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 ــــــ حصر فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر: لثةاإلشكاليَّة الثا

هذه  ّنيف لنكقه ولسإفااء ـ أ ثابٌتخماف ما هو ـ على لنرثري من لنناس ياصّور 

لائر ا أملنكريضة ه ّ وظيكة لنكقهاء ولملشايخ ولنعلماء، فهم يعرفون لحلمال ولحلرلم، 

 ون بهذه لنكريضة فليس ذنك إاّله ال شأن هلم بذنك، ونو فرضنا أّنهم معنّيلنناس فرأّن

ّّ حمدود جّد  ًل، ال يشّرل جزءًل من برنامج حياتهم. بشرٍل فرد

يسري  نزٍرعلماء لملسلمني، بالاثناء ةمجهور رأّ متامًا وفقًا ن هذل لملكهوم خاطٌئ

لنديين عامل لنال فرق فيه بني  باملعروف ولننه ّ عن لملنرر؛ فولجب لألمر قدميًامنهم 

 ة ولضحٌةة ولحلديثّية. ولننصوص لنقرآنّيعاّم هذه فريضٌةرأة؛ لملرجل وبني لن، وال هغريو

نَّة بل نو تأّملنا قليمًا نصوص لنرااب ولنسُّيف عدم وجود متييز يف هذه لنكريضة، 

 هذه لنكريضة هلا ثماثة وجوه:  لنجد أّن

 ه لسإنسان. اأخ: لسإنسان يأمر وجه فردّـ 1

ّّـ 2 لنَِّذيَن ِإْن َمرَّنَّاُهْم ِف ّ لأَلْرِض َأَقاُمول لنصَّماَة َوآَتْول ﴿ :حروم ّ وجه للطو

فاندونة  .(41)لحلّج:  ﴾َعاِقَبُة لأُلُموِر هلللْنُمْنَرِر َو ول ِباْنَمْعُروِف َوَنَهْول َعِنلنزََّكاَة َوَأَمُر

لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر، وال جيوز هلا ة لنسلطة يف لسإلمام عليها مسؤونّيأو 
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لولء كانت لنامرني يف لألرض يعين لنسلطة، فإّن  ؛يف ذنك خذ موقف لحليادأن تاَّ

. ولندونة أبرُز أشرال أم غري ذنك ةأم دينّية أم إعمامّية أم ليالّية أم لقاصادّي ًةعشائرّي

 فهو ُمطانٌب، ةمجاعًة مفردًل أكان  لولء، نه لهلل يف لألرضمرَّ لنامرُّن، وكلُّ َمْن

 . وإصماح شؤون جمامعه وحميطه ،بانقيام بوظيكة لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر

ة، جمامعّي لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر وظيكٌة ّنإ، أّ جمامع ّّ وجٌهـ 3

 . أم ال لولء كانت هناك للطٌة ،بهذل لألمر برّماه معينٌّاجملامع ف

ٌّ مّثة لنارانيف على قسمني يف بأّن  يقول د مهدّ مشس لنديننلشيخ حمم رأ

 ؛نألفرلد ًاخطاب، ويرون خطاب لنرااب ولنسّنة فيها ةكردّيلنارانيف لنلسإلمام: 

)مشس لندين، جهاد  ةنألّمهًا لنيت يرون لخلطاب فيها موجَّ ةامعّيلجملارانيف ولن

 (.59ـ  47لألّمة: 

مة مشس لندين لنعمّايه اء بانولجبات لنركائّية يسّملنرثري مّما يسّميه لنكقهإّن 

فهذه لنكريضة  .لجلهادفريضة  :ذنك مثالو. أو ولجبات لألّمة ،ةبانولجبات لجملامعّي

طبيعة لجلهاد ه ّ طبيعة  ألّن؛ جاهد وحدّ معنى ألن أ؛ إذ الن ّ وحدّ ًةهموجَّ تنيس

نلجماعة،  طاب موجٌَّهرب ّ لنعسررّ(، فهذل لخللجلهاد لحلأعين بانطبع ة )يةمجاع

وعلى منولل لجلهاد يقع فرٍد وحده.  بصرف لننظر عن كّل ،طانبة باجلهادوه ّ لمل

ة: ّمة مبا ه ّ أّمت بها لألرمُألألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر، فهو من لنوظائف لنيت 

أّيها لملسلم خري  : كنَتْل(، ومل يُق110)آل عمرلن:  ﴾ُكْنُاْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِنلنَّاِس﴿

 خر  نلناس. ُأ فرٍد

فأدلء لنصماة  ؛يف جوف لنليل هذه لنكريضة ختالف عن فريضة أدلء لنصماة نإذ

ا أّمكانت نه لنعرالاته لالجاماعّية لألخرى.  وحده، وإْن فردّ يقوم به لملرلَّف شأٌن

ها فريضة أّنوأخرى على  ؛ةحظ على أّنها فريضة فردّيفريضة لألمر باملعروف فاارًة تما

ى أّنها حظ علوتارًة تما ؛(132)طه:  ﴾َوْأُمْر َأْهَلَك ِبانصَّماِة َولْصَطِبْر َعَلْيَها﴿ة: رّيُأل

ها فريضة حظ على أّنتما رلبعًةو ؛﴾لنَِّذيَن ِإْن َمرَّنَّاُهْم ِف ّ لأَلْرِض﴿ة: وظيكة للطوّي

ةمجاعة ـ نألمر  يف لألّمة مسانكرة ـ مبا ه ّ ، حبيث ترون هناك ةمجاعٌةةةمجاعّي
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ة بأةمجعها: ّملأل ها فريضُةحظ على أّنتما خامسًةو ؛﴾َوْنَاُرْن ِمْنُرْم ُأمٌَّة﴿: ولننه ّ

 . ﴾َتْأُمُرْوَن ِباْنَمْعُرْوِف َوَتْنَهْوَن َعِن لْنُمْنَرِر... ُكْنُاْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِنلنَّاِس﴿

ة إىل ن لنكردّية إىل لأُللرّيم، هذه لنكريضة ماعدِّدة لجلهاتوبناًء عليه، ف

ة هذل لنعمل، إىل أن ة إىل تشريل ةمجاعات دلخل لألّمة وظيكاها لألصلّيلنسلطويَّ

وإزلء  ،ذلتهاة لسإلمام هلا رلانة إزلء ّمأ كّل أّ، ٌةّمة مبا ه ّ أّمترون هذه وظيكة لأل

 ،هوظيكة لنرّل، كلٌّ حبسب لعا ، فه ّعليها أن تقوم بها ،مم لألخرىباق ّ لأل

أكثر من هذل يف قد ياعّدى لألمر بل  .سب لملران لنذّ لحلُّ فيه يف هذه لندنياحبو

 أحيانًا ةبعض لنولجبات لنركائّيحيث تصبح  ،ـ من لنعلماءبعض زماننا ـ كما يقول 

 ّ صديقه، توّفوشخص يف لنصحرلء مسافر مع صديقه، متامًا كحال ة، عينّي ولجباٍت

عليه، وهذه كّلها ولجبات  لناركني ولنصماةن وباجهيزه من لندفجيب أن يقوم 

باعابار عدم وجود شخٍص آخر غريه ينقلب هذل لنارليف من ولجب  نرْنككائّية، 

تصبح قدلر لنركاية مبما مل يرن هناك ماصدٍّ رّل، فككائ ّ إىل ولجب عيين

 . ةلنظروف أقرب إىل لنعينّي

نقلبت من لحلانة كريضة لهذه لن يعاقد بعض لنعلماء أّنيف عصرنا هذل 

حجم لناحّديات، إىل  نسبًةلنمائقني ين ة حجم لملاصدِّنقّل ؛ةلنركائّية إىل لحلانة لنعينّي

يف قضايا لألمر باملعروف مع ـ على كثرتهم ـ  نينو قارنت حجم لملاصدِّمبعنى أّنك 

 ّنجتد أ يات ولنغزو لنثقايف وحجم لالحنرلف لألخماق ّ لملوجود يف لجملامعحجم لناحدِّ

ن باناصدِّّ؛ ون أيضًا مطانبواآلخرف إذنهؤالء غري قادرين على تغطية هذه لملساحة، 

ونو  ترافٌؤلملطلوب أن يرون هناك ونسبة لناصّدّ إىل لناحّدّ غري مارافئة،  ألّن

 يف حّده لألدنى. 

وهو:  ،ًلجّد ًامهم مبدًأم وال بأس أن نشري هنا إىل أّن لورة لنعصر تقدِّ

وأنا  ،أّ لناوصية لملابادنة )أنت توصيين ،﴾ل ِباْنَحقِّ َوَتَولَصْول ِبانصَّْبِرَوَتَولَصْو﴿

من مبادئ لألمر  من لملولصاة )مكاعلة( بني طرفني، فهذل أيضًا مبدٌأ ،وصيك(أ

بدل لملكهوم لنكردّ  ،﴾ُكَسُرْمَعَلْيُرْم َأْن﴿، ويناج مكهومًا جمامعيًا نكررة باملعروف



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44ان العدد ــ 12و  11تان السن ــنصوص معاصرة   

 

يكاح على نه ّ لنعلماء نلناس عن لملنرر ونه ّ  يه، وهو مبدٌألخلاّص، كما لنشري إن

لنناس نلعلماء عن لملنرر نو فعله أحد لنطرفني، دون لخاصاص لننه ّ ولناوصية 

 منهما.  بطرٍف

ما دعلى هذل لنصعيد، هو أّن لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر عن ولألمر لملهّم

آحاد لملسلمني من حّقهم بل من ولجبهم ال خياّصان بعلماء لندين، فهذل معناه أّن 

فما  .ممارلة هذل لندور، نيس جتاه بعضهم بعضًا فقط، بل جتاه علماء لندين أنكسهم

ريد تطبيقها ُأيف لنرااب أو لنسّنة لنثاباة يوقف هذه لنكريضة إذل  يوجد عندنا نصٌّ

صدر من عامل من ل منررًل ْورَأ لومن ثم فعلى عموم لنناس إذ .جتاه رجال لندين أنكسهم

إىل للك علماء لندين ال مينحه  مناسبًاوكونه  .علماء لندين أن ينهوه عن لملنرر هذل

 ّّ  قًا نلقولعد لنشرعّية لنيت يلزمعليه، طب نة يف أن ُيرشده لنناس أو ينررولحصاأ

هم من أّن رجال لندين وفقهاء ،ض لنناسوعلى هذل فما يطرحه بع .توّفرها هنا أيضًا

هم فوق ممارلة فريضة لسإرشاد أو لننه ّ عن لملنرر أو لألمر باملعروف يف  ومرلجعهم

 حكظ مراناهم، وأّن :ال ألاس نه لوى بعض لالعابارلت لالجاماعية، مثل ،حّقهم

هنا أو هناك هو  أو لسإنرار عليهم أو إرشادهم ألمٍرقيمة لندين بهم، وأّن نقدهم 

حيث جيب على علماء  ،على لنعرس متامًا توهنٌي هلم أو تضعيٌف نلدين... إّن لألمر

ما هو غري  سإنرار عليهم وتقوميهم نو صدر منهملندين تربية لألّمة على نصحهم ول

 منالب.

 

 ــــــ اإلشكالّية الرابعة: األمر باملعروف وثقافة الالمباالة

وتؤلِّس ملنطق يشبه لملنطق ، توجد مشرلة تولجهنا أحيانًاهذل كّله يف مقابل 

لنيت قد يساند بعضهم فيها  (،لنمامباالة)فررة وه ّ  ،لناقده )مايرل كوك( لنذّ

ُكَسُرْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذل ا َأيَُّها لنَِّذيَن آَمُنول َعَلْيُرْم َأْنَي﴿قونه تعاىل: إىل 

بدأ س ملهل تريد أن تؤلِّفبني لنعلماء،  هذه لآلية مطروحٌة .(105)لملائدة:  ﴾لْهَاَدْيُاْم

 ًا إاّلنست معنّيأّ ، ﴾ُكَسُرْمَعَلْيُرْم َأْن﴿لآلية ولضحة إّن ال؟ أو  خرينلنمامباالة إزلء لآل

حلصر، وفق قولعد نغة إىل لنإلشارة  ﴾ُكَسُرْمَأْن﴿على  ﴾َعَلْيُرْم﴿بنكسك، وقدَّم 
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، لولء كررة لنمامباالة موجودٌةفنيس عليرم لوى هذه لننكس.  مبعنى أّنهلنعرب، 

س لملبدأ لنذّ يقول: ، وه ّ تررِّرَخُأرلت مبربِّأم  ،لعامادًل على هذه لآلية ؛ر ديينمبربِّ

ل يف نيس ن ّ أن أتدخَّوخاطئة،  فررٌةيف حياة لآلخرين ل لنادخُّأنا غري معيّن، أو إّن 

 . همشؤون

ة لالعاماد على هذه لآلية لنقرآنّيفررة  تشري بعض لنروليات لناارخيّية إىل أّن

من  ةمجاعٍة جاءت منة وقضايا لالحنرلف نطق لنمامباالة إزلء قضايا لألّمناأليس م

 نعّلو .لألكرم معامدين على هذه لآلية بعد وفاة لنرلول ،لملسلمني أعلنول هذل لملنطق

عرف ُيهذه لجلماعة ال  .ة، فقال: ال عماقة ن ّلنقسامًا يف لألّم لنذّ قال هذل شاهد

خيّية أوردها لسإمام أمحد بن حنبل )مسند لبن تاريف رولية  ها مذكورٌةنرّن، لمسها

  (.5: 1حنبل 

وكيف ناعامل مع هذل  ؟منطق لنمامباالة يف لآليةكهم كيف نولنسؤلل هنا: 

 ام؟ لملوجود يف أولاطنا هذه لألّيلملنطق 

وبعضها ال  .دة ناكريك دالنة هذه لآلية لنررميةوحماوالت ماعدِّ توجد أجوبٌة

 ها: وأهمُّ . يرن لجملال جمال لملناقشة لناكصيلّيةمل وإْن ،نولفق عليه

يف  لآلية ولضحة، حيث قال بأّن بعض لنعلماءما ذكره لجلولب لألّول: 

قانول: هذه لآلية  هذل لناناقضحيث ال ميرن فّك دأ لألمر باملعروف، ومناقضاها ملب

لنرمام  )حممد حسن لننجك ّ، جولهريات لجلهاد ولحلرب ولآليات لنماحقة آسخت بُن

30 :34.) 

وه ّ من أولخر ما نزل من ، لورة لملائدةآيات هذه لآلية من إال أّن لملشرلة أّن 

يف لورة  تضعُونرّنها  ،ةية مرّيلألمر لنذّ للادعى لنقول بأّن لآللنقرآن لنرريم، 

 يف علوم لنقرآن وكاب لناكسري. نظائره  موجوٌد وهذل أمٌرة، مدنّي

: 12لناكسري لنربري  لنرلزّ، )لنكخر عض لنعلماءبما ذكره لجلولب لنثان ّ: 

ميرن لناوفيق أو إجرلء مصاحلة بني هذه لآلية ولائر آيات لألمر ، من أّنه (112

 ، إّنها لنذين آمنوليا أّيهذه لآلية تريد أن تقول: أّن ؛ وذنك ولننه ّ عن لملنرر باملعروف
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أّن  مبعنى، نيا وال يف لآلخرةال يف لند ،ضمال لآلخرين ولحنرلفهم ال يضّركم يف ش ٍّء

َوال َتِزُر َولِزَرٌة ﴿كم يف ش ّء: ة لنناس ال يضّرأحد لألقرباء أو لجلريلن أو عاّملحنرلف 

 (. 164)لألنعام:  ﴾ِوْزَر ُأْخَرى

ال َيُضرُُّكْم َمْن ﴿قونه تعاىل:  ننا رتكسِّإال أّن هذه لحملاونة لجلولبّية ميرنها أن 

إذ هذه  ؛﴾ُكَسُرْمَعَلْيُرْم َأْن﴿: ننا قونه لبحانه رال تكسِّ ها، ونرّن﴾ْمَضلَّ ِإَذل لْهَاَدْيُا

 فقط بنكسك.  تعين: إّنك معينٌّإّنها ومن ثم ففعل أمر، لجلملة حتاوّ على 

يف هذه لآلية )لنمام( ما أفاده بعض لنعلماء أيضًا، من أّن لنثانث:  لجلولب

حافظول على دينرم  ،ها لنذين آمنولأّييا فاعين لآلية: الم لننه ّ، ه ّ ة لنقرآنّي

وال تسمحول نآلخرين بأن يلحقول لنضرر بدينرم  ،وتقولكم وعدلنارم وإميانرم

ومن ، فهذل ال ينايف مبدأ لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر. بعد أن لهاديام وإميانرم

قول لنضرر لحوال أمسح نآلخرين أن ُي، نيهاإنابه أو ،رلع ّ نكس ّأبأن  أنا ملزٌمثّم ف

، فما تنايف يف ن أصلحهملنوقت عينه أنا ملزٌم بألملعنوّ ولنروح ّ ولنسلوك ّ ب ّ، ويف 

 . نلنَبْي

رلُّ فهمت خطًأ، هذه لآلية ُف ّنما ذكره لنشيخ لملناظرّ، من ألجلولب لنرلبع: 

 ة أنكسرم، أنام يوملون مسؤونّيها لنذين آمنول، أنام تاحمَّيا أّي: ه هوما تريد أن تقون

أّ إذل  ﴾ال َيُضرُُّكْم﴿ة أوزلركم لنيت فعلاموها، يامة عندما تأتون حتملون مسؤونّيلنق

)حسني عل ّ  أعماهلم يوم لنقيامةر لون مسؤونّياهم ووزلحنرف لآلخرون فأنام ال تاحّم

ما وة نكسه، ؤونّيل مسفرلُّ ولحٍد ياحّم .(240: 2لملناظرّ، درللات يف والية لنكقيه 

 ليس يف رقباك. فما يكعله لآلخرون ، أّما ه يوم لنقيامةل وزَرياحّمتكعله نكسه هو 

ضنا نه يف كاابنا ونرتك جمال لناكصيل يف دالنة هذه لآلية لنررمية إىل ما تعرَّ

 (، فلريلجع. 98ـ  86: )فقه لألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنرر

 

 ــــــ غنيند الدعاة واملبلِّر النفسي عاإلشكالّية اخلامسة: األمر باملعروف وأزمة التوتُّ

من لآليات  تشبه جمموعًةلنيت تثري فررة لنمامباالة ه ّ يف لحلقيقة فهذه لآلية 
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اك هنف .اعب أنكسنا وأعصابناُنال ن أوهو  ،يف لألمر باملعروف لنيت تؤلِّس ملبدأ مهّم

ّّْوة عندما يَربعض لنناس يف أولاطنا لندينّي ناغيريه،  نْونوٍع يسَع ن لحنرلفًا من أ

 ونولحرق ونعنهم، فينكعل ونمسؤون مهوكأّن ونيصبحف، مهل نولآلخرون ال يساجيبو

 لٍتنيها عّدة مّرإه رلوَن ، وهذه لنقضية نبَّه لهلُلشديد بضغٍط نكس ٍّّ ونصابوُي مأعصابه

 يف لنقرآن: 

 ﴾ول ِبَهَذل لْنَحِديِث َأَلكًاْم ُيْؤِمُنَن َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّْكَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن﴿قال تعاىل: 

ونيست  ،اهلدلية بيد لهلل، فهم ما آمنولألّن ؛نكسك عليهم الٌفك ُمأّ نعّل(، 6)لنرهف: 

 .عليك دعوتهمو ،بأيدينا

(، 3)لنشعرلء:  ﴾َيُروُنول ُمْؤِمِننَي الْن َنَعلََّك َباِخٌع َنْكَسَك َأ﴿وقال لبحانه: 

وعجواًل؛ نذنك جتيبه  رًلفاجده ماوتِّ، اائج لألعمالٌب ننمرتقِّ نسان بطبيعاه عادًةاسإف

لهلل نو أرلد أن ينكعل مثلك أو يغضب أو يذهب بنكسه ننزَّل عليهم آيًة  بأّن لآلية لنماحقة

لنسََّماِء آَيًة َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم َنَها  َنَشْأ ُنَنزِّْل َعَلْيِهْم ِمَنِإْن ﴿: وحسم لألمور ،من لنسماء

 (. 4)لنشعرلء:  ﴾َخاِضِعنَي

(، يينّم لندطّية يف محل لهَلَلمبدأ لنَو): يهنساطيع أن نسمِّ مهّم هذل مبدٌأ نإذ

 ﴾ِبَوِكيٍل َوَما َأَنْا َعَلْيُرْم﴿قال تعاىل:  .نا فقدنا أعصابنارين وكأّننبدو ماوتِّال ى حا

فنحن  .اهلل لملاوكِّ هوما رّبرم وإّن، ل ألموركمنست لملاوكِّ(، فأنا 66)لألنعام: 

وهذل هو  .مل يساجيبول فاألمر إنيهم وإْنفبها ونعمت، للاجابول  إْنوندعو لآلخرين، 

وعامل لألرولح ، لألمور بيده لبحانه وتعاىلمقانيد  ألّنل على لهلل؛ منطق لناوكُّ

ة ولالنكعال وفقدلن لألعصاب نيست ه ّ ر ولنعصبّياناوتُّحتت للطانه، فولننكوس 

أن أمر عارفني بًة وبرناجمًا، نضع خّطبل على لنعرس، حنن  .الاللرتلتيجية عندن

لهادى  أن نقوم بوظائكنا، َمْن لملهّمونيس بأيدينا، ولنقلوب بيد لهلل تبارك وتعاىل، 

 وندعو نه باهلدلية ولناوفيق.  ،مل يهاِد فأمره إىل لهلل لبحانه وَمْنفلنكسه، 

لجاماعّية وليالّية  رر وظيكٌةلألمر باملعروف ولننه ّ عن لملنّن أ لننايجُةو

ة ووضعها ال لحّق ننا رفع هذه لملسؤونّيو .بها لجلميع ة، مطانٌبوفردّية وُألرّية وأممّي
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ل ال يبعد أن ترون هذه ، با مطانٌبفرلُّ ولحٍد مّن ؛على كاهل لنعلماء فقط

لنمامباالة  ة فررة، وال توجد يف لنثقافة لندينّيز لنولجب لنعيينة قد دخلت حيِّلملسؤونّي

ر ولنضغط على لجلميع، دون أن ُتدخلهم يف حانٍة من لناوتُّ لنعاّمة، بل لملسؤونّية كبريٌة

 لننكس ّ غري لملربَّرين. 

 

 ـ يابع ـ

  



 

 

 

 املسائل القرآنية يف حواٌر
 

 مع: الشيخ محمد هادي معرفت حواٌر

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة

نة مماازة وفريدة بني ةمجيع لننصوص لملقّدلة لحال لنقرآن لنرريم مرا

 ،ولنراب لنسماوية. وهذه حقيقة لامية يعرتف بها ةمجيع لملخاصني يف لنشأن لنديين

لنعلوم  جمالولنباحثني يف لنشأن لنقرآن ّ. وعلى لنرغم من ذنك جيب لنقول مبرلرة: إن 

وال يزلل  .لمنيباالهامام لنذّ يساحقه من قبل لملس َظولندرللات لنقرآنية مل لح

 العلى أمل أن يقوم لنباحثون يف لجمل ،رًل يف خطولته لألوىللنبحث يف هذل لنشأن ماعّث

س من لندور لنكريد يف لناعانيم لسإلمامية، لنقرآن ّ ـ ملا يضطلع به هذل لنرااب لملقدَّ

لنكرع وأللوب حياة لملسلمني، ولزدهار لنعلوم لسإلمامية ـ ببذل لملزيد من لالهامام بهذل 

 لملعريف. ونأمل أن يرون هذل لحلولر خطوة يف هذل لالجتاه. 

 

 عن حياة الشيخ معرفت ــــــ نبذٌة

 ة. خماصرة عن حياترم ولولبقرم لنعلمّي مول ننا نبذًةنرجو منرم أن تقّد 

 يف  ،ش من ألرة علميةهـ.1308وندت عام  .إن ّ حممد هادّ معرفت

 .لنشيخ عبد لهلادّ من كبار لنعلماء يف جبل عامل كربماء لملقّدلة. يعود نسبنا إىل

لنذّ هاجر إىل إصكهان يف لنعصر لنصكوّ بوصكه  ،وجنله هو لنشيخ عل ّ لمليس ّ

وقد تولرث أوالده وأحكاده مراناه إىل هذه لنلحظة، حيث  .ولحدًل من لنعلماء لنربار
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ن لأللر رفت هذه لأللرة بوصكها مكان أكثرهم من لنعلماء لنربار، وبذنك ُع

 سلة لنعلمية على مدى ثماثة قرون.لنعلمية. ومن هنا فقد لحاكظنا بهذه لنسل

على  وقد درلُت .وقد كان لنولند من كبار لنعلماء يف مدينة كربماء لملقّدلة

شرح لنلمعة »إىل  ،يده لنرثري من لملناهج لندرللية لملأنوفة يف لحلوزة لنعلمية

درللة مرحل لنسطوح يف كربماء لملقّدلة على  كما أكملت .«للملطوَّ»و «لندمشقية

بني من لآلخوند وهو من لناماميذ لملقرَّ ،(1)يد ألاتذة من أمثال: لنشيخ حسن

على يد  «لملرالب»و «لنرلائل» على يده، ودرلُت «لنقولنني» لخلرللان ّ. كما قرأُت

يين، كما لحلا  لنشيخ يولف لننياروندّ، وهو من لناماميذ لملقّربني نلشيخ لننائ

 .لنكقه أيضًا كاملة يف حبث خار  لألصول، وبهذل لملقدلر درلُت عنده دورًة درلُت

 دورًة هـ، حيث حضرُت1370ثم لناقلت إىل مدينة لننجف لألشرف حولن ّ عام 

كاملة يف حبث خار  لألصول عند لنسيد لخلوئ ّ، كما درلت على يد كبار 

ا باقر لنزجنان ّ، غ ّ، ولآلحسني لحلّللنعلماء، من أمثال: لنسيد لحلريم، ولنشيخ 

 ة عند لنكان ّ لسإصكهان ّ. كما حضرت حبوثًا خاّص

 وكما أشرُت . ّ[، ولنسيد لحلريمعند لنشيخ حسني ]لحلّل ويف لنكقه درلُت

ويف  .فقد حضرت دورة أصونية كاملة ـ للاغرقت لبع لنولت ـ على يد لنسيد لخلوئ ّ

حلضور درس لنسيد لخلوئ ّ. ثم بعد  شرف إاّللحلقيقة مل يرن لناقان ّ إىل لننجف لأل

حضور درله يف لنكقه منذ لنبدلية،  أن قدم مساحة لنسيد لسإمام لخلميين بدأُت

ة أن موعد درس لنسيد لسإمام مل يرن ياضارب مع درس لنسيد لخلوئ ّ؛ ألن خاّصو

كادة لنسيد لخلوئ ّ لنذين بدأول حضور درس لنسيد لسإمام كانول يريدون لاللا مذةتما

ران لسإمام لخلميين يبدأ درله يف لنصباح بعد نصف لاعة من فمن درله أيضًا، 

لملعروف بـ  ،لقيه يف مسجد لنشيخ لألنصارّ، لنذّ كان يلناهاء درس لنسيد لخلوئ ّ

. وكنا حنضر عند لنسيد لسإمام طولل لنوقت، حيث كان مساحاه «مسجد لنرتك»

. وحيث كان «والية لنكقيه»ت عنولن حت ،«لحلرومة لسإلمامية»يلق ّ دروس كااب 

لق ّ لندرس بانلغة لنكارلية، وياّم تسجيل لندرس على أشرطة لنراليت، مساحاه ي

لحلرومة ». وهرذل كان أغلب كااب كنت أقوم برتةمجاه إىل لنلغة لنعربية مباشرًة
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 بقلم ّ. «لسإلمامية

منكصل،  مٌريف لنوقت نكسه أباشر لناأنيف أيضًا، وهو أ وبطبيعة لحلال كنُت

لنكقيه، نيطبع بعد ذنك وكانت نايجة تلك لنراابات تأنيف كااب لحمل عنولن والية 

 يف إيرلن.

ّّوعلى  ش. ثم لناقلنا بعد ذنك إىل هـ.1350ى عام حال فقد أقمنا يف لننجف حّا أ

قم لملقّدلة، ومنذ ذنك لحلني وحنن نقيم يف مدينة قم. وبذنك كانت درلليت قد 

كربماء لملقدلة ولننجف لألشرف وقم لملقّدلة. فلم أكن يومًا  :من تولصلت يف كلٍّ

من أمثال:  ،درس كبار لنعلماء منكصمًا عن هذه لحلوزلت لنثماث. ويف قم حضرُت

 لملريزل هاشم لآلمل ّ.حضورّ لألكثر كان عند  ونرّن ،رلك ّلنشيخ لأل

ريس لنرااب يقوم لناقليد يف لحلوزة لنعلمية على ألاس أن يباشر لنطانب تدو

نياضح نه مساوى فهمه وللايعابه نذنك لنرااب، مبعنى أنه ال  ؛فور إكمال درللاه

يرك ّ نلطانب أن يرون ناجحًا يف درللة لنعلم، بل جيب عليه باسإضافة إىل ذنك أن 

لنادريس منذ لنبدلية. فران  يرون ناجحًا يف تدريسه أيضًا. وهرذل فقد باشرُت

ناجحًا يف لنادريس  ة، ونصكه لآلخر نلادريس. وكنُتنلدرلل ًاصنصف وقانا خمّص

 منذ لنبدلية. 

 

 متى بدأ الشيخ معرفت نشاطه الفكري؟ ــــــ

  ويبدو أن مقاالترم كانت تنشر منذ ذنك لحلني يف صحف وجممات

 وكيف كان مسار نشاطرم لنكررّ؟  ؟كربماء. فماى بدأمت لنراابة

 ى حّا ،بلنا على فهم لندروس جّيدًلمن ق أثناء درللانا كان هناك إصرلٌر

هذل لنذّ نزلونه حنن طماب لنعلوم  شاّق كنت حينها أقول ننكس ّ: يا نه من عمٍل

 وال يعود إاّل ،لندينية؛ ألنين رغم رؤييت نلعامل لنذّ خير  إىل لنعمل من بدلية لنصباح

يف حني أن لألمر  سعًا نلرلحة يف فرتة لنليل.عند لنغروب، أرله يف لحلّد لألدنى جيد ماَّ

إذ  ؛باننسبة ن ّ على لملساوى لنشخص ّ كان خمالكًا ـ وكان هناك لنرثري من أمثان ّ ـ

كنت أبدأ لننشاط لنعلم ّ ولنكررّ قبل أذلن لنكجر بنصف لاعة )حيث نقض ّ 
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ناناول شيئًا من  ثّم ،ونولصل لنبحث إىل طلوع لنشمس ،ةمجاعية( لنوقت يف مباحثٍة

ة بعد ذنك إىل أن لحني موعد أذلن لنظهر. ولهلل يشهد أننا مل لنطعام، ننولصل لندرلل

ى نلقيلونة يف فرتة لنظهرية. ثم كان نشاطنا على لنرغم من ذنك حّا نرن جند فرصًة

يبدأ يف لنليل بعد صماة لملغرب ولنعشاء؛ إذ ياعّين علينا لناحضري نلدروس لنيت نريد 

 ّ كنت ناها. وأذكر ذلت نيلة أّنتدريسها، أو نساعيد للاذكار لندروس لنيت قرأ

لنذّ أعّده لألصدقاء، ونشّدة لنهماك ّ مل  لخلميين منهمرًا يف كاابة درس لسإمام

ن يدعو لنناس إىل صماة لنكجر! هرذل بعد أن لرتكع صوت لملؤذِّ لنوقت إاّل أعلم مبض ّّ

لة ى مل نرن نشعر باناعب. ومل نرن نننقطع عن لندرل، حّاكنا نعمل برغبة وتكاٍن

منذ أن فاحنا أعيننا ب علم ى هذه لنلحظة. وبطبيعة لحلال فقد كنا طمّاولنادريس حّا

 على لحلياة.

ويف بدلية لندرللة يف كربماء بدأت حركانا باناأّل ّ ببعض لحلركات 

على يده بعض  وقد قرأُت .وكان خلف هذل لننشاط أحد لنسادة .لنكررية لسإلمامية

ق وحاشية لملما عبد لهلل، وكذنك بعض لنعلوم لملنط :من قبيل ،كاب لملقدمات

فقد كان  ؛لنرياضية، من قبيل: لحلساب ولهلندلة ولجلرب ولملقابلة ولهليئة ولننجوم

كما  .مًا علينا يف هذه لألمور، حيث كان قد درلها على يد كبار لأللاتذةماقّد

اب ومن هنا كان يعمل على للاقطاب لنطماب لنشب ،كان لحمل أفرارًل ثورية

ث معهم حول برلجمه ومشاريعه، ومن بينها لملناسبني إىل لحلوزة لنعلمية، وياحدَّ

حنن على »بدعاية هلا تقول:  ، مرفقًة«أجوبة لملسائل لندينية»لسإعمان عن جملة لمسها 

. فاجّمع لنطماب لنشباب ولنكضماء، «للاعدلد نإلجابة عن ةمجيع ألئلارم لندينية

ة لحملافظات لنعرلقية. وكانت ة لنيت كانت تأت ّ من كاّفوباشرول لسإجابة عن لأللئل

 للامّرت يف لنصدور ملّدة طويلة. وقد ،ناجحة ًةجمّل

ومنذ ذنك لحلني بدأنا لنراابة بلغة معاصرة )حيث كان هذل هو أللوب 

وقد كان هذل هو لندلفع إىل مولصلة لنراابة بنكس  .لنراابة لنسائد يف حينه(

يف هذل لننوع من  فرانت ن ّ مساهماٌت ،إىل لننجف لألشرفلألللوب عند لناقاننا 

 ى أثناء تولجدّ يف لننجف لألشرف.حّا ،لنصحف
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وباسإضافة إىل لننجف لاد هذل لننشاط يف لملدن لألخرى، وكانول يقصدوننا 

 فيها براابة لملطانب ولملقاالت. ويطلبون منا لملساهمة ولملشاركة

يف لننجف لألشرف، حيث  «تنالخ لألرولح» تأنيف كااب ويف تلك لنكرتة باشرُت

من لالعاقاد بني لنناس يف طهرلن وبغدلد بأن أرولح لألشخاص  ظهرت يف حينها موجٌة

 . مسامّر ر بشرٍلبعد لملوت تعود ناحّل يف أبدلن أخرى، وكانت هذه لملوجات تارّر

 يف طهرلن كان يراب يف هذل لنشأن «هأبو لنقالم بايند»أذكر أن لأللااذ 

كبرية. ثم عمد  ، وقد أحدث بذنك ضّجًة«ماعاتّطل»موضوعات تكصيلية يف صحيكة 

تنالخ »بدورّ باأنيف كااب  لأللااذ مرارم إىل تأنيف كااب يف هذل لنشأن. وقمُت

ويعود تاريخ ذنك إىل عام  به إىل جامعة بغدلد. يف لننجف لألشرف، وبعثُت «لألرولح

 حنن يف لننجف.ملقاالت كانت تصل إنينا وش. وبطبيعة لحلال فإن هذه لهـ.1345

من قبيل: لهليئة  ،س بعض لنعلوم لنكرعيةويف تلك لنكرتة كنت أدرِّ

 ثم أضيف هلا درس لناكسري أيضًا. ولنرياضيات،

ومتويل من أحد لناجار لحملرتمني يف  ،وجبهود من لنسيد حممد كمانرت

يث كانت تدّرس بعض ح، «جامعة لننجف لألشرف»مّت بناء جامعة بالم  ،طهرلن

يف فرتة ما بعد لنظهر أدّرس  رمسية. فرنُت ها ال حتمل صكًةلملناهج لحلوزوية، ونرّن

 اك شرح لنلمعة ولناكسري وغريهما.هن

وقد لشاملت هذه لجلامعة على مرابة عامرة وشاملة، وكنت أطانع فيها 

 اب، وهناك أدركت لحلقيقة لملّرة.لنر

 جمالإىل عدم وجود كااب شيع ّ يف  ُتْهرآن تنبَّفك ّ أثناء مطانعات ّ بشأن لنق

مسائل من قبيل: معرفة لنقرآن، وتاريخ  علوم لنقرآن. ومباحث علوم لنقرآن تضّم

وهرذل إىل ما  ،لنقرآن، وكيكية لننزول، ولنقرلءلت، وةمجع لنقرآن، وتأنيف لنقرآن

إخوتنا من أهل أن  يقرب من أربعني عنولنًا من لنعناوين ذلت لنصلة بانقرآن. وجدُت

جند  :فعلى لبيل لملثال .كول كابًا ماراملة يف هذل لنشأنة ـ قدميًا وحديثًا ـ قد أّنلنسّن

لسإمام بدر لندين لنزركش ّ )يف لنقرن لهلجرّ لنسابع(، وجمال لندين لنسيوط ّ )يف 

 مة يفكا كابًا قيِّولحدة ـ قد أّن لنقرن لهلجرّ لنثامن( ـ وهو تلميذ لنزركش ّ بوللطٍة
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ة لنراابة ولناأنيف يف هذل لملوضوع دون صل علماء أهل لنسّنولهذل لجملال. وهرذل 

 .وما إىل ذنك ،من قبيل: إعجاز لنقرآن، وترةمجة لنقرآن ،لنقطاع

أننا منالك من لملصادر يف هذه لملسائل ما يكوق  ويف أثناء لنبحث وجدُت

وزر يف ذنك علينا . وكان لنالمصادرهم، ونرننا مع ذنك مل نراب يف هذل لجمل

يامثل يف  :لآلخرو ؛يامثل يف عدم مبادرتنا إىل لناأنيف يف هذه لملسائل :للألّو :بوزرين

 ر مادتها ومصادرها. أننا مل نراب يف هذه لملوضوعات رغم توّف

ا منثل شرلحة هامة نميثل لسإمامية نسبة لنثلث يف لنعامل لسإلمام ّ، وبذنك فإن

لنرغم من تناغمنا يف فرتة من لنزمن مع لائر علماء  وعلى .يف لجملامع لسإلمام ّ

ينا فيها تعّرضنا إىل مرحلة من لنكاور ولخلمول ختّل فقدمنا عليهم، لسإلمام، بل وتقدُّ

أجوبة لملسائل »عن محل أعباء هذه لملسؤونية. فعلى لبيل لملثال: يف فرتة صدور جملة 

ن عل ّّ أن أجيب وقد تعيَّ .«ن أو ال؟هل جتوز ترةمجة لنقرآ»وصلنا لؤلل يقول:  «لندينية

. وقد كان تاريخ نشر ى أضحى حبجم مقانٍةعن هذل لنسؤلل، وقد تشّعب لجلولب حّا

مّت نشرها يف لجمللة لنيت كانت  ، ونرْن«جامعة لننجف»تلك لملقانة مازلمنًا مع مقانة 

ت تصدر يف كربماء؛ ألن فررة إمران أو عدم إمران ترةمجة لنقرآن لنرريم كان

 ة لجملامعات لسإلمامية. يف كاّف قد أحدثت يف تلك لنكرتة ضّجًة

 كااُب ـ باسإضافة إىل كونه كاابًا علميًاـ إن لنقرآن نيس كاابًا عاديًا، فهو 

ىل ذنك ميااز لنقرآن ومضافًا إ .كذنك ينطوّ على لنرثري من لنكنون وهو، هدليٍة

عانية من لنسبك ولنبماغة، كما  درجٍة على ـ لشامانه على لملضامني لحلقيقية ـ معنه بأ

ل ننكسه إجنازًل قد أرقى لملساويات لنكنية. فإذل أرلد مرتجم لنقرآن أن ُيسجِّ يفأنه 

 ه ال يساطيع لنقولميرنه أن يعرس هذه لملعان ّ ولحلقائق يف إطار لنرتةمجة، ونرّن

 بأن ما قام به هو ترةمجة لنقرآن.

ن )لنقديم ولجلديد( إىل ةمجيع نغات لنعامل، يقوم لنعامل لملسيح ّ برتةمجة لنعهدي

ن إإذ ؛ مع أنها نيست لوى ترةمجات هلما ،«إجنيل»و «تورلة»ون هذه لنرتةمجات ويسّم

ّّ قانب نكظ ّ عمدنا إىل لرب تلك لملعان ّ  لملهم باننسبة هلم هو ترةمجة لملعان ّ. ويف أ

 ف يرون لملضمون ولحملاوى ولحدًل.لو
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باسإضافة إىل ـ فإن لنقرآن  ؛رآن لنرريم خمالفونرن لألمر باننسبة إىل لنق

على  ميااز بأللوبه لنكريد. ومن هنا يقال: إن لنقرآن عص ٌّّـ لشامانه على لملعان ّ 

ية، ونذنك مّت لنرتةمجة. وكان هذل لملوضوع يف تلك لنكرتة على جانب كبري من لألهّم

اابة مقانة يف هذل لنعزم على ك توجيه لنسؤلل إنينا يف هذل لنشأن. وعندما عقدُت

يف لننجف: إن نديه بعض لنراب يف هذل  وهو مدّرٌس ،لملوضوع قال ن ّ أحد لألصدقاء

منها رأيًا  ين مل أجد يف أٍّّلملوضوع، فزّودن ّ بسبعة كاب نعلماء معاصرين، ونرّن

 «مصباح لنكقيه»نعلمائنا وحوزتنا لنعلمية يف هذل لنشأن، بالاثناء لطرين يف كااب 

 تكصيل ّ يف شرح شرلئع لسإلمام.  غا رضا لهلمدلن ّ، وهو كااٌبلحا  لآلن

ف عن قرلءة لورة فعندما بلغ لنشيخ رضا لهلمدلن ّ إىل حبث ما إذل عجز لملرلَّ

قانول لنكقهاء ذكر أّن  ؟بانلغة لنعربية هل يساطيع أن يراك ّ بقرلءة ترةمجاها «لحلمد»

أمر  |بأن لننيب لألكرم مسادالًّ هلمدلن ّ ذهب إىل جولز ذنك،أن ل إاّل .بعدم لجلولز

 لملقيمني يف شبه جزيرة لنعرب. وقد نيللمان لنكارل ّ بأن يرتجم لورة لحلمد نإليرلني

 َبْيَدلورة لحلمد بلغاه.  للاكاد لنشيخ لهلمدلن ّ من هذه لنرولية جولز أن يقرأ لألجنيّب

غري هذين آخر  ذنك. ومل أعثر على ش ٍّء ولزيجيأن فقهاء لملذلهب لألخرى مل 

عن مولصلة لناكسري ـ  ُتْيباننسبة ن ّ. ونذنك ختلَّ لنسطرين. لألمر لنذّ مّثل كارثًة

 وباشرُت ،ووصلت فيه إىل نهاية لورة لنبقرة ـ ،قد بدأت به منذ فرتة لنذّ كنُت

أعمل على  ثماثني لنة وال زنُت منوها قد مضى ما يقرب  .لنراابة يف هذل لملوضوع

لك لنكرتة مّت تشريل جلنة يف لننجف لألشرف، وقد لناظم هذل لملوضوع. ويف ت

م على مدى لأللبوع منهم أن يقدِّ ولحٍد ن على كّللنذين تعيَّ ،أعضاؤها من لنكضماء

على عاتق ّ لناحقيق بشأن علوم  من أبعاد لنعلوم لسإلمامية، وقد أخذُت ٍدحتقيقًا يف ُبْع

 رحها يف تلك لالجاماعات لأللبوعية.أط لنقرآن. وكان هذل متهيد لألحباث لنيت كنُت

 

  حول كتاب )التمهيد( ــــــ

 بانقياس إىل لنراب  ،ة لنيت ميااز بها هذل لنراابما ه ّ لخلصوصّي

 لملشابهة نه؟ 
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 ِّمني ـ لنرثري من لنراب يف كل نقد كاب لملعاصرون ـ ناهيك عن لملاقد

نظر لنشيعة. فقد أحسن  ال ش ّء منها يعرس وجهة من هذه لألبعاد، ونرْن ٍدُبْع

ن، وقد ْيَءيف جز «رونلناكسري ولملكسِّ»لندكاور حممد حسني لنذهيب تأنيف كاابه 

ى دقيق، حّا بشرٍل «تكسري شّبر»و «جممع لنبيان»و «لنكخر لنرلزّ»درس فيه تكسري 

ه مل ة جامعات لنعامل، ونرّنأصبح هذل لنرااب منهجًا درلليًا ُيدّرس يف كاّف

من جامعة طهرلن نبحث هذل  ة. ونذنك جاءن ّ وفٌدة نظر أهل لنسّنيعرس غري وجه

دون لنشأن، وقال ن ّ: إن هذل لنرااب أخذ ُيدّرس يف لجلامعة، وبدأ لأللاتذة لحدِّ

عون بانركاءة لنمازمة ننقد هم ال يامّالملولد لندرللية نلطماب من هذل لنرااب، ونرّن

 من لنقيام بش ٍّء ال ُبدَّثورتنا، وعليه عات ومناقشة هذل لنرااب مبا ينسجم مع تطلُّ

 حيال ذنك. 

من  ق برٌّءن، فاحملقِّهم لندكاور لنذهيب بانعصبية نلاسنُّال أريد أن أّت

ف هذل لنرااب ق. نقد كان مؤنِّلنعصبية، ونرن نلبيئة تأثريها لنماشعورّ على لحملقِّ

من  مل ينظر يف لنراب إاّله عاش حياته يف لألجولء لملصرية. إّن ،ةباحثًا من أهل لنسّن

كات لنشيعة يبدأ أواًل بانراب لنيت صّنكها بعيد، ونذنك عندما يصل إىل مؤنَّ

ما إىل لسإلمام، ويف  لملسلمون، نيقول عندها: نبحث يف كاب لنكرق لملناسبة بنحٍو

ع لنغان ّ، وأنه قد فّسر كه باناشيُّيصف مؤنِّ «تكسري شّبر»لنوقت لنذّ يثين فيه على 

ثماثة أعولم أعمل على  ذمن يوح ّ باحريف لنقرآن. من هنا أخذُت ية هنا بشرٍللآل

، «لنامهيد»ن من بني أجزلء كااب ْيَءحاى لآلن كاابة جز ُتلناكسري، وقد أجنْز

 لآلن مل تأخذ طريقها إىل لنطبع.  حّاىها ونرّن

ه ّ أنه لحاوّ على ةمجيع لألحباث لملرتبطة  «لنامهيد»إن من بني خصائص 

 قون من لملسلمني ـ لألعّمبعه لحملقِّف ذلت لألللوب لنذّ لتَّنشأن لنقرآن ّ، حيث نوظِّبا

ننكرتض ـ على لبيل لملثال ـ لألللوب  .ة ـ يف تناول لملسائل لنقرآنيةمن لنشيعة وأهل لنسّن

، أو لنزرقان ّ «لسإتقان»، أو لنسيوط ّ يف «لنربهان»بعه بدر لندين لنزركش ّ يف لنذّ لتَّ

، فقد «رونلناكسري ولملكسِّ»، أو لأللااذ لندكاور حممد حسني لنذهيب يف «ناهللمل»يف 

ويعود لنسبب يف ذنك إىل أننا أردنا بيان وجهة نظرهم يف  .لتبعنا أثر ذلت لألللوب أيضًا
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 :فمثمًا .يدرك هذه لحلقيقة «لنامهيد»هذه لملسائل. من هنا فإن لنذّ يقرأ كااب 

ت، وما إذل كانت لنقرلءلت لنسبع ماولترة أم ال؟ لوف يطلع عندما ناناول حبث لنقرلءل

على آرلء أهل لنسنة، كما يطلع يف لنوقت نكسه على آرلء علماء لنشيعة أيضًا، حيث 

، لألمر لنذّ ُيعارب ميزة هاّمة نرااب ات لنشيعة بشأن هذل لملوضوعياّم طرح آخر نظرّي

ّّ نوٍع . وقد لعيُت«لنامهيد» ة أو لالحنياز هلذل لنطرف ن أنولع لنعصبّيم أن أجتّرد من أ

 أو ذلك. 

 

 مة معرفت ــــــفهرست بتأليفات العاّل

 ِّباأنيكاترم؟  اًامول ننا فهرلهل ميرن نرم أن تقد 

 تنالخ لألرولح»ه هو كااب كُاإن أّول كااب أّن». 

حيث كاباه  ،«متهيد لنقولعد»وبعد ذنك كان ن ّ كااب فقه ّ لحمل عنولن 

 .هـ1389جف لألشرف عام يف لنن

يف تلك لنكرتة بعض لملقاالت أيضًا. وكان من بينها  وباسإضافة إىل ذنك كابُت

لنذّ نشر يف لجمللة، وصدر يف لنوقت نكسه على شرل  ،مقال بشأن ترةمجة لنقرآن

 ب يف لننجف لألشرف.كايِّ

 إنيه وأضكنا ،«تنالخ لألرولح»وبعد أن لناقلت إىل قم، عمدنا إىل ترةمجة كااب 

حيث بلغ ثماثة أضعاف حجمه لنسابق، وطبع ، بعض لسإضافات ولناحقيقات لألخرى

 . «روح »بانلغة لنكارلية حتت عنولن 

ـ  1352هنا ما بني عام ّ  «لنامهيد»وقد طبع لجلزء لألول من كااب 

ش، ثم تماه طبع لجلزء لنثان ّ ولنثانث، حيث لقرتنت طباعة لجلزء لنثانث هـ.1353

 لك لنراب تطبع على نكقيت لخلاصة.صار لنثورة لسإلمامية لملباركة. وكانت تبانا

فقه ّ، ومن  ، وهو كااٌب«عادحديث ال ُت»كت كاابًا بعنولن ويف تلك لنكرتة أّن

ية بانغة ةمجلة قولعد لاللانباطات لنكقهية يف باب لخللل. وإن هذل لنرااب لحظى بأهّم

 من لنناحية لملوضوعية.

والية لنكقيه، أبعادها »ذنك كاابًا آخر بانلغة لنعربية حتت عنولن  بعد كُتثم أّن
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ما عليه أعرض  ، وكنُت&لخلميينر كاابات لسإمام أقرِّ . وعندما كنُت«وحدودها

نه ذلت يوم بعد لناهاء لندرس: نقد كان تقريركم ألصل لحلرومة  كاباه، قلُت

ةمجيع لألدنة ولملبان ّ على ذنك، م دًل من لنناحية لسإثباتية، وقد ذكرُتلسإلمامية جّي

فإنرم مل تبّينول كيكية تشريل وتطبيق لحلرومة  ،ونرن يبقى هناك ش ٌّء

وكيف نعمل على تطبيقه؟ وبطبيعة لحلال مل  ؟س هذل لننظامفريف نؤلِّ .لسإلمامية

ى لناقلنا إىل إيرلن. حّا ،حنصل يف تلك لنكرتة على فرصة درللة ومناقشة هذل لألمر

ومن  .ـ من تدوين بعض لملسائل &نت ـ بااللالهام من دروس لسإمام ّ متّرر أنوأتصّو

ن يف هذل لالجتاه، حيث يبيِّ «والية لنكقيه، أبعادها وحدودها»هنا جاء تأنيف كااب 

ّّ حرومة ميرن هلا أن ترون إلمامية أو ال ميرن هلا أن  أنولع لحلرومات. وأ

مية؟ وبطبيعة لحلال فقد لخالكت مات لحلرومة لسإلمان إلمامية؟ وما ه ّ مقّدوتر

 أخرى.  على ذنك باأنيف رلانٍة لنرثري من آرلئ ّ حانيًا، ونذنك للادركُت

ويف تلك لنكرتة شاع لحلديث عن لماماك لألرلض ّ، وكان لعاقادّ يقوم على 

أن لألرض ال تدخل يف ملك أحٍد أبدًل، فحاى لنذّ يقوم بإحياء لألرض ال يساطيع أن 

فحاى لنذّ يبين دلرًل على أرض ال  .ترون نه لألونوية على لآلخرين ميالرها. نعم،

ميالك رقبة لألرض أبدًل، ومن هنا ميرن نلدونة ماى ما أرلدت أن جتّرده منها، وذنك 

طبقًا نبعض لنضولبط بطبيعة لحلال، وبذنك تاوفر نلدونة لسإلمامية لنعادنة مثل هذه 

مانرية »مت باأنيف كااب حتت عنولن من هذل لملبنى ق لسإمرانية. وعلى ألاٍس

حيث لشامل على شرلئط إحياء لألرض ولنرثري من لألمور لألخرى. وقد  ،«لألرض

أنكت ةمجيع هذه لنراب بانلغة لنعربية، وقد مّتت ترةمجاها إىل لنلغة لنكارلية، ونرن 

 ى لآلن. هذه لنرتةمجات مل تأخذ طريقها إىل لنطبع حّا

ن معرفة ومشونية موضوعاته إإذ  ؛«لنامهيد»تأنيف  وقيت على وحانيًا أبذل كّل

وأتصّور أنين إذل قّصرت يف إجناز هذل  .تعّد لنيوم ـ من وجهة نظرّ ـ من لنضروريات

عن ذنك، مبعنى أنين لوف أخضع  #لملشروع لوف يسأنين صاحب لنعصر ولنزمان

متض ّ  ختليت عن هذل لملشروع فسوفنو أخرى أرى أنين  نمالاجولب. ومن ناحيٍة

إىل مولصلة هذل لألمر. نقد أحدث هذل لنرااب ـ حبمد لهلل  لنسنولت دون أن يبادر أحٌد
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ناشطة، مبعنى أن ةمجيع لحلوزلت لنعلمية ـ ناهيك عن حوزة قم ـ تشهد لنيوم  ـ حركًة

حاى ذل لألمر يف مشهد وإصكهان أيضًا، وهر ،هذه لملسائل جمالنشاطًا كبريًل يف 

وم لنقرآنية طريقه نيرون حانيًا يف عدلد لملناهج لناعليمية أخذ لنبحث بشأن لنعل

 يف هذل لنشأن.  لنرمسية. ونذنك أرى أن ّ لوف أتعّرض نلمساءنة عند أدنى تقصرٍي

 

 الدرس القرآني يف احلوزات؟! ــــــ ضعفملاذا 

  حيث مل تشهد لحلوزلت لنعلمية يف بدلياها لهامامًا مباشرًل بانقرآن

 من وجهة نظركم؟  ،لبب عدم لهامام لحلوزلت لنعلمية بانقرآن لنرريم، فما هو

 كان هناك لهامام من قبل لحلوزلت لنعلمية بانقرآن، فلم يرن لألمر  ى،بل

غاية ما هناك أن لنكقهاء إمنا يأخذون من لنقرآن آيات لألحرام فقط،  .ةباملّر جتاهمًا

ئة اعية )أكثر من مخسممبعنى أنهم لحصرون لهامامهم جبمع آيات لألحرام لنشر

ويدرلونها من ةمجيع لجلهات؛ نلوصول إىل كيكية للانباط لألحرام لنشرعية  ،آية(

يرتبط  وهذل أمٌر .منها. وهذل هو لنسبب لنذّ منع لنكقهاء من حبث لآليات لألخرى

 .بانكقهاء. وأما يف لحلوزة لنعلمية فينصّب لالهامام باوضيح لملعان ّ ولملقاصد لنقرآنية

ف علماء لحلوزة لنعلمية كابًا لناكسري من هذه لنناحية. وقد أّن جماليف  ك نشاٌطوهنا

 :هاها تكالري جيدة، ومنوعلى لنرغم من أنها نيست بانرثرية، ونرّن .يف لناكسري

 مة لنطباطبائ ّ.، نلعمّا«لمليزلن يف تكسري لنقرآن»

 ؟لنقرآن مّدة نزونهوما ه ّ لملرلحل لنيت قطعها  ،ما ياعلق بااريخ لنقرآن وأما يف

وكيكية هذل لننزول، فيعود لبب عدم لهامام لحلوزلت لنعلمية بهذه لألمور إىل أنهم مل 

 عملية كبرية ترتتب عليها.  جيدول مثرًة

 ، وهو حبٌث«ألباب لننزول»من بني لملسائل لملرتبطة بعلوم لنقرآن مسأنة  ونرْن

 د ننا ألباب لننزول هذه. دِّيف غاية لألهمية، ونرن ال وجود نلمصادر لنيت حت

  ما هو لبب عدم وجود هذه لملصادر؟ 

  يعود لنسبب يف ذنك إىل لناساهل لنذّ حصل يف صدر لسإلمام. فعلى لبيل

لنذّ يعارب فارس هذه لحللبة دون منازع، يقول:  ،لملثال: هذل جمال لندين لنسيوط ّ
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ية بشأن آيات لنقرآن لنرريم. رول 248لجلهود لنيت بذناها مل أعثر على غري  رغم كّل

ل جتاه لنقيام بهذه وعليه يعود لبب ذنك إىل لناساهل لحلاصل يف لنقرن لهلجرّ لألّو

آية نزنت يف منالبة معينة، ونو مّت ضبط تلك لملنالبة  ة. حنن نعلم لنيوم أن كّللملهّم

بعض أفضل. وقد مّت ضبط  رًل يف فهم مضمون تلك لآلية على حنٍونران ذنك مؤثِّ

فإنهم يقّيدون  ؛ما. ويرمن لخامافنا عن أهل لنسنة يف هذه لنناحية لملنالبات إىل حدٍّ

أنكسهم بأخذ لنرولية عن رلول لهلل فقط، ونذنك جند لنسيوط ّ يعرتف بانعجز، 

عن لناابعني، وأما عن شخص  حيث يقول: إن كل ما ندينا من لنروليات إمنا هو مأثوٌر

نلنيب لألكرم من لنصحابة فما جند لنش ّء لنرثري. وأما لننيب لألكرم ولملعاصرين 

ة يف لالنازلم باعانيم وإرشادلت لألئّم |لألكرم فحيث لتبعنا لننيّب ،حنن

 ،×عن لسإمام لنصادق ًل، فإننا جند ضبط منالبة بعض لآليات مأثور^لألطهار

من هنا ذكر أن هذه لآلية قد نزنت يف هذه لملنالبة، و ×مبعنى أن لسإمام لنصادق

ة. فإذل كان لنسيوط ّ ال ميالك يف هذل أكثر من علماء أهل لنسّن نرون يف لعٍة

لنباقر  نيرولية فإننا منالك يف هذل لنشأن ـ بربكة وجود لسإمام 248لنشأن لوى 

وقد  .ية باننسبة نناـ أكثر من أربعة آالف رولية، وهذل لألمر يف غاية لألهّم ’لنصادقو

لنسنة يف بعض لملؤمترلت، وقلنا هلم: إن لنسبب يف لفاقاركم ذكرنا ذنك نعلماء أهل 

ن كبار وإ. ^من هذه لنناحية يعود إىل عدم لناسابرم إىل مدرلة أهل لنبيت

، فما هو لنسبب لنذّ ’لنصادقولنباقر  نيمني كانول جيّلون لسإمامعلمائرم لملاقّد

  !مينعرم من مولصلة نهجهم يف هذل لنشأن؟

 لملسائل لملرتبطة بانقرآن  دو أن لحلوزة لنعلمية مل تعِطحال، يب على كّل

 مبا جيب عليها يف هذل لنشأن.  ْمها من لالهامام، ومل تُقحقَّ

 إن هذل ما كان عليه لحلال لابقًا. أما لآلن فقد بدأنا  :نعم، ميرن لنقول

مرن ى أمرن جملموعة من لنباحثني ةمجع أربعة آالف رولية، مل يانشهد لهامامًا، حّا

 لنسابقون من ةمجعها. 

وميرن ننا أن نذكر هنا ـ على لبيل لملثال ـ حبث ترةمجة لنقرآن لنرريم. 

ة حانيًا ال ُيجيزون ترةمجة لنقرآن فلماذل مل يبحث لنعلماء يف هذه لملسأنة؟ إن علماء لنسّن
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نلقرآن صادرة عن مصر وال عن غريها من لنبلدلن  لنرريم، مبعنى أنك ال جتد ترةمجًة

قد جتد هناك بعض لنرتةمجات لملعنوية لنيت ه ّ يف لحلقيقة من  ،ربية لألخرى. نعملنع

لناكسري لملخاصر، حيث يقونون: ال مانع من هذل لننوع من لنرتةمجة؛ ألنها من قبيل 

حرفية نلقرآن لنرريم. وأما علماء لنشيعة فقد أجازول ذنك؛  لناكسري، ونيست ترةمجًة

نسلمان برتةمجة لورة لحلمد إىل لنلغة لنكارلية.  |مساندين إىل أمر لننيب لألكرم

ّّإىل يف ترةمجة لنقرآن  وبذنك ال يرون هناك إشراٌل  من لنلغات. نغٍة أ

لألمور  منر لنسائد بني لنعلماء يقوم على عدم حاجة لنرثري نقد كان لناصوُّ

 َبْيَد. ف يف لنرثري من لألمورى بهم هذل لننوع من لناكرري إىل لناخلُّنلبحث، وقد أّد

ر أنها ال ن لنرثري من لألمور لنيت كنا ناصّوإو .أننا قد لناكانا إىل أن هذل كان خاطئًا

تنطوّ على فائدة ثبت ننا باناجربة أن لنعرس فيها هو لنصحيح. وإن حبث ترةمجة 

وهرذل حبث لنقرلءلت، وحبث  ،ه هذل لنعام بشرل تكصيل ّ ـلنقرآن ـ لنذّ كابُا

رًل، وقد أثبانا رًل يف لنكقه مؤخَّأصبح مؤثِّ قد ،ننزول لنادرجي ّتاريخ لننزول، وحبث ل

 هذل لملوضوع. 

ر لنسائد هو لنقول ومن بني لألحباث حبث تولتر لنقرلءلت، فقد كان لناصوُّ

وهرذل يقكلون حبث هذه لملسأنة باعابارها أمرًل  .قاطع باولتر هذه لنقرلءلت بضرٍس

يف حني أن أول  .رًل نبحثهاونها، أو ال جيدون مربِّمكروغًا عنه. ونذنك مل يرونول يبحث

حبث هذه لملسأنة يف لنعصر لنرلهن هو لنسيد لخلوئ ّ، حيث قضى على تولتر  ْنَم

ة، حيث قانول: إن كما فعل ذنك لنربار من علماء أهل لنسّن .لنقرلءلت من لجلذور

لخلوئ ّ هذل لملوضوع ، وأما لنقرلءلت فه ّ غري ماولترة. وقد طرح لنسيد لنقرآن ماولتٌر

 لحلوزة لنعلمية ال تزلل تصّر على عدم لالعرتلف بهذه لحلقيقة.  أيضًا، نرّن

 ن لألمر وكأّنورأن أهل لنسنة يصوِّ «لنامهيد»وأرى أن من خصائص كااب 

ية، ولحاونون لنقول: نيس هناك من تكسري من لنناحية لنرّم لناكالري لنشيعية قليلٌة

نديهم تكسري فهو ال خيلو من لنضعف ولننقص. وعلى لبيل ندى لنشيعة، وإذل كان 

قليل من لناكالري لنشيعية، يف حني أن  عدٍديف ف إال ل مل ُيْعَرإن لناكسري لملكصَّ :لملثال

 هو لناعريف بانرّم لهلائل من تكالري لنشيعة.  «لنامهيد»من بني ما قمنا به يف كااب 
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 لغة القرآن الكريم ــــــ

 ىل أن مسأنة نغة لنقرآن تعارب لنيوم من لملسائل لهلامة، فما ه ّ باالناكات إ

ُعرفية أم  على ما ياّم تدلونه يف لملرلكز ولملؤلسات لنعلمية؟ هل ه ّ نغٌة ،نغة لنقرآن

ذهب لنبعض إىل لنقول بأن  حيث ،ه ّ نغة عقلية وفقهية أم ه ّ نغة لنرموز ولسإشارلت

، وكما يقول لنعمامة ًا من هذه لألمورآن نيست أّيأم أن نغة لنقر ،نغة لنقرآن نغة مثانية

صاحب رأّ يف هذل  كّل إن نغة لنقرآن ه ّ نغاه؟ وبطبيعة لحلال فإّنلنطباطبائ ّ: 

ة نغة لنقرآن نرأيه بآيات لنقرآن لنرريم؛ فانذين قانول مبثانية أو رمزّي لنشأن يسادّل

ذين قانول بأن نغة لنقرآن نغة عة، ولنهات ولحلروف لملقطَّللاندول يف ذنك إىل لملاشاِب

 عقلية للادنول نقوهلم باآليات لنعقلية. فما ه ّ وجهة نظركم يف هذ لنشأن؟ 

 ما ياعلق مبسأنة نغة لنقرآن أرى أن لملسأنة يف حّد ذلتها تنطوّ على ش ّء  يف

مبعنى  ،لالناكات من قبل لنسادة إىل أصل لملسأنة وماهية لنسؤلل من لنغموض، وال ياّم

صحيح. ولندنيل على ذنك أن لنعمامة  م ال يساطيعون طرح لنسؤلل بشرٍلأنه

ه لنطباطبائ ّ قد تناول هذه لملسأنة يف تكسري لمليزلن، وبسبب غموض لنسؤلل مل يناِب

 . إنيه أحٌد

: ما هو «لمليزلن»يف لجلزء لنثانث من  ،مساحاه يف حبث لناكسري بانرأّ قال

ّ مّت لننه ّ عنه بوصكه من لناكسري بانرأّ؟ وقد لناكسري بانرأّ؟ وما هو لألمر لنذ

فّسر لنقرآن برأيه  ْنَم»لناعبري لنقائل:  :هاغريبة يف هذل لنشأن، ومن ظهرت تعبريلٌت

قالية جدًل. ثم إنه كيف ياّم لناوفيق بني هذه  . وهذه عبارٌة(2)«فليابّوأ مقعده من لننار

ن على لنعلماء أيف لنقرآن بأنكسهم، و رلنعبارة ولنعبارة لنيت تدعو لنناس إىل لنادبُّ

رين أن يادّبرول يف لنقرآن؟ ومن هنا جند لنعلماء قد حبثول يف هذه لملسأنة ولملكّر

إذ ؛ عجيبة حبسب لنظاهر حيث طرح مسأنًة ،لنعمامة لنطباطبائ ّ :ومن بينهم ،كثريًل

ية. يف حني أننا إذل قال: إن لنقرآن يف بيان معارفه مل يساند إىل لملبان ّ ولألصول لنعقمائ

أردنا أن نكهم مرلد شخص من كمامه فإننا نعامد على لنعبارلت ولألنكاظ وتركيب 

لنرلمات يف إطار لجلملة لنيت يقوهلا، وذنك بطبيعة لحلال من خمال لالعاماد ولناعويل 

قولعد علم لناحاور »على للسلة من لنقولعد لنعقمائية لنيت نطلق عليها مصطلح 
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وه ّ لنقولعد لنيت ياولضعون عليها فيما بينهم. وهذه لنقولعد يساند إنيها ، «ولناخاطب

م من لملارلِّ م يف مقام لناكهيم ولناكاهم، ويعمل كلٌّمن لنسامع ولملارلِّ كلٌّ

لقرتضت من زيد »أمام لنقاض ّ وقال:  ولملخاطب على إنزلم لآلخر بها. فإذل أقّر شخٌص

ملقدلر من لندين إىل لندلئن، وال ميرن نلمدين أن فإنه ليلزمه بدفع هذل ل «أنف دينار

دون لحلقيق ّ؛ وذنك ألن ظاهر  ،يعاذر بعد ذنك بأنه أرلد من لندينار لملعنى لجملازّ

فك ّ  دون غريه، وإاّل ،لنلكظ لنذّ لحمل على لحلقيقة طبقًا نقولعد لناحاور هو لحلّجة

وال أصانة عموم، وال أصانة غري هذه لنصورة نن ترون عندنا يف لنبني أصانة إطماق، 

ف عند جزئية ما إذل كان هذل ظهور، وال أصانة حقيقة. كما ال جيب أن ناوقَّ

لنشخص لنذّ أقّر على نكسه بصريح لنعبارة، ونقول: رمبا كان هذل لسإقرلر قد صدر 

منه لهوًل، فهذل ال يرون صحيحًا؛ ألننا حمرومون طبقًا نقولعد لناحاور بأصانة 

لعد لناحاور لألخرى. أما لنعمامة ويضًا، وهرذل لألمر باننسبة إىل لائر قعدم لنسهو أ

.. .إن لنبيان لنقرآن ّ ]يف بيان مقاصده[ ال جيرّ على هذل لجملرى»لنطباطبائ ّ فيقول: 

 دون لملرشوف. وبعبارٍة ،رلجع إىل طريق لنرشف عنه أمٌر وإن لناكسري بانرأّ لملنه ّّ

 . (3)«مه على حنو ما يكهم كمام غريهم كماأخرى: إمنا نهى عن تكهُّ

ُيبحث يف علم لألصول  «ة لنظولهريحجِّ»هذل يف حني أن ندينا حبث بعنولن 

ة. فإذل صار أيضًا، وهو يعين أن لنذّ ُيكهم من ظاهر لنلكظ ـ طبقًا هلذه لنقولعد ـ حّج

لنبناء على جتاهل هذه لنقولعد عندما نصل إىل فهم لنقرآن كيف ميرن ننا أن 

ِإنَّ ﴿عندما يقول لهلل تعاىل:  :وكيف نكهمه؟ فعلى لبيل لملثال ؟ساكيد من لنقرآنن

( يكهم لنكقيه من ذنك أن 103)لننساء:  ﴾ًاَمْوُقوت ًاْت َعَلى لْنُمْؤِمِننَي ِكَاابلنصَّمَاَة َكاَن

ُدُنوِك َأِقِم لنصَّمَاَة ِن﴿مًا يف قونه تعاىل: دًل، وهو لنذّ جنده مكصَّنلصماة وقاًا حمدَّ

 ،(78)لسإلرلء:  ﴾ًلْرآَن لْنَكْجِر َكاَن َمْشُهودلنشَّْمِس ِإَنى َغَسِق لنلَّْيِل َوُقْرآَن لْنَكْجِر ِإنَّ ُق

ى عند دنوك لنشمس يف وقت لنظهرية، وأن حيث يكهم لنكقيه أن صماة لنظهرين تصّل

ى يف وقت صّلى عند غسق لنليل وبدلياه، وأن صماة لنصبح تصماة لملغرب ولنعشاء تصّل

لنكجر. فريف فهم لنكقيه ذنك؟ إنه إمنا يكهم ذنك من خمال توظيكه نقولعد لناخاطب 

 ية ظولهر لنرمام. وحجِّ
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ى لآلن مل نكهم مرلد نا حّاوغامض فألّن إن هذل لنسؤلل مبهٌم :وعندما نقول

ن ويرانكه لنرثري م ،مة من هذل لنرمام؟ هذل مبهٌمفما لنذّ يريده لنعمّا .لنعمامة

 لنغموض. 

إن نظرية لنقرآن يف إنقاء لملكاهيم ولملقاصد ذلت صبغة عامة، ويبقى ذنك عند 

، وما لنذّ تعنيه هذه مبعنى ما هو لملكهوم من هذل لنلكظ نغًة ،حدود ترةمجة لألنكاظ

ونو أرلد شخص أن ُيكّسر هذه لنرلمة طبقًا نقولعد لناحاور  .لنرلمة يف لنُعرف لنعام

 رًل أو مرتةمجًا؟ ف، هل يرون مكسِّو طبقًا نكهم لنُعْرأ ،أو أصول لنلغة

( هو وجوب 78)لسإلرلء:  ﴾َأِقِم لنصَّمَاَة ِنُدُنوِك لنشَّْمِس﴿إن معنى قونه تعاىل: 

وعندما أفهم هذل لملعنى هل أكون  .إقامة لنصماة عندما تبلغ لنشمس مناصف لننهار

 ونيس تكسريًل.  ،إن هذل ترةمجةبرتةمجاها؟  قد قمت باكسري هذه لآلية أم أنين قمُت

ونيس تكسريها. ، رة بني لنعقماء إمنا ه ّ قولعد نرتةمجة لألنكاظإن لنقولعد لملقرَّ

ال يريد أن لحول بيننا وبني ترةمجة لنقرآن، أو أن نكهم لملعان ّ لنلكظية أو لنلغوية أو  هإن

كشف »ألن لناكسري هو  مة يقول: إن هذل نيس تكسريًل؛أن لنعمّا إاّل .لنُعرفية هلذه لآليات

إذل كان  ، مبعنى أن ما نقوم به ال يرون تكسريًل إاّل«لنغطاء عن لنلكظ لملشرل

نأت ّ حنن ونرشف لنلثام عن هذل  لنرمام ينطوّ على ش ّء من لنغموض، ثّم

. إذن ال حتاوّ لألنكاظ على غري «كشف لنغطاء»لنغموض. ومن هنا عّبر عن لناكسري بـ 

أن لملرلد لألصل ّ نلرمام لنرامن  َبْيَدأيضًا،  لجلملة بدوره ولضٌح لملعان ّ، وإن مكهوم

نإلبهام  م ال يزلل غامضًا. فمن أين يأت ّ هذل لنغموض؟ إذ هناك ألباٌبيف قلب لملارلِّ

ولنغموض يف لنرمام. وهناك ما يقرب من لبعة أو مثانية ألباب تدعو إىل لنغموض يف 

 لقع ّ نلرمام أمرًل مبهمًا. لنقرآن لنرريم، وجتعل من لملرلد لنو

 ُّلناكسري أم لناأويل؟  ف على هذه لأللباب من مهاّمهل لناعر 

  هنا تربز مسؤونية لناكسري. وبطبيعة لحلال فإن هذل لألمر نيس مبنزنة

فقد جاء يف  :منوذجًا نذنك. وميرن أن أذكر منوذجًا أوضح لنرتةمجة، وقد ذكرُت

 َوِنلرَُّلوِل ِإَذل َدَعاُكْم ِنَما ِذيَن آَمُنول لْلَاِجيُبول هلِلَأيَُّها لنَّ َيا﴿لنقرآن لنرريم قونه تعاىل: 

. إىل هنا جند لملعنى ولضحًا نلغاية، حيث ال غموض وال إبهام (24)لألنكال:  ﴾ُيْحِييُرْم
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 كامل، على أن ياّم يف لنبني؛ إذ تأمر هذه لآلية بوجوب إطاعة لهلل ولننيب بشرٍل

: من قبيل ،ونقاش مع لهلل ولنرلول وال يرون هناك جدٌل ،حبذلفريهاتنكيذ لألولمر 

بل عندما  ،«لملصلحة تقاض ّ لخلماف ن لهلل قال، ونرّنإ»، أو «قال لهلل وأقول»

 .لالماثال يأمركم لنرلول بانعمل على ما فيه حياترم ولعادترم فما عليرم إاّل

 َولْعَلُمول َأنَّ لهلَل﴿تقول:  ا تاّمٌةهذه لآلية فيه وهذل يكهم من لآلية دون غموض. ونرّن

مبعنى أنرم إذل مل تطيعول  ،(24)لألنكال:  ﴾َيُحوُل َبْيَن لْنَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَنْيِه ُتْحَشُروَن

د وقلبه. فما لنذّ تعنيه هذه لنعبارة؟ ال غموض لهلل ولنرلول فإن لهلل ليحول بني لملامرِّ

بأةمجعها، ومن  ية لنلغوية، فاملكردلت لملساعملة فيها ولضحٌةيف هذه لنعبارة من لنناح

لنغموض يرمن يف لملعنى لملرلد من هذه لألنكاظ؛ إذ كيف  لنسهل ترةمجاها، ونرّن

ر عن ر أن ُيشمِّلحول لهلل بني لملرء وقلبه؟ هنا يربز دور لناكسري، مبعنى أن على لملكسِّ

ديد. وال ميرن نلقولعد لنلغوية أن تسعكنا يف نيوضح لملعنى لملرلد من هذل لناه ؛هْيلاعَد

 بيان لملرلد من هذل لناعبري. فما أصانة لحلقيقة ميرنها أن تساعدنا يف للاجماء لملعنى

ية لنظاهر. وهذل هو لنذّ يعنيه وال حجِّ ،وال أصانة لنظهور ،وال أصانة لنعموم أبدًل،

عد لنعقمائية هنا لارون قد لنعمامة لنطباطبائ ّ عندما قال: إذل أردت تطبيق لنقول

وقعت يف لناكسري بانرأّ. هنا نسأل لنعمامة: ما هو لنعمل يف مثل هذه لملولرد؟ يقول 

ف أو صاحب لنعمامة: إن نلقرآن نغاه لخلاّصة. وهذل لألمر يصدق على كل مؤّن

فإن صاحب لالخاصاص يف علم لنريمياء ـ على لبيل لملثال ـ عندما  ؛لخاصاص أيضًا

حول لخاصاصه ال يكهم منه لنسامع لنعادّ شيئًا، إمنا يكهمه زميله يف ذلت  ثياحدَّ

حيث ميالك نغاه لخلاصة. وهنا نسأل  ؛لنعلم ّ. وهرذل لألمر باننسبة إىل لنقرآن اللجمل

شخص أو صاحب  ة برّللنعمامة لنطباطبائ ّ: كيف حنصل على فهم لنلغة لخلاّص

ع، وبذنك جيب علينا أن ة ولنقرلءة ولناابُّحال من لندرلل على كّل ال ُبدَّلخاصاص؟ 

أنه قال يف  ×وّ عن أمري لملؤمننينصل إىل نغة لنقرآن من لنقرآن نكسه. ويف ذنك ُر

 . (4)«َيْنِطُق َبْعُضُه ِبَبْعٍض، َوَيْشَهُد َبْعُضُه َعلى َبْعٍض»وصف لنقرآن: 

اب من لنقرآن أمرن ننا كشف لننق من غموض يف موضٍع فإذل كان هناٌك

 بانرجوع إىل لملولضع لألخرى منه.عنه 
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نك وهرذل يرلم ننا لنعمامة لنطباطبائ ّ طريق لنوصول إىل مقاصد لنقرآن، وذ

 من خمال للانطاق لنقرآن نكسه.

ْم  َفَأْنَساُهَنُسول لهلَل َواَل َتُروُنول َكانَِّذيَن﴿وعندما نرلجع لنقرآن جنده يقول: 

 . (19)لحلشر:  ﴾َكاِلُقوَنلْن َأْنُكَسُهْم ُأْوَنِئَك ُهُم

ها بشرل بعيد كل لنُبعد عن إنسانية نإن لجملامعات لنيت تنسى لهلل تنظم قولني

. وهرذل فقد ﴾ َيُحوُل َبْيَن لْنَمْرِء َوَقْلِبِهَأنَّ لهلَل﴿لسإنسان، وهذل هو معنى قونه تعاىل: 

غة لنقرآن لخلاصة. أرشدنا لنعمامة لنطباطبائ ّ ببيانه لنرلئع إىل كيكية لنوصول إىل ن

َوَنزَّْنَنا َعَلْيَك ﴿ش ّء، إذ يقول:  يقول مساحاه: كيف يرون لنقرآن تبيانًا نرّل

، وال يرون تبيانًا ننكسه؟! يقول لننيب: (89)لننحل:  ﴾ِنُرلِّ َش ٍّْء ًالْنِرَااَب ِتْبَيان

ح لنعمامة كلما ولجهت عقبة فارجع إىل لنقرآن. فماذل نو ولجهنا عقبة يف لنقرآن؟ يصرِّ

مرلده بذلته، فهو  نبأن عما  ذنك يرمن يف لنرجوع إىل لنقرآن أيضًا. فانقرآن يبيِّ

دون لنرتةمجة. وهذل ما طلباه منا  ،ميالك نغاه لخلاصة، وذنك على مساوى لناكسري

 لحلوزة لنعلمية، وهو ما أخذنا على عاتقنا لنقيام به فعمًا. 

 كمام ّ. وإن ما  ينية هو حبٌثة نغة لننصوص لندإن لنسؤلل عن ماهّي

ة. وإن لنذين يطرحون نغة ينغة لنرياضيات نغة دقِّ ذكرمتوه يندر  يف لنلغة لنعرفية، وإّن

رون لنطعام يف قونه فعلى لبيل لملثال: يكسِّ .لسإشارة ياحّدثون عن لناأويمات ولنبطون

م. وإن لنذين يطرحون هذل بانعل (24)عبس:  ﴾َفْلَيْنُظِر لسِإنَساُن ِإَنى َطَعاِمِه﴿تعاىل: 

 لنبحث يف علم لنرمام ينظرون إىل لملسأنة من هذه لنزلوية. 

 نه  ه هو لأللاس لنذّ ذكرُتحنن ناعّرض إىل هذه لألمر أيضًا. إن ما قلُا

ولملرحلة صرف.  : تامثل باملكاهيم لنظاهرية نلقرآن بشرٍللملرحلة لألوىل :مرحلاني

عرفية، كما حتاوّ  ئق لنعانية لنيت حتاوّ على ناحيٍة: لنوصول إىل تلك لحلقالنثانية

 لة بلغة لنقرآن لخلاصة. على لنناحية لملامثِّ

  .وبذنك مل يرن حبث لنرتةمجة مطروحًا يف فهم لننصوص 

  جممع لنبيان»إن هؤالء قد خلطول بني لملباحث، وتصّورول أن ما جاء يف» 

 ترةمجول لنقرآن.سريًل. فهؤالء قد ، يف حني أنه نيس تكتكسرٌي
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 :وتوجد هنا مباحث خمالكة لاجيب عن ةمجيع لملسائل

فهل لألمثلة لملذكورة يف لنقرآن أو مشاهد لخللق وحياة لألنبياء ـ ونيست من 

مبعنى أنه نيس هناك من شجر وأنهار وما إىل ذنك، وإن  ،هالألمثال ـ ه ّ رمزية كّل

 رم لملثال؟ن نغة رمزية، أم هلا حهذه لألمور بأةمجعها تعّبر ع

 ﴾َفْلَيْنُظِر لسِإنَساُن ِإَنى َطَعاِمِه﴿قونه تعاىل:  :من قبيل ما ياعلق بآياٍت أو يف

َفَمْن َيْأِتيُرْم ِبَماٍء  ًلِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْور ُقْل َأَرَأْيُاْم﴿، وقونه تعاىل: (24)عبس: 

ميرنه إرشادكم  ْنلسإمام َملنيت مّت تكسريها باسإمام، وأنه نوال  ،(30)لمللك:  ﴾َمِعنٍي

أو لنذين لقطول يف أودية لناأويل، فنحن نقول هلم: نقد أخطأمت؛ ألن  ؟إىل لسإمام لآلخر

وإن لنقرآن قد نزل  .ثابت وهذل أمٌر .وعلى ألانيب كمامهم ،لنقرآن نزل بلغة لنعرب

عربية؟ أنيست هناك للاعارلت وجمازلت يف لنلغة لن .على أرقى لأللانيب يف نغة لنعرب

 وطعامًا نلعقل؟ أفلسنا نسم ّ لنعلم غذلًء

 (23ـ  22)لنقيامة:  ﴾ِإَنى َربَِّها َناِظَرٌة*  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة﴿أو يف قونه تعاىل: 

 قال لملشّبهة: إن لملؤمنني يشاهدون لهلل يوم لنقيامة بأعينهم لنباصرة! 

 ؛ّن لملؤمنني نظارة ذنك لنيومإف»قائمًا:  «لنرشاف»وقد رّد عليهم لنزخمشرّ يف 

ألنهم لآلمنون لنذين ال خوف عليهم وال هم لحزنون، فاخاصاصه بنظرهم إنيه نو كان 

معه  معه لالخاصاص، ولنذّ يصّح ، فوجب محله على معنى يصّححماٌل إنيه منظورًل

ء. ع ولنرجا، تريد معنى لناوقُّ ّما يصنع ب أن يرون من قول لنناس: أنا إىل فمان ناظٌر

 ومنه قول لنقائل: 

ــرُت ــَك وإذل نظـــ ــن َم إنيـــ ــمـــ  ٍكِلـــ
 

 مــــــاَعين ِنَتــــــْدِز َكدوَنــــــ ولنبحــــــُر 
 

حني يغلق لنناس أبولبهم، ويأوون  ،ة وقت لنظهرومسعت لروية مساجدية مبّر

عون لننعمة نويظرة إىل لهلل وإنيرم، ولملعنى: أنهم ال ياوّق تقول: عيينيت ،إىل مقائلهم

 . (5)«مهمن ربِّ ولنررلمة إاّل

 .وهرذل كان لنعرب ياكاهمون بهذه لأللانيب، وال لحمل على لننظر لحلقيق ّ

وقد نزل لنقرآن على طبق هذه لأللانيب. إن لنقرآن لنرريم فيه من لاللاعارة 
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ولنرناية ولجملاز ولنامثيل حبيث نوال هذه لأللانيب لنبماغية ملا كانت نه تلك لنقيمة 

إنقاء لملعان ّ بنحو ». وكما يقول لنسراك ّ: عجزًةفضمًا عن أن يرون م ،لنبماغية

. ونن ترون «لملطابقة ]كأن تقول: أعطين ماًء؛ ألنين عطشان[ نلحقه برمام لحليولن

ّّ قيمة بماغية أو أدبية، فهو ال خيالف عن مولء لنقطط. فانرمام ال يرون يف  نه أ

 ولنرناية وما إىل ذنك.  إذل مّت حتسينه بأنولع لاللاعارة ولجملاز أعلى مساوياته إاّل

 إذل كان لنقرآن يعمل يف بيان مقاصده على توظيف  ،وعلى هذل لأللاس

عقلية؛ إذ نو أرلد  لاللاعارة ولنرناية ولجملاز ولناشبيه إذن ال ميرن أن يرون نه نغٌة

ث بلغة حقوقية ال يلجأ أبدًل إىل للاعمال شخص ـ على لبيل لملثال ـ أن ياحدَّ

 نرنايات وما إىل ذنك أبدًل. لاللاعارلت ول

  هذل هو مرمن إعجاز لنقرآن، فهو على لنرغم من لشامانه على هذه

 ولنلغة لندقيقة.  لخلصائص ال ينطوّ على غري لحلّق

 وإاّل ،إذن ميرن لنقول أيضًا: إن لنقرآن ال يعمل على توظيف لنلغة لنُعرفية 

 . (10)لنكاح:  ﴾َق َأْيِديِهْم َفْوهلِلَيُد ل﴿من قبيل:  ملا صدرت عنه عبارلٌت

  إن من بني خصائص لنرناية يف لنلغة لنعربية إمران لجلمع بني لملعنى

مانعة لجلمع. وقد لار لنقرآن  :لحلقيق ّ ولنرناية، مبعنى أن لألمر هنا نيس من قبيل

، ونصطلح «لنانزيل»ومن هنا فإننا نصطلح على لملعنى لنظاهرّ بـ  .على ذلت لألللوب

 |وّ عن لننيب لألكرم. ومن هنا فقد ُر«لناأويل»لملعنى لآلخر لألكثر عمقًا بـ على 

ٍّ»أنه قال:   . «وتأويل ونه تنزيٌل إاّل ما من آ

 فقال: إن لننيّب |عن هذل لنقول لملأثور عن لننيّب ×وقد ُلئل لسإمام لنباقر

نوه عن معنى ذنك ثّم لأ، «وهلا ظهر وبطن إاّل ما يف لنقرآن آيٌة»قال يف هذل لنشأن: 

 . «ظهرها تنزيلها، وبطنها تأويلها»فقال: 

نقد كانت هذه لملسائل مطروحة منذ لنعصر لألول ننزول لنقرآن لنرريم، فقد 

ة لنناس، وأما لملعان ّ لنرامنة ورلء أنه قال: إن ظاهر لنقرآن نعاّم |روّ عن لننيّب

 هذه لنظولهر فهو من لخاصاص لخلاّصة من لنعلماء. 

فاملرلد لنظاهرّ  (24)عبس:  ﴾َفْلَيْنُظِر لسِإنَساُن ِإَنى َطَعاِمِه﴿آلية لنيت تقول: أما ل
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. هذل لملعنى هو لملقصود من دون شكٍّ .هلا هو هذل لنطعام لنذّ نأكله عندما جنوع

أال ميرن أن نكهم من هذه لآلية أمورًل أخرى؟ حنن نقول: إن لنقرآن يشامل على  ونرْن

كما أن و ،أن لهلل قد أرلد به طعام لنروح أيضًا ×وّ عن لسإماممعان ّ أخرى. فقد ُر

 جسم لسإنسان لحاا  إىل طعام فإن روحه حتاا  إىل طعام أيضًا، وطعام لنروح هو لنعلم. 

ولملرلد بانباطن هو لنكهم لنعام لنقائم على طبق لنقولعد. كما أن للاعارة لنعلم 

لننوع من لناأويل هو تأويل مباشر، يقول به  ماعارف. وإن هذل بوصكه طعامًا نلروح أمٌر

 لنشرع، ويقول به لنعرف، ويساسيغه لنعقماء. 

 رنا قرلءة عشرة ألطر من بني مئة لطر ألكثر من مّرة إننا إذل كّر :يقال

ط، وميرن ننا أن نثبت أن ميرن ننا أن نسانبط أن لملوجود هنا نيس هو لنظاهر فق

ظاهر. فريف يرون لألمر باننسبة إىل لنقرآن؟ مبعنى ورلء هذل لن ًاكامن هناك شيئًا

بة على ذنك؟ ميرن أن ترون ندينا تكسريلت مانّوعة. أنه ما ه ّ لنلولزم لنقرآنية لملرتتِّ

آخر أن يرفض هذل  روح ّ من لملمرن جليٍل إن لنطعام هنا طعاٌم :وهنا عندما نقول

عط ّ معنى هذل لناكسري؟ يبدو أننا نعدم علمنا بانلولزم. فما ه ّ لنلولزم لنيت ت ؛لناكسري

 ،لناأويل وجب علينا أن نقبل ببعض لألصول ولنقولعد يف هذل لسإطار جالإذل قبلنا مب

لألمور لالعاباطية لنيت يقوم بها ذه لحلانة ليرون لناأويل من قبيل: يف غري ه هفإّن وإاّل

 لنرثريون. 

 ية، فما ميرن كما أشرنا لابقًا، هناك ضولبط نكهم لملعان ّ لنظاهر

 نلدالنة على لملاء، وال لحّق موضوٌع «لملاء»فلكظ  .معنى نكظ سإفادة كّل للاعمال كّل

ّّ معنى آخر غري لملاء. من هنا فإن لحلمل على  ،«لنرتلب»نك للاعمانه يف معنى  أو أ

لملعان ّ لنظاهرية ـ طبقًا نلضولبط لنعقمائية لملقّررة ـ لحاوّ على هذه لنضولبط. من هنا 

لحمل كمامه ـ طبقًا هلذل لنضابط ـ على  «إن زيدًل يطلبين مئة دينار»: إذل قال شخٌص

هذل لملعنى، وال يقبل منه لالعاذلر بأنه أرلد بذنك معنى آخر. ولنقضاء لحرم على 

لألشخاص طبقًا نظولهر إقرلرهم ولعرتلفهم. وهرذل لألمر باننسبة إىل لملعان ّ 

نية تعين تلك لألفهام لنعامة. إننا خنانف لالعاباطية وعدم فإن لملعان ّ لنباط ؛«لنباطنية»

، إذ يقول: إننا ملنضولبط. ومن هنا ـ على لبيل لملثال ـ يأت ّ كمام لنزخمشرّ لملاقدِّ
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يرون ذنك منا على طبق لنضولبط  «لناظار رمحاه»ر لننظر إىل لهلل مبعنى عندما نكسِّ

رتتربون ما خيانف فؤية لنبصرية ولنقولعد. وأما أنام لنذين حتملونه على لنر

لنضولبط. ويقول لنزخمشرّ: إن تلك لجلويرية لنكقرية عندما كانت ختاطب لملسارتين 

كانت  «نويظرة إىل لهلل وإنيرم عيينيت»ى مل ترن ناساطيع رؤياهم: يف بيوتهم، حّا

لى ال تعين لنرؤية يف لألصل. وإنرم إمنا محلاموها ع «لننظر»إن كلمة  :تريد لنقول

، حيث (10)لنكاح:  ﴾ َفْوَق َأْيِديِهْمَيُد لهلِل﴿هذل لملعنى خمافًا نلضولبط. وعندما نقول: 

قد للاوى بشٌر على »ر ذنك بانقدرة ولنسلطان. ويف عبارة: ال يرون لهلل جسمًا، نكسِّ

قامت لحلرب »أو عندما نقول:  ،كامل نريد بذنك أنه ليطر عليه بشرٍل «لنعرلق

َيْوَم ُيْرَشُف َعْن ﴿يعين ذنك أن نلحرب لاقًا حقيقة؟ حيث يقول لهلل: فهل  «على لاٍق

ال مزلح  أّ لوف يأت ّ يوٌم ،(42)لنقلم:  ﴾َلاٍق َوُيْدَعْوَن ِإَنى لنسُُّجوِد َفمَا َيْسَاِطيُعوَن

 . فيه، وترون ةمجيع لألمور ماثلة على حقيقاها على حنو لجلّد

َيُد ﴿يف قونه تعاىل:  «لنيد»لناس: إن هذه وعليه فإن لنذّ يضطرنا إىل أن نقول ن

، نيست ه ّ لنيد لجلارحة، ال بدلع ّ أن لهلل نيس جبسٍم (10)لنكاح:  ﴾ َفْوَق َأْيِديِهْملهلِل

فوق لنسلطات، ونذنك  كظ هنا ال يعط ّ هذل لملعنى، وإمنا يعين أن لهلل للطٌةلبل ألن لن

. وعندما تصل إنينا لنبطون من «لىمن لنيد لنسك لنيد لنعليا خرٌي»: |قال رلول لهلل

هنا يعين لنعلم ـ ال يانافى ذنك مع ظاهر لآلية.  «لنطعام»إن  :مصدر معصوم ـ يقول

 ؛فعندما ُيكّسر لنطعام بانعلم ال يانافى ذنك مع إطماق لنطعام على معناه لحلقيق ّ

ن ولنسبب يف ذنك يعود إىل وجود تنالب بني هذه لألمور، مبعنى أن هذل لننوع م

 ف لنكصحاء وبلغاء لنعرب. ويف ُعْر ،معقول يف لنلغة لنرنايات ولاللاعارلت أمٌر

َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ اَل *  َمَرَ  لْنَبْحَرْيِن َيْلَاِقَياِن﴿ومن هنا فإننا نعارب تكسري قونه تعاىل: 

لت وما إىل ذنك من لناكسري ’لحلسنيولحلسن  نيباسإمام (20ـ  19)لنرمحن:  ﴾َيْبِغَياِن

 . (6)صحيحة ، ومل تصدر فيه روليٌةٌقة، فما قال به حمقِّكمامًا ال ألاس نه من لنصّح

 تقول: إن هذل كان بهدف تشويه مكهوم أهل لنبيت.  هناك روليٌة 

 من  ×أن ترون هذه لآلية جتسيدًل نزول  لسإمام عل ّّ ىأجل، فما معن

باطل  بينهما! إن هذل كماٌم «لنربزخ»بأنه  ، وتكسري لننيّب÷لنسيدة فاطمة لنزهرلء
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قين أنك ال جتد هذل لنرمام يف كابنا ومصادرنا لألصيلة. يساهدف مسعة لنشيعة. صدِّ

من لنزمن، وقد للاأنس بها  يف لنراب لنيت مّت تأنيكها يف لهٍوإاّل فما وجود هلا 

ا ة، وقانول بأنها من لنروليات لملشهورة! كيف أصبحت مشهورة وه ّ ال ألاس هللنعاّم

 أصمًا؟! 

فرما توجد ضولبط نكهم ظولهر لنقرآن كذنك هناك ضولبط حترم  ،وعليه

وهو ذلت لنانالب. وإذل مت  ،سّمى باناأويل أو لنبطن ـولألمسى ـ لنذّ ُي لنكهم لنعاّم

 . جتاوز تلك لنضولبط فسوف نقف بوجه هذل لناجاوز بقّوٍة

 

 ضوابط التأويل ــــــ

 لناأويل؟  جمال ما ه ّ لنضولبط ولألصول يف 

  إن من بني تلك لألصول ولنضولبط هو ما ذكرناه آنكًا. جيب أن يرون

 ائم بني ظاهر لنلكظ وباطنه.يف قمعنوّ ـ ُعْر هناك تنالٌب

َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَل َّّ َفَلْن َأُكوَن ﴿حيث قال:  ،×ق باننيب مولىما ياعلَّ فك ّ

(، أنقذه لهلل من تلك لملشرلة، وصارت نه زوجة 17)لنقصص:  ﴾َظِهرًيل ِنْلُمْجِرِمنَي

ح لملاء ذهب ْزيف َن ×وحياة ألرية هادئة. عندما لاعد لننيب مولى لبنيت شعيب

َربِّ ِإنِّ ّ ِنَما َأنَزْنَت ِإَن َّّ ِمْن َخْيٍر ﴿شجرة، وحيث شعر باجلوع قال:  نيسرتيح حتت ظّل

كان جائعًا ويريد طعامًا،  نقد»: ×(. يقول لسإمام لنصادق24)لنقصص:  ﴾َفِقرٌي

 . «﴾َربِّ ِإنِّ ّ ِنَما َأنَزْنَت ِإَن َّّ ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي﴿به يف حضرة لهلل تعاىل قال: ه نشّدة تأدُّونرّن

ى وصل إىل حّا ،ناأخذه إىل أبيها ؛جاءته إحدى لنبناني ثّم .من هنا بدأ لألمر

ِبَما َأْنَعْمَت َعَل َّّ َفَلْن َأُكوَن  َربِّ﴿حينذلك:  ×مولى ة، حيث قال لننيّبمرتبة لننبّو

ة وةمجيع لملولهب مبعنى أنك قد منحاين لنقّوة ولنعلم ولننبّو، ﴾َظِهرًيل ِنْلُمْجِرِمنَي

د أمامك ة لسإمرانات، ونذنك فإن ّ أتعهَّع براّفى أصبحت شخصًا ياماَّلألخرى، حّا

بأن  ين ال أمسح ألحٍداه يف خدمة لجملرمني، مبعنى أّنبأن ّ نن أضع ما وهباين إّي

يساخدمها للاخدلمًا خاطئًا. هذل هو ظاهر لآلية. أما باطن لآلية فيعين أن لهلل إذل وهب 

اكة ولنقنابل إنسانًا ومنحه عقمًا وقدرة فعليه أن ال يصرفها يف صنع لألللحة لنكّا
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لنيت نيبيد لنبشر. فما ه ّ لنضابطة يف لنبني؟ إنغاء لخلصوصية  ؛ية ولنريميائيةلنذّر

مبعنى أن هذل لألمر هل يقاصر على لننيب  ،ر ولناقسيمْبى يف لملنطق بانسَّتسّم

ق لألمر باجملرمني ولنطغاة لننبّوة؟ وهل ياعلَّ :بأمور من قبيل أم هو خاصٌّ ×مولى

لنذين هم على شاكلة فرعون وهامان؟ يقول لنعقل: كما، مبعنى أننا طبقًا نقاعدة 

ن كل إ :خماصة لنرماموعمل على إنغاء هذه لخلصوصيات. لنسرب ولناقسيم لملنطقية ن

وعلى لنذّ ميالك مثل هذه  ،من قبل لنطغاة ولجملرمني موهبة ونعمة إهلية قد ُتساغّل

هذه لألمور  لملولهب أن ال يسمح نلمجرمني باوظيكها يف مآربهم لسإجرلمية. فلرّل

 قولنني وقولعد ضولبط. 

 

 ترمجة القرآن ــــــ

 ل لملطروح بشأن لنرتةمجة يقول: ما ه ّ خصائص لنرتةمجة لنناجحة؟ إن لنسؤل

وهل ميرن لنقيام برتةمجة دقيقة نلقرآن؟ وهل ميرن لحلصول على ترةمجة خانية من 

لناكسري؟ ومع لالناكات إىل لنظروف لنرلهنة كيف ميرن لحلصول على ترةمجة 

 ة؟ دقيقة، مع حكاظها على مقاصد وأهدلف لنقرآن يف لنرتبية ولهلدلي

 كات ّ وكاابات ّ ثماث مسائل يف هذل لنشأن: يف مؤنَّ نقد ذكرُت 

 ر عن لنقرآن؟: هل ميرن نرتةمجة لنقرآن أن تعبِّلملسأنة لألوىل

لجلولب هو لننك ّ؛ ألن لنقرآن كما ينطوّ على ناحية معنوية ينطوّ كذنك و

 .فنية على ناحيٍة

ل إن ناحياها لنكنية ال عماقة هلا لنناحية لنكنية ال ميرن لناعبري عنها أبدًل، ب وإّن

ة يف ذلت لنوقت لنذّ يرلع ّ فيها لندّق نلكّن ى بانلكظ. فأحيانًا يرون هناك إعماٌلحّا

 يف لملعان ّ وكيكية بيانها.

)لألنكال:  ﴾ َيُحوُل َبْيَن لْنَمْرِء َوَقْلِبِهَولْعَلُمول َأنَّ لهلَل﴿ما ياعلق بقونه تعاىل:  فك ّ

لَّ لْنَبْسِط َفَاْقُعَد َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَنًة ِإَنى ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُك﴿: (، أو قونه تعاىل24

حيث ينطوّ على كناية على  ؛دًل(، جتد لنكن ماجس29ِّ)لسإلرلء:  ﴾ًلَمْحُسور ًاَمُلوم

يف قانٍب  ،إىل عدم لسإلرلف ولنابذير تقبيح لنبخل، ويف لنوقت نكسه هناك دعوٌة
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ة بماغية رلئعة وةمجيلة، ومع ذنك يبقى لنناطق بانلغة لنعربية يكهم معنى هذل وصياغ

سوف نن يرى فيها فأخرى ترةمجة حرفية  أما إذل أردنا أن نرتةمجه إىل نغٍة .لنرمام

 لنقارئ غري لألمر لنناشز. 

ى ةمجيع خصائصه لنكنية وعليه نيس باسإمران ترةمجة لنقرآن ترةمجة تشامل عل

 ولملعنوية.

يف لملقابل نقول: هل لنقرآن رلانة إىل لنعرب خاّصة أم أنه رلانة  ونرْن

أن نوصل هذه لنرلانة كما نزنت، كما يكعل بعض أئمة  ونيس علينا إاّل ،نلجميع

حيث يصّرون على قرلءة لخلطبة بانلغة لنعربية، رغم أنه على لملذهب  ،لجلمعة

ونرنهم يقونون:  ،بغري لنعربية يبيح قرلءة خطبة لجلمعة «حنيكة اأب»، مع أن «لحلنك ّ»

ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلى ُأمٍَّة ﴿نقونه تعاىل:  مصدلٌق ! وما هذل إاّل؟لنعادة ْتَرعلى هذل َج

 .(23)لنزخرف:  ﴾َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهْم ُمْقَاُدوَن

لنولط هو لنقول  إذن ال ختاص رلانة لنقرآن بانعرب خاصة، وعليه فاحلّد

مع إضافة بعض لناكسريلت لناوضيحية. كما ميرن  ،نقرآن ترةمجة معنويةبرتةمجة ل

 ى بانلغة لنعربية أيضًا. فعل لنش ّء ذلته حّا

 َّرًل يف لململرة لنعربية لنسعودية إىل ثماثني نغة. ُترجم لنقرآن لنرريم مؤخ

 م لنقرآن لنرريم ترةمجة معنوية تقاض ّ لنضرورة لسإلمامية أن ُيرتَج

أن لملسأنة لملطروحة هنا ه ّ  إاّل .ّم تقدميها إىل ةمجيع لملسلمني يف لنعامليا ،خماصرة

أن هذه لنرتةمجة ال جترّ عليها أحرام لنقرآن، مبعنى أن لألحرام لنكقهية لملسانبطة 

بشأن لناعاط ّ مع لنقرآن ال تنطبق على ترةمجاه. فما إشرال يف مّس ترةمجة لنقرآن بما 

وهرذل لائر لألحرام  .ة لحلمد ولنسورة يف لنصماةكما ال جتوز قرلءة ترةمج .طهارة

 لألخرى. 

  هل لنكقهاء جممعون على هذل لنرأّ؟ 

 وهرذل لألمر باننسبة إىل  .هم على ذنكأجل، نقد أةمجع فقهاء لنشيعة كّل

 ة، ومل يشّذ عنهم لوى أب ّ حنيكة. فقهاء أهل لنسّن

 هل نسماحاك أن تذكر ننا بعضًا من ضولبط لنرتةمجة؟  
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 ِّوه ّ  ،ر عن ةمجيع مزليا لنقرآن لنرريمإن لنرتةمجة لندقيقة ـ لنيت تعب

وأما  .لنرتةمجة لحلرفية ـ غري ممرنة، بل ه ّ حبرم مسخ لنقرآن، وجيب لجانابها

أن هذل لألمر لحاا  إىل  َبْيَدن معان ّ لنقرآن ـ فما بأس بها. لنرتةمجة لملعنوية ـ لنيت تبيِّ

أن أذكر شرطًا ولحدًل نذنك، وهو أن ترون لنلجنة لنناظمة  وال يسعين إاّل .ة عانيةدّق

أن  :من ذنك .كة من جمموعة من ذوّ لالخاصاص يف خمالف لحلقولهلذل لملشروع مؤنَّ

د أن ص يف ألانيب لنلغة ودقائق لنبيان لنعرب ّ، وال يرك ّ جمّريرون هناك ماخصِّ

ة إىل لنلغة لنعربية أن يرون ضليعًا يرون لملرتجم عاملًا بانلغة لنعربية، بل عليه باسإضاف

دقيق  يف لألدب لنعرب ّ ولننحو ولنصرف ولملعان ّ ولنبيان ولنبديع وما إىل ذنك، على حنٍو

وكامل، وأن يرون كذنك مهيمنًا على لننّص ولنلغة. كما عليه أن يرون مطلعًا 

لعًا على لنعثور على معان ّ لنرلمات، فيجب عليه ـ مثمًا ـ أن يرون مطَّ على مظاّن

من  ال ُبدَّ. إذن ﴾لناَّْقَوى﴿أو كلمة  ،﴾َوَعَنْت لْنُوُجوُه﴿ :ة لنعثور على معنى عبارةمظّن

 من عّدة أشخاص يف خمالف لالخاصاصات، ال أن ياّم إجناز هذل لملشروع من قبل جلنٍة

كما جيب على لملرتجم أن يرون مامرنًا من لنلغة  .ولحد لالقاصار على مرتجٍم

 كامل. إنيها بشرٍلم لملرتَج

ن من لحلصول على لملعان ّ لنيت أرلدها لنقرآن لألمر لآلخر: جيب أن يامرَّ

مبعنى أن ترون نديه لنقدرة على للانباط لملكاهيم لنقرآنية، وذنك بأن ، لنرريم

ماقنًا نلكلسكة ولنرمام وعلم لاللادالل )لملنطق(، وأن ترون  ،وأديبًا ،يرون فقيهًا

ق بانعلوم لنطبيعية ولنرياضية، وأن ما ياعلَّ  ذنك ـ معلومات عامة يفىلإ مضافًانديه ـ 

 ن من ترةمجة لآليات من هذه لنلغة إىل تلك لنلغة. يامرَّ

  ما ه ّ لنرتةمجة لنيت لحااجها لنناطقون بغري لنعربية؟ هل ه ّ لنرتةمجة

 ةمجة؟ لنعرفية أو لنرتبوية أو لناوجيهية؟ وما هو لهلدف لنذّ ننشده من ورلء لنرت

  إن لنرتةمجة لنيت تقاصر على جمّرد بيان هدف لنقرآن لنرريم نيست

جيب أن ترون يف إطار لنقرآن  ترةمجة. وعليه إذل أردنا نلرتةمجة أن ترون ترةمجًة

م لملرتجم يف عمله آية آية، ثم يقوم ببيان أن هذه لآلية تشامل على نكسه، مبعنى أن ياقدَّ

نظم  بنكسوأن يرون ترتيبه نلمسائل ـ ما أمرنه ـ هذه لملسائل، وهذه ه ّ ترةمجاها، 
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وترتيب لآلية. فإن لنقرآن ـ على لبيل لملثال ـ يعمل على تقديم لسإجابة عن بعض 

غري مأنوف يف لنلغة لنكارلية، أو تقديم لملكعول على  لنعبارلت لنشرطية، وهو أمٌر

ري معهود يف لنلغة لنكارلية. أنه غ َبْيَدكان مأنوفًا يف لنلغة لنعربية  وإْنوهو  ،لنكاعل

نها ترةمجة نلقرآن فيجب أن ترون إوآخر من نقل لملعان ّ، وحيث  بشرٍل ال ُبدَّوعليه 

ع بانغنى لألدب ّ، وأن ترون يف لنوقت نكسه مكهومة نعامة لنناس. جيب أن ال بلغة تامّا

 على يد ترةمجاها يف لنقرون لألوىل ْتترون ترةمجة لنقرآن مباذنة. إن لنراب لنيت متَّ

لملسلمني من لنلغة لنيونانية إىل لنعربية قد حافظت على مساوى تلك لنعلوم. إن مرتجم 

كه. ويف ترةمجة لنقرآن إىل لنرااب لنكقه ّ جيب أن يرون بنكس لملساوى لنعلم ّ ملؤنِّ

ّّ نغة أخرى جتب مرلعاة أعلى لملساويات لألدبية ر لنلغة لنعربية على فحيث تاوفَّ ،أ

 حمرتم.  هذه لأللانيب لألدبية بشرٍللنرتةمجة كة جيب أن تغط ّ ألانيب خمال

  إن لملشرلة لنيت تعان ّ منها لنثقافة لنشيعية ترمن يف إلاءة للاغمال تلك

 يف باب حتريف لنقرآن، ونرّن ولحد من لنشيعة أثار مسأنًة لنثقافة. هناك شخٌص

نب يف لألولاط هذل لنرأّ هو لنرأّ لنغا أصدلءها لنعرست يف لخلار  وكأّن

ث حسني لننورّ. نلشيخ لحملدِّ ،«فصل لخلطاب»لنشيعية. ونشهد منوذ  ذنك يف كااب 

كيف  «صيانة لنقرآن من لناحريف»ومع لالناكات إىل تأنيكرم كاابًا حتت عنولن 

  ؟تشرحون هذه لملسأنة

 يف ولرد  كنُت «صيانة لنقرآن من لناحريف»تأنيف كااب  عندما أردُت

قني رين ولحملقِّإذ كان لنولضح عندنا أن لنعلماء ولملكرِّ ؛هذل لنسؤلل لسإجابة عن

، لنشيعة ولنكقهاء قاطبة ينررون مسأنة لناحريف، وُيجمعون على أن لنقرآن حمكوٌظ

 منذ لنقرن لهلجرّ لحلادّ عشر ظهر بعٌض ثابت من ضرورة لنااريخ. ونرْن وهو أمٌر

فة، ورّو  خذ مولقف ماطرِّلنشيع ّ، ولّتمن لنذين عاشول على هامش لحمليط لنعلم ّ 

هلذه لملسأنة. فرنت أتساءل يف حينها: ما لنذّ ميرن فعله؟ فإن بعض هؤالء 

ف لنراب أنَّ ْنلة بني لنشيعة، وهناك منهم َمعون مبرانة مقدَّلألشخاص ياماَّ

ع ن لحلكاظ على مسعة لناشيُّإ :مكادها ى توصلت إىل نايجٍةحّا ،لألخماقية ولحلديثية

على  ومن هنا أخذُت .ىل من لحلكاظ على هذه لجلماعة لنقليلةْووأصانة وحقيقة لنشيعة َأ
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ل قد لخاطول عاتق ّ إيضاح هذه لحلقيقة إىل لنعامل، وه ّ أن لنشيعة منذ لنيوم لألّو

لنباقر  نيلسإمام ، وللامّر لنشيعة يف عصر×من أمري لملؤمنني ألنكسهم مسريًل باوجيٍه

يعيش على هامش لألمور، ومل  ْنوكان هناك َم .على ذلت لننهج سرييف لن ’لنصادقو

وكان هذل هو لنسبب  .عهؤالء على لناشيُّ يساوعبول حقيقة لملسأنة. وعليه ال جيب عدُّ

باقسيم علماء لنشيعة من صدر  حيث قمُت ؛لنذّ دفعين إىل تأنيف هذل لنرااب

قني قد ثني. وإن ةمجاعة لحملقِّدِّقني، وةمجاعة لحمللسإلمام إىل جمموعاني: ةمجاعة لحملقِّ

لنسيد لخلميين. وقد ومع لنسيد لخلوئ ّ  يومنا هذلوتولصلت إىل  ،بدأت بانشيخ لملكيد

حيث وقكول بوجهها، ولعاربوها  ،ةمجيع آرلئهم ومولقكهم بشأن هذه لملسأنة ذكرُت

بدأون من ثني في. وأما ةمجاعة لحملدِّم ال ميرن أن ميّت إىل لحلقيقة بصلٍةْهد َوجمّر

وصواًل إىل لنشيخ لحلّر لنعامل ّ ولنكيض لنراشان ّ صاحب تكسري  ،لنشيخ لنصدوق

. وقد لهلجرّ وقد للامّرت للسلة هذه لجلماعة إىل لنقرن لحلادّ عشر ،لنصايف

قني، حيث ولنسجمول يف ذنك مع ةمجاعة لحملقِّ ،أنررت هذه لجلماعة مسأنة لناحريف

ما معناه: عقيدتنا تقوم على عدم  ،لالعاقادلت يف كااب ،جند لنشيخ لنصدوق يقول

 نسب إنينا لنقول باناحريف فقد كذب ولفرتى علينا.  ْنحتريف لنقرآن، وَم

لنعامل ّ ـ حيث كاب رلانة يف عدم  وقد للامّر هذل لنايار إىل زمن لنشيخ لحلّر

 كااب :كاته، ومن بينهاولنكيض لنراشان ّ يف لنرثري من مؤنَّ ،حتريف لنقرآن ـ

ى لنقرن لهلجرّ لحلادّ عشر ثني حّادين. وعليه فإن لحملدِّيف جملَّ ،«لملبني لحلّق»

ى ظهر قني متامًا يف مولجهة لنقول باحريف لنقرآن، حّاكانول منسجمني مع لحملقِّ

 ـ، مل تثبت صحاه من لقمه عاٌءوهو لّدـ مة لجمللس ّ عى أنه من تماميذ لنعمّالّد شخٌص

 بدأ بطرح هذه لملسأنة. ونه كااٌب ْنل َمجلزلئرّ، وكان هو أّووهو لنسيد نعمة لهلل ل

أعلم ما هو مدى  . ونسُت«جولز تقليد لألمولت»وموضوعه  ،«منبع لحلياة»بعنولن 

أن لملعلوم أن هذل لنشخص قد رفع  لنعماقة بني لنعنولن ولملعنون يف هذل لنرااب. إاّل

جيمعون على عدم جولز تقليد لمليت  منذ لنبدلية رلية لملخانكة نلشيعة. كان لنشيعة

عى أنه ولاق ما لّد ،ث عن مسأنة حتريف لنقرآنلبادلًء. ويف ذلت هذل لنرااب حتدَّ

حيث كانول يؤمنون  ؛ة على لناحريف. فما هو لنسبب لنذّ دعاه إىل ذنك؟ إن هؤالءأدّن
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هلذه صريح  ، مل يساطيعول للايعاب أن ال يشامل لنقرآن على ذكٍر^بوالية لألئمة

صرلحة يف إثبات لنوالية، وإن  لنوالية، من هنا قانول بأن لنقرآن قد لشامل على آياٍت

صرلحة عن أب ّ بصري  هذه لآليات ه ّ لنيت طاناها يد لناحريف. مع أن هناك روليًة

 ؛ة يف لنقرآن صرلحةعن لبب عدم ذكر أمساء لألئّم ×يسأل فيها لسإمام لنصادق

ة على لألعدلء؟ فقال لسإمام لنصادق ما معناه: إن ّجك ّ ياّم حسم لننزلع وقطع لحل

ات لملسائل، وإمنا ُيقاصر فيه على بيان لألصول لنعامة، ض إىل جزئّيلنقرآن ال ياعرَّ

فياّم ـ على لبيل لملثال ـ تشريع لنزكاة، وأما مقادير لنزكاة ونصاب وشرلئط لنزكاة 

ريع لنصماة، وأما عدد لنركعات تش وهرذل ياّم .إىل بيان لننيب لألكرم فهو مرتوٌك

َوَأنَزْنَنا ِإَنْيَك لنذِّْكَر ﴿إىل بيان لننيب أيضًا؛ إذ يقول لهلل تعاىل:  صماة فمرتوٌك يف كّل

ن فروع لألحرام ولناعانيم لنقرآنية . فانذّ يبيِّ(44)لننحل:  ﴾ِنُاَبيَِّن ِنلنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَنْيِهْم

وتعاىل هو لنذّ ذكر أصل لنوالية يف لنقرآن . فاهلل لبحانه |هو رلول لهلل

إىل لننيب  اتها وتكاصيلها، فهو موكوٌلوبيان جزئّي ،لنرريم، وأما حتديد مصاديقها

 . |لألكرم

يف لنقرن لهلجرّ لحلادّ عشر،  وكما ذكرنا مل تاّم إثارة هذه لملسأنة إاّل

 ّ أثره بعد ذنك نيقاك ،هـ(1150حيث كانت وفاة لنسيد نعمة لهلل لجلزلئرّ لنة )

حيث كان مقيمًا يف لامرلء يف عصر لملريزل لنشريلزّ  ،ث لملريزل حسني لننورّلحملدِّ

ف كاابه يف تلك لنكرتة. يقول لنسيد هبة لندين لنشهرلاان ّ ـ وكان يف لنربري، وأنَّ

عندما صدر كااب لملريزل لننورّ حدثت  :وقاها من طلبة لندين لنيافعني يف لامرلء ـ

ى نسمع لنلغط بشأن لنرااب، يل ّ حّا  لامرلء، فلم نرن ندخل يف جملٍسيف ضّجٌة

من لنلعن ولنسباب ولنشاائم. لألمر لنذّ لضطّر معه لملريزل لننورّ إىل أن  ذنك ليٌل

 بعد فولت لألولن.  ونرْن ،يسعى جاهدًل من أجل لحب لنرااب من لملرابات

 ل. عن كاابه لألّو إنه كاب يف أولخر عمره كاابًا يعاذر فيه :قيل 

 أقبح من ذنب. فقد  إن لنذّ كابه لملريزل لننورّ بعد ذنك كان مبثابة عذٍر

ذكر يف لعاذلره أنه مل يقصد باناحريف لملصحف لنذّ ةمجعه عثمان، وإمنا لناحريف 

 طال لنقرآن لنذّ نزل على رلول لهلل! 
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ار علماء وعليه فإن مسأنة لناحريف ه ّ من لملسائل لنيت كانت موضع إنر

منذ لنشيخ لنصدوق ـ وهو شيخ  ،ثنيقني ولحملدِّلنشيعة طولل لنااريخ، وإن لحملقِّ

لنعامل ّ ولنكيض لنراشان ّ، كانول  وهو لنشيخ لحلّر، ثنيثني ـ إىل خامت لحملدِّلحملدِّ

 على هذه لنعقيدة. 

كااب ّ على هذل لأللاس، حيث كان لألمر عندّ دلئرًل بني  كُتوقد أّن

سمعة هؤالء لجلماعة بوصكهم من مشاهري علماء لنشيعة وبني لناضحية لناضحية ب

ع ولنقرآن. وإنقاذ مسعة لناشيُّ ،ة لناضحية بهؤالءبسمعة لملذهب، فرجحت عندّ كّك

وقال  ،ن موقك ّومثَّ، مة لنسبحان ّ كااب ّ لارع إىل إبدلء للاحسانهوعندما رأى لنعمّا

 أعولم.  نقد نطقت مبا كان جيول يف صدورنا منذ :ن ّ

د لهلل قليب برَّ َتْدنقد برَّ»وقال ن ّ:  ،مة لنعسررّ هاتكيًاصل ب ّ لنعمّاوقد لّت

ع خدمة كبرية عامل لناشيُّ نقد خدمُت .«قلبك، وأثلجت صدرّ أثلج لهلل صدرك

به هو لناضحية بهذين  ع. إن كل ما قمُتبإخرل  هذين لنشخصني من عامل لناشيُّ

 رون! بعدها ما ي ْنلنشخصني، ونيُر

 

 حتريف التوراة واإلجنيل ــــــ

  ما هو رأيرم يف حتريف لناورلة ولسإجنيل؟ 

 يناه، وذكرناه يف هذل لنرااب، مل لحدث حتريٌفطبقًا نلمبنى لنذّ تبّن 

إذ هناك نوعان من لناحريف، وهما: لناحريف لنلكظ ّ، ى يف لناورلة ولسإجنيل؛ حّا

 ﴾ُيَحرُِّفوَن لْنَرِلَم َعْن َمَولِضِعِه﴿قونه تعاىل:  ولناحريف لملعنوّ. وقد ورد يف لنقرآن

. ويف لألصل فإن كلمة لناحريف يف (41؛ ولنظر أيضًا: لملائدة: 13؛ لملائدة: 46)لننساء: 

لنقرآن ـ كما هو لحلال يف لنلغة لنعربية ـ تعين لناكسري غري لنوجيه، مبعنى أن لنشخص 

يرون قد عمل على حتريكه. وكان نلشعرلن ّ م على غري معناه إذل محل كمام لملارلِّ

حيث يقول: لناحريف من لحلرف مبعنى لسإمانة، ومن ذنك قونه  ،يف هذل لنشأن حتقيٌق

قال: إن لملعان ّ  ، ثّم(11)لحلّج:  ﴾ َعَلى َحْرٍفْن َيْعُبُد لهلَللننَّاِس َم َوِمَن﴿تعاىل: 

ون لملعنى مركوبًا حولضن، وجيب أن جترّ لألنكاظ ضمن حولضنها. ومن هنا ير
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 . (7)ولنلكظ رلكبًا

ضع نه يعين تركيب لنلكظ على معناه، للاعمال لنلكظ يف لملعنى لنذّ ُو إّن

وعليه فإن نرل نكظ حاضنة جيب أن جيرّ ضمنها، فإذل للاعمله لنسامع يف معنى 

م نه تكسريًل آخر، يرون ذنك حبرم صرف لنلكظ وإخرلجه من حاضناه آخر، وقّد

وال يدل  ،متكسري لنرمام مبا ال يريده لملارلِّ»وعليه فإن لناحريف يعين: لنطبيعية. 

ث فيها لنقرآن عن حتريف كاب لنعهدين . ويف ةمجيع لملولضع لنيت حتدَّ«عليه لنلكظ

رون على أنهم وقد أةمجع لملكسِّ .)لنعهد لنعايق ولجلديد( إمنا أرلد لناحريف لملعنوّ

خاطئة. إذن فاناحريف لحلاصل هنا نيس هو  ًةكانول يرتةمجون لننصوص لألصيلة ترةمج

أو إضافة  ، بإنقاص كلمٍةيف أصل لننّص لناحريف لملصطلح، فلم لحدث تماعٌب

بانزيادة أو لننقيصة، أو للابدلل كلمة برلمة  ى يرون هناك حتريٌفحّا ،كلمة

 لنرتةمجة فقط.  جمالمن ذنك، وإمنا لنذّ حدث إمنا كان يف  مل لحدث ش ٌّء .أخرى

  لنعلوم لنقرآنية  جماليبدو أن من بني لألمور لهلاّمة لنيت جيب لنقيام بها يف

 ؛لة ولنقرآن لنرريمحيث جيب إجرلء مقارنة بني لنراب لملقدَّ ؛عظمة لنقرآنبيان 

ية لنقرآن من هذه لنناحية؛ ألنهم أنكسهم ال يعاقدون بأن بغية إظهار عظمة وأهمِّ

 لهلل.  لة ه ّ عني ما أنزللنراب لملقدَّ

  لنيت نزنت على لننيّب «لألنولح لنعشرة»إن لناورلة لألصلية ه ّ ذلت 

 .منها يشامل على جمموعة من لألحرام نوٍح ، وكان كّل×مولى

 رلهيم وغريها.د وصحف إبوها مزلمري دلوْاثم تَل

 ولألناجيل لملوجودة بني أيدينا. ولنبحث يدور حانيًا حول ماهية لناورلة

كها أنَّ رة بني أيدّ لنناس يف لنعصر لنرلهن ه ّ كاٌبربعة لملاوفِّإن لألناجيل لأل

كول هذه لنراب ، مبعنى أن لنذين أنَّ×تماميذ أو تماميذ تماميذ لنسيد لملسيح عيسى

، وإمنا يقّر ×ل لسإجنيل لنذّ نزل على عيسىعون بأنها متثِّمعروفون، وهم ال يدَّ

سيد لملسيح، وأنه للاجاب هلذل لنطلب. لنولحد منهم بأنه ُطلب منه كاابة لرية لن

اه ّ وتن ،وألكاره، ونقاءلته ،فرانت لألناجيل تنطوّ على تاريخ والدة لنسيد لملسيح

 بصلبه. فلماذل تسّمى أناجيل؟
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ل لنرااب لنذّ نزل على لنسيد لملسيح، إذن نيست هذه لألناجيل ه ّ لنيت متثِّ

 كيها.منسوبة ألصحابها ومؤنِّ بل ه ّ كاٌب

ن من على حنو ما نعرفه من معنى لنرااب لملروَّ ل لسإجنيل كااٌبثّم ه

نًا من اني؟ ألن لنرااب لنذّ يعنيه لنقرآن نيس كاابًا مروَّلنصكحات بني لندّف

دة ببعض لنراابات، فإن هذل إمنا هو لملصطلح لنشائع بيننا. أما صكحات وأورلق مسوَّ

ئض ولنارانيف ولألحرام لسإهلية. لنرااب يف لنقرآن فيعين لنشريعة، وجمموع لنكرل

نيس لنرااب  (30)مريم:  ﴾آَتاِن َّ لْنِرَااَب﴿بقونه:  ×إذن ما يعنيه لملسيح عيسى

 ض ولألحرام.وجمموعة من لنكرلئ لملعهود يف أذهاننا، وإمنا يعين أن لهلل آتاه شريعًة

ع ألن ةمجي ؛مبعنى بشارلت وتعانيم لنسيد لملسيح ،«أجنوال»ب ولسإجنيل معرَّ

تعانيم لنسيد لملسيح كانت عبارة عن بشارلت أو )بشائر(. وقد لعى أصحاب لألناجيل 

ما أمرنهم إىل تضمني هذه لنبشائر يف كابهم، متامًا كما فعل لبن هشام يف كاابة 

وألكاره وأخبار لنوقائع ولحلروب  لنسرية لننبوية، حيث لشاملت على تاريخ حياة لننيّب

نصلح وما إىل ذنك، كما لشاملت لرية لبن هشام على ما يزيد وإبرلم لنعهود ومولثيق ل

ق حيث ياّم لناطرُّ ،ضًا نبعض لملنالباتَرجاء ذكرها َع ،ة أجزلء من لنقرآنعلى لّا

إىل بعض لآليات، وذنك ـ على لبيل لملثال ـ حيث يقول: يف هذل لملوضع نزنت هذه لآلية 

كر للسلة من تعانيم لننيب مع ذكر . وعليه فإنه يذ|أو هذه لآليات على رلول لهلل

بعض لآليات لنقرآنية وما إىل ذنك. وهرذل لألمر باننسبة إىل لألناجيل لألربعة؛ إذ 

 لشاملت على بشائر لملسيح وأمثال ذنك. 

لنصحف  :مشامل على تاريخ بين إلرلئيل، من قبيل وأما لناورلة فه ّ كااٌب

 حياته. إن لناورلة لنيت بني أيدينا كااٌبات ن فيها يومّيلنيت كان لنشعب لنصيين يدوِّ

كقول ، حيث لجامع كبار بين إلرلئيل ولّت×من وفاة لننيب مولى مّت تأنيكه بعد قرٍن

فيما بينهم على كاابة تاريخ حياتهم وحياة شعبهم. وقد للامّرول بانراابة إىل ما قبل 

ف لناورلة قد للاغرقت مئة عام من ظهور لنسيد لملسيح. لألمر لنذّ يعين أن عملية تأني

أضيف  قرلبة مثانية قرون، حيث لشامل على يوميات بين إلرلئيل طولل هذه لنكرتة. ثّم

 ، حيث يناه ّ بوفاته.إىل لننيب مولى ×لبادلًء من أبينا آدم ،نه الحقًا تاريخ لألنبياء
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ى على لألحدلث لنيت أعقبت وفاة لننيب مولى، ومن وقد لشاملت هذه لناورلة حّا

ه يوشع بن نون، كما يف تاريخ زو  لننيب مولى نقاال وصيِّ «صكورل»ها خرو  بين

 لسإلمام يف ولقعة لجلمل.

ومل تشامل لناورلة على غري لبعة من لألنولح لنعشرة لنيت نزنت على لننيب 

فإن لنيهود  به وكلماته وأحرامه وشرلئعه أيضًا. وإاّل، باسإضافة إىل ُخَط×مولى

 مولى. ن ما لشاملت عليه لناورلة هو ما نزل على لننيّبعون أأنكسهم ال يّد

بني لنقرآن لنرريم وبني لنعهدين ـ أّ لناورلة  وعليه فإذل أردنا أن جنرّ مقارنًة

)لنعهد لنقديم( ولسإجنيل )لنعهد لجلديد( ـ لارون هذه لملقارنة عبارة عن تعاط ّ 

ن بين إلرلئيل وأنبياءهم لنقرآن مع بين إلرلئيل ولنيهود لنذين للاوطنول يثرب. إ

، ×، أما لنعرب فرانول من نسل إمساعيل×كانول بأةمجعهم من نسل إلحاق

وحيث كان لنيهود يعلمون بظهور نيب يف يثرب فقد للاوطنول تلك لملنطقة على أمل أن 

د وإثارة من ذنك فقد لناهجول لبيل لنامرُّ من بينهم. وحيث مل لحصل ش ٌّء يبعث لننيّب

 ًا وللعًا نبين إلرلئيل، حيث فضح للوكهم لنشائن حبّقاح لنقرآن ملّكلنكنت. وقد ف

لألنبياء، وللاعرض تارخيهم لملل ّء باالحنرلف عن لملشروع لسإهل ّ. وةمجيع هذه لألمور 

 حيث توجد باكاصيلها يف لناورلة، ونرْن ،قصة يولف :ومثال ذنك .موجودة يف لناورلة

ضت ـ مثل مصادرنا خني من لنيهود فقد تعرَّرِّحيث كانت لناورلة قد كابت بأيدّ لملؤ

لناارخيية ـ إىل لنرثري من لناشويه ولناحريف ولألوهام ولخلرلفات ولنشائعات. أما 

لحلقائق لنناصعة. وعندما نقارن قصة  لنقرآن فما يذكر من تلك لألمور ولألحدلث إاّل

حيث تظهر  ؛عاءالّدضح ننا صّحة هذل لتّا ÷ة لنسيدة مريم لنعذرلءلننيب يولف بقّص

ضح أن كاب لنعهدين إمنا ه ّ هذه لملقارنة مدى إلرلفهم يف إقحام لخلرلفات، وليّا

من تأنيف لنبشر، وأن لنقرآن من تأنيف غري لنبشر. وهذل ما عمل عليه لأللااذ عبد 

 ار إىل حدٍّ ما. اب لننّجلنوّه

  .يف لخلاام إذل كان نديرم ما تضيكونه

 فهناك َمْن  .ل لنرمام لسإهل ّمر بشأن نزول لنقرآن وتنزُّنعم، أريد بيان أ

بنزونه من مساوى إىل مساوى أدنى، فهو عنده مبعنى لننزول من لألعلى إىل ُيكسِّر ذنك 
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ق بقدم لنقرآن ما ياعلَّ لأللكل. وهذل لنرمام ينبثق عن ذلت لجلذور لملساهلرة يف

خذ وه ّ لملسأنة لنيت كان يّا .لوقنيس مبخ وكمام لهلل، ولنقول بأن كمام لهلل قديٌم

ألن لهلل نكسه قديم  ؛م لهللَدنذبح لنناس، وكانول يقونون بِق منها لألشاعرة ذريعًة

أيضًا،  ًام، فيرون لنقرآن قدميًا وأزنّيَدوأزن ّ، فيجب أن يرون كمامه مثله يف لنِق

 وعليه ال يرون خملوقًا.

فارون صكاته لنذلتية قدمية  وهذل لنرمام ال معنى نه؛ فصحيح أن لهلل قديم؛

لنرمام نيس جزءًل من لنصكات، بل هو من لألفعال، ولنكعل بطبيعاه  أيضًا، ونرّن

، ولحلادث ال ميرن أن يرون قدميًا، وحيث يرون لنرمام فعمًا يرون حادٌث

 لنقرآن أمرًل حادثًا. 

 وعليه ما لنذّ نعنيه عندما نقول: لنقرآن كمام لهلل؟ جيب أن نرى ما هو

. ، ولنصوت نكٌظإن لنرمام عبارة عن لألنكاظ ولألصولت، فانرمام صوٌت ؟لنرمام

وعليه عندما نقول: إن لنقرآن كمام لهلل فهذل يعين أنه صوت لهلل، ويف ذنك يقول لهلل 

مبعنى أن لهلل كان ، (164)لننساء:  ﴾ ُموَلى َتْرِليمًاَكلََّم لهلُلَو﴿لبحانه وتعاىل: 

. ويف تعريف لنصوت ×مولى ل لنصوت يبلغ أمساع لننيّبيوجد لنصوت، وكان هذ

جيب لنقول: إن لنصوت يعين متّو  لهلولء، أو ما قيل: إن حقيقة لنصوت هو لنامّو  

لحلاصل يف لهلولء. وإن لنطبقة ولندرجة لنيت لحدثها هذل لنامّو  ترون مسموعة 

اك أصولت ميرن باننسبة إىل لنبعض، وغري مسموعة باننسبة إىل لنبعض. ونذنك هن

  نلهولء مسموعًا جلميع متّو نلنمل أن يسمعها، ونرننا ال نسمعها. فليس كّل

لألشخاص. وهذل لنامّو  لحاا  إىل موجد. وأنا وأنام نوجد هذل لنصوت بوللطة لنكم 

لنصكات  أما لهلل فيوجد هذل لنصوت يف لهلولء. وكّل ،)أو لنشكاني ولنلسان ولأللنان(

فإننا نشرتك مع لهلل يف لالتصاف بانعلم ولحلياة  ؛صف بها حنن نّالنيت ياصف بها لهلل

، مبعنى «ولترك لملبادّ ،خذ لنغايات»ولنرمام، ومن هنا قال لحلرماء ولنكمالكة: 

أننا نشرتك مع لهلل يف لنغايات، دون لملبادئ، مبعنى أن مبدأ هذه لنصكات باننسبة ننا 

 ،صف بها لهللنصكة ال ختالف عن لنصكة لنيت يّاأن ذلت ل ة ويف أنكسنا، إاّلأمور خاّص

غاية ما هنانك أن لملبدأ باننسبة ننا خيالف عن لملبدأ باننسبة نه. فنحن عندما نريد أن 
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نوجد لنصوت يف لهلولء نساعمل هذه لنوليلة، أما لننملة فقد تساعمل عضوًل آخر. فما 

لنولائط إىل ذنك ختالف،  فرق بني إجيادنا نلصوت وبني إجياد لهلل نلصوت، ونرّن

حتريك  :فنحن نساعلم أفولهنا، ولهلل ميرنه إجياد ذنك بولائط أخرى، من قبيل

قد مّت تنزيله ال معنى نه. فإن لنقرآن  لهلولء مباشرة. وعليه فانقول بأن لنقرآن كماٌم

كمام لهلل، فهو ذلت هذل لنرمام لنعادّ لنذّ يعين حصول لنامّو  يف لهلولء، مع 

صكة لخللق  :من قبيل ،ونيس قدميًا ،خاماف مناشئه ومبادئه. كما أنه حادٌثفارق ل

فانرمام من  ،لخللق من صكات لنكعل، ونيس من صكات لنذلت ـ باننسبة إىل لهلل ـ فإّن

 صكات لنكعل أيضًا، ونيس من صكات لنذلت. ونيس لألمر بأن يرون ماكثًا يف حملٍّ

ا كان لننيب مولى يسمع كمام لنوح ّ كان آخر أدنى منه. وكم ثم ينزل إىل حملٍّ

نبينا لألكرم يسمع لنوح ّ أيضًا، مع فارق أن لنغانب يف وح ّ مولى هو لنوح ّ 

فران يف لنغانب ينزل  |لملباشر، أما لنوح ّ لنذّ كان ينزل على لننيب لألكرم

 .ما كان ينزل عليه لنوح ّ مباشرًة، وقّل×عليه بوللطة جربئيل

 

 

الهوامش
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 انته الشاخمةمعرفت ومك مةالعاّل
 

 حواٌر مع: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

 السيد حسن مطرترجمة: 

 

 ماذّرعًا بذريعة من لنذرلئع ؛وأزوركم ،إنها نكرصة مثينة أن أناق ّ برم. 

وهذه لملرة قدمت إنيرم بذريعة لحلولر حول لنشخصية لنعلمية ولنعملية نسماحة 

ادة من رؤيارم يف هذل لنشأن. نقد كان مساحة لنشيخ معرفت، وذنك بغية لاللاك

وكنا قريبني منه ـ نإلنصاف  ،لأللااذ معرفت ـ طولل لنعقود لنيت قضاها يف إيرلن

لنعلوم ولناحقيقات لنقرآنية، وكان عنصرًل فاعمًا يف تدريس  جمالرًل يف شخصًا مؤثِّ

أن  َبْيَدلنقرآن ّ. وقد مّثل رحيله خسارة كبرية نلمجامع  .وإعدلد لنرولدر لنقرآنية

 .لنقرآن ولنعلوم لنقرآنية جالًا مبلنعقد لألخري شهد ـ وهلل لحلمد ـ لهامامًا خاّص

حيث تعرفون بوصكرم من رّولد  ،عن لناعريف يف هذل لنشأن وحضرترم غينٌّ

لنكقه. ونعلم بشرل  جماللناكسري، إىل جانب كونرم من لنطمائع ولملبدعني يف 

األلااذ معرفت. وعليه فمن لنطبيع ّ أن ترون نديرم ـ بة وآخر أن نرم عماقة خاص

ترون ورمبا  نسماحاه،باآلرلء لنقرآنية ولناكسريية  بطبيعة لحلال ـ إحاطة وعلٌم

بآرلئه لنكقهية أيضًا. ومبنالبة لنذكرى لنسنوية لألوىل على رحيل  نديرم معرفٌة

سة لنثقافة ولنكرر مؤّلمعرفت أقام أصدقاؤنا يف قسم لندرللات لنقرآنية يف  لنشيخ

وختليدًل نذكرله. وعلى هامش  ،من أجل تررميه ؛لسإلمام ّ مؤمترًل بهذه لملنالبة

ويف معرض إعدلد شرح خماصر حلياة ولرية لنكقيد، كابت مقاالت  ،هذل لملؤمتر
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طبعها على شرل للسلة  وقد ياّم .ق باناكسري ولنقرآنما ياعّل تاناول آرلءه وأفراره يف

دين. وعلى هامش ذنك عقدنا لنعزم على لنلقاء بعدد من ت لنقرآنية يف جملَّمن لملقاال

 نأللااذ معرفت،ة لنشخصية لنعلمّي حول تلك حولرنل ؛كبار علماء لحلوزة لنعلمية

م بانشرر لجلزيل نرم على إتاحة ويف هذل لسإطار ناقدَّ .ولنبحث يف آرلئه ونظرياته

 حلولر معرم. نيرون ننا مثل هذل ل ؛هذه لنكرصة ننا

ق ياعّل ،ضمن عبارة خماصرة ،إن لألمر لألول لنذّ أريد منرم بيانه

كما نرغب أن نسامع إىل آرلئرم بشأن  .لشيخ معرفتنبانشخصية لنعلمية ولنعملية 

وهو  ،، وكاابه لألخري«لنامهيد يف علوم لنقرآن»كات لنشهرية نسماحاه، من قبيل: لملؤنَّ

لحرص  مساحاهكاته لألخرى. نقد كان لائر رلائله ومؤنَّ، و«لناكسري لألثرّ لجلامع»

ق لنكقه أيضًا، وقد حقَّ جمالويف  ،لناكسري جمالدًل يف على أن يرون مبدعًا وجمدِّ

 ني إىل حدٍّ ما. انجناحًا يف هذين لجمل

أو لنيت  ،منية أو لننادرة يف أقولل لملاقدِّعندما كان مساحاه يولجه لآلرلء لنشاّذ

فإذل كان نديرم ما  .نعامل لنعرب ّ، كان يعمل على للاعرلضها وحبثهاثار يف لُت

لناكسري ولنعلوم لنقرآنية، ولنكقهية أحيانًا، يسّرنا  جمالتقونونه بشأن إبدلعاته يف 

ة لألكرب من لهامام لأللااذ لنعلوم لنقرآنية على لحلّص جمالمساع ذنك. نقد للاحوذ 

ت يف هذل لنشأن، وكان نه بعض لآلرلء لخلاصة كامعرفت، وكان نه لنرثري من لملؤنَّ

بشأن مكهوم لناأويل، وهو غري  أحيانًا. فعلى لبيل لملثال: كان نه تكسريه لخلاّص

معروف بني لنشيعة، رغم أن بعض كبار لنعلماء قد أشار إىل أن مرلد مساحاه من 

ذل لملعنى على حنو لالحامال، حيث يعين ه ،ند لخلرللان ّولناأويل هو ما ذكره لآلخ

وحذف لخلصوصيات لناارخيية ولملرانية. وبذنك  ،لحملامل نلاأويل تنقيح لملناط

يرون حذف خصائص لنزمان ولملران من شأن نزول لآليات وتوظيف لنقولعد لألدبية 

لملاعارفة هو مرلد مساحاه من لناأويل. وبطبيعة لحلال فإن لألقولل يف هذل لنشأن 

مة لنطباطبائ ّ ـ على ما ى ذكر لنعمّاتعلمون، حّاكما  ،كبري خمالكة إىل حدٍّ

 ة عشر معنى نلاأويل. ثين عشر أو لّالر ـ أتذّك
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  :ّى بسم لهلل لنرمحن لنرحيم، وبه نساعني، وصّللنشيخ مرارم لنشريلز

ة لهلل بقّي ال ليَّمابني لنطاهرين لملعصومني، دنا حممد وعلى آنه لنطّيلهلل على لّي

 له. أرولحنا فد ،لملناظر

ر عن غبطيت ولعادت ّ مبا قمام به من لنعمل على ش ّء جيب أن أعبِّ قبل كّل

 جمالمعرفت، ولسإشادة خبدماته يف  لنشيخإقامة مؤمتر ناخليد ذكرى مساحة 

يف أن يرون ذنك باكورة نشاط أكثر لعة   ّ أمٌللناكسري ولنعلوم لنقرآنية. وكّل

 .شاء لهلل إْن ،ومشونية

ملا تنطوّ عليه من لنكولئد  ؛يةمن لملؤمترلت يف غاية لألهّمإن إقامة هذل لننوع 

ى على شرل كاب ومقاالت حتّرك لنساحة لنعلمية، وتعمل على تشجيع لنيت تاجّل

 .ال يزلنون على قيد لحلياة ْنلنعلماء لآلخرين ممَّ

معرفت فيجب عل ّّ لنقول: إن عماقيت بسماحاه  لنشيخما ياعلق بسماحة  وأما يف

كاته نت من قرلءة بعض مؤنَّين متّربه كثريًل، ونرّن ، ومل أناِقعيٍدكانت من ب

باخاصار: إنه كان عاملًا  ،بشرل حمدود. ويف لجملموع ميرن لنقول بشأن مساحاه

وقد عمل بعضها على  .م لنرثري من لندرللات لنقرآنيةكبريًل من علماء لنشيعة، وقدَّ

يعية، وكان بعضها ترميمًا وإمتامًا لّد فرلغ ملحوظ كانت تعان ّ منه لملرابة لنش

 .ألعمال لآلخرين

وقد قام مساحاه طولل حياته لنعلمية برتبية لنرثري من لنطماب لنذين أدلرول 

 وقدص ّ نلاكسري، لملركز لناخصُّ :فيما بعد لملرلكز لنعلمية ولنكررية، ومن بينها

وقد ترّبى على يده طويلة،  كان مساحاه ولحدًل من لأللاتذة يف هذل لملركز نسنولٍت

 .لنرثري من لنباحثني

كات لخلاندة. وحيث ال عصمة وهلل لحلمد فقد ترك مساحاه لنرثري من لملؤنَّ

فقد ترون نه بعض لألفرار لنشاّذة. يبدو ن ّ أنه كان ُينقل عن مساحاه بعض  ألحٍد

يف لنوقت  أن هذل ال يانافى مع عظماه ومراناه لملرموقة، حيث ياّم َبْيَدلآلرلء لنشاّذة، 

كاته. ويبدو ن ّ أن بعض لالناقادلت لنيت ترد على نكسه نقد بعض أفراره أو مؤنَّ

ات لخلاصة لنيت يساخدمها، ونيس إىل أصل لملسأنة، مساحاه إمنا تعود إىل لألدبّي



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 اندالعد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

مبعنى أننا إذل عملنا على إعادة صياغة تلك لألدبيات لوف جند لملوضوع متامًا 

ّّوعلى وصحيحًا وال غبار عليه.  ه عنه من هنا وهناك ال ميّس حال فإن لنذّ مسعُا أ

وقد عمل على تربية  .مؤنكاته على حنو لسإةمجال كثرية لنربكة وإّن .خبري مساحاه إاّل

ده برمحاه لنوللعة على ما وإعدلد لنرثري من لنطماب لنكضماء. ألأل لهلل أن ياغمَّ

 .م من لخلدمات لجلليلةقدَّ

قون نو أن بعض لألشخاص لحقِّ :ؤنكات مساحاه فيجب لنقولق مبوأما فيما ياعلَّ

رّ يف هذه لنراب، ويضيكون إنيها آرلءهم يف لهلامش، لارون لننايجة حبسب تصوُّ

 أكثر نكعًا. 

 

 حول مقاصد الشريعة ــــــ

 ُّكما  .ق مبقاصد لنشريعةما ياعّل ف على رأّ مساحارم يفنرغب يف لناعر

 ال ليَّماخصوص لألفهام بشأن مقاصد لنشريعة، ونريد للاجماء مولقكرم يف 

لالهامام لنذّ حظ ّ به هذل لملعنى يف لنعامل لنعرب ّ طولل لنعقود لنثماثة لملنصرمة. فما 

ه ّ آنية مقاصد لنشريعة يف علم لنكقه؟ وهل ميرن توظيف مقاصد لنشريعة على 

ظيكة وآنية مقاصد أشّد لخاصارًل: ما ه ّ و شرل قاعدة يف للانباط لنكروع؟ وبعبارٍة

ما  هلا يفن طرقها ومساويات حتوُّْولنشريعة يف للانباط لنكروع لنكقهية؟ وكيف تَر

 ياعلق باناطّور يف علم لألصول وعلم لنكقه؟ 

  :ّق مبقاصد لنشريعة ميرن ننا أن خناار موقكًا يف ما ياعّلمرارم لنشريلز

 من بني ثماثة مولقف: 

عاماد على مقاصد لنشريعة يف لنكقه، وأن ناخطى أن نبانغ يف لاللملوقف لألول: 

ة فقهية ى نكيت بشأن لملسائل دون أن نقيم عليها أدّنحدود لاللادالل لنكقه ّ، حّا

 .كافية

وذنك ألنهم كانول  ؛ةويبدو أن هذل ما عليه لملنهج لنعام نبعض علماء أهل لنسّن

قص نصوصهم. فاملسائل ولبب ذنك يرمن يف ن .ية دلئمًايعامدون على لملسائل لنظّن

حنن أتباع ـ ًل. خمافًا ننا جّد ًل، ولننصوص لنيت بأيديهم ـ يف لملقابل ـ شحيحٌةكثرية جّد
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ر ننا حيث منالك لنرثري من لننصوص لنيت ميرن هلا أن توّفـ،  ^مدرلة أهل لنبيت

مادة نإلجابة عن ةمجيع لأللئلة، إما بشرل عام أو على حنو جزئ ّ. ونذنك فإن علماء 

إذ  ؛«دنيل لالنسدلد»أهل لنسنة يسلرون ـ من لنناحية لنعملية ـ ما نصطلح عليه حنن بـ 

 ية. يعاربون باب لنعلم ولنعلم ّ منسّدًل، ومن هنا يسقطون يف ورطة لألمور لنظّن

موقف أونئك لنذّ يسريون على لننقيض من أصحاب لملوقف لملوقف لنثان ّ: 

جيب عدم للوك هذه لملسائل من لأللاس؛ إذ ش ّء، ويقونون:  لألول؛ إذ ينررون كّل

 .ال ميرن لالعاماد عليها يف مقاصد لنشريعة أبدًل

وأرى أن أصحاب لملوقف لألول إذل كانول يسلرون طريق لسإفرلط فإن أصحاب 

 هذل لملوقف يسلرون طريق لناكريط. 

 :إىل لنقولرة يف أصوننا ـ حيث نذهب ـ باالناكات إىل لملبان ّ لملقرَّلملوقف لنثانث: 

منصوصة يف لألحرام، وتنقسم هذه لنعلل لملنصوصة إىل  هناك تارة علٌل

ولملولرد لنيت تنطوّ  ؛قسمني: لملولرد لنيت تنطوّ على جانب من لحلرمة، وه ّ لنغانبة

 .ة، مبعنى لنيت تدور مدلر لنعلةعلى جانب لنعّل

 .وظنية تارة أخرى ؛وترون قطعية تارة ؛مسانبطة وهناك علٌل

ك ّ ياّم لنكصل بني  ؛من إخضاع لنعلل لملنصوصة نلبحث لندقيق ال ُبدَّليه وع

طبقًا نلمصطلح لملبحوث عنه يف علم لألصول. كما جيب فصل لنعلل  ،لحلرمة ولنعلة

 .لنقطعية عن لنعلل لنظنية أيضًا

فإذل للرنا هذل لنطريق نرون قد حافظنا على حدود لالعادلل، لألمر لنذّ 

لنكقه، وحّل لنرثري من لملشاكل لنكقهية. فعلى لبيل لملثال: حنن ال  يؤّدّ إىل إثرلء

رلت، ونرننا نو نظرنا إىل لننصوص ى آية أو رولية ولحدة بشأن لملخدِّمنالك حّا

ل من خماهلا إىل لننايجة لملطلوبة دقيق لوف ناوّص لملرتبطة باملسررلت على حنٍو

ود لالعادلل لوف نصل إىل ألس ماينة رلت. وعليه فإننا إذل رلعينا حدبشأن لملخدِّ

د فإننا لوف نبالى باسإفرلط أو لناكريط، ونيس ذنك لوى لالحنرلف ولنُبْع ومنيعة، وإاّل

 عن لألصانة. 

  هل ميرن لنقول: إن مصطلح مقاصد لنشريعة يعادل مصطلح علل
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 لنشرلئع؟ 

  :ّنبطةوأخرى مسا ؛ترون منصوصة إن علل لنشرلئع تارًةمرارم لنشريلز. 

 وظنية.  ؛قطعية :وعلل لنشرلئع لملسانبطة تنقسم بدورها إىل

 ُيقال مثمًا:  ياّم لناأكيد يف روليات علل لنشرلئع غانبًا على لجلزئيات. كأْن

إن لالجتاه لنعام نلكقه ولننظام لنسلوك ّ يف لسإلمام يقوم على لنعدلنة. فريف يرون 

 ة؟ لنعمل إذل رأينا شيئًا ال ينسجم مع لنعدلن

  :ّميرن سإنغاء لخلصوصية لنقطعية من لملولرد لجلزئية أن مرارم لنشريلز

مبعنى لنامسك بإنغاء لخلصوصية. وإنغاء  ،ترون قسمًا آخر من مقاصد لنشريعة

ويرون تارة أخرى قطعيًا. وحنن نرفض إنغاء  ؛لخلصوصية يرون تارة ظنيًا

صوصية لنقطعية. فعلى لبيل لخلصوصية لنظنية، وإمنا لنذّ نؤمن به هو إنغاء لخل

ات تروك فإذل مل تاّم مرلعاة بعض جزئّي ،لملثال: إن جوهر لنصيام هو حماربة لننكس

ل مبحاربة لننكس، مّت يف لنوقت نكسه لحلكاظ على روح لنصيام لملامثِّ لنصيام، ونرْن

 كان ذنك مطلوبًا. من هنا جيب عّد لملولرد لنيت ه ّ من هذل لننوع ضمن دلئرة علل

لنشرلئع لملنصوصة ولملسانبطة، وميرن نلمولرد لنظنية ولنقطعية وإنغاء لخلصوصيات 

 مة هلذين لملوردين. أن ترون مامِّ

  ّإن لملوضوع لنذّ ياّم طرحه يف لآلونة لألخرية حتت عنولن لنكلسكة ـ ولنذ

وتعّرضام نه يف دلئرة لملعارف نلمرة لألوىل من بني  ،جيد حظ ّ باهامامرم بشرٍل

لنكقهاء، حيث لعاربمت مبحث فلسكة لنكقه مبثابة لملدخل هلذه لملولوعة ـ يف غاية 

أن  ية. رغم أن لنبعض قد نظر إىل موضوع فلسكة لنكقه ألغرلض أخرى؛ حيث ظّنلألهمِّ

بالاطاعاه أن ُيدخل يف بعض لملبان ّ مسائل تعمل على تغيري بنية ولجتاه لنكقه، ونذنك 

ّّن لملسائل. وعلى عمد إىل طرح هذل لننوع م  ،حال فإن لنكقه يرتبط بانكلسكة أ

حتت عنولن لنرؤوس لنثمانية ولملبادئ لناصورية ولناصديقية.  ،ولنعقيدة بعلم لنرمام

ًا يف لألصول ويف منطق لاللانباط إىل لناولعة ولنارامل فهل متّس لحلاجة حانّي

إذ حتّدثام عن مرلحل لنكقه ـ ولناغيري لناصحيح ّ أم ال؟ فقد أشرمت يف دلئرة لملعارف ـ 

ضت إىل لناغيري عرب لملرلحل لملخالكة. كما ميرن إىل أن بنية أبولب لنكقه قد تعرَّ
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يف لملسائل لملساحدثة منها. هل  ال ليَّماو ،إحدلث لناولعة ولناحّول يف لملسائل ولنكروع

 إْن لناحّول يف لنكقه مرلحلميرن نرم أن تذكرول ننا هذه لنطرق ولأللانيب و

 جدت؟ ُو

  :ّلعاقادّ إن يف  :ما ياعلق باناحّول يف لنكقه جيب لنقول يفمرارم لنشريلز

وذنك  ؛هذل لناحّول ينبغ ّ حصونه يف علم لألصول، قبل أن نعمل على إجياده يف لنكقه

ألن علم لألصول عندنا يعان ّ من جمموعة من لملسائل لملاكّرقة وغري لملرتلبطة فيما بينها. 

نا ال نعثر يف علم حنن نقول: إن مصادر أحرامنا ه ّ لألدنة لألربعة، ونرّن :فمثمًا

ة لألربعة! تكصيل ّ بشأن لنقرآن لنرريم بوصكه ولحدًل من هذه لألدّن حبٍث علىلألصول 

ة، ة لنظولهر فقط، ولندنيل لآلخر هو لنسّنيعن حجِّ حيث ال ُيبحث يف علم لألصول إاّل

 خرب لنولحد. من هنا ال ُيبحث عن دنيل لنعقل باناكصيل. عن  ث فيه عادة إاّلوال ُيبَح

 ل ه ّ من نصيب مباحث وإن لحلّصة لألكرب من لنبحث يف علم لألص

 لألنكاظ، وإن لألحباث لنعقلية ترمن يف لنغانب يف ُصلب هذه لملباحث. 

  :ّوإن مباحث لألنكاظ قد لخالطت باملباحث لنعقلية.  ،هذلمرارم لنشريلز

يبدأ برااب لهلل  ،حلال حنن بصدد لناأليس ملنهج يف مباحث لألصولوبطبيعة ل

بوصكه لملصدر لألول اللانباط لألحرام لنشرعية. وعلى هذل لأللاس جيب أن يشامل 

نياّم لنبحث بعد ذنك  ؛مات تاناول مباحث لألنكاظ يف هامشهاحبث لألصول على مقّد

ال بعد ذنك إىل لالهامام باملسائل عن لنلولزم لنعقلية يف لملباحث لنعقلية، ولالناق

 ونرنها مل ُتذكر.  ،لجلديدة لنيت كان جيب أن تذكر يف علم لألصول

هناك لنرثري من لنقولعد لملساعملة يف لنكقه، دون أن يرون هلا من أثر يف علم 

 لألصول، ويف لملقابل هناك مسائل يف لألصول ال نرى هلا حضورًل يف علم لنكقه. 

من علم لألصول  ن إضافة لملسائل لنيت متّس لحلاجة إنيها يف كلٍّم ال ُبدَّإذن 

ولنكقه، ولنعمل على فصل دلئرة لنقولعد لنكقهية عن دلئرة لملسائل لألصونية. وهذل ما 

 نعمل عليه حانيًا. 

 ًل أن يبادر شخص، ويضطلع بهذه لنعملية. من لملهّم جّد 

  :ّكامل،  م بهذل لنعمل على حنٍوى ألحد أن يقوقد ال ياأّتمرارم لنشريلز
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ونرن لهلاّم يف لنبني هو لناأليس نه، وبذنك ليرون بإمران لآلخرين لنبناء عليه 

ـ  «لهليئة ولسإلمام»وترميله. نقد دنف لنسيد هبة لندين لنشهرلاان ّ ـ صاحب كااب 

فذهبت برفقة بعض  ،لةلة، وحّل ضيكًا على لنعابة لملقّدذلت مّرة إىل قم لملقّد

رؤياه. وبعد أن للاقّر بنا لملقام أشرلت على كاابه قائمًا: نقد أقمام نشخاص لأل

ر يف هذه لنكرضيات حدث تغيُّ كاابرم على ألاس لنكرضيات لملعاصرة، وعليه فإْن

 ،فقام مساحاه ولقكًا ،لانهار منظومة لملسائل لنيت ذكرمتوها يف كاابرم برّماها

جابة عن لسإشراالت لنرلهنة لملثارة حول هذه وقال: إن ولجبنا يف هذل لنعصر هو لسإ

إن هبة لندين قد أخطأ يف كاابة هذه لملسائل، »لآليات، وقد تقول لألجيال لنقادمة: 

. ونذنك «لنلحظة لنرلهنة هذل نن مينعين من لنقيام بولجيب لنذّ تكرضه عل َّّ ونرّن

هن جتاه لملسائل لسإلمامية، علينا حنن أيضًا لنقيام بولجبنا لنذّ ميليه علينا ولقعنا لنرل

اًل. وهناك وقد تقول لألجيال لنقادمة بأننا قد أخطأنا. إن فقهنا لنرلهن يشهد حتوُّ

رين بانغرب أو لننظرة لنسطحية خطرية نشهدها على بعض لألشخاص من لملاأثِّ ظاهرٌة

هن ية نألمور وما إىل ذنك، حيث جندهم يذهبون إىل لالعاقاد بأن لنكقه لنرلولنعاّم

ونذنك علينا أن حندث تغيريلت جذرية يف  ،ة ـ تعود إىل صدر لسإلمام ـخاّص ق بكرتٍةياعلَّ

هذل لنكقه، ونرنهم حيث خيجلون من فعل ذنك، أو ألن لنبيئة لنيت يعيشون فيها ال 

ده من صكة لنبقاء ة جترِّترتض ّ فررة أن يرتبط هذل لنكقه حبقبة زمنية خاّص

ل ولألفرار ولآلرلء ل لألمر حتت غطاء لنقرلءة ولناحوُّولخللود، فإنهم يذكرون هذ

هم يف ولقع لألمر يؤمنون بأن هذل لنكقه ال يصلح هلذل لنعصر، وإمنا لجلديدة، ونرّن

نه يسوق إحيث  ؛نلغاية دة. إن لناحّول يف لنكقه بهذل لنشرل خطرٌيحمدَّ بكرتٍة هو خاّص

ل ولناخل ّ عن هذل لنكقه، ينا لنانصُّألن هذل يعين أنه جيب عل؛ فيةْرلنكقه حنو لنُع

ولنيت يديرها علماء لالقاصاد  ،ويكرض علينا أن نابع جمانس لناقنني يف لنبماد

رين يف جمال حقوق لسإنسان، وجنعل ما خيرجون به من وتساهوّ لملكرِّ ،ولالجاماع

كقه قرلرلت وقولنني ه ّ لملبنى ولأللاس، ونعمل على تقدميها إىل لنناس بوصكها ه ّ لن

عرفية، وهذل يعين  لسإلمام ّ. ونن ترون نايجة ذنك غري حتّول لنكقه إىل منظومٍة

 ؛ر منهوحنذِّ ،م علينا أن نلاكت إنيهكامل. وهذل خطر ياحّا  ّ عن لنكقه بشرٍللناخّل
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ألن هذه لنقرلءة لجلديدة نلدين ه ّ ذلت لناكسري بانرأّ. فهؤالء قد أخذول آرلءهم بنظر 

ارلون عملية لناحليل على ألالها، وبداًل من أن ياالمذول على وبدأول مي ،لالعابار

لنقرآن ُيصبحون ألاتذته، وبداًل من أن يسريول خلف لنقرآن جيعلون لنقرآن ورلءهم، 

ّْ لهلِل َيا َأيَُّها لنَِّذيَن آَمُنول اَل﴿وبذنك يرونون مصدلقًا نقول لهلل تعاىل:   ُتَقدُِّمول َبْيَن َيَد

(. وعليه جيب لحلذر من هذل لننوع من لناحّول؛ ألنه يقض ّ يف 1لحلجرلت: ) ﴾َوَرُلوِنِه

 .ألن هؤالء يقونون: إن عصر لنكقه لسإلمام ّ قد لناهى ؛لحلقيقة على أصانة لنكقه متامًا

ناكات إنيه هو أن علينا يف هذل لناحّول لنكقه ّ أن ال لألمر لآلخر لنذّ جيب لال

ألن لنعناوين لنثانوية ذلت صكة  ؛من لحلّد لملطلوب نساند إىل لنعناوين لنثانوية أكثر

للاثنائية، وإذل مّت لناعويل عليها بشرل يكوق لحلّد فسيعين ذنك لعرتلفًا ضمنيًا بأن 

وذنك ألننا لنرون على لندولم حباجة إىل  ؛لنكقه لسإلمام ّ ال صلة نه بعاملنا لملعاصر

 .حانة لالضطرلر ولنطولرئ

 .وآخر طبّيًا ؛ذكر مثااًل لياليًاوناوضيح لملسأنة أكثر أ

خاصة  نكرتٍة ن )لنسريوم( إاّلإن لسإنسان ال لحاا  إىل لناغذية بوللطة ُحَق

ها ياغذى بوللطة هذه لحلقن ال يرون يف لحلقيقة وحمدودة، فإذل قضى حياته كّل

 .سًا، وإمنا هو مّيت يانكَّحّي

نها من قبل لحلرومات يف ولملثال لآلخر هو حانة لنطولرئ لنيت ياّم لسإعمان ع

 ومن لملمرن أن تسامّر .طبيع ّ عند حدوث لألزمات وهو أمٌر .ةبعض لحلاالت لخلاّص

 تولحد أو يومني أو ألبوع أو شهر أو شهرين يف لحلّد لألقصى، وأما إذل للامّر نيوٍم

قانون لنطولرئ على مدى لنولت طويلة فسوف يرون لنبلد حبرم  لنبلد يف ظّلإدلرة 

 .سمليت لنذّ يانكَّذنك ل

وهذل هو حال لألحرام ولنعناوين لنثانوية يف لنشريعة، فه ّ حبرم قانون 

ن لنسريوم. ونذنك علينا أن ال نعامد على لألحرام ولنعناوين لنثانوية لنطولرئ أو ُحَق

لنرثري من لملشاكل  كامل لندرك أن بإمراننا حّل دلئمًا. وإذل مّت لنادقيق بشرٍل

نية. وإننا حناا  يف ذنك ـ بطبيعة لحلال ـ إىل لنشجاعة يف لنكاوى. فقد بانعناوين لألو

ودفنها أو حرقها بعد ذنك،  ،ـ شهدنا نسنولت طويلة حاالت ذبح لألضاح ّ ـ يف لحلّج
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َفِإَذل ﴿قرآن ّ يف هذل لخلصوص يقول:  أن ياجّرأ ويقول: عندنا دلاوٌر ومل يرن ألحٍد

(. وقد ورد هذل 36)لحلّج:  ﴾َها َوَأْطِعُمول لْنَقاِنَع َولْنُمْعَارََّوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُرُلول ِمْن

ع عنه كذل وكذل، لناكريع، مبعنى أن هذل لنذبح جيب نياكرَّ «فاء»لحلرم مقرونًا بـ 

، وإمنا نلقانع ولملعرّت نا ال نشهد لوى عملية لنذبح، دون أن يرون هناك إطعاٌمونرّن

ـ  أو حطبًا نلنار! مع أن لآلية ـ كما هو ولضٌح ،لرتلبترون لألضاح ّ بعد ذنك طعامًا ن

ال حتاوّ على إطماق يف هذل لنشأن. وبطبيعة لحلال علينا أن نرون حذرين؛ إذ قد 

من لنعمل على لختاذ  ال ُبدَّمولرد خاصة. وعليه  إىلترون بعض لسإطماقات منصرفة 

وإيصاهلا إىل أماكن  ،إجرلءلت تضمن لحلكاظ على هذه لنرميات لهلائلة من لنلحوم

وعدم لسإصرلر على ذحبها يف مرة  ،أخرى لحلاجة، أو لنعمل على ذحبها يف أمرنٍة

مة. أال يقوم لحملصور بذبح أضحياه حيثما كان؟ وذنك ألنه ال يساطيع. كذنك لملررَّ

ميرن ننا أن نذبح لألضاح ّ يف بلدلننا؛ إذ ال جيب علينا أن جنعل من عاملنا عاملًا 

هذه لألعدلد تضّح ّ،  أو ملعونًا. إن عدد لحلجيج يزيد على لملليون نسمة، وكّلموبوءًل 

ل ثروة كبرية ـ بعد ذحبها نيغدو مصري هذل لنعدد لنربري من لألضاح ّ ـ لنيت تشرِّ

 هو تلويث لنبيئة، وُيصار إىل دفنها أو حرقها. 

 ؛ر كما هوآخر: كان لحلديث يدور نسنولت مامادية على لسإبقاء على لمله مثاٌل

ى ولجهنا بعد ذنك مشرلة يف هذل د على هذل لنشرل أيضًا، حّاوذنك ألن لندين يسدَّ

ولأننا قائمًا: نقد للاخدمنا عامل بناء قبل  لنشأن. فك ّ لملّرة لألوىل جاءنا شخٌص

دنانري، فإذل ضربناها  10يوم ّ قدره  ثماثني لنة، وعمل ننا شهرًل كاممًا بأجٍر

دنا نه لنيوم انا إذل لدَّدينار، فهل تربأ ذّم 300ه علينا ما يساحّق بثماثني، كان جمموع

دينارًل، هل  50ني لنة هذل لملقدلر من لننقود؟ أو لنسيدة لنيت كان مهرها قبل لّا

يرك ّ لنيوم أن ندفع هلا هذل لملبلغ؟ هذل يف حني أننا خنجل يف لنوقت لنرلهن من 

كانت فاولنا بهذل لنشأن تقوم على ضرورة أخذ ق بهذل لملبلغ على لنكقري! ونذك لناصدُّ

 .م لملان ّ طولل هذل لنكرتة بنظر لالعابارلناضخُّ

إن هذه لملولرد تدخل يف لناحّول لنذّ جيب أن نعمل عليه باننسبة إىل لنكقه، 

ض نلسخرية من قبل ه لحاا  إىل بعض لنشجاعة من لنكقيه، وأن ال خيشى لناعرُّونرّن
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ك باننسبة إىل فاولنا بشأن لألضاح ّ، حيث أثار بعض كما حصل ذن، لآلخرين

ًا ـ إىل ذلت ل نه وال تان ّ، نيناه ّ لملطاف بهم بعد ذنك ـ عملّيلألشخاص صخبًا ال أّو

 .لنا هلالننايجة لنيت توصَّ

لنا أخريًل إىل نايجة مكادها أن هذه لنعمرة أو بشأن للاحباب لنعمرة، حيث توّص

ى بانشجاعة، ويكيت شيعة. وهنا ياعني على لنكقيه أن ياحّلة مقرونة بإذالل لنلملساحّب

بأنه إذل مل ياّم إصماح وضع هذه لنعمرة فإننا لوف نكيت باحرميها. فما لنذّ يضطرنا 

يف أدنة لاللاحباب، ونرن هل  يف لملقابل إذالننا؟! هناك إطماٌق إىل دفع لملليارلت؛ نياّم

ى بانشجاعة يف لنعمل ونذنك علينا أن ناحّل تشمل لسإطماقات هذل لملورد أيضًا أم ال؟

 ،إىل ش ّء جديد. ولنذّ حناا  إنيه هو لنشجاعة بقولعدنا. ندينا قولعد، ونسنا حباجٍة

 ال غري. 

وش ّء من  ؛ةل يف لنكقه لحاا  إىل إعادة نظر يف لألدّنإذن حنن نعاقد أن لناحوُّ

أصانة لنكقه لجلولهرّ. مع لحلكاظ على لألطر و لنشجاعة يف إبرلز لنكاوى، ونرْن

ل منكذًل تعّبديًا، هو أن لنرثري من ولنذّ ميّث ،لنذّ صادفاه يف لنكقه ولألمر لهلاّم

بون ككة مني تقوم على ألاس لالحاياط؛ وذنك ألنهم يغلِّفااوى كبار لنكقهاء لملاقّد

لنعظام ألدنة ترم ّ إىل لنناحية لألخرى؛ فإن أونئك لهم. هذل يف حني أن للألحوط يف فااو

حال  على كّل كانول يعملون باالحاياط، وكان لالحاياط مقبواًل يف حينها، ونرْن

ولملثال لنرامل على ذنك جنده  .د لحاياطاتنيست هذه ه ّ مولرد لنكاوى، بل ه ّ جمرَّ

حات، جزءًل من لملرجِّ «لخلماف»عند لنشيخ لنطول ّ، حيث يعارب لالحاياط يف كااب 

على ما يرى يف لنرثري من مولطن  ،«ألنه يولفق لالحاياط»ومن ذنك قونه أحيانًا: 

بعض  مقابل. ونذنك عندما لناكانا إىل هذل لننوع من لملولرد ـ يف «لخلماف»كااب 

لنشهرلت أو بعض لندعاوى لملغلكة بصيغة لسإةمجاع ـ ميرن أن نولجه لألمر بشجاعة 

لنقول بأن لنكقه لحاا  إىل ة ولناحقيق. وعليه نعيد مع لنازلم جانب لندّق أكرب، ونرْن

 ؛ق باملسائل لملساحدثةما ياعلَّ يف ال ليَّمال، وهرذل لألمر باننسبة إىل لألصول، وحتوُّ

ما، وتسليمه إىل  إذ حتاا  إىل تدقيق وتكرري جديد، وهو ما نساطيع لنقيام به إىل حدٍّ

 لألجيال لنقادمة. 
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 حول تطوير علم أصول الفقه ــــــ

 ل أشرمت إىل ضرورة أن يرون ندينا تنسيق جديد باناحوُّما ياعلق  يف

ونرن أال  .نألصول، وأن نعمل على تنقيح بعض لنعناوين لنرئيسة يف مباحث لألصول

، ولناخصيص يبدو أن هناك بعض لنثغرلت يف لألصول؟ مبعنى أنه جيب لنانقيح تارًة

ائل علمية حباة، أخرى، كما جيب لننظر يف بعض لملباحث لنيت ه ّ جمّرد مس تارًة

ّّ تطبيق يف لنكقه أو  ،فعلينا نذنك أن نعمل على إخرلجها من لألصول ،وال يوجد هلا أ

أن لنرثري من لملباحث لملطروحة يف لألصول ه ّ يف لحلقيقة نيست من لألصول يف 

لت إىل لنيت تسلَّ ،ش ّء، من قبيل: لملباحث لنرمامية ولنلكظية ولألدبية ولنكلسكية

أال يبدو يف لملقابل من وجهة نظركم أننا حباجة إىل مباحث  رًل. ونرْنلألصول مؤخَّ

أخرى: هل هناك ثغرلت يف لألصول أم  وقولعد جيب إضافاها إىل أصول لنكقه؟ وبعبارٍة

 ال؟ 

  :ّأرى أننا نولجه هذه لنثغرلت يف أصول لنكقه، كما هو مرارم لنشريلز

زًل وللعًا، يف حني نيل لنعقل ّ، حيث شغلت حيِّقة باندلحلال باننسبة إىل لملباحث لملاعلِّ

 .من ذكر دنيل لنعقل وأقسامه ال ُبدَّأنه ال موقع نلدنيل لنعقل ّ يف أصوننا، وعليه 

وهرذل لألمر باننسبة إىل لنعناوين لنثانوية؛ ألن لنعناوين لنثانوية مسأنة أصونية. 

اوين لألونية؟ وهل ه ّ حاكمة من حبث ما ه ّ نسبة لنعناوين لنثانوية إىل لنعن ال ُبدَّو

عليها؟ وما ه ّ لملولرد لنيت تشملها هذه لنعناوين لنثانوية؟ وهذه مسأنة أصونية أيضًا. 

حيث يام لنيوم طرح لملسائل لملساحدثة فقد عمدنا إىل طرح لنعناوين لنثانوية يف  ونرْن

 ّ حدود ما ه لملسائل لملساحدثة، يف حني أنها جزء من لملسائل لألصونية، ونرْن

 ؟دلئرتها لنشمونية

 ؟أو حبث مقاصد لنشريعة، وما هو مقدلر لعاباره

وكذنك لألمر باننسبة إىل مباحث من قبيل: علل لنشرلئع، وتنقيح لملناط، 

 .وإنغاء لخلصوصية

 .من ذكر أمثال هذه لألمور وحبثها يف لألصول ال ُبدَّوعليه 

. ا هو لحلال يف ردلءة تنسيقهيف وجود ثغرلت يف علم لألصول، كم ال َشكَّوعليه 
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وإن ردلءة هذل لنانسيق ينعرس بدوره على فهم مسائله أيضًا. فلو أن لألصون ّ علم أن 

ب، أو مسأنة مسائل من قبيل: لجاماع لنضّدين، ولجاماع لألمر ولننه ّ، أو مسأنة لنرتتُّ

باألدنة  ، ه ّ من لملسالزمات لنعقلية، ونيست من لملسائل لنلكظية، ملا للادّللنضّد

إذ قد عمد لنبعض يف هذه لملسائل إىل لاللادالل باألدنة لنلكظية، يف  ؛لنلكظية أبدًل

 حني جيب حبث هذه لملولرد يف لملسائل لنعقلية، ال يف لملسائل لنلكظية. 

  قّسم مباحث لألصول  ْنهو أّول َم «لنولفية»كما تعلمون فإن صاحب كااب

لننقل ّ. ثّم جاء لنشيخ بعده نيضع مبنى آخر ناقسيم  ولنقسم ؛إىل قسمني: لنقسم لنعقل ّ

أوضح: نقد عمد لنشيخ إىل تقسيم مباحث لألصول على  مباحث لألصول. وبعبارٍة

أن لنسؤلل هنا: ملاذل مل ياّم قبول هذل لملسار من قبل كبار لنعلماء؟  َبْيَدألاس معريف. 

فإنه كان  ؛أيضًا «ولفيةلن»كيف حدث أن مل ياّم لنقبول باملسار لنذّ رمسه صاحب 

شخصية مرموقة يف عصره، وكان لآلخرون ينظرون إىل آرلئه بإعجاب، على لنرغم 

 ؟أنه نإلنصاف دقيق وجامع رغم صغره، إاّل «لنولفية»كاته، وكااب ة مؤنَّمن قّل

 ر كان هلما رؤيٌةلنشهيد لنصدر ولنشيخ لملظكَّ :أشخاصًا من أمثال وبطبيعة لحلال فإّن

 ما ياعلق بهذه لنزلوية.  جديدة يف

  :ّية لألكرب نقد كان كبار علماء لألصول يونون لألهمِّمرارم لنشريلز

 .جيد نلمكردلت. فعلى لبيل لملثال: إنهم كانول يعملون على تنقيح لاللاصحاب بشرٍل

 ؟ونرن أين ترمن مرانة هذل لاللاصحاب

أين هو  ونرْن .أو أنهم كانول يبحثون بشأن خرب لنولحد من ةمجيع لنزوليا

 ؟مرمن تطبيقات خرب لنولحد ومراناه

 وهذل لألمر مل يأخذ قسطه من لالهامام. 

 ن: إن نلعلم خصيصة تنظيمية، وإن لنرتتيب يعارب من وكما يقول لملعاصر

 جمااًلخصائص لنعلم. وعليه عندما تناظم جمموعة من لملعلومات لارّون ننا علمًا و

 معرفيًا. 

 :ّألن لملسائل لألصونية قد ظهرت ولحدة بعد أخرى.  ؛أجل مرارم لنشريلز

أخرى: نقد لنابه لألصونيون مّرة إىل خرب لنولحد، ويف يوم آخر لناكاول إىل  وبعبارٍة
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ى لجامعت هذه لملسائل ناناظم يف علم رت لألمور حّامسأنة لنضّد، وهرذل تطوَّ

 لألصول. 

  نعلم ملاذل مل ياّم تظهري هذل يف لجملموع كان لملسار إجيابيًا، ونرننا ال

طرح هذل لملوضوع يف لحلدود  ْنل َموكما تعلمون فقد كان لنشيخ لملكيد هو أّو ؟لملسار

أنه منح  «لنسرلئر»لنيت ميرن نلعقل فيها أن يكهم لننقل. ولملعروف من صاحب كااب 

مساقلة، ونرنه وضع تلك لملرانة يف طول لننقل، وقال: ال ميرن  لنعقل مرانًة

لنشهيد يف  :مثل تماه أشخاٌص ة. ثّمبعد غياب لنرااب ولنسّن لنرجوع إىل لنعقل إاّل

سع وما إنيهما؛ ناّا حيث أدخل يف لألصول مسائل من قبيل: لالجاماع ولنضّد ،لنقولعد

دلئرة لملباحث لنعقلية بانادريج، ونرنها مل ترن منسجمة أو منضبطة أو مرّتبة. 

بة لملئوية لندقيقة ملباحث أصوننا لنعقلية، وما ه ّ ونذنك ال نساطيح حتديد لننس

  ؟لننسبة لملئوية ملا هو غري عقل ّ منها

لنعلوم لنقرآنية  جالق مبما ياعّل ى أن نساكيد من نصائحرم يفويف لخلاام أمتّن

إذ نرى أن مبادرترم إىل  ؛وتوليع رقعة هذه لألحباث يف لحلوزة لنعلمية، ولناكسري

لناقدير، حيث قّدم هذل لملركز لنرثري من  لوم لنقرآن تساحّقإقامة مركز تكسري وع

لخلدمات لجلليلة نلحوزة لنعلمية. فهل هناك ما تضيكونه من لننصائح نلحوزة لنعلمية 

 ولنكضماء ولملؤلسات لنعلمية ولندرللات لنقرآنية، فنناكع بها؟ 

  :ّية نكرتلت نقد عانى لناكسري من لناهميش يف لحلوزة لنعلممرارم لنشريلز

نيأخذ مراناه يف  ؛رًل عودة تدرجييةن لحلظ بدأنا نشهد نه مؤخَّطويلة، ونرننا حُلْس

ية على لناكسري لملوضوع ّ ولنرتتييب من لنعمل جبدِّ ال ُبدَّصلب لحلوزة لنعلمية. ونذنك 

 .وأمثاهلما

ومن لألمور لمللكاة ولنغريبة أنين عندما أقرأ لنقرآن أصادف آيات تصلح أن 

 .أنه مل ياّم لاللادالل بها َبْيَدن دنيمًا ماينًا على بعض لألحرام لنكقهية، ترو

د يف لألرض مل ياّم لنبحث يف قول لهلل لبحانه وتعاىل: ق باملكِسما ياعّل فك ّ

 ،(33)لملائدة:  ﴾ َوَرُلوَنُه َوَيْسَعْوَن ِف ّ لأَلْرِض َفَسادًلاِرُبوَن لهلَلِإنََّما َجَزلُء لنَِّذيَن ُيَح﴿

َنِئْن َنْم َيْنَاِه لْنُمَناِفُقوَن ﴿وهرذل لألمر باننسبة إىل لآليات لألخرية من لورة لألحزلب: 
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الَّ َولنَِّذيَن ِف ّ ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َولْنُمْرِجُكوَن ِف ّ لْنَمِديَنِة َنُنْغِرَينََّك ِبِهْم ُثمَّ اَل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإ

حيث ميرن  ،(61ـ  60)لألحزلب:  ﴾َما ُثِقُكول ُأِخُذول َوُقاُِّلول َتْقِايمًاَمْلُعوِننَي َأْيَن*  َقِليمًا

د، ودلئرتها أولع من دلئرة لآلية لألوىل، ل دنيمًا جيدًل نبيان حرم لملكِسأن تشرِّ

 وهناك لنرثري من نظائر هذه لآليات. 

 ر ررِّآية، وأنه حبذف لملا 500بـ كق مع لنقول باحديد آيات لألحرام هل تّا

  ؟آية 150منها ال يبقى عندنا منها لوى 

  :ّكما، هذل لنرمام غري صحيح. مرارم لنشريلز 

 ّ لنسيدحتت إشرلف  ،عندما كانول يعملون على تدوين لملعجم لنكقه 

فقيل ن ّ: إن جمموع لآليات لنيت مّت  ،د مسار لنعمل هناكاكقُّن ، ذهبُتان ّرلبايرلن

 1200لنيت لعامد عليها لنكقهاء يف للادالهلم قد بلغت للاخرلجها من لنراب لنكقهية 

آية. ومع ذنك أرى أن هذل لنعدد ال ميرن أن يرون كاممًا. ونذنك أقرتح أن ياّم 

يهدف إىل حتقيق هذه لنغاية، وياّم تأنيف مولوعة تشمل ةمجيع آيات  لناصّدّ ملشروٍع

 حتت إشرلفرم.  ،لألحرام

  :ّبهذل لنعمل بانكعل.  نقد مّت لنبدءمرارم لنشريلز 

  جيب يف هذل لملشروع تبويب وتصنيف ةمجيع لآليات لنيت تدّل باندالالت

ومبخالف لألشرال، ولنقيام مبشروع جديد يف هذل لنشأن. رمبا كان هذل  ة،لنثماث

علينا لنقول: إن لالجاهاد ولألعمال  من إلاءة لألدب، ونرْن لناعبري ينطوّ على ش ٍّء

مني قامول ببحث مبعنى أن لملاقدِّ ،حت ه ّ لألخرى تقليدية أيضًالنعلمية عندنا أصب

نون، وها حنن رون باجرتلر ما قام به لألّوكول فيها، ثم أخذ لملاأخِّبعض لملسائل وصنَّ

 ألعمال لنسابقة، وال تاعّدلها. ن ًللنيوم نشهد لجرتلر

  :ّيام مبثل ا لملساعدة يف لنقإن لنبعض طلب مّن :جيب لنقولمرارم لنشريلز

عون بانركاءة يف هذل هذل لملشروع. وبطبيعة لحلال فإن هؤالء من لألفرلد لنذين يامّا

ّّ نشاط آخر  .لجملال  قد للاجبُتفوعلى لنرغم من مشاغل ّ لنيت ال تسمح ن ّ بانقيام بأ

شاء  إْن ،كامل ولوف ياّم إصدلر جمموعة آيات لألحرام لملقارنة بشرٍل .نطلبهم

 .لهلل تعاىل
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قونه هو أن لباعادنا عن لنقرآن دفع بانبعض منا  ر لآلخر لنذّ جيب عل َّّلألم

أحيانًا إىل ذكر لآليات يف كابنا لنعلمية من باب لخلطأ، حيث ياّم لاللادالل بها 

 .ةنلوصول إىل ناائج علمّي

 ،(43)لننساء:  ﴾..َفَلْم َتِجُدول َماًء َفَاَيمَُّمول....﴿قونه تعاىل: ـ: مثمًا ـ ومن ذنك 

مل جتدول ماًء؛ وإمنا  فإْن»حيث فهم منها لنبعض لنشرطية، يف حني أن لآلية ال تقول: 

ونقل ذنك يف لملناهج  ،، ومع ذنك فهم لنبعض لنشرطية منها«فلم جتدول ماًء»قانت: 

 «إْن»أخرى: للاكاد لنشرطية من مكهوم  لندرللية، مساكيدًل من مكهومها. وبعبارٍة

قرم يف من ذنك أبدًل. ألأل لهلل أن يوفِّ ال تشامل على ش ٍّءلنشرطية، مع أن لآلية 

 أعمانرم. 

 ونرجو منرم لندعاء ننا يف مف ندعو نرونقد للاكدنا كثريًل. ول ،

 مة. لملقابل، ونسأنرم عدم حرماننا من نصائحرم لنقيِّ

  :ّقون حبمد لهلل، وألأل لهلل أن يزيد من أنام موفَّمرارم لنشريلز

 توفيقاترم.

 



 

 

 

 حجِّية خرب الواحد يف التفسريمة معرفت والعاّل
 

 السيد محمد علي أيازي

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة

اًل نلقرآن لنرريم يف حديث لنثقلني ْديف أن لنعرتة جاءت بوصكها ِع ال َشكَّ

اع ماشابهاته إىل كما أن لنعرتة ه ّ لملصدر لألول ناكسري لنقرآن وفهمه، وإرج .لملاولتر

ماته إىل جممماته. ومع أن لننيب قد صاته إىل عموماته، ومكّصحمرماته، وخمّص

ع ، فقد شجَّ(1)بْسال تكسريه فَح، تركل مبسؤونية تبيني لنرااب ـ بصريح لنقرآن ـ

نيرونول بذنك ألوة  ؛أصحابه وأهل بياه على فهم لنقرآن وللانباط لألمور منه

 نألجيال لنقادمة.

لناكسري لاللاكادة من أخبار لآلحاد يف  جمالن بني لألحباث لملطروحة يف إن م

ة يق حبجِّما ياعّل تكسري لنقرآن لنرريم. وعلى لنرغم من لتكاق كلمة علماء لسإلمام يف

ة يف مقام لناكسري. أنهم قد لخالكول يف لعة دلئرة لنسّن ة ومقامها لنشامخ، إاّللنسّن

َوَأنَزْنَنا ِإَنْيَك ﴿قونه تعاىل:  :مثل ،مافهم يف حتليل آياٍتويعود هذل لالخاماف إىل لخا

 (.44)لننحل:  ﴾لنذِّْكَر ِنُاَبيَِّن ِنلنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَنْيِهْم َوَنَعلَُّهْم َيَاَكرَُّروَن

وأللوب لجلمع بينها،  ،^وإن لنروليات لملأثورة يف مقام بيان منزنة أهل لنبيت

 .ل بأن لنكهم لنصحيح نلقرآن إمنا يرون يف إطار لنرولياتى بانبعض إىل لنقوقد أّد
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ن جّلها من أخبار إةمجيع هذه لنروليات من لنطرق لملعاربة ولملاولترة، و َوْروحيث مل ُت

ع يف لالعاماد على هذه لنروليات ـ إىل لناغّلب على لآلحاد، فقد مّت لنسع ّ ـ خمال لناولُّ

أنها تاماع  كانت ظنية إاّل هذه لألخبار وإْن هذه لملشرلة، وذنك من خمال لنقول: إن

 ياها ولعابارها.من خمال لنقول حبجِّ ،بانراشكية، وعليه قد نلامس فيها طريقًا نلحّل

ية خرب لنولحد يف لناكسري من حيث حتديد ما إذل ية درللة موقع وحجِّوتأت ّ أهّم

لآلية، أو لنوصول كان باسإمران لاللاناد إىل خرب لنولحد نكهم ما ميرن فهمه من 

عليها لنقرلئن لألدبية ولنسياق ولنشولهد  إىل نراة مذكورة يف لحلديث ومل تدّل

لية ملا أمرن لحلصول ولنقرآنية وغري لنقرآنية لملورثة نماطمئنان، حبيث نوال تلك لنر

ّّ  .دنيل أو شاهد آخر نكهم تلك لآلية على أ

 ياّم تنقيح لملسأنة بشرٍلوقد حدث لنرثري من لخللط يف هذل لملوضوع، ومل 

جيد. فقد حتدث لنبعض باملولفقة على موضوع، يف حني أن ذنك لملوضوع مل يرن هو 

يف توظيف لنروليات لناكسريية يف تلك لملولرد.  د أحٌدومل يرتّد ،أنظار لملخانكني حمّط

كما حتّدث لنبعض باملخانكة ملوضوع، يف حني أنه مل يرن موضوعًا نلمولفقني. فما 

 ؟ و لحلّله

نر ّ نعلم ما هو  ؛يرمن يف توضيح نقطة لنبحث، وتنقيح لملبان ّ لحلّل

 ؟أو ما هو لملوضوع لنذّ خنالف بشأنه ؟لملوضوع لنذّ تاّم لملولفقة عليه

وعليه فإن لهلدف من كاابة هذل لملقال هو بيان نظريات لملولفقني ولملخانكني 

إن هذل لملقال نيس يف مقام لناشريك  ية لنروليات لناكسريية يف مساحة معّينة.حلجِّ

أو إنرار توظيف لنروليات يف معرفة هذل  ،ة بانقياس إىل لنقرآنمبنزنة وشأن لنسّن

 .(2)لنرااب

 

 ــــــ منزلة الرواية التفسريية

هناك يف هذل لنشأن بعض لألمور لجلديرة بانذكر قبل لندخول يف صلب 

 :لناان ّميرن بيانها على لننحو ولنبحث، 

يف أن أخبار لآلحاد لملذكورة يف لنراب لناكسريية ختضع  ال َشكَّ: مر لألوللأل
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نلرثري من لناقسيمات، وهلا من لنناحية لننظرية لنعديد من لملرلتب ولندرجات، فه ّ 

د لملعنى لنذّ ترم ّ إنيه، وهل ه ّ ناظرة إىل بيان إحدى إىل معيار لحّد نذنك حباجٍة

ث يرشدنا إىل لنقرينة لنظاهرة أو لملسارتة يف قرلئن لنرمام؟ وهل إيضاح لحلدي

وما ه ّ دلئرة لألحاديث لملساندة إىل  ؟لنرمام أم ال؟ وما ه ّ حدود هذه لألحاديث

 وال تولفقها دالنة لملنت أيضًا؟ ،ذلتها

ة يف لناكسري، ما هو مدى ثون عن مرانة لنسّن: لنذين ياحدَّلألمر لنثان ّ

آية  6236لنبانغ عددها  ،؟ هل حبثول يف ةمجيع لآلياتللانادهم إىل لنولقعيات لنرولئية

منهم لنذين يصّرون على فهم  ال ليَّماو ،تكسريية، وأحاطول جبميع لملسائل لملاعلقة بها

وما لنذّ يقونونه  ؟ة نكهم لنقرآنن طريقًا آخر غري لنسّنْوة، وال يَرلنقرآن من طريق لنسّن

 ؟بشأن لآليات لنيت مل يبلغنا تكسري بشأنها

يف أن هناك لنرثري من لآليات لنيت مل ترد بشأنها رولية  ال َشكَّ: لألمر لنثانث

وإن لنيت وردت فيها روليات مل ترن بأةمجعها يف تكسري وبيان وإيضاح  .يف تكسريها

 لآلية، وإمنا ه ّ ولردة بشأن تأويلها وبيان معناها لنباطين. وإن بعضها لآلخر بصدد

. وإن لنذّ ذكر منها يف بيان وتوضيح لآلية نيس من ألمّتبيان لملصدلق أو لملصدلق ل

من حتديد لملوقف جتاه  ال ُبدَّإىل لالحاماالت. وعليه  لنخ بيان لملعان ّ، وإمنا هو إشارٌة

قال: إن لآليات لنيت مل ترد يف ا أن ُيفإّم ؛إحدى حاناني يعدوهذه لآليات. ولألمر هنا ال 

أو يقال: إذل  ؛من لألشخاص خاّص وترك فهمها نعدٍد ّ عنها، تكسريها رولية جيب لناخّل

بغية لناوّصل إىل فهمها  ؛مل ترد رولية يف تكسريها أمرن لناوّجه إنيها مباشرًة

 وتكسريها.

: إن لناكسري لنرولئ ّ إمنا يرون هامًا عندما يغط ّ ةمجيع لملعنى، لألمر لنرلبع

ة عندما تاحّدث لنرولية عن إذ يف غري هذه لحلان ؛وال يرتك موضعًا نلمعان ّ لألخرى

ث عنه لنرولية هو لملعنى تكسري لآلية ال يعين ذنك أن يرون ذنك لملعنى لنذّ تاحدَّ

لول بأدولتهم لخلاصة إىل لحلصرّ نآلية، حبيث ال يرون مبساطاع لآلخرين أن ياوّص

أخرى نآلية، ويف هذه لنكرضية يرون فهم لنرمام يف لحلقيقة مساندًل إىل  معاٍن

نآلية، وكأن لنرولية يف  دآن لنرريم نكسه، ونن ترون لنرولية لوى شاهد ومؤيِّلنقر
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 ال غري. ،مثل هذه لحلانة تنطوّ على ناحية تعليمية

ما ياعلق باناكسري وبيان لملعنى هناك عّدة فرضيات ميرن  : يفلألمر لخلامس

لت لملعنى من ر لملعصوم آية، ونكهم بدورنا ذوذنك بأن يقال: عندما ُيكسِّ ،تصّورها

 ،من لنصعوبة ـ كان فهمنا يل ّ بيان لملعصوم ـ أو مع ش ٍّء لنرمام بأنكسنا، وإْن

فحيث يرون تكسري لملعصوم قائمًا على ألاس لنقولعد لنلغوية وأصول لناحاور ال 

 يف لنبني. يرون هناك نزلٌع

ة، أما لجملموعة لألخرى من لنروليات فه ّ تلك لنيت تنظر إىل شرح وتوضيح لآلي

م من لآلية، وال ترون َهه ال ُيْكلناكسري، ونرّن جمالوتعمل على بيان مكهوم يدخل يف 

د اه ـ من باب لناعبُّعلى صّحاه، وإمنا جيب لنقبول به ـ على فرض صّح هناك قرينٌة

إىل لنقرآن بوصكها  لنرولئ ّ. ويف هذه لحلانة رغم كون ةمجيع هذه لنروليات ناظرًة

ولحدة. وإن لنذين  ية ال ترون على وتريٍةأنها من حيث لحلجِّ روليات تكسريية، إاّل

ة خرب لنولحد قد متّسرول بأدنة تساوعب ةمجيع هذه لملولرد، يف حني يحتّدثول عن حجِّ

 ولحدة. أنها من حيث لحلرم نيست على وتريٍة

: إن لنذّ يزيد لنرمام وضوحًا هو موقع لنذين يساكيدون من لألمر لنسادس

من لألحباث لناحقيقية لهلامشية بشأن لاللاناد إىل خرب لنولحد  هذل يعّدخرب لنولحد. و

ى أونئك لنذين يساندون إىل لنكهم لنذلت ّ نلقرآن، ومن هنا فإنه يشمل حّا .يف لناكسري

مغايرة عن تلك لنيت قّدمها لآلخرون يف  حيث قّدم رؤيًة ،لنعمامة لنطباطبائ ّ :من أمثال

د لناكصيل وبيان مرلتب  ّ نكهم وتكسري لنقرآن جمّرال يرك هذل لنشأن؛ إذ يقول:

ملا  ن وتبيان، وإاّلذلته نور ومبيِّ يل وذكر لحلقائق فقط، فإن هذل لنرااب يف حّدولناأ

ر يف آياته، وملا قال لهلل تعاىل: ر ولنادبُّندعوة لنناس إىل لناكرُّ كانت هناك من فائدٍة

 ﴾ًلَكِثري ًاَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر لهلِل َنَوَجُدول ِفيِه لْخِامَاف َأَفمَا َيَاَدبَُّروَن لْنُقْرآَن َوَنْو﴿

وهذل يعين أن بإمرانهم أن يدركول عدم وجود لالخاماف فيه، وهذل  .(82)لننساء: 

 لنكهم يساند إىل ذلت لنقرآن، ونيس لعامادًل على لنروليات.

رن لنقرآن قابمًا وعلى هذل لملبنى ياّم عرض لنروليات على لنقرآن، فلو مل ي

من لسإعرلب. كما  نلكهم ملا كان هناك نلدعوة إىل عرض لنروليات على لنقرآن حملٌّ



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

مع لفرتلض عدم إمران  ،ميرن لناشريك عندها يف فصاحة وبماغة هذل لنرااب

ن لنكصاحة ولنبماغة من بني وجوه إعجاز لنقرآن، فإذل لحاجنا يف فهمه إىل إفهمه؛ إذ 

 .(3)هذل لنرمام فصيحًا وبليغًا ْدُعآخر مل َي ش ٍّء

وعليه إذل دلر لنرمام بشأن لنروليات لناكسريية يرون لنرمام ناظرًل إىل ةمجيع 

فرضيات لملسأنة ولحاماالتها، لولء أكان لنشخص من لنقائلني بأننا حناا  إىل غري 

ات كان من لنقائلني بإمران فهم لنقرآن دون لنرجوع إىل لنرولي ملنقرآن يف تكسريه أ

 وفهمها. فليس لألمر بأن يرون لملرلد نظرية خاصة بعينها.

 مساقّل ية خرب لنولحد يف لناكسري إمنا حتاا  إىل حبٍث: إن حجِّلألمر لنسابع

 وأما إذ كان معارضًا نلقرآن لياّم ؛فيما إذل مل يرن لخلرب ماعارضًا مع لنرااب

ن ولحدًل من رب ال يبيِّجتاهله من لنبدلية. وهرذل لألمر فيما نو كان مضمون لخل

سع نلبحث يف لملعان ّ لحملاملة يف لآلية على غري لحلصر، حيث ليرون هناك ماَّ

 إمران لاللاناد إىل مثل هذل لخلرب لنولحد يف لناكسري أم ال.

: إن خرب لنولحد إمنا يرون موردًل نلبحث إذل كان موثوق لنصدور. لألمر لنثامن

جيب أن يرون بنكسه موثوقًا أيضًا، ـ ىل وثاقة لنرولة فًا إـ مضاأخرى: إن لخلرب  بعبارٍةو

مبعنى أن يشامل منت لنرولية على شاهد يشهد على صحاه، رغم كون لخلرب ظنيًا. 

وعليه إذل كان لخلرب معلوم لنرذب، أو لشاملت للسلة لنده على ضعاف، فإنه ال 

 حد.ية خرب لنولى من وجهة نظر لنقائلني حبجِّحّا ،كمام يف تركه

ن يف دالنة لنلكظ على لملعنى، وهما: لسإرلدة ا: هناك إرلدتلألمر لناالع

يف  ال ليَّماق باننسبة بني لنقرآن ولنروليات ـ وما ياعلَّ ولسإرلدة لجلدّية. ويف ؛لاللاعمانية

ة إذل مل ختانف باب عرض لنروليات على لنرااب ـ يقال: إن لنروليات إمنا ترون حّج

ة لنروليات إذل يفاملخانكة إمنا تضّر حبجِّ ؛عدم لملخانكة هذه على أحناء أن َبْيَدلنرااب. 

لناخصيص، مبعنى  :ية، من هنا إذل كان لخلرب من قبيلكانت خمانكة نإلرلدة لجلّد

دًل هلا، أو كانت لننسبة بني لآلية ولخلرب صًا نآلية، أو مقيِّإذل كان خرب لنولحد خمصِّ

 كان لخلرب خارجًا عن موضوع لملخانكة.نسبة لنعموم ولخلصوص من وجه، 

وكذنك إذل كان معنى لنرولية حبيث ترون لآلية لاكاة عنه، أو إذل كانت 
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، أو أصانة لنصّحة، أو عمومات من لاللاناد إىل أصانة لحلّل :دالنة لنرولية من قبيل

آيات  :ى إذل كانت من قبيلهذل لنقبيل، فإن لنروليات يف ةمجيع هذه لملولرد، حّا

ننصل إىل لجلولب عن لنسؤلل لنقائل: هل  ؛مساقّل ألحرام، فإنها حتاا  إىل حبٍثل

 ميرن ختصيص أو تقييد لآلية خبرب لنولحد أم ال؟

ية قول لنلغوّ أو : إن هذه لملسأنة تشرتك يف لألصل مع حبث حجِّلألمر لنعاشر

د برمامهم. ومن اعبُّخ، وخرب لنولحد يف لنعقائد؛ ألنها تندر  بأةمجعها يف دلئرة لنلملؤرِّ

 مشرتك. هنا فإنها يف لملولرد لملذكورة حتظى بالادالٍل

تبقى هناك مولرد  ما، ونرْن ى هذه لنلحظة مّت إيضاح موضع لنبحث إىل حدٍّحّا

 لننزلع جيب توضيحها. أخرى من حمّل

وعلى هذل لأللاس فإن موضوع حبث خرب لنولحد لناكسريّ رولية حتاوّ على 

 :يةلناانلخلصائص 

عام تأت ّ يف لياق  بشرٍل وه ّ .ـ أن ترون ولردة يف لملصادر لنرولئية ولناكسريأ

 لنرشف عن معنى لنرمام لسإهل ّ.

 على حنو لناولتر. ـ أن ال ترون منقونًةب 

تثبت  ـ أن يرون لخلرب ـ مضافًا إىل كونه خربًل ولحدًل ـ مكاقرًل إىل قرينٍة  

 نرمام.على صّحة ل صدوره عن لملعصوم، وتدّل

اه، وأن ال يرون هناك من خار  لحلديث على صّح ـ أن ال ترون هناك دالنٌةد 

 على صدق مضمونه وحماوله من لنقرآن لنرريم. شاهٌد

عقل ّ على صّحة لناكسري لنرولئ ّ؛ نيخر  ذنك  ـ أن ال يرون هناك دنيٌلهـ 

 ديًا.ولية تعبُّوأن يرون لاللاناد إىل لخلرب على ألاس لنر ،لخلرب من لنصورة لنظنية

من هنا فإن هذل لخلرب لناكسريّ ـ لملنقول عن لملعصوم أو لنصحابة، ولنذّ قد 

دية ى إذل كان موقوفًا إذل مل يرن مشاممًا على ولقعية تعبُُّيخرب عن فهم لملعصوم ـ حّا

 فإنه خيرب عن لنكهم لنسائد يف ذنك لنعصر.

 لناانيةلى ولحد من لخلصائص لألمر لآلخر أن هذه لنروليات لناكسريية تشامل ع

 لناكسري: جماليف 
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ر كلمة ـ أن تقوم لنرولية بشرح مكهوم لنرلمة، من قبيل: لنرولية لنيت تكّس1

نوحدها على  . غري أن لنكرض يقوم على أن هذه لنرولية إمنا تدّل(4)بانزنا لخلك ّّ «لنبغ ّ»

ولهلل هذه فاوى »: لنذّ يقول معه لنسامع يف عصره منبهرًل معنى حصرّ، إىل لحلّد

 !«ةهامشّي

معنى خمالكًا عن لنغنيمة لحلربية وأعّم منها، مبعنى  «ملنُغْن»م عن أو أن تقّد

أرباح لملرالب. ويف هذه لنصورة ترون لنرولية مبنزنة قول لنلغوّ. فإذل كانت 

غة، كق عليه بني أهل لنلث عن كلمة ناظرة إىل لملعنى لملشهور ولملعنى لملّالنرولية تاحدَّ

 أو شاهد على صحاها، ترون خارجة عن حمل لنبحث. أو كانت هناك قرينٌة

ن ولحدًل من بني ـ إذل لشاملت لآلية على لحاماالت كثرية، وكانت لنرولية تبي2ِّ

ثت عن معنى تلك لالحاماالت، مع إبطاهلا ونكيها نسائر لالحاماالت لألخرى، أو حتدَّ

على هذل لملعنى من خار  لنرمام،  ٌةخاص على حنو حصرّ، ومل ترن هناك قرين

 يف حمل لنبحث. فك ّ مثل هذه لحلانة ترون دلخلًة

حّد  ر معنى لآلية، وأن ال ترون تلك لنقرلءة بانغًةتغيِّ ـ أن تذكر لنرولية قرلءًة3

لناولتر، وأن ترون حبرم خرب لنولحد، كما جاء على لبيل لملثال بشأن قونه تعاىل: 

)آل  ﴾ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَنى لْنَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْنَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن لْنُمْنَرِرَوْنَاُرْن ِمْنُرْم ﴿

ة( يدعون إىل ونارن منرم )أئّم»تقول: إن لنقرلءة لنصحيحة ه ّ:  ( روليٌة104عمرلن: 

 .(5)«لخلري

سري، وإن ناظرة يف لنغانب إىل لناك وبطبيعة لحلال قد تنقل لنرولية أحيانًا قرلءًة

قال ـ مثمًا ـ بشأن ُي وجيه، كأْن أو أن تشامل لنقرلءة على توجيٍه ؛لنقرلئن تساعد عليها

تقع عليه مسؤونية لألمر باملعروف،  ْنمة: إن لآلية يف مقام حتديد َمهذه لنقرلءة لملاقّد

ِم َوِمْن َقْو﴿ن من لألشخاص، كما هو لحلال باننسبة إىل قونه تعاىل: معيَّ وأنهم عدٌد

: ْل، ومل يُقخاّص (، فهو موضوٌع159)لألعرلف:  ﴾ُموَلى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْنَحقِّ َوِبِه َيْعِدُنوَن

عن  ، فك ّ مثل هذه لنصورة ترون خارجًة(6)«ة مولى، وال على ةمجيع قومهعلى أّم»

 حمل لنبحث.

بيان ـ أن ترون لنرولية لنبيانية يف تعيني لملصدلق أحيانًا، وأن يرون هذل لن4
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لملصدلق ّ خارجًا عن لملكهوم لنظاهرّ نلرمام؛ ألنه قد مّت بيانه على لبيل لحلصر، 

لنرااب أو  أو قرينة من نّص وال يقبل لنرمام توليع لملعنى، وال يوجد هناك شاهٌد

 لنااريخ يورث لالطمئنان بها. ويف هذه لحلانة جيب لحلديث بشأنها.

ولملعنى لنباطين غري لملساند إىل لنلكظ؛ إذ  إىل لناأويل كانت لنرولية ناظرًة فإْن

دة لملعان ّ وتقبل اعّدمنه نو كان مساكادًل من لنلكظ، أو كان منسجمًا مع لملنظومة إ

، أو لشامل لنرمام على قرينة تساعد على لناأويل، خرجت عن حمل (7)لناولعة

 نلاعّبد بانرولية. لنبحث، وال يرون هناك جماٌل

إىل بيان وتكصيل لألحرام، أو  يف هامش لآلية ناظرًةـ إذل كانت لنرولية 5

تاحّدث عن  كانتتاحّدث عن مكهوم ناظر إىل علل ومماكات لألحرام، أو  كانت

كانت حتاا  بدورها إىل  ، وإْن«رنهَّيطَّ»و «نيطُهْر»ر لحلرم، من قبيل: قرلءة قد تغيِّ

هذل لنصنف من أخبار  ألن ؛لنبحث أيضًا تبويب آخر، إال أنها ترون خارجة عن حمّل

 لآلحاد يندر  حتت دلئرة لألحرام.

وعلى هذل لأللاس فإن لخلرب لناكسريّ ولناأويل ّ يف ةمجيع هذه لنصور، يعارب 

نوعًا من لنقول باملعنى ولملكهوم ولملصدلق، وترجيح لالحامال لحلصرّ من بني لائر 

لاغدو من مقونة لالنازلم  لالحاماالت لملخالكة لألخرى نلرلمة ولنعبارة. وبطبيعة لحلال

مبعنى أن هذه لنطائكة من  ،ومبثابة لخلرب لالعاقادّ ،ولالعاقاد ولنقول باملعنى

 لنروليات تقول: حيث أقول جيب عليك لنقبول.

 

 ــــــ أهمِّية البحث

نه بااللاناد إأخبار لآلحاد، و :ليات لناكسريية من قبيلوحيث كانت عمدة لنر

للانباط لملسائل لناارخيية ولنعقائدية لملثرية نلجدل، وياّم إىل هذه لنروليات ياّم 

فإن سإثبات أو نك ّ  ،لاللاشهاد بانقضايا لنولردة فيها بشأن لناكسري ولنرمام ولنكلسكة

خاذ لملولقف وطريقة لاللادالل. ية هذه لألخبار يف حمل لننزلع تأثريًل ملحوظًا يف لّتحجِّ

ه لنروليات ه ّ مبنى لناكسري بعد لنقرآن لنرريم وبلحاظ أللوب لناكسري إذل كانت هذ

باننسبة إىل أونئك لنذين  ال ليَّماو هذه، وجب حتديد لملوقف لنعام جتاه أخبار لآلحاد
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 ن لنروليات ه ّ لنطريق لنوحيد النرشاف لملعنى عند لنرجوع إىل لنرااب.ْويَر

ألصونية، وذنك يف لنراب ل ية أخبار لآلحاد إاّلحبث حجِّ ولنعجيب أنه ال ياّم

ما حتّدث وقلَّ .يف حمور لألحرام، أو أدناهم لنناظرة إىل مولرد لنعمل خاّص بشرٍل

لنشيخ لنطول ّ يف تكسري لنابيان، ولنسيد لخلوئ ّ  :رون يف هذل لنشأن، بالاثناءلملكسِّ

يف تكسري لنبيان، ولنشيخ معرفت يف لناكسري لألثرّ لجلامع. من هنا جيدر تناول هذل 

 ، وحتديد مولرد لننزلع بشأنه.مساقّل وبشرٍل ،جاّد لى حنٍولنبحث ع

 

 ــــــ جذور البحث

ية خرب لنولحد يف لنعامل لسإلمام ّ إىل لملرلحل تعود جذور لنبحث بشأن حجِّ

 مة لألوىل.لملاقدِّ

إىل لنقول: إن  ،لحلنابلة ال ليَّماو ،ة ذهب لنرثري منهمومن بني علماء أهل لنسّن

اه لألّمة بانقبول، وحصل لسإةمجاع عليه، فسوف يوجب لنعلم ولنعمل. تلقَّخرب لنولحد إذل 

ت عليه لنقرلئن لخلارجية وقال بعضهم: إن إفادة لنعلم هنا ال تأت ّ من لسإةمجاع، فلو دنَّ

ان يف لنبني، أو أنه يوجب لنوثوق ولالطمئن مل يرن هناك إةمجاٌع وإْن ،كان حّجًة

 ولرون لننكس يف لحلّد لألدنى.

أن أكثر علماء لألصول منهم ذهب إىل لنقول: إن خرب لنولحد يف لألمور  ْيَدَب

؛ نعدم إفادته ال يرون حّجًة صل بقرينٍةلالعاقادية وغري لألحرام لنشرعية إذل مل ياَّ

كما جاء يف شرح لنعضدّ على خماصر لبن  ،لنعلم. وقد مّت لناأكيد على ذنك

 لحلاجب.

لعى جاهدًل إىل تصحيح لألخبار  ْنرين منهم َموبطبيعة لحلال هناك بني لملاأخِّ

لنولردة يف صحيح لنبخارّ يف إثبات لنصكات لناشبيهية هلل، للانادًل إىل خرب لنولحد يف 

. (9)ية خرب لنولحد يف إثبات لنعقائدعارض حجِّ ْن. وهناك يف لملقابل َم(8)كاب لنعقائد

رب لنولحد يف لناكسري، رغم أن كاب صرلحة بشأن خ ْنوبطبيعة لحلال مل أعثر على َم

 معيارهم يف تبويب لخلرب لناارخي ّ ولالعاقادّ ولحد.

من  ،ية خرب لنولحد يف لناكسريية وعدم حجِّحبث يف حجِّ ْنويبدو أن أول َم
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 ال» مة تكسري لنابيان:وذنك إذ يقول يف مقّد ؛هو لنشيخ لنطول ّ ،رين لنشيعةلملكسِّ

من  د أحدًل، أو يقلِّينبئ ظاهرها عن لملرلد تكصيمًا ة الن ينظر يف تكسري آيأحد ينبغ ّ أل

وال جيوز . ..ةمجاعباعه ملران لسإعليه، فيجب لّت ن يرون لناأويل جممعًاأرين، إال لملكسِّ

إما  ؛ة لنصحيحةدّنن يرجع إىل لألأمنهم، بل ينبغ ّ  د أحدًلأن يقلِّ رين[]من لملكسِّ حٍدأل

باع قونه، وال يقبل جيب لّت ْنعليه، أو نقل ماولتر به عمَّ ةمجاٍعإأو لنشرعية، من  ؛لنعقلية

وماى كان لناأويل لحاا  إىل  .ا طريقه لنعلمذل كان مّمإ ةيف ذنك خرب ولحد، خاّص

 هل لنلغة، شائعًاأبني  ما كان معلومًا شاهد من لنلغة فما يقبل من لنشاهد إاّل

 .(10)«بينهم

انه لنشيخ لملكيد بشأن لنروليات ويبدو أن جذور هذل لنرمام تعود إىل ما ق

إذ يقول لنعمامة  ؛«تصحيح لالعاقاد»يف نقد كمام لنشيخ لنصدوق يف  ،لالعاقادية

ولألصل يف ذنك ما ذكره لنشيخ أبو عبد لهلل لملكيد بشأن » معرفت يف هذل لنشأن:

 د يفتعبُّد بها، وال ياها إمنا ه ّ من باب لناعبُّمن أن حجِّ، لنروليات يف باب لالعاقاديات

د فيه. وشأن لناكسري شأن أصول وال عمل هناك ك ّ ميرن لناعبُّ ،ما لبيله لنعلم

 .(11)«ولالحامال دون لنظّن ،لملعارف، حيث لملطلوب فيه لنعلم لملباين على لنكهم لنقاطع

من هنا فإن لنشيخ لملكيد يقول مرلرًل بشأن أخبار لنعقائد: إن هذه لألخبار لآلحاد 

. وبعد لنشيخ لملكيد جاء دور لنسيد لملرتضى يف لنرلائل يف (12)وال عممًا ،ال توجب علمًا

نينرر خرب لنولحد لنذّ نيس نه شاهد أو  ،ية خرب لنولحدمعرض كمامه يف حجِّ

 .(13)قرينة، وال يثبت غري لنظّن

لنوضع على  وللامّر .ية خرب لنولحدنينررول حجِّ ،نيثم جاء دور أكثر لألصونّي

ية د يف عدم حجِّحيث بدأ لنبعض يرتّد ،رة ولملعاصرةى لملرلحل لملاأخِّهذه لحلانة حّا

من أمثال: لنشيخ لننائيين،  ،ة لملولفقنيخرب لنولحد، وهو ما لنشري نه عند ذكر أدّن

 ولنسيد لخلوئ ّ.

إن نقطة أدنة لملولفقني ترمن يف لناأكيد على لناأثري لنشرع ّ ألخبار لآلحاد. 

ل لنشيخ لننائيين: إن لخلرب إمنا يرون مشمواًل ندنيل لحلجية إذل يقو :فعلى لبيل لملثال

. كما ذهب لنشيخ ضياء لندين لنعرلق ّ إىل لالعاقاد بأن أدنة (14)كان نه أثر شرع ّ
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من هنا فإنه يرفض حجية قول وية خرب لنولحد إمنا ختص لألحرام لنشرعية فقط. حّج

اخلرب جيب أن يرون لملخرب ـ بقطع . وقال يف موضع آخر: يف صحة لناعّبد ب(15)لنلغوّ

نيرون لألمر باناصديق بلحاظ ذنك لألثر  ؛لننظر عن هذل لحلرم ـ ذل أثر شرع ّ

مل يطرح لملسأنة من زلوية لألثر، وإمنا طرحها  ْن. وبطبيعة لحلال هناك َم(16)لنشرع ّ

من زلوية إمران لناعّبد، أو حصول لنعلم بهذه لألخبار، وهو ما لنأت ّ على ذكره 

 شاء لهلل. عند طرح لألدنة إْن

 

 ــــــ أرضّية املوافقات واملخالفات

ال ميرن طرح لألفرار إال يف مناخها لملنالب. وإن لنايارلت ولملدلرس 

لنكررية ه ّ لنيت ختلق هذه لملناخات. ويف لاللاناد إىل خرب لنولحد ال ميرننا جتاهل 

رّ. وإن جانبًا من هذه لملساندلت يف لهلجلنثان ّ لننزلعات لنرمامية لحملادمة يف لنقرن 

ولناشبيه ولنانزيه، ونقض لسإمامة، وتيار  يف مسائل صكات لحلّق ،لنعقائد ولناكسري

، جاءت للانادًل إىل خرب لنولحد. ويساكاد من لملرجئة، ولنقدرية، ونك ّ لسإرث من لننيّب

دن ّ، وإن ث يف مولجهة لخلصوم بأللوب جكلمات لنسيد لملرتضى بوضوح أنه ياحّد

وكأنه يف مقام لجلولب عن شبهات أهل  ،كمامه ناظر إىل غري أخبار لألحرام

ى أمثال لنشيخ لننائيين إىل لنقول . بل ذهب حّا(17)لنسنة، وما أفادوه يف غري باب لنعقائد

 جمالة يف بأن خمانكة لنسيد لملرتضى خلرب لنولحد تأت ّ يف إطار مساندلت أهل لنسّن

 لنعقائد.

 للاند يف لناكسري إىل أخبار ماكّردة يف فهم لنقرآن، ْنبل هناك َمويف لملقا

غريبة وعجيبة، أو أنهم لعول من خمال ذنك إىل لنعثور على طريق  ونسبول إنيه معاٍن

سإثبات عقائدهم لنرمامية. وعليه ال ميرن جتاهل ةمجيع هذه لألمور يف مناخ 

 لملولفقات ولملخانكات.

 

 ــــــ خرب الواحد يف التفسريأدّلة املوافقني حلجِّية 

ية خرب لنولحد كما لبق أن ذكرنا يف معرض بيان لابقة لنبحث فإن طرح حّج
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  وكان من بني لملولفقني نه .يف لناكسري قد حدث يف لآلونة لألخرية من قبل بعض لألفذلذ

ة لننظر عن ألباب هذل لالجتاه ـ لنبدأ ببيان أدن لنسيد لخلوئ ّ. من هنا فإننا ـ بغّض

 مساحاه يف هذل لنشأن.

 

 ــــــ السيد اخلوئي أدلة

 ال َشكَّ: بشأن لالعاماد على لنظّن ،رغم أن لنسيد لخلوئ ّ قد قال يف بدلية حبثه

معرفة لنبارّ، أو  :عند وجوب لملعرفة لنعقلية، من قبيل يف عدم جولز لالكاكاء بانظّن

ال يؤدّ  وإن حتصيل لنظّن .ّننعدم صدق لنعلم يف لالعاماد على لنظ ؛لملعرفة لنشرعية

إىل لخلرو  من ظمام لجلهل إىل نور لنعلم. ثم للاطرد قائمًا: وكما أوضحنا يف حبث 

ك ّ تراسب صكة وحانة لنعلم ولملعرفة. ثم  ،تقوم مقام لنقطع لنقطع فإن لألمارلت ال

جاب تساءل قائمًا: ما هو لحلرم نو للاحال لحلصول على لنعلم ولملعرفة لنيقينية؟ وأ

قائمًا: إذل كانت لاللاحانة بسبب لنعجز فما ترليف يف لنبني، ويرد حرم لنعقل 

. ثم عمد مساحاه إىل طرح فرضية أخرى، وه ّ: إذل (18)بقبح لنعقاب بما بيان لملساقّل

كان لملرلد حتصيل لنظن يف غري لملولرد لنيت جيب فيها حتقق لملعرفة لنعقلية أو 

لنيت يرك ّ فيها لناولفق ولنعقد لنقليب ولناسليم  لنشرعية، وإمنا ه ّ من لألمور

ات أحدلث لنقيامة، وأحولل ولالنقياد، من قبيل: تكصيمات مسائل لنربزخ، وجزئّي

أن إدرلكها  َبْيَدوما إىل ذنك من لألمور لنيت ال جتب فيها لملعرفة،  ،لنصرلط ولمليزلن

لخلاص ـ  لنرولية ولنظّن فك ّ هذه لنصورة إذل كانت ،لملعارف لنشرعية جماليدخل يف 

ة أمرن لاللاناد إىل مثل هذه وحّج ًلياه بدنيل لالنسدلد ـ معاربلنذّ مل تثبت حّج

قه، وجيوز عقد لنقلب ولنقول: إن مثل هذل لخلرب ال مينع من لالنازلم مباعّل ،لألخبار

ّبد بهذه د بهذه لألخبار. كما ميرن لناعسإمران لناعبُّ ؛د لنشرع ّإذ يثبت باناعبُّ؛ عليه

ية من باب لنوقائع ولألحدلث أيضًا. ويف هذل لناحليل ال فرق بني أن ترون لحلّج

 رية.لنطريقية أو من باب لجلعل ولملعّذ

من قبيل: دالنة  ،ماعلقًا باألمور لناروينية أو لناارخيية وأما إذل كان لنظّن

ث لألمم لألمارة لنظنية على وجود ش ّء أثرّ حتت لألرض، أو لسإخبار عن أحدل
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فيمرن لفرتلض حاناني بشأن هذل لننوع من ، لنسانكة، وطريقة حياتهم وتقانيدهم

 :لنظّن

لحلاصل من لخلرب )وهو  على لعابار لنظّن ـ إذل مل يرن هناك من طريق خاّص1

 .معاربًل لملطلق( فك ّ مثل هذه لحلانة ال يرون هذل لننوع من لنظّن ى بانظّنلنذّ يسّم

ال من قبل  ،؛ نعدم وجود دنيل على لعابار هذل لننوع من لنظّنضٌحولندنيل على ذنك ول

 وال من قبل لنشرع. ،لنعقماء

خرب لنولحد فك ّ مثل هذه  :لحلاصل من لخلرب من قبيل وأما إذل كان لنظّن

حيث نقول بانطريقية، وبني مبنى  ،ية لخلربلحلانة خيالف لألمر بني مسلرنا يف حّج

ند لخلرللان ّ؛ إذ طبقًا ورية، كما هو لحلال باننسبة إىل لآلخّذزية ولملعلنقائلني باملنّج

ناقريرنا يف هذل لملوضوع يرون معنى لحلجية جعل غري لنعلم يف مقام لنعلم من باب 

منوط  عن ش ٍّء ألنه إخباٌر ؛ةويف هذه لحلانة يرون لعابار لنظن لملذكور حّج ،دلناعبُّ

نيل لنعلم ّ لملعارب، وقد قبل تعبدًل، بانعلم، وحيث يرون هذل لخلرب قد عرف باند

رية، حيث ال ميرن لاللاناد هلا زية ولملعّذترون لننسبة نه جائزة. خمافًا ننظرية لملنّج

ب على مؤدلها أثر شرع ّ، ن لملنجزية ولملعذرية إمنا ترون إذل ترّتإإذ  ؛بهذه لنروليات

بها  ك ّ يرون لنظّنولسإخبار عن لألحدلث لملاضية ال يرتتب على مثلها أثر شرع ّ 

زًل. إن لسإخبار عن ش ّء هو من آثار لنعلم به، ونيس من آثار لملعلوم بانوجود منّج

قه، قه أو عدم حتّقلنولقع ّ. من هنا ال جيوز لسإخبار عن ش ّء إذل مل نرن نعلم باحّق

 قًا يف لنولقع.حاى إذل كان ماحقِّ

لعابار تلك لألمارة علمًا  ـ إن معنى لحلجية يف لألمارة لنناظرة إىل لنولقع هو2

تعبديًا من وجهة نظر لنشارع. ومن هنا يرون لنطريق لملعارب )من قبيل: خرب لنولحد( 

دون لنكرد لنوجدلن ّ. وعلى هذل  ،دّعلى حنو لنكرد لناعبُّ فردًل من أفرلد لنعلم، ونرْن

 لأللاس ميرن محل ةمجيع آثار لنقطع على هذل لنعلم أيضًا، وميرن لسإخبار على

طبقه، كما ميرن لسإخبار على طبق لنعلم لنوجدلن ّ، ونن يرون هذل لسإخبار إخبارًل 

 بغري علم.

ية خرب لنولحد، حيث ياعامل لنعقماء هذل ما عليه لنسرية لنعقمائية يف باب حّج
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مع لنطريق لملعارب )مثل: خرب لنولحد( معاملة لنعلم لنوجدلن ّ، دون تكريق بينهما يف 

لملثال: إن لنعقماء يعاربون لنيد أمارة على لمللرية، ويعاربون صاحب  لآلثار. فعلى لبيل

ًل يف لناصرف باألمولل لندلخلة حتت يده. ويرتبون آثار لمللرية على مثل هذه لنيد حّر

أو  منٌع ْدينرر هذل لألمر، ومل يِر ْنلنيد، وخيربون عن ملرية صاحبها. ونيس هناك َم

 .(19)ة لنعقمائيةردع من قبل لنشارع عن هذه لنسري

من وجهة نظر  وعليه فإن لعابار خرب لنثقة ال لحاوّ على صبغة تعّبدية، وإمنا نه

لنعقماء صبغة لنراشكية لنذلتية، وقد أقّر لنشارع ذنك. يقوم مبنى لنعقماء من لنناس 

يثقون به، ويرتبون عليه لآلثار، وياعاملون معه كما ياعاملون مع  ْنعلى لنعمل بأخبار َم

د لحملض، بل ه ّ صبغة لنراشكية لقع لملعلوم. نيس هذل من باب لناولضع أو لناعبُّلنو

 لنيت متنح خرب لنثقة مثل هذه لخلصيصة.

لناكسري فسوف حنرم من  جمالـ نو قلنا بعدم لعابار أخبار لنعدل لنثقة يف 3

وكبار لنصحابة ولناابعني، وال تنحصر فائدة لاللاكادة  ^ةمجيع روليات لملعصومني

 .(20)من كلماتهم بعصر لحلضور، بل ليشمل هذل لحلرمان ةمجيع لنعصور

يف معرض  ،عند تقريره نبحث لنشيخ لننائيين ،آخر وقال مساحاه يف موضٍع

إن معنى لحلجية يف  بشأن عدم حجية خرب لنولحد يف لناكسري: لجلولب عن إشراٍل

كية( وضع تلك لألمارة ولنيت حتمل صكة لنراش ،لألمارة )لألمارة لنناظرة إىل لنولقع

لحلاصل من لألمارة  مبعنى لعابار لنظّن ،موضع لألمارلت لناعبدية يف حرم لنشارع

 ّ معاربًل بوصكه فردًل من أفرلد مبنزنة لنعلم. وعلى هذل لأللاس يرون لنطريق لنظّن

ب على لألمارة ونذنك جيوز أن نرتِّ، لنعلم، ال على حنو وجدلن ّ، بل على حنو تعّبدّ

بة على لنقطع. يف هذه لنصورة يرون لسإخبار على طبق لنعلم لآلثارة لملرتتِّ ةمجيع

، وال فرق بني لألخبار لملاركلة لنوجدلن ّ، ويف تلك لنصورة ال يرون كمامه بغري علٍم

 .(21)ببيان لحلرم لنشرع ّ، كما هو لنشأن يف لناكسري ولائر شؤون لندين

 

 ــــــ ونقد جواٌب

ية خرب لنولحد من لنضرورّ لالناكات إىل بعض ل حبّجيف لجلولب عن لاللادال
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 لألمور:

وقد لعارب لنشارع  .ما ياعلق بقاعدة لنيد تنظر لنسرية لنعقمائية إىل لنعمل ـ يف1

ومن هنا مّت ترتيب آثار لمللرية على هذه لنيد. إن لسإخبار عن  .لنيد أمارة على لمللك

ذنك أن لنعقماء هلم مثل هذه لنسرية ملرية صاحب لنيد موضوع ألثر شرع ّ، وال يعين 

أو لسإخبار عن  ،بيان مكهوم نكظ ّ غري ماجانس :ى إذل كان من قبيلحّا ،خرب يف كّل

 حادثة عجيبة.

ـ إن لنراشكية لنذلتية نلخرب عن لنولقع إمنا ترون إذل لشامل لخلرب على 2

على لخلرب إذل شهد شولهد مورثة نماطمئنان بانولقع. فإن بناء لسإنسان على ترتيب لألثر 

على صدق لخلرب فما وجود  . وأما إذل مل يرن هناك شاهٌدعلى صدقه ممرٌن شاهٌد

 ملثل هذه لنسرية.

لألخبار لنولردة يف باب ةمجع لنقرآن يف عهد أب ّ  لنسيد لخلوئ ّ يرّد ولمللكت أن

نرونها من أخبار لآلحاد، وال يرى إمرانية سإثبات هذل لجلمع لعامادًل على  ؛برر

إن هذه لألخبار لنيت دّنت على ةمجع لنقرآن يف عهد أب ّ » هذه لألخبار، إذ يقول ما نّصه:

ها أخبار آحاد، ال تصلح أن ترون دنيمًا من لنصحابة كّل (22)برر بشهادة ]شاهدين[

 .(23)«يف أمثال ذنك

ية لنقرلءلت قد ذكر يف لندنيل لنثانث أنه حاى إذل كما أنه يف حبث عدم حّج

 .(24)ياهاال دنيل على حّج لة هذه لألخبار من لنثقات، ونرْنكان ةمجيع رو

د وإمضاء لنشارع، ـ إن كون لألمارة مبنزنة لنعلم، وكاشكة عن لنولقع باعب3ُّ

وجعل صورة لنكهم غري لنوجدلن ّ مبنزنة  ،إمنا يرون إذل أمرن جعل غري لنعلم علمًا

رم لنشرع ّ دلخمًا يف وإن هذه لنسرية إمنا ترون إذل كان لحل .لنكهم لنوجدلن ّ

أّ يف لألحرام ويف مقام لنعمل لنولقع يف دلئرة وضع لنشارع  ،دلئرة تعّبد لنشارع

ورفعه. وأما يف لألمور لنعينية لنولقعية، ويف دلئرة لنقلب، ومقام لملعرفة ولنيقني، فيجب 

 وينعقد عليه لنقلب. ،أن يرون لخلرب حبيث يورث لالطمئنان

نرمام مل تقم لرية  حادثة أو فهٍم :كان لملورد من قبيل فعلى لبيل لملثال: إذل

ًا نقولعد لحلولر ال ميرن يف فلنعقماء ـ يف باب لناكهيم ولناكاهم ـ على لناعّبد به خما



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

ولنقول: إن عليك لنعلم مبا ال تعلم به! أو جيب عليك أن حتصل  ،دمثل هذه لحلانة لناعبُّ

أن يف لسإخبار عن عامل لنولقع: ياعني عليك على هذل لنكهم ولملعرفة رغمًا عنك! أو 

، ومل إنها ذهٌب :لحلصاة ـ لنيت قانت عنها أخبار لآلحادتذعن من باب لناعبُّد بأن هذه 

عليها  ْمدها لنقولعد لنعلمية، ومل تُقتشهد على ذنك لنظولهر لنعقمائية، ومل تؤيِّ

لنيت مل يشهد على ـ ادثة تلك لحل عليك أن تؤمن بوقوع نأو أ !لنقرلئن لنعلمية ـ ذهٌب

إذ حيث ترون هناك قرينة على لنصدق فإنها  ؛دمن باب لناعبُّـ صدقها شاهد علم ّ 

كما ذكرنا يف لنبدلية،  ،تابع لنقولعد لنعقمائية، وأما إذل مل ترن هناك قرينٌة

 فارون خارجة عن موضع لننزلع.

يع روليات وكلمات ـ ال يلزم من نك ّ لحلجية عن أخبار لآلحاد لحلرمان من ةمج4

بوجوب رفع لنيد عن هذه  إذ مل يقل أحٌد ؛لألئمة لملعصومني وكبار لنصحابة ولناابعني

فإن لنرثري من هذه لألخبار ماطابقة مع لنقولعد  ،مطلق لنطائكة من لألخبار بشرٍل

بعضها لحمل شولهد وقرلئن على ف ؛وية يف إطار لنكهم لنعقمائ ّضلناكسريية ومن

يشامل على بيان حماممات لنرمام. من هنا فإن لنقول بعدم حجية وبعضها  ؛صحاه

إمنا لخلرب لنذّ ال يصح  ،^خرب لنولحد ال يعين جتاهل تعانيم ومعارف أهل لنبيت

على صّحاه، وجيب تكسريه من  لالعاماد عليه هو لخلرب لنذّ ال يرون هناك شاهٌد

 باب لنرولية فقط.

حيث يرون  ينة على صّحة لنرمام، ونرْنقر قد ال توجدـ يقال أحيانًا: إنه 5

قائله هو لسإمام لملعصوم، وقد نشأ يف بيت لنوح ّ، وهو لألعلم ولألخرب باملعان ّ 

أن هذل لاللادالل  َبْيَدلنولقعية، يرون كمامه مبنزنة لنقرينة لملاصلة أو لملنكصلة. 

ث عن خرب ث عن كمام لملعصوم، وإمنا ناحّدينطوّ على خلط نلبحث. فنحن ال ناحدَّ

ًا أم ال. وهذل باملنالبة من بني لملولرد ولحد ال نعلم ما إذل كان كمامًا قانه لملعصوم حّق

 لنيت مل ياّم تنقيحها يف موضوع لنبحث.

لنسيد لخلوئ ّ: إن لناكسري لاس نقول يف نقد هذل لنرمام من وعلى هذل لأل

نآلية، ومل يقم على صحاه م لحلديث لملنسوب إىل لملعصوم مكهومًا حيث يقدِّ ؛لنرولئ ّ

ه من لنضرورّ د، وكأّننكظ ّ أو أمارة عقلية، وإمنا جيب لنعمل به من باب لناعبُّ دنيٌل
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نقياد نه، وإن خرب لنولحد ال يوجد يف لنقلب أن ينعقد لنقلب على صحاه ولناسليم ولال

ث حي لملعارف لنشرعية، ونرْن جمالكان فهمه دلخمًا يف  مثل هذل لالنعقاد، وإْن

يرون لملوضوع هو لنكهم ولملعرفة ولناصديق، وال يرون هناك وحدة يف لملنهج بني 

 لنعقماء، ال يرون هناك موضع نلاعّبد.

أخرى: إذل عمد شخص من بني لنعقماء إىل بيان نكظ قاصدًل نقل لملعنى  وبعبارٍة

د وإمنا يساكاد من قولع ،من هذه لجلهة بني لنشارع وغري لنشارع فما يوجد فرٌق

لناحاور. إن لنشارع ال يقوم بوضع لألنكاظ ولملعان ّ لخلاصة يف هذل لنباب، وال ينكرد يف 

للاعمال نغة خاصة. وعليه إذل أرلد أن يساعمل كلمات على خماف لنقولعد لنلكظية 

ة على مرلده، وجيب أن ترون هذه لنقرينة لنعقمائية وجب عليه أن ينصب قرينة دلّن

ورث ذنك وجب لالكاكاء بانكهم لنعريف فقط. وحيث يقوم مورثة نلعلم، وإذل مل ت

 لنكرض على أن خرب لنولحد يروم بيان معنى ال يورث لنعلم فما يرون حجة.

بني لألخبار لنشرعية من حيث كونها  وعلى هذل لأللاس ال يرون هناك فرٌق

 هو من فليس لألمر بأن يقال: إن لنقول يف هذه لناكالري ،أخبارًل أو أخبارًل تكسريية

 نه ينزل منزنة لنعلم.إأو  ،نه ياصف بانراشكية عن لنولقع، ويوجب لالطمئنانإو ،لنعلم

 

 ــــــ أدلة الشيخ معرفت

لنسيد لخلوئ ّ قد أشرنا إىل آرلء لأللااذ ى لنرغم من أننا أثناء طرح أدنة عل

من لنذّ تعّرض يف عّدة مولطن إىل موضوع حجية خرب لنولحد يف لناكسري )و ،معرفت

؛ وجملة لجلامعة لنرضوية لناخصصية، لنعدد 122ذنك: لناكسري لألثرّ لجلامع، ص 

إاّل أن مساحاه عمد يف لياق بيان  .لألول، حتت عنولن: كاربرد حديث در تكسري(

نظريات ألااذه لنسيد لخلوئ ّ، ودعم لاللادالل على حجية لألخبار لناكسريية، عمد 

إىل  ـ اء لألعمام يف عدم حجية لألخبار لناكسرييةبعد نقل كلمات لنعلمـ يف لنبدلية 

حيث قال باوليع دلئرة لحلجية لنعلمية هلذه لألخبار، حاى إذل ، ذكر رأّ ألااذه

 كانت تارخيية وتكسريية، وجعل ألاس لملبنى لنعام نه هو طريقية لعابار خرب لنولحد.

يد لملرتضى يف وإنه بعد تأييده نرأّ ألااذه، ولناوجيه لنذّ ذكره نرمام لنس
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ما ياعلق بأخبار غري  لنقول بعدم لحلجية، لعارب رأيه ماطابقًا مع رؤية لنشيخ لننائيين يف

إمنا أنرر على  &وهرذل نرى أبا لملعان ّ علم لهلدى لنسيد لملرتضى» لنثقات، قائمًا:

ند أما لخلرب إذل كان ذل مسا .ة وال مباالةمن غري روّي لجلمهور لعامادهم أخبار لآلحاد

أو خيانف ظاهر  ،ا يرفضه لنعقلومل يرن مّم، يوثق به ْنوكان رلويه ممَّ ،وثيق

ننائيين فإنه أما لحملقق ل». ثم ذكر قائمًا: «.د به..لنرااب، فهذل مّما ال منع من لناعبُّ

ة يف باب لألمارلت هو لعابار كاشكياها عن لنولقع، وجعلها دالئل يرى أّن تكسري لحلّجي

 .(25)«ديًا حمضًابار لنعقماء عرفيًا، ونيس تعّبعلمية حسب لعا

كما عمد مساحاه إىل طرح لنسؤلل لنقائل: ما هو نوع لناعّبد باننسبة إىل أخبار 

من لالناكات إىل أن لنذّ يعود إىل  ال ُبدَّأجاب بانقول: هنا ولآلحاد يف غري لألحرام؟ 

 رب.لنرمام يف لناعّبد حبجية لألمارلت نيس هو جمّرد قبول لخل

أخرى: هل لنقول حبجية خرب لنثقة لنعدل يف هذه لملولرد يقوم على لتباع  بعبارٍةو

 لنعرف ولنعقماء، أم هو منهج تعبدّ أقّر من قبل لنشارع؟

لنذّ » يقول مساحاه يف معرض لسإجابة عن هذل لنسؤلل وتوضيح لاللادالل:

رن مساندة إىل دنيل يبدو ننا أن حجية خرب لنولحد )لجلامع نشرلئط لالعابار( مل ت

 ،وإمنا ه ّ لرية عقمائية مشى عليها عرفهم لنعام ،تعّبدّ )بأن تعّبدنا لنشارع به(

د هناك ـ إطماقًا ـ ك ّ يلامس وجرى معهم لنشارع لحلريم يف مرلفقة رشيدة! فما تعبُّ

أو يرون لنشارع للاهدفه ترليكيًا، وإمنا ه ّ مسايرة مع  ،ترتب أثر عمل ّ عليه

ماء يف مناهجهم نانظيم لحلياة لنعاّمة، وكان إخبار لنثقة لنضابط هو أحد أعرلف لنعق

 .(26)«وولكبهم يف هذل لملنهج لحلريم ،فأمضاه لنشارع ،ألباب لنعلم عندهم

 

 ــــــ وجواب نقٌد

 نقد ذكرنا جانبًا من لجلولب على أدنة لنشيخ معرفت يف معرض نقدنا ألدنة

 لجلانب لآلخر من تلك لألدنة: ما يل ّ جنيب عن ويف .لنسيد لخلوئ ّ

ـ صحيح أن لنعمل خبرب لنولحد يساند إىل لرية لنعقماء، وأن لنعرف وأللوب 1

 َبْيَدد يف هذل لنباب، ق بانعمل خبرب لنولحد، وأنه نيس ندى لنعقماء تعّبلنعقماء قد تعّل
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. وإمنا ًاّيملعخرب، حاى إذل مل يرن  كّلعلى أن أللوب لنعقماء ال يقوم على لالعاماد 

وال يعاربون غري  ،يعملون خبرب لنولحد إذل كان ينطوّ على لنازلم ذهين وأمر وجدلن ّ

وال ترون موضعًا  ،ولنيت يرتتب عليها لنعقاد لنقلب ،لنعلم ّ علمًا. إن لألمور لملعرفية

 د، ال ياّم لعابارها مبنزنة لنعلم.نلاعبُّ

هذه لملولرد، وال ميرن أن وعلى هذل لأللاس ال وجود نلاعبد بني لنعقماء يف 

أن ّ أجعل هذل لنظن  د أيضًا، بأن يقول: رغم أنك ال تعلم بذنك إاّليرون نلشارع تعّب

مبنزنة لنعلم. إن لنقول باحلجية خلرب لنثقة لنعدل يف لملسايرة مع لنعرف وجمارلة لنعقماء 

لحملون وال  ،وذنك ألن لنعقماء يضعون أصواًل وقولعد نلرمام ؛نيس على حنو مطلق

لشامل بيان لنقرآن على معنى خار  أصول لناحاور لنقائم  فإْن .كل نكظ على أّ معنى

يورث  بني لنعقماء، أو لرت أصحاب لنلغة يف هذل لنشأن، وجب أن يقوم عليه دنيٌل

 لالطمئنان.

ِإنَّ ﴿فقد ورد يف لحلديث لناكسريّ يف قونه تعاىل:  .ونذكر يف هذل لنشأن مثااًل

ْسَاْحِي ّ َأْن َيْضِرَب َمَثمًا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا لنَِّذيَن آَمُنول َفَيْعَلُموَن َأنَُّه  اَل َيلهلَل

 ًلَذل َمَثمًا ُيِضلُّ ِبِه َكِثري ِبَهَيُقوُنوَن َماَذل َأَرلَد لهلُللْنَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَأمَّا لنَِّذيَن َكَكُرول َف

 «لنبعوضة»، قيل: إن لملرلد بـ (26)لنبقرة:  ﴾َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ لْنَكاِلِقنَي ًلَوَيْهِدّ ِبِه َكِثري

×يف هذه لآلية هو لسإمام عل ّ
(27). 

لننظر عن لند هذل لحلديث نقول: إن لشامال لخلرب على أمر يف غري  ـ بغّض2

يف ضوء تقريره ـ لنعلم ّ، ولنذّ ال تقوم عليه لندالنة لنلكظية أو لنعقلية، جيب ـ  اللجمل

ويف هذه لحلانة جند منهج لنعقماء ال يشمل هذل  .لنعمل به على طبق منهج لنعقماء

ًا كان، أّي ،نلدالنة على لسإنسان «لنبعوضة»لملورد؛ ألن لنلغة لنعربية ال تساعمل كلمة 

ًا مع لنلغة وألانيب موعليه ال يرون هذل لناكسري منسج .نيس بعوضًة ×ولسإمام عل ّ

. كما أنه نيس من باب تطبيق لملكهوم على لملصدلق؛ إذ نيس هناك صكة يف لحلولر

وعليه كيف ميرن نلعقماء لالعاماد  .«لنبعوضة»لسإمام عل ّ ميرن أن تنطبق على 

ولناعويل على مثل هذل لخلرب، وأن يعمل لنشارع على لسإرشاد إىل لنطريق لنعقمائ ّ، 

 مهما كان هذل لخلرب صحيحًا؟!
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وإذل  .ل لملثال سإيضاح لملرلد من لناعّبد باخلرب يف غري لألحرامنقد ذكرنا هذ

قيل: إن الزم لناعبد باخلرب هو لنعقاد لنقلب، وإن لنعقاد لنقلب إمنا يرون باننسبة إىل 

لخلرب لنذّ يورث لملعرفة، أو لألمور لناعبدية لنيت ال ميرن نلعقماء لحلرم بشأنها، 

 فريف ميرن حتصيل هذه لملعرفة؟

 .ال ميرن نلعقماء أن جيعلول من غري لنعلم علمًا حيث ال يرون هناك علٌمـ 3

ية لنشارع يف هذه لملولرد تقوم على ألاس لرية لنعقماء، وه ّ مكقودة هنا. إن وإن حّج

معنى لحلجية يف لألمارة ـ كما أشار إنيه لنسيد لخلوئ ّ ـ هو جعل لنعلم لناعبدّ يف 

. من هنا فإن ما قانه (28)ارب فردًل من أفرلد لنعلمحرم لنشارع، ك ّ يرون لنطريق لملع

مساحاه يف تصحيح كمام لنسيد لخلوئ ّ: إن خرب لنولحد لجلامع نشرلئط لالعابار ال 

ية نه من قبل لنشارع مبعنى أنه نيس على حنو جعل لحلّج ،يساند إىل دنيل تعبدّ

ال مينحون لالعابار ملثل هذه  ًا نولقعية هذه لنطائكة من لألخبار؛ ألن لنعقماءفخما ،دًلتعبُّ

 لألخبار.

 

 ــــــ أدلة املخالفني حلجِّية خرب الواحد يف التفسري

ـ إن لعابار خرب لنولحد يساند إىل دنيل لناعّبد باخلرب دون أن يوجب لنعلم، 1

أخرى: إن خرب لنولحد ال ينطوّ على  لناكسري. وبعبارٍة جمالوهذل لناعبد ال جيدّ يف 

عن لنولقع، وال ميرنه لنرشف عن كمام لملعصوم، وال ميرنه كاشكية قطعية 

لناكسري هو فهم معان ّ  جماللنرشف عن لملرلد لنولقع ّ نآلية. إن لنذّ نريده يف 

 لنقرآن، وال جمال نلاعّبد يف دلئرة لنكهم.

نها دلاورية أّ إية خرب لنولحد من قبل لنشرع صبغة تعبدية، ـ إن العابار وحّج2

جمال نلاعاقد ولناعبد يف لألمور لملعرفية، من قبيل: لناكسري ولنلغة  وتعاقدية، وال

كني ك ّ ميرن ق بأعمال لملرلَّولنعقائد؛ ألنها نيست من لألمور لنشرعية، وال تاعّل

ال ميرن لنقول عن  ياها. ميرن تصّور لناعّبد يف لنعمل، ونرْننلشارع أن يعارب حّج

ملعنى غري موجود. إن لناعبد إمنا يرون يف موضع : إن هذل لملعنى موجود، وذنك لٍدتعبُّ

 ال ترون فيه ضرورة نلعلم، ويرك ّ فيه جمّرد لنظن لملعارب.
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ـ إن لحلجية لنشرعية من لالعابارلت لنعقمانية، وإن هذل لالعابار إمنا يرون 3

حيث يرون جعل لألثر شرعيًا وقابمًا نلعقد ولالعابار لنشرع ّ. وأما يف لنقضايا 

فما معنى ألن جيعل لنشارع غري لنعلم  ،ولألمور لالعاقادية فما معنى نلاعّبد لناارخيية

 .(29)د بهعلمًا يف هذه لملولرد، وأن يلزم لملرلكني باناعّب

لملعارف وأحرام لناكاهم؛ ألن لننكس ال  جمالـ إن لنظن ال يرون معاربًل يف 4

لغت مرحلة لنقطع ولنيقني. ويف إذل ب تطمئن يف هذه لملولرد، وال تبلغ مرحلة لناصديق إاّل

د بانعلم دون حتصيل لملسائل لنيت يعارب فيها لنعلم ال ميرن إجبار شخص على لناعّب

 .(30)لملبادئ لناصديقية

ميرن ننا  ،نلوصول إىل صّحة مضمون خرب لنولحد ه؛ـ يساكاد من لنروليات أن5

ر؛ ْونقرآن نزم من ذنك لندَّأن نساعني بانقرآن، فإذل أردنا لاللاعانة خبرب لنولحد نكهم ل

ف تأييد لنقرآن ألن إثبات صحة لخلرب ياوقف على تأييده من قبل لنقرآن، بينما ياوقَّ

 على فهمه بوللطة لحلديث.

أن هذل إمنا يرون إذل  ـ على لنرغم من بناء لنعقماء على لنعمل خبرب لنثقة، إاّل6

أخرى: إذل مل يرن  ان. وبعبارٍةلننظر عن لنرلوّ ـ مورثًا نماطمئن كان لخلرب ـ بغّض

على صحاه، بل كان على خماف ظولهر لألمر،  لخلرب موجدًل نلوثوق، ومل يقم شاهٌد

أن  ال ُبدَّد كون لنرلوّ ثقة، بل جملّر ،وال يعامدون عليه ،فإن لنعقماء ال يعملون به

 اشكية.يرون ـ مضافًا إىل ذنك ـ موجبًا نلوثوق، ويف هذه لحلانة لحصل على صكة لنر

 

 ــــــ اتشكاليدراسة اإل

ية لنروليات لناكسريية هو لرية لنعقماء، : إن أهم دنيل على حّجقالقد ُي: اًلأّو

ق بني ما إذل كان هناك أثر شرع ّ أم ال. وعليه فإن ةمجيع لنذين ولرية لنعقماء ال تكّر

ياه يف ل حّجقانول بأن لندنيل على لعابار خرب لنولحد هو لرية لنعقماء جيب عليهم قبو

لنولحد بسرية لنعقماء، وإمنا أثباها  ية خلربإذل مل يثبت لنشخص لحلّجوةمجيع لملولرد. 

ك باآليات ولنروليات، فمع ذنك جيب عليه لنقول باعابار هذل لننوع من من خمال لنامسُّ

ق بني ما يرتتب عليه أثر شرع ّ وما ال يرتتب عليه مثل هذل لألحاديث أيضًا، وأن ال يكرِّ
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 لألثر لنشرع ّ.

 :قال يف لجلولب عن هذل لسإشرالوُي

ـ إن لرية لنعقماء نيست أمرًل تعبديًا، وإمنا ترد حيث يرون لنوثوق 1

لملعارف ولنعقائد ولملكاهيم لملرتبطة بها  جماليف  ولالطمئنان. فإذل مل ترن هناك قرينٌة

مام يذهب لنعقماء إىل ق بظولهر لنرما ياعّل ال لحصل لالطمئنان. فعلى لبيل لملثال: يف

عمد شخص إىل تكسري لنرمام على خماف  جعل لألصل على لملعنى لنظاهرّ، فإْن

أو قرينة تورث لالطمئنان مبا تقول  كان نديك شاهٌد ظاهره لوف يقول نه لنعقماء: إْن

 على لاللاناد إىل لملعنى لنظاهرّ. فاملماك هو أللوب لنعقماء، وهو قائٌم فهاتها، وإاّل

 ّ لنذّ ال يورث لنيقني، وذنك يف مقام ن لنشرع هو لنذّ يدعم لخلرب لنظّنـ إ2

لنعمل بالك لنقاعدة لنعامة لنيت يساكاد منها نلحيلونة دون تكويت لملصلحة، حيث 

يرون لملقام مقام  حيثد. وأما يف غري مقام لنعمل، ية من باب لناعبُّمينحه لحلّج

جعل ما نيس لشف لنولقع ال ميرنه أن يقول: ال يعمل على كلخلرب  فبما أّنلملعرفة، 

 نك به علم مبنزنة لنعلم.

إىل لنعمل  ية أخبار لآلحاد ناظٌرق حبّجما ياعّل ـ إن دنيل لآليات ولنروليات يف3

أيضًا. فعلى لبيل لملثال: إن آية لننبأ تنظر إىل لناحقيق ولنكحص يف خرب لنولحد 

لاللاناد إنيها سإثبات  وإن لألخبار لنيت مّتلملرتبط برتتيب لآلثار على كمام لنكالق. 

ة لاللاناد هلا ـ نيست مطلقة، ية خرب لنولحد ـ على فرض تولترها لسإةمجان ّ، وصّححّج

أما لحلولدث »إىل لألحرام، من قبيل:  ن منها ناظٌروإنها بأةمجعها أو لنقدر لملايقَّ

أو يف خرب عمر بن  ،«يت عليرمهم حّجلنولقعة فارجعول فيها إىل رولة حديثنا؛ فإّن

قد  ْنكان منرم ممَّ ْنقال: ينظرلن َم»لألحرام:  جمالحنظلة يف قبول لنرمام يف 

أو ، (31)«مًاَرفلريضول به َح ،روى حديثنا، ونظر يف حماننا وحرلمنا، وعرف أحرامنا

غريها من لنروليات، كالك لملنقونة يف باب لناعادل ولنرتلجيح، ولنناظرة إىل لألحرام 

ياها يف إطار لنعمل ة حّجحنو لنعموم، حيث يرى لألصونيون من لنشيعة ولنسّنعلى 

 د. فك ّ هذه لحلانة ال معنى ناوليع دلئرتها.ولناعبُّ

توّلع يف مكهوم لألثر لنشرع ّ قائمًا: نو قبلنا باشرتلط لألثر يف  ْن: هناك َمثانيًا



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

جية هذل لننوع من حجية خرب لنولحد أمرن ننا ـ من خمال توليع لألثر ـ إثبات ح

لألحاديث؛ وذنك ألن ذلت لعابار هذه لألحاديث ينطوّ على أثر، وهو إثبات للاناد 

 من خمال لنقول حبجية لنروليات لناكسريية هّنأّ إهذه لنروليات إىل لملعصومني، 

أن ننسب مكادها إىل لملعصوم، ولنقول: إن فهم وتكسري وبيان لملعصوم يف هذه ميرننا 

ك إىل لملعصوم نل وكذل، وبطبيعة لحلال ال خيكى أن نكس صحة نسبة ذلآلية هو كذ

 يعارب أثرًل هامًا ال ميرن جتاهله.

: إننا يف حجية خرب لنولحد يف غري لألحرام نسنا بصدد لنبحث عن لجلولبو

وإمنا حنن نسعى إىل لألثر لنعمل ّ، بأن يرون هناك طيب نكس، وعدم ترك  ،أثر كّل

ألننا أوقكنا لعابار لخلرب على  ؛رْولادالل يعان ّ من مشرلة لندَّمصلحة. ثم إن هذل لال

لألثر، وأوقكنا لألثر على لعابار لخلرب. إن لنكرض أن هناك خرب خمانف نلظاهر، وال 

إذن كيف  ،د بهنعلم صدوره عن لملعصوم، وال قرينة على صحاه، ومل يثبت لناعبُّ

اًل من تثبيت أّو ال ُبدَّ :كما يقالوميرن ننا أن ننسب هذل لخلرب إىل لملعصوم؟! 

 لننقش عليه. ثّم ،لنعرش

ياحّدث يف جولب لملنررين حلجية لنروليات لناكسريية عن  ْن: هناك َمثانثًا

ما  ا يفّن، يف حني قد بّي^لحلرمان من لنرلمات ولألحاديث لناكسريية ألهل لنبيت

فإن  ؛ يؤدّ إىل لحلرمانم أن عدم حجية لنروليات لناكسريية يف هذه لندلئرة التقّد

ّّ للاكادة من لألخبار لناكسريية. وإن عمدة  لحلرمان إمنا لحصل إذل مل ترن هناك أ

نها ناظرة إىل إلألخبار لناكسريية قد مّت بيانها على طبق لألللوب لنعقمائ ّ لملعهود، أو 

ن ولحدًل يِّنه يبإأو بااللاعانة بانسياق، أو  ،أحد معان ّ لنرمام لنذّ يساكاد من لنلكظ

وحيث ترون  .ر عن تأويل لنرمامويعبِّ ،لناكسري جمالنه خار  عن إمن لملصاديق، أو 

من ذنك أمرن  ميرن لنعمل على تأييده. فإذل مل يرن يف لنبني ش ٌّء هناك قرينٌة

ا ال ننسبه إىل لملعصوم على حنو لنقطع كّن من لالحاماالت، وإْن أخذه كولحٍد

 ولنيقني.

 

 ــــــ تاجخالصٌة واستن

ولناقابل بني نظرياني. فنحن  ،يبدو أن هناك شيئًا من لخللط يف طرح لننظرية
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كر ماني ومساقيم؛ ألن نرى كمام لملخانكني حلجية لخلرب لناكسريّ يف حدود ما ُذ

موضوع حجية خرب لنولحد ال لحاوّ على تعّبد باخلرب لنذّ ال يقوم شاهد نكظ ّ أو 

ة لملعنى لنولرد يف تكسري لنرمام. إن لناعّبد قامية على صّحعقمائ ّ أو قرينة حانية أو م

باخلرب هو لنذّ يساطيع أن خيلق معنى آخر على خماف ظاهر لنلكظ، ونيس هناك من 

دون لناعّبد، وال يعاربون عدم شاهد على صدقه. وعلى هذل لأللاس فإن لنعقماء ال يؤيِّ

ث ال يرون لخلرب موضوعًا ألثر شرع ّ نه كاشكًا عن لنولقع. وحيْولنعلم علمًا، وال يَر

رع أن يقول: رغم أن اميرن نلش ،علمًا. نعم ال ميرن نلشرع أن جيعل ما نيس بعلٍم

إذل كان هناك  إاّل ،من أجل عدم تكويت لملصلحة ؛عليك لنعمل به فإن هذل نيس بعلم

 يشهد على صدقه. أو مت لنعثور يف نّص لنرمام على شاهٍد ،به علٌم

على حدوث لخللط يف لملوضوع أنه ياّم لحلديث أحيانًا عن نقض  وخري شاهٍد

لملخانكني نلعمل باألخبار لناكسريية، ويقال: رغم أن لنبعض يذهب يف مقام لنبحث 

أنهم أنكسهم يذهبون من  ولنانظري إىل عدم لعابار حجية هذل لننوع من لنروليات، إاّل

يف حني أن لملخانكني ال ينررون  ،لنناحية لنعملية إىل لنعمل بهذه لنروليات. هذل

ّّ رولية كانت، وإمنا لنذّ ينررونه ويرفضونه هو أخبار لآلحاد لنيت  لاللاكادة من أ

ال متالك شاهدًل على ما تاضمنه من لملعان ّ، أو لنيت ترون خمانكة نلظاهر وال تقوم 

عان ّ من على تأييدها، ورغم ذنك نسعى إىل أن ننسب إىل لنقرآن معنى من لمل قرينٌة

 نظاهر لنرمام. رغم خمانكاها د بروليٍةخمال لناعبُّ

 
 

الهوامش
                                                      

 
^
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 معرفت واهلرمنيوطيقامة العاّل
 

 خسروپناه الحسين عبد د. الشيخ

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ اهلرمنيوطيقا

إن ملاهية لهلرمنيوطيقا من وجهة نظر لنقائلني بها ـ طبقًا ناقّدم لناصّور على 

ّق لناقّدم. من هنا جيب قبل كل ش ّء لناعرف على لملعان ّ لنلغوية لناصديق ـ ح

 ولالصطماحية نلهرمنيوطيقا. 

 

 ــــــ املعنى اللغوي للهرمنيوطيقا

مبعنى  ،(2)«هرمنيون»مشاقة من لنـ  ،مكردة إغريقية (1)«هرمنيوطيقا»إن لنـ 

: «أنطون ّ كرباّ»لااذ . وقال لأل(4)«لناكسري»مبعنى  (3)«هرمنيا»لناكسري. وُيعارب لاللم 

( لنيت تعين Hermeneueinإن جذور كلمة لهلرمنيوطيقا تعود إىل لنرلمة لسإغريقية )

 «أرلطوطانيس». كما قام (5)لناأويل أو لنرتةمجة، أو لسإيضاح ولنبيان ولنشرح ولناكسري

 جماليف »مبعنى  ،(6)«بارّ هرميناس»حتت عنولن  ،باعريف جزء من منطق أرغنون

إنه لملرللمات يف  ،(7)«هرميس». كما يرتبط نكظ لهلرمنيوطيقا برلمة «لناكسري

؛ ألن هرميس يقوم مبهمة إبماغ وبيان وإيضاح رلائل (8)لأللاطري لنماهوتية لسإغريقّية

فيعمل هرميس على إبماغ خطاب  ،ولحلقائق لنبعيدة عن ماناول فهم لسإنسان ،لآلهلة

ان. وعليه جيب أن يرون هرميس على علم جيعله قابمًا نكهم لسإنس لآلهلة بشرٍل
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ك ّ يامرن من لنقيام  ؛أخرى ، ونغات بين لنبشر من جهٍةكامل بلغة لآلهلة من جهٍة

نها تسعى إىل بيان مسار إمن حيث  ،ضح نسبه لهلرمنيوطيقا إىل هرميسمبهماه. وتّا

ية فهم لمساكهمني، وتعمل على إيضاح مهمة هرميس يف عملنوآنية فهم لنلغة وقولعدها 

معان ّ لألنكاظ ولنرلمات. إذن فانلغة لارون وللطة لناقال رلانة لآلهلة، ولوف 

يرون هلا مرانة خاصة يف أحباث لهلرمنيوطيقا. وبطبيعة لحلال هناك ثماث حقول 

 نلغة، وه ّ: 

 إظهار وبيان لنعبارة.  جمالـ 1

 إىل نغة أخرى.  ترةمجة لنعبارلت من نغٍة جمالـ 2

 لنعبارة. ـ توضيح وتبيني 3

 . (9)جبميع هذه لحلقول لنثماثة ولهلرمنيوطيقا تهاّم

وقد تعّرض إفماطون يف رلانة كرلتونوس أو كرلتيلوس إىل بعض لألحباث 

أن لاللم لنصحيح  «كرلتونوس»حيث نقل على نسان  ،لنلغوية ولنقولعد لهلرمنيوطيقية

تولضع عليه عدد من نرل ش ّء هو لاللم لنذّ خلعاه عليه لنطبيعة، ال لاللم لنذّ 

ث هرموغينس إىل ألن نرل مكردة معنى طبيعيًا. وهرذل فقد حتدَّ ؛لنناس يف نغاهم

 . (10)لقرلط بشأن لناولفق ولناولضع بوصكه معيارًل نصحة لملعنى

 

 ــــــ املعنى االصطالحي للهرمنيوطيقا

ة شري إىل مساحمنها ي ولحٍد هناك لنرثري من لناعاريف نلهرمنيوطيقا، وكّل

 .ودلئرة موّلعة أو مضّيقة نلهرمنيوطيقا

: يذهب رياشارد باملر (11)لناان ّهذه لملعان ّ على لننحو  «رياشارد باملر»وقد بّين 

إىل لالعاقاد بأن نكظ لهلرمنيوطيقا رغم لالعابار لنشائع يف رجوعه إىل لنقرن لنسابع 

ين ولألدب ّ ولحلقوق ّ ـ تعود أن آنية لناكسري ونظريات لناأويل ـ لندي َبْيَدعشر لمليمادّ، 

ى بني لنعهد لنقديم ولنعهد إىل لنعهود لنقدمية، بل هناك نسبة هرمنيوطيقية حّا

ـ باالناكات إىل نبوءلت  ×لجلديد، إىل لحلّد لنذّ يقوم فيه لنسيد لملسيح عيسى

ليهود. من هنا ميرن لعابار علم لنرمام ـ يف مقام نلنراب وشرلئع لألنبياء ـ بشرحها 
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 س ـ مساوقًا نعلم لهلرمنيوطيقا. ل ولملكسر لناارخي ّ نلرااب لملقّدوِّؤلمل

 

 ــــــ علم اهلرمنيوطيقا بوصفه منهجًا لتفسري الكتاب املقّدس

م كاابًا نلمّرة لألوىل لحمل عنولن 1654عام  (12)«دلن هاوير»نقد أصدر 

إىل فصل علم ، حيث عمد «تأويل لننصوص لملقّدلة»أو  ،«لهلرمنيوطيقا لملقّدلة»

مبعنى أن علم لهلرمنيوطيقا هو حبرم منهج لناكسري  ،لهلرمنيوطيقا عن علم لناكسري

ن لنقولعد ولأللانيب لناكسريية، وأما علم لناكسري فهو يباشر عملية إذ ُيبيِّ ؛ولناأويل

ر اه لملكسِّبانكعل. وبهذل لملعنى يرون علم لهلرمنيوطيقا هو لملنهج لنذّ يابّن تكسري لننّص

 نلوصول إىل لملعنى لملرنون.  ؛أو لنذّ يقوم باأويل لننّص

 

 ــــــ علم اهلرمنيوطيقا بوصفه منهجًا لغويًا

ل علم لهلرمنيوطيقا من كونه نظرية يف تكسري لنرااب إن هذل لنكهم حوَّ

لملقّدس إىل ما ُيساوق لنقولعد لنعامة نلاكسري لنلغوّ، وجعل من لنرااب لملقّدس 

وضوعات لملمرنة هلذه لنقولعد؛ ألن ظهور لنعقمانية وعلم لنلغة ولملدلرس ولحدًل من لمل

لننحوية ولناارخيية يف لنقرن لنثامن عشر لمليمادّ أثبت أن لملناهج لناأويلية لملساعملة يف 

تعبري  تكسري لنرااب لملقّدس ه ّ ذلت لملناهج لملساعملة يف لنراب لألخرى. وعلى حدِّ

سري لنرااب لملقّدس ال ميرن نه أن يرون لوى ذلك لننور إلبينوزل: إن معيار تك

 لنعقل ّ لنذّ يشرتك فيه لجلميع. 

 

 ــــــ علم اهلرمنيوطيقا بوصفه علم فهم اللغة

يسعى هذل لنكهم إىل لنذهاب ألبعد من مكهوم لهلرمنيوطيقا بوصكه ركامًا من 

لهلرمنيوطيقا علم يصف أخرى: إن  م ومنسجم. وبعبارٍةمنّظ لنقولعد، وحتويله إىل علٍم

حولرية بني طرفني. وعليه فإن نايجة هذل لنكهم ال تقاصر  عمليٍة شرلئط لنكهم يف كّل

على لهلرمنيوطيقا لنلغوية فقط، بل نايجاه أن يغدو علم لهلرمنيوطيقا علمًا عامًا، 

. إن هذه لنرؤية لنيت وميرن ألصونه وقولعده أن ترون مبنى جلميع أنولع تأويل لننّص
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 جيب تكصيل لنرمام بشأنها ضمن عنولن مساقّل.  «شماير ماخر»قّدمها 

 

 ــــــ علم اهلرمنيوطيقا بوصفه قاعدة منهجية للعلوم اإلنسانية

علم مضبوط وجذرّ، ميرنه  «ويلهم ديلااّ»إن علم لهلرمنيوطيقا يف مدرلة 

 ل قاعدة جلميع لنعلوم لسإنسانية. أن يشّر

 

 ــــــ لفهم الوجود (13)الفينومينولوجياعلم اهلرمنيوطيقا مبنزلة 

ـ إىل  «هوللر»ـ من خمال توظيكه نكينومينونوجيا ألااذه  «مارتن هايدغر»عمد 

لنة  «لنوجود ولنزمان»مطانعة ظولهر لنوجود، وكان من مثار ذنك صدور كاابه 

هج وال مبنا ،م. إن علم لهلرمنيوطيقا يف مدرلة هايدغر ال ُيعنى بقولعد لناأويل1927

ى يصل بعلم لنعلوم لسإنسانية، وإمنا ُيعنى باوضيح مظاهر وجود لسإنسان، حّا

 «هانس جور  غادلمري»لهلرمنيوطيقا يف نهاية لملطاف إىل وجودية لنكهم. وقد قام 

لهلرمنيوطيقا لنكلسكية يف  جمالم يف بإخرل  علم لهلرمنيوطيقا هلايدغر يف إطار منّظ

قدم تقريرًل تارخييًا منالبًا  ْنم. وكان هو أول َم1960عام  «لحلقيقة ولملنهج»كاابه 

 نعلم لهلرمنيوطيقا. 

 

 ــــــ علم اهلرمنيوطيقا بوصفه نظامًا تأويليًا

تعريكًا نلهرمنيوطيقا، ُيشري إىل  «يف باب لناأويل»يف كاابه  «ريرور »قّدم 

لهلرمنيوطيقا. إن مرلد زًل ومعّرفًا يف علم بوصكه عنصرًل ماميِّ لالهامام باكسري لننّص

من لهلرمنيوطيقا نظرية لنقولعد لحلاكمة على لناكسري، أو بعبارة أخرى:  «ريرور»

 تأويل نّص خاص أو جمموعة من لندالالت لنيت تاّم مماحظاها مبنزنة لننّص. 

 

 ــــــ املسار التكاملي للهرمنيوطيقا

مصطلح لهلرمنيوطيقا م ذكره ـ لملسار لنارامل ّ لنذّ قطعه ا تقّدضح ـ مّملّت

نرياشارد باملر، على لملعان ّ  ،«علم لهلرمنيوطيقا»كما حصلنا من كااب  .عرب لنااريخ
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 .لنساة نه أيضًا

 : لناان ّويبدو ن ّ أن باسإمران بيان لملسار لنارامل ّ هلذل لملصطلح على لننحو 

للاخدم مصطلح لهلرمنيوطيقا، حيث  ْننقد كان أرلطوطانيس هو أول َم

ولنذّ  ،(14)«بارّ هرميناس»باب منطق لنقضايا من كااب أرغنون إىل تسمياه  عمد يف

 «دلن هاور»بعد ظهور عنولن لهلرمنيوطيقا على يد  . ونرْن«لناكسري جماليف »يعين 

ى وصل إىل مرحلة لهلرمنيوطيقا حّا ،وبدأ باناحّول ولناطّور ،للك طريقًا علميًا

على جذور لهلرمنيوطيقا لملعاصرة يف أفرار لملعاصرة. وبطبيعة لحلال ميرن لنعثور 

. وقد كان نعلم لهلرمنيوطيقا طولل تارخيه لنقصري تعاريف (15)«هنياش»وكاابات 

تعريف  إذ قام كّل ؛نلرثري من لالجتاهات ولملسانك مانّوعة وماكاوتة، وصار منشًأ

 باعيني دلئرة لهلرمنيوطيقا وأهدلفه ووظائكه لخلاصة. 

لهلرمنيوطيقا يف لنعصور لنولطى مبعنى تكسري وتأويل نقد للاعمل مصطلح 

لهلرمنيوطيقا بأنه  «(م1759ـ  1710)مارتني كمادنيوس»ف لنرااب لملقّدس. فقد عرَّ

 .لناكسري ولناوّصل إىل لنكهم لنرامل وغري لملبهم نلنصوص لنشكهية ولناحريرية فّن

إىل  ،م1807 ى عاموحّا 1785يف لألعولم من عام  ،«أوغسط وونف»وقد ذهب 

 .مف ولملارلِّلهلرمنيوطيقا ه ّ لنعلم بقولعد لكاشاف أفرار لملؤنِّ أّن

مبنزنة لملنهج لنذّ لحول دون لنوقوع يف  «(م1834ـ  1768)شماير ماخر»ولعاربه 

 .خماطر لوء لنكهم

لهلرمنيوطيقا بوصكه وليلة نلاعرف على ألانيب  «ونيهامل دنااّ»وقد للاعمل 

 .معرفة ألانيب لنعلوم لنطبيعية مقابليف لنعلوم لسإنسانية 

هايدغر وغادلمري لهلرمنيوطيقا بانكهم وتبيني ماهية  :من ص كلٌّوقد خّص

لنكهم، وعمدل إىل حتويلها من منهج إىل فلسكة. إن غادلمري ـ على غرلر هايدغر ـ مل 

و أو معرفة ألانيب لنعلوم لسإنسانية، وإمنا ه ،يرن بصدد بيان أللوب نكهم لننص

لآلخر كان بصدد لنعثور على بنية ملعرفة لنوجود، مع فارق أنه كان بصدد لنعثور على 

على لندولم  (16)نه كان يرى لنكهم تكسرييًا وتأويليًاإوحيث  .معرفة أنطونوجيا لنكهم

كان ياحّدث عن ماهية لناأويل ولناكسري أيضًا. وكان هايدغر يبحث يف ماهية لنكهم 
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ونغرض لنوصول إىل لاللاكهام عن  ،ويف ضمن حتليل لنبنية ،بوصكه هدفًا ماوّلطًا

معنى لنوجود، يف حني أن لهلدف لنرئيس لنذّ ينشده غادلمري هو تبيني حقيقة لنكهم 

وقولعده لألنطونوجية. إن غادلمري ـ خمافًا نديلااّ ـ مل يعمد إىل لنسري حنو لحلقيقة من 

ان يسعى إىل لنبحث عن معرفة لنكهم خمال معرفة ألانيب لنعلوم لسإنسانية، وإمنا ك

لحلقيقة »ولأللانيب من خمال أنطونوجيا لنكهم. ومن هنا فقد أطلق على كاابه عنولن 

 .(17)«ولملنهج

لم يولصل حتليل ف، «هايدغر»ره بـ يف معرض تأثُّ، ولنكرنس ّ «ريرور »وأما 

أى أن لنوصول لنوجود، وولصل لنبحث عن لألنطونوجيا من طريق معرفة لملكاهيم، ور

 .(18)عرب معرفة لملكاهيم إىل معرفة لنوجود ال حمانة ياّم

: فّن لناان ّومن هنا فقد تطّورت لناعاريف لملخالكة نلهرمنيوطيقا على لننحو 

تكسري لنرااب لملقّدس، وفّن تكسري لننصوص، ولنعلم بقولعد فهم لننصوص، 

  وأللوب لحليلونة دون لوء لنكهم، وتبيني ماهية لنكهم.

ر من مساحة وأهدلف وإن كل ولحد من هذه لناعاريف لملاقّدمة تغيِّ

لهلرمنيوطيقا. نقد كانت لهلرمنيوطيقا يف بدلية أمرها تسعى إىل لحلصول على أللوب 

يوصلها إىل لنكهم لنصحيح نلنصوص لندينية ولنرااب لملقّدس، ثّم ولصلت طريقها يف 

انثة إىل لناأليس نلقولعد لملنهجية نكهم تكسري مطلق لننصوص، ناناقل يف لملرحلة لنث

كان لهلدف لنرئيس نلهرمنيوطيقا هو تدوين منهج  «دنااّ»لننصوص. فمنذ عصر 

نلحصول على لنعلوم لسإنسانية لملعاربة. ويف ةمجيع هذه لملرلحل كان كشف مرلد 

 «ريرور»و «غادلمري»و «هايدغر»أنه منذ عصر  َبْيَد .لملارلم أو لملؤنف هو لملهّم

لناأليس نلهرمنيوطيقا لنكلسكية، حيث صارول إىل تقديم رؤية توصيكية  مّت «دريدل»و

بعيدًل عن صّحة لنكهم أو  ،وشرلئط حصونه ،وأبسايمونوجية باننسبة إىل ماهية لنكهم

 لقمه. 

وعلى هذل لأللاس ترون لهلرمنيوطيقا قد للرت مرحلاني، وهما: 

لنكلسكية. ولننوع لألول من لهلرمنيوطيقا قد ولهلرمنيوطيقا  ؛لهلرمنيوطيقا لملنهجية

جتاوز مساحات خمالكة، حيث كان يف بدلية لنطريق خيّص لننصوص لملقّدلة، ويف 
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سع نيشمل مطلق لننصوص، ويف نهاية لنطريق صار يشمل مطلق مناصف لنطريق لّت

 لنعلوم لسإنسانية. 

لألنولع لألخرى  م أن لهلرمنيوطيقا لنكلسكية أولع مشونية منلتضح مما تقدَّ

نلهرمنيوطيقا لملنهجية؛ ألن لهلرمنيوطيقا لنكلسكية تشمل ةمجيع لملعارف ولنعلوم 

ى لنكنون وةمجيع لنظولهر أيضًا، بينما تقاصر وحّا، لسإنسانية ولننصوص لناحريرية

على لنعلوم لسإنسانية فقط، وتقاصر لهلرمنيوطيقا عند  «ديلااّ»لهلرمنيوطيقا عند 

على  «كمادنيوس»لى لننصوص لألدبية، وتقاصر لهلرمنيوطيقا عند ع «شماير ماخر»

 لننصوص لندينية لملقّدلة. 

 : لناان ّآخر جتاوزت لهلرمنيوطيقا ثماث مرلحل على لننحو  ويف تقسيٍم

لنيت كانت تسعى إىل تقديم أللوب  ،: لهلرمنيوطيقا لناقليديةلملرحلة لألوىل

 ننصوص. لة ومطلق لومنطق ناكسري لننصوص لملقّد

لعى و، «شماير ماخر»لنيت بدأها  ،: لهلرمنيوطيقا لنرومنطيقيةلملرحلة لنثانية

فيها ـ بداًل من تقديم منهج نلكهم ـ إىل تقديم منهج نلحيلونة دون لنوقوع يف لوء لنكهم، 

إىل مولصلة  «ديلااّ» ّ نلهرمنيوطيقا. وبعد شماير ماخر عمد أو قام بطرح تكسري فّن

رت تأّث وقديقا لنرومنطيقية، وقام باعميمها على لنعلوم لسإنسانية. مسار لهلرمنيوط

 لهلرمنيوطيقا يف هذه لملرحلة باننهضة لنرومنطيقية يف لنقرن لنثامن عشر لمليمادّ. 

يف أولئل لنقرن  «هايدغر»لنيت بدأت بـ  ،: لهلرمنيوطيقا لنكلسكيةلملرحلة لنثانثة

 . «دريدل»و «ريرور»و «غادلمري» :من ّلت مبساعدة كلنعشرين لمليمادّ، وللامّر

تبدأ لهلرمنيوطيقا ـ بوصكها أللوبًا »: لنقولإىل  «أنطون ّ كرباّ»وقد ذهب 

ومنهجًا ـ من تأويل لننصوص لملقّدلة، وبذنك تقرتب من فقه لنلغة. وقد أّدى جدل 

لحلركة لسإصماحية بشأن حرم لنرنيسة لنراثونيرية ـ لنقاض ّ بأن لنرنيسة 

ع بصماحية تأويل لنرااب لملقّدس ـ من خمال إصرلر لنربوتساانت تامّا ْنا َمه ّ وحده

على ككاية لننّص لملقّدس بذلته، وعقدهم لنعزم على إثبات وضوح ألاس لنرااب 

س، إىل بلوغ لنناائج لملطلوبة. إن لهليرل لنعام نلنظرية ولننايجة لحلاصلة من هذه لملقّد

رمنيوطيقا. إن لنانظيم لنادرجي ّ هلذه لنعناصر، لملباحثات أّدى إىل لناأليس نله
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يف نهاية لنقرن لناالع عشر لمليمادّ، أضكى عليها  وحتّوهلا إىل أللوب ناأويل لننّص

د على لألهمية لنقاطعة شرل نظرية فلسكية أكثر مشونية، حيث كانت تؤّك

رمنيوطيقا ةمجيعها. نقد لكاسبت لهل :ْلإذل مل نُق ،ألكثر لجلهود ولنثقافات لنبشرية

صيغة فلسكة عامة نلكهم لسإنسان ّ،  «رتن هايدغرام»بكعل زخم وقّوة لملؤنكات لألوىل نـ 

أللوب وفرع ياعاطى مع لناأويل أو لنلغة أو  حيث لشاملت على إشارلت ودالالت نرّل

ّّ هو  «فريدريك شماير ماخر»معطى من لملعطيات لسإنسانية. وقد كان  لملذهب أو أ

ى يف مورد ىل بناء نظرية عاّمة نلاأويل، حبيث ميرن تطبيقها حّاأول باحث لعى إ

ويلهامل »لننصوص غري لندينية. كما لكاسبت لهلرمنيوطيقا على يد أملان ّ آخر وهو 

حيث ذهب ديلااّ إىل لالعاقاد بأن لنعلوم لسإنسانية  ،موقعًا أكثر مشونية «ديلااّ

ق باأويل لنرمام ما ياعّل رمنيوطيقا يفبأةمجعها ختضع يف لملساويات لجلذرية ملكهوم لهل

يف  ال ليَّمالسإنسان ّ. وقد حظيت لهلرمنيوطيقا يف نهاية لنقرن لناالع عشر لمليمادّ ـ و

بوصكها أللوبًا فلسكيًا ال يقاصر على لننصوص لنقدمية، بل يشمل ةمجيع  ؛أملانيا ـ

قا يف لنقرن لناالع ًل. كما كانت لهلرمنيوطيكبري جّد لندرللات لسإنسانية، باعاباٍر

همة بإميانها لناارخي ّ أيضًا، ولنذّ على ألاله ال منالك أّ حقيقة عشر لمليمادّ ماَّ

خارجية؛ ألن تأويماتنا ترون على لندولم حمدودة بظرفنا لناارخي ّ، وكذنك بانقيود 

نوعًا  «هايدغر»لنيت تكرض نكسها على تصورلتنا وميوننا ورغباتنا لحلقيقية. نقد أقام 

د لملران ّ لناام ولنرامل يف د على لناقيُّن لهلرمنيوطيقا غري لنذهنية، حيث يؤّكم

مبولصلة مسرية ألااذه، وقال بأن ـ  «هايدغر»تلميذ ـ  «غادلمري»لنااريخ ولنلغة. وقام 

 . (19)«ف، وإمنا هو ذلت لننّصهدف لناأويل نيس هو نوليا لملؤنِّ

ٌّ  لنعصر لنرلهن، لولء يف ذنك يف وأرى أن كما نوع ّ لهلرمنيوطيقا ضرور

من معرفة ألانيب لننصوص لملقدلة أو مطلق لننصوص  لهلرمنيوطيقا لملنهجية ـ لألعّم

ة فهمها أو مطلق لنعلوم لسإنسانية ـ ولهلرمنيوطيقا لنكلسكية، يف إطار تبيني ماهّي

 وشرلئط حصوهلا. 
 

 ــــــ مسائل اهلرمنيوطيقا

ّ إىل جعل دلئرة مساحاها لملكهومية يؤّدإن لخاماف معان ّ لهلرمنيوطيقا و
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يف أن مسائل لهلرمنيوطيقا يف  ال َشكَّلملسائل لهلرمنيوطيقية بدورها خمالكة أيضًا. 

، كما أن مسائل «ديلااّ»أولع دلئرة من تعريف  «غادلمري»و «هايدغر»تعريف 

ريف أولع دلئرة من مسائل لهلرمنيوطيقا يف تع «ديلااّ»لهلرمنيوطيقا يف تعريف 

وذنك ألن لألللوب لنلغوّ أضيق من لألللوب لنرمام ّ، ولألللوب  ؛«شماير ماخر»

لنرمام ّ أضيق من ألانيب لنعلوم لسإنسانية، وألانيب لنعلوم لسإنسانية أضيق من 

ألانيب لنكهم لسإنسان ّ. وعلى لنرغم من ذنك فباسإضافة إىل توصيف وتبني وحتليل 

مثل: هرمنيوطيقا شماير ماخر، وديلااّ،  لالجتاهات لملخالكة نلهرمنيوطيقا،

 لناانيةمن لننظر يف لملسائل  ال ُبدَّوغريهم،  ،وهايدغر، وغادلمري، وريرور، وهريش

 يف إطار لهلرمنيوطيقا: 

 

 ــــــ ومسار ظهوره ،ـ حقيقة وماهية الفهم1

 ،من خمال لنبنية لنوجودية ولسإنسان إىل رؤية خاصة نلكهم «هايدغر»يصل 

من خمال طرحه نلدور  «غادلمري»بل ولناكسري أيضًا. وقد عمد  ،لنكهم على لنلغة وتقّدم

 .ر ونّص لناكسريبني لملكسِّ ىلملعن لهلرمنيوطيق ّ إىل تكسري حقيقة لنكهم باقرتلن أفَق ّْ

ّّ نوع من  ولآلن علينا أن نرى ما إذل كان ميرن جتريد حقيقة لنكهم من أ

 ؟خانص نلنّص هٍملنكرضيات لملسبقة، ولحلصول على ف

؟ من لناساؤل ولنقول: ما هو دور لنكرضيات لملسبقة يف فهم لننّص ال ُبدَّوألالًا 

م؟ ، أم هو جمرد مرلد لملارلِّهل لنكهم عبارة عن لحلصول على لملعنى لألخري نلنّص

وهل نلنّص معنى ولحد يقف عنده أو ميرن أن ننسب إىل لننّص ما ال نهاية نه من 

 ؟لملعان ّ

 حبث هذل لننوع من لأللئلة ونظائرها يف لهلرمنيوطيقا.  ياّم

 

 ــــــ ـ معيار الفهم2

ومتييزه  ،أما لنبحث لآلخر فيعود إىل تقييم لنكهم، وبيان مماك لنكهم لنصحيح

الكاشاف لنكهم لنصحيح أم ال؟ وكيف ميرن  ًلهناك معيار هل أّنمن لنكهم لنسقيم. 
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 ؟ لجلولب عن لننزعة لننسبية يف لنكهم

 

 ــــــ ـ قواعد الفهم 3

، من مباحث لهلرمنيوطيقا ياعلق بقولعد لنكهم لملضبوط نلنّص هاّم هناك قسٌم

أخرى: ما هو  وبعبارٍة .لنقولعد لاللاخرلجية ولاللانباطية ولاللاكهامية ولنسؤلل عن

 ؟منطق فهم لنلغة

ن لملعلومات م لنرثري مميرن ملباحث علم أصول لنكقه ولنعلوم لنقرآنية أن تقدِّو

 هلذل لنقسم من لملباحث لهلرمنيوطيقية. 

 

 ــــــ هرمنيوطيقا األستاذ معرفت

عنولن أطلقه أصحاب »قال لأللااذ معرفت يف بيان تعريف لهلرمنيوطيقا: 

ر بعها لملكسِّلندرللات لنماهوتية تعبريًل عن جمموعة لنقولعد ولملعايري لنيت جيب أن ياَّ

ت دون لنابعثر ولناشاُّ ،مضبوطًا وقائمًا على ألس حريمة نكهم لننص لنديين؛ نيرون

 . (20)«أو حتريم نلرأّ على لننّص وأكثرها لعاباٌط .يف لآلرلء ولألفهام

وبطبيعة لحلال فقد كان لأللااذ معرفت منابهًا إىل لندلئرة لملكهومية لنوللعة 

ملصطلح يف تطبيقاته سع مكهوم هذل لوقد لّت»نرقعة لهلرمنيوطيقا، ومن هنا جنده يقول: 

نيشمل كافة لنعلوم  ،ساعًاولناقل من جمال علم لنماهوت إىل دولئر أكثر لّت ،لحلديثة

وفلسكة لجلمال ولننقد لألدب ّ  السإنسانية، كانااريخ وعلم لالجاماع ولسإنثروبونوجي

 . (21)«ولنكونوكلور

يوطيقا وقد عمد لأللااذ معرفت إىل لناعريف بنوعني آخرين من أنولع لهلرمن

 :بلحاظ مكهوم لننّص

عن طريق جتميع  عًا نلحصول على لملعنى ـ عبارٌةَبَتـ لهلرمنيوطيقا لنيت ه ّ  :للألّو

 ة لناارخيية ولنلغوية لنيت تساعد لنقارئ أو لنسامع على لنكهم لخلارج ّ نلعبارة. لألدّن

لى لملعنى يف ولنعبارة، ناغدو صاحلة نماشامال ع عًا ناأويل لننّصَبيأت ّ َت :لنثان ّو

حبيث ترون نافعة حلل مشاكل لسإنسان يف ةمجيع  ،كل لنظروف ولنشرلئط
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 .لنعصور

ر لسإلمام ّ كان وال يزلل مهامًا بانقرلئن لناارخيية وبطبيعة لحلال فإن لملكسِّ

ولنلغوية يف فهم لننصوص، كما أنه مل يرن غافمًا عن لناكالري لالجاهادية وتأويل 

 . (22)لآليات

، «لننّص»، و«فلملؤنِّ»لة بـ ااذ معرفت إىل لنعناصر لنثماثة لملامثُِّيشري لألل

 .، أو لنقصد ولننّص ولناكسري، وه ّ لنيت تقع مورد لهامام لهلرمنيوطيقيني«رلملكسِّ»و

وبعد بيان هذه لنعناصر لنثماثة قام مساحاه بطرح لأللئلة لنقائلة: هل هناك من 

ابار لننّص لألدب ّ نلمؤنف مساوقًا نقصده ؟ وهل ميرن لععماقة بني لملؤنف ولننّص

 ؟لنعقل ّ

من خمال  إذل كان لجلولب باسإجياب فهل ميرن لنوصول إىل مدلنيل لننّصو

 ؟لنقولعد لنعامة نلاحاور

هل يرون هذلن ف ف ولننّصبني قصد لملؤنِّ وإذل مّت إنرار لناطابق لنااّم

من لنصلة  ى هناك ش ٌّءلنعنصرلن مامايزلن ومنكصمان عن بعضهما متامًا، أم يبق

 ؟بينهما

 ف ولننّصوبطبيعة لحلال إذل لجتهت لأللئلة إىل لنعماقة ولالرتباط بني لملؤنِّ

 . (23)ر فسيغدو لنبحث أكثر تعقيدًلولنناقد أو لملكسِّ

أشار إىل  «شماير ماخر»و «نصر حامد أبو زيد»وبعد بيان لأللااذ معرفت نرؤية 

 : كما يل ّننص لنديين، وذنك لنقولعد لملخالكة هلرمنيوطيقا ل

 

 ــــــ قاعدة لغة الوحيـ 1

 ف لنعام؛ ألن لهلل لبحانه وتعاىل يقول: يف أن نغة لنوح ّ ه ّ نغة لنُعْر ال َشكَّ

 . (4)إبرلهيم:  ﴾َوَما َأْرَلْلَنا ِمْن َرُلوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِنُيَبيَِّن َنُهْم﴿ـ 

 . (58)لندخان:  ﴾َساِنَك َنَعلَُّهْم َيَاَذكَُّروَنَفِإنََّما َيسَّْرَناُه ِبِل﴿ـ 

 . (17)نقمان:  ﴾َوَنَقْد َيسَّْرَنا لْنُقْرآَن ِنلذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴿ـ 

 . (28)لنزمر:  ﴾َغْيَر ِذّ ِعَوٍ  َنَعلَُّهْم َياَُّقوَن ًاَعَرِبّي ًاُقرآن﴿ـ 



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

لهلل  إن»أنه قال:  |هللوقد روى أبو لنكاح لنررلجر ّ بإلناده عن رلول ل

 . (24)«نغاها من ولملاعارف لنعرب برمام عل َّّ لنقرآن أنزل لبحانه

 

 ــــــ ـ قاعدة مراتب املعنى2

بعضها ظاهر  ؛إن نرمام ونغة لنقرآن لنرريم دالالت طونية ومرتلتبة ومرتلبطة

ئمًا: وبعضها لآلخر باطين وعميق. وهذل ما أشار نه لهلل يف حمرم لنذكر قا ؛ولطح ّ

 (. 17)لنرعد:  ﴾لنسََّماِء َماًء َفَساَنْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها َأنَزَل ِمَن﴿

وقد ذكر لأللااذ معرفت هذه لندرجات لملخالكة ولملرلتب لملاكاوتة ملعان ّ لنقرآن 

إذ يقول: لنبلغاء لحصلون من لنقرآن على  ؛وأبعاده لملعرفية عن لنرلغب لسإصكهان ّ

مون على لنربلهني لنعقلية، لى لألحرام لنشرعية، ولملارلِّلنكصاحة، ولنكقهاء ع

خون على لنقصص لنقرآن ّ، وهرذل لنشأن باننسبة إىل لائر أصحاب ولملؤرِّ

 لالخاصاصات لألخرى. 

: أشياء أربعة على ـ وجلَّ ـ عزَّ لهلل كااب»أنه قال:  ×وّ عن لسإمام لنصادقوُر

نلخولص،  نلعولم، ولسإشارة ئق. فانعبارةلنعبارة، ولسإشارة، ولنلطائف، ولحلقا على

 . (25)«نألونياء، ولحلقائق نألنبياء ولنلطائف

يف  |لألكرم د عليها لننيّبإن مسأنة ظاهر وباطن لنقرآن من لألمور لنيت أكَّ

 . (26)خمالف لملولطن، ونكت لناباه لألمة لسإلمامية هلا

 

 ــــــ ي والتطبيقْرـ قاعدة اجَل3

ولناطبيق من لملسائل لهلاّمة لألخرى يف فهم لننصوص لندينية. ّ ْرإن مسأنة لجَل

اًل تأويل لنرمام إىل مكهومه لنعام، ثّم ُيصار بعد ذنك إىل وعلى هذل لأللاس ياّم أّو

تطبيقه على مولرده لنذلتية ومصاديقه لنااّمة. فعلى لبيل لملثال: جاء يف حديث عن 

؛ لألنبياء: 43)لننحل:  ﴾َأُنول َأْهَل لنذِّْكِرَفاْل﴿ :يف تكسري قول لهلل ×لسإمام لنصادق

 . (27)«حنن أهل لنذكر، وحنن لملسؤونون»أنه قال:  (7

أن هذل لملكهوم لنعام ياّم  َبْيَد، إن حقيقة لألمر أن لملكهوم يف هذه لآلية عاّم
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بوصكهم لملصدلق لألكمل هلذل لملكهوم، ال أن مرلد  ؛^تطبيقه على أئمة لملسلمني

ّ ولناطبيق تساعد لنقارئ أو ْر. إن قاعدة لجَل(28)حصر يف هذل لملصدلق لألمّتلآلية ين

لنسامع على أن ال يكقد لملكهوم لنعام نآلية، وأن يعمل من خمانه على لكاشاف 

لملصاديق لألخرى نه من طريق لالجاهاد. وبذنك ترون هذه لنقاعدة من لنقولعد لهلامة 

 نلهرمنيوطيقا لملنهجية. 

 

 ــــــ مفهومية النصوصـ قاعدة 4

نقد عمد لأللااذ معرفت إىل رفض لننظرية لنسكسطائية لنيت صدع بها بعض 

ّّ مضموٍنلملسانريين، ولنيت تكرِّ إذ قال يف هذل  ؛أو معنى غ لألنكاظ ولنعبارلت من أ

ا كان كااب نعم، كانت لحلاجة إىل لناكسري من قبل أّن لنوح ّ لنقرآن ّ مّل»لنشأن: 

َبر منها، كما لقاصر على ما لقاطف من قصص لملاضني مولضع لنِعفُرَب هدلية وتشريع

بيان أصول لناشريعات، وأحال لناكصيل إىل بيان لنرلول، وغري ذنك من ألباب 

لنذكر لحلريم، لألمر لنذّ يقوم بابيينه  ةمجااًل أو إبهامًا يف طرٍف من آّأوجبت إ

 قال، حيث |رين هو لننيّب لنرريمل لملكسِّر لملضطلع لخلبري. وأوَّوتكصيله لملكسِّ

)لننحل:  ﴾َوَأنَزْنَنا ِإَنْيَك لنذِّْكَر ِنُاَبيَِّن ِنلنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَنْيِهْم َوَنَعلَُّهْم َيَاَكرَُّروَن﴿تعاىل: 

44)»(29) . 

 

 ــــــ ـ قاعدة تناسب آيات القرآن5

ـ رغم نزوهلا على أللااذ معرفت إىل لالعاقاد بأن آيات لنقرآن لنرريم ليذهب 

كانت حقيقة لنقرآن  طبقًا نلمصاحل لخلاصة، وإْن ؛تدرجي ّ لنة بشرٍل 23مدى 

ولحدة ـ كانت آياته تنزل  دفعًة |لنرريم وروحه ونبابه قد نزنت على رلول لهلل

ماكّرقة، وأحيانًا على شرل جمموعات وجنوم من عشر آيات أو مخسني آية ةمجلة 

وقد ترون منالبة نزول آية  .ةخاّص ومنالبٍة خاّص زمٍنولحدة، أو لورة كاملة، ويف 

أن ضرورة وحدة لملوضوع تقاض ّ أن ترون  َبْيَدختانف وتغاير منالبة نزول آية أخرى. 

ولحدة  هناك منالبة ولنخية بني آيات لجملموعة لنولحدة؛ ألنها قد نزنت يف فرتٍة
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ن آيات هذه لجملموعة لنولحدة مااابع. ويقوم لالفرتلض على أ ومنالبة ولحدة وعلى حنٍو

ألن ترون هناك منالبة  وعلى هذل لأللاس هناك ضرورٌة ،ل أجزلء كمام ولحدمتثِّ

بني أجزلء تلك لجملموعة. من هنا فإن وحدة لملوضوع بني أجزلء لجملموعة ومساخناها 

يرم ّ إىل حتقيق غاية  ،ولخنرلطها ضمن كمام ولحد تربزها على شرل كمام ولحد

 . (30)ذلته وعلى حنو لاللاقمال وحدة ذلتية بذنك يراسب يف حدِّولحدة، و

وقد عمد لأللااذ معرفت إىل حبث ودرللة لنانالب لنقائم بني آيات لنقرآن 

 : لناانيةلنرريم من زلوية خمالف لجلهات 

ـ أحيانًا يرون لنبحث بشأن لنانالب لنقائم بني لآليات لنيت نزنت دفعة ولحدة 

 ولحد.  ويف زمٍن

لنبحث أحيانًا بشأن لالرتباط ولنانالب لنقائم بني آيات لورة ولحدة،  ياّم ـ

حيث ترون آيات تلك لنسورة من بدلياها إىل آخرها مرتلبطة فيما بينها، ويرون بينها 

ضمنت وقد تنالب عقمائ ّ؛ وذنك ألن لنسورة تعين أنها عبارة عن جمموعة ولحدة، 

ة، لولء من ية وكيكية خاّص ّ عليها كّمهذه لنوحدة يف إطار لنسورة، حبيث تضك

ناحية مرلد لآليات أو من ناحية أللوبها أو لنخّياها. وعلى هذل لأللاس جيب أن ترون 

 هناك وحدة جامعة بني آيات لنسورة لنولحدة حبيث تضّم ةمجيع هذه لآليات. 

أو ولنرلمة لألخرية منها،  آيٍة ـ وأحيانًا يرون لنانالب ولنرتلبط بني لياق كّل

لنانالب بني لياق لآليات وكلماتها لألخرية هو أمر  ّنإبني لياق وفولصل لآليات؛ إذ 

ذلت ّ، بل هو ذلت لالرتباط ولنانالب لنلكظ ّ ولملعنوّ لنذّ يرفع من شأن لآليات ومقام 

ن لآلية ةمجانية وُحْس عام فإّن لنبماغة ولنكصاحة فيها، ويعمل على ترميلها. وبشرٍل

 لبط ولنانالب. يرمن يف هذل لنرت

ر نوع رلبع من لنانالب بني لآليات، ـ نقد ذهب بعض علماء لسإلمام إىل تصوُّ

وقانول بضرورة وجوده وقيامه بني لآليات، وهو عبارة عن ضرورة وجود لنانالب بني 

أن هذه لملسأنة ال ميرن أن تنطلق  َبْيَدخامتة لنسورة لنسابقة وبدلية لنسورة لنماحقة. 

كبرية. وباسإضافة إىل ذنك نيس  ف، كما أنها ال تنطوّ على فائدٍةمن غري لنارلُّ

 . (31)بني لآليات هناك من دنيل ُيثبت قيام هذل لننوع من لنانالب ولالرتباط لخلاّص
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من مرلتب لنكهم، وعلى  وباالناكات إىل هذه لنضابطة ميرن لنوصول إىل مرتبٍة

لآليات من بني لنقولعد لهلامة يف  ألاس هذل لنكهم ياّم لعابار قاعدة لنانالب بني

 لهلرمنيوطيقا لملنهجية. 

 

 ــــــ م واملتشاِبهـ قاعدة احملَك6

ذهب لأللااذ معرفت ـ طبقًا نآلية لنسابعة من لورة آل عمرلن ـ إىل لنقول بأن 

خذ ذريعة من قبل لنبعض ه لنذّ يّابعض آيات لنقرآن لنرريم تندر  ضمن لملاشاِب

. إن لآليات لملاشابهة ةأن لملسأنة لألهم ترمن يف ماهية لآليات لملاشابه سإثارة لنكانة. إاّل

ولآليات لحملرمة عبارة عن  .مةَرمقابل لآليات لحملمن وجهة نظر معرفت تقع يف 

لآليات لنثاباة ولنرللخة لنيت ال ميرن نلشبهة ولخللل أن ينكذ إنيها. وعليه يرون 

ه يف مام غري لنثابت. وبطبيعة لحلال فإن لملاشاِبمعنى لآليات لملاشابهة عبارة عن لنر

 لنقرآن ـ من وجهة نظر مساحاه ـ قد للاعمل مبعنيني: 

 لهلُل﴿: لناشابه ولناساوّ، كما ورد ذنك يف لورة لنزمر؛ إذ يقول تعاىل: لألّول

ُد لنَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِلنُي َمَثاِن َّ َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلو ًاُمَاَشاِبه ًاَل َأْحَسَن لْنَحِديِث ِكَاابَنزَّ

 (. 23)لنزمر:  ﴾...َوُقُلوُبُهْم ِإَنى ِذْكِر لهلِلُجُلوُدُهْم 

: لناشابه مبعنى لملثري نلشبهة، كما هو لحلال باننسبة إىل لنرمام أو لنثان ّ

وبهذل ف لملرلد منها باناحديد. َرلنسلوك لنذّ يقبل لنرثري من لالحاماالت، وال ُيْع

على  ،(70)لنبقرة:  ﴾ِإنَّ لْنَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا﴿لملعنى ورد قونه تعاىل يف لورة لنبقرة: 

نول ماهية لنبقرة لنيت أمرهم حيث أمرهم لهلل بذبح بقرة، ومل يابيَّ ،نسان بين إلرلئيل

ل حماجب خلف لاار هذ لهلل بذحبها، وهل لملرلد منهم ذبح بقرة عادية أو هناك لرٌّ

 لنطلب؟ 

يف لآلية لنسابعة عشرة من لورة آل  «لملاشابهات»وبهذل لملعنى مّت للاعمال كلمة 

 عمرلن لملباركة. 

حتاوّ على ظاهر مثري  ،الشاماهلا على لنوجوه لملخالكة ؛إن بعض لآليات

بهدف إضمال لنبسطاء  ؛ة نلاأويل ولنكانةنلشبهة، لألمر لنذّ وجد فيه لملغرضون ماّد
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ى لماز  لحلق بانباطل، ولكاسب لنرمام وذنك خلكاء لحلقيقة، حّا ؛من لنناس

ثوب لنباطل. وعليه فاملاشابه باسإضافة إىل لنغموض جيب أن ينطوّ  ولنسلوك لحلّق

 . (32)على مادة سإثارة لنشبهة ولنوقوع يف لخلطأ ولنكانة

إىل  م بشأن لآليات لملاشابهة ـيذهب لأللااذ معرفت ـ باالناكات إىل ما تقدَّ

نرفع لنغموض، وإىل  يف لنقرآن لنرريم لحاا  إىل تكسرٍي ٍهماشاِب لالعاقاد بأن كّل

 . (33)تأويل ندفع لنشبهات

إىل مناذ  خمالكة من لآليات  «علوم قرآن ّ»نقد أشار لأللااذ معرفت يف كاابه 

ه لملاشابهة. وبطبيعة لحلال فإنه يرى أن لناشابه يف آيات لنقرآن على حنوين: لناشاب

 .ولناشابه لنعرض ّ ؛لألصل ّ

ولناشابه لألصل ّ يعين أن قصور لنلكظ يؤّدّ بدوره إىل لنقصور يف إفادة لملعان ّ 

ّ أحيانًا إىل إثارة لنشبهة. وهذه لآليات ترتبط بأصول لملعرفة، وه ّ لنسامية، ويؤّد

 .جدًل قليلٌة

ل لناشابه ولحدث هذ .أما لنغانب يف لآليات لملاشابهة فه ّ من لناشابه لنعرض ّ

بكعل لخاماف لآلرلء وتضارب لنعقائد وظهور لملذلهب ولالجتاهات لملخالكة، وهو ما 

 حصل يف لجملامعات لسإلمامية يف لألزمنة لملاأخرة من عصر لننزول، حيث قام كّل

نت لآليات ـ لنيت كانت حاى ياه، وبذنك حتوَّمذهب بانامسك بآيات لنقرآن سإثبات أحّق

إىل آيات ماشابهة. وإن أكثر  ،بسبب تكسريلتهم لالعاباطية ؛ة ـلألمس لنقريب حمرم

 . (34)لآليات لنيت تعرف حانيًا بوصكها من لملاشابهات ه ّ من هذل لنقبيل

ضح لبب ذهاب بعض ومن هذه لنعبارة لنيت ذكرها لأللااذ معرفت يّا

دما ياّم بأن ةمجيع آيات لنقرآن لنرريم ماشابهة؛ إذ عن لملسانريين إىل لنقول صرلحًة

لناوّهم بأن نصوص وآيات لنقرآن صاماة، وياّم لعابار ةمجيع لملعارف لنبشرية وغري 

رة يف للانطاق لننصوص ولملعارف لندينية، ال غرلبة يف أن لندينية بوصكها ه ّ لملؤثِّ

 . (35)ترون ةمجيع لآليات ماشابهة، ونن ترون هناك آية حمرمة يف لنبني

ز، ان لنصكات لسإهلية، من قبيل: نك ّ لناحيُّوقد عمد لأللااذ معرفت إىل بي

ولنعرش، ولنكوقية، ورؤية لهلل، ولنصكات لخلربية، من قبيل: لنيد، ولنوجه، ولنساق، 
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ولسإرلدة ولالخايار، ولسإضمال أو لخلذالن، ولخلام ولنطبع، بوصكها من لآليات 

 . (36)لملاشابهة

 

 ــــــ ـ قاعدة ضابطة التأويل7

هو شأن لناكسري ـ ضولبط وقولعد، وإن لخلطابات لنعامة إن نلاأويل ـ كما 

 .لملنازعة من لآلية إمنا ترون صحيحة إذل كانت منسجمة مع هذه لنضولبط ولنقولعد

حسب  وعليه فللقرآن ظهٌر»ن لأللااذ معرفت ضابط لناأويل قائمًا: وقد بيَّ

إمنا  كهوم لنعاّمر عنه بانبطن ألن هذل لمللنانزيل، وبطن حسب لناأويل. وإمنا ُعبِّ

للاخلص من فحوى لآلية للاخماصًا، بإعكاء جولنب لآلية لملرتبطة باملنالبات، ولنيت 

ة بها حسب ظاهر لنانزيل؛ نيجلول وجه لآلية لنعام بعد إنغاء كادت جتعل لآلية خاّص

قصر نظره على ممابسات  ْنفقد كان بطن هذل لملعنى لنعام مَل .لخلصوصيات لنساترة

ر فيجد لآلية ذلت مكهوم وللع لعة ق لننظر وتدبَّب تنزيلها. أما لنذّ تعمَّلآلية حس

 ْذ.. ُخ.لآلفاق، لألمر لنذّ جيعل من لنقرآن ـ يف ةمجيع آيه ـ ]كاابًا[ ذل رلانة خاندة

ل َأْهَل َوَما َأْرَلْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِح ّ ِإَنْيِهْم َفاْلَأُنو﴿قونه تعاىل:  :مًاَثنذنك َم

 ،نزنت بشأن لملشركنيفقد  ،(7؛ لألنبياء: 43)لننحل:  ﴾لنذِّْكِر ِإْن ُكْنُاْم اَل َتْعَلُموَن

حيث تشريرهم يف موضع لنرلول: هل يصّح أن يرون من لنبشر؟ فاآلية مبكادها 

نرنها بكحولها  ،ة لملشركني بانذلتلنظاهرّ ـ حسب تنزيلها ـ نزنت بشأن إزلحة عّل

وهذه  .بأصول لنديانة أو فروعها، فعليه أن يرلجع لنعلماء يف ذنك جاهٍل كّللنعام تعّم 

 . (37)«ه ّ رلانة لآلية لخلاندة

طبقًا هلذل لنضابط لوف ترون لنرثري من »آخر:  وقال مساحاه يف موضٍع

لناأويمات ولملعان ّ لنباطنية ـ لنيت ذكرتها لنكرق لنباطنية لملعروفة، ولنرثري من 

فة، ولننظريات لهلرمنيوطيقية ـ فاقدة نماعابار. ونن ترون ة لملاطرِّتأويمات لنصوفي

مقبونة أبدًل، ال نعدم مرلعاتها لنضابط لملذكور، بل نرونها كذنك تعارب إلقاطًا 

 . (38)«ونوعًا من لناكسري بانرأّ ،على لنقرآن

ت ز بني تأويمات كبار لنعرفاء وتأويمالأللااذ معرفت مييِّ وبطبيعة لحلال فإّن
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 فني من لنصوفية. لملاطرِّ

 ،لنذّ لخااره لأللااذ معرفت ،رمبا أمرن ننا أن نكهم من لملعنى لألول نلاأويل

بدلئرة لألنكاظ فقط،  أللااذ معرفت ال ختاّصمنيوطيقا يف لملنظومة لملعرفية نأن لهلر

 مبعنى أن لهلرمنيوطيقا ندى لأللااذ ،وإمنا يساوعب ةمجيع لألعمال ولألفعال أيضًا

من لهلرمنيوطيقا لملنهجية لناقليدية ولهلرمنيوطيقا لملنهجية  معرفت نيست أعّم

ى من لهلرمنيوطيقا لملنهجية حّا ب، بل ه ّ أعّمْسفَح «شماير ماخر»ولنرومنطقية نـ 

وذنك ألن إبرلز حقيقة لملرلد يرتبط بدلئرة لألنكاظ  ؛أيضًا «ديلااّ»ولنرومنطيقية نـ 

ى أفعال لهلل لبحانه وتعاىل بدلئرة لنسلوك لنبشرّ، وحّاولألقولل، ويرتبط أيضًا 

مبعنى أن ةمجيع لنظولهر لنبشرية ولسإهلية تندر  يف دلئرة لهلرمنيوطيقا عند  ،أيضًا

لأللااذ معرفت. وعلى هذل لأللاس ميرن لعابار هرمنيوطيقا لأللااذ معرفت من 

رغم  ،غر وغادلمريحيث لنسعة مساوقًا ومساويًا نلهرمنيوطيقا لنكلسكية هلايد

يف لنناحية  ال ليَّمالالخاماف لنربري ولجلوهرّ بني لنقونني من حيث لحملاوى، و

 لملعرفية.

 

 

الهوامش
                                                      

(1) Hermeneutics. 

(2) Hermeneuein. 

(3) Hermeneia. 

(4) interpretation. 

(6) Peri Hermeneias. 

(7) Hermes. 
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(12) Dann Hauer. 

phenomenology

 

(14) Peri Hermeneias. 

(16) interpretative. 

(17) Truth and method. 
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 مة معرفتيف فهم العاّل البداء
 

 د. محمد محمد رضائي

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

اّصات لنعقائد إن لنبدلء من لنعقائد لنشهرية نلشيعة، وقد ُتعرف بأنها من خم

، &معرفتلنشيخ لنشيعية. ويف هذل لملقال حناول بيان هذه لننظرية من وجهة نظر 

ش ّء من بيان أصل نظرية لنبدلء، ننناقل بعد ذنك إىل بيان  ونرننا لنبدأ قبل كّل

 رأّ مساحاه يف هذل لنشأن. 

 

 ــــــ مفهوم البداء

، وعند «ظهور بعد لخلكاءلن»مبعنى:  ،إن لنبدلء يف لنلغة من مادة )ب د و(

بدل ن ّ يف هذل لألمر بدلًء، »ره، كما يف قونك: ل لنرأّ وتغيُّلقرتلنها بانمام تعين تبدُّ

 . (1)«ا كان عليهأّ تغّير رأي ّ عّم

وأما حبسب لالصطماح فإن لنبدلء عبارة عن إجياد لنرأّ لجلديد يف عامل 

لنثاباة ميحو قضاًء وقدرًل؛ نُيثبت  مبعنى أن لهلل لبحانه وتعاىل طبقًا نلسنن ،لناروين

 َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ لهلُل َيْمُحو﴿مرانهما قضاًء وقدرًل آخر، قال تعاىل: 

(. وبطبيعة لحلال ال جيوز إطماق لنبدلء مبعناه لحلقيق ّ على 39)لنرعد:  ﴾لْنِرَااِب

ر رلك يف لاحاه. فما جيوز لناغيُّر لنرأّ ولسإدل أو تغيُّلهلل؛ إذ ال ميرن تصور تبدُّ
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فما  ،وذنك نعلمه لنسابق وإحاطاه جبميع لألمور ؛وجلَّ ل ولحلدوث باننسبة نه عزَّولنابدُّ

ختكى عليه خافية. من هنا فإن إطماق لنبدلء عليه إمنا يرون من باب لجملاز، وعليه 

من قبل لنساحة يعين لنظهور، وأن شيئًا ظهر ملخلوقات لهلل  «بدل هلل»فإن قوننا: 

 . (2)أخرى: إن لهلل يف لنبدلء ُيظهر نلناس شيئًا كان خافيًا عليهم لنربوبية، أو بعبارٍة

 

 ــــــ البداء يف الكتاب

نقد مّتت لسإشارة إىل لنبدلء يف لنقرآن لنرريم مبعناه ونكظه، كما يف قونه 

 تعاىل: 

)لنرعد:  ﴾َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ لْنِرَااِب  َما َيَشاُءلهلُل َيْمُحو*  ِنُرلِّ َأَجٍل ِكَااٌب﴿ـ 1

 (. 39ـ  38

ُيكهم من هذه لآلية بوضوح أن لهلل ميحو بعض لألمور، وُيثبت أمورًل أخرى 

قّدر نه يف قضاء لهلل أن يعيش لبعني لنة  ميرن نشخٍص :مرانها. فعلى لبيل لملثال

 ،ر هذل لنقضاءة لنرحم ـ ناغيُّر لألرضية ـ من خمال لندعاء أو لنصدقة أو صلأن يوفِّ

 ، ويثبت مرانه قضاًء آخر. مبعنى أن لهلل ميحو قضاًء ،فيطول عمره أكثر

 (. 35)يولف:  ﴾ُثمَّ َبَدل َنُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُول لآلياِت َنَيْسُجُننَُّه َحاَّى ِحنٍي﴿ـ 2

 ل يف لنرأّ وجتّدده. إن لنبدلء يف هذه لآلية يعين لنابدُّ

 (. 47)لنزمر:  ﴾ َما َنْم َيُروُنول َيْحَاِسُبوَنَبَدل َنُهْم ِمَن لهلِلَو﴿ـ 3

 عًا. ولنبدلء يف هذه لآلية مبعنى ظهور ش ّء مل يرن ماوّق

 

 ــــــ البداء يف السّنة

نقد ورد للاعمال لنبدلء بشأن لهلل لبحانه وتعاىل يف لملصادر لنرولئية ندى 

 :ة. ومن ذنكلنشيعة وأهل لنسّن

 ما ُعبد لهلل ـ عزَّ»يف كااب لناوحيد، إذ يقول:  ،عن زرلرة ،روله لنصدوق ماـ 

 . (3)«مثل لنبدلء ـ بش ٍّء وجلَّ

ما »، قونه: ×عن لسإمام لنصادق ،عن هشام بن لامل ،وعن لنصدوق أيضًاـ 
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 . (4)«م لهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ مبثل لنبدلءُعظِّ

ما بعث لهلل ـ عزَّ »أنه قال: ، ×عن لسإمام لنصادق ،كما روى حممد بن مسلمـ 

م وأن لهلل يقدِّ ؛وخلع لألندلد ؛لسإقرلر بانعبودية :ى يأخذ عليه ثماث خصالًا حّاوجلَّ ـ نبّي

 . (5)«ر ما يشاءما يشاء ويؤخِّ

وقد لعرتض بعض علماء أهل لنسنة على مسأنة لنبدلء؛ وذنك العاقادهم بأن 

أن  َبْيَد. لى لنساحة لنربوبية، وهو حماٌللنقول بانبدلء يسالزم لنقول جبولز لجلهل ع

يف روليات أهل لنسنة أيضًا، وقد قال به  لنبدلء باملعنى لنذّ يؤمن به لنشيعة موجوٌد

 لنرثري من علمائهم. 

يف ثماثة رجال من  روليًة |عن رلول لهلل ،يف صحيحه ،فقد روى لنبخارّ

لهلل قد لخاربهم بزولل هذه  بين إلرلئيل لباماهم لهلل بانربص ولنعمى ولنقرع، وأن

حيث ورد يف هذل لحلديث ما نّصه:  ،ووعدهم بانثولب ولألجر لنربري ،لألمرلض عنهم

 . (6)«َيْبَاِلَيُهْم َأْن هلِل َبَدل َوَأْعَمى َوَأْقَرَع َأْبَرَص ِإْلَرلِئيَل  َّبِن ِف ّ َثمَاَثًة ِإنَّ»

 ُيسانبط منها معنى لنيت ،وهرذل يف لنرثري من روليات أهل لنسنة لألخرى

ال »: |نشري ـ على لبيل لملثال ـ إىل ما روله لنرتمذّ بقونه: قال رلول لهللولنبدلء، 

 . (7)«لنرّب لندعاء، وال يزيد يف لنعمر إاّل يرّد لنقضاء إاّل

لنرّب، وال  ال يزيد يف لنعمر إاّل»: |وما روله لبن ماجة إذ يقول: قال رلول لهلل

 . (8)«لنرجل نيحرم لنرزق خبطيئة يعملها دعاء، وإّنلن لنقدر إاّل يرّد

ر قضاء تغيِّ وهرذل فك ّ عقيدة أهل لنسنة ولجلماعة أن لندعاء وأعمال لنرّب

 وهذل هو معنى لنبدلء لنذّ يقول به لنشيعة.  .ه قضاًء آخرلهلل، وحتّل حمّل

 

 ــــــ أنواع البداء

 ر هذل لملعنى على حنوين: وميرن تصوُّ .إن لنبدلء يف حقيقاه إجياد رأّ جديد

: لنبدلء مبعنى ظهور رأّ جديد مل يرن موجودًل يف لنسابق، حبيث للألّو

على لهلل تعاىل؛ إذ بناء  يسالزم لجلهل ولخلكاء قبل حدوثه. وهذل لننوع من لنبدلء حماٌل

ميرن أن خيكى على لهلل، فهو عامل  على لناعانيم لنقرآنية ولنرولئية نيس هناك ش ٌّء
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َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ﴿ألشياء منذ لألزل وقبل وجودها. ويف ذنك يقول لهلل تعاىل: با

 (. 61)يونس:  ﴾ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِف ّ لأَلْرِض َواَل ِف ّ لنسََّماِء

 علمه يف كان إاّل ش ّء يف هلل بدل ما»، أنه قال: ×عن لسإمام لنصادق ويف روليٍة

 . (9)«نه يبدو أن قبل

على لهلل؛ اللالزلمه لجلهل يف لنساحة  فإن هذل لننوع من لنبدلء حماٌل وعليه

 لسإهلية. 

: أن يعمل لهلل لبحانه وتعاىل طبقًا حلرماه ومشيئاه على حمو قضاء لنثان ّ

لابق.  وقدر، وإثبات قضاء وقدر آخر مرانه، على أن يرون لهلل عاملًا بذنك بشرٍل

ائم على ألاس من أدلء لسإنسان، ال يسالزم لجلهل إن هذل لناغيري يف لنقضاء لسإهل ّ لنق

يف لنساحة لسإهلية. وعليه يرون هذل لننوع من لنبدلء جائزًل على لهلل لبحانه وتعاىل. 

 أننا حناا  يف توضيح هذل لننوع من لنبدلء إىل درللة مبانيه وقولعده وأصونه.  َبْيَد

 

 ــــــ أصول البداء

 : لناان ّوميرن بيان هذه لألصول على لننحو  .تقوم نظرية لنبدلء على أصول

 

 ــــــ ـ علم اهلل جبميع األشياء1

إن لهلل لبحانه وتعاىل ـ طبقًا نلاعانيم لندينية ـ يعلم جبميع لألحدلث ولنوقائع ـ 

من تلك لنيت حدثت يف لملاض ّ أو لنيت حتدث يف لحلاضر أو تلك لنيت لوف  لألعّم

عليه ش ّء أبدًل. وألالًا ال مران نلجهل يف لاحة لهلل وال خيكى  ،حتدث يف لملساقبل ـ

 .رلتجبميع لملاغيِّ لبحانه وتعاىل. إن لهلل عامٌل

 ما يل ّ نشري إىل بعض لآليات يف هذل لنشأن:  ويف

 (. 5)آل عمرلن:  ﴾ اَل َيْخَكى َعَلْيِه َش ٌّْء ِف ّ لأَلْرِض َواَل ِف ّ لنسََّماِءِإنَّ لهلَل﴿أـ 

ِمْن ُمِصيَبٍة ِف ّ لأَلْرِض َواَل ِف ّ َأْنُكِسُرْم ِإالَّ ِف ّ ِكَااٍب ِمْن َقْبِل  َما َأَصاَب﴿ب ـ 

 (. 22)لحلديد:  ﴾ َيِسرٌيَرَأَها ِإنَّ َذِنَك َعَلى لهلِلَأْن َنْب

ا َتْسُقُط َوِعْنَدُه َمَكاِتُح لْنَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِف ّ لْنَبرِّ َولْنَبْحِر َوَم﴿  ـ 
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 ﴾ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِف ّ ُظُلَماِت لأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِف ّ ِكَااٍب ُمِبنٍي

 (. 59)لألنعام: 

 يغريه وال ،شأن يشغله ال»يف بيان لعة علم لهلل تعاىل:  ،×وقال أمري لملؤمنني

 جنوم لملاء، وال قطر عدد عنه يعزب وال ،ه نسانيصك وال ،مران لحويه زمان، وال

 يف لنذّر مقيل لنصكا، وال على لننمل دبيب لهلولء، وال يف لنريح لنسماء، وال لوليف

 . (10)«لألحدلق طرف وخك ّّ ،لألورلق مساقط يعلم ،لنظلماء لنليلة

ال كان لهلل و»أنه قال يف بيان لنعلم لسإهل ّ لنسابق:  ×وّ عن لسإمام لنباقروُر

 . (11)«عاملًا مبا يرون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه ْلش ّء غريه، ومل يَز

يعلم  هوطبقًا هلذه لآليات ولنروليات يرون لهلل عاملًا جبميع لألمور، و ،وعليه

 من لجلهل.  أٌةباألحدلث قبل وقوعها، وإن لاحاه لنربوبية مربَّ

 

 ــــــ ـ السلطة اإلهلية على مجيع الكائنات2

فإذل أرلد لهلل  ؛سيطرة وقدرة لهلل تعاىلنختضع ةمجيع لنرائنات يف هذل لنعامل 

نيس لألمر بأن يرون وذنك ملا أوجدها.  ْدِروإذل مل ُي ؛أن يوجد هذه لنرائنات أوجدها

يوم من أيام لنعامل هو يف شأن من شؤون  لهلل قد خلق لنعامل ثّم تركه وشأنه، بل كّل

َيْسَأُنُه َمْن ِف ّ لنسََّماَولِت َولأَلْرِض ُكلَّ ﴿يقول لهلل لبحانه وتعاىل:  لهلل تعاىل، ويف ذنك

 . (29)لنرمحن:  ﴾َيْوٍم ُهَو ِف ّ َشْأٍن

. «ة لملبقية أيضًاإن لنعّلة لحملدثة نلعامل ه ّ ذلت لنعّل»وحبسب لناعبري لنكلسك ّ: 

ولسإرلدة لسإهلية وعليه فإن لنقول خبلق وتدبري ةمجيع لملخلوقات على ألاس لملشيئة 

مسامّر وماولصل هو مورد إةمجاع لملسلمني قاطبة. ومن هنا فقد ذّم لهلل لنيهود لنذين 

يف تدبري شؤونه! ويف ذنك  نه دوٌر ْدقانول: إن لهلل قد أمّت خلق لنعامل وفرغ منه، ومل يُع

ُلوَنٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم  َمْغَوَقاَنْت لْنَيُهوُد َيُد لهلِل﴿يقول لهلل تعاىل يف حمرم كاابه لنرريم: 

وّ عن . وُر(64)لملائدة:  ﴾..َوُنِعُنول ِبَما َقاُنول َبْل َيَدلُه َمْبُسوَطَااِن ُينِكُق َكْيَف َيَشاُء.

هرذل،  أنه يعنول مل»أنهما قاال يف تكسري هذه لآلية:  ’لنرضاو لنصادق نيلسإمام

 ترذيبًا جمانه جلَّ لهلل فقال ،صوال ينق يزيد فما ،لألمر من فرغ قد: قانول همونرّن
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 . (12)«نقوهلم

َبْل ﴿من هنا فإن لنقرآن قد نعن لنيهود على قوهلم هذل، وقال يف لنرّد عليهم: 

باالناكات إىل لياق لنعبارة ومعنى لنرولية ميرن ننا أن نسانبط و. ﴾َيَدلُه َمْبُسوَطَااِن

ُيكهم من لناعبري بانكعل لملضارع  أن تدبري لهلل وخانقياه مسامّرة وماولصلة. كما بوضوٍح

أن  ،(5؛ لنسجدة: 2؛ لنرعد: 31، 3)يونس:  ﴾ُيَدبُِّر لأَلْمَر﴿ :إذ تقول ؛يف هذه لآليات

 كما يف لنسابق عند بدلية خلقه.  ،يف تدبري لنعامل لهلل لبحانه وتعاىل مسامّر

 

 ــــــ ـ حتديد املصري على أساس األعمال3

د على طبق أعمانه لنصاحلة نلاعانيم لندينية ـ ياحّدإن مصري لسإنسان ـ طبقًا 

ولخلري، من قبيل: لسإميان باهلل، ولناقوى،  لنرثري من أعمال لنرّب ولنطاحلة. فإّن

ولنشرر، وصلة لنرحم، ولسإحسان إىل لنولندين ولنرّب بهما، ولاللاغكار ولناوبة، 

ن لألمور، يساوجب لعة ل على لهلل، وما إىل ذنك مولنسع ّ ولنعمل لنصاحل، ولناوّك

لنرزق ونزول لننعم على لسإنسان. كما أن لنرثري من لألعمال لنقبيحة ولنطاحلة، من 

تساوجب  ،قبيل: عدم شرر لننعم لسإهلية، وقطع لنرحم، وما إىل ذنك من لألمور

ح لنقرآن لنرريم بأن لسإميان ولناقوى هما لنسبب يف لحلرمان وضنك لحلياة. وقد صرَّ

. كما يرى أن شرر لننعم (13)كات ولننعم من لنسماء، ولنبثاقها من لألرضنزول لنرب

، وأن لاللاغكار ولناوبة من لنذنوب لبب يف نزول لملطر، (14)يف لزديادها عنصر هاّم

 . (15)وزيادة لحملاصيل ولألمولل

لملال،  يف مثرلة فإنها ؛لنرحم صلة»وّ عنه، قال: ما ُر يف ،×وعن أمري لملؤمنني

 تدفع فإنها ؛لنعمانية وصدقة. لخلطيئة تركر فإنها ؛لنسّر وصدقة. لألجل يف ومنسأة

 . (16)«لهلولن مصارع تق ّ فإنها ؛لملعروف وصنائع. لنسوء مياة

م ذكره نن تؤدّ إىل ناائج حممودة. وبطبيعة لحلال فإن لألعمال لملخانكة ملا تقّد

إذ  ؛بأعمانه نسان رهٌنيف بيان أن تغيري مصري لسإ وهرذل فإن لنقرآن لنرريم صريٌح

 . (11)لنرعد:  ﴾ اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحاَّى ُيَغيُِّرول َما ِبَأنُكِسِهْمِإنَّ لهلَل﴿يقول تعاىل: 

ر. إن لألّمة لنيت ال ياغيَّ ة وقضاء إهل ّّوعليه فإن لناغيري يف مصري لسإنسان لّن
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ها طبقًا نلسنة على تطبيقه، فإّنوتعمل  ،شعارًل يف حياتها جتعل من أعمال لخلري ولنرّب

 .لسإهلية لاحصل على ناائج حممودة

فإن لهلل لبحانه وتعاىل  ؛إن نظرية لنبدلء يف حقيقاها مثرة هذه لألصول لنثماثة

ر، باالناكات إىل قدرته لملطلقة وعلمه لملطلق، وباالناكات إىل لنسنن لسإهلية لنيت ال تاغيَّ

لبادلًء   شأن من شؤون لهلل، وأنه يف خلق مسامّريوم هو يف وباالناكات إىل أن كّل

وبقاًء، ميرنه أن ميحو قضاًء وقدرًل، وُيثبت قضاًء وقدرًل آخر. فعلى لبيل لملثال: إذل 

حمددة من لنسنولت ميرن هلذل لنشخص  كان يف قضاء لهلل أن يعيش لنشخص مّدًة

 .ر يف حلول أجلهفيؤخِّأن يغّير هذل لنقضاء من خمال صلة لنرحم، ولنصدقة ولندعاء، 

هو جزء من لنسنن لسإهلية لنيت ال  وإن هذل لناغيري يف زمن لألجل بوللطة أعمال لنرّب

ه قضاًء وقدرًل ّل حمّلِحر، وُيَدوَق ر. وعلى هذل لأللاس يقوم لهلل تعاىل مبحو قضاٍءتاغيَّ

 آخر. وهذل هو معنى لنبدلء. 

 

 ــــــ البداء والنسخ

إىل لنقول بأن لنبدلء ولننسخ ماقاربان يف لملعنى. غاية ما يذهب علماء لنشيعة 

لألمور لناروينية.  جمالهنانك أن لننسخ يقع يف لألمور لناشريعية، بينما لنبدلء يقع يف 

كاق على وقوعه يف عّدة وحيث تذهب أغلب لملذلهب لسإلمامية إىل لنقول باننسخ، ولالّت

 ،، ومّدة عّدة لنطماقصدقة قبل مناجاة لننيّبمولرد، من قبيل: تغيري لنقبلة، ووجوب لن

نذلت لندنيل لنذّ أثبت عندهم بأن  ؛ينبغ ّ على هذل لأللاس أن يقونول بانبدلء أيضًا

لنقول بنسخ لألحرام ال يسالزم لنقول حبدوث لجلهل يف لنساحة لنربوبية، قال تعاىل: 

 . (106)لنبقرة:  ﴾َها َأْو ِمْثِلَهاَما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْن﴿

وهرذل لألمر يف لنبدلء، حيث ال يلزم منه لنقول بثبوت لجلهل يف لنساحة 

 لنربوبية. 

إىل لهلل مبعناهما  (18)ولنبدلء (17)أن لناساب لننسخ &يرى لأللااذ معرفت

 فلرلٍّ .جهلل لنرأّ لملسالزم نلمن تبدُّ ؛ وذنك ألن لنساحة لسإهلية مرّبأٌةلحلقيق ّ حماٌل

من لننسخ ولنبدلء معنيان جيوز أحدهما على لهلل، بينما ال ميرن نآلخر أن يشمل لهلل 
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لبحانه وتعاىل، ويرون إطماقهما على لهلل بأحد لملعنيني صحيحًا، وغري صحيح 

 باملعنى لآلخر. 

 

 ــــــ أثر االعتقاد بالبداء

ياه من جهة أن يراسب أهّميذهب علماء لسإمامية إىل لالعاقاد بأن لنبدلء إمنا 

بأعمانه لنصاحلة، من قبيل:  ه باألمل؛ حيث يعلم أن مصريه رهٌنح يف ظلِّلملؤمن ياسلَّ

وصلة لنرحم، ولنصدقة، ولناوبة، ولنرّب بانولندين. فليس لألمر بأن ترون  ،لندعاء

ّّ تأثري على تغيري مصري ؛ هعاقبة أمره حمسومة للكًا، حبيث ال يرون نصاحل أعمانه أ

ا إذل علم بإمرانية تغيري إذ نو كان لألمر كذنك فإنه لُيصاب بانيأس ولسإحباط. وأّم

بوللطة قيامه باألعمال لنصاحلة، فسوف ياكاءل باملساقبل،  ،مصريه حنو لألفضل

. وبذنك يرون لنبدلء وثيق وجلَّ لى لملزيد من أعمال لنرّب ولنعبودية هلل عزَّعويقبل 

ة، حيث ميرن نلمؤمنني أن ينظرول إىل لملساقبل برؤية مكعمة لنصلة بانشكاعة ولناوب

 باألمل. 

ومن هنا وصكت لنروليات مكهوم لنبدلء بأنه من أعلى درجات لنعبادة، وأن هناك 

نو يعلم لنناس ما يف لنبدلء »ب على لالعاقاد بانبدلء، ومن ذنك قوهلم: ثولبًا عظيمًا يرتّت

 . (19)«من لألجر ما فرتول من لنرمام فيه

ما أمر  :ق يف ةمجيع لملقدرلت لسإهلية، من قبيلوبطبيعة لحلال فإن لنبدلء ال ياحقَّ

ى لآلن بشأن نظرية لنبدلء هو تقريبًا موضع إةمجاع من قبل ما قيل حّا لألنبياء بابليغه. إّن

 ة ولجلماعة. ة علماء لنشيعة، وأكثر علماء أهل لنسّنكاّف

 

 ــــــ لوازم االعتقاد بالبداء

لالعاقاد بانبدلء يساابع بعض لملسائل لجلوهرية لنيت وقع لالخاماف حوهلا  إن

 : مبا يل ّبني لنعلماء، وميرن إةمجاهلا 

 ـ عماقة لنبدلء باناقديرلت لسإهلية. 1

 ـ عماقة لنبدلء بانعلم لسإهل ّ. 2
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 ـ عماقة لنبدلء بنبوءلت لألنبياء وأونياء لهلل. 3

 ولحد من هذه لملسائل.  رّلما يل ّ نقدم شرحًا إةمجانيًا ن ويف

 

 ــــــ ـ عالقة البداء بالقضاء والقدر اإلهلي1

هل جيرّ لنبدلء على ةمجيع لملقدرلت لسإهلية أم يقاصر جريانه على بعضها 

 ؟فقط

 إن لناقديرلت لسإهلية على نوعني: 

 ر. ل وال تاغّيلنيت ال تابّد ،ـ لناقديرلت لحلامية ولنقطعية لنثاباة1

 رة. لملشروطة ولملاغيِّ ـ لناقديرلت2

من  ما أمر لهلل لألنبياء بابليغه، هو جزٌء :من قبيل ،إن بعض لناقديرلت لسإهلية

ومثل هذه لناقديرلت مراوبة يف لنعلم لسإهل ّ، وثابت يف  .لناقديرلت لحلامية ولنقطعية

علم لهلل أن ال ش ّء ميرنه تغيريها، من قبيل: صكات لسإمران جلميع لنرائنات 

أن بعض لملقدرلت لسإهلية  نة، أو صكة لالماناع باننسبة إىل لملمانعات. إاّللملمر

حتققت تلك لنشروط حتقق ذنك  ق على بعض لنشروط، فإْنقها معلَّمشروطة، وإن حتّق

ها لنقرآن من لنقضاء لملشروط إنيلألمثلة ولملصاديق لنيت أشار  :من قبيل ،لناقدير

، حيث رهن نزول لنربكات من لنسماء ولألرض ق على لسإميان ولناقوى مثمًاولملعلَّ

َوَنْو َأنَّ َأْهَل لْنُقَرى آَمُنول َولتََّقْول َنَكَاْحَنا ﴿ق لسإميان ولناقوى، كما يف قونه تعاىل: باحقُّ

 ﴾َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن لنسََّماِء َولأَلْرِض َوَنِرْن َكذَُّبول َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنول َيْرِسُبوَن

 . (96)لألعرلف: 

لناقدير  :لناقدير، مبعنى  ّْإىل كما نوَع إشارٌة ×عن لسإمام لنباقر ويف روليٍة

من لألمور أمور حماومة جائية ال حمانة، ومن لألمور أمور »ولناقدير لملوقوف:  ؛لحملاوم

 .(20)«موقوفة

وأجل  ؛هما أجمان: أجل حماوم»أيضًا، قال:  ×أخرى عنه ويف روليٍة

 . (21)«موقوف

إىل وقوع لنبدلء يف لألمور لحملاومة  ×وبطبيعة لحلال فقد أشار لسإمام لنباقر
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ّّ. وعلى (22)أيضًا، وقال بأن لنبدلء إمنا يناك ّ باننسبة إىل لنوعود لسإهلية ضح يّا حاٍل أ

من هذه لنروليات أن بعض لناقديرلت لسإهلية تقديرلت حماومة، وبعضها لآلخر موقوفة 

 نابديل. وقابلة نلاغيري ول

 

 ــــــ ـ عالقة البداء بالعلم اإلهلي2

إذ تصّور  ؛مكهوم لنبدلء عماقاه بعلم لهلل جمالإن من لملسائل لهلامة ولملعقدة يف 

لنبعض أن لنبدلء يسالزم لناغيري يف لنعلم لسإهل ّ. إن حتقق لنبدلء حبسب لملعنى لنظاهر 

لنعلم. فعندما لحصل لنبدلء يف  على نقص ر يف لنعلم، كما يدّلدنيل على حصول لناغيُّ

تقدير فهل يعين ذنك أن علم لهلل مل يرن كاممًا، أو أن لحلاصل هو للابدلل علم 

آخر؟ إن الزم لنسؤلل لألول هو نسبة لجلهل إىل لنساحة لسإهلية، والزم لنسؤلل  بعلٍم

ل إىل ر يف لنذلت لسإهلية. يف حني ال ميرن ننا أن ننسب لجلهلنثان ّ هو نسبة لناغيُّ

وال ميرن أن ننسب هلا لناغّير. إن هذل لننوع من لملشاكل دفع علماء ، لنساحة لسإهلية

 ما يل ّ نساعرض إجابات بعضهم:  ويف .لسإمامية إىل لنبحث عن لحللول

ـ ذهب لنشيخ لنصدوق إىل لنقول بأن لنبدلء يعين لالنرشاف. من هنا فإن 1

أعمال لنعباد )مثل: صلة لنرحم،   شاف بعضضاح ولنرهو لّت «بدل هلل»لملرلد من عبارة 

 . (23)رلت بسببها لحصل لناغيري يف لملقدَّوقطع لنرحم، ولندعاء، وما إىل ذنك(، مّم

ـ كما ذهب لنشيخ لملكيد إىل لنقول بأن لنبدلء يعين لنظهور، وقال بأن لناعبري 2

وإن ظهور لألمر  .تعاىلمبعنى أن أمرًل يربز من جانب لهلل ، يعين بدل من لهلل «بدل هلل»بـ 

جديد، نيسانبط من ذنك أن شيئًا كان خافيًا  لجلديد ال يلزم منه بانضرورة ظهور علٍم

على لهلل، ثم لنرشف نه. يرى لنشيخ لملكيد أن نسبة لنبدلء إىل لهلل تعاىل ذلت صبغة 

 مسعية. كما ذكر لنشيخ لملكيد لناطبيق لجملازّ ملكردة لنبدلء، وأن هذه لنرلمة قد

للاعملت يف بعض لملولرد لنيت كان جيب ـ طبقًا نلمحالبات لنعادية أو من خمال 

حمّل رأّ  رأيًا قد حلَّ ق، ويبدو كما نو أّنرة ـ أن ال تاحّقلالناكات إىل لنقرلئن لملاوّف

 . (24)آخر

نلعبد مبوضوع  ـ ذهب لنشيخ لنطول ّ إىل لالعاقاد بأن لنبدلء يعين حصول علٍم3
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 . (25)خبمافه يعلمه لابقًا، بل رمبا كان على يقني أو ظّنأو فعل مل يرن 

ـ ذهب لنعمامة لجمللس ّ إىل عدم جولز للاعمال لنبدلء مبعناه لحلقيق ّ على 4

 ،جيوز للاعمانه عليه مبعناه لجملازّ لهلل؛ وذنك اللالزلمه ظهور علم لجلديد. ونرْن

لملرر ولنيد ولنوجه إىل نسبة  :أخرى، من قبيل كما هو لحلال باننسبة إىل مكردلٍت

 . (26)لهلل

تدّل بظاهرها على أن لهلل مل يرن يعلم بعض  هناك يف لنقرآن لنرريم آياٌت

 ما يل ّ نشري إىل بعض هذه لآليات:  ويف .علم بها الحقًا لألمور، ثّم

)آل  ﴾لنظَّاِنِمنَي  اَل ُيِحبُِّخَذ ِمْنُرْم ُشَهَدلَء َولهلُل لنَِّذيَن آَمُنول َوَياََّوِنَيْعَلَم لهلُل﴿ـ 1

 . (140عمرلن: 

 . (66)لألنكال:  ﴾ًاْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُرْم َضْعك َعنُرلآلَن َخكََّف لهلُل﴿ـ 2

ُّ لْنِحْزَبْي﴿ـ 3  . (12)لنرهف:  ﴾ًلِن َأْحَصى ِنَما َنِبُثول َأَمدُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِنَنْعَلَم َأ

 ﴾لْنُمَجاِهِديَن ِمْنُرْم َولنصَّاِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم َوَنَنْبُلَونَُّرْم َحاَّى َنْعَلَم﴿ـ 4

 . (31)حممد: 

على أن لهلل مل يرن نديه علم، ثم أصبح  وبذنك فإن ظاهر هذه لآليات يدّل

 .لآلن عاملًا، مبعنى أن لهلل قد حصل على علم جديد

لى أن لهلل عامل ع أخرى هناك لنرثري من لآليات ولنروليات لنيت تدّل ومن ناحيٍة

 ما يل ّ نشري إىل بعضها:  ويف .جبميع لألشياء قبل وجودها

؛ 64، 35؛ لننور: 176؛ لننساء: 282)لنبقرة:  ﴾ ِبُرلِّ َش ٍّْء َعِليٌمَولهلُل﴿ـ 1

 . (11؛ لناغابن: 16لحلجرلت: 

كان لهلل وال ش ّء غريه، ومل يزل عاملًا مبا يرون، فعلمه به قبل كونه »ـ 2

 . (27)«عد كونهكعلمه به ب

 . (28)«نها كعلمه بعد تروينهاعلمه بها قبل أن يروِّ»ـ 3

من هنا فإن ظاهر بعض لنروليات يدّل من جهة على حدوث لنعلم، ومن جهة 

ال أخرى هناك تصريح يف لنروليات بأن لهلل كان عاملًا باملخلوقات قبل وجودها. وعليه 

 بني هاتني لملسأناني.  من تقديم بيان يساطيع لناوفيق ولملولءمة ُبدَّ
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 ــــــ رأي معرفت يف العالقة بني البداء والعلم اإلهلي

على حدوث لنعلم لسإهل ّ، والزم ذنك  كما تقّدم فإن ظاهر بعض لآليات يدّل

شرحًا هلذه لملسأنة،  &معرفتلنشيخ نسبة لجلهل إىل لنساحة لسإهلية. وقد ذكر 

 . (29)ما يل ّ على حنو لسإةمجال نساعرضه يف

إضايف يدركه ويسانبطه  ن لنعلم يعين لنرشاف لملعلوم ندى لنعامل، وهو أمٌرإ

ّّ حجاب أو  لنعقل من خمال لناقابل بني لملدِرك ولملدَرك، فعندما ال يرون هناك أ

حائل بني لملدِرك ولملدَرك لحصل لسإدرلك، لولء كان لملدَرك عبارة عن صورة لملعلوم 

 أو عني لملعلوم. 

 ّ باألشياء عبارة عن حضور ةمجيع لألشياء عند لهلل تعاىل. وميرن إن لنعلم لسإهل

 ولنعلم لنكعل ّ.  ؛تصوير لنعلم لسإهل ّ على صورتني، وهما: لنعلم لنذلت ّ

إن لنذلت لسإهلية عاملة جبميع لألمور، وإن علمه لنذلت ّ على صورة لنعلم 

له عني لسإةمجان ّ يف عني لنرشف لناكصيل ّ، وإن إةمجانه عني لناكصيل، وتكصي

ى قبل وجودها. وبطبيعة جبميع لملوجودلت حّا لسإةمجال. إن لهلل يف مرتبة لنذلت عامٌل

ال  ،لحلال فإن هذل لنعلم لنذلت ّ إمنا هو بانوصف، أّ بانوجود لنعلم ّ نألشياء

من لنعلم لنكعل ّ  ق لألشياء يرون نه نوٌعأن لهلل تعاىل بعد حتقُّ َبْيَدبوجودها لخلارج ّ. 

ق هلذل صكات لنكعل، مبعنى أنه ما مل توجد لملخلوقات ال يراب لناحقُّلنذّ هو من 

مكاقر إىل  لتصاف لهلل بانرلزقية، فإذل كان هناك خملوٌق :من قبيل ،لننوع من لنعلم

ونسباها إىل  ،لهلل نر ّ يرفع عنه لنكقر ولحلاجة ميرن عندها لنازلع صكة لنرلزقية

 عناوين لنعلم إمنا يأت ّ من جهة لناغيري يف لهلل. وبطبيعة لحلال فإن هذل لناغيري يف

كأن  ،ماعلقات لنعلم، وإن لناغيري يف لملاعلقات ال يلزم منه لناغيري يف لنذلت لسإهلية

 ترون لسإفاضة لسإهلية مسامّرة، وتغيري مالق ّ لنكيض ال يسالزم لناغيري يف لملكيض. 

لم يرلد بذنك وعليه عندما ُيسانبط من ظاهر بعض آيات لنقرآن حدوث لنع

ق وجوده لألشياء، ونيس لنعلم لنذلت ّ لسإهل ّ لنذّ ق باحقُّحدوث لنعلم لنكعل ّ لنذّ ياحقَّ

 وليبقى قائمًا.  ،منذ لنقدم هو قديم وأزن ّ، فهو قائٌم

ولنلوح  ؛ر لأللااذ معرفت وجود نوعني من لنلوح )نوح لحملو ولسإثباتكما ُيرّب
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 علم لنكعل ّ هلل عزَّ وجلَّ. لحملكوظ( على ألاس لنعلم لنذلت ّ ولن

ـ يرى لأللااذ معرفت أن نوح لحملو ولسإثبات ـ لنذّ ميرن فيه لنزيادة 1

ق لنشروط ولننقصان ولناغيري ولنابديل، ويرون فيه لنقضاء ولنقدر لسإهل ّ تابعًا ناحقُّ

 ولملقاضيات ولرتكاع لملولنع ـ هو لنعلم لنكعل ّ لسإهل ّ لنذّ لحدث حبدوث لألشياء، قال

 (. 39)لنرعد:  ﴾ َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ لْنِرَااِبُحو لهلُلَيْم﴿تعاىل: 

ر عنه يف لنقرآن ولملعبَّ ،ـ كما يذهب مساحاه إىل لعابار لنلوح لحملكوظ2

، ولنذّ ال (22ـ  21)لنربو :  ﴾يِف َنْوٍح َمْحُكوٍظ*  َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجيٌد﴿لنرريم بقونه: 

لناغيري أبدًل، ولنذّ نو نانه لسإنسان ليطلع على وقوع لحلولدث دون أدنى تغيري،  يطانه

 . (30)هو لنعلم لسإهل ّ لنذلت ّ ولألزن ّ

من لنوصول إىل نوح لحملو ولسإثبات ليرون  ن أحٌدوعلى هذل لأللاس نو متّر

 علمه قابمًا نلاغيري ولنابّدل؛ ألن علمه ليرون علمًا باملقاض ّ فقط، دون لنشرط

ع ـ بسبب لتصانه بهذل لنلوح ـ وقوع حادثة، ومع ذنك ال تقع تلك ولملانع. فلرمبا توقَّ

 ق لنشرط ووجود لملانع. لحلادثة؛ نعدم حتقُّ

 إن علم لهلل علمان، وهما:  :ومن هنا وردت روليات بهذل لنشأن تقول

بأنه وإن لملمائرة ولألنبياء ُيخربون  .من خملوقاته أـ علم مل يطلع عليه أحٌد

 ق حامًا، وال يقبل لناغيري ولنابديل. لياحّق

أنه قال:  ×وّ عن لسإمام لنباقرفقد ُر .ب ـ لنعلم لنذّ يقبل لناغيري ولنابديل

]عّلمه[  خلقه، وعلم من أحدًل عليه ُيطلع مل خمزون لهلل عند فعلم: علمان لنعلم»

 وال نكسه يرذب ليرون، ال فإنه ورلله ممائراه علمه ورلله، فما ممائراه

 يشاء، ويثبت ما منه ريشاء، ويؤخِّ ما منه ميقدِّ خمزون عنده رلله، وعلم وال ممائراه

 . (31)«يشاء ما

 

 ــــــ ـ عالقة البداء بنبوءات األنبياء وأولياء اهلل3

عن بعض لننبوءلت لنيت صدرت  ،وكذنك لنروليات ،ياحّدث لنقرآن لنرريم

ق على لملساوى لخلارج ّ. ومل تاحقَّ ،بشأنها لنبدلءحدث أّنه قد عن لألنبياء ولألونياء 
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ما ياعلق بهذه لننبوءلت ولناوقعات هو ترذيب لألنبياء أو لألئمة، وقد  والزم لنبدلء يف

يؤّدّ ذنك إىل عدم لنوثوق برمامهم؛ إذ عندما ال يصدق تنبؤهم يف مولرد لنبدلء قد 

ن صادقة أيضًا. وبذنك لوف ياصور لنناس أن نبوءلتهم وكلماتهم لألخرى قد ال ترو

 ما يقونه لألنبياء.  ىل كّلإيسرّ لناشريك 

 ما يل ّ نشري إىل بعض هذه لننبوءلت:  ويف

ولارع إىل تركهم  ،لألمل بهدلية قومه، بل نعنهم ×يونس ـ نقد قطع لننيّب1

ام من نزونه. فلما كان ذنك خر  لنناس عن بعد ظهور عمامات لنبماء قبل ثماثة أّي

وأعلنول لناوبة من  ،ع بصدق وإخماصيهم يرفعون أيديهم باندعاء ولناضرُّبررة أب

وعادت لألمور إىل طبيعاها، وعاد  ،فبدأت تباشري لنعذلب باالحنسار ،ذنوبهم صادقني

ع قومه، د لملوقف. ويف تلك لألثناء مل يطلع لننيب يونس على تضرُّلهلدوء نيرون هو لّي

ومل ينزل لنعذلب. ويف  ،حصل لنبدلء انة، ونرْنر أن لنعذلب حميق بهم ال حموتصوَّ

َفَلْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَكَعَها ِإمَياُنَها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس ﴿ذنك يقول لهلل لبحانه وتعاىل: 

ِّ ِف ّ لْنَحَياِة لندُّْنَيا َوَماَّْعَناُهْم ِإَنى )يونس:  ﴾ِحنٍي َنمَّا آَمُنول َكَشْكَنا َعْنُهْم َعَذلَب لْنِخْز

98) . 

، إذ رأى يف عامل لنرؤيا أنه يذبح ونده إمساعيل، وقد ×إبرلهيم ـ رؤيا لننيّب2

ى أيقن أنه مأمور باناضحية بونده. فعرض لألمر على حّا ،ر لملنام نعّدة مّرلتتررَّ

َيا َأَبِت لْفَعْل ﴿فقال إمساعيل يف لجلولب على ما ورد يف لنقرآن لنرريم:  ،×إمساعيل

ن هّم إبرلهيم إ. وما (102)لنصاّفات:  ﴾ ِمْن لنصَّاِبِريَن ّ ِإْن َشاَء لهلُلا ُتْؤَمُر َلَاِجُدِنَم

مل تكلح لنسرني شيئًا، ، وباشر لنذبح، ووضع لنسرني على رقباه ،بذبح لبنه

مبا أوجبه  ×وللابدل لهلل لناضحية بذبح عظيم. فعلى لنرغم من قيام لننيب إبرلهيم

 . (32)لعًا على ذنكق، ومل يرن إبرلهيم مّطأن نبوءته مل تاحقَّ لهلل عليه، إاّل

ربه، وأن ليعود إنيهم بعد  تقومه أنه ذلهب مليقا ×ـ نقد أخرب لننيب مولى3

ـ طبقًا ناصريح لنقرآن ـ  ت، ونرن لمليقا×ثماثني يومًا، وللاخلف عليهم أخاه هارون

ة لحنرف بنو إلرلئيل إىل عبادة لنعجل. قد لماّد ألربعني يومًا، ويف لأليام لنعشرة لألخري

لعًا على لناقدير لنثان ّ، وأخرب قومه باناقدير لألول مولى مّط وهرذل مل يرن لننيّب
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 . (33)فقط

مبوت جارية  ×عيسى ، أنه قال: نقد أخرب لننيّب×وّ عن لسإمام لنصادقـ ُر4

لجلارية بش ّء من  قتق بعد أن تصدَّذنك مل ياحقَّ بلدغة أفعى يف نيلة عرلها، ونرّن

 . (34)لملال؛ فدفع لهلل عنها لملوت بانبدلء

بعض إىل توجيه هذه لألخبار لنغيبية لملعدودة قائمًا: إن علم لألنبياء لنوقد عمد 

ق باملقاض ّ ولنعلة لنناقصة، وإنهم مل يطلعول على لنعلة لنااّمة. يف هذه لملولرد قد تعلَّ

 . (35)نوح لحملو ولسإثبات، ونيس لنلوح لحملكوظأخرى: إن مصدر علمهم كان هو  بعبارٍةو

ق هذه لألخبار لنغيبية كان لنبدلء قد حصل يف موردها، وعليه عندما مل تاحقَّ

هر نلناس ما كان خك ّ عليهم، ويف ذنك يقول لهلل تعاىل يف ظمبعنى أن لهلل قد أ

 . (47)لنزمر:  ﴾ َما َنْم َيُروُنول َيْحَاِسُبوَنَوَبَدل َنُهْم ِمَن لهلِل﴿لنقرآن: 

يف مورد عدم وثوق لنناس بأخبار لألنبياء، بأن إخبار  ،أن لنبعض لآلخر قال َبْيَد

 لألنبياء ولألونياء على نوعني: 

ق بصكات لهلل، وكيكية لحلشر ولننشر يف لنقيامة، ونظام ـ لألخبار لنيت تاعل1َّ

ليأتون بعدهم، ونظام والياهم ة، وإخبار لألنبياء لملاضني وبشارتهم باألنبياء لنذين لننبّو

ل أبدًل؛ ألنها متثل وما إىل ذنك، فإن هذه لملولرد ال تقبل لناغيري ولنابدُّ ،وللاخمافهم

 ألاس لندين وأركانه. 

وهذل لننوع من لننبوءلت قد ال يراب نه  .ث عن لملساقبلـ لألخبار لنيت تاحد2َّ

قرتنت هذه لننبوءلت بقرلئن تدّل على إذل ل ر لنشروط ولملصاحل، إاّلق بسبب تغيُّلناحقُّ

 . (36)حامية وقطعية وقوعها

 

 ــــــ االستنتاج

وإن  .ّد من لنبديهيات لنثاباة يف لندينإن لنبدلء ـ طبقًا نلاعانيم لندينية ـ ُيَع

لالعاقاد بانبدلء ال يعين لنقول باجلهل يف لنساحة لسإهلية، بل إن لهلل طبقًا نلسنن لنثاباة 

وقدرًل، وُيثبت بداًل منه قضاًء وقدرًل آخر، مع علم لهلل حبصول هذل لناغيري ميحو قضاًء 

 يف لنقضاء مسبقًا. 
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 إن مبان ّ وأصول نظرية لنبدلء عبارة عن: 

 ـ علم لهلل جبميع لألشياء. 1

 ـ إن ةمجيع لملخلوقات ولنرائنات يف هذل لنعامل تقع حتت للطة لهلل تعاىل. 2

 عمانه لنصاحلة. بأ ـ إن مصري لسإنسان رهٌن3

نه لحي ّ لألمل يف إإن لالعاقاد بانبدلء يشامل على آثار تربوية كثرية، حبيث 

ر حنو لألفضل بكعل أعمال لخلري. من هنا فإن قلوب لملؤمنني، ويعلمون أن مصريهم ياغيَّ

 ل إىل قاموس لملادينني أبدًل.لنيأس ولنقنوط ال ياسلَّ

 

 

الهوامش
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 قالقرآن وظاهرة االستشرا

 يف مؤلَّفات الشيخ معرفت

 

 محمد جواد إسكندرلود. الشيخ 

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ زبدة البحث

لملعارف ولنعلوم لنقرآنية من  جمالتعارب درللة آرلء لملساشرقني ونقدها يف 

أللااذ معرفت أن وهذل ما لبق نلنضرورلت لنبارزة نبحوث لنقرآن يف لملرحلة لملعاصرة. 

وقد عمل على حبثه  .ه قبل غريه من لنباحثني ولحملققني يف لنشأن لنقرآن ّلكاشك

عمال بانرّد على شبهات ودرللاه ونقده يف خمالف أعمانه، وقام يف طيات هذه لأل

 هؤالء لملساشرقني. 

مة يف بيان معنى لاللاشرلق، وضرورة نقد نسعى يف هذل لملقال ـ بعد بيان مقّد

لات لنقرآنية ـ إىل لناعريف بظاهرة لاللاشرلق يف لنرتلث آرلء لملساشرقني يف لندرل

 ق لنبارز يف لنشأن لنقرآن ّ يف لنعامل لملعاصر. لنقرآن ّ لنذّ تركه هذل لحملّق

لقاباس لنقرآن من »ولوف ناعرض يف هذل لملقال إىل بيان شبهات، من قبيل: 

لنقرآن ولألخطاء »، و«حتريف لنقرآن»، و«للاكادة لنقرآن من لألناجيل»، و«لناورلة

لناشريك يف خلكية »، و«للاعمال لنقرآن نألنكاظ ولنرلمات لألجنبية»، و«لننحوية

                                                      

‘
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، وغريها من لنشبهات لنيت أثارها لملساشرقون، «بعض لملوضوعات ولناعانيم لنقرآنية

 ،سيهر، وهريشكيلد، ورياشارد بلت، وتسدلل، وجوند(1)من أمثال: يولف دّرة لحلدلد

 لأللااذ معرفت بنقدها.  وأمثاهلم، وقام

 

 ــــــ املقّدمة

( يف Orientalismلنذّ يعين نغة معرفة لنشرق ترةمجة نرلمة ) «لاللاشرلق»إن 

( عندهم إىل لملناطق لنولقعة إىل لنشرق من Orientلنلغة لسإجنليزية. حيث تشري كلمة )

درللة لسإلمام من »لنبحر لألبيض لملاولط ولنقاّرة لألوروبية. وُيطلق يف لالصطماح على 

من لاللاشرلق هو لنذّ يريده أغلب  . وهذل لملعنى لخلاّص«قبل علماء لنغرب

 . (2)صني يف لاللاشرلق ولنعلماء ولنباحثني يف لنشأنلملاخّص

لجته لنرثري  وقد .ميض ّ لنيوم على بدلية لاللاشرلق ما يقرب من ثماثة قرون

أن درللاتهم يف  َبْيَدة، م ولنقرآن ولنسّنمن لملساشرقني يف هذه لنكرتة إىل درللة لسإلما

وذنك الشامال هذه لندرللات لاللاشرلقية على  ؛هذل لنشأن تساحق لننقد ولملناقشة

لة، ويعود ذنك إما إىل عدم معرفاهم بانلغة لنرثري من لملولرد لملخانكة نلولقع ولملضلِّ

 ى لسإلمام ولنقرآن. لنعربية وألانيبها لألدبية، أو إىل لخلبث ولحلقد لندفني عل

لنعلماء لنشيعة ـ منذ صدر لسإلمام وإىل  ال ليَّماوقد كان علماء لملسلمني ـ و

لنعلم ّ ولنديين ولنثقايف  الهذه لنلحظة يدفعون شبهات أعدلء لسإلمام يف لجمل

لول بذل لّدًل منيعًا نلدفاع عن لسإلمام لألصيل ولناعانيم لنقرآنية ولنرتبوّ، وشّر

لنثناء  ل لنيت تساحق كّلئن هنا فقد عمدول إىل تأنيف لنراب ولنرلاوم .لنسامية

 ولناقدير. 

من لننماذ  ولألمثلة لنبارزة هلؤالء لنعلماء  &حممد هادّ معرفتلنشيخ وكان 

مول أفرارًل جديدة نعامل لنكرر ولنبحث ولناحقيق يف لنقرن لحلاضر، من لنذين قّد

كات بديعة وترلثًا خاندًل يف ذنك، وترك ننا مؤنَّ لناكسري وعلوم لنقرآن وما إىل جماليف 

 هذل لجملال. 

شبهات وردود »كاته، من قبيل: ق لنقدير يف لنرثري من مؤنَّنقد عمد هذل لحملقِّ
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رون يف ثوبه لناكسري ولملكسِّ»، و«لنامهيد يف علوم لنقرآن»، و«حول لنقرآن لنرريم

، إىل تناول أقولل «ري لألثرّ لجلامعلناكس»، و«صيانة لنقرآن من لناحريف»، و«لنقشيب

 ،وآرلء لملساشرقني يف لنرثري من لملولرد بانبحث ولنادقيق، وبادر إىل لسإجابة عنها

منطلقًا من خربته بعقلية لملساشرقني وظاهرة لاللاشرلق، على ألاس لملبان ّ لندينية 

 ولنقرآنية. 

ّّوعلى  ولحدة من أبعاد مسار ل حال فإن لندرللات لنقرآنية نلمساشرقني متّث أ

لنبحث لنقرآن ّ، ولنيت دخلت مرحلة جديدة يف لنعامل لملعاصر. من هنا فإن لسإجابة عن 

 لاهم وشبهاتهم متثل ضرورة ال ميرن إنرارها. ئأل

ُيعارب موضوع »يف حولر معه بهذل لنشأن قائمًا:  &ث لأللااذ معرفتوقد حتدَّ

جه أنظار لحملققني ولنذين ، حيث تّالنقرآن ولملساشرقني من مسائل لنعصر لنرلهن

إما  ؛ة لملسائل لندينية منهايرومون لنبحث يف لملسائل لالجاماعية بشرل عام، وخاّص

رغبة منهم يف حّب لاللاطماع ولحلصول على لملعلومات، إىل لالهامام براابات وأقولل 

لسإلمام وماهية إنهم يريدون فهم  :ْل، وننُقوننحسن لنظّن .لملاخصصني يف هذل لنشأن...

، ةمع ذنك تبقى هناك مسأن ًا. ونرْنف على لنقرآن حّقلناشّيع، وإنهم يريدون لناعرُّ

وه ّ أن هؤالء بعيدون عن روح لسإلمام، مبعنى أنهم حيث ينطلقون من مسيحياهم 

فإنهم إمنا ينطلقون من عدم لعابار لسإلمام دينًا مساويًا، وعليه ال ميرنهم لناجّرد 

. ومن هنا فإن خلكياه لنثقافية ه ّ لنيت .ى إذل كانول من لملنصكني.م، حّانلحياد لناا

هؤالء  لاعمل على توجيه درللاه وحبثه ال شعوريًا، لألمر لنذّ لحول دون وصول

 . (3)«إىل لحلقيقة ولنولقع لملساشرقني

 

  ــــــ إنكار الوحي

لمليمادّ ـ  ى ما قبل لنقرن لنسادس عشركان لنغرب ـ حّا»يقول فريد وجدّ: 

ونذل جند كابهم يف تلك  ،يؤمن بانوح ّ لسإهل ّ، شأنه يف ذنك شأن لألمم لملادينة

ا جاء لنعلم لجلديد بشروكه ومادياته ذهبت لنكرتة مشحونة بأخبار لألنبياء. فلّم

لنكلسكة لنغربية إىل أن مسأنة لنوح ّ من بقايا لخلرلفات لنقدمية، وغانت حاى 
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ا لت ما ورد من لنوح ّ يف لنراب لنقدمية بأنه إّم، وعّلأنررت لخلانق ولنروح معًا

ا هذيان وإّم ؛جلذب لنناس إنيهم، وتسخريهم ملشياهم ؛لخاماق من لملانّبئة أنكسهم

 . (4)«ني...مرض ّ يعرتّ بعض لنعصبّي

 

 ــــــ املناقشة

نقد رلجت هذه لننظرية يف لنعامل لنغرب ّ، فلما ظهرت آية لألرولح يف أمريرا 

حمسوس وجود عامل  ت منها إىل أوروبا كلها، وأثبت لنناس بدنيٍلَرم، وَل1846لنة 

روحان ّ آهل بانعقول لنربرية، ولألفرار لنثاقبة، وحييت مسأنة لنوح ّ بعد أن 

كانت يف عدلد لألضانيل لنقدمية، وأعاد لنعلماء لنبحث فيها على قاعدة لنعلم 

ين، وال من طريق لنضرب يف مهامه ر، ال على أللوب لناقليد لنديلناجرييب لملقّر

أنها  ره علماء لندين لسإلمام ّ، إاّلكانت غري ما قّر ول إىل ناائج وإْنتأدُّ ،لخلياالت

 . (5)«خطوة كبرية يف لبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحيل إىل عامل لألمور لخلرلفية

 

 ــــــ طباعة القرآن من قبل املستشرقني

إىل لناعامل مع لنقرآن بوصكه وحيًا مساويًا، أو بعد أن مال بعض لملساشرقني 

ع بها هذل لنرااب لنسماوّ ندى لملسلمني، أو ألهدلف وغايات نلقدللة لنيت ياماَّ

أو عمدول إىل  ،علمية وثقافية أخرى، بادرول إىل كاابة لنقرآن ضمن خمطوطات

ساشرقني على ر لأللااذ معرفت هذه لخلطوة من قبل لملطباعاه طباعة حديثة. وقد قرَّ

: كان لملسار باننسبة إىل طباعة لملصحف ـ كما هو لحلال باننسبة إىل لناان ّلننحو 

حيث طبع لنقرآن نلمرة لألوىل  ،كااباه ـ قد لختذ منحًى تصاعديًا يف خمالف لملرلحل

أن لنرنيسة  َبْيَد .يف مدينة لنبندقية ،م1543لملولفق نعام  ،هـ950يف حدود لنة 

على طلبها. وبعد ذنك طبع  ضت على ذنك، ومّت إتماف هذه لنطبعة بناًءلرعان ما لعرت

يف مدينة هامبورغ من قبل  ،م1692لملولفق نعام  ،هـ1104لنقرآن نلمرة لنثانية لنة 

يف  ،م1696لملولفق نعام  ،هـ1108بطبع لنقرآن لنة  (7). وبعده قام مارلتش ّ(6)هنرلمان

عثمان بطبع لنقرآن يف  لملوىلقام  ،م1785لفق نسنة لملو ،هـ1200. ويف عام (8)مدينة بادو
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مدينة لان بطرلبورغ بروليا، وكانت هذه لنطبعة ه ّ لنطبعة لسإلمامية لألوىل 

باقديم طبعة  ،م1836لملولفق نعام  ،هـ1252لنة  (9)نلقرآن لنرريم. كما قام فلوجل

بسبب  ؛وللع وقد حظيت هذه لنطبعة بالاقبال ،(10)ة نلقرآن يف مدينة نيبزيكخاّص

رولجًا  َقْلمل َتـ كسائر لنطبعات لألوروبية نلقرآن ـ ها إممائها لنبسيط ولنولضح، ونرّن

 . (11)يف لنبلدلن لسإلمامية

 

 ــــــ اقتباس القرآن من التوراة

نقد عرض لملساشرقون بشأن تعيني مصدر ومنشأ لنقرآن لنرريم نظريات 

نظرية »، و«لسإهلية غري لنوحيانية»، و«قرآنوحيانية لن»عة وماكاوتة، من قبيل: مانوِّ

لقاباس لنقرآن من »، و«نظرية لناجربة لندينية»، و«لنثقافة لملعاصرة»، و«لننبوغ

وللع يف كااب  مّت بيان ذنك ونقده ومناقشاه على نطاٍق وقد .وما إىل ذنك ،«لناورلة

 . (12)كه لندكاور لنشيخ حممد حسن زمان ّملؤنِّ ،«قرآن ومساشرقان»

على أشهر  «شبهات وردود حول لنقرآن»ما أجاب لأللااذ معرفت يف كاابه ك

لنشبهات لملثارة بشأن لنقرآن لنرريم. ويف لنقسم لألول من هذل لنرااب أجاب عن 

، «لقاباس لنقرآن من لنراب لنسماوية لنسابقة؛ نوجود لناشابه فيما بينها»شبهة 

اب إىل أخذها بأةمجعها من مصدر وأرجع لبب وجود لناشابه ولناناغم بني هذه لنر

 ولحد، وهو لنوح ّ لسإهل ّ. 

: نقد أخذ لنقرآن من مصادر عديدة، (13)وقال لأللقف يولف دّرة لحلدلد

وذنك حبسب شهادة لنقرآن نكسه، كما يف ، ة لناورلةوأهّمها لنرااب لملقّدس، وخاّص

 لآليات: 

 (. 19ـ  18)لألعلى:  ﴾َرلِهيَم َوُموَلىُصُحِف ِإْب*  ِإنَّ َهَذل َنِك ّ لنصُُّحِف لأُلوَنى﴿ـ 

َتِزُر َولِزَرٌة ِوْزَر  اَلْن َأ*  َوِإْبَرلِهيَم لنَِّذّ َوفَّى*  َأْم َنْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِف ّ ُصُحِف ُموَلى﴿ـ 

 (. 38ـ  36)لننجم:  ﴾ُأْخَرى

 ﴾َيْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِن ّ ِإْلَرلِئيَلَأَوَنْم َيُرْن َنُهْم آَيًة َأْن *  َوِإنَُّه َنِك ّ ُزُبِر لأَلوَِّننَي﴿ـ 

 (. 197ـ  196)لنشعرلء: 
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وقد ذكر لأللقف يولف دّرة لحلدلد للانباطه للانادًل إىل هذه لآليات على 

 : لناان ّلننحو 

وآياه  ،فآية حممد لألوىل ه ّ مطابقة قرآنه نزبر لألونني )لنراب لنسابقة عليه(

ل، وشهادتهم نه بصّحة هذه لملطابقة. ونرن ما لنثانية للاشهاده بعلماء بين إلرلئي

لنصلة بني لنقرآن وزبر لألونني؟! يعود لنسّر يف ذنك إىل أنه حصل على آياته من قبل 

كانت مراوبة بغري إّنها حيث  لعني على تلك لنراب، ونرْنعلماء بين إلرلئيل لملطَّ

 إىل تعريبها.  |لنعربية فقد عمد حممد

َهَذل ِكَااٌب ُمَصدٌِّق َوَرْحَمًة َو ًاَقْبِلِه ِكَااُب ُموَلى ِإَمام َوِمْن﴿وكذنك لآلية: 

( فيها صرلحة بأنه 12)لألحقاف:  ﴾ِنُيْنِذَر لنَِّذيَن َظَلُمول َوُبْشَرى ِنْلُمْحِسِننَي ًاَعَرِبّي ًاِنَسان

وصّبه يف قانب نسان لنعرب، لألمر لنذّ جيعل من لنقرآن  ،تالمذ ندى كااب مولى

 . (14)ربية مرتةمجة عن لناورلةنسخة ع

 ،«المنز»و ،«أندريه»و ،«ماليه»و ،«تسدلل» :من وعلى هذل لنغرلر جرى كلٌّ

وحّجاهم  .إىل أن لنقرآن للاكاد كثريًل من زبر لألونني ،(15)«نوندكه»و ،«سيهرتجوند»و

فزعمول نذنك أن لنقرآن  ،لناشابه بني تعانيم لنقرآن ولائر لنصحف حمضيف ذنك 

 ْنمودية وصلت إىل نيب لسإلمام عن طريق علماء لنيهود ولائر أهل لنرااب ممَّصورة تل

، يلاق ّ بهم قبل أن ُيعلن نبّوته |كانت هلم صلة قريبة جبزيرة لنعرب، فران حممد

 وأخذ منهم لنرثري من أصول لنشريعة. 

 

 ــــــ جواب األستاذ معرفت

ولحد،  منحدرة عن أصٍل لنشرلئع لسإهلية أةمجع أنهايف ن نعاقد وحنن لملسلم

ومنبعثة من منهل عذب فارد، تهدف ةمجيعًا إىل كلمة لناوحيد وتوحيد لنرلمة، 

ولسإخماص يف لنعمل لنصاحل ولناحّل ّ مبرارم لألخماق، من غري لخاماف يف لجلذور 

َحْيَنا ِإَنْيَك َولنَِّذّ َأْو ًالندِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوح َشَرَع َنُرْم ِمَن﴿وال يف لنكروع لملاصاعدة: 

)لنشورى:  ﴾َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَرلِهيَم َوُموَلى َوِعيَسى َأْن َأِقيُمول لندِّيَن َواَل َتَاَكرَُّقول ِفيِه

 ِإنَّ لندِّيَن ِعْنَد لهلِل﴿لندين كله ـ من آدم إىل لخلامت ـ هو لسإلمام:  ّنإ أّ ،(13
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هلل ولسإخماص يف عبادته حمضًا. وباناان ّ فإن أّ لناسليم ، (19)آل عمرلن:  ﴾لسِإْلمَاُم

 .لبب لناناغم ولناشابه بني لألديان ولنراب لنسماوية يعود إىل مصدرها لملشرتك

 افرة يف هذل لنشأن: ضولنشولهد ما ،هذل

نزل عليه  ًل،لنقرآن نكسه بأنه موحى إىل نيب لسإلمام وحيًا مباشر ح: صّراًلأّو

تناقض  هذل إاّل لاللاشهاد بانقرآن سإثبات خمافه؟! إْن نيرون نلعاملني نذيرًل، فريف

 يف لنكهم، ولجاهاد يف مقابل لننّص لنصريح! 

إىل لنبشرية، حبثًا ورلء فلسكة لنوجود ومعرفة معارف فخيمة م لنقرآن : قّدثانيًا

ّّ ْدمل يَرولسإنسان ذلته،   حّاى يها لنبشريةفررة عن لحلياة قد وصلت إن يدلنيها أ

 هد، فريف باهلزلئل لملمسوخة لنيت ُشحنت بها كاب لنعهدين؟! ذلك لنع

رة يف ال تاجانس مع ضآنة لأللاطري لملسطَّتعانيم رلقية : عرض لنقرآن ثانثًا

 كاب لنعهدين، وهل يرون ذلك لنرفيع مساقًى من لنوضيع؟! 

ع به لأللقف يولف دّرة فنقول بشأنه: إن ما وأما لملضمون لملشرتك لنذّ تذرَّ

مل يرن بدعًا مما جاء به لائر لنرلل لنذين لبقوه، ويف  |ء به لننيب لألكرمجا

وذنك ألن دين لهلل ؛ (9)لألحقاف:  ﴾لنرُُّلِل ِمَن ًاِبْدعُقْل َما ُكْنُت ﴿ذنك يقول تعاىل: 

 . (16)«ر لناعارض بني أجزلئهولحد، وال ميرن تصوُّ

 

 ــــــ القرآن واألناجيل

كانت أحد لملصادر لنيت أخذ منها لنقرآن، يف حني  أن لننصرلنية «تسدلل»زعم 

أن من هذه لملصادر ما مل ترن موثوقة، بل كانت نكرق شاّذة هلا ألاطري غريبة 

م عيسى يف لملهد، ولائر ، وترلُّ’لعامدها لنقرآن. وزعم أن قّصة مريم ولبنها لملسيح

يف كاب  ْدِرمل َتلملعجزلت لنيت ظهرت على يد لنسيد لملسيح لنولردة يف لنقرآن، 

 . (17)وهمية لننصرلنية لملعامدة، ولعاربها خرلفًة

 

 ــــــ املناقشة

إن قصة مريم لنعذرلء من لنشهرة ولالناشار ولنبدلهة يف لنولط لملسيح ّ 
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نظرًل نوالدتها البنها  ؛’هوها ولبنها لملسيحمنهم أنَّ «لنرببرلنية»ى أن فرقة مبران، حّا

أشار لنقرآن لنرريم نقضّية تأنيههم هلا، وذنك يف قونه  وقد .بطريقة خارقة نلعادة

مِّ ّ ِإَنَهْيِن ِمْن ُدوِن  َيا ِعيَسى لْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقْلَت ِنلنَّاِس لتَِّخُذوِن ّ َوُأَوِإْذ َقاَل لهلُل﴿تعاىل: 

 (. 116)لملائدة:  ﴾لهلِل

ه ما ورد يف دُّأن لنقصة غري موجودة يف لنرااب لملقّدس فري «تسدلل»أما زعم 

لمسها  ،أرلل جربلئيل لملماك من لهلل إىل مدينٍة من لجلليل...»ونّصه:  ،«نوقا»إجنيل 

لمسه يولف، وللم لنعذرلء مريم،  ،دومن بيت دلو ناصرة، إىل عذرلء خمطوبة نرجٍل

ألنك وجدت نعمة عند لهلل، وها أنت ؛ مريم ال ختايف يا... وقال: ،فدخل إنيها لملماك

ينه يسوع... فقانت مريم نلمماك: كيف يرون هذل، وأنا وتسمِّ ،وتلدين لبنًا ،لاحبلني

 . (18)«؟!أعرف رجمًا نسُت

كل ما ذكره  وإّن .ومطابق نلولقع ةمجيع ما جاء يف لنقرآن حقٌّ وباناان ّ فإّن

نيس بولع تسدلل وال غريه من ونإلثبات.  بشأن لنيهود ولننصارى وما يعاقدونه قابٌل

 . (19)من لنقرآن ختانف لنولقعية لناارخيية أن يأتول مبسأنٍةلملساشرقني 

 

 ــــــ ق جبمع القرآنما يتعّل شبهة بالشري يف

يف لخايار زيد بن ثابت من قبل أب ّ برر جلمع  (20)«رجي ّ بماشري»ك نقد شّر

حيث قال: ملاذل لنادب أبو برر زيدًل وهو ، يف هذل لنشأن م باعرتلض هاّموتقّد .لنقرآن

مل ياجاوز لنعشرين من عمره نماضطماع بهذه لملهّمة لخلطرية، وذنك مع وجود  شابٌّ

ل أعباء هذه لملهمة؟ هل أتت ومنهم صاحب لنرعب لنعان ّ يف حتمُّ ،كبار لنصحابة

غري زيد لنذّ كان قريب عهد  َقولقعة لنيمامة على ةمجيع لنقّرلء من لنصحابة، ومل يْب

ى لسإذعان ببساطة بأن زيد بن ثابت هو لنذّ توّنبانقرآن ولنقرلءة؟ من هنا ال ميرن 

دول جبمع لنقرآن من لسإقرلر بأن كبار لنصحابة هم لنذين تعّه ال ُبدَّةمجع لنقرآن. وعليه 

|وترتيب لوره بعد رحيل لننيب لألكرم
(21) . 

 

 ــــــ جواب األستاذ معرفت

أمرن إجنازه ما  ط نلقيام بأمٍرئأت لنظروف ولنشرلحقيقة لألمر أنه كلما تهّي
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ة إذل حظ ّ ذنك لألمر باهامام لملسؤونني وأونياء لألمور، خاّصويف أقصر مّدة ممرنة، 

ممرن. وهذل ما حصل  خذت لنقرلرلت بضرورة لنقيام بذنك لألمر يف ألرع وقٍتولتُّ

أن لور لنقرآن كانت  ال ليَّماو ،باننسبة إىل عملية ةمجع لنقرآن يف تلك لملرحلة

 اني. منها لوى ةمجعها يف مصحف بني دّف مراملة، ومل يكضل

على  ِوَطْنبأكثر من هذه لنعملية لنيت مل َت ْمومن ناحية أخرى فإن زيد مل يُق

هو أطول لابقة منه  ْنه شخص غريه ممَّى يسادع ّ أن ياواّلد، حّاجمهود فررّ معقَّ

لهلانة لنيت  ق بانشأن لنقرآن ّ. ومع ذنك فإننا بطبيعة لحلال ال نرتض ّ تلكما ياعلَّ يف

 ّ هذه لملهمة، حيث زيد من قبل لنزرقان ّ يف معرض إثبات صماحياه ناوّنها أحيط ب

 . (22)ز بها من لائر لنصحابة لآلخرينخلع عليه مثان خصال نيثبت أنه متيَّ

 

 ــــــ سيهر بشأن حتريف القرآنترأي جولد

 على أنه نّص تشريع ّ لعرتفت به طائكة دينية لعرتلفًا عقديًا فما يوجد كااٌب»

ثل هذه لنصورة من لالضطرلب مبه يف أقدم عصور تدلونه يقدم نّصمنزل أو موحى به، 

 . (23)«وعدم لنثبات، كما جند يف نّص لنقرآن

لملسرني أن مسأنة لخاماف  ِرْدمل َي»وقال لأللااذ معرفت يف نقد هذل لنرمام: 

ياولرثونه  ،دى ةمجهور لملسلمنيلنقرلءلت ال متّس تولتر نّص لنقرآن لملوّحد لحملاكظ به ن

كاق كلمة لألئمة نا ـ يف مبحث لنقرلءلت ـ لّتلكجيمًا عن جيل، من غري لخاماف. وقد أل

 . (24)«آخر، ال ميّس أحدهما لآلخر ولنقرلءلت ش ٌّء ،على أن لنقرآن ش ٌّء

كان لنشيعة قد رفضول لنرأّ لنذّ ذهبت  إنه وإْن»وأضاف جوندتسيهر قائمًا: 

 ؛ماطّرفة منهم، من أن لنقرآن لملأثور ال ميرن لالعرتلف به مصدرًل نلدين إنيه طائكة

رول على وجه لنعموم منذ بسبب لنشك يف صّحاه وبرلءته من لملآخذ، فإنهم قد تشّر

عون أن هذل لننص لنعثمان ّ باننسبة لنعثمان ّ. وهم يدَّ ظهورهم يف صّحة صياغة لننّص

. .[ يشامل على زيادلت وتغيريلت هاّمة.|]لنقرآن لنصحيح لنذّ جاء به حممد إىل

ن لنقرآن لنرامل لنذّ أنزنه لهلل ويسود لمليل عند لنشيعة ـ على وجه لنعموم ـ إىل أ

]لبحانه[ كان أطول كثريًل من لنقرآن لملادلول يف ةمجيع لأليدّ. وعلى هذل فإن لورة 
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ف لنعثمان ّ ال لنسابق على لملصح آية كانت يف لننّص 73لألحزلب لنيت تشامل على 

آية،  64لنيت ه ّ لآلن  ،آية، ولورة لننور 286عن لورة لنبقرة لنيت تشامل على  تقّل

، كانت حتاوّ يف 99كانت قبل ذنك أكثر من مئة آية، ولورة لحلجر، وآياتها 

 . (25)«آية 190لألصل على 

 وقد أجاب لأللااذ معرفت عن هذل لنرمام من خمال أربع نقاط ألالية: 

كيف نسب ]جوندتسيهر[ إىل لنشيعة بانذلت لالعاقاد بأن لورة لألحزلب  :أّواًل

إن هذل لالعاقاد مل  !كانت تعدل لنبقرة؟! وكذل غريها من لنسور لنيت عّدها مزعومة؟

 يف كاب لنشيعة ورلائلهم، وال هو معروف عنهم يف مساند وثيق.  يوجد نه أثٌر

، وحسبه من أقدم تكالري «عادةبيان لنس»: ملاذل لخاار ندرللاه كااب ثانيًا

يف حني أن مؤنكه لنسلطان حممد بن حيدر  ،هـ(311لنشيعة، وزعم أن تأنيكه مّت عام )

ـ كان من مولنيد لنة  «نعمة لنلهية»لنبيدخيت لجلنابادّ ـ وهو زعيم فرقة لنـ 

سيهر قد أرجع تهـ(، وهذل يعين أن جوند1311هـ(، وقد فرغ من تأنيكه عام )1251)

ف إىل ف للم لملؤنِّى حرَّبذنك حّا يخ لحلقيق ّ عشرة قرون إىل لنورلء، ومل يراِفلناار

 ف عليه يف ترلجم لنرجال. مبا ال ميرن لناعرُّ ،«لبن حجر لنبجخيت»

يعلم مثله أن لنذوق لنصويف يانافى متامًا مع عقيدة لنشيعة على وجه  : همّاثانثًا

موضع درللاه، بصدد فهم  ...صوفيًا نه أن جيعل كاابًا . إذن كيف صحَّ.لنعموم.

  !ئني من لنصوفية وعقائدهم إطماقًا؟عقائد لنشيعة لملاربِّ

أن لنرااب لآلخر لنذّ وضعه موضع درللاه، أّ لناكسري  ِرْد: كيف مل َيرلبعًا

 ّ، نيس من صنعه، وإمنا هو من صنع أحد تماميذه بن إبرلهيم لنقّم لملنسوب إىل عل ّّ

 . «لآلن. ومن هنا فإن هذل لنرااب ال يصلح نمالاناد ىحّالجملهول لنشخصية 

 

  ــــــ رجوع ابن عباس إىل أهل الكتاب يف تفسري القرآن!

من كاابه إىل أن لبن عباس كان  سيهر يف أكثر من موضٍعتنقد أشار جوند

ل لملثال ـ كان يسأل كعب لألحبار فإنه ـ على لبييرلجع أهل لنرااب نكهم لآليات. 

، «لملرجان»، و«لنرااب أّم»[ عن لناكسري لنصحيح نلاعبريين لنقرآنيني: ]لنيهودّ
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 . (26)«لنربق»وكذنك لأنه عن معنى 

 

 ــــــ املناقشة

ة وزعيمها لبن هو شيخ مّر ل كعبًاأن لنذّ لأين علم جوندتسيهر أمن : اًلأّو

 عباس؟ 

َعْن ل: عن شيبان، حيث قا ،: نقد لعامد جوندتسيهر على رولية لنطربّثانيًا

دير بانذكر لجل ومن ..َعْن ُأمِّ لْنِرَااِب، َقاَل:. ًاَأنَُّه َلَأَل َكْعبَشْيَباَن، َعِن لْبِن َعبَّاٍس، 

معاوية لنبصرّ  بوأ ،لننحوّ، موالهم ،هو لبن عبد لنرمحن لناميم ّ ن شيبان هذلأ

، (27)هـ164مات يف خمافة لملهدّ لنة ، وثم لناقل لىل بغدلد ،لرن لنروفة، بلملؤّد

وال هـ، 68 ى لنةاس لملاوّفمل يدرك لبن عّبهو وعليه ف .وكان من لنطبقة لنسابعة

مل يعرف  ،فانرولية مرللة .هـ32عام حبار لنذّ هلك يف خمافة عثمان كعب لأل

 لاقطة عن لالعابار.  وه ّ ،فيها لنوللطة

كلمة  ما ياعلق برجوع لبن عباس إىل كعب لألحبار نلسؤلل عن معنى : يفثانثًا

 .للاند جوندتسيهر إىل رولية مولى بن لامل أبو جهضم «لنربق»

وال  ،لبن عباس َقمل يْل ،بو جهضمأوهو مولى بن لامل  ،ن رلوّ لخلربأعلى 

فك ّ نسخة لنطربّ لملطبوعة  .ونيس موىل البن عباس، نه موىل آل لنعباسأل ؛دركهأ

رلل عن لبن أ . آل لنعباسجهضم موىل بوأقال لبن حجر: مولى بن لامل  .قطعًا ٌأخط

 . (28)«×لنباقر ب ّ جعكر حممد بن عل ّّأمام وهو من رولة لسإ .عباس

: إن لملولرد لنيت ذكروها سإثبات رجوع لبن عباس إىل أهل لنرااب ـ على رلبعًا

فرض صّحاها ـ إمنا تقاصر على فهم معان ّ لنرلمات، وال ربط هلا بانسؤلل عن أخبار 

 لألمم لنسانكة. 

جانب أىل رجال إال موجب نلرجوع فيه  ـ خانص عرب ّّ وهو نكٌظ ـ «لنربق»: خامسًا

صميم وعارف مبولضع  اس ـ وهو عرب ّّريف يا ترى يرجع مثل لبن عّبف ،عن لنلغة

  !جانب؟ىل لنيهود لألإكثر من غريه ـ أنغاه 
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 ــــــ من األلفاظ الدخيلة «انالفرق»و «القرآن»اعتبار لفظ 

مبعنى  ،«قريانة»من  مأخوذٌة «لنقرآن»قني أن كلمة لحامل بعض لملساشر

 «رجي ّ بماشري»؛ إذ ُيساعمل هذل لجلذر يف لنرنيسة لنسريانية. وقد للاند «لنقرلءة»

 . (29)إىل هذه لملسأنة دون حتقيق

إىل لنقول بأن  ،«هريشكيلد» :من أمثال ،كما ذهب بعض لملساشرقني لآلخرين

 .(30)(Pirke) «بريك ّ»إذ كان أصلها  ؛تعريبها الحقًاعربية، وقد مّت  «لنكرقان»مكردة 

لريانية، وأنها يف  «فرقان»إىل لالعاقاد بأن كلمة  «رياشارد بيل»وقد ذهب 

(، وأضاف قائمًا: إن هذه لملكردة مأخوذة Furkana) «فرقانا»لألصل كانت على صيغة 

 . (31)«رقانف»رها إىل صيغة قد غيَّ |أن حممدًل َبْيَد ،من لملصادر لملسيحية
 

  ــــــ املناقشة

مة حممد هادّ معرفت عن ذنك بانقول: إن ةمجيع هذه لالحاماالت جييب لنعمّا

د لنوهم ولخليال. عندما ترون لنرلمة يف لنلغة لنعربية ذلت تقوم على جمرَّ

العابارها غري عربية. ونرن  وهلا جذورها لألصيلة، ال يرون هناك جماٌل ،لشاقاقات

حيث يسعون إىل لفرتلض مناشئ لشاقاق غري عربية نلرثري  ،ساشرقنيهذل هو دأب لمل

 «لسإميان»من لنرلمات لنقرآنية. وهرذل جند دلئرة لملعارف لسإجنليزية تكرتض كلمة 

 «لنصرلط»يونانية، وكلمة  «لنقلم»آرلمية، وكلمة  «لنصماة»عربية أو آرلمية، وكلمة 

ة يف لنلغة لنسريانية أو نغة أخرى تشبه . وعلى لفرتلض وجود كلم(32)عربية «لنسورة»و

د لالحامال يف لعابارها من لنرلمات لنقرآنية نكظ لنقرآن ولنكرقان فهل يرك ّ جمرَّ

لملساعربة؟ أال ُيحامل أن ترون لنلغة لنسريانية ه ّ لنيت أخذتها من لنلغة لنعربية؟ 

 لألصل وأمثاهلما كان يف «بريك ّ»أو  «فرقانا»مبعنى أن حنامل أن يرون نكظ 

ّّ هذين  ْنعربيًا، ثم لناقل إىل لنلغات لنماتينية وغري لنعربية؟ َم لنذّ ميرنه حتديد أ

 .(33)؟م على لآلخر من لنناحية لنزمنيةلنوضعني هو لملاقدِّ
 

 ــــــ القرآن واألخطاء النحوية

أن لنقرآن لحاوّ على  ،«ثيودور نوندكه» :من أمثال ،لّدعى بعض لملساشرقني
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 !ية وأدبية، لألمر لنذّ يسالزم بطمان لنقول بسماوية هذل لنراابأخطاء حنو

ة عن عائشة، وه ّ لنرولية لنيت تقول بأن وقد للاندول يف ذنك إىل رولية مروّي

بكعل كّااب لنوح ّ، وه ّ لنرلمات  ؛هناك ثماث كلمات يف لنقرآن وقع لخلطأ فيها

 : لناانيةلنولردة يف لآليات 

 (. 63)طه:  ﴾َنَساِحَرلِن َقاُنول ِإْن َهَذلِن﴿ـ 

 (. 69)لملائدة:  ﴾ِإنَّ لنَِّذيَن آَمُنول َولنَِّذيَن َهاُدول َولنصَّاِبُئوَن َولننََّصاَرى﴿ـ 

 (. 162)لننساء:  ﴾َولْنُمِقيِمنَي لنصَّمَاَة َولْنُمْؤُتوَن لنزََّكاَة﴿ـ 

 .من دون تشديد «إْن»فك ّ لآلية لألوىل ورد ذكر 

فوجب أن  ،«إّن»لم لعطكًا على  «لنصابئون»جاءت كلمة ويف لآلية لنثانية 

 .ها ذكرت مرفوعةترون منصوبة، ونرّن

بلحاظ ما قبلها  ؛كان جيب أن ترد مرفوعة «لملقيمني»ويف لآلية لنثانثة كلمة 

 . (34)ها وردت مع ذنك منصوبةوما بعدها، ونرّن

 

 ــــــ نقٌد ومناقشة

من هنا ال  .ئق لملعاربة يف لنلغة لنعربيةإن لنقرآن لنرريم من أعرق وأقدم لنوثا

اه ولعاباره؛ ألنه نزل يف حقبة بلغ فيها لنعرب ذروة ييوجد أدنى تشريك يف حجِّ

وقد لعرتف لملشاهري من بلغاء لنعرب بأن هذل لنرااب لنسماوّ  .حضارتهم لألدبية

 آخر.  ياماع بأدب رفيع ال يدلنيه أدٌب

 لنلغة لنعربية وقولعدها ذكرول توجيهات ُيضاف إىل ذنك أن كبار لنعلماء يف

أدبية ومربهنة على صحة كاابة وقرلءة لنرلمات لملذكورة يف لآليات لنثماثة لملاقّدمة. 

طبقًا نلقرلءة لنصحيحة ـ لنيت ه ّ قرلءة حكص عن عاصم  ،من لورة طه 63فك ّ لآلية 

لندنيل على ذنك و .كة من لنثقيلةنارون خمكَّ «إْن»وةمجهور لملسلمني ـ جيب ختكيف 

 .«نساحرلن»دخول لنمام على خربها 

قبل  «إّن»من لورة لملائدة ياّم توجيه رفع لاللم لملعطوف على خرب  69ويف لآلية 

فيرون  ،وهو لالبادلء «إّن»للم  بسبب لنعطف على حمّل ؛إكمال لخلرب لملعطوف
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 .مرفوعًا باالبادلء على لنقاعدة

 ؛فألنه على لنقطع ،من لورة لننساء 162ية يف لآل ،«لملقيمني»وأما نصب كلمة 

مبعنى أن هذه لنرلمة وقعت يف  ،يف لنلغة لنعربية ألجل لملدح ولالخاصاص، وهو شائٌع

 . (35)«أخّص»أو  ،«أمدح» :موضع مكعول نكعل تقديره

هرذل زعم من »مة بانقول: ْههذل وقد أشار لأللااذ معرفت إىل هشاشة هذه لناُّ

ساشرقني وأذنابهم أن يف لنقرآن حلنًا، وتغافلول عن أن نو كان لألمر ال درلية نه من لمل

أقحاح، ومل  وهم عرٌب ،ل يوم ذريعة نلغمز فيهخذه مناوئو لسإلمام من أّوعلى ذنك الّت

 . (36)«يصل لندور إىل هؤالء لألجانب لأللقاط

 

  ــــــ بوصفها أخت هارون؟ ×ف القرآن أم عيسىملاذا عرَّ

رين ، وبعض لملبشِّ«أندريه ريبني» :من أمثال، شرقنيأشرل بعض لملسا

َفَأَتْت ِبِه ﴿على ما جاء يف لنقرآن من قونه تعاىل:  ،«تسدلل» :من أمثال ،لملسيحيني

ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك لْمَرَأ  َيا*  ًاَفِرّي ًاَياَمْرَيُم َنَقْد ِجْئِت َشْيئَقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُنول 

( بانقول: نقد أخطأ لنقرآن يف لعابار 28ـ  27)مريم:  ﴾ًاَوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغّي ٍءَلْو

تدعى مريم، وقد  كان هلارون أخٌت ،نعم .أخاًا هلارون «×عيسى أّم»لنسيدة مريم 

، وذنك قبل قرون طويلة ’مولى وهارون عاشت يف ذلت لنعصر لنذّ عاش فيه لننيّب

 . ’هلبقت عصر لنسيد لملسيح وأّم

لمسها مريم، وعاشت يف فرتة  جاء يف لنرااب لملقدس: كان هلارون أخٌت

من لنيهود أن مريم أخت  أحٌد ِع، ومل يدَّ(37)هارون ومولى، ونيس يف عصر عيسى

×ى أدركت عصر لنسيد لملسيح عيسىهارون ولبنة عمرلن قد عاشت حّا
(38) . 

 

  ــــــ اجلواب

 ْنهرذل وهم تسدلل وَم»شرال: قال لنشيخ معرفت يف لجلولب عن هذل لسإ

إذ كيف ميرن أن خيكى مثل هذل  ؛فاحش ٌمْهه َونرّن .رينحذل حذوه من لملبشِّ

على لنعرب لنعائشني يف جولر لنيهود وبني أظهرهم  ’لنكصل لنبّين بني مولى ولملسيح
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طيلة قرون، وكذل مرلودتهم مع نصارى جنرلن ولألحباش، فضمًا عن نيب لسإلمام 

لملسيح ه ّ مريم أخت مولى وهارون! إذ من يعرف  ن مريم أّمأر نبصري؛ نياصوَّلننابه ل

 أن ملولى وهارون أخاًا لمسها مريم ال ميرنه لجلهل بهذل لنكصل لنزمين بني مرميني! 

على ما نقله  ،|وقد وقع لناساؤل عن هذل لناشابه على عهد لنرلول ،هذل

نعبد لنرمحن بن حممد  ،«نقرآنغريب ل»لنسيد رض ّ لندين لبن طاووس عن كااب 

بإلناده إىل لملغرية بن شعبة قال:  ،لألزدّ لنرويف )من كبار رجال لنقرن لنثانث(

 ،«يا أخت هارون» :إىل نصارى جنرلن، فقانول: أرأيت ما تقرأون |بعثين رلول لهلل

وذكرت  ،رذل وكذل؟ قال: فرجعتبوهارون أخو مولى بينه وبني عيسى لملسيح 

ن باألنبياء ْونهم كانول ُيسمَّإ: (فقال: أال أخربتهم )أو قلت هلم ،|لهللذنك نرلول 

 . (39)ولنصاحلني قبلهم

كما  ،معروف فًا بهم ـ ش ٌّءولخلماصة أن لناسمية بالم لآلباء ولألمهات ـ تشرُّ

نه  ،مهابًا عظيمًا ،د قومهأن هارون كان ليِّ ال ليَّما، و|جاء يف كمام رلول لهلل

 . (40)«رلئيلشأن يف بين إل

 

 ــــــ إنكار هامان وزير فرعون

إىل لالعاقاد حبصول خطأ تارخي ّ  «ثيودور نوندكه»يذهب لملساشرق لألملان ّ 

يف لعابار هامان وزيرًل نكرعون. وقد كاب مقااًل يف هذل لنشأن نشره نلمرة لألوىل يف 

شره ضمن كاابه . ثم أعاد ن(41)م1887ئرة لملعارف لنربيطانية لنة لنطبعة لناالعة ندل

 . (42)م1892لنة  «تاريخ لنقرآن»

 

 ــــــ املناقشة

لنذّ جاء ذكره يف لنقرآن ـ ُمرَدفًا بالم فرعون وقارون ـ للم  «هامان»إن 

.. وإن .ظ بانرلمات لألجنبيةب قطعًا، كما ه ّ لنعادة عند لنعرب عند لنالكُّمعرَّ

كبري آهلة  ،رؤلاء كهنة معبد آمونب به كان ُيلقَّ ،«أمانا»أو  «آمون»ب معرَّ «هامان»

 . (43)لملصريني يف مدينة طيبة يف أعان ّ لننيل
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 «هامان»فالم  .منصب لنوزلرة نكرعون لحاّل «آمون»نقد كان كبري لنرهنة 

ينطق  «آمون»مسني عندما نعرف أن . ويسهل لناقريب بني لال«آمون»ل للم يف لنقرآن ميثِّ

لنذّ كان يشغل منصب وزلرة  ،«آمون»هنة فهامان نقب كبري ك ...«أمانا»كذنك 

 . (44)فرعون يف لنشؤون لملانية ولنعمرلنية

من لورة لنقصص،  38و 8و 6 اتوقد ذهب لأللااذ معرفت ـ مساندًل إىل لآلي

يبدو من »من لورة غافر ـ إىل لنقول:  24و 23 انيمن لورة لنعنربوت، ولآلي 39ولآلية 

رون أن هامان د لملكسِّوهلذل أّك .غانب ـ وزير فرعونهو ـ على لن «هامان»هذه لآليات أن 

 . (45)«×هذل كان وزير فرعون مصر لنذّ حرم يف عهد مولى

 

 ــــــ التشكيك بشأن السامري

إن لنسامرّ نسبة إىل »وقال:  ،«لنسامرّ»ك بعض لنرّااب لملسيحيني يف شّر

 ،لوك بين إلرلئيلرلبع م «ُعمرّ»بناها  ،بلدة كانت يف أرض فلسطنيوه ّ لنسامرة، 

فريف يرون معاصرًل نه، وقد  ،خبمسة قرون ×ر عن عهد نيب لهلل مولىلملاأخِّ

 . (46)؟!صنع لنعجل كما جاء يف لنقرآن

 

 ــــــ نقٌد

إن لنسامرّ ـ يف لنقرآن ـ نيس منسوبًا إىل بلدة لنسامرة، وإمنا ه ّ نسبة إىل 

 ،ولى ووصّيه يوشع بن نونبلدة كانت عامرة على عهد نيّب لهلل م ، وه ّ«مشرون»

بت إىل لامرّ، وُيجمع على مشرونيم )لامريني(. وقد ُعرِّ ،ولننسبة إنيها مشرون ّ

قه . هذل ما حقَّ(47)كما جاء يف لكر لنيشوع ،«زبونون»وجعلها يف لبط  ،فاحها يوشع

 . (48)لنعمامة لحلّجة لنبماغ ّ

يف  «لينًا»يف لنعربية  «لنشني»ار: ويغلب أن ترون قال لأللااذ عبد لنوهاب لننّج

 . (49)سبط أفرليم بن يولفلنلنعربية، كما كان ينطق بها أيضًا 

 . (50)«وما ذكره لحلّجة لنبماغ ّ أقرب يف لننظر»وأضاف لأللااذ معرفت قائمًا: 
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 ــــــ إنكار نتوق اجلبل فوق رؤوس بين إسرائيل

وأنرره بعض  حادث ناوق لجلبل ـ وهو زعزعاه من لألعان ّ ـ قد ذكره لنقرآن،

وعورض أيضًا بأنه من باب  ،(51)ذكره يف لنعهد لنقديم ة أنه مل يأِتحبّج؛ لملساشرقني

 . (52)لناعنيف ]ولسإكرله[ على لنارليف
 

 ــــــ املناقشة

 نقد جاء ذكر هذه لحلادثة يف لنقرآن يف موضعني، وهما: 

وَر ُخُذول َما آَتْيَناُكْم ِبُقوٍَّة َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُرْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُرْم لنطُّ﴿ـ 1

 (. 63)لنبقرة:  ﴾َولْذُكُرول َما ِفيِه َنَعلَُّرْم َتاَُّقوَن

َوِإْذ َنَاْقَنا لْنَجَبَل َفْوَقُهْم َكَأنَُّه ُظلٌَّة َوَظنُّول َأنَُّه َولِقٌع ِبِهْم ُخُذول َما آَتْيَناُكْم ﴿ـ 2

 (. 171)لألعرلف:  ﴾ُرْم َتاَُّقوَنِبُقوٍَّة َولْذُكُرول َما ِفيِه َنَعلَّ

نيس يف لآلياني لوى جزء عظيم من أعان ّ لجلبل أثناء رجكٍة أو زنزلل رأوه 

وكانت  ،ف يف لألثناءبأعينهم وهم جمامعون يف لكح لجلبل، ولحندر هابطًا نياوقَّ

فظنول أنه ولقع بهم. وصادف ذنك أن كان  ،عليهم جانبًا مطماًّوقكة بصورة عمودية، 

إرلءة لملعاجز على  :وهذل من قبيل .عند أخذ لمليثاق منهم على لنعمل بشريعة لناورلة..

 ونيس إكرلهًا على لناسليم.  ،إيقاظًا نلضمري ؛أيدّ لألنبياء

 . (53)ويف هذل لملقدلر من دالنة لآلياني تولفق مع ما جاء يف لنعهد لنقديم

ماء فوق رؤولهم، فهذل ما ورفعه يف لنس ،وبرّماه ،أما لقاماع لجلبل من أصله

 :ضح معنى قونه تعاىل. وبذنك لتَّ.معامدة عندنا. وال جاء يف روليٍة ،مل يذكره لنقرآن

 . (54)، أّ رفعناه جانبّيًا، ال ش ّء لوله﴾َوَرَفْعَنا َفْوَقُرْم لنطُّوَر﴿
 

 ــــــ اخلالصة

قد تعّرض ضنا يف هذل لملقال نبحث آرلء معرفت بشأن مولقف لملساشرقني. فتعرَّ

لنعلوم لنقرآنية ألقولل وكلمات لنقسيس يولف  جمالكاته يف ق يف كابه ومؤنَّلحملقِّ

دّرة لحلدلد، وتسدلل، وبماشري، وجوندتسيهر، وهريشكيلد، ورياشارد بيل، وثيودور 

 نوندكه، وقام بنقدها دون صخب أو توظيف فاحش لنعبارة. 
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ني لكاكى مساحاه مبجّرد ما ياعلق بطباعة لنقرآن من قبل لملساشرق ويف

 لناقرير. 

 .وأجاب عن شبهة لقاباس لنقرآن من لناورلة، لعامادًل على لألدنة لنعقلية ولننقلية

على ألاس كاب لنعهدين ولنوثائق  «لنقرآن ولألناجيل»ولناقد موضوع 

 .لناارخيية

بشأن دور زيد بن ثابت يف ةمجع لنقرآن بانقول: إن  «بماشري»وأجاب عن إشرال 

 .نهم قد رفعوه فوق موضعهإة قد وضعول نزيد خصائص مبانغًا بها، وماء أهل لنسّنعل

ص يف دًل لحاا  إىل خبري وماخّصما قام به زيد مل يرن عممًا معقَّ أخرى فإّن ومن جهٍة

 ال أكثر.  ،لنقرآن، وإمنا هو عمل تنظيم ّ وإدلرّ

آن أثبت أن ويف معرض لسإجابة عن جوندتسيهر يف لنقول بشبهة حتريف لنقر

مكهومان ماغايرلن، وحقيقاان خمالكاان، وأن جوندتسيهر قد  «لنقرلءلت»و «لنقرآن»

خلط بني هذين لألمرين، وأرلد أن ينطلق من هذل لخلطأ اللاناا  حتريف لنقرآن من 

 لنقول باخاماف لنقرلءلت. 

لى يف لنقرآن قام للادالنه لنعقل ّ ع «لملكردلت لألجنبية»ما ياعلق بشبهة  ويف

د لناشابه لنلكظ ّ بني لنرلمات لنقرآنية ولنرلمات لألجنبية ال يعين لنقول بأن جمرَّ

للالزلمًا عقليًا أن لنقرآن قد أخذ تلك لنرلمات أو للاعارها من لنلغات لألجنبية، بل 

قد يرون لنعرس هو لنصحيح، مبعنى أن لنلغات لألخرى قد ترون ه ّ لنيت أخذت 

 ربية. هذه لنرلمات من لنلغة لنع

ق بانرّد على شبهة لألخطاء لننحوية ولألدبية يف لنقرآن لعامد على ما ياعّل ويف

 أدنة كبار علماء لنلغة لنعربية يف رّد هذه لنشبهة. 

ق باتهامات بعض لملساشرقني بشأن بعض لنقصص لنقرآن ّ أثبت ما ياعّل ويف

 ضعف لحاماالتهم من خمال لنقرلئن ولنشولهد لناارخيية. 

إىل  &موع ميرن ننا أن نساناج ـ من خمال نظرة لأللااذ معرفتويف لجمل

ة لنصحيحة، على شبهات لملساشرقني باناحليل ولألدّن ظاهرة لاللاشرلق ـ ضرورة لنرّد

وال تساحق لملناقشة أو  ،إنها بأةمجعها ضعيكة وغري صائبة :وعدم لالكاكاء بانقول

 لننقد.
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الهوامش
                                                      

(6) Hinckleman. 

(7) Maracci. 

(8) Padoue. 

(9) Flugel. 

(10) Leipig. 
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Aoron – Andrew Rippin 

 

(41) See: Encyclopedia Britanica, 9 eme ed. Tome, P. 597. 

The sket ches from eastern history, 1892, p. 21 - 58. 
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 ن بالقرآناألستاذ معرفت وتفسري القرآ
 

 السيد مهدي علمي الحسيني

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة

ية خاصة يف دلئرة لندرللات حتظى ظاهرة لننسخ يف مسار لألحرام بأهّم

لسإلمامية. كما أن لنسابقة لناارخيية نلنسخ لملكعمة باملنعطكات، ولجتاه لنباحثني يف 

د لملوقع لهلام ولملامّيز لنذّ تاماع به يؤّكى علم لنرمام، وحّا، علم لألصول ولناكسري

حبيث رمبا أمرن لعابار لننسخ من لملباحث لملعقدة ولملثرية نلبحث يف  ،هذه لنظاهرة

 جمال لناحقيق لنقرآن ّ. 

إن لخاماف لآلرلء يف بيان مكهوم لننسخ، وشرلئطه، وعدد لآليات لملنسوخة 

لألدنى، وبني   آية ولحدة يف لحلّد]حيث ختالف لآلرلء بهذل لنشأن بني حصر لننسخ يف

لألقصى[، ولخاماف لآلرلء  آية يف لحلّد 228لنقول بأن عدد لآليات لملنسوخة يصل إىل 

يف بيان لألنولع لملاصّورة نلنسخ يف لنقرآن، وطرح لنشبهات بشأن لننسخ، ورّد وإنرار 

 د ضرورة لخلوض يف هذل لنبحث. وقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم، يؤّك

عود بدلية لألحباث بشأن لننسخ يف لنقرآن إىل مصحف لسإمام أمري لملؤمنني عل ّ ت

×بن أب ّ طانب
ى نصل إىل عصر لسإمام حّا، . وتاولصل لجلهود على هذه لنوترية(1)

من قبل  «لننالخ ولملنسوخ»، حيث نشهد تدوين أصول لننسخ يف رلانة ×لنصادق

لملسمع ّ. ويف  عبد لنرمحن لألصّم حممد عبد لهلل بن  ّأب ×تلميذ لسإمام لنصادق
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×لملرحلة لناانية تولصلت لجلهود على يد أصحاب لسإمام لنرضا
. ومنذ ذنك لحلني (2)

كول يف هذل قرن جمموعة من لنعلماء نيؤنِّ ى هذه لملرحلة كان يظهر يف كّلوحّا

لنعلمية رين يف هذه لحلركة . ومن لنضرورّ لنانبيه إىل أن دور لنعلماء لملؤثِّ(3)لجملال

لنعظيمة مل يقاصر على خصوص لنباحثني يف لنشأن لنقرآن ّ فقط، بل يعود لنرثري 

 من لناحقيقات ولجلهود لنعلمية إىل لألحباث لنكقهية ولألصونية أيضًا. 

ر نسعى يف هذل لملقال إىل حبث مسأنة نسخ لنقرآن بانقرآن من وجهة نظر لملكسِّ

رة نلنسخ يف ا فإن حبث لائر لألقسام لملاصوَّحممد هادّ معرفت. من هن ولنكقيه لنكّذ

لنقرآن، ونقد لآلرلء يف معرفة مكهوم لننسخ، وشرلئط وأنولع لننسخ، وعدد لآليات 

أخرى. كما أن لنادقيق يف خصوص إمران أو عدم  لملنسوخة، لحاا  إىل فرصٍة

ًا. ويف هذه أيض بدوره حبثًا مساقماًّ إمران وقوع أو عدم وقوع لننسخ يف لنقرآن يساحّق

 عند لنضرورة.  إاّل ،لملقانة لملقاضبة لوف ال نشري إىل هذه لملسائل

 

 ــــــ البحث اللغوي

دة لنيت ذكرها علماء لنلغة ملكهوم لننسخ جند لملعان ّ إن من بني لملعان ّ لملاعدِّ

 حيث يذهب كلٌّ ،ه ّ لنقابلة نلبحث عندهم ،ولسإبطال ؛ولننقل ؛وه ّ: لسإزلنة ،لنثماثة

، وأمحد بن «لنعني»)لنقرن لهلجرّ لنثان ّ( يف كاابه : لخلليل بن أمحد لنكرلهيدّمن

، وجار لهلل «معجم مقاييس لنلغة»)لنقرن لهلجرّ لنرلبع( يف كاابه فارس

، ولنرلغب «ألاس لنبماغة»)لنقرن لهلجرّ لنسادس( يف كاابه لنزخمشرّ

، وةمجال لندين «ظ لنقرآنمكردلت أنكا»)لنقرن لهلجرّ لنسادس( يف كاابه لسإصكهان ّ

، إىل تكسري لننسخ «نسان لنعرب»)لنقرن لهلجرّ لنثامن( يف كاابه بن منظور لألفريق ّ

لنقاموس »)لنقرن لهلجرّ لناالع( يف كاابه لنة ولننقل. ولنكرد لنكريوزآبادّباسإز

 مضافًا إىل تكسريه باسإزلنة ولننقل أيضًا.  ،إىل تكسريه باسإبطال «لحمليط

لوى أنه فّسر  ،معرفت لهامامًا كبريًل بانبحث لنلغوّ نلنسخلنشيخ  مل ُيْبِد

ز هذل وياعّز .. ويبدو أن مرلده من لنكسخ هو لسإزلنة(4)صللننسخ مبعنى لنكسخ وفصل لملّا

باحملو لنرامل. من هنا  ه ذكر لنكسخ مقرونًاّنإإذ  ؛لنكهم من خمال كلماته لنماحقة
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در إىل ذهن لنسامع نرلمة لننسخ هو لسإزلنة، وعليه عند ل لنذّ يابايبدو أن لملعنى لألّو

 عدم وجود لنقرينة لحمل لننسخ على هذل لملعنى. 

 

 ــــــ البحث االصطالحي

سع نذكر تقرير تكصيل ّ كامل ملسار لناطور يف أن هذل لملقال ال يّا ال َشكَّ

قني أن قِّلالصطماح ّ نلنسخ يف إطار لندرللات لسإلمامية. وقد لبق نلباحثني ولحمل

 . (5)فصلول لنقول يف هذل لنشأن

ونرن من لنضرورّ لسإشارة إىل أن لناعاريف لألوىل كانت ختص يف لنغانب 

مكهوم لننالخ أو لملنسوخ. وإن من أفضل لناعاريف لنيت مّت بيانها من قبل لملخاصني يف 

لأللااذ تعريف لنعلوم لنقرآنية من لملعاقدين بوقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم هو 

هو رفع تشريع »يقول يف هذل لناعريف:  .اه وعمق رؤياهر عن دّقمعرفت، لألمر لنذّ ُيعبِّ

الحق، حبيث ال ميرن لجاماعهما  ب ظاهره ـ باشريٍعْسلابق ـ كان يقاض ّ لندولم َح

 أو نّص من إةمجاٍع خاّص نًا ـ أو بدنيٍلا ذلتًا ـ إذل كان لنانايف بينهما بيِّمعًا، إّم

 . (6)«صريح

دون  ،: إىل أنه ينظر إىل ذلت لننسخاًلأّوتعود أفضلية هذل لناعريف لنطويل نسبيًا 

ر باننسبة إىل لنقرآن : كونه جامعًا ومانعًا نلنسخ لملاصوَّوثانيًا ؛لننالخ أو لملنسوخ

: إىل أن ظاهرة لننسخ على هذل لناعريف ال حتدث أّ تغّير ـ وهو لألهّم ـ وثانثًا ؛لنرريم

وتسّد لنطريق على لنذين يثريون  ،ولقع لنعلم لألزن ّ هلل لبحانه وتعاىل يف ُصلب

 رًل على جهل أو خكاء لألمر عن لنعلم لسإهل ّ. لنشبهات لنيت تعارب لننسخ دنيمًا أو مؤّش

علوم »كما عمد لأللااذ معرفت إىل تقديم تعريف خماصر نلنسخ يف كاابه 

لملرلعاة ملساوى لملخاطب بهذل لنرااب، ، ويأت ّ لخاصار هذل لناعريف من باب «قرآن ّ

 . «الحق إن لننسخ لملصطلح يعين إزلنة لحلرم لنشرع ّ لنسابق باشريٍع»إذ يقول فيه: 

ثم عمد مساحاه ـ من خمال بيان خماصر نشرلئط لننسخ ـ إىل ترميل تعريكه، 

 وهو ما لوف نشري نه يف لنقسم لناان ّ من هذل لملقال. ولجلدير بانذكر بشأن هذل

لناعريف أنه مل يأخذ قيد لنانايف بني لحلرمني، وهو لنقيد لنذّ كان لحظى 
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مامّيزة يف لناعريف لألول. ويبدو أن هذل لناعريف مل يرن بصدد إثبات وقوع  مبرانٍة

لننسخ يف لنقرآن لنرريم. وهذل لنكهم يأت ّ من لناوضيحات لنماحقة لنيت أفادها 

 . (7)يقة لننسخلأللااذ معرفت الحقًا بشأن شرلئط وحق

 

 ــــــ شرائط النسخ

موه نلنسخ ـ ون يف لنعلوم لنقرآنية ـ يف ضوء لناعريف لنذّ قدَّنقد عمد لملخاّص

رين بشأن لننسخ يف لنقرآن ولحد يف هذل رأّ أكثر لملنظِّ قه أيضًا. إّنإىل بيان حتقُّ

د شرلئطه لخلصوص، وإن لالخامافات لنقائمة بينهم تعود إىل ذهاب بعضهم إىل حتدي

باعابار لننالخ، وذهب بعضهم إىل حتديدها باعابار لملنسوخ، بينما ذهبت ةمجاعة إىل 

ما يذكره لأللااذ معرفت حتت عنولن شروط  بيانها مبا يانالب وحقيقة لننسخ. وإّن

 عن:  لننسخ عبارٌة

أو  ؛يًا ويف ةمجيع لجلولنب )على حنو ذلت ّـ أن يرون لنانايف بني لحلرمني كّل1

 معارب(.  لاناد إىل دنيٍلباال

 معلوم.  ـ أن ال يرون لحلرم لنسابق حمدودًل بأمٍد2

 لألخبار(.  جالق لننسخ باناشريعيات )مبعنى أن ال يرون مرتبطًا مبـ أن ياعّل3

 . (8)ظ على نكس لملوضوع يف كما لناشريعنيـ وحدة لملوضوع ولناحك4ُّ

د بيان لنشرلئط لنرئيسة لأللااذ معرفت قد لكاكى مبجّر وكما نماحظ فإّن

ولأللالية، وأعرض عن لسإشارة إىل لنشرلئط لنبديهية لنيت ذهب لألكثر إىل لالتكاق 

 ب ذكر لنشروط لنيت تندر  حتت لنشروط لألخرى. عليها، كما جتنَّ

ية درللة لآلرلء بشأن شروط لننسخ من أنها ترلم حدودها لملكهومية تأت ّ أهمِّ

ف لأللااذ معرفت تأكيده على تشريعية كما لحلرمني، جند يف تعريوجّيد.  بشرٍل

مة ولنعمّا (9)خمرجًا بذنك لنبدلء عن دلئرة لننسخ، يف حني أننا جند رأّ لنسيد لخلوئ ّ

بشأن لننسخ من لنسعة حبيث يشمل لنبدلء أيضًا. نقد ذهب لأللااذ  (10)لنطباطبائ ّ

عن  ًاكما لألمرين ناشئ معرفت يف حبثه لملقارن بني لننسخ ولنبدلء ـ ضمن لعاباره

تصّور خاطئ يف ظهور رأّ جديد هلل تعاىل ـ إىل لنقول بأن ظهور ش ّء أو أمر نلناس 
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ل لخلصيصة لننسخ ولنبدلء ميثِّ :من ق برلٍّما ياعّل بعد أن كان خافيًا عليهم يف

د لملشرتكة بني هذين لملكهومني. ويرى مساحاه أن لناكاوت بني لننسخ ولنبدلء ياحدَّ

 . (11)منهما لندلئرة لالصطماحية نرلٍّ ضمن

 

 ــــــ أنواع النسخ يف القرآن

إن لنذّ ذكره لملخاصون يف لنعلوم لنقرآنية حتت هذل لنعنولن يشمل لألنولع 

نسخ لحلرم   ّْلحملاملة نلنسخ يف لنقرآن لنرريم. ومن هنا ياّم حبث ونقد كما نوَع

ألنهما يعنيان يف  ؛مقبونياهما عقمًا ولناماوة، ونسخ لناماوة وبقاء لحلرم، رغم عدم

 ولقع لألمر لنقول بوقوع لناحريف باننقصان يف لنقرآن لنرريم. 

 جمالكما يرى لأللااذ معرفت أن هذين لننوعني من لننسخ ـ لملرفوضني يف 

لناحقيق، ولنبعيدين عن شأن لنقرآن لنرريم ـ فاقدلن نلاربير باملّرة. وقد أشار مساحاه 

 .حلرم ولناماوة إىل عدم وجود مصدلق هلذل لننوع من لننسخ يف لنقرآننسخ ل يف رّد

وللاغرب لحلديث لملنقول عن عائشة بشأن لنرضاع، معاربًل نايجاه لناماعب بانقرآن. 

د أكل اب لنوح ّ جملّركما رفض أن متحى آية من صدور لنناس وكاابات كّا

 ! (12)لندلجن نصحيكة

 : لناانيةسخ لناماوة دون لحلرم باألدنة معرفت سإثبات بطمان ن وقد للادّل

ك بأخبار لآلحاد لنيت زعم أنها ما يامّسـ إن لنقائل بهذل لننوع من لننسخ إّن1

لنيت  ،صحيحة لأللناد، مع أن نسخ آية حمرمة ش ّء ال ميرن إثباته بأخبار لآلحاد

 ال تكيد لوى لنظن. 

ية أو لآليات؛ إذ نو كانت ـ إن لنقول مبثل هذل لألمر يانافى مع مصلحة نزول لآل2

لملصلحة لنيت كانت تقاض ّ نزوهلا ه ّ لشاماهلا على حرم تشريع ّ ثابت فلماذل ترفع 

نارون لندًل نلحرم لنشرع ّ  ؛لملصلحة بقاءها تقاض ّلآلية وحدها، يف حني 

 لملذكور. 

ـ إن لنقول بذنك يعين لالنازلم بوقوع لناحريف يف لنقرآن لنرريم، وهو ما 3

 شيعة رفضًا قاطعًا. يرفضه لن
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قني لنربار يف مدرلة أهل نًا آرلء لحملقِّثم للاطرد لأللااذ معرفت بعد ذنك مبيِّ

، وألف على عدم للاناد لألدنة نأللس، وللاغرب جتاهل لبن حزم ^لنبيت

 . (13)ة لننظراه، رغم لشاهاره باناحقيق ودّقلألندنس ّ نقيمة لنعقل وأفضلّي

ل يف أحباث لأللااذ معرفت أنه يف بدلية أحباثه ذهب إىل ولمللكت نماناباه ولناأمُّ

لالعاقاد بوقوع لننسخ يف لنقرآن، وأثبت وقوع لننسخ يف عشرين آية من بني جمموع 

أنه يف لنعقد لألخري من حياته صار إىل إنرار وقوع لننسخ  لآليات لملنسوخة، إاّل

 يف لنقرآن لنرريم.  (14)لالصطماح ّ

ية لنكررية ولناحقيقية لنيت ملولقف ولآلرلء يعرس لحلّرع يف لإن هذل لنانوُّ

 ّ عن رأّ دلفع عنه نسنولت، ى بها لأللااذ معرفت، حيث ميالك شجاعة لناخّلياحّل

ويابنى موقكًا ورأيًا جديدًل ومغايرًل نلرأّ لنسابق متامًا. ويف لحلقيقة فإن مساحاه قد 

شاهد على وقوع لننسخ يف لنقرآن أدرك يف ظّل لناحقيق ودرللاته لنعلمية عدم وجود 

 لنرريم، وأن ةمجيع لآليات لملنسوخة ميرن محلها على معنى لنثابت ولحملرم. 

مع  ،أللااذ معرفتيف لنبدلية ببيان لنرأّ لألول ن من هنا فإننا لوف نقوم

اه يف خصوص إنرار وقوع لننسخ مناقشة مبانيه، ننناقل بعد ذنك إىل لناذكري بأدّن

 رريم. يف لنقرآن لن

 

 ــــــ دراسة الرأي األول لألستاذ معرفت

 ــــــ وقوع النسخ يف القرآن الكريم

يف معرض حبث لآلرلء ندرك عدم وجود لخاماف بشأن جولز لننسخ. كما جند 

ذنك يف مولرد ملمولة يف بعض لألحرام لنشرعية، من قبيل: تغيري لجتاه لنقبلة. وأما 

حرم من لألحرام لملوجودة يف لنقرآن لنرريم مورد لالخاماف فهو عبارة عن نسخ 

 ة أو لسإةمجاع. أخرى أو بانسّن بآيٍة

يذهب أغلب لملخاصني يف لنعلوم لنقرآنية إىل لالعاقاد بإمران نسخ آية من 

أخرى. وإن لنروليات لنيت يرى فيها أئمة لنشيعة معرفة لننالخ  لنقرآن لنرريم بآيٍة

مّت لناأكيد عليه من قبل أمري لملؤمنني يف هذل  ولملنسوخ مكااحًا نكهم لنقرآن، وما
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ولشامانه  ×، وكذنك لنروليات لناارخيية يف وصف مصحف لسإمام عل ّ(15)لنشأن

على لننالخ ولملنسوخ، ه ّ من بني لألدنة لنرولئية لنيت يسوقها لنقائلون بوقوع لننسخ يف 

 لنقرآن لنرريم. 

 إىل قونه تعاىل:  ويف دلئرة آيات لنقرآن لنرريم، ياّم لاللاناد

 َعَلى ُكلِّ َها َأَنْم َتْعَلْم َأنَّ لهلَلَما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِل﴿ـ 

 (. 106)لنبقرة:  ﴾َش ٍّْء َقِديٌر

َما َأْنَت ُمْكَاٍر َبْل َأْكَثُرُهْم  َأْعَلُم ِبَما ُيَنزُِّل َقاُنول ِإنََّنا آَيًة َمَراَن آَيٍة َولهلُلَوِإَذل َبدَّْن﴿ـ 

 (. 101)لننحل:  ﴾اَل َيْعَلُموَن

ويف دلئرة لنعقل تعارب ضرورة تغيري لألحرام مبا يانالب ولناحّول يف لنشرلئط 

 لألدنة لنعقلية لنيت يسوقها لنقائلون بوقوع لننسخ يف لنقرآن.  ولملقاضيات من أهّم

ـ رغم تأنيكه على  «لنامهيد يف علوم لنقرآن»إن لأللااذ لنكقيد معرفت يف كاابه 

بشأن إثبات  مل يعقد حبثًا مساقماًّ ألاس لالعاقاد بوقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم ـ

مة مبجرد لنقول بضرورة ظاهرة لننسخ، معلنًا أن هذه لنرؤية. وإمنا لكاكى يف لملقّد

ق ّ ولحلضارة حبيث لناشريع لملؤثر يف مسار لناطور إىل لملساويات لنعليا من لنر

يسادع ّ ضرورة وقوع لننسخ وتغيري لنقولنني ولألحرام. كما أنه عمد يف لنولقع ـ من 

على ضرورة لالهامام  ^خمال لناذكري ببعض لنروليات بشأن تأكيد أهل لنبيت

 بظاهرة لننسخ ـ إىل بيان لألدنة لننقلية على وقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم. 

يف ضوء لنرأّ  ر يف لنقرآن لنرريمأن لننسخ لملاصوَّوقد لبق أن أشرنا إىل 

 عن:  أللااذ معرفت بشأن لننسخ عبارٌةلألول ن

 وبقاء لناماوة.  ،ـ نسخ لحلرم1

 ـ لننسخ لملشروط. 2

 

 ــــــ نسخ احلكم وبقاء التالوة

ره على ثماث يرى لأللااذ معرفت أن نسخ مكاد آية من لنقرآن ميرن تصّو

 صور، وه ّ: 
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مااع إىل ق، كآية لسإقطعية أو إةمجاع حمّق ٍةنسخ مكاد آية كرمية بسّنـ أن ي1

ب ظاهرها ـ ال تانافى مع آية لنعدد َسى عنها زوجها؛ فإنها ـ حَبل بشأن لملاوّفْولحَل

 غري أن لنسنة لنقطعية وإةمجاع لملسلمني أثباا وقوع هذل لننوع من لننسخ.  .ولملولريث

ى، حبيث ترون لآلية لنثانية ناظرة إىل مكاد لآلية أخر ـ أن ُينسخ مكاد آية بآيٍة2

ورلفعة حلرمها بانانصيص. وبديه ّ أن لملرلد من نزول لآلية لنثانية يف هذه  ،لألوىل

 لنصورة هو رفع حرم لآلية لألوىل، كما يف آية لننجوى. 

ومن  .أخرى من غري أن ترون إحدلهما ناظرة إىل لألخرى ـ أن تنسخ آية بآيٍة3

وذنك ألننا بسبب هذل لنانايف  ؛بني لآلياني يف هذه لنصورة لشرتلط لنانايف لنااّم لنبديه ّ

 . (16)نآلية لألوىل وعدم إمران لجلمع بني لناشريعني نعارب لآلية لنثانية نالخًة

يف لنقرآن لنرريم  ويبدو أن لننسخ من لننوع لنثانث ـ طبقًا نرؤية معرفت ـ ولقٌع

خاص،  ولحدة منهما سإفادة غرٍض آياان قد نزنت كّلمبعنى أن ترون هناك  ،أيضًا

خاص من لنناحية لملكهومية، وحيث ال ميرن لجلمع لناشريع ّ  وال يوجد بينهما لرتباٌط

رها ـ نالخة نألخرى. يف حني أن لننسخ طبقًا من لعابار إحدلهما ـ ناأخُّ ال ُبدَّبينهما 

 لآلية لملنسوخة بانرامل، وأن حتّلناعريكه يعين أن لآلية لننالخة إمنا تنزل سإزلنة 

 حملها من حيث لناشريع. 

ر لحلرم هو ة ولنسبب يف تغيُّق باسإجابة عن لنشبهة لنقائلة بأن لنعّلما ياعّل ويف

لخلطأ أو لجلهل لسإهل ّ أشار مساحاه إىل ظاهرية لنانايف ولالنقضاء لحلقيق ّ ولنولقع ّ 

لض لناكاء شبهة وجود لالخاماف يف لفرت وهرذل ياّم .ولخلك ّ ملّدة لناشريع لألول

ننا ـ على ما  ال ُبدَّأننا إذل لنازمنا بوقوع لننسخ من لننوع لنثانث يف لنقرآن  َبْيَدلنقرآن. 

َأَفمَا ﴿يبدو ـ من لنقول بوجود لالخاماف يف لنقرآن لنرريم. ويف ذنك يقول تعاىل: 

)لننساء:  ﴾ًلَكِثري ًاْيِر لهلِل َنَوَجُدول ِفيِه لْخِامَافِمْن ِعْنِد َغَيَاَدبَُّروَن لْنُقْرآَن َوَنْو َكاَن 

ل هذل لننوع من لنانايف تنافيًا رغم أن لأللااذ معرفت قد لعارب يف رأيه لألّو، (82

 . (17)ب لحلرمة من لننسخ عليهظاهريًا أيضًا، وقال برتتُّ

 

 ــــــ اآليات املنسوخة

ان وقوع لننسخ يف لنقرآن نقد ولصل لأللااذ معرفت حبثه يف إثبات إمر
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لنيت لعاقد بأنها قد ولجهت تربيرلت بعيدة عن  ،مبناقشة عدد من لآليات لملنسوخة

نماخاصار ـ بذكر آياني من  ما يل ّ نراك ّ ـ رعايًة لنولقع من قبل منررّ لننسخ. ويف

 لآليات لنعشرين لنيت ذهب لأللااذ معرفت إىل لعابار نسخها. 

 

 ــــــ جوىوقوع النسخ يف آية الن

يرثرون من زيارته  ،حبسن لخللق |صاف لننيب لألكرمالّت ؛كان لملسلمون

ولنلقاء به، وكانول يلحكون عليه بألئلاهم لنرثرية لخلاصة، فيشغلون بذنك وقاه 

َأيَُّها لنَِّذيَن آَمُنول ِإَذل َناَجْيُاْم لنرَُّلوَل  َيا﴿لنشريف. من هنا فقد نزل قول لهلل تعاىل: 

ّْ َنْجَولُكْم َصَدَقًة َذِنَك َخْيٌر َنُرْم َوَأْطَهُر َفَفَقدِّ  َغُكوٌر ِإْن َنْم َتِجُدول َفِإنَّ لهلَلُمول َبْيَن َيَد

يًا دفع صدقة مانية قدرها درهم (، وأوجبت على لملامرنني ماّد12)لجملادنة:  ﴾َرِحيٌم

لنذين كانول عدد  . وبذنك قّل|باننيب لألكرم يريد منهم لنلقاء لخلاّص ْنمَل

ولحاررون أوقاته ألنكسهم، ولقاصر لنلقاء على لنذين  ،يرثرون من زيارة لننيب

لون نقاء لننيب على لندنيا جسيمة وخطرية، وكانول يكضِّ ألموٍر كانول يلاقون باننيّب

 َأَأْشَكْقُاْم َأْن ُتَقدُِّمول﴿ى نزل قول لهلل تعاىل: لوى فرتة قصرية حّا ِضوما فيها. ومل مْت

ّْ َنْجَولُكْم َصَدَقاٍت َفِإ  َعَلْيُرْم َفَأِقيُمول لنصَّمَاَة َوآُتول ْذ َنْم َتْكَعُلول َوَتاَب لهلُلَبْيَن َيَد

فنسخ هذل  ،(13)لجملادنة:  ﴾ َخِبرٌي ِبَما َتْعَمُلوَنلنزََّكاَة َوَأِطيُعول لهلَل َوَرُلوَنُه َولهلُل

 لنوجوب. 

ل ـ إىل لنقول بأن نسخ هذه لآلية هو رأيه لألّو وقد ذهب لأللااذ معرفت ـ يف ضوء

إىل لآلية لألوىل، ومن ثّم مل يناقش  من لننوع لنثان ّ، مبعنى أن مكاد لآلية لنثانية ناظٌر

 . (18)فيه أحٌد

وهو من لملنررين نوقوع  ،وجدير بانذكر ـ بطبيعة لحلال ـ أن لنسيد لخلوئ ّ

 لالنازلم من مناص فما ذنك على»ياني: لننسخ يف لنقرآن لنرريم، قال بشأن هاتني لآل

وبذنك . (19)«لنثانية باآلية ولرتكع نسخ لألوىل قد باآلية لجملعول لحلرم باننسخ، وأن

 إىل لآلية لألوىل.  فقد ذهب مساحاه إىل لعابار لآلية لنثانية ناظرًة
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 ــــــ وقوع النسخ يف آية اإلمتاع

ية ـ لنة كاملة، فما تراحل، وال كانت عّدة لملاوفى عنها زوجها ـ يف لجلاهل

  إىل لنة، وكان ورثة لملّيت ال خيرجونها من بياها، ب، وال تازوَّتامّشط، وال تاطيَّ

كان ذنك هو إرثها من مال ، ووكانول جيرون عليها من تركة زوجها طولل تلك لنسنة

ِصيًَّة َو ًاْم َوَيَذُروَن َأْزَولجِمْنُرَولنَِّذيَن ُيَاَوفَّْوَن ﴿مااع: زوجها لملاوفى. وقد نزنت آية لسإ

ِإَنى لْنَحْوِل َغْيَر ِإْخَرلٍ  َفِإْن َخَرْجَن َفمَا ُجَناَح َعَلْيُرْم ِف ّ َما َفَعْلَن ِف ّ  ًاِأَلْزَولِجِهْم َمَااع

من هذه  تأييدًل وتقريرًل جلانٍب (240)لنبقرة:  ﴾ َعِزيٌز َحِريٌمُكِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َولهلُلَأن

 . (20)وآية لنعدد ؛بآياني، وهما: آية لملولريث أنها نسخت بعد فرتٍة َبْيَدعادة. لن

صت فرتة عّدة لملاوفى عنها زوجها من لنة كاملة إىل وطبقًا آلية لنعدد فقد تقلَّ

مبعنى أن لملرأة متانع خمال تلك لنكرتة من لنزول ، يف حني مل ، أربعة أشهر وعشرة أيام

 من لنزول . منٍع تشامل آية لسإمااع على

ى دة من أمولل لملاوّفتعيني نسبة مئوية حمّد وكذنك طبقًا آلية لملولريث مّت

د توفري مصارف هلا أثناء لنسنة ال يعك ّ ورثة لمليت من بوصكها إرثًا نلمرأة، وأن جمرَّ

 ها من لنرتكة. إعطاء لملرأة حقَّ

لحلول إىل إةمجاع علماء وقد للاند لأللااذ معرفت يف إثبات نسخ آية لسإمااع إىل 

رين. وقال مساحاه بأن جمموع روليات لنعامة ولخلاصة بهذل لنصدد لألمة ولتكاق لملكسِّ

ة ـ ق هذه لسإةمجاع أن أحدًل من فقهاء لألّم.. وأن أقوى دنيل على حتقُّ.رمبا تبلغ حّد لناولتر

 ،ال فرضًا ،مبضمونها ِتْكللكًا وخلكًا ـ مل يأخذ مبكاد لآلية لألوىل ]آية لسإمااع[، ومل ُي

 . (21)كاقهم على أن لآلية منسوخةدالنة ولضحة على لّت وال ندبًا، لألمر لنذّ يدّل

 

 ــــــ أدلة األستاذ معرفت يف إثبات نسخ اآليات

ق باحليل نسخ لآليات أو عدم نسخها يف ما ياعّل نقد عمد لأللااذ معرفت يف

رير، معاربًل نسخ هذه لآلية أمرًل ال يقبل خصوص آية لننجوى إىل لالكاكاء مبجّرد لناق

لننقاش. وأما يف مورد لائر لآليات فقد أخضعها نلبحث لندقيق. وإن أللوبه يف نقد 

ومناقشة هذه لآليات ـ ولنذّ يف ضوئه مل يثبت عنده نسخ لوى عشرين آية على حنو 
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 : لناان ّلنقطع ولنيقني ـ هو على لننحو 

حيث للاند مساحاه إىل هذل لسإةمجاع يف إثبات : اءـ لاللاناد إىل إةمجاع لنعلم1

. وعلى لنرغم من أنه يف خصوص هذه لآلية يعارب لنروليات لنولردة من (22)نسخ آية لسإمااع

ه يف خصوص إةمجاع لنعلماء ال ياعّرض إال أّن ،طرق لنعامة ولخلاصة بانغة حّد لسإةمجاع

ه من هذل لسإةمجاع لتكاق . ورمبا كان مرلد×اه عن قول لملعصومإىل بيان كاشكّي

 . (23)كما أشار إىل ذنك الحقًا، كلمة لنعلماء على عدم تأثري هذه لآلية يف لسإفااء

يف معرض إثبات حيث للاند مساحاه إىل ذنك : رينـ لاللاناد إىل لتكاق لملكس2ِّ

، ولرتراب (25)، وعدد لملقاتلني(24)ها: آية لسإمااع إىل لحلولنسخ مخس آيات، ومن

 ، وما إىل ذنك. (27)، ولناولرث باسإميان(26)لنكاحشة

رين يف إثبات ننا أن ناساءل: هل ميرن لعابار لتكاق كلمة لملكسِّ وهنا لحّق

آفة  ع؟ أال تعّدما جاء يف كاب لناكسري منبثقًا عن لناحقيق ولناابُّ لننسخ؟ وهل كلُّ

درنا لناكسريية؟ لننقد لملكاقر إىل لناحليل من لملشاكل لجلاّدة لنيت تعان ّ منها مصا

ٍّد لتكاق لملكسِّوعليه ال ميرن لعابار جمّر إذل مّت  دنيمًا على صّحاه، إاّل رين على رأ

 أخرى ثبت لعابارها يف ألانيب ومناهج حتقيق وحتليل لننصوص لندينية.  تأييده بأدنٍة

يف هذل لنشأن لحظى لنانايف أو عدم : ق لننسخ بنظر لالعابارـ أخذ شرلئط حتق3ُّ

 لألوفر.  نايف بني لآلياني باحلّظلنا

إن عدد : ولخامافه عن تعريف لناخصيص ولناقييد ،ـ لالهامام باعريف لننسخ4

ص لآليات لنعامة نيس بانقليل. وقد نشأ هذل لالشاباه من فهم بعض لآليات لنيت ختصِّ

نرار مني ملكهوم لننسخ. وقد عمد لأللااذ معرفت ـ من خمال هذل لنطريق ـ إىل إلملاقدِّ

 نسخ لنرثري من لآليات. 

ل لناحليل لملنطق ّ نلرمام، ولناكسري لحلقيق ّ ميثِّ: ـ لأللانيب لألخرى5

نآليات، ولالهامام بانعلوم لنقرآنية ولحلديث، ولناحليل لألصون ّ، ولناحقيقات لألدبية 

 نلرمام، ولعابار وتقييم لننقول لناارخيية، من بني لأللانيب لألخرى لملعامدة يف هذل

 «لنامهيد»لنشأن. إن لنقائمة لنيت يذكرها مساحاه يف نهاية لجلزء لنثان ّ من كااب 

 228يرلم جدواًل بيانيًا ندرللاته وأحباثه لناحقيقية. وإن مساحاه بعد لناحقيق بشأن 
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 يف عشرين منها فقط.  ق لننسخ إاّلق لننسخ فيها مل يثبت عنده حتقُّآية لحامل حتقُّ

 

 ــــــ  لألستاذ معرفت يف مفهوم النسخمناقشة الرأي األخري

 ــــــ إنكار حتقُّق النسخ )باملعنى املصطلح( يف القرآن

لننسخ يف  يرى للاحانة ْنهناك من لنعلماء لملخاصني يف لنعلوم لنقرآنية َم

عاء يرى أن الزم لالعاقاد باننسخ هو ويف مقام إثبات هذل لالّد لألحرام لسإهلية مطلقًا.

ولضح أن ومن لنأو نسبة لنضعف إنيه يف لناشريع.  ،ن نسبة لجلهل إىل لهلللنقول بإمرا

ن إإذ  ؛هذل لالدعاء ولاللادالل يقوم على لنرؤية لألحادية إىل مسأنة لناشريع لسإهل ّ

حرم من قبل لهلل ال يرون نزلمًا بقصد إجرلئه وتطبيقه على أرض  صدور كّل

ّجة. ويف و جمّرد لالخابار أو إمتام لحلبل قد يرون لنغرض من تشريعه ه ،لنولقع فقط

من لنارليف ورفع لنارليف مشاممًا على حرمة  مثل هذه لحلانة يرون كلٌّ

أو ضعكه! مضافًا إىل أن لننسخ  ،، ونيس ناشئًا عن نسبة لجلهل إىل لهلل(28)ومصلحة

نة، وأنه بعد لنقضاء تلك باخلصوص هو حرم قد مّت تشريعه منذ لنبدلية نكرتة معيَّ

 لملّدة ينسخ باشريع آخر. 

ولنذّ يبدو أنه مل يرن هناك ـ حاى بدلية لنقرن لهلجرّ لنرلبع ـ أثر سإنرار 

 ،أبو مسلم ،يف مطلع هذل لنقرن عمد حممد بن حبرووقوع لننسخ يف لنقرآن. 

ـ لنكقيه لنشيع ّ ـ لبن  عمدإىل إنرار لننسخ لملصطلح. ثم  ،هـ(322لسإصكهان ّ)

تباعه يف هذه لننظرية. كما شهد لنقرن لهلجرّ لنثانث عشر هـ( إىل ل181لجلنيد)

ف لنسيد هبة لهلل ظهورًل نلقائلني بإنرار وقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم. وقد أّن

 . (29)يف لندفاع عن هذل لالعاقاد ،لهلل لنسرلب ّ يف إيرلن لنشهرلاان ّ يف لنعرلق، وون ّّ

وقد  .ًل نلقائلني بهذل لنرأّوقد شهد لنقرن لهلجرّ لنرلبع عشر تزليدًل كبري

لنسيد وة أكثر وضوحًا. وكان لنسيد لخلوئ ّ كان هذل لناحّول بني علماء أهل لنسّن

من لنذلهبني إىل إنرار وقوع لننسخ يف ـ وهما من علماء لنشيعة ـ مرتضى لنعسررّ 

 لنقرآن لنرريم أيضًا. 

لننسخ لالصطماح ّ ل لألمر بوقوع لأللااذ معرفت بدوره ـ رغم لعاقاده أّو مالو
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يف لنقرآن، وقطعه بوقوع لننسخ يف بعض آيات لنقرآن ـ مال يف لنعقد لألخري من حياته 

 لملباركة إىل لالناحاق بصكوف لملنررين نوقوع لننسخ لالصطماح ّ. 

نسنا هنا بصدد بيان أدنة لملنررين نلنسخ باملعنى لالصطماح ّ، وإمنا نراك ّ 

ة ـ بني أهل لنسّن ال ليَّمانررين نلنسخ لملذكور ـ وباناذكري بأن لنرثري من أدنة لمل

موه نلنسخ، أو بسبب لسإنرار لنذّ صدر عنهم كان منبثقًا عن لناعريف لنذّ قدَّ

مبقاضى لنزمان يف لندفاع عن لنقرآن يف مولجهة طعون وشبهات لملساشرقني على 

 لملسلمني. 

 للك لملنررين نوقوع إن لنعلماء لنشيعة لنثماثة لنبارزين لنذين لخنرطول يف

ّّ لننسخ لالصطماح ّ يف لنقرآن مل يانبَّ ة لائر لملنررين نلنسخ، إمنا ولحد منهم أدّن أ

ذهب هؤالء لنعلماء لنثماثة بأةمجعهم إىل لنقول بعدم وجود شاهد على وجود لآليات 

 لملنسوخة يف لنقرآن لنرريم. ويف هذل لنبني ذهب لخلوئ ّ وحده إىل وقوع لننسخ يف آية

 . (30)رغم أنه ذكر هلذل لننسخ لنرثري من لنقيود ولنشرلئط ولسإيضاحات ،لننجوى فقط

أما لنسيد مرتضى لنعسررّ فقد أنرر وقوع لننسخ يف لنقرآن باملطلق، ومل 

مة لنعسررّ إىل لنقول بأن نزول حرم إذ يذهب لنعمّا؛ ولحدة ى يف آيٍةيرتضه حّا

يق لنوح ّ لنقرآن ّ، وبعد أن تنقض ّ فرتة إمنا كان من غري طر |ت على لننيّبمؤقَّ

ذنك لحلرم ونسخه بوللطة وح ّ غري قرآن ّ آخر كان ياّم إعمام لملسلمني بنسخ ذنك 

. (31)يف لأللاس نسخ لحلرم بوللطة لنوح ّ لنقرآن ّ لحلرم من خمال لنقرآن، أو ياّم

ات نالخة أمرن لنعثور على آي ى آية ولحدة منسوخة، وإْنوعليه ال توجد يف لنقرآن حّا

 يف لنقرآن لنرريم. 

 

 ــــــ األستاذ معرفت وإنكار وقوع النسخ يف القرآن الكريم

 ؛نلغاية إن لملاوفر ندينا عن لأللااذ معرفت يف بيان رأيه لألخري بشأن لننسخ قليٌل

، ومقانة نه يف فصلية «علوم قرآن ّ»فإن لسإشارلت لملوجودة يف لنطبعات لألخرية نراابه 

ر ندينا ما توفَّ اسإضافة إىل حولر أجرته هذه لجمللة مع مساحاه، ه ّ كّل، ب«بّينات»

 بشأن كمامه يف إنرار لننسخ. 
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مه مساحاه على إنرار لننسخ باملعنى لملصطلح يف ولندنيل لنرئيس لنذّ يقدِّ

ق لننسخ يف لنقرآن. يرى لنشيخ معرفت لنقرآن لنرريم هو عدم وجود شاهد على حتقُّ

ق لننسخ يف آيات لنقرآن ميرن مناقشاه ومحله شاهدًل على حتقُّ أن ما ذكر بوصكه

 . (32)على معنى لنثابت ولحملرم

ما يل ّ نساعرض منوذجني من لآليات لنيت ذهب لأللااذ معرفت إىل وقوع  ويف

وال ينطبق  ،أنهما طبقًا نرأيه لألخري ال يانافيان َبْيَدلننسخ فيها طبقًا نرأيه لألول. 

 نسخ. عليهما مكهوم لن

 

 ــــــ عدم النسخ يف آية النجوى

لنيت ذهب لملشهور إىل لنقول بنسخها:  ،يقول لأللااذ معرفت بشأن آية لننجوى

ونيس حرمًا شرعيًا، وكما نعلم فإن  ،إن هذه لآلية تشامل على حرم حروم ّ

، وزمن لحلرم لحلروم ّ إمنا ينزل يف شرلئط خاصة، ويف مورد شخص خاّص

ق لننسخ أن فإن من بني شرلئط حتقُّ ؛بط هذل لملورد مبقونة لننسخخاص، وعليه ال يرت

يرون لحلرم شرعيًا. إن نزول هذه لآلية قد عمل على رلم أرضية نيكهم لنصحابة 

جيب أن يقاصر على لألمور لهلامة  |من خماهلا أن لحلولر لخلاص مع لننيب لألكرم

لنصحابة على لننيب، تناك ّ  دق هذه لنغاية، ولخنكاض تردُّوبعد حتقُّ .ولنضرورية

نلاحاور معه يف لنشؤون لخلطرية  لنضرورة إىل دفع لنصدقة قبل لندخول على لننيّب

. من هنا فإن لملضمون لنرتبوّ لنذّ تنطوّ عليه آية لننجوى ال يزلل لاريًا، (33)ولهلامة

ألمر، وهذل لنعمل به أبدًل. إن حقيقة هذه لآلية ه ّ لناوصية بعدم إزعا  أون ّ ل ومل يناِف

 لألمر ال يزلل قائمًا. وعليه كيف ميرن لعابار هذه لآلية منسوخة؟ 

 

 ــــــ عدم نسخ آية اإلمتاع إىل احلول

ر عّدة لملاوفى عنها زوجها بسنة لنيت تقدِّ ،ق بآية لسإمااع إىل لحلوليف ما ياعّل

عنها  تويف دت عّدة لملرأة إذلكاملة، ذهب لملشهور إىل نسخها بآية لنعدد لنيت حّد

د نلزوجة لهمًا ونسبة مئوية زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وبآية لملولريث لنيت حتّد
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بعد أن أشار إىل رأّ لنسيد لخلوئ ّ  ،أن لأللااذ معرفت َبْيَددة من تركة لنزو . حمّد

لنقائل بعدم وجود لنانايف بني هذه لآليات، مال إىل لنقول بأن مكاد آية لسإمااع ترليف 

 ،ا لننظر يف هذه لآليةنقد أمعّن»ونيس إنزلميًا. ثم للاطرد مساحاه قائمًا:  ،فاق ّإر

مة، ويف لنعادة ال دًل يف لنني ماقّدجون جمّدق بأونئك لنذين يازوَّوتوصلنا إىل أنها تاعّل

من  ن لنورثة من إخرلجهّنملا متّر ونٌد إذ نو كان هلّن ؛رلتتنجب زوجاتهم لملاأخِّ

 . (34)«لخلرو  برغباهّن َنإذل أرْد ، إاّلوتنصح بعدم إخرلجهّن ،هذه لآلية . فاأت ّبيوتهّن

من لحلولر لنذّ أجرته جملة بينات مع لأللااذ معرفت أشار مساحاه  ويف قسٍم

إن لنقرآن لنرريم نكسه ينك ّ وجود »إىل كمام شكه ّ عن لنسيد لخلوئ ّ، إذ يقول: 

لى وقوع لننسخ من خمال إثبات وجود لالخاماف بني لآليات، فريف يسوغ لاللادالل ع

  .«؟!لالخاماف يف لنقرآن

لأللااذ معرفت إىل تغيري رأيه  ْتويبدو أن هذل لألمر من بني لملبان ّ لنيت دَع

بشأن لننسخ؛ حيث أخذ يرى إمران محل ةمجيع لآليات ـ لنيت كان يرلها منسوخة ـ 

ّّ  يف لنقرآن لنرريم. من أنولع لالخاماف  نوٍع على وجه حرمها، وأنرر وجود أ

 

 ــــــ مناقشة أدّلة األستاذ معرفت

إن عدم وجود ش ّء مراوب على حنو لناكصيل من قبل لأللااذ معرفت بشأن 

من ذنك أن ورأيه لألخري حول لننسخ ترك بعض لنغموض ولسإبهام يف هذل لخلصوص. 

أن  شري إىل لناكاوت بني لننسخ لنظاهرّ ولننسخ لالصطماح ّ، يف حنيمساحاه ي

وذنك ألن لنقائلني باننسخ  ؛لنانايف لنقائم يف لننسخ لالصطماح ّ ظاهرّ أيضًا

دون يف لسإجابة عن لنشبهات على لنصورة لنظاهرية نوجود لنانايف يف لننسخ. كما يؤّك

َأَفمَا ﴿أن لأللااذ معرفت نكسه قد أجاب عن شبهة نقض قول لهلل لبحانه وتعاىل: 

 (82)لننساء:  ﴾ًلَكِثري ًاَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر لهلِل َنَوَجُدول ِفيِه لْخِامَاف َنْوَيَاَدبَُّروَن لْنُقْرآَن َو

إن لالخاماف لنذّ تنكيه لآلية لنررمية هو ما إذل كان »قائمًا:  ،على طبق مبناه لألول

حقيقيًا يف ظرف لنولقع. أما إذل كان شرليًا ويف ظاهر لآلية ـ كما بني لننالخ 

 . (35)«ما تناقضه لآلية إطماقًاولملنسوخ ـ ف
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ال يبدو أن لنقائلني باننسخ يذهبون إىل وجود لنانايف لحلقيق ّ بني لننالخ 

يسالزم نك ّ  ولملنسوخ، وباناان ّ فإنهم ال يلازمون بوجود لنانايف يف لنقرآن على حنٍو

أصاناه. من هنا ال يرون تكريك لأللااذ معرفت بني لننسخ لنظاهرّ ولننسخ 

  ّ مكهومًا. لالصطماح

إىل مكهوم لننالخ  نظرتهأللااذ معرفت لآلخر لملطروح يف لنرأّ لألخري نلألمر 

حيث يرى مساحاه أن لملرلد من عنولن لننالخ ولملنسوخ لملذكور  ،ولملنسوخ يف لنروليات

ن مولرد إ :يف لنروليات هو لناخصيص ولناقييد. ورمبا أمرن لنقول يف لنرؤية لنشمونية

 لناقييد تندر  يف دلئرة لننسخ.و من لناخصيص

يف مثل هذه لحلانة توجيه لنروليات لنيت تذكر مكردلت  كيف ياّم ونرْن

أو لسإطماق ولناقييد؟ فعلى لبيل  ولخلاّص لننالخ ولملنسوخ يف لياق ذكرها نلعاّم

 َحماَنُه ُمَبيِّنًا ،ِفيُرْم َربُِّرْم ِكااَب»ما جاء يف لخلطبة لألوىل من نهج لنبماغة:  :لملثال

َوعامَُّه،  َوَعزلِئَمُه، َوخاصَُّه َوَمْنُسوَخُه، َوُرَخَصُه َوَفضاِئَلُه، َوناِلَخُه َوَحرلَمُه، َوَفرلِئَضُه

 . (36)«َوُمَاشاِبَهُه ْحَرَمُهُمَوَمْحُدوَدُه، َو ْمثاَنُه، َوُمْرَلَلُهَأَو َوِعَبَرُه

إىل بيان لملعنى  قد عمدول يف بعض لنروليات ^لألئمة لألطهار ّنكما أ

أللااذ ضح ما هو لجلولب لنذّ ميرن ن. وعليه مل ياَّ(37)لالصطماح ّ من لننسخ

 مه يف هذل لنشأن. معرفت أن يقدِّ

ورمبا كان لملرلد أن نعلم بأن لآلية مل تكقد جدولئياها، وأنها لارية لملكعول على 

إن حرم لآلية ال يرتكع ننا نو أدرجنا لناخصيص ولناقييد يف دلئرة لننسخ فإإذ  ؛لندولم

 كامل، ويبقى تطبيقه لاريًا.  بشرٍل

لألصول لهلاّمة نأللااذ معرفت يف إنرار وقوع لننسخ  إّن :وباخاصاٍر

 لالصطماح ّ يف لنقرآن لنرريم عبارة عن: 

ـ إن لالعاقاد بوقوع لننسخ يف لنقرآن لنرريم يسالزم لنقول بوجود لالخاماف 1

  ولناهافت يف لنقرآن لنرريم.

تشمل لناخصيص  ^ـ إن لندلئرة لملكهومية نلنسخ يف روليات لألئمة لألطهار2

 ولناقييد أيضًا. 
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 ّ إىل تعطيل وجتاهل مكاد بعض لآليات. ـ إن لنقول بوقوع لننسخ يف لنقرآن يؤّد3

دير بانذكر أن مساحاه منذ لنبدلية مل يرن معاقدًل بسعة دلئرة ومن لجل

 أذعن يف ظّل ، وكان بصدد حتديد لآليات لملنسوخة. ثّملننسخ يف آيات لنقرآن لنرريم

مبرور لنوقت أن  نقد أدركُت»مخسني لنة من لنبحث ولنامحيص، وصار إىل لنقول: 

 . (38)«هو ما كان يقونه لنسيد لخلوئ ّ من إنرار لننسخ لحلّق

سع نرفع لسإةمجال أللااذ بيننا مل ياَّأللف لنشديد فإن لحلضور لنقصري نون

ية مادة عن وجه رأيه لألخري. على أمل أن نعثر يف خمطوطات مساحاه لملابّق ولسإبهام

 ر لسإجابة لنشافية عن هذه لأللئلة. توفِّ

 

 ــــــ النسخ جمالإبداعات األستاذ معرفت يف 

يف درللانا ملا ذكره لأللااذ معرفت يف بيان مسأنة لننسخ عثرنا على بعض 

أن للاعملها قبله. وقد رأينا يف خاام هذه  حٍدلملصطلحات لنيت يبدو أنه مل يسبق أل

 : لناان ّ، وذنك على لننحو لنرلانة أن نأت ّ على ذكرها باخاصاٍر

 

 ــــــ النسخ املشروط

ىل لألنولع لنثماثة لملاصّورة نلنسخ يف لنقرآن مضافًا إنقد ذكر لأللااذ معرفت ـ 

رريم أيضًا، وعنولنه: ره يف لنقرآن لنلنرريم ـ نوعًا آخر من لننسخ ميرن تصوُّ

 . (39)«لننسخ لملشروط»

ال يعارب لننسخ لملشروط نسخًا، بل يرله عبارة عن أّن لنشيخ معرفت لحلقيقة و

. ثم (40)منها بشرلئطه وظروفه لخلاصة ولحٍد دة، يرتبط كّلللسلة من لألحرام لملاعدِّ

 سخًا.ّد نر لنشرلئط ال ُيَعر لحلرم بسبب تغيُّأشار مساحاه إىل أن تغيُّ

ننسخ، أال وهو شرط ق للننسخ لملشروط يكاقر إىل أحد شروط حتقُّأّن لحلقيقة و

 وحدة لملوضوع.

وإن مماحظة لملثال لنذّ ذكره لأللااذ معرفت يف هذل لنشأن يساعد على بيان 

 .(41)أوضح لملسأنة بشرٍل
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يذهب لأللااذ معرفت إىل لنقول بأن ةمجيع آيات لنصكح عن لملشركني إمنا 

ان وجودهم يف مرة لملرّرمة. أما يف فرتة وجود إىل فرتة ضعف لملسلمني إّبتعود 

حيث أصبحول ذوّ لطوة وشوكة، فقد كانت لناعانيم  ،لملسلمني يف لملدينة لملنّورة

 .بضرورة لملولجهة ولناعامل باملثل يف صّد لنعنف لنصادر عن لملشركني وأهل لنرااب

يذهب مساحاه إىل لالعاقاد بأن كما . كما فارون آيات لنصكح بذنك منسوخًة

حيث مّت تشريعهما على ألاس شرلئط خمالكة، ميرن تررلرهما عند  ؛لحلرمني

ق شرلئطهما. ويبدو أن هذل لجلهد يأت ّ يف لياق رفع لناعطيل عن لآليات لسإهلية، حتقُّ

ناعبري يف ةمجيع لنعصور ولألجيال. كما مّت ل وللامرلر لملكاهيم لنقرآنية لنسامية لاريًة

 . (42)أيضًا «لننسخ لنادرجي ّ»عن هذل لننوع من لننسخ من قبل لأللااذ معرفت بـ 

 

 ــــــ النسخ التمهيدي

يف إطار لنقضاء على  قد يقوم لنشارع لملقّدس أحيانًا بإعدلد لألرضية ننسخ ش ٍّء

حرم  اًل إىل تشريعرة بني لنناس، حيث يعمد أّوبعض لنعادلت ولناقانيد لخلاطئة لملاجذِّ

لنرتلجع عنه من خمال بيان مدى قبح ذنك لناقليد  ماناغم مع ما يرله لجملامع، ثم ياّم

 .(43)لخلاطئ يف لجملامع

 أو تقليٍد أخرى: عندما ال ترون هناك إمرانية إىل إبطال وإنغاء عادٍة وبعبارٍة

ما بشرل صريح ومباشر ودون مقدمات، أو إذل كانت تبعات إبطانه باهظة لنثمن أو 

 ،ل بهدلية لجملامعمن أجل حتقيق هذل لهلدف لملامثِّ ؛حينها ال ُبدَّلملاعارف،  اجاوز لحلّدت

لألللوب لألمثل ولملطلوب  لًل ناقبُّنيرون لجملامع مساعّد ؛من لنامهيد وإعدلد لألرضية

 نلدين.

 ؛من مصاديق هذل لننوع من لننسخ ،وترخيص ضرب لنزوجة ،وإن ظاهرة لنرّق

نر ّ  ؛ذ معرفت أن آية لنضرب إمنا نزنت ك ّ تثري فضول لنناسحيث يرى لأللاا

بناء لألرضية  ومن خمال توجيهات لننيب لألكرم ياّم .يسأنول عن معنى هذل لنضرب

وذنك ألن لننيب ؛ قبيحة كانت لائدة يف لنعصر لجلاهل ّ لملنالبة سإنغاء عادٍة

غري مربح أو قد أشار يف معرض بيانه نريكية لنضرب إىل أن يرون  |لألكرم



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

، وبذنك يبطل (44)رًل على لجلسم، وبذنك ال يرون ضربًا حقيقيًاَثوأن ال يرتك َأ ،موجع

 زوجاه يف لجلاهلية.  لنضرب لنذّ كان لنزو  يرتربه حبّق

وعلى هذل لأللاس فإن لخايار مكهوم لننسخ هلذل لألللوب لنرتبوّ إمنا يعين 

 م شرع ّ. قبيحة، ال مبعنى نسخ حر لسإعدلد ننسخ عادٍة

 

 ــــــ خالصٌة واستنتاج

درللاته وأحباثه  مناه يف هذه لنعجانة أدركنا أن لأللااذ معرفت يف ظّلا قّدمّم

لنعلمية بعد لنولت من لالعاقاد بوجود آيات منسوخة يف لنقرآن، وما بذنه من لجلهود 

بألااذه  ل إىل نايجة خمالكة، حيث لقادىلنعلمية يف إطار إثبات هذل لالعاقاد، توصَّ

 ز لخلوئ ّ، فأنرر وقوع لننسخ باملعنى لملصطلح يف لنقرآن لنرريم. لملرّب

ل إنيها لنعلماء لنسابقون ولملهم يف لنبني أن مساحاه مل يأخذ بانناائج لنيت توّص

ّّ مسأنة منبثقة عن حتقيقات  بوصكها أمورًل قطعية ال تقبل لننقاش، ومل يقبل بأ

 دقيقة.  بنكسه درللًةبعد درللاها  إاّل ،لملاقدمني

بكرصة تبويب وتبيني مساندلته يف إثبات رأيه لألخري،  َظويبدو أن لأللااذ مل لْح

بسبب ندرة ؛ ومن هنا مل يرن باسإمران توجيه لننقد أو لنبحث لندقيق يف هذل لنرأّ

 مصادره وأدناه. 

 وقد كان ألاس رؤياه قائمًا على نك ّ لالخاماف ولناهافت بني آيات لنقرآن

نه لنقرآن أصمًا. وعليه يبدو أن رأّ لأللااذ يقوم على تغري تعريف لنرريم، وهو ما بيَّ

ن لنانايف بني لآلية لننالخة ولملنسوخة يف رأيه لألول مل يرن إإذ  ؛لننسخ وشروطه أيضًا

 م تعريكًا جديدًل مشاممًا على شروط منالبة نه.أنه مل يقدِّ ولقعيًا، إاّل
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الهوامش
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 مة حممد هادي معرفتلعاّلا

 البيبليوغرافيا التفصيلية

 

 محمد عابدي ميانجي أ.

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ـ نقد شبهات حول القرآن الكريم11

لملؤنف: حممد هادّ معرفت، لملرتةمجون: حسن حريم باش ّ، وعل ّ أكرب 

مؤلسة لنامهيد لنثقافية، لنة ، وحسن خرقان ّ. لنناشر: هرلام ّ، ومريزل عل ّ زلد

 720، عدد لنصكحات: 2000هـ.ش، لنطبعة لألوىل، عدد لننسخ: 1385لننشر: 

 لآليات ولملصادر(.  فهرلترلية، مع لمللحقات )اصكحة، لنقطع: وزيرّ، لنلغة: ف

 

  ــــــ الفصل األول: هل للقرآن مصدر غري الوحي؟

 : لناانية( لملباحث 144إىل  19 نقد للاعرض لملؤنف يف هذل لنكصل )من لنصكحة

 لنوح ّ لملصدر لنوحيد نلقرآن. أـ 

 ب ـ مقارنة عابرة بني لنقرآن ونصوص لناحريف. 

لناشابه لننسيب بني شريعة لسإلمام ولألديان لنسابقة »: يبحث يف أن لنقسم لألول

قد . و«ى بانبعض إىل تصور أن لناعانيم لنقرآنية مقابسة من كاابات لنسابقنيقد أّد

، «وهو )لهلل( ،إن مصدر ةمجيع لألديان ولحد»أجاب لملؤنف عن هذه لنشبهة بانقول: 
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. وقد طرح مساحاه أربعة دولفع نطرح «إن لنوح ّ لسإهل ّ هو لملصدر لنوحيد نلقرآن»و

ةمجيع »ومن خمال بيان أن  .هذه لنشبهة. وأجاب عن مساندلت يولف دّرة حدلد وغريه

 ،إن حقيقة ةمجيع لألديان لنسماوية»قال:  «مصدر ولحد لألديان لسإبرلهيمية تنبثق عن

ه ّ لسإلمام، ولسإلمام يعين لناسليم أمام لهلل،  ،لبادلًء من ليدنا آدم إىل خامت لألنبياء

 . «وإخماص لنعبادة نه

إن لملصدر لملشرتك هو لندنيل لنوحيد على لناناغم » :وحتت لنعنولن لنقائل

ولقاباس بعض  ؛وه ّ: )لملنشأ لملشرتك ،لالنسجام طرح ثماثة عولمل هلذل «ولالنسجام

ثم خياار لنعامل لألول بعد دعمه باألدنة ولنشولهد.  .ولالنسجام لالتكاق ّ( ؛من بعض

ر باصريح لنقرآن بنزول لنوح ّ لسإهل ّ يذكِّ «لنقرآن شاهد على وحيانياه» :وحتت عنولن

يرّد على  «لنسابقنيلنقرآن يف كاب » :. وحتت عنولنمباشرًة |على لننيب لألكرم

يذكر آيات  «عمامة أخرى على أحقية رلانة لننيب» :لّدعاءلت يولف دّرة. وحتت عنولن

ح بعض علماء بين إلرلئيل ـ على طبقها ـ بأن تعانيم لنقرآن بأةمجعها تشبه تعانيم يصرِّ

من  لناورلة، وهلذل لنسبب فإنهم يؤمنون به؛ ألنهم ملسول حقيقة لألديان لسإهلية لنسابقة

 خمال لنقرآن. 

 : لناانية: يبحث يف لملسائل لنقسم لنثان ّ

 ـ أوصاف لهلل لجلمانية يف لنقرآن. 1

 ـ وصف لهلل يف لناورلة )ينزل به إىل مساوى أدنى خملوقاته(. 2

ن بنو آدم من لهلل خيشى أن يامّر عن بين آدم )وكأّن ـ لهلل لنغاضب يف حبٍث3

 انه(. د عليه ولاللايماء على للطلنامرُّ

ل ولألثري لخللق: إن لسإنسان يف لنوصف لنقرآن ّ هو لنرائن لملدنَّ ـ لسإنسان لّر4

 من بني ةمجيع لملخلوقات. 

 ـ خصائص خلق لسإنسان )نقد منح لهلل من خمال خلقه بعض لالمايازلت(. 5

 ش ّء نإلنسان، ولصطنع لسإنسان ننكسه.  ـ نقد لصطنع لهلل كّل6

 نبياء. ـ لحلافظ نشأن ومنزنة لأل7

 مل يرذب أبدًل.  ×ـ لننيب إبرلهيم8
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 ة لنطوفان يف لناورلة )يف أربعة عشر حبثًا(. ـ قّص9

 ـ ولند آدم: تارخ أو آزر. 10

 دون إلحاق.  ،ـ لناضحية بإمساعيل11

 حبسب لنرولية لناورلتية.  ،ة ليدنا نوط ولبنايهـ قّص12

 ة من أخيه عيصو. ـ ليدنا يعقوب يسرق لننبّو13

 مصارعة لهلل مع ليدنا يعقوب. ـ 14

 ـ خرو  بين إلرلئيل وعبورهم لنبحر. 15

ـ قصة عجل لنسامرّ )يام لناعّرض يف هذل لحملور إىل نقاط لالخاماف بني 16

أخرى، وما إىل  لنقرآن ولناورلة بشأن عجل لنسامرّ، وكمام لنسامرّ من زلويٍة

 ذنك(. 

 هو قارون؟  ْنـ َم17

 ى رؤوس بين إلرلئيل. ـ رفع جبل )لنطور( عل18

 دنا دلوود وزوجة أوريا. ـ قصة لّي19

 

 ــــــ القرآن واألناجيل

ض لأللااذ يف هذل لنبحث إىل لملقارنة بني لنقرآن لنرريم ولألناجيل، ياعرَّ

 : لناانيةويشري إىل لملسائل 

ـ لنصّديقة مريم، ومريم أخت هارون ولبنة عمرلن، وأنوهية لنصّديقة مريم، 1

َبر، وعودة لنسيدة مريم بانطكل لنرضيع، وعيسى يف ر ولنِرَغلنناس يف لنصِّ وترليم

 مساهّل عمره يناظر لنعلماء، ولنرهونة تعين جتاوز لّن لنثماثني. 

 لسإلمام.  ـ لنبشارة بظهور نيّب2

 . ×ـ قصة لنصليب وموت ليدنا عيسى بن مريم3

 

 ــــــ الفصل الثاني: القرآن وثقافة العصر

لنشبهات لملثارة حول  جييب عن أهّم ،لملشامل على قسمني ،نكصلإن هذل ل
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 ر لنقرآن بثقافة عصره. لنقرآن، وه ّ لنشبهة لنيت تّدع ّ تأثُّ

إمنا »ف إىل لنقول: : يذهب لملؤنِّر لنقرآن بثقافة عصره؟(ل )هل تأثَّلنقسم لألّو

ر أو ة، ال أن ياأثَّويرافح لألعرلف ولناقانيد لجلاهلية لنباني ،رجاء لنقرآن نر ّ يؤثِّ

ّّ ش ّء آخر غري لخلضوع  خيضع نألعرلف ولناقانيد لنسائدة لنيت ال تنطوّ على أ

 . «ولالنصياع

ومع ذنك فقد ذهب لنبعض ـ من خمال للاحضار جانب من مكردلت لنقرآن 

ر لنقرآن بثقافة لنعرب لجلاهلية. لنرريم، من قبيل: لحلور ولنقصور ـ إىل لالعاقاد باأثُّ

مساحاه لنسبب لنرئيس يف ذنك إىل جمارلة )نغة لنقوم(، والزم ذنك هو لنقول  زلعوقد 

إن »وجييب عن ذنك قائمًا:  .«بانثقل لملعنوّ نألنكاظ ولملكردلت لملساعملة يف تلك لنلغة

م ولنسامع، وال إمنا حتر ّ عن لملكاهيم لملابادنة بني لملارلِّ عرٍف لألنكاظ يف كّل

 . «بدولفع ولضع أصل لنلغة تعّبر أبدًل عن لنقبول

جملارلة يف لاللاعمال، ـ ل1ثم يناقل بعد ذنك إىل طرح بعض لملسائل، من قبيل: 

 ـ ولقعية لألمثال لملساعملة يف لنقرآن، وما إىل ذنك. 3ـ مشونية لخلطابات لنقرآنية، 2

: يدخل لنراتب يف هذل لنقسم ـ لنقسم لنثان ّ )لنثقافة لنيت كافحها لنقرآن(

ب لملوضوع، وجييب عن ةمجيع ما يساند إنيه لملساشرقون يف ّد تعبريه ـ يف ُصْلعلى ح

 : لناانيةوذنك ضمن لحملاور  ،شبهاتهم وإشراالتهم

ف على مسائل لملرأة منذ أن كان ف لملؤنِّـ لملرأة ومنزناها يف لنقرآن: نقد تعّر1

 تلك لنكرتة يف لننجف لألشرف، حيث عاصر لالنقماب لنشيوع ّ يف لنعرلق، وكاب يف

ة نعرب مقاالت عميقة يف هذل لنشأن. ويف هذل لنقسم خيوض يف لنثقافة لملنحّط

 لجلاهلية يف لناعامل مع لملرأة، مع بيان قيماها ومنزناها يف ثقافة لسإلمام ولنقرآن. 

ّّ ما ياعّل ويف ق مبنزنة لملرأة يف لنقرآن يذهب مساحاه إىل لنقول: نيس هناك أ

لنبشر يف لخلصائص لنذلتية، ولنسع ّ يف لنوصول إىل مرلتب  فرق أو تكاوت بني

 هناك خصائص نكسانية وعقمانية يف لنبني أيضًا، حيث بها ياّم ،لنرمال... أجل

ر عن تقسيم لملسؤونيات يعبِّ لنامايز بني لنرجل ولملرأة يف لخللق لنذلت ّ، وهو أمٌر

 ولنوظائف بني لجلنسني يف جمال لملعيشة ولحلياة. 
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هو  (228)لنبقرة:  ﴾َوِنلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة﴿أن لملكهوم من قونه تعاىل:  ويرى

من لنرجل ولملرأة قابليات وقدرلت ال ميالرها  حيث نرلٍّ ،لنانسيق بني لجلنسني

نآلخر،  مًاإىل لآلخر، ومرمِّ لحد منهما حباجٍةو لآلخر، لألمر لنذّ جيعل من كّل

يقول لأللااذ  «تكضيل لنذكر على لألنثى»ما ياعلق بـ  ويف فما غنى ألحدهما عن لآلخر.

ما ياعلق بقونه تعاىل:  معرفت: إن لهلل يلوم لنعرب على هذل لناكضيل لنوهم ّ. ويف

يذهب مساحاه إىل لالعاقاد قائمًا: إن  (176، 11)لننساء:  ﴾ِنلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ لأُلنَثَيْيِن﴿

 ؛رية وثقيلة، قد مّت إلقاطها عن كاهل لملرأةنيات كبولنرجل قد أنقيت عليه مسؤ

ع لنرجل خبصائص ال تاوفر يف طبيعة لملرأة، وبذنك كان من لنطبيع ّ أن وذنك ناماُّ

يرون لهمه من لملريلث أكرب من لهمها. وعلى هذل لملنولل يذهب مساحاه يف لندفاع 

على لنقرآن،  على إمرانية تأثري ثقافة لنعصر لجلاهل ّ ولنرّد ،عن مكاهيم لنقرآن

حيث ياناول مسائل من قبيل: دية لملرأة، ولنعقوبة لنبدنية بضرب لملرأة، ومسأنة 

 . |د زوجات لننيب لألكرملحلجاب، وتعدُّ

 ولاللاعباد.  ـ لنقضاء لنادرجي ّ على ظاهرة لنرّق2

 ـ لخلرلفات لجلاهلية لنبائدة. 3

 يف عبارلت لنقرآن لنرريم.  ـ لجلّن4

 حلور لنعني، ولألشجار، ولألنهار(. للاس لملقاييس لنعامة )ـ توضيحات على أ5

ة ـ كمام حول لنسحر: حيث يرفضه ويرله نوعًا من خدلع لنبصر ولناماعب بقّو6

 م ولخليال ندى لسإنسان. ْهلنَو

ـ كمام حول لسإصابة بانعني: حيث يرفضها أيضًا، ويذهب فيها إىل لنقول: إن 7

 من لورة لنقلم.  50لآلية  :لآليات، من قبيل هذل لنش ّء ال ميرن للاكادته من

 ر لنقرآن بأشعار لجلاهلية؟ ـ هل تأّث8

 ـ لنقرآن ولألنكاظ لملساهجنة ولنقبيحة. 9

 . ×نوطلننيّب ، وزوجة ×نوح ـ خيانة زوجة لننيّب10

 

 ــــــ ر االختالف والتناقض يف القرآن الكريمالفصل الثالث: تصوُّ

 ،لجلذور لناارخيية نشبهة لناناقض يف لنقرآن وأجوباها ف إىلبعد أن أشار لملؤنِّ
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نو كان من عند غري لهلل نوجدول فيه »وصواًل إىل عصره، ذهب إىل لالعاقاد قائمًا: 

 . «لخامافًا كثريًل

 نقمًا عن لنزركش ّ، وه ّ:  ،ثم ذكر مخسة عناصر نماخاماف

 ولحد.  ـ لالخاماف بسبب تكاوت لحلاالت يف موضوٍع1

 ولحد.  ف آياني أو أكثر يف موضوٍعـ لخاما2

 أو مع لنوللطة(.  ،ـ لناكاوت من جهة لنعمل )وكونه مباشرًل3

 ـ لالخاماف يف لحلقيقة ولجملاز. 4

 م لالخاماف. جامع بني ةمجيع ألباب توهُّ ـ لالخاماف باعابارين، وهو لبٌب5

ـ آيات 1يات لملوهمة نلاناقض، من قبيل: ض إىل لآلويف لنقسم لنثان ّ ياعرَّ

ونو كانا  ،ـ لناعامل مع لنولندين )لسإحسان إنيهما3ـ آيات لنوزر ولنعقوبات، 2لهلدلية، 

ـ عدم لألمر 4ى من قبل لنولندين(، لنرلول )حّامشركني(، ولننه ّ عن لنعدلوة هلل و

يوم )أنف لنة، مخسني أنف لنة(، ـ مّدة لن5وأمر لهلل نلمرتفني بانكحشاء،  بانكحشاء،

ـ إدلنة لجملرمني أو عدم إدلناهم يوم لنقيامة. 7ة أيام، اولت ولألرض يف لّالنسم ـ خلق6

ويف لجملموع جييب مساحاه عن أربعة وعشرين موردًل. ثم يذكر لنرثري من لألجوبة 

 عن لبن قايبة ولنقطب لنرلوندّ. 

 

 ــــــ الفصل الرابع: القرآن واحلقائق العلمية والتارخيية واألدبية

ر وجود آيات من لنقرآن ال تنسجم مع لحلقائق لنعلمية أو تصوَّ ْنهناك َم

ف بعض لننماذ  لنيت وقعت موردًل ى لألدبية أحيانًا. وقد ذكر لملؤنِّوحّا ،لناارخيية

صحيح. وهذه  من خمال تكسريها وبيانها بشرٍل ،نلشبهة، وقام برفع لنشبهات حوهلا

 : ه ّلملولرد 

ـ لنقلب موضع 2ية يف ةمجيع لنرائنات، ـ قانون لنزوج1: أـ لألخطاء لنعلمية

     ـ رجم لنشياطني، 5ـ خلق لسإنسان من لملضغة، 4ـ لالباسام أو لنضحك، 3لسإدرلك، 

 ـ لنسماولت لنسبع. 6

ـ لسإنه لملغلونة 3ـ لنطني لملنصهر، 2ـ قضية هامان، 1: ب ـ لألخطاء لناارخيية
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هو فرعون  ْنـ َم8ـ جناة لنبدن، 7، ـ لنة مزدهرة6ـ وزير لملانية، 5ـ لبن لهلل، 4يده، 

 مولى؟ 

ـ عدم 2ة عشر موردًل(، ة )لّاـ لنقرآن ولألخطاء لننحوّي1:   ـ لألخطاء لألدبية

 لناناغم بني لنضمري ولملرجع )تسعة مولرد(. 

 

 ــــــ الفصل اخلامس: قصص القرآن

 : لناانيةمّت تنظيم هذل لنكصل يف مثانية أقسام، ولحاوى على لحملاور 

 : لملكردة وفولئد لنقصص. مةلملقّد

: وقد رأى مساحاه يف هذل لحملور أن لخايار لألحدلث ة يف لنقرآنـ أللوب لنقّص1

يف قصص لنقرآن يقوم على ألاس من لهلدف لنذّ يريده لنقرآن )وهو لهلدلية(، وحيث 

. نه يابع أللوبًا كماميًا ال يرون هناك لنازلم بذكر ةمجيع لناكاصيل ولجلزئياتإ

كما أن لناررلر يأت ّ يف لياق لهلدف أيضًا، وعلى ألاس هذل لناررلر يضاف ش ّء 

 إىل لنقصة، أو لحذف ش ّء منها. 

معرفت أربع خصائص نلقرآن، لنشيخ : يذكر ـ خصائص لنقصص لنقرآن 2ّ

وه ّ: لنولقعية، ولنبحث عن لحلقيقة، ولنرتبية على لألخماق لسإنسانية لنعانية، 

 ولحلرمة. 

ة أغرلض يساهدفها لنقرآن من وجهة : هناك لّاة يف لنقرآنلنقّص ـ أغرلض3

       ـ بيان وحدة لألديان لنسماوية، 2ـ إثبات لننبوة ولنوح ّ ولنرلانة، 1ف، وه ّ: نظر لملؤنِّ

ـ بّث 5ـ وحدة لرية لألنبياء وردود فعل لألمم، 4ـ بيان لجلذور لناارخيية نإللمام، 3

 ـ بيان نعم لهلل على لألنبياء. 6ولملؤمنني،  |لألكرم لألمل يف قلب لننيّب

لة يف : تعود إىل أهدلف لنقرآن لملامّثـ ألرلر لناررلر يف لنقصص لنقرآن 4ّ

 لهلدلية ولنرتبية. 

جتاهل »: ياّم لناعّرض يف هذل لحملور إىل ية لنكنية يف لنقصص لنقرآن ّـ لحلّر5

ر من ترتيب لألحدلث رُّلناح»، و«لخايار بعض لألحدلث»، و«لنعناصر لناارخيية

 . «لننظر إىل لملشاهد ولألحدلث من خمالف لنزوليا»، و«وتصويرها
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رًل خيانيًا : إن لنقصص لنقرآن ّ نيس تصوُّـ جتسيد لحلقائق يف إطار لنقصص6

 ولفرتلضيًا. 

. حتت «من لألدب ولنااريخ إن لنقصص مزيٌج»: ة يف لنقرآن حقيقة ولقعةـ لنقّص7

ر لنبعض حيث تصّو ،«لالبارارلت لنكررية لحلديثة»احاه إىل هذل لنعنولن يشري مس

. «لنكونوكلورّ»أن أكثر قصص لنقرآن أو أةمجعها قد عملت على توظيف لنعنصر 

رأى أن هؤالء إمنا كان دلفعهم لحلكاظ على كرلمة لنقرآن،  «ملحوظة»وحتت عنولن 

. ومن ثم يناقل إىل أن لنطريق لنذّ للروه ناحقيق هذه لنغاية مل يرن صحيحًا إاّل

ة بين إلرلئيل ـ قّص1، وه ّ عبارة عن: «درللة لنقصص لنيت مّت إنرار حقيقاها»

ـ قصة عاد ومثود 4ولنسكينة،  ×ـ قصة طوفان نوح3، ×آدم  ّْـ قّصة لبَن2ومصر، 

ـ ذو 8ـ قّصة أصحاب لنرهف ولنرقيم، 7ـ قصة لدوم، 6ـ ناقة صاحل، 5وقوم هود، 

 لنقرنني، وقصص أخرى. 

 

 ــــــ ـ صيانة القرآن من التحريف12

سة لننشر لسإلمام ّ لناابعة لنشيخ حممد هادّ معرفت، حتقيق: مؤّللملؤنِّف: 

هـ، 1413لة، مؤلسة لننشر لسإلمام ّ، لنطبعة لألوىل، لني بقم لملقّدجلماعة لملدّر

 صكحة.  328لنقطع: رقع ّ، لملوضوع: علوم لنقرآن، يف 

وطبع نلمّرة لنثانية من قبل  .سة لنقرآن لنرريمطبع هذل لنرااب من قبل مؤّل

مع بعض  ،لنيولنطبعة لنرلهنة صدرت عن جامعة لملدّر .×مؤلسة لسإمام لنصادق

ث لحملدِّ قالية حبّق لناصحيحات ولسإضافات. وقد لشاملت لنطبعة لألوىل على عبارلٍت

 . (1)حقةصماح ذنك يف لنطبعات لنماإ لننورّ كان لببها لاللاعجال، وقد متَّ

 

 ــــــ مقّدمة الناشر واملؤلِّف

ف مناذ  من ف. فبعد أن نقل لملؤنِّمة لملؤنِّومقّد ،مة لنناشريبدأ لنرااب مبقّد

ب علماء لنشيعة عن مثل هذل لننوع من لناكرري، ة، وجتنُّلناحريف يف كمام أهل لنسّن

ون تهمة ومولجهة بعض لنراابات و)إحسان إهل ّ ظهري وأمثانه( من لنذين ينسب
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ل لنسبب لنرئيس لنذّ دعاه إىل تأنيف ح بأن هذه لألمور متثِّلناحريف إىل لنشيعة، صرَّ

دفاعًا  ؛رأينا من لنولجب لنقيام برّد ذنك لهلرلء لنعارم»هذل لنرااب، وأضاف قائمًا: 

وفضح لناهمة لملوجهة إىل أّمة إلمامية كبرية، مل  ؛اًلعن قدلية لنقرآن لنرريم أّو

وجودها يف وجه مناوئ ّ  تزلل جاهدة يف حرللة هذل لندين ولنوقوف برّلتزل وال 

 . (2)«لسإلمام طول عهد لنااريخ ثانيًا

 

 ــــــ الفصل األول: التحريف يف اللغة واالصطالح

ث يف هذل لنكصل عن لناحريف يف لنلغة، ولناحريف يف لالصطماح، ياحدّّ

ومسأنة لسإنساء )نسيان بعض لآليات(.  ولنقرآن ومكردة لناحريف، وتصّور نسخ لناماوة،

لننسخ ولسإنساء ظاهرتان دينياان ختصان عهد لنوح ّ لملمرن »وقال يف هذل لنشأن: 

فما  |تبديل لملنسوخ أو لملنس ّ مبثله أو بأمّت، أما بعد لنقطاع لنوح ّ بوفاة لنرلول

 . (3)«ألنه من لنقول باناحريف لنباطل ال حمانة ؛...نبّاةلنسخ وال إنساء 

 

 ــــــ الفصل الثاني: خالصة األدلة على بطالن شبهة التحريف

حيث يلجأ مساحاه إىل لبعة أدنة سإبطال شبهة لناحريف، وه ّ: بديهة لنعقل، 

وضرورة تولتر لنقرآن، ومسأنة لسإعجاز، وآية لحلكظ، ونك ّ لنباطل عن لنقرآن، 

 . ^ولنعرض على كااب لهلل، ونصوص أهل لنبيت

 

 ــــــ : تصرحيات أعالم الطائفةالفصل الثالث

ياعّرض يف هذل لنكصل إىل تصريح عدد من كبار علماء لنشيعة يف إبطال لنقول 

ن علمًا من أعمام لنشيعة، ومن يباحريف لنقرآن، حيث يذكر كلمات لثنني وعشر

 لخلوئ ّ. لنسيد لخلميين و لنسيدبينهم: لنشيخ لنصدوق، ولنشيخ لملكيد، وصواًل إىل 

 

 ــــــ لرابع: شهادات أعالم أهل السنة على تنزيه الشيعة عن القول بالتحريفالفصل ا

حيث يذكر يف هذل لنكصل ـ تاميمًا نلكصل لنسابق ـ شهادلت علماء أهل لنسنة 
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 وآخرون. أبو لحلسن لألشعرّ :ومن بينهم ،يف تربئة لاحة لنشيعة من تهمة لناحريف

بانقول باناحريف، عام ـ  عة ـ بشرٍلهم لنشيلنذّ يّا ،وقام بنقل كمام لبن حزم

 ثم يقوم بنقده.

من أمثال:  ،ياعّرض إىل جهود لملساشرقني «هذر لملساشرقني» :وحتت عنولن

 ،جهده لحلّط من قيمة نص لنوح ّ لسإهل ّ لنذّ حاول برّل ،«سيهرتإجناتس جوند»

 وجب للب لنثقة عنه، وينقد كمامه.ا يمبعًا بظاهرة لخاماف لنقرلءلت ماذرِّ

أشار إىل أصحاب لنسمائق  «توجيه كمام مبا ال ُيرض ّ صاحبه» :وحتت عنولن

، ومحلها على يف توجيه كلمات علماء لنشيعة ،لنشيخ لننورّ :من أمثال ،لملعوّجة

 لناقية.

من »معرفت: لنشيخ قال  «نقل لحلديث ال ينّم عن عقيدة ناقله» :وحتت عنولن

وإمنا نقلوه نقمًا، وجمّرد نقل لحلديث  ،ونوهلكه لنقول أن ُينسب إىل ةمجاعة ما مل يق

د صّحة ما يرويه ولنازلمه به. وهرذل نسبول إىل ال ينّم عن عقيدة ناقله ما مل ياعهَّ

بن إبرلهيم  ةمجاعة من أعاظم أهل لحلديث ـ كمحمد بن يعقوب لنرليين، وعل ّّ

حبّجة أنهم   ّ، وحممد بن مسعود لنعّياش ّ ـ أنهم ذهبول إىل لنقول باناحريف،لنقّم

ب زعم لننالب ـ وقوع تغيري يف لنرااب ْسأوردول يف كابهم أحاديث قد تسادع ّ ـ َح

 .(4)«جاهلة ال تعامد على ألاس لنعزيز! وه ّ نسبٌة

نسبة باطلة إىل لنشيخ »باوضيح   يف هذل لنكصل خياّصريخولنعنولن لأل

 . «نيس يف لنرايف ما ُيريب»، و«لنرليين

 

 ــــــ ا من الفئة املتطّرفةالفصل اخلامس: موقفن

 خباريني. فة نألمّت ختصيص هذل لنكصل نلبحث يف لآلرلء لملاطرِّ

 ؛وقد رأى أن لالجاهاد ونقل لحلديث هو منهج علماء لنشيعة يف عصر لنغيبة

وكل ولحد منهم ميارس نشاطه بأللوب علم ّ )من  .اللانباط لنشرع بشرل صحيح

 ،هـ(1068رحلة ما بعد تأنيف كااب لنوليف )لائل لنشيعة(. وأما مولنرايف إىل 

نلكيض لنراشان ّ، فقد رأى فيها مساحاه مرحلة لالحنطاط ولاللرتلال يف نقل 
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رون باننسبة إىل لنشيعة ـ يف إثارة لملشاكل ـ خباريون لملاأخِّلحلديث. وبذنك صار لأل

من خمال إبطال  ألنهم أرلدو لنرتويج نكررة لناحريف ؛ة(مبنزنة لحلشوية )بني أهل لنسّن

 ية لنقرآن.حجِّ

وما  ،ث عن لنسيد نعمة لهلل لجلزلئرّويف عنولن آخر من هذل لنكصل حتّد

، «فصل لخلطاب»مكجعة، ولنضّجة لنصاخبة لنيت أثارها كااب  لتصف به من لذلجٍة

 يف لناعبري.  أو لحلديث برمام ينطوّ على لناولٍء ،ث لننورّ عنهع لحملدِّترلُج ثّم

 

 ــــــ سادس: التحريف يف كتب العهدينالفصل ال

ل لناحريف يف لنبشائر لنولردة يف ماذل يعين لناحريف يف كاب لنعهدين؟ ميثِّ

لناورلة ولسإجنيل، وشهادة لأللقف لألعظم، وشهادة لملساشرق كارنو نلينو، وحتريف 

 قيدة لناثليث، عناوين هذل لنكصل.بلهجة لناعبري، حتريف يف ع

إىل لالعاقاد بعدم وجود ضرورة إىل أن يرون هناك تمازم من  فذهب لملؤنِّوقد 

 ياة لألمم لنسابقة وأمة لسإلمام.ةمجيع لجلهات بني ح

ال توجد آية يف لنقرآن تثبت »ق باحريف كاب لنعهدين حتّدث قائمًا: ما ياعّل ويف

 وإمنا وضع ،حدوث لناحريف يف لناورلة ولسإجنيل بابديل لننّص أو لنزيادة ولننقصان

 . «ناحريف لملعنوّ )لناكسري لخلاطئ(لنيد على ل

 . دون لننّص ،ثم ذكر مناذ  من لناحريف يف ترةمجات كاب لنعهدين

 

 ــــــ خاطفة عن تاريخ العهدين الفصل السابع: حملٌة

وقد ورد يف لنرتةمجة ضمن  ،يشامل هذل لنكصل على نظرة عابرة على لنعهدين

: إن وقكة قصرية عند تاريخ إىل لالعاقاد قائمًا لنكصل لنسابق. وقد ذهب لنشيخ معرفت

لألصل. إمنا لنباق ّ ه ّ  رًا يف بقاء لننّصق ماشّرلنعهدين جتعل من موقف لحملقِّ

 . (5)كة فيما بعدمؤنَّ : إنها كاٌبْلفُق شئَت ، وإذلترلجم ناقصة

، ×أما عناوين هذل لنكصل فه ّ: لنعهد لنقديم، ولناورلة لملنسوبة إىل مولى

 ،، وهل عادت لناورلة إىل لنوجود؟«خبت لننصر»ية أمر لكر لنشريعة، وكارثة ونها
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، وللسلة ألناد «نطوخيوسأ»وحادث لسإمربلطور  ،بنقل لناورلة؟ «عزرل»ومن أين جاء 

لناورلة مقطوعة، وقّصة لألناجيل لألربعة، وأين صار لسإجنيل لننازل على لملسيح 

 ابر ولحلاضر. ومسأنة تشابه لألحدلث يف لنغ ،؟×عيسى

 

 ــــــ الفصل الثامن: التحريف عند احلشوية والعامة

خياّص هذل لنكصل ببحث لناحريف عند لحلشوية من لسإمامية. حيث يعاقد 

 ،مساحاه أن عدم لالهامام بصّحة لنروليات ولقمها، ولنعمل على ةمجعها دون ضابٍط

كات لنقليلة ألهل لحلشو ملؤنَّونذنك جند يف ل .ل لسإلرلئيلياتقد فاح لنطريق أمام تسلُّ

كانول حسبول تلك لنروليات  فة، وقد لغرّت بها ةمجاعاٌتركامًا من آالف لنروليات لحملرَّ

، «نسخ لناماوة»ا لبادعه أهل لألصول بالم آخر مّم من تأويلها أو عماٍ  ما ُبدَّحقائق، ف

  متويهًا بولقع لألمر. ؛رول من عنولن لناحريف إىل عنولن آخرفغيَّ

وقد حبث هذل لنكصل: آية لنرجم، وآية لنرغبة، وآية لجلهاد، وآية لنكرلش، 

 وعدد حروف لنقرآن، وحذف لنرثري من لآليات، وغريها من لآليات لألخرى. 

 

 ــــــ فة األخباريةالفصل التاسع: التحريف عند متطرِّ

ئرّ يف ف يف هذل لنكصل إىل ذكر بعض أدنة لنسيد نعمة لهلل لجلزليعمد لملؤنِّ

 ، ويقوم بانرّد عليها. «منبع لحلياة»كااب 

 

 ــــــ «فصل اخلطاب»الفصل العاشر: مزاعم صاحب 

م، وعمل فيه نقد مّت ضّم هذل لنكصل يف ترةمجة لنرااب إىل لنكصل لملاقدِّ

 ة(. )وه ّ تسعة أدّن «فصل لخلطاب»ف على نقد أدنة صاحب لملؤنِّ

)مساند لنقول باناحريف(. وقد ذهب  دنيل وقد مّت يف هذل لنكصل حبث أهّم 

ف ـ يف هذل لنشأن ـ إىل لنقول بسقوط مصادر صاحب فصل لخلطاب عن درجة لملؤنِّ

 لالعابار. 
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 ــــــ الفصل احلادي عشر: ألف حديث وحديث

ث مّت يف هذل لنكصل حبث لبعة طولئف من لنروليات لنيت للاند إنيها لحملدِّ

 ( رولية تدّل61( رولية يف لناحريف، منها )1122)ّ ث لننورلننورّ. حيث ذكر لحملدِّ

. ويقول على لناحريف بشرل خاّص ( رولية تدّل1061على لناحريف بشرل عام، و)

من  فإّن ؛ث لننورّ إما جمهونة أو مباورة أو موضوعةلنشيخ معرفت: إن مصادر لحملدِّ

( رولية تعود إىل 307) ن مصادر خمالقة أو جمهونة، وإّنم ةمقابسرولية ( 815بينها )

يرى لملؤنف أن مئيت رولية تقريبًا ه ّ لملنقونة عن لنراب لملعاربة،  لخاماف لنقرلءلت. ثّم

وه ّ بأةمجعها تعود إىل لبعة أنولع، وه ّ: لنروليات لناكسريية، ولنقرلءلت لملنسوبة إىل 

ناها بعض لألئمة، ولألحاديث لنيت جاء فيها نكظ لناحريف، ولنروليات لنيت زعمول دال

على لقوط آية أو ةمجلة أو كلمة أو حرف، ولنروليات لنولردة يف شأن لسإمام 

 . #لحلجة

 ،ولنروليات ،مبجموعة من فهارس )لآليات «صيانة لنقرآن»خياام كاابة 

 لحملاويات(.  فهرلتولملذلهب ولنكرق ولألديان، ومصادر لنرااب، و ،ولألعمام

نبعض لنراب لنرولئية ولناكسريية، ف ومن خصائص هذل لنرااب لناقاد لملؤنِّ

 ّ، وتكسري أب ّ لجلارود، وتكسري من قبيل: لالحاجا ، وتكسري لننعمان ّ، وتكسري لنقّم

 .×اش ّ، ولناكسري لملنسوب إىل لسإمام لحلسن لنعسررّلنعّي

ة لنيت معرفت يف هذل لنرااب قائمًا: إن ذلت لملصادر لملساقّللنشيخ ه وقد نوَّ

جند هلا جذورًل بني أهل  ،«فصل لخلطاب»من قبيل:  ،ء لنشيعةجندها عند بعض علما

 أيضًا. وعليه ال جيب حتميل ذنك على مذهب بأكمله.  «لنكرقان»ة، من قبيل: لنسّن

ة يف برلءة لنشيعة من ومن خصائص لنرااب لألخرى بيان آرلء علماء أهل لنسّن

نرثري من علماء لنشيعة تهمة لناحريف. وقد ذكر يف لنطبعة لألوىل من لنرااب آرلء ل

لآلرلء بشأن  وأما يف لنطبعة لألخرية فقد أشار إىل أهّم .على ألاس لملسار لناارخي ّ

إجناتس » :من أمثال ،مع لالهامام بآرلء لملساشرقني، صيانة لنقرآن من لناحريف

وأعاد صياغة مكهوم لناحريف يف كاب لنعهدين  .ونقد أخطائهم ،«سيهرتجوند

عندما ال ميرن إثبات أصانة كاب »عريف بكصول لنرااب(، وقال: )لملذكور يف لنا



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

ألن لناحريف إمنا هو فرع  ؛لنعهدين ال يرون هناك ندعوى لناحريف موضع نإلعرلب

 . (6)«إثبات لألصانة نلرااب
 

 ــــــ ـ صيانة القرآن من التحريف13

تأنيف: حممد هادّ معرفت، ترةمجه إىل لنكارلية: عل ّ نصريّ، طهرلن، 

نسان ّ إلناشارلت ّ لنامهيد ولازمان مطانعه وتدوين كاب علوم  سه ؤّلم

، طبعة مركز 5000هـ.ش، عدد لننسخ: 1379)مست(، لنطبعة لألوىل،  

 صكحة.  279مور خارجه، يف أولناشارلت وزلرت  

صيانة لنقرآن من »إن هذل لنرااب عبارة عن ترةمجة فارلية نرااب 

د لبق أن ظهرت نه ترةمجة تنحو إىل لالخاصار، وقد صدرت عام . وق«لناحريف

لة، وقد قام برتةمجاها: مة لسإعمام لسإلمام ّ يف قم لملقّدمن قبل منّظ ،هـ.ش1376

 لنشهيد حممد شهرلب ّ. 

لملطانب )ضمن مثانية فصول(، مع تبديل يف مولضع بعض  فهرلتإن تنظيم 

 ن خصائص هذه لنرتةمجة. لنعناوين مبا يانالب وتسلسل لنكصول، يعّد م

ينطوّ على  «صيانة لنقرآن من لناحريف»يذهب لملرتجم إىل لالعاقاد بأن كااب 

 مخس خصائص: 

 كامل.  ـ للاعرلض أدنة رّد شبهة لناحريف بشرٍل1

ـ ضمن ذكر آرلء لنرثري من علماء لنشيعة ياّم لناأكيد على موقكهم لنصريح 2

 يف لنرّد على شبهة لناحريف. 

ة يف تنزيه لنشيعة من لنقول مال عرض آرلء بعض لنعلماء من أهل لنسّنـ من خ3

 عن ربقة لملسلمني. وأمثاهلا ابية د على لنكصال لنوّهيؤّك بشبهة لناحريف

ـ من خمال بيان مناذ  من لنروليات لندلنة على لناحريف لنولردة يف لملصادر 4

البن لخلطيب،  ،«يف لنقرآنلنكرقان يف حتر»لنرولئية ألهل لنسنة، ولناعريف برااب 

د على أن هذل لننوع من لنروليات لنولردة يف لملصادر لنرولئية لنشيعية، وكذنك يؤّك

ث لننورّ، يشري نلمحدِّ ،«فصل لخلطاب يف حتريف كااب رّب لألرباب»تأنيف كااب 

 ه تهمة لناحريف إىل لنشيعة. إىل أن هذل ال يوجِّ
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 ف يعمل على نقد ودرللة آرلئهم بشرٍلع ّ لناحريـ من خمال ذكر أدنة مد5َّ

 علم ّ وحتقيق ّ. 
 

 ــــــ ـ التفسري األثري اجلامع 14

سة لنامهيد، قم لملقّدلة، لنطبعة تأنيف: حممد هادّ معرفت، حتقيق: مؤّل

سة لنامهيد، صكحة، مؤّل 416هـ(، لنقطع: وزيرّ، يف 1425هـ.ش )1383لألوىل، 

 ة. نشر منشورلت ذوّ لنقربى، قم لملقّدل

: إن من أقدم لنعلوم لنقرآنية لنيت لقرتن ظهورها بعصر نزول لنقرآن هو لملقّدمة

لملعضمات ومولرد لنغموض وجمممات لنقرآن. فقد  علم لناكسري، حيث يارّكل حبّل

 وكبار لنصحابة ولناابعني حلّل |كان لملسلمون لألولئل يقصدون رلول لهلل

 ع بسنٍدد لنرئيس يف لناكسري روليات تامّامشاكلهم لناكسريية. ومن هنا كان لملسان

موثوق. وقد كان لبن عباس وجماهد من قادة هذل لننوع من لناكسري. وبعد ظهور 

أركانه ومصادره. وقد كانت  لناكسري لالجاهادّ كان لناكسري لنرولئ ّ من أهّم

نلكصل بينها  ؛بانسمني من لنروليات يسادع ّ حتقيقًا شاممًا مشرلة لمازل  لنغّث

 ؛«لناكسري لألثرّ لجلامع»ل به ومتييز لنروليات لنصحيحة من غريها، وهذل ما تركَّ

مات لنرااب َرْحُم وذنك نلوصول إىل معرفة لألخبار لنصحيحة من لنضعيكة يف ظّل

 ة. ّنولنس

ولناذكري باعاماده يف تأنيف هذل لنرااب  ،ف بعد ذكر هذه لملقدمةإن لملؤنِّ

لملعامدة عند ةمجيع لملسلمني، وأنه حظ ّ مبساعدة على أّمهات لنراب ولألصول 

 ب موضوع لنرااب. صني يف علوم لنقرآن، يدخل يف ُصْلةمجاعة من لملاخصِّ

ن تكسري لورة وقد تضمَّ .«لناكسري لألثرّ لجلامع»نقد طبع لجلزء لألول من 

معرفت. وقد لشامل هذل لجلزء على لنبحوث لنشيخ من  لنبقرة إىل آخرها بإشرلٍف

 : انيةلنا

 ـ لملقّدمة. 

ني وعشرين رولية يف فضائل لنقرآن، وعددًل اف لثن: يذكر لملؤنِّـ فضائل لنقرآن1

رين يشري إىل معنى مكردة وبعد نقل كمام بعض لملكسِّ .من لنروليات يف أمساء لنقرآن
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 وُيشري بعد ذنك إىل مرلحل تروين لناكسري.  .وينك ّ كونها دخيلًة ،لنقرآن

: ياناول توضيح معنى لناأويل، ولحلصول اأويل )لنظهر ولنبطن(ـ لناكسري ولن2

على لناأويل من لملدنول لالنازلم ّ، وطريق لنوصول إىل بطن لآلية، وضابط لناأويل، 

ولناأويمات لنيت قد ترون مقبونة، ولناأويل عند أصحاب لنقلوب، وظاهرة تدلع ّ 

ة من أهل لناأويمات لملأثورة عن لألئّمنآلية، و لملعان ّ، ولناأويل أو لألخذ بانكحوى لنعاّم

لنرجم بانغيب، ولناكسري بانرأّ، ونسان  :، ولناأويمات لنيت ه ّ من قبيل^لنبيت

ة ظولهر لنقرآن، ولنسياق يف لنقرآن، يلنقرآن، ولياق لنقرآن، وأللوب لنقرآن، وحّج

 وشرط لنعمل بانسياق. 

 ـ صيانة لنقرآن من لناحريف. 3

لناانية: : ويف هذل لنبحث ياّم تناول لملسائل  مرلحله لألوىلـ لناكسري لألثرّ يف4

لناكسري يف عصر لنصحابة، وتكسري لنصحاب ّ يف دلئرة لالعابار، ولناكسري يف عصر 

لناابعني، ومدلرس لناكسري، وأعمام لناابعني، وتابعو لناابعني، ولناكسري لناابع ّ يف 

 لمليزلن، وموقع لحلديث يف لناكسري. 

: لنوضع يف لناانيةف يف حبث آفات لناكسري لألمور : تناول لملؤنِّلناكسريـ آفات 5

ة، وما ورد يف شأن ن على لألئّموبألباب لنوضع يف لحلديث، ولملرذِّ لناكسري، وأهّم

ليات، يلنسور، وما ورد يف شأن خصائص لنقرآن، قّصة لنقلنسوة لنعجيبة، ولسإلرلئ

 وما ورد يف شأن ألباب لننزول. 

عة بشأن لحلروف معرفت مسائل مانوِّلنشيخ : تناول عةروف لملقطَّـ لحل6

لهلجاء يف  ،عة آيات؟: هل لحلروف لملقطَّلناان ّعة، وميرن فهرلاها على لننحو لملقطَّ

ة بني لآلرلء، وما قيل يف حّل هذه لنرموز، ولنرأّ ععة، ولحلروف لملقطَّلحلروف لملقطَّ

لخاارها لهلل نيقسم بها،  وليات، ولنقول بأنها أقساٌمعة يف لنرلملخاار، ولحلروف لملقطَّ

ف لاللم لألعظم، وأنها أمساء نلسور، وأنها أمساء نلقرآن، وحروف ولنقول بأنها تؤنِّ

 ورموز، وفضل قرلءة هذه لحلروف.  بها لبادلء لنسور، وأنها ألرلٌر هجاء وضعت نياّم

اذ  من لننقد لنذلت ّ من ،: كيف ياّم لنعرض على كااب لهلل؟ـ نقد لآلثار7

نلحديث، منهجنا يف هذل لنعرض. وقد عمد مساحاه يف هذل لنكصل إىل بيان منهجه 
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 . (7)عرب ثماثة أقسام

مل يرن ذنك نافعًا ياّم لنلجوء  : فإْناها لنذلتية لندلخليةـ عرض لآلية على أدّن1

 لملشرل.  ندفع لنغموض وحّل ؛إىل لنقرلئن ولنشولهد من لآليات لألخرى

: باندرجة لألوىل ياّم لنعرض على لنعرض على لنروليات لملأثورة عن لنسلفـ 2

لنصحابة  ؛ ألنه لملأمور من قبل لهلل بانابيني ولناكسري، ومن ثّم|روليات رلول لهلل

لنذين هم مرلجع نكهم معان ّ  ،^وعلى رألهم أهل لنبيت ولنعرتة لنطاهرة ،ولناابعني

 لنقرآن. 

: من خمال لألصول وقولعد لننقد لندقيقة، من قبيل: ـ تشذيب هذه لنروليات3

 مات. هات على لحملَرعرض لملاشاِب

باكسري لورة معرفت لنشيخ : تكسري لورة لحلمد، حيث قام لنقسم لنثان ّ

 : لحلمد ضمن لبعة فصول

 : حيث يذكر لبعني رولية يف فضائل لورة لحلمد. ـ فضل لورة لحلمد1

: حيث يذكر يف هذل شأن قرلءة لورة لحلمد مني يفوّ عن لملاقدِّـ ما ُر2

قة مبّد لننيب ولاني رولية. وضمن شرحه ملعنى لملّد يذكر لنروليات لملاعلِّ إحدىلنكصل 

أو  ،(4)لنكاحتة:  ﴾َماِنِك َيْوِم لندِّيِن﴿يف لنقرلءة. وروليات يف كيكية قرلءة  |لألكرم

صم ولنرسائ ّ، وغري ذنك من عناوين من قبل عا «مانك»، وقرلءة «َمِلِك َيْوِم لندِّيِن»

 هذل لنكصل. 

: ضمن لسإشارة إىل لننظم لنبديع ولحملاوى لنرفيع نلقرآن يعمد ـ لننظم لنبديع3

 إىل ذكر بعض لنروليات يف هذل لنشأن. 

 ـ لاللاعاذة. 4

: ومن بني عناوين هذل لنكصل: فضيلة لنبسملة، ولنبسملة آية من ـ لنبسملة5

كااب، تكسري لنبسملة، لناكسري لنرمزّ نلبسملة، يف  ااح كّللنقرآن، لنبسملة مك

، ما ورد من لأللرلر يف لنبسملة أو ﴾ لنرَّْحَمِن لنرَِّحيِمِبْسِم لهلِل﴿رفع لنصوت بـ 

 تركها، يف كاابة لنبسملة. 

تكسري لنكقرلت لملخالكة من هذه  : يف هذل لنكصل مّتـ تكسري لورة لحلمد6
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 . لنسورة تكسريًل رولئيًا

 ـ ذكر آمني، ولالخاماف يف لملّد ولجلهر، وإخكاء نكظ آمني. 7

 لملصادر.  فهرلتو ،ولملصادر ،: لنرموزخامتة لنرااب

 

 ــــــ حول التفسري

حيث مّتت  ؛نقد مّتت لاللاكادة يف هذل لناكسري من ةمجيع لأللانيب لناكسريية

ة، ولنقرآن ، ولنقرآن بانسّنلاللاكادة من أللوب لناكسري لألثرّ )تكسري لنقرآن بانقرآن

بقول لنصحاب ّ، ولنقرآن بقول لناابع ّ(، ومن أللوب لناكسري لالجاهادّ )لألدب ّ 

 .ولنكقه ّ ولنرمام ّ ولنكلسك ّ ولنعرفان ّ ولالجاماع ّ ولنعلم ّ ولجلامع( أيضًا

ف ـ من وبطبيعة لحلال فإن لألللوب لنغانب هو أللوب لناكسري لنرولئ ّ. نقد عمد لملؤنِّ

ية إبدلع لآلرلء لجلديدة يف مولرد من قبيل: أللوب ونغة لنقرآن لخلاصة، وحّج خمال

لنظولهر، وبطن لنقرآن، ونظرية تدلع ّ لملعان ّ يف لناكالري لنعرفانية ولسإشارية، 

ونظرية أللوب نقد ودرللة لآليات مبقدرته لنعلمية وخربته لملماّدة خلمسني لنة يف 

نيعمل على نقد ومناقشة روليات  ؛غمار لناكسري لناكسري وعلوم لنقرآن ـ إىل خوض

تنظيم لنروليات كان حبيث جيعل من لملمرن إجرلء مقارنة بني  بل إنلنكريقني. 

 . (8)لننظريات ولنوصول لنطبيع ّ نلحرم بشأن لنصحيح منها

 

 ــــــ قرآنـ تاريخ 15

نسان ّ إوتدوين كاب  هتأنيف: حممد هادّ معرفت، طهرلن، لازمان مطانع

، مطبعة 5000هـ.ش، عدد لننسخ: 1375)مست(، لنطبعة لألوىل، شااء عام  

 صكحة.  216مهر، قم لملقدلة، لنقطع: رقع ّ، يف 

نقد مّت تأنيف هذل لنرااب نيرون مادة درللية نطماب جامعة لسإهليات يف 

نوريوس، بوصكه مصدرًل صحيحًا اعلوم لنقرآن ولحلديث على مساوى لنبر جمال

 ريخ لنقرآن. ناا

 ة فصول. ولّا ،مةمقّد :وهو يشامل على
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 وب لالقاباس، وللك طريق لناحقيق.ب أللومن خصائصه أنه جتنَّ

ف إىل أن ترون ةمجيع أحباثه مشاملة على لناحقيق وقد لعى فيه لملؤنِّ

 بااللاناد إىل لنشولهد ولملصادر لناارخيية لألصيلة.  ،لحلديث

 

 ــــــ الفصل األول: ظاهرة الوحي

: لنوح ّ يف لنلغة، ولنوح ّ يف لنقرآن، لناانيةيشامل هذل لنكصل على لملباحث 

ة لسإنسان، وكيكية لننزول، وقصة وأقسام لنوح ّ لنرلان ّ، وإمران لنوح ّ، وروحانّي

 ورقة بن نوفل، وألطورة لنغرلنيق، وكااب لنوح ّ. 

 

 ــــــ الفصل الثاني: نزول القرآن

ل ما أّوومّدة لننزول، ووح ّ نثماث لنولت )لنكرتة(، بدلية لننزول، ولنقطاع لن

 ّ ولملدن ّ، وفائدة معرفة نزل من لنقرآن، وآخر ما نزل من لنقرآن، وظاهرة لملّر

ية ولملدنية، ولنشبهات لملثارة  ّ ولملدن ّ، ولملعيار ولملماك يف معرفة لنسور لملّرلملّر

ا، وآيات مساثنيات، وألباب ية لنسور، وترتيب لننزول، ولنسور لملخالف فيهحول مّر

لننزول، ولبب لننزول أو شأن لننزول، ولنانزيل ولناأويل، ولاللاكادة لنكقهية من شأن 

لننزول ولنانزيل ولناأويل، وطرق معرفة ألباب لننزول، وحضور ناقل لنسبب، وأمساء 

 د أمساء بعض لنسور،وصكات لنقرآن، ومكهوم لنسورة ولآلية، وأمساء لنسور، وتعدُّ

وأمساء لملقاطع لملخالكة من لور لنقرآن، وإعرلب أمساء لنسور، وعدد لنسور ولآليات 

 لنقرآنية. 

 

 ــــــ الفصل الثالث: مجع القرآن وتأليفه

، ومآل مصحف لسإمام ×حتّدث هذل لنكصل عن وصف مصحف لسإمام عل ّ

عن:  فعبارٌة، وةمجع زيد بن ثابت، ومنهج زيد يف ةمجع لنقرآن. أما لنبحوث لألخرى عل ّّ

 ّّ بن كعب، ومصاحف غري َبمصاحف لنصحابة، ومصحف لبن مسعود، ومصحف ُأ

معروفة، وتوحيد لملصاحف، ولخاماف لملصاحف، ورجوع حذيكة إىل لملدينة، 
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وللاشارة عثمان نربار لنصحابة، وجلنة توحيد لملصاحف، وموقف لنصحابة من 

د لملصاحف، وعدد لملصاحف مرلحل توحيوتوحيد لملصاحف، ولنة توحيد لملصاحف، 

لنعرب ّ، ولناشريل  ة نلمصاحف لنعثمانية، وظهور لخلّطلنعثمانية، ولخلصائص لنعاّم

ولناعليم، وآخر لناغيريلت لنارميلية، ولألخطاء لسإممائية ولناناقضات، ولننظريات 

 لملاطّرفة، ولنقرآن يف أطولر لألناقة ولناجويد. 

 

 ــــــ الفصل الرابع: القراءات

هذل لنكصل ببحث لنقّرلء ولنقرلءلت لنسبع، حيث يشامل على لنبحوث  اّصخي

، وعدم تنقيط تعريف لنقرلءة، ألباب لخاماف لنقرلءلت )بدلئية لخلّطلناانية: 

من لنعمامات ولحلركات، وعدم وجود لألنف يف لنرلمات(، ولنقّرلء  لحلروف، لخللّو

ة لنقرلءلت يث لألحرف لنسبعة، وحّجلنسبعة ورولتهم، وتولتر لنقرلءلت لنسبع، وحدي

 لنسبع، وقرلءة حكص. 

 

 ــــــ الفصل اخلامس: دفع شبهة التحريف

ة نك ّ ، ولناحريف لصطماحًا، وأدّنويشامل على حبوث من قبيل: لناحريف نغًة

هام، ومنشأ لنقول باناحريف، وروليات أهل لناحريف )لبعة أنولع من لألدنة(، ورّد لّت

 سإمامية، وأحباث هذل لنكصل. ة وروليات للنسّن

 

 ــــــ الفصل السادس: ترمجة القرآن

: تعريف لنرتةمجة، وأللوب لنرتةمجة، وثماث لناانيةيشامل على لألحباث 

ية ترةمجة لنقرآن، وأدنة لملعرتضني على خصائص ألالية يف لنقرآن لنرريم، وأهّم

رأّ لنسيد لخلوئ ّ، فااوى لنعلماء، وفاوى لنشيخ كاشف لنغطاء، ووترةمجة لنقرآن، 

ورلانة شيخ لألزهر إىل رئيس لنوزرلء لملصرّ، وفااوى علماء لألزهر لنشريف، 

ولملعرتضون على ترةمجة لنقرآن يف مصر، وترةمجة لنقرآن رلانة، ولجلذور لناارخيية 

نرتةمجة لنقرآن يف لسإلمام، ومناقشة ترةمجات لنقرآن، وشرلئط لنرتةمجة، وشرلئط 
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 آن إىل غري لنلغة لنكارلية. لملرتجم، وترةمجة لنقر

 فهرلتمن لملصادر، باسإضافة إىل  لناعريف مبزيٍد ويف خامتة لنرااب مّت

 . (9)مبصادر لنرااب
 

 ــــــ والقرآن الكريم ^ـ أهل البيت16

تأنيف: حممد هادّ معرفت، للسلة من لألحباث ولملقاالت، قم لملقّدلة، 

 . ^جممع جهان ّ أهل لنبيت  هسمؤّل

جمموعة من لملقاالت لنيت كابها  «أهل لنبيت ولنقرآن لنرريم»ل كااب ّثمي

ثة َرأهل لنبيت َو»: لناانيةوذنك ضمن لنعناوين  ،«رلانة لنثقلني»معرفت يف جملة لنشيخ 

مما شرل  ،، وما إىل ذنك«دور أهل لنبيت يف لناكسري»، و«لة علم لننيبَملنقرآن وَح

لنبدلء من وجهة نظر »تناه ّ هذه لنسلسلة ببحث لألحباث لهلاّمة هلذل لنرااب. و

 . «للاحانة حتريف لنقرآن»، و«ولنروليات ،لملذلهب، ولنقرآن

سة لنثقافية نلمجمع لنعامل ّ وقد مّت لسإعدلد هلذه لنسلسلة وطباعاها من قبل لملؤّل

 . ^ألهل لنبيت

 

 ــــــ ـ تفسري سورة احلجرات17

 رل أكادم ّ. تأنيف: حممد هادّ معرفت، لنناشر: زه

مة يف موضوع لآلدلب ولنسلوك لسإلمام ّ تشامل لورة لحلجرلت على حقائق قيِّ

  ّ ولنسيال ّ ولألخماق ّ ولنعقائدّ.ولالجاماع

يدخل مساحاه يف صلب  إىل ذنك بوصكه من ضروريات لنبحث وبعد إشارٍة

نيناقل  ،ةلور م تكسريًل إةمجانيًا عن لملسائل لملطروحة يف بدلية كّلحيث قدَّلناكسري، 

خول يف لناكسري لناكصيل ّ بعد ذنك إىل بيان لهلدف من شأن لننزول، ومن ثّم لند

 نآليات.

ا ميرن مّم ،إضافاها وتوضيحها ْتآية هناك عناوين متَّ ويف هامش تكسري كّل

 للانباطها من لآلية. 
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 ــــــ ـ التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء18

 ،ونسخ قليلة ـ ،نذّ طبع يف حجم صغريرااب ـ لنمّت ترميل مسائل هذل ل

ف طولل لنسنولت لنماحقة. ومن بني ذنك ميرن ننا من قبل لملؤنِّ ،وإعادة لننظر فيها

لنامهيد يف »لسإشارة إىل حبث لناأويل يف لنقسم لنثان ّ من لجلزء لنثانث من كااب 

، «شيبرون يف ثوبه لنقلناكسري ولملكسِّ»، ولجلزء لألول من كااب «علوم لنقرآن

لناكسري لألثرّ »يف كااب  «لناكسري ولناأويل»وترةمجاه )لنكصل لألول(، وحبث 

كات مساحاه لألخرى يف مّتت طباعة مضامني هذه لنرلانة يف مؤنَّ وحيث. «لجلامع

 مساقّل.  إىل مزيد من لناعريف بها على حنٍو موضوع لنعلوم لنقرآنية ال نرى حاجًة

 

 ــــــ ريف القرآن ونزوله الدفعيـ آراء الشيخ املفيد حول حت19

 ف: لنشيخ حممد هادّ معرفت. لملؤنِّ

تأنيف هذه لنرلانة لنصغرية نلمؤمتر لنعامل ّ سإحياء أنكية لنشيخ لملكيد، ومّت  مّت

يف لملؤمتر لنعامل ّ ألنكية لنشيخ  «لملقاالت ولنرلائل» لخايارها وطباعاها ضمن جزء أهّم

مقانة أخرى نرتةمجاها إىل لنلغة  72نرلانة ضمن . كما مّت لخايار هذه ل&لملكيد

 لنكارلية. 

 

 ــــــ ـ تنزيه األنبياء20

 ــــــ التعريف اإلمجالي

لنعنولن لنرامل: للسلة دروس معرفت، لناكسري لملوضوع ّ نلقرآن، وتنزيه 

. إعدلد: خسرو تقّدل ّ نيا، عدد |إىل خامت لألنبياء ×من آدم ،ةمجيع لألنبياء

هـ.ش، لنقطع: 1374لنناشر: لناشارلت نبوغ، لنطبعة لألوىل، عام ، 3000لننسخ: 

 بانلغة لنكارلية.  ،وزيرّ

هـ.ش للسلة من 1373أنقى لنشيخ معرفت يف شهر رمضان لملبارك من عام 

وقد  .«عصمة لألنبياء» :قم، حتت عنولنيف لحملاضرلت يف مركز لسإعمام لسإلمام ّ 

كامل من لأللااذ  حتت إشرلٍف ،نلطبعتوىل لنسيد خسرو تقّدل ّ نيا إعدلدها 
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 : لناانيةمعرفت. وقد لشامل هذل لنرااب على لنكصول 

 : وتشامل على مثانية خصائص نرااب لهلل لنعزيز. لملقّدمة

 : لناانيةحيث تناول لنراتب مسائل حتت لنعناوين  .ل: عصمة لألنبياءلنقسم لألّو

 لحملاضرة لألوىل: 

 ى بانطهر. إىل لنطهر جيب أن ياحّل : لنذّ يدعوـ فلسكة لنعصمة1

 : حانة أو ملرة نكسية تردع لنكرد عن لرتراب لنذنوب. ـ مكهوم لنعصمة2

: حيث يذهب مساحاه إىل لنقول بأن لنعصمة ـ لنعصمة لالكاسابية نألنبياء3

 لجملاهدة وتزكية لننكس.  دباننسبة إىل لألنبياء لكاسابية، فه ّ حتصل هلم بع

 .: مرلتب لهلدليةلحملاضرة لنثانية

: يذهب لنشخ معرفت إىل لالعاقاد بأن لهلدلية هلا أـ لنكطرة )لهلدلية لناروينية(

ونهاياها )لملرتبة لخلامسة( ه ّ لنعصمة. وعليه فإن  ،أربع مرلحل، ومادتها لنكطرة

 ل لجلزء لألول من وجود ةمجيع لنرائنات. لنكطرة متثِّ

وتشخيص  ،وتقييمها ،فة لألحدلثمعرو: ب ـ لنعقل ودوره يف بناء لسإنسان

 لملسائل. 

نقد جعل لهلل لناشريع ولهلدف من بعث لألنبياء، وه ّ :   ـ لهلدلية لناشريعية

 رديكًا ومعينًا نلعقل لنبشرّ. 

: إن لنذين ينجحون يف لجاياز لملرلحل لنثماثة لألوىل تشملهم د ـ لناوفيق لسإهل ّ

 هذه لنعناية. 

: لملرتبة لخلامسة من مرلتب لهلدلية، وه ّ لنيت صة(هـ ـ لنعصمة )لنعناية لخلا

. وال ميرن لنوصول إىل هذه «لنعصمة»تعارب لملرحلة لنارميلية نلهدلية، وتسّمى بـ 

لملرحلة إاّل بعد لننجاح يف للارمال لملرلحل لألربعة لنسابقة، ولخلرو  من لالخابار 

 لسإهل ّ بسماٍم. 

 .نبّوةلحملاضرة لنثانثة: جدلرة لألنبياء نل

 : لناانيةضمن بيان ككاءة لألنبياء وجدلرتهم جييب مساحاه عن لأللئلة 

 ـ ألباب لخايار لألنبياء نلنبّوة. 1
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 ـ لخايارية أو قهرية لنعصمة. 2

 ـ تقييم لنعصمة قبل لننبّوة. 3

 ولخامافهم عن لملصلحني ولجملاهدين.  ،ـ فلسكة ضرورة لنعصمة ندى لألنبياء4

 صاف بانعصمة؟ ألنبياء لالّتـ هل ميرن نغري ل5

 .لحملاضرة لنرلبعة: لهلدلية

د ولنشعور يف هذه لحملاضرة مّت تناول لنعماقة بني لناقوى ولهلدلية، ودور لناعهُّ

باملسؤونية يف لهلدلية، وموضوع لهلدلية يف لنقرآن لنرريم. ثم يناقل إىل بيان ألباب 

ن لنعمر، وعدم لسإميان باهلل، عدم لاللاكادة م)لنضياع ولالحنرلف، وجيملها يف 

وما هو لملرلد من لهلدلية ولنضمانة، حيث يرى أن  ؛ولنركر لنشديد، وإدمان لنرذب(

صف باحلرمة، ولملاَّ ،وهو لنكاعل ملا يشاء ،لنضمانة تعين قطع لهلل ننصرته وعونه

 ولنضمانة باننسبة إىل ،ق لهلدلية ببعض لنناسولحلرمة تعين لنرؤية. وبذنك تاعلَّ

 حسب ما ينالب كنه ذلته.  لنبعض لآلخر، كلٌّ

 .لحملاضرة لخلامسة: أدنة وجوب لنعصمة نألنبياء

إن لنرؤية لاللابطانية، ولحلصول على لنثقة باننكس، ولنركاءة ولجلدلرة يف 

 ّ لنوح ّ، مسائل ثماثة حتظى باهامام لنشيخ معرفت. نيناقل بعد ذنك إىل لخلوض تلّق

يف للانباط »: لناانينيني انويرله يف لجمل ،«اء من لخلطأ ولنغكلةتنزيه لألنبي»يف موضوع 

، ويعمل على لجلولب عنه ورّده «يف لملوضوعات ولألمور لنشخصية»و ؛«لألحرام لسإهلية

 ني. انيف كما هذين لجمل

 .لحملاضرة لنسادلة: لآلرلء يف لنعصمة

لألنبياء من لنذنب : هل يعاقد ةمجيع لملسلمني بعصمة لناانيةتناول فيها لملسائل 

ولخلطأ ولنغكلة ولننسيان؟ وهل يؤمن لجلميع بعصمة لألنبياء لابقًا والحقًا؟ وهل يؤمن 

 زنل )صغري أو كبري(؟  ةمجيعهم بصيانة لألنبياء قبل لنعصمة وبعدها من كّل

حيث يقونون: ال  ،«عقيدة لحلشوية بشأن لنعصمة»وقد أشار مساحاه إىل 

 معصومًا، ويرترب لملعاص ّ ـ صغريها وكبريها، قبل إشرال يف أن ال يرون لننيب

 ]ولنعياذ باهلل[ أن يزن ّ أو يلوط.  بل قانول: ميرن نلنيّب ،لننبوة وبعدها ـ
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أن يرترب لملعصية،  وقال بشأن عقيدة لنشيعة لسإمامية: ال جيوز على لننيّب

، كما ال لولء يف ذنك قبل لنبعثة وبعدها، ولولء أكانت لملعصية صغرية أم كبرية

 جيوز عليه لخلطأ ولنسهو ولنغكلة ولننسيان. 

 لت عقيدة لألشاعرة ونقدها لنكصل لألخري من هذل لنرااب. وقد شّر

 .قبل لنبعثة |لألكرم لنكصل لنثان ّ: لننيّب

قبل لنبعثة، وأدنة  |: عصمة لننيب لألكرملناانيةتناول هذل لنكصل لملسائل 

لألكرم  ة(، وشريعة لننيّبلنبعثة )ثماثة أدّنقبل  |لملنررين نعصمة لننيب لألكرم

 قبل لنبعثة. 

 . |ويف لنقسم لألول تناول لننماذ  لناارخيية لندلنة على عصماه

 (7)لنضحى:  ﴾َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى﴿ويف لنقسم لنثان ّ يرى أن معنى قونه تعاىل 

َما ُكْنَت ﴿ه تعاىل: ق بقونما ياعّل مثل لائر لنناس. ويف ،هو لنضياع يف مسرح لحلياة

يرى أن لملعنى: نوال هدلية لهلل ملا كان  (52)لنشورى:  ﴾َتْدِرّ َما لْنِرَااُب َواَل لسِإمَياُن

إىل ككر  ميرن نرلول لهلل أن يصل إىل ما وصل إنيه، وال ينطوّ ذنك على إشارٍة

ال يرى فيه  (3)يولف:  ﴾ِلنَيَوِإْن ُكنَت ِمْن َقْبِلِه َنِمَن لْنَغاِف﴿لنرلول. وبشأن قونه تعاىل: 

دالنة على غكلة رلول لهلل، ويقول: كما أن أبناء آدم ال يساطيعون إدرلك ةمجيع 

د لخايارهم مبجرَّ لملعارف ولنعلوم يف لنعامل، كذنك هو شأن لألنبياء، ونرْن

ما ياعلق بشريعاه قبل  ولصطكائهم من قبل لهلل تاجلى هلم لنرثري من لألمور. ويف

قال مساحاه: إن لنذين يعاقدون أن لننيب كان تابعًا نولحد من لألديان لنسابقة لسإلمام 

 يذهبون يف هذل لنشأن إىل أربعة أقولل: 

 . ×نوح ـ إنه على دين لننيّب1

 . ×ـ إنه على دين إبرلهيم2

 . ×ـ إنه على دين مولى3

 . ×ـ إنه على دين عيسى4

ألن دينه  ؛×دين لننيب إبرلهيم |باعهولنغانبية من هؤالء تذهب إىل لنقول باّت

 مبثابة لألصل جلميع لألديان. 
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 .لنكصل لنثانث: لهو لننيّب

 : أقسامضمن ثماثة  لنكصلمّت تنظيم هذل 

ف ض لملؤنِّورّد لنشبهات لملثارة حوهلا، حيث ياعرَّ ،آيات لهو لننيّبل: لألّو لنقسم

 إىل لبع آيات يف هذل لنشأن. 

 ، ولنروليات لنولردة يف هذل لنشأن. لننيّببسهو  خياّصلنثان ّ:  لنقسم

 يف كمام لنكقهاء.  لهو لننيّبلنثانث:  لنقسم

 لألقسام، ضمن |هة بشأن لننيب لألكرمدرللة لآليات لملاشاِبلنرلبع:  لنكصل

 : لناانية

|لألكرم مناقشة لآليات لملوهمة نصدور لنذنب من لننيّبلألول:  لنقسم
(10) . 

ل لنكصل ببحث ظاهرة لأللاطري لملثارة حول لننيب هذ خياّصلنثان ّ:  لنقسم

من زينب زوجة زيد  لألكرم، من قبيل: ألطورة لنغرلنيق، عبوس لنرلول، وزول  لننيّب

 بن حارثة. 

إىل  ×دنا آدمهة حول لألنبياء، من لّيدرللة لآليات لملاشاِبلخلامس:  لنكصل

 . ×لننيب عيسى بن مريم

 درًل(. مص 40لملصادر ) فهرلتلخلامتة: 

 

 ــــــ ـ املعارف القرآنية21

 تأنيف: حممد هادّ معرفت، خمطوط، لبع جملدلت، لناكسري لملوضوع ّ. 

عن حصيلة حماضرلت تكسريية بشأن لملسائل لهلامة  إن هذل لنرااب عبارٌة

لملطروحة حول لنقرآن. وكان أكثر هذه لحملاضرلت لناكسريية ُيعقد يف شهر رمضان 

هـ.ش[. ولنذّ مّت تنظيمه منها 1380ت إىل عام ]لنطماب، وللامّرلملبارك حبضور من 

 حاى لآلن عبارة عن: 

مسأنة لناوحيد ولألبعاد لأللالية لألربعة، ولناوحيد يف لنذلت، ل: لندفرت لألّو

 ولناوحيد يف لنصكات، ولناوحيد يف لألفعال، ولناوحيد يف لنعبادة. 

. ويف «لنكردلنية»و «لألحدية» :ضمن حمورين، وهما «توحيد لنذلت»ومّت حبث 
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ولنكرق بينهما، وعينية  ،«لجلمانية ولجلمانية»حبث لنصكات  مّت «توحيد لنصكات»

لملقّدلة، وصكة لسإرلدة )لنذلت أو لنكعل؟(، وحقيقة لنعلم،  صكات لجلمال نذلت لحلّق

 ولنعلم لنقديم ولنعلم لحلديث، ومسأنة لنبدلء. 

حلديث عن لجلرب ولناكويض، ولألمر بني لألمرين، مّت ل «لناوحيد لألفعان ّ»ويف 

ومسأنة لسإذن، ودور لهلل يف لألفعال لالخايارية نإلنسان، وحديث لملشيئة، وخانق 

ودوره يف  ،لنقرآن يفلآلفات ولنشرور، ولنقضاء ولنقدر، ولنسعادة ولنشقاء، ولسإنسان 

 مصريه. 

ة، ووجه لخاصاص لنعبادة لحلديث عن معنى لنعبودي مّت «لناوحيد لنعبادّ»ويف 

ك، ل، ومسأنة لناربُّة، ومسأنة لناولُّنلولحد لألحد، ومسأنة لنشكاعة، وشكاعة لألئّم

 وتقبيل لنيد لحرتلمًا، وما إىل ذنك من لألمور. 

لنذّ طبع  ،«ز قرآنأمعاريف »)إن هذل لجمللد على ما يبدو هو ذلت كااب 

 (. مساقّل نه بشرٍلجبهود من لنسيد تقدل ّ نيا، وليأت ّ لحلديث ع

م م لألعمال، وجتسُّل على لنعهد يف عامل لنذّر، وجتسُّمويشالندفرت لنثان ّ: 

ولملعاد  ،لألخماق، وعامل لنربزخ، ولنقانب لملثان ّ، ولنرجعة، وتنالخ لألرولح

 لجلسمان ّ. 

 ولآلفات ولملولنع.  ،ألس لألخماق يف لنقرآن، وموقع لألخماقلندفرت لنثانث: 

ولملسائل لالقاصادية لملطروحة  ،لنقرآن يفألس لالقاصاد لنسليم رلبع: لندفرت لن

 يف لنقرآن. 

تناول مسأنة لنوالية ولنقيادة من وجهة نظر لنقرآن، منزنة أهل لندفرت لخلامس: 

وغري ذنك من لملسائل لملرتبطة  ،يةلنبيت، وأصل لملشورة، وموقع لألّمة، ومسأنة لحلّر

 بنظام لندونة لسإلمامية. 

حتّدث فيه عن مسأنة لنعصمة وتنزيه لألنبياء، وتنزيه لنرااب لنسادس: 

وما إىل ذنك. )وقد طبع حتت  ،لنساحة لملقّدلة خلامت لألنبياء، ومسأنة لهو لننيّب

 (. مساقّل ، ولوف نعمل على لناعريف به على حنٍو«تنزيه لألنبياء»عنولن 

جمموعة من لآليات لندلنة على تناول تكسري آيات لنوالية، وه ّ لندفرت لنسابع: 
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حتت  ،جبهود لنسيد جمابى لخلطاط ،بع. )ويبدو أنه ُط^لنوالية لنرربى نألئمة

 (. مساقّل لناعريف به الحقًا بشرٍل . ولياّم«واليت »عنولن 

هـ.ش )فرتة طباعة لنرتةمجة لنكارلية 1380ى عام وقد كانت هذه لنسلسلة حّا

 . (11)طوطةرون( خمنرااب لناكسري ولملكسِّ

هـ.ش، 1374إن لنبحوث لنيت تعود إىل حماضرلت شهر رمضان لملبارك نعام 

ل ّ نيا، وطبع من قبل تنزيلها من قبل لنسيد خسرو تقدُّ حماضرة، مّت 21حصيلة وه ّ 

: لناوحيد، ولنقضاء ولنقدر، لناانيةدلر نشر لألئمة، وقد لشامل على لملسائل 

 م لألعمال. ، وجتسُّوعامل لنذّرك، ل، ولناربُّولنشكاعة، ولناولُّ

 

 ــــــ ـ التفسري الوسيط22

 خمطوط، غري مرامل. 

نقد بدأ لنشيخ معرفت باأنيكه عندما كان يف لنعرلق، ونرنه بعد أن لشاغل 

مبوضوعات لنعلوم لنقرآنية، من قبيل: ترةمجة لنقرآن وما إىل ذنك، مل يولصل كااباه. 

 ى منه. أو ما تبّقمبصري هذل لنرااب  ونيس ندينا علٌم

]بعد عدم لنعثور على »: نه مع صحيكة كيهان  وقال مساحاه يف حولٍر

ة مطلب بشأن ترةمجة لنقرآن من وجهة نظر لنشيعة، مع وجود لبعة كاب ألهل لنسّن

يف هذل لجملال[، كان ذنك حبرم لنرارثة باننسبة ن ّ. من هنا فقد تركت لناكسري 

لت وقيت نلراابة يف هذل وبلغت فيه نهاية لورة لنبقرة، وكرَّ ،لنذّ كنت قد بدأته

 . (12)«لملوضوع، وال زنت بعد ثماثني لنة أعمل على هذل لملوضوع

لنامهيد يف علوم »مة كااب ض مساحاه إىل ذكر هذل لناكسري يف مقّدوقد تعرَّ

هيد( هـ.ش، حيث قال: لوف أجعل هذه لملباحث )لنام1359كه عام لنذّ أّن ،«لنقرآن

 . (13)«مة نـ )لناكسري لنوليطمقّد

 

 ــــــ ـ رسالة النسخ23

 خمطوط. 
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قام لنشيخ معرفت براابة هذه لنرلانة عندما كان يف لننجف لألشرف، وقال 

نقد كابت رلانة لننسخ عندما كنت يف لننجف لألشرف، وكنت منذ ذنك »يف ذنك: 

يقول: إن  ْننبعض؛ إذ هناك َملحلني أرى أن دلئرة لننسخ نيست بانسعة لنيت يذكرها ل

آية، وكنا نقول يف حينها ال ميرن نلنسخ أن يرون قد جتاوز  260لننسخ قد طال 

ومل يرن ذنك مقنعًا  .ةآية. أما ألااذنا لنسيد لخلوئ ّ فقد أنرر لننسخ باملرَّ 20

 . (14)«معه نا بانادريج أدركنا أن لحلّقباننسبة ننا، ونرّن

حدوث ماغريلت كثرية على نظرية معرفت بشأن لننسخ،  من لنانويه إىل ال ُبدَّ

ا ميرن وما إىل ذنك(، مّم ،ومن بينها طرح أنولع لننسخ )لملشروط، ولنامهيدّ

 دة. مماحظاه يف كابه لملاعدِّ

 

 ــــــ ـ ترمجة القرآن24

أجوبة لملسائل »إن ترةمجة لنقرآن عنولن مقاالت كابها معرفت يف جملة 

. وقد مّت «علوم لنقرآن»طولت لألوىل يف مسريته على طريق ، ومثلت لخل«لندينية

إن لملقاالت »ختصيص عددين بأكملهما هلذه لملقاالت. وقال مساحاه يف هذل لنشأن: 

فعلى  .ة ولجلوهريةلنيت كنت أكابها كانت تشامل أحيانًا على بعض لملسائل لهلاّم

قرآن، وقد للاوعب عددين كان موضوع إحدى لملقاالت ياعلق برتةمجة لن :لبيل لملثال

 . (15)«حتت عنولن )لنرتةمجة( مساقّل من هذه لجمللة، نيطبع بعد ذنك يف كااٍب

 

 ــــــ ـ تناسب اآليات25

تأنيف: لنشيخ حممد هادّ معرفت، ترةمجه إىل لنكارلية: عزت لهلل موالئ ّ نيا 

عدد هـ.ش، لنطبعة لألوىل، 1373لمام ّ، قم، صيف عام إلهلمدلن ّ، بنياد معارف 

 صكحة.  212نسخة، طبعة دلنش، لنقطع: رقع ّ، يف  3000لننسخ: 

ميثل هذل لنرااب ترةمجة شطر من لجلزء لخلامس من كااب لملقّدمة: 

مرانة هاّمة بني  «تنالب لآليات»موضوع  . حيث لحاّل«لنامهيد يف علوم لنقرآن»

قرآن لنرريم، حيث موضوعات لنعلوم لنقرآنية، وُيعارب من لملسائل لهلاّمة يف تكسري لن
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سة لملعارف بعد ح أفق لنباحث وإبدلعه. وقد عمدت مؤّلف عليه إىل تكاُّيؤدّ لناعرُّ

 حصوهلا على نّص لنرتةمجة إىل لنعمل على تصحيحها وحتقيقها وتقوميها وطباعاها. 

وأجنز عمله  ،هذل وقد للاكاد لملرتجم يف ترةمجاه من آرلء وتوجيهات معرفت

، وتناول حبث «لنامهيد»مة إىل لناعريف برااب يف لملقّد حتت إشرلفه. وقد عمد

: ما هو لنانالب؟ ما هو مرلدنا منه؟ لنانالب من وجهة نظر علماء لناانيةلنعناوين 

لسإلمام، ولنراب لنيت مّت تأنيكها يف موضوع لنانالب، وفائدة ودور علم لنانالب يف 

 لآليات. تكسري لنقرآن لنرريم، وأنولع لالرتباط لملمرن بني 

لنانالب ولنانالق لملعنوّ يف لنقرآن لنرريم. يرون لنانالب ل: لنكصل لألّو

بني  ولحد، ويرون تارًة تارًة بني لآليات لملاصلة ولملرتلبطة ببعضها ولنيت نزنت يف وقٍت

إذ ترون ةمجيع آيات تلك  ؛حيث ُيلحظ لنانالب بني آيات تلك لنسورة ،آيات لنسورة

ويقوم بينها تنالب عقمان ّ. وعليه من  ،ىل نهاياها مرتبطة ببعضهالنسورة من بدلياها إ

لنمازم أن ترون هناك وحدة جامعة بني آيات لنسورة لنولحدة. وإن هذه لنوحدة موجودة 

آية ولنرلمة لألخرية منها، أّ  يف ةمجيع لنسور. وأحيانًا يرون لنانالب بني لياق كّل

وإن هذل لالرتباط ولنانالب لنلكظ ّ  بني لنسياق وفولصل لآليات حبسب لملصطلح.

ويزيد من مقام بماغاها وفصاحاها. كما طرح  ،ولملعنوّ هو لنذّ يرفع من شأن لآليات

ى بني حّا ،مول ضرورة وجود مثل هذل لالرتباط بني لآلياتحيث توهَّ ،لنعلماء نوعًا رلبعًا

 يقوم على دنيل.  ف اله جمّرد تعسُّونرّن .خامتة لنسورة وبدلية لنسورة لنيت تليها

: تشريل لنسياق، وعناصر لناانيةوقد مّت تكصيل هذه لملسائل ضمن لنعناوين 

 189لنانالب ولنسياق، ولآليات لنيت يصعب فهم تنالبها، ورأّ لنزخمشرّ حول لآلية 

لألوىل ولنثانية من لورة لسإلرلء، ووجه  انيمن لورة لنبقرة، ووجه لنانالب يف لآلي

لنثانية ولنثانثة من لورة لننساء، ووجه لنانالب بني لنصدر ولنذيل  نيالنانالب يف لآلي

يف لآلية لنرلبعة ولنعشرين من لورة لألنكال من وجهة نظر لألشاعرة وعلماء لسإلمام، 

ة، تنالب بدلية ونهاية كل وتنالب ةمجيع آيات لنسورة مع أهدلفها وأغرلضها لنعاّم

ن تماؤم ولنسجام جمموع لآليات يف كل لورة معًا، وتنالبهما مع أهدلفها، وحس

لورة وإبدلعاته لجلديدة يف هذل  لورة، وكمام ليد قطب حول تنالب لآليات يف كّل
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لنشأن، ونظرية لملساشرقني يف دعوى عدم ترلبط موضوعات لنسور، وجولب لندكاور 

فها حممد عبد لهلل دّرلز، ونظرية لأللااذ مدن ّ، ولورة لحلمد وتنالب آياتها مع أهدل

لملقّدلة، ورأّ لنزخمشرّ بشأن لورة لحلمد، ولورة لنبقرة وتنالق آياتها، ودور 

وميدلن لناشريع يف لورة لنبقرة، ولنشرل ولهليرل ولنصبغة لسإةمجانية نسورة 

 لنبقرة، وتنالب فولصل )أولخر( آيات لنقرآن كريم. 

ف يف ؤنِّبأقسام فولصل لنقرآن لنرريم. حيث يذكر لمل خياّصلنكصل لنثان ّ: 

من  76و 27ن وجه لنانالب ولنامرني يف لآلياني لنبدلية بعض لألمثلة نلامرني، ويبيِّ

 71 انيمن لورة لحلج، ولآلي 63من لورة لألنعام، ولآلية  103لورة لنسجدة، ولآلية 

من لورة  14ـ  12من لورة لجلاثية، ولآليات  5ـ  2من لورة لنقصص، ولآليات  72و

عن:  ر نلاصدير بعض لألمثلة. وأما لألحباث لألخرى فه ّ عبارٌةيذك لملؤمنون. ثّم

ضح وجه تنالبها، ولناذكري ببعض لملسائل لناوشيح، ولسإيغال، ولنكولصل لنيت مل يّا

 لنظريكة. 

ض فيه لملؤنف إىل قانون وضابط معرفة لنكولصل يف ياعرَّلنكصل لنثانث: 

ر لندين لنزركش ّ يف فاصلة لآليات، ورأّ لنسراك ّ يف لنكصل ولنوصل، ورأّ بد

وخامتة آيات لنقرآن، ورأّ لنزخمشرّ يف للاقمال آيات لنقرآن، ويف نهاية لملطاف 

 ض نرأّ لنشيخ لنطول ّ يف عدد آيات لنقرآن لنرريم. ياعرَّ

ف عن وجود لنسجع يف لنقرآن لنرريم. وعمد ث فيه لملؤنِّياحدَّلنكصل لنرلبع: 

ويعمد يف لألثناء إىل بيان رأّ لنقاض ّ أب ّ برر  إىل بيان معنى لنسجع يف لنرمام.

لنباقمان ّ، وأصحاب لنرأّ، ولألمري لبن لنان لخلكاج ّ، ولملسانك ولملناهج لنرمامية 

من وجهة نظر أب ّ لحلسن لنقرطيب. ثم يناقل بعد ذنك إىل ذكر أنولع فولصل 

 ؛ولناوأم ؛ولملاقارب ؛ولملاماثل ؛ولملرّصع ؛ولملاولزن ؛ولملطّرف ؛لنرمام، وه ّ: لملاولزّ

أحسن لنسجع ما »أن  ،نقمًا عن كّااب لنسجع ،. ويرى لنراتبونزوم ما ال يلزم

. ثم ذكر أنولع لنسجع من وجهة نظر بدر لندين «تساوت قرلئنه شبيهة بأوزلن لنشعر

ثًا ر حبرمة خام فولصل لآليات حبروف لملّد ولنلني، ماحدِّلنزركش ّ. ومن ثّم يذّك

 لنقرآن، ولناضمني ولسإيطاء وترجيح مرلعاة لنانالب بني لآليات.  عن ألاس فولصل
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ف يف هذل يف فولتح وخولتيم لور لنقرآن لنرريم. يعمد لملؤنِّلنكصل لخلامس: 

 لنكصل إىل إيضاح أركان لنبماغة. 

لملبادئ ولالفاااحات يف كمام »موضوع هذل لنكصل عبارة عن: لنكصل لنسادس: 

ف فيه ألس لملعارف لسإلمامية يف لورة لحلمد، ورأّ لبن ملؤنِّ. وقد حبث ل«لهلل تعاىل

معصوم حول مقاصد لملعارف لسإلمامية يف لورة لنكاحتة، وفولتح لنسور، ولنسور 

 باحلروف لملقطعة.  حات، ولنسور لنيت ُتساهّللملسّب

موضوع هذل لنكصل هو خطابات لهلل تعاىل يف لنقرآن لنرريم. لنكصل لنسابع: 

ة باناهديد لملكااحة بانقسم، ولنسور لملبدوء هذل لنكصل عبارة عن: لنسوروعناوين 

لملهول، وبدليات لنسور من وجهة نظر بدر لندين لنزركش ّ، ولنبحث لننهائ ّ يف 

 خولتيم وأولخر لنسور، وخاام لور لنقرآن من وجهة نظر كبار أهل لنعلم. 

عة يف بدليات وف لملقطَّلحلر»ض معرفت يف هذل لنكصل إىل ياعرَّلنكصل لنثامن: 

وكذنك لنشيخ  ،مع بيان رأّ لنزخمشرّ ولنزركش ّ ولنسيوط ّ وغريهم، «لنسور

عة، وطرح لآلرلء لنصدوق أيضًا. وذكر شولهد من كمام لنعرب نلحروف لملقطَّ

 لملخالكة بشأن رموزها. 

ز نظرية لنعمامة لنطباطبائ ّ، نيناه ّ بعد ذنك إىل بيان رأيه وأشار إىل متيُّ

ها ]لحلروف لملقطعة[ إشارلت رمزية إىل ألرلر بني لهلل إّن»قائمًا:  ،خاار يف هذل لنشأنلمل

ماع عليها يه. ونو كان ميرن لالّطْح على َونيإنيها لوى لملأمون ورلونه، مل يهاِد

 . (16)«ل لألمرإىل لنرمز بها من أّو نغريهم مل ترن حاجٌة

: لسإعجاز لحلساب ّ يف فولتح ولائر لنعناوين لألخرى هلذل لنكصل عبارة عن

. ل. ر( بني لعة، وبعض تلك لملماحظات، ونسبة لألحرف لنثماثة )لنسور ولحلروف لملقطَّ

 لنسور. 

ض فيه لنراتب ـ موضوع هذل لنكصل هو تنالب لنسور. وقد تعرَّلنكصل لناالع: 

خ ون ّّ بعد طرح لنبحث ـ إىل آرلء لنشيخ عز لندين عبد لنعزيز بن عبد لنسمام، ولنشي

 وغريهم، ونقدها.  ،لهلل لندهلوّ، وبدر لندين لنزركش ّ

 لملصادر وموضوعات لنرااب.  كهرلتيناه ّ هذل لنرااب ب
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 ــــــ روا يف عظمة خلق اهللـ تفك26َّ

لملؤنف: لنشيخ ناصر مرارم لنشريلزّ وحممد هادّ معرفت، إعدلد: حمسن 

هـ، 1422ريم، لنطبعة لألوىل، دلر لنرلول لنروعقيل، بريوت، دلر لحملجة لنبيضاء 

 صكحة، بانلغة لنعربية.  695لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 

ملرارم  ،«نكحات لنقرآن»من كااب  ين، وهو مقابٌسءيقع هذل لنرااب يف جز

(. 695ـ  489ملعرفت ) ،«لنامهيد يف علوم لنقرآن»(، وكااب 488ـ  5لنشريلزّ )ص 

يف لسإعجاز لنعلم ّ، وهل لنقرآن مشامل »: لناانية وقد تناول لجلزء لنثان ّ منه لملسائل

ولملاء أصل لحلياة، وكيف  ؟وهل وقع لناحّدّ باجلانب لنعلم ّ ؟على ةمجيع لنعلوم

ن لجلنني، ولنقرآن لنرريم وأمرلض لنورلثة، ولنرجع نشأت لحلياة؟ ومنشأ تروُّ

ع تضاعف د توّلعًا مولنصدع وأثرهما لهلائل يف ترييف لحلياة، ولنكضاء يامدَّ

لنزمان، وختلخل لهلولء يف أطباق لنسماء وعندما تاضايق لألنكاس، ولنغماف لهلولئ ّ 

ة لنعامة(، ولنرتق ولنكاق يف لنسماولت حجاب حاجز، ومالرة لنكضاء )لجلاذبّي

ر ولسإشباع ولناراثف، ولملاء لألجا ، ولألرض، ولنسُّحب وتروينها وتنويعها، ولنابخُّ

وقبضه، وأن نسوّ بنانه، ومن  رية لألرض ولجلبال، ومّد لنظّلولجلبال لألوتاد، ومس

ش ّء خلقنا زوجني، ولنعسل، ودقائق ه ّ رولئع يف لناعبري، وكلمة لخلاام،  كّل

 . «ومصادر ومولضع لنرااب

 

 ــــــ (17)ـ سلسله درس هاي تفسريي موضوعي، معاريف أز قرآن27

سه ل ّ نيا، قم، مؤّلدُّتأنيف: حممد هادّ معرفت، تدوين وإعدلد: خسرو تق

هـ.ش، عدد لننسخ: 1380هـ.ش، لنطبعة لنثانية 1377، عام ^ةلناشارلت ّ أئّم 

 صكحة.  186، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 3000

 ،إن هذل لنرااب عبارة عن حصيلة للسلة من لندروس يف لناكسري لملوضوع ّ

هـ.ش )لملولفق 1374ام أنقاها حممد هادّ معرفت خمال شهر رمضان لملبارك من ع

يف صانة لالجاماعات يف مراب لسإعمام لسإلمام ّ يف لحلوزة لنعلمية  ،هـ(1415نعام 

ل ّ نيا بعد لة، على عموم طماب لنعلم، وقد مّت تنظيمها من قبل لنسيد تقدُّبقم لملقّد
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 وأذن بطبعها بعد ذنك.  ،للائذلنه، وقد مّت تدقيقها وضبطها من قبل مساحاه

بعناوين  فهرلتو ،وولحد وعشرين حماضرة ،مةب يف: مقّديقع لنراا

 ومضامني لنرااب. 

لألوىل على حبث أقسام تكسري لنقرآن، وأهمية لألربعة  لتقد لشاملت لحملاضر

لناكسري لملوضوع ّ، وأدنة إثبات لنصانع يف لنقرآن، ومرلتب لناوحيد )لنذلت ّ 

 ولنصكات ّ ولألفعان ّ(. 

ى حبث لنقضاء ولنقدر، وعقيدة لألشاعرة ولحاوت لحملاضرة لخلامسة عل

 م لنقدر على لنقضاء. ولملعازنة ولسإمامية، وتقدُّ

 وأما موضوع لحملاضرتني لنسادلة ولنسابعة فهو عبارة عن: لنسعادة ولنشقاء. 

ر، وعقيدة لنثنوية، وض مساحاه إىل لآلفات ولنشرويف لحملاضرة لنثامنة تعرَّ

هل خانق لنشرور ولآلفات هو لهلل؟ وهل لنشرور نسبية أم ولسإجابة عن لأللئلة لنقائلة: 

 حقيقية؟ 

ض مساحاه إىل لننوع لنرلبع من أنولع لناوحيد، وهو ويف لحملاضرة لناالعة تعرَّ

 مع بيان أهمياه ومكهومه.  ،)لناوحيد يف لنعبادة(

ومكهوم لجود  ،ولحملاضرة لنعاشرة تهام بنقد خطاب لنقرآن يف معنى لنعبادة

 ئرة. لملما

حيث تولصل لنبحث  ،«لنشكاعة»وأما موضوع لحملاضرة لحلادية عشرة فهو 

إذ حبث لنراتب مكهوم لنشكاعة، وهل لنشكاعة  ؛فيها إىل لحملاضرة لنسادلة عشرة

وشرلئط  ،؟(16)ق:  ﴾َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَنْيِه ِمْن َحْبِل لْنَوِريِد﴿تنسجم مع قونه تعاىل: 

وأبولب لنرمحة لسإهلية، وهل لنشكاعة تساوجب لجلرأة على لنشكيع، وآثار لنشكاعة، 

 ولنشكاعة من زلوية لنقرآن، ولنشكاعة من زلوية لنروليات.  ،فعل لملعصية؟

ث لنراتب عن ل، حيث حتدَّوموضوع لحملاضرة لنسادلة عشرة هو لناولُّ

 لنوالية لناروينية ولناشريعية. 

ل أيضًا. وكانت مسائل ولُّكما لخاصت لحملاضرة لنسابعة عشرة ببحث لنا

ة، وآثاره يف روليات أهل لنسّن ك باننيّبك، ولناربُّهذه لحملاضرة عبارة عن: مسأنة لناربُّ
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 ة، وحرم تقبيل لنيد. ك يف لآلرلء لنكقهية ألهل لنسّنولناربُّ

. «عامل لنذّر»لنثامنة عشرة ولناالعة عشرة فقد لخاصاا ببحث  تانوأما لحملاضر

لنقرآن، ورأّ لنشيخ لنصدوق،  يفهما لنراتب حول عامل لنذّر ث فيوقد حتدَّ

ة لملخانكني، ويف لخلاام ض إىل ذكر أدّنولجمللس ّ. كما تعرَّ ،ولحلشوية، ولنشيعة

َوِإْذ ﴿، ولنذّ أشار نه لنقرآن يف قونه: ال وجود نعامل لنذّر»يذكر رأيه لملخاار إذ يقول: 

 ﴾ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّاُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُكِسِهْم َأَنْسُت ِبَربُِّرْمَأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِن ّ آَدَم ِمْن 

إمنا هو لنكطرة لناوحيدية، حيث خلق لهلل لبحانه وتعاىل ةمجيع  (172)لألعرلف: 

، نقونه هذل بعدم جدولئية عامل لنذّر . وللادّل«لنناس على أصل لنكطرة لناوحيدية

 ، مع خمانكاه نظاهر لآلية. د عامل لنذّردة بعوحصول لنغكلة لجملدَّ

ن على حبث وولنعشر ولحدةن ولنولنعشر تانويف لخلاام فقد لشاملت لحملاضر

ال، وفلسكة لنعقوبة مجتّسم لألعمال. حيث تناول لنراتب مسائل من قبيل: جتّسم لألع

 ولناشّك ّ ولنقصاص، وعدم تررلر لنذنب من قبل لملذنب، ولعابار لآلخرين، وتعّرض

عشرة آية من لنقرآن لنرريم. ومن ثم يذكر عشر  إىل حبث جتّسم لألعمال يف لّت

م لألخماق، ويقول: باسإضافة إىل جتّسم ض إىل حبث جتسُّروليات يف هذل لنشأن، وياعرَّ

 لألعمال فإن لألخماق لوف تاجّسم يف يوم لحملشر أيضًا. 

 . لملصادر ولآليات ولنروليات كهرلتويناه ّ هذل لنرااب ب

 

 ــــــ (18)القسم الثاني: الرتاث الفقهي

 ــــــ ـ متهيد القواعد1

تأنيف: حممد هادّ معرفت، لننجف لألشرف، جامعة لننجف لندينية، لنة 

هـ.ش(، جملد ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 1350هـ، )لملولفق نعام 1390

 صكحة.  205

مة أصونية، وثماثة ن مقّدمة عامة، وعلى عشرييشامل متهيد لنقولعد على مقّد

 وأربعني مسأنة فقهية، ولبعة عشر فرعًا من فروع قضاء لنعبادة عن لملّيت. 

 .&مة بإهدلء لنرااب إىل ألااذه لنسيد لخلوئ ّف يف لملقّدقام لملؤنِّ
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وقد أشار إىل أبعاد من مسأنة لنصماة لنكائاة لنيت حتاا  إىل إعادة نظر، وإىل 

ف إىل تنظيم موضوع كاابه ضمن نربار. وقد عمد لملؤنِّقيمة نقد آرلء لنكقهاء ل

 شرين مقدمة يف لملباحث لألصونية.ع

 ن ّ يقوم على عدم لحلاجة إىل قضاء لنعبادلت لنكائاة، وإّنورأى أن لألصل لألّو

 جديد. قضاءها لحاا  إىل أمٍر

 كنيار مرلَّعلى لننائم ولنساه ّ ولنغافل، ويرى لنرّك ويرى أن لنارليف فعل ّّ

بانكروع يف لألحرام لنوضعية، وأما يف لملعاممات فهم باخليار بني لنعمل على طبق 

كني بانعبادلت. أحرام دينهم أو لنعمل على طبق أحرام لسإلمام، وال يرلهم مرلَّ

 بانعمل على طبق مذلهبهم، نيصمرخَّوكني بانكروع، ويرى لملخانكني نلمذهب مرلَّ

 بصار. ويرى عبادة لنصغري مشروعة.تها بعد لاللاونذنك فإنهم ال لحااجون إىل إعاد

لسإلمام وإنرار لندين،  وقد عمد إىل تقسيم لالرتدلد إىل لالرتدلد عن كّل

ولالرتدلد لنذّ يرون الزمه لالناقال إىل عقيدة فالدة، ويرى لقاصار أحرام 

 ، دون لنثان ّ.لالرتدلد، من قبيل: لنقال وما إىل ذنك، على لنقسم لألول

باني، بني لملرتتِّ رم بعدم ضرورة لنرتتيب بني قضاء لنعبادلت لنكائاة، إاّلوقد ح

 من قبيل: لنظهر ولنعصر، أو لملغرب ولنعشاء. 

؛ وذهب مساحاه إىل إمران جولز لسإتيان باملساحبات مع ثبوت قضاء لنولجبات

 لنطماقًا من أصل لنروليات.

 17اء مطلق لنعبادلت لنكائاة، وفرعًا فقهيًا بشأن قض 43ض إىل ويف لخلاام ياعرَّ

 ن لنقضاء عن لمليت. أفرعًا فقهيًا بش

 

 ــــــ «َمْن زاد يف صالته»، وحديث «ال تعاد»ـ حديث 2

)لملولفق  هـ1391لة، مطبعة مهر، لنة تأنيف: حممد هادّ معرفت، قم لملقّد

ة صكحة، بانلغ 154ش(، جمّلد ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: هـ.1349نعام 

 لنعربية. 

زلد يف  ْنَم»؛ وحديث «ال ُتعاد»يشامل لنرااب على رلاناني، وهما: حديث 
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مة من رلانة لنعمّا لقاباٌسوه ّ  ،«ال ُتعاد»رلانة حديث على عرفت، ومل ،«صماته

 لنكشارك ّ، أوردها يف تضاعيف مسائل هذل لنرااب. 

، وعشرين فصمًا «دال ُتعا»ية حديث مة يف أهّمتشامل على مقّدلنرلانة لألوىل: 

: نّص لحلديث، ولحلرومة لنولقعية نلحديث على لألدنة لألونية، لناان ّعلى لننحو 

، وإمران ختصيص لحلديث، لعابار لحلديث من «ال ُتعاد»ولحلرومة على حديث 

باب لملّنة، لعابار لحلديث رخصة دون لنعزمية، دالنة لحلديث على نك ّ لنقضاء 

يث، مشول مكهوم لخللل بانزيادة، ومشول لحلديث نشرلئط ولسإعادة، لملرلد من لحلد

د، ره، ومشول لحلديث نلشاك ولملرتدِّولمُلْر لسإجزلء، ومشول لحلديث نلمضطّر

 ، وبعض فروع لخللل، ولخلامتة. «ال ُتعاد»وأركان لنصماة يف ضوء حديث 

أهم  من «ال ُتعاد»ف يف لنرلانة لألوىل إىل لنقول باعابار حديث ذهب لملؤنِّ

لألحاديث يف مسائل لنصماة، مع ذكر مخسني مسأنة يف فروع لخللل يف لنصماة مع 

 . «ال ُتعاد»درللاها يف ضوء حديث 

مّت تنظيم هذه لنرلانة يف أربعة عشر فصمًا، وعشرة فروع. لنرلانة لنثانية: 

زيادة : لنكرق بني لملركب لحلقيق ّ ولالعابارّ، وأقسام لنلناانيةولشاملت على لملسائل 

د يف لملركب لالعابارّ، ومقاضى لألصل يف لجلزئية ولنشرطية، ولنزيادة منوطة باعدُّ

ر ثماثة أنولع لنلحاظ، وعدم لعابار لنسنخية، وصدق لنزيادة لملشروطة بانولقعة، وتصوُّ

من لنزيادة يف لنصماة، وأنولع لنزيادة يف لنصماة، ومقاضى لألصل لألون ّ يف لنزيادة، 

بني لملانع ولنقاطع، ولألصل لنثان ّ يف مورد لنزيادة يف لنصماة، وحقيقة وعدم لنكرق 

، وأنولع لملركبات لنشرعية، «ال ُتعاد»إىل  «زلد ْنَم»تركيب لنصماة، ونسبة حديث 

 وعشرة فروع فقهية، وخامتة. 

 «زلد ْنَم»ف أن لننسبة لملنطقية لنقائمة بني حديث ويف لنكصل لنثانث رأى لملؤنِّ

يف مورد  «ال ُتعاد»م ، ويرى تقدُّه ّ نسبة لنعموم ولخلصوص من وجٍه «ال ُتعاد»وحديث 

 لالجاماع.

ن ّ يف لنزيادة يقوم على عدم بطمان ويف لنكصل لناالع قال بأن لألصل لألّو

 دون لنقاطع لحلقيق ّ، وكّل ،لنصماة، ويقول بوجود فرق بني لملانع ولنقاطع لالعابارّ
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 شرط ولألثر لملطلوب يف لنصماة. ولحد منها يعارب ناقضًا نل

 ،مة لنكشارك ّنرلانة لنعمّا عن خماصٍة إن هذه لنرلانة عبارٌةلنرلانة لنثانثة: 

 يف مخسة أقسام. 

 

 ــــــ ـ دراسٌة مستوعبة عن مسألة والية الفقيه، أبعادها وحدودها3

عان ّ شهيد مطهرّ، بااريخ:  هتأنيف: حممد هادّ معرفت، طهرلن، مدرل

د ولحد، مرفقًا برااب مانرية لألرض، لنقطع: رقع ّ، هـ.ش(، جمّل1360)هـ 1402

 صكحة.  140بانلغة لنعربية، عدد لنصكحات: 

نقد عمد معرفت إىل تأنيف هذل لنرااب يف بدلية لناصار لنثورة لسإلمامية يف 

وقد لشامل لنرااب على  .اهانبيان وشرح نظرية والية لنكقيه، وإثبات أونوّي ؛إيرلن

  :ينمقصد

ويشامل هذل لملقصد بدوره على أربعة  .: إثبات والية لنكقيه لملطلقةللملقصد لألّو

ـ مرلتب والية 3ـ طرق لاللادالل على لملسأنة. 2ـ آرلء لنكقهاء يف لملسأنة. 1: فصول

 ـ أللوب حكظ وصيانة لنكقيه يف ممارلة لنسلطة. 4لنكقيه وحدودها. 

لمام. وقد مّت تنظيم هذل لملقصد ضمن أربعة : نظام لندونة يف لسإلملقصد لنثان ّ

ـ آنية 3ـ أشرال لحلرومات لملعروفة. 2ـ لحلاجة إىل لندونة. 1فصول أيضًا، وه ّ: 

 ـ أركان لندونة لسإلمامية لنعادنة. 4لناخاب لنرئيس يف لندونة لسإلمامية. 

لنكقهاء  ه ّ لألصل عند ةمجيع «لنوالية لملطلقة نلكقيه»ف إىل لنقول بأن ذهب لملؤنِّ

، وهذل لنرأّ «جولهر لنرمام»لنربار من لنشيعة، من لنشيخ لنطول ّ إىل صاحب 

 هو لنذّ لخااره لسإمام لخلميين أيضًا. 

ومن بني لملسائل لهلاّمة لنيت تناوهلا لنرااب ميرن لسإشارة إىل ما يل ّ: نظرية 

لعة ومشونية  لنشيخ لننائيين ولنسيد لخلوئ ّ ولخامافها عن نظرية لائر لنكقهاء )يف

وظائف ومسؤونيات لنون ّ لنكقيه، وإثبات لنوالية لملطلقة نلكقيه للانادًل إىل إةمجاع 

 (.مع ذكر مخس عشرة رولية يف هذل لنشأن ،لنعلماء، وعموم آيات لنطاعة ألون ّ لألمر

على ضرورة تصّدّ لنكقهاء  وجتربة أربعة عشر قرنًا من حرومات غري لنكقهاء دنيٌل
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 ساع رقعة والية لنكقيه ومشوهلا جلميع لملصاحل بشرٍلة لسإلمامية، ولّتسإقامة لندون

من قبل لنون ّ لنكقيه )لألمر  مطلق، ولملشورة، ورأّ عاّمة لنناس، ولسإشرلف لنعاّم

ولنعناصر  ،قاعدة لنلطف باملعروف ولننه ّ عن لملنرر(، ولالهامام لنربان ّ يف ظّل

 لألربعة سإدلرة لنكقيه نلدونة. 

ة أنولع من لحلرم، قسم لنثان ّ من لنرااب قام مساحاه باعريف لّاويف لن

معاربًل لندونة لسإلمامية نوعًا لابعًا من أنولع لحلرم. ولعارب لناخاب لنون ّ لنكقيه ناا  

يف إطار لنشرلئط لملذكورة من قبل لنشارع، ويعارب أن ألس  تصويت لنناس، ونرْن

 ى وتوزيع لنسلطات. لحلرومة لسإلمامية تقوم على مبدأ لنشور

 

 ــــــ ـ مالكّية األرض4

عان ّ شهيد  هجنمن علم ّ مدرلأتأنيف: حممد هادّ معرفت، طهرلن، 

د ولحد، )ضمن كااب والية لنكقيه(، هـ.ش(، جمّل1359هـ )1401مطهرّ، بااريخ: 

 لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنعربية. 

ض، َرامرة بانَعقّسم مساحاه لألرض إىل أربعة أقسام، وه ّ: لألنكال، ولنع

 ولحد من هذه لألقسام.  نًا حرم كّلض، مبيَِّرولملولت باألصانة، ولملولت بانَع

وقد كان لهلدف من تأنيف هذل لنرااب لسإجابة عن لنسؤلل لنقائل: هل ترون 

كات فقهاء مؤنَّعن أحياها؟ وقد أشار مساحاه إىل نبذة تارخيية  ْنلألرض ملرًا مَل

ن ون ّ أمر ل رلاناه ضمن عشرة فصول. وقد رأى مساحاه مترُّصًا مسائلنشيعة، ملخِّ

مع وجود لملصلحة يف ذنك. كما رأى جولز  ،فني يف لألرضلملسلمني من خلع يد لملاصرِّ

 ة لملساصلح إىل زمن زولل لنعمرلن. لملعاملة على لألرض لنعامرة، وحرم بأونوّي

 

 ــــــ «األحكام الشرعية»أحكام شرعي ـ 5

لناشارلت ّ لنامهيد،  د هادّ معرفت، قم لملقدلة، مؤلسة تأنيف: حمم

د ولحد، لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنكارلية، عدد لنصكحات: هـ.ش، جمّل1382طبع عام 

 صكحة.  160
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مّت تنظيم رلانة لألحرام لنشرعية يف أربعة فصول، وه ّ: لنطهارة، 

هامام فيها باملسائل لأللالية وقد مّت لال .ولنعبادلت، ولملعاممات، ولملسائل لملساحدثة

صكحة. وقد عمد أحيانًا إىل ذكر  160ولالبامائية، ونذنك مل ياجاوز حجمها 

رًل بأقولل فقهاء لنسلف يف أو يف لهلامش، مذكِّ ،مساندلت لحلرم يف نّص لملسأنة

 ةمجيع مولضع لنرااب. ومن بني إبدلعات معرفت ما يل ّ: 

 . رتير مبئيت نـ حجم ماء لنرر يقد1َّ

 ت يوجب لنغسل. كان مّس لملي ـ طهارة لمليت من لحليولن ولسإنسان، وإْن2

 ـ عدم جنالة لنرافر عينًا )لولء أكان كاابيًا أم غري كااب ّ(. 3

 وطهارة لنعصري لنعنيب ولنرحول.  ،ـ عدم جنالة لخلمر4

 ـ طهارة ذبائح أهل لنرااب مع لنيقني باناسمية عند لنذبح. 5

 لنكأر، وحرمة أكلها.  رةْذـ طهارة َع6

 ل، ولائر لألوقات رخصة. ـ وقت لنصماة هو لنوقت لألّو7

 ة، وجتزّ عن صماة لنظهر لنولجبة. ـ صماة لجلمعة يف عصر لنغيبة مساحّب8

ـ يف صماة لملسافر حتسب لملسافة من لنبيت إىل موضع لسإقامة يف لملران 9

 ال ـ طبقًا ألكمل أفرلد لنولجب. لنذّ يسافر إنيه، ولنقضاء يف لنعودة ـ بطبيعة لحل

 دون لنعرس.  ،ـ لملعيار يف حّد لنرتّخص خكاء لملسافر عن لجلدرلن10

 لجلهات لألربعة.  إحدىـ عند لالشاباه يف لنقبلة، ترك ّ لنصماة إىل 11

ـ يف لملساجد لألربعة )مرة لملرّرمة، ولملدينة لملنّورة، ومسجد لنروفة، 12

 فقصر لنصماة.  ل قصد لسإقامة وإمتام لنصماة، وإاّلولحلائر لحلسيين( لألفض

وعندها يرون  ،إذل جتاوز لملاعارف إاّل ،ـ لملعيار يف لنبلوغ هو لنبلوغ لنطبيع 13ّ

بلوغ لنذكر عند متام لنسنة لخلامسة عشرة، وبلوغ لألنثى عند متام لنسنة لنثانثة 

 عشرة. 

بني  ال يأس، دون فرٍقـ لحرم على لملرأة باحليض ما دلمت ترى لندم، و14

 لهلامشية وغريها. 

 . وال لند نه، فهو باطٌل ،نلقاعدة ـ بيع لنكضون ّ خمانٌف15
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 ـ إجازة متليك لنثمن نيس باملنكعة، بل يرون متليك لنثمن بإزلء تسليم لنعني. 16

 لمللك.  ـ وقف لنامليك هو لملوقوف دون فّك17

 ة. ون، دون نقل لنذّمة إىل لنذّمذّمة لنضامن إىل ذّمة لملضم ـ لنضمان بضّم18

 

 ــــــ ـ تعليقة على اجلواهر6

فت على نكس ّ، منذ أن تعرَّ»قال معرفت يف بيان كيكية كاابة هذه لناعليقة: 

مبعنى أنين عندما  ،ولنقرآن ؛قت بأمرين، وهما: لنكقهتعلَّ ،ودخلت غمار لناحقيق

ولهليام، وهرذل لألمر  أحقق يف لملسائل لنكقهية أجد نكس ّ يف عامل من لنعشق

وكاباها بأةمجعها،  ،باننسبة إىل لملسائل لنقرآنية. نقد حققت دورة كاملة يف لنكقه

 ّ مل أطبع شيئًا منها، بالاثناء بعض لنرلائل لملخاصرة. وكما أتيت ببعض ونرّن

َّ وبطبيعة  .بعض لآلرلء لنكقهية لجلديدة أيضًا لآلرلء لجلديدة يف لملسائل لنقرآنية، ند

، مبعنى أن ّ «تعليقة على لجلولهر»لحلال فقد كابت لملسائل لنكقهية حتت عنولن 

نت ةمجيع مولطن لالخاماف ـ نه إىل آخره، ودوَّمن أّو «جولهر لنرمام»للاوعبت كااب 

وما ه ّ لالخامافات لنكقهية بني لنعلماء،  ،منذ عصر صاحب لجلولهر إىل يومنا هذل ـ

ُّمل  وذنك يف عشرة أجزلء. ونرْن من هذه لألجزلء طريقه إىل لنطبع؛  ولحٍد يأخذ أ

 . (19)« ّ ال زنت أعمل عليهاألّن

 إن هذل لنرااب هو حصيلة درله يف حبث خار  لنكقه. 

 

 ــــــ ـ رسالة مسائل يف القضاء7

  .18 :44لنعدد ، جملة بينات لنكصليةمّت لحلديث عن هذل لنرااب يف 

 

 ــــــ «والية الفقيه»ـ واليت فقيه 8

لنامهيد، عام   هلة، مؤلستأنيف: حممد هادّ معرفت، قم لملقّد

 192د ولحد، لنقطع: وزيرّ، بانلغة لنكارلية، عدد لنصكحات: هـ.ش، جمّل1377

 صكحة. 
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 وملحقات.  ،وتسعة فصول ،مةمقّد :مّت تنظيم هذل لنرااب يف

ن ّ والية لنكقيه هـ.ش بلغ لهلجوم على مبا1368بعد رحيل لسإمام لخلميين يف عام 

نها حرومة أعاء بأن والية لنكقيه نظرية جديدة نيس هلا جذور، وذروته، ومّت لالّد

ن لحلرم جيب أن أنها تعارض لننظام لندميقرلط ّ، وأدكااتورية بالم لندين، و

ن والية أوال لنرقابة، و ،لنوالية ن لنكقهاء ال ميالرون حّقأصون، وميارله لملاخصِّ

ونيس من لنكرر لنرمام ّ ندى  ،ننيبثقة من طبيعة ورغبة لملاديِّلنكقيه مسأنة من

ة بأونئك لنذين ن لنوالية لناشريعية خاّصأن لندين ال صلة نه باحلرم، وألنشيعة، و

 عيات. ميالرون لنوالية لناروينية، وما إىل ذنك من لملدَّ

ث نقد كان لندلفع من ورلء هذل لنبح»مة هذل لنرااب: يقول معرفت يف مقّد

ولنذين ال يكقهون  ،صلنذين يعوزهم لناخصُّ ،أن ّ وجدت يف بعض كاابات لألشخاص

مول هلا ، وقّد«والية لنكقيه لملطلقة»رول يف مسأنة قد شرَّأّنهم  ،لملصطلحات لنكقهية

نول كل ولحدة من كلمات هذه لنعبارة حبيث توح ّ تكسريلت جمانبة نلصولب. وقد بيَّ

ّّ ،اةبانسلطة لندكااتورية لملنكل  . «قيد أو شرط لنيت ال ختضع أل

ـ 2ـ لحلرومة لندينية. 1: ناان ّوأما فصول هذل لنرااب، فه ّ على لننحو ل

ـ دور لنبيعة يف 4ـ لناكسري لملكهوم ّ نوالية لنكقيه لملطلقة. 3لسإمامة يف مذهب لناشّيع. 

عية والية ـ ألس مشرو6ـ دعامة لننظام يف لندونة لسإلمامية. 5عصر لنظهور ولنغيبة. 

ـ لنوالية 9وضع لنقولنني(.  )حّق (20)ـ لنوالية يف لناشريع8ـ مناصب لنون ّ لنكقيه. 7لنكقيه. 

 . (21)لناروينية

ف يف لنكصل لألول إىل نقد نظرية فصل لندين عن لنسيالة، وقام نقد عمد لملؤنِّ

ية برّدها من خمال بيان مخسة فروع. ويف لنكصل لنثان ّ للاعرض لملساندلت لنقرآن

منطلقًا من مقام نبّوته. ويف لنكصل لنثانث ياعّرض  ولنرولئية، معاربًل مقام قيادة لننيّب

نبيان أنولع لناكسريلت نوالية لنكقيه، مع بيان قيماها لنرمامية ولنكقهية. ويف لنكصل 

ة جتاه لسإمام ولنقائد، وتعّهدها يف لنرلبع يعمل على حتليل مكهوم لنبيعة ومسؤونية لألّم

يق أهدلف لنقيادة. ويف لنكصل لخلامس يعارب لنشورى ولنرقابة لنعامة على أدلء حتق

قاعدة »لملسؤونني دعامة نسمامة لننظام ومسؤونية لنقائد أمام لهلل ولنشعب. ويرى أن 
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من قبيل: لآليات  ،على ألاس لحلرمة لسإهلية، ولألدنة لنقرآنية ولنرولئية «لنلطف

ه ّ لندنيل على مشروعية  ،ولنروليات لنصحيحة ولملقبونةقة حبرومة لألنبياء، لملاعلِّ

لألكرم ولألئمة  والية لنكقيه. ويف لنكصل لنسابع يعمل على حتليل مقام تشريع لننيّب

ر ببعض لألحرام لحلرومية لملوجودة يف لألطهار يف إطار لسإذن لسإهل ّ. ويذكِّ

مة لنكقهاء مكاوحًا. ة، ويعارب باب لألحرام لحلرومية يف زمن حرولنرااب ولنسّن

 ويف لنكصل لألخري يبحث يف لنوالية لناروينية وحدود تأثري لألونياء يف عامل لنوجود. 

 

 ــــــ فات األخرىالقسم اخلامس: إطاللة على سائر املؤلَّ

لنقرآن  جالمب كات معرفت خياّصعلى لنرغم من أن لحلجم لألكرب من مؤنَّ

قد جند نه بعض لألعمال لنيت ال تنطوّ على  أننا لنرريم ولنكرر لناكسريّ، إاّل

ولنيت ميرن لناعريف  ،ني عليها ـانلملباحث لنقرآنية أو لنكقهية ـ رغم تأثري هذين لجمل

أخرى نلاعريف بهذه لألعمال  . وعلى لنرغم من لحلاجة إىل فرصٍةمساقّل بها يف فصٍل

 : لناان ّ نراك ّ هنا بإنقاء نظرة عابرة عليها، وذنك على لننحو فإّننا

 

  ــــــ ـ تناسخ األرواح )عودة الروح(1

تأنيف: حممد هادّ معرفت، ترةمجه إىل لنكارلية: لنسيد نصر لهلل آييت مقّدم، 

د ولحد، لنقطع: هـ.ش(، جمّل1355هـ )1395لة، مطبعة مهر، عام طبعة قم لملقّد

 ، عرب ّ ـ فارل ّ. 269رقع ّ، عدد لنصكحات: 

 ثماثة فصول.  مة، تليهايبدأ لنرااب مبقّد

. وهو يشامل على لملسائل «ماذل يقول لنانالخيون؟»حتت عنولن لنكصل لألول: 

: خماصة لملذلهب لنقدمية، توضيح بشأن مذهب عصرنا، لندلفع ورلء عودة لناانية

ملاذل ال  ،لنروح، عدم ككاية جتسيٍد ولحد، نقطاان هاّماان، كيف تعود لنروح؟

 وما حدث يف لملاض ّ.  ،ن، لحلياة لنروحانيةنعمة لننسيا ،ر لملاض ّ؟ناذكَّ

: لناانية. وهو يشامل على لملسائل «مناقشة لألدنة»حتت عنولن لنقسم لنثان ّ: 

ة، مباحث متهيدية، أجوبة لملسائل، تقييم لخلطابات، مناقشة لملناقشات لنعاّم
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 مني. ولخلوض يف أدنة لملاقدِّ ،لنقصص

ة عودة لنروح على ألاس فلسكة إبطال فرضّي»حتت عنولت لنقسم لنثانث: 

يف إطار مخسة أقسام: مخسة برلهني فلسكية،  لناانية،. ويشامل على لنبحوث «لنوجود

ة عامة وقوية، لنانالخ من وجهة نظر لسإلمام، ألباب نزوع أوروبا إىل مخسة أدّن

 مذهب لنعودة، تدلرك خطأ حمامل. 

ة نـ الخ عبارة عن لأللئلة لنسّاف أن دعامة مذهب لنانيف لنكصل لألول يرى لملؤنِّ

. ويف لنكصل لنثان ّ يبحث مساحاه بطمان نظرية تنالخ لألرولح من وجهة «كاردك»

ويف إطار لألبعاد لنكلسكية ولنعلمية ولندينية، ومن خمال  .دقيق نظر لسإلمام على حنٍو

لخ نروصًا لنقول بانانا ، يعّد«لالرتقاء لنطبيع ّ جلميع لملوجودلت»لالناكات إىل قانون 

نلروح حنو لملاض ّ، وهو خلف لنقانون لملذكور. ومن خمال طرحه نربهان لنانالب يرى 

يف حّدها  جمساحاه أن عودة لنروح مسالزمة نلنشاط يف مساوى كبري، بينما لنناائ

 لألدنى، وهذل ياعارض مع نظرية زيادة عدد لنسران يف لنعامل. 

 «أصانة لناجربة»عى مذهب دَّكما ذهب لنشيخ معرفت إىل لالعاقاد بأن م

لنقائم على إمران لالرتباط ولناولصل مع لألرولح خيانف نظرية لنانالخ. وكذنك من 

وبذنك  .إىل جسم ن لألرولح بعد لناجّرد ولاللاقمال عن لألجساد ال تعود حباجٍةإحيث 

ن ترون ظاهرة لنانالخ معارضة هلذل لألصل أيضًا. ومن خمال لاللاناد إىل لنرثري م

من طريق ضروريات لسإلمام. ويف  ًالنروليات يرى مساحاه إنرار نظرية لنانالخ ثابا

 ّ. خاام لنكصل لنثانث يبحث مساحاه ثماث مسائل، وه ّ: لنرجعة، ولملسخ، ولناجّل

كما يشامل هذل لنرااب على ملحقات ياّم لناعريف فيها باثنني وثماثني عاملًا 

 لنرااب. هم يف تضاعيف ؤأمسا ترًل وردومكرِّ
 

 ــــــ «اجملتمع املدني»ـ جامعه مدني 2

لناشارلت ّ لنامهيد )للسلة   هتأنيف: معرفت، قم لملقّدلة، مؤلس

 256د ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: هـ.ش، جمّل1378مقاالت(، نشر عام 

 صكحة، بانلغة لنكارلية. 

ـ 1 :وملحقنيمقّدمة، ولبع مقاالت،  :على «جامعه مدن ّ»يشامل كااب 
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ية ـ لحلّر3ـ لندميقرلطية يف نظام والية لنكقيه. 2لجملامع لملدن ّ أو لجملامع لنديين. 

ـ لحلدود 5دية لندينية يف ميزلن لننقد. ـ لناعد4ُّقها يف نظام لندونة لسإلمامية. وحتّق

ـ والية لنكقيه من وجهة نظر لنشيخ لألنصارّ و 6ولنضولبط لنشرعية نوالية لنكقيه. 

 ـ نظرة إىل حقوق لسإنسان. 7سيد لخلوئ ّ. لن

لسإعمان ـ 2 ؛ـ لسإعمان لنعامل ّ حلقوق لسإنسان 1وأما لمللحقان، فهما عبارة عن: 

 لسإلمام ّ حلقوق لسإنسان. 

لملزعوم بني لجملامع  ف يف لملقانة لألوىل إىل رفض لناضاّدعمد لملؤنِّ :لملقانة لألوىل

إذ يقول:  ؛بعدم وجود لناعارض بني لندين ولندنياالعاقاده  ؛لنديين ولجملامع لملدن ّ

 ميرن بناء لجملامع لملدن ّ على ألاس لناعانيم لسإلمامية. 

ومن خمال  .ة يف نظام والية لنكقيهموضوع هذه لملقانة هو دور لألّم: لملقانة لنثانية

ض مساحاه نبيان لخاماف رؤية ذكره نلخصائص لخلمسة نلنظام لندميقرلط ّ ياعرَّ

 ما ياعلق باحلرومة لندميقرلطية.  مام عن لنغرب يفلسإل

 ،ية لسإنسانيعمد لملؤنف يف هذه لملقانة إىل شرح خصائص حّر: لملقانة لنثانثة

ية لنصحافة، ية لناعبري عن لنرأّ، وحّروحّر ،ية لنكرريةونظرية لسإلمام بشأن لحلّر

 ن.  ّ، ولملعاهد، ولملساأموكاب لنضمال، ولنعقيدة ولندين، ولنذّم

اناول لالخامافات لنقائمة بني لنغرب ولسإلمام يف ألس : تلملقانة لنرلبعة

 ولنباطل.  ق باحلّقما ياعلَّ يف ال ليَّمادية، ولناعدُّ

: ياّم لناذكري يف هذه لملقانة بألس لسإلمام حول والية لنكقيه، لملقانة لخلامسة

 نكقاهة، ولملشورة. ولنوالية، ول ،يةوياناول شرح عماقة والية لنكقيه باحلّر

د وتقييم نظرية لنشيخ لألنصارّ ق بنق: موضوع هذه لملقانة ياعلَّلملقانة لنسادلة

 لنسيد لخلوئ ّ بشأن والية لنكقيه. و

يسعى مساحاه يف هذه لملقانة إىل لناوفيق بني لننظرية لنيت ترى : لملقانة لنسابعة

. ويذهب إىل لالعاقاد بأن لناقابل لهلل هو لحملور ولننظرية لنيت ترى لسإنسان هو لحملور

وطبقًا نلرؤية لنصحيحة فإن  .بني هاتني لننظرياني يرمن يف عدم لالعاقاد باندين

 مًا نبلوغ لمللروت. نيرون مؤهَّ ؛لهلدف بناء لسإنسان



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 ــــــ ـ شعاع الوالية3

 هاط، قم لملقّدلة، مؤلسلخلّيتأنيف: حممد هادّ معرفت، تدوين: جمابى 

 متهيد، لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنكارلية. لناشارلت 

وقد مّت تنظيم وتدوين هذل  .يشامل هذل لنرااب على حماضرلت معرفت

  :ضمن فصلني ،اطلنرااب من قبل لنسيد جمابى لخلّي

حيث خيضع نلبحث رأّ  .«لسإمامة يف مذهب لناشّيع»حتت عنولن ل: لنكصل لألّو

من قبيل: علم  ،قة بذنكجود، ولملسائل لملاعلِّلنشيعة بشأن دور وموقع لسإمام يف عامل لنو

 ، ولملهدوية. ^ل باألئمةلسإمام، وعصمة لسإمام، ولناولُّ

برؤية  ^ف يف هذل لنكصل إىل بيان عقائد لنشيعة حول لألئمةنقد عمد لملؤنِّ

 منهجية وللادالنية، حيث قام بنقل وحتليل لنشبهات لملثارة حول مكهوم لسإمامة. 

تناول يف هذل لنكصل حبث  وقد .«آيات لنوالية»حتت عنولن  لنكصل لنثان ّ:

 لآليات لملرتبطة بانوالية. 

 

 ــــــ ـ حقوق املرأة يف اإلسالم4

ف إىل تأنيف هذل لنرااب يف مقام لسإجابة عن لنشبهات لنيت أثريت بادر لملؤنِّ

  .(22)ولناشار لألفرار لنشيوعية ،بعد لالنقماب لنذّ قاده عبد لنرريم قالم

 

 ــــــ سالمي إمام مخيينإـ حكومت 5

كبري من هذل لنرااب بانلغة لنعربية يف لننجف لألشرف، من  مّت حترير جزٍء

 ف. قبل لملؤنِّ

 

 ــــــ ـ معجم رجال احلديث، للسيد اخلوئي6

حيث قام معرفت مبساعدة لنسيد لخلوئ ّ يف تأنيكه، عندما كان مقيمًا يف 

 .(23)لننجف لألشرف
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الهوامش
                                                      

 
 

×

 



 

 

 

 «نزِّلونا عن الربوبّية...»

 أمنع حصون الغالة وتدليساتهم

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن مطرترجمة: 

 

 :قني لملعاصرين يف لنشأن لنديينـ إن لنغلّو ـ لنذّ هو على حّد تعبري بعض لحملق1ِّ

قد محل معه منذ  ـ «أشّد خطرًل على لسإلمام من لحلروب لنصليبية ولهلجمة لملغونية»

أنولع  ،آلخر ومن حنٍي ،ة لهلدى ـ عليهم آالف لناحية ولنثناء ـ إىل يومنا هذلعصر أئّم

 لالباماءلت ولملشاكل لنيت طانت لجملامع لنشيع ّ. 

يف لألزمنة لنغابرة ـ  ال ليَّماومن عقماء لنعلماء وُنَخب لنشيعة ـ  نقد عمد ةمجاعٌة

 ولنذرلئع لنيت تؤّدّ إىل بلورته وظهوره.  ،، ومناشئهمن مغّبة لنغلّو إىل لناحذير بوع ٍّ

 ،كان لنغماة ياصّدون ـ على لندولم ـ نلدفاع عن أنكسهم وعقائدهم لملقابلويف 

 ناربير غلّوهم.  ؛ون إنيهاأمن خمال لنامّسك ببعض لننظريات لنيت يلج

اهر على ناربير مذلهبهم، ما لش ؛ع بها لنغماة منذ لنقدمومن لألمور لنيت تذرَّ

نا، نونا عن لنربوبية وقونول فينا )أو: يف حّقنزِّ»: من لنقول ،وجرت به لألقمام ،لألنسن

، يف ^ة أهل لنبيتآلخر إىل أئّم ، ولنيت تنسب من حنٍي«أو: يف فضلنا( ما شئام

من قبل  يات ولنروليات لنصادرة عن لملاهمني بانغلّومعرض لندفاع عن لنرثري من لملابّن

 خصومهم. 
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لننظر عّما إذل كانت  ـ بغّض «نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما شئامنزِّ»ن عبارة إ

لننظر عّما إذل كان نكهم لنغماة ملضمونها  أم ال، وبغّض ^صادرة عن لألئمة لألطهار

تأخذ بأذهان لملخاطبني  ،خيانية قيمة عند عرض فهمهم على ميزلن لناحقيق ـ عبارٌة

ياأرجح  ،ق به إىل أفق بط ّء لملناللنبعيدة ولملاورلئية، وحتّل نلوهلة لألوىل حنو لآلفاق

فيه لنكرر بني ما دون لنربوبية وما يكوق لملكاهيم لنبشرية لحملسولة ولمللمولة 

م ْهيف تضاعيف ُلُحب لخليال وقّوة لنَو ولنيت ال ميرن لنعثور عليها إاّل ،ولملاعارفة

من لنادلعيات  ال مل يرن مبنجًىلجلاحمة. وإن هذل لجلموح لنذهين بطبيعة لحل

رغم لجاماعنا  ،ولنابعات لنعينية وغري لنربيئة، وه ّ تدلعيات ال نزلل نعان ّ من آثارها

 ولحتادنا على لملساوى لنديين. 

، وغريها من لنعبارلت لملقاضبة «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»نقد كانت عبارة 

 من ال ليَّماونعقيدة لنغماة ولحلشوية،  ل لنرنز لنرئيسلخليانية لملشابهة هلا، متثِّ

تزلل تدلعياتها وآثارها عانقة يف  لنقرن لهلجرّ لنثان ّ عشر إىل لنقرن لنرلبع عشر، وال

ني يف لنشأن لنديين. وإن لخلماص ى لملخاّصنني، بل وحّاأذهان وأنسنة لنرثري من لملاديِّ

ولناوحيد لسإلمام ّ من هذه لسإهليات لملشّوهة، ونكض لنغبار عن صكحة لندين 

باطهري لنكرر لنرمام ّ لملعاصر من  لخلانص، ومكهوم لسإمامة لنشيع ّ لملعقول، رهٌن

لنعانقة به، ولحلرم لنصحيح بشأن هذل لننوع من  لنشولئب، وفصل روللب لنغلّو

 . (1)صائب لنعبارلت، وتكسريها بشرٍل

يف  «لنربوبية و...نونا عن نزِّ»من هنا يبدو من لنضرورّ وضع عبارلت من قبيل: 

نلعثور على جذورها، ولنوقوف  ؛وإمعان وإنصاف ميزلن لناحقيق، ولننظر إنيها بادقيٍق

وما ه ّ لالجتاهات  ؟على مكهومها، وماى جتّلت على صكحة تارخينا لنكررّ ولنثقايف

  ؟لنيت للراها

يف لنقرون  ال ليَّما، و«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»من قبيل:  ق بعبارلٍتما ياعّل يف

أكثر منها لناقادية علمية عقمانية،  ،لنماحقة، نشاهد يف لنغانب ردود فعل عاطكية

 د ضرورة لناحقيق ولنادقيق بشأنها. وهذل ما يؤكِّ

يف معرض لملسائل لنيت  ،لنربري لنشيخ هادّ جنم آبادّ فقيه لنعصريذكر 
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حيث  ؛ ّ، أن عموم لنشيعةل وتطّور لجملامع لسإماميسوقها بشأن لملسار لناارخي ّ ناحوُّ

كانول حلّبهم هلذل لألمر » ،وليلة جناتهم ^يعاربون لنوالية وحمّبة لألئمة لألطهار

خرب أو أثر أو رؤيا تشهد على ذنك، وال يسعون إىل تصحيح وتنقيح  يقبلون كّل

وحيث يعثرون على  .مًا ال غبار عليهلندها، بل يعاربونها ـ من أجل ذنك ـ أمرًل مسلَّ

ياطابق مع مرلدهم، وجيعلونها  ة ماشابهة يعمدون إىل تأويلها وتوجيهها بشرٍلرولي

نونا عن لنربوبية وقونول يف نزِّ»دًل ملا يعاقدون. فمثمًا: حيث يعثرون على رولية تقول: مؤيِّ

لنربوبية جيب  (2)ما يقال يف حّق هؤالء من لنصكات كانول يقونون: كّل «نا ما شئامحّق

ما ورلء  لنعامة يف لألمور بيد لهلل تعاىل، وكّل لنصماحياتد حصر بع قبونه، ونرْن

ّّ مقاٍم كان ال يعارب غلّوًل يف  ذنك من لالعاقاد بولاطة هؤالء ]لألئمة لألطهار[ يف أ

 . (3)«مبقاضى هذه لألخبار... ،همحقِّ

لنذّ محل لنشيخ جنم آبادّ على جتريد يرلعه نوصكه،  ،إن مثل هذل لنكهم

من وقوعه ولشاهاره يبدو نعقل لنباحث مثارًل نلعجب. ويف ثقافانا لملاأخرة ـ على لنرغم 

فني ـ جند خباريني لملاطرِّوكذنك بعض لأل ،ة بني لنصوفيني ولملاكلسكنيوخاّص

وال  ،^ة إىل نقد لند لنرمام لملنسوب إىل لألئمةيال ينظرون جبّد ْنلنرثريين ممَّ

ع من نكس هؤالء ـ مبقاضى لخنرلطهم يف للك قَّنا ناوونرّن .لحملونه على حممل لجلّد

رول ـ يف لحلّد لألدنى ـ يف نولزم وتبعات ما يكهمونه من ـ أن يكرِّ «أون ّ لألنباب»

 . عليه بغري علٍم ل، وأن ال لحرمو«دين لهلل»لنرمام، وينسبونه إىل 

لة مقام وفضي ، ولنقول بإمران كّل«ما شئام»إن فهم مثل هذل لملعنى لنوللع نـ 

ى لنذهاب إىل أكثر من ذنك يف هذل لنشأن، إمنا منقبة منقونة، بل وحّا مروّية، وكّل

م ودرلية لنرمام. إذن حنن بدورنا نقّد «فقه لحلديث»ينشأ من عدم لالناكات إىل 

ض نسند هذه لنعبارة ـ هل اًل ـ وقبل لناعرُّلندرلية يف هذل لملقال على لنرولية، نننظر أّو

 أم ال؟  صحيٌح «ما شئام»ع نعبارة هذل لنكهم لملولَّ

ات لنعقائدية أن نساحضر ًل يف تعاملنا مع لألحاديث ولملروّيـ من لنضرورّ جّد2

ى باننسبة إىل آيات لنقرآن لنرريم مات لندينية. وهذل يصدق حّالنقولعد لنعقلية ولملسلَّ

 ح ّ لنشريف )وإاّلفإن لناعاط ّ لنعقمان ّ ُيعارب من لنشروط لنضرورية يف فهم لنو ؛أيضًا
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على »أخرى:  بعبارٍةوأنيس من لملمرن أن نكهم لناجسيم أو لجلرب من بعض لآليات؟(. 

  .«لنسامع أن يرون عاقمًا

ِد ْبِن َماِرٍد َقاَل: َعْن ُمَحمَّ...»روى حممد بن يعقوب لنرليين يف أصول لنرايف: 

َّ َنَنا َأنََّك: ×ِب ّ َعْبِد لهلِلُقْلُت أَل َقْد : َفَقاَل. ِإَذل َعَرْفَت َفاْعَمْل َما ِشْئَت: ُقْلَت َحِديٌث ُرِو

 َوِإنَّا ِإَنْيِه ِإنَّا هلِل: َفَقاَل ِن ّ !؟َوِإْن َزَنْول َأْو َلَرُقول َأْو َشِرُبول لْنَخْمَر: (4)َقاَل ُقْلُت. ُقْلُت َذِنَك

ِإَذل : ِإنََّما ُقْلُت، اْنَعَمِل َوُوِضَع َعْنُهْمَأْن َنُروَن ُأِخْذَنا ِب ، َما َأْنَصُكوَناَولهلِل .(5)رلِجُعوَن

 . (6)«َفِإنَُّه ُيْقَبُل ِمْنَك؛ ِمْن َقِليِل لْنَخْيِر َوَكِثرِيِه، َعَرْفَت َفاْعَمْل َما ِشْئَت

عرف لسإمام جاز نه  ْنَم نقد كان شعار أغلب لنغماة يف تلك لملرحلة يقول: كّل

وقد مال لنرثري من  (8). (7)نيف للارمال لناديُّش ّء، وترك ّ معرفة لسإمام  فعل كّل

ن هذل لالعاقاد منسجمًا مع طباعهم لنيت ْورانيني ـ لنذين يَرلنبسطاء ولنسّذ  أو لالّت

ى جولز لرتراب لملعاص ّ متيل إىل لندعة ولنركون إىل لنرلحة، وينشدون فيه حّا

 . (9)ولنقبائح ـ إىل تبّن ّ هذه لألفرار

ه لألمور لنيت كان يقوم بها لنغماة متّثل مصدلقًا ناكسري ويف لحلقيقة فإن هذ

ع نقل ّ يرك ّ سإثبات ضعف وخطل ل عقمان ّ أو تابُّأدنى تأمُّ وإّن .(10)لننصوص بانرأّ

 . (11)هذل لنكهم

إن لخلطوط لنعامة ولنبارزة يف لناكرري لسإلمام ّ من لنوضوح ولنصرلحة حبيث 

ّّ جمال نماحنرلفك باال يبقى ـ مع لنرجوع إنيها ولنامسُّ بسبب  ؛لك لحملرمات ـ أ

 . «ما شئَت ْلفاعَم َتإذل عرْف»من قبيل:  ،كمام ماشابه

ح بلزوم لنعمل لنيت تصرِّ ،ُيساكاد ذنك من لآليات لنقرآنية ولنروليات لنشريكة

لنصاحل ولنانافس لنديين من أجل لحلصول على لنسعادة لألخروية، وعدم ككاية 

د عن لنعمل، ولالعاقاد لملكاقر إىل لنسلوك لنعمل ّ ان لجملرَّلحملبة لنصرفة، ولسإمي

ولضح ال غبار عليه. ومن هذه لنناحية يرون لنناس رهنًا بأعماهلم،  بشرٍل ،ولنديين

وإن جمّرد لنامائهم إىل هذه لنكرقة أو  .ونذنك فإنهم يؤلخذون مبعاصيهم وقبائحهم

اع لنعمل ّ ناعانيمه، نن يرون كافيًا. دون لالتب ،أو ذلك تلك، أو لسإميان بهذل لنون ّّ

 «لسإميان باملبادئ»د وإن لألخبار لنيت ُترى أحيانًا هنا أو هناك، ولنيت ترى ككاية جمرَّ
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من تأويلها ـ بعد ثبوت صّحة صدورها ـ من هذه لنناحية؛ إذ  ال ُبدَّ ،«ة لملولن ّحمّب»أو 

من لنعمل على تكسري   ُبدَّالبناء على لألدنة لنقطعية مل يرن ظاهرها هو لملرلد، و

من خمال لاللاعانة بانقرلئن لخلارجية وغريها من لألدنة  ،وشرح هذل لننوع من لألخبار

 . (12)لألخرى

وميرن ننا أن نساعري هذل لملقدلر من لألقولل لنصرلحة نربار لنعلماء، حيث 

. ومع لأللف (13)«هول معنى هذه لألخبار نلناسإن كثريًل من لخلطباء قد شوَّ»يقونون: 

تصرلحًا وتلولحًا،  ،ك ولالكاكاء بظاهر لألخبار لملاشابهةل إىل لنامسُّْوفإنهم قد دَع

ر لنعام يف فهم لملعان ّ لهلاّمة ولنرفيعة ولجلوهرية جول نذنك، وجعلول ألاس لناصوُّوروَّ

 ل مبقامات لألونياء! لنوالية ولننجاة ولنشكاعة ولناولُّ :قائمًا على مثل

ك بظاهر لنلكظ ولنشمول ولنعموم ولسإطماق نا يف أن لنامسُّكان كمام

يف دلئرة لنعقائد ـ يولجه أحيانًا بعض لنعقبات لنيت  ال ليَّمالنظاهرّ نلروليات ـ و

 تساكاد من لنعقل وكااب لهلل ولنسنة لنقطعية. 

ة ولخلاصة مضمون نقد روى لنعاّم»قني يف علم لحلديث: يقول أحد لحملقِّ

شهد أن ال إنه إال لهلل، وأن حممدًل رلول لهلل،  ْنلنذّ يقول: )َم |ننيّبلحلديث عن ل

ّّ مسلم فقد حرَّ م لهلل عليه لننار(. إن ظاهر هذل لحلديث بعمومه يقاض ّ عدم دخول أ

ة حترم نطق بانشهادتني إىل نار جهنم، يف حني أن لألدنة لنقطعية من لنرااب ولنسّن

بسبب لملغكرة ولنشكاعة وما إنيهما.  ؛صون من جهنملَّدين لنعصاة، ثم ياخبعذلب لملوحِّ

قال: إن هذل لملعنى  لننيّب وكأّن .من هنا ندرك عدم إرلدة لنظاهر من تلك لنرولية

نه ولرد يف لنذّ يعمل عممًا صاحلًا، أو يف لنذّ ياوب ويشهد لنشهادتني إ، وٌدمقيَّ

لنبحث يف بعض لنروليات بقيد  وميوت على هذه لناوبة. هذل وقد مّت تقييد لملعنى مورد

، ولسإخماص أن خيّلص لنكرد إميانه ـ «خملصًا»من خمال إضافة عبارة: ـ  «لسإخماص»

 . (14)«، ك ّ ال حتبطه لألهولء لننكسيةشرٍّ من كلِّ

وأوصيائه  |ق بدلئرة فضائل ومناقب وخصائص لننيب لألكرمما ياعلَّ ويف

يف لنبني أيضًا مولنع وحدود وثغور قطعية  لنررلم ـ صلولت لهلل عليهم أةمجعني ـ هناك

ك بظاهر لنعبارة ولنعموم ة لنثاباة، حتول دون لنامسُّمن لنعقل وكااب لهلل ولنسّن
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 . «ما شئام»ولنشمول ولاللايعاب لنظاهرّ نـ 

إن عدم لالهامام بانقيود لنعقلية ولناارخيية ولندينية لملوجودة يف فضائل لننيب 

ى أحيانًا إىل رلوخ هذل عليهم آالف لناحية ولنثناء ـ قد أّد وأئمة لهلدى ـ |لألكرم

حيث يقال: إن كل ما جيرّ على أنسنة لملادحني يف  ،لناصّور يف أذهان وأنسنة لنبعض

ّّ ^وصف أهل لنبيت غلّو أو مبانغة يف  إمنا هو دونهم، ونذنك ال يرون هناك أ

نونا عن نزِّ»ناعبري لنقائل: ى نو كان ليف حني أن لألمر نيس كذنك، فحّا .(15)لنبني

ال  ^ة من أهل لنبيتمن ةمجلة لناعانيم لنصادرة عن لألئّم «لنربوبية وقونول فينا ما شئام

منالبًا،  ،ةحبرم لنعقل ولنرااب ولنسّن؛ «ما شئام»يرون فهم لنعموم من عبارة: 

 . ^دون لنربوبية إىل لألئمة فضيلٍة وعليه ال ميرن نسبة كّل

صحيحة ال  ^إىل أئمة لهلدى «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»بة مضمون ونو لعاربنا نس

من قبيل: لنعلم لنماماناه ّ،  من إرجاع صكاٍت ،حبرم لنعقل ولننقل ؛مندوحة ننا

ولنقدرة لنماماناهية وما إىل ذنك ضمن حدود لنربوبية، أو أن خنر  هذل لننوع من 

نعلمنا لنقائم على لألدنة ال ؛ «شئام ما»عن  ،بانقرلئن لألخرى ؛لألمور ـ كما أللكنا ـ

بل كذنك  ؛بْسلألكرم وأوصيائه لألطهار فَح مبحدودية قدرلت لننيّب (16)لحملرمة

من هنا ال و .ولحدة سإدرلكنا أن مساويات وقدرلت هؤالء لنررلم مل ترن على وتريٍة

ضًا، فما ه أيإىل وصيِّ ما ميرن نسباه إىل لننيّب يرون باسإمران ـ مثمًا ـ نسبة كّل

 ما هو دون لنربوبية.  كّل أن ينسب إىل وص ّّ لننيّب ك مبا نو أرلد شخٌصظّن

يف أن مقام لننبّوة هو دون مقام لنربوبية، ومع ذنك فإن لنثابت من ضرورة  ال َشكَّ

 . ^ة لألطهارلندين ولملذهب هو عدم إمران نسبة هذه لنكضيلة إىل لألئّم

قال بأننا أنبياء فعليه نعنة  ْنَم»أنه قال:  ×وّ عن لسإمام جعكر لنصادقوقد ُر

 . (18)«فعليه نعنة لهلل (17)شك يف ذنك ْنلهلل، وَم

مات مذهب لسإمامية ـ بل لسإلمام ـ أن رلول لهلل حممد إن من مسلَّ

 ×ًامات لملذهب أيضًا أن علّيومن مسلَّ ،×أفضل من أمري لملؤمنني |لملصطكى

ك بظاهر نكظ ليه فلو أرلد شخص أن يامسَّ. وع|أفضل أهل لنبيت بعد رلول لهلل

ِّ «ما شئام» د ص أو مقيِّخمصِّ وما ه ّ عليه من لنشمول ولاللايعاب، دون مماحظة أ
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ن من نسبة ةمجيع مقامات وكماالت لننيب ه ال حمانة ليامّرندلئرة مشوهلا، فإّن

كما ميرنه أن ينسب ةمجيع كماالت ومقامات  ،×إىل أمري لملؤمنني |لألكرم

 «كماالت لننيب»ياه أيضًا؛ وذنك ألن ة من ذرِّولحد من لألئّم إىل كّل × لملؤمننيأمري

، وعليه فإن ةمجيع «ما شئام»تدخل يف لندلئرة لنشمونية نـ  «كماالت أمري لملؤمنني»و

 . ×تلك لنرماالت ميرن نسباها ـ مثمًا ـ إىل لسإمام لنصادق

على  |ة لننيب لألكرمرار أفضلّيإنـ ولنعياذ باهلل ـ وإن مثل هذه لننسبة تعين 

ة من أهل على لائر لألئّم ×كما تعين إنرار أفضلية لسإمام عل ّّ ،×لسإمام عل ّّ

نضروريات لملذهب، بل خمانف نضروريات  وهذل يف لحلقيقة خمانٌف ،^لنبيت

 . (19)لسإلمام

قال يف جولبه عن لؤلل عامل  ×وّ يف كااب لنرايف أن أمري لملؤمنني عل ُّّر

 . (20)«|من عبيد حممد ويلك! إمنا أنا عبٌد»، قال: «أنت؟ أفنيبٌّ»لأنه:  يهودّ

، (21)«عبد لنطاعة»يف هذه لنرولية هو  «لنعبد»وبطبيعة لحلال فإن لملرلد من 

ومهما  .، ونيس لملعنى لملصطلح، أو ـ نعوذ باهلل ـ عبد لنعبادة(22)«لخلادم لناابع لملطيع»و

 لألكرم.  ن لنشالع بينه وبني لننيّبْورس لنكاصلة ولنَبكان فإن تعبري أمري لملؤمنني يع

قني إىل بيان جانب من لالخامافات لنظاهرية ولمللحوظة يف وقد عمد بعض لحملقِّ

 . (23)يف ضوء هذل لالخاماف يف لنرمال بني هذين لنعظيمني ×وعل ّّ |للوك لننيّب

يف  «ما شئام»هناك مولرد يف لننصوص لنرولئية لنقدمية قد للاعمل فيها نكظ 

ضح أن للاعمال مكهوم أكثر حمدودية وتقييدًل من دلئرته لنذلتية ولنلغوية، وعليه يّا

هذل لناعبري لنعام ولنشامل يف لملكاهيم لحملدودة ولملقّيدة كان معهودًل باننسبة إىل 

 لملخاطبني. 

لع على أهل بدر إن لهلل لطَّ»أنه قال:  |وّ يف بعض لملصادر عن رلول لهللُر

 . (24)«نرم فقد غكرُت ؛فقال: لعملول ما شئام

يف صّحة نسبة هذه لنعبارة أو نظائرها إىل رلول  جاّد كثر لنرمام بشرٍل

قال هذه لنعبارة أم  |ـ يف هذل لملقام ـ بولرد إثبات ما إذل كان لننيّب ونسُت .|لهلل

 . (25)ال
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حة فريف إذل كان هذل لنرمام رولية صحي :إن فقه لحلديث لملنشود هنا هو

حول لحلديث أخرى: كيف فهم لنذين صّح وبعبارٍة ؟«لعملول ما شئام»جيب فهم عبارة 

؟ هل فهمول منها أن لنارليف قد رفع عن أهل بدر، وأصبح «لعملول ما شئام»عبارة 

ر ر أن أحدًل قد ذهب به لناصوُّبإمرانهم أن يقرتفول ةمجيع لملعاص ّ ولملوبقات؟! ال أتصوَّ

 لملذلهب على طول تاريخ لسإلمام. ولنكهم إىل هذه 

 «لعملول ما شئام»يرون لملرلد بلكظة: ...»تعبري لنعمامة لجمللس ّ:  وعلى حدِّ

من غري  ،لنرامل نعملهم لنصاحل وإظهار لنرضا، لملبانغة يف حسن ما عملول يف بدر

 . (26)«...ام لآلتيةّيرخصة هلم يف لأل

لعملول ما شئام بعد أن »قال: عن معاذ بن جبل أنه  ،وجاء يف لنن لندلرم ّ

 . (27)«ى تعملوللهلل بانعلم حّا تعلمول، فإّن

بأحد إىل لنقول بأن لملرلد من  ر أيضًا أن يذهب لنظّنويف هذل لملورد ال أتصوَّ

 وال حدودًل.  ،لنذّ ال يعرف قيودًل ،كهو لألمر بانعمل لملاهاِّ «لعملول ما شئام»عبارة 

لذكرول ...»حيث قال:  ،×ة لملأثورة عن لسإمام لنباقرى باننسبة إىل لنروليبل حّا

صات ولنقيود لنيت ال تسمح يف وجود بعض لملخصِّ ال َشكَّ، (28)«من عظمة لهلل ما شئام...

لنغلّو »ش ّء، مع أن  ومشونه وللايعابه نرّل ،«ما شئام»ك بظاهر نكظ نشخص بانامسُّ

 جلميع لنرماالت لنماماناهية. ونرْن لهلل تعاىل؛ ألنه ولجٌد ال يصدق يف حّق «لملصطلح

يف هذل لحلديث  «ما شئام»قني ولنعلماء لألعمام بأن عبارة ع كافة لحملقِِّممع ذنك ُيْج

مبعنى أن بإمرانرم أن تصكول  ،تنزيهية دة بقيود، وه ّ ـ بطبيعة لحلال ـ قيوٌدمقيَّ

دون قونه جيب أن ال أخرى: إن ما تري بعبارٍةويف حدود لنانزيه.  لهلل مبا شئام، ونرْن

أن يقول  يكض ّ إىل لناشبيه ولناجسيم وما إىل ذنك. فعلى لبيل لملثال: ال ينبغ ّ نشخٍص

! «هإن لهلل ميالك أةمجل عينني وأكرب حاجبني يف لنرون كّل»يف وصف عظمة لهلل: 

 وما إىل ذنك. 

ومشونه ، «ما شئام»ك بظاهر نكظ إذن من لنولضح أنه نيس باسإمران لنامسُّ

 ى باننسبة إىل هذل لحلديث. دون مماحظة لجلهات لألخرى، حّا ،لكظ ّ ولنلغوّلن

بسبب لألدنة لخلارجية، من أشهر وأوضح  ؛إن رفع لنيد عن لنظهور لنلكظ ّ
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 قولعد فقه لحلديث. 

ة ولنشيعة على رولية لحلديث لملأثور عن لننيب على لنرغم من إطباق لنسّن

، وعلى لنرغم من مشول هذل (29)«ري لنبشرخ عل ٌّّ»ولنذّ يقول فيه:  ،|لألكرم

أنه  فيهم رلول لهلل نكسه، إاّل ْنلحلديث من لنناحية لنلكظية جلميع أفرلد لنبشر، مَب

أفضل من لننيب  ×ًامن لملسلمني إىل هذل لالعاقاد لنقائل بأن علّي مل يذهب أحٌد

كهومية نلحديث ولضح أن هذل لناحديد ولناقييد ولناخصيص نلدلئرة لملومن لنلألكرم. 

 مورد لنبحث يأت ّ من لألدنة لخلارجية. 

َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى، َعِل ُّّ ْبُن ِإْبَرلِهيَم»: (30)وّ يف كااب لنرايفُر

َأْنُاْم  ،َيا َماِنُك: ×َقاَل َأُبو َجْعَكٍر: َقاَل، َعْن َماِنٍك لْنُجَهِن ِّّ، َعْن َيْحَيى لْنَحَلِب ِّّ، ُيوُنَس

 ُيْقَدُر َعَلى َفَرَما ال،  ُيْقَدُر َعَلى ِصَكِة لهلِلِإنَُّه ال، ال َتَرى َأنََّك ُتْكِرُط ِف ّ َأْمِرَنا[َأ]ُاَنا ِشيَع

 ُيْقَدُر َعَلى َدُر َعَلى ِصَكِاَنا َكَذِنَك ال ُيْقَوَكَما ال،  ُيْقَدُر َعَلى ِصَكِاَناِصَكِة لهلِل َكَذِنَك ال

 َيْنُظُر ِإَنْيِهَما َولنذُُّنوُب ى لْنُمْؤِمَن َفُيَصاِفُحُه َفما َيَزلُل لهلُللْنُمْؤِمَن َنَيْلَق ِإنَّ. ِصَكِة لْنُمْؤِمِن

َفَرْيَف ُيْقَدُر َعَلى ، َتَاَحاتُّ َعْن ُوُجوِهِهَما َكَما َيَاَحاتُّ لْنَوَرُق ِمَن لنشََّجِر َحاَّى َيْكَاِرَقا

 . (31)«؟!ِصَكِة َمْن ُهَو َكَذِنَك

عليه قرلءلت وتقرير هذه لنرولية ملانك  ْتنرغم من لنغموض لنذّ لنطَوعلى ل

كق عليه بشأن مؤّدى لنرولية، ن ولملاَّ، أرى من حيث لنقدر لملايقَّ(32)لجلهين منذ لنقدم

دًل صاحلًا ومن حيث تبيني لألذهان لنسائدة يف تلك لألزمنة، ميرن أن يرون مؤيِّ

 م لنغماة. دًل ندفع توهُّوجّي

لهلل »ثت هذه لنرولية عن عجز مانك عن إدرلك قّمة كمال وعلّو شأن حتّد

 . «لملؤمن»وكذنك  ،«أهل لنبيت»، وكذنك «تعاىل

نقد فهم لنغماة من للاحانة توصيف كماالت أهل لنبيت وعدم إمران لنوصول 

يكوق شأن لنبشر، يف حني أن  عون بشأٍنإىل كنه مقاماتهم أن ذنك يعود إىل أنهم يامّا

لنذّ ال يوجد هناك خماف  ،«لملؤمن»ى نـ بشمول هذل لملكهوم حّا لحلديث صريٌحهذل 

، ومع ذنك «لملؤمن» عونه حبّقعيه لنغماة حبّق أهل لنبيت ال يّديف بشرياه، وإن ما يدَّ

 أو بلوغ كنهه.  ،فإن هذل لحلديث يثبت نه مقامًا أرفع من أن ميرن إدرلكه
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قد تصل إىل  ع بها شخٌصالت لنيت يامّاأخرى: إن لنقول بأن لنرما بعبارٍةو

كمال  أن يدركها ال يعين إمران أن ننسب نه كّل مرلحل ماقّدمة ال ميرن ألحٍد

على حنو لحلقيقة ولنولقع. فرما أن للمان وأبا ذر رض ّ لهلل عنهما كانا كاملني، 

كوق ، وكانت كماالتهما ـ طبقًا هلذه لنرولية ـ ت«لملؤمن»وكان كماهما مصدلقًا نـ 

 ، إاّل«ا أهل لنبيتللمان مّن»ه: قوَنيف خصوص للمان  عن لننيّبلناقرير، بل وجاء  حدَّ

 ×د يف عدم إمران نسبة مرلتب كماالت لسإمام لنصادقيرتّد أنه نيس هناك شيع ٌّّ

شيع ّ معاقد يدرك أن عدم إمران فهم فضائل  كّل إىل للمان. من هنا فإّن

 كمال نه.  باسإمران نسبة كّل وكماالت أحد ال يعين بانضرورة أن

لعمل ما »ال خيكى على أهل لنبصرية يف لألخبار ولنروليات أن تعابري من قبيل: 

وما  ،ال يرلد منها ـ يف لأللاس ـ معناها لنظاهرّ ،وما كان على شاكلاها ،«شئت

يبدو أو يابادر نلذهن من لنلحظة لألوىل، بل يرلد منها لملعنى لنرنائ ّ ولجملازّ، أو 

 . (33)د بانقيود لنيت نساكيدها من لألدنة لخلارجيةلملعنى لحلقيق ّ لملقيَّ

يف معرض  «ما شئام»فران من لألجدر عدم إغكال ذكر لنقيود وحدود دلئرة 

 .(34)«نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما شئامنزِّ»بيان وحتليل لنعبارة لنقائلة: 

لنذين لعامدول على  ،ربارومن لنناحية لنعملية فإن لنرثري من لنعلماء لن

ما دون لنربوبية إىل  خصيصٍة ، مل يقبلول نسبة كّل«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»مضمون 

 ة. خاّص وردت يف روليٍة نوى حّا ،^ة من أهل لنبيتلألئّم

، ورأى (35)«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنذّ آمن مبضمون  ،إن لنعمامة لجمللس ّ

لنيت  ،شرحه ـ يف غاية لالعابار، قال يف رلاناه لالعاقاديةبعض صوره ـ على ما ليأت ّ 

 |ل عصارة أفراره لنرمامية، وما يطرحه يف زمرة لملسائل بشأن لننيّبمتثِّ

وال نعاقد أنهم خلقول لنعامل بأمر لهلل تعاىل، فإنا قد نهينا يف »قال:  ،^ولألئمة

 . (36)«وغريه من لألخبار لنضعيكةل ّ صحاح لألخبار عن لنقول به، وال عربة مبا روله لنُبْر

ل مصدلقًا نلخرو  عن دلئرة لنشمول ولاللايعاب لنلكظ ّ إن هذل لنرمام ميثِّ

 ، وحتديدها وتقييدها باندنيل لخلارج ّ. «ما شئام»نعبارة 

من أمثال: لنشيخ لملكيد، ولنشريف  ،ولضح أن ةمجيع لنعلماء لنربارومن لن
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من لنذين مل يقبلول  ،ربل ّ، وغريهم لنرثريلملرتضى، ولنشيخ لنطول ّ، ولنشيخ لنط

، ومل يعاربول «علم لسإمام ولننيّب»يف مسأنة  نظرية لنعلم لنماماناه ّ يف حّق لسإمام ولننيّب

جبميع لملسائل ولألمور غري لندينية، بل مل يرونول من لنناحية  علم لسإمام ولننيّب

نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما نزِّ»ف نعبارة: لنعملية يقبلون لناكسري لنغان ّ ولملاطرِّ

؛ ألن لنذّ يذعن هلذل لنكهم ولناكسري لوف يضطر ـ مثل بعض غماة عصرنا ـ إىل «شئام

لنقول بأن لسإمام ولننيب يعلمان جبميع لألمور لنعامة ولخلاصة يف لندين ولندنيا، يف حني 

ـ ال  «لنولقع لناارخي ّ»و «ةة لملعامدلنسّن»و «لنقرآن»أن هذه لننظرية ـ لنيت ال تنسجم مع 

ِّ  من هؤالء لنربار من علماء لسإمامية.  ولحٍد حتظى بقبول أ

رة على لنربري من لسإقبال لنذّ حصل يف لنعهود لملاأخِّ ومع مماحظة لنرّم

مل يرن من لنعبث لناأكيد  «نونا عن لنربوبية...نزِّ»لنقرلءة لنغانية ولملكرطة نعبارة 

ف يف بيان انيمنا لملأثورة عن لألئمة على عدم لسإفرلط ولناطرُّلنربري ولنعميق يف تع

 . ^فضائلهم وقدرلتهم

 ّ، فإن لهلل ال ترفعون ّ فوق حّق»أنه قال:  |وّ عن لننيب لألكرمفقد ُر

 . (38)«خذن ّ نبيًاخذن ّ عبدًل قبل أن يّالّت (37)تعاىل

لبني: ة ولنرّذةمجاعة من لنغما بعد ذّم ،أنه قال ×عن لسإمام لنصادق ويف روليٍة

رمحنا  ْن. إنكع وال نقدر على ضرٍّ عبيد لنذّ خلقنا ولصطكانا، ما اّلإفولهلل ماحنن »

ة، ءمعنا من لهلل برل ، والٍةننا على لهلل من حّج ما ،ولهلِل .بنا فبذنوبناعّذ ْنإفربمحاه، و

 . (39)«ونونؤقوفون، ومسوا ملياون، ومقبورون، ومنشرون، ومبعوثون، ومّنإو

 ّ أبرأ إّن ،لنلهم...»نه مع لهلل:  ٍةيف مناجا ،أنه قال ×ّ عن لسإمام لنرضاووُر

 ّ أبرأ إنيك من لنذين قانول فينا ما إّن ،لنلهم .عول ننا ما نيس ننا حبّقإنيك من لنذين لّد

زعم أن إنينا  ْنزعم أننا أرباب فنحن إنيك منه ُبرآء، وَم ْنَم ،مل نقله يف أنكسنا... لنلهم

ا إّن ،من لننصارى. لنلهم ×كربلءة عيسى ،ينا لنرزق فنحن إنيك منه ُبرآءلخللق وعل

 . (40)«مل ندعهم إىل ما يزعمون، فما تؤلخذنا مبا يقونون، ولغكر ننا ما يزعمون...

ـ إن لنغلّو يعين جتاوز هذه لحلدود ولنقيود، وإنرار هذه لنضكاف لملساكادة 3

 . (41)لّو ال ينحصر باأنيه لألئمةمن هنا فإن لنغ .من لنعقل ولننقل لملعارب
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َيا َأْهَل لْنِرَااِب اَل ﴿بعد لسإشارة إىل قونه تعاىل:  ،وقال أحد لنباحثني لملعاصرين

ُقْل َيا ﴿، وقونه تعاىل: (171)لننساء:  ﴾َتْغُلول ِف ّ ِديِنُرْم َواَل َتُقوُنول َعَلى لهلِل ِإالَّ لْنَحقَّ

ِمْن َقْبُل  ِديِنُرْم َغْيَر لْنَحقِّ َواَل َتاَِّبُعول َأْهَولَء َقْوٍم َقْد َضلُّول َأْهَل لْنِرَااِب اَل َتْغُلول ِف ّ

ظاهر لآلياني يشري إىل ضابطة »(: 77)لملائدة:  ﴾َوَضلُّول َعْن َلَولِء لنسَِّبيِل ًلَوَأَضلُّول َكِثري

ط فيه بغري لحلّد ولسإفرل ،وقيد مقّوم ملعنى لنغلّو، وهو أّن لنغلّو جتاوز لحلّد يف لنش ّء

كما يلزم من ... حمّله لنذّ وضعه نه لندين لنذّ نه يف لندين، وباناان ّ وضعه يف غري

لنغلّو لنقول على لهلل بغري لحلّق ؛ ألّن لنادّين ولنديانة باسإفرلط يف لنش ّء ينطوّ على 

ل وياحصَّ .وجلَّ نسبة ذنك إىل دين لهلل تعاىل وتشريعه، وباناان ّ لالفرتلء على لهلل عزَّ

وهو لناجاوز بانش ّء ولسإفرلط يف رتباه زيادًة على لنرتبة  ًا،أّن نلغلّو معنًى عاّم من ذنك

؛ إذ ال ىلنش ّء. وهلذل لملعنى لنعاّم مولرد ومصاديق ال حتص دها لنشارع نذنكلنيت حدَّ

بل يعّم  ،×وهو ما لرترباه لننصارى يف لننيّب عيسى ،يقاصر لنغلّو على لناأنيه

فلو لعُاقد يف لسإمام  .رلط ولناجاوز يف كّل ش ّء زلد عن حّده لملرلوم يف دين لهلللسإف

وكذل نو لعُاقد يف لننيّب غري لملرلل أّنه رلول نران من  .نران ذنك من لنغلّو أّنه نيبٌّ

. بانعصمة نران من لنغلّو أيضًا |وهرذل نو لعُاقد يف صحابة لننيّب .لنغلّو أيضًا

 علماء لأُلّمة وفقهائها أو يف بعض لنعارفني لنسانرني أو يف بعض وكذل نو لعُاقد يف

وكذل نو لعُاقد يف بعض أركان  .لحلرماء ولنكمالكة بانعصمة نران من لنغلّو أيضًا

.. .صول لندين لالعاقادية كان من لنغلّو أيضًاأفروع لندين أّنه برتبة تكوق بعض 

ّّ ش ّء يف رتبٍة دها لندين نذنك لنش ّء فهو لنرتبة لنيت حدَّزلئدة عن  وباجلملة، فوضع أ

كما ال يقاصر شرل لنغلّو ومنوذجه على . من لنغلّو، وال يقاصر ذنك على لناأنيه

دة ترجع يف جوهرها خذ أشرااًل وأمناطًا ماعّدلناصريح باسإفرلط يف رتباه، بل قد ياَّ

ذنك لنش ّء تاجاوز  ترتيب أحرام وآثار على :إىل لالفرلط يف لحلّد ولنرتبة، وذنك مثل

 . (42)«|قول لننيّب مقابلأن جنعل قول لنصحاب ّ يف  :برتباها عن رتبة لنش ّء، مثل

ِشيَعِة آِل  ،َقاَل: َيا َمْعَشَر لنشِّيَعِة ×َعْن َأِب ّ َجْعَكٍر»وطبقًا نرولية عن لنرايف: 

َقاَل َنُه . ف ّ َوَيْلَحُق ِبُرُم لناَّاِن َّيْرِجُع ِإَنْيُرُم لْنَغاِن، ُكوُنول لننُّْمُرَقَة لْنُوْلَطى ،ُمَحمٍَّد

 َقْوٌم َيُقوُنوَن ِفيَنا َما ال :َقاَل ؟َما لْنَغاِن ّ ،ُجِعْلُت ِفَدلَك: (َلْعٌد)ُيَقاُل َنُه  ،ْنَصاِرَرُجٌل ِمَن لأَل
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 . (43)«َوَنْسَنا ِمْنُهْم ،َفَلْيَس ُأوَنِئَك ِمنَّا ،َنُقوُنُه ِف ّ َأْنُكِسَنا

ع من لنغماة مل يرونول من لنذين يقونون باأنيه سني باناشيُّملالبِّأن ل ـ لحلّق4

، بل هم لنذين كانول ـ طبقًا نلاعبري لندقيق نصاحب )توضيح لمللل( ـ صرلحًة «لسإمام»

جتاوزول حّد ». وعلى حّد تعبري لبن خلدون: (44)«اهم أحرامًا إهليةجيرون على بعض أئّم»

صكول بصكات ة... على أنهم بشر لّتهؤالء لألئّم لنعقل ولسإميان يف لنقول بأنوهية

أخرى: إن هؤالء مل يرونول يعاربون لسإمام بشخصه وذلته إهلًا،  بعبارٍةو. (45)«لألنوهية

نهم كانول يف لحلّد لألدنى يقونون إ، أو ًةإهلّي ة صكاٍتوإمنا كانول يضكون على لألئّم

 . (46)بها لنعقل وال يعرتف ،مبرتبة ومنزنة نإلمام ال يقّرها لندين

مني ـ من أمثال: أمحد بن هليل ره بعض لملاقدِّوخمافًا ملا تصوَّ ،من هنا

فإن  ،ـ (48)ل ّرين ـ من أمثال: لحلافظ رجب لنُبْرعاه بعض لملاأخِّوما لّد ،ـ (47)لنررخ ّ

لنغلّو مل يرن يف لنغانب مقرونًا برتك لألعمال لنعبادية لنظاهرية ولنعبادلت لنشرعية، 

وجتاوز حدود لحلمال ولحلرلم  ،كولنصوم، ولناجاهر باناهاُّ ،: لنصماةمن قبيل

 . (49)إذ نيس الزم بعض لنعقائد لنغانية ترك ةمجيع أو بعض ظولهر لنشريعة؛ لنكقه ّ

ضول نكساد لنعقيدة ولالحنرلف يف درللانا نرجال لحلديث نولجه عّبادًل تعرَّ

أربعًا  قيل: إنه حّج .هـ(267ـ  180): أمحد بن همال لنعربتائ ّومن هؤالء ،لملذهيب

هم وعشرين مرة، منها عشرون حّجة ماشيًا على قدميه. وعلى لنرغم من ذنك فإنه مل ُيّا

، من قبل لنشيخ لنطول ّ، «همًا يف دينهمّا»، ولعاباره «فساد لملذهب»و «لنغلّو»بـ 

وص يف ذّمه ب، بل قد وردت لننصْسفَح «لنبابية»ولعاباره من لملذمومني لنذين لّدعول 

 .(50)!«لننصب»ع إىل ل من لناشيُّونعنه أيضًا، وقيل: إنه حتوَّ

ب، بل قد ياكق ْسإن لنغلّو وفساد لنعقيدة ال يسالزم ترك ظولهر لنشريعة فَح

بن  ص يف ظولهر لنشريعة( أن يرون غانيًا أيضًا. فهذل عل ّّنلشخص لنكقيه )لملاخصِّ

عروف بامليمون ّ(، وكان معاصرًل البن عبد لهلل بن عمرلن لنقرش ّ لملخزوم ّ )لمل

، وباصريح لبن «فالد لملذهب ولنرولية»لنغضائرّ ولننجاش ّ، كان باصريح لننجاش ّ 

كان عارفًا بانكقه... وكان ...». وقال لننجاش ّ عنه أيضًا: «ضعيكًا»و «غانيًا»لنغضائرّ 

 . (51)«ة لنني كثريةقدميًا قاضيًا مبّر
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فقيه، ويف لنوقت نكسه يرون غانيًا  شخٍصوعليه من لنولضح أننا نعنى ب

 وفالد لنعقيدة. 

م أن لنغلّو على أصناف وأنولع ودرجات خمالكة؛ فقد يعاقد ا تقدَّضح مّموعليه يّا

ه خيلع على لسإمام ةمجيع خصائص وقد ال يعاقد ذنك، ونرّن ؛أن لسإمام إنه شخٌص

عمد شخص إىل لملغاالة يف  ونرمبا .بالاثناء لنوجب لنذلت ّ نلوجود ،ش ّء لسإنه يف كّل

نة يف لندين... رة ولملبيَّأخرى ُيخر  بها لسإمام عن لحلدود لملقرَّ باب لنعلم أو لنقّوة أو صكٍة

 . (52)ه خيالف يف لألنولع ولملرلتب ولندرجات، ونرّنه من لنغلّوفهذل كلُّ

يني يوعزون إىل شخص ك ّ يقال حممد وعلى هذل لأللاس، عندما نرى لنقّم

 ،ه ّ لنليل كّلنه يصّلْوحيث يَر ؛أنهم هامه بانغلو، إاّلبسبب لّت ؛رمة لنقّم ّبن أو

، وال يعين بانضرورة أنه (54)ال يعين ذنك أنه مل يرن من لنغماة (53)ينصرفون عن قاله

، وال يعين ضرورة أن أهل قم (55)لناهمة اويدفع عنه ،نكسه ئقد تظاهر بانصماة نيرّب

اركني نلصماة، وأنهم مل يرونول يدركون لخاماف كانول يعاربون ةمجيع لنغماة ت

 ،بل ميرن نذنك أن يعين ـ طبقًا نلضولبط لنكقهية ـ ،(56)ولضح مرلتب لنغلّو بشرٍل

حممد بن أورمة مل يرن قد بلغ حّدًل  أن أهل قم أدركول أن غلوَّ ،صريح وبشرٍل

 ول لنطرف عن قاله. ًا نلقال، ونذنك غّضجيعله مساحّق

ق ما ياعّل مني كانول أكثر إدرلكًا ولناكاتًا من لملعاصرين يفّديبدو أن لملاق

حيث نشاهد لألدنة على هذل لالناكات ولسإدرلك يف ، باخاماف درجات ومرلتب لنغلّو

لنرش ّ ولننجاش ّ  :مني لملاقدمني من لنشيعة، من أمثالكات لنرجانيني ولملارلِّمؤنَّ

هلل عليهم أةمجعني ـ برثرة. وعلى لملرتضى ـ رضولن لوولنطول ّ ولنصدوق ولملكيد 

أنه مع ذنك  رين، إاّللنرغم من ندرة لنظهور لنعمل ّ هلذل لسإدرلك ولالناكات بني لملاأخِّ

 ى يف بعض لملولرد لهلاّمة. ياجّل

وهو لنالميذ ولملساعد لنبارز  ،ولملثال على ذنك هو لملريزل عبد لهلل لسإصكهان ّ

ل ولنكحص ولنبحث لناأمُّ»ل ّ قائمًا: فظ رجب لنُبْرف لحلامة لجمللس ّ، حيث ُيعرِّنلعمّا

لاللاناد ـ أّيده لهلل تعاىل ـ ولنشيخ لملعاصر، من لنغلّو  ذكاته يورث ما أفاده لأللاايف مؤنَّ

 . (57)«ة وحنوهاال مبرتبة لألنوهّي ولالرتكاع، ونرْن
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أحد لألئمة أوضح: إن لملريزل عبد لهلل مل يرن يرى لنغلو منحصرًل باأنيه  وبعبارٍة

 . (58)بل كان يرى من لنغلّو ما كان أدنى من لناأنيه أيضًا ،ـ ولنعياذ باهلل ـ

يف )مسامسك لنعروة  ،هـ(1390ـ  1306)لنسيد حمسن لحلريم وقد لهاّم

 ،لملخالكة يف معرض لنبحث عن جنالة لنغماة، مبرلتب ودرجات لنغلّو ،لنوثقى(

اًل لنغماة لنذين لعاقدول ـ ولنعياذ باهلل ـ كر أّوفذ .ولنلولزم لملرتتبة على هذل لالخاماف

ض إىل لنغماة لنذين قانول حبلول ثم تعرَّ، ^أو غريه من لألئمة ×بربوبية أمري لملؤمنني

لهلل يف لسإمام، وبعد ذنك جاء على ذكر لنغماة لنذين جتاوزول لحلّد يف باب صكات 

ربوهم خانقني أو رلزقني ـ على لبيل فاعا ،لألنبياء ولألئمة ـ لمام لهلل عليهم أةمجعني ـ

عن شأن،  ق لنغكلة إنيهم، أو أنهم ال يشغلهم شأٌنأو كانول يعاقدون عدم تطرُّ ،لملثال ـ

 . (59)أو ما إىل ذنك من لألمور

هـ( إىل بيان 1402ر لنشهيد لنسيد حممد باقر لنصدر)ض لملكرِّكما تعرَّ

 . (60)نوثقى( أيضًايف )حبوث يف شرح لنعروة ل درجات ومرلتب لنغلّو

ـ ونو على حنو لسإةمجال ـ يف كاب لحلديث ولنرجال ندى لنشيعة  ترك ّ إطمانٌةو

ضح ننا أن لنذين مّت لحلديث عن غلّوهم وعقائدهم لنغانية ينقسمون يف نظرة شاملة نيّا

 :إىل قسمني

ع لوى لاللم لنذين مل يرونول لحملون من لناشيُّ ،: لنغماة لمللحدونللألّو

أو غريهم من أفرلد لنبشر من باب  ^هون لألئمة لألطهارلن، حيث كانول يؤنِّولنعنو

لحللول أو لالحتاد وما إىل ذنك. وبطبيعة لحلال فإن عدد هؤالء يف لجملامع كان قليمًا 

 لريع.  ع فقد مّت نبذهم وتركريهم بشرٍلًل، وكما هو لملاوقَّجّد

ال  ،خملوقني هلل ^ة لألطهارألئّمرغم لعابارهم لـ : لنغماة لنذين كانول لنثان ّو

للانادًل إىل لالعاقاد باكويض أمور  ،مبانغًا بها ة صكاٍتأنهم هم لهلل ـ ينسبون إىل لألئّم

لنرون إنيهم، أو يقونون باماماكهم علمًا وقدرة وغري ذنك من لنصكات لنيت تكوق ما 

 ت لهلل.ك كانول خيلعون عليهم صكاورد يف لألدنة لنشرعية لملعاربة، وبذن

 نغًة «لنغماة»وعلى لنرغم من كون لملناسبني إىل كما هذين لنقسمني هم من 

، وعن لنقسم لنثان ّ بـ «لنغماة»ل بـ أنه ياّم لناعبري أحيانًا عن لنقسم لألّو ولصطماحًا، إاّل
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من  ، وعلى لنغلّو«لنغلّو يف لنذلت». ويطلق أحيانًا على لنغلّو من لنقسم لألول «ضةلملكوِّ»

ّّ. وعلى «لنغلّو يف لنصكات»قسم لنثان ّ لن يف وجود هذل  حال مل يرن هناك من شكٍّ أ

لنسنخ من لالخاماف بني جمموعاني وقسمني من لنغماة يف ذنك لنعصر، وبطبيعة لحلال 

ى فإن لنغلّو لنذّ ضرب جبرلنه وأقام أطنابه على طول لنااريخ بني صكوف لنشيعة، وأّد

هو لنغلّو من لنقسم لنثان ّ؛ ألن  ،ثار لنرثري من لنلغطوأ ،إىل لنرثري من لملشاكل

لنغلّو من لننوع لألول ـ بسبب وضوحه وصرلحاه وعدم لنسجامه مع لنبديهيات ولألونيات 

 ^ـ مل يرن نيساقّر يف ُصلب لجملامع لنشيع ّ. ترى لجملموعة لألوىل أن لألئمة

ويف  .صريح ـ ىل ـ وهذل ككٌرتعا أو أنهم هم لحلّق ،تعاىل ماساوون وأككاء نذلت لحلّق

ن هلم علمًا يضاه ّ علم ْويَرو ،^ةلجملموعة لنثانية يف علم وقدرة لألئّمتغلو لملقابل 

لنعلم وهذه لنقدرة يف طول علم لهلل تعاىل  لهذ نرّنلهلل، وقدرة تضاه ّ قدرة لهلل، و

 انٌفا. وعلى لنرغم من أن لعاقاد كما هذين لنقسمني خممعنه انعوقدرته، وماكرِّ

 ،نرااب لهلل ولنسنة لنثاباة ولنولقع لناارخي ّ ـ ونذنك يرون هذل لالعاقاد مذمومًا ـ

من لنقسم لألول يف  من لنولضح أن بطمان لنغلّو من لنقسم لنثان ّ نيس مثل بطمان لنغلّو

بعض لنعولم ولنبسطاء  لنوضوح. ونذنك جند أن عقائد لجملموعة لنثانية قد للبت نبَّ

 . (61)خمالف لملرلحل لناارخيية يف خاّص من لنناس بشرٍل

 ،لنغلّو لألكرب مى لالهامام لنبانغ مبصاديق ومكاهيونأللف لنشديد فقد أّد

إىل عدم لالناكات لنرايف ولنناجع إىل لندرجات  ،ى ببعض كبار لنعلماء أحيانًاحّا

 من ، لألمر لنذّ أّدى إىل حدوث لنغكلة ندى لنرثري(62)ولملرلتب لندنيا من لنغلّو

لشلل ولنكشل نضت )مرافحة لنغلّو ومولجهاه( ، وتعرَّرين عن معرفة حقيقة لنغلّولملاأخِّ

 عًا نذنك. َبَت

بشأن لننيب  إن لنغلّو»رين إىل تعريف لنغلّو قائمًا: يذهب لنرثري من لملاأخِّ

أو لسإمام[ ولجب لنوجود وقائمًا بانذلت، أو  ولسإمام أن يعاقد لنشخص أنه ]أّ لننيّب

ض إنيه إدلرة لنعامل مطلق[، بأن يقول: إن لهلل قد فوَّ يعاقد باكويض لألمر إنيه ]بشرٍل

ش ّء، وال يرون هلل  إمام يف عصره هو لنقائم برّل ولحب يده عنه، يعين أن كّل

ِّ  . (63)«شأن من شؤون لنعامل! أّ دور يف أ
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ومل يذهب إىل  وعليه نو أن شخصًا مل يعاقد ]من هذه لنناحية[ بأنوهية لسإمام،»

لنقول باكويض لسإمام ]بشرل مطلق، ولعازلل لهلل عن إدلرة شؤون لنعامل[، فلن 

 يف كّل نه نو قال: إن أمر لسإمام نافٌذإ أّ ،يرون ما يقونه ويعاقده ورلء ذنك من لنغلّو

 ش ّ، أو قال: إن لسإمام حاضر يف كّل برّل لنعامل، أو قال: إن علم لسإمام حميٌط

ش ّء، مل يرن خمطئًا أو غانيًا؛ ألنه إمنا  ل: إن لسإمام قادر على كّلمران، أو قا

يأت ّ ةمجيع هذه لألمور على حنو لاللاخماف ولننيابة، ال على حنو لاللاقمال 

 . (64)«ولألصانة...

عباد لهلل وخملوقاته يرون بريئًا  ^ةمعاقٍد ما دلم يعارب لألئّم وعليه فإن كّل

 . (65)من ةمجيع أنولع لنغلّو

إياكم ولنغلّو فينا، قونول: »نسارّ يف بيان لنعبارة لنقائلة: لال لآلغا ةمجال لخلوق

أّ ال تقونول باأنيهنا، كما قال لنغماة ـ ...»: «ولعاقدول يف فضلنا ما شئام ،إنا مربوبون

فضيلة تريدون؛ ألن لعاقاد كل فضيلة هلؤالء  رّلبدول بعد ذنك قولعا ،نعنهم لهلل ـ

  .(66)«وزيادة حقٌّ

ـ لنذّ ظهر مصطلحه من  «لنوالية لناروينية»ع جّدًل ملكهوم إن لنبيان لملولَّ

من هذل لملصدر. من لنولضح ندى  ـ قد لرتوى بوضوٍح (67)لأللاس يف لنعصور لملاأخرة

، أما (68)كانول من أصحاب لنررلمات ^قني من لسإمامية أن لألئمة لألطهارلحملقِّ

حبيث  ،طرة ولنقدرة على لناصّرف يف عامل لنوجودمن لهليمنة ولنسي لالعاقاد بنوٍع

نيطال ةمجيع  ،ق ولنزمان على نطاق وللع نلغاية ـ بعيدًل عن لنقيود ـيشمل لملاعّل

ـ على رؤية يف لحلدود  كٍّ، جيب أن يرون معامدًل ـ بما َش(69)لألشخاص ولألشياء

 . (70)«نونا عن لنربوبية...نزِّ»لنقصوى ولملطلقة نـ 

 ^إن نألنبياء ولألئمة»هذل لنكهم لملوّلع قال أحد لنعلماء لملعاصرين: على  وبناًء

 . (71)«والية تروينية من قبل لهلل لبحانه وتعاىل على ةمجيع لألمور...

 منشدًل:  ×وقال آخر يف وصف لسإمام عل ّ

ــّرًل بيـــده     ــام لنرـــون طـ ــر نظـ  أمـ
 

 (72)بــــــأمر ربِّــــــه وفــــــيض مــــــدده  
 

ل أحد لملعاصرين بشأن خطبة لنبيان، ومن خمال هذل لننوع من لالعاقاد قا
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نو كانت هذه لنرلمات صادرة ...»وما إىل ذنك:  ،ولخلطبة لناطنجية، وخرب لننورلنية

عن لسإمام حقيقة نن يرون فيها أدنى منافاة مع مرتبة لنعبودية ولسإمران لنذلت ّ 

؛ نوهيةعاء نألأن يقول: يوجد يف هذل لنرمام لّد ولنكقر إىل لهلل، وال ميرن نشخٍص

، (73)«د عنولن لنامثيل ولنوالية لسإهلية لنعامةفإن لملساكاد من هذه لخلطب هو جمرَّ

رة يف ةمجيع لنوللطة بني لهلل وعباده، حبيث ترون ]هذه لنوللطة[ مؤّث»وتعارب وجود 

 . (74)أمرًل جائزًل، بل ولجبًا وضروريًا «لأللباب ولنولائل

نوع من أنولع  وم لنغلّو وصدقه على كّله بشمونية مكهى لنذّ ُيذعن يف حمّلوحّا

لناجاوز نلحدود ولخلطوط لنيت رمسها لنشرع نألشياء، وال يعّد لنغلّو منحصرًل 

وينسحب لنرمام إىل  ،^لألئمة ، عندما يصل به لنبحث إىل لنغلّو يف حّق(75)باناأنيه

ما دون  كّل ف، وال يعود يعارب، مييل إىل لناكسري لملاطرِّ«نونا عن لنربوبية...نزِّ»

 . (76)غلّوًل ^لألئمة لخلانقية ويف مرتبة لملخلوقية يف حّق

ل ّ ـ لنذّ هو من أكثر لنذين توّجهت ولمللكت يف لنبني أن لحلافظ رجب لنُبْر

َملة ترلث لنغماة يف لنقرون رين، وُيعارب من أكرب َحإنيهم لهام لناهمة بانغلّو من لملاأخِّ

، بل جنده يراب ناربئة نكسه من تهمة لنغلّو ؛(77)ذل لملنطلقرة ـ ينطلق متامًا من هلملاأخِّ

 . (78)ى يف ذّم لنغلّو ولنغماة، ويهاجم لنذين يعاربونه وأمثانه من لنغماة بشّدٍةحّا

 «نونا عن لنربوبية...نزِّ»إن هذل لنكرر لنغان ّ لنقائم على لناكسري لملغان ّ نعبارة: 

 ،×بيات لنغانية يف وصف أمري لملؤمننيهو لنذّ يدفع بشاعر مغاٍل إىل نظم هذه لأل

 حيث يقول يف شعره: 

ــا    ــا نقطــة لسإمرــان ولألكــولن ي  ي
 

ــدّبرُ     ــْن نلنهـــــــار ونلظـــــــمام مـــــ  َمـــــ
 

 يف لنــ  ما يف لنعاملني وأنـتَ  نك ملُك
 

 أشـــــياء تكعـــــل مـــــا تشـــــاء وتقـــــدُر 
 

 دون لنرائنــات مرلتبــاً  َتقــد حــزْ 
 

 ُرفيهــــــا عقــــــول لألنبيــــــاء تاحيَّـــــــ    
 

ــا أّو ــا يـــ ــاهرُ  ُل، يـــ ــا ظـــ ــُر، يـــ  آخـــ
 

ــرُ      ــا ُمنشـ ــُك، يـ ــا ُمهلـ ــاطُن، يـ ــا بـ  يـ
 

 أنت لنصكات ونيس مثلك يف لنعلى
 

 (79)ُريف لنُعلــى ماصــدِّ ْنشــ ٌّء أيــا َمــ 
 

، (80)مات لندينية، ولملخانف ننّص لنقرآن لنرريمإن هذل لنشعر لملخانف نلمسلَّ

 يعارب من وجهة نظر بذلت لنبارّ تعاىل، ال ولنذّ نسب إىل عبد لهلل أمورًل ال تليق إاّل
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انب من لملقامات لمللروتية جل ًابيان إاّل «نونا عن لنربوبية...نزِّ»لناكسري لنغان ّ نعبارة 

 .(81)!^ألهل لنبيت

نونا عن لنربوبية نزِّ»ف نـ يف خضّم ةمجيع هذه لملناككات جند لناكسري لملاطرِّ

ية عندما ترون لنقائم على فررة أن لخلصيصة ولنصكة ولملنقبة لنرذلئـ  «و...

فما  ،ممرنة من لنناحية لنعقلية، وترون يف لنوقت نكسه ما دون لنربوبية أيضًا

ل لحملور لأللاس يف هذه مساحيمًا ـ يشرِّ ^يرون لناسابها إىل لألئمة لألطهار

 لملعمعة. 

 بعلٍم ،إن من بني لملغانطات لنيت يقع فيها لنرثري من لنغماة ولملصابون بدلء لنغلّو

ما هو ولقع  نا يعلم أن كّل. كلُّ«لنولقع»و «لملمرن»، هو هذل لخللط بني  علٍمأو بغري

 هو ولقع بانضرورة.  ممرٍن نيس كلُّ حامًا، ونرْن فهو ممرٌن

عيون ) نقله عن ،يف )حبار لألنولر( خربًل ضعيكًا &مة لجمللس ّروى لنعمّا

ب ّ جعكر: إن قلت أل قال: (82)ج ّّخوّ عن عمر بن فر  لنُرُر»لملعجزلت(، جاء فيه: 

 ×فقال، شيعاك تدع ّ أنك تعلم كل ماء يف دجلة ووزنه؟ وكنا على شاطئ دجلة

، : نعم، يقدرمن خلقه أم ال؟ قلُت ض علم ذنك إىل بعوضٍةن ّ: يقدر لهلل تعاىل أن يكوِّ

 . (83)«ومن أكثر خلقه ،فقال: أنا أكرم على لهلل تعاىل من بعوضٍة

؛ إذ من لملمرن «لنولقع»و «لملمرن»لخلط بني نشهد يف هذل لنرولية خلكية ن

هل  من خملوقاته، ونرْن عقمًا أن يعط ّ لهلل لنعلم لنكمان ّ أو لنعلم لنرذلئ ّ ملخلوٍق

يلزمنا جمّرد هذل لسإمران بانقول أنه أعطاه هذه لنعلوم على أرض لنولقع فعمًا؟! 

ّ على حمدوديات، كان ينطو ^ة قطعية تثبت أن علم لألئمةبطبيعة لحلال هناك أدّن

. وعليه فلو لعاربنا هذل لخلرب لنضعيف (84)ممرٍن وإن لهلل مل يهبهم علم كّل

ننا نقول يف مثل هذه لحلانة: إن فإ حقيقًة ×صادرًل عن لسإمام ولملشروك يف أمره

ونيس  ،^مرلد لسإمام هو رفع لاللابعاد عن حقيقة لنعطاء لسإهل ّ غري لحملدود نألئمة

)مهما كان كبريًل أو صغريًل  ش ٍّء ة برّلة لنقائم على إحاطة لألئّمعى لنغماإثبات مّد

 يف ماض ّ ورلهن لملكاهيم ولملوضوعات(. 

بالاثناء  ^ة لألطهارحال فإن صدق لناساب صكة وفضيلة نألئّم وعلى كّل



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـوص معاصرة ـنص  

 

 ب عليه نولزم أخرى أيضًا. لسإمران لنعقل ّ، وكونهم دون لألنوهية، ترتتَّ

ن لهلل إمات لنيت تقول: حيث نة لنغماة مثل هذه لملقّدأحيانًا نصادف ضمن أد

قادر على كل ش ّء، وحيث يقوم لسإمران لنعقل ّ على أن لهلل يضع ةمجيع قدرته 

ف ولحد من خملوقاته، على حنو طون ّ، فعليه ال يرون وعلمه وما إىل ذنك حتت تصرُّ

ًا نلصولب، وإن كمامًا جمانب ^عاء لنقائم على مشونية وإطماق علم أهل لنبيتلالّد

... إن لنذّ ياّم إغكانه يف (85)عن لهلل لبحانه وتعاىل! هذه لنقدرة وهذل لنعلم منبثٌق

ماني على حقيقة قيام لهلل مبثل هذل لألمر،  مات هو لاللاناد إىل دنيٍلترتيب هذه لملقّد

حقيقة.  ^ف لألئمة لألطهاروأنه قد وضع قدرته وعلمه لنوللع ولملطلق حتت تصرُّ

وبعض لنقضايا  ،عى عن لنولقع لناارخي ّجيب عدم لنغكلة يف إثبات هذل لملدَّكما 

 .(86)ة لملعاربة أيضًا!لنقطعية من كااب لهلل ولنسّن

ل ّ هو هذل لخللط إن من بني لألمور لنيت تؤخذ على أمثال لحلافظ رجب لنُبْر

 . «لنولقع»و «لملمرن»بني 

لى عفاحصة وثاقبة  د أن أنقى نظرًةقني، بعقني لملدقِّقال أحد لنباحثني لحملقِّ

يرك ّ باننسبة نه جمّرد أن ترون ...»نلحافظ لنُبرل ّ:  ،كااب )مشارق أنولر لنيقني(

قة يف عامل لملنقبة ال مانع منها على لملساوى لنعقل ّ نيالقاها بانقبول، ويعاربها ماحقِّ

من  بنحٍو إىل تأويل أو توجيه ظولهر هذه لألخبار لخلار ، دون أن يرى ضرورًة

 . (87)«لألحناء

 «لسإمران»رنا باملنهج ولألللوب لنعلم ّ، ومل خنلط بني نو أننا متسَّ

ّّ خرب «لنوقوع»و ، نن يرون مبقدورنا إبدلء مثل هذل لناساهل ولناسامح عند مولجهة أ

 ومنقبة منقونة.  ،مأثور

و ى يف رولية أحّا ،^وأهل بياه لألطهار ما وردت فضيلة يف شأن لننيّبكّل

حبيث ميرن  ،كمام أحد لنعلماء، ومل يرن لندها أو غري ذنك من لنقرلئن لملعامدة

لنركون إنيه، فإن نسبة تلك لنكضيلة إىل هؤالء لنعظام لارون عممًا غري مسند، 

 . (88)وكمامًا ال ميرن لندفاع عنه أو تربيره

ميرن نقد بعض هذه لخلصائص ولملناقب لملنقونة ولملشروك فيها مبجرد 
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 ل ولناحليل لنعقمان ّ لالبادلئ ّ. اأمُّلن

مل يرن نه  |روى أن لننيب لألكرم ْنة َمهناك من لنشيعة ومن أهل لنسّن

 . (90)أيضًا ^ة من أهل لنبيت. وقد نسب بعض هذه لنصكة ولملنقبة إىل لألئّم(89)ظلٌّ

 ^ر إمنا شاع بعد لناهاء عصر حضور لألئمةميرن لحلدس بأن هذل لناصوُّ

ة هذل لملعنى لحملسوس ك ّ ال يرون هناك إمران سإثبات صّح ويف غيابهم؛

علينا أن نساغرب من لنازلم بعض  أخرى. ونرْن وهناك لحاماالٌت .ولناجرييب من عدمه

ر؛ إذ نو كان كل لعني يف لجلملة على لنااريخ ولنروليات ـ بهذل لناصوُّرين ـ لملطَّلملكرِّ

 لسإمامة )أو منذ والدته( معدوم لنظّلعندما يصل إىل  ^ولحد من أهل بيت لنرلانة

فران  ،ًلف على لسإمام من بني لنرثري من لنناس عممًا لهمًا جّدفسوف يرون لناعرُّ

عاه، ثبت بطمان مدَّ بان نه ظلٌّ ع ّ لسإمامة حتت لنشمس، فإْنيّد ْنيرك ّ أن يقف َم

وأخرى  فرتٍةكان صادقًا. وعليه كيف كان لحادم لخلماف بني  نه ظلٌّ ْنمل يِب وإْن

هو لسإمام، وكان أصحاب لنرأّ ولنعلم عند وقوع لالخاماف يلجأون ـ  ْنبشأن حتديد َم

اه ولخابار علم لسإمام وأهلّي ،ـ إىل لنبحث ولناساؤل من أجل حتديد لسإمام لحلّق

 نإلمامة؟ 

ًل، فقد كان لنرمام يف أن لالكاكاء مبجّرد علينا أن ال نذهب بعيدًل جّد

نسبة لنكضيلة لنكمانية أو لملنقبة لنرذلئية إىل أهل بيت لننيب نيس  يف «لسإمران»

 صحيحًا. 

ق معاصر ـ من خمال لاللاناد إىل رولية تشامل ه ملن دولع ّ لنعربة أن يبادر حمقِّإّن

دون لالهامام باألدنة ولنقرلئن لخلارجية لنيت  ،ـ (91)على إشرال لندّ ايف حّد ذلته

أّن لنضابطة يف صّحة إلناد لننعوت  ×فبّين...»ل مبلء فمه: د معنى لنرولية، ويقوحتدِّ

حتقيق مقاماتهم، نيس على عدم غرلبة لننعت، وال على  ولملدلر يف ،^ولألوصاف هلم

لنا نالك لننعوت وإمران فهمنا هلا تكصيمًا، وال على أنسنا نالك لألوصاف تعقُّ

دلر على إمران كون تلك ولننعوت، بل وال على صرف صّحة لنسند وعدمه، وإّنما لمل

مل يرانه لنعقل لحملدود  لنصكة صكة لملخلوقني، أّ عامل لسإمران ما لوى لهلل، وإْن

ه يدرك إةمجااًل أّن لنصكة صكة ه حقيقة تلك لنصكة بنحو لناكصيل، نرنَّْننلبشر ُك



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـوص معاصرة ـنص  

 

 . (92)«صكة لملخاّصة بانذلت لألزنية لنغنيةلنممرن حادث، ال 

على  ةبنكسه مل يرن يدرك عمق لنرارثة لملرتّت أرى أن قائل هذل لنرمام

 كمامه! 

ل يف نولزم كمامه: نعلم أن لخرتلع لهلاتف ولنالكاز ولحسن هنا أن ناأّم

وتأنيف لنركاية ولملرالب وأصول  ،ولكاشاف لنقارة لألمريرية ،ولنطائرة

د. لنرايف وحبار لألنولر، بأةمجعها من لألمور لنيت ميرن أن تصدر عن ممرن لنوجو

ة حيث ال جيب لالعابار بانغرلبة ولسإشرال وعليه بناء على كمام هذل لنقائل، وخاّص

ع ّ مثمًا أن لهلاتف أن خير  علينا ذلت يوم نيدَّ لنسندّ وما إىل ذنك، ميرن نشخٍص

وأن لنقاّرة لألمريرية قد مّت ، ×ولنالكاز ولنطائرة من لخرتلع لسإمام لنصادق

وأن لنركاية ولملرالب وأصول لنرايف  ،×اظملكاشافها من قبل لسإمام لنر

 وما علينا غري لسإذعان ولناصديق!  ،×وحبار لألنولر من تأنيف لسإمام لنرضا

وبطبيعة لحلال نعلم أن قائل هذل لنرمام ليقول ننا: على لنسامع أن يرون 

 عقله يف رأله، نيدرك أن مرلدنا مل يرن يشمل هذه لألمور لملعروفة ولنولضحة. 

أن تذعن بأن هناك غري قيد  نا لنقول يف جولبه: إذن عليك أنَتونرّن

حبيث حتّد من دلئرة  ،قيودًل كثرية أخرى يف عامل لخلار  ويف جعبة لنعلم «لسإمران»

وعليه فإن جترّء لملخاطب وتشجيعه على لنقول بهذه  .عيات لنيت ذكرتهالنقول باملدَّ

 الئق.  غرُي ^لنصكات ولخلصائص لملمرنة يف حّق لألئمة

صف باسإمران على لملساوى لنوجودّ، بل مّت فهناك لنرثري من لألمور لنيت تّا

قني وأصحاب لنكرر ال أن لحملقِّ م، إاّلمنذ لنِقَد ^عاؤها باننسبة إىل لألئمةلّد

 يقبلونها. 

فما هو لنوجه يف كّل هذه لسإشراالت لملثارة حول لناكسري لملنسوب إىل لسإمام 

 ول برفض هذه لننسبة؟ ولنق ،×لنعسررّ

ما لنذّ ميرن فعله بشأن لنرثري من لملوروث لناارخي ّ وغريه مّما ميرن أن 

 ؟ ^قها بشأن أهل لنبيتصف باسإمران، ومع ذنك وقع لسإشرال يف لناسابها وحتقُّيّا

ى خيانف حّا «نونا عن لنربوبية وقونول...نزِّ»ه لألكرب نـ ـ إن لنكهم لنغان ّ يف حد5ِّ
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 ية لناوحيدية يف لسإلمام. أصل لنرؤ

رها لننيب لألكرم وأوصياؤه إن لنرؤية لناوحيدية نإللمام ـ ولنيت دعا إنيها وفسَّ

ـ تسالزم نك ّ ةمجيع أنولع لنشرك. وعليه فإن هذه لنرؤية ال تنسجم مع  ^لنررلم

  ى إذل مل ياّم وصكها بولجب لنوجوب بانذلت.ولآلهلة لندنيا، حّا «لألرباب»لالعاقاد بـ 

يف تقريره نآلية لنثانثة من لورة  ،مة لنطباطبائ ّ يف تكسري لمليزلننقد عمد لنعمّا

من أن  ن أن لهلل لبحانه أجّلْولنوثنية يَر إن»قائمًا:  ،إىل تكسريها وإيضاحها ،لنزمر

فيانزه تعاىل عن أن يقع عليه  ،م أو حسٍّْهأو َو لحيط به لسإدرلك لسإنسان ّ من عقٍل

وهم  ،بيه من خلقهب إىل مقرَّب إنيه باناقرُّفمن لنولجب أن ناقرَّ ،توجه عبادّ منا

 ،نعبدهم ثم آهلًة ،من دون لهلل خذهم أربابًافناَّ ،ون لنعاملؤض إنيهم تدبري شلنذين فوَّ

 وهؤالء هم لملمائرة ولجلّن .بونا إنيه زنكىويقرِّ ،نيشكعول ننا عند لهلل ؛ب إنيهموناقرَّ

وكيف كان فاألرباب ولآلهلة ... ء هم لألرباب ولآلهلة باحلقيقةوهؤال .يسو لنبشروقدِّ

مكوضة إنيهم  ،مقربة عنده ،وهم موجودلت ممرنة خملوقة هلل ،هم لملعبودون عندهم

 ،لخللق ولسإجياد وأما لهلل لبحانه فليس نه إاّل، حبسب منزناه تدبري أمر لنعامل نرلٍّ

 . (93)«(إنه لآلهلة)و( لألرباب رّب)وهو 

ى هذل لأللاس فإن جمّرد لالعاقاد بانوجوب لنذلت ّ نوجود لهلل، ولعابار وعل

غريه ممرن لنوجود، ال يوصلنا إىل لناوحيد لسإلمام ّ لخلانص؛ إذ رأينا أن لنوثنيني 

ون بهذل لملقدلر من لسإميان ضول نلذّم يف لنقرآن، كانول يقرُّلنذين تعرَّ ،لملشركني

 باهلل! 

أن لملشركني ولنوثنيني من لنعرب كانول  (94)وضوٍحيظهر من لنقرآن لنرريم ب

. ونعلم أنهم كانول يعبدون لألصنام ولألوثان بوصكها «رّب لألرباب»يؤمنون باهلل بوصكه 

بأةمجعها حتت  مظاهر ملخالف أنولع لآلهلة، ولنيت ه ّ ـ من وجهة نظرهم ـ خاضعٌة

 . (95)تعاىل «لهلل»ليطرة رّب أرباب، وهو 

لملشركني من لنعرب... مل يرونول »ديدة تبّين وتثبت أن إن لناحقيقات لجل

ينررون أن لهلل هو خانق لنعامل، ورلزق لنناس، ولنعامل بانظاهر ولنباطن. وإمنا 

سإحدى خصائص وصكات  ل لملظهر لألمّتكانول يقونون بأن كل ولحد من لألصنام ميثِّ
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ق وما إىل ذنك، وأنها متثل من لجلمال ولنرمحة ولنغضب ولخللق ولنرز ،لألفعال لسإهلية

حيث  ؛ولحلرب ولملطر وما إىل ذنك لناجل ّ لخلارج ّ نالك لنصكات على شرل لحلّب

ب لنطون ّ، إذ ترون هذه لألمور وعلى حنو لنرتتُّ ،من لهلل حتدث هذه لألمور باكويٍض

 أن منشأ هذه لألمور ال تساوجب تصغري لهلل لنربري إاّل، منشأ نوقوع لألشياء يف لنعامل

ل مبرتباه؛ ألن لهلل هو لنولهب نذولتها، وهو لنذّ منحها لنقدرة على لملاعان ّ أو لنانزُّ

 . (96)«لجرتلح تلك لألمور...

وّ يف بعض رولياتنا أن مشرك ّ قريش يف عصر لنوثنية كانول يلّبون وقد ُر

شريك هو نك،  نبيك لنلهم نبيك، نبيك ال شريك نك، إاّل»ضمن بعض لملنالك قائلني: 

 . (97)«متلره وما ملك

فهؤالء كانول يقّرون بأن لهلل هو مبدأ لنوجود، ونرنهم يف لنوقت نكسه كانول 

ضح أن ما كانول يعاربونه يّا «متلره وما ملك»يشركون، وكما يبدو من عبارة 

نه ْوأو يعاربونه قرينًا هلل، بل كانول يَر، شريرًا هلل مل يرونول جيعلونه يف عرض لهلل

 . (98) طول أنوهياهويف ،يف طونه

إن نسبة لنقوى لسإهلية لنماماناهية إىل عباده، كما نو لعاربنا علم أو قدرة عبد 

ر لنباطل هو من . وهذل لناصوُّ(99)«لنشرك يف لنصكات»، من مقونة «ال ماناهية»لهلل 

 ،ـ (100)ر يف لنعصر لنناصرّر عنه لنشيخ هادّ جنم آبادّ ـ لنكقيه لملاحرِّمصاديق ما عبَّ

كبري  ، ويرله مضاهيًا ومشابهًا إىل حدٍّ(101)«شرك لنغلّو»بـ  ، كاابه )حترير لنعقماء(يف

 . (102)نغلّو لننصارى يف لنسيد لملسيح

وإنه ملن دولع ّ لأللف أن بعض أنولع لناجسيم لحلاصل يف ثقافة لملسلمني، 

لنشرك يف »ف من قبح هذل لننوع من ولضمحمال بعض لناعانيم ولنقيم، قد خكَّ

 يف أذهان وأعني لنرثري من لملسلمني.  ،«شرك لنغلّو»أو  ،«صكاتلن

، وبعض مولريث يف ترلث لنغماة لنقديم من جهٍة ال ليَّماويف لنقرون لألخرية، و

 :من أمثال منهما أشخاٌص ىأخرى، قد تعاضدت وتظاهرت، نياغّذ لنصوفية من جهٍة

ّّ قيود أولحلافظ رجب لنُبْر صاف شخص حدود يف لّت ل ّ، ك ّ يّدع ّ عدم وجود أ

 . (103)بالاثناء لسإمران لنذلت ّ ،جبميع لنصكات لسإهلية «لنون ّ»
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إن لنصكات لنرمانية نألئمة ...»رين أنه قال: نقل عن أحد لنعلماء لملاأخِّ

ماناهية، كما هو لحلال باننسبة إىل صكات لهلل لنرمانية أيضًا،  ال ^لألطهار

 . (104)«ان ولنوجوب فقطولنكارق لنوحيد بينهما يرمن يف لسإمر

نرى هذه لجلرأة يف وصف أمري  (105)ويف شعر أحد شعرلء ذنك لنعصر

حيث خياطب لسإمام بقونه:  ،(106)«خماق لنعامل»بأنه  «لنعرفاء»على نسان  ×لملؤمنني

 ! (107)«يزدّإّ جامع ةمجيع كماالت إ»

ب هذل لننوع من لالجتاهات لنكررية يف لألذهان من شأنه أن يكرغ إن ترلُّ

لة باناوحيد لخلانص ولننقاء لجملامع تدرجييًا من أنصع لناعانيم لسإلمامية لملامثِّ

لناوحيدّ، لألمر لنذّ من شأنه أن ينعرس للبًا على لناعانيم ولملكاهيم لندينية 

 . (108)ولسإمام وما إىل ذنك لألخرى، من قبيل: مكهوم لننيّب

وبيان  ،لسإلمام ملعرفة لهلل لجلوهرّ ولألصيل ولنقاطع يف يف أن لننّص ال َشكَّ

. كما يضع لنقرآن بني أيدينا أدنة قاطعة ك ّ ال «لنقرآن لنرريم»هو  ،حدود لناوحيد

ّّ ّّ نعارب أ ، أو أن نرى لهللآهلة من دون  ،مبا يف ذنك لألنبياء ولألونياء ،ش ّء شخص وأ

 هلم ذلت علم لهلل وقدرته ولائر صكاته لملطلقة لألخرى. 

مل يرن على علم  |صريح أن لننيّب لردة يف لنقرآن بشرٍلومن لألمثلة لنو

، وهذل يانافى مع لدعاء لنبعض بأن (109)بوجود بعض لملنافقني بني لملسلمني من حونه

لننيب ميلك علمًا مطلقًا ال حدود نه، وأن لننيب كان يعلم لرلئر وبولطن لألشخاص 

 وما يضمرونه يف صدورهم. 

سإثبات  ؛ف يف لنرون ولجرتلح لملعجزةلناصرُّ كما يبدو من لنقرآن لنرريم أن

أن جيرتحه ماى أرلد، بل إن  عاء لسإهل ّ، مل يرن باألمر لنذّ ميرن نلنيّبانية لالّدحّق

 . (110)نه لهلل منهاإمنا ميرنه أن جيرتح لملعجزة عندما ميرِّ لننيّب

لت رمبا كان من أكثر لنعناصر ضررًل يف متهيد لألرضية نإلقبال على لناكسري

ر لنذّ ، هو لناغيُّ«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنغانية، ولنكهم لملوّلع ملضامني من قبيل: 

طرأ على لملناخ لنديين لنثقايف لنعام، وشيوع ظاهرة لناسامح يف لناعاط ّ مع لنرولة 

 ولنروليات. 
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ختليصها من عدم و ،(111)إن عدم غربلة لنرثري من كاب لملناقب ولنكضائل

أو  ،ة لنقطعيةأو لنرااب ولنسّن ،عيكة ـ ولملعارضة يف بعض لملولرد نلعقللنروليات لنض

ولأللانيد لنضعيكة لملروية عن  ،صريح ـ لنيت تصطدم مع لنولقع لناارخي ّ بشرٍل

لنشيعة  جعل لنرثري من عولّم ،اعني أحيانًا ـلنغماة ولملاهمني أو لجملهونني ـ ولنوّض

رير لنيت ختلب لألذهان، ولنيت تسوق لنسامع أو يولجهون ركامًا من لناعانيم ولناقا

 . «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنقارئ تلقائيًا ناحية لناكسري لنغان ّ ملضامني من قبيل: 

ولنعنصر لنرئيس يف عدم غربلة لنرثري من كاب لملناقب ولنكضائل يعود بدوره 

 .(112)خبار لنكضائل ولملناقبق بأما ياعّل مني يفإىل لناسامح لملبنائ ّ نلرثري من لملاقدِّ

ل ر عن أحرام لهلل، وال حتلِّحيث ال تعبِّ ؛وكان من لخلطأ لنقول بأن هذه لنروليات

 د ولنادقيق بشأنها. م حمااًل، نيس من لنضرورّ لناشدُّحرلمًا، وال حترِّ

وبطبيعة لحلال فإن بطمان هذل لناصور ولضح. ونرمبا حظيت لآلرلء لنكقهية 

من  ولألهّم .(113)ض يف ضوء هذل لنركام لهلائل من منط هذه لنرولياتبانقبول أو لنرف

 وال خيكى أن هذل أهّم .ننيذنك أن هذل لننوع من لنروليات هو لنذّ يبلور عقائد لملاديِّ

 من كل حمال وحرلم. 

ما ياعلق بركام لنروليات مورد لنبحث، ولنيت يكاقر أغلبها إىل لنسند، أو  ويف

ولنيت تذكر يف لنرثري من لملولرد  ،ونة لألصل ـ ولهلوية أحيانًا ـلملسندة إىل كاب جمه

، هناك مسأنة أخرى تساحق (114)بنمط لناكرري ولنلغة وبيان لننصوص لنصوفية

 :شامل إىل: لنغلّو يف لنذلت )من قبيل ننا نو قسمنا لنغلّو يف تقسيٍمإلنذكر، وه ّ: 

 ،وما إىل ذنك(، ولنغلّو يف لنصكاتأو لاللاقمال عن لهلل  «لحللول»و «لالحتاد»لدعاء 

نوجدنا أن لحلّصة لنرربى من لنروليات ذلت لنشأن ظاهرة يف  ،(115)ولنغلّو يف لنكضائل

رين كان ن لالهامام لألكرب من قبل لنعلماء لملاأخِّإحيث  . ونرْن(116)لنغلّو يف لنصكات

لنكضائل من لالهامام  ماجهًا إىل لنغلّو يف لنذلت، وعدم أخذ لنغلّو يف لنصكات ولنغلّو يف

لنيت لحاوى مشارق أنولر لنيقني، نلحافظ رجب ـ هذه لنروليات  ، فإّن(117)لنقليل إاّل

 ،يف كاب من قبيل: مدينة لملعاجز ، ونرلها برثرٍة(118)كبري منها ل ّ، على عدٍدلنُبْر

 كبرية نديهم.  حساليًة ْرِثمل ُت ـ نلسيد هاشم لنبحرلن ّ
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شعر بأن لنغلبة لملطلقة كانت إىل جانب لنرثري من إن بعض لناقارير لنقدمية ُت

لجلماعات ولناجّمعات لنشيعية غري لنغانية، وأن لألفرار لنغانية، من قبيل: لالعاقاد 

أو  ،وعظيمه وحقريه، وما إىل ذنك ـ ،ش ّء يف لنعامل ـ كبريه وصغريه بعلم لسإمام برّل

ف يف لنعامل، كان ياّم ولع لناصرُّف جبميع أنإثبات لنقدرة لملطلقة نإلمام يف لناصرُّ

 . (119)نكيها وطردها من لألولاط لنشيعية غري لنغانية

ى لنقرن لهلجرّ لخلامس تثبت وجود كات لنشيعة حّامؤنَّ فهرلتإن نظرة إىل 

حماربة لننولصب ولألفرار لنناصبة من يف  :نشاط حمموم نعلماء لنشيعة على جبهاني

أشّد ـ يف مولجهة لنغماة ولألفرار  دو أحيانًا على حنٍوأخرى ـ ولنيت تب ، ومن جهٍةجهٍة

 . (120)لنغانية

ضني ـ لنغماة لملكوِّ ال ليَّمارة، وبكعل نكوذ لنغماة ـ وويف لملرلحل لنماحقة ولملاأخِّ

ة أثناء حصول بعض لنصعوبات لنيت قادت ، وخاّص(121)يف صكوف لملعادنني من لنشيعة

يف  (122)عر على لندفاع عن لحلدود لخلارجية نلاشيُّلنرثري من علماء لنشيعة إىل لسإصرل

عن  ولغلُش فقد ،خذ أحيانًا منحًى ماطّرفًا ــ ولنذّ لّت جاّد مولجهة لننولصب بشرٍل

 باخلطر لهلّدلم نلغماة يف لندلخل.  لالهامام لنرايف ولجلاّد

 كات لنشيعة يف لنقرون لنعشرة لألخرية فاظهر ندرة يفأما لسإطمانة على مؤنَّ

رة ا على لنكنت لملاأخِّز أغلب لجلهود إّملآلثار لخلاصة مبرافحة لنغلّو، حيث ترتّك

 . «لنعامل لحلديث»وظهور فرقة لنشيخية، أو على لملناخ لجلديد ويف ضوء مقاضيات 

ل لملوروث لنغان ّ إىل لجملامع لنشيع ّ على نطاق ى تسلُّوطولل لنقرون لملنصرمة أّد

ى بعض علماء حّا جرِّإىل لنسجامها مع بعض هذل لملوروث، وللع، وللائناس لألذهان و

 . (123)لنشيعة بانادريج حنو متهيد لألرضية ناربئة أو تربير هذل لملوروث

ـ جتاه  ى حسن لنظّنمن عدم لحلسالية ـ بل وحّا ثر هذه لنريكيات هيمن نوٌعوإ

يعة أن لنكررة لنيت بذر ؛رين ولملعاصرينعلى عدد من لملاأخِّ همني بانغلّولنرولة لملاَّ

من هنا فإن صاحب  .كانت تعّد ذلت يوم غانية تعّد يف عصر آخر من ضروريات لندين

جه لألنظار يف لملرحلة لنرلهنة ناعاربه يف ذنك لنعصر غانيًا تّا تلك لنرؤية لنذّ كان يعّد

ول: ى يصل لألمر بانبعض إىل لنقن لنظن هذل حّاسع مساحة ُحْس. وتّا(124)مولنيًا وخملصًا
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لنرجال » بانغلّو كانول من نيهمثني وأصحاب لألئمة لملاَّلحملدِّ «ةمجيع»بل  «أغلب»إن 

 .(125)!«لملؤمنني ولنعدول ولألخيار ولنصلحاء لملعادنني يف لنعقيدة

يف لنكائدة لخلامسة ولنعشرين  ،هـ(1351ـ  1290)إن نلشيخ عبد لهلل لملامقان ّ

لنيت تعّد  ^ن لنرثري من صكات لألئمةإه: كمامًا حاصل ،مة )تنقيح لملقال(من مقّد

وذنك ألن  ؛مة تعّد من لنغلّولنيوم من ضروريات لملذهب لنشيع ّ كانت يف لنعصور لملاقّد

بغية إبعادهم عن لنقول  ؛رون شيعاهم من لنقول ببعض مرلتبهمكانول لحذِّ ^لألئمة

ع عن لنشؤون لسإهلية من أجل لندفا ؛. وعلى هذه لنشاكلة فإنهممبا هو من لنغلّو حقيقًة

لألهّم من مولقعهم، كانول يردعون شيعاهم من لنقول ببعض صكاتهم وشؤونهم؛ ألن 

ن إعة عن شؤون ومنازل لهلل تعاىل، ومنزنة لهلل ه ّ لألصل، بينما منزناهم ماكرِّ

 . (126)ما نشأت من قرب منزناهم عند لهللمنزناهم إّن

رجانية، وه ّ  ن هذه لنرؤية مثرًةوبطبيعة لحلال فإن لملامقان ّ يقطف من أغصا

 . (127)همني بانغلّوثني لملاَّتربئة لاحة عدد من لنرولة ولحملدِّ

همني بانغلّو قد حظ ّ ولنعجيب أن كمام لملامقان ّ يف تنزيه أغلب لنرولة لملاَّ

رين، لنذين كانول يباهون يف لهامامهم لنربري بانقبول ولنرتحيب من قبل بعض لملاأخِّ

حيث لنقول بأن أغلب ما كان ُيعّد غلّوًل يف لنعصور  ،كاتهميف مؤنَّبهذل لنرمام 

ّد لنيوم من ضروريات ونولزم لالعاقاد لنشيع ّ، دون أن يلاكاول إىل لملقلب لملاقّدمة ُيَع

رين ه ّ أن عقيدة لملاأخِّ»لآلخر من لنقضية؛ إذ ما هو لندلع ّ إىل لالفرتلض دلئمًا 

مون كان يعاربه لنقدماء غلّوًل يرون لملاقدِّ حون مانهم يصحِّإلنصحيحة، وحيث 

؟! أال لحامل هذل لنوجه أيضًا ـ ونرمبا كان هو لألقرب «خمطئون يف لعاقادهم حامًا

ا كانول ياماعون برؤية أقوى بانقياس إىل مني ملإن لملاقدِّ»حيث لنقول:  ،إىل لملنطق ـ

ومعرفة بانعقائد  ًة، كانول أكثر بصريبسبب قربهم من عصور لننّص ؛رينلملاأخِّ

ن لنعقيدة لنكمانية أو لنرذلئية غلّوًل وجب ْولألصيلة من لملاأخرين، وحيث كانول يَر

 ؟! «رونلناشريك يف صّحة ما ذهب إنيه لملاأخِّ

يف أصل ما ذكر لملامقان ّ من لنوجه يف لجلمع بني لنروليات  ٌلثم هناك تأمُّ

ضح ة أنه يف مقام لناعارض يّاخاّصو ،^ئمةلننافية ولنروليات لملثباة نبعض لنشؤون نأل
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 . اًلهذل أّوأن لألغلب مييل إىل لناساب طرف إىل ةمجاعة لنغماة، 

: إن أصل لفرتلض لملامقان ّ أن نسبة لنغلّو إىل بعض لملعاقدلت كان ناظرًل وثانيًا

دم ع يف لنااريخ ولنروليات عويبدو من خمال لناابُّ .إىل لملصلحة لحاا  إىل أدنة حمرمة

لنولقع لناارخي ّ يساعد على نك ّ وبل إن لنقرآن لنرريم ولنسنة لنقطعية  .وجودها

 من مرويات هذل لننمط من لنرولة. لملولرد لنبارزة ولهلامة

ة لنرثري من لننوله ّ لنصادرة ي: إن فاح مثل هذل لنباب لنوللع ننك ّ جّدوثانثًا

رة إىل لملصلحة، أو...، ومحلها على نوع من لناقية لنناظ ،^عن لألئمة لألطهار

كما يقول لملثل  ،ليوصل لألمر إىل مساوى ال ميرن فيه حلجر أن يساقّر على حجٍر

 من هذل لنقبيل.  لملعروف! ومن لملسابعد أن يلازم لنقائل بهذه لننظرية بابعاٍت

إن من بني لنعولمل لألكثر ولألشّد تأثريًل يف إعدلد لجملامع لنشيع ّ نشيوع 

هيمنة أفرار لبن عرب ّ وأفرار  «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»ف ولنغان ّ نـ رِّلناكسري لملاط

لنسابع ولنثامن، ووجدت هلا مرانًا يف  نيلهلجرّي ننيرين به، ولنيت بدأت منذ لنقرلملاأثِّ

من خمال لجلهود لنيت بذهلا لنسيد حيدر لآلمل ّ. وقد أّدى  ال ليَّماو ،لحلاضنة لنشيعية

هني لنشريلزّ، ولنكيض لنراشان ّ، أمثال: لملريدلماد، وصدر لملاأنِّرين من ظهور مكرِّ

كبري بأفرار لبن  رة إىل حدٍّوشيوع لننظام لنكلسك ّ لملعروف باحلرمة لملاعانية ـ لملاأثِّ

 رين، وعمل على تدعيم أركانه. إىل تنظيم لنكرر لنشيع ّ نلماأخِّ ،ـ (128)عرب ّ

إىل حدٍّ كبري مبا  شبيٌه ،رير لبن عرب ّطبقًا ناق ،«لسإنسان لنرامل»ر إن تصوُّ

 . «بية و...ونونا عن لنربنزِّ»ميرن أن ُيساناج من لناكسري لنغان ّ نعبارة: 

هـ( ـ وهو من أبرز شّرلح )فصوص لحلرم(، ولنذّ 751د لنقيصرّ)وقال دلو

ماه على شرح لنكصوص: يف مقّد ،قني ألفرار لبن عرب ّ ـُيعارب أيضًا من أبرز لملسوِّ

عن ةمجع ةمجيع لملرلتب لسإهلية ولنرونية... فه ّ  ومرتبة لسإنسان لنرامل عبارٌة...»

بانربوبية ولملربوبية، نذنك صار خليكة  مضاهية نلمرتبة لسإهلية، وال فرق بينهما إاّل

 . (129)«لهلل...

وهو لنسيد جمال لندين لآلشايان ّ،  ،مة يف عصرناأما لنشارح لنشهري هلذه لملقّد

باعاقادّ فإن وجوب لنوجود ولألزنية ...»بعد من ذنك، إذ يقول: فقد ذهب إىل أ
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نإلنسان لنرامل. إن لنكرق بني لسإنسان لنرامل يف مقام لالتصاف  ولسإحاطة ثاباٌة

بوجوب لنوجود ولائر نولزم ذنك ووجوب لنوجود لنذّ يعارب يف مقام لألحدّية نذلت 

دة. وإن ةمجيع لألمساء لسإهلية لنذلتية كانكرق بني لنظاهر ولملظهر، ولنغيب ولنشها لحلّق

ية صف جبميع لألمساء ولنصكات لنرّلوغري لنذلتية جمموعة يف لملظهر لألمّت، فهو ماَّ

 . (130)«، بالاثناء لنقدم ولنوجوب لنذلت ّ...نلحّق

 «نونا عن لنربوبية...نزِّ»ع ـ إىل عبارة: ويف خمال حبثه يساند ـ كما هو لملاوقَّ

 .(131)أيضًا!

حال فإننا إذل جتاوزنا مدى لمامة لالعاماد لملوّلع لنقائم يف ثقافانا  كّلوعلى 

لخايار لبن عرب ّ بوصكه مساندًل سإعادة قرلءة لناعانيم  ال ليَّما، و(132)على لبن عرب ّ

رنا بابن عرب ّ لنانظري جملموعة من ، فإن من بني لنثمار لاللاثنائية ناأثُّ(133)لنشيعية

 عاءلت لنغانية. لالّد

ر لنذّ ذهب إنيه لبن عرب ّ يف تصوير لسإنسان نموذ  على ذنك هو ذلت لناصوُّولن

ل ذريعة ومسامسرًا ناربير وتطهري ، حيث شرَّ(134)لنرامل، وذلت بيان لنقيصرّ

شاء  ث عنها ـ إْنولوف ناحدَّ .مناجاة غانية ومشروك يف أمرها نلغاية، بل موضوعة

رين بابن عرب ّ، ها بانقبول من قبل لنغماة ولملاأثِّوقد مّت تلقي .لهلل تعاىل ـ يف هذل لملقال

 . «نونا عن لنربوبية...نزِّ»حيث تعرس متامًا لنقرلءة لنغانية نعبارة: 

هني يف جمال وقد كان لكاكاء لنرثري من لملعاصرين باكلسف صدر لملاأنِّ

نناقدة، ة لالهامام بانااريخ لناحقيق ّ ولندرللات لحلديثية ل، إىل جولر قّل(135)لنعقائد

 خري معني ملكاقمة هذل لملنهج. 

، من جهٍة ^ة لألطهارلنرايف بانولقع لناارخي ّ حلياة لألئّم لسإملامإن عدم 

أخرى، قد رّلخ دعائم  ولخلوض ولناعّلق ببعض لألخبار لنضعيكة وما إىل ذنك من جهٍة

يث أخذول حب ،لننظرة لنغانية إىل لسإمامة يف أذهان بعض أهل لنعلم ـ نأللف لنشديد ـ

يف  «قصور لننظر»مني من علماء لسإمامية صرلحة من يعاربون بعض آرلء كبار لملاقدِّ

مغكلون قصار »أو  «قصار نظر مغكلون»أمر لنوالية، وتسمية أونئك لملشايخ بأنهم 

ما قانه يف لنشايف قد كان  يف &يّدعون أن لنشريف لملرتضى :ومن باب لملثال .«لننظر
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 ...(136)ة، وما إىل ذنك!ده على لملخانكني من أهل لنسّنانطاه وتردُّرثرة خمبرًل ماأثِّ

كات لنيت يهيمن عليها لنكرر لنقائم على مضمون ياّم يف لنرثري من لملؤنَّ

هامهم وردعهم حبربة ف لنغان ّ، ولّتنقد لملنررين هلذل لناطرُّ «نونا عن لنربوبية...نزِّ»

، أو لعابار (137)«رغم أنف لملنررين...»لناهديد! ومن مناذ  ذنك عبارلت من قبيل: 

أو  «لحلمق»، أو وصف لملخانف بـ (138)«عماظاهرين باناشيُّ»لملخانكني لنشيعة 

! بل بلغت لسإلاءة بهم أحيانًا حّدًل ال يساطيع لنقلم بيانه، وتلويث (139)«لالجرتلر»

 . (140)لنصكحات بذكره

غلظة يف لألنكاظ، وال فإىل أين ليصري بنا لألمر إذل مل ياّم كبح ةمجاح هذه لن

منهج ّ، وال ياّم لالعرتلف جمّددًل  ياّم لحرتلم لنرؤية لناحقيقية نلحديث بشرٍل

  !؟«لحلقائق»باناكرري لنرمام ّ لملنسجم مع 

، ضمن «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»ل لنبحث يف ْوـ قال أحد لنكضماء من لنذين تون6َّ

َيغ منه إىل لنصِّ ، بعد إشارٍة«ما شئام(درللة أحاديث )قونو »نه حتت عنولن:  مقاٍل

 ،رن قونه بشأن حماوى هذه لألحاديثلنذّ مي إّن...»لملاهافاة يف نقل هذل لملضمون: 

 ،^على فرض ]صّحة[ صدورها، هو أن مضمونها يدّل على لملرتبة لنسامية نألئمة

عن  مبعنى أنهم قد بلغول من لنرمال ولنكضائل درجة يعجز لنعقل لنبشرّ لنعادّ

إدرلكها وفهمها. من هنا فإننا مهما بانغنا يف بيان كماهلم وفضائلهم نقصر عن بلوغ 

يف بعض لنروليات أيضًا. إن هذل لحملاوى  «نن تبلغول»نه عبارة لنغاية، وهذل ما تبيِّ

أنه ينبغ ّ  َبْيَد .صحيح يف حّد ذلته، وهو يدفعنا إىل لنقول بصّحة هذه لألحاديث أيضًا

كانت تعين  لملساعملة يف هذل لننوع من لنروليات، وإْن «قونول»أن كلمة  لالناكات إىل

 ْنأنها ال جتيز لنوضع ولالخاماق. وهناك لنرثري ممَّ لالعاقاد وبيان هذل لالعاقاد، إاّل

ولنيت ال  ،عمد إىل تشويه صورة هؤالء لنعظام من خمال وضع لألحاديث لنمامعقونة

وعلى هذل لأللاس فإن لنطريق لنصحيح هو  تنسجم مع لنعقل لنبشرّ لحملدود.

، وأما يف ^ة لألطهارلالكاكاء باالعاقاد ولنقول بوجود أعلى درجات لنكضائل نألئّم

مرحلة لسإثبات فيجب لالكاكاء ببيان لألحاديث لنيت ثبات صّحاها بانطرق لنيت تورث 

 . (141)«لالطمئنان فقط
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عاصر ال لحّل عقدة من أقول: إن هذل لنرمام لنصادر عن هذل لنكاضل لمل

بل إنه يزيد لنقضّية إبهامًا، وبذنك فإنه يزيد على  ،رّ لملاولضع ـلملشرلة ـ يف تصوُّ

 : لناانيةنألمور  ؛غموض لملسأنة غموضًا آخر

إننا مهما بانغنا يف بيان كماهلم وفضائلهم نقصر عن بلوغ »: إن قونه: اًلأّو

نقرلءة لنغانية يف مضمون حبثنا. كما أن نيس بانقول لملنضبط، بل هو عني ل «لنغاية

يراب يف موضوع  د من فاضٍلُمسابَع قوٌل «إن هذل لحملاوى صحيح يف حّد ذلته»قونه: 

 لنغلّو، ومعرفة لنغلّو ولناعريف به. 

إننا مهما بانغنا يف بيان كماهلم وفضائلهم نقصر عن »فلو أننا لرتضينا قونه: 

كان يعلم ببولطن ةمجيع  |: إن لننيب لألكرموجب علينا لنقول مثمًا «بلوغ لنغاية

عاء ـ لنذّ هو ولحد أن هذل لالّد لملنافقني من حونه، وكان عاملًا بنكاقهم أةمجعني، إاّل

إذ يقول  ؛نصريح لنقرآن لنرريم س هلا ـ خمانٌفمن لنثمار لنطبيعية نلقاعدة لنيت أّل

َوِممَّْن ﴿ابه لنرريم: يف حمرم كا |لألكرم لهلل لبحانه وتعاىل خماطبًا لننيّب

لأَلْعَرلِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل لْنَمِديَنِة َمَرُدول َعَلى لننَِّكاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن  ُرْم ِمَنَحْوَن

لألكرم مل يرن يعرف  ولضح من صريح هذه لآلية أن لننيّبولن(. 101)لناوبة:  ﴾َنْعَلُمُهْم

 . بعضًا من لملنافقني لنذين عاصروه

مهما بانغنا يف بيان كماهلم وفضائلهم »وعليه هل ميرن بعد ذنك أن نقول: 

 ؟ «نقصر عن بلوغ لنغاية

يدفعنا إىل لنقول بصّحة هذه ...»قال:  «لحملاوى»: إنه بعد تصحيح ذنك وثانيًا

 . «لألحاديث أيضًا

على فرض صّحة  لملذكور، ونرْن «لحملاوى»نقد لبق أن شرحنا عدم صّحة 

صّحة هذه »مع ذنك مل نعرف كيف ميرن لسإذعان على ألاله بـ  لحملاوى

صحيح جيب أن يرون حديثًا بانضرورة؟ وهل لملعصومون  كماٍم ؟ فهل كلُّ«لألحاديث

من  ،هم وحدهم لنذين صدر عنهم لنرمام لنصحيح، فيمرن نذنك ^لألربعة عشر

 ديث؟! نازلم بصّحاه على أنه من لحلخمال لنوقوف على صّحة لحملاوى، لال

غريه أنه كثريًل ما مّت لناسامح يف كمام  خريًل منإن هذل لنكاضل لملعاصر يعلم 
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وِحَرم نقلها رلٍو أو كاتب يف ذنك لنرااب  صحيح أو تقرير ولقع ّ نرلماٍت

فهل جيوز ننا بعد ذنك أن نعارب لنرمام  ،«حديثًا»لألخماق ّ أو لنعرفان ّ أو... بوصكه 

يف أن لجلولب عن هذل لنسؤلل ال  ال َشكَّ !ة مضمونه وحماوله؟جملّرد صّح ؛حديثًا معاربًل

 . «لسإجياب»ميرن أن يرون بـ 

فإن لنطريق لنصحيح هو لالكاكاء باالعاقاد ولنقول بوجود ...»: إن ما قيل: وثانثًا

جمّرد كمام محال ّ عاطك ّ وخطاب ّ ال يقوم  «أعلى درجات لنكضائل نألئمة لألطهار

فعلى لبيل لملثال: إن  !؟«أعلى درجات لنكضائل»تعنيه عبارة  فما لنذّ. على ألاٍس

أعلى درجات لنكضائل لملمرنة )باسإمران لنعقل ّ طبعًا( هو لنعلم بدخائل لنناس 

نا . ونرّن«أعلى درجات لنكضائل»فهذل من مصاديق  ،وبولطنهم وما يدور يف ضمائرهم

 . صرلحًةرأينا أن لنقرآن لنرريم ينك ّ هذل لملساوى من لنكضائل 

، «أعلى درجات لنكضائل»مضافًا إىل ذنك نو أننا قلنا باتصاف رلول لهلل بـ 

وقلنا بانش ّء ذلته باننسبة إىل أمري لملؤمنني، وإىل لسإمام لحلسن، وإىل لسإمام 

وأمثال  «لنوص ّّ»و «لننيّب»نايجة هذل تعين لناساوّ بني  )وهرذل...(، فإّن ^لحلسني

 نضرورة لندين ولملذهب.  وهذل خمانٌف .ذنك يف لنرتبة ولنكضيلة

فيجب لالكاكاء ببيان لألحاديث لنيت ثبات صّحاها بانطرق ...»: إن قونه: ورلبعًا

نلمنهج لنذّ لقرتحه بشأن لنروليات لنيت حتمل  خمانٌف «لنيت تورث لالطمئنان فقط

 لملزعوم صحيحًا «حماولها»هذل لملضمون، حيث رأى أن لنرولية مبجّرد أن يرون 

 .«صّحاها»ميرن لعابار لنروليات لملذكورة صحيحًا أيضًا، وعليه جيب لسإذعان بـ 

 

 ـ يابع ـ
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 (1)العقالنية التقليدية والعقالنية احلديثة

 

 د. أبو القاسم فنائي

 وسيم حسنترجمة: 
 

 .(2)(×)لسإمام عل ّّ «لْنَعْقُل لندِّيُن ال ُيْصِلُحُه ِإالَّ»

 

 ــــــ ن ـ االزدواجية يف العقل العملي

لنعقل لنعمل ّ وجود نوع من  جمالإن من بني لملوضوعات لهلامة لملطروحة يف 

أخماقية  :لالزدولجية يف أحرام وتعانيم هذل لنعقل. فإن لنعقمانية لنعملية تنقسم إىل

إىل لناعارض يف مقاضيات ّ بنا أن هذل لناقسيم يؤّد ولقاصادية )أنانية(. إاّل ؛)إيثارية(

ن لنعقمانية لالقاصادية تقاض ّ منا أن نكرر يف مصاحلنا إلنعقل ولنعقمانية لنعملية؛ إذ 

، وأن نأخذ على لندولم أرباحنا وخسائرنا لألنوّية بنظر لالعابار، وأن نقّدم «لألنوّية»

ّّ ش ّء آخر خماقية تطلب . ومن ناحية أخرى فإن لنعقمانية لأل(3)مصاحلنا لألنوّية على أ

منا أن ال نضح ّ مبصاحل لآلخرين من أجل مصاحلنا، وأن نرى يف لحلّد لألدنى من 

لألهمية ولنقيمة حلقوق ومصاحل ولعادة ورفاه لآلخرين ذلت لألهمية لنيت نرلها 

 حلقوقنا ومصاحلنا ولعادتنا ورفاهنا. 

ات لنعقمانية لملساوى لألول ـ أو أدنى مساوي :إن نلعقمانية لألخماقية مساويني

. ولألخماق يف حّدها لألدنى «لألخماق يف حّدها لألدنى»لألخماقية ـ ميرن تسمياه بـ 

، وتطلب من لنكرد أن يسعى ورلء مصاحله لنشخصية «لسإنصاف»و «لنعدلنة»تقوم على 
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فه ّ تقوم على  «لألخماق يف حّدها لألقصى»لنعدلنة ولسإنصاف ال غري. وأما  «إطار»يف 

، وتطلب من لنكرد أن يضّح ّ مبصاحله «لهلاجس»أو  «لسإيثار»أو  «لنررم»أو  «لحلّب»

من أجل مصاحل لآلخرين. إن قيم لألخماق يف حّدها لألدنى تلعب دور لنرابح يف للوك 

كة هلذه لألخماق ياّم توفريها من خار  لألخماق. إن أن لنطاقة لحملرِّ لسإنسان، إاّل

لنكرد يف لعيه إىل لحلصول على مصاحله لألخماق يف حّدها لألدنى تقول: إن 

لنشخصية إذل مل ينقض أصل لنعدلنة ولسإنصاف فإن للوكه ليرون للوكًا 

 ّ مبصاحله لنشخصية دلئمًا من أخماقيًا. إن هذه لألخماق ال تريد من لنكرد أن يضّح

أجل مصاحل لآلخرين، أو أن يقّدم مصاحل لآلخرين دلئمًا على مصاحله لنشخصية. إال 

لنقيم لألخماقية يف لحلّد لألقصى تذهب إىل أبعد من ذنك، وتدعو لنكرد إىل لسإيثار أن 

ولناضحية مبصاحله من أجل مصاحل لآلخرين. إن هذه لألخماق تقوم على لنررم 

 ولنسخاء ولسإيثار ولناضحية. 

 

  ــــــ ـ ملاذا جيب أن نكون أخالقيني؟ س

ملاذل جيب أن نرون »لنقائل:  إن لزدولجية لنعقل لنعمل ّ تكاقم من لنسؤلل

 مانّوعة.  وقد أجاب فمالكة لألخماق عن هذل لنسؤلل بأجوبٍة .«أخماقيني؟

: إن لملعايري لألخماقية من مقاضيات لنعقمانية لألخماقية. ونذنك للجلولب لألّو

ن لسإجابة عنه يف غاية لنبدلهة ولنوضوح، إفإن أصل هذل لنسؤلل نيس قابمًا نلطرح، أو 

على  ٌممغلق. طبقًا هلذه لنرؤية يرون لنعقل ولنعقمانية لألخماقية ماقدِّ ه لؤلٌلأّن مبعنى

لنعقل ولنعقمانية لالقاصادية، وعند لناعارض بني مقاضيات هذين لنعقلني جيب لننزول 

فك ّ غري هذه لنصورة لوف ال يرون نألخماق  عند حرم لنعقل لألخماق ّ، وإاّل

 . (4)أو مورد و مصدلٌقولنعقمانية لألخماقية معنًى أ

: إن لالنازلم بانقيم ولنولجبات ولحملظورلت لألخماقية يضمن لجلولب لنثان ّ

مصاحل لألفرلد على لملساوى لنشخص ّ؛ ألن هذل لالنازلم خيّلص لنكرد من وخز 

لنضمري، ويشبع غريزته لسإيثارية، وإن سإشباع لنغريزة لسإيثارية ذلت لنقيمة ولألهمية 

ة. وعلى هذل لأللاس فإن رعاية لنقيم لألخماقية شباع لنغريزة لألنوّيلملوجودة يف إ
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 ولحرتلم حقوق لآلخرين يضمن مصاحل لنكرد أيضًا. 

: إن لنانايف بني مقاضيات لنعقل لألخماق ّ ومقاضيات لنعقل لجلولب لنثانث

. ونذنك فإن هذل لنضيق يف «لنقصور يف لنرؤية»أو  «ضيق لألفق»لالقاصادّ يعود إىل 

 ؛فإن هذل لنانايف ليزول «لعة لألفق»لألفق أو لنقصور يف لنرؤية إذل أعطى مرانه إىل 

 ّ مبصاحلنا لآلنية ولنعابرة من أجل ألن لنعقمانية لالقاصادية تريد منا أن نضّح

مصاحلنا لنثاباة وطويلة لألمد، وإن لالنازلم لألخماق ّ على لملدى لنبعيد ليرون يف 

 . (5)رنا على لملدى لنقريبكان يف ضر مصلحانا، وإْن

إن ناربير لالنازلم لألخماق ّ على ألاس لألنانية لنبعيدة لألفق أو لنعقمانية لألنوّية 

وتقريرًل علمانيًا. وإن لناقرير لنعلمان ّ هلذل لناربير ميرن بيانه يف إطار  ،تقريرًل دينيًا

 : لناان ّلاللادالل 

 يف ظّل ال ميرن لحلصول عليها إاّلـ إن لنرثري من لملصاحل ولنغايات لنكردية 1

 لحلياة لجلماعية. 

 باناعاون ولنارافل.  ـ إن لحلياة لجلماعية رهٌن2

 بانثقة لملابادنة.  ـ إن لناعاون ولنارافل رهٌن3

 مبرلعاة لنقيم لألخماقية وحقوق لآلخرين.  ـ إن لنثقة لملابادنة رهٌن4

يد ملرلعاة لنقيم لألخماقية يف ياّم لناأكيد يف هذل لاللادالل على لندور لنكر

بلورة لحلياة لالجاماعية لملنشودة، وكون هذل لألمر من نولزم لنوصول إىل لنغايات 

 ولملصاحل لنكردية. 

فيقوم على  ،لنذّ ميرن تقدميه ناربير لالنازلم لألخماق ّ ،أما لناقرير لنديين

 ة.ماني من لناعانيم لندينية لهلاّموكما هاتني لملقّد .مانيمقّد

لحلياة »: مة لنثانيةولملقّد ؛«لننظم ولننظام لألخماق ّ يف لنعامل»: لملقّدمة لألوىل

 .«بعد لملوت

إن هذل لنعامل »ويف لناقرير لنقائم على لننظم لألخماق ّ يف هذل لنعامل يقال: 

إنينا على شرل  وأفعاننا مبنزنة لنصوت، وال حمانة أن لنصوت لريتّد ،مبنزنة لجلبل

 . (6)«ىصد
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 َيَرُه ًلْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرَفَمْن َي﴿ويقال يف لناقرير لنقائم على لحلياة بعد لملوت: 

َمْن َذل لنَِّذّ ُيْقِرُض لهلَل ﴿أو يقال:  ،(8ـ  7)لنزنزنة:  ﴾َيَرُه ًلَيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرَوَمْن * 

)لنبقرة:  ﴾ َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوِإَنْيِه ُتْرَجُعوَنرَيًة َولهلُلَكِث ًاَفُيَضاِعَكُه َنُه َأْضَعاف ًاَحَسن َقْرضًا

245 .) 

فيساند  «ملاذل جيب أن نرون أخماقيني؟»عن لنسؤلل لنقائل:  لجلولب لنرلبعأما 

دقيق يف بياني نسعدّ  ه وجوهره بشرٍلوقد مّت بيان نبِّ .إىل لملعرفة لسإنسانية لنعرفانية

 لنشريلزّ لنقائل:

ــاّ بــــــين آ»  دم أعضــــ
 

ــك    ــرينش زيــ ــه در آفــ  كــ
 

 عضــوّ بــه درد آورد   
 

ــد قــــرلر     ــوها رل منانــ  .«عضــ
 

ّّ لنقائل:  إّنما مثل لملؤمنني يف »وهو ترةمجٌة تراد ترون حرفّيًة نلحديث لننبو

تولّدهم وترلمحهم كاجلسد لنولحد، إذل لشارى منه عضٌو تدلعى نه لائر لجلسد 

 . «ولحلّمىبانسهر 

طبقًا هلذه لنرؤية ترون مصاحل لآلخرين مصاحلنا، وأضرلرهم أضرلرنا أيضًا. 

ونو أن لسإنسان أدخل يف حساباته لنعقمانية يف مقام لختاذ لنقرلر حقيقة أن لآلخرين 

حدود  إاّلشركاء نه يف لسإنسانية، وأن لحلدود لنكاصلة بينه وبني لآلخرين ما ه ّ 

مقاضيات لنعقمانية لالقاصادية ومقاضيات لنعقمانية  إّنوهمية وغري ولقعية، ف

 لألخماقية لارون ماناغمة ومنسجمة، وليزول لناعارض ولنانايف بينهما. 

م بها فيلسوف لألخماق ومن لملنالب هنا أن نشري إىل طريقة لحلّل لنيت تقدَّ

ض عاه قد أفلت من قبضة بعن جوهر مدَّإلألمرير ّ لنرلحل )جون رلؤونز(؛ إذ 

رين من أبناء لنوطن. يسعى رلؤونز يف كاابه )نظرية يف باب لنعدلنة( إىل لملكرِّ

أن غاياه من ورلء  إاّل، للانباط قولعد لنعدلنة وأصوهلا من لنعقمانية لألنانية ولملصلحية

ذنك ال ترمن يف تربير أصول لنعدلنة يف ظّل قيم لنعقمانية لألنانية، بل يف إظهار تناغم 

 قمانية لألخماقية مع مقاضيات لنعقمانية لألنانية. مقاضيات لنع

مه رلؤونز ناربير نظرية لنعدلنة )أصول لنعدلنة( لألخماقية إن لملنهج لنذّ يقدِّ

ن على . ياعيَّ(7)«لننزعة لناعاقدية»و «لالعادلل لنكررّ»أو  «لننزعة لناناغمية»من  مزيٌج
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لننظرية لألخماقية لملطلوبة من  أن يسعى إىل للاخرل  لنكرد يف هذل لننهج من جهٍة

ب لملشاهدلت لألخماقية، نيصل إىل منظومة منسجمة وماناغمة من لملابنيات ُصْل

 : لناانيةولألحرام لنشاملة على لألمور 

 . (8)«لملمّحصة»و «لملدرولة»ـ لألحرام لألخماقية لنشهودية 1

  ـ لألصول ولنقولعد لألخماقية لملساخرجة منها.2

ولملنزنة لألخماقية  (9)«لهلوية لنشخصية»لسإنسان،  جمالات لألصونية يف يـ لملابّن3

 يف لجملامع. 

فعندما ياّم لحلصول على مثل هذه لملنظومة ياّم تربير ةمجيع لملابنيات ولألحرام 

أخرى يسعى رلؤونز إىل إثبات أن نايجة توظيف  لملوجودة يف تلك لملنظومة. ومن ناحيٍة

شريطة  ،من قبل ةمجيع عقماء لنعامل أّ أصول لنعدلنة( مقبوٌلهذل لملنهج ولألللوب )

أو تلك لنيت ليؤونون  ،أن ال يأخذول ـ يف مقام لحلرم ـ موقعياهم ومنزناهم لنرلهنية

، وأن يصدرول (10)«لملوقع لألول»إنيها يف لملساقبل، بل عليهم لفرتلض أنكسهم يف 

 . (11)«لاار لجلهانة»أحرامهم من ورلء 

 ،موقع لفرتلض ّ مقّيد مبجموعة من قيود لألخماق لالجاماعية «لألول لملوقع»إن 

ولنيت ياّم لكاشاف خصائصها من طريق تنسيق لملشاهدلت لألخماقية. وعلى هذل 

ولاللادالل عليها من طريقني، ويثبت أن  ،لملنولل يسعى رلؤونز إىل تربير أصول عدلناه

منسجمة أيضًا مع لنعقمانية هذه لألصول منسجمة مع لنعقمانية لألخماقية، و

 . (12)اه، ال نقطة ضعكهالالقاصادية ولألنانية. وهذل يعّد نقطة قّوة نظرّي

 

 ــــــ ـ اختالف العقالنية التقليدية عن العقالنية احلديثة3

من هنا نعود إىل أصل لنبحث. نقد كان موضوع حديثنا يف هذل لنكصل يدور 

لنعقمانية لناقليدية. نقد حبثنا لخاماف  ولخامافها عن ،حول لنعقمانية لحلديثة

ما لنذّ  . ونرْنما لبقلنعقمانية لنعملية لناقليدية ولنعقمانية لنعملية لحلديثة يف 

 عن لنعقمانية لننظرية لناقليدية؟ميرن قونه بشأن لخاماف لنعقمانية لننظرية لحلديثة 

لنعقمانية لألوىل إن أهم فارق بني هاتني لنعقمانياني يرمن يف أن  :ميرن لنقول
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وإن هذل لالخاماف قبل  .«ذلت نزعة حامية جازمة»بينما لنعقمانية لنثانية  ،(13)«لناقادية»

مات ولملابنيات لننظرية هلذين أن ينشأ عن ذلت لنعقمانية لننظرية ينشأ عن لملقّد

 اًل على توضيح لالخاماف لنقائم بني هذينلنكهمني نلعقمانية لننظرية. وهنا لنعمل أّو

ل لنذّ لنكهمني نلعقمانية لننظرية، ومن ثّم نناقل إىل حبث أصوهلما لننظرية ولناحوُّ

 لنعقمانية لحلامية لجلازمة.  أّدى إىل إحمال لنعقمانية لالناقادية حمّل

إن لنعقمانية لناقليدية ذلت نزعة حامية جازمة؛ ألن هذه لنعقمانية تقوم على 

ع ولنيقني. يف إطار هذه لنعقمانية يعارب لنعلم تقول بسهونة لنوصول إىل لنقط فرضيٍة

 يف تعريف لنعلم. ومن ناحيٍة مساويًا نلقطع ولنيقني، مبعنى أن لنقطع ولنيقني مأخوٌذ

وال جازمة؛ ألن هذه لنعقمانية تقوم على  ،أخرى فإن لنعقمانية لحلديثة نيست حامية

معلومات لنناس ـ إذل مل كثر أفرضية تقول بأن لنقطع ولنيقني نيس لهل لملنال، وإن 

ها ـ تقوم على لنظنون. إن هذه لنعقمانية ال تأخذ لنقطع ولنيقني يف تعريف كّل :نقل

غري »ولنعلم  ؛(14)«لنقابل نلخطأ»م لنعلم إىل قسمني، وهما: لنعلم لنعلم، وإمنا تقسِّ

 . (15)«لنقابل نلخطأ

 عن:  إن جوهر مّدعى لنعقمانية لحلامية لجلازمة عبارٌة

 وغري قابلة نإلصماح ولناغيري.  ،وقطعية ن معايري لنعقمانية ثاباٌةـ إ1

 ـ إن ذلت لنعقل غري قابل نلنقد ولسإصماح. 2

ل مشروع لجلميع أو ال ش ّء، مبعنى أن ـ على هذل لأللاس فإن لنعقمانية ال متث3ِّ

 معايري لنعقمانية غري قابلة نلنقد لنعقمان ّ. 

 عن:  ادية عبارٌةوإن جوهر مّدعى لنعقمانية لالناق

 وقابلة نإلصماح وإعادة لننظر.  ،وظنية ،ما ـ ـ إن معايري لنعقمانية مرنة ـ إىل حد1ٍّ

 نلنقد ولسإصماح.  ـ إن ذلت لنعقل قابٌل2

ـ إن مشروع لنعقمانية هو مشروع لجلميع أو ال ش ّء، مبعنى أن معايري لنعقمانية 3

 لنعقمان ّ. ـ أو فهم لنناس هلذه لملعايري ـ قابلة نلنقد 

طبقًا نلعقمانية لحلامية لجلازمة هناك معايري قطعية ويقينية ال تقبل لنرتديد 

وإن هذه  .وال تقبل لنشرح ولناكسري ،وال تقبل لناغيري ،، وه ّ ثاباة بالامرلرولنشّك
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ن هذه لملعايري قطعية ويقينية ميرن إل ألس لنعقمانية. وحيث لملعايري ه ّ لنيت تشّر

ول على لنعلم لنقطع ّ لنذّ ال يقبل لنرتديد أو لخلطأ. ونو لنسجم من خماهلا لحلص

أن لنعقمانية لالناقادية تقول: إن  َبْيَدفما.  مع هذه لملعايري كان معقواًل، وإاّل ش ٌّء

 ةولنشرح ولناكسري، وعند مولجه ،وقابلة نلاغيري ولسإصماح ،لملعايري لنعقمانية ظنّية

من  ال ُبدَّمانية ال ينبغ ّ لاللاعجال يف رّدها، بل دعوى غري منسجمة مع لنعقل ولنعق

تلك لندعوى مع معايري لنعقمانية غري لملنسجمة معها، فإذل كان ذنك  «دنيل»تقييم 

جيعله ماناغمًا  لندنيل هو لألقوى وجب إصماح أو تكسري ذنك لملعيار لنعقمان ّ بشرٍل

نقطة »اقادية إمنا تعارب بوصكها مع تلك لندعوى. إن لألصول ولملعايري يف لنعقمانية لالن

مبعنى أن هذه لألصول ولملعايري  ،نيًا ويف بادئ لننظر، وإن تربيرها يرون أّو(16)«لنطماق

قد تاغّير وياّم إصماحها وتغيريها يف مسار لنبحث لنعقمان ّ، أو أن ختل ّ مرانها 

نايجة تطبيق ة فإن ن معايري لنعقمانية ظّنيإنصاحل لألصول ولملعايري لجلديدة. وحيث 

  ّ لنذّ جيوز عليه لخلطأ. أو لنعلم لنظّن وللاعمال هذه لملعايري نن ترون لوى لنظّن

 «دلئم ٌّّ»إن لعابار لألصول ولملعايري لنعقمانية يف لنعقمانية لحلامية لجلازمة 

وأما يف لنعقمانية لالناقادية فإن  ؛ولنرتديد ، وال ُيحامل فيها لخلطأ ولنشّك«نهائ ٌّّ»و

. إن لنعقمانية «يف بادئ لننظر»و «للاعجانيًا»ر هذه لألصول ولملعايري يرون لعابا

، «غري قابلة نلخطأ»و ،«غري قابلة نلرتديد»لحلامية لجلازمة تعارب لملعايري لنعقمانية 

عائها، إذ تعارب تولضعًا يف لّد أما لنعقمانية لالناقادية فه ّ أقّل ؛غري قابلة نإلصماح»و

 ة نلرتديد، وقابلة نلخطأ، ونذنك فإنها تقبل لناغيري ولسإصماح. هذه لملعايري قابل

ويف  ،«ظنية»أنها  ، إاّل«نسبية»إن مولزين لنعقمانية يف لنعقمانية لالناقادية نيست 

فهمنا وإدرلكنا وتكسرينا هلذه لملولزين، وكذنك حدود  وإّن .«مشونية»لنوقت نكسه 

ل. إن هذه لملولزين قابلة نلاكسري، وقد احوُّنلاغيري ولن قابٌل ،وثغور وطريقة تطبيقها

ختل ّ مرانها نصاحل لملولزين لجلديدة، أو أن تراشف هلا ختصيصات وللاثناءلت 

. وإن قائمة هذه لملولزين ولملعايري مكاوحة إىل لألبد، ونذنك فإن لناقادلت (17)جديدة

يف ميزلن  لنعقل لالناقادّ تشمل نكسها أيضًا، حيث ميرن وضع لنعقل لالناقادّ

حلدود  ولنعمل على نقده أيضًا. إن لنعقمانية لالناقادية مدركٌة ،لنعقمانية لالناقادية
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بذنك. إن لنعقمانية لناقليدية تقول: إن معايري  لنعقل يف فهم وكشف لحلقيقة، ومقّرٌة

لنعقمانية قطعية ويقينية، وميرن لنوصول إىل لنقطع ولنيقني من خمال هذه لملعايري. 

ية، ونذنك ترون ناائج للاعماهلا عقمانية لحلديثة فاقول: إن هذه لملعايري ظّنأما لن

 وتطبيقها ظنّية أيضًا. 

ة مانيقولنع ،ما يل ّ نبحث يف لنقولعد لننظرية نلعقمانية لحلامية لجلازمة ويف

 لالناقادية.

لنولقعية »ميرن لنقول باخاصار: إن لنعقمانية لحلامية لجلازمة تقوم على 

. «دةلنولقعية لملعقَّ»أو  «لنولقعية لالناقادية»، ولنعقمانية لالناقادية تقوم على «لنبسيطة

ق بانعماقة لنقائمة بني ما ياعّل عام هناك ثماثة آرلء أو ثماثة أنولع نلاكسري يف وبشرٍل

 لنذهن ولنعني، وه ّ: 

 ـ لناكسريلت لناشريرية. 1

 .ـ لناكسريلت لنقائمة على لنولقعية لنبسيطة2

 لناكسريلت لنقائمة على لنولقعية لالناقادية. ـ 3

 ، أو إذل كان هلا من وجود(18)عين ولقعية حقيقية ال وجود هلاتإن لناشريرية 

 فإنها غري قابلة نلمعرفة.

 «تصّورنا» ة ومطلقة وأبدية، وإّناثاب «لنولقعية»إن لنولقعية لنبسيطة تعين أن ذلت 

 تلك لنولقعية ثابت ومطلق وأبدّ. عن

أن  ثاباة ومطلقة وأبدية، إاّل «لنولقعية»ا لنولقعية لالناقادية فاعين أن وأم

 ،وال مطلقة ،قد ال ترون ثاباًة ،لنولقعية جمالعن لنولقعية، ونظريانا يف  «تصّورنا»

 وال أبدية. 

وال  ،عيين «منشأ»رون أن معلوماتنا ذلتية متامًا، أّ نيس هلا يّدع ّ لملاشّر

. وعلى هذل لأللاس «فاعل»د رء يف مقام كسب لملعرفة جمرَّعيين، وإن لمل «مضمون»

نلقيمة ولالعابار لملعريف. إن هذه لننظرية تولجه  ه وأفراره فاقدٌةءفإن معاقدلته وآرل

 : لناانيانينها ال تساطيع بيان لنولقعياني إإشرانني رئيسني؛ إذ 

 .لخلطأ يف لملدركات «لكاشاف»ـ 1
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 ملعريف نلاجارب ولألفرار ولآلرلء ولننظريات. ل «علنانوُّ»و «لالخاماف»ـ 2

هلا إّن يّدع ّ لنقائلون بانولقعية لنبسيطة أن أفرارنا موضوعية متامًا، أّ 

لملرء يف مقام  لنولقعية، وإّن «حاّق»يعّبر عن  «مضمونها» ّنإ، كما ًاعينّي «منشًأ»

ع بدرجة ثاباة من . وعلى هذل لأللاس فإن معلوماته تامّا«منكعل»كسب لملعرفة جمّرد 

يف مقام  «لملعّرف»لنقيمة ولالعابار لملعريف. إن لنولقعية لنبسيطة تاجاهل دور ونصيب 

لملعرفة باملّرة. طبقًا هلذه لنرؤية ترون لنعماقة لنقائمة بني لنذهن ولنعني من نوع 

ة ال إىل لحلقيقة. يف إطار هذه لننظري «لنوصول»إدرلك لحلقيقة يعين  ، وإّن(19)«لناطابق»

ل لناكريك بني لنظاهرة )لنش ّء يف نكسه أو لملعلوم بانعرض( ولنظهور )لنش ّء َقُيْع

مات هاّمة فإن لنولقعية لنبسيطة تكرتض مقّد تقدَّمباننسبة ننا أو لملعلوم بانذلت(. وكما 

، وعلى ألالها ياّم «علم لننكس لسإدرلك ّ»لنولقعية أو لحلقيقة و «طبيعة» جماليف 

 لنوجودية ولملعرفية.  «يةدلناعدُّ»نك ّ 

 : لناان ّبة عليها على لننحو مات وبعض لنناائج لملرتّتوإن تلك لملقّد

 . «بسيطة»ـ إن لحلقيقة 1

 «غموض»أو  «إبهام»، وال «باطن»أو  «ظاهٌر»، ونيس هلا «جمّردة»ـ إن لحلقيقة 2

 . «تعقيد»أو 

 «ماكّر »و «منكعل» ف على حنٍوـ إن ذهن لسإنسان يف مقام كسب لملعرفة ياصر3َّ

ّّ «لنصافية»حمض، ويرون مبنزنة لملرآة   نون.  لخلانية من أ

ال  ،«ولحد»وتكسري  ،«ولحدة»، وصورة «ولحد»ـ نيس نلحقيقة لوى ظهور 4

 أكثر. 

ـ على هذل لأللاس فإن إنرار لحلقيقة أو لخاماف لنناس بشأن لحلقيقة 5

 ل لنعقمانية ولننكسية. أو لنرذلئ ،«لألهولء»وتكسريها ينشأ دلئمًا من 

كما أن لنولقعية لنبسيطة تولجه ثماثة إشراالت رئيسة؛ إذ ال تساطيع تقديم 

 : لناانيةتبيني صحيح ومقبول نلولقعيات أو لحلقائق 

 لألخطاء يف لملدركات.  «وقوع»ـ 1

 .لملدركات من لنناحية لملعرفية «عتنوُّ»و «لخاماف»ـ 2
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 يسني. ـ لالخاماف بني لألنبياء ولنقّد3

أخرى تقول لنولقعية لالناقادية: إن معلوماتنا وأفرارنا ال ه ّ ذلتية  ومن ناحيٍة

على  «مضمونها»أن  ، إاّلًاعينّي «منشًأ»نبعضها  متامًا، وال ه ّ موضوعية متامًا، وإّن

 ،أفرارنا وظهور نلولقعية أو لحلقيقة لنقائمة يف أذهاننا وذولتنا؛ فإّن لندولم جتلٍّ

 :ر بـإىل لناأثُّباسإضافة 

 :ر بــ لملوضوع وماعّلق لملعرفة )لملعلوم بانذلت(، تاأث1َّ

 :وبـ ؛ـ لنعولطف ولملشاعر2

 :وكذنك بـ ؛ـ معلوماتنا وجتاربنا لنسابقة3

من لملناخ لنطبيع ّ ولالجاماع ّ  ـ رغباتنا وأجولئنا ومناخ حياتنا )لألعّم4

 ًا. ولالقاصادّ ولنسيال ّ ولنثقايف وما إىل ذنك( أيض

إن بعض هذه لناأثريلت تعارب من مقّدمات ومقّومات لملعرفة، وبعضها لآلخر من 

مولنع لملعرفة ولكاسابها. وعلى هذل لأللاس فإن لنقيمة ولالعابار لملعريف آلرلئنا 

وأفرارنا نيست ثاباة أو ولحدة دلئمًا. وبطبيعة لحلال فإن لناكريك ولنكصل بني 

يف لجلملة. وإن لنعماقة بني لنذهن  نكاقدة نماعابار ممرٌنلألفرار لملعاربة ولألفرار ل

باملعنى لندقيق نلرلمة، بل هو من نوع  «لناطابق»ولنعني يف هذه لنرؤية نيس من نوع 

منها. إن هذه لننظرية تعمل على  «لالقرتلب»إدرلك لحلقيقة يعين  ، وإّن(20)«لنامازم»

م بانعرض( وبني لنظهور )لنش ّء لناكريك بني لنظاهرة )لنش ّء يف نكسه أو لملعلو

مات هامة أيضًا يف باننسبة ننا أو لملعلوم بانذلت(. وعليه فإن نلولقعية لالناقادية مقّد

مات تكض ّ ، وإن هذه لملقّد«لسإدرلك لننكس ّ»لنولقعية أو لحلقيقة و «طبيعة» جمال

وبعض لنناائج مات دية لألنطونوجية ولملعرفية. وإن تلك لملقّدطبيع ّ إىل لناعدُّ بشرٍل

 : لناان ّلملرتتبة عليها على لننحو 

 . «كثرية لألوجه»و ،«معّقدة»ـ إن لحلقيقة 1

 . «مساورة»ـ إن لحلقيقة 2

 . «آالف لنوجوه»، بل هلا «باطنًا»و «ظاهرًل»ـ إن نلحقيقة 3

حمضًا، بل هو يف  «ماكّرجًا»و «منكعمًا»ـ إن ذهن لنكرد يف مقام لسإدرلك نيس 4
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مبعنى أنه يعمل عمل لملرآة  ،«رًلمؤثِّ»و «جًاماكرِّ»و ،«فاعمًا»و «منكعمًا»يعارب  لآلن لنولحد

 ولحد.  يف وقٍت «نةلمللوَّ»و «لحملّدبة»أو  «لملقّعرة»

 وعلى هذل لأللاس: 

 .«ولحدة»من حقيقة  «مانّوعة»ـ ميرن لحلصول على جتارب 1

 . «ولحدة» ربٍةناج «مانّوعة»ـ ميرن تقديم تعبريلت وتكسريلت وقرلءلت 2

 ويف هذه لحلانة: 

ـ إن إنرار لحلقيقة أو لخاماف لنناس بشأن لحلقيقة ال ينشأ دلئمًا من 3

 : لناانية، وإمنا ينشأ من لألمور لملانّوعة «لألهولء»

 نلحقيقة، أو «لنعينية»د لنظهورلت ولناجّليات ـ تعد1ُّ

 نلحقيقة، أو «لنذهنية»د لنظهورلت ولناجّليات ـ تعد2ُّ

 أو ،د لألفهام ولناكسريلت لملخالكة عن لحلقيقةـ تعد3ُّ

 . «لألهولء ولنرغبات»باع ـ لّت4

أو لالخاماف بشأن  ،نلحقيقة خاّص «تصوير»وعلى هذل لأللاس فإن إنرار 

لنصحيح نلحقيقة، هو غري إنرار ذلت لحلقيقة، وغري لالخاماف بشأن  «لناصوير»

 وجود وطبيعة لحلقيقة. 

على لملساوى  «لحلامية لجلازمة»ن لنولقعية لنبسيطة تقوم على خماصة لنقول: إو

، «لاللابدلد لننظرّ»إىل لحلقيقة، وتؤّدّ إىل  «لنوصول»م لننظرّ، أو تقوم على توهُّ

ن إعلى لملساوى لنعمل ّ. يف حني  «لنعنف»، و«لندكااتورية»، و«لاللابدلد لنعمل ّ»و

قمان ّ ولنعمل ّ، وكذنك تقوم على دعوى لنع «لناولضع»لنولقعية لالناقادية تقوم على 

تؤّدّ إىل  اإنيها، ونذنك فإنه «لنوصول»من لحلقيقة، بداًل من  «لالقرتلب»

 على لملساوى لنعمل ّ.  «لحلولر»و «لناسامح»، و«لندميقرلطية»

تعبري  ه ّ يف لحلقيقة إاّل مايرى أنصار لنولقعية لنبسيطة أن لنولقعية لالناقادية 

ريك على لملساوى لننظرّ، ولنعبثية لملذهبية على لملساوى لنعمل ّ، ب وخادع نلاشخمّا

 إذل كانت ونرْن

 دة لنوجوه، وكانـ لنولقعية ماعد1ِّ
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كّر  اد منكعل ومـ ذهن لنكرد يف مقام كسب لملعرفة فاعمًا، ونيس جمر2َّ

 ،حمض

 فك ّ هذه لحلانة: 

 .ة ولحدةـ ميرن لحلصول على جتارب مانّوعة ـ على لألصول ـ من ولقعي1

 ولحدة.  ـ ميرن تقديم تكسريلت خمالكة ـ على لألصول ـ عن جتربٍة2

ونذنك ال ميرن إنرار هذه لحلقائق حتت ذريعة لهلروب من لناشريك 

ن لنقسم لألكرب من معلوماتنا ظين وغري يقيين ال ميرن إوحيث  .ولنعبثية لملذهبية

ييد قيمة ولعابار لنعلم بشرط يف تعريف لنعلم، أو تق «لنيقني»و «لنقطع»إقحام قيد 

 حصول لنقطع ولنيقني. 

عاء لنقطع لّد وإّن .ولحدة إن لناشريرية ولحلامية لجلازمة وجهان نعملٍة

نلعقمانية. إن مسؤونيانا  ية خمانٌفترون فيه لألدنة لملاوّفرة ظّن وضٍعمولنيقني يف 

 لنعقمانية ولملعرفية تقاض ّ منا أن جنّد من خمال: 

 . لنبحث عن لحلقيقة(ـ لنصدق )يف1

 .ـ لجلّد )ولنسع ّ يف حدود لنولع ولسإمران(2

  .ـ توظيف لأللانيب لملوثوقة3

ك ولسإصرلر على معاقدلتنا مبيزلن م لنامسُّمن لحلقيقة، وأن نقيِّ «لالقرتلب»نـ 

ومعيار قّوة لنشولهد ولألدنة لملاوّفرة نصاحل تلك لملعاقدلت. حنن مسؤونون جتاه 

، ونسنا مسؤونني جتاه «أللوب لناحقيق»لنعقمانية، وجتاه  «لنرذلئل»و «لنكضائل»

 . «نايجة لناحقيق»

 بأمرين:  د لننظرّ رهٌنوعلى هذل لأللاس فإن لعادة لسإنسان يف لنُبْع

ـ تهذيب لننكس من لنرذلئل لنعقمانية )لملعرفية(، ولكاساب لنكضائل لنعقمانية 1

 .)لملعرفية(

ومتحيص  ،ولنقول بها ،ثوق يف مقام لكاساب لملعرفةلملو «لألللوب»باع ـ لّت2

 يات. لملابّن

لننجاة  «يضمن»من لحلقيقة  «لالقرتلب»إن لنسع ّ لملقرون بانصدق ولجلّد يف 
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 «لنعيين»ولنسعادة ولنكماح نلكرد مئة باملئة؛ ألن مثل هذل لنسع ّ يساوجب لنقرب 

من  «لنعلم ّ»و «لنذهين» إىل لنقرب ِضمل يْك ى وإْنمن لحلقيقة، حّا «لنوجودّ»و

مر لملابنى، لألت للحلقيقة. إن لننجاة إمنا ه ّ يف لنصدق، ونيس يف لنصدق لملنطق ّ وذ

مبعنى أن لملهم هو لنسع ّ لنصادق ولجلاد يف لالقرتلب من لحلقيقة، ونيس مطابقة 

 . وبطبيعة لحلال فإن لنسع ّ لنصادق ولجلاّد(21)مضمون لملعاقد ولملابنى مع لنولقع

سإحرلز لنصدق )مطابقة مضمون  ّرب من لحلقيقة ياضّمن لنسع ّ لنصادق ولجلاّدلاقن

أن لملطابقة وعدم لملطابقة لنولقعية ولنذلتية ال تقع حتت  َبْيَدلملعاقد مع لنولقع( أيضًا، 

مبطابقة مضمون معاقدلته  ى إذل كان نديه يقنٌيللطة ولخايار لنكرد، وإن لنكرد حّا

، مبعنى أن «حقيقة»أن ال ترون معاقدلته مطابقة نلولقع  مع لنولقع مع ذنك ميرن

 نذنك لملعاقد مع لنولقع.  «لنولقعية»لنيقني مبطابقة لملعاقد نلولقع ال يضمن لملطابقة 

 بأمرين:  د لنعمل ّ رهٌنلعادة لنكرد يف لنُبْع أخرى فإّن ومن ناحيٍة

 .خماقيةـ تهذيب لننكس من لنرذلئل لألخماقية، ولكاساب لنكضائل لأل1

 يف إطار لنعمل بانولجبات.  «لجلّد»و «لنصدق»ـ لنسع ّ لملقرون بـ 2

ب، بل هو عامل ْسوعلى هذل لأللاس فإن لنعامل لجلديد نيس عامل لنعقمانية فَح

 «لنظّن»أيضًا. إن لران هذل لنعامل يعرتفون باعابار  «لنولقعية لالناقادية»

 . (22)«لناعّددية»و

 لثة تقوم على ثماثة أركان، وه ّ: أن لحلد فيما لبقذكرنا 

 . «مرجعية لنعقل»ـ 1

 . «لنسلطة على لنذلت»ـ 2

 . «لنكردلنية»ـ 3

 كما ميرن توضيح لالخاماف بني لنعقمانية لحلديثة ولنعقمانية لناقليدية يف

 ظّل هذه لألركان لنثماثة أيضًا.

ولننقل فك ّ عامل ما قبل لحلدلثة كان لنعقل يف لنغانب أدلة ملعرفة لنوح ّ 

)لنعقل لملطبوع أو لنشهودّ ولنعقل لناجرييب( فلم  )لنعقل لملسموع(. وأما لنعقل لملساقّل

لوى يف حدود بولبات لندين، وأما يف ما ورلء ذنك فيلغى دوره  يرن نه من لعاباٍر



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

مًا على لننقل، وإمنا نصاحل لننقل. إن هذل لنعقل مل يرن مرجعًا، ومل يرن مقّد

وتربير  ،ولالعابار بوصكه جمّرد وليلة وأدلة ملعرفة لملنقوالت كان نه من لنقيمة

حاكمًا »، ال «حمرومًا نلغري»باعها. كما كان لسإنسان يف عامل ما قبل لحلدلثة لّت

 .كًا بانرجوع إىل ما يقونه لآلخرونفبداًل من لنرجوع إىل عقله كان مرلَّ .«على نكسه

ه إطاعة أولمر لآلخرين. وباناان ّ فإن وبداًل من إطاعة أحرام لنعقل كان جيب علي

وضعيكة، ورلزحة حتت  لهلوية لنكردية نلناس يف عامل ما قبل لحلدلثة كانت باهاًة

 .فيها. أما لهلوية لنكردية فليست غري لهلوية لسإنسانية وذلئبًة ،وطأة لهلوية لجلماعية

هذل لأللاس فإن ذوبان وكما رأينا فإن لنعقل ولنعقمانية مقّومة نلهوية لسإنسانية. وعلى 

 ّ أيضًا إىل إنغاء لنعقل أو إضعافه. لهلوية لنكردية يف لهلوية لجلماعية تؤّد

م وأما يف لنعامل لملعاصر فإن لنعقل لحظى باملرجعية ولملوضوعية، ويرون لناقدُّ

، وال ختازل قيمة لنعقل يف كونه وليلة وأدلة «شريعة لننقل»على  «شريعة لنعقل»نـ 

، وهؤالء ال يقاصر تدخلهم «حرم أنكسهم»ن. إن لران هذل لنعامل ياونون نكهم لندي

ى يف ل ولختاذ لنقرلر حّايف لنادخُّ على دلئرة حياتهم لنشخصية فقط، بل هلم لحلّق

م نلهوية لنكردية دلئرة لحلياة لجلماعية أيضًا. وكذنك يف لنعامل لحلديث يرون لناقدُّ

 ميرن جتاهل لهلوية لنكردية ونولزمها لالعابارية على لهلوية لجلماعية، مبعنى أنه ال

فإن لهلوية لجلماعية تعارب  ،بل على لنعرس من ذنك ،حتت ذريعة لملصلحة لجلماعية

ويف إطار هذل لنكهم كة من عناصر بسيطة كثرية، مانافرة لألجزلء، ومؤّن (23)ذريةهوية 

ديث وعامل ما قبل ال يرون لجملامع غري جمموع لألفرلد. إن لخاماف لنعامل لحل

رؤية لسإنسان لحلديث وإنسان ما قبل لحلدلثة  لحلدلثة يف هذه لملولرد يعرس بوضوٍح

 ونزوم وكيكية ومساحة لاللاكادة من لنعقل.  ،جتاه منزنة وموقع لنعقل ولنعقمانية

لنعقمانية  جمالمن خمال لالناكات إىل لسإيضاحات لناكصيلية لملاقّدمة يف 

ول: إن فهم لندكاور لروش نلعلمانية لنعقمانية لحلديثة يباعد إىل لحلديثة ميرن لنق

 . (24)ما عن لنولقعية، وميرن لننقاش من بعض لجلهات يف لناقادلته يف هذل لنشأن حدٍّ

 إن لنعلمانية يف لحلقيقة... حتّل حمّل»يقول لندكاور لروش يف نقد لنعلمانية: 

نعلمانية ال تعارض لندين كمام صحيح. لندين. وبطبيعة لحلال فإن ما ُيقال من أن ل
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ألنها منافس وبديل  ؛ها ألوأ من خمانكة لندينفانعلمانية ال ختانف لندين، ونرّن

كامل... إن لنعلمانية ختلق ندى  نها تساطيع ملء فرلغ لندين بشرٍلإنلدين، حيث 

تعط ّ  حيث ؛ال ُيبق ّ ندى لنكرد حاجة إىل لندين لملرء دلفعًا حنو لنعمل، وهو دلفٌع

وجتّرده من لنشعور  ،دنيوية تطغى على لنصبغة لندينية لنعلمانية ناكرريه صبغًة

باحلاجة إىل حتليل لملبدأ ولملعاد. وعندما ياّم نلعلمانية ذنك ميرن لنقول ـ مبعنى من 

ال يطلق على نكسه تسمية  ه ديٌنإن دينًا جديدًل قد ظهر إىل لنوجود، ونرّن :لملعان ّ ـ

ونرنه ال ُيسّم ّ  ،وم مبا يقوم به لندين ـ مبعنى خلق لندلفع ولناكرري ـفهو يق ،لندين

 . (25)«نكسه دينًا

حال فإن لسإنسان عندما يكقد  وعلى كّل»وقال يف نقد لنعقمانية لحلديثة: 

على لنرغم من  ،لندولفع ولألفرار لندينية يرون قد فقد بعض لألشياء. وإن لنعلمانية

تعط ّ لنناس دلفعًا وفررًل، تعجز عن جربلن ولندين،  ّلحم ها حتّلأنها تبدو وكأّن

ها من خمال وهناك إخكاقات ال ميرن حّل ،مكقودة وضائعة بعض لألمور... فهناك أموٌر

لاخضع  لنعقمانية لنعلمانية. فعندما حترم لنعقمانية لحملضة فإن لحلياة من جهٍة

(... utilitarianية متامًا )ل لألخماق إىل أخماق مصلححلساب لنربح ولخلسارة، وتاحوَّ

ويغيب عن لنوجود، وهو عنصر لنعكو ولنصكح ولناضحية ولنكدلء  يزول ش ٌّء ونرْن

وليرون لملماك ولملدلر قائمًا على لحلسابات لنعقلية نلربح. ونو مل  ،ولجلود ولنررم...

عندما تقف  همًا يف عقله. ونرْنيعد لنشخص باحثًا عن مصاحله وأرباحه ليرون ماَّ

 :ل لحلياة إىل جحيم... ونّب لنرمامهذه لألرباح ولملصاحل يف مولجهة بعضها لوف تاحوّّ

ن لنعقل لنذّ يرون طرفًا يف لننزلع ومنشأ نلخصومة ال ميرنه أن يرون يف موقف إ

خذون موقف َرم حلّل هذل لننزلع. إن لألفرلد لنذين يقكون موقف لملطانب، ويّالحَل

من لنربح، عندما يقكون يف مولجهة بعضهم  مزيٍد إحقاق لحلقوق، ولحلصول على

م بعضًا. ال ميرن ننا أن جند هقون بعض، ولوف ميّزلوف يأكل بعضهم حلم بعٍض

عنصر لنصكح يف لنعقمانية. وهذل هو ما يكاقر إنيه لسإنسان لملعاصر. ونو أمرن لنعثور 

من  ال ُبدَّمبعنى أنه ، دلفعًا دينيًا أو شبه ديين فلن يرون إاّل دلفٍع علىهلذل لنعنصر 

وضّمه إىل لنعلمانية... ينبثق عن لنعقمانية  ،أخرى لحلصول على هذل لندلفع من جهٍة
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 ،من لنغرور ولألنانية. ونيس غريبًا أن تقف لنرومنطيقية يف مولجهة لنعقمانية لنبحاة نوٌع

ىل للرتجاع ن إْول يف حقيقاها جوهر لنعلمانية. كان أتباع هذه لنرؤية يسَعلنيت متثِّ

ولنيت حاق بها لنظلم يف لملناح ّ لنوجودية من لسإنسان، وقانول  ،لنعناصر لنيت مّت إغكاهلا

مة. ومن تلك بأن لنعمل على تضخيم لنعقل قد أّدى إىل إضعاف لنرثري من لألمور لنقيِّ

 . (26) هذه لألخماقيات: لنعكو ولنررملألخماق، ومن بني لألمور يف لندرجة لألوىل

ن لندكاور لروش قد أخذ تعريف لنعقل ولنعقمانية من بعض لنعرفاء يبدو أ

يف حني أن هذل لناعريف نيس جامعًا،  .موالنا جمال لندين لنروم ّ :من أمثال ،لملسلمني

وال يشمل ةمجيع أنولع لنعقمانية، وباسإمران نقده حقيقة. إن نلعقل ولنعقمانية لنيت 

ـ 2 ؛ـ لألنانية1: ةخصائص أربع اور لروشيناقدها جمال لندين لنروم ّ وإقبال ولندك

 ـ لنعلمية. 4 ؛ـ لنولائلية3 ؛لنرحبية

يف  ر من جهة إاّلإن لسإنسان لنعاقل ـ يف إطار هذه لنعقمانية ـ هو لنذّ ال يكرِّ

 ؛مصاحله وأرباحه، وينظر إىل ةمجيع لألمور من زلوية لحلصول على مزيد من لنربح

ول ولنعقمان ّ هو تربير لألحدلث ولنظولهر ولنوجود من أخرى يعارب لنبيان لملعق ومن جهٍة

ص لملصادر لملعرفية لألوىل باننسبة نه يف لحلولس خمال لنبيان لنعلم ّ )لحلّس ّ(، وتالّخ

 . (27)لنظاهرية

 ؛(28)لنعقمانية لنعملية تنقسم إىل نوعني: أخماقية أو إيثارية فإّن كما ذكرناو

أخرى إىل قسمني أيضًا، وهما: لنعقمانية  جهٍة . كما تنقسم من(29)ولقاصادية أو أنانية

. إن (31)ية لآلنية )لنناظرة إىل لنغايات(ولنعقمان ؛(30)ري لآلنية )لنناظرة إىل لألهدلف(غ

متام لالنسجام مع لحملّبة ومقاضياتها، كما ه ّ منسجمة  لنعقمانية لألخماقية منسجمٌة

، وه ّ تدعو لسإنسان إىل نصاف ولنصكح ولنررم ولسإيثاروماناغمة مع لنعدل ولسإ

صاف ولناحّل ّ مبثل هذه لألمور. إن هذه لنعقمانية ه ّ مصدر لنقيم لألخماقية، وإن لالّت

وإذل كانت تقيم وزنًا نناائج  .حساباتها ال تقوم على ألاس لنربح ولخلسارة لنشخصية

اص لألعمال وأرباحها وخسائرها فإنها تأخذ بنظر لالعابار أرباح وخسائر ةمجيع لألشخ

من لألحناء، وال تقاصر يف ذنك على ربح وخسارة  رون بذنك لنعمل بنحٍولنذين ياأّث

لنذّ هو أحد قرلءلت لألخماق لنعلمانية،  ،(32)شخص لنكاعل فقط. إن لملذهب لننكع ّ
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. إن لملذهب لننكع ّ يرى أن لملعيار لألخماق ّ لجلّيد ولنصحيح هو (33)هو غري لألنانية

سعادة إىل أكثر لألفرلد، ونيس لنربح لألكثر نشخص لنذّ جيلب أعلى مرلتب لن

لنكاعل فقط. وعلى هذل لأللاس فإن لملذهب لننكع ّ ال يانافى مع لسإيثار ولناضحية 

 ولنصكح ولجلود ولنررم أبدًل. 

يضاف إىل ذنك أن لنعقمانية لنعملية ـ كما أثبت بعض علماء لملعرفة وفمالكة 

أو مرتبة خاّصة من  وبماناينغا وآخرين ـ ه ّ نوٌع لندين لملعاصرين، من أمثال: آنساون

 ،يف دلئرة لنعلوم لناجريبية لنعقمانية لننظرية لنيت ال حتظى باملشروعية ولملقبونية إاّل

لملرتبطة  يةوعلى ألاس هذه لنرؤية ترون لملابنيات لنعقائد .ويف لملعرفة لنعلمية نلطبيعة

 ،رًةنلعامل ونألحدلث ولنظولهر لنطبيعية مربَّ باملبدأ ولملعاد ولناكسري لملعنوّ ولنروح ّ

بنكس مقدلر لناربير لنذّ حتظى به لملابنيات لنعلمية، ولناكسري لنعلم ّ ولناجرييب 

 نلطبيعة ولنظولهر لنطبيعية. 

تقسيم لنعقمانية لننظرية إىل أنولع خمالكة يقوم على لنقول  م فإّنوكما تقدَّ

 : لناانيانياني ماني لهلاّمباملقّد

نوعًا خاصًا من  لناجربة لحلسية ال متّثل إاّل عة، وإّنـ ندينا جتارب مانو1ِّ

 لناجربة. 

لناجربة لندينية، ولنكلسكية، ولنعرفانية،  :ية )أّـ إن لناجارب غري لحلّس2

وما إىل ذنك( حتظى يف لحلّد لألدنى بنكس لنقيمة ولالعابار لملعريف لنذّ  ،ولألخماقية

 ّسية، وميرن لعامادها يف مقام لحلصول على لملعرفة ولناربير. حتظى به لناجارب لحل

إن لنذين خيازنون لنعقمانية لننظرية يف لنعقمانية لنعملية يعملون يف لحلقيقة 

 نهم يقونون: إ أّأو كماهما،  ،مانيعلى إنرار إحدى هاتني لملقّد

 ـ ال توجد هناك جتارب مانّوعة، أو1

ولنيت  ،ية( ه ّ لننوع لنوحيد من لناجارب لملعاربةـ إن لناجارب لنعلمية )لحلّس2

 حتظى بانقيمة ولالعاماد من لنزلوية لملعرفية. 

على هذه لنشاكلة نن يرون نه مناص من لخازلل لنعقمانية  ر شخٌصنو فّر

لننظرية يف لنعقمانية لنعملية، ولعابار معيار هذه لنعقمانية هو لنقابلية على قياس 
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عاءلت غري لنعلمية أو ما فوق ، ولعابار لالّد«لناجربة لحلّسية»ن عى مبيزلوتقييم لملّد

عاءلت خمانكة نلعقل وغري وما إىل ذنك( لّد ،لنعلمية )لنكلسكية، ولندينية، ولألخماقية

عاء خمانف نلعقمانية؛ ألن لخازلل لنعقمانية لننظرية يف أن ذلت هذل لالّد عقمانية. إاّل

. وعلى هذل لأللاس (34)ربير وفقًا ملعايري ذلت هذه لنعقمانيةلنعقمانية لنعلمية غري قابل نلا

فإن لنعقمانية لحلديثة ال ختانف لألخماق ولألخماقيات، وال ختانف لناكسري لنديين 

ولنعرفان ّ نلعامل. وإذل كان هناك من مشرلة فه ّ ترمن يف حصر لنعقل ولنعقمانية 

  ة من لنعقل ولنعقمانية.ولحد أو أنولع خاّص يف نوٍع

أن  على لملساويني لنكررّ ولالعاقادّ، إاّل «لخلرلفة»إن لنعقمانية ه ّ نقيض 

لناكريك ولنكصل بني لألفرار ولنعقائد لخلرلفية وبني لألفرار ولنعقائد لملعقونة يف 

. ومع لجملالإمنا يغدو ممرنًا من خمال لمليزلن لملنالب نذنك  لجملاالتمن  جماٍل كّل

ولعابار لألفرار لنعرفانية أفرارًل فوق عقمانية، نن يبقى  ،يةإنرار لنعقمانية لنعرفان

ّّ معيار نلكصل ولناكريك بني لألفرار لنعرفانية لألصيلة عن ختريف لملاعرفنني،  أ

ويف هذه لحلانة ال ميرن لناعبري عن لنعرفان لننظرّ ولنعرفان لنعمل ّ بوصكهما 

 ن من فروع لملعرفة. ْيفرَع

ال مناص ننا من لنكصل  هه بشأن لنعلمانية؟ يبدو أّنما لنذّ ميرن قون ونرْن

  نوعني أو معنيني من لنعلمانية.بني

أو  «لملاطّرفة»لنعلمانية ـ: وحنن نسم ّ هذين لننوعني أو لملعنيني من لنعلمانية ب

 .«لنعلمانية يف لحلّد لألدنى»أو  «لملعادنة»ولنعلمانية  ؛«لنعلمانية يف لحلّد لألقصى»

ع ّ ذنك. إن يف حّدها لألدنى ال حتّل حمّل لندين، كما أنها ال تّدإن لنعلمانية 

هذه لنعلمانية تعين عقلنة لندولفع ولألفرار لنيت ه ّ يف حّد ذلتها ما فوق دينية، 

أن جيعلوها دينية. إن هذل لننوع من  نون خطًأمن لنااريخ حاول لملاديِّ يف فرتٍة ونرْن

وإن لالعرتلف بهذل لننوع  .كامل ولنعرفان بشرٍلمع لندين ولألخماق  لنعلمانية منسجٌم

من لنعلمانية يعود باننكع على لندين ولألخماق ولنعرفان متامًا. إن لنعلمانية يف لحلّد 

ما فوق دينية على أنها ما فوق  «ولقعًا»و «ذلتًا»لألدنى تعين لننظر إىل لألمور لنيت ه ّ 

إما  ؛ريخ مّت لعابارها جزءًل من لندينمن لناا يف برهٍة ونرْن ،أو جعلها كذنك ،دينية
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خذت صبغة دينية. ويف هذل لسإطار يرون أو بدلع ّ لنضرورة، فاّت ؛عن طريق لخلطأ

)جعل لألمور ـ لنيت ه ّ  (36)«نقض لنعلمنة»يف ولقع لألمر رّدة فعل على  (35)«لنعلمنة»مسار 

 يف حّد ذلتها غري دينية ـ دينية(. 

ى فاعين إحمال غري لندين حمّل لندين يف خصوص أما لنعلمانية يف حّدها لألقص

أو  ،لندلئرة لنولقعية نلدين. إن هذه لنعلمانية تعين جعل لندولفع أو لألفرار مادية

أن لنعلمانية  َبْيَد .وه ّ نذنك ال تاناغم مع لندين ولنعرفان ولألخماق .صريورتها كذنك

ى مع ب، بل ال تنسجم حّاْسبهذل لملعنى ال تانافى مع لندين ولنعرفان ولألخماق فَح

ر يكسِّ ،لنعقمانية أيضًا. حنن ال ننرر أن بعض لنغربيني، وبعض لنشرقيني ـ تبعًا هلم ـ

ال ميرن إنرار هذه لحلقيقة أيضًا، وه ّ أن باسإمران  لنعلمانية بهذل لملعنى، ونرْن

لحلديثة ـ لنيت  نلعلمانية ولنعقمانية تقديم تكسرٍي ،ومن لنناحية لننظرية ،يف لحلّد لألدنى

ه ّ جوهر لنعلمانية ـ ينسجم مع لندين ولنعرفان ولملعنوية ولألخماق. وميرن لسإشارة 

 . (37)نون بهذل لملعنى أيضًاون ومادّيإىل لنرثري من لألشخاص لنذين هم علمانّي

على لنرغم من كونه  ،وه ّ أن لنعقل ،من إضافة هذه لننقطة أيضًا ال ُبدَّو

شأ هذل لننزلع، ميرنه أن يرون َحَرمًا يف هذل لننزلع أيضًا، بل طرفًا يف لننزلع ومن

نيس هناك يف لأللاس من َحَرم غري لنعقل. إن شرط لحَلَرم هو لسإنصاف ولحلياد 

بني طريف لننزلع، وإن لنعقل لنناقد ـ لنذّ هو مصدر لنعقمانية لالناقادية ـ مساوٍف هلذل 

 . (38)شأن لننزلع لحملادم بينه وبني لآلخرلنشرط. ونذنك فإنه ميالك صماحية لحلرم ب

لنعقمانية لجلديدة ولنعلمانية ما  جماليساناج لندكاور لروش من حبثه يف 

إن ما حصل يف لنغرب ولنعلمانية من تقديس لنعقل مل يرن أمرًل لّيئًا )من وجهة »يل ّ: 

لنغكلة عنه. وهنا  ْتوهذل ما متَّ .أيضًا من حترير لنعقل ال ُبدَّ (. ونرْننظرّ يف لألقّل

إىل لنعامل يرمن يف هذه لنناحية، وه ّ حترير  فإن ندلءهم لهلاّم ؛يأت ّ دور لألنبياء

لنعقل لنكردّ ولجلماع ّ من لطوة أعدلء لنعقل... إن توظيف لنعبادة ومكهوم لهلل هنا 

هو لنوليلة لألفضل نربح ةمجاح لسإنسان. فلوال وجود لهلل حلّل هذل لسإنسان لملنكلت 

لهلل. وهذل هو لنذّ حصل يف لنعامل. فعلى لسإنسان يف مرحلة من لملرلحل أن  حمّل

. حنن حنرتم لنعقل، كما حنرتم ل لنعامل إىل جحيٍمفإن ةمجوحه ليحوِّ ينحين، وإاّل
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ية لخلارجية أيضًا، كما نشحذ لهلمم من أجل لنقضاء على لاللاغمال لحلّر

، أال منس ّّ علينا لنعمل على للاعادة ش ٍّء ها أمور جّيدة، ونرْنولاللابدلد، فهذه كلُّ

 . (39)«وهو حترير لنعقل. وهذل ما قام به لألنبياء، وتكاقر إنيه لنعلمانية

 ،«ر لنعقل؟كيف جيب أن حنرِّ»أن لنسؤلل لنذّ يطرح نكسه هنا هو:  إاّل

. فإذل كان ترليف لسإنسان ومسؤونياه تأت ّ «كيف ميرن كبح ةمجاح لسإنسان؟»و

مون لنناس على قدر عقوهلم، فعندها أال له، وإذل كان لألنبياء يرلِّعلى قدر عق

ولنعمل  ،وفهمه ،ومساع ندلء لألنبياء ،مة نلذهاب إىل لندينيرون حترير لنعقل مقّد

ولمالل  ،يف وجوب حترير لنعقل من قيود لألهولء ال َشكَّصحيح؟  بشرٍل ،به

وكيف  ؟هو عن ماهية هذل لنوجوب أن لنسؤلل َبْيَدوأصكاد لنطمع ولجلنب،  ،لنرغبات

ية؟ حنن نرى أن هذل لنوجوب هو وجوب أخماق ّ، مبعنى أنه ميرن حتصيل هذه لحلّر

ن عليه مساع ندلء من أحرام لنعقل لألخماق ّ. وإن هذل لنعقل هو لنذّ ياعيَّ حرٌم

لألنبياء وفهمه وتلبياه. وهذل لنعقل هو لنذّ جيب عليه أن يأخذ بأيدّ لنناس إىل 

 ويرشدهم إىل مساع ندلئهم وكلماهم، ولحّثهم على تلبية دعوتهم.  ،نبياءلأل

إن لندين من وجهة نظرنا ال لحول دون متّرد لسإنسان وجعله شخصًا إهليًا، 

عن لنعلمانيني، وأن حرق  ونذنك جند أن متّرد أدعياء لنادّين وأعدلء لنعلمانية ال يقّل

 ال ُبدَّمن حرق لألصونية لنعلمانية نلعامل. أجل،  قسوة لألصونية لندينية نلعامل نيس بأقّل

ال يعدل لمليزلن غري » من حترير عقل لسإنسان من قيود لنطمع ولهلوى ولجلشع، ونرْن

ر إال من قبل نكسه، وإن لماماك زمام لنعقل . ال ميرن نلعقل أن ياحّر(40)«لمليزلن

. وإذل (41)لنباطين نيت ه ّ لننيّببيد لنعقل ولنعقمانية لألخماقية، ل لملساقل ال يرون إاّل

ن ون لألنبياء لنظاهرين هذل لنعقل من معاجلة لسإنسان من أمرلضه نن يامّرمل يامّر

قه وإن لننجاح لنذّ حّق .باعهم ليعط ّ ناائج معرولةمن معاجلاه أيضًا، بل إن لّت

يف ظل لنعقل من برلثن لألهولء ولنرغبات ولألطماع إمنا كان  حلألنبياء يف إطماق لرل

فإن لملادينني ولنعلمانيني  ؛تعزيز لنعقل لألخماق ّ. وال عماقة هلذه لملشرلة بانعلمانية

 . كما جيب حترير لنعقل من قيود لننقل أيضًا. (42)ولحدة مبالون بهذه لألمرلض بنسبٍة

م د لسإنسان ـ يف تصّورّ ـ هو لالعاقاد لنرللخ باقدُّإن لنذّ لحول دون مترُّ
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م لنعقل لألخماق ّ )لنعقل لملامحور ، ولالعاقاد لنرللخ باقدُّين من جهٍةلألخماق على لند

 حول لحلق( على لنعقل لالقاصادّ )لنعقل لملصلح ّ أو لملامحور حول لنربح( من جهٍة

م لألخماق أخرى. إن لالعاقاد بوجود لهلل وعبادته إذل مل يقرتن بانقول ولالعاقاد باقدُّ

ل إىل مرّبر وحافز ديين نلطغيان سإنسان، بل ياحوَّعلى لندين فإنه نن يربح ةمجاح ل

 ولنامّرد ولاللائثار. 

د ولملنكلت، ن هو لملاولضع، ولنعلمان ّ هو لملامرِّ: أرى أن لملاديِّقد يقول شخٌص

ر هذل أن لنش ّء لنوحيد لنذّ ُيغيِّ َبْيَدوإن لنعلمانية يف لأللاس تعين لنامّرد ولنطغيان. 

ن نًا، ولملاديِّمن ذنك ياّم لعابار لنعلمان ّ لملاولضع مادّي ٍسلناعريف هو أنه على ألا

ّّ ممازمة بني لناديُّ أن لحلّق ًا. إاّللملاررب ولملساررب علمانّي ن هو عدم وجود أ

م لألخماق على لندين هو لنذّ إمنا لالعاقاد باقدُّ ،ن ولنامّردولناولضع، وبني عدم لناديُّ

م لنعقل لألخماق ّ على لنعقل لالقاصادّ هو عاقاد باقدُّنني، ولاليساوجب تولضع لملاديِّ

د، وال ن من تلقائه مينع لسإنسان من لنامرُّني. فما لناديُّنلنذّ يساوجب تولضع غري لملاديِّ

 د. ذلتها مصدر نلامرُّ لنعلمانية يف حدِّ

 

 ــــــ ـ نقد العقالنية4

لنيت يبدو  ،لاكهاماتق بانعقل ولنعقمانية بعض لنغموض ولالما ياعّل هناك يف

 : من لنضرورّ هنا إخضاعها نلبحث ولننقد. يقال يف نقد لنعقمانية عادًة

وبني حرم لألهولء ولنولاوس  «لنعقل»ـ كيف ميرن لنكصل بني حرم 1

 لنشيطانية؟ 

 لنعقل؟  «خطأ»ـ كيف ميرن لحلؤول دون 2

 لناعارض لنقائم بني عقول لنناس؟  ـ كيف ميرن حّل3

حون هذه لأللئلة يضعون لسإصبع على ثماث حقائق ولضحة إن لنذين يطر

 عن:  وملمولة. وإن هذه لحلقائق لنثماثة عبارٌة

 ر لنعقل بانعولطف ولملشاعر ولنولاوس. ـ تأث1ُّ

 . (43)ـ أخطاء لنعقل يف إدرلك ومعرفة لحلقائق2
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 ـ لخاماف لنناس يف تشخيص حرم لنعقل. 3

مات نيست صحيحة. فإن ن خمال هذه لملقّدأن لننايجة لنيت لحصلون عليها م إاّل

م لننقل على لنعقل ه ّ: حيث ال ميرن لنقضاء على تلك لننايجة من زلوية لنقائلني باقدُّ

تأثري لألهولء ولنولاوس يف حرم لنعقل متامًا، وحيث ال ميرن جتاوز لحامال خطأ 

 ال ُبدَّ، كامل، وحيث ال ميرن حّل لناعارض لنقائم بني عقول لنناس لنعقل بشرٍل

نماعابار باملّرة، أو لنقول بأن لعاباره  إذن من لنقول بأن حرم لنعقل إما هو فاقٌد

غري مرّبرة  «لنظنون لنعقلية»حال فإن  وعلى كّل .حبصول لنقطع ولنيقني مشروٌط

بدل  ،من لنرجوع إىل لننقل ال ُبدَّوعلى هذل لأللاس  .وفاقدة نماعابار )إنغاء لنعقل(

ل شعار هذه لجلماعة بانبيت ويامثَّ .نجو من لألخطاء وتأثري لألهولءنر ّ ن ؛لنعقل

 لنشعرّ جلمال لندين لنروم ّ لنقائل: 

 عقل قربان كن به شرع مصطكى
 

 .(44)كــه لهلل أم ككــى حســيب لهلل  
 

مات ما لننايجة لنيت لحصل عليها لنقائلون باقّدم لحلّب على لنعقل من هذه لملقّدأ

يرمن يف لنعشق  رك نقصان لنعقل وحتريره من خمانب لألهولءفه ّ أن لنطريق نادل

 : لناانينيولحملّبة. ولوف نبحث هذين لنرأيني ضمن لنعنولنني 

 

 ــــــ ـ نقد العقل من زاوية القائلني بالنقلأ

من أجل تدلرك نقصان لنعقل وحتريره  ؛إن لألللوب لنذّ يقرتحه لنقائلون باننقل

عارض لنقائم بني لنعقول، هو لنرجوع إىل لنوح ّ ولننقل. إن ورفع لنا ،من قيود لألهولء

أصحاب هذل لملنهج يقونون: إن لّر حاجة لنناس إىل لندين ولنوح ّ ولهلدلية لسإهلية هو 

ع وعليه فإن توقُّ .لألهولء ولنولاوس ةومن لنوقوع يف قبض ،ما يعانيه لنعقل من لننقص

يقونون: إن حرم لنعقل إمنا يرون مرّبرًل  لسإنسان من لندين ال يعدو هذل لألمر. هؤالء

ومعاّدًل به إذل كان قطعيًا ويقينيًا، وإن لتباع أحرام لنعقل لنظنية حبرم لتباع 

 لألهولء ولنولاوس. 

ك لنقائلون باننقل ناأييد ما يذهبون إنيه بانشولهد لملوجودة يف صلب كما يامسّّ

البة. هؤالء يقونون: إن لهلل نهى يف لندين، ولنيت ال خيلو حبثها ونقدها هنا من لملن
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 إذ يقول مثمًا:  ؛باع لنظّنلنقرآن لنرريم عن لّت

 (. 36)يونس:  ﴾ًااَل ُيْغِن ّ ِمْن لْنَحقِّ َشْيئِإنَّ لنظَّنَّ ﴿ـ 

َعْنُه َواَل َتْقُف َما َنْيَس َنَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ لنسَّْمَع َولْنَبَصَر َولْنُكَؤلَد ُكلُّ ُأْوَنِئَك َكاَن ﴿ـ 

 (. 36)لسإلرلء:  ﴾واًلُؤَمْس

ولحلقيقة. كما أن  ال ُيغين لنكرد عن لحلّق باع لنظّنفاآلية لألوىل صرلحة بأن لّت

باع لنعلم باع غري لنعلم، وتقول بوجوب لّتلآلية لنثانية صرلحة أيضًا يف نه ّ لنكرد عن لّت

لآلية هو لننه ّ ن لنعلم مساوق نلقطع ولنيقني ليرون معنى هذه إفقط. ونرن حيث 

 .باع لنظّنعن لّت

مه لنقائلون باننقل هلذل لننوع من لآليات ولنروليات طبقًا نلاكسري لنذّ يقدِّو

أن نراك ّ يف دلئرة لملدركات  ،نر ّ نأمن من وقوع لنعقل يف لخلطأ ؛علينا

 باع لنظنون لنعقلية. ولألحرام لنعقلية بانقطع ولنيقني، وال لحّق ننا لّت

لنرأّ يؤّدّ إىل إنغاء وتعطيل لنعقل، ويكض ّ إىل لناشريك يف أن هذل  إاّل

ة لملدركات لنعقلية، وتبعًا نذنك يناه ّ إىل لقوط لملدركات لننقلية عن يحّج جمال

يف نقد هذل لنرأّ: عندما يساحيل حصول لنقطع ولنيقني يف  ،لالعابار. ميرن لنقول

عقمانية، وبطبيعة لحلال فإن لنعقل نل ًابعض لملولرد يرون لناماس لنقطع ولنيقني خمانك

يطلب منا يف مولرد للاحانة حصول لنقطع ولنيقني أن ال ندع ّ لنقطع ولنيقني، وأن ال 

أن لنعقل ال يطلب منا معاملة لنظنون  عاء من لآلخرين أيضًا، إاّلنقبل مثل هذل لالّد

 عن:  بل إن ما يريده لنعقل منا عبارٌة ،لنعقلية معاملة لنشّك

 نكصل لنظنون لملعاربة ولملعقونة عن لنظنون غري لملعقونة وغري لملعاربة. ـ أن 1

دنا ولنازلمنا لننظرّ ولنعمل ّ باملابنيات ولألحرام ـ أن نزن ونقارن درجة تعه2ُّ

لملساندة إىل لنظنون لملعاربة، مع قّوة لألدنة ولنشولهد لنظنية لملاوفرة نصاحل تلك 

 لألمور. 

إمنا يعود لببه إىل أن  لملعاربة عن لنظنون غري لملعاربةإن فصل وتكريك لنظنون 

ولنقطع  . إن لنظّن«لملعريف»ولننوع ؛ «لننكس ّ»على نوعني: لننوع  ،مثل لنقطع ،لنظّن

بوصكهما حاناني ذهنياني ونكسياني يكاقرلن إىل لنقيمة ولالعابار من لنزلوية لملعرفية؛ 
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ية، فيرونان مساندين إىل لنعلة )لنعلة إذ لحامل ظهورهما يف لنذهن أللباب غري معرف

لنذّ يرون معاربًل من  غري لملعرفية(، ال إىل لندنيل )لنعلة لملعرفية(. أما لنقطع ولنظّن

لحلاصل من لنطرق لملعاربة ولملعامدة ولملساندة إىل  لنزلوية لملعرفية فهما لنقطع ولنظّن

ة، وال لملساند إىل لنعّل ولنظّنة(، ونيس لنقطع لندنيل لملنالب )لنذّ يلعب دور لنعّل

 لندنيل غري لملنالب وغري لنرايف.لملساند إىل  لنقطع ولنظّن

، «عىلملدَّ»مانالبة مع حجم  لنظّن «درجة»ىل ذنك جيب أن ترون ومضافًا إ

ّّ دنيل. قد تاغّير درجة لنظّنمدَّ مبعنى أنه ال ميرن إثبات أو تأييد كّل لملعارب  عى بأ

ألن هذل هو ما تقاضيه لنعقمانية.  ؛إىل آخر إىل أخرى، ومن موضوٍع ولنمازم من دلئرٍة

لملساند إىل  لنعقل ّ )لنظّن كما لبق أن رأينا ال فرق من هذه لنناحية بني لنظّن ونرْن

لملساند إىل لندنيل لننقل ّ(،  لننقل ّ )لنظّن لملشاهدة أو لاللادالل لنعقل ّ(، ولنظّن

ناجربة لحلّسية(. إن لندرجات لملاساوية نلظنون لحلّس ّ )لنظن لحلاصل من ل ولنظّن

ولحدة من لنقيمة ولالعابار من  لنعقلية ولنظنون لننقلية ولنظنون لحلسية حتظى بدرجٍة

ومقونة مشررة، ولنظنون  ،لنزلوية لملعرفية. ُيضاف إىل ذنك أن لنعلم مكهوم معريف

ُيثبت أننا ال نساطيع أن نعارب لنعلم  فًا من لنعلم، وال تعّد جهمًا. وهذللملعانى بها تعّد ُعْر

 مساوقًا ومرلدفًا نلقطع ولنيقني. 

 ننا أن ناساءل:  يضاف إىل ذنك أّن

 ـ هل لألحرام لنيت حنصل عليها من طريق لننقل قطعية وال تقبل لخلطأ؟ 1

  .(45)من لحامال لخلطأ يف لنعقل؟ ـ هل لحامال لخلطأ يف لننقل أقّل2

ن لنظنون لننقلية إنون لننقلية ولنظنون لنعقلية، حبيث ـ ما هو لنكرق بني لنظ3

لعابارها حبرم لنقطع ولنيقني، أما لنظنون ميرن و ،ولحلقيقة تغين لنكرد عن لحلّق

 لنعقلية فما تغين لنكرد عن لحلق ولحلقيقة، وال ترون حبرم لنقطع ولنيقني؟ 

بة لجللوس على ة عن لنظنون لنعقلية هو مبثايىل ذنك فإن للب لحُلّجمضافًا إ

صل باجلذع؛ إذ يساحيل لنرجوع لملباشر إىل لهلل غصن لنشجرة وقطعه من لجلزء لملّا

اًل من إثبات ربوبية وأنوهية لهلل أّو ال ُبدَّإذ  ؛)من دون توليط لنعقل ولناجربة( ولننيّب

إن هذل لحلرم  :ر كلماتهما وتصديقها، نيمرن بعد ذنك لنقولونبّوة لننيب، وتصوُّ
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ر ولناصديق هو من أن هذل لنقول وهذل لناصوُّ . إاّلص هو حرم لهلل أو لننيّبلخلا

ولنذّ يرون نهبًا نألهولء ولنغرلئز. إذل كان حصول  ،نشاط هذل لنعقل لنناقص

مساحيل يف ةمجيع  كٍّلنقطع ولنيقني يف مورد بعض هذه لالفرتلضات ممرنًا فهو بما َش

ول دون وقوع لخلطأ يف لسإدرلك. ومن لجلائز أن ويف حانة لسإمران فإنه ال لح ؛لملولرد

أخرى فإن لألهولء ولنغرلئز  يقع لنعقل يف لخلطأ يف معرفة حرم لهلل أيضًا. ومن جهٍة

)لنعقل( وتلبية دعوته فإنها ختّل يف فهم  «لنباطين»كما ختّل يف فهم ندلء ورلانة لننيب 

أيضًا. ُيضاف إىل ذنك أن لنناس  وتلبية دعوته ،)لنوح ّ( «لنظاهرّ» ندلء ورلانة لننيّب

إذل كانول خمالكني يف فهم وتكسري حرم لننيب لنباطين فإنهم خيالكون يف فهم وتكسري 

ن لخامافهم يف فهم وتكسري حرم إ :حرم لألنبياء لنظاهريني أيضًا، هذل إذل مل نقل

 وأعمق وأقدم من لخامافهم يف فهم وتكسري حرم لألنبياء لنظاهريني أكثر وأشّد

 لننيب لنباطين. 

ما يرتبط بانعقل ولنوح ّ تقول: إن لنوح ّ  أخرى: إن لنرؤية لناقليدية يف بعبارٍةو

نا نرى أن ونرّن .ملعرفة هذه لألحرام «وليلة»لألحرام لنشرعية، ولنعقل  «مصدر»

ملعرفة لحلرم. وأما لنعقل فهو  «طريق»ما هو نلحرم، وإّن «مصدرًل»لنوح ّ نيس 

نلحرم أيضًا. فإذل مل يرن هذل  «مصدٌر»نلمعرفة، هو  «وليلًة» باسإضافة إىل كونه

لملصدر وهذه لنوليلة لملعرفية موثوقة ومعامدة يف مقام معرفة حرمه، وكان من 

ق مبقام ما ياعّل بسبب لحامال خطئه، فلماذل ال يرون لألمر كذنك يف ؛نا تعطيلهحّق

وح ّ يصل إنينا دلئمًا من طريق هذل إذل غضضنا لنطرف عن أن لن !معرفة لنوح ّ أيضًا؟

نيست مبنأى عن تأثري لألهولء ولنرغبات.  ،مثل معقوالتهم ،ن منقوالت لنناسألننقل، و

يعرتف لائر علماء لسإلمام ـ بالاثناء لألخباريني ـ بوجود بعض لنروليات لملوضوعة أو 

يات، أو أن بسبب وجود تلك لنرول ؛ةال أحد يقول بوجوب تعطيل لنسّن فة، ونرْنلحملرَّ

نشرتط لالعرتلف بها وقبوهلا حبصول لنقطع ولنيقني. إن لننايجة لملنطقية لنيت ميرن 

ة معاملة لناقادية، بسبب وجود لنروليات لملخالقة، ه ّ لناعامل مع لنسّن ؛ل إنيهالناوصُّ

ولنعمل على وضع ألانيب تساعد على لنامييز بني لنروليات لملخالقة ولنروليات 

خاذ منهج مشابه جتاه لنسؤلل هو: ملاذل ال ينبغ ّ ـ أو ال ميرن ـ لّت ّنلنصحيحة. ونر
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 لنعقل ولحامال وقوعه يف لخلطأ؟ 

عن إضافة لملعطيات لجلديدة إىل لملعلومات لنسابقة. وإن  ة لملعرفة عبارٌةإن آنّي

إن وليلة وأدلة لملعرفة حتمل على لنقيم ولملعايري لملعرفية )أخماق لناكرري ولناحقيق(. و

 على لنوح ّ ولننقل؛ ألن لنوح ّ ولننقل ال ٌملنعقل ـ يف مقام لحلصول على لملعرفة ـ مقدَّ

نلمعرفة، وال ميرن لحلصول على لملعرفة  ميرنهما أن يرونا مصدرًل مساقماًّ

لندينية لملساندة إىل لنوح ّ ولننقل دون تركيب معطيات لنوح ّ ولننقل مع لملعايري 

ولننقطة  .(«شريعة لننقل»على  «شريعة لنعقل»سابقة )تقّدم ولالفرتلضات لنعقمانية لن

غانبًا ـ إذل مل نقل دلئمًا ـ ما ترون  ،مثل شريعة لننقل ،لهلامة ه ّ أن شريعة لنعقل ه ّ

 ، وال تكيد لنقطع ولنيقني. نلظّن مكيدًة

ما لنذّ ميرن قونه بشأن لآليات ولنروليات لنيت تنهى لنناس عن لتباع  ونرْن

 .ى أن لنقائلني باننقل قد أخرجول هذه لآليات ولنروليات عن لياقاتها لنطبيعيةلنظن؟ نر

مة هلذه لآليات ولنروليات خاطئة. أما من وجهة نظرنا ةمجيع لناكسريلت لملقدَّ ونذنك فإّن

 :فإن هذه لآليات ولنروليات ناظرة إىل موردين بعينهما

ال ماناول لسإنسان. وويرون لحلق يف  ،: عندما ترون لحلقيقة ولضحةللألّو

ه إذل أمرن لنوصول إىل لحلقيقة يف )بعض( لملولرد ال ميرن ـ بل ال ينبغ ّ ـ يف أّن َشكَّ

يف هذه لملولرد ال  باع لنظّنلّت فإّن ؛ولحلدس يف لالقرتلب من لحلقيقة لالكاكاء بانظّن

 .شيئًا باع لحلّقيغين عن لّت

يث تقاض ّ لملسؤونية لنعقمانية ية حب: عندما يرون لملوضوع من لألهّملنثان ّو

 من لسإنسان أن يعمل على طبق لنعلم لنيقيين فقط، وال يعاين بظنونه وحدلياته. 

إن هذه لآليات ولنروليات ال تثبت حرمًا تشريعيًا  :ويف لحلقيقة ميرن لنقول

 ةرلنناس مبعايري لنعقمانية. إن هذل لآليات ولنروليات لملذكو «رتذّك»ما ديًا، وإّنوتعبُّ

ن حرم ، مبعنى أنها ال تبيِّ«مونوية»ن حرم لنعقل، ونيست ، مبعنى أنها تبيِّ«إرشادية»

نا يف هذين م علينا عدم لنعمل على طبق ظّنلنشرع. هذل هو حرم لنعقل لنذّ لحاِّ

إنه ال ميرن لنعمل يف هذين  :من لنعقل ولنوح ّ يقول كماًّ أّن إاّل .لملوردين لملذكورين

 لنعقل ّ ولنظّن أيضًا. ومن هذه لنناحية ال فرق بني لنظّن «لننقل ّ ظّنلن»لملوردين بـ 
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لننقل ّ، مبعنى أن لملعايري لنعقمانية لحلاصلة من هذه لآليات ولنروليات ال تقبل 

ويف حانة كون لملوضوع  .لنظن لننقل ّ أيضًا ال لحّل حمّل لحلق ولنيقني وإّن .لناخصيص

ابار أيضًا. يف حني أن لنقائلني باننقل يذهبون إىل نماع لننقل ّ فاقٌد هاّمًا فإن لنظّن

 باع لنظنون لنعقلية فقط، وبشرٍلعاء بأن هذه لآليات ولنروليات إمنا تنهى عن لّتلالّد

لننقل ّ حبرم لنيقني. إن لنقائلني باننقل ذهبول إىل لناصّور  ن أن لنظّنْومطلق. فهؤالء يَر

عّبدّ نلشرع، ثّم للاناجول من ذنك أن هذل بأن هذه لآليات ولنروليات تبّين لحلرم لنا

ة لنظنون لننقلية. ونرننا يلحلرم لناعّبدّ قد مّت ختصيصه باألدنة لندلنة على حّج

ن لملعايري نرى خطأ هذل لنكهم ولاللانباط، ونقول بأن هذه لآليات ولنروليات تبيِّ

 لنعقمانية ولألخماقية لحلاكمة على لنبحث ولناكرري. 

كون من لنعقل ولنوح ّ يقول بأننا مرلَّ فإن كماًّ هذين لملوردين وإذل جتاوزنا

يف  مبعنى أنه عندما ال يرون لحلّق ،بانعمل على طبق ظنوننا، وال مناص ننا من ذنك

بعض لملولرد ولضحًا، وال ميرن لنوصول إىل لحلقيقة، وكان لحلصول على لنيقني 

 لرد لنيت ال جيب فيها لالحاياط، لحّقمساحيمًا أو مساعصيًا ومسالزمًا نلعسر، ويف لملو

 يف هذه لملولرد بني لنظّن ننا أن نعمل على طبق ظنوننا، دون أن يرون هناك فرٌق

علمنا مبضمون لنوح ّ يف أكثر لملولرد ـ إذل مل  لحلّس ّ. إّن لننقل ّ ولنظّن لنعقل ّ ولنظّن

، ال تاجاوز تباع لنظّنمبا يف ذنك لآليات ولنروليات لنيت تنهانا عن ل، نقل يف ةمجيعها ـ

ليؤّدّ إىل تعطيل لنوح ّ.  ة ولالعابار عن مثل هذل لنظّنيللب لحلّج ، وإّنحدود لنظّن

وعليه فإن خطأ لنعقل ال ميرن رفعه من خمال لنرجوع إىل لننقل. كما ال ميرن من 

 هذل لنطريق ختليص لنعقل من برلثن لألهولء. 

 

 ــــــ ـ نقد العقل من الزاوية العرفانيةب 

نرفع نقصان لنعقل وختليصه من قيود  ؛إن لنطريق لنذّ يناهجه عرفاء لملسلمني

م ، ولنقول باقدُّيقوم على تزكية وتهذيب لننكس، وللوك طريق لحلّب من جهٍة ،لهلوى

 ،أخرى. إن لناقابل ولملولجهة بني لنعقل ولنعشق لحملّبة ولنعشق على لنعقل من جهٍة

 لمنهج لنعرفان ّ يف عامل لسإلمام.يعّد من لناعانيم لهلاّمة ن ،ق لنعشق على لنعقلوتكوُّ
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 : يقول أصحاب هذل لحلّل

لنطريق لنوحيد لملوصل إىل  وإّن .ـ هناك حقائق ال ميرن نلعقل أن يناهلا1

وال  .ل بوصلة ألرلر لهلل(، ولنقول بأن )لنعشق ميثِّمعرفاها يرمن يف )لنعشق( ولحلّب

لألقولل لنناظرة إىل هذه لحلقائق من خمال لملعايري ميرن لحلرم بشأن صّحة ولقم 

 لنعقمانية. 

ولنعشق )لناجربة لنعرفانية( أفضل  ـ إن لملعرفة لنيت تأت ّ من طريق لحلّب2

 من لملعرفة لحلاصلة من طريق لنعقل.  وأشرف وأكثر قيمًة

 . «أنان ّ»و «نكع ّ»و «مصلح ّ»ـ إن لنعقل لنعمل ّ هو عقل 3

 لألّمارة.  ـ لنعقل ألري لننكس4

ـ إن لنعشق ال ينسجم مع لنعقل )طبقًا حلسابات لنعقل لننكع ّ ولملصلح ّ يعارب 

 لنعشق عني لجلنون(. 

ـ ال ميرن حماربة لنرذلئل لألخماقية من خمال لاللاناد إىل لنعقل لنولقع يف 5

 ألر لهلوى. 

ـ ميرن ختليص لنعقل من ألر لألهولء ولنرغبات من طريق تزكية لننكس 6

 ذيبها. وته

 ـ ميرن حترير لنعقل من قيود لجلشع ولنطمع بانعشق ولحملّبة. 7

 ـ إن لنطريق لنوحيد نعما  لنرذلئل لألخماقية جذريًا هو لنعشق. 8

أن لنعرفاء بطبيعة لحلال ـ وخمافًا نلقائلني باننقل ـ ال يأمرون باعطيل لنعقل،  إاّل

إىل لنقيود لنيت يعان ّ منها يف مقام وإمنا ُيصّرون على جمّرد حترير لنعقل ولالناكات 

 ًا.معرفة لحلقائق. وإن هاتني لننقطاني جديرتان باناأكيد حّق

 ومع ذنك توجد هنا بعض لملسائل لملبهمة لنيت حتاا  إىل لناوضيح، وه ّ: 

نيست غري تطهري لنروح من  «يف مقام لملعرفة»ـ إن تزكية لننكس وتهذيبها 1

 كضائل لملعرفية بداًل منها. لنرذلئل لملعرفية، وإحمال لن

ـ من خمال لناأّمل يف كلمات لنعرفاء ميرن ننا أن ندرك أن فهمهم نلعقل هو 2

 ذلت لنكهم لنسائد يف لنثقافة لسإلمامية، ولنيت على ألالها ياّم: 
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 ـ لخازلل لنعقل لننظرّ يف لنعقل لاللادالن ّ باملعنى لألرلط ّ نلرلمة. 1

 لنعقل لحملالب ولآلن ّ ولملامحور حول ذلته. ـ لخازلل لنعقل لنعمل ّ يف 2

 ـ لخازلل لنعقمانية يف لاللادالل على لنطريقة لألرلطية. 3

ـ لخازلل لملصادر لملعرفية لملعاربة يف لناجربة لحلّسية ولاللادالل لنعقل ّ لنقائم 4

 على لناجارب لحلّسية. 

ل إىل نايجة فإذل كان ندى لنكرد مثل هذل لنكهم نلعقل ولنعقمانية لوف يص

 مكادها: 

 ن لناجربة لنعرفانية فاقدة نلقيمة ولالعابار. إـ 

 ن إنه لنعرفان غري معقول. إـ 

 ن لناكسري لنعرفان ّ نلعامل )وحدة لنوجود( خماف لنعقل ولنعقمانية. إـ 

 مذموم، وإن لالباماء بانعشق هو عني لجلنون ولخلبال.  ـ إن لنعشق أمٌر

عن فهم  ل لنذّ يشجبه لنعرفاء ويناقدونه عبارٌةوعلى هذل لأللاس فإن لنعق

خاص نلعقل لننظرّ، وفهم خاص نلعقل لنعمل ّ. إن مثل هذل لنكهم نلعقل ناقص، وال 

يشمل ةمجيع أقسام أو آنيات لنعقل لننظرّ ولنعمل ّ. إن مثل هذل لنكهم لنناقص نلعقل 

مقام لسإجابة عن  لننقد حقيقة. وعلى هذل لأللاس ميرن لنقول يف ولنعقمانية يساحّق

 نقد لنعقمانية من لنزلوية لنعرفانية: 

ل بانقياس ـ إن لنعقل لننظرّ ال ُيخازل يف لنعقل لاللادالن ّ لسإغريق ّ لملامث1ِّ

لنقائم على لناجارب لحلّسية )إن آنية لنعقل ال ترمن يف لاللادالل على لنطريقة 

تقييم لنانالب بني لندنيل » لألرلطية(، بل إن لآلنية لنرئيسة نلعقل لننظرّ ترمن يف

 . «لنشهود لنعقمان ّ»، و«ولملّدعى

ـ إن لنعقمانية لننظرية ال ُتخازل يف لنعقمانية لنكلسكية، وإن لنعقمانية لملنالبة 2

 مع مساحة لنعرفان عقمانية عرفانية )تنالب لندنيل لنعرفان ّ مع لملّدعى لنعرفان ّ(. 

إلثبات أو لناأييد من خمال لاللادالل على عيات لنعرفانية غري قابلة نـ إن لملّد3

لنطريقة لألرلطية، ولاللاناد إىل لملقّدمات لحلّسية ولنكلسكية، فه ّ بهذل لملعنى فوق 

نإلثبات ولناأييد ولناربير لنعقمان ّ )لنعقل لنشهودّ(  ها قابلٌةطور لنعقل. ونرّن
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 مبساعدة لملشاهدلت لنعقمانية ولناجارب لنعرفانية. 

ية ولاللادالل لنعقل ّ لنقائم على در لملعرفة ال ُتخازل يف لناجربة لحلّسـ إن مصا4

لناجارب لحلّسية )ميرن نلاجربة لنعرفانية يف لحلّد لألدنى أن ترون معاربة وذلت 

كما هو لحلال باننسبة إىل لناجربة لحلّسية، وميرن  ،قيمة وقابلة نماعاماد

 أونية يف لألدنة لنعقلية(.  ها مولّدلاللاكادة من هذه لناجارب )لنعرفانية( بوصك

ما »بداًل عن  «ما بانعرض»ـ إن لننقد لنعرفان ّ نلعقمانية يقوم على مغانطة أخذ 5

)إن لنعقل ولنعقمانية ال يساوّ لنكلسكة لناقليدية لسإغريقية أو لسإلمامية،  «بانذلت

ق إبطال لنعقمانية كما أن إبطال آرلء لنكمالكة لملناسبني إىل هاتني لملدرلاني ال يساو

 وإنغاء لنكلسكة(. 

ّّ معيار نلكصل 6 ـ نو أبطلنا لنعقمانية يف دلئرة لنعرفان نن يرون هناك أ

عاءلت لنعرفانية لألصيلة وبني لخلرلفات )لنعقمانية ولناكريك بني لألفرار ولالّد

 نقيض لخلرلفة، ونيست نقيضًا نلعرفان(. 

 رنا: لنعرفاء نلعقل لنعمل ّ؟ يف تصوُّ ما لنذّ ميرن قونه بشأن لناقادلت ونرْن

أيضًا؛ وذنك ألن هذل لنكهم  ـ إن فهم لنعرفاء لملسلمني نلعقل لنعمل ّ ناقٌص1

خيازل لنعقل لنعمل ّ يف لنعقل لألنان ّ ولملصلح ّ لآلن ّ، وال يشمل لنعقل غري لآلن ّ 

 . (46)ولنعقل لألخماق ّ

هناك  لنعقل، ونرْن ل أحد أفضل لنطرق ناحريركان ميثِّ ـ إن لنعشق وإْن2

أخرى نلوصول إىل هذه لنغاية؛ ألن لملعنى لندقيق ناحرير لنعقل عبارة عن  أيضًا طرٌق

ع منه. وإن هذه لملولنع رفع لملولنع لنيت تعيق لنعقل عن ممارلة دوره لملنالب ولملاوقَّ

 ومولنع دلخلية. وإن حقوق لسإنسان تعمل على رفع ؛ني: مولنع خارجيةمتنقسم إىل قس

ها تسرت ياه لنسلبية، ونرّنلملولنع لخلارجية لملاثلة أمام طريق لنعقل، وتضمن حّر

عن لنرذلئل لننكسية. وأما حترير لنعقل  عن رفع لملولنع لندلخلية. ولملولنع لندلخلية عبارٌة

وطرق إزلنة  ،من لنرذلئل لألخماقية ولنرذلئل لملعرفية( من قيود لنرذلئل لننكسية )لألعّم

ذلئل، فما ينحصر بانعشق، وهناك يف لحلّد لألدنى طريقان آخرلن ملعاجلة هذه لنر

لالناكات إىل  :ولآلخر ؛هو لناقوى ولخلشية من لهلل :أحدهما :جذرّ لنرذلئل بشرٍل
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 لنررلمة لسإنسانية. 

ال بشرل  ـ إن لنعقل ولنعقمانية لألخماقية تنسجم مع لنعشق )ولسإيثار(، ونرْن3

باأثريه لسإجياب ّ على لالزدهار ولننمو لألخماق ّ ندى  لنعشق رهٌن مطلق، بل إن معقونية

 . (47)لنكرد

 ،يف نوع تأثري لنعشق على أخماق لنعاشق ـ إذل كان خلصائص لملعشوق دوٌر4

وكونه إجيابيًا أو للبيًا، فعندها ترون مطلوبية لنعشق من لنناحية لألخماقية رهنًا 

مبعنى أن تأثري لنعشق ـ يف هذل لنكرض ـ يف  ،بالاحقاق لملعشوق وصماحياه لألخماقية

معاجلة لنرذلئل لألخماقية يف لحلقيقة نيس تأثري لنعشق مبا هو عشق، بل هو تأثري 

إن لنعشق يسلب أوصاف لنعاشق، ويزرع . ع بها لملعشوقلألوصاف ولخلصائص لنيت ياماَّ

 يف كيانه وروحه أوصاف لملعشوق. 

 وعلى هذل لأللاس: 

ع بانكضائل لألخماقية، وإذل كانت لنصورة لنيت ملعشوق ياماَّـ إذل كان ل5

عشقه نه لوف  لحملها لنعاشق عن لملعشوق مشاملة على لنكضائل لألخماقية، فإّن

صكًا بانرذلئل لألخماقية، يؤّدّ إىل تنمية هذه لألوصاف نديه. وأما إذل كان لملعشوق مّا

على لنرذلئل لألخماقية، من  شاملٌةلنصورة لنيت لرتسمت نه يف ذهن لنعاشق م ّنإأو 

ّ ذنك لحملامل عندها أن ال يساعد عشقه نه يف معاجلة لنرذلئل لألخماقية، بل قد يؤّد

 ّ إىل للاحانة عماجها. ر معاجلاها، بل قد يؤّدإىل للاكحال لنرذلئل لألخماقية وتعذُّ

ـ إن طريق مرافحة لنرذلئل لألخماقية يرمن يف تعزيز وتقوية لنعقل 6

وحتريمه على لنعقل لألنان ّ ولملصلح ّ. وميرن نلعشق أن يرون عنصرًل ، لألخماق ّ

 مساعدًل يف هذل لنشأن. 

 ننسبة لنقائمة بني لنعقل ولنعشق؟ما لنذّ ميرن قونه بشأن ل ونرْن

يف أن لنعشق  ال َشكَّاًل عن لننسبة لنقائمة بني لنعشق ولنعقل لننظرّ. م أّونارلَّ

ل ولحدًل من مولنع أنه يف لنوقت نكسه يشّر ولت ومصادر لملعرفة، إاّلّد ولحدًل من قنُيَع

كما  ،. فانعشق(48)«ُحّبك نلش ّء ُيعم ّ ويصّم»: |رفة أيضًا. قال لننيب لألكرململع

صف يؤّدّ إىل رؤية ما ياصف به لملعشوق من لجلمال ولنرمال، لحول دون رؤية ما يّا
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 به من لنقبائح ولنرذلئل أيضًا. 

لنعشق ولحدًل من لنكضائل لملعرفية؛ ألن لنرذلئل لألخماقية  عدُّ كما ميرن

ل أحد أفضل لنطرق وأكثرها لنعشق ميثِّ ولملعرفية من مولنع معرفة لحلقيقة، وإّن

دور لنعشق يف معرفة  تأثريًل يف عما  هذه لنرذلئل. ويف لنوقت نكسه ـ كما أللكنا ـ فإّن

كما يطّهر لسإنسان من لنرذلئل  ،لنعشق لحلقائق نيس إجيابيًا على لندولم. فإن

مًا بأصكاد لملعشوق، فإذل كان ذنك لملعشوق شيئًا لألخماقية، جيعل منه ألريًل مرّب

صحيح. يف حني أن  ف إىل لحلقيقة بشرٍلل مانعًا من لناعرُّمغايرًل نلحقيقة قد ُيشرِّ

 «لنعشق»، دون «فةتقديس لخلرل»و «لناكرري لخلرليف»لنعقمانية لننظرية ال تنسجم مع 

 . «لهليام»و

لناطّهر  ىل ذنك فإن لنعرفاء عندنا ياحّدثون عن لنعشق ياحّدثون وكأّنمضافًا إ

من لنرذلئل لألخماقية من لخلصائص لنذلتية نلعشق، مبعنى أنه من خصائص لنعشق 

ونرمبا كان تأثري لنعشق يف أخماق  .مبا هو عشق. يف حني قد ال يرون لألمر كذنك

خذ لنعاشق صبغة لملعشوق. وعندها ليرون باأثري من خصائص لملعشوق، فيّالنعاشق 

ونيس  ،«لملعشوق»تأثري لنعشق يف عما  لنرذلئل لألخماقية يف لحلقيقة تأثريًل من قبل 

ونيس خصوصية نلعشق  ،من لنعشق ، وخصوصية ننوع خاّص«لنعشق»تأثريًل من قبل 

أحد لنكضائل، بل هو عندهم ميّثل أّم ل مبا هو عشق. يرى لنعرفاء أن لنعشق ميثِّ

رمبا أمرن لنقول: إن كون لنعشق فضيلة أو رذيلة تابع يف  ونرْن .لنكضائل بألرها

بعض لملولرد خلصائص لملعشوق وخصانه يف لحلّد لألدنى. ويف هذه لحلانة ال يعّد عشق 

ّّ شائبة من شو ،إذل كان لملعشوق فاضمًا إاّل لملعشوق فضيلًة لئب لنرذيلة. نيست فيه أ

 ،صكًا جبميع لنكضائل عندها ليرون عشقه أّم ةمجيع لنكضائلفإذل كان لملعشوق ماَّ

يف هذه لحلانة فقط. وعلى هذل لأللاس فإن لناأثري لألخماق ّ نلعشق ـ يف بعض لملولرد 

 ْنقل ن ّ َم». وعلى حّد تعبري )هاول ّ( : (49)خلصائص وخصال لملعشوق ـ تابٌع على لألقّل

 . «أنت ْننك َم ْلتعشق أُق

لسإنه  :وبطبيعة لحلال فإن لنعشق ال ياعّلق باسإنسان ولنرائن لسإنسان ّ )من قبيل

ى باألمور لجملّردة ولملثانية، من لملاشّخص ولملاأنسن( فقط، بل ميرن أن ياعّلق حّا



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

يف ( مثمًا إمنا تعين philosophiaقبيل: لحلقيقة ولنعدلنة ولخلري ولجلمال أيضًا. فإن لنـ )

أن لننقطة لهلامة لنيت جيب ذكرها هنا بشأن هذه  . إاّل(50)لحلقيقة عشق لحلرمة

أن  وحتديد ما إذل كانت تساحّق ،لملولرد ه ّ أن تعيني ما إذل كانت مثانية وتقييمها

 ترون مثانية، من شؤون لنعقل لألخماق ّ. 

علمية أخرى جيب عدم لخازلل لنعقمانية لننظرية يف لنعقمانية لن ومن ناحيٍة

عيات لنعرفانية مبيزلن لنعقمانية لنعلمية أو ولنكلسكية، كما جيب عدم تقييم لملّد

خاباره مبيزلن للنكلسكية. تقول لنعقمانية لنعلمية: إمنا لنش ّء لملعقول هو لنذّ ميرن 

لناجربة لحلّسية، أو لنذّ يرون فرض وجوده ضروريًا نلاجارب لحلّسية. إن هذه 

ع لنعشق ولنسّر ولحلرية ولنعرفان ولملعنويات، وال تاحّمل مثل هذه لنعقمانية ال تنسجم م

لألمور. طبقًا هلذه لنعقمانية تعارب لألفرار لندينية ولألخماقية ولنعرفانية خرلفة 

وألطورة وغري علمية وخمانكة نلعقل؛ ألن هذه لألفرار ال تقبل لناقييم ولسإثبات 

لناجربة لحلّسية، وال لفرتلض وجودها الزم  ال مبيزلن ،ولسإبطال أو لناأييد ولناضعيف

إىل لخازلل لنعقمانية لننظرية يف  وضرورّ نبيان لناجارب لحلّسية. ونو عمد شخٌص

ن. أما أو لناكرُع (51)«عبادة لنعلم»فإنه ليناه ّ إىل لنقول بـ  هذل لننوع من لنعقمانية

أن  يدة يف حّد ذلتها، إاّلخاص من لنعقمانية لنضرورية ولملك لنعقمانية لنعلمية فه ّ نوٌع

توليع هذه لنعقمانية نكسها إىل خار  حدود لنطبيعة ولنعلوم لناجريبية، وتقييم 

 نلعقمانية.  خمانٌف ،عيات لندينية ولنعرفانية مبعايري لنعقمانية لنعلميةلملّد

عيات لنعرفانية غري قابلة نلاقييم ولالخابار مبولزين ومعايري لنكلسكة كما أن لملّد

لمامية أيضًا. كما أن لنعقمانية لنسائدة يف لنكلسكة لسإلمامية ال تاحّمل لناكسري لسإ

مع وحدة لنوجود لنعرفان ّ )فإن كثرة  خاّص لنعرفان ّ نلعامل، وال تنسجم بشرٍل

لنوجود متّثل ولحدة من لفرتلضات لنكلسكة لسإلمامية(. وباسإضافة إىل ذنك فإن 

نلقيمة ولالعابار  رب من وجهة نظر هذه لنكلسكة فاقدًةلناجارب ولملشاهدلت لنعرفانية تعا

ن لنطريق لنوحيد لملعارب نرسب لملعرفة طبقًا ناعانيم هذه لنكلسكة هو إلملعريف؛ إذ 

ك باملشاهدلت ولاللادالل لنشهودّ ولنامثيل ّ ، وال مشروعية نلامسُّ«لنقياس لنربهان ّ»

ّّ دنيل ُيثبت صحة  يف لنكلسكة. ونرْن هذل لناكسري لملضّيق نلعقمانية ال وجود أل
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 اه بانقياس إىل ةمجيع أنولع لنعقمانية لننظرية لألخرى. لننظرية، وجامعّي

. «تكوق لنعقمانية»عيات لنعرفانية عاء لنقائل بأن لملّدورغم ذنك ال يصّح لالّد

فان اها لملنالبة أيضًا. وألالًا فإن لنعروكما رأينا فإن لندلئرة لنعرفانية متالك عقمانّي

لننظرّ نيس شيئًا آخر غري إعادة إصماح عقمانية لملشاهدلت ولناجارب لنعرفانية. 

ر لنسائد فإن هذه لملشاهدلت ولناجارب ال ُتخازل يف لملشاهدلت وخمافًا نلاصوُّ

عًا لحاوّ على لملشاهدلت ، بل تشمل طيكًا مانوِّ«لنعقلية» مقابليف ، «لنقلبية»ولناجارب 

ناظرة إىل لملسائل لنعرفانية أيضًا. وألالًا ال ُيمرن رلم حدٍّ ولناجارب لنعقلية لن

حال فإن لنعقل ال يريد منا تقييم  . وعلى كّل(52)«لنقلب»و «لنعقل»وحالم بني  قطع ّّ

عيات لنعرفانية مبيزلن لنعقمانية لنعلمية أو لنكلسكية أو لنرياضية؛ ألن مثل هذل لملّد

أن لنعقل يريد منا أن نقّيم هذه  قمانية، إاّللناقييم من شأنه أن يرون خمانكًا نلع

عيات مبيزلن لنعقمانية لنعرفانية؛ ألنه لمليزلن ولملعيار لنوحيد لنذّ ميرن على لملّد

لناعانيم لخلرلفية وبني ألاله لنكصل بني لألفرار لألصيلة ولناعانيم لنعرفانية لملعقونة 

 لنعرفان.  جمالولملنافية نلعقل يف 

ن لحلقائق لنيت ه ّ فوق طور لاللادالل باملعنى لألرلط ّ هناك لنرثري م

نلرلمة، ومن هنا فإنها غري قابلة نلاقييم ولننك ّ ولسإثبات. إن نمالادالل لألرلط ّ 

ل لنقائم على لملقّدمات : لاللادالوثانيًا: لاللادالل لنقيال ّ، اًلأّو :خصوصياني، وهما

ائق فوق طور لنعقل، وال ميرن لحلرم أن هذل ال يعين أن هذه لحلق إاّل ،(53)لحلّسية

بشأن صّحاها ولقمها من خمال لملعايري لنعقمانية. وكما لبق أن ذكرنا فإن مقاضى 

عن:  ، عبارٌةالن تعريف لنعقمانية يف هذل لجملإلنعرفان، أو  جماللنعقمانية لننظرية يف 

دى لنعرفاء أدناهم ل فإن نحا . وعلى كّل«عى لنعرفان ّتنالب لندنيل لنعرفان ّ مع لملدَّ»

عياتهم. وإن هذه لألدنة ـ بطبيعة لحلال ـ نيست من لنخ لاللادالل لنقيال ّ، على مدَّ

أن لناجربة  مات لحلاصلة من لناجارب لحلّسية، إاّلكما أنها ال تقوم على لملقّد

لنعرفانية تعّد من لنناحية لملعرفية نوعًا من أنولع لألدنة لملعاربة يف موضعها، وميرن 

ن خمال لاللاناد إىل هذه لناجربة ولألدنة )لنامثيلية( لنقائمة على هذه لناجربة لنامييز م

رة عن شرلئط لعابار لناجربة بني لنعرفان لألصيل ولخلرلفات. إن جمموعة لملعايري لملعبِّ
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ق بإدرلك لحلقائق لنعرفانية ما ياعّل لنعرفان. يف جماليف  «شريعة لنعقل»ف لنعرفانية تؤنِّ

إذ يساندون يف  ؛(54)وال مامّرنة ،قدم بعض أصحاب لاللادالل غري مساقّرة جند

ن تلك لنقيمة لملعرفية لنمازمة ْوأدناهم إىل مقّدمات حسّية وجتريبية حباة، وال يَر

من لنعقمانية  لاللادالل أخّص حال فإّن نلمشاهدلت ولناجارب لنعرفانية. وعلى كّل

 ومن لناربير لملعريف. 

لنعقل »ّ ميرن قونه بشأن لنربط ولننسبة لنقائمة بني لنعشق وونرن ما لنذ

ر ؟ طبقًا ملعايري لنعقل لملصلح ّ ولنعقمانية لالقاصادية ُيعارب لنعشق أمرًل غري مربَّ«لنعمل ّ

وال معقول. فانعقل لملصلح ّ يأخذ يف حسابه رحبه وخسارته على لندولم. وهذل هو 

يدونه من لناقابل بني لنعشق ولنعقل يف بعض لنعقل لنذّ ميقاه لنعرفاء، وهو لنذّ ير

ألن لنذّ يعشق إمنا  ؛لملولرد. إن لنعقل لالقاصادّ يرى لنعشق عني لجلنون ولخلبال

يرون يف لحلقيقة مقامرًل ومقحمًا نكسه يف جمازفة شديدة لخلطورة، ويرون لحامال 

ب، بل إن ْسلنوصول فيها إىل لنغاية ضئيمًا جدًل. فنايجة لنعشق نيست جمهونة فَح

 ،كامل لننكس، ولناضحية من أجله ولنكناء فيه بشرٍل لنعشق إحمال لملعشوق حمّل

ّّ مرافأة أو طمع يف نايجة أو ربح. إن مثل هذل لألمر من لأللاس ال  ٍعدون توقُّ أل

ينسجم مع لنعقمانية لألنانية ولننكعية ولملصلحية. يف لنعشق لحلقيق ّ تزول لألنا نهائيًا، 

ر يف مصلحاها أو ر هذه لألنا برحبها أو خسارتها، أو أن تكّرأن تكّر فضمًا عن

 ضررها. 

وعليه نو نظرنا إىل لنعشق من زلوية لنعقمانية لألنانية نن جند أضرلر لنعشق 

ه. فانعشق يعين إنغاء ب، بل لنجد لنعشق ضررًل وخسرلنًا كّلْسأكثر من منافعه فَح

وماناغم مع معايري لنعقمانية  ولهليام منسجٌم أن لنعشق وتعطيل لنعقل لألنان ّ. إاّل

لألخماقية؛ ألن معقونية لنعشق من لنزلوية لألخماقية يعود لببها إما إىل لناأثري لنذّ 

وإما إىل لناأثري لنذّ ينال لنعاشق  ؛على شخصية لنعاشق يرتكه لنعشق مبا هو عشٌق

طلوبية لنعشق مبا هو خاص. ويف لحلانة لألوىل لحرم لنعقل لألخماق ّ مب من معشوٍق

حرم لنعقل لألخماق ّ مبعقونية ومطلوبية لنعشق إمنا  فإّنعشق. وأما يف لحلانة لنثانية 

يشمل نوعًا خاّصًا من لنعشق. وعلى كلاا لحلاناني يرون لنكناء يف لآلخر وإحمال 
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قيقة هنا لننكس أمرًل معقواًل ومقبواًل؛ ألن لألنا لنيت تاّم لناضحية بها يف لحل لآلخر حمّل

 نعبادة لنذلت، ونيست لألنا لألخماقية.  ه ّ لألنا لنيت ترون منشًأ

وعلى هذل لأللاس فإن لنعقمانية لألخماقية تدعو لسإنسان إىل لنعشق، وإن 

لنعشق ولهليام ـ إذل لعاربناهما من لألفعال لسإرلدية ولالخايارية ـ ترون ُعرضة نلنقد 

ّّ حال فإ ن لنقيمة لألخماقية نلعشق تأت ّ من لندور لنذّ ولناقييم لألخماق ّ. وعلى أ

يلعبه لنعشق يف تعزيز لألنا لسإنسانية ولنسيطرة على لألنا لحليولنية. ومن خمال هذل 

ضح أن نقدهم نلعقل ولنعقمانية تكسري مضّيق نلعقل ولنعقمانية. وعلى هذل لنبيان يّا

صحيح فإن  قمانية بشرٍلى هذل لناكسري عن مرانه ناكسري لنعقل ولنعلأللاس نو ختّل

ال فصل »كلمات من قبيل:  فإّن تلك لالناقادلت لاكقد صدقها ولعابارها. وباخاصاٍر

إمنا  (55)«ها لنقلب مع لندلء وال تأمل بدولءتعايش أّي .نلعشق يف كااب طبيب لنعقل..

 تصدق بشأن لنعقمانية لملصلحية فقط، دون لنعقمانية لألخماقية. 

 

 ــــــ لزاوية العقالنيةـ نقد العقل من اج 

إن لنطريق لنثانث لنذّ ميرن لقرتلحه ناعويض نقصان لنعقل وحتريره من 

عادل يإن لمليزلن »تقول هذه لنرؤية:  .لألهولء ولنرغبات هو لنعقمانية لالناقادية

 . (56)«بامليزلن

طبقًا هلذه لنرؤية ميرن متييز حرم لنعقل من حرم لألهولء بوللطة 

معارب، مبعنى أن حرم لنعقل  ينبغ ّ لسإذعان حلرم لنعقل دون دنيٍل، وال «لندنيل»

ر حرم لنعقل يثبت بنكس لملقدلر جيب أن يرون مقرونًا باندنيل، وإن لندنيل لنذّ ُيربِّ

من لالناكات إىل أن لناعاط ّ  ال ُبدَّأنه ال ينبثق عن لألهولء ولنرغبات. ويف لنوقت نكسه 

أخطاء لنعقل يف تشخيص لحلقيقة  «تقليل»ما يؤّدّ إىل لالناقادّ نلعقل مع أحرامه إّن

ّّ طريق أو أللوب ننك ّ لخلطأ  وإدرلك حرمه وحرم لنشرع. وعليه ال وجود أل

إذل كان يف ماناول  «لملعريف»و «لملنطق ّ»فإن لنيقني  ؛كامل وقطع ّ ويقيين بشرٍل

من لنناحية  « ّلننكس»لسإنسان إمنا يرون يف دلئرة لملنطق ولنرياضيات، وإن لنيقني 

 لملنطقية يكاقر إىل لنقيمة لملعرفية. 
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ويف مقام حّل لناعارض لنقائم بني لنعقل ولنعقل لآلخر، وكذنك حّل لناعارض 

من لالحارام إىل ذلت لنعقل أيضًا.  ال ُبدَّلنقائم بني لنعقل ولنوح ّ، أو لنعقل ولننقل، 

 : لناانينيباع لألصلني و لّتوإن حرم لنعقل ومقاضى مسؤونيانا ووظيكانا لنعقمانية ه

 ـ قياس أدنانا إىل أدنة لآلخرين، ولسإذعان نلدنيل لألقوى. 1

 ـ قياس لألدنة لنعقلية إىل لألدنة لننقلية، ولسإذعان نلدنيل لألقوى. 2

ما هو يف حقيقاه أو تعارض لنعقل مع لننقل، إّن ،وإن تعارض لنعقل مع لنوح ّ

  ومورد نلاعارض بني لنعقول. مصدلٌق

يامّثل لنطريق لنوحيد نلاقليل من لألخطاء لملعرفية ـ من وجهة نظرنا ـ يف لملز  

بني خمالف مصادر لملعرفة، وتنظيم لملعلومات ولملعطيات لحلاصلة من خمالف لنقنولت 

ولناجربة ولنوح ّ ولننقل. ال ميرن نلدين  لملعرفية، من قبيل: لنقلب ولنعقل ولحلّس

لحّل حمّل لنعقل يف لحلياة لنكردية ولجلماعية نلناس، كما ولنوح ّ ولنقلب ولنعشق أن 

ال ميرن نعقل أن لحّل حمّل هذه لألمور. إن لنطرق لملخالكة نلحصول على لملعرفة 

ولحد من  ترمل بعضها، وإن لملز  لملنالب ولملطلوب نلمعارف لنيت يناه ّ إنيها كّل

وعلى  ،على لملساوى لنعلم ّهذه لنطرق ُيسهم يف لجملموع يف تقليل أخطاء لسإنسان 

 لملساوى لنعمل ّ. ولملهم يف لنبني هو أن ياعاطى لنكرد مع ةمجيع لملصادر لملعرفية بشرٍل

ل مصدرًل على مصدر آخر. إن لنعقمانية لملعادنة ولالناقادية غري لناقادّ، وأن ال ُيكضِّ

عابار ولنقيمة عط ّ لاليلنعقمانية لملاطّرفة أو لجلازمة. إن هذل لننوع من لنعقمانية 

عاء ماولضعًا ومنصكًا، وهو عبارة لنمازمة نلوح ّ ولننقل ولنقلب أيضًا، وه ّ متالك لّد

لنناشئ عن لندنيل لألضعف،  لنناشئ عن لندنيل لألقوى على لنظّن م لنظّنتقدُّ»عن: 

أو عن طريق  ،ناشئًا عن لنعقل )لنشهود أو لاللادالل لنعقل ّ( لولء أكان هذل لنظّن

 . «ناجربة لنعرفانية، أو عن طريق لحلّس ولناجربة لنعلميةلنقلب ول

 

 ــــــ ـ كلمٌة أخرية5

ة. فانّسنة جيب عدم تكسري لناأكيد على لنعقل ولنعقمانية بعدم لحلاجة إىل لنسّن
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وحصيلة لحاراكهم باملسائل لننظرية ولملشاكل لنعملية  ،ه ّ ُعصارة جتارب لملاضني

 ،نعقمانية تقاض ّ منا أن جنّد يف حكظ جتارب لنسابقنييف خمالف جماالت لحلياة. إن ل

 ،(57)«لنعقل حكظ لناجارب»: ×ولنعمل على توظيكها ولاللاكادة منها. يقول لسإمام عل ّّ

 ، ولالعابار بها.ن لنعقل عبارة عن للالهام لناجاربإأّ 

وما هو منهج  ؟ةولملهّم يف لنبني هو كيف ميرن ننا أن نساكيد من لنسّن

 ؟ة منهالاللاكاد

نلعقمانية مبقدلر  ومن دون متحيص ونقد، خمانٌف ،ة مطلقًاأن لسإميان بانسّن إاّل

نلعودة إىل لنعقل  ة ه ّ مصدلٌقخمانكة إنرارها لملطلق نلعقمانية. إن لنعودة إىل لنسّن

لجلمع ّ. ولنكريضة لخلطرية لنيت جيب أن يضطلع بها لملصلحون لملعاصرون ترمن يف 

د. وإن لنكهم لناقليدّ نلدين ة يف عصر لناجدُّنلسّن «ح لنعقمان ّلسإصما»لنعمل على 

من  ة، ولنذّ هو ـ كسائر أجزلئه ـ خليٌطّنل جزءًل من لنسن لناقليدّ ُيشّرولناديُّ

ولنباطل، ولنصولب ولخلطأ، ولملعقول وغري لملعقول. من هنا فإن لملعرفة لندينية  لحلّق

لننقد لنعقمان ّ ولألخماق ّ. وال ينبغ ّ تسرية تقديس ماّلة إىل  ن لناقليدّ حباجٍةولناديُّ

 نني. وللوك لملاديِّ «عمل»و «فهم»ًا على لندين وكونه حّق

كما ال ينبغ ّ محل لناأكيد على لنعقل ولنعقمانية على أنه يعين لسإعرلض عن 

ر نألنبياء أو لاللاغناء عن تعانيمهم، ولاللاغناء عن لنوح ّ ولندين، ولنانرُّ ،لحلّق

لانراف عن عبادة لهلل. ال ميرن نلعقل أن لحّل حمّل لندين يف حياة لسإنسان، ولال

كما ال ميرن نلدين أن لحّل حمّل لنعقل يف حياة لسإنسان. إن لنذّ ينشده ويطلبه 

بأن نقيم تماقحًا وتعاطيًا وحولرًل عقمانيًا بينهما. إن لندين مثرة  لنعقل ولنوح ّ رهٌن

لنعقمانية تريد منا أن نكيد لنكائدة لنقصوى من عقول  لنعقل لسإهل ّ ولننبوّ، وإن

 مقابللآلخرين. وإن لنذّ ال ينسجم مع لنعقمانية هو أن أعمل على تعطيل عقل ّ يف 

أيضًا. وإن لنكرد ال يساكيد من لنعقل لسإهل ّ  عقل لآلخر، وهذل لآلخر يشمل لهلل ولننيّب

ّّ  ط ولالزدهار.ع به عقله من لننشامبقدلر ما يامّا إاّل ولننبو
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الهوامش
                                                      

 
 

contractarianism

- Gauthier, D. (1987) Morals by Agreement (Oxford: Oxford University Press 

Clarendon Press).  

 

 
 

 
(8) considered moral judgements.  

(9) personal identity.  

(10) original position.  

(11) the veil of ignorance.  
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(14) fallible.  

(15) infallible.  

(16) point of departure.  

 

realitytruth

objectivity or subjectivity
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(19) correspondence.  

(20) correlation.  

corresponding theory of truth

 

 
(23) atomistic.  
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(28) altruistic.  

(29) egoistic.  

(30) non–instrumental.  

(31) instrumental.  

(32) Utilitarianism.  

(33) Egoism.  

 
(35) secularization.  

(36) de-secularization.  
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(51) Scienticism.  

﴿﴾

﴿﴾

﴿﴾

×

﴿﴾

 

 
 

 



 

 

 

 علماء اإلمامّية وموروث الواقفة
 

 د. محمد كاظم رحمتي

 د. نظيرة غالبترجمة: 

 

قني يف لنباحثني ولحملّق ندىمن لملولضيع لنيت مل حتَظ بانعناية لنرافية 

خاماف لملبان ّ ولننظريات بني رولة لحلديث لسإمام ّ يف تعاطيهم مع للحلديث مسأنة 

على طريق للارشاف  لنرولة ولنراب لحلديثية. لنبحث لحلاضر خطوٌةلألحاديث و

 ،ث ّ قمعه مبان ّ جمموعة من علماء وحمدِّمن خمال تابُّ ،خامافبعض من هذل لال

يف لناعامل مع لنروليات لنيت وقع يف  ،ولنذين كان معظمهم من مشايخ لنشيخ لنصدوق

نبون لنروليات لنيت ورد يف من لنولقكة، حيث ثبت أنهم كانول ياج ألنادها رولٌة

 ،ماف عمل ةمجاعة أخرىخبوال يروون لحلديث من طريقهم،  ،ألنادها هؤالء لنرولة

 ،ث ّ لسإمامية لنعرلقينيومن حمدِّ ،يعارب معظمهم من مشايخ لنشيخ لنرليين ذينولن

كانول يقبلون بانروليات لنقدمية و ،حيث كان مبناهم خيالف عن مشايخ لنصدوق

 ،ومن لحملامل أن يرون إعرلض بعض علماء قم .ن بها بألًاْووال يَر ،كةبألناد لنولق

يف لأللاس من هذل  ًاعن روليات كااب لنرايف ناشئ ، ّة لبن لنونيد لنقّمخاّصو

وال  ،لناد لنولقكةأن أكثر لملاون لنقدمية يف لنرايف كانت بإإذ  ؛لالخاماف لملبنائ ّ

 عن طريق لنرليين.  ،اذه لبن مساعةعن ألا ،د بن زيادْيَممن طريق ُح ليَّما

 

  ــــــ مقّدمة

ثني لسإمامية يف جتاهات لحملدِّلمن لنصعوبات لملطروحة أمام لناحقيق ولنبحث يف 
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للات وكاب لحلديث وقسم كبري ندرلس لنرثري من لآلثار، من كّرللنقرون لألوىل 

نساقيها  ،ودةمن فهارس لألصحاب، حيث مل يصلنا من لملعرفة عنها لوى أقولل حمد

ى لألقولل لنيت وصلانا عن آثار تلك لنكرتة بل حّا ،رينمن لننصوص لملخالكة ندى لملاأخِّ

هاتهم. وهلذل ث ّ لنشيعة يف لنقرون لألوىل وتوجُّكامل يف تبيني آرلء حمدِّ ال تك ّ بشرٍل

ملخالف  ولحلديثّية، ،جتاهات لنكرريةع لاللنسبب عزفت جهود لحملققني عن تابُّ

 لضر لنشيعية يف تلك لنكرتة. لحلو

ثني يف مرلكز لسإشعاع نقد ظهرت لجتاهات خمالكة حتت تأثري لنعلماء ولحملدِّ

جتاهات يف ية هذه لالأهّموتظهر و...  ،بغدلدولنروفة، وقم،  :من لنعلم ّ يف كلٍّ

حبيث  ،دون آخر ه لملشايخ على رولية لنٍدحيث يؤثر توجُّ ،لناد لنروليات ولألحاديثأ

لف ألناد لملنت لنولحد بني مشايخ لحلديث يف قم ولنعرلق، بل قد يرجع يف لألغلب ختا

 هات ولملبان ّ. ثني نبعض آثار لحلديث لنشيع ّ إىل لخاماف لناوجُّعدم رولية بعض لحملّد

ث ّ قم جتاهات لملخالكة بني حمدِّيف هذل لنبحث لنحاول لنرشف عن لال

وبيان كيكية تعاملهم مع دفاتر وكاب  ،ولقكةولنعرلق يف نوعية لناعاط ّ مع روليات لن

 هذه لنكرقة. 

من لملعروف أن فرقة لنولقكة من لنكرق لملهمة لنيت ظهرت يف أولخر لملائة لنثانية 

وللامرت  ،هـ183يف لنة  ×وبانضبط بعد شهادة لسإمام مولى لنراظم ،نلهجرة

ا يف لنروفة إىل هئوجود بعض كبار علما بينما للامّر ،بني شيعة لنعرلق طويمًا

. ويعارب حسن بن حممد بن مساعة (1)نيلنثانث ولنرلبع لهلجرّي نيلنقرن

شخصياان  (3)هـ(310د بن زياد نينولي ّ)ْيَموتلميذه لننجيب ُح (2)هـ(263لنرندّ)

حيث يرجع لنكضل هلما باماياز يف وصول لملوروث  ،مهماان يف لحلديث لسإمام ّ

لحلديث لنشيع ّ  ويف ،تلاهما من لنشيعة يف لنعرلق لحلديث ّ لنشيع ّ إىل لألجيال لنيت

د بن زياد من غري لنولقكة لملعروفني يف كاب لنرجال ْيَمعام. من تمامذة ُح بشرٍل

د وكان يرتّد ،بانروفة فقد كان مقيمًا ،هـ(368غانب بن حممد لنزرلرّ) انذكر أب

كما  ،ون لندينيةوقد أخذ عنه لنرثري من لملا ،د بن زيادْيَممباشر على ُح بشرٍل

 . (4)أخذ عنه لسإجازة يف لنرولية
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ثني لسإمامية يف لنعرلق من كبار لحملدِّ لنذّ يعّد ،غانب لنزرلرّ تالمذ على أب ّ

ونذكر  .ثني من خمالف لحلولضر لنشيعيةلنعديد من لحملدِّع لهلجرّ، يف لنقرن لنرلب

لنروليات لنشيعية  يف نقل لنذّ كان نه دور حمورّ هاّم ،لبن عبدون :هم خاصةمن

ومن أصحاب  ،د بن زياد من لنعلماء لنربارْيَمُحكان كذنك  .ببغدلد يف أيام حياته

بن للنطول ّ يف فهرلاهما بوللطة ومنها لننجاش ّ  كبريًل لنيت نقل جزءًل ،لنكهارس

 عبدون. 

حسالية يبدون مل يرن علماء لنشيعة لنعرلقيون يف بغدلد ولنعرلق ولنروفة 

عى وجود طها علماء من فرقة لنولقكة. ولنشاهد على هذل لملّدد لنيت توّلجتاه لأللنا

وعمدة  .ألناد وطرق حديثية خمالكة رولها علماء عرلقيون بطرق علماء من لنولقكة

روليات لنولقكة يف لملوروث لحلديث ّ لنشيع ّ لنعرلق ّ رولها أبو غانب لنزرلرّ وتلميذه 

علماء لسإمامية  قبلف خمانكة أو مولفقة من أما حول وجود مولق .لبن عبدون وآخرون

فانظاهر من خمال ما وصل إنينا عدم وجود أحاديث  ،وباخلصوص علماء قم ،لآلخرين

ف حبثنا يف لأللاس يف مشايخ قم على ياوّقو .بألناد لنولقكية يف كاب علماء قم

يثية ن منه أن ألاس لننصوص لحلدهـ(. ولنقدر لملايق381َّتصنيكات لنشيخ لنصدوق)

ونعين بهم  ،ى مشايخ لنشيخ لنصدوقوحّا ،وموروث لحلديث نلعلماء لنربار يف قم

ف فإن لنطريق لنباق ّ نلاعرُّ ذلمل تصل إنينا، ن ، ّبن لنونيد لنقّملولنده و :مثل أشخاصًا

ولنيت  ،على أرلء علماء قم يف فرتة لنشيخ لنصدوق ه ّ تصنيكات لنشيخ لنصدوق نكسه

نلشيخ  ،ال لحضره لنكقيه ْنمشيخة َم لنرثري منها. تعّدقد وصلنا  حلسن لحلّظ

 .ث ّ ورجال مشايخ قمفنا على وجهات نظر حمدِّيف تعرُّ ًاهاّم ومساندًل مصدرًل ،لنصدوق

ث ّ ومشايخ لحلديث يف قم من على هذل لنرأّ لألخري حول موقف حمدِّ ولعامادًل

م لملعاصرين نلرليين ث ّ قتصانيف لنولقكة يرشف ننا لنسبب يف عدم رولية حمدِّ

رئيس مشايخ لنشيخ  ولنذين كانول بشرٍل ،بعده ْنوعزوف َم ،نرااب لنرايف

 عن رولياه.  ،لنصدوق

ث ّ وفقهاء لسإمامية يف لنقرنني لنثانث يعارب أبو غانب لنزرلرّ من كبار حمدِّ

ة وخاّص ،كان نه دور كبري يف رولية لملوروث لسإمام ّ .ولنرلبع لهلجريني باماياٍز
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نسبه  (6)لنطول ّو (5)ونقلها من لنروفة إىل بغدلد. ذكر لننجاش ّ ،تأنيكات لملشايخ

وقانول هو: أمحد بن حممد )بن حممد( بن لليمان بن لحلسن بن جهم بن  ،لنرامل

كانبرريّ،  ،برري بن أعني بن لنان لنرويف لنبغدلدّ. وعرف بأنقاب أخر

من علماء  ،ه لألعلى هو برري بن أعنيجدُّ .(7)ولنبغدلدّ ،لنزرلرّ، لنشيبان ّ، لنرويف

 ،وأخوه زرلرة بن أعني ،كبري يف هذل لنعلم ث ّ لسإمامية لنذين كان هلم صيٌتوحمدِّ

 ،(8)ة ثماثة قرونت يف لنوجاهة ملّدوهم من لنبيوتات لنشيعية لملشهورة يف لنعرلق لنيت ظّل

ام بقيت من شهر ربيع ثنني نثماثة أيأنه وند يف نيلة لال (9)وكاب أبو غانب عن نكسه

ى جده تربياه وككاناه بعد وفاة ولنده. وذكر أبو بانروفة. توّن ،هـ285لنثان ّ من لنة 

عه على لنسماع من عبد لهلل بن جعكر لنذّ شجَّ ،هغانب أنه أخذ لحلديث عن جّد

ا أتى لنروفة يف لنة يني ووجههم، مّلشيخ لنقمِّ ،ث لنربريلحلمريّ، لنعامل ولحملدِّ

عن مشاخيه لنذين أخذ عنهم  (11)غانب ث أبوهـ. حتّد300ه لنة  ّ جّد. توّف(10)هـ297

أن قسمًا كبريًل من كابه لنيت أخذها بانسماع من مشاخيه يف إىل  (12)وأشار ،لحلديث

 رقت منه. لنرولية قد ُل

إقاماه وعائلاه يف لنروفة ذكر أنه أقام  إىل حمّل (13)غانب  ّيف أثناء إشارة أب

لولء  ،(15). وقد ذكر أبو غانب أجدلده(14)بن حريث وعمر يف زقاقعباد يف حملة بين 

فاطمة بنت جعكر بن حممد بن حسن لنقرش ّ  :وقال ،تهمن جهة أبيه ومن جهة جّد

وترجم هلم  ،من مولن ّ بين خمزوم ،وأخوها أبو لنعباس حممد بن جعكر لنرزلز

حممد بن عيسى لنقيس ّ حسني بنت عيسى بن عل ّ بن  أّم (16)ن أمهإ :وقال .باناكصيل

أم أب ّ  وكانت أم وند. جّد ،رومية ن جدته من أمه كانت جاريًةإ :وقال .لناساريّ

لملشهور  ،بعد ثورة إبرلهيم بن عبد لهلل بن حسنو ،عيسى بن زياد لنقيس ّ هو غانب

 ،سرت ـ من نولح ّ لنروفة ـتوأقام بناحية  ،هاجر برفقة لخلمرّ من لنبصرة ،بانقايل

وقد عمل عيسى بن زياد على كسب لنعديد من  ،(17)رية لمسها بقروناوللاقر بق

 ،وقد فقدها إثر لألحدلث لنيت عرفها لولد لنعرلق ،لألرلض ّ وأمماك أخرى كثرية

. (18)ما كانول ميلرونه لنيت فقد فيها آل أعني كّل ،ناكاضة لنقرلمطةلوبانضبط إثر 

بن حممد. وكانت  نده عل ّّوو ،أمه حممد بن عيسى ث أبو غانب عن جّدكما حتّد
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  أبو غانب . وقد تزّو(19)ه يف لنروفة يف منطقة بالم جنام لنبررينيتساقر عائلة أّم

. ويف لكره إىل بغدلد طلب من حسني قًاموفَّ نرنه مل يرن زولجًا ،من لنروفة بامرأٍة

 ،(20)نه مشرلاه مع ألرة زوجاه ى لحّلط نه عند لسإمام حّابن روح لننوخبيت أن ياوّل

 ولرتكعت لملشاكل بينهما.  ،نت عماقاه بزوجاهوبعد عودته من لنروفة حتسَّ

ا ناهز لنثامنة ولنعشرين عبيد لهلل بن أمحد مّل (21)و ذكر أبو غانب أنه رزق بونده

ما كان حتت  وه ّ نكس لنكرتة لنيت فقد فيها كّل ،هـ313يف لنة  وتقريبًا ،من عمره

دة كانيت عاشها بانروفة، ذنك مشرمات ماعدِّ يده من أمماك وثروة. وقد عاش بعد

إثر هذه لملشرمات ود لنقرلمطة يف لولد لنعرلق يف تلك لنكرتة. لء مترُّكان بعضها جّر

وقد أشار كذنك إىل تولجده يف لنبصرة يف لنة  .وأقام بها ،لافر أبو غانب إىل بغدلد

ف بزيارة لنرعبة د بن لرحان. تشرَّووأنه للانسخ بها نسخاه من كااب دلو ،هـ348

بازويج  هـ. قام بعد عودته من لحلّج350وذنك لنة  ،ه نولجب لحلّجئفة أثناء أدللملشرَّ

حتدث أبو غانب عن  .هـ352وكان نه أول حكيد منه يف لنة  ،ونده عبيد لهلل بن أمحد

وكان هذل هو لبب  ،كأجدلده ،وأنه مل يرن مييل نلحديث ،ونده عبيد لهلل

قام براابة رلاناه  ،ونر ّ يرغب حكيده يف لحلديث ؛هـ356 لنة نزعاجه منه. ويفل

 هـ قام بإعادة حترير رلاناه تلك. 367يف ترةمجة عائلاه آل أعني، ويف لنة 

ويف ةمجادى  .(22)من حياته يف بغدلد حبارة لويقة غانب عاش أبو غانب قسمًا

ولنذّ  ،لنغضائرّ ة. ولحر ّ عبيد لهللولفاه لملنّي عامًا، 83وعن عمر ناهز  ،لألوىل

ونقل جثمانه  ،اًل مبقابر ريش يف )لنراظمني(أنه دفن أّو ،غانب ّ قام مبرللم دفن أب

 اه إىل لنروفة. بناء على وصّي

اه بأنه من شيوخ علماء لنشيعة يف عصره إّي غانب ولصكًا اأب (23)ذكر لننجاش ّ

وقال فيه:  ،شابهةم بعبارٍة (24)وذكره لنشيخ لنطول ّ .)شيخ لنعصابة يف زمنه ووجههم(

 .(25)(شيخ لألصحاب وألااذهم وثقاهم )شيخ أصحابنا يف عصره وألااذهم وثقاهم

أمحد بن إدريس لألشعرّ  عل ّّ  ّأب :أمثال ،وكان أبو غانب يشري إىل رولٍة

ولنعامل لنربري  ،د بن زيادْيَملنعباس عبد لهلل بن جعكر لحلمريّ، ُح  ّ ّ، أبلنقّم

 ،من لسإمامية ،بن عقدةالملشهور ب ،د بن حممد بن لعيداس أمحلنعّب  ّلجلارودّ أب



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 .(26)وأشار إنيهم بأمسائهم ،وروى عنهم ضمن رلاناه

أب ّ عبد لهلل أمحد بن حممد لجلوهرّ،  :مثل ،إمامية وروى عن أب ّ غانب رولٌة

اشر(، أب ّ عبد لهلل حسني بن لحلبن عبدون )لبن الملشهور ب ،أمحد بن عبد لنولحد

لملشهور بانشيخ  ،ب ّ عبد لهلل حممد بن حممد بن نعمانأضائرّ، عبيد لهلل لنغ

 .(28)من ةمجلاهم كبار مشايخ لسإمامية يف عصره ،نقلول عنه لنرولية ،وآخرين ،(27)لملكيد

غانب عليه   ّلنذّ قرأ آثار أب ،حسني بن عبيد لهلل لنغضائرّ :ومن تمامذته

لسإمام ّ ببغدلد خمال  وكما يماحظ فإن كبار مشايخ لحلديث .(29)ةأكثر من مّر

هم من  ،بن عبدونلث لنربري لبن لنغضائرّ ولحملدِّ :أمثال ،لنقرن لخلامس لهلجرّ

ه يف ئرول مبنهجه وآرلومن لنطبيع ّ أن يرونول قد تأثَّ .ةمجلة تمامذة أبو غانب لنزرلرّ

 لحلديث ولنرولية. 

ف شاهرول برولية كااب لنرايف تصنيلكان أبو غانب لنزرلرّ من لنذين 

كما كثر ذكر  .(30)ذكر ذنك لنشيخ لنطول ّ ،هـ(329حممد بن يعقوب لنرليين)

باسإضافة إىل كثرة وروده يف طرق  ،م ّ لسإماميةلمسه يف لنعديد من كاب ماقدِّ

 (.غانب  ّأب)تلك لنراب ولآلثار بامسه  وذكروه يف كّل .(32)لنطول ّو (31)لننجاش ّ

رلانة أب ّ  ،بشرلها لنراملولنيت بقيت  ،من لآلثار لملشهورة ألب ّ غانبو

لننظر عن مراناها  وبغّض .(33)يف ذكر آل أعني ،طاهر  ّحلكيده أب ،غانب لنزرلرّ

فإنها  ،ية عن كاابة لسإجازلت يف كاابة لنرولية ولحلديثيف كونها من لآلثار لملابّق

وملا لماازت به هذه لسإجازلت يف  .كنياب ولملصّنتندر  ضمن كاب ترةمجة لنرّا

لملسأنة و .(34)غانب  ّمشيخة )فهرس( أب عابارها حبقٍّلميرن  من تكصيٍللنراابة 

د بن زياد. ْيَمل ومساع لحلديث من ُحما ياعلق ببحثنا حتمُّ لملهمة يف رلانة لنزرلرّ يف

م ّ مشايخ لنولقكة ندى كما ميرننا مماحظة عدم وجود حسالية يف نقل آثار ماقدِّ

 بن عبدون. كا ،كبار تمامذة لنزرلرّ

بن عبدون، عامل الملشهور ب ،بو عبد لهلل أمحد بن عبد لنولحد بن أمحدأ

نأللف نيس هناك  نرْن .لرن بغدلد .ث إمام ّ يف لنقرن لخلامس لهلجرّوحمّد

ن منه أنه مسع وأخذ لسإجازة من لنرلوّ لملايقَّ نرّن .أخبار موثوقة تبني تاريخ والدته
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، وذنك يف لنة (35) هـ(348) ّ لنرويفري لنقرشبن حممد بن زب لسإمام ّ لملعمر عل ّّ

وبهذل ميرننا  .من عشرين لنة ه آنذلك أقّلهـ ببغدلد، وال ميرن أن يرون لن348ُّ

. مل تعرض (36)من هذل بقليل أو أقّل ،هـ328بن عبدون يف حدود لع لنة والدة توقُّ

لاعمال لالإىل  لز رلجعًةولحامل أن ترون شهرته بانبّز .عن بدلية حياته لملصادر أخبارًل

بن ل يعّد .(37)حيث كان يشاغل ببيع لنقماش ،لنعريف يف أخذ لنشخص نقب حرفاه

 ،عبدون من مشايخ لسإمامية كثريّ لنسماع، ومل تذكر لملصادر مران لرنه

أكثر باملشايخ لسإمامية لنذين لرنول  ولنذّ يهاّم ،من خمال فهرس لملشايخ نرْن

ذكر لننجاش ّ نكسه أنه أخذ عنه لسإجازة يف وقد ـ  (38)بغدلد، وتالمذ لننجاش ّ عليه

ّ هذل ويقّو .أنه لرن بغدلد ًاقوّي نه من لحملامل لحامااًلإ :، ميرن لنقولـ لنرولية

ر معلومات نأللف ال تاوّفو. (39)ده على بغدلدحامال بعض ماذكر من أخبار عن تردُّلال

 . (40)من حياته ريكب ما يرتبط بطكوناه وبدلية شبابه وجزٍء مؤكدة يف

بن عبدون يرشف عن دوره لنربري يف نقل لملوروث لسإمام ّ لد مشايخ إن تعدُّ

نرن رغم  .ره كثرة لكره يف طلب لحلديثد مشاخيه رمبا يكّسلنقديم. كما أن تعدُّ

أن أغلب لملشايخ لنذين  ًاقوّي لحامل لحامااًل(41)بعض لحلولضر لنشيعيةإىل ثبوت لكره 

ها أثناء ب ن مّرلرن بغدلد أو ممَّ ْندلد، لولء كانول ممَّناقى بهم يف بغلأخذ عنهم قد 

حنو لحلجاز، فران يلاقيهم ويسمع  لنطريقحيث كانت تقع يف  ،لكره إىل لحلّج

بن حممد بن لنزبري لنقرش ّ،  من أهم لملشايخ لنذين أخذ عنهم نذكر عل ّّومنهم. 

وكان من  ،(42)البن حسن بن فّض آثار عل ّّ ألهّم وكان رلويًا ،لرن بغدلدلنذّ 

بن عبدون لأخذ عنهم  ْنكما أشار بنكسه نذنك. وممَّ ،ث ّ لنروفةكبار فقهاء وحمدِّ

ولنظاهر أنه  .ولملشهور باملرعش ّ ،هـ(358لنعلوّ) لحلديث: حسن بن محزة بن عل ّّ

وقد أخذ منه لسإجازة  ،هـ356لنة  ناقى به أثناء مروره من بغدلد يف طريقه إىل لحلّجل

كات لحلديث ولنيت كان من ضمنها بعض مؤنَّ ،كاته يف لحلديث ولنروليةنَّيف رولية مص

لنذّ روى  ،أبو لنكر  حممد بن أب ّ عمرلن مولى لنقزويينو ؛(43)نعلماء قم وخرللان

أبو طانب عبيد وهـ(؛ 310د بن زياد)ْيَمعن ُح ،عن أب ّ لحلسن مولى بن جعكر لحلائرّ

إحدى  ،يف وللط ت أنه كان مقيمًاثب ، لنذّهـ(356لهلل بن أمحد لألنبارّ)
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 ن عبدون قد لافر إنيه يف حمّللبمن لحملامل أن يرون و ،حمافظات لولد لنعرلق

أبو غانب أمحد بن حممد و ؛(44)كاته ومروياتهوأخذ عنه لسإجازة يف رولية مصنَّ ،إقاماه

ة . ومن ةمجل(46)ن أشار إنيهم باناكصيلوومشايخ آخر ؛(45)هـ(367بن لليمان لنزرلرّ)

وقد نقل عنه لبن عبدون لنرثري من  ،مشاخيه لنربار ببغدلد أبو برر لندورّ

ولهل بن  ؛(48)أمحد بن إبرلهيم لنصيمرّو ؛(47)لنراب ولنروليات ذكرهم يف فهرلاه

 . (49) هـ(380أمحد لنديباج ّ)

وروى آثارهم  ،بن عبدون لنعديد من شيوخ لسإمامية وعلمائها يف عصرهلناقى ل

 . (50)يف فهرلاه ضمن لنرتةمجة هلم مًاذكر ذنك مكصَّ ،باسإجازة منهم

بعضها  أشار إىل ،ف لبن عبدون لنعديد من لنرابيف لملقابل فقد صنَّو

 ،كااب أخبار لنسيد بن حممد )لنسيد إمساعيل لحلمريّ( :ومن ةمجلاها .(51)لننجاش ّ

 . ÷وكااب تكسري خطبة فاطمة

نه درس إحيث  ،يف لألدبياتبن عبدون ث لننجاش ّ عن لنركاءة لنعانية الحتّد

يف  ،أشار لنطول ّوكاب لألدبيات لملشهورة على يدّ لألدباء لملشهورين يف عصره. 

بن عبدون لنيت مسعها من لبن لنزبري لإىل جمموعة من روليات  ،(52)مان ّكاابه لأل

لندها بني مشايخ لسإمامية يف  شاهار علّوال؛ بن حسن بن فضال عن عل ّّ ،لنرويف

وال ينكك من لسإشارة إىل  ،تلك لنروليات ا جعل لبن عبدون ميدح كثريًلمّم ،لنعرلق

ى ندى لنشيخ مدح وتعظيم قدر هذه لنروليات حّا . وللامّر(53)قيماها بني لنروليات

نقلها  ،لابصار من إيرلد روليات عن لبن عبدونلنذّ أكثر يف كاابه لال ،لنطول ّ

ضع أخرى من لاللابصار نكسه عن ح يف مولوقد صرَّ .(54)بن فّضاللكات من مصّن

ال من طريق نه نقل روليات لبن فّضإ :حيث قال ،د نقله هلذه لنرولياتلنباعث ورلء تعدُّ

 . (55)لندها نعلّو ؛لبن عبدون

يف  ولملوجودة حانيًا ،لنيت ذكرها يف فهرلاه ،كات لبن عبدونمن أهم مصنَّ

عن دور لبن  بصرلحٍة لنذّ كشف ،فهرلت لبن عبدون :مرابات لنشيعة لسإمامية

أنه رأى  (56)عبدون لنربري يف نقل ورولية كاب حديث لسإمامية. وذكر لبن ماكوال

ولنيت كابها ومسعها لنعامل  ،هـ416مراوبة من فهرلت لبن عبدون بااريخ  نسخًة
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ووصكها بانكهرلت  ،هـ(429ولملشهور بابن وتار) ،لسإمام ّ أبو نصر أمحد بن حممد

 ل. لملكصَّ

لنباحث يف فهرلت لبن عبدون نقله ورولياه نلموروث لحلديث ّ  يلكت أكثر ما

ولحد  ح كّلحيث وجدنا لنطول ّ ولننجاش ّ يرّج ؛وقد رولها من طريقني .نلولقكة

نقل نصوص  (57)هما. لنطول ّايوينقمانها يف فهرل ،ا إحدى لنطريقني على لألخرىممنه

ث ّ فقهاء وحمدِّ وهو من أهّم ،زيادد بن ْيَمعن ُح ،لنولقكة من طريق أب ّ طانب لألنبارّ

ح لننجاش ّ نقل نكس لننصوص من طريق بينما رّج ،(58)لنولقكة يف لنقرن لنرلبع لهلجرّ

د بن ْيَمعن ُح، (59)هـ(332يف تاريخ  ًابن لحلبش ّ بن لنقون ّ)كان حّي أب ّ لنقالم عل ّّ

نه فقد كانت  ؛بن عبدون يف لنروليةلمرانة  وهو ما يرشف عن علّو ،(60)زياد

ات لبن زياد ضافة إىل طريق أخرى ملروّيد بن زياد، باسإْيَمطريقان يف لنرولية عن ُح

د بن ْيَمهنا هو نقل لنطول ّ ولننجاش ّ عن فهرلت ُح . لملهّم(61)بوللطة لألنبارّ

ولحامل أن يرون لنطول ّ يف لملولرد لنيت نقلها يف فهرلاه على حنو  ،هـ(310زياد)

أن يرون نقلها من  ،نيت مل يذكر لألصل لنذّ أخذها منهأو تلك لملولرد ل ،لنوجادة

علماء  أهّم ،د بن زيادْيَمأن لنطول ّ قد نقل آثار ُحوال ليَّما  ،(62)فهرلت لبن عبدون

 عن لألنبارّ.  ،من طريق لبن عبدون ،لنولقكة يف لنقرن لنرلبع لهلجرّ

ولنرولية إىل  قد للاند يف وصكه لبن عبدون بأنه كثري لنسماع (63)لنطول ّ نعّلو

 بن عبدون. لفهرلت 

ضمن لسإشارة إىل مساعه وإجازته من  ،(64)يف كاابه لنرجال ،ذكر لنطول ّ

 هـ. 423 ّ يف لنة أن لألخري توّف ،لبن عبدون

وهما  ،غانب لنزرلرّ ولبن عبدون  ّعنا ملا عرض حول ترةمجة أبتابُّ باجلملة فإّنو

ث أوضحت ترةمجاهما عن دورهما وحي ،من شيوخ ووجوه علماء لسإمامية يف بغدلد

يعط ّ  ، من كبار علماء لنولقكةنيلنربري يف نقل ورولية لملوروث لنقديم عن طريق عامل

يف لننايجة أن علماء لسإمامية يف لنعرلق مل يرن نديهم حسالية أو موقف معارض يف 

ونقلهم  .كه نكس علماء لنولقكةبل يف نقل موروث لنولقكة لنذّ أنَّ ،نقل موروث لنولقكة

آخر على أن  دنيٌل #نراب لنولقكة لنرمامية يف لاللادالل على غيبة لسإمام لملهدّ
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بل كان  ،دون آخر لناعاط ّ لسإجياب ّ مع موروث لنولقكة لحلديث ّ مل يرن يف جانٍب

 وه ّ لنعقائد.  ،ى يف أدق لألمورحّا

لقكة يف لنوقت لنذّ كان علماء لسإمامية يف لنعرلق ياعاملون مع موروث لنوو

ورأّ  ،آخر أو إشرال، كان نعلماء لسإمامية يف قم موقٌف لحلديث ّ من دون حساليٍة

 .ال لحضره لنكقيه ْنعاء قسم من مشيخة كااب َمّد. لنشاهد على هذل لالخمانف متامًا

لنقرن  منثني لنشيعة شهرة وهذل لنقسم يشامل على أكثر طرق روليات لنعلماء ولحملدِّ

ل لنشيخ لنصدوق يف هذل لنقسم يف لنطرق وقد فّص .نث لهلجرينيلنثالنقرن لألول إىل 

ولنذين  ،ثني لنذين للاكاد منهم يف تصنيف كاابه لنكقيهلنيت نقل عنها آثار لحملدِّ

 ،وهؤالء لنعلماء ولحملدثون هم .ث ّ ورولة قم يف لنقرن لنثانث لهلجرّكانول خنبة حمدِّ

؛ حممد بن حسن بن أمحد بن (65)ه لنقم ّيبن بابو  ّبن مول  ّ بن علنيعلى لناولن ّ: حس

بن أمحد بن   ّه؛ عليلويماج  ّّل؛ حممد بن علبن لملاوّك ىد لنقم ّ؛ حممد بن موليون

 بن نياق؛ حممد بن أمحد لنسنان ّ؛ حسلندّق  ّبن أمحد بن مول  ّعبدلهلل لنربق ّ؛ عل

 بن  ّراب؛ جعكر بن حممد بن مسرور؛ جعكر بن عللملم بن أمحد بن هاشم يإبرله

؛ محزة بن حممد بن أمحد بن جعكر (66)لنرويف  ةريغلمللهلل بن  بن عبد  ّحسن بن عل

   نيبن أب ّ طانب لنعلوّ؛ أمحد بن حس  ّ بن علنيبن حس  ّد بن عليبن حممد بن ز

بن جعكر بن  ىبن مول  ّعل ؛(67)ن إلحاق لنطانقان ّان؛ أمحد بن حممد بحسن لنقّط

ار؛ لنعّط ي ّلحس؛ أمحد بن حممد بن يإدر بن أمحد بن نيدلن ّ؛ حسيأب ّ جعكر لنرم

اد بن جعكر لهلمدلن ّ؛ عبدلنولحد بن عبدوس يم بن ناتانة؛ أمحد بن زي بن إبرلهنيحس

ر؛ حممد بن حممد بن عصام لرتلبادّ لملكّسشابورّ؛ حممد بن قالم لسإيار لننعّط

 ين؛ حممد بن عل ّ لنشاه. يبن حامت لنقزو  ّين؛ عليلنرل

من علماء لسإمامية يف منطقة  ،بالاثناء لألخري منهم ،ثنيحملّدهؤالء لننخبة من لو

ولملماحظ على ةمجيع ألناد لنشيخ لنصدوق يف  .خرللان لنرربى إىل عرلق لنعرب

ية ما مدى أهّم :كاابه لنكقيه غياب أمساء علماء لنولقكة. وهنا يطرح لناساؤل حول

 وما ه ّ خصوصياته؟  ؟لملطلب لألخري

 ؛ع طرق لنشيخ لنصدوق نرااب لنرايفمن خمال تابُّ ـ بدوعلى ما يـ لجلولب و
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ه وما كان فيه عن حممد بن يعقوب لنرليين ـ رمحة لهلل عليه ـ فقد رويُا»: فقد ذكر

بن أمحد بن مولى وحممد بن أمحد  عن حممد بن حممد بن عصام لنرليين وعل ّّ

ةمجيع كااب وكذنك  .عن حممد بن يعقوب لنرليين ،لنسنان ّ ـ رض ّ لهلل عنهم ـ

 . (68)«عن رجانه ،عنه ،ه عنهملنرايف فقد رويُا

ملاذل روى لنشيخ لنصدوق كااب لنرايف من طريق حممد بن  :ولنسؤلل لملطروح

وهو من  ،ولنذّ ال يعرف عنه لوى شهرته بانرليين ،حممد بن عصام لنرليين

ّّ ولحامل بشرٍل ،لنشيخ لنرليينأقارب  مع  ،قوّ أن يرون قد أقام مبنطقة لنر

ّّ ال  ْنضمن قائمة شيوخ لنصدوق يف كاابه َم لسإشارة إىل تولجد شخصني من لنر

 لحضره لنكقيه. 

يف رولية لنشيخ لنصدوق  ملاذل مل يأِت :آخر يطرح نكسه هنا لؤلٌلوهناك 

بن لنونيد لولنده وألااذه  :أمثال ،نرااب لنرايف أنه روله من طريق شيوخ قم لنربار

  ّ؟لنقّم

كان يف  ْنأن لبن لنونيد أو ولند لنشيخ لنصدوق وَم ـ ى لنظاهرعلـ لجلولب و

ثني يف بيان ألن لحملدِّ ـ؛ على عظماهـ ول كااب لنرايف مرتباهم من علماء قم مل يرُو

ما يعامدون لنطرق لملعاربة عندهم، وكون لنشيخ لنصدوق  طرقهم يف رولية لآلثار غانبًا

ّّ ف عليهم يف لكره مل أن يرون قد تعرَّلحا قد روى كااب لنرايف عن مشايخ لنر

ّّ ث ّ قم نرااب ونعل فررة عدم توثيق حمدِّ .روى عنهم كااب لنرايف ّمثومن  ،نلر

لنرايف يشهد عليها أن لنصدوق لكاكى يف نقله من كااب لنرايف على قسم 

وهو  ،وتراثرت معها نسخه ،لننولدر، ويف لملقابل تراثرت رولية لنعرلقيني نلرايف

يني ملشرب لنعرلقيني يف لناعامل مع لنرولة لنثقات من غري عن رفض لنقّم ما يكصح

 . (69)لسإمامية

ّّ ملاذل أغمض  :أدّق ميرن فهم لننظرتني نرااب لنرايف؟ وبعبارٍة حنٍو على أ

بل مل ينقلول عنه، يف حني وجدنا  وه،ومل يرو ،مشايخ قم نظرهم عن كااب لنرايف

، قد أكثرول من رولية لنرااب ،وبانضبط بغدلد ،لقة لألخرى من لنعرعلى لنضّكأّنه 

 وأكثرول من للانساخه؟
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ية كبرية إذل لحاملنا أن يرون لنشيخ لنرليين قد قد يرون هلذل لنسؤلل أهّم

كاابة لنرايف يف  ن لنشيخ لنرليين قد أمّتإ :ى إذل قلناف لنرايف يف قم. وحّاصنَّ

ونقصد بهم عل ّّ بن  ،ينيثني لنقّمدِّبغدلد فإن لنرولة لألصليني نلرايف هم من لحمل

عل ّ أو أمحد بن إدريس لألشعرّ  اوأب ،هـ(307 ّ)كان حّيًا يف إبرلهيم بن هاشم لنقّم

 .هـ(306 ّ)لنقّم

لناد إوجود روليات يف لنرايف ب هلذل لنسؤلل، نرّن قد ال نعثر على جولب تاّم

إذ من غري  ؛هذل لجلولب نه مدخلية يف «عن حسن بن حممد بن مساعة ،د بن زيادْيَمُح»

يني من لملسابعد أن يرون تولجد رولة وروليات نلولقكة أثر فعل ّ ورلء موقف لنقّم

لأللانيد يف مشيخة )َمْن ال لحضره  هإذل الحظنا غياب هذ خصوصًاو ،لنرايف

ولنظاهر أن علماء قم  .م ّ لسإماميةيف رولياه آلثار ماقّد ،نلشيخ لنصدوق ،لنكقيه(

يف رولياه نآلثار  ،ن لنونيدلببانذكر  وخنّص ،ية لألصليني نلصدوق يف قمومشايخ لنرول

عدم  ونعّل .مني كان ميانع عن روليات مشايخ لنولقكة يف لنعرلقلنقدمية عند لملاقّد

موقف لنشيخ لنرليين لسإجياب ّ من مشايخ إىل رولية علماء قم نرااب لنرايف ترجع 

د صنف لنرايف يف بغدلد فإن هذل لنسبب هو ن لنرليين قإ :ى نو قلناوحّا .لنولقكة

فاالخاماف يف لملبنى ولملنهج  .يني عن رولياهاناع لنقّملممن لأللباب لنرامنة يف  ولحٌد

 ماناع. يف هذل لال ظاهٌر

 

  ــــــ قم هذا املبنى؟ ثوى علماء وحمدِّملاذا تبّن

بن لايخ وبانضبط مش ،لجلولب لحملامل يرمن يف ماابعة طرق مشايخ قم نعّل

ال لحضره  ْنلنونيد لنقم ّ وحسني بن مولى بن بابويه. ولمللكت يف مشيخة كااب )َم

روليات لملاون   ّ وحسني بن مولى بن بابويه قد نقلول ألالًالبن لنونيد لنقّم أّن لنكقيه(

وعبد لهلل بن جعكر  (70)هـ(299أو  301لسإمامية لنقدمية عن لعد بن عبد لهلل لألشعرّ)

وكانت لحلصة لنربرية  ،(72)هـ(290 ّ)ار لنقّمحممد بن حسن لنصّكو (71)لحلمريّ 

وقد كان لنثماثة من وجهاء  .نسعد بن عبد لهلل لألشعرّ وعبد لهلل بن جعكر لحلمريّ

وعدم نقلهم نألحاديث عن  ،بما منازٍع ،ومشايخ قم يف لحلديث لنشيع ّ يف تلك لنكرتة
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نسعد بن عبد لهلل لألشعرّ وعبد لهلل بن ه لنرمام ّ رهم باناوجُّلنولقكة يرجع ناأثُّ

وهو نكس  ،يف حوزة قم ه لنرمام ّ لنذّ كان مسيطرًلوهو لناوجُّ ،جعكر لحلمريّ

 بل كان عليه لنشيخ لنصدوق ،لملبنى لنرمام ّ لنذّ كان عليه مشايخ لنصدوق

رون وجود رولة ولقكة يف ب تاّم هنا ال يوجد قطٌع ،منه مبشاخيه. نعم لًءدلقا نكسه؛

من لأللباب  ولحٌده يني من لنرايف، نرّنلنرايف هو لنسبب لنوحيد ورلء موقف لنقّم

لنبحث يف لبب هذل لالماناع وأما  .يني عن رولية لنرايفلملنرشكة ننا يف لماناع لنقّم

وبانضبط  ،يني ولنبغدلدينيهات لحلديثية عند لنقّممن ماابعاه يف لخاماف لناوجُّ ما ُبدَّف

وذهاب بعض  .(73)ني مشايخ لنرليين ومشايخ لنصدوقحلديث ّ بخاماف لملشرب لل

لنشيوخ نألخذ من لنولقكة يف رولية لملاون لحلديثية لنقدمية ولحد من لملشارب لملخالف 

 عليها. 

 

  ــــــ النتيجة

د مشارب ه لنباحث يف لحلديث تعدُّمن لألمور لنيت مل ترن مورد توجُّ

يَّن لننصوص لحلديثية لنشيعية. لنبحث لحلاضر ب ةيثني ولنرولة يف رولولجتاهات لحملّد

يف لنولط لحلديث ّ  اانأنه خبصوص ألانيد روليات لنولقكة هناك نظرياان ولضح

ثني ولنعلماء لنعرلقيني مع ألانيد  ّ ولنعرلق ّ. فك ّ لنوقت لنذّ كان تعامل لحملدِّلنقّم

لآلخر  فإّنه يف لنطرفمن دون حساليات،  ،عاديًا ولملوروث لحلديث ّ لنولقك ّ تعاممًا

ولنذين هم يف لألصل من لملشايخ لنربار  ،ث ّ قموجدنا جمموعة من علماء وحمّد

ولعد بن عبد لهلل  ، ّلبن لنونيد لنقّموعل ّ بن بابويه،  :من ةمجلاهمو ،نلشيخ لنصدوق

من دون أن ننسى  .ب جتاه روليات علماء لنولقكةلليب ماصّل كان هلم موقٌف ،لألشعرّ

كان على  ،عبد لهلل بن جعكر لحلمريّ :من ةمجلاهمو ،بعض لنعرلقيني بانذكر أن

روى  ْنجد بني علماء قم َمُو وكذلماناع عن روليات لنولقكة. موقف لنقميني يف لال

د يني. ولحامل أن يرون تعدُّمنهم مشايخ لنرليين لنقّم وخنّص ،روليات علماء لنولقكة

ورلء عدم  لببًا ،عن ألااذه لبن مساعة ،يادد بن زْيَملنروليات يف لنرايف عن طريق ُح

 ّ. مع بن لنونيد لنقّمل وباألخّص ،من كبار علماء قم ةمجٍع ِقَبلرولية لنرااب من 
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ارين يف خاماف بني تّيمولرد لال من أهّم لسإشارة إىل أن وجود روليات لنولقكة ولحٌد

أن ترون هناك  كما لحامل لهلجريني. لنثانث ولنرلبع نيلحلديث يف قم خمال لنقرن

كما  .نلشيخ لنرليين ،ألباب أخرى ورلء لماناع لبن لنونيد عن رولية كااب لنرايف

لحامل أن يرون  ،هم ومولقكهمؤرلآحيث لخالكت  ،أن لخاماف لنايارين يف لحلديث

 أخرى غري لنيت لنرشكت ننا من هذه لندرللة. أللباٍب

 

 

الهوامش
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 هواجس الدين واألخالق

 مال ثقافيةيف أع قراءٌة

 

 سيد حسن إسالميالد. 

 علي آل دهر الجزائريترجمة: 

 

 ــــــ ـ املدخل1

وكثر تدلول  ،نوحظ يف لنسنولت لألخرية زيادة لالهامام باألحباث لألخماقية

 ـكان مقرتنًا  من لناكاؤل بهذل لالهامام، وإْن ال ُبدَّهذل لملوضوع يف لجملامع لنعلمية. و

ّّ وظهرت يف لنولط لنثقايف حتت هذل  .بانراب لناجارية ـلنقبيل لهامام من هذل  كأ

ىل إ ا يعرض هذل لننبع لنغّضوذنك مّم، لنعنولن كاابات حتمل عنولن كاب لألخماق

نب أحباث فلسكة اىل جإمنشغمًا خمال لنعقد لملنصرم،  خطر لالندثار. وقد كنُت

ومطانعاها  ،كات لملهمة لملنشورةخماقية. وألعى نلحصول على لملصنَّكات لأللندين، باملؤنَّ

بانعديد من لملؤنكات يف جمال فلسكة لندين  . وقد مررُتحها على لألقّلأو تصكُّ

 .ووجدتها غنية ومكيدة ،ةبدّق أن ّ قرأت ثماثة كاٍب ولألخماق. إاّل

وهو  .(2)لنراتبة جوديث أ. بوس :من تأنيف ،(1)خماق نلحياة(كااب )لأل :للألّو

 أللاس.منهج درل ّ يف ل

لنراتبة نيندل  :من تأنيف ،كااب )مقدمة تارخيية نكلسكة لندين( :ولنثان ّ

. وهو كااب جدير خماقوفيه تعرض نظرياها حول لنعماقة بني لندين ولأل .زلغزبسر ّ

 بانقرلءة.
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وهو حبث  .أبو لنقالم فنائ ّ :تأنيف ،خماق لندينية()لأل كااب :لنثانثو

 باملماحظة. وجديٌر ،حتقيق ّ

ث باناكصيل حتّدأثم  ،ننيىل بعض لملماحظات عن لنراابني لألّوإ اًلأشري أّووهنا 

 عن لنرااب لنثانث. 

 

  ــــــ خالق للحياةـ األ2

أننا نذكر  آخر، إاّل ىل جماٍلإلحاا  لناوصيف ولناحليل يف لنرااب لألول 

فهذل  أو ال ميرنه لاللاكادة منه. ،مل يرن لنرااب يف ماناونه ْنبعض لنرلمات مَل

ز بنصوص من لملرلجع لألصلية ومعزَّ ،ملباحث لألخماق جاّد لحلقيقة مدخٌليف لنرااب 

 ، وياماع بأللوب تعليم ّ عال.يف هذل لنعلم

عامة  وبنظرٍة ،نظمت لملؤنكة كاابها يف أحد عشر فصمًا، شرعت من لملكاهيم

ذل لنعلم، ثم عرضت لملذلهب لألخماقية لملخالكة وجماالت ه ،نلقضايا لألخماقية

 نهت لنرااب خبامتة جديرة باالهامام. أو ،وعرجت على أخماق لنكضيلة

خماقية لنثماث من لننظريات لأل ة وضعف كلٍّ قّوإىلونوهت يف تلك لخلامتة 

ًل يف لنسائدة يف لنغرب. وهلذل فقد لعاربت لننظرية لننكعية جلون لاورلت ميل فاعلة جّد

أخرى  هناك غكلة عن لنررلمة لنكردية. ومن جهٍةما كانت  لنسيالة لنعامة. وكثريًل

ماينًا ووجوبًا مطلقًا نلسلوك  مت ألالًاقّد خماق وإْنفنظرية ديرارت يف لأل

ومن لنصعوبة لنقبول بها.  ،نسان أكثر من لنمازمع من لسإإال أنها تاوّق ،لألخماق ّ

ة يف لنغرب ميرن ونظرية أخماق لنكضيلة لنيت أعيد إحياؤها يف لنعقود لألربعة لألخري

 ال منافسة هلا.  ،لعابارها مرملة نالك لننظريات

وبينما ختالف تلك لننظريات عن بعضها فإن بينها تشابهًا جديرًل باالهامام أيضًا. 

ة وحيادية، وحترتم شخصيات لننظريات ترغب يف أن ترون أصوهلا عاّم كّل :فمثمًا

ىل إـ متيل  ألالًا ـات لألخماقية يسعى سإصماح ذلته. ولننظري فرٍد وكّل ،لألفرلد

مثل عميان  ـحبسب متثيل بوذل  ـلألبعاد. وتلك لننظريات  وال تغط ّ كّل ،لنابسيط

 ئأنه خيط دركه، إاّلأثبات ما إمنهم صادق يف  يف لنظمام. فرلٌّ يريدون وصف فيٍل
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س ـ ه ديكيد روهو رؤية لنصورة لنراملة. يشّب غافمًا عن لألجزلء لألخرى. ولملهّم

 ّ. وال توجد صيغة فّن خماق ّ بعمٍللنكيلسوف لملعروف يف لنقرن لنعشرين ـ لنرأّ لأل

يف  خذ لنقرلر حبنرٍةأن يّا ال ُبدَّلنقضايا لألخماقية. و كّل ولحدة وقاعدة ثاباة حلّل

ب على لآلنيات لندفاعية ونسعى دلئمًا نلاغلُّ ،أن لملهم أن نعرف أنكسنا ظروف خاصة. إاّل

 ننصبح أنالًا أكثر فضيلة وحرمة.  ؛تنا لنذهنيةقاوتعلُّ

وبعد  .لنكصل لخلامس من هذل لنرااب يدرس لنعماقة بني لندين ولألخماق

وتعاقد  ،وتعاربها غري مناجة تناقشها لنراتبة، ،لناعريف بنظرية لألمر لسإهل ّ لملعروفة

ث مبقدلر إنها تاحّدوبذنك ف ،نألخماق م تكسريًل مقبواًلأن نظرية لألمر لسإهل ّ ال تقدِّ

آخر. وهلذل فإن  ولنصحة ولنبطمان أمٌر ،عن تكسري جامع أمٌر زمعرفاه بها. فإن لنعج

د أنه من لخلطأ أن نعارب تلك تؤكِّ ،شرانيات هذه لننظريةإىل إوبعد أن تشري  ،بوس

ننا يف تلك لحلانة نرون قد لرتربنا مغانطة لننظرية باطلة مبجرد هذه لألدنة؛ أل

تلك لننظرية هو لنقول  يف مقابلعيه ل باجلهل. وهلذل فأقصى ما ميرن أن نّدلناولُّ

لألخماق مرتبطة  :أخرى أو بعبارٍة ،خماق مبنية على لألمر لسإهل ّأننا ال نعلم هل أن لألب

أننا ال منلك دنيمًا مقنعًا على  إاّل ،أم ال؟ فرمبا يرون لألمر كذنك يف لنولقع ،اندينب

 ذنك. 

 

  ــــــ (4)ونظرية الدافع اإلهلي (3)يـ زاغز بسك3

ى لملخاصة بانماهوت لملسيح ّ )زلغزبسر ّ( لننظرية لنسابقة تابّن مقابلويف 

مبنية على  ه ّ غريولنيت  ،وتدلفع عنها ،نظرية خاصة يف لنعماقة بني لندين ولألخماق

لسإهل ّ ألن نظرية لألمر ؛ وال تصنف كنظرية لألمر لسإهل ّ ،للاقمال لألخماق عن لندين

يدلفع عنها بصيغاها لناقليدية. تسم ّ  ْنوال يوجد لنيوم َم ،شراالت حقيقيةإتولجه 

مة تارخيية زلغزبسر ّ نظرياها بـ )لندلفع لسإهل ّ(. وكاابها لنرزين ولملاقن )مقّد

توضح  ،لنذّ يبحث يف فصله لنسادس عن لنعماقة بني لندين ولألخماق ،نكلسكة لندين(

يف هذل لجملال. وقد أدرجت هذه لننظرية يف نصوص مناخبة  ااهنظرّيزلغزبسر ّ فيه 

(Anthologies)، وشرحاها هناك.  ،أو لنراب لندرللية ملادة لنكلسكة وفلسكة لألخماق
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ره حّر ،كسكوردأتذكر هذل لنبحث يف لنكصل لخلامس نلرااب لندرل ّ يف  :مثمًا

باناكصيل يف مقانة وأيضًا تشرح نظرياها  ،وتدلفع عن نظرياها ،ويليام وينرليت

 . (لنكضائل لسإهلية وأصول لألخماق)

بداًل من أن تربطه  نرْن ،على لألخماق تعاقد زلغزبسر ّ بأن لندين مبيّن

ولحلقيقة أن لهلل بداًل من أن يعرَّف  .باألمر لسإهل ّ فقد لعاربته نااجًا نلكضائل لسإهلية

قادلء به. وحبسب تعبريها فإن ن أخماق ّ فإنه ُقدِّم كمثل أخماق ّ أعلى جيب لالكمقنِّ

من إطاعاه، يعرَّف على أنه  ال ُبدَّعًا أو مشرِّ ،نًالهلل يف هذه لننظرية بدل أن يرون مقنِّ

ه به. ويف تلك لننظرية لناشبُّ ـلماميني خماق لسإب علماء لألَسحَب ـأخماقية جيب  قدوٌة

خماقهم أفرلد ور عدل لألويقدَّ ،هليةخماقية يف لندولفع لسإلنصكات لأل جد جذور كّلوت

 ههم بصكات لهلل.قدلر تشبُّمب

يعين نظرية  ،لماميةشرال يرد على نظرية لألمر لسإهل ّ وصيغاها لسإإإن أهم 

 ،هل ّب تلك لننظرية تابعان نألمر لسإَسلحلسن ولنقبح لنشرع ّ، أن لحلسن ولنقبح حَب

دة بوس ترى يف بناء وهلذل لنسبب فإن لنسي .رةوباناان ّ فإنها لارون نسبية وماغّي

مه خماق. ومن خمال لناوضيح لنذّ تقّدلألخماق على لندين نوعًا من لننسبية يف لأل

وألن لهلل خري  ،ع ّ أنه نيس هناك موضع نلكعل لملزلج ّ يف نظرياهازلغزبسر ّ تّد

 فعال غري منالبة أو أولمر غري منالبة. أحمض فما ميرن أن تصدر منه 

تعرض بنظم خاص نظرية لندلفع  (خماقهلية وألس لأللنكضائل لسإ)ويف مقاناها 

 .ما على لنكضيلة، وحتاول بناء لألخماق بنحٍو على وجود لهلل د بنحٍولنيت تؤّك ،لسإهل ّ

 بدون لنوقوع يف فّخ طبعًا .ىل أن لألخماق ال ترون ملزمة بما وجود لهللإوتشري 

 ،مت للادالاًل بسبع مرلحلىل هذل لهلدف قّدإشراالت نظرية لألمر لسإهل ّ. ونلوصول إ

وللاناجت منه أن لألخماق إمنا يرون هلا معنى فقط يف فرض وجود لهلل. ولحاا  

 ونراك ّ هنا بهذه لسإشارة.  ،آخر ىل جماٍلإعرض تكاصيل لننظرية ومناقشاها 

يف  ،ولنعماقة بينهما ،خماقنألهمية لملازليدة ألحباث لندين ولأل نظرًل نرْن

من لملنالب أن يرون لنرااب لنثانث قد تناول هذل لنبحث بصيغاه ولاطنا لنعلمية فأ

ونعرض نبعض لالناقادلت  ،ونشرح ألالياته ،أكثر لحمللية، ولنذّ لندرله باكصيٍل
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 نيه. إهت جِّلنيت ُو

 

  ــــــ خالق الدينيةـ األ4

ل هذل لنرااب يف لحلقيقة لنارملة لملنطقية نرااب )لندين يف ميزلن ميثِّ

 ن قرلءتهما وفهمهما على لناولن ّ.م ال ُبدَّو .(خماقلأل

 . بابنيإىلم ل قّسلنرااب لألّو

          ،خماقـ متهيد تارخي ّ نلعماقة بني لندين ولأل1ويف لنباب لألول فصمان: 

 خماق.ـ تعريف لندين ولأل2

ـ لرتباط 2ـ لرتباط لألخماق باندين، 1ولنباب لنثان ّ يشامل على مخسة فصول: 

ـ لملرلقب لملثان ّ ولملشهد 4ـ خدمات لندين يف جمال لألخماق، 3ألخماق، لندين با

 هلل بوصكه مرلقبًا أخماقيًا.ل ـ5لألخماق ّ، 

نولع لالرتباطات لملمرنة بني لندين أيف هذل لنرااب ياابع لنراتب درللة 

كانت  وإْن ،ة وتعاضدل عممًاخماق قد لرتبطا بشّدلندين ولألأن ىل إويشري  ،خماقولأل

 لملكهومية ولملعرفية ولنوجودية. عن لندين من لنناحية ًةخماق مساقّللأل

 ر على فهم أخماق ّ ملاهية لندين وحقيقاه. ننا معطيات لنرااب من لناوفُّمتّر

ولنقيم لنيت جيب أن حترمها،  ،خماق لالجاهادأف ل لملؤنِّيف هذل لنرااب لحلِّ

أحرام ماق ّ يف تكسري خكهم لألويسعى ناسخري هذل لن .مع حكظه نرؤياه لنسابقة

 لنشريعة أيضًا.

 ،وهرذل، فبانرغم من كون هذل لنرااب أكثر تكصيمًا من لنرااب لنسابق

أو  ،خماق لالجاهادأدًل حصره بفقد لخاار جانبًا حمّد ،ويضاعكه باحلجم تقريبًا

 أو ،و لنبحث ولناكرري لنكقه ّأنماجاهاد  ور لنيت ترون دلالًّجمموعة لنقيم ولألم

 .(5)ينبغ ّ أن ترون

 ، لبعة فصول.ىل مقدماه لملولعةمضافًا إ ،لحاوّ لنرااب

ولنكصل لنثان ّ  .خماق بانكقهيف لنكصل لألول لاق لنرمام عن للابدلل لأل

ىل لخاماف لنعقمانية إولنكصل لنثانث ياطرق  .يات لنكقه يف لنعصر لحلاضريطرح حتّد
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رلبع مييز بني لنعقمانية لنكقهية ولنعقمانية ولنكصل لن .لناقليدية عن لنعقمانية لحلديثة

ولنكصل لنسادس  .ولنكصل لخلامس يبحث لنقبض ولنبسط لننظرّ نلكقه .لنعرفية

ولنكصل لنسابع يارلم عن لنرتةمجة لنثقافية نلنصوص  .ببسط لناجربة لننبوية خياّص

 لندينية. 

صونه نيست أن ف إاّل ،كانت قائمة بني أحباث لنرااب ولنرلبطة لخلكية وإْن

 .ع بذنك لالنسجام لنااّموخمافًا نلرااب لنسابق ال تامّا .بذنك لنرتلبط

ومن لنصعوبة  ،لنقرلءة لهَلنيس  ـ عديدة ولحلقيقة أن هذل لنرااب ـ أللباٍب

نديه هاجس ديين  ْنضرورّ مَل ىل مقاصده. ومع ذنك فهو كااٌبإف جمارلة لملؤنِّ

 ماق ّ.وأخ

وه ّ حكظ  ،ه لنعمل على معاجلاهاهمِّ كّل وكان ،ف مسأنةوكان نلمؤنِّ

ىل لنكقه إنسان رت نوع نظرة لسإوجعله فاعمًا يف لنكرتة لملعاصرة لنيت غيَّ ،لعابار لنكقه

 ؛ولالنازلم مبنشئه لسإهل ّ ،يسعى حلكظ لناقليد لنديين من جانٍب د. فهوولنشريعة ولناعبُّ

لالية لنيت جيب أن لننقطة لأل آخر يريد مزلمناه نقضايا لنعصر. وهذه ه ّ ومن جانٍب

 ترون مورد نظر لنقارئ عند مطانعاه هلذل لنرااب. 

 

  ــــــ األفكار األساسية للكتاب

إنقاء نظرة على قبل أن نبدّ بعض لملماحظات على لنرااب، ال بأس ب ،ولآلن

 أفراره لأللالية.

لننامية هو يف ف أن لننزلع لنطويل بني لناقليد ولناجديد يف لنبلدلن يرى لملؤنِّ

خماق لألو ؛خماق لملعامدة على لنكقه لناقليدّلحلقيقة نزلع بني لجتاهني مانافسني: لأل

دم طأّ ما ورلء لندينية؛ ألن لحلدلثة قائمة على قولعد أخماقية حديثة تص ،لنعلمانية

 .(6)بإشرانيات مع لنكقه لناقليدّ

ويعاقد أن على  ،نيةف جانب لألخماق لنعلماخذ لملؤنِّويف هذل لملضمار يّا

وباناان ّ فهو يدلفع  .خماقية ما ورلء لندينيةحرام لنكقهية أن تنسجم مع لنقولعد لأللأل

. ومن هذه (7)م شريعة لنعقل على شريعة لننقلمبعنى أنه يرى تقدُّ ،خماق لنعلمانيةعن لأل
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ويبني أن  ،خماقول من لنرااب حاكمية لنكقه على لأللنرؤية يناقد لنكصل لأل

عرب مشرحة لنقولعد لألخماقية، ال لنعرس.  أن متّر ال ُبدَّام لنكقهية ه ّ لنيت رحلأل

ويرى لنراتب أن لنعقل يف لننظرة لناقليدية نيس نه تلك لنكاعلية لنضرورية، وباناان ّ 

 أن يابع لنكقه ولنقولعد لنكقهية. ال ُبدَّخماق ّ خماق ولنكهم لألفإن لأل

ثم  ،وينظمها ،ربع للادالالت سإثبات ضعف لنعقلف يف هذل لنكصل أوينقل لملؤنِّ

 إصماحه لنذلت ّ.ية لنعقل وويدلفع عن حّج ،، وياجاوزهايشرع بنقدها ةمجيعًا

ىل أن يناه ّ بوضع لنكقه بديمًا عن إ  أحد هذه لاللادالالت يادّر :وكمثال

كية حرام لنارليكبريًل من لملصادر لندينية تبني لأل إن جزءًلـ 1: كاناان ّخماق لأل

عن  حرام مساقماًّنسان أن يراشف هذه لألـ إذل للاطاع لسإ2حرام لنعملية، ولأل

نر ّ  ؛أن يقوم لنكقه بهذه لملهمة ال ُبدَّـ إذن 3ليرون وجودها يف لندين نغوًل؛  لندين

 . (8)وال يلغى حرم لنشارع ،ر وجودهايربِّ

 ؛ ألنه:يرى لنراتب أن هذه لنطريقة من لاللادالل خاطئة

 دور لنعقل ناربير وجود لألحرام. : يلغ ّاًلّوأ

حرام ومرحلة لناقييم. فرمبا كان بني مرحلة كشف لأل ًان فيه لنابالإ: ثانيًا

أن ذنك ال يصلح  حرام وكشف عن ضرورتها، إاّللندين حقًا هو لنذّ جاء بهذه لأل

نا لندين ميرن أن خيرب :ولنذّ يرسبها لالعابار. فمثمًا ،ف هلادنيمًا نرونه هو لملعّر

 . (9)أن لنعقل هو لنذّ لحرم يف ذنك ، إاّلأن لنعدل حسٌن

أال ميرن لاللاكادة بداًل عنه بالادالل  لجلولب قد يرون مقنعًا، نرْن

 .يف باب شبهة لنربلهمة ، ّمة لحلّلوشارحه لنعمّا ،لخلولجه نصري لندين لنطول ّ

 .أو خمانكًا نه ؛مولفقًا نلعقل نبياء إما أن يرونما يأت ّ به لأل ب هذه لنشبهة إّنَسفبَح

كان خمانكًا  وإْن ؛نبياء مع وجود لنعقلكان مولفقًا نلعقل فما حاجة ملا يأت ّ به لأل فإْن

ذعان وبداًل من لسإ ،ىل. وهلذل فإن جولبهما هنا مانٌيْوَأ نلعقل فما حاجة ننا به بطريٍق

ع عن لعابار ويف نكس لنوقت لندفا ،نلمنكصلة لنراذبة ميرن طرح فروض أخرى

 لنعقل وضرورة لنشريعة. 

يات لنكقه لناقليدّ يف لنعامل لجلديد. ويف لنكصل لنثان ّ يبحث لنراتب حتّد
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 .كانقطع ،ية أدولت لاللانباط لنكقه ّف عن حّجويف هذل لنكصل ياساءل لملؤنِّ

ف أن يعر ال ُبدَّلنذّ خيالف عن لنعامل لنقديم، ، د أن لنعامل لجلديدويؤكِّ

 ثم لحرم عليه.، اًلأّو

للوب قضايا لنعامل لجلديد: لأل ومن هذل لملنظار فإن هناك أللوبان حلّل

 للوب لجلديد.ولأل ؛لناقليدّ

 إىلون ناحويل لملسائل لجلديدة يرى لنراتب أن لجملاهدين لناقليديني مضطّر

 لاس. ولنطرق لنيت يسلرونها يفثم معاجلاها لجاهاديًا على هذل لأل ،لملسائل لنقدمية

ىل لنثابت إحرام ـ تقسيم لأل2ك بانعناوين لنثانوية؛ ـ لنامس1ُّهذل لنباب ه ّ أربعة: 

دت لنطريق نقانون لجلمهورية لنيت مهَّ ،وطرح فررة منطقة لنكرلغ ،رولملاغيِّ

ـ لناأكيد على 4وضرورة لالهامام بها؛  ،ـ طرح عنولن مقاصد لنشريعة3لمامية؛ لسإ

ونية حرام لألم مصلحة لننظام على لألوتقدُّ ،اددور لنزمان ولملران يف لالجاه

 ولنثانوية. 

ه ّ و ،أنها تشرتك بنقطة ولحدة إاّل ،رغم لالخاماف بينها ،ربعةوهذه لنطرق لأل

مات. ومن هذل ولعابار مكروضاتهم مسلَّ ،ة وكمال لملنهج لالجاهادّ نلقدماءصّح

انة ولناطبيق لنصحيح لملنظار فاخلطأ يف لناطبيق ونيد ضعف لجملاهد يف فهم لحل

ىل إويرغب  .على فهم لملوضوعات ولملصاحل وهلذل لنسبب هناك تأكيٌد .نلمسائل

شرانية لحلقيقية يف لنكقة، وإمنا يف لنكقهاء لالهامام بهذه لننقطة. بينما ال ترمن لسإ

عادة لننظر فيها. وتلك لملكروضات إمن  ال ُبدَّولنيت  ،ومكروضات لنكقيه، فلسكة لنكقه

نذل جيب معرفة لنعامل لجلديد وخصائصه  .ماع على لنعامل لجلديديلة عدم لالّطحص

 شرانياته. ثم تقديم لملعاجلات سإ ،اًلأّو

 ،ل عن خصائص لنعامل لجلديديرى لنراتب ضرورة لنبحث لملكصَّ :ولحلاصل

ـ بروز 2ـ لنعلمانية، 1عن:  خصائص لنعامل لجلديد عبارٌة زلته. فأهّميحصاء ممإو

ـ لالعاقاد باارخيية جزء 4خماق لجلديدة، ـ لنعقمانية ولأل3، لدة كبديل عن لحلّقرلسإ

 . (10)عاءلت لندينيةمرانية لخابار صدق لالّدإـ 5من لنشريعة، 

وال  .وفررة لحلّق ،بينما كان لنعامل لنقديم يدور على فررة لنارليف
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لنذّ يطرحه لنكقه  ميرن أن جيمد لنعامل يف ذنك لننمط لناقليدّ. ويف مقابل لسإنه

ـ 1صف خباصياني مهماني: من لحلديث عن إنه أخماق ّ، ولنذّ يّا ال ُبدَّلناقليدّ 

م أوصافه ـ تاقد2َّ خماقية،ه عن لنرذلئل لألوينزَّ ،خماقيةر فيه لنكضائل لألتاوّف

 . (11)عيةخماقية على وصكه بانربوبية ولملانرية ولملشرِّلأل

لنبحث عن لناكاوت بني لنعقمانية  ه ّ نثلنرئيسة يف لنكصل لنثا ةولنكرر

لناقليدية ولنعقمانية لحلديثة، مع لناأكيد على أن لنعقمانية لحلديثة من لألركان 

 .هماهلا حباٍلإوال ميرن  ،لالية نلعامل لجلديدلأل

وما  ،وغري عقمانية ؛عقمانية :ىلإمور لألـ  بالاكاضٍةـ يف هذل لنكصل يقسم و

ىل إولنناظرة  ،ىل لملنهجإلنناظرة  :مات نألنولع لنعقمانيةويذكر تقسي .ورلء لنعقل

ىل قسمني: إولنعملية. ومن هنا يقسم لنعقمانية لنعملية  ؛مانية لننظريةقلننايجة، ولنع

 ولقاصادية. ؛أخماقية :ىلإآخر  مها بلحاٍظويقسِّ .وغري لألدلتية ؛لألدلتية

ة، بينما ترجع لنعقمانية ويرى أن موضوع لنعقمانية لننظرية هو لنكرر ولنعقيد

ّّإأّ  ،عى(ىل لنعزم ولنكعل. وتعين لنعقمانية لننظرية )تنالب لندنيل ولملّدإلنعملية   ن أ

ّّ . ويف لملقابل فإن (12)أن يرون مانالبًا معه ال ُبدَّو ،عىمّد دنيل ال يصلح سإثبات أ

ري لألدلتية. وتلك وغ ؛لألدلتية :ىل قسمنيإىل لنعزم تنقسم إلنعقمانية لنعملية لنناظرة 

مة نامايز لنعقمانية لنكقهية عن لنعقمانية لنعرفية. وهذه لملهمة أوكلت لناقسيمات مقّد

 ىل لنكصل لنرلبع. إ

وبسبب مكروضاتها وأصوهلا  ـويرى لنراتب أنه نيس لنكقه بل لنعقمانية لنكقهية 

صماح يبدأ إ ّّونذل فإن أ. شرانيات لنيت وندت يف لنعامل لجلديدلسإ ـ عاجزة عن حّل

هذه لملشرمات مع حكظ  دون حّلاًل. ولحاول لملصلحون ولجملّدمن تلك لألصول أّو

ونذنك جتدهم يكشلون يف هذل لملضمار؛ ألنهم يولجهون  ،لسإطار لنكقه ّ لناقليدّ

 .(13)ةوبنكس لنقّو ،ىل حرمني ماعارضنيإويف لننهاية يصلون  ،ترافؤ لألدنة

 :مثل ،ظاهرًلـ مع لنعقل لحلديث ـنها ال تنسجم أويرى  ،حرامبعض لأل دثم ينق

أو لالعرتلف بعدم عقمانية تلك  ؛. ولآلن إما أن يلغى دور لنعقل(14)دبيةجولز لنسرقة لأل

 أو لنبحث عن طريق ثانث.  ؛حراملأل
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مه لنراتب أن فهم لنشريعة يقوم على ركنني: لنركن لنذّ يقّد ولحلّل

لخلارج ّ أو لنقولعد لنعقمانية ولملكروضات  ولنركن ؛لندلخل ّ أو لنقرآن ولحلديث

حول لهلل ولنعامل وأمثاهلا. وهلذل فإن بعض لنكااوى لملخانكة نلعقل ونيدة لملكروضات 

من  ال ُبدَّو ،ركنًا خارجيًا ولنيت تعّد ،لخلاطئة من حيث لملنهج ومعرفة لهلل وأمثاهلا

 .(15)إصماحها

عرف »عرف هو باأللاس تعارض بني ولحلقيقة أن لناعارض لنولقع بني لنشرع ولن

مبعنى أن لنرثري من لألحرام لملثرية  ،«عرف لجملامع لحلديث»و «لمامصدر لسإ

يف  :فمثمًا .حرامه لناأليسيةألمام لسإمضائية، ال من نإلشرال ه ّ من أحرام لسإ

 ر عرف لجملامعلمام أيضًا. ولآلن حيث تغيَّرلئجًا أجازه لسإ لنوقت لنذّ كان فيه لنرّق

 .(16)اهفما ميرن لحلديث عن إلمامية هذل لحلرم وإمضائّي

ومن هذه لجلهة فإن أحد ألباب لألحرام لملخانكة نلعقل هو لناباس لألحرام 

 معيار نلامييز بني هذين لننوعني.ر وعدم توفُّ ،لناأليسية باألحرام لسإمضائية

 ،بعض لحلاالت حرام لنكقهية مع لنعقل يفىل تصادم لألإهذه لملسائل  ْتوقد أدَّ

صماح إعلى  ٌفوهذل ماوقِّ .باناجديد وهو مرهوٌن .ولنسبيل نلخرو  من ذنك تكعيل لنكقه

 ا كيف جيب لخلرو ؟ . أّم(17)لملبان ّ لنكلسكية نلكقه

ثماثة منها  وأهّم .ة حلول نلخرو  من لنوضع لنقائمقد طرحت عّد :«فنائ ّ»يقول 

لنرتةمجة »و ؛«بسط لناجربة لنكقهية لننبوية» ؛«لنقبض ولنبسط لننظرّ نلكقه»عن:  عبارٌة

 .«لنثقافية نلنصوص لندينية

 ، ونوقشت فاعلياها.طرحت هذه لحللول يف لنكصول لنثماثة لألخرية من لنرااب

لنيت هلا جذور يف نظرية  ،وتناول لنكصل لخلامس نظرية لنقبض ولنبسط لنكقه ّ

 بها.  رغم لنقبول ،وتطرح جانبًا ،قبض وبسط لنشريعة لننظرّ

لنذّ شرح باناكصيل  ،«بسط لناجربة لنكقهية لننبوية»عى لأللال ّ ننظرية ولملّد

نلشريعة يف مقام لنثبوت )عامل لناشريع( بسط »أن  ،يف لنكصل لنسادس من لنرااب

ة ووفاة ف خبام لننبّووال ياوقَّ ،بدىل لألإ وهذل لنبسط مسامرٌّ .تدرجي ّ وتارخي ّ

 .(18)«|لننيّب
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ف على نوعني من لالجاهاد: لجاهاد مبحورية ميرن أن ناعرَّوبهذه لننظرة 

 ؛ ولجاهاد مبحورية لننموذ .لنقانون

مرانية بسط لناجربة إك بانظاهر، ولننوع لنثان ّ ل يناه ّ بانامسُّولننوع لألّو

ن لنيوم نو كاو ،مبثابة منوذٍ  |ىل لننيب لألكرمإألنه ينظر  ؛لننبوية يف جمال لنكقه

 ل وكذل.موجودًل نكعل كذ

ل يعمل على إعادة تنظيم لجملامع لنكعل ّ على ضوء قولنني زمان ولننوع لألّو

موجودًل يف جمامعنا  |لننيّبيحاول أن يربز نو كان فلننوع لنثان ّ أّما . |لننيّب

 ؟وكيف يضع لنقولنني وميارس أعمانه ؟خذ قرلرلتهريف ليّاف

 ية ومكروضاتها. بعد ذنك ناوضيح وشرح مبان ّ هذه لننظر «فنائ ّ»يسعى 

لنرتةمجة لنثقافية »فاننظرية لملطلوبة من فنائ ّ يف هذل لنرااب ه ّ  وأخريًل

ولنيت يشرحها يف لنكصل لألخري نلرااب. ولنكرض لنقبل ّ هلذه  ،«نلنصوص لندينية

يف وأرض ّ، هلذل فإن ْرُع يف وعاٍء صّب ،لننظرية أن لندين )قادم( قدل ّ ومساوّ

وخلود لندين ـ من وجهة  .(19)«ىل وعائهإدم جيب أن ال تسرّ بدية لنقاأس وخلود وتقدُّ

 «لالجاهاد يعين لنرتةمجة لنثقافية»وأن  ،(20)ة لألحرام لندينيةـ ال يعين خلود كاّف نظره

 يف مقابل لنرتةمجة لنلكظية.

ر ـ لالجتاه لملاحج1ِّولحلقيقة أن هناك ثماث لجتاهات دينية ميرن عرضها: 

ـ أصانة  بغري حقٍّ ـع ّ ويّد ،ضكاء لألصانة عليهويسعى سإ ،قديملنباق ّ يف قيد لنوعاء لن

؛ يف لندين ش ٍّء د كّللنذّ يدخل لنعامل لجلديد وجيدِّ ،ـ لالجتاه لالناقاط 2ّ ؛نظرياه

 . (21)ولحملّل لنذّ يسعى نابيني لنعماقة بني لحلاّل ،ـ لالجتاه لننقد3ّ

م مماكات أن يقدِّ ،انثى لندفاع عن لالجتاه لنثلنذّ يابّن ،لحاول لنراتب

  عن:  لعرتف أن بعضها مامابسة. وهذه لملماكات عبارٌة وإْن ،عن لحملّل نامييز لحلاّل

ـ عدم 3 .ـ عدم لالنسجام مع لنكطرة2ـ عدم لالنسجام مع لنعقل ولنعقمانية لجلديدة. 1

ام مع ـ عدم لالنسج5 .نسانـ عدم لالنسجام مع إنسانية لسإ4 .لالنسجام مع ربوبية لهلل

 .مات لحلياة لجلديدةـ عدم لالنسجام مع ضروريات ومقّو6 .خماقيةلنقيم ولالنازلمات لأل

ـ عدم لالنسجام 8 .جيابية يف لحلياة لجلديدةـ عدم لالنسجام مع لجلهات لحلسنة ولسإ7
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ـ عدم لالنسجام مع 10 .ـ عدم لالنسجام مع أصول لندين9 .مع لحلقائق لناجريبية

ـ عدم لالنسجام 12 .نسان من لندينعات لسإـ عدم لالنسجام مع توق11ُّ .مقاصد لنشريعة

  .(22)مع لنعرف لجلديد

 : إن نماجاهاد مرحلاني:وبهذه لننظرة ميرن لنقول

 ينزع لندين حَبَسبها ثوبه لنقديم. ولنيت ،: لنرتةمجة لنثقافية نلنصوصلألوىل

 .(23)ملعاصرةجديد ينالب لملرحلة لنزمانية ل : وه ّ إظهاره بثوٍبلنثانية

أن  لمام لملطلقة، إاّلحرام لسإأفمثمًا: دفع لنزكاة وعدم جولز لالحارار من 

 ،ح لملولرد لناارخيية ال غريد مولردها ولملصاديق لنيت جتب فيها توضِّلننصوص لنيت حتدِّ

وجعلها مانالبة مع  ،من ترةمجاها ترةمجة ثقافية يف مقابل لنرتةمجة لنلكظية ال ُبدَّو

 . (24)لنعصر
 

  ــــــ خالق الدينيةـ مالحظات حول األ5 

ا لنيد على لننقاط ووضعن ،ل عن ذنك لنراابأمني ومكصَّ حاوننا تقديم عرٍض 

 لأللالية فيه.

خماق. ولحلقيقة أن لجلانب لملكيد ولملهم يف هذل لنرااب هو هاجس لندين ولأل

ل لنسبب فقد قرأت وكانت مهمة لنراتب يف أن ال جيعل من أحدهما فدلًء نآلخر. وهلذ

ذنك ال مينع من عرض بعض  ىل نهاياه رغم لنصعوبات لنيت ولجهاها. نرّنإلنرااب 

 .وآرلء كاتبه ،لننقاط حول حماوى لنرااب

نقاط  ىل لّتإ ّ لأكاك ّ هنا باالشارة وبدون لندخول يف لجلزئيات فإّن

 ألالية: 

ر على لخاصار ـ حجم لنرااب وحماوله نيس منالبًا. فهذل لنرااب ال ياوف1َّ

ف ع به. فبينما لجاهد مؤنِّوال لالنسجام لنذّ يامّا ،«خماقلندين يف ميزلن لأل»كااب 

بهام ىل لسإإ ىأّد ماوهو  ،دة ودقيقة بعبارلت جزنةلنرااب لنسابق أن يأت ّ بأحباث ماعّد

 حباث.فرلطًا يف تكصيل لألإيف بعض لملولضع، نرى يف لنرااب لحلان ّ 

ن أ وتشرح فررة ولحدة، إاّل ،صول لنرااب لنسابق مرتلبطةىل أن فإضافة باسإ
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 نسيب. فيه لحظى بالاقماٍل فصٍل ولحلقيقة أن كّل .لنرااب لحلان ّ نيس كذنك

ىل أن خماصة بعض لنكصول لبق أن نشرت يف إوقد أشار لنراتب أحيانًا 

يث حب ،ىل عدم لالهامام لنرايف حبجم لنكصولإى وهذل أّد ،(25)لجملمات لملطبوعة

 بسبع وعشرين صكحة.  نب فصٍلاىل جإنشاهد أحيانًا فصمًا أكثر من مئة صكحة 

ن لنراتب مل يعيِّ وكأّن .أن لملشرلة لاللالية نيست يف حجم لنرااب إاّل

هل ألء هرذل كااب من بيه يف هذل لنرااب. ومن لنطبيع ّ أن يرون قّرة خماَطبدّق

على بعض  ماع لنااّمنديهم لالّط ْنوممَّ ،رأو لملاابعني نلكرر لنديين لملعاص ،لالخاصاص

ش ّء،  من شرح وتوضيح كّل بداًل ،فنذل كان على لملؤنِّ .لملعريف المسائل هذل لجمل

وخياصر  ،بعض لملولضع إىل مصادرها يفويرجعهم  ،بيهأن يعامد على معلومات خماَط

لع على مطَّه يشعر بأن لنقارئ غري أن لنراتب وكأّن أحباثه يف مولضع أخرى. إاّل

 :ب تعبري لنقدماءَسوحَب ،ًل نلاوضيح ولناكصيلكثري من لألحباث، وهلذل ترله مضطّر

قد طرح نظرية نإنه بالاطرلدلته قد لباعد عن لألحباث لأللالية. وعلى لبيل لملثال: 

ّ لنكقه لناقليدّ لنقبض ولنبسط لننظرّ نلشريعة كأحد لنسبل نلخرو  من حتّد

نشرح هذه ( 26)صكحة 102 ف فصمًا كاممًا يضّمخّص لملؤنِّولنعامل لحلديث. وقد 

لننظرية. ولحلقيقة أن هذه لننظرية ه ّ إعمال ننظرية لنقبض ولنبسط لننظرّ نلشريعة 

يف جمال لنكقه. وقد رأى لنراتب ضرورة توضيح مبانيها ومكروضاتها، ولحلال أن 

حت يف عقد لنساينات لعون على هذه لننظرية لنيت طرلء هلرذل كااب مّطأغلب لنقّر

وقد نشرت أحباث كثرية  .تسيعينيات لمليمادّ([أّ ب لنااريخ لهلجرّ لنشمس ّ )َس]حَب

ولندفاع عنها أو نقدها. فإذل نظرنا من هذه لنزلوية ميرن أن خياصر هذل  ،يف تبيينها

 ىل لملصادر لملخاصة. إلء ويرجع لنقّر ،لنكصل بأربع صكحات

 ،بهذل لملورد ن لهلدف لأللال ّ نلبحث ال ختاّصطناب ولخلرو  مإن مشرلة لسإ

 .ا لحول دون للامرلر لنقارئ مباابعة لنبحث بسرعٍةمّم ،بل توجد يف مولضع أخرى

ملاذل »ص أربع صكحات ملوضوع عندما يبحث عن لنعقمانية لنعملية خيّص :فمثمًا

 ا ال ضرورة نه. مّموهو  ،«؟نسان ملازمًا باألخماقجيب أن يرون لسإ

عياته. فقد كان ياوقع لت من قبول مّدرجاعات يف هرذل كااب قلَّدم لسإـ ع2
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 .رجاعلناد ولسإًل نإلأن يرون مساعّد ،وهرذل مقام ،ف هرذل كااب جاّدمن مؤنِّ

نأللف جند يف  ،ى لملناماتوحّا ،بينما نشاهد ذكر مصادر أبيات لنشعر ولآلياتو

ف بذكر مصدر ف لملؤنِّأن يارلَّعاءلت كبرية يف ذنك لنرااب دون بعض لألحيان لّد

ب. يف هامش لننسخة لنيت عندّ كابت كلمة به وجدلن لنقارئ لملرتّق ولحد يطمئّن

ن من نر ّ أمترَّ ؛ع أن تشكع تلك لألحباث مبصادرهاأّ إنين كنت أتوقَّ ،«لملصدر؟»

 !عيات أو لقمهاولحلرم بصحة تلك لملّد ،ماابعة لنبحث

رون يف دور علم لملنطق يف ض لنكقهاء يشرِّبع»عى لنراتب أن ّدل :فمثمًا

ّّوقد ذكر هذل لالّد .(27)«للانباط لحلرم لنشرع ّ مصدر. فأنا ولنسيد  عاء بدون أ

 ،نرن كمانا درس لملنطق يف تلك لملدلرس لندينية ،«بعض لنكقهاء»فنائ ّ نسنا من 

ل ّ من ىل هرذل تشريك. ونيس لنرمام عن لالنازلم لنعمإلآلن مل أناكت  حّاىوأنا 

بل إن كااب  ،أن لملنطق لنيوم يعّد من لندروس لأللالية يف لندرللة لندينية عدمه، إاّل

ومضت لنولت على  ،لنذّ كاب يف حوزة لننجف لألشرف ،&رمة لملظكَّنلعمّا ،لملنطق

س يف لجلامعات باعاباره كاابًا درليًا. وإذل ويدرَّ ،كات لناعليميةال يزلل من لملؤنَّ ،نشره

 ،فبداًل من إخكاء لمسه ،هرذل رأّ باننسبة نلمنطق نكقيٍه ـًا حّق ـاك كان هن

د يؤيِّ ىل مصدٍرإرشاد لسإ ، كان لنصولب على لألقّل«بعض لنكقهاء»وللاعمال عبارة 

 ة هذل لالدعاء. صّح

ع ّ أن يّد ،«لملنافية نلعقل»اتب بعض لنكااوى رحيث ينقل لن ،آخر ويف موضٍع

ولحد  فنا على مصدٍرونياه عرَّ .(28)من وجهة نظر لنكقه لناقليدّ «لنسرقة لألدبية جائزة»

ان مقصوده من لنسرقة لألدبية نكس لنسرقة لنعلمية أو كعاء بهذه لنضخامة. وإذل ّدال

 مطانعيت مل أعثر على قائٍل حّد  ّفك ،(plagiarismيه لنغربيون )وما يسمِّ ،لالناحال

وغري صحيح. بل هناك  لنعرف لسإلمام ّ خطًأ هذل لنعمل يف دَّومنذ لنقديم ُع .جبولزها

عن مصادر مل يطلع عليها  ى لعارب من لخلطأ أن ينقل قواًلحّا ،ة يف هذه لملسأنةدّق

ىل أصحابها. وملا كنت قد إشارة وعدم لسإ ،لنراتب، فضمًا عن لرقة آرلء لآلخرين

 أكثر من ذنك.ض هلا بآخر فما أتعرَّ حبثت هذه لنقضية يف مراٍن

ـ بعض لناسامح يف مقابل لنسرقات لألدبية لنيت  يف لنولقع ـنطبيع ّ أن جتد ومن ل
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 .بانكقهاء ال ختاّص

هم تُّللنذّ  ،صدرل يقول لنسيد جمال لندين لآلشايان ّ يف لندفاع عن ممّا :فمثمًا

مل  وإْن ،إن تلك كانت طريقة لائدة :باالقاباس من لآلخرين دون ذكر صاحب لنقول

أن  عن حبثنا، إاّل فهذل خارٌ  ؟أم ال هل أن هذل لنرمام مقبوٌل ميرن تربيرها. أما

لنكقهاء  وجيّر ،ما جيب أن ال يلقى على عاتق لنكقه أن رول  فعٍله ّ لالية لننقطة لأل

 لملصادراس أن يذكر حّس ع من لنراتب يف هرذل حبٍثلملاوقَّ نيه. ولخلماصة أّنإ

 ق. وهذل ما مل ياحقَّ .لندقيقة ألقولنه

غري  نظرٌةه ّ ولعاباره ماطابقًا،  ،ولحدة ىل لنكقه لناقليدّ بنظرٍةإلننظر ـ 3

لنكقه لناقليدّ يف  أن كّل ، وه ّولقعية. فانكرضية لملسارتة لنيت لعامدها لنراتب

تباع لنكقة ألجلهة لملقابلة. ويف لننايجة يوص ّ يف ولنعقمانية لحلديثة  ،معسرر ولحد

ك بانعناوين لنامسُّ :من قبيل ، طريقاهم لناقليديةلناقليدّ، بداًل من لاللامرلر يف

لنقضايا لملساحدثة، أن يعيدول لننظر يف  حلّل ،وطرح مسأنة )منطقة لنكرلغ( ،لنثانوية

ر ولحد يف لنكقه أن لحلقيقة أنه ال يوجد هرذل تصوُّ )مكروضاتهم( لنقبلية. إاّل

ارلت عميقة يف تّي «يدّلنكقه لناقل»وجند بني ما يطلق عليه من بعيد  ،لناقليدّ

ب مبنى َسوحَب ،من وجهة نظر لنراتب :فمثمًا .حرامتكرريها لنكقه ّ وصدور لأل

على ما  أن نظرًة إاّل .ال لنعرس ،خماق ه ّ لنيت جيب أن تابع لنكقهلأل، لنكقه لناقليدّ

أن  ـ مع لالنازلم بانكقه لناقليدّ ـعاء بعضهم كه علماء لنكقه لناقليدّ لحر ّ عن لّديؤنِّ

ويرك ّ  .قل ال تاعارض معهاأو على لأل ،خماقلألحرام لنكقهية ينبغ ّ أن تاولفق مع لأل

تأثري لألخماق يف »شاهدًل على ذنك مطانعة بعض لحلولرلت لنولردة يف كااب 

 عة. وما ورد فيه من نظريات مانّو ،«لالجاهاد

ملرلت  د حبقٍّّك. فانراتب يؤشيئًاـ إن لناقليل من شأن لناقليد لنكقه ّ ال يثمر 4

أن لنعقل جيب أن ال يطرح جانبًا بسبب نقصه لملعريف، ويساشهد بهذل لملصرلع من شعر 

صحيح. فيجب  وهذل كماٌم .(29)«ال حترق لنبساط ألجل حشرة...»لملونوّ )ما ترةمجاه(: 

عدم للب لنعقل وثاقاه بسبب بعض لألخطاء لملعرفية، كما أنه جيب أن ال تسلب 

بسبب لخلطأ يف بعض لحلسابات لنرياضية )كما قال  ياضياتلنوثاقة من لنر
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ع من لنراتب يف لملولجهة مع لنكقه لناقليدّ. فإنه بسبب وهذل ما ياوقَّ .(&لنبماغ ّ

 ،لننظام لملعريف لنضعف يف بعض لاللادالالت لنكقهية جيب أن ال يطعن يف كّل

حرام ألنسلك صدور إذ نشاهد لنيوم من فقهاء هذل ؛ ولحلرم على ةمجيعه بانبطمان

ىل تلك لنكااوى إلول وقد توصَّ ،ولعابار علم ّ على مساوى عاٍل ،لجاماع ّ حتظى بقبوٍل

باع لنطريقة  تلك لنكااوى من خمال لّتإىلبالك لآلنيات لناقليدية. ولولء كان توصلهم 

ك نزلمات لملنهجية فليس نذنلنكقهية لملعاادة أو لناكرري لننكع ّ أو باناخل ّ عن بعض لسإ

تأثري على ما حنن فيه. لنقضية ه ّ أن لنكقيه مع لنازلمه باملكروضات لنيت ذكرها 

ىل فااوى تنسجم مع لنعقمانية لحلديثة إنلكقه لناقليدّ ياوصل  «فنائ ّ»لنسيد 

 سان لملعاصر. وهذه لننقطة حاكية عن لنقابلية لجملهونة نلكقه لناقليدّ. نوماطلبات لسإ

صماح لنديين. يبدو أن هذل لنرااب يطرح هاجس لسإ ـ ينبغ ّ أن ال نهمل تاريخ5

نه من خار  معسرر أب اًلأّوميااز  ،خاّص بصنٍف حبيث ختاّص ،دهفاعلية لنكقه وجتدُّ

ه مطلع بصورة جيدة على وأّن ،: أنه قد جّرب لنعامل لحلديثوثانيًا ؛لنكقه لناقليدّ

ض ألعمال ومل ياعرَّ ،لنكقهاء ىل ذنك لهلاجس ندى لنعديد منإ ْرنظرته. وباناان ّ مل ُيِش

 رول و نّظرول يف هذل لجملال.لنذين فّر

مسأنة ، ويشرل عليها ،«فنائ ّ»من لننقاط لنيت يذكرها لنسيد  :فمثمًا

 .(30)لنسائدة يف لنكقه لناقليدّ ،عادةومسأنة لسإ ،ولنولولس لالحاياط ولنشّك

حممد باقر أنه قبل ثماثة عقود كان لنسيد  ، إاّلوهذه لنقضية صحيحٌة

 ،لنذّ طبع على شرل مقانة ،ض هلذه لملسأنة يف أحد خطاباتهقد تعّر &لنصدر

لالية يف لنكقه لنشيع ّ على لندولم ليادة لننزعة شراالت لألإن أحد لسإ :وقال

عادة ولنولولس. ويشري يف مقانة لالجتاهات ولسإ وباناان ّ طرح مسأنة لنشّك ،لنكردية

 عادة لننظر فيها. إويطانب ب ،ىل تلك لملسأنةإلملساقبلية حلركة لالجاهاد 

ف يف لنذّ يطرحه لملؤنِّ ،ذنك حبث لنظرف ولملظروف ولناكريك بينهماكو

 وإْن ،قبل ذنك &فانذّ يبدو أنه قد طرح من قبل لنشهيد لملطهرّ .(31)هذل لنرااب

آخر. فإنه بعد عرض مسأنة لحلسن ولنقبح لنعقل ّ لملشهورة يعاقد  كان من منظاٍر

لمامية على ضوء هذل لملبنى لنثبت نألحرام لسإف» ،عملية هلذه لملسأنة وجود مثرٍةب
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وال ميرن أن ينحرف عن  ًا،لمام هدفروحًا وغرضًا وهدفًا، ولحصل ننا لنيقني أن نإل

مر لآلخر أننا لوف نن نابع لنشرل لأل .هدفه أصمًا. وحنن نسري مبعية هذل لهلدف

ّّوباناان ّ ن ،«ولنصورة لنظاهرية كانت. أما بناًء على  حنٍو دين لنربا ولنسرقة بأ

ونيس نلعقل طريق  ،لحلسن ولنقبح لنشرع ّ فإن كل ش ّء تابع نشرل وصورة ثاباة

ّّ»وحينئذ  ،حرامىل علل لألإ حرام روح ومعنى نلقولنني ولأل نن ترون هناك أ

ل ما هنانك هو لنشر تلك لنروح لنيت جنعلها ألالًا وقاعدة. كّل ،لماميةلسإ

 .« ّءش ر كّلرها ياغيَّوباغيُّ ،ولنصورة

حنن نعرف أن لملطهرّ وغريه من علماء لنشيعة يابعون نظرية لحلسن ولنقبح 

 ،لنعقل ّ، وبناًء عليه فاملطهرّ يعاقد صرلحة باقدم لملضمون على لنشرل أو لنظرف

 ال لنشرل ولنصورة.  ،يةع باألهّمد أن روح لحلرم ه ّ لنيت تاماَّويؤكِّ

 .اكتيان بها من لنشّبخرلجها من لنباب ولسإإو ،بعاد لحللول لناقليديةـ للا6

 ،لنرااب على إظهار ضعف لحللول لناقليدية يبدو أن لنسيد فنائ ّ عمل يف كّلو

ىل عقم إلنرااب يشري  نرنه يف لننهاية يساعني بها ناثبيت نظرياه. فإنه يف كّل

أنه يف آخر كاابه يساعمل  إاّل وال يبحث أكثر من ذنك. ،لنطرق لنكقهية باخاصاٍر

لنطرق ه ّ  ىحدإو .بعض هذه لنطرق يف نظرية لنرتةمجة لنثقافية نلنصوص لندينية

ع ّ أن هذه لنطرق ال تثمر م مقاصد لنشريعة على لألحرام. ومع ذنك يّدة تقدُّنظرّي

أّ  ،ه عندما يعرض نظرياهنرّن .(32)«قد أثبات لناجربة ضعكها ولفاضاحها»و شيئًا،

يعارب  ،من خمال لناكريك بني لنظرف ولملظروف ،ةمجة لنثقافية نلنصوص لندينيةلنرت

عدم لالنسجام »أحد مماكات معرفة لنشرل من لحملاوى أو لنظرف من لملظروف هو 

مقاصد لنشريعة تلك ه ّ لألللوب لملساعمل  نرّن ،(33)«هدلف ومقاصد لنشريعةأمع 

كما يقول ـ وبذنك يرون منهجه هنا منذ أكثر من أنف لنة يف فهم أهدلف لنشريعة. 

 . «كرَّ على ما فرَّ»ـ لنقدماء 

وهو لناوفيق بني لندين  ،م لهلاجس لأللال ّ نلراتبل أننا يف حني ناكّهولحملصَّ

أن لحللول لنيت طرحها لنراتب ميرن أن تولجه  خماق يف لنعامل لملعاصر، إاّلولأل

. فما ذكره حول نظرية لنقبض شرانيات لنيت ذكرها على لحللول لنرلئجةنكس لسإ
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شرال لحلقيق ّ أن لقرتلح للاعمال لنعلوم لجلديدة يف ولنبسط لننظرّ نلشريعة بأن لسإ

. كذنك (34)ىل نايجةإّ يعارب لنظنون لنعقلية ولناجريبية غري معاربة ال يؤّد ْنفااء مَللسإ

لملعاصر كيف ن لنذين ال يعرتفون باملنهج لنسائد يف لنعامل إ :ميرن أن يقال نلراتب

ميرنهم أن يقبلول مبماكات وقولعد عقمانياه. ولحلاصل أن لملخر  لنذّ يقرتحه 

ىل تلك لننظريات لناقليدية، كاالهامام مبقاصد إمنه  لنسيد فنائ ّ يرجع قسٌم

فانقصة باقية »شراالت لننظريات لنسابقة. وعليه إولنقسم لآلخر يرد عليه  ،لنشريعة

 .«على حاهلا
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