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 الشخصية املرجعية للنيّب

 بني الرسولية التبليغية والذاتية البشرية
 

 

من الواضح أّن النيّب أو اإلمام تصدر منهما أقواٌل وأفعال ومسلكّيات. وأّول 

ما يصدر منهم هو مدى عالقة ما يصدر منهم بالدين نفسه. فهل كّل شيٍء يواجهنا يف 

 ما يصدر منهم نابٌع أو حاٍك عن الدين أو أّن القضية تتَّخذ شكاًل آخر؟

يرى العلماء املسلمون أّن هناك بعض األمور اليت قد تصدر عن النيّب ـ مثاًل ـ وال 

قال النيّب: أنا عطشان فإّن تكون نابعًة من الدين، أو حاكيًة عنه بالضرورة، فلو 

عطشه ليس أمرًا دينّيًا، وإّنما هو إخباٌر شخصّي عن حالٍة مادّية وشعورّية تعرض جسده 

أو أفعال من النيّب ال تّتصل بالدين  ونفسه. وال يظهر اختالٌف كبري إزاء وجود كلماٍت

ومضمونه األصلّي، وال متثِّل بالنسبة إلينا أمرًا دينّيًا جاءت به السماء، وإْن كان حّقًا 

 وصائبًا.

إاّل أّن املوضوع اإلشكالّي يكمن يف اجلانب املرجعّي من شخصّية املعصوم، 

ُبْعد التبليغّي للدين، حبيث وأعين بذلك أّنه ما هو األصل يف الذي يصدر عنه؟ هل هو ال

نستطيع األخذ به ونسبته إىل الدين، أو هو الُبْعد غري التبليغّي، حبيث ننسبه إىل النيّب 

 دون أن حتكي هذه النسبة عن أمٍر دييّن؟

وجوهر املوضوع يكمن يف أّنه هل كّل كالٍم يصدر عن النيّب هو ديٌن إهلّي 

ا هو وإْن كان حّقًا، لكّنه ال ينبع من السمة أرسلته السماء، أو أّنه قد يصدر عنه م

الرسولّية اليت جتعل ما يقول منتسبًا إىل جوهر الرسالة اليت أتى بها؟ ومن ثّم فهل كلُّ 

قوٍل نبوّي أضع يدي عليه ميكنين أن أنسبه إىل املنظومة الدينّية األصلّية الثابتة، أو 
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ا هو إنساٌن أو حاكم أو جماهد أّنه مع احتمال صدور هذا القول من شخص النيّب مب

أو غري ذلك ـ ال مبا هو حاٍك عن اهلل وخمرٌب عن الدين السماوي ـ فال ميكنين التسرُّع 

 يف نسبته إىل الدين نفسه بوصفه املكلَّف به يف حياتي؟

 ولكي أعيد صياغة القضّية بشكٍل آخر نفرتض يف النيّب شخصّيتني:

. وهي الشخصّية اليت ة أو املرآتيةالرسولي الشخصيةونسّميها  :ة األوىلالشخصي

ال متثِّل سوى احلاكي والناقل ملا أرسل النيّب إلخباره، وهو الدين نفسه والرسالة 

نفسها. ويف هذه الشخصية يكون كّل ما يصدر عن النيّب طريقًا ملعرفة ما هو الدين، 

 وما تتضمّّنه الرسالة اليت جاء بها.

. وهي الشخصّية اليت ةالشخصّية الذاتية أو احملمَّدي : ونسّميهاالشخصية الثانية

متثِّل النيّب بوصفه حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب، ال بوصفه ناقاًل للرسالة. فما 

يصدر منه ولو كان حّقًا، لكّنه ليس إخبارًا عن الرسالة، ولو كان خادمًا هلا 

 ومنسجمًا مع قضاياها.

رسل إىل آخر ليوصل إليه رسالًة شفوّية ُأوهذا الفرق ميكن متثيله بشخٍص 

مثاًل. إّن الرسول وهو يقوم بنقل نّص الرسالة يعبِّر عن الشخصّية املرآتية اليت ميّر بها 

املستمع، وصواًل إىل جوهر املوضوع الذي بعثه امُلْرِسل صاحب الرسالة ومكوِّنها 

مع امُلْرَسل إليه،  وصانعها. أّما عندما ينتهي من نقل الرسالة، وجيلس للمسامرة

ويتحّدثان بأخبار البالد والعباد، فإّن ما يقوله هذا الرسول ال يكون من ضمن رسالته 

 اليت ُبِعث بها، حّتى لو كان امُلْرِسل راضيًا مبا قاله الرسول خارج نقل الرسالة.

والسؤال اجلوهرّي هنا: هل نعترب أّن كّل ما يقوله الرسول هو رسالة من امُلْرِسل 

أو نعترب أّن كّل ما يقوله ميثِّل فيه نفسه ـ ولو كان صحيحًا  ؛إىل أن يثبت العكس

أو ال هذا وال  ؛وَمْرضّيًا من امُلْرِسل ـ، لكّنه ليس مسطورًا يف النصوص األصلّية للرسالة

 ذاك؟

هذا التساؤل قد جنده يف األدبّيات الدينّية بصيغٍة أخرى، وهي: هل األصل يف 

أو أّنه ال يوجد أصٌل مرجعّي  ؛أو أن األصل فيه عدم ذلك ؛بلٌِّغ للدين اإلهلياملعصوم أّنه م

 يف املقام أبدًا؟

دة ال معنى هلما إاّل بعد االعرتاف ْموسؤالنا اجلوهرّي هنا أو اإلشكالّية الُع
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بوجود هذين اجلانبني يف املعصوم، كما هو حمّل قبول الكثريين. أّما لو أصّر شخٌص 

إحدى الشخصّيتني مطلقًا فمن الطبيعّي أّنه ال معنى عنده هلذا التساؤل على نفي وجود 

وهلذا، سوف نعترب أصل معقولّية الشخصّيتني يف النيّب أو اإلمام  الذي نشتغل عليه هنا.

مصادرًة مفروضة مسبقًا، ونعمل يف اجلواب عن التساؤل الرئيس، منطلقني من 

 مفروغّية معقولّية وإمكان هذه املصادرة.

 

والذي يبدو ـ يف جمال اجلواب عن هذا التساؤل ـ أّن التيار السائد يف الفكر 

اإلسالمي ـ وعند اإلمامّية بشكٍل أكرب ـ أّن األصل يف ما يصدر عن النيّب واإلمام هو 

بعدم قطع األشجار، أو التبليغ حّتى يثبت العكس. فلو أمر النيبُّ اجليَش اإلسالمّي 

أمرهم باسرتقاق النساء، فإّن األصل أّن هذا احلكم قد تلّقاه من اهلل بوصفه جزءًا من 

الرسالة اإلسالمّية؛ األمر الذي يعين أّن بإمكان الفقيه املسلم أن يفيت حبرمة قطع 

  الشجر يف احلرب، ناسبًا ذلك إىل جوهر الشريعة بوصفه حكمًا إهلّيًا.

ل يناقض أصالة عدم التبليغ؛ إذ لو قبلناها سيعين ذلك أّن األصل يف وهذا األص

هذه األوامر النبوّية املوّجهة للجيش اإلسالمّي أّنها تدبرياٌت صدرت من النيّب إلدارة 

وضع اجلماعة املسلمة، وأّن هذه التدبريات كانت صائبًة ومسدَّدة ومؤّيدة من اهلل، 

احلّق  لذي أرسل به النيّب، بل جزٌء من األداء النبوّيلكْن ال بوصفها جزءًا من الدين ا

يف خدمة الدين الذي أرسل به. فالنهج النبوّي ميثِّل درسًا لنا، ال الناتج الزمين عن هذا 

 النهج يف الفرتة الزمنّية اليت مورس فيها سابقًا.

يقول: ال َشكَّ يف أّنه لو قال النيّب: إّن اهلل يأمركم بكذا وكذا، أو جاء نصٌّ 

إّن اهلل يأمر بأداء األمانة، أو يقول: شرَّع اهلل كذا وكذا... فهنا من الواضح أّن 

 الشخصّية املرآتية هي احلاكمة، وعنصر اإلخبار والتبليغ هو املهيمن.

وكذا لو قال النيّب: بدا لي ـ وأنا أفكِّر باألمس ـ أن نفعل كذا وكذا، فما 

اقاًل لرسالٍة، وإّنما هو إنشاٌء نبوّي. وهذا اإلنشاء رأيكم؟ فإّنه من الواضح أّنه ليس ن

إذا مل يتعّقبه إمضاٌء إهلّي ينسب مضمونه إىل اهلل، بوصف ذلك جزءًا من الدين، فلن 

نتمكَّن من نسبته إىل الدين، وإاّل أمكن ذلك. نعم، قد جيب على املعاصرين للنيّب 
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اكمًا، ال بوصفه مبلِّغًا، طاعته يف ما أنشأ بنفسه، لكْن هي طاعٌة له بوصفه ح

 واملفروض أّننا قبلنا باملصادرة اليت متيِّز بني الشخصّية الرسولّية التبليغّية وغريها.

أّما لو مل يُقْم شاهٌد على أحد الطرفني، فما هو األصل؟ وما الذي جيب علينا 

  اّتباعه هنا اجتهادّيًا؟

سوها يف وعيهم املستكّن داخل هنا طرح املشهوُر أصالة التبليغ، أو فلنُقْل: مار

 العملّيات االجتهادّية؛ إذ من النادر أن جند حوهلا حبثًا مركَّزًا بعنوانها يف أصول الفقه.

 

وقبل طرح أو مناقشة قضّية أصالة التبليغ وأدّلتها ال ُبدَّ أن منّيز بني مفهوم 

 ؛ وذلك:التبليغ ومفهوم التأبيد

قد يكون احلكم تبليغّيًا، إذن فهو منسوٌب إىل اهلل تعاىل. ولكّن ذلك  ـ1

ع حيتاج إىل حبٍث يف أّنه هل كّل ما يشرِّعه اهلل يف اإلسالم أبدّي أو أّنه قد يشرِّ

 ع حكمًا مرحلّيًا خاّصًا بظروف عصر النّص؟حكمًا أبدّيًا وقد يشرِّ

هلي. فإذا قلنا بأّن األصل يف كّل ما هذه هي أصالة التأبيد يف التشريع اإل

يشّرعه اهلل أّنه أبديٌّ إاّل ما خرج بالدليل، كاألحكام املنسوخة، فإّن أّي حكم 

وإذا رفض شخٌص هذا األصل  يبلِّغناه النيّب ينبغي التعامل معه فورًا بوصفه أبدّيًا.

هلل، ليس من أمكنه القول بأّن ما جاء يف القرآن، أو نقله النيبُّ صراحًة عن ا

 الضروري أن يكون أبدّيًا، ومن ثّم فإثبات الطبيعة األبدّية له حيتاج إىل دليٍل.

وعليه، فنحن نبحث هنا يف أصالة التبليغ وعدمها يف الشخصّية النبوّية. أّما 

أصالة التأبيد يف األحكام اإلهلّية فهي حبٌث آخر، األمر الذي يلزم حبثه يف حمّله 

فإثبات أصالة التبليغّية يف األحكام النبوّية ال يساوق ـ منطقّيًا ـ إثبات جمّددًا. ومن ثّم 

 أصالة التأبيد، َتَبعًا لذلك، إاّل بفرض الربهنة على األصالة الثانية بعد األوىل.

قد يكون احلكم نبوّيًا غري تبليغّي، بعد فرض عدم حلوق اإلمضاء بعد ـ 2

ّن نبوّية احلكم بذاتها ال تعين زمنّيته تشريعه، إمضاًء ُيلحقه بواقع الدين، ولك

بالبداهة؛ وذلك أّن هنا حبثًا يف أّن األحكاَم السلطانّية والوالئّية للنيّب أو اإلمام هل هي 

ـ حبسب طبيعتها ـ أبدّيٌة بافرتاض واليته على األّمة إىل يوم القيامة، فيلزم طاعُتها، 
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غري أبدية؟ وهذا يعين ضرورة استئناف سواء صنَّفناها من أصل الدين أم ال، أو أّنها 

حبٍث آخر يف موضوع أبدّية أو زمنّية األحكام الوالئّية التدبريّية؛ إذ قد انتصر بعُضهم 

ألبدّيتها. وقد تعّرضنا هلذا املوضوع يف مناسبٍة أخرى، وأثبتنا أصالة الزمنّية والتأقيت 

لسّنة الشريفة بني الزمنّية يف األحكام التدبريّية )انظر: األحكام التدبريّية يف ا

  (.10ـ  5: 39ـ  38والتأبيد، جمّلة االجتهاد والتجديد، العددان 

وهذا كّله يعين أّن من الضروري حتديد مركز الكالم يف الشخصّية املرجعّية 

 للنيّب أو اإلمام؛ حّتى ال تتداخل املوضوعات وتلتبس األمور.

 

ميكن هنا طرح جمموعة من األدّلة اليت ُتثبت أّن األصل هو التبليغ. ونسوقها 

 :يلاتالعلى الشكل 

 

إّن أغلب األحكام الشرعّية صدر على حنو التبليغ. فلو استقرأنا أغلب 

ص لرأينا أّنها تبليغيٌة. وهذا يعين أّننا لو وضعنا يدنا التشريعات اليت وردت يف النصو

على حكٍم مشكوك، واحتملنا فيه التبليغّية وعدمها، فإّن احتمال عدم تبليغّيته، 

ًا، يساوي عدد األحكام غري التبليغّية حيث ال قرينة على ذلك، هو احتماٌل ضئيٌل جّد

  قياسًا إىل جمموع األحكام الشرعّية.

الطريقة ُنثبت أصالة التبليغّية، اليت ترجع يف روحها ـ وفقًا هلذا الدليل ـ وبهذه 

 بكون احلكم تبليغّيًا. واالطمئنان حّجٌة. إىل حصول الظّن الغالب أو الظّن االطمئنانّي

؛ فنحن اآلن نفرتض أنفسنا يف إاّل أّن هذا الدليل غري واضٍح، بل فيه مصادرٌة

يف النصوص الدينّية، ونريد أن نعرف كم هي نسبة  النظرّيبداية الطريق االجتهادّي 

التبليغّي إىل جمموع األحكام الصادرة؟ أو كم هي نسبة غري التبليغي إىل اجملموع؟ 

  ويف هذه املرحلة بالذات ال نعرف مَلْن تكون الغلبة.

 وهذا يعين أّن هذا االّدعاء ـ أعين اّدعاء الغلبة ـ هو بنفسه حيتاج إىل دليٍل؛

فكيف عرفنا أّن أغلب النصوص تبليغّي؟ وكيف تأكَّدنا من ذلك؟ فال ُبدَّ من معطًى 
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تبليغّية، أو أيضًا أّن أغلب النصوص كانت غري  قبلّي ُيثبت لنا هذه الغلبة؛ إذ قد حنتمل

% مثاًل، وهذا يعين فقدان حال االطمئنان 40أّن نسبة غري التبليغّي إىل اجملموع هي 

% أو 20حكٍم أّنه تبليغيٌّ أو غريه، بل حّتى لو كانت النسبة هي  عند الشّك يف كّل

% أو 70% أو 60% فإّن هذا يعين أّن احتمال تبليغّية احلكم مشكوك التبليغية هو 30

 %، وهذا ال يعدو أن يكون ظّنًا ال يغين من احلّق شيئًا.80

ة هي بعينها : إّن دعوى الغلبة إىل هذا احلّد يف النصوص النبوّيوخالصة القول

 حتتاج إىل دليٍل. ومل يقدَّم هنا دليٌل عليها حّتى اآلن.

 

قد يبين اإلنسان هنا على االستناد إىل إطالقات وعمومات النصوص النبوّية و... 

ّن احُلْكَم تبليغيٌّ، وإاّل من حيث الزمان واملكان؛ فإّن اإلطالق الزمكاني شاهٌد أ

كان زمنّيًا نبوّيًا. وهذه مرجعّية داللّية تأويلّية هرمنوطيقّية، تستعني بالنصوص نفسها 

 إلسعافنا هنا.

 لكْن ميكن أن نناقش هذه احملاولة:

إّن يف هذا الكالم خلطًا ـ أشرنا إليه ـ بني التبليغّية والتأبيدّية؛ حيث ُظنَّ  أّواًل:

دام مطلقًا زمكانيًا فهذا يعين أّنه تبليغيٌّ، مع أّنه ال تالزم َقْهرّيًا ـ  ْكَم ماهنا أّن احُل

 على بعض املباني والنظرّيات ـ بني األمرين.

بغّض النظر عن املالحظة األوىل، ومع قبول مبدأ زمانّية احلكم النبوي،  ثانيًا:

هو قلٌب ملنهج البحث؛ كما نرجِّحه حنن، لكْن ال معنى للتمسُّك باإلطالق هنا، بل 

وذلك أّن اإلطالق متفّرٌع على إمكانه، وكون املتكلِّم يف مقام البيان من حيث 

الزمان. فإذا احتملنا أّن هذا احُلْكَم نبويٌّ غري تبليغّي، أي صدر من الشخصّية الذاتّية 

ل كونه يف للنيّب أو اإلمام، ال الشخصّية الرسولّية أو التبليغّية، فهذا يعين أّننا حنتم

  غري مقام البيان من حيث ما بعد زمانه.

وسبب ذلك أّن األحكام الوالئّية والتدبريّية وحنوها لو فرضناها غري تأبيدّية 

بطبعها، وأّن هذا هو مقتضى األصل فيها، كما رجَّحناه يف حملِّه، فهذا يعين أّن 

يان ألهل عصره وزمنه احتمال الوالئّية والتدبريّية يساوق احتمال كونه يف مقام الب
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خاّصة، فال ُنحرز أّنه يف مقام البيان لألزمنة الالحقة، ومع الشّك يف أّنه يف مقام البيان 

لتلك األزمنة ال ميكن التمسُّك باإلطالق الزماني؛ لعدم توّفر )مقّدمات احلكمة( 

ن لسائر فيه، كما هو واضٌح. فاإلطالق الزماني متوقٌِّف على إحراز أّنه يف مقام البيا

 األزمنة، وهو متوقٌِّف على إثبات أّنه تبليغيٌّ، فكيف ُنثبت التبليغّية باإلطالق الزماني؟!

إّن لدينا أصاًل عقالئيًا ُيثبت أّنه يف مقام البيان؛ وذلك أّن األصل يف  ورمبا تقول:

 كّل متكلِّم أّنه يف مقام البيان. وبهذا األصل ُنثبت اإلطالق الزماني.

 ّنه قد حصل َخْلٌط والتباٌس هنا بني أمرين، هما:إ واجلواب:

أصالة البيان يف املتكلِّم، مقابل كونه ال يريد بيان مراده ِجّدًا. وهذه األصالة  أـ

العقالئّية تنفي احتمال كونه هازاًل أو غافاًل أو مازحًا أو قاصدًا اإلمجال. فأّي متكّلم 

ى أّنه مريٌد جاّد لبيان مراده اجلّدي من يصدر منه كالم فإّن العقالء يتعاملون معه عل

كالمه، وليس هادفًا حملض املزاح أو ُمْطِلقًا كالمًا جمماًل ال بيان فيه، ما مل ينصب 

 قرينًة على مزاحه أو حنو ذلك.

وهذا األصل صحيٌح. ووفقًا هلذا األصل حنن نتعامل جبّدية مع النصوص الدينّية. 

صل هلم اطمئناٌن بكون املتكلِّم جاّدًا مبّينًا مراده ومرجع هذا األصل إىل أّن البشر حي

من كالمه؛ إذ عندما ال ينصب قرينًة وال شاهدًا وال ُيْعَرف بهذا األمر ـ أي بكونه 

مازحًا يف بياناته ـ فإّن احتمال عدم جّديته يف بيان مراده احلقيقّي هو احتماٌل ضعيٌف 

ن، مقابل اإلهمال أو اإلمجال املطَلَقني، أصالٌة جّدًا ال ينتبه إليه العقالء. فأصالة البيا

 عقالئية تقوم على نظام االطمئنان عند البشر.

أصالة السعة يف بيان املتكلِّم، مبعنى أّن املتكلِّم بعد أن أثبتنا أّنه يف مقام  ب ـ

البيان من حيث املبدأ هل هناك أصٌل على كونه يف مقام البيان من مجيع اجلهات 

 المه أو ال؟املّتصلة بك

ال يوجد دليٌل على وجود أصٍل عقالئّي يف هذا اإلطار. ويكفي الشّك للنفي 

العملي؛ ألّن السرية العقالئّية دليٌل لّبي، يؤَخذ فيه بالَقْدر املتيقَّن. فلو أّن شخصًا قال: 

د، إّنين أحرتم زيدًا النزيه، فهذا ال يعين أّنه يف مقام البيان من متام نواحي عالقته بزي

 بل نأخذ باملقدار الذي يتكلَّم فيه، واجلهة اليت يشري إليها.

وعليه، ال يوجد أصٌل عقالئي يفرض كون النيّب يف مقام البيان يف كّل ما 
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يقول، ومن متام اجلهات، مبا فيها اجلهات الزمانّية. نعم، هو يف مقام البيان مقابل 

تطيع التمسُّك بأصالة البيان إلثبات اإلمجال املطلق أو اإلهمال املطلق ال غري. فال نس

كونه يتحدَّث عن سائر األزمنة، بل ال ُبدَّ مسبقًا من إثبات كونه يف مقام البيان من 

حيث ما بعد زمانه، حّتى نتمّسك باإلطالق الزماني. واملفروض أّن هذا متفّرٌع على 

متوّقٌف وحمتاج  إثبات تبليغّيته، فكيف ُنثبت التبليغّية باإلطالق، مع أّن اإلطالق

 وعليه، فاالستناد ملا ُسمِّي باإلطالقات الزمكانّية غري مقنع. إلحراز التبليغّية مسبقًا؟!

 

رمبا ُيْعَتمد هنا االستناُد إىل النصوص القرآنّية واحلديثّية الواضحة يف بيان أّن 

النيّب هي اإلنذار والتبليغ وبيان الرسالة والتبشري وغري ذلك، بل إّن مجلًة وافرة وظيفة 

منها واضحٌة يف حصر مهّمته بهذه األمور، وأّنه ليس عليه إاّل البالغ ال غري. وهذا ما 

يؤسِّس أصاًل قرآنيًا يف شخصّية النيّب، هو: أصل الوظيفة التبليغّية. فنرجع إىل هذا 

ورٍد، ما مل نتأكَّد بدليٍل ما يربِّر اخلروج منه، وكونه يف مقام بيان األصل يف كّل م

 حكٍم حكومّي تدبريّي مثاًل.

 ولكّن هذا الدليل قابٌل للمناقشة أيضًا؛ وذلك:

إّن نظر هذه النصوص إىل إثبات وظيفة النيّب جتاه قومه، يف مقابل  أّواًل:

إلزامهم بشيء أو فرض شيء عليهم َقْهرًا من جهٍة، ويف مقابل كونه قادرًا على فعل 

شيٍء تكويين يف العامل غري ُبْعده الرسولّي من جهٍة ثانية. وهذا ما نالحظه يف بعض 

 ﴾ِبُمَصْيِطٍر ْسَت َعَلْيِهْمَل*  َت ُمَذكٌِّرْر ِإنََّما َأْنَفَذكِّ﴿هذه اآليات، مثل: قوله تعاىل: 

(، فإّن هذه اآلية واضحٌة يف إرادة حصر دوره بالبالغ، يف مقابل 22ـ  21)الغاشية: 

، فهي متوازنة مع قوله تعاىل: كونه مسيطرًا عليهم، قادرًا على جعلهم مؤمنني َقْهرًا

(، وقوله تعاىل: 56)القصص:  ﴾َيَشاء َوَلِكنَّ اهلَل َيْهِدي َمْن ِإنََّك ال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت﴿

)ق:  ﴾َيَخاُف َوِعيِد َت َعَلْيِهم ِبَجبَّاٍر َفَذكِّْر ِباْلُقْرآِن َمْنَنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَن َوَما َأْن﴿

45.) 

وهكذا نرى أّن وظيفة البالغ جيء بها لتقول للنيّب بأّنك لست مسؤواًل يف إعالن 

الدعوة وإيصال الرسالة إاّل عن تبليغهم، وال ُيلزمك اهلل مبا هو أكثر من ذلك، إّنما 
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َلْيَك اْلَباَلُغ َتَولَّْوا َفِإنََّما َع ِإْنا َوَفِإْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْو﴿املسؤولّية على الناس. قال تعاىل: 

ُقْل َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ﴿(، وقال تعاىل: 20)آل عمران:  ﴾َواهلُل َبِصرٌي ِباْلِعَباِد

ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل  ا ُحمِّْلُتْم َوِإْنَم ا َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحمَِّل َوَعَلْيُكْمَتَولَّْو َفِإْن

َقْبِلُكْم  ْنُتَكذُِّبوا َفَقْد َكذََّب ُأَمٌم ِم َوِإْن﴿(، وقال تعاىل: 54)النور:  ﴾اْلَبالُغ اْلُمِبنُي ِإالَّ

َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن ﴿(، وقال تعاىل: 18)العنكبوت:  ﴾اْلَبالُغ اْلُمِبنُي َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ

  (.92)النمل:  ﴾ِذِريَنَضلَّ َفُقْل ِإنََّما َأَنا ِمَن اْلُمْن َنْفِسِه َوَمْنَفَمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِل

فهذه النصوص واضحٌة يف أّنها تريد أن تقول بأّن مسؤولّية النيّب هي إبالغ 

الدين، وأّنه إذا كفر الناُس ومل يقبلوا فأمُرهم إىل اهلل، ال إليه، وال يتحّمل هو شيئًا، 

وال هو باملتوّلي أمورهم. كما حتّدثت آياٌت عديدة أخرى عن عدم جعل النيب وكياًل أو 

َوِإمَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإنََّما َعَلْيَك ﴿قال تعاىل:  حفيظًا أو حماسبًا،

 (.40)الرعد:  ﴾اْلَباَلُغ َوَعَلْيَنا اْلِحَساُب

وعليه، فهذه النصوص ال تريد حصر مهّمة النيّب يف اإلبالغ، مبعنى أّنه ال يقول 

ره الشخصّية، وإّنما تريد أن تقصر مهّمته جتاه قومه كلمًة إاّل عن تبليٍغ ولو يف أمو

فال هو مبسيطٍر عليهم، له احلّق يف  ؛مبهّمة التبليغ، وال تريد أن حتمِّله مسؤولّيًة أزيد

وال هو باملتحمِّل لذنوبهم وحسابهم، بل أمُرهم إىل اهلل، وليس له من األمر  ؛فرض دينه

جاءت فيه هذه النصوص؛ فال إطالق فيها  شيٌء يف هذا. هذا هو السياق العاّم الذي

 خيدمنا يف موضوع حبثنا هنا.

إّن القائلني بأصالة التبليغ يقّرون ـ عادًة ـ بأّنه قد صدر من النيّب بعُض  ثانيًا:

األحكام الوالئّية غري التبليغّية. وهذا معناه أّنهم يعرتفون بأّن هذه النصوص تريد بيان 

جيب أن نأخذ جمموع نصوص  ،ال الوظيفة احلصرّية. وعليهالوظيفة األساسّية للنيّب، 

النيّب، ال خصوص نصوصه الفقهّية؛ لنقارنها مع نصوص الفقه غري التبليغّية. وهذا ما 

يفتح احتمال أّن هناك ربع نصوص الفقه مثاًل غري تبليغّي؛ ألّن هذا الربع نسبته إىل 

فال ميكن أن حيصل ظنٌّ اطمئناني جمموع النصوص الدينّية هو الُعْشر مثاًل. وعليه 

 بالتبليغّية لو وضعنا يدنا على نصٍّ نبوّي فقهّي، وشَكْكنا يف تبليغّيته.

إّن غايَة ما ُيثبته هذا الدليل التبليغّيُة احلصرّية يف النيّب نفسه، وال يشمل  ثالثًا:

يضًا على اإلمام ، بينما َمْن يّدعي التبليغّية غالبًا ما يطّبقها أاإلمام، وال الصحابّي
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 وعليه، فهذا الدليل غري تامٍّ لتأسيس أصٍل مرجعي يف جمال حبثنا. والصحابّي.

 

االستناد إىل فلسفة اخلطاب الديين يف الرسالة اخلامتة اخلالدة، وهي فلسفة 

يّب خياطب اإلنسانّية إىل يوم القيامة، كما خياطب أهل عقالئّية، بأن نقول بأّن الن

عصره. وهذا من مستلزمات افرتاضه ُمْرَساًل إىل العاملني، وكون رسالته خامتة 

وخالدة. وعليه ُيفرتض ـ عقالئّيًا ـ أن تكون نصوُصه اليت أطلقها خطابًا لألجيال 

بفضائه الزمين، وحكمًا  كّلها؛ ألّنه ُأرسل للجميع. فاعتبار نصٍّ من نصوصه خاّصًا

غري تبليغّي، هو على خالف املسار العام خلّطته ورسالته ومشروعه. فال ُبدَّ من فرض 

ذلك حالًة استثنائية هي اليت حتتاج إىل مربِّر، فإذا مل يتوفَّر لدينا مرّبٌر هلا كان 

 لزمكاني.مقتضى احلال الطبيعّية هو التبليغّية لعموم األجيال، مّما ُينتج العموم ا

إاّل أّن هذا الدليل ـ بغّض النظر عن كونه يدمج بني مسألة التبليغّية والتأبيدّية ـ 

؛ وذلك أن األفكار األصلّية اليت اّتسق منها هذا الدليل ال يصلح مرجعًا قانونّيًا لنا هنا

صحيحٌة. لكْن بعد فرض أّن النيّب كان ملزمًا خبطاباٍت مرحلّية ألهل زمانه؛ من 

ّن هذا األمر تقتضيه أيضًا طبائع األشياء، كيف نعرف أّن نّصًا نبوّيًا مشكوك حيث إ

التبليغّية هو بالفعل تبليغيٌّ؟! فنحن أمام وظيفتني ومسؤولّيتني نبوّيتني يف احلقيقة، ال 

 مسؤولّية واحدة:

مسؤولية خماطبة األجيال الالحقة إىل يوم القيامة، مبقتضى عمومّية رسالته أـ 

 تها وخلودها.وخامتّي

ومسؤولية خماطبة أهل زمكانه، انطالقًا من أّنه غري قادر ـ عقالنّيًا  ب ـ

ومنطقّيًا ـ على جتاهل الظروف الزمكانّية احمليطة به أيضًا. األمر الذي يفرض عليه 

نصوصًا خاّصة بتلك املرحلة؛ إلدارة وضٍع آنّي معّين أو وضٍع حمكوم لظروف ذلك 

 الزمان.

مهّمتان مرتقَّبتان للنيّب، وتفرضهما القراءة العقالئية العقالنّية فهاتان معًا 

لطبائع األشياء. ومعه كيف نعرف أّن هذا النّص املشكوك صدر من ِقَبل مهّمته األوىل 

 أو الثانية؟
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ولعّل االستدالل هنا ينطلق من تصوُّر أّن عدم الذهاب خلف أصالة التبليغ يساوق 

عة؛ ألّن بعض األحكام لن ميكن إثبات الُبْعد التبليغي فيه. بطالن اخللود الثابت للشري

وهذا خطٌأ منهجي؛ ألّن هناك مقدارًا واضحًا يف ُبْعده اخلالد يف ما جاء به النّص 

الديين اإلسالمي عمومًا، والسؤال: مهما كان هذا الُبْعد قلياًل من حيث الكّم هل 

 األجيال الالحقة أكثر من ذلك؟ هناك دليٌل على أّن الشريعة اخلالدة هي يف حّق

إّن اجلواب عن هذا السؤال باإلجياب هو مصادرٌة؛ ألّنه يفرض أّن واقع الفقه 

اليوم هو الشريعة اخلالدة، ويريد خترجيه مبثل: أصالة التبليغ، مع أّن البحث أسبق 

بت رتبًة بكثري من خلود هذه األحكام الفقهية كّلها. فنحن نريد مرجعيًة قانونّية تث

  خلودها، ال أّننا نريد خبلودها املفرَتض َخْلَق مرجعّية قانونية.

 وعليه، فهذا الدليل أيضًا غري مقنع.

 

االستناد إىل نصوص حّجية السّنة نفسها، وال سيَّما ما كان من نوع قوله تعاىل: 

، ودليل التأّسي، ودليل لزوم طاعة النيّب مطلقًا، وغري ذلك. ﴾َوْحٌي ُيوَحى ِإالَِّإْن ُهَو ﴿

فهذه النصوص تفيد بإطالقها أّن كّل ما صدر من النيّب هو واسطُة بلوِغ الشريعة لنا 

 والدين. وغرُيه حيتاج إىل دليٍل.

الغ الضعف إّن أدّلة حّجية السّنة اليت ُتسعفنا هنا ـ بعد حذف ما هو ب واجلواب:

 ـ تقع على ثالثة أنواع: «حّجية السّنة»يف كتابنا  كما توّصلنا إليه منها،

النصوص القرآنّية وغريها الداّلة على طاعة النيّب مطلقًا، واالئتمار  النوع األّول:

 ألمره، واالنتهاء عّما نهى عنه.

النبوّية يف وهذا النوع قلنا يف حمّله بأّن بعض نصوصه دالٌّ على حّجية السّنة 

جمال الطاعة، وهو ال يفيد حّجية السّنة يف كّل ما يقوله النيّب؛ ألّن موضوعه الطاعة، 

وهي ال تكون إاّل يف جمال األمر والنهي وحنوهما. وهلذا التزمنا هناك بأّن إطالقات 

 األمر بالطاعة ُتثبت مبدأ حّجية السّنة يف جمال الطاعة.

ال ُيثبت تبليغّية ما يصدر عن النيّب؛ ألّن النّص أمرنا  إاّل أّن هذا النوع من األدّلة

ا ُأوحي إليه. متامًا كأمرنا بطاعته، وطاعُته ال تستبطن اعتبار ما يقوله تبليغًا عّم
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بطاعة ولّي األمر، فإّن الطاعة ال تعين أّن كّل ما يصدر عن ولّي األمر فهو تبليٌغ ألمٍر 

والئّيًا أو زمنّيًا صدر ملصلحٍة شخَّصها النيّب،  إهلّي، بل قد يكون حكمًا حكومّيًا أو

لنقوم بفعلها، ال لكون ما أمر به مندرجًا ضمن ما ُأوحي إليه بوصفه جزءًا من الدين. 

فلو أمر النيبُّ املسلمني باخلروج للحرب غّرة شهر ربيع األّول مثاًل فإّن أدّلة األمر 

عين أّن مضمون أمره هذا هو جزٌء من بإطاعته مطلقٌة تشمل هذه احلال، لكّن هذا ال ي

الدين الذي يقوم بتبليغه، وإّنما نكتشف أّنه جزٌء من الدين من خالل ثبوت اإلطالق يف 

أمره جلميع األزمنة واألمكنة، ثم القول بعدم إمكان هذا اإلطالق يف أوامره غري 

 بقًا.التبليغّية مثاًل. وهذا رجوٌع إىل دليل اإلطالق الذي تكلَّمنا عنه سا

: إّن األمر بإطاعة شخٍص ال يستبطن بالضرورة كون ما يأمر به جزءًا واحلاصل

من الدين يقوم بتبليغه لنا، بل هو أعّم. وعصمة النيّب تثبت كون املأمور به حّقًا، وهذا 

أعّم من كونه جزءًا من الدين. متامًا كحالة مطابقة أمر ولّي األمر للواقع، فإّنه 

مضمون أمره ال ننسبه إىل اهلل تعاىل بوصفه جزءًا من الدين، وإْن يكون حّقًا، لكّن 

 وجبت طاعته.

النصوص القرآنّية وغريها اليت تعترب أّن كّل ما صدر من النيّب هو  النوع الثاني:

وحٌي من اهلل تعاىل. فكّل ما يقوله هو وحُي اهلل له، فهو يبلِّغ للناس ما ُأوحي إليه. 

 صدر عن النيّب مبقتضى هذه النصوص هو تبليٌغ.وهذا يعين أّن كّل ما ي

 ِإْن ُهَو ِإالَّ﴿وُعْمدة هذه النصوص ـ كما حقَّقناه يف )حّجية السّنة( ـ هو آية: 

بأّن سورة النجم قد وقعت يف سياق خماطبة املشركني ». وقد قلنا هناك ﴾َوْحٌي ُيوَحى

، كما أّن «ضّل»و «صاحبكم»الذين يكذِّبون النيب يف دعواه النبّوة والقرآن، بقرينة 

تكملة اآليات تشري إىل جربئيل الذي ارتبط امسه بنزول الوحي القرآني، ال مطلق ما 

حصل عليه النيّب من معلوماٍت من عند اهلل تعاىل. وهاتان القرينتان تصلحان معًا مقيِّدًا 

يها. وقد ذهب يف اآلية، وال أقّل من أّنهما متنعاننا عن األخذ باإلطالق ف «هو»إلطالق 

العاّلمة الطباطبائي إىل ذلك، آخذًا بعني االعتبار القرينة األوىل. بل إّن اآليات ـ نظرًا 

ملّكيتها ـ تدور حول اإلشكالّية اليت كانت قائمًة يف تلك املرحلة، وهي ليست أفعال 

، هل «هو»النيّب وحّجيتها، بل صدقّية النبّوة والقرآن...، وبعبارٍة أخرى: إّننا نشّك يف 

هي راجعٌة إىل املقدَّر يف اآلية السابقة عليها، أو أّنها راجعٌة إىل القرآن؛ هلذه القرائن؟ 
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ومعه نأخذ بالَقْدر املتيقَّن، وهو الثاني؛ انطالقًا من وجود ما مينع من التمسُّك 

ر )حيدر حّب اهلل، حّجية السّنة يف الفك «باإلطالق، وإْن مل يصلح مقّيدًا اصطالحًا...

 (.75ـ  74اإلسالمي: 

وعليه، فالنوع الثاني من األدّلة ال يفيد أصالة التبليغ أيضًا، بل يلزم لو استندنا 

إىل هذا النوع من األدّلة أن نلتزم بأّن كّل ما صدر عن النيّب هو أحكاٌم تبليغّية ال غري؛ 

ض العدم يف بشهادة النّص القرآني املتقدِّم. وكثريون ال يلتزمون بهذا، بل هو مفرو

 حبثنا، كما قلنا مطلع الكالم.

ما دّل من النصوص القرآنية وغريها على لزوم التأّسي برسول  النوع الثالث:

اهلل، وأّنه قدوٌة وأسوة. وهذا يعين أّنها تريد جعله طريقًا ملراد اهلل تعاىل يف كّل ما 

 يصدر عنه، فتكون شخصّيته الرسولّية املرآتية هي األصل.

مبا حقَّقناه يف مباحث حّجية السّنة، من أّن جعل النيّب  كن أن يناقشولكْن مي

قدوًة وأسوة ال يعين حّجية متام ما يصدر منه، بل يعين اّتخاذ مساره العام يف حياته 

قدوًة لنا؛ ألّن كلمة )أسوة( ال إطالق فيها، ال مبعنى أّنها تصدق بالتأّسي به يف مورٍد 

احلّلي )انظر: جنم الدين احلّلي، معارج األصول:  واحد، كما ذكره مثل احملّقق

(؛ حيث ناقشناه هناك، بل مبعنى صدق عنوان األسوة، جبعل مسار حياته العام 119

منهاجًا لنا، ولو مل نأخذ كّل مورد من هذا النوع؛ فهذا هو االستخدام العريف املتيقَّن 

 لكلمة أسوة، وغريه حيتاج إىل دليٍل.

هذه اآلية يتيقَّن منها حّجية الفعل النبوّي. أّما حّجية القول ُيضاف إىل ذلك أّن 

النبوّي مطلقًا، وكذا التقرير، فيحتاجان إىل قرينٍة، وعمدة حبثنا هنا يف النصوص 

 وبهذا يظهر أّن دليل حّجية السّنة ال يؤسِّس أصالة التبليغ. القولّية.

 

االستناد إىل مجيع األدّلة اليت تنفي اجتهاد النيّب مطلقًا، وهذا معناه أّن النيّب يف 

كّل ما يقول ويعمل يصُدر عن َوْحٍي إهلّي، ال عن اجتهاٍد بشرّي. وقد استعرضنا يف 

حمّله بالتفصيل أدّلة منع االجتهاد النبوّي، وذكرنا أكثر من مخسة عشر دلياًل عقلّيًا 

ًا و... على منع االجتهاد النبوّي. وكلُّها تصّب يف صاحل إثبات أّنه ما من شيٍء وقرآني
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يصدر عن النيّب إاّل وهو عرب وحٍي أو اتصال مباشر باهلل تعاىل ورسله املقرَّبني. وهذا ما 

 ُيثبت أصالة الوحي والتبليغّية.

ّي قد ناقشناها إّن مجيع األدّلة اليت سيَقْت ملنع مطلق االجتهاد النبو واجلواب:

بالتفصيل يف حملِّه، بل إّننا قلنا بأّن أدّلة جتويز االجتهاد النبوّي وإْن كان أغلبها 

ضعيفًا، لكّن بعضها مفيٌد ونافع. وهلذا خرجنا هناك بقاعدٍة تقول: إّن كّل ما مل 

 نفهم منه جانب اإلخبار النبوّي عن الوحي اإلهلي أو الدين فهو خاضٌع لقانون االجتهاد

النبوّي، حّتى لو قلنا بعصمة هذا االجتهاد؛ فإّن العصمة شيٌء وكون ما يقوله هو تبليغ 

حّب اهلل،  رحيدعن اهلل تعاىل لدينه َحْصرًا شيٌء آخر، على ما بيَّناه أيضًا )انظر: 

ومعنى ذلك أن نرجع يف غري ما ثبت أّنه  (.501ـ  369حّجية السّنة يف الفكر اإلسالمي: 

مقتضى طبيعة األشياء من كون النيّب بشرًا يفكِّر وجييل النظر، وأّنه يف ما تبليٌغ إىل 

يقول ويفعل ميارس تطبيقه الزمين للدين. ومهما فرضناه معصومًا يف ذلك، إاّل أّنه يف 

 نهاية املطاف ال حيكي ـ بالضرورة ـ عن جزٍء من أجزاء املنظومة الدينّية املوحاة إليه.

 

السرية املتشرِّعية واالرتكاز اإلسالمّي العام؛ حيث يظهر من سرية املسلمني منذ 

العصر النبوّي وإىل يومنا هذا أّنهم يتعاملون مع نصوص النيّب على أّن األصل فيها أّنها 

. وهذا خرُي |وله أو يفعلهتبليٌغ من اهلل، وينسبونها إىل شريعة اإلسالم يف كّل ما يق

دليٍل على أّن التلّقي اإلسالمي األّول كان على أصالة التبليغّية. وعلى هذا سار األئّمة 

 والعلماء فيما بعد، كما يظهر منهم، ومن بينهم أئّمة أهل البيت النبوّي أنفسهم.

ن نتوّقف هذا الدليل قد ُيَعّد ـ عند بعٍض ـ من أقوى األدّلة يف موضوعنا. وعلينا أ

 عنده قلياًل، لنتوّجه إليه ببعض األسئلة األّولية يف البداية:

ـ ما هو الدليل على أّن مسلمي القرن اهلجري األّول كان لديهم هذا التلّقي؟ 1

 وما هي حدوده؟

ـ هل ميكن أن ينشأ هذا التلّقي من طبٍع إنسانّي غالب، ال من أصٍل ديين 2

 مقّرر؟

ـ هل ُيْحَتمل أّنهم مل جيدوا فرقًا بني زمنهم وزمن النيّب، حّتى يؤثر ذلك يف 3
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 شعورهم بوقف تنفيذ احلكم النبوّي أو ال؟

ـ هل أّنهم كانوا ُيْجرون أصالة التبليغ، أو كانوا على يقنٍي بأّن هذا املوقف أو 4

 شكٍّ؟ذلك هو جزٌء من الدين، ومن ثّم مل يقعوا يف مرحلتهم الزمنّية يف 

 هذه هي األسئلة األربعة األساسّية اليت يلزم أن جنيب عنها هنا بالتدريج:

فالذي يبدو من بعض النصوص أّنهم كانوا يتعاملون مع النيب  أّما السؤال األّول

بتمييٍز بني ما جاء به من اهلل وبني ما كان من عنده، كما يف حادثة معركة 

يصنِّفها الكثري من الشيعة َطْعنًا يف بعض  األحزاب. بل إّن احلوادث والنصوص اليت

الصحابة يف تعاطيهم مع النيّب قد ميكن فهم بعضها ال يف سياق الطعن، وإّنما يف 

سياق وجود متييز عند الصحابة يف شخصّية النيّب بني ما يأتيه من اهلل تعاىل وما 

 أَشْرنا يكون من نفسه. فأصل هذه الفكرة توحي به بعض النصوص التارخيّية اليت

فني وهذا هنا أشبُه شيٍء حبال املكلَّ إىل قسٍم منها يف مباحث اجتهاد النيّب أيضًا.

اليوم، من حيث إّن ما يقوله املرجع يف الشأن الفقهي يَرْونه جزءًا من الدين، كما يف 

مثل ما يأتي يف رسالته العملّية. بينما الذي يقوله يف جمال التشخيص أو غريه ال 

جزءًا من الدين، حّتى لو اّتبعوه فيه. فهذا الوعي ال يوجد ما ينفي كونه كان يعتربونه 

 موجودًا يف العصر النبوّي، بل الشواهد لصاحله.

لكّن ظهور النيّب، وتغيريه عادات كبرية، وخلقه َنَمطًا جديدًا من العيش، دفع 

اًل ومرجعًا. وهلذا املسلمني إىل متثُّل شخصّيته، واألخذ بكّل ما يقول، باعتبار ذلك أص

وجدناهم حيتّجون على بعضهم بعد وفاته بكالمه وأفعاله. وهذا يؤكِّد أّنهم كانوا 

يعتربون ما يصدر عنه مرجعًا حيتّجون به. وعليه ميكننا اجلزم بأّن األجيال األوىل 

تلقَّْت التجربة النبوّية بوصفها مرجعًا من حيث املبدأ، لكن ليس مرجعًا تبليغّيًا 

 رورة.بالض

فإذا أثبتنا أّن هذا التلّقي العام )املستدّل به يف أصل هذا  وأّما السؤال الثاني

الدليل( الذي كان حميطًا بالنيّب وُبَعْيده قد كان تطبيقًا لتوجيٍه إهلّي يف هذا الصدد 

ثبت املطلوب، وإاّل فإّن نفس سكوت القرآن والسّنة عن التنبيه على خطورة هذا التلّقي 

ن صّحته، حّتى لو نبع هذا التلّقي من طبٍع إنسانّي غالب؛ فإّن أمرًا بهذا كاشٌف ع

احلجم من اخلطورة كان ُيْفَترض النهي عنه، مع أّننا قد جند مؤيِّدات له. ومّلا مل َنِجْد 
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 نهيًا دّل ذلك على أّن الدين يرضى بهذا التلّقي.

صّب كّلها يف صاحل بأّن النصوص اليت حتدَّثت عن األنبياء ت لكْن قد ُيقال

خلق القرآن لوعٍي آخر خمتلف حوهلم، يفرض التمييز بني أدائهم الشخصي وتبليغهم، 

َعَبَس ﴿، و﴾َعَفا اهلُل َعْنَك ِلَم َأِذنَت َلُهْم﴿ولو كان متييزًا من حيث املبدأ؛ فنصوص: 

ا يعلن ويوحي ، وغريها، تركِّز يف الوعي اإلسالمّي أّن النيّب يتصرَّف يف غري م﴾َوَتَولَّى

بأّنه تبليٌغ إهلّي بوصفه إنسانًا له طريقته يف العمل، اليت قد يلفت اهلل نظره إىل وجود 

طريقٍة أفضل منها، وهو مل يكن ملتفتًا، وخاّصة يف املوضوعات اخلارجّية 

والتشخيص امليداني، الذي قد ناقش بعض املسلمني يف وجود دليٍل حاسم على العصمة 

 والعلم فيه.

فال ميكننا أن نستبعد فرضّية أّن املسلمني مل يشعروا  ا السؤال الثالثوأّم

بفرٍق بني عصرهم وعصر النيّب حّتى يوقفوا مضمون التوجيهات النبوّية حبّجة أّنها غري 

تبليغّية، وال سيَّما يف تلك الفرتة اليت مل تشهد حتوُّالت كربى يف أمناط العيش. ومعنى 

ّول والقرن اهلجرّي األّول عندما تلّقوا النصوص النبوّية مل ذلك أّن مسلمي الصدر األ

يكن يعنيهم كونها جزءًا من الدين أو ال، بقدر ما كان يعنيهم كونها ملزمًة هلم أو 

ال؟ )وخاّصة بالنسبة إىل الشيعة الذين ميكن أن يكونوا اعتمدوا يف ذلك على حالٍة 

فاعلًة؛ لبقاء موضوعها وظروفها، مما مينحها  من إقرار األئّمة ببقاء تلك األوامر النبوّية

قابلّية االستمرار، مع احملافظة على والئّيتها وعدم تبليغّيتها؛ ألّن الوالئّية يف مرحلة 

 االستمرار جاءت من موقع حاكمّية اإلمام نفسه(.

والفرق بني احلالتني أّنه يف احلالة األوىل هم يأخذون ما صدر عن النيّب بوصفه 

ن الدين، ويقومون بتطبيقه أو تلّقيه على هذا األساس يف أزمنتهم الالحقة. أّما جزءًا م

يف احلالة الثانية فهم ال يهتّمون لكون الصادر عن النيّب هو جزٌء من الدين أو ال، بل 

يعتربون أّن الظروف واحدة، ومن ثم فتشخيص النيّب وموقفه يظّل هو املتعيِّن أو األرجح 

رًا ملا يتمتَّع به النيّب من صفاٍت، ولكون تشخيصه وما صدر عنه بالنسبة إليهم، نظ

بشرّيًا يف هذه الظروف أو تلك مل َيِرْد فيه ردٌع إهلّي، ومن الطبيعي يف هذه احلال أن 

يكون األداء النبوّي مرجعًا هلم يرتجَّح على تشخيصهم املظنون بعد وحدة الظروف. 

درسة أهل الرأي واملصلحة ـ يتَّجهون حنو تغيري ويشهد لذلك أّننا رأيناهم ـ كما عند م
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بعض ما صدر عن النيّب عندما جيدون الظروف قد حتوَّلت، وال ينتقد عليهم أحٌد ـ يف 

 تلك الفرتة ـ بأّن ذلك تغيرٌي لشرع اهلل تعاىل، عدا يف مواضع حمدودٍة جّدًا.

للتجربة الفكرة اليت أريد الرتكيز عليها تكمن يف حتليل طبيعة تلّقيهم 

النبوّية القريبة جّدًا من زمنهم، واملّتحدة غالبًا مع ظروف حياتهم. إنهم هنا ال ينظرون 

بالضرورة إىل اعتبارها بكّل أجزائها جزءًا من الدين، وال يفكِّرون يف هذا؛ ألّنهم غري 

 مضطّرين إليه، بل يهّمهم اعتبار ما أفرزته هو املوقف السليم يف التعامل مع األمور يف

ظروفهم املشابهة للظرف النبوّي. وسالمة هذا املوقف عندهم ال تنبع بالضرورة من 

دينّيته ووحيّيته، بل قد تنبع من رجحان التشخيص النبوّي وهيبته ونفوذه الروحي بعد 

 النجاح الذي حقَّقه، ووحدة ظروفه املوضوعّية مع ظروفهم.

يريّية الكربى، فإّن وهذا أمٌر حيصل يف خمتلف احلركات الدينّية والتغ

األجيال الالحقة للجيل املؤسِّس تشعر بصواب االعتماد على جتربة جيل التأسيس، ال 

بوصفها جزءًا من النظرّية ـ األصل )الثابت(، بل بوصفها جتربًة ناجحة، هي األرجح ما 

غة األمر الذي حيتمل أّن الصي ،مل تتغيَّر الظروف. فعندما تتغيَّر الظروف قد يغيِّرون

السابقة له كانت جزءًا من املشروع، كما حيتمل أنها مل تكن جزءًا منه، وإّنما هي 

إفراٌز طبيعّي زمين له على مستوى التطبيق. نعم، بعد مرور جيلني أو ثالثة تبدأ فكرة 

 املرجعّية بالتبلور.

فال منلك أّي معطًى يّتصف بالقطعّية واحلسم يؤكِّد لنا  وأّما السؤال الرابع

أصالة  فإّنهم يرجعون إىلهم لو شّكوا يف أّن هذا النّص أو ذلك جزٌء من الدين أو ال أّن

التبليغّية عندهم يف ظرف الشّك، إْن مل نُقْل بأّن بعضهم كان أكثر مياًل لعدم هذه 

 األصالة.

وعليه، فالسرية اإلسالمّية ال تشكِّل معطًى حامسًا هنا، يف غري كون سّنة 

يف اجلملة، ومن حيث املبدأ. وأّما أّنهم يف العقود األوىل كانوا  النيب حّجًة ومرجعًا

يَرْون كّل ما يقوله النيّب تبليغًا لوحٍي إهلّي، فهذا غري ثابت، وال سيَّما بعد نصوص 

القرآن الواضحة يف الكشف عن مواقف نبوّية تدخَّل القرآن يف توجيه حركتها حنو 

نّي لشخصّية النيب وعاّمة األنبياء ـ أو على األقّل األفضل؛ فإّن من شأن هذا الرسم القرآ

 حيتمل فيه ـ أن حيفر يف الوعي اإلسالمّي األّول صورًة أخرى غري ما حنن فيه.
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أّنه مل يُقْم دليٌل قاطع على أصالة التبليغ  وحصيلة الكالم يف أدّلة أصالة التبليغ

يف النصوص النبوّية، فضاًل عن نصوص الصحابة وأهل البيت النبوّي. وهذا يعين أّن 

االجتهاد الشرعي عندما ميارس فهمه للنصوص غري القرآنّية فعليه أن يضع معايري 

قام والسياقات تبليغّية النّص الصادر؛ فإذا أمكنه التأّكد، من قرائن اللفظ وامل

ومناسبات احلكم واملوضوع، ومن قرائن الداخل واخلارج، أّن النّص أراد تبليغ حكٍم 

صار باإلمكان نسبة هذا احلكم إىل اهلل تعاىل بوصفه جزءًا من دينه الذي بّلغه  إهلّي

؛ وإاّل فالالزم التوقُّف يف نسبته إىل الدين، حّتى لو كان واجَب الطاعة |النيّب

 خر.مبالٍك آ

وهذا هو املستند الرئيس ألطروحتنا يف إعادة فهم التجربة النبوّية بأفعاهلا 

وأقواهلا ومواقفها. وهو فهٌم نزعم أّنه نتيجٌة طبيعّية ملنطق األشياء. فاملسلمون ملزمون 

بالتعامل مع النيّب، لكْن ما يصدر من النيّب تارًة يكون بيانًا ملا هو الدين الذي جاء 

ون وضعًا طبيعّيًا لألداء النبوّي خارج إطار الديانة املبلَّغة، لكّنه منسجٌم به؛ وأخرى يك

مع روحها وأهدافها من حيث املبدأ. نعم، هذه التجربة اليت تقع خارج اإلطار ميكن أن 

نستلهم خطوطها العاّمة ومساراتها ومؤّشراتها وآلّيات العمل بها، بوصف ذلك كّله 

بوصفها نهجًا، ال مفردات، انطالقًا من األمر اإلهلّي لنا بأخذ ُمْلِهَمات لنا ُيقتدى بها 

 التجربة النبوّية أسوًة.

 وبذلك حنصل يف ما أتانا به النيّب على أمرين:

 الرسالة اليت ُبعث بها. وهذا هو اجلانب التبليغّي والرسولّي. ـ1

ياته، ويف وجتربته اإلنسانّية خارج إطار التبليغ، يف ممارسة ح أداؤه البشرّيـ 2

 إدارته لواقع الدين يف احلياة.

  أّما اجلانب األّول فنأخذه حبرفّيته، بعيدًا عن قضّية التارخيّية.

وأّما اجلانب الثاني فنأخذه بوصفه قدوًة، ال بوصف ما أفرزه عبارًة عن أحكام 

 شرعّية؛ فالقدوة يف النهج واملسار والكّليات، ال يف مصاديق هذا النهج.

من فهمنا للشخصّية اليت يتحّلى بها املعصوم، وكيفّية استنطاقها، هذا جانٌب 

 نطرحه ـ باختصاٍر ـ للتداول. والعلم عند اهلل سبحانه.



 

 

 
 

 احملكم واملتشابه يف القرآن

 قراءٌة جديدة
 

 

قرآن واحلديث وأصول الفقه وغريها المن املباحث املطروحة يف التفسري وعلوم 

، فيطرح غالبًا تبعًا وذياًل لآلية السابعة من سورة آل «احملكم واملتشابه»مبحث 

إىل  |مت آيات الكتاب الذي أنزله اهلل تعاىل على النيّبيت قّسال ،عمران

 اٌتآَي ِمْنُه اَباْلِكَت َعَلْيَك َأْنَزَل يالَِّذ ُهَو﴿حيث قال:  ،هاتمات واملتشاِبَكْحامُل

ا ِبُعوَن َمَفَيتَّ َزْيٌغ ُقُلوِبِهْم  يف يَنالَِّذ َفَأمَّا اٌتاِبَهُمَتَش ُأَخُرَو اِباْلِكَت ُأمُّ ُهنَّ اٌتُمْحَكَم

 اْلِعْلِم الرَّاِسُخوَن يفاهلُل َو ا َيْعَلُم َتْأويَلُه ِإالََّميِلِه َواَء َتْأِواْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواَبَه ِمْنُه اْبِتَغَتَش

 . ﴾اِبا َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأَلْلَبَما َوَيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّن

ر املزيل ، هي أّن التدبُّجيب التنبيه على دقيقٍة ،ر اآليةوقبل اخلوض يف تدبُّ ،هنا

من  م )بل ألّي شيٍءّمن كالم اهلل العال لألوهام، املوصل إىل حقيقة املرام، ألّي كالٍم

نه كالواحد املتناسق الذي ال ويبيِّ ،ر الذي يعّم جوانبه العديدةبُّهو التد ،خلقه تعاىل(

بني أجزائه أّواًل، ثّم بينه  م تعارٍضيبقى معه أيُّ توهُّ ره تفسريًا اليفسِّتناقض فيه، و

إّن جماري القرآن جماري الكالم الواحد »وبني سائر كالمه ثانيًا، فقد قالوا: 

من كالمه تعاىل  حيصل إاّل إذا نظرنا إىل أّي كالٍم . وهذا ال(1)«والسورة الواحدة

ة، غري مهملني سائر أجزاء املنظومة، متدّبرين للعالقات ممنّظ من منظومٍة كجزٍء

 القائمة بينها. 

 ،، كالكتابالرئيسة فلنبدأ البحث عن مفاد اآلية الشريفه بدراسة مفرداتها

 غريها. و ،ليوالتأو ،هاتواملتشاِب ،وأّم الكتاب ،ماتَكْحوامُل
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يف القرآن أكثر من مئيت مّرة، تشرتك كّلها يف  «الكتاب»استعملت لفظة 

الداللة على معناه املعروف من عصر النزول إىل عصرنا هذا، وهو ما ثبت فيه خطوط 

َوَلْو ﴿كما يف قوله تعاىل:  ،سواء كان يف قرطاس؛ أو نقوش يدّل على املراد واملقصود

كما يف قوله تعاىل:  ،أو يف لوٍح ،(7)األنعام:  ﴾اٍسابًا يف ِقْرَطَنزَّْلنا َعَلْيَك ِكَت

وسواء اشتمل  ؛أو يف غريهما ،(145)األعراف:  ﴾ٍء اِح ِمْن ُكلِّ َشْيا َلُه يف اأَلْلَوَوَكَتْبَن﴿

كما يف قوله تعاىل:  ،يسرية كما يف غالب الكتب، أو مجالٍت ،كثرية على مجالٍت

 ،(31ـ  30)النمل:  ﴾نَيُمْسِلِم  يُتوِنَعَليَّ َوْأَتْعُلوا  الْن َأيِم * ِن الرَِّح الرَّْحَماهلِلِبْسِم ﴿

َها امَلأُل ِإنِّي يُّا َأاَلْت َيا... َقَذَه  ياِباْذَهْب ِبِكَت﴿حيث قال قبله:  ،فأطلق عليه الكتاب

 (. 29ـ  28)النمل:  ﴾يٌماٌب َكِريَّ ِكَتُأْلِقَي ِإَل

كما يف قوله  ،الذي تعّلق به اإلنزال والتنزيل تارًة «الكتاب»نا هنا حول وكالُم

ثالث  ﴾اَبا َعَلْيَك اْلِكَتَنَأْنَزْل﴿و ،اتثالث مّر ﴾اَب ِباْلَحقَِّأْنَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكَت﴿تعاىل: 

 ،﴾اَب ِباْلَحقَِّنزََّل َعَلْيَك اْلِكَت﴿و ،﴾اَب ِباْلَحقِّ َنزََّل اْلِكَتاهلَلِلَك ِبَأنَّ َذ﴿و ات،مّر

كما يف قوله تعاىل:  ،والتالوة والقراءة أخرى ؛﴾َرُسوِلِه  ىي َنزََّل َعَلاِب الَِّذاْلِكَت﴿و

 ،﴾اِبا ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاْتُل َم﴿و ،﴾الَّذيَن آَتْيناُهُم اْلِكتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه﴿

ٍء  َشْي  ىَلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَل  ىاَراَلِت النََّصٍء َوَق َشْي  ىَعَل  ىاَراَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصَوَق﴿و

َن ويَن َيْقَرُؤِل الَِّذَأْساا ِإَلْيَك َفَشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَن  َفِإْن ُكْنَت يف﴿و ،﴾اَبَوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَت

 قوله كما يف ،واإلميان والكفر والتصديق والتكذيب ثالثًة ؛﴾اَب ِمْن َقْبِلَكاْلِكَت

اِب ُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَت﴿و ،﴾اِب َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاهلِلَمْن آَمَن ِب﴿تعاىل: 

َرُسوِلِه   ىي َنزََّل َعَلاِب الَِّذَرُسوِلِه َواْلِكَتيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباهلِل َوا َأيَُّها الَِّذَي﴿و ،﴾ُكلِِّه

 ،﴾اِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍضَأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَت﴿و ،﴾ َأْنَزَل ِمْن َقْبُلي اِب الَِّذَواْلِكَت

واإليتاء واإليراث  ؛﴾اِبالَّذيَن َكذَُّبوا ِباْلِكَت﴿و ،﴾ا َوُكُتِبِهاِت َربَِّهَصدََّقْت ِبَكِلَم﴿و

اُهُم يَن آَتْيَنالَِّذ﴿و ؛عشر مّرات ﴾اَبا ُموَسى اْلِكَتآَتْيَن﴿كما يف قوله تعاىل:  ،رابعًة

ُثمَّ ﴿و ،أربع عشرة مّرة ﴾اَبوا اْلِكَتوُتيَن ُأالَِّذ﴿و ،مّرات يمثان ﴾اَب ِمْن َقْبِلِهاْلِكَت

ِإنَّ ﴿و ،﴾اَبيَل اْلِكَتاِئِإْسَر  يا َبِنَأْوَرْثَن﴿و ،﴾ااِدَنا ِمْن ِعَبيَن اْصَطَفْيَناَب الَِّذَأْوَرْثَنا اْلِكَت

 .﴾اَب ِمْن َبْعِدِهْماْلِكَت يَن ُأوِرُثواالَِّذ

ن أّنهم أهل يف عشرات اآليات، وبيَّ «أهل الكتاب»مّساهم القرآن  وله أهٌل
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ٍء َحتَّى  َشْي  ىاِب َلْسُتْم َعَلا َأْهَل اْلِكَتُقْل َي﴿حيث قال:  ،التوراة واإلجنيل والذكر

ُلوا َأْساَف﴿وقال:  ،(68)املائدة:  ﴾ِمْن َربُِّكْما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم يَل َوَماَة َواإِلْنِجيُموا التَّْوَرُتِق

مفهومًا  «الكتاب»ـ د لمّما حيدِّ ،(، وغري ذلك7، األنبياء: 43)النحل:  ﴾الذِّْكِر َأْهَل

نًا. وعليه يكون املراد بالكتاب يف آيتنا املبحوث عنها هو ويعّين له مفادًا بيِّ ،واضحًا

وبأمساء  ،بنسخ خمتلفة ^منيرسله املتقدِّ كتاب اهلل الذي منه أنزل ما أنزل على

كالتوراة واإلجنيل والفرقان والذكر والزبور وغريها، ثّم أنزله على خامت  ،شّتى

يف نسخته األخرية التاّمة اخلالدة باسم القرآن. فالكتاب نسخة األّم جلميع  |أنبيائه

النسخة األخرية منه وبأمساء خمتلفة. و ،الكتب اّليت أنزهلا على رسله يف نسخ متعّددة

 ومّساه القرآن.  ،|هو ما أنزله اهلل تعاىل على هذا الرسول

ب، ْسية يف القرآن فَحوعلى هذا فالكتاب ليس واحدًا من املفاهيم ذات األهّم

د به مفهوم القرآن نفسه. وبهذا املعنى للكتاب فإّن بل هو أيضًا املفهوم الذي يتحدَّ

اِب ا َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتُمَصدِّقًا ِلَم﴿دات الكتاب، خامتًا لتجسُّ القرآن ليس إاّل

فَمَثُله يف ذلك َمَثل التوراة والذكر والزبور واإلجنيل من  ،(48)املائدة:  ﴾َوُمَهْيِمنًا َعَلْيه

 «الكتاب»ها من الكتاب، ولكن من دون أن يكون أّي واحد منها قبله، فهي كلُّ

  .(2)بألف والم التعريف

يت أنزهلا على رسله جلميع الكتب ال : لو كان الكتاب نسخة األّمقيل فإْن

اِلَدِتَك َو  ىَعَلْيَك َوَعَل  ييَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتا ِعاَل اهلُل َيِإْذ َق﴿فكيف قال تعاىل: 

ُيَعلُِّمُه ﴿و ،(110)املائدة:  ﴾ يَلاَة َواإِلْنِجاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَرِإْذ... َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَت

حيث جعل تعليم الكتاب يف  ،(48: آل عمران) ﴾يَلاَة َواإِلْنِجاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراْلِكَت

تعليم التوراة واإلجنيل، ولو كان التوراة واإلجنيل نسختني من الكتاب لكان  مقابل

 لذكر؟! تعليم الكتاب تعليمهما أيضًا، وال حاجة إىل إفرادهما با

: كما أّن كّل نسخة من تلك النسخ املنزلة من الكتاب ختتلف عن قالُي

وذلك  ؛منها ًاوالتساوي أّي ،اأُلخرى، كذلك نسخة األّم ختتلف عن كّل واحدة منها

ب الزمان واملكان والقوم واإلقليم َسألّنه كانت للمنزل إليهم ظروف خمتلفة حَب

يت أنزلت إليهم، هم املختلفة يف النسخ الاظ ظروفميكن عدم حل وغريها، حبيث مل

ر الظروف دخياًل يف فتختلف تلك النسخ باختالف تلك الظروف يف مسائل كان تغيُّ
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تغيريها. فنسخة األم إذا أنزلت على موسى لوحظت فيها خصائص تناسب ظروف املنزل 

إليهم، وكذلك إذا أنزلت على عيسى لوحظت فيها خصائص أخرى تناسب تلك 

 ؛أو زمان من نسخ الكتاب خيتّص بقوٍم يعين أّن كّل نسخٍة أيضًا. وهذا ال ظروفهم

ت مدائُن وممالك وتكاملت لفإّن أصول احلياة اإلنسانية يف اجملتمعات بعد أن تشّك

ر منذ أكثر من ألفني أو ثالثة آالف سنة، وإّنما الذي تغّير هو طرق تتغيَّ احلضارة مل

إىل  وأكثر ما جاء يف هذه النسخ من األحكام ناظٌر وآليات إعماهلا. ،التوصل إليها

ة. وهذا هو السّر يف اختالف تلك هذه األصول الثابتة املشرتكة بني اجملتمعات اإلنسانّي

 «اإلجنيل»و «التوراة»ح لعطف وهو املصحِّ ،وعن نسخة األّم ،النسخ بعضها عن بعض

وراة واإلجنيل بعد ذكر تإّن ذكر ال». ولذا قال بعض أهل التفسري: «الكتاب»على 

كلمة كتاب ـ مع أّنهما من الكتب السماوية ـ إّنما هو من باب التفصيل بعد 

 ،« يكون عطفهما على الكتاب هو عطف بيان»، أو (3)، كما يف األمثل«اإلمجال

وراة واإلجنيل على وقال بعضهم اآلخر: إّن عطف الت ؛(4)«يف ظالل القرآن»كما يف 

 (6)وإرشاد األذهان (5)اخلاّص على العاّم، كما يف آالء الرمحانالكتاب من باب عطف 

اَب اْلِكَت﴿هنا »: &. قال بعض املعاصرين(9)واألمثل (8)والبالغ (7)وتبيني القرآن

، حيث التوراة قبل اخلاّص ه من ذكر العاّمعلَّ ﴾اَة َواإِلْنِجيَلالتَّْوَر﴿قبل  ﴾َواْلِحْكَمَة

كتاب وحكمة  فقد علم قبلهما أو معهما كّل واإلجنيل هما كتابان حكيمان،

م َكاحِل وكّل ،كتابات الوحي من ذي قبل بالوحي، حتليقًا لوحيه الرسالي على كّل

هنا ـ وهو جنسه ـ كّل  «الكتاب» علَّ»آخر:  ه يف موضٍع. وقال نفُس(10)«ة فيهااملطوّي

م رسوهلا رسالة الحقة أن يعلِّ كتابات السماء النازلة قبله، وذلك من شروطات كّل

 موصولة بعضها ببعض، صادرٌة هي سلسلٌة سابقتها بسابغتها، حيث الرساالت ككلٍّ

واحدة، مهما اختلفت شكليات وطقوس ظاهرية  إىل أّمٍة واحد، واردٌة عن مصدٍر

 قبل القرآن، وأمّتها رباطًا «الكتاب»مصاديق  هما أهّم «ة واإلجنيلاالتور»فيها... ثّم 

 تبّدل يف اإلجنيل إاّل  يت ملث التوراة حتمل شريعة الناموس الحي ؛بالرسالة العيسوية

ال و ،منهما، دون كثرة خمتلقة وحدة كلٍّ «ة واإلجنيلاالتور»نذرًا. ومما يلمح له إفراد 

 . (11)«يف اإلجنيل سيَّما

َأْنَزَل ﴿فقالت:  ،«القرآن»ال  ،«الكتاب»استخدمت لفظة  نا هذه أيضًا وإْنوآيُت
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، وهما متغايران مفهومًا، قضّية تغايرهما لفظًا والقول بعدم ترادفهما ﴾َعَلْيَك اْلِكتاَب

مينع من صدقه على  وميهما الهالكتاب والقرآن ومف اختالف لفَظْي اّتفاقًا، ولكّن

على ينزل   ، فإّن من املعلوم أّن اهلل تعاىل مل«القرآن»نسخته األخرية اخلالدة املسّماة بـ 

إّن الكتاب ُفصِّلت آياته أو ُجِعل أو  :تقول كتابًا غري القرآن، وفقًا آلياٍت |رسولنا

 ﴾ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ًااُتُه ُقْرآنًا َعَرِبّياٌب ُفصَِّلْت آَيِكَت﴿قوله تعاىل:  :ُأنزل قرآنًا عربيًا، منها

اُه ِإنَّا َأْنَزْلَن﴿ ،(3)الزخرف:  ﴾ْم َتْعِقُلوَنَلَعلَُّك ًااُه ُقْرآنًا َعَرِبّيِإنَّا َجَعْلَن﴿ ،(3)فصلت: 

 (. 113)طه:  ﴾ًااُه ُقْرآنًا َعَرِبّيِلَك َأْنَزْلَنَوَكَذ﴿ ،(2)يوسف:  ﴾َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن ًاُقْرآنًا َعَرِبّي

يت هي وهي أّن من مقتضيات البالغة ـ ال ،الينبغي أن ُيغَفل عنها هنا نكتٌة ،نعم

ا هو ممن عناوين شيء إّن ـ أّن توجيه الكالم إىل عنواٍن  ملقتضى احلالمطابقة الكالم 

 :تقتضيه البالغة، فاهلل تعاىل ـ وهو خالق البالغة ـ حني يقول ألجل إفادة معنًى

أن نعرف ما  ال ُبدَّ، ف«القرآن» :أراد إفادة معنى غري ما أراد إفادته حني يقول «الكتاب»

هو الذي أنزل عليك »: ْليُق  هنا حيث مل «القرآن»على  «الكتاب»اقتضى اختيار 

 من الكتاب.  مع أّن القرآن نسخٌة ،«القرآن

متهيدًا لذلك، وهو أّن زيدًا مثاًل معنون  ؛ولنذكر مثااًل من حياتنا االعتيادية

االبن واألخ والزوج واألب والعّم واخلال واملعّلم واملسلم والعامل  :مثل ،بعناوين شّتى

اإلنسان وعشرات غريها، كّلها ذات مصداق واحد هو زيد املفروض، واملواطن و

وأخرى أن حنكم  ؛«هو أب كذا»فبالغة الكالم تقتضي مّرًة أن حنكم عليه بقولنا: 

هو أب »، وهكذا بالنسبة إىل سائر عناوينه، فإّننا بقولنا: «هو معّلم كذا»عليه بقولنا: 

كان مصداق  وإْن ،«هو معّلم كذا»قولنا: نريد إفادة شيء غري ما نريد إفادته ب «كذا

 إمّنا حيسن يف كالٍم «األب»وذلك ألّن استخدام عنوان  ؛كال احلكمني إنسانًا واحدًا

هو »ونقول:  ،فنالحظ أبّوته ،أن يكون املخاطب أو السامع ولده :مثل ،ذي ربط بأبّوته

 :مثل ،مّيتهذي ربط مبعلِّ إاّل يف كالٍم ،«م كريمهو معلِّ»نقول:  مثاًل، وال «كريم أٌب

أن يكون املخاطب أو السامع تلميذه أو مدير مدرسته مثاًل. وهذا من مقتضيات بالغة 

راد بكّل عنوان من له أكثر من عنوان، ُي رد يف كّل شيٍءالكالم، وقانون مطَّ

جيوز أن يستخدم غري هذا  عناوينه إفادة شيء تقتضيها بالغة الكالم، حبيث ال

 ذي اقتضت بالغة الكالم استخدامه. العنوان ال
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إىل آيات صدر السورة أّن هذه اآليات موجَّهة إىل  ويف مقامنا يظهر بأدنى التفاٍت

أهل الكتاب، كما أشار إليه ذكر إنزال التوراة واإلجنيل فيها، وسيجيء تفصيله 

ن . فمطابقة الكالم ملقتضى احلال تستدعي أ«الذين يف قلوبهم زيغ»عند الكالم يف 

بل يؤمن به، وهلذا يقول ألهل الكتاب املؤمنني  ،يستخدم عنوانًا يعرفه السامع

   ا َبنْيَمِل ًاُمَصدِّق    اهلُل... َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحّق﴿بالكتاب املنزل إليهم من عند اهلل:: 

َياٌت آَأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه  ياْلُفْرَقاَن... ُهَو الَِّذجِنيَل... َوَأنَزَل َة َواإِلاَيَدْيِه َوَأنَزَل التَّْوَر

أّن الذي أنزل عليكم الكتاب بالنسخة التوراتية والنسخة  يعين ﴾...َكَماٌتُمْح

أيضًا بنسخته  |اإلجنيلية وغريهما هو الذي أنزل الكتاب على هذا الرسول

ب فيه ْيينبغي لكم الرَّ زله إليكم فالكنتم مؤمنني بكتاب اهلل الذي أن الراهنة، فإْن

يطابق آيات  بأّن بعض آياته ال معتذرينمن بعد رسلكم،  إذا أنزله إىل رسوٍل

 يف أحكامها أّن ىهات، مبعنكتابكم، فإن طائفة من آيات الكتاب اإلهلي متشاِب

 األّم نسخة فالكتاب. هةشاِبتم هي ، بلماثلًةتم ليست «الكتاب» من دةاملتعّد النسخ

وبأمساء خمتلفة. والنسخة  ،يف نسخ متعّددة ،يت أنزهلا على رسلهال الكتب جلميع

 ومّساه القرآن.  ،األخرية منه هو ما أنزله اهلل تعاىل على هذا الرسول

يف آيات كثرية. وهذا ما صّرح به يف  «القرآن»و «الكتاب»أن يشرتك  ال ُبدَّوعليه 

إّن  :فاآلية تقول ،(1)احلجر:  ﴾نٍياِب َوُقْرآٍن ُمِباُت اْلِكَتالر ِتْلَك آَي﴿قوله تعاىل:  :مثل

كما أّنها آيات القرآن. بل يوجد يف  ،اآليات املذكورة يف سورة احلجر آيات الكتاب

حيث إّنه  ،يونسيف سورة  :عديدة باشرتاكات كثرية بينهما، منها القرآن تصرحياٌت

يقول:  ’( من قّصة نوح وموسى93ـ  71 بعد أن أنزل اهلل ثالثًا وعشرين آية )اآليات

اَب ِمْن َقْبِلَك َلَقْد َن اْلِكَتويَن َيْقَرُؤِل الَِّذَأْساا ِإَلْيَك َفَفِإْن ُكْنَت يف َشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَن﴿

 يكن ليشّك قّط يف مل |فإّن النيّب ،﴾ يَنْمَتِراَءَك اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن امُلَج

ما أنزله إليه رّبه، وإّنما كان شّكه يف مطابقة ما أنزل إليه ملا أنزل يف الكتب 

يف كتبهم  فإّنه ثابٌت»وهلذا أمره بسؤال الذين يقرؤون تلك الكتب،  ،السابقة

بما ْسَح ،ثابت يف كتبهم ،فإّن ذلك حمّقق عندهم» ،(12)« ملا قصصنا عليك تهمطابق

. (14)« إليك ألقينا ما حنو لىع ،كتبهم يف عندهم، ثابت حمّقق فإّنه» ،(13)« أنزلناه إليك

يذكر يف القصص   مل سبحانه اهلل أّن اإلشارة لطيف ومن»: الطباطبائي السّيد وقال
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 ض التوراة املوجودة عندهملعدم تعرُّ ؛ة هود وصاحلاملذكورة يف هذه السورة قّص

 . وعليه فهذه اآليات أيضًا نفس آيات الكتاب. (15)«تهمالقصَّ

حيث  ،فقد صّرح بأّن آياتها جاءت يف الصحف السابقة ،يف سورة األعلى :ومنها

 (.19ـ  18)األعلى:  ﴾ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى *ي الصُُّحِف اأُلوَلى ِإنَّ َهَذا َلِف﴿يقول: 

*   ىُصُحِف ُموَس  ا يفَأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَم﴿بعد أن قال تعاىل:  ،«النجم»ويف سورة 

جاءت مثاني عشرة آية من صحف موسى  ،(37ـ  36)النجم:  ﴾ي َوفَّىيَم الَِّذاِهوِإْبَر

 (.56)النجم:   ﴾ىيٌر ِمَن النُُّذِر اأُلوَلا َنِذَذَه﴿ثّم قال:  ،وإبراهيم

قد شعر بذلك، ف( ُي196)الشعراء:  ﴾نَيُزُبِر اأَلوَِّل يَوِإنَُّه َلِف﴿كما أّن قوله تعاىل: 

. وروى عن «لنيأي يف كتب األّو»روى احلافظ الرازي بإسناده عن قتادة أّنه قاله: 

وقال ابن  .(17)«يف كتب األنبياء املتقّدمني». وقال السبزواري: (16)السّدي مثل ذلك أيضًا

 ،يف كتب األنبياء السالفني كائٌنن القرآن إأي كتب الرسل السالفني، أي »عاشور: 

 . (18)«يت نعلمها إمجااًلكتب األنبياء الالتوراة واإلجنيل والزبور، و :مثل

ص َواْلُقْرآِن ِذي ﴿بتصريح قوله تعاىل:  ،«الذكر»على  وأيضًا إّن القرآن مشتمٌل

ا اُلوا َيَوَق﴿بتصريح هذه اآليات:  |أنزل على النيّب «الذكر»و ،(1)ص:  ﴾الذِّْكر

 ﴾اُأْنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن َبْيِنَنَأ﴿ ،(6)احلجر:  ﴾ي ُنزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك مَلْجُنوٌنَأيَُّها الَِّذ

نزل قبل  وغريها. وهو كتاٌب ،(25)القمر:  ﴾اَأُأْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْيِنَن﴿ ،(8)ص: 

ا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض َوَلَقْد َكَتْبَن﴿بتصريح هذه اآلية:  «الزبور»كتاب 

يف جزيرة العرب بتصريح اآليتني:  (، وله أهٌل105)األنبياء:  ﴾اِدَي الصَّاِلُحوَنا ِعَبَيِرُثَه

 ﴾َتْعَلُموَن الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم الُلوا َأْهَل َأْساِإَلْيِهْم َف  يااًل ُنوِحاّل ِرَجا َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإَوَم﴿

ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َأْساِإَلْيِهْم َف  يااًل ُنوِحاّل ِرَجا َقْبَلَك ِإا َأْرَسْلَنَوَم﴿ ،(43)النحل: 

 كما فيه تصرحيات بأّن للتوراة واإلجنيل أهاًل فيها.  ،(7)األنبياء:  ﴾َتْعَلُموَن ال

 سور السجدة والزمر وغافر واجلاثية واألحقافكون آيات يبعد أن ت كما ال

يِه ِمْن َربِّ اِب ال َرْيَب ِفيُل اْلِكَتَتْنِز﴿إذ هي ابتدأت بقوله: ؛ نفس آيات ذلك الكتاب

 . ﴾يِميِز اْلَحِكاْلَعِز اِب ِمَن اهلِليُل اْلِكَتَتْنِز﴿أو قوله:  ،﴾نَياَلِماْلَع

ثابت،  القرآن مع الكتب السابقة يف بعض اآليات أمٌر ه اشرتاُكوبعد هذا كّل

ما أنزل منه »النوع اخلامس عشر من علوم القرآن  (19)ولذا جعل السيوطي يف اإلتقان
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 . «قبل النيّب على بعض األنبياء وما مل ينزل منه على أحٍد

 :من دفعهما ال ُبدَّ ،بقي هنا إشكاالن

اِب َوُقْرآٍن اُت اْلِكَتالر ِتْلَك آَي﴿ّن اآلياِت املشاَر إليها يف قوله تعاىل: إ :أحدهما

تلك من »فاملناسب التعبري مبثل:  ،( بعض آيات الكتاب أو القرآن1)احلجر:  ﴾نٍيُمِب

ليفيد أّن تلك اآليات املنزلة بعض آيات القرآن أو الكتاب، فكيف  ،«آيات الكتاب

  ؟!﴾اِبُت اْلِكَتاِتْلَك آَي﴿قال تعاىل: 

بأّن  يبلغه كالمه عارٌف ْنّن املتكّلم إذا علم أّن السامع أو غريه ممَّإ :واجلواب

فال بأس عليه  ،هوليس كلَّ ،ث عنه بعٌض من كلٍّما يشري إليه يف كالمه أو ما حيدِّ

وذلك لداللة القرينة احلالّية عليه.  ؛منه َح بأّنه بعٌضيصرِّ وال ،أن يشري إليه يف كالمه

نريد أن يقرأ مجيع  فال «&د احلمريياقرأ لنا أشعار السي»وهذا كما نقول ألحدنا: 

أو إجياد امللل للقارئ والسامع  ،ضيق اجملال :مثل ،أشعاره، وذلك لقرائن واضحة

لية. واألمر أو لغريها من القرائن احلا ئ،لقارأو عدم طاقة ا ،بقراءة مجيعها واستماعها

مسع عن القرآن شيئًا عرف أّنه نزل جنومًا، فإذا  ْنفإّن َم؛ بالنسبة إىل القرآن كذلك

 مل ﴾نٍياِب َوُقْرآٍن ُمِباُت اْلِكَتالر ِتْلَك آَي﴿ويقول:  ،يتلو القرآن |مسع أّن الرسول

 . هذا أّواًل. اهال كلُّ ،آياته يشّك أحٌد أّن هذه بعُض

ضًا إىل ْحه َمفهي تتوجَّ يسبقها إنكاٌر  إّن اجلملة اخلربية إذا ألقيت ومل :وثانيًا

ضة. وهذا خبالف ما لو سبقها إنكار، ْحخربية َم حكاية الواقع فقط، فهي مجلٌة

أشعارًا  أأراد شخص أن يقر لو كان هنا جملٌس :ل رّد اإلنكار أيضًا. مثاًلفهي تتكفَّ

 ،، وأراد أن خيرب السامعني بقائل تلك األبياتمن ظهر قلبه أو من ورقٍة &من الكميت

وأّن ديوان الكميت حيتوي  ،عاملني أّن الكميت أنشأ أشعارًا كثرية غريها وهم غري

 هذه أبياٌت»أو  ،«من ديوان الكميت هذه أبياٌت»على أبيات كثرية غريها، يقول: 

. وأّما «الكميت هذه أبياُت»أو  ،«ان الكميتديو هذه أبياُت»يقول هلم:  ، وال«للكميت

ويصّرون على أّن تلك  ،أّنهم ينكرون ذلك ئيعلم القار كان يف اجمللس آحاٌد إْن

 ،«ديوان الكميت تلك أبياُت»فهو يقول:  ،ال الكميت ،نفسه ئاألبيات أنشأها القار

ليتمّكن من تركيز صوته على لفظة  ؛«من»فيحذف لفظة  ،«الكميت هذه أبياُت»أو 

ألّنه يريد ـ مضافًا إىل اإلخبار ـ أن  ؛واجلهر به أكثر «ديوان الكميت»أو  «تالكمي»
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 ،إلنكارهم وهذا ردٌّ ،يفيد السامعني )املنكرين وغري املنكرين( أّن هنا منكرين

 ّن تلك األبيات ليست أنشودتي أكيدًا. إو

 ﴾ا َعَلْيَك ِباْلَحقِّاُت اهلِل َنْتُلوَهِتْلَك آَي﴿تعاىل: قوله  :مثل ،وحنوها ،فهذه اآلية

 ،(1)النمل:  ﴾اُت اْلُقْرآِنطس ِتْلَك آَي﴿و ،(6، اجلاثية: 108، آل عمران: 252)البقرة: 

إّن تلك  :ض ليقالْحامَلاهلل تعاىل ليس يف مقام اإلخبار ما ذكرناه يف املثال، ف :من قبيل

تلك من آيات »: ْلُقَي  فِلَم مل ،وليس كّلها ،اآليات بعض آيات اهلل أو بعض آيات القرآن

 تابنيإنكار املنكرين وريب املر ، بل هو يف مقام رّد«تلك من آيات القرآن»أو  «اهلل

دام الوحي نازاًل،  ات على اهلل، إنكارًا وريبًا داما ماءاملّدعني أّن هذه اآليات افرتا

افرتاها، ثّم  |ال أّن حممدًا ،﴾اَنْتُلوَه﴿ده بقوله: وأكَّ ،﴾اُت اهلِلِتْلَك آَي﴿فقال: 

 ﴾نٍياِب َوُقْرآٍن ُمِباُت اْلِكَتالر ِتْلَك آَي﴿. كما أّن قوله: ﴾َعَلْيَك ِباْلَحقِّ﴿ده بقوله: أكَّ

دان بذكر أمساء اهلل ( مؤك1َّ)النمل:  ﴾اُت اْلُقْرآِنطس ِتْلَك آَي﴿وقوله:  (1)احلجر: 

عة يف أوائل السور أمساء اهلل تعاىل أو اليمني بها، على القول بأّن احلروف املقطَّ

من أهل التفسري واحلديث واللغة يف  بها، كما ذكره مجاعٌة ماٌنالعظمى أو أْي

 ، فراجع كتبهم. «كهيعص»

من أسباب التأكيد عند واحلاصل أّن اللفظ وتكثريه وجهر الصوت وتشديده 

ف، كما يف القرآن. وأسلوب املشافهة قد خيتلف عن أسلوب الكتابة، فقد ينتفع ْرالُع

، بتشديد الصوت أو تركيزه على كلمٍة ،إلفادة التأكيد ورّد اإلنكار ؛هاملشاِف

م منه، ومن املعلوم استخدام أسلوب املشافهة يف القرآن. فانظر إىل هذه َرْحوالكاتب ُي

ا َلُكْم ِمَن اأَلْرِض ا َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَناِت َميَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّبا َأيَُّها الَِّذَي﴿اآلية: 

َغِنيٌّ  يِه َواْعَلُموا َأنَّ اهلَلَأْن ُتْغِمُضوا ِف الَِّه ِإييَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذَتَيمَُّموا اْلَخِب َوال

يستعمل أداة االستفهام اإلنكاري إلفادة العتاب   كيف مل ،(267)البقرة:  ﴾يٌدَحِم

وإمّنا انتفع باللحن خاّصًة. ومّما يدّل على هذا ؟! ﴾ِمْنُه ُتْنِفُقوَن﴿والتقريع يف قوله تعاىل: 

والتعريض املستفاد من  ،م اخلبيثوالنهي عن تيمُّ ،من الطّيباتاللحن األمر باإلنفاق 

فهذه األمور تنايف صرحيًا إرادة اإلخبار  .﴾يِهَأْن ُتْغِمُضوا ِف يِه إالََّوَلْسُتْم ِبآِخِذ﴿قوله: 

، وهي قرائن ترشد غري املشافهني ـ كاملشافهني ـ إىل اللحن ﴾ِمْنُه ُتْنِفُقوَن﴿بقوله: 

 ة. املستخدم يف اآلي
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من الكتاب فكيف عطف  كان نسخًة ّن القرآن إْنإ :اإلشكال الثاني

 فإّنه ال ،﴾نٍياِب َوُقْرآٍن ُمِباُت اْلِكَتالر ِتْلَك آَي﴿يف قوله تعاىل:  «الكتاب»على  «القرآن»

 جيوز عطف الشيء على نفسه؟

 تعليم التوراةمقابل  م يف وجه جعل تعليم الكتاب يفيظهر مّما تقّد واجلواُب

من تلك النسخ املنزلة من الكتاب ختتلف عن  واإلجنيل، حيث قلنا: إّن كّل نسخٍة

لوحظت فيها خصائص تناسب ظروف  |إذا أنزلت على نبّينا نسخة األّم. فنسخة األّم

املنزل إليهم، كما لوحظت يف النسخ املاضية منه خصائص أخرى تناسب ظروف األمم 

القرآن على الكتاب هو حلاظ اختالفهما، بعد ح لعطف املاضني أيضًا. فاملصحِّ

من اآليات. فتلك اآليات آيات الكتاب بلحاظ أّنه كتاب اهلل  اشرتاكهما يف كثرٍي

وبأمساء شّتى، وآيات القرآن بلحاظ  ،خمتلفة بنسٍخ ،^الذي أنزل على رسله املاضني

إّن آيات سورة  :ة تقولمنه غري النسخ املتقّدمة، أنزهلا على هذا الرسول. واآلي أّنه نسخٌة

من  فالقرآن والكتاب يشرتكان يف كثرٍي .كما أّنها آيات القرآن ،هود آيات الكتاب

الر ﴿ذياًل لقوله تعاىل:  ،آيات السورة املذكورة. وما روى احلافظ الرازي :اآليات، منها

، «الزبور»بالكتاب من أّن املراد  ،بإسناده عن مطر ،﴾نٍياِب َوُقْرآٍن ُمِباُت اْلِكَتِتْلَك آَي

قبل  ْتَليت َخأّنه الكتب ال ، من، وعن قتادة«التوراة والزبور»أّنه  ، منوعن احلسن

مصاديق للكتاب، ال أّن املراد بالكتاب فيه نفس التوراة  :فكّلها من قبيل ،(20)القرآن

م أّن التوراة والذكر والزبور واإلجنيل كّلها إذ تقدَّ؛ أو غريها من الكتب املذكورة

كي عن . كما أّن ما ُح«الكتاب»من الكتاب، من دون أن يكون أّي واحد منها 

 توضيٍح كذلك. وسيأتي مزيُد ،(21)« التوراة واإلجنيل»من أّن املراد بالكتاب  ،جماهد

 . «هاتاملتشاِب«و «ماتَكْحامُل»عند البحث عن 

ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهلِل ﴿حيث قال:  ،املقبول عند اهلل واحٌدوعليه كما أّن الدين 

ينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسالِم ِد﴿وقال:  ،(19)آل عمران:  ﴾ اإِلْسالُم

 ،|دإىل حمم وٍحمن ن ،كّلهم ^واألنبياء ،(85: آل عمران) ﴾يَناِسِراآلِخَرِة ِمَن اخَل

 ،إىل آخر اختلفت صياغات الدين من رسوٍل لوا باإلسالم، وإْنوُأرس ،كانوا مسلمني

 ،، كذلك كتاب اهلل واحٌد|دنا حممحّتى انتهت صياغاته بالصياغة اخلامتة لنبيِّ

حّتى انتهت ُنَسُخه بالنسخة اخلالدة لكتابنا  ،إىل آخر اختلفت ُنَسُخه من رسوٍل وإْن
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 القرآن. 

يبعث إاّل بلسان قومه، كما صّرح به   كان كّل رسول مل وإْن :أخرى وبعبارٍة

اُء  َمْن َيَشاهلُلاِن َقْوِمِه ِلُيَبيَِّن َلُهْم َفُيِضلُّ اّل ِبِلَسا ِمْن َرُسوٍل ِإا َأْرَسْلَنَوَم﴿قوله تعاىل: 

وعلى  ،الرسل مجيعًا ولكّن ،(4)إبراهيم:  ﴾يُميُز اْلَحِكاُء َوُهَو اْلَعِزَوَيْهدي َمْن َيَش

واحدة هي تلك  فون بتبليغ رسالٍةإمّنا هم مكلَّ ،د أقوامهماختالف ألسنتهم وتعدُّ

. وعليه إّن كّل الكتب املنزلة بلغات األقوام املبعوث إليهم «أّم الكتاب»احملفوظة يف 

أي ذلك الكتاب األصلي األزلي السرمدي  ،«أّم الكتاب»لفحوى  إمنا هي ترمجاٌت

والقابل للرتمجة إىل كّل األلسنة  ،والعابر لكّل اللغات ،وهر باملعنى ال باللفظاملتج

ية، وقابلّية اللغة الكونّية قابلّية اجلوهر الالمتناهي للتجّلي يف أعراضه الكثرية املتناه

د دة بتعدُّة املنطوقة واملتعدِّإىل الرتمجة إىل األلسنة احلّسي وىل اجملّردة والالمنطوقةاأل

  .(22)يت تنطق بهااألمم ال

أّم » وه ،واحد من أصٍل د أمسائها ولغاتها هي نسٌخفالكتب املنزلة على تعدُّ

يت يشاء. يشاء باللغة ال ْنالذي هو عند اهلل وحده، ينزل منه ما يشاء على َم «الكتاب

من  «جمعول»جديدة، فالقرآن  القرآنية بداللٍة ﴾اُهَنْلَعَج﴿ومن هذا املنظور تضيء كلمة 

َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن *  ًااُه ُقْرآنًا َعَرِبّيِإنَّا َجَعْلَن﴿عربية:  أي مستنسخ منها بلغٍة، «أّم الكتاب»

وقد كان ميكن هلل أن  ،(4ـ  3)الزخرف:  ﴾يٌما َلَعِليٌّ َحِكاِب َلَدْيَنُأمِّ اْلِكَت  َوِإنَُّه يف

 (. ومبا أّن كل44َّلت: )فّص ﴾ًاْعَجِمّيُقْرآنًا َأ﴿ولكان بالتالي  ،أعجمّية جيعله بلغٍة

كما تعّددت لغاته، فهو  ،دت أمساؤهلذا قد تعدَّ «الكتاب أّم»ٍل جمعوٌل من َزْنكتاٍب ُم

  .(23)وطورًا أخريًا القرآن ؛اإلجنيل تارًة ؛وطورًا الزبور ؛التوراة تارًة

يبًا يَن ُأوُتوا َنِصالَِّذَأَلْم َتَر ِإَلى ﴿حيث قال:  ،وهلذا أضاف اهلل الكتاب إىل نفسه

 ﴾اِب اهلِل ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ُثمَّ َيَتَولَّى َفريٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَنِكَت  اِب ُيْدَعْوَن ِإىلِمَن اْلِكَت

اُهْم اُموا الصَّالَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناَب اهلِل َوَأَقيَن َيْتُلوَن ِكَتِإنَّ الَِّذ﴿و ،(23)آل عمران: 

كما أضاف الدين إىل  ؛وغريهما ،(29)فاطر:  ﴾اَرًة َلْن َتُبوَرَوَعالِنَيًة َيْرُجوَن جَت ًاِسّر

اِت َواأَلْرِض َطْوعًا اَويِن اهلِل َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِفي السََّمَأَفَغْيَر ِد﴿حيث قال:  ،نفسه

يِن اهلِل ِد  َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف﴿و ،(83)آل عمران:  ﴾َوَكْرهًا َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن

 وغريهما.  ،(2)النصر:  ﴾اجًاَأْفَو
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يرجع إىل  ﴾اٌتاٌت ُمْحَكَمِمْنُه آَي﴿: الضمري اجملرور يف قوله تعاىل: قلَت فإْن

مات. فلو كان َكْحُم يف أّن بعض الكتاب آياٌت ، فاآلية صرحيٌةالكتاب بال شكٍّ

اٌب الر ِكَت﴿أخرى تقول:  آليٍة كانت منافيًة «القرآن»املراد بالكتاب املذكور فيها 

حيث أرادت أّن آياتها  ،(1)هود:  ﴾رٍييٍم َخِباُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكُأْحِكَمْت آَي

كون تحمكمة، وال فضل للقرآن أن  إذ الكتب اإلهلّية هلا آياٌت ؛كّلها أحكمت

 مات. َكْحوإمّنا فضله على سائر الكتب يف أّن آياته كّلها ُم ،بعض آياته حمكمًة

أو على األقّل  ،بل املراد نفس السورة، : ليس املراد بالكتاب هنا القرآنأقول

وهي أربع وعشرون آية  ،^وبعض األنبياء نة لقّصة نوٍحآياتها األوىل إىل اآليات املتضّم

من سورة النمل املتضّمنة  آلياٍت أّن آيات صدر سورة هود مماثلٌة والدليل على ذلك ؛منها

ا َأيَُّها اْلَمأُل ِإنِّي اَلْت َيَق﴿لقّصة إرسال سليمان كتابًا إىل ملكة سبأ، وهي قوله تعاىل: 

َتْعُلوا  الْن َأيِم * الرَِّحِن َماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اهلِل الرَّْحيٌم * ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماٌب َكِرُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَت

ثّم  ،«كتاب»ففي هذه اآلي جاء ذكر من  ،(31ـ  29)النمل:  ﴾نَيُمْسِلِم  يُتوِنَعَليَّ َوْأ

 ،. وهذا ما نرى مثله يف آيات صدر سورة هود«...ن الأ»ُبيِّن مضمون الكتاب بقوله: 

 الَأْن رٍي * يٍم َخِبِمْن َلُدْن َحِكاُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت اٌب ُأْحِكَمْت آَيالر ِكَت﴿حيث يقول: 

ـ  1)النمل:  ﴾ُكْم ُثمَّ...اْسَتْغِفُروا َربَّ رٌي * َوَأْنيٌر َوَبِشَلُكْم ِمْنُه َنِذ  ياهلَل ِإنَِّن الََّتْعُبُدوا ِإ

وكما أّن  .«...ن الأ»يِّن هذا الكتاب بقوله: ثّم ُب ،«كتاب»فجاء فيها ذكر عن  ،(3

، «...ن الأ»ـ نه بقوله امُلَصدَّر ببعد البسملة على ما بيَّ كتاب سليمان إىل امللكة مشتمٌل

نه بقوله على ما بيَّ كذلك الكتاب املذكور يف اآلية األوىل من سورة هود مشتمٌل

، وليس غريه وال أكثر منه. وعلى هذا فاملراد بالكتاب الذي «...ن الأ»ـ دَّر بامُلص

مات، وهي ـ على ما سيأتي َكْحمت آياته هذه السورة، وآياتها من قسم اآليات امُلحكُأ

هنا آيات  ،ل من عند اهلل تعاىل. نعمَزْناملضامني يف مجيع نسخ الكتاب امُل ةثابت ـ آياٌت

 سيأتي الكالم حوهلا. ول بغريه، يبدَّ ر واليغيَّ ال تدّل على أّن القرآن حكيٌم

 

ففي التفسري  .ظاهرات واضحات ّنها آياٌتإ :بالنسبة إىل اآليات احملكماتقالوا 

بعض آياته حمكمات واضحات  ملسو هيلع هللا ىلصإّن القرآن الذي أنزل على حممد»: (24)الواضح
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آيات »: (25). ويف التفسري الوسيط«ظاهرات ال خالف بني ظاهر اللفظ واملعنى املراد منها

. ويف متشابه «أي ظاهرات الداللة ال خالف يف معناها ،القرآن نوعان: حمكمات

ص البعض بكونه حمكمًا من حيث خّص ﴾ اٌتاٌت ُمْحَكَمِمْنُه آَي﴿ :قوله »: (26)القرآن

خيرب »: (27). ويف تفسري ابن كثري«أي منه آيات ظاهرات املعاني، الكتاب وصفه بأنه أّم

الكتاب، أي بينات واضحات الداللة ال  أّم ّنحمكمات، ُه تعاىل أن يف القرآن آياٍت

 ﴾ اٌتاٌت ُمْحَكَمِمْنُه آَي﴿»: (29)وحماسن التأويل (28)ويف اجلاللني .«التباس فيها على أحٍد

 ﴾ اٌتاٌت ُمْحَكَمآَي﴿»: (30)عظني. ويف التفسري املعني للواعظني واملّت«واضحات الداللة

واضحات  ﴾ اٌتُمْحَكَم﴿»: (31)املنري. ويف التفسري «واضحات الداللة ال احتمال فيها

قه وأتقنه، مفردها حمكم: وهو ء: وّث الداللة، ال خالف يف معناها، من أحكم الشي

وقد اقتضت حكمة »: (32). ويف التفسري الوسيط«وفهم معناه وتفسريه، ما عرف تأويله

واضحات الداللة،  يأ ،﴾ اٌتاٌت ُمْحَكَمِمْنُه آَي﴿ تعاىل أن جيعل هذا الكتاب اهلل

ما  حاويات لكلِّ ،ات املعاني، متقنات النظم والتعبريحمكمات الرتاكيب، جلّي

. ويف تفسري من «وال اشتباه ،ال التباس فيها ،ناتيسعد الناس يف معاشهم ومعادهم، بيِّ

واضحات الداللة على  ﴾اٌتاٌت ُمْحَكَمآَي﴿أي من الكتاب،  ﴾ِمْنُه﴿»: (33)وحي القرآن

أو أّي احتمال  ،وألّي غموض يف املعنى ،، فال جمال فيها ألّي لبس يف التفسرياملعاني

 ا من التفاسري حنو هذه العبارات.. ويف غريه«بعيد

أّن معنى  وحنوها يف غريها من التفاسريذي يستفاد من هذه العبارات وال

 أو ظهورها.  ،هو وضوح املعنى والداللة واملراد «اإلحكام»

يوجد يف اللغة والعرف واستعماالت القرآن مورد   بأّنه مل عليهاظ الَحُي ولكْن

 ظهور املعنى ووضوح الداللة وحنوهما.  :يدّل اإلحكام ومشتّقاته على معنى من قبيل

قوله تعاىل:  :والتوضيح أّن احملكمات مجع احملكمة من اإلحكام، ومنه

اُل يَها اْلِقَتُذِكَر ِفا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوَفِإَذيَن آَمُنوا َلْوال ُنزَِّلْت ُسوَرٌة َوَيُقوُل الَِّذ﴿

 ﴾ُهْمَل  ِهْم َمَرٌض َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوىلُقُلوِب  يَن يفَرَأْيَت الَِّذ

إذ مع  ؛ واإلبدالفاحملكمة هنا معناها غري قابلة لإلزالة واإلبطال والتغيري .(20د: )حمم

ال حاجة إىل وصف  ،يف ذكر القتال الذي هو صريٌح ،﴾اُليَها اْلِقَتُذِكَر ِفَو﴿قوله: 

 «فإذا أنزلت سورة ذكر فيها القتال»ظاهرة، بل لو قال:  السورة بكونها واضحًة
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يت كان الذين يف قلوبهم مرض يفزعون منها من املعلوم أّن السورة ال كفى، ولكْن

لإلزالة واإلبطال والتغيري واإلبدال،  تكن قابلًة  ومل ،ذكر فيها القتاليت لهي ا

وكان القتال املذكور فيها  ،نةأو ظاهرة أو مبيِّ خبالف ما لو كانت السورة واضحًة

. ولذا قال وال خلوفهم سبٌب ،إذ حينئٍذ ملا بقي لفزعهم وجٌه ؛قاباًل لإلزالة أو اإلبدال

 ﴾ اُلَوُذِكَر ِفيَها اْلِقَت﴿ ،أي غري منسوخة ﴾َلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌةا ُأْنِزَفِإَذ﴿»الشوكاني: 

ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة أي َغْيُر »: (35). وقال الزبيدي يف تاج العروس(34)«أي فرض اجلهاد

. وروى «ٌء ينسخ منها شي  أي مل ﴾ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة﴿»: (36). ويف تفسري اجلاللني«َمْنسوَخٍة

 .(37)«كر فيها اجلهاد فهي حمكمةكّل سورة ُذ»أّنه قال:  ،بإسناده عن قتادة ،الطربي

بل أرادا به عدم قبول ، باإلحكام الوضوح وما شابهه ،وال الطربي ،قتادة ْدِرُي  فلم

كي من أّن ابن ده ما ُح. ويؤيِّاإلزالة واإلبطال والتغيري واإلبدال، كما هو واضٌح

ها إذا نزلت تكون حمكمة ألّن؛ سّمى احملدثة حمكمة، وُت«سورة حمدثة»مسعود قرأ: 

 . (38)ٌء ينسخ منها شي  ما مل

هنا مبعنى الواضحة أو  «احملكمة»من املفّسرين من أّن  وعليه فما قاله كثرٌي

 .اًلأّووذلك ملخالفته لسياق اآلية  ؛إليهم الظاهرة أو املبّينة أو حنوها مردوٌد

حيث جعل اإلحكام مقابل النسخ يف قوله تعاىل: ؛ ثانيًاوالستعماالت القرآن 

ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَسُخ   اُن يفا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطِإَذ الَّا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإا َأْرَسْلَنَوَم﴿

 .(52: )احلّج ﴾يٌميٌم َحِكاِتِه َواهلُل َعِلاُن ُثمَّ ُيْحِكُم اهلُل آَيا ُيْلِقي الشَّْيَطاهلُل َم

 ال يف ،«املنسوخ»مقابل  يف «احملكم»فإّنه جيعل ؛ ثالثًاف ْروالستعماالت الُع

حوا وارد. وقد صرَّامليف مئات  «اآلية حمكمة أو منسوخة»قال مثاًل: فُي ،«املبهم»مقابل 

 (39)يف بعض التفاسري بكون النسخ واإلحكام ضّدان، كما يف البحر احمليط

 .وغريها (43)ومفاتيح الغيب (42)واحملرر الوجيز (41)وحماسن التأويل (40)واهر احلساناجلو

من الثبات والنضج  كثرية تدّل على حنٍو ففي متون اللغة تصرحياٌت، رابعًاولّلغة 

َرِصْيٌن أي َشِديُد »، فقالوا مثاًل: «اإلحكام»واحلصانة والوثاقة واألصالة وحنوها يف 

 ،مهَكْحرجٌل حصيف الرأي أي ُم»، «ْحَكُمه: ُميَنِضيُج الرأَرُجٌل »، «ْحَكُمهالثََّباِت ُم

بناٌء »، «مةَكْحدرٌع حصينة أي ُم»، «مأخوذ من احلبل احملصف، وهو الشديد الفتل

ي ِسْحٌر ُمْسَتِمّر أ»، « ِبناٌء َأِصيٌص: ُمْحَكم كَرِصيص»، « مَكْحوثيق ُم ًىُمَؤجَّد: مقّو
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مه َكْحم مفتول... ورجل ُمْحَصُد الرْأي: ُمَكْحي ُمأ ُمْحَصٌد حبٌل»، « ُمْحَكٌم َقِوّي

، «َكَمٌة ُصْلَبة شديدةْحِدْرٌع َحْصَداُء: َضيَِّقُة احَلَلِق ُم»، «ه، على التشبيه بذلكسديُد

وِإّنه مُلوثَّق اخَلْلِق َأي  ،فهو ُمَوثٌَّق: َأْحَكَمه ،ي َشدَّه، وَوثََّقه َتْوِثيقًاَأْوَثَقه فيه أ»

ولن ترى فيها  َرَن  ومل ،. هذه نصوص كلماتهم«ْحَكُمهَأِصيُل الرَّأي َأي ُم»، «ْحَكُمهُم

الواضح والظاهر واملبّين وحنوها.  :من قبيل جميء احملكم يف تفسري كلمة له معنًى

هو  ،وجودي إجيابّي املتبادر من مادة اإلحكام معنًى»ولذا قال الشهيد احلكيم: 

 . (44)«ذلك تصريح أهل اللغة يف تفسري أصل املاّدة اإلتقان والوثوق، كما يشري إىل

وعلى هذا كّله فاحملكمة مبعنى الثابتة واملتقنة والسديدة وحنوها مّما هو 

مات آياٌت َكاحمْل من طرّو ما ينافيها من الزوال والتغّير والتبّدل وحنوها. فاآلياُت مصوٌن

تتبّدل، فإذا أنزهلا اهلل على رسول من  تتغّير وال تزول وال كلُّ واحدة منها ثابتة: ال

أنزهلا من دون أّي تغيري يف  ،أخرى على رسول آخر ثّم أراد أن ينزهلا مّرًة ،رسله مّرًة

املضامني يف مجيع ما أنزل اهلل من صحف  مضامينه أو أّي تبديل فيها، فهي ثابتُة

كما قال مال  ،ماتَكإبراهيم وموسى والتوراة والزبور واإلجنيل وغريها. واحمْل

كي عن ابن . وما ُح(45)«حيول حوهلا التغيري والتبديل بالتعبري إىل أبد اآلبد ال»حويش: 

 ،(46)«احملكم الناسخ»:  من أّنهم قالوا ،عّباس وابن مسعود وقتادة والربيع والضّحاك

ر التغيُّه الذي وقع فيه إذ هو يف مقابل املتشاِب ؛فإّنهم أرادوا بالناسخ الثابت غري املنسوخ

 ل، كما سيأتي.والتبدُّ

  

يف  :والثانية ؛يف آيتنا هذه :أوالها :ذكر هذا االصطالح يف القرآن ثالث مّرات

رّدًا  ،فيقول ،(39)الرعد:  ﴾اِباُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتا َيَشْمُحو اهلُل َمَي﴿قوله تعاىل: 

عليه هو من  عليه بأّنه لو كان صادقًا يف دعواه أّن ما نزل |على طعن خمالفي النيّب

ذا غاير ما نزل من قبله على أهل الكتاب يف بعض األحكام. انظر عند اهلل تعاىل فلما

اأَلْحَزاِب َمْن  ِزَل ِإَلْيَك َوِمَنَوالَِّذيَن آَتْيَناُهْم اْلِكَتاَب َيْفَرُحوَن ِبَما ُأْن﴿إىل اآليات قبلها: 

ُر َبْعَضُه ُقْل ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهلَل َواَل ُأْشِرَك ِبِه ِإَلْيِه َأْدُعو َوِإَلْيِه َمآِب * َوَكَذِلَك ِكُيْن

اهلل ِمْن َوليٍّ  َك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَنَوَلِئْن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَء ًاَعَرِبّي ًاَأنَزْلَناُه ُحْكم
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َوُذرِّيًَّة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن  ًاَواٍق * َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواج َواَل

قال يف إرشاد  ،(38ـ  36)الرعد:  ﴾ِبِإْذِن اهلل ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب الََّيأتَي ِبآَيٍة ِإ

. ويف جوامع «وهو ما خالف أحكامهم وشريعتهم ﴾ َمْن ُيْنِكُر َبْعَضُه﴿»: (47)األذهان

. ويف روح «رائعلوه من الشفوه وبدَّمّما خيالف أحكامهم وغري ذلك مّما حرَّ»: (48)اجلامع

إنشاًء أو نسخًا، وأّما ما  ،يوافق كتبهم من الشرائع احلادثة وهو ما ال»: (49)املعاني

نها نزلت يف إيفرحوا به. وعن ابن عّباس وابن زيد:   مل ينكروه وإْن  يوافق كتبهم فلم

: (50)ى. ويف األصف«وباألحزاب َكَفَرتهم ،مؤمين اليهود خاّصًة، فاملراد بالكتاب التوراة

وهو ما خيالف شرائعهم أو ما يوافق »: (51)ويف أنوار التنزيل. «وهو ما خيالف شرائعهم»

يت نسخت به، أو ما ما خيالف شرائعهم الو هو »: (52). ويف البحر املديد«فوه منهاما حرَّ

ينكر ما كان  ْنمن أهل الكتاب َم :يعين»: (53). ويف حبر العلوم«يوافق ما حّرفوا منها

. ويف التفسري «وهو ما خالف أحكامهم»: (54)ربَُّشتفسري . ويف «فيه نسخ شرائعهم

حزبًا على النيّب مع فاألحزاب هنا هم مجاعات اليهود الذين كانوا »: (55)القرآني للقرآن

. وحنوها أو مثلها يف التفسري «انضّم إليهم من قبائل العرب ْنقريش وَم يمشرك

 وغريها.  (59)وروح البيان (58)والوسيط (57)والتفسري الواضح (56)املنري

 ،هو ينسخ ما يشاء»تقول:  ﴾اِباُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتا َيَشْمُحو اهلُل َمَي﴿فآية 

إذ  ؛(60)«ب ما تقضي مصاحل العبادَسحَب ،يف كّل عصر وكّل زمان ،وُيبِقي ما يريد

على ما رواه الطربي  ،« يبّدل يغّير وال ال» ،﴾اِبُأمُّ اْلِكَت﴿ ،ال عندكم ،﴾ِعْنَدُه﴿

اِب َمْن َوِمَن األْحَز﴿ب على قوله: هذا يرتتَّ»: ة. قال ابن عجيب(61)بإسناده عن ابن زيد

ْمُحو َي﴿عبدالرمحن الفاسي:  ييوافق شريعتهم. قال سّيد ، وهو ما ال﴾َبْعَضُهُيْنِكُر 

ينكر  ما تقتضيه حكمته، فال ﴾َوُيْثِبُت﴿َخه، ما يستصوب َنْس ﴾اُءا َيَشاهلُل َم

 بعض األحكام مع موافقته للِحَكم، وهو األصول الثابتة يف خمالفته للشرائع يف

: &. وقال بعض املعاصرين(62)«﴾ اِبَوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَت﴿أصول الشرائع، ولذا قال: 

 ،ما يشاء مكانه ﴾َوُيْثِبُت﴿ ،ما يستصوب نسخه ﴾اُءا َيَشَم﴿ينسخ  ﴾ْمُحو اهلُلَي﴿»

 ء. وهذا ردٌّ وهو اللوح احملفوظ فيه كّل شي ،أي أصل الكتاب ﴾اِبَوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَت﴿

. وحنوه يف حماسن (63)«سختفِلَم ُن أحكام التوراة واإلجنيل صحيحًة تكان إْن :لقوهلم

مرساًل عن ابن مسعود: قال  ،البن شهرآشوب ،. ويف متشابه القرآن(64)التأويل
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 ؛﴾اُء وُيْثِبُتما َيَش﴿منه  ﴾َيْمُحو اهلل﴿ـ[ سوى أّم الكتاب 1هما كتابان: ]»: |النيّب

عن  ،(67)وزاد املسري (66). ومثله يف جممع البيان(65)«ء شييغّير منه  ال ﴾اِبَتِكاْل مُُّأ﴿ـ[ 2و]

 موقوفًا. ،ابن عّباس

 ًااُه ُقْرآنًا َعَرِبّينِي * ِإنَّا َجَعْلَناِب اْلُمِبحم * َواْلِكَت﴿يف قوله تعاىل:  :والثالثة

أي إّن  ،(4ـ  1)الزخرف:  ﴾يٌما َلَعِليٌّ َحِكاِب َلَدْيَنُأمِّ اْلِكَت  َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن * َوِإنَُّه يف

رفيع القدر بني الكتب، شريف  ﴾يٌِّلَعا َلَنْيَدَل﴿وهو  ،﴾ِباَتالِك مِّيف ُأ﴿ القرآن كائٌن

 يبّدل.  يغّير وال ال ﴾يٌمِكَح﴿املنزلة، 

للجزء األصلّي من  اسٌم «الكتاب أمَّ»أّن  ،ومن النبوّي ،ويظهر من هذه اآليات

الكتاب اإلهلّي، استنسخت منه الكتب اإلهلّية، كما صّرحوا بذلك االستنساخ يف 

وغريها. وهو  (71)ومقنيات الدرر (70)ومعامل التنزيل (69)وجممع البيان (68)بيان السعادة

 يتبّدل، ولذا جعل يف آيتنا املبحوث عنها اآليات يتغّير وال يزول وال اجلزء الثابت الذي ال

حيث قال:  ،الكتاب تتبّدل ـ أمَّ تتغّير وال تزول وال مات ـ وهي أيضًا ثابتات: الَكاحمْل

 ،ع الضمري تأكيدًا على اجلميعَمأي جمموع هذه اآليات احملكمات، فَج ﴾نَُّه﴿

هلذا اجلزء الثابت من  إذ هي اسٌم ؛﴾اِبَتِكاْل مُُّأ﴿بل قال:  ،جيمع األّم  ولكن مل

جلزء من  اسٌم «أّم الكتاب»ليفيد أّن  ؛«ّن أّمهُه»: ْليُق  الكتاب. كما أّنه تعاىل مل

ا ُأمَِّه  َحتَّى َيْبَعَث يف  ىاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرا َكَوَم﴿الكتاب، وهذا خبالف قوله: 

أّم »، ملّكة املكّرمة. نعم اسٌم ألّنها؛ «أّم القرى»: ْليُق  حيث مل ،(59)القصص:  ﴾َرُسواًل

 «عبد»راد بكلميت به ما ُي ْدِرُي  حيث مل ،علمًا «اهلل عبد»كان يشبه  وإْن «الكتاب

معنى اأُلّم اللغوّي يهجر يف تسميته بأّم الكتاب   مع ذلك مل ، ولكْنمنفردتني «اهلل»و

كما يف كثري من  ،يعين أصله «أّم الكتاب»رأسًا، ولذا صّرحوا بأّن  والعريف

، (75)، البحر املديد(74)، أنوار التنزيل(73)، األصفى(72)إرشاد األذهان :مثل ،التفاسري

، (80)املبنيالتفسري ، (79)شّبرتفسري ،(78)ابن كثريتفسري ، (77)، الصايف(76)اجلاللني

وغريها  ،(84)، التحرير والتنوير(83)روح املعاني ،(82)الوسيطالتفسري ، (81)املعنيالتفسري 

؛ ُتبدَّل ُتغيَّر وال تزول وال ال لحاظ املعنى اللغوّي أيضًا فأّم الكتاب ثابتٌةوبمن التفاسري. 

 يتبّدل.  يتغّير وال يزول وال إذ هي أصله لغًة وعرفًا، وأصل كّل شيء ثابت ال

)الزخرف:  ﴾يٌمَحِكاِب َلَدْينا َلَعِليٌّ ُأمِّ اْلِكَت  َوِإنَُّه يف﴿خيفى أّن قوله تعاىل:  ثّم ال
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ّن القرآن كائن إ :أحدهما :يتبّدل بغريه يتغّير وال ( يدّل بوجهني على أّن القرآن مّما ال4

وصف القرآن بكونه  :وثانيهما ؛ماتَكيت هي جمموعة اآليات احمْليف أّم الكتاب ال

وهذا  !يت ُأنزلت هدًى للناسوهي النسخة األخرية من الكتاب ال ،حكيمًا. كيف ال

كانا  م، وهما وإْنَكال باحمْل ،حيث وصف القرآن باحلكيم ،لطيف التعبريات من

فّسر بعضهم  ساويان معنًى، وإْنتي ال ولكْنـ  شرتاكهما ماّدًةالـ قريبني مفهومًا 

آخر  بكتاٍب شيٌءينسخ منه   م الذي ملَكاحمْل»حيث قالوا:  ،مَكاحلكيم باحمْل

املضامني  تةمات آيات ثابَك. فاحمْل(86)«منها ٌء شيينسخ   حمكم آياته مل»أو  ،(85)« بعده

ومن املعلوم أّن مضامني بعض آيات القرآن خيتلف عّما يف غريه  .يف مجيع الكتب املنزلة

يعين أّنه جبميع آياته فوأّما كون القرآن حكيمًا  .من تلك الكتب، كما سيأتي

يَن َكَفُروا ِإنَّ الَِّذ﴿يغّيره أو يبّدله. كما أّن قوله تعاىل:  من أن يأتيه شيٌء مصوٌن

اِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه يِه اْلَبَيْأِت * ال يٌزاٌب َعِزاَءُهْم وِإنَُّه َلِكَتِبالذِّْكِر َلمَّا َج

هو من القرآن ـ ّن الذكر الذي إ( يقول: 42ـ  41)فّصلت:  ﴾يٍديٍم َحِمَتْنزيٌل ِمْن َحِك

 ُدِرَي ومّلا كان النسخ إبطااًل ملا يف اآلية من حكم فهو ال .يعرتيه البطالن كما سبق ـ ال

ال  ،م بعض اآليات الداّلة على أّن الذكر بعض القرآنعلى القرآن احلكيم. وتقدَّ

يت وصفت القرآن وحنوها من اآليات ال ،هذه اآليات . وعليه ففيْعنفسه، فراِج

صرحية على أّن  داللٌة ،(2)يس:  ﴾يِمَواْلُقْرآِن اْلَحِك﴿قوله تعاىل:  :مثل ،باحلكيم

 . وال بروايٍة ،منه ، ال بآيٍةتنسخ منه آيٌة  القرآن كتاب مل

ا ا َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَهما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُنْنِسَه﴿وأّما النَّْسُخ املذكور يف قوله تعاىل: 

بالنسبة إىل  ( فهو نسٌخ106)البقرة:  ﴾يٌرٍء َقِد ُكلِّ َشْي  ىَعَل َتْعَلْم َأنَّ اهلَل َلْما َأَأْو ِمْثِلَه

ا َيَودُّ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل َم﴿الرتابط بني اآلية والسابقة عليها:  ضرورة ؛أهل الكتاب

َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن  اهلُلَربُِّكْم َو نَي َأْن ُيَنزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْناَل اْلُمْشِرِكاِب َواْلِكَت

أّي  قيل: فإْن»: &(. قال الشيخ الطوسي105)البقرة:  ﴾يِمُذو اْلَفْضِل اْلَعِظ اهلُلاُء َوَيَش

ا َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َم﴿يت قبلها؟ قلنا: مّلا قال يف اآلية األوىل: تعلق بني هذه اآلية وبني ال

دّل يف هذه  ﴾اِب َوال اْلُمْشِرِكنَي َأْن ُيَنزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْمِمْن َأْهِل اْلِكَت

 .(87)« ليهم، خالف ما يوّد أعداؤهم هلمإ خرٍي ليهم من إنزاِلْخُي ال «وعزَّ جلَّ»اآلية على أّنه 

 ،عليكميؤمنوا مبا أنزل   ومل ،فاآلية األوىل تقول: إّن الذين كفروا من أهل الكتاب
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من  قد يكون ذلك اخلري آيًة تنسخ آيًة ،من رّبكم ما يوّدون أن ينّزل عليكم خرٌي

منها أو مثلها يف  خبرٍي من آياتهم نأِت آياتهم. ثّم تقول الثانية: إذا ما ننسخ أو ننسي آيًة

قدير. ولذا قال أبو مسلم اإلصفهاني على ما حكى  القرآن، فإّن اهلل على كّل شيٍء

يت يف الكتب القدمية ن اآليات املنسوخة هي الشرائع الإّن املراد م»ر الرازي: عنه الفخ

مّما وضعه اهلل تعاىل  ،من التوراة واإلجنيل، كالسبت والصالة إىل املشرق واملغرب

  وغريها أّن القرآن مل املتقدِّمة. وكيف كان، فإذا ثبت باآليات  (88)«وَتَعبََّدنا بغريه ،عّنا

 ﴾ا َنْنَسْخ ِمْن آَيٍةَم﴿أن يكون النسخ املذكور يف قوله تعاىل:  ال ُبدَّف تنسخ منه آيٌة

 من غري القرآن.  نسخًا آليٍة

بأّن االستدالل بهذه اآلية  (89)بعد أن اعرتف يف مفاتيح الغيب ،والفخر الرازي

ل يف إثبات النسخ على قوله نعوِّ ، قال: األقوى أنعلى إثبات النسخ يف القرآن ضعيٌف

ا َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكَثُرُهْم اُلوا ِإنََّما ُيَنزُِّل َقاَن آَيٍة َواهلُل َأْعَلُم ِبَما آَيًة َمَكا َبدَّْلَنَوِإَذ﴿تعاىل: 

أّن التبديل املذكور فيه كان بالنسبة إىل أهل  احلّق (. ولكّن101)النحل:  ﴾َيْعَلُموَن ال

ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن ﴿حيث تقول:  ،وذلك لداللة اآلية التالية عليه ؛الكتاب أيضًا

(، فهي تدّل 102)النحل:  ﴾نَيِلْلُمْسِلِم  يَن آَمُنوا َوُهدًى َوُبْشرىَربَِّك ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت الَِّذ

ّن النسخ إ» :ماأّوهل :قرآنّية من الكتب السابقة بآيٍة بوجهني على أّن املراد تبديل آيٍة

 يمن دواع ًاداعي  ت قلوب املؤمنني، بل إّنه يكونلآليات القرآنّية ليس من شأنه أن يثبِّ

 ؛(90)«يت يعيش معها املسلمون زمنًا ثّم يتخّلون عنهابسبب تلك اآليات ال ؛اإلزعاج النفسّي

هم من أهل الكتاب  «الذين آمنوا»مقابل  املذكورين هنا يف «املسلمني»ّن إ :ثانيهما

املقابلة يف اآلية بينهم وبني  :أوالهاوذلك لقرائن:  ؛|الذين آمنوا مبا نّزل على الرسول

ا اهلدى ميكن هلم هدًى وبشرى، وإّن  ّن تبديل آية قرآنية ملإ: ثانيتها ؛«الذين آمنوا»

. ولذا |بّشروا بأّنها من أمارات هذا الرسول من آياتهم بآيٍة والبشرى هلم يف تبديل آيٍة

يف الكتب  ﴾ٍةآَي اَنَكَم ًةا آَيَنْلدَّا َبَذَإ﴿»كي عنه: على ما ُح ،مسلم األصفهاني قال أبو

يف هذا  ﴾ٍرَتْفُم َتْنا َأَمنَِّإ﴿ :ّنه حّول القبلة إىل الكعبة، قالواإ :املتقّدمة، مثل

هلم خاّصًة، وهدًى  جبعل قبلٍة ،للذين آمنوا ففي مثل تبديل القبلة تثبيٌت .(91)«التبديل

يصّلي إىل  |وبشرى ألهل الكتاب الذين ُبشِّروا يف كتبهم بأّن النيّب املوعود

حيث ذكر الذين آمنوا بالقرآن من أهل  ،تصريح القرآن بذلك :ثالثتها ؛(92)القبلتني
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اَب ِمْن َقْبِلِه ُهْم ِبِه اُهُم اْلِكَتيَن آَتْيَنالَِّذ﴿حيث قال:  ،«املسلمني»الكتاب بعنوان 

 ﴾نَيا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبِلِه ُمْسِلِماُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّنَعَلْيِهْم َق  ىا ُيْتَلُيْؤِمُنوَن * َوِإَذ

 .(53ـ  52)القصص: 

 

ففي التفسري  .جممالت مبهمات ها آياٌتّن: إاملتشابهاتقالوا بالنسبة إىل اآليات 

يت مل يظهر معناها أي ال ،هاتومتشاِب ؛مات...َكآيات القرآن نوعان: حْم»: (93)الوسيط

 ﴾اٌتاِبَهَوُأَخُر ُمَتَش﴿»: (94). ويف اجلاللني«ضح، بل خالف ظاهر اللفظ املعنى املرادومل يتَّ

أخر فيها اشتباه  منه آياٌتو»: (95)ويف تفسري ابن كثري. «كأوائل السور ،فهم معانيهاال ُت

هي  ﴾ اٌتاِبَهُمَتَش﴿»: (96). ويف التفسري املنري«يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم

. «ضح، بل خالف ظاهر اللفظ املعنى املراد، كأوائل السوريت مل يظهر معناها ومل يّتال

ال متلك من الوضوح يف الداللة  ﴾اٌتاِبَهُمَتَشَوُأَخُر ﴿»: (97)ويف تفسري من وحي القرآن

د معناها بني نوعني من املعاني من مات، فقد يرتدََّكعلى معناها ما متلكه اآليات احمْل

ه املراد منه، ومن ل للسامع أّنحيث تبادر املعنى احلقيقي من اللفظ عند إطالقه، فيخيَّ

 . «الكنائي حيث وجود بعض القرائن املوحية باملعنى اجملازي أو

أّن معنى  ،وحنوها يف غريها من التفاسري ،ستفاد من هذه العباراتوالذي ُي

 ساعدت هو اإلبهام وإمجال املعنى وخفاء املراد وعدم فهمه وحنوها. وهذا ما ال «التشابه»

كان ـ كما سيجيء ـ من لوازم التشابه  ف واالستعماالت القرآنية، وإْنْراللغة والُع عليه

على أّن املراد بالتشابه يف اآلية  عديدةهنا دالئل  يف املصاديق أحيانًا. ولكْن إمجاٌل

  منها:نذكر ليس اإلبهام واإلمجال، 

للغرض الذي ألجله ُأنزل الكتاب،  ـ إّن إمجال بعض آيات الكتاب نقٌض1

بل جيعله شاّكًا باقيًا يف ، يهدي املخاطب أو السامع إذ الكالم اجململ ال ؛ومناٍف له

إّن وجود املتشابه يف القرآن كان سببًا الختالف »حرية الضاللة وتيه اجلهالة! بل 

من القرآن بالشكل الذي ينسجم مع  منها بشيٍء ك كّل واحٍداملذاهب واآلراء، ومتسُّ

ر . وبهذا يظه(98)«يت جاء من أجلها القرآن الكريموهذا يناقض األهداف ال .تبّنياتهم

أّنه متى كانت »من  ،(99)غرائب القرآن :مثل ،بطالن ما جاء يف بعض التفاسري
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ة توجب مزيد ، وزيادة املشّقأصعب وأشّق هات موجودة كان الوصول إىل احلّقاملتشاِب

فكان ينفر  ،واحد فقط ملذهٍب كان مطابقًا مًاَكه حْملو كان كّل الثواب. وأيضًا

على  وعن النظر فيه واالنتفاع به، وإذا كان مشتماًل ،أرباب سائر املذاهب عن قبوله

فيجتهد يف  ،د مقالتهمذهب أن جيد فيه ما يؤيِّ يطمع صاحب كّل القسمني فحينئٍذ

هات، رة للمتشاِبمات مفسَِّكفهم معانيه، وبعد الفحص واالستكشاف صارت احمْل

ه افتقر م ومتشاِبَكإذا كان فيه حْم . وأيضًاويصل إىل احلّق هص املبطل عن باطلويتخّل

ص من ظلمة التقليد إىل ضياء البينة الناظر فيه إىل االستعانة بالدالئل العقلية، فيتخلَّ

كالصرف والنحو  ،رَخُأ إىل حتصيل علوٍم واالستدالل والطمأنينة، وافتقر أيضًا

واملعاني والبيان وأصول الفقه وأصول الكالم إىل غري ذلك، وملا يف املشابهة من 

وهو أن  ،أقوى واملتزلزل فيه. وهاهنا سبٌب تالء والتمييز بني الثابت على احلّقاالب

ة تنبو يف األغلب عن والعوام، وطباع العاّم مشتمل على دعوة اخلواّص القرآن كتاٌب

ز وال وال متحّي ل األمر إثبات موجود ليس جبسٍممسع منهم يف أّو ْنإدراك احلقائق، فَم

بوا خاَطفوقع يف التعطيل، فكان األصلح أن ُي ،م ونفيأن هذا عد مشار إليه ظّن

ل الصريح. فاألّو على احلّق مبا يدّل خملوطًا ،لوهموه وختيَّة على بعض ما توهَّداّل بألفاٍظ

هات، والثاني وهو الذي يكشف ل األمر من باب املتشاِببون به يف أّوخاَطوهو الذي ُي

 . « ماتَكاحمْل :هلم آخر احلال من قبيل

إّن القرآن مبني ونور وبيان للناس وبالغ  :عشرات اآليات تقول بصراحة تاّمة ـ2

يتطّرق إليه شائبة  ذي هذا شأنه ووصفه الوآياته بّينات مبّينات، وال ،هلم وهدى هلم

إذ اإلمجال واإلبهام على ؛ أن يكون جمماًل أو مبهمًاعن اإلمجال واإلبهام أبدًا، فضاًل 

 صاف. جهة النقيض من هذه األو

هات هي اآليات اجململة واملبهمة رين الذين رأوا أّن اآليات املتشاِبـ أغلب املفس3ِّ

حيث إّنها أّم  ؛لرفع اإلبهام واإلمجال عن غريها مات مرجٌعَكقالوا بأّن اآليات احمْل

نها للناس، تلك اآليات إاّل وبيَّ ْعَدَي  مل |هلا فالنيّب ثّم لو بقي مع ذلك إبهاٌم .الكتاب

 .ذين يف قلوبهم زيٌغللفتنة لل جماٌل َقْبَي  ، وعليه فلمهلا من اإلبهام شيٌء َقيْب  فحينئٍذ مل

من رفع اليد عن مرجعية  ال ُبدَّاآلية صّرحت ببقاء هذا اجملال هلم. وحينئٍذ  ولكّن

أو عن كون  ،هاتلرفع اإلبهام واإلمجال عن املتشاِب |مات والنيّبَكاآليات احمْل
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ذين يف لإّن وجه تشبُّث ا :أخرى هما. وبعبارٍةْيت جممالت ومبهمات، أو عن كَلهااملتشاِب

مات َكباآليات املتشابهات للفتنة هو تشابه هذه اآليات، ومع اآليات احمْل قلوبهم زيٌغ

فتشابه هذه  .حت ببقاء جمال الفتنة هلموإمجال. واآلية صرَّ هلا إبهاٌم َقيْب  مل |والنيّب

 وعليه فالتشابه اليعين اإلبهام واإلمجال.  .اآليات كان باقيًا

، يّتبعها الذين يف قلوبهم زيٌغ ـ اآليات املتشابهات ـ كما تقول اآلية ـ آياٌت4

لغوي يكون أخذه والعمل به اّتباعًا  فظ مفهوٌميف حال كان لل ينطبق إاّل ال «االّتباع»و

الكالم ـ أّي كالم ـ أن نأخذ بأحد معانيه املشرتكة أو املردَّدة إذ ليس من اّتباع ؛ له

ما يكون هذا العمل من اّتباع اهلوى والرأي االنفرادي يف فيه، وإّن يكن له ظهوٌر  إذا مل

 . (100)نهألّن الكالم اليعيِّ ؛تعيني املعنى

التشابه يف اآلية الكرمية أخذ بالشكل الذي ميكن استغالله يف جمال »ـ 5

إذ  ؛ث بها للفتنةهات جممالت مبهمات ملا أمكنهم التشبُّفلو كانت املتشاِب .(101)«فتنةال

هه الذين يف ه عند الناس، ولو وجَّيتبّين مراُد الكالم اجململ املبهم جممل مبهم ال

يفهموا منه املراد   بعد أن مل ،يقبل الناس منهم  للناس مبا يوجب الفتنة مل قلوبهم زيٌغ

يف  لفظ ظهوٌرليكن   إذا مل» :أخرى يف املراد به. وبعبارٍة وما زالوا يف شكٍّ ،بأنفسهم

حيث جرى دأب أهل اللسان يف » ؛(102)«معنًى معّين الميكن استغالله يف جمال الفتنة

يقدم على مثله أهل اللسان،   بعوا ما هذا شأنه من األلفاظ، فلميتَّ ظرف التفاهم أن ال

. فإّن الفتنة كما يظهر من (103)«هم والراسخون يف العلمسواء يف ذلك أهل الزيغ من

 ،ّد مطلق اختالف الناس يف أمٍرَعُي وال ،(104)« هو ما يوجب اختالاًل مع اضطراٍب»القرآن 

أو تنازع، وما  ض اختالٍفْحفتنًة، بل هو َم ،اختالفهم يف استظهار مرادات اآليات :مثل

كان مبهمًا أو حمتماًل ألكثر من معنًى إمنا يوجب اختالف أنظار الناس يف استظهار 

ثني رين والفقهاء واألصولني واحملدِّاملراد به، كما نرى هذا االختالف بني املفسِّ

نضّم إليه الدواعي غري العلمّية ت  ما مل ،إىل الفتنة بينهم ِهَتيْن  وغريهم، ولكّنه مل

 ألهواء الفاسدة. وا

على إنشاء  يقدر أحٌد ـ معنى كون القرآن إعجازًا أّن السامع يدرك أّنه ال6

ع َبليدركوا بالتَّ ؛دًاف على فهم آياته جّيوهذا اإلدراك العقالئي يتوقَّ .مثله كالٍم

يدركوا   عجزهم عن إتيان كالم مثله. فلو كان بعض آيات القرآن مبهمًا عليهم مل
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ثّم عّدها  ،بإنشاء مجالت مبهمة |إتيان مثله، بل هلم أن يقابلوا النيّبعجزهم عن 

 من سنخ اآليات املبهمات. واألمر بالنسبة إىل التحّدي أيضًا كذلك. 

ه م واملتشاِبَكبالنسبة إىل احمْل املتقدِّم َرالتصوُّ يرطهَّمالشهيد  دَّوهلذا كّله َع

هات، فُيزَعم أّن مات واملتشاِبَكعاّمي بالنسبة إىل احمْلر هنا تصوُّ»فقال:  ،ًارًا عاّميتصوُّ

يت طرحت فيها املطالب بشكٍل بسيط وصريح، وعلى مات هي الَكاآليات احمْل

ٍز ومعّمًى. وطبقًا هلذا طرحت املطالب بصورة ُلْغ ،هاتعكس يف اآليات املتشاِبال

هات ال ميكن يات املتشاِبمات فقط، واآلَكر يف اآليات احمْلالتدبُّ التعريف فللناس حّق

ر فيها أصاًل. وبالطبع يطرح هنا سؤال هو: ما هي حكمة اآليات املعرفة بها والتفكُّ

ال ميكن معرفتها؟ واجلواب اإلمجالي أّن  ذا جاءت يف القرآن آياٌتهات؟ وملااملتشاِب

 . (105)«ىه اللغز واملعّمم ليس الصريح والبسيط، وال معنى املتشاِبَكمعنى احمْل

هنا إبهامات كثرية على كثري من الناس يف كثري من كلمات القرآن  ،نعم

فإّنها  ،وكذا يف سائر األعصار املتأّخرة عن عصر النزول ،وعباراته يف عصرنا

 :منها ،لها على الكتاب املبني أمورمّح إبهاماٌت

 ـ كائٌن فاللغة العربّية ـ كأّي لغٍة .تطّور اللغة العربّية مبفرداتها وتركيباتهاـ 1

ب الطوائف ْسوَح ،ب الزمان واملكانْسك، ختتلف مدلوالت كلماتها َحمتحّر

 ب اجملتمعات.ْسوَح ،واملذاهب الفكرّية

وتلّبسه  ،أّواًل القرآن معاني لتحريف ﴾ٌضَرَم ْمِهوِبُلُق يف يَنِذالَّ﴿ـ حماولة 2

 .باإلبهام واإلمجال ثانيًا

يت زعمت أّنها قرائن منفصلة لبعض مداليل فة الـ الروايات املختلقة أو احملر3َّ

 اآليات والكلمات.

 ط معاني مفردات القرآن وتراكيبه.ـ قصور أو تقصري علماء العربّية يف ضب4

ر اهلائل املوجب للتغيُّ ،رة عنهد الزمين بني عصر النزول واألعصار املتأخِّْعـ الُب5

عصر النزول إاّل  من ِضْملم َيف بعده.ما يف أساليب احلوار والكالم من ذلك العصر إىل 

ومّحلت اإلبهام  ، من السنني وحدثت أو أحدثت هذه األمور وغريهانيمائة أو مئت

الذي هو نور وبيان وبالغ  ،من مداليل ومرادات الكتاب املبني واإلمجال على كثرٍي

فإّن املؤمن  ؛بني املؤمن وغريه فارٌقنات. ومع ذلك هنا نات املبيِّوهدًى للناس بآياته البيِّ
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يقول بأّنه نزل جمماًل أو مبهمًا أو مهماًل )أي ليس  وال ،يؤمن مبا وصف اهلل كتابه به

إّنه للبيان : يتبّين مراده له، بل يقول يف القرآن كثريًا مّما ال يَر وإْن ،يف مقام البيان(

يتبّين  فحيث يرى يف القرآن ما ال ،خالفًا لغري املؤمن ؛وللهدى راية ،وللبالغ قّمة ،قّلة

ها مّما يليق بنا وبأنظارنا القاصرة أو جممل أو قاصر أو غرُي م أّنه مبهٌمزُعه َيله مراُد

وأفكارنا الفاترة. واليقدح يف هذا ما عرض من اإلبهام على نوادر من الناس املعاصرين 

إذ  ؛االستفهام عنها حبيث حيوجهم إىل ،للنزول يف نوادر من كلمات القرآن وعباراته

كلَّ  املدار على الغالب، وما نقل يف التاريخ من هذه االستفهامات ـ لو ثبت ـ نادٌر

أخطأوا  وإْن ،بل يف بعضه داللة على أّن القرآن كان مرجعهم ومالك عملهم ،الندرة

 أحيانًا نادرًة يف فهمه وتطبيقه. 

ل تبيينًا للمراد به: إّن ه أقوبعد أن ثبت فساد ما قيل بالنسبة إىل املتشاِب

من التشاكل والتوافق والتقارب بني  وهو حنٌو ،من التشابه ـ هةمجع املتشاِبـ هات املتشاِب

التشابه توافق أشياء خمتلفة واّتحادها »أخرى:  شيئني خمتلفني أو أشياء خمتلفة. وبعبارٍة

 . واستعمل يف القرآن على حنوين: (106)« يف بعض األوصاف والكيفيات

 :وهذا يف آيتني .«على»ـ يذكر متعّديًا ب :أحدهما

أي مبا أّن البقر  ،(70)البقرة:  ﴾اِإنَّ اْلَبَقَر َتشاَبَه َعَلْيَن﴿قوله تعاىل:  :إحداهما

فاشتبه  ،صار البقر متشابهًا ،وشابه بعضه بعضًا ،املوصوف بالتعوين والصفرة كثرٌي

البقر »وقيل:  ،واّتصف بكونه متشابهًا. والبقر ُأسند إليه التشابه (107)علينا شخصه

َتشاَبه الشيئاِن واْشَتَبها: »أفراده بعضًا. ولذا قال ابن منظور:  إذا شابه بعُض ،«املتشابه

 .(108)« َأْشَبَه كلُّ واحٍد منهما صاِحَبه

اْلَخْلُق اَبَه اَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشَأْم َجَعُلوا هلِل ُشَرَك﴿قوله تعاىل:  :وثانيتهما

خذوا هلل شركاء خالقني مثله حّتى يتشابه واملعنى أّنهم ما اتَّ» ،(16)الرعد:  ﴾َعَلْيِهْم

 ،. واخللق ُأسند إليه التشابه(109)«فيقولوا هؤالء خلقوا كما خلق اهلل ،عليهم اخللق

إذا شابه بعض أفراده بعضًا. إذن  ،«اخللق املتشابه»وقيل: ، واّتصف بكونه متشابهًا

لبعضها عن بعض،  بينها وعدم امتياٍز هذه املشابهة بني األفراد قد تنتهي إىل التباٍس

ومدخوهلا،  «على»م يف كالمه لِّيفيد االلتباس إذا استخدم املتك الكالم إّنما ولكّن

واشتبها: أشبه كلٌّ  وتشابها»بادي: آد الداّل واملدلول. ولذا قال الفريوزوذلك ألجل تعدُّ
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 ،يف ناحية املصاديق فقط هذا االلتباس التباٌس . ولكّن(110)«منهما اآلخر حّتى التبسا

 يسري إىل املعنى واملراد من الكالم.  وال

َوُأُتوا ِبِه ﴿ومنه قوله تعاىل:  ،«على»يذكر من دون أن يتعّدى بـ  :النحو الثاني

اٍب َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَن﴿و ،(118)البقرة:  ﴾اَبَهْت ُقُلوُبُهْمَتَش﴿و ،(25)البقرة:  ﴾اِبهًاُمَتَش

اِبهًا َوالزَّْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَش﴿و ،(99)األنعام:  ﴾اِبٍهَوالزَّْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبهًا َوَغْيَر ُمَتَش

واّتصف  ه إىل شيٍء(. ويف هذا النحو أيضًا ُأسند التشاب141)األنعام:  ﴾اِبٍهَوَغْيَر ُمَتَش

لنحو األّول. فالقلوب مع ا باملتشابه إذا شابه بعض أفراده بعضًا، من دون أّي فرٍق

شابه بعضها بعضًا، والزيتون والرّمان املتشابهان زيتون ورّمان شابه  املتشابهة قلوٌب

بعض أفرادهما بعضًا. كما أّن البقر واخللق املتشابهني املذكورين يف النحو األّول 

يّتصف بكونه متشابهًا إاّل إذا شابه  يسند التشابه إىل الشيء وال كانا كذلك. فال

أجزاء الشيء للبعض اآلخر من أجزاء  ا شابه بعُضفردًا آخر من نوعه أو صنفه. وأّما إذ

، إاّل على «أجزاؤه متشابهة هذا شيٌء»بل يقال:  ،«متشابه هذا شيٌء»قال: ُي نفسه فال

 ومن باب وصف الشيء حبال أجزائه.  ،زحنو من التجوُّ

)الزمر:  ﴾اِبهًاابًا ُمَتَشيِث ِكَتاهلُل َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِد﴿قوله تعاىل:  :ومنه أيضًا

أفراده بعضًا. ولذا  أشبه بعُض (. ومبا قلناه آنفًا تعرف أّن الكتاب املتشابه كتاٌب23

أي كتابًا حيتوي على أحسن احلديث، حيّدث »: ةيف توضيح اآلي صطفويمق قال احملقِّ

 كتٍب ق واملواعظ واملعارف وقصص من السابقني، وهو يف ظاهره شبيُهئعن احلقا

 أشبه بعُض أجزائه بعَضها اآلخر. ال ما ،(111)«ر...َخُأ

يساعدان حلاظ جنس الكتاب أو  قال: إن إفراد الكتاب وتنكريه الإاّل أن ُي

 ال ُبدَّه، فهما كتاٌب متشاِبْيوأطلق على كَل ،آخر أشبه أحدهما اآلخر حلاظ كتاٍب

ه على الكتاب الواحد بلحاظ مشابهة أجزائه بعضها لبعض. أن يكون إطالق املتشاِب

من أّن تشابه الكتاب ألجل مشابهة  ،ما قالوه يف تفسري اآلية شة يفْديه ترتفع اخَلوعل

ه من يت فيهًا يف احِلَكم المعناه متشاِب»بعض أجزائه بعضًا. قال الشيخ الطوسي: 

يت يعمل عليها يف الدين وصالح التدبري يشبه بعضه احلجج واملواعظ واألحكام ال

مشابهة بعضه  يف هو مطلٌق ﴾اِبهًاُمَتَش﴿»: وقال الطَّْبِرسي (112)« بعضًا ال تناقض فيه

 ّحة واإلحكام ومنفعة األنام، وتشابه ألفاظه يفًا، فيتناول تشابه معانيه يف الصبعض
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. (113)«أليف يف اإلعجازالتخّير واإلصابة، وجتاوب النظم والت ناصف يفتوال ،التناسب

 ،وصّحة املعنى ،وجتاوب النظم ،أبعاضه يف اإلعجاز ُهوتشابُهه تشاب»وقال البيضاوي: 

معناه أّنه يشبه ». وقال أيضًا: (115). وحنوه يف األصفى(114)«والداللة على املنافع العاّمة

معناه يشبه بعضه »حّيان:  وقال أبو .(116)«بعضه بعضًا يف صّحة املعنى وجزالة اللفظ

متماثلة يف  ،ي متشابهة أجزاؤهأ»وقال ابن عاشور:  .(117)« بعضًا يف اجلنس والتصديق

 وقال عبد .(118)« يف الشرف واحلسن فصاحة ألفاظها وشرف معانيها، فهي متكافئٌة

يف جالل قدره، وعلّو منزلته، ومسّو معانيه. إّنه  متشابٌه وهو كتاٌب»الكريم اخلطيب: 

وقال بعض  .(119)« واحدة يف كماله وجالله احلّق يف آياته وكلماته. فهو على درجٍة

 ،هنا هو الكالم املتناسق الذي ال تناقض فيه «متشابه»املقصود من »املعاصرين: 

 ،فيه أفضل من األخرى وال تضاّد، وكّل آيٍة ،ويشبه بعضه البعض، فال تعارض فيه

 . (120)«واملتماثل من حيث اللطف واجلمال والعمق يف البيان

ـ أيضًا  ﴾اٌتاِبَهَوُأَخُر ُمَتَش﴿: وكيف كان فآيتنا املبحوث عنها ـ أي قوله تعاىل

يفيد التشابه فيها إاّل معنًى مثَل  ، فال«على»ـ فيها التشابه من دون أن يتعّدى بمّما ذكر 

أدري كيف كان املتشابه يف تلك  ال ،. ولعمرياملتقدِّمةاملعنى الذي يفيده يف اآليات 

الكالم املتناسق الذي ال تناقض »اآليات مبعنى املتشاكل واملتماثل والشبيه، بل مبعنى 

إذا وصلت النوبة  كما تقّدم عن بعض املعاصرين، ولكْن ،«فيه ويشبه بعضه البعض

 صار معناه اجملمالت واملبهمات!  «هاتاآليات املتشاِب»إىل 

كما يف  ،«يشبه بعضها بعضًا» هات آياٌتفالصواب أّن اآليات املتشاِب ،وعليه

دة، فإّنه يشابه خ الكتاب املتعدَِّسشابهة يف ُنتآليات املمن ا ، فهي جمموعٌة(121)العني

وخيتلف حكمًا اختالفًا حتفظ معه الشباهة العرفّية بينها.  ،بعضها بعضًا موضوعًا

ه: الذي يشبه واملتشاِب...»أّنه قال:  ،×اهلل عبد  مرساًل عن أبي ،ولذا روى العّياشي

نرى أّن الزركشي جعل النوع  أيضًا. و(123)وحنوه يف جممع البيان .(122)«بعضه بعضًا

وهو إيراد القصة الواحدة يف »فه بقوله: وعرَّ ،«هعلم املتشاِب»اخلامس من علوم القرآن 

، وجعل قوله تعاىل: (124)«ويكثر يف إيراد القصص واألنباء ،ى وفواصل خمتلفةصور شّت

ُقوُلوا اَب ُسجَّدًا َوَحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُلوا اْلَبا َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا هِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمْنَه﴿

يَل َوِإْذ ِق﴿هًا لقوله: ( مشاِب58)البقرة:  ﴾نَييُد اْلُمْحِسِنَسَنِزاُكْم َواَيِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَط



 االجتهاد والتجديد

اَب ُسجَّدًا ٌة َواْدُخُلوا اْلَبا َحْيُث ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطَِّذِه اْلَقْرَيَة َوُكُلوا ِمْنَهَلُهُم اْسُكُنوا َه

ُقْل ﴿وجعل قوله تعاىل:  ،(161)األعراف:  ﴾نَييُد اْلُمْحِسِناِتُكْم َسَنِزيَئَنْغِفْر َلُكْم َخِط

)آل  ﴾ اهلِلُهَدى   ىُقْل ِإنَّ اْلُهَد﴿هًا لقوله: ( مشاِب120)البقرة:  ﴾ ى ُهَو اْلُهَداهلِلِإنَّ ُهَدى 

منه بأّن تشابه اآليات  كثرية غريها. وهذا تصريٌح ه بآياٍتومّثل للمتشاِب .(73عمران: 

 ،للكرماني ،«ه القرآنالربهان يف متشاِب»كما أّن كتاب . شباهة بعضها لبعض

أشبه بعضها بعضًا،  يبحثان عن آياٍت ،«كشف املعاني عن متشابه املثاني»وكتاب 

. (126)كالسيوطي يف اإلتقان ،وغريه ،(125)ح به نفسه يف نفس الكتابكما صرَّ

يف النوع السادس والثالثون من علوم  ،والينقضي عجيب منه كيف قال مع ذلك

 م الَكواحمْل ،يرجى بيانه ه الاملتشاِب»: «هم من املتشاِبَكمعرفة احمْل»وهو  ،القرآن

  !(127)«ف معرفته على البيانتتوقَّ

حيث قال:  ، اآليةثّم إّن تصنيف آيات الكتاب إىل الصنفني املذكورين يف

هات صنف يضاّد وأّن املتشاِب ،ال ثالث هلما يدّل على أْن ﴾اٌتَهاِبَوُأَخُر ُمَتَش﴿

ق بوصف اإلحكام مات، فهما ضّدان ال ثالث هلما. ومبا أّن التضاّد بينهما تعلََّكاحمْل

هات داخلّية تدّل على أّن املتشاِب ونشأ عنهما، فإلقاء املقابلة بينهما قرينٌة ،والتشابه

مات َكما تقّدم أّن احمْل وثبت يف .ماتَكذات صفة هي ضّد صفة اّتصف بها احمْل آياٌت

هات يعرضها تغيري أو تبديل. وعليه فما يضاّدها من املتشاِب ال ،املضامني ةثابت آياٌت

كانت مع  اب، وإْنإىل كت ل من كتاٍبر أو تتبدَّيعرضه التغيري والتبديل، فهي تتغيَّ

فيشبه بعضها بعضًا،  ،أي تبقى الشباهة العرفّية بينها ،ذلك التغيري والتبديل متشابهًة

أّنه قال:  ×جعفر  عن أبي ،ماثلة. ولذا روى يف الكايفتتكن م  مل ولكْن

ـ على ما يف الرواية ـ بأّن املنسوخات بعض  ×فقال ،(128)«اْلَمْنُسوَخاُت ِمَن اْلُمَتَشاِبَهات»

هات جمموعة إذ املتشاِب؛ هاتبأّن املنسوخات هي املتشاِب ْليُق  ومل ،هاتاملتشاِب

  كي عن ابن عّباس وابن مسعود وقتادة والربيع والضّحاكاملنسوخات ونواسخها. وما ُح

فلم يريدوا بذلك أّن مجيع  (129)«ه املنسوخم الناسخ، واملتشاِبَكاحمْل»من أّنهم قالوا: 

مات اليعرضها َكهات منسوخة، بل أرادوا أّن احمْلمات ناسخة ومجيع املتشاِبَكاحمْل

يأتي فيها التغّير  هات آياٌتثابتات يف الكتب اإلهلّية، واملتشاِب نَّفُه ،التغّير والتبّدل

على ما  ،حملاربيإىل كتاب بعده. ولعّله هلذا قال سليمان بن حبيب ا والتبّدل من كتاٍب
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نعمل مبا  وال ،نا أن نؤمن بالتوراة واإلجنيلإمنا ُأِمْر»رواه احلافظ الرازي عنه: 

على ما رواه أيضًا  ،فإّن عمل املسلمني على القرآن فقط. وقال الضّحاك ؛(130)«فيها

 فما يف التوراة واإلجنيل مّما ال .(131)«نعمل به وال ،ههنؤمن مبتشاِب»احلافظ الرازي عنه: 

 هات. هة للقرآن يكون من اآليات املتشاِبنعمل به من األحكام املشاِب

ابتعادًا من االفرتاضّية  ؛نًا من القرآنهات منوذجًا بيِّولنذكر هلذه اآليات املتشاِب

واقرتابًا إىل املوضوعّية، وهو أّن القرآن حكى لنا ما كتبه اهلل يف التوراة على بين 

ا َأنَّ يَها َعَلْيِهْم ِفَوَكَتْبَن﴿حيث قال:  ،فَرس والطَّْفى النَّإسرائيل يف جمازاة اجلناية عل

النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلْنَف ِباأَلْنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواجُلُروَح 

ِئَك ُهُم ا َأْنَزَل اهلُل َفُأوَلحْيُكْم ِبَم  ْماٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمْن َلِقَص

مهما كان  القاتِل دًا قتَلْمفجعل عليهم جمازاة القتل َع ،(45)املائدة:  ﴾الظَّاِلُموَن

وجملازاة اجلروح جروحًا  ،هال للجناية على بعض األعضاء جمازاًة مثَلَعاملقتول، وَج

من آيات  فهذه آيٌة .سرائيل بتصريح اآليةها. هذا ما كتبه اهلل يف التوراة على بين إمثَل

ر قسمًا من أحكام جمازاة القتل يَّالتوراة حكاها اهلل تعاىل يف القرآن. ولكّنه تعاىل َغ

يَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ا َأيَُّها الَِّذَي﴿حيث قال:  ،العمدّي بالنسبة إىل األّمة اإلسالمّية

 ،(178)البقرة:  ﴾... ىِباأُلْنَث  ىِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْنَثاْلُحرُّ   اُص ِفي اْلَقْتلىاْلِقَص

دًا املساواة بني القاتل واملقتول يف احلّرية ْمففرض على املؤمنني يف جمازاة القتل َع

القصاص »والذكورة واألنوثة. وتنتج هذه املساواة ـ على ما شرحناه يف مقالة  ،ديةووالعب

هي أكثر ابتالًء من تلك  ،سّت صورـ عدم جمازاة القاتل يف  «كريميف القرآن ال

دًا، ْموهو القتل َع ،فقتان يف املوضوعقاد القاتل فيها. فهاتان اآليتان متَّيت ُيالعشر ال

ف، ولكّنهما َروكذا يف أصل حكم جمازاة اجلاني على النفس واجلاني على الطَّ

فكان حكم التوراة قود القاتل  ،النفس تفرتقان يف بعض أحكام جمازاة اجلاني على

حكم القرآن خيتلف عنه يف بعض صور املوضوع واملسألة.  ولكّن ،مهما كان مقتوله

فكّل واحدة من هاتني اآليتني تشابه األخرى يف املوضوع ويف بعض األحكام، وختتلف 

ية رت اآلية القرآنية حكم اآلعنها يف بعض األحكام. فهما آيتان متشابهتان، غيَّ

التوراتية يف بعض صور القتل العمدي بالنسبة إىل املؤمنني فقط، وأمضاه يف بعض 

وبالنسبة إىل  ،فَرصوره األخرى، كما أمضاه بالنسبة إىل جمازاة اجلناية على الطَّ
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 . املذكورةاجلروح. والتفصيل يطلب من مقالتنا 

آيات العقائد ال من ، هات من آيات الشرائعكر أّن املتشاِبوقد ظهر مّما ُذ

وأضدادهما من العقائد الباطلة  ،نةَسفإّن العقائد احلّقة واألخالق احَل؛ واألخالق

ولذا أشاروا يف  .ر هو الشرايعوإمنا املتغيِّ ،رتغيَّت ثابتة ال أموٌر ،واألخالق السّيئة

هي  ق بالعمل مباشرًةم، وما يتعلَّهات، كما تقدَّكلماتهم إىل العمل باآليات املتشاِب

دة كان وال األخالق. وظهر أيضًا أّن الكتاب بنسخه املتعدِّ ،ال العقيدة ،الشريعة

وفيها ما ينسخ  ،ثانية منه هات من اآليات، بعد إذ أنزلت نسخٌةمشتماًل على املتشاِب

 قبلها، وهكذا بعد إنزال النسخة الثالثة، فليس التشابه ظاهرًة شيئًا من نسخٍة

اب بإنزال نسخته اخلامتة املهيمنة القرآنّية على النيّب ثة ظهرت يف الكتَدمستْح

على اآليات  حيث تقول: إّن الكتاب مشتمٌل ،. وهذا ما تفيده اآلية|اخلامت

هات( إىل الكتاب مبا هو هات، فأسندت احلكم )أي وجود اآليات املتشاِباملتشاِب

 ،بالقرآن. نعم |متّمي ما نزل منه على النيّب اخلاُس ال مبا هو قرآن، وإْن ،كتاٌب

 ،وأّن اهلل هو الذي أنزله عليه ،|مبا أّن اآلية وّجهت للذّب عّما نزل على الرسول

 ؛تعاىل هات القرآن وموقف معارضيه أكثر وأصرح. فاهلُله اآلية إىل متشاِبيكون توجُّ

متاثل  تطابق أو ال قال: إّن بعض آيات القرآن ال ،بغرض إثبات أّن القرآن نزل من عنده

( 49القصص: ؛ 89)البقرة:  ﴾اهلِلِمْن ِعْنِد ﴿بأّنه  آيات كتابكم، ولكّنه اليضّر

 طائفٌةفإّن آيات كتاب اهلل طائفتان:  ؛(47النساء: ؛ 41)البقرة:  ﴾ْما َمَعُكُمَصدِّقًا ِلَم﴿

من دون أّي تغيري يف مفادها ومضامينها، هي  ،«الكتاب»خ َسما جاءت من ُن جاءت يف

إىل نسخة  «الكتاب»رت من نسخة من آيات تغيَّ :والطائفة الثانية ؛«ماتَكاآليات احمْل»

بل ، ماثلًةت، فأحكامها يف تلك النسخ املتعددة ليست م«هاتاآليات املتشاِب»أخرى، هي 

 . لبعضها البعض هٌةهي مشاِب

 

يكونوا كافرين أو  إليهم هنا ـ مل: إّنهم ـ على ما أسند ﴾ الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿

، وليس ه كالًّويكفر ب ،إذ املنكر أو الكافر ينكره رأسًا ؛منكرين للكتاب رأسًا

لغرض، صاحلًا كان أو فاسدًا. بل هم على  ؛منه ليتعّلق جبزٍء الكتاب عنده بشيٍء
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ثني الرغم من دعواهم اإلميان بالكتاب كانوا على مّر العصور يعارضون الرسل املبعو

أو نسخ من الكتاب غري نسختهم، بطرق  املبعوثني منهم بنسخٍة ال سيَّماوبعد رسلهم، 

إنكار أّنهم مبعوثون بوحي اهلل تعاىل وأّن ما أتوا به من الكتاب أنزله  :عديدة، منها

)آل عمران:  ﴾اا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا الُتِزْغ ُقُلوَبَنَربََّن﴿وهو قوله تعاىل:  ،اهلل. ويف اآلية التالية

ق إىل ذلك، حيث جعل نقمة إزاغة القلب بعد نعمة اهلداية، فزيغ القلب يتحقَّ ( إشارٌة8

اَل َوِإْذ َق﴿يت أنعم اهلل عليه بها. كما أّن قوله تعاىل: بعد أن كفر اإلنسان باهلداية ال

 اهلُلاَغ اُغوا َأَز ِإَلْيُكْم َفَلمَّا َزاهلِلَرُسوُل وَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي   يا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِنِلَقْوِمِه َي  ىُموَس

ر عن ( يشري إليه أيضًا، حيث عب5َّ: )الصّف ﴾نَياِسِق ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاهلُلُقُلوَبُهْم َو

كان عاملًا  ْنَم ق يففالزيغ يتحقَّ .بالزيغ ،مع علمهم بأّنه رسول اهلل ى،إيذائهم ملوس

 ومع ذلك يكفر به.  ،باحلّق

من أهل الكتاب، كما يشهد على ذلك  ﴾ الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿وعلى هذا فـ 

قول بعض أهل السرية واحلديث والتفسري بأّن هذه اآليات نزلت يف اليهود، ففي تفسري 

 ،«هؤالء اليهودوهم  ،يعنى ميل عن اهلدى ﴾ َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿»: (132)قاتلم

. (134)« وهم اليهود ،يعين ميل عن احلّق»منه. وقال السمرقندي:  (133)آخر وحنوه يف موضٍع

ويف بيان . (135)«الذين قلوبهم مائلة عن اهلدى واحلّق ،يعين هؤالء اليهود»وقال الطربي: 

كوفد  ،إىل الشّك وميٌل ،عن احلّق ﴾َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿»: (136)املعاني

 ﴾اُة...َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْوَر﴿. وسيأتي أّن قوله تعاىل: «جنران... واليهود

 مّما يشري إىل بعض مواضع اليهود الفاسدة يف ذلك. 

قد ذكر »: (137)ففي تفسري ابن كثري .ّنها نزلت يف وفد جنرانإ :آخر وقال بعٌض

 ،إىل بضع ومثانني آية منها ،أّن صدر سورة آل عمران د بن إسحاق وغري واحدحمم

، وأّن صدرًا ذكر أهل التفسري أنها مدنّيٌة»: (138). ويف زاد املسري«نزلت يف وفد جنران

د بن إسحاق قال الكليب وحمم»: (139). ويف جممع البيان« من أّوهلا نزل يف وفد جنران

. ويف أحكام « نني آية يف وفد جنرانومثا والربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إىل نّيٍف

. ويف « روى الربيع بن أنس أّن هذه اآلية نزلت يف وفد جنران»: (140)للجّصاص ،القرآن

 وغريهما.  ة. وبه قال ابن عاشور ودروز« هم نصارى جنران»: (141)البحر احمليط

أي  ﴾ِمْنُهاَبَه ا َتَشَم﴿ (142)قونأي يتعلَّ ﴾َيتَِّبُعوَن﴿هؤالء من أهل الكتاب  ﴾ـَف﴿
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بعضها ل فإّنها يف نسخ الكتاب ـ مع كونها مشابهًة ؛هة من الكتاباآليات املتشاِب

خ َسيف بعض األحكام، فهي تغّيرت أو تبّدلت يف النُّ لبعض ـ خيتلف بعضها عن بعٍضا

فهي  ،جمموع اآليات الناسخة واملنسوخة ﴾ا َتَشاَبَهَم﴿رة. وعليه فاملراد بـ املتأخِّ

لكون الناسخ منها يشابه املنسوخ منها. ولذا حكى احلافظ ابن أبي حامت  ؛هاتمتشاِب

«بعون املنسوخ والناسخفإّنهم يتَّ»مسندًا عن السُّّدي أّنه قال:  ،الرازي
(143) . 

 :وكان غرضهم من اّتباع ما تشابه من الكتاب أمرين فاسدين

لبًا ملا يوجب اختالاًل أي ط ،﴾اَء اْلِفْتَنِةاْبِتَغ﴿ما ذكره تعاىل بقوله:  :أحدهما

يت أنزلت بعد وبكتبهم ال ،واضطرابًا بني املؤمنني بالرسل الذين ُأرسلوا بعد رسوهلم

ه من الكتاب، ْيوملا بني يَد ،للرسل من قبله ٌقوهو مصدِّإاّل  إذ ما من رسوٍل ؛كتابهم

عّما بأيديهم فلّما مسعوا ذلك التصديق منهم ورأوا أّن ما أتوا به من الكتاب قد خيتلف 

اذا مل ،وكتابكم أنزل من عند اهلل تعاىل ،من الكتاب قالوا: لو كنتم رسل اهلل

 سابقٌة هذا بتغاء الفتنةالوكان  ؟خيتلف كتابكم عّما قد أنزله اهلل علينا سابقًا

وقع  وإْن ،ث بعد نزول ما تشابه من القرآنَدستْحُي  فلم ،بسابقة ما تشابه من الكتاب

سول اهلل وكتابه القرآن أظهر وأكثر، حيث كان يقول القرآن خطابًا بالنسبة إىل ر

َرُسوٌل ِمْن ﴿وهو  ،(37)الصاّفات:  ﴾نَيَصدََّق اْلُمْرَسِل﴿إّن هذا الرسول  :ألهل الكتاب

وكتابه  ،(81)آل عمران:  ﴾ا َمَعُكْمَرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَم﴿و ،(101)البقرة:  ﴾اهلِلِعْنِد 

)البقرة:  ﴾ا َمَعُكْمُمَصدِّقًا ِلَم﴿ ،(49القصص:  ،89)البقرة:  ﴾اهلِلِمْن ِعْنِد ﴿أيضًا 

، 48، املائدة: 3، آل عمران: 97)البقرة:  ﴾ِها َبْيَن َيَدْيُمَصدِّقًا ِلَم﴿و ،(47النساء:  ،41

(. وحيث أطلق التصديق املذكور للرسل املاضني والكتب 30، األحقاف: 31فاطر: 

  يتحّقق التصديق بداهًة إذا مل فال ،منه شيئًا ِنْثيسَت  ومل ،بقيٍدده يقيِّ  ومل ،السابقة

 ،، فطعنوا عليه^بعض ما يف كتب الرسل املاضني |يطابق كتاب هذا الرسول

ما قد أنزله اهلل علينا  اذا اليطابق بعَضكان القرآن من عند اهلل تعاىل مل وقالوا: لو

عند قوله  ،يف طعنهم على القرآن كما تقّدم آنفًا كالٌم .بل غّيره ،أهل الكتاب

(. فكانوا يبتغون 39)الرعد:  ﴾اِبِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاُء وُيْثِبُت َوا َيَشَم َيْمُحو اهلُل﴿تعاىل: 

إلقاًء للشبهة يف  ؛ومبا أنزل إليه، فيقولون |بذلك تزلزل إميان املؤمنني بالرسول

 ،ملا أنزل علينا ع كونها مشابهًةم ،قلوبهم: ما بال هذه اآليات املنزلة على رسولكم
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 ملا يف كتبنا ٌقإّن كتابه مصدِّ :أليس رسولكم يقول ؟!ختتلف عنه يف بعض األحكام

وجب تخيتلف عنه يف بعض هذه األحكام من هذه اآليات؟! فإّن شبهتهم هذه  فلماذا

 وكتابه.  |يف قلوب املسلمني يف حّقانية الرسول الشّك

 :بًا لتأويله. فقال كثرٌيَل، أي َط﴾يِلِهاَء َتأِوَواْبِتَغ﴿ما ذكره تعاىل بقوله:  :وثانيهما

 .إّن املراد بالتأويل هو التفسري

 لوجهني: ؛ ولكنه ليس كذلك

اهلل )أو هو  يعلم تفسريها ومراداتها إاّل ال ـ لو كانت يف الكتاب آياٌت1

إذ  ؛ي ألجله أنزل الكتاب، بل لنافاهوالراسخون يف العلم( أَلَخّل ذلك بغرض اهلداية الذ

ولو  .ميكن الرجوع إىل اهلل لتعيني املرادات توّقف على فهم مراداته، والتاهلداية به 

 ،داموا معلومني مشهودين ما كان الراسخون يعلمون تفسريها فالرجوع إليهم ممكٌن

 ،وال حمبوسني، وأّما إذا كانوا جمهولني بالنسبة إىل أكثرية املسلمني ،غري مقهورين

فبقيت هذه اآليات  .فال ،أو مقهورين أو حمبوسني أو حمجوبني بالنسبة إىل آخرين منهم

 . الستغالل الذين يف قلوبهم زيٌغ غري هادية، بل صريح اآلية يقول: إّنها بقيت وسيلًة

ألجل مصلحة أن حيوج العباد »هات إنزال املتشاِبوبهذا اّتضح فساد ما قيل: إّن 

. ولعّل مستنده (144)«إىل مسألة األوصياء، ورفع مفسدة استغنائهم عن مسألة األوصياء

جاء  يف احتجاجه الطويل على زنديٍق ،×املؤمنني مرساًل عن أمري ،ما رواه الطربسي

ِلَسَعِة َرِحَمِتِه َوَرْأَفِتِه ِبَخْلِقِه َوِعْلِمِه ِبَما  ؛ِإنَّ اهلَل َجلَّ ِذْكُرُه»:  من القرآن عليه بآٍي مستدالًّ

َفَجَعَل ِقْسمًا ِمْنُه َيْعِرُفُه  ؛َقسََّم َكالَمُه َثالَثَة َأْقَساٍم ،ُيْحِدُثُه اْلُمَبدُِّلوَن ِمْن َتْغِيرِي ِكَتاِبِه

ُنُه َوَلُطَف ِحسُُّه َوَصحَّ َتْمِييُزُه ِممَّْن َشَرَح َوِقْسمًا الَيْعِرُفُه ِإاّل َمْن َصَفا ِذْه ؛اْلَعاِلُم َواْلَجاِهُل

َوِإنََّما َفَعَل  .َوُأَمَناُؤُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َوِقْسمًا الَيْعِرُفُه ِإاّل اهلُل ؛اهلُل َصْدَرُه ِلإِلْسالِم

ِمْن ِعْلِم  |اهلل َذِلَك ِلَئاّل َيدَِّعَي َأْهُل اْلَباِطِل ِمَن اْلُمْسَتْوِلنَي َعَلى ِمرَياِث َرُسوِل اهلِل

 ،ِتَماِر ِلَمْن َواّلُه َأْمَرُهْمئُقوَدُهُم االْضِطَراُر ِإَلى االَوِلَي ،اْلِكَتاِب َما َلْم َيْجَعِل اهلل َلُهْم

َواْغِتَرارًا ِبَكْثَرِة َمْن  ،َتَعزُّزًا َواْفِتَراًء َعَلى اهلِل عزَّ وجلَّ ؛َبُروا َعْن َطاَعِتِهَفاْسَتْك

 ^فإّن العرتة الطاهرة اهلادية .(145)«َظاَهَرُهْم َوَعاَوَنُهْم َوَعاَنَد اهلَل عزَّ وجلَّ َوَرُسوَلُه

أو حمجوبني، كما  عن اجملتمع، مقهورين أو حمبوسني أو مقتولني كانوا يف معزٍل

، فهل يعقل أن جيعل «َفاْسَتْكَبُروا َعْن َطاَعِتِه...»حيث قال:  ،ح به يف ذيل املرسلةصرَّ
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مقهورين أو  والايز  مل ^وهو يعلم أّنهم ،يعرفه إاّل أمناؤه اهلل قسمًا من كالمه ما ال

اهلل  لحمجوبًا عن أعني الناس، عجَّ ×حمبوسني أو مقتولني، إىل أن جعل بقّيتهم

، فكيف بّينوا كانت أيدي الناس عنهم قاصرًة وعلى أّي حاٍل ؟!تعاىل فرجه الشريف

 ^عدم بيان األئّمة»حوا به من مضافًا إىل ما صرَّ ؟!هلم هذه اإلمجاالت واإلبهامات

ال رافعًا  ،يف العّلة ه مزيٌده باملتشاِبهات، بل تفسريهم املتشاِبتأويل أكثر املتشاِب

إذ هم  ؛الينحصر يف هذا ^. مع أّن حاجة الناس إىل العرتة(146)«رثًا للقّلةوال مو ،للشبهة

ال كحاجته إىل واليه، و ولعمري ليست حاجة اجملتمع إىل شيٍء .والة اجملتمع اإلنساني

 . ^كهؤالء الصاحلني والٍة سيَّما

إاّل  يفهمها م كالمه املوجَّه إىل الناس لإلفادة والبيان بعبارة الـ إبراز املتكل2ِّ

م واألوحدّي من الناس يدّل على عجزه، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا نفس املتكلِّ

 . (147)كبريًا

وحنوه عن  .(148)«تأويله عواقبه، متى جييء الناسخ فينسخ املنسوخ»قال السّدي: 

. يعين أّنهم يرتّصدون أن جييء ما يغّير أو يبّدل حكمًا من (149)السدي يف جامع البيان

كما  .للفرار عن احلكم الثابت عليهم يف شرائعهم ؛ثوا بهشرائعهم، ليتشبَّأحكام 

َك واُؤَسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت َفِإْن َج﴿أشري إىل ذلك يف هاتني اآليتني: 

َشْيئًا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهْم َوِإْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن َيُضرُّوَك 

اُة نَي * َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْوَرَفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِط

قال  (.43ـ  42)املائدة:  ﴾نَيِئَك ِباْلُمْؤِمِنا ُأوَلِلَك َوَمُثمَّ َيَتَولَّْوَن ِمْن َبْعِد َذ ا ُحْكُم اهلِليَهِف

وإمنا طلبوا  ،يتحاكموا إليه تصديقًا منهم بنبّوته  فأخرب تعاىل أنهم مل»اجلّصاص: 

يتحاكموا إليك طلبًا حلكم اهلل تعاىل،   نهم ملإ». وقال الكياهراسي: (150)«الرخصة

 وفيه تنبيٌه»: &. وقال الفيض الكاشاني(151)«وإمنا حتاكموا إليك لطلب الرخصة

رع، وإّنما طلبوا به ما يكون على أّنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة احلّق وإقامة الش

كانوا ». وقال بعض املعاصرين: (152)«يكن حكم اهلل يف زعمهم  مل وإْن ،أهون عليهم

ويبحثون  ،هم يرتكون ذلك احلكمءوراة اليوافق ميوهلم وأهوان حكمًا يف التْوحني يَر

 . (153)«يعرتفوا بها  وا ومليقرُّ  آخر يف مصادر مل عن حكٍم

ث بعد إنزال َدستْحُي  فاالبتغاء الثاني أيضًا مل ،م يف االبتغاء األّولوكما تقدَّ
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خ َسهات يف النُّوبعد إنزال املتشاِب ،هاته وبالنسبة إليها، بل ظهر قبلهالقرآن ومتشاِب

حكام النازلة يف السابقة من الكتاب، فهؤالء أهل الزيغ مّلا رأوا أّن مسري بعض األ

أّنه قال:  ×حيث حكى عن عيسى ،هات إىل السهولة، كما أشار إليه القرآناملتشاِب

وحيث قال بالنسبة إىل  ،(50)آل عمران:  ﴾ي ُحرَِّم َعَلْيُكْمَوأُلِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذ﴿

اِت وُيَحرُِّم َعَلْيِهُم َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّبمِّيَّ... ُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُليَن َيتَِّبالَِّذ﴿: |النيّب

 ،(157)األعراف:  ﴾اَنْت َعَلْيِهْم...ي َكْغالَل اّلِتاأَلاِئَث وَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم واْلَخَب

كذلك، استقربوا أّن ما نزل من األحكام يف  ﴾ىَلْتَقيف اْل اَصَصالِق﴿وذكرنا أّن 

هات ـ أسهل نسخة الكتاب األخرية على خامت النبّيني ـ وهي ال حمالة من اآليات املتشاِب

ابتغاء تأويله األسهل يف النسخة األخرية  ؛بعوا ما تشابه من كتبهممّما نزل عليهم، فاتَّ

 من الكتاب، فرارًا عّما ثبت عليهم يف كتبهم. 

ابتغاء الفتنة »: ْليُق  حيث مل ،يف اآلية «االبتغاء»ظهر وجه تكرار  وبهذا

بالنسبة إىل الذين آمنوا  :أحدهماين اثنني: ءابتغا ذين يف قلوبهم زيٌغ، فإّن لل«وتأويله

بالنسبة  :والثاني ؛وهو ابتغاء الفتنة بينهم بإلقاء شبهتهم املذكورة ،لرسل بعد رسوهلمل

وفرارًا عّما ثبت عليهم.  ،طلبًا للرخصة هلم ؛وهو ابتغاء تأويل املتشابه ،إىل أنفسهم

 ﴾ َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴿ر قوُله تعاىل: ومثل هذا يف إفادة التكرار تغاُيَر املكرَّ

يدّل على أّن متعلَّق إطاعة اهلل  «أطيعوا»إّن تكرار  :يف مخس آيات، حيث قالوا

 وغريه.  (154)ان متعلَّق إطاعة الرسول وموردها. راجع امليزانوموردها يغاير

فالتغيري والتبديل يف  ،﴾اهلُل الَّيَلُه ِإِوا َيْعَلُم َتْأَوَم﴿كما يظهر وجه التعبري بقوله: 

الشرائع بيده، وهو الذي يعلم أّن الشريعة اخلامتة القرآنية تغّير أو تبّدل أّي حكم من 

يبتغوا   مل ﴾ٌغْيَز ْمِهوِبُليف ُق يَنِذالَّ﴿ة. ولصاحل األّمة احملّمديع السابقة أحكام الشرائ

بل  ،«وما يفعل تأويله»: ْليُق  قال ِلَم مللُي ،التأويل بعد نزول مجيع ما تشابه من القرآن

 ،خ الوسطى من الكتابَسوحّتى قبل القرآن بالنسبة إىل ما تشابه يف النُّ ،ابتغوه قبله

ثّم استمّروا على ذلك إىل عصر نزول القرآن، علمًا منهم بأّن يف القرآن أيضًا ما يشابه 

 فيبّدهلا أو يغّيرها.  ،هات الكتب السابقةمتشاِب

من أّن  ،هـ(127)عن السّدي ،خيفى أّن ما حكاه احلافظ الرازي والطربي وال

وهي مخسة عشر  ،قرآنتأويله عواقبه هو الذي يناسب سائر استعماالت التأويل يف ال
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 مع ما يف بعض التفاسري ذياًل هلا.  ،غري آيتنا هذه، نذكرها ،يف أربع عشرة آية ،موردًا

 َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم َفِإْن اهلَلَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ﴿ـ 1

 َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر اهلِلُتْم ُتْؤِمُنوَن ِب َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْناهلِلَتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى 

  .(59)النساء:  ﴾َوَأْحَسُن َتْأِوياًل

 (158)ولباب التأويل (157)والفواتح اإلهلية (156)وزبدة التفاسري (155)يف إرشاد األذهان

: (162)والبحر احمليط (161)وجممع البيان (160)؛ ويف التبيان«أي وأمحد عاقبة»: (159)والوجيز

: (164)والبحر املديد (163)؛ ويف زاد املسري«قال قتادة والسّدي وابن زيد: أحسن عاقبة»

؛ ويف «أحسن عاقبة»: (166)وحبر العلوم (165)؛ ويف تفسري مقاتل«أحسن عاقبة ومآاًل»

؛ ويف جامع «مآاًل وعاقبة»: (169)ومعامل التنزيل (168)الوسيطالتفسري و (167)املبنيالتفسري 

: (171)؛ ويف حماسن التأويل«ة، وأمجل عاقبةومغّب يعين: وأمحد موئاًل»: (170)يانالب

؛ ويف «عاقبًة ومرجعًا»للنيشابوري:  ،(172)؛ ويف إجياز البيان«أحسن عاقبة ومصريًا»

 . «يعين أمحد عاقبة ﴾ياًلِوْأَت ُنَسْحَأ﴿»: (173)تفسري خسروي

َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن * َهْل َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه ﴿ـ 2

َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ  الََّينُظُروَن ِإ

ُفَسُهْم ْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َقْد َخِسُروا َأْنَفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَن

  .(54ـ  53)األعراف:  ﴾َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُروَن

تأويله »عن قتادة أّنه قال:  ،(175)وجامع البيان (174)حامت  يف تفسري ابن أبي

؛ ويف تفسري « عاقبته إاّلأي هل ينتظرون »البن قتيبة:  ،(176)؛ ويف غريب القرآن«عاقبته

التفسري ؛ ويف « عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل أي هل ينتظرون إاّل»: (177)املراغي

؛ « أي يوم يأتيهم عاقبة ما وعدوا فيه»: (179)؛ ويف روح البيان« أي عاقبة ما فيه»: (178)املنري

ويف زبدة ؛ « عاقبة وعيد القرآن اّلإما ينظرون  أي»: (180)باديآويف تفسري سور

عاقبة ما  ﴾َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه﴿عاقبة ما وعدوا به.  املعنى: ما ينتظرون إاّل»: (181)التفاسري

أي هل »:  عن احلسن وقتادة وجماهد والسّدي ،(182)؛ ويف جممع البيان« وعدوا به

ي أ»: (183)؛ ويف مراح لبيد«وما يؤول مغبة أمورهم إليه ،عاقبة اجلزاء عليه ينتظرون إاّل

 . « عاقبة ما وعدوا به يف القرآن ة إذ اليؤمنون إاّلما ينتظر أهل مّك

َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن ﴿ـ 3
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 .(39)يونس:  ﴾َقْبِلِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنَي

معناه ما يؤول »: (185)؛ ويف التبيان«أي عاقبته»البن قتيبة:  ،(184)يف غريب القرآن

ا يأتهم عاقبة ما وعدوا يف هذا يعين: ومّل»: (186)؛ ويف حبر العلوم«وهو عاقبته ،أمره اليه

يعين: ومّلا يأتهم عاقبة ما وعد اهلل عزَّ وجلَّ يف »: (187)؛ ويف كشف األسرار«القرآن

 . «أي عاقبة ما وعد اهلل يف القرآن»: (188) التنزيل؛ ويف معامل«القرآن

َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك ﴿ـ 7إىل  4

ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّها َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق 

أَلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن  الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر َوَقاَل﴿ ؛(6)يوسف:  ﴾َحِكيٌم

َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث  ًاَينَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلد

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى ﴿ ؛(21)يوسف:  ﴾ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَناهلُلَو

َوَقْد  ًاَأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحّق َوَقاَل َيا ًااْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّد

اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني  َء ِبُكْم ِمَنالسِّْجِن َوَجا ْخَرَجِني ِمَنْحَسَن ِبي ِإْذ َأَأ

َربِّ َقْد ﴿ ؛(100)يوسف:  ﴾َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم

ِفي  ياْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض َأْنَت َوِليِّ آَتْيَتِني ِمَن

  .(101)يوسف:  ﴾َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحنَي ًاالدُّْنَيا َواآلِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلم

فإّن  :﴾اأَلَحاِديِثَوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل ﴿»اص: للجّص ،(189)يف أحكام القرآن

؛ ويف التفسري « ء هو مرجعه وتأويل الشي .ويرجع إليه ،التأويل ما يؤول إليه املعنى

ء يف  تعبري الرؤيا، أي اإلخبار مبا يؤول إليه الشي ﴾ ِمْن َتْأِويِل اأَلحاِديِث﴿»: (190)املنري

ز بني  الرؤيا مييِّوتعبري .يت الرؤيا أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بهامِّوُس .الوجود

: (191)؛ ويف روح البيان«أحاديث امللك الصادقة وبني أحاديث النفس والشيطان الكاذبة

نه أل ... املراد بتأويل األحاديث تعبري الرؤى... وتسميتها تأوياًل﴾ اِديِثِمْن َتْأِويِل اأَلَح﴿»

َتْأِويِل ﴿يف »: (192)القرآن؛ ويف غرائب «رىل ما يذكره املعبِّإيرجع  أي ،ليهإيؤول أمرها 

ى التعبري نه يف منامهم، مّسْوما يَر نه تأويل أحاديث الناس يفإ، منها: وجوٌه ﴾ اِديِثَحاأَل

؛ ويف «أو يؤول أمر ما رآه يف املنام إىل ذلك ،ألنه يؤول أمره إىل ما رآه يف املنام تأوياًل

مك ربك من علم ما يقول: ويعّل ﴾اِديِثاأَلَحَوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل ﴿قوله: »: (193)جامع البيان

؛ ويف دقائق «نه يف منامهم، وذلك تعبري الرؤياْويؤول إليه أحاديث الناس عّما يَر
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؛ «ليه آخرهإما يؤول  ، وهوموراألراد عواقب امل ﴾اِديِثَتْأِويِل اأَلَح﴿: قالوا»: (194)التأويل

نه تعبري إ: أحدهافيه ثالثة أقوال:  ﴾اِديِثَحَتْأِويِل اأَلَوُيَعلُِّمَك ِمْن ﴿»: (195)ويف زاد املسري

ألنه بيان ما يؤول أمر  ؛ّمي تأوياًلفعلى هذا ُس .ؤيا، قاله ابن عباس وجماهد وقتادةالر

ولباب  (197)والكشف والبيان (196)؛ وجاء حنو هذه العبارات يف زبدة التفاسري«املنام إليه

 وغريها.  (200)ومعامل التنزيل (199)وجممع البيان (198)التأويل

َوَقاَل  ًاَوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمر﴿ـ 11إىل  8

 ِمَنَتْأِويِلِه ِإنَّا َنَراَك َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّْئَنا ِب ًااآلَخُر ِإنِّي َأَراِني َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبز

َنبَّْأُتُكَما ِبَتْأِويِلِه َقْبَل َأْن  الََّيْأِتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه ِإ َقاَل ال﴿ ؛(36)يوسف:  ﴾اْلُمْحِسِننَي

اآلِخَرِة ُهْم  َوُهْم ِباهلِلُيْؤِمُنوَن ِب نِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم الَيْأِتَيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِني َربِّي ِإ

 ﴾َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِويِل اأَلْحاَلِم ِبَعاِلِمنَي﴿ ؛(37)يوسف:  ﴾ِفُروَنَكا

 ﴾دََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنا ُأَنبُِّئُكْم ِبَتْأِويِلِه َفَأْرِسُلوِنَنَجا ِمْنُهَما َوا َوَقاَل الَِّذي﴿ ؛(44)يوسف: 

  .(45)يوسف: 

؛ ويف روح «ما يؤول إليه منامنا ﴾ِبَتْأِويِلِه﴿أخربنا  ﴾اَنبِّْئَن﴿»: (201)يف تقريب القرآن

؛ ويف بيان « بتعبريه وما يؤول إليه أمره ﴾ِبَتْأِويِلِه﴿أي أخربنا  ﴾اَنبِّْئَن﴿»: (202)املعاني

والتفسري  (204)؛ ويف جممع البيان«أي تفسري ما رأيناه وما يؤول أمر رؤيانا»: (203)املعاني

؛ ويف تفسري « مرهأليه إأي أخربنا بتعبريه وما يؤول »: (206)الوجيزالتفسري و (205)املعني

ولباب  (208)؛ ويف حماسن التأويل«أي بتفسريه، وما يؤول إليه أمره»: (207)السعدي

؛ ويف أطيب «أي أخربنا بتفسري ما رأينا وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا»: (209)التأويل

 وما هو أثر هاتني الرؤيني؟ نتيجة العمل وعاقبته، :تأويل ﴾ِبَتْأِويِلِها َنبِّْئَن﴿»: (210)البيان

 ؛«أي مآهلا وعاقبتها ﴾اَيَيْؤُر يُلِوْأَت﴿»: (211)؛ ويف تفسري املراغي«تعبري» ويقولون له أيضًا:

ر به عن مآل احلوادث ما أعبِّ متينأي وعلَّ ﴾اِديِثَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل اأَلَح﴿»: (212)وفيه

ا َذَه﴿»: (213)؛ ويف البحر احمليط« فتقع كما قلت وأخربت ،ومصداق الرؤيا الصحيحة

؛ يف «أّن تلك الكواكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ،أي عاقبة رؤياي ﴾يُلِوْأَت

 . «ما آل إليه األمر ﴾اَيَيْؤُر يُلِوْأَت﴿»: (215)والوسيط (214)التفسري املنري

ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ﴿ـ 12

 .(35)اإلسراء:  ﴾َتْأِوياًل
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لكم وأحسن عاقبة يف  معناه أن ذلك خرٌي»اص: للجّص ،(216)يف أحكام القرآن

ّن العدل إعاقبًة. معناه:  يأ»البن العربي:  ،(217)؛ ويف أحكام القرآن«الدنيا واآلخرة

والوفاء يف الكيل أفضل للتاجر وأكرم للبائع من طلب احليلة يف الزيادة لنفسه، 

، (218)؛ ويف إرشاد األذهان«قنيفإّن العاقبة للمتَّ ؛والنقصان على غريه، وأحسن عاقبة

وأنوار  (220)وإعراب القرآن وبيانه (219)؛ ويف األصفى«وعاقبة أي مآاًل»للسبزواري: 

وروح  (223)؛ ويف اجلامع ألحكام القرآن«أحسن عاقبة»: (222)وفتح القدير (221)التنزيل

 ﴾َأْحَسُن َتْأِوياًل﴿»عن سعيد بن جبري:  ،(225)املنثور ؛ ويف الدّر«أي عاقبة»: (224)املعاني

؛ ويف التفسري لكتاب «أي أحسن عاقبة ومآاًل»: (226)؛ ويف التسهيل لعلوم التنزيل«عاقبًة

 إذ ال ؛أي عاقبة»: (228)ويف البحر احمليط؛ «مبعنى أحسن مآاًل وعاقبة»: (227)اهلل املنري

وهو املرجع،  ،وهو من املآل .وال يف اآلخرة ،ال يف الدنيا ،يبقى على املويف والوازن تبعٌة

وإمنا كانت عاقبته أحسن  ،﴾اًلَمَأ ٌرْيَخ﴿، ﴾بًاْقُع ٌرْيَخ﴿، ﴾ّدًاَرَم ٌرْيَخ﴿كما قال: 

 . «يف املعامالت ومالت القلوب إليه ل عليهألّنه اشتهر باالحرتاز عن التطفيف، فعوَّ

 ﴾ًاَقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبر﴿ـ 14و 13

ٌز  اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغالَمْيِن َيِتيَمْيِن يفَوَأ﴿ ؛(78)الكهف: 

َزُهَما َرْحَمًة ِمْن َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْن ًاَلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلح

  .(82)الكهف:  ﴾ًاَربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبر

؛ ويف البحر «﴾رًاَلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْب اَم﴿بعاقبة  يعين»: (229)يف تفسري مقاتل

؛ «ء إىل مآله، واملراد هنا: املآل والعاقبة التأويل: رجوع الشي»: (231)وروح البيان (230)املديد

؛ ويف «ء إىل مآله، واملراد به هنا املآل والعاقبة الشي التأويل رّد»: (232)ويف روح املعاني

واهر اجل؛ ويف « ييت صدرت مّنسأخربك بعاقبة هذه األفعال الأي »: (233)تفسري املراغي

 . « أي مآل ﴾ِلَك َتْأِويُلَذ﴿قوله: »: (235)واحملّرر الوجيز (234)احلسان

دت كلمتهم على أّن تأويل الشيء عاقبته حها القارئ اخلبري كيف اتَّانظر أيُّ

كّلما م عن بعضهم ـ ما تقدَّولذا تراهم ـ ك .ومآله ومرجعه وحنوها. فهي معناه عندهم

ما يؤول إليه »وا إليه قوهلم: يكتفوا بذلك حّتى ضمُّ  مل «التفسري»روا التأويل بـ فسَّ

 .«أمره

آل يؤول »: (236)من أهل اللغة أيضًا. ففي العني ح به كثرٌيوهذا املعنى هو ما صرَّ
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احُلْكَم:  َلامُلَراَجَعُة. وَأوَّ واأَلْوُل:ُء: َرَجَع،  آَل الشَّْي»: (237)؛ ويف احمليط«إليه، إذا رجع إليه

َجع. يقال: طبخت الشراَب َفآَل إىل َقْدِر َر يآَل أ»: (238)؛ ويف الصحاح«أي َأْرِجْعُه إىل َأْهِلِه

وَأّما التَّأِويل فهو تفعيل »عن التهذيب:  ،(239)؛ ويف لسان العرب«َجعَر يكذا وكذا، أ

ح ابن فارس أّن هذا أحد . بل صرَّ«ي رجع وعادوُثالِثيُّه: آَل َيُؤوُل أ من َأوََّل ُيَؤوُِّل َتأِوياًل،

اهلمزة والواو والالم أصالن: ابتداء األمر، وانتهاؤه. أّما »حيث قال:  ،معنييه األصليني

َكر من اني قال اخلليل: اأَليِّل الذَّ... واألصل الثيءاألّول فاألّول، وهو مبتدأ الش

رجع... ومن هذا  يى َأيِّاًل ألّنه َيُؤول إىل اجلبل يتحصَّن... وآَل َيُؤول أمِّالُوعول... وإّنما ُس

 َهْل َيْنُظُروَن ِإاّل﴿الباب تأويل الكالم، وهو عاقبُتُه وما يُؤوُل إليه، وذلك قوله تعاىل: 

﴾َتْأِويَله
(240) . 

من أهل التفسري واللغة واحلديث وغريها استعمال  ومع ذلك شاع عند كثرٍي

بعد أن مّسى كتابه الكبري يف  ،كالطربي ،التأويل مقام التفسري، حّتى أّن بعضهم

ضع من كتابه عن أهل اواملر يف آالف عبَّ ،«جامع البيان عن تأويل القرآن»التفسري 

؛ ولكّنه اصطالح «اآليةتأويل هذه »و ،«أهل التأويل»التفسري وتفسري اآلية بقوله: 

ث بعد عصر النزول، مبائة سنة أو مئتني، انطالقًا مّما كانوا تساملوا عليه قبل َدمستْح

اهلل، أو هو والراسخون.  يعلم تأويلها إاّل مبهمات ال هات آياٌتذلك من أّن اآليات املتشاِب

مراداتها، وهذا  مات هو فهم مداليلها والوصول إىلَهوال حمالة كان العلم بتأويل املْب

يعادل التفسري عندهم، فحينئٍذ قالوا بأّن التأويل هو التفسري على ما اصطلحوا عليه. 

ُثمَّ  ،ْلَفاِظ َكاَنْت ُتْسَتْعَمُل ِفي َزَمِن التَّْنِزيِل ِلَمَعاٍنِمَن اأَل ًاِإنَّ َكِثري»: املنار ريففي تفس

اْشُتِهَر  ،«التَّْأِويِل»َقِريٍب َأْو َبِعيٍد، ِمْن َذِلَك َلْفُظ  ِبَزَمٍن ،َغَلَبْت َعَلى َغْيِرَها َبْعَد َذِلَك

 .«َأْو َعَلى َوْجه َمْخُصوٍص، َوَلِكنَُّه َجاَء ِفي اْلُقْرآِن ِبَمَعاٍن ُأْخَرى ،ًاِبَمْعَنى التَّْفِسرِي ُمْطَلق

إىل املراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي »كما أّن ما قالوا من أّن 

بعد  ٌثآخر عندهم، مستحَد مصطلٌح (241)«ىل دليل لواله ما ُتِرك ظاهُر اللفظما حيتاج إ

َوَأمَّا التَّْأِويُل »نقاًل عن ابن تيمية:  ،على ما يف تفسري املنار ،القرون الثالثة األوىل

َماِل اْلَمْرُجوِح، َفَهَذا ْحِتاالْفِظ َعِن االْحِتَماِل الرَّاِجِح ِإَلى اللَوُهَو َصْرُف  ،ِباْلَمْعَنى الثَّاِلِث

َبْل َوال اأَلِئمَِّة  ، التَّاِبِعنَيَبْل َوال ،ُح َلْم َيُكْن َبْعُد ُعِرَف ِفي َعْهِد الصََّحاَبِةاالْصِطال

ْمُت  َعِلَبْل َوال ،َثِةِفي اْلُقُروِن الثَّال ًاِح َمْعُروفْصِطالَوال َكاَن التََّكلُُّم ِبَهَذا اال ،ْرَبَعِةاأَل
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 ًاَوَلِكْن َلمَّا َصاَر َتْخِصيُص َلْفِظ التَّْأِويِل ِبَهَذا َشاِئع .ِفيِهْم َخصَّ َلْفَظ التَّْأِويِل ِبَهَذا ًاَأَحد

َيِة َهَذا َمْعَناُه َصاُروا َيْعَتِقُدوَن َأنَّ ُنوا َأنَّ التَّْأِويَل ِفي اآلِفي ُعْرِف َكِثرٍي ِمَن اْلُمَتَأخِِّريَن َفِط

أّن  ،ممبا تقدَّ ؛ـ حبمد اهلل ـ قد ثبت . ولكْن«َشاِبِه اْلُقْرآِن َمَعاِنَي ُتَخاِلُف َما ُيْفَهُم ِمْنُهِلُمَت

م ما نشأ منه َرَج د املشرقني، فالعّما شاع عندهم ُبْع هات بعيٌدما أرادت اآلية باملتشاِب

قال: إّن يبعد أن ُي ه المن معنى التأويل وغريه مّما جاء يف اآلية كذلك. وعلى هذا كلِّ

يوجد فيها ما  فقة على ذلك، فالاللغة والعرف يف عصر النزول واستعماالت القرآن متَّ

 ويف آيتنا هذه.  ،استعمل التأويل وأريد به التفسري، خصوصًا يف القرآن

 

 : أربعة وذلك لوجوٍه ؛أهل الكتاب خاّصًة أيضًا هم من ﴾ اْلِعْلِمَوالرَّاِسُخوَن يف﴿

فينبغي أن يكون الراسخون منهم  ،م ـ متوّجهٌة إليهمّن اآلية ـ كما تقدَّإ :األّول

 أيضًا. 

من أهل الكتاب، فاملقابلة بينهم وبني  ﴾ ُقُلوِبِهْم َزْيٌغالَِّذيَن يف﴿م أّن تقدَّ :الثاني

 تدّل على أّن هؤالء أيضًا منهم.  قرينٌة ﴾ اْلِعْلِمالرَّاِسُخوَن يف﴿

 من أهل الكتاب نفس هذا العنوان يف موضٍع القرآن أطلق على طائفٍة :الثالث

السََّماِء َفَقْد َسَأُلوا  ِمَن ًاَيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن ُتَنزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتاب﴿آخر، حيث قال: 

ِزَل الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْن ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك... َلِكِن

فأسند اإلميان بكّل ما أنزل اهلل  ،(162ـ  153)النساء:  ﴾ِزَل ِمْن َقْبِلَك َو...ِإَلْيَك َوَما ُأْن

 .وجعل هذا اإلميان عالمة رسوخهم يف العلم ،إىل الراسخني يف العلم من أهل الكتاب

فقال تعاىل:  ،وجعله عالمة رسوخهم يف العلم ،هنا أيضًا أسنده إليهم هكما أّن

وي عن ابن ما ُر يف ،(242)«ينسخ  يعين ما نسخ منه وما مل» ﴾َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ﴿

. كما أسند إىل بعض أهل الكتاب اإلميان بكّل ما أنزل اهلل ﴾اِمْن ِعْنِد َربَِّن﴿عّباس، 

اِب ِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتَو﴿حيث قال تعاىل:  ،آخر نفس السورة :أخرى، منهايف مواضع 

 (. 199)آل عمران:  ﴾ا ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم...َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمَلَمْن ُيْؤِمُن ِباهلل َو

هنا نشأ عن علمهم التفصيلي  هم املذكوُرّن الراسخني املذكورين إمياُنإ :رابعال

لبعض ما نزل عليهم، ولكّن  ليهم وما نسخ منه ومبا نزل علينا وهو ناسٌخمبا نزل ع
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املؤمنني ما كانوا يعلمون مبا نزل على أهل الكتاب وما نسخ منه، بل كانوا مؤمنني 

يَن آَمُنوا ا َأيَُّها الَِّذَي﴿حيث أمرهم اهلل تعاىل يف مثل قوله:  ،مبا نزل على أهل الكتاب

 ﴾ي َأْنَزَل ِمْن َقْبُلاِب الَِّذَرُسوِلِه واْلِكَت  ىي َنزََّل َعَلاِب الَِّذَوَرُسوِلِه َواْلِكَتآِمُنوا ِباهلِل 

 من دون أن يعلموها تفصياًل أو إمجااًل.  ،( باإلميان بالكتب السابقة136)النساء: 

 ،﴾ اْلِعْلِميفالرَّاِسُخوَن ﴿وكذا  ،﴾ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ  يَن يفالَِّذ﴿يبعد القول بأّن  بل ال

 وذلك لقرائن:  ؛من اليهود خاّصًة

اُغوا ِلَقْوِمِه... َفَلمَّا َز  ىاَل ُموَسَوِإْذ َق﴿إسناد الزيغ إليهم يف قوله تعاىل:  :األوىل

 (. 5: )الصّف ﴾ ُقُلوَبُهْماهلُلاَغ َأَز

َأْهُل َيْسَأُلَك ﴿ يف العلم منهم يف قوله تعاىل: نيالتصريح بأّن الراسخ :الثانية

 السََّماِء َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك... َلِكِن ِمَن ًااْلِكَتاِب َأْن ُتَنزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتاب

 (. 162ـ  153)النساء:  ﴾الرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم ِمْنُهْم...

أّن  ﴾اُة...التَّْوَر َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم﴿م يف قوله تعاىل: ما تقدَّ :الثالثة

ء التأويل وهو ابتغا ،طلب ما يكون أهون عليهم |غرضهم من حتكيم النيّب

 املذكور يف آيتنا هذه.

اأَلْحَزاِب َمْن  َوِمَن﴿م من تصريح بعضهم بأّن املراد بقوله تعاىل: ما تقدَّ :الرابعة

 هم اليهود خاّصًة.  ﴾ُينِكُر َبْعَضُه

على مجلة  معطوفٌة ﴾اِسُخوَن يف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن...والرَّ﴿بهذا ظهر أّن مجلة و

من أهل النحو. قال ابن هشام: قد  ، كما عليه مجاعٌة﴾وَنُعِبتََّيَف  ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ  يَن يفالَِّذ﴿

َفَأمَّا ﴿ :حنو ،ّما بكالم يذكر بعدها يف موضع ذلك القسم الثانيإ رتك تكراٌرُي

أي وأّما غريهم  ﴾يِلِهاَء َتْأِواَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغا َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغَزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َمُقُلوِبِهْم   يَن يفالَِّذ

 اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َوالرَّاِسُخوَن يف﴿ويدّل على ذلك  .فيؤمنون به...

، وكأّنه ميان بهما واجٌبمن املتشابه واحملكم من عند اهلل، واإل أي كلٌّ ،﴾اَربَِّن

أيضًا تدّل على أّن الرسوخ  . وهناك رواياٌت(243)«وأّما الراسخون يف العلم فيقولون»قيل: 

وتفسري  ،(244)توحيد الصدوق :هات بال علم بتأويلها. فراجعيف العلم هو اإلميان باملتشاِب

معرتضة  ﴾اهلُل الَّيَلُه ِإِوا َيْعَلُم َتْأَوَم﴿وعليه فجملة . (246)ونهج البالغة ،(245)العياشي

املعرتض  ﴾ ىا َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأُلْنَثَواهلُل َأْعَلُم ِبَم﴿قوله تعاىل:  :بينهما، مثل
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وكذا كّل  ،بني اجلمالت احملكّية عن امرأة عمران. والوجه يف اعرتاض هذه اجلملة

اَء اْبِتَغ﴿م من الكالم، فإّنه تعاىل مّلا قال: رفع الدخل املتوهَّم مّما تقدَّ ،اعرتاضية مجلٍة

لعّل أن ُيتَوهَّم أّن تأويل ما تشابه من الكتاب مّما ميكن للناس العلُم به، فقال  ﴾ يِلِهِوَتْأ

 . ﴾اهلُل الَّيَلُه ِإِوا َيْعَلُم َتْأَوَم﴿م الباطل: حسمًا ملاّدة هذا التوهُّ ؛من دون أّي فصل

دون  من أّن الراسخني يف العلم هم من أهل الكتاب، فهم يف رتبٍة ،وعلى هذا

ورتبهم دون رتبة  ،^نانبيِّ ةوُرَتب أنبيائهم دون ُرَتب عرت ،يقينًا ^ُرَتب أنبيائهم

من الراسخني يف العلم؟! أليس هذا  |قال: إّن النيّب، فكيف ميكن أن ُي|النيّب

لرتبهم مرتبتني! كيف  منهم تنزيٌل ^عرتته دَّكما أّن َع !رتبته ثالث مراتب؟ إاّل تنزيُل

 ،ض عليهمَرفعنهم ينبع العلم، ال أّن العلم َع ،(247)«معدن العلم»ال، وهم بفضل اهلل 

يستفاد من  ^وسائر األنبياء ^وعرتته |فرسخوا واستقّروا فيه. ترتيب رتب النيب

 قنا للكالم فيها يفمن آيات سورة اإلنسان، عسى اهلل أن يوفِّ طائفٌة :، منهاة آياٍتعّد

 ما يأتي. 

 

 |أّن اهلل هو الذي أنزل على رسوله ،ر اآلية الشريفةبتدبُّ ؛واملعنى احلاصل

بأمساء خمتلفة،  ،^دة منه على رسله املاضنينسخًا متعدِّ أنزلالذي  ،كتابه

 لزبور وغريها.والفرقان والذكر واكالتوراة واإلجنيل 

تتبّدل يف نسخه  تتغّير وال مات الَكحْم فصنٌف من آيات هذا الكتاب آياٌت

 ى أّم الكتاب.دة وأمسائها املختلفة، وهذه اآليات مبجموعها تسّماملتعدِّ

 حٌدخ الكتاب متََّسمنها يف بعض ُنفهات، من آيات هذا الكتاب متشاِب وصنٌف

ا يف بعضها اآلخر يف املوضوعات وبعض متعّلقات املوضوعات، ولكّنها خمتلفة يف مع م

عن احلّق من  . فأّما الذين يف قلوبهم زيٌغالعريف هَببقى معه الشَّيبعض األحكام اختالفًا 

 ؛ابتغاء الفتنة بني الناس بإلقاء الشبهة ؛بعون ما تشابه من الكتابأهل الكتاب فيتَّ

ما النسخة القرآنية سيَّوال  ،رة من الكتابسوهلم وبالنسخ املتأخِّلتزلزل إميانهم بر

ثوا به للفرار عّما ثبت بتغاء عاقبة ما تشابه ومآله من التغيري أو اإلبدال، ليتشبَّوامنه، 

الراسخون يف العلم من  عليهم يف شرائعهم، وما يعلم عاقبته ومآله إاّل اهلل تعاىل. ولكْن
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ه من عند إذ كلُّ ؛ناسخًا كان أو منسوخًا ،ا مبا تشابه منهآمّن :أهل الكتاب يقولون

 العظيم.  . صدق اهلل العليُّ﴾اِبُأوُلو اأَلْلَب الَّا َيذَّكَُّر ِإَوَم﴿نا. ربِّ

يت بناها أصحابها على أّن ّتضحت وجوه اخلدشة يف األقوال اله اوبهذا كلِّ

اإلمجال واإلبهام، أو أّن التأويل  اإلحكام مبعنى الوضوح والظهور، أو أّن التشابه معناه

عرَّض توقد  .وتبعهم غريهم فيها، رينقال بها أكثر املفسِّ هو التفسري. وهي أقواٌل

اختار ثّم  .واختار قواًل آخر ،(248)يف امليزان &د الطباطبائيلتفنيد سّتة عشر منها السي

 ،(249)واستدّل له يف كتابه علوم القرآن ،باقر احلكيم قواًل آخر د الشهيد حممدالسي

 ،هم واملتشاِبَكاهات الرئيسة يف احمْلجسادس االّت &وجعل قول السيد الطباطبائي

هذه األقوال عشرين قواًل، كما  زناهت، فرمبا (250)وناقش يف مجيع تلك االجتاهات

 .(251)«القرآن يف اإلسالم»صّرح به السيد الطباطبائي يف كتابه 

ة على أّن تنايف بني هذه اآلية وبني اآليات الداّل ال تعارض والكما ظهر أّنه 

 .حكيم أو أّنه كتاٌب ،القرآن حكيٌم

ه، وبينها متشاِب إّن القرآن كتاٌب :كما ظهر أّنه ال تنايف بينها وبني ما يقول

وهو نور وبيان وبالغ وهدى للناس بآياته البّينات  ،وبني ما دّل على أّنه الكتاب املبني

من منظومة منّظمة، مرّكبة من حنو  إذ الحظنا هذه اآلية املباركة كجزٍء ؛املبّينات

 رين للعالقات القائمة بينها.سّتني آية، ناظرين إىل سائر أجزاء املنظومة، متدبِّ

من آيات اهلل  رام، آليٍةر املزيل لألوهام، املوصل إىل حقيقة املهذا هو التدبُّو

 م.عاّلامللك ال
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 الصادق النيهومالفقه اإلسالمي عند  نقد

 من مسؤولية أداء الشعائر إىل مسؤولية األمور الدنيوية
 

 

معاصرة  رين العرب الذين َقدَُّموا قراءًةمن املفكِّ (1)يعترب الصادق النيهوم 

من  ى لو كان النيهوم واحدًاحّت للفقه اإلسالمي، ولكْن وحتديدًا ،للفكر اإلسالمي

ما كتبه عن  زه عنهم يف الوقت نفسه هو أن كّلأن ما مييِّ الذين انتقدوا هذا الفقه إاّل

لعيوبه وتناقضاته، حيث َتَبيََّن للنيهوم أن الفكر اإلسالمي  له وإظهارًا الفقه كان نقدًا

 ،ات الراهن، وأنه يعيش تناقضات كثريةعلى مواكبة مستجّد قادرًا ْدُععمومًا مل َي

م، لذا وجب أوصله إىل هذا الوضع املتأزِّ ْنهو َم حيث يعترب الفقه اإلسالمي حتديدًا

مها الصادق آراء الفقهاء. إن كل االنتقادات اليت قّدعلينا جتاوزه بتجاوز أحكامه و

من قناعته بأن هذا الفقه ظهر يف ظروف  النيهوم للفقه اإلسالمي كانت انطالقًا

ه ئنة أوجدته من أجل خدمة النظام السياسي وضمان بقاتارخيية وسياسية معيَّ

 حترير الدين من وهنا دعا النيهوم إىل .دون مراعاة مصلحة املواطن املسلم ،واستمراره

 سطوة الفقهاء. 

مفاده  ،يَّنًا حول اإلسالممع مفهومًا بني للنيهوم أن الفقه اإلسالمي كرَّسلقد ت 

 ،أن اإلسالم هو شعائر وشعارات جيب على الفرد املسلم أن يتنازل عن أموره الدنيوية

مصريه اجلنة، ويكون  ،هإذا أراد أن ينال رضا رّب ،ويتفرغ لاللتزام بأداء هذه الشعائر

 ِملال ُيْه ،وممارسة يف حني أن املعنى احلقيقي لإلسالم يكمن يف أن اإلسالم عمٌل

َزلق الذي وقع فيه الفقه اإلسالمي عندما أبعد اآلخرة، وهذا هو امُلْن حلسابالدنيا 
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املواطن املسلم من احلكم واملسؤولية واحلياة، فاحنرف هذا الفقه عن أداء رسالته 

 بل األخطر من ذلك أنه عمل على جتهيله به.  ،ليت هي تعريف املسلم بدينها ،احلقيقية

م الفقهاء باسم الدين هو أننا مل إن من أكثر النتائج السلبية املرتتبة عن تكّل 

وهذا هو الوضع الذي أصبحنا نعيشه  .وإمنا نتحدث عن الدين فقط ،نعمل بالدين ْدُعَن

اإلسالمي يف إبعاد املسلم عن املساهمة يف تسيري ب الفقه بعد أن تسّب خصوصًاو ،اليوم

 االجتماع، وما إىلإىل العمل و ذاته هو دعوٌة شؤون احلكم، مع أن اإلسالم يف حّد

سواء يف صالة اجلمعة أو مخس مرات  ،واحد يف اجلامع يف مكاٍن التقاء املسلمني معًا

من  ،لفرد املسلم يف حياتها بِّقهطدليل على ذلك، وهذا ما جيب أن ي أكرب إاّل ،يوميًا

دون  ،إىل حتقيق مصلحته اخلاصة ساعيًا ،أفراد جمتمعه خالل تفعيل عالقاته بكّل

ألن هذا ما دعانا إليه الدين  ؛إهمال املساهمة كذلك يف حتقيق املصلحة العامة

 اإلسالمي. 

إن من بني أهم األسباب اليت جعلت الصادق النيهوم ينتقد الفقه اإلسالمي هو  

وبالتالي  ،حلال الذي وصل إليها اجملتمع العربي املسلم، ذاك أن حرية املواطن املسلما

تسيطر عليه الطبقة السياسية ورجال الدين، حيث  جمتمٍع يف ظّل ْتانتَف ،مسؤوليته

م التكلُّ وليس له حّق ،باع األوامرّتاَزمًا بُمْل ،على أمره أصبح املواطن املسلم مغلوبًا

هم  ،مون بامسهنني يتكلَّيمع ة ألشخاٍصخاّص فالدين أصبح ملكيًة .وإبداء الرأي

وإمنا  ،لبعض األشخاص الفقهاء، مع أن الدين اإلسالمي عندما ظهر مل يكن ملكًا

لذلك فقد تبني للصادق النيهوم أن تاريخ الفكر الديين  .للناس أمجعني كان رسالًة

املفروض أن يدعو إىل اخلري والعدل الذي من  ،عن املغزى احلقيقي لإلسالم نأى متامًا

ال إىل االقتصار على تطبيق  ،يتهموالصالح وخدمة مصاحل اإلنسان وضمان حّر

 ت كانت يف أغلبها خدمًةُطبِّق كالسرقة والقتل، واليت إْن ،األحكام الشرعية

رات انتقاد الصادق النيهوم ملصاحل السياسة ونظام احلكم. وعليه نتساءل: ما هي مرّب

ه لنقد هها له؟ وما هو النقد املوّجهذه االنتقادات اليت وّج ه اإلسالمي؟ ما هي أهّمللفق

 الصادق النيهوم للفقه اإلسالمي؟ 

 

للدين  مل يظهر خدمًة لقد رأى الصادق النيهوم أن الفقه اإلسالمي تارخييًا 
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 ،للحكم والسياسة، وهذا من خالل ربط اإلسالم بالشعائر وإمنا خدمًة ،واإلنسان

وبالتالي فقد  .باع الفرد املسلم هلا إذا أراد الفوز يف اآلخرةّتاوالتأكيد على ضرورة 

عمل الفقه اإلسالمي على حتويل انتباهه واهتمامه عن مصلحته الدنيوية، مع أن الدين 

بل استجابة لغريزة يف طبيعة اإلنسان اه املرء من معلم، يتلّق ليس فقهًا»يف حقيقته 

احلياة،  مفطور على حّب نفسه، إنه دستور يقوم على االعرتاف على أن اإلنسان احلّي

فقهية، بل يضمنها قيام جمتمع دميقراطي قادر  ها قيام مؤسسةاة ال يضمنوأن احلي

ضرورة ربط لتأكيد على لمنه  . وسعيًا(2)«الظلم والفقر واخلوف على الدفاع عنها ضّد

د الصادق النيهوم يؤّك ،على غرار األمور األخروية ،الفقه اإلسالمي مبا هو دنيوي

وعلى العيش مع األشخاص اآلخرين يف  ،احلياة اآلمنة على أن اإلنسان مفطور على حّب

وهذا هو الفرق بني دعوة األنبياء والرسل  .من العدالة واحرتام احلقوق والواجبات جوٍّ

أما الفقهاء فيدعون إىل إقامة ؛ فالرسل يدعون إىل إقامة العدل واإلخاء ؛ءودعوة الفقها

وذلك بتوظيف الدين يف خدمة املصاحل اخلاصة، ومنه قوله:  ،ف عندهاالشعائر والتوقُّ

 د ببنود الدستور ال يستحّقإداري حمّد إن الدين الذي ال يضمن العدل لألغلبية يف نظاٍم»

 ،بوسائل الوعد والوعيد وغسيل املّخ جيمع الناس حوله إاّلاسم الدين، وال يستطيع أن 

شيطاني ينتحل لنفسه صفة  يف حلٍف ،اليت يتوىل الفقهاء تطويرها حلساب اإلقطاع

 .(3)«القداسة بالذات

لطاملا أكد الصادق النيهوم أنه بني رسالة الفقه اإلسالمي ورسالة اإلسالم فرق  

إذ يعتقد أن الفقيه اإلسالمي  ؛«اإلسالم إسالم ضّد»تسمية كتابه بـ  وهو مربِّركبري، 

 مل يفهم الرسالة احلقيقية للدين اإلسالمي، فعمل الصادق النيهوم من خالل كّل

 فقط، بل هو وسيلٌة ليس فقهًا أو على األقّل ،مؤلفاته أن يبني أن اإلسالم ليس فقهًا

منذ أن دخلوا يف أحالف  وذلك، فقد عبث الفقهاء بالدين .عادل تهدف إىل بناء جمتمٍع

وهذا ما  .منذ عصر األمويني وحتديدًا، سياسية مع األطراف املتصارعة على السلطة

تعود أوىل حماوالت إلغاء العقل »نصر حامد أبو زيد عندما قال:  حتدث عنه أيضًا

حتكيم »إىل  وةالدعة السيوف وإىل حادثة رفع املصاحف على أسّن حلساب النّص

 ، وال خالف على أنها كانت حيلًة«نيصّف»جانب األمويني يف موقعة من  «كتاب اهلل

، وأن ُتوِقع بينهم صفوف قوات اخلصوم يديولوجية استطاعت أن خترق باسم النّصأ
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وهذا ما جعل رسالة اإلسالم تنحرف عن  .(4)«الفًا أنهى الصراع لصاحل األموينيخ

 ،إهدار دم املعارضني السياسيني :وتتحول إىل خدمة مصاحل السياسة، مثل ،مسارها

الفقهاء  ئم يتحّملوغريها، وهي جرا ،وأيضا الفتوى بشرعية احلكم الوراثي

وأعطوا ألنفسهم كامل الوصاية  ،وا التشريع اإلسالميمثَّل ْنألنهم هم َم ؛مسؤوليتها

، وهنا يقول النيهوم .اموجعلوا أحكامهم الفقهية يف خدمة أسيادهم احلّك ،عليه

يف بيت اهلل  م الذي يرفع يديه على املنرب املقامإن الفقيه املسل»مًا على الفقهاء: كِّمته

ومل يطلب منه اهلل أن  ،نآذلك يف القر ْدِجلكي يدعو لسيده بطول العمر والبقاء مل َي

لك ذ ه علمجماني للدعاية السياسية، ولكّن جيعل شعائر الصالة اخلاشعة مبثابة إعالٍن

فرجال الدين يف مصر القدمية كانوا يقيمون  .ةوتي سيِّئ السمعمن التاريخ الكهن

الذين  ،أما أحبار املعبد اليهودي .نفسه ألنه هو الرّب ؛ها باسم امللككّل «الصالة»

ووضعوه  ،فقد نقلوا اسم امللك من بداية الصالة ،ل التوراةفقدوا لعبتهم الوثنية بتدخُّ

بالتالي فإن  .(5)«له بطول العمر اويدعو ،لكي يطلبوا له املغفرة من اهلل ؛يف النهاية

كما يرى  ،فات اليت يقوم بها الفقهاء املسلمنيالكثري من األحكام الفقهية والتصّر

 عن املغزى احلقيقي لرسالة اإلسالم، وإمنا هي تقليٌد ليست فقط احنرافًا ،النيهوم

من قبل عند اليهود  ت اليت كانت موجودًةفاأعمى للكثري من العادات والتصّر

 واملسيحيني. 

وإمنا  ،امًاهّد هه الصادق النيهوم للفقه اإلسالمي ليس نقدًاإن النقد الذي يوّج 

كما  .يسعى إىل تبيان جوانب النقص والتناقض الكامنة يف الفقه اإلسالمي هو نقٌد

وال من ضرورة مساهمته يف تطوير الفقه اإلسالمي،  ،من شأن الفقيه ل أبدًاأنه ال يقلِّ

اليت هي الدفاع عن رسالة  ،بل إنه يرى ضرورة إعادة ربط الفقيه بوظيفته احلقيقية

قوله:  :ومنه .مع توفري كل الشروط والظروف اليت تساعده على ذلك ،اإلسالم

نساني، على طول مسرح الفكر اإل الذي ميتّد ،امنحوه فرصة العمل واسع النطاق»

فهذا الرجل الغارق يف اخلرافات ال يستطيع أن  .واتركوه يبحث لنا عن سبيل الرشاد

يحت له الفرصة ُأتة من القرون الوسطى، ولكنه إذا آن مبعارفه احملنَّطيفهم القر

وه فرصة العمل بوسائل الفكر ُطْعَأ .لنا الطريق َدِجلفهمه فإنه وحده يستطيع أن َي

 ناقته القدمية، وال ترتكوا أحدًا ه السيارة احلديثة َبَدلأعطيتمو كما ،الشجاع
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يدفع راتبه يف وزارة  ْنوالدعاء على املنابر مَل ،خلدمة الدعاية السياسية ُجرهَيْس

 ،. إن هذا املوقف النقدي من طرف الصادق النيهوم للفقه اإلسالمي(6)«األوقاف

ى مواقفهم يف إطار ما ُيسّم ين تندرجرين الذجنده عند بعض املفكِّ ،ولشخص الفقيه

القراءة النقدية  :للفقه اإلسالمي، مثل وحتديدًا ،بالقراءات املعاصرة للفكر الديين

واليت رأى من خالهلا أن الفقيه املسلم مل  ،مها حممد شحرور للفقه اإلسالمياليت قّد

رفتها من أجل واليت جيب عليه مع ،رات املعرفية املعاصرةالتطّو على مواكبة قادرًا ْدُعَي

ال أن تنحصر وظيفته يف خدمة السياسة، لذلك يقول:  ،توظيفها يف أحكامه الفقهية

 ،فة، دورها األساس ختدير الناسجند عشرات املشايخ من فقهاء ومتصّو بلٍد يف كّل»

دة السلطة وإبعادهم عن مشاكلهم املباشرة وأعدائهم احلقيقيني، فقد كانوا أعم

 .سواء عرفوا ذلك أم مل يعرفوا ،االجتماعية والسياسية الفاسدةواألوضاع االقتصادية و

ى، يعيشون حتت أمساء شّت ،ى يومنا هذازال ورثة هؤالء الناس يعيشون بيننا حّت وما

ب زعمهم، ومل يعلموا أن وجودهم هو ْسَح ،ى باإلسالمسّمويفقهون على املسلمني ما ُي

 رًاورمبا يكون حممد شحرور هنا متأّث. (7)«أحد املشاكل اليت يعاني منها اإلسالم

أن موقف النيهوم ظهر قبل  خصوصًاومبوقف الصادق النيهوم من الفقه اإلسالمي، 

الفقيه املسؤولية  ل يف أن النيهوم ُيحمِّليتمثَّ ،بينهما مع فارٍق ،موقف حممد شحرور

سلبية  ظرًةوينظر بالتالي إىل الفقه اإلسالمي ن ،ف اجملتمع املسلمالكاملة يف ختلُّ

هها على الرغم من االنتقادات الكثرية اليت وجَّ، خالصة، يف حني أن حممد شحرور

على االستجابة ملقتضيات الواقع الراهن،  قادرًا ْدُعأنه مل َي معتربًا ،للفقه اإلسالمي

 ،بدعوته إىل جتديد مصادر التشريع ،إىل تطوير الفقه اإلسالميذاته سعى يف الوقت 

للكثري من املشكالت اليت  وإصدار أحكام شرعية جديدة ميكن اعتبارها حلواًل

 يعيشها الفرد املسلم اليوم. 

دِّثًا أنه نصَّب نفسه متح معتربًا ،يزداد انتقاد الصادق النيهوم للفقيه اإلسالمي 

 وكأّن ،بْسى أصبح اإلسالم هو ما يقوله الفقهاء ورجال الدين فَححّت ،باسم الدين

ى أداء أخرى سو أما املواطن املسلم فليس لديه مهمٌة . اختارهم ألداء هذه املهمةاهلل

االلتزام بها إذا أراد الفالح يف  وما عليه إاّل ،رَّ بها السادة الفقهاءالشعائر الدينية اليت أق

 .اه حول اإلسالمثنا إّيهذا هو الفهم الذي أراد الفقه اإلسالمي أن يورِّ .الدنيا واآلخرة
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وليس ما  ،اإلسالم هو الشرع اجلماعي نفسه»فما رأي النيهوم فيه؟ جييبنا بقوله: 

عادل، بل إنه نظام  إنه ليس معلومات يف الكتب عن ديٍن .يقوله الفقهاء عن هذا الشرع

من  .بإخضاع اإلدارة إىل سلطة األغلبية ،لتحقيق العدل يف أرض الواقع موجَّه إدارّي

ًة بتعويضهم احلاجة ملّح وتبدو ،من واقع الناس سالم فجأًةدون هذه السلطة خيتفي اإل

أن يصبح الفقهاء ـ وليس األغلبية ـ  دائمًا ْتَعاستْد ٌةوهي مهّم ،ال يلمس واقعهم بإسالٍم

فاته أنها مؤلَّ د النيهوم يف كّل. هذه الشرعية اليت لطاملا أكَّ(8)«هم مصدر الشرعية

 وال يف خدمة املواطن املسلم من جهٍة ،ألنها مل تكن يف خدمة الدين من جهٍة ؛باطلة

 سواء.  أخرى، وإمنا كانت وال تزال يف خدمة نظام احلكم والفقيه على حدٍّ

 

هه الصادق النيهوم للفقه اإلسالمي التقليدي كان حول وجَّ إن أكرب انتقاٍد 

وا عندما ربطوا اإلسالم باألركان أإذ رأى أن الفقهاء أخط ؛«اإلسالم أركان»مفهوم 

 ؛وإقام الصالة ؛رسول اهلل شهادة أن ال اله إال اهلل وأن حممدًا :اخلمسة، واليت هي

إذ يرى الصادق  ؛استطاع إليه سبياًل ْنالبيت مَل وحّج ؛وصوم رمضان ؛وإيتاء الزكاة

، كما أنها النيهوم أن الدين اإلسالمي ال ينحصر بالضرورة يف هذه األركان حتديدًا

إبراهيم  :مثل ،ن بأنهم مسلمونآالقر ال تنطبق على كل األنبياء الذين وصفهم نّص

َيا َبِنيَّ َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب ﴿يف قوله تعاىل:  خصوصًاو ،وإمساعيل وإسحاق

قوله  وأيضًا .(132)البقرة:  ﴾ِإنَّ اهلَل اْصَطَفى َلُكْم الدِّيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن

َما َكاَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َواَل َنْصَراِنّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمْن ﴿تعاىل: 

 ؛وبالتالي فهذه الشعائر اخلمس هي من وضع الفقهاء .(67ل عمران: )آ ﴾اْلُمْشِرِكنَي

وهنا  .«العقد واحلّل»ام وأصحاب خدمة ملصاحل ما كان النيهوم قد أمساهم باحلّك

ه الحتواء الشقاق بني مجيع الرساالت، وتتوّج تقوم على اأُللفة فاإلسالم رسالٌة»يقول: 

واعتماد مبدأ وتقديم العمل على شكل الشعائر،  ،الفقهي بإعالن وحدة العقيدة

أن اإلسالم بعلى القول  كان الفقه قد أصرَّ إْنوا كسبت أيديهم، مسؤولية الناس عّم

ال  ٍنآهذا احلكم من قر أنه قد استمّد ال ُبدَّبأداء الشعائر اخلمس ف ال يستقيم إاّل

اليت رأى  خصوصًاو ،اء الشعائرألن العبادة يف اإلسالم ال تقتصر على أد ؛(9)«يعرفه أحد
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العدل  على العمل امللموس الذي حيقِّق وإمنا أيضًا ،ثابتة لإلسالم فيها الفقهاء أركانًا

ويف هذا اإلطار بالتحديد جند حممد شحرور يقول عن  .الناس ويضمن حقوق كّل

احلفاظ طون حماولني كيف يتخّب إننا نرى بوضوٍح»موقف الفقهاء من أركان اإلسالم: 

أن  علمًا ،(عل الشعائر )إقامة الصالة/الصيام/احلّج ٍةعلى هذه الثقافة بالرتكيز وبشّد

ن وإد هوية االنتماء إىل الرسالة احملمدية، إمنا حتدِّوهذه الشعائر ال تدخل يف الثقافة، 

 .(10)«ما يدخل يف الثقافة هو التشريع وحقوق اإلنسان

على أن اإلسالم ينحصر يف  اإلسالمي أكَّد ادق النيهوم أن الفقهيبني لنا الص 

وعمل  ،األمويون بالسلطة عندما استبّد ،يف العهد األموي القواعد اخلمس حتديدًا

وقتل حفيد  ،وختويف الناس ،ةاج بن يوسف وزياد بن أبيه على هدم بيوت مّكاحلّج

وعندما قام يزيد بن  ،وغريها من احلوادث ،ى قتل احلسني يف كربالءأبي بكر، وحّت

وأمام هذا السيف » ،وهنا .بعد أن أحرق ستار الكعبة معاوية بأداء فريضة احلّج

 ؛أن ميوت الفقهاء :همااحدإالقاطع كان على الفقه اإلسالمي أن خيتار بني طريقني: 

أن ميوت اإلسالم. ورغم أن الكثري من الفقهاء العظام قد اختاروا سبيل  :واألخرى

وهنا  .(11)«لعودة إىل عياله يف آخر النهارلًا ّر، فإن أغلبهم كان مضطةّنالشهادة واجل

وعدم االعرتاف مبسؤولية الناس عن  ،يراعي حكم الفرد ،جديد لإلسالم ظهر مفهوٌم

 ،فكانت قواعد اإلسالم اخلمس املعروفة من وضع احلكم األموي .شؤون احلكم

مل  ،كما يرى الصادق النيهوم ،ن ذاتهآمن طرف الفقهاء، مع أن القر ومبصادقٍة

ى يأتينا حّت ،ومل مينح الوصاية على الدين ألحٍد ،حيصر قواعد اإلسالم يف مخٍس

 دون غريها.  ،الفقهاء ليأمرونا بأداء هذا الشعائر

 د على ذلك الصادق النيهوم، مل يكن فقهًاكما يؤّك ،إن الفقه اإلسالمي 

ة السياسة وحتقيق بل كان يف ذّم ،ممبعنى أنه مل يكن يف خدمة اإلسال ،حقيقيًا

والدليل على ذلك هو أن  .مصاحلها اليت تتعارض بالضرورة مع مصاحل وحقوق املسلمني

ال تعارض السياسة من ن ل الفقه اإلسالمي أَبأركان اإلسالم املعروفة أريد هلا من ِق

ثبات الساعي إىل إ ،أخرى لضمري الفرد املسلم من جهٍة وأن تكون إرضاًء ؛جهٍة

بني اإلسالم  فصاًل يع الذي صدر عن الفقهاء ُيعَتربه. هذا التشررّب ةإسالمه ابتغاء مرضا

إن هذا »يقول النيهوم:  .دةمن خالل حصر اإلسالم يف قواعد حمّد، وشؤون احلكم
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من  ،ة على هواهم قد صار اآلن عمره أربعة عشر قرنًااملسلم الذي صنعه فقهاء بين أمّي

من  ًاّيِفْعوَم ،ته عن حياتهًا من مسؤولّيِفّيالرشد، فهو ال يزال مواطنا َمْع دون أن يبلغ سّن

مصريه ومصري عياله، وال يزال اإلعفاء ساري  قرِّرته عن شؤون الدولة اليت تمسؤولي

 ما هي إاّلاليت لتبقى هذه النظرية  ،(12)«من نظرية األركان اخلمسة املفعول بضماٍن

الذي ال خيدم  ،والذي هو اإلسالم احلقيقي، هوليست اإلسالم كلَّ ،من اإلسالم جزٌء

يف  بالضرورة مصاحل النظام السياسي، وإمنا يراعي مصلحة اإلنسان باعتباره فردًا

 مع. تاجمل

زمنية طويلة يف تكريس سيطرة  ٍةالفقه اإلسالمي عرب مّد لقد تسبَّب 

م حيتاج إىل متأزِّ وبالتالي تعطيل دور العقل، فأصبحنا اآلن أمام وضٍع ،احلاكم

وننصت َمِلّيًا  ،أن ننظر إىل الواقع يف عينه»ل يف يتمثَّ ،مستعجل بل إىل حلٍّ ،تشخيص

به  م الذي َبشَّرفاإلسالم الذي ورثناه عن أسالفنا ليس هو اإلسال .إىل صوت احلّق

نهاية)...( وإذا كنا حريصني على  شوهة إىل ما الوم ،بل نسخة ناقصة عنه ،نآالقر

فإن علينا أن نراعي أن مجيع  ،وحمتواه ا أن نلتزم بروح النّص، ويهمُّنًاجوهر الدين حّق

على  ْتَقن وفتاوى أصحاب املذاهب وخرباء التشريع اإلسالمي قد الَتآنصوص القر

حماولة لتطبيق الشريعة  القول بأن اإلسالم ال يقوم من دون سلطة األغلبية، وأن كّل

لضرب  موجهة عمدًا من دون إشراف املواطن على سري اإلدارة وإصدار القوانني فكرٌة

نية واألحاديث النبوية الشريفة آ؛ ألن الكثري من اآليات القر(13)«اإلسالم باسم اإلسالم

د الصادق وعليه يؤكِّ .ا حيدث له وحيدث حولهول عّمؤتبني أن املواطن املسلم مس

األمر »النيهوم على أن املبدأ احلقيقي الذي جيب أن تقوم عليه أركان اإلسالم هو 

وذلك ألهميته يف تسيري شؤون املسلمني ومراعاة  ؛«باملعروف والنهي عن املنكر

 على كّل واجبًا «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»العالقات بينهم، حبيث يكون 

حقوق املرأة والدفاع عن املستضعفني واجملادلة باحلسنى  فتحريم الربا وحفظ .مسلٍم

 ؛الطفل والعمل بكتاب اهلل هذه القواعد وغريها هي اليت أهملها الفقهاء وحفظ حّق

، وعلى ب عنه الكثري من النتائج السلبية على اإلسالموهذا ما ترتَّ .من بين أمية خوفًا

لذلك جيب على  .ليته جتاه نفسهى من ممارسة مسؤوحّت املواطن املسلم الذي ُحِرم

من بقية  جاءت حلرمانه شخصيًا أن يعرف أن قواعد اإلسالم فكرٌة»املواطن املسلم 
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وأن النصف الباقي أن  ،اإلسالم، أن يعرف أن أداء الشعائر هو ـ فقط ـ نصف القاعدة

 وليس طقوسًا، هلل على نعمة احلياة، هنا فوق هذه األرض يكون أداء الشعائر شكرًا

  .(14)«للبحث عن النعمة يف أرض اهلل األخرى

 

 موا قراءات جديدة للنّصرين املعاصرين الذين قّدهناك الكثري من املفكِّ 

ن تهدف إىل تقديم فهم آة، وإذا كانت إعادة قراءة القرن أو السّنآسواء القر ،الديين

ال ينبغي إهداره يف حماولة توظيفه يف  تارخييًا ًادْعوتبيان أن له ُب ،النّصجديد ملعاني 

حممد  :من أمثال ،رينعند بعض املفكِّ وهذا ما جنده مثاًل ،فهم مشكالت الراهن

ة فإن أغلب املواقف من السّن ،أركون وحممد شحرور ونصر حامد أبو زيد وغريهم

ز الذي ميَّ ،وهذا ما جنده عند حممد شحرور مثاًل ،نآترفض املساواة بينها وبني القر

الرسالة احملمدية هي »قوله:  :ومنه ،«ة النبويةالسّن»و «ة الرسوليةالسّن»بني ما أمساه 

 يت املصحف بأسلوٍبة اإلهلية األبدية، جرى التعبري عنها بني دّفالصيغة النهائية للسّن

كان مبثابة  |، وأن عصرهنيعلى اعتبار أن الرسول خامت املرسل ،دنظري جمّر

ى فجاءت بهذه الصيغة حّت .ةبعد الرساالت يف تاريخ املسرية النبوّي ماملرحلة  بدايٍة

ذلك أن  ؛مناهجهم االجتهادية التطبيقية النسبية على ضوئها يتمكن الناس من سّن

ذو علم مطلق أبدي، بينما الناس  بل عامٌل ،ألن اهلل ليس جمتهدًا ؛ة اهلل مطلقةسّن

فتبني له أن  .(15)«نسيب ظريف متوافق مع طبيعتهم اإلنسانية مون وجمتهدون بعلٍممتعلِّ

 عن فهمه اخلاّص هي تعبرٌي ،آنذاك ملسو هيلع هللا ىلصلة يف أقوال الرسولممثَّ ،ة النبوية الشريفةالسّن

ة من مرتبة فجعلوا السّن ،كما اعتقد الفقهاء ،يًاْحن، وليست أقواله َوآالقر آليات نّص

 القرآن. 

وا علم أعندما أنش ،ب الصادق النيهومْسَح ،إن اخلطأ الذي وقع فيه الفقهاء 

من  واعتربوه مصدرًا، نآقرال تضاهي قداسة نّص ه قداسًةْواحلديث هو أنهم أعَط

فاألحكام الشرعية  .ُع إىل ذلكمل َيْد ملسو هيلع هللا ىلصمصادر التشريع اإلسالمي، مع أن الرسول

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت ﴿قوله تعاىل:  :ومنه ،نآيف القر موجودٌة ،كما يرى النيهوم ،هاكّل

َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْساَلَم ِدينًا َفَمْن اْضُطرَّ ِفي 
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حيث تفيد اآلية هنا بأن  ،(3)املائدة:  ﴾ْثٍم َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌمَمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إِل

بالتالي  .حمفوظًا الذي جعله اهلل كالمًا ،نآاحلكم الشرعي انتهى واكتمل مع القر

 هو الذي جنده يف نّص ،هلا معنى واحد ،د الصادق النيهومكما يؤكِّ ،ةفإن السّن

ْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل ُسنََّة اهلِل الَِّتي َقْد َخَلْت ِم﴿وذلك لقوله تعاىل:  ؛ن ذاتهآالقر

ة: ُمَوضِّحًا موقفه من املعنى احلقيقي للسّن ،وهنا يقول النيهوم. (23)الفتح:  ﴾َتْبِدياًل

 ، بل هي نّصن ليست هي كتب احلديث النبوّيآة اليت يتحدث عنها القرفالسّن»

الشريعة من عبودية ر ة بالذات، وحرَّن الذي رفض فكرة األحاديث النبوّيآالقر

لكي يعيد القرار  ؛واعتمد دستور الشرع اجلماعي ،سلطة رجال الدين ىوأنه، التاريخ

ة ال تقوم هذه السّن .الظلم بقدر اإلمكان ضّد إدارّي حمصَّن إىل أيدي الناس يف نظاٍم

 ّيتطبيق بل منهٌج ،تارخيية ألنها ليست سريًة ؛من األنبياء إىل أحٍد على أحاديث منسوبٍة

حصى، وهي ال ُت يف ظروٍف ،حصىال ُت وخياطب أجيااًل ،يعيش عرب العصور ،حّي

على علم الرسول حممد عليه الصالة والسالم، بل غابت عن علم  ْبِغمل َت حقيقٌة

رسالته فقد اعتقد الفقهاء أن كالمه  من اهلل يبلِّغ رسوٌل ملسو هيلع هللا ىلصومبا أن حممدًا .(16)«ةالسّن

واعتربوا احلديث النبوي  ،عليه الـمنزل قرآنفرفعوا حديثه إىل مرتبة ال ،هو وحٌي أيضًا

ض وهلذا السبب تعّر» .قرآنثاني مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي بعد ال أهّم

، وذلك من األمصار بعد موت النيّب منقطع النظري يف كّل احلديث للبحث عنه بشكٍل

فالرسول الكريم مل يكتب . (17)«قرآنكما حصل لل ،أجل مجعه وتثبيته كتابًة

 ؛تبليغ الرسالة كما هي ، بل كان همُّهالناس إىل كتابته يف حياته ُعْدومل َي ،احلديث

 ، وبالتالي فإن ظهور علم احلديث الحقًاقرآنالشرعي اكتمل مع ال ألنه يعلم أن النّص

ده عبد اجمليد الشريف هذا ما يؤكِّو .وإمنا ألسباب سياسية، دينية مل يكن ألسباٍب

وحده النرباس الذي يهدي املسلمني يف حياته  قرآنأراد النيب أن يكون ال»يف قوله: 

 ،ة، وأراد املسلمون غري ذلكمعيارية ُمْلِزم ال تكون ألقواله هو صبغٌةن وأ ،وبعد مماته

لية ل املسؤووعدم تهيئتهم لتحمُّ ،إن جدة األمر الذي دعاهم إليه :ْلبل عكسه، أو ُق

 .(18)«حال بينهم وبني االستجابة ،اجتهاداتهم يف تنظيم حياتهم علىبة اجلسيمة املرتّت

وهو  .ة الرسوليةة اإلهلية إىل السّنل بعد وفاة الرسول من السّنلقد حدث التحوُّ 

أن علم احلديث أصبح حيمل  خصوصًاو ،قرآنة العلى سّن ما اعتربه النيهوم مؤامرًة
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نظام احلكم األموي  اليت ختدم نظام احلكم، وحتديدًاالكثري من األحاديث 

مع أن الرسول  ،س يف احلكماإلهلي املقدَّ ة هي احلّقى أصبحت السّنحّت ،آنذاك

ألنه كان  ؛إن الرسول مل يكتب احلديث» .ث السلطة ألحٍدالكريم مات ومل يورِّ

وحترير  ،ديثإىل إلغاء كتب احل هة أساسًاوكانت رسالته موجَّ .ال يكتبهن يقصد أ

نافعة واحدة،  ٍةومجع الناس على سّن ،سات السياسيةس من أهواء املؤّساملقدَّ النّص

ة الوداع لكي يسمع بشهادة املسلمني واختار حّج ،ًاوهي رسالة أبلغها الرسول حرفّي

الشرعي قد اكتمل يف صيغة  وأن النّص ،على أنفسهم بأن البالغ قد وصلهم كاماًل

  .(19)«قرآنال

 

 هربل أخطر ما يعيبه الصادق النيهوم على الفقه اإلسالمي هو تأّث إن أهّم 

بنقل الكثري ـ ب رأيه ْسَحـ ذلك أن الفقهاء املسلمني قاموا ؛ بالفكر اليهودي واملسيحي

ا يف الفقه اإلسالمي، من العادات واألحكام املوجودة يف اليهودية واملسيحية وإدراجه

 ،مع أنه يف حقيقة األمر ال عالقة هلا بديننا ،جاعلني هذه األحكام من ثوابت اإلسالم

وهنا يقول الصادق  .قرآنال أنها ليست من نّص خصوصًاوال من قريب وال من بعيد، 

إن الفقيه الذي يضع »ر الفقه اإلسالمي بالرتاث اليهودي واملسيحي: النيهوم عن تأثُّ

يده من باب  ، ونقبِّللكي نعرف أنه فقيٌه ؛ته احلريريةويلبس جّب ،فوق رأسه امًةعم

ز نفسه عن بقية ومل يطلب منه اهلل أن مييِّ ،قرآنيف ال ّيهذا الز ْدِجمل َي، بالتأدُّ

فرجال الدين يف  .ئ السمعةم هذه احليلة من تاريخ الكهنوت سيِّه تعلَّولكنَّ .املواطنني

ويسارع  ،عِرف عليهم اليهودي الَولكي يتعرَّ ؛ًاخاّص ًامصر الفرعونية كانوا يلبسون زّي

س الكنيسة َسوَق .ة يف اهللبتقبيل أيديهم عندما جيدهم يطاردون امرأته من باب احملّب

 .ة الرعاعّيالضرائب عن بق ُجباةلكي مييزهم  ؛ًاخاّص ًااملسيحية كانوا يلبسون زّي

  .(20)«واحدة ًةه مّرمن أجل ذلك كلِّ ؛ًاخاّص ًاوفقهاء املسلمني يلبسون زّي

واليت ال عالقة  ،يرى النيهوم أن هناك الكثري من األحكام الفقهية اخلاطئة 

لذلك حنن مطالبون اليوم بإعادة جتديد  .قت إمجاع الفقهاءحقَّ ى وإْنحّت ،هلا باإلسالم

 ،له بل تشويٌه ،وجتاوز هذه األحكام اليت مل تكن يف خدمة الدين ،فهمنا للدين
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فإننا ندعو اليوم إىل القراءة املعاصرة للتنزيل » وعليه .بسمعة اإلسالم كثريًا ْتوأضرَّ

وألحكام احلدود  ،وآليات اإلرث واحلجاب والقوامة والتعددية الزوجية ،احلكيم

وُنَكذَّب،  أننا سُنَكفَّر ، واعني متامًاوللجهاد واحلرب والقتال والغزو ،كما جاءت

اليت نعرفها كما يعرفونها،  ،ذاتها دروب اآلبائية سيكيلون التَُّهم وأن املاضني يف

بل  ،رسولهباحلقيقة وباهلل و ًاال ُحّب ،ن أهواءهمْووسيقيمون الدنيا ويقعدونها، وسينَع

م هو ما أمساه ومن بني أخطر هذه األحكا .(21)«عن وجودهم ودفاعًا ،بامتيازاتهم ًاحّب

إذ يرى  ؛ة عن اإلسالمنتيجة الرّد ؛أو احلكم باإلعدام «قطع الرقاب» الصادق النيهوم بـ

اَل ﴿: ِلقًا يف تربيره ملوقفه هذا من قوله تعاىل، منطأن هذه الفتوى ال عالقة هلا باإلسالم

ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباهلِل َفَقْد ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد 

وهذا ما . (256)البقرة:  ﴾اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل انِفَصاَم َلَها َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم

 ،اآلية صريٌح يف السعودية، مع أن نّص خصوصًا ،حيدث يف بعض الدول اإلسالمية

ية الفرد يف اختيار دينه أو كما أن اإلسالم يراعي حّر .ه املرء على الدينويرفض إكرا

إن أشد أنواع اإلكراه يف الدين هو إكراه اإلنسان على »: ديٍن ى عدم اختيار أّيحّت

األصنام قبل  ضّد ًاعاّم ًاخلق جّو ملسو هيلع هللا ىلصيديولوجيا ال يريدها، والنيّبأو ي عقيدٍةتبّن

ومل  ؟ليبحث ماذا يوجد فيه أحٍد بيته مل يدخل ّنحتطيمها يف األماكن العامة، ولك

، وهذه اآلية هي من تعاليم الرسالة احملمدية .على أداء شعائر اإلميان ِره أحدًاُيْك

 بالتالي فإن هذه الفتوى حتديدًا .(22)«ية اإلنسان يف اختيار دينه وعقيدتهماٌن حلّروض

الذي رأى يف الفقه  ،تثبت عالقة التواطؤ بني الفقه اإلسالمي ونظام احلكم السياسي

على األصول  دًامؤكِّ ،ا يقول الصادق النيهومنوه .لتحقيق بعض أغراضه وسيلًة

 عالقة الفقيه بالسياسي من جهٍةلى وع ،التوراتية املسيحية للفقه اإلسالمي من جهٍة

ة النبوية[ هو يف شكله ]أحكام السّن ن بـوفقهاء املسلمالواقع أن ما يدعوه ال»أخرى: 

ميارسه احلاكم املسلم واملواطن املسلم على  ،حريف ألحكام التوراة وحمتواه تطبيٌق

حتت ستار  ،ملدى التخريب الذي حلق مبفهوم الدين عليّن يف استعراٍض ،سواء حدٍّ

 .(23)«ةاحلفاظ على السّن

 .هذا بالنسبة إىل حكم اإلعدام 

أما بالنسبة إىل موقف الفقه اإلسالمي من املرأة فقد رأى الصادق النيهوم أن 
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 .يف آراء الفقهاء وأحكامهم عمل على اضطهاد املرأة اًلالفكر الديين اإلسالمي ممثَّ

ده الكثري من نصوص وهذا ما تؤكِّ .هلا الدين اإلسالمي أن يكون مضطهدًا اوحاش

قوله  :ومنه ،إىل احلفاظ على كرامتها ، وتدعوةي من شأن املرألاليت ُتْع ،قرآنال

َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتانًا َوِإْثمًا ﴿تعاىل: 

اْلَواِلَداِن ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك ﴿قوله تعاىل:  وأيضًا ،(58)األحزاب:  ﴾ُمِبينًا

َواأَلْقَرُبوَن َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا 

 ن اجملتمعات الغربية قطعت أشواطًاإ :قال(. وعلى الرغم من أنه ُي7)النساء:  ﴾َمْفُروضًا

الضرورة أن املرأة الغربية وصلت إىل أعلى درجات ية املرأة فال يعين ذلك بيف جمال حّر

ص نها مل تتخلَّفإ منها ًاقت بعضكانت حقَّ ْنإو .ع بكامل حقوقهاأو أنها تتمتَّ ،يةاحلّر

من خالل احلروب والثورات  ،منه للخالص باهظًا مثنًا ْتبعد أن دفَع من االضطهاد إاّل

 متتالية.  لقروٍن

 ان يف مصلحة ما أمساه النيهوم بـإن اضطهاد املرأة يف اجملتمع اإلسالمي ك 

مع أن النظام االجتماعي بكل  ،والذي هو السلطة أو النظام احلاكم ،«نظام اإلقطاع»

مظاهر هذا  وأهّم .ساته ساهم يف اضطهادها وتكريس هيمنة الرجل عليهامؤّس

مثلما يدعو البعض من  ،تغطية وجهها ىبل حّت ،االضطهاد دعوتها إىل تغطية شعرها

وهنا اعتمد الفقه اإلسالمي يف هذا احلكم على قوله  .معتربين وجهها عورًة ،الفقهاء

َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ﴿: تعاىل

هنا  قرآنال رغم أن نّص ،(31)النور:  ﴾ْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنََّما َظَهَر ِمْنَها َو

. منطقة الصدرـ ب النيهوم ْسَحـ الذي هو  ،وإمنا اجليب ،مل يذكر الوجه والشعر

د من اللباس، وإمنا نهى املرأة عن ارتداء اللباس حمدَّ إىل نوٍع ْرِشمل ُي قرآنكما أن ال

 ،قرآنال أما ملاذا اختار الفقه اإلسالمي أن خيالف نّص»ج: للتربُّ الذي يكون عرضًة

حركة  ه إىل أن تغطية الوجه تشّلفذلك مردُّ ؟!ويتوجه إىل إلزام املرأة بتغطية وجهها

ها يف الكسب ا يسلبها حّقمّم ،خارج البيت عمٍل وتوقفها عن أداء أّي ،يًااملرأة كّل

وسلب  ،من إذالل املرأة . وبالتالي فاإلسالم بريٌء(24)«ويعيدها إىل خانة اجلارية ،شرعًا

وأحلق باإلسالم صفة  ،صورة املرأة شوَّه ْنبل إن الفقه اإلسالمي هو َم ،حقوقها

فوقية إىل املرأة  ء اليوم بنظرٍةْرك امَلألنه من املثري للسخرية أن يتمسَّ» ؛اضطهاد املرأة
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كانت فيها املرأة والكلب األسود واحلمار من  ،جاءته من عصور حكمتها الذكورية

ك كه هذا أنه يتمسَّبتمسُّ للسخرية أن يظّن واألكثر إثارًة .صالة الرجل ِطالتُمْب

  .(25)«بالكتاب املنزل

كما يرى  ،األحكام اليت أخذها الفقهاء املسلمون عن الكهنة اليهود إن أهّم 

ال يستقيم إسالم  حيث رأى فيه الفقهاء أنه شرٌط ،«اخلتان» ، ما تعلق منها بـالنيهوم

يتحدث عن ضرورة خنت األطفال. أما  نصٌّ قرآنبه، مع أنه ال يوجد يف ال ء إاّلْرامَل

أخذها اليهود عن  ،للعالج من األمراض التناسلية ًااخلتان فهو وصفة قدمية جّد

للختان ملا وجد أمامه  الفقيه املسلم عن املصدر الشرعي ولو ُسئل»املصريني القدامى: 

سوى اإلصحاح السابع عشر من سفر التكوين  ،يبيح هذه الفعلة واحدًا دينيًا ًانّص

إلبراهيم: هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيين وبينكم، ُيخَتُن  وقال اهلُل»الذي يقول: 

فالنظرية اليهودية تقوم على االعتقاد بأن اخلتان هو القربان  .«)...(ذكر منكم كّل

يف  أصاًل هذا الفعل غري موجوٍدو .(26)«مه اليهود للدخول يف عهد الرّبذي يقدِّال

ة على السّن ًاأما يف اإلسالم فقد رأى الفقهاء أن يف ختان األطفال حفاظ .املسيحية

 هذا الفعل حتت غطاء الدين.  بالتالي فإن ما قام به الفقهاء هو متريُروالنبوية الشريفة، 

النيهوم على الفقهاء وأحكامهم على مسائل اإلعدام ف اعرتاض ال يتوقَّ 

يه ما يسّم :مثل ،اه إىل مسائل كثرية أخرىواضطهاد املرأة وختان األطفال، وإمنا يتعّد

ي حول طريقة الذبح قرآن الذي يرى أنه ال يوجد نصٌّ ،«الذبح الشرعي» بـالفقهاء 

ويرى  .هو طقوس شكلية أوردها الفقهاء «الذبح الشرعي»ى بـ ما ما يسّمالشرعي، وإّن

 ،وبالعودة إىل طريقة الذبح عند اليهود .أنها ال تتناسب مع طريقة الذبح املعاصرة

من  فإننا جند أن توجيه رأس الذبيحة إىل القبلة مأخوٌذ ؟ر بها فقهاء اإلسالموكيف تأثَّ

فهدفه تفريغ اجلسم أما قطع الشرايني  .أن التوراة تشرتط توجيه الذبيحة حنو اهليكل

 أيضًا قرآنال مع أن نّص ،أكله ، وبالتالي حترِّمالذي تعتقد التوراة أنه الروح ،من الدم

)املائدة:  ﴾ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر﴿: لقوله تعاىل ؛م أكل الدمحيرِّ

وإمنا باالمتناع عن  ،أمر بسفك الدمفالقرآن مل ي .وهذا ما مل يفهمه فقهاء اإلسالم. (3

فقهية  د بدعٍةهو جمّر «الذبح الشرعي»ى بـ سّمالدليل على أن ما ُي ولعّل» .أكله

فتحريم أكل اجلمل يف التوراة ترك  ؛لَميف ذبح اجَل ل بوضوٍحمستعارة من اليهود يتمثَّ



 

 االجتهاد والتجديد 

فقوا على طعنه عند لقتله، وقد اتَّ أمام املسلمني الختيار أفضل طريقٍة الباب مفتوحًا

 .(27)«تفاصيل فقهية من دون أّي ،أسفل العنق

آخر شاع يف األوساط الفقهية هو حكم  فقهيًا يناقش الصادق النيهوم حكمًا 

أو حيوان فقد  يرسم صورة إنساٍن ْنَم ا بأن كّلْوفهم قد أفَت .«حتريم الصور والتماثيل»

 ،لدى املسلمني الفّن طََّلْت، قد عكما يرى النيهوم ،وهذه الفتوى .ى حدود اهللتعّد

في حني جند أن أكرب املتاحف العاملية تزخر بالكثري من ف .ة قرونر عّدوجعلته يتأخَّ

ننظر إليها حنن  ،عامة وعن احلياة بصفٍة ،عن اإلنسان ، اليت تعبِّريةاألعمال الفّن

 .الرسم والتصوير رِّمحي يًا واحدًاقرآن ًاوإعجاب، مع أننا ال جند نّص ٍقن بتذوُّواملسلم

د ما تزخر اللوحات العاملية باللوحات والتماثيل اليت جتسِّ ويف»وهنا يقول النيهوم: 

وتغيب  ،مالمح اجملتمعات يف مجيع احلضارات القدمية يضيع وجه احلضارة اإلسالمية

أو سوء  ،ر هلا سوى اجلهل املطلقال مربِّ ،مريبة بسبب فتوًى ؛ذاكرتها يف غبار التاريخ

سواء يف القضايا  ،. هكذا فإن أغلب األحكام اليت صدرت عن الفقهاء(28)«ةالنّي

ر عن تأثُّ تعبِّر وإمنا هي من جهٍة ؛ديين صريح السابقة أو غريها، ال تستند إىل نصٍّ

ر عن قناعة الفقيه أخرى تعبِّ وهي من جهٍة ؛الفقهاء املسلمني بالديانات األخرى

وبالتالي  .منه إلرضاء احلاكم ونظام احلكم السياسي ٌةحماول هيأو  ،الشخصية

د عن التعبري ْعالُب كلَّ ا احلالتني بعيدًةتجاءت أغلب أحكام الفقه اإلسالمي يف كل

 عن الرسالة احلقيقة للدين اإلسالمي. 

وذلك  ؛له معنًى ْدُعيوم مجعة مل َي اجتماع املسلمني كّليرى الصادق النيهوم أن  

في باالستماع إىل وإمنا نكت ،ق حباضرنانناقش املوضوعات اليت تتعلَّ ْدُعألننا مل َن

ه يف عن حقِّ إىل أن املواطن املسلم تنازل متامًا ا بذنوبنا، وهذا راجٌعاإلمام وهو يذكِّرن

 .وار أيضًابل للح ،للصالة فقط إبداء رأيه، مع أنه من املفروض أن اجلامع ليس مكانًا

املعبد والكنيسة وغريهما،  :مثل ،فقبل اإلسالم كان بيت اهلل مكانًا للصالة فقط

إىل االجتماع يف اجلامع من أجل التحاور  ملسو هيلع هللا ىلصملا جاء اإلسالم دعا الرسول ولكْن

يف اجلامع »وهنا يقول الصادق النيهوم:  .ومناقشة األمور االجتماعية والسياسية
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دَّسًا مق بيتًا ْدُعة يف التاريخ، فلم َية وآلخر مّرل مّرسياسية ألّو اكتسب بيت اهلل وظيفًة

وصياغة  ،ونقد اإلدارة ،للحوار السياسي سًامقدَّ بيتًا للصالة وحدها، بل صار أيضًا

، وقبل وفاة أسبوع ومن دون انقطاٍع كّل ،ًاواحملاسبة واملراجعة دورّي ،القوانني

يوم  ينعقد كّل ،مواطٍن أمام كّل ًارمسّي توحًامف كان هذا اجلامع مؤمترًا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

  .(29)«ة بأسرهاعلى مستوى األّم مجعٍة

هناك  ْدُعإذ مل َي ؛ل جذري يف وظيفة اجلامعإننا نالحظ اليوم أنه حدث حتوُّ 

اخللفاء  املواطن املسلم ُيسِمع كلمته بعد أن كان حياِسب ْدُعومل َي ،سياسي حواٌر

، وهذا عندما كان اجلامع ميارس وظيفته كعثمان وعلّي ،الراشدين على أخطائهم

 َيُؤّم ْنهو َم ،والذي هو اخلليفة ،ول السياسي آنذاكؤالسياسية، حيث كان املس

فرصة احلوار املباشر بينه وبني املواطنني املسلمني. لذلك  ى ُتتاححّت ،ي بهمالناس ويصّل

ل فإذا كان األّو ؛أن تدرك الفرق بني املسجد واجلامع اًلوجب على الثقافة اإلسالمية أّو

ألنه  ؛من كلمة مجع فإن اجلامع مشتّق ؛ألنه خلوة للصالة ؛كلمة مشتقة من سجد»

يف اختاذ القرار  املشاركة شخصيًا مواطن حّق ته أن يضمن لكّلمهّم ،مؤمتر سياسي

 ملسجد واجلامع فذلك أمٌراآلن بني اا كانت ثقافتنا اإلسالمية ال متيِّز وإذ .السياسي

أما إذا أردنا  .(30)«لتغييب نظام اجلامع بالذات أساسًا مردُّه إىل أنها ثقافٌة فقهية مسخَّرة

والذي عمل الفقه اإلسالمي على تغييبه لصاحل مفهوم  ،توضيح املعنى احلقيقي للجامع

، بل هو لتلقني علوم الدين وليس مدرسًة ،اجلامع ليس هو املسجد»قلنا:  ،املسجد

 .(31)«ًاإداري مسؤول عن تسيري اإلدارة مجاعّي جهاٌز

ل يف وظيفة هذا التحّو لقد غاب احلوار السياسي واالجتماعي اليوم، وإّن 

واكتفاء  ،ظْعاجلامع من احلوار القائم على إشراك املواطن إىل االقتصار على الَو

ب الصادق ْسَحـ  راجٌع ،يف إبداء رأيه دون أن يكون له احلّق ،املواطن باالستماع

أرسلوا ا إىل إلغاء احلوار يف اجلامع عندما ْوإىل العهد األموي؛ ألن األمويني سَعـ النيهوم 

 ى لو أن االجتماع الوبالتالي حّت .من أجل إلقاء املواعظ على الناس فقط ًااظخطباء وّع

على هذا الوضع اجلديد:  بًامعقِّ ،ومنه يقول النيهوم .ن الذي زال هو احلوارفإ زال قائمًا

لكي حيضر  ؛إىل اجتماع يف بيت اهلل فهذا مواطن امسه عبد اهلل يذهب أسبوعيًا»

م مع وال يتكّل ،ه ال يفتح فمه خالل االجتماععلى مستوى األمة، لكّن رمسيًا مؤمترًا
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 ،وال يقول هلم شيئًا ،وال يعاتبهم ،وال يطلب عونهم ،وال يبوح هلم بكلمٍة ،اجملتمعني

وينطلق إىل  ويغتسل ويستعّد ،إنه يرتك عمله حلضور املؤمتر .«عليكم السالم»سوى 

يف اجلامع نفسه سوى  ه ال يفعل شيئًا، لكّنيف صدره أكثر من مأساٍة حاماًل ،اجلامع

على الرغم من أن من بني هؤالء ، (32)«بني صفوف من الساكتني أن جيلس ساكتًا

، ورمبا ال جيد اجتماعيًا هو منبوٌذ ْنوَم هو مريٌض ْنوَم هو فقرٌي ْنني الساكتني َماملصّل

وما بقي بيننا  ،لَّت مشاكلهمحُل ون إىل هؤالء مجيعًاما يأكل، ولو استمع املصّل

ة الدنيا أن اهلل دعانا إىل أن حنرم أنفسنا من جّن وال فقري وال منبوذ. فهل فعاًل مريٌض

  !ة اآلخرة؟لكي حنصل على جّن

دور املواطن املسلم يف املساهمة يف اإلدارة  عطَّل ْنسالمي هو َمإن الفقه اإل 

والذي هو لقاء  ،بني املسلمني لقاٍء عندما جعل أهّم ،واحلكم، وحرمه من إبداء رأيه

يلتقي فيه املواطنون لالستماع واملوافقة دون إبداء  ،لالستماع فقط لقاًء ،يوم اجلمعة

ها األئمة إمالءات من الطبقة السياسية يبلِّغفأصبحت دروس وخطب يوم اجلمعة  .الرأي

أمام هذا الوضع إذا أردنا  .بون بااللتزام بهااملواطنني الذين هم مطاَل والفقهاء لكّل

 الذي ،«حزب اجلامع»بـ يه يسّم س حزبًاالتغيري يقرتح علينا الصادق النيهوم أن نؤسِّ

للصالة والوعظ إىل مؤمتر للدميقراطية  ء اجلمعة من مناسبٍةه إىل تغيري لقاسيتوّج»

عرفه  سياسّي وميتلك بذلك أوسع وأفضل برنامٍج ،املباشرة على مستوى القاعدة

حيث جيب على هذا احلزب إذا أراد أن ينجح يف أداء  ،(33)«العرب طوال تارخيهم بأسره

وإمنا يدعو  ،ال حيكم ها أنه حزٌبمن اخلصائص، أهّم صف مبجموعٍةمهمته أن يّت

طرف على حساب اآلخر، وإمنا يكون هدفه اجلمع  أّي فال ميثِّلإىل حتكيم األمة، 

ألن ما نأى  ؛ل اإلسالموإمنا ميثِّ ،معينًا فقهيًا ل مذهبًابني كل األطراف، وال ميثِّ

 ،باإلسالم عن بعده العاملي هو حصره يف مذاهب وأحكام فقهية ثابتة جتاوزها الزمن

 ،ح النيهوم حقيقة حزب اجلامععلى مسايرة الواقع. ولكي يوضِّ قادرًة ْدُعومل َت

مثل نظام األحزاب ـ ـ إن نظام اجلامع »يقول:  ،وضرورته يف تغيري أوضاع املسلمني

سات العسكرية إدارية لتحقيق سلطة اجلماعة، ظهر يف تارخينا بعد سحق املؤّس صيغٌة

من الزلزال الذي عايشته شعوب غرب  وأكرب نطاقًا ةأكثر قّو والدينية يف زلزاٍل

 أما اجلامع فهو صيغٌة ؛يف ثقافتنا ال منلك هلا دستورًا نظام األحزاب صيغٌة لكّن .أوروبا
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إن  .ساتهممقدَّ باعتباره أعّز ،بينهم ، بلغٍة معَلنةبلغة مواطنينا نعرفه ودستوٌر هلا تاريٌخ

كذلك  .(34)«يعرف يف اجلامع معنى الكالم الذي يقوله اآلن دون معنى مواطٍن كّل

أفراد  هو احلزب احلقيقي الذي ينبغي أن جيمع كّل ،كما يرى النيهوم ،فإن اجلامع

ه داخل االتفاق على مواّد وهو الدستور احلقيقي الذي جيب أن يتّم ،اجملتمع اإلسالمي

موا عن أنفسهم جيب أن يتكلَّ املسلمني، الذين اجلامع حبضور وإشراك كّل

 م الفقهاء بامسهم وباسم الدين. ال أن يتكلَّ ،بأنفسهم

هذا هو نظام اجلامع الذي يدعو إليه الصادق النيهوم، الذي يكون احلكم  

وليست ثقافة  ،لألسف إن ثقافتنا اليوم هي ثقافة مسجد لكْن .فيه هلل واإلدارة للناس

وليست ثقافة عمل، مع أن اإلسالم جاء ليثبت أن كل فرد  ،جامع، أي ثقافة كالم

لذلك فعندما نتحدث عن  .يف قراراته وأفعاله من أنه حرٌّ ا حيدث له انطالقًاول عّمؤمس

ألن األمة تعين أن هناك صلة وثيقة بني أفرادها،  ؛األمة اإلسالمية :املسلمني نقول

املسلمني، حيث ال تكون ا حيدث له وما حيدث لغريه من ول عّمؤفكل فرد مس

فكلمة األمة ليست جمرد »وال املؤسسة الدينية:  ،سة السياسيةالسلطة يف أيدي املؤّس

ر ال تتوفَّ ،يقوم على ثالثة شروط عقائدية ،كلمة، بل لغة ونظام يف احلكم واإلدارة

فال أحد داخل نظام األمة ميلك  ،«إن امللك هلل وحده» :لالشرط األّو :أخرى يف شريعٍة

فال أحد  ،«نفس مبا كسبت رهينة إن كّل» :والشرط الثانييف احلكم.  ًاإهلّي ًاحّق

فنظام األمة ليس دعوة  ،«ن الدين عند اهلل اإلسالمإ» :والشرط الثالثيشفع ألحد. 

 .(35)«جديد بل دعوة الحتواء مجيع العقائد واأللوان واألنساب يف جمتمٍع ،لعقيدة أخرى

ولون عن حتقيق مصلحتهم ؤالقرار بني أيدي الناس، فهم املس ة يضع دائمًاإن نظام األّم

وذلك ألنه نظام السلطة اجلماعية اليت متارس عن طريق الشورى املباشرة يف  ؛العامة

على أن ثقافتنا  ن زوال هذا النظام اليوم يف جمتمعنا املسلم املعاصر دليٌلإو .اجلامع

 عن اإلسالم.  بعيدة متامًا ،ال عملية ،أصبحت ثقافة نظرية

 

ال يعترب املوقف النقدي من الفقه اإلسالمي عند الصادق النيهوم املوقف الوحيد  

األخرى عند إذ إننا جند الكثري من املواقف النقدية  ؛يف الفكر العربي املعاصر
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حممد شحرور وحممد أركون وعبد اجمليد الشريف  :من أمثال ،رين العرباملفكِّ

 .ما هو فقهي هو رفضه لكّل لكن ما مييز الصادق النيهوم عن هؤالء مجيعًا .وغريهم

، وأن على اإلسالم هذا الفقه دخيٌل ع آلرائه حول الفقه اإلسالمي يبدو له وكأّنفاملتتبِّ

ي أن أغلب أحكام أن النيهوم يّدع خصوصًاو، قرآنعلى ال وا أبدًالعالفقهاء مل يطَّ

مع أن املفارقة هنا  .ة فقط من الرتاث اليهودي والرتاث املسيحيالفقه اإلسالمي مستمّد

عًا بالشكل الكايف على الفقه اإلسالمي، ذاته مل يكن مطَّل أن النيهوم يف حّد

مل  ْنفكيف ميكن مَل. يف تفاصيل الفقه ْضومل خُت ،سطحية ًةآرائه عاّم فجاءت كّل

 ن ينتقده؟ أع على الفقه اإلسالمي يطَّل

خذون مواقف عن حال املستشرقني الذين يّت إن حال النيهوم ال خيتلف كثريًا 

لعوا عليه وهم مل يطَّ ،وحتديدًا الفقه اإلسالمي ،نقدية من الفكر الديين اإلسالمي

 .بطهم عالقة مباشرة بالثقافة العربية اإلسالميةألنهم ال تر ؛سطحيًا العًااّط إاّل

الذي درس يف أوروبا على يد املستشرقني  ،قال هنا عن الصادق النيهوموالكالم ذاته ُي

ينهل من  جمتهدًا بني الدول األوروبية تلميذًا اًلوقضى أغلب فرتات حياته متنقِّ ،األملان

 الثقافة العلمانية. 

هت إىل الصادق النيهوم كانت حول موقفه جِّاليت ُواالنتقادات  إن أكرب وأهّم 

وكأن الفقهاء املسلمون كانوا  ،الذي أرجع فيه الفقه اإلسالمي إىل أصول يهودية

وهنا يقول حممد  .ملسو هيلع هللا ىلصرين بأحبار اليهود، متجاهلني قرآنهم وأقوال الرسولمعجبني متأثِّ

اإلمام أمحد بن حنبل، وحممد  :من وما الدليل على أن كالًّ»سعيد رمضان البوطي: 

كانوا  ،وأتباعهم مجيعًا ،بن إدريس الشافعي، وأبي حنيفة النعمان، ومالك بن أنس

الصادق  أين لنا أن نعلم ما قد علمهمني فيها؟ ومن يف مدرسة التوراة وطليعة املعلِّ أقطابًا

 ،قرآنمن ال ًةة مل تكن صادراألئّم هؤالءالنيهوم من أن الفتاوى اليت كان يصدر عنها 

 عربي ومسلم فخرًا رَّسنا ما ميأل قلب كّللقد درسنا ثم دوإمنا من أقوال التوراة. 

هؤالء األساطني من علماء الشريعة يف  ، الذي مثَّلهبتارخينا احلضاري األعّز واعتزازًا

 ،لعلمهم إجالاًل ؛الرأس ضوينغ ًا إاّلُحّر ، وما رأينا باحثًااهلجريني األول والثاني نيالقرن

 .(36)«ألمانتهم إكبارًا ثّم

د ه إىل جمراإلسالم من شعائر تربط الفرد املسلم برّب لقد أراد النيهوم أن حيوِّل 
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من مسؤولية أداء الشعائر إىل املسؤولية عن أمور  نظام إداري عندما دعا إىل التحوُّل

من دعوته إىل جتاوز الفقه  انطالقًا ؛دنيوية، فأفرغ بالتالي اإلسالم من حمتواه الروحي

وأغلب القراءات املعاصرة للفكر  ،وما يريده الصادق النيهوم .اإلسالمي إىل فقه الواقع

فال رقابة تقيد  ،مهاَينِّيًا لِق، ومتببًا مع فلسفة احلداثةن متجاوأن يصبح التديُّ» ،الديين

كلف، وعليه ينبغي ات تالسلوك، وال غيبّي ، وال طقوس شعائرية توجِّهية األفرادحّر

 الذي يرتمجه كّل ،ن الشخصيواالكتفاء بالتديُّ ،ن املوروثر من أسر التديُّالتحرُّ

النيهوم عل الفقه  هكذا كان تهجُّم .(37)«ب هواهَسة حَبإنسان يف دائرة حياته اخلاّص

، وهو الذي ملسو هيلع هللا ىلصأن أول ظهور هلذا الفقه كان مع شخص الرسول متناسيًا ،اإلسالمي

 ،ىل االقتداء بأقواله وأفعالهإو ،قرآنر الاملسلمني يف الكثري من األحاديث إىل تدبُّدعا 

. فلوال (38)«ني من بعدييت وسنة اخللفاء الراشدين املهدّيعليكم بسّن»وهو القائل: 

ة النبوية الشريفة ومجع اجملهود الذي بذله فقهاء وعلماء األمة يف احلفاظ على السّن

لذلك  .ىل الناس أمجعنيإوهو رسول اهلل إلينا و ،ملسو هيلع هللا ىلصا شيء من أقوالهلنَصاألحاديث ملا َو

من منتقدي الفقه اإلسالمي والرافضني اعتبار  ،جيب أن يعلم الصادق النيهوم وغريه

الفضل األول يف تأسيس علم الفقه »أن  ،ة النبوية من مصادر التشريع اإلسالميالسّن

، فهو ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حممد ،رائد احلركة العلمية يف األرض ،ع األعظميرجع إىل املشرِّ

 .(39)«واالرتقاء احلافل جبميع مظاهر السمّو ،رأقام هذا النظام العلمي املتطّو ْنَم

ة ال ألن االهتمام الكبري من طرف الفقهاء بالسّن ؛َجَلل ة أمٌرإن رفض السّن 

 وإمنا لكونها أقوااًل ،ة وحٌيإىل اعتبارهم أن السّن ،كما يعتقد النيهوم ،يرجع

 .يتها ترتبط مبكانة الرسول عند اهلل وعند املسلمنيفأهّم .صدرت عن الرسول

ة والتشكيك يف مكانتها يف التشريع اإلسالمي مسألة إبعاد السّن»وبالتالي فإن 

أما تربير . (40)«ويسريًا ممكنًا الكريم أمرًا قرآنخطرية، فبعدها يصبح التالعب بال

إىل حاجة املسلمني لالستفادة منه يف أخذ الكثري من  يث فذلك راجٌعظهور علم احلد

لى عالفقهاء كان رغم ذلك  ولكْن .قرآنال يف نّص األحكام اليت ال توجد صراحًة

والتمييز بني  ،ق من مصادر احلديثبالتحقُّ ،ودراية بضرورة حتصني هذا العلم علٍم

إصدار األحكام الفقهية ليست ألنهم يدركون أن مسؤولية  ؛الصحيح والضعيف منها

فمما ال جدال فيه أن  .من الوصل بني الفقه واحلديث النبوي ال ُبدَّف»وعليه  .ةباهليِّن
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 وجّل ،حمدودة قليلٌة قرآنفإن آيات األحكام يف ال ؛ةمعظم أدلة الفقه من السّن

 علينا االهتمام بعلم احلديث روايًة ِجبوهذا يو .)...(تدالل الفقهاء إمنا هو باألحاديثاس

علم اجلرح  :مثل ،مراجعة أدلة األحكام يف ضوء علوم احلديث الكثريةو ،ودرايًة

والناسخ  ،وعلم خمتلف احلديث ،وعلم علل احلديث ،وعلم الرجال ،والتعديل

 .(41)«خلإ ،واملنسوخ منه

من خالل تأكيده على أن  ،علمانية لإلسالم النيهوم قراءًة فقد قدَّمهكذا،  

من  وأيضًا ،رأوا أنه ال يرتبط بالدنيا، ووا عندما ربطوا اإلسالم باآلخرةأالفقهاء أخط

 فوصل األمر بالنيهوم إىل حّد .ةباع الشعائر من أجل الفوز باجلّنّتاخالل دعوتهم إىل 

فرتاء هو ما ن هذا االإو .عن حقيقة اإلسالم ار أن أركان اإلسالم اخلمسة ال تعبِّراعتب

ة الذي يقرأ كتاب اهلل وسّن أّن»دين على مؤكِّ ،نواعرتض عليه الفقهاء املعاصر

حتى و .من املواضع رسوله جيد يف نصوصها ارتباط األحكام باملعاني والعلل يف مئاٍت

ما  من هذا التعليل، الذي هو مظهر حكمة اهلل يف ُلْخدية نفسها مل َتالشعائر التعبُّ

 ،«رهم وتزكيهم بهاالزكاة تطهِّ»و «عن الفحشاء واملنكر ىتنه»فالصالة  .شرع

وقد أخذ  .«ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهلل»واحلج  ،«كم تتقونالصيام لعّل»و

وابن  ،الغزالي، وابن عبد السالم، وابن تيمية :من أمثال ،الراسخون من علماء األمة

وتعليالتها اليت ثبتت  ،ام اجلزئيةمن استقراء األحك ،م، والشاطيب، وغريهميِّالَق

إلقامة مصاحل العباد يف املعاش  أن الشريعة ما جاءت إاّل ،ةبنصوص الكتاب والسّن

 .(42)«فيه ال َرْيَبوهذا ما  .واملعاد ودفع الشرور واملفاسد عنهم

واعتباره أن الفقه  ،أما بالنسبة إىل نقد النيهوم ملوقف الفقهاء من املرأة 

 ؛د على ضرورة ارتدائها احلجاب وسرتها لوجههااإلسالمي قد أهان املرأة عندما أكَّ

هلا من أداء وظيفتها  وإقصاٌء ،على حقوق املرأة حيث اعترب النيهوم أن هذا احلكم تعدٍّ

إذ جند  ؛من الفقهاء اعرتاض من كثرٍي يف اجملتمع، فقد كان موقف النيهوم هذا حمّل

فهل لي أن أعود »لفهمه اخلاطئ:  منتقدًا ،حممد سعيد رمضان البوطي يقول ثاًلم

تارخيي هلذا املوت الذي فرضه احلجاب  مصداٍق وأسال الصادق النيهوم عن أّي

ف العلمي ة والسرت والتخلُّاإلسالمي على املرأة، ثم عن العالقة اللزومية بني ثياب العّف

إمكانية احتقار الفقه  آخر ينفي متامًا جند موقفًا وهنا أيضًا .(43)«واالجتماعي؟
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 :املرأة مثل ناك دين كرَّمُمَؤكِّدًا يف الوقت ذاته على أنه ليس ه ،اإلسالمي للمرأة

ذلك أنه  ؛األحكام الفقهية إىل إثباته يف الواقع كّل ْتَعوهذا ما َس .الدين اإلسالمي

وأضفى  ،أنقذ املرأة من واقعها املرير ملسو هيلع هللا ىلصاهلل على البشرية بعبده ورسوله حممد ملا َمنَّ»

 ،عليها مجيع ألوان التبجيل والتكريم، وساوى بينها وبني الرجل يف معظم احلقوق

 وحّق ،من دون إذن زوجها وأبيها ،ف يف أمواهلاالتصرُّ وحّق ،كالتملُّ فمنحها حّق

املرأة حقوقها  ْلاإلرث، وأشاد مبكانتها ومنزلتها، ونعى على الذين حيتقرونها، ومل تَن

ـ مثل ما نالته من حقوق يف  وحديثًا قدميًاـ أو نظام اجتماعي  قانوٍن يف أّي كاملًة

  .(44)«التشريع اإلسالمي

الصادق النيهوم للفقه  يتبني لنا أن النقد الذي وجَّههعلى ما سبق ذكره،  عطفًا 

باإلضافة إىل  .دامغة ٍةكما أن موقفه واٍه ال يقوم على حّج .اء، ال بّنامهّد اإلسالمي نقٌد

بالفقه اإلسالمي وعالقته  بل كان النيهوم جاهاًل .ودراية أنه ال ينطلق من علٍم

وهو إذ أراد أن يثبت أن الفقه اإلسالمي احنرف عن رسالة اإلسالم  .احلقيقية باإلسالم

بالتالي فإن موقفه من و .قه اإلسالمي معًامفهوم اإلسالم والف شوَّه ْنفإن النيهوم هو َم

كما  ،وال يف خدمة املواطن املسلم ،الفقه اإلسالمي مل يكن يف خدمة اإلسالم

 للمواقف العلمانية املعادية لإلسالم.  عى، وإمنا كان خدمًةاّد

 

فاته أن يبني أن اجملتمع العربي املسلم مؤلَّ لقد حاول الصادق النيهوم يف كّل 

ل يف التناقض الصارخ بني فكره يتمثَّ ،من العمى الفكري صبح يعيش حالًةأ

 .م هو الفقه اإلسالميب الرئيس يف هذا الوضع املتأزِّحيث رأى أن املتسبِّ ؛وسلوكه

انتقاداته إىل  كّل ، فوجَّهأراد النيهوم فضح عالقة التواطؤ بني الفقهاء والساسة وقد

أوجدوا األنظمة اإلقطاعية يف بالد  ْنوهم َم ،سرقوا الدين اهم بأنهمِهمًا إّي، مّتالفقهاء

وحرموه من أداء  ،حقوقه فساهموا بالتالي يف سلب املواطن املسلم كّل ،اإلسالم

 مسؤوليته جتاه نفسه وجتاه جمتمعه. 

ز موقف النيهوم من عالقة الدين باإلنسان هو تأكيده على ضرورة إن الذي مييِّ 

وتضمن له  ،اليت تراعي حتقيق مصلحة اإلنسان ،األمور الدنيويةربط الفقه اإلسالمي ب
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الذي رأى أنه أخطأ  ،ضًا بالتالي على الفقه اإلسالمي التقليديمعرِتكرمية،  معيشًة

بالتالي اإلنسان املسلم بأداء  ملزمًا ،يف فهم الدين عندما ربطه بأمور أخروية فقط

 ة. اجلّن إاّل دة ليس هلا ثواٌبشعائر حمدَّ

مظاهر سيطرة السياسة على الدين هو أن املواطن  لقد تبني للنيهوم أن من أهّم 

امه وحكومته، يف اختيار حّك دخٍل وال يكون له أّي ،يطبق قوانني الشريعة ْنوحده َم

وسقوط حكومة الناس اليت دعا إليها  ،قيام سلطة احلاكم وهذا ما أفرز تارخييًا

ليست يف الشعائر اليت يدعونا إليها الفقهاء، وإمنا  كما أن العبادة احلقيقية. اإلسالم

بتأسيس  ى هذه النتائج العملية إاّلولن تتأّت ،يف حتقيق العدل والسالم واملصلحة العامة

للصالة فقط  الذي تكون مهمته األوىل حتويل يوم اجلمعة من موعٍد ،«حزب اجلامع»

 بالتالي يدعونا النيهوم إىل دميقراطيٍةو .دميقراطي بني املواطنني املسلمني إىل لقاء حواٍر

أال وهو حترير  ،مهّم مع ضرورة حتقيق شرٍط، اجتماعية جديدة تبدأ من اجلامع

خ الفكر اإلسالمي هو ألن املنعرج اخلطري الذي حدث يف تاري ؛اجلامع من سلطة الفقيه

 حقَّ وأعطى لنفسه دون غريه ،ه يف احلوارالفقيه املواطن املسلم حقَّ عندما سلب

م. التكلُّ

ره الشديد إىل تأثُّ يبدو لنا أن موقف الصادق النيهوم من الفقه اإلسالمي راجٌع 

ى جعلته جتربة الدراسة والعيش يف أوروبا ومنط احلياة فيها، حّت ،باحلداثة الغربية

هذا ناهيك  .ر شيئًاوال تعرف من التحضُّ ،فةينظر إىل الشعوب املسلمة على أنها متخلِّ

ا نظر إىل الفقه وإمن ،العن نقده للفقه اإلسالمي مل يكن من منطلق دراية واّطعن أ

وهذا ما جعل من  ،يف الفقه اإلسالمي صًاإذ إنه مل يكن متخصِّ اإلسالمي من َعٍل؛

 اًء.، ال بّنامًاهّد نقده له نقدًا
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 عقالنية أو عدم عقالنية التعبُّد الديين

 تقييٌم نقدي ألدلة مصطفى ملكيان
 

 

بني ن، واالرتباط بني اإلميان والعقل، والصلة ل والتديُّإن العالقة بني التعقُّ»

 . (1)«ل ـ من وجهة نظري ـ أهّم مشاكلناد واالستدالل، متثِّالتعبُّ

 

ج مصطفى ملكيان عرب مخس مراحل فكرية. فطبقًا ملا قاله بنفسه: لقد تدرَّ

 ،(2)(ر عنه بـ )العقالنية واملعنويةش فما بعد قد توّصل إىل ما يعبِّهـ.1380عام إنه منذ 

من األصولية اإلسالمية، ثم التقليدية، إىل التنوير الديين  حيث بدأ مشواره الفكري

)أو التجديد اإلسالمي(، والوجودية اإلهلية، ليصل إىل ما هو عليه اآلن، حيث أقام 

. إن من األسئلة (3)اليت هي من بنات أفكاره ،ت يف املرحلة اخلامسةمؤّق على حنٍو

رية هو السؤال القائل: ما الذي اهلامة حول انتقال )ملكيان( من هذه املراحل الفك

الوجودية »، ودفعه ـ مبعزل عن املرحلة الرابعة «التنوير الديين»أزعج ملكيان من 

إن اإلجابة عن هذا السؤال هو ما يدعوه  .(4)؟«العقالنية املعنوية»ـ حنو مشروع  «اإلهلية

الدكتور مصطفى ملكيان بعدم التناغم بني التعّبد الديين وبني العقالنية. يرى 

أن قوام التنوير بالعقالنية، وقوام التدّين بالتعّبد، والتعّبد والعقالنية ال »ملكيان 

. إن (5)«ض الداخليمن التناق يتناغمان، وبالتالي فإن التنوير الديين ينطوي على نوٍع

األحباث الرئيسة يف مشروع  أحدّد َعمسألة عدم التناغم بني التعّبد الديين والعقالنية ُت
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ل تيارين يف منظومة الفكر الديين، َبمن ِق إجاباٍت ْتالعقالنية واملعنوية، واستدَع

مّدعى  . ويف هذا املقال سنبحث يف(6)وتيار التنوير الديين ؛وهما: تيار احلوزة العلمية

ته. والنتيجة اليت سوف نصل إليها هي أن األدلة اليت وأدّل ،الدكتور مصطفى ملكيان

يسوقها ملكيان على إثبات عدم عقالنية التعّبد الديين غري قاطعة. ومن الواضح أني ال 

عى ملكيان، غاية ما هنالك أني ال أرى كفاية األدلة اليت يسوقها على هذا أرّد مّد

ذا األساس فإني أبقي الباب يف مسألة عدم التناغم بني التعّبد الديين عى. وعلى هاملّد

 «االنتقاد»ة ملكيان فقط. واملراد من والعقالنية مفتوحًا، وأكتفي بتقييم وانتقاد أدّل

هنا ليس جمّرد بيان مواطن اإلشكال يف رأي الدكتور ملكيان فقط، بل سنعمل يف 

 حباثه أيضًا. ة يف أالوقت نفسه على بيان نقاط القّو

ومن الضروري قبل كل شيء التذكري بهذه النقطة، وهي أن الدكتور 

ملكيان قد ذكر مسألة عدم التناغم بني التعّبد الديين والعقالنية يف مواضع متعّددة. 

فاته وحماوراته وكلماته ومقرتحاته واسع من مؤلَّ وقد ورد ذكر هذه املسألة يف طيٍف

 د األمر على الباحثني والناقدين ألفكاره. ولسُتت يعّقالتشتُّوندواته ودروسه. وهذا 

بقراءة مخسة من  وإمنا اكتفيُت ،أّدعي أني قرأت مجيع األمور املرتبطة بهذه املسألة

ق ما يتعلَّ وبعض كلماته واحلوارات اليت أجريت معه يف ،(7)كتب مصطفى ملكيان

مه عن موقف الدكتور لذي أقدِّمبسألة التعّبد والعقالنية. وعليه فإن التفسري ا

فاته، وهي: الكتب، مصطفى ملكيان يقوم على ثالث جمموعات من مؤلَّ

 . (8)واحلوارات، والكلمات اليت ألقاها يف األوساط العامة

عى ملكيان. وجيدر بنا أن منّيز هنا بني يف البداية جيب أن نعمل على تقرير مّد

ب ببعض الغموض واإلبهام. يتحّدث ر الذي يتسبَّإذ قد يتّم اخللط بينهما، األم ؛مسألتني

. ويبدو (9)آلخر عن مسألة إثبات )احلجية املعرفية للوحي( الدكتور ملكيان من حنٍي

سة أن مراد الدكتور مصطفى ملكيان هو: هل املسائل املطروحة يف النصوص املقّد

ل والشهود والعلوم م لنا معرفة عن عامل الواقع أم ال؟ يرى ملكيان أن احلّس والعقتقّد

. يف حني أن سؤال مصطفى (10)«عن عامل الواقع تضع بني أيدينا معرفًة»التارخيية 

م الوحي لنا صورة معرفية عن عامل الواقع؟ إذ لرمبا عّرضنا هل يقّد»ملكيان يقول: 

م، ولرمبا دفع بنا إىل جمّرد اخلياالت واألوهام، وال يقّربنا من الوقائع ْهالوحي إىل الَو
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من  نوٌع». يذهب الدكتور مصطفى ملكيان إىل االعتقاد بأن الوحي (11)«يد أمنلةق

. وعليه ميكن طرح تساؤل الدكتور (12)وأنه من أقسام التجربة الدينية ،«الشهود

: هل حتظى التجارب العرفانية أو التجارب الدينية أو التاليملكيان على النحو 

إذ  ؛باالعتبار املعريف؟ وهنا يوجد غموٌضالتجارب القائمة على الكشف والشهود 

ميكن تفسري هذا التساؤل على شكلني. وعلى أساس أحد التفسريين ميكن بيان 

: هل حيظى هذا النوع من التجارب باالعتبار املعريف التاليالسؤال األول على النحو 

من لدى أصحاب هذه التجارب أنفسهم أم ال؟ مبعنى: هل حيّق لألنبياء والعرفاء ـ 

الناحية املعرفية ـ أن يعتمدوا على جتاربهم الدينية ـ العرفانية، واعتبار هذه التجارب 

فلسفة الدين وفلسفة العرفان. وعلى  جالعن الواقع؟ وهذا السؤال يرتبط مب خمربًة

أساس التفسري اآلخر يقول السؤال الثاني: هل تكون جتارب األنبياء والعرفاء حجة 

رى أن هذين السؤالني خمتلفان. فعندما نسأل عن عقالنية التعّبد على اآلخرين أم ال؟ أ

بالنسبة إليهم  الديين ال يكون سؤالنا عما إذا كانت التجربة الدينية لألنبياء معتربًة

يف اعتمادهم على  أن األنبياء كانوا على حقٍّ ْبأنفسهم أم ال؟ وإمنا السؤال يقول: َه

أن  ،الذين مل يعيشوا هذه التجارب ،خرينلآل هل حيّق جتاربهم الدينية، ولكْن

ويؤمنوا مبحتوى كشفهم  ،يعتمدوا على كالم األنبياء ـ من الناحية املعرفية ـ

ميكن القول بوجود  فإّنه وشهودهم؟ وعلى الرغم من ارتباط هذين السؤالني ببعضهما

أن جّل َد َبْي ،(13)الفرق بينهما. وإن الدكتور ملكيان يطرح هذا السؤال األول أحيانًا

أحباثه تدور حول حمور السؤال الثاني. وأنا يف هذا املقال أحبث يف السؤال الثاني، 

 وسوف أكتفي يف نهاية املقال بإثارة بعض املسائل حول السؤال األول. 

إن قوام التنوير »د الديين؟ ما هو سبب عدم انسجام العقالنية مع التعبُّ

د والعقالنية ال يتناغمان... إن د؛ وعليه فإن التعبُّن بالتعبُّبالعقالنية، وقوام التديُّ

: إن قلُت ،بالدليل عيت أن )أ( هي )ب(، وطالبين شخٌصالعقالنية تقتضي أنين إذا اّد

إن )أ( »د فهو أن أقول: . أما مقتضى التعبُّ«()أ( هي )ب(؛ ألن )أ( هي )ج(، و)ج( هي )ب

الواضح أن هذين النمطني من االستدالل . ومن «(هي )ب(؛ ألن فالنًا قال: إن )أ( هي )ب

إذا كنت تؤمن مطلقًا  إاّل فإنك ال تستطيع أن تدين بديٍن ،ال يتطابقان مع بعضهما

. لقد استعملت (14)«تهأو كانوا من أئّم ،سوا لذلك الدينأو أشخاص أسَّ بكالم شخٍص
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 «الديين» يف أكثر من موضع. وإن ذكري لصفة «التعّبد الديين»يف هذا املقال عبارة 

يف غري الدائرة الدينية أيضًا.  «التعّبد»يأتي من باب إمكان احلديث عن  «دالتعّب»بعد 

غري الدينية  االتالعقائد الدينية يشبه التعّبد يف اجمل جمالوسوف نرى أن بنية التعّبد يف 

وهذا األمر هو الذي يزيد من استعار جذوة النقاش بني  .يف الكثري من اجلهات

 مصطفى ملكيان واملخالفني له.  الدكتور

م؟ من الواضح أن الدكتور ما الذي ميكن لنا قوله يف مورد نقل الكالم املتقّد

ومن هنا يندرج حبثه يف دائرة أخالق  .ملكيان يستعمل العقالنية مبعنى املعيارية

ما  من األصول والقواعد يف املعتقد. وطبقًا لتعاليم هذه الدائرة علينا أن نراعي سلسلًة

ق بفعل اإلميان النفساني. إن أخالق املعتقد تفرض علينا وظائف وتكاليف يتعلَّ

أخرى ـ  من دون دليل، أو بعبارٍة عقيدٍة ومن بني تلك الوظائف أن ال نقبل أّي ،معرفية

. يبدو من غري بديهي من دون دليٍل أمٍر أن ال نقبل بأّي :للجدل ـ إثارًة رمبا كانت أقّل

غري أخالقي،  بال دليل فعٌل أنه يرى أن اإلميان بشيٍء املتقدِّميان كالم مصطفى ملك

ال أخالقي، متامًا كما هو الكذب  مبعنى أن القبول مبعتقد من دون دليل عمٌل

  :من دراسة مسألتني ال ُبدَّبوصفه فعاًل غري أخالقي. وهنا 

 ؟ن يكمن يف التعّبد حقيقًة: هل قوام التدّياملسألة األوىل

مباهية املتدينني املأخوذين بنظر االعتبار. فلو  ة عن هذا السؤال رهٌنواإلجاب

من  ا مل يكن للحديث عن التعّبد حملٌّأخذنا عرفاء املسلمني بنظر االعتبار رمب

لوا إىل جتارب توّص عي العرفاء أنهم من خالل اتباعهم لتعاليم النيّبإذ يّد ؛اإلعراب

: إن التعاليم القرآنية بأنفسهم. ورمبا قال شخٌصروحية مماثلة، وأنهم قد عاشوا جتربة 

، ثم حصلوا العرفاء يف احلّد األدنى قد قبلوا كالم األنبياء يف بداية األمر من دون دليٍل

 .على تلك املقامات والتجارب الحقًا

وعلى الرغم من صّحة هذا الكالم، ال ميكن اعتبار مثل هذا اإلميان عماًل 

الدينية أيضًا. فعلى سبيل املثال: إن  االتألننا نرى ما مياثله يف غري اجمل ؛غري عقالئي

الذين ميارسون عملية التحقيق يف العلوم التجريبية والطبيعية يؤمنون يف بداية األمر 

. كما (15)ماتبالكثري من املعطيات واملعلومات اليت يأخذونها من أساتذتهم أخذ املسلَّ

م من ال تعين عدم التعّل»نفسه يذعن بأن العقالنية  أن الدكتور مصطفى ملكيان
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لالستفادة منهم، وعدم االستعانة بتجارب  ؛اآلخرين، وعدم اجللوس بني يدي األساتذة

أخرى لو نظرنا إىل  . ومن ناحيٍة(16)«اآلخرين، أو عدم االهتمام مبعطيات العلوم البشرية

مطلق، دون  نوا بكالم األنبياء بشكٍلة املتدينني عرب تاريخ األديان نرى أنهم قد آمعاّم

ى آخر أن يتوصلوا إىل جتارب مماثلة، وبقوا على إميانهم النظري بتعاليم األنبياء حّت

حلظة من حياتهم. فما الذي ميكن أن نستنتجه من هذا البحث؟ إن النتيجة اليت أصل 

بنية التعّبد يف غري  دية يف العقائد الدينية ال ختتلف كثريًا عنإليها هي أن البنية التعّب

إن العرفاء يف بداية سريهم وسلوكهم يقبلون بالتعّبد بكلمات  ،العقائد الدينية. أجل

 جماالتى يف غري حّت أن هذا السنخ من التعّبد ـ كما أسلفنا ـ موجوٌدَبْيَد  أئمة الدين،

 أيضًا.  ،العلم :الدين، مثل

نسبة إىل مجيع املتدينني يف احلقيقة : لو افرتضنا أن قوام الدين بالاملسألة الثانية

والواقع إمنا يكون بالتعّبد، وأنه ليس هناك متدّين ميكنه الوصول إىل مرحلة 

السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هو: هل ف ،الكشف والشهود الشخصي أبدًا

العقائد الدينية فقط؟ وهل حنصل على عقائدنا الدينية على  جالمب التعّبد منحصٌر

من األشخاص اآلخرين؟ وهل أن خمزون العقائد  أو عدٍد أساس التعّبد بكالم شخٍص

واملتبنيات العلمية والتارخيية والرياضية والفلسفية وما إىل ذلك من العلوم األخرى هي 

ذه هي املسألة اليت تدور حوهلا بأمجعها حصيلة التحقيق والدراسات الشخصية لنا؟ ه

من املنتسبني إىل احلوزة  ال سيَّماعاّمة أحباث الدكتور مصطفى ملكيان وخمالفيه، و

 .العلمية

وحقيقة األمر هي أننا حنصل على الكثري من عقائدنا من طريق الشهود، 

. (17)«املعرفة من طريق الشهادة»ويصطلح علماء املعرفة على هذا النوع من املعرفة بـ 

والنقطة اهلامة يف البني هي أن املعرفة من طريق الشهادة إذا اقرتنت ببعض القيود 

 رة من الناحية املعرفية، وال ميكن من الناحية األخالقية مؤاخذة شخٍصستكون مرّب

الديين له ما  العلى ما يؤمن به من طريق الشهادة. فإذا قبلنا بأن التعّبد يف غري اجمل

هذه احلالة إعادة النظر يف حكم أخالق اإلميان الذي ذكرناه  ره جيب يف مثليرّب

دًا عماًل غري أخالقي. فإذا مل عى تعّب. إن أخالق اإلميان ال ترى يف القبول باملّدسابقًا

نعترب قبول العقائد على أساس التعّبد عماًل غري أخالقي أمكن للمتدّين أن يّدعي أن 
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 ص. سنخ الرجوع إىل املتخصِّة الدين هو من اعتماده على كالم أئّم

إن ...»هلذه املسألة، وقال يف تأييدها:  إن الدكتور مصطفى ملكيان مدرٌك

خذ موقف املتعّبد يف صه، أن يّتختصُّ جمالغري  ،األخرى االتعلى الشخص يف اجمل

. وعليه ميكن لنا أن نتساءل )كما تساءل (18)«االتني يف تلك اجملحضرة مجيع املختّص

د بالنسبة إىل اإلنسان : إن التعّبكيف نقول من جهٍة»: (نفسه ذات السؤالملكيان 

عماًل غري مقبول، ونقول يف الوقت نفسه: إن ضرورات تطّور العلوم تلزمنا  ّدَعالعصري ُي

 .(19)«؟صبأن نتعّبد بالرجوع إىل املتخصِّ

ميكن لنا أن حندس جواب الدكتور ملكيان عن هذا السؤال على النحو 

الطريق : التاليةوذلك ألحد الطرق  ؛رمربَّ ص هو رجوٌعإن الرجوع إىل املتخصِّ»: التالي

ص. ف أصحاب ذلك التخصُّص هو ُعْر: إن األمر الذي يبيح لنا الرجوع إىل املتخّصلاألّو

الفيزياء فإننا إذا  جمالن عاملًا يف نشتاْيأة علماء الفيزياء على اعتبار فعندما جيمع كاّف

رجعنا إليه بدورنا إمنا نكون يف الواقع قد رجعنا إىل إمجاع علماء الفيزياء الذين 

لعام يف الكثري من واالجتاه ا ،من االجتاه العام نشتاين فيزيائيًا. يوجد هنا نوٌعأيعتربون 

أحيانًا إىل عامل يف  : أن نرجعوالطريق الثانيديًا.... ْجهذا املورد ـ يبدو ُم :هااملوارد ـ ومن

ما قام به على أساس علمه  وذلك ألنه أثبت يف مقام العمل أن كّل ؛ن...معيَّ علمّي جماٍل

أن جتارب َبْيَد  ويف هذا الرجوع ليس لدينا جتربة شخصية، .قًا وناجحًا...كان موفَّ

: لثالثالطريق اوأما  .ع خبربة شخصية استثنائية...اآلخرين تثبت أن هذا الشخص يتمتَّ

ره، ولكننا بعد دون أن يكون لرجوعنا يف الوهلة األوىل ما يربِّ أن نرجع إىل شخٍص

. وعلى هذا األساس (20)«رًاقًا ومربَّي ندرك أن رجوعنا إليه كان موفَّلهذا الرجوع األّو

التعّبد  جمالر يف ص يف غري العقائد الدينية شروطًا ال تتوّففإن للرجوع إىل املتخصِّ

 الديين. 

 ؟ًافهل األمر كذلك حّق

لنبدأ قبل كل شيء من الطريق األول. إننا نؤمن باآلراء والنظريات الفيزيائية لـ 

بارز يف علم الفيزياء.  ألن سائر علماء الفيزياء يعرتفون بأنه مرجٌع ؛ن(نشتاْيأت ْرِبْل)َأ

إنهم إمنا تعّبدوا بكالم أئمة الدين؛ ألن  :وعليه أال ميكن للمتدينني العاديني أن يقولوا

رين قد اعرتفوا بأن هؤالء األئمة يف الدين الكثري من العرفاء والفالسفة واملفّك
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األمور الروحانية؟ ميكن لنا أن نأخذ ـ على سبيل  جماللون مرجعية هاّمة وبارزة يف ميّث

ري من أصحاب البصائر ؛ ألنه وجد الكثد بكالم النيّباملثال ـ شخصًا مسلمًا يتعبَّ

بن عربي، وصدر االثاقبة، من أمثال: موالنا جالل الدين الرومي، وحميي الدين 

ج، وبايزيد البسطامي، وعني هني، وشيخ اإلشراق السهروردي، ومنصور احلاّلاملتأّل

أو  ،تهمقد اعتربوه مرجعًا موثوقًا، ويعرتفون بقدره وقي ،القضاة، والكثري غريهم

لربت ده. فهل هناك بني هذين السنخني من اإلميان بكالم َأصحة كشفه وشهو

 ،نال ميكن سّدها؟ وما هو الفرق بني أن نؤمن بكالم أنشتاْي فجوٌة ن والنيّبأنشتاْي

اعتمادًا على ثقة هذا  ،اعتمادًا على ثقة الفيزيائيني به، وبني اإلميان بكالم النيّب

 ؟رين بهّكمني واملفالعدد الكبري من الفالسفة واملتكّل

 : ليس مجيع العرفاء يف التاريخ يؤمنون بشأن ومنزلة النيّبولو قال شخٌص

قلنا له يف املقابل: وهل مجيع علماء الفيزياء يؤمنون جبميع آراء ونظريات  ،األكرم

ال ضاف إىل ذلك أننا إذا رجعنا إىل العلوم األخرى ـ وُي؟! ن يف علم الفيزياءلربت أنشتاْيَأ

العلوم اإلنسانية ـ سوف جند أن دائرة االختالف والتفاوت بني التعّبد يف الدائرة  سيَّما

الدينية والدائرة غري الدينية سوف تضيق أكثر. فعلى سبيل املثال: هناك الكثري من 

د( والفرويديني يف علماء النفس الذين يؤمنون تعّبدًا بآراء ونظريات )سيغموند فروْي

ني يف علم النفس هذا ال يعين أن مجيع العلماء واملختّص علم النفس، ولكّن جمال

 .(21)طوال القرن املنصرم كانوا يقبلون بآراء فرويد ونظرياته يف هذا اجملال

إن هذه األمور تثبت أن التفاوت بني التعّبد يف الدائرة الدينية والتعّبد يف غري 

 كما يبدو.  ،الدائرة الدينية ليس بهذا احلجم الكبري

كن لنا أن نذكر ذات هذا الشيء بالنسبة إىل الطريق الثاني أيضًا. أال كما مي

مني منهم تثبت إمكانية اإلميان بتعاليم عاء بأن جتارب املتقّدميكن للمتدينني االّد

أخرى ـ مثاًل ـ مسلمًا يصل من خالل التعويل  ر مّرًةإمام الدين على أساس التعّبد؟ لنتصوَّ

من أمثال: جالل الدين الرومي، ومنصور  قية ألشخاٍصعلى احلياة الروحية واألخال

يصل من  ،مةاحلالج، وعني القضاة، وسائر العرفاء وعلماء األخالق يف العصور املتقّد

 مفادها إمكان االعتماد على تعاليم النيب األكرم.  خالل ذلك إىل نتيجٍة

وا بالتعاليم عاء بأنهم حيث التزمنني االّدميكن للمتدّي وطبقًا للطريق الثالث
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د االعتقادية واألخالقية ألئمة الدين فإنهم يعيشون جتربة آثار هذا االلتزام والتعّه

 باحلياة الروحية ـ الدينية أيضًا. 

ص يبدو أن الشروط اليت يفرتضها ملكيان يف جتويز الرجوع إىل املتخّص

 .رة يف دائرة التعّبد الديين أيضًامتوّف

إذ هناك أدلة أخرى لدى األستاذ  ؛ل نهاية للمطافأن هذا األمر ال ميّثَبْيَد 

ملكيان أيضًا. ومن بني األدلة الكثرية واهلاّمة اليت يسوقها ملكيان يف إثبات عدم 

ة قبل املوت. ننا ال نستطيع أن حنرز صّحة بعض العقائد الدينّيإ :عقالنية التعّبد الديين

ان اإلبراهيمية هو من بني مصاديق هذا وإن اإلميان باملعاد وعامل ما بعد املوت يف األدي

ق ما يتعلَّ النوع من املعتقدات. إن مراد األستاذ ملكيان من هذا الكالم هو أننا يف

ة رأيه من خالل ميكن لنا أن ندرك صّح باألمور غري الدينية عندما نرجع إىل املختّص

يف بداية األمر نؤمن بكالم ا كّن بة على رأيه. فإننا ـ على سبيل املثال ـ وإْناآلثار املرتّت

عندما نستعيد عافيتنا ونربأ من املرض بعد تناول الدواء حنرز  األطباء تعّبدًا، ولكْن

صحة رأيهم يف هذا العامل. ومن الواضح أن مثل هذا األمر ال يصدق على اإلميان باملعاد 

يع الوصول وعامل ما بعد املوت، فإننا من خالل االعتماد على كالم األنبياء ال نستط

ت من صّحة كالم األنبياء إىل صّحة آرائهم يف هذه الدنيا أبدًا، وإمنا ميكن لنا التثبُّ

 عندما تقوم القيامة يف العامل اآلخر. 

ق بني التعّبد يف األمور الدينية والتعّبد يف وعلى هذا األساس فإن ملكيان يفرِّ

 .وأما الثاني فهو عقالني ؛غري األمور الدينية؛ فاألول من وجهة نظره غري عقالني

ل. يبدو أن األمثلة اليت يسوقها ولكن توجد هنا بعض النقاط اجلديرة بالتأمُّ

انتقائية. وال بأس  ملكيان إلثبات الفرق بني التعّبد الديين والتعّبد غري الديين أمثلٌة

 لتوضيح األمر. لنفرتض أن شخصًا ال ميتلك أّي استعداد لفهم املسائل بذكر مثاٍل

ى معلومات بسيطة ومستهلكة يف هذا العلم، ثم الفيزيائية، كما أنه ال ميتلك حّت

ص بارز يف الفيزياء، ويطلب منه أن يشرح له نظرية النسبية العامة يذهب إىل متخصِّ

واخلاصة. من الواضح أن جهود هذا الفيزيائي يف إفهام معنى النظريات النسبية هلذا 

ن من فهم هذه اضح أن هذا الشخص لن يتمّكالشخص ستبوء بالفشل. ومن الو

من حياته. وعندها ميكن هلذا الشخص أن يقوم بأحد  ى آخر حلظٍةالنظريات حّت
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أو أن يؤمن بها تعّبدًا. ولو  ؛أمرين؛ فإما أن يتخلى عن جهوده يف فهم النظرية النسبية

دي عماًل التعّبافرتضنا أن هذا الشخص آمن بالنظرية النسبية ال ميكن أن نعترب إميانه 

 على جهله بالنظرية النسبية إىل آخر حياته.  يى إذا بقغري عقالني، حّت

دون أن  ،قوا بكالم األنبياء يف بعض املواردوهكذا فإن املتدينني إذا صّد

ن صدقها قبل املوت، ال ميكن القول بأن تعّبدهم غري عقالني. ثم إنه نوا من تبيُّيتمّك

حامسة بشأن اإلميان باليوم اآلخر،  ل إىل نتيجٍةمل يتوّصنًا ميكن أن نفرتض متدّي

ق احلكم أو يؤمن بوجود اليوم اآلخر والقيامة بعد املوت تعّبدًا. فهل ميكن هلذا أن يعّل

إذا آمن باليوم اآلخر يف مثل هذه احلالة يكون عمله غري عقالني؟ يبدو أنه طبقًا آلراء 

جود اآلخرة تعّبدًا يف مثل هذه احلالة عماًل ملكيان نفسه ال ميكن اعتبار اإلميان بو

، حبيث (22)ال عقالني غري عقالئي. يرى األستاذ ملكيان أننا عندما نتعاطى مع مورٍد

جيب علينا اإلميان بتلك القضية اليت »يتساوى هو ونقيضه من حيث النفي واإلثبات، 

 ،«وتلبية لسالمتنا النفسيةبة على االعتقاد بها أكثر ضمانًا تكون اآلثار والنتائج املرتّت

ـ ال ميكن  (24)من الناحية املعرفية :أخرى ـ أو بعبارٍة (23)مبعنى أننا من الناحية الواقعية

من  أننا هذه املّرة ننظر إىل القضية بشيٍءَبْيَد  .من القضيتني واحدٍة لنا االحنياز إىل أّي

على اإلميان بها على مستوى  بةرؤية ذرائعية تبحث يف اآلثار املرتّتبو ،(25)الرباغماتية

 السالمة النفسية، فنختار تلك القضية اليت تضمن سالمتنا الروحية والنفسية بشكٍل

فعلى سبيل املثال: ما هو الدليل  .أكرب. وهذا األمر ال حيدث يف الدين واملذهب فقط

عن ذهنك ونفسك؟ ليس هناك أّي  الذي متتلكه على إثبات أن العامل اخلارجي مستقّل

ن هذا العامل اخلارجي ليس كما أنه ال يوجد هناك أّي دليل على أ .دليل على ذلك

عن ذهنك  دما تعترب العامل اخلارجي مستقالًّومع ذلك عن .عن ذهنك ونفسك مستقالًّ

ونفسك ستجد ذلك أضمن لسالمتك الروحية والنفسية. وهنا يأتي دور حبث مالكات 

خذ البحث من اآلن فصاعدًا منحًى نفسيًا، ومنحًى النفس والروح، وسيّتسالمة 

فإنه طبقًا لرأي األستاذ مصطفى ملكيان نفسه لن  ،. وعلى هذا األساس(26)«إنسانيًا

يكون اإلميان باهلل أو اآلخرة ـ شريطة أن يضمن لنا سالمتنا الروحية والنفسية ـ عماًل 

 غري معقول. 

ـ شكاًل آخر أيضًا. يقول  آلخر ذ ملكيان ـ من حنٍيخذ انتقادات األستاتّت
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املخالفون مللكيان: إن لديهم دلياًل عقليًا على تعّبدهم. وجييب األستاذ ملكيان عن 

: إن التعّبد إذا وثانيًاخاص.  : هاتوا دليلكم العقلي على التعّبد بشخٍصاًلأّو»ذلك بقوله: 

 .(27)«سوف خيرج عن كونه تعّبدًا استند إىل دليٍل

ولنتجاوز اآلن النقطة الثانية؛ لكونها أشبه بالنزاع اللفظي الذي ال ينطوي على 

ل على التعّبد املستند إىل الدليل لن ن إطالق عنوان التعّبد أو التعّقإية كبرية؛ إذ أهّم

 .يغّير شيئًا

التعّبد ًا ما هو الدليل على ًا. حّقل جّدللتأمُّ أما الدليل األول مللكيان فإنه مثرٌي

؟ يف احلقيقة إن األستاذ ملكيان يطالب خصومه بأن يأتوا بدليل على خاّص بشخٍص

على مثل هذا التعّبد. وإن  ًةه بدورهم ميتلكون أدّلبعينه. وخصوُم تعّبدهم بشخٍص

من بني  ،التمّسك بوحيانية جتربة األنبياء، والتشّبث باملعجزات الصادرة على األنبياء

 ها على التعّبد باألنبياء. األدلة اليت يسوقون

 ،«دين ية كّلمالك أحّق» :له بعنوان يف مقاٍل ،يبحث األستاذ مصطفى ملكيان

من الدين الباطل. إن ذكر مجيع املسائل املتعلقة مبقال  يف مالكات متييز الدين احلّق

النقاط  إحدىاألستاذ ملكيان تطيل البحث دون طائل، ولذلك سأكتفي باإلشارة إىل 

 أدلة خصوم ملكيان لتربير التعّبد بشخٍص م أن ذكرنا إن أحد أهّمة. فكما تقّداهلاّم

هو التمّسك باملعاجز. ومن بني األمور اليت يذكرها األستاذ ملكيان يف مقاله أن 

دلياًل على »الكرامة واملوهبة والفيض أو االستعدادات الربانية ال ميكنها أن تكون 

 . (28)«صدق أحكام وتعاليم الدين

من التناسب بني  أن يكون هناك نوٌع ال ُبدَّيقول األستاذ مصطفى ملكيان: 

عي أن إن الذي يّد»عى. وهنا يذكر األستاذ ملكيان مثاله البديع؛ إذ يقول: الدليل واملّد

درجة لن يستطيع إثبات ذلك من خالل محل سلسلة  180جمموع زوايا املثلث تعدل 

ن غاية ما نستطيع أن نفهمه من ذلك إإذ  ؛أمريكا الالتينيةجبال اهلمااليا وإرساهلا إىل 

الذي ال  ،خارقة أو علمًا يستطيع معه اجرتاح مثل هذا األمر املعجز هو أن لديه قدرًة

. وعلى هذا األساس فإن فلق البحر أو إحياء املوتى ـ على (29)«ميكن لغريه أن يفعله

 .ية تعاليم الشخصقه ـ ال يثبت أحّقفرض حتقُّ

قد ميكن للمتدينني أن  ولكْن .لإن استدالل األستاذ ملكيان يدعو إىل التأمُّ
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إذ ميكن هلم أن يّدعوا أن اجرتاح مثل هذه األمور  ؛معقول يف هذا الشأن يأتوا بتوضيٍح

نادرًا، ولذلك جيب يف بيان أسباب حدوث مثل هذه  اخلارقة ال حتصل يف التاريخ إاّل

دون ومؤيدون ستطيعون اجرتاح مثل هذه اخلوارق مسّداألمور أن نفرتض أن الذين ي

إن هذا الكالم ميكن له أن يكون جوابًا مقنعًا عن إشكال  :بنصر اهلل. ال أقول

أنه ميكن للمتدينني أن يّدعوا أن خري بيان ملثل هذه  األستاذ مصطفى ملكيان، إاّل

أخرى فإن التعّبد يف  يٍةك باملدد أو النصر اإلهلي. ومن ناحاألحداث اخلارقة هو التمسُّ

غري األمور الدينية هو من هذا القبيل أيضًا. فلو تساءلنا: ملاذا جيب االعتماد والتعويل 

 نيصبعينه؟ قد يكون اجلواب: إن العلماء املتخّص علمّي جماٍلعلى إمجاع العلماء يف 

والتحقيق  ا سنني طويلة من حياتهم، وأوقفوا حياتهم على البحثْويف ذلك العلم قد أفَن

وميكن االعتماد عليها.  ،يف مسائل ذلك العلم، وعليه تكون نتائج حتقيقهم موثوقة

وأدلتنا على اإلميان والقبول  عى العلمي اخلاّصمتني بني املّد فهنا أيضًا ال يوجد تناسٌب

 به. 

 

أنه َبْيَد  .ةوجاّد ٌةإن انتقادات األستاذ ملكيان بشأن عقالنية التعّبد الديين قوّي

ما. إن  إىل حدٍّ مها خصومه مقنعٌةميكن القول يف الوقت نفسه: إن اإلجابات اليت يقدِّ

حتمل معها فصل وبعض أدلة األستاذ مصطفى ملكيان تبدو للوهلة األوىل حامسة، 

 .ر إجابات ال ختلو من القّوة االستدالليةميكن يف املقابل تصوُّ اخلطاب، ولكْن

 .بدو أن ملف البحث يبقى مفتوحًا على حالهي حاٍل أّيوعلى 

ورمبا كانت النقطة الرئيسة يف إجابات املخالفني مللكيان تكمن يف أن صيغة 

وبنية التعّبد يف األمور الدينية ال خيتلف عن بنية التعّبد يف غري األمور الدينية كثريًا، 

 .بعقالنية التعّبد الديين وإن االختالفات القائمة بني هذين التعّبدين ال يضّر

ة ال متيل حيادية ومتجّردة يبدو أن الكّف ولو نظرنا إىل نقاش الطرفني بنظرٍة

، الطرفني. وال بأس هنا بإعادة النقطة املنطقية اليت افتتحنا بها هذا املقال أحدلصاحل 

أن  عاه، واستنتجتة اليت أقامها األستاذ ملكيان على مّدوهي أني قد استعرضت األدّل

عى ال ميكنه كما نعلم فإن رّد أدلة املّد كما يبدو. ولكْن ،هذه األدلة ليست قاطعًة
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عى من الضروري أن نثبت نقيض املّدعى. أن يرّد ذات املّدعى. فلكي نثبت بطالن املّد

فاته وحواراته وكلماته العامة، ة األستاذ ملكيان يف مؤلَّإىل رّد أدّل ض إاّلوأنا مل أتعرَّ

 لف البحث يف مسألة التنايف بني التعّبد الديين والعقالنية مفتوحًا. وتركت م

 من التذكري ببعض النقاط:  ال ُبدَّويف اخلتام 

يف أن مجيع املسائل اليت أثارها األستاذ ملكيان يف باب  ال َشكَّ: النقطة األوىل

. لقد فتح األستاذ وتدعو إىل التأّمل ،عدم االنسجام بني العقالنية والتعّبد الديين دقيقٌة

مصطفى ملكيان من خالل أسئلته اجلديدة وإثاراته الفكرية أعيننا على آفاق جديدة. 

ث )هانا ّد اليوم واحدًا من أهم املسائل النظرية والعملية. وقد حتدََّعإن مفهوم التعّبد ُي

واحدًا من ّد َعآرنت( يف بعض كتاباته أن القضاء على مجيع أنواع التعّبد التقليدي ُي

ل حتّديًا كبريًا لعلماء . إن مسألة التعّبد متثِّ(30)اخلصائص املبهرة للعامل احلديث

د االجتماعي ملسار فقد أخذ علماء املعرفة يواجهون الُبْع، املعرفة وفالسفة السياسة

لدفاع عن لن ْو، وبدأ الليرباليون من فالسفة السياسة يسَع(31)املعرفة أكثر من ذي قبل

ب االستقالل . لقد تسّب(32)احلاكمية السياسية يف مواجهة الفوضويني مشروعية

سات املعرفية والسياسية التقليدية. كبرية للمؤّس مبعضلٍة ،واملطالبة باملساواة ،الذاتي

سات غري اجلماهريية )أي تلك اليت ال ومن الواضح أن اجملتمع الذي تعمل فيه املؤّس

ة( على انتهاك احلقوق السياسية للناس، وتقضي ختضع للرقابة، وال تتحّمل املسؤولي

ة فرص التنمية السياسية واالقتصادية، تكتسب فيه مسألة التعّبد ـ سواء على كاّف

ية مضاعفة. إن جانبًا من مشاكلنا االجتماعية على املستوى املعريف أو السياسي ـ أهّم

يف ذهن  ّي مكانٍةسات تطالب بتعّبد ال حيظى بأعن أن بعض األشخاص واملؤّس ناتٌج

فنا ـ العاملني يف الوسط الثقايف احلديث. ولإلنصاف فإن األستاذ ملكيان هو الذي عرَّ

ة املعرفية للوحي، والقول بعدم التناغم بني يمن خالل إثارته لألسئلة الناظرة إىل احلّج

وقد ال العقالنية والتعّبد الديين ـ إىل أحد أهّم األحباث النظرية والسياسية احلديثة. 

أن األمر َبْيَد  تكون إجاباتنا عن تلك األسئلة هي ذات إجابات األستاذ ملكيان عنها،

الذي ال ميكن إنكاره هو أننا بعد التعّمق يف آثاره ال نستطيع النظر إىل املسائل بنفس 

النظرة القدمية. ومن هذه الناحية فإن األحباث املتنّوعة اليت يثريها األستاذ ملكيان 

املسائل املعرفية والدينية إىل احلدود  جمالل النقدي يف ن مستوى البحث والتأّمترفع م
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 القصوى. 

: إن النقاش والبحث بني األستاذ ملكيان وخصومه من النقطة األخرى

إىل القول بأن األستاذ ملكيان ـ  غري متكافئ. ولسنا نرى حاجًة احلوزويني نقاٌش

ما جيول يف ذهنه، خالفًا  ألسباب ال ختفى على اللبيب ـ ال يستطيع اإلدالء بكّل

ما يريدون. إن  ية، يسمح هلم بقول كّلكبري من احلّر عون بهامٍشخلصومه الذين يتمتَّ

اراة بني كبري منافسة يف مب األمر بني ملكيان وخصومه من هذه الناحية يشبه إىل حدٍّ

فريقني لكرة القدم، يسمح فيها ألعضاء أحد الفريقني باستعمال أيديهم مع أرجلهم، 

ومثل هذا االمتياز هو الذي  .يف حني ال يسمح ألعضاء الفريق اآلخر باستخدام أيديهم

الذي  ،دون خصومه. إن هذا البحث واحلوار غري املتكافئ ،رم منه األستاذ ملكيانُح

فكري املغلق، ينتهك قواعد اللعبة، ويسدل الستار دون مواصلة هو نتاج الفضاء ال

إن »ّر. ومن هنا فإن الربم والشكوى الصادرة عن األستاذ ملكيان بقوله: احلوار احُل

رها. وعليه نأمل من الذين هلا ما يربِّ «البحث والتحقيق الفلسفي ال ينسجم مع التكفري

متكافئة من  ا على منح خصومهم فرصًةيدعون اآلخرين إىل البحث والنقاش أن يعملو

 ية التعبري، وهامشًا واسعًا يف احلوار. حّر

. سبق «ة املعرفية للوحيياحلّج» جمالمن اإلشارة إىل نقطة يف  ال ُبدَّويف اخلتام 

لنا أن ذكرنا أن هذه املسألة هي غري مسألة عقالنية التعّبد الديين. فعلى الرغم من 

أن باإلمكان التفكيك بينهما. والذي يبدو َبْيَد  املسألتني، وجود االرتباط بني هاتني

لي هو أن النقطة الرئيسة يف األحباث اليت يطرحها األستاذ ملكيان تكمن يف البحث 

ك ية املعرفية للوحي ـ أو يشّكن الذي ينكر احلّجإإذ  ؛ية املعرفية للوحيعن احلّج

 بالنسبة إليه من تلقائها.  الديين مرتفعًةفيها على أحسن التقادير ـ تكون مسألة التعّبد 

ما »: التاليورمبا أمكن تبويب مسألة األستاذ مصطفى ملكيان على النحو 

ال . «؟وما هي منزلتها وآليتها ؟سة اجملّردة عن التعّبدالذي تعنيه النصوص الدينية املقّد

ألسئلة اجلاّدة يف فاته العديد من ايف أن األستاذ مصفى ملكيان قد أثار يف مؤلَّ َشكَّ

 هذا الشأن. إن األسئلة الثالثة اليت يثريها األستاذ ملكيان، وهي: 

 ية املعرفية للوحي. أـ احلّج

 ب ـ وثاقة النصوص الدينية املقّدسة من الناحية التارخيية. 
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 . (33)سةج ـ املنهجية واالعتبار اهلرمنيوطيقي لتفسرينا للنصوص املقّد

لع على األحباث اجلديدة يف هذا ذا الذي مل يطَّ ْنًا. وَمّدة جهي من األسئلة اهلاّم

د وال يدري أن دراساتنا الدينية يف هذه احملاور الثالثة ال تعدو أن تكون جمّر ،الاجمل

والذي يبدو أن هذه املسائل الثالث هي اليت أوصلت األستاذ ملكيان  ؟!شكليات حبتة

ه ْيَءإىل ما هو عليه اآلن، وليس البحث يف عقالنية التعّبد الديين. وإن دراسة لقا

ميكن هلا أن  «استفهامات حول املعنوية»و «ضرورات البحث القرآني»املرتبطني بـ 

الع على مشروع ن على الراغبني يف االّطط ضوءًا كاشفًا من هذه الناحية. وأرى أتسّل

أن يتابعوا البحث بشأن  ،العقالنية واملعنوية، وعلى الشغوفني بتيار التنوير الديين

إذ ميكن هلذا املشروع التحقيقي أن ينطوي على  ؛جاّد مة بشكٍلاملسائل الثالث املتقّد

 .(34)الكثري من الثمار النظرية والعلمية
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 أصول الفقه املقارن

 حماولٌة للتأصيل النظري
 

 

مستوى راسات املقارنة يف العلوم اإلسالمية على الد العلماء املسلمون قدميًا عرف

ولو بصورته  ،اث اإلسالمي منذ بداياته سيالحظ هذا األمرع للرتاملمارسة؛ فاملتتبِّ

كالفقه وأصوله، وتفسري  ،متعدِّدةًا وقد مشلت هذه املقارنة علوم .وشكله البسيطني

 وغريها. ،وعلوم القرآن، وعلوم احلديث

بحث املقارن يف حبوثًا حتاول أن تؤصِّل لل ْدِجظرية مل َنعلى مستوى الن ولكْن

ى يسري الباحث ر للبحث املقارن، حّتالعلوم اإلسالمية؛ لتعطي املعايري والضوابط واأُلُط

 يف البحوث غري املقارنة. رهْييها، كَسْدوالطالب على َه

على  ،عند اإلمامية ْدمتواضعة ـ مل أِج ففي جمال علم أصول الفقه ـ وبعد متابعٍة

ث األصولي املقارن، سوى بعض ظري للبحالن، حماوالت للتأصيل سبيل املثال

، يف كتابه املهم احلكيم ، واليت تتصدَّرها جتربة السيد حممد تقيجاربالت

الذي كان حصيلة حماضرات كان احلكيم قد  ،ة للفقه املقارن()األصول العاّم

أخرى ال ألقاها على طالبه يف كّلية الفقه يف النجف، باإلضافة إىل جتارب وحماوالت 

 ائدة.عّدى هذه التجربة الرتت

تأصيلّية نظرّية هلذا  عي أّي حماولٍةيف حدود تتبُّ ْدلم أِجفي ّنأّما يف الوسط الس

على ما سيأتيك الحقًا  ،خصوصًا باملعنى الذي نقصده هناوالفرع من أصول الفقه، 

 حبول اهلل تعاىل.

املقاِرن؛ للتأصيل ر الباحث األصولي ص دويف هذه األوراق املاثلة أحاول أن أتقمَّ
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م لمن ع ألساهم يف وضع األطر العاّمة هلذا الفرع املهّم ؛ظري ألصول الفقه املقارنالن

 أصول الفقه.

 البحث من خالل احملاول التالية: وسيتّم

 ـ متهيد حول فلسفة أصول الفقه املقارن.1

 عريف واهلوية.التـ 2

 ـ املوضوع وحمور البحث.3

 والفوائد. ،ـ الغايات4

 بني أصول الفقه املذهيب واملقارن والعاّم. ـ5

 

مهيدية ألصول الفقه املقارن، ينبغي بدايًة، وقبل الدخول يف هذه املقّدمات الت

من شأنه أن يشرعن أصل دخولنا يف حبٍث  ،مواجهة سؤال أساسي يف إطار هذا البحث

لبحث بعنوان أصول  بعنوان أصول الفقه القارن، وهذا السؤال هو: هل توجد حاجٌة

 الفقه املقارن؟

ورؤية حمدَّدة  فها ضمن زاويٍةتوجد ماّدة علمّية ميكن أن نصنِّ آخر: هل وبتعبرٍي

مل تكن هل ينبغي  ُيطلق عليها اسم أصول الفقه املقارن؟ ثم إْن كانت ملاذا ُوجد؟ وإْن

 أن توجد؟

حليلية إىل لتظرة امن الن ال ُبدَّوبغية اإلجابة عن هذا السؤال األساسي وفروعه 

موضوع علم أصول الفقه املوجود بني أيدينا، وحماولة فرز مسائله أو موضوعاته 

 ى يتَّضح املشهد كاماًل.حّت ؛زئيةاجل

عّم من إطاره املذهيب اخلاص، احلديث والبحث أ ه إىل أننبُّمن الت ال ُبدَّهنا 

ف عرُّيعة؛ من أجل التة وشسّن ،لعلم أصول الفقه عند املسلمني مجيعًا ا هو شامٌلإمن

 نا.سَّس عليه علماء املسلمني علم أصول الفقه الذي بني أيديعلى األفق الذي أ

يعية، وعلى اجلامع املذهب اإلمامي من املذاهب الش وسيكون تركيزنا على

 فصيل بينها.احلاالت اليت قد نضطّر إىل الت إاّل يف بعض ،ّنيةاملشرتك بني املذاهب الس

: املستوى واآلخر ؛ظري: على املستوى النلاألّولبحث على مستويني: وسينقسم ا



 االجتهاد والتجديد

 طبيقي.الت

 

هـ( مثاًل موضوع 1380رضا املظفَّر)حممد  يخالشحيدِّد  :اإلمامييف اجلانب ـ 1

ل للبحث عن موضوع خاّص، بل يبحث هذا العلم غري متكفِّ إنعلم األصول بقوله: )

تشرتك كّلها يف غرضنا املهّم منه، وهو استنباط احلكم  ، عن موضوعات شّتى

موضوعه )األدّلة  هـ( إىل أن1400يد الشهيد الصدر)الس، كما يذهب (1)( رعيالش

 .(2)املشرتكة يف االستدالل الفقهي(

على ـ كما نرى ـ وقد اتَّفقا  .هذان ُأمنوذجان لتحديد موضوع علم األصول

هما مل أن واملالَحظ فيهما أيضًا .وهو )األدّلة املشرتكة( ،واحد حتديده يف مركٍز

أطلقا األدّلة لتشمل األدّلة املتَّفق عليها  إمنا ،ةائرة املذهبية اخلاّصالداألدلة بيقيِّدا هذه 

ومصدر ُيرتقَّب منه إنتاج حكم  واملختلف فيها، ليكون أصول الفقه شاماًل لكّل دليٍل

ة النبوية، ّنالسية القرآن وفموضوع علم األصول كما يشمل البحث حول حّج .شرعي

اليت هي من األدلة  ،ريعةالشية املصاحل املرسلة ومقاصد ّجيشمل أيضًا البحث حول ح

حديد ملوضوعه حمايٌد التفعلم األصول حبسب هذا  .يةّنالساملبحوث فيها عند املذاهب 

عمدة البحث فيه  إمناليل واملصدر، ال يعنيه االنتماء املذهيب للدمن اجلهة املذهبية، ف

ب ما تقوده أدوات البحث ْسَح ،تنباطواعتماده يف االس ،جوع إليهالرحول مشروعية 

 العلمي املعتمدة.

وغريه من الذين  ،هـ(1231ي)ّموهلذا َنَقد أعالُم األصول اإلمامي احملقِّق الق

 .من األدّلة اخلاّصة، كاألدلة األربعة روا األدّلة اليت يبحثها علم األصول مبجموعٍةَصَق

االستصحاب  أّماو .ة واإلمجاع والعقلّنالسقال يف )القوانني(: )أدّلة الفقه هي الكتاب و

القياس فليس من  أّماو وإاّل فيدخل يف العقل. ،ةّنالسفإْن ُأخذ من األخبار فيدخل يف 

 .(3)مذهبنا(

 :هـ( بقوله1421العثيمني)حممد  يخالش: قد حدَّد موضوعه يّنالسـ ويف اجلانب 2

هـ( بـ )األدلة 1436وحدَّده الدكتور وهبة الزحيلي) .(4))يبحث عن أدلة الفقه اإلمجالية(

رعية من الشرعية الكلِّية من حيث ما يثبت بها من األحكام الكّلية، واألحكام الش
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هـ( يقول يف حتديد 1435والدكتور عبد الكريم النملة) .(5)حيث ثبوتها باألدلة(

وأقسامها واختالف لية رعية العمالش)األدلة اإلمجالية املوصلة إىل األحكام  :موضوعه

 وبشكٍل ،واملالَحظ .(6)كّلي( رعية على وجٍهالشة أخذ األحكام مراتبها وكيفّي

معّينة،  األدلة اليت يبحث عنها أصول الفقه يف دائرٍة دَُّحها كّلها أيضًا مل َت، أنواضح

سواء كانت هذه  ،ج أحكامًا شرعيةِتحديد لكّل ما ميكن أن ُيْنالتبل أطلقت يف 

ائرة املذهبية الداألدلة من األدلة املعتربة يف الوسط األصولي السّني أو خارج هذه 

 ى األدلة املعتربة عند املذاهب اإلسالمية األخرى.لتشمل حّت ،اخلاّصة

ظري يتناول علم أصول الفقه اإلسالمي كّل األدّلة النعلى املستوى  ،إذن

ج أحكامًا شرعية، وال فرق بني هذه األدّلة واملصادر يف واملصادر اليت من شأنها أن تنت

حديدات لدائرة علم أصول الفقه ينبغي على التووفقًا هلذه  .انتمائها املذهيب اخلاّص

األصولي أن يتناول يف حبثه عن احلّجية واملشروعية كّل تلك األدلة املنتجة أو املرتقَّب 

 إنتاجها للحكم الشرعي.

 ظري الذي حدَّده علماء أصول الفقه اإلسالمي.الن هذا كّله يف اجلانب

 

ع كتب أصول الفقه واملدّونات انية هو تتبُّالثواملقصود من هذه اخلطوة 

ي حّجيتها ّنالسأصول الفقه اإلمامي و ديد األدّلة واملصادر اليت َبَحثوحت ،األصولية

ظري ملوضوع علم أصول النتطابق حتديدهم  الرجوع إليها، وإىل أّي مدًىومشروعية 

 الفقه مع البحوث اليت تناولوها يف كتبهم ومدوَّناتهم.

: ميكننا مالحظة املشهد بتجزئته إىل يعية اإلماميةـ يف املدوَّنات األصولية الش1

 ين:ءجز

وىل احلضور البارز ألملدوَّنات األصولية اإلمامية ا: املالحظ يف الاجلزء األّو

 ،رعيالشنتاجها للحكم إب رتقَّية بعض املصادر اخلالفية اليت يللبحث يف حّج

ة واإلمجاع ّنالسية القرآن وث حول حّجوحديد موضوع القياس؛ فنجد البحالتوب

يد رعية(، للسالشريعة إىل أصول الذففي كتاب ) .البحث حول القياس اجبانبهو

وكذلك  .(7))الكالم يف القياس وما يقابله ويلحق به( :بعنوان باٌب ،هـ(436املرتضى)
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بابًا هو اآلخر عقد  ،هـ(460يخ الطوسي)، للشيف كتاب )العّدة يف أصول الفقه(

هـ( 676كاحملقِّق احلّلي) ،جاء بعدهما وكذلك َمْن .(8))الكالم يف القياس( :بعنوان

هـ( يف كتابه )مبادئ الوصول إىل 726احلّلي)مة ، والعاّل(9)يف كتابه )معارج األصول(

ين ومالذ الدهـ( يف كتابه )معامل 1011، إىل الشيخ حسن)(10)علم األصول(

 .(11)اجملتهدين(

والتزام ـ ولو يف احلّد األدنى  فإىل بدايات القرن احلادي عشر كان هناك توافٌق

. وميكن يف مدوَّناتهطبيقي التظري ملوضوع علم أصول الفقه والبحث النحديد التـ بني 

افع الدظر عن الن وافق كان قريبًا من مستوى الظاهرة العلمية، بغّضالتهذا  إن :القول

 جبانب األصول املتَّفق عليها. ،ليةَدهلذا االستحضار للموضوعات اخلالفية اجَل

لث الثاني من القرن ن مالحظته من خالل مدوَّنات الث: وميكاجلزء الثاني

واليت جند فيها تراجعًا ملحوظًا للبحث يف ، اهلجري إىل الفرتة املعاصرةاحلادي عشر 

خاّصة بكّل  موضوعات أصول الفقه اخلالفية إىل حّد االحنسار لصاحل موضوعاٍت

 مذهب ومدرسة أصولية.

ويف هذا اجلزء من املشهد وقعت املفارقة املنهجية يف موضوع علم أصول الفقه؛ 

نتاجه لألحكام إرتقَّب ما ي وا املوضوع مبا يشمل كلَّم َحدُّظرية جند أنهالنفمن اجلهة 

يف  ْتطبيقية حصروا أنفسهم يف موضوعات راَجالتمن اجلهة  ولكْن ؛الشرعية

جند نقاشًا حول مشروعية القياس املوضوع الذي  ْدُعفلم َن ،ةاألوساط املذهبية اخلاص

 كان له حضوره األساسي يف مصادر الفرتة األوىل.

ظري النحديد التساؤل عن سبب حدوث هذه املفارقة بني التّق وهنا حي

 طبيقية يف البحث األصولي؟التملوضوعات األصولية واملمارسة 

أليف األصولي عند اإلمامية؛ فاملدوَّنات األوىل هلذا الترمبا يرجع هذا إىل تأريخ 

وذلك  ؛نهجية على مستويي املوضوع واملّنالسالعلم جاءت حماكيًة للمصادر األصولية 

بسبب ندرة املدوَّنات األصولية الكاملة عند اإلمامية يف تلك الفرتة الزمانية، واليت من 

و اإلمامية أن أصولّي . فاضطّراملفرتض أن تشكِّل املصادر األساسية ألصول الفقه

 ر واالجنرار لبحث األصول اخلالفية.أثُّالتفوقع  ،يّنالسيعتمدوا على مصادر األصول 

لت بعد الذي تشكَّ ،استمّر األمر على هذه الوترية إىل صاحب املعاملوقد 
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أليف عن املصادر التيف  ناتهم تستقّلعصره املصادر األصولية اإلمامية، فبدأت مدوَّ

 .(12)فأثَّر هذا على استحضار األصول غري املذهبية ،يةّنالس

صولي يف اجلزء يف البحث األع وسُّالتما الحظناه من  : إنوميكن القول تلخيصًا

بسبب ظرف  إمنال من املشهد مل يكن ناتج قناعة بالشمولية يف البحث األصولي، األّو

 تأرخيي أجرب الباحث األصولي خلوضه.

: فكان االهتمام بالبحث املقارن بني املذاهب أكثر يّنالساجلانب يف  أّماـ 2

ي، ّنالسد املذاهب داخل الوسط وهذا يرجع إىل تعدُّ .حضورًا من الوسط اإلمامي

فيستحضرها  ،ي جيد أمامه آراء متعدِّدة حول املوضوع الواحدّنالسفاألصولي 

 تساعده على خوض هذا امليدان. الرتكة األصولية عنده كبريٌة ؛ فإنويناقشها

ها مل تستوعب املذاهب اإلسالمية من غري ذ على هذه املصادر أناملؤاَخ أن إاّل

فال جند استحضارًا ألصول الفقه  .ويف بعض املوضوعات ،ض املذاهبسوى بع ،ةّنالس

 يف يعة أقّليًةالشن سبب هذا هو كون وهاته، ورمبا يكيعي بكّل مدارسه وتوجُّالش

ي ال جيد نفسه معنيًا مبالحظة ّنالساألصولي  ية، وكأّنّنالسأكثرية املذاهب مقابل 

 ات.يأصول هذه األقّل

وبناًء على ما تقدَّم فاملصادر واألدلة اليت يبحثها أصول الفقه اإلسالمي العاّم 

 ي ميكن تصنيفها صنفني:ّنالسيعي اإلمامي واألصول عند الشالشامل لألصول 

 ،واءالسي واإلمامي على ّنالسصوَلني األ يف: املصادر واألدّلة املتَّفق عليها األّول

مصدرية القرآن الكريم وحّجيته،  :املذهبني، مثلعند علماء  واليت جندها مبحوثًة

 وغريها. ،ة النبوية وحّجيتها، وكذلك اإلمجاعّنالسمصدرية و

ة املتَّفق عليها؛ فهناك بعض وهذا يشمل تفاصيل البحوث يف هذه املصادر واألدّل

فصيلية حول مصدر معّين تناوهلا األصول اإلمامي مل يتناوهلا األصول التالبحوث 

فكثري من تفاصيل البحث عن الدليل العقلي مثاًل ُبحثت  .وكذلك العكس ي،ّنالس

 ة.ّنالسومل يتناوهلا  ،عند اإلمامية

ف فيها بني دون آخر، أو املخَتَل : املصادر واألدّلة املختّصة بأصول مذهٍبالثاني

دون  ،ي واإلمامي، واليت جند بعضها مبحوثة يف األصول اإلماميّنالسصوَلني األ

يف األصول مبحوثٌة وحّجيتها، وبعضها اآلخر  ^ة أهل البيت، كمصدرية سّنيّنالس
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 يتهما.كمصدرية القياس أو مذهب الصحابي وحّج ،دون اإلمامي ،يّنالس

 فقوا فيه على أن، والذي اّتظري ملوضوع علم أصول الفقهالنحديد للت ووفقًا

ظر النرعي، وبغّض الشرتقَّب إنتاجها للحكم ه يتناول املصادر واألدلة اليت يأصول الفق

هذه املصادر واألدلة يف  ث كّلَح، فالواجب أن ُتْبةعن انتمائها لألصول املذهبي

يشمل  ،ابقني يف علم األصول، ويكون لدينا علم أصول إسالمي عاّمالسنفني الص

 ما. هٍبة مبذعليها أو املختلف فيها واملختّص بالبحث كّل تلك املوضوعات املتَّفق

ز بني واقع علم األصول عند املسلمني ـ كما رأينا ـ مييِّ ، حيث إنولكْن

األصول املذهبية وغريها، هذا الواقع يدعونا إىل مجع هذه املصادر واألدلة املختّصة أو 

 ،ض فيه مجيع اآلراء جبانب بعضها البعضَرواحد، ُتستْع َلف فيها ضمن إطاٍراملخَت

 ق عليه )أصول الفقه املقارن(.َلهذا اإلطار هو ما ُيْط .ا املذهيبظر عن انتمائهالنوبغّض 

 

غوي اللكيب الرت)أصول الفقه املقارن( ميكننا مالحظة هذا  عند تعريفنا لـ 

 به. من حلاظني، ومن خالل كّل حلاظ ميكن استعراض تعريف خاّص

 

الَحظ قيد )املقاَرن( قيدًا للفقه، فتكون قراءة العنوان هكذا )أصول وفيه ُي

بالفقه املقاَرن أو  ةخاّص قييد سيكون احلديث هنا عن أصوٍلالت)الفقه املقاَرن(( وبهذا 

 ل.عريف األّوالتحاظ جاء هذا اللوبهذا  .أصول املقارنة الفقهية

تقي حممد  يدالستعريف  فإن ندرة مصادر أصول الفقه املقارنلقّلة وو

تعريف لألصول ّد أقدم َعة للفقه املقارن( ُيهـ( يف كتابه )األصول العاّم1423احلكيم)

القواعد اليت يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء ) هحاظ، فعرَّفه بأناللاملقارن بهذا 

ارع أو العقل الشل َبرعية الفرعية الكّلية، أو الوظائف اجملعولة من ِقالشلألحكام 

 .(13)(قييمالتد اليأس من حتصيلها من حيث املوازنة وعن

يد احلكيم يف تعريفه هذا على حتليل املفردات الواردة يف السوقد اعتمد 

وهذه املصطلحات هي: )األصول،  .وهو )أصول الفقه املقاَرن( ،ئيس للبحثالرالعنوان 
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 وهلذا جاء تعريفه موازيًا للمصطلحات الثالثة. .الفقه، املقاَرنة(

 ضح التعريف أكثر:ح هذه املصطلحات؛ حّتى يّتوهنا سنوّض

ه الذي ُيبنى أيء، ومنشالشغة األساس الذي يقوم عليه الل: وهو يف ـ األصل1

 .(14)عليه

)ما يقابل  :منها، (15)علمي ُيطلق على جمموعة من املعاني و)األصل( كمصطلٍح

أي الكاشف عن  ،)الدليل( :ومنها ؛على ما سيأتيك ،كما يف حبث القياس ،الفرع(

ف وظيفته العملّية يف بعض الذي حيدِّد للمكلَّ ،ليل احملِرز(الد)ما يقابل  :ومنها ؛يءالش

 الظروف.

واألمر  ،يءالشوهي أساس  ،املقصود من )األصل( هنا مبعنى )القاعدة( ولكّن

 .(16)الكّلي املنطبق على جزئياته

 إىل مفردة )أصول(. ارٌةفقوله: )القواعد اليت يرتكز عليها...( إش

وفطن  ،يء فهمهالشنة؛ فَفِقَه غوي الفهم والِفْطاللراد به يف املدلول : وُيـ الفقه2

 .(17)إىل ما فيه

عريف التيد احلكيم منها الساستنسب  .كثرية وللفقه يف االصطالح تعريفاٌت

اجملعولة من رعية الفرعّية الكّلية، أو الوظائف الشه )جمموعة األحكام القائل بأن

 .(18)ارع أو العقل عند عدمها(الشل ِقَب

رعية الفرعّية الكّلية....( إشارة إىل مفردة الشألحكام اعريف: )التفقوله يف 

 )الفقه(.

: االقرتان والثاني ؛يئني أو األشياءالش: املوازنة بني األّول :: وهلا معنيانـ املقاَرنة3

 .(19)أمران مقاَرنان :واملصاحبة، فيقال

 وهو املوازنة. ،واملقصود هنا املعنى األّول

إىل )املقاَرن( يف اصطالح  قييم( إشارٌةالتعريف: )من حيث املوازنة والتفقوله يف 

 ن(.)أصول الفقه املقاَر

حه ضِّعريف مبا يوالتبيني للمصطلحات ميكن إعادة صياغة التوبعد هذا 

 بالتالي:و ،أكثر

: هي القواعد اليت يتّم من خالهلا موازنة وتقييم استنباط أصول الفقه املقاَرن
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 رعية الفرعّية الكّلية، أو الوظائف اجملعولة شرعًا أو عقاًل.الشالفقهاء لألحكام 

 

آخر، بأن يكون قيدًا للمركَّب اإلضايف  وميكن مالحظة قيد )املقاَرن( بلحاٍظ

يكون قيد املقاَرنة خاّصًا ال الفقه( املقاَرن(، ف )أصول الفقه(؛ فُيقرأ العنوان ))أصول

 هو لكّل املركَّب. إمناو ،لحاظ األّواللكما يف  ،بالفقه

مّثة أدّلة ومصادر  مهيد أنالتضح من خالل االستعراض يف أكثر: اّت وبتوضيٍح

تشريعية مشرتكة بني املذاهب، ومصادر ختتّص بها بعض املذاهب دون األخرى ُتبحث 

 يف إطار أصول الفقه املذهيب.

 ،مذهٍب حياول أصول الفقه املقاَرن أن يأتي على املصادر واألدّلة املختّصة بكّل

لكّل مذهب  ر العاّمصّوالتويبحثها حبسب املباني األصولية املذهبية األخرى؛ لُيعطي 

 جتاه تلك املصادر واألصول.

مذهب  كما يتناول املصادر واألصول املتَّفق عليها، فيبحث طريقة تناول كّل

ي عاجل بعض املوضوعات املرتبطة باملصادر املتَّفق ّنصادر؛ فأصول الفقه السهلذه امل

 لف.وطريقة ومنهج خمت األصول اإلمامي يتناوهلا بأسلوٍب لعّلو ،عليها

ة أهل فاألصولي املقاِرن يبحث مثاًل يف مدى أهلّية وقابلية )القياس( أو )سّن

وفقًا للمباني األصولية العاّمة  ،رعيالشالبيت( ألْن تكون مصدرًا الستنباط احلكم 

 لكّل مذهب.

كما يبحث املقاِرن مثاًل مصدرية القرآن الكريم بوصفها مصدرًا مشرتكًا، 

ب ما يواجهه من مسائل وعوائق َسإسالمي حَب مذهٍب من زاوية أصول كّل ولكْن

 ية.مانعة من احلّج

فأصول الفقه املقاَرن يبحث يف تلك املصادر أو األدلة االجتهادية املختلف فيها 

تها لتكون مصدرًا أو دلياًل مشرتكًا الستنباط احلكم ، ومدى أهلّيماّدة أو منهجًا

 رعي منها.الش

رعية املتَّفق عليها من الشفأصول الفقه املقاَرن هو: البحث يف مصادر األحكام 

جهة كيفّية اعتبارها، واملختلف فيها من جهة اعتبارها وعدم اعتبارها بني املذاهب 
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  اإلسالمية.

 

املوضوع الذي تدور حوله مسائله هو  اّتضح من تعريف األصول املقارن أن

املصادر اخلالفية واملتوافق عليها بني املذاهب اإلسالمية يف علمية استنباط األحكام 

 الشرعية.

شريعات التمن مصادر  تَّحد يف جمموعٍةفمن املعلوم أن املذاهب اإلسالمية ت

العقل، مع واإلمجاع و |ة النيّبالفقهية، وهي على العموم: القرآن الكريم وسّن

 وحقيقة بعضها. ،وطرق اعتبارها ،بينهم يف تفاصيل هذه املصادر خالٍف

وجبانب االتفاق على هذه املصادر، فقد امتازت املذاهب عن بعضها البعض 

ة الصحابة عند بعض املذاهب وعدم اعتبارها عند مبصادر أخرى، كاعتبار سّن

 وعدم اعتبارها عند آخرين.ة أهل البيت عند مذاهب أخرى عتبار سّناآخرى، وك

نبحث وندرس مدى اعتبار ومشروعية هذه  يف دراستنا لألصول املقارن حنن

رعية، وكيفّية اعتبار الشاملصادر املذهبية اخلاّصة يف عملية استنباط األحكام 

 املصادر املتَّفق عليها منهجًا وأسلوبًا.

 

 ، واألصول املقاَرن بشكٍلعاّم اِرنة بشكٍلقد يكون االنطباع عن البحوث املق

اليت ال ُيرجتى منها فائدة علمية أساسية، واليرتتَّب  ،ةفّيَرالتَّأّنها من البحوث  ،خاّص

 عليها أثر عملي.

البحث تنحصر يف  افائدة هذ ما يعتقده البعض من أن ويف أحسن االنطباعات

ف على املباني عرُّالتِرن يؤمِّن هلذا الفريق فالبحث املقا .ل املذهبينيَدمقام احملاّجة واجَل

وبالتالي إثبات  ،للكشف عن الثغراث املنهجية يف مذهبه ؛الفكرية للخصم املذهيب

 وإلزامه بلوازمها. ،عدم صّحة بناءاته

فصيلي على البحوث املقاِرنة وممارستها العملية تكشف عن التاالّطالع  أن إاّل

 علمية جاّدة تؤثِّر يف بعض األحيان على سري البحث العلمي ونتائجه. يٍةأهمِّ
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 وهي: ،وميكن هنا ذكر جمموعة من الفوائد ألمثال هذه البحوث املقارنة

ة اليت من شأنها ة يف تبّني أو رفض بعض املصادر واألدّلّم: إبراء الذالفائدة األوىل

شريعة اليت يتبّناها التاسة املصادر يعي درالشفينبغي على  .ج أحكامًا شرعيةِتأن ُتْن

ي والبحث فيها، فإذا أسلمه البحث إىل رفض هذه املصادر أو بعضها ّنالساملذهب 

رات علمية، وبهذا سيخلي ذّمته فسيكون رفضه وعدم اعتماده عليها قائمًا على مرّب

 ليها.مسؤولية جتاه هذه املصادر واألدلة اليت ثبت له عدم صالحية االعتماد ع من أّي

ما يرتبط ببعض املصادر واألدلة اليت يعتمدها  ي يفّنالسوكذلك يف اجلانب 

 رعي.الشيعي يف استنباط احلكم الشاملذهب 

 ة أمام اهلل عزَّ وجلَّّمدينية إلبراء الذ فالبحث املقارن يف مصادر التشريع ضرورٌة

 وأمام احلقيقة.

. فقد وحدودهما ،املذهيب: حتديد مركز اخلالف والوفاق الفائدة الثانية

وال يقوده حبثه إىل تبّني أو مشروعية  ،األصولي املقاِرن يف مصادر اخلالفيبحث 

ه تعرَّف على أن وهي ،الباحث سيخرج بفائدٍة االعتماد على هذه املصادر، ولكّن

ضح سيّت ^ة أهل البيتية سّنين عندما يبحث يف حّجالسمواطن اخلالف مع اآلخر؛ ف

ة أهل ع اآلخر الشيعي يف دائرة هذا املصدر، فهل أصل مصدرية سّنمركز خالفه م

ها إنو ،ية واملشروعيةيف احلّج هناك تفصياًل ة عنده، أو أنالبيت مل تثبت بدليل حّج

ي يف مصداقّية املوجود من ّنالس ـيعي الشاخلالف  أن إاّل ،ظريالنة على املستوى حّج

 اخلالف.سّنة أهل البيت؟ وغريها من دوائر 

ية القياس مثاًل، يعي عندما يبحث يف حّجالشوكذلك عند األصولي املقاِرن 

 ي فيه حمدٌَّدّنالسخالفه مع  ية القياس كّله، وقد يظهر له أنفقد يتبيَّن له عدم حّج

 وهكذا. ،معّينة ، أو نوع معيَّن منه يف نقطٍة

شريع عند الت مولية ملصادرظرة الشالنفالبحث األصولي املقاِرن سيحّد من 

 طية عن اآلخر املذهيب.َمالنَّيف تشكيل الصورة  ٌرْواآلخر، واليت هلا َد

والتماس  ،س وأسباب اخلالفات الفقهية املذهبيةف على ُأُسعرُّالت: الفائدة الثالثة

نه البحث املقاَرن؛ إذ قد يكون هناك ا يؤمِّوهذا األمر أيضًا مّم .األعذار هلذا اخلالف

ف على مصادر عرُّالتما، ومن خالل  فقهّي بني املذاهب اإلسالمية حول موضوٍع خالٌف
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املناشئ هلذا  ية هذه املصادر سيقف الباحث على أهّمة حجِّشريع عند املذاهب وأدّلالت

ي يف ّنالسيعتمد الفقيه  كأْن ،اخلالف الذي قد يرجع إىل أن يكون خالفًا مبنائيًا

؛ وفقيه إجيابي يف املسألة فُيفيت حبكٍم ،ائع( مثاًلما على )سّد الذر حكم مسألٍة

عن أهل البيت يف املسألة، هنا  لتوفِّر نصٍّ ؛سليب يف نفس املسألة فيت حبكٍمشيعي ي

 ي.ّنالسيعي والشبسبب اخلالف يف الفتوى بني الفقيهني  نٍةسنكون على بيِّ

على أدلة و ،الذرائع(ي يف قبول )سّد ّنالسة الباحث قد تعرَّف على أدّل وألّن

هناك  . فكما أنثنني نتيجتهما الفقهيةر لالسنعذِّ ،ة أهل البيت(يعي يف حّجية )سّنالش

خالفات فقهية بني فقهاء املذهب الواحد يرجع بعضها العتبار حّجية ومشروعية مصدر 

دون آخر، فكذلك اخلالف الفقهي بني فقهاء املذاهب قد يرجع بعضه  ما لدى فقيٍه

 س السبب.إىل نف

يف  خفيف من حّدة اخلالف املذهيب، ال أقّلالتفالبحث املقاِرن إذن سيقوم بدور 

 إطاره الفقهي.

فاملوضوعية هلا  .فس على املوضوعية يف البحث العلميالن: تربية الفائدة الرابعة

 ث املقاِرن هلا أجلى وأوضح؛ ألن، وحاجة الباحعاّم كبري يف جودة البحث بشكٍل دوٌر

يب، وهنا تزداد الرتباطها باجلانب املذه ؛اسحّس يع اليت يبحثها ذات طابٍعاملواض

 صاف باملوضوعية.معاناته يف االت

ة لتسليم عنان فسية والعلميالنياقة اللفالواجب أن تكون لدى الباحث املقاِرن 

 البحث ألدوات البحث العلمي، والقبول بالنتائج اليت سوف ختلص إليها.

فسية للقبول بالنتائج حيتاج من الباحث النياقة اللامتالك املوضوعية البحثية و إن

وبذل  ،فة، وذلك من خالل دراسة آراء اآلخرينالصعي احلثيث الكتساب هذه الس

 مًا ونقدًا.ْهاجلهد يف إنصافهم َف

 رس األصولي املقاَرن من البيئات العلمية اهلاّمة املساِهمة يف بناء هذهالدويعترب 

 املوضوعية.

فاألصولّي املقاِرن . رس األصولي العاّمالد: املساهمة يف تطوير الفائدة اخلامسة

بعضها غري  ،خالل جتربته يف دراسة املصادر اخلالفية سوف يكتسب عناصر جديدة

متوافر يف بيئته البحثية، وهذا سيفيده يف تطوير األدوات البحثية املعتمدة يف أصوله، 
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 عرفتها املذاهب األخرى مل يعرفها علماء مذهبه. أسلوبًا أو أداًةمنهجًا أو  فلعّل

ن من هذا النوع من من الفوائدة ميكن أن خيرج بها الباحث املقاِر هذه جمموعٌة

  جربة يف هذا امليدان.التوتراكم  ،ومّثة فوائد أخرى تظهر من ثنايا البحث .البحث

 

موضوع أصول الفقه عند املذاهب اإلسالمية  مهيدية أنالتة اّتضح من املقّدم

ج ِتظري يشمل كّل األدلة ومصادر التشريع اليت من شأنها أن ُتْنالنعلى املستوى 

أصول الفقه عند املذاهب طبيقي مل يلتزم التعلى املستوى  أحكامًا شرعّية؛ ولكْن

ة واألصول على جمموعة من األصول العاّمرته تضيَّقت دائ إمنامولية، وبهذه الش

ي حبوثًا مرتبطة ببعض األدلة املبحوثة يف ّنالسرس األصولي الدفال جند يف  .املذهبية

رس األصولي اإلمامي الدفال وجود يف  ،وكذلك العكس ؛أصول الفقه اإلمامي مثاًل

يف األصول  ي، ال أقّلّنالسلبحوٍث مرتبطة ببعض األدلة املبحوثة يف أصول الفقه 

 املعاصر.

 وعلى هذا ميكن تقسيم علم أصول الفقه إىل فرعني:

بكّل مذهب  : نطلق عليه أصول الفقه املذهيب، وهو أصول الفقه اخلاّصلاألّو

ل الفقه احلنفي وأصول الفقه كأصول الفقه اإلمامي وأصو ،من مذاهب املسلمني

اول األصول االجتهادية العاّمة بني تن وفيه يتّم .دي وأصول الفقه اإلباضي وغريهاْيالزَّ

عموم املسلمني واألصول االجتهادية اخلاّصة بهذا املذهب، واليت قد يقع اخلالف فيها 

 بني علماء هذا املذهب يف جزئيات هذه األصول واملصادر.

بدراسة األصول  : نطلق عليه أصول الفقه املقاَرن، وهو الذي يهتّمالثاني

فصيل التب ،ة قبوهلا ورفضهاسالمية، باملقارنة بني أدّلاخلالفية بني املذاهب اإل

 املذكور سابقًا.

س كّل تلك األصول جبانب بعضها َرففي هذا الفرع من أصول الفقه ُتْد

ة الطرفني أو ما ميكن ئها املذهيب، فيتّم استعراض أدّلمن دون مالحظة انتما ،البعض

تيجة املتوقَّعة النوُتعطى  ،ش هذه األدلةفُتناَق، وفقًا ملباني كّل مذهٍب ٍةأن يساق من أدّل

 وفقًا للمباني.
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 ، ولكْنش بعنوانها املستقّلبعض األصول مل ُتناَق وينبغي املالحظة هنا أن

 .ولو على حنو اإلشارة واالختصار ،آخر ميكن أن تكون قد نوقشت ضمن موضوٍع

مناقشتها وحبثها يف  تة موضوعات مّت أصول الفقه اإلسالمي نالحظ أن مّثيف فبجولٍة

يف أصول فقه املذاهب اإلسالمية  وهي موجودٌة ،يأصول الفقه اإلمامي أو السّن

روح البحث وجوهره  ، أو أنآخر بعنواٍن ْتُبحَث إمناها ليست بعنوانها، و، لكّناألخرى

فقد ذهب بعٌض إىل أصول الفقه اإلمامي  .آخر آخر أو بعنواٍن مّت حبثه ضمن حبٍث

حبث  ، وهو )مقّدمة الواجب(. وإّنآخر يبحث موضوع )سّد وفتح الذارئع( بعنواٍن

أصول فقه اإلمامية بعنوان )عمل  هثاملدينة( يرجع يف روحه إىل ما حب )إمجاع أهل

 املشهور وإعراضهم(.

واّدها يف ثنايا ن ميكن احلصول على كثري من مفماّدة أصول الفقه املقاَر

 أصول الفقه املذهيب.

وحبث واحد فسيكون اإلطار  ع الفرعان األصوليان ضمن درٍسوإذا ُقّدر أن ُجِم

اته ، اجلامع بني طّيالعاّم اجلامع هو )أصول الفقه اإلسالمي( أو )أصول الفقه العام(

املذاهب،  ومناقشاتها من كل ،األصول االجتهادية املتَّفق عليها بني علماء املسلمني

لها علماء ، وتذكر كل املناقشات اليت سّجكالبحث حول مصدرية القرآن الكريم

ة وغريها، وكذلك بقّية دية واإلباضية واألحناف والشافعياإلمامية والزي ،املسلمني

 املصادر.

 ،كما يتناول األصول اخلالفية بني املذاهب باستعراض أدّلة كّل األطراف

  ،^ة أهل البيتية سّنة اإلمامية يف حّجض أدّلَرْعفُتسَت .نهاواملوازنة بي ،ومناقشتها

 ة هلذه األدّلة، وكذلك بقّية املصادر.ومناقشات علماء أهل السّن

األصولية اليت حبثها علماء  آخر: أصول الفقه العاّم يتناول املواّد وبتعبرٍي

عامل التويتّم  .مع جتاوز حاجز االنتماء املذهيب للماّدة األصولية ومصدرها ،املسلمني

هذا ليصل علم أصول الفقه إىل  كلُّ .معها وفق املنهج األصولي املتبنَّى عند الباحث

 رعي احلّجة عند اهلل عزَّ وجلَّ.الشنضجه يف مساهمته الستنباط احلكم 

 

ن حجَم ظري ألصول الفقه املقاَرالنأصيل للت ةنا بعد هذه احملاولة املتواضععرف
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الفراغ املوجود يف هذا الفرع من علم أصول الفقه، والذي يتطلَّب من العلماء والباحثني 

راسات املزيد من االهتمام به؛ للوصول به إىل املستوى الدني بأمثال هذه البحوث واملهتّم

عليمي التظام فيأخذ طريقه يف الن املطلوب يف حوزاتنا العلمية وجامعاتنا األكادميية،

 جاّدة. والتأثري على واقعنا الذي حيتاج إىل نهضٍة ،واملمارسة االجتهادية
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 الرّد يف اإلرث يف ضوء القرآن الكريم

 تقوميية تكميلية لرؤية احملقِّق اخلوئي حتليلية دراسٌة
 

 

 فهو تارًة ؛للوارث عّدة حاالتيف البدء ينبغي أن نعرف حاالت قسمة الرتكة؛ فإّن 

 وأخرى يتعّدد:  ؛ينفرد

]= بالقرابة[ فإّنه حيوز مجيع  كان الوارث يرث بغري فرٍض ففي حالة االنفراد إْن

كان من ذوي األنساب  فإْن ؛كان الوارث يرث بالفرض وأّما إْن ؛كاالبن ،الرتكة

كان من ذوي األسباب ـ  وأّما إْن ؛كالبنت الواحدة، طبقًا لألدّلة ،فيأخذ الباقي بالرّد

إلمام، وحينئٍذ ال ىل اإوإّما يعود الزائد  ؛كالزوج أو الزوجة ـ فإّما أن ُيقال بالرّد عليه

 تبقى أّي زيادة. 

 عّدة أقسام:  كد الوارث فلذلوأّما يف حالة تعدُّ

فاملال بينهم، وال يفضل  ،دون الفرض ،منهم بالقرابة أـ إّما أن يرث كّل واحٍد

 وبنت.  من الرتكة، كاجتماع ابٍن شيٌء

رضه، واآلخر بالقرابة، فيأخذ ذو الفرض ف ،ب ـ وإّما أن يرث بعضهم بالفرض

 من الرتكة، كاجتماع األب واالبن.  والباقي للوارث بالقرابة، فال يفضل شيٌء

النسبة بني عًا لنوع َبَت ،ج ـ وإّما أن يرث مجيع الورثة بالفرض، وفيه عّدة صور

 : (1)الرتكة والسهام

فيما إذا وهي الصورة اليت يستوي فيها ماهلا وفروضها، وذلك الصورة األوىل: 

                                           
|^



 

 االجتهاد والتجديد 

 التساوي بنيفيقع  ،(2)للرتكة هم مساويًةوكانت فروُض ،فروض أصحاَب كان الورثُة

 يت هذه املسألة بالعادلة، كالزوج واألخت. مِّوُس .الرتكة والسهام

يت بالعائلة، مِّوهي الصورة اليت تزيد فروضها على ماهلا، وُسالصورة الثانية: 

مبزامحة  ق إاّلوذلك ال يتحقَّ ،نقص الرتكة عن السهامتأي كبنتني وأب وأّم وزوج، 

ل األبوين أو األب. َبألخت أو األخوات من ِقلالزوج أو الزوجة إّما للبنت أو البنات، أو 

 .(3)هذه الصورةىل إ ناظٌر لْووالقول بالَع

 ما هو املوقف يف معاجلة هذا النقص؟ أّما و

 ^واملعروف عن أهل البيت ؛لْواملعروف لدى املذاهب السّنية هو القول بالَع

 وورود النقص على البنت أو البنات.  ل،ْوالقول بعدم الَع

أو  (4)يت بالقاصرةمِّوهي اليت يزيد ماهلا على فروضها، وُسالصورة الثالثة: 

  .(7)بل قد ُيطلق عليها الناقصة ،(6)أو الرّد (5)العاذلة

  .(8)أبوان، وبنت (:1مثال )

= لألبوين الثلث 
3

1
  =

6

2
= وللبنت النصف ، 

2

1
  =

6

3
  .خوة ال شيء هلمواإل، 

 كالتالي:  ،على السهام فهنا تكون الرتكة زائدًة

3

1
  +

2

1
  =

6

2
 + 

6

3
  =

6

5
 

 فزيادة الرتكة =
6

6
 -

6

5
  =

6

1
 

  .زوجة، وبنت (:2مثال )

= للزوجة الثمن 
8

1
= وللبنت النصف ، 

2

1
 = 

8

4
 

 فهنا تكون الرتكة زائدة على السهام كالتالي: 

8

1
 + 

8

4
  =

8

5
 

فزيادة الرتكة = 
8

8
 - 

8

5
  =

8

3
 

 .زوجة، وبنتان فصاعدًا (:3مثال )

= للزوجة الثمن 
8

1
 = 

24

3
= وللبنتني الثلثان ، 

3

2
 = 

24

16
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 فهنا تكون الرتكة زائدة على السهام كالتالي: 

24

3
 + 

24

16
  =

24

19
 

 فزيادة الرتكة =
24

24
 - 

24

19
 = 

24

5
 

ّن هذا املقدار الزائد عن فإَلم أّنه يف صورة زيادة الرتكة على الفروض ولُيْع

 الفروض له ثالث حاالت: 

صل باملّيت بأنثى، وهي طبقة أولي األرحام يّت ْنإذا كان مّثة َماحلالة األوىل: 

. وهذه هو املصطلح يف الفقه السّني، كما لو كان الوارث أختني مع خاٍلب ما َسحَب

 اًل يف حبث )إرث أولي األرحام( املختلف فيه بني الفقهاء. احلالة ُتبحث ُمفصَّ

رّد ُيهل وهذا الزائد  .غري أهل الفروض إذا مل يكن مّثة وارٌثاحلالة الثانية: 

وهو من املسائل اخلالفية أيضًا أصاًل  .لرّد(ال؟ وهذه احلالة ُتبحث يف حبث )ا أو يهمعل

 وفروعًا. 

ب اصطالح الفقه السّني. َسَصبة ـ حَبـ أو َع إذا كان مّثة عاصٌباحلالة الثالثة: 

َصبة بعض بالدرجة األوىل. وجتدر اإلشارة اىل أّنهم ذكروا للَع وهذا هو املراد حبثه هنا

أو كّل ذكر ليس بينه وبني املّيت أنثى،  ؛(9)ّنها الوارث بغري تقديرإالتعاريف، منها: 

أو إّنهم  ؛(11)ىل امليت بأنثىإلي أو كّل ذكر ال ُيْد ؛(10)لي بهماُيْد ْنوهم األب واالبن وَم

واحد  كما أّن البحث هنا ينصّب على نوٍع .(12)لون بالذكورالقرابة الذكور الذين ُيْد

 َصبة بنفسه. َصبة، وهو الَعمن أنواع الَع

 

  الرتكة عن سهام الورثة؟ما هو املوقف جتاه زيادة أّما و

  :اه هذه الزيادةاإلمامي عن موقف الفقه السّني جت لقد اختلف موقف الفقه

 .بة يرثون هذه الزيادةَصفالَع .املعروف عند املذاهب السّنية القول بالتعصيب

على الورثة الفاضل ّد َرعدم القول بالتعصيب، بل ُي ^روف عن أهل البيتواملع

 أو بعضًا.  كالًّ ،الذين يرثون بالفرض
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 والرّد.  ؛التعصيب وهما:ت هذه املشكلة بشكلني، لَُّحإذن، 

ما اختاره أهل السّنة من إعطاء ّول يف تقسيم الزائد من الرتكة هو الشكل األو

رة إذا كانوا من الَعَصبة. ومن هنا جاء اسم الدرجات املتأخِّالباقي للطبقات أو 

 بة. َصالتعصيب، أي دفع املال للَع

مامية من اإلفقهاء  ما اختارههو  يف تقسيم الزائد من الرتكة ثانيالشكل الو

دون سائر  ،من تلك الطبقةالنسبيني على ذوي الفروض من الرتكة رّد الفاضل 

مع ّد على الزوجني َرىل امليت. نعم، ال ُيإألّنهم أقرب  ة؛التاليالطبقات أو الدرجات 

اجتماعهما مع األنساب، وأّما مع انفرادهما عن األنساب ـ كما لو احنصر الوارث 

ن يف حبث هو ُمبيَّكما وتفصيل،  بالزوج فقط أو بالزوجة فقط ــ ففي ذلك اختالٌف

  الرّد.

 

رّد الزيادة على الوارث ذي الفرض يف هذه احلالة وعدم لقد استدّل اإلمامية على 

كن استفادته من كلمات الفقهاء . وغاية ما ميإعطائها للعاصب بعّدة وجوٍه

هو: إّن  &ق اخلوئيقِّالوجه الذي أفاده احمل ولكّن .واستدالالتهم سبعة أو مثانية وجوه

منها توزيع كّل الرتكة على أدّلة اإلرث الداّلة على تعيني الفروض هي بذاتها ُيستفاد 

ُيعطى، بل ال  حبيث ال يبقى باٍق كي حنار يف كيفية التعامل معه ومَلْن ،ذوي الفروض

ق زائد مّثة. وهذا الوجه يف إثبات الرّد وإبطال التعصيب هو الذي ابتكره احملقِّ

  .&اخلوئي

خاّصة وتفسريًا جتديديًا للنّص  ل قراءًةثِّ، ومتمةوهي وجهة نظر جديدة وقيِّ

زاعها من ، أو ُيمكن انتّل بها عادًةَدعلى الوجوه اليت ُيسَت القرآني؛ فإّننا لو ألقينا نظرًة

 ختلو من ذكر هذا الوجه أو اإلشارة إليه. فإّنها  ،كلمات الفقهاء

وعرض  ،وبيانها ،وحنن يف هذه املقالة نتصّدى لتسليط الضوء على هذه الرؤية

 تها أّواًل، ثّم حتليلها وتقوميها وتكميلها. أدّل

 
&

وإثبات الرّد  ،على إبطال التعصيب السّني &لقد استدّل احملّقق اخلوئي
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ُيوِصيُكْم اهلُل ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل ﴿بهذه اآليات، وهي: قوله تعاىل:  ،اإلمامي

َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها َحظِّ اأُلنَثَيْيِن 

النِّْصُف َوأَلَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه 

مِِّه الثُُّلُث َفِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأُلمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفأُل

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن ﴿وقوله تعاىل:  ،(11)النساء:  ﴾َأْو َدْيٍن

ُع ِممَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصنَي ِبَها َأْو َدْيٍن َلُهنَّ َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكْم الرُُّب

َوَلُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا 

ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأْو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوِإ

َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث 

َيْسَتْفُتوَنَك ﴿وقوله تعاىل:  ،(12)النساء:  ﴾ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ

ُقْل اهلُل ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة ِإْن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما َتَرَك 

)النساء:  ﴾َرَكَوُهَو َيِرُثَها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َوَلٌد َفِإْن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َت

حيث اّدعى أّن ظاهر اآليات ُيستفاد منه كون تقسيم احلصص يف اإلرث  ،(176

 تقسيمًا بالنسبة، ال على اإلطالق. 

ملا قد يتوّجه من  &ق اخلوئيقِّمهما احملوهذا البيان هو أحد اجلوابني اللذين قدَّ

ض السهام ال من أّن بع ،اإلشكال على تعيني سهام اإلرث يف الشريعة اإلسالمية

دة واح وجد صورٌةأّنه ال تَبْيَد  وهو النصف، ،ن سهمهاكالبنت اليت ُعيِّ ،مصداق هلا

  .(13)ترث فيها البنت الواحدة النصف

ما ُنسب اىل أمري  :ومنه ،يف علم احلساب وهلذا التقسيم باٌب»: &ثّم قال

له سبعة عشر بعريًا بأن ُيعطى أحد أوالده نصفًا واآلخر  حينما أوصى رجٌل ×املؤمنني

مها بينهم: إليها بعريًا، فصارت مثانية عشر، فقسَّ ×عًا، فأضافْسثًا والثالث ُتْلُث

ة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث سّت

  .(14)«القسمة بالنسبةب موازين َس. وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح حَب×فأخذه

 

ق اخلوئي يف بيان الفرق بني التقسيم املطلق لقد ُذكر تقريبان لكالم احملقِّ
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 والتقسيم بالنسبة: 

 

&

الفرق بني التقسيم  &وهو ما يظهر من تقريرات حبثه املطبوع. وقد أوضح

ب احلصص َسعلى َح عل ألشخاٍصاملطلق والتقسيم بالنسبة بأّن للمال الواحد إذا ُج

ل هلم، بل فإّما أن ال يكون من األّو ؛املشاعة بينهم، فكان املال زائدًا على حصصهم

ل هلم، ثّم تبّين كيفية التقسيم على وإّما أن يكون املال من األّو ؛هلم احلصص فقط

 هنا حالتان.  املذكورة. إذن احلصص

فإّنه تارًة يوصي املّيت بأّن لولده األكرب نصف  ؛ذلك يف باب الوصية ومثاُل

األغنام، ولولده األوسط ربعها، ولولده األصغر مثنها، فيبقى حينئٍذ مثن األغنام خارجًا 

 عن مورد الوصية، فينتقل إىل الورثة. 

ن كيفية القسمة، كما لو ثّم يبيِّ وأخرى ُيوصي أن تكون مجيع األغنام هلم،

لألوسط، دي الثالثة، نصفها لألكرب، وربعها ْلقال: ما أتركه من األغنام كّلها لُو

يف الوصية،  نًا، وهذا الثمن أيضًا داخٌلْماملال بينهم يزيد ُث ومثنها لألصغر، فإذا قسِّم

م فيقسَّ، فنصفه لألكرب، وربعه لألوسط، ومثنه لألصغر، ويبقى مثن الثمن أيضًا

 هكذا، وهكذا إىل أن تستوفى الرتكة. 

واملستفاد من آيات اإلرث أّن  .ال األول ،ومورد التقسيم بالنسبة إّنما هو الثاني

ت مع األبوين ـ أو مع فما تأخذه البنت إذا اجتمع .الوارث هم أولو األرحام واألقربون

 أحدهما ـ النصُف بالنسبة إىل الرتكة. 

(، والباقي 5من أبويها ) (، ولكّل واحٍد15( دينارًا كان هلا )30فلو ترك املّيت )

س السدس، ْدسيه، ويبقى ُسْد( أيضًا من الرتكة، فتأخذ البنت نصفه واألبوان ُس5)

 وهكذا إىل أن تستوفى الرتكة. 

وهو  ،ونصف النصف الباقي ،(15بنت، فلها النصف )وكذا لو انفردت ال

ر هنا فال تتصوَّ .إىل أن تستوفى الفريضة ،(3.75وهو ) ،ونصف النصف الباقي ،(7.5)

بالنسبة، ال على  أبدًا؛ ألّن التقسيم كما هو ظاهر اآليات املباركة تقسيٌم زيادٌة

  .(15)اإلطالق
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وقف الفقه ملأن ينتصر  &ق اخلوئيقِّّني والصناعي استطاع احملوبهذا البيان الف

ًا عَبة ما ذهب إليه فقهاؤنا األعالم، َتضح صّحوبهذا يّت»د صّحته، قال: ؤكِّ، وياإلمامي

ر على هذا يف إّنه ال يتصوَّف ؛(16)«من بطالن التعصيب...ملا ورد عن أئّمتنا املعصومني، 

َصبة فما ورد من أّن الَع .كي ُيبحث عنه ؛تكون فيه الزيادة على الرتكة اخلارج مورٌد

هذا الوجه أّول  &وقد جعل .(18)هو املوافق لظاهر اآليات املباركة (17)يف فيه الرتاب

 . (19)الوجوه يف إبطال التعصيب

 

 : &لدينا بعض التعليقات على ما أفادهأقول: 

يف  ×وهو احملكّي عن اإلمام أمري املؤمنني ،&إّن املثال الذي أوردهأّواًل: 

ب النسبة؛ وذلك َسال ينطبق على املقام من كون القسمة حَب ،قسمة اإلبل املوصى بها

نة له ألّن كّل واحد من هؤالء الثالثة املوصى إليهم قد أخذ أكثر من احلّصة املعيَّ

لثلث على ما أخذه بلحاظ كّل املال، أي ال يصدق النصف على ما أخذه األّول، وال ا

الثاني، وال التسع على ما أخذه الثالث؛ فاألّول أخذ أكثر من النصف كثريًا، والثاني 

ًا لو بّدلنا من التسع، وهذا يّتضح جلّي أكثر أخذ أكثر من الثلث قلياًل، والثالث أخذ

 صًا من الكسور. ختلُّ ؛ىل دنانريإاإلبل بالقيمة، أي نبدهلا 

( دينارًا، فيكون جمموع 54ّننا نفرتض كون قيمة كّل بعري )إوبيان ذلك: 

 دينارًا.  918( بعريًا = 17) ×( دينارًا 54الرتكة = قيمة البعري الواحد )

 ــ فلو كانت القسمة باإلطالق لوجب تعيني احلصص كما يلي: أ

( ، وللثالث )التسعدنانري 306دينارًا، وللثاني )الثلث( =  459لألّول )النصف( = 

  .دينارًا 102= 

 من املوصى هلم.  (، ال ُيعطى ألحٍد17والباقي )

 ب ـ ولو كانت القسمة بالنسبة لوجب تعيني احلصص كما يلي: 

( 469وهكذا، وهو ال يتجاوز ) ،(8.5ونصف الباقي ) ،دينارًا 459لألّول = 

 دينارًا. 

( 313جاوز )وهكذا، وهو ال يت ،(5.666وثلث الباقي ) ،دينارًا 306وللثاني = 
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 دينارًا. 

( 105وهكذا، وهو ال يتجاوز ) ،(1.888وتسع الباقي ) ،دينارًا 102وللثالث = 

 . دنانري

 ب ما ُذكر يف املثال املنقول كان ما أخذوه كما يلي: َسحَب ـ ولكْن ج

دينارًا، وهو أكثر من النصف النسيب مبا يزيد عن  486=  54 × 9( = 9لألّول )

 .( دينارًا17)

دينارًا، وهو أكثر من الثلث النسيب مبا يزيد عن  324=  54 × 6( = 6وللثاني )

 .( دينارًا11)

من التسع النسيب مبا يزيد عن  أكثر ، وهودنانري 108=  54 × 2( = 2وللثالث )

 .( دنانري3)

وأّما بلحاظ احلصص املطلقة )وهي: النصف والثلث والتسع( فهي تفوق على 

وهذه الزيادات استوفوها من الفائض من جمموع املبلغ، وهو  .احلصص املطلقة أيضًا

(17 .) 

يف القسمة املذكورة يف النّص املأثور عن  وهذا ما يكشف عن وجود نكتٍة

 خاّصة يف املورد.  عن وجود قرينٍة وهي عبارٌة ،×أمري املؤمنني

لالستدالل على رّد  &ق اخلوئيقِّبأّن هذا الوجه ـ الذي أفاده احملال خيفى ثانيًا: 

َصبة ـ لو مّت فإّنما يتّم يف صورة اجتماع ذوي الفاضل ألصحاب الفروض دون الَع

 .كن اإلفادة من هذا الوجهرة انفراد ذي الفرض باإلرث فال ميالفروض، وأّما يف صو

 ىل دليٍلإ حباجٍةفهو ض، وأّما رّد الباقي عليها ْرفلو كان الوارث بنتًا فلها النصف بالَف

ك بآية أولي األرحام. وعليه فإّن اآليات املعّينة للسهام لوحدها ال تدّل ر، كالتمسُّخآ

 على رّد الزائد على الورثة. 

 فتارًة ؛ضح مّما ذكرناه يف النقطة األوىل أّن للقسمة أكثر من معنًىقد اتَّثالثًا: 

 اد القسمة بالنسبة. وثالثة ُير ؛وأخرى ُيراد القسمة على اإلطالق ؛فيةُيراد القسمة الُعْر

واحد؛ لعدم  ْرٍضقنا النظر يّتضح عدم كون هذه األقسام يف َعوحنن إذا دقَّ

ىل قسمني: قسمة على إلذا فاألدّق القول: تنقسم القسمة  .كونها أقسامًا ملقسم واحد

 وقسمة بالنسبة.  ؛اإلطالق
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ظ باملنظار وأخرى ُيلَح ؛ساحمييف املظ باملنظار الُعْرُيلَح منهما تارًة وكلٌّ

 ؛ساحميةفية مىل: قسمة ُعْرإآخر  : إّنها تنقسم بلحاٍظقلَت شئَت الرياضي الدّقي. وإْن

 وقسمة رياضية دّقية. 

ِإنَّ َربََّك ﴿من قبيل: قوله تعاىل:  ساحمييف املفالقسمة امللحوظة باللحاظ الُعْر

َفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة ِمْن الَِّذيَن َمَعَك َواهلُل ُيَقدُِّر اللَّْيَل َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثي اللَّْيِل َوِنْص

فية وهي هنا قسمة ُعْر ،(20)املّزمل:  ﴾...َوالنََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم

هذه األزمنة على وجه  أو ثلثه قياُم هقيام ثلثي الليل أو نصفمن  ساحمية؛ فإّن املراَدم

 التقريب، ال الدّقة والتحقيق، كما هو صريح اآلية. 

فهي من قبيل: قوله تعاىل:  وأّما القسمة امللحوظة باللحاظ الرياضي الدقيق

َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ هلِل ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  َواْعَلُموا َأنَّ﴿

فإّن املراد استقطاع )اخلمس( من املال  ؛(41)األنفال:  ﴾...اْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِلَو

ولو كان يسريًا؛ إذ مع  ،منه من دون ترك شيٍء ،دقيقة كّله، وحساب املال بصورٍة

ترك شيء ال يصدق عليه أّنه أخرج اخلمس من مجيع ماله. وكذا يف حساب األنصبة 

 يف اخلمس والزكاة. 

قسمة املال املشاع بني ـ ال على اإلطالق ـ فهي من قبيل:  وأّما القسمة بالنسبة

الشركاء، وقسمة الربح يف املضاربة؛ فإّن امللحوظ هنا املال كّله وتقسيمه على أربابه 

 ب حصصهم. َسحَب

لوصية السائدة، فحينما فهي من قبيل: أغلب موارد ا وأّما القسمة على اإلطالق

ظ إعطاؤهم فُيلَح ،ولعمرو اخلمس ،ولبكر الربع ،بأّن لزيد الثلثوصي ُيوصي امل

 ع للورثة. َف، وأّما الفاضل فُيْدمن دون أّي زيادٍة ،النسب املذكورة من املال فقط

ما  راد من القسمة يف األدّلة يفكيف ميكن معرفة النحو امل وهنا يربز سؤال:

 وواقعة؟  األحناء واللحاظات ممكنًةحنن فيه ـ أي يف باب اإلرث ـ ما دامت كّل هذه 

يف املقام أّن املقصود هنا من  &ق اخلوئيقِّإّن الظاهر من بيانات احملاجلواب: 

إّن ...» :&قال .تعيني السهام هو النوع الثاني من التقسيم، وهو التقسيم بالنسبة

  .(20)«ظاهرها ـ أي اآليات ـ كون التقسيم تقسيمًا بالنسبة، ال على اإلطالق
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 ىل الدليل. إبّينة، فتفتقر ، وال مإّن هذه جمّرد دعوى غري بّينة

ينا حنن واآليات اليت عّينت الفرائض الستفدنا منها فالصحيح هو أّننا لو ُخلِّ

وهذا املعنى هو  .وهذا مقتضى الظهور األّولي، كما هو واضٌح .التقسيم بنحو اإلطالق

على اختالف  ،رينّل أو الكّل من فقهاء ومفسِّاجُلىل الذهن، كما فهمه إالذي يتبادر 

 مذاهبهم. 

يته، بل لكون املقام ؛ لعدم حّج(21)ك مبفهوم العددوليس هذا من باب التمسُّ

حالية على إرادة االقتصار على احلصص  مقام القسمة، فُيشّكل هذا قرينًة

 دون زيادة عليها.  ،املذكورة

عند اإلطالق هو اللحاظ الرياضي والدّقي، ال وأيضًا املتبادر من تعيني السهام 

يف املساحمي؛ فإّنه املعنى احلقيقي هلذه الكسور، كالنصف والثلث والربع الُعْر

 وغريها. 

وأّما إرادة النوع الثاني من القسمة، وهو التقسيم بالنسبة ـ وكذا إرادة اللحاظ 

 تدّل عليهما.  ىل نصب قرينٍةإ فهو حباجٍة ،يف املساحمي ـالُعْر

وهنا ُيّدعى أّنه يف باب اإلرث قد قامت القرينة اللفظية املنفصلة على إرادة 

أّما الكتاب فآية أولي  .ل بالكتاب والسّنةالتقسيم بالنسبة، وهذه القرينة تتمثَّ

وأّما السّنة فاملتواتر من األخبار الواردة عن  .(23)أو ما دّل على توريث األقرب ،(22)األرحام

^تناأئّم
 ؛ثانوي فنرفع اليد عن ذلك الظهور األّولي، وينعقد ظهوٌر .(25)تواترًا معنويًا (24)

ىل توريث إومع وجوده ال تصل النوبة  .فيد احنصار الورثة باألقرباليت تبسبب القرينة 

بنسبة سهمه منها من  لكْن ،ومقتضاه استئثار األقرب بالرتكة .الذي يليه من الورثة

 مجيع املال. 

ما تقتضيه من ظهور؛ ألّنه  وال يف ،إّنه ال جمال للتشكيك يف هذه القرينة ثّم

على أساس التسليم بهذه القرينة ثبت القول بالرّد، وعلى أساس التسليم مبا تقتضيه 

 ْمثبت القول بكون الرّد يكون على أساس السهام بالنسبة. أجل، مل تُق من ظهوٍر

 ساحمي. يف املالقرينة هنا على إرادة اللحاظ الُعْر

ساحمي يف املّن التفاوت بني اللحاظ الرياضي الدقيق وبني اللحاظ الُعْرإرابعًا: 
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 ّض عن الزيادة فيه أو النقيصة منه إذا كانتا قليلتني. دائمًا؛ حيث ُيَغ واضٌح

ضح فيما لو وأّما التفاوت بني القسمة على اإلطالق والقسمة بالنسبة فهو إّنما يتَّ

فصاحب  .حدت فال تفاوت بينهما حينئٍذلو اتَّ ور والنسب املئوية، وإاّلدت الكستعدَّ

إذا  واحدة ال أكثر، ولكْن النصف إذا انفرد فله نصف املال، والقسمة هنا هلا صورٌة

ولآلخر ثلث، أو كان ألحدهم  كما لو كان ألحدهم نصٌف ،د أصحاب احلصصتعدَّ

ب اختالف القسمة َستيجة حَبثلث ولآلخر ربع وللثالث مخس، فهنا ختتلف الن

عن املال املقسوم،  فلو كان املقصود القسمة على اإلطالق فيبقى فاضٌل. املقصودة

ب َسر القسمة حَبوأّما لو كان املقصود القسمة بالنسبة فال يبقى باٍق، بل تتكرَّ

حقري ال  أي يبقى منه شيٌء ،أو تقريبًا احلصص عّدة مّرات حّتى يفنى املال حقيقًة

 تداد به لدى العقالء. اع

ب َسفإّن نوع القسمة حَب ×وأّما فى املثال املأثور عن أمري املؤمننيخامسًا: 

 أن تكون ملحوظًة ال ُبدَّوأيضًا  .القاعدة هي القسمة على اإلطالق، ال القسمة بالنسبة

 باللحاظ الرياضي الدّقي. 

ظية أو حالية لف على وجود قرينٍة ×ل فتوى أمري املؤمننيَمْحُتومن هنا ينبغي أن 

فيد إرادة املوصي يف تلك الوصية بالذات القسمة بالنسبة، ال القسمة على اإلطالق، ت

: ينبغي افرتاض وجود قرينة داّلة على أّن املوصي قصد قسمة اإلبل وثانيًا. هذا أّواًل

بتقطيع حلمها  ، ال قسمة حلمها؛ فإّن ما قصده املوصي ليس هو تقسيم اإلبل ولوساملًة

 ،لينتفع بها املوصى له مبا هي إبٌل ؛سالمة اإلبل حفظىل أجزاء، بل قصد التوزيع مع إ

 ت القسمة بنحٍوض أّن املوصي مل يكن يقصد ذلك لتمَّولو ُفِر .وعظم ال مبا هي حلٌم

من دون تسامح بالكسور  ،ب القيمة تقسيمًا دقيقًاَسولوجب التقسيم حَب ،آخر

فية مبنية على ُعْر م هذه القرينة يصّح القول بأّنها كانت قسمًةواألعشار. وحبك

فإّنه من البعيد  فة، وإاّلالقسمة الرياضية والعقلية الصِّْر ْدالتسامح والتقريب، ومل ُيِر

 جّدًا افرتاض تساوى اإلبل يف القيمة والسّن ويف اخلصائص كاّفة. 

على هذه القرينة، وأّن ومن الطريف أّن الرواية اليت عثرنا عليها تشتمل 

 لع عليه. ق بانكسار احلصص، كما سوف تطَّاملشكلة بني األشخاص الثالثة تتعلَّ

، اليت أشار إليها ×إّننا مل نعثر على الرواية املأثورة عن أمري املؤمننيسادسًا: 
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والذي عثرنا عليه هو  .موصى به ق اخلوئي من أّنها كانت واردة يف تقسيم ماٍلقِّاحمل

ر كونها يف َكلكن مل ُيْذ ،أخرى تشتمل على نفس األعداد واحلصص ٌةرواي

عن شرح »ونّص الرواية كما يلي:  .ثالثة أشخاص يف املال الوصية، بل ُذكر نزاُع

ثالثُة رجاٍل خيتصمون يف سبعة عشر بعريًا، أّوُلهم  ×ّنه جاءهإبديعية ابن املقرئ: 

ُر. ْسمنهم الَك ُد على كلٍِّرَعها، وكان َيْسهم ُتي نصَفها، وثانيهم ثلَثها، وثالثيّدع

 ،قالوا: نعم ،«ي فوقها وأقسمها بينكم؟بعريًا مّن ن أن أضعْوأترَض»هلم:  ×فقال

فوضع واحدًا فوقها من نفسه، فصارت مثانية عشر، فأعطى األّول نصَفها تسعة، 

 . (26)«×َعها اثنني، وبقي بعرُيه لهْسوالثاني ثلَثها سّتة، والثالث ُت

 أقول: 

ومن  .ـ مل أعثر على املصدر األصلي الذي نقل منه التسرتي هذه الرواية1

 املستبعد متامية سندها. 

ىل هذه الرواية يف رؤيته اليت أفادها، بل إمل يستند  &ق اخلوئيـ إّن احملق2ِّ

يتها؛ فإّن مستنده كان دًا، ولذا ال يضّر إرساهلا أو عدم حجِّاعترب الرواية شاهدًا ومؤيِّ

 هو ظهور اآليات. 

ة مل ولئك الرجال الثالثزاع واخلصومة بني أالن ب هذا النقل أّنَسـ الظاهر حَب3

 تكن يف أصل الشركة، بل كانت املشكلة يف انكسار احلصص بسبب القسمة. 

 .ل: إّنه بناًء على اعتبار السهام بالنسبة يلزم القول بصّحة الَعْوسابعًا: قد ُيقال

ض ىل أن يفنى الزائد فكذلك لو ُفِرإم الزيادة على الورثة بنسبة سهامهم فكما ُتقسَّ

َبر ْجُتىل أن إزيادة السهام على الرتكة يتّم تقسيم النقص على الورثة بنسبة سهامهم 

ل ال ينسجم مع ما هو الثابت عند اإلمامية من لتزام بالَعْوالنقيصة. ومن الواضح أّن اال

 بطالنه. 

 

؛ ألّن حالة كون السهام م غري صحيٍح: إّن هذا التوهُُّيمكن أن ُيقال لكْن

 معقول، وأّما افرتاض كون السهام أكثر من الرتكة مبقدار الرتكة أو دونها أمٌر

 ،ديناٌر كما لو كان لديَّ . عالجهإىلكي حنتاج  ؛غري معقول يف نفسه أمٌر فهو
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ل هذا النحو من اهلبة، ال أّنه َقأن أهب زيدًا نصفه وبكرًا ثلثيه، فهنا ال ُيْع ُتوأرْد

 يف عملية التقسيم خارجًا.  واملشكلة كامنٌة ،معقوٌل

 

&

والفرق بني هذا التقريب . (27)وهو ما يظهر من أحد تقريرات حبثه غري املطبوع

وأّن املراد بها هو القسمة بلحاظ  ،يكمن يف تصوير )القسمة بالنسبة(والتقريب السابق 

أخرى:  ىل مجيع املال، وبعبارٍةإىل احلصص األخرى، ال نسبتها إنسبة كّل حّصة 

املال  منمن الشركاء  ىل الكسر، أي نسبة سهم كلٍّإالقسمة حبسب نسبة الكسر 

ىل النصف نسبة الثلثني إلثلث ىل الكسر من الواحد، فنسبة اإىل غريه نسبة الكسر إ

ففي املثال  .ىل الكّل، فيكون لصاحب الثلث ما يساوي ثلثي ما لصاحب النصفإ

؛ حيث اجتمع فيه سهام النصف والثلث ×الوارد يف اخلرب املأثور عن أمري املؤمنني علّي

والتسع يف سبعة عشر بعريًا، يكون لصاحب الثلث سّتة، وهي ثلثا التسعة اليت هي 

ىل الكّل، فلصاحب إىل الثلث نسبة الثلث إلصاحب النصف، كما أّن نسبة التسع 

ف رُّبتص ،ر الفاضلىل هنا انتهى بيان املقرِّإالتسع ثلث ما لصاحب الثلث، وهو اثنان. ]

 يسري يف العبارة[. 

 

 عليه ما يلي:  ُدِركان هذا هو املقصود من )القسمة بالنسبة( فَي إْن

ىل النصف فنسأل يف إمن الثلث والتسع بالقياس  ـ إّنه لو لوحظت نسبة كل1ٍّ

 ىل أّي شيء ُيقاس هذا النصف؟ إ :وهو النصف ،املقام عن املقيس عليه

(؛ ألّن النصف هو 17بأّن النصف ُيقاس بلحاظ األصل، وهو ) ال َشكَّواجلواب: 

، ويف املثال املأثور ال تكون التسعة من اإلبل والكسر هو عبارة عن نسبٍةكسر، 

وهذا التفاوت يف املقدار سوف يؤّثر  .مساوية لنصف األصل، بل هي أكثر من النصف

مقدارهما مطابقًا مع أي الثلث والتسع، فال يكون ، على نتيجة الكسرين اآلخرين

 ال الدقيقة.  ،إذا أريد النسبة والقسمة التقريبية املساحمية النسبتني الواقعيتني، إاّل

ما؛ باعتبار أّن  ىل شيٍءإل نسبًة كان ـ دائمًا ُيمثِّ ـ إّن الكسر ـ أّي كسٍر2
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ل السهم واحلّصة ل من بسط )= صورة( ومقام )= خمرج(، فالبسط ُيمثِّالكسر يتشكَّ

مفرتضة، أي  كانت هناك نسبٌة ل الكّل، فكّلما كان كسٌراجلزء، واملقام ُيمثِّو

َسم يف هذه ْقما هو امَل :وهنا نسأل .َسمْقىل امَلإوالقسم  ،ىل الكّلإنسبة اجلزء 

 الكسور؟ 

ويكون  ،(17َسم امللحوظ هو األصل )= الكّل( ال غري، وهو )ْقواجلواب: إّن امَل

 (. 17ىل )إَسمًا جلميع الكسور، وهي النصف والثلث والتسع، فُتنسب كّلها مْق

 وأّما الفرضيات األخرى: 

ظ َحكافرتاض حلاظ األصل مقسمًا لبعض الكسور، والكسور األخرى ُيْل

د القسمة، وهو ىل تعدُّإفيها الباقي بعد فرز الكسر األّول، فهذا يف حقيقته يعود 

 زائد.  ىل بياٍنإ حباجٍة

ىل حلاظ، إىل الكسر اآلخر فهذا ال حيتاج إأو افرتاض حلاظ نسبة كّل كسر 

نفرتضه هو دائمًا  ككون الكّل أكرب من اجلزء، فإّن أّي ثلٍث ،فإّنه أمر واقعي

دت عملية القسمة إذا تعدَّ مًا إاّلَسْقل ثلثي النصف، وال يصّح جعل أحد الكسور َمُيمثِّ

م حينئٍذ. والظاهر من َسْقكن اختالف امَلقسمة مي؛ إذ مع تعّدد الألكثر من مّرٍة

دها؛ فإّن التعّدد ال تعدُّ ،القسمة يف اإلرث أو يف الوصية وغريهما إرادة اّتحاد القسمة

 . موجودًا زائد، وليس ىل بياٍنإحيتاج 

أمكن تصوير  ض إرادة هذا التفسري للتقسيم بالنسبة فنقول: إّنه إْنـ لو ُفِر3

وهي: النصف والثلث  ،×الكسور املذكورة يف املثال املأثور عن عليٍّب َسالقسمة حَب

والتسع، فما هو احلال لو افرتضنا كسورًا أخرى غري ذلك؟ كما لو كانت الكسور 

( 9ب هذا البيان سوف يكون لصاحب النصف )َسكالتالي: نصف وسبع وتسع، فبَح

ولصاحب التسع ما  ىل النصف،إ(، ولصاحب السبع ما ُيعادل نسبة السبع 17من )

وما هي نسبة  !ىل النصف؟إىل السبع، فيا ُترى ما هي نسبة السبع إيعادل نسبة التسع 

 ! إىل السبع؟التسع 

لو افرتضنا تبديل  :ـ لو ُفرض إرادة هذا التفسري للتقسيم بالنسبة فنقول أيضًا4

حاهلا، كما لو مع إبقاء الكسور على  ،آخر َسم املذكور يف املثال املأثور بعدٍدْقامَل

(، 6وهو ) ،(، ولصاحب الثلث ثلثا النصف9(، فلصاحب النصف )18كان األصل )
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 يكون حينئٍذ؟  مَلْن ،(، فيبقى واحد2وهو ) ،ولصاحب التسع ثلث الثلث

(، ولصاحب الثلث ثلثا 8(، فلصاحب النصف )16ولو افرتضنا األصل )

 ! حتديد الكسرين اآلخرين؟تّم النصف، ولصاحب التسع ثلث الثلث، فيا ُترى كيف ي

(، ويكون 18فيصبح اجملموع ) ،(2ضيف )، فنل باحليلة السابقةفإّما أن ُيتوسَّ

وهو أكثر من  ،(17(، وحينئٍذ يكون اجملموع )2( و)6( و)9التقسيم كالتالي: )

 أمامنا.  ، فمن أين لنا به؟ فهذا الطريق مسدوٌداألصل بواحٍد

( 9فيصبح ) ،وهو النصف ،(8ىل )إنضيف واحدًا ( لألّول، ثّم 8عطي )وإّما أن ن

(، وهنا ال تكون مشكلة؛ إذ ال زيادة وال 2وللثالث ) ،(6مه، فُنعطي للثاني )ونقسِّ

د ما ؤكِّ. وهذا ما يد القسمة ألكثر من مّرٍةأّن هذا يستلزم تعدَُّبْيَد  نقصان عن األصل.

 زائد.  ىل بياٍنإ القسمة، وهو حباجٍةد قلناه من أّن هذا النحو من التقسيم يستبطن تعدُّ

 

&&

إّنه من احملتمل العثور على جذور هذه الرؤية يف كلمات بعض السابقني، 

ق احلّلي: )وإن قِّـ شارحًا لقول احمل حيث قال ،يف جواهره &ق النجفيقِّ: احملمنهمو

عدا الزوج والزوجة، مثل: أبوين  ،ورّد الفاضل على ذوي الفروض ،بعيدًا مل يرثكان 

 ُتبقي الفريضة شيئًا إّنما بل قد ُيقال: يف كّل مقاٍم»ـ:  (28)أو أحدهما وبنت وأخ أو عّم(

 .من النصوص بالقرابة، كما ُيومئ إليه مجلٌة يرث ذو الفرض فرَضه وغرَي الفرض

الذي ُيراد منه أّن  ،وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرثهم ـ كما يف مثال املنت ـ

املال ُيقسم بني البنت واألبوين أمخاسًا: ثالثة للبنت ومخسان لألبوين. ومن ذلك ُيعلم 

الذي هو مقتضى مفهوم  ،الوجه يف ذكر الفرض، ال أّن املراد منه عدم إرثه أصاًل

يف  بعد تسليمهـ ومن اخلروج عنه هنا  ،يته يف األصولعدم حّجاملفروغ من  ،اللقب

باملتواتر من األخبار عن  ـ ولو للقرائن الظاهرة يف إرادة القيدية منه ،خصوص املقام

ذكر بعضهم زيادة عليه من  اليت هي عمدة أدّلة الشيعة يف إثبات ذلك، وإْن، ^أئّمتنا

 . (29)«طريق اجملادلة مع اخلصم

بأّن  ،وهي اآليات الكرمية ،ىل تفسري نصوص السهامإ ة ناظٌروصدر العبار

من الرتكة، بل  حّتى لو بقي شيٌء ،بْساملراد بالسهام فيها ليس استحقاق السهم فَح
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ب السهام أيضًا؛ أّما أخذ السهام فبمقتضى َسواقتسام الفاضل حَب ،املراد أخذ السهام

فبمقتضى املتواتر من األخبار الواردة عن اآليات، وأّما اقتسام الفاضل وفقًا للسهام 

ل من . واملتحصِّه بالتواتر: التواتر املعنوي، ال اللفظي، كما هو واضٌحومراُد .^أئّمتنا

ب َسجمموع ما أفاده أّن آيات السهام تدّل على أّن القسمة تكون جلميع املال حَب

 ىل القسمة بالنسبة، ال النسبة على اإلطالق. إالسهام، ومرجعه 

حدتان يف النتيجة، وهي كون مفاد آيات إذن، فرؤيَتا كال العَلَمني متَّأقول: 

يرى أّن هذا هو املعنى الظاهر منها  &ق اخلوئيقِّأّن احملَبْيَد  .السهام القسمة بالنسبة

من املتواتر  ستفاٌديرى أّنه م &ق النجفيقِّحني أّن احمل قرِّر لبحثه، يفب ما أورده املْسَح

 . املتقدِّمةمن الروايات، كما هو صريح ذيل عبارته 

الذين يعتربون الرّد ثابتًا  ،هما ورؤية مشهور اإلماميةْيوبهذا يّتضح الفرق بني رؤيَت

 . (30)والروايات ،وآية أولي األرحام ،وضرورة املذهب ،ستقّلة، أال وهي: اإلمجاعم بأدّلٍة

 

&

 وجديرة بالبحث؛ وذلك:  مهّمٌة &ق اخلوئيقِّإّن هذه الرؤية اليت طرحها احمل

 ،من قبل مل يسبق إليها أحٌد ،بالتقريب الذي أفاده ،ـ لكونها رؤية جديدة1

  ب الظاهر. َسحَب

حمدود  ـ لكونها من حيث اجلغرافيا الفقهية تقع يف باب اإلرث، وهو باٌب2

 عدمًا أو نادرًا جّدًا. يصعب املناورة فيه، وجمال التجديد فيه يكاد يكون ُمْن

عاّم إذا ما قيست بسائر األبواب  ـ قّلة البحوث االجتهادية يف باب اإلرث بشكٍل3

 املعامالت. سائر بل  ،الفقهية، كالطهارة والصالة

القدمية بني اإلمامية وبني السّنة ـ لقد اعتاد الفقهاء غالبًا يف املسائل اخلالفية 4

أو مع تعديل يف  ،تكرار األجوبة والدفاعات اليت ذكرها السابقون حبذافريها

جديد، وهو  ق اخلوئي حاول طرح دليٍلقِّاحمل أّن يف حنيأو إضافات جزئية،  ،العبارة

ئل ية االستدالل بالكتاب يف املساوال خيفى مدى أهّم .ىل الظهور القرآنيإاالستناد 

 اخلالفية بني الشيعة والسّنة. 

جديدة للنّص  ر عن قراءٍةُتعبِّ &ق اخلوئيقِّـ إّن هذه الرؤية اليت طرحها احمل5
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ومن الواضح أّن النّص القرآني مل يأخذ نصيبه الكايف يف البحوث الفقهية،  .القرآني

 جماللكريم يف ر الكتاب التفعيل َدْو فهذه الرؤية حماولٌة ،َق االهتمام الكبريْلومل َي

 االستنباط الفقهي. 

األخرية  راحليف امل &ق اخلوئيقِّلطريف أّن هذا البحث قد طرحه احملـ ومن ا6

ل ثِّ. ومقتضى ذلك أّنها متاه بالبحث والتحقيق والتدريس، الذي قضمن عمره الشريف

ه وبعد إشراف ،آخر ما توّصل إليه بعد تلك الرحلة البحثية الطويلة من عمره العلمي

يف  &فالتقرير املطبوع ألحباثه .وتسّلطه على البحث الفقهي وطريقة االستنباط فيه

 هـ(. 1417ـ  1413خ بـ )اإلرث مؤرَّ

ىل إت َفمع األسف الشديد مل ُيلَت لكْن ،ية هذه الرؤية القرآنية ودّقتهاورغم أهّم

مدوَّن  على حبٍثها من البحث والدرس، ومل أعثر َط حقَّومل ُتْع ،هذه الرؤية املهّمة

 تناوهلا أو أشار إليها. 

 

، &ق اخلوئيل احملقِّمطروحة من ِقَبقرآنية فقهية مهّمة  نا رؤيًةْضَرـ َع1

إلثبات رّد الفاضل عن السهام على  ها أّن آيات سهام اإلرث لوحدها كافيٌةُدومفا

 وشرحناها.  ،وقد سّلطنا الضوء عليها .الورثة

 باإليضاح والتحليل.  ق اخلوئي، مقرونًةذكرنا تقريبني لبيان رؤية احملقِّـ لقد 2

ق اخلوئي تدعم موقف الفقه اإلمامي مها احملقِّـ إّن الرؤية القرآنية اليت قد3َّ

؛ لتبيني ىل روايٍةإ من دون حاجٍة ،القائل برّد الزائد عن سهام اإلرث على الورثة أنفسهم

 اه الزائد. املوقف جت

الذي  ،ثبت بطالن التعصيبق اخلوئي تمها احملقِّالرؤية القرآنية اليت قدَّ ـ إّن4

 َصبة. القائل بإعطاء الزائد عن سهام اإلرث للَع ،يتبّناه الفقه السّني

ـ ذكرنا بعض التعليقات التوضيحية على هذه الرؤية، وبعض التعليقات 5

بيان أنواع القسمة وحلاظاتها، من كونها قسمة رياضية دقيقة  :التكميلية، من قبيل

 على اإلطالق أو بالنسبة.  فية مساحمية، وكونها قسمًةْرأو ُع

ق اخلوئي عن أمري ـ اعرتضنا على االستدالل بالرواية اليت أوردها احملق6ِّ
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 د للقسمة بالنسبة، وذكرنا عدم انطباقها على حمّل البحث. كمؤيِّ ×املؤمنني

ق اخلوئي، وبيان ما تستند إليه من مها احملقِّـ حاولنا حتليل هذه الرؤية اليت قد7َّ

 ية الظهور القرآني. اجتهادية، وهي حّج أدّلٍة

عدم متامية الدليل عليها، وأّن بيان و ،نا لتقويم هذه الرؤية ونقدهاْيـ تصد8َّ

 ى اإلطالق، ال القسمة بالنسبة. دة لسهام اإلرث القسمة علدِّحملفًا من اآليات اْراملفهوم ُع

وأيضًا قارّنا بني  .ق النجفيق اخلوئي وبني رؤية احملقِّقِّـ قارّنا أّواًل بني رؤية احمل9

التفاوت بني هذه  اّنوبيَّ .أخرى وبني رؤية مشهور اإلمامية من جهٍة الرؤيتني من جهٍة

 الرؤى. 

من حيث  ،ق اخلوئيقِّمها احملية الرؤية اجلديدة اليت قدَّا مدى أهّمّنـ بي10َّ

 جتديدية للنّص القرآني.  كونها قراءًة

ق اخلوئي تعكس مدى قِّمها احملـ إّن هذه الدراسة للرؤية اجلديدة اليت قد11َّ

 إمكانية تفعيل الدليل القرآني يف جمال االستنباط الفقهي. 

 

 

 الهوامش
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 نقد الصوفية

 قراءٌة يف الروايات النبوية
 

 

مؤنة )من  يعترب االستناد إىل الروايات ضمن الدائرة الدينية من السبل األقّل

حيث القدرة على اإلقناع(، واألمضى تأثريًا ـ يف الوقت ذاته ـ يف نقد وختطئة اخلصوم 

هم استخدام سالح ل املخالفني هلم. والصوفية هم من أولئك الذين أتقن خصوُمَبمن ِق

من  الروايات ضّدهم. ويف هذا اإلطار نسعى يف هذا املقال ـ من خالل دراسة طائفٍة

ة يبوية( ـ إىل اإلجابة عن هذا السؤال القائل: هل ميكن من الناحية الروائالروايات )الن

 رها املخالفون عنها؟ وصورة للصوفية غري تلك اليت صوَّ أن نعثر على مكانٍة

إجيابية يف معرض اجلواب عن هذا  من التذكري هنا بأن العثور على رؤيٍة ال ُبدَّو

ء اجلزئية اليت تعاني منها الصوفية. فال السؤال ال يعين جتاهل االحنرافات واألخطا

ميكن إنكار وجود بعض األخطاء عند هذه اجلماعة ـ كما هو احلال بالنسبة إىل 

إال أن وجود هذه األخطاء جيب أن ال  ،الكثري من الفرق واملذاهب اإلسالمية األخرى ـ

ذه الطائفة هم، وذبح مجيع املنتسبني إىل هي إىل إصدار األحكام اجملحفة يف حّقيؤّد

واحدة. إن هذه الدراسة ـ بطبيعة احلال ـ ال تسعى إىل تطهري وتنزيه شامل  مبقصلٍة

مضافًا إىل استحالته على صاحب هذه ، ن هذا املسعىإف والصوفية؛ إذ للتصوُّ

ن األوضاع السابقة والراهنة، ونوع السلوك غري املناسب إله؛ إذ  ل غايًةالسطور، ال ميثِّ

مل يرتك جمااًل لذلك. إمنا نروم يف هذا املقال  ،يان األشخاصلبعض الفرق وأع

واضحة  ة يف هذا الشأن ـ على صورٍةاحلصول ـ من خالل دراسة الروايات النبوّي
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 وحقيقية عن هذه الطائفة. 

على البحث يف الروايات املذكورة يف  اًلأّوويف إطار هذه الدراسة سوف نعمل 

مصادر أعداء الصوفية وخصومهم؛ ألن ذلك أدعى الستقصاء كامل الروايات ذات 

ل املنهج األوثق يف البحث املتقن. منها ميثِّ واحٍد وإن عدم إسقاط أّي .الصلة مبوضوعنا

رنا عليها وبعد الفراغ من هذه العملية االستقصائية نعيد البحث عن الروايات اليت عث

ثانية يف املصادر الروائية األخرى، فإذا وجدناها هناك أيضًا نأخذ يف دراستها من  ًةمّر

هنا من التذكري  ال ُبدَّالناحية السندية، لننتقل بعد ذلك إىل البحث يف مضامينها. و

ى بعد إثبات ضعف السند، ال يعين جتاهل حّت ،بأن اخلوض يف مضامني الروايات

االستفادة  هرغم تقييد ،بل يعود السبب يف ذلك إىل أن ضعف السند ضعف أسانيدها،

قائمًا )مهما كان  ×يبقى احتمال صدور الرواية عن املعصوم من الرواية، ولكْن

 حال.  يًا على كّلِدْجضئياًل(، ومن هنا يكون حبث مضامني الروايات ُم

 

 ؛جواتزوَّ .ال رهبانية يف اإلسالم»: قال، بأنه نهى عن الرتهُّ |عن رسول اهلل

 أنفسهّن َنويقطْع، َنْلونهى النساء أن يتبتَّ، لونهى عن التبتُّ. «بكم األمم ي مكاثٌرفإّن

 . (1)من األزواج

 

أن املصدر الشيعي الوحيد الذي ينقله  على الرغم من شهرة هذا احلديث، إاّل

حنيفة النعمان بن حممد التميمي املغربي،  يالقاضي أب فهملؤلِّ ،هو )دعائم اإلسالم(

ة. فهو ينقل الرواية دون أن يذكر سنده. ويبدو أن التميمي قد رواه من مصادر أهل السّن

يف نقله  (2)على أنه مثل ابن سعد غري مباشر، وميكن هلذا أن يكون عالمًة بشكٍل

ر هلذه الرواية يف املصادر رواية عثمان بن مظعون على هذه الشاكلة. ثم إنه ال أث

ة، واملستدرك على الصحيحني، ة، من قبيل: الصحاح السّتالروائية األوىل ألهل السّن

من أمثال: احلريري  ،ثنيعند غري احملدِّ إذ مل يعثر عليه إاّل ؛أ البن مالك أيضًاواملوّط

 .(3)رينياهلجالسادس والسابع  نيمن الذين عاشوا يف القرن، والزخمشري وابن األثري
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فيهم الشيعة ـ قد  ْنإن ذكرنا هلذه الرواية هنا يأتي من أن عامة املسلمني ـ مَب

 &فقد استند إليها اإلمام اخلميين ؛معتربة يف نفي الرهبانية نظروا إليها بوصفها روايًة

كان هذا  )وإْن «شرح حديث جنود العقل واجلهل»ـ على سبيل املثال ـ يف كتابه 

 .(4)(الكتاب بصدد ترسيخ الرهبانية اإلجيابية واملقبولة

أن هذا  «تاريخ التصّوف»والذي يبدو من حتقيق الدكتور عبد الرمحن بدوي يف 

قل الحقًا باملعنى، وكان ابن سعد هو أخرى، وأنه ُن احلديث كان يف األصل بصيغٍة

. وقد ُنقلت هذه الرواية (5)أخرى روايٍةة بهذا املعنى عن رواه يف مصادر أهل السّن ْنأول َم

ويبدو أن هذا هو  .يف قضية عثمان بن مظعون ،خمتلفة بعباراٍت ولكْن ،بهذا املضمون

من الناحية  ضعيفًة ّدَعحال فإن هذه الرواية ُت أّياألول هلذه الرواية أيضًا. وعلى  النّص

 السندية. 

 

الرواية جيب التذكري بأن املصادر الشيعية يف معرض دراسة مضمون هذه 

 ؛طائفة منها تنفي الرهبانية وتبطلها :تشتمل على طائفتني من الروايات بشأن الرهبانية

 دها. والطائفة األخرى تثبتها وتؤيِّ

 

جاءت »قال:  ×اح، عن أبي عبد اهللّدعن ابن الق ،يف روايٍة ،ـ عن الكليين1

إن عثمان يصوم النهار  ،فقالت: يا رسول اهلل ،|امرأة عثمان بن مظعون إىل النيّب

فوجده  ،ى جاء إىل عثمانحّت ،هْيحيمل نعَل مغضبًا |فخرج رسول اهلل، ويقوم الليل

مل يرسلين اهلل ، فقال له: يا عثمان ،|ي، فانصرف عثمان حني رأى رسول اهلليصّل

ي وأملس أهلي، صّلأو ة السهلة السمحة، أصوميبعثين باحلنيف ولكْن ،تعاىل بالرهبانية

 . (6)«يت النكاحومن سّن، يتبسّن فطرتي فليسنتَّ أحبَّ ْنفَم

لعثمان بن  ي ابٌنتوّف»إذ تقول:  ؛أخرى جند مشهدًا آخر هلذه احلادثة ـ ويف روايٍة2

فيه، فبلغ ذلك د خذ من داره مسجدًا يتعبَّى اّتحّت ،فاشتّد حزنه عليه ،&مظعون

إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ مل يكتب علينا الرهبانية،  ،فقال له: يا عثمان |رسول اهلل
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 . (7)«يت اجلهاد يف سبيل اهللما رهبانية أّمإّن

يا رسول  :|لرسول اهلل قلُت»قال:  عن عثمان بن مظعون ،أخرى ـ ويف روايٍة3

 ُتني أرْدإ :عثمان؟ قال: قلُت فقال: وما هي يا، ن أسألك عن أشياءأ أردُت ،اهلل

أميت القعود يف املساجد وانتظار الصالة بعد  بترهُّ ّنإف؛ يا عثمان ْلقال: ال تفَع؛ بأترهَّ

ن إف ،يا عثمان ْلختصي؟ قال: ال تفَعأ نأيا رسول اهلل  ُتي أرْدّنإالصالة، قال: ف

 . (8)«يت الصياماختصاء أّم

ثين بالسياحة ن نفسي حتدِّإ :|لرسول اهلل قلُت»مظعون قال:  عن عثمان بنـ 4

 . (9)«و واجلهادْزيت الَغن سياحة أّمإف؛ ْلقال: يا عثمان ال تفَع ،باجلبال ن أحلقأو

واحدة؛ ألن هاتني الروايتني قد  ويبدو أن الرواية الثالثة والرواية الرابعة روايٌة

على  «دعائم اإلسالم»يف بعض العبارات، وبعض اإلضافات ـ يف  وردتا ـ مع اختالٍف

قد  ،يا رسول اهلل»: فقال ،|جاء عثمان بن مظعون إىل رسول اهلل: التاليالنحو 

ك يا ثتك نفُسحدَّ َمِب: قال ،ى أستأمركحّت ومل أحدث شيئًا ،غلبين حديث النفس

فإن سياحة أميت  ؛يف األرض ْحِسفال َت: قال ،أن أسيح يف األرض ُتْمهَم: قال؟ عثمان

فعل  ْنا َمليس مّن ،يا عثمان :قال ،نفسي أن أجّب ُتْموهَم: قال.... إىل أن (10)املساجد

م خولة على أن أحرِّ ُتْموهَم: قال. (11)يت الصياموجأ أّم إّن ،وال بأحٍد ،ذلك بنفسه

زوجته  يدب خذفإن العبد املؤمن إذا اتَّ؛ يا عثمان ْلال تفَع: |قال ،(يعين امرأته)نفسي 

ثم ضرب رسول  ،..وحما عنه عشر سيئات.، له عشر حسناتـ  وجلَّ عزَّـ كتب اهلل 

رغب  ْنَم فإّن، يتال ترغب عن سّن ،يا عثمان: وقال، بيده على صدر عثمان |اهلل

 . (12)«وجهه عن حوضي ْتعرضت له املالئكة يوم القيامة فصرَف يتعن سَن

، «احلج»و ،«الصيام»، و«الصالة»، و«اهلجرة»إضافة  ْتأخرى متَّ ـ ويف روايٍة5

 . (13)«اجلهاد»إىل  «العمرة»و

َأْعطى  ـَتَباَرَك َوَتَعاىل  ـ اهلَلِإنَّ »: قال ×أخرى عن اإلمام الصادق ـ ويف روايٍة6

التَّْوِحيَد َواإِلْخالَص َوَخْلَع ، ^َشَراِئَع ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموسى َوِعيسى |ُمَحمَّدًا

 ِسَياَحَة، َأَحلَّ ِفيَها الطَّيَِّباِت، َوالَرْهَباِنيََّة،  َوالْنَداِد، َواْلِفْطَرَة اْلَحِنيِفيََّة السَّْمَحَة، اأَل

 . (14)«َوَحرََّم ِفيَها اْلَخَباِئَث

َقاَل َرُسوُل : َقاَل ×اهلِلَعْن َأِبي َعْبِد ، َعِن السَُّكوِنيِّآخر:  ـ ويف موضٍع7
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، ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َمْجِلُسُه َمْسِجُدُه، تَِّكاُء ِفي اْلَمْسِجِد َرْهَباِنيَُّة اْلَعَرِباال»: |اهلِل

 . (15)«َوَصْوَمَعُتُه َبْيُتُه

، وال سياحة، يت رهبانيةّمأ: ليس يف |قال رسول اهلل»قال:  ×عن عليٍـّ 8

 . (16)«ـ تـ يعين السكو وال زّم

؛ وصيك بتقوى اهللأ»ين، قال: ِصْوَأ ،اهلليا رسول : |لرسول اهلل ـ قال رجٌل9

ّنه رهبانّية إف؛ عليك باجلهاد»ني، قال: ْدِز، : يا رسول اهللقلُت... «ّنه رأس أمرك كلهإف

 . (17)«ّميتأ

وطبقًا  .قد أبطل الرهبانية |األكرم ضح من جمموع هذه الروايات أن النيّبيّت

ويف بعضها اآلخر  ؛ألكثر الروايات مّت التعريف باجلهاد بوصفه رهبانية اإلسالم

 والعمرة.  اعتربت رهبانية اإلسالم يف الصالة والصيام واحلّج

 

أخرى من الروايات تؤّيد  هناك طائفٌة املتقدِّمةلروايات ل املقابلويف الطرف 

 رهبانية، وهي: ال

: ×بن أبي طالب يف وصف شيعة أمري املؤمنني علّي ×ـ عن اإلمام الباقر1

 . (18)«ُتْعَرُف الرَّْهَباِنيَُّة َعَلى ُوُجوِهِهْم، ذُُّبُل الشَِّفاِهال، ِإنََّما ِشيَعُة َعِليٍّ اْلُحَلَماُء اْلُعَلَماُء»

بن أبي  أنه قال لعلّي |األكرم، عن النيّب ×ـ روى اإلمام جعفر الصادق2

ة يف ذبل الشفاه، تعرف الرهبانّي]شيعتك وأنصارك[  إخوانك، يا علّي»: ×طالب

 . (20)ن خمتلفنيْيوقد مّت نقل هذه الرواية بسنَد. (19)«وجوههم

شيعيت الذبل ، يا نوف»يصف شيعته لنوف البكالي:  ،×ـ وقال أمري املؤمنني3

ذين تعرف الرهبانية والربانية يف وجوههم، رهبان بالليل، لالشفاه، اخلمص البطون، ا

زروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، م الليل اتَّهنَّبالنهار، الذين إذا َج ٌدْسُأ

أقدامهم، وافرتشوا جباههم، جتري دموعهم على خدودهم، جيأرون إىل اهلل  واوصّف

 . (21)«جنباء أبرار أتقياءرقابهم، وأما النهار فحلماء علماء كرام  يف فكاك

الطبقة ...»: ^يف وصف الذين يوالون أهل البيت ×ـ قال اإلمام الصادق4

ولعمري لئن كانوا  .ونا يف العالنيةومل حيّب ،ونا يف السّرأحّب ،وسطالثالثة النمط األ
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ترى أثر  ،امون بالليلالقّو ،امون بالنهارفهم الصّو، دون العالنية ،ونا يف السّرأحّب

 . (22)«الرهبانية يف وجوههم

 ،الدين لونه يفأالدنيا يس مورأمن  مٍرأ ه يفْوَتأ ن قومًاأ ×وينا عن عليٍُّر»ـ 5

: ثم قال ،ليهم طوياًلإفنظر  ،املؤمنني مريأحنن من شيعتك يا  :ن قالواأليه بإلوا فتوسَّ

 ،آمن باهلل ورسوله ْنمنا شيعتنا َمإ .مما تقولون ثرًاأرى عليكم أوما ، عرفكمأ ما

رعاة  ،ليه شيعتناإمرنا ودعونا أما  طاعنا يفأو ،واجتنب معاصيه ،وعمل بطاعته

، شفاههم شيعتنا ذبل .ـظ من مواقيت الصالة التحفُّ يعينـ الشمس والقمر والنجوم 

 . (23)«وجوههم ة يفتعرف الرهبانّي، مخص بطونهم

زهرة ربيع  على حممد وآل حممد، واجعلنا من الذين رتعوا يف صلِّ اللهّم»ـ 6

ى حّت ،ني، فرمسوا ذكر هيبتك يف قلوبهمإىل أعلى علّي ى تسامى بهم السمّوالفهم حّت

 ة بطول استغفار الوحدة يف حماريب قدس رهبانيةناجتك ألسنة القلوب اخلفّي

 . (24)«اخلاشعني

 مخص ،ذبل الشفاه من العطش»يف وصف الشيعة:  ×ـ وقال أمري املؤمنني7

حة، واخلشية هلم ئالبطون من اجلوع، عمش العيون من السهر، الرهبانية عليهم ال

 . (25)«الزمة

خطبنا أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه( باملدينة، »عن سلمان الفارسي قال: ـ 8

كما ملئت  بها، ثم ذكر قيام القائم من ولده، وأنه ميألها عداًلْرفذكر الفتنة وُق

ووضع يده حتت رأسه، يقول: شعار  ،انضجع]بعد الفراغ من خطبته[  ثم... جورًا

 . (26)«الرهبانية القناعة

ب، بل هي من ْسإن هذه الروايات تثبت أن الرهبانية ليست غري مذمومة فَح

 أيضًا.  ×العالمات البارزة لشيعة اإلمام علّي

 ؛طائفة ترفض الرهبانية :الرواياتوعلى هذا األساس فإننا نواجه طائفتني من 

 .ة أيضًاوطائفة تقّرها. والشيء نفسه يسود الروايات الواردة يف مصادر أهل السّن

وقد عمد الدكتور عبد الرمحن بدوي إىل مقارنة هذه الروايات مبا جاء يف 

ة بالرهبانية؛ ليستنتج من ذلك وجود نوعني من القرآن الكريم من اآليات اخلاّص

ونوع آخر  ؛من سورة احلديد 27نوع مطلوب وممدوح، كما هو وراد يف اآلية  :ةالرهباني
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م ر للدنيا واالمتناع من التنعُّمذموم، من قبيل: الرهبانية املسيحية القائمة على التنكُّ

ى ف واعتزال الناس واملبالغة يف االرتياض، حّتاتها، واالجتاه حنو الزهد والتقشُّمبلّذ

لى إخصاء أنفسهم، ويضعون األغالل يف أعناقهم، إىل غري ذلك أنهم كانوا يعملون ع

األكرم هذا النوع من  ل أنواع العقوبات اجلسدية األخرى. وقد أبطل النيّبمن حتمُّ

يت يف رهبانية أّم .عليكم اجلهاد»قائاًل:  ،الرهبانية يف اإلسالم، ومنع املسلمني منها

 . (27)«اجلهاد

يات الناظرة إىل إبطال الرهبانية إمنا تنفي هذا إن الروا :ومن هنا ميكن القول

قة بقضية عثمان بن مظعون ح بعض الروايات املتعلِّالنوع الثاني من الرهبانية. كما تصرِّ

وانشغل عن شؤونه وشؤون  ،؛ ألنه هجر زوجته|ض لعتاب رسول اهللبأنه إمنا تعرَّ

نفسه وهجران  بِّاألكرم قد منعه من َج أسرته بالعبادة، ويف بعضها اآلخر أن النيّب

 مظاهرهجران األهل أبرز  دُّيف لسان أكثر هذه الروايات َعوأهله وما إىل ذلك. 

يب من أبرز اجتناب أكل اللحم وترك الطِّ الرهبانية الباطلة، ويف بعضها اآلخر ُعدَّ

 .خصائص هذا النوع من الرهبانية

 تأييد الرهبانية ـ واليت ورد يف أكثرها أن وأما بالنسبة إىل الروايات الناظرة إىل

الرهبانية من عالمات الشيعة ـ فتعترب التقوى والزهد هو امليزة األبرز يف هذا النوع من 

الرهبانية. إن هذا النوع من الرهبانية اليت تدعو إليها الروايات املذكورة ال تفضي إىل 

من  لة األخرى، وإمنا تدعو إىل نوٍعيب وبعض املتع احمللَّاعتزال النساء أو ترك الطِّ

يقوم به  |األكرم الذي كان النيّب ومن هذا النوع االعتزال اخلاّص .اعتزال الناس

ل وحتمُّ ،يف نهاية املطاف إىل نزول الوحي عليه ْتقبل البعثة يف غار حراء، واليت أدَّ

 .أعباء الرسالة السماوية

: ن النوعني من الرهبانيةيف الفصل بني هذي &قال اإلمام اخلميينقد و

الرهبانية بهذا املعنى ـ أي ترك اجملتمع وترك النساء ومنع القوى اإلهلية الشريفة اليت »

ب عليها مفاسد أعطاها اهلل تعاىل لإلنسان عن العمل ـ هي من غاية اجلهل، وترتتَّ

الذي هو من جنود العقل ومن مصلحات النفس،  ،كثرية.. واخلوف من اهلل تعاىل

وهي من جنود اجلهل، ال يالزم الرهبانية بذلك املعنى ]الذي ، قابله اجلرأة على اهللوم

 وإْن ،بهمف أهل املعرفة ال تعين اعتزال اخللق وجتنُّْرم ذكره[. بل إن اخللوة يف ُعتقدّّ
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قد ال و ،كانت اخللوة يف مصطلحهم عبارة عن ترك اشتغال القلب بغري اهلل تعاىل

وهي بهذا  ،دةحمّد من خالل اعتزال الناس واالختالط بهم لفرتٍة حتصل أحيانًا إاّل

 . (28)«شرعًا وعقاًل بل هي راجحٌة ،م[املعنى ليست رهبانية ]باملعنى املتقدِّ

، أو وصفه «نوف البكالي»يف وصفه الشيعة لـ  ×إن كالم أمري املؤمنني

واملمدوحة يف اإلسالم. وقال واضحة للرهبانية اجلائزة  م صورًة، يقدِّ(29)«همام»املتقني لـ 

يف  طوبى للزاهدين يف الدنيا، الراغبني»آخر له يف هذا الشأن:  أمري املؤمنني يف كالٍم

 ، وجعلوا، وماءها طيبًا، وترابها وسادًاخذوا أرض اهلل مهادًااّت ولئك قوٌمأخرة، اآل

وهناك الكثري من هذا النوع من الروايات اليت . (30)«والدعاء دثارًا، الكتاب شعارًا

تثين على الزهد واإلعراض عن الدنيا يف املصادر الروائية لدى الشيعة، وهي من 

 الكثرة حبيث ال ميكن ذكرها بأمجعها يف هذا املقال املختصر. 

الذي ميكن قوله هو أن اإلسالم مل يشجب الرهبانية  حال فإّن أّيوعلى 

، بل منها هو املذموم يف لسان الروايات، وأما املمدوح منها فهو جائٌز ّيباملطلق، بل املنه

 عليه.  هناك حثٌّ

 

 ى خيرج قوٌمحّت ّميتأاعة على ال تقوم الس»أنه قال:  |األكرم ورد عن النيّب

أّنهم على ون يظّن ،رْكر رؤوسهم، ويرفعون أصواتهم بالذِّْكحيلقون للذِّ ّميتأمن 

كشهقة احلمار، وقوهلم  بل هم أضّل من الكّفار، هلم شهقٌة ،×طريق إبراهيم

وهم  ،ليس هلم إمياٌن، عملهم عمل اجلّهال، وهم ينازعون العلماءوار، كقول الفّج

 . (31)«عبليس هلم من عملهم إاّل الت، بون بأعماهلمَجْعُم

 

وردت فيه  ل مصدٍروأّو .مةهذه الرواية يف املصادر الروائية الشيعية املتقّد ْدِرمل َت

على  غري روائي، وإمنا هو كتاب يف الرّد وهو مصدٌر .«عشرية ثيناال»هو كتاب 

سفينة »الصوفية. وأما املصدر الروائي األول الذي أورد هذه الرواية فهو كتاب 

معتمدًا على أساس روايات حبار األنوار. وقد  ،رةالذي هو من املصادر املتأخِّ ،«البحار
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مد بن مريزا عبد ، حمل«نفثة املصدور»نقل صاحب سفينة البحار هذه الرواية عن كتاب 

يف النقض على الصوفية. وقد نقل الرواية  وهو كتاٌب ،هـ(1232النيسابوري) النيّب

 ،«الكشكول»عن  ،«روضات اجلنات»، وكذلك صاحب «نفثة املصدور»صاحب 

 «شرح نهج البالغة»هـ( يف 1361للشيخ البهائي. كما نقلها املريزا حبيب اهلل اخلوئي)

ّد من َعدون ذكر السند. وإىل هنا ميكن القول: إن هذه الرواية ال سند هلا، وبذلك ُت

 الروايات الضعيفة. 

 ق باملصدر الرئيس هلذه الرواية جيب القول: إن هذه الرواية تنسب إىلما يتعلَّ ويف

أن هذه الرواية ال وجود هلا يف مجيع َبْيَد  .هـ(1013للشيخ البهائي) ،«الكشكول»

رة بني أيدينا هلذا الكتاب. ففي حدود حبثنا يف طبعة النسخ املطبوعة واملتوفِّ

الكشكول ذات األجزاء الثالثة الصادرة عن دار نشر الفراهاني، وطبعة الكشكول 

الطباعة والنشر، وطبعة الكشكول مبجلدين دين الصادرة عن دار نشر شركة مبجّل

الصادرة عن دار إحياء الكتب العربية، وكذلك الطبعة احلجرية للكشكول 

يف االطمئنان راجعنا  هلذه الرواية. وزيادًة رة يف بعض املكتبات، مل نعثر على أثٍراملتوفِّ

لك مل ( ومع ذ32/  114)برقم  السيد الكلبايكانياملخطوطة احملفوظة يف مكتبة 

أن  ،ر لديهم الداعي الكايفالذين توفَّ ،نعثر عليها هناك. وقد سبق لبعض األشخاص

قوا جناحًا، هم مع ذلك مل حيقِّ، ولكّن(32)عن هذه الرواية يف هذا املصدر حبثوا

رة حاليًا من واكتفوا باالعرتاف بعدم وجود هذه الرواية يف النسخ املطبوعة واملتوفِّ

عابرة على هذا الكتاب تثبت أن ال وجود  إىل ذلك أن نظرًةضاف نسخة الكشكول. ُي

لى الرغم من تسمية هذا تساعد على نقل هذه الرواية يف ذلك الكتاب؛ إذ ع ألرضيٍة

ى ؛ وبذلك ميكنه أن يذكر فيه املوضوعات من شّت«الكشكول»الكتاب بـ 

م حيث قدَّ أن هذا الكتاب يغلب عليه الطابع األخالقي والعرفاني، املطالب، إاّل

من نقل  َرلف الوصايا العملية. وهلذه الغاية أكَثتة يف إطار خمالنصائح الرتبوية اخلاّص

ويف هذا الشأن جند االستفادة من كلمات  .رةاألقوال عن الشخصيات الكبرية واملؤثِّ

بقّوة. وقد استعمل يف معرض االستناد إىل كالم  ف حاضرًةكبار العرفان والتصوُّ

الشيخ العارف »، و(33)«الشيخ العارف»اص صفات وألقاب، من قبيل: هؤالء األشخ

، (37)«العارف الصمداني»، و(36)«العارف الرباني»، و(35)«العارف الكامل»، و(34)«العامل
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، (41)«يهحشره اهلل مع حمبِّ»، و(40)«مةالعاّل»، و(39)«موالنا»، و(38)«مجال العارفني»و

طاب »، و(44)«ر اهلل مرقده بالرضوانعطَّ»و، (43)«رمحه اهلل»، و(42)«س اهلل روحهقدَّ»و

ق ر عن نوع من التعلُّ. وهذه األلقاب تفوق نقل األقوال العادية، فهي تعبِّ(45)«ثراه

ف جتاه هؤالء األشخاص. كما أن سعة هذا ل املؤلَِّبمن ِق واالرتباط الروحي اخلاّص

بت النظرة اإلجيابية تث ،املصحوب بهذه األلقاب والعناوين املذكورة ،(46)النقل لألقوال

جتاه أفكار وآراء هؤالء األشخاص. وعلى هذا األساس ميكن القول: إن أجواء 

صرحية يف ختطئة الصوفية، وإن الذين  الكتاب ال تساعد أبدًا على ذكر روايٍة

ف ـ الذي هو ق املؤلِّأسندوا الرواية إىل هذا الكتاب أرادوا بذلك يف احلقيقة إنكار تعلُّ

على الطرف  واقفًالماء الشيعة ـ باالجتاه الصويف والعرفاني، وإظهاره من مشاهري ع

 النقيض من الصوفية. األمر اآلخر الذي جيب ذكره هو أن هذا الكتاب زاخٌر

رواية خمالفة للعرفان إىل  بالروايات ذات الصبغة العرفانية، األمر الذي ينفي نسبة أّي

 . (47)هذا الكتاب

يف املصادر الروائية فإن الشيء الوحيد الذي  ومع عدم وجود هذه الرواية

ن نقل هذه الرواية يف املصادر املناوئة للصوفية كان لدوافع غري أ هو ميكننا قوله

يف أصل وجود هذه الرواية ـ بل  حال مع وجود التشكيك اجلاّد أّيعلمية. وعلى 

 وحمتواها.  ملناقشة مضمونها واالطمئنان إىل عدم وجودها ـ ال يبقى هناك من داٍع

 

، يلبسون الصوف يف صيفهم وشتائهم يكون يف آخر الزمان قوٌم، يا أبا ذّر»

 . (48)«أولئك تلعنهم مالئكة السماوات واألرض، ن الفضل هلم بذلك على غريهمْويَر

 

إن السند املذكور هلذه الرواية يف كتاب وسائل الشيعة أكمل من سائر 

: حممد بن احلسن ]الشيخ التالياملصادر األخرى؛ فقد ذكر السند هناك على النحو 

ل، عن رجاء بن ]معترب[، عن أبي املفضَّ يف اجملالس واألخبار، عن مجاعٍة ،الطوسي[

عن عبد اهلل بن عبد الرمحن  حييى العربتائي، عن حممد بن احلسن بن مشون،
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، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد اهلل اهلمداني، عن أبي حرب بن أبي األصّم

ته له، قال: يا أبا ، يف وصّي|، عن رسول اهللاألسود الدؤلي، عن أبيه، عن أبي ذّر

  ، احلديث....ذّر

 .املطلب الشيبانيل حممد بن عبد اهلل بن هذا السند وقع يف بدايته أبو املفضَّو

، والشيخ (51)يود احلّلو، وابن دا(50)، والنجاشي(49)فه ابن الغضائريوقد ضعَّ

 . (52)الطوسي

وأما الراوي الثاني، وهو رجاء بن حييى العربتائي الكاتب، فهو من أصحاب 

 . (53)فيه توثيٌق ْدِر، ومل َي×اإلمام اهلادي

حممد بن احلسن بن مشون وأما الراوي الثالث يف هذا السند فهو أبو يعقوب 

البصري. ذهب الكشي والشيخ الطوسي إىل اعتباره غاليًا، بل اعترباه من رؤساء 

هماه بفساد املذهب، بينما اكتفى ابن ، واتَّ(55)مةفه النجاشي والعاّل، وضعَّ(54)الغالة

 . (56)الغضائري بتضعيفه أيضًا

 بن عبد الرمحن وأما الراوي الرابع يف هذه السلسلة فهو أبو حممد عبد اهلل

 . (57)وما إىل ذلك الغلّو :ه أوصاف من قبيلكرت يف حّقالبصري. ُذ األصّم

دي الكويف ْهوأما الراوي اخلامس يف هذا السند فهو الفضيل بن يسار النَّ

 . (58)جليل من أصحاب اإلمجاع ثقٌةوهو البصري اإلمامي، 

. وقد هو جمهوٌلو، هو أبو حرب بن أبي األسود الدؤليفوأما الراوي السادس 

×ذهب الشيخ الطوسي إىل اعتباره من أصحاب أبي عبد اهلل احلسني
، وذهب (59)

، وأنه كذلك من ×الربقي إىل القول بأنه من أصحاب أبي حممد احلسن بن علّي

من  ال ُبدَّفيه أكثر من هذا. و ْدِر. ومل َي(60)أيضًا ×أصحاب أبي عبد اهلل احلسني

 االلتفات إىل أن جمّرد الصحبة ال تكفي دلياًل على وثاقة أو مدح الراوي. 

أبو األسود الدؤلي، وهو من  (ظامل)ويف آخر هذه السلسلة من السند يقع 

، واإلمام ×، واإلمام احلسني×، واإلمام احلسن اجملتبى×أصحاب أمري املؤمنني

×ادالسّج
توصيف  ه أّييف حّق ْدِر. فلم َيهوٌلجم ،مثل جنله )الذي يروي عنه( ،. وهو(61)

 أو توثيق غري ما ذكر. 

 .ّد هذه الرواية ـ بلحاظ أوصاف الرواة ـ ضعيفًةَعوعلى هذا األساس ُت
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. وقد عمد الطربسي بدوره يف ام إىل ابن أبي األسود مقطوٌعكما أن سند وّر

. (62)إىل نقل سند الوسائل الذي يصل إىل الشيخ الطوسي «مكارم األخالق»كتاب 

الذي أورد هذه الرواية فإنه ال يذكر سندها،  «أعالم الدين»وأما صاحب كتاب 

ا يوحي أنه قد اعتمد على سند الشيخ مكتفيًا بذكر أبي األسود الدؤلي فقط، مّم

خ الطوسي فقد رة عن عصر الشيالطوسي. وأما سائر أصحاب املصادر األخرى املتأخِّ

 نسجوا على ذات املنوال أيضًا. 

 

إذ تشتمل على أكثر من ثالثني من أطول الروايات؛  واحدًة ّدَعإن هذه الرواية ُت

ما جند هلا مثياًل يف الطول بني الروايات. قلَّفوإذا استثنينا األدعية املأثورة  .ألف كلمة

أن الذي يرتبط  . إاّل(63)هامة يف حمّلمن املعارف القيِّوهذه الرواية تشتمل على الكثري 

. إن هذه الفقرة ذات آنفًاحبثنا هو خصوص الفقرة املذكورة  من هذه الرواية مبحّل

يف أن الصوفية  ال َشكَّوصف باألوصاف املذكورة فيها. مجاعة تّت يشمل كّل بيان عاّم

 امللبس بهذه اجلماعة فيه جتاهٌلأن ختصيص هذا النوع من َبْيَد  تعرف بلبس الصوف،

ن إفإن هذا امللبس يعكس نوعًا من الزهد، و ؛أخرى من أفراد املسلمني جلماعاٍت

يف هذا القسم من  اد من غري الصوفيني يستعملون هذا امللبس كثريًا. واملهّمالزّه

ض ى هذا اللحن إىل توظيف البعوقد أّد .الرواية هو التذكري برياء أصحاب هذا امللبس

ة بعينها. ومن الطبيعي أن يوجد هذا النوع من األشخاص يف كاّف مجاعٍة له يف ذمِّ

ف يف بعينها يعترب نوعًا من التصرُّ ومن هنا فإن إسقاط الرواية على مجاعٍة .اجلماعات

مقبول هلذا  وال ميكن العثور على وجٍه .وتضييق دائرة مشوهلا ،منطوق الرواية

من  ف لو عثرنا من بني سائر الفئات اإلسالمية على أشخاٍصف. ومع هذا التصرُّالتصرُّ

ال  ـ أن ينكر ذلك وبطبيعة احلال ميكن العثور عليهم، وال يستطيع أحٌدـ هذا النمط 

ال ميكن االلتزام به بسهولة. فكل  وهذا حكٌم .ميكن اعتباره مشمواًل هلذه الرواية

سواء أكان من  ،ه الروايةهلذ شخص أو مجاعة تباهي بهذا امللبس تكون مشمولًة

وأما إذا مل يكن اختاذ هذا امللبس من أجل التباهي، وإمنا  .الصوفية أم من غريهم

ب، بل سيكون ممدوحًا أيضًا. ْسللتواضع واخلضوع، فإنه لن يكون غري مذموم فَح
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 وباملناسبة فإن هذه الناحية من اللبس املذكور قد ورد االهتمام بها من قبل النيّب

ألبي  |وذلك إذ يقول ؛ة ألبي ذّر الغفاري(يف ذات هذه الرواية )الوصّي |األكرم

ر ْب: وهل ينجو من الِكفقال رجٌل ،يدخل النار املستكربون ْنأكثر َم ،يا أبا ذّر»: ذّر

، وحلب العنز، وركب احلمار، لبس الصوف ْنَم ،اهلل؟ قال: نعم يا رسول أحٌد

 . (64)«وجالس املساكني

يا أبا »الغفاري:  ته ألبي ذّرآخر من هذه الرواية يف وصّي يف موضٍع وقال النيّب

بغري  رض، وألعق أصابعي، وأركب احلمارإني ألبس الغليظ، وأجلس على األ ،ذّر

اخلشن من  ْسلِبا ،يا أبا ذّر... ييت فليس مّنرغب عن سّن ْنف خلفي، فَمِدْرج، وُأْرَس

 . (65)«ر فيك مسلكًاْخلَفجيد ا لئاّل ،الثياب والصفيق من ،اللباس

وبذلك يثبت  .صريح ر القسم السابق من الرواية بشكٍلإن هذه الكلمات تفسِّ

هو لذلك فهم و ،عن مالحظة اجلوانب األخرى من الرواية أن الفهم السابق كان مبعزٍل

 وال ميكن االعتماد عليه.  ،خاطٌئ

 املذكور بشكٍليضاف إىل ذلك وجود روايات أخرى تعمل على تفسري الكالم 

وي عن فهذه الروايات ال ترفض ارتداء الصوف، بل حتكم برجحانه أيضًا. فقد ُر .ما

رغيفني من  بعد ًةي مذّمجزى اهلل الدنيا عّن»كان يقول:  أن أبا ذّر ×اإلمام الكاظم

 زر بإحداهماأتَّ ،الصوف ْيخر، وبعد مشلَتى بأحدهما وأتعشى باآلأتغّد ،الشعري

 . (66)«خرىوأرتدي باأل

املطلق  بدوره مل يفهم الذّم إن هذه الرواية ـ ومجيع رواتها ثقات ـ تثبت أن أبا ذّر

 ،مة اجمللسي يف توضيح هذه الروايةللبس الصوف الوارد يف هذه الوصية. وقد قال العاّل

على جواز  يدّل]إن هذا احلديث[ »واجلمع بينها وبني الروايات الناهية عن لبس الصوف: 

أو على  ،املداومة عليه على حمموٌل وما ورد بالنهي والذّم .بل استحبابه ،لبس الصوف

 |ة النيّبوصّي ظهار الزهد والفضل، كما ورد يفما إذا مل يكن للقناعة، بل إل

 . (67)«رضي اهلل عنه بي ذّرأل

ل اجمللد اخلامس دير بالذكر أن هذا القسم من حبار األنوار ـ الذي ميثِّومن اجل

ولعل السبب  .مة اجمللسي نفسه ـ ال حيتوي على تاريخ كتابتهتنظيم العاّلب َسعشر حَب

د بعد الفراغ من املشروع يف ذلك يعود إىل أن اجمللسي قد أعاد النظر يف هذا اجملّل
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. وقد مّت الفراغ من تنظيم اجمللد الرابع (68)دينته، وعمد إىل تقسيمه ضمن جمّلبرّم

د قد كتب يب املعمول ـ جيب أن يكون هذا اجملّلتللرتهـ؛ وعليه ـ طبقًا 1104عشر سنة 

بعد هذا التاريخ. ويف مثل هذا احلال ميكن القول بأن هذا القسم من حبار األنوار هو 

مة اجمللسي قد فرغ من تأليف البحار ألن العاّل ؛من األقسام األخرية من هذه املوسوعة

يعين أن ما كتبه قبل هذا التاريخ . وميكن هلذا أن (69)يف هذه الفرتة الزمنية تقريبًا

 قد أعاد النظر فيه هنا.  (70)«عني احلياة»بشأن لبس الصوف يف كتاب 

ى املمات: حّت مخس ال أدعهّن»أنه قال:  |األكرم أخرى عن النيّب ويف روايٍة

، وحليب العنز بيدي، األكل على احلضيض مع العبيد، وركوبي احلمار مؤكفًا

 . (71)«من بعدي ًةلتكون سّن؛ على الصبيانولبس الصوف، والتسليم 

 ×اهلل أبا عبد رأيُت»د بن احلسني بن كثري اخلّراز، عن أبيه قال: عن حممو

 ،وفوقها قميص غليظ ،وفوقه جّبة صوف ،غليظ خشن حتت ثيابه وعليه قميٌص

 ،إّن الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كاّل ،فقلت: جعلت فداك ،هافمسسُت

 ^وكانوا ،يلبسها ’بن احلسني يلبسها، وكان علّي ’بن علّيد كان أبي حمم

 . (72)«يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إىل الصالة، وحنن نفعل ذلك

 بشكٍل ^ل األنبياءَبعن لبس الصوف من ِق ويف بعض هذه الروايات كالٌم

. (74)، ومع ذكر أمسائهم يف بعض املوارد األخرى(73)ومن دون ذكر أمسائهم ،عاّم

هلذا النوع من  ÷والسيدة فاطمة الزهراء ^ث عن لبس األئمةوهناك روايات تتحدَّ

ثت عن شيوع وفضل هذا النوع من أخرى من الروايات حتدَّ . وهناك جمموعٌة(75)الثياب

. ويف بعض املوارد (78)، وأصحابه(77)ة خامت األنبياء، وبني أّم(76)الثياب بني األمم السابقة

. ويف بعض هذه الروايات مّت اعتبار لبس (79)اعتبار لبس الصوف جزءًا من النبوة مّت

 . (81)لدخول ملكوت السماوات مًة، ومقّد(80)ة اإلميانالصوف موجبًا إلدراك لّذ

 هذه الروايات يف فضيلة لبس الصوف، وأن أبا ذّر وعليه فبالنظر إىل وجود كّل

ذا النوع من الثياب، وأن األنبياء وأئمة كان يعترب نفسه من أولئك الذين يرتدون ه

خذونه لباسًا هلم، وبااللتفات إىل ما جاء يف موردين ـ يف احلّد كانوا يّت ^اهلدى

يف اعتبار لبس الصوف دلياًل على فضيلة  ة ألبي ذّراألدنى ـ من ذات هذه الوصّي

د يف ذّم من الرواية ـ الوار التواضع، كيف ميكن أن يستفاد من هذا القسم اخلاّص
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 !دة؟أو طائفة حمدَّ بشأن مجاعٍة أشخاص بعينهم ـ ذلك الفهم العاّم

 (26)األعراف:  ﴾ِلَباُس التَّْقَوى﴿رين يف تفسري قوله تعاىل: وقد ذهب بعض املفسِّ

لبس الصوف  من أراد التواضع والنسك يف العبادة ْنيقتصر عليه َم يهو الذ»إىل القول: 

 .(82)«والشعر والوبر واخلشن من الثياب

 ؛نوع آخر من الثياب وعليه فإن غاية ما ميكن قوله: إن لبس الصوف أو أّي

شخص أو مجاعة صدر. من هنا إذا أراد  من أّي ،هو املذموم ،بداعي الفخر والتباهي

عليه قبل كل ن تعيَّ ،أو طائفة بعينها ،بعينه أن يسقط هذه الرواية على شخٍص شخٌص

خذ لبس الصوف للفخر شيء أن يثبت أن هذا الشخص أو هذه الطائفة إمنا تتَّ

 ال َشكَّواملباهاة، عندها فقط ميكنه أن جيري عليها احلكم الوارد يف هذه الرواية. و

مرحلة زمنية قد شهدت وجود بعض األشخاص ـ سواء من الصوفية أو  يف أن كّل

 ،للفخر والتباهي، واإلغراء بالناس نوع من الثياب وسيلًةمن هذا ال واخذقد اّتغريهم ـ 

 ،بعينه شخٍص أن إثباتها يف حّق إاّل ،ال ميكن إنكارها من أّي منصٍف وهذه مسألٌة

 ة، دونه خرط القتاد. خاّص أو تعميمها على مجيع أفراد فئٍة ،أو طائفة بعينها أو مجاعٍة

 .(83)ربطت لبس الصوف باحلاجةوال بأس يف اإلشارة إىل أن بعض الروايات قد 

مة ن ذكرنا رأي العاّلأمة. وقد سبق لنا وبذلك يقع التعارض بينها وبني الروايات املتقدِّ

ة لبس وكانت نتيجة مجعه ترجيح كّف .اجمللسي يف رفع التعارض بني هذه الروايات

وحيتمل احلمل على »الصوف. وأما صاحب الوسائل فقد قال يف رفع هذا التعارض: 

وحيتمل التقييد  ؛كما يفهم من آخره ،وحيتمل التخصيص بوقت الصالة ؛في التحريمن

 . (84)«كما مّر ،بوجود العلة

على ]أي محل الروايات اليت جتيز لبس الصوف[  وللحمل»آخر:  وقال يف موضٍع

لبس  للروايات اليت تذّم ة لبس الصوف ناسخٌة]مبعنى أن الروايات الناظرة لسّن النسخ

فإنه مل ؛ بلبس العباءمحل روايات اجلواز على التخصيص[  ]أي وللتخصيص الصوف[،

 . (85)«ينقل أنه كان يلبس غريها من الصوف، بل نقل أن لباسه كان من القطن

، ى اآلن أن لبس الصوف يف حّد ذاته ال ينطوي على إشكاٍلا قيل حّتيستنتج مّم

وأما إذا حتّول لبس الصوف إىل ك، إذا كان للتواضع والزهد والتنسُّ بل هو مرغوٌب

 وإّن ،ب، بل سيكون مذمومًاْسوسيلة للتفاخر والتفّضل فلن يكون غري مرغوب فَح
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املذكور يف هذه الرواية  كل شخص أو مجاعة تتخذه هلذه الغاية سيشملها الذّم

هام إىل أننا ال نستطيع أن نشري بإصبع االّتَبْيَد  الغفاري(. ألبي ذّر |ة الرسول)وصّي

صفة إذا كانت تلك اجلماعة مّت خاصة، واعتبار الرواية ناظرة إليها بعينها، إاّل مجاعٍة

باملالكات املذكورة يف تلك الرواية. وعليه إذا وجدنا مصاديق يف سلوك أو آثار 

ل على اآلخرين خاذهم الصوف شعارًا للتباهي والتفاخر والتفضُّعلى اّت الصوفية تدّل

د، وأما إذا مل ميكن العثور على حلكم الرواية بال تردُّفإنهم سيكونون مشمولني 

احلكم يف هذا املورد على أساس هذه الرواية لن يكون له من  مثل هذا الشيء فإّن

 تة. دافع سوى النوايا املبيَّ

 

بعد دراسة الروايات املتقّدمة، هو  ،نهائية إن الذي ميكن اخلروج به كنتيجٍة

ة على ما ميكن به نقد وختطئة أننا ال نستطيع احلصول من مضامني الروايات النبوّي

ل نوعًا من السلوك اخلاص بالصوفية، والذي ينكره الصوفية. أما الرهبانية اليت متثِّ

كن العثور سلبية بني املسلمني، بل مي عليهم املخالف هلم، فهي ال تنطوي على سابقٍة

أمرًا مطلوبًا. إمنا الذي ينبغي  اعليها باعتباره على شواهد تشري إىل الرتغيب واحلّث

فة، حيث ينهى اإلسالم خاص من الرهبانية املتطّر االلتفات إليه هو نبذ اإلسالم لنوٍع

 واحنياز إىل الزهد والرهبانية املعتدلة. إن الفهم األحادي عنها، ويف املقابل هناك دعوٌة

ن حدود مشول والشمولي لرواية الرهبانية، واإلحجام عن بيان الروايات األخرى اليت تبيِّ

خاطئ. ومن خالل  د األرضية لتوظيف هذه الرواية بشكٍلالرواية املذكورة، ميهِّ

اجلمع بني خمتلف الروايات ينقشع الضباب عن حدود الدائرة االستيعابية لرواية 

 الرهبانية. 

بس الصوف )اليت اعتربت مثااًل للصوفية( ال تعترب هذا األمر كما أن روايات ل

سلبية، بل تنظر إىل لبس الصوف بوصفه مثااًل للزهد واإلعراض عن الدنيا،  ظاهرًة

ل األنبياء السابقني واألئمة الكبار يف الدين اإلسالمي َببع من ِقل األسلوب املتَّوأنه ميثِّ

 .التفاخر والكربياء يف لبس هذا النوع من الثيابأيضًا. وإمنا الذي اعترب مذمومًا هو 

ّد من األساليب اليت عمدت اآلثار إن تكثري املصادر الروائية يف نقد الصوفية ُيَع
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ل ذاته يشكِّ وهذا يف حدِّ .باعها من أجل التأثري على املخاطبنياملناهضة للصوفية إىل اّت

صوفية، كما يضّر مبصداقية الناقدين ال قة بذّمكبرية ملصداقية الروايات املتعلِّ ضربًة

وقد  .للصوفيني أيضًا. ويف هذا املقال عمدنا إىل التعريف مبصادر الروايات املذكورة

أثبتنا من خالل الشواهد أنها يف بعض املوارد )كما هو احلال بالنسبة إىل الرواية 

واحد، وعند الرجوع إىل ذلك املصدر وجدناه خاليًا  الثانية( تنتهي بأمجعها إىل مصدٍر

 من الرواية املذكورة. 

د جتاهل ويف بعض املوارد مّت تضليل املخاطب من خالل نقل بعض الرواية، وتعمُّ

عى املذكور )كما حصل ل املّدر اجلزء الذي ميثِّتفسِّ األجزاء األخرى من الرواية اليت

ر األرضية للتضليل والفهم واالستدالل الثالثة(، األمر الذي يوفِّذلك بالنسبة إىل الرواية 

املستوى الذي  يفاخلاطئ. وبالتالي ميكن القول: ال شيء من الروايات املذكورة 

يف نقد الصوفية من البحث عن  ال ُبدَّونقد الصوفية، وعليه  ئةميكن من خالهلا ختط

 شواهد أخرى أفضل من هذه الشواهد.
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 مات والتلمود البابليبني تراث دعاء السَّ
 

 

 

ـ مات در تراث دعاء السَّمات ـ وليس السِّيف هذا املقال نسعى للبحث عن مصا

ىل ذلك سعينا يف هذا التحقيق ومضافًا إوجذوره يف التلمود البابلي.  ،يف الرتاث الشيعي

 .أن نتناول هذا الدعاء يف الرتاث الشيعي اإلمامي

 
 

مات هناك الكثري من الكتب والبحوث والرسائل يف خصوص دعاء السَّ

ب علمي كل هذه َسحَب ولكْن .والفارسّيةنت باللغتني العربّية اجلامعّية اليت دوِّ

مة الدعاء، حيث الدراسات والبحوث لن تبحث ما أصبو إليه من التحقيق يف جذور مقّد

مة الدعاء، الذي ينقل يف بعض ب ما جاء يف مقّدَسفيها الكثري من املعلومات املهّمة. حَب

اني واألشهر عن هـ(، والنقل الث180ل بن عمر اجلعفي)يف حدود األحيان عن املفضَّ

، اإلمام الغائب الثاني عشر ×هـ(، نائب اإلمام املهدّي304حممد بن عثمان العمرّي)

ّن هذا الدعاء كان متداواًل لدى فإمة ب ما جاء يف املقّدَسلدى الشيعة اإلمامّية. وحَب

على  هيف انتصار يوشع بن نون يف حرب كان لتالوة هذا الدعاء دوٌر واسعاليهود، و

 ُترًا شاهْدبه مؤخَّ ُتب التصحيح والتحقيق والتقديم للدعاء الذي قْمَسالقة. وحَبالَعَم

ليكم هذا إأّن هذه العالقة الوثيقة بدأت من املقطع الثاني إىل الثامن من هذا الدعاء. و

اْلَعْمِريِّ َقدََّس  َقاَل: َحَضْرُت َمْجِلَس الشَّْيِخ َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد»: النّص
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َما َباُلَنا َنَرى َكِثريًا ِمَن النَّاِس َيصَّدَُّقوَن َشبُّوَر  ،: َيا َسيِِّدي َبْعُضَنا َلُه  ُروَحُه، َفَقاَلاهلُل

؟ اهلِلِمْنُهْم َوُهْم َمْلُعوُنوَن َعَلى ِلَساِن ِعيَسى ْبِن َمْرَيَم َوُمَحمٍَّد َرُسوِل  َرَقاْلَيُهوِد َعَلى َمْن َس

َأنََّها   َوَمَداِئُحُه، ِإالَّاهلِلَفَأمَّا الظَّاِهَرُة َفِإنََّها َأْسَماُء  .َوَباِطَنٌة ؛َظاِهَرٌة :َفَقاَل: ِلَهَذا ِعلََّتاِن

 َنَقَلَها َلَنا َخَلٌف َعْن ،َوِعْنَدَنا َصِحيَحٌة َمْوُفوَرٌة َعْن َساَدِتَنا َأْهِل الذِّْكِرٌة، ِعْنَدُهْم َمْبُتوَر

َوَأمَّا اْلَباِطَنُة َفِإنَّا ُروِّيَنا َعِن اْلَعاِلِم َأنَُّه َقاَل: ِإَذا َدَعا اْلُمْؤِمُن َيُقوُل  .َسَلٍف َحتَّى َوَصَلْت ِإَلْيَنا

لََّقًة َبْيَن السََّماِء َواْجَعُلوَها ُمَع ،: َصْوٌت ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه، اْقُضوا َحاَجَتُهلَّ َعزَّ َوَجاهلُل

 َعزَّ َوَجلَّ: َصْوٌت اهلُلْرِض َحتَّى ُيْكِثَر ُدَعاَءُه َشْوقًا ِمنِّي ِإَلْيِه، َوِإَذا َدَعا اْلَكاِفُر َيُقوُل َواأَل

َوَيْشَتِغَل ِبَما َطَلَبُه  ، َأْسَمَع َصْوَتُهَحتَّى ال ،َوَعجُِّلوَها َلُه ،َجَتُهَأْكَرُه َسَماَعُه، اْقُضوا َحا

الَِّذي ُهَو ِللشَّبُّوِر َحتَّى  ،َماِتُتْمِلَي َعَلْيَنا ُدَعاَء السَّ َعْن ُخُشوِعِه. َقاُلوا: َفَنْحُن ُنِحبُّ َأْن

 . ...َلَنا َواْلُمَتَعزِِّزيَن َعَلْيَنا ُمَخاِتِلنَيَنْدُعَو ِبِه َعَلى َظاِلِمَنا َوُمْضَطِهِدَنا َواْل

وكاُنوا يف  ،ملـّا حاَرب الَعماِلَقة ×يبن نون َوصيُّ مُوس يوَشَع: إنَّ ×قال ثّم

فَأَمَر اهلُل ، اهلل تعاىل َفَشكوا إىل ،َعنُهم يلُصَوٍر هاِئَلة، َضُعَفت ُنُفوس بين إسرائ

ن كلُّ واحٍد ِمنُهم َجرًَّة ِم يأُخَذل أن يسرائإاخَلواصَّ ِمن بين  يأُمَرأن  ×يوَشَع ىَتعاَل

ُقُرون  نًا َمثُقوبًا ِمْنَقْر يِميِنهِب يأُخَذو ،يٍقِباسَم َعمِل يَسِركِتِفه األ ىَخَزٍف ـ فاِرَغًة ـ َعَل

السَّمَع َبعُض  يسَتِرَقِلَئاّل  ؛هذا الدُّعاَء ِسّرًا  كلُّ واِحٍد ِمنُهم يف َقرٍن يقَرَأو ،الَغَنِم

 يِلاللآِخَر  يِق]بـِ[ اجِلراِر يف َعسكِر الَعَماِل يأُتوَن. ثمَّ يَتَعلَُّموَنهاجِلنِّ واإلنِس َف نِيِطياَش

ُمنَتِفِخي يٍة، كأنَُّهم أعجاُز َنخٍل خاِو يُقَفَأصَبَح الَعماِل ذلكَفَفَعُلوا يكِسُروَنها، و

ْن . ُثمَّ َقاَل: َهَذا ُهَو ِم الّناِس ساِئِر اضَطَهَدكم ِمْن َمْن ى. َفاتَِّخُذوه علىاألجواِف، َموت

 َتَعاَلى )َفادُعوا به ِللحاَجِة اهلِل( َمْكُنوِن اْلِعْلِم َوَمْخُزوِن اْلَمَساِئِل اْلُمَجاَبِة ِعْنَد يق)عم

 . «نَي(اِفِقنوامُل نَياملوالظ ياِنَوال َتبُذُلوه ِللنِّساِء والسَُّفهاِء والصِّب ،اهلِل ِعنَد

 

جاّدة  أو دراسًة ًايف اللغة العربّية أو الفارسّية حبث ْدأو مل جِن ْظنلَحمع األسف مل 

وأغلب الكتابات  .للجذور اليهودّية اليت تنسب هلذا الدعاء (1)يف النقد الداخلي

يقات الكالسيكّية تدور يف فلك التحق ،والبحوث، وحّتى بعض الرسائل اجلامعّية

ما  وكّل .داخل ـ إسالمي لنصوص من منظاٍرلجان اليت تقوم بتحقيق االرائجة، أو ال
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 . تفعله أن جتمع وتبّوب املعلومات القرآنّية واحلديثّية، ومن ثّم صّبها على النّص

 

قام بإعطائنا معلومات عن هذه اجلذور اخلارج ـ دينّية هلذا  ْنأّن أّول َم ال َشكَّ

الدعاء هو األستاذ الفاضل الدكتور حسني املدّرسي الطباطبائي، الذي ندين له 

 مة. ة والقيِّنبالفضل على هذه املعلومة الثمي

 ذكر األستاذ املدّرسي يف كتابه:  

Tradition and Survival: a Bibliographical Survey of Early Shi‘ite Literature 

ل بن عمر اجلعفي، أحد يف أثناء حديثه عن الرتاث املخطوط املنسوب للمفضَّ

دعاء  ومن هذا الرتاث املنسوب للمفّضل هو نّص :×أبرز تالمذة اإلمام الصادق

أشار األستاذ املدّرسي يف اهلامش على الشبه املوجود بني و .السمات، الذي وصل إلينا

من التلمود البابلي. اهلامش املختصر لألستاذ املدّرسي  «موعد كتان»هذا الدعاء وقسم 

لغة املقارن للكلمة ، ويستند على علم فقه اللغويئ على التحليل اليف احلقيقة يّتك

 .«Shammetha»ليزّية بـ جنىل اإلاليت ترمجت يف أغلب األماكن إ ،«שמתא»العربّية 

موعد »رًا حذف قسم ومع األسف يف الرتمجة العربّية للتلمود اليت نشرت يف األردن مؤّخ

 . (2)من هذه الرتمجة «كتان

 «شاماتا»بت من كلمة رُِّع «مسات»على العموم يؤمن األستاذ املدّرسي أن كلمة 

نشر يف الذي هناك الربوفسور استيفن ملبدن،  ىل األستاذ املدّرسيومضافًا إالعربّية. 

شروح دعاء السمات  ألحدمات، ومقااًل )هورقليا( مقالني عن دعاء السَّ موقعه املسّمى

لرتمجة أكثر نصوص  ّن السّيد ملبدن سعىأهـ(. ومع 1259للسّيد كاظم الرشيت)

أثناء رجوعه  يف السعي احملمود واجلاّدجهد ليزّية، وكذلك لغة اإلجنالدعاء إىل ال

س، إىل الكتاب املقدَّ ،، وغريها«جبل فاران»، «بئر شيع»: لبعض املصطلحات مثل

اليت تشري إىل الصلة  ،مة الدعاءق يف )الرد( أو )إثبات( ما جاء يف مقّدمل يوفَّ ولكْن

أكادميي آخر  حبٍث عدا هذين البحثني مل جند أّي ماوبينه وبني الرتاث اليهودي. 

 ق للنقد اخلارج ـ ديين هلذا الدعاء. تطرَّ
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مات يف سعى يف هذا املقال أن أحبث عن جذور دعاء السَّأذلك س مع كّل

إّن أّي . و(3)لغة املقارن وتارخيانّيته، طبقًا لنظرّية فقه اللغة أو علم الالتلمود البابلي

نظرّية املدّرسي يف العالقة لغة العربّية سيجد شخص لديه ولو خربة بسيطة بال

ليست احلقيقة  ولكّن ،أقرب إىل الواقع «شاماتا»و «ماتَس»الظاهراتّية بني كلمة 

للتلمود البابلي، والتوضيحات  «موعد كتان» كّلها. وبعد البحث والتحقيق يف قسم

 نقطتني أساسّيتني:  عندف العربّية، سنتوقَّ «شاماتا» التارخيّية لبعض الشّراح عن كلمة

 «مسات» ومفهوم «ساماتا»أو  «شاماتا» : مع وجود العلقة القوّية بني مفهوماألوىل

يف  ْدهذا النّص يعترب من النصوص الدعائّية يف الرتاث الشيعي. يف حني مل جِن فإّن

 سماسنجد يف التلمود مفهومًا ب التلمود البابلي نّصًا دعائّيًا بهذا الشكل، لكّن

 . «تاشاما»

ّن فإ أشار إليها شارحي الكتاب املقّدس: طبقًا لبعض التوضيحات اليت الثانية

ت لطرد األفراد وتأديبهم، ءجتماعّية يهودّية جااهي سّنة  «شاماتا» كلمة أو مصطلح

 يومني أو ثالثة أّيام فقط.  :)حمصورة( من الزمن، مثاًل دةولفرتة حمّد

 بعض الشروح والتفاسري للكتاب املقّدسإىل خاطفة وسريعة  إذن لو نظرنا نظرًة

 «شاماتا»سريعة أّن مصطلح  )البايبلّية(، وشرح جاسرتو على التلمود، سنصل إىل نتيجٍة

األمور اليت  . هذه إذن من أهّمًاوليس نّص دعائّي ،جتماعييتعّلق بالرتاث اليهودي اال

علمًا أّن البحث والتحليل الدقيق  وبعد التدقيق توّصلت إىل هذه النتائج األّولّية. .هاحبثُت

بعضها مع البعض  ومطابقة ،«شاماتا»ستعماالت االتلمودي، وإحصاء مجيع  للنّص

 هلذه الظاهرة التلمودّية.  ًادقيق ًاأكادميّي ًااآلخر، تتطّلب حبث

 

من  تستخدم يف الرتاث اليهودي لنوٍع «شاماتا» وهذه الظاهرة تدّل على أّن ماهّية

غنوصّية مع مزيج من العلوم الغريبة  ىل ذلك هلا أبعاٌدومضافًا إجتماعي، العقاب اال

قراءة »مثل:  ،«شاماتا» ثت عن الـالتعابري التلمودّية اليت حتدّّ :أخرى اليهودّية. وبعبارٍة

، «الشاماتا على الورقكتابة »، و«رمي الشاماتا على بعض األشياء»، و«الشاماتا
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ىل أّن للشاماتا ماهّية تستخدم يف األوراد أو إهذه األمور جتعلنا منيل  وغريها، كّل

طبقًا للمعلومات اليت حصلنا عليها و ،ذلك الطالسم أو ما شابه ذلك. ومع كّل

واإلشكالني السابقني، من الصعب مالحظة علقة أو  ،ستنتاجات اليت وصلنا هلاواال

 . «ماتَس»وكلمة  «شاماتا» كلمة رتباط بنيا

 

طمئنان لنا بهذه العالقة ـ يبعث االولغة ق بفقه الوأفضل شاهد يتعلَّ أهّم ولكّن 

الذي  ،يف التلمود البابلي «شّبور»ة مصطلح يإليها السّيد املدرسي ـ هو أهّم ْرِشاليت مل ُي

 ًا.قليلة جّد مبسافٍة «شاماتا»ستخدم بعد كلمة ا

 : هوليزي للرتمجة الشهري للتلمود جناإل النّص

«There was a domineering fellow who bullied a certain Collegiate. The latter 

came before R. Joseph [for advice]. Said he to him: ‘Go and put the shammetha 

on him’. ‘I am afraid of him’, he replied. Said he to him, ‘Then go and take 

[out] a Writ against him’. - ‘I am all the more afraid to do that!’ Said R. Joseph 

to him: ‘Take that Writ, put it into a jar, take it to a graveyard and hoot into it a 

thousand Shipur [horn ـ blasts] on forty days’. He went and did so. The jar burst 

and the domineering bully died» (Talmud, Mo'ed Katan, 17 a - 17 b). 

لغوّية، وما ذكره الدكتور حممد جواد وطبقًا ألكثر الكتب ال

بة من كلمة هي معرَّ «شّبور»ّن كلمة فإ، (4)م( يف معجمه التطبيقي1995مشكور)

 ا هو نفسه، ومفهوم«»التلمود ذكرت كلمة  الفارسّية. ويف نّص «»

ل ءلغة الفارسّية. ويف نفس الوقت علينا أن نبحث وأن نتسااملفهوم واملعنى املتداول يف ال

لغوّية الكلمة الفارسّية من الناحية ال هل هذه :لغة املقارنطبقًا لعلم اللغة أو فقه ال

 أّيعلى و ؟معاكس التلمودي أم كان هلا مسرٌي ىل النّصوالتارخيّية هي اليت دخلت إ

بني الثقافة  كان هناك تفاعٌل أيدينا حال طبقًا للشواهد التأرخيّية املوجودة بني

هذا املصطلح الفارسي دخل إىل  الفارسّية والثقافة اليهودّية يف بابل، ومن احملتمل أّن

 لغة العربّية، كما أّن هناك الكثري من املصطلحات دخلت إىل العربّية. ال
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ومن خالل  .أيضًا «شّبور» مات ُسّمي هذا الدعاء بـدعاءيف مقّدمة دعاء السَّ

 . «الّسمات» قرينًا لـ «شّبور» سمااملسري التارخيي الذي نقل إلينا هذا الدعاء كان 

 «شّبور»ستعمال لفظ ابها تارخيّيًا هي موارد والنقطة الثانية املتّممة اليت نستدّل 

بعض القّراء ال يعلم أّن  تمليف نصوص الكتاب املقّدس والنصوص التلمودّية. من احمل

ة يته بأهّميأهّمتقرتن حيث  ؛يف الرتاث الديين اليهودي «الشّبور» ةيما مدى أهّم

 ًاودور ًاللناقوس مظهرأن يف الواقع كما ويف الفكر والرتاث املسيحي.  «الناقوس»

ته يف الرتاث ييف اإلعالن عن أوقات الصالة واملراسيم الدينّية كذلك للشّبور أهّم ًامهّم

، أو للتذكري عن من مظاهر أعالن احلرب على العدّو ًايعترب مظهر ، حيثاليهودي

 أوقات الصالة، أو أمور أخرى. 

 

تقارير حتكي وتشري هناك تأرخيّية يف الصدر األّول لإلسالم الكتب ال ويف 

ويف بعض األحيان قّلد  .ة الشّبور يف الثقافة اليهودّية، وإقبال بعض املسلمني عليهيهّمأل

املسلمني الشّبور يف بعض املراسيم اإلسالمّية. من أهم هذه الكتب اليت تروي لنا 

ملا يف يف التاريخ اإلسالمي كتاب التمهيد  «الشّبور»تقريرًا عن هذا الرتاث اليهودي 

ثنا عبد اهلل بن حدَّ»هـ(، قال: 463، للحافظ ابن عبد الرّب)املوطأ من املعاني واألسانيد

ثنا عباد بن موسى حدَّ :ود قالوثنا أبو داحدَّ :ثنا حممد بن بكر قالحدَّ :حممد قال

أخربنا  :قال زياد ،عن أبي بشر ،ثنا هشيمحدَّ :قاال ،وحديث عباد أمّت ،وزياد بن أيوب

 ملسو هيلع هللا ىلصله من األنصار قالوا: اهتّم النيّب عن عمومٍة ،عن أبي عمري بن أنس ،أبو بشر

ها ْوفإذا رَأ ،عند حضور الصالة فقيل له: انصب رايًة ؟!للصالة كيف جيمع الناس هلا

د: يعين الشّبور، وقال زيا ،، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنعأذن بعضهم بعضًا

شّبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، قال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس: فقال هو 

األذان يف  يرفُأ ،بهّم النيّب من أمر النصارى، فانصرف عبد اهلل بن زيد وهو مهتّم

إني ليس بنائم وال  ،يا رسول اهلل :فقال ،فأخربه ،فغدا على رسول اهلل :قال ،منامه

فانظر ما يأمرك به  ْمُق ،يا بالل :[ فقال رسول اهللفأراني األذان]... يقظان إذ أتاني آٍت

 . (5)«ن باللفأذَّ :قال ،عبد اهلل بن زيد فافعله
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من روايات عّدة يف هذا املوضوع، واليت تدّل  هذه الرواية التأرخيّية هي منوذٌج

والنكتة هنا أّن . |كان معروفًا يف عصر النيّب «الشّبور اليهودّي»على أّن مفهوم 

لغة ، املشهور يف ال«ِقِرن»: مثل ،، أو ألفاظ أخرى«شوفار»هو  «شّبور» أشهر لفظ لـ

مّرة يف الكتاب  72عمل هذا املفهوم حبدود سُتاالعربّية، والذي يستخدم لإلنذار. 

مباشر.  بشكٍل «شّبور» يف كل هذه املفاهيم مل يستخدم لفظ املقّدس، ولكْن

ه القارئ أّن ًا هذا املفهوم يف التلمود البابلي. يف حني يتوجَّوكذلك استعمل كثري

التلمود والكتاب املقّدس، ويف  استعملت مّرتني فقط يف كّل( שפורי/Shipur) كلمة

ت ءأنها جا وهذه الظاهرة ال ميكن أن نعترب .«شامتا»ستخدمت يف سياق اهاتني املّرتني 

 من باب الصدفة أو ما شابه ذلك. 

 

مات دعاء السَّ النظر عن البحوث النّصية والنقود الداخلّية واخلارجّية لنّص بغّض

قنا إليها، حيث حاولنا الكشف عن بعض اجلذور التلمودّية هلذا الدعاء اليت تطرَّ

من األمور املهّمة واألساسّية  :ومبعنى آخر ،ثين عشرّيةاملتداول واملشهور لدى الشيعة اال

عن جذور تداول هذا  والكتابة التارخيّية هناك حبٌث يف املواجهة بني تارخيانّية النّص

من وهذا النوع من القراءة هو د. حمّد ، ويف وقٍتخاّص ّما، أو جمتمٍع يف تراٍث النّص

أو  «تاريخ التداول»وما ذكرناه بعنوان  الدراسات التأرخيّية لألديان يف الغرب. أهّم

أّننا . يف حني «reception history»بإمكاننا أن نصطلح عليه بـ  «التداول التأرخيي»

 عملّيًا أّن هذا املصطلح يستخدم يف البحوث اليت تتعّلق بتاريخ تداول النصوص. نشاهد 

مات من منظار بإمكاننا البحث عن تاريخ تداول دعاء السَّ ،ىل ذلكومضافًا إ

يف احلقيقة إحدى هموم باحثي  .معريف يف قالب أو إطار علم األنسنة أو األنثروبولوجيا

عها، وحتليل اآلداب وتتبُّ األنثروبولوجيا الثقافّية مشاهدة الرؤية التداولّية للنّص

والرسوم للظواهر الثقافّية، مع التأكيد على آليات البحث األنثروبولوجي. ومنذ 

أنهم القديم شاهدنا يف تراث املستشرقني الذين يعتنون باألنثروبولوجيا أو علم اإلنسان 

يبحثون عن اجلذور التداولّية لألبعاد الثقافّية والشعائرّية للمجتمع الشيعي. وإحدى 
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واجملالس اليت تعقد حوله.  ،لظواهر املهّمة يف الثقافة الشيعّية هي ثقافة قراءة الدعاءا

واجملالس املتعّلقة به، هي  ،ماتثقافة قراءة دعاء السَّفإّن  إذن طبقًا هلذا الرتاث الشيعي

د األنثروبولوجي ْعبإمكاننا أن ندرسها من حيث الُبوإحدى الظواهر الثقافّية الشيعّية، 

اآلن صدرت بعض الدراسات  وحّتىيف التداول التارخيي يف العصر احلاضر.  ايفالثق

كدعاء كميل،  ،عن الظواهر الثقافّية عن بعض األدعية وتداوهلا يف الثقافة الشيعّية

ثقافّية يف الرتاث الشيعي ـ مل يبحث  ظاهرًة بوصفهدعاء الّسمات وجمالسه ـ  ولكْن

حبث حول هذا املوضوع  رق، بل حّتى مل أشاهد أّييف الش دراسٍة ومل تصدر أّي ،عنه

 يف الغرب. 

نفائس الفنون »ها أردت اإلشارة إىل كتاب هذه املقّدمات اليت ذكرُت كّلوبعد 

ته يف البحوث التأرخيّية املتعّلقة بتداول هذا الدعاء يف الرتاث ي، وأهّم«يف عرائس العيون

من خالل الطبعة املتداولة للكتاب، ب املعلومات املتوّفرة لدينا َسالشيعي. وحَب

هدايت اهلل  السيد :م(، وتقديم1974املريزا أبو احلسن الشعراني) :بتصحيح

نوش يف دائرة املعارف خل الذي كتبه الدكتور آذرتاش آذراملسرتمحي، واملد

ف الكتاب هو مشس الدين حممد بن حممود اآلملي، مؤلِّفإّن ، (6)اإلسالمّية الكربى

 قرن الثامن للهجرة. وال توجد لدينا معلومات عنه يف كتب الرتاجم، ولكْنمن علماء ال

، هـ742أمّته حبدود سنة ، وهـ736ف بدأ بتدوين كتابه قبل سنة من الواضح أّن املؤّل

مه ألبي إسحاق بن حممود شاه يف مدينة شرياز ـ جنوب إيران. ميتاز أسلوب اآلملي وقدَّ

املتناهية. وينتهج فيه نهج علماء القرنني السابع ببساطته الشديدة ووضوحه ودّقته 

اخلواجة نصري الدين  :من كبري أسلوب كلٍّ اهلجريني، ويشبه إىل حدٍّوالثامن 

ف يف أغلب مواضع هـ(. وكان املؤل710ِّهـ( وقطب الدين الشريازي)672الطوسي)

هومة، وحاول بسيطة ومف بلغٍة ،يف املسائل العلمّية ال سيَّماو ،ح قصدهالكتاب يوضِّ

تكّلف. إذن هذا الكتاب هو مبثابة دائرة  شرح العبارات الصعبة والغامضة من دون أّي

لغة الفارسّية، وكان إىل وعلوم األواخر( بال معارف مهّمة يف قسمني)علوم األوائل،

 ا بعيدًا عن األنظار. م حدوٍد

من املصادر  «نفائس الفنون يف عرائس العيون»دة يعترب كتاب من جهات متعّد

 مات. ة دعاء السَّياملهّمة للتحقيق والبحث عن أهّم
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ف هذا بإمكاننا أن نصنِّ ،البحوث السالفة اليت ذكرناها ا: ما عداًلأّو

مات. قبل ذلك عندما عروفة واملهملة لدعاء السَّاملاملصادر غري  الكتاب يف مصاّف

يذكرون كانوا يف الغالب مات وشروحاته كانت تذكر املصادر املتعّلقة بدعاء السَّ

بن طاووس ال ،مجال األسبوعوهـ(، 460للشيخ الطوسي) ،دكتب مثل: مصباح املتهجِّ

هـ(، 905الكفعمي) وتراث إبراهيم بن علّي ،والبعض اآلخر من تراثه ،هـ(664احلّلي)

هـ(، وعّدة 653د جمد الدين بن باقي احلّلي)كان حّيًا ، للسيختيار مصباح املتهّجداو

هـ(، و... كل هذه كانت تعترب من أقدم املصادر 841محد بن فهد احلّلي)أل ،يالداع

كتاب نفائس الفنون يعترب من املصادر املهّمة يف أّن يف حني  .مات وشروحاتهلدعاء السَّ

ل عنها إىل اآلن. وإذا أردنا البحث العلمي واألكادميي، ِفاليت ُغ اهلجري،القرن الثامن 

، سيكون كتاب نفائس الفنون من املصادر املهّمة اليت النّصوالنهج النقدي لدراسة 

 ستفتح لنا بعض األمور يف ثنايا البحث والتحقيق. 

الكامل  : هذا الكتاب هو املصدر الفارسي الوحيد الذي ذكر فيه النّصثانيًا

 . (7)هـ(1111د باقر اجمللسي)، حملمقبل كتاب زاد املعاد ،ماتلدعاء السَّ

لمدخل الذي كتبه األستاذ آذرتاش آذرنوش عن نسخ الكتاب : طبقًا لثالثًا

تأليف  ْتدة واملتواجدة يف خمتلف املكتبات، وتداول الدعاء يف القرون اليت تَلاملتعّد

عتناء به من خالل الثقافة ة الكتاب وااليتدّل على أهّم فإّنهاالكتاب يف إيران، 

 والرتاث الشيعيني. 

عتبار، واملقّدمة القصرية اليت كتبها  بعني االوإذا أخذنا النقطتني األخريتني

كل هذه األمور ستعيننا يف البحث والتحقيق عن كيفّية فإّن مات، املؤّلف لدعاء السَّ

قبل  ،وظاهرة ثقافّية يف إيران ،ًا شيعّيًاعتباره نّصاالتداول التارخيي هلذا الدعاء ب

 الفرتة الصفوّية. 

وكذلك من أفضل األوقات »: ما يليمات السَّمة املؤّلف لدعاء جاء يف مقّد 

ل له. والعلماء قد اختلفوا يف حتديد الوقت املفضَّ .لقراءة هذا الدعاء هو يوم اجلمعة

ل هو ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن ن الوقت املفضَّإ ـ: ×البعض قال ـ نقاًل عن اإلمام

لقراءة هذا الدعاء هو قبل ل ّن الوقت املفضَّإ :والبعض اآلخر قال ؛(8)ةيقضي الصال

ل هو أن ن الوقت املفضَّإ :وقال البعض اآلخر ؛الزوال عندما ينشغل الناس بالصالة
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ويتوّجه إىل  ،وذكر البعض عندما يستقبل اإلمام القبلة ؛يكون ما بني اخلطبتني

وذكر آخرون أّنه  ؛ل هو وقت الركوع األوىلّن الوقت املفضَّإ :وقال مجٌع آخر ؛احملراب

أراد أن يدرك هذا الوقت فعليه أن ينشغل  ْنل ليوم اجلمعة، وَممفضَّ ال يوجد وقٌت

ّن إ :وقال البعض؛ لكي يدرك هذا الوقت املفّضل ؛بالدعاء والعبادة يف هذا اليوم كّله

وهذا العبد الضعيف مسع عن  .مس من يوم اجلمعةت هو أثناء غروب الشهذا الوق

حون هذا القول على األقوال ماء الشريعة وأهل التقوى بأّنهم يرجِّالكثري من عل

وذكر لي أحد هؤالء العلماء أنه قد أصيب يف أّيام شبابه بأمراض كثرية،  .(9)األخرى

يف  ،ماتوالذي يشتهر بدعاء السَّ ،أقرأ الدعاء املنقول هذا القول بدأُت وعندما مسعُت

مس حيث غابت الش نتهي من هذا الدعاءكل يوم مجعة يف وقت الغروب، وعندما ا

ل األمراض. ومنذ ذلك ألّن جسمي ال يستطيع حتمُّ ؛سامل أدعو اهلل أن ينعم لي ببدٍن

مل أدرك املرض. ورغم  ، عامًانيالوقت وإىل يومنا احلاضر، الذي مّر عليه حبدود سّت

.. يقرأ دعاء شاء اهلل تعاىل. طول الدعاء سأذكره يف نهاية هذا القسم من الكتاب إْن

الوقاية من  :منها ،ّن للدعاء فوائد كثريةإو .أثناء الغروب، مات يف كل يوم مجعٍةالسَّ

 . (10)«كما ذكرنا سالفًا ،األمراض

مات كان رائجًا ومتداواًل يف من خالل هذا البحث نستكشف أّن دعاء السَّ

 بسنواٍت، بل كان متداواًل قبل مشس الدين اآلملي، أي اهلجريإيران يف القرن الثامن 

وهذا الدعاء يعترب من األدعية املتداولة واملعمول بها. وشهرة  .قبل قيام الدولة الصفوّية

الدعاء األساسّية كانت آنذاك تستخدم للشفاء والوقاية من األمراض، مع أّن هذه 

حيث يشتهر هذا الدعاء اليوم بأّنه  ؛ها اليوم عندما يذكر هذا الدعاءْداألمور مل جِن

 .(11)نتقام منهمواال ،للغلبة على األعداء وسيلٌة
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 حول محل الروايات على التقية رؤيٌة

 الشيخ الطوسي عند

 

 

لفقهاء الشيعة بعد عصر األئمة،  يف بداية املرحلة األوىل من احلضور املستقّل

منذ منتصف القرن اهلجري الثالث وصواًل إىل ظهور الشيخ الطوسي يف القرن اهلجري 

 فقهية هاّمة، إاّل يف الفقه بوصفه مسألًة ملفهوم التقية اخلامس، رغم احلضور القوّي

 لعالج األخبار املتعارضة.  اًل للروايات على التقية كوسيلٍةْمما جند َحأننا قّل

ـ من  املتقّدم منها، يندر أن نعثر على كتاٍب ال سيَّماو ،ففي املصادر الروائية

ض صاحبه حلمل الروايات على التقية. فإن كتبًا من قبيل: الكتب اليت وصلتنا ـ يتعرَّ

 ،«احملاسن»للحمريي، و ،«قرب اإلسناد»، و«بن جعفر مسائل علّي»، و«فقه الرضا»

 ،«دعائم اإلسالم»حملمد بن األشعث، و ،«اجلعفريات»لألشعري، و ،«النوادر»للربقي، و

 للصدوق، هي من أهّم ،«بارمعاني األخ»البن قولويه، و ،«كامل الزيارات»للمغربي، و

 ،منها أثرًا حلمل الروايات على التقية املصادر الروائية املتقّدمة، ومع ذلك ال نرى يف أيٍّ

ال حيضره  ْنَم»الصدوق يف نهاية القرن اهلجري الرابع، حيث جند له يف كتاب  إاّل

ومع ذلك فإن البيان الذي يذكره الشيخ  ،(1)لهما على التقيةَمَحفقط روايتني  «الفقيه

الصدوق لتوجيه محل هاتني الروايتني على التقية، واملوضع الذي حدث فيه التعارض، 

رين، على ما عن مواضع وأساليب الشيخ الطوسي وغريه من املتأخِّ خيتلف بوضوٍح
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 سيأتي توضيحه الحقًا. 

التقية يأتي بداعي  ما يتعلق بالكتب الفقهية كذلك ال جند احلمل على ويف

 ،«اهلداية»و «املقنع»عند وجود االختالف. ومن هنا فإن  السبب يف عدم اختيار قوٍل

ألبي  ،«الكايف»ر، ولساّل ،«املراسم»للمغربي، و ،«تأويل الدعائم»للشيخ الصدوق، و

 «اإلشراف»و «اإلعالم»و «املقنعة»رّباج، والالبن  ،«اجلواهر»و «املهذب»الصالح، و

منها ملسألة احلمل على التقية.  التعّرض يف أيٍّ للشيخ املفيد، مل يتّم ،«النساء»و «املهر»و

ى يف موارد التعاطي مع الروايات املخالفة، واالضطرار إىل حّل التعارض ـ كما وحّت

يف خصوص مسألة احلضور يف املشعر احلرام ـ مّت محل  «املقنعة»حصل للشيخ املفيد يف 

 . (2)ة على الندرة، ونسبة الرواية املختارة إىل التواترالرواية املعارض

يف نهاية القرن اهلجري الرابع وبداية القرن  ،واملورد الوحيد يف هذه املرحلة

أستاذ الشيخ الطوسي، حيث ذكر احلمل  ،هو للسيد املرتضى ،اهلجري اخلامس

يف خرب الواحد يثبت ن يف مبناه وعلى الرغم من ذلك فإن التمعُّ .على التقية يف موضعني

محل الشيخ الطوسي، وإمنا كان  :أن هذا احلمل منه على التقية مل يكن من قبيل

ه يف مسألة ترجيح على ذلك تصرحُي شاهٍد . وخرُي«إلزام املخالف مبا يعتقد»أشبه بـ 

ح بعدم وجود أثر روايات العدد أو الرؤية يف شهر رمضان بهذا اخلصوص؛ حيث صرَّ

ومن هنا ال ميكن للخصم أن  .ية خرب الواحدية مع القول بعدم حّجللحمل على التق

آخر من هذا البحث ينتقد أصل توظيف احلمل على  . كما أنه يف موضٍع(3)خذه دلياًليّت

 . (4)تهاه منهجًا مفتقرًا إىل ما يضمن صّحمبنى، معتربًا إّي التقية وفقًا ألّي

 

خذ محل الروايات على الشيخ الطوسي يف القرن اهلجري اخلامس اتَّبعد ظهور 

شائعة  خمتلفًا، وسرعان ما حتّول هذا النوع من احلمل إىل أداٍة مستوًى التقية فجأًة

االستعمال يف التعاطي مع الروايات. وقد عمل يف البداية على تفعيل هذا النوع من 

. «االستبصار»و ؛«تهذيب األحكام»ني: احلمل على نطاق واسع يف جمموعتيه الروائيت

وحده عمد إىل محل مئتني  «االستبصار»نه يف كتاب إ :على سبيل املثال ،من ذلكو

ا يقرب من مخسة آالف ومخسمئة رواية ـ على التقية. وقد مت وعشرين رواية ـ مّم
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، ويف (5)استعمال هذا احلمل يف بعض األحيان بوصفه التربير الوحيد حلّل التعارض

 . (6)بعض املوارد يذكر بوصفه احتمااًل من بني سائر احملتمالت األخرى

ى ظهور عناوين جديدة يف األبواب وكان من نتائج ذلك وقوع انفرادات، وحّت

ومن حيث  ،من حيث األسلوب م غري مسبوقٍةالفقهية، تعترب بالقياس إىل الفقه املتقدِّ

النتيجة أيضًا. ففي مجيع املوارد اليت محل فيها الروايات يف الفقه على التقية كانت 

الرواية اليت مل يستند إليها  :مني، من قبيلختتلف يف املوضوع أو النتيجة عن فقه املتقدِّ

 . (7)غريه ض ألصل املسألة أحٌدغري الشيخ، ويف الفقه مل يتعرَّ

رين عن الشيخ الطوسي ل املتأخَِّبلوب واملنهج من ِقتوظيف هذا األس كما مّت

بسبب نبذ مباني الشيخ  ال سيَّمافول، ووعلى الرغم من وجود بعض مراحل اأُل .أيضًا

ية خرب الواحد، فقد مّت يف الفقه بعده يف نهاية املطاف القبول ق حبّجما يتعلَّ الطوسي يف

 واسع.  وبه ومنهجه على نطاٍقتوظيف وتوسيع أسل ، ومّتمحله على التقيةمبوارد 

 

إن الفرضية السائدة بشأن بيان السبب يف حدوث هذا التغيري وهذا االختالف 

مني عند تأليف الكتب الروائية كانوا املبنائي تقوم على التحليل القائل بأن املتقدِّ

قبولة عندهم بوصفها روايات صحيحة، ويف كتبهم يذكرون جمّرد الروايات امل

نها معتربة، ويفتون على أساسها طبقًا ْوضون لغري الروايات اليت يَرالفقهية ال يتعرَّ

ضوا يف كتبهم إىل محل الروايات على ملبانيهم. وعليه كان من الطبيعي أن ال يتعرَّ

 :سابقة على التأليف. ومن هؤالء التقية؛ لكونهم قد حذفوا هذه الروايات يف مرحلٍة

ال حيضره  ْنَم»مة كتاب حيث صّرح بوجود مثل هذا املنهج يف مقّد ،الشيخ الصدوق

فني الذين ، ببيان أن مراده يف هذا الكتاب مل يكن شبيهًا مبقصد سائر املؤلِّ«الفقيه

ارد ما وصل إليهم من الروايات، وإمنا الذي يريده هو ذكر جمّرد املو يذكرون كّل

. وهذا (8)بينه وبني اهلل ٌةوحكم بصحتها، واليت يرى أنها حّج ،اليت أفتى على طبقها

ة الروايات الصحيحة على خالف منهج الشيخ الطوسي الذي كان يرمي إىل مجع كاّف

حيث يقول:  ،«تهذيب األحكام»مة كتاب ح به الشيخ يف مقّدوالسقيمة، وهو ما صرَّ

يات واإلمجاعات املعتمدة ـ يذكر كذلك الروايات اليت ال إنه ـ بعد ذكر اآليات والروا
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ي إىل ض إىل بيان وجه هذه الروايات من التأويل الذي يؤّدتنايف هذه املصادر، ثم يتعرَّ

. ومن الواضح أن سبب هذا األمر أنه مل (9)اجلمع بينها، وصواًل إىل بيان وجه فسادها

كي متّس احلاجة الحقًا إىل  ؛منياملتقّد متعارضة يف كتب ـ يف األساس ـ رواياٌت َقتْب

احلمل على التقية يف عالجها، ال أنهم مل يكونوا ليستفيدوا من هذا النوع من احلمل 

أصاًل. ويف احلقيقة إنهم قد استفادوا من احلمل على التقية قبل أن يباشروا التصنيف 

من  َقوهكذا مل يْب والتأليف، وبذلك قاموا حبذف الروايات املتعارضة وغري املعتربة،

 هلا يف تراثهم وكتبهم.  أثٍر

 

مع الشواهد التارخيية املتعلقة  ب الظاهر منسجمًةَسإن الفرضية األوىل تبدو حَب

وإعادة قراءة  ،آخر من الشواهد أن مالحظة جانٍب إاّل .بعمل وأسلوب األصحاب

طرح فرضية ثانية  ومن هنا يتّم .ةجاّد املستندات التارخيية، يثبت وجود إشكاالٍت

 .جاّد بشكٍل

وترى هذه الفرضية أن عدم وجود احلمل على التقية ينشأ من عدم اعتقاد 

مني بهذا األسلوب واملنهج )منهج الشيخ الطوسي( عند حصول التعارض. وطبقًا املتقدِّ

الستفادة من محل الروايات على التقية، ل مني حاجٌةة مل يكن لدى املتقدِّهلذه الفرضي

وهذا على خالف طريقة  .وإنهم يف حّل التعارض كانوا يستفيدون من أساليب أخرى

التعارض من خالل االستناد إىل القواعد  حيث كانوا يعملون على حّل ،ريناملتأخِّ

النظر عن  للعامة على التقية، بغّضة، من قبيل: محل الروايات املوافقة العاّم

خصوصيات املورد، وهي القواعد اليت مّت إنتاجها وبلورتها يف إطار تكامل وازدهار 

مع فقدان طريقة  ،مني للتعارضاألصحاب املتقدِّ علم األصول. وقد كانت طريقة حّل

 بشكل روايٍة احلمل على التقية وغريها من القواعد العامة، تكمن يف دراسة كّل

ومن ناحية  ،من ناحية املضمون ،على أساس القرائن والشواهد التارخيية مستقّل

بشأن خصائص  ^السند. وهو املنهج املنسجم مع الكالم املأثور عن األئمة األطهار

ب على ذلك ضبط تلك املواضع، وتناغمها ويرتّت .وكيفية التعاطي معها ،مواضع التقية

وميكن هلا أن تكون  .مني بالفعلنشاهده من أعمال املتقدِّبة على ما مع النتيجة املرتتِّ
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ويف موارد ذكر  .بيانًا هلذا الوضع، حيث مّت جمّرد نقل الروايات املعتمدة أيضًا

دراسة الشواهد والقرائن  عامة، تتّم اًل من االستعانة بقاعدٍةَدالروايات املتعارضة، َب

 .املوافقة واملخالفة

ة على تأييد هذه الفرضية، ورّد الفرضية الشواهد الداّلما يلي نبحث يف  ويف

 األوىل. 

 

 ،منيشاهد على وجود االختالف املبنائي بني الشيخ الطوسي واملتقدِّ إن أهّم

ألة والذي يبّين بوضوح اختالفهم املبنائي بشأن احلكم على الروايات، يكمن يف مس

ية خرب الواحد. فإن الشيخ الطوسي قد سلك طريقًا مغايرًا لعمل األصحاب. فقد حّج

بسبب عدم وجود دليل شرعي، بعد عدم إفادة العلم  ؛(10)كان أستاذه السيد املرتضى

من حيث استحالة إفادة العلم، كانا يقوالن  ؛(11)د العقلي، والشيخ املفيدوإمكان التعبُّ

د أما الشيخ الطوسي فإنه بعد ذهابه إىل القول بإمكان التعبُّ .ية خرب الواحدبعدم حّج

بسبب وجود الدليل الشرعي، على الرغم من عدم إفادة العلم وجمّرد إفادة  ؛عقاًل

ما ذكر  وذكر اإلمجاع يف ،(12)ية خرب الواحدحبّج قال صراحًة ْن، كان أول َمالظّن

 . (13)إمجاع األصحاب يته، معتربًا ذلك موضعمن األدلة الشرعية على حّج

مباشر يف حبث تعارض الروايات؛ إذ يف حالة  وقد كان الختاذ هذا املبنى تأثرٌي

 ،ى مع فرض التعارضبسبب وجود الدليل الشرعي، حّت ؛ديةية التعّبالقول باحلّج

كي يؤّيد  ؛ٌحأن يكون هناك مرجِّ ال ُبدَّة، وسيكون كال الطرفني املتعارضني حّج

اًل من َدمحل الرواية املوافقة للعامة على التقية ـ َب اخلربين. وإّنصّحة مضمون أحد 

ية وسالمة اخلرب، ويف حًا حيافظ على احلّجل مرجِّش يف أصل صدورها ـ ميثِّْداخَل

 التعارض.  الوقت نفسه ُيسقطه من االعتبار، وحيّل

عنوان اخلرب، ية خرب الواحد انطالقًا من مني مل يقولوا حبّجومن هنا فإن املتقدِّ

وإن الروايات يف األساس مل تكن هلا  .للعلم بل كانوا ينظرون إىل اخلرب مبا هو مفيٌد

يتها بعد ذلك ـ يف حالة حصول التعارض ـ احملافظة على حّج دية، ليتّمية تعبُّحّج

، ومن ًةرواية عند إفادة العلم يعترب حّج بواسطة احلمل على التقية، بل إن مضمون كّل
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بداعي التقية. وبالتالي فإنهم  مارات على إفادة العلم عدم كون الرواية صادرًةبني األ

، ويعتربونها مفيدة مستقّل رواية قبل حصول التعارض بشكٍل كانوا يدرسون كّل

الذي مل يكن  ،وكان ذلك على خالف طريقة الشيخ الطوسي .للعلم أو غري مفيدة له

بعد حصول التعارض. وعليه  ة إاّلوحّج ًةينظر يف األساس إىل الرواية بوصفها صحيح

على مجع  ية خرب الواحد، كان يعمل من جهٍةبسبب مبناه يف حّج ؛فإن الشيخ الطوسي

أخرى يعمد إىل توظيف احلمل  وكان من جهٍة ،األخبار اليت مل يعمل بها األصحاب

املرتضى السيد كيف حني أن غريه من األصحاب ـ  .يتهاللمحافظة على حجِّ ؛على التقية

ية خرب الواحد، كانوا يتبعون مالكات العلم يف هذا الشأن، حيث مل يقولوا حبّج ؛ـ

أخرى مل  ولذلك فإنهم مل يكونوا حباجة إىل احلمل على التقية. كما أنهم من ناحيٍة

ضون يف األساس إىل أحباث التعادل والرتاجيح، بل مل يكونوا حيملون يكونوا يتعرَّ

كر السيد املرتضى هذه املسألة يف حبث إمكان وعدم هاجس التعارض، كما ذ

ية خرب خمتصر، إذ قال: إننا حيث ال نعتقد حبّج إمكان التعّبد خبرب الواحد يف فصٍل

لدخول يف حبث فروع هذه املسألة، من تقسيمات اخلرب إىل ل الواحد لسنا حباجٍة

ل عالمة هاّمة الواحد ميثِّية خرب . ويف اجملموع فإن االختالف يف حّج(14)مسائل التعارض

وكيفية احلكم بشأنها، كما  ،مني املبنائي يف مواجهة الرواياتتبّين اختالف املتقدِّ

 ح منزلة احلمل على التقية يف هذه املسألة أيضًا. يوضِّ

 

مني مع اختالف األقوال، ة تعاطي املتقدِّوكيفي ،إن دراسة موارد نقل التعارض

رات األخرى على وجود االختالف املبنائي بينهم وبني الشيخ الطوسي. ويف من املؤشِّ

مون بشأن وجود التعارض أو األقوال املخالفة عمدوا إىل أغلب املوارد اليت نقلها املتقدِّ

 رواية بشكٍل راسة كّلالتعارض القائم من خالل األساليب األخرى الناظرة إىل د حّل

بعيدًا عن احلمل على التقية. كما أن هذه املسألة جتعل من صحة الفرضية  ،مستقّل

األوىل أمرًا مشكوكًا فيه، والزم تلك الفرضية حذف املوارد املرتبطة بالتعارض من 

ولكننا يف الوقت نفسه نشاهد  .د أقواهلم املختارةمني، واإلبقاء على جمّركالم املتقدِّ

ض فيها أصحابها إىل الروايات الكثري من املوارد يف آثار تلك املرحلة، حيث تعرَّ
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املتعارضة مع األقوال والروايات املختارة، األمر الذي يثبت أن األصحاب كانوا 

ضون إىل حبث التعارض، ومل يكن األمر كما لو أنهم كانوا قد حبثوا هذه يتعرَّ

 .سابقة على تأليف الكتب ل يف مرحلٍةاملسائ

كتب تلك  أحدما يلي سنأتي على ذكر موارد معّينة من التعارض يف  ويف

 للشيخ املفيد، مع توضيح أسلوب حّل التعارض يف كّل ،«املقنعة»املرحلة، وهو كتاب 

 :من تلك املوارد واحٍد

عليه. وقد عجزت ف فهو له، وإْن يٌءة ففضل منها شوإذا أخذ الرجل حّج»ـ 1

ر كان قتَّ وإْن، واسعًة كانت نفقته ه إْنا أخذه فإنه يرّدفضل مّم أنه إْن جاءت روايٌة

 .(15)«ه. وعلى األول العمل، وهو أفقهعلى نفسه مل يرّد

مبجرد ذكر  ؛ح الرواية الثانية على الرواية األوىلفنجد الشيخ املفيد هنا يرجِّ

 ، ويرى وجوب العمل على طبقها. «على األول العمل»و «األفقه»

 ؛حضر املشعر احلرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك احلّج فإْن»ـ 2

أدركه قبل  أنه إْن . وقد جاءت روايٌةمل حيضره حتى تطلع الشمس فقد فاته احلّج وإْن

. غري أن هذه الرواية جاءت من نوادر األخبار، وما احلّج زوال الشمس فقد أدرك

 .(16)«اآلثار ظاهر من ذكرناه متواتٌر

ويف هذا املورد يصف الشيخ املفيد الرواية اليت اختارها مبجّرد التعبري عنها بـ 

وكذلك يف رد الرواية املعارضة يكتفي بالقول:  .«اآلثار ظاهر من وما ذكرناه متواتٌر»

 . «غري أن هذه الرواية جاءت من نوادر األخبار»

أنهم األضياف،  جاءت روايٌة وقد ،املنقطع بهم يف األسفار وابن السبيل، وهم»ـ 3

آخر غنى ويسار، وذلك  كان له يف موضٍع أضيف حلاجته إىل ذلك، وإْن ْنراد به َمُي

 .(17)«مناهإىل ما قدَّ راجٌع

ولكي  .خمتلفًا معنًى «ابن السبيل»أخرى تذكر لـ  وهنا ينقل الشيخ املفيد روايًة

تعارضها مع معنى الرواية املختارة عمد إىل محل ذلك التعبري املختلف على ذات  حيّل

 املعنى املوجود يف الرواية األوىل. 

 

ن وجهًا آخر من هذا االختالف وجود التفاوت يف تعريف املسألة األخرى اليت تبيِّ
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الذي يضع فيه كل رواية  ،جاه الشيخ الطوسيفخالفًا الّتخمالفة الرواية للعاّمة. 

مني أنهم مطلق، يبدو من املتقدِّ ة بشكٍلالتقّي حتتوي على شائبة االنفراد يف مظاّن

ة، حيث حيصرون روايات التقية يف أبواب قًا بشّدمضّي ون يف هذا الشأن مبنًىيتبّن

مني من القواعد تفادة املتقدِّل دلياًل على عدم اسخاصة. إن هذه املسألة كما تشكِّ

أيضًا على أنهم مل يكونوا بوارد حذف الروايات احملمولة على التقية  العامة، فإنها تدّل

للشيخ املفيد يف  على عدم االستفادة من هذا احلذف. وهناك عبارٌة قبل التأليف الداّل

عاء القائل بأن رّد االّد. فهو يف معرض ن هذه املسألة بوضوٍحتبيِّ «الرسالة العددية»نهاية 

ن محل الرواية املوافقة للعامة على إ :بداعي التقية قال الرواية موضع البحث صادرٌة

والرتّحم على خصماء الدين، ، التقية يرتبط يف األساس مبواضع مدح أعداء اهلل

 . (18)ح بأن هذه الروايات ال تشمل الروايات الفقهيةويصرِّ

 

مسألة وجود الروايات الصادرة بداعي التقية، وسقوطها عن أن بااللتفات إىل 

على ـ مة عند الشيعة يف مجيع املراحل جيب تارخيية ثابتة ومسلَّ ية، حقيقٌةاحلّج

يف البني ة مني أيضًا. واملسألة اهلاّمملوارد منها يف كتب املتقدِّ ذكٌر َدِرأن َيـ القاعدة 

ها كانت ختتلف اختالفًا ماهويًا هي أن كيفية املواجهة مع هذه الظاهرة وأسلوب حّل

عن مرحلة الشيخ الطوسي. ومن هنا فإن هذه املوارد املعدودة من احلمل على التقية 

ال  ْنَم»ًا آخر على وجود االختالف املبنائي. ففي كتاب ل بدورها شاهدًا مهّممتثِّ

مني يف ل املورد الوحيد بني كتب املتقدِّالذي ميثِّ ،لشيخ الصدوقل ،«حيضره الفقيه

خذ من محل الروايات على التقية، جند أن أسلوب محل الرواية على التقية واملوقف املتَّ

واضح عن أساليب الشيخ الطوسي. ففي الروايتني  التعارض احلاصل خيتلف بشكٍل

إحرازه بالقرائن، وأنها  وصفها أمرًا مّتة باللتني مّت محلهما على التقية تذكر التقّي

الوجه الوحيد الناظر إىل الواقعية اخلارجية والتارخيية، خالفًا لطريقة الشيخ 

 الطوسي، حيث يستفيد يف أكثر املوارد من احلمل على التقية بوصفه طريق احلّل

ش ْدواخَل ،احلمل على االستحباب :احملتمل إىل جانب سائر احملامل األخرى، من قبيل

بداعي  باخلصوص على كون الرواية صادرًة يف السند، دون أن تكون هناك أمارٌة
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 . (19)التقية

 

مني وبني الشيخ الشواهد اليت تثبت وجود االختالف بني مبنى املتقدِّ إن من أهّم

محلها الشيخ على التقية، بينما مّت تصحيحها يف كتب  الطوسي وجود رواياٍت

مني. إن أكثر الروايات اليت محلها الشيخ الطوسي يف كتبه ـ من قبيل: املتقدِّ

 .مةـ على التقية قد مّت حذفها يف املصادر الروائية املتقدِّ «االستبصار»و «التهذيب»

قاد أصحاب تلك املصادر بصدور تلك الروايات على اعت وميكن هلذا أن يكون داالًّ

من الروايات احملمولة على التقية مل يتّم  ًاكبري ًاأن هناك عددَبْيَد  .بداعي التقية

إىل صدورها بداعي التقية.  يف املصادر القدمية دون أدنى إشارٍة حذفها، فهي مذكورٌة

ميكن هلا رغم ذلك أن  . ولكْنجدًا أن هذه الروايات بالقياس إىل احملذوفات قليلٌة إاّل

مني كانوا بدورهم حيملون على جادة جتاه هذه النظرية، وهي أن املتقدِّ تطرح شبهًة

 .ومن هنا فإنهم مل يذكروها يف مصادرهم ،التقية ما محله الشيخ على التقية أيضًا

ما يلي نذكر بعض األمثلة من الروايات اليت محلها الشيخ الطوسي يف  ويف

على التقية، وذكرها الشيخ الصدوق يف كتابه  «تهذيب األحكام»أو  «االستبصار»

 أيضًا:  «الكايف»، والشيخ الكليين يف كتاب «علل الشرائع»أو  «ال حيضره الفقيه ْنَم»

 . 342 :2 الشيخ الصدوق، علل الشرائع ؛331 :1 ـ الشيخ الطوسي، االستبصار1

 ال حيضره الفقيه ْنالشيخ الصدوق، َم ؛387 :1 ـ الشيخ الطوسي، االستبصار2

1: 262 . 

 :5 الشيخ الكليين، الكايف ؛298 :7 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب األحكام3

356 . 

 :5 الشيخ الكليين، الكايف ؛480 :7 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب األحكام4

532 . 

كما أن هناك روايات على مستوى آخر موجودة يف املصادر الروائية الرئيسة، 

ع ذلك محلها الشيخ الطوسي على التقية، األمر الذي يثبت يف اجلملة وجود وم
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االختالف املبنائي بني الشيخ وأصحاب تلك املصادر والرواة األصليني، وهو غري 

وميكن لنا أن نذكر األمثلة  .اختالفه املبنائي مع اجلامعني لتلك الكتب الروائية

 على ذلك:  التالية

حممد بن حممد األشعث الكويف،  ؛211 :1 االستبصارـ الشيخ الطوسي، 1

 . 204 :اجلعفريات

 . 238 :بن جعفر مسائل علّي ؛313 :1 ـ الشيخ الطوسي، االستبصار2

 . 281 :بن جعفر مسائل علّي ؛17 :8 ـ الشيخ الطوسي، تهذيب األحكام3

درة مني على النمن املمكن أن حتمل موارد الروايات املوجودة يف كتب املتقدِّ

فارقة يف الكتب  أن هناك عالمًةَبْيَد  واختالف اآلراء بينهم وبني الشيخ الطوسي،

يف هذا الشأن؛ فهناك يف الكتب الفقهية القدمية  األهّم ّدَعمني ُتالفقهية للمتقدِّ

مون يف الكثري من املوارد اليت محلها الشيخ الطوسي على التقية، وحذفها املتقدِّ

ر يف َكْذوأفتوا على طبقها، فهي روايات مل ُت ،كنهم عملوا بهامصادرهم الروائية، ول

أن  أن العمل واإلفتاء على طبقها يثبت بوضوٍح من األسباب، إاّل مني لسبٍبكتب املتقدِّ

ة الفرضية األوىل؛ يف صّح عدم ذكرها مل يكن بداعي التقية. وهذا األمر يثري الشّك

مني كان بداعي التقية، يف حني املتقدِّألنها ذكرت أن حذف تلك الروايات يف كتب 

على اعتمادهم املوازي  مني قد عملوا بها يف كتبهم الفقهية، وهذا يدّلأن هؤالء املتقدِّ

يف كتاب ـ على سبيل املثال ـ مل يكن أشّد من ذلك. فهناك  لنقل تلك الروايات، إْن

أن الشيخ  روايات كثرية نقلها على شكل فتوى، إاّل ،للشيخ الصدوق ،«املقنع»

ى ، وإن هذه الرواية عمد حّت(20)الطوسي وآخرين عمدوا إىل محلها الحقًا على التقية

 . (21)إىل محلها على التقية أيضًا «ال حيضره الفقيه ْنَم»الشيخ الصدوق نفسه يف كتاب 

 

فإن انفراد الشيخ الطوسي، وعدم وجود سابقة هلذا  ،النظر عن الروايات بغّض

على التقية يف كتبه  يف مجيع موارد محل الشيخ لروايٍة ،املستوى من احلمل على التقية

مل يكن هناك  ، حيثورسائله الفقهية ـ سواء يف املوارد االستداللية أو الفتوائية ـ

قبله قد سبقه يف محل تلك الرواية على التقية ـ رغم أن أكثر الروايات اليت  شخٌص
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بكون تلك املسألة  ومل حيكم أحٌد ،كرت من قبل األصحاب ـيستند إليها قد ُذ

مضافًا إىل أنه يف بعض املوارد ال يكون أصل ذلك الفرع الفقهي  ،بداعي التقية صادرًة

إن هذا املستوى من  ،مني أساسًايف فقه املتقدِّوالعنوان الذي يطرحه الشيخ موجودًا 

يف املوارد اليت ال يكون أصل  ال سيَّمااالنفراد يف الفقه الفتوائي واالستداللي ـ و

ًا على وجود اختالف مني ـ ميكن أن يكون شاهدًا جاّدالعنوان مطروحًا يف فقه املتقدِّ

صحاب يف باب احلمل على التقية؛ مني من األالرأي املبنائي بني الشيخ الطوسي واملتقدِّ

إذ لو مل يكن مثل هذا االختالف املبنائي موجودًا لكانت هذه املسائل والعناوين 

ن عليهم عند ذكر كما كان يتعيَّ .مني أيضًاب القاعدة يف فقه املتقدَِّسحَب موجودًة

ا ذلك. يف حني أنهم مل يفعلو .هذه الروايات يف موارد ذكرها محلها على التقية أيضًا

 .نتاج مسائل وعناوين جديدة يف فقه الشيخ الطوسيإى يف نهاية املطاف إىل أّد وهذا أمٌر

ما يلي نذكر مجيع موارد محل الشيخ الطوسي للروايات يف كتبه الفقهية  ويف

على التقية، مع مقارنتها من حيث املستند الروائي واحلكم الفقهي باملصادر الفقهية 

 السابقة له: 

، على مل يذكرها أحٌد حبث املسح استند الشيخ الطوسي إىل روايٍةـ يف 1

من العلماء  ض أحٌدوأما يف الفقه فلم يتعرَّ ،أخرى مبضمونها الرغم من وجود رواياٍت

 ،سوى السيد املرتضى، حيث تناوهلا بالبحث ،مني يف الفقه إىل هذه املسألةاملتقدِّ

ض تعرَّ ْنذلك كان الشيخ الطوسي هو أّول َممنه إىل هذه الرواية. وب دون إشارٍة ولكْن

 . (22)هلا

ضمن  «اإلعالم»ذكر الشيخ املفيد هذه الرواية يف كتاب  (23)ـ يف حبث اإلرث2

ب وإنكار وإمنا محلها على تعجُّ، (24)ما انفردت به اإلمامية، دون أن حيملها على التقية

لشيخ املفيد ومنهج مدى االختالف بني منهج ا اإلمام، األمر الذي يعكس بوضوٍح

مت مناذج مشابهة لذلك. كما أن السيد املرتضى ـ بااللتفات وقد تقدَّ .الشيخ الطوسي

وال يراها  ،ية خرب الواحد ـ يرّد هذه الرواية من األساسإىل أصل مبناه يف عدم حّج

 . (25)ًةحّج

ال  ْنَم»ذكر الشيخ الصدوق هذه الرواية يف كتابه  (26)ـ يف حبث الصالة3

. وأما يف الفقه فلم يذكر (27)، ثم محلها ـ بعد التوضيح ـ على اجلواز«حيضره الفقيه
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سوى  (31)وأبو الصالح احلليب (30)روأبو الصالح ساّل (29)والصدوق (28)السيد املرتضى

 ،«اهلداية» :من قبيل ضوا إىل الرواية. ويف كتٍباحلكم بعدم اجلواز، دون أن يتعرَّ

باب »ى إىل احلكم، ومّت االكتفاء بذكر عنوان ض حّتالتعرُّ للشيخ الصدوق، مل يتّم

 . «ما جيوز الصالة فيه وما ال جيوز

ى يف كتب الشيخ الطوسي حّت ،ال وجود ألصل هذه الرواية (32)ـ يف حبث اإلرث4

 . وإّن(33)تهعاد إىل نصرانّي أسلم ثّم نفسه. وإمنا أقرب الروايات املوجودة بشأن نصرانّي

ض غري الشيخ الطوسي. ويف الفقه أيضًا مل يتعرَّ ،ض هلا أحٌدهذه الرواية ذاتها مل يتعرَّ

 قبل الشيخ الطوسي إىل ذكر هذا الباب والعنوان.  أحٌد

مل يذكر الرواية اليت يستند إليها هذا احلكم سوى  (34)ـ يف حبث الفقاع5

قبل  ض أحٌدـ مل يتعرَّ . ويف الفقه ـ كما يف املورد السابق(35)الشيخ الطوسي فقط

 الشيخ الطوسي إىل هذا العنوان. 

 

إىل جانب احلمل على التقية، فإن من الطرق األخرى للجمع بني الروايات 

لى حالة التقية، ببيان أن مراد اإلمام يف عاملتعارضة محل موضع إحدى الروايتني 

الرواية األندر هي احلالة اليت يكون الشخص فيها على حالة التقية، خالفًا حلمل 

ي أساسًا. إن االلتفات جّد الرواية نفسها على التقية، حيث ال يكون فيها لإلمام مراٌد

مني يف اختيار وانتخاب إىل االختالف املاهوي بني هذين احلملني يثبت أن أسلوب املتقدِّ

عتربة كان يؤّدي إىل حذف الروايات احملمولة على التقية من جمّرد الروايات امل

ي إىل حذف الروايات أن هذا األسلوب جيب ـ على القاعدة ـ أن ال يؤّدَبْيَد  .األساس

حبالة  حكمها مرتبٌط قطعًا، وإّن ة مبوضع التقية؛ ألن هذه الروايات صحيحٌةاخلاّص

مني للحمل على التقية هو تقدِّالتقية. وعليه لو كان سبب عدم مشاهدة توظيف امل

حذف الروايات الصادرة بداعي التقية فيجب إبقاء موارد محل املوضع على التقية على 

يف حني أن الوضع على  .رينمني مشابهة للمتأخِّحاله، وأن تشاهد كثرة يف تراث املتقدِّ

 .على التقية ملوضع مني محاًلما نشاهد يف تراث املتقدِّإذ قلَّ ؛العكس من ذلك متامًا

موردًا  ـ على سبيل املثال ـ ال جند إاّل «ال حيضره الفقيه ْنَم»ففي مجيع مواطن كتاب 
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باإلضافة إىل كثرة وجود هذا احلمل يف  ،. إن هذا األمر(36)واحدًا من هذا احلمل

مني مل يكونوا قوية على أن املتقدِّ ل أمارًةرين عنه، يشكِّالشيخ الطوسي واملتأخِّ

كالذي نشهده عند  ،واسع التعارض على نطاٍق يعتقدون باحلمل على التقية يف حّل

رين، ال على حنو محل ذات الرواية على التقية، وال على حنو محل موضع الرواية املتأخِّ

ية هذا األمر، وُيثبت وجود االختالف على التقية. والشاهد اآلخر الذي يزيد من أهّم

من الوضوح، هو أن مجيع املوارد اليت  يعمل على بيانه مبزيٍدو ،املبنائي يف هذا الشأن

األمر  ،أو شرط مون دون أّي قيٍدمحل الشيخ مواضعها على التقية قد ذكرها املتقدِّّ

ـ بااللتفات إىل إمكان مجعه مع حذف الروايات الصادرة بداعي  الذي ُيثبت بوضوٍح

من الصور.  مل على التقية بأّي صورٍةمني مل يكونوا يعتقدون باحلاملتقدِّ التقية ـ أّن

على  «االستبصار»واحد من  هناك الكثري من املوارد اليت مّت محل موضعها يف باٍب

 . (37)كرت يف املصادر الروائية األخرى دون هذا احلملالتقية، يف حني أنها ُذ

 

مني باحلمل على التقية مل يكن من جهة عدم أنس املتقدِّ عي أنرمبا ادُّ

االختالف املبنائي يف أسلوب ونهج التعاطي مع الروايات، وإمنا يعود السبب يف ذلك إىل 

أن مسألة التقية مل تكن يف األساس جزءًا من املسائل الشائعة يف الفضاء العلمي لدى 

أن هذا اإلشكال سريتفع بأدنى َبْيَد  .وا بها كثريًاالشيعة، وأن األصحاب مل يهتّم

ن أن مسألة التقية يف فقه تلك على الكتب الفقهية لتلك احلقبة، حيث يتبيَّ نظرٍة

ن إرة، حبيث الفرتة كانت أكثر نفوذًا وتأثريًا بالقياس إىل فقه املرحلة املتأخِّ

وين ضون إىل حكم افرتاض التقية يف أكثر األبواب والعنااألصحاب كانوا يتعرَّ

الفرعية، وعمدوا إىل التفريع يف هذا الفرض أيضًا. وهذا النهج على خالف الفقه 

عام إىل العمومات. كما  ف يف التقية بشكٍلر، حيث مّت حتويل تكليف املكلَّاملتأخِّ

وكذلك استمرار  ،مني من عصر األئمةأن هذا هو غري القول بأن قرب عصر املتقدِّ

فعلية بالنسبة  ل مشكلًةة متثِّالتقّي جعل تلك املرحلة، الظروف القاسية على الشيعة يف

ل مسألة تارخيية. إذ كانت التقية بالنسبة هلم متثِّ ؛رينهلم، وليس كمثل عصر املتأخِّ

وعليه ال ميكن يف اجملموع أن نستفيد من عدم توظيف األصحاب للحمل على التقية أن 
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ل غرابة التقية عندهم ميكن هلا أن تشكِّ أن عدمَبْيَد  .مفهوم التقية كان غريبًا عليهم

دلياًل قويًا على أنهم إمنا مل يكونوا يستفيدون من احلمل على التقية عاملني عامدين. 

مة، مّت احلديث يتّم ذكر عّدة فقرات من أحد الكتب الفقهية املتقدِّ :فعلى سبيل املثال

 . (38)وتكرارًا فيها ضمن تضاعيف األبواب املختلفة بشأن فرض التقية مرارًا

 

مني والشيخ الطوسي يف إطار بيان أسباب وجود االختالف بني العلماء املتقدِّ

بسبب وجود االختالف  ؛ل ـ من خالل دراسة مجيع الشواهد ـ إىل أنهميكن التوصُّ

محل الروايات املوافقة للعامة على  ْناملبنائي يف كيفية التعاطي مع الروايات، مل يُك

نهم يف مقام إمني، والتقية ـ بوصفه طريقًا حلّل التعارض ـ طريقًا متداواًل بني املتقدِّ

يف املوارد  فتاء مل يكونوا يستفيدون من هذه الوسيلة إاّلاختيار الروايات ويف مقام اإل

عامة األخرى كان منهج النادرة. وعند عدم االستفادة من هذا األسلوب واألساليب ال

 رواية بشكٍل مني من األصحاب يف التعاطي مع الروايات يقوم على دراسة كّلاملتقدِّ

ومن ناحية  ،من ناحية املضمون ،على أساس القرائن والشواهد التارخيية مستقّل

على أساس أصول وقواعد  ،رين يف البناء على القواعد العامةخالفًا لرؤية املتأخِّ .السند

 .محل الرواية املوافقة للعامة على التقية :قبيلمن 

اليت تعترب عدم وجود احلمل على  ،وبنفس النسبة ال ميكن للفرضية األخرى

مني جمّرد مسألة أسلوبية ناظرة التقية يف الكتب الفقهية واملصادر الروائية لدى املتقدِّ

 .إىل حذف روايات التقية قبل مرحلة التأليف، أن تكون دقيقًة
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 القدماء يف العمل باألخبارمنهج 

 ودور الفهارس فيه
 

 

حّتى يّتضح لك  ،من بيان مسلك القدماء يف تعاملهم مع األخبار ال ُبدَّاعلم أّنه 

 ستمّد التوفيق ـ: قال الشيخأوجه تدوين أصحابنا الفهارَس، فأقول ـ ومن اهلل عزَّ وجلَّ 

إذا ]أي أصحابنا[  منهم واحدًا ّنحول منهج أصحابنا اإلمامية يف سلوكهم العلمي: إ

معروف، أو  هذا؟ فإذا أحاهلم على كتاٍب َتمن أين قْل :ال يعرفونه سألوه يٍءأفتى بش

 ،مر يف ذلكموا األوسلَّ ،سكتوا ،ال ينكر حديثه مشهور، وكان راويه ثقًة صلأ

ومن زمن ة، ومن بعده من األئم وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النيّب .وقبلوا قوله

 . (1)وكثرت الرواية من جهته ،الذي انتشر العلم عنه ،×الصادق جعفر بن حممد

، وقراءة مساعًا اخلربي الراويني يرووإذا كان أحد آخر:  وقال يف موضٍع

 م رواية السامع على رواية املستجيز. ، فينبغي أن يقّدخر يرويه إجازًةواآل

فيسقط  ،مشهورًا فًا، أو مصنَّمعروفًا املستجيز بإجازته أصاًل يأن يرو اّلإ اللهّم

 . (2)حينئذ الرتجيح

بل هم  ،أّن املدار يف عملهم باألخبار ليس على كّل خرٍب (3)فالذي يظهر منه

آخر، أي  وهذا بضميمة شرٍط ،عملوا مبا ورد يف الكتب املعروفة واألصول املشهورة

 ف الكتاب وصاحب األصل. وثاقة مؤلِّ

يدّل على أّن املناقشات السندية حول الكتب املشهورة  دّل على شيٍء فهذا إْن

 حمّل هلا. والطرق إليها مّما ال 
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ما أوردته  إاّل ،...ال نأتي يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده :وقال الطربسي

...، ما سواه ه ليس يف االشتهار على حدِّفإّن، ×د احلسن العسكريحمم عن أبي

 . (4)من ذلك ل جزٍءفألجل ذلك ذكرت إسناده يف أّو

ك مأمور بالتمّس ،تهامعتمد على صّح ه من كتٍبوقد مجعُت :وقال الكفعمي

 . (5)وال مرُّ امَلَلَوْيِن ،رها َكرُّ العصرينال يغيِّ ،بوثقى عروتها

: املعروف بابن أخي طاهر ،د بن حييىاحلسن بن حمميف  وقال ابن الغضائري

 ال يعرفون. ويعتمد جماهيل غربًا عي رجااًلويّد ،يضع احلديث جماهرًة ،ابًاكان كّذ

الذي رواها  ،هما يرويه من كتب جدِّ يف من روايته إاّلوما تطيب األنفس . ال يذكرون

 . (6)فة املشهورةمن كتبه املصّن ،العقيقي علي بن أمحد بن علّيوعن  ،عنه غريه

 ،كان ضعيفًا:  سهل بن أمحد بن عبد اهلل بن سهل الديباجيوقال أيضًا يف 

ومبا جيري  ،وال بأس مبا رواه من األشعثيات .ليويروي عن اجملاه ،يضع األحاديث

 . (7)ا روى غريهجمراها مّم

ويروون  فاء،الضع يروي عن : احلسن بن أسد الطفاوي البصريوقال أيضًا يف 

بن  روايته كتاب علّي أصلح فيه إاّل وما أعرف له شيئًا ،وهو فاسد املذهب ،عنه

 . (8)وقد رواه عنه غريه ،ن ميثمبإمساعيل بن شعيب 

يف  ف ابن الغضائري يف حديثه إاّلتوّق: ل العربتائيأمحد بن هال يفمةوقال العاّل

وحممد بن أبي عمري من نوادره،  ،ما يرويه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة

 . (9)واعتمدوه فيها ،أصحاب احلديث وقد مسع هذين الكتابني جّل

 ،وّضاعًا للحديث ،فاسد املذهب ،كان ضعيفًا فهذا يدّل على أّن الرجل وإْن

 ومل يناقش معه يف هذا النقل.  ،أّنه إذا روى أحد الكتب املشهورة تقبل منه إاّل

نعم، هذا ال يعين عدم االحتياج إىل البحث الرجالي على حنو القضية السالبة 

وكذا  ،الكّلية، فإّن احلاجة إىل التقويم الرجالي ما زالت باقيًة حول صاحب الكتاب

 وكذا حول الكتب غري املشهورة. ، ×الرواة من صاحب الكتاب إىل اإلمام

 ذلك مشهورة، وألجل نا مع الكتب األربعة، فإّنها كتٌبتعاملمثل  وليس هذا إاّل

 ×الكتاب إىل اإلمامالبحث الرجالي يف الكتب األربعة بالرواة من صاحب خيتّص 

 . فقط



 

 والتجديداالجتهاد  

قد ينقل بعض الروايات عن الكايف، والرواية  والذي يشهد على ذلك أّن الشيخ

ب َسضعيف حَب :أحدهما ،ـ اب معروفكتأو  صٍلأعن بسندين يف الكايف ـ  موجودٌة

ر ، فال مربِّ(10)سند الضعيفالينقل اخلرب ب صحيح، والشيخ :واآلخر ؛رينصطلح املتأخِّم

 ما قلنا.  لذلك ظاهرًا إاّل

والذي يشهد لذلك أّننا إذا سربنا الكتاب الرجالية جند أّن أكثر التوثيقات 

 فني. فني واملصنِّوالتضعيفات حول املؤلِّ

% من نصوص اجلرح 75فتجد قريبًا من  ،هذا كتاب الرجال للشيخ الطوسي

، ويف ×قبل عهد اإلمام الباقر «ثقة»فيه كلمة  ْدوالتعديل فيه للمؤّلفني، بل مل جِت

 هذا العهد بداية نظام التحديث وشروع التأليف والتصنيف. 

% من نصوص اجلرح 90، فتجد أكثر من بن الغضائريومثله كتاب الرجال ال

 . فني فقطوالتعديل فيه للمؤلِّ

من الرواة الذين ليس هلم  توثيقًا أو تضعيفًا حول كثرٍي َرمل َن ذلك وألجل

د بن ب. وهذا مثل أمحد بن حممْسفات فَحتأليف، بل شأنهم نقل الكتب واملصنَّ

د بن الرواية عنه، وكذا أمحد بن حمم الذي أكثر الشيخ املفيد ،احلسن بن الوليد

احلسني بن احلسن بن الرواية عنه، وكذا  الذي أكثر الشيخ الصدوق ،ارحييى العّط

 . أبان

بعدم  إشعارًاليس يف كتب الرجال  ض لذكرهمالتعرُّ ُكْرَت :قال صاحب املعامل

م، وأكثر ه ال تصنيف هلاألسباب يف مثله كثرية، وأظهرها أّن فإّن ؛االعتماد عليهم

فني، مي األصحاب اقتصروا فيها على ذكر املصّنفة يف الرجال ملتقدِّالكتب املصنَّ

 . (11)وبيان الطرق إىل رواية كتبهم

ب َسوكيفما كان، تظهر مثرة ذلك إذا كان الطريق إىل كتاب ضعيفًا حَب

صطلح مب َس، فأحاديث هذا الكتاب حَبالكتاب مشهوٌر املصطح الرجالي، ولكّن

بينما الذي يظهر من قدماء األصحاب ـ الذين عليهم مدار اجلرح  ،املتأّخرين ضعيفة

 والتعديل وقبول األحاديث ورّدها ـ أّنها صحيحة. 

ق انتساب الكتب إىل ال بأس بالوجادة مع حتقُّ: قال احملّقق اجمللسي

 . (12)أصحابها
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املشهورة املعروفة  جواز العمل بالكتب]يف الوجادة[  األظهر :وقال ولده العالمة

 . (13)كالكتب األربعة، وسائر الكتب املشهورة، فيهااليت يعلم انتسابها إىل مؤلِّ

صاحب الكتاب أو إىل  ضعف الطريق ال يضّر :وقال الفاضل اخلواجوئي

 . (14)الشتهارهما عند نقله عنهما ؛األصل

رائره ـ: يف مستطرفات س ـ يف ذيل رواية رواها ابن إدريس وقال صاحب احلدائق

 . (15)ها منقولة من أصله املشهور بال واسطةألّن ؛صحيحٌة بي نصرأرواية ابن 

 لكونها نظرًا ،ترى أّن القدماء عّدوا روايات كتبهم صحيحة ذلك وألجل

 . شهورةاملكتب المن  ًةمستخرج

مل أقصد فيه قصد ال حيضره الفقيه:  ْنيف ديباجة كتاب َم قال الصدوق

 ،تهوأحكم بصّح ،إىل إيراد ما أفيت به بل قصدُت، هْوإيراد مجيع ما رَوفني يف املصنِّ

مجيع ما فيه ـ. وس ذكره وتعالت قدرته تقدَّ ـ ية فيما بيين وبني رّبه حّجوأعتقد فيه أّن

كتاب حريز بن عبد : مثل، وإليها املرجع ،لعليها املعّو ،من كتب مشهورة مستخرٌج

 . (16)اهلل السجستاني

يقرأه  ْنلقنوع َم، يته كتاب املقنعكتابي هذا، ومسَّ فُتي صنَّإّنوقال يف املقنع: 

إذ  ؛قارئه منه لئال يثقل محله، وال يصعب حفظه، وال ميّل حذفت األسانيدو . مبا فيه

عن املشايخ العلماء الفقهاء  نًامبّي نه فيه يف الكتب األصولية موجودًاكان ما أبّي

 . (17)ـ رمحهم اهلل ـ الثقات

 ك. ن والتربُّوهذا معنى قول كثري من علمائنا بأّن ذكر األسانيد والطرق للتيمُّ

النقل من الكتب املعتربة ]أي القدماء[  الظاهر منهم :قال احملّقق اجمللسي

الظاهر من نقل  ألّن ؛يكون اخلرب صحيحًا فإذا كان صاحب الكتاب ثقًة .املشهورة

ما إذا كان من سّيوال ك، ن والتربُّد التيمُّالسند إىل الكتاب املشهور املتواتر جمّر

 ، فإّنـ رضي اهلل عنهماـ كالفضيل بن يسار، وحممد بن مسلم  ،اجلماعة املشهورين

 . (18)هماْيجهالة سنَد ه ال يضّرالظاهر أّن

أصحاب  ال سيَّماو ،القدماءّن مدار إ : الشيخ أمحد آل طعان البحرانيوقال 

ن ذكر السند للتيمُّ نإاملعتربة، و على الكتب املشهورة، واألصول ،الكتب األربعة

 . (19)م يف اخلرب اإلرسالبذكر سلسلة الرجال، ولئال يتوهَّ
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حنن حيث قال يف بداية املشيخة:  ،أيضًا ولعّل هذا يظهر من الشيخ الطوسي

ونذكرها على غاية ، فاتصول واملصنَّرواية هذه األ ل بها إىلنذكر الطرق اليت يتوصَّ

وتلحق بباب  ،املراسيل خبار بذلك عن حّدلتخرج األ ،ما ميكن من االختصار

 . (20) املسندات

 .فات واألصولمن الطرق إىل هذه املصنَّ مجاًل ُتقد أورْدوقال يف خامتتها: 

 ْنَم ، هذا الباب للشيوخفة يفيف الفهارس املصّن هو مذكوٌر ،يطول ولتفصيل ذلك شرٌح

وقد ذكرنا حنن مستوفى يف كتاب فهرست . شاء اهلل إْن راده أخذه من هناكأ

 . (21)الشيعة

إىل فهارس األصحاب  ما معنى إحالة طريق كتاب روى عنه الشيخ :وهنا نسأل

 سواء؟!  وفهرست الشيخ نفسه على حدٍّ

، وذكر منها مشهورٌة بأّن معنى ذلك أّن الكتب اليت نقل الشيخ وحنن جنيب

 . قها بباب املسانيد فقطالطرق إليها إلحلا

حيث بها نقدر على تشخيص  ،ومن هنا يعرف وجه احلاجة إىل الفهارس

 األصول املعروفة والكتب املشهورة. 

 كيف منّيز األصول املعروفة والكتب املشهورة؟  :هنا نسأل ولكْن

صوص اليت ذكرها الشيخ من فهم الن ال ُبدَّ ولإلجابة عن هذا السؤال

النجاشي ـ تعابري يستظهر منها  تسّيما فهرسوال ففيهما ـ  .هماْيوالنجاشي يف فهرسَت

نذكر بعض هذه  ،على سبيل املثال ،يف ذلك. وحنن شهرة الكتب، بل بعضها صريٌح

 العبائر: 

 . (22)كثري الرواة أـ له كتاٌب

 . (23)يرويه عنه مجاعة له كتاٌبب ـ 

 . (24)من أصحابنا ٌةيرويه عّد له كتاٌبج ـ 

 . (25)بروايات كثرية له كتاٌبد ـ 

 . (26))أصحابنا( من الناس قد رواه مجاعاٌت له كتاٌبهـ ـ 

 . (27)واحٍد رواه غرُي له كتاٌبو ـ 

 . (28)هذا الكتاب كثريون ةرواز ـ 
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 . (29)تكثر الرواة عنه له كتاٌبح ـ 

 ه إاّلِوْريظهر منها عدم الشهرة، منها: له كتاب مل َي كما أّن هناك تعبرياٍت

 . (30)فالن

 

 : (31)ـ فهارس مثانية والنجاشي ّن لقدماء أصحابنا ـ قبل الشيخإوكيفما كان 

 .(32)(هـ301ـ فهرست سعد بن عبد اهلل األشعري)1

 .(33)(هـ305ري)حدود َيْمـ فهرست عبد اهلل بن جعفر احِل2

 .(34)(هـ310د بن زياد النينوائي)ْيَمفهرست ُحـ 3

 .(35)(هـ330ة)حدود د بن جعفر بن بّطفهرست حممـ 4

 .(36)(هـ343د بن احلسن بن الوليد)فهرست حممـ 5

 .(37)(هـ368ـ فهرست ابن قولويه)6

 .(38)(هـ381ـ فهرست الشيخ الصدوق)7

 .(39)(هـ423دون)ْبـ فهرست ابن ُع8

أّن  إاّل .(40)إلينا ْلومع األسف الشديد ـ مل تِص ،وهذه الفهارس ـ رغم اشتهارها

وذكرا فيهما كثريًا من كتب قدماء أصحابنا  ،(41)الشيخ والنجاشي أّلفا فهرستني

 مع ذكر الطرق إليها.

 

 

 الهوامش
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 الزوجةإرث 

 حماكماٌت يف سياق اجلدل الفقهي القائم

 

 

اليت استدّلوا بها على حرمان الزوجة روايات أربٍع من التقدَّم ذكُر 

 : من إرث األرض والعقار )األرض والدُّور(، وهي

 ال النساء»: قال ×جعفر أبي ، عنمسلم بن ـ صحيحة حممد1

 . (1)«شيئًا العقار من األرض، وال من يِرْثَن

 مّما ترث ال املرأة إن»قال:  ×جعفر أبي ، عنـ صحيحة زرارة2

 املال من شيئًا، وترث والدواب والسالح والدور القرى من زوجها ترك

 واجلذوع واألبواب النقض ترك، وتقوَّم مما البيت ومتاع والثياب والفرش

 . (2)«منه حقَّها والقصب، فُتْعطى

، واليت هي مثل الصحيحة، مع ×، عن أبي جعفرـ موثَّقة زرارة3

 . (3)«األبواب»بدل الفرش، مع عدم ذكرها لـ  «الرقيق»فارق أنها تذكر 

 .(4)، اليت هي مثل موثَّقة زرارةـ رواية طربال بن رجاء4

كما ذكرنا اإلشكال على االستدالل بهذه الروايات. وبقي 

  :ي، وهبقّية الرواياتاحلديث يف 
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مسلم،  بن : زرارة وُبَكْير وُفَضْيل وبريد وحممدـ صحيحة الفضالء اخلمسة5

 عن رواه َمْن ومنهم ؛×عبد اهلل أبي عن رواه َمْن ـ منهم ’عبد اهلل وأبي جعفر أبي عن

 أن إاّل أرض، أو داٍر تربة من زوجها تركة من ترث ال املرأه إن»ـ، قال:  ’أحدهما

 الطوب قيمة ـ من ولد هلا كان ـ إْن مثنها أو ربعها طىعفُت قيمًة، واخلشب الطوب يقّوم

 . (5)«واخلشب واجلذوع

 (6)«التهذيب»مل َتِرْد يف كتاب  «هلا ولد»ومن اجلدير بالذكر أن عبارة 

 .«إْن كان»بعد عبارة  «الكايف»، وإمنا وردت يف كتاب (7)«االستبصار»و

  

 احتماالن:  «ربعها أو مثنها»ق مبرجع الضمري يف عبارة ما يتعلَّ هناك يف

، ونتيجة لذلك يكون معنى «املرأة»يعود إىل  «ها»ن الضمري إ: لاالحتمال األّو

وذلك بأن يتّم  ،الثمن أو الربع من مجيع تركة امليت )الزوجة(الرواية: إن املرأة ترث 

تقييم اخلشب والطوب املوجود، ويدفع منه قيمة سهم املرأة من مجيع الرتكة، بشرط 

 أن تفي قيمة هذا اخلشب والطوب مبقدار قيمة سهم املرأة من مجيع تركة املّيت، وإاّل

 به قيمة اخلشب والطوب فقط. فى بإعطائها ما تفي َتففي غري هذه احلالة ُيْك

مبعنى أن  ،«األرض»و «الرتبة»إىل  «ها»أن يكون مرجع الضمري : االحتمال الثاني

الزوجة ترث من قيمة أرض الدار، واألراضي األخرى، وال ترث من أعيانها. وعلى كال 

 .(8)«كان وفى إْن»مبعنى  «كان إْن»ذ عبارة َخْؤاالحتمالني ُت

ن املرأة ال ترث أوعليه يكون معنى احلديث على أساس هذين االحتمالني هو 

وفت  ها تأخذ سهم الربع أو الثمن من قيمة الطوب واخلشب إْنمن عني األرض، ولكّن

قيمتهما بسهم إرث الزوجة. وعلى هذا األساس إذا مل يكن يف تركة امليت طوب أو 

وال من  ،من األرض )ال من عينها ، مل ترث الزوجةخشب، أو مل تكن هلما قيمٌة

 (.قيمتها

بااللتفات إىل كون االستثناء متصاًل يكون مضمون احلديث  أّنه واخلالصة

بأن الزوجة ال ترث من عني األرض، ولكنها ترث من  ِت أحٌدخمالفًا لإلمجاع؛ إذ مل ُيْف

 قيمتها بشرط أن تدفع هلا من قيمة الطوب واخلشب. 
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ح يف االحتمال الثاني هو أن أساس هذا االستدالل على َرإن اإلشكال الذي ُيْط

إذ لو كان االستثناء  ؛بأن يكون االستثناء متصاًل خمالفة مفاد الرواية لإلمجاع منوٌط

الحتمال أن يكون املراد من عدم إرث الزوجة من  منقطعًا لن يكون هناك معنًى

على االستثناء املنقطع  ال من قيمتها؛ إذ بناًء ،األرضاألرض هو عدم إرثها من عني 

أرض  أو دار تربة من زوجها تركة من ترث ال ةاملرأ إن»: ما يليسيكون معنى الرواية 

 . «مثنها أو ربعها طىْعفُت ،قيمًة واخلشب الطوب يقّوم أن إال ،وال قيمة( ،)ال عينًا

 وميكن إثبات كون االستثناء منقطعًا بأحد وجهني: 

 معًا.  «الثمن»و «الربع»ـ وهو الضمري املسترت ـ إىل  «كان»ـ أن يعود اسم 1

 فقط.  «الثمن»إىل  «كان»ـ أن يعود الضمري املسترت يف 2

 

ال ميكن اعتبار االستثناء يف الرواية منقطعًا؛ لعدم متامية الوجهني املذكورين 

 إلثباته. 

سوف ف «الثمن»أو  «الربع»كان مرجع الضمري إىل  إْن: لأما االحتمال األّو

طى قال: ُتْع ×ن اإلمامإمستدركة عما قبلها، أي  «كان»تكون اجلملة التالية لـ 

كان الربع والثمن سهمها وحقها.  ة الطوب واخلشب، إْنالزوجة الربع أو الثمن من قيم

غافاًل ـ والعياذ باهلل ـ عن مقدار  ×وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان اإلمام

 د؟! من الرتدُّ مع شيٍء ،على حنو القضية الشرطية ى يعيده ثانيًةسهم الزوجة، حّت

فقط كان معنى  «الثمن»إذا كان مرجع الضمري إىل : أما االحتمال الثاني

. يف حني أن هذا «ها أو سهمهاتعطى الزوجة الثمن إذا كان حّق»: ما يليالرواية 

 . «الربع»وحده، وترك تقييد  «الثمن»للغاية؛ إذ ال وجه للتقييد بـ  االحتمال بعيٌد

خالصة القول: لو أردنا اعتبار االستثناء منقطعًا نكون قد ارتكبنا ما خيالف و

أو دليل على  ،إىل قرينة، وال توجد هنا مثل هذه القرينة ون حباجٍةالظاهر، وعليه نك

ا األساس يكون مفاد وعلى هذ .ما خيالف الظاهر. وعليه يكون االستثناء متصاًل

 . ًةطبقًا هلذا الكالم ال تكون الرواية حّجو. ِت به أحٌدْفمل ُي على مضموٍن الرواية داالًّ
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 من النساء ترث ال»: قال ×جعفر أبي ، عنمسلم بن ـ صحيحة زرارة وحممد6

 . (9)«شيئًا األرض عقار

 

ن هذه الرواية تقصر حرمان الزوجة على عقار األرض ـ الذي هو أخّص إحيث 

، من هنا فإنها تعارض الرواية األوىل ـ بسب إضافتها إىل العقار ؛من مطلق األرض

 ة على عدم إرث الزوجة من مطلق األرض. الداّل واخلامسة واحلادية عشرة،

كان يف مقام بيان  ×نا على هذا االختصاص هو أن اإلمام املعصومدليُل

م يف مقام بيان استثناء موارد من املتكلِّ وإذا كاناستثناءات حكم توريث الزوجة، 

املوارد  رًا عن أن هلذا االستثناء مفهومًا واحنصارًا يفاحلكم الثابت كان ذلك معبِّ

لكون الرواية يف مقام  ؛ةاملذكورة. وعليه يكون مفهوم اللقب واملوضوع هنا حّج

 البيان. 

 والعقار ورالدُّ من للنساء ليس»: قال ’أحدهما ، عنأعني بن امللك ـ رواية عبد7

 . (10)«شيء

 

يف سندها باسم  بسبب وجود شخٍص ؛تعاني هذه الرواية من ضعف السند

بني أشخاص جمهولني وآخرين ورد  بني جماهيل، أو أنه مشرتٌك وهو مشرتٌك ،«مثنى»

وبذلك تكون ضعيفة من  .هو املقصود من بينهم ْندون متييز َم ،الكالم يف حتسينهم

 ال ميكن االستدالل بها. وهذه الناحية، 

 يرثن هل النساء عن هسألُت: قال ،×عبد اهلل أبي ، عنالصائغ يزيد ـ رواية8

بذا،  نْويرَض ال الناس إن: قلُت: ، قال«البناء قيمة َنْثِرَي ولكْن ،ال»: األرض؟ فقال من

 . (11)«بالسيف ضربناهم يستقيموا مل بالسوط، فإْن ضربناهم اْويرَض فلم ولينا إذا»: قال

 رباع من َنْثِرالَي النساء إن»: يقول ×جعفر أبا مسعُت: قال الصائغ ـ رواية يزيد9

 يأخذون ال الناس إن: له فقلُت: واخلشب، قال الطوب قيمة هلنَّ شيئًا، ولكْن األرض

 بالسيف ضربناهم وإاّل انتهوا بالسوط، فإْن ضربناهم وليناهم إذا: بهذا، فقال
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 . (12)«عليه

 

 .داللي أيضًا سندي، وإشكاٍل إن هاتني الروايتني تشتمالن على إشكاٍل

يف سلسلة  (13)«يزيد الصائغ»أما اإلشكال السندي يف الرواية فيكمن يف وجود 

كما أن وجود شخص . وقد ورد ذكره يف كال سندي الرواية .السند، وهو جمهوٌل

باسم  وجود رجٍل ية الرواية الثامنة. وهكذا فإّنـ يضّر حبّج ـ وهو جمهوٌل «شعيب»باسم 

ية تلك الرواية؛ وذلك يف الرواية التاسعة، يستوجب ضعف السند وعدم حّج «مثنى»

 ة. ة املذكورة يف الرواية السابعلذات العّل

أما اإلشكال الداللي يف هاتني الروايتني،فيكمن يف ذيلهما، حيث تنسبان إىل 

ئمة من القواعد واملوازين الثابتة واملعهودة من األ كالمًا ال ينسجم مع أيٍّ ×املعصوم

، بل إنه ال ينسجم مع أساليبهم عندما حكموا املسلمني؛ إذ تقوم واليتهم ـ ^األطهار

عندما استلموا السلطة ـ على الرمحة والعدل ورعاية املصاحل واإلرشاد واهلداية، 

اع، مصحوبًا وكانوا يف إبالغ األحكام الشرعية والدينية يعتمدون على منهج اإلقن

من طريق اإلكراه واستعمال السوط والسيف؛ إذ حيث ال ببيان أدلة األحكام، 

والرمحة وموافقة الفطرة اإلنسانية ال تكون  تنسجم أحكام اهلل مع العدل واحلّب

ر واإلكراه. بل عندما يدرك اإلنسان حقيقة األحكام ْسإىل الَق هناك من حاجٍة

البعيدة عن مجيع أنواع اخلرافات والتزوير، جيدون أنفسهم مييلون  ،الواقعية لإلسالم

ي إىل غري العداوة إىل اعتناقها تلقائيًا. ومن الواضح أن اإلكراه بالسوط والسيف ال يؤّد

ة والشغف بالدين يف حني أن الدين اإلسالمي احلنيف ال يقوم على غري احملّب ،والبغضاء

 الدين وهل»قوله:  ×ث عن اإلمام أبي جعفر الصادقوأولياء الدين؛ إذ ورد يف احلدي

 . (14)«؟احلّب إاّل

 النساء َنْثيِر ال»: يقول همسعُت: قال ،×عبد اهلل أبي ، عنـ صحيحة األحول10

 عنى ور، وإمناالبناء( الدُّ )من ، يعين«والنخل والشجر البناء قيمة نَّشيئًا، وهُل العقار من

 الزوجة.  النساء من
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من قيمة البناء،  إاّل َنْثعلى أن النساء ال يِر بااللتفات إىل مفاد هذه الرواية الداّل

الدالة على إرث  ،(15فإنها تتعارض مع ظاهر صحيحة زرارة وابن مسلم )الرواية رقم 

. والقاعدة يف التعارض هي التساقط وعدم «ذلك البناء َنْثيِر»النساء من عني البناء: 

 ية. احلّج

عبد  أبي الزطي، عن بياع ميسر عن إاّل أعلمه ال: قال األمحر ـ صحيحة أبان11

 والبناء الطوب قيمة هلنَّ»: املرياث؟ قال من هلنَّ النساء، ما عن هسألُت: قال ،×اهلل

فالبنات؟ : قلُت: فيه، قال هلّن مرياث فال والعقارات األرض والقصب، فأما واخلشب

 الربع وهلذه الثمن وهلذه ذا صار كيف: قلُت: قال (.منه) نصيبهّن هلّن البنات: قال

 هذا صار عليهم، إمنا دخيٌل هي وإمنا ،به ترث نسٌب هلا ليس املرأة ألن: ى؟ قالمسّم

 يف آخرين قومًا آخرين فيزاحم قوٍم من ولدها أو زوجها فيجيء ،املرأة جتتزّو لئال كذا

 . (15)«عقارهم

 

: إن هذه الصحيحة تدّل على إرث الزوجة من قيمة الطوب واخلشب اًلأّو

والقصب والبناء، بينما تدل صحيحة الفضالء اخلمسة )الرواية اخلامسة( على إرث 

الزوجة من قيمة الطوب واخلشب فقط، وال تشتمل على ذكر قيمة البناء. ومن 

املستعملة فيه. وعلى هذا األساس تكون  واّدالواضح أن قيمة البناء ختتلف عن قيمة امل

 بعة يف التعارض هي التساقط. هاتان الصحيحتان متعارضتني، والقاعدة املتَّ

أن يكون املراد من  :االحتمال األول: هناك يف هذه الرواية احتماالن: ثانيًا

يف الرواية مطلق األرض، وبطبيعة احلال فإن هذا هو ما يدّل  «العقارات»و «األرض»

: أن يكون املراد من هذه األلفاظ ـ واالحتمال الثانيأيضًا.  «األرض»عليه ظاهر لفظ 

ور السكنية. وعليه ة باملنازل السكنية ـ هو أرض الدُّبقرينة ذكر قيمة األشياء اخلاّص

 يكون للرواية احتماالن، وال ميكن االستدالل بها. 

 الطوب، وال املرأة ترث» :×عبد اهلل أبو قال: قال مسلم بن ـ صحيحة حممد12

شيئًا؟  الرباع من ترث وال ،الفرع من ترث كيف: قلُت: قال ،شيئًا الرباع من ترث



 

 االجتهاد والتجديد 

 من ترث وال ،الفرع من عليهم، فرتث دخيٌل هي وإمنا ،به ترث نسٌب منه هلا ليس: فقال

 . (16)«بسببها داخٌل عليهم يدخل األصل، وال

 

ن التعليل إ؛ إذ ة املذكورة يف هذا احلديث تشتمل على اضطراٍبإن العّل

نسيب، إمنا  املذكور حلرمان الزوجة من الرباع هي أن الزوجة ال ترتبط بامليت برباٍط

وترث من الفرع  ،الرباط بينها وبينه سبيب، ولذلك ال ترث من األصل )األرض(

 .)الطوب(. وميكن هلذه العلة أن تشمل إرث الزوجة من الطوب أيضًا

 .: إن املراد من الطوب قيمتهولو قيل

 : حيث حيتاج هذا املعنى إىل التقدير فإنه يكون خمالفًا للظاهر. قلنا

 النساء ال ترث»: قال ×عبد اهلل أبي ، عنمسلم بن وحممد ارةـ صحيحة زر13

 وإمنا: ربعها، قال أو مثنها ىَطْعوالطوب، وُت البناء ميقوَّ شيئًا، ولكْن ورالدُّ عقار من

 . (17)«مواريثهم املواريث أهل على َن، فيفسْدَنْجيتزوَّ لئاّل ذلك

 

 َنْجمن األرض؛ إذ قد يتزوَّ َنْثالتعليل املذكور يف هذه الرواية )إن النساء ال يِرإن 

على تضييع حقوق  َنْلجديد يأتني به إىل البيت، وبذلك يعَم بزوٍج أزواجهّن ةبعد وفا

ًا حلرمان النساء من يهم( ال ميكن أن يكون تاّملسائر الورثة، األمر الذي ُيثقل ع

من عني األرض، وأما إذا  َنْثا التعليل إمنا يصّح إذا قلنا بأنهن يِرن هذإعقار الدار؛ إذ 

هلذا التعليل، كما ورد عن اإلمام  من قيمتها فال يكون هناك وجٌه َنْثيِر قلنا بأنهّن

وال فرق بني عقار  .من قيمتهما َنْثيِر ق بالبناء والطوب، قوله: إنهّنما يتعلَّ نفسه يف

 الدور وأرضها من ناحية اإلرث من القيمة. 

 قيمة للمرأة جعل إمنا»: قال ×عبد اهلل أبي ، عنعثمان بن ادـ صحيحة مّح14

 يفسد ْنَم ـ املواريث أهل يعين ـ عليهم ، فيدخلَنْجيتزوَّ لئاّل والطوب اخلشب

 . (18)«مواريثهم
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ة املذكوة يف مورد هذه الرواية جيب أن جتري يف مورد البنات أيضًا؛ إذ إن العّل

ونزاعًا بني سائر الورثة. وعلى هذا األساس فإن العلة  مفسدًة َنْثِدْحقد ُي بزواجهّن نهّنإ

تاّمة جيب أن  ًةف عن معلوهلا يف إرث البنات. ثم إن هذه العلة إذا كانت عّلسوف تتخلَّ

 ى بالنسبة إىل إرث الزوج من عني غري منقوالت الزوجة أيضًا، وهو كما ترى. جتري حّت

 من َنْثيِر ال النساء نإ»: ×جعفر أبي عن ،مسلم وزرارة بن حممد ـ صحيحة15

 . (19)«البناء ذلك َنْث، فرِيبناًء أحدث يكون أن شيئًا، إاّل الضياع من ور والالدُّ

 

على توريث  حيث تدّل ؛م بشأن الرواية العاشرة ـإن هذه الرواية ـ كما تقدَّ

الزوجة من البناء، فإنها تعارض الرواية العاشرة والرواية الثامنة الدالتني على إرث 

 والقاعدة يف التعارض هي التساقط.  .الزوجة من قيمة البناء

ال حيضره  ْنَم»، والصدوق يف «االستبصار»التهذيب و»ـ ما رواه الشيخ يف 16

، أن سنان بن بإسنادهما إىل حممد ،«عيون أخبار الرضا»و «علل الشرائع»و «الفقيه

 العقار من ترث ال أنها املرأة ةعّل»: همسائل جواب من كتب ما كتب إليه يف ×الرضا

 أن جيوز قد واملرأةوقلبه،  تغيريه ميكن ال العقار والنقض؛ ألن الطوب قيمة إاّل شيئًا

 ؛كذلك والوالد الولد وليس .وتبديلها تغيريها العصمة، وجيوز من وبينه بينها ما تقطع

 جييء أن جيوز فما .بها االستبدال ميكن منهما، واملرأة يالتفّص ميكن ال ألنه

 على املقيم الثابت أشبهه، وكان إذا وتغيريه تبديله جيوز ما يف مرياثه كان ويذهب

 . (20)«والقيام الثبات يف مثله كان ْنكَم حاله

 

 هناك إشكاالن يف هذه الرواية: 

م يف الرواية الرابعة ة أو احلكمة املذكورة يف هذه الرواية ـ كما تقدَّـ إن العّل1

على البنات  ن التغيري يف البيت وإدخال الغرباء فيه يصدقإ؛ إذ ًةعشرة ـ ليست تاّم

ق بإرثه من غري منقوالت زوجته ما يتعلَّ ى على الزوج يفواألمهات أيضًا، بل يصدق حّت
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 أيُّ ِتْفق املعلول. يف حني مل ُي)وكانت تاّمة( حتّق ْتجَدُو ة إْنأيضًا. ومن الواضح أن العّل

 .بعدم إرث هذه اجلماعات الثالث من البيت فقيٍه

 .ًةوليس عّل ،حكمٌة: إن ما ذكر إمنا هو ولو قيل

ة واحلكمة يكمن يف أن انعدام : إن الفرق الوحيد بني العّلقلنا يف اجلواب

إلثبات  أن وجود احلكمة مالزٌمَبْيَد  .احلكمة ال يالزم عدم احلكم )خبالف العلة(

 احلكم. 

بألفاظ  كان له أدنى إملاٍم ْنـ إن ظاهر ألفاظ هذه الرواية حبيث ميكن مَل2

يدرك أن هذه األلفاظ والكلمات ال ميكن أن تكون  أن ^ة املعصومنيأحاديث األئم

، وذلك يف &ع السيد الربوجرديد عليه الفقيه املتتبِّعن األئمة. وهذا ما أكَّ صادرًة

صوتها:  علىأب تنادي الرواية وهذه»التقرير الذي كتبه عنه الشيخ االشتهاردي؛ إذ قال: 

 يف بصريٍة أدنى له كان ْنَم ذلك يعرف كما، ×اإلمام من األلفاظ بهذه ليست نهاإ

 من مسعه أنه زعم احلديث: إنه أول يف قلنا ولذا ،^عنهم املنقولة األحاديث ألفاظ

 . (21)«×اإلمام

 

لقد ذهب السيد الربوجردي إىل اعتبار هذا احلديث ـ طبقًا لنقل الشيخ 

بن العباس وقاسم بن الربيع الصّحاف  بسبب اشتمال سندها على علّي ؛(22)الصدوق

 ـ غري صحيح وضعيف. (23)مة احلليفها العاّلالكويف، اللذين ضعَّ

ىل نقل الشيخ الصدوق يف مضافًا إأنه بااللتفات إىل رواية هذا احلديث ـ َبْيَد 

 ،أيضًا، كما سبق أن ذكرنا (24)«االستبصار»و «التهذيب»ـ يف  «ال حيضره الفقيه ْنَم»

 ،أيضًا ـ صحيٌح (25)ن سند الشيخ إىل حممد بن سنان ـ طبقًا ملا جاء يف الفهرستأو

 من حيث السند.  تكون هذه الرواية صحيحًة

 أبي عن ثينحدَّ رًاْيَكُب إن: لزرارة قلُت: قال الواسطي بكر بن ـ رواية موسى17

 ميقوَّ أن أرض، إاّل وال ،داٍر تربة من زوجها ترك مما امرأٌة ترث ال النساء نإ»: ×جعفر

 شيئًا تعطى فال الرتبة فأما .البناء قيمة من نصيبها واخلشب، فتعطى واجلذوع البناء

 . (26)«فيه ال َشكَّ هذا: زرارة قال .دار تربة األرض، وال من
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إن اإلشكال الوارد على هذه الرواية هو ذات إشكال املعارضة الوارد على 

 . املتقدِّمةالرواية العاشرة 

 أبو دعا: قال امللك عبد عن بإسناده ،(الدرجات بصائر) يف ارـ ما رواه الصّف18

 نإ»: فيه ًا، فإذامطوّي الرجل فخذ مثل جعفر به فجاء ،×عليٍّ بكتاب ×جعفر

 واهلِل هذا :×أبو جعفر فقال ،شيٌء( عنهّن تويف إذا) الرجل عقار من هلّن ليس النساء

 . (27)«|اهلل رسول بيده، وإمالء ×عليٍّ خطُّ

 

 . (28)«أبي خملد»: تشتمل هذه الرواية على ضعف يف السند من جهة وجود اًلأّو

ن إ، وحيث «عقار األرض»: تشتمل هذه الرواية على حرمان الزوجة من وثانيًا

أخّص منه، وبذلك سيقع  «عقار األرض»يشمل األراضي العامرة والدار يكون  «العقار»

 ـ الشاملة جلميع األراضي، األعّم «األرض»التعارض بينها وبني الروايات اليت جتعل من 

إذا قلنا: إن العقار يعين  من البوار والعامرة ـ موضوعًا حلرمان الزوجة من اإلرث. إاّل

واليت مّت إحياؤها، سواء بالزراعة أو البناء، ويف زمن  ،خصوص األراضي العامرة

واليت مّت إحياؤها، ومل تكن  ،كة هي العامرةلوصدور الروايات كانت األراضي املم

حد مع ما ورد يف سائر يف هذه الرواية يّت «العقار»ك. وعليه فإن َلْماألراضي البوار شيئًا ُي

يف  من الناحية املصداقية، فال يكون هناك تعارٌض «األرض»الروايات األخرى بلفظ 

 البني. 

 

 وذلك ألمرين:  ؛بني هاتني اجملموعتني من الروايات ليس هناك تعارٌض

كانت  إن كلتا هاتني اجملموعتني من الروايات وإْن :قال: أن ُيلاألمر األّو

من أموال الزوج  أنها توافق نفي إرث الزوجة من قسٍم ة، إاّلة واألخرى خاّصإحداها عاّم

وكما أن التوافق يف اإلثبات بني كالمني يوجب رفع  .)أرض الدار واألراضي العامرة(

ال تضرب »من قبيل:  ،أيضًا التعارض، كذلك األمر بالنسبة إىل التوافق يف النفي
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أو  ،ن كال الصيغتني تشتمل على عدم ضرب زيدإ، حيث «الرجال، وال تضرب زيدًا

 . «زيدًا العامل موأكر ،أكرم العلماء»

يف مثل هذه املوارد؛ ألن األمر  : ال ضرورة لذكر اخلاّصلو قيلاألمر الثاني: 

 .أيضًا ق مع وجود العاّمبعدم ضرب زيد متحّق

 ، وهما: : هناك احتماالن يف ذكر اخلاّصهجواُبف

 م. على خصوصية لدى املتكلِّ : اشتمال اخلاّصاًلأّو

حيث تكون  ؛ما حنن فيه ويف .ص العامخيصِّ قال من أن اخلاّص: ما ُيوثانيًا

ة على احلرمان من مطلق ص الروايات الداّلة، فإنها ختصِّ)الرواية الثامنة عشرة( خاّص

 ة. والعمل بالرواية اخلاّص ،رفع التعارض ، ويتّمعلى العاّم اخلاّصاألرض، ويتّم تقديم 

أنه ال شيء من هذين االحتمالني ميكنه رفع التعارض بني هاتني  َدْيَب

 اجملموعتني من الروايات. 

 : إن استثناء إرث الزوجة من بعض أموال الزوج ـلعدم متامية االحتمال األّو

ض مناقشة االستدالل ببعض الروايات ـ إمنا هو مت اإلشارة إليه يف معركما تقدَّ

َفَلُهنَّ الثُُّمُن ﴿(، و12)النساء:  ﴾َوَلُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكُتْم﴿من عموم قوله تعاىل:  استثناٌء

العقالء ملفهوم اإلرث )مشول اإلرث جلميع تركة  ُمْه(، وَف12)النساء:  ﴾ِممَّا َتَرْكُتْم

ة )عدم حرمان الزوجة من مجيع أموال الزوج(. امليت(، وكذلك االستثناء من قول العاّم

ن يدّل على حصر ع واملقنِّوعليه فإن هذا النوع من االستثناء الصادر من جهة املشرِّ

ض الدار واألراضي املستثنى، يعين أن حرمان الزوجة من بعض أصناف األرض )أر

د حرمان الزوجة من هذه املوارد املستثناة من العامرة( يثبت أن الشارع قد اكتفى مبجّر

العمومات، وستبقى سائر املوارد األخرى من األموال حتت مشول عمومات إرث الزوجة 

كان مراد الشارع موارد ومصاديق أخرى أيضًا وجب عليه  من مجيع تركة الزوج. وإْن

بعد  ا أيضًا. من هنا ال يكون ذكر هذه الروايات من باب ذكر اخلاّصأن يذكره

كي تكون من الروايات املتوافقة، بل كلتا اجملموعتني من هاتني الروايات قد  ؛العاّم

 صدرت يف عرض بعضها، فتكونان متعارضتني. 

إن الزم ختصيص روايات احلرمان املطلقة ف أما عدم متامية االحتمال الثاني

ن هذه الروايات قد صدرت يف إلروايات هو تأخري البيان عن وقت احلاجة؛ إذ بهذه ا
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وكما سبق أن ذكرنا فإنه بااللتفات إىل ظروف وشرائط ذلك  .’زمن الصادقني

، وأنهم كانوا يف مقام بيان أحكام اهلل، فإن ^ة الوصول إىل األئمةالعصر، ومشّق

 ،إىل زمن اإلمام الالحق واحد، وترك بيان اخلاّص يف زمٍن دون بيان اخلاّص بيان العاّم

إذا صدر من الشارع  ال سيَّماو، ي إىل تأخري البيان عن وقت احلاجة، وهو قبيٌحيؤّد

 ن. احلكيم واملقنِّ

 

لقد سلك الفقهاء العظام يف بيان األقوال يف مسألة حرمان الزوجة من : مةاملقّد

 ولة للزوج طريقني: األموال غري املنق

وقد سلكنا هذا  .: تبويب األقوال من خالل دراسة الكتب الفقهيةالطريق األول

 الطريق يف بداية البحث. 

: بااللتفات إىل اختالف األقوال يتّم ذكر عنوانني ميكن الطريق الثاني

تطبيقهما على تلك األقوال، والعمل على حبث األقوال والقائلني بها حتت ذينك 

 ن هما: ان العنواناالعنوانني. وهذ

 ـ ما ال ترثه الزوجة من تركة الزوج. 1

د أم يشمل َلحرمان الزوجة من بعض تركة الزوج بغري ذات الَو ـ هل خيتّص2

 د أيضًا؟ َلذات الَو

ولكي نكون قد سلكنا كال هذين الطريقني يف بيان األقوال خنتار هنا 

 مة. ة املتقّدلقائلني باألقوال السّتة اسلوك الطريق الثاني يف دراسة أدّل

 

ا النظر ميكن القول: هناك أربعة هناك يف هذه املسألة ثالثة أقوال، بل إذا أمعّن

يف ع ـ من خالل التتبُّ «مستند الشيعة»رابعها يظهر ـ كما قال صاحب كتاب  ّنإو .أقوال

 . (29)آراء الفقهاء والكتب

 

عدم توريث الزوجة من مجيع أراضي الزوج، سواء املزروع منها وغري املزروع، 
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وسواء أكان املزروع منها مزروعًا باحلنطة والشعري أو غريه، وسواء تلك العامرة بوجود 

وال من  ،حال ال ترث الزوجة من عني هذه األمور أّيالشجر أو البناء وغري ذلك. وعلى 

قيمتها، وإمنا ترث من قيمة األدوات املستعملة يف البناء، من قبيل: األبواب والشبابيك 

 واآلجر واخلشب والطوب وما إىل ذلك، كما ترث من قيمة البناء أيضًا. 

 

ن أمثال: الشيخ الطوسي يف من الفقهاء، م لقد ذهب إىل هذا القول مجاعٌة

، وأبي (32)«الوسيلة»، وابن محزة يف (31)«املهّذب»، والقاضي ابن الرّباج يف (30)«اخلالف»

 ،. كما اختار هذا القول فقهاء آخرون(33)«الكايف يف الفقه»الصالح احلليب يف كتاب 

، (35)«الشيعةخمتلف »ي يف ، والعالمة احلّل(34)«شرائع اإلسالم»ي يف : احملقق احلّلمثل

الدروس »، و(37)«اللمعة الدمشقية»، والشهيد األول يف (36)«إرشاد األذهان»و

، والفيض (39)«مسالك األفهام»، والذي عمد الشهيد الثاني إىل تقويته يف (38)«الشرعية

عى اشتهار هذا القول، اّد ْن. وهناك من الفقهاء َم(40)«مفاتيح الشرائع»الكاشاني يف 

، (42)«قواعد األحكام»، و(41)«حترير األحكام الشرعية»ي يف احلّل ومن هؤالء: العالمة

، (44)«نكت اإلرشاد»، وصاحب كتاب (43)«إيضاح الفوائد»قني يف وفخر احملقِّ

، (46)«جممع الفائدة والربهان»ق األردبيلي يف ، واحملّق(45)«غاية املرام»والصيمري يف 

، (48)«مفاتيح الشرائع»، وصاحب كتاب (47)«مسالك األفهام»والشهيد الثاني يف 

رغم أن الشيخ الطوسي ذهب يف كتاب  ،(49)«كفاية األحكام»وصاحب كتاب 

 عاء اإلمجاع على هذا القول. إىل اّد (50)«اخلالف»

دير بالذكر أن بعض هؤالء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول قد قّيد ومن اجل

شرائع »ي يف ق احلّلاحملّقكى، من الزوج املتوّف ٌدَلالزوجة بأن ال يكون هلا َو

مسالك »، والشهيد الثاني يف (52)«قواعد األحكام»ي يف ، والعالمة احلّل(51)«اإلسالم

 رين. ، حيث نسب هذا القول املقّيد إىل املشهور من املتأخِّ(53)«األفهام

لقول هذا القول أن الزوجة ترث من عني الشجر؛ ألن احلرمان يف هذا ا ظاهُرو

 ق بعني األرض، واألرض ال تصدق على الشجر. متعّل
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م ذكرها، من قبيل: لقد استند القائلون بهذا القول إىل بعض الروايات اليت تقدَّ

اليت  (54)األوىل، والثانية، واخلامسة، واحلادية عشرة، وكذلك الروايات اتالرواي

: الدور، مثل ،تقتضي عدم توريث الزوجة من األراضي اليت حتتوي على أشياء ثابتة

 والنخيل، واألراضي العامرة، دون سائر األراضي األخرى. 

بشأن االستدالل بهذه الروايات األخرية: إن اقتصار  ،(55)قال صاحب اجلواهر

 «العقار»، و«رباع األرض»، و«الرباع»د حرمان الزوجة من ة على جمّرالداّل (56)الروايات

ة على حرمان الزوجة من مطلق األرض؛ إذ ، ال تتنافى مع الروايات الداّل«عقار الدور»و

على نفي التوريث، فتكون من باب ذكر  كال هاتني اجملموعتني من الروايات يدّل

 . «ال تضرب الرجال، وال تضرب زيدًا»، من قبيل: بعد العاّم اخلاّص

 

إن اإلشكال املشرتك بني مجيع روايات حرمان الزوجة ـ كما سبق أن ذكرنا 

من حيث مرجوحية هذه الروايات عند تعارضها مع  ؛يف معرض مناقشة الروايات ـ

ة على عدم احلرمان، يكمن يف خمالفتها للكتاب. وأما اإلشكاالت األخبار الداّل

وعليه ال نرى  .تفصيلها يف الصفحات السابقةم واحدة منها فقد تقدَّ اخلاصة بكّل

م يف ذيل ضح مما تقدَّإلطالة الكالم فيها. وأما جواب صاحب اجلواهر فقد اّت ضرورًة

 الرواية الثامنة عشرة. 

 
(57)

من قيمة األبنية  حرمان الزوجة من عني وقيمة األراضي ذات األبنية، فال ترث إاّل

ستعملة فيها. كما ترث من عني سائر أراضي الزوج، من قبيل: واآلالت واألدوات امل

 املزارع واحلدائق والضياع أيضًا. 

 

، وابن (58)«املقنعة»: الشيخ املفيد يف مثللقد ذهب إىل هذا القول بعض الفقهاء، 
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، والفاضل اآلبي (60)«املختصر النافع»ي يف ق احلّل، واحملّق(59)«السرائر»ي يف إدريس احلّل

إىل  (62)«خمتلف الشيعة»ي يف كتاب . هذا وقد مال العالمة احلّل(61)«كشف الرموز»يف 

إىل عدم خلّو هذا القول من  (63)«كفاية األحكام»كما ذهب صاحب  .هذا القول

 بعد قول السيد املرتضى.  ،القّوة

 

ـ املعروف بأنه قول الشيخ املفيد وأتباعه ـ لقد ذكروا إلثبات هذا القول الثاني 

 وجهني: 

 

 «مستند الشيعة»ة يف كالم صاحب لقد مّت بيان هذا الوجه من خالل ثالثة أدّل

 . «السرائر»وصاحب 

عموم آيات وروايات اإلرث على إرث الزوجة من مجيع أموال  تدّل: الدليل األول

أخرى تستثين بعض املوارد من هذه العمومات. إن هذه أن هناك روايات َبْيَد  .الزوج

أن املوارد اليت حترم الزوجة من إرث عينها َبْيَد  املوارد ختتلف بسبب اختالف الروايات،

ور. كما أن هذه األخبار فق مجيع الروايات عليها، هي األراضي ذات الدُّوقيمتها، وتّت

ون قيمتها. وعلى هذا األساس تبقى د ،حترم الزوجة من جمّرد اإلرث من عني األنهار

 . فق الروايات بشأنها ـ حتت مشول العاّمسائر تركة الزوج ـ اليت مل تتَّ

 إن األصل يف اإلرث هو اإلرث من مجيع تركة املّيت. وعليه ففي: الدليل الثاني

ق باملوارد اليت وردت بشأنها األدلة على خالف هذا األصل جيب االقتصار على ما يتعّل

 فق عليها تلك األدلة. املقدار الذي تتَّ

ة على حرمان الزوجة من تركة إن الكثري من الروايات الداّل: الدليل الثالث

وإذا كان هناك من موارد  .ورالزوج تقتصر على ذكر األراضي اليت تقوم عليها الدُّ

أخرى:  رٍةأخرى غري هذه املوارد املذكورة وجبت اإلشارة إليها يف هذه الروايات. وبعبا

 على حصرية املورد املذكور.  إن ذكر هذه املوارد يف العديد من الروايات يدّل
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 على هذه األدلة الثالثة، وقال: اجلواب (64)«مستند الشيعة»لقد أشكل صاحب 

ما  بني فيه فرق اآلحاد فالأخبار ب الكتاب ختصيص جبواز ْلنُق مل إْن أنه األول عن

 .ةحّج البعض ذلك كون بعد بعضها يف ورد وما األخبار عليه فقتاّت

 .رًامتكثِّ يكن مل وإْن ،صهخيصِّ الواحد فخرب به قلنا وإْن

 خرَب كونه يف اجلميع اشرتاك بعد وعدمها األخبار لكثرة تأثري ال وباجلملة

 . واحٍد

 

خالف  ما يف االقتصار هو الواجب هو أن إن املذكور يف الفقه بوصفه قاعدًة

 . موجوٌد أيضًا الرباع غري ختصيص على والدليُل .الوفاق دون ،الدليل موضع على األصل

 

 يف حكم كّل بيان يلزم ال أما الدليل الثالث فال ميكن االستناد إليه أيضًا؛ إذ

بل هناك يف الفقه الكثري من املوارد اليت تبني ن ذلك احلكم، مجيع الروايات اليت تبيِّ

 دة. متعّد املصاديق املختلفة للحكم يف رواياٍت

لقول الشيخ املفيد يف  ي قد استدّلأن العالمة احلّل بالذكرومن اجلدير 

دون  ،القرآن على إرث الزوجة من مجيع تركة امليت قائاًل: يدّل «خمتلف الشيعة»

وكلما كان  .لظهور القرآن وإن ختصيص عمومات الكتاب خمالٌف .استثناء

 .كان ذلك أفضل ختصيص عمومات الكتاب أقّل

 «مستند الشيعة»ضح اجلواب على هذا االستدالل من إشكال صاحب وقد اّت

 ل. على الدليل األّو

 

حسني  ع السيددرس الفقيه املتتبِّ (65)املستفاد من تقريرات ،يف هذا الوجه

 : التاليك بأربعة أمور، على النحو التمسُّ مََّت، الربوجردي

تلك  ال سيَّماوور السكنية، إن املراد من العقار يف الروايات هو الدُّ: لاألمر األّو
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، أو اليت (66)«ورعقار الدُّ»الروايات اليت تذكر العقار على حنو اإلضافة، من قبيل: 

ا األرض فأّم»: ×أخرى، من قبيل قول اإلمامتذكر العقار منضّمًا إىل أمور 

 . (67)«والعقارات

 ْنفهناك من اللغويني َم ؛واإلشكال يف هذا يكمن يف أن للعقار معاني كثرية

رأى للعقار معاني أخرى، من قبيل:  ْنوهناك َم ؛«مطلق األرض»قال: إن العقار يعين 

 ،وعلى هذا األساس .«الدار»، مثل ما له أصٌل ، وكّل«متاع البيت»و «الضياع»

ـ ال  ، ومنها ما هو خاّصد املعاني املذكورة للعقار ـ ومنها ما هو عاّموبااللتفات إىل تعّد

إذا جاء »يف الروايات هو أرض الدار. وعليه نقول:  «العقار»ميكن القول: إن املراد من 

 . «االحتمال بطل االستدالل

على  تدّل «عقار الدور»أو  «الرباع»إن الروايات املشتملة على كلمة : األمر الثاني

 ور السكنية. أن املراد من هذين اللفظني هو الدُّ

 ويشكل على ذلك مبا يلي: 

إن عدم داللة هذه الروايات على حرمان الزوجة من مطلق األرض موقوف : اًلأّو

 ه أن ال مفهوم للقب. ية مفهوم اللقب، وقد ثبت يف حمّلعلى قولنا حبّج

والعام املوجبني ال يتعارضان فيما بينهما؛ إذ ورد يف هذه  اخلاّصإن : وثانيًا

الروايات قوله: إن الزوجة ال ترث أرض الدار، وقالت الروايات األخرى: إن الزوجة ال 

 ترث من مطلق األرض. 

ورد يف بعض الروايات تعليل حرمان الزوجة من اإلرث بإزعاجها : األمر الثالث

دون  ،ورأن هذا التعليل أنسب حبرمان الزوجة من عقار الدُّ ومن الواضح .لسائر الورثة

 مطلق األرض. 

 ل على هذا الكالم مبا يلي: َكوُيْش

 : إن إزعاج الزوجة للورثة ينطبق على سائر األراضي أيضًا. اًلأّو

؛ إذ جيب يف هذه احلالة أن جتري ًةليست عّل «...َنْجلئال يتزّو»: إن عبارة وثانيًا

ور الزوجة إرث الزوج من دار الزوجة، وأن مينع الزوج من أن يرث من ُدبالنسبة إىل 

 أيضًا. 

بااللتفات إىل االختالف يف روايات حرمان الزوجة من تركة الزوج : األمر الرابع
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ن منها هو عقار والقدر املتيقَّ ،ن املستفاد من تلك الرواياتجيب االكتفاء بالقدر املتيقَّ

 ك فيها بعموم آيات اإلرث. املوارد األخرى فيجب التمسُّالدار، وأما يف سائر 

واإلشكال على هذا الكالم هو أن القائلني حبرمان الزوجة من مطلق األراضي 

ون عون ظهور الروايات يف حرمان الزوجة من مجيع أراضي الزوج، ال أنهم يشّكإمنا يدَّ

ك يف املوارد املشكوك فيها سُّمن التم ال ُبدَّى ُيقال: يف املراد من هذه الروايات، حّت

 بعموم آيات اإلرث. 

 
(68)

قيمت عليها دار سكنية فقط، ولكنها ال ترث الزوجة من عني األرض اليت ُأ

 .نًا وقيمًةْيترث من قيمة هذه األرض، وترث من سائر تركة الزوج َع

كفاية »وذهب صاحب  .(69)ويعرف هذا القول بأنه قول السيد املرتضى

 (71)«خمتلف الشيعة»ي يف وعلى الرغم من ذهاب العالمة احلّل .تهإىل قّو (70)«األحكام

 نًا أيضًا. َسهذا القول َح دََّع فإّنهل، إىل القول األّو

 

دليل السيد على هذا القول هو اجلمع بني عموم آيات وروايات اإلرث وما أمجع 

عليه  ن أموال الزوج غري املنقولة، والذي تدّلعليه األصحاب، وهو حرمان الزوجة م

 روايات احلرمان أيضًا. 

 
&

أن اجلمع الصحيح َبْيَد  متعارف بني الفقهاء، رغم أن اجلمع بني األدلة أسلوٌب

أخرى: جيب أن ال  ة واإلمجاع، وبعبارٍةمعترب من الكتاب والسّن هو الذي حيظى بشاهٍد

أو شاهد  دليٍل ما حنن فيه ال يوجد على هذا اجلمع أيُّ . ويف«عيًامجعًا تربُّ»يكون 

على إرث الزوجة للربع أو الثمن من عني تركة  ن عموم آيات اإلرث تدّلإمعترب؛ إذ 

ّد عماًل اًل من العني ال ُيَعَدى من القيمة َبَطوإن القول بأنها يف بعض املوارد ُتْع ،الزوج

على إرث  وهذا سيضّر بسالمة تلك العمومات؛ ألن العمومات تدّل بعموم تلك اآليات،
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 .ال من قيمتها ،الزوجة من عني الرتكة

: إن الزم التوريث من العني هو التوريث من القيمة أيضًا؛ ألن عني كل قيل فإْن

على أن الزوجة  ملك قيمتها أيضًا. وعليه فإن العمومات تدّل شيء إذا ملكها شخٌص

على أن  ترث الربع أو الثمن من عني وقيمة تركة الزوج، وإن روايات احلرمان تدّل

ها ترث من قيمتها. ومن هنا فإن روايات الزوجة ترث من عني بعض الرتكة، ولكّن

احلرمان تعمل على تضييق وختصيص دائرة مشول عمومات اإلرث لعني بعض تركة 

 ق بالعمومات. ما يتعلَّ األدنى من التخصيص يف ل احلّدالزوج، وإن هذا التخصيص ميثِّ

ملك قيمته  : إن ما يقال من أن الشخص إذا ملك عني شيٍءنقول يف اجلواب

أصيلة؛ ألن األصل يقوم على ملكية العني،  أيضًا ال تكون فيه ملكية القيمة ملكيًة

أخرى:  ء. وبعبارٍةوأما ملكية القيمة فهي ملكية فرعية تابعة مللكية عني ذلك الشي

 ًاوأمر ؛بالعني ًاأمر :نيليس األمر بأن جيعل الشارع يف ملكية األشياء أمرين مستقّل

لوجب أن يكون باإلمكان القول:  وإذا كان ملثل هذا الوضع من وجوٍد .بالقيمة

وهو كما ترى. وعليه  .وال ميتلك عني ذلك الشيء ميكن للشخص أن ميتلك قيمة شيٍء

للعني. فإذا منع الشارع  امللكية هو ملكية عني األشياء، والقيمة فرٌعفإن األصل يف 

عًا ملنع ملكية العني؛ ألن الزم املنع من األصل هو َبَت ،منع من قيمته أيضًا من عني ماٍل

 املنع من الفرع أيضًا. 

م عى، نتقدَّأو دليل على هذا اجلمع املدَّ ضح أن ال وجود لشاهٍدحيث اّت ؛وعليه

ودليل معترب على هذا اجلمع،  ىل عدم وجود شاهٍدمضافًا إونقول:  ،ىل األمامإ خطوًة

أيضًا على عدم  ة على حرمان الزوجة من قيمة األراضي تدّلالداّل (72)فإن بعض الروايات

 متامية هذا اجلمع. 

 
&

عى من املّدة اجلمع قد استند يف عدم صّح بعضهمكما سبق أن ذكرنا فإن 

أن َبْيَد  .ى من قيمة األرضإىل روايات حرمان الزوجة ومنعها حّت &ل السيد املرتضىَبِق

على السيد املرتضى؛ ألن أخبار احلرمان املطلقة من أخبار  ُدِرهذا اإلشكال ال َي

ية خرب الواحد من األساس. وعليه فمن وجهة اآلحاد، والسيد املرتضى ال يؤمن حبّج
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ص العمومات، وإمنا يعمل على رتضى ال ميكن هلذه األخبار أن ختصِّنظر السيد امل

 م بيانه. على ما تقدَّ ،ختصيص العمومات بإمجاع الفقهاء

 

 : التاليةوذلك لألدلة الثالثة  ؛تامٍّ إن الدفاع عن استدالل السيد املرتضى غرُي

من ـ  (73)كما قال بعض الفقهاءـ ـ إن هذه األخبار ليست أخبار آحاد، بل هي 1

أنها مقرونة وحمفوفة  منا أنها من أخبار اآلحاد، إاّلاألخبار املتواترة معنويًا. ثم إذا سلَّ

 وإن السيد املرتضى يعترب هذا النوع من األخبار حّجًة .تهابقرائن تدّل على صّح

ّد ذاتها قرينة وإن فتاوى األصحاب على طبق أخبار احلرمان يف ح .للكتاب صًةوخمصِّ

 ،ص عمومات اإلرثيتها. وعليه فإن هذه األخبار ختصِّعلى صّحة هذه األخبار وحّج

 ى على رأي السيد املرتضى أيضًا. حّت

ـ حنن ال نرى اقتصار إمجاع الفقهاء على حرمان الزوجة من عني الرتكة، بل 2

ع يف فتاوى التتبُّ، ويظهر من (74)«مسالك األفهام»ح صاحب إن هذا اإلمجاع ـ كما صرَّ

 أيضًا ـ يشمل حرمان الزوجة من العني والقيمة أيضًا.  (75)الفقهاء

م أن ذكرنا فإن استدالل السيد املرتضى إمنا يكون صحيحًا إذا ـ كما تقد3َّ

والتوريث من القيمة.  ؛مّت االلتفات يف باب اإلرث إىل أمرين، وهما: التوريث من العني

على عدم التوريث من العني، وإن التوريث من  اع قائٌمولذلك ميكن القول: إن اإلمج

جيب القول: يف باب اإلرث ال  على حاله. ولكْن ت عليه العمومات ـ قائٌمالقيمة ـ الذي دلَّ

ل الشارع هي امللكية على َبضع من ِقوجود ملثل هذا التقسيم يف مال اإلرث، بل الذي ُو

ل َبعن تلك امللكية اجملعولة من ِق فرٌعملكية القيمة  وإّن .العني بواسطة التوريث

عًا بعدم َبم َتَكْحومن خالل احلكم بعدم ملكية العني من طريق اإلرث ُي .الشارع

 امللكية من القيمة أيضًا. 

 
(76)

ل، مع فارق أن الزوجة ـ طبقًا هلذا القول ـ ال إن هذا القول على غرار القول األّو

 .والنخيل، وإمنا ترث من قيمتها فقطترث من عني األشجار 
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إيضاح »قني يف ، وفخر احملّق(77)«قواعد األحكام»ي يف وقد ذهب العالمة احلّل

 .إىل اعتبار هذا القول هو املشهور ،(79)«مسالك األفهام»، والشهيد الثاني يف (78)«الفوائد

 ي. بالقبول، ونسبه إىل والده العالمة احلّل «اإليضاح»قني يف وقد تلقاه فخر احملّق

 

 : التاليةإىل موارد احلرمان باألدلة  «األشجار»االستدالل إلضافة  مّت

 َنيرْث ال»: يقول همسعُت: قال ،×عبد اهلل أبي ، عنـ صحيحة مؤمن الطاق1

 . (80)«والنخل والشجر البناء قيمة شيئًا، وهلّن العقار من النساء

إرث النساء  ×وقيل يف كيفية االستدالل بهذه الصحيحة: إن يف حصر اإلمام

 من اإلرث من عني األشجار.  بقيمة األشجار داللة صرحية على حرمانهّن

 . (81)ـ األخبار الصرحية يف عدم إرث الزوجات من أعيان اجلذوع2

ج من رجل تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوَّ (82)ـ ورد يف بعض الروايات3

أو لكي ال  ؛عليهم ل، األمر الذي يشّقغريب فتدخله على سائر ورثة الزوج األّو

أو  ؛ز االنتفاعتستطيع الزوجة إحداث تغيري أو تبديل يف الدار، حبيث خترجه عن حيِّ

 وعليه فإن هذه الروايات تشمل الشجر أيضًا.  .ز االنتفاعإخراج الشجر بتقسيمه عن حيِّ

ضح من مة يّتة املتقدِّمن األدّل واحٍد بالتوضيح أن اجلواب عن كّلدير ومن اجل

 مة يف اختيار القول املختار. املسائل املذكورة يف نقد ومناقشة الروايات املتقّد

 
(83)

 قوالن يف هذه املسألة، وهما: هناك 

 

 .ىد من الزوج املتوّفَلإن احلرمان يقتصر على الزوجة اليت ال يكون هلا َو

قواعد »ي يف ، والعالمة احلّل(84)«شرائع اإلسالم»ي يف ق احلّلوهو خمتار احملّق

: إن هذا القول هو املشهور (86)«مسالك األفهام»وقال الشهيد الثاني يف  .(85)«األحكام
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 ثم قال: ال إشكال يف هذا القول.  ،رينبني املتأخِّ

 

بأن هذا التفصيل يستوجب تقليل التخصيص يف هذه  اًلأّوهلذا القول  لقد استدّل

 (87)«من الرباع نَيِطْعُأ ٌدَلَو هلنَّ نَّإذا ُك»نة: ْيَذ: إن صحيحة ابن ُأوثانيًااآلية الشريفة. 

 يف هذا القول.  صرحيٌة

 

 وذلك لوجهني:  ؛تامٍّ إن هذا االستدالل غرُي

ر ص ـ الواقع موردًا للقبول ـ ال يكون هناك من مربِّ: مع وجود املخصِّلالوجه األّو

من كثرته، بل الذي يعترب مضّرًا هو ختصيص األكثر  ًاة التخصيص خريالعتبار قّل

 .اًلأّوهذا ص، وندرة املخّص

بالزوجة غري ذات الولد سيؤدي ذلك إىل  : لو كانت أدلة احلرمان ختتّصوثانيًا

: ختصيص يف واآلخر؛ : ختصيص يف عمومات إرث الزوجةلاألّو: حصول ختصيصني

ي إىل قلة روايات احلرمان، وأكثرها مطلقة وعامة. وعليه فإن هذا االستدالل ال يؤّد

 التخصيص. 

صل سندها ؛ إذ مل يّتالرواية )صحيحة ابن أذينة( مقطوعٌة هإن هذ: الوجه الثاني

آخر. بل إن ظهور هذه الفقرة من  شكٍل ال تصرحيًا وال إضمارًا وال بأّي ،×باإلمام

 .أو فتوى من ابن أذينة الرواية يوحي بأنها كالٌم

 .×عن اإلمام بأن هذا الكالم صادٌر : حنن نظّنوإذا قال شخٌص

 ة. مظنون الرواية ال يصلح أن يكون حّج: إن قلنا يف اجلواب

 

 يته، وهما: وحّج ،×لقد ذكروا وجهني النتساب هذه الرواية إىل اإلمام

املرسالت واملقطوعات واملضمرات اليت قيل  :ـ إن هذه املقطوعة هي من قبيل1

عليه تكون . و×بشأن رواتها: إن شأنهم أرفع من أن يرووا عن غري اإلمام املعصوم
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 منهم.  أذينة واحٌد وابُن. هذه الروايات الصادرة عن مثل هؤالء األشخاص حّجًة

 ـ إن شهرة األصحاب جترب ضعف السند. 2

 

ن ظاهر الكالم يف هذه املقطوعة يبدو أنه فتوى إ؛ إذ تامٍّ ل غرُيإن اجلواب األّو

والقاعدة اجلارية يف املراسيل واملضمرات واملقطوعات إمنا جتري إذا مل  .البن أذينة

، يف حني أن ظهور الكالم ×خبالف صدورها عن اإلمام املعصوم ٌمْليكن هناك ِع

 . على عدم كون هذا الكالم روايًة يف هذه الرواية دليٌل

ان األقوال م ـ يف معرض بيأيضًا؛ إذ كما تقدَّ تامٍّ كما أن الوجه الثاني غرُي

ق هذه الشهرة السابقة ـ ال وجود للشهرة القولية اليت جترب ضعف السند، بل إن حتقُّ

ن فرقًا بني الزوجة ذات الولد وغريها، ومن ْون الكثري من األصحاب ال يَرإ؛ إذ ممنوٌع

، والسيد (89)«املقنعة»، والشيخ املفيد يف (88)«الكايف»هؤالء: ثقة اإلسالم الكليين يف 

وغريهم. بل ذهب  ،(91)«االستبصار»، والشيخ الطوسي يف (90)«االنتصار»املرتضى يف 

عاء إىل اّد ،(93)«السرائر»وابن إدريس احللي يف  ،(92)«اخلالف»الشيخ الطوسي يف 

 اإلمجاع على عدم الفرق. 

 

ق يتعلَّما  إن الزوجة مطلقًا ـ سواء أكانت ذات ولد أم غري ذات ولد ـ يف

باحلرمان ـ بااللتفات إىل اختالف موارد احلرمان عند الفقهاء من حيث عني وقيمة 

 .األبنية واألشجار ـ حترم من اإلرث

، والشيخ املفيد يف (94)«الكايف»: ثقة اإلسالم الكليين يف هموالقائل بذلك 

، (97)«االستبصار»، والشيخ الطوسي يف (96)«االنتصار»، والسيد املرتضى يف (95)«املقنعة»

، (99)«السرائر»ي يف ، وابن إدريس احلّل(98)«الكايف يف الفقه»وأبو الصالح احلليب يف 

، حيث (101)«اخلالف»، والشيخ الطوسي يف (100)«املختصر النافع»ي يف ق احلّلواحملّق

 قالوا بوجود اإلمجاع على ذلك. 
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 ،ـ إذا قبلنا بأصل احلرمان من األساس ـ وهو القول احلّق ،لقد ذكر هلذا القول

 ة، وهي: أدّل

ـ إطالق مجيع روايات احلرمان وعموم الكثري منها، اليت مل يذكر فيها قيد 1

من كلمة النساء ـ بصيغة  وإن هذا اإلطالق والعموم مستفاٌد .«ذات الولد أو عدمه»

 اجلمع ـ مع ترك التفصيل. 

ال »، و«َنْجيتزوَّ لئاّل»ـ التعليل الوارد يف بعض روايات احلرمان، من قبيل: 2

 على حرمان مطلق الزوجة.  الداّل ،«ميكن تغيريه وقلبه

من  إذا رفضنا أن تكون هذه العبارات تعليلية فال أقّل هأّن بالذكرومن اجلدير 

م ـ القول ، وميكن على أساس احلكمة ـ كما تقدَّإمكانية اعتبارها حكمًة

 . «ذات الولد»بداللتها على عدم تقييد الزوجة بـ 

ـ صحيحة الفضالء اخلمسة )الرواية اخلامسة(، وصحيحة حممد بن مسلم 3

وزرارة )الرواية الثالثة عشرة(، حيث حكم فيهما حبرمان الزوجة من اإلرث من عني 

من قيمة البناء  ى سهمها ـ سواء أكان هو الربع أو الثمن ـَطْعها ُتاألرض، ولكّن

ور. ومن الواضح أن فرض الثمن إمنا يكون إذا كان للزوجة واألدوات املستعملة يف الدُّ

ى. فإذا أخذ يف مسألة حرمان الزوجة من عني وقيمة األرض قيد من الزوج املتوّف ولٌد

ن الزوجة إوجب أن يذكر يف هاتني الروايتني خصوص سهم الربع؛ إذ  «عدم ذات الولد»

عائكم ـ ال متنع من اإلرث من مطلق األرض )أرض الدار وسائر ولد ـ طبقًا الّدذات ال

دان األراضي األخرى(. يف حني أن هاتني الروايتني ـ بااللتفات إىل ذكر الثمن ـ تؤكِّ

من قيمة البناء واألدوات  د ال ترث إاّلَلى إذا كانت ذات َوعلى أن الزوجة حّت صراحًة

عاؤكم أخرى: إذا كان اّد من عني وقيمة األرض. وبعبارٍةواآلالت، وال ترث شيئًا 

على  وًا؛ إذ بناًءْغصحيحًا سيكون ذكر سهم الثمن للزوجة يف هاتني الروايتني َل

د من القيمة ومن العني أيضًا، ال من القيمة َلالقيدية جيب أن ترث الزوجة ذات الَو

د أم غري ذات َلاء أكانت ذات َوهاتان الروايتان على أن الزوجة ـ سو فقط، يف حني تدّل

 من قيمة البناء واآلالت واألدوات، وال ترث من األرض مطلقًا. د ـ ال ترث إاّلَلَو
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 فلسفة الدين

 العقلية وشروط احلداثة
 

 

جدت على وجه األرض كان للعامل الديين اجلماعات البشرية اليت ُو كّليف 

احلضور األبرز واألعمق على مستوى الذات واملوضوع. فكلنا نعلم بكتابات ورسومات 

والحقًا كتابتهم وتدويناتهم وتنظيمهم لثالثية  ،البشر األوائل على الكهوف واملغاور

اليت ظهرت مع أوىل التقسيمات الطبقية االجتماعية ألقدم  ،«املعبد وامللك والشعب»

 املدن البشرية املأهولة املكتشفة. 

واضحة عن أنه  فكرًة «األركيولوجية»م لنا احلفريات إذن يف العلم املادي تقّد

الدين ـ مبعنى أن  ،وكان الدين عمودها الرئيس األهّم إاّل بشرية قّط مل تنوجد مجاعٌة

ًا بقطع النظر عن تعاليمه وطقوسه وتقاليده وقناعات الناس فيه ـ كان العبًا حيويًا مهّم

حيث كان يعطي احلياة  ؛يف عامل البشر منذ أقدم العصور اليت وجد فيها اإلنسان

م نوعًا من املعنى واالمتداد الروحي واألفق املعنوي املنفتح على العوامل اجملهولة، ويقّد

 ض اإلجابات املمكنة عن أسئلة اخللق األوىل، قد تشبع ظمأ الروح البشرية. معها بع

وتلك اهلالة  ،شئنا أم أبينا ـ هذا احلضور الشامل اآلسرـ لدين حقيقًة وال يزال ل

اليت  ،جمتمعاتنا العربيةففي  .األمم واحلضارات اإلنسانية املعاصرة يف كّل ،الكبرية

، األوىل لولوج عامل احلداثة العقلية واملعرفية والعلميةمن وضع األسس  ن بعُدمل تتمكَّ

ه هو املعيار والفيصل احلاكم على الناس، من خالل هيمنة ثقافته يبدو الدين وكأّن

فمن جهة املعنى واملظهر الروحي الداخلي هلذه . النمطية على الفرد واجملتمع ككّل

ر على آلية مبسار هذا الفرد، يؤثِّي هلا م كّلالثقافة القدمية املهيمنة هناك حتكُّ
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ومن جهة املظهر املادي اخلارجي هناك أشكال  ؛وكيفية إنتاجه وعطائه العملي

ق أو إدراك حقيقي ومظاهر احلضارة احلديثة اليت أخذت بها تلك اجملتمعات دومنا تعمُّ

 للفلسفة والوعي العقلي احلداثي الذي أنتجها. 

ل يف عدم وجود حالة تصاحل اخلارج، املتمثِّهذا التناقض الصارخ بني الذات و

ر، واقعي بينهما على مستوى الفكر والعمل، يبقي الناس عندنا يف حالة القلق والتوتُّ

 ر على فاعليتها وحضورها يف زمانها الراهن. مبا يؤثِّ

مة يف هذا السياق ـ لتلك األزمة الوجودية ـ ال تندرج ومبا أن طبيعة احللول املقّد

لول الواقعية املتناسبة إجيابًا مع ثقافة وفكر وطبيعة النسيج التارخيي ضمن احل

ة القهر، وقانون الغلبة، مما جيعل استجابة جملتمعاتنا، بل هي يف أغلبها مفروضة بقّو

رات احلياة والعامل من حوله، فإن وال تتناسب مع تطّو ،رةِذوَح ،الفرد العربي هلا بطيئًة

، مبا يعين البقاء يف ام إىل توليد االنتكاسات باستمراٍري على الدوه سيؤّدذلك كّل

إىل أخرى، ختنق  ، والتقّلب من أزمٍةحقيقّي ها دون تغيرٍيرقلب املشكلة، واجرتا

 املواطن العربي يف عيشه وحياته، وتضع مصريه املستقبل رهن اجملهول. 

اجملتمع عبة اليت يواجهها الفرد ويات الصحّدوبالنظر إىل هذه املشاكل والت

واحليوي يف  ل اجلاّدية قصوى لتجديد البحث والتأّمالعربي تربز أمامنا اليوم أهّم

وإدراك  ؛اًلحتديد املعنى احلقيقي لفلسفة الدين، والغاية منه، على صعيد الفرد أّو

ـ والثقافة  ومن ثم اجملتمع ككّل ،وحتديد معايري حول كيفية اخنراط هذا الفرد

 ،احلياة املعاصرة جماالتى ميادين ويف شّت ،يًا وإسالميًا ـالدينية املتأصلة عرب

 عاتها وتعابريها ومعانيها الواقعية الواسعة والشاملة. بتنّو

أساس يطرح نفسه حول وجود إمكانية فكرية وعملية يف  هناك سؤاٌل ولكْن

اجملال ئ داخل ثقافتنا الدينية القدمية ـ املهيمنة على العباد والبالد ـ ميكن أن تهّي

د ومضبوط بني الدين )كفلسفة وجودية معني وحمّد ما أو انسجاٍم حلدوث توافٍق

ة حضارية تقوم على املعنى والتأويل، وتستنجد بالتاريخ ملقاربة وكهوّي ،كينونية

ر، يقوم ك ومتغّياجتماعي واقتصادي متحّر احلاضر واملستقبل(، واحلداثة )كواقٍع

دًا يقرتح على الوعي العربي بًا ثقافيًا تنويريًا متجّدعلى العقل والتجربة، وينتج خطا

أال  .واإلسالمي عمومًا رؤية للعامل واجملتمع والثقافة مغايرة للرؤية الدينية التقليدية(
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 واحدة؟!  ميكن اجلمع بني الرؤيتني يف بوتقٍة

العملي ر باملعنى ْسبأن اجملتمعات العربية واإلسالمية تعيش اآلن حالة َق ال َشكَّ

يها للذات ولآلخر، ويف ْعللكلمة، وتنوء حتت عجز تارخيي كبري وفاضح يف َو

 ممارستها لدورها الطبيعي يف احلياة والعصر. 

رًا تعطيليًا تقوم به معظم املفاهيم واملعتقدات الدينية ْوويظهر لنا أن هناك َد

عاد اجتماعي ُيف فكري والغارقة يف ختلُّ ،السائدة واملسيطرة على تلك اجملتمعات

يف هذا اجملال ـ ـ نه من املعروف إحيث  ؛مًاْوكما نقول َد ،اجرتاره وإنتاجه على الدوام

ك األساس هي القاعدة واحملّر فرٍد أن الفكر واملعرفة املختزنة يف داخل كّل

ومشاركته يف صنع أحداث ووقائع  ،وبالتالي لقيامه بدوره ،وسلوكياته فاتهلتصرُّ

ن رؤية هذا الفرد وفلسفته يف تسيري الوجود إأي  ،ةة والعاّماخلاّص حياته اليومية

وحتقيق  ،أو رغبة لديه يف بناء عامله طموٍح هي املنطلق اجلوهري ألّي والعاّم اخلاّص

 كماله املمكن له. 

. «اإلنسان فلسفُة»بساطة  وميكننا أن نطلق على تلك الرؤية أو املعرفة بكّل

املنطلقة من ذاتيته  ،د رؤيتهوتراكم خرباته، وجتّس ،اربهنة من خالصة جتوهي متكّو

الت شاركت يف تكوين وانبثاق تلك وحتّو املختلطة مبا حييط به من أحداٍث ،املعرفية

عرب  ،م الوجودر يف سّلالفلسفة اليت اكتسبها من وجوده يف هذه احلياة، لتسمو وتتطّو

نات اإلنسانية يف باقي املكّوته وتواصله مع واتصاالواحتكاكاته حواراته وتفاعالته 

سلبًا أو إجيابًا.  ،ومتفاعاًل معها ،ما قد جيعل هذا الفرد مدركًا لألحداث، جمتمعه

 ْتأعَط ،رات أوليةوتصّو ،وهذا الكالم ال يعين عدم وجود بديهيات فكرية عقلية

 يها يف الوجود. رها وترّقاملسرية البشرية الدفع األكرب يف تطّو

 يف الفكر واإلحساس واملمارسة، وكرؤيٍة من هنا كان اإلسالم ـ كحالةٍٍ

ـ هو مصدر  خالصية ، وكنزعٍةكونية للكون والوجود واحلياة، وكفلسفٍة

كة لإلنسان املسلم عمومًا م واملبادئ احملرَِّيسة جململ الِقالديناميكية التارخيية املؤّس

منذ البواكري األوىل وحتى اآلن.  ،لدينيف كل املراحل التارخيية اليت قطعها هذا ا

النظر عنها، أو حماولة القفز فوقها،  ال ميكن غّض ،واضحة وصرحية هذه حقيقٌة

 ال أثر أو ال معنى هلا.  ،واعتبارها شأنًا ثانويًا
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تهدف إىل حماولة حراكنا املعريف والعملي  وإذا كانت الغاية املقصودة يف كّل

يف عصره، أي يف من خالل دفعه إىل احلضور  ،سلمالتأثري على سلوك الفرد امل

يف بناء واقعه وحاضره وتأمني مستقبل أجياله الطوعية اإلرادية ـ ـ  املشاركة الفاعلة

فإن املدخل فاعل ومنتج ومفيد،  على حنٍو أي استثمار وجوده احلّيالطالعة والالحقة، 

كة هلذا الفرد شبه القوى احملرِّوحتليل عرب دراسة  وأن ميّر ال ُبدَّالطبيعي إىل ذلك 

تطورات احلياة والوجود ـ بني واقعه  خصوصًا يف ظّلوحاليًا ـ ب أو شبه املغيَّالضائع 

معايري وانتماء وهوية ثابتة مقولبة وجامدة على  النظري املفاهيمي )اإلسالم كعقيدٍة

 .ل باستمراٍرر واملتحوِّ( وبني واقعه العملي اخلارجي املتغيِّصلبة ساتومقّد يةنصوص

مثل  ،دة وضائعةوالقضية هنا هي أن طاقات الفرد غري مستثمرة مطلقًا، وهي مبّد

 ة الطبيعية اهلائلة. ثروات األّم

م واملبادئ األساسية َيهي جمموعة الِقرة املؤثِّ هذه القوى النظرية غري املنظورةو

لعمل واإلنتاج واإلبداع يف كل والدافعة هلذا الفرد لللذات، زة واحملفِّلإلرادة، رة احملرِّ

من خالل ممارسة النقد  لتحقيق ذلك إاّل . وليس هناك وسيلٌةاخلارجي حركة واقعه

فبهذا الثمن ميكن أن يستعيد  .سةاملؤسِّاملعرفية والنظرية  والتحاور الفكري مع النّص

معطاءة  إجيابية وقيمًة كانت يف حلظة تشكُّلها األوىل فكرًة ،ة سابقةاملسلمون هوّي

وفقدت بوصلتها ووعيها  ،دوا هوية هرمتزة للعمل والنشاط احلضاري، أو جيدِّوحمفِّ

ف من خالهلا على آليات احلداثة، وأولويات هم يستطيعون التعرُّلعّل ؛الذاتي واملوضوعي

االندماج يف العصر، وبالتالي االرتقاء مبمارستها وتطبيقها والسيطرة عليها بالعمل 

 ،ق من خالل إثبات فاعلية احلضور يف املنتر حمّقَثوَأ ٌرْوأن يكون هلم َدأي  ،واإلنتاج

د من خالل اجرتار التقليد والتبعية لآلخر، يف استجالب ونقل وليس يف اهلامش املتجسِّ

، التحتيةالفلسفية ي معايريها وبناها ْعحداثته إىل داخل حدودنا اجلغرافية من دون َو

رها لدى تطّو طرائق وسبل ها وندرسَيِعم والشتائم من دون أن َنَهما جيعلنا نكيل هلا التُّ

لها وإمنا ألن ظروف تشّكات فيها، ّيمع وجود سلب ذاتها ليس ألنها سلبية حبّد ؛اآلخر

 وبأخرى.  ومناخات نشوئها وعملها خمتلفة عن ظروفنا وسياقاتنا احلضارية بصورٍة

 العربية اإلسالمية مرهوٌن م جمتمعاتنامن هنا ميكن التأكيد على أن تقدُّ 

له وقناعته الكاملة س إلنساننا املسلم على طريق تقّبم الفكر املؤّسر وتقّدأساسًا بتطّو
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العيش احلقيقي املنتج،  ،يًا( يف عصره الراهنْعبضرورة العيش زمانًا ومكانًا )عقاًل وَو

د مغيَّب  أن يكون حاضر اجلسأي أن ال ،وليس اهلامشي الدوني املستلحق لآلخرين

بنقد الفكر  د أو تنبثق عنده إاّلوهذه القناعة الذاتية لن تتوّل .العقل، ومهمش احلضور

ليكون إنساننا قادرًا على ممارسة معيشته إنتاجًا  ؛وجتديد املعرفة واهلوية، ساملؤّس

 من خالل جتديد الفكر الزمين التارخيي نفسه.  ،وعماًل يف زمانه

 

 ،ثقايف جديد م احلداثة يف عاملنا العربي واإلسالمي على أساس أنها خطاٌبدََّقُت 

أو رؤية مفاهيمية جديدة خمتلفة عن مفاهيم اخلطابات القدمية، وتهدف إىل تشكيل 

تأخذ بعني  ،وتنظيم جمتمعاتنا العربية واإلسالمية عمومًا على معايري تأسيسية جديدة

 ،آخر شيٍء )بعقله وسلوكه( على أّي ّراالعتبار أولوية وجود اإلنسان الفرد احُل

ر ونشاط ْوم ومبادئ تلحظ تفعيل َدَيمستفيدًة من أمجل ما يف تراثنا وماضينا من ِق

 اإلنسان اإلجيابي يف احلياة. 

ى وقد انبثقت احلداثة خالل مرحلة الزحف السياسي والعسكري األوروبي عل

زمانًا منذ غزوة بونابرت ملصر يف خواتيم القرن  امتّدالذي عاملنا العربي واإلسالمي، 

ب عند الثامن عشر إىل انهيار اإلمرباطورية العثمانية بعد احلرب العاملية األوىل، ما رتَّ

 ،يف أصالة ميالد فكرة احلداثة كثري من الباحثني العرب استنتاجًا يقضي بالشّك

 تارخيية. ويف شرعيتها ال

وقد متظهرت احلداثة يف جمالنا احلضاري اإلسالمي ـ بعد أن حدثت عملية 

: والثاني: تيار الليربالية، لاألّو :ف على حداثة الغرب ـ من خالل تيارينالتفاعل والتعّر

 .تيار اإلصالحية الدينية

للواقع ية وجاحمة ورافضة كليًا وكانت الليربالية العلمانية يف ذلك الوقت حّد

يف نسختها األصلية التأسيسية ـ ـ  السائد، وقد حاولت نقل احلداثة الغربية كما هي

 .يف عامل الغرب إىل جمالنا املعريف والديين اإلسالمي

ية موا بأهّمسّلو، اذبية احلداثةخضعوا جلأما أتباع اخلطاب اإلصالحي فقد 

روا من م يف الوقت نفسه حذَّأنه ودعوا إىل ضرورة األخذ به، إاّل، النموذج األوروبي
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ق له على النموذج تفّو وأوحديته املرجعية، ورفضوا وجود أّي ،اإلذعان والتسليم ملنطقه

 .اإلسالمي

اد الذين ذهبوا يف القرن التاسع عشر إىل فني الرّون معظم املثّقإاعتقادي يف و

حلداثة وا مع تياراتها ونظمها اجلديدة، مل يدركوا عمق هذه اأوروبا، واحتّك

لها تلك احلداثة، فخلطوا بني مفهوم احلداثة الغربية، أو القطيعة التارخيية اليت متثِّ

يف نظرهم تعبريًا عن  ْتَدفَب ،وربطوا عضويًا بينهما، اليت أنتجته وبني الثقافة الغربية

 ر وجنرّتآخر، هو نظام الغرب الفكري واالجتماعي. وال نزال حنن نعيد ونكرِّ نظاٍم

أو ثقافته وخصوصياته، وال نفرق  ،فكار عندما نربط بني احلداثة والغربهذه األ

وظاهرة يف  ، مع أن احلاضنة الثقافية للحداثة العلمية الغربية كانت واضحًةبينهما

 ،ا يف ما هو حداثة نظامًا غربيًاْوهكذا رَأنتاجات فالسفة التنوير والعقالنية الغربية. و

وقارنوه مع نظامهم الشرقي. وبسبب ذلك مل يبحثوا يف أصل هذه احلداثة، فبقي 

 ا مجيعًا. بًا عّنه مغّيالتاريخ الذي أوصل الغرب إىل ما هو عليه، تاريخ احلداثة، كّل

نتيجة حصول معظم  ؛رات السياسية واالجتماعيةمن التغيُّ بعد ذلك حدثت مجلٌة

سنوات بعد شكلية ـ عن دول االنتداب،  و بصورٍةولبلدان املشرق على استقالهلا ـ 

حروب التحرير الوطنية فيها، وجنحت النخب احلاكمة )املنتصرة يف معارك طويلة من 

ع أيديولوجي بغري وطنية، ذات طاتكوين وإرساء أفكار يف التحرير واالستقالل( 

ات ومتنع ي، تكبح احلّرناطية أمنية يف جمتمعاتنظم قمعية تسلُّلت ، فتشّكمشولي

 دراماتيكي يف الفكر والسياسة إىل حقبة تقهقٍر الرأي املختلف، ما آذن بانتقاٍل

 والشعارات الفحولية «الثوابت»و «األصالة»و «اهلوية»م خطاب وتراجع واحنسار، وتقّد

طاب احلداثة والعقل واضمحالل خلوانكماش  ، على حساب تراجٍعاملنتفخة

انسداد يف آفاق العمل ف ووختلُّ تقهقٍرى وصلنا إىل ما حنن عليه اآلن من التجرييب، حّت

نتيجة هيمنة شبه كاملة للتيارات الدينية والعقائد واخلطابات  ؛والتغيري واإلصالح

د ـ على حياتنا ع والتعّدية والتنّواالصطفائية والنخب والنظم الشمولية ـ الكارهة للحّر

، بل «املعريف ـ العملي»عصرية صحيحة باملعنى  حداثٍة ا أّيق فيهاليت مل حنّق ،العمومية

نى بالشكل ْعُت ،ما هناك ال يعدو أن يكون أكثر من جمرد حداثة قشرية كّل

 واملظهر أكثر من عنايتها باملضمون واجلوهر. 
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ر عن كوننا ال نزال خارج احلداثة، كما يقول أكثر من إن ما نعيشه ال يعبِّ

ة )على د بالعكس عمق أزمة هذه احلداثة العربية الرّثا جيسِّمستشرق مستغرب، وإمن

هة منها اليت وصلتنا من خنبنا الفكرية تعبري برهان غليون(، أو النسخة املشّو حّد

ة إنه يف منط احلداثة الرّث .وجذر اخللل ،والعسكرية السياسية. وهنا مكمن العطل

 على حساب الواقع.  للنّص بمناخ ثقايف ـ ديين متعّص ،الذي اخرتناه وأنتجناه

ال يزال  ، الذيوبالعودة إىل طبيعة فهمنا التارخيي النمطي ملقولة احلداثة

د على أن احلداثة نؤكِّ، ى اآلنمسيطرًا على التفكري والعقول العربية عمومًا حّت

تارخيي طويل وغري  مساٌرٍل، وإمنا هي مقولبة جاهزة تفرض من َع ليست حالًة

بداية معينة )هلذا املسار( له الت جمتمعية كبرية، وحتّوتواصل، ر ممكتمل، وتطّو

ويف األصل ليس املطلوب  .ز بعدَجْنالت كبرية مل تكتمل ومل ُتبتواريخ وأحداث وحتّو

يتها وفائدتها هي من الثبات والنمطية احملددة، وإمنا قيمتها وأهّم أن يكون هلا حالٌة

ر الذاتي واملوضوعي للفرد واحلياة والعوامل يُّتعبريًا عن التغ ،هلا وسريورتهايف حتّو

ن عناصر عديدة وكثرية، د ومركب، يتضّممعّق مستمّر . إنها طريٌقاملادية واملعنوية

م الت التارخيية واملستويات، تنطوي على مراحل تقّدمتماثلة أو متباينة، من التحوُّ

اجعات، على قوية وأخرى ضعيفة، على أخطاء وتر ومراحل تراجع، على خطواٍت

 ،مليء بالتناقضات وااللتقاءات يف الوقت نفسه. هي تاريٌخ ،ةكوارث وإبداعات فّذ

 والنزاعات والتوافقات، واحلروب واتفاقيات التفاهم والسالم. 

اليت تظهر  «اللعينة»املسبقة  ينبغي أن ننزع من أذهاننا تلك الفكرة :وباختصاٍر

سق بني مستوياته ثابت وكامل متكامل، ومّتأيديولوجي احلداثة كما لو أنها نظام 

لنرى بأنه يوجد يف  ،العقلية ومستوياته السياسية واالجتماعية ومستوياته االقتصادية

ومتواصل ال  نها عملية بناء مستمّرإأي ، عمق احلداثة رؤى وورشات تارخيية مفتوحة

من خالل ذلك مع ، ليتفاعل والعامل مفتوح على احلياة يكتمل، ميارسه اإلنسان بعقٍل

البيئة، البشر، الرتاث، املوارد، الوضع والسياق اجلغرايف والسياسي،  :دةعوامل متعّد

مفتوح فإننا نعين  ن احلداثة فكٌرإ :خل. وعندما نقولإالفرص التارخيية واملعيقات، 

مية وقد تكون حركتها تقّد ،إىل حال من حاٍل لر وتتحّوأنها تنطوي على عوامل تتغّي

جعية على مستوى العلم، أو على املستوى التقين، أو على مستوى النظم أو ترا

 االجتماعية. 
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للحداثة اليت نشأت تارخييًا  واملعريف طبيعة البناء الفكري يددسنحاول هنا حت 

تبلورت ونضجت عرب  املعطيات واملعايري التالية اليت، من خالل هذه يف الغرب األوروبي

طويل من الصراعات والسجاالت والديناميات والتغيريات اهلائلة اليت حدثت منذ  زمٍن

 : التالي. وميكن موضعة تلك املعايري على النحو ما قبل عصر النهضة األوروبي

 

التارخييني يف علم دت دراسات الباحثني ب ما أّكَسمن املعروف تارخييًا ـ حَب 

وكان الدين حمورها وناظمها  إاّل بشرية قّط احلفريات األثرية ـ أنه مل توجد مجاعٌة

بصرف النظر عن طبيعته وخلفيته وأفكاره. ومنذ بداية الدعوات  ،كها األولوحمّر

والعقل يف مقابل بعضهما البعض، وارتبطت  من النّص الدينية التوحيدية حضر كلٌّ

ق بالرتاث الديين اإلسالمي ما يتعّل بالنقل للنصوص الدينية، أي بكّل مقولة النّص

ألن هذه األديان تعتمد بالدرجة  ؛األديان السماوية( خاّص بشكٍلوواملسيحي واليهودي )

أي  ،الديين الثابت، وعلى املعرفة املرتبطة باملعرفة الغيبية املنزلة األوىل على النّص

 . الروح واملادة ْي عامَلبني كوسيٍط ة من الوحياملستمّد

يه مبرحلة مبا نسّم مرتبطًة «العقل»رت فكرة مقابل ذلك انبثقت وتطّوويف  

رون أن املخرج اليت ابتدأت عندما بدأ الناس يفّك (،humanism)النهضة واإلنسانية 

ط السياسي واالحنطاط األخالقي ومن التخّب ،من اإلحباطات الدينية واملذهبية

 ،الفكرية واالجتماعية «والقذارة»ف ومن حالة الفوضى واجلهل والتخّلواالجتماعي، 

أوروبا يف القرون الوسطى، رمبا كان بالعودة إىل تراث  يف عمقها كانت تعيشاليت 

أي العودة إىل تراث العقل والفلسفة، أو احلكمة  ،القدماء العقلي اليوناني والروماني

طويلة من خالل الرتمجات العربية، وبدأوا يف  العقلية اليت عرفها األوروبيون لفرتٍة

عاتهم يف تراث من اللحظات يبحثون عن حلول ملشكالتهم الكربى وتطّل حلظٍة

 م اللغات القدمية اليت كتب بها أيضًا. وعلى تعّل ،املاضي، ويعكفون على قراءته

فع الداًل يف رة( متمثِّلقد كان اجلهد احلقيقي للنهضة )برموزها وخنبها املفّك

له إىل ما يشبه تزخيم مفهوم العقل، وتثويره إىل أقصى احلدود )إىل درجة حتّوباجتاه 

ر األساس يف وسائل املعرفة والتقدير والتأسيس َجرضي(، واعتباره احَلاألاإلله 
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ليكون جمرد  الأي فتح اإلمكانية واملسارات العملية أمام اإلنسان  ،الوجودي احلياتي

ل واملبادئ من عامل السماوات ُثتسقط عليه التعاليم والوصايا واألحكام وامُل وعاٍء

 ،واألديان، وإمنا ليكون عقل هذا اإلنسان مصدرًا أساسيًا للمعرفة واإلبداع الفكري

املستويات  واسعة أمام اإلنسانية على كّل األمر الذي كان له بالغ األثر يف فتح آفاٍق

 توى انفجار الثورة العلمية واالكتشافات العلمية. وخصوصًا على مس ،واألصعدة

 ، من حيثيف رؤيتها جلميع األشياء احلقيقيةالغربية د الرؤية احلداثية وتتجّس

 يعكس تلك األشياء واملدركات بواسطةهو الذي  نها تنطلق من العقل، واإلنسانإ

ل املنطلق شّكالعقل الذي ي أي ،ة اإلدراك العقليعة، وخاّصوعرب إدراكاته املتنّو

ومن ثم التقييم  ،التحليل والتوصيفوالقوة األساسية احلامسة يف الرؤية والتقدير و

، وحماوالت فهم اًلالذاتي أّو مبا يساعد اإلنسان على كشف ماهية وجوده، احلكمو

ية يف االختيار، وحتقيق املعرفة، ليصبح لديه كامل احلّرثانيًا، دة أسرار عوامله املتعّد

من  بني اخلطأ والصواب. وال تفهم العقالنية باملعنى االجتماعي البشري إاّل والتفريق

ة االسرتاتيجيات اليت تصوغها قاس بها صّحيف املعايري اليت ُت منظور البحث املستمّر

م ومسايرة التاريخ، وحتسني من أجل إحراز التقّد ،أو تسعى إىل صياغتها ،اجلماعات

 فعاليته. ورفع  ،مردودية اجلهد اإلنساني

ر ونشأ على أساس منطق التفكري العقلي النسيب يف تطّو والعلم احلديث طبعًا

وشيئًا فشيئًا حصلت خطوة جتريد املعرفة  .بناء مناهج البحث العلمي، وتنظيم التجربة

الذي كان يأخذ باأللباب والعقول  ،السحري واألسطوري «الطوطمي»دها ْعمن ُب

صناعية، بنائية مقوننة، أصبحت املعرفة العلمية زمنية، وشيئًا فشيئًا . واألفئدة

ب، ْسزة عنها يف أسس بنائها فَحة عن املعرفة الدينية أو متمّيوتراكمية، ليست مستقّل

، سةواحلكم املقّدبعة، واملّت ة عن مجيع املعارف املنقولةها أيضًا مستقّلولكّن

 واألساطري املوروثة املاضية. 

 

، قاد إىل «احلقيقة»و «احلق»مفهوم معنى حدث يف الغرب حتول كبري على  

د اجلديد على رؤية قانونية ْعس هذا الُب. وقد تأّس(le Droit) إعادة اكتشاف احلّق
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مغايرًا ملعنى  فأصبح معنى احلّق، جديدة يف سياق عملية بناء العدالة االجتماعية

الذي كان يطلب من أتباعه التسليم واخلضوع  ،ريعة والعرف الديين السائدالش

إهلية عليا  أو مطلوب تطبيقها من قبل سلطٍة ،منصوص عليها واالنصياع ألحكاٍم

 واحدة وإىل األبد.  ًةرت يف العدالة مّرفّك

وإعطاء القيمة األكرب للواقع  ،ل باجتاه نسبية احلقيقةولكن مع التحّو

وأصبح اإلنسان ـ  ،املخبوء واملكنوز، اختلف الوضع على حساب النّص ،املنظور

عة غري ب الرؤية احلداثية ـ قادرًا على بناء رؤى جديدة ونظرات فكرية متنّوَسحَب

يف معنى العدالة  كجزء من التفكري الدؤوب واملستمّر ،لة وسيالةبل متحّو ،نهائية

سسه ونظمه، وصالحيتها ومدى فعاليتها. اإلنسانية، أي تفكري اجملتمع نفسه بعدالة أ

آخر. وبالنتيجة  من اجملتمع املسؤول عنه وعن تطويره وتطبيقه، ال من مصدٍر إنه نابٌع

العملية يعين ذلك أن ميارس اجملتمع مسؤوليته يف ضبط النظام وتوجيه مساراته من 

ع مطالب ال على سبيل الطاعة أو التوافق م داخل صفوفه ولتحقيق غاياته كمجتمٍع

تلك اليت يرمسها هو نفسه  الدين، أي الغايات اليت ترسم له من خارجه، ولكْن

بعد أن كان جمتمعًا دينيًا أو الهوتيًا  ،سياسي أيضًا ل إىل جمتمٍعلوجوده. وبذلك حتوَّ

مفهوم  يف طبيعة السلطة والصالحية اليت حتكم نظامه. ويف هذا املخاض استقّل

لقانوني، وتطبيقه معًا عن مفهوم الشريعة، فصار نظامًا إجرائيًا ، باملعنى املدني ااحلّق

ر عنها درجات املسؤولية واضحة تعبِّ يضبط نفسه من خالل آلياٍت ،متكاماًل

ع الشخصي املتفاوت عند األفراد َرومرتباتها، وال يعتمد يف وجوده على اإلميان والَو

ين أو عامل دين أو سلطان. كما ال بالضرورة، وال أيضًا على مزاج أو معرفة فقيه بالد

حيتاج لتحصيل احلكم وتطبيقه على التأويل الذاتي بالضرورة لكتب الدين أو 

 احلكمة. 

 

اإلنسان يف  د حّقن شرعية السلطة، وتؤّكية، كأرضية تعيِّ)املعيار هو احلّر

أي إعادة االعتبار والقيمة احلقيقية للفرد  ،أو قيد( تقرير شؤونه املدنية، دون إكراٍه

ة، مريدة، وبالتالي أيضًا قابلة للصياغة والتكوين واملساءلة ّرواعية ُح مبا هو ذاٌت
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 .اآلخر اإلنسان :عاقلة وقادرة، مثل أي ذاٌت القانونية واألخالقية. فأنا إنساٌن

ميع ببعضهم نا يتساوون يف احلقوق والواجبات. هذا يعين اعرتاف اجلوأشخاُص

وهذا هو مظهر االعرتاف الرمسي القانوني  .كأنداد، ال كأسياد أو أزالم وحماسيب

ال بالوراثة وال  ،أو أفضلية على آخر باملساواة املطلقة يف اإلنسانية. فال أحد ميلك سابقًة

م دينية من جوهر َيب والنسب )وهذه نفسها ِقَسباملعرفة وال بالعلم وال بالثروة وال باحَل

ه وال إمَّعة وال زملة. هذا كّل الدين ذاته(. فليس بني أعضاء اجملتمع احلديث من هو تابٌع

 من تقاليد القرون الوسطى والثقافة التقليدية. 

م السائدة يف اجملتمع احلديث الغربي هي َيمن هنا ال قيمة ملا يقال من أن الِق 

هو الصحيح متامًا.  عية. العكُسْماجَل مَيجمتمعاتنا هو الِق ُمِسم الفردية، بينما ما َيَيِق

ن اجملتمع إطالقًا خارج نطاق دائرة األهل والعشرية، ويف أحسن احلاالت ْوأفرادنا ال يَر

قة بالعصبية عية هنا متعّلْمم اجَلَيهلم الصدقات. فالِق فئات احملرومني الذين حتّل

صري اجملتمع ونظامه واالهتمام مب ،والقرابة أو الدين، ال باملسؤولية االجتماعية

على الرغم  ،ر ضعف احلوافز السياسية يف جمتمعاتنا إىل اليوم. وهذا ما يفسِّككّل

 من اندراجها منذ قرنني يف منطق احلداثة السياسية. 

 

م ومبادئ َيلت البشرية إىل تثبيت ِقيف مسارها التارخيي الطويل توّص 

بدياًل عن حكم االستبداد والديكتاتورية واحتكار احلقيقة  ،الدميقراطية السياسية

س. وهذا التعميم ال يغين عن بعض التخصيص الضروري يف هذا عاء احلكم املقّدواّد

ما يف الدميقراطية، بصفتها  ذلك أّن مبدأ فصل السلطات رمبا كان أهّم ؛اجملال

ة. ال بل إّن مونتسكيو رأى أّن العالمة الفارقة طريقة يف التدبري السياسي واحلاكمي

 ها بنفسه. ويتواّل ،هي، بالضبط، أنه يدمج السلطات مجيعًا للمستبّد

ف أساسًا عرب كتابات إّن فصل السلطات، يف شكله احلديث، هو ما ُعِر 

ة ثالث سلطات ومؤّدى نظرية الفصل تلك أن مّث .«روح القوانني»خصوصًا ومونتسكيو، 

التشريعية والتنفيذية  :ال تتداخل يف ما بينها لدى ممارستها احلكم، هين أينبغي 

ى تطبيقها تتوّل :والثانيةذها بوصفها قانونًا. وتنّف ،تصوغ السياسة :األوىل. والقضائية



 االجتهاد والتجديد

عًا ملعايري َبوَت ،طبقًا للقانون، تفضُّ النزاعات :والثالثةز العملي. وتنفيذها يف احليِّ

 العدالة. 

يتمكن من خالهلا  ذاته، وإمنا هي وسيلٌة فًا حبّدَدليست الدميقراطية َهوعليه، 

على اإلبداع واإلنتاج  الشعب من اختاذ مواقفه البناءة، مبا جيعله أكثر قدرًة

للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات احلكام  والتشارك، عوض أن يكون أداًة

يها الوقوع يف من شأن تبّن ،قًاغربيًا ضّيالفرديني. وليست الدميقراطية أيضًا مفهومًا 

ا يعتقده البعض حوهلا أو ينسبه إنها أكثر تواضعًا مّم .التبعية للغرب واخلضوع لوصاياه

من أن تكون  شاملة، وهي أقّل إليها أو يطالبها به، فهي أبعد من أن تكون عقيدًة

 عقائدي ثابت.  نظامًا اقتصاديًا ـ اجتماعيًا له مضموٌن

ة من قبل امللزمني بها، الختاذ القرارات العاّم دميقراطية املعاصرة منهٌجإّن ال

يقوم  يقتضيه التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع ومجاعاته، منهٌج ضرورٍة وهي منهُج

ن اجلماعة السياسية من إدارة أوجه االختالف يف اآلراء كَِّمسات ُتعلى مبادئ ومؤّس

ن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر كَِّمسلمي، وُت وتباين املصاحل بشكٍل

ومواجهة أسباب الفنت واحلروب األهلية. وتصل الدميقراطية املعاصرة إىل ذلك  ،العنف

يراعي الشروط اليت ترتاضى عليها  من خالل تقييد املمارسة الدميقراطية بدستوٍر

ة كافية. وقد رّيس عليها اجلماعة السياسية أكثالقوى الفاعلة يف اجملتمع، وتؤّس

رت منهجها يف احلكم من اجلمود، نت الدميقراطية املعاصرة من ذلك عندما حّرمتكَّ

 خمتلفة من حيث الدين والتاريخ والثقافة.  لت يف جمتمعاٍتفتأّص

دون إخالل  ،ساتويكّيف املؤّس ،يبدع احللول الدميقراطية املعاصرة منهٌج إن

اليت ال تقوم للممارسة  ،ات الدستوريةسّسباملبادئ الدميقراطية أو تعطيل املؤ

 .دون مراعاتها والعمل بها الدميقراطية قائمٌة

 ز بني ثالثة مستويات للدميقراطية: ويف هذا السياق فإننا منيِّ

سات ينحصر يف جمرد إقامة املؤّس ،املستوى الشكلي )ديكور خارجي( :هلاأّو 

واألحزاب وغري ذلك من هياكل اجملتمع لة يف اجملالس النيابية الدميقراطية، املتمّث

يف  بل ينحصر عملها ساعتئٍذ ،هلا يف املستوى العملي فاعليٍة من دون وجود أّي ،املدني

 أو مساءلة.  نقاٍش من دون أّي ،هات وسياسات النخب احلاكمةاإلمضاء على توجُّ
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قراطية عرب ل يف أداء الوظيفة الدمييتمثَّ ،ال()األداء الدميقراطي الفّع :وثانيها

خصوصًا يف عاملنا وة ـ منا من جتارب عّدألننا تعّل ؛املشاركة واملساءلة احلقيقيتني

 وُتَشكَّل ،سات الدميقراطية، فتنشأ أحزابالعربي ـ أنه من املمكن أن تقوم املؤّس

ح اجملال هلامش من التعبري من خالل صحف املعارضة، ومع ذلك َسوُيْف ،جمالس نيابية

قام مجيع اهلياكل املطلوبة ق األداء الدميقراطي. إنه من املمكن أن ُته ال يتحّقكّل

لي تاح ملمثِّل الوظيفة متامًا، فال تتوافر املشاركة يف القرار السياسي، وال ُيطََّعبينما ُت

من بلداننا العربية  كما هو احلال يف كثرٍي ،مساءلة السلطة التنفيذية األمة حّق

 واإلسالمية. 

م َيوهذا ينصبُّ على شيوع الِق .م الدميقراطية(َيب على الثقافة والِق)التدرُّ :وثالثها

واحرتام حقوق  ،وتداول السلطة ،قيمة التسامح السياسي :هاالدميقراطية، وأهّم

ى الوظيفة، بينما يفتقد اجملتمع تلك ألنه من املمكن أن تقوم اهلياكل وتؤّد ؛اإلنسان

وتوافر األمنوذج الذي  ،واستمرار املمارسة ،الوقت ضّيمب إاّل م اليت ال تستقّرَيالِق

 م الدميقراطية والسلوك احلضاري بني أبناء اجملتمع. َيخ الِقيرّس

 

وضعف املشاركة دي وثقافة االعرتاف باآلخر، الفكر التعّدلقد كان لغياب  

آثار  ،ة يف اجتماعنا الديين العربي واإلسالميوسيطرة األنظمة املستبّد ،السياسية

 ،رة لدى النخب احلاكمةنزعات سلطوية مدّمق وتعّممتظهرت من خالل خلق  ،سلبية

حيكمون ملقاعدهم  ْنخصوصًا عندما يطول وقت احتالل َموومستمرة،  ال تزال قائمًة

ل ال يدرك َعمفَت ألنها تقوم على أساٍس ؛ومغلوطة الثابتة، فتبدو رؤيتهم لألمور ورديًة

 حيث باتت هناك فجوٌة ؛وال يستشعر معاناتها ،وال يعايش نبض اجلماهري ،الواقع

 كبرية تفصل بني الشعوب واجملتمعات من جهة وبني احلكام والنظم القائمة من جهٍة

وال تزال  ،بامتياز ، بل هي تارخييٌةوهذه األزمة والفجوة القائمة ليست جديدًة .أخرى

حيوزون السلطة عن اجلماهري  ْنى إىل عزلة َمأّد قة بني الطرفني إىل حدٍّف العالتغلِّ

د أن جزءًا يؤّك وهو أمٌر .عاتها وطموحاتهاالعريضة بآماهلا وآالمها وأحالمها وتطّل

املساحة بني القمة  كبريًا من الصراع احملتدم جنم عن حال الفراغ السياسي الذي حيتّل
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 والقاعدة لدى معظم الشعوب العربية. 

إن الشرعية السياسية يف معظم النظم العربية تعود إىل أفكار ومرجعيات 

ر هو الثابت الوحيد يف فالتغيُّ .أو التسليم باستمرارها وصالحيتها ،يصعب األخذ بها

ت مل يازمنية جتّل فرتٍة وتبدو مع كّل ،لواألحوال تتبّد، رهذا العامل، والدنيا تتغّي

ث من خالل مقوالت صامتة تتحّد أو كانت مطروحة على استحياٍء ،تكن مطروحًة

ـ على الرغم من الدميقراطية  ْتعن اإلصالح والتغيري والدميقراطية. فقد أضَح

رية من شأنها إذا توافرت شروطها الذاتية مطلبًا إنسانيًا ونزعة حترُّمصدرها الغربي ـ 

من حتقيق استقالهلا التارخيي، والتعبري عن قدراتها ن الشعوب واملوضوعية أن متكِّ

 ة، ومكنوناتها اهلائلة. احلّي

إّن إعادة بناء مفهوم الدولة داخل الفكر السياسي املعاصر، منظورًا إليها من 

 ْت يعكس تناقضات البنية االجتماعية وتوازنات القوى فيها، مسَحجمااًلزاوية كونها 

م كما أخرجت حركات التقدُّ .اطية والنضال الدميقراطيل مسألة الدميقربإعادة متثُّ

من عزلتها االضطرارية أو االختيارية عن الساحة اجلماهريية، ودفعتها إىل اخلروج 

ية املطلقة إىل الدائرة اجلماهريية األوسع، وأنقذت بالعمل السياسي من دائرته السّر

ت من مظاهر صكما قلَّ ،التفكري السياسي من مصطلحات القاموس العسكري

 ممارسة السياسة مبنطق احلرب. 

 ِه، مل ينَتل باستمراٍروهي تتبدَّ .إذن هذه املعايري األربعة للحداثة ال تزال قائمًة 

حيث نشهد بني الفينة واألخرى صراعات ونزاعات حول العديد من  ؛بها بعُد العمُل

 ه نشاطها. اخليارات اليت توّج

على األفئدة  ومهيمٍن، حاكم على القلوب كديٍنـ فهل ميتلك اإلسالم  

من معايري  تقدَّم ذكرهف مع ما عندنا ـ القدرة الفكرية والعملية للتكيُّ ،والعقول

ي العملي يف عملية اإلصالح وضرورة االخنراط اجلّد، احلداثة باتومتطّل ومقتضيات

  ؟!الديين والثقايف والسياسي يف عاملنا العربي واإلسالمي

ما تعنيه هذه  حديثة بكّل ال نزال نعيش حاليًا يف جمتمعاتنا حياًةيف الواقع 

 .من حيث التعامل الشكلي واملظهري مع مقتضيات تلك احلداثة ،الكلمة من معنًى

نرتنت، ونسافر بالطائرات، ونعمل وفق قوانني حديثة، ونتواصل فنحن نتعامل مع اإل
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من حكوماتنا ونظمنا  كثرٌيتفاعليًا وتبادليًا مع خمتلف بقاع األرض، وختضع 

. خل.إ..دةمات دولية اقتصادية وسياسية وثقافية متعّدسات وهيئات ومنّظالسياسية ملؤّس

وجمتمعاتنا العربية ال  .فني يف أساليب احلداثة ووسائلها وطرقهاإذن حنن لسنا متخّل

أو بآخر لقوانني ونظم  بل هي جمتمعات خاضعة بشكٍل ،تعيش حياة القرون الوسطى

د اخلطر واخلطأ يف املوضوع هو أننا فهمنا احلداثة جمّر احلداثة العاملية ذاتها. ولكّن

نقل ملنجزات اآلخر وتقنياته واخرتاعاته الكبرية، ال صنعًا واستنباتًا هلا يف تربتنا 

 ولكنه غري كاٍف ،دعظيم وجّي أمٌر كََّش ية، وإمنا استهالكًا وشراًء. وهذا الاحملّل

واحلداثة العلمية. وهذا ما ندعوه باحلداثة القشرية أو احلداثة لصنع احلضارة 

ال  ،هات املرتبطة بهذه احلداثة من جهتنا حننالكسيحة. إنه منطق التناقضات والتشّو

متزايد لثمرات احلداثة الناشئة  فنحن ال نزال نعيش على استهالٍك ؛من جهة الغرب

على الرغم من أننا ساهمنا يف املاضي يف  ،رة خارج دائرتنا احلضارية اإلسالميةواملتطّو

ى اآلن عن زرع شجرة احلداثة كما أننا عجزنا حّت ،وبأخرى التأسيس هلا بصورٍة

فلم نفتح ورشات هلا خاصة  ،ومبا يناسب جمالنا وسياقنا احلضاري اإلسالمي ،عندنا

بنا وبشروط وجودنا، ال ورشات املعرفة الزمنية، املدنية، اإلنسانية، البحث العلمي، 

والقانون. حنن ال زلنا إىل  وال ورشة الدولة احلديثة، دولة احلّق ،ّرر الفكري احُلالتطّو

ائرية وكل مظاهر العش ،كبري جمتمعات حديثة ختضع لسلطة األعيان واألتباع حدٍّ

فيه الكفاية ُرَبما ر أيضًا مبا اليت حاربها اإلسالم ذاته. ومل نطوِّ ،لية البغيضةَبوالَق

 ة واملسؤولة. ّر، أو الفردية احُلالفرد كذاٍت مسألَة

 

وعلى الرغم من التسليم بدور ومسؤولية العامل اخلارجي يف ما  ،يف احلقيقة 

ر األمراض الثقافية والسياسية، ف وانقسام وجتّذمن ختلُّ وصل إليه حال العامل العربي

بأن لدى الغالبية العظمى من أفراد جمتمعاتنا العربية يًا متزايدًا ْعأن هناك َو إاّل

الت عن األطماع والتدخُّتها بكلّي ليست نامجًةتلك اجملتمعات عيشها تالكوارث اليت 

احلاكمة )اليت األجنبية وحدها، وأن الكثري منها يعود إىل عجز النخب السياسية 

من أنظمة  ولعقوٍد ْتكة لالرمتاء يف حضن اإلرهاب، بعدما عاَنَهْنأوصلت جمتمعاتنا امُل
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، نية وثقافة اجملتمعاتكامنة يف ب عن إجياد احللول املالئمة لتناقضاٍتاالستبداد( 

 ونظم احلكم العربية. 

يف تعميقها  اخلارجيةب على إهماهلا وتراكمها جناح القوى ترتَّقد و

كما هو احلال يف  ،أو انفجرت بالفعل ،إىل أن وصلت إىل نقطة االنفجار ،واستغالهلا

 .دول عربية كثرية

 الوقت نفسه وإمنا جتتاحه يف، فالعراق ال يعاني من االحتالل األجنيب فقط

حه للدخول يف نفق حرب أهلية واسعة ترّش ،عة األبعاد واملستوياتصراعات متنّو

 .ةطائفية عّد ت واالنقسام إىل دويالٍتده بالتفتُّوتهدِّ، النطاق

ده على من االنتصار لسيادته، بل تهدِّ ن بعُدمل يتمكَّ كذلك األمر ولبنان

 ر إذا ما بدأت فتائلها باالشتعال.َذيبدو أنها لن تبقي ولن َت ،طائفيةالدوام فنت 

احتالل إسرائيلي مقرتن مستمرة، و حروٍبواألراضي الفلسطينية ال تعاني من 

االقتتال  وصل إىل حّد ،تناحري مقيت وإمنا أيضًا من صراٍع، بْسفَح ،حبصار دولي

كانت وما  بتصفية قضيٍة دل خطرًا يهّدوتشّك ،ًةخوة، وما تزال جذوره حّيبني اإل

 .تزال من أنبل وأعدل قضايا العامل قاطبة

وإمنا ، ثيوبيا على احتاللهأع أجنيب شجَّ ٍلوالصومال ال يعاني فقط من تدخُّ

يف احتوائه إىل إغراء  وأدى الفشُل ،طويلة ًا لسنواٍتحّي قبلي ظّل أيضًا من صراٍع

 .حتت دعوى ضبط األمن وحتقيق االستقرار ،لاآلخرين على التدخُّ

ده ليس عرقية ومذهبية تهدِّ يعاني من صراعاٍت الذي ،السودانه يف األمر ذاُتو

 .ت والتقسيم أيضًاما بالتفتُّوإّن، د احلروب األهليةفقط بتجدُّ

فها هي سوريا دخلت منذ  .أما حال بقية الدول العربية فال تبدو أفضل كثريًا

د مصريها ووجودها كدولة جمهول، يتهدَّ سنوات يف نفق وجودّيأكثر من ثالث 

 . نات التارخيية واجملتمعيةع األعراق واالنتماءات واملكّود ومتنّووشعب وجمتمع متعّد

 ،واخللل الرهيب يف توزيع الثروة واملداخيل ،ر اإلصالح السياسيالبطالة وتعثُّإن 

لتشكل قنابل موقوتة  ؛راحت تنخر يف عظام هذه الدول ،لت إىل أمراض مزمنةحتوَّ

د على احلقائق التالية يف سياق من هنا نؤكِّو. حلظٍة قابلة لالنفجار يف جسدها يف أّي

 ينا ألفكار احلداثة اليت تنسجم مع ذاتنا احلضارية: ضرورة قبولنا وتبّن
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لية أفضل وأقوى ـ إن اإلصالح الداخلي املنطلق من ترتيب أوضاع بيوتنا الداخ1 

د النطالقة نتيجة الغياب املتعّم لن يأتي إلينا إاّل ،خارجي مفروض إصالٍح وأمنت من أّي

 ،فق مع تقاليدهاويّت ،مناخ اإلصالح الطبيعي يف اجملتمعات والشعوب مبا ينبع منها

 ويرتبط بهويتها. 

 يتّم ويبقى هو فقط اإلصالح الذي ـ اإلصالح احلقيقي املطلوب الذي يستمّر2

كامل ملنطق الثورة يف العملية  مع رفٍض ،التسووية احلضاريةبالطرق السلمية 

ونتائجها غري  ،دةوردود فعلها معّق ،ألن مفاجآتها كثرية ؛السياسية اإلصالحية

هو السبيل  ،ة زمنية معلنةوفقًا خلّط ،مضمونة. بينما اإلصالح التدرجيي املدروس

 ّرالكربى يف العيش اآلمن واحُل وأهداف الشعوب األفضل لالنتقال حنو غايات األمم

. وتستطيع نظم عربية كثرية أن تتواءم مع وبناء الذات الفاعلة واملزدهرة واملستقّر

 وأن متضي حنو املستقبل خبطًى، بشرط أن تستوعب حقائق العصر ،رات املقبلةالتطوُّ

وإجهاض  ،وتسويف التغيري ،يخادعة لالستهالك احملّل اًل من ترديد شعاراٍتَدثابتة، َب

 اإلصالح. 

ـ إن املؤسسة الدينية احلاكمة ـ ظاهرًا أم باطنًا ـ يف العاملني العربي واإلسالمي 3

مضى باعتماد العقل واحلوار واالنفتاح على اآلخر، وإطالق  وقٍت أكثر من أّي بٌةمطاَل

ي س التلّقولي ،اءيعتمد على عنصر النقد الفاعل البّن ،ديين عصري واضح خطاٍب

 والقبول والتسليم الكامل. 

 ،فاق يف هذه احلال على مسألة النقدهنا نتساءل: كيف ميكن االّت ولكْن

 ؛واهلادفة إىل جتديد الفكر واهلوية ،وإشكاليات النصوص والتأويالت الدينية هلا

انفتاحها املتوازن مع الذات وعلى مستوى تصاحلها مستوعبة تواصلية  لتصبح منفتحًة

م األساسية اليت سوف حتكم إعادة َياآلخر، من دون االتفاق حول الغايات والِق على

 ؟!كة أو اجتماعاتها السياسيةبناء اجملتمعات اإلسالمية املفّك

علمية هائلة(  لقد انطلقت الثورة التقنية والصناعية )وما رافقها من إجنازاٍت

قادته جمموعة  ،كرنا ـنتيجة انبثاق تراكم معريف وثقايف تنويري كبري ـ كما ذ

ولئن  .«فولتري»و «ديديرو»و «مونتسكيو»من أمثال  ،كبرية من النخب الفكرية املعرفية

حدث هذا التحول الذي عرفته جمتمعات الغرب األوروبي بفضل ذلك املناخ الثقايف 
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ل )وتستفيد التنويري فإننا نسأل: هل ميكن لثقافتنا العربية اإلسالمية أن تتمثَّ

اة ن من إحداث النقلة النوعية املتوّخى تتمّكحّت ؛وتستثمر( مبا أجنزته الثقافة األوروبية

ثقافتها اخلاصة فال يعين  ٍةأّم وإذا كان لكّل اجملتمعات العربية واإلسالمية؟! داخل

إىل  هذا املستوى خيتلف من شعٍب لكل الشعوب، لكّن هذا أن مستوى الثقافة واحٌد

 . ت الثقافة يف مراتب الرقّيد درجاآخر، لتعدُّ

 تأويٌلـ  يف بعض املفاصل الزمنية القليلةـ فعلى مستوى عاملنا العربي شاع سابقًا 

بدءًا  مع احلضارات األخرى. ولكْن مع ذاته، ومتفاعٌل منفتح عقالني للدين، منسجٌم

ب. أي الفهم اجلامد، املنغلق، املتعصِّ ،من عصر االحنطاط أخذ يسود التأويل اآلخر

تأصيلية، فيها جذرية  إن الثقافة العربية هي بطبيعتها ثقافٌة :عن القول هنا وغينٌّ

د أن حاجتها للتجدُّ إمكانات هائلة للنظر والوعي والنقد والبناء املعريف احلضاري، إاّل

لتتمكن من  ؛ر والتنّور يفرض عليها مزيدًا من املساهمة الفاعلةل والتغّييف عامل التحّو

وترشيدها مبا ديًا بهذه الثقافة، ْقاملؤمنة َعبغية تنوير اجملتمعات  ؛أداء دورها الريادي

نه ال يكفي إأي  ،كباقي الشعوب واألمم ،موالتقدُّ م الرقّييكفل هلا االرتقاء يف سّل

د أن من االعتقا ال ُبدَّبل  ،والتصاعد أن نؤمن نظريًا بقدرة ثقافتنا على البناء والنمّو

بات أزمة ونقد مع مسّب هنا هو يف مدى قدرة ثقافتنا على الدخول يف حواٍر شرط النمّو

 اًل قبل اآلخر. وجودنا الراهنة مع أنفسنا أّو

 ليجرّت ؛مقبواًل أبدًا اليوم أن تراوح هذه الثقافة اإلسالمية يف مكانها ْدُعمل َيو

أو أن  ،التاريخ احلديثو أصحابها مقوالت ومفاهيم خارج نطاق احلياة والعصر

جنازات العصور القدمية، بل عليها إاملاضي التليد وحات إنشاد وترديد موّشتكتفي ب

 وأن تتفاعل بشكٍل ،م الذي وصلت إليه الثقافات األخرىأن تواكب حركات التقدُّ

 فو األمم األخرى. االجنازات العلمية والفكرية اليت ساهم بها مثقَّ ق ومبدع مع كّلخاّل

نظرية  على مسألٍة د دائمًا على أن جتاوز هذه اإلشكالية قائٌموهنا نؤكِّ

وهي أن نعمل على االستفادة من ثقافتنا وحضارتنا العربية مبا  ،دةلكن معقَّ ،بسيطة

م َيومن دون أن نكون أسرى لِق ،يتالءم ويتناسب مع حاجات جمتمعاتنا الراهنة املتغرية

القدمية، وأن نأخذ مبعطيات احلاضر ونساهم يف املاضي، ومستغرقني يف مناخاته 

 ؛ما حنتاج إليه هو الثقافة التنويرية وأهّم .تطويره مبا ميكننا من استشراف املستقبل
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 ،إىل اجلوهر مقبواًل االكتفاء بالنشاطات الثقافية الشكلية اليت ال متّت ْدُعحيث مل َي

ب سهامه إىل مكامن اجلهل بل علينا أن نساهم يف عملية البناء الفكري الذي يصوِّ

 ب توفري كّلوهذا ما يتطلَّ .شة إىل نور العلم واملعرفةاملتعّط ،يف زوايا جمتمعاتنا

ية البحث العلمي واإلنتاج ّريكفل ُح عن طريق إجياد مناٍخ ،مات واإلمكاناتاملقّو

جمة مع يف ثقافتها منس ل جمتمعاتنا ألن تكون رائدًةاألدبي والنقد السياسي، مبا يؤهِّ

  .بة ملستقبلها الواعدمرتّق ،ماضيها

فالتواصل الثقايف بني  .وتلك هي مسرية الثقافات عرب التاريخ وخالل العصور

 .وتعطي ما بعدها ،تأخذ مما قبلها كل قناٍة ،ذات قنوات متداخلة األمم أشبه بسلسلٍة

من مصرية ورومانية وفارسية ويونانية وعربية  ،هكذا كان حال ثقافات األمم الغابرة

وانتهاء بالثقافة املعاصرة اليت  ،مرورًا بثقافة أوروبا يف عصر النهضة والتنوير ،إسالمية

واإلبداع ملا فيه خري  الذي يرفد اإلنسانية بعوامل الرقّي ،نعيش يف رحاب نتاجها

 البشرية مجعاء. 

واقع املعاصر، واالهتمام بكل أحداثه عن االخنراط يف ال ال بديل لنا كعرٍبو

ا عن مضامني معرفية ي مّنب البحث اجلّدووقائعه وأحداثه وشؤونه املختلفة. وهذا يتطلَّ

مع معطيات ومواقع هذا العامل، وبالتالي  «ف اإلجيابيالتكيُّ»لنا لـ جديدة، مبا يؤهِّ

ل من اسية، مبا يقلِّاالخنراط يف مقتضياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسي

عامة  ر شروٌطاخلسائر اليت علينا دفع أمثانها نتيجة فواتنا التارخيي، ريثما تتوّف

 ر واالنعتاق يف املستقبل. للتحرُّ

لسنا مركزه، أو غايته، أو فنحن لسنا وحدنا يف هذا العامل، كما أننا  

إننا أمة  .هلا ما هلا وعليها ما عليها ،مثل باقي األمم واحلضارات ٌةبل حنن أّم ،منتهاه

ونعيش من دون  ،ر على أنفسنا ونتقوقعمن مجلة أمم وثقافات، ال ميكن أن نتكّو

وال  ذلك، وغري ،ومناخات باردة أو ساخنة ،ومصاحل وتوترات ،جريان وأصدقاء

 رات قد حتدث يف العامل الذي نعيش فيه. تأثريات وتطّو نستطيع أن ننعزل عن أّي

ية االنفتاح على ًا حنن عندما ندعو أهل وأتباع ثقافتنا األصيلة إىل أهّمطبع

ي وال ْعق يف حبور نتاجاتها الغربية بال َوَرم احلداثة املعاصرة ال نقصد الَغَيالعصر وِق

ما  ى هذه احلداثة بكّلنسان ال تستطيع حّتألن هناك حاجات ذاتية يف عمق اإل ؛إدراك
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ها، فمعنى الوجود واحلياة مادية وثقافية وفلسفية إشباَع عاٍنفيها من حيوية وفاعلية وم

عليها.  «وافرة مبعاٍن»م إجابات الدين أن يشبعها، ويقدِّ لغرية منها ال ميكن والغاية والعّل

  .إنها أسئلة الوجود واخللق األوىل

أرحيية وبساطة أن أسئلة الضمري الفردي حول الوجود،  هنا هي بكّلالقصة و

الدين عن أن هذا  وإجابات الدين حول املعنى واحلياة والكون والروح، تعطينا فكرًة

 سالٌةمًا باالنفتاح على العصر هو باألساس رْوالذي نطالب معايريه وأنظمته الفكرية َد

رتبية والتقويم والتكامل النفسي لل ؛، إىل الروح والنفس الباطنيةإىل الضمري الفردي

ألن بناء اإلنسان من الداخل هو أساس حركة  ؛م الكمال املعنويوالسلوكي على سّل

 رت عنه خمتلف النصوص: هذا ما عبَّ .الوجود اخلارجي

 . «م مكارم األخالقإمنا ُبعثت ألمتِّ»

 . ﴾يٍمِظَع ٍقى ُخُلَلَعَل َكنَِّإَو﴿

 . ﴾نَيِماَلَعْلِل ًةَمْحَر الَِّإ اَكَنْلَسْرا َأَمَو﴿

 . «انًالّع ْثَعمهداة، ومل ُأْب رمحًة ُتما ُبعْثإّن»

قبل االنتقال للخارج،  ،لتحقيق هذه النهضة الذاتية الفردية الضمرييةوإذن، 

التعبري ـ يف رأس  إذا صّحـ االجتماعية دة السياسية وبأوجهها املتعّدلدميقراطية تبدو ا

إجرائية  ألن النظام الدميقراطي كآليٍة ؛وهذه النهضة املعرفية ،التجديدهذا أولويات 

للعمل السياسي واالجتماعي يسمح للذات الفردية )وهي املقموعة على طول مساراتنا 

التارخيية اإلسالمية( بالتعبري عن وجودها احلقيقي، أي يعطي للفرد قيمته احلقيقية 

خارجية، ومن ثم الحقًا  تاج لرعايٍةقة حتخاّل يته كطاقٍةة، وتشعره بأهّمّركذات ُح

تستدعي االنفتاح الكامل على مفاهيم  اليت ،اخلارجي ممسألة التقدُّك تأتي وتتحّر

واسع، كاجملتمع املدني،  وطروحات ومقوالت جديدة باتت معروفة حاليًا على نطاٍق

واحدة  وهذا كله ميكن اختصاره مبقولٍة .الدميقراطية، الدولة احلديثة، املواطنة

 هي: احلكم الصاحل. 

إذا أدركنا أنه لن يكون باستطاعتنا حيازة أو تطوير  ية ذلك واضحًةوتبدو أهّم

سة، يف بنانا السياسية والثقافية، إذا بقينا خارج مة ومؤّسلغة سياسية حديثة، منّظ

 هّمل وأرات اهلائلة اليت تعصف بالعامل املعاصر. وهذا أّوتسلسل وتاريخ األحداث والتغّي

 من شروط االنتظام يف واقع احلداثة والتنوير احلقيقي املطلوب. شرٍط
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 .(×. )اإلمام علّي(1)«مواضَعههو الذي يضع الشيَء ]العاقل[ »

 .مويف ما يلي ندخل يف تفاصيل نقد االستدالل املتقّد

مة األوىل من هذا الدليل )أي نقصان العقل البشري( على النحو ميكن نقد املقّد

 التالي.

ن الذي يريد أن يثبت نقصان العقل قد أينبغي االلتفات إليها هي  ل مسألةأّووإن 

باإلمكان االعتماد على هذا العقل الناقص )على الرغم من  إىل أّنهمًا أذعن مقّد

ليس َوومعترب. َأ ق مبعرفة التكليف وجيٌهما يتعلَّ نقصانه(، وأن حكم هذا العقل يف

هذا العقل الناقص هو الذي يتّم توظيفه يف الوصول إىل إثبات ضرورة الوحي وإرسال 

ليس هذا الوجوب َوالعقلي يف اتباع الشريعة؟ َأ «الوجوب»الرسل وإنزال الكتب وإثبات 

 أخالقي؟  هو وجوٌب

ما يتعلق  ما هو الدليل الذي يثبت أن العقل مل خيطئ يف هذا االستدالل، ويف

بهذا املورد قد أحاط علمًا جبميع احلقائق احلاضرة والغائبة، ومجيع النتائج الواضحة 

ليس اتباع َوأسري األهواء والرغبات؟ َأ والكامنة، وأنه مل يكن يف هذا املورد اخلاّص

األفعال اإلرادية واالختيارية؟ هل للعقل يف صدور هذا  أحدالنقل يف معرفة التكاليف 

ق جبميع النتائج والتبعات الدنيوية واألخروية والغيبية وغري الغيبية ما يتعلَّ التكليف يف
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النزعة »الدليل الذي يثبت أن  التباع النقل إشراف وإحاطة علمية وقطعية ويقينية؟ ما هو

النقل، واتباع املنقوالت املخالفة للعقل، تضمن لنا مقابل  مبعنى إلغاء العقل يف ،«النقلية

أفضل؟ أال يعترب تعطيل العقل يف حدود  كمال السعادة الدنيوية واألخروية على حنٍو

بهم من  ما حّلأسباب احنطاط املسلمني و األخالق، أهّم األخالق، وإحالل النقل حمّل

ك بهذا عون نقصان العقل ـ من خالل التمسُّاملصائب؟ أال يسعى هؤالء الذين يدَّ

عقليًا ووظيفة أخالقية تفوق  «واجبًا»األدنى  االستدالل العقلي ـ إىل أن يثبتوا يف احلّد

باع الشريعة والوحي والنقل؟ وعليه فالسؤال الذي يتبادر إىل وجوب اّت والدين، أال وه

هن هو: ما هو الفرق بني هذا الوجوب العقلي وفوق الديين وهذه الوظيفة األخالقية الذ

 ،وبني سائر الواجبات واحملظورات العقلية وسائر الوظائف األخالقية وما وراء الدينية

 لالعتبار؟  عاء أصحاب هذا االستدالل فاقدًةاليت تكون طبقًا الّد

هذا االستدالل يشتمل على مفارقة وعلى هذا األساس ميكن لنا أن نستنتج أن 

إذ كيف ميكن للعقل الناقص واخلاضع لألهواء  ؛واضحة، وأنه يناقض نفسه

الطاعة هلل ووجوب  ق بإثبات حّقما يتعلَّ والرغبات أن يكون معصومًا من اخلطأ يف

ف على حقوق اإلنسان واألخالق ق بالتعرُّما يتعلَّ اتباع الشريعة، وال يكون معصومًا يف

ن جمرد أوالقول بإمكان وقوعه يف اخلطأ، و ،االجتماعية القائمة على هذه احلقوق

للناس االعتماد عليه يف حتديد  ية، فال حيّقهذا االحتمال يسقطه عن االعتبار واحلّج

عن الشرع أن يعجز عن فهم طبيعة  حقوقهم وواجباتهم؟! كيف ميكن للعقل املستقّل

ىل ذلك ومضافًا إاهلل؟  ه أن يفهم طبيعة اهلل وحّقباستطاعت اإلنسان وحقوقه، ولكْن

 باع الوحي والنقل؟ أمل خيتلف الناس يف ضرورة اّت

: إن الرجوع إىل النقل ال يقضي على تأثري األهواء والرغبات على العقل، وثانيًا

، وإمنا الوصول وال يزيل نقصان العقل؛ ألن وصولنا إىل الشريعة ال يكون بال واسطٍة

يعة يتّم دائمًا عرب توسيط هذا العقل املشوب والناقص واخلاطئ. ورمبا أخطأ إىل الشر

، وقد يقع حتت تأثري األهواء هذا العقل يف فهم ومعرفة الشريعة من خالل قراءة النّص

 والرغبات النفسية أيضًا. 

أن يستنتج من نقصان العقل ووقوعه يف قبضة األهواء  : لو أراد شخٌصوثالثًا

 اًل منه، ال ميتلك أّيَدا يتعلق بأخالق البشر، واللجوء إىل الشرع والنقل َبم إلغاءه يف
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. أفال يكون خلق هذا «؟ملاذا خلق اهلل العقل أصاًل»مقنع على السؤال القائل:  دليٍل

العقل ـ الذي ال ينفع اإلنسان يف حتديد وظائفه وحقوقه، وال يستطيع من خالله 

خاذ القرارات القائمة على تلك وصحتها وبطالنها، واّت ،حهاْبن األشياء وُقاحلكم حُبْس

وًا؟ أمل يكن من األفضل لو أن اهلل خلق اإلنسان فاقدًا للعقل؟ ألن ْغثًا وَلَباألحكام ـ َع

وانصياعًا لألوامر اإلهلية، وأكثر إذعانًا  يكون اإلنسان غري العاقل أكثر إطاعًة

لشريعة لعون متثيل اهلل، وأسلس خضوعًا وانقيادًا وامتثااًل ألوامر أولئك الذين يدَّ

 النقلية؟ 

وال  ،وًاْغهي أن خلق العقل ليس َل م عن هذا السؤال عادًةإن اإلجابة اليت تقدَّ

ثًا؛ إذ بإمكان العقل أن ينشط يف مساحة أصول العقائد، وإن الشرع يرى حكم َبَع

يكفي يف إخراج خلق العقل عن  ومعتربًا، وهذا املقدار ًةالعقل يف هذه املساحة حّج

 اللغو والعبث. 

 لألسف الشديد؛ إذ:  ،هذه اإلجابة غري مقنعة ولكّن

ره وتأثُّ ،: إن القول بنقصان العقل ووقوعه يف قبضة األهواء والرغباتاًلأّو

ى باألمور املانعة من معرفة احلقيقة، ال يقتصر على األحكام العملية، وإمنا جيري حّت

ومن هذه الناحية ال يوجد أدنى اختالف بني العقل  .ل العقائد أيضًاعلى مساحة أصو

خاصة إذا التفتنا إىل و ،النظري والعقل العملي، أو بني أصول العقائد والفروع العملية

م واملعايري اليت َيبتشخيص الِق أن نشاط العقل يف مساحة أصول العقائد هو اآلخر رهٌن

م َيتفكري والتحقيق(، وإن الكشف عن هذه الِقتسود التفكري والتحقيق )أساليب ال

ق ما يتعلَّ واملعايري واحلكم بشأنها يتبعان أسلوبًا ومنهجًا واحدًا. فنحن البشر يف

باملساحة األخالقية )سواء أخالق التفكري والتحقيق أو أخالق السلوك( ال منتلك غري 

تأثري األهواء والرغبات ، ويف كال املوردين نعاني من نقصان العقل، ونقع حتت الظّن

النفسية، وال حنيط علمًا جبميع جوانب املوضوع، ويف كال املوردين يكون هناك 

يف اآلراء بني الناس. فإذا كان الدليل إىل حاجة اإلنسان إىل الوحي يكمن يف  اختالٌف

ى يف مساحة أخالق التفكري والتحقيق حّت نقصان عقله فإن هذه املشكلة قائمٌة

ن علينا إلغاء بأخالق السلوك فقط. وعليه إذا قبلنا بهذا الدليل تعيَّ ختتّص أيضًا، وال

يف جمال  وتعطيل اإلهليات العقلية والطبيعية أيضًا، وأن ال نعتمد على العقل املستقّل

 العقل النظري ومعرفة األمور االعتقادية. 
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إن  :ْلمل نُق ا يقوله يف أصول العقيدة أيضًا، إذا: إن للوحي الكثري مّموثانيًا

منها يف الفروع واألحكام العملية، وإن  التعاليم السماوية يف هذا اجملال أكثر وأهّم

األمور الغيبية املوجودة يف أصول الدين أكثر منها يف فروع الدين. والسؤال املطروح 

 ف القول بالتعاليم السماوية يف جمال العقائد على إلغاء العقل ونفيملاذا ال يتوّق»هنا: 

ى يف : أن العقل حّتاًلأّووإن اإلجابة الصحيحة عن هذا السؤال تثبت  .«ية عنه؟احلّج

يف هذا  ٌةمن العقل والوحي حّج أن كالًّ: وثانيًا ؛العقائد ال يستغين عن الوحي أيضًا

اجملال. ويف احلقيقة فإن الفصل والتفكيك بني العقل والوحي، وتقسيم الوظائف 

ية العقل باألمور العقائدية، ، والقول باختصاص حّجماملتقدِّبينهما على النحو 

 ية الوحي باألمور الفرعية والعملية، ليس صحيحًا. واختصاص حّج

واحد منهما على  ويبدو أن الفصل بني العقل والنقل، وتقسيم مناطق نفوذ كلٍّ

. وهذا االفرتاض ال يتّم التصريح به عادًة عن افرتاٍض م، إمنا هو ناشٌئالنحو املتقّد

 «القطع»يقول: )للحيلولة دون وقوع العقل يف اخلطأ جيب تقييد القبول حبكمه بـ 

وإن هذا القطع واليقني ميكن حتصيله يف األمور العقائدية، وأما يف الفروع  .«اليقني»و

العملية فال ميكن حتصيله يف أغلب املوارد، ولذلك ال مندوحة يف هذا اجملال من 

 الوحي(. الرجوع إىل 

يقول السائل: ما الذي جيب فعله من أجل احليلولة دون وقوع  :أخرى وبعبارٍة

اليت حتول دون إدراك  ،واملنع من تأثري األهواء وسائر األمور األخرى ،العقل يف اخلطأ

 ؟العقل للحقيقة

 ،ة، والعلماء وغريهممن الشيعة والسّن ،مها أكثر املسلمنيإن اإلجابة اليت يقدِّ

 : ما يلي  ا السؤالعن هذ

ية حلكم إلثبات االعتبار واحلّج «اليقني»و «القطع»ـ جيب اشرتاط حصول 1

 العقل. 

فيها على القطع واليقني جيب علينا الرجوع  ما يتعّلق باملوارد اليت ال حنّث ـ يف2

 إىل الوحي من طريق النقل. 

 : كالتالي لمها هؤالء عن هذا السؤاأخرى: إن اإلجابة اليت يقدِّ وبعبارٍة

 . ًةاملستند إىل الشهود واالستدالل العقالني( ليس حّج العقلي )الظّن ـ إن الظّن1
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 . ٌةاملستند إىل ظاهر النصوص الدينية( حّج النقلي )الظّن ـ إن الظّن2

النقلي يكون التقديم  العقلي والظّن ـ وعليه، عند وقوع التعارض بني الظّن3

عند تعارضه مع القطع العقلي  النقلي ال يسقط عن االعتبار إاّل دائمًا للثاني )وإن الظّن

 النقلي األقوى منه(.  أو الظّن

م على علم األخالق ـ وعليه فإن علم الفقه املستند إىل الظنون النقلية مقد4َّ

 . (2)ل هو البديل عن الثانياملستند إىل الظنون العقلية، بل األّو

إىل إلغاء دور  ْتالكامنة خلفها هي اليت أدَّ ةأرى أن هذا االفرتاضات واألدّل

األخالق يف الثقافة  عن الشرع، وزوال العقالنية، وإحالل الفقه حمّل العقل املستقّل

نها هي السبب الرئيس يف بؤس املسلمني، واملنشأ األساسي يف احنطاط أو ؛اإلسالمية

ب العلم ْكمية عن َرف اجملتمعات اإلسالاحلضارة اإلسالمية، والبذرة األوىل لتخلُّ

 ْنكان هناك َم . فإْن(3)ةعميقة وجاّد ولذلك فإنها حتتاج إىل دراسٍة .واحلضارة البشرية

نتاج العلم، فإن إتفضي إىل  يسعى إىل إحياء احلضارة اإلسالمية، والقيام حبركٍة

الطريق إىل ذلك يتّم عرب حترير العقل من قيود النقل، والدعوة إىل توسيع التحقيق 

وتقييم نتائج التحقيق  ،ية التعبري، وليس عرب فرض القيود على حّرّرالعقالني احُل

: إنها ال االفرتاضات املذكورة آنفًا ما يقال يف حّق العقالني مبقياس املنقوالت. وإن أقّل

تنسجم من األساس مع مقتضيات العقالنية. وإن مقتضى العقالنية يف هذه املوارد عبارة 

 عن: 

 ة. وحّج ة( معتربٌةة )والتجريبّيالظنون العقلّي ـ إن بعض1

 ة أيضًا. وحّج ة معترٌبـ إن بعض الظنون النقلّي2

األقوى، دون  م هو الظّنـ إذن، عند حصول التعارض بني الظنون يكون املقد3َّ

ما عقلي )أو هفرق بني أن يكون كالهما عقلي )أو جترييب(، أو نقلي، أو أحد

 . (4)جترييب( واآلخر نقلي

إن القطع  :اًلفأّو ؛وهناك الكثري من األدلة على اعتبار بعض الظنون العقلية

 جماالتاملنطق والرياضيات، وأما سائر  جالمب واليقني املستند إىل الدليل خمتصٌّ

ية واعتبار . وعليه لو حصرنا حّج(5)املعارف األخرى فليست يف متناول العقل البشري

ره، وإن ْوفإننا سنعمل يف احلقيقة على تعطيله وإلغاء َدالعقل حبصول القطع واليقني 
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ثًا. َبوًا وَعْغن اهلل قد خلق العقل َلأوهو  ،تعطيل العقل يستلزم هذا القول غري املعقول

ن االستدالل مورد البحث لصاحل تعطيل العقل وتقديم النقل عليه لو كان إهذا و

 دون القطع واليقني.  ،معتربًا فإمنا يفيد الظّن

رهما ال تنسجم مع : إن املطالبة بتحصيل القطع واليقني يف موارد تعذُّثانيًا

العقالنية؛ إذ ال ختتلف هذه املطالبة عن املطالبة بصنع املستحيل! إن الطرق واملنافذ 

املختلفة لكسب املعرفة وتربير االعتقاد ما دام احتمال صوابها يغلب على احتمال 

احتمال أّن يعين  ما بصدق أمٍر ومعتربة، وإن حتصيل الظّنّد موثوقة َعاخلطأ فيها، ُت

 واالحتمال بشكٍل صدقه يفوق احتمال كذبه. فالعقل ال يأمرنا باإلعراض عن الظّن

 ا هو: وإمنا الذي يريده العقل مّن ،مطلق

نا درجة ظّنإىل كنا باألمر أو احلكم )أ( درجة تعويلنا ومتّس نقيسـ أن 1

عن  ب اآلثار على األمر أو احلكم مبا يفوق أو يقّللتزم أو نرّتبه، وأن ال ن املستدّل

عي عيه علينا أن ال نّدي لصاحل ما نّدظّن وعندما يكون لدينا دليٌل ،املناسب احلّد

 نا معاملة القطع واليقني. نالقطع واليقني، وأن ال نتعامل مع ظنو

 ،احلكم )ب( ـ عند قيام التعارض بني األمر أو احلكم )أ( وبني األمر أو2

الف األمر أو احلكم خيجديد  ية أقوى، أو إذا عثرنا على دليٍلظّن الذي حيظى بدعامٍة

ي عن د هلذا األمر أو احلكم، وجب علينا إما التخّلوكان أقوى من الدليل املؤيِّ ،)أ(

ى يتّم حّل حّت ؛موّجه يف مضمون ما نعتقده ف بشكٍلأو أن نتصّر ؛األمر أو احلكم )أ(

 هذا التعارض لصاحل املعتقد والدليل األقوى. 

دون  ،العقلي أيضًا ية الظنون النقلية إمنا تثبت من خالل الظّن: إن حّجثالثًا

ية الظنون القطع العقلي؛ إذ ال ينتفي احتمال اخلطأ العقلي يف مقام االستدالل على حّج

نون العقلية )والتجريبية( والظنون النقلية. ويف الوقت نفسه ال يعقل التفريق بني الظ

وهذا  .من احلقيقة «االقرتاب»الصدق، و «احتمال»لدى العقل هو  ن املهّمإالنقلية؛ إذ 

، سواء إىل احلقيقة تكون له قيمته، ويكون معتربًا «الوصول»االحتمال عندما يتعذر 

  حصل من طريق األدلة العقلية )والتجريبية( أو من طريق األدلة النقلية.

ر على حجية الظنون النقلية هو منهج أو أسلوب العقالء، أو ما ُيعبَّ دليٍل إن أهّم

 أن هؤالء العقالء الذين يعملون بالظنون النقلية يف ظّل إاّل .عنه بـ )السرية العقالئية(
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وهم  .ظروف مشابهة ظروف معينة يعملون أيضًا بالظنون العقلية والتجريبية يف ظّل

كما  .األقوى عند حصول التعارض بني الظنون املختلفة ى طبق الظّنأنفسهم يعملون عل

أنهم ال يعملون بذلك اخلرب وذلك الظاهر عند عدم انسجام مضمون خرب الواحد وظاهر 

يف ذلك أن  يشّك ْنالكالم مع املعتقدات الظنية العقلية )أو التجريبية( األقوى. وعلى َم

 ى حقيقة األمر بنفسه. يتحّر

 ، إاّلٌةإن ظاهر الكالم وخرب الواحد الصادر عن الثقة حّج»عاء القائل: ّدإن اال

يف بعض احلوزات العلمية. أما العقل السليم  ال يقبل إاّل «يف حالة القطع باخلالف

فال وجود ملثل هذه السرية بني  .ر مثل هذا احلكمِدة البشر فال ُيْصوالعريف لعاّم

هذا األساس جند أن العلماء األعالم قد أخطأوا يف العقالء خارج احلوزة العلمية. وعلى 

تشخيص حكم العقل وسرية العقالء بهذا الشأن. ولذلك ال ميكن أن نعثر للعقالنية 

ويف سائر املساحات املعرفية. فمن  ،خارج احلوزات العلمية الفقهية السائدة على دليٍل

، وإمنا هي «مطلقة» ية خرب الواحدية الظهور وحّجوجهة نظر العقالء ال تكون حّج

أن ال يكون مضمون اخلرب  ة، ومن أكثر هذه الشروط تأثريًامشروطة بشرائط خاّص

 األقوى منه.  ضًا للظّنأو ظاهر الكالم معاِر

 جمالا بنقصان العقل البشري يف ولنفرتض أننا آمّن، إىل أصل االستدالل ْدُعَنفْل

للتشكيك  صاحلًا ذاته دلياًل يف حّدعاء هنا أن نقصان العقل ال يكون األخالق. واالّد

 ر العقل ونفي اعتباره يف دائرة األخالق. ْووإلغاء َد ،األخالقي

جيب علينا أن نرى ما هو الطريق الذي ميكن من خالله التقليل من نقصان 

إن نقصان العقل البشري يف  ؟العقل، أو كيفية رفع هذا النقصان إذا أمكن ذلك

وميكن رفعه  .عارض وزائل ، بل هو أمٌروال أبديًا ،ليس ذاتيًام األخالقية َيإدراك الِق

ن طريق التعويض ومعاجلة إ. وحيث أخرى غري الرجوع إىل الوحي والنقل أيضًا من طرٍق

باملعنى االصطالحي للكلمة،  ،بالرجوع إىل الوحي والنقل هذا النقص غري منحصرٍة

عية األخالق املنطقية واملعرفية للدين. د من هذا الطريق تبال ميكن لنا أن نثبت أو نؤيِّف

أو قام  ،فهاأخرى غري الوحي ميكن هلل أن يوظِّ فمن الناحية الدينية هناك طرٌق

من أجل هداية وإرشاد الناس إىل اهلداية األخالقية والعملية. فإن اإلهلام  ،بتوظيفها

من  ّدَعليومية ُتوالشهود واإلرشادات األخالقية اليت يعيش الناس جتربتها يف حياتهم ا
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أنه  ×وي عن اإلمام علّيمن الوحي. وقد ُر مصادر املعرفة األخالقية، وهي نوٌع أهّم

ناجاهم  ويف أزمان الفرتات، عباٌد ،يف الربهة بعد الربهة ،آالؤه ْتما برح هلل عزَّ»قال: 

 . (6)«مهم يف ذات عقوهلميف فكرهم، وكّل

أو وسيلة ميكن بواسطتها رفع نقصان  وبطبيعة احلال ليس هناك من طريٍق

العمل  «املمارسة»و «التجربة»ميكن من خالل  كامل، ولكْن العقل البشري بشكٍل

مقبول. وعليه فإن إلغاء دور العقل  على التخفيف من هذا النقص والتقليل منه إىل حدٍّ

ها أقلُّ ،ي إىل ظهور مشاكل أخرىبل سيؤّد ،املشكلة ه لن حيّلوإحالل النقل حمّل

إبقاء نقصان العقل كما هو إىل األبد )وهذا ما يسعى إليه البعض لألسف الشديد(. إن 

ية التفكري والبيان وما وراء البيان، كما هو حبّر مران العقل يف مقام النظر رهٌن

كما أن مرانه على  .اإلنسان يف اختيار العقائد واألفكار ف على االعرتاف حبّقمتوقِّ

عي يته يف مقام اختاذ القرار والعمل. لو كان األمر كما يّدحبّر ٌناملستوى العملي ره

نه ما على أمن حتديد تكليف البشر يف مجيع املسائل العامة واخلاصة، و ،األصوليون

العقل  لنمّو جماٍل الناس يف معرفة وظائفهم سوى الرجوع إىل النقل، فسوف ال يبقي أّي

ية العملي لدى الناس، وهذا يتنافى مع فلسفة بعثة األنبياء. وبطبيعة احلال فإن حّر

م والسنن العقالنية اليت تهدي التفكري َيالِق «وجود»التفكري واالختيار ال تتنافى مع 

إكراه الناس على  نايفتكانت  الشريعة والوحي )وإْن «وجود»والعمل، وكذلك مع 

ل احلكومة واملؤسسات النافذة(. وعلى هذا األساس َبوالتقاليد من ِق مَيباع هذه الِقاّت

تستوعب مجيع أعمال  ،وشاملة إذا كان األمر بأن تكون شريعة النقل جامعًة

وسلوكيات اإلنسان الفردية واالجتماعية من املهد إىل اللحد، مبعنى إذا كان األمر 

شريعة » ، وإذا كان األمر بأن حتّل«لالعق النقل حمّل»و «األخالق الفقه حمّل حيّل»بأن 

، وإذا كان األمر بأن يقوم الفقه على «فْرشريعة الُع»و «شريعة العقل» حمّل «النقل

الختاذ القرارات  إغناء الناس عن سائر العلوم األخالقية، لن يبقى هناك جماٌل

 لتطوير اإلنسان على املستوى العقلي.  لذلك لن يكون هناك أرضيٌة عًاَبالعقالنية، وَت

فإن السؤال الذي يطرح  لنفرتض أن العقل البشري ناقٌص ،ىل ذلكومضافًا إ

رفع هذا النقصان من خالل جعل األحكام الشرعية؟ وهل ميكن  نفسه هنا: هل مّت

التعويض عنه ـ وذلك إىل  ؟ حنن نرى أن نقصان العقل إمنا يتّمرفع هذا النقص أساسًا
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مقابل  ما ـ من خالل الرجوع إىل ذات العقل، وليس من خالل إلغائه وتعطيله يف حدٍّ

 عاء ما يلي: النقل. وإن من بني األدلة اليت ميكن إقامتها على هذا االّد

 . «معرفتها»من  ال ُبدَّبتعاليم الوحي  «نعمل»ـ لكي 1

 . «فهمه»الوحي من  «معرفة»لـ  ال ُبدَّـ 2

 . (7)«تفسريه»الوحي من  «فهم»لـ  ال ُبدَّـ 3

 السابقة.  «املعلومات»الوحي من توظيف  «تفسري»لـ  ال ُبدَّـ 4

 «ذات الصلة»فصل املعلومات  شيٍء ـ لتوظيف املعلومات السابقة جيب قبل كّل5

، ومن ثم العمل على فصل املعلومات ذات الصلة «غري ذات الصلة»عن املعلومات 

 . «غري املعتربة»عن املعلومات ذات الصلة  «املعتربة»

ن من فصل املعلومات ذات الصلة عن املعلومات غري ذات الصلة، ـ لكي نتمّك6

عايري والقوانني واملعلومات املعتربة عن املعلومات غري املعتربة، جتب االستعانة بامل

 . «د العقليالشهو»و «شريعة العقل»و «العقل»أي علينا أن نستعني بـ  ،«العقالنية»

وعلى هذا األساس فإن وصول الناس إىل الوحي وحكم الشرع ال يكون 

لون إىل الوحي وحكم الشرع من خالل هذا ومن دون واسطة، بل إنهم يتوّص مباشرًة

العقل اخلاطئ، وال ميكن حذف هذه الواسطة. إن الدين إمنا خياطب العقل، وإننا 

من خالل االستعانة بالعقل، وإن  ،وندرك هذه الرسالة ،إمنا حنصل على رسالة الدين

. وإن يف فهم الدين وتفسري النصوص الدينية أيضًا حمدوديات هذا العقل حاضرٌة

من احتمال  احتمال اخلطأ يف املعرفة الدينية ومعرفة الشريعة )علم الفقه( ليس بأقّل

. إذا مل يكن لدى (8)م األخالق(م األخالقية )علَياخلطأ يف املعرفة األخالقية ومعرفة الِق

كامل  م والقواعد األخالقية بشكٍلَيإىل املعلومات الالزمة لتشخيص الِق العقل طريٌق

وقطعي سيواجه هذه املشكلة يف تشخيص التعاليم اإلهلية واألحكام الدينية أيضًا، 

 وأعمق.  إن املشكلة يف هذا املورد ستكون أشّد :ْلهذا إذا مل نُق

إىل أن األنا واملصلحة وخداع الذات وخداع اآلخر قد حتضر يف  مضافًا ،هذا

، فتحول دون الفهم الصحيح هلذه األحكام، مقام فهم وإدراك أحكام الشرع أيضًا

 :ْلصحيح إذا مل نُق م األخالقية بشكٍلَيمبعنى أن العوامل اليت حتول دون إدراك الِق

األدنى حتول دون ذلك  فإنها يف احلّد إنها حتول باألولوية دون إدراك األحكام الشرعية
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فإن املعرفة الدينية والفقهية للناس ـ كما هو احلال  ؛بنفس احلجم واملستوى أيضًا

رات، وليست ر مبختلف العوامل واملؤثِّللتأثُّ بالنسبة إىل معرفتهم األخالقية ـ عرضٌة

لدنيوية. ولذلك كان من األهواء والرغبات وامليول والنزعات النفسية واملطامع ا مبنجًى

وإن فتاوى الفقهاء ـ يف أفضل  .«يًاظّن»علم الفقه ـ مثل الكثري من العلوم البشرية ـ علمًا 

 حاالتها ـ نتاج هذه الظنون. 

لدين على لمن أن يبني تبعية األخالق  اًلَدَب ،أخرى: إن هذا الدليل بعبارٍةو

األخالق، يثبت تبعية الدين  املستوى املعريف واملنطقي، وضرورة إحالل الفقه حمّل

وأخالق السلوك على املستوى املنطقي واملعريف ألخالق التحقيق والتفكري. إن أخالق 

ك ي التمسُّم املعرفية اليت يؤّدَيمن القواعد والِق البحث والتحقيق والتفكري جمموعٌة

ل من بها يف مقام التفكري والتحقيق إىل اقرتاب العقل البشري من احلقيقة، ويقلِّ

لطمع ال اهلوى واحلرص واإلمكان دون تدخُّ قدراحتمال وقوعه يف اخلطأ، وحيول 

إىل  . إن التفكري الديين والتفكري األخالقي حباجٍة(9)والبغض يف حكم العقل واحلّب

إن حاجة التحقيق والتفكري  :ْلأخالق البحث والتفكري بنفس املقدار، إذا مل نُق

 . ّدالديين إىل األخالق أكثر وأش

م والوظائف األخالقية من َيوعليه إمنا ميكن التقليل من اخلطأ يف تشخيص الِق

م وضوابط أخالق البحث والتفكري، وتسليح الذهن بالفضائل املعرفية، َيباع ِقخالل اّت

وتطهريه من الرذائل املعرفية. وإن جمرد الرجوع إىل الوحي والنصوص الدينية يف هذا 

ل من خطأ القوى اإلدراكية. وهذا احلكم يصدق وال يقلِّ ،املشكلة الشأن ال حيّل

 . (10)أيضًا يف مورد إدراك وتشخيص األحكام الشرعية أيضًا

من أجل رفع املوانع والعقبات املاثلة يف طريق حتصيل  ؛لقد عمد فالسفة األخالق

حل ر واألنا واملصاواحليلولة دون تأثري عوامل من قبيل: التكبُّ ،املعرفة األخالقية

إىل تقديم خمتلف  ،من تأثريها يف العقل العملي أو احلّد ،والتقليد وما إىل ذلك

تكمن يف أنها تساعدنا يف تشخيص  وإن آلية فلسفة األخالق أساسًا .األساليب

 ،احلكم األخالقي. ومن هذه الناحية ال فرق بني علم األخالق وسائر العلوم األخرى

الفلسفة والعلوم التجريبية ال  جمالالفرد يف فكما أن نقصان العقل واحتمال خطأ 

 للتشكيك الفلسفي والعلمي، وإحالل الدين والالهوت حمّل صاحلًا ل دلياًليشكِّ
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 . (11)هالفلسفة والعلوم التجريبية، كذلك األمر يف مورد علم األخالق وإحالل الفقه حمّل

. وكما (12)ق، وإن منطق األخالق هو فلسفة األخالمنطقه اخلاّص علٍم إن لكّل

عن  أن التعاليم الدينية يف باب الفلسفة والعلوم التجريبية ال جتعل اإلنسان مستغنيًا

الفلسفة والعلوم التجريبية فإن التعاليم الدينية يف باب الشريعة واألخالق االجتماعية ال 

اإلنسان . وكما يلهم اهلل عن علم األخالق وفلسفة األخالق أيضًا جتعل اإلنسان يف غنًى

بإمكانه أن يلهمه ويعلمه  احلقائق الفلسفية والعلمية من طريق العقل والتجربة فإّن

 م األخالقية من طريق علم األخالق وفلسفة األخالق أيضًا. َيالِق

ىل ذلك فإن االستفادة من التعاليم الدينية يف باب الشريعة واألخالق ومضافًا إ

: ألنها وثانيًاوشرح،  إىل تفسرٍي ن هذه التعاليم حباجٍة: ألاًلأّوف على التنظري؛ وذلك تتوّق

ويف بعض املوارد تعارض العقل والوجدان ، تتعارض يف بعض املوارد فيما بينها

ورفع  ،والتجارب البشرية. وعليه فإن املؤمنني سوف حيتاجون يف تفسري هذه التعاليم

إىل  ،ادر املعرفية األخرىوفيما بينها وبني سائر املص ،التعارض فيما بينها من جهٍة

سواء أكانت دينية أو غريها، وإىل نظريات أخالقية وما وراءها،  ،عةمات متنّومقّد

العقل  حمّل مات. وعليه ال ميكن للوحي والنقل أن حيّلإىل غري ذلك من األمور واملقّدو

ا. غيابهم الفراغ احلاصل يف ظّل والوجدان يف دائرة األخالق، وال ميكن له أن يسّد

ك بهذا الدليل، ر العقل يف دائرة األخالق من خالل التمسُّْووعليه ال ميكن تعطيل َد

م َيعلم األخالق. ولو أن العقل عجز عن معرفة الِق والعمل على إحالل علم الفقه حمّل

ومل يتمكن من اختاذ القرارات على أساس املعايري األخالقية، لن يكون  ،األخالقية

حتت تأثري  وواقعًا مشكلته. ولو كان عقل اإلنسان ناقصًا أن حيّلى مبقدور الوحي حّت

ى يف فهم الوحي األهواء والرغبات )وهو كذلك( فإن هذا النقص والتأثر سيالزمه حّت

 . ، وسيحول دون الفهم الصحيح والقطعي واليقيين للوحي أيضًاأيضًا

وتفسري وتربير، وإذا مل يتّم درج هذه  ٍحإىل شر إن النصوص الدينية حباجٍة

التعاليم والنصوص الدينية يف دائرة السلوك ضمن نظرية أخالقية متكاملة ومقنعة لن 

إنها لن  :ْليكون باإلمكان توظيفها واالستفادة منها والتعويل عليها، هذا إذا مل نُق

 النصوص رهٌنن شرح وتفسري التعاليم الواردة يف هذه إ. وحيث أصاًل تكون مفهومة

 جمالحكام العقلية والوجدانية يف بالرجوع إىل العقل والوجدان واالستناد إىل األ
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ي حاجة اإلنسان إىل األخالق فإن التعاليم الشرعية املوجودة يف هذه النصوص لن تلّب

 . العقل والوجدان يف دائرة األخالق أبدًا

الدينية. فإن هذه عاء ال ينسجم مع مضامني النصوص : إن هذا االّدرابعًا

إلنسان من طريق الوجدان أو لم َهْلالنصوص الدينية تقول: إن إرشادات اهلل األخالقية ُت

 قوله تعاىل:  :الفطرة األخالقية. ومن ذلك

 . (8ـ  7)الشمس:  ﴾َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها * َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴿ـ 

 . (15ـ  14)القيامة:  ﴾َنْفِسِه َبِصرَيٌة * َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُهَساُن َعَلى َبْل اإِلْن﴿ـ 

 . (2)القيامة:  ﴾وَّاَمِةاللَواَل ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس ﴿ـ 

لنفسك اجتناب ما تكرهه من  كفاك أدبًا»أنه قال:  ×وي عن اإلمام علّيوُرـ 

 . (13)«غريك

م والقواعد َيأجل معرفة الِق : إن الرجوع إىل الدين والنصوص الدينية منخامسًا

اخلالفات بني الناس على املستوى األخالقي، بل  املنظمة لسلوك الناس مل ينجح يف حّل

فإن علم الفقه ـ مثل سائر العلوم األخرى ـ ؛ من املعاني فاقمت من هذه اخلالفات مبعنًى

إمكان معرفة أخرى فإن  م. ومن جهٍةَسْحلنزاع وجدل ال ُي كان وال يزال وسيبقى حلبًة

م األخالقية من طريق العقل والوجدان ال يتنافى مع اختالف الناس يف هذا اجملال؛ َيالِق

ألن الناس ال يستفيدون من عقلهم يف مجيع املوارد، وليست لديهم اجلرأة على 

. وباإلضافة إىل ذلك «الوعي»و «يةاحلّر»ون من ون إمنا يفّرالتفكري، وهم أكثر ما يفّر

من األهواء والرغبات النفسية  لناس ال يعرفون األساليب الضرورية للحّدفإن مجيع ا

فون هذه نهم ال يوظِّإواملطامع الشخصية عند تشخيص احلكم األخالقي، أو 

بون نقد التقاليد األخالقية اليت ورثوها من فإنهم يتجّن حاٍل أّياألساليب. وعلى 

 أسالفهم. 

أو غري قابلة للحسم.  ؛فهي إما قابلة للحسم ؛إن اختالف اآلراء األخالقية ال ختلو

ل تنشأ من حقيقة أن الناس يف املواقف األخالقية اليت وإن اخلالفات من النوع األّو

، وال يعملون على توظيف عقلهم يتخذونها يركنون التفكري والنظر العقالني جانبًا

من تلك اليت  األعّمبالشكل املطلوب أو الصحيح. ويبدو أن اختالف اآلراء األخالقية ـ 

 : التاليةـ إمنا تنشأ من املناشئ املختلفة  واليت ال تقبل احلّل تقبل احلّل
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 ـ االختالف يف تشخيص ومعرفة احلقائق ذات الصلة. 1

ـ االختالف يف القواعد األخالقية ذات الصلة، ويف فصل العوامل األخالقية 2

 ذات الصلة عن العوامل األخالقية غري ذات الصلة. 

 األنا والذات.  ـ امليول والرغبات النفسية غري األخالقية، من قبيل: حّب3

، بل هي «خالصة»إن االختالفات من النوع األول يف احلقيقة ليست اختالفات 

االختالف يف احلكم  :وبالذات اختالفات علمية أو فلسفية وكالمية، من قبيل اًلأّو

للجنني،  (14)«املنزلة األخالقية»و «اهلوية» بسبب االختالف يف ؛األخالقي إلسقاط اجلنني

لقتل النفس احملرتمة أم ال؟  لذلك االختالف يف أن إسقاط اجلنني هل هو مصداٌق عًاَبوَت

 ينشأ عن اختالٍف ،بنائيًا يف املوارد من هذا القبيل يكون االختالف األخالقي اختالفًا

يف حتديد  رًامؤثِّ ّدَعا ُيمّم ،أعمق يف باب الفرضيات العلمية أو الفلسفية والكالمية

من خالل  وإن هذا االختالف ال يقبل احلّل. اهلوية واملنزلة األخالقية ملوضوع البحث

، موضوعي وبالذات اختالٌف اًلالرجوع إىل النصوص الدينية؛ ألن هذا االختالف أّو

 . حكميًا وليس اختالفًا

، وتعود إىل «خالصة»أخالقية  وأما االختالفات من النوع الثاني فهي اختالفاٌت

أو االختالف يف أسلوب تربير األحكام  ،النظرية األخالقية جمالاالختالف يف 

 .من خالل الرجوع إىل الدين أيضًا األخالقية. وهذا النوع من االختالف ال يقبل احلّل

وال هي من  ،إن االختالفات الناشئة من املنشأ الثالث ليست اختالفات أخالقية

وبالذات ال تندرج  اًلالف العلمي أو الفلسفي والكالمي. وإن هذه االختالفات أّواالخت

ب على تلك وال يف دائرة احلكم األخالقي املرتّت ،يف دائرة احلقائق ذات الصلة

أخرى: إن هذه االختالفات تنشأ من األهواء وامليول والرغبات  بعبارٍةواحلقائق. 

شكل اختالف أخالقي. ويف هذه الفرضية ال ى على والنزعات النفسية اليت تتجّل

للكلمة، مبعنى  باملعنى اخلاّص أخالقيًا هما موقفًاْييكون موقف أحد الطرفني أو كَل

من  أنهما ال ينشآن من الناحية األخالقية. وإن هذا النوع من االختالف غري قابل للحّل

 خالل الرجوع إىل النصوص الدينية أيضًا. 

سواء كانت قابلة للحسم أم ال، ال ميكن  ،فإن هذه االختالفات حاٍل أّيوعلى 

ها من خالل الرجوع إىل الوحي والنصوص الدينية. ولذلك جند الذين حيصلون على حّل
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األدنى حول هذا املقدار من  مهم األخالقية من النصوص الدينية خيتلفون يف احلّدَيِق

على  حال ميكن العثور بسهولٍة أّيلى . وع(15)املسائل واملوضوعات واألحكام األخالقية

 . ختالفات يف دائرة الفقه أيضًامثل هذه اال

نتيجة  ؛عاء أيضًا، والقول بأن املرء: ميكن لنا أن نناقش يف هذا االّدسادسًا

بة على لعدم إحاطته الكاملة باملصاحل واملفاسد والنتائج اإلجيابية والسلبية املرتّت

 .م األخالقي لتلك األعمالأعماله، يعجز عن إدراك احلك

 : التاليتلك املناقشات على النحو  وميكن شرح بعض أهّم

. تاّم وبشكٍل ،ـ إن احلكم األخالقي لألعمال ليس تابعًا لنتائجها على الدوام1

وبطبيعة احلال فإن لفالسفة األخالق بشأن السؤال عن العوامل واخلصائص اليت 

: إن اًلأّو ولكْن .متفاوتًة لألعمال إجاباٍتب عليها احلكم األخالقي يرتتَّ

اليت  ،(17)«األنوية»: إن وثانيًا ؛من تلك اإلجابات واآلراء إمنا هي واحدٌة (16)«االستنتاجية»

كبرية باملقارنة إىل سائر أنواع  ال حتظى بشعبيٍة ،«االستنتاجية»خاص من  هي نوٌع

أخالقية،  رون إليها بوصفها نظريًةوإن الكثري من فالسفة األخالق ال ينظ .االستنتاجية

أكرب إىل  ع مبقبوليٍةًا للعقالنية العملية تتمتَّكانت األنوية بوصفها تفسريًا خاّص وإْن

حال فإن النتائج اليت يشتمل عليها الفعل بالنسبة إىل شخص الفاعل  أّيما. وعلى  حدٍّ

وليس من زاوية األخالق  يتها من زاوية األخالق الفردية واألخروية،إمنا حتصل على أهّم

ية هذه النتائج من ناحية األخالق االجتماعية االجتماعية والدنيوية، مبعنى أن أهّم

ية نتائج الفعل بالنسبة إىل اآلخرين يف هذه احلياة تكون يف احلّد األقصى مبقدار أهّم

 . (18)الدنيوية

كامل للنتائج اليت  بشكٍل ما تابٌع ـ لنفرتض أن احلكم األخالقي لعمٍل2

عاء بأن اإلدراك يشتمل عليها ذلك العمل لشخص الفاعل. ففي هذه احلالة ميكن االّد

ملعرفة احلكم األخالقي لذلك العمل،  ما كاٍف ي للفرد لنتائج عمٍلاإلمجالي والظّن

ف على الوعي واملعرفة التفصيلية اليقينية لتلك النتائج، وإن إدراك هذا احلكم ال يتوّق

ة ية حبيث يكون احتمال وجود النتائج املضاّدعنى أن بعض نتائج العمل من األهّممب

 جدًا.  ل احلكم األخالقي للعمل، ضئياًلب على تلك النتائج، وتبدُّاليت ميكنها التغلُّ

يف بادئ »لي احلكم األّو :باإلضافة إىل ذلك فإن احلكم األخالقي ينقسم إىل
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نتيجة  ؛مكن أن ال يدرك الفرد احلكم النهائي للعملواحلكم النهائي. من امل ؛«النظر

أن عدم اإلدراك التفصيلي لنتائج العمل  لعدم إدراكه التفصيلي لنتائج ذلك العمل، إاّل

عها. واليت ميكن توقُّ ،وي لذلك العمل التابع للنتائج املعلومةْدال حتول دون اإلدراك الَب

 ،ل إىل احلكم النهائي ـعند عدم التوصُّ وإن مسؤولية اإلنسان األخالقية تقتضي منه ـ

 ل إليه يف بادئ الرأي والنظر. وي الذي يتوّصْدأن يعمل على طبق احلكم الَب

 «القطع»ـ إن عدم املعرفة التفصيلية بنتائج األعمال إمنا متنع من حصول 3

إن القطع  :م أن قلناكما تقدَّ باحلكم األخالقي لتلك األعمال. ولكْن «اليقني»و

املنطق والرياضيات فقط. وعليه  جمالإمنا ميكن احلصول عليه يف  ليقني املستدّلوا

املعرفية  االتفإن اإلصرار على املطالبة بتحصيل مثل هذا القطع واليقني يف سائر اجمل

 يعترب خمالفًا للعقالنية؛ ألن احلصول على مثل هذا املستوى من العلم واإلدراك خارٌج

ى من فإن هذه الدرجة من العلم ال ميكن احلصول عليها حّت ؛عن قدرة اإلنسان وطاقته

ى الظن ولذلك فإننا ال منتلك حّت ،خالل الرجوع إىل الوحي والنصوص الدينية أيضًا

 بالكثرة الكاثرة من األحكام الشرعية، فضاًل عن القطع واليقني. 

 ،«م الظاهريةاألحكا»ـ إن األغلبية الغالبة من الفتاوى الفقهية إمنا تستند إىل 4

ر د معذِّوكما ثبت يف علم أصول الفقه فإن العمل باحلكم الظاهري إمنا هو جمرَّ

ر يف اآلثار الوضعية للعمل من النتائج واملصاحل ويرفع العقاب األخروي، دون أن يغيِّ

بة على ذلك العمل. وعليه فإن كمال عقل الشارع واملفاسد الدنيوية واألخروية املرتتِّ

لعلمية بالنتائج الغيبية واألخروية للعمل ال ربط له من الناحية املنطقية مبا وإحاطته ا

نا، وإن ؛ ألننا يف نهاية املطاف نضطر إىل العمل بظّنمشكلٍة أّي حنن فيه، ولن حيّل

ال  مشكلتنا؛ ألننا من خالل العمل بهذا الظّن النقلي باحلكم الشرعي ال حيّل الظّن

عاء. ب املفاسد الغيبية مورد االّدعاء، وجتنُّنستطيع إحراز املصاحل الغيبية مورد االّد

تكون املطالبة  ن حتصيل القطع واليقني يف هذه املساحة مستحيٌلإولكن حيث 

ن من وفللعقالنية. وعلى هذا األساس فإننا يف هذه املساحة مكلَّ بتحصيله خمالفًة

على طبق ظنوننا. وأما إذا كان القرار على القول بأن الظن  الناحية العقالنية بالعمل

 فرٍق ف العقالء ال يرى أّيْريف وُعْرإن العقل الُع :باحلكم الشرعي هو املعترب فإننا نقول

مبنى  ب فرض املستدّلَسالذي هو حَب ،العقلي بنتائج العمل وبني الظّن بني هذا الظّن
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ع باالعتبار املعريف العقلي بنتائج العمل يتمتَّ لتشريع احلكم الشرعي. وعليه فإن الظّن

النقلي باحلكم الشرعي جيب  والظّن وعند التعارض بني هذا الظّن .الكايف أيضًا

 األقوى.  تقديم الظّن

النقلي باألحكام الشرعية ـ طبقًا  أخرى: إن العمل مبقتضى الظّن بعبارٍةو

ز إحراز يعزِّ «االحتمال»نه على مستوى ره سوى أم ـ ليس له ما يربِّلالستدالل املتقدِّ

 فارق بني الظّن ب املفاسد. ولكن على هذا األساس ال يكون هناك فرٌقاملصاحل وجتنُّ

العقلي باملصاحل واملفاسد أبدًا. وإن دعوى أن  النقلي باألحكام الشرعية وبني الظّن

د عند التعارض مع الدليل العقلي القطعي جمّر النقلي ال يسقط عن االعتبار إاّل الظّن

 العقلي باملصاحل واملفاسد إذا تعارض مع الظّن فإن الظّن ؛عاء ال يستند إىل دليٍلاّد

النقلي باحلكم الشرعي املعارض لتلك املصاحل واملفاسد لن يسقط عن االعتبار، 

األقوى، سواء  ف العقالء يعملون عند حصول التعارض على طبق الظّنْروإمنا جند ُع

حكمًا شرعيًا أم  األقوى عقليًا أم نقليًا، وسواء أكان متعلق الظّن أكان ذلك الظّن

 . (19)بة على الفعلاملصاحل واملفاسد املرتّت

ية اليت يتّم اكتشافها من طريق العقل وعليه فإن األحكام األخالقية الظّن

وإن  .على حصول القطع واليقني ف اعتبارها، وال يتوّقوالوجدان والتجربة تكون معتربًة

ر احلكم األخالقي للعمل ال مينع من جمّرد احتمال وجود النتائج اليت ميكن أن تغيِّ

ية املعرفية هلذه ية العقلية. وإن االعتبار واحلّجيات األخالقية الظّنية املتبّناعتبار وحّج

الفقهية املستندة إىل ية املعرفية للمعتقدات من االعتبار واحلّج املعتقدات ليست بأقّل

 النقل أبدًا. 

التقليدي لرفع التعارض بني العقل والوحي من  خالصة القول: إن طريق احلّلو

إن »هذا ـ كما رأينا ـ يقول:  فإن طريق احلّل ؛الناحية العقالنية ال يستند إىل دليٍل

. «قطعي ويقيين إذا حكم العقل على خالفه بشكٍل ة إاّلظاهر النصوص الدينية حّج

عي أنصار هذه الرؤية أنهم يستندون يف ذلك إىل حكم العقل والسرية العقالئية. يّدو

ية الظواهر. عرف العقالء من وجهة نظري ال حيكم بهذا األمر يف باب حّج ولكّن

اليت ميكن اكتشافها من طريق االتفاق النسيب بني  ،وإمنا مبقتضى العقالنية

تعارض بني دليلني أو شاهدين وقرينتني جيب العمل على طبق العقالء، هو أنه عند ال



 

 االجتهاد والتجديد 

الدليل والشاهد والقرينة األقوى، سواء أكان الدليل والشاهد والقرينة األقوى قطعيًا 

يًا، وسواء أكان عقليًا أم نقليًا. فمن الناحية العقلية وعرف العقالء ليس هناك أو ظّن

 وى منه. أق ظنٍّمقابل  يف ًاة ومعتربيكون حّج ظنٌّ

وعلى هذا األساس فإن العقالنية حتكم بأن نعمل يف مقام تشخيص احلقوق 

ف العقالء أنها ْريف وُعْروالوظائف األخالقية والشرعية على الظنون اليت يرى العقل الُع

املستند إىل خرب الواحد وظاهر الكالم  وإن هذه الظنون ال تنحصر بالظّن .معتربة

ي )التجربي( أيضًا. ن املستند إىل الشهود العقالني واحلّسى الظفقط، وإمنا يشمل حّت

 وإن مساحة األخالق والفقه هي مساحة مجع الظنون وتفريقها. 

إن أنصار الرؤية التقليدية يعتقدون بإبطال املتبنيات األخالقية من الناحية 

جيب تقديم  الفقهية، مبعنى أنه عند التعارض بني املتبنيات الفقهية واملتبنيات األخالقية

إذا كان هذا الثاني قطعيًا ويقينيًا.  وإسقاط الثاني عن االعتبار، إاّل ،ل على الدواماألّو

ع هما يتمّتأما العقالنية فتقول: عند حصول التعارض بني العقل والنقل جيب أن نرى أّي

وإن الطريق الوحيد لتحديد درجة ومقدار هذا  ؟واعتبار ودعامة معرفية أقوى بقيمٍة

 االعتبار هو املقارنة بني املتبنيات املتعارضة واألدلة القائمة لصاحلها أو ضررها. 

 يقوم االفرتاض املعريف للرؤية التقليدية على أن االستنباطات الفقهية ذات قيمٍة

تعارض بني الفهم مبعنى أنه عند حصول ال ،خبالفها ومعتربة ما مل يكن هناك قطٌع

م والقواعد األخالقية إمنا يفقد الفهم الفقهي اعتباره إذا كان لدينا َيالفقهي وبني الِق

ويف غري هذه الصورة فإن الفهم ، (20)م أو الواجبات األخالقية املعارضةَيويقني بالِق قطٌع

لوجوب ى إذا كانت القيمة أو اته، حّتيالفقهي سيبقى حمافظًا على قّوة اعتباره وحّج

ن القطع واليقني ـ إية أقوى. وحيث ظّن ع بدعامٍةض يتمتَّأو احلظر األخالقي املعاِر

 أو شبهة يف أمٍر ق فإن أدنى شكٍّنادر الوجود والتحقُّ األخالق ـ أمٌر جمالة يف وخاّص

حيول دون القطع واليقني، وعليه عند وقوع التعارض بني العقل والنقل أو األخالق 

 م من الناحية العملية للنقل والفقه. تقدُّوالفقه يكون ال

وذلك ألن  ؛ف العقالءْريف وُعْرمن ناحية العقل الُع أن هذه النتيجة غري مقبولٍة إاّل

 العقالنية تقتضي: 

متوسط النتائج القابلة  م توقعاتنا للمصدر املعريف ومنهج املعرفة حبدٍّ: أن نقيِّاًلأّو
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 جمالكان أكثر املتبنيات العقلية والوجدانية يف  فإْن ؛ق من ذلك املصدر واملنهجللتحّق

األخالق ظنية سيكون اشرتاط اعتبار املتبنيات األخالقية بالقطع واليقني خمالفًا 

للعقالنية، على غرار نقض القائل للعقالنية عندما يقول: إن املتبنيات الفقهية املستندة 

 نت قطعية ويقينية. إذا كا إىل القرآن واألحاديث إمنا تكون معتربًة

يا إىل نتائج خمتلفة ومتعارضة وجب تقديم تلك : لو أن النقل والعقل أدَّوثانيًا

ف العقالء بني ْريف وُعْرمعرفية أقوى. وال فرق عند العقل الُع ع بدعامٍةالنتيجة اليت تتمتَّ

إىل خرب عقليًا أو نقليًا، أو أن يكون مستندًا إىل الشهود والتجربة أو  أن يكون الظّن

وأن يكون ذلك  ،واالطمئنان عنده هو درجة الظّن الواحد أو ظاهر الكالم. فاملهّم

واالطمئنان  ًا نفسيًا ومزاجيًا. وإن الظّنواالطمئنان منطقيًا ومعرفيًا، وليس ظّن الظّن

واالطمئنان الذي يتناسب مع الشواهد والقرائن املوجودة  املنطقي واملعريف هو الظّن

ع بقوى وحواس الذي يتمتَّ ،، واليت حتصل للناظر احليادي(21)ني أيديناواملتوفرة ب

بسبب  ؛إدراكية طبيعية، وأن ال يكون خارجًا عن حدود االعتدال واحلالة الطبيعية

ال يكون مصابًا بغسيل الدماغ  تأثري األساليب التعليمية والرتبوية اخلاطئة )كأْن

ة، ذهنية عامة، وليست فردية أو خاّص واالطمئنان حالٌة األصولي(. وإن هذا الظّن

واالطمئنان على  حبيث لو مّت عرض الشواهد والقرائن واألدلة اليت يستند إليها الظّن

 واليقني يف أذهانهم.  وآخر نفس درجة الظّن سائر العقالء ألنتجت بشكٍل

 نا واطمئناننا باملتبنيات األخالقية نوعًا ما أكثر من درجة الظّنإن درجة ظّن

ولذلك عند حصول  ،ة(واالطمئنان احلاصل من طريق الظواهر النقلية )القرآن والسّن

هذا التعارض نوعًا ما  جيب أن يتّم حّل ،أو األخالق والفقه ،التعارض بني العقل والنقل

واالعتبار مالكًا  لصاحل العقل واألخالق. ويف الوقت نفسه ال ينبغي جعل درجة الظّن

رنة؛ ألن املعيار الصحيح للحكم والرتجيح يف هذا املورد للحكم قبل إجراء املقا

واالطمئنان الذي سنحصل عليه بعد إجراء املقارنة، وخيرج منها  يكمن يف درجة الظّن

والنظر إىل أحدهما دون  ،مستقّل بني أن ننظر إىل طريف التعارض بشكٍل ساملًا. ففرٌق

ومن خالل سائر  ،نظر االعتبارأخذ اآلخر بنظر االعتبار، وبني أن نأخذهما معًا ب

بة عليهما. فإن ذات يف حتديد النتيجة املرتتِّ ٌرْوواليت يكون هلا َد ،األمور احمليطة بهما

نا واطمئناننا بأحد الطرفني. وإن قّوة وضعف املتنافسني ي أو تضعف ظّناملقارنة قد تقّو
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ئج قبل احتدام املنافسة ضح من خالل أدائهما يف حلبة الصراع، وأما تقييم النتاإمنا يّت

س وختمني. وإن حكم اإلسالم أو إله اإلسالم سيكون لصاحل الذي ْدد َحفهو جمرَّ

 ُيفرزه هذا التنافس، وخيرج منه منتصرًا. 

إن النتيجة اليت حنصل عليها من هذا البحث هي أنه ال ميكن العثور على دليل 

يقول: )عند وقوع التعارض بني األحكام الفقهية املستندة إىل النقل واألحكام  «مسبق»

األخالقية املستندة إىل العقل والوجدان جيب أن تكون األحكام الفقهية هي املقّدمة 

 إذا كان احلكم األخالقي مورد البحث قطعيًا ويقينيًا(.  مسبق، إاّل وبشكٍل ،دائمًا

ناغمة بني املتبنيات الفقهية واملتبنيات األخالقية هناك يف باب منهج املواءمة أو امل

 األدنى رؤيتان خمتلفتان، وهما:  يف احلّد

ى بعض اإلصالحيني ـ إن الرؤية األوىل تنتمي إىل األصوليني والتقليديني )وحّت1

يف الدولة(. وطبقًا هلذه الرؤية تكون املتبنيات الفقهية املستندة إىل النقل هي املقّدمة ـ 

ويف أكثر موارد حصول التعارض ـ على املتبنيات األخالقية  ،على املستوى العملي

رة لصاحل املتبنيات وذلك ألن األدلة العقلية والتجريبية املتوفِّ؛ املستندة إىل العقل

ن بواسطتها كي نتمكَّ ؛وال يقينية ،األخالقية يف أكثر موارد التعارض ليست قطعية

الرؤية »ية خرب الواحد. ميكن تسمية هذه الرؤية: هور وحّجية الظمن رفع اليد عن حّج

 املعرفة الدينية.  جماليف  «النقلية األصولية التقليدية

ن علم إ :ى اآلن منشغلني بنقدها، ونضيف هناا حّتاليت كّن ،إن هذه هي الرؤية

نا يف هذا اجملال، مبعنى أن ي إىل حدوث فرٍقاهلل الغييب وكمال عقله وحكمته ال تؤّد

النقلي، وأن  العقلي والظّن من هذا الطريق ال نستطيع أن نوجد فرقًا معرفيًا بني الظّن

وأن  ،جيب علينا دائمًا أن نرجع إىل اهلل ،مننع من العمل على طبق الظنون العقلية. نعم

املشكلة اليت نواجهها  وأن نعمل على طبق ذلك احلكم. ولكّن ،نتعّرف إىل حكمه

وإن  .االلتزام الديين واألخالقي جماليف  معرفية، وليست مشكلًة هنا هي مشكلٌة

وترجيح النقل على  ،ك بعلم اهلل الغييبها من خالل التمسُّهذه املشكلة ال ميكن حلُّ

العقل؛ ألن العقل والنقل طريقان خمتلفان للكشف عن احلقيقة وحتديد الوظيفة 

 بدرجة الظّن هلذين الطريقني رهٌن وإن القيمة واالعتبار املنطقي واملعريف .العملية

اآلخر األقوى  ًا دون أن ميضي الظّناحلاصل منهما. وليس باستطاعة اهلل أن ميضي ظّن
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ح األخالقي هلذا ْبمنه؛ ألن مثل هذا األمر يعين ترجيح املرجوح على الراجح، وإن الُق

ًا وال ميضي ظّنعه أن َسح. كما أن اهلل ال َيح الرتجيح بال مرجِّْباألمر أكثر من ُق

 ح. ًا آخر مساٍو له يف الدرجة؛ ملا يف ذلك من الرتجيح بال مرجِّميضي ظّن

 .أو من خالل الرجوع إليه ،م واملعايري األخالقية تنتزع من الشاهد املثاليَيإن الِق

ومن الزاوية الدينية يعترب اهلل هو ذلك الشاهد املثالي. وعليه فإن حبثنا يدور حول 

إذا كان البناء على معرفة حكم اهلل  معرفة وإدراك حكم اهلل. ولكْنأسلوب ومنهج 

 النقلي؟  العقلي والظّن بني الظّن فرٍق ية فأيُّمن طريق األدلة الظّن

أن اهلل عامل بالغيب، ولذلك فهو يعلم أن الظنون املستندة إىل »عاء ال ميكن االّد

إىل العقل، ومن هنا فإن اهلل قد النقل توصلنا إىل الواقع أكثر من الظنون املستندة 

سريتهم  ِضْمأمضى السرية العقالئية يف العمل بالظنون املستندة إىل النقل، ومل ُي

املستند إىل العقل، بل نهى املؤمنني عن العمل على طبق هذا  القائمة على العمل بالظّن

لتزام مبثل هذا ألن اال ؛عاء يستلزم التناقض وخمالفة الوجدان. إن مثل هذا االّد«ّالظن

، يف «الظنون العقلية أضعف دائمًا من الظنون النقلية»عاء يعين االلتزام بفرضية أن االّد

حني أن األمر ليس كذلك بالوجدان. هذا إذا جتاوزنا القول بأنه ال ميكن لنا أن 

فإن مالك وفلسفة العمل بالظن عند  ؛ق بالسرية العقالئيةما يتعلَّ نكون انتقائيني يف

 بالظنون النقلية فقط.  ، وال خيتّصعاّم قالء أمٌرالع

و إىل اهلل احلكيم؛ ألن هذا ْغومضافًا إىل ذلك فإن هذا األمر يستلزم نسبة اللَّ

أخرى احلكم بتعطيله  قد خلق العقل، وأصدر من جهٍة الكالم يعين أن اهلل من جهٍة

 العقلي هي ظنيٌة العمل بالظّنىل ذلك فإن األدلة النقلية اليت تنهى عن ومضافًا إوإلغائه. 

 ي على عدم اعتبار الظّنيف حّد ذاتها، فكيف ميكن احلكم من خالل الدليل الظّن

 العقلي األقوى منه؟! 

ية إن األصل يقوم على عدم حّج» :عاء القائلال يوجد أّي دليل مقنع لصاحل االّد

فإننا إذا  ،«قبل الشارعبإمضائها من  إن حجية واعتبار الظنون رهٌن»، و«واعتبار الظنون

فون بالعمل على ن من الوصول إىل القطع احلاصل من الطرق املوثوقة مكلَّمل نتمكَّ

وكما قلنا فإن نهي الشارع عن العمل  .طبق الظنون احلاصلة من الطرق املعتمدة

للمرجوح على الراجح، كما أن نهيه  بالظنون العقلية األقوى من الظنون النقلية ترجيٌح



 

 االجتهاد والتجديد 

 . (22)حالعمل بالظنون العقلية املساوية واملتكافئة مع الظنون النقلية ترجيح بال مرجِّعن 

لو كان باب العلم اليقيين باألحكام األخالقية والشرعية مغلقًا )ومنغلقًا(، ولو 

جديد إلبالغ أحكامه، وال ميكنه أن يأتي مبثل هذا  أن الشارع مل يأِت بطريٍق

ة العقالء يف العمل بالظنون، وجب علينا أن ننظر يف الطريق، ولو أنه قد أمضى سري

يف ْركيفية عمل العقالء يف مقام العمل مبختلف الظنون. من وجهة نظرنا إن العقل الُع

ق بني الظنون العقلية والظنون النقلية، ويف ف العقالء يف مقام العمل بالظنون ال يفرِّْروُع

نوعني من الظنون، وعند التعارض ة يعمل على طبق كال هذين الخاّص ظروٍف ظّل

النقلي إىل حني حصول القطع  األقوى، وليس على طبق الظّن يعمل على طبق الظّن

معتمد،  إذا كان واصاًل إلينا من طريٍق باخلالف. تقوم سرية العقالء على العمل بالظّن

على أقوى باخلالف. يرى العقالء أن تقديم الظنون النقلية  إذا كان هناك ظنٌّ إاّل

الظنون العقلية األقوى منها، وكذلك التفريق بني الظنون النقلية والظنون العقلية يف 

، وال ميكن نسبة مثل هذا األمر القبيح والشنيع إىل اهلل قبيٌح ،مقام العمل

 . (23)احلكيم

أو العقل  ،ـ أما الرؤية الثانية املطروحة حلّل التعارض بني الفقه واألخالق2

ل الرؤية اليت نؤمن بها. تقول هذه الرؤية: عند حصول التعارض بني والنقل، فهي متثِّ

ع األحكام الفقهية النقلية واألحكام األخالقية العقلية جيب تقديم احلكم الذي يتمتَّ

وال فرق يف هذا الشأن بني الظنون املستندة إىل األدلة النقلية  .معرفية أقوى بدعامٍة

ف ْريف وُعْرلية )واحلّسية(. ومن وجهة نظر العقل الُعوالظنون املستندة إىل األدلة العق

النقلي األضعف بوجود  م الظن العقلي بعدم احلكم الشرعي على الظّنالعقالء يتقدَّ

 . (24)ذلك احلكم الشرعي

التعارض القائم بني حكمني أو قضيتني )أو طائفتني من  يف معرض حّلو

ة أّي الطرفني ية وعاّمضمن قاعدة كّلد مسبقًا األحكام والقضايا( ال ميكن أن حندِّ

م. إمنا القاعدة العامة الوحيدة املوجودة يف هذا الشأن هي القاعدة القائلة: هو املقدَّ

م للحكم أو القضية التقدُّ عند حصول التعارض بني حكمني أو قضيتني كان حّق»

ّرد التعارض بني إىل جم . وإن هذه القاعدة غري ناظرٍة«معريف أقوى ع باعتباٍراليت تتمتَّ

األحكام والقضايا الفقهية واألحكام والقضايا األخالقية فقط، وإمنا جتري حتى يف 
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مورد التعارض بني سائر األحكام والقضايا واملتبنيات أيضًا. إن االعتبار املعريف 

األقربية »واليت رمبا كان اجلامع بينها هو  ،دةباملعايري والعوامل املتعّد للقضايا رهٌن

تكون أقرب إىل الواقع، وكان احتمال صدقها أكرب،  قضيٍة . فكّل« الواقعإىل

. ميكن مستقّل وأما ما هو معيار األقربية إىل الواقع؟ فهذا حبٌث .كانت هي األوجه

مطلق،  عامة، ولكن ليس على حنٍو األقوى واألكرب هنا بوصفه قاعدًة أخذ الظّن

 : التاليةوإمنا من خالل إحراز الشروط 

 بعد املقارنة واملقاربة.  أن حيصل الظّن ـ1

وليس شخصيًا أو خاصًا، مبعنى أن يكون  ،ما عامًا بنحٍو ـ أن يكون الظّن2

 واحد.  مبتناول عموم الناس الطبيعيني الذين يعيشون ضمن مناٍخ

 ـ أن يتّم حصوله من الطرق املتعارفة. 3

ن يستند إىل الدليل )العلة وليس معلاًل، مبعنى أ مستدالًّ ـ أن يكون هذا الظّن4

 ة )غري املعرفية(. املعرفية(، وليس مستندًا إىل العّل

 متناسبًا مع قّوة الدليل.  ـ أن يكون الظّن5

 .ومجيع هذه الشروط من مقتضيات العقالنية

 ى اآلن فهي: لنا هلا حّتوأما النتائج اليت توصَّ

لزم ترجيح الظنون النقلية ـ إن نقصان عقل اإلنسان وكمال العقل اإلهلي ال يست1

على الظنون العقلية، مبعنى أن هذا النقص وذلك الكمال يعترب من الناحية املعرفية 

تها، وال جيب يية الظنون وعدم حّجمن العوامل غري ذات الصلة، وال مدخلية هلا يف حّج

 أن يكون هلا مثل هذه املدخلية. 

 ،وحيلريق الرجوع إىل اـ إن نقصان العقل البشري ال يتّم تداركه من ط2

 وتقديم النقل على العقل. 

مة األوىل والثانية من االستدالل الذي ذكرناه يف الفقرة رقم فإن املقّد ،وعليه

األخالق صادقتان، ولكنها غري ذات صلة مبوضوع  ( لصاحل إحالل الفقه حمّل1)

إن هذا فم كما تقدَّو .حبثنا. فنحن نؤمن بأن عقل البشر ناقص، وأن عقل اهلل كامل

ية الظنون م النقل على العقل، وال يثبت عدم حّجر دعوى تقدُّالنقصان والكمال ال يربِّ

 العقلية، وما يستتبع ذلك من دعوى إحالل الفقه حمل األخالق. 
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ث قلياًل حول املقدمة الثالثة من هذا الدليل. تقول من املستحسن هنا أن نتحدَّو

ما  الشرعية وضعت لتدارك نقصان العقل البشري يفإن األحكام »مة الثالثة: املقّد

عاء ميكن مناقشته من عّدة ويبدو لنا أن هذا االّد .«يتعلق بتحديد احلقوق والتكاليف

 :جهات

 .: إن نقصان العقل البشري ال يتّم تداركه بهذه الطريقةاًلفأّو

عن إمضاء  %( عبارٌة99: إن الكثري من األحكام الشرعية )رمبا تبلغ وثانيًا

ويف احلقيقة فإن هذه . الشارع للعرف السائد يف صدر اإلسالم وما قبل اإلسالم

األحكام الشرعية قد انبثقت عن العقول الناقصة ألولئك الذين كانوا يعيشون يف 

فإن تقديم  ،. وعليهصدر اإلسالم أو قبل ظهور اإلسالم، ال عن عقل اهلل أو عقل النيّب

ن دعوى غريبة وغري نني السائدة يف العصر احلديث يتضّمهذه األحكام على القوا

 ل يف القول بأن عقول األعراب البدويني أكمل من عقل اإلنسان املعاصر. تتمثَّ ،معقولة

أن فلسفة تشريع األحكام  حال فإن هذه اإلشارة تثبت بوضوٍح أّيوعلى 

يق. حنن نرى الشرعية مل تكن تهدف إىل تدارك نقصان العقل البشري عن هذا الطر

فه العقل يف حياة البشر، وإن أن الوحي والنقل ال يستطيع أن ميأل الفراغ الذي خيلِّ

ال فلسفة إرسال الرسل وبعث األنبياء تكمن يف إثارة العقول وحتريكها وتنشيطها، 

كبحها وإلغائها وتعطيلها. كما أن احلكمة والفلسفة من تشريع األحكام  يف

األمور املتنّوعة، وإمنا ميكن يف مورد بعض هذه األحكام  الشرعية تشمل الكثري من

عي بأن هذه األحكام تنبثق عن املصاحل واملفاسد الغيبية اليت ال طريق الشرعية أن نّد

عي للعقل البشري الناقص واملتعارف إىل اكتشافها. ويف الوقت نفسه ميكن لنا أن نّد

م الشرعية غري العبادية ـ ليست ة األحكاأيضًا أن أكثر األحكام الشرعية ـ وخاّص

ا تنشأ من معايري ومالكات أخرى. إن دعوى أن األحكام الشرعية قد كذلك، وإمن

مّت تشريعها من أجل تدارك نقصان العقل البشري إمنا تصدق يف املوارد اليت ال يكون 

للعقل البشري حكم بشأنها، وال ميكن قول الشيء نفسه بالنسبة إىل املوارد اليت 

مغاير حلكم الشرع؛ ألن فهمنا للحكم الشرعي يف هذه  ن للعقل بشأنها حكٌميكو

وإن تقديم هذا احلكم الشرعي على حكم . املوارد سينطوي على مناهضة للعقل

ية حكم العقل ال يعين سوى إلغاء العقل وترجيح املرجوح على الراجح. وإذا كانت ظّن
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ية أيضًا، وإن من األحكام الشرعية ظّنالعقل دلياًل على نقصانه فإن الكثرة الكاثرة 

 نا باألحكام العقلية املعارضة هلا. نا بهذه األحكام أضعف بكثري من ظّنظّن

 

 : التاليميكن تنسيق هذا االستدالل على النحو 

من اآليات والروايات( تبّين  كبري من النصوص الدينية )األعّم ـ هناك جزٌء1

 األحكام العملية. 

ـ لو كان للناس من طريق غري الوحي والنقل ملعرفة احلقوق والتكاليف 2

األخالقية لكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لغوًا وعبثًا، ولفقد الوحي جدارته يف 

 هداية الناس يف حياتهم. 

 . «األخالقعلم »بدياًل عن  «علم الفقه»ـ وعليه يكون 3

إن هذا االستدالل يعكس هاجسًا من هواجس املتدينني بشأن العالقة بني الدين 

رون أنهم من خالل االستناد إىل التشكيك األخالقي وتعطيل واألخالق. فهم يتصوَّ

النقل يف دائرة األخالق، وإحالل الفقه حمل األخالق، مقابل  العقل والتجربة يف

عة وللوحي. يف حني أن هذا من األخطاء الكبرية اليت مون خدمة للدين وللشرييقدِّ

. إن املضمون الصريح واملكشوف يرتكبها الكثري من املؤمنني واملتدينني بسذاجٍة

يف حياة اإلنسان ال مندوحة لنا من  هلذا االستدالل هو أننا لكي نعطي للوحي مكانًة

 يف األخالق. ولكْن الشّكة أمام النقل، وأن نسلك منهج يإلغاء العقل والتجربة البشر

 األخالقي ال يقّل النقل والقول بالشّكمقابل  من الواضح أن تعطيل العقل والتجربة يف

 نه أسوأ منه. ْل: إسوءًا عن تعطيل الوحي والقول بالتشكيك الفقهي، إذا مل نُق

 (25)«مقام الكشف»يف هذا االستدالل الفصل بني  ىل ذلك ال يتّمومضافًا إ

يف األخالق. إذ يتّم اخللط هنا بني حاجة اإلنسان إىل الدين يف مقام  (26)«ممقام احلك»و

َيم األخالقية وبني حاجته إىل الدين يف مقام احلكم األخالقي. يف كشف بعض الِق

الدين بوصفه »وبني  «الدين بوصفه كاشفًا أخالقيًا»ق بني حني جيب علينا أن نفرِّ

َيم لنفرتض أننا ال نستطيع كشف بعض الِق .«عًا لألخالقحكمًا أو واضعًا ومشرِّ

َيم األخالقية من أن اكتشاف الِق من طريق الوحي وتعاليم األنبياء، إاّل األخالقية إاّل
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ذ ميكن اجلمع بني إاألخالق؛  جمالطريق الوحي ال يستلزم مرجعية وحكم الدين يف 

فإن الناس  ؛ائرةكاشفية الوحي يف دائرة األخالق وحكم العقل والوجدان يف هذه الد

إمنا تعّرفوا على قانون اجلاذبية والنظرية النسبية للمّرة األوىل من خالل نيوتن 

أن معرفتهم بصدق هذه النظريات ال تعود إىل والية ومرجعية هذين  وأنشتاين، إاّل

 رة لصاحل هاتني النظريتني. العاملني، وإمنا تقوم على األدلة والشواهد املتوفِّ

رًا يف هداية سلوك البشر ْووحي والتعاليم السماوية والدينية َدولكي يلعب ال

ليس من الضروري أن حيكم الدين يف دائرة األخالق. وإمنا يكفي أن يكون الدين 

عاء بأنه ليخرجه عن العبث واللغوية. ولرمبا أمكن االّد ؛جمّرد كاشف يف هذه الدائرة

أن  قية عن الوحي وتعاليم األنبياء، إاّلمن الناحية التارخيية تنبثق معرفة الناس األخال

م األخالقية من األنبياء أو النصوص الدينية َيعهم غري املتدينني ـ للِقَبم املتدينني ـ وبَتتعلُّ

 ،دية وتابعة لوالية ومرجعية الدينم تعبَُّية واعتبار هذه الِقأمٌر، وصدق وكذب أو صّح

مر والنهي املولوي هلل الشارع وبيان ذلك من وكونه دائرًا مدار اإلرادة التشريعية أو األ

 أمٌر آخر.  ،طريق الوحي

يف دائرة  ًافصنَّمر األنبياء يف األخالق )ولرمبا يف الدين أيضًا( ْوميكن اعتبار َد

كما ميكن تصنيف التعاليم الدينية يف هذا الباب يف إطار التعاليم  .«التذكري»

يف اتباع هذه التعاليم إذا كانت  اإلرشادية. ويف هذه الفرضية إمنا يكون للناس احلّق

أن  إاّل ،تنسجم مع العقل والتجربة والوجدان وفهمهم العقلي والتجرييب والوجداني

يف مقام »مقام األخالق، وليس  «يف مقام احلكم» يعملون على إحالل الشريعة نيناملتديِّ

يكون  ةَيم األخالقيالِق «كشف»يف حني أننا لو افرتضنا أن الطريق إىل  ،«الكشف

من الوجوه على أن تربير هذه  وجٍه بأّي ن هذا األمر لن يدّلفإ من خالل الوحي فقط

 باألولوية على:  َيم إمنا يكون عرب الوحي والنقل أيضًا، وعليه فإنه لن يدّلالِق

 عن األخالق.  ـ أن الفقه بديٌل1

 ن املؤمنني من خالل تطبيق األحكام الفقهية يستغنون عن األخالق. أـ 2

ن النصوص أَيم األخالقية، ويف أن الدين يساعدنا يف اكتشاف بعض الِق ال َشكَّ

أن احلكم بشأن صحة  الت والبصائر األخالقية، إاّلللتأمُّ هلدينية تلعب دور املنبِّا

وخطأ أو صدق وكذب القضايا األخالقية وحدودها وثغورها هو على الدوام من شؤون 
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 . (27)العقل والتجربة والوجدان البشري

يف حياة اإلنسان  «اهلل»هو الدور الذي يلعبه  مضافًا إىل ذلك فإن املهّم

الوحي طريقان يف حياته. وإن العقل و «الوحي»وسلوكه، وليس الدور الذي يلعبه 

 حمّل الضطالع اهلل بدوره يف حياة اإلنسان. وإن اهلل الشارع )إله الفقه( ال حيّل نخمتلفا

)إله األخالق( يف مقام هداية اإلنسان على املستوى األخالقي، كما ال  ياملثال شاهدال

العقل واحلكمة يف األخالق أيضًا، ولذلك لن  حمّل ميكن للوحي والنقل أن حياّل

 . (28)باستطاعة الفقه أن يغين اإلنسان عن الرجوع إىل العقل واألخالق أيضًايكون 

التعليم والرتبية »األخالقية وبني  «املعرفة»كما أن هذا االستدالل خيلط بني 

أيضًا. ولو فصلنا هاتني املقولتني عن بعضهما فسوف ميكن لنا  «والتزكية والتهذيب

جوهريًا يف تعليم وتربية اإلنسان أخالقيًا، وليس عي أن الدين والوحي يلعب دورًا أن نّد

يتوقف أيضًا  م األخالقية. ومع هذا كله فإن االضطالع بهذا الدور اهلاّمَييف معرفة الِق

صحيحة يف باب النسبة القائمة بني الفقه واألخالق.  نني رؤيٌةعلى أن تكون لدى املتديِّ

أمام احلياة األخالقية للمتدينني. وإن  ويف غري هذه الصورة سوف يتحّول الدين إىل عقبة

والرياء والكذب وإخالف الوعد وخيانة  تفشي الرذائل األخالقية، من قبيل: الغّش

على هذا  دليٍل ن، خرُياألمانة وما إىل ذلك من األمور اليت نشاهدها يف اجملتمع املتديِّ

 عاء. االّد

خالق( إىل ألا يف ميزان دينالضنا يف الفصل اخلامس من كتابنا )لقد تعّر

األخالق بالتفصيل. وإن أنواع اخلدمات اليت ذكرناها هناك  جمالخدمات الدين يف 

أنه لكي يلعب الوحي دورًا مناسبًا يف  األخالق تثبت بوضوٍح جمالللدين والوحي يف 

البعد األخالقي من حياة اإلنسان ليس من الضروري أن يعمد إىل إلغاء وتعطيل عقله، 

عاء بأن األخالق، واالّد ل بالتشكيك والنسبية األخالقية، وأن حيّل الفقه حمّلوالقو

مها الدين مبعنى أن اخلدمات اليت يقدِّ، األخالق اإلسالمية ختتلف عن األخالق الغربية

وليست  ،دينية على كون األخالق مقولًة داللٍة األخالق ال حتتوي على أّي جماليف 

والفلك ال  دود الدينية، كما أن علمانية الفيزياء والطّبى احلعلمانية تتخّط مقولًة

 ستوجب إلغاء النصوص الدينية املشتملة على التعاليم الفيزيائية والطبية والفلكية. ت

عي أن قسم املعامالت من الفقه، والذي أخرى ميكن لنا أن نّد من ناحيٍةو
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صوليون بدياًل لألخالق يعكس جانبًا من األخالق االجتماعية، ويراه التقليديون واأل

م األخالق االجتماعية َيعن إمضاء لِق عام عبارٌة االجتماعية احلديثة، إمنا هو بشكٍل

. وإن هذا اإلمضاء إمنا (29)يف جمتمع صدر اإلسالم وما قبل اإلسالم اليت كانت سائدًة

 ؛َيمتلك الِقت لوعليه لو حتوَّ. دون أن تفقد قيمتها ،َيم باقيًةيستمّر ما دامت تلك الِق

إىل ضّدها أو  ،بفعل املتغّيرات التارخيية واالجتماعية والفكرية والثقافية واالقتصادية

كي ميضيه الشارع، مبعنى أن إمضاء الشارع يف  فقدت قيمتها لن يكون هناك شيٌء

 بانتفاء املوضوع.  مثل هذا الفرض سيكون سالبًة

َيم ومعايري األخالق الِق لجماي إىل النسبية يف عاء ال يؤّدإن هذا االّد

وفرعية. وإن  ؛أصلية :م واملعايري األخالقية تنقسم إىلَياالجتماعية، وإمنا يعين أن الِق

م َيم الفرعية فهي حصيلة تطبيق الِقَيأما الِق ؛ى التاريخوتتخّط ،م األصلية مطلقةَيالِق

نًا ْهكون َرواملعايري األصلية على األوضاع واألحوال والظروف اخلاصة، ولذلك ت

وختلي ، م واملعايري تتغّير بتغّير األوضاع والظروفَيبالزمان واملكان. إن هذه الِق

م واملعايري من النوع َيم واملعايري اجلديدة. ميكن هلل الشارع أن ميضي الِقَيمكانها للِق

ن من م واملعايري من النوع الثاني فإمنا يتمكََّيدائم وأبدي، وأما الِق األول بشكٍل

ل مؤقت ومشروط. وعليه فإن إمضاء اهلل الشارع ال ميكنه أن حيوِّ إمضائها بشكٍل

م واملعايري َيم ومعايري دائمة ومطلقة؛ ألن هذه الِقَيم املؤقتة واملشروطة إىل ِقَياملعايري والِق

 أو فاقدة للقيمة.  ؛إما أن تكون ذات قيمة ؛يف خارج ظرفها التارخيي ال ختلو

أن نعلم ما إذا كان احلكم الشرعي الذي مّت إمضاؤه قد  إذا أردنا ،وعليه

ت أو دائم ال نستطيع االستناد إىل ظهور الكالم وعمومه وإطالقه مؤقَّ مضي بشكٍلُأ

، العامليف ف العقالء ْرالزماني أو أدلة خلود األحكام الشرعية. وإمنا علينا أن نرى ُع

مضائه ـ بوصفه حكمًا مطلقًا ضى ـ بقطع النظر عن إمهل ينظرون إىل احلكم املو

ال ميكن هلل الشارع أن ؟ رًا بالتاريختًا ومؤّطى التاريخ أو بوصفه حكمًا مؤقَّيتخّط

مطلق وأبدي؛ إذ ال وجود هلذا احلكم  ر بزمانه على حنٍوت واملؤّطميضي احلكم املؤّق

وجمهول  خاٍف أخرى: يف مثل هذا املورد ليس هناك أمٌر خارج نطاقه التارخيي. وبعبارٍة

بسبب  ؛ننا حنن البشر ال نعلمهأعاء بأن اهلل الشارع يعلمه بعلمه الغييب، وليمكن االّد

 نقصان عقلنا. 
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وعليه ففي مورد األحكام املمضاة يكون استمرار وبقاء إمضاء الشارع تابعًا 

، وليس العكس. «النظر عن إمضاء الشارع بغّض» ،الستمرار وبقاء ذلك احلكم

اليت ختتلف عن  ،األحكام الشرعية اإلمضائية على اجملتمعات الراهنةولتسرية 

جمتمع صدر اإلسالم اختالفًا جذريًا، علينا أن نصرف النظر عن إمضاء الشارع، لنرى 

؟ ته لو مل يكن إمضاء الشارع موجودًا أم الما إذا كان ذلك احلكم يبقى على قّو

ا أن نرى ما إذا كانت اجملتمعات غري أخرى: علين بعبارٍةو؟ أم ال وهل كان سيستمّر

وكذلك علينا ؟ آخر ه حبكٍمْتالدينية الراهنة تعمل بذلك احلكم أم أنها قد استبدَل

أن نرى لو أن ذلك احلكم قد فقد دعامته الفقهية والدينية يف اجملتمعات اإلسالمية 

 هل سيواصل الناس العمل به أم ال؟ 

قام استنباط احلكم اإلمضائي أن يفرتضوا أخرى: إن على الفقهاء يف م بعبارٍةو

األحكام  ا اجملتمع يف أذهانهم وكأّنور، وأن يتصّو(30)«احلالة األوىل»أنفسهم يف 

خذوا رك الناس يف هذا اجملتمع وشأنهم، واّتلو ُت أّنها ْوالفقهية غري سائدة بينهم، لرَي

واصلون عالقاتهم على بيعتهم العقالئية، هل كانوا يطقراراتهم انطالقًا من عقوهلم و

أن يسري األحكام  لفقيٍه أساس ذلك احلكم أم ال؟ دون إحراز هذا الشرط ال حيّق

عة ْدنوعًا من الِب ّدَعرة، ألن مثل هذا األمر ُياملمضاة يف صدر اإلسالم إىل األزمنة املتأخِّ

 يف الدين. 

 مشروٌع ّقيف الوقت الراهن أن يقول بأن الرِّ فقيٍه فعلى سبيل املثال: ال حيّق ألّي

يف اإلسالم، وإن إباحة االسرتقاق والعبودية وشراء اإلنسان وبيعه من األحكام 

ر عن أن يستند إىل اآليات والروايات اليت تعبِّ اإلسالمية األبدية. كما ال حيّق ألّي فقيٍه

ي، والفقيه وغري يعي والسّنالتفريق بني الرجل واملرأة، واملسلم وغري املسلم، والش

خلود  هذه النصوص واألحكام خالدة وأبدية، ولو أنكر شخٌص»عي أن الفقيه، ليّد

ألن هذه األحكام لو كانت )يف اللوح احملفوظ(  ؛«ّد مرتدًا ومبتدعًاَعهذه األحكام ُي

 عي خلود وأبدية هذه األحكام سيكون هو املرتّدب الواقع فإن الذي يّدَسحَب دًةمقّي

 . (31)واملبتدع

 يف استمرار حكٍم يفتنا عند الشّكظد ولي حيدِّأّو نضيف هنا أنه ال يوجد أصٌل

إذا كان لدينا قطع  إاّل ،ا البناء على استمرارية ودوام ذلك احلكمإمضائي يقتضي مّن
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سابق بأن بعض األحكام  . فعندما يكون لدينا علٌم(32)ويقني بتوقيته وعدم استمراره

حكم من  عائنا القائم على توقيت أو دوام كّلثبات اّدإتة سوف حنتاج يف الشرعية مؤّق

تة يشتمل على ذات ؛ ألن إطالق األحكام املؤّقخاّص األحكام الشرعية إىل دليٍل

فإن نسبة االحتياط  ،ب على تقييد األحكام املطلقةاحملذور وخمالفة االحتياط املرتّت

 أحد الطرفني إىل الشارع دون دليٍل ٌص، ولو نسب شخإىل كال طريف القضية واحٌد

عقلي  ظنٌّ وجيه سيكون مبتدعًا يف الدين. وكما رأينا إذا كان لدينا يف مورٍد

ة على إطالقه إما ته النقلية الداّلما فإن أدّل  أقوى على تارخيية وتوقيت حكٍميبوجتري

الحتياط عند أو ستسقط عن االعتبار. إنه ملن السذاجة أن نرى ا ؛أنها ستفقد ظهورها

ىل ذلك ال نستطيع حتديد مضافًا إيف إطالق أو تقييد احلكم يف القول بإطالقه.  الشّك

قبل العمل على ترمجة النصوص  ؟توما هو احلكم املؤّق ؟ما هو احلكم املطلق

 الدينية ثقافيًا. 

له، ولذلك  ًةاحلكم الشرعي يعترب مزّي «ثبات»ر الكثري من املتدينني أن يتصوَّ

مها على بشأن القوانني الشرعية وتقدُّـ دون يف كلماتهم وكتاباتهم تراهم يؤكِّ

مستمر، بينما القوانني الشرعية  ٍرعلى أن القوانني البشرية يف تغيُّ ـ القوانني البشرية

هم يف ذلك أن اإلنسان ال يستطيع وضع قوانني ثابتة وأبدية، . وحّجُت(33)ال تتغّير ثابتٌة

 ا ميكن هلل فعل ذلك. بينم

وترديد. فهل هناك من إحصاء  عاء موضع شكٍّ: إن أصل هذا االّداًلأّو ولكْن

: إن هؤالء األفراد وثانيًال مستمر؟ ر وتبدُّحيادي يثبت أن القوانني البشرية يف حالة تغيُّ

أ ر القوانني والتشريعات إمنا ينشال يدركون هذه احلقيقة اهلامة، وهي أن ثبات وتغيُّ

ع. فهناك من ن واملشرِّاملقنِّ «علم»أو  «إرادة»القوانني نفسها، وليس عن  «طبيعة»عن 

وتعطي نتائجها املطلوبة  ،ى التاريخ وتكون له قابلية الثبات والبقاءالقوانني ما يتخّط

ن وما يتمتع به من اخلصائص. النظر عن هوية املقنِّ بغّض ،واملنشودة مهما تغّير الزمن

سائر القوانني األخرى ليست كذلك، فهي إمنا تؤتي نتائجها املطلوبة منها يف  ولكّن

دة. ولكي يصل الفرد واجملتمع اإلنساني إىل شروط حمدَّضمن زمانية ومكانية و فرتٍة

أن هذا األمر ال يقتضي ثبات  إىل قوانني ثابتة، إاّل الكمال املطلوب فإنه حباجٍة

عي أن إذ ميكن لنا أن نّد ؛لى العكس من ذلك متامًاوإمنا األمر ع ،القوانني «مجيع»
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من القوانني والتشريعات الثابتة  بتوليفٍة الكمال املنشود للفرد واجملتمع اإلنساني رهٌن

ويأخذها بنظر  ،رة. وإن الدين اخلالد هو الدين الذي يراعي هذه احلقيقةواملتغيِّ

 . (34)االعتبار يف تشريعاته

 

مقابل  ، وإلغاء العقل يفاًلأما الدليل الثالث لصاحل التشكيك األخالقي أّو

علم األخالق، فيمكن بيانه على  النقل يف دائرة األخالق ثانيًا، وإحالل علم الفقه حمّل

 : التاليالشكل 

 ـ إن اهلل أعقل العقالء )رئيس العقالء(. 1

 م األخالقية. َيمسؤولية اهلل أن يناغم أحكامه مع الِق ـ إن من2

على ضمان التناغم  مة على كمال عقل اهلل يف التشريع تدّلـ إن األدلة املتقّد3

 مسبق.  م األخالقية بشكٍلَيواالنسجام بني األحكام الدينية والِق

 ـ قد خيتلف حكم رئيس العقالء عن حكم سائر العقالء. 4

د تنايف األفهام الفقهية مع حكم العقل يف باب األخالق ال ـ وعليه فإن جمّر5

 ية واالعتبار. يؤّدي إىل سقوطها عن احلّج

ـ لذلك عند التعارض بني حكم العقالء وحكم رئيسهم جيب علينا اتباع 6

 .(35)حكم رئيس العقالء

اهلل ل؛ ألن القول بأن أخرى لالستدالل األّو أرى أن هذا االستدالل إمنا هو صورٌة

أعقل العقالء أو رئيسهم إما أن يعين أنه يعلم أشياء ال يعلمها سائر العقالء، أو أنه 

 ض لتأثري األهواء والوساوس الشيطانية والنفسية. خالفًا لسائر العقالء ال يتعّر

د أن يعلم اهلل أمورًا ال ل ـ إن جمّرم يف االستدالل األّوكما تقدَّوـ  اًلأّو ولكْن

 ر احلكم األخالقي للموضوع. عاء بأن تلك األمور تغيِّدًا لالّدح دلياًل جّينعلمها ال يصل

إن هلل نوعني من  :عاء على إمكان القول من الناحية الدينية: يقوم االّدوثانيًا

: احلكم األخالقي الذي يصدر عن اهلل بوصفه شاهدًا مثاليًا لالنوع األّو :احلكم

حلكم الصادر عن اهلل بوصفه شارعًا )احلكم : اوالنوع الثاني ؛)احلكم اإلرشادي(

فإمنا يكون يف أحكام رئيس العقالء، وليس  املولوي(. وعليه إذا كان هناك تعارٌض
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بني حكم رئيس العقالء وحكم سائر العقالء. وكما رأينا فإن حكم الشاهد املثالي 

إنه يف أغلب م على حكم اإلله الشارع. وأما يف مقام اإلثبات فيف مقام الثبوت يتقدَّ

يف أمجعها ـ يتّم الكشف عن هذين النوعني من احلكم عن طريق  :ْلاملوارد ـ إذا مل نُق

ية، وليس األدلة القطعية واليقينية. وعلى هذا األساس فإن األساليب واألدلة الظّن

الطريق الوحيد الذي ميتلكه العقالء للكشف عن حكم رئيسهم هو اجلمع والتفريق 

 األقوى.  هذه احلالة حيكم العقالء ورئيسهم بوجوب العمل على الظّن بني الظنون. ويف

بدائرة  ر باألهواء ـ كما رأينا ـ فإن هذا األمر ال خيتّصق بالتأثُّما يتعلَّ ويف

ى يف دائرة األخالق ومعرفة حكم الشاهد املثالي فقط، وإمنا نواجه هذا اإلشكال حّت

وال ميكن حّل هذه  .له الشارع أيضًاالفقه ومعرفة حكم رئيس العقالء وحكم اإل

املشكلة من خالل الرجوع إىل الوحي والنقل. وإن الطريق الوحيد للحّد من تأثري 

األهواء والرغبات النفسية على معرفة التكليف هو الرجوع إىل املنطق واملعرفة، مع 

 م واملعايري األخالقية يف البحث والتفكري. َيمراعاة الِق

أن علينا ـ عند التعارض بني حكم العقالء وحكم  صحيٌح وعلى هذا األساس

النزاع يدور حول  باع حكم رئيس العقالء )الشاهد املثالي(، ولكّنرئيس العقالء ـ اّت

ف كيف ميكن التعرُّ»و «؟فما هو حكم رئيس العقالء»ماهية حكم رئيس العقالء، 

األخالق على أن حكم رئيس  عاء الذين يقولون بإحالل الفقه حمّل. يقوم اّد«؟عليه

عاء ليس له ما العقالء هو ما حنصل عليه من طريق الوحي والنقل، يف حني أن هذا االّد

ألن اإلدراكات العقلية  ؛من املصادرة على املطلوب ره، بل هو يف احلقيقة نوٌعيربِّ

ل عن إهلامات رئيس العقالء نفسه، ولذلك فإن التعارض بني العق والوجدانية عبارٌة

بني أحكام رئيس العقالء، وليس تعارضًا بني حكم رئيس العقالء  والوحي هو تعارٌض

احلصول على حكم رئيس العقالء من  أخرى: يتّم بعبارٍةووحكم سائر العقالء. 

فيهما  وارٌدوالتأثُّر باألهواء ، وإن احتمال اخلطأ يطريقني، وكال هذين الطريقني ظّن

 على السواء. 

 

علم األخالق ـ على هذه  يقوم االستدالل الرابع ـ لصاحل إحالل علم الفقه حمّل
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خة م األخالقية ملّطَيالقائلة بأن الِق ،الفرضية ما بعد احلداثية واألصولية احلديثة

ية احلّر :م مثلَيالغربية وِقبالثقافة وغري مشولية. وطبقًا هلذه الرؤية ال ميكن لألخالق 

والدميقراطية وحقوق اإلنسان ـ اليت تعترب من األصول اجلذرية هلذه األخالق ـ أن تسري 

 خمتلفة.  ع بثقافٍةاليت تتمتَّ ،على اجملتمعات الشرقية واإلسالمية

ل العقالنية واألخالق. وأّو جماليقوم هذا االستدالل على النسبية الثقافية يف 

م اليت َيبة على هذا االستدالل هو أن القائل به ال يستطيع أن يّدعي بأن الِقملرتّتالتبعات ا

مبعنى أن األخالق العلمانية ليست وحدها اليت  ،يؤمن بها أو الدين الذي يعتنقه مشولّي

يتها واعتبارها وقابليتها على التعميم، بل إن األخالق وتسقط حّج ،ر من هذا األمرتتأّث

وتتحّول إىل  ،هلذا احلكم أيضًا، وتفقد عموميتها ومشوليتها ( مشمولٌةالدينية )الفقه

ستكون املعايري الفقهية  م واملعايري األخالقية نسبيًةَيمسألة نسبية. فإذا كانت الِق

باألولوية. وبعد ذلك ال يبقى هناك من طريق إلثبات االختالف بني اجملتمعات  نسبيًة

من الناحية األخالقية.  ،الدينية واجملتمعات العلمانيةالشرقية والغربية، أو اجملتمعات 

للنقد  وال يبقى هناك معياٌر .لنقد اجملتمعات الغربية أخالقيًا ولن يبقى هناك طريٌق

والتقييم العقالني هلذين النظامني األخالقيني، وإجياد احللول العقالنية للنزاع 

 . (36)بينهما

 

لدين على املستوى املنطقي لى اآلن إىل إثبات أن األخالق غري تابعة وصلنا حّت

من هذه الناحية  هل الدين تابٌع»واملعريف. وهنا ندخل يف البحث عن السؤال القائل: 

 .«؟ألخالق أم الل

 .لألخالق على مستويني خمتلفنيميكن بيان تبعية الدين املنطقية واملعرفية 

عى أن معرفة الدين وفهم املعتقدات الدينية باملعنى العام : ُيدَّليف املستوى األّو

 .للكلمة يقوم على االلتزام ببعض األصول والقواعد األخالقية

للكلمة ـ مبعنى  عى أن معرفة الدين باملعنى اخلاّص: ُيّدويف املستوى الثاني

َيم واملعايري األخالقية. معرفة الشريعة وفهم الفتاوى الفقهية ـ تقوم على االلتزام بالِق

وهنا نضطر إىل الفصل بني أخالق البحث والتفكري وبني أخالق السلوك، وأن 
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 . (37)مستقّل منهما يف املعرفة الدينية بشكٍل واحٍد نستعرض دور وتأثري كّل

 

ن اعتبارها وقيمتها املعرفية إو .تعترب املعرفة الدينية نوعًا من النشاط العقالني

مبراعاتنا للضوابط املنطقية واملعرفية أو املعايري العقالنية النظرية. وقد حبثنا يف  رهٌن

بهذا الشأن يف  املواضع السابقة من هذا الفصل بعض هذه املعايري، وسنواصل البحث

 : التاليةهنا على ما يبدو هو التأكيد على األمور  الفصول الالحقة أيضًا. واملهّم

ىل الفقه التقليدي إالذي ميكن توجيهه من الناحية املعرفية  ـ إن النقد األهّم1

خاطئة يف العقالنية أو سرية  واالجتهاد املصطلح هو أنهما يقومان على فرضياٍت

ية الظنون عدم حّج»عن  م ـ عبارٌةهذه الفرضيات ـ على ما تقدَّ وإن أحد أهّم .العقالء

ي إىل تعطيل دور العقل الفقه واألخالق، األمر الذي يؤّد جماليف  «العقلية والتجريبية

 حمّل «الفقه النقلي»عًا لذلك إىل إحالل َبي َتني، ويؤّدالعن النقل يف هذين اجمل املستقّل

جهًا إىل الفقه، قبل أن يكون مّت ،. وبطبيعة احلال فإن هذا النقد«األخالق العقلية»

عاء جه إىل املباني الفقهية، مبعنى أخالق التفكري والبحث الفقهي. يقوم االّدإمنا يّت

د عن أخالق التفكري ْعالُب كّل على أن أخالق البحث والتفكري الفقهي الراهن بعيٌد

عن  تفكري والبحث الفقهي الراهن عبارٌةفإن أخالق ال ؛والبحث الفقهي املثالي

م واملعايري العقالنية أو العقالئية اليت تعمل حاليًا على توجيه البحث َيجمموعة الِق»

. «العقالنية الفقهية». ونطلق على هذه األخالق تسمية «الفقه جمالوالتفكري يف 

تاريخ الفقه. وأما ف على هذه األخالق أو العقالنية من خالل الرجوع إىل وميكن التعرُّ

م واملعايري َيجمموعة الِق»عن  أخالق التفكري والبحث الفقهي املثالي فهو عبارٌة

العقالنية أو العقالئية اليت جيدر أو جيب أن تعمل على توجيه وهداية التفكري والبحث 

 . إن«مبراعاتها ًاالفقه، وتكون القيمة واالعتبار املعريف للفتاوى الفقهية رهن جماليف 

ومن أجل اكتشافها  .ديةم واملعايري عقالنية وعقالئية، وليست شرعية أو تعبَُّيهذه الِق

ف العقالء، ال إىل الشرع ْريف وُعْرمن الرجوع إىل العقل الُع ال ُبدَّوالتعرف عليها 

م أخالق التفكري والبحث حتصل على اعتبارها َيسة. إن معايري وِقوالنصوص املقّد

العقالني أو توافق العقالء، وليس من إرادة وحكم الشارع. إن  يتها من الشهودوحّج
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م تفوق الفقه وتفوق الدين، ومن دون افرتاضها يف مقام معرفة الدين َيهذه املعايري والِق

 مًا. ُدُق للمضّي والشريعة لن يكون هناك إمكاٌن

شيء أن يعملوا على تصحيح وتنقيح  إن على الفقهاء واجملتهدين قبل كّل

ف العقالء أو علماء املعرفة ْرهلم يف ذلك من الرجوع إىل ُع ال ُبدَّو .قواعدهم املعرفية

صني واجملتهدين يف هذا اجملال. إن املوضوع أو أن يغدوا أنفسهم من املتخصِّ ؛وتقليدهم

هو  رّيْذَج لنظر بشكٍلالذي حيتاج اليوم ـ يف الدرجة األوىل ـ إىل االجتهاد وإعادة ا

أو أخالق التفكري والبحث الفقهي )أخالق االجتهاد(.  ،العقالنية الفقهية أو املعرفية

، وإذا أريد له أن يكون «عصريًا»فيجب أن يغدو  «ناجعًا»إذا أريد للفقه أن يكون 

جوهري. ويف هذا الشأن حتظى  وجب إعادة النظر يف أسسه وقواعده بشكٍل عصريًا

 ية زائدة على سائر القواعد واملباني األخرى. األخالقية واملعرفية للفقه بأهّم القواعد

ق بأخالق االجتهاد ما يتعلَّ إن الفقهاء واجملتهدين يف :جرأٍة ميكن القول بكّل

للعقالنية السائدة يف احلوزات  ف، ولذلك ال ميكن العثور على مثيٍلَلدون السَّإمنا يقلِّ

الفوارق بني العقالنية احلوزوية والعقالنية العرفية  . إن أهّمًاالعلمية من خارجها أبد

ية املعرفية بالنسبة إىل الظنون )العلمانية وما فوق الدينية( تكمن يف االعتبار واحلّج

احلاصل من  فإن العقالنية احلوزوية حتصر الظنون العقلية يف الظّن ؛العقلية والتجريبية

 آخر للظّن ، وال تعرف مصداقًا«االستحسان»)التمثيل املنطقي(، و «القياس الفقهي»

لـ  د مصداقًاالعقلي؛ ففي هذه العقالنية تعترب الظنون العقلية والتجريبية من باب التعبُّ

فية تنقسم الظنون العقلية والتجريبية ْر، يف حني أنه يف العقالنية الُع«الشّك»و «اجلهل»

وتدخل يف  ،أقسام الظنون العقلية والتجريبية معتربٌة دة، وإن بعضإىل أقسام متعّد

ف الظنون العقلية والتجريبية واملتبنيات فية تصّنْر. وإن العقالنية الُع«العلم»مصاديق 

 يات املعتربة واملقبولة. املستندة إىل هذه الظنون ضمن املتبّن

وقة ظنون موث :تنقسم الظنون من وجهة نظر علماء املعرفة املعاصرين إىل

 .وظنون غري عقالئية ؛ظنون عقالئية :وظنون غري موثوقة وغري معتربة، أو إىل ؛ومعتربة

قسام إىل الظنون العقلية والظنون النقلية نسبة العموم واخلصوص من وإن نسبة هذه األ

مبعنى أن هذين التقسيمني ال ينطبقان على بعضهما متام االنطباق، يف حني أنه  ،وجٍه

عن جمموعة  وزوية أو الفقهية تكون الظنون املعتربة واملقبولة عبارًةيف العقالنية احل
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إن الظنون العقلية والتجريبية  :وإن هذه العقالنية تقول ،ة من الظنون النقلية فقطخاّص

باع للهوى، ولذلك فهي من ّتا، وإن العمل على طبق هذه الظنون لالعتماد أبدًا قابلٍة غرُي

ال  ٍرْسعندما ميكن احلصول على القطع واليقني بُي احلرام. نعم، ميكن القول:

األضعف؛  عتنى بالظّناألقوى ال ُي ، وعند إمكان ولزوم حتصيل الظّنيكتفى بالظّن

باع حكم باع اهلوى، فيما لو وجب علينا اّتألن مثل هذا األمر إمنا يدخل يف نطاق اّت

ظن النقلي. إن العقالنية ال فرق من هذه الناحية بني الظن العقلي وال العقل، ولكْن

 ،ن من القطع واليقني أن نعمل بالظنون املوثوقةفية تطلب منا عند عدم التمكُّْرالُع

واليت ميكن  ،واليت ميكن االعتماد عليها. وإن العمل على طبق الظنون املوثوقة

باع اهلوى، بل العكس هو الصحيح، مبعنى أن عدم ال صلة له باّت ،االعتماد عليها

صرحية  باع اهلوى؛ ملا يف ذلك من خمالفٍةبهذه الظنون هو الذي ينطلق من اّتالعمل 

 حلكم العقل. 

خاص من التجربة  اليت هي نوٌع ،«التجربة الفقهية»فإن  ،ىل ذلكومضافًا إ

باع ن باّتوفمن أركان البحث والتفكري الفقهي. إن املؤمنني مكّل واحدًة ّدَعالدينية، ُت

من خالل بسط التجربة  الفقه ال يكون ممكنًا إاّل جماليف  نيّبباع ال، وإن اّتالنيّب

 ،ق التجربة الدينيةيف تأثري األخالق على حتقُّ ال َشكَّ األكرم. ولكْن الفقهية للنيّب

بأخالقه  رٌةمتأثِّ وكذلك على حمتواها ومضمونها أيضًا. كما أن التجربة الدينية للنيّب

موا مقام فهم وتفسري التجربة النبوية أن يقيِّ . ولذلك جيب على املؤمنني يفأيضًا

 م األخالقية. َيث عن جتربته بالِقالنصوص اليت تتحدَّ

 

نناقش هنا دور علم األخالق يف معرفة الشريعة، وندافع عن املكانة واملنزلة 

يف الفصل الرابع من  ،ثبتناة هلذا العلم يف استنباط األحكام الشرعية. لقد أاخلاّص

أن األخالق من الناحية  ،(3/  4يف الفقرة ) ،خالق(ألا يف ميزاندين الكتابنا )

مة على الشريعة، مبعنى أن إرادة اهلل الشارع اليت هي مصدر األحكام الوجودية متقّد

ثور م واملعايري )الضرورات واحملظورات( األخالقية، وال ميكن العَيللِق الشرعية تابعٌة

م َيغري منسجم مع الِق يف الشريعة ويف اللوح احملفوظ ويف عامل الثبوت على حكٍم
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كان باإلمكان العثور على مثل هذه األحكام يف النصوص الدينية.  األخالقية، وإْن

من الناحية السندية وجب التعاطي مع متنه  الديين مورد البحث معتربًا وإذا كان النّص

على الدين من اخلارج، وال ميكن اعتباره من ذاتيات الدين  مفروضًا بوصفه حكمًا

 املطلق وما فوق التارخيي. 

امليتافيزيقا أو املعرفة الوجودية للفقه  جمالإن االلتزام مبثل هذه الفرضية يف 

أن »عن  يف املعرفة الفقهية أيضًا، وهذا األصل عبارٌة هاّم يضطرنا إىل االلتزام بأصٍل

ن الفتاوى إأي ، «لإلبطال من الناحية األخالقية والفتوى الفقهية قابلٌةاالستنباط والفهم 

م األخالقية. وعليه فإن َيومعتربة بشرط انسجامها مع الِق الفقهية إمنا تكون مقبولًة

وظيفة الفقهاء العقالنية واملعرفية تقتضي منهم قبل إصدار الفتوى أن خيتربوا فهمهم 

ومنسجمة  م األخالقية، وأن جيعلوا الفتوى متماهيًةَيللنصوص الدينية على أساس الِق

 م. َيمع تلك الِق

على أن يصدر  خالق( فإن اهلل قادٌرألا يف ميزاندين الكما قرأنا يف كتاب )و

أن أوصافه وفضائله األخالقية متنع صدور هذا  م األخالقية، إاّلَيمنافيًا للِق حكمًا

احلكم غري األخالقي أو املنايف لألخالق احلكم من قبله. ومع ذلك فإن امتناع صدور 

ل َب، وامتناع صدور الفتوى غري األخالقية أو املنافية لألخالق من ِقل اهلل شيٌءَبمن ِق

ذاته امتناع واستحالة  مبعنى أن األول ال يستوجب يف حّد ،آخر متامًا الفقهاء شيٌء

الثاني؛ إذ ميكن للفقيه أن خيطئ يف فهم حكم اهلل. ومن األخطاء احملتملة والشائعة 

م األخالقية من النصوص الدينية، وينسب استنباطه َيللِق منافيًا أنه قد يستنبط حكمًا

قهاء جيب على الف ،وللحيلولة دون الوقوع يف هذا اخلطأ ؛إىل اهلل. وهلذا السبب متامًا

 موا فهمهم واستنباطهم من النصوص الدينية مبيزان األخالق. أن يقيِّ

ه األخالقية ـ أن يبيح على إذا مل يكن باستطاعة اهلل ـ أي إذا مل تسمح له صفاُت

على املستوى األخالقي فلن يكون باستطاعة  أو واجبًا املستوى األخالقي أمرًا حمظورًا

ن باب العلم القطعي واليقيين إ. وحيث (38)إىل اهلل أن ينسب مثل هذا احلكم فقيٍه أّي

وأكثر العلوم البشرية األخرى ـ  ،يف علم األخالق ـ كما هو احلال يف علم الفقه

ي، سيكون وال ميكن احلصول يف هذا اجملال على غري العلم الظّن ،ًاومنسّد مسدودًا

، ف العقالء معتربًاْريف وُعْرم واملعايري األخالقية من وجهة نظر العقل الُعَيبالِق الظّن
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على املستوى العقلي واألخالقي. وعند التعارض بني املعايري األخالقية  ويكون ملزمًا

ف ْرالعقلية الظنية وبني املعايري الفقهية النقلية الظنية جيب تقديم املعيار الذي يراه الُع

 العقالني هو األقوى من الناحية املعرفية. 

 ف العقالء جتاه حقوق اإلنسان أقوى بكثرٍيْرميتلكه ُعن الظن الذي إوحيث 

من الظن الذي ميتلكه الفقهاء جتاه الفتاوى الفقهية املنافية حلقوق اإلنسان تسقط 

ن غري ملزمني بالعمل على طبق هذه وداملقلِّ ليسية واالعتبار. وهذه الفتاوى عن احلّج

ملوا بهذه الفتاوى فإنهم سيكونون ولو ع .هلم ذلك أساسًا ب، بل ال حيّقْسالفتاوى فَح

م األخالقية ال تسقط املسؤولية َيون املؤاخذة؛ ألن الفتوى املنافية للِقويستحّق ،مسؤولني

أن يستند إىل الفتاوى الفقهية يف جتاهل  ألحٍد األخالقية عن كاهل اإلنسان، وال حيّق

ل أحد حلقيقة ميثِّوهضم حقوق اآلخرين ما وراء الفقهية والدينية. وهذا األصل يف ا

 . (39)«أخالق التقليد»األصول األساسية يف 

نني، ومن املناسب هنا أن نشري إىل بعض الشبهات املوجودة يف أذهان بعض املتديِّ

 : التاليعلى النحو  ،مع بيان اجلواب املقنع هلا

 وعند التعارض بني حّق .أيضًا ، وهلل حقٌّإن لإلنسان حقوقًاالشبهة األوىل: 

اهلل. وإن التعارض بني الفتاوى  م سيكون حلّقيف أن التقدُّ ال َشكَّاهلل  اإلنسان وحّق

الفقهية وحقوق اإلنسان يعود يف احلقيقة إىل التعارض بني حقوق اهلل وحقوق اإلنسان، 

 بني الفتاوى الفقهية وحقوق اإلنسان.  وليس تعارضًا

عليه أن  يؤمن بأن اهلل عادٌلألن الذي ؛ أن هذا الكالم ليس سوى مغالطة إاّل

يؤمن بأن اهلل ال يهضم حقوق اإلنسان. وعليه عندما تصل حقوق اإلنسان إىل مرحلة 

مبعنى أن اهلل العادل  ،بانتفاء املوضوع املوضوعية والفعلية تكون حقوق اهلل سالبًة

. ؛ ألن مثل هذا احلكم سيكون ظاملًامن أحٍد يستلزم سلب احلّق ليس له حكٌم

من حقوق  اعنا يدور حول وجود وعدم حكم اهلل(. وبذلك عندما يكون هناك حقٌّ)ونز

الطاعة هلل يف  عى بأن حّقدَّ، فُيلذلك احلّق خمالفًا اإلنسان فإن اهلل لن يصدر حكمًا

أخرى: إذا كانت حدود واعتبار حقوق  بعبارٍةوهذا املورد يتعارض مع حقوق اإلنسان. 

صاف اهلل الّت ريعية لإلله الشارع لن يكون هناك معنًىلإلرادة التش اإلنسان تابعًة

 بالعدالة. 
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وهو أن  ،ننيشائع بني املتديِّ ٍمإن بيان فكرة حقوق اإلنسان إمنا يأتي لدفع توهُّ

م األخالقية، َيأن يتجاهل الِق إىل هذا احلّق ، وأن بإمكان اهلل استنادًااهلل مطلٌق حقَّ

إىل حكمه ـ جتاهل  هلا، أو أن يبيح لبعض عباده ـ استنادًا خمالفًا وأن يصدر حكمًا

 ي، وعلى الرغم من علمنا استنادًابُِّل بقيٍد ٌداهلل مقيَّ حقوق اآلخرين وانتهاكها. إن حّق

، دائمًا ة على استغناء اهلل وكماله األخالقي أن هذا القيد حاصٌلإىل بعض األدلة الداّل

فإن عدم  ،(23)األنبياء:  ﴾ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَناَل ﴿وهذا هو معنى قوله تعاىل: 

م األخالقية، وإمنا يعين أن ما َيإمكان سؤال اهلل ال يعين أن بإمكانه أن ينتهك الِق

 م األخالقية. َيعلى الدوام مع الِق يقوم به منسجٌم

الطاعة هلل هو ذاته العقل الذي يدرك  أخرى: إن العقل الذي يدرك حقَّ بعبارٍةو

اهلل  وإذا كان البناء على تقييد حقوق اإلنسان حبّق .أيضًا حدود وثغور هذا احلّق

للمعنى. إن حقوق اإلنسان هي حكم اهلل  وفاقدًة وًاْغفعندها ستكون حقوق اإلنسان َل

 طار الذي حيّقد اإل)إله األخالق(، وإن حكم إله األخالق حيدِّ مثاليًا بوصفه شاهدًا

وإن اإلله الشارع يراعي هذا اإلطار  ،فيه لإلله الشارع )إله الفقه( أن يصدر حكمه

على املستوى  وال ينتهكه. إذا كان الظلم قبيحًا ،بإرادته ومقتضى صفاته األخالقية

واضح وبارز للظلم، وإن ساحة اهلل  األخالقي فإن سلب أو إلغاء حقوق اإلنسان مصداٌق

ميكن هلل بطبيعة احلال أن ال خيلق اإلنسان  ،عن مثل هذا الظلم. نعم هٌةمنزَّسة املقّد

فسيكون  (40)، أما أن خيلقه ثم يسلبه حقوقه الطبيعية أو يتجاهلها أو حيّد منهاابتداًء

وإن  .وليس العكس ،إلرادته التكوينية . إن إرادة اهلل التشريعية تابعٌةثًاَبوَع وًاْغذلك َل

 عني االعرتاف حبقوقه الطبيعية من قبل اهلل.  خلق اإلنسان هو

وهو  ،اهلل يف هذا املورد ثابٌت ى إذا قلنا بأن حقَّإىل أننا حّت مضافًا ،هذا

ط من بعض َبْنسَتعي ـ كما ُييتعارض مع حقوق اإلنسان، ميكن لنا مع ذلك أن نّد

ميكنه يوم القيامة  ه؛ ألن اهللالناس على حقِّ م حّقالنصوص الدينية ـ أن اهلل يرى تقدُّ

برضا  ه ال يستطيع التغاضي عن حقوق الناس؛ ألن ذلك رهٌنأن يتجاوز حقوقه، ولكّن

هلم. وهذا  ر ظلمًاَبعَتوإن جتاوز اهلل عن حقوق الناس دون إذنهم ُي ،أصحاب احلقوق

من االهتمام حبقوق الناس، وأن يكون اهتمامهم  يعين أن اهلل يريد من عباده مزيدًا

 ر من اهتمامهم حبقوق اهلل. وعليه كيف ميكن أن ننسب إىل اهلل انتهاكًابها أكث
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إىل  استنادًا ؛حلقوق اإلنسان، أو أن يبيح لبعض عباده أن ينتهكوا حقوق اآلخرين

لن  إلرادة اهلل فإن تغاضي اهلل عن هذا احلّق الناس تابعًا يف حني إذا كان حّق، هحقِّ

  ؟!يكون ظلمًا

وعليه ال ميكن  .الناس أبدًا حق اهلل ال يكون يف مرتبة حّقأخرى: إن  بعبارٍةو

فهو بني رؤيتني بشأن كيفية  وإذا كان هناك تعارٌض .ر حصول التعارض بينهماتصوُّ

الناس بني األفراد. ويف احلقيقة فإن األصوليني الدينيني اجلدد والتقليديني  توزيع حّق

الناس )حقوق  تربير التوزيع غري العادل حلّقل ،اهلل من خالل االستناد إىل حّق ؛نْويسَع

 اإلنسان( بني األفراد. 

م يف الفصل السادس والسابع من وبااللتفات إىل ما تقدَّ ،ىل ذلكومضافًا إ

ن أعي ق بالشاهد املثالي، ميكن لنا أن نّدما يتعلَّ خالق( يفألا يف ميزاندين الكتاب )

ى إىل التعارض بني احلقوق ى إذا أّدالفقهية حّتالتعارض بني حقوق اإلنسان والفتاوى 

)اإلله احلكيم  مثاليًا الطاعة هلل بوصفه شاهدًا بني حّق سيكون يف احلقيقة تعارضًا

الطاعة هلل الشارع واملالك؛ ألن حقوق اإلنسان تستند إىل إرادة  والعادل والرحيم( وحّق

أن وجوب إطاعة الشاهد املثالي  ٍحعاء بوضووميكن االّد .واعتبار أو علم الشاهد املثالي

على افرتاض  ٌفإطاعة اهلل الشارع متوقِّ على وجوب إطاعة اهلل الشارع؛ ألن حّق ٌممقدَّ

سابقة، وعلى تناغم وانسجام أوامر اإلله الشارع مع تعاليم إله  م األخالقية يف مرتبٍةَيالِق

جوب إطاعة اهلل الشارع هي الطاعة أو و األخالق. وإن الضمانة العقالنية الوحيدة حلّق

 الصفات األخالقية هلل )وهي: احلكمة والعدالة والرمحة(. 

هو غري التعارض  أخرى: إن التعارض بني الفتاوى الفقهية وحقوق اإلنسان بعبارٍةو

إثبات أن الفتاوى الفقهية املعارضة حلقوق  اًلاهلل وحقوق اإلنسان؛ إذ جيب أّو بني حّق

ن أباع تلك الفتوى من حق اهلل، وكي ميكن لنا أن نستنتج أن اّت ؛اإلنسان معتربة

بسبب  ؛عن االعتبار ْتلو أن الفتوى الفقهية مورد البحث سقَطوهلل.  جتاهلها ظلٌم

 ؛اهلل الحرتام حّق باع هذه الفتوى لن يكون مصداقًاتعارضها مع حقوق اإلنسان، فإن اّت

من املصادرة  نوعًا ّدَعيه فإن هذه الشبهة ُتحلق اهلل. وعل كي يستلزم جتاهلها تضييعًا

على املوضوع؛ ألن حبثنا يدور حول ما إذا كانت الفتوى الفقهية املعارضة حلقوق 

اإلنسان معتربة أم أنها تسقط عن االعتبار بفعل هذا التعارض؟ إذا كانت هذه الفتوى 
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وأما إذا مل  ؛نساناهلل وحقوق اإل من موارد تعارض حّق فإننا سنواجه موردًا معتربًة

؛ النتفاء موضوعه. فلكي اهلل يف هذا املورد لن يكون فعليًا فإن حّق تكن معتربًة

اهلل وحقوق اإلنسان جيب أن نفرتض اعتبار  نكون هنا يف مواجهة التعارض بني حّق

اهلل  أن يثبت اعتبار هذه الفتوى من خالل تطبيق حّق الفتوى الفقهية. فإذا أراد شخٌص

 على املطلوب.  املورد يكون قد ارتكب مصادرًةعلى هذا 

دة وإن فعلية هذه احلقوق مقيَّ .فردية إن حقوق اإلنسان حقوٌقالشبهة الثانية: 

وعند حصول التعارض بني احلقوق  .أو مصلحة اجملتمع والنظام بانسجامها مع حّق

 عن أو مصلحة اجملتمع والنظام تكون احلقوق الفردية ساقطًة الفردية وحّق

 سعى ـ باالستناد إىل تقديم مصلحة اجملتمع والنظام على حّق ْن. وهناك َم(41)االعتبار

عى أن دَُّي الفرد ـ إىل تربير الفتاوى الفقهية غري املنسجمة مع حقوق اإلنسان. وأحيانًا

ابها، وحنن ال نستطيع أن نبيح ن مجيع أفراد اجملتمع رّكأاجملتمع مبنزلة السفينة، و

 حتت ذريعة حقوق اإلنسان أن يثقب هذه السفينة.  ألحٍد

: إن اًلفأّو ؛خاطئ حلقوق اإلنسان عاء من وجهة نظرنا يقوم على فهٍمإن هذا االّد

عن جمموعة من األفراد،  حقيقي، وإمنا هو عبارٌة اجملتمع والنظام ليس له من وجوٍد

أن يكون املراد من  ال ُبدَّاجملتمع والنظام. وعليه  باسم حّق ولذلك ال يوجد لدينا حقٌّ

أن اجملتمع العادل واألخالقي ال يعترب َبْيَد  .«األكثرية حّق»اجملتمع والنظام هو  حّق

مبعنى أن مجيع األفراد يتمتعون حبقوق  ،يةمن حقوق األقّل حقوق األكثرية أهّم

األكثرية  باسم حّق متساوية، وليس لألكثرية من حق خاص. مبعنى أنه ال يوجد حقٌّ

لألكثرية أن تطالب بإدارة  من خالله انتهاك حقوق األقلية. أجل، حيّق كي يتّم

أن  ى على أساس مذاقها، إاّلأو حّت ،وتنظيم األمور االجتماعية على أساس مصلحتها

مبعنى أن حقوق  ،إمنا يكون مباحًا يف إطار االنسجام مع حقوق اإلنسان هذا احلّق

ية بذريعة رادة األكثرية، ولذلك ال ميكن نقض حقوق األقّلإل األقليات ليست تابعًة

م واملصلحة يكون التقدُّ أخرى: عند التعارض بني احلّق بعبارٍةورأي أو رغبة األكثرية. 

 هو الذي يرسم احلدود املسموح بها من املصلحة.  ، وإن احلّقدائمًا للحّق

تنبثق عن حقوق األفراد، : إن حقوق اإلنسان ال تقوم على املصلحة، وال ثانيًاو

ى يقال: عند حصول التعارض بني مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع والنظام يكون حّت
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 .حبكم كونه هو األكرب. إن حقوق اإلنسان هي من احلقوق ؛م ملصلحة اجملتمعالتقدُّ

فإن أحد  . وأساسًام للحقوق دائمًاوعند التعارض بني احلقوق واملصاحل يكون التقدُّ

األدلة على عدم كفاية االجتهاد املصطلح يف احلوزات العلمية هو أنه يف أفضل حاالته 

وإن الشيء  .ك احلقوقَلك املصاحل، يف حني أن األخالق تدور حول َفَليدور حول َف

 الوحيد الذي ميكنه حتديد املصاحل وتقييدها هو احلقوق. 

ألن  ؛م مع فلسفة حقوق اإلنسانعاء ال ينسجإىل ذلك فإن هذا االّد مضافًاو

م اجملتمع والنظام على الفرد، التأكيد على حقوق اإلنسان إمنا يأتي يف سياق نفي تقدُّ

فإن األنظمة  ؛ام والسلطاتل احلّكَبواحليلولة دون إساءة استغالل هذا األمر من ِق

ة االستبدادية والدكتاتورية والشمولية تعمل على سلب حقوق األفراد حتت ذريع

 ٍدألح احلفاظ على مصاحل النظام واجملتمع، يف حني أنه طبقًا حلقوق اإلنسان ال حيّق

 ية حتت ذريعة احلفاظ على املصلحة العامة. أو أقّل فرٍد أن يسلب حّق

أن َبْيَد  .األهّم م هو احلّقنعم، عندما يكون التعارض بني احلقوق يكون املقدَّ

من  حلقوق األساسية؛ ألن احلقوق األساسية أهّمعاء ال مصداق له يف مورد اّدهذا اال

ون يف هذه احلقوق. وإن حقوق أسائر احلقوق األخرى، وإن مجيع الناس يتكاف

 فت حياة اجلماعة على قتل فرٍداإلنسان يف احلقيقة هي حقوقه األساسية. فلو توقَّ

بريء، كان قتل ذلك الفرد  ف إنقاذ حياة الناس على تعذيب شخٍصبريء، أو توقَّ

 . (42)من الناحية األخالقية جائٍز وتعذيبه غرَي

ية معيارًا للتقديم والتأخري، ل األكثرية واألقّلعند تعارض احلقوق ال تشكِّ

 على جتاهل حّق ف إنقاذ حياة شخٍص. فلو توقَّية احلّقوإمنا املالك يكمن يف أهّم

ف إنقاذ شخص يتوقَّ لكية دون إذنه، كأْنف يف هذه املأو التصرُّ ،اآلخر يف ملكيته

آخر من دون إذنه، كان ذلك جائزًا من الناحية  من الغرق على اجتياز أرض شخٍص

آخر بريء مل يكن  على إزهاق روح شخٍص شخٍص ف إنقاُذاألخالقية. وأما إذا توقَّ

واحدة ومتساوية من  ع بقيمٍةن أرواح الناس تتمتَّإإذ ؛ من الناحية األخالقية ذلك جائزًا

 . (43)عمرو فيها زيد يف احلياة وحّق الزاوية األخالقية، وال فرق بني حّق

 ،إن الذين يعملون على تربير الفتاوى الفقهية غري املنسجمة مع حقوق اإلنسان

األغلبية، ال يلتفتون إىل حقيقة أنهم  اجملتمع والنظام، أو حّق من خالل االستناد إىل حّق
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فلو أن  .آلخر ال يرتضون تعميم هذا املعيار على اجملتمعات غري اإلسالميةيف املقلب ا

 اجملتمع والنظام أو حّق إىل حّق ْتاستنَدـ على سبيل املثال ـ غربي  يف جمتمٍع حكومًة

 ،ية بعض املسلمني يف ممارسة فرائضهم العباديةعمدت إىل حتديد حّرو ،األكثرية

روا وبرَّ ،العرتضوا على ذلك، وأعرافهم الدينية وحظروا عليهم ممارسة بعض تقاليدهم

النزعة الفردانية أو أصالة الفرد  ّدَعاعرتاضهم يف إطار احلقوق الطبيعية لإلنسان. ُت

وتقدميه على اجلمع أحد الفرضيات الفلسفية حلقوق اإلنسان. وإن هذه احلقوق يف 

ة املنبثقة عن آراء أغلبية احلقيقة تعني احلدود واألطر إلرادة ومطالب األكثرية والدول

 . (44)املواطنني

ع حقوق اآلخرين، سواء أكان من الناحية األخالقية أن يضيِّ ألحٍد ال حيّق

باآلخرين،  للفرد أن يضّر لون األكثرية أو األقلية يف اجملتمع. كما ال حيّقاآلخرون ميثِّ

أن اإلضرار باآلخرين خيتلف عن  إاّل .من الناحية األخالقية وإن اإلضرار بالغري ممنوٌع

نزعاج كان اال ولو .أو فعل ال يزعج فردًا أو مجاعة فليس هناك من كالٍم ؛إزعاجهم

وغري ذات  رًا لتعيني حدود حقوق األفراد ألصبحت حقوق اإلنسان الغيًةل مربِّميثِّ

أن  َبْيَد ًا من الناحية األخالقية،مصداقية. إن عدم إزعاج اآلخرين يعترب مستحّب

 . (45)ليس واجبًا من هذه الناحية ،من أجل عدم إزعاج اآلخر ؛التغاضي عن احلّق

احلقوق اليت للمجتمع  ية على اجملتمع والنظام واألكثرية ذاَتلفرد واألقّللإن 

ون ية. وإن اجملتمع والنظام واألكثرية ال يغّضوالنظام واألكثرية على الفرد واألقّل

نهم غري ملزمني بذلك على إية، أو اج الفرد واألقّلخمافة إزع ؛الطرف عن حقوقهم

 املستوى األخالقي. ليس للفرد وال للمجتمع وال للنظام وال لألقلية وال لألكثرية حّق

إن مراعاة مثل هذا  :كي نقول ؛عدم االنزعاج من سلوك أو كالم اآلخرين باسم حّق

. إن سلب حقوق األفراد أو (46)واحدًا من التكاليف األخالقية على اآلخرين ّدَعُي احلّق

ل يف حقيقة األمر يات حتت ذريعة عدم استياء اجملتمع والنظام أو األكثرية ميثِّاألقّل

ية. وبطبيعة احلال فإن الفرد أو األقّل ل اجملتمع والنظام أو األكثرية حبّقَبظلمًا من ِق

احلكم األخالقي ال أن موضوع هذا  من الناحية األخالقية، إاّل سات قبيٌحانتهاك املقّد

لألكثرية أن تنتهك  كذلك ال حيّقبل  ،بْسسات األكثرية فَحيقتصر على مقّد

أن نقد العقائد واملتبنيات واملمارسات املذهبية والدينية وغري  ية. إاّلسات األقّلمقّد
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للجميع أن ينتقدوا عقائد اآلخرين  سات، وحيّقالدينية هو غري اإلساءة للمقّد

 إن ذلك قد يبلغ حّد الوجوب أحيانًا.  :ْلذا إذا مل نُقفاتهم، هوتصرُّ

إن اجملتمع العادل هو الذي تتساوى فيه حقوق  :وعلى هذا األساس ميكن القول

كي ميكن القول  ؛ننيامسه عدم إزعاج املتديِّ وليس هناك حقٌّ .ننينني وغري املتديِّاملتديِّ

نني. وإذا كان ما من شأنه إزعاج املتديِّهلم قول  نني ال حيّقإن غري املتديِّ :على أساسه

نني ـ بدرجة نني وغري املتديِّجلميع األفراد ـ املتديِّ مثل هذا احلق موجودًا فهو ثابٌت

سات اآلخرين وعقائدهم وآراءهم، س مقدَّأن ينتهك أو يدنِّ ألحٍد ال حيّق ،واحدة. نعم

نني نني، بل يشمل حتى املتديِّبغري املتديِّ أن هذا التكليف ـ كما سبق ـ ال خيتّص إاّل

سات سوا أو ينتهكوا آراء ومعتقدات ومقّدهلم أن يدنِّ نني ال حيّقأيضًا، مبعنى أن املتديِّ

 ،مكفول لكال اجلانبني نني أيضًا. وأما النقد احملرتم آلراء اآلخرين فهو حقٌّغري املتديِّ

 ض للنقد. ليت تتعرَّى ذلك إىل استياء وانزعاج أصحاب العقيدة اأّد ى وإْنحّت

م ما الذي ميكن قوله بشأن تشبيه اجملتمع بالسفينة؟ لنفرتض أننا نسلِّ ولكْن

ع املواطنني حبقوقهم يف هذه الصورة ميكن القول: إذا كان متتُّ ،بهذا التشبيه

ة من خالل خاّصوالطبيعية مبنزلة خرق السفينة فإن سلب وتضييع هذه احلقوق ـ 

 ،يف األساليب االستبدادية ـ سيكون مبنزلة إغراق تلك السفينةك بالدين وتوظالتمسُّ

من خالل اللجوء إىل  ،يعتربه فاسدًا إىل احليلولة دون شيٍء نه إذا عمد فرٌدأي إ

ر السفينة يفجِّ ْنيدفع الفاسد باألفسد، وسيكون كَم ْناالستبداد، سيكون كَم

 كي حيول دون قيام أحدهم بثقبها.  ؛ابهاجبميع رّك

ي إىل إباحة قال أحيانًا: إن حقوق اإلنسان والدميقراطية تؤّدُيبهة الثالثة: الش

ل أحد األسباب الرئيسة الزواج بني املثليني وشرب اخلمور وما إىل ذلك. وهذا ميثِّ

الذي  نني السطحيني حلقوق اإلنسان والدميقراطية. وإن طريق احلّلملعارضة بعض املتديِّ

أو  ،املشكلة يكمن يف الفصل بني احلداثوية وأخالق احلداثةنون هلذه يقرتحه املتديِّ

فصل الدميقراطية عن الليربالية، وإحداث تقابل بني الدميقراطية الدينية والليربالية 

 الدميقراطية، وتقييد حقوق اإلنسان بتناغمها مع األحكام الفقهية. 

الق العلمانية ًا، وقلنا بأن األخلو فرضنا وجود مثل هذه املالزمة حّق ولكْن

قبل املقارنة  ه: إناًلأّو :عات، ففي هذه الصورة ميكن القولِبتشتمل على مثل هذه التَّ
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ية األمور اليت بني نظامني أخالقيني علينا أن نصدر حكمًا واضحًا بشأن قيمة وأهّم

يف أن األخالق ال  ال َشكَّنك النظامني. يأخالقية خمتلفة يف ذ تشتمل على أحكاٍم

هناك بل ل يف حرمة املمارسات اجلنسية احملظورة وشرب اخلمور وعدم احلجاب، َزَتْخُت

اعة من هذه األمور، ظحًا وفْبُق الكثري من األمور اليت هي من الناحية األخالقية أشدُّ

يف السكارى،  ْنال تشرب اخلمر فال تطَع إذا كنَت :، ما معناهوكما يقول اخليام

بعدم شرب اخلمر وأنت ختضم أنواع  ال تغرّت .س للمكر واخلديعةوأنت تؤسِّ

فإن الظلم مثاًل والعنصرية واالستبداد  .بإزائها اخلمر شيئًا ّدَعاليت ال ُي ،ماتاحملّر

وتضييع حقوق اآلخرين والقمع وتشويه احلقائق وحماكم التفتيش والرياء والنفاق 

 األخالقية أسوأ بكثرٍيوالتظاهر بالزهد وتوظيف الدين وما إىل ذلك يعترب من الناحية 

خطرًا  ر احلاصل بسبب السلطة أشّدْكمن الشذوذ اجلنسي ومعاقرة اخلمور. وإن السُّ

جار بالدين ر احلاصل بسبب شرب اخلمر. وهكذا األمر بالنسبة إىل االّتْكمن السُّ

وإن رفع سقف السلطة واالرتزاق على أعمدة الشريعة أسوأ  .)االرتزاق من خالل الدين(

وإن االلتزام  .د )االرتزاق من خالل الفحشاء(َسات من بيع اجَلباآلف املّر وأقبح

األخالقي يقتضي من الشخص أن يبدي من احلساسية واالنفعال جتاه األفعال املنافية 

 بة على تلك األمور. ية األحكام األخالقية املرتتِّلألخالق مبا يتناسب مع حجم وأهّم

ه الشذوذ اجلنسي وشرب اخلمر، ويرتدي إن الذي يظهر حساسية مفرطة جتا

من أجل القضاء على ظاهرة التصفيق وسوء احلجاب، وال يبدي  ؛نَفالمة احلرب والَك

ذات احلساسية جتاه االستبداد والظلم السياسي وهضم حقوق الناس، لن تكون 

د على العدالة االقتصادية والتوزيع . وهكذا الذي يؤكِّه وأحاسيسه أخالقيًةمشاعُر

لعادل للثروات، ولكنه ال يبدي ذات احلساسية جتاه العدالة السياسية والتقسيم ا

 عي بأن القلق الذي يساوره قلٌقالعادل للسلطة )الدميقراطية(، ال ميكنه أن يّد

بل جيب النظر إىل صدق هؤالء  ،عن اهلواجس األخالقية أو أنه منبثٌق ،أخالقي

والريبة. ويف احلقيقة فإن املبالغة يف التأكيد على  عون بعني الشّكما يدَّ األشخاص يف

م األخالقية العامة، َية من الِقأو التأكيد على مصاديق خاّص ،م األخالقية الثانويةَيالِق

ي بالفرد ذاته نوعًا من الشذوذ األخالقي؛ ألن مثل هذا التأكيد يؤّد يعترب يف حّد

. ولو كان الفرد م األخالقية األهّمَيواجملتمع إىل الغفلة وعدم االهتمام بنقض الِق
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ية اليت م فإنه جيب أن ال يساوي بني األهّمَيصادقًا يف هواجسه من أجل احلفاظ على الِق

 .مَيم ونقضها، وإمنا جيب أن تكون هواجسه متناسبة مع حجم تلك الِقَييوليها للِق

م َيالدنيا من أجل الِقم َيم عليه التضحية بالِقَيوعند التعارض والتزاحم بني مالكات الِق

، وأن ال يرتكب العشرات من م األهّمَيالعليا، وأن جيعل األولوية للدفاع عن الِق

واحد. فما هي قيمة إغالق حانة  املنكرات والفواحش من أجل القضاء على منكٍر

  ؟!ي إىل فتح أبواب الزيف والنفاق والرياءاخلمر إذا كان ذلك يؤّد

إن ميول األفراد ورغباتهم اجلنسية والغذائية من زاوية  :: ميكن القولوثانيًا

هلم  ة، مبعنى أن اآلخرين ال حيّقاألخالق االجتماعية تدخل يف نطاق حياتهم اخلاّص

ر من ضغوط كان التحرُّ ياتهم وأذواقهم أو دينهم على هؤالء األفراد، وإْنفرض متبّن

أن َبْيَد  ن قيود األخالق الفردية.ر ماحلياة اخلاصة ال يعين التحرُّ جمالاآلخرين يف 

 إمنا هو دفٌع ،من خالل ممارسة االستبداد الديين ،احليلولة دون االحنرافات األخالقية

أصغر؛ ألن اإلصالح  أكرب من أجل منع منكٍر ملنكٍر للفاسد باألفسد، وارتكاٌب

حيث  ؛اداألخالقي ال يتّم عرب الضغط واإلكراه، بل إن مثل هذا األمر هو عني اإلفس

 . (47)م األخالقية والدينية األمسى واألكربَييقضي على الِق

إننا هنا نواجه موردًا من موارد التعارض بني األخالق الفردية  :أخرى بعبارٍةو

م وعند التعارض بني هذين النوعني من األخالق يكون التقدُّ .واألخالق االجتماعية

فلو أن الذين  .نصافمبعنى اإل ،لةلألخالق االجتماعية؛ ألن هذا هو مقتضى العدا

الذي حيظر ممارسة الشذوذ اجلنسي وشرب اخلمر،  ،يتبعون نظام األخالق الفردية

ين جنسيًا والذين يشربون اخلمر ف غالبيته من الشاّذتتألَّ كانوا يعيشون يف جمتمٍع

ولو حاولت األكثرية يف ذلك اجملتمع  .يف اجتناب هذه املوبقات كان هلم كامل احلّق

قال بوجود محلهم على ممارسة تلك املوبقات العترب ذلك مصداقًا بارزًا للظلم، وال ُي

 باع أخالقهم الفردية. ية على ممارسة واّتالذي يبيح لألكثرية محل األقّل مثل هذا احلّق

 

ضنا وتعرَّ .عريف بني الدين واألخالقتناولنا يف هذا الفصل االرتباط املنطقي وامل

إحالل »، و«تبعية علم األخالق لعلم الكالم»د بالنقد والتقييم لنظرييت حمدَّ بشكٍل
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 . «علم األخالق علم الفقه حمّل

فإن حكم العقل طبقًا للرؤية السائدة بني علماء الشيعة إمنا  ،وكما رأينا

نادر  ن حصول القطع واليقني أمٌرإحيث  يكون معتربًا إذا كان قطعيًا ويقينيًا. ولكْن

ولذلك ال ميكن  ،ق ال ميكن الوصول إىل حكم الشرع من خالل حكم العقلالتحقُّ

ية ن حّجإحيث  ،أخرى م األخالقية. ومن جهٍةَيإبطال الفتاوى الفقهية باالستناد إىل الِق

على القطع واليقني، وإن بعض الظنون  فٍةالوحي من وجهة نظر هؤالء العلماء غري متوّق

أيضًا، ميكن الوصول إىل حكم العقل من خالل حكم الشرع،  النقلية معتربٌة

ى الرتكيب وميكن لنا إبطال املتبنيات األخالقية من طريق الفتاوى الفقهية. وقد أّد

 ملستقّلعلم األخالق، وإلغاء دور العقل ا بني هاتني الدعويني إىل إحالل علم الفقه حمّل

 عن الشرع يف جمال تشخيص احلقوق والوظائف وتنظيم العالقات االجتماعية. 

من هذا النوع من النزعة  ،آخربو بشكٍل ،كما تعاني سائر الفرق اإلسالمية

ة على تقديم النقل على النقلية اجلزمية أو ما كان على شاكلتها، رغم اختالف األدّل

دليل تقديم النقل على العقل عند األشاعرة فإن  ؛العقل بني هذه الفرق املختلفة

يف حني  ؛التقليديني ـ مثاًل ـ يقوم على أن أحكام الشرع ال تتبع املعيار واملالك العقالني

أن دليل تقديم النقل على العقل عند أكثر علماء الشيعة هو القول بأن الظنون العقلية 

 . (48)لنقليةعن االعتبار يف مواجهة الظنون ا )والتجريبية( ساقطٌة

 «علم الفقه»، وإحالل «العقل»على  «النقل»وقد عمدنا إىل نقد القول بتقديم 

 لنا إليها عدم وجود دليٍلوكان من بني النتائج اليت توصَّ .بالتفصيل «علم األخالق» حمّل

على التقديم  ية حكم العقل، ويدّليشرتط حصول القطع واليقني على اعتبار وحّج

يات يات الفقهية )املستندة إىل الوحي والنقل( على املتبّناملنطقي واملعريف للمتبّن

يات احلاصلة من األخالقية )املستندة إىل العقل والوجدان(. وعند التعارض بني املتبّن

 ،يات فيما بينهاخالل القنوات املعرفية املختلفة حيكم العقل بضرورة مقارنة هذه املتبّن

رة بني أيدينا وإن األدلة املتوّف .ى الذي يقوم الدليل األقوى لصاحلهوااللتزام باملتبّن

رة لصاحل يات األخالقية غالبًا ما تكون هي األقوى من األدلة املتوّفلصاحل املتبّن

 يات الفقهية املعارضة هلا. املتبّن

بني  فرٌقوليس هناك  .كما أن التقوى والعدالة املعرفية تقتضي ذلك أيضًا
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الدليل العقلي والدليل النقلي من هذه الناحية. كما أن نسبة االحتياط والتسليم 

 .حلكم اهلل يف كال طريف القضية متكافٌئ

اليت تقوم على التفريق بني النقل والعقل، وتكتفي  ،النقلية القاطعة إن النزعَة

مسني باملئة(، وتشرتط يف الذي ال يرقى إىل اخل م )الظّنْهيف مورد األدلة النقلية بالَو

وال  ،رةمربِّ ية لألدلة العقلية أن تبلغ درجة القطع واليقني، غرُيالوقت نفسه إلثبات احلّج

 بنفس املقدار الذي يكون يف حالة النزعة العقلية اليت ال ترى أّي ،ميكن الدفاع عنها

ة تقتضي من الفرد أن واعتبار للتقاليد الدينية وغري الدينية. إن املسؤولية املعرفي قيمٍة

من العقل والنقل يف مقام معرفة احلقوق والتكاليف  متساوية لكلٍّ مينح قيمًة

االنصياع لألمر الذي  وعند حصول التعارض بني العقل والنقل يتّم .األخالقية والدينية

 معرفية أقوى.  حيظى بدعامٍة

يف فهم الدين ل العقل تدخُّ»يذهب الدكتور عبد الكريم سروش إىل القول بأن 

يساهم يف بناء النظريات العلمية والفلسفية والكالمية والعرفانية اليت تساعد على 

ل ألنه ميثِّ ؛من اغتنام هذا العنصر املساعد، واالستمرار يف توظيفه ال ُبدَّفهم الدين. و

 .(49)«م يف املعرفة الدينيةل والتقدُّمفتاح السّر الذي يفتح الطريق أمام التحوُّ

ل العقل يف فهم الدين أعمق وأكثر أن حبوث هذا الفصل تثبت أن تدخُّ إاّل

اًل من طريق املعايري العقالنية وأخالق ل حيصل أّوفإن هذا التدخُّ ؛رًا من ذلكجتذُّ

ل فإنه سيفتح الطريق ولو مّت االعرتاف بهذا التدخُّ .التفكري والتحقيق )شريعة العقل(

ل العلم ـ وإن الذين يقفون بوجه تدخُّ .الم والعرفانل العلم والفلسفة والكأمام تدخُّ

من العلوم الطبيعية واإلنسانية ـ والفلسفة والكالم والعرفان يف فهم الدين  األعّم

غري العقالنية وأخالق التفكري والبحث التقليدي. وإن  والشريعة ليس هلم مستنٌد

وغري  مًاويعتربانه حمّر ،لالعقالنية واألخالق هما اللذان حيظران مثل هذا التدخُّ

يتعني علينا القيام به يف إطار إحياء الفكر الديين جيب  ل شيٍءمشروع. وعليه فإن أّو

املشاكل املاثلة أمام  أن يكون إصالح هذا النوع من العقالنية واألخالق. وإن حّل

الق أخ»و «أخالق االجتهاد»بإعادة النظر يف  اجملتمع الديين يف املرحلة احلديثة رهٌن

 فلسفة األخالق وعلم املعرفة واهلرمنيوطيقا. جمالم احلاصل يف يف ضوء التقدُّ «التقليد
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 أصول فقه اإلمامية

 للتكّون والنشأة على ضوء الوثائق التأرخيية رصٌد

 

 

قلنا فيما مضى إنه مل يصلنا الكثري من املدوَّنات الشيعية يف القرون األوىل؛ لذا 

ّد َعع آثار املدّونات يف كتب الفهارس والرجال، اليت ُتسيكون املنهج هنا هو تتبُّ

 الصورة العاّمة للتأليفات الشيعية آنذاك.املصدر األساس إلعطائنا 

 

وقرب؛  ، وله عندهم منزلٌة^صحب أبان األئمة زين العابدين والباقر والصادق

ّد َعوُي .بان(قال: )أما واهلل لقد أوجع قليب موت أ ×بلغ خرب وفاته اإلمام الصادق افلّم

 من أعيان الشيعة اإلمامية.

 .(1)كان علمًا بالقرآن والفقه واحلديث واألدب واللغة والنحو

هذا  :منها ،هـ( يف فهرسته جمموعة من الكتب438ذكر له ابن النديم)

واية عند الشيعة َذَكَر فيه القواعد العاّمة للر، والذي يبدو من عنوانه أّنه (2)الكتاب

هـ( ألبان كتابًا بهذا 460هـ( والطوسي)450مبذاهبهم، ومل يذكر الشيخان النجاشي)
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، وقد عرَّف النجاشي (3)(ن ألبان )أصاًلأالعنوان، وإمنا ذكر الطوسي يف )الفهرست( 

قائاًل:  ،خماطبًا أحد الرواة ،×أبان بأّنه من أشهر الرواة، وروى بإسناده عن الصادق

نه ُعرف أ، وهذا يعين (4)ها عنه(ِوي ثالثني ألف حديث، فاْرن بن تغلب روى عّنأبا )إن

 بشهادة اإلمام، والمتالكه أصاًل روائّيًا. ؛يف األوساط العلمية بكونه أحد أكرب الرواة

والشيخ عبد اهلادي  (5)السيد حسني املدرِّسي الطباطبائي :من هلذا ذهب كلٌّ

الكتاب الذي نسبه ابن النديم هو نفس األصل الذي ن هذا أهـ( إىل 1434)(6)الفضلي

الذي هو أقرب  ،ولعّلهما ذهبا إىل هذا من عنوان الكتاب .(7)ذكره الطوسي ألبان

 ألصول الرواية منه إىل أصول الفقه.

 ويبقى احتمال انتماء الكتاب ألصول الفقه واردًا.

 

، وُعرف برباعته يف علم ×كان هشام بن احلكم من خواّص اإلمام الكاظم

 .(8)الكالم واملناظرات املذهبية

 من الكتاب، منها: وقد ذكر له علماء الفهارس واملصنَّفات جمموعًة

 

ذهب كثريون إىل و .كتاب هلشامهذا ال (9)ذكر الشيخان النجاشي والطوسي

ن عنوانه أإاّل  ،ى نعرف حمتوياتهمل يصلنا حّت وهو وإْن .(10)أصولي ن الكتاب مصنٌَّفأ

 يف ذلك؛ فمباحث األلفاظ من املوضوعات األوىل واألساسية يف هذا العلم. واضٌح

ث َحد توافق عنوان الكتاب مع مباحث األلفاظ اليت ُتْبمع هذا، فمجّر ولكْن

من  قد شكَّك جمموعٌةو .الكتاب ضمن املدّونات األصولية دَّأصول الفقه ال يربِّر َعيف 

منهم: السيد حمسن األمني و ،أصول الفقهإىل العلماء يف انتماء الكتاب 

والسيد حسني املدرِّسي  (12)هـ(1434، والشيخ عبد اهلادي الفضلي)(11)هـ(1370العاملي)

 .(13)الطباطبائي

واليت من املفرتض أن  ،ُيذكر يف الكتب األصولية املتقّدمةإن هذا العنوان مل 

لإلمام  ،ولو رجعنا إىل كتاب )الرسالة( .ينتمي إليها )كتاب األلفاظ(
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وهي من أقدم ما وصلنا أصوليًا من تلك الفرتة، لن جند فيها عنوان  ،هـ(204الشافعي)

صولية القدمية من وكذلك الكتب األ ،يقرب من هذا العنوانما )مباحث األلفاظ( أو 

و)الذريعة إىل أصول  ،هـ(413ككتاب )التذكرة بأصول الفقه( للشيخ املفيد) ،بعده

 ،هـ(460و)العّدة يف أصول الفقه( للشيخ الطوسي) ،هـ(436الشريعة( للسيد املرتضى)

يف القرن السابع اهلجري أو قبله  جند عنوان )مباحث األلفاظ( إاّل ولعّلنا لن .وغريها

 .بقليٍل

علوم أخرى غري  يفن هناك حماوالت حتتمل اندراج )كتاب األلفاظ( أكما 

 منها:وأصول الفقه، 

ن عنوان )األلفاظ( أحماولة الدكتور حسني املدرِّسي الطباطبائي، الذي يرى ـ 1

فبمراجعة فهرست الشيخ الطوسي ال جنده يذكر هلشام  .جاء مصحَّفًا من )األلطاف(

وهذا العنوان  .(14)بل يذكر كتابًا بعنوان )كتاب األلطاف(كتابًا بعنوان )األلفاظ(، 

خصوصًا يف جمال املناظرات مع و ،ملباحث علم الكالم الذي ُعرف به هشام مناسٌب

 املعتزلة.

 ،اًل آخر ميكن محل عنوان )كتاب األلفاظ( عليهاكما يذكر املدرِّسي احتم

وهذا  ،جبذور معرفة األلفاظ ٌطفبحث األلفاظ مرتب .ليصنِّفه ضمن املدوَّنات الكالمية

 كالمي، وال عالقة له باجلانب اللفظي الذي يهّم األصولي. حبٌث

هلذا الكتاب عند  إننا ال جند أيَّ إشارٍة :ويضيف املدرِّسي الطباطبائي إىل ذلك

ى نسبة فضاًل عن النقل عنه، وال حّت ،ي الشيعة الذين وصلتنا كتبهممي أصولّيمتقدِّ

 !(15)صولية هلشام من هذا الكتاببعض اآلراء األ

إىل مة الفضلي، الذي استبعد أن يكون هذا الكتاب منتميًا لعاّلـ حماولة ا2

املنطق  أصول الفقه؛ فعنوان )األلفاظ( من العناوين املستعملة قدميًا يف مدوَّنات علَمْي

 ًان هشاموأل .لتحديد مصطلحات العلم قبل الدخول يف مباحثه والفلسفة، كمدخٍل

صه يف احلكمة استقرب الفضلي أن يكون الكتاب يف مصطلحات ُعرف بتخصُّ

 احلكمة.

إذن، ال توجد مؤشِّرات جزمّية العتبار )كتاب األلفاظ( هلشام بن احلكم أحد 

وُيحتمل أن يكون  .لألخذ والرّد وتبقى كّل االحتماالت مفتوحًة .املدوَّنات األصولية
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ملناسبة ما ُعرف به هشام بن احلكم  ؛كالم اإلهليالوالكتاب يف مسألة اللفظ اإلهلي 

 صه يف علم الكالم اإلسالمي.من ختصُّ

 

وأما الشيخان  .(16)وقد ذكره ابن النديم يف فهرسته .وهو الكتاب اآلخر هلشام

وال يبعد أن يكون  .(17)الطوسي والنجاشي فقد ذكرا هلشام كتابًا بعنوان )األخبار(

 ؛وهو كما ذكره ابن النديم الذي عرف بدّقته يف الفهرست ،واحد العنوانان لكتاٍب

 اقًا.ه كان يعمل وّرنأل

 .ل أن يكون حديثه يف موضوعات أصول الفقهاوعنوان الكتاب يزيد من احتم

 فلعّل حديثه حول املعايري يف تصحيح األخبار.

ن السيد أمن  ،السيد املدرِّسي الطباطبائي وما يؤكِّد هذا االحتمال ما نقله

ومن املناسب  .(18)ية اخلرب املتواتر(هـ( نقل عن هشام رأيًا يف )حّج436الشريف املرتضى)

ملناسبة املنقول لعنوان  ؛أن يكون النقل من هذا الكتاب دون بقّية كتب هشام

 الكتاب.

 

وكان مميَّزًا عند اإلمام  ،’الرضا صحب اإلمامني موسى الكاظم وابنه علّي

ذ َخْؤُي ْننه ممَّأن اإلمام وصفه بأ ويف حديٍث .ويشري إليه يف العلم والفتيا ،×الرضا

 .(19)عنه معامل الدين

إذ  ؛والعنوان جيعله يف أصول الفقه .(20)ذكر له الشيخ الطوسي هذا الكتاب

 ارض األحاديث، والذي هو من مهّمات أصول الفقه.ن موضوعه تعأيبدو 

)كتاب اختالف احلديث ومسائله  :واحتمل بعضهم أن يكون عنوان الكتاب

عن مسائل يف اختالف  (، فيكون الكتاب عبارًة’عن أبي احلسن موسى بن جعفر

 .×نها يونس عن اإلمام الكاظمدوَّ ،احلديث

 

وقع هذا املوضوع موردًا للبحث بني املؤرِّخني ألصول الفقه اإلسالمي عمومًا، 
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حناول هنا أن نضيء على املوضوع من خالل و .وتضاربت اآلراء ووجهات النظر فيه

 استعراض االجتاهات يف حتديد أّول مدوَّن ألصول الفقه عند املسلمني.

 ليت ميكن استعراضها، هي:وأبرز هذه االجتاهات ا

ن الشيعة هم أوالذي يرى  ،أو اجتاه املدرسة الشيعية اإلمامية :االجتاه األّول

 اد األوائل يف التصنيف يف أصول الفقه.الرّو

 وهذا االجتاه انقسم إىل رأيني أساسيني يف حتديد هذا املصنَّف األّول:

ام بن احلكم هو أّول ن )كتاب األلفاظ( هلشأ: الذي يذهب إىل الرأي األّول

 مؤلَّف يف أصول الفقه.

ن قبل نه ُدوِّأمن املؤكَّد  ولكْن ؟ننا ال نعلم متى كان تصنيف الكتابأ صحيٌح

 وهي السنة اليت تويف فيها هشام. ،هـ(199سنة )

، وتبعه (21)هـ(1354رأى هذا الرأي هو السيد حسن الصدر) ْنن أّول َمأويبدو 

، الشيخ حممد مهدي (22)هـ(1403منهم: السيد علي نقي احليدري) ،فيه جمموعٌة

السيد حممد صادق ، (24)، السيد علي املوسوي اجلزائري(23)هـ(1421مشس الدين)

 ، وغريهم.(25)الروحاني

يف  ن هذا الكتاب أّول مصنٍَّفأن أصحاب هذا الرأي يقولون بأومن الواضح 

بل هذا ما نصَّ  ،جامع ملباحث هذا العلم نه أّول مصنٍَّفأبعض مباحث أصول الفقه، ال 

أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن  ْن)وأّول َم :عليه السيد الصدر بقوله

 .(26)احلكم...(

ليونس بن عبد  ،ن كتاب )اختالف احلديث ومسائله(أ: يرى الرأي الثاني

 ف يف أصول الفقه.مؤلَّف ُصنِّ هـ(، هو أّول208الرمحان)

وهو السيد حمسن األمني  ،ب هذا الرأين صاحأومستنده هو 

هـ( يف 199شكَّك يف كون )كتاب األلفاظ( املؤلَّف قبل سنة ) ،هـ(1371العاملي)

فعليه يكون كتاب )اختالف احلديث ومسائله( قد ُألِّف  .(27)موضوعات أصول الفقه

 هـ(.208وهي ) ،قبل سنة وفاة يونس

ن عنوان الكتاب هو )اختالف أمن ، ويعزِّز هذا الرأي ما ذكره بعض الباحثني

فيكون الكتاب قد ُدوِّن يف حياة  ،(×احلديث ومسائله عن أبي احلسن موسى
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 .(28)سنة شهادة اإلماموهي  ،هـ(182اإلمام الكاظم، أي قبل )

ة هم السابقون يف ن السّنأوالذي يرى  ،يةأو اجتاه املدرسة السّن :االجتاه الثاني

 التصنيف يف أصول الفقه.

 هذا االجتاه إىل اآلراء األربعة التالية: وانقسم

لإلمام حممد بن إدريس  ،ن كتاب )الرسالة(أ: الذي يرى الرأي األّول

 يف أصول الفقه. هو أّول مصنَّف إسالمّي ،هـ(204الشافعي)

هـ أو 192)ن احلافظ عبد الرمحان بن املهدّيأيف سبب تأليفها هو  فاملروّي

أن يضع له كتابًا يذكر فيه شرائط  ،شاّبوهو  ،هـ( التمس من الشافعي198

ومراتب العموم  ،ة واإلمجاع والقياس، وبيان الناسخ واملنسوخاالستدالل بالقرآن والسّن

 .(29)واخلصوص؛ فوضع الشافعي له كتاب )الرسالة(

وقيل: إنه ألَّفها يف  ؛(30)عندما كان شاّبًا ،ةوكان تأليفه هلا أّول مّرة يف مّك

نهما السنتان اللتان أقام فيهما الشافعي يف هـ(؛ أل197هـ و195أي بني سنيت ) ،(31)بغداد

 مبالحظة وفاة عبد الرمحان بن املهدي. ؛إاّل إن هذا مستبعٌد .(32)بغداد

هـ( وما 201يف سنة )هـ( أو 199سنة )يف أي  ،(33)ثم أعاد تأليفها يف مصر

 .(34)ه يف إحدى هاتني السنتني وصل إىل مصرألن ؛بعدهما

ي، كالفخر الرازي من وهذا الرأي هو الغالب يف الوسط العلمي السّن

صنَّف يف هذا العلم هو  ْنن أّول َمأالذي عبَّر بـ)اّتفق الناس على  ،منياملتقدِّ

وابن خلدون يف  ؛والزركشي يف )البحر احمليط يف أصول الفقه( ؛(35)الشافعي(

رين: عبد ومن املتأخِّ ؛وأبو حامد الغزالي يف )املنخول من تعليقات األصول( ؛)املقدمة(

الشيخ حممد سليمان األشقر يف و ؛ة األكرب(الغين الدقر يف )اإلمام الشافعي فقيه السّن

الشيخ عبد الكريم زيدان يف )الوجيز يف أصول و ؛)الواضح يف علم أصول الفقه(

الشيخ حممد العثيمني يف  ؛يف )علم أصول الفقه( اب خاّلفوالشيخ عبد الوّه ؛الفقه(

واألستاذ أمحد حممد شاكر يف )تقديم رسالة  ؛)شرح األصول من علم األصول(

 وغريهم. ؛(36)الشافعي(

 ،هـ(182ن ما صنَّفه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم)أ: ويرى أصحابه الرأي الثاني

مل يذكروا عنوان الكتاب  وإْن ،صاحب أبي حنيفة، هو أّول مصنَّف يف أصول الفقه
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صنَّف يف أصول الفقه  ْنن أبا يوسف هو أّول َمأابن خلكان َذَكَر  ولكّن .الذي صنَّفه

 .(37)على مذهب أبي حنيفة

والدكتور حممود  ؛(38)الشيخ مصطفى عبد الرزاق :من واحتمل هذا الرأي كلٌّ

ن وفاة أبي أكان السابق، باإلضافة إىل البن خّل الذي اعتمد على كالٍم ،(39)الشهابي

ن تصنيفه للكتاب املنسوب إليه كان أيوسف متقّدمة على وفاة الشافعي، وهذا يعين 

 هـ(.182قبل سنة )

هـ أو 182ن مصنَّفات حممد بن احلسن الشيباني)أ: الذي يرى الرأي الثالث

: )أصول ـ لنديمكما نسبها له ابن اـ وىل املصنَّفات األصولية، وهي أ هـ( هي189

وقد كانت وفاته سابقة على  .(40)الفقه( و)كتاب االستحان( و)كتاب اجتهاد الرأي(

 وفاة الشافعي بأكثر من عشر سنني.

 .(41)ذهب هلذا الرأي الدكتور حممود الشهابيو

ف يف أصول الفقه هو ما صنَّفه أبو حنيفة ن أّول مصنََّأ: هو الرأي الرابع

صنَّف يف أصول الفقه هو أبو  ْنن أّول َمأهـ( 911السيوطي) هـ(؛ فقد ذكر150النعمان)

ع ـ ما ب التتبَُّسـ حَب ، ومل يذكر أحٌد(43)، وتبعه على هذا أبو الوفا األفغاني(42)حنيفة

 ألبي حنيفة. هي طبيعة هذا املصنَّف األصولّي

هذه أبرز اآلراء يف حتديد أّول مصنَّف يف أصول الفقه على مستوى االجتاهني 

 ي.الشيعي والسّن

 

ـ إن كون )كتاب األلفاظ( هلشام بن احلكم هو أّول مصنَّف يف أصول الفقه 1

مناقشته فيما  وهذا ما متَّْت .على أن يكون موضوع الكتاب يف أصول الفقه ٌفمتوقِّ

واضح على انتماء الكتاب للمصنَّفات األصولية،  فليس هناك ما يدّل بشكٍل .سبق

  ميكن اعتباره املؤلَّف الرائد.فال

املصنَّف  ،ليونس بن عبد الرمحان ،)كتاب اختالف احلديث(كون ـ وأما 2

ت ِبإذ اآلراء اآلتية ُتْث ؛األّول فهو بهذا العنوان ال يكون الكتاب السابق يف هذا اجملال

 ات.غريه عليه؛ مبالحظة سنوات الوفّي تقدُّم
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وهي: )كتاب اختالف احلديث  ،لكتابوخبصوص الصيغة الثانية لعنوان 

نه ألة؛ إاّل كانت حمَتَم هي وإْنف ،(’ومسائله عن أبي احلسن موسى بن جعفر

بالرجوع إىل نسخة فهرست الطوسي احملقَّقة جندها ذكرت هذا العنوان كعنوانني 

)مسائله عن أبي احلسن موسى بن  :واآلخر ؛)اختالف احلديث( :األّولمستقلَّني: 

 .(44)(’جعفر

ى لو كان عنوان الكتاب بالصياغة الثانية فلعّل يونس قد مسع حّت ،ومع هذا

وألَّف الكتاب بعد شهادته؛ فيكون  ،يف حياته ×هذه املسائل من اإلمام الكاظم

 هـ(.183تأليف الكتاب بعد سنة )

 أيضًا. فهذا الرأي مستبعٌد

ب )الرسالة( هو ن كتاأة ني علماء أهل السّنن الرأي املشهور بأـ من الواضح 3

سوف نرصد ظاهرتني ال ميكن  ،مبالحظة الرسالة ؛ولكْن .أّول مصنَّف أصولّي

 بعدهما تصحيح هذا الرأي والقبول به:

هلا قوله: )أخربنا أبو : القارئ لكتاب )الرسالة( سيالحظ يف أوَّالظاهرة األوىل

من  يف كثرٍي، بل وتكرُّر عبارة )قال الشافعي( (45)عبد اهلل حممد بن إدريس...(

وإىل هذا  .ال من مدوَّناته ،ن الكتاب من إمالءات الشافعيأوهذا يعين  ،(46)مقاطعها

 .(47)ذهب حمقِّق )الرسالة( األستاذ أمحد حممد شاكر

إنها من إمالء الشافعي ـ فحقَّ أن نعترب اإلمامني أي فإذا كانت كذلك ـ 

فقد أمليا على  ؛يف أصول الفقهدوَّنا  ْنهـ( هما أّول َم148هـ( والصادق)114الباقر)

، ككتاب يف أكثر من كتاٍب ْتَعوقد ُجِم .طاّلبهما الكثري من النصوص األصولية

ة يف أصول األئمة( للشيخ احلّر العاملي، وكتاب )أصول آل الرسول( )األصول املهّم

للسيد هاشم بن زين العابدين اخلوانساري، وكتاب )األصول األصيلة( للشيخ الفيض 

 بَّر.شاني، وكتاب )األصول األصلية( للسيد عبد اهلل ُشالكا

إن هذه اإلمالءات من اإلمامني  :يف هذا السياق، وهي تبقى مالحظٌة ولكْن

ع أقواهلما يف َمْجتدوينها يف القرن الثاني اهلجري، أي مل ُت مل يتّم ’الباقر والصادق

 يف التدوين. نا، وكالُمذلك بعد القرن الثاني بقروٍن إمنا مّت ،عصرهما

موضوعات غري املوضوعات  ن )الرسالة( َحَوْتأحظ : من املالةالظاهرة الثاني
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تزول عنه  ة على َمْناألصولية، مثل: )باب فرض الصالة اليت دّل الكتاب ثم السّن

 ،و)وباب الفرائض اليت أنزل اهلل نّصًا( ،ال ُتكتب صالته باملعصية( بالعذر وعلى َمْن

فورود أمثال هذه  ،(48)د وحمرَّمات النساء و...(والِعَد لزكاة واحلّجو)مجلة الفرائض: ا

من  ْتَراعُتِب يف أصول الفقه، وإْن ًاخالص ًااملوضوعات يف )الرسالة( لن جيعلها مدوَّن

 وقبل أن تتبلور القواعد األصولية كما نعرفها اليوم. ،أصول الفقه باملعنى القديم

اإلمام الشافعي؛ لكونها أحد أقدم النصوص زة لرسالة ية املميَّومع األهمِّ

ال ميكن  ،ب ما بأيدينا من معطياتَسحَب ؛الواصلة إلينا يف الفكر اإلسالمي، ولكْن

 أن تكون هي املدوَّن األّول يف أصول الفقه اإلسالمي.

 ْنن أبا حنيفة النعمان هو أّول َمأمن  ،مة السيوطيالعاّل ذكرهـ إذا َصحَّ ما 3

هـ( 150وفاته سنة )إذ إن أكيد سيكون هو السابق؛ التفب ،صنَّف يف أصول الفقه

 ُذكر. متقّدمٌة على مجيع َمْن

صنَّف، ومل يصلنا ـ مع شديد املن السيوطي مل يذكر لنا ما هو عنوان أإاّل 

س؛ فلعّل هذه النسبة كنسبة َسْبق التصنيف إىل رسالة ظ وُيدَرلُيالَح ؛األسف ـ املصنَّف

 لشافعي.ا

ولو كان مقصود السيوطي من أسبقّية أبي حنيفة يف التصنيف األصولي هو ما 

فبحثنا ـ كما  ؛ر عنه من قواعد استنباطية كان ميارسها فهذا خارٌج عن حبثناُأِث

 اليت جتاوزناها. ،ال املساهمة يف التأسيس ،ذكرنا ـ حول بدء التصنيف

ن أبا حنيفة هو أمن  ،السيوطي مةالعاّل ذكرههلذا ال ميكن االطمئنان مبا 

 الرائد يف التصنيف األصولي.

ن أبا يوسف هو أمن  ،كانـ واملالحظة السابقة تأتي على ما ذكره ابن خّل4

ومل يصلنا  ؛فلم يذكر لنا ما هو عنوان هذا املصنَّف ؛صنَّف يف أصول الفقه أّول َمْن

فال يضّر أن يكون ولو صحَّت هذه النسبة ألبي يوسف  .من هذا التصنيف شيٌء

ن ما ذكره من قواعد وموضوعات أ فاملهّم .تصنيفه على وفق مذهب أستاذه أبي حنيفة

 ل آراؤه عند آخرين.َبتصّب يف حريم أصول الفقه، ولو مل ُتْق

 ن أبا يوسف هو رائد التصنيف األصولي.أوعليه فليس من الواضح 

ن أالرأي القائل ب هو جتاهنيـ يبقى الرأي األقوى من بني اآلراء املطروحة من اال5
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فعناوين الكتب اليت ذكرها له ابن  ؛صنَّف يف أصول الفقه ْنالشيباني هو أّول َم

ل يف َمُيحَت ْنمة على غريه ممَّالنديم واضحة االنتماء إىل دائرة العلم، ووفاة الرجل متقدِّ

 حقَّهم السبق يف التدوين. 

وهو أن  ،د الشيباني عن الصدارةِعسُيْبح َرميكن أن ُيْط ٌلان مّثة احتمأإاّل 

يكون كتاب أبان بن تغلب املعنون بـ )كتاب من األصول يف الرواية على مذاهب 

فالعنوان ـ كما ذكرنا آنفًا ـ يناسب أن يكون  ؛الشيعة( هو املصنَّف األصولي األّول

وفاته كانت اوز ما احتمله الدكتوران الفضلي واملدرِّسي ـ، وجتموضوعًا أصوليًا ـ مع 

 وهي متقّدمة على وفاة الشيباني. ،هـ(141يف سنة )

وهو أن يكون )كتاب  سابقًا،آخر غري ما ُطرح  رأٍي ـ وميكن هنا طرُح6

يف أصول الفقه عند  هو أّول تصنيٍف ،هلشام بن احلكم ،(؟األخبار وكيف تصّح

على غريه من الكتب عليه تلك املالحظات املسجَّلة  ُدِراملسلمني؛ فعنوان الكتاب ال َت

إىل اليت احُتمل يف حقِّها أن تكون املصنَّف الرائد؛ لوضوح عنوان الكتاب يف انتمائه 

 .أو يف البحث عن تعارض األخبار ؛ما يف البحث عن حّجية األخبارإ ؛لدائرة األصولّيةا

 .ْعويؤكِّد هذا ما نقله الدكتور املدرِّسي، فراِج

م هـ(، فهو متقد199ِّن الثاني اهلجري يف سنة )وكانت وفاة هشام يف أواخر القر

 اد التصنيف األصولي.ّوإنهم ر :قيل ْنعلى كثريين ممَّ

 

وصفه الشيخ النجاشي  .’وهو ممَّْن صحب وروى عن اإلمامني الكاظم والرضا

وذكر له هذا الكتاب يف  .(49)عظيم املنزلة فينا وعند خمالفينا( ،)جليل القدرنه أب

 .(50))الفهرست(

إاّل أنَّ عنوانه يناسب مباحث تعارض األحاديث، وهو  ،مل يصلنا والكتاب وإْن

 من املوضوعات األساسية يف أصول الفقه.

 

ثم أقّر  ،×بن اإلمام جعفر الصادقاكان من القائلني بإمامة عبد اهلل األفطح 
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نه جليل أصف بوُو ،وكان ثقًة .×روى عن اإلمام الرضا .×بإمامة اإلمام الكاظم

 .(51)عظيم املنزلة ،القدر

 .(52)ذكر له النجاشي هذا الكتاب

نه أريم، إاّل كان من موضوعات علوم القرآن الك وعنوان الناسخ واملنسوخ وإْن

ولنا أن نراجع الكتب األصولية املتقّدمة  .ّد من موضوعات أصول الفقه أيضًاَعُي

وعّدة ، (54)وذريعة السيد املرتضى (53)كتذكرة الشيخ املفيد ،الواصلة إلينا

 دُّفَع .نها كانت تناقش هذا املوضوع ضمن أصول الفقهأوغريها، لنرى  ،(55)الطوسي

 ًا.جّد الكتاب من أصول الفقه وجيٌه

 

، ’يت من أصحاب اإلمامني اجلواد واهلاديكِّن السِّأذكر الشيخ النجاشي 

 .(56)ه من الثقات الذين ال يطعن عليهمدَّ، وَع×روى عن اإلمام اجلواد ْنوممَّ

، و)كتاب (57)من الكتب، منها: )كتاب األلفاظ( ذكر له املفهرسون جمموعًة

يف  ،د رضا ضمريي. وقد اعتربهما األستاذ حمم(58)ما اّتفق لفظه واختلف معناه(

يت، فقال ما كِّمن املصنَّفات األصولية للسِّ، (هصوليان شيعأكتابه )دانشنامه 

فق لفظه واختلف وكتاب ما اّت ؛وقد كتب يف األصول كتاب األلفاظ: )...ترمجته

 .(59)والكتابان غري موجودين( .معناه

يت من األصوليني، وعّده كِّمع األستاذ ضمريي يف اعتباره السِّ ولنا وقفٌة

 من املدوَّنات األصولية: الكتابني

من الكتاب، وهو  ما خيّص )كتاب األلفاظ( فقد وصلتنا نسخٌة ـ أما يف1

 الدين قَباَوة. الدكتور فخر :بتحقيق مطبوٌع

أّي ارتباط للكتاب بعلم أصول الفقه،  ْدومن خالل مطالعة الكتاب مل جِن

فهو  .(60)ومن أقدم املصادر الواصلة إلينا يف هذا اجملال ،وإمنا هو يف )معاجم املعاني(

إىل مائة وسبعة وأربعني بابًا؛ مثاًل: باب الفقر واجلدب، باب اجلماعة من اإلبل،  ٌممقسَّ

م له، باب ْتباب ِحدَّة الفؤاد والذكاء، باب رفعك الصوت بالوقيعة يف الرجل والشَّ
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 و... ،أمساء القمر وصفته

 فالكتاب بالتأكيد ليس يف أصول الفقه، وإمنا يف علم اللغة.

)كتاب ما اّتفق لفظه واختلف معناه( فالكتاب مل يصلنا ـ وأما كتابه اآلخر 2

إلدخاله ضمن الدائرة األصولية أو  ؛ومن ثم احلكم عليه ،ى مضمونهلى نتعرَّف عحّت

عاّمة  ٍةللخروج بنتيج ؛ميكننا مالحظة جمموع القرائن التالية ولكْن .إخراجه منها

 حول الكتاب:

نا من عناوين للكتب األصولية، مع يب ما بأيدَسحَب ،ْد: مل جِنالقرينة األوىل

أصولي بهذا  كتاٍب أيَّ ،يت وما بعدهاكِّالرتكيز على الفرتة اليت عاصرها السِّ

يت كتابًا يف أصول كِّى ميكن أن نستقرب أن يكون هذا الكتاب للسِّحّت ؛العنوان

 الفقه.

 ،من الكتب محلت نفس هذا العنوان ن جمموعًةأ: املالَحظ القرينة الثانية

مثاًل: أبو العميثل  .فيها من اللغوين املعروفنين مؤلِّأاللغوي، أو  الوكّلها تنتمي إىل اجمل

هـ( الشاعر العربي 213، األصمعي)(61)بنفس العنوان عبد اهلل بن خليد له كتاٌب

هـ( له كتاب )ما اّتفقت 285، املربَّد اللغوي البارز)(62)بنفس العنوان املعروف له كتاٌب

ء اللغة ، األحول بن العباس من علما(63)واختلفت معانيه يف القرآن الكريم(ألفاظه 

ا يزيد احتمال أن يكون وهذا أيضًا مّم .وغريهم ،(64)بنفس العنوان والشعر له كتاٌب

 ال يف أصول الفقه. ،يت هذا يف اللغةكِّكتاب السِّ

مية والثقافية يت يف األوساط العلكِّشخصية ابن السِّ ْتَف: ُعِرالقرينة الثالثة

هًا يف علم العربية ْج)...وكان َو :فقال عنه الشيخ النجاشي ؛لغوية كشخصّيٍة

عبَّر عنه ابن النديم: )...وكان يعقوب يكّنى بأبي يوسف، من علماء و ؛(65)واللغة...(

و الكوفيني وعلم القرآن والشعر، ْحأخذ عن الكوفيني... وكان عاملًا بَن بغداد ممَّْن

وعّده  ؛(66)وحكى يف كتبه ما مسعه منهم...( ،وأخذ عنهم ،فصحاء األعرابوقد لقي 

وذكره يف كتابه  ،أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي من علماء اللغة

 .(67))طبقات النحويني واللغوين( وترجم له

ل اإىل االحتم ان ـ أو على األقّلنجمموع هذه القرائن الثالث يسلمنا إىل االطمئ

ما ذهب إليه ال يف اللغة،  ن )كتاب ما اّتفق لفظه واختلف معناه( كتاٌبأـ ب القوّي
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 نه يف أصول الفقه.أمن  ،األستاذ ضمريي

قد  املتقدِّمةن هذه القرائن أ قد يأتي إىل الذهن هذا االحتمال، وهو: صحيٌح

اب يعين أن ال يكون للكت هذا ال ن الكتاب يف اللغة، ولكّنأأنهتنا إىل االطمئنان ب

 حنو ارتباٍط بأصول الفقه يف مباحثه اللغوية.

الع على مناذج من حمتويات الكتب وميكن دفع هذا االحتمال من خالل االّط

د ـ: ما دوَّنه إبراهيم بن أبي حمَم مثاًلـ منها واليت تتناول ما اّتفق لفظه واختلف معناه، 

قال ُي اعة.ين: الطوالد .انهـ(، يقول يف مفردة )الدين(: )واحد األدي225حييى اليزيدي)

 .(68)قال: ما زال ذلك ِدينه، أي َدْأُبه وَدْيَدُنه...(ُت له. والدين: الدأب، ُيُت له: ِطْعِدْن

ها فالكتب اليت حتمل هذ العنوان هي معاجم يف )املشرتك اللفظي(، وال ميكن عدُّ

 من املدوَّنات األصولية باملعنى الذي نقصده هنا.

 

 روى عن اإلمام حممد بن علّي .مني الشيعة يف عصرهأحد أشهر املتكلِّ

 .×اجلواد

مل  ولكْن .(69)وبهذا العنوان ،رسالةالد رضا ضمريي هذه ذكر له الباحث حمم

 ع.ب التتبَُّسحَب ،مصدرها ْدًا هلذه الرسالة، ومل جِنريذكر مصد

 

 . (70)مني من الشيعةنه شيخ املتكلِّأوصفه الشيخان النجاشي والطوسي ب

وهذا ما يعطي  .ز أبو سهل بوفرة مصنَّفاته يف موضوعات أصول الفقهوقد متيّّ

مي وبدء نضجه يف النصف مؤشِّرًا عاليًا على تنامي البحث األصولي يف الوسط اإلما

 الثاني من القرن الثالث اهلجري.

 ومصنَّفات النوخبيت يف هذا اجملال هي:

وقد ذكر له الشيخان  .أـ كتاب اخلصوص والعموم واألمساء واألحكام

وموضوع اخلصوص والعموم من املوضوعات  .هذا الكتاب (72)والطوسي (71)النجاشي
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 .كما هو واضٌح ،األصولية األساسية

وتصنيف كتاب  .(73)ذكره ابن النديم يف )الفهرست( .كتاب إبطال القياس ب ـ

بهذا العنوان يعطي احلجم الكبري الذي بدأ يأخذه موضوع القياس يف الوسط 

اإلسالمي قبواًل ورفضًا، بعد أن كانت مواجهته مقتصرة على األحاديث املروّية عن 

 .×خصوصًا اإلمام الصادقو ،األئمة

ُذكر يف فهرسيت  .على عيسى بن أبان يف االجتهادج ـ كتاب النقض 

 .(75)الطوسيو (74)النجاشي

 ن بعضوموضوع االجتهاد من املوضوعات اليت كان موقف األئمة حامسًا منه؛ أل

 .ية كانت تعتربه مصدرًا من مصادر التشريع يف بعض احلاالتّناملذاهب الفقهية الس

اعتبار هذا النقض  سيقودنا إىلوهذا ما  .وقد تناول األصوليون هذا املوضوع يف كتبهم

 من املدوَّنات األصولية.

وابن  (76)ذكره الطوسي .د ـ كتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي

 .(77)النديم

 وهو كسابقه يف اعتباره من مدّونات أصول الفقه.

ذكره ابن النديم يف )الفهرست( بهذا  .هـ ـ كتاب نقض رسالة الشافعي

ولكّن الطوسي مل يذكر له كتابًا بهذا العنوان، وإمنا ذكر كتابًا  ؛(78)العنوان

ح أن يكون هو نفس الكتاب ومن املرجَّ .(79)بعنوان )كتاب نقض مسألة الشافعي(

 املذكور يف فهرست ابن النديم مصحَّفًا.

جال املذهيب بني ربعة األخرية جاءت يف سياق السن الكتب األأومن املظنون 

فهذه  ؛يف بعض مباني التشريع واستنباط األحكام الشرعيةالشيعة وخصومهم 

ن مثل هذا أمن املؤكَّد  ولكْن .خصبة للمناظرات املذهبية ًةنت ماّداملوضوعات كا

يف فتح نافذة بدائية للبحث األصولي املقاِرن  النوع من الردود والنقوض كان له دوٌر

مت يف تأسيس أصول الفقه املقاِرن ساه هذه املرحلة مرحلًة دُّوهلذا ميكن َع .فيما بعد

 بني املذاهب اإلسالمية فيما بعد.

 

قد ذكر له الطوسي يف  .والطوسي بالوثاقة (80)وصفه الشيخان النجاشي
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 .(81))الفهرست( هذا الكتاب

 

 :منهاوصنَّف الكثري من الكتب،  .نه شيخ الطائفة وفقيهها يف وقتهأُوصف ب

 .(82)الذي ذكره الشيخ النجاشي يف )الفهرست( ،هذا الكتاب يف أصول الفقه

 

ر له هذا الكتاب يف فهرست الشيخ وقد ُذك .×روى عن اإلمام الرضا ْنممَّ

 .(83)النجاشي

 

 .(84)صاحب مصنَّفات كثرية .غال يف آخر حياته ْنإنه ممَّ :قيل يف حّقه

 من التأليفات يف أصول الفقه، وهي: للكويف جمموعٌة

 .(85)ذكره الشيخ النجاشي يف )الفهرست( .أـ كتاب الفحص عن مناهج االعتبار

ولعّله يتناول املناهج اليت  .ًا ملوضوعات أصول الفقهجّد وعنوان الكتاب مناسٌب

ة ومع هذا تبقى بقّية االحتماالت يف ماّد .ميكن من خالهلا اعتبار احلديث أو األدّلة

 الكتاب مفتوحة.

ذكره الشيخ النجاشي أيضًا يف  .ب ـ كتاب معرفة ترتيب ظواهر الشريعة

 .(86))الفهرست(

 ن املوضوع املتناَول يف هذا الكتاب موضوٌعأوعبارة )ظواهر الشريعة( توحي ب

 إذ لعّله تناول فيه شيئًا مرتبطًا بظواهر الكالم أو األدّلة. ؛أصولي

 .واجلزم يف هذا صعٌب

 .(87)ذكره الشيخ النجاشي يف )الفهرست( .على أهل القياس كتاب الرّدج ـ 
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يف القرن السابق من البحث يف  ئونستطيع أن نعترب هذا الكتاب امتدادًا ملا ُبد

األدّلة الشرعية عند املذاهب اإلسالمية األخرى، واليت وجدنا بدايتها مع أبي سهل 

 النوخبيت.

ا ذكره الشيخ وهذا مّم .د يف األحكامعلى أصحاب االجتها د ـ كتاب الرّد

 .(88)النجاشي يف فهرسته

وميكن أن نعترب هذا الكتاب أيضًا امتدادًا ملا وجدنا بدايته عند النوخبيت يف 

وسنجد له  ،أصولّي شريع موضوٌعللت فموضوع االجتهاد بوصفه مصدرًا .القرن السابق

 رة.حضورًا واضحًا إىل القرون املتأخِّ

 

 .(89)وعامل يف احلديث ف كفقيٍهِرُعوكان شيخ الطائفة الشيعية وعاملها، 

 .(90)النجاشي يف فهرسته الشيُخالكتاب ذكر له هذا 

 

وكان رئيسًا  .مني من أهل نيسابوراملتكلِّ نه )من مجلةأوصفه الشيخ الطوسي ب

 .(91)ذكر له هذا الكتاب يف )الفهرست(و .مقدَّمًا(

 

أعالم املذهب الشيعي، وصاحب الكتاب احلديثي املعروف )كتاب  أحد أهّم

الذي  ،وغريه من املصنَّفات كثرية، واليت منها هذا الكتاب ،ال حيضره الفقيه( َمْن

 .(92)فهرستالذكره الشيخ النجاشي يف 

 

صاحب املصنَّفات الكثرية. له يف أصول وم اإلمامي البارز يف زمانه، املتكلِّ

 الفقه:

 .(93)ذكره الشيخ النجاشي يف )الفهرست( .واحد والعمل بهيف خرب ال أـ كتاٌب
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 ؛للبحث يف خرب الواحد ًاخمصَّص ًافيما سبق من مصنَّفات عنوان ْدمل جِن

 ّد األّول من نوعه يف هذا اجملال.َعفالكتاب ُي

ى نتعرَّف على حمتوياته، وما هو موقف النوخبيت حّت ؛مل يصلنا والكتاب وإْن

ًا أن على مستوى املنهج من احملتمل جّد ولكْن ؟تأييدًا أو رفضًاة خرب الواحد يمن حّج

فالنوخبيت كان ؛ عقلي يكون تناوله ملوضوع اخلرب من اجلهة العقلية ومبنهٍج

 ،م املربَّز على ُنظرائه يف زمانه)شيخنا املتكلِّ :وقد عبَّر عنه النجاشي بقوله ،مًامتكلِّ

 .(94)قبل الثالمثائة وبعدها(

نه كان يف هذا الكتاب منتصرًا أن عاّمة ميكن من خالهلا امليل إىل ومّثة قرائ

 ة اخلرب، وهي:يحلّج

: لو كان الكتاب يف رفض خرب الواحد لعبَّر عنه مثاًل ـ كما هو الغالب ـ أّواًل

 يف رّد خرب الواحد والعمل به(. )كتاٌب

ة، ى أبي جعفر بن ِقَبعل لنوخبيت ـ كما سيأتي قريبًا ـ ردوٌدإىل ا ْتَب: قد ُنِسثانيًا

د بالظن( يف الوسط اإلمامي، وكان من القائلني ـ على الذي أثار موضوع )جواز التعبُّ

د عليه سيكون يف جواز التعبُّ د بالظنون، فالردُّـ بعدم جواز التعبُّ إليه َبما ُنِس

 واليت منها خرب الواحد. ،بالظنون

ية النوخبيت كانت منتِصرًا حلّجن احلسن أهلاتني القرينتني ميكن امليل إىل 

 خرب الواحد يف هذا الكتاب.

 .(95)ب ـ كتاب اخلصوص والعموم، ذكره الشيخ النجاشي يف )الفهرست(

ذكرهما الشيخ  .&ةج / د ـ جمموعتان بعنوان: جواباته ألبي جعفر بن ِقَب

 ومن احملتمل أن تكون هذه اجلوابات حول الرأي املنسوب .(96)النجاشي يف فهرسته

عقاًل، وهو املوضوع الذي كان ضمن موضوعات  ّند بالظعبُّة من عدم جواز التالبن ِقَب

 الساعة آنذاك.

 

 .(97)ذكرهما الشيخ النجاشي يف )الفهرست(
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عنوان الكتاب هو )كتاب يكون ن أإىل احتمال  (98)وقد ذهب بعض الباحثني

ما بني هشام بن احلكم وهشام بن سامل يف القياس واألرواح واجلنة والنار واحلديثني 

املختلفني(، فيكون موضوع الكتاب استعراض ما دار بني اهلشامني يف هذه 

 ن.ان املختلفاواحلديث ؛ن: القياسان األصوليااملوضوع :املوضوعات، واليت منها

، من وبهذه الصيغة ميكن اعتبار الكتاب من املدوَّنات األصولية باملعنى العاّم

 بن سامل اجلواليقي. مخالل وصفه لالختالف بني هشام بن احلكم وهشا

ل السيد موسى الزجناني يف النسخة احملقَّقة من ِقَب ٌتما هو مثَب ولكْن

والقياس، واألرواح،  سامل،كالتالي: كتاب ما بني هشام بن احلكم وهشام بن 

)ما بني هشام  :منها ،من الكتب فهي جمموعٌة .(99)ة والنار، واحلديثني املختلفنيواجلّن

و... وعليه يكون لعبد اهلل بن جعفر  ؛و)القياس( ؛بن احلكم وهشام بن سامل(

بعنوان  :أحدهماللكتب األصولة،  احلمريي كتابان أصوليان باملعنى اخلاّص

 ن(.ان املختلفابعنوان )احلديث :خراآلو ؛)القياس(

 

ث املعروف بوثاقته، والذي روى عنه الشيخ الكليين كثريًا يف كتابه احملدِّ

 )الكايف(.

 .(100)ذكر له الشيخ النجاشي هذا الكتاب يف )الفهرست(

 

 .(102)ذكره الشيخ الطوسي يف )الفهرست( .(101)كثريي احلديث، من الثقات

 

س علم أصول الفقه مع املمارسات العملية األوىل يـ كانت البدايات األوىل لتأس1

كما أكَّدت عليها  ،حضور املعصوم لالجتهاد الشرعي، واليت مورست منذ عصر
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 خالفًا للرأي النايف لالجتهاد يف عصر املعصوم. ؛راتجمموعة من املؤشِّ

سة لعلم أصول الفقه؛ نها هي املؤسِّأأو مجاعة ب ـ ال ميكن وصف أّي شخصيٍة2

فللكثري من  .داده الزمينتعلى عامل الرتاكم التارخيي وام ن تأسيس العلم قائٌمأل

فليس الشافعي هو  .إلسالمية مساهماتها يف التأسيس للقواعد األصوليةالشخصيات ا

هو  ×وليس اإلمام الباقر ؛ة وبعض الشيعةكما ذهب لذلك غالبية أهل السّن ،ساملؤسِّ

 .كما ذهب إليه بعض علماء الشيعة ،س ـ باملعنى الذي نقصده من التأسيس ـاملؤسِّ

 بني مرحليت التأسيس والتدوين. والحظنا كيف وقع بعض الباحثني يف خلٍط

باملقارنة بينه والعلوم  ،رًان البدء بالتصنيف األصولي بدأ متأخِّأـ من امللحوظ 3

اليت  ،نتماء أصول الفقه إىل العلوم النقليةان هذا يرجع إىل أوأوضحنا  .األخرى العقلية

 أعاق بدء وسرعة التصنيف فيها. ،ًا يف التصنيفانتهجت منهجًا خاّص

واليت كانت يف  ،بعد مرحلة التأسيس بدأت مرحلة التدوين أو التصنيفـ 4

ورأينا كيف كانت حركة  .^القرن الثاني اهلجري، مع أصحاب أئمة أهل البيت

عناوين من مصنَّفات القرن الثاني  4ل إىل التوصُّ ؛ فبالرصد مّتالتصنيف يف تصاعٍد

عناوين، لتتصاعد يف القرن  10رصد  اهلجري، أما يف القرن الثالث اهلجري فقد مّت

دائرة إىل ن بعضها ميكن االطمئنان إىل انتمائه أعنوانًا، وجدنا  15الرابع اهلجري إىل 

 أصول الفقه.إىل أصول الفقه، وبعضها ميكن النقاش يف انتمائه 

جامع وشامل لكل  ـ املالَحظ من خالل الرصد عدم وجود أّي مصنٍَّف5

 .قةا كانت املوضوعات متفرِّة يف هذه الفرتة، وإمناملوضوعات األصولية املبحوث

 وميكن حتديدها يف املوضوعات التالية:

واالختالف يف  ،أـ املوضوعات املرتبطة باحلديث، واليت تناولت تصحيح األخبار

 وخرب الواحد. ،والتعارض بينها ،احلديث

 والنقوض على أصول ،واجتهاد الرأي ،ب ـ املوضوعات املرتبطة بالقياس

 املذاهب اإلسالمية األخرى.

 كالعموم واخلصوص. ،ج ـ املوضوعات املرتبطة باملباحث اللفظية

 د ـ موضوع الناسخ واملنسوخ الذي وجدنا له حضورًا بارزًا يف هذه الفرتة.

ـ ميكن اعتبار هذه القرون مرحلة بذر بدايات أصول الفقه املقارن بني 6
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على بعض مبادئ االجتهاد عند املذاهب املسلمني، وذلك من خالل الكتب الردود 

 وغريه. ،اإلسالمية األخرى، كنقض النوخبيت على رسالة الشافعي

يف أصول الفقه اإلسالمي  ـ لوحظ وجود العديد من اآلراء حول أّول مصنٍَّف7

من اآلراء املطروحة مل تسلم من املالحظات األساسية  ًان كثريأووجدنا  .عام بشكٍل

)كتاب األصول يف الرواية  :بني تبقى االحتماالت دائرًة ولكْن .يهااليت ال ميكن تبّن

اليت ذكرها له ابن  ،جمموعة كتب الشيبانيوعلى مذهب الشيعة( ألبان بن تغلب، 

 ( هلشام بن احلكم.؟)كتاب األخبار وكيف تصحوالنديم يف )الفهرست(، 

 زه يف التالي:ـ املالمح العاّمة للبحث األصولي يف هذه املرحلة ميكن إجيا8

 .ة من البحث املعمَّقيوخال أـ من املتوقَّع أن تكون أحباث هذه املرحلة بسيطًة

فهي متيل إىل بذر أسس املسائل واملوضوعات اليت سوف تتبلور  ،وهذه طبيعة البدايات

 مع علماء هذا العلم. ،فيما يأتي

ما ذكرنا مل فك .عاّمة لعلم أصول الفقه يف هذه الفرتة ةل رؤيب ـ مل تتشكَّ

 جامع ملباحث موضوعات هذه املرحلة، وبالتالي لن يكون هناك قابليٌة كتاٍب أيَّ ْدجِن

 م.لنظرية هلذا الع ةلتشكيل رؤي

رًا بعلم الكالم ًا أن يكون أصول الفقه يف هذه املرحلة متأثِّج ـ من احملتمل جّد

عناوين البحوث ليست  كانت وإْن ،ومعاجلها والعلوم العقلية يف املوضوعات ودراستها

فني يف هذه املرحلة هم من الكثري من املصنِّ نأه هذا االحتمال هو وما يوجِّ .كذلك

ولعله هلذا اعترب السيد الشهيد حممد  .كالنوخبتيني وابن احلكم وغريهم ،منياملتكلِّ

 هنصولي، واليت متوِّهـ( علم الكالم أحد مصادر اإلهلام للفكر األ1400باقر الصدر)

 ًاالذي اعتربهم تيار، وقد ذهب هلذا أمحد باكتجي .(103)ومتّده باألفكار والنظريات

 .(104)له امتداده يف علم أصول الفقه ًا،ـ متكّلم ًاأصولّي

ن أالذي ذهب إىل  ،هـ(1432وقد خالف يف هذا الدكتور أبو القاسم كرجي)

وليس يف  ،رًةمتأخِّ املباحث الكالمية واملنطقية مل تدخل إىل أصول الفقه إاّل

 .(105)البدايات

ـ ال ميكننا حتديد األسلوب الذي سار عليه اإلمامية يف هذه الفرتة من 9

ة القضايا اخلالفّية تارخيهم األصولي؛ فهل اعتمدوا األسلوب اهلجومي يف معاجل
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املذهبية، مبعنى أنهم يقومون ـ بدون الدفاع عن وجهة نظرهم ـ برفض املوضوعات اليت 

كان أسلوبهم  لب املذاهب السّنية آنذاك، كالقياس واجتهاد الرأي، أماعتمدتها أغ

نظرًا لعدم امتالكنا هذه  ؛؟! ال ميكننا حتديد األسلوب الذي ساروا عليهًادفاعي

 فات اليت دوِّنت يف هذه الفرتة.املصنَّ

 

 

 الهوامش
                                           



 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

^



 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       



 االجتهاد والتجديد

                                                                                                       

  



 

 

 

 

 التطرُّف والعنف الديين

 قراءٌة يف عوامل النشأة وسبل املواجهة
 

 

 :ومنها ،املفاهيم املطروحة ةجمموعمن ف على املراد ووقيف البداية ال ُتاخرْت

ما  رة واملتزايدة يف جمتمٍعمن احلاالت السلوكية املتكّر وهي عدٌد ،الظاهرة

على نسق النشأة واآلثار املرتتبة عليها يف اجملاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

خل فهي نقطة الفكري أو السياسي أو الديين...إ فجزئية من التطّر فاذا وجدت حالٌة

راد ّطاأي حني تتكرر وتتزايد نوعًا ) هالكّن ،قضيِّ قد يف مكاٍنتوتر اجتماعي تّت

وهي املتكرر  ،ينتقل األمر إىل )الظاهرة( ،فني(ي زيادة املتطّر)أ ًاوكّم ،التطرف(

 ْنإلتعظيم الظاهرة، ف ريتبادالن بينهما التأثري والتأثُّ ،فردي ومجعي احلاصل كسلوٍك

والقتال والغزو حتويل مفهوم اجلهاد من معنى احلرب  :مثل ،جيابيةإكانت معطياتها 

سعاد إوبذل املزيد ألجل  ،م والتضحية للبلد واألمة تعظيم اجلهود للبناء والتقّدإىل

وتطوير  ،تعظيم ظاهرة الوقف :ومثاله كذلك .جيابيةإكانت نتائجها  ،الناس

نه يف نطاق أ اّلإ ،كان حكمًا شرعيًا ْنإفالوقف و .نواعه ومشروعاتهأشكاله وأ

 ،ومعيارًا للتفاضل االجتماعي ،عامة ىل رغبٍةإل هذا االستحباب حتوَّ ْنفإ ،االستحباب

أو  ،فراد ببعضهموذلك بتأثري األ ،والنوع فتنتج عنه آثار إجيابية على مستوى الكّم

بيوت نقل اخلربة يف مثل  :مثل ،جديدة يف الوقف على مستوى النوع بابتكار مشروعاٍت

نها جتلب هلا عددًا أكرب من إسلبية ف ذا كانت الظاهرة عدميةإما أ .وضاع بلدانناأ

وتفتقد الظاهرة السلبية  ،ر على املستوى املدني احلضاري لألمةوتؤثِّ ،ي(ْعي الَو)متدّن

                                           



 والتجديداالجتهاد 

دان طبيعة الظاهرة ومعطياتها فاألصل والنشأة هما اللذان حيدِّ .حضاري ىل مشروٍعإ

 وآثارها على مستوى راهن اجملتمع ومستقبله. 

ها النهايات ما بأفكار يعّد ىل اعتقاٍدإاجلنوح غري املربهن  فراد بالتطرُّوُي

ن أو ،انيةواحلقيقة واحلّق نه ميتلك احلّقأوبناء على ذلك فهو يرى  .األخرية للحقيقة

 م. ْهخرين ينطوون على الباطل والَواآل

ف بالفكر فليس من الصحيح ربط التطرُّ .دةحمّد ف بفكرٍةوال يرتبط التطرُّ

فني حينما يغادر للمتطرِّ ًةلكي تكون ماّد األفكار قابلٌة منا كّلإالديين فقط، 

فلقد عرف تاريخ الفكر البشري موجات من  .صحابها مبدأ نسبية املعرفة والربهانيةأ

جنيلي الربوتستانيت، الذي والتيار اإل (1)سرائيلإف عند املاركسيني واليهود يف التطرُّ

أن َبْيَد  .(2)ىل نهاية التاريخإنها وصلت أنات اليت تزعم املدّو تصدرت عنهم عشرا

وقد  .جتماعيةاىل ظاهرة إأخرى  ويتحول تارًة ؛كأنه حاالت فردية ف يظهر تارًةالتطرُّ

ب نوع الوعي الذي يواجه الظاهرة، َسحَب ؛وقد يقصر ؛يطول زمن استحكام الظاهرة

ليس  هل أنمن أن نسجِّ ال ُبدَّو .رةوالبيئة احلاضنة، ووجود أسباب موضوعية تديم الظاه

رض عفون ال يستخدمون العنف لفهناك متطرِّ ؛تطرف يلزم أن يقرتن بالعنف كّل

مع رغبتها فيه،  ،فة على عدم استخدام العنفوقد جترب احلركات املتطرِّ .فكارهمأ

وجتربتنا يف بلدان العامل االسالمي تكشف أن ممارسة  .ظروفًا قاهرة هلا متنعها أّن

يف حالة ضعف  إاّلف هي من خاليا نائمة ال تظهر العنف الديين الناشئة عن التطرُّ

 .خرىأأو لعوامل  ؛ساتهاما لعدم وجود الكفاءات اليت تدير مؤّسإ ؛جهزة الدولةأ

ف ويقابل مناخ التطرُّ .ف رؤية فكرية ملمارسة العنفويكاد يكون موضوعيًا أن التطرُّ

يات الفكرية وبني ما خيتلف معها من ر من التوازن بني املتبّنْدوهي الَق ،الوسطية

ر من املقبولية لآلخر، على أنه ليس ْدأفكار، حبيث يبدأ االعتدال من ذلك الَق

ذلك هو مفهوم التعارف  ولعّل .بالضرورة أن ينتج عن املقبولية مشروعية تلك األفكار

الوسطية اليت  ، ولعّل﴾...اآليةَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل﴿ :د يف القرآن الكريمالوار

ف هي ي الوعي املنتج للتطّرن تكون املناخ الذي يغلق الطريق على تدّنأراد منها ُي

، والسماح لالستماع له، ثم مطالبته بالربهنة على ما صاحب رأٍي االعتبار املمنوح لكّل

دة من الشمولية يف الرؤية متعّد ٍرْدذن يف البداية منهج معريف ينطوي على َقإفهي  .يرى
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 األبعاد. 

ن أها ف والعنف( مردُّزمة يف غياب الوسطية يف إشكالنا الراهن )التطرُّن األإ

ثم يقّدس التعاليم  ،، وباجنذاب قوّينسان الفطري يرتبط بالفكر الديين بسرعٍةاإل

س، ديين، ويتماهى مع املقّد ر عن فكٍرا يرتبط أو يعبِّم ىل كّلإصعودًا  ،الدينية

لذلك يؤكد  .ديين أو التساؤل عنه )مروقًا( عن الدين ى يصبح السؤال عن حمتوًىحّت

أن الدين عبارة عن نظام رموز يعمل ويثري لدى البشر حوافز قوية »جان بول ويليم 

عرب صياغة مفاهيم عن  ،«سة ال جيوز السؤال عن حقائقهاوعميقة ومستدمية ومقّد

 ،عطاء هذه املفاهيم جتسيدات سلوكيةإو ،نسان ودوره الوظيفيالوجود واحلياة واإل

 د نوعها مبقدار الوعي احلقيقي والربهاني. يتحدَّ

ويطرح عرب جاذبية  ،ف عرب الشعائر الدينيةد طريقة تصّرويرى أن الدين يوّح

ففرصة احلوار  .(3)قة االرتقائيةشديدة مفاهيم تفوق ما تطرحه التجربة أو احلقي

وعدم إخضاع الفكر الديين ل غري كافية. هلذا يكون اجلهل، واملراجعة والتأّم

هي و ،ًا يف غياب التوازن والربهانية ومشولية الرؤية الفكريةسببًا مهّم ،للمنهج العلمي

جيابي مع ف اإلف وغياب املمارسة النقدية، وغياب االستعداد للتكيُّعوامل مهمة للتطّر

 املتغريات. 

ن صفة أذلك  ؛له رديفًة توليس ،ويف ظين أن الوسطية حاضنة لالعتدال

بعد أن يتوسط العقل بني  اّلإن ال تتكّو «وضع األمور يف مواضعها»االعتدال مبعنى 

ما جاء عن طريق رجال الدين أو  يف اعتبار كّل حلقائق الدين وبني الغلّو التجاهل التاّم

 .ر عن احلقيقة الدينية النهائيةاملعبِّ ،فكر الديين هو قول اهلل تعاىلين للاملتصّد

حبيث ال يبقى  ،يات اآلخرمتبّنإىل  فكرّي عن وسطية تنظر باعتباٍر فاالعتدال ناتٌج

ف وتداعياته اليت تسبب ها الفكرية أن أدراك مناشئ التطّرد داٍع، وحترتم ذاُتللتشدُّ

مة ضرورية الكتشاف السياسات اجملتمعية مقّد ّدَعُي ةوجمتمعي ةزمات فكريأ

ويعتقد الكثري أن مواجهة الظاهرة العنفية ذات الغطاء الديين يلزم أن تنطلق  .للمواجهة

الظاهرة »حبيث تكون مواجهة  ،أو من جنس الظاهرة ذاتها ،من النطاق ذاته

فهذا هو  .قتصاديةبالعقائد، والثقافية بالثقافة، واالقتصادية بالوسائل اال «العقائدية

حبيث ترسم سياسة  ،زات أخرىصلية مبعّزد املواجهة األ، وال مينع من أن تعضاألصل
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ىل ، إعادة بناء اجملتمعإىل إيبدأ من الفكر  ،املواجهة رمسًا اسرتاتيجيًا، مشوليًا

ع مدني للحاضر واملستقبل ال يقف من الدين ىل تطلُّ، إللتفاوت ةاقتصاديات ماحق

ل من استخدام رهاب أن يتحّومنا اإلإأما االرهاب فال يرادف العنف،  .ًاموقفًا سلبي

ىل سياسة مرسومة وقصدية تستهدف إشاعة أجواء ف( إة ألجل نشر )فكر متطرِّالقّو

فاإلرهاب استخدام مرسوم وقصدي للعنف  .اخلوف اواإلفادة من سايكولوجي ،الرعب

ولتعظيم الشعور باهلزمية والوهن  ،«غري برهانية»ة لرتسيخ قناعات ومناذج من القّو

ما يطلق عليه  . يف(4)خر املستهدفوعدم القدرة على الصمود أو املواجهة عند اآل

ىل إثم حتويله  ؛رهابىل اإلإحتويله  ؛بالتوحيش املراحل ثالث: استخدام العنف الديين

  .مش وما تقّدالتوحُّ

ن الوسطية واالعتدال إو .سباب ذاتية وموضوعية ونفسيةأعن  ئف ناشن التطرُّإ

هلا أثار سلبية على  ةبمرّك ةشكاليإن األزمة إو .فهما البديل الذي يواجه موجة التطرُّ

عن الئحة عمل اسرتاتيجية تشتغل عليها  ن السياسات اجملتمعية عبارٌةإو .الوضع العام

بدائية لغرض  ٌةرهاب وسيلن اإلإو .سات اجملتمع املدني واألفرادأجهزة الدولة ومؤّس

 .القناعات من خالل اخلوف

 ،فسباب شيوع ظاهرة التطرُّأوعلى حتديد مصطلحات البحث سنعرض 

رسم اسرتاتيجيات  ةوحماول ،رهابهداف استخدام اإلأودواعي و، سباب انتشارهأو

 التها. املواجهة ومكّم

 

هو فكار واملفاهيم واالجتهادات األ ةف اثنان على أن أصل مشروعيال خيتل

فكل أمر  .رينوقد توالت على تفسريه عشرات األجيال من املفّس. املستند القرآني

ولو وقفنا على كتاب اهلل  .أن يسوغه كتاب اهلل اجمليد.. ال ُبدَّىل اإلسالم إينتسب 

 ننا نرى: إف

 .﴾اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة﴿ :فيقول ،ىل السالمإنه يدعو أـ 1

 .﴾َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴿ :ممارسة عدوانية ـ ومينع وحيّرم أّي2

 ميانية. اإلميان واألمان مبعرفة اهلل ق اإلـ ويتحّق3



 

 االجتهاد والتجديد 

 . باحلّق اّلإـ وحيّرم قتل النفس 4

 نسان ويستخلفه. ـ ويكّرم اإل5

 ية االعتقاد. للعقائد طريق العقل وحّرـ وجيعل 6

وخيتص البارئ تعاىل مبحاسبة  ،ـ ومينع الناس من التفتيش عن عقائد الناس7

  .ميانالناس على اإل

 خرج عن الطريق القويم.  ْنَم ـ يفتح القرآن باب اإلنابة والتوبة لكّل8

 . الشرك بعناٍد اّلإـ ويغفر البارئ الذنوب مجيعًا 9

 ليه. إـ يأمر باحلكمة واجلدال باليت هي أحسن واملوعظة احلسنة يف الدعوة 10

عقاًل لتحمل  واستعّد نسانًا آمن طوعًاإي ـ خيلق القرآن يف نزوله املّك11

 خالقيًا للحياة. أثم يشّرع له بعد ذلك يف السور املدنية نظامًا  ،مسؤولياته

منسجمة مع التعاليم القرآنية الوارد ذكر  فهل جتربة الفكر التكفريي جتربٌة

  ؟مما تقدَّ بعضها يف

 

 : ةدأعرض لنماذج قرآنية حمّد

ميان ساسية هي اإلأن املعتقدات األعلى فق الفهم العلمي للقرآن الكريم ـ يّت1

املشروع البنائي »أي  ،الصاحلميان هو العمل لشرط التوأم لإلاو .باهلل واليوم اآلخر

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئنَي َمْن آَمَن ﴿فقال تعاىل:  ،«نسانياإل

ِهْم  َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْياهلِلِب

 . (62)البقرة:  ﴾َوال ُهْم َيْحَزُنوَن

ُثمَّ ﴿فيقول:  ،ش الرببري(ـ يدين القرآن الكريم الغلظة وقساوة القلب )التوح2ُّ

ومفهوم  .(74)البقرة:  ﴾َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة

 رحيمًا.ن املسلم جيب أن يكون أاملخالفة 

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم ﴿ :يقولف ،خاذ املتشابه القرآني للفتنةـ ويدين القرآن اّت3

 (.7)آل عمران:  ﴾َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه

ال ِإْكَراَه ﴿فيقول:  ،(خاّص جبار الناس على االعتقاد )بأمنوذٍجإـ حيّرم القرآن 4
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 . ﴾الَغيِّ ِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَنِفي الدِّي

َفَذكِّْر ِإنََّما ﴿قال: ف ،التفتيش عن عقائد الناس ض القرآن البشر حّقـ ال يفّو5

 اْلَعَذاَب اهلُلَفُيَعذُِّبُه  *ِإالَّ َمْن َتَولَّى َوَكَفَر  *َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر  *َأْنَت ُمَذكٌِّر 

قال تعاىل: و(. 26ـ  21)الغاشية:  ﴾ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَساَبُهْم *ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُهْم  *اأَلْكَبَر 

(. وقد وردت لفظة 30)آل عمران:  ﴾ َبِصرٌي ِباْلِعَباِداهلُلَوِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبالُغ َو﴿

هو اهلل و ،د الذي حياسب على املعتقداتحتدِّ ،( مرة يف القرآن الكريم11غ )البال

فه بالدعوة والنصح نه كلَّأ اّلإىل البشر، إض احملاسبة ن اهلل مل يفوِّأو ،تعاىل

 وبوسائل احلكمة.  ،رشادواإل

نبياء والقادة ىل البشر بواسطة األإرسله اهلل أن املشروع الرباني الذي إـ 6

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ﴿فقد قال تعاىل:  ،هو مشروع الرمحة باإلنسان مطلقًا الربانيني

 (. 107)األنبياء:  ﴾ِلْلَعاَلِمنَي

 ويرى البيضاوي أن الدين سبٌب .جاء مبا يسعدهم قال الزخمشري: ألن النيّب

ملراد من ة يف اوعند الرازي مباحث كالمية مهّم .لصالح معاشهم ومعادهم؛ إلسعادهم

 الرمحة للعاملني.

ومل  ،رمحًة ُتعْثمنا ُبإ»: |قال ،ُع على املشركنياْد :وقد روى أنهم قالوا له

 . «بعث عذابًاُأ

 :التاليةضح املوقف القرآني يف معاجلة ظاهرة الكفر من النصوص ـ يّت7

 (. 126)البقرة:  ﴾النَّاِرَوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب ﴿أـ 

)آل  ﴾َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر﴿: ب ـ يف آية احلّج

 (.97عمران: 

 (.12)املائدة:  ﴾َفَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل﴿ج ـ 

 (. 44)الروم:  ﴾َفَعَلْيِه ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِلحًا َفأَلنُفِسِهْم َيْمَهُدوَنَمْن َكَفَر ﴿د ـ 

 (. 29)لقمان:  ﴾َوَمْن َكَفَر َفال َيْحُزْنَك ُكْفُرُه ِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم﴿هـ ـ 

ق مصلحة نه حيقِّأن خصائص املشروع الرباني أد هذه مناذج قرآنية تؤكِّ

فق مع )مشروع ّتتمية ال َدالصاحل(، وأن القتل والقسوة والَعنسان بواسطة )العمل اإل

نظرية معرفية حوارية  ن مسألة االعتقادات وتغيريها مسألٌةأالعمل الصاحل(، و

 طريقها العقل واجلدال باليت هي أحسن.  ة،إقناعي
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 . (5)«ال من شقّيإال تنزع الرمحة »: |محد قولهأـ جاء يف مسند 1

 . (6)«الرمحة نا حممد نيّبأ»: |محد قولهأـ جاء يف مسند 2

َأْنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ﴿بن عباس تفسريًا لقوله تعاىل: ايقول  :ـ يف دالئل النبوة3

 . (7)قال: السكينة هي الرمحة ﴾ُقُلوِب اْلُمْؤِمِننَي

بل ورد  ،بوجوب نصيحة املسلم ألخيه املسلم |حاديث عنهـ وردت مئات األ4

 أنها رأس الدين.

بن آدم اال كان على إظلمًا  ل نفٌسَتْقال ُت»: |محد قولهأـ جاء يف مسند 5

 . (8)«القتل سنَّ ْنول َمأألنه كان  ؛من دمها ل كفٌلاألّو

 . (9)«ال يظلمه وال خيذله ،خ املسلمأاملسلم »قال:  |بن عمر أنهاـ عن 6

 . «الشرك باهلل وهو قريُن ،ن القتل من كبائر الذنوبإ»: |ـ ورد عنه7

 

نها أف ونشوء اجلماعات التكفريية اليت تزعم نظرًا ألننا معنيون بظاهرة التطرُّ

ذلك  ئويظهر من التتبع أن مناش .ع أسباب النشوءننا ملزمون بتتبُّإحركات إسالمية ف

 ف أربعة:النمط من التطرُّ

 . «النظرية للديناألصول » :أـ املناشئ الذاتية

 أزمات الواقع واحلدث.  :ب ـ املناشئ املوضوعية

 . «أزمات الوضع النفسي املتوتر» :ج ـ املناشئ النفسية

 ي املعرفة الدينية. د ـ املناشئ املنهجية يف تلّق

 

ننا إوحمتوى التوراة واإلجنيل فبني القرآن الكريم ة مضموني ًةأذا أجرينا مقارن

إسرائيل( كاملة، بينما حيكي  بينتارخيي حيكي سرية ) نرى أن التوراة نصٌّ

اخلالف الذي  اّمأ .روا باملسيحية بعده)عيسى( والرسل الذين بشَّ اإلجنيل سرية النيّب

 ،(10)يف فهم حقائق التاريخ الديين ان أو بني بعضهم فهو خالٌفبحبار والرهيقع بني األ
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 :هي ،وجند يف القرآن الكريم ثالثة حماور أساسية للدين .ر عنه يف العهديناملعبّّ

وهذه اآليات فيها ما هو  .م األخالقيةَيحمور آيات العقيدة، وآيات التشريع، وآيات الِق

وأكثر من  ه له أكثر من معنًىوالفارق بينهما أن املتشاِب .هوفيها ما هو متشاِب ٌمَكحْم

حاكم ومعياري  وهو نصٌّ ،(11)دواحد حمدَّ يف معنًى م نصٌَّكْحبينما امُل ،داللة

 ه. للمتشاِب

وزاد يف  ،ساملؤّس دت دالالت النّصه يف القرآن الكريم فقد تعدَّولكثرة املتشاِب

 ،اليت كثرت بازدياد طرق حتصيل املعرفة ،ع مسالك التأويلتنّو سعة تداعيات النّص

 اه أن يلتمس لنفسه مستندًا من القرآن الكريم. اجت ّيأحبيث صار بإمكان 

مع غياب  ال سيَّماو ،فة وراديكاليةوهذا احلال يفسح اجملال لتفسريات متطّر

 ّدَعواليت ُت ،سات الدينية املعرتف بهاللمؤّس ال ُبدَّلذلك  .ضوابط التأويل املتفق عليها

د اجتاهات ومع تعدُّ .أن تعمل على نشر منهجية علمية للتغيري ،مرجعيات للمسلمني

س من جهة املؤّس نها مبنزلة النّصعلى أرين راء املفسِّآالتفسري ومدارسه، والتعامل مع 

ويف ظين أن هذا  . املرادإىليزداد عدم الوصول  هنإف ،احتوائه على احلقيقة النهائية

ِذيَن ِفي َفَأمَّا الَّ﴿يقول: فويذكر القرآن ذلك  .فالتطرُّ ئمن أبرز مناش ّدَعالعامل ُي

 . (12)(6)آل عمران:  ﴾ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه

ثم تتبع  ،تنطلق من مقوالتها الفكرية قاصرًة أن مجاعاٍت م من اآليةَهْفوالذي ُي

على وفق مرادها  واهلدف حتقيق الفتنة، وتأويل النّص .املتشابه إلسناد وجهة نظرها

 يديولوجي.األ

 ،(7)آل عمران:  ﴾َربََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا﴿ فيقول:ب القرآن بأسلوب الدعاء ثم يعقِّ

القرآني،  يف صناعة تفسري النّص «األصول العلمية والربهانية املقارنة»ن غياب إأي 

و أسبقه  ْنمع َم ةجراء مقارنإدون  ،)حقائق نهائية( ر بوصفهوالتعامل مع فكر املفسِّ

لفقدان  ؛فمن املشكالت املعرفية اليت ينمو فيها التطرُّ ل واحدًةمبا يشكِّر ،حلق بهأ

 النوعي له.  الرادع الفكري أو الضّد

هي  ،قواًل وفعاًل وإقرارًا ،|فق أهل العلم على أن سرية الرسول حممدوقد اّت

من  هذا املصدر قد عانى من جمموعٍة لكّن .املصدر الثاني للفكر الديين

ظهرت فيه  وسٍطيف من الزمان،  يقاف تدوين احلديث لقرٍنإ :من أبرزها ،املشكالت
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ىل مضامني إحبيث تسلل  ،مجاعات خمتلفة الدوافع واألهداف عقائديًا وسياسيًا

وحينما نلحظ موازين  .«ضوعوغريب وضعيف ومرسل ومو ما هو منكٌر»احلديث 

ضحت أحبيث  ،ثني يف املوازينما نصطدم باختالف احملدِّ ف على صحة حديٍثالتعرُّ

ة فون بآراء شاّذث املتطرِّيتشبَّ كما .فكرية أكرب ىل متاهٍةإي تؤّد مشكلٍة كّل

هل أومن أبرز مشاكل هذا املصدر أن  .ويستندون اىل أحاديث ضعيفةرين، للمفسِّ

ق يف احلديث النبوي بني ص مل يستكملوا صياغة املعيار الذي يفرِّبهذا التخصُّالعلم 

ل به َمْعإطالقي ُيهو أي يف حدود زمن النبوة أو ما يقرتب منه، وبني ما  ،ما هو )زمين(

ى بات لباس أهل ذلك الزمن حّت ،العصور والبيئات مبختلف اجملتمعات يف كّل

وعقائديًا انقسمت  .أن يعمل به أهل األزمان الالحقةسًا ملا جيب وطريقهم تعاماًل مقّد

 ،خرينآعند  ةوغري معتمد ؛البعض ايعتمده ؛فاتهلا مصنَّ ،ىل مدارسإ)أمة املسلمني( 

سواء من  ،ليهاإصول النظرية احلاكمة واملعيارية اليت نتحاكم وحدة األ ْتحبيث تهاَو

أو من جهة  ،جهة القرآن، أو من جهة السرية النبوية، أو من حيث نصوص العقائد

ة، من دون أن راء لكل املوضوعات املستجّدآساع وتباين وّتافهناك  .النص الفقهي

بات كامل ملتطّل هماٍلإترجيحي أو ميزان تفضيلي، مع  يكون يف هذا الشأن معياٌر

 يف األزمنة التارخيية األوىل. يشباعتماد طريقة الع ،احلاضر

ع يف تفسري تتوسَّ :إحداهما :يف العصر األول مدرستان تفسرييتان ْتلقد ظهَر

 .(13)ذاته فقط أن احلقائق النهائية موجودة يف النّص معتقدًة ،مستعينًة بالعقل ،النّص

 معجز بالغًة وألن النص القرآني نصٌّ .نيتومل نلحظ قدرًا من التقارب بني املدرس

وعندما نعتمد القراءة احلرفية  ،ى األزمنة واملدنياتيتخّط طالقّيإ نصٌّ ،وصياغة

ويعجز عن التكيف  ،سمقّد ىل نصٍّإحيول الرأي البشري  نكون قد وقعنا يف اجتاٍه

ر متغيِّ مع واقٍع م للنّصدام الفهم املتقدِّطونتيجة الص .مع العصور الالحقة ومقتضياتها

ل حنو القراءة العقالنية ما التحوُّإ ؛ه أنفسهم أمام أمرينفقد وضع أصحاب االجتا

د على تلك أو التشدُّ ؛س ونهائيآمن بأنه مقّد جتاٍهان عن ْووبذلك يتخلَّ ،الواقعية

 |ىل أن يرووا عن النيّبإهم ذلك ى جّرحّت ،هنف الذي يّدعوفيقع يف التطرُّ ،القراءة

رغم خمالفة  ،وهذا احلديث .(14)«قال بالقرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ ْنَم» :أنه قال

شرعي ال ينسجم مع  غرٌض احلّق ةصابإحلقيقة أو إىل اذ الوصول إ ؛)متنه( لالعتياد
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ر صدوره وهذا ال يتصوَّ ،باإلصابة وتوصيف باخلطأ ألن ذلك إقراٌر ؛وصفه بأنه )أخطأ(

|عن النيّب
(15). 

أن آراء الصحابة  ي النّصل ملتلّقد على فهم الزمن األّوب على االعتماولقد ترتَّ

 ًافصار الفهم الصحابي وضع ،وفهمهم صارت آثارًا ملزمة ألهل األزمنة الالحقة

وقد وضعوا لذلك قاعدة  .فقد اعتربوه مرفوعًا ،ى لو وقف احلديث عليهحّت ًا،مرجعّي

ما قد مسع ذاك من َبروا ذلك أن الصحابي ُروبرَّ ،(16)ن موقوف الصحابي كمرفوعهأ

 فصار حبكم املرفوع. ، |النيّب

هو ف ل أساسًا تارخييًا ودينيًا للتطرُّم يتبني أن اجلذر األول الذي شّكمما تقدَّ

وقد أطلق عليه  .س يف عصر الصحابةتأّس قدوكان  .القراءة احلرفية وأحادية الرؤية

رتبط هذا املفهوم او .فَللسَّأو عقيدة ا ،ف(َلبعد قرنني من الزمان مرجعية )فهم السَّ

ى لو مل و حّتأحتى لو ثبت عليه ما هو خالف العدالة،  ،مببدأ عدالة الصحابي مطلقًا

 من العلم.  و عنده شيٌءأيكن الصحابي فقيهًا 

 ،راء تابعيهآويف  ،مام أمحد بن حنبلف يف فكر اإلَللقد ظهرت مرجعية السَّ

ى مشل فهوم البدعة حّتمر الذي طوَّ ،ذاك بتيار احلنابلة يمِّوُس ،رائهآالذين زادوا على 

، س ملبدأ رفض تأويل النّص، وأّس(17)وعلى رأسهم املعتزلة ،االجتهادات العقالنية كّل

ألن التأويل عندهم محل الظاهر  ؛ا أوقعهم بالتجسيم، مّم«احلريف»والعمل بالظاهر 

وتأسيسًا عليه وصل األمر اىل تكفري  .(18)راد جعله راجحًامرجوح ُي على حمتمٍل

شاعرة فشمل املرجئة واملعتزلة والصفوية والشيعة واأل ،لني يف القرن الرابعاملتأوِّ

 .خلمني...إمساعيلية واملتكلِّواإل

اليت صرفت  ،طروحة الطائفة املنصورةأو ،ةيوكانت نظرية الفرقة الناج

لى ضالل بقية الفرق واالجتاهات مستندًا ع ،من دون الناس ،ىل أهل احلديثإحصرًا 

مام إلذا كان اإو .يتكلم باملعرفة الدينية ْنَم حّقأالذين هم  ،هل احلديثأما عدا 

وكان  ،ن تيار احلنابلة اعتربه كافرًاإف خالف )املتواتر( فهو ضالٌّ ْنن َمأمحد يرى أ

 ،جتب اهلجرة عنها ،ها البدعة هي دار الكفرفين البالد اليت تظهر أأمحد يرى 

 وقد حصل هذا يف )ماردين(.  .وتقتيل أهلها ،وجيوز غزوها

 ست املبادئ األوىل خلطاب العنف: وبذلك تأسَّ
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 ،والتشديد على االجتهاد ،الديين أـ اعتماد منهج القراءة احلرفية للنّص

 سقاط الربهنة واحلوار. إو

تحول الدين من حقيقة حبيث ي ،ب ـ االلتزام مبعيارية فهم أهل الزمن األول

 منوذج تارخيي سكوني. أىل إنساني جناز اإلكونية تستوعب اإل

مجيع فرق املسلمني،  ج ـ استخدام مفهوم البدعة ومفهوم الفرقة الناجية ضّد

 ىل التكفري. إل األمر بعد ذلك ليتحّو

د ست لنظرية اخلطاب الديين املتشدِّأمحد وما زاده احلنابلة عليها أّس آراءن إ

ىل إع البدعة الذي وسَّ ،بن تيميةاعند  ًةالذي سيصبح نظري، فمة لفكر التطرُّكمقّد

 ،وتنقل عن )املتهمني( ،جة للبدعةنها مرّوأسم بعض تفاسري القرآن بووالتكفري، 

على الفالسفة، وطالب بإقامة الدولة على غرار  ف يف نقض املنطق، والرّدوصنَّ

دية واملرجئة يرتشاعرة والصفوية واملعتزلة واملاّفر األثم ك ،فَلمنوذج السَّأ)اخلالفة( و

مذهب أبي  ال سيَّماو ،وهاجم مذاهب الفقهاء ،مساعيلية والدروزوالشيعة واإل

سالمي ف دخل العامل اإلاء تناسل فكر التطرُّجّر. ورجاءهموه باإلتَّاالذي  ،(19)حنيفة

عليه السلطات سبل التطوير قد أغلقت و ،كاملة بعد القرن الثامن اهلجري يف غيبوبٍة

فكانت احللقة التالية  ،ى القرن الثاني عشرت الفرتة املظلمة حّتستمّراوقد  .والتنوير

 ،ديْجاه الشيخ حممد بن عبد الوهاب النَّف جديد يتبّنجتاه متطرِّاهلذا التناسل ظهور )

 صاحب النظرية الوهابية املعاصرة(. 

حيحية للعقائد، معتمدة الوسائل تص مت الوهابية نفسها كحركٍةلقد قّد

 يًةى عاد مرجعحّت ،بن تيميةا ال سيَّماو ،راء تيار احلنابلةآوقد اعتنقت  .العنيفة والغزو

غوا هدم بناء على القبور فقد سوَّالوبناء على رأيه يف حتريم  .فكرية وحيدة للوهابية

 ،ولياءاألبل يتوسَّ ْنضرحة واملساجد اليت فيها مقابر الصاحلني، وأفتوا بقتل َماأل

من املشركني  أغلظ شركًا هل البدع والضالالتأمسوهم َمْن أن أحوا بوصرَّ

وأعلنت اجلزيرة إقليمًا حصريًا  ،قبلية( ـاألمر لتجربة )دينية  واستتّب ،(20)وائلاأل

 ،عتمدت طرقًا تلقينية للتعليم الدييناو .بل لرؤية داخل املذهب الواحد ،واحد ملذهٍب

 .ف والعنففكرية للتطرُّ ه، صار بعد ذلك بيئًةحادي التوّجأدًا صنعت به عقاًل متشّد

 عظم. حمدثًا فيه البالء األ ،نتشر هذا الوباء يف عموم العامل االسالمياثم 
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ست من تأسَّ ،ـتارخيية  ـدينية  هذا هو التسلسل التارخيي والفكري لظاهرٍة

ي املعريف واالحنراف السياسي لدولة وساعدت عليها حاالت الرتّد ،ةعّد ئمناش

 الذاتية فكيف ترسم املواجهة عقائديًا وفكريًا؟  ئفاذا عرفنا املناش .املسلمني

 

ما أ .نات العقل الديين(مكّو)مقابل الذاتية هو راد باملناشئ املوضوعية ما ُي

الذي دام ـ د أن هذا التمّر اّلإ ،د اخلوارجالواقع الفعلي( الذي بدأ بتمرُّاملوضوعية فهي )

قد انتهى فكريًا وعمليًا بعد النصف الثاني من القرن الثاني، حيث ـ قرنًا كاماًل 

نت مجاعات احلنابلة يف القرن تكّو ذاوبه ،حصل الصدام بني السلطة وأمحد بن حنبل

بعد  .عتربه آدم متز قرن الذروة احلضارية للمسلمنياوهو القرن الذي  ،الرابع اهلجري

د، د الدويالت أو ظهور تيارات التشدُّسواء يف تعدُّ ،ذلك توالت االنتكاسات السياسية

ىل مشروع عقالني ملواجهة التدهور إوبدل اللجوء  .ثم هجوم املغول على العامل االسالمي

وكان انعكاسها  ،عيات اهلزميةعادة بناء اجملتمع، وقع املسلمون يف تداإالفكري و

وجدت شعوبًا أو ،سالمي بالغيبوبة احلضاريةوهكذا دخل العامل اإل .بن تيميةايف تيار 

ي طرق التعليم والتلقينية، ساطري، وتدّنابتلت بالفقر واجلهل واخلرافة وسيطرة األ

دي هامجت القرن التاسع عشر امليال فلما حلَّ .وغاب االجتهاد والربهانية غيابًا تامًا

وىل بتفكيك دولة ثم قامت بعد احلرب األ ،بدءًا باهلند ،سالميبا بلدان العامل اإلوورأ

 لفرقوشاهدوا ا ،ذهلت املسلمنيأ ةحضاري لك صدمًةذوشكل  ،اخلالفة العثمانية

 ةثالث كانوا بنيزاء ذلك إو .قه الغرب وبني ما هم عليه من أوضاعالكبري بني ما حّق

 : خيارات

وهذا يقتضي  .ماالستسالم الكامل حلضارة الغرب بوصفها صانعة للتقدُّاألول: 

 عن الرتاث والدين.  اإلعراض التاّم

ي املنهجي واملعريف ونتاجات ك الكامل بالرتاث اململوء بالتدّنالتمّسالثاني: 

 د الديين. وهذا يقتضي قدرًا كبريًا من التشدُّ .عصور التدهور احلضاري

الذي حياول مراجعة وإعادة النظر بالرتاث  ،دني العقالنياالجتاه املالثالث: 

سالم وإعادة صياغة مشروع النهضة على أساس مبادئ اإل ،فكار احليويةوإحياء األ
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على اإلفادة من جتارب الشعوب  منفتٍح ،من منهج عقالني نقدي ،عالية املضمون

اث املشرقة وإجنازات ف بني مبادئ الرتيمة والتكيءواألمم الراقية، ولديه قدرة املوا

ف، جمات واسعة من تيار االغرتاب املتطرِّهلض هذا االجتاه تعّر لكّن .العقل البشري

فلم تظهر بصماته واسرتاتيجياته  ،فيَلقسى وتكفري وتبديع من التيار السَّأوهجمات 

 على واقع املسلمني. 

باضطهاد وقمع  التيار العلماني ستمّراو .ثَدلقد انفرد العلمانيون يف صنع احَل

اء ذلك عانى املسلمون من مشكالت يف فشل مشروعات التنمية جّرو .فيَلالسَّ

وعنف الدولة  ،ي اخلدمات واالستبدادوتدّن ،وشيوع الفقر واملرض ،املستدامة

والوقوع يف التخادم  ،سرائيل(إمام )عدوان أواهلزائم العسكرية  ،رهابهاإو

 خل. إلألجنيب...

 ،وطانمبا فيه من تدهور يف صناعة األ ،املعاصرة أن هذا الواقعمن مشكالتنا 

 ؛فمتطّر أسهمت بنشر فكٍر ،فةدينية متطّر ىل تأسيس مجاعاٍتإدفع بعض املنتفعني 

فكانت هذه اجلماعات تعتاش على تدهور الوضع  ،هدافهأىل طموحاته وإها لشّد

على الرغم  ،«م هو احلّلسالاإل» :خوان املسلمنيشعار مجاعة اإل :من ذلكو .احلضاري

 ،نسانيف طرح مشروع للنهضة لصاحل اإل مني خطوًةن مجاعة اخلوان كانوا متقدِّأمن 

مع  ،اليت حسبها هو )منحرفة( ،في بتصحيح العقائدَليف حني انشغل عموم التيار السَّ

 عاته. نسان وتطلُّهمال حاجات اإلإ

 

 إىلف وعناصرها وهي اليت دفعت قادة مجاعات التطرُّ ،لزمان اهلزمية تداعيات

سحقتها عصور االحنطاط احلضاري بعد القرن اخلامس اهلجري  ،مأزومة «أنا»حتقيق 

 .ى القرن التاسع عشرحّت

ستقر عليه العامل ان التمرد على الدولة واجملتمع، وما إنفسية  جهٍةوفمن 

رضاء الوضع إذهانية أو عصابية هدفها  يعكس حالًة ،للتعايشاملعاصر من أمنوذج 

 .م النهوضَيم اهلزمية وِقَيزوم بني ِقأالنفسي امل

ف وحركتهم من عصور ع جلماعات التطرُّن املتتبِّإمن الناحية السياسية و
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هداف أ إىلجه وتّت ،ىل اليوم يكشف أنها تنطلق من بواعث سياسيةإسالم األوىل اإل

 .للحصول على مغامن سياسية ةيديولوجيأتعبوية و فة الدين كوسيلٍةسياسية، موّظ

لذلك ترى فقه السياسة  .عقائدي سياسية بتنظرٍي ل على خلفيٍةف يتشكَّفالتطرُّ

م وبناء الضمري واجلانب الروحي والعبادات َيأكثر من فقه الِق ،ناتهميف مدّو ًاواضح

 .واملعامالت

نهم جعلوا آيات العذاب إ»يديولوجية يقول الباقالني عن اخلوارج: األ ةومن الوجه

 . (21)«ميان والتوحيدالكافرين يف أهل اإل اليت نزلت يف حّق

ودعوة  ،وصدامات تيار احلنابلة ،ى مبحنة ابن حنبلّمَسما ُت وجند ذلك يف

 ،امىل كتابات عبد اهلل عّزإوصواًل  ،سالم السياسيوحركات اإل ،ابحممد بن الوّه

اًل ف يسعى أّوففكر التطرُّ .السياسية فغانستان ستكون ميدانًا للمهاّمأالذي بشّر بأن 

ثم  ،اًلّوما الفكر املعتدل خيلق اجملتمع أبين ؛قام اجملتمعومن ثم ُي ،قامة الدولةإل

 اجملتمع نفسه خيلق الدولة. 

 

الذي يعتمد العنف الديين الذي أنتج )اإلرهاب(  ،فن خطورة مواجهة التطرُّإ

ة دول أو عّد ةكربى مع دول تزيد على دخول البالد يف حرٍب ،باملصطلح املعاصر

رواح وتعطيل احلياة املدنية، بل هناك آثار واأل، من حيث استنزاف الثروة إقليمية

عمليات الغدر من  بسبب احتماالت الوقوع يف واحدٍة ؛نفسية كبرية تقع على الناس

ب اكتشاف سبل هذا يتطلَّ وكّل .العبوات العشوائيةوحزمة الناسفة خات واألباملفّخ

 : ما يلي ن املبادئ العامة لسبل املواجهةأوأتصور . املواجهة

اًل من أّو ال ُبدَّلذلك  .فرهاب وقوى التطرُّل من فرص اإلن الدولة القوية تقلِّإأـ 

 قوية.  بناء دولٍة

وهو هدف  ،«ندماج وطيناجراء عملية إو»ب ـ تقليل حاالت اخلصومة الوطنية 

  .أعلى من املصاحلة

ر املشكالت قليمية تصغِّإىل سياسات إج ـ الدعوة والسعي الدؤوب 

 . «باتفاقيات اقتصادية وأمنية»اجليوسياسية 
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 ةورسم اخلطط على أساس فهم أسباب النشأ ،فالتطرُّ ئد ـ حتليل مناش

 ر على مستوى الفكر والثقافة. والتطّو

 ف ظاهرٌةللتصريح بأن التطرُّ ؛هـ ـ حتقيق التوافق بني املراكز الدينية يف العامل

حبيث يضع على  ،خالقيأواحنطاط  شرعًا، وأن العنف واالرهاب جرميٌة مدانٌة

دينية  ف على أسسرهابيني عارًا دينيًا ووطنيًا، واإلعالن عن عدم استناد التطرُّاإل

  ، وذلك:صحيحة

 ـ بإعادة دراسة السرية النبوية. 1

 ـ بدراسة سرية الصاحلني من أجيال املسلمني. 2

 م السلمية املشرتكة. َيبراز الِقإـ ب3

ض البارئ خالص هلل تعاىل، ومل يفوِّ ن العقائد واملعتقدات هي حقٌّأبيان بـ 4

، إمنا حقه أدانة أحٍد أحٍد ّقفليس من ح .حدًا حياسب الناس على عقائدهم وآرائهمأ

ما  الزلل كما يراه يف والتدليل على ،والربهنة عليه ،ا يعتقده صحيحًااإلعالن عّم

 قصاء أو تكفري. إدون  خرون،يعتقده اآل

عادة النظر بوسائل التعليم الديين وطرقه، وإعالء شأن التفكري بإـ 5

 عمال النقل يف مسالك العقل. إو ،والربهانية

 

من استجابات غري  ن التطرف احلاضن للعنف الديين منٌطإ :ـ ميكن القول1

ثارة إل ؛وألهداف سياسية ختتفي وراء فكر ديين متزمت ماضوي ،واعية لوقائع الفشل

 خر بواسطة البدعة والتكفري. قصائية لآلإنتقائية للذات، واالضمري الديين، ونزعة 

دبيات أى من القراءة احلرفية حّت ،سالميالتاريخ اإلف جذورًا يف ن للتطرُّإـ 2

نها فإف ر موجات التطرُّدت مراحل تطوُّومهما تعدَّ .احلركات )اجلهادي( املعاصرة

 ا يف سابقها. دًا( عّمالحقة تضيف )فكرًا متشّد مرحلٍة وكّل ،مما قبلها ٌةمتناسل

تنمية ومشروع ف وفشل الـ جيد الباحث أن هناك عالقة طردية بني التخل3ُّ

  .فالنهضة وبني الفرص املتاحة للتطرُّ
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 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 دراسات يف عامل الروح

 (1)(لسفري عّزت علي البحرييقراءٌة يف كتاب )ل

 

 

يف  ،عن دار طيبة للطباعة م،2011الطبعة األوىل من هذا الكتاب عام صدرت 

 ،وقد ناشد املؤلف قّراءه يف كلمة اإلهداء على االقرتاب من عامل الروح .اجليزة مبصر

أرجو أن يساهم هذا الكتاب يف نشر » وأضاف: .والتطّلع إىل املزيد من معارفه وعلومه

الكثريون يف عاملنا العربي يرتّددون يف جمّرد التعّرف زال  اليت ما ،الثقافة الروحية

م منذ أكثر من قرنني من الزمان عليها، يف الوقت الذي قطع فيه العامل الغربي املتقّد

شوطًا كبريًا يف دراستها واالعرتاف بها، بل وختصيص درجات علمية هلا يف أكرب 

وجامعة  ؛جامعة كامربدج :روليس احلص ،على سبيل املثال ،ومنها ،اجلامعات الغربية

 .(2)«أكسفورد

ر ث الكاتب يف الباب الثاني عن تطّوبعد املدخل التمهيدي للبحث يتحّد

 ،ر هذه الدراسات يف األديان السماويةالدراسات الروحية على مّر العصور، وعن تطّو

 ،ويف العاملني العربي واإلسالمي يف العصور احلديثة، وكذلك يف الدول الغربية

مع ختصيص مبحثني كاملني هلذه  ،واليات املتحدة وكندا وأمريكا اجلنوبيةكال

 تي.ابية واالحتاد السوفيوالدراسات يف الدول األور

عالقة هذا البحث مع الروحية واإلميان لصه الكاتب أما الباب الثالث فقد خصَّ

 باهلل واخللود والصالة وتعزيز هذا اإلميان، أو هذا االعتقاد. 

الرابع حتّدث الكاتب عن اجلسم األثريي ومراكز الطاقة  ويف الباب
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وما فيها من عجائب  ،يف هذا اجلسم الغريب (chakra))اجلاكرا( أو )الشاكرا( 

وباألرقام والدراسات العلمية واملختربية  ،وغرائب توّصل إليها العلم احلديث مؤّخرًا

 املتطّورة.

ا مّساه )قدرات اإلدراك ملصه الكاتب أما الفصل اخلامس واألخري فقد خصَّ

 ْيمتّحدثًا عن موهبة احلاسة السادسة، وقدرة التخاطر، وموهبَت ،خارج احلواس(

 .هحسب تعبريات ،دوكذلك موهبة حتريك األشياء عن ُبْع ،اجلالء البصري والسمعي

ف إىل الفرق بني الدراسات العربية والدراسات ويف ثنايا الكتاب أشار املؤلِّ

إن معظم الدراسات اليت قام بها العلماء العرب » قائاًل: ،ربية يف هذا اخلصوصالغ

تة، وليس التجارب العلمية ْحلب عليها طابع الدراسات النظرية الَبثًا يغقدميًا وحدي

 .(3)«قدميًا وحديثًا ،كاليت قام بها علماء الغرب ،واملعملية

وكيف أنه  ،البشريهذا وقد أشار الكاتب أيضًا إىل بعض أسرار العقل 

 فقال: ،ه للجسم األثريي يف عامل الروحب البحوث الروحية ـ املرشد واملوجِّْسأصبح ـ َح

 .لقليل اليسري من أسرار العقل البشري وما حيتويهإىل ا إاّل ْلّن العلم مل يِصأالواقع »

ه لو أنإىل  ،يف كتابه )االتصال الروحي( ،وقد أشار الدكتور حممد صادق العدوي

لكرتونيًا ميكنه القيام إبين عقاًل لت ما لديها من مواّد ْت البشرية استعمال كّلأراَد

لكرتوني عادل حجم هذا العقل اإلالعقل البشري القتضى األمر أن ي بّكل ما يقوم به

 .(4)«كيف يربجمه... ى إذا مّت ذلك فلن يعرف أحٌدحجم الكرة األرضية، وحّت

وكيف  ،لدراسة ظاهرة تأثري العقل على املادة ة صفحاتف عّدكما أفرد املؤلِّ

بني يمّساهم )معاجلو الفل ْنأنها تقود إىل تفسري ظاهرة العالج الروحي اليت يقوم بها َم

الدكتور الياباني  ، وكيف قام(faith healers)ق عليهم َلوالذي ُيْط ،والربازيل وغريهم(

بني لدراسة يبثالث زيارات للفل ،أستاذ جامعة ديوك األمريكية ،)هريوشي موتوياما(

 ؛مصطحبًا أحدهم إىل خمتربه يف طوكيو ،ظاهرة املعاجلني الروحيني املذكورة»

يف أحد طوابق  دقيق، وكيف وضع املريض يف حجرٍة الستكمال دراساته بشكٍل

جتهيز احلجرتني  آخر، ومّت يف طابٍق بيين يف حجرٍةيبينما وضع املعاجل الفل ،معهده

أيٍّ من  إىل نوٍع قوى من أّي لعدم نفوذ أّي ؛خاذ االحتياطات الالزمةسائل الّتة الوبكاّف

وكيف ، «وذلك بتغطية اجلدران والسقف واألرضية بالرصاص و.. و.. ،احلجرتني
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ن أة، وهي اليت تسيطر على املاّد ،وهي قدرة العقل اخلارقة ،ن الطاقةأ»انتهى إىل 

 .(5)«اعي يف توجيه حياة اإلنسان يف اليقظة واملنامالعقل الباطن يتجاوز بكثري العقل الو

 
Out of Body Experience

ينشتاين أوأشار خالهلا إىل رأي  ،اتني الظاهرتنيهلة صفحات أفرد الكاتب عّد

معتمدًا  ،«رآَخ ٍمن املوت هو جواز سفر لعاَلإ»وكيف فّسره بقوله:  ،ظاهرة املوت يف

ت الذي وكذلك املوت املؤقَّ ،على تفسري حاالت النوم والغيبوبة اليت تعرتي بعض الناس

مون حينما يعودون إىل احلياة، وما رأوه يف وكيف يتكلَّ ،حيصل لبعض الناس أيضًا

أي خروجهم من اجلسد، وكيف أن الروح تنتقل  ،ساعات أو دقائق طرحهم الروحي

سرعة   مّرًةنيرها العلماء املعاصرون بأنها تعادل مخسقدَّ ،هائلة يف عاَلم الربزخ بسرعٍة

خاطفة إىل الوراء ألمكنها  وإذا استطاعت الروح أن تسري بسرعٍة» الضوء، مضيفًا:

 .(6) «قراءة أحداث املاضي ومعرفة أحوال السابقني...

جيدة  ف إىل التفاتٍةواضح على بقاء الروح بعد املوت أشار املؤلِّ ويف استدالٍل

 أشخاٍص» م اجلوزية أقّر من خالهلا ببقاء الروح، معتمدًا على رواياتمها ابن القيِّقدَّ

وكيف أن هؤالء األموات أخربوا األحياء يف األحالم  ،بطريقة نقل سليمة تثقا

مكان دفن كنز نقود  :الشخص الذي مات فقط وفقط، مثل ال يعرفها إاّل مبعلوماٍت

حيث  ؛...آخر، أو مكان وصّيٍة أو عقد بيع مع شخٍص ّكما، أو ص ذهبية يف مكاٍن

د صاحبها، وأن َسـ أن تبقى املعلومات بعد فناء َج من املستحيل ـ لو مل يكن هناك روٌح

 .(7)«تصل إىل حلم احلامل

األستاذ بكلية دار  ،ده الشيخ طنطاوي جوهريبعدها راح الكاتب يثبت ما أكَّ

بية قد نطقت وة واجملاميع النفسية يف البالد األوراحملافل الروحي»العلوم، وكيف أن 

ْته ومسمع من جمالس شوراهم، وأن األرواح شرحت ما شاهَد فيها األرواح على مرأًى

و...  ..م الربزخ من نعيم وهناء أو بؤس وشقاء... وجاءت البشرى باحلياة األخرى ويف عاَل

)أي حادث كالم  «وبعد ذلك فهل نقف حنن املسلمون أمام هذا احلادث صامتني؟

 .(8)«واضح فاضح وخطٌأ إنه لعيٌب»مًا: وجييب متألِّ ،األرواح(
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الدراسات الروحية يف » :يف الفصل الثالث من هذا الكتاب، وحتت عنوان

االتصال مع ف إىل بدايات أشار املؤلِّ ،«وأمريكا اجلنوبية الواليات املتحدة وكندا

يف الظواهر الروحية يف العصر احلديث يف  بدأ البحث اجلاّد» عامل األرواح قائاًل:

وبالتحديد يف مارس عام  ،الواليات املتحدة األمريكية يف منتصف القرن التاسع عشر

من  عقب حدوث ظاهرة يف قرية هيدسفيل يف نيويورك، حيث ذكر رجٌل م،1848

 ًاّدُب ْدان القرية أنه مسع صوت طرقات على أرض إحدى الغرف يف بيته، فلم جِيسّك

 ك البيت. من تر

فتكّرر ما حدث مع سابقه من  ،عى جون فوكسجديد ُيْد وَخَلفه ساكٌن

 ،ففعل ،ق عشر طرقاترْطاجملهول، ها الطارق ازوجة الساكن: أّي ْت، فصاَحطرقاٍت

ة طرقات بعدد عمر ابنتها. ثم فقالت له: كم عمر ابنيت كاترينا؟ فطرق اجملهول عّد

ْت تواصل احلديث معه عن طرق طرقتني فقط، ففعل، وظلَّاكنت روحًا  قالت له: إْن

 ؛وقتله جاره ،كان يسكن يف ذلك البيت رجٍل ى علمت أنه روُحْرق حّتطريق الطَّ

امهم، ْت الروح أمَبَوواستْج ،ْت السيدة جريانهاَعواستْد .ليسرق ماله، ودفنه فيه

خاذ اإلجراءات ا جعلهم يف غاية الدهشة، ومّت اّتمّم ،ْرقفأجابتهم الروح بواسطة الطَّ

وأضاف  .(9)«واعرتف جبرميته ،ْت الشرطة اجلانيَطة، وَضَبْت اجلّثالقانونية، وُأخرَج

ات املتحدة األمريكية حلركة الروحية يف الواليإىل اْت انضمَّهذا وقد » الكاتب:

كبري من كبار الساسة اهتمامًا بهذه  كما أبدى عدٌد .ىت شّتجرائد وجماّل

جلسات  ْتالذي ُعقَد ،براهام لنكولنإالرئيس األمريكي األسبق  :احلركة، ومنهم

رت يف آرائه تلّقى فيها وجهات نظر أّث م،1862روحية حبضوره يف البيت األبيض عام 

وانضّم إىل  ،العامة... كما أن املخرتع الكبري أديسون كان اشرتك يف البحث الروحي

 .(10)«باسم اجلمعية الثيوصوفية م،1878مجعية روحية عام 

 

الروحية، وكيف تقّدم  ضّد ْتهذا وقد أشار الكاتب إىل احلرب اليت ُشنَّ

وكانت تضّم صفوة علماء املادة  ،لية بلندنَدإىل اجلمعية اجَل البعض يف بريطانيا بطلٍب
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واليت ال تستند ـ  ،لبحث هذه البدعة املسّماة الروحية ،ب تعبريه ـْسوالسايكولوجي ـ َح

كيل و فعاًل قامت هذه اجلمعية بتش .علمي ب وجه نظر هذه الصفوة ـ إىل أساٍسْسَح

ومهمتها القضاء نهائيًا على الظواهر  ،عضوًا 34ن من تتكوَّ م،1869جلنة عام 

اللجنة يف عقد  ْتواستمرَّ .الروحية، اليت هي من وجهة نظرهم من عمل اخليال

 تقرير هاّمإىل لت يف النهاية صَّتوإال أنها  ،شهرًا 18ة ملّد ،لبحث هذا املوضوع ؛جلساتها

هامة وخطرية  ّد وثيقًةا ُيَعًا، مّمة هذه الظواهر تسليمًا تاّمبصّحُتسلِّم فيه  م،1871عام 

 .(11)«لصاحل العلم الروحي

 

د األثريي يف اإلنسان واحليوان َسإن مهمة اجَل» :ف يف ثنايا كتابهويقول املؤلِّ

ألن اخلاليا اليت  ؛دد الفيزيقي من التبدَُّسهي حفظ اجَل ،ى اجلمادبل وحّت ،والنبات

فإذا نظرنا إليها باجملهر  .هي ليست كذلك ،وتبدو لنا متالصقًة، يتألف منها اجلسم

 ،الواحدة عن األخرى تباعدًا يكاد يكون نسبيًا لكرتوني جند أنها متباعدٌةاإل

د األثريي َسألن اجَل ؛دك وال تتبدَّ، ومع ذلك ال تتفكَّكتباعد النجوم بعضها عن بعٍض

 .(12)«لها واندثارهاومينع حتلُّ ،بعضها إىل بعضيشّدها 

صور  د األثريي ـ يضيف الكاتب ـ هو مصدر اإلحساس بكّلَسواجَل»

د َسر وجود سبعة مراكز للحساسية يف اجَلوهذا ما يفسِّ .األحاسيس واالنفعاالت

َشف ضوئية املكَت ، وتنعكس باأللوان حبزمٍة(chakras)ى اجلاكرا ُتسّم ،األثريي

 مليون لون. 37اآلن  حّتىمنها 

َمّدة من د املادي مسَتَسولذلك ميكن القول بأن قدرة اإلحساس الكائنة يف اجَل

وقدرة اإلحساس هذه تنتمي يف النهاية إىل  ،د األثرييَسقدرة اإلحساس املقابلة يف اجَل

وهي الروح حاملة العقل، ثم تنتقل هذه القدرة إىل  ،سة يف اإلنسانالشعلة املقّد

الذي هو مبثابة حلقة الوصل بني العقل أو  ،د األثرييَسية عن طريق اجَلاألعضاء املاّد

 د املادي.َسالروح وبني اجَل

د األثريي ينقل إىل الروح أحاسيس َسميكن القول بأن اجَل وبعبارٍة أخرى:

د َسجَلإىل اد األثريي ينقل َساخلمسة، كما أن اجَل د املادي الواردة من احلواّسَساجَل
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  .(13)ليقوم بتنفيذها ؛املادي رغبات الروح

لو مل يكن » ده علماء البحث الروحي يف قوهلم:وهذا ما يشري إليه أو يؤّك

د األثريي حقيقة واقعة لكان من املستحيل ظهور بعض األرواح يف جلسات َساجَل

 .(14)«أو ناقص د تاّماالتصال الروحي يف حالة جتسُّ

ْت هذه الظواهر لبحوث عشرات وقد خضَع» ويضيف الكاتب يف نفس السياق:

منارك والسويد والربازيل الرتا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا والدالعلماء املوثوق بهم يف إجن

أو تدليس  خداٍع وغريها، وأمكن لبعضهم التقاط مئات الصور اليت تنفي احتمال أّي

أو غري ذلك من األمور اليت اعتاد أنصار السايكولوجي التقليديون )يف علم  ،أو إحياء

اهلاّم من  الّطالع على هذا اجملابال حبٍث وال دراية وال  ،النفس( إلقاءها على عواهنها

 .«يكولوجياالباراس جماالت

لقد » قائاًل: ،د األثريي واهلالةَسد املادي واجَلَسح الكاتب العالقة بني اجَلويوضِّ

الذي يكشف بدون  ،إنسان خيلق جماله املغناطيسي توّصل بعض العلماء إىل أن كّل

وبناًء على ذلك فاهلالة  .يةخطأ عن نزعاته وميوله وأخالقه وطباعه وحالته الصّح أّي

البشرية هي اجملموع الكّلي النفعاالت وأحاسيس وأفكار اجلسم األثريي 

على  ،ر عن نفسها بلغة األلوانإن اهلالة تعبِّوالكوكيب والعقلي والروحي لإلنسان. و

ده املادي يف َسع حول َجأساس أن أفكار اإلنسان وشعوره وأحاسيسه وانفعاالته تتجمَّ

 .(15)نةاهتزازية دقيقة من األشعة امللّو صورة موجاٍت

وقيامه  ،هذا وقد ذّكر الكاتب ببحوث العاِلم السويدي )روبرت كندي(

اخرتعه لالستشعار احلراري جلسم  ي لإلنسان عن طريق جهاٍزد األثريَسبتصوير اجَل

لون  مليون لون، كّل 37د، وكيف أنه وجد أن جسم اإلنسان يعطي اإلنسان عن ُبْع

 درجة حرارة تنقسم يف جسم اإلنسان إىل مليون جزء، وكّل ميّثل درجة حرارة، وكّل

مليون لون  37ن الـ أم من طبقات خاليا اجلسم... فوجد هذا العاِل ل طبقًةجزء منها ميثِّ

متتزج كلها يف النهاية لتعطي  ،ل ألوان الطيف السبعةن يف النهاية سبعة ألوان ُتمثُِّتكوِّ

 .(16)«غري مرئية... لونًا واحدًا وهو األشعة البيضاء، وهي أشعٌة

يف املعهد الدولي ملا وراء  يف حماضرة ،ووفقًا ملا شرحه الدكتور )راؤول فلري(

وال مادة يف نفس  ٌةميكن وصف اهلالة بأنها ماّد م،9/5/1926الطبيعة يف باريس يف 
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كهربائية ومغناطيسية، ويف بعض  خفيفة وتياراٌت ورعشاٌت وحرارٌة ففيها ضوٌء ؛الوقت

د َسأو فيض واضح املعامل للَج ة عطرة، وهي انبثاٌقذكّي األحيان يكون للهالة رائحٌة

ن اهلالة البشرية الصفات األساسية اجلوهرية د املادي، وُتكوَِّساألثريي املندمج يف اجَل

 .(17)لقوى اإلنسان األثريية والنجمية والعقلية والروحية

إنسان خيتلف جماله  كّل ف طبعًا ـ إىل أّنوتوّصل بعض العلماء ـ والقول للمؤلِّ

ه وميوله وأخالقه وطباعه وحالته خطأ نزعات الذي يكشف بدون أّي ،املغناطيسي

ي ف ـ فاهلالة البشرية هي اجملموع الكّلية. وبناًء على ذلك ـ كما يستنتج املؤلِّالصّح

النفعاالت وأحاسيس وأفكار اجلسم األثريي والكوكيب والعقلي والروحي لإلنسان، 

وره ن أفكار اإلنسان وشعأعلى أساس  ،ر عن نفسها بلغة األلوانوإن اهلالة تعبِّ

اهتزازية دقيقة من  ده املادي يف صورة موجاٍتَسع حول َجوأحاسيسه وانفعاالته تتجمَّ

 األشّعة امللونة. 

عن ذبذبات هلا درجات اهتزاز  واملعروف أن األشعة ومجيع ظواهر الكون عبارٌة

ة خاّص ،معينة بسرعٍة ،لون ذبذبات معينة خمتلفة، واللون يف حقيقته ذبذبات، ولكّل

 .(18)لونبهذا ال

ى بفحص )الرنني( أو اليوم عما ُيسّم وال أدري لعّل ما توّصل إليه علماء الطّب

تي سيمون ال إليه العامل السوفيتوصَّ»جهاز )املفراز( أو ما شابه ذلك هو نتيجة ملا 

يف اخرتاع  ،يف الستينات ،(Valintina)وقرينته فالنتينا  ،(Semon Kirlian)كريليان 

واليت شاع استعماهلا يف دوائر  ،كامريا لتصوير اهلالة اإلنسانية واحليوانية والنباتية

للمساعدة على تشخيص العديد من األمراض العضوية  ؛يف االحتاد السوفياتي الطّب

 .(19)«والنفسية

ف ـ أن هذه اهلالة تكشف عن أدّق التفاصيل والعجيب اآلخر ـ كما يضيف املؤلِّ

ومشاعره جتاه اآلخرين، وبالتالي  ،وأمراضه النفسية ،نسان الداخليةحقيقة اإلحول 

م اهلل تعاىل علينا. فلو من ِنَع ر نعمًةَبفإن عدم قدرتنا على رؤية اهلالة بالعني اجملّردة ُتعَت

الكثري من العقول الساذجة  ْتالختلَّ كانت هذه األفكار وهذه املشاعر مرئيًة

 !والبسيطة، وما أكثرها يف دنيا الناس

ر حقيقًة غريبة الحظها الكثري من الناس يف عصر الرسول ولعّل هذا ما يفسِّ
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يسقط على  حينما كان ميشي ال ُيرى له ظلٌّ |ونقلوها لنا، وهي أنه ،|األكرم

ه النورانية كانت أقوى ى يف وجود الشمس، فاستدّلوا بذلك على أن هالتحّت ،األرض

، بل إنها كانت أقوى من ضوء الشمس، وأقوى من نور القمر، وهو إنساٍن من نور أّي

 روٍح نورانية ألّي أعظم من أّي كانت له نورانيٌة |يف أنه ،عاصره ْنده َمما يؤكِّ

َوَداِعيًا ِإَلى اهلِل  *َوَنِذيرًا  َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّرًا﴿: ْتهأخرى عاصَر

 .(20)(46ـ  45 :)األحزاب ﴾ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا ُمِنريًا

 

 وهي: ،مستويات للهالة ةأن هناك مخس العلماء رىوي ،هذا

  .ولونه أمحر .(physical)ي أو الفيزيقي املستوى املاّدـ 1

 .ولونه أزرق .(Etheric)املستوى األثريي ـ 2

 .ولونه أخضر .(Emotional)املستوى العاطفي ـ 3

 .ولونه أصفر .(Mental)املستوى العقالني ـ 4

 .ولونه أبيض أو بنفسجي .(Spiritual)املستوى الروحي ـ 5

وذلك على عدد الشاكرات  ،فيما يرى آخرون أن هناك سبع مستويات من اهلالة

(chakras)، ْنوبألوانها. وهذا ال يعين أنه ليس هناك َم ،أو مراكز الطاقة املعروفة 

ن عددًا كبريًا من إة املراتب اخلمسة منها، بل وخاّص، يستطيع رؤية بعض اهلاالت

لعوا اطَّ ْنالناس بإمكانهم رؤية هذه املستويات اخلمسة، بينما ال يوجد إاّل القليل ممَّ

على  لع عليها أحٌدفلم يطَّ ،وهي هالة الروح ،على املرتبة السادسة. أما السابعة

 .(21)اإلطالق

 

 هلقد ثبت أن» ف كتابه بقوله:وعن العقل واملوجات الدماغية خيتتم املؤلِّ

بإمكان العقل ختّطي  هنأأو خملوقات أخرى، و بإمكان العقل االتصال مبوجوداٍت

 .«بإمكانه التأثري يف حركة اجلماد واحليوان... هاملسافات الشاسعة، وأن

وإن موطن املوجات  .إن املوجات الفكرية هي أساس عملية التخاطر» ويضيف:
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وهلذه الغدة  .واليت يعتربها ديكارت مقّر الروح ،الفكرية هو الغّدة الصنوبرية

صال السلكي )مرِسل ونشاطات روحية، فهي مبثابة جهاز اّت ؛نشاطات بيولوجية

 .(22)«تعمل على إصدار املوجات والذبذبات الفكرية واستقباهلا ،ومستقِبل(

 ؛ه العاِلم الربيطاني )جوزيف ستيد( العقل البشري جبهاز اهلاتف احملمولويشبِّ

لك مثاًل  َت يف صديٍقْرفالعقل عندما يفكر يقوم بإرسال موجات فكرية، فإذا فكَّ

ر فيه. فالعقل هنا فإن العقل يقوم بإرسال موجات فكرية إىل الشخص الذي تفكِّ

 .(23)«ل رقم اهلاتفكجهاز اهلاتف احملمول وصورة الشخص متثِّ

سليمان حني كان  حديث النملة اليت تبادلت األفكار مع النيّب وهذا هو سرُّ

َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا ﴿إذ  ؛ب رأي الكاتب طبعًا ـْسيسري جبيشه ـ َح

َفَتَبسََّم َضاِحكًا ِمْن  *َمَساِكَنُكْم اَل َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن 

 (.19ـ  18النمل: ) ﴾...َقْوِلَها

اليت  ،لقصة النيب سليمان نفسه مع اهلدهد وعرش بلقيس وهي مقاربٌة

 ث عنها يف مواضيع الحقة.حدَّسنت

إذ جاء يف قوله  ؛يف معرفته مبا يف بيوت قومه ×وهي نفس قدرة السيد املسيح

آل عمران: ) ﴾َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم﴿: ×تعاىل على لسانه

49.) 

الدكتور عبد اجلليل وال أدري هل ميكن مقاربة هذه األمثلة مع ما ذكره 

 ٍةملّد أمريكية ظّلت مريضًة وكيف أن فتاًة ؟!عرف روحك(ايف كتابه ) ،راضي

ب تعبريه ـ، ولوحظ أنها ترى َسـ َح طويلة، ومل تأكل إاّل مبقدار ما تأكله عصفورٌة

آخر،  ز األلوان، وترى ما يف جيب شخٍصومتيِّ ،حيث ختيط املالبس ،عينيها بدون

الدكتور  إشارةإىل  مضافًاللمس بغري طريقة )بريل( للمكفوفني. كما كانت تقرأ با

 الذي اخترب ،عى )جوفري هودسون(ُيْد ،أمريكي أخرى لشخٍص املذكور إىل حالٍة

قدرته يف اجلالء البصري،  مقداَر، وعلى رأسهم الدكتور )جوزيف راين( ،العلماء

 .(24)فالحظوا أنه يرى وهو معصوب العينني

عبد اجلليل راضي تفسريه لألساس العلمي لظاهرة اجلالء  ص الدكتورويلخِّ

من احلواس  ٍةإّن لكّل حاّس» ر( بقوله:البصري هذه يف كتابه )العامل غري املتطّو
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ة األثريية متتاز عن ة متاثلها يف عامل األثري، وهذه احلاّساجلسمانية اخلمس حاّس

بعيدة  ريية ترى على مسافاٍتزميلتها اجلسمانية من حيث احلساسية، أي إن العني األث

 .(25) «ة احلواس األثريية األخرى...، وهكذا بقّيوال يعوقها حائٌط ،ًاجّد
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 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

ــواطر حــــــول   الثابــــــت خــــ

ــ ــه واملتغيِّـــــــــــ ر يف الفقـــــــــــ

 الثانيةاحللقة ي/سالماإل

 ـــ حيدر حب اهلل

 39ـ  38

ــة يف  األحكــــــام التدبريّيــــ

الســــــّنة الشــــــريفة، بــــــني  

 الزمنّية والتأبيد

 ـــ حيدر حّب اهلل

 41ـ  40

ــتيعاب   ــدين واالســـــــــ الـــــــــ

جولٌة يف بعض ، التشريعّي

ــة   ــات العقالنيـــــــ املنطلقـــــــ

والقرآنيــة لقاعــدة )مــا مــن 

ــٍة إاّل وهلـــا حكـــٌم( /  واقعـ

 األوىلاحللقة 

 ـــ حيدر حّب اهلل

42 

ــتيعاب   ــدين واالســـــــــ الـــــــــ

التشريعي، جولٌة يف بعض 

ــة   ــات العقالنّيـــــــ املنطلقـــــــ

)مــا مــن  والقرآنّيــة لقاعــدة

ــٍة إاّل وهلـــا حكـــٌم( /  واقعـ

 احللقة الثانية

 ـــ حيدر حّب اهلل

43 

ــتيعاب   ــدين واالســـــــــ الـــــــــ

التشريعي، جولٌة يف بعض 

ــة   ــات العقالنّيـــــــ املنطلقـــــــ

)مــا مــن  والقرآنّيــة لقاعــدة

ــٍة إاّل وهلـــا حكـــٌم( /  واقعـ

 ـــ حيدر حّب اهلل



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 الثالثةاحللقة 

44 

ــي الــزمين يف   مفهــوم التجّل

الســــرية العقالئيــــة، حنــــو 

فهٍم اجتهادي آخر ملركـز  

اإلمضـــــــاء يف األعـــــــراف   

 اإلنسانية العامة

 ـــ حيدر حّب اهلل

 الدراسات الفقهّية/الفقه القضائّي واجلزائّي واجلنائّي

25 

اإلسـاءة إىل السـيد   حكم 

ــة   ــيح يف الديانــــــــــ املســــــــــ

 املسيحية

حممد د. الشيخ 

 رضا اجلواهري
 صاحل البدراوي

 27ـ  26

ــوء    ــالي يف ضــ ــاد املــ الفســ

الفقـــــــــــــــه والقـــــــــــــــوانني 

ماهّيتــــــــه، ، اإلســــــــالمية

 وتعريفه

 أمحد مرتاضيأ. 

د. علي مظهر  /

د.  / قراملكي

علي أصغر 

/  موسوي ركين

د. حمسن ملك 

 أفضلي

 حسن علي مطر

 29ـ  28

ــات   ــة العقوبــــــــــ تعزيريــــــــــ

ــة دور و احلكوميـــــــــــــــــــــــ

يف ماهيــــــــــة  «عصــــــــــيةامل»

 التعزير

السيد حمسن 

 فتاحي

السيد حسن علي 

 اهلامشي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 29ـ  28

ضــمان اخلســارات املاليــة   

الناشــــــئة عــــــن األضــــــرار 

 البدنية

د. علي مظهر 

قراملكي / أ. 

 فاطمة قدرتي

 نظرية غاّلب

 33ـ  32

ــوانني    ــادات والقـ ــه العبـ فقـ

ــة،  دراســــــــٌة يف اجلزائّيــــــ

 الفوارق اجلوهرية

الشيخ أمحد 

 عابديين
 حسن علي مطر

 33ـ  32
ــاوي ســـــالمة    ــرط تســـ شـــ

 األعضاء يف القصاص

الشيخ عبد 

احلميد 

 إسكندري

 حسن علي حسن

 35ـ  34

حقوق اإلنسـان يف البلـدان   

اإلســــــالمية، دراســـــــٌة يف  

 أسباب الفشل

 ـــ د. حسن طالقاني

 37ـ  36

ضــــــرب املــــــرأة، قــــــراءٌة   

ــة    ــة يف آي ــة وأخالقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

 41ـ  40
ــي بعلمـــه،    حكـــم القاضـ

 قراءٌة فقهّية

السيد حمسن 

املوسوي 

 اجلرجاني

 ـــ

42 

الفقه اجلنـائي يف  »كتاب 

، «اإلسالم، الرّدة منوذجـاً 

 قراءٌة حتليلّية نقدّية

 ـــ الشيخ نبيل يونس



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

43 
، قــراءٌة فقهّيــة ديــة العاقلــة

 استداللّية جديدة

الشيخ يوسف 

 الصانعي
 حسن مطر

43 
اســتئذان الــولّي الفقيــه يف  

 القصاص، دراسٌة فقهّية

الشيخ مسعود 

 إمامي
 حسن مطر

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واالجتماعّي/فقه احلّرية والعنف واجلهاد

25 

األمر باملعروف والنهي عن 

نقدّيـة يف  ، دراسـٌة  املنكر

 استخدام العنف

شيخ يوسف ال

 الصانعي

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

25 
اســـتخدام أســـلحة الـــدمار 

 ، املواقف الفقهّيةالشامل

الشيخ علي  د.

 ناصر
 ـــ

 27ـ  26

اجملتمــــع  ، نقــــد الســــلطة 

ــد    ــة عنــ ــة الدينيــ واملمارســ

 الشيخ البهائي

خنجر الشيخ د. 

 ةمحّي
 ـــ

 27ـ  26
مـن  أسلحة الدمار الشامل 

 منظور فقهي إسالمي

د. الشيخ علي 

 ناصر
 ـــ

 27ـ  26

ــم األخــالق   ، التعــذيب وعل

ــفة   ــٌة يف الفلســـــــــ دراســـــــــ

 اهليدونية

 علي الوردي د. محيد صادقي

 29ـ  28
، جـــار بالبشـــرظـــاهرة االّت

 دراسٌة فقهّية

جميد الشيخ 

 شاكر سلماسي

السيد حسن علي 

 البصري

 29ـ  28
يـــة اجلهـــاد االبتـــدائي وحّر

 اإلنسان، دراسٌة نقدية

د. الشيخ علي 

 أكرب جهاني
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 35ـ  34
)كتـــب الضـــالل( وُحرِّيـــة 

 التعبري

الشيخ مرتضى 

 ريمطهَّ
 وسيم حيدر

 35ـ  34
 فيةَلاملبادئ الفكرية للسَّ

 / القسم األّول اجلهادية

محد أ د. السيد

 سادات
 ـــ

 35ـ  34

حقوق اإلنسـان يف البلـدان   

 اإلســــــالمية، دراســـــــٌة يف 

 أسباب الفشل

 ـــ د. حسن طالقاني

 35ـ  34

 يف القــــّوة ومنطــــق العنــــف

 تارخيّيــة: أســـبابٌ  ســريورة 

 وحلول نتائج ودوافع،

 ـــ صاحل علي أ. نبيل

 35ـ  34
 القـرآن  يف يهل البغـ فقه أ

 والسّنة
 ـــ د. مهرناز 

 37ـ  36
الرقِّيــــــــة واالســــــــتعباد يف 

 اإلسالم/القسم األّول

الشيخ مرتضى 

 مطهَّري
 حسن علي مطر

 37ـ  36

ضــــــرب املــــــرأة، قــــــراءٌة   

ــة    ــة يف آي ــة وأخالقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

 37ـ  36

ف الـديين يف العـامل   التطرُّ

ــٌة، العربــي تفســريية  مقارب

ــنهج   ــر واملـــــــــ يف الفكـــــــــ

 /القسم األّولواملآل

 ـــ نبيل علي صاحلأ. 

 37ـ  36
 فيةَلالفكرية للسَّاملبادئ 

 /القسم الثانياجلهادية

محد أد يسد. ال

 سادات
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 39ـ  38
الرقِّيــــــــة واالســــــــتعباد يف 

 اإلسالم / القسم الثاني

الشيخ مرتضى 

 ريمطهَّ
 حسن علي مطر

 39ـ  38

ف الـديين يف العـامل   التطرُّ

ــٌة، العربــي ة تفســريّي مقارب

ــآل   يف الفكــر واملــنهج وامل

 / القسم الثاني

 ـــ نبيل علي صاحلأ. 

42 

والدين يف جمتمٍع  املواطنة

ــوِّع،  ــة واألخــالق  »متن اهلوّي

 «السياســـــــّية لالعـــــــرتاف 

 سياٌق إسالمي

 الشيخ خنجر. د

 محّية
 ـــ

44 

ــة   ــة واملنهجيـ البنـــى املعرفيـ

للفكر التكفريي، قراءٌة 

 نقدية يف املستند الديين

مري عبد األ أ. د.

 كاظم زاهد
 ـــ

44 

الدينية والتعدُّدية التعدُّدية 

ــاهيم   ــة، املفـــــــــ الثقافيـــــــــ

 واملرتكزات

أمامة مصطفى أ. 

 اللواتي
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واالجتماعّي/فقه املرأة

 31ـ  30
ــافحة  ــل  املصـــ ــني الرجـــ بـــ

 واملرأة، دراسٌة فقهّية

محد الشيخ أ

 طاهري نيا
 نظرية غاّلب

 35ـ  34

االّتجاهــات الفقهيــة حــول   

ــة ــوّلي   أهلّيــــــ ــرأة لتــــــ املــــــ

الســلطة، منظــوٌر حتليلــي    

 نقدي مقارن

أ. مشتاق بن 

 موسى اللواتي
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

ضــــــرب املــــــرأة، قــــــراءٌة   

ــة    ــة يف آي ــة وأخالقي حقوقي

 الضرب

أ. عماد الدين 

 الباقي

السيد حسن مطر 

 اهلامشي

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واالجتماعّي/فقه الفنون

 31ـ  30

ــاء يف  ــالم، الغنــــــــ اإلســــــــ

ــتالف احلكــــــــــــم   اخــــــــــ

 باختالف املوضوع

الشيخ كاظم 

 قاضي زاده
 نظرية غاّلب

 الدراسات الفقهّية/الفقه السياسّي واالجتماعّي/فقه التقريب

25 

خطــــــــــــاب الــــــــــــدكتور  

القرضــاوي حــول التقريــب 

، مطالعٌة وحتليـل  والتبديع

 ونقد / القسم الثاني

 ـــ مشتاق اللواتي أ.

 27ـ  26

نظــرات يف أدبيــات الفرقــة 

منظـــوٌر حتليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 33ـ  32

اإلســـــالم والغـــــرب، بـــــني 

ــع    ــوار وواقــــ ــق احلــــ منطــــ

 الصدام

 ـــ أ. نبيل علي صاحل

 33ـ  32

ــذاهب   ــني املـــ ــب بـــ التقريـــ

ــان،   ــالمية يف لبنــــــ اإلســــــ

 هموٌم، عوائق، وحتدِّيات

الشيخ جميد 

 سلماسيشاكر 
 حسن علي مطر



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 37ـ  36

منصـــــب أمـــــري احلـــــاج يف 

ــي، قـــراءٌة    ــه السياسـ الفقـ

 تقريبّية

د. الشيخ حممد 

 رمحاني
 وسيم حيدر

42 

التفاعل السّني الشيعي يف 

القــرون املبكــرة، انتقــال   

ــّنة إىل   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــرتاث الشــيعي / القســم   

 األّول

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترمجته عن 

فاطمة اإلجنليزّية: 

 زراقط

43 
الدعاية املذهبّية املضاّدة، 

 فرقة الُغرابّية منوذجًا

أ. حممد يسري 

 أبو هدور
 ـــ

43 

التفاعل السّني الشيعي يف 

القــرون املبكــرة، انتقــال   

ــّنة إىل   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــرتاث الشــيعي / القســم   

 الثاني

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترمجته عن 

اإلجنليزّية: فاطمة 

 زراقط

 الدراسات الفقهّية/الفقه االقتصادّي واملالّي 

 29ـ  28
اخلدمات املصرفية يف 

 الفقه اإلسالمي

السيد حممود 

 اهلامشي
 نظرية غاّلب

 29ـ  28

صـــــــــــــــناديق الوقـــــــــــــــف 

االســــــــتثماري والبــــــــدائل 

الفقهّيـة، دراسـٌة شـرعية ـ     

 اقتصادية

د. حممد بن جواد 

 اخلرس
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 الربا وآثاره االقتصادّية 31ـ  30

د. الشيخ حسن 

آقا نظري / 

 السيد باقر املربقع

 ـــ

 37ـ  36
غســـــــل املــــــــال الســــــــليب  

 واإلجيابي والسياسي

الشيخ حسن د. 

ي / أ. نظرآقا 

علي هاشم 

 البيضاني

 ـــ

 آثار عملّية غسل املال 39ـ  38

الشيخ حسن د. 

/ أ.  نظريآقا 

علي هاشم 

 البيضاني

 ـــ

 39ـ  38

ــاعي يف   ــأثري االجتمـــــ التـــــ

التنمية االقتصادّية، قراءٌة 

 إسالمّية

الشيخ صادق 

يابري حممد / 

الشيخ حممد تقي 

 سبحاني نيا

 وسيم حيدر

 39ـ  38

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 األّول

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 41ـ  40

؛ املشـكل : غسيل األمـوال 

، ســبل املكافحـــة ؛ ثــار اآل

 وقانونًا فقهًا

الشيخ حسن د. 

ي / أ. نظرآقا 

ماجد كماش 

 ديوان

 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 41ـ  40

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

43 

ــة   ــَندات االعتبارّيـــــــ السَّـــــــ

ــي يف   ــا الفقهـــــ وخترجيهـــــ

 ضوء اجُلعالة والضمان

د. سعيد نظري 

توكُّلي / السيد 

عباس موسويان / 

 أ. ميثم خزائي

 وسيم حيدر

43 

عقــــد التــــأمني الصــــّحي، 

دراســـــــــٌة يف املســـــــــوِّغات 

 الفقهّية واملستند األصولي

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

43 

ــة، دراســٌة يف   ــَلع املهرَّب السِّ

ــبطالن،   ــّحة والــــــــ الصــــــــ

ــدة ال   اســــــتنادًا إىل )قاعــــ

 َضَرر(

د. حممد رضا 

/ أ. زهرا  

 فرد 

 ـــ

 الدراسات الفقهّية/فقه الدولة 

25 

ــولي   ــيس األصــــــــ التأســــــــ

ــد   ــتورية عنـ ــة الدسـ للنظريـ

ــائيين ــدات ، النـــــ التحديـــــ

 لبحثاالنظرية لفرضية 

عبد األمري أ. د. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 27ـ  26
يف فقــــه  الدولــــةنظريــــات 

 نقدية قراءٌة، الشيعة
 صاحل البدراوي صادق حقيقت د.



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 27ـ  26

يف  احلكوميــة األحكــام 

الفقـــه اإلســـالمي، منـــاذج 

 فقهية

الشيخ حممد 

 النّجار
 ـــ

 29ـ  28
ازدواجيــة دور املصــلحة يف 

 الفقه السياسي الشيعي

د. السيد صادق 

 حقيقت
 نظرية غاّلب

 29ـ  28

مفهــــوم احلاكميــــة عنــــد 

، مـــن النقـــد «حـــاج محـــد»

 إىل البناء

أ. عبد العالي 

 املتقي
 ـــ

 33ـ  32

ــة  ــة املدينــــ ــوَّرة: وثيقــــ املنــــ

ــارية،   ــاهيم احلضــــــ املفــــــ

 وأسس الدولة املدنية

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 35ـ  34
جتلِّيـــات احلداثـــة الغربّيـــة 

 يف الوطن العربي

د. قويدري 

 األخضر
 ـــ

 37ـ  36

ري تـنظريات الشـهيد مطهَّــ  

أليــــــديولوجيا التأســــــيس  

 للحركات اإلسالمية

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 37ـ  36

منصـــــب أمـــــري احلـــــاج يف 

ــي، قـــراءٌة    ــه السياسـ الفقـ

 تقريبّية

د. الشيخ حممد 

 رمحاني
 وسيم حيدر

 37ـ  36

الدولـــــة وواليـــــة الفقيـــــه، 

العالقـــــــة بـــــــني التـــــــوامل  

 والتضاّد

د. رشيد ركابيان 

/ د. حسن رضا 

 آريايي راد

 نظرية غاّلبد. 



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 39ـ  38

موقــــــــف الفقهــــــــاء مــــــــن 

/  السلطة، قـراءٌة أصـولّية  

 القسم األّول

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 41ـ  40

موقــــــــف الفقهــــــــاء مــــــــن 

السلطة، قـراءٌة أصـولّية /   

 القسم الثاني

عبد األمري  أ. د.

 كاظم زاهد
 ـــ

42 

والدين يف جمتمٍع  املواطنة

ــوِّع،  ــة واألخــالق  »متن اهلوّي

 «السياســـــــّية لالعـــــــرتاف 

 سياٌق إسالمي

 الشيخ خنجر. د

 محّية
 ـــ

42 

الرؤية السياسّية املعاصـرة  

يف املشروع الفكرّي عنـد  

 املطهَّري

د. السيد علي 

حممد جواد فضل 

 اهلل

 ـــ

43 

ة بنـــاء املســـلمون ومســـؤولّي

، م التـارخيي مشروع التقدُّ

ــاء     ــن بنـ ــز عـ ــباب العجـ أسـ

ــة القــانون واملؤسَّ  ســات دول

 والعدل

 ـــ نبيل علي صاحلأ. 

44 

فلســفة الدولــة اإلســالمية   

الصـــــدر، أبعادهـــــا عنـــــد 

 ومرتكزاتها

د. السيد علي 

حممد جواد فضل 

 اهلل

 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 الدراسات الفقهّية/فقه العلوم ومستحدثاتها 

25 
االستنساخ من وجهـة نظـٍر   

 فقهّية

عبد اهلل الشيخ  د.

 أميدي فرد
 ـــ

 27ـ  26
الطــــرق املباشــــرة إلثبــــات  

 اهلالل

الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 27ـ  26
املسـافة  حبث حول تقـدير  

 يف السفر الشرعي

كاظم الشيخ 

 قاضي زاده
 ـــ

 27ـ  26

اّتحــاد القــاّرات الــثالث يف  

ــهر    ــات بدايـــــــة الشـــــ إثبـــــ

 يالقمر

مهدية فيض أ. 

د. علي  / اإلسالم

 مظهر قراملكي

 حسن علي اهلامشي

 29ـ  28

ــة،   ــهور القمرّيـ ــات الشـ إثبـ

ــنهج  إشــــــــكالّيات يف مــــــ

 االستدالل

السيد جعفر 

حممد حسني 

 اهللفضل 

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــنياملصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو اإلسالمي

منى أمحد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 35ـ  34

أفضــلّية األطعمــة النباتيــة   

يف النظام الغذائي، قـراءٌة  

 أخالقية

 وسيم حيدر د. أمحد النراقي

 39ـ  38

ــٌة ــة  يف دراســ ــة رؤيــ كفايــ

 بــــةاهلــــالل بــــاألدوات املقرِّ

يد الســــــ لــــــرأي يقـــــاً )تطب

 (ياهلامش حممود

الشيخ علي اإلهلي 

 اخلراساني
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 39ـ  38

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 األول

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 39ـ  38
فكرة األقاليم السـبعة يف  

 احلديث الشريف
 نظرية غاّلبد.  د. أمحد 

 41ـ  40

امللكّيـــــــــــة االعتبارّيـــــــــــة 

للـــنَّْفس، بــــني االســــتحالة  

 واإلمكان

الشيخ خالد  د.

 الغفوري احلسين
 ـــ

 41ـ  40

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

43 
كتـــــاب )صـــــورة األرض( 

 البن حوقل، نقٌد وتعريف

السيد أمحد 

 املددي
 حسن مطر

 الدراسات الفقهّية/الفقه االجتماعّي والرتبوّي 

 29ـ  28
اجلمعــة شخصــية اجملتمــع 

 اإلسالمي

 بن الشيخ حسن

 موسى الصفار
 ـــ

 29ـ  28
ديث عاجلـــة منهجيـــة حلـــم

 / القسم األّول «ال نوّرث»

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 31ـ  30
 حلـــديث منهجّيـــة معاجلـــٌة

 / القسم الثاني «نورِّث ال»

الشيخ خالد د. 

 الغفوري
 ـــ

 31ـ  30

ــذرِّ ــولّيــــــــ ، |ة الرســــــــ

ة اخليط الرفيـع بـني احملبّـ   

 ةقّيَبوالطَّ

الشيخ حسني 

 اخلشن
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 31ـ  30

 س اإلحلاد مذهبًاهل يؤسِّ

ــانّي ، ؟يف احلـــــــــّب ًاإنســـــــ

ــاٌت ــ نقاشـــــــــ ة يف تنموّيـــــــــ

 فضاءات إريك فروم

 ـــ علي املدنأ. 

 31ـ  30
أمام ثقافـة القـانون    العرب

 واملؤسَّسات
 ـــ صاحل علي أ. نبيل

 33ـ  32

الدين يف ميزان األخـالق،  

قـــــراءٌة يف العالقـــــة بــــــني   

األخالق الدينية واألخـالق  

 العلمانية

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

 33ـ  32

ــالمي   ــر اإلســـــــــ الفكـــــــــ

والفكــــــــــر العلمــــــــــاني، 

ــٌة يف  ــواطن مطالعـــــــــ مـــــــــ

 االئتالف واالختالف

 ـــ خملص السبيتد. 

 33ـ  32
ديث ة حلـــجّيـــمنه عاجلـــٌةم

 / القسم الثالث «ال نورِّث»

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 33ـ  32
نظرّية )الشـأن( يف الـرتاث   

 الفقهي، حتليٌل وتعليق

الشيخ حممد 

 حسني صادق زاده
 الشيخ علي حمسن

 35ـ  34

الفقه اإلسالمي وحتـّديات  

العصر احلـديث / القسـم   

 األّول

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 35ـ  34

ــإلرث   ــدة لــــ ــراءٌة جديــــ قــــ

ــة /   ــالوالء، دراســٌة مقارن ب

 القسم األّول

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 35ـ  34
ــا واألحـــــالم يف  دور الرؤيـــ

 ةالثقافة اإلسالمّي

الشيخ حسني د. 

 اخلشن
 ـــ

 35ـ  34
 مــــــة يف فقــــــه البيئــــــةمقّد

 واحمليط
 نظرية غاّلبد.  د. حمسن عميق

 35ـ  34

أفضــلّية األطعمــة النباتيــة   

يف النظام الغذائي، قـراءٌة  

 أخالقية

 وسيم حيدر د. أمحد النراقي

 37ـ  36
ــكوك يف   ــار املشــــ األخبــــ

 أمرها يف املأثور األخالقي

الشيخ جويا 

 جهانبخش
 حسن مطر

 37ـ  36

الفقه اإلسالمي وحتـّديات  

القسـم   / العصر احلـديث 

 الثاني

القاسم د. أبو 

 فنائي
 حسن مطر

 37ـ  36

ــإلرث   ــدة لــــ ــراءٌة جديــــ قــــ

ــة  ــالوالء، دراســٌة مقارن  / ب

 القسم الثاني

د. الشيخ خالد 

 الغفوري
 ـــ

 39ـ  38
ــة   ــدين واألخـــالق، اهلوّيـ الـ

 والتعريف

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر

 39ـ  38
حديث )ال وصّية لوارٍث(، 

 دراسٌة حتليلّية مقارنة

د. الشيخ خالد 

 الغفوري احلسين
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 تبعّية الدين لألخالق 41ـ  40
د. أبو القاسم 

 فنائي
 وسيم حيدر

 41ـ  40

امللكّيـــــــــــة االعتبارّيـــــــــــة 

للـــنَّْفس، بــــني االســــتحالة  

 واإلمكان

الشيخ خالد  د.

 الغفوري احلسين
 ـــ

42 

حممـــــد إســـــحاق الشـــــيخ 

ــا ــة  ض، الفّيـ ــق الفقاهـ عمـ

 األخالق ومسّو

بن الشيخ حسن 

 ارّفالصموسى 
 ـــ

42 

والدين يف جمتمٍع  املواطنة

ــوِّع،  ــة واألخــالق  »متن اهلوّي

 «السياســـــــّية لالعـــــــرتاف 

 سياٌق إسالمي

 الشيخ خنجر. د

 محّية
 ـــ

42 
ــدين /   ــة األخــــالق للــ تبعّيــ

 القسم األّول

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

43 

حديث )أحلقـوا الفـرائض   

بأهلـــها(، دراســـٌة حتليلّيـــة 

 مقارنة

خالد  د. الشيخ

 الغفوري احلسين
 ـــ

43 
ــدين /   ــة األخــــالق للــ تبعّيــ

 القسم الثاني

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن علي مطر

44 

إرث الزوجة، حماكمـاٌت  

يف ســـياق اجلـــدل الفقهـــي 

 القائم / القسم األّول

الشيخ فخر الدين 

 الصانعي
 حسن علي اهلامشي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

44 
/  أخـــالق املعرفـــة الدينيـــة

 القسم األّول

القاسم د. أبو 

 فنائي
 وسيم حيدر

44 
املرأة يف املنظـور الفلسـفي   

 للماّل صدرا الشريازي

السيد حممد 

 املوسوي العقيقي
 فرقد اجلزائري

44 

طبيعـة العالقـة بـني حقـوق     

 نسان املعنوية والشرعيةاإل

 يف ضوء الفقه الشيعي

 ـــ د. فاطمة قدرتي

44 

 مطالعـــــٌة، وقـــــف الوقـــــت

فقهيــــــة أّوليــــــة يف وقــــــف  

 املنفعة والعمل التطّوعي

حيدر حّب الشيخ 

 اهلل
 ـــ

44 

ــؤال   ــت، ســــ ــف الوقــــ وقــــ

ــة  املشـــــــــــروعية الفقهيـــــــــ

ــه   ــكالّياته يف الفقــــ وإشــــ

 اإلسالمي

الشيخ حممد 

 حسن زراقط
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/فقه العبادات

25 
 اجلهر واإلخفات يف قـراءة 

 الصالة

شيخ أمحد ال

 عابديين
 ـــ

 31ـ  30
ــد يف    ــادّي جدي حبــٌث اجته

 الطهارة والنجاسة

مل ينشر اسم 

الكاتب يف جمّلة 

)نقد ونظر( 

الفارسية. وإننا 

نرجِّح أنه الشيخ 

نعمة اهلل صاحلي 

 حسن علي حسن



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 جنف آبادي

 31ـ  30
إفطار قضاء شهر رمضان 

 وكّفارته

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 33ـ  32

ــوانني    ــادات والقـ ــه العبـ فقـ

اجلزائّيــــــــة، دراســــــــٌة يف  

 الفوارق اجلوهرية

الشيخ أمحد 

 عابديين
 حسن علي مطر

 33ـ  32

د البقـاء علـى   تعمُّـ مفطِّرّية 

ــة ــر،   اجلنابـــ ــى الفجـــ حّتـــ

 قراءٌة نقدّية

شيخ يوسف علي ال

 سبييت
 ـــ

 39ـ  38

الصــالة يف أجــزاء حيــواٍن   

ال يؤكـــل حلمـــه، قـــراءٌة   

 نقدّية

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 الدراسات الفقهّية/الفقه القرآنّي 

25 

القــرآن يف االســتنباط  دور 

 إلمــام اخلمــيين ا الفقهــي،

 أمنوذجًا

الشيخ حممد د. 

 رمحاني
 صاحل البدراوي

 27ـ  26
 |عتــاب الــنيّب األكــرم

 يف آي الكتاب اجمليد

حممد الشيخ د. 

 علوان
 ـــ

 29ـ  28
مساهمة اإلمام اخلوئي يف 

 التفسري القرآني

عبد العزيز  أ. د.

 ساشادينا
 هادي نعمة

 31ـ  30

ــريفّ  ــدر املعــ ــرآن املصــ  القــ

ــدييّن ــد الـــ ، حنـــــو الوحيـــ

 تأسيس فقٍه قرآنّي

الشيخ أمني 

 إمياني
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 33ـ  32

ــ ــا َيالِقــ ــوتية وآفاقهــ م الصــ

، دراسٌة يف ضـوء  اجلمالية

 النّص القرآني

أ. كواكب 

صاحل مهدي 

حممد / إشراف: 

أ. م. د. أزهار علي 

 ياسني

 ـــ

 33ـ  32
ــة ) ــنيّبنظرّيـ ــ الـ يف  (ياألّمـ

 الرتاث اإلسالمي

خالد حممد أ. 

 عبده
 ـــ

 37ـ  36
ــالنَّ إنكــار ــرآن ْس خ يف الق

 ، نظرٌة تارخيّيةالكريم

 يحممد تق د.

 / د.  دياري

 يعزت اهلل موالئ

حممد  نيا / أ.

  يمعظم

 ـــ

 بني الفقه والقانون(الدراسات الفقهّية/الفقه املقارن )بني املذاهب أو 

 27ـ  26

نظــرات يف أدبيــات الفرقــة 

منظـــوٌر حتليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العملّيــة  

ــني   ــة بــــــ ــٌة مقارنــــــ دراســــــ

املـــــــــــنهجني األخبـــــــــــاري 

 واألصولي

حبيب أمني السيد 

 السعيدي
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 35ـ  34

ــتنباط بــــني   ــادر االســ مصــ

والقــانون  اإلســالمي الفقــه

ــ، )الوضـــــــــــــعي ة جمّلـــــــــــ

 (ليـــــــــــةْداألحكــــــــــام العَ 

 منوذجًاأ

الشيخ صاحب د. 

حممد حسني 

 ارنّص

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــنياملصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو اإلسالمي

منى أمحد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 39ـ  38

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 األول

الشيخ ذو الفقار 

الرسول عبد 

 عواضة

 ـــ

 41ـ  40

ــٌة   ــار، دراسـ ــه االحتكـ فقـ

استداللّية مقارنة / القسم 

 الثاني

الشيخ ذو الفقار 

عبد الرسول 

 عواضة

 ـــ

 الدراسات الفقهّية/تاريخ الفقه والعلوم الشرعّية 

25 

، تـــاريخ الفقـــه اجلعفـــري  

قــراءٌة يف املراحــل واألدوار 

 املختلفة

شيخ علي حسن ال

 خازم
 ـــ

 37ـ  36
ــالنَّ إنكــار ــرآن ْس خ يف الق

 ، نظرٌة تارخيّيةالكريم

 يحممد تق د.

 / د.  دياري

 يعزت اهلل موالئ

حممد  نيا / أ.

  يمعظم

 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 41ـ  40

ــدكتور الفضــلي    جهــود ال

يف التــــــــأريخ للمــــــــدارس   

ــدة  اإلســـــــالمّية يف العقيـــــ

والتشـــــــــريع، قـــــــــراءٌة يف 

املنطلقات وخطوات العمل 

 ومساته

منصور أ. حسني 

 الشيخ
 ـــ

44 

ــة،   ــه اإلماميـــ ــول فقـــ أصـــ

للتكــــّون والنشــــأة  رصــــٌد

ــائق   ــوء الوثــــــ ــى ضــــــ علــــــ

 / القسم األّول التأرخيية

الشيخ أمحد بن 

ار عبد اجلّب

 نالسميِّ

 ـــ

 حبوث فقهّية متفّرقة

 27ـ  26

جناســة الكلــب يف الفقــه  

اإلسالمي، حماولـة قـراءة   

 خمتلفة

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 31ـ  30
ــن  ــوارج   مـ ــه اخلـ ــوادر فقـ نـ

 واملعتزلة

د. السّيد حسني 

مدرسي 

 الطباطبائي

 نظرية غاّلب

 31ـ  30

أحكام الـذبائح يف الفقـه   

اإلســالمي، نقــد اشــرتاط   

ــد /   ــة باحلديــــــ التذكيــــــ

 لالقسم األّو

السيد علوي 

 البالدي البحراني

)تقريرًا بقلم: 

السيد ماجد 

 البوري(

 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 33ـ  32

أحكام الـذبائح يف الفقـه   

اإلســالمي، نقــد اشــرتاط   

ــد /   ــة باحلديــــــ التذكيــــــ

 القسم الثاني

السيد علوي 

 البالدي البحراني

)بقلم: السيد 

 ماجد البوري(

 ـــ

 35ـ  34
ــراءٌة   ــى، قـــ ــذبح يف منـــ الـــ

 أخرى

الشيخ أمحد 

 عابديين
 ـــ

 علم أصول الفقه اإلسالمّي

25 
مثاقفـة االجتهـاد يف الفقــه   

 اإلسالمي
 ـــ زهري احلسين أ. د.

25 

تـــــــواتر احلـــــــديث عنـــــــد 

ــّدمني ــٌة، املتقــــــــ  مطالعــــــــ

ــل    ــّم مفاصـ ــدّية يف أهـ رصـ

 البحث

شيخ أمحد أبو ال

 زيد
 ـــ

25 
نظريــة تنقــيح املنــاط عنــد   

 اإلمامية
 ـــ شيخ علي دهيينال

25 

شبســــــــــــــــرتي... مــــــــــــــــن 

/  اهلرمنوطيقا إىل األنسنة

 القسم الثاني

 ـــ أ. عماد اهلاللي

 27ـ  26
ــاد  ــة االجتهــــــ ، يف حقيقــــــ

 والضوابط األصول
 ـــ د. أمحد السلطان

 27ـ  26
تأويل اخلطاب االشتباهي 

 عند اإلمام الشاطيب
 ـــ د. البشري التهالي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 29ـ  28
ازدواجيــة دور املصــلحة يف 

 الفقه السياسي الشيعي

د. السيد صادق 

 حقيقت
 نظرية غاّلب

 29ـ  28

احلّجيــــــة الذاتيــــــة لبنــــــاء 

ــم    العقــالء، ودورهــا يف عل

 أصول الفقه

الشيخ حممد تقي 

 أكرب جناد
 نظرية غاّلب

 31ـ  30

منــاهج االجتهــاد وطرائــق   

احملـــــــــــّدثني، أفكـــــــــــاٌر 

 ومقرتحات

حواٌر مع: السيد 

 أمحد املددي
 كاظم خلف

 31ـ  30

، علـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه  

ــدة   ــث اجلديــــــــــ املباحــــــــــ

 واملتابعات احلديثة

شيخ ضياء الدين ال

 يدمواحمل
 ـــ

 31ـ  30

اهلرمنوطيقـــــــــا، وتغيُّـــــــــر 

ــر   ــرعي بتغيُّـ ــم الشـ احلكـ

 الزمان واملكان

د. السيد يوسف 

العلوي / أ. حسني 

 اليوسف

 ـــ

 33ـ  32

ــه إىل   ــول الفقــــ ــن أصــــ مــــ

ــتنباط،  منــــــــــاهج االســــــــ

 شكلّيات البحث الفقهي

الشيخ األسعد بن 

 علي قيدارة
 ـــ

 33ـ  32
ــد العلــــم بــــاحلكم    قواعــ

 الشرعي، قراءٌة خمتلفة

السيد علي حسن 

 مطر اهلامشي
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 35ـ  34

ــتنباط بــــني   ــادر االســ مصــ

والقــانون  الفقــه اإلســالمي

ــ، )الوضـــــــــــــعي ة جمّلـــــــــــ

 (ليـــــــــــةْداألحكــــــــــام العَ 

 منوذجًاأ

الشيخ صاحب د. 

حممد حسني 

 ارنّص

 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــنياملصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو اإلسالمي

منى أمحد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 37ـ  36
نظريــة االجتهــاد التفريعــي 

 واملقارن

حممد الشيخ 

 ناتياجلإبراهيم 
 حسن علي مطر

 39ـ  38

ــد    ــريعة، نقــ ــة الشــ مشولّيــ

نظرّية الفـراغ القـانوني يف   

 اإلسالم

حتت إشراف: 

الشيخ ناصر 

 مكارم الشريازي

 حسن مطر

 39ـ  38

الفرق بـني العـام واملطلـق،    

ــيص   ــني التخصـــــــــــ وبـــــــــــ

والتقييــد، دراســٌة أصــولّية 

 خمتلفة

السيد علي حسن 

 مطر اهلامشي
 ـــ

 39 ـ 38
تـــــواتر احلـــــديث بعيـــــوٍن   

 غربّية

الشيخ أمحد أبو 

 زيد
 ـــ

 41ـ  40
الثابــــــــــــت واملتغيِّــــــــــــر يف 

 األحكام الشرعّية

الشيخ حسن 

 الصّفار
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 41ـ  40

مرجعّية احلـديث الشـيعي   

ــدر   ــامي، املصــــــــــ اإلمــــــــــ

 واحلدود

د. جميد معارف / 

د. عبد اهلادي 

فقيهي زاده / د. 

 نظرية غاّلب

 ـــ

42 

األصـــــــول عالقـــــــة علـــــــم 

ــرى، ودور   ــالعلوم األخــــ بــــ

ــدر يف   ــهيد الصـــــــــ الشـــــــــ

 تطويرها

د. الشيخ عبد 

 اهلادي الفضلي
 ـــ

42 
ــّن يف أصــــول    حجِّيــــة الظــ

 الدين

د. الشيخ مهدي 

 الكاظمي
 ـــ

44 

ــة،   ــه اإلماميـــ ــول فقـــ أصـــ

للتكــــّون والنشــــأة  رصــــٌد

ــائق   ــوء الوثــــــ ــى ضــــــ علــــــ

 / القسم األّول التأرخيية

الشيخ أمحد بن 

ار عبد اجلّب

 السميِّن

 ـــ

 دراسات يف السّنة واحلديث الشريف

25 

تـــــــواتر احلـــــــديث عنـــــــد 

ــّدمني ــٌة، املتقــــــــ  مطالعــــــــ

ــل    ــّم مفاصـ ــدّية يف أهـ رصـ

 البحث

شيخ أمحد أبو ال

 زيد
 ـــ

25 

الطريــــــــــق إىل مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــايف»

الكليين، مدخٌل لدراسـة  

 فاحصة

حممد رضا الشيخ 

 جديدي جناد

السيد حسن علي 

 اهلامشي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 27ـ  26
ــ»حــديث  ــيَّ  ْنَم  كــذب عل

 ، قراءٌة حتليلية«...متعمِّدًا

د. بكر 

 قوزودشلي أوغلو
 خليفةسامي 

 27ـ  26

نظــرات يف أدبيــات الفرقــة 

منظـــوٌر حتليلـــي الناجيـــة، 

 ونقدي مقارن

مشتاق بن أ. 

 موسى اللواتي
 ـــ

 29ـ  28

األحاديـــــــث املوضـــــــوعة، 

قــــــــــــــراءٌة يف كتــــــــــــــاب 

املوضـــــــوعات يف اآلثـــــــار »

 «واألخبار

د. زهراء إخوان 

 صراف
 نظرية غاّلب

 33ـ  32

فـــــتح االجتهـــــاد يف علـــــم   

ــل   ــديل، هـــ ــْرح والتعـــ اجَلـــ

ميكــــــــــن للمعاصــــــــــرين 

ــاد   ــة االجتهــــــــــ ممارســــــــــ

 الرجالي؟

 ـــ د. حييى رضا جاد

 37ـ  36
ــكوك يف   ــار املشــــ األخبــــ

 أمرها يف املأثور األخالقي

الشيخ جويا 

 جهانبخش
 حسن مطر

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج احلـــــــــــــــاكم  

يف تصـــــحيح النيســــابوري  

أحاديث الفضائل، دراسٌة 

 وتقييم

د. حييى عبد 

 احلسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
تـــــواتر احلـــــديث بعيـــــوٍن   

 غربّية

الشيخ أمحد أبو 

 زيد
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 41ـ  40

احلـــــديث الشـــــريف بـــــني 

ــة   ــادر املذهبّيـــــــــــ املصـــــــــــ

ــراءٌة   ــالمّية، قــــــــ واإلســــــــ

ــة  ــتداللّية يف مرجعّيـــــ اســـــ

ــالمي /   ــديث اإلســـــ احلـــــ

 القسم األّول

حّب الشيخ حيدر 

 اهلل
 ـــ

 41ـ  40

مرجعّية احلـديث الشـيعي   

ــدر   ــامي، املصــــــــــ اإلمــــــــــ

 واحلدود

د. جميد معارف / 

د. عبد اهلادي 

فقيهي زاده / د. 

 نظرية غاّلب

 ـــ

 41ـ  40
ســليمان بــن داوود املنقــري 

 وكتابه يف احلديث

د. حممد كاظم 

 رمحيت
 د. نظرية غاّلب

42 
حواراٌت حول علم الرجـال  

 ومآالتهودوره ومشكالته 

حواٌر مع: السيد 

أمحد املددي / 

الشيخ مسلم 

الداوري / الشيخ 

رضا خمتاري / 

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان

 حسن علي اهلامشي

42 

 السّني الشيعي يف تفاعلال

انتقــال القــرون املبكــرة،  

ــانيد ــّنة إىل   أســ ــل الســ أهــ

الــرتاث الشــيعي / القســم   

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترمجه عن 

اإلجنليزّية: فاطمة 

 زراقط



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 األّول

42 

احلـــــديث الشـــــريف بـــــني 

ــة   ــادر املذهبّيـــــــــــ املصـــــــــــ

ــراءٌة   ــالمّية، قــــــــ واإلســــــــ

ــة  ــتداللّية يف مرجعّيـــــ اســـــ

ــالمي /   ــديث اإلســـــ احلـــــ

 القسم الثاني

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ

42 
تأمُّالٌت يف توثيقات الشيخ 

 املفيد

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان
 ـــ

43 

التفاعل السّني الشيعي يف 

القــرون املبكــرة، انتقــال   

ــّنة إىل   ــل الســ ــانيد أهــ أســ

الــرتاث الشــيعي / القســم   

 الثاني

د. بكر 

 قوزوديشلي

ترمجته عن 

اإلجنليزّية: فاطمة 

 زراقط

43 

احلـــــديث الشـــــريف بـــــني 

ــة   ــادر املذهبّيـــــــــــ املصـــــــــــ

ــراءٌة   ــالمّية، قــــــــ واإلســــــــ

ــة  ــتداللّية يف مرجعّيـــــ اســـــ

ــالمي /   ــديث اإلســـــ احلـــــ

 القسم الثالث

الشيخ حيدر حّب 

 اهلل
 ـــ



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

44 

 )أبــو املغربــي املعمِّــر قصــة

ــة الـــــدنيا(، بـــــني  احلقيقـــ

 واخليال

د. الشيخ حسني 

 أمحد اخلشن
 ـــ

44 

الكتاب املشتهر بـ )نـوادر  

ــن    ــد بـــ ــن حممـــ ــد بـــ أمحـــ

 عيسى(، رسالٌة يف املؤلِّف

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان
 ـــ

 شخصّيات وفقهاء

25 

الطريــــــــــق إىل مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــايف»

الكليين، مدخٌل لدراسـة  

 فاحصة

حممد رضا الشيخ 

 جديدي جناد

السيد حسن علي 

 اهلامشي

 27ـ  26

املـــــنهج االجتهـــــادي عنـــــد 

اإلمــام الربوجــردي، حــواٌر 

مـــــع خنبـــــة مـــــن املراجـــــع 

 والفقهاء

حوار مع: الشيخ 

لطف اهلل الصايف 

 الكلبايكاني

الشيخ حسني و

 النوري اهلمداني

الشيخ أبو طالب و

 جتليل التربيزي

كاظم خلف 

 العزاوي

 27ـ  26
تأويل اخلطاب االشتباهي 

 عند اإلمام الشاطيب
 ـــ د. البشري التهالي

 29ـ  28
مساهمة اإلمام اخلوئي يف 

 التفسري القرآني

أ. د. عبد العزيز 

 ساشادينا
 هادي نعمة



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 29ـ  28

جـــــــــــــدليات منهجيـــــــــــــة  

مقاربـــــات يف ، وتنظرييـــــة

 فكر السيد الصدر

عبد األمري د. أ. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 31ـ  30

ــارٌة، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائّي ــأحسـ ــة يف ة عاملّيـ ة ثالثـ

/  فنيالكتب واملؤلِّ جمال

 القسم األّول

د. حممد بن جواد 

 اخلرس
 ـــ

 33ـ  32

ــارٌة، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائّي ــأحسـ ــة يف ة عاملّيـ ة ثالثـ

/  فنيالكتب واملؤلِّ جمال

 القسم الثاني

د. حممد بن جواد 

 اخلرس
 ـــ

 35ـ  34

ــهو   ــدم ســـــــ ــالة عـــــــ رســـــــ

، للشيخ املفيد، |النيّب

 قراءٌة وحتليل

الشيخ عّمار عبد 

 األمري الفهداوي
 ـــ

 35ـ  34
ــلحة ــه  ، بــــــنياملصــــ الفقــــ

 روسكو باوندو اإلسالمي

منى أمحد  د. أ.

 أبو زيد
 ـــ

 35ـ  34

ــٌة يف    ــاني، جول الشــهيد الث

ــه    ــه ونظرّيات بعــض إبداعات

 االجتهادّية

حممد الشيخ  د.

 يزروند
 ـــ

 35ـ  34

مستمســــــــــــك الســــــــــــيد  

ــن   ــٌر عـــ ــيم، تقريـــ احلكـــ

ــه   ــروف طباعتـــــــــــــ ظـــــــــــــ

 واالعرتاضات عليه

الشيخ رسول 

 جعفريان

ترمجة ونقد وتعليق: 

 عماد اهلاللي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 37ـ  36

املـــنهج الفقهـــي البـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

املــتكلِّمني املتقــدِّمني مــن  

 اإلمامية

 حسن مطر د. أمحد 

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج احلـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري يف تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسٌة 

 وتقييم

د. حييى عبد 

 احلسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
املفضَّــل بــن عمــر وكتــاب 

 التوحيد )املنسوب له(

د. حممد كاظم 

 رمحيت
 نظرية غاّلبد. 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعاّلمـــ أســـ

ــي يف القــرن اهلجــري    احلّل

الثـــامن، تقريـــٌر لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر

 41ـ  40

اجلـذور اليهودّيـة للتشـيُّع،    

دراســــــٌة نقدّيــــــة لنظرّيــــــة 

 يوليوس فلهاوزن

حممد يسري  أ.

 حممد حسن
 ـــ

42 

، |رسالٌة يف َسْهو النيّب

دراســــــٌة نقدّيــــــة لرســــــالة 

املفيــد يف نفــي السَّــْهو عــن  

 |النيّب

الشيخ حممد تقي 

 التسرتي

حتقيق: الشيخ 

 حممد اخلاقاني



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

42 

حممـــــد إســـــحاق الشـــــيخ 

ــا ــة  ض، الفّيـ ــق الفقاهـ عمـ

 األخالق ومسّو

بن الشيخ حسن 

 ارّفالصموسى 
 ـــ

42 

عالقـــــــة علـــــــم األصـــــــول 

ــرى، ودور   ــالعلوم األخــــ بــــ

ــدر يف   ــهيد الصـــــــــ الشـــــــــ

 تطويرها

د. الشيخ عبد 

 اهلادي الفضلي
 ـــ

42 
تأمُّالٌت يف توثيقات الشيخ 

 املفيد

حممد باقر الشيخ 

 ملكيان
 ـــ

43 
الشيخ الطوسـي وتكميـل   

 كتاب الفهرست

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان
 ـــ

 احلوزة العلمّية وقضاياها

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العملّيــة  

ــني   ــة بــــــ ــٌة مقارنــــــ دراســــــ

املـــــــــــنهجني األخبـــــــــــاري 

 واألصولي

حبيب أمني السيد 

 السعيدي
 ـــ

 دراسات يف املناهج واالّتجاهات

 27ـ  26

املـــــنهج االجتهـــــادي عنـــــد 

اإلمــام الربوجــردي، حــواٌر 

مـــــع خنبـــــة مـــــن املراجـــــع 

 والفقهاء

حوار مع: الشيخ 

لطف اهلل الصايف 

 الكلبايكاني

الشيخ حسني و

 النوري اهلمداني

الشيخ أبو طالب و

كاظم خلف 

 العزاوي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 جتليل التربيزي

 29ـ  28

ــ ــرعية  منهجّيـ ــوم الشـ ة العلـ

يف مقابل املنهجيـة العلميـة   

 احلديثة

علي بن حممد أ. 

 احلمد
 ـــ

 29ـ  28

جـــــــــــــدليات منهجيـــــــــــــة  

مقاربـــــات يف ، وتنظرييـــــة

 فكر السيد الصدر

د. عبد األمري أ. 

 كاظم زاهد
 ـــ

 29ـ  28

، تــدوين الرســائل العملّيــة  

ــني   ــة بــــــ ــٌة مقارنــــــ دراســــــ

املـــــــــــنهجني األخبـــــــــــاري 

 واألصولي

حبيب أمني السيد 

 السعيدي
 ـــ

 29ـ  28

ــة   ــة النقديـــ ــد املنهجيـــ عنـــ

النيلـــــــي بـــــــني التطـــــــّرف  

 واالعتدال

 ـــ أ. خمتار األسدي

 31ـ  30

منــاهج االجتهــاد وطرائــق   

احملـــــــــــّدثني، أفكـــــــــــاٌر 

 ومقرتحات

حواٌر مع: السيد 

 أمحد املددي
 كاظم خلف

 37ـ  36

املـــنهج الفقهـــي البـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

املــتكلِّمني املتقــدِّمني مــن  

 اإلمامية

 حسن مطر د. أمحد 



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج احلـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري يف تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسٌة 

 وتقييم

د. حييى عبد 

 احلسن الدوخي
 ـــ

42 

ة عنـــد ات الفقهّيـــّتجاهـــاال

الثاني  القرنني ّية يفاإلمام

 نيوالثالث اهلجرّي

 د. نظرية غاّلب أمحد  د.

 دراسات يف األديان واملذاهب والِفَرق

 31ـ  30
ــوادر   ــن نـ ــوارج  مـ ــه اخلـ فقـ

 واملعتزلة

د. السّيد حسني 

مدرسي 

 الطباطبائي

 بنظرية غاّل

 35ـ  34
األسـس الدينّيـة لألصـولّية    

 اليهودّية

أ. د. عبد األمري 

 كاظم زاهد
 ـــ

 37ـ  36

املـــنهج الفقهـــي البـــن أبـــي  

ــة  عقيــــــــــــــل، ومدرســــــــــــ

املــتكلِّمني املتقــدِّمني مــن  

 اإلمامية

 حسن مطر د. أمحد 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعاّلمـــ أســـ

ــي يف القــرن اهلجــري    احلّل

الثـــامن، تقريـــٌر لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 41ـ  40

اجلـذور اليهودّيـة للتشـيُّع،    

دراســــــٌة نقدّيــــــة لنظرّيــــــة 

 يوليوس فلهاوزن

حممد يسري  أ.

 حممد حسن
 ـــ

42 

ة عنـــد ات الفقهّيـــّتجاهـــاال

الثاني  القرنني ّية يفاإلمام

 نيوالثالث اهلجرّي

 د. نظرية غاّلب أمحد  د.

43 
الدعاية املذهبّية املضاّدة، 

 فرقة الُغرابّية منوذجًا

أ. حممد يسري 

 أبو هدور
 ـــ

 دراسات كالمّية

 35ـ  34

ــهو   ــدم ســـــــ ــالة عـــــــ رســـــــ

، للشيخ املفيد، |النيّب

 قراءٌة وحتليل

الشيخ عّمار عبد 

 األمري الفهداوي
 ـــ

42 

، |رسالٌة يف َسْهو النيّب

دراســــــٌة نقدّيــــــة لرســــــالة 

فيــد يف نفــي السَّــْهو عــن  امل

 |النيّب

الشيخ حممد تقي 

 التسرتي

حتقيق: الشيخ 

 حممد اخلاقاني

 قراءات يف كتب وأعمال فكرّية

25 

الطريــــــــــق إىل مصــــــــــادر 

للشـــــــــــــيخ  «الكـــــــــــــايف»

الكليين، مدخٌل لدراسـة  

 فاحصة

حممد رضا الشيخ 

 جديدي جناد

السيد حسن علي 

 اهلامشي



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

25 

فهرســٌت مقــاالت األعــداد  

االجتهاد »من جمّلة  24ـ   1

ــد ــنوات «والتجديـ ، يف السـ

ــّت األوىل،  ـ          2006الســ

 هـ1433ـ  1427م / 2012

إعداد وتنظيم: 

الشيخ حممد 

 عّباس دهيين

 ـــ

 27ـ  26

حنــــو »قــــراءٌة يف كتــــاب  

ــم ّيـــــنظر ة جديـــــدة يف علـــ

 «االجتماع الديين

األمري أ. د. عبد 

 كاظم زاهد
 ـــ

 29ـ  28

األحاديـــــــث املوضـــــــوعة، 

قــــــــــــــراءٌة يف كتــــــــــــــاب 

املوضـــــــوعات يف اآلثـــــــار »

 «واألخبار

د. زهراء إخوان 

 صراف
 نظرية غاّلب

 31ـ  30

ــارٌة، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائّي ــأحسـ ــة يف ة عاملّيـ ة ثالثـ

/  فنيالكتب واملؤلِّ جمال

 القسم األّول

د. حممد بن جواد 

 اخلرس
 ـــ

 33ـ  32

ــارٌة، الفضــــلي الشــــيخ  منــ

ــائّي ــأحسـ ــة يف ة عاملّيـ ة ثالثـ

/  فنيالكتب واملؤلِّ جمال

 القسم الثاني

د. حممد بن جواد 

 اخلرس
 ـــ

 35ـ  34
، «حتريـــر اجمللـــة»كتـــاب 

 دوافع التأليف ومساراته

د. الشيخ حممد 

 رمحاني
 وسيم حيدر



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد

 والتجديداالجتهاد 

 35ـ  34

طهــــارة أهــــل الكتــــاب،   

قــــراءٌة وتلخــــيص ]عــــرٌض 

وتلخــــــــــــيص لكتــــــــــــاب 

الكرامـــــــة اإلنســـــــانّية، »

دراســٌة يف طهــارة اإلنســان  

علـــــــــى ضـــــــــوء الفقـــــــــه   

، للســــيد أبــــو «اإلســــالمي

ــتاذ   ــّواب )األســ ــن نــ احلســ

املســـاعد ورئـــيس جامعــــة   

ــذاهب مبدينــة    ــان وامل األدي

 قم([

 ـــ أ. عماد اهلاللي

 35ـ  34

مستمســــــــــــك الســــــــــــيد  

ــن   ــٌر عـــ ــيم، تقريـــ احلكـــ

ــه   ــروف طباعتـــــــــــــ ظـــــــــــــ

 واالعرتاضات عليه

الشيخ رسول 

 جعفريان

ترمجة ونقد وتعليق: 

 عماد اهلاللي

 37ـ  36

مـــــــــــــــنهج احلـــــــــــــــاكم  

النيســــابوري يف تصـــــحيح  

أحاديث الفضائل، دراسٌة 

 وتقييم

د. حييى عبد 

 احلسن الدوخي
 ـــ

 39ـ  38
املفضَّــل بــن عمــر وكتــاب 

 التوحيد )املنسوب له(

د. حممد كاظم 

 رمحيت
 نظرية غاّلبد. 



 

 املرتِجم املؤلِّف عنوان املقالة العدد
 

 االجتهاد والتجديد 

 39ـ  38

ــة   ــئلة الشـــــيعة للعاّلمـــ أســـ

ــي يف القــرن اهلجــري   احلّل

الثـــامن، تقريـــٌر لكتــــاب   

 )مسائل ابن زهرة(

د. الشيخ رسول 

 جعفريان
 وسيم حيدر

 39ـ  38

قراءٌة يف كتاب )إضاءات 

ــدين   ــر والـــــــــ يف الفكـــــــــ

 واالجتماع(

الشيخ حممد 

 مرادي
 حسن مطر

 41ـ  40
ســليمان بــن داوود املنقــري 

 وكتابه يف احلديث

د. حممد كاظم 

 رمحيت
 د. نظرية غاّلب

42 

ــع    ــي رافـ ــن أبـ ــد اهلل بـ عبيـ

ــام   ــاب )األحكـــــــ وكتـــــــ

 والسنن والقضايا(

د. حممد كاظم 

 رمحيت
 د. نظرية غاّلب

43 
الشيخ الطوسـي وتكميـل   

 كتاب الفهرست

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان
 ـــ

43 
كتـــــاب )صـــــورة األرض( 

 البن حوقل، نقٌد وتعريف

السيد أمحد 

 املددي
 حسن مطر

44 

الكتاب املشتهر بـ )نـوادر  

ــن    ــد بـــ ــن حممـــ ــد بـــ أمحـــ

 عيسى(، رسالٌة يف املؤلِّف

الشيخ حممد باقر 

 ملكيان
 ـــ

 



 

 

 االشرتاكة قسيم                          
 االجتهاد والتجديدة جمّل

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 لرية  5000لبنان لرية  150سوريا دينار  2.5األردن دنانري  3الكويت 

 دينار  3000العراق درهمًا  30اإلمارات العربية دنانري  3البحرين قطر

 7مصر ريال  400اليمن رياالت  3عمان ريااًل  30السعودية ريااًل  30

اجلزائر دنانري  5ليبيا شلنًا  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتانيا درهمًا  30املغرب دنانري  3تونس دينارًا  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول األخرى جنيهات  5قربص لرية  20000

.دوالرات
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