ذا
))اآلخر

)١(.  
 أن وهذا التعريف الذي اعتمد فيه سيد قطب على الطبيعة القرآنية ال مينع

لوصول إىل احلق ولو على ليكون اجلدل مقابلة احلجة باحلجة باآلداب املعروفة 
ومن هنا فقد يدخل فيه ما .  اهلدف األمسى للمجادلة، وهولسان اخلصم

 الصناعة لتدل علماء يسمى باملناظرة وغريها من املصطلحات اليت وضعها
ادلة ال يقصد به  مذمومهو   اجلدل ما من أناًعلم ،بصورة أو أخرى على ا

  .إال املنازعة واملكابرة واملعاندة والشقاق
ا فيه ًا من مقوالت الفلسفة معتمدًا مستمدًوجند اجلرجاين يعرف اجلدل تعريف

 ويهمل ،يدخل اجلدل يف باب الباطل  وهو تعريف،على العناصر السلبية للجدل
جلدال عبارة ا((: اجلدل املهتدي الذي يقصد منه الوصول إىل احلق حيث يقول

وهو القياس املؤلف من املشهورات . عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها
واملسلمات والغرض منه إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 

 وهو دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة أو يقصد به. الربهان
))تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة

)٢(.  
ولعل هذا املعىن الذي عرب عنه اجلرجاين بالتعريفات السابقة هو ما أشار 

ادلة((:  عندما قال امليداينإليه عبد الرمحن حسن حبنكه املنازعة ال : يراد من ا
على اخلصم بإلزامه إن استطاع إفحامه  ألجل إظهار احلق بل ألجل االنتصار

))اًوهي ممنوعة شرع
ادلة إىل مث يستعرض رأي العلم. )٣( اء يف تقسيم ا

                                                            
  .١٤/٢٢٠٢: ٤يف ظالل القرآن، جملد) ١(
  .١٠٢- ١٠١: التعريفات، ص) ٢(
  .٣٦٣ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، ص) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  :قسمني
ادلة: م األولـالقس العلمية املستحبة، وهي  إلظهار احلق وهي املناظرة ا

ادلة املطلوبة يف قوله تعاىل ُوجادهلم باليت هي أحسن: ا َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ ُْ ِ َ َ)١( .  

َوال :يف قوله تعاىل واملعنية  َّجتادلوا أهل الكتاب إال َ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُِ َِّ باليتَُ َ هي ِ
ِ

ُأحسن َ ْ َ)٢(.  
راء علماء األمة يف العصور املختلفة مما يدل على آونود أن نعرض مجلة من 

 ،الدين وأصوله أن اجلدل بآدابه وشروطه حاجة فكرية وعلمية لتقرير مبادئ
فكل من مل ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. ولدرء التعارض بني النقل والعقل

 وال ،مل يكن أعطى اإلسالم حقه اظرة تقطع دابرهميناظر أهل اإلحلاد والبدع من
َوىف مبوجب العلم واإلميان  ، وال حصل لكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس،َ
))يقنيـوال أفاد كالمه العلم وال

 وواضح من كالم ابن تيمية أن اجلدال أداة .)٣(
. واليقنيجوهرية لدفع شبهات أهل امللل والنحل ولتقرير أصول العلم واإلميان 

وقد حنا حنوه يف هذا الرأي اإلمام الرازي الذي اعترب هذا النمط من اجلدال 
َّما جيادل يف آيات الله إال :وظيفة األنبياء وحرفتهم يف تعليقه على قوله تعاىل ِ َِّ ِ َ َِ ُ ِ َُ 

َالذين كفروا ف ُ َ َ َ
ِ ِْ يـغررك تـقلبـهم يف البالدالَّ ِ ْ ُ َُُّ َ َ ُْْ َ◌ِ)٤(.  

 وجدال يف تقرير ،جدال يف تقرير احلق:  نوعاناجلدال((: حيث قال
قال . ))احلق فهو حرفة األنبياء عليهم السالم أما اجلدال يف تقرير. الباطل

                                                            
  .١٢٥: النحل) ١(
  .٤٦:العنكبوت) ٢(
  .٣٥٧قل والنقل، صعدرء تعارض ال) ٣(
  .٤:غافر) ٤(



  
٥٤٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُوجادهلم باليت هي أحسن تعاىل حملمد َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ ُْ ِ َ َ)١( . 
َََْيا نوح قد جادلتـنا : م قالوا لنوح عليه السالمأويف احلكاية عن الكفار  َ َْ َ ُ ُ

ْفأك ََثـرت جدالناََ َ ِ َ َْ)٢( . 
ذه اآلية ،هو مذمومواجلدال يف تقرير الباطل : القسم الثاني  وهو املراد 
َّما جيادل يف آيات الله إال :حيث قال تعاىل ِ َِّ ِ َ َِ ُ ِ َ الذينَُ

ِ ُكفروا َّ َ َ
 :قال تعاىل )٣(

 َّضربوه لك إالما ِ َ َ ُ َ جدال بل هم قـوم خصمونََُ ُ ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ َ)واعلم أن لفظ ((: مث قال، )٤
اجلدال عن الشيء مشعر  ولفظ. اجلدال يف الشيء مشعر باجلدال بالباطل

))باجلدال ألجل تقرير احلق والذب عنه
ا على لفظ ً وهذا املعىن ينطبق أيض،)٥(

  .احملاجة
النكري على هؤالء املعارضني ملنهج اجلدل القرآين  وجند ابن حزم يشدد

وباجلملة فال أضعف ممن يروم ((: يهم جبرأة وقوةويسفه أحالمهم وآراءهم ويرد عل
إبطال اجلدال باجلدال ويريد هدم مجيع االحتجاج باالحتجاج ويتكلف فساد 
ِاملناظرة باملناظرة، ألنه مقر على نفسه أنه يأيت بالباطل ألن حجته هي بعض  ُ

 وهذه طريق ال يركبها إال جاهل ضعيف أو ،احلجج اليت يراد إبطال مجلتها
)) واجلدال الذي ندعو إليه هو طلب احلق وتبينه،د سخيفمعان

)٦(.  
يستشهد صاحب شرح الكوكب  اجلدلية املسائل عن ويف معرض الدفاع

إن معرفة هذا العلم ال يستغين ((: يقول فيه حممد بن اجلوزي  بنص أليباملنري
                                                            

  .١٢٥: النحل) ١(
  .٣٢: هود) ٢(
  .٤: غافر) ٣(
  .٥٨: الزخرف) ٤(
  .٢٧/٢٢٢: تفسري الفخر الرازي )٥(
  .١/٢٧:  البن حزماإلحكام يف أصول األحكام) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ٍعنه إال قاصر وال يتمشى من دونه كالم مناظر؛ ألن به يستبني صحة الدليل  ّ
. ً وتفصيالًاملردودة إمجاال  وتصح به األسئلة الواردة من،اًا وتقريرًمن فساده حترير

ِّ وإمنا املراسم اجلدلية تفصل احلق ،باملكابرة املناظرة الشتبه التحقيق يف ولواله ُ
ا كان يف مناظراته ًا علم ِ فمن مل حيط،والباطل، وتبني املستقيم من السقيم

))كحاطب ليل
) ١(.  

اإلمام ابن القيم يف قصة وفد جنران وما اشتملت عليه من الفوائد ما وقال 
م بل استحباب ذلك ((: نصه  بل -ومنها جواز جمادلة أهل الكتاب ومناظر

 إذا ظهرت مصلحته من إسالم من يرجى إسالمه منهم، وإقامة -وجوبه 
ِّفليولاحلجة عليهم وال يهرب من جمادلتهم إال عاجز عن إقامة احلجة   ذلك َ

)) والقوس وباريها، بني املطي وحاديهاِّوليخلإىل أهله 
)٢(.  

وميكن أن نستخلص أنه ال تعارض بني النصوص الواردة يف النهي عن 
ا أن اجلدل الذي أمر به ًألننا نعلم يقين اجلدل والنصوص الواردة يف األمر به؛

ى عنه لباطل  فنحمل نصوص النهي عن اجلدال با،القرآن غري اجلدل الذي 
وهذا ما اتضح من خالل . ونصوص األمر على اجلدال باحلق فيزول اإلشكال

َبيانا ال لبس فيه أن  تبني لنا  حيث،عرضنا ألقوال بعض أهل االختصاص ْ ً
ًاجلدل تارة يكون باحلق وتارة يكون بالباطل، وأن اجلمع بني النصوص الواردة  ً

ت اجلدال باحلق أو حاالت دالال يف القرآن يكون حبملها على ما يناسبها من
 وقرائن  وهذا هو املنهج الصحيح الذي يؤيده العقل والنقل،اجلدال بالباطل

  .اإلسناد
  : الجدل في القرآندارم: ًثانيا

                                                            
  .٣٦٩شرح الكوكب املنري، ص  )١(
  .٣/٤٢: زاد املعاد يف هدي خري العباد) ٢(



  
٥٤٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ا إىل قوة اإلقناع ًلعله من املسلمات البدهية أن العقل البشري يتطلع دائم
ّلقرآن الكرمي حياج  وهذا املنطق هو ما جعل ا،عن طريق احلجة والربهان والعلم

ن دعا إ وما .العقل اإلنساين يف أرقى ما وصل إليه من العلم ويتحداه إىل األبد
 فكان ،القرآن البشر إىل عقيدة التوحيد حىت وقف الناس منه مواقف متباينة

 ويعامل خصومه مبا يتناسب وأحواهلم ،يسلك معهم مسالك التوجيه واإلرشاد
 جيادل أهل على حنيدل املشركني جدل هداية وداللة، ة، فيجاَّيِدَقَالعلمية والع

م على علم   .ٍالكتاب جدل ختطئة وإلزام أل
 ؛ا بالتهديد والوعيد عند جداله للمنافقنيًمصحوب ا، بلًا وقاسيًويأيت شديد

م كانوا أعرف الناس بلغة العرب    ومبا جاء به الرسول الكرمي،وما ذلك إال أل
 ولكنهم تظاهروا باإلسالم وأبطنوا ،عجاز القرآينمن السمو البياين واإل 

  . وأحقهم بالتهديد والتقريع،ًالنفاق، فكانوا أكثر األقوام وزرا، وألزمهم حجة
 اليت اشتمل عليها وساقها هلداية )١(وجدل القرآن الكرمي هو براهينه وأدلته

رسيخها يف الكافرين وإلزام املعاندين يف مجيع ما قصد إليه من تبيان احلقائق وت
  :هي  وقد ورد اجلدل القرآين على ثالثة أوجه،،أذهان الناس

ما رد به على اخلصوم من احلجج والرباهني وما ساقه من األدلة لتثبيت  - ١
ألسنة رسله   مما جاء على،العقائد وتقرير الشرائع وكشف النقاب عن قواعد امللة

  .ودفع الباطل وما أهلم به عباده الصاحلني من قول احلق ،وأنبيائه
  بل هو أمر ضروري لتبليغ رسالة اهللا إىل أهل األرض،وهذا جدل احلق

 وكشف ما ، وإزالة ما يقف يف طريقها من عقبات،ودفع ما يعتورها من شبهات
  . وما يدبر هلا من كيد وضالل، من مؤامراتعليهاحياك 

  قد،وهذا النوع من اجلدل القرآين وإن كان فيه معىن اإللزام واإلفحام

                                                            
  .٢٥: ألملعي، صزاهر عواض ا. دمناهج اجلدل يف القرآن الكرمي، ) ١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .اشتمل على التوجيه واإلرشاد إىل طريق احلق والصواب
وهذا جدال املالئكة وجدال خولة بنت ثعلبة اليت حكى القرآن قصتها يف 

ادلة وحنو ذلك مما يرجع إىل هذا املعىن   .سورة ا
 والقصد منه االسرتشاد وحب ،ما ورد يف القرآن بطريق اجلواز-٢

ومن هذا القبيل جدل . ر والرتجي والدعاءاالستطالع والنظر للعظة واالعتبا
َْرب أرين كيف حتيـي الموتى قال أومل  :إبراهيم عليه السالم مع ربه حني قال َ ََ ََ َ َ ْ ْ ُِْ َ ْ َ ِِ ِّ َ
ِْتـؤمن قال بـلى ولـكن ليطمئن قـليب َْ ََّ ِ ِ َِ ََِّ َ ََ َ ْ ُ)١(.  

ا ما يأيت على ألسنة الكفار من االعرتاضات والدعاوى الباطلة اليت حكاه - ٣
ا وما تنطوي عليه من مفاسد وهو يدخل حتت عنوان . ََّالقرآن الكرمي وبـني بطال

َّوجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق :اجلدل بالباطل كما قال تعاىل َ َْ ِ ِِ ُِ ْ ُ َِ ِ ِ ْ َُ َ)٢(.  
إذا كان القرآن الكرمي كتاب دعوة وهداية، وكان املعجزة اخلالدة املوجهة  و

تقدات القائمة على احلجج والرباهني، فال غرابة أن نرى لألفكار واملبادئ واملع
رة هذه األساليب اجلدلية يف كتاب اهللا، ناطقة باحلجج الصحيحة والرباهني فو

  .الواضحة
  :ةـالمخاصم

ا، يقال خاصمته ًاخلصم مصدر خصمته أي نازعته خصم((: يقول الراغب
تعلق كل واحد وأصل املخاصمة أن ي((: قال... ))اًوخصمته خماصمة وخصام

ُخبصم اآلخر، أي جانبه وأن جيذب كل واحد خصم اجلوالق من جانب ُ((
)٣(.  

ا؛ ومما يدل ًوقد ورد لفظ اخلصام يف القرآن الكرمي يف مثانية عشر موضع

                                                            
  .٢٦٠: البقرة) ١(
  .٥:غافر) ٢(
  .خصم/ املفردات) ٣(



  
٥٤٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ٌَْوقالوا أآهلتـنا خيـر: على تقاربه الداليل مع مفهوم اجلدل قوله تعاىل ََُ ِ َ ُ َ َأم هو َ ُ َما  َْ
َّضربوه لك إال ِ َ َ ُ َ جدال بل هم قـوم خصمونََُ ُ ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ َ)1(.  

 كان الغالب على معناه يف القرآن ،وملا كان اخلصم هو املختص باخلصومة
الكرمي أنه مذموم؛ إال أنه ورد يف عدة مواضع مبعىن أعم يقرتب من مفهوم 

م: االختالف كما يف قوله تعاىل ْهذان خصمان اختصموا يف ر َِِّ ِ ُ ََ َ ْ ِ ِْ ََ َ)2( .قوله و
َمث إنكم يـوم القيامة عند ربكم ختتصمون: تعاىل ُ ِ َْ َ ْ ُْ َُِّ َ ِ ِ َ ََِْ َ ْ َِّ َُّ )3(.  

  :ةـالمنازع

ما عن املخاصمة((: يقول الراغب اذبة، ويعرب  ادلة التنازع واملنازعة ا ))وا
)٤(.  

ذا املعىن يف القرآن الكرمي يف ستة مواضع، أغلبها إن  وقد ورد هذا اللفظ 
ْحىت إذا فشلتم  : واردة على جهة الذم، كما يف قوله تعاىل،كلهامل تكن  ُْ ِ َ َ ِ َّ َ

َوتـنازعتم يف األمر وعصيتم من بـعد ما أراكم ما حتبون ُُِّ َّ ُ ََ َ َِ ْ ِّ ُ َُْْ َ َ َِ َْ ِ ْ َ ََ)5( .وقوله تعاىل: 
ْوأطيعوا الله ورسوله وال تـنازعوا فـتـفشلوا ْ ُْ َ ْ ََ ُ َ ََ َ َ َ َُ ََ ُّ َ ُ ِ َ)6(.  

  :اروـاور والحـالتح

ّاملرادة يف الكالم، ومنه التحاور: واحملاورة واحلوار((: قال الراغب ُ
((

)٧(.  

                                                            
  .٥٨:  الزخرف)١(
  .١٩:  احلج)٢(
  .٣١:  الزمر)٣(
  .نزع/ املفردات) ٤(
  .١٥٢:  آل عمران)٥(
  .٤٦:  األنفال)٦(
  .حور/ املفردات) ٧(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ًا أو حويراًيقال كلمته فما رد إيل حور: واحلور اجلواب
:  واستحار الرجل)١(

أي جوابا، وهم يتحاورون أي : ًاكلمته فما رد إيل حور: أي استنطقه، ويقال
  .)٢(ق يف املخاطبةيرتاجعون الكالم، واحملاورة مراجعة املنط

ً يف اللغة معان خمتلفة، وذلك نظرا لطبيعة التغيريات اليت ))حور((وملادة 
ا فقد ورد أن احلور هو الرجوع عن  جتري على بنيتها الصرفية حسب استعماال

ًا وحمارا وحمارة رجع عنه ًالشيء وإىل الشيء، يقال حار إىل الشيء وعنه حور
  .)٣(وإليه

 من حال إىل حال، فالفعل حار يأيت مبعىن تغري وحتول وتأيت مبعىن التغري
  :قال لبيد

 وما املرء إال كالشهاب وضوئه  )٤(ا بعد إذ هو ساطعًحيور رماد
اوبة من فعل حاور الدال على املشاركة، والتحاور التجاوب، : واحملاورة ا

  .)٥(ا وما أحار بكلمةًتقول أحرت له جواب
ال وأشهرها، وخصوصا يف  أهم األلفاظ نواحلـوار م ًاملستعملة يف هذا ا
ن احلوار بني العقول والشعوب من أسباب التفاهم أ ،ذلكالعصر احلديث

فاإلسالم ((والتواصل والتعايش والتقارب بني التيارات واملدارس الفكرية املختلفة 
  يف،يريد لإلنسان أن حيصل على القناعة الذاتية املرتكزة على احلجة والربهان

 سواء يف ذلك قضايا العقيدة، وقضايا احلساب ،إطار احلوار اهلادئ العميق
                                                            

  .٣١٧ – ٦/٣١٦حور، /  تاج العروس )١(
  .٤/٤١٨: حور/  لسان العرب)٢(
  .٣٨١: والقاموس احمليط، ص ٤/٢١٧: حور/ لسان العرب) ٣(
  .٤/٢١٧: حور/ لسان العرب) ٤(
  .٣١٧ – ٦/٣١٦مادة حور، :  تاج العروس– ٤/٢١٨: لسان العرب) ٥(



  
٥٤٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

واملسؤولية، فلكل سؤال جواب، ولكل عالمة استفهام، تواجه اإلنسان يف 
))الطريق، عالمات يف كل منعطف تشري إىل سواء السبيل

؛ إال أن املصطلح )١(
  .)٢( قليل الورود يف القرآن الكرمي، فقد ورد ثالث مرات

وقد استعمل يف القرآن الكرمي باعتباره أداة يف إدارة الكالم، ومل يقرتن به ما 
َفـقال لصاحبه وهو : يدل على مدحه أو ذمه، كما هو ظاهر يف قوله تعاىل ُ َ

ِ ِِ َ ِ َ َ َ
ًحياوره أنا أكثـر منك ماال وأعز نـفرا ََُ ََُّ َ َ ََ ً َ َ ِ َ ْ ُُِ َُ)٣(، َقال له صاحبه وهو حياوره أ ُُِ َُ َ ُ َ ُ ُُ ِ َ َ َ َكفرت َ َْ َ

ًبالذي خلقك من تـراب مث من نطفة مث سواك رجال ُ َ َ ََّ َ َّ َُّ ٍُ ِ َِ َْ ُّ ٍ َُ َ َ ِ َّ ِ)4( . فأسنده إىل املؤمن وإىل
الكافر، وهذا خبالف احملاجة اليت مل تستعمل يف القرآن الكرمي إال مبعناها املذموم 

  .الدال على املعاندة واملشاقة
  :اراةـالمم

ٌاحملاجة فيما فيه مرية: ملماراةاالمرتاء وا((: قال الراغب ْ واملرية ((: قال. ))ِ
))الرتدد يف األمر وهو أخص من الشك

)٥(.  
، وهذا اللفظ قليل الورود يف القرآن الكرمي باملقارنة بلفظ احملاجة واجلدل

  : ورد يف موضعنيإذ
رمني الذين يريدون ًا يف صيغة اجلمع وصفً مضارعً ورد فعال- أ ا للقوم ا
: ًديال عن الزواج، ويف سياق الرد عليهم والتثبيت لنيب اهللا لوط قال تعاىلاللواط ب

                                                            
  .٣٢: قواعده، أساليبه، معطياته، حممد حسني فضل اهللا، ص: احلوار يف  القرآن) ١(
  .ا للحجاج من هذه الدراسةًانظر فصل احملاورة أسلوب) ٢(
  .٣٤: الكهف) ٣(
  .٣٧:  الكهف)٤(
  .)م ر ي/ (املفردات) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َقالوا بل جئـناك مبا كانوا فيه ميتـرون ُ َْ َ
ِ ِ ِْ ُْ َ َ َِ َ ْ ْ َ ُ َ)١(.  

ً وورد كذلك فعال مضارعا يف صيغة اجلمع وصف-ب ً ا للنصارى الذين ً
 : تعاىلطعنوا يف األخبار القرآنية اليت سيقت بشأن عيسى عليه السالم قال

َذلك عيسى ابن مرمي قـول احلق الذي فيه ميتـرون ُ َ ََْ ِ ِِ ِ َِّ ِّ َ َْ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ)٢(. 
  :االختالف

ا غري طريق ًاالختالف واملخالفة أن يأخذ كل واحد طريق((: قال الراغب
  .))اآلخر يف حاله أو قوله

. ألن كل ضدين خمتلفان وليس كل خمتلفني ضدين واخلالف أعم من الضد؛
ِ استعري ذلك ، االختالف بني الناس يف العقول قد يفضي إىل التنازعوملا كان ُ

ادلة قال تعاىل َفاختـلف :للمنازعة وا ََ ْ َ ْحزاب من بـينهماأل ِِ َِْ ُ َ ْ)وقال تعاىل)٣ : 
َوال يـزالون خمتلفني َُِِْ َ ُ ََ َ َ)وقال تعاىل)٤: َإن ربك يـقضي بـيـنـهم يـوم القيامة فيما

ِ ِِ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َْ ِ ْ َ ََّ َّ ْ كانوا ِ ُ َ
َفيه خيتلفون ُِ َِْ َ ِ)يراد به مطلق ))اخلالف واالختالف((إن : ميكن القولهلذا  و،)٥ 

 .  أو اهليئة أو املوقفاحلالةاملغايرة يف القول أو الرأي أو 
ِّفهو علم ميكن ((: ))بعلم اخلالف((ُوأما ما يعرف عند أهل االختصاص 

 وهدم ما خالفها دون ،ةمن حفظ األشياء اليت استنبطها إمام من األئم
ا ً إذ لو استند إىل الدليل واستدل به ألصبح جمتهد،االستناد إىل دليل خمصوص

ا عن أحوال أدلة الفقه بل ًواملفروض يف اخلاليف أن ال يكون باحث. اًأصولي
                                                            

  .٦٣: احلجر) ١(
  .٣٤: مرمي) ٢(
  .٣٧: مرمي )٣(
  .١١٨: هود) ٤(
  .٩٣: يونس) ٥(



  
٥٥١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

 عند -  ً إمجاال-  لوجود مقتضيات احلكما بقول إمامه ًحسبه أن يكون متمسك
 عنده إلثبات احلكم كما يكون قول إمامه كفيإمامه كما يظن هو، وهذا ي

))حجة لديه لنفي املخالف ملا توصل إليه إمامه كذلك
)١(.  

ذا املعىن يكون شبيه فإذا اشتد . ا يف داللته باجلدل واحلجاجًولعل اخلالف 
هما مبا هو عليه من قول أو رأي أو موقف وحاول لياعتداد أحد املخالفني أو ك

 مسيت تلك احملاولة باجلدل أو ،آلخرين به أو محلهم عليهالدفاع عنه وإقناع ا
على سبيل املنازعة واملغالبة،  املفاوضة((  كما سبق هواجلدل يف اللغةإذ  ،احلجاج

 فإن كل واحد من املتجادلني ، إذا فتلته وأحكمت فتله))جدلت احلبل((مأخوذ من 
))يراهعلى رأيه الذي  حياول أن يفتل صاحبه وجيدله بقوة وإحكام

)٢(.  
وبالنظر إىل هذه األلفاظ وغريها وما تشرتك فيه من الداللة على مفهوم 

اعتبار  هواحلديث عن موضوع احلجاج املنهج الذي نسري عليه يف احلجاج، فإن 
ا وإن   القرآن،حجاج عنها القرآن الكرمي، داخلة يف َّحتدثكل حماورة فكرية  أل

وهو ، اه كما يدل عليه الوضع اللغويمعنتصب يف مل تكن بلفظ احلجاج، فهي 
  .احملجة اليت جرى عليها أسلوب القرآن الكرمي

اجليم والدال والالم أصل واحد وهو من باب ((: وكما أشار إىل ذلك ابن فارس
))استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم

)٣(. 
وار الذي يراد به اإلبانة  احلإن احلجاج القرآين  هو:  القولعوجما
 والفطرية  و اللغويةاستخدام الدالئل العقلية والعلميةواإلقناع، وذلك ب واإلبالغ

                                                            
  .٢١طه جابر العلواين، ص. أدب االختالف يف اإلسالم، د) ١(
  .جدل/ املفردات) ٢(
  .١/٤٣٣: مقاييس اللغة) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 حلقيقة اإلسالم ًإثباتا ، والبينات القرآنية والكونية يف األنفس واآلفاق،والواقعية
ًواإلميان باهللا ولقائه ورسله وجزائه، وقضايا اآلخرة بعثا وحشرا ونشرا وعرض ً ً ا ً

ًوحسابا ومصريا ً.  
 والرباهني القرآنية يف الدعوة إىل الصراط  اجلدليةإنه استعمال املناهج

 الكفيلة  احلواريةالطرق انتهاجإنه . املستقيم املوصل إىل ذي العزة واجلالل
ا لضالالت الكافرين ًبتحقيق احلق وتثبيته، وإبطال الباطل وتزهيقه دفع

وبالنظر إىل  ود والنصارى وامللحدين،وشبهات املنافقني وتشكيكات اليه
  :السياقات واملواضع، فقد ورد احلجاج القرآين يف ثالث مسارات داللية

حجاج قاد إليه الكفر والنفاق و اهلوى واحلظوظ  :المسار األول- ١
النفسية وطمس البصرية، ومنه املكابرة واملنازعة واملراء ولدد اخلصومة واللجاجة 

ملبطلني، وميزته الكربى أن قوادح  اهلوى والعمى قد يف الكالم، وهو جدل ا
  .غلبت فيه على مناقب اهلدى والتقوى

ا ًالستطالع ونظرلا ًا وحبًما كان من احلجاج اسرتشاد:المسار الثاني- ٢
ورد هذا الضرب من احلجاج على لسان إبراهيم عليه السالم وقد ا؛ ًواعتبار

  .بأسلوب الدعاء
ع إليه احلق واهلدى ويدخل فيه اجلدل حجاج دف: المسار الثالث- ٣

ادالت واحملاورات اليت تسعى   وجه ُّبنيَتلالقرآين إلظهار احلق واملناظرات وا
  .الصواب وبيانه، وهو الذي ورد على ألسنة األنبياء و املرسلني وأتباعهم

 يف تاريخ العلوم اإلسالمية فهو عنوان على احملاورة ))احلجاج((وأما مصطلح 
ا إىل التوسع ثراءا يف إً مما كان سبب، واملناظرةقشةواملنا  تلك العلوم والدفع 

 بل إن هذا املصطلح بسبب ما اكتسبه من قيمة وظيفية عالية قد ،والتعمق



  
٥٥٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

 وهو مستعمل ،ًا مستقال بذاته، له قواعده ومباحثهًانتهى إىل أن يصبح علم
ا مرتادفات خلالف واملناظرة  كاجلدل وا،ضمن دائرة تضم عدة مفردات كأ

معرفة آداب املناظرة اليت جتري ((، وهذا ابن خلدون يعرف اجلدل بأنه واحملاورة
فإنه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول . بني أهل املذاهب الفقهية وغريهم

ًمتسعا، وكل واحد من املتناظرين يف االستدالل  واجلواب يرسل عنانه يف 
ا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج األئمة إىل أن ًاب ومنه ما يكون صو،االحتجاج
ا يقف املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول، وكيف ًا وأحكامًيضعوا آداب

يب يكون ))حال املستدل وا
 فانظر كيف استعمل يف نص واحد .)١(

  .اجلدل واملناظرة واالحتجاج: مصطلحات ثالثة

                                                            
  .٣/١٠٧٦: مقدمة ابن خلدون) ١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  عـادر والمراجـالمص
  . حفص عن عاصم، بروايةالقرآن الكريم .١
 جلالل الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، إلتقان في علوم القرآنا .٢

  .م١٩٩٣ بريوت، - تعليق مصطفى ديب البغا، ط دار ابن كثري 
 البن حزم، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز، اإلحكام في أصول األحكام .٣

  .م١٩٧٨مكتبة عاطف، القاهرة 
بر العلواين، رئاسة احملاكم الشرعية طه جا. ، دأدب االختالف في اإلسالم .٤

  .والشؤون الدينية، الدوحة
، الزخمشري، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت أساس البالغة .٥
  .م١٩٥٣
، لإلمام ناصح الدين عبد الرمحن بن استخراج الجدال من القرآن الكريم .٦

، مؤسسة الرسالة، ١عي، ط، حتقيق الدكتور زاهر عواض األمل)بابن احلنبلي(جنم املعروف 
  .م١٩٨٠بريوت 
 الدين علي ي، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق علي حميأيها الولـد .٧

  .م١٩٨٣، مصر، تاريخ اإليداع ٢القرة داغي، دار االعتصام، ط
، الزبيدي، دراسة وحتقيق علي شريي، دار تاج العروس من جواهر القاموس .٨

  .م١٩٩٤الفكر، بريوت 
للجرجاين علي بن حممد بن علي، حتقيق إبراهيم األبياري، دار  التعريفات .٩

  .م١٩٩٢اللسان العريب، بريوت 
 الدار التونسية ١ ط- ، حملمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير .١٠
  .م١٩٨٤

 الدار ١، البن كثري عماد الدين أبو الفداء إمساعيل، طتفسير القرآن العظيم .١١
  .م١٩٨٨املصرية اللبنانية، القاهرة 

حملمد بن أمحد القرطيب، دار إحياء ) تفسري القرطيب (الجامع ألحكام القرآن .١٢
  .م١٩٦٧الرتاث العريب، بريوت 



  
٥٥٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

قواعده، أساليبه، معطياته، حممد حسني فضل : الحوار في القرآن الكريم .١٣
  .م١٩٨٥، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت ٣اهللا، ط

، البن تيمية أمحد بن عبد احلليم، حتقيق حممد رشاد قلدرء تعارض العقل والن .١٤
  .م١٩٨٠، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض ١سامل، ط
، ١ البن القيم، حتقيق شعيب األرنؤوط، طزاد المعاد في هدي خير العباد .١٥

  .م١٩٧٩مؤسسة الرسالة، بريوت 
حلماد، دار الفكر، دمشق ، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه اشرح الكوكب المنير .١٦
  .م١٩٨٠

  . ه١٣٨٥، الرئيس ابن سينا، املطابع األمريية، القاهرة )كتاب الجدل(الشفاء  .١٧
  ).بدون تاريخ(، حباشية السندي، دار الفكر، صحيح البخاري .١٨
 لإلمام السيوطي، تعليق علي صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم .١٩

  ).بدون تاريخ(قاهرة ، مكتبة اخلاجني، ال١سامي النشار، ط
 لعبد الرمحن حسن حبنكه ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة .٢٠

  .م١٩٧٥امليداين، دار القلم، دمشق 
  ).بدون تاريخ ودون طبعة(، جنم الدين الطويف علم الجذل في علم الجدل .٢١
، للشوكاين، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٢٢
  .م١٩٩٣، دار احلديث، القاهرة ١يد إبراهيم، طحتقيق س
  .م١٩٨٥، دار الشروق، بريوت ١١، لسيد قطب، طفي ظالل القرآن .٢٣
  ).بدون تاريخ(، الفريوزابادي، دار اجليل، بريوت القاموس المحيط .٢٤
،   ه١٢٧٨، أبو البقاء احلسيين الكفوي، املطبعة العامرة، مصر الكليات .٢٥

  ).بدون تاريخ(
  ).بدون تاريخ( منظور اإلفريقي، مكتبة دار صادر، بريوت ، البنلسان العرب .٢٦
 للرافعي، تأليف أمحد بن حممد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٢٧

  .م١٩١٢املقري الفيومي، املطبعة األمريية، القاهرة 
  .م١٩٨٠، الفراء، عامل الكتب، بريوت معاني القرآن .٢٨



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .م١٩٨١دار الفكر، بريوت ، )تفسري الفخر الرازي(، الرازي مفاتيح الغيب .٢٩
، أبو القاسم احلسني بن حممد بن الفضل الراغب المفردات في غريب القرآن .٣٠

  ).بدون رقم الطبعة ) ه١٣٢٤األصفهاين، املطبعة امليمنية، مصر 
، دار اجليل، بريوت ١، ابن فارس، حتقيق عبد السالم هارون، طمقاييس اللغة .٣١
  .م١٩٩١

ضة مصر، طعبد . ، حتقيق دمقدمة ابن خلدون .٣٢ ، ١الواحد وايف، دار 
  ).بدون تاريخ(القاهرة 
، مطابع الفرزدق ٣، زاهر عواض األملعي، طمناهج الجدل في القرآن الكريم .٣٣

  . ه١٤٠٤التجارية، الرياض 


