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مقـــــدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فانطالق��ًا م��ن دور كلية الش��ريعة والدراس��ات اإلس��المية بجامعة القصي��م يف خدمة العلم الش��رعي، 
واستمرارًا للمشاركات العلمية تنظم الكلية مؤتمر:) النص الشرعي، القضايا والمنهج( والذى تسعى الكلية 
من خالله لمناقشة عدد من القضايا المهمة حول النص الشرعي، والخروج بتوصيات مفيدة يف هذا المجال، 

وفور صدور الموافقة على المؤتمر، قامت الكلية بتشكيل اللجان العاملة يف المؤتمر، والتي شملت:
1- اللجنةالعليا.                    2-اللجنةالمنظمة.

3- اللجنةالعلمية.                 4-أمانةالمؤتمر.

5- اللجنة التنفيذية.              6-اللجنةالمالية.
7- لجنةالمطبوعات.            8-لجنة العالقات العامة.

9- لجنة اإلعالم.                10- لجنة الجلسات والتوصيات.
 وقد أهنت اللجنة العلمية أعمالها حيث استقبلت عدد )248( ملخصًا ممن رغبوا يف المشاركة 
يف المؤتمر، وتم فحصها والموافقة على عدد )145( ملخصًا تخدم أهداف المؤتمر ومحاوره، كما 
استقبلت اللجنة العلمية البحوث بعد إنجازها والتي تجاوزت ثمانين بحثًا، وتم تحكيمها تحكيمًا 
علميًا، وأجيز منها تس��ع وخمسون بحثًا، وقد تنوع المشاركون فيها من مختلف الدول اإلسالمية، 
حيث ش��ارك باحثون من عدة دول من بينها: مصر والس��ودان والجزائ��ر والمغرب واألردن واليمن 

وساحل العاج والسنغال إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات السعودية.
كما جاءت محاور المؤتمر كما يأيت:

المحور األول: النص الشرعي، المفهوم والحجية.
1-مفهوم النص الشرعي ومحدداته.

2-حجية النص الشرعي.
المحور الثاين: تعظيم النص يف الكتاب والسن وعن السلف.

1-دالالت وإشارات تعظيم النص يف الكتاب والسنة.
2-تعظيم النص عند السلف، أقوال ومواقف.

المحور الثالث: جدلية العالقة بين النص وفهمه.
1-قواعد وضوابط قراءة النص.
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2-اختالف الفهوم للنص.
3-فهم السلف للنص.

المحور الرابع: المؤثرات يف الموقف من النص الشرعي:
1-المؤثراتاإليجابية.

2-المؤثراتالسلبية.
المحور الخامس: العلم بالنص الشرعي، قواعد وضوابط.

المحور السادس: المناهج المخالفة يف التعامل مع النص الشرعي.
1-مظاهر عدم توقير النص الشرعي والتهوين منه.

2-المناهج المتقدمة يف التعامل مع النص الشرعي، دراسات تاريخية وصفية.
3-المناه��ج المعاصرة يف التعامل مع النص الش��رعي )المنهجالتاريخي، المنه��ج المادي، المنهج 

التأويلي، المنهج الحداثي، المنهج العقالين(.
وق��د كان لتوجيه��ات معال��ي مدير الجامعة وس��عادة وكي��ل الجامعة للدراس��ات العليا والبحث 
العلم��ي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر األثر الكبير يف متابعة أعم��ال المؤتمر، وتجاوز الصعوبات، كما 

كان للزمالء يف لجان المؤتمر المتعددة جهود مشكورة، يف اإلعداد والتنظيم والمتابعة.
ويف الختام أتقدم بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل 
– على دعمه الكبير للتعليم، كما أتقدم بالشكر لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
صاحب الس��مو الملكي األمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وس��مو ولي ولي العهد وزير الدفاع النائب 

الثاين لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .
كما أتقدم بخالص الشكر وجزيل االمتنان لصاحب السمو الملكي األمير الدكتور / فيصل بن 
مش��عل بن س��عود بن عبدالعزيز آل س��عود، أمير منطقة القصيم على عنايته بالجامعة والكلية، مشيدًا 
بدع��م معال��ي وزير التعليم، ومعال��ي مدير الجامعة عل��ى عنايته ودعمه للكلي��ة والمؤتمر راجيًا أن 
يحق��ق المؤتمر من خالل بحوثه وجلس��اته العلمي��ة أهدافه، داعيًا اهلل – عز وجل – أن يس��دد على 

درب الخير الخطى، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

أ.د. وليد بن علي الحسين
رئيس اللجنة المنظمة

مقـــــدمــة
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الن�ص ال�شرعي: املفهوم واحلجية

1- مفهوم الن�ص ال�شرعي وحمدداته .
2- حجية الن�ص ال�شرعي.

املحور الأول 
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�شناعة املعنى عند الأ�شوليني
درا�صة اأ�صولية

د. حممد بن اإبراهيم الرتكي
عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة القصيم
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د. حممد بن اإبراهيم الرتكي

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، 
من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك 

له، وأشهد أّن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا.
أما بعــد:

ف��إّن معنى النّ��ص وصناعته من آك��د المباحث الداللي��ة األصولّية، وأكثرها أث��رًا يف بناء 
األحكام الشرعية على دالئلها، لهذا اهتّم األصوليون بالمعنى من حيث اإلفهام والفهم، أي: 
من حيث إفهام المتكلم وفهم المس��تمع، وذلك على مقتضى اللسان العربي واالستعماالت 

العرفّية والوضع الشرعي، وما تفّرع عن ذلك من وجوه وأنواع.
وق��د رغبت يف جمع ذلك الجهد األصولي يف هذا البح��ث بعنوان: )صناعة المعنى عند 
األصولييــن، دراســة أصوليــة(، متتبعًا منهج األصوليي��ن يف تكوين المعنى واس��تخراجه من 
داللت��ه النصّية، وذل��ك يف مباحث دالالت األلفاظ والمواطن األخرى المش��اهبة، واعتمدت 
الدالالت الكربى يف صناعة المعنى عند األصوليين، وهي الحقائق الثالث: )الحقيقة اللغوّية، 
والحقيقة العرفّية، والحقيقة الش��رعّية(، إضافة إلى حقيقة فهم الس��امع واجتهاده يف تحصيل 

المعنى باألساليب العربّية والشرعّية المعتربة، فهو معترب يف صناعة المعنى عند األصوليين.
وأكثر بحوث دراسة المعنى عند األصوليين المعاصرة انخرطت يف شرح شجرة األلفاظ 
عن��د األصوليين، المتفرع��ة إلى داللة الطل��ب، والعموم والخصوص، واإلط��الق والتقييد، 
والمنط��وق والمفه��وم، وم��ا يتف��رع منها م��ن دالالت ينبن��ي بعضها على بع��ض، ورغبت يف 
اختصاص هذا البحث بدراس��ة صناعة المعنى عند األصوليين بحسب الحقائق الكربى التي 
ذكرهت��ا، وحيث إّن��ي لم أعثر – بجهدي القاصر- على دراس��ات س��ابقة معاصرة بحثت هذا 
االختصاص، رّبما ألن دراس��ة المعنى بطريقة ش��جرة دالالت األلف��اظ أخذت أكثر الجهد، 
واس��تنزفته عند األولي��ن واآلخرين من األصوليي��ن، وال عجب، فهو األول��ى واألكثر ثمرة، 

لذلك فإّني أعتذر عن ذكر الدراسات السابقة. 
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�صناعة �ملعنى عند �لأ�صوليني در��صة �أ�صولية

أسباب اختيار الموضوع:
احتي��اج )المعن��ى( يف مباح��ث األصوليي��ن إلى إف��راده ببحث خاص يبّي��ن كيفّية   -1 
صناعت��ه األصولّية الش��رعية، منفصالً عن مباح��ث األلفاظ التي قد تغم��ره وتضعف معالمه 

األصولّية. مع وضوح معالم صناعة المعنى عند األصوليين.
ندرة اس��تقالل هذا الموضوع عند الباحثين، فأكثر الدراس��ات الحديثة يف الداللة   -2 

األصولية تّتجه لدراسة أقسامها ومراتبها أو الرتجيح بينها.
حاجة األفكار المعاصرة واألطروحات الحديثة إلى الطرح الرش��يد َوْفق المعاين   -3 

الصحيحة. والتكّيف بقوالب المعاين الشرعّية.
أهداف البحث:   

تحديد القوالب الشرعّية التي يصح صناعة المعنى على َوْفقها.  -1 
تمكين الباحث من تحكيم المعاين الحادثة بوجوه صناعة المعنى الشرعي.  -2 

صيانة فهم النص وصناعة معناه على غير مراده الصحيح.  -3 
واشتمل البحث على تمهيد وأربعة مباحث، وهي يف الجملة:

تمهيد يف تعريف صناعة المعنى، وأهمّية المعنى قسيم اللفظ يف النص.
المبحث األول:صناعة المعنى بطريق الوضع اللغوي، واشتمل على تمهيد ومطلبين 

المبحث الثاين:صناعة المعنى بطريق االستعمال العريف. واشتمل على تمهيد ومطلبين
المبحــث الثالث:صناعة المعنى بطريق الوضع الشــرعي، واشــتمل علــى تمهيد وأربعة 

مطالب.
المبحث الرابع: صناعة المعنى بواسطة فهم السامع، واشتمل على تمهيد وثالثة مطالب.

وأرفقت معه خالصة البحث، وشفعته بفهرس أهم المصادر والموضوعات.

* * *
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د. حممد بن اإبراهيم الرتكي

متهيد يف تعريف �صناعة املعنى، واأهمية املعنى ق�صيم اللفظ يف الّن�ص:
الصناعة يف اللغة: ُتطلق على حرفة الصانع وعمله،  والصنعة والصناعة: ما ُيس��تصنع من 

أمر)1(.
والصناعــة يف االصطالح: هي )كّل علم مارس��ه الرجل، س��واء كان اس��تدالليًا أو غيره، 
حتى صار كالحرفة له(، وكّل عمل ال يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه)2(.
والمــراد بالمعنى: هو )فائدة اللفظ ومقصوده(، حيث ال يفيد اللفظ إال عند وضعه بإزاء 
معن��اه، و)المعن��ى( مقول باالش��رتاك على أمري��ن: األول: ما يقابل اللفظ س��واء كان عينًا أو 
عرضًا. والثاين: ما يقابل العين الذي هو قائم بنفس��ه، ويقال: هذا معنى أي: ليس بعين، سواء 

كان ما يستفاد من اللفظ أو كان لفظًا)3(.
ويقوم مصطلح )الداللة( مقام المعنى عند األصوليين، وتطلق الداللة باعتبارين:

األول: باعتبــار تمّيز الداللة بإفهام اللفظ الّدال: فهي: )كون اللفظ بحيث إذا ُأطلق دّل(، 
فالدالل��ة والمعنى هما صفة يف اللفظ، حيث  َيفهم معناه َمن كان عالما بوضعه، فالفهم متوّفر 

بالقّوة ال بالفعل)4(.
والثاين: باعتبار تمّيز الداللة بفهم السامع المستدل: فهي: )فهم السامع من كالم المتكلم 
كمــال المســّمى، أو جــزأه، أو الزمه( )5(، فالّدالل��ة هي ذات الفهم الحاص��ل بالفعل يف ذهن 

المستدل، والفهم محصور يف داللة المطابقة والتضمن وااللتزام)6(.
والمــراد بصناعة المعنى: هو كيفّية تحصيل المعنى وطرقه ولوازمه، ففهم اللفظ وحمله 
على معناه ليس عمالً س��هالً يف كّل أحواله، وال فعال س��اذجًا وال عمال بس��يطًا، بل له طرق 
ولوازم ومراتب، تستوجب العلم واالجتهاد، وهو يف كثيٍر من أحواله من نوع القضايا المرّكبة 

)1(  ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، 442/1، وابن منظور، لسان العرب، 209/8.
)2(  ينظر: الكفوي، الكليات، )ص544(.

)3(  ينظر: المرجع السابق، )ص842-841(.
)4(  ينظر: القرايف،  شرح التنقيح، )ص 22(، والزركشي، البحر المحيط، 416/1.

)5(  ينظر: القرايف، شرح التنقيح، )ص 22(، و نفائس األصول 252/1..
)6(  ينظر: السبكي، اإلهباج، 205/1.
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التي تقرتن بمقّدمات كربى وصغرى للوصول إلى نتيجة هي المعنى الصحيح، فصار تحصيل 
بذل��ك صناعة، ألن الصناعة عبارة عن تركي��ب وعمل يحتاج إلى دراية، وكذلك فهم المعنى 
يحتاج إلى قوانين وأحوال يتسّدد هبا الّذهن نحو الصواب، كالعلم بالدالئل وأقسامها، وبأي 
أحوال تكون دالئل وبأيها ال. وقوالب المحامل التي يصّح حمل اللفظ هبا)1(، قال السبكي)2(: 
»وق��د ُيطلق العل��م باصطالح ثالث على الّصناعة، كما تقول عل��م النحو أي صناعته،.. وكّل 
ما يتعلق بنظر يف المعقوالت لتحصيل مطلوب يســمى علما ويسمى صناعة«)3(، فصّح بذلك 
إطالق لفظ )صناعة( على فهم المعنى وعملّية اس��تخالصه من النّص، ولم يكن ذلك شائعًا 
يف كالم األصوليي��ن الذي��ن يس��تعملون لف��ظ )البي��ان( مح��ّل )الصناعة( يف مصنفاه��م، لكنّه 

مصطلح لم يغب عن بالهم ولم يستوحشه منهجهم.
وباستقراء كالم األصوليين عن استبانة المعنى من النّص يتبّين أن صناعة المعنى عندهم 
تتفّرع إلى أربعة محاور، هي: صناعة المعنى بحس��ب الوضع اللغوي ومعهود لسان العرب، 
وبحس��ب االس��تعمال العريف، وبحس��ب الوضع الش��رعي، وبحسب فهم الس��امع واجتهاده 
يف تحصي��ل المعنى، وس��تتكّفل مباح��ث  البحث األربعة – إن ش��اء اهلل- ببيان تلك المحاور 

الصناعّية للمعنى عند األصوليين، 
أهمّيــة المعنى: اللفظ مع المعنى هم��ا ركنا الّداللة اللغوّية، فمقصود اللغات هو الداللة 
بألفاظها، والداللة  ال تتم إال بوضع اللفظ إزاء معناه، بحيث إذا ُأطلق اللفظ دّل على المعنى، 
فالمعنى وثيق الصلة باللفظ الذي يؤديه، ألنه ثوبه ووعاؤه، وبدونه يضل وكأْن ال وجود له، فـ 
»المعاين إنما تتبين باأللفاظ«)4(، والمعنى الطارئ يظل حائرًا يف الّذهن حتى يستقّر يف الكلمة 

المناسبة المالئمة، فيتحّدد المراد.

)1(  ينظر: ابن رشد، الضروري يف أصول الفقه، )ص35(.
هو علي بن عبد الكايف بن علي األنصاري الخزرجي الس��بكي، الش��افعي  األصولّي الحافظ المفّس��ر، من آثاره:   )2(

اإلهباج يف شرح المنهاج، والسيف المسلول على َمن سّب الرسول، ومجموعة فتاوى، تويف سنة 756ه�.
] ينظر: طبقات الشافعية الكربى،146/6، والدرر الكامنة،63/3 [ 

)3(  السبكي، اإلهباج، 30/1.
)4(  الجرجاين، دالئل اإلعجاز، )ص111(.
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واق��رتان اللف��ظ بمعن��اه يف ع��رف اللغة هو المفي��د المعق��ول، وإذا خال ع��ن المعنى فهو 
المهمل المجهول)1(، »فالكالم ضربان: مهمل ومستعمل، فالمهمل لم يوضع يف اللغة لشيء، 
والمســتعمل هو ما وضع ليســتعمل يف المعاين«)2(. وكّلما كان اللفظ مالئمًا للمعنى ُمستأنسًا 
به كّلما قويت داللته عليه، ، فهو )لفظ متمّكن(، كالشيء الحاصل يف مكان يالئمه، فهو يطمئّن 
إليه، وكّلما كان اللفظ مستوحش��ا لمعناه نافرًا منه كّلم��ا َضُعفت داللته عليه، فهو )لفظ قلق(، 
كالش��يء الحاصل يف مكان ال يالئمه، فهو ال يطمئّن إليه)3(، لذلك ينبغي »أن يؤتى المعنى من 

الجهة التي هي أصحُّ لتأديته، وُيختار له اللفظ الذي هو أخّص به، وأكشف عنه وأتّم له«)4(.
وتعّد المعاين يف اللس��ان العربي عند المحّققين اللغويين أس��بق ش��رفًا من اللفظ، حيث 
ال تش��رف األلفاظ إال بش��رف معانيه��ا، وإّنما ُتعنى الع��رب بإصالح ألفاظها وتحس��ينها من 
أج��ل تزيي��ن المعنى وتفخيمه يف ذهن الس��امع، »ليكون ذلك أوقع لها يف الســمع وأذهب بها 
يف الداللــة علــى القصد«)5(، ذلك أّن الع��رب »يجعلون األلف��اظ ِزينًة للمع��اين وِحْليًة عليها، 
مون به أمَر  ...كالوْش��ِي المحبَّر، واللباس الفاخِر، والُكْس��وة الرائقة، إِلى أشباِه ذلك مما ُيفخِّ
اللفظ، ويجعل��وَن المعنى ُينبل به«)6(. كذلك األصوليون يعتربون »أن مقصود الخطاب ليس 
هــو التفّقــه يف العبارة، بل الّتفقه يف المعّبــر عنه وما المراد به«)7(، وم��ادام أّن مقصود الخطاب 
ه��و فق��ه المعنى المعبَّر عنه فإّن��ه ال غضاضة عند األصوليين أن يك��ون »إرادة المعنى آكد من 
إرادة اللفظ، فإّنه المقصود واللفظ وسيلة، وهو قول أئمة الفتوى من علماء اإلسالم«)8(، ألّن 

»االعتناء بالمعاين المبثوثة يف الخطاب هو المقصود األعظم،...«)9(.

)1(  ينظر: ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 80/1 
)2(  البص��ري، المعتم��د يف أصول الفقه، 12/1 وينظر: المرجع الس��ابق، والكلوذاين، التمهي��د، 77/1، واآلمدي، 

اإلحكام يف أصول األحكام، 71/1.
)3(  ينظر: الجرجاين، دالئل اإلعجاز، )ص111(.

)4(  المرجع السابق، )ص97(.
)5(  ابن جني، الخصائص: 276/1.

)6(    الجرجاين، دالئل، اإلعجاز، )ص272(.
)7(  الشاطبي، الموافقات، 262/4.

)8(  ابن القيم، إعالم الموقعين، 447/4.
)9(  الشاطبي، الموافقات، 138/2.
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وكّل م��ا يف القرآن والس��نّة كالم موضوع معلوم على مقتض��ى الوضع اللغوي، ثّم منه ما 
هو معلوم بمجّرد الوضع وعلم اللسان، ومنه ما هو معلوم بوضع الشارع وبيانه للمعنى، ومنه 
ما هو معلوم المعن��ى مجهول الكيفّية، كالمغّيبات فيه، فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفّية، 
»فإن الرســل - صلوات اهلل عليهم وســالمه- قــد ُيخبرون بمحارات العقــول، وهو ما تعجز 
العقــول عن معرفته، وال يخبرون بمحــاالت العقول، وهو ما يعلم العقل اســتحالته«)1(، كما 
جاء عن ابن عّباس – رضي اهلل عنهما- أنه قال: )تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير تعرفه 
العرب، وتفســير ال ُيعذر أحــٌد بجهالته، يقول: من الحالل والحرام، وتفســير يعلمه العلماء، 

وتفسير ال يعلمه إال اهلل تعالى ذكره، من اّدعى علمه فهو كاذب( )2(.

* * *

)1(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، 361/2.
)2(  أخرج��ه عبد الرزاق يف تفس��يره 235/1، والطرباين يف مس��ند الش��اميين، 302/2،  وابن جري��ر يف جامع البيان، 

75/1، ورواه مرفوعا وقال عنه: يف إسناده نظر. 
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املبحث الأول
�شناعة املعنى بطريق الو�شع اللغوي

تمهيد: يف المراد بالوضع اللغوي:
الوضــع اللغوي هو: )جعل اللفظ بإزاء معناه()1(، بمعن��ى: جعل اللفظ دليالً على معناه 
��ص له عن��د واضعه األول)2(،  فالوض��ع ُيرادف اللغة من حيث ه��ي ألفاظ موضوعة  الُمخصَّ
للمعاين، وال عجب، فالوضع هنا منس��وب للغة، إنم��ا الرتادف بينهما هو يف خصوصية داللة 
ألف��اظ اللغ��ة على معانيها يف عملّية الوضع، أي باعتبار دالل��ة اللفظ على معناه يف نفس األمر 
بناًء على الوضع الس��ابق، ال باعتبار الُمتكّلم أو الّس��امع)3(، وداللة الوضع حاصلة من كوهنا: 

تخصيص الشيء )اللفظ( بالشيء )المعنى(، بحيث إذا ُعلم األول ُعلم الثاين)4(.
وس��واء أكان الوض��ع ضروريًا وقفّي��ًا أم اصطالحيًا، فهو بحس��ب المش��اركة يف قبول 
اصطالح��ه، فالدالل��ة اللفظي��ة ب��كل ح��ال -وقفي��ة أو اصطالحّية- ال تس��تمر إال باس��تمرار 
التع��ارف الُمنب��ئ عن تراٍض بين  الُمتخاطبي��ن، كما يؤّكده ابن س��ينا)5(بقوله: »إن قبول الثاين 
م��ن األّول إّنما هو بأْن قال ل��ه األّول: إّن كذا ُيعنى به كذا، ... فواطأه عليه الثاين والثالث، من 
غير أن كان يلزمهم أن يجعلوا ذلك اللفظ لذلك المعنى، وأن يجعلوا لفظا بعينه لمعنى بعينه 
لزوم��ا ضروريا ... فلذل��ك جاز أن تكون دالالت األلفاظ مختلفة«)6(، وقال ابن تيمية: »البّد 
أن يك��ون اللفظ مس��تعمال يف ذلك المعنى، بحيث قد دّل عل��ى المعنى به، فال ُيكتفى يف ذلك 

بمجّرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى...«)7(.

)1(  ينظر: البخاري، كشف األسرار، 30/1، والقرايف، شرح التنقيح، )ص20(، واإلسنوي، هناية السول، 179/1، 
وابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 68/1.

)2(  ينظر: القرايف، شرح التنقيح، )ص20(
)3(  ينظر، البخاري، كشف األسرار، 30/1، والتفتازاين، التلويح على التوضيح، 56/1.

)4(  ينظر: اإلسنوي، هناية السول، 179/1.
)5(   هو الحسين بن عبد اهلل بن سينا، أبو علي الفيلسوف الرئيس المشهور، مات  سنة 428ه�، من مصنّفاته: القانون 

يف الطب، والشفا يف الحكمة، وأسرار الحكمة المشرقية، وأرجوزة يف المنطق، وأسرار الصالة.
] ينظر: طبقات األطباء، )ص401(، وتاريخ حكماء اإلسالم )ص 27([.  

)6(  الشفا، قسم العبارة، 4/1.
)7(  مجموع الفتاوى، 27/2.
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املطلب الأول: الو�صع اللغوي اأ�صل املعاين واحلقائق الدللية:

ُيطل��ق عاّم��ة األصوليي��ن مصطل��ح )الوض��ع( ويريد به وض��ع الحقائق الث��الث، وهي: 
الحقيقة اللغوية كوضع األسد للحيوان المفرتس، والحقيقة العرفية كتخصيص لفظ )الغائط( 
بموضع قضاء الحاجة، والشرعية كتخصيص لفظ )الزكاة( بالمال الواجب إخراجه من الغني 
لُمس��تحّقه، ث��م جرى االصطالح على هذه األقس��ام الثالثة بمصطل��ح )الحقائق(، لكون كلٍّ 

منها تحمل حقيقة داللية خاصة بواضعه اللغوي أو العريف أو الشرعي)1(.
والوض��ع اللغوي ه��و الحقيق��ة األم الحاوية للحقائ��ق األخرى، والت��ي تتفّرع عنها   

الحقيقتان العرفّية والشرعّية)2(. وتتبّين هذه األصالة للحقيقة اللغوية من وجهين، هما:
الوجه األول: أن الحقيقة اللغوية هي األسبق لفظا ومعنى:   

أمــا أســبقّية اللفظ: ف��أن الوضع اللغوي ه��و جعل اللفظ ب��إزاء معنى ل��م ُيعرف به من 
قب��ل ذلك الوضع، وفائ��دة الوضع هو معرفة المعنى، لِهذا فإّن طري��ق فهم المعنى وصناعته: 
»ينبغــي أْن ُيفهم أّوالً الوضع، ثم ترتُّب الفائدة عليه، والعلــم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع، أّما 
أن يكون الوضع َتَبع معرفة الفائدة فال«)3( وبذلك فإّن الحقيقتين العرفية والش��رعية مسبوقتان 
بوضع اللغة جزما، ثم غلب االس��تعمال يف المعنى العريف أو الش��رعي حّتى صارت الحقيقة 
اللغوية مهجورة بجانب الحقيقة العرفية أو الش��رعية، وقد تكون اللغوّية هي األسبق للّذهن، 

والشرعّية هي األرجح يف السياق الّداللي الشرعي)4(. 
وأّما أســبقّية المعنى: فأّن اللفظ لحقيقته اللغوية حتى يقوم دليل على نقله، وقد قّعدها 
األصولي��ون بقوله��م: )األصل يف الــكالم حقيقته اللغويــة()5(، وقالوا: »... فأّم��ا عرف اللغة 
فمن��ه يؤخ��ذ أكثر ال��كالم، وبدأنا بذكره ألّن َعْقد األس��امي واأللفاظ معلوم��ة من جهة عرف 

)1(  ينظر: القرايف، شرح تنقيح الفصول )ص20(، والزركشي، البحر المحيط، 514/1.
ينظر: الزركشي، البحر المحيط، 515-514/1.  )2(

)3(  الغزالي، المستصفى، 429/3.
)4(  ينظر: الزركشي، البحر المحيط، 515-514/1.

)5(  ينظر: الرازي، المحصول، 141/1.
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اللس��ان«)1(، ومقتضى ذلك أن اللفظ مت��ى ورد وجب حمله على حقيقته يف بابه، وأّن األصل 
يف األلفاظ الحقيقة اللغوية حتى يثبت نقلها إلى غيرها من عرف أو شرع أو مجاز)2(.  

الوجه الثاين: أن تفسير جّل ألفاظ الشريعة يتّم بالحقيقة اللغوية:
حي��ث »يجب عل��ى المكّلف تنزيل ألف��اظ القرآن عل��ى المعاين التي ه��ي موضوعة لها 
بحس��ب اللغ��ة العربية، فأما حملها على معان ُأخر ال هبذا الطريق فه��ذا باطل قطعًا ... وإّنما 
سّماه اهلل تعالى عربّيًا لكونه داالًّ على هذه المعاين المخصوصة بوضع العرب وباصطالحاتهم، 
وذلــك يدّل على أن داللة هذه األلفاظ لم تحصل إال علــى تلك المعاين المخصوصة، وأن ما 
سواه فهو باطل«)3(، بدليل: أن جميع »خطاب اهلل جّل ذكره، وخطاب رسوله × ورد بلسان 
العرب وعلى عادهتم، وأن ألفاظ الش��ريعة جاءت بحروف اللغة ونْظمها«)4(، فكما أّن القرآن 
ن��زل بلغة الع��رب، وچڻ  ۀ     ۀچ)5(، ف��إّن القصد الّداللي من كالم الّش��ارع هو ذات 
القص��د اللغ��وي عند أهل اللغة، ألّن طريق فهم ُمراد الش��ارع هو »تقــّدم المعرفة بوضع اللغة 

التي بها الُمخاطبة«)6(.
املطلب الثاين: �صفة �صناعة املعنى من الو�صع اللغوي

التعوي��ل األكث��ر يف صناع��ة المعنى عند األصوليي��ن يعتمد على الوضع اللغوي، ســواء 
يف المعــاين اللفظّيــة أو يف تقرير القواعد الّداللّية، كما ق��ال القرايف)7(:«بحُث العلماء يف أصول 
الفق��ه: المهــمُّ منه الحقيقة اللغويــة دون غيرها، وهي الم��راد بقولنا األم��ر للوجوب، واألمر 
للتك��رار، والصيغ��ة العموم، واألمر للف��ور، والنهي للتحريم، وغير ذلك م��ن المباحث، إّنما 

)1(  الشيرازي، شرح اللمع، 176/1.
ينظر: الرازي، المحصول، 341/1، والطويف، شرح المختصر، 503/1.  )2(

)3(  الرازي، التفسير الكبير، 539/27.
)4(  الشيرازي، شرح اللمع، 176/1.

)5(  من اآلية 195، من سورة الشعراء.
)6(  الغزالي، المستصفى، 30/3، وينظر: الزركشي، البحر المحيط، 515/1.

)7(  ه��و أحم��د بن إدري��س بن عبد الرحم��ن الصنهاجي الق��رايف المصري المالك��ي، كان بارع��ًا يف الفقه واألصول 
والعلوم العقلية، من مؤلفاته: تنقيح الفصول، ونفائس األصول، والذخيرة يف الفقه، والفروق، تويف سنة 684ه�.

] ينظر: الديباج المذهب، 205/1، شجرة النور الزكية،461/1 [.
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يريــدون الحقيقة اللغوية، وهي المهّمة يف أصول الفقه، حتــى إذا تقّررت حُمل عليها الكتاب 
والسنة«)1(.

فالّدالل��ة األصولية تتوّخ��ى الداللة اللغوية بكل طرقها التخاطبّية، حتى تس��توعب ذلك 
الرتتي��ب الُمعت��اد يف لغة العرب، م��ادام أن نصوص الكت��اب العزيز والس��نة الُمطهرة جاءت 
»على لســان معهود العرب يف ألفاظها الخاّصة، وأســاليب معانيها«)2(، فال يكفي الحمل على 
المعنى اإلفرادي، بل وعلى )المعهود العربي( الذي يعني طرائق اللسان يف اإلفراد والتركيب، 
والتفصيل واإلجمال، والحذف واإلضمار، والفحوى واالقتضاء، وكّل ما من شــأنه أن يكون 

داللة عربّية.
ولِلس��ان الع��رب معنى ظاهر وآخر خف��ي، ومنه عام وآخر خاص، ومن��ه معنى باٍق على 
الوْض��ع الحقيقي وآخر منقول إلى االس��تعمال المجازي، ومن��ه معنى ظاهر وآخر يعرف من 
س��ياقه أنه غير ظاهر، ومن العام عام  ُيراد به الخاص، ومن الخاص ما ُيراد به العموم، وكالم 
فه  العربّي��ة ُينبئ أّوُله ع��ن آخره، وآِخُره عن أّول��ه، ويحصل من العرب أن تتكّلم بالش��يء ُتعرِّ
ف باإلش��ارة، وُتسّمي الشيَء الواحد باألسماء الكثيرة، وتسمي  بالمعنى دون اللفظ، كما ُتعرِّ
باالس��م الواحد المعاينَ الكثيرة، وتلك المعالم المتعّددة يف اّللسان العربي هي ما أطلق عليها 
اإلمام الش��افعي وصف: )اّتساع لســان العرب()3(، على تحقيق أّن »ألفاظ – العربية- ظاهرة 
للعيان، وأما معانيها وأساليبها فكان مّما ُيعرف يف معانيها اتساع لساهنا«)4(،  وحيث جعل اهلل 
القرآن عربيا، وأرسل رسوال عربيا، وجب اعتبار هذا )االّتساع( عند َحْمل النّصوص الشرعية 

عليه، بكّل ما وسعه هذا اللسان.
وصفة صناعة المعنى من الوضع اللغوي يشتمل على الحمل اللفظي الحقيقي، والحمل 

اللفظي المجازي،  والحمل التركيبي، والحمل التقعيدي، وبيانها يف اآلتي:

)1(  شرح تنقيح الفصول، )ص234(.
)2(  الشاطبي، الموافقات، 103/2.

)3(  ينظر: الرسالة، )ص 50(. 
)4(  الشاطبي، االعتصام، 358/3.
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أّوالً: الحمــل اللفظي الحقيقي: فيعني حمل اللفظ المفرد على موضوعه اللغوي، وآكد 
وس��يلة وأوسعها يف معرفة مدلول كّل لفظ وضعي هي طريقة االشتقاق، يقول الرازي: »اعلم 
أن أكمــل الطــرق يف تعريــف مدلوالت األلفاظ هــو طريقة االشــتقاق«)1(، ف� »المش��تق يّطرد 
إطالقه كثيرًا على جميع مدلوالته، كاس��م الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل 
التفضيل، واس��م المكان، والزمان، واآللة«)2(، فالضارب والضراب والمضروب والمضرب 

والَضِرب، كلها تحمل معاين الضرب.
 ومن أمثلة الحمل اللفظي الحقيقي: 

 • حم��ل لف��ظ: )التخ��ّوف( ال��وارد يف قول��ه – تعال��ى-: چڈ ژ  ژ ڑچ)3(على 
المعنى الموضوع له وهو: )التنّقص( )4(.

 • حم��ل لفظ: )الّدهاق( الوارد يف قوله تعال��ى: چ ڀ  ڀچ)5(على المعنى الموضوع 
له وهو: )المآلن()6(. 

 • حم��ل ح��رف ال��واو العاطف��ة يف قول��ه تعال��ى: چڻ ڻ  ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ)7( عل��ى 

اشرتاك الثاين فيما دخل فيه األّول)8(. 
ثانيــًا: الحمل اللفظي المجازي: ويعني: حمل اللفــظ على معنى المعنى، كما لو قلت: 
رأيت أس��دا، وأنت تريد رجال ش��جاعا، فالس��امع ال يعقل ذلك من اللفظ، بل من معناه، لِما 
تقّرر عنده أن المتكّلم ال يعني بجعل اآلدمي أسدا، إال أّنه بلغ يف الشجاعة َمبلغا)9(، فالشجاعة 

)1(  التفسير الكبير، 23/1.
)2(  المرداوي، التحبير، 558/2. 

)3(  من اآلية 47، من سورة النحل.
)4(  ينظر: الشاطبي، الموافقات، 58/1.

)5(  اآلية 34، من سورة النبأ.
)6(  ينظر: الرازي، المحصول، 341/1.

)7(  من اآلية 60، من سورة التوبة.
)8(  ينظر: ابن السمعاين، قواطع األدلة، 36/1.

)9(  ينظر: الرازي، هناية اإليجاز، )ص105(، والمحصول، 336/1.



22

�صناعة �ملعنى عند �لأ�صوليني در��صة �أ�صولية

استثمرناها من معنى المعنى. ويجري يف الحمل المجازي اإليجاز واالختصار، وسائر أنواع 
المحاسن والمزايا اللفظّية، من أجل أن فائدهتا حاصلة من انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى 

ما يالزمه، واللوازم كثيرة متعّددة، وبعضها أقوى من بعض)1(. 
والمجاز من الوضع النّوعي الذي ُيشرتط فيه انضماُم قرينٍة حالّية أو مقالّية تدّل عليه)2(، 
»ألّن القرينــة تنبئ عن مراد المتكّلم ال عن الوضع«)3(، وكون المجاز من الوضع النّوعي«ألّن 
للوض��ع الحقيقي دخ��ال يف فهم المعن��ى المجازي، إذ لواله ل��م ُيتص��ّور«)4( ولذلك »نقول: 
المج��از داّل على معناه داللَة مطابقٍة بواس��طة الوضع النّوع��ي«)5(، وبتلك القرينة زاد المجاز 
على المعنى الحقيقي، فالحقيقي هو )المعنى( والمجازي المجازي هو )معنى المعنى( )6(. 

ومن أمثلة الحمل على المعنى المجازي:
حم��ل قوله ×: )اللهم اغســلني من خطايــاي بالماء والثلج والبــرد( )7(، على معناه   •

المجازي الّداّل على صفة يقع هبا َمْحُو الّذنوب غايَة المحو)8(.
حمل قول رس��ول اهلل × ألزواجه أمهات المؤمنين : )أســرَعُكّن لَِحاقا بي أطوَلُكّن   •

يدا()9(،  على معناه المجازي الداّل على أن المراد طول اليد يف الصدقة والجود)10(.
ثالثــا: الحمــل التركيبــي: وهي الحم��ل على الّدالل��ة الت��ي أثمرها النظم بـــ«تعليق   
األلفــاظ بعضها ببعض، جعل بعضها بسبٍب من بعض«)11(، ومن ذلك داللة الس��ياق والنظم 

)1(  ينظر: الرازي، هناية اإليجاز، )ص91(.
)2(  ينظر: حاشية العطار على شرح المحّلي، 346/1.

)3(  الهندي، هناية الوصول، 837/3. 
)4(  ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 102/1.

)5(  المرجع السابق، 308/1. 
)6(  دالئل اإلعجاز، )ص 272(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه، كت��اب اآلذان، ب��اب ما يقول بع��د التكبي��ر، )ص 121(، رقم 744 ،ومس��لم يف   )7(
صحيحه، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة اإلحرام والقراءة، )ص242( رقم 1354.

)8(  ينظر: ابن رجب، فتح الباري، 373/6.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه، كتاب الزكاة،، ب��اب فيه )ص 229(، رق��م 1420، ومس��لم يف صحيحه، كتاب   )9(

فضائل الصحابة، باب فضائل زينب، )ص1079( رقم 6316، واللفظ له.
)10(  ينظر: شرح النووي على مسلم، 227/16.

)11(  الجرجاين، دالئل اإلعجاز، )ص57(.
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والتي تعني: »األلفاظ المترّتبة المسوقة المعتبرة دالالتها على ما يقتضيه العقل«)1(، َفَمن أراد 
اس��تكثار المعاين الصحيحة من نصوص الكتاب والسنّة فعليه، بـ »النظر إلى مفردات األلفاظ 
مــن لغة العرب، ومدلوالتها، واســتعمالها بحسب الّسياق«)2(، وأّمــا تفسير النّص »بمجّرد ما 
يحتمله اللفظ المجّرد عن ســائر ما ُيبيِّن معناه، فهذا منشــأ الغلط من الغالطين«)3(، بل »الذي 
يكون على باٍل من المس��تمع والمتفهم، هو االلتفات إلى أّول الكالم وآخره بحس��ب القضية 
وم��ا اقتض��اه الحال فيها، ال ينظر يف أّوله��ا دون آخرها وال يف آخره��ا دون أّولها،... فإن فّرق 
ل به إلى مراده«)4(، ومن ذلك: حمل المدح على الذّم يف سياق الّذم:  النّظر يف أجزائه، ال يتوصَّ
كم��ا يف قول��ه تعال��ى: چ ڈ ژ       ژ ڑ   ڑچ)5(، فالصيغة ت��دّل بوضعها على 

المدح، وتساوق اآليات يدّل على الّذم، فيحمل عليه)6(.
رابعــا: الحمل التقعيــدي)7(: فيعني حمل قواعد الداللة عل��ى مقتضى اللغة، و تحريرها 
على مقتضى الوضع، باالس��تناد إلى اللس��ان ومعه��ود العرب، كما قّع��د األصوليون قاعدة: 
)األمــر لطلب الفعل(، و)النّهي لطلب الترك(، وأّن )صيغة )كل( تدل على عموم مدخولها(، 
على مقتضى الوضع اللغوي،  وعلى ذلك يتم حمل الكتاب والسنّة)8(. لِهذا يعمد األصوليون 

إلى بناء القواعد الداللّية على أساس الوضع اللغوي ومقتضاه، ومن ذلك:
1- حمــل داللة العموم مــن حيث الظن أو القطع على مقتضــى الوضع واللسان: فَمن   
ق��ال بظنّي��ة داللة العموم  – من جمهور العلماء- فقد تمّس��ك بأصل لغوي، وهو أّن ما أورث 

)1(  الجرجاين، التعريفات، )ص 310(.
)2(  الزركشي، الربهان، 172/2، وينظر: السيوطي، اإلتقان، 2305/6.

)3(  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 94/15.
)4(  الشاطبي، الموافقات، 266/4، بتصرف بسيط.

)5(  اآلية 16، من سورة النمل.
)6(   ينظر: الزركشي، البحر المحيط،357/4.

)7(  وهو من باب الوضع الحقيقي، ويصح أن يكون قسيما للوضع اللفظي الحقيقي من كون التقعيد وضعا للقواعد 
الداللّية، وأّما الوضع اللفظي فهو وضع للفظ بإزاء معناه. فصيغة )افعل( وضعت لمعنى طلب الفعل، وهو وضع 

لفظي، وكون الطلب يدل على األمر الجازم هو وضع تقعيدي.
)8(  ينظر: القرايف، شرح تنقيح الفصول، )ص234(، وابن برهان ، الوصول إلى األصول، 204/1.
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ش��بهة االحتمال دخله الظن يف لغة العرب، وقد احتمل العام ش��بهة التخصيص)1(، ومن قال 
بقطعّية العموم- من الحنفية- فقد تمّس��ك أيضا بوضع اللغة من وجٍه آخر، وهو أن اللفظ إذا 
ُوض��ع لمعن��ى كان ذلك المعنى الزم��ا له يف مقتضى الوضع، حتى يق��وم الدليل على خالفه، 

واللفظ الموضوع للعموم الزم له قطعا حتى يثبت دليل الخصوص)2(.
حمــل داللة اللفظ الخــاص على مدلوله المختــص به قطعا: وذل��ك بداللة الوضع   -2
اللغ��وي، فالخاص يف مقتضى اللس��ان يلزم مدلوله المختص به وال��ذي ال يخلو منه خاص، 

ويتناوله تناواًل بّينا من غير شبهة)3(.
3- وجــوب اتصال االســتثناء بالمستثنى منه: وذلك بدليل »أن االس��تثناء لغة العرب،   
والعرب ال تعّد االس��تثناء اس��تثناًء إال إذا كان مّتصال باللفظ، فإذا كان منفصال عن المس��تثنى 

منه فإّنها ال تعّده من كالمها«)4(.

* * *

)1(  ينظ��ر: الرازي، المحصول، 352/1، والقرايف، ش��رح تنقيح الفصول، )ص209(، والش��يرازي، ش��رح اللمع، 
354/1 .، وبادشاه، تيسير التحرير، 268/1،  وابن بدران، نزهة الخاطر، 161/2.

)2(  ينظ��ر: أص��ول السرخس��ي، 132/1،و البخ��اري، كش��ف األس��رار،291/1، واللكن��وي، فوات��ح الرحموت، 
.252/1

)3(  ينظر: المرجع السابق، وأصول السرخسي، 128/1. 
)4(  الشيرازي، شرح اللمع، 399/1.
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املبحث الثاين
�شناعة املعنى بطريق ال�شتعمال العريف

تمهيد يف المراد باالستعمال:
االستعمال هو: )إطالق اّللفظ وإرادة مسّماه بالحكم وهو الحقيقة، أو غير مسّماه لعالقة 
بينهما وهو المجاز( )1(، بذلك يكون االستعمال الحقا للوضع اللغوي األول، إذ هو استعماله، 
واستعماله ال يحصل إال بعد وضعه، وذلك إما بإجراء اللفظ على حقيقته، وإما بتجاوز حقيقته 
إلى مجازه، وعملية االستعمال تختص بالمتكّلم مع تنحية المخاَطب المستمع، إذ للمستمع 
عن��د األصوليين اختصاص )الحمل(، أي الفهم، إلتمام بناء الّداللة بمحاورها الثالثة: الّدال 

)الوضع(، والمستِدل )المستعمل(، والمستَدل له )المستمع الحامل(.
واالس��تعمال هو م��ن باب الّداللة باللفظ، ألنه ناتج من اس��تعمال اللفظ لالس��تدالل به 
بعد وضعه)2(، واالس��تعمال هو عمدة كش��ف حقائق األلفاظ اللغوية، فلم يكن بّد من س��ماع 
اس��تعمال أهل اللغة األقحاح للغتهم عند الكشف عن معنى كّل لفظ مشكل، فما كان بحوزة 
الباحث عن داللة لفظ )فاطر( يف وضعها اللغوي إاّل عندما يس��تمع عربّيا يس��تعملها يف معنى 
مب��دع، كم��ا ال يمكننا معرف��ة معنى )الّده��اق( إال عندما نس��مع العرب يس��تعملونه يف معنى 
)المآلن(، »فها هنا اســتدّلوا باالســتعمال على الحقيقة«)3(، وبذلك تّتضح أهمّية االستعمال 

يف باب الّداللة.
أّمــا الُمراد باالســتعمال العريف فهــو: )ما اختّص من األلفــاظ ببعض مسّمياته ُعرفا، أو شــاع 
اســتعماُله يف غير ما ُوِضع له()4(، ويّتضح من التعريف أّن االس��تعمال الع��ريفّ يعني نقل اللفظ إلى 
غي��ر م��ا وضع له أّوال، بمعنى أّن العرف تصّرف يف داللة اللف��ظ الوضعية ونقلها إلى داللة أخرى، 

ومن هنا جاءت تسميته باالستعمال العريف أو الحقيقة العرفية، ألن النّقل جاء بواسطة العرف)5(.

)1(  ينظر: القرايف، شرح التنقيح، )ص22(.
)2(  ينظر: المرجع السابق، )ص25(.

الرازي، المحصول، 341/1.  )3(
)4(  ينظر: الطويف، شرح المختصر، 486/1، والمرداوي، التحبير، 389/1. 

)5(  ينظر: الرازي، المحصول، 229/1.
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املطلب الأول: �صفة �صناعة املعنى من ال�صتعمال العريف:
يجب عن��د األصوليين حْمُل المنق��والت العرفّية على معناها الع��ريف، والذي يدّل عليه 
داللةً مباش��رة دون انضمام قرينة إليه، وذلك حّت��ى ال يختل نظام الفهم واإلفهام الذي ألجله 
ال��كالم)1(،ألّن الظاه��ر من حال المتكّل��م أن يتكّلم على مقتضى عرف��ه، والعرف الُمعترب هو 
الع��رف الحالي، والقاعدة الداللّية يف ذلك: »يتنّزل دليل الشــرع على مدلول اللفظ يف العرف 
الذي وقع به التخاطب«)2(، فال بّد للناظر يف داللة القرآن من »معرفة عادات العرب يف أقوالها 
وأفعاله��ا ومج��اري أحواله��ا حالة التنزي��ل، .. وإال وقع يف الش��به واإلش��كاالت التي يتعذر 
الخروج منها إال هبذه المعرفة«)3(. والصفة التي يتم هبا صناعة المعنى من االس��تعمال العريف 

تنقسم إلى ثالثة أقسام، وبياهنما يف اآليت:
أوالً: تخصيص اللفظ ببعض معانيه المدلول عليها يف الوضع األّول: حيث اشتهر اللفظ 
يف معن��ى واح��د من المعاين المتواطئة يف الوضع األول عرف��ا، وعند إطالقه يجب حمله على 

هذا المعنى العريف. ومن شواهد هذه الصناعة يف الحمل: 
حم��ل معنى لف��ظ: )الثواب( ال��وارد يف قول��ه-  تعال��ى-: چ ېئ ېئ      ىئ   -1  
ىئ ىئ ی  ی ی ی جئحئچ)4(عل��ى معنى الجزاء بالخير، وقد قيل: إن أصل 
وضع��ه كّل م��ا يع��ود إلى الفاعل من جزاِء فْعلِه، س��واء كان خيرا أم ش��را،  واختّص بحس��ب 
الع��رف بالخير واش��تهر فيه)5(، لِذا ال ُيطلق على الش��ر إال بقرينة، كقرين��ة لفظ )الغّم( يف قوله 

تعال��ى: چڭ  ۇچ)6(، وقرينة لف��ظ )الكفر( يف قوله تعالى: چٻ پ پ    پ پ    
ڀچ)7(، ونحو ذلك)8(.

)1(  ينظر: الهندي، هناية الوصول، 375/2، والقرايف، الفروق، 313/1.   
)2(  الشاطبي، االعتصام، 247/1.

)3(  الشاطبي، الموافقات، 154/4. 
)4(  من اآلية 134، من سورة النساء.

)5(  ينظر: الرازي، التفسير الكبير، 34/9.
)6(  من اآلية 153، من سورة آل عمرن.

)7(  اآلية 36، من سورة المطففين.
)8(  ينظر: الرازي، التفسير الكبير، 34/9، وابن عاشور، التحرير والتنوير، 192/30.
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حم��ل معنى لفظ: )الُغلول( على الخيان��ة يف الغنيمة، وكان أصل وضعه يف  عموم   -2
أخذ الشيء بالخفية خيانًة)1(.

حْمل معنى لفظ )الَعْول( ال��وارد يف قوله - تعالى-: چ ں ں ڻ ڻچ)2(على   -3
المي��ل بالجور والظل��م، أي: ال تجوروا، وعليه أكثر المفس��رين، وكان أصل��ه اللغوي عموم 

الميل.
وثانيــا: اشــتهاُر اّللفــظ يف غير ما ُوِضــع له يف األصل عرفــا، وذلك لعالقة مناس��بة تربط 
بي��ن الموضوع )اللف��ظ( والمنقول إليه، فعن��د إطالقه يجب حمله على ذل��ك المعنى العريف 

المشتهر:  ومن شواهد هذه الصناعة يف الحمل: 
حمل لفظ )الغائط( الذي هو يف األصل اسم للُمطمئّن من األرض، ثم شاع استعماله   -1

عرفا يف الخارج المستقذر من اإلنسان، لمناسبة المحّل أو المجاورة)3(.
حم��ل لفظ )الظعينة(، وهو اس��م للدابة يف أصل الوضع، ثم اس��تعملت للمرأة التي   -2

تركبها، لمناسبة المحّل)4(.
ثالثا: اشــتهار التركيب يف غير مقتضاه اللغوي، وهو الّتعارف على استعمال جملة بعينها 

يف غير ما تقتضيه نظائرها يف أصل الوضع)5(،ومن شواهد هذه الصناعة يف الحمل:
داللــة )كــاد( مع النفي: فجملة )كاد زي��د يقوم( تدّل يف أصل الوض��ع على أّنه قاَرب   -1
القي��ام ول��م يقم، وإذا َدَخل النّفي عليها يف جملة )ما كاد زي��د يقوم( فالذي يقتضيه أصل الوضع 
أّن القيام لم يكن من أصله وما قاربه، وتحّول يف عرف االس��تعمال إلى حصوله لكْن بعد جهد، 

كقوله تعالى: چ ڃ  چ  چ  چچ)6(،فالذبح حصل، لكن بعد أن َبُعد يف الظّن)7(.

)1(  ينظر: الرازي، التفسير الكبير، 59/9.
)2(  من اآلية 3، من سورة النساء.

)3(  ينظر: الطويف، شرح المختصر، 486/1، والمرداوي، التحبير، 389/1، وحاشية البناين على شرح المحّلي، 476/1.
)4(  ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 96/7، و 430/14.

)5(  ينظر: المرجع الس��ابق، 340/14، وقال القرايف عن المركبات العرفية يف )الفروق( 313/1: )وهي أدّقها على 
الفهم، وأبعدها عن التفّطن(.

)6(  اآلية 71، من سورة البقرة.
)7(  ينظر: الجرجاين، دالئل اإلعجاز، )ص281(.
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الجمل المتمّثل بها يف العربية: كقول )يداك أوكتا وفوك نفخ( فقد نقلت باالستعمال   -2
من معناها الخاص إلى العام، لتكون موازية لقول: )أنت جنيت هذا بنفسك( فهي عاّمة لكل 

جان على نفسه، بدل أن تكون خاصة لمن كانت جنايته باإليكاء والنفخ)1(.
الّذهــول عن الحذف الواجب تقديره لسالمة الجملة يف اللغة: كقول: )فالن يعصر   -3
الخم��ر(، م��ع أن الخمر ال تعصر، بل العنب، فس��اغ ه��ذا الرتكيب بال تقدير يف ذهن الس��امع 
للعن��ب عرف��ا، وكق��ول: )الميتة ح��رام( والمراد تحري��م أكلها، لكن هذه النس��بة بي��ن الميتة 

والتحريم سائغة عرفا)2(.
املطلب الثاين: خ�صائ�ص ال�صناعة العرفية للمعنى:

اختّص��ت الصناع��ة العرفّية بخصائص معنوّية اهتّم هبا األصولي��ون وبنوا عليها كثيرًا من 
المع��اين واألحكام، وأبرز تلك الخصائص: خاصّية التفس��ير، وخاصّي��ة التطوير، وبياهنما يف 

اآليت: 
أوالً: خاصّية التفسير:

ي��رد يف اللغة ألف��اظ مطلقة الّداللة، غي��ر مضبوطة بمعيار محّدد أو قانون ثابت، فيس��يل 
المعن��ى فيها ب��ال تحدي��د، ويتخّصص االس��تعمال الع��ريف يف َوْزن معانيها وضب��ط حدودها 
بحس��ب اس��تعمالها عن��د كّل قوم أو بلد أو أه��ل زمن، وقد الحظ الفقه��اء األصوليون ورود 
األلفاظ المطلقة يف ألفاظ الشريعة وأحكامها، فقّعدوا لها قاعدة تفسيرية تقول: »كلُّ ما ورَد به 
الشرع مطلقًا، وال ضابط فيه وال يف اللغة، ُيرجع فيه إلى العرف«)3(، وذلك مثل ألفاظ:) إحياء 
الم��وات، والح��رز يف الس��رقة، واألكل من بيت الصدي��ق، وما يعد قبضا، وإيداع��ا، وإعطاًء، 
وهدّي��ة، وغصب��ا، والمع��روف يف المعاش��رة، وانتف��اع المس��تأجر، .... ( )4(، فتل��ك األلفاظ 
دل��ت اللغة على معانيها المطلقة، ودّل االس��تعمال العريف على حدوده��ا القانونية ومعاييرها 

)1(  ينظر: ابن تيمّية، مجموع الفتاوى، 430/14.
)2(  ينظر: القرايف، الفروق، 315/1.

)3(  الزركش��ي،المنثور يف القواع��د )118/2(، وينظر: ابن قدامة، المغن��ي، 10/12، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، 
235/19، والسيوطي، األشباه والنظائر، )ص 196(، والمرداوي، التحبير، 3857/8.

)4(  ينظر: المراجع السابقة، وابن بدران، المدخل، )ص298(.
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المعنوّية، بحسب استعمال كّل أهل بلد أو زمان، فاللغة حفظت عموم الداللة والعرف حّدد 
تلك الّداللة، كما يف لفظ )الحرز( يف السرقة، فداللته الوضعّية »الموضع الحصين«)1(، و«لّما 
ثب��ت اعتباره يف الش��رع من غير تنصيص على بيانه، ُعلم أن��ه َرّد ذلك إلى أهل العرف، ألنه ال 
طريق إلى معرفته إال من جهته، فُيرجع إليه، كما رجعنا إليه يف معرفة القبض والُفرقة يف البيع، 
وأش��باه ذلك«)2(، والحاصل أّن االس��تعمال العريف هو المختّص يف تفس��ير األلفاظ الُمطلقة، 
ألّن تل��ك األلف��اظ لو »ُأريد هبا ما يخال��ف العادة وجب بيانه وإيضاحه، لئاّل يكون تلبيس��ا يف 

الشريعة ...«)3(.
ثانيا: خاصية التطوير:

فاللغ��ة ل��م ُتخلق لَِتْجُمد ألفاظه��ا يف قوالبها لأبد، أو لُِتوَدع بطون الكتب فحس��ب،   
وإّنما لالس��تعمال، واالس��تعمال يجعلها تنتقل من جي��ل إلى آخر، ويف انتقاله��ا تؤثِّر وتتأثَّر، 
وتنمو أو تذبل، وتّتس��ع أو تضيق، وكذلك صفات اللغات الحّية، يجّددها س��ياق االستعمال 
ويطّورها مجرى التداول. وتطّور اّللغة يف س��ياقِها االستعمالي العريف ال يقتضي نسَخ ألفاظِها 
وتحري��َف صل��ب داللتها، ب��ل تتطّور يف ظ��ّل أصل داللتِه��ا الوضعّية، وتطّوره��ا يف كّل زمٍن 
َبَحَس��ب أذهاِن النّاس وطبائعهم المدنّي��ة، فتتكّيف الّداللة َتَبعا لذلك غير خارجة عن داللتها 
المركزّي��ة الُمتواَضع عليها يف اللغة)4(. وقد أثبت األصوليون تطّور اللغة بطريق االس��تعمال، 
وأنواع االس��تعمال المعتمدة عندهم ش��اهد على تلك النظرة، فهم جعلوا االس��تعمال س��ببا 
لتغّي��ر المعن��ى الوضعي، تخصيصا له أو تعميما أو تحويال، كما س��بق بيان��ه، وبنوا على ذلك 
أحكام��ا، كما يف اس��تعمال لفظ الّدابة حي��ن تخصّصت بذوات األربع،  فل��و حلف ال أركب 
داّبة، فالمعترب هو العرف االستعمالي، حتى ُيمكن أن يتخصص بالفرس أو البغل أو الحمار، 
كما إذا غلب اس��تعمال أهل بلد على لفظ )الحرّي��ة( بمعنى العّفة، وقال أحد منهم لمملوكه: 

)1(   ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 333/5، مادة )حرز(.
)2(  ابن قدامة، المغني، 427/12.

)3(  المرجع السابق 10/12.
)4(  ينظر: د/ إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، )ص103(، ود/ عبد القادر أبو ش��ريفة، علم الداللة والمعجم العربي، 

)ص 65(
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)إنه حر( فال يعتق وعادهتم اس��تعمال ذلك يف العّف��ة)1(، فهذا البناء الفقهي على مدلول اللفظ 
المتغّي��ر والمتطّور يدّل عل��ى مالحظة الفقهاء لِتط��ّور الّداللة يف حاضنة االس��تعمال العريف، 
ويؤّك��د ابن تيمية تطّور اللفظ ما بين الوضع واالس��تعمال بقوله: »واللفظ يصير باالســتعمال 

له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع«)2(. 
والفت��وى تتب��ع العرف القولي يف خصوص اس��تعماله، وتختلف باختالف اس��تعماالته، 
وذل��ك غال��ب يف األح��كام المتعلق��ة باأللفاظ كاأليم��ان والوصي��ة والطالق ونحوه��ا، فإّن 
»الحك��م يتن��زل على ما هو معتاد فيه بالنس��بة إلى من اعتاده دون من ل��م يْعَتْدُه، وهذا المعنى 

يجري كثيرًا يف األيمان والعقود والطالق، كناية وتصريحًا«)3(.

* * *

)1(  ينظر: الشيرازي، شرح اللمع، 180/1،.والقرايف، الفروق، 314/1، والزركشي، المنثور يف القواعد )115/2( 
وابن القّيم، إعالم الموقعين، 152/6.

)2(  مجموع الفتاوى، 430/14.
)3(   الشاطبي، الموافقات 490/2.
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املبحث الثالث
�شناعة املعنى بطريق الو�شع ال�شرعي

متهيد يف املراد بالو�صع ال�صرعي، واأهميته:
الم��راد بالوض��ع الش��رعي : )هــو اللفظة الّدالــة على معنى مجــازي، انتقلــت إليه بغلبة 

استعمال الشرع فيه( )1(، أو أن ُيقال: هو: )ما استفيد معناه من الشرع، ولفظه من اللغة()2(. 
وصورة الوضع الش��رعي عند طائفة كثيرة من الفقهاء تعني ثبوت معنى االس��م من جهة 
ع��رف الش��رع، ب��أن يكون اللف��ظ يف اللغة موضوع��ا لمعنى وقد ورد الش��رع ب��ه يف غير معناه 
اللغوي، وكثر اس��تعماله بين المس��لمين، حّتى صار ال ُيعقل من إطالقه إال المعنى الشرعي، 
فاللف��ظ ُلغوّي الوضع ش��رعّي المعنى، بمعنى أن الوضع الش��رعي نقل اللف��ظ من معنى إلى 
معنى، فيكون »عرف الشارع يف تنزيل األسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة«)3(، وذلك 
يف مثل: لفظ: )الوضوء( يف اللغة اس��م للوضاءة والنظافة، ويف الشرع اسم للغسل والمسح يف 
أعضاء مخصوصة، ولفظ: )الصالة( يف اللغة هو الدعاء، ويف الشرع اسم ألفعال مخصوصة، 
ولفظ: )الزكاة( يف اللغة هي الزيادة والنماء، ويف الشرع اسم إلخراج مال مخصوص لمستحق 
مخصوص، ولفظ: )الصوم( يف اللغة هو مطلق اإلمساك، ويف الشرع اسم إلمساك مخصوص 

عن الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات.
وأج��از بعض األصوليين إثبات الوضع الش��رعي بذات��ه ابتداًء، بمعنى أّن��ه ) اللفظة التي 
اســتفيد وضعهــا للمعنى من جهة الشــرع( )4(، دون واس��طة اللغة، ألّنه يس��وغ »للشــريعة أن 

تحدث األسماء بعد أن لم تكن، كما لها أن تضع األحكام بعد أن لم تكن«)5(.
وحّت��ى يصّح اكتس��اب اّللفظ ألّي معنى ش��رعي ال بّد من ش��رطين: أحدهما: أن يكون 

المعنى ثابتا بالشرع. واألخر: أن يكون االسم مختارا له من الشرع)6(.

)1(  األصفهاين، الكاشف عن المحصول، 226/2.
)2(  ينظر: البصري، المعتمد، 18/1، والزركشي، البحر المحيط، 517/1.

)3(  الغزالي، المستصفى، 46/3.
)4(  الرازي، المحصول، 298/1، وانتقده األصفهاين يف الكاشف عن المحصول، 225/2

)5(  الخطابي، معالم السنن.، 265/4.
)6(  ينظر: البصري، المعتمد، 18/1.
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وصناعة المعنى عن طريق الوضع الشــرعي ينبني على البيان الشرعي، والبيان الّشرعي: 
هو )اإليضاحات الشــرعّية(، فيش��تمل على بيان الّش��ارع لكالمه، وتفصيله ألحكامه، وعلى 
داللة الشارع بحسب عرفه وعادته، وما يلحق بذلك كفهم الصحابة يف بعض وجوهه، ونحو 
ذلك من وجوه البيان الشرعّي. والبيان من اهلل تعالى يقع بالقول فحسب)1(، ومن الرسول × 
بالق��ول واإلق��رار والفعل، ومن الصحاب��ة رضي اهلل عنهم بإجماعهم وعم��وم فهمهم للقرآن 
والس��نّة. ويعترب العلماء التفسير الش��رعي أجّل أنواع التفس��ير وأصدق طرق البيان، من كون 
صاحب الكالم أدرى بمعاين كالمه، فليس َخفّيا أّن »حمل كالم اهلل وكالم رسوله × على ما 
يحصل بيانه بنفسه، أولى من حمله على ما ال يعلم بيانه إال بأدلة كثيرة يشق حصرها«)2(، وقد 
ق��ال اهلل تعال��ى:  چ يئ جب حب خب    مب ىب يب   جت حتچ)3(، »فأخبــر تعالى أن بيان القرآن 
عليــه عز وجل، وإذا كان عليــه فبيانه من عنده تعالى، والوحي كّله متُلــّوه وغير متُلّوه فهو من 
عند اهلل«)4(. فالبيان الش��رعي وتفس��يره أجّل أنواع التفاس��ير وأوالها، ألّن ال��ذي أنزل القرآن 
أعلم بمراده، »ومن هنا كان شــرح بعض األئمة تصنيَفه أدلَّ على المراد من شــرح غيره له«)5(
وقد نقل العاّلمة محمد األمين الش��نقيطي)6(: »إجماع العلماء على أّن أش��رف أنواع التفس��ير 
وأجّله��ا تفس��ير كتاب اهلل بكت��اب اهلل، إذ ال أحد أعلم بمعنى كالم اهلل ج��ّل وعال من اهلل جّل 

وعال«)7(. 

)1(  ينظر: أبو يعلى، العدة 110/1، وابن عقيل، الواضح، 192/1.
)2(  آل تيمّية، المسّودة، 149/1.

)3(  اآليتان، 18، 19، من سورة القيامة.
)4(  ابن حزم ، اإلحكام، 119/1.

)5(  الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، 14/1.
)6(   هو محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، الفقيه المالكي، المفسر المحدث النحوي الشهير تويف 

سنة 1393ه�، من مصنفاته: أضواء البيان، وشرح مراقي السعود، وآداب البحث والمناظرة.
] ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم )171/1(، نثر الجواهر والدرر )6319/2( [.  

)7(  أض��واء البي��ان، 8/1، وينظر: اب��ن تيمية، مقدمة يف أصول التفس��ير، )ص39(، وابن كثير، مقدمة تفس��ير القرآن 
العظيم، 7/1.
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املطلب الأّول: �صناعة املعنى ال�صرعي ببيان القراآن:
والمراد ببيان القرآن: )بيان معاين القرآن بالقرآن(،  وهو نوع من أنواع علم التفسير المبني 
على البيان والكشف واإليضاح، ولم يذكروا له حدّا أكثر من عنوانه، الذي يعنى بعض القرآن  
ُيفّس��ر بعضه، وواضحه يش��رح غوامضه، ومفّصله يفّس��ر ُمجَمَله، وعاّمه ُيحمل على خاّصه، 

ونح��و ذل��ك، ومعاين القرآن هي أش��رف المعاين وأبينه��ا، كما أوجب اهلل ذل��ك بقوله: چٱ 
ٻ ٻ  ٻ    ٻ پ پ پچ)1(، فالحّق هو المعنى، والتفس��ير األحسن هو 

اللفظ الّدال على ذلك الحق، فبيان القرآن وتفسيره هو أحسن التفاسير وأتّم الدالالت)2(.
ث��م إّن األصوليي��ن أعاروا هذا المس��لك يف الفهم والبيان اهتمام��ا بالغا، حتى أصبح 
أهّم الّس��مات الُممّيزة للّداللة األصولية هي معاملة القرآن الكريم باعتبار الفهم )كالنّص 
الواح��د(، بل )كالجملة الواحدة(، فالقرآن الكريم : »يتوقف فهم بعضه على بعض بوجٍه 
م��ا،  وذل��ك أنه يبّين بعُض��ه بعضا، حتى إن كثي��را منه ال يفهم معناه حّق الفهم إال بتفس��ير 
موض��ع آخر،...، فــإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعــض يف الفهم، فال محالة أّن ما 
هــو كذلك فكــالم واحد، فالقرآن كله كــالم واحد بهذا االعتبار«)3( ف��كّل لفظ من ألفاظه 
ينبغي النظر فيه يف ضوء عالقته مع األلفاظ األخرى، وال يجوز أن ينظر المستدّل يف اللفظ 
منف��ردا، ب��ل علي��ه أن يكون على دراي��ة تاّمة بكّل النص��وص المتعّلقة بذل��ك اللفظ الذي 
يدرس��ه، واإلخف��اق يف ذلك إخفاق يف تحصيل الفه��م الصحيح، ألّن َمْن )فــّرق النّظر يف 

أجزائه، ال يتوّصل به إلى مراده()4(.

)1(  اآلية 33، من سورة الفرقان.
)2(   ينظر: الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، )ص57(.

)3(   المرجع السابق، 4/ 275.
مع مالحظة أن معاملة القرآن كالكلمة الواحدة يف ما اقتضاه البيان والتفس��ير فحس��ب، وال يجوز أن ينفي ذلك أّنّ   
يف الق��رآن أنواعا من ال��دالالت المختلفة، كاألمر والنهي والنفي واإلثبات، فاألصل يف اختالف األنواع اختالف 
الدالل��ة، وإلغ��اء االخت��الف بحجة أّن الق��رآن كالكلمة الواح��دة اعتربه إم��ام الحرمين: »من فن��ون الهذيان، فإّن 
قضايا األلفاظ يف كتاب اهلل تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق واالختصاص ولبعضها حكم االس��تقالل 

واالنقطاع«، ينظر: الربهان، 290/1.
)4(  ينظر:الشاطبي، الموافقات، 266/4.
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ومن شواهد ذلك:
1- حم��ل قدر اإلنف��اق يف قوله تعالى: چٿ ٿ ٿچ)1(على م��ا بّينه اهلل يف مواضع 

أخر، منها: أّن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد عن الحاجة ، كما قوله تعالى: چۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئچ)2(،والعفو: ما يفضل عن حاجة المرء وأهله)3(.

2- حم��ل معنى نفي عموم الُخّلة بين الناس يوم القيامة يف قوله تعالى: چ گ گ گ گ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ)4(،على خصوصها يف غير المتقين، حيث أثبتها اهلل للمتقين يف قوله: 

چ ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ چ)5(، فيحمل العام على الخاص)6(.

املطلب الثاين: �صناعة املعنى ال�صرعي ببيان ال�صّنة:

أبرز س��مات الّس��نة المطّهرة: كونها بيانا للقرآن الكريم، وأّنهــا ال تقع يف التفسير والبيان 
إال علــى َوْفق القرآن ومقتضاه )7(، فالس��نّة إما بيان للكتاب، أو زي��ادة عليه، وبياهنا الزائد عائد 
إل��ى جمل��ة القرآن وثاٍن علي��ه )8(، وقد كان الرس��ول × ُمكّلفا بالبيان، ولذل��ك ُبعث، بدليل 
قول��ه تعالى: چ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ )9(، فالس��نّة على كثرهتا وكثرة 
مسائلها إنما هي يف األصل بيان للكتاب )10(. وقد كان علم األصول معنّيا بتأصيل كون السنة 
بيان��ا للقرآن منذ بداية التدوين، كما أفاده اإلمام الش��افعي – رحم��ه اهلل- بقوله: »ومنه - أي: 

)1(  من اآلية 3، من سورة البقرة.
)2(  من اآلية 219، من سورة البقرة.

)3(  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 220/1.
)4(  من اآلية254، من سورة البقرة.

)5(  من اآلية67، من سورة الزخرف.
)6(  ينظر: د/ محمد الذهبي، التفسير والمفسرون، 39/1.

)7(  ينظر: الشاطبي، الموافقات، 258/4.
)8(  ينظر: المرجع السابق، 296/4.

)9(  من اآلية 44، من سورة النحل.
)10( ينظ��ر: البص��ري، المعتم��د، 255/1، وابن ح��زم، اإلحكام، 119/1، وأب��و يعلى، الع��دة، 135/1، وأصول 
السرخس��ي، 27/2، واب��ن الس��معاين،قواطع األدل��ة، 322/1، وال��رازي، المحص��ول، 343/3، واآلم��دي، 
319/2، والط��ويف، ش��رح المختص��ر، 7/2، والبخاري،كش��ف األس��رار، 42/1، والش��اطبي، الموافق��ات، 

    .311 ،180/4
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البي��ان- م��ا أحكم اهلل فرض��ه بكتابه، وبّي��ن كيف هو على لس��ان نبّيه × ، مث��ل عدد الصالة 
والزكاة ووقتها، وغير ذلك من فرائضه التي يف كتابه«)1(. والسنّة بيان للقرآن ضرورة أّن البيان 
الق��رآين أكث��ره كّلي، فهو محتاج إلى ش��رح معانيه، وبس��ط مختصره، وبي��ان تفاصيل داللته، 

وشروطها، وموانعها، وأركان ماهّياهتا الشرعّية، والسنّة هي الكفيلة بذلك كّله)2(.
فاأللفاظ الشرعّية كاإليمان والكفر والصالة والزكاة وأشباهها، ال ُيقبل فيها بيان لمعناها 
فوق بيان رس��ول اهلل × وال دونه، وكذلك األلفاظ التي عّلق عليها الش��ارع أحكاما وأس��بابا 
شرعية، كالزنا والخمر، إذا جاء بيان صفاهتا من الرسول × فهو الفيصل يف داللتها، وُيستثنى 
من ذلك  اش��تقاق األلفاظ ووجه داللتها البيانية، وتحصيل العّلة المعنوية لداللتها الش��رعّية، 
فه��و زي��ادة يف العلم والفهم، ولفهمها مهيع واس��ع ال ُيقتصر فيه على البيان الش��رعي، بل هو 

معّلق على جودة الّذهن وحصافة العقل وفصاحة اللسان )3(.
ويتنّوع بيان السنّة للمعنى الشرعي إلى البيان بالقول والفعل واإلقرار، فالبيان هبذه األنواع 
الثالثة بيان شرعي، كما هي أقسام أخبار السنة المطهرة، ألّن »الرسول × مأمور بالتبليغ، وبيانه 
بالقول أو الفعل، وهو مخّير بينهما، فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى خصلتي الواجب«)4(، وقد 
اعت��رب األصوليون بكّل دالالت الش��ارع على أحكامه، فكما تثب��ت بأقواله وأفعاله، فّإهنا »تثبت 
بكل ما دّل على رضا الشــرع وإرادته، من قرينة وداللة وإن لم يكن لفظا،... ولو جرى بين يدي 

رسول اهلل × فعٌل فسكت عليه، دّل سكوته على رضاه، وثبت الحكم به«)5(.
فأّما البيان بالقول: ف�«هو أكربها وأوكدها«)6(، ويلتحق به البيان بالكتابة واإلشارة)7(،وال 

)1(  الرسالة، )ص33(
)2(  ينظر: الشاطبي، الموافقات، 180/4.

)3(  ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 287-286/7.
)4(  الغزالي، المستصفى، 467/3.

)5(  المرجع السابق، 573/3.
)6(  ابن السمعاين، قواطع األدلة، 294/1.

)7(  ينظ��ر: اب��ن عقيل، الواضح، 192/1-194، وأب��و يعلى، العدة، 116/1-117، والزركش��ي، البحر المحيط، 
73/3، وحاشية البناين على شرح المحلي، 69/2. 
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خ��الف يف صح��ة انفراد القول بالبي��ان)1(، وإذا جاء البي��ان بالقول والفع��ل المطابِق معًا فهو 
الغاية يف البيان، كما إذا بّين × الطهارة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات بقوله وفعله 
المطابق، صار غايًة يف البيان)2(. ومن شــواهد البيان القولي: حمل معنى لفظ )الحّق( يف قول 
اهلل تعال��ى ق��ال: چ ڭ ڭ ۇ    ۇ چ)3(، عل��ى قول��ه × : )فيما س��قت الس��ماء 

والعيون أو كان عثرّيا)4( العشر، وما سقي بالنّضح نصف العشر()5(.
وأّما البيان بالفعل: فإّنه ُيعرف بأمرين: األول: بصريح قوله × بأّن فعله بيان ألمر معّين، 
»ألّن الفع��ل ال صيغ��ة ل��ه«)6(، فينبغ��ي أن يتّقدمه خطاب يبّي��ن المراد منه. والثــاين: بالقرائن، 
ومنهــا: أن يرد خطاب مجمل، ولم يبّينه × بقوله، ثّم يفعله وقت الحاجة والتنفيذ، فُيعلم أن 
فعَل��ه بياُنه، إذ لو لم لو يكن بيان��ا لَلِزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير واقع ِوفاقا)7(. 
وق��د احتّج عاّمة األصوليين ببيان الفع��ل حال انفراده)8(، وعّد بعضهم القول بعدم االحتجاج 
ب��ه حال انفراده من اآلراء الش��اّذة يف أصول الفقه)9(، ومن شــواهد البيان الفعلي: حمل معنى 
لف��ظ: )الصالة( على بيان��ه × بفعلها، وقد قال: )صلوا كما رأيتمــوين أصلي()10( ، وكذلك 
حمل معنى لفظ )الحج( على بيانه × بفعله، وقال حين بّينها: )لتأخذوا عني مناسككم()11(.
وأّما البيان باإلقرار: فيعني سكوت النبي × عن فعٍل أو قوٍل وقع أمامه، أو يف عصر حياته 

)1(  ينظر: الزركشي، البحر المحيط، 72/3.
)2(  ينظر: الشاطبي، الموافقات، 79/4.

)3(  من اآلية 141، من سورة األنعام.
)4(  )العثرّي( هو النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، ينظر: ابن األثير، النهاية، 165/3.

)5(  أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب العش��ر قيما ُيس��قى من ماء الس��ماء، )ص241( رقم 1483، 
ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، )ص394(، رقم 2272. 

)6(  الغزالي، المستصفى، 64/3
)7(  ينظر: الزركشي،البحر المحيط، 72/3. 

)8(  ينظر: الشيرازي، التبصرة، )ص 247(، وأصول السرخسي، 27/2،  والزركشي، البحر المحيط، 72/3.
)9(  ينظ��ر: الهن��دي، هناي��ة الوص��ول، 1873/5، وأمير بادش��اه، تيس��ير التحري��ر، 175/3، والم��رداوي، التحبير، 

2805/6، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 38/3.  
)10(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب األذان للمسافرين، )ص104( رقم: 631.

)11(  أخرج��ه مس��لم يف صحيحه، كتاب الحج، باب اس��تحباب رمي جمرة العقبة راكب��ًا )ص 546( رقم )3137(، 
بلفظ: »لتأخذوا مناسككم«.
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× وهو يعلم به، فُيعطى سكوته عنه حكم النطق به من جهة ما يرتتب عليه من معنى وأحكام، 
بمعنى أّن س��كوته × دليل الموافقة والجواز والرضا)1(. والبيان باإلقرار يرجع إلى ما أس��ماه 
الحنفي��ة: )بيــان الضرورة(، أي البيان الحاص��ل بداعي الضرورة، فأص��ل البيان هو حصوله يف 
الكالم، وقد يحصل بالس��كوت عند ضرورة اعتبار السكوت بيانا، ومن حاالت الضرورة هنا: 

أن يسكت َمن وظيفته البيان عند الحاجة إلى بيانه، فال بّد من اعتبار سكوته بيانا)2(.
املطلب الثالث: �صناعة املعنى ال�صرعي يف احلمل على عادة ال�صارع يف كالمه:

إّن معرفة قواعد اللغة ومعاين مفرداهتا ال ُتس��عف وحَدها يف فهم التعبيرات المستخدمة، 
ألّن المتكلمي��ن ال يتقّي��دون بحرفّية اللغة بعض األحيان، وه��و ما يجعل المخاَطب يف حاجة 
إل��ى عوامل أخرى تس��اعده على فهم حدي��ث المتكّلم، ومنها فهم ع��ادة المتكّلم يف  كالمه. 
وينظ��ر علماء الّداللة إلى العادة المّطردة من الش��واهد المتكّررة والنّظائر المس��تعملة يف أداِء 
الخطاب الواحد على أّنها أحد مكّونات الداللة الكاش��فة عن مراد المتكّلم، وآية ذلك تكرار 
تلك العادة والتزامها يف األعّم األغلب، فالعادة الّداللّية منبثقة من تكرار االس��تعمال اللفظي 
يف معن��ى خاص، ومن التزام  أس��لوب من أس��اليب التعبير، فُيثمر ذلك االلت��زام قصدا داللّيا 
خاّص��ا، واألمر كمال ق��ال الغزالي)3(: »إّن ما يثب��ت بالعادة فإّنما يثبت بالتك��رار مّرة بعد مّرة 
أخ��رى، وه��ذا التكّرار ال يثب��ت بمّرة وال مرتي��ن، وال َحصَر لَِعدده، بل يج��ري مجرى أخبار 
التوات��ر ومجرى ش��هادة التجربة...«)4(، »فإذا ُعــرف من عادة المتكلم اّطــراد كالِمه يف توارد 
اســتعماله معنى ألفــه المخاطب، فإذا جاء موضــع يخالفه رده السامع إلى مــا َعَهد من عرف 

)1(  ينظ��ر: الزركش��ي، البحر المحي��ط، 270/3، و الش��اطبي، الموافق��ات، 295/5، وابن ج��زّي الكلبي، تقريب 
الوصول، )ص281(، وابن النجار، شرح الكوكب المنير، 194/2.  

)2(  ينظر: النفي، كش��ف األسرار، 135/2-146، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 102/1، وأمير بادشاه، تيسير 
التحرير، 83/1، ود/ مسلم الدوسري، التقديرات الشرعية، )ص385(.  

)3(   هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوس��ي، أبو حامد، الغزالي، العالم المتبحر، الفقيه المتنس��ك، األصولي 
المتكل��م، م��ن مصنفاته: المنخ��ول، والمس��تصفى، وهتذيب األصول،  وأس��اس القياس، وش��فاء الغلي��ل، كلها يف 

األصول، وإحياء علوم الدين يف السلوك، وهتافت الفالسفة، والمنقذ من الضالل، وغيرها كثير، تويف سنة 505ه�.
] ينظر: طبقات الشافعية الكربى )416/3(، وطبقات الشافعية البن كثير )533/2([.  

)4(  أساس القياس، )ص64(.
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المخاطِــب إلى عادته المطردة، وهذا هو المعقــول يف األذهان والفطر وعند كافة العقالء«)1(، 
بل هو من ُمتّممات ُحس��ن الفهم وصناعة المعنى، ألّنه: »كّلمــا كان السامع أعرَف بالمتكّلم 

وقصده وبيانه وعادته، كانت استفادته لِلعلم بمراده أكمل وأتّم«)2(.
بذلك احتس��ب األصوليون العادة الداللّية أحد محامل الخطاب الشرعي، ألّنه »يحصل 
لنــا بتكّرر أقوال –الشــارع- وأفعاله وعاداته علوٌم كثيرة، كعلمنا – مث��ال- بأّن األَمة يف معنى 
العبد، لِما عرفنا من عادته يف ذكر أحكام الرق والعتق على وجه التسوية بين الذكور واإلناث... 
«)3(، وقد قال الش��يخ ابن عاش��ور)4(: »يحّق على المفّس��ر أن يتعّرف عادات القرآن من نظمه 
وَكلِمه، وقد تعّرض بعض السلف لشيء منه، فعن ابن عباس – رضي اهلل عنهما-: )كّل كأٍس 
يف القرآن فالُمراد هبا الخمر()5(... ويف صحيح البخاري: قال ابن عيينة: )ما سّمى اهلل مطرا يف 
القرآن إال عذابا()6(...«)7(، وتلك أمارة امتياز الخطاب الشــرعي عن ســائر الخطاب العربي، 
وق��ال اب��ن تيمية:«يجب أن ُيفّس��ر كالم الُمتكّلم بعُضه ببعض، وُيؤخذ كالم��ه هاهنا وهاهنا، 
وُتع��رف ما عادت��ه ُيعنيه وُيريده بذلك اللفظ إذا تكّلم به،... فــإذا ُعرف ُعرفه وعادته يف معانيه 
وألفاظه،كــان هــذا مّما ُيستعان به على معرفة ُمراده، وأّما إذا اس��تعمل لفظ��ه يف معنى لم تجِر 
عادته باس��تعماله فيه، وُترك اس��تعماُله يف المعن��ى الذي جرت عادته باس��تعمالِه فيه، ... كان 

ذلك تحريفا لكالمِه عن موضِعه، وتبديال لمقاصِده، وَكذبا عليه«)8(.
ومن شــواهد تلك الصناعة المعنوّية: خطاب الش��ارع لواحد من األمة خطاب للجميع، 

)1(  الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، )ص63(.
)2(  الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، )ص101(

)3(  المرجع السابق، )ص54(.
)4(  ه��و محمد الطاهر بن عاش��ور، رئي��س المفتين المالكيين بتونس، فقيه أصولي مفس��ر متكّلم، وأديب لغوي، من 

مصنفاته: التحرير والتنوير يف التفسير، ومقاصد الشريعة اإلسالمية، والوقف يف اإلسالم، تويف سنة 1393ه� 
] ينظر: األعالم 174/6، ومعجم المؤلفين، 363/3[      

)5(  أخرج��ه الط��ربي هبذا اللفظ ع��ن الضحاك يف تفس��يره،63/23، وابن أبي حاتم يف تفس��يره، 3211/10، وورد 
عندهما تفسير ابن عباس للكأس بأنه الخمر.    

)6(  أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا، كتاب التفسير، باب تفسير  قوله تعالى: )وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر( )ص797(. 

)7(  التحرير والتنوير، 122/1.
)8(  دقائق التفسير، 99/2، والجواب الصحيح، 44/4.
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ألّن��ه »قــد ُعرف بعادته من خطابه أّن هــذا حكم لمن هو مثل ذلك الشــخص إلى يوم القيامة، 
وكذلك خطابه لِمن حضره، قد ُعلم بعادته أّن من غاب عنه إذا كان بمنزلتهم فإّنهم يخاطبون 
بمثــل ذلك«)1(، وذلك باقتض��اء العادة الش��رعّية ال بالداللة الوضعّية،ألّن��ه »إن وقع النظر يف 
مقتضى اللفظ فال ش��ك أّنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما اس��تمّر الش��رع عليه فال شك أن 
خطاَب رس��ول اهلل × وإن كان ُمختّصا بآحاد األمة، ف��إّن الكاّفة ُيلزمون يف مقتضاه ما يلتزمه 
المخاَطب...«)2( فخطاب الشارع لِمن حضره يلزمه ويلزم كل الغائبين،  ألن المشافهة هنا ال 

ُيراد به التخصيص يف عرف الخطاب الشرعي، بل التمثيل)3(.
املطلب الرابع: �صناعة املعنى ال�صرعي بوا�صطة فهم ال�صحابة:

والمقصــود بفهــم الصحابة: ما َعلِمه صحابة رس��ول اهلل × أو اس��تنبطوه م��رادا هلل تعالى أو 
رسوله × من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادها، مّما يتعلق بمسائل الدين العلمّية والعملّية)4(.
وق��د اهت��ّم الصحابة بحفظ ألفاظ القرآن والس��نّة ونقلهما مع بي��ان معانيهما، بل »كانت 
معرفة الصحابة لمعاين القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاين إلى التابعين 
أعظ��م مّما بّلغوا حروفه،... وإن كان كل ش��يء من الق��رآن يحفظه منهم أهل التواتر«)5(، وقد 
احتف��ى العلماء بفهم الصحابة، واس��تعانوا به على فهم معاين ألفاظ الش��ريعة، خاّصة فهمهم 
الُمتعّلق بتفس��ير القرآن والس��نّة، ألن تفس��ير الصحابة للفظ يرجع يف الغالب إلى ما ال يمكن 
االجتهاد فيه بالرأي، بل بما تقتضيه اللغة، والصحابة عرب باألصل والنّحلة، ثم إهنم باشروا 
الّس��ماع من النبي × وس��معوا من��ه األحاديث الكثيرة، وش��اهدوا أس��باب التكليف وقرائن 
أحوالها ما لم ُيش��اهْده غيرهم، وَمن َعلِم بواس��طة أو وس��ائط كثيرة ليس كَمن س��مع وشاهد 
بنفس��ه )6(، »فال بّد من القول بأن فهمم يف الش��ريعة أتّم وأحرى بالتقديم...«)7(،  و«َمن خالف 

)1(  ابن تيمّية، جامع المسائل، 315/2.
)2(  الجويني،الربهان، 252/1،وينظر:.الشوكاين، إرشاد الفحول، 325/1.

)3(  ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل، 315/2، وابن القيم، إعالم الموقعين، 140/3، وجالء األفهام، )ص387(.
)4(  ينظر: د/ عبد اهلل الدميجي، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، )ص24(. 

)5(  ابن تيمية، 353/17.
)6(  ينظ��ر، اآلم��دي، اإلح��كام، 205/4، وابن القيم، إعالم الموقعي��ن، 20/6-21، والموصل��ي، مختصر الصواعق 

المرسلة، )ص405(، والشاطبي، الموافقات، 133/4.
)7(  الشاطبي، الموافقات، 134-133/4.
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قولهم، وفّسر القرآن بخالف تفسيرهم، فقد أخطأ يف الدليل والمدلول«)1(.
على ذلك األساس اعترب أكثر علماء األصول والشريعة فهَم الصحابة لنصوص الشريعة 
ج��زًء من البيان الش��رعي، وحلقة من حلقاته، وق��د صاغ الحاكم النيس��ابوري)2( هذا المعنى 
بقاع��دة داللي��ة تق��ول: )تفس��ير الصحابي يف حك��م المرف��وع()3(، وذلك بشــرط أاّل يكون يف 
المسألــة نــّص يخالف تفسير الصحابــي)4(. وأاّل يخالفــه صحابّي آخر، فإذا خــال تفسيره من 

مخالف فاألكثر على قبول تفسيره وفهمه)5(.
ومن شواهد تلك الصناعة المعنوّية:

فه��م الصحابة – رضي اهلل عنهم- معنى الكاللة من قوله تعالى: چڈ ژ ژ   -1
ڑ ڑچ)6(، بأّنه َمن ال وَلد له وال والد، وحكاه بعضهم إجماعا)7(.

فه��م ابن عباس - رض��ي اهلل عنه- معنى الوجوب يف قول��ه ×: )غسل يوم الجمعة   -2
واجــب على كل محتلم ()8(، بأّنه على االس��تحباب، فقد ج��اء يف األثر أّن ابن عباس – رضي 
اهلل عنه- س��ئل: أترى الغس��ل يوم الجمعة واجبا، قال: )ال، ولكنه أطهر وخير لمن اغتس��ل، 
وَمن لم يغتس��ل فليس عليه بواجب،...( )9(، وذكر ابن عباس أمر الوجوب وأّنه ألجل ما ثار 

من روائح النّاس يف مسجد رسول اهلل ×.

)1(  ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسير، )ص38(. 
)2(  ه��و محمد بن عبد اهلل بن حمدويه، الحاكم النيس��ابوري، الش��افعي، الحافظ الناقد، م��ن مصنّفاته: كتاب األربعين، 

وعلل الحديث، وتاريخ نيسابور، والمستدرك على الصحيحين،ومناقب الشافعي، وغيرها، تويف سنة 405ه�.
] ينظر: تذكرة الحفاظ، 1039/3، وطبقات الشافعية، 155/4،[  

)3(  وقد رّددها يف أكثر من موضع، ينظر:المستدرك: 27/1، 123/1، 258/2، 575/4. 
)4(  ينظر: ابن القيم، إعالم الموقعين،  37/6، 

)5(  ينظر: المرجع السابق.
)6(  من اآلية 12، من سورة النساء.

)7(  ينظر: تفسير ابن كثير، 230/2.
)8(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل غس��ل الجمعة، )ص242( رقم 879، ومس��لم يف صحيحه، 

كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، )ص341( رقم 1957.
)9(  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم الجمعة، )ص62( رقم 353، والبيهقي 

يف السنن الكربى، 295/1.  
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املبحث الرابع
�شناعة املعنى بوا�شطة فهم ال�شامع

متهيد يف املراد بفهم ال�صامع، واأهميته يف �صناعة املعنى
ُيطل��ق األصولي��ون على معنى )الفه��م( يف علم الدالل��ة األصولية مصطل��ح )الحمل(، 

وببيان المعنى )الحمل( يتبّين معنى الفهم عند األصوليين.
والحمل يف االصطالح: هو: )اعتقاد الّسامع ُمراد المتكّلم()1(، فالحمل اعتقاد، واالعتقاد 
يتن��اول م��راد المتكلم وقصده من اللف��ظ، بمعنى أّن الس��امع عندما يعلم قص��د المتكلم فإّن 
وظيفته هو حمل الكالم على هذا القصد، كي َتتمَّ ثمرة الداللة اللفظّية، فمراحل داللة اللفظ 
تبدأ بوضع اللفظ بإزاء معناه أّواًل، ثّم استدالل المتكّلم به على قصده ثانيا، ثم اعتقاد السامع 
م��راَد المتكّل��م ثالث��ا، والحمل يف الداللة األصولية هو أحد ش��رطي االس��تدالل باللفظ، فإّن 

االستدالل بكالم الشارع يتوّقف على أمرين، هما:
• معرفة ثبوت اللفظ. وهو دراسة السند.

• معرفة المراد باللفظ. وهو دراسة المتن)2(.

له��ذا يلقى مصطلح )الحمل( يف الّداللة األصولية اهتماما كبيرا، باعتبار أّنه اعتقاد قصد 
الش��ارع من كالم��ه، وليس مجّرد حف��ظ نصوصه وألفاظه، واعتقاد قصد الش��ارع يش��رتك به 
الجمهور، باعتبار أن »ألفاظ القرآن والسنّة إّنما يحفظها خواص أّمته، وأّما المعاين التي بّلغها 
× فإنه يشترك بها العاّمة والخاصة«)3(، وليس المقصود هو استواء الكّل يف الفهم، بل الفهم 
الواجب على كّل أحد هو بحسب حاله،ألّن من الفهم ما هو فهٌم خاّص، هو عنوان الصديقّية، 

ومنشور الوالية النبوّية، قد تفاوتت فيه مراتب العلماء، حّتى ُيَعّد الواحد منهم بألف)4(.
ولقد اهتّم األصوليون بالمخاَطب المس��تمع - كأحد عناصر تحصيل الداللة - اهتماما 

)1(  ينظ��ر: القرايف، ش��رح التنقيح، )ص20(، والس��بكي، اإلهباج، 264/1، واإلس��نوي، التمهي��د، )ص173(، وهناية 
السول، 265/1، والمرداوي، التحبير، 260/1، وحاشية العطار على شرح المحلي، 387/1.

)2(  ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 286/19.
)3(  الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، )ص534(.

)4(  ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، 41/1..
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كثي��را ، فأول��وه وظائف كثي��رة يتعاون هبا يف فهم الخط��اب، ويصنع هبا المعن��ى، ومن المهاّم 
المتوّقع��ة من المس��تمع عندهم هي وظيفة: )اســتبانة المجمل(، و)إعمــال الكالم كي يكون 
مفيدا(، و )حمل النّص على الزمه المعقول( كاقتضاء النّص وإش��ارته وتنبيهه، والتي تحتاج 

إلى صناعتها بواسطة فهم المستمع واجتهاده.
املطلب الأول: �صناعة املعنى بطريق بيان املجمل

المجمــل: –كما يعرف��ه الجمهور- هو : »ما لــم تتضح داللته«)1(، وقي��ل يف تعريفه: 
)هــو ما لــه داللة على أحد أمريــن وأكثر، ال مزيــة ألحدهما على اآلخر بالنسبــة إليه()2(، 
فالمعن��ى مخت��ف غير ظاهر يف المجمل، وذلك من كون اللف��ظ ُمجمال غير معلوم المراد 
عند المخاطبين)3(، إّما بسبب االشرتاك، أو اإلهبام، أو االحتمال المتساوي)4(، أو بتوحش 
اللفظ يف معنى االس��تعارة وش��بهها، أو يف صيغة غريبة)5(، أو غير ذلك من أسباب الخفاء. 
والمجم��ل يحمل الفائ��دة المعنوّية وال يعّينها، فهو مفيٌد بالقّوة وليس بالفعل، حيث »أفاد 

شــيئا من جملة أشــياء هو متعّين يف نفســه، واللفظ ال يعّينــه«)6(، فقوله تعالى: چڱ 
ڱچ)7(، »يفي��د وجوب فعٍل متعّين يف نفس��ه، غير متعّين بحس��ب اللفظ«)8(، وكذلك 
قوله تعالى: چڭ ڭ ۇ    ۇچ)9(،«فإّن اس��م الحّق ُيفيد شيئا ما له صفة، وال 
ُيفي��د تلك الصفة بعينها، فاحتجنا إلى بياهن��ا«)10(، فوضح أّن المجمل »ال يخلو عن أصل 

)1(   ينظ��ر: األصفه��اين، بي��ان المختص��ر، 358/2، والس��بكي، رف��ع الحاج��ب، 378/3، وابن مفلح، أص��ول الفقه، 
999/3،والعراقي، الغيث الهامع، 481/2، والسيوطي، اإلتقان، 1426/4، وحاشية العطار، 93/2.

)2(   ينظر: اآلمدي، اإلحكام، 8/3، واألصفهاين، بيان المختصر، 358/2، والس��بكي، رفع الحاجب، 378/3، وابن 
مفلح، أصول الفقه، 999/3،والعراقي، الغيث الهامع، 481/2، والسيوطي، اإلتقان، 1426/4، وحاشية العطار، 

 .93/2
)3(   ينظر: الجصاص، الفصول يف األصول، 20/1.

)4(   ينظر: الشنقيطي، ترجمة أضواء البيان، 18-10/1.
)5(   ينظر: أصول السرخسي 168/1.

)6(  الرازي، المحصول، 153/3.

)7(  من اآلية 43، من سورة البقرة.
)8(  الرازي، المحصول، 153/3، وينظر: البصري، المعتمد، 295/1.

)9(  من اآلية 141، من سورة األنعام.
)10(  البصري، المعتمد، 298/1.
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الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها«)1(.
وألج��ل وج��ود الفائ��دة المعنوّية يف المجمل بالق��ّوة دون الفعل، وجب على المس��تمع 
صناعته��ا يف حمله��ا عل��ى بياهنا، وذلك: إّم��ا باستفس��ار الُمجِمل واس��تبانته، أو بالبحث عن 
دالل��ة يزول هب��ا اإلهبام، حيث ال يصح الحمل على اللفظ الخفي إال بعد بيان المراد من جهة 
المتكّلم، أو من جهٍة ذاِت صلٍة باللفظ من قرينة أو هيئة، ألّن حمله قبل بيان مراده فيه تعّرض 
للخطأ يف قصد الُمتكّلم)2(، فإذا زال اإلجمال جاز الحمل)3(، »وكّل لفظ ُمجمل قامت الداللة 

على معنى قد أريد به، صّح االحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الّداللة على أنه مراد«)4(.
والبي��ان ال��ذي يعقب المجمل هو م��ن التبيين الناتج عن فعل المجته��د وصناعته، إذ إّن  
البيان: »كون الش��يء يف ذات��ه ُممكِنا أن ُتعرف حقيقُته لِمن أراد علم��ه، واإلبانة والتبيين: فِعل 
الُمبيِّن، وهو إخراُجه للمعنى من حّيز اإلش��كال إلى إمكان الَفْهم«)5(، فبيان الس��امع للمعنى 
ه��و بمعنى اإلظهار ال الظهور، إذ يصنع البيان ويبّينه، وكذل��ك مقصود األصوليين من البيان 
بأّنه إبانة المجتهد للمعنى، ف�«كثيٌر من األصوليين ال ُيطلقون لفظ البيان باصطالٍح أصولي إاّل 

على إظهار ما كان فيه َخفاء«)6(.
املطلب الثاين: �صناعة املعنى بطريق الإعمال

وق��د صاغ الفقهاء لهذا الطري��ق القاعدة الفقهّية الداللّية التي تقول: )إعمال الكالم أولى 
مــن إهماله(.وإعمــال الكــالم: أي إعطاؤه حكم��ًا مفيدًا حس��ب مقتضاه اللغ��وي. وإهمال 
الكــالم: أي إخ��الؤه من الفائدة الداللّي��ة المرتّتبة عليه، بإلغاء معن��اه ومقتضاه  ومضمونه)7(. 
وإّنم��ا كان إعمال الكالم م��ا أمكن إعماله أولى من إهمال��ه، ألن المهمل لغو، وكالم العاقل 

)1(  الغزالي، المستصفى، 75/3.
)2(  ينظر: الطويف، شرح المختصر، 654/2.

)3(   ينظر: المرجع السابق، 655/2.
)4(  الجصاص، الفصول يف األصول، 25/1.

)5(  ابن حزم، اإلحكام، 66/1.
)6(  الشنقيطي، أضواء البيان، 40/1.

)7(  ينظر: محمد البورنو، الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية، )ص315(.
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يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معموال به من حقيقة ممكنة 
وإال فمجاز)1(.

ومح��ل القاع��دة عند الفقهاء فيما إذا اس��توى اإلعم��ال واإلهمال بالنس��بة يف الكالم أو 
تقارب��ا، كم��ن أوص��ى بطبل، ول��ه طبل حرب وطب��ل لهو: يحم��ل على طبل الح��رب لتصح 
الوصي��ة، وإذا تردد اللفظ على وجه يحتمل االس��تحالة، ويحتم��ل اإلمكان فاختلفوا، فمنهم  
م��ن ال يبع��د الحمل على االس��تحالة، ومنهم من يوجب الحمل على اإلم��كان حتى ال يلغي 
اللفظ، ومن هذا ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، فتطلق الزوجة إعماال للكالم عند 

مِن يرى اإلعمال يف هذه الصورة، ويجعل بعضهم الكالم فيه لغوا، فال تطلق)2(.
وتع��ّد ه��ذه القاع��دة مح��ل اتفاق عن��د جميع العلم��اء، كما يظه��ر من تفريعاهت��م عليها 
وتعليالهت��م هبا، كما تتعلق بالدرجة األولى بخطابات الش��ارع الحكيم فإّنها تتعلق بتصّرفات 
المكلف القولية كلها وتصحيحها، وهذا أمر ضروري عند جميع األئمة، ألّن تصحيح الكالم 

مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء)3(.
وم��ن فروع مبدأ )إعمال الكالم( قاعدة: )إذا تعذرت الحقيقة ُيصار إلى المجاز(، حيث 
ُيص��رف اللف��ظ إل��ى المجاز عند قي��ام القرين��ة، وكذلك عند تع��ذر الحقيقة صون��ا للفظ عن 
اإلهمال، ويعّبر عن ذلك بأن إعمال اللفظ أولى من إلغائه)4(، وتعّذر الحقيقة من وجوه، هي: 
التعــذر العقلي: كتّعذر الحقيقة يف قوله تعال��ى: چڱ ڱچ)5( ، فإّن الكالم   •  
ال يصّح عقال إال بتقدير: )واسأل أهل القرية(، ألن المسؤول يجب أن يكون من أهل البيان، 

والقرية ليست كذلك، إّنما أهلها.

)1(  ينظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )ص315( . 
)2(  ينظر: السبكي، األشباه والنظائر، )ص171(. 

)3(  ينظر: الس��بكي، األش��باه والنظائر، )ص171(، والزركش��ي، المنثور يف القواعد،  183/1. ود. البورنو، الوجيز يف 
إيضاح القواعد، )ص314(.

)4(  ينظر: اإلسنوي، التمهيد، )ص236(. 
)5(  من اآلية 82، من سورة يوسف.
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• التعــّذر الخارجــي: مثل لو كما لو وق��ف على أوالده وليس له إال أحف��اد، فُيصار إلى 
األحفاد)1(.

• التعّذر العريف: وذلك حين تتّعّذر حقيقة اللفظ يف عرف المتكّلم والمخاطبين، فيحمل على 
المج��از، كقوله × فيما روي عن��ه: )ال تبيعوا الصاع بالصاعين()2(، فيجب حمل معنى الحديث 
على )ال تبيعوا ملء صاع بملء صاعين()3(. وكما لو حلف أال يضع قدمه يف البيت، فيحمل على 

دخوله، ال على مجّرد وضع القدم فيه، لذلك قالوا: )المهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر()4(.
املطلب الثالث: �صناعة املعنى بوا�صطة احلمل على املفهوم

ُيطلق جمهور األصوليين من غير الحنفّية على المعنى غير المنظوم مصطلح )المفهوم(، 
وه��و عل��ى عك��س المنطوق، من حي��ث إّن »األلف��اظ قوالب للمعاين المس��تفاد منه��ا، فتارة 
تس��تفاد منها من جه��ة النطق تصريحا، وتارة م��ن جهته تلويحا، ف��األول: المنطوق، والثاين: 
المفه��وم«)5(، فالمنط��وق )ما دّل عليه اللفظ يف محّل النّطق(، والمفهوم هو )ما دّل عليه اللفظ 
ال يف محــّل النّطق()6(، كما عّرفه اآلمدي يف قول��ه: )وهو ما داللته ال بصريح صيغته ووضعه( 
)7(، فقوله: )ما دّل عليه اللفظ(  جنس يتناول ما أفاده نطقا وغيره، وقوله: )ال يف محل النطق(  

يخرج المنطوق، ألّنه مستفاد من النطق)8(، بمعنى أّن اللفظ دّل على معنى خارج عن مسّماه، 
فداللته ليس��ت وضعّية، بل هي بطريق  الل��زوم يف انتقاله من فهم إلى الزمه، كفهم القليل من 

الكثير بطريق التنبيه بأحدهما إلى اآلخر)9(.

)1(  ينظر: اإلسنوي، التمهيد، )ص237(، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، )ص317( . 
)2(  أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده، 125/10.  

)3(  ينظر: الجفناوي، دراسات أصولية يف القرآن الكريم، )ص277(. 
)4(  ينظر: الحموي، غمز عيون البصائر، 398/1. 

)5(  الشوكاين، إرشاد الفحول، 36/2.
)6(  ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، )ص235(، واألصفهاين،  بيان المختصر، 430/2، واإلسنوي، هناية 

السول، 358/1، وابن مفلح، أصول الفقه، 1056/3.
)7(  اإلحكام، 64/3.

)8(  ينظر: المرجع السابق.
)9(  ينظر: الزركشي، تشنيف المسامع، 165/1.
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وحي��ث كان المعن��ى غي��ر المنط��وق به ال ي��دّل عليه اللف��ظ داللة صريحة ف��إّن صناعته 
واستخراجه من وظيفة المستمع، حيث يحتاج يف أكثر أنواعه إلى تأّمل المستمع واجتهاده يف 
اس��تخراج المعن��ى، ألّن معنى المفهوم »ليس مستقال بنفســه، وليس جزًء من الخطاب بذاته، 
ولكنــه من مقتضيات اللفظ«)1(، فهو من باب: »ما ُيقتبس من األلفاظ ال من حيث الصيغة، بل 
من حيث فحواها وإشــارتها«)2(. ويقّس��م األصوليون داللة غير المنظوم التي يصنعها السامع 
بواس��طة التأّمل يف اللفظ إلى: داللة االقتضاء، وداللة التنبيه واإليماء، وداللة اإلشارة، وداللة 

المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة.
ووجــه حصرهــا: أّن مدل��ول غير المنظ��وم إّما أن يك��ون مقصودا للمتكل��م، أو غير   
مقص��ود: فإن كان غير مقصود فهي داللة اإلشــارة، وإن كان مقص��ودا: فإّما أن يتوّقف صدق 
المتكلم  وصحة كالمه عليه فهي داللة االقتضاء، وإن لم يتوّقف: فإّما أن يكون غير المنظوم 
مفهوم��ا من تن��اول اللفظ له نطقا فهي داللة التنبيه واإليماء، وإن ل��م يتناوله اللفظ  فهي داللة 
المفهــوم )الموافقــة والمخالفــة()3(. ونكتفي بتعري��ف االقتضاء ومثاله، كمث��ال على صناعة 

المستمع للمعنى المفهوم.
 وداللــة االقتضــاء: وهي: »داللة اللفظ على معنى خــارج، يتوقف عليه صدقه أو صحته 
الشرعية أو العقلية«)4(. فأفاد التعريف بأّن المقتضى المستفاد من داللة االقتضاء أمر زائد على 
النّ��ص وخارج عنه، وأّن أّول مهاّمه هي )إعمال الكــالم وتصحيحه وصيانته عن اّللْغو(، ألّن 
داللة االقتضاء تفرتض كالما محذوفا اقتضاه النّص، فيضطّر المس��تمع إلى تقديره وتصحيح 
الكالم به كي ينس��جم ظاهره مع معناه)5(، ومثال: ما وجب تقديره ضرورَة صدِق الكالم َبَيانا: 
كم��ا يف قول��ه ×: )إّن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اســتكرهوا عليه( )6(، فالحقيقة 

)1(  الجويني، الربهان، 313/1.
)2(  المرجع السابق، 402/3.

)3(  ينظر: اآلمدي، اإلحكام، 64/3.

)4(  التلويح على التوضيح، 262/1.
)5(  ينظر: الغزالي، المستصفى، 404/3، والبخاري، كشف األسرار، 76/1.

)6(  أخرج��ه اب��ن ماجة يف س��ننه، كتاب الطالق، ب��اب طالق المكره والناس��ي، )ص353(، رق��م، 2045، والحاكم يف 
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أثبت��ت أّن الخطأ والنس��يان ل��م ُيرفعا رفعا قدرّي��ا، بدليل وقوع األّمة فيهم��ا، وظاهر النّص ال 
ينس��جم مع هذه الحقيقة، فأجل تصحيح الكالم وانس��جامه مع ظاهره يجب على المستمع 
أن يق��ّدر محذوف��ا، كتقدي��ر: )وضع عن أّمتي إثم الخطأ والنس��يان(. ومثــال ما وجب تقديره 

ضرورَة صحِة الكالم شــرعا: قول اهلل تعال��ى: چې ې     ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ 
ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئچ)1(، فيقّدر المس��تمع لف��ظ )َفَحلق ففديه...(، حيث ال تجب الفدية إال 
بعد الحلق،  وكقوله: چڄ ڃ   ڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇچ)2( ، وتقديره: 

)فأفطر هنارا( ألّن قضاء الصوم ال يجب إال بعد فطر الصوم الواجب هنارا )3(.

* * *

مس��تدركه، 198/2، وصحح��ه ووافق��ه الذهبي، وحس��نه الن��ووي يف )الروض��ة( 168/6، واحتّج ب��ه ابن حزم يف 
اإلحكام، 935/5، وصححه األلباين يف اإلرواء، 123/1. 

)1(  من اآلية 196، من سورة البقرة.

)2(  من اآلية 184، من سورة البقرة.
)3(  ينظ��ر: الغزالي، المس��تصفى، 403/3، واآلم��دي، اإلحكام، 65/3، والطويف، ش��رح مختصر الروضة، 709/2، 
البخاري، كش��ف األس��رار، 76/1، واألصفه��اين، بيان المختصر، 434/2، واإلس��نوي، هناية الس��ول، 359/1، 

والزركشي، البحر المحيط، 317/2. 



48

�صناعة �ملعنى عند �لأ�صوليني در��صة �أ�صولية

اأهم م�شادر البحث
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12- الخصائــص، عثم��ان ب��ن جنّ��ي، تحقيق الش��ربيني ش��ريدة، دار الحدي��ث بالقاهرة، ط 
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الكتاب اإلسالمي.

17- المحصــول يف علــم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي، دراس��ة وتحقيق: د. طه جابر 
العلواين، مؤسسة الرسالة يف بيروت، ط الثالثة 1418ه�.

18- المستصفــى من علم األصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د.حمزة بن 
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* * *
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الن�ص ال�شرعي التعليمي
 طرق معرفته وحجيته

د. عطية خمتار عطية ح�شني
األستاذ المشارك يف قسم الشريعة

كلية الشريعة وأصول الدين-جامعة نجران
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الحم��د هلل ربِّ العالمي��ن، والصالة والس��الم على نبّين��ا محّمد وآله وصحب��ه ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

لقد كان محّمد ×، نبيًّا ورس��وال، ويلزم عن ذلك أّنه كان معّلما، يعّلم المس��لمين أمور 
��ا يف التعليم :  دينه��م.  ه��ذا بوجه ع��ام، لكن ُوجد م��ن األحاديث النبوية الش��ريفة ما كان نصًّ
د ونحو ذلك مما كان معه  كتعليم الوضوء وتعليم أوقات الصالة وتعليم الصالة وتعليم التشهُّ
التعلي��م بالفع��ل أو بالفعل والقول مًعا، وقد رأى بع��ُض الفقهاء أن هذه األحاديث حّجٌة على 
ما سواها وأن ما ورد يف غيرها ال يكون يف مرتبة ما ورد يف هذه األحاديث التعليمية من ناحية 

الحجة؛ ألن المقام مقاُم تعليم، وهذا يقتضي بياَن الواجبات واألركان. 
وبع��ض العلماء ل��م يأخذ هبذا االتج��اه، ومن ثم أوج��ب واجباٍت أخ��رى اعتماًدا على 

نصوص شرعية أخرى ليست يف مقام التعليم.
ه��ذا من ناحي��ة ومن ناحية أخرى ف��إن هناك بع��ض األحاديث ورد فيها بع��ُض األفعال 
الشرعية، كالجهر بالذكر عقب الصلوات، وبعض أهل العلم حملها على ظاهرها فجلعها من 
الس��نن المتبعة، على حين أن بعضهم حملها على التعلي��م، وأن ذلك محّدد بحصول التعليم 
فإذا حصل لم يكن هذا الفعل من السنن المتبعة، وذلك اعتمادا على نصوص شرعية أخرى.
ا : ما طرق معرفة النص الشرعي، حتى يقال إن هذا نص شرعي  وهذا يطرح س��ؤاال مهمًّ
تعليمي وهذا غيره؟ وما أنواع هذه الطرق : هل هي لفظية فقط أو منها اللفظي ومنها ما ُيستفاد 

من القرائن؟  
مّما س��بق يتض��ح أهميُة معالجة هذا الموضوع وتناوله بما يس��تحق م��ن اهتمام وعناية، 
والباحث لم يجد ،على حّد علمه القاصر، َمن تناول هذا الموضوع اس��تقالال. ومن ثم رغب 

يف معالجته وتناوله بما هو جدير به من إبراز وإيضاح، وقد جاء البحث فيما يأيت :
التمهيد : بيان المقصود بعنوان البحث على سبيل اإلجمال.

المبحث األول : طرق معرفة النّص الشرعي التعليمي.
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المبحث الثاين : حجية النص الشرعي التعليمي.
ثم بعد ذلك الخاتمة وبعدها المراجع والمصادر.

ولما كان هذا البحث مختصرا فإنه س��يكون بحثا كاش��فا عن هذا الموضوع وليس بحثا 
ًسا يناقش الباحث فيه األقوال ويرّجح بينها، فهذا يحتاج إلى بحوث علمية موّسعة يتمنى  مؤسِّ
الباح��ث أن تتاح له الفرصة يف المس��تقبل القريب لمعالجتها، وحس��ب الباح��ث هنا أّنه ألقى 
بع��ض الض��وء على هذا الموضوع الذي لم يره الباحث قد ظفر بدراس��ة مس��تقلة، وبناء على 
هذا فإن المنهج الذي سيسلكه الباحث هو منهج استقرائي جزئي وليس كليا، وذلك باستقراء 
ما اس��تطاع الباحث االطالع عليه، ألن الباحث من خالل قيامه بجمع المادة العلمية رأى أن 
الموضوع متش��ّعب ويحتاج إلى معاودة اطالع واس��تقراء لفروعه يف المظانِّ المختلفة، وهذا 

يضيق عنه وقت الباحث فضال عن قدرته.
و بعد فهذا جهد المقّل، فما كان من توفيق فمن اهلل وحده، وله المنّة والفضل، وإن كان 

من خطأ فمنّي ومن الشيطان. 
واهلل أسأل السداد والتوفيق وأن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه.

* * *
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التمهيد : التعريف بعنوان البحث على �صبيل الإجمال : 
النصُّ يف اللغة : الظهور، ومنه ُس��مى كرس��ي العروس : منص��ة؛ لظهورها عليه.  كما أن 
أصل النص : أقصى الش��يء وغايته، ثم س��مي به ضرب من السير سريع، ومنه حديث أسامة 
ب��ن زيد ،رض��ي اهلل عنهما، يف دفع النبي، ×، م��ن عرفة إلى مزدلفة، فقال: »َكاَن َرُس��وُل اهللِ 
«)1(. فالنص:  ِة اْلَوَداِع ِحيَن َدَفَع َقاَل : َكاَن َيِسيُر اْلَعنََق، َفإَِذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ ×، َيِسيُر فِى َحجَّ

التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة)2(.
ونّص الكتاب: ألفاظه)3(.

أما النص يف االصطالح فله معنيان : 
األّول يف مج��ال دالالت األلف��اظ م��ن حيث الظه��ور والخفاء، فيطلق الن��صُّ يف مقابلة 

الظاهر والمجمل، ويكون المقصود به : ما دّل على معناه داللة ال تحتمل التأويل)4(.
الث��اين يف مجال األدلة، فيطلق النص يف مقابل الدلي��ل العقلي، فيكون المقصود به النقل 
س��واء أكان نصا صريحا أم ظاهرا أم مجمال، وهذا كما يقول الفقهاء : دليلنا النص والقياس، 
فإهن��م ال يقصدون النّص بمعناه المقابل للظاهر، بل المقاب��ل للقياس ونحوه5. ونص القرآن 

والسنة : ما دّل عليه منطوق القرآن والسنة)6(. 
ْرعُة يف اللغة : الطريق الظاهر الذي  أما الش��رع فنسبة إلى الشرع، والشرع والشريعة والشٍّ

ُيوصل منه إلى الماء، يقال : شرعت اإلبل شرعا وشروعا : إذا وردت الماء)7(.

)1(  أخرجه البخاري 1666، ومسلم 1286. 
)2(  ينظ��ر : القام��وس المحيط ص 632-633، والنهاي��ة يف غريب الحديث واألث��ر 64/5-65، والمصباح المنير يف 
غريب الش��رح الكبير ص 607، والمعجم الوس��يط 926/2، ومعجم لغة الفقهاء ص 480، وأصول الفقه الذي ال 

يسع الفقيه جهله، ص 390.
)3(  معجم لغة الفقهاء ص 480.

)4(  أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص 390، وينظر : التعريفات للجرجاين ص 241، ومعجم لغة الفقهاء ص 480.
)5(  أصول الفقيه الذي ال يسع جهله، ص 390.

)6(  النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث 56/5، والوجي��ز يف أص��ول الفق��ه : د. عبد الكريم زي��دان، ص 340، وأص��ول الفقه 
اإلسالمي : د. وهبة الزحيلي، 309/1.

)7(  النهاي��ة يف غريب الحديث 460/2، والمصباح المنير 310ن والقاموس المحيط 732، ولس��ان العرب 177/8-
179، وتاج العروس 259/21-270، والمعجم الوسيط 419، والموسوعة الفقهية الكويتية 17/36.
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والش��رع والش��ريعة يف االصطالح : ما س��نّه اهلل لعباده من الدين وأمرهم باتباعه)1(. أو : 
هي ما نزل به الوحي على رسول اهلل، ×، من األحكام يف الكتاب والسنة مّما يتعلق بالعقائد 

والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعيا كان أو ظنيا)2(.
وقد كثر اس��تخدام لفظ الش��ريعة فيما ُيطلق عليه األحكاُم العملية، أي أفعال المكلفين، 
أي ما يكون يف معنى الفقه)3(. فيقال : أحكام الزكاة يف الشريعة اإلسالمية ونحو ذلك، وهناك 
أقس��ام الش��ريعة أو كلية الشريعة التي تعتني بدراس��ة األحكام العملية، يف مقابل أقسام أصول 
الدين أو كلّياهتا التي تعتني بدراس��ة العقائد والقرآن الكريم وعلومه والس��نة النبوية وعلومها 

واألخالق ونحو ذلك مما ليس بحكم عملي يف األغلب األعّم.
والمقصود بالشرعي هنا هو هذا المعنى األخير المتعّلق باألحكام العملية.

أما التعليم فمصدر رباعي للفعل عّلم، يقال : علمه إذا عّرفه وعلمه وأعلمه إياه فتعلمه، 
وعلِم األمر وتعّلمه : أتقنه، والعلم نقيض الجهل)4(.

فالتعلي��م ه��و تعريف لكن بتكرير أو بمزيد عناية واهتم��ام، بخالف اإلعالم فهو تعريف 
لك��ن ليس فيه هذا غالبا، يقول الراغب : »والتعليم واإلعالم يف األصل واحد، إال أن اإلعالم 
اختّص بما كان بإخبار س��ريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر 
يف نفس المتعّلم«)5(. والنصوص الش��رعية منها ما قصد به اإلعالم واإلخبار ومنها ما قصد به 

مزيد إعالم وإخبار؛ فيكون من باب التعليم يف األغلب، وكالهما مخاطب به المكّلف.
وعل��ى ذلك يكون المقصود بالنص الش��رعي التعليمي : الجمل الت��ي وردت يف القرآن 

والسنة النبوية المطهرة التي تتعلق باألحكام التكليفية، وكان بياهنا بقصد التعليم.
وه��ذا النص الش��رعي التعليمي ل��ه طرق لمعرفته منه��ا اللفظية ومنه��ا القرائن، وهذا ما 

أعِرض له يف المبحث التالي.

)1(  المصادر السابقة.
)2(   التوضيح على التنقيح 69/1، وهناية المحتاج 32/1، والموسوعة الفقهية 194/32.

)3(  ينظر : معجم لغة الفقهاء 262.
)4(  لس��ان الع��رب 416/11-422، والقام��وس المحيط 1140، والمصب��اح المنير 407، والمعجم الوس��يط 624، 

والموسوعة الفقهية الكويتية 5/13.
)5(  المفردات يف غريب القرآن، 580.
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املبحث الأول
 طرق معرفة الن�ّص ال�شرعي التعليمي

وفيه مطلبان :
املطلب الأول : ما دل عليه اللفظ:

وذلك بورود لفظ التعليم أو ما يدّل عليه يف النص الشرعي، وهذا على مراتب ودرجات 
أبدأ بذكرها أعالها ثم ما يليها وهكذا:

ورود لفظ التعليم يف قول النبي ،صلى اهلل عليه وسّلم :   -1
وه��ذا أعلى المراتب، ومن ذلك حديث س��هل بن س��عد الس��اعدي ،رض��ي اهلل عنه، يف 
��ى َعَلْيَها، َوَكبََّر َوْهَو  ص��الة النبي ×، على أعواد المنرب،  قال : ُثمَّ َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ ×، َصلَّ
ا َفَرَغ َأْقَبَل َعَلى  َعَلْيَها، ُثمَّ َرَكَع َوْهَو َعَلْيَها، ُثمَّ َنَزَل اْلَقْهَقَرى َفَسَجَد فِى َأْصِل اْلِمنَْبِر ُثمَّ َعاَد، َفَلمَّ

وا َولَِتَعلَُّموا َصالَتِى«)1(.     َما َصنَْعُت َهَذا لَِتْأَتمُّ النَّاِس َفَقاَل : »َأيَُّها النَّاُس إِنَّ
قال القسطالين : »أي لتتعلموا، فُحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وفيه جواز العمل اليسير 
يف الصالة، وكذا الكثير إن تفرق، وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصالة بالفعل، وارتفاع 

اإلمام على المأمومين«)2(.
وقال النووي : »أي تتعلموا، فبّين ×، أن صعوده المنرب وصالته عليه إنما كان للتعليم ليرى 

جميُعهم أفعاَله ×، بخالف ما إذا كان على األرض فإنه ال يراه إال بعضهم ممن قرب منه«)3(.
وق��ال ابن دقيق العيد : »من أراد أن يس��تدّل به على ج��واز االرتفاع من غير قصد التعليم 
لم يس��تقم ل��ه؛ ألن اللفظ ال يتناوله والنفراد األصل بوصف معترب تقتضي المناس��بة اعتباره، 

فالبّد منه«)4(.

)1(  أخرجه البخاري 917، ومسلم 544.
)2(  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطالين : أحمد بن محمد )923ه�(، المطبعة األميرية، ط7، 1323ه�، 

.180/2
)3(  شرح صحيح مسلم للنووي 35/5.

)4(  إح��كام اإلح��كام ش��رح عمدة األح��كام البن دقيق العي��د 329/1-330، بتصرف اس��تفدته من فت��ح الباري البن 
حج��ر 231/3. أم��ا عن حكم المس��ألة فق��ال القس��طالين 403/1-404 : »ويف هذا الحديث ج��واز ارتفاع اإلمام 
على المأمومين، وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد والليث، لكن مع الكراهة. وعن مالك المنع، وإليه ذهب = 
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أن ينّص النبي ،×، على لفظ التعليم لكن كان  ذلك من ِقَبل غيره:   -2
ومث��ل هذا حديث جربيل يف الس��ؤال عن اإلس��الم واإليمان واإلحس��ان وعن الس��اعة 
ــُم النَّاَس  وأماراهت��ا وج��واب النبي ×، عل��ى ذلك، وقال النب��ي × : »َهــَذا ِجْبرِيُل َجاَء ُيَعلِّ

ُمُكْم ِدينَُكْم«)2(. ُه ِجْبرِيُل َأَتاُكْم ُيَعلِّ ِدينَُهْم«)1(. ويف رواية : »إِنَّ
قال ابن الملقن : »أي قواعد دينهم وكلياهتا«)3(. وقال ابن حجر : »قال ابن المنير : يف قوله 
»يعلمكم دينكم«، داللة على أن الس��ؤال الحس��ن ُيسمى علما وتعليما؛ ألن جربيل لم يصدر 
منه س��وى الس��ؤال ومع ذلك فقد سّماه معّلما، وقد اشتهر قولهم حسُن السؤال نصف العلم. 

ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث؛ ألن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا«)4(.
وقال القسطالين : »وإسناد التعليم إليه وإن كان سائال، ألنه كان سببا يف التعليم«)5(.

أن يكون الموقف موقفا تعليميا :   -3
أي ال يحتم��ل إال أن يكون تعليميا أو ُيحمل عل��ى التعليم يف الغالب، مثال ذلك حديث 
المس��يء صالته)6(، ومنه حدي��ث إمامة جربيل النبي، ×، لتعليم أوق��ات الصالة)7(، وصالة 

النبي، ×، لبيان أوقات الصالة التي ُسئل عنها)8(. 
ومنها حديث الَرُجل َمْن َبنِي َعامٍِر َأنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى النَّبِيِّ ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو فِي 

=األوزاعي .... وأن ارتفاع اإلماملغرض التعليم غير مكروه«.وجاء يف الموسوعة الفقهية 211/6 : »يكره أن يكون 
موقف اإلمام عاليا عن موقف المقتدين اتفاقا، إال إذا أراد اإلمام تعليم المأمومين، فالس��نة أن يقف اإلمام يف موضع 
عال عند الشافعية، لما روي أن النبي، صّلى اهلل عليه وسّلم، فعل ذلك ثم قال: أيها الناس: إنما فعلت هذا لتأتموا بي، 
ولتعلم��وا صاليت. أما إذا أراد اإلمام بذلك الكرب فممنوع. وال بأس عند الحنابلة بالعلو اليس��ير، وقّدروه بمثل درجة 
المن��رب. وق��در الحنفية العلو المكروه بما كان قدر ذراع على المعتمد«. وينظر : المجموع ش��رح المهذب 295/4، 

والمغني 41/2، وحاشية الدسوقي 336/1.
)1(  أخرجه البخاري 50، ومسلم 10 من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.

)2(  أخرجه مسلم 8 من حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.
)3(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن 185/3.

)4(  فتح الباري البن حجر 185/3.
)5(  إرشاد الساري 125/1.

)6(  سيأيت تخريجه الحقا.
)7(  أخرجه مسلم 610 من حديث أبي مسعود األنصاري رضي اهلل عنه.

)8(  أخرجه مسلم 614 من حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه.
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ْمُه ااِلْستِْئَذاَن،  ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، لَِخاِدمِِه: »اْخُرْج إَِلى َهَذا َفَعلِّ َبْيٍت َفَقاَل: َألُِج؟ َفَقاَل النَّبِيُّ
��اَلُم َعَلْيُكْم، َأَأْدُخُل؟ َفَأِذَن َلُه  ُجُل، َفَقاَل: السَّ اَلُم َعَلْيُكْم، َأَأْدُخُل؟« َفَس��ِمَعُه الرَّ َفُقْل َلُه: ُقِل السَّ

النَّبِيُّ ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَخَل)1(.
ويف هذا الباب أحاديث كثيرة قِيلت يف موقف التعليم وتحتاج إلى اس��تقصاء، وما ذكرُته 

هنا من باب التمثيل.
أن يجتمع القول والفعل :   -4

وم��ن ذلك قول النبي × : »َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُمونِ��ى ُأَصلِّى«)2(. والنبي ×، يصّلى أمامهم 
يريد أن يعلمهم الصالة ويتعلموا منه ذلك،  وكذلك مناس��ك الحج عندما كان يؤديها ويقول 

لهم : »خذوا عني مناسككم«)3(.
ق��ال الش��يخ الس��عدي: »وقد حّج النب��ي، ×، بعد ف��رض الحج مرة واح��دة وحج معه 
المس��لمون وقال: »خذوا عني مناســككم« .فانص��رف الناس آخذين ع��ن نبيهم ×، أحكام 
الحج الكلية والتفصيلية، والتعليُم العملي أبلغ من التعليم القولي، والجمع بينهما أكمل«)4(.

حكُي الصحابي فعل النبي ×، من أجل التعليم :   -5
وهذا قد يكون من فعل الصحابي دون أن يس��أله أحٌد، وإنما يفعله لنقل عمل النبي ×، 
لمن بعده، من ذلك ما قاله أبو قالبة : َجاَءَنا َمالُِك ْبُن اْلُحَوْيِرِث فِى َمْس��ِجِدَنا َهَذا َفَقاَل : إِنِّى 

الََة، ُأَصلِّى َكْيَف َرَأْيُت النَّبِىَّ ×، ُيَصلِّى)5(. ألَُصلِّى بُِكْم، َوَما ُأِريُد الصَّ
قال ابن حجر : »قوله »إين ألصلي بكم وما أريد الصالة« استش��كل نفي هذه اإلرادة لما 
يل��زم عليها م��ن وجود صالة غير قربة ومثلها ال يصح. وأجيب بأنه ل��م ُيرد نفي القربة، وإنما 
أراد بي��ان الس��بب الباعث له على الصالة يف غي��ر وقت صالة معّينة جماع��ًة، وكأنه قال ليس 

)1(  اخرجه أبو داود 5177 وغيره. وقال النووي يف رياض الصالحين 279 : إسناده صحيح.
)2(  أخرجه البخاري 631 من حديث مالك بن الحويرث رضي اهلل عنه.

)3(  أخرجه مسلم 1297، والنسائي يف 270/5 من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.
)4(  إرش��اد أولي البصائر واأللباب لنيل الفقه بأيس��ر الطرق واألس��باب : الش��يخ عبد الرحمن الس��عدي، ص 65-64، 

وينظر : فتح الباري البن رجب 115/4.
)5(  أخرجه البخاري 677، 818، 824.
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الباع��ث لي على هذا الفعل حضور صالة معينة م��ن أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث 
ل��ي عليه قصد التعلي��م، وكأنه كان تعّين عليه حينئذ؛ ألنه أحد من خوط��ب بقوله »َصلُّوا َكَما 
َرَأْيُتُمونِى ُأَصلِّى«، ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليٌل على جواز مثل ذلك، 

وأّنه ليس من باب التشريك يف العبادة«)1(.
وقال ابن بطال : »يجوز لإلنس��ان من هذا الحديث أن يعّلم غيره الصالة والوضوء، كما 

فعل جربيل يف إمامته للرسول حين أراه كيفية الصالة عياًنا«)2(.
أو أن يحك��ي الصحاب��ُي فعَل النبي ،صلى اهلل عليه وس��ّلم، حينما ُيس��أل عن ذلك، ومن 
هذا القبيل أن رجال قال لعبد اهلل بن زيد ،رضي اهلل عنه : َأَتْس��َتطِيُع َأْن ُتِرَينِى َكْيَف َكاَن َرُس��وُل 
َتْيِن، ُثمَّ  ُأ؟ َفَقاَل َعْبُد اهللِ ْبُن َزْيٍد:َنَعْم. َفَدَعا بَِماٍء، َفَأْفَرَغ َعَلى َيَدْيِه َفَغَسَل َيَدُه َمرَّ اهللِ ،×، َيَتَوضَّ
َتْيِن إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن، ُثمَّ  َتْيِن َمرَّ َمْضَمَض َواْس��َتنَْثَر َثالًَثا، ُثمَّ َغَس��َل َوْجَهُه َثالًَثا، ُثمَّ َغَس��َل َيَدْيِه َمرَّ
ُهَما إَِلى  ِم َرْأِسِه، َحتَّى َذَهَب بِِهَما إَِلى َقَفاُه، ُثمَّ َردَّ َمَسَح َرْأَسُه بَِيَدْيِه، َفَأْقَبَل بِِهَما َوَأْدَبَر، َبَدَأ بُِمَقدَّ
ِذى َبَدَأ مِنُْه، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه)3(. قال ابن حجر : »قوله »أتستطيع« فيه مالطفة الطالب  اْلَمَكاِن الَّ

للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل؛ ليكون أبلغ يف التعليم«)4(.
إخبار الصحابي أن الرسول ×، كان يعّلمهم :  -6  

 ويف ه��ذا الب��اب أحاديث كثيرة منها ق��ول ابن عباس رضي اهلل عنهما : َكاَن َرُس��وُل اهللِ، 
��وَرَة مِْن اْلُقْرآِن، َفَكاَن َيُقوُل :»التَِّحيَّاُت  ُمنَا السُّ َد َكَما ُيَعلِّ ُمنَا التََّش��هُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُيَعلِّ
اَلُم َعَلْينَا  َها النَّبِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ اَلُم َعَلْيَك َأيُّ ِه، السَّ يَِّباُت لِلَّ َلَواُت الطَّ اْلُمَباَرَكاُت الصَّ

ًدا َرُسوُل اهللِ«)5(. الِِحيَن، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ
ه��ذا من التعليم الجماعي، ومن قبيل التعليم الفردي حديث أبي رفاعة ،رضي اهلل عنه : 

)1(   فت��ح الب��اري 163/2، وينظر : ش��رح صحيح البخاري الب��ن بطال 297/2، وفتح الب��اري البن رجب 115/4-
116، وإرشاد الساري 42/2.

)2(  شرح صحيح البخاري البن بطال 297/2.
)3(  أخرجه البخاري 185، 186، ومسلم 35.

)4(  فتح الباري 291/1.
)5(  أخرجه مسلم 403. 
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َم ، َوُهَو َيْخُطُب، َقاَل: َفُقْلُت : َيا َرُسوَل اهللِ َرُجٌل َغِريٌب  اْنَتَهْيُت إَِلى النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َجاَء َيْسَأُل َعْن ِدينِِه اَل َيْدِري َما ِدينُُه. َقاَل : َفَأْقَبَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَتَرَك 
، َفُأتَِي بُِكْرِسيٍّ َحِسْبُت َقَوائَِمُه َحِديًدا، َقاَل: َفَقَعَد َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ ،َصلَّى  ُخْطَبَتُه َحتَّى اْنَتَهى إَِليَّ
َمُه اهلُل، ُثمَّ َأَتى ُخْطَبَتُه َفَأَتمَّ آِخَرَها)1(. فرس��ول اهلل ×،  ا َعلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، َوَجَعَل ُيَعلُِّمنِي مِمَّ
أقب��ل يعلم أبا رفاعة، رضي اهلل عنه، واختّصه بذلك، لم��ا رأى حاجته، وقد يكون التعليم هنا 
جماعيا؛ لكون الصحابة، رضوان اهلل عليهم أجمعين، يس��معون، لكن كان سبب التعليم فردا 

واحدا.
قال القاضي عياض : »فيه المبادرة إلى الواجبات، إْذ س��أل نبيَّه عن دينه، فلو تركه حتى 
يتم الخطبَة والصالة لعل المنية تخرتمه؛ وألن اإليمان على الفور. وفيه دليل أن مثل هذا كلَّه 

من التعليم واألوامر والنواهى ىف الخطب، ال يقطعها، وليس بلغو فيها«)2(.
وق��ال النووي : »ولعله كان س��أل عن اإليمان وقواعده المهمة، وق��د اتفق العلماء على 
أن من جاء يس��أل عن اإليمان وكيفية الدخول يف اإلس��الم وجب إجابُته وتعليُمه على الفور، 

وقعوده ×، على الكرسي؛ ليسمع الباقون كالمه ويروا شخصه الكريم«)3(.
أن يفعل الصحابي الفعل ثم يخبر أنه السنة، وذلك حتى يتعلموها:  -7

ْيُت َخْلَف اْب��ِن َعبَّاٍس ،رضى اهلل  م��ن ذل��ك حديث َطْلَحَة ْب��ِن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْوٍف َق��اَل َصلَّ
عنهما، َعَلى َجنَاَزٍة َفَقَرَأ بَِفاتَِحِة اْلكَِتاِب َقاَل : لَِيْعَلُموا َأنََّها ُسنٌَّة)4(.

فق��د جهر اب��ُن عباٍس،رضي اهلل عنهما، بقراءة الفاتحة وعّلل ذلك بأن يعلموا أهنا الس��نة 
التي هي يف مقابلة البدعة)5(.

)1(  أخرجه مسلم 876. 
)2(  إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، 281/3.

)3(  ش��رح صحيح مس��لم، للنووي 165/6، أما عن مذاهب العلماء يف قطع الخطبة إلجابة السائل،  فينظر يف ذلك فتح 
الباري 142/1.

)4(  أخرجه البخاري  1335.
)5(  ينظر : فتح الباري 204/3، وش��رح الطيبي على مش��كاة المصابيح 4/ 1363، وأما  عن مذاهب العلماء يف قراءة 

الفاتحة يف صالة الجنازة فينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال 316/3.
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فعل الصحابي الفعل بقصد التعليم دون أن ينسب ذلك إلى النبي ×، صراحة:  -8
 م��ن ذل��ك أّنُعَمَر ْبن اْلَخطَّاِب، رضى اهلل عنه، َقَرَأ َيْوَم اْلُجُمَعِة َعَلى اْلِمنَْبِر بُِس��وَرِة النَّْحِل 
��ْجَدَة َنَزَل َفَس��َجَد َوَس��َجَد النَّاُس، َحتَّى إَِذا َكاَنِت اْلُجُمَعُة اْلَقابَِلُة َقَرَأ بَِها َحتَّى  َحتَّى إَِذا َجاَء السَّ
��ُجوِد َفَمْن َس��َجَد َفَقْد َأَصاَب، َوَمْن َلْم َيْسُجْد  َها النَّاُس إِنَّا َنُمرُّ بِالسُّ ��ْجَدَة َقاَل : َيا َأيُّ إَِذا َجاَء السَّ
َفالَ إِْثَم َعَلْيِه. َوَلْم َيْسُجْد ُعَمُر رضى اهلل عنه. َوَزاَد َنافٌِع َعِن اْبِن ُعَمَر ،رضى اهلل عنهما : إِنَّ اهلَل 

ُجوَد إاِلَّ َأْن َنَشاَء)1(. َلْم َيْفِرِض السُّ
  قال ابن الملقن : »ويف فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبّينوا كيف لزوم الس��نن 
إن كان��ت على الع��زم أو الندب أو اإلباحة.وكان عمر ،رضي اهلل عنه، من أش��ّد الناس تعليًما 
للمس��لمين...ففعل ذلك عمر ليعلم الناس ما عنده من أمر الس��جود، وأّن فعله وتركه جائز، 
وليعلم هل يخالفه منهم أحد فيما فعله، ولم يجد مجلًس��ا أحفل من اجتماعهم عند الخطبة.
وقد كِره مالٌك يف رواية علي)2( أن ينزل اإلمام عن المنرب ليس��جد سجدة قرأها. َقاَل : والعمل 
على آخر فعل عمر. وقال أش��هب: ال يقرأ هبا، فإن فعل نزل وس��جد، فإن لم يفعل س��جدوا، 
وله��م يف ال��رتك س��عة)3(. ووجه ق��ول مالك أن ذلك مما ل��م يتبع عليه عم��ر وال عمل به أحٌد 
بعده، ولعله إنما فعله للتعليم وخش��ية الخالف؛ فبادر إلى حس��مه، وكان ذلك الوقت لم يعّم 
عل��م كثير من أحكام الناس، وقد تق��رر اآلن األحكام، وانعقد اإلجماع على كثير منها، وعلم 
الخالف الس��ائغ يف س��واها، فال وجه يف ذلك مع م��ا فيه من التخليط عل��ى الناس بالفراغمن 
الخطب��ة والقي��ام إلى الصالة. وحديث س��جوده يف أص��ل المنرب ورجوعه إليهل��م يفعل ذلك 

اليوم؛ ألن الناس عّمهم علُم ذلك، كذا أجابوا عنه«)4(.

)1(  أخرجه البخاري 1077.
)2(  ه��و عل��ي بن زياد، وهو اس��م اثنين من أكابر أصح��اب مالك أحدهما مصري، والثاين تونس��ي )183ه( واألخير هو 
الذي نشر المذهب المالكي يف المغرب العربي، ومن تالميذه سحنون بن سعيد التنوخي )240ه( صاحب المدونة. 
ينظر : ترتيب المدارك وتقريب المس��الك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 

)544ه(، تحقيق مجموعة من المحققين، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ط17/1،1، 84-80/3، 290. 
)3(  النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات : ابن أبي زيد القيرواين )386ه(، تحقيق : مجموعة من 

المحققين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1999م، 519/1.
)4(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح 416-414/8.
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املطلب الثاين : القرائن الدالة على اأن الن�ص ال�صرعي �صيق من اأجل التعليم:
ومعنى ذلك أن النص جاء لغرض محّدد أال وهو التعليم س��واء لتعليم حكم فإذا اس��تقّر 
ها إلى الناس وجعل  وعلم��ه الناُس رجع إلى األصل أو الفعل المس��تمر. أو كان الن��ّص موجَّ
النب��ي ×، الن��ّص موجها إليه ،×، كذلك، من أجل تعليم الن��اس األحكام؛ ألن ذلك يكون 
أوقع يف النفوس وأس��رع إلى االس��تجابة وأكثر تقبال لما تضمنه من أحكام. مع العلم أن هذا 

يكون عند بعض العلماء  على أن بعضهم اآلخر ال يسّلم بذلك.
فم��ن القبيل األول وهو أن الن��ّص جاء لإلعالم بالحكم فإذا تّم التعليم رجع إلى األصل 

والفعل المستمر :
من ذلك إسفار النبي ×، بالصبح :  -1

 ق��ال اب��ن الملقن : »والتغليس بالصبح س��نة س��فًرا وحضًرا وكان من عادت��ه ذلك، ولم 
يخالف ذلك إال يوم األعرابي الذي سأله عن المواقيت)1(؛ ألجل التعليم«)2(.

أمر الصبي بالصالة وإحرامه بالحج :  -2
 ه��ذا ُيحمل عل��ى التعليم والتأدي��ب عند أبي حنيف��ة؛ ليمّرن على الص��الة وال تكون له 
ص��الة، وكذلك يف إحرام��ه بالحج، قال القاضي عب��د الوهاب المالك��ي : “ُيحج بالصبي، و 
يكون حجه تطوًعا، وبه قال الّشافعّي)3(.وقال أبو حنيفة: ال يصح إحرامه، وال يلزمه شيء إن 
فع��ل محظور اإلحرام، وإّنما يفعل به ذلك، ويجتنب محظوراته على وجه التعليم له؛ ليعتاده 

ويهون عليه، كما قالوا يف صالته: إهنا ال تكون صالة أصال)4(«)5(.

)1(  أخرجه مسلم 603 من حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه.
)2(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح 47/8.

)3(  األّم : الش��افعي : محم��د ب��ن إدريس )204ه�(، تحقيق : أس��تاذنا الدكت��ور رفعت فوزي عبد المطل��ب، دار الوفاء، 
المنصورة، ط1، 2001م، 272/3، 274، 452.

)4(  تبيي��ن الحقائ��ق ش��رح كنز الدقائ��ق : الزيلع��ي : عثمان بن عل��ي )743ه�(، المطبع��ة األميرية، ب��والق، القاهرة، ط 
1313ه، وقد صّورها دار الكتاب اإلس��المي، 6/2، و المعتصر من المختصر من مش��كل اآلثار : يوسف بن موسى 

الملطي الحنفي )803ه�(، عالم الكتب، بيروت، 192/1.
)5(  عي��ون المس��ائل : القاض��ي عب��د الوهاب المالك��ي )422ه���(، دار ابن حزم، بي��روت، ط1، 1430ه���= 2009م، 

.273/1
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وق��ال القاضي عي��اض : »فيه حج الصبيان والحج هب��م)1(، وأن لهم حجًا، ويلزمهم من 
أحكام��ه ما يلزم الكبير ىف كّل ش��ىء، وال يس��قط عنهم الفرض إذا بلغ��وا، وعلى هذا جمهور 
العلم��اء وأئمة الفتوى والس��لف الصالح. وخال��ف أبوحنيفة فقال: ال يص��ّح له إحرام وال له 
حّج، وال يلزمه شىء من أحكامه، وإنما يحج به للتمّرن ويتعلم، ويتجنب محظوراته للتعليم 

ال لغير ذلك، وكذلك يقول ىف صالته، إهنا ليست له صالة«)2(.
وجع��ل الحنفية القرينة الصارفة لحديث أم��ر الصبي بالصالة)3(، وإباحة إحرامه بالحج، 

أن الصبي ليس عليه عبادات مفروضة قبل البلوغ، وهذا بإجماع األمة  على ذلك.
ج��اء يف ش��رح مختصر الطحاوي للجّص��اص : »وال خالف بين األمة أن��ه ال صوم عليه 
وال ح��ج قبل البلوغ، فعلمن��ا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وج��ه التعليم وليمرن عليها 
ويعتادها ..... وهذا عندنا على وجه التعليم ال على وجه صحة اإلحرام ولزومه؛ ألن اإلحرام 

عبادة والصبي ليس من أهل العبادة«)4(.
وقوع المنهي عنه من أجل التعليم،فإذا تّم التعليم امُتنع عن ذلك:   -3

من ذلك حديث بريرة ، فقد بّوب عليه البخاري يف صحيحه من كتاب الصالة، باب ذكر 
البي��ع والش��راء على المنرب يف المس��جد)5(. قال اب��ن الملقن : »وموض��ع الحاجة من الرتجمة 
ومطابق��ة الحدي��ث، أن المس��اجد إنما اتخ��ذت للذكر والت��الوة والصالة، وم��ا كان فيها من 
البيع والش��راء وس��ائر أمور الدنيا، إنما هو للتعليم والتنبيه على االحرتاز من مواقعة الحرام، 
ومخالفة الس��نن، والموعظة يف ذلك.وقد ُروي النهي عن البيع والش��راء يف المسجد)6(، وهو 

)1(  أي يف حديث ابن عباس ،رضي اهلل عنهما، لما سألت امرأة النبي ×، عن حّجها بالصبي؟ فقال لها × : »َنَعْم َوَلِك 
َأْجٌر«. أخرجه مسلم 1336.

)2(  إكمال المعلم 256/4-257، 441-442، وينظر مواهب الجليل 476/2.
)3(  أخرجه أبو داود 495 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده، وقال النووي : إسناده حسن . رياض الصالحين 

.126
)4(  شرح مختصر الطحاوي : الجصاص : أحمد بن علي )370ه�(، مجموعة محققين، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 

ط1، 1431ه�=2010م، 723/1، 500/2.
)5(  أخرجه البخاري : كتاب الصالة )8(، باب ذكر البيع والشراء على المنرب )70(، الحديث رقم 456.

��راِء والَبْيِع يف  ِه ،رضي اهلل عنه، أنَّ رس��وَل اهللِ ×، َنَهى َعن الشِّ )6(  من ذلك حديث عمرو بن ش��عيب، عن أبيه، عن جدِّ
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ق��ول مالك وجماعة من العلماء، وق��د روي من حديث أبي هريرة مرفوًعا:»إِذا رَأيتم َمْن َيبِيُع 
َها  ًة َفُقوُلوا: ال ردَّ َأو يبَتاُع يف المسجِد، َفُقوُلوا: ال َأْرَبَح اهلل تَِجارَتَك، َوإِذا رَأْيُتْم مِْن ينُْشُد َضالَّ
اهلل َعَليَك«)1(....ق��ال الطحاوي)2(: ومعنى البيع الذي هني عنه يف المس��جد الذي يغلب عليه 

ويعّمه حتى يكون كالسوق، وأما ما سوى ذلك فال بأس به«)3(.
ذكر ما هو ممنوع ألجل التعليم، واألصل عدم ذكره :  -4

وقد ُيمّثل يف هذا، بذكر أحوال االس��تمتاع بين الزوجين، فإنه ممنوع ذكره أصال، ولكن 
يجوز ذلك يف حال التعليم)4(، وعلى ذلك يحمل ما ورد كقول عائش��ة ،رضي اهلل عنها : »إَِذا 

َم َفاْغَتَسْلنَا«)5(. َجاَوَز الِخَتاُن الِخَتاَن َوَجَب الُغْسُل، َفَعْلُتُه َأَنا َوَرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ٌة؛ َأْو ُينَْشَد فِيِه ِشْعٌر. أخرجه أبو داود 1079 والرتمذي 322 وقال : حديث حسن. وقد  الَمْسِجِد، َوأْن ُتنَْشَد فِيِه َضالَّ
اختلف الفقهاء يف صفة النهي عن البيع والش��راء يف المس��اجد لغير المعتكف : فمنهم من حمله على الكراهية وهم 
الجمهور، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والصحيح المش��هور من مذهب الش��افعية. وحمله بعضهم على الحرمة 
وه��ذا ه��و الصحيح من مذهب الحنابلة، لكن جزم ابن قدامة يف المغني بالكراهة. وقال الش��افعي يف األّم 266/3 : 
»وال بأس أن يشرتي ويبيع« أ.ه. وهذا القول هو مقابل األصّح عند الشافعية. أّما المعتكف فجّوز الحنفية والشافعية 
ل��ه من البيع والش��راء ما يحت��اج له ولعياله فإن كان لتجارة ُك��ِره، وقّيد الحنفية جواز ما يحتاج إليه من البيع والش��راء 
أثناء االعتكاف، بعدم إحضار الس��لعة إلى المس��جد وإال ُكره؛ ألّن المس��جد محّرز عن حقوق العباد وفيه شغله هبا.
ولم يفرق المالكية والحنابلة بين المعتكف وغيره.ينظر: البناية شرح الهداية : العيني : محمود بن أحمد )855ه�(، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه=2000م، 131/4، و مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل : الحطاب 
: محم��د ب��ن محمد )954ه�(، دار الفكر، ط3، 1412ه�=1992م، 14/6، والمجموع ش��رح المهذب : النووي : 
يحي��ى بن ش��رف )676ه�(، دار الفك��ر، بدون بيانات أخ��رى، 529/6-531، وروضة الطالبي��ن وعمدة المفتين : 
النووي، تحقيق : زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط3، 1412ه�=1991م، 392/2-393، والمغني 
: اب��ن قدام��ة : عب��د اهلل بن أحمد )620ه���(، مكتبة القاه��رة، 1388ه���=1968م، 206/4، و الف��روع : محمد بن 
مفلح المقدس��ي )763ه�(، تحقيق : عبد اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي، مؤسس��ة الرسالة، ط1، 1414ه�=2003م، 
194/5-195. ومع��ه تصحي��ح الف��روع : المرداوي : علي بن س��ليمان )885ه���(، واإلنص��اف يف معرفة الراجح 
م��ن الخ��الف : المرداوي، دار إحي��اء الرتاث العرب��ي، ط2، بدون تاريخ، 385/3، والموس��وعة الفقهي��ة الكويتية 

.180-179/17
)1(  أخرجه الرتمذي 1321 . وقال : حديث حسن غريب.

)2(  ش��رح مع��اين اآلثار : الطح��اوي : أحمد بن محمد بن س��المة )321ه�(، حّققه وقّدم ل��ه : محمد زهري النجار، 
ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط1، 1414ه�=1994م، 358/4.

)3(  التوضيح لشرح الجامع الصغير، 570-569/5.
)4(  فتاوى الشبكة اإلسالمية 403/1.

)5(  أخرجه الرتمذي 108 وقال : حديث حسن صحيح.
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وكذل��ك م��ا روته بقولها ،رضي اهلل عنها : »ُكنُْت َأْغَتِس��ُل َأَنا َوالنَّبِ��ىُّ ×، مِْن إَِناٍء َواِحٍد، 
كاِلََنا ُجنٌُب،َوَكاَن َيْأُمُرنِى َفَأتَِّزُر، َفُيَباِشُرنِى َوَأَنا َحائٌِض«)1(.

وم��ا كان من قبيل الخطاب فيه للصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم أجمعين، وأدخل النبي، 
×ّ، نفسه فيه حتى يكون أسهل يف القبول وأسرع يف االقتداء، من ذلك :

1- حمــل بعــِض العلماء مــا ورد عن النبي ×، مــن بعض األدعية علــى التعليم، لكونه 
معصوما مّما يستعيذ منه أو أنه قد تحقق له ما يدعو به، فمن ذلك :

ُهمَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  أ- ما كان يدعو به النبي ×، يف الصالة قبل السالم : »اللَّ
ُهمَّ إِنِّى َأُعوُذ  اِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمْحَيا َوفِْتنَِة اْلَمَماِت، اللَّ جَّ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمِسيِح الدَّ
بَِك ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم«)2(.قال القس��طالين : »وهذا الدعاء صدر منه عليه الصالة والس��الم، 
على س��بيل التعليم ألمته، وإاّل فهو ،عليه الصالة والس��الم، معصوم من ذلك، أو أنه سلك به 
طري��ق التواض��ع، وإظهار العبودية، وإلزام خ��وف اهلل تعالى، واالفتقار إلي��ه، وال يمنع تكرار 

الطلب مع تحّقق اإلجابة؛ ألن ذلك يحصل الحسنات، ويرفع الدرجات«)3(.
ب- وقال القس��طالين كذل��ك عن دعاء النبي ،صل��ى اهلل عليه وس��ّلم، إذا دخل الخالء: 
ــى َأُعوُذ بَِك ِمــَن اْلُخُبــِث َواْلَخَبائِِث«)4(، قال : »واس��تعاذته ×، إلظه��ار العبودية  ُهــمَّ إِنِّ »اللَّ

وتعليم األمة، وإال فهو ×، معصوم من ذلك كّله«)5(.
ج- وق��ال اب��ن حجر عن قيام النبي، ×، من الليل يتهج��د، وكان من دعائه × : »َفاْغِفْر 
ْرُت، َوَما َأْس��َرْرُت َوَما َأْعَلنُْت«)6(. ق��ال ابن حجر : »وقوله »َفاْغِفْر لِى«،  ْمُت َوَما َأخَّ لِ��ى َما َقدَّ
قال ذلك مع كونه مغفورا له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجالال وتعظيما لربه، أو 
على سبيل التعليم ألمته؛ لتقتدي به. كذا قيل. واألولى أنه لمجموع ذلك وإال لو كان للتعليم 

فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا«)7(.

)1(  أخرجه البخاري 299، 300.
)2(  أخرجه البخاري 832، ومسلم 589 من حديث عائشة رضي اهلل عنها.

)3(  إرشاد الساري 131/2.
)4(  أخرجه البخاري 142، ومسلم 375 من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه.

)5(  إرشاد الساري 188/9.
)6(  أخرجه البخاري 1120 من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.

)7(  فتح الباري 5/3. وينظر: فيض القدير 110/2، 134.
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ْثُتُه  د- حديث صفية زوج النبي × : َكاَن َرُس��وُل اهللِ ×،  ُمْعَتكًِفا، َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْيالً َفَحدَّ
ُثمَّ ُقْمُت، َفاْنَقَلْبُت َفَقاَم َمِعى لَِيْقلَِبنِى. َوَكاَن َمْس��َكنَُها فِى َداِر ُأَس��اَمَة ْب��ِن َزْيٍد، َفَمرَّ َرُجالَِن مَِن 
 .» َها َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيىٍّ ا َرَأَيا النَّبِىَّ ×، َأْس��َرَعا، َفَقاَل النَّبِىُّ × : »َعَلى ِرْســِلُكَما إِنَّ األَْنَصاِر، َفَلمَّ
ِم، َوإِنِّى  ــْيَطاَن َيْجرِى ِمَن اإِلْنَساِن َمْجــَرى الدَّ َفَق��ااَل : ُس��ْبَحاَن اهللِ َيا َرُس��وَل اهللِ. َقاَل : »إِنَّ الشَّ

َخِشيُت َأْن َيْقِذَف فِى ُقُلوبُِكَما ُسوًءا -َأْو َقاَل- َشْيًئا «)1(.
قال القس��طالين: »خشي عليهما أن يوس��وس لهما الشيطان ذلك ألهنما غير معصومين؛ 
فق��د يفضي هبما ذل��ك إلى الهالك، فبادر إلى إعالمهما حس��ما للمادة وتعليم��ا لمن بعده إذا 
وق��ع ل��ه مثل ذل��ك. وقد روى الحاك��م أن الش��افعي كان يف مجلس ابن عيينة فس��أله عن هذا 
الحديث فقال الش��افعي: إنما قال لهما ذلك؛ ألنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر 
إلى إعالمهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الش��يطان يف نفوس��هما ش��يئا يهلكان به. ويف طبقات 
العب��ادي أن الش��افعي س��ئل عن خ��رب صفية فقال: إن��ه على س��بيل التعليم : عّلمن��ا إذا حدثنا 

محارمنا أو نساءنا على الطريق، أن نقول هي محرمي؛ حتى ال ُنتهم«)2(.
ه�- اآلي��ة يف ص��الة الخوف يف س��ورة النس��اء وأوله��ا : چ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀچ  }النساء:102{. فقد اعتّد بأّول اآلية أبو يوسف، ورأى 
أن صالة الخوف من خصائص النبي ×، كما نقل ذلك عنه القاضي عياض، وأنكر أن يعمل 
بص��الة الخ��وف بعد النبى ×، فعّلق فعَلها بكون النبى ×، فيهم، فإذا لم يكن فيهم لم تكن، 
لك��ن القاضي عياض قال : »ورأى غيره من أهل العل��م أن اآلية خرجت مخرج التعليم لهيئة 
الص��الة، ولم يقصد هب��ا قصرها على النب��ى ×، وإنما افتتحت بخط��اب المواجهة؛ ألنه هو 
��ى«)3(، وعموم هذا  ��وا َكَما َرَأْيُتُمونِى ُأَصلِّ المبل��غ عن اهلل تعال��ى ما يقول، وقد قال ×: »َصلُّ

الخرب يرّد على أبى يوسف، وقد ُصليت ىف الصحابة بعد النبى ×«)4(.

)1(  أخرجه البخاري 3281، ومسلم 2175.
)2(  إرشاد الساري 443/3، وينظر : فتح الباري 280/4.

)3(  أخرجه البخاري 631 من حديث مالك بن الحويرث رضي اهلل عنه.
)4(  إكمال المعلم 44/2.
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املبحث الثاين 
 حجية الن�ص ال�شرعي

لق��د َوج��دُت أّن العلماء أو أغلبه��م قد جعلوا النص الش��رعي التعليمي حجة إذا س��يق 
مس��اق بيان الواجبات واألركان، فيكون حجة على غيره إجم��اال، أما ما عدا ذلك فقد يكون 
عند بعض العلماء ليس بحجة ألنه خرج مخرج التعليم وقد تم التعليم وانتشر الحكم ورسخ 
بي��ن الناس ومن ثّم ال يك��ون النّص حجة، وبعضهم يجعله حجة ألن��ه لم ير أنه خرج مخرج 

التعليم كما أنه خال من قرينة تدل على ذلك، فُيجريه على عمومه.
 ولطبيع��ة هذا البحث المختصر س��أقتصر على نّصين أحدهم��ا يمثل االتجاه األول عند 

أغلب أهل العلم أو كّلهم.
 والث��اين يمث��ّل االتج��اه الث��اين عند بعض أه��ل العلم وإال ف��إّن الموض��وع جدير ببحث 

النصوص التي ُجعلت تحت أحد االتجاهين ودراستها. 
وتكون تلك المعالجة المختصرة يف مطلبين :

 املطلــب الأول : مــا ُجعــل فيــه الن�ــص ال�صــرعي التعليمــي حجــة؛ لأنه �ِصــيق لأجــل تعليم 

الواجبات والأركان:

وأبرز مثال على ذلك حديث المس��يء صالته، وس��أذكره بنصه وبزياداته ثم أذكر بعض 
كالم أهل العلم حول حجيته وأثر ذلك على حجية غيره يف بيان الواجبات يف الصالة :

ون��ّص الحديث يف صحيح البخاري ومس��لم : َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة - رض��ى اهلل عنه َأنَّ َرُجالً 
َم َعَلْيِه، َفَقاَل َلُه  َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اهللِ ×، َجالٌِس فِى َناِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَء َفَسلَّ
«. َفَرَجَع َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَء َفَس��لََّم.  ، َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ الَُم اْرِجْع َفَصلِّ َرُس��وُل اهللِ ×: »َوَعَلْيَك السَّ
تِى َبْعَدَها :  «. َفَقاَل فِى الثَّانَِيِة َأْو فِ��ى الَّ ، َفإِنََّك َلــْم ُتَصلِّ ــالَُم َفاْرِجْع َفَصلِّ َفَق��اَل : »َوَعَلْيَك السَّ
الَِة َفَأْســبِِغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ اْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَة َفَكبِّْر، ُثمَّ  ْمنِى َيا َرُس��وَل اهللِ. َفَقاَل »إَِذا ُقْمَت إَِلى الصَّ َعلِّ
َر َمَعَك ِمــَن اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َراكًِعا، ُثمَّ اْرَفــْع َحتَّى َتْسَتِوَى َقائًِما، ُثمَّ  اْقــَرْأ بَِما َتَيسَّ
اْســُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َســاِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْســُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجًدا، ُثمَّ 
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َها«)1(. اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك فِى َصالَتَِك ُكلِّ
ويف س��نن أبي داود :َقاَل َأُبو َداُوَد : َقاَل اْلَقْعنَبِىُّ َعْن َس��ِعيِد ْبِن َأبِى َسِعيٍد اْلَمْقُبِرىِّ َعْن َأبِى 
َما  ْت َصالَُتَك، َوَما اْنَتَقْصَت ِمْن َهَذا َشــْيًئا َفإِنَّ ُهَرْي��َرَة َوَقاَل فِى آِخ��ِرِه : »َفإَِذا َفَعْلَت َهَذا َفَقْد َتمَّ

الَِة َفَأْسبِِغ اْلُوُضوَء«)2(. اْنَتَقْصَتُه ِمْن َصالَتَِك«. َوَقاَل فِيِه : »إَِذا ُقْمَت إَِلى الصَّ
ِه َأنَّ َرُجالً َدَخَل اْلَمْسِجَد  ويف سنن أبي داود كذلك : َعْن َعلِىِّ ْبِن َيْحَيى ْبِن َخالٍَّد َعْن َعمِّ
َأ َفَيَضَع  ُه الَ َتتِمُّ َصــالٌَة ألََحٍد ِمَن النَّاِس َحتَّــى َيَتَوضَّ َفَذَك��َر َنْح��َوُه َق��اَل فِيِه َفَقاَل النَّبِ��ىُّ × : »إِنَّ
َر ِمَن اْلُقْرآِن،  اْلُوُضوَء«. َيْعنِى َمَواِضَعُه »ُثمَّ ُيَكبُِّر َوَيْحَمُد اهللَ َجلَّ َوَعزَّ َوُيْثنِى َعَلْيِه َوَيْقَرُأ بَِما َتَيسَّ
ُثــمَّ َيُقــوُل اهللُ َأْكَبُر ُثمَّ َيْرَكُع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َمَفاِصُلُه ُثمَّ َيُقوُل َســِمَع اهللُ لَِمــْن َحِمَدُه َحتَّى َيْسَتِوَى 
َقائًِمــا ُثــمَّ َيُقوُل اهللُ َأْكَبُر ُثمَّ َيْسُجُد َحتَّــى َتْطَمئِنَّ َمَفاِصُلُه، ُثمَّ َيُقوُل اهللُ َأْكَبُر َوَيْرَفُع َرْأَســُه َحتَّى 
َيْسَتِوَى َقاِعًدا ُثمَّ َيُقوُل اهللُ َأْكَبُر ُثمَّ َيْسُجُد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َمَفاِصُلُه ُثمَّ َيْرَفُع َرْأَســُه َفُيَكبُِّر، َفإَِذا َفَعَل 

ْت َصالَُتُه«)3(. َذلَِك َفَقْد َتمَّ
ِه ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع  ويف س��نن أب��ي داود أيضا : َع��ْن َعلِىِّ ْبِن َيْحَيى ْبِن َخالٍَّد َعْن َأبِيِه َع��ْن َعمِّ
َها الَ َتتِمُّ َصالَُة َأَحِدُكْم َحتَّــى ُيْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما َأَمَرُه اهللُ  بَِمْعنَ��اُه َقاَل َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ × : »إِنَّ
َعــزَّ َوَجــلَّ َفَيْغِسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن َوَيْمَسَح بَِرْأِســِه َوِرْجَلْيِه إَِلى اْلَكْعَبْيِن ُثمَّ ُيَكبُِّر اهللَ 
اٍد، َقاَل :  َر«. َفَذَكَر َنْح��َو َحِديِث َحمَّ َعــزَّ َوَجــلَّ َوَيْحَمُدُه ُثمَّ َيْقَرُأ ِمَن اْلُقْرآِن َمــا ُأِذَن َلُه فِيِه َوَتَيسَّ
اٌم َوُربََّما َق��اَل : »َجْبَهَتُه ِمــَن األَْرِض َحتَّى َتْطَمئِنَّ  ُن َوْجَهــُه«. َقاَل َهمَّ »ُثــمَّ ُيَكبِّــُر َفَيْسُجُد َفُيَمكِّ
الََة َهَكَذا  َمَفاِصُلــُه َوَتْسَتْرِخَى ُثمَّ ُيَكبُِّر َفَيْسَتِوى َقاِعًدا َعَلى َمْقَعِدِه َوُيِقيــُم ُصْلَبُه«. َفَوَصَف الصَّ

َأْرَبَع َرَكَعاٍت َحتَّى َفَرَغ »الَ َتتِمُّ َصالَُة َأَحِدُكْم َحتَّى َيْفَعَل َذلَِك«)4(.
ِة َقاَل :  وكذل��ك عنده: َعْن َعلِىِّ ْبِن َيْحَيى ْبِن َخالٍَّد َعْن َأبِيِه َعْن ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع بَِهِذِه اْلِقصَّ
ْهَت إَِلى اْلِقْبَلِة َفَكبِّْر ُثمَّ اْقَرْأ بُِأمِّ اْلُقْرآِن َوبَِما َشاَء اهلُل َأْن َتْقَرَأ، َوإَِذا َرَكْعَت َفَضْع  »إَِذا ُقْمَت َفَتَوجَّ

)1(  أخرجه البخاري 6251، و 6667 ومسلم 397.
)2(  أخرجه أبو داود 856.
)3(  أخرجه أبو داود 857. 
)4(  أخرجه أبو داود 858.
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ْن لُِسُجوِدَك، َفإَِذا َرَفْعَت َفاْقُعْد  َراَحَتْيَك َعَلى ُرْكَبَتْيَك َواْمُدْد َظْهَرَك«. َوَقاَل : »إَِذا َسَجْدَت َفَمكِّ
َعَلى َفِخِذَك اْلُيْسَرى«)1(.

قال ابن دقيق العيد مبّينا اس��تدالل الفقهاء هبذا الحديث على واجبات الصالة : »تكّرر من 
الفقهاء االستدالل على وجوب ما ذكر يف الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب 
م��ا ذك��ر في��ه؛ فلتعّلق األمر به، وأم��ا عدم وجوب غي��ره؛ فليس ذلك لمجرد ك��ون األصل عدم 
الوج��وب، بل ألم��ر زائد على ذلك. وهو أن الموضع موضع تعلي��م، وبيان للجاهل، وتعريف 
لواجب��ات الصالة. وذلك يقتضي انحصار الواجب��ات فيما ُذكر. ويقّوي مرتبة الحصر: أّنه ×، 
ذكر ما تعلقت به اإلس��اءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إس��اءته من واجبات الصالة. وهذا 
ي��دّل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه اإلس��اءة فقط. ف��إذا تقرر هذا، فكّل موضع 
اختل��ف الفقهاء يف وجوب��ه،وكان مذكورا يف هذا الحديث، فلنا أن نتمّس��ك به يف وجوبه. وكل 
موضع اختلفوا يف وجوبه، ولم يكن مذكورا يف هذا الحديث فلنا أن نتمسك به يف عدم وجوبه، 
لكون��ه غير مذكور يف هذا الحديث على م��ا تقّدم، من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع 
ذل��ك على قصد ذكر الواجب��ات. وكل موضع اختلف يف تحريمه فلنا أن نس��تدل هبذا الحديث 
على عدم تحريمه؛ ألنه لو حرم لوجب التلبس بضده. فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. 
ول��و كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذل��ك، على ما قررناه.فصار من لوازم النهي: األمر بالضد. 
وم��ن األمر بالضد: ذك��ره يف الحديث، على ما قررن��اه. فإذا انتفى ذكره - أعن��ي األمر بالتلبس 
بالض��د- انتفى ملزومه. وهو األمر بالضد. وإذا انتفى األم��ر بالضد، انتفى ملزومه. وهو النهي 
عن ذلك الشيء. فهذه الثالث الطرق يمكن االستدالل هبا على شيء كثير من المسائل المتعلقة 

بالصالة، إال أن على طالب التحقيق يف هذا ثالث وظائف:
أحده��ا: أن يجم��ع طرق هذا الحدي��ث، وُيحصي األم��ور المذكورة في��ه ويأخذ بالزائد 
فالزائ��د. فإن األخذ بالزائد واجب. وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب، 
أو الوج��وب. فالواج��ب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى من��ه. وهذا يف باب النفي يجب 

)1(  أخرجه أبو داود 859.
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التح��رز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا: أنه إذا اس��تدل على 
ع��دم وجوب ش��يء بعدم ذكره يف الحديث، وجاءت صيغة األم��ر به يف حديث آخر: فالمقدم 
صيغ��ة األمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب.وتحمل صفة األمر 
عل��ى الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، ألن عدم الوج��وب متوقف على مقدمة أخرى.وهو 
أن عدم الذكر يف الرواية، يدل على عدم الذكر يف نفس األمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، 
وه��و أن ع��دم الذكر يدل على عدم الوجوب، ألن المراد ثمة أن عدم الذكر يف نفس األمر من 
الرس��ول ×، يدل على عدم الوجوب، فإنه موض��ع بيان وعدم الذكر يف نفس األمر غير عدم 
الذك��ر يف الرواية، وع��دم الذكر يف الرواية إنما يدل على الذكر يف نفس األمر، بطريق أن يقال: 
ل��و كان لذك��ر، أو بأن األصل عدمه، وه��ذه المقدمة أضعف من دالل��ة األمر على الوجوب. 

وأيضا فالحديث الذي فيه األمر إثباٌت لزيادٍة، فيعمل هبا.
وه��ذا البح��ث كل��ه بن��اء على إعم��ال صيغ��ة األم��ر يف الوجوب ال��ذي هو ظاه��ر فيها. 
والمخال��ف يخرجها عن حقيقتها، بدليل ع��دم الذكر، فيحتاج الناظ��ر المحقق إلى الموازنة 
بين الظن المستفاد من عدم الذكر يف الرواية، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. 

والثاين عندنا أرجح.
 وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، وال يستعمل يف مكان ما يرتكه فيآخر، فيتثعلب)1( 
نظره، وأن يس��تعمل القوانين المعتربة يف ذلك استعماال واحدا. فإنه قد يقع هذا االختالف يف 

النظر يف كالم كثير من المتناظرين«.
 ثم قال : »قد يس��تدل ،حيث يراد نفي الوجوب، بعدم الذكر يف الحديث، وقد فعلوا هذا 
يف مس��ائل«.وذكر منه��ا أن اإلقامة غير واجبة، وأن دعاء االس��تفتاح غير واجب،  واس��تدالل 
بعض المالكية على عدم وجوب التش��هد،  واس��ُتدل بقول »فكّبر« على وجوب التكبير،  وأن 
قوله »ثم اقرأ ما تيس��ر معك من القرآن« يدل على وجوب القراءة يف الصالة. ويس��تدل به من 

يرى أن الفاتحة غير معينة. ووجهه ظاهر ...إلخ)2(.

)1(  َتَثْعَلَب الرجُل : َأْي تَشبََّه بالثَّْعَلِب فِي َرَواَغانِِه.تاج العروس من جواهر القاموس94/2،والمعجم الوسيط 96/1.
)2(  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام 1/ 262-257.
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وقال الش��وكاين معّلقا على كالم ابن دقيق العيد ومتعقبًّا له، ومس��تفيدا من كالم الحفاظ 
ابن حجر يف فتح الباري)1(، قال : »والوظائف التي أرش��د إليها قد امتثلنا رس��مه فيها، فجعلنا 
م��ن طرق هذا الحديث يف هذا الش��رح عند الكالم على مفرداته ما تدع��و الحاجة إليه وتظهر 
لالختالف يف ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل 
علي��ه حديث الباب: الش��هادتين بعد الوض��وء. وتكبير االنتقال. والتس��ميع واإلقامة. وقراءة 
الفاتح��ة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع. ومّد الظَّهر. وتمكين الس��جود. وجلس��ة 
االسرتاحة. وفرش الفخذ. والتش��هد األوسط. واألمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد 
عن��د عدم اس��تطاعة القراءة ... والخارج عن جمي��ع ألفاظه من الواجب��ات المتفق عليها كما 
قال الحافظ والنووي)2(: النية. والقعود األخير. ومن المختلف فيها التش��هد األخير والصالة 
عل��ى النبي ×، فيه. والس��الم يف آخ��ر الصالة.... قوله )أي ابن دقي��ق العيد( إهنا تقدم صيغة 
األمر إذا جاءت يف حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن ال نوافقه بل نقول: إذا 
جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما يف هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه 
كان صارف��ا له��ا إل��ى الندب؛ ألّن اقتص��اره ×، يف التعلي��م على غيرها وترك��ه لها من أعظم 
المش��عرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز. 
وإن كان��ت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها؛ ألن الواجبات الش��رعية ما زالت تتجدد وقًتا 
فوقًت��ا وإال لزم قصر واجبات الش��ريعة على الخمس المذكورة يف حديث ِضَم��اِم بن َثْعَلَبَة)3( 
وغيره)4(: أعني الصالة والصوم والحج والزكاة والش��هادتين؛ ألن النبي ×، اقتصر عليها يف 

مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، والالزمباطل فاللزوم مثله.
وإن كان��ت صيغ��ة األمر ال��واردة بوجوب زيادة على ه��ذا الحديث غي��ر معلومة التقدم 
عليه وال التأخر وال المقارنة، فهذا محلُّ اإلش��كال ومقام االحتمال، واألصل عدم الوجوب 

)1(  فتح الباري 279/2. وينظر شرح صحيح مسلم للنووي 108-107/4.
)2(  قال النووي يف شرح مسلم 107/4 : من المجمع عليه النية والقعود يف التشهد األخير وترتيب أركان الصالة.

)3(  أخرجه البخاري 63 من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
)4(  من ذلك حديث طلحة بن عبيد اهلل ،رضي اهلل عنه،أّن رجاًلمن َأْهِل َنْجٍد جاء يسأل النبي ×، عن أركان اإلسالم. 

والنبي ،×، يجيبه. أخرجه البخاري 46، ومسلم 11.
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والرباءة منه حتى يقوم دليل يوجب االنتقال عن األصل والرباءة، وال ش��ك أن الدليل المفيد 
للزي��ادة عل��ى حديث المس��يء إذا التب��س تاريخ��ه محتمل لتقدم��ه عليه وتأخ��ره فال ينهض 
لالستدالل به على الوجوب، وهذا التفصيل ال بّد منه وترك مراعاته خارج عن االعتدال إلى 
حد اإلفراط أو التفريط؛ ألن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار األدلة الواردة 
بعده تخيال لصالحيته لصرف كل دليل يرد بعده داال على الوجوب، س��دٌّ لباب التش��ريع وردٌّ 
لما تجدد من واجبات الصالة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من 

تجدد الواجبات يف األوقات.
والقول بوجوب كل ما ورد األمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصالة 
وأفعالها التي ثبتت عنه، ×، من غير فرق بين أن يكون ثبوهتا قبل حديث المس��يء أو بعده؛ 
ألهن��ا بيان لأم��ر القرآين أعني قوله تعال��ى: چ ۈ  ۈ       چ  ]األنعام: 72[ ولقوله ×: 
»صّلــوا كما رأيتموين أصلي«، وهو باطل الس��تلزامه تأخير البيان ع��ن وقت الحاجة وهو ال 
يجوز عليه ×، وهذا الكالم يف كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس 
بصيغة األمر كالتوعد على الرتك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل يف كل دليل يقتضي عدم 

وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده.
 وقد استدّل بالحديث على عدم وجوب اإلقامة ودعاء االفتتاح ورفع اليدين يف اإلحرام 
وغي��ره ووضع اليمن��ى على اليس��رى، وتكبيرات االنتقال، وتس��بيحات الركوع والس��جود، 
وهيئ��ات الجل��وس، ووضع الي��د على الفخ��ذ، والقعود ونح��و ذلك. قال الحاف��ظ: وهو يف 

معرض المنع لثبوت بعض ما ذكريف بعض الطرق«)1(.
املطلب الثاين : ما كان الن�ص �ِصــيق لأجل التعليم فاإذا مّت مل يكن يف الن�ص حجة : اأي كانت 

حجية الن�ص موؤقتة اإن �صّح هذا التعبري :
وأب��رز مث��ال عل��ى ذلك حدي��ث ابن عب��اس ،رضي��اهلل عنهم��ا، يف الجه��ر بالذكر عقب 
الصل��وات، فقد أخرج البخاري ومس��لم عن أبي َمْعَبٍد َمْوَلى اْب��ِن َعبَّاٍس َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس ،رضى 

)1(  نيل األوطار 310-308/2.
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ْكِر ِحي��َن َينَْصِرُف النَّاُس مَِن اْلَمْكُتوَب��ِة َكاَن َعَلى َعْهِد  ْوِت بِالذِّ اهلل عنهم��ا، َأْخَب��َرُه َأنَّ َرْفَع الصَّ
×. َوَق��اَل اْبُن َعبَّاٍس : ُكنُْت َأْعَل��ُم إَِذا اْنَصَرُفوا بَِذلَِك إَِذا َس��ِمْعُتُه)1(. ويف رواية عن َأبي  النَّبِ��ىِّ
َمْعَبٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس،رضى اهلل عنهما، َقاَل : ُكنُْت َأْعِرُف اْنِقَضاَء َصالَِة النَّبِىِّ ×، بِالتَّْكبِير)2(.

قال النووي : »هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه ُيستحّب رفع الصوت بالتكبير والذكر 
عق��ب المكتوبة، وممن اس��تحبه من المتأخرين اب��ُن حزم الظاهري ونقالب��ُن بطال وآخرون 
أن أصح��اب المذاهب المتبوع��ة وغيرهم متفقون على عدم اس��تحباب رفع الصوت بالذكر 
والتكبي��ر. وحمل الش��افعي ،رحم��ه اهلل تعالى، هذا الحدي��ث على أنه جهر وقتا يس��يرا حتى 
يعلمه��م صف��ة الذكر، ال أهنم جهروا دائما. قال : فأخت��ار لإلمام والمأموم أن يذكرا اهلل تعالى 
بع��د الفراغ من الص��الة وُيخفيان ذلك إال أن يكون إماما يريد أن ُيتعلم منه، فيجهر حتى يعلم 

. وحمل الحديث على هذا«)3(. أنه قد ُتعلم منه ثم ُيسرُّ
لك��ن م��ال ابُن الملقن إلى أن ظاه��ره المداومة، قال : »ووجه الجه��ر التعليم، ثّم ظاهره 

المداومة«)4(.
 لك��ن ابن عثيمين رّد على حمل الجهر بالذكر يف هذا الحديث على التعليم، وذهب إلى 
أّن ه��ذا مبدأ خطير، فقال : »دّل هذا على أن كلَّ ما ُيش��رع م��ن ذكر يف أدبار الصالة فإنه يجهر 
به.وأما من زعم من أهل العلم أنه كان يجهر به يف عهد النبي ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، للتعليم، 
وأنه ال ُيسنُّ الجهُر به اآلن، فإن هذا يف الحقيقة مبدأ خطير، لو كنّا كلما جاءت سنة بمثل هذا 
األمر قلنا إهنا للتعليم، وأن الناس قد تعلموا اآلن فال تش��رع هذه الس��نة، لبطل كثير من السنن 
هبذه الطريقة، ثم نقول: الرس��ول ،عليه الصالة والس��الم، قد أعلمهم بما يش��رع بعد الصالة، 
كم��ا يف قص��ة الفقراء الذين جاءوا إل��ى النبي ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم،يف أن األغنياء س��بقوهم 
فقال: »أال أخربكم بشيء تدركون به من سبقكم« ؟ ثم ذكر لهم أن يسبحوا ويكربوا ويحمدوا 

)1(  أخرجه البخاري 841 ومسلم 583.

)2(  أخرجه البخاري 842 ومسلم 583.
)3(  شرح صحيح مسلم للنووي 84/5، وينظر فتح الباري البن حجر 326/2، و المدخل البن الحاج 106/1.

)4(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح 301/7. وينظر: فتح الباري البن رجب 395/7-402، والفروع البن مفلح 
.399/1
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ثالثًا وثالثين)1(. فقد علمهم بالقول ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم.
فالصواب يف هذا أنه ُيش��رع أدباَر الصلوات المكتوبة أن يجهر اإلنسان بكل ما يشرع من 
ذكر سواء بالتهليل، أو بالتسبيح أو االستغفار بعد السالم ثالثًا، أو بقول: اللهم أنت السالم، 
ومنك الس��الم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام)2(«)3(. وقال الش��يخ ابن عثيمين يف موضٍع آخَر 
بع��د أن رّد عل��ى أدلة من حمل حديث ابن عباس على التعليم، قال : »إن الس��نة رفع الصوت 
بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، وأنه ال معارض لذلك ال بنصٍّ صحيح وال بنظر صريح«)4(.

الخاتمة:يف ختام هذا البحث المتواضع المختصر جدا، أذكر النتائج التالية:
الن��ص الش��رعي التعليم��ي موج��ود يف نصوص الس��نة بكثرة ول��م أجد أح��ًدا ، على حّد   -1
ا تعليمًيا. رغ��م أن الجمهور رّجح أن مجادلة  علمي القاصر، أش��ار إل��ى أن يف القرآن نصًّ
إبراهيم،عليه السالم، لقومه يف عبادهتم للنجوم والكواكب كما قّصها اللهتعالى يف سورة 
األنعام، رجحوا أهنا ليست على ظاهرها وإنما كانت من باب التنزل مع الخصم حتى يبّين 
له عوار أدلته و فساد براهينه، ولم أجد أحدا أشار إلى أن هذا من قبيل التعليم بالمجادلة.

ُيعرف النص الشرعي التعليمي بطرق لفظية وقرائن.   -2
النص الش��رعي التعليمي إذا ِس��يق لبيان الواجبات واألركان يكون حجة، بخالف ما إذا   -3

ِسيق لغير ذلك، فيقع فيه خالف بين العلماء.
أما عن أبرز التوصيات فهي التوسع يف دراسة هذا الموضوع بما يليق به وإبرازه وتوضيح 

معالمه واستخراج ضوابط للنص الشرعي التعليمي.

* * *

)1(  أخرجه البخاري 843 ومسلم  595 من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
)2(  أخرجه مسلم 591 من حديث ثوبان رضي اهلل عنه.

)3(  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 245/13.
)4(  السابق 250/13.
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املراجع وامل�شادر
• القرآن الكريم

إح��كام اإلح��كام ش��رح عم��دة األح��كام : ابن دقي��ق العيد : محم��د بن عل��ي بن وهب   .1
)702ه�(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1426ه�=2005م.

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطالين : أحمد بن محمد )923ه�(، المطبعة   .2
األميرية، ط7، 1323ه�.

إرش��اد أولي البصائر واأللباب لنيل الفقه بأيس��ر الطرق واألسباب : الشيخ عبد الرحمن   .3
السعدي.

أصول الفقه اإلسالمي : د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط16، 1429ه�=2008م.  .4
أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: د.عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، الرياض،   .5

ط6، 1433ه�=2012م.
إكمال المعلم ش��رح صحيح مس��لم : عياض بن موسى بن عياض )544ه�(، تحقيق: د.   .6

يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط1. 1419ه�= 1998م.
األّم : الشافعي : محمد بن إدريس )204ه�(، تحقيق : أستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد   .7

المطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط1، 2001م.
اإلنص��اف يف معرفة الراجح م��ن الخالف : المرداوي : علي بن س��ليمان )885ه�(، دار   .8

إحياء الرتاث العربي، ط2، بدون تاريخ.
البناية ش��رح الهداية : العيني : محمود بن أحمد )855ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت،   .9

ط1، 1420ه�=2000م.
10. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : الزيلعي : عثمان بن علي )743ه�(، المطبعة األميرية، 

بوالق، القاهرة، ط 1313ه�، وقد صّورها دار الكتاب اإلسالمي.
11. ترتيب المدارك وتقريب المسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك: القاضي عياض 
بن موسى اليحصبي )544ه(، تحقيق مجموعة من المحققين، مطبعة فضالة، المحمدية، 

المغرب، ط1.
12. تصحيح الفروع : المرداوي : علي بن سليمان )885ه�(، مطبوع مع الفروع البن ملفح.
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13. التعريفات : الجرجاين :علي بن محمد )816ه�(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب 
العربي، بيروت، ط1، 1405ه�.

14. التوضيح على التنقيح : عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة.
15. التوضي��ح لش��رح الجامع الصحيح : ابن الملقن : عمر ب��ن علي )804ه�(، تحقيق : دار 

الفالح للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، دار النوادر، دمشق، ط1، 1429ه�=2008م.
16. حاش��ية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي )1230ه�(، مطبوع مع 

الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، عيسي الحلبي، مصر، بدون بيانات أخرى.
17. روض��ة الطالبي��ن وعمدة المفتين : النووي : يحيى بن ش��رف )676ه���(، تحقيق : زهير 

الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط3، 1412ه�=1991م.
18. رياض الصالحين : النووي : يحيى بن شرف )676ه�(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 

1419ه�=1998م.
19. س��نن أبي داود : سليمان بن أشعث السجستاين )275ه�(، تحقيق : عزت عبيد الدعاس 

وعادل السيد، دار الحديث، حمص، ط1، 1393ه�=1973م.
20. سنن الرتمذي: محمد بن عيسى بن سورة )279ه�(، تحقيق :د.بشار عواد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، ط2، 1998م .
21. س��نن النس��ائي :  أحم��د ب��ن ش��عيب )303ه�(، تحقي��ق : عب��د الفتاح أبوغ��دة، مكتب 

المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط2، 1406ه�=1968م.
22. ش��رح صحيح البخاري: ابن بطال : علي بن خلف )499ه�(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 

إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423ه�=2003م.
23. ش��رح صحيح مس��لم : النووي: يحيى بن ش��رف )676ه�(، دار إحي��اء الرتاث العربي، 

بيروت، ط2، 1392ه�.
24. شرح مختصر الطحاوي : الجصاص : أحمد بن علي )370ه�(، مجموعة محققين، دار 

البشائر اإلسالمية، بيروت، ط1، 1431ه�=2010م.
25. ش��رح معاين اآلثار : الطحاوي : أحمد بن محمد بن س��المة )321ه�(، حّققه وقّدم له : 

محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط1، 1414ه�=1994م.
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26. صحيح البخاري: محمد بن إس��ماعيل البخاري )256ه�(، المبطعة السلفية، ط2، وهو 
مطبوع مع شرحه فتح الباري البن حجر.

27. صحيح مس��لم : مس��لم بن الحجاج )261ه�(، بعناية محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
الكتب العربية، مصر، بدون بيانات أخرى.

28. عيون المس��ائل : القاضي عبد الوهاب المالكي )422ه�(، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 
1430ه�= 2009م.

.http://www.islamweb.net  29. فتاوى الشبكة اإلسالمية
30. فت��ح الباري بش��رح صحيح البخ��اري: ابن حج��ر : أحمد بن علي )852ه���(، المطبعة 
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31. فت��ح الب��اري يف ش��رح صحيح البخ��اري : ابن رج��ب الحنبلّي: عبد الرحم��ن بن أحمد 
)795ه�(، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، دار ابن الجوزي،  الدمام، السعودية، 

ط2، 1422ه�.
32. الفروع : ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد المقدسي )763ه�(، تحقيق : عبد اهلل بن 
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ومطبوع مع الفروع : تصحيح الفروع للمرداوي
33. القاموس المحيط : الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب )817ه�(، مؤسسة الرسالة، ط3، 

1413ه�=1993م.
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أخرى.
35. مجم��وع فتاوى ورس��ائل فضيلة الش��يخ محمد ب��ن صالح العثيمي��ن )1421ه�(، جمع 
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36. المصباح المنير يف ش��رح غريب الش��رح الكبير: الفيومي : أحم��د بن محمد )770ه�(، 
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عالم الكتب، بيروت.
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ط2،  عم��ان،   ، النفائ��س  دارى  قلعج��ي،  رواس  محم��د   : الفقه��اء  لغ��ة  معج��م   .39
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ط1412ه�.
42. مواه��ب الجليل يف ش��رح مختصر خليل : الحطاب: محمد ب��ن محمد بن عبد الرحمن 

)954ه�(، دار الفكر، ط3، 1412ه�=1992م.
43. الموس��وعة الفقهية : وزارة األوقاف والشؤون اإلس��المية، الكويت، ط1، صدر الجزء 

األول 1400ه�=1980م، 45جزءا.
44. هناي��ة المحتاج إلى ش��رح المحت��اج : الرملي : أحمد بن حم��زة )1004ه�(، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة األخيرة، 1404ه�=1984م.
45. الن��وادر والزي��ادات عل��ى ما يف المدون��ة من غيرها م��ن األمهات : ابن أبي زي��د القيرواين 
)386ه�(، تحقيق : مجموعة من المحققين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1999م.
46. النهاية يف غريب الحديث واألثر : ابن األثير : المبارك بن محمد )606ه�(، تحقيق : طاهر 

أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399ه�=1979م.
47. ني��ل األوطار ش��رح منتق��ى األخبار : الش��وكاين : محمد بن علي )1250ه���(، المطبعة 

المنيرية، مصر. دون بيانات أخرى.
48. الوجي��ز يف أصول الفقه : د. عبد الكريم زيدان )1435ه�(، مؤسس��ة الرس��الة، بيروت، 

ط5، 1417ه�=1996م.
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إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران: 102[.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء: 1[.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]األحزاب: 70 و71[.

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل، وأحسن الهدي هدي محمد ×، وشر األمور محدثاهتا، 

وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار)1(.
وبعد... 

فإن النص الش��رعي هو مصدر الحق األساس��ي، ومنبع الدين الصايف، في��ه المنهج الكامل الحق 
لحياة البشر، والميزان الصحيح المنضبط الذي توزن به األقوال واألعمال واألفعال، وباإلعراض عنه 
والصد عن س��بيله تقع الفتن وتح��ل الباليا والمحن، ومن هنا تأيت أهمية تعظيم النص الش��رعي الذي 
ه��و من عند اهلل جملة وتفصيال، قال ابن القي��م: »أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره وهنيه، 
وذلك ألن المؤمن يعرف ربه عز وجل برس��الته التي أرس��ل هبا رس��ول اهلل إلى كافة الناس، ومقتضاها 
االنقي��اد ألم��ره وهنيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر اهلل عز وجل واتباعه، وتعظيم هنيه واجتنابه، فيكون 
تعظيم المؤمن ألمر اهلل وهنيه دااًل على تعظيمه لصاحب األمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من 

األبرار المشهود لهم باإليمان والتصديق وصحة العقيدة والرباءة من النفاق األكرب«)2(. 

الحدي��ث أخرج��ه: أبو داود1: 331، والنس��ائي1 / 208، والحاك��م 2 / 182، 183، والطيالس��ي رقم 338،   )1(
وأحمد رقم 3720 و 4115، وغيرهم.

إعالم الموقعين 68/1.  )2(
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وقد تضافرت أدلة الكتاب والس��نة على بيان عظم منزلة النص الش��رعي وأهمية االنقياد 
الكامل له فقد قال تعال��ى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األح��زاب: 36[ إل��ى غي��ر ذلك من 
النصوص الش��رعية التي توجب التس��ليم واالنقياد للنص الشرعي المتمثل يف كتاب اهلل وسنة 
رس��وله، والقبول به، مع االرتياح الكامل وعدم الح��رج، وهو الرتجمة الحية لصدق اإليمان 
وحقيقة اإلسالم، ذلك كله مع السمع والطاعة والقبول واإلذعان لهذا النص الشرعي الكريم، 

الذي هو سبيل أهل الحق واإليمان.
والنص الش��رعي الكريم المتمثل يف الكتاب والس��نة نص شديد الوضوح، ظاهر البيان، 
ال يوج��د ب��ه التباس أو خلط، ألن��ه من عند اهلل نزل، وب��ه أوحى، وكان نزول��ه باللغة العربية، 
ه��ذه اللغة الثري��ة الكثيرة المرتادف��ات، والعظيمة يف البيان والبالغة، س��بيال واضحا إلى فهم 
هذا النص الش��رعي الكريم بم��ا ال يدع مجاال ألي لبس أو غم��وض، وكان نزوله بالقراءات 
وبالح��روف الس��بعة نعمة عظيمة على ه��ذه األمة؛فمن خالل هذه الق��راءات والحروف زال 
اللبس، وس��هلت القراءة، وسهل الفهم، وأصبحت العلوم الشرعية تستمد من علم القراءات 
م��ا يعي��ن على فهم المراد يف هذه العلوم، وأصبح هذا العل��م � علم القراءات � من طرق الفهم 
الدقيق للنص الشرعي، ويكاد ال يوجد علم من علوم العربية، والشريعة، إال وتعترب القراءات 
رافدا من روافده الثرية، قال الش��يخ س��عيد األفغاين عن القرآن: »هو النص الصحيح المجمع 
عل��ى االحتجاج به يف اللغة والنح��و والصرف وعلوم البالغة، وقراءات��ه جميعا الواصلة إلينا 

بالسند الصحيح حجة ال تضاهيها حجة«)1(. 
قال القس��طالين)2(: »م تزل العلماء تس��تنبط م��ن كل حرف يقرأ به ق��ارئ معنى ال يوجد 
يف ق��راءة اآلخر ذلك المعنى، فالقراءة حجة الفقهاء يف االس��تنباط ومحجتهم يف االهتداء إلى 

سواء الصراط«)3(.

)1(  يف أصول النحو: 28.
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القس��طالين، أبو العباس، )851 � 923 ه�(، صاحب إرش��اد الس��اري   )2(

ولطائف اإلشارات، األعالم 232/1.
)3(  لطائف اإلشارات 171/1.
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وقال محمد عضيمة: القرآن الكريم حجة يف العربية بقراءاته المتواترة وغير المتواترة، كما 
هو حجة يف الشريعة، فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر ال تقل شأنا عن أوثق ما نقل إلينا 

من ألفاظ اللغة وأساليبها، وقد أجمع العلماء على أن نقل اللغة ُيكتفى فيه برواية اآلحاد«)1(.
ومن أجل بيان أهمية القراءات القرآنية يف فهم النص الشرعي كانت هذه الورقة، وقد دبجتها يف:

مقدمة: تبين أهمية القراءات القرآنية لبيان النص القرآين، وخطة العمل يف هذه الورقة.
وتمهيد: يشتمل على مقدمات ال بد منها وهي يف مطالب: 
المطلب األول: يف تعريف النص الشرعي ومعرفة ماهيته.

والمطلب الثاين: يف تعريف القراءات القرآنية.
والمطلب الثالث:يف بيان الفرق بين القرآن الكريم - النص الشرعي الكامل- والقراءات 

القرآنية.
المطلب الرابع: يف أقسام القراءات.

المطلب الخامس: يف أنواع اختالف القراءات.
كل ذلك يف إيجاز واختصار، نظرا لطبيعة هذه الورقة التي تميل إلى االختصار.

وخمسة مباحث يف أثر القراءات يف بيان النص الشرعي ـ وهي أصل البحث ـ: 
المبحث األول: القراءات التي بّينت المعنى.

المبحث الثاين: القراءات التي وسعت المعنى.
المبحث الثالث: القراءات التي أزالت اإلشكال.

المبحث الرابع: القراءات المتعلقة بالعموم واإلطالق واإلجمال.
المحث الخامس: القراءات المتعلقة بتنوع األساليب. 

وق��د أوضح��ت المقص��ود بكل قس��م من األقس��ام وضرب��ت ل��ه األمثل��ة للتوضيح مع 
االختصار قدر اإلمكان، وبينت يف الهامش مراجع المسألة ليرجع إليها من يريد التوسع.

وخاتمــة، لخصت فيها الموضوع، مع مجموعة من المقرتحات التي أرجو أن تثري هذا 
الموضوع.

)1(  دراسات يف أسلوب القرآن2/1.
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واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 
تمهيد

ه��ذه بعض المقدمات يف تعريف النص الش��رعي والقراءات القرآنية، ومعرفة الفرق بين 
القراءات والقرآن، إلى غير ذلك من المقدمات المهمة، وقد جعلت ذلك يف عدة مطالب: 

المطلب األول: تعريف النص الشرعي:
النص لغة: 

ا، رفعه، وقال عمرو بن دينار)1(: »ما رأيت رجالً  رفع الشيء، من نّص الحديَث ينصه نصًّ
أنص للحديث من الزهري« )2(، أي أرفع له وأسند. 

وكل ما ُأْظِهر فقد ُنّص. 
وقال أبو ُعبيد)3(: النص التحريك، والسير الشديد، والحث. 

وأصل النص: أقصى الشيء وغايته، ثم سمي به ضرب من السير سريع. 
ا إذا سأله عن شيء حتى  والنّص التوقيف، والنص التعين على شيء ما، ونّص الرجل نصًّ

يستقصى ما عنده، ونصُّ كل شيء منتهاه. 
قال األزهري: النص أصله منتهى األش��ياء ومبلغ أقصاها، ويف حديث هرقل: »ينصهم« 

أي يستخرج رأيهم ويظهره. 
ومنه قول الفقهاء: نصُّ القرآن، ونص الّسنة، أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام)4(.
ويف كلي��ات أبي البق��اء: النَّص أصله أن يتعدى بنفس��ه ألن معناه الرف��ع البالغ،منه منصة 

العروس، ثم نقل يف االصطالح إلى الكتاب والسنة،وإلى ماال يحتمل إال معنى واحد)5(.

الجمحي بالوالء، أبو محمد األثرم، )46 � 126ه�( مفتي أهل مكة، ثقة ثبت، األعالم 77/5.  )1(
محمد بن مسلم بن عبد اهلل، ابن شهاب الزهري )58 � 124 ه�(، تابعي من أهل المدينة، من أعلم أهل الحديث،   )2(

األعالم 97/7.
القاسم بن سالم الهروي، أبو عبيد )157 � 224 ه�(، من كبار علماء اللغة والحديث واألدب، األعالم 176/5.  )3(
م��ن حك��م يحكم، اب��ن منظور: أب��و الفضل جمال الدي��ن ابن منظور االفريقي. لس��ان الع��رب ج7ص98-97،   )4(

الزبيدي، تاج العروس 513/31.
)5(  كليات أبي البقاء ، ص 658 فصل النون . 
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الن�ص ا�شطالحا 
النص هو: اللفظ الدال يف محل النطق يفيد معنى ال يحتمل غيره، كزيد، فإنه مفيد للذات 

المشخصة، من غير احتمال لغيرها. 
والنــص هو: ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، ال يف نفس الصيغة، ومثاله 
قول��ه تعال��ى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾)1( ف��إن ه��ذا ظاهر يف اإلطالق، 

نص يف بيان العدد، ألنه سيق الكالم للعدد وقصد به، فازداد ظهورا على األول)2(.
وبمعنى آخر فالنص اصطالًحا: ما ال يحتمل إاّل معنًى واحًدا، وقيل ما ال يحتمل التأويل، 
وقيل هو ما زاد وضوحًا على الظاهر لمعنى يف المتكلم، وهو سوق الكالم ألجل  المعنى)3(.

وقد ذكر التهانوي)4( أن النص له معان متعددة وهي:-
ا او مفس��ًرا، حقيقة كان أو  كل ملف��وظ مفه��وم المعنى من الكتاب والس��نة ظاهًرا أو نصًّ
مج��اًزا عاًم��اأو خاًصا، وهذا المعنى هو المراد يف قولهم:عبارة النص وإش��ارة النص، وداللة 

النص،واقتضاء النص كما أنه المراد يف هذا المقام)5(.
والنص بمعنى الظهور، وما ال يتطرق إليه احتمال أصالً، ما ال يتطرق إليه احتمال مقبول 

يعضده دليل.
والن��ص يختص بما هو قطعي الثب��وت، وقطعي الداللة يف الثواب��ت، وفهم النص ضروري 
إلنزال أحكامه منازلها هو أمر ال مناص منه مع أي نص من النصوص قطعية الداللة والثبوت)6(.

واألول هو أشملها، وهو التعريف المختار. 
والشرعي: نسبة إلى الشرع وهو ما شرع اهلل تعالى لعباده من الدين)7(.

)1(  الحجر: 30.
الموسوعة الفقهية 154/29، شرح المنار للنسفي 1 / 143، والتوضيح مع التلويح 1 / 409، 410، وكشف   )2(

األسرار عن أصول البزدوي 1 / 49، 50.
)3(  التعريفات:237.

محمد بن علي بن القاضي الفاروقي، مات يعد 1158 ه�، له كتاب كشاف اصطالحات الفنون، األعالم 295/6.  )4(
)5(  بيان النصوص الشريعة: 30.

)6(  انظر يف تفصيل تعريف النص، الشامل يف أصول الفقه 587/2.
)7(  المطلع على أبواب الفقه، للبعلي: 389.
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املطلب الأول: املراد بالن�ص ال�صرعي:
الكتاب والسنة، أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة:

فالكتاب )القرآن( هو: اللفظ العربي المعجز المنزل وحًيا على محمد ×، المنقول إلينا 
بالتواتر، المتعبد بتالوته)1(.

والسنة: ما أثر عن النبي × من قول أو فعل أو تقرير.
ونعني بالنص الشرعي الكتاب والسنة ألنهما:

- من عند اهلل تعالى، ويختلفان يف أن القرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو، والقرآن 
متواتر قطعي الثبوت، والسنة قليلها متواتر وأكثرها أخبار أحاد.

- وألن مرد س��ائر األدلة الش��رعية إليهما، فهما أس��اس التش��ريع، وقوام األحكام، وما 
عداهما من األدلة مستنبط منهما، ومآله إليهما)2(. 

� مع مالحظة أن القراءة الشاذة إذا صح سندها فهي حجة يف األحكام الشرعية كما هو معروف.
املطلب الثاين: يف تعريف القراءات القراآنية:

لغــة: جمع مفردها قراءة، وهي تدور يف لس��ان العرب حول معنى الجمع واالجتماع)3(، 
ومعنى قرأت القرآن، أي لفظت به مجموعا)4(.

واصطالًحا:
وق��د عرف ابن الجزري القراءات وتبعه على هذا التعريف الش��يخ عب��د الفتاح القاضي 
فق��ال: »علم يعرف به كيفية النط��ق بالكلمات القرآنية وطريق أدائه��ا اتفاقا واختالفا مع عزو 

كل وجه لناقله«)5(.
تعريف القراءات باعتبار الفن المدون:

مجموع المس��ائل المتعلق��ة باختالف الناقلين لكتاب اهلل تعال��ى - يف الحذف واإلثبات 
والتحريك واإلسكان والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع.

التحبير يف علم التفسير: 32، مناهل العرفان 19/1، تفسير النصوص 50/1.  )1(
)2(  تفسير النصوص 51/1.

ابن فارس معجم مقاييس اللغة 97/5.  )3(
لسان العرب 128/1.  )4(

البدور الزاهرة: 7، وهو قريب من تعريف ابن الجزري يف منجد المقرئين: 6.  )5(
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أو مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختالفا مع 
عزو كل وجه لناقله)1(.

املطلب الثالث: يف الفرق بني القراآن والقراءات:
للعلماء يف هذه المسألة قوالن:

القــول األول: التفرقة بين القرآن والقراءات،وهذا مذهب مكي بن أبي طالب القيس��ي، 
والزركشي، على خالف بينهما يف وجه االفرتاق.

القول الثاين: عدم التفريق بين القرآن والقراءات.
أما أصحاب القول األول فقد اختلفت وجهتهم يف الفرق بين القرآن والقراءات، كما يلي:
- ذه��ب مكي بن أبي طالب القيس��ي)2( إل��ى التفرقة بين القرآن والق��راءات وذلك وفق 
ش��روط القراءة المعروفة التي هي: النقل عن الثقات، والش��يوع يف العربية، وموافقة الرس��م، 
فما توافرت فيه هذه الش��روط فهو قراءة يقرأ هبا، وما اختل فيه ش��رط منها فهو قراءة وال يقرأ 

هبا، ونقل هذا عن الداين، والسخاوي، وابن الجزري)3(.
- وذه��ب الزركش��ي)4( إلى التفريق بين الق��رآن والقراءات بوجه آخر غي��ر ما ذهب إليه 
مك��ي، فقال: »اعلم أن القرآن والقراءات حقيقت��ان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد × للبيان واإلعجاز، والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور يف كتابة الحروف 

أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها«)5(.
ويالحظ على تفريق الزركش��ي أنه إنم��ا ذكر الفرق بين القرآن والق��راءة الصحيحة التي 
ثبت كوهنا وحًيا فقط، فكالمه ال يظهر منه الفرق بين القرآن والقراءة األحادية التي لم تشتهر، 
وك��ذا الق��راءة الش��اذة، وعلى خالف ذلك تفريق مك��ي بن أبي طالب، فإن��ه يعطي الفرق بين 

القرآن وبين القراءة على اإلطالق، سواء كانت قراءة متواترة أم أحادية أم شاذة.

القراءات وأثرها يف التفسير 112/1، وانظر يف تعريف القراءات الروض النضير للمتولي: 20 وما بعدها.  )1(
مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد القيسي، أبو محمد، )355 - 437 ه�(، مقرئ عالم بالتفسير والعربية،   )2(

مؤلف التبصرة والكشف والتفسير، األعالم 286/7. 
اإلبانة: 57، النشر 9/1.  )3(

محمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل، )745 - 794 ه�(، عالم بفقه الشافعية واألصول، األعالم 60/6.  )4(
الربهان 318/1، ونقله السيوطي يف االتقان 222/1، ولطائف اإلشارات 171/1.  )5(
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ف��إذا كان أصح��اب ه��ذا ال��رأي يريان التغاي��ر التام م��ن كل الوجوه فهذا غير مس��لم، إذ 
لي��س بين الق��رآن والقراءات تغاير تام، فالق��راءات الصحيحة التي تلقته��ا األمة بالقبول جزء 
م��ن القرآن الكريم، وبعض حروفه، فبينهم��ا ارتباط وثيق، ارتباط الجزء بالكل)1(، وأصحاب 
الق��ول الثاين:الذين لم يفرق��وا بين القرآن والقراءات فكل قراءة عنده��م قرآن، فهذا القول ال 

أعلم قائال به غير أن ابن الجزري)2( نقل كالما البن دقيق العيد)3( صرح فيه هبذا الرأي)4(.
املطلب الرابع: يف اأق�صام القراءات:

تنقسم القراءات القرآنية من جهة النقل إلى قسمين: 
قراءة متواترة، وقراءة أحادية، وهي بدورها تنقسم إلى قراءة مشهورة وقراءة غير مشهورة.
فالقــراءة المتواتــرة: التي رواها جماع��ة عن جماعة � من غير تعيي��ن عدد على الصحيح 
� إل��ى منتهاها تمن��ع العادُة تواطَؤهم عل��ى الكذب، وهي كما قال عنها اب��ن الجزري: »الذي 
وص��ل إلينا اليوم متواتًرا وصحيًحا مقطوعا به قراءات األئمة العش��رة ورواهتم المش��هورين. 

هذا الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز«)5(.
وتنقسم القراءات من جهة القبول إلى ثالثة أقسام:

القراءة المقبولة، وهي نوعان: القراءة المتواترة، والقراءة الصحيحة المشهورة، والقسم 
الثاين: القراءات المردودة، وهي ثالثة أنواع: القراءة التي صح سندها ووافقت الرسم وخالفت 
العربية، والقراءة التي لم يصح س��ندها، والقراءة التي ال س��ند لها، والقسم الثالث: القراءات 

المتوقف فيها وهي كل قراءة صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم المصحف)6(.  

)1(  اتحاف فضالء البشر هامش 39/1.
محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير الجزري، )751 � 833 ه�(، شيخ اإلقراء يف زمانه، صاحب كتاب   )2(

النشر، األعالم 45/7. 
محم��د بن علي بن وهب، أبو الفتح )625 ت 702 ه�(، ق��اض مجتهد أصولي، له اإللمام، وأحاديث األحكام،   )3(

األعالم 283/6.  
النشر 15/1، وانظر القولين ومناقشتهم يف القراءات يف التفسير 118/1.  )4(
)5(  المنجد: 23، وانظر يف ذلك أيضا، النشر31/1، أثر القراءات 149/1.

)6(  انظر يف تفصيل هذه المسألة النشر 31/1، المنجد: 16، أثر القراءات 150/1 وما بعدها.
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املطلب اخلام�ص: يف اأنواع الختالف يف القراءات:
الخالف يف القراءات ال يخلو من أحوال ثالثة)1(:

أوال: اخت��الف اللف��ظ والمعنى واح��د، وذلك كما يف »الس��راط« بالس��ين، و»الصراط« 
بالص��اد، و»الزراط«)2( بإش��مام الصاد ص��وت الزاي، ونحو ضم ميم الجمع وما ش��اهبها مما 

يطلق عليه لغات.
ثانيا: اختالف اللفظ والمعنى جميعا، مع جواز أن يجتمعا يف شيء واحد، لعدم استحالة 
اجتماعهم��ا فيه، ب��ل يتفقان من وجه آخر ال يقتضي التض��اد، كما يف قراءة ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ 
بألف، و»ملك« بغير ألف، ألن المراد بالقراءتين هو اهلل سبحانه، وذلك أنه سبحانه مالك يوم 

الدين وَملُِكه، فقد اجتمع له الوصفان جميعا، فأخرب سبحانه بذلك يف القراءتين.
ثالثــا: اختالف اللفظ والمعنى جميعا، مع امتناع اجتماعهما يف ش��يء واحد الس��تحالة 
اجتماعهم��ا فيه، كما يف قراءة من قرأ ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ بالتش��ديد، فالمعنى: وتيقن 
الرس��ل أن قومهم ق��د كذبوهم، وقراءة من ق��رأ ﴿ۈ ٴۇ﴾ بالتخفي��ف، فالمعنى توهم 
المرس��ل إليه��م أن الرس��ل قد كذبوهم فيما أخربوه��م به، من أهنم إن ل��م يؤمنوا هبم نزل هبم 
الع��ذاب، فالظن يف األولى بمعنى اليقين، وواو الجماعة للرس��ل، وواو الجماعة يف »كذبوا« 
للمرس��ل إليه��م، والظن يف الق��راءة الثانية بمعنى الش��ك، والضمير يف األول للمرس��ل إليهم 

والثاين للرسل.
وكذل��ك م��ا ورد من هذا النوع م��ن اختالف القراءتين التي ال يصح أن يجتمعا يف ش��يء 
واح��د، هذا س��ببه، ألن كل قراءة بمنزلة اآلية القائم��ة بذاهتا، ال يصح أن تجتمع مع آية أخرى 
تخالفها يف شيء واحد، ويتفقان من وجه آخر ال يقتضي التضاد، فليس يف شيء من القراءات 

تناف وال تضاد وال تناقض)3(.
وكل ما س��بق من أقس��ام الق��راءات وبيان أثر االخت��الف يوضح ما نح��ن بصدده من أن 

)1(  انظر تفصيل المسألة يف األحرف السبعة للداين: 47، النشر 30/1، أثر القراءات 176/1.
)2(  الفاتحة: 6.

)3(  النشر 50/1، وانظر: أثر القراءات 180/1.
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الق��راءات القرآني��ة أث��رت النص الق��رآين، وحل��ت الكثير من المش��كالت الفقهي��ة واللغوية 
والتفس��يرية، ونحن اآلن نبين باألمثلة أثر القراءات القرآنية يف فهم النص الش��رعي، وسيكون 
كالمن��ا يف الفص��ل التالي ع��ن أثر القراءات القرآنية على النص الش��رعي م��ن حيث إهنا بينت 
المعنى، أو وس��عته، أو أزالت إش��كاال، أو تعلقت بالعموم واإلجمال، أو بتنوع األس��اليب، 

وسنضرب لكل من هذه العناصر مثاال أو اثنين لبيان المعنى المراد، واهلل من وراء القصد.  
مباحث يف أثر القراءات يف النص القرآين

تنت��ج القراءات تأثيرا على المع��اين، فتعطي للمفردة القرآنية والجمل��ة القرآنية يف النص 
الش��رعي أكث��ر من معنى يف اآلية الواح��دة، ويجتمع هذا المعنى يف اآلية بال تضاد، وال ش��ك 
أن وروده��ا على هذه الصفة مم��ا يزيد المعنى وضوحا وبيانا، وقد أّثرت القراءات القرآنية يف 
النص الش��رعي تأثيرا واضحا من حيث بيان المعنى المراد، أو زيادة معنى، أو إزالة إهبام إلى 

غير ذلك من المعاين الدقيقة التي ستظهر أثناء إيراد األمثلة يف هذه الورقة.
املبحث الأول: القراءات التي بّينت معنى الآية:

1� ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  ]الفاتحة:4[
اختلفت القراءات يف قوله تعالى ﴿ٺ﴾ فالقراءات المتواترة:

قرأ عاصم)1( والكس��ائي)2( ويعقوب)3( وخلف »مالك« باأللف مدا، ووافقهم الحسن)4( 
والمطوعي عن األعمش)5( يف القراءات الشاذة، وقرأ باقي العشرة ﴿ٺ﴾بغير ألف)6(.

أثر القراءات يف فهم النص الشرعي:
الق��راءة بغير األل��ف ﴿ٺ﴾ الملك هو المتص��رف باألمر والنه��ي يف المأمورين، من 

عاصم بن أبي النجود بن هبدلة أحد القراء العشرة )ت 127 ه�(، األعالم 248/3.  )1(
علي بن حمزة، أبو الحسن الكسائي، )ت: 189 ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 283/4.   )2(

يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي، أبو محمد، )117 � 205 ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 195/8.  )3(
الحسن بن يسار البصري، )21 � 110 ه�( حرب األمة، له قراءة تعد من الشواذ، األعالم 226/2.  )4(

سليمان بن مهران األسدي، أبو محمد األعمش، )61 � 148 ه�(، تابعي شهير، له قراءة تعد من الشواذ، األعالم   )5(
 .135/3

انظر النشر 271/1، لطائف اإلشارات 31/3، معجم القراءات 8/1.  )6(
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ال�ُملك بضم الميم، والقراءة باأللف »المالك« هو المتصرف يف األعيان المملوكة كيف شاء 
من ال�ِملك بكسر الميم)1(.

والمعن��ى: أي أن اهلل تعال��ى � مالك يوم الدين وَملِكه، فاهلل � تعالى � المالك ليوم الدين ال 
يملك أحد يف ذلك اليوم معه حكما، كملكهم يف الدنيا، وهو سبحانه الملك يف يوم الدين دون 
جمي��ع خلقه الذين كانوا يف الدنيا ملوكا جباب��رة ينازعونه الملك ويدافعونه االنفراد بالكربياء 
والعظم��ة، فأخرب اهلل تعالى يف قوله »ملك« أنه المنف��رد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين 

صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار، ومن دنياهم يف المعاد إلى خسار.
وأخ��رب بقوله »مالك« أنه المنفرد بالمالكية يف ذلك اليوم، فليس ألحد تصّرف وال حكم 

يف شيء، إالَّ اهلل الواحد القهار)2(.   
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ    -2
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ﴾ ]النساء:43[.
اختلفت القراءات يف قوله »ې«:

فق��رأ حمزة)3( والكس��ائي وخل��ف بغير ألف »لمس��تم« ووافقهم األعم��ش، وقرأ الباقي 
باأللف »المستم« ووافقهم الحسن وابن محيصن)4( واليزيدي)5(.

أثر القراءات يف النص الشرعي:
معن��ى القراءة بغير ألف »لمس��تم« أي الجماع، ويحتمل أن يك��ون المراد مجرد اللمس 

باليد، ومعنى القراءة باأللف »المستم« أي جامعتم)6(. 

تفسير البحر المحيط 21/1، أثر القراءات يف التفسير 402/1.  )1(
تفسير الطربي 65/1 ، أثر القراءات يف التفسير 403/1.  )2(

حمزة بن حبيب بن عمارة، )80 � 156 ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 277/2.   )3(
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، أبو حفص المكي، )ت: 123 ه�(، مقرئ أهل مكة، له قراءة شاذة، األعالم   )4(

 .189/6
)5(  النشر 250/2، لطائف اإلشارات 32/4.

)6(  الكشف 391/1، أثر التفسير 420/1.
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فالق��راءة ب� »المس��تم« ظاهرة يف معن��ى الجماع، والق��راءة ب� »لمس��تم« محتمل للجماع 
ولمج��رد اللمس باليد لكن االحتمال األول هو المراد وذلكأن المعنى الحقيقي للمالمس��ة 
أن المالمس��ة حقيقة يف تماس البدنين بش��يء م��ن أجزائهما لكن إذا أضيفت إلى النس��اء كان 

المعنى الجماع)1(.
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   �3
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 

]األنعام:138[
قرأ القراء العشرة ﴿ٻ﴾ باإلجماع، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وابن 

الزبير »حرث حرج«)2(، وهي قراءة شاذة.
و﴿ٻ﴾ أي ممنوعة ال يتصرف فيها، و»حرج« أي مضيق عليها فال يتصرف فيها.

وهما بمعنى واحد، فهي ممنوعة محجورة أن يطعمها إالَّ من يش��اءون أن يطعموه إياها 
بزعمهم.

وأفادت اآلية بالقراءتين أن األرض محجورة عليهاوأنه حرٌج األكل منها)3(.
وئ  4� ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]األنعام:142[.
»خط��وات« بضم الخ��اء واختلفوا يف الطاء فأس��كن الطاء نافع)4( وأب��و عمرو)5( وحمزة 
وخلف وأبو بكر واختلف عن البزي)6( فروى عنه أبو ربيعة اإلسكان وروى عنه ابن الحباب 
الض��م وبضمها قرأ باقي العش��رة ووافقهم الحس��ن، وقرأ يف الش��اذة األعم��ش وقتادة بالهمز 

»ُخُطؤات«)7(.

)1(  معجم مقاييس اللغة 210/5، أثر القراءات يف التفسير 421/1.
العكربي 139/1، لطائف اإلشارات 247/4، أثر القراءات يف التفسير 418/1.  )2(

)3(  أثر القراءات يف التفسير 418/1.
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، )ت: 169ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 5/8.  )4(

زبان بن عمار البصري، )70 ت 154 ه�(، اإلمام الكبير أحد القراء العشرة، األعالم 41/3.  )5(
أحمد بن محمد بن عبد اهلل البزي، أبو الحسن )70 � 243 ه�(، أحد رواة القراء العشرة، األعالم 204/1.  )6(

)7(  النشر 216/2.



95

د. خالد ح�سن اأبو اجلود

أثر القراءات يف النص الشرعي:
القراءة ب� »خطوات« بضم الخاء والطاء دون الهمز أي جمع خطوة، وهي ذرع ما بين الخطمين، 
والمعنى ال تتبعوا طرق الشيطان وال تسلكوها، والقراءة ب� »خطوات« بفتح الخاء والطاء دون همز 
معناه��ا كما س��بق، أي ال تتبعوا خطوات الش��يطان أي أثاره ال تقتدوا ب��ه، وتقديره على هذا بحذف 

المضاف أي ال تتبعوا مواضع أو طرق خطوات الشيطان)1(، وبالهمز جمع خطيئة)2(.
المبحث الثاين: يف القراءات التي وسعت المعنى:

1� يف قول��ه تعال��ى:﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک﴾]البقرة: 10[.

ق��رأ أبو جعفر)3( ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر)4( ويعقوب »ُيكذبون« بضم الياء 
وفتح الكاف وتشديد الذال، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ﴿ک﴾ بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف 
الذال، ووافقهم الحسن واألعمش)5(.
أثر القراءة يف فهم النص الشرعي:

الق��راءة بالتش��ديد تعن��ي أهنم اس��تحقوا الع��ذاب األليم بس��بب تكذيبهم للرس��ول ×، 
والقراءة بالتخفيف تعني أهنم اس��تحقوا العذاب األليم بس��بب إظهارهم اإلس��الم واإليمان، 

وهم كافرون يف باطنهم فهم كاذبون يف قولهم ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾)6(.
ث��م قال مكي يف الكش��ف: والقراءتان متداخلتان ترجع إلى معن��ى واحد، ألن من كذب 
رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على اهلل، ومن كذب على اهلل وجحد تنزيله فهو مكذب 

بما أنزل اهلل«)7(.  

)1(  أثر التفسير 424/1.                                                                                                                                
معجم القراءات 231/1.  )2(

يزيد بن القعقاع المخزومي، )ت: 132 ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 186/8.  )3(
عبد اهلل بن عامر بن زيد، أبو عمران، )8 ت 118 ه�(، أحد القراء العشرة، األعالم 65/4.   )4(

النشر 207/2.  )5(
الكشف 228/1، تفسير القرطبي 198/1، أثر التفسير 456/2.  )6(

الكشف 229/1.  )7(
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والمعنى أيضا يحتمل أن يكون المش��دد يف معنى التخفيف على جهة المبالغة كما قالوا 
ق، ويف قلص الثوب وقّلص، وهذا االحتمال رجحه الطربي وصوبه، وأورده  يف ص��دق وصدَّ
أب��و حيان واأللوس��ي احتماال)1(، ورجح د/محم��د بازمول يف كتابه الق��راءات وأثرها األول 
وقال: والتأس��يس أولى من التأكيد، وألن تكثير المعاين أولى من مجرد تغيير اللفظ مع اتحاد 

المعاين إال إذا اقتضت ضرورة ما)2(. 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   �2
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۅ﴾]البقرة: 222[.
الخالف يف القراءات يف قوله تعالى »يطهرن« :

ق��رأ ابن كثير ونافع وأبو عم��رو وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب وأبو جعفر 
﴿ے﴾ بسكون الطاء وضم الهاء مخففة.

وق��رأ أبو بكر ع��ن عاصم والمفضل ع��ن عاصم وحمزة والكس��ائي وخل��ف »يطََّهرن« 
مشددة الطاء والهاء مفتوحة)3(.

معنى القراءات:
ق��راءة التخفيف:﴿ھ ھ ے ے ﴾ أي ينقطع الدم عنهن فيكون المعنى: هنى اهلل عباده 

عن قرب الحائض حتى ينقطع دم الحيض، فجعل انقطاع دم الحيض غاية النهي عن قرباهنن)4(. 
وقراءة التش��ديد: »وال تقربوهن حتى يطََّهرن« أي يستعملن الماء بأن تغسل موضع الدم 

منها فقط، أو تتوضأ، أو تغتسل، أّي ذلك َفَعَلْت جاز لها، وأباح لزوجها قرباهنا)5(. 
والحاصل: عدم جواز قربان المرأة حتى ينقطع عنها دم الحيض، وحتى تغس��ل موضع الدم 

تفسير الطربي 123/1، البحر المحيط 90/1، روح المعاين 150/1.  )1(
القراءات وأثرها 457/2.  )2(

النشر 227/2.  )3(
)4(  الطربي 385/2، القراءات وأثرها 482/2.

)5(  تفسير الطربي 385/2، القراءات وأثرها 482/2.
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منها بالماء أو تتوضأ أو تغتسل، ويؤكد هذا ويعضده أنه الزم قولهتعالى - عقب هذا مباشرة »فإذا 
تطهرن«، وقد أجمع القراء على قراءته هنا بالتش��ديد، وقد أفادت قراءة التش��ديد رفع توهم جواز 
إتي��ان الحائ��ض إذا ارتفع عنها الدم وإن لم تطهر بالم��اء، ونبهت اآلية بالقراءات إلى أن من انقطع 

عنها دم الحيض يف حكم الحائض ما لم تطهر، وهي ممنوعة من الصالة ما لم تتطهر.
وهناك مسائل تخرج من هذه القراءات كثيرة، محلها كتب الفقه وإنما أردنا فقط بيان أن 

القراءات لها أثر كبير يف بيان معنى النص الشرعي. 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿�3

ٹ﴾ ]البقرة:106[.
القراءات:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء »ننسأها«، ووافقهما 
ابن محيصن واليزيدي، وقرأ باقي العشرة بضم النون وكسر السين من غير همزة ﴿پ﴾، ووافقهم 

الحسن واألعمش، ووردت قراءات أخرى أحادية، مثل قراءة أبي بن كعب »أو ننسك«)1(. 
معنى القراءات وأثرها يف النص:

القراءة ب� ﴿پ﴾بغير همز يف معناها وجهان:
األول: ننسها من النسيان ضد الذكر.

الثاين: ننسها من الرتك، والمعنى أو نرتك إنزالها أو نمحها فال ترتك لفظا يتلى وال حكما 
يلزم، أو نأمر برتكها يقال: أنسيته الشيء أي: أمرت برتكه، ونسيته تركه.

القراءة ب� »َننَْس��أها« بالهمز من التأخير تقول العرب: نس��أت اإلبل عن الحوض، وأنس��أ 
اإلبل: أخرها عن الورود. 

ويك��ون المعن��ى يف اآلية في��ه ثالثة وجوه: نؤخر نس��خها، الثاين: نؤخ��ر إنزالها، الثالث: 
نمحها لفًظا وحكًما،  فالحاصل أن ما ينس��خ اهلل من آية أو ينس��يها  الرس��ول أو يؤخر نس��خها 

فإنه سبحانه يأيت بخير منها أو مثلها)2(.  

النشر 220/2، البحر المحيط 343/1، لطائف اإلشارات 130/3.  )1(
زاد المسير 128/1، البحر المحيط 344/1، أثر التفسير 411/1.  )2(
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ   -4
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]البقرة: 165[.
قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء »ولو ترى الذين«، وكذلك ابن شبييب عن الفضل.

وقرأ الباقي بالياء ﴿ک ک ک ﴾)1(.
أثر القراءات على النص الشرعي:

الق��راءة عل��ى الخطاب أي أن اهلل � تعالى � يخاطب نبيه ×، والخطاب له خطاب للخلق 
كافة، ويحتمل هذا الخطاب تقديرات:

األول: لو ترى يا محمد الذين ظلموا يف حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم 
له ألقروا أن القوة هلل جميعا.

الث��اين: ولوترى يامحمد الذي��ن ظلموا يف حال رؤيتهم الع��ذاب وفزعهم منه لعلمت أن 
الق��وة هلل جميًعا، وقد كان الرس��ول يعلم ذل��ك ولكن خوطب باعتبار عي��ن اليقين، أي العلم 

الحاصل عن الرؤية المباشرة وهو أوقع من العلم النظري، وأمته � عليه السالم � ُمَرادة هبذا.
الثالث: قل يا محمد للظالم هذا.

الراب��ع: ولوت��رى يامحمد الذين ظلموا يف ح��ال رؤيتهم للع��ذاب ألن القوة هلل، لعلمت 
مبلغهم من النََّكال وما حل هبم)2(. 

أما معنى القراءة على الغيب: أي لو يرى الذين يتخذون ش��ركاء مع اهلل � تعالى � العذاب 
ال��ذي أع��ده اهلل لهم يف اآلخرة أليقن��وا أن القوة هلل وحده، وأنه ش��ديد الع��ذاب، وأن األنداد 

والشركاء ال حول لهم وال قوة، ولم يغنوا عنهم من عذاب اهلل من شيئا)3(.  
الخالصة: أن القراءات كثرت المعنى الشرعي، حيث ال منافاة بين جميع المعاين السابقة 

وال مانع من إرادة معاين الخطاب والغيبة.
املبحث الثالث: القراءات التي اأزالت الإ�صكال عن معنى الآية:

تؤثر القراءات على النص الشرعي، فتزيل توهما أو ترفع إشكاال متوهما يف معنى اآلية، 
وهذه بعض األمثلة لتبين المراد:

النشر 37/2، معجم القراءات 225/1، المكرر:16.  )1(
القرطبي 205/2، البحر المحيط 471/1، القراءات وأثرها 459/2.  )2(

القرطبي 204/2، المعني يف توجيه القراءات 210/1، القراءات وأثرها 460/2.  )3(
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ڳ ڳ ڳ﴾ ]الطور: 21[. 

ق��رأ أبو عمرو »وأتبعناهم« أي بقطع الهمزة وفتحها وإس��كان الت��اء والعين ونون وألف 
بعدها، ووافقه اليزيدي، وقرأ الباقون ﴿ڎ﴾.

أثر القراءات يف النص الشرعي:
ق��راءة الجمهور إخبار من اهلل ع��ن ذرية المؤمنين أهنا تتبع آباءه��ا يف اإليمان، ولكن هل 
يشمل هذا كل ذرية الذين آمنوا؟، تبينه القراءة األخرى، والتي معناها إخبار من اهلل عن نفسه 
أنه يوفق من يشاء من ذرية المؤمنين إلى اإليمان بمثل إيماهنم، ويخذل من يشاء فال يوفقه إلى 

اإليمان، فبينت القراءة المجمل يف قراءة الجمهور)1(. 
املبحث الرابع: القراءات املتعلقة بالعموم والإطالق والإجمال:

تؤثر القراءات على النص الش��رعي أيضا بما يجعل النص عاما يف قراءة تخصصه قراءة أخرى، 
أو يخصص بعض أفرادها بالذكر، أو يبين عمومها إن أريد هبا الخصوص، وكذلك بما يجعل القراءة 
مطلقة يأيت ما يقيدها يف قراءة أخرى، وكذلك ربما يجعل المجمل يف قراءة مبينا يف قراءة أخرى، كل 
ذل��ك بم��ا يبين معاين جديدة متأصلة يف النص توضحه وتبينه وتثري��ه، وقبل أن نضرب بعض األمثلة 

توضح هذا العنصر نقدم بتعريفات سريعة لمعاين العموم والخصوص واإلطالق واإلجمال:
تعريف العموم: 

العام يف اللغة: ما يشمل الجميع فردًا فردًا.
يف االصطالح: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بال حصر)2(.

تعريف الخصوص:
الخاص يف اللغة: من خص يخص، خصه بالشيء يخصه، أفرده به دون غيره.

يف االصطالح: تخصيص العام قصره على بعض أفراده بدليل متصل أو منفصل)3(. 

)1(  النشر 377/2، البحر المحيط 149/8، أثر القراءات 671/2.
)2(  انظر: لسان العرب 426/12، روضة الناظر: 194، تفسير النصوص 11/2، أثر القراءات 680/2. 

)3(  لسان العرب 24/7، األحكام 407/2، أثر القراءات 680/2.
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تعريف المطلق:
المطلق لغة: ذكر الشيء باسمه ال يقرن به صفة وال شرط وال زمان وال عدد.

ويف االصطالح: اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل شيوعه)1(.
تعريف المقيد:

المقيد: اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه)2(.  
تعريف المجمل:

المجمل لغة: الجمع عن تفرق.
واصطالحــا: اللف��ظ ال��ذي خفي من ذاته خف��اء جعل الم��راد منه ال ي��درك إال ببيان من 
المجمل، سواء كان ذلك الخفاء النتقال اللفظ من معناه الظاهر يف اللغة إلى معنى مخصوص 

أراده الشارع، أم كان لتزاحم المعاين المتساوية، أم كان لغرابة اللفظ نفسه)3(. 
وهنا بعض األمثلة تبين كيف تؤثر القراءات على فهم النص الشرعي:

1� قوله تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]التوبة: 17[.

قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير »مسجد اهلل« على اإلفراد، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي.
قرأ باقي العشرة ﴿ژ ژ﴾ على الجمع ووافقهم الحسن واألعمش.

أثر القراءة على فهم النص:
الق��راءة باإلفراد »مس��جد اهلل« المراد المس��جد الح��رام بمكة بدليل قول��ه بعدها ﴿ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، ويحتم��ل أن الم��راد باإلفراد الجنس فيدخل 

المسجد الحرام يف مقدمته.
والقراءة بالجمع ﴿ژ ژ﴾ فيها أوجه:

لِيا وأولوًيا على طريق  األول: أن المراد جميع المساجد، فيدخل المسجد الحرام دخوال َأوَّ

)1(  لسان العرب 225/10، تفسير النصوص 187/2، روضة الناظر: 230.
)2(  تفسير النصوص 189/2، روضة الناظر: 230، أثر القراءات 706/2.

)3(  لسان العرب 128/11، تفسير النصوص 277/1، روضة الناظر: 159.
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الكناي��ة كم��ا لو قلت: »فالن ال يقرأ كت��ب اهلل«، فإنك أكدت نفي قراءت��ه للقرآن من تصريحك 
بذلك، أو من باب وضع المفرد مكان الجمع والعكس كقولك: »فالن كثير الدراهم«.

الث��اين: أن الم��راد المس��جد الح��رام، وأطلق علي��ه الجمع إم��ا باعتب��ار أن كل مكان منه 
مسجد، وإما ألنه قبلة المساجد كلها وإمامها.

فاآلية أفادت بالجمع نفي أن يعمر المشركون، أي مسجد من المساجد، وباإلفراد تعيين 
المس��جد الحرام بالذك��ر، تأكيدا لش��أنه، فالقراءتان من باب ذكر بعض أف��راد العموم، وتفيد 

التأكيد واالهتمام هبذا الفرد)1(.  
2� قول��ه تعال��ى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ﴾ ]المائدة: 38[.
هذه قراءة العشرة المتواترة، وقرأ ابن مسعود »والسارقون والسارقات فاقطعوا أيماهنم«، 

وهي قراءة شاذة ل�مخالفتها لرسم المصحف.
أثر القراءة يف فهم النص:

الق��راءة المتوات��رة ل��م تعين مح��ل القطع م��ن اليد، وإنما أم��رت بقطع يد الس��ارق على 
اإلطالق، والقراءة الشاذة عينت محل القطع، وأنه اليد اليمنى.

وهذا الحكم الذي تضمنته اآلية بالقراءتين حكم صبغ باإلجماع.
والظاهر أن هذه القراءة المروية عن ابن مسعود من قبيل التفسير، ولها حكم المرفوع)2(.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعال��ى:  ق��ال   �3
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ڤ ڤ﴾ ]التوبة: 100[.
قرأ ابن كثير »تجري من تحتها« بزيادة »من« وهي يف مصاحف أهل مكة.

وقرأ الباقون ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ بحذف )من( وكذلك هي يف سائر المصاحف)3(.

)1(  البحر المحيط 19/5، النشر 278/2، الكشف عن وجوه القراءات 500/1، أثر القراءات 690/2.
)2(  انظر يف أحكام هذه اآلية: المغني 261/8، أثر القراءات 2/ 712.

)3(  النشر 280/2، البحر المحيط 476/3، معجم القراءات 268/2.
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أثر الخالف يف فهم النص القرآين:
ق��راءة »م��ن تحتها« من البيان لقراءة الحذف ما يمكن نظمه يف س��لك بيان المجمل، وذلك أن 
ق��راءة الح��ذف ال نص فيها على مبتدأ جريان األهنار، ب��ل كل ما فيها أن األهنار تجري تحت الجنة، 
وه��و أع��م كما ترى من أن يك��ون تحت الجنة هو منب��ع تلك األهنار، ومبتدأ جرياهن��ا تحت الجنة، 
فأتت قراءة اإلثبات مبينة لها ونصا يف أن منبع تلك األهنار ومبتدأ جرياهنا هو كذلك تحت الجنة)1(.

املبحث اخلام�ص: القراءات املتعلقة بتنوع الأ�صاليب:
تؤث��ر القراءات على النص الش��رعي أيضا وذلك بتنوع أس��اليبه، بم��ا يعطي للنص جماال يف 
العرض وإبراز جماليات اللفظة القرآنية، كما يعطيه ثراء يف المعنى، فاآلية على قراءة تكون خربية 
وعلى أخرى إنش��ائية، وآية على قراءة يكون الفعل مبنيا للفاعل وعلى قراءة مبنًيا إلى مالم يس��م 
فاعله، وآية على قراءة تدل على مجرد حدوث الفعل وعلى قراءة تفيد تكرار حدوث الفعل، وآية 
تك��ون الجملة فيها على إعراب معي��ن ويف  قراءة أخرى بإعراب آخر، وآيات أنتج الخالف أنواع 
بالغي��ة مث��ل االلتفات وغيره، وآيات نتج عن اختالف الق��راءات فيها وجود أكثر من لغة يف قراءة 
اللفظة القرآنية، ومع هذا التنوع يظل القرآن العظيم منارا عاليا ال تطاله ريح االختالف والتناقض، 

وجميعه يصدق بعضه بعضا، وجميعا يوافق بعضه بعًضا، وهذه بعض أمثلة تبين هذه المسألة:
1� قوله تعالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الحجر: 2[:

ق��رأ أبو جعف��ر ونافع وعاصم بتخفيف الباء ﴿پ﴾، وقرأ باقي العش��رة بتش��ديد الباء 
مفتوحة »ُربََّما«)2(.

والقراءت��ان بمعنى واحد، والقراءة بالتخفيف لغة أهل الحجاز وكثير من قيس، والقراءة 
بتشديد الباء لغة أسد وتميم)3(. 

2� قوله تعالى: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]البقرة: 125[.

الكشف عن وجوه القراءات 505/1، البحر المحيط 92/5، أثر القراءات 772/2.  )1(
)2(  النشر 301/2.

)3(  لطائف اإلشارات 316/5، أثر القراءات 928/2.
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قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء »واتخذوا«، وقرأ باقي العشرة بكسر الخاء ﴿ۉ﴾.
قرأ نافع وابن عامر على الخرب، والباقون أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى)1(. 

3� قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]األنعام: 23[.
قرأ حمزة والكسائي وخلف »واهلل ربنا« بالنصب، وقراءة الباقين ﴿ۓ ۓ﴾ بالخفض)2(.
قراءة حمزة والكسائي وخلف معناها النداء، أي واهلل يا ربنا، وقراءة باقي العشرة معناها 

على النعت أو البدل، أي واهلل الموصوف بأنه رب لنا، أو ربنا.
ففي القراءتين تنوع أسلوباآلية بين النداء والبدل والنعت)3(.

جت﴾  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ﴿ تعال��ى:  قول��ه   �4
]الحج: 38[.

ق��رأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب »يدفع« بفتح الياء وإس��كان الدال وحذف األلف التي 
بعدها، وفتح الفاء على أنه مضارع »دفع« الثالثي.

وقرأ باقي العشرة ﴿ی﴾ بضم الياء وفتح الدال وإثبات ألف بعدها وكسر الفاء على أنه 
مضارع »دافع« والمفاعلة فيه ليس��ت على باهبا، بل هي من جانب واحد مثل: سافر، والقصد 

منها المبالغة يف الدفع عن المؤمنين)4(. 
5� قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴾ ]القيامة: 20، 21[.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب»يحبون« و»يذرون« بياء الغيبة فيها لمناس��بة 
م��ا قبلها، وهو قوله تعال��ى ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]القيامة: 13[، ولفظ ﴿ى﴾ 

وإن كان مفردا إالَّ أن المراد به الجمع ألنه اسم جنس.
وق��را الباقون »تحبون« و﴿پ﴾بتاء الخط��اب فيهما على معنى: قل لهم يا محمد بل 

تحبون العاجلة وتذرون اآلخرة، وحينئذ يكون هنا التفات من الغيبة للخطاب)5(.  

النشر 222/2، معجم القراءات 186/1، البحر المحيط 380/1، أثر القراءات 912/2.  )1(
)2(  النشر 257/2.

)3(  الكشف 427/1، أثر القراءات 913/2.
)4(  المغني 53/3، أثر القراءات 899/2.

)5(  المغني 334/3، أثر القراءات 886/2.
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نجمل أهم نتائج هذه الورقة فيما يلي:
أوال:أن معن��ى النص الش��رعي الذي هو القرآن والس��نة،وهما أم��ر اهلل � تعالى � الواجب 
التنفيذ للبش��رية جمع��اء، فينبغي االعتناء به، نصا وأداء، وذلك باالعتناء بالنص الش��رعي من 

ناحية االهتمام بصحة النص وضبطه، واالعتناء بالعمل بما فيه.
ثانيــا: الق��راءات القرآنية، لها أهمية كبيرة يف فهم النص، فهي تدور معه حيث دار توضح 
مجمله وتقيد مطلقه، وتعطي جماال لغويا للفظه، بل توسع معانيه فتعطي آفاق جديدة للفظه.
ثالثــا: البد من االعتناء بعلم القراءات وإبراز أهميت��ه خاصة يف هذه الفرتة الذي زاد فيها 

الطعن يف الثوابت الدينية والعقدية للمسلمين.
رابعــا: الفقهاء وعلم��اء األصول كان لهم دور ب��ارز يف توجيه الق��راءات توجيًها علمًيا، 
حيث كان من أبرز أس��باب االختالف بين الفقهاء فهم القراءات القرآنية والبحث يف معانيها، 

مما أثرى البحث الفقهي.
خامسا:أقرتح إخراج موسوعة علمية يف المسائل التي اختلف فيها الفقهاء نتيجة الخالف 

يف القراءات القرآنية وبيان الرأي الراجح يف المسائل الفقهية المختلفة.
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املراجع)1(
- إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية بيروت.

- أثر القراءات القرآنية المتواترة على معتقد الفرق اإلس��المية، د/ محمد يس��ري جعفر، دار 
الهداية، 1430 ه� الطبعة الثانية.

- أث��ر الق��راءات القرآنية يف الفقه اإلس��المي، د/ص��ربي عبد الرؤف، مكتبة أضواء الس��لف 
الرياض، 1418 ه�.

- أث��ر اختالف القراءات يف األحكام الفقهية، د/عبد اهلل بن برجس، دار الهدي النبوي مصر، 
الطبعة األولى 1426 ه�.

إمالء ما من به الرحمن، أبو البقاء العكربي، دار الكتب العلمية.
� اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أبي طالب، دار هنضة مصر.

� اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، مجمع الملك فهد للطباعة.
� األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين.
� األحرف السبعة، أبو عمرو الداين، مكتبة المنارة. 

� الروض النضير، محمد المتولي، دار الصحابة.
� أثر القراءات يف الفهم اللغوي، د/محمد مسعود، دار السالم.

� القراءات وأثرها يف التفسير واألحكام، د/محمد عمر بازمول، دار الهجرة.
� الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ت: محمد أبو الفضل، دار الكتب العلمية.

� الكليات، أبو البقاء الكفومي، مؤسسة الرسالة بيروت.
� الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أبي طالب، مطبوعات مجمع اللغة العربية.

� التعريفات، علي بن محمد الجرجاين، دار الكتب العلمية.
� البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، مكتبة الشاطبي.

� التحبير يف علم التفسير، جالل الدين السيوطي، دار الفكر بيروت.
� اتحاف فضالء البشر، البنا الدمياطي، دار الكتب العلمية.

مالحظة: ما لم يذكر هنا ذكر يف مجلة يف هامش البحث.   )1(
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� المطلع على أبوب المقنع، أبو عبد اهلل البعلي، مكتبة السوادي.
� المعني يف توجيه القراءات، محمد سالم محيسن، مكتبة أوالد الشيخ.

� المنجد، محمد بن الجزري، دار الكتب العلمية.
� الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويت.

� النشر يف القراءات العشر، محمد بن الجزري، دار الفكر.
� تاج العروس، المرتضى الزبيدي، الكويت.

� تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي، د/محمد أديب صالح، المكتب اإلسالمي.
� تفسير الطربي، ابن جرير الطربي، دار الكتب العلمية.
� تفسير القرطبي، اإلمام القرطبي، دار الكتب المصرية.

� البحر المحيط، أبو حيان، دار الفكر.
� المكرر فيما تواتر من القراءات، عمر بن قاسم النشار، دار الكتب العلمية.

� دراسات يف أسلوب القرآن، محمد عضيمة، دار الحديث.
� روح المعاين، األلوسي، دار الفكر.

� روضة الناظر، ابن قدامة المقدسي، مؤسسة الريان.  
� شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاين، مكتبة صبيح.

� شرح المنار، اإلمام النسفي، دار الكتب العلمية. 
� يف أصول النحو، أبو بكر السراج، مؤسسة الرسالة بيروت.

� لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف مصر.
� لطائف اإلشارات لفنون القراءات، القسطالين، أوالد الشيخ مصر.

� الشامل يف أصول الفقه، د/عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد.
� كشف األسرار عن أصول البزدوي، عالء الدين البخاري، دار الكتب العلمية.

� معجم القراءات القرآنية، د/عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة.
� مناهل العرفان، محمد الزرقاين، عيسى الحلبي.

� معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، دار الفكر.
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مفهوم الن�ص 
قراءة يف املنتج الأ�شويل قدميًا وحديثًا

د اأحمد �شالح حممد قطران
أستاذ أصول الفقه المشارك-  كلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد
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        المنت��ج األصول��ي من��ذ تدوينه على يد اإلمام محمد بن إدريس الش��افعي  رضي اهلل 
عنه )ت204ه�()1( يكتنز عش��رات بل مئات م��ن المصطلحات األصولية التي مرت بمراحل 
عدي��دة  طورهتا أحيانا ووس��عت من داللته��ا وغيرت يف بنيتها أحيانا أخ��رى، وربما صادرهتا 
وتركته��ا وتعرضت لالندثار ومن المصطلحات التي ش��اع اس��تعمالها عند األصوليين قديما 
وحديث��ا، مصطلح النص، وه��ذا المصطلح له داللته واس��تعماالته عن��د األصوليين لذلك ، 
فان ه��ذا المصطلح مر كغيره من المصطلحات بمراحل وتطور وتوس��عت دالالته واختلف 
األصوليون يف اس��تعماالته وفقا للس��ياقات المختلفة، ويف هذا البحث الذي عنونته ب�)مفهوم 
الن��ص ق��راءة يف المنت��ج األصولي قديم��ا وحديثا( أزعم أنني س��أتتبع نش��أة ه��ذا المصطلح 
وظهوره وس��عة اس��تعماالته عند األصوليي��ن قديما وحديث��ا، مبينا أثر هذا االس��تعمال على 

الدرس األصولي ضعفا ومتانة. 
 م�صكلة البحث.

تتلخص مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
ما هو مفهوم النص عند األصوليين قديما وحديثا؟  -1

2-  هل تطورت دالالته مع مراحل تطور أصول الفقه؟
3-  ما أثر ذلك التطور على الدرس األصولي؟

  اأهداف البحث.
يهدف البحث إلى :

تتبع ورود المصطلح عند األصوليين قديما وحديثا.  -1
2-  استقراء دالالته مع تطور الدرس األصولي.

3-  بيان أثر استعمال المصطلح على الدرس األصولي ضعفا ومتانة.

)1(    أصول الفقه تاريخه ورجاله ،20.
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 املبحث الأول 
م�شطلح الن�ص من الن�شاأة حتى تكون املدار�ص.

يف هذا المبحث نتصور أن المصطلح مر بثالث مراحل أو ثالث فرتات قبل تكون المدارس 
األصولي��ة، هذه الفرتات هي: القول المس��ند إلى رس��ول اهلل ×، وأصحابه وكب��ار التابعين من 
خالل كتب الحديث واآلثار، والثاين الدرس األصولي المتضمن، ثم التأس��يس األصولي حتى 

تكون المدارس األصولية، وسيتم الحديث عن المصطلح يف ثالث نقاط على النحو التالي:
أوال: المصطلح يف المسند إلى النبي × وأصحابه. 

ل��م أج��د لفظ النص يف كالم النب��ي × مع حرصي عل��ى أن أجد هذه اللفظة يف اس��تعماالته 
وكالم��ه ×، فعجزت عن ذلك ،ولكني وجدت وصفا لس��يره يف الحج ألس��امة بن زيد رضي اهلل 
عنهما، حيث س��ئل َكْيَف َكاَن َرُس��وُل اهللِ - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم - َيِسيُر ِحيَن َدَفَع مِْن َعَرَفَة؟ َقاَل: 
()2( قال ابن  ()1( ويف رواية الموطأ ومسند أحمد: )ُفْرَجًة َنصَّ َكاَن َيِسيُر اْلَعنََق، َفإَِذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ
الجوزي:)النَّص التحريك َحتَّى يْسَتْخرج من النَّاقة أْقَصى َسيرَها()3( وقال ابن األثير:)وأصُل 
ْيِر سريٌع()4( ووجدت استعمال هذا  ي بِِه َضْرٌب مَِن السَّ ��ْيِء وغاَيُته، ُثمَّ ُس��مِّ : أْقَصى الشَّ النَّصِّ
اللفظ يف كالم بعض الصحابة،  ففي كالم أمير المؤمنين علي كرم اهلل وجهه: ) إَِذا َبَلَغ النَِّس��اُء 
َغِر()5(  ْدَراُك أِلَنَُّه ُمنَْتَهى الصِّ َن��صَّ اْلِحَق��اِق َفاْلَعَصَبُة َأْوَلى( َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد( :َنصُّ اْلِحَقاِق: إِنََّما ُه��َو اإْلِ
وق��ال ابن األثير: )فمعنَ��ى َبلَغت نصَّ الِحَقاق: َغاَي��َة اْلُبُلوِغ. َوقِيَل: َأَراَد بِنَ��صِّ الِحَقاق بلوَغ 
الَعْق��ل واإِلْدراك()6(  وذكر يف المدونة نصا من كالم ابن مس��عود قال مال��ك: )َوَبَلَغنِي َأنَّ َعْبَد 
اهللِ ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن َيُقوُل: إَذا َنصَّ اْلَقبِيَلَة بَِعْينَِها َأْو اْلَمْرَأَة بَِعْينَِها َفَذلَِك َعَلْيِه َوإَِذا َعمَّ َفَلْيَس َعَلْيِه 

َفاَض��ِة مِْن َعَرَفاٍت إَِلى  ، باُب اإلِْ ��ْيِر إَِذا َدَفَع مِْن َعَرَفَة، ومس��لم كَِتاُب الَحجِّ ، َباُب السَّ )1(   رواه البخ��اري ، كَِت��اُب الَحجِّ
ْيَلِة، عن عروة ابن الزبير رضي اهلل عنه. اْلُمْزَدلَِفِة َواْستِْحَباِب َصاَلَتِي اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َجِميًعا بِاْلُمْزَدلَِفِة فِي َهِذِه اللَّ

)2(   الموطأ، مالك، 575/3.
)3(   غريب الحديث، 2/ 411

)4(   النهاية يف غريب الحديث واألثر،54/5.
ِب اْبنََت��ُه اْلبِْكَر َصِغيَرًة َكاَن��ْت َأْو َكبِيَرًة، أحمد بن  )5(  رواه البيهق��ي يف الس��نن الصغير،كَِت��اُب النَِّكاِح، َب��اُب َتْزِويِج األَْ
الحس��ين بن علي بن موس��ى أبو بكر البيهقي )ت 458ه�(تحقيق  عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراس��ات 

اإلسالمية، كراتشي ،ط/1،عام  1410ه� 1989م
)6(   النهاية المصدر السابق.
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َشْيٌء()1( والمقصود خص القبيلة بالذكر  وذكر ابن األثير نصا فقال:) َوفِي َحِديِث َكْعٍب َيُقوُل 
َؤاِل والِحساب()2(  ْبُته(َأْي اَل أْسَتْقِصي َعَلْيِه فِي السُّ الجبَّار: اْحذروين، َفإِنِّي اَل ُأَناصُّ َعْبًدا إاِلَّ َعذَّ
    الخالصة أن مصطلح )نص( واش��تقاقاته اس��تخدم ليدل على عدد من المعاين يف عهد 
النب��ي × وأصحاب��ه هي: التحريك كما يف وصف أس��امة س��ير رس��ول اهلل ×، ومنها الغاية 
كم��ا يف ن��ص أمير المؤمنين رضي اهلل عنه،ومنها التخصيص كما يف نص ابن مس��عود)3( ومنها 
االستقصاء كما يف مقولة كعب. ومن الواضح أن غالب المعاين اللغوية التي أوردها أصحاب 

المعاجم لم تكن ضمن االستعمال يف ما بين أيدينا من اآلثار.
ثانيا: المصطلح يف المنتج األصولي الُمتضمن.

نعن��ي بالمنتج األصول��ي المَتضمن: المصطلح��ات األصولية الواردة يف أس��فار العلوم 
األخرى ، إذ من الملفت خفوت مصطلح النص بكل صيغه  يف كتب الفقه وكتب التفس��ير )4( 
قبل اإلمام الش��افعي، فقد تتبعت ما وصل بني يدي من المؤلفات الفقهية ومؤلفات التفس��ير 
باس��تعمال البح��ث اآللي كتابا كتابا، فل��م أجد لهذا اللفظ وجودا ال يف كتب مش��اهير الفقهاء 
مثل ابن أبي عروبة)5( ومحمد بن الحس��ن الش��يباين فيما وصلني من كتبه)6( وال أبي يوسف)7( 

)1(   المدونة،،82/2.
)2(  النهاية يف غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن األثير )ت 606ه�( 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ، بيروت، 1399ه� - 1979م.
)3(   ل��م أج��د نص ابن مس��عود يف غير المدونة ولذا يحتم��ل أن لفظ )نص(يف االثر فيه��ا تصحيف واألصل )خص( 
واللفظت��ان متش��اهبتان عند الكتابة وخاصة عند م��ن يكت الخاء  دون إغالق- وهم كثر-   فيحدث التش��ابه بينها 

وبين النون بدليل مقابلتها بقوله يف هنية االثر وإذا عم فالمقابلة تقتضي إذا خص واهلل أعلم.
)4(   على اعتبار انه لم يصلنا كتاب أصولي مدون قبل كتب اإلمام الشافعي رحمه اهلل.

)5(   المناس��ك الب��ن أب��ي عروبة ،  أبو النضر س��عيد بن أب��ي عروبة: مهران الع��دوي البصري )ت 156ه� ( دراس��ة 
وتحقيق  عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ،ط/1، عام  1421 ه� 2000 م

)6(   األصل المعروف بالمبسوط أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباين )ت 189ه�( تحقيق  أبو الوفا األفغاين، إدارة 
القرآن والعلوم اإلس��المية، كراتش��ي،  الحجة على أهل المدينة،  أبو عبد اهلل محمد بن الحس��ن بن فرقد الشيباين 
)ت 189ه�(، تحقيق  مهدي حس��ن الكيالين القادري،  عالم الكتب، بيروت، ط/3، عام 1403ه�،  الس��ير ،أبو 
عبد اهلل محمد بن الحس��ن بن فرقد الش��يباين )ت 189ه�( تحقيق  مجيد خدوري،  الدار المتحدة للنشر، بيروت، 
ط/1،عام  1975م،  الكسب،  أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباين )ت 189ه�( تحيقيق  سهيل زكار،  

عبد الهادي حرصوين، دمشق، ط/1،  1400ه�.
)7(   الخ��راج، أبو يوس��ف يعقوب ب��ن إبراهيم بن حبيب بن س��عد بن حبتة األنصاري )ت 182ه���( تحقيق  طه عبد 

الرءوف سعد ، سعد حسن محمد، المكتبة األزهرية للرتاث،بدون.
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وال زي��د بن علي)1(وال س��فيان الث��وري)2( وال عبداهلل ب��ن المبارك)3( وال يف كتب المفس��رين 
كمجاهد)4( ومقاتل بن سليمان)5(وابن وهب)6( وال سفيان الثوري)7( وال يف كتب علوم القرآن 
ككتاب الزهري)8( وكتاب قتادة)9( ويحيى بن سالم)10( وال يف كتب السير كسيرة ابن إسحاق)11( 

وال يف أي مؤلف من المؤلفات التي وصلتني قبل كتب اإلمام الشافعي. 
ثالثا: المصطلح يف التأسيس األصولي حتى تكون المدارس.

    هذه الفقرة ستتناول استعمال مصطلح النص عند اإلمام الشافعي وما بعده على النحو 
التالي:

)1(   المسمى ب�)مسند اإلمام زيد( اإلمام أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،)ت122 ه  (، 
جمعه المحدث  أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، دار الكتب العلمية، بيروت .

)2(   تفسير الثوري،  أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف )ت 161ه�( ، دار 
الكتب العلمية، بيروت ،ط/1،عام 1403 ه� 1983 م.

)3(   الجهاد، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي، الرتكي ثم المْروزي )ت 
181ه�( تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية،تونس عام 1972م.

)4(   تفس��ير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جرب التابعي المكي القرش��ي المخزومي )ت104ه�( تحقيق محمد عبد 
السالم أبو النيل، دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر،ط/1، عام  1410 ه�  1989 م.

)5(    تفس��ير مقاتل بن س��ليمان ، أبو الحس��ن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )ت 150ه�( تحقيق  عبد اهلل 
محمود شحاته،  دار إحياء الرتاث، بيروت، ط/1 ،عام 1423ه�.

)6(   تفس��ير الق��رآن م��ن الجامع البن وهب،  أبو محمد عبد اهلل بن وهب بن مس��لم المصري القرش��ي )ت 197ه�( 
تحقيق  ميكلوش موراين، دار الغرب اإلسالمي، ط/1 ،عام  2003 م.

)7(   تفس��ير الث��وري ، أبو عبد اهلل س��فيان بن س��عيد بن مس��روق الثوري الك��ويف )ت 161ه�(  دار الكت��ب العلمية، 
بيروت ،ط/1،عام 1403 ه� 1983 م.

)8(   الناس��خ والمنس��وخ  وتنزي��ل الق��رآن بمك��ة والمدين��ة،  محمد بن مس��لم ب��ن عبد اهلل ب��ن ِش��َهاب الزهري )ت 
124ه�(،رواية: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي )ت412 ه�( تحقيق  حاتم صالح الضامن، مؤسسة 

الرسالة،بيروت، ط/3، عام  1418 ه� 1998 م
)9(   الناس��خ والمنس��وخ، قتادة بن دعامة ب��ن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوس��ي البص��ري )ت 117ه�(تحقيق  

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط/3، عام  1418ه� 1998م.
)10(  تفس��ير يحيى بن س��الم ،  يحيى بن س��الم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، اإلفريقي القيرواين )ت 200ه�( تحقيق 

هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط/1،عام  1425 ه�  2004 م
)11(   س��يرة ابن إسحاق )كتاب الس��ير والمغازي(، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء، المدين )ت151ه�( 

تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر،بيروت،ط/1،عام  1398ه� 1978م.
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1-  استعمال اإلمام الشافعي
 ال يش��ك باح��ث يف عبقرية اإلمام الش��افعي وقدرات��ه يف توليد األف��كار والدالالت، مع 
امتالك��ه ناصية اللغة)1( لذا نجده قد اس��تعمل مصطلح النص للدالل��ة على معان لم تعهد من 
قبل��ه ممن س��بقه ، وفقا لم��ا  بين يدي من المنت��ج األصولي ويف هذه الفق��رة رصدت له ثالثة 
استعماالت لمصطلح النص لم تكن قد استعملت من قبله، فقد  استعمل المصطلح للداللة 
عل��ى كالم اهلل فق��ط، فقال:) ومنها: ما بّينه عن س��نة نبّيه بال نص كتاب()2)، وقال:)وقد س��ن 
رس��ول اهلل مع كتاب اهلل، وس��نَّ فيما ليس في��ه بَعْينه نصُّ كتاب«3)، )كم��ا يكون نص الكتاب 
وخربُ العامة عن رسول اهلل()4( ،ففي هذه النقوالت يفّرق اإلمام بين الكتاب والسنة ، فيسّمى 
الكت��اب نّص��ًا ويطلق على قول النبي × س��نة، واس��تعمل المصطلح للدالل��ة على الكتاب 
والس��نة معًا ، فقال: )ولكن اذُكر من خالفهم ما ليس فيه نصُّ س��نة مما دل عليه الُقَرآن نصًا 
واس��تنباطًا، أو دلَّ علي��ه القي��اس؟()5( ، وقال – أيض��ا-: )ويقول غيرهم من أه��ل العلم: ما 
عدا النصَّ من الكتاب أو الس��نة، فكان يف معناه فهو قياس، واهلل اعلم()6(  )مما ليس فيه نصُّ 
كتاب، وال يف أكثره نصُّ سنَّة()7(، )فقلُت له: كلُّ ما َسنَّ رسوُل اهلل َمَع كِتاب اهلل مِن سنٍة فهي 
ُمَوافِقة كتاَب اهلل يف النصِّ بِِمْثلِِه()8( يف هذه الفقرة يطلق مصطلح النص على الكتاب والسنة. 

ثانيا: استعمال المصطلح إلى تكون المدارس.
م��ن العج��ب أنه بعد اإلمام الش��افعي ل��م يصلنا أي كت��اب مطبوع يف األص��ول إلى هذه 
اللحظة أي أننا إلى هذه اللحظة لم نعثر على كتاب يف أصول الفقه ُكتب يف هذه الفرتة ،وأقرب 

)1(   انظر: مناقب اإلمام الشافعي،240.
)2(   الرسالة 33/1.

)3(   نفسه88/1.
)4(   نفسه 1/ 461.
)5(   نفسه 1/ 576.
)6(   نفسه 1/ 516.
)7(   نفسه 1/ 359.
)8(   نفسه1/ 212.
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المؤلف��ات التي بين أيدينا من كت��ب األصول كتاب الجصاص) ت370ه�()1(، وهذا يعني أن 
قرابة)165س��نة( مغيبة أصوليا، وق��د توقفت برهة أمام هذه الم��دة الطويلة ودققت البحث، 
فوج��دت أن هذه المدرس��ة برز فيها عدد م��ن الفقهاء واألصوليين، ولك��ن بعضهم إما أنه لم 
يهتم باألصول ولم يفرده بكتاب مس��تقل، وإما أنه  أفرده بكتاب مس��تقل ولكنه مفقود ، ولم 
يصلنا من مؤلفات هذه المرحلة من كتب األصول ش��يء)2( ،وعليه س��نعتمد على غير أصول 
الفقه ،وس��نضرب أمثلة من اس��تعمال مصطلح النص يف المنتج األصولي الُمتضمن يف بعض 
الكت��ب المؤلف��ة يف فنون أخ��رى على اعتبار أن ه��ذه المؤلفات هي مي��دان تطبيق المصطلح 
األصولي وسنحدد الزمن من )عام 204 وحتى 370ه�( أي حتى وفاة الجصاص، حيث بعد 
هذا التاريخ سنعتمد المدارس األصولية، ويف هذه الفقرة سنعرض نماذج الستعمال مصطلح 

النص على النحو التالي:
- استعمال مصطلح النص للداللة على الكتاب والسنة.

       قال إسحاق)3(:)وأما المضمضة واالستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر 
م��ن الجنابة، ال فرق بينهما يف نص كتاب أو س��نة قائم��ة()4) وهذه النقل عن اإلمام ابن خزيمة 
) إِِذ اْس��ُم اْلُمَباَشَرِة َقْد َأْوَقَعُه اهلُل فِي َنصِّ كَِتابِِه َعَلى اْلِجَماِع()5)، وقال اإلمام البخاري:)َوَهَذا 

)1(   كنت أظن أن كتاب أصول الشاش��ي هو األقرب إلى اإلمام الش��افعي حتى نبهني أخي وصديقي الش��يخ الدكتور 
عبد العزيز العويد أن الكتاب مجهول، وبالفعل الكتاب مجهول اسم المؤلف فقد طبع باسم الشاشي ت 344ه� 
وطبع باس��م نظام الدين الشاش��ي من رجال القرن الس��ابع وبناء عليه فاين سأصرف النظر يف عده من مؤلفات هذا 
القرن، انظر تفاصيل هذه النس��بة ،معجم األصوليين ،محمد مظهر بقا،مركز بحوث الدراس��ات اإلس��المية،مكة 
المكرمة،1414ه��� 12/1، وأصول الشاش��ي تحقيق أكرم الندوي،دار الغرب اإلس��المي ،  بيروت، ط/1،عام 

1418ه� ص6
)2(   انظر:علم أصول الفقه من التدوين إلى هناية القرن الرابع الهجري دراسة تاريخية استقرائية تحليلية ،1/ 465 .
)3(   إس��حاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي الم��روزي، أبو يعقوب ابن راهويه قرين االئمة وعلم من أعالم 

الفقه والحديث )ت 238 ه�(
)4(   مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ،2/ 402.

ا َقِد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي إَِباَحتَِها،  َياِم مِمَّ ْفَعاِل اْلُمَباَحِة فِي الصِّ اُع َأْبَواِب األَْ ْوِم، ُجمَّ )5(   صحيُح ابن ُخَزيمة، كَِتاُب الصَّ
أبوَبك��ر محمد بن إس��حاق بن خزيمة الّس��لمي النيَس��ابوري)ت311 ه�( تحقيق محم��د مصطفى األعظمي،3/ 

.242
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َكِر مِْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْيِن(؛ فهذا ما نص  ()1( وقال الماتريدي : )لِلذَّ ِخاَلُف َنصِّ َكاَلِم اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
اهلل - تعال��ى - عليه يف فرائض المواري��ث()2( وقال أيضا:)وولى أبو بكر وعمر - رضوان اهلل 

عليهما - الخالفة بغير نصٍّ من الرسول عليها()3( .
    وق��ال الخرقي:)والمح��رم م��ن الحيوان ما نص اهلل ع��ز وجل عليه يف كتاب��ه()4( وقال 
َدَقَة،  َم بَِعْينِِه، َفَفَرَض فِي��ِه الصَّ ��ى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ الطربي:)ِس��َوى َم��ا َنصَّ َعَلْيِه َرُس��وُل اهللِ َصلَّ

َوِسَوى َما َكاَن َنظِيًرا لَِذلَِك َومِْثاًل()5( .
- اس��تعمال مصطل��ح الن��ص للداللة عل��ى كالم الصحابة أو كالم غيرهم م��ن العلماء، 
وهنا ننقل عن أبي الحس��ن األشعري قوله: )من عقد له اإلمامة من أصحاب الشورى؛ الذين 
ن��ص عليه��م عمر رضي اهلل عنه، فاخت��اروه ورضوا بإمامته، وأجمعوا عل��ى فضله وعدله()6(
وق��ال أيض��ا:)وإذا ثبتت إمامة الصدي��ق رضي اهلل عنه، ثبت��ت إمامة الف��اروق رضي اهلل عنه؛ 
ألن الصدي��ق رض��ي اهلل عنه ن��ص عليه وعقد له اإلمام��ة، واختاره لها()7( وننقل عن القاس��م 
ا اْقَتَصْصنَا فِي كَِتابِنَا  ��نَُّة ِعنَْدَنا َما َنصَّ َعَلْيِه ُعَلَماُؤَنا؟ مِمَّ ِذي َعَلْيِه السُّ بن س��الم قال:)َفاأْلَْمُر الَّ
يَماَن بِالنِّيَِّة َواْلَقْوِل َواْلَعَمِل َجِميًعا()8( فهذه النقوالت تش��ير إلى انفتاح المصطلح  َه��َذا: َأنَّ اإْلِ

واستعماله للداللة على أقوال العلماء والفقهاء.

* * *

)1(   ج��زء القراءة خلف اإلمام ،محمد بن إس��ماعيل البخاري، )ت 256ه���( تحقيق فضل الرحمن الثوري، المكتبة 
السلفية،ط/1،عام 1400ه� 1980 م،40.

)2(   تأويالت أهل السنة،3/ 60.
)3(   نفسه7/ 46.

)4(   متن الخرقى على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباين،145.
)5(   هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطربي )ت 

310ه�( تحقيق محمود محمد شاكر،مطبعة المدين، مسند عمر 2/ 960.
)6(   اإلبانة عن أصول الديانة ،258.

)7(   نفسه 257.
)8(  كتاب اإليمان ، 34.
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املبحث الثاين
 م�شطلح الن�ص يف مدر�شتي الأ�شول

الش��ك أن الرس��الة لإلم��ام الش��افعي عمل مفصل��ي يف المس��يرة المبارك��ة لعلم أصول 
الفقه بل يف مس��يرة إنتاج الفقه والتفس��ير ،حيث مثلت المنهجية المبدعة يف التأليف والتفسير 
واالس��تنباط ، وهذا المبحث يتتبع المصطلح ابتداء من أول مؤلف أصولي بعد رسالة اإلمام 
الشافعي، وهو كتاب الجصاص )ت370ه�( حيث نعترب الجصاص وكتابه أول تمثيل صريح 
لمدرسة الفقهاء، وسنقوم باختيار نموذجين من كل مدرسة)1( دون استقصاء لبقية المؤلفات؛ 

أحدهما: تلك النماذج من التأسيس. واآلخر: أحد قطبي الجمع على النحو التالي:
- مدرسة المتكلمين.

مدرس��ة المتكلمين األقدم يف الوجود باعتبار أن الرس��الة لإلمام الشافعي أول المؤلفات 
األصولي��ة كان��ت عل��ى نم��ط مدرس��ة المتكلمين، ونظ��را لغ��زارة الم��ادة العلمية س��نكتفي 
بنموذجين)2( هما أبو الحس��ين البصري، وس��يف الدين اآلمدي، ولي��س هذا التحديد حصرا 
الس��تعمال مفهوم النص عن��د أقطاب مدرس��ة المتكلمين، ويرجع س��بب االختيار إلى كون  
كت��اب المعتم��د أقرب كتاب كام��ل من مدرس��ة المتكلمين إلى الرس��الة)3( ،ويرج��ع اختيار 

اإلحكام لآلمدي إلى كون ابن الساعايت اتخذه خالصة لمدرسة المتكلمين.
أوال: أبو الحسين البصري.

محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري )436ه�( علم من أعالم االعتزال وداهية 
من دهاة الفكر  ومن أبرع رواد المدرسة الكالمية يف علم األصول ، له من كتب األصول ثالثة 

كتب هي :

)1(   الذي جعلني أقتصر على نموذجين من كل مدرس��ة وكذا نموذجي لكل مرحلة هو ضيق المس��احة ،وقد اجتهد 
يف أن تكون النماذج ممثلة بشكل كبير.

)2(   كنت قد اشتغلت على العدة والربهان إلى جانب المعتمد واإلحكام فلما رأيت الطول اقتصرت على نموذجين فقط.
)3(   ثمة كتاب هو أقدم من المعتمد وأقرب إلى الرسالة وهو التقريب واإلرشاد الصغير للباقالين )ت403ه�( ولكنه 
غير مكتمل وبالتالي يصعب الحكم فيه على جزء دون آخر، وهناك رسالة يف أصول الفقه  لعكربي ت)428ه� (، 

وهو أقدم من المعتمد أيضا ولكنه لم يتناول مصطلح النص إال مرة واحدة وهذا غير مجد.
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 - المعتم��د)1( وه��و أش��هرها وهو الذي س��نعتمده يف البح��ث، على اعتبار أن��ه الكتاب 
المكتمل. 

 - شرح العمد)2(، وهو شرح لكتاب العمد للقاضي عبد الجبار) 415 ه� (والكتاب غير 
مكتمل.

- تصفح األدلة)3( والكتاب غير مكتمل أيضا.
ع��رف النص يف اللغة يف س��ياق حديثه عن تعريفه االصطالحي، فق��ال:)َوأِلَن النَّص فِي 
َغ��ة َمْأُخ��وذ من الظُُّه��ور َومن َذلِك َقْوله��م منصة اْلَع��ُروس لما َظه��رت َواْرَتَفعت()4( وقد  اللُّ
اس��تعمل مصطلح نص للداللة على الكتاب والس��نة، فق��ال:) َوأما َنص اْلكتاب َوالّس��نة َفاَل 
ْجَم��اع()5( وق��ال: )إاِلَّ َأن النَّبِ��ي صلى اهلل َعَلْيِه َوس��لم َنص عل��ى إَِباَحة  يج��وز َأن ينس��خه اإْلِ
بعض المأك��والت()6( وأّصل لذلك فقال:)بل َقْوُلنا: َنص فِي عرف اْلُفَقَهاء َيقع على َنص اهلل 
ع��ز َوجل َوَنّص َرُس��وله()7( ×، واس��تعمل المصطلح للداللة عل��ى كالم الفقهاء والعلماء، 
فقال:)َفَأم��ا إِذا َن��ص اْلَعالم فِي َمْس��َأَلة(8 واس��تعمل الن��ص للداللة على نوعي��ن من الداللة 
��ل إَِلْيَها بالنصوص اَل غير َلكِن َبْعضَها  هم��ا الظهور والخفاء ،فقال:)بَِأن اْلمَصالح إِنََّما يَتَوصَّ
ل إَِلْيِه بِنَّص َخِفي()9( وقال:) وجلي الش��رعيات تعلم  ��ل إَِلْيِه بِنَّص َظاهر َوَبعضَها يَتَوصَّ يَتَوصَّ
بالنص��وص الظَّاِهَرة وخفيها تعلم بِنَّص َخِفي()10(،  واس��تعمل النص للداللة على الظهور أو 

)1(   طبعه المعهد الفرنس��ي يف دمش��ق بتحقيق، محمد حميد اهلل  وآخرون،عام 1384ه� 1964م،وطبعته دار الكتب 
العلمية – بيروت،بتحقيق خليل الميس، ط/1، عام 1403ه�.

)2(   طبع��ت ج��زء من��ه طبعة أولى دار المطبعة الس��لفية، القاهرة،وطبعته مؤسس��ة الرس��الة بتحقيق عب��د الحميد أبو 
زنيد،عام 1410ه�.

)3(   مطبوع ما تبقى منه،بتحقيق المستشرق مادلنغ وتلميذته الباحثة األلمانية سابين شميدكِه.
)4(   المعتمد 1/ 295.

)5(   نفسه1/ 402.

)6(   نفسه1/ 403.

)7(  نفسه 2/ 420.
)8(   نفسه 2/ 314.
)9(  نفسه 2/ 205.

)10(  نفسه 2/ 206.
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الن��ص يف مقاب��ل الظاهر يف حديثه عن المجمل والمبين فعّرف الن��ص، فقال:) يحد بَِأنَُّه َكاَلم 
ا قيل إِنَّه َنص فِيِه()1( ووضع ش��روطا لما  يس��مى نصًا،  تظه��ر إفادت��ه لمعناه اَل يَتنَاَول َأكثر مِمَّ
فقال:) َواْعَلم َأن النَّص يجب َأن يْشَتمل على َثاَلث َشَرائِط: َأحدَها َأن يكون كاَلما ، َواآْلخر 
َأن اَل يَتنَ��اَول إاِلَّ َم��ا ُهَو َنص فِيِه َوإِن َكاَن نصا فِي عين َواِحَدة َوجب َأن اَل يَتنَاَول س��واَها َوإِن 
َكاَن نصا فِي َأْشَياء َكثِيَرة َوجب َأن اَل يَتنَاَول سواَها ، َواآْلخر َأن تكون إفادته لما يِفيدُه َظاهرة 

غير ُمجملة(.)2(
ثانيا: اآلمدي .

     أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد)ت631ه�( من عباقرة األصول، 
ب��رع يف عل��م الجدل وعلم الكالم إلى جان��ب براعته يف األصول ،ومن أه��م كتبه اإلحكام يف 
أص��ول  األح��كام ، لخص فيه أربعة أس��فار من أجود أس��فار أصول الفقه)3( ه��ي: الربهان)4( 
والعم��د)5( والمعتم��د)6( والمس��تصفى)7(، ولآلمدي كت��اب منتهى األص��ول)8( وهو مختصر 
اإلح��كام ،وكتاب��ه اإلحكام أنض��ج كتب مدرس��ة المتكلمين ،لذلك فقد جعله ابن الس��اعايت 
المعادل الموضوعي لكتاب كنز الوصول للبزدوي ، وهذا ما عرب عنه ابن الساعايت )ت 694 
ه�(فقال:)لخصت��ه م��ن كتاب اإلحكام ورصعته بالجواهر النفيس��ة من كتاب فخر اإلس��الم، 

فإهنما البحران المحيطان بجوامع األصول()9(
تتبع��ت اآلم��دي يف اإلح��كام فوجدت أن��ه ال يخرج يف اس��تعماله لمصطل��ح النص عن 
مدلولين أحدهما: الداللة على الكتاب والس��نة ،بحيث يس��تخدم المصطلح ليدل على اآلية 

)1(   نفسه 1/ 295.

)2(   نفسه 1/ 295.
)3(   انظر: ديوان المبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،1/ 576.

)4(   أجود طبعاته بتحقيق عبد العظيم الديب.
)5(   مطبوع جزء من شرحه للقاضي أبي الحسين البصري.

)6(  أجود طباعته طبعة المعهد الفرنسي دمشق.
)7(   أجود طبعاته بتحقيق محمد سليمان األشقر.

)8(   مطبوع تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية،بيروت، ط/1،عام 1424ه�2003م.
)9(   البديع يف أصول الفقه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي اإلحكام،128/1.
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من الكتاب أو الحديث من الس��نة بنوعي الداللة القطعية والظنية، ومن أمثلة ذلك قال:)ألنَُّه 
ُس��وِل()1( ×.، وقال:) َوال َن��صَّ َقاطٌِع مِْن كَِتاٍب َأْو ُس��نٍَّة()2(  َل��ْم َيْظَه��ْر َلنَا َنصٌّ َع��ِن اهللِ َوالرَّ
، َفِمْن ِجَهِة  ا مِْن ِجَه��ِة النَّصِّ وق��ال:)َوال َنصَّ مِْن كَِتاٍب َأْو ُس��نٍَّة َي��ُدلُّ َعَلى َذلَِك()3( وقال: )َأمَّ
��نَِّة()5( نلحظ يف النقوالت الس��ابقة  ��نَِّة()4( وقال :) َوِهَي النَّصُّ مَِن اْلكَِتاِب َوالسُّ اْلكَِتاِب َوالسُّ

أن النص عند اآلمدي هو الكتاب والسنة قطعيًا أو ظنيًا ،وال يعني به المعنى االصطالحي.
 االس��تعمال اآلخ��ر: النص: للداللة عل��ى كالم الفقهاء وهو نادر جدا وم��ن أمثلة ذلك:(

وَرَتْيِن()6(وقال:) َذَهَب َبْعُض َمْن َنصَّ َهَذا اْلَمْذَهُب(.)7( َوَكاَن اإلمام َقْد َنصَّ َعَلى ُحْكِم الصُّ
وغال��ب اس��تعماالت اآلم��دي يف كتاب اإلح��كام لمصطلح النص ال تخ��رج عن هذين 
المدلولي��ن : بكثافة لأول والن��درة للثاين ،وهبذا ندرك أن اآلمدي ل��م يخرج عن خط اإلمام 

الشافعي يف استعمال المصطلح كما سبق أن بينا وهبذا ندرك تميز مدرسة المتكلمين. 
   - مدرسة الفقهاء.

        تسمــى أيضا مدرســة األحناف على اعتبــار أن أغلب األصوليين الذين اعتمدوا هذه 
المنهجية يف البحث هم األحناف وسنقتصر على نموذجين من هذه المدرسة نموذج التأسيس 

)فصول الجصاص( ، ونموذج النضوج أصول البزدوي على النحو التالي:
أوال: الجصاص.

أحمد بن علي الجصاص)ت370ه�( من جهابذة األصول ومن جيل التأسيس لمدرسة 
الفقه��اء ويع��د كتابه أول كتاب أصولي بعد رس��الة الش��افعي وصل إلينا والش��ك يف اطالعه 
وإحاطته بكتاب الرسالة، فقد سار على منوال اإلمام الشافعي يف استعماالته لمصطلح النص 

)1(   اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 1/ 199
)2(   نفسه  1/ 282.

)3(   نفسه 3/ 7.
)4(   نفسه 1/ 175.
)5(   نفسه 1/ 239.
)6(   نفسه 4/ 202.
)7(   نفسه 1/ 260.
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ووافقه يف اس��تعمال مصطلح النص للداللة على الكتاب والس��نة، وأضاف إلى اس��تعماالت 
الش��افعي التعري��ف اللغوي وتعريف النص يف س��ياق الوضوح والخف��اء، والداللة على ظني 

الداللة)النص متعدد المعاين()1( .
��ْيِء َوإَِباَنتِِه.  َغِة: ُهَو اْلُمَباَلَغُة فِي إْظَهاِر الشَّ  فقد عّرف النص يف اللغة فقال: »النَّصُّ فِي اللُّ
اِعُر: َفِمنُْه َقْوُلُهْم: َنَصْصت اْلَحِديَث إَلى ُفاَلٍن، بَِمْعنَى َأنِّي َأَظَهْرُت َأْصَلُه. َوَمْخَرَجُه. َقاَل الشَّ

ِه)3(  َُنصُّ اْلَحِديَث إَلى َأْهِلِه ... َفإِنَّ اأْلََماَنَة)2( فِي َنصِّ
اِعر:     ْيِر إَذا َأْظَهْرت َأْقَصى َما ِعنَْدَها، َقاَل الشَّ ابَُّة فِي السَّ ت الدَّ َومِنُْه َنصَّ

)4(      َتْقَطُع اْلَخْرَق بَِسْيِر َنصٍّ
ِذي ُيْرَفُع لَِيْقُعَد َعَلْيِه اْلَعُروُس )لَِيُكوَن َظاِهًرا لِْلَحاِضَرْيِن()5)  ُة، َوُهَو اْلَفْرُش الَّ َومِنُْه اْلِمنَصَّ

وهو هنا ذكر بعض معاين النص يف اللغة)6(.
    ث��م انتق��ل إل��ى تعري��ف النص تح��ت عنوان: صف��ة النص وه��و التعريف ال��ذي أصبح 
اصطالح��ا يف مدرس��ة الفقهاء وم��ن وافقهم ثم بعد الجمع بين المدرس��تين ص��ار هو التعريف 
الس��ائد وإن اختلفت صيغه وتعريفه للنص يف س��ياق المجمل والمبي��ن أول تعريف عثرنا عليه 
فق��ال: )ُكلُّ َم��ا َيَتنَاَوُل َعْينً��ا َمْخُصوَصًة بُِحْكٍم َظاِه��ِر اْلَمْعنَى َبيِّ��ِن اْلُمَراِد َفُهَو َنصٌّ َوَم��ا َيَتنَاَوُلُه 
��ْخِص اْلُمَعيَِّن إَذا ُأِش��يَر إَلْيِه بَِعْينِِه َوَبْيَن ُحْكِمِه  اْلُعُموُم َفُهَو َنصٌّ َأْيًضا َوَذلَِك أِلَنَُّه اَل َفْرَق َبْيَن الشَّ
َوَبْيَن َما َيَتنَاَوُلُه اْلُعُموُم. إْذ َكاَن اْلُعُموُم اْس��ًما لَِجِميِع َما َتنَاَوَلُه َواْنَطَوى َتْحَتُه َواْلَمنُْصوُص َعَلْيِه 
َم��ا ُنصَّ َعَلْيِه بِاْس��ِمِه()7( فه��ذا التعريف وإن كان طويال هو أول تعريف للنص يف هذا الس��ياق، 
والجصاص أكثر من استعمال مصطلح النص يف الداللة على المعين القطعي ، ومن أمثلة ذلك:

)1(   س��ار عل��ى هنج��ه الدبوس��ي يف تقويم األدلة ، تقوي��م األدلة يف أصول الفق��ه،  أبو زيد عبد اهلل بن عمر بن عيس��ى 
الّدبوس��ّي )ت 430ه���( تحقيق، خليل محيي الدين الميس، دار الكت��ب العلمية، ط/1،عام 1421ه� 2001م ، 

.130، 116،117
)2(   يف الديوان الوثيقة 59

)3(   البيت لطرفة بن العبد من قصيدة الحجة والحكيم، ص59، الديوان .
)4(   قال يف المعجم المفصل يف شواهد العربية، 10/ 357.

)5(   الفصول يف األصول،  1/ 60.
)6(   ثمة عدد من معاين النص يف اللغة منها: الغاية واالستقصاء والتحريك اننظر: المحكم والمحيط األعظم ، 8/ 272.

)7(   الفصول يف األصول 1/ 59.
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 قال: )َوَأنَُّه َلْو َنصَّ َعَلى اْلَوْقِت َفَقاَل: اْفَعْلُه فِي َهَذا اْلَوْقِت َلِزَمُه فِْعُلُه فِيِه َوَلْم َيَسْعُه التَّْأِخيُر(
��َهاَداِت: َما َوَرَد بِِه َنصُّ اْلكَِتاِب َعَلى التَّْرتِيِب اْلَمْذُكوِر فِيَها  )1( ، وقال:) وقال: )َواأْلَْصُل فِي الشَّ

تِي َلْيَس فِيَها َنصٌّ َعَلى َمَقاِديِرَها( )3(ويعني بالنص  مِ��ْن اأْلَْعَداِد()2( وقال :)َوَكُأُروِش اْلِجنَاَياِت الَّ
هنا المقطوع ،واستعمل المصطلح للداللة على القرآن والسنة فقال:)َفإِْن قِيَل: َقْد َكاَن مِْن النَّبِيِّ 
ِم لِْلُجنُِب()4( وقال: ) اَل َيُجوُز اْستِْعَماُل )اْلِقَياِس(  - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم - َنصٌّ َعَلى َجَواِز التََّيمُّ

نَِّة اْلُمْسَتِفيَضِة، َأْو بَِأْخَباِر اآْلَحاِد(.)5(  فِي َدْفِع النَّصِّ َسَواٌء َكاَن النَّصُّ )َثابًِتا( بِاْلكَِتاِب َوالسُّ
ثانيا: فخر اإلسالم البزدوي.

عل��ي بن محمد البزدوي الحنفي )ت 482ه�(،إذا كان الجصاص يمثل البداية الحقيقية 
والقوية لمدرس��ة الفقه��اء، فإن البزدوي يمثل قمة النضج لهذه المدرس��ة، وقد برع يف ش��تى 

الفنون، ويف ترجمته ُذكرت له عدد من المصنفات األصولية: 
- شرح تقويم األدلة)6( 

- كتاب موسع يف أصول الفقه)7(
- كنز الوصول إلى معرفة علم األصول)8(.

وهو الكتاب الذي حظي باالهتمام وعليه عدد من الشروح أشهرها كشف األسرار شرح 
أص��ول الب��زدوي، وكتاب كنز الوصول يعد م��ن أنضج الكتب األصولية يف مدرس��ة الفقهاء، 
ولذا فإن اختيار ابن الساعايت لهذا الكتاب ليكون مقارنا كتاب اآلمدي ليس اعتباطا،فهو يمثل 
قم��ة مدرس��ة الفقهاء األصولية وقد تن��اول مصطلح النص بصورة تمث��ل النضج األصولي يف 

هذه المدرسة كما سنرى. 

)1(   نفسه 2/ 107.
)2(   نفسه 3/ 71.
)3(   نفسه 4/ 80.

)4(   نفسه 3/ 142.
)5(   نفسه 105/1.

)6(   النعرف حاله انظر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، 467/1.
)7(   ذكره عبد العزيز البخاري، انظر:كشف األسرار شرح أصول البزدوي،18/1.

)8(   كنز الوصول إلى معرفة األصول ، علي بن محمد البزدوي )ت482ه�( مطبعة جاويد بريس،كراتشي.
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فق��د عرف النص تعريف��ا اصطالحيا، فقال:)وأما النص فم��ا ازداد وضوحا على الظاهر 
بمعن��ى م��ن المتكلم ال يف نف��س الصيغة مأخ��وذ من قولهم نصص��ت الدابة إذا اس��تخرجت 
بتكلفك منها س��يرا فوق س��يرها المعتاد وسمى مجلس العروس منصة ألنه ازداد ظهورا على 

ساير المجالس بفضل تكلف اتصل به من جهة الواضع()1(
 ث��م انتقل إل��ى الجانب التطبيقي للنص فضرب مث��ااًل فقال:)ومثاله قوله تعاليژ ژ    
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
)النس��اء:3(، فإن هذا ظاهر يف اإلطالق نص يف بيان العدد ألنه س��يق الكالم للعدد وقصد به 

ف��ازداد ظه��ورا على األول بأن قصد به وس��يق له، ومثله قوله تعال��ي: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ ژ  )البقرة:275(،فإنه ظاهر للتحليل والتحريم نص للفصل بين البيع والربا ألنه س��يق 

الكالم ألجله فازداد وضوحا بمعنى من المتكلم ال بمعنى يف صيغته()2(
واس��تعمل النص للداللة على الكتاب والس��نة، فقال:)أن النية يف النهار منصوص عليها 
لقول��ه تعال��ى:) ثم أتموا الصيام . . . ( بعد إباحة الجماع  إل��ى طلوع الفجر()3( وقال:) وبيان 
ذل��ك أن النص الذي ال ش��بهة فيه أوجب قراءة الق��رآن يف الصالة وهو قوله تعالى(فاقرؤوا ما 
تيسر من القرآن()4(وقال:)وكصالة أهل قباء بعد نزول النص()5( واستعمل المصطلح للداللة 
على كالم األئمة والفقهاء، فقال: )فإنه نص محمد أنه ال يفسد()6(، وقال: ) ألن أدنى الجمع 
ثالث��ة نص محمد رحمه اهلل يف الس��ير الكبير()7( وق��ال :)نص على ذلك محمد يف غير موضع 
من المبس��وط()8( وهبذا نلحظ أنه لم يخرج عن اس��تعماالت الجص��اص مع تحرير مصطلح 

النص بالمعنى األصولي  يف باب الوضوح والخفاء.

)1(   نفسه  8.
)2(   نفسه 8.

)3(   نفسه 118.

)4(   نفسه 137.

)5(   نفسه 244.
)6(   نفسه 42.
)7(   نفسه 72.

)8(   نفسه 179.
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املبحث الثالث
م�شطلح الن�ص يف مرحلة اجلمع بني املدر�شتني

الش��ك أن الجهد الذي بذله ابن الس��اعايت)ت694ه�( يف التوفيق بين مدرستي األصول  
نق��ل ه��ذا العلم م��ن مرحلة إلى أخ��رى ،وفتح بابا من أب��وب الدرس األصول��ي، فكان بحق 
عبقري زمانه، وقد برز بعد س��نواته بعض األصوليين ممن حذا حذوه، وال ش��ك أن تتبع سير 
مصطل��ح الن��ص يف المنت��ج األصولي يف هذه المرحل��ة له داللته وقد اخ��رتت إلى جانب ابن 

الساعايت القاضي تاج الدين السبكي) 771ه�( بكتابه جمع الجوامع ،على النحو التالي:
أوال: ابن الساعاتي.

أبو العباس، مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب المش��هور بابن الس��اعايت)ت 694ه�( 
م��ن أب��رع األصوليين يف زمانه، ابتكر بأس��لوب مختص��ر بديع الجمع بين مدرس��تي األصول 
المشهورتين ،واختار من المدرستين علمين من أبرع علماء هاتين المدرستين، هما البزدوي 
واآلم��دي، اش��تهر كتابه بديع النظ��ام الجامع بين أص��ول البزدوي واإلح��كام، وحقق وطبع 

بعنوان البديع يف أصول الفقه.)1(
 ذهل��ت وأن��ا أتصف��ح الكت��اب أنه لم يس��تعمل مصطل��ح الن��ص إال يف مدلولي��ن فقط، 
ول��م يخرج عنهما إال م��رة واحدة)2( فقد اس��تعمل النص يف المعن��ى االصطالحي فقال:) ما 
ازداد وضوح��ا بس��بب قص��د المتكل��م ن��ص ژ ک  ک  گ ژ  )النس��اء:3(وژ ڤ  ڤژ   
)البقرة:275(،س��يقا لبي��ان الع��دد والتفرق��ة ب��ي الرب��ا والبيع ،وه��و أرجح م��ن الظاهر عند 
التع��ارض()3( وقال:) وم��ا ازداد وضوحا على النص بأن كان مجمال فبّين()4( وهو هنا يش��ير 
إلى المفس��ر، واس��تعمل المصطلح للداللة على الكتاب والسنة بكثافة فقد أحصيت له قرابة 

)1(   تحقي��ق، مصطف��ى محمد األزهري، ومحمد حس��ين الدمياطي، دار ابن عفان، القاه��رة، دار ابن القيم الرياض، 
ط/1عام 1435ه� 2014م.

)2(   حي��ث اس��تعمله للدالل��ة على كالم العلم��اء فقال:) وه��ي حاصلة يف زيد العال��م بنص س��يبوية يف زيد الرجل( 
 145/3

)3(   البديع يف أصول الفقه 216/1.
)4(   نفسه 211/1.
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خمس وستين مرة)1( ومن أمثلة ذلك: قال:)وكذلك القصر عندنا تسميتها صدقة يف النص()2( 
َق اهلُل بَِها َعَلْيُكْم، َفاْقَبُلوا  وهو هبذا يش��ير إلى حديث يعلى بن أمية رضي اهلل عنه )َصَدَقٌة َتَصدَّ
َصَدَقَت��ُه()3) وق��ال: ) وكقولنا يف تقوم المناف��ع وماليتها يف اإلجارة بالنص()4( وهو هبذا يش��ير 

ال��ى قوله تعال: ژڦ  ڦ  ڦ ژ  )النس��اء:24(،وقوله تعالي: ژ ں  
ں    ڻ  ژ  )النس��اء:25(،وقوله تعالي: ژ ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  

ې  ې  ى ژ  )القصص:27(. 
ثانيا: السبكي.

 ت��اج الدي��ن عبد الوهاب ب��ن علي بن عب��د ال��كايف الس��بكي)ت771ه�()5( أصولي ابن 
أصول��ي ومتكل��م متمك��ن له تصاني��ف كثيرة، ومم��ا صنف يف أص��ول الفقه ،رف��ع الحاجب 
ع��ن مختصر بن الحاجب)6( واإلهباج ش��رح منه��اج البيضاوي)7(،وخالصة جهده األصولي 
ح��رره يف جم��ع الجوام��ع  فق��د جمع في��ه زبدة  مائ��ة مصنف كما أش��ار)8(، وهو م��ن الكتب 
المصنف��ة يف ع��داد الكتب الجامعة بين مدرس��تي األص��ول)9( وإن كان الكت��اب أكثر التصاقا 
بمدرس��ة المتكلمين، ويغلب عليه طابع هذا المدرس��ة على اعتب��ار أن مؤلفه ينتمي بوضوح 
إلى هذه المدرس��ة، والكتاب تلقاه األصوليون بالقبول واالهتمام وقد ش��رحه غير واحد من 

)1(   انظر : صفحات 27،122،126،136،225،3/331،379،2/1/ 152،153،155،160، 164،181 ، 186.
)2(   البديع يف أصول الفقه 379/1.

)3(   رواه مسلم ، كَِتاُب َصالَِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها، َباُب َصالَِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها، رقم )686(.
)4(   البديع يف أصول الفقه 157/1.

)5(   مات عن عمر يناهز أربعة وأربعين سنة، فقد ولد سنة)727ه�( وهذا الجهد األصولي الراقي الناضج إلى جانب 
مصنفاته اآلخرى يدل على نبوغه وتقدمه وسعته العلمية.

)6(   رف��ع الحاج��ب عن مختصر اب��ن الحاجب،  تاج الدين عبد الوهاب الس��بكي )ت 771ه���( تحقيق علي محمد 
معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت،ط/1،عام 1419ه� 1999م .

)7(   طبع عدد من الطبعات محقق وغير محقق، وأجود طبعاته بتحقيق أحمد جمال الزمزمي، ونور الدين عبد الجبار 
صغيري،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،دبي،ط/1، 1424ه� 2004.

)8(   انظر: جمع الجوامع، 11.
)9(   انظر: البديع يف أصول الفقه ،40/1، مقدمة التحقيق.
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األصوليين)1( ،ويش��هد لذلك كتبه األصولي��ة األخرى)2(،والكتاب فيما هو واضح من آخر ما 
كتبه يف األصول إن لم يكن آخرها فقد انتهى من تأليفه س��نة )760ه�( واس��تعماله لمصطلح 
الن��ص يف ه��ذا المصنف قليل)3( مقارنة بكتاب��ه اإلهباج الذي اس��تخدم المصطلح فيه بكثافة، 

ومقارنة أيضا بكتاب البديع كما سبق اإلشارة.
وقد اس��تعمل مصطلح النص للداللة على الكتاب والس��نة، فقال: )إَِذا َلْم َيِرْد َنصٌّ عَلى 
َوْفِقِه()4( ، وقال: )وال يشرتط ثبوت حكمه بالنص جملة خالفا لقوم  وال انتفاء نص أو إجماع 
يوافق��ه()5( وقال:)ومن معارضة نص آخر للنقيض تنش��أ الط��رق والرتجيح)6(، وقال:)وأن ال 
تخال��ف نصا أو إجماعا()7( هذه النقوالت وغيرها)8( تدل على اس��تعماله للمصطلح للداللة 
عل��ى الكتاب والس��نة دون أن يفرق بين الدالل��ة القطعية أو الظنية، واس��تعمل النص للداللة 
عل��ى المصطلح عند األصوليين الذي يقابل الظاهر فقال:) وهو نص إن أفاد معنى ال يحتمل 

غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحًا كاألسد()9(.
واس��تعمل المصطل��ح للداللة على أقوال األئم��ة والفقهاء،- وإن كان هذا االس��تعمال 
ن��ادرا- ، فق��ال: )ودونه مجته��د المذهب وهو المتمك��ن من تخريج الوج��وه على نصوص 

إمامه()10( وقال:) بخالف نص إمامه(.)11(
* * *

)1(  انظر: البدور اللوامع يف شرح جمع الجوامع يف أصول الفقه،/21.
)2( اإلهباج ورفع الحاجب.

ربما يرجع ذلك لحجمه الصغير.  )3(
)4(   جمع الجوامع 81

)5(   نفسه 83.
)6(   نفسه 112

)7(  نفسه 86.
)8(  انظر : الكتاب نفسه 83،84.

نفسه 22.  )9(
نفسه 119.  )10(

)11(  نفسه 120.



126

مفهوم الن�ص قراءة يف املنتج الأ�صويل قدميا وحديثا

املبحث الرابع
 م�شطلح الن�ص عند املعا�شرين

 وأعن��ي بالمعاصري��ن م��ا بعد القرن الثاين عش��ر، وهي الق��رون المتأخرة الت��ي ندر فيها 
العلماء الموس��وعيون، مصطلح النص عند المعاصرين انفتح على دالالت كثيرة زادت على 
اس��تعماالت األصوليين القدامى ،فإلى جان��ب الداللة على الكتاب والس��نة، وكالم الفقهاء 
والعلم��اء واالصط��الح ،فإهن��م اس��تعملوا المصطل��ح للداللة عل��ى الكتاب الم��راد تحقيقه 
فيقولون النص المحقق)1(، وعلى النص الحاسم ذي المدلول القطعي، الذي يحسم الخالف. 
وهذا االستعمال وإن كان قد استعمله القدامى)2(،غير أن المتأخرين أكثر استعماال له وبصيغ 
متع��ددة ،فيقول��ون هو: نص يف المس��ألة)3( أو ن��ص يف محل النزاع)4( وهو ن��ص يف الباب، أو 
نص يحس��م الخالف، ولضيق المساحة فقد اكتفيت من المعاصرين بكتابين أحدهما: ألصق 
بمدرسة المتكلمين ونال شهرة كبيرة، وهو إرشاد الفحول للشوكاين، واآلخر ألصق بمدرسة 

الفقهاء، وهو علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف. 
أوال: الشوكاين.

      محمد بن علي بن محمد الشوكاين)ت1250ه�( علم من األعالم وذكي من األذكياء 
ل��ه من كتب األصول: القول المفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد)5( ،وكتاب إرش��اد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم األصول، جمع فيه أراء األصوليين ممن قبله وجمعها بصورة مختصرة 
ودقيق��ة وه��ذا الكتاب تلقاه أهل العلم بالقبول واحتل مكانة كبيرة يف الدرس األصولي وطبع 

)1(    انظ��ر: أدب المفت��ي والمس��تفتي،46/1، مقام الرش��اد بين التقليد واالجته��اد، 15/1،َرْفُع النَِّق��اِب َعن تنِقيح 
الّشهاِب، 3/1.

)2(   انظر: الَواِضح يف أُصوِل الِفقه ،372/5، ،التبصرة يف أصول الفقه، 516،تقويم النظر يف مس��ائل خالفية ذائعة، 
ونب��ذ مذهبية نافعة،299/2، إيثار اإلنصاف يف آث��ار الخالف،145/1،الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، 

230/2،شرح مختصر الروضة،170/3.
)3(   الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول،1/ 224.

)4(   انظر: مذكرة يف أصول الفقه 143، خرب الواحد وحجيته، 206، المطلق والمقيد، 407.
)5(   مطبوع عدة طبعات ومحقق عدة تحقيقات.
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عددا من الطبعات)1( وحققه غير واحد)2(،مجتهد شنع على التقليد بصورة قوية، وكتابه إرشاد 
الفحول نحا فيه منحى مدرسة المتكلمين بشكل واضح ال لبس فيه.

وق��د اس��تعمل مصطلح النص وف��ق منهجية مدرس��ة المتكلمين ، ول��م يخرج عن ذلك 
الخط الذي رس��مه أس��الف هذه المدرسة)3( فقد اس��تعمله للداللة على الكتاب والسنة، ويف 
أكثر من موضع وبأكثر من صيغة ،ومن ذلك، قال:) بما إذا أجمعوا على َنصِّ كَِتاٍب َأْو ُسنٍَّة()4( 
ا َلْيَس فِي اْلُقْرآِن  ��نَِّة اْلُمْبَتَدَأُة، مِمَّ ، َواَل إِْجَماٌع)5(،وقال:)ُنُصوُص السُّ وقال:) َواَل َثَبَت فِيِه َنصٌّ

��ا النَّصُّ َفَقْوُلُه َتَعاَل��ى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ   َن��صٌّ َعَلْيَه��ا()6( ،وقال – أيضا-) َأمَّ
ٿ  ٹ   ژ  )الحج��رات:6( َفَأَمَر بِالتََّثبُِّت ِعنَْد َنَبأِ اْلَفاِس��ِق)7( واس��تعماله لمصطلح النص 
للدالل��ة على القرآن والس��نة دون تفريق بين القطعي والظني، واس��تعمل النص للداللة على 
ُق إَِلْيِه َتْخِصيٌص، َوإِنََّما  المعنى القطعي ،فقال: (َواْلَعَش��َرُة َنصٌّ فِي َمْدُلولَِها، َوالنَّ��صُّ اَل َيَتَطرَّ
التَّْخِصيُص فِي الظَّاِهر()8( وقال:) َأنَّ النَّصَّ َينَْقِس��ُم إَِلى قِْسَمْيِن: َأَحُدُهَما: َيْقَبُل التَّْأِويَل، َوُهَو 
ِريُح()9( وهو هنا يشير  قِْسٌم مَِن النَّصِّ ُمَراِدٌف لِلظَّاِهِر، َواْلِقْسُم الثَّانِي:اَل َيْقَبُلُه، َوُهَو النَّصُّ الصَّ

إلى اصطالح الحنفية يف معنى النص.
 ، اِزيُّ ، َوالرَّ واستعمل المصطلح للداللة على كالم األئمة والفقهاء فقال:) َوَقاَل اْلَغَزالِيُّ

)1(   طبعته مطبعة الس��عادة وأظنها أول طبعة كانت س��نة 1327ه� بعد وفاته 77 س��نة وعلى غالفها اش��تهر الخطأ يف 
تاريخ وفاته 1255ه�،،دار الفكر،ودار المعرفة ،وطبعته دار السالم ،وطبعته دار الفضيلة.

)2(   حققه ش��عبان محمد إس��ماعيل،وحققه محمد حس��ن إس��ماعيل الش��افعي ،وحققه س��امي األثري،وحققه أبو 
مصعب البدري،وحققه محمد صبحي حالق، وحققه أحمد عزو عناية.

)3(   أعدت دراسة الماجستير عن منهجه يف إرشاد الفحول فوجدت انه استعان بالبحر المحيط للزركشي بشكل كبير 
وبالمحصول بشكل اقل .

)4(   إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول 1/ 217.
)5(   نفسه 2/ 179.

)6(   نفسه2/ 24.
)7(   نفسه1/ 140.
)8(   نفسه 1/ 361.

)9(   نفسه2/ 32.
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 ، ��افِِعيِّ َنصٌّ ��افِِعيِّ فِ��ي اْلَجِديِد()1(وقال:) َلْم ُينَْقْل َعْن َأبِي َحنِيَفَة َوالشَّ : إِنَُّه َنصُّ الشَّ َواآلمِِديُّ
، َوَأْكَثِر َأْصَحابِِه، َوَعَلْيِه نص  ��افِِعيِّ َوإِنََّما ُفُروُعُهَما َتُدلُّ َعَلى َذلَِك()2(وقال:)َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ
يف كتاب »الرس��الة« و»أدب اْلَقاِضي«)3( وقال:)َقاَل اْبُن َدقِيِق اْلِعيِد: إِْن َكاَن َأُبو َثْوٍر َنصَّ َعَلى 
َه��ِذِه اْلَقاِع��َدِة َفَذاَك()4( وقال: )َوَح��َكاُه اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َع��ْن اْلَحنَابَِلِة َق��اَل: َوَنَقُلوُه َعْن َنصِّ 

َأْحَمَد()5(.
ثانيا: عبد الوهاب خالف.

لق��د اس��تعمل مصطل��ح النص بكثافة ال ت��كاد تخل صفح��ة منه ،فقد أحصي��ت له قرابة 
)458( اس��تعماال لمصطل��ح النص متنوعة بين)الن��ص، ونص ،ونصوص، ونص��ه، وينص...()6( 
وه��ذه الكثافة يف االس��تعمال ت��دل على التصاق الش��يخ بالمصطلح وإعجابه به، واس��تعمال 

المصطلح تنوع ولم يرتك بابا من أبواب االستعمال إال طرقه ، وفيما يلي نضرب األمثلة:
فاس��تعمله للداللة على القرآن والس��نة، وهو أكثر اس��تعماالته، ومن ذلك قال:)فإذا دل 
نص القرآن أو الس��نة()7( وهو هنا يش��ير إلى العل��ة المنصوصة، وق��ال أيضا:)وهذه األحكام 
بعضه��ا بينتها نص��وص َوَردت يف القرآن والس��نة()8( وق��ال: )نصوص القرآن والس��نة باللغة 

العربية()9(
ويف سياق الحديث عن داللة القرآن يذكر أن نصوص القرآن قطعية الثبوت ،غير أن منها 
م��ا ه��و قطعي الداللة ومنها ما هو ظني ، وكال القس��مين يدخال يف مس��مى النص فقال:)وأما 

)1(   نفسه1/ 224.
)2(   نفسه 1/ 259. 

)3(   نفسه 2/ 232 ،وهذا نص الزركشي يف البحر8/ 286
)4(   نفسه 1/ 337.
)5(   نفسه 1/ 371.

)6(   واإلحص��اء التقريب��ي الس��تعماله على التفصي��ل على النحو التال��ي:، النص 188 مرة، ون��ص 122مرة، نصه2 
مرت��ان،و نصوصه 2مرتان، ونصوص 37مرة، والنصوص 89مرة، ونصوصها 6مرات، وينص 4مرات، ونصا 8 

مرات.
)7(   علم أصول الفقه، ،75.

)8(   نفسه 11
)9(   نفسه 140.
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نصوص القرآن من جهة داللتها على ما تضمنته من األحكام فتنقسم إلى قسمين: نص قطعي 
الداللة على حكمه، ونص ظني الداللة على حكمه()1(

واس��تعمله يف اصط��الح الحنفية فقال:)النص يف اصط��الح األصوليين: هو ما دل بنفس 
صيغت��ه على المعنى المقصود أصالة من س��ياقه، ويحتمل التأويل. فمت��ى كان المراد متبادرًا 
فهم��ه من اللفظ، وال يتوقف فهمه على أمر خارجي، وكان هو المقصود أصالة من الس��ياق، 

يعترب اللفظ نصًا عليه()2(.
واس��تعمل المصطلح للداللة على كالم الفقهاء:)نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا 
وقف أرضا زراعية يدل حق المس��ير وحق الش��رب وحق المرور يف الوقف تبعا بدون ذكرها 

استحسانا()3(
واس��تعمله للداللة عل��ى مواد القان��ون، فقال:)كذلك الحال يف نصوص القواني��ن الوضعية()4(، 
وق��ال أيض��ا:) وكما ن��ص قانون التس��جيل صراحة على إلغ��اء نصوص القان��ون المدين()5(، 

واستعمله للداللة على الشعر فقال:) وأن أورد أمثلتها التطبيقية من النصوص الشعرية ()6(

* * *

)1(    الكتاب نفسه 34،35.
)2(   نفسه 163.

)3(   نفسه 80.
)4(   نفسه 181.
)5(   نفسه 223.

)6(   نفسه 7.
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املبحث اخلام�ص
 اأثر ا�شتعمال امل�شطلح يف الدر�ص الأ�شويل

         الش��ك أن انفت��اح المصطل��ح وتع��دد مدلوالت��ه وكثرة اس��تعماله له أثر عن��د التناول 
فكثيرا ما يدخل المصطلح يف الحديث عن الكتاب والسنة وللتفريق بين النص الظني والقطعي 
وللدالل��ة عل��ى كالم الفقهاء والعلماء، وغيرها من االس��تعماالت يف ال��درس األصولي ، وقد 
اسُتعمل عند المفكرين للداللة على القول المنقول بكل أنواعه الشرعية، وغير الشرعية الفكرية 
واألدبية، فعلى سبيل المثال عرفه أصحاب الدراسات اللغوية)النص: بنية داللية تنتجها ذات) 
فردي��ة أو جماعية( ضمن بنية نصية منتجة ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة()1(  وبعض 
اللرباليي��ن لم يفرق بين النص القرآين والنبوي ، وغيره من المنتج األدبي والفكري، وأطلقوا ما 
أسموه تاريخية النص)2(وهي دعوى تزيل القدسية تماما عن النص القرآين والنبوي، وقد انربى 
لهم المفكرون المس��لمون وناقش��وها وأبطلوها)3( وبناء عليه، فإن هذا المصطلح يظهر له  عند 

االستعمال كثير من اآلثار ويمكن حصر هذه اآلثار يف عدد من القضايا نذكر منها:
1- دور السياق:  

من المعلوم أن األصوليين يف كل الطبقات يطلقون مصطلح النص على القرآن والس��نة، 
اآلي��ة أو الحدي��ث، بص��رف النظر عن داللة النص بي��ن القطعية والظني��ة، وبصرف النظر عن 
مكان اإلطالق، وهنا يظهر دور السياق يف تفصيل القول وتبيين قصد األصولي من المصطلح 
ويظهر االحتياج للسياق لمعرفة مدلول مصطلح النص، بحيث إذا أطلق يف سياق المقابلة بين 
القياس واإلجماع، فان المقصود به الكتاب والسنة، وإذا جاء يف سياق الحديث عن الوضوح 
والخفاء فإن الس��ياق يصرفه إل��ى المعنى االصطالحي، وإذا كان الحدي��ث بصورة عامة فإن 

السياق هو الذي يبين قصد المتكلم منه والسياق هو الذي يفرق بين الوحي وغيره  .

)1(   انفتاح النص الروائي النص والسياق  32.
)2(   ممن طرح هذه الفكرة من المفكرين اللرباليين محمد سعيد العشماوي، ونصر حامد أبو زيد، انظر: يف تاريخية 
النص القرآين عند نصر حامد أبو زيد،أسماء حديد،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب جامعة فرحات عباس 

سطيف، الجزائر،عام 2011م، غير مطبوعة، 80.
)3(   انظر: النص الديني بين التاريخية  واالجتهاد  والجمود5.
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2-داللة النص.  
      العم��وم والخص��وص واإلط��الق والتقييد )داللة األلفاظ(تقس��يم النص إلى منطوق 
ومفهوم، إذا أطلق النص على القرآن والس��نة فإنه بحاجة إلى تفسير، ولهذا ابتكر األصوليون 

منهج تفسير النص)1( ،هذا المنهج وفق طريقة الجمهور أو وفق طريقة الفقهاء. 

* * *

)1(   ثمة رسالة دكتورة لأستاذ الدكتور محمد أديب صالح بعنوان تفسير النصوص 
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الش��ك أن الحياة يف بحار  وأهنار الدرس األصولي تصقل الذهن وتشحذ الفكر وتدخل 
الباح��ث يف أب��واب العبقرية األصولية التي أش��علت الفكر وأنارت دروب المعرفة اإلنس��انية 
عموم��ا واإلس��المية على وجه الخص��وص ، ومنحت الفك��ر األصولي تميزا عل��ى غيره من 
العل��وم ، والغوص يف المصطلحات يفتح بابا كبيرا لل��درس األصولي، ويمنح الباحث قدرة 
عل��ى توليد العناوي��ن واألفكار وال أبالغ إذا قلت: إن الباح��ث حينما يلج يف بحث ما، يخرج 
بعش��رات العناوين التي تصلح للبحث ،ومن خالل تتبعي لمصطلح النص يمكن أن أس��جل 

الخالصات التالية:
مصطلح النص من المصطلحات التي توس��عت يف االس��تعمال حتى ظن الظانون أنه تاه   -1
وم��اع بي��ن تن��اول األصوليين والمفكري��ن والباحثين واألدب��اء ، وهو كذل��ك إذا لم هنتم 
بدراس��ة السياق الذي يضبط عملية االستعمال بش��كل دقيق ويمنح الباحث قدرة ووعيا 

للتفريق بين استعمال وآخر.
لقد تتبعت مصطلح النص  يف الدرس األصولي ما قبل اإلمام الش��افعي رحمه اهلل ، وألنه   -2
لم يكن ثمة كتاب أصولي مستقل، فقد تتبعت المصطلح يف الدرس األصول المتضمن، 

وقد ذهلت أين لم أجد له أي استعمال ال بمعناه اللغوي وال بمعناه األصولي المتعدد.
لقد وجدت أن اإلمام الش��افعي هو أول من اس��تعمل مصطلح النص للداللة على القرآن   -3
والسنة، واستعمله للداللة على المعاين األصولية األخرى، كلها يف ذات السياق ولم أجد 

لإلمام الشافعي استعماال غير هذا وكأين به أراد محضه للقرآن والسنة .
إن ال��درس األصول��ي بعد اإلمام الش��افعي رحم��ه اهلل خفت خفوتا ش��ديدا ؛ فقرابة قرن   -4
ونص��ف من الزم��ن ال نكاد نجد كتابا يف أصول الفقه، ومن َث��ّم فإن مصطلح النص غاب 

بشكل واضح ولم نجد له استعماال إال ما ندر يف الدرس األصولي المتضمن.
انفت��اح المصطل��ح م��ع اإلم��ام الجص��اص )ت370ه���( بش��كل مذهل حيث اس��تعمله   -5

الجصاص بصورة تدل على عبقريته وسبقه يف عدد من االستعماالت.
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6-  من خالل تتبعي للمصطلح وجدت أننا بحاجة الى توجيه الباحثين يف الدرس األصولي 
ال��ى تتبع المصطلحات ومالحظة تطورها وظهورها وخفائه��ا واندثارها ألن ذلك يمنح 

علم األصول زخما وتجددا وتميزا الى جانب تميزه.
وأخيرا:

رغ��م ضيق الوقت واالنش��غال بعدد من المهام العلمي��ة والبحثية إال أنني وجدت فرصة 
للقراءة واالطالع والبحث وخرجت هبذا البحث الذي أزعم أنني قاربت اإلجادة ، مع وجود 
التقصير الكبير ،وحس��بي أين بذلت ما أحس��به جهدًا ،فان أحس��نت فذلك فضل من اهلل، وإن 

أخطأت فحسبي أين اجتهدت.

والحمد هلل رب العالمين.
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قائمة امل�شادر واملراجع
اإلبان��ة ع��ن أصول الديانة ، أبو الحس��ن علي بن إس��ماعيل بن إس��حاق األش��عري )ت   -1

324ه�( تحقيق فوقية حسين محمود،دار األنصار، القاهرة،ط/1،عام 1397ه�.
اإلحكام يف أصول األحكام،  أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي   -2

)ت 631ه�( تحقيق،  عبد الرزاق عفيفي،  المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، بدون.
أدب المفتي والمس��تفتي،  عثمان ب��ن عبد الرحمن، أبو عم��رو، المعروف بابن الصالح   -3
)ت643ه���( تحقيق، موفق عبد اهلل عبد القادر،مكتبة العل��وم والحكم،المدينة المنورة، 

ط/2،عام 1423ه�-2002م.
4-  أصول الشاشي ،نظام الدين الشاشي من رجال القرن السابع، تحقيق محمد أكرم الندوي 

دار الغرب اإلسالمي ، بيروت،ط/1،عام 1418ه� .
أصول الفقه تاريخه ورجاله ،شعبان محمد إسماعيل  ،  دار المريخ ،الرياض، ط/1، عام    -5

1401ه� 1981م.
انفتاح النص الروائي النص والسياق ،سعيد يقطين، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء،   -6

ط/2،عام  2001م.
7-  إيث��ار اإلنص��اف يف آثار الخالف، يوس��ف بن قزأوغلي - أو قزغلي أبو المظفر، ش��مس 
الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي )ت 654ه�( تحقيق  ناصر العلي الناصر الخليفي،دار 

السالم، القاهرة،ط/1، 1408ه�.
البحر المحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي   -8

)ت 794ه�(دار الكتبي، القاهرة ،ط/1،عام  1414ه�1994م.
9-  البدور اللوامع يف شرح جمع الجوامع يف أصول الفقه،الحسن بن مسعود اليوسي)ت 1102ه�( 

تحقيق حميد حماين اليوسي،مطبعة دار الفرقان ، الدار البيضاء،ط/1،عام 2002م.
10- البدي��ع يف أص��ول الفقه بديع النظام الجامع بين أصول الب��زدوي اإلحكام، أبو العباس، 
مظف��ر الدي��ن أحمد بن عل��ي ابن تغلب المش��هور بابن الس��اعايت)ت 694ه���( تحقيق، 
مصطف��ى محمد األزهري، ومحمد حس��ين الدمياط��ي، دار ابن عف��ان، القاهرة، دار ابن 

القيم الرياض،ط/1 عام 1435ه� 2014م.
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11- تأويالت أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت 333ه�(، 
تحقيق  مجدي باسلوم،دار الكتب العلمية، بيروت،ط/1،عام 1426 ه� 2005 م .

12- التبصرة يف أصول الفقه،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت 476ه�( 
تحقيق، محمد حسن هيتو،دار الفكر، دمشق،ط/1،عام 1403ه�.

13- تفس��ير الثور، أبو عبد اهلل س��فيان بن سعيد بن مس��روق الثوري الكويف )ت 161ه�( دار 
الكتب العلمية، بيروت ،ط/1،عام 1403 ه� 1983 م.

14- تفس��ير الثوري،  أبو عبد اهلل سفيان بن س��عيد بن مسروق الثوري الكويف )ت 161ه�(، 
دار الكتب العلمية، بيروت  ط/1،عام 1403 ه� 1983 م.

15-  تفس��ير الق��رآن م��ن الجامع البن وهب،أب��و محمد عبد اهلل بن وهب بن مس��لم المصري 
القرشي)ت197ه�(تحقيق ميكلوش موراين، دار الغرب اإلسالمي،ط/1،عام 2003 م.

16- تفس��ير مجاه��د ،أب��و الحج��اج مجاهد ب��ن ج��رب التابعي المك��ي القرش��ي المخزومي 
)ت104ه���( تحقيق محمد عبد الس��الم أبو النيل، دار الفكر اإلس��المي الحديثة، مصر، 

ط/1، عام  1410 ه�  1989 م.
17-  تفس��ير مقاتل بن س��ليمان ، أبو الحس��ن مقاتل بن سليمان بن بش��ير األزدي البلخى )ت 
150ه�( تحقيق  عبد اهلل محمود شحاته،  دار إحياء الرتاث ، بيروت، ط/1 ،عام 1423ه�.
18-  تفس��ير يحيى بن س��الم ،  يحيى بن س��الم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، 
البص��ري ثم اإلفريق��ي القي��رواين )ت 200ه�( تحقيق هند ش��لبي، دار الكت��ب العلمية، 

بيروت ، ط/1،عام  1425 ه�  2004 م.
19-  تقويم األدلة أبو زيد عبد اهلل بن عمر بن عيس��ى الّدبوس��ّي )ت 430ه�(تحقيق، خليل 

محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، ط/1،عام 1421ه� 2001م .
20- تقويم النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة،محمد بن علي بن شعيب، فخر 
ان )ت 592ه�( تحقيق  صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، مكتبة الرشد،  هَّ الدين، ابن الدَّ

الرياض،ط/1،عام  1422ه� 2001م.
21-  هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار،  محمد بن جرير الطربي )ت 

310ه�( تحقيق محمود محمد شاكر،مطبعة المدين، مسند عمر .
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22-  الجام��ع المس��ند الصحي��ح المختص��ر من أمور رس��ول اهلل × وس��ننه وأيامه، محمد 
بن إس��ماعيل أبو عب��داهلل البخاري الجعف��ي)ت 256ه� ( تحقيق محم��د زهير بن ناصر 

الناصر،دار طوق النجاة ،ط/ 1،عام  1422ه�.
23- ج��زء القراءة خلف اإلمام ،محمد بن إس��ماعيل البخ��اري، )ت 256ه�( تحقيق فضل 

الرحمن الثوري، المكتبة السلفية،ط/1،عام 1400ه� -1980 م.
24- جم��اع العل��م، محم��د ب��ن إدري��س الش��افعي )ت 204ه���(،دار األث��ار،ط/1 ، ع��ام 

1423ه�2002م.
25-  جمع الجوامع، قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،)ت771( علق 

عليه عبد المنعم ابراهيم، دار الكتب العلمية،ط/2، عام 1424ه�2003م.
26-  الجهاد، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي، الرتكي ثم المْروزي 

)ت 181ه�( تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية،تونس، عام 1972م.
27-  خ��رب الواح��د وحجيت��ه، أحمد بن محمود بن عب��د الوهاب الش��نقيطي، عمادة البحث 

العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط/1، عام 1422ه�/2002م.
28- الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )ت 182ه�( 

تحقيق  طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد، المكتبة األزهرية للرتاث، بدون.
29-  ديوان المبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،عبد 
الرحم��ن بن محمد بن محمد، ابن خلدون الحضرمي )ت 808ه�(، خليل ش��حادة، دار 

الفكر، بيروت،ط/2، 1408 ه� 1988 م.
30-  ديوان طرفة بن العبد،اعتني به حمدو طماس،دار المعرفة،بيروت ، ط1، عام 1424ه� 

2003م.
31-  الرس��الة ،محمد بن إدريس  الشافعي )ت 204ه�(تحقيق  أحمد شاكر،مكتبه الحلبي، 

القاهرة، ط/1،عام  1358ه� - 1940م.
32- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  تاج الدين عبد الوهاب السبكي )ت 771ه�( 
تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت،ط/1،عام 

1419ه� 1999م .
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33- َرْف��ُع النَِّق��اِب َعن تنِقيح الّش��هاِب، أبو عبد اهلل الحس��ين بن علي ب��ن طلحة الرجراجي 
د الس��راح، عبد الرحمن بن عبد اهلل  ثم الشوش��اوي )ت 899ه�( تحقيق  َأْحَمد بن محمَّ

الجربين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،ط/1،عام  1425 ه�  2004 م.
34- السنن الصغر،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي )ت 458ه�(تحقيق  
عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراس��ات اإلسالمية، كراتشي ،ط/1،عام  1410ه� 

1989م.
35-  الس��ير،أبو عب��د اهلل محم��د بن الحس��ن ب��ن فرقد الش��يباين)ت189ه�( تحقي��ق  مجيد 

خدوري،  الدار المتحدة للنشر، بيروت، ط/1،عام  1975م.
36-  س��يرة ابن إس��حاق )كتاب الس��ير والمغ��ازي(، محمد بن إس��حاق بن يس��ار المطلبي 
بالوالء، المدين )ت151ه�( تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر،بيروت،ط/1،عام  1398ه� 

1978م.
37-  الش��رح الكبير لمختصر األص��ول من علم األصول، أبو المن��ذر محمود بن محمد بن 

عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، القاهرة،ط/1، 1432 ه�2011 م.
38- ش��رح مختصر الروضة، نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف )ت 716ه�( تحقيق 

عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،ط/1، عام 1407 ه�1987 م.
39- صحي��ُح اب��ن ُخَزيمة، أبوَبكر محمد بن إس��حاق ب��ن خزيمة النيَس��ابوري)ت311 ه�( 

تحقيق محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي ،بيروت،بدون.
40-  علم أصول الفقه من التدوين إلى هناية القرن الرابع الهجري دراس��ة تاريخية اس��تقرائية 
تحليلية ،أحمد عبداهلل الضويحي،جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية،ط/1،عام 

1427ه�-  2006م .
41-  علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف)ت 1375ه�(، مكتبة الدعوة عن الطبعة الثامنة 

لدار القلم،بدون.
42- غري��ب الحديث،جم��ال الدي��ن أبو الف��رج عبد الرحمن ب��ن علي بن محم��د الجوزي 
)ت597ه�(تحقي��ق عبد المعطي أمين القلعجي دار الكت��ب العلمية،بيروت ،ط/1،عام 

1405 ه� -  1985م.
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43- الف��روق = أن��وار الربوق يف أنواء الفروق، أبو العباس ش��هاب الدي��ن أحمد بن إدريس 
القرايف )ت684ه�(، عالم الكتب، بدون ط،ت.

44-  الفص��ول يف األصول ، أحم��د بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت 370ه�( 
تحقيق عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف الكويتية،ط/2،عام 1414ه� 1994م.

45- يف تاريخية النص القرآين عند نصر حامد أبو زيد،أس��ماء حديد،رس��الة ماجستير مقدمة 
الى كلية اآلداب جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر،عام 2011م، غير مطبوعة.

46- كت��اب اإليمان، أبو ُعبيد القاس��م بن س��الّم بن عبد اهلل اله��روي البغدادي )ت 224ه�( 
تحقي��ق محم��د ناصر الدين األلباين، مكتب��ة المعارف ،الرياض،ط/1،ع��ام 1421 ه� - 

2000م .
47-  الكس��ب، أبو عبد اهلل محمد بن الحس��ن بن فرقد الشيباين )ت 189ه�( تحيقيق  سهيل 

زكار،  عبد الهادي حرصوين ، دمشق، ط/1،  1400ه�.
48- كش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي، عبد العزي��ز بن أحمد بن محم��د، عالء الدين 

البخاري )ت 730ه�(،  دار الكتاب اإلسالمي ، بدون طبعة وبدون تاريخ.
49- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني 

المشهور بحاجي خليفة )ت 1067ه�(،مكتبة المثنى، بغداد ، 467/1.
50- كن��ز الوصول الى معرفة األص��ول ، علي بن محمد البزدوي )ت482ه�( مطبعة جاويد 

بريس،كراتشي.
51- المبسوط أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباين )ت 189ه�( تحقيق  أبو الوفا األفغاين، 
إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشي،  الحجة على أهل المدينة،  أبو عبد اهلل محمد 
بن الحسن بن فرقد الشيباين )ت 189ه�(، تحقيق  مهدي حسن الكيالين القادري،  عالم 

الكتب ،بيروت،ط/3، عام 1403ه�.
52-  مت��ن الخرق��ى على مذه��ب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الش��يباين، أبو القاس��م عمر بن 
الحس��ين بن عبد اهلل الخرقي )ت334ه�( قراء وعلق عليه أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، 

دار الصحابة للرتاث،طنطا،ط/1، عام 1413ه� �1993م .
53- المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت458ه�(تحقيق 
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عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  العلمية، بيروت،ط/1،عام 1421 ه� 2000 م .
54-المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي )ت 179ه�(،دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط/1، عام 1415ه�  1994م.
55- مذكرة يف أصول الفقه محمد األمين بن محمد المختار الش��نقيطي)ت1393ه�( مكتبة 

العلوم  والحكم، المدينة المنورة  ط/5، عام 2001 م.
56-  مس��ائل اإلمام أحمد بن حنبل وإس��حاق بن راهويه،إس��حاق بن منصور بن هبرام، أبو 
يعق��وب المروزي، المعروف بالكوس��ج )ت251ه���( عمادة البح��ث العلمي، الجامعة 

اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ط/1،عام 1425ه� 2002م.
57-  مس��ند اإلم��ام زيد، اإلمام أبي الحس��ين زيد ب��ن علي بن الحس��ين )ت122ه (،جمعه 

المحدث  أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، دار الكتب العلمية، بيروت،بدون .
58- المس��ند الصحي��ح المختص��ر بنق��ل العدل ع��ن العدل إلى رس��ول اهلل ×،  مس��لم بن 
الحجاج أبو الحس��ن القشيري النيسابوري )ت 261ه�( تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء الرتاث العربي ، بيروت،بدون.
59-  المطل��ق والمقي��د، حم��د ب��ن حم��دي الصاعدي، عم��ادة البح��ث العلم��ي بالجامعة 

اإلسالمية بالمدينة المنورة،  ط/1، عام 1423ه�/2003م.
60- المعتمد يف أصول الفقه ،محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري) ت436ه( تحقيق 

خليل الميس دار الكتب العلمية، بيروت، ،ط/1،عام 1403ه�.
61-  معجم األصوليين ،محمد مظهر بقا،مركز بحوث الدراسات اإلسالمية،مكة المكرمة، 

1414ه�.
62- المعج��م المفص��ل يف ش��واهد العربية،إمي��ل بدي��ع يعق��وب،  دار الكت��ب العلمي��ة، 

ط/1،عام1417ه�.
63-  مقام الرش��اد بين التقليد واالجتهاد، فيصل ب��ن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك 
الحريمل��ي النج��دي )ت 1376ه�(،تحقي��ق: َأبِي اْلَعالَِي��َة مَحّمُد بُِن ُيوُس��ُف الُجوَرانِّي، 

بدون ناشر أو رقم طبعة أو عام نشر.
64- المناسك البن أبي عروبة ،  أبو النضر سعيد بن أبي عروبة: مهران العدوي البصري )ت 
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156ه� ( دراسة وتحقيق  عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ،ط/1، عام  
1421 ه� 2000 م.

65-  مناقب اإلمام الش��افعي،محمد بن عمر بن الحس��ين الفخر الرازي)ت606ه�( تحقيق 
أحمد حجازي السقا،مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،ط/1،عام 1406ه� 1986م.

66-  الموط��أ، مال��ك بن أن��س بن مالك ب��ن عام��ر األصبح��ي )ت 179ه�(،تحقيق محمد 
مصطفى األعظمي، مؤسس��ة زايد بن س��لطان آل هنيان لأعمال الخيرية واإلنسانية ، أبو 

ظبي،ط/1،عام، 1425 ه� 2004 م.
67-  الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة،  محمد بن مسلم بن عبد اهلل بن ِشَهاب 
الزه��ري )ت124ه�(،رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحس��ين الس��لمي )ت412 ه�( 
تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة،بيروت، ط/3، عام  1418 ه� 1998 م.

68-  الناس��خ والمنس��وخ، قتادة ب��ن دعامة،أبو الخطاب السدوس��ي البص��ري)ت 117ه�( 
تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة،ط/3،عام  1418ه� 1998م.

69- الن��ص الديني بين التاريخية  واالجتهاد  والجمود، محمد عماره، هنضة مصر، القاهرة،  
ط/1، عام 2007م.

70-  النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث واألثر، مجد الدين أبو الس��عادات المب��ارك بن محمد بن 
محم��د الجزري ابن األثير )ت 606ه�(، تحقيق: طاه��ر أحمد الزاوى - محمود محمد 

الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399ه�  1979م.
71- الَواِض��ح يف أُص��وِل الِفقه،أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي )ت 513ه�(، تحقيق َعبد 
اهلل بن َعبد الُمحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط/1،عام  1420ه� - 1999م.

* * *
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إن الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فال مضل اهلل ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ×.

وبعد:
فإن النصوص الش��رعية قد نزلت باللغة  العربية التي قال عنها إس��عاف النشاشيبي: »إهنا 
لغ��ة أبدعها اإلب��داع وأتقنها اإلتقان .ولكن إبداعها لم يتم بين طرف��ة عين  وانتباهتها ،وال تم 
إتقاهنا بين عشية وضحاها. فقد طال الزمن وامتد يف عمله وتألق يف صنعه حتى جاءت على ما 
هي عليه وكان لنزول الوحي  هبا أكرب األثر يف هنضتها ؛فقد نقل الشارع كثيًرا من الكلمات ذات 
الداللة الخاصة يف العهد الجاهلي إلى معان خاصة لم يكن للعرب سابق عهد هبا بنحو كلمة 
الصالة التي يعني هبا العرب قبل اإلس��الم الدعاء، وجاء الش��ارع وعني هبا أفعااًل مخصوصة 
مفتتح��ة بالتكبي��ر ومختتم��ة بالتس��ليم. وكذا الش��أن يف الزكاة، والح��ج ،والبي��ع ،واإلجارة، 
والمضارب��ة ،والربا ،وغيرها مما أس��هم يف اتس��اع اللغة وأصبحت العربي��ة بذلك أداة ممتازة 
للتعبير عن المعاين التي حفلت هبا النصوص الش��رعية من حيث  اإليمان والعبادات ومكارم 
األخالق؛ فالنصوص الشرعية، أثبَتْت للعربية أسلوهبا وبالغتها، وإن كانت قد حملتها معاين 
جديدة، فتفتقت عن آراء جديدة وصور مس��تحدثة، كما أن القرآن كان السبب األول يف نشوء 
أنواع من علم اللغة وعلوم القرآن نفس��ه، قراءات وتفس��يرًا«)1(. وإذا تأمل الباحث النصوص 
الش��رعية يجدها متعددة األلفاظ؛ فمنها العام ،ومنها الخاص، ومنها المجمل، ومنها المبين، 
وفيه��ا الحقيقة ،والمجاز، والمش��رتك ،وه��ذه الخاصية تبين ضرورة العناية بالنص الش��رعي 

فهًما واستنباًطا واحتجاًجا. ويف قوله تعالى:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ    ڀ    ژ]اإلع��راف:52[ فق��ه عظيم؛ فقوله س��بحانه ژ  ٻ  ٻ  پژأي ميزنا بعضه 
عن بعض ،تميًزا يهدي إلى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط، وقولهژ    ٻ  پژأي: أن ذلك 
التفصي��ل والتميي��ز إنما حصل مع العلم الت��ام بما يف كل فصل من تلك الفص��ول من الفوائد 

)1(   ينظ��ر: م��ن تراثن��ا الحديث يف اللغ��ة والفكر والحضارة لعب��د اهلل العاللي وآخ��رون ص56 ، الحض��ارة العربية 
اإلسالمية لنقوال زيادة ص47. )بتصرف(.
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المتكاث��رة، والمناف��ع المتزايدة، وتنكي��ر علم جاء للتعظيم ،أي :عالمي��ن أعظم العلم: »وهو 
العلم الذي ال يحتمل الخطأ وال الخفاء«. ومن هنا وجب على أتباعه من العلماء الش��رعيين 
العناي��ة بداللت��ه وااللت��زام هبا، الس��يما وأن العالم اإلس��المي ق��د انفتح عل��ى ثقافات األمم 
األخرى المحيطة به بسب العولمة وغيرها؛ حيث وفدت إلينا عبارات كثيرة امتزجت بثقافتنا 
اللغوية،ب��ل أصبحت هتيمن على بعض المصطلح��ات اللغوية ؛فجديٌر بأهل العلم أن يعيدوا 
للنصوص الش��رعية هيبتها، وأن يحيطوها بسياج من الحصانة التي تصون المعاين، وتخرجها 
وفًقا  للمقاصد الش��رعية والخصائص اإلس��المية والتصورات الخالية من رواسب الثقافات 

التي لم نستقها من القرآن وال السنة النبوية .
إن ضبط االستدالل بالنص منهج أصيل هنجه العلماء المحققون، فقد قال أبو حامد الغزالي- 
رحم��ه اهلل: »إن األلف��اظ إذا صرف��ت ع��ن مقتضى ظواهرها بغي��ر اعتصام فيه بنق��ل عن صاحب 
الش��رع، ومن غير ض��رورة تدعو إليه م��ن دليل العقل؛ اقتض��ى بطالن الثقة باأللفاظ، وس��قط به 
منفعة كالم اهلل تعالى وكالم رسوله× فإن ما يسبق منه إلى الفهم ال يوثق به ،والباطن ال ضبط له، 
بل تتعارض فيه الخواطر، و يمكن تنزيله على وجوه شتى، و هذا أيًضا من البدع الشائعة العظيمة 
الض��رر«)1( . وق��ال ابن تيمية –رحم��ه اهلل-: »مما ينبغي أن يعلم أن األلف��اظ الموجودة يف القرآن 
والحديث ؛إذا عرف تفس��يرها وما أريد هبا من جهة النبي × ؛لم يحتج يف ذلك إلى االس��تدالل 
بأقوال أهل اللغة وال غيرهم« )2(. و قال الش��اطبي -رحمه اهلل-: »على الناظر يف الش��ريعة أصواًل 
وفروًع��ا أم��ران :أحدهما أن يكون عربيا أو كالعربي يف لس��انه ،األمر الثاين أنه إذا أش��كل عليه يف 

الكتاب أو السنة لفظ فال يقدم القول فيه دون أن يستظهر بغيره من علماء العربية«)3(.
وبحكم توجه العلماء نحو تفس��ير النص وفقه الخطاب فقد قاموا بمتابعة واسعة ورصد 
كبي��ر لرتاكيب اللغة العربية وأس��اليبها، واس��تمدوا من هذا االس��تقراء مجموع��ة من القواعد 
والضواب��ط ، واعتربوا التقيد هبا ش��رًطا ملزًما يف عملية التفس��ير؛ فلق��د كان طبيعيًّا -والعربية 
لس��ان ش��ريعة اإلسالم- أن توضع قواعد التفس��ير يف ظل هذه الحقيقة، وهكذا وضعت تلك 

)1(  إحياء علوم الدين ،ص68.
)2(  فتاوى ابن تيمية،24/7.

)3(   االعتصام للشاطبي:473/2.
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القواع��د بعد اس��تقراء ألس��اليب العربي��ة وإدراك لطبيعتها يف الخطاب، ومعرف��ة ما يمكن أن 
تؤديه األلفاظ والرتاكيب من مدلوالت ومعان«)1( .

منهج البحث واصطالحاته: 
*-ي��دور مح��ور البح��ث : على اس��تقراء  أق��وال العلماء المعتربي��ن يف منهجي��ة االحتجاج 

بالنصوص الشرعية  وإبرازها يف صورة قواعد وضوابط يسهل الرجوع إليها.
*-أن المراد بالنص الشرعي يف البحث ما كان شاماًل لنص القرآن، والسنة النبوية، واإلجماع؛ 
فقد روى اإلمام مالك عن ربيعة أنه قال: »أنزل اهلل كتابه وترك فيه موضًعا لسنة نبيه، وسن 

نبيه عليه السالم السنن، وترك فيها موضًعا للرأي«)2(.
*-أن القواع��د والضوابط يف البحث على باهبا وعلى ما جرى عليه اصطالح جمهور الفقهاء 
م��ن التفريق بين القاعدة والضابط ؛فالقواعد لها صفة الش��مولية والضابط مختص بباب 
واحد ، والقواعد يف البحث تش��مل األصولية منها والفقهية ، وأن ما كان بصيغة اإلنش��اء 

منها ففيه تنبيه على الخالف فيها.
*- أن المنه��ج يف ع��رض القواعد والضوابط قائم على تفس��يرها وبيان مقصودها ، ومن قال 

هبا من أهل العلم، وما يرتتب على فقدها من مفاسد تخل بالمعنى أو مقصد المشرع. 
خطة البحث:

وقد جعلت البحث يف مقدمة وثالث مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع.
*-َبيَّنت المقدمة جماليات اللغة العربية وسعة معانيها. وهدف البحث وغايته ومنهج البحث وخطته. 
*-وتن��اول المبح��ث األول: القواع��د العامة يف االحتج��اج بالنصوص الش��رعية وهي على 

النحو التالي:
 -القاع��دة األولى: »أن الناظر يف النصوص الش��رعية البد أن يكون عربيًّا أو كالعربي يف 

لسانه« وفيها ثالث مسائل.
-القاعدة الثانية: »االعتبار بمقاصد الشارع« وفيها ثالث مسائل .

)1(    تفسير النصوص: ألديب صالح: 9/1.
)2(   مفتاح الجنة يف االحتجاج بالسنة لإلمام السيوطي ص 42.
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-القاعدة الثالثة: »األصل يف األحكام التكليفية أهنا كلية عامة« وفيها ثالث مسائل .
-القاع��دة الرابعة: »األحكام تابعة للعوائد الش��رعية أو الوجودي��ة فلو تغيرت األنظار يف 
األولى لم تتغير أحكامها بخالف الثانية فيتغير الحكم تبًعا لها« وفيها ثالث مسائل . 

-القاعدة الخامسة: »األصل يف الكالم الحقيقة« وفيها ثالث مسائل .
-القاعدة السادسة: »اعتبار الحقيقة الشرعية« وفيها ثالث مسائل.

-القاعدة السابعة: »إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز« وفيها ثالث مسائل.
-القاعدة الثامنة: »العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب« وفيها ثالث مسائل.

-القاعدة التاسعة: »ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح« وفيها ثالث مسائل.
-القاعدة العاشرة: »لفظ األمر حقيقة يف الوجوب« وفيها ثالث مسائل.
-القاعدة الحادية عشر: »النهي حقيقة يف الحرمة« وفيها ثالث مسائل.
*-و المبحث الثاين يف ضوابط النصوص القرآنية وهي على النحو التالي:

- الضابط األول: »إذا تعذرت الحقيقة الشرعية يصار إلى الحقيقة العرفية« وفيه ثالث مسائل.
-الضابط الثاين: »العربة يف التأويل ما كان على وفق فهم السلف« وفيه ثالث مسائل.

- الضابط الثالث: »العناية بالمعاين الرتكيبية ال اإلفرادية« وفيه ثالث مسائل .
-الضابط الرابع: »ُيعتنى يف التفسير بغريب القرآن« وفيه ثالث مسائل.

- الضابط الخامس »مساقات الخطاب القرآين معتربة« وفيه ثالث مسائل.
*والمبحث الثالث: يف ضوابط النصوص الحديثية وهي على النحو التالي:

 -الضابط األول: »أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القرآن يف األهمية« وفيه ثالث مسائل.
- الضابط الثاين: »يعتنى يف شرح الحديث بغريبه« وفيه ثالث مسائل . 

-الضابط الثالث: »األحاديث التي تلقتها األمة بالقبول تفيد العلم ال الظن الراجح« وفيه 
ثالث مسائل. 

-الضابط الرابع :»قضايا األعيان ال عموم لها« وفيه ثالث مسائل.
* ثم جاءت الخاتمة تضم نتائج البحث وتوصيات الباحثة.

* ثم فهرس المصادر والمراجع.
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املبحث الأول
 القواعد العامة يف الحتجاج بالن�شو�ص ال�شرعية

ا اأو كالعربي يف ل�صانه«.  القاعدة الأوىل: »اأن الناظر يف الن�صو�ص ال�صرعية لبد اأن يكون عربيًّ
المسألة األولى: معنى القاعدة:

تنص القاعدة على أن الناظر يف النصوص الش��رعية استنباًطا أو استدالاًل ونحوهما البد 
أن يكون عربيًّا؛ أو كالعربي يف كونه عارًفا بلسان العرب بالًغا فيه مبلغ العرب ،أو مبالغ األئمة 
المتقدمين كالخليل وس��يبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم. وليس المراد أن يكون حافًظا 
كحفظه��م وجامًع��ا كجمعه��م، وإنما الم��راد أن يصير فهم��ه عربيًّا يف الجمل��ة . وبذلك امتاز 
المتقدم��ون من علم��اء العربية على المتأخري��ن، إذ هبذا المعنى أخذوا أنفس��هم حتى صاروا 
أئم��ة ؛ ف��إن لم يبلغ ذلك فحس��به يف فهم معاين القرآن التقليد، وال يحس��ن ظنه بفهمه دون أن 

يسأل فيه أهل العلم به؛ »فكالم العرب ال يحيط به إال نبي«. كما يقول بعض الفقهاء)1(.
المسألة الثانية »فيمن قرر القاعدة ونص عليها أو اعتبرها«.

-تع��رض لبي��ان هذه القاعدة اإلمام الش��اطبي يف كتابه االعتص��ام، يف معرض حديثه عن 
أسباب االبتداع و االنحراف عن الصراط المستقيم)2(.

 - وقد أشار إلى نحو هذا اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة)3(.
- ويرى ابن حزم رحمه اهلل أنه يجب تعلم النحو للمفتي، حتى ال يقع يف الخطأ وإضالل 

الناس جراء الفهم السقيم للنصوص)4(.
- وق��ال ابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط المس��تقيم: »إنَّ نفس اللغة العربية من الدين، 
ومعرفته��ا فرض واجب ؛ فإنَّ فهم الكتاب والس��نة فرض ، وال يفه��م إال بفهم اللغة العربية ، 
وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على األعيان، ومنها ما هو واجب 

)1(   االعتصام للشاطبي:473/2؛البحر المحيط للزركشي 253/2.
)2(  ينظر: االعتصام المرجع السابق.

)3(  ص49-48.
)4(  اإلحكام يف أصول األحكام تراثنا الحديث يف اللغة والفكر والحضارة 126/5.
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على الكفاية«)1(.
-ومما يقوي هذه القاعدة  ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنه كتب إلى أبي 
موس��ى األش��عري رضي اهلل عنهما : »َأْن ُمْر من قبلك بتعلم العربي��ة ، فإهنا تدل على صواب 

الكالم«)2(.  
-ونحوه عن الحسن أنه قيل له : أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه، ويصلح هبا 

منطقه؟ قال: نعم  ! فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك)3(.
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها.

 إن اهلل سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربيًّا ال عجمة فيه، بمعنى أنه جار يف ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على لسان العرب  حيث قال  تعالى : ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ )الزخرف :3 (،وكان 
المن��زل علي��ه القرآن عربيًّا أفصح من نطق بالضاد ، وه��و محمد بن عبد اهلل × ، وكان الذين 
ُبعث فيهم عرًبا أيًضا، فجرى الخطاب به على معتادهم يف لس��اهنم ،فليس فيه ش��يء أعجمي، 

كم��ا قال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ  )النح��ل:103 (. وق��ال تعالى: ژ ڭ  ۇ   ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ )فصلت : 44(.
ه��ذا وإن كان ُبعث للن��اس كافة ،فإن اهلل جعل جميع األمم وعامة األلس��نة يف هذا األمر 
تبًع��ا للس��ان العرب ،وإذا كان كذلك فال يفهم كت��اب اهلل تعالى إال من الطريق الذي نزل عليه 

وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها)4(.  
وأثر اإلخالل هبذه القاعدة  يتبين مما نص عليه اإلمام الشافعي حيث قال –رحمه اهلل-: 
»فم��ن جهل لس��ان الع��رب  أو تكلف الق��ول يف ِعلمها تكل��ف ما يجهل لفظ��ه ، ومن تكلف 
م��ا جه��ل  ومالم يثبته معرف��ة  كانت موافقته للص��واب -وإن وافقه- من حي��ث ال يعرفه غير 

)1(  ينظر 469/1.
)2(  رواه ابن األنباري  بإسناده ،ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء 33/1.)لم أقف على تخريجه(. 

)3(  االعتصام للشاطبي :473/2.
)4(  االعتصام للشاطبي:2/ 471-470.
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محم��ودة، وكان يف تخطئت��ه غي��ر معذور، إذ نظ��ر فيما ال يحي��ط علمه بالفرق بي��ن الصواب 
والخطأ فيه)1(، وعن الحسن قال: »أهلكتهم العجمة يتأولون على غير تأويله«)2(.

القاعدة الثانية: »العتبار مبقا�صد ال�صارع«
المسألة األولى : معنى القاعدة: 

المقاصد لغة: جمع مقصد وهو بكسر الصاد النية والمبتغى وبفتحها الوجهة.)3(
ويف االصط��الح: عرفت بتعاريف كثيرة ،ومن أجوده��ا -يف نظري- ماعرفها به الدكتور 
أحم��د الريس��وين؛حيث قال  »ه��ي الغايات التي وضعت الش��ريعة ألج��ل تحقيقها لمصلحة 

العباد«)4(
فالش��ريعة وضعت لمصالح العباد يف العاجل واآلجل، و هي بوجه عام: »درء للمفاس��د 

وجلٌب للمنافع « ومقاصدها التفصيلية هي أكثر من أن تحصى)5(.
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة ونص عليها أو اعتبرها:

•-وهذه القاعدة معتربة عند جميع العلماء المحققين، وعلى رأس��هم اإلمام الش��افعي 

ال��ذي يعد أحد مؤسس��ي علم المقاصد ويتجلى هذا من كالم��ه يف مبحث القياس واالجتهاد 
يف كتابه الرس��الة، ومن يتتبع تاريخ نش��أة علم المقاصد يقف على جملة من  أس��ماء العلماء 

المربزين الذين نبهوا إلى أهمية هذا القاعدة كاإلمام الغزالي)6(، والعز بن عبد السالم)7(.
-ونص عليها ابن رش��د الج��د وقال: »إن دالالت األلفاظ إنم��ا تحمل على ما يعلم من 

قصد المتكلم هبا«.)8(
- واإلمام الشاطبي يعد من أبرز من اعتنى هبذا الجانب ونبه إليه بجالء يف كتابه الموافقات.

)1(  الرسالة ،53/1.
)2(  المرجع السابق ص 473.

)3(    الجديد يف قاموس اللغة العربية، مادة )القصد(.
)4(  محاضرات يف مقاصد الشريعة ،ألحمد الريسوين:ص 9

)5(  الموافقات للشاطبي:27/2.
)6(  المستصفى 482/2.

)7(  قواعد األحكام يف مصالح األنام ،160/2.
)8(   مقدمات ابن رشد، 2 / 430.
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المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:
قد ثبتت هذه القاعدة باالستقراء الذي  ال يحق ألحد أن ينازع فيه ؛ ألنه استقراء مفيد للعلم-
كما يراه اإلمام الشاطبي ؛فاألدلة على ذلك كثيرة ، منها :قوله تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ )النس��اء:165(،ژ ک  ک  گ         گ  گ       
ژ )األنبياء:107(. ثم إن المعترب يف مصلحة العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع،  وليس 
عل��ى مقتض��ى أهواء العباد وش��هواهتم ؛ إذ أنه ال يلزم من كون مصال��ح التكليف عائدة عليهم أن 
يكون نيلهم لها خارًجا عما رس��مه الشارع.)1(  وعلى طلبة العلم االعتبار بمقاصد  الشارع العامة 
والخاصة،فيجب أن يكون بإزاء عنايتهم »بجلب المصالح ودرء المفاسد« أن يعتنوا بما تفرع عن 
ذلك المقصد ، من كون الش��ريعة وضعت لإلفهام  والتكلي��ف بمقتضاها؛ ليتجنبوا األغلوطات2 
واإلغ��راب ال��ذي يتع��ذر مع��ه الفهم الس��ليم ليعتنوا ب��كل ما ش��أنه أن يحقق مقصد الش��ارع من 
التكلي��ف ، فالت��وازن يف تحقي��ق جميع المقاصد رك��ن أصيل يف قاعدة »اعتب��ار المقاصد« ؛ إذ إن 
اإلخ��الل بذلك التوازن يفضي إلى تأويل  النصوص على غير وجهها. فمن طلبة العلم من يتأول 
النصوص بال مس��تند بحجة التيس��ير وانتهاج الوس��طية)3(، ومنهم من يتأولها بحجة درء المفاسد 
فيش��دد يف الفتوى. قال ابن القيم: »هذا فصل عظيم النفع جًدا، وقع بس��بب الجهل به غلط عظيم 
على الش��ريعة أوجب من الحرج والمش��قة، وتكليف ما ال سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
التي يف أعلى رتب المصالح ال تأيت به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
يف المع��اش والمعاد، وه��ي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مس��ألة 
خرج��ت عن الع��دل إلى الجور، وعن الرحمة إل��ى ضدها، وعن المصلحة إلى المفس��دة، وعن 

الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن ُأدخلت فيها بالتأويل«.)4(   

)1(  ينظر تعليق الشيخ عبد اهلل دراز على كتاب الموافقات للشاطبي ،5/2.
)2(  فق��د روى أب��و دواد »أن النب��ي × هنى  ع��ن األغلوطات –قال األوزاع��ي  أحد رواته : هي صعاب  المس��ائل«. 
لمزيد من التفصيل ينظر جامع العلوم والحكم البن رجب، والفتح البن حجر.والحديث رواه أبو داود يف س��ننه 

برقم)3173(.
)3(  ينظر : رأي الشيخ القرضاوي يف معنى قوله × )ناقصات عقل ودين(،يف موقعه الرسمي بعنوان »رسالة التيسير«.

)4(  أعالم الموقعين 3/3.



151

د. خريية بنت عمر بن مو�سى هو�ساوي

القاعدة  الثالثة: »الأ�صل يف الأحكام التكليفية اأنها كلية عامة«
المسألة األولى :معنى القاعدة:

والمراد أن التكليف باألحكام الشرعية شاملة للجميع ال تختص ببعض دون بعض، فال 
يستثنى من الدخول تحتها مكلٌف البتة، والدليل على ذلك ما يأيت: 

أواًل-النص��وص المتضاف��رة والدال��ة على العم��وم؛ كقوله تعال��ى: ژ ۀ  ہ  ہ            
ہ  ہ    ھ  ھ  ژ )س��ورة س��بأ:28(. وقول��ه: ژ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ژ )األع��راف :158(،وقوله × »بعثــت إلى الخلق كافة«1 وغيرها من 
ة الش��رعية تحمل على العموم س��واء  النص��وص الت��ي تأك��د أن البعثة عام��ة ال خاصة ؛فاألدلَّ

وردت بصيغة العموم أم بصيغة الخصوص، إالَّ أن يدل على خصوصيتها دليل. 
ثانًيــا: - عم��وم أفعال��ه – × - لقول��ه تعال��ى: ژ وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئژ 
)األح��زاب: 21(، والتأس��ي بالرس��ول - × – مطل��وب؛ فم��ا ثب��ت يف حق��ه م��ن األحكام 

الشرعية-على غير وجه الخصوص – يثبت يف حق أمته .
ة على مشروعية القياس تدل على عموم األدلة؛ ألن القياس مبناه على  ة الدالَّ ثالًثا- األدلَّ

توسيع مجرى النص ،وإدخال ما ال يدخل تحته وضًعا بطريق المعنى)2(.
رابًعا: ما سبق بيانه من  أن األحكام الشرعية موضوعة لمصالح العباد؛ فلو وضعت على 

الخصوص لم تكن كذلك بإطالق.
وال يعرتض على هذه بسقوط كثير من التكاليف عن الصبيان والمجانين ألن الخطاب ال 
يش��ملهم، فالخطاب معني بمن يعقله. وما تعلق  بأفعالهم من األحكام المنسوبة إلى خطاب 

الوضع  فإنه متجه إلى أوليائهم)3(.
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها أو اعتبرها:

-أجم��ع العلم��اء المتقدم��ون من الصحاب��ة والتابعين وم��ن بعدهم على ه��ذه القاعدة. 

)1(  رواه مسلم: رواه مسلم ) 523(.
)2(  ينظر الملخص الثاين لكتاب )أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله للسلمي(،لدكتور عبد الحكيم درقاوي.

)3(   ينظر:الموفقات للشاطبي 245،244/2.
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ولذلك صيروا أفعال رسول اهلل × حجة للجميع يف أمثالها)1(.
-و ممن عني بإبرازها وتسليط الضوء عليها اإلمام الشاطبي يف كتابه الموافقات.)2(

المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:
 يتحقق مقصد الش��ارع من التكليف باألحكام الش��رعية  من خالل إعمال  هذه القاعدة 
؛ألن��ه ل��و كان بعض الناس مختًص��ا بما ال يخص به غي��ره، لم يكن النبي × مرس��اًل للناس 
كافة، ولهذا ال يتصور س��قوط التكاليف عن أحد مهما بلغ من المعرفة باهلل ؛كما يزعم بعض 
المتصوف��ة من س��قوط التكاليف عن مش��ايخهم الواصلي��ن للمنزلة الخاص��ة)3(، وكما يزعم 
بعض الفالس��فة المنتسبين إلى اإلسالم من اس��تباحة شرب الخمر بناء على قصد استجالب 

النشاط يف الطاعة؛ إذ إن القول بذلك يتناىف مع مقتضى القاعدة.
و لو جاز خطاب البعض ببعض األحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس ، لجاز 
مثل ذلك يف قواعد اإلسالم أال يخاطب هبا بعض من كملت فيه شروط التكليف هبا. وكذلك 

يف اإليمان الذي هو رأس األمر وهذا باطل باإلجماع فما لزم عنه مثله)4(. 
القاعــدة الرابعة: »الأحكام تابعة للعوائد ال�صــرعية اأو الوجوديــة فلو تغريت الأنظار يف 

الأوىل مل تتغري اأحكامها بخالف الثانية فيتغري احلكم تبًعا لها«.
المسألة األولى :معنى القاعدة: 

العوائد يف اللغة:  جمع عادة وهي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد.)5(
 العوائ��د الوجودية قس��مان: عوائد عامة مطلقة ال تختلف بحس��ب األعصار واألمصار 
واألح��وال. وعوائ��د تختلف من حيث تلك الظروف والح��االت وتندرج ضمن هيئات تلك 
العوائ��د العام��ة أو الكلي��ة، ويقابلها العوائد الش��رعية والت��ي تتخذ ذات التقس��يم من الثبات 
والتغير، أو الكلية والجزئية. فالعوائد الشرعية إذًا تابعة للعوائد الوجودية، وحيث إن العوائد 

)1(  المرجع السابق،ص246.
)2(  الموافقات 244/2.

)3(  ينظر الموافقات للشاطبي وتنبيهم إلى عدم اختصاص الصوفية بنوع من التكاليف 248/2.
)4(  ينظر المرجع السابق.

)5(   لسان العرب مادة )عود (،المعجم الوسيط ،مادة)عاد(.
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الكلي��ة هي األصل واألس��اس الذي ترجع إلي��ه العوائد الجزئية يف العال��م الوجودي الكوين، 
ف��إن األمر ذاته متحقق يف عالم التش��ريع الذي جاء على وف��اق ذلك، لهذا يظل الحكم الكلي 
الش��رعي ثابًت��ا أبًدا؛ فالعوائ��د الكلية أبدية قد وضع��ت عليها الدنيا، وهب��ا قامت مصالحها يف 
الخلق، حسبما بّين ذلك االستقراء، وجاءت الشريعة على وفاقها، حيث إن أحكامها ثابتة ال 
تتغي��ر. وعلى خالف ذلك ما ج��اء يف الضرب اآلخر من العادات الجزئية التي يتعلق هبا الظن 
ال العل��م، األمر الذي ال يصح أن يحكم هبا على م��ا مضى الحتمال التبدل والتخلف، خالًفا 

لما هو الحال مع العوائد األولى.)1(
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:

•-نص على هذه القاعدة اإلمام الشاطبي يف كتابه الموافقات)2(.
•-واإلمام القرايف يف كتابه الفروق)3(

المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:
القاعدة تنبه إلى الثوابت والمتغيرات يف الش��ريعة اإلسالمية ، فهي من األمور التي يسلم 
هب��ا جماهير العلماء؛ فمن يتعرض لنصوص الش��ريعة البد أن يس��تحضر ذلك. ويف قوله × 
»أنتــم أعلم بأمــور دنياكم«  اعتباًرا للعوائد الوجودية الثابتة، وما اعتربه رس��ول اهلل × حرٌي 
أن يعت��رب عن��د التع��رض للنصوص وبيان األح��كام ؛ليتجنب الزلل يف الفتيا ، على أن يتأس��ى 
اآلخ��ذ هبذه القاعدة بمنهج الس��لف المتمثل يف تعظيم النص��وص المتضمنة لأحكام الثابتة، 

مع التوازن يف تغيير الفتيا وفًقا للعوائد المتغيرة. 
القاعدة اخلام�صة:»الأ�صل يف الكالم احلقيقة«.

المسألة األولى: معنى القاعدة:
الحقيقة لغة: ما أقر يف االستعمال على أصل وضعه)4(.

)1(  الموافقات ج 2، ص297�298
)2(  المرجع السابق

)3(  الفروق، ج 1، ص 6 7 1�� 7 7 1.
لسان العرب،مادة)حقق(.  )4(
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ويف االصط��الح: اللفظ المس��تعمل فيما وضع له يف اصط��الح التخاطب)1(، أي تعين له 
بحي��ث ي��دل عليه بغير قرينة، س��واء أكان التعيين من جه��ة واضع اللغة أو غيره يف الش��رع أو 
العرف أو االصطالح. والمراد هو  أن تكون الحقيقة هي المتبادرة إلى الذهن عند قراءة النص.

المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:
•-القاع��دة قررها أكث��ر علماء األصول المتقدمون منه��م والمتأخرون حتى غدت من 

المسلَّمات عند جمهورهم؛ إذ ال يكاد يخلو مبحث من مؤلفات األصول الشاملة منها.
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

ت��ربز أهمي��ة القاعدة من كوهنا إح��دى القواعد الفرعية لقاعدة :اليقين ال يزول بالش��ك. 
فينبغ��ي  التنب��ه إلى ه��ذه القاعدة العظيم��ة، فإنه يجب إعم��ال الحقيقة لكوهن��ا المتبادرة عند 
اإلط��الق، لتتلقاها األس��ماع  والعق��ول بالقبول؛ فإغفال ه��ذه القاعدة قد يفض��ي إلى تأويل 

النصوص أو إلى الشذوذ يف الفتيا لكوهنا مبنية على خالف األصل.
القاعدة ال�صاد�صة »اعتبار احلقيقة ال�صرعية«

المسألة األولى: معنى القاعدة:
 الحقيق��ة الش��رعية هي: »اللفظ المس��تعمل فيم��ا وضع له يف الش��رع« أو هي: »كل لفظ 
ى آخر مع هجران االس��م للمس��مى  ى يف اللغة ، ثم اس��تعمل يف الش��رع لمس��مًّ وضع لمس��مًّ
اللغوي بمضيِّ الزمان وكثرة االس��تعمال يف المس��مى الش��رعي«. قال ابن تيمية من األصول 
الكلية »أن يعلم أن األلفاظ نوعان : نوع جاء به الكتاب والسنة ، فيجب على كل مؤمن أن يقر 
بموجب ذلك فيثبت ما أثبته اهلل ورس��وله وينفي ما نفاه اهلل ورس��وله .فاللفظ الذي أثبته اهلل أو 

نفاه حق، فإن اهلل يقول الحق وهو يهدي السبيل« )2(.
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:

- ق��ال هبذه القاعدة عام��ة الفقهاء، وجمهور األصوليين عل��ى اعتبارها وما حكي عنهم 
م��ن خالف يف ذلك  ،فمن وجهة نظر الباحثة يعد خالًف��ا لفظيًّا وإن تكلف بعضهم ببيان ثمرٍة 

)1(  هناية السول يف شرح منهاج األصول لإلسنوي،2،146.
)2(  فتاوى ابن تيمية 113/12.
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للخ��الف؛ وذاك ألهن��م يقرون بالتغي��ر الداللي الحاصل لتل��ك األلفاظ لكنه��م يختلفون يف 
تس��ميته حتى ما نس��ب إلى القاضي الباقالين من أنه يرى أن تلك الحقائق الش��رعية ماهي إال 
مس��ميات لغوية قد أضاف الش��رع ش��روًطا لها؛ فإنه ال ش��ك يف أن هذه الش��روط هي التغير 
الداللي نفس��ه. وعليه فإن النافين للحقائق الش��رعية يقرون بقداسة تلك الكلمات التي ُأطلق 

عليها حقائق، وأهنا مقدمة يف  مجال بيان الحكم على غيرها .
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

ق��ال الش��نقيطي-رحمه اهلل-»اعل��م أن التحقي��ق :حم��ل اللف��ظ على الحقيقة الش��رعية 
،ث��م العرفية ،ث��م اللغوية ، ثم المجاز عند القائ��ل به ،إن دلت علي��ه قرينة«)1(.فالقاعدة ركيزة 
أساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، واإلخالل هبا يؤدي إلى تحريف الشرع، 
واالنح��راف بنصوصه من معانيها المرادة منها .كما يؤدي اإلخالل هبذه القاعدة إلى حدوث 
االختالف والتنازع بين طلبة العلم. والمتفقه يف الكتاب العظيم والس��نة المطهرة إذا لم يطبق 
ه��ذه القاع��دة انحرف يف فقهه ع��ن الوصول إلى المعن��ى المراد)2(. قال اب��ن تيمية:« األلفاظ 
الش��رعية له��ا حرمة، ومن تم��ام العلم أن يبحث عن مراد اهلل ورس��وله هبا، ليثب��ت ما أثبته اهلل 
وينفي ما نفاه من المعاين؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه يف كل ما أخرب، ونطيعه يف كل ما أوجب 

وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم واإليمان وقد قال تعالى ژ مب  ىب  
يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت ژ.)3(

القاعدة ال�صابعة :»اإذا تعذرت احلقيقة ي�صار اإىل املجاز«
المسألة األولى: معنى القاعدة:

 المجاز هو »اللفظ المس��تعمل يف  معنى غير ما وضع له«)4( لعالقة أو قرينة مانعة عن إرادة 
المعنى الموضوع له. وال يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي إال إذا تعذرت الحقيقة، 

)1(  مذكرة يف أصول الفقه ص 175
)2(  الحقيقة الشرعية لمحمد بازمول ،18-17.

)3(  فتاوى ابن تيمية 114-113/12.
)4(  هناية السول ،149/2.
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أو هج��رت . والمعن��ى أن��ه إذا تعذر حمل الكالم على معناه الحقيقي لس��بب م��ا ،فإن الكالم ال 
يهمل، وإنما يجب حمله على معناه المجازي صيانًة لكالم العاقل عن اإللغاء، وحماية لتصرف 
المكلف من اإلبطال، خاصة وأن المجاز وسيلة معتربة يف التعبير عن الغاية والمقصود.)1(ولهذا 

قال الشيخ الزرقا أن حمل الكالم على المجاز عند تعذر الحقيقة »ضرورة«.)2(
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:

قاع��دة »إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المج��از« هي إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة 
إعم��ال الكالم أولى من إهماله .وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء وعلماء األصول؛ فهي 

قاعدة فقهية وأصولية معتربة .
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

وتتجل��ى أهمي��ة هذه القاعدة يف كوهنا متضمنة لصورة من صور توس��عة المعاين ،كما أن 
إهم��ال المجاز عند تعذر الحقيقة قد يفضي إلى جمود الناس على معنى واحد ،هذا على  أن 
يك��ون المعن��ى المجازي ممكنًا ؛ يقول ابن عاش��ور »لما كان القرآن ن��ازاًل من المحيط علمه 
بكل ش��يء، كان ما تس��مح تراكيبه الجارية على فصيح اس��تعمال الكالم البليغ باحتماله من 
المعاين المألوفة للعرب يف أمثال تلك الرتاكيب، مظنوًنا بأنه مراد لمنزله، مالم يمنع من ذلك 
مانع صريح أو غالب من داللة ش��رعية أو لغوي��ة أو توقيفية... بدون خروج عن َمْهَيِع الكالم 

العربي البليغ«.)3(
القاعدة الثامنة: »العربة بعموم اللفظ ل بخ�صو�ص ال�صبب«

المسألة األولى: معنى القاعدة:
 أن اللفظ العام الوارد على سبب، ُحكمه َيُعم كل ما يشمله اللفظ، مالم يقم دليل بوجوب 
قصر الحكم على الس��بب ، فإذا ورد النص الش��رعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي 

)1(  ينظر مقال قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز بين الشرع والقانون  لدكتور أحمد التميمي يف منتدى درر 
العراق.

)2(   المدخل الفقهي العام 1004/2.
)3(  التحرير والتنوير البن عاشور:94/1؛100
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دلت عليه صيغته، وال اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كان السبب 
سؤااًل أم واقعة حدثت؛ ألن الواجب على الناس اتباعه، هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد 
نص الش��ارع بصيغة العموم فيجب العمل بعمومه، وال يعترب خصوصيات السؤال أو الواقعة 
التي ورد النص بناء عليها ؛ ألن عدول الشارع يف نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات، إلى 

التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات.)1(
المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:

•-قال اآلمدي يف اإلحكام: أكثر العموميات وردت على أس��باب خاصة، فآية الس��رقة 

نزل��ت يف س��رقة المج��ن أو رداء صف��وان، وآية الظهار نزلت يف حق مس��لمة ب��ن صخر، وآية 
اللع��ان نزلت يف حق هالل بن أمية، إلى غير ذل��ك. والصحابة عمموا أحكام هذه اآليات من 

غير نكير، فدل ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم.)2(
•-ق��ال اإلم��ام الش��وكاين: )اذا ورد العام على س��بب خاص فاالعتب��ار بعموم اللفظ ال 

بخصوص السبب، وحكوا بذلك إجماعًا( )3(. وحكاية اإلجماع هنا فيها نظر)4(، إال أن يكون 
المراد به إجماع الصحابة، وإال فإن هناك من أعالم المذاهب من  أسقط عموم اللفظ كاإلمام 
مال��ك يف إحدى الروايتين عنه)5( وهو قول لبعض الش��افعية منهم المزين والقفال والدقاق)6(. 
وه��و ايض��ًا قول عند بعض الحنابلة)7(. لكن الذي علي��ه الجماهير يف هذه المذاهب هو: »أن 

العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«.)8(

)1(  أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ،ص:27
)2(  أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ،ص:27.

)3(  ارشاد الفحول 133.
)4(  إال أن يكون بناء على المنهج الذي اختطه لنفسه يف اعتبار اإلجماع فقد قيل إن الشوكاين ال يتفق مع  األصولين يف 
اشرتاطاهتم التي اشرتطوها لصحة اإلجماع ، واهلل أعلم .لمزيد من التفصيل يقرأ عن منهج الشوكاين يف الرسائل 
التالية: حجية اإلجماع عند اإلمام الش��وكاين بين نظريته األصولية وتطبيقاته الفقهية، ألمين منصر، اإلجماع عند 

اإلمام الشوكاين،دراسة نظرية تطبقية لعارف بحبيح.
3 وقد نقله القرايف يف تنقيح الفصول )216(  )5(

)6(   انظر شرح اللمع )392/1( اإلحكام لآلمدي )239/2(
)7(    ينظر ذلك يف المسودة )130( والعدة )596/2 وما بعدها( شرح الكوكب المنير)178/3(

)8(   مختصر المنتهى مع بيان المختصر 148/2؛اإلحكام لآِلمدي 218/2 ، 219.
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•-وق��د عني المفس��رون أيًضا هبذه القاعدة، وممن نص عليه��ا اإلمام الطربي –رحمه 

اهلل-،حي��ث ق��ال : »... م��ع أن اآلية تنْزل يف معنى َفَتُع��مُّ ما نزلت به فيه وغي��ره فيلزم حكمها 
جمي��ع ما عمته لما قد بينا من القول يف العم��وم والخصوص يف كتابنا كتاب البيان عن أصول 

األحكام«.)1( 
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

إن إجم��اع الصحاب��ة والتابعين عل��ى كلية وعموم األح��كام التكليفية يؤك��د أهمية هذه 
القاع��دة؛ إذ إن��ه يتقرر م��ن إجماعهم أنه الب��د أن يكون »الع��ربة بعموم اللف��ظ ال بخصوص 
الس��بب«، وإال ل��زم من ذلك إغفال كثير م��ن األحكام ذات األس��باب الخاصة ، ولكان ذلك 
قص��وًرا يف الش��ريعة الت��ي ج��اءت رحم��ة للعالمي��ن؛ ولهذا وج��ب أن يكون األص��ل عموم 

ا فيه)2(. أحكامها، إال ما دلَّ دليل على خصوصيته، فإنه يقتصر على ما جاء خاصًّ
القاعدة التا�صعة : »ل عربة للدللة يف مقابلة الت�صريح«.

المسألة األولى: معنى القاعدة:
الداللة -بفتح الدال- هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء 
األول ه��و ال��دال، والث��اين هو المدل��ول)3(. والمقصود بالدالل��ة يف القاعدة هي: اإلش��ارة أو 
ح��ال أو عرف أو غير ذلك. والمعنى :أن التصري��ح بالمراد أقوى من الداللة فإذا تعارضا أي 
الصري��ح والداللة، فال عم��ل للداللة وال اعتداد هبا؛ ألن الصريح يقين والداللة مش��كوك يف 

المراد هبا، فال يزول اليقين بالشك.
 المسألة الثانية: من قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:

•-ه��ذه القاع��دة هي م��ن القواعد الفقهية األصولية المش��هورة ،وق��د اعتربها جمهور 

الفقهاء واألصوليين.

)1(  تفسير الطربي ، 5 /9 .
)2(   ينظ��ر: عش��رون تطبيًقا على قاع��دة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، مقال للدكتور ربيع أحمد ش��بكة 

األلوكة .
)3(  التعريفات للجرجاين ص 139.
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المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:
تتجل��ى أهمية هذه القاعدة يف اتفاق الفقهاء واألصوليين على األخذ هبا واش��تهارها هذا 
يؤكد أهنا تجري مجرى المس��ّلمات  عندهم؛ فيتعين على كل من يحتج بالنصوص الش��رعية 

إعمالها ،ليصيب مراد الشارع من النص بصورة قطعية .
القاعدة العا�صرة :»لفظ الأمر حقيقة يف الوجوب«اأو »الأمر املجرد عن قرينة هل يقت�صي 

الوجوب اأول؟«
المسألة األولى: معنى القاعدة:

 األمر لغًة: هو طلب إنشاء أمر أو إنشاء فعل)1(.
اصطالحًا: هو استدعاء أو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.)2(

والمعن��ى أن صيغة األمر إذا تجردت عن القرائن؛ فإهنا تقتضي الوجوب حقيقة، وتكون 
مجازًا فيما سواه.

المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها و اعتبرها:
•- الق��ول ب��أن »لفظ األم��ر حقيقة يف الوجوب« ه��و الذي عليه جمه��ور األصوليين، 

وانتصر له أبو المظفر السمعاين، وأومأ إلى أنه مذهب الشافعية، ونسبه أبو يعلى إلى الحنابلة، 
وهو قول الرازي، والش��يرازي، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، وابن الحاجب ،واإلمام 

الجويني،وغيرهم.)3(
المسألة الثالثة:  أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها: 

إعم��ال هذه القاعدة عند التعرض للنصوص الش��رعية يعين عل��ى فهم دالالت كثير من 
األوامر الش��رعية وذاك ألن دالالت صيغ األمر يف لسان الش��رع متعددة ؛فالقطع بالمراد منها 
يفتق��ر إل��ى ضابط أو قاعدة تجعل الناظر يجزم بمراد الش��ارع . وعليه فإن إغفال هذه القاعدة 

)1(  الجديد يف قاموس اللغة العربية، مادة)أمر(.
)2(  الورقات للجويني ،ص 10.

)3(   له��ذه األقوال انظ��ر: قواطع األدلة )92/1( الع��دة )229/1( المحصول )283/1(، المس��تصفى )68/2(، 
روض��ة الناظ��ر )604/2( إحكام الفص��ول يف أحكام األصول )201/1(، المس��ودة )83/1( إرش��اد الفحول 

)442/1(، التمهيد )147/1( قواعد األصول )ص 640(.  
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يفض��ي إل��ى الظن��ون وترك الج��زم بالمراد، و ق��د يفضي أيًض��ا إلى كثرة الخ��الف يف الحكم 
الشرعي.

القاعدة الحادية عشر: »النهي حقيقة يف الحرمة« ويف لفظ »هل  النهي يقتضي التحريم؟«.
المسألة األولى: معنى القاعدة: 

النهي يف اللغة:  طلب االمتناع عن الشيء )1( .
واصطالًح��ا: القول اإلنش��ائي الدال على طل��ب كف عن فعل على جهة االس��تعالء23. 

والمعن��ى: »أنه إذا ج��اء النهي مجرًدا عن القرائ��ن فإنه يقتضي التحري��م؛ لقوله تعالى: ژ ۀ   
ۀ    ہ  ہ ژ )الحشر:7( «.

المسألة الثانية: فيمن قرر القاعدة أو نص عليها واعتبرها:
 •-هذه القاعدة  نص عليها اإلمام الشافعي يف الرسالة، فقال يف باب العلل  يف األحاديث 
ما نصه: »فإذا هنى رس��ول اهلل عن الش��يء...فالنهي ُمحرٌم ال وجه له غير التحريم إال أن يكون 

على معنًى..«)4( .وهو الذي عليه جمهور األصوليين)5( ومذهب األئمة األربعة)6(. 
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

أس��لوب النهي هو أحد قطبي التكليف الش��رعي فهو يقابل األم��ر؛ فأهمية النص الوارد 
بصيغ��ة النه��ي ال تقل عن أهمية النص الوارد بصيغة األمر، من حيث العناية بمقتضاه  وحمله  
عن��د اإلطالق على حقيقته، مالم تكن هناك قرين��ة صارفة عن ذلك، مع ضرورة  تدقيق النظر 

قبل الحكم بصرف النهي عن حقيقته ؛ ألن األصل بقاء الصيغة على حقيقتها.

)1(   لسان العرب ،مادة)هنى( ،المعجم الوسيط ،مادة (هنى(.
)2(  على خالف بين األصوليين يف اشرتاط اإلستعالء. ينظر: هناية السول لإلسنوي 294/2، أصول الفقه ألبي النور 

زهير،197/2.
)3(   إرشاد الفحول للشوكاين 330/1

)4(  الرسالة ص 343.
)5(   الربهان 283/1 ، والتمهيد يف تخريج الفروع  362/1 ، والتحبير شرح التحرير 2283/5 .

)6(   شرح الكوكب المنير 83/3 .
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املبحث الثاين
 يف �شوابط الن�شو�ص القراآنية

)توطئة(:قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى يف كتاب )الروح(: »س��وء الفهم عن اهلل ورسوله 
أص��ُل كِل بدع��ٍة وضاللة نش��أت يف اإلس��الم، ب��ل هو أص��ُل كِل خطأ يف األص��ول والفروع، 

والسيما إن ُأضيف إليه سوُء القصد!«)1(.
ال�صابط الأول: اإذا تعذرت احلقيقة ال�صرعية ي�صار اإىل احلقيقة العرفية:

المسألة األولى: معنى الضابط:
والمقص��ود أنه إذا ل��م يمكن حمل اللفظ على الحقيقة الش��رعية لدليل صارف عنها ،أو 
لكونه ال معنى ش��رعيًّا له، ثم كان هذا اللفظ دائًرا بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، وال 
دليل يوجب حمل اللفظ على إحداهما فالحمل على العرفية أرجح. والمراد بالعرف هنا  هو 

ما كان يف عهده × وعهد  الصحابة  رضوان اهلل عليهم.)2(.
المسألة الثانية : فيمن قرر هذا الضابط أو نص عليه أو اعتبره :

•-وقد قرر هذه القاعدة الماوردي)3( والزركش��ي)4( وابن األثير )5(، وهو القول المختار 

عند ابن النجار)6( وغيرهم.
المسألة الثالثة: أهمية القاعدة وأثر اإلخالل بها:

إن إعم��ال الحقيق��ة العرفية عند تعذر الحقيقة الش��رعية يعد صوًنا لل��كالم عن اإلهمال 
،ولكون القرآن كتاب تشريع  وتأديب وتعليم كان حريًّا أن تعترب حقائقه العرفية يف زمن تنزله؛ 
ليحصل  تمام المقصود من اإلرشاد الذي جاء ألجله يف جميع النواحي)7(. والشك أن إغفال 

)1(  الروح البن القيم ص62
الحقيقة الشرعية لمحمد بازمول،ص31.   )2(

)3(   النكت 39/1.
)4(   البحر المحيط 167/2.

)5(  جوهر الكنز ص52.
)6(  شرح الكوكب المنير،149/1.

)7(  ينظر التحرير والتنوير 93/1)بتصرف(.
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ه��ذه القاعدة عند االس��تنباط يفضي إل��ى  حجب بعض دالالت النصوص ويحد من اتس��اع  
آفاقه��ا ،وهذا يتناىف مع  داللة قوله تعالى: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ ژ ، )لقم��ان: 27( .ه��ذا وال يقلل من أهمية هذه 
القاع��دة الخالف الكائن بين الفقهاء واألصوليي��ن يف أيهما يقدم، الحقيقة العرفية أم اللغوية؛ 
وذاك ألن كالم األصوليين يف اللفظ الصادر من الشارع ينظرون فيه إلى عرفه وهو الشرعي ثم 
ع��رف الناس؛ ألن الظاهر أنه يخاطبهم بما يعرفون��ه، ثم اللغوي، أما كالم الفقهاء ففي اللفظ 

الصادر من غير المشرع، سبحانه وتعالى.)1( 
ال�صابط الثاين: »العربة يف التاأويل ما كان على وفق فهم ال�صلف«:

المسألة األولى: معنى الضابط:
الم��راد بمذهب الس��لف ما كان علي��ه الصحابة الك��رام - رضوان اهلل عليه��م - وأعيان 
التابعي��ن له��م بإحس��ان وأتباعه��م، وأئمة الدين ممن ش��هد ل��ه باإلمامة، وعرف عظم ش��أنه 
يف الدي��ن، وتلق��ى الن��اس كالمهم خلًفا عن س��لف ، دون من رم��ي ببدعة ، أو اش��تهر بلقب 
غي��ر مرضي مث��ل الخوارج والرواف��ض والقدرية والمرجئ��ة والجربية والجهمي��ة والمعتزلة 

والكرامية)2( ؛ فالسلف هم أهل القرون الثالثة)3( .
 والمراد أن فهم السلف حجة على من بعدهم فيقدم تأويلهم على غيرهم عند التعارض.

المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:
 •- ن��ص عل��ى ه��ذا الضابط اب��ن ج��زيء الكلب��ي يف مقدمة تفس��يره)4(، والش��اطبي يف 

الموافقات)5(، وغيرهما .
المسألة الثالثة: أهمية الضابط وأثر اإلخالل به:

ه��ذ الضاب��ط من األمور المق��ررة عند أهل الس��نة والجماعة فقد كانوا يعتمدون تفس��ير 

)1(  شرح الكوكب المنير البن النجار.150-149/1.
)2(   لوامع األنوار البهية ،20/1

)3(  على خالف بين أهل العلم يف المقصود هبم. لمزيد من التفصيل ينظر: موسوعة توحيد رب العبيد 47/1.
)4(  ينظر ص76

.91/2  )5(
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الصحاب��ة - رض��ي اهلل عنهم - وفهمهم للنص��وص ؛ وذاك  ألهنم حض��روا التنزيل ، وفهموا 
كالم الرس��ول - × - ، واطلع��وا على قرائ��ن القضايا، وما خرج عليه الكالم من األس��باب 
والمحام��ل التي ال تدرك إال بالحضور ، وخصهم اهلل تعال��ى بالفهم الثاقب، وحدة القرائح ، 
وحس��ن التصرف، لما جعل اهلل فيهم من الخش��ية والزهد والورع ، إلى غير ذلك من المناقب 
الجليل��ة ، فهم أعرف بالتأويل، وأعلم بالمقاصد)1(. وتتجلى أهمية هذا الضابط يف كونه يحد 
من تفاسير أهل األهواء والبدع الذين خالفوا تفاسير الصحابة وتابعيهم، فحملوا القرآن على 

معان اعتقدوها وليس لهم فيها سلف من أئمة الدين.
ال�صابط الثالث: »العناية باملعاين الرتكيبية ل الإفرادية«:

المسألة األولى : معنى الضابط: 
المعن��ى الرتكيب��ي: هو المعنى الخ��اص الذي تدل علي��ه الكلمة يف تركي��ب معين نتيجة 
للعوام��ل المختلف��ة، أو بعب��ارة أخ��رى ه��و المعنى ال��ذي يحدث��ه العامل يف معمول��ه. ومن 
المع��اين الرتكيبية الفاعلي��ة والمفعولية والحالية والخربية ونحوه��ا. و المعنى الرتكيبي يقابل 
المعن��ى اإلف��رادي الذي ت��دل عليه الكلمة بمفرده��ا، فلو أخذنا كلمة مف��ردة نحو )قمر( فإن 
المعن��ى اإلفرادي لها هو ذلك الجرم المعروف بخصائصه الثابتة فيه، فإذا أدخلناه يف تراكيب 
مختلفة نحو ) خس��ف القمُر، جعل اهلل يف الس��ماء قمًرا ( اكتس��ب معنى جديًدا ال يظهر إال يف 
الرتكيب؛كالفاعلية والمفعولية والحالية، وهذه المعاين الرتكيبية الخاصة يميزها اإلعراب)2(. 

المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:
 •-ق��د عني اإلم��ام الش��اطبي يف كتابه الموافق��ات)3( بإبراز ه��ذا الضابط، وك��ذا اإلمام 

الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآن)4(.

)1(  مجلة البحوث اإلس��المية ،التابعة للرئاس��ة العام��ة للبحوث العلمية واإلفتاء. أص��ول الفقه – اإلجتهاد موضوع 
بعنوان اتباع سلف األمة يف فهم النصوص

)2(  نقالً عن شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية.
.139/2  )3(

)4(  ينظر : النوع الواحد والعشرون ،311/1.
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المسألة الثالثة: أهمية هذا الضابط وأثر اإلخالل به: 
 إن المعاين الرتكيبية هي التي تجلى القيمة البيانية للنص يف اإليضاح والكشف ،وذلك أن 
الُمعتبِر يستدل بعبارة النص ، وهي االصل المعَترب ألداء المقصود ،فإذا استؤنفت أو تكررت 
أف��ادت معنى آخر زائًدا تحقيقًا.)1(ولهذا عني المفس��رون بالمعاين الرتكيبية، وذلك لتس��ليط 
الض��وء على مقصد المش��رع من النص القرآين؛ فإن اإلغ��راق يف بيان التفاصيل قد يفضي إلى 

إشغال السامع عن المقصد المراد لآلية.
ال�صابط الرابع:»ُيعتنى يف التف�صري بغريب القراآن«

المسألة األولى: معنى الضابط:
يطلق الَغِريُب يف اللغة  : على  الغامض من الكالم والشيء العجيب غير المألوف)2(. قال 
الخطاب��ي: »الغري��ب من الكالم إنما هو الغامض البعيد من الفه��م ، كالغريب من الناس«)3(. 
وق��ال أبو القاس��م الزجاج��ي يف معرض حديثه عن ب��اب الفرق بين النح��و واللغة واإلعراب 
والغريب«.وأما الغريب:فهو ما قل استماعه من اللغة ولم يدر يف أفواه العامة كما دار يف أفواه 
الخاصة«)4(. وعليه فالغرابة وصف نسبي،)5( فالعرب قبائل، ولكلِّ قبيلة لغة، هي ُحوِشيَّة عند 

غيرهم، والفصاحة مخاطبة كلِّ قوم بلغتهم الدائر استعمالها بينهم.)6(
المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:

•- أخرج البيهقي حديًثا مرفوًعا عن أبي هريرة)أعربوا القرآن والتمس��وا غريبه()7(. فلو 

)1(  القيمة البيانية عامر عمران علوان الخفاجي مقال يف الموقع اإللكرتوين لكلية الدراسات القرآنية.
)2(  لسان العرب ،مادة )غرب (،الجديد يف قاموس اللغة العربية، مادة )غريب(.

)3(  غريب الحديث للخطابي 70/1
)4(  اإليضاح يف علل النحو 92.

)5(  ينظر مقال الشاهد الشعري يف مبحثي الفصاحة والبالغة ،د. عيد محمد شبايك
)6(   »جوهر الكنز«: ص 37

)7(   الحديث رواه البيهقي يف شعب اإليمان، فصل: يف قراءة القرآن بالتفخيم واإلعراب، رقم ]2-94[، قال محمد 
ب��ن درويش: »فيه ضعيفان«: وقال الحاكم: صحيح اإلس��ناد على مذه��ب جماعة من أئمتنا. ورّده الذهبي بقوله: 
ب��ل أجم��ع على ضعفه. وق��د ضعفه األلب��اين ينظر سلس��لة األحاديث الضعيف��ة لألباين المجل��د الثالث حديث 

رقم)1345(.
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صح هذا الحديث يكون النبي صلى اهلل علي وسلم أول من وجه للعناية بغريب القرآن .
•-هذا وقد عني هبذا الضابط جمع من المؤلفين يف علوم القرآن سواء اكانوا ممن اعتنوا 

بالتفسير أو بذكر الفضائل أو بذكر علومه أو إحصاء غرائبه. 
المسألة الثالثة: أهمية الضابط وأثر اإلخالل به:

ق��ال عبد الحميد الفراه��ي يف مقدمة كتابه »المفردات«: »ال يخف��ى أن المعرفة باأللفاظ 
المف��ردة هي الخط��وة األولى لفهم ال��كالم، وبعض الجه��ِل بالجزِء ُيفضي إل��ى زيادة جهٍل 
بالمجم��وع، وإنما يس��لم المرء عن الخطأ إذا س��د جميع أبوابه؛ فمن ل��م يتبين معنى األلفاظ 
المفردة من القرآن، ُأْغلِق عليه باب التدبر وأش��َكل عليه فهم الجملة، وخفي عنه نظم اآليات 
والس��ور. ول��و كان الضرر عدم الفهم لكان يس��يًرا، ولكنه أكثر وأفظ��ع وذلك ألن المرء قلما 
يقف على جهله، بل يتجاوز موقفه، فيتوهم من اللفظ ضد ما أريد ،فيذهب إلى خالف الجهة 

المقصودة«.)1(
ال�صابط اخلام�ص: »م�صاقات اخلطاب القراآين معتربة«:

المسألة األولى: معنى الضابط:
ع��رف الجرج��اين � رحم��ه اهلل � التفس��ير  بقول��ه : »توضيح معن��ى اآلية وش��أهنا وقصتها 
والس��بب ال��ذي نزلت فيه بلفظ ي��دل عليه داللة ظاه��رة«)2(. ومن هذا التعري��ف يتبين المراد 
بمس��اقات الخطاب القرآين وهو يعني ربط الكالم ) الملفوظات ( بسياقاهتا النصية واللسانية 

السابقة والالحقة )3(.
المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:

• التعام��ل م��ع النص يف بعده الش��مولي والكلي ي��كاد يكون موضع اتف��اق بين جميع 
المشتغلين بالتفسير.

)1(  ينظر المفردات ص 95.
)2(  تعريفات الجرجاين ص67.

)3(  ينظرك األفق التداولي: نظرية المعنى والسياق مقال الدكتور إدريس مقبول شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات 
اإللكرتونية.
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المسألة الثالثة: أهمية الضابط وأثر اإلخالل به:
 ال ب��د للمتعامل مع النص الش��رعي من »حس��ن إدراك العالقة الرتابطي��ة والتكاملية بين 
مختلف النصوص، بحيث يتيسر للمفسر أن يعمد إلى الجمع بين النصوص التي تعالج قضايا 
مماثلة، وتحاول تقديم تفس��ير متزن. كما أن هذه الخاصية تس��تلزم الموضوعية والتجرد عن 
االختي��ارات المذهبية عند التعامل مع النص الش��رعي. فضال ع��ن ذلك فإهنا تقتضي االبتعاد 
ع��ن ضرب النصوص بعضه��ا ببعض، وذلك بحملها على معان بعي��دة ال يطيقها منطق اللغة 
يف اإلب��الغ والداللة... و ذلك بادعاء وقوع التناقض أو التضارب أو التنافر بين األحكام التي 

تنتظمها النصوص الشرعية«.)1(  

* * *

)1(   ضوابط منهجية يف التعامل مع النص الشرعي: 4/1  للدكتور قطب سانو.مصطفى.
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املبحث الثالث
 يف �شوابط الن�شو�ص احلديثية

ال�صابط الأول: »اأ�صباب ورود احلديث كاأ�صباب نزول القراآن يف الأهمية«
المسألة األولى: معنى الضابط :

المراد بأسباب ورود الحديث: هو العلم  الذي يبحث فيه عن األسباب الداعية إلى ذكر 
رسول اهلل – × - الحديث أواًل. وهذا السبب قد يكون سؤاال، وقد تكون حادثة، وقد تكون 

قصة، فيقول النبي- ×- الحديث بسببه أو بسببها.)1( يقول اإلمام الشاطبي رحمه اهلل:
»كثير من األحاديث وقعت على أسباب، وال يحصل فهمها إال بمعرفة ذلك«)2(.

المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:
•-وممن نوه به هو الحافظ البلقيني يف كتابه »محاسن االصطالح وتضمين كالم ابن الصالح«.)3( 

•-واإلمام الشاطبي يف الموافقات)4(.
•-واإلمام ابن حجر يف »النخبة وشرحها«.)5(

المسألة الثالثة: أهمية الضابط وأثر اإلخالل به:
يع��د موض��وع )أس��باب ورود الحديث( م��ن الموضوع��ات المهمة يف عل��وم الحديث 
الشريف المتعلقة بالمتن، وقد اعتنى المحدثون والفقهاء هبذا النوع من أنواع علوم الحديث، 

وحرصوا على إبرازه وضبطه لما له من أثر يف فهم النص، وضبط االستنباط منه.
يقول األس��تاذ عمر عبيد حسنه: »والمش��كلة كل المشكلة قد تكون يف هذا الفقه الغائب 
- الذي هو فقه التنزيل - الذي يمنحه س��بب النزول والورود؛ ذلك أن األحكام الش��رعية يف 
الكتاب والس��نة ش��املة لجميع األح��وال والظروف، التي يكون عليه��ا الناس، حتى يرث اهلل 

األرض ومن عليها.

)1(  الوسيط يف علوم ومصطلح الحديث، البن أبي شهبة ص 467.
)2(  ينظر : الموافقات ، 352/3.

)3(  ينظر ص458
)4(  الموافقات المرجع السابق.

)5(  ينظر نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ص 265.
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إن الغفلة عن إدراك أبعاد س��بب النزول والورود يجعلنا ننزل النص أو الحكم الش��رعي 
عل��ى غير محله، بما يفضي إلى تعطي��ل الكثير من األحكام، على اعتبار أهنا كانت تمثل حالة 
كان عليه��ا المجتمع اإلس��المي األول، يف مراحل تحويله إلى اإلس��الم، ث��م تجاوزها إلى ما 
فوقه��ا، فأصبح��ت منس��وخة أو معطلة، دون أن ن��دري أن خلود القرآن والس��نة، يعني خلود 
المش��كالت التي عرضا له��ا، والحلول التي قدماه��ا، وأن األمة يف تاريخها الطويل، س��وف 
تتع��رض لحاالت كثيرة من الس��قوط والنه��وض، والهزيمة والنصر، والضع��ف والقوة، وأن 
ل��كل حالة حكمه��ا، وفقهها، وأنه ال يكفي حفظ النصوص وفهمها بعيًدا عن أس��باب نزولها 
ووروده��ا، الت��ي تعين عل��ى فهم الحال التي تتن��زل عليه. إن الكثير من الذي��ن يفقهون النص 
يجهل��ون العص��ر، وإن ُج��لَّ الذين يفهمون العص��ر يجهلون فقه النص، وإن��ه على الرغم من 
أن خطاب التكليف يف الكتاب والس��نة إنما يتنزل من خالق اإلنس��ان العالم بأحواله وحاجاته 

األصلية التي فطر عليها فإن فهم العصر محل تنزيل الحكم هو من فقه الحكم أيًضا«.)1(
ال�صابط الثاين:»يعتني يف �صرح احلديث بغريبه«

فم��ن حيث معن��اه وأهميته فما قيل يف ش��أن القرآن يف المبحث الس��ابق فه��و بالضرورة 
بنحوه؛ ألن الس��نة صنو القرآن. وممن عني هب��ذا الضابط اإلمام ابن حجر يف كتابه نزهة النظر 

يف توضيح نخبة الفكر.)2(
ال�صابط الثالث:»الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم ل الظن الراجح«.

المسألة األولى: معنى الضابط:
والمعن��ى ه��و :أن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقب��ول والتصديق –من أخبار اآلحاد -فهو 
محص��ل للعل��م، مفيد لليقين، وال ع��ربة بمن عداهم م��ن المتكلمين واألصوليين، ف��إن االعتبار يف 
اإلجم��اع عل��ى كل أمر من األمور الدينية بأهل العلم به دون غيره��م، كما لم يعترب يف اإلجماع على 
األح��كام الش��رعية إال العلماء هب��ا، دون المتكلمين والنحاة واألطباء، وكذل��ك ال يعترب يف اإلجماع 

على صدق الحديث وعدم صدقه إال بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث)3(.

)1(  ينظر مقال : مقدمة أسباب ورود الحديث مقال يف موقع الراسخون يف العلم بإشراف الشيخ المغامسي.
)2(  ينظر: ص 120.

)3(  مختصر الصواعق البن القيم ،563-562.
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المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:
•-خ��رب الواحد المتلقى بالقبول هو قول جمه��ور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث 
وه��و رواي��ة عن اإلمام مالك والمخت��ار عند جماعة من أصحاب اإلم��ام أحمد منهم ابن أبي 

موسى وغيرهم.)1(
المسألة الثالثة: أهمية الضابط وأثر اإلخالل به:

تتجلى أهمية هذا الضابط يف كونه معظمًا لش��أن األمة وش��أن األخبار التي تلقتها بالقبول؛ 
فاألم��ة كم��ا يقول ابن تيمي��ة :«معصومة من الخطأ يف رواياهتا ورأيه��ا... ، كما أن قبولهم لتلك 
األحاديث  كان قائًما على أسس سليمة؛ فمنها ما  يرجع إلى الُمخبِر وكونه من الصحابة الثقات، 
ومنها ما يرجع إلى الُمْخَبر عنه وهو رسول اهلل –× -الذي تكفل له المشرع –سبحانه وتعالى 
-بإظه��ار دين��ه على الدين كله وبحفظه حتى يبلغه األول لم��ن بعده، و ألجل هذا تكفل بفضح 
من يكذب عليه يف حياته وبعد مماته ،ومنها ما يرجع إلى المخرب به وهو متن الحديث والكالم 
النبوي المحاط بالجالل والنور والربهان، بما يجعل من لهم عناية بكالم رسول اهلل × يقطعون 
بص��دق ذلك الخرب ؛ألنه ال يش��تبه بالكذب الباطل. و أما ما يتعل��ق بالمْخبِِر -أي المبلغ- وهم 
التابعون الناقلون لخرب الصحابي فهم من العلم بالصحابة ما يجعلهم يقطعون بصدق أفرادهم، 
وه��م م��ن األمانة والديان��ة يف التحري والنقل عمن يحدث عن رس��ول اهلل × ،فهذه األس��س 
بمجموعها تفيد علًما ضرورًيا بصحة تلك األحاديث المتلقاة بالقبول)2(،وعليه فإن ترك العمل 
هبذا الضابط ُمفٍض إلى رد تلك األحاديث ومنزل لها منزلة األحاديث، المكذوبة ،ويف هذا هدم 

للدين)3( وتشكيك يف األحكام المستنبطة من تلك األحاديث بعينها. 
ال�صابط الرابع: »ق�صايا الأعيان ل عموم لها«.

المسألــة األولى: معنى الضابط: واقعة العين أي: »الحادثة والنازلة المختصة بمعين، أو 
قضية العين«)4(.

)1(   مختصر الصواعق المرجع السابق ص 563.
)2(   ينظر قول ابن تيمية يف مختصر الصواعق ص562.)بتصرف(

)3(  ينظر قول ابن حزم يف العمل بخرب الواحد يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام،123/1.
)4(  التحقيق والبان يف وقائع األعيان لبالل البحر )مقال يف شبكة األلوكة(.
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والمعن��ى  أن واقعة العين يف األصل تختص بالش��خص المعين الذى وقعت ألجله، فال 
تع��م يف حكمه��ا غيره.  ولك��ون األصل يف أحكام  الش��ارع ونصوصه العم��وم  وضع العلماء 
ضوابط من شأهنا أن تحدد ماهية المسائل التي يصدق عليها أهنا واقعة عين كالتنصيص على 
الخصوصية والتصريح هبا ،أو التصريح باس��م من يختص بالحكم ،أو التصريح بنفي الحكم 
عن س��وى المعين)1(.وقضايا  األعيان قد تس��تثنى من قاعدة القياس ف��ال يقاس غيرها عليها، 

وذلك متى ثبت كون المعنى خاًصا والعلة قاصرة على محلها.
المسألة الثانية: فيمن قرر هذا  الضابط  أو نص عليه واعتبره:

•-عن��ي  هب��ذا الضابط الفقهاء وعلم��اء األصول أيًضا لكنهم تناول��وه يف أبواب العموم  

تح��ت مس��ألة : »الخطاب الخاص بواحد من األمة هل يخت��ص بالمخاَطب من جهة اللغة أم 
يشمل غيره من األمة؟« على خالف بينهم يف القياس عليها أو تخصيصه للعام .)2(

المسألة الثالثة :أهمية الضابط وُاثر اإلخالل به :
تكمن أهمية هذا الضابط يف كونه مميًزا لأحاديث التي يخالف ظاهرها العمل المستمر 
واألح��كام  المعلوم��ة من الدين بالضرورة، وه��ذا عند األخذ بالضوابط الت��ي قررها العلماء 
للعمل بقضايا األعيان، كما أنه البد من تدقيق النظر واس��تقراء الوقائع وسرب النظائر، لتتحقق 
من الفروق المقررة لخصوصية تلك الواقعة؛ إذ إن التساهل يف ذلك قد يفضي إلى ترك  جملة 

من األحاديث النبوية بدعوى الخصوصية أو كوهنا واقعة عين! 

* * *

)1(  الكتاب : شرح زاد المستقنع
المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي

مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
)2(   لمزي��د من التفصيل ينظ��ر: العدة ألبي يعلى: 1/  331. الربهان للجويني: 1/ 370-371. اإلحكام لآلمدي: 

2/ 291. ا البحر المحيط للزركشي: 3/ 189.  جمع الجوامع البن السبكي: ص47.
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الحم��د هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والس��الم على خاتم النبين محمد × 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فمن خالل ما تّم عرضه من قواعد وضوابط يف االحتجاج بالنص الش��رعي توصلت إلى 
النتائج التالية:

1-أن األصل يف العبادات التعبد ومن هنا كانت عناية العلماء بالنصوص المبينة لها أكرب .
2- أن ضبط االحتجاج بالنصوص الشرعية ركن أصيل ومعترب قد قرره العلماء المحققون.

3-أن تح��ري الدقة يف انتقاء األلف��اظ المعربة عن المعاين، وتوظيفها فيما تقتضيه معانيها تبًعا 
الصطالح التخاطب يجعل المتعرض للنصوص الشرعية يف مأمن من تحريف الخطاب 

الشرعي.
وبناء على ما تقرر فإن الباحثة توصي بما يأيت :

1-توعي��ة المجتم��ع المعريف بأهمية توقير النصوص الش��رعية واألخذ بما ق��رره العلماء من 
ضوابط تحكم االحتجاج بالنصوص الشرعية.

2-يتعي��ن يف التنظي��ر والتأصي��ل ما يتعين يف االس��تنباط من النص من وج��وب اإللمام باللغة 
وبدالالت األلفاظ التي  قررها العلماء ووفًقا لفهم السلف. 

* وأخيًرا فهذا ما تيس��ر كتابته يف هذا البحث الدقيق، وقد اس��تغرق جهًدا كبيًرا -أحتسبه 
عند اهلل- بين جمعه وتنقيحه ؛فما كان يف هذا البحث من صواب، فهو بفضل اهلل وتوفيقه، وما 

كان فيه من نقص وقصور فمني  ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه براء وأستغفر اهلل العظيم.

* * *
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1- القران الكريم.
2- إحكام الفصول يف أحكام األصول: لإلمام/ أبي الوليد س��ليمان بن خلف الباجي رحمه 
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اب��ن قي��م  أي��وب  ب��ن  أب��ي بك��ر  ب��ن  العالمي��ن: لمحم��د  6- أع��الم الموقعي��ن ع��ن رب 
الجوزية)ت751ه�(، تحقيق: مش��هور بن حس��ن آل س��لمان أبو عبيدة، الطبعة االولى، 
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11- االعتص��ام: إلبراهي��م ب��ن موس��ى ب��ن محمد اللخم��ي الش��اطبي الغرناطي أبو إس��حاق 
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26- الفت��ح المبين بش��رح األربعين: ألحمد ب��ن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الس��عدي 
األنصاري، ش��هاب الدين شيخ اإلس��الم، أبو العباس )ت974ه�( عني به: أحمد جاسم 
محم��د المحمد  قص��ي محم��د ن��ورس الحالق أب��و حم��زة أنور ب��ن أبي بكر الش��يخي 
الّداغس��تاين ،الطبعة األولى، جدة - المملكة العربية السعودية: دار المنهاج، 1428ه�- 

2008م.
27- الف��روق )أنوار ال��ربوق يف أنواء الفروق(: ألبو العباس ش��هاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن المالكي الش��هير بالقرايف )ت684ه�(، )ط: بدون(، عالم الكتب، )ت: 

بدون(.
28- القول الش��اذ وأثره على الفتيا: ألحمد بن علي بن أحمد س��ير المباركي، الطبعة األول، 

السودان،  دار العزة للنشر والتوزيع، )ت: بدون(.
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 29- القيم��ة البياني��ة: لعام��ر عم��ران عل��وان الخفاجي، مق��ال يف الموقع اإللك��رتوين لكلية 
الدراسات القرآنية.

30- المحص��ول يف عل��م اصول الفقه: لفخر الدين ال��رازي)ت 606ه�(، تحقيق د.طه جابر 
فياض العلواين، الطبعة الثالثة، دمشق، مؤسسة الرسالة، 1418ه�.

31- المدخ��ل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقا)ت1420ه�(، الطبعة األولى، دمش��ق: 
دار القلم ،1418ه-1998م.

32- المستصفى يف علم االصول: ألبو حامد الغازالي )ت505ه�(، تحقيق: حمزة بن زهير 
حافظ، المدينة: شركة المدينة المنورة للطباعة، )ت: بدون(.

33- المس��ودة يف أص��ول الفقه: آلل تيمية }ب��دأ بتصنيفها الجّد: مجد الدين عبد الس��الم بن 
تيمي��ة )ت 652ه�(، وأضاف إليه��ا األب،: عبد الحليم بن تيمية )ت682ه�(، ثم أكملها 
االب��ن الحفيد: أحم��د بن تيمية )ت728ه���({ تحقيق محمد محيي الدي��ن عبد الحميد، 

)ط: بدون(، لبنان: دار الكتاب العربي، )ت: بدون(.
34- المعجم الوس��يط: }إلبراهيم مصطفى ،أحمد حس��ن الزيات، حامد عبد القادر، محمد 

النجار{،الطبعة الثانية، استانبول-تركيا: المكتبة االسالمية، 1392ه�-1972م.
35-  المقدم��ات الممه��دات المؤل��ف: أب��و الولي��د محم��د ب��ن أحمد ب��ن رش��د القرطبي 
)ت:520ه���)، تحقيق: الدكتور محمد حج��ي، دار الغرب اإلس��المي، الطبعة األولى، 

بيروت- لبنان، 1408 ه� - 1988م.
36- الملخص الثاين لكتاب )ما ال يعذر الفقيه بجهله للسلمي(: للدكتور عبد الحكيم درقاوي.
أب��و  الغرناط��ي  الش��اطبي  اللخم��ي  ب��ن محم��د  ب��ن موس��ى  الموفق��ات: إلبراهي��م   -37
إس��حاق)ت672ه�(، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، )ط: بدون(، القاهرة: دار ابن 

عفان، )ت: بدون(.
 38- النكت والعيون )تفسير الماوردي(: ألبو الحسن الماوردي)ت450ه�(، تحقيق السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )ط: بدون(، لبنان،  دار الكتب العلمية- مؤسسة الكتب 

الثقافية، )ت: بدون(.
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 39- الورقات يف أصول الفقه: ألبي المعالي عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن 
يوسف بن محمد بن حيويه الجويني السنبسي الطائي النيسابوري المتوىف سنة )478ه�(

الطبعة األولى، الرياض :دار العصيمي للنشر والتوزيع،1413ه� .
40- الوس��يط يف علوم ومصطلح الحديث: لمحمد بن محمد أبو ش��هبة)ت1403ه�(، )ط: 

بدون(، القاهرة،  دار الفكر العربي، )ت: بدون(.
41- تعليق الشيخ محمد دراز على كتاب الموافقات للشاطبي. 

42- تفسير التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 
)ت 1393ه�(، )ط: بدون(، تونس: الدار التونسية للنشر،1984ه�.

43- تفسير الطربي) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(: لمحمد بن جرير الطربي )ت310(، 
تحقي��ق:  الدكتور عب��د اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي، الطبعة األول��ى، القاهرة، دار هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،1422ه� - 2001م.
44- تفس��ير النصوص يف الفقه اإلسالمي: د. محمد أديب صالح، الطبعة الخامسة، دمشق- 

بيروت: المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، )ت: بدون(.
45- جام��ع العل��وم والحكم يف ش��رح خمس��ين حديثًا م��ن جوامع الكلم: لزي��ن الدين عبد 
الرحم��ن ب��ن أحم��د بن رجب بن الحس��ن الَس��المي البغ��دادي الدمش��قي الحنبلي )ت 
795ه���( تحقيق الدكتور محمد األحمدي أبو النور، الطبعة الثاين، القاهرة: دار الس��الم 

للطباعة والنشر والتوزيع، 1424ه� - 2004م.
46- جم��ع الجوامع يف أصول الفقه: لعبد الوهاب بن علي الس��بكي تاج الدين)ت771ه�(، 
تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424ه�-

2003م.
47- جوه��ر الكن��ز تلخي��ص كن��ز الرباع��ة يف أدوات ذوي الرباع��ة: لنج��م الدي��ن أحمد بن 
إس��ماعيل بن األثي��ر الحلبي)ت737ه���(، تحقيق محمد زغلول س��الم، االس��كندرية، 

منشأة المعارف، )ت: بدون(.  
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48-حجي��ة اإلجماع عن��د اإلمام الش��وكاين بين نظريت��ه األصولية وتطبيقات��ه الفقهية عارف 
محمد بحيبح المرادي، الطبعة االولى، )مكان النشر: بدون(، دار ابن حزم، )ت: بدون(.  
49- رأي الش��يخ القرض��اوي يف معن��ى قوله × )ناقص��ات عقل ودين(،يف موقعه الرس��مي 

بعنوان »التيسير«.
50- روض��ة الناظر وجنة المناظ��ر يف أصول الفقه على مذهب اإلم��ام أحمد بن حنبل: ألبو 
محم��د موف��ق الدين عب��د اهلل بن أحم��د بن محم��د بن قدام��ة الجماعيلي المقدس��ي ثم 
الدمش��قي الحنبلي، الش��هير بابن قدامة المقدس��ي )ت: 620ه�) الطبع��ة الثانية، )مكان 

النشر: بدون(، مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423ه�-2002م.
51- سلس��لة األحادي��ث الصحيحة وش��يء من فقهه��ا وفوائدها: ألبو عب��د الرحمن محمد 
ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجايت بن آدم، األش��قودري األلباين )ت1420ه(، الطبعة 

األولى، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،، )ت: بدون(.
52- سلس��لة األحادي��ث الضعيفة والموضوع��ة: ألبو عبد الرحمن محم��د ناصر الدين، بن 
الحاج نوح بن نجايت بن آدم، األش��قودري األلباين)ت1420ه�(، )ط: بدون(، الرياض:  

مكتب المعارف، )ت: بدون(.
53- شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية.

54- شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار)ت 927ه�(، تحقيق: 
د.محمد الزحيلي، د. نزيه حماد،)ط: بدون(، الرياض، مكتبة العبيكان، 1413ه�.  

55- ش��رح اللمع: ألبي إس��حاق الش��يرازي)ت476ه�( : تحقيق عبد المجي��د تركي، )ط: 
بدون(، بيروت: دار الغرب اإلسالمي 1408ه� - 1988م. 

56- ش��رح زاد المس��تقنع: لمحم��د بن محمد المختار الش��نقيطي مص��در الكتاب : دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

57- صحيح مس��لم المس��ند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس��ول اهلل ×: 
لمس��لم بن الحجاج أبو الحسن القش��يري النيس��ابوري )ت261ه�( تحقيق محمد فؤاد 

عبد الباقي، )ط: بدون(، بيروت: دار إحياء الرتاث العربي، )ت: بدون(.
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58- ش��رح تنقي��ح الفصول: ألبو العباس ش��هاب الدي��ن أحمد بن إدريس ب��ن عبد الرحمن 
المالك��ي الش��هير بالق��رايف )ت684ه�(تحقيق طه عبد ال��رؤوف س��عد، الطبعة األولى، 

مصر: شركة الطباعة الفنية المتحدة1393 ه� - 1973م.
 59- ضوابط منهجية يف التعامل مع النص الشرعي: للدكتور قطب سانو مصطفى، )ت: بدون(.
60- عش��رون تطبيقًا عل��ى قاعدة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب)مقال(: لدكتور 

ربيع أحمد شبكة األلوكة.
61 - عل��م أصول الفقه: لعبد الوهاب خالف)ت1375ه���(، )ط: بدون(،  مكتبة الدعوة - 

شباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم»مكان النشر: بدون(، )ت: بدون(.
62- غريب الحديث: ألحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان، تحقيق عبد 

الكريم إبراهيم العزباوي، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1402ه�– 1982م.
63- فت��ح الباري ش��رح صحيح البخاري: ألحم��د بن علي بن حجر أبو الفضل العس��قالين 

الشافعي)ت 204ه�(، )ط: بدون(، بيروت: دار المعرفة، 1379ه�.
64- قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز بين الشرع والقانون) مقال(:  لدكتور أحمد 

التميمي يف منتدى درر العراق ، )ت: بدون(.  
65- قواط��ع األدل��ة يف أص��ول الفق��ه: لمنص��ور ب��ن محم��د ب��ن عب��د الجب��ار الس��معاين 
الش��افعي)ت489ه�(، تحقيق عبد اهلل بن حافظ بن أحمد الحكمي – علي بن عباس بن 

عثمان الحكمي، )ط: بدون(، الرياض، مكتبة التوبة،1418 ه�-1998م. 
66-كتاب الروح: البي عبد اهلل محمد ابي بكر بن ايوب ابن قيم الجوزية،)ت751(،محمد 

اجمل ايوب االصالحي، )ط: بدون(، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، )ت: بدون(.   
67-لوام��ع األن��وار البهية وس��واطع األس��رار األثرية لش��رح ال��درة المضية يف عق��د الفرقة 
المرضي��ة: لمحم��د بن أحمد الس��فاريني األث��ري الحنبلي)ت1188ه���(، )ط: بدون(، 

دمشق: مؤسسة الخافقين، 1402ه� - 1982م.
 68- مجل��ة البحوث اإلس��المية ،التابعة للرئاس��ة العام��ة للبحوث العلمي��ة واإلفتاء الموقع 

اإللكرتوين.
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 69- مجم��وع الفت��اوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عب��د الحليم بن تيمية الحراين )ت 
728ه�(تحقيق: عب��د الرحمن بن محمد بن قاس��م: )ط: بدون(، المدينة النبوية: مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، 1416ه�/1995م.
70- محاضرات يف مقاصد الشريعة: ألحمد الريسوين، الطبعة الثالثة، )مكان النشر: بدون(، 

دار الكلمة للنشر والتوزيع.
 71- مختصر الصواعق المرس��لة على الجهمية والمعطلة: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: 751ه�(، )ط: بدون(، )مكان النشر: بدون(.
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي 

)ت: 774ه�(
تحقيق: سيد إبراهيم، الطبعة األولى، القاهرة، دار الحديث، 1422ه� - 2001م.

72- مختص��ر المنتهى ش��رح مختصر ابن الحاج��ب: محمود بن عبد الرحمن )أبي القاس��م( 
ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، ش��مس الدين األصفهاين، أو األصبهاين)ت749(، تحقيق 
الدكتور محمد مظهر بقا، )ط: بدون(،  مكة المكرمة: جامعة ام القرى، 1406ه�-1986م.
73-  مذكرة يف أصول الفقه: لمحمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي)ت1393ه�(، 

الطبعة الخامسة، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم،1393ه�-2001م.
74- مفتاح الجنة يف االحتجاج بالسنة: لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت 

911ه�( الطبعة الثالثة، المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية، 1409ه�/1989م.
75- مفردات القرآن )نظرات جديدة يف تفسير ألفاظ قرآنية( لعبد الحميد الفراهي)ت1349ه�(، 
تحقيق: محمد اإلصالحي، الطبعة األولى، )مكان النشر: بدون(، دار الغرب االسالمي، 

بيروت، 2002م.   
76- مقدم��ة أس��باب ورود الحدي��ث مق��ال يف موقع الراس��خون يف العلم بإش��راف الش��يخ 

المغامسي.
77- ملخ��ص أصول الفقه الذي ال يس��ع الفقيه جهله لدكتور عبد الحكيم درقاوي، بش��بكة 

األلوكة.
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78- م��ن تراثن��ا الحديث يف اللغة والفك��ر والحضارة لعبد اهلل العي وآخ��رون، )ط: بدون(، 
)مكان النشر: بدون(، )ت: بدون(.  

 79- موسوعة توحيد رب العبيد، موسوعة إلكرتونية تضم أبرز مؤلفات أئمة اإلسالم.
80- نزه��ة النظ��ر يف توضي��ح نخبة الفك��ر يف مصطلح أهل األثر: ألحمد ب��ن علي بن محمد 
بن حجر العس��قالين)ت852ه�(، تحقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، الطبعة األولى، 

)مكان النشر: بدون(، 1422ه� - م2001.
81- هناية الس��ول ش��رح منهاج الوصول المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي 
الش��افعّي، أب��و محمد، جم��ال الدين )ت 772ه���(، الطبعة األول��ى، بيروت-لبنان: دار 

الكتب العلمية، 1420ه�- 1999م.

* * *
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�صِّ ِمْن ِقَبِل َراِويِه  اَلَفُة النَّ خُمَ
ْرِعيِّ َواأََثُر َذِلَك يِف احُلْكِم ال�شَّ

د. ه�شام ي�شري حممد العربي
أستاذ الفقه وأصوله المساعد

بكلية الشريعة وأصول الدين – جامعة نجران
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خمالفة الن�ص من قبل راوية واأثر ذلك يف احلكم ال�شرعي
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أم��ا بع��د؛ فمن القواعد المق��ررة أنه إذا صح الحديث عن رس��ول اهلل × وجب المصير 
إليه، ولم تجز مخالفته بأية حال، ولو كان خرب آحاد.

ومن الجدير بالذكر أن أخبار اآلحاد تمثل غالبية السنن المروية عن النبي ×، وإذا رددنا 
تلك األخبار فإننا هندر جزًءا كبيًرا من النصوص الشرعية.

وقد اتفق الجمهور والمحققون من العلماء- كما س��يأيت- على قبول خرب الواحد؛ وبناًء 
على ذلك فإنه يجب على الصحابي- ومن دونه بطبيعة الحال- إذا بلغه حديث عن النبي × 

أن يمتثل له ويعمل به.
بي��د أنن��ا وجدن��ا مخالفة بع��ض الصحاب��ة لبع��ض مروياهتم م��ن األحادي��ث يف عملهم 
وفتاواهم؛ ومن ثم اشرتط اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل لقبول خرب الواحد أال يخالف الصحابيُّ 
ال��ذي روى الحدي��َث مضم��وَن النص الذي رواه يف عمل��ه وفتواه، وتبعه عل��ى ذلك جمهور 

الحنفية وبعض المالكية.
ولذلك رأيُت أن أجعل بحثي هذا يف مناقشة هذه القضية، عارًضا لبعض النصوص التي 

ردها الحنفية لمخالفة رواهتا لها، وأثر ذلك يف الحكم الشرعي.
اأهداف البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف وجود مخالفات لبعض الصحابة لبعض مروياهتم من األحاديث 
النبوي��ة يف عمله��م أو فتاواهم؛ فهل تعترب ه��ذه المخالفة من الصحابي ال��ذي روى الحديث 
بنفس��ه قادح��ًة يف صحة الحديث، أم أن��ه ال اعتبار لتلك المخالفة م��ا دام الحديث قد صحت 

روايته وثبت عن النبي × ولو كان خرب آحاد؟
ويه��دف هذا البحث لمناقش��ة تلك القضية، أعن��ي قضية مخالفة النص م��ن قبل راويه، 
وآراء الفقهاء فيها، والنصوص التي ردها بعض الفقهاء لهذا الس��بب، وكيف يمكن أن نجيب 

عن هذه المخالفات، وأثر ذلك يف الحكم الشرعي.
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الدرا�صات ال�صابقة:

هناك عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذه القضية، أذكر ما وقفت عليه منها:
)1( مخالف��ة الصحاب��ي للحديث النبوي الش��ريف »دراس��ة نظرية تطبيقي��ة« للدكتور/ 

عبدالكريم النملة:
وه��ي دراس��ة نش��رها مؤلفها س��نة 1415ه���، وتوس��ع فيها؛ حي��ث أدخل فيه��ا مخالفة 
الصحاب��ي للحديث مخالف��ة كلية، كما أدخل فيه��ا أيًضا مخالفته لعم��وم الحديث وظاهره. 

وهي دراسة جيدة.
)2( حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه للدكتور/ عبداهلل بن عويض 

المطريف:
وهي رس��الة ماجس��تير بجامعة أم القرى، نوقشت سنة 1415ه�/ 1995م، وهي دراسة 

جيدة، وإن كان هبا بعض االستطرادات يف القسم النظري.
)3( منه��ج المحدثي��ن يف اإلع��الل بمخالف��ة ال��راوي لم��ا روى للدكتور/ عادل س��عد 

المطريف:
وهي رس��الة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، نوقشت سنة 

1424ه�. ولم أطلع عليها.
)4( مخالفة الراوي لما رواه »دراس��ة أصولية مع بيان أثرها يف مجاالت الفقه المختلفة« 

للدكتور/ محمود عبدالرحمن عبدالمنعم:
وهي دراس��ة نش��رها مؤلفها قريًبا سنة 1436ه�/ 2015م، واس��تطرد فيها، وأدخل فيها 
مخالفة الصحابي ومخالفة غير الصحابي، كما أدخل فيها وجوًها كثيرة اعتربها من المخالفة، 
وهي ليس��ت منها كالتخصيص. وتوس��ع يف ذكر المس��ائل والتطبيقات الت��ي اعتربها أثًرا لما 
ذك��ره. وكثير منه��ا ال يجري على ما انتهيُت إليه من تحديد المقص��ود بالمخالفة، والمقصود 

بالراوي.
)5( تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه للدكتور/ محمد عمر بازمول:
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وهو بحث منشور يف مجلة جامعة أم القرى. ولم أطلع عليه.
)6( حك��م عمل ال��راوي وفتياه بخ��الف ما روى وأث��ره يف اختالف الفقه��اء للدكتور/ 

عبدالحق يدير:
وهو بحث، ولم أطلع عليه كذلك.

ويبق��ى الموض��وع بعد كل ذل��ك يحتمل اإلضاف��ة والتحري��ر، والمزيد من الدراس��ات 
والبحوث؛ ولذلك كان هذا البحث لإلسهام يف دراسة هذه القضية.

خطة البحث:

رأيت أن أجعل بحثي بعد المقدمة يف تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:
تمهيد: حجية النص الشرعي.

المبح��ث األول: اش��رتاط ع��دم مخالف��ة راوي الحديث لمضمون الن��ص الذي رواه يف 
عمله وفتواه لقبول النص.
وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: المقصود بالمخالفة والراوي المخالف للنص.
المطلب األول: مذهب الحنفية.

المطلب الثاين: مذهب الجمهور.
المبحث الثاين: النصوص التي ردها الحنفية بسبب مخالفة رواهتا لمضامينها ومناقشتهم 

فيها.
المبحث الثالث: أثر مخالفة النص من قبل راويه يف الحكم الشرعي.

خاتمة البحث، وفيها ما توصل إليه من نتائج. تليها مراجع البحث.
منهج البحث:

يتب��ع هذا البحث المنهج الوصفي واالس��تقرائي يف رص��د آراء الفقهاء واألصوليين فيما 
يعرض له من قضايا أصولية. كما يتبع المنهج التحليلي والمنهج االستنباطي يف مناقشة األدلة 

والنصوص.
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وق��د اقتص��رُت يف النصوص التي رده��ا الحنفية بس��بب مخالفة رواهتا لها على خمس��ة 
أحادي��ث فقط من جمل��ة نحو ثالثين حديًثا وقفُت عليها مما يجري على ش��رط البحث نظًرا 

لنطاق البحث وحجمه المسموح به.
وحس��بي أنني عرضُت القضية وكافة اآلراء فيها، وناقشُت األدلة، ودللُت على ما ذهبُت 

د، بعيًدا عن التعصب أو التحامل، واهلل من وراء القصد. إليه يف موضوعية وتجرُّ

* * *
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متهيد
حجية الن�ص ال�شرعي

يقصد بالنص الشرعي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
والق��رآن الكريم- كما عرفه األصولي��ون وغيرهم- هو: كالم اهلل تعالى المنزل على نبيه 
محم��د ×، المنقول إلينا بالتواتر بلفظ��ه ومعناه، المتعبد بتالوت��ه وأحكامه، المعجز بأقصر 

سورة منه، المكتوب يف المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس)1(.
والس��نة النبوية هي: كل ما نس��ب إلى النب��ي × من قول أو فعل أو تقري��ر)2(. وهذا عند 

األصوليين، ولها تعريفات أخرى عند غيرهم ليس هذا مجال ذكرها.
وتلتق��ي نصوص الق��رآن الكريم ونصوص الس��نة النبوية يف أن كال منهم��ا وحي من اهلل 
تعال��ى، ق��ال س��بحانه: ژ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ )3(، لكن نصوص 
القرآن وحي بلفظه ومعناه، ونصوص الس��نة وح��ي بمعناه دون لفظه، كما أن نصوص القرآن 
كلها متواترة، بخالف نصوص السنة فمنها المتواتر ومنها غير المتواتر )اآلحاد(- كما سيأيت.
وحجية النص الش��رعي إنما يقصد هبا مدى صالحية تلك النصوص لالحتجاج هبا على 
األحكام الش��رعية، بما أن النصوص هي أساس التشريع، وما عداها من أدلة إنما هو مستنبط 

منها وراجع إليها)4(.
واالحتجاج بنصوص القرآن الكريم لم يكن يوًما محل خالف بين أحد من المس��لمين؛ 
ذل��ك أن الق��رآن- كما م��رَّ يف تعريفه- ثابت بأعلى درج��ات التواتر الذي يفي��د العلم اليقيني 

الضروري.

)1(  راج��ع: المدخل لدراس��ة الق��رآن الكريم للدكت��ور/ محمد محمد أبو ش��هبة ص)19- 22(، وتاريخ التش��ريع 
اإلسالمي للشيخ مناع القطان ص)39(، ومباحث يف علوم القرآن له أيًضا ص)15- 16(.

)2(  راجع: ش��رح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين اإليجي )2/ 290(، وأيًضا: أصول الفقه للدكتور/ محمد أبو 
النور زهير )3/ 86(، وأصول التشريع اإلسالمي لعلي حسب اهلل ص)43(، وحجية السنة للدكتور/ عبدالغني 

عبدالخالق ص)68(.
)3(  سورة النحل: آية رقم )44(.

)4(  انظر: تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي للدكتور/ محمد أديب صالح )1/ 50- 51(.
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أم��ا نصوص الس��نة فقد ظهر على مدار التاريخ اإلس��المي الطويل بع��ض الفرق الضالة 
الت��ي جادلت يف حجية الس��نة، وأث��ارت عدًدا من الش��بهات التي فندها وأج��اب عنها علماء 
المس��لمين قديًما وحديًثا منذ كتب اإلمام الش��افعي رس��الته يف األصول، وع��رض لمقالتهم 
وفنده��ا بما يكفي المنصف، وحتى العديد من علمائنا ومش��ايخنا يف العصر الحاضر، مثل ما 
كتبه الدكتور/ عبدالغني عبدالخالق، األس��تاذ بكلية الش��ريعة بجامعة األزهر- رحمه اهلل- يف 

رسالته المتميزة عن »حجية السنة«.
ويف الحقيقة ال أرى حاجة يف هذا المقام لبسط القول يف حجية السنة، ولكن أسوق بعض 

النصوص فقط الدالة على وجوب طاعة الرسول ×. فمن ذلك:
قال اهلل تعالى: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  
)1(. وق��ال  ژ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  س��بحانه: 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ژ )2(. وق��ال ع��زَّ مِْن قائٍل: ژ ٱ  ٻ         ٻ  
ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  
: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٹ     ٹ  ژ )3(. وق��ال ع��زَّ وج��لَّ

ڀ  ڀ  ژ )4(.
وقال ×: »ال ُأْلَفَينَّ أحَدكم متكًئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرُت به أو نهيُت 
عنــه؛ فيقول ال ندري، ما وجدنــا يف كتاب اهلل اتبعناه«)5(. وقال أيًض��ا: »أال إين أوتيُت الكتاب 
ومثله معه، أال يوشك رجٌل شبعاُن على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من 

)1(  سورة النساء: آية رقم )59(.
)2(  سورة النور: آية رقم )54(.

)3(  سورة األحزاب: آية رقم )36(.
)4(  سورة النساء: آية رقم )80(.

)5(  رواه أب��و داود يف الس��نة، ب��اب يف لزوم الس��نة، رق��م )4605(، والرتمذي يف العلم، باب ما هن��ي عنه أن يقال عند 
حدي��ث النب��ي ×، رق��م )2663(، وابن ماجه يف مقدمة س��ننه، ب��اب تعظيم حديث رس��ول اهلل ×، رقم )13(، 

وأحمد )6/ 8( من حديث عبيداهلل بن أبي رافع عن أبيه مرفوًعا. ونحوه عن أبي هريرة.
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موه«، ويف رواية زيادة: »أال وإن ما حرم رســول  حــالل فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّ
اهلل مثل ما حرم اهلل«)1(.

قال الش��افعي: »وما س��نَّ رس��ول اهلل فيما ليس هلل فيه حكم- فبحكم اهلل س��نَّه. وكذلك 
أخربنا اهلل يف قوله: ژ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ )2(، وقد سنَّ رسول اهلل 
مع كتاب اهلل، وس��نَّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. وكل ما س��نَّ فقد ألزمنا اهلل اتباعه، وجعل 
يف اتباعه طاعته، ويف العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر هبا خلًقا، ولم يجعل له من اتباع 

سنن رسول اهلل مخرًجا لما وصفُت وما قال رسول اهلل«)3(.
والس��نة- كما سبقت اإلشارة- تنقس��م من حيث ورودها إلى سنة متواترة وسنة آحادية، 
فالسنة المتواترة هي التي يرويها جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع 
مثله��م يف جمي��ع مراحل اإلس��ناد. وهناك أقوال عدي��دة أضرب عنها صفًح��ا يف تحديد عدد 
التواتر)4(، وقد قال الحافظ ابن حجر العس��قالين: »ال معن��ى لتعيين العدد على الصحيح«)5(. 

وهي تفيد العلم اليقيني بال خالف)6(.
أما سنة اآلحاد: فهي التي لم تبلغ حد التواتر)7(، سواء كانت مشهورة)8( أو عزيزة)9( أو غريبة)10(.

)1(  رواه أب��و داود رق��م )4604(، والرتم��ذي رق��م )2664(، وابن ماجه رق��م )12(، وأحم��د )4/ 130، 132(، 
والدارمي رقم )586( من حديث المقدام بن معدي كرب.

)2(  سورة الشورى: آية رقم )52- 53(.
)3(  الرسالة ص)88- 89(.

)4(  راج��ع: نزه��ة النظر يف توضيح نخب��ة الفكر البن حجر ص)37- 38(، وتدريب الراوي للس��يوطي )2/ 168- 
169(، وعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور/ صبحي الصالح ص)147- 148(.

)5(  نزهة النظر ص)37(.
)6(  راجع: المستصفى للغزالي )1/ 132- 134(، ونزهة النظر ص)41(، وتحرير المنقول وهتذيب علم األصول 

للمرداوي ص)159- 160(، وتدريب الراوي )2/ 168(، وعلوم الحديث ومصطلحه ص)151(.
)7(  انظ��ر: المس��تصفى )1/ 145(، وروض��ة الناظر البن قدام��ة )1/ 362(، وتحرير المنق��ول ص)162(، ونزهة 

النظر ص)55(.
)8(  الس��نة المش��هورة: هي م��ا لها طرق محصورة بأكثر من اثنين، والبعض يس��ميها المس��تفيضة. انظ��ر: نزهة النظر 

ص)49(، وتدريب الراوي )2/ 175(.
ت  )9(  السنة العزيزة: هي التي ال يرويها أقل من اثنين عن اثنين. وسميت بذلك لقلة وجودها، أو لكوهنا عزت أي تقوَّ

بمجيئها من طريق أخرى. انظر: نزهة النظر ص)50- 51(، وتدريب الراوي )2/ 175(.
)10(  الس��نة الغريب��ة: ه��ي ما تفرد بروايتها ش��خص واحد، يف أي موضع وقع التفرد به من الس��ند. انظ��ر: نزهة النظر 

ص)54(، وتدريب الراوي )2/ 175- 177(.
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وقد اختلف فيما تفيده أخبار اآلحاد على ثالثة أقوال:
الق��ول األول: أن أخبار اآلحاد تفيد الظن؛ الحتمال ورود الخطأ والس��هو على الراوي. 
وه��ذا الق��ول ذهب إليه الن��ووي يف التقري��ب، وإمام الحرمي��ن يف الربه��ان، والغزالي، وأكثر 

األصوليين)1(.
الق��ول الث��اين: وي��رى أصحاب��ه أن أخبار اآلح��اد التي احتفت هب��ا القرائن تفي��د القطع، 
أم��ا تلك الت��ي تجردت عن القرائ��ن فتبقى على الظنية. وق��د ذهب إلى هذا الق��ول أكثر أهل 
الحديث، وهو قول اآلمدي، وابن حجر، والشوكاين، وغيرهم)2(. ونسبه الدكتور/ عبدالغني 

عبدالخالق إلى الجمهور)3(.
حي��ث اعتربوا أن خرب اآلحاد الذي احتف بالقرائ��ن يفيد العلم النظري، وذلك كتخريج 
الشيخين للحديث يف صحيحيهما، أو أن يكون للحديث طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة 

والعلل كالمشهور، أو أن يكون الحديث مسلسال باألئمة المتقنين.
الق��ول الثالث: وي��رى أن أخبار اآلحاد متى صحت فهي تفيد العل��م القطعي كالمتواتر، 
دون تفرق��ة بين أحاديث الصحيحين وأحاديث غيرهم��ا. وهو مذهب اإلمام أحمد يف إحدى 
الروايتي��ن عن��ه، وقول جماعة م��ن أصحاب الحدي��ث)4(. ونصره ابن حزم، وق��ال: »إن خرب 

)1(  راج��ع: الع��دة يف أصول الفقه )3/ 898، وما بعده��ا(، والتمهيد يف أصول الفقه ألب��ي الخطاب الكلوذاين )3/ 
78(، والكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص)18، وما بعدها(، والربهان يف أصول الفقه )1/ 599، وما 
بعدها(، والمستصفى )1/ 145- 146(، والبحر المحيط للزركشي )6/ 135(، وتحرير المنقول ص)162(، 
وعلوم الحديث ومصطلحه ص)151(، وحكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه لعبداهلل المطريف 
ص)41، 47- 49(، وخ��رب الواح��د وحجيته للدكتور/ أحم��د محمود عبدالوهاب الش��نقيطي ص)119، وما 

بعدها(.
)2(  راجع: اإلحكام لآلمدي )2/ 44(، ونزهة النظر ص)58- 64(، وإرش��اد الفحول )1/ 255- 256(، وعلوم 

الحديث ومصطلحه ص)151(، وخرب الواحد وحجيته ص)183، وما بعدها(.
)3(  انظر: حجية السنة ص)411(.

)4(  راج��ع: الع��دة يف أصول الفقه )3/ 898- 900(، والتمهيد يف أص��ول الفقه )3/ 78(، واإلحكام لآلمدي )2/ 
43- 44(، وروض��ة الناظ��ر الب��ن قدام��ة )1/ 363- 364(، والبح��ر المحيط للزركش��ي )6/ 135- 137(، 
وتحرير المنق��ول ص)162(، وعلوم الحديث ومصطلحه ص)151(، وحكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل 

الراوي بخالفه ص)40- 46(، وخرب الواحد وحجيته ص)146، وما بعدها(.
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الواحد العدل عن مثله مبلًغا إلى رسول اهلل × حق مقطوع به موجب للعمل والعلم مًعا«)1(. 
اه غير واحد من  وهو ظاهر كالم ابن تيمية)2(. وأيده ابن القيم، وأطال يف االستدالل له)3(. وقوَّ

أهل العلم)4(.
ويف الحقيق��ة بعد مطالعة كثير مما ذكره المحدثون واألصوليون يف مس��ألة خرب الواحد، 
وهل يفيد الظن أو اليقين، أو كما يعرب كثير منهم هل يفيد العمل فقط أو العلم والعمل، وهل 
العلم الذي يفيده خرب الواحد علم ضروري أو علم نظري- ال أرى كبير فائدة لكثير مما قيل، 
وه��و أق��رب إلى الجدل النظري أكثر منه للواقع العملي وم��ا يرتتب عليه من أثر. وما أراه هو 
أن الحديث متى صح عن رسول اهلل × وجب المصير إليه، ولم تجز مخالفته بأية حال، ولو 

كان خرب آحاد.
وأن اهلل سبحانه فيما نصب لنا من أدلة شرعية ودالئل لم يحصرها يف دائرة اليقين وحدها، 
وأن الظن الغالب كاٍف يف ثبوت النص، وال يخفى ابتناُء كثير من األحكام على الظن الغالب.
ولقد أطال الش��افعي وأجاد يف االس��تدالل لحجية خرب الواح��د)5(، فمن ذلك قول النبي 
ر اهلل امرًأ س��مع منا حديًثا فحفظه حت��ى يبلغه؛ فرب حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه،  ×: »نضَّ
ورب حامل فقٍه ليس بفقيه«)6(. كما أن المسلمين تحولوا يف قبلتهم عن المسجد األقصى إلى 

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام )1/ 117(.
)2(  راجع: المسودة يف أصول الفقه آلل تيمية ص)240- 248(.

)3(  راجع: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )4/ 1465، وما بعدها(.
)4(  راج��ع: عل��وم الحدي��ث ومصطلح��ه ص)151(، ووجوب األخ��ذ بحديث اآلح��اد يف العقيدة والرد على ش��به 
المخالفي��ن للش��يخ ناصر الدين األلب��اين ص)5، وما بعدها(، وحك��م االحتجاج بخرب الواح��د إذا عمل الراوي 

بخالفه ص)50- 51(.
)5(  راجع: الرسالة ص)369- 461(.

)6(  رواه أبو داود يف العلم، باب فضل نشر العلم، رقم )3660(، والرتمذي يف العلم، باب ما جاء يف الحث على تبليغ 
السماع، رقم )2656، 2657، 2658(، وابن ماجه يف مقدمة سننه، باب من بلغ علما، رقم )230، 231، 232، 
236(، وأحم��د )1/ 436، 3/ 225، 4/ 80، 82، 5/ 183(، والدارم��ي يف مقدم��ة س��ننه رقم )228، 229، 
230( عن زيد بن ثابت وابن مسعود وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وأبي الدرداء باختالف يسير يف اللفظ. وهذا 

لفظ أبي داود.
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البيت الحرام بخرب واحد)1(. وقد كان رسول اهلل × يرسل أصحابه ورسله يف كل أمره آحاًدا 
والة وقض��اة ومفتي��ن ومعلمين ومنذري��ن)2(. وأهنم كان��وا يعلمون الناس العقيدة والش��ريعة 

واألخالق، دون تفرقة بين شيء منها.
والوقائع التي يستدل هبا الكثيرون على ظنية أخبار اآلحاد كقصة ذي اليدين، واستحالف 
عم��ر، وإنكار عائش��ة على ابن عم��ر، وغير ذلك إنما س��ببها أهنم أتوا بجدي��د يخالف معتقد 

السامع؛ فكان التشدد يف قبوله وطلب التأييد من غيره.
ومن الجدير بالذكر أن أخبار اآلحاد تمثل غالبية السنن المروية عن النبي ×، وإذا رددنا 

تلك األخبار فإننا هندر جزًءا كبيًرا من النصوص الشرعية.
وق��د اتفق الجمهور والمحقق��ون من العلماء عل��ى قبول خرب الواحد)3(. يقول أس��تاذنا 
الدكت��ور/ محم��د بلتاج��ي- رحمه اهلل: »أما خ��رب الواحد فإن��ه يجب قبوله أيًضا إذا اس��توىف 
شروط صحة الرواية المتفق عليها بين ذوي المناهج جميًعا، بأن يكون راويه- يف كل طبقة- 
مسلًما عاقال ضابًطا لما يرويه غير متهم بما يطعن يف عدالته من زندقٍة أو سفٍه أو بدعٍة تحمله 
على الكذب، أو ش��هرٍة بالكذب، فإذا اس��توىف هذه الش��روط فإنه يجب االلتزام به كما نلتزم 

بالمتواتر والمشهور«)4(.
وبن��اًء على ذلك فإنه يج��ب على الصحابي- ومن دونه بطبيع��ة الحال- إذا بلغه حديث 

صحيح النسبة إلى النبي × أن يمتثل له وأن يعمل به، وأال يقدم عليه غيره.
غي��ر أننا وجدنا بعض الفقهاء يش��رتطون ش��روًطا أخرى يف متن الحدي��ث باإلضافة إلى 
الش��روط المتف��ق عليها يف اإلس��ناد لقبول الحديث، فالحنفية يش��رتطون لقب��ول خرب الواحد 

خمسة شروط، هي:
أوال: أال يخالف مضمون خرب الواحد ما تضمنه أحد المصادر السابقة عليه يف حجيتها، 

)1(  راجع: الرسالة ص)407- 408(.

)2(  راجع: الرسالة ص)409- 424(.
)3(  راجع يف ذلك: الرسالة للشافعي ص)401، وما بعدها(.

)4(  مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين الهجري )2/ 642(.
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الكتاب والس��نة المتواترة والسنة المشهورة، واألصول التشريعية المتفق عليها المأخوذة من 
مجموع نصوص هذه المصادر.

ثانًي��ا: أال يخالف الصحاب��ي الذي روى الحديث مضمون روايت��ه يف عمله وفتواه. وهو 
موضوع بحثنا.

ثالًثا: أال ينكر راوي الخرب أنه رواه؛ ألنه بمثابة الطعن يف الرواية.
رابًعا: أال يرد خرب الواحد فيما تعم به البلوى؛ ألن العادة تقتضي اس��تفاضة روايته ونقله 

مع حاجة الناس إليه.
خامًسا: أال يكون الخرب مرتوك االحتجاج به يف عصر الصحابة)1(.

والمالكية يشرتطون لقبوله:
أوال: أال يخال��ف خ��رب الواحد ظاهر الق��رآن، دون أن يكون له ما يعض��ده من إجماع أو 

عمل أهل المدينة.
ثانًيا: أال يخالف خرب الواحد األصول والقواعد الشرعية المقررة.

ثالًثا: أال يخالف خرب الواحد ما يطلق عليه مالك عمل أهل المدينة)2(.
ولس��ُت بص��دد تفصي��ل القول يف جمي��ع تلك الش��روط، وه��ي مبس��وطة يف العديد من 

المراجع المشار إليها.
وال تخف��ى عل��ى المتخصص األس��باب الت��ي أدت إلى تش��دد الحنفية خاص��ة يف قبول 
الحديث، فقد نشأ المذهب الحنفي يف الكوفة بالعراق يف بيئة بعيدة عن مركز العلم النبوي يف 
المدينة المنورة، وكان العراق موطن الش��يعة والخوارج، وعلى أرضه دارت أشد الفتن، وقد 

)1(  راجع: أصول السرخس��ي )1/ 364- 370، 2/ 3- 6(، وكش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي لعبدالعزيز 
البخاري )3/ 9- 18(، وقواعد يف علوم الحديث للتهانوي ص)125- 126، 202(، وأصول التشريع اإلسالمي 
ص)60، وما بعدها(، ومناهج التش��ريع اإلسالمي يف القرن الثاين الهجري )1/ 227- 234(، ومخالفة الراوي 
لما رواه »دراس��ة أصولية م��ع بيان أثرها يف مجاالت الفقه المختلفة« للدكت��ور/ محمود عبدالرحمن عبدالمنعم 

ص)6(.
)2(  راجع: مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين الهجري )2/ 423- 428(، ومخالفة الراوي لما رواه ص)5- 

6(. وراجع: مالك ص)307، وما بعدها(.
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ش��اع فيه الوضع يف الحديث تأييًدا للمذاهب السياس��ية وغيرها؛ مما جعل علماءه يقلون من 
رواي��ة الحديث ويتش��ددون يف قبوله تحرًزا من الوقوع يف األحادي��ث الموضوعة والمكذوبة 
عل��ى رس��ول اهلل ×. وهذا م��ا دعاهم إلى اللج��وء إلى الرأي وضروبه أكثر من غيرهم لس��د 
االحتياج��ات التش��ريعية يف هذه البيئ��ة األكثر تعقيًدا ومس��تجداٍت بالمقارنة م��ع بيئة المدينة 

والحجاز بصفة عامة)1(.
كما كان للمالكية معاييرهم يف قبول الحديث، مما ال يمكن بسطه يف هذا الموضع.

وأيًّا ما كان األمر فما أريد أن أثبته هنا هو تقرير وجوب العمل بأخبار اآلحاد متى صحت 
نسبتها إلى النبي ×.

ل  أم��ا اش��رتاط عدم مخالفة الراوي لم��ا رواه يف عمله وفتواه فهو موض��وع بحثنا، وأفصِّ
القول فيه يف المباحث التالية.

* * *

)1(  راجع يف ذلك: تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ مناع القطان ص)290- 291(.
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املبحث الأول
ا�شرتاط عدم خمالفة راوي احلديث مل�شمون الن�ص 

الذي رواه يف عمله وفتواه لقبول الن�ص
ويشتمل على تمهيد ومطلبين:

متهيد: املق�صود باملخالفة والراوي املخالف للن�ص:
بدايًة البد من تحديد المقص��ود بالمخالفة، وراوي الحديث المخالف لمضمون النص 

الذي رواه:
أوال: المقصود بالمخالفة:

المخالفة المقصودة هنا أن يخالف راوي الحديث النص الذي رواه مخالفة كلية؛ بحيث 
يناقض قوُله أو فعُله أو فتواه ما دلَّ عليه النص الذي رواه، ويغايره مغايرة تامة)1(.

ولذل��ك ال يدخ��ل ضمن المخالفة م��ا إذا كان عمل الراوي أو فت��واه من قبيل تخصيص 
الن��ص الع��ام، أو حمله على بعض وجوه��ه مما تك��ون المخالفة فيه مخالف��ة جزئية؛ ألنه ال 
يص��دق علي��ه حينئذ أنه خالف الن��ص بإطالق. وكذل��ك إذا ادعى الراوي صراح��ًة أن النص 
منسوخ؛ ألنه يف هذه الحالة ال يكون مخالًفا له؛ لعدم جواز العمل بالمنسوخ وترك الناسخ)2(.

ثانًيا: المقصود بالراوي المخالف للنص: 
ليست كل مخالفة من الرواة تكون قادحة على رأي البعض على األقل)3(، وإنما مخالفة 

الصحابي خاصة؛ فلماذا مخالفة الصحابي خاصة؟
الصحاب��ة هم أعل��م الناس بالش��ريعة بع��د النبي ×؛ لما ش��اهدوه وعايش��وه من نزول 
الوح��ي، واطالعهم على أس��باب نزول��ه ووروده، ومصاحبتهم للنب��ي × يف جميع أحواله، 
ومشاهدهتم للقرائن الحالية والمقالية، باإلضافة إلى علمهم الفطري بالعربية التي نزل القرآن 

)1(  راجع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للدكتور/ عبدالكريم النملة ص)29(.
)2(  راج��ع: أص��ول السرخس��ي )2/ 6- 7(، ومخالف��ة الصحاب��ي للحديث النب��وي الش��ريف ص)238- 240(، 

ومخالفة الراوي لما رواه ص)46- 52(.
)3(  راج��ع يف ذل��ك: مخالف��ة الصحابي للحدي��ث النب��وي الش��ريف ص)17- 18(، ومخالفة ال��راوي لما رواه 

ص)78- 83، 117- 123(، وأيًضا: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)97- 99(.
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دهم االجتهاد يف حياته  هب��ا بي��ن أظهرهم؛ فهم تالميذ النبي × الذين تلقوا عنه مباش��رة، وعوَّ
هبم وخطَّأهم، حتى صدق فيهم قوله ×: »خير  هم وبيَّن لهم وصوَّ عليه الصالة والسالم وأقرَّ
النــاس قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شــهادُة أحدهم يمينَه، 
ويمينُه شــهادَته«)1(. وال يخفى أن قول الصحابي أحد األدلة الش��رعية المختلف فيها، وليس 

ذلك ألحد غير الصحابة)2(.
فلذل��ك كان قبول الحديث الذي خالفه الصحابي الذي رواه محل خالف بين الفقهاء- 

كما سنبين.
املطلب الأول: مذهب احلنفية:

ذهب اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل إلى أنه يشرتط لقبول خرب الواحد أال يخالف الصحابي 
الذي روى الحديث مضمون روايته يف عمله وفتواه. وتبعه على ذلك جمهور الحنفية)3(، وهو 

أحد قولي مالك، والقاضي الباقالين من المالكية)4(.
ومخالفة الصحابي للحديث إما أن تكون قبل روايته للحديث، وإما أن تكون بعد روايته 
ل��ه، ويعل��م ذلك من التاريخ. وق��د ال نعلم أكانت مخالفته للحديث قب��ل روايته له أو بعدها؛ 

لعدم علمنا بالتاريخ.
ف��إن كانت المخالفة بتاريخ قبل الرواي��ة؛ فإهنا ال تقدح يف صحة الحديث، وتحمل على 

أن ذلك كان مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه.

)1(  رواه البخاري يف الش��هادات، باب ال يش��هد على شهادة جور إذا أشهد، رقم )2652(، واللفظ له، ويف المناقب، 
باب فضائل أصحاب النبي ×، رقم )3651(، ومسلم يف فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي اهلل عنهم، 
ث��م الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، رقم )2533( من حديث ابن مس��عود. وهو مروي عن جماعة من الصحابة، 

منهم: عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعائشة، وعمران بن حصين رضي اهلل عنهم جميًعا.
)2(  راجع يف هذا المعنى: مخالفة الراوي لما رواه ص)119- 121(.

)3(  راجع: أصول السرخس��ي )2/ 5- 6(، وكش��ف األس��رار )3/ 63- 64(، والتقرير والتحبير يف ش��رح التحرير 
البن أمير حاج )2/ 266(، وفواتح الرحموت بش��رح مس��لم الثبوت لأنصاري )2/ 163(، وإرش��اد الفحول 

.)295 -294 /1(
)4(  راج��ع: المحص��ول يف أصول الفقه البن العربي ص)89(، وأيًضا: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الش��ريف 

ص)112(.
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وكذلك إن لم يعلم التاريخ؛ ألن الحمل على أحسن الوجهين واجب، ما لم يتبين خالفه، 
وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث، ثم بلغه فرجع إليه)1(. وهذا ألن الحديث حجة 

يف األصل بيقين، وقد وقع الشك يف سقوطه؛ فال يسقط بالشبهة)2(.
أما إن كانت المخالفة بتاريخ بعد الرواية فيحدثنا السرخسي عن مذهب الحنفية فيقول: 
»ف��إن الحدي��ث يخرج به من أن يك��ون حجة؛ ألن فت��واه بخالف الحدي��ث أو عمله من أبين 
الدالئ��ل على االنقطاع، وأنه األصل للحديث، فإن الحال ال تخلو إما إن كانت الرواية تقوال 
منه، ال عن س��ماع؛ فيك��ون واجب الرد، أو تك��ون فتواه وعمله بخ��الف الحديث على وجه 
قل��ة المب��االة والتهاون بالحدي��ث؛ فيصير به فاس��ًقا ال تقبل روايته أص��ال، أو يكون ذلك منه 
عن غفلة ونس��يان، وش��هادة المغفل ال تكون حجة؛ فكذلك خربه، أو يكون ذلك منه على أنه 
علم انتس��اخ حكم الحديث، وهذا أحس��ن الوجوه فيجب الحمل عليه تحس��ينًا للظن بروايته 
وعمله؛ فإنه روى على طريق إبقاء اإلسناد، وعلم أنه منسوخ فأفتى بخالفه، أو عمل بالناسخ 
دون المنس��وخ، وكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناًء على غفلة أو نس��يان يتوهم أن تكون 

روايته بناء على غلط وقع له، وباعتبار التعارض بينهما ينقطع االتصال«)3(.
فهن��ا يعترب الحنفية ومن وافقهم أن مخالفة الصحاب��ي راوي الحديث لما رواه قادحة يف 
ا لوقوفه على أنه منس��وخ أو ليس بثاب��ت، وهو الظاهر  الحدي��ث؛ ألن مخالفت��ه إن كان��ت حقًّ
م��ن حال��ه؛ فقد بطل االحتج��اج بالحديث؛ ألن المنس��وخ وما هو ليس بثابت س��اقط العمل 

واالعتبار)4(.
د بعض األصوليي��ن المعاصرين وجوًه��ا عديدة لمخالفة ال��راوي للنص الذي  وق��د عدَّ

رواه، أذكر منها من يمكن أن ينطبق على الصحابي خاصة مما تؤيده الوقائع:

)1(  أصول السرخسي )2/ 5(.
)2(  راج��ع: كش��ف األس��رار )3/ 63- 64(، والتقري��ر والتحبي��ر )2/ 266(، وأيًض��ا: مخالف��ة ال��راوي لم��ا رواه 

ص)43(.
)3(  أصول السرخسي )2/ 6(.

)4(  انظر: كشف األسرار شرح أصول البزدوي )3/ 63(.
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أوال: اطالع الصحابي على ناسخ:
وهذا الوجه أقوى الوجوه، وأكثرها ذكًرا يف كتب األصوليين؛ ألن رواية المنسوخ ليست 

ممنوعة، وإنما الممنوع العمل به بعد نسخه)1(.
وقد أش��رُت من قبل إلى أن الصحابي لو صرح بالنس��خ لم يكن يف المسألة مخالفة؛ ألن 
المنسوخ ال يجوز العمل به، ولكن الحمل على النسخ هنا يكون تحسينًا للظن بالصحابي أنه 

ال يخالف النص الذي رواه إال لعلمه بأنه منسوخ. فهو وجه احتمالي)2(.
ا مفسًرا غير قابل للتأويل تعين  وقال صاحب فواتح الرحموت: »ولو ترك الصحابي نصًّ
علمه بالناسخ؛ ألن مخالفة المفسر عسى أن تكون كبيرة، والصحابي أجل من أن يرتكبه، وال 

يحتمل التأويل حتى يكون مؤوال؛ فتعين النسخ ال غير«)3(.
ثانًيا: مخالفة النص أصال أو قاعدة عامة:

وهذا مما اشرتطه فقهاء الحنفية والمالكية- كما سبقت اإلشارة- للعمل بأخبار اآلحاد، 
أال يخال��ف األصول األقوى والقواعد المقررة العامة المس��تنبطة م��ن تلك األصول؛ مراعاة 

لالتساق بين كليات الشريعة وجزئياهتا)4(.
وه��ذا قد يكون حامال للراوي عل��ى مخالفة الحديث الذي رواه، ومثاله- كما س��يأيت- 
مخالفة الس��يدة عائش��ة للنص الذي روته أن رس��ول اهلل × قال: »من مات وعليه صيام صام 
عن��ه وليه«)5(؛ لمعارضته لقوله تعال��ى: ژ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ژ )6(. ونحوه عن ابن 

عباس- وسيأيت أيًضا.

)1(  انظر: مخالفة الراوي لما رواه ص)147(.
)2(  يف المس��ألة كالم كثي��ر ال يتس��ع له مجال البحث، ويمك��ن مراجعته يف: مخالفة الراوي لم��ا رواه ص)147، وما 

بعدها(.
)3(  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )2/ 163(.
)4(  راجع: مخالفة الراوي لما رواه ص)180- 186(.

)5(  رواه البخ��اري يف الص��وم، باب من مات وعليه صوم، رقم )1952(، ومس��لم يف الصيام، باب قضاء الصيام عن 
الميت، رقم )1147(.

)6(  سورة النجم: آية رقم )39(.
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ثالًثا: مخالفة الصحابي لما رواه لنسيانه إياه:
قد تكون مخالفة الصحابي للنص الذي رواه بسبب نسيانه إياه؛ مما يجعله يفتي أو يعمل 

ر به رجع)1(. بخالفه، حتى إذا ُذكِّ
كالذي وقع لعمر بن الخطاب حينما كان يفتي بأن التيمم إنما يجزئ عن الحدث األصغر 
دون األكرب؛ فقد روي أن رجال أتى عمر فقال: إين أجنبت فلم أجد ماء، فقال: ال تصل. فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت يف سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، 
وأم��ا أن��ا فتمعكت يف الرتاب وصليت، فق��ال النبي ×: »إنما كان يكفي��ك أن تضرب بيديك 
األرض ثم تنفخ ثم تمس��ح هبما وجهك وكفيك«، فقال عمر: اتق اهلل يا عمار! قال: إن ش��ئت 

لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت)2(.
فعم��ر رض��ي اهلل عنه لم يقنع بقول عمار ولم يتذكره، وإن كان يف الوقت نفس��ه لم يمنعه 
ع��ن التحديث على مس��ئوليته. وصحي��ح أن عمر لم يرو الحديث، لكنه س��معه من النبي × 
كما أفاد عمار، بل كان صاحَب الواقعة التي قال فيها النبي × ذلك، ولكنه نسي النص فأفتى 

بخالفه.
وم��ن األمثل��ة على ذلك أيًضا ما رواه البيهقي وغيره ع��ن حيان بن عبيداهلل العدوي قال: 
س��ئل الحق بن حميد أبو مجلز وأنا ش��اهد عن الصرف، فقال: كان ابن عباس ال يرى به بأًسا 
زمانا من عمره، حتى لقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: يا ابن عباس، أال تتقي اهلل؟! حتى متى 
تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رس��ول اهلل × قال ذات يوم وهو عند زوجته أم س��لمة: »إين 
أشــتهي تمر عجوة«، وإهن��ا بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رج��ل من األنصار، فأتيت 
بدلهما بصاع من عجوة، فقدمته إلى رس��ول اهلل ×، فأعجبه فتناول تمرة، ثم أمس��ك، فقال: 
»مــن أين لكم هــذا؟« قالت: بعثت بصاعين من تم��ر عتيق إلى منزل ف��الن، فأتينا بدلهما من 

)1(  راج��ع: مخالف��ة ال��راوي لم��ا رواه ص)238- 241(، وأيًضا: حك��م االحتجاج بخرب الواح��د إذا عمل الراوي 
بخالفه ص)89- 91(.

)2(  رواه البخ��اري يف التيم��م، ب��اب المتيم��م هل ينفخ فيهم��ا، رقم )338(، ويف ب��اب التيمم للوج��ه والكفين، رقم 
)342(، ومسلم يف الحيض، باب التيمم، رقم )368(، واللفظ له.
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ه��ذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يده، وق��ال: »ردوه ردوه، ال حاجة لي فيه؛ التمر بالتمر، 
والحنطة بالحنطة، والشــعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يًدا بيد، مثال بمثل، 
ليــس فيــه زيادة وال نقصــان، فمن زاد أو نقص فقــد أربى، وكل ما يكال أو يــوزن«، فقال ابن 
عباس: ذكرتني يا أبا س��عيد أمًرا أنس��يته، أس��تغفر اهلل وأتوب إليه. وكان ينهي بعد ذلك أش��د 

النهي)1(.
فقول ابن عباس: »أنسيته« يدل على أنه كان يعلمه قبل ذلك.

تلــك أهــم االحتماالت الــواردة لمخالفة الصحابــي راوي الحديث الن��ص الذي رواه، 
ا للحدي��ث، وال تقديًما لفع��ل الصحابي أو فت��واه عليه،  وه��ي- كم��ا هو واضح- ليس��ت ردًّ
وإنم��ا هي تحرٍّ يف قبول الحديث- وس��يأيت إيراد األحاديث الت��ي ردوها ألجل مخالفة رواهتا 
لها يف عملهم أو فتاواهم- وقد س��بقت اإلش��ارة إلى األس��باب التي أدت إلى تشدد المذهب 
الحنفي يف قبول األخبار، بخالف غيره من المذاهب وبخاصة التي نش��أت يف منطقة الحجاز 

والمدينة)2(.
وقد مال إمام الحرمين من الشافعية إلى قول بالتفصيل، مقتضاه أنه إن تحققنا أن مخالفة 

الراوي كانت لنسيان النص؛ فال شك يف وجوب اتباع النص وترك عمل الصحابي وفتواه.
وإذا كان النص المروي مقتضاه رفع الحرج والحجر فيما كان يظن فيه التحريم والحظر، 
فخالفه الراوي ورأيناه يتحرج؛ فإنه تحمل مخالفته على أخذه باالحتياط والمبالغة يف الورع؛ 

ومن ثم ال يلتفت لفعله وال فتواه.
وإن كان��ت مخالف��ة الراوي للنص ال��ذي رواه مع ذكره له، وليس هن��اك احتمال للجمع 
فهنا يرجع إلى عمل الراوي وفتواه؛ ألن الظاهر أنه ال يرتكب مثل هذه المخالفة إال لمس��وغ 

يقتضي مخالفة ما رواه.

)1(  رواه البيهق��ي يف الس��نن الك��ربى )5/ 286(. وق��د تفرد ب��ه حيان عن أبي مجل��ز، وحيان تكلموا في��ه، كما ذكر 
البيهقي. ورواه أيًضا الحاكم يف المستدرك )2/ 49(، وقال: حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه هبذه السياقة. 

ورواه أيًضا المروزي يف السنة ص)55( رقم )177(، وقال: حيان رجل صدق.
)2(  راجع: تاريخ التشريع اإلسالمي للقطان ص)290- 291(.
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ف��إن لم نتحقق س��بب المخالف��ة فالواجب الرج��وع لأصل وهو اتباع الن��ص، وترك ما 
عداه، وإن كان عمَل راويه أو فتواه.

وضابط��ه أنه إن وجد احتمال للفعل غير احتمال المخالف��ة فالتعلق يكون بالرواية، وإن 
ل��م يوجد احتمال إال المخالفة فهنا يقدم عمل ال��راوي وفتواه، ويمتنع التعلق بالنص المتناع 

أن يقدم الصحابي راوي الحديث على مخالفته دون سند قوي كناسخ وغيره)1(.
ويف الحقيقة هذا الذي انتهى إليه إمام الحرمين هو نفسه مذهب الحنفية، مع التأكيد على 

نفي احتماالت النسيان والتورع ونحوها.
وورد نحــو هــذا عن ابن القشــيري؛ حيث ق��ال: »يتجه أن يق��ال إن الصحاب��ي إذا روى 
وخال��ف م��ا روى قصًدا دل على ضعف الحديث؛ ألهنم ش��اهدوا الوحي، وعرفوا من قرائن 

األحوال ما لم نعرفه«)2(.
وهــي رواية عن اإلمــام أحمد؛ حيث قال يف حديث عائش��ة يف بطالن الن��كاح بال ولي- 

وذي: ال يصح الحديث؛ ألهنا فعلت بخالفه)3(. وسيأيت- يف رواية المرُّ
املطلب الثاين: مذهب اجلمهور:

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن أخبار اآلحاد التي 
خالفها رواهتا يف عملهم وفتاواهم أن المعترب فيها اتباع رواية الراوي، وليس عمله أو فتواه)4(.

واس��تدلوا على ذلك بأن النص حجة يف ذاته، ولو كان خرب آحاد، ويجب على الصحابي 
فمن دونه االمتثال له واتباعه، إال إذا دل دليل على نسخه، وترك الصحابي راوي الحديث له 

ليس دليال على النسخ)5(.

)1(  انظر: الربهان يف أصول الفقه )1/ 442- 444(. وأيًضا: إجمال اإلصابة ص)92- 93(.
)2(  البحر المحيط للزركشي )6/ 293(.

)3(  انظر: العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )2/ 590(، والتمهيد يف أصول الفقه للكلوذاين )3/ 193(.
)4(  راجع: إحكام الفصول يف أحكام األصول ألبي الوليد الباجي ص)351- 352(، والربهان يف أصول الفقه إلمام 
الحرمي��ن الجويني )1/ 442(، وش��رح تنقيح الفصول للق��رايف ص)289(، والعدة يف أصول الفقه )2/ 589(، 
والتمهيد يف أصول الفقه )3/ 193(، واإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )2/ 154- 158(. وراجع أيًضا: 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)91- 101(.
)5(  راجع: إحكام الفصول ص)344- 349(، والعدة يف أصول الفقه )2/ 592(، والتقرير والتحبير )2/ 266(.
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وإذا عمل أكثر األمة بخالف خرب الواحد فالعمل بخرب الواحد، ال بعمل أكثر األمة؛ ألن 
قول األكثر ال يكون حجة، فضال عن أن يكون راجًحا على خرب الواحد)1(.

قال الشافعي: »يقبل الخرب يف الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمِض عمل من األئمة بمثل 
الخ��رب ال��ذي قبلوا، وداللٌة على أنه لو مضى أيًضا عمل من أحد من األئمة، ثم وجد خربًا عن 
النبي يخالف عمله لرتك عمَله لخرب رسول اهلل. وداللٌة على أن حديث رسول اهلل يثبت نفسه، 

ال بعمل غيره بعده«)2(.
وب��أن الحج��ة إنما هي يف لف��ظ صاحب الش��رع، ال يف مذهب ال��راوي)3(. فال يتوقف يف 

العمل بالنص لوجود احتماالت بالنسخ أو بغيره.
قال الشوكاين: »وال وجه لما قيل من أنه يحتمل أنه قد اطلع على ناسخ لذلك الخرب الذي 

رواه؛ ألنا لم نتعبد بمجرد هذا االحتمال. وأيضا ربما ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك«)4(.
وق��ال اب��ن حزم: »ونحن نق��ول يف حديث النبي × إذا بلغنا: هذا عه��د نبينا إلينا، فهكذا 
نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث، ثم روي عنه مخالفته إياه أنه إنما أفتى 
ث بما بلغه. ال يحل أن نظ��ن بالصحابي غير  بخ��الف الحدي��ث قب��ل أن يبلغه، فلما بلغه ح��دَّ

هذا«)5(.
وأجيب عما استدل به الحنفية من احتمال اطالع الراوي على ناسخ لما رواه بأن الراوي 
ربما رآه ناسًخا يف نظره، وال يكون ناسًخا عند غيره من المجتهدين، وما ظهر يف نظره ال يكون 
حجة على غيره، وإذا كان ذلك محتمال؛ فال يرتك النص الذي ال احتمال فيه ألمر محتمل)6(.
قال��وا: وال يع��دل عن النص إلى مذه��ب الراوي وإن قلنا إن ق��ول الصحابي حجة؛ ألنه 

)1(  انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأصفهاين )1/ 752(.
)2(  الرسالة ص)423- 424(. ونحوه يف األم )7/ 211(.

)3(  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرايف ص)289(.
)4(  إرشاد الفحول )1/ 295(.

)5(  اإلحكام يف أصول األحكام )2/ 154(.
)6(  انظ��ر: اإلحكام يف أص��ول األحكام لآلم��دي )2/ 140(. وراجع أيًضا: إحكام الفص��ول ص)352(، وإجمال 

اإلصابة يف أقوال الصحابة للعالئي ص)92(، والتمهيد يف أصول الفقه )3/ 194(.
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إنم��ا يكون حج��ة إذا لم يعارضه قول النبي ×، وظن كونه اطلع على ناس��خ أو دليل يرتجح 
عل��ى ه��ذا الخرب، وإن كان هذا الظن منقدًحا فهو مرجوح يف مقابل الظن المس��تفاد من الخرب 

فإنه أرجح منه)1(.
كما أنه من الجائز أن يكون الصحابي قد نسي الحديث الذي رواه حينما أفتى أو عمل بخالفه)2(.
وأيًضا فإن عدم تصريح الصحابي بالناسخ- إن كان- غير جائز، ويعترب من كتمان العلم 

المنه��ي عن��ه يف قوله تعال��ى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ )3(. والصحاب��ة منزه��ون ع��ن ذل��ك 

بتعديل اهلل عز وجل لهم)4(.
بل إن ادعاء أن الصحابي اطلع على ناس��خ لم يبلغنا؛ فلذلك لم يعمل بالحديث يناقض 

حف��ظ اهلل تعال��ى لكتابه وس��نة نبيه × الذي أخ��رب به يف قوله س��بحانه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      
ڱ  ڱ   ڱ  ژ )5( ألن الناس��خ لم يبلغنا؛ فبطل القول باطالع الصحابي على ناس��خ نس��خ 

الحديث وتسبب يف مخالفة الصحابي له)6(.
كما أن جعل رواية الصحابي أصال يف ردِّ رأيه مع االعتذار عنه أولى من جعل رأيه أصال 

ترد الرواية به.
كذل��ك فإن تط��رق الخطأ إلى رأيه أكثر م��ن تطرقه إلى روايته، والرواي��ة يمتنع أن تكون 

خطأ إذا لم يعارضها رواية أخرى، بخالف رأي الراوي وعمله)7(.
وسيأيت مزيد مناقشة لمذهب الحنفية يف المبحث الثالث عند تقرير أثر مخالفة النص من 

قبل راويه يف الحكم الشرعي.

)1(  راجع: إجمال اإلصابة يف أقوال الصحابة ص)91(.
)2(  راجع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)103- 105(.

)3(  سورة البقرة: آية رقم )159(.
)4(  راج��ع: مخالف��ة الصحابي للحديث النبوي الش��ريف ص)105(، وأيًضا: التمهيد يف أص��ول الفقه )3/ 194(. 

والمعنى نفسه يف: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)136- 137(.
)5(  سورة الحجر: آية رقم )9(.

)6(  راجع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)105(.
)7(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)137- 138(.
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املبحث الثاين
الن�شو�ص التي ردها احلنفية ب�شبب خمالفة رواتها مل�شامينها ومناق�شتهم فيها

أع��رض فيم��ا يلي لعدد م��ن األحاديث الت��ي ردها الحنفي��ة لمخالفة رواهت��ا لمضامينها 
مخالفًة كليًة، مبينًا ما أورده فقهاء الحنفية بشأهنا، وما يمكن مناقشتهم به فيما ذهبوا إليه:

احلديث الأول:
وه��و الحدي��ث الذي رواه أبو هري��رة رضي اهلل عنه ع��ن النبي × أنه ق��ال: »طهور إناء 

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أوالهن بالتراب«)1(.
وق��د خالفه راويه أبو هريرة رضي اهلل عنه؛ حيث ص��ح عنه يف اإلناء يلغ فيه الكلب قال: 

»يغسل ثالث مرات«)2(.
ولذلك رده الحنفية، قال السرخس��ي: »فحملنا على أنه كان علم انتساخ هذا الحكم، أو 

علم بداللة الحال أن مراد رسول اهلل عليه السالم الندب فيما وراء الثالثة«)3(.
فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثالثة يطهر اإلناء من ولوغ الكلب فيه هبا، وكان قد روى 
عن النبي × حديث الغسل سبًعا ثبت بذلك نسخ السبع؛ ألنا نحسن الظن به، فال نتوهم عليه 

أنه يرتك ما سمعه من النبي × إال إلى مثله؛ وإال سقطت عدالته فلم يقبل قوله وال روايته.
ولو وجب أن يعمل بحديث السبع وال ُيجعل منسوًخا؛ لكان ما روى عبداهلل بن المغفل 
يف ذلك عن النبي × أولى مما روى أبو هريرة؛ ألنه زاد عليه. وهو حديث: »إذا ولغ الكلب 
يف اإلناء فاغس��لوه س��بع م��رات، وعفروه الثامن��ة يف ال��رتاب«)4(. والزائد أولى م��ن الناقص، 

والمخالف ال يقول به؛ فثبت صحة ما ذهبنا إليه من كفاية الثالث، ورد حديث السبع)5(.

)1(  رواه البخاري يف كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغس��ل به ش��عر اإلنسان، رقم )172(، ومسلم يف الطهارة، باب 
حكم ولوغ الكلب، رقم )279(، واللفظ له.

)2(  رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1/ 23(، والدارقطني يف سننه )1/ 66(، وراجع: سبل السالم )1/ 31(، 
ونيل األوطار )1/ 51(.

)3(  أصول السرخسي )2/ 6(.
)4(  رواه مسلم يف الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم )280(.

)5(  انظر: شرح معاين اآلثار )1/ 23(.
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وقال العيني: »إنما خالف أبو هريرة العدد الس��بع؛ لثبوت انتس��اخه عنده، والحمل عليه 
تحسين للظن يف حق الصحابي«)1(.

ولذل��ك ذه��ب فقه��اء الحنفي��ة إلى أن غس��ل اإلن��اء من ول��وغ الكلب فيه يك��ون ثالث 
مرات)2(، خالًفا للجمهور الذين أوجبوا الغس��ل منه س��بًعا)3(. ورفض��وا ما ذهب إليه الحنفية 

من رد حديث أبي هريرة.
وق��د أورد ابن حجر الوجوه الت��ي ذكرها الحنفية متعقًبا إياها، ق��ال: »واعتذر الطحاوي 
وغيره عنهم بأمور، منها: كون أبي هريرة راويه أفتي بثالث غسالت فثبت بذلك نسخ السبع. 
��ب بأن��ه يحتمل أن يك��ون أفتى بذلك العتقاده ندبية الس��بع ال وجوهبا، أو كان نس��ي ما  وُتعقِّ
رواه، ومع االحتمال ال يثبت النسخ. وأيًضا فقد ثبت أنه أفتي بالغسل سبًعا، ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث اإلس��ناد ومن حيث 
النظر. أما النظر فظاهر، وأما اإلس��ناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن 
ابن سيرين عنه، وهذا من أصح األسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبدالملك بن أبي سليمان 

عن عطاء عنه، وهو دون األول يف القوة بكثير.
ومنها: أن العذرة أشد يف النجاسة من سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك 
من باب األولى. وُأِجيَب بأنه ال يلزم من كوهنا أشد منه يف االستقذار أن ال يكون أشد منها يف 

تغليظ الحكم، وبأنه قياس يف مقابلة النص وهو فاسد االعتبار.
ومنه��ا: دعوى أن األم��ر بذلك كان عند األمر بقتل الكالب، فلما هنى عن قتلها نس��خ األمر 
ا؛ ألنه من رواية  بالغسل. وُتعقِّب بأن األمر بقتلها كان يف أوائل الهجرة واألمر بالغسل متأخر جدًّ
أبي هريرة وعبداهلل بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه س��مع النبي × يأمر بالغس��ل وكان إس��المه 
سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر يف أن األمر بالغسل كان بعد األمر بقتل الكالب«)4(.

)1(  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2/ 142(.
)2(  راجع: بدائع الصنائع للكاساين )1/ 87(، وفتح القدير شرح الهداية للكمال بن الهمام )1/ 109- 110(.

)3(  وإن كان المالكي��ة ي��رون ذلك مس��تحًبا لطه��ارة الكلب عندهم. راج��ع: مواهب الجليل للحط��اب )1/ 175- 
177(، وحاش��ية الدسوقي على الش��رح الكبير )1/ 83- 84(، وأسنى المطالب للش��يخ زكريا األنصاري )1/ 

21(، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني )1/ 239(، وكشاف القناع للبهويت )1/ 181- 182(.
)4(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر )1/ 277(.
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ويعكر دعوى النسخ أيًضا وحمل األمر بالتسبيع على االستحباب منافاته لقوله صلى اهلل 
عليم وسلم: »طهور إناء أحدكم«)1(.

ومما يضعف ما ذهب إليه أبو هريرة من الغس��ل ثالًثا حديُث عبداهلل بن مغفل الس��ابق، 
وأنه اختلف عن أبي هريرة فروي الغسل ثالًثا وروي الغسل سبًعا بالموافقة لما رواه، مع كون 

الرواية الموافقة أصح إسناًدا- كما مرَّ )2(.
فوجود شاهد لحديث أبي هريرة من جهة، واالختالف على أبي هريرة يف فتواه من جهة 

أخرى يقطعان برجحان الرواية المرفوعة.
ويض��اف إلى ذلك أن هذه المس��ألة وغيرها كثير لم يثبتوا فيه��ا تأخر مخالفة الراوي عن 
الرواية؛ ولذلك فإن الواجب أن نحملها على أحسن المحامل، ونجعلها مما لم يعلم تاريخه؛ 
فيحمل على أحسن الوجهين، وهو أن مخالفة الراوي كانت قبل روايته، ثم بعد الرواية رجع 

إليها)3(.
أو يق��ال فيما روي عن أبي هريرة من القولين: إن الغس��ل س��بع م��رات إحداهن بالرتاب 
يتعلق باإلناء الذي يوضع فيه الطعام والش��راب، والغس��ل ثالًثا يتعل��ق بغير ذلك من ثوب أو 

بدن جمًعا بين األمرين بما يتفق مع الحديث)4(.
احلديث الثاين:

حدي��ث عائش��ة رضي اهلل عنه��ا أن النبي × ق��ال: »أيما ام��رأة نكحت بغي��ر إذن وليها؛ 
فنكاحها باطل«)5(.

)1(  تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي للمباركفوري )1/ 303(.
)2(  راج��ع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الش��ريف ص)127- 130(. وراجع أيًضا: س��بل الس��الم للصنعاين 

)1/ 31(، ونيل األوطار )1/ 51(.
)3(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)166(.

)4(  انظر: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.
)5(  رواه أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الولي، رقم )2083(، والرتمذي يف النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بولي، 
رق��م )1102( وحس��نه، وابن ماجه يف النكاح، باب ال نكاح إال بول��ي، رقم )1879(، وأحمد )6/ 47، 165- 
166(، والحاكم يف المستدرك )2/ 182، 183(، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أيًضا 

الدارمي يف سننه يف كتاب النكاح رقم )2184(.
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ه الحنفية كذلك؛ ألهنا عملت بخالفه)1(، فزوجت حفصَة بنَت أخيها عبِدالرحمن  فقد ردَّ
بِن أبي بكر المنذَر بن الزبير، وعبُدالرحمن غائب بالش��ام، فلما قدم عبدالرحمن قال: ومثلي 
يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه؟! فكلمت عائش��ة المنذَر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك 
بيد عبدالرحمن، فقال عبدالرحمن: ما كنت ألرد أمًرا قضيته، فقرت حفصُة عند المنذر، ولم 

يكن ذلك طالًقا)2(.
قالوا: فلما رأت عائشة أن تزويجها بنت أخيها بغير أمره جائز، ورأت ذلك العقد مستقيًما 
حتى أجازت فيه التمليك الذي ال يكون إال عن صحة النكاح وثبوته- استحال أن يكون ترى 

ذلك مع صحة ما روت؛ فثبت فساد ما روي عن الزهري يف ذلك)3(.
وجاء يف كشف األسرار: »فلما أنكحت فقد جوزت نكاح المرأة نفسها داللة؛ ألن العقد 
لما انعقد بعبارة غير المتزوجة من النس��اء فأن ينعقد بعبارهتا أولى؛ فيكون فيه عمل بخالف 
م��ا روت. أو يقال: لم��ا أنكحت فقد اعتقدت جواز نكاحها بغي��ر إذن وليها بالطريق األولى؛ 
ألن م��ن ال يملك النكاح ال يمل��ك اإلنكاح بالطريق األولى، ومن ملك اإلنكاح ملك النكاح 

بالطريق األولى«)4(.
وروي عن أحمد أن الحديث ال يصح؛ ألهنا فعلت بخالفه)5(.

ولذل��ك ذهب الحنفية إلى عدم اش��رتاط الولي يف الزواج، وأن للم��رأة العاقلة البالغة أن 
تزوج نفسها بكًرا كانت أو ثيًبا ما دام الزوج كفًئا)6(.

ل اب��ن عبدالرب فعل عائش��ة رض��ي اهلل عنها بما ال يتع��ارض مع روايته��ا، فقال:  وق��د أوَّ

)1(  راجع: أصول السرخسي )2/ 6(، واإلحكام البن حزم )2/ 157(، وأيًضا: أصول التشريع اإلسالمي ص)75- 
76(، وعيون األصول يف مس��ائل المجمل والمبين والنسخ والسنة واإلجماع للدكتور/ أسامة عبدالعظيم حمزة 

ص)123(.
)2(  رواه مال��ك يف الموط��أ يف كتاب الطالق، باب ما ال يبين من التمليك، رقم )1182(، والطحاوي يف ش��رح معاين 

اآلثار )3/ 8(.
)3(  انظر: شرح معاين اآلثار )3/ 8(.

)4(  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )3/ 64(.
)5(  انظر: العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )2/ 590(.

)6(  راجع: المبسوط للسرخسي )5/ 10(، وفتح القدير )3/ 255، وما بعدها(.
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إن��ه ليس عل��ى ظاهره، وأن المراد بتزويجه��ا حفصة بنت أخيها الخطب��ة والكناية يف الصداق 
والرض��ا ونح��و ذلك، دون العقد. ويدل على ذلك م��ا روي عنها أهنا كانت إذا أنكحت رجال 
م��ن قرابتها ام��رأًة منهم، وحكمت أمر الخطب��ة والصداق والرضا، ولم يب��ق إال العقد قالت: 

»أنكحوا واعقدوا؛ فإن النساء ال يعقدن«، وأمرت رجال فأنكح)1(.
وجعل��ه الباج��ي أحد االحتمالي��ن، األول: أهنا باش��رت عقدة النكاح، والث��اين: أهنا قدرت 
المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد من عصبتها، ونسب العقد إليها لما كان تقريره إليها)2(.
أو يق��ال: إن عمله��ا يقتضي تقييد حديثه��ا بحضور الولي، ف��إذا كان غائًبا كانت الحادثة 
محل اجتهاد، وجاز أن يكون الزواج بإذن من يهتم بمصلحة المرأة من أقارهبا، حتى ال يفوهتا 

الزوج الكفء)3(. ويكون هذا التقييد اجتهاًدا منها رضي اهلل عنها يف فهم الحديث.
واالحتمال الثاين الذي ذكره الباجي هو الموافق لروايتها، وهو المعروف من أقوال الصحابة 

أن المرأة ال يصح أن تعقد نكاًحا لنفسها وال المرأة غيرها)4(. وهو مذهب جمهور الفقهاء)5(.
كما أن حديث عائشة هذا قد تأيَّد بحديث آخر روته هي كذلك، وهو قوله ×: »ال نكاح 

إال بولي«)6(، ووافقها على روايته ابن عباس)7( وأبو موسى األشعري)8( رضي اهلل عنهم.

)1(  انظ��ر: االس��تذكار )17/ 72- 73(، والتمهي��د الب��ن عبدالرب أيًض��ا )19/ 85(. ونحوه عن البيهقي يف الس��نن 
الكربى )7/ 112(. وانظر أيًضا: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.

)2(  انظر: المنتقى شرح الموطأ )4/ 24(.
)3(  انظر: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.

)4(  انظر: المنتقى شرح الموطأ )4/ 24(.
)5(  راجع: الشرح الكبير للدردير )2/ 220- 222(، وأسنى المطالب )3/ 125(، وكشاف القناع )5/ 48(.

)6(  رواه اب��ن ماج��ه يف النكاح، باب ال ن��كاح إال بولي، رق��م )1880(، وأحم��د )6/ 260(، والبيهقي )7/ 106، 
125(، وحس��نه الرتم��ذي يف الن��كاح، باب م��ا جاء ال نكاح إال بول��ي، وقال: والعمل يف ه��ذا الباب على حديث 
النبي × »ال نكاح إال بولي« عند أهل العلم من أصحاب النبي ×، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبداهلل بن عباس وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، منهم سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وش��ريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم، وهبذا يقول سفيان الثوري واألوزاعي وعبداهلل 

بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
)7(  رواه الرتم��ذي يف الن��كاح، باب ما جاء ال نكاح إال بولي، رق��م )1108(، وابن ماجه يف النكاح، باب ال نكاح إال 

بولي، رقم )1880(، وأحمد )1/ 250(، والبيهقي )7/ 106، 124(.
)8(  رواه أب��و داود يف الن��كاح، ب��اب يف الولي، رقم )2085(، والرتمذي يف النكاح، ب��اب ما جاء ال نكاح إال بولي، = 
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- يف  كما أن قصة تزويج عائش��ة حفصة بنت أخيها عبدالرحمن ليس��ت صريحة- كما مرَّ
أهنا عقدت النكاح بنفسها)1(.

ولذلك فإن األولى أن نحمل عملها على ما يوافق روايتها ورواية من وافقها من الصحابة.
احلديثان الثالث والرابع:

حدي��ث عائش��ة رضي اهلل عنها أيًضا عن النبي × قال: »م��ن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه«)2(.

فهذا الحديث قد خالفه الحنفية، ولم يأخذوا به؛ ألن راويته الس��يدة عائشة أفتت بخالفه 
حي��ن س��ئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت: »ُيْطَع��ُم عنها«. كما ُروي عنها أهنا قالت: 

»ال تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم«)3()4(.
ومث��ل حديث عائش��ة حديث ابن عباس رض��ي اهلل عنهما »أن امرأة أتت رســول اهلل × 
فقالــت: إن أمــي ماتت وعليها صوم شــهر؟ فقــال: أرأيِت لو كان عليها ديــن أكنت تقضينه؟ 
قالــت: نعم. قــال: فدين اهلل أحق بالقضــاء«. ويف رواية قال: »فصومي عــن أمك«، ويف رواية 

أخرى أن السائل رجل)5(.
وقد روي عن ابن عباس أيًضا أنه قال: »ال يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه«)6(.

وعنه أيًضا فيمن مات وعليه صيام ش��هر رمضان وصيام ش��هر نذر، أنه قال يف صيام شهر 
رمضان: أطعم عنه، ويف النذر: قضى عنه وليه)7(.

=رقم )1101(، وابن ماجه يف النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم )1881(، وأحمد )4/ 394، 413، 418(، 
والدارمي رقم )2182، 2183(، والحاكم )2/ 184- 188(، والبيهقي )7/ 107- 109(.

)1(  راجع كذلك: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)139(.
)2(  سبق تخريجه.

)3(  انظر: السنن الكربى للبيهقي )4/ 256(.
)4(  راجع: اإلحكام البن حزم )2/ 156- 157(، وأيًضا: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.

)5(  رواه البخ��اري يف الص��وم، باب من مات وعليه صوم، رقم )1953(، ومس��لم يف الصيام، باب قضاء الصيام عن 
الميت، رقم )1148(، واللفظ له.

)6(  رواه البيهقي )4/ 256(.

)7(  رواه البيهقي )4/ 256(.
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ولذلك ذهب الحنفية إلى أنه ال يجوز الصوم عن الميت، وإنما يطعم عنه)1(.
ا للحديث  ووافقه��م يف هذا المالكي��ة والحنابلة والش��افعي يف الجديد)2(، لكن لي��س ردًّ

له المالكية عن ظاهره لمخالفته لقوله تعالى: ژ مئ  ىئ  يئ   لمخالف��ة راويه له، وإنما أوَّ
جب   حب  خب  ژ )3(، فقالوا: يحمل على أنه يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء)4(.
وأما الحنابلة فاس��تدلوا بحديث ابن عمر »َمْن مات وعليه صياُم شــهرٍ فلُيْطِعْم عنه مكان 
كــلِّ يــوٍم مسكينًا«)5(، وبقول عائش��ة وابن عباس، وب��أن الصوم ال تدخله النياب��ة حال الحياة 

فكذلك بعد الوفاة، إال أهنم أجازوه يف صيام النذر خاصة)6(.
لوا حديث عائش��ة كما فعل المالكي��ة باإلطعام، وقالوا  أم��ا قول الش��افعي يف الجديد فأوَّ

أيًضا إن الصوم ال تدخله النيابة)7(.
وأرى أن مذهب الحنابلة هنا متناقض مع نفسه يف تجويز الصوم عن الميت يف النذر دون 
رمضان، كما أهنم ردوا حديث عائش��ة وهو يف الصحيحين آلثار موقوفة، وبدعوى أن الصوم 

ال تدخله النيابة ثم أدخلوها عليه يف صوم النذر!
وال تص��ح دع��وى التخصيص بالنذر هنا؛ لعدم التع��ارض، وألن حديث ابن عباس إنما 
هو صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وحديث عائشة يقرر قاعدة عامة )8(. كما أن الكثير 

من روايات حديث ابن عباس لم يرد فيها ذكر أنه صوم نذر.

)1(  راجع: بدائع الصنائع )2/ 103- 104(، وفتح القدير )2/ 358- 360(.
)2(  راج��ع: الذخي��رة للق��رايف )2/ 524(، ومواهب الجلي��ل )2/ 543- 544(، والمجم��وع )6/ 415- 419(، 

ومغني المحتاج )2/ 172- 173(، والمغني )4/ 398- 399(، وكشاف القناع )2/ 334- 335(.
)3(  سورة النجم: آية رقم )39(.

)4(  انظر: الذخيرة )2/ 524(.
)5(  رواه الرتمذي يف الصوم، باب ما جاء من الكفارة، رقم )718(، وابن ماجه يف الصيام، باب من مات وعليه صيام 
رمض��ان ق��د فرط في��ه، رقم )1757(. قال الرتم��ذي: غريب ال نعرف��ه مرفوًعا إال من هذا الوج��ه، والصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر. قال مجد الدين بن تيمية يف منتقى األخبار: إس��ناده ضعيف. وقال الدارقطني: المحفوظ 
وقف��ه عل��ى ابن عمر. وتابعه البيهقي على ذل��ك. وقد وهم بعض الرواة يف رفعه. انظ��ر: نيل األوطار ومعه منتقى 

األخبار )4/ 277(.
)6(  راجع: المغني )4/ 398- 399(.

)7(  راجع: المجموع )6/ 415(.
)8(  راجع يف ذلك أيًضا: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)300- 302(.
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وحديث ابن عمر الذي تمسك به الحنابلة لم يصح مرفوًعا، والصحيح أنه موقوف على 
اب��ن عمر م��ن قوله، كما صرح ب��ه البيهقي وغيره)1(؛ ف��ال يعارض المرفوع، ال س��يما وهو يف 

الصحيحين.
ويف الحقيق��ة إن حدي��ث عائش��ة ال يحتمل التأوي��ل بحال، وليس هناك م��ا يدعو لصرفه 
ع��ن ظاهره بغي��ر دليل، فقوله ×: »صام عنه وليه« نص يف ج��واز الصوم عن الميت، وتأويل 
الصي��ام باإلطعام صرف للفظ عن ظاهره بال مس��وغ. قال النووي: »وه��ذا تأويل ضعيف بل 
باط��ل، وأي ض��رورة إليه، وأي مانع يمن��ع من العمل بظاهره، مع تظاه��ر األحاديث مع عدم 

المعارض لها«)2(.
ولي��س هناك ما يدعو لص��رف النصوص عن ظاهرها ألجل موافقة رأي الراوي ولو كان 
صحابيًّ��ا، والع��ربة بم��ا رواه، ال بما رآه؛ فإن اهلل ل��م يتعبدنا بمذاهب الصحاب��ة وآرائهم، إنما 

تعبدنا بما شرعه لنا على لسان نبيه ×.
كم��ا أن قول��ه ×: »ص��ام عنه وليه« خ��اص بأولياء المي��ت، وال تناقض بين��ه وبين قوله 
تعال��ى: ژ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ژ  ألن أقرب أولي��اء الميت هم أوالده، وهذا واضح 
يف أحاديث أخرى كالمرأة التي جاءت س��ائلة »إن أم��ي ماتت وعليه صوم«، فيمكن أن يقال: 
إن المراد بالولي الولد خاصة، وولد الميت من كس��به وس��عيه؛ فال تناقض بين اآلية وحديث 

عائشة كما ادعى المالكية)3(.
وتك��ون أيًض��ا فتواها غيَر معاِرضٍة للحدي��ث؛ ألن المطالبين باإلطع��ام فيها هم من عدا 

األوالد من األقارب)4(.
وهذه إحدى طرق الجمع إلزالة التعارض بين فتواها وحديثها، وعلى أية حال؛ فال يرتك 

قول النبي × الثابت لمخالفة راويه له، وال لمخالفة بعض األئمة من الصحابة وغيرهم له.

)1(  انظر: المجموع )6/ 418(.
)2(  شرح صحيح مسلم )8/ 26(.

)3(  راجع يف ذلك أيًضا: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)304(.
)4(  انظر: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.
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ز الصيام عن  ق��ال البيهق��ي: »ولي��س فيما ذكروا م��ا يوجب للحدي��ث ضعًفا؛ فمن يج��وِّ
ز اإلطعام عنه. وفيما روي عنهما يف النهي عن الصوم عن الميت نظر، واألحاديث  الميت يجوِّ

المرفوعة أصح إسناًدا وأشهر رجاال، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما«)1(.
كما أن حديثي عائشة وابن عباس يؤيدهما حديث آخر عن بريدة أنه قال: »بينا أنا جالس 
عند رسول اهلل × إذ أتته امرأة، فقالت: إين تصدقت على أمي بجارية وإهنا ماتت، قال: فقال: 
وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رس��ول اهلل، إنه كان عليها صوم ش��هر أفأصوم 
عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إهنا لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها«)2(. ولم يرد 

فيه أنه صيام نذر؛ فيجب العمل بما دل عليه دون تخصيص أو تأويل)3(.
ويبق��ى حديث عائش��ة نص يف المس��ألة، ُيَردُّ به ما روي عن ابن عب��اس وغيره من اإلفتاء 

باإلطعام عن الميت.
قال النووي: »وأما ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائش��ة 
بمخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه؛ ألن عمل العالم وفتياه بخالف حديث رواه ال يوجب ضعف 
الحدي��ث وال يمن��ع االس��تدالل به، وه��ذه قاع��دة معروفة يف كت��ب المحدثين واألصوليين ال س��يما 
وحديثاهما يف إثبات الصوم عن الميت يف الصحيح، والرواية عن عائشة يف فتياها من عند نفسها بمنع 

الصوم ضعيف لم يحتج به لو لم يعارضها شيء، كيف وهي مخالفة لأحاديث الصحيحة؟!«)4(.
ولذل��ك فق��د ذهب الش��افعية يف الصحيح عن��د المحققي��ن منهم إلى ج��واز الصيام عن 
المي��ت)5(. وهو قول طاوس والحس��ن البص��ري والزهري وقتادة)6(، وأبي ث��ور، وإليه ذهب 

الظاهرية)7(. وهو ما أرجحه)8(.

)1(  السنن الكربى )4/ 256(.
)2(  رواه مسلم يف الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم )1149(.

)3(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)300(.
)4(  المجموع )6/ 418- 419(.

)5(  راجع: المجموع )6/ 415- 419(، ومغني المحتاج )2/ 172- 173(.
)6(  انظر: السنن الكربى للبيهقي )4/ 256(.

)7(  راجع: المحلى )4/ 420، وما بعدها(.
)8(  وراجع أيًضا للتوس��ع يف المناقش��ات واالعرتاض��ات واألجوبة: حكم االحتجاج بخ��رب الواحد إذا عمل الراوي 

بخالفه ص)279- 308(.
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احلديث اخلام�ص:
حديث ابن عمر يف رفع اليدين يف الركوع.

قال ابن عمر: »رأيت رسول اهلل × إذا افتتح الصالة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل 
أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وال يرفعهما بين السجدتين«)1(.

وروى جاب��ر عن س��الم بن عب��داهلل بن عمر أنه رف��ع يديه حذاء منكبي��ه يف الصالة ثالث 
مرار، حين افتتح الصالة، وحين ركع، وحين رفع رأس��ه. قال جابر: فس��ألت سالًما عن ذلك 
فقال: رأيت ابن عمر رضي اهلل عنهما يفعل ذلك، وقال: »رأيت رسول اهلل × يفعل ذلك«)2(.
ث��م روي ع��ن ابن عم��ر من فعله بعد النب��ي × خالف ذلك، على ما ق��ال مجاهد، قال: 
»صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إال يف التكبيرة األولى من الصالة«)3(. ويف المصنف 

أن مجاهًدا قال: »ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إال يف أول ما يفتتح«)4(.
فاعت��رب الحنفي��ة أن عمل��ه بخالف م��ا روى ال يكون إال بعد ثبوت نس��خه؛ ف��ال يقوم به 

الحجة)5(.
ق��ال الطح��اوي: »فهذا ابن عمر ق��د رأى النبي × يرفع، ثم قد ترك ه��و الرفع بعد النبي 
×؛ ف��ال يكون ذلك إال وقد ثبت عنده نس��خ ما قد رأى النب��ي × فعله، وقامت الحجة عليه 

بذلك«)6(.
ث��م ذكر قول المع��رتض بأن ما ذكره مجاهد معاَرٌض بما ذك��ره طاوس أنه رأى ابن عمر 
يفع��ل ما يواف��ق ما روى عن النبي ×. وأجاب عنه بأنه يجوز أن يكون ابن عمر قد فعل ذلك 
كما رواه طاوس قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخه، ثم تركه بعدما علم بنسخه، وفعل ما ذكره 

)1(  رواه البخ��اري يف األذان، ب��اب رفع اليدين إذا كرب وإذا رك��ع وإذا رفع، رقم )736(، ويف باب إلى أين يرفع يديه، 
رقم )738(، ومسلم يف الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع ويف الرفع 

من الركوع وأنه ال يفعله إذا رفع من السجود، رقم )390(، واللفظ له.
)2(  رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1/ 223(.
)3(  رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1/ 225(.

)4(  رواه ابن أبي شيبة يف المصنف )1/ 268(.
)5(  انظر: كشف األسرار )3/ 64(.

)6(  شرح معاين اآلثار )1/ 225(.
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عن��ه مجاه��د، معقًبا بقول��ه: »وهكذا ينبغي أن يحم��ل ما روي عنهم، وينف��ى عنه الوهم حتى 
يتحقق ذلك؛ وإال سقط أكثر الروايات«)1(.

ولذلك فقد ذهب الحنفية إلى عدم رفع اليدين يف الصالة، إال عند تكبيرة اإلحرام)2(.
لك��ن خالفهم الجمهور فقالوا باس��تحباب رفع اليدين عند افتت��اح الصالة وقبل الركوع 
وعن��د الرف��ع منه)3(. وقالوا: يجاب عن قول الحنفية ورده��م لحديث ابن عمر بما روي أيًضا 
عن محارب بن دثار قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه يف الركوع، فقلت له يف ذلك، فقال: »كان 

رسول اهلل × إذا قام من الركعتين كرب ورفع يديه«)4(.
وروى رف��َع اليدين أيًضا ع��ن النبي × مالُك بن الحويرث)5(، وعل��يُّ بن أبي طالب)6(، 

وأبو قتادة)7(، ووائُل بن حجر)8(.
ق��ال البخاري: »وال��ذي يقول كان النبي × يرف��ع يديه عند الركوع وإذا رفع رأس��ه من 
الركوع، وما زاد على ذلك أبو حميد يف عشرة من أصحابه أن النبي × كان يرفع يديه إذا قام 
من السجدتين كله صحيح؛ ألهنم لم يحكوا صالة واحدة فيختلفوا يف تلك الصالة بعينها، مع 

)1(  شرح معاين اآلثار )1/ 226(.
)2(  راجع: بدائع الصنائع )1/ 207- 208(، وفتح القدير )1/ 309- 312(.

)3(  راج��ع: بداي��ة المجته��د الب��ن رش��د )1/ 142- 143(، والمجموع للن��ووي )3/ 367، وما بعده��ا(، ومغني 
المحتاج )1/ 365(، والمغني )2/ 171- 175(، وكشاف القناع )1/ 346، 348(.

)4(  رواه أحمد )2/ 145(، ورواه البخاري يف جزء رفع اليدين يف الصالة ص)69(، وابن أبي شيبة يف المصنف )1/ 
.)266

)5(  رواه البخ��اري يف األذان، ب��اب رف��ع اليدي��ن إذا ك��رب وإذا ركع وإذا رف��ع، رقم )737(، ومس��لم يف الصالة، باب 
اس��تحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع ويف الرفع من الركوع وأنه ال يفعله إذا رفع من 

السجود، رقم )391(.
)6(  رواه أب��و داود يف الص��الة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، رقم )744(، وابن ماجه يف إقامة الصالة 

والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، رقم )864(، وأحمد )1/ 93(.
)7(  رواه أب��و داود يف الص��الة، ب��اب رق��م )730(، والرتمذي يف الصالة، رق��م )304(، وابن ماج��ه يف إقامة الصالة 

والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، رقم )862(، وأحمد )5/ 424(.
)8(  رواه أب��و داود يف الص��الة، باب رف��ع اليدين يف الصالة، رقم )723(، والنس��ائي يف التطبيق، باب رفع اليدين عند 
الرفع من الركوع، رقم )1055(، وباب موضع اليدين عند الجلوس للتش��هد األول، رقم )1159(، ويف مواضع 
أخرى، وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، رقم )867(، 

وأحمد )4/ 316- 319(.
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أن��ه ال اختالف يف ذلك، إنما زاد بعضهم على بع��ض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. والذي 
ق��ال أب��و بكر بن عياش ع��ن حصين عن مجاهد قال: »م��ا رأيت ابن عمر يرفع يديه يف ش��يء 
م��ن الصالة إال يف التكبيرة األولى« فقد خول��ف يف ذلك عن مجاهد. قال وكيع عن الربيع بن 
صبي��ح قال: رأيت مجاهًدا يرفع يديه. وقال عبدالرحمن بن مهدي عن الربيع: رأيت مجاهًدا 
يرف��ع يديه إذا ركع وإذا رفع رأس��ه من الركوع. وق��ال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع 
يديه. وهذا أحفظ عند أهل العلم. قال صدقة: إن الذي روى حديث مجاهد عن ابن عمر أنه 
لم يرفع يديه إال يف أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بأخرة. والذي رواه الربيع والليث أولى، 
مع أن طاوًس��ا وس��الًما ونافًعا وأبا الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع 

يديه إذا كرب وإذا ركع«)1(.
وأيًضا فقد روي عن مجاهد نفس��ه الذي روى عن ابن عمر أنه كان ال يرفع إال إذا افتتح 

الصالة أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد)2(.
ويف الحقيقة ال يمكن أن نرتك األحاديث المرفوعة لفعل صحابي واحد اختلفت الرواية 

عنه يف ذلك.
وقد روي عن الحس��ن البصري أن��ه قال: »رأيت أصحاب النب��ي × يرفعون أيديهم إذا 

كربوا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رءوسهم كأهنا المراوح«)3(.
وقول صاحب »كشف األسرار« إن ما ذكره طاوس أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق روايته 
عن النبي × أنه يجوز أنه فعل ذلك كما رواه طاوس قبل العلم بنسخه، ثم تركه بعدما علم به، 
وفعل ما ذكره عنه مجاهد؛ وإال سقط أكثر الروايات)4(- فهذا يف الحقيقة تكلف يف التأويل، وال 
يع��دو أن يك��ون احتماال ضمن العديد من االحتم��االت، وإذا كان األمر ال يعدو االحتماالت؛ 

فمما ال شك فيه أنه ال يجوز ترك حديث رسول اهلل × لهذه االحتماالت وال لغيرها.

)1(  رفع اليدين يف الصالة ص )150- 151(.
)2(  رواه البخاري يف جزء رفع اليدين يف الصالة ص )121(.

)3(  ذكره ابن قدامة يف المغني )2/ 173(.
)4(  انظر: كشف األسرار )3/ 64- 65(.
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كم��ا أن رواة أحاديث رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه- وبعضهم زاد وعند القيام 
للركع��ة الثالثة- أكثر عدًدا، ب��ل وصلوا إلى حد التواتر، وهم مثبتون، وغيرهم ناف، والمثبت 

مقدم على النايف- كما هو مقرر)1(.
ولذل��ك فالراجح الذي ال ش��ك فيه عندي هو رفع اليدي��ن، وال يلتفت لآلثار النافية عن 

البعض، مع صحة وتواتر األحاديث المرفوعة والثابتة عن النبي ×.

* * *

)1(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)184(.
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املبحث الثالث
اأثر خمالفة الن�ص من قبل راويه يف احلكم ال�شرعي

بعد اس��تعراض مذهب الحنفية يف اش��رتاط عدم مخالف��ة الصحابي الذي روى الحديث 
لمضم��ون روايت��ه يف عمل��ه وفتواه، ودراس��ة األحادي��ث التي لم يقبل��وا العمل هب��ا بناًء على 
ه��ذا الش��رط يمكنني أن أقول: إن ما ذهب إليه الحنفية من اش��رتاط ع��دم مخالفة الراوي لما 
رواه يف عمل��ه وفت��واه لقبول الحدي��ث ال يمكن قبوله بح��ال؛ ألن ه��ذه المخالفة إن صحت 
ع��ن الصحاب��ي- وكثير منه��ا لم يص��ح، أو اختلفت فيه الرواي��ة على األق��ل- فتتوزعها عدة 

احتماالت، وقد أورد السرخسي يف كالمه الذي نقلناه آنًفا)1( أربعة احتماالت:
االحتم��ال األول: أن الصحاب��ي الذي روى الحديث تبين له أنه لم يس��معه، وأنه تقوله! 

وبذلك يجب رد الحديث.
لهم اهلل ع��ز وجل يف كثير من  وه��ذا االحتم��ال محال على أصح��اب النبي × الذين عدَّ

نص��وص الق��رآن الكري��م، كقول��ه س��بحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          
ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ )2(، وق��ال فيه��م رس��ول اهلل ×: »خي��ر الناس قرين، ثم 
الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادُة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادَته«)3(، 

والخيرية ال تكون إال للعدول.
االحتمال الثاين: أنه لم يعبأ بحديث النبي ×، وخالفه برأيه.

وهذا أيًضا محال عليهم بال شك.
االحتمال الثالث: أن يكون قد غفل عن الحديث ونسيه حين سئل عن المسألة، أو حين 

عمل بخالفه. وهذا قال فيه السرخسي: »وشهادة المغفل ال تكون حجة؛ فكذلك خربه«.
وأرى أن هذا احتمال وارد؛ فقد يعرض لإلنس��ان أمر فيقول فيه برأيه، مع أنه قد علم فيه 

)1(  انظر: أصول السرخسي )2/ 6(.
)2(  سورة التوبة: آية رقم )100(.

)3(  سبق تخريجه.
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حديًثا، لكنه نس��يه وقت الس��ؤال، بل هناك ما هو أغرب من ذلك؛ فقد يروي المرء حديًثا، ثم 
ر به ينكر أنه رواه)1(. وقد سبقت اإلشارة إلى شيء من ذلك. إذا ُذكِّ

وهذا ال يطعن يف عدالة الراوي وال يف حفظه، إال إذا كثر نس��يانه، وصار عادة له، كما هو 
معروف عند أهل الحديث.

والوقائع التي نس��ي فيه��ا بعض كبار الصحابة كعمر بن الخطاب أحاديَث رووها أش��هر 
من أن تخفى على المتخصص. وهذا وارد، وال يطعن أبًدا يف عدالة الصحابة وال ضبطهم.

االحتمال الرابع: أن يكون علم بانتس��اخ حكم الحديث، فأفتى بالناسخ دون المنسوخ، 
أو عمل به دونه، وهذا هو الذي استحسنه السرخسي وأكثر الحنفية.

وهن��ا نقول له��م: إذا كان الصحابي الذي روى الحديث المنس��وخ- بزعمه- علم دليال 
آخ��ر قد نس��خ الحديث ال��ذي رواه، أو اطلع على دليل راجح؛ فلماذا لم يرو لنا الناس��خ كما 
روى لنا المنس��وخ، ولو مرة واحدة يف العمر؟!)2(؛ وإال كان كاتًما للعلم، وحاش��ا ألصحاب 

رسول اهلل × أن يكتموا شيًئا علموه من النبي ×.
وق��د أغلظ ابن ح��زم يف الرد عليهم كعادته، فقال: »وهذه الصفة- أي كتمان العلم- كفر 
من فاعلها، وتلبيس يف الدين، وال ينسب هذا إليهم إال زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب«)3(.
ولو س��لمنا بأن الصحابي اطلع على ناس��خ لم��ا رواه؛ فلعله يكون ناس��ًخا يف نظره، وال 
يكون ناس��ًخا عند غيره من المجتهدين، وما ظهر يف نظره ال يكون حجة على غيره، وإذا كان 

ذلك محتمال؛ فال يرتك النص الذي ال احتمال فيه ألمر محتمل)4(.
وحص��ُر الحنفيِة احتماالِت مخالف��ِة الصحابي للحديث يف احتمال اطالعه على ناس��خ 

ال. غير مسلَّم؛ ألنه يجوز أن يكون تركه سهًوا- كما سبق- أو غلًطا أو تأوُّ

)1(  راجع: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )1/ 370، وما بعدها(، وأصول السرخسي )2/ 3، وما بعدها(. وقد 
صنف علماء الحديث يف ذلك كتًبا تحدثوا فيها عمن حدث ونس��ي، مثل: »تذكرة المؤتس��ي فيمن حدث ونسي« 

لإلمام السيوطي.
)2(  انظر: عيون األصول ص)123(.

)3(  اإلحكام )2/ 154(. ونحن ال نوافقه على كفر فاعلها.
)4(  انظ��ر: اإلحكام يف أص��ول األحكام لآلم��دي )2/ 140(. وراجع أيًضا: إحكام الفص��ول ص)352(، وإجمال 

اإلصابة يف أقوال الصحابة للعالئي ص)92(، والتمهيد يف أصول الفقه )3/ 194(.
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فيمكن أن يكون الصحابي خالف الحديث لتأويل يراه، ويكون هذا التأويل مس��تنًدا إلى 
دليل ظني اجتهد فيه، وهو مخطئ، أو إلى دليل يقول به هو دون غيره من المجتهدين، فيكون 

قد رأى غيره من األدلة أولى منه، مما لو بلغ غيره لم يقدمه عليه)1(.
ويؤي��د ه��ذا ما ذكرن��اه من اختالف��ات بين الصحاب��ة فيما ذهب��وا إليه م��ن مخالفة بعض 

. األحاديث- كما مرَّ
وكما يقول ابن حزم: »فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي اهلل عنهم ظن، وروايتهم عن 

النبي × يقين، وال يحل لمسلم أن يرتك اليقين للظن«)2(.
وألننا متعبدون بما بلغ إلينا من الخرب، ولم نتعبد بما فهمه الراوي- كما يقول الشوكاين وغيره)3(.
وإذا تردد األمر بين هذه االحتماالت؛ فالظاهر ال يرتك بالشك واالحتمال)4(، وال يسعنا 
أن نخالف الحديث الثابت عن رسول اهلل × لمجرد الشك واالحتمال، وال يصح ترك النص 
الذي ال يتطرق إليه احتمال لقول تطرقت إليه االحتماالت، كما أن النص حجة بنفسه باتفاق؛ 

فال يرتك لما ليس بحجة إال عند البعض، باإلضافة لمخالفته النص الذي هو أعلى منه رتبة.
ولو كان الصحابي قد اطلع على ناسخ للحديث؛ فلَم لْم يذكره، ولو مرة واحدة؟!)5(

ويض��اف إلى ذلك أن األحاديث التي خالفها رواهتا من الصحابة بعمل أو فتوى لم تكن 
مح��ل اتف��اق بين الصحاب��ة يف ذلك، بل كانت مح��ل اختالف بينهم؛ فال يج��وز أن نقدم قول 

بعضهم على بعض السيما والحديث يؤيد قول الذين وافقوه.
ب��ل ال يض��ر النصَّ عمُل أكثِر األمِة بخالفه؛ ألن عم��ل األكثر حجة ظنية، والنص الثابت 
ع��ن النبي × وإن كان خرب آحاد وس��لمنا أنه ظني كذلك؛ إال أن��ه ترجح بكونه مرفوًعا للنبي 

م على أقوال الصحابة وفتاواهم دون شك)6(. ×، وقوله حجة؛ فيعمل به ويقدَّ

)1(  انظر: عيون األصول ص)123(. وراجع أيًضا: الفقيه والمتفقه )1/ 373(.
)2(  اإلحكام )2/ 154(.

)3(  انظر: إرشاد الفحول )1/ 280(، وأيًضا: الفقيه والمتفقه )1/ 370(.
)4(  انظر: اإلحكام لآلمدي )2/ 140(.

)5(  راجع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)115، وما بعدها(.
)6(  انظر: إرشاد الفحول )1/ 280(.
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وقولهم: إن الصحابة بما شاهدوه من نزول الوحي والقرائن الحالية والمقالية وصحبتهم 
للنبي × أعرف من غيرهم بمراد رس��ول اهلل عليه الصالة والس��الم؛ فهذا صحيح وال ش��ك 
في��ه، ولك��ن ليس ذلك يف مخالفة النصوص الثابتة، وإنما يمك��ن أن يقال يف تخصيص عام أو 
تقييد مطلق أو تفصيل مجمل أو تفسير مبهم ونحو ذلك، أما يف مخالفة النبي × فال، السيما 
مع قيام عدة احتماالت أخرى كالسهو والنسيان، واعتبار ما ليس بناسخ ناسًخا، ومع مخالفة 

غيرهم من الصحابة لهم فيما ذهبوا إليه)1(.
وال يخف��ى أن أقوال الصحابة التي اختلفوا فيها ليس��ت بحجة عند كثير من األصوليين، 
إنما الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة وغيرهم أهنا حجة يف مجموعها؛ بحيث ال يخرج الحق 
ا للنبي ×)2(، أما إذا وجد النص فال  عنها يف مجموعها، وهذا كله إذا لم نجد يف المس��ألة نصًّ

م عليه شيء. يقدَّ
وما ذهب إليه إمام الحرمين من تفصيل- وإن كان يف الحقيقة يتفق مع مذهب الحنفية- 
يج��اب عن��ه بما قاله العالئي، قال: »وهذا التفصيل يرد علي��ه يف قوله: إن المخالفة متي كانت 
عمًدا فالظاهر أنه ال يرتكبها إال لمس��وغ يقتضيها؛ لما تقدم أن ذلك المسوغ يحتمل أن يكون 
راجًح��ا يف نف��س األم��ر، وأن يكون كذلك يف ظن��ه وال يكون مطابًقا لما ظن��ه؛ فال يرتك ظاهر 

الخرب لهذا االحتمال«)3(.
ويقال هنا ما قيل يف حال الجهل بتاريخ المخالفة هل كانت قبل العلم بالحديث وروايته 
أم بع��ده- إن الحدي��ث حجة يف األص��ل بيقين، وقد وقع الش��ك يف كونه منس��وًخا أو ال؛ فال 

يسقط بالشبهة.
وال يمكن ترك س��نة ثابتة بمجرد احتمال النس��خ، وظن كون الراوي اطلع على ناسخ أو 
دليل يرتجح على النص الذي رواه أمر مرجوح؛ ألن الظن المس��تفاد من النص أرجح منه بال 

شك، ومتى كان الظن راجًحا من جهة تعين اتباعه)4(.

)1(  راجع: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص)119(.
)2(  راجع: إعالم الموقعين )1/ 24- 25(، ومناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين الهجري ص)255(.

)3(  إجمال اإلصابة ص)93(.
)4(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)140(.
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وكم��ا يق��ول ابن القي��م بحق: »والذي ندين اهلل به وال يس��عنا غيره- وه��و القصد يف هذا 
الباب- أن الحديث إذا صح عن رسول اهلل × ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
علين��ا وعل��ى األمة األخذ بحديثه، وترك كل ما خالفه، وال نرتكه لخالف أحد من الناس كائنًا 
م��ن كان، ال راوي��ه وال غيره؛ إذ من الممكن أن ينس��ى الراوي الحدي��ث، أو ال يحضره وقت 
ل فيه تأوي��ال مرجوًحا يقوم يف ظنه ما  الفتي��ا، أو ال يتفط��ن لداللته على تلك المس��ألة، أو يتأوَّ
يعارض��ه، وال يكون معارًضا يف نفس األمر، أو يقل��د غيره يف فتواه بخالفه؛ العتقاده أنه أعلم 
من��ه، وأن��ه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، وال س��بيل إلى العلم بانتفائه 
وال ظن��ه؛ لم يكن الراوي معصوًما ولم توجب مخالفته لما رواه س��قوط عدالته، حتى تغلب 

سيئاته حسناته، وبخالف هذا الحديث الواحد ال يحصل له ذلك«)1(.
لكنَّ اش��رتاَط الحنفيِة لهذا الش��رط وغيره مما س��بقت اإلش��ارة إليه هو الذي جعلهم ال 
مون قول الصحابي على  يقبل��ون أخبار اآلحاد التي ال تتحقق فيها تلك الش��روط، فهم ال يقدِّ
الحديث، إنما يرون أن الحديث منس��وخ أو مص��روف عن ظاهره بما أن راويه خالفه، وهو- 

أي الراوي- ال يمكن أن يخالفه إال لدليل اطلع عليه.
لكن كما سبق وكما أثبتته الدراسة المقارنة لأحاديث التي ردها الحنفية لهذا السبب ال يسلَّم 

ما قاله الحنفية، وهو ال يعدو أن يكون احتماال ضمن عدة احتماالت ال يمكن رد الحديث هبا.
ونق��ول يف مخالف��ة الصحاب��ي لما رواه م��ا ق��رره الحنفية أنفس��هم حينما ُيجَه��ل تاريُخ 
المخالف��ة وه��ل كانت قبل العل��م بالحديث وروايت��ه أم بعده- إن الحدي��ث حجة يف األصل 
بيقين، وقد وقع الش��ك يف كونه منس��وًخا أو ال؛ فال يسقط بالش��بهة، وال يمكن ترك سنة ثابتة 

بمجرد احتمال النسخ.
وظنُّ كوِن الراوي اطلع على ناسخ أو دليل يرتجح على النص الذي رواه أمر مرجوح؛ ألن 

الظن المستفاد من النص أرجح منه بال شك، ومتى كان الظن راجًحا من جهة تعيَّن اتباُعه)2(.
وقد أوردُت خمسة أحاديث مما رده الحنفية لمخالفة رواهتا لها، وتبين لي بعد الدراسة 

)1(  إعالم الموقعين )3/ 38(.
)2(  انظر: حكم االحتجاج بخرب الواحد إذا عمل الراوي بخالفه ص)140(.



222

خمالفة الن�ص من قبل راوية واأثر ذلك يف احلكم ال�شرعي

أن الح��ق قد جانب الحنفي��َة فيها، وأن الراجح فيه��ا كلِّها اتباُع النص المرف��وع، وأن مخالفة 
رواهتا لها ال أثر لها يف الحكم الش��رعي، فالراجح يف ولوغ الكلب يف اإلناء أن يغس��ل س��بًعا، 
وق��د روي كذل��ك عن أبي هريرة نفس��ه الذي ُروي عنه مخالفة الحدي��ث، وقوله الموافق لما 

رواه أصح وأرجح سنًدا ومتنًا.
كذلك فإن فعل الس��يدة عائش��ة رض��ي اهلل عنها يحمل على ما يواف��ق روايتها ورواية من 
وافقه��ا م��ن الصحابة يف مس��ألة الولي يف النكاح، ويؤي��ده ما ُروي عنها- كما س��بق- من أهنا 
م��ا كان��ت تعقد النكاح، وإنما كانت ُتخَط��ب إليها المرأُة من أهلها، فتش��هد؛ فإذا بقيت عقدة 

ج؛ فإن المرأة ال تلي عقد النكاح)1(. النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّ
وأيًضا فإن ما روي عنها وعن ابن عباس رضي اهلل عنهم من اإلفتاء بعدم جواز الصيام عن 
المي��ت يخال��ف نص الحديث المتفق على صحته الذي روته بأن »من مات وعليه صوم صام 
عنه وليُّه« وهو نص ال يحتمل التأويل، وتأيَّد بأحاديث أخرى سئل فيها النبي × عن الصوم 

عن أحد الوالدين فأجازه. وهو ما ذهب إليه محققو الشافعية، والظاهرية، خالًفا للجمهور.
كذل��ك ف��إن حديث ابن عمر يف رف��ع اليدين قد تأكد بأحاديث كثيرة عن نحو عش��رة من 
الصحاب��ة كله��م حكى رف��ع اليدين يف الصالة ع��ن النبي ×. بل إن ابن عمر نفس��ه روي عنه 

الرفع بطرق أصح من تلك التي رويت عنه يف عدم الرفع.
م عليه غيره،  وخالصــة القول: إن الحديث متى صح ول��و كان خرب آحاد ال يجوز أن يقدَّ
وإن مخالفة راوي الحديث لما رواه ال أثر لها يف رد الحديث أو الطعن يف صحته وعدم قبوله؛ 

وعليه فال أثر لها يف الحكم الشرعي الذي دل عليه الحديث.
وتبق��ى المخالف��ة محلَّ نظٍر وبحٍث للوقوف على مدى صحة نس��بتها إل��ى الصحابي راوي 
الحدي��ث، وإذا صح��ت فإهنا ُتحَم��ل على أفضل المحام��ل؛ ألن الصحابي ال ُيَظنُّ ب��ه أبًدا تعمد 
المخالفة، كيف وهم أشد الناس اتباًعا للنبي ×. واألمر يدور بين عدة احتماالت كما سبق بيانه.

* * *

)1(  انظر: أصول التشريع اإلسالمي ص)76(.
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خامتة البحث
وبعد، فيمكننا استخالص النتائج التالية:

أوال: يقص��د بحجية النص الش��رعي مدى صالحية تلك النص��وص لالحتجاج هبا على 
األحكام الشرعية.

ثانًيا: نصوص السنة النبوية بكل أنواعها يحتج هبا على األحكام الشرعية، وهي مما سنه 
اهلل لعباده.

ثالًثــا: متى صح الحديث عن رس��ول اهلل × وجب المصير إلي��ه، ولم تجز مخالفته بأية 
حال، ولو كان خرب آحاد.

رابًعــا: يج��ب على الصحابي ومن دونه إذا بلغه حديث صحيح النس��بة إلى النبي × أن 
يمتثل له وأن يعمل به، وأال يقدم عليه غيره.

خامًسا: اش��رتط الحنفية ش��روًطا خاصة لقبول أخبار اآلحاد نظًرا لطبيعة البيئة التي نش��أ 
فيها المذهب.

سادًســا: المقصود بالمخالفة أن يخال��ف راوي الحديث النص الذي رواه مخالفة كلية؛ 
بحيث يناقض قوُله أو فعُله أو فتواه ما دلَّ عليه النص الذي رواه، ويغايره مغايرة تامة.

ســابًعا: المقص��ود بال��راوي المخالف للن��ص هو الصحاب��ي خاصة؛ لم��ا للصحابة من 
خصوصية.

ثامنًــا: َيعَتبِر الحنفي��ُة- خالًفا للجمهور- أن مخالفة الصحاب��ي راوي الحديث لما رواه 
قادحٌة يف الحديث إذا كانت بعد علمه وروايته للحديث.

تاســًعا: مخالفة الصحابي للن��ص الذي رواه قد تكون الطالعه على ناس��خ، وقد تكون 
لمخالفة النص أصال أو قاعدة عامة، وقد تكون لنسيانه إياه.

عاشــًرا: ال ُيسلَّم للحنفية قولهم بردِّ الحديث ألن راويه إنما خالفه الطالعه على ناسخ؛ 
ألنه قد يظن ناسًخا ما ليس بناسخ، كما أنه لم يرو لنا الناسخ ولو مرة واحدة.

حادي عشــر: حصر الحنفي��ِة احتماالِت مخالفِة الصحاب��ي للحديث يف احتمال اطالعه 
ال. على ناسخ غير ُمَسلَّم؛ ألنه يجوز أن يكون تركه سهًوا أو غلًطا أو تأوُّ
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ثاين عشــر: إذا تردد األمر بين عدة احتماالت؛ فالظاهر ال يرتك بالش��ك واالحتمال، وال 
يصح ترك النص الذي ال يتطرق إليه احتمال لقول تطرقت إليه االحتماالت.

ثالث عشــر: األحادي��ث التي خالفها رواهتا م��ن الصحابة بعمل أو فت��وى لم تكن محل 
م قول بعضهم  اتف��اق بي��ن الصحابة يف ذلك، بل كانت محل اختالف بينه��م؛ فال يجوز أن نقدِّ

على بعض، السيما والحديث يؤيد قول الذين وافقوه.

رابع عشر: ال يضر النصَّ عمُل أكثِر األمِة بخالفه.
خامس عشــر: ال ُيسلَّم ردُّ األحاديث التي ردها الحنفية لمخالفة رواهتا لها، وقد تبين أن 

الراجح فيها كلِّها اتباُع النص المرفوع، وأن مخالفة رواهتا لها ال أثر لها يف الحكم الشرعي.
م عليه غيره، ولو كان خرب آحاد. سادس عشر: متى صح الحديث ال يجوز أن يقدَّ

سابع عشر: تبقى مخالفة الصحابي راوي الحديث محلَّ نظٍر وبحٍث للوقوف على مدى 
صحة نسبتها إليه، وإذا صحت فإهنا ُتحَمل على أفضل المحامل.

* * *
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فت��ح الباري بش��رح صحي��ح البخاري الب��ن حجر العس��قالين، بتصحيح مح��ب الدين   -55 
الخطي��ب، وترقي��م محمد ف��ؤاد عبدالباق��ي، وتعليق الش��يخ عبدالعزيز بن ب��از، ط. دار 

المعرفة- بيروت، بدون تاريخ.
فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية للكمال بن الهمام، ط. دار الفكر- بيروت، بدون تاريخ.  -56 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، بتحقيق عادل يوسف العزازي، ط. دار ابن الجوزي   -57 
بالدمام، الطبعة األولى 1417ه/ 1997م.
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فواتح الرحموت بش��رح مسلم الثبوت لأنصاري، مطبوع مع المستصفى للغزالي، ط.   -58 
المطبعة األميرية ببوالق- مصر سنة 1324ه�.

قواعد يف علوم الحديث للتهانوي، بتحقيق عبدالفتاح أبي غدة، ط. مكتب المطبوعات   -59 
اإلسالمية بحلب سنة 1972م.

كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت، ط. عالم الكتب سنة  1403ه�/ 1983م.  -60 
كش��ف األسرار ش��رح أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري، ط. دار الكتاب اإلسالمي   -61 

بالقاهرة، بدون تاريخ.
الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، ط. دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 1357ه�.  -62 

مال��ك: حيات��ه وعصره- آراؤه وفقهه للش��يخ محمد أب��ي زه��رة، ط. دار الفكر العربي   -63 
بالقاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان، ط. مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة السابعة، بدون تاريخ.  -64 
المبسوط للسرخسي، ط. دار المعرفة- بيروت 1409ه/ 1989م.  -65 

المجموع شرح المهذب للنووي، ط. مكتبة اإلرشاد بجدة، بدون تاريخ.  -66 
المحصول يف أصول الفقه ألبي بكر بن العربي، بتحقيق حس��ين علي اليدري، وس��عيد   -67 

عبداللطيف فودة، ط. دار البيارق باألردن، الطبعة األولى 1420ه�/ 1999م.
المحلى البن ح��زم الظاهري، بتحقيق الدكتور/ عبدالغفار س��ليمان البنداري، ط. دار   -68 

الكتب العلمية- بيروت، بدون تاريخ.
مخالف��ة الراوي لما رواه »دراس��ة أصولية مع بي��ان أثرها يف مج��االت الفقه المختلفة«   -69 
للدكت��ور/ محمود عبدالرحمن عبدالمنع��م، ط. دار المقاصد بالقاه��رة، الطبعة األولى 

1436ه�/ 2015م.
مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف »دراسة نظرية تطبيقية« للدكتور/ عبدالكريم   -70 

النملة، ط. مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثانية 1420ه�/ 1999م.
مختصر الصواعق المرس��لة عل��ى الجهمية والمعطلة البن القي��م، اختصار الموصلي،   -71 
بتعليق الدكتور/ الحس��ن ب��ن عبدالرحمن العلوي، ط. مكتبة أضواء الس��لف بالرياض، 

الطبعة األولى 1425ه�/ 2004م.
المدخ��ل لدراس��ة الق��رآن الكري��م للدكتور/ محم��د محمد أب��و ش��هبة، ط. دار اللواء   -72 

بالرياض، الطبعة الثالثة 1407ه�/ 1987م.
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المس��تدرك على الصحيحين للحاكم، بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط. دار الكتب   -73 
العلمية- بيروت، الطبعة األولى 1411ه�/ 1990م.

المستصفى للغزالي، ومعه فواتح الرحموت لأنصاري، ط. المطبعة األميرية ببوالق-   -74 
مصر سنة 1324ه�.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بدون تاريخ.  -75 
دة يف أصول الفقه آلل تيمية، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ط. مطبعة  المسوَّ  -76 

المدين بالقاهرة 1384ه�/ 1964م.
المصنف البن أبي شيبة، ط. دار الفكر سنة 1414ه/ 1994م.  -77 

المغن��ي البن قدامة، بتحقيق الدكت��ور/ عبداهلل الرتكي، والدكت��ور/ عبدالفتاح الحلو،   -78 
الطبعة الرابعة 1419ه/ 1999م، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأس��يس 

المملكة العربية السعودية.
مغن��ي المحت��اج إلى معرفة مع��اين ألفاظ المنه��اج للخطيب الش��ربيني، ط. دار الكتب   -79 

العلمية- بيروت، الطبعة األولى 1415ه�/ 1994م.
مناهج التش��ريع اإلسالمي يف القرن الثاين الهجري ألس��تاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي،   -80 

ط. دار السالم بالقاهرة، الطبعة الثانية سنة 1428ه�/ 2007م.
المنتقى ش��رح الموط��أ ألبي الولي��د الباجي، دار الكتاب اإلس��المي بالقاه��رة، الطبعة   -81 

الثانية، بدون تاريخ.
مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل للحطاب، ط. دار الفكر- بيروت، الطبعة الثالثة   -82 

1412ه�/ 1992م.
الموطأ لمالك، ط. دار إحياء الرتاث العربي- بيروت سنة 1985م.  -83 

نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر العس��قالين، بتحقيق   -84 
د. عبداهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، ط. المؤلف، الطبعة األولى 1422ه�/ 2001م.

نيل األوطار ش��رح منتقى األخبار للش��وكاين، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة األولى   -85 
1413ه�/ 1993م.

وجوب األخذ بحديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ ناصر الدين   -86 
األلباين، رسائل الدعوة السلفية رقم )5(، بدون ناشر.
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َغِويِّ بالَقْطِع َياِق يف َدْرِء الإْخالِل اللُّ َدْوُر ال�شِّ
ْرعّي �صِّ ال�شَّ  يف النَّ

ادق وّهابي د. ن�شر الّدين بن حمّمد ال�شّ
عضو هيئة التدريس بجامعة الشهيد حّمة لخضر بالوادي / الجزائر.
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد .
ــْرعي، أّن َق��ْدرًا َغْيَر َهيٍِّن مِن  اَل َخَف��اَء َعل��ى َأَحٍد، مِن ال�ُمْش��َتِغلين بالبحِث يف النَّصِّ الشَّ
��ياقِيَّة؛ تلك التي  ��ٌف على النّظريِة السِّ َتْفِس��يره وَفْهِمه، وإصاَب��ِة َمرامِي��ه، وَدْركَِمَقاِصِده، ُمَتَوقِّ
��ياَق هو مجموُع الَقرائِ��ِن ال�َمَقالّية  َة الَقرائن، واألْمراِن َس��َواء؛ ألنَّ السِّ يها بعُضُه��م َنَظريَّ ُيَس��مِّ
ُح الُمراد، ال  ��ياَق بِأّنه: »َقرينــٌة ُتَوضِّ َف السِّ والحالّي��ة الحاّف��ة بالخطاب، وإنَّ مِنُْه��م َمْن قد َعرَّ
بالَوْضع، ُتْؤَخُذ ِمْن الِحِق الكالِم الّدالِّ على ُخُصوِص الَمْقُصود،أو َسابِِقه«)1( وبأنه: »القرائن 
الدالة على المقصود يف الخطاب الشــرعي«)2(، على أّن بعَضهم لم َيَر وْجَه اتَِّصاٍل بين القرينِة 
والّس��ياق، فَعَمد إلى إِْخالِء الكالم يف القرينِة مِْن ُمْصَطلح الّس��ياق بإطالق)3(، ولكّن الذي ال 

ِل بمضمونِه. مِراَء فيه هو ضرورُة اإللماِم بظروِف الخطاب، حااًل ومقااًل، يف سبيِل التَّوصُّ
والحامُل على النّظر يف الّس��ياق، هو َعَدُم وفاِء النَّصِّ بالبياِن عن ُمراِده ُمْس��َتِقالًّ، َفُيْستعاُن 
على بلوِغ ال�ُمراِد بكلِّ ما ُيش��يُر إلى المقصود، ثم إّن َعَدَم الوفاِء بالبيان، اس��تقالاًل عِن القرينة 
والّس��ياق، محص��وٌر هو يف ُقُص��ور الّلفظ، إفرادًا وتركيبًا، َعن اإلش��ارِة إلى ال�ُم��راد مِنه على 
نحٍو قاطٍع جازم، والّلفُظ إنما يكوُن يف هذه الحال بس��بٍب من أسباٍب َتْعِرُض له َفَتْعِدُل به عن 
األص��ِل مِن وْضِعه، وهو اإلبانُة. وخروُجه عِن أصِل اإلبانِة ُيوقُِعه يف اإلهباِم، واإللباِس الذي 
ه��و احتماُل��ه ألكثَر مِن معنًى واحٍد؛ ما يأُخُذ مِن َقْطِعيَّت��ِه بالحكم، والحكُم َمْبنيٌّ على القطع، 
والقط��ُع ِعنَْدهم ُهو: »الِعْلــُم الذي َينَْتِفي معه االْحتِمــاُل ُمْطَلقًا؛ فالنَّصُّ الَمْقطــوُع بُِثُبوتِه هو 
النَّصُّ الّثابُت َعن الّشــارِع بعلٍم ويقيــٍن، وُدون َأْدنى احتماٍل لَِكْونِه َمْكُذوبــًا، أو َأْخَطَأ يف َنْقِله 
ـصُّ الَمْقطوُع بداللته هو النَّصُّ الذي َنْعَلُم أنه َدالٌّ علــى َمْعناُه الواحِد، فقط، ُدوَن  َواة، والنَـّ الــرُّ

اللِة على َأيِّ َمْعنًى آَخر«)4(. َأْدنى احتماٍل للدَّ

نّة النّبوية، د. ُيوُسف العيساوي، ص: 388. أثُر العربّية يف استنباِط األحكاِم الِفْقهّيِة مِن السُّ  )1(
ياِق ِعنْد اأُلُصوليين، َسْعد الَعنْزي، ص: 63. َداللة السِّ  )2(

ُينْظر مثاًل: الَقرينُة ِعنْد األُصوليين وأثُرها يف َفْهم النُُّصوص، محّمد قاِسم األْسَطل، ص: 50  )3(
إْش��كالّيُة القط��ِع ِعنْد األُصوليي��ن، د. أيمن صالح: ص: 60، وُينْظر: َمنْهج القطِع والّظ��نِّ يف ُأُصول الِفْقه، يحي=   )4(
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ْف��ِظ َفَيخرُج به َعن أْص��ِل اإلبانِة إلى َجْعلِِه ُمْلبِس��ًا  وُيْصَطَل��ح عل��ى كلِّ َس��َبٍب يعرُض لِلَّ
باحتم��اِل أكث��َر مِْن َمْعن��ى »االْحتَِماُل اللَُّغويُّ الُمِخــلُّ بالَقْطع« وهو مما َيْقَط��ُع على النّاظِِر يف 
ْبَهِة والَغَلط؛  بيَل إلى تحصيِل األحكاِم على نحٍو َمنْهجيٍّ َيْسَتْعِصي على الشُّ النّصِّ الّشرعيِّ السَّ
ل��ذا كان مِ��ن َأْوَكِد ما يجُبعلى األُُصولّيين َوْضُع نظريٍة ِعْلمّي��ٍة ُيواِجهون هبا َمَوادَّ االْحتِماالِت 
ياِق الَحاِســَمُة  ُة السِّ يها يف ه��ذا البحِث: »َنَظريَّ ��ِة بالَقْطع، وتلك ِهي التي ُنَس��مِّ اللَُّغوي��ِة ال�ُمِخلَّ

لالْحتِماِل اللَُّغويِّ الُمِخلِّ بالَقْطع«.
ولقْد َرَأْينا َمْن َب�َحَث هذه االْحتِماالِت على نحٍو ِعْلِميٍّ َرائِد)1(، وإْن َل�ْم َنَر يف َعَملِه ِعنَايًة 
��ياِق على ما يجُب له، ولعّله َترك ذلك لَِغْيره، ومِن ُهنا كانت هذِه الورقُة ُم�َحاَولًة  ًة بالسِّ خاصَّ

يف َذلك.

* * *

=عبدالهادي أبو زينة، ص: 30، والقطُع والظنُّ يف الِفْكر األُصولي، سامِي الّصالحات، ص: 50.
ُة بالقطِع وتعاُرُضها ِعنْد األصوليين، د. كيان أحمد حازم يحي. ُينْظر َمثاًل: االحتماالُت الّلغويُة ال�ُمِخلَّ  )1(
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املَْبَحُث الأّوُل
 ال�ّشياُق واأََهّميُته

اأَّوًل: ال�ّصياق:
 َل�ْم َيُعْد ضرورّيًا الّتأكيُد– يف ُمْس��توى التَّنْظير- على َأَهّميَِّة الّسياِق يف البحِث الّداللّي؛ َفَلَقْد 
ُكتَِب��ت فيه، ويف أهّميت��ه بحوٌث كثيرٌة ِجّدًا، إنم��ا الّضروريُّ - فيما َنرى- ه��و اإلْعَماُل اإلجرائيُّ 
ُر على الُبْع��ِد الَعَملّي؛ وهي تلك  ��ياِق على النُُّص��وِص ال�َمَقاِصدّية)1(؛ أْي الت��ي َتَتَوفَّ لمفاهي��ِم السِّ
النُُّصوُص التي ُتْس��تفاُد مِن ألفاظِها، ومِن وتراكيبِها أح��كاٌم َعَمليٌة َمْوكوٌل إليها َضْبُط حياِة النّاس 

ْرعية، أو ُنُصوص الِعْلِم الحاكم)2(. بالتَّنْظيِم والتَّْشريع، وبعبارٍة َأْوَجز: النُُّصوُص الشَّ
وَمَع ذلك، ال َبْأَس مِْن َأْن َنْعِرَض إلى:

َياق، يف ال�َمْفهوِم اللَُّغوّي،هو الِقيادُة والتَّْوِجيه؛ ذلك   1-َأنَّ ال�َمْعنى ال�َمْركزيَّ لِكلمِة السِّ
��يُن والواُو والقاُف َأْصٌل  ��ياَق مِْن َس��اق َيُسوق؛ بمعنى َقاد َيُقود، قال اْبُن فارٍس: »السِّ ألّن السِّ

ْيء«)3(. واِحد؛ وهو َحْدُو الشَّ
ِة  ��َواق، وُيْس��َتَفاُد مِن هذا اتِّفاُق َمْعناُه مع َمْعنى توجيِه الظُُّروِف الحافَّ ��ياِق السِّ  وأصُل السِّ
ْف��ظ -َمَقالّي��ًا وَمَقامِّيًا- لِ�َمْعناُه نحو مفه��وٍم بَِعْينِه، واْنتَِفاء توجيِهه إلى ِس��واُه مِن ال�َمَعاين  باللَّ

ْفِظ َتُقوُد َمْعناُه وَتُسوُقه. : ُمالَبَساِت اللَّ ال�ُمْحَتَمَلة، فحاِصُل هذا أنَّ
ياُق َفْهُم النّصِّ بُِمراعاِة  ��ياِق، اْصطاِلحًا، الكثير؛ فِمْن ذلك َمَثالً: »السِّ  2-أنَُّه ُيقاُل يف السِّ
ياُق تلك الَمَعــاين التي ُتْفَهُم ِمن َتَراكيِب الِخطاب،وُيْشــِعُر  َمــا َقْبَله،وما َبْعــَده«)4(، ومِنْه: »السِّ
ياُق الكالُم الُمَتَتابُِع إِْثُرُه على إِْثرِ َبْعض،  الَمنُْطوُق بها بِواِسطِة الَقرائِن الَمْعنوية«،)5( ومِنْه: »السِّ
ُح  يــاُق َقرينٌة ُتَوضِّ ــم، والذي َيْلَزُم ِمن َفْهِمه َفْهُم َشــْيٍء آَخــر«)6( ومِنْه: »السِّ الَمْقصــوُد لِلُمَتكلِّ

ُينْظر: ِعْلُم الّتخاُطِب اإلْسالمّي، د. محّمد محّمد يونس علي، ص: 10.  )1(
النّصُّ الّشرعيُّ وتأويُله، د. صالح سبوعي، ص: 56  )2(

ال�َمَقاييس يف الّلغة، ص: 498 و ص: 252.  )3(
ياِق الُقْرآينّ وأثُرها يف التَّْفسير، د. عبد الحكيم القاِسم، ص: 61. َداللُة السِّ  )4(

ال�َمنْهج األصوليُّ يف َفْهِم الخطاب، إدريس حّمادي، ص: 45.  )5(
األِدّلة االْستِْئناسّية، د. أْشرف الكِناين، ص: 220.  )6(
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الُمــراد، ال بِالَوْضــع، ُتْؤَخُذ ِمن الِحِق الكــالِم الّدالِّ على ُخُصوِص الَمْقُصود، أو َســابِِقه«)1(. 
وَغْيُر هذا َكثِير.

ِس��ها »ُجون فِيرث« على أّنه ال َمْعن��ى لِْلوحدِة اللَُّغويِة  ��ياقِيَُّة تقوُم َلَدى ُمَؤسِّ والنّظريُة السِّ
��ياق)3(،  ��ياَق هو المعنى، وال�َمْعنى هو السِّ إال َعْبَر َتْس��يِيِقها )=َجْعُلها يف ِس��ياٍق()2(، َبْل إنَّ السِّ
ًة مِْن ِخ��الِل َنْفِي َما َعلَِق ب��ه مِْن َمَعاٍن  ْف��ِظ قِيمًة ُحُضوريَّ ��ياِق َمنُْح اللَّ وَأَه��مُّ ما ُيْس��َتفاُد مَِن السِّ
��ياقِيِّ َمق��ااًل وَمقامًا)4(؛ ذلك ألّن  َقِديم��ة، وذل��ك َعْبَر َحْصِر َدالَلتِِه ِضْمَن إَِطاِر اْس��تِْعَمالِه السِّ
َد  دٍة ُتْربِ��ُك الَفْهَم بأْن َيَتَردَّ الكلَمَة َخارَج ُظروِف، وُمالَبَس��اِت اْس��تِْعمالها هي َذاُت َمَعاٍن ُمَتعدِّ
��ياُق ي�َْحِصُر  ��َص مِن ذلك بِما َله مِْن َدْوٍرَت ْوِجيهّي)5(، فالسِّ ��ياُق ُهو ال�ُمَخلِّ َبْينها؛ فيكوُن السِّ
ناتِه  مجاَل التَّْأوي��الِت ال�ُمْمكِنِة، وَيْدَعُم التَّْأويَل ال�َمْقُصود)6(، وهو يقوُم بَِدْوِره هذا، َعْبَر ُمَكوِّ
ن��اِت ذاِت التَّْأثيِر يف الَوَحداِت الَكالمِيَّة)7(،  وُمْعَطَياتِ��ه؛ إْذ ُهو مجموعٌة مِن الَعنَاصِر، وال�ُمَكوِّ
ْف��ِظ إال بما هو اس��تجابٌة ل�ُمْقتضى  َس��انيين إلى َأّن��ه ال قيمَة لِلَّ وق��د ذه��َب األَْم��ُر بَفريٍق مِن اللِّ
��ياَق الذي ُوِضَع��ْت فيه الكلمُة  ن��اٍت ِس��ياقِيَّة؛ ف� »جــون الينز«، مثالً، َيُقول: ) َأْعطِني السِّ ُمَكوِّ

وَسْوَف ُأْخبُِرك ب�َمْعناها()8(.
ْأي؛ َفقد َنَعُتوه بال�ُمَغاالة، ذلك بأّنه قائٌِم على َعَدِم التَّْفريِق َبْين  على أّنه َل�ْم ُيَسلَّْم لهذا الرَّ
ِد َمْدلوالتِه، ولكنّه ، َمع ذلك،  دٍة َتْأَذُن بَِتَعدُّ اللَُّغة والكالم؛ فالكالُم َيَضُع اللَّْفَظ يف ِسياقاٍت ُمَتعدِّ
َغُة إَِي��اه)9(، وهو ما َيْأَذن، كذلك، باعتباِر َتْس��يِيِق اللَّْفِظ وْضعًا  يحتِف��ُظ بدالل��ٍة ثابتٍة َمنََحْتها اللُّ

أثُر العربّيِة يف اْستِنْباِط األحكاِم الِفْقهية مَِن الّسنة النّبوية، د. ُيوسف العيساوي، ص: 388.  )1(
ياُق وأثُره يف ال�َمْعنى، د. ال�َمْهدي إبراهيم الغويل، ص: 14 والّسياُق وال�َمْعنى، دراسٌة يف أساليِب النّحو  ُينْظر: السِّ  )2(

العربي، د. عرفات َفْيصل ال�َمنّاع، ص: 11 وَمنْهج الّسياق يف َفْهِم النّّص، د. عبد الرحمن بودرع، ص: 27.
البْحُث الّدالليُّ ِعنْد اأُلُصوليين، خالد عبود حّمودي، وزينة جليل عبد، ص: 204.  )3(

ُينْظر: الّلغة، فندريس، ص: 231.  )4(
الّلغة العربّية، َمْعناها وَمْبناها، د. تّمام حّسان، ص: 325 وَمنْهج البحِث الّلغوّي بين الّتراِث وِعْلِم اللغة الحديث،   )5(

ياُق وال�َمْعنى، ص: 23. ص: 185 والبحُث الّدالليُّ ِعنْد األُصولّيين، ص: 203 والسِّ
ُينْظر: اأُلُسس اإلبستمولوجّية والّتداُولّية  للنّظِر النَّْحويِّ ِعنْد سيبويه، د. إدريس َمْقبول، ص: 310.  )6(

الّسياُق وداللُته يف َتْوِجيه ال�َمْعنى، ص: 55.  )7(
ِعْلم الّلغة بين الّتراِث وال�ُمَعاَصرة، ص: 206.  )8(

ُينْظر: َدْوُر الكلمِة يف الّلغة، ص: 55.  )9(
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اللّية، ما  (، ِذي َطبِيعٍة خاّصة، وهو الذي َيَهُبُه ِس��ماتِِه الدَّ ل��ه ِضْمن إطاٍر اْس��تِْعماليٍّ )=كالمِيٍّ
َة والنَّْفسيَّة، وهو ما َدَفَع بَِبْعِضِهم إلى اْعتِباِر  ُيْشبُِه َوْضَع إِْنساٍن ِضْمن بيئٍة ُتْعطيِه مالمَحُه الِفكريَّ
ياُق إطــاٌر عامٌّ َتنَْتظُِم فيه َعنَاِصُر  فًا: »السِّ ��ياِق بِيئًة، يق��وُل الّدكتوُر عبُد الّرحمن بودرع ُمَعرِّ السِّ
َغويــة، وِمْقياٌس َتتَِّصُل بِِوَســاَطتِِه الُجَمُل فِيما َبْينَها وَتَتراَبــط، وبِيَئٌة ُلَغوّيٌة،  ـصِّ َوَوحَداُتُه اللُّ النَـّ

ُمها النَّصُّ لِْلَقاِرئ « )1(. وَتداُوليٌة َتْرعى َمْجُموَع الَعنَاِصر الَمْعرفِيَِّة التي ُيَقدِّ
وه��ذا َما ُي�ِحيُل على واحٍد مِن أس��اليِب تحلي��ِل ال�َمْدلوالِت، وَتْصنِيِفها، وهو أس��لوُب 
 ، ، والحْقل��يِّ ، وال�َمْوِضِع��يِّ ��ْكليِّ ��ياقّي عطف��ًا عل��ى أس��لوِب التَّْصني��ِف الشَّ التَّْحلي��ِل السِّ
��يِمي)=ال�معلمي()2(، وَيْبدو أنَّ هذا األخيَر يقوُم بشكٍل جوهريٍّ على التَّْفريِق بين اللُّغِة  والسِّ
��ِة َداللّيًا؛ ذلك أّنه  ��ياِق وَدْوِره يف توجي��ِه الَوَحَداِت اللُّغويَّ والكالِم يف الكش��ِف عْن معنى السِّ
ياقّية، فاألُولى مِن  مِة السِّ ��َمِة الَقاّرة، والسِّ ماِت الّداللية، السِّ ْفَظ إلى َضْرَبْين مِن السِّ َيْش��رُح اللَّ

اللَُّغة، والّثانيُة مِن الكالم.
ُل باللُّغِة وَتراكِيبِها،  ياُق، ِعنْد اللَِّسانّيين، ِسياقان؛ َداخليٌّ وَخارِجّي، ويتعلَُّق األوَّ  3- والسِّ
مِْن حيُث َمْوقُع الكلمِة َبْين َأَخَواهتا، َفَينُْظُر يف َتْسيِيِق الكلَمِة َداِخَل الجملة، ويف َتْسيِيِق الجملِة 
يــاَق اللَُّغوّي، فيم��ا َيَتَعلَُّق الخارج��يُّ بالموقِِف،  َداِخ��َل النَّ��صِّ الُكلِّي، ومِْن ُهنَا َأْس��َمْوه: السِّ
َم��ان،  وبالظُّ��روِف، والخْلِفيَّ��اِت، وال�ُمالَبَس��اِت ال�ُمتَِّصل��ِة بالتََّخاُط��ِب وال�ُمخاَط��ِب، والزَّ
ياَق َغْيــَر اللَُّغوّي، أْو  ى: السِّ ن��اِت َمَقاِم الَق��ْول، ولِذا ُيَس��مَّ ��ِة ُمَكوِّ وال�َم��كاِن، واألَْف��كاِر، وكافَّ

ياَق بِيئتاِن ُلَغوّيٌة، وَغْيُر ُلَغوّية)4(. ، والّثاين حالّي)3(، َأْو أّن السِّ ُل َمقاليٌّ ال�َمَقامِّي، واألوَّ
��ِريعة، َيِزيُدون على ذلك ما ُيراُعون بِه ُخُصوصّيَة النَّصِّ  َعلى َأنَّ األُُصولّيين، وُعَلماَء الشَّ
��ارِع مِْن َكالمِه)5(، وبما أّنهم َطائِف��ٌة َت�ْحُكُمها َضَوابُط يف َفْهم  ي ُمراَد الشَّ ، وهَي تحرِّ ��ْرِعيِّ الشَّ

ياُق وال�َمْعنى، ص: 13. ياِق يف َفْهِم النّّص، ص: 27، و السِّ َمنْهُج السِّ  )1(
ُينْظر: َمْدخٌل إلى ِعْلِم الّداللة األْلُس��ني، ُموريس أبو ناضر،مجّل��ة الِفْكر العربّي ال�ُمَعاصر، مركز اإلْنماء الَقْومي،   )2(

العدد 19/18، مارس 1982.
ُينْظر: الّسياُق وأثُرُه يف ال�َمْعنى، ص: 14.  )3(

ياِق يف َفْهِم النّّص، د. عبد الرحمن بودرع .  ُينْظر: َمنْهُج السِّ  )4(
ُينْظر: َضوابُط يف َفْهِم النّّص، د. عبد الكريم حامدي، ص: 136.  )5(
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ْرعيِّ اْنَتهى هبم األمُرإلى أْن َصاروا، يف النّظِر اللُّغوّي، ُلَغويين وِزيادة)1(؛ بما َقْد ِزيَد  النَّصِّ الشَّ
ْرعّية التي ال َتَقُع يف اْعتِباِر اللِّساينِّ، وعالِ�ِم اللَُّغة. يف فِْكِرهم مَِن ال�َمعاين الشَّ

ياُق الذي هو َمنْهٌج كامُِل ال�َمْفهوم، ُمتكامُِل األجزاء، والذي هو وسيلٌة لفْهِم النَّصِّ  فالسِّ
��ريعة هي: الَمكــان؛ أي َمكاُن الكلمِة  ِة اْعتِباراٍت يف َنَظر عال�ِِم الشَّ ��رعّي، َيَت��وزُع على ِع��دَّ الشَّ
��ورة، وهو ما ُيْعرُف بِعْلِم ال�ُمناَس��باِت، والوحدِة ال�َمْوُضوعّية،  مَِن اآلية، وَمكاُن اآليِة من السُّ
مــان؛ أْي وق��ُت ُنزوِل اآلي��ِة، أو ُوُرود الحديث، والَمْوضوع؛ أْي بحُث النَّصِّ الّش��رعي،  والزَّ
ُل فيه، والقضّيِة التي ُتْس��لُك ِضْمنها، وهو ما ُيعرف  كاآلي��ِة مثالً، ِضمن الموضوِع ال��ذي َتَتنزَّ
بالتَّْفس��يِر ال�َمْوُضوع��ي)2(، والَمَقاصــد؛ أْي بح��ُث النَّ��صِّ ِضْم��ن مقاصِد الّش��ريعة، والّرؤيِة 
العاّمِة للُقْرآِن الكريِم لِلَمْوضوع، والّلغة؛ أْي َقوانينُها، وُمقَتضى ُس��نِن اْستِْعمالها ِعند الَعَرب، 
والّرجوُع إلى كلِّ ذلك مجتِمعًا، يف إطاِر بحِث النَّصِّ الّشرعّي، هو ما ُدِعَي بالمنهِج الّسياقيِّ 

ال�ُمَتكامِل)3(.
��ياُق َمْفهومًا ُلَغوّيًا كالمّيًا َبَدا مِ��ن الواضِح جّدًا اْهتِم��اُم الِفكِر الّتداولّي  ول�ّم��ا كان السِّ
ُد “َعنَاصَر الّس��ياِق  ب��ه عل��ى النّْحِو الذي َنراُه ِعنْ��د الّدكتور طه عبد الرحمن- مثالً– وهو يحدِّ
يف الّتداولي��اِت الحديث��ة، وهَي:الُعنْصــُر الّذاتــي؛ ويش��مُل ُمْعَتَق��داِت ال�ُمَتكّل��ِم، وَمَقاِصَده، 
واْهتِماماتِ��ه وَرَغباتِه، والُعنُْصر الَمْوُضوعي؛ ويش��مُل الوقائَع الخارجي��َة )=الّظروف الّزمانية 
وال�َمكانية(، والُعنْصر الّذواتي، ويش��مُل ال�َمعرفَة ال�ُمْش��رتكَة بين ال�ُمَتخاطِبِين، أْو ما ُيَس��ّمى 

باألرضّيِة ال�ُمْشرتكة()4(.
ُته:  يَّ َثاِنيًا: اأََهمِّ

َأَهّميُة الّس��ياِق مِن أهمّيِة ال�َمْعنى، وال�َمْعنى هو أهمُّ ما ِس��يَق الكالُم ألجلِه، َوَوْصُل الّس��ياِق 
بالفك��ِر الّتداوليِّ هو بياٌن للُبْعِد الرباغمايتِّ فيه، فهو َمنْظ��وٌر فيه مِن اعتباِر الفائدِة، والمحصوِل مِن 

��ول، لمحّمد بخيت ال�ُمطِيعي، 350/2، واألنص��اري، 3185/1، وِعْلم  ُم الُوُصول لَش��ْرح هنايِة السُّ ُينْظر: ُس��لَّ  )1(
التََّخاُطب اإلْسالمي، ص: 31.

ُينْظر:الِوْحدة ال�َمْوضوعية، ص: 50.  )2(
، ص: 30 ياِق يف َفْهِم النَّصِّ )3(  َمنَْهُج السِّ

اأُلُسس االبْستمولوجّية والّتداُولّية للنّظِر النَّْحويِّ ِعنْد ِسيبويه، د. إدريس َمْقبول، ص: 305.  )4(
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الِفْع��ل الّتخاطبي)1(، ول�ّم��ا كانت النّصوُص هي َأْوِعَيَة الّتخاطِب، وَأْحياَزه، َتَقّرَر أّنه ال َس��بيَل إلى 
، ول�ّما كان ال�ُمَفّس��رون، واألُصولّيون علماَء  َجنْ��ِي محصوِل النّصوِص إال َعْبر كلِّ تحليٍل س��ياقيٍّ
َنصٍّ بامتياٍز ل�ْم َنَرُهم َأْغَفلوا الّسياَق يف إْجراءاهتم أبدًا، يقوُل الّدكتور إِْدريس َمْقبول: »ال َنكاُد نجُد 
ــرًا، وال ُأُصولّيًا، وال ُلَغوّيــًا، إال وَيْعَتبِر الّسياَق يف كلِّ إْجراءاتِه وتطبيقاتِه، َوْعيًا منه بما يكوُن  ُمَفسِّ

ِه الذي هو مجَمُع أقواٍل طبيعيٍة لَِرْفِع ُغُموِضه« )2(. لعناصرِ الّسياِق ِمْن َدْوٍر يف إضاءِة مجاهيِل َنصِّ
والذي ُيْبرُز أهمّيَة الّسياِق يف َفْهِم النَّصِّ الُقْرآين أبواٌب مِنه بَِعْينِها، مِنْها: 

رِة للتََّغاُيِر األُْسُلوبّي بين   1- التََّشاُبه اللَّْفظّي؛ فإّنُه ال َسبيَل إلى َدْرِك النُّْكتِة الَبالغيِة ال�ُمَفسِّ
ناٍت َتْفِصيلّية. اآلياِت ال�ُمَتشاهباِت إال بالنّظر يف ِسياِق كلِّ آيٍة على ِحدة، وما ُيْدلي به مِن ُمَكوِّ
َمْت   2- الّتْعِقيــب؛ وال�َمْقصوُد به تِْلُكم الِعباراِت التي ه��ي ُرُدوٌد، وَتْذييالٌت لِ�َمعاٍن َتَقدَّ
يف َن��صِّ اآلية، كنح��و: )واهلل َغُفوٌر َرِحيم(، )واهلل َعلى كلِّ َشــْيٍء َقديــر()واهلل َعِزيٌز َحكيم(، 
��ياِق  وغيِره��ا، فكلُّ ذلك ُمْرَتبٌِط هو يف تفس��يِر اختياِرِه، وإيثاِر تعقيِب اآليِة به دون ِس��واه بالسِّ

الواردِة اآليِة فيه)3(.
ُد واالْحتِماُل يف َمْدلــوالِت األلفاظ؛ كالنّقِل، واالْش��تِراك، والمجاز، والّتقديم   3- الّتعــدُّ
��ُبِل الّلغويِةإّنما هو  ُل يف َرْفِع ُكلِّ إخالٍل بالقطِع جاَء مِن س��بيٍل مِْن تِلكم السُّ والّتأخير، فال�ُمَعوَّ
عل��ى الّس��ياق، وهو ما قد َأَقْمنا بحَثنا ه��ذا لتفصيِل الَقْوِل فيه)4(، بحوِل اهلل تعالى، وس��واٌء يف 

ذلك ما يعرُض لِّلفِظ ال�ُمْفَرِد أْم ما يعرُض للّتركيب)5(.
��ياَق ُيعدُّ يف هذا األْمِر  4- الّترجيُح َبْين ُوُجوِه التَّْفِسير، وبين أْقواِل الُعلماِء فيه، َبْل إّن السِّ

ضابطًا مِن َضوابِِط التَّْفِسير، وَقواعِده، وُأُصولِه)6(.

ِعْلُم التََّخاُطب اإلْسالمّي، ص: 86.  )1(
اأُلُسُس االبستمولوجّية والّتداولّيُة للنّظِر النَّْحويِّ ِعنْد ِسيبويه، د. إْدريس َمْقُبول، ص: 306.  )2(

ُينْظر: ُأْس��ُلوُب التَّْعقيِب يف الُقْرآن الكريم، د. محمد كريم الكواز، وهناياُت اآلياِت الُقْرآنية،د. أحمد عبد المجيد   )3(
محّمد خليفة.

، د. عبد الرحمن بودرع، ص: 66. ُينْظر: َمنْهُج الّسياِق يف َفْهِم النّصِّ  )4(
ياُق وال�َمْعنى، ص: 77. ياُق وأثُره يف ال�َمْعنى، ص: 57، ص: 70، والسِّ ُينْظر: السِّ  )5(

ُينْظ��ر: َبالغُة النّ��صِّ الُقْرآين، ص: 300، ، ومِن ُأُصوِل الّتفس��ير الّلغوية إلى بِنَاء النّ��ّص، د. بودرع، ضمن أعمال   )6(
ال�ُمْؤتمر العالميِّ الثالِث للباحثين يف القرآن الكريم وُعُلومِه، بناُء ِعْلِم أصوِل الّتْفسير، 438/1.
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ياقّية: َثالثًا: الّنظرياُت ال�صِّ
ِر النّظريِة الّس��ياقيِة ِعند   1- ِعنْــد الُعَلمــاِء الَغْربيين: يمكُن االنطالُق يف الحديِث َعْن تطوُّ
الَغْربيي��ن، مِن أفكاِر مالينوفس��كي، عال�ِ��ِم األنثروبولوجيا ال�َمْعروف)1(، فق��د تحّدثَعْن أّنه ال 
قيم��َة لكالٍم إال بمدى َرْبطِه بمالبس��اِت إنتاِجه؛ مِن زماٍن، ومكاٍن، وقي��ٍم ثقافية، وغيِر ذلك، 
��ياقاِت محكوٌم عليها  مما ُيَس��ّميه الّسياَق الّثقايف)2(، وكلُّ دراس��ٍة ال ُتراعي هذا القبيَل مِن السِّ

بالَفَشل)3(.
وُيْعَت��رب »ج��ون فيرث« امت��دادًا فكرّيًا لمالينوفس��كي مِن حي��ُث ارتكاُزه عل��ى ُمنَْطَلَقاتِه 
ناِت الّس��ياِق ذاِت األثِر يف َبَياِن ال�َمْعنى على  ُله هبا إلى الّلغِة وُمْعَطياهتا، وتحديُده ل�ُمكوِّ وتحوُّ

أّنها:
ْخِصّيات: ماُت ال�ُمْشرتكُة بين ال�ُمَشاركين، األشخاص، الشَّ السِّ  -

 أ- الَعَمُل الّلفظي للُمَشاركين.
 ب- األعماُل َغْيُر الّلفظيِة للُمَشاركين.

الّدوافُع ال�ُمْشرتكُة )=الغايات(.  -
َأَثُرالعام��ِل الّلفظيِّ يف ال�ُمش��اركين، ك� »اإلقناع، أو األل��م، أو اإلغراء، أو الّضحك،   -
ُد َعنَاصُر ِس��ياِق ال�َمْوقِف ه��ذا ال�َمْعنى ال�َمْقُصود مِن َبين ع��دٍد مِن ال�َمعاين التي  ...« إْذ تح��دِّ

يحمُلها النّّص«)4(
ولعّل«س��تيفان أولمن« أْن يكوَنَأْبرَز َمْن َتال »فيرث« يف هذه الّسبيل، وقد قّرر أّن َمْوضوَع 

الّسياِق ُمْرتبٌط بوثاقٍة بال�مواقِِف الكالمّية؛ لِذا َبدا أّنه الُبّد مِن التَّْفريِق بين الّلغة والكالم)5(.
كَم��ا َيَتعّيُن ال�ُمُروُر”هبايمز”، ونظريتِه الّس��ياقيِة ال�ُمَس��ّماة Speaking، وهي اختصاٌر 

ياُق وال�َمْعنى، ص: 25. السِّ  )1(
ُينْظر: ِعْلُم الّداللة، د. أحمد مختار ُعَمر، ص: 71.  )2(

ياق وال�َمْعنى، ص: 27. الّلغة يف المجتمع، لويس، ص: 75، والسِّ  )3(
ياُق وال�َمْعنى، ص: 26. السِّ  )4(

َدْور الكلِمة يف الّلغة، ص: 69.  )5(
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لمجموعِة ال�ُمكّوناِت التي باجتماِعها َيْبُلُغ تفسيُر ال�َمْوقِف الخطابيِّ كماَله، وهي)1(:
S  - الخْلِفّية: وتتضّمن )الّزمان وال�َمكان(.

ال�ُمشاركون يف الحوار، وأْدواُرهم.  - P
E - الغاية، أو الَغرض.� 

A - وُتشير إلى َتَسْلُسل الحدث، ويشمُل َشْكَل الّرسالة، والمحيَط، أو الَوَسط، وال�َمْضمون.
ُموز، وُيِشير إلى طريقِة الّتواصل، أو أسلوبِه )َرْسمي – غير َرْسمي ...(  الرُّ K - مِْفتاُح 

ال�َمَساراُت، أو الوسائُل الّلغوية وَغْيُر الّلغوية.  - I
الّتواُصِل بين ال�ُمَتحاِورين. N - وُتِشيُر إلى قواِعِد 

النّوُع األدبّي، )ِحكاية – قِّصة ...(.  - G
كم��ا الُبّد مِ��ن »هاليداي«  )2(، و»توماس��يللو«)3( و»أدوني��ل«)4(، وغيرِهم مِ��ن اللُّغوّيين، 

ُلوا للحديِث فيها َتنْظيرًا وإْجراء)5(. ياقيَة وأصَّ والّتداُولّيين الغربيين الذين َبنَْوا النّظريَة السِّ
 2- ِعنْــد الُعَلماِء الَعــرب: وربما َيَتعّيُن أْن نبدَأ بإماِم النُّحاِة س��يبويه؛ فلقد وّجَه كثيرًا مِن 
��ياق؛ فيقوُل، مثالً، يف »بــاب ما ينتصُبعلى  الرتاكي��ِب الّلغوي��ِة توجيهًا قائم��ًا على ُمراعاِة السِّ
إضمــاِر الفعِل الُمْستعمِل إظهــاُره«: )ومما َينْتِصُب،أيضــًا، على إْضماِر الفعــِل الـُمْستعَمِل 
إظهاُره قوُل العرب: حّدث فالٌن بكذا، وكذا، فتقوُل: صادقًا، واهلل، أو َأْنشدك ِشعرًا، فتقول: 
صادقًا، واهلل؛ أي قاَله صادقًا؛ ألّنك إذا أْنشدك فكأّنه قْد قال كذا()6(، فهو َبنى الحكَم اإلعرابيَّ 

على الحاصِل مِن ُمراعاِة ِسياِق الحال، وهو اإلنشاُد نفُسه؛ ألّنه يف َمْعنى: قال ُفالن)7(.
ويقوُل الّدكتور إِْدريس َمْقُبول، يف كالمِِه َعن الّس��ياِق، ِعنْد سيبويه: )فأنَت، كما َترى، ال 

ياُق وال�َمْعنى، ص: 32. السِّ  )1(
َغِويين، ص: 199. ياقيُة ِعنْد اللُّ الّداللُة السِّ  )2(

اأُلُصول الثَّقافّيُة للَمْعِرفة الَبَشرية، ص: 129.  )3(
الِعبارة واإلشارة، د. محّمد الَعْبد، 16.  )4(

ُينْظر: ُأُسُس اإلْخبار يف الكالم، د. خالد الّسوّيح، 546/2.  )5(
الكِتاب، 271/1.  )6(

الّسياُق وال�َمْعنى، ص: 44.  )7(
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ُف باإلعراِب، يف هذِه األقواِل الّطبيعّية، أو الـَمْلُفوظات، إاّل داخَل ِســياقاتها،  ُيـْمكِنُــك التََّصــرُّ
ْصَتها  وَمَقاماتها الّتداُولية، التي نصَّ عليها ســيبويه، رحمه اهلل ... وجملُة هذه األقواِل، لْو َتَفحَّ

ْبَس والُغُموَض عنها()1(. َلَوَجْدتها تفتقُر إلى التَّْسيِيِق الذي َيْرَفُع اللَّ
يــاُق الــذي يجمُعبيــن ُثالثيــة )الِخطاب،  وتق��وُل الباحث��ُة دلخ��وش ج��ار اهلل: )أّمــا السِّ
والـُمخاطِــب، والـُمخاَطب( ويتحّكُم فيها َفَلْم َيِغْب َعن ُمعالجِة ِســيبويه؛ إْذ َجَعَل الّتراكيَب، 
ــَل َأْنِسَجَتها  واألْصنــاَف الَخطابيــَة َمْرُهونًة باألوضــاِع، والـَمَقامات التي ِحيَكْت حولها، فحلَّ
ــَة، وَطبِيعَة َدالئِِلها النَّْظمّيَة، يف َضْوِء هذه الـُمَؤثِّراِت الخارجية، وَرَبَط بين ُثنَائّية )المقام  َغويَّ اللُّ
والمقال(، ُمْسَتِداّلً عليِهما باستعماِل ُمْصَطَلَحْي )الكالم أو الّذْكر( و )الحال(، وعالج أثَرهما 
، وتحديــِد َعنَاِصره، والحكِم على َطبيعِة َدلِيلهالنَّْظميِّ بالحذِف، أو  ُلوِك الّلغويِّ يف توجيــِه السُّ

اإلضافة،وغيرِ ذلك ِمن اإلجراءاتِاالْنِزياحّية()2(.
وَلئِ��ْن كان هذا تمثيالً الْهتِماِم النَُّح��اِة واللُّغويين العرِب بالّس��ياق الّلغوي، أو ال�َمَقالي، 
فُيْمكن، بال�ِمْثل، المجيُء بما هو مِْن َقبِيِل الّس��ياِق الحالّي، أو ال�َمَقامِي؛ فهذا اْبُن ِجنِّي ُيَعلُِّق 

على قوِل الّشاعر:
َحى الُمَتَقاِعس. ْت َوْجَهها بَِيِمينِها،  *  َأَبْعلي هذا بِالرَّ  َتُقوُل، وَصكَّ

َفقال:)فَلــْو قــال حاكِيًاَعنْهــا: »َأَبْعلي هذا بالّرحــى الـُمَتقاِعِس« ِمْن َغْيــر أْن َيْذُكر َصكَّ 
ْت َوْجَهها  َبًة ُمنْكرة، لكنّه لـّما َحكى الحاَل، فقال: وَصكَّ الَوْجِه ألْعَلَمنا بذلك أّنها كانت ُمَتَعجِّ
ورِة لها، هذا، مع أّنك ساِمٌع لحكايِة الحال، َغْيُر ُمشاِهٍد  ُة إْنكاِرها، وَتَعاُظُم الصُّ ُعِلَم بِذلك ُقوَّ

لها، ولْو شاهدَتها لُكنَْت بها َأْعَرَف، ولِِعَظِم الحاِل يف َنْفِس تلك المرأِة َأْبَين()3(.
ويق��وُل الّدكتور َعَرَفات ال�َمنّاع ش��ارحًا كالَم اْبِن ِجنّي: »َفِسيــاُق الـَمْوِقِف الَقْوليِّ ُتَمثُِّل 
ْت َوْجَهها(، وكيف أْثَرْت َمْعرفَتنا بحاِل الـَمْرأِة يف إْدراكِنا  بحكايِة الّراوي لحاِل الـَمْرأِة: )صكَّ
ِة إْنكاِرها، أّما إذا َحَضر ِسياُق الـَمْوِقِف الِفْعليِّ الـُمَتمثِِّل يف ُرْؤَيتِنا لحاِل الـَمْرأِة، فإّنه َسْوَف  لُِقوَّ

اأُلُسُس االبستمولوجّية والّتداُولّيُة للنّظِر النَّْحويِّ ِعنْد ِسيبويه، د. إدريس َمْقُبول، ص: 318.  )1(
الَبْحُث الّدالليُّ يف كتاِب ِسيبويه، ص: 195.  )2(

الخصائِص، 246/1.  )3(
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ــاِعُر بشــكٍل َأْكَبر؛ إْذ ال َيـْحِمُل الّسياُق الَقْولِيُّ كلَّ ما يـُْمكِنُنا ُمَشــاَهَدُته  ُح لنا ما أراَده الشَّ ُيَوضِّ
ُر يف فهِمنا  ِمن حاِل الـَمْرأِة إذا ما ُكنّا حاِضرين هذه الحادثَة، فَصكُّ الَوْجِه قد ُيَرافُِقه أشــياُء ُتَؤثِّ
للنّــّص، وِمنْها َحركاُت الـَمْرأِة َغْيَر َصكِّ الَوْجِه، َكَهْيَئتِهــا، وطريقِة اْنِزوائِها، وغيرِه، وِمنْها َردُّ 

فِْعِل الـُمْشتركين يف إزاِء ما ِقيل، وَأْشياء ُأْخرى كثيرة«)1(.
، اْعُتِمَد في��ه إَِماماِن، هما  وم��ا هذا إال تمثي��ٌل لِ�َمكاِن الّس��ياِق يف الِفْك��ر الّلغويِّ العرب��يِّ

ِسيبويه، واْبُن ِجنّي.
أّم��ا ُعلم��اُء األصول؛ فإّن الْبِن َتْيميََّة كالم��ًا، هو، ِعند بعِض الّدارس��ين، َتْعبيٌر َعْن ُبُلوِغ 
��ياِق ُنْضَجها، وكماَلها، يقوُل اْبُن َتْيمّية: »واْعَلْم أّن َمــْن َلـْم ُيـْحكِْم دالالِت الّلفظ،  َنَظِرّي��ِة السِّ
ْفِظ تارًة يكوُن بالوْضِع اللُّغوّي، أو الُعْريفّ، أو الّشــرعّي، إّما يف  وَيْعَلْم أّن ُظُهوَر الـَمْعنى ِمَن اللَّ
بة، وتارًة بما اْقَتَرَن بالّلفِظ ِمن الّتركيب، الذي َيَتَغيَُّر به داللُته  األلفــاِظ الـُمْفَردة، وإّمــا يف الـُمَركَّ
يف َنْفِســه، وتارًة بما اْقَترن به ِمن القرائِن اللفظّيِة التــي تجعُلها مجازًا، وتارًة بما يدلُّ عليه حاُل 
ِم فيه، وِســياِق الكالِم الذي ُيَعيِّــُن أحَد ُمـْحَتَمالِت اللَّْفظ، أو  المتكلِّم، والمخاَطب، والـُمَتَكلَّ
ْفَظ ِصفة الظُُّهور، وإال  ُيَبيُِّن أّن الـُمراَد به هو مجاُزه، إلى غيرِ ذلك ِمن األْســباِب التي ُتْعطِي اللَّ

َفَقْد ُيَتَخبَُّط يف هذا الـَمْوِضع«)2(.
وكِمْث��ل ه��ذا نجُد بعَض َم��ْن َدَرس الِفكَر اللُّغويَّ ِعند الّش��اطبيِّ َينُْظ��ُر يف َمنِْزلة فِْكِره يف 
النّظري��اِت الحديثِة فيجعُل مِن ذلك م��ا يقوُل فيه:»وَيْلَتقي َمعه )أي َمع الّشــاطِبي(، يف تأكيِده 
ــُس النّظريِة االْجتِماعّيِة اإلنجليزية  ”جون فيرث”، ُمَؤسِّ ُمراعاَة ُمْقَتَضياِت األحواِل اإلنجليزيُّ

ياق«)3(. الذي َيرى ُوُجوَب اْعتِماِد كلِّ تحليٍل ُلغويٍّ على ما ُيَسّمى بالـَمَقام، أو السِّ

* * *

الّسياُق وال�َمْعنى، ص: 58.  )1(
ُينْظر: داللُة الّسياق، ص: 79، وِعْلُم الّتخاُطب اإلْسالمي، ص: 127.  )2(

ْرعّي وتأويُله، د. صالح سبوعي، ص: 62-61. النَّصُّ الشَّ  )3(
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املَْبَحُث الّثاين
َوُره الْحِتماُل اللُّغويُّ امُلِخلُّ بالَقْطع: َمْفُهوُمه و�شُ

ًل: َمْفُهوُمه: اأَوَّ
 1- االحتم��اُل يف الّلغ��ة، مِ��ن األص��ِل اللُّغ��وّي )حم��ل(، وه��و أص��ٌل واحٌد ي��دلُّ على 
��ْيِء، وتكلُُّفه، كما ُيس��تعمُل  اإلْقالل)1(، وهذا َمْعناه، وأّما َمْبناه فاْفتِعال؛ ويدلُّ على تحّمِل الشَّ

َمْبنى )افتعل( إلرادِة َمعنى الّتكثير)2(.
وُي��َرى بي��ن َمْعنََيْي اإلقالِل والّتكثير تداُف��ع، وقد رأى الّدكتور كياُن يح��ي إْمكاَن الجمِع 
ِل الّش��يِء اْس��تِْخفافًا له أْمكَن اعتب��اُر الّلفِظ ال�ُم�ْحَتِمِل  بينهم��ا على أّنه ل�ّما كان يف معنى تحمُّ
��الً لمع��اٍن ُمتع��ددٍة على ِجهة اْس��تِْخفافِها ل��ه، وأنه ُيْفِه��ُم معنى الكثرِة بفع��ِل ما يحِمُله  ُمَتَحمِّ
الخط��اُب مِن أحماٍل إضافيٍة ناجمٍة عن انفتاِحِه على إمكانياٍت كالميٍة زائدٍة ُمَواَزنا، يف ذلك، 

بنصٍّ آخَر ُحِرَم تلك اإلْمَكانات)3(.
ولكنّي ال َأرى َرْبَطه االحتماَل باالستخفاِف وجيهًا؛ ذلك ألّنه اْنتقَل مِن معنى االحتماِل 
ِط معنى اإلقالل، َعْبر عالقِة الّتعدية، لكنّه غيُر ُمَوفٍَّق؛ طاَل�َما يف اإلمكاِن  إلى االستخفاِف بَِتَوسُّ
القوُل بأنَّ اإلقالَل الذي يف االحتماِل معناُه أْن تكوَن داللُة اللَّْفظ على معناُه قليلًة بِفْعِل وجوِد 

اإلخالل، فأْمكن فهُم اإلقالِل من االحتماِل نفِسِه دون َتْوِسيط االْستِْخَفاف.
وأّم��ا الّتكثي��ُر، فظاهٌر مِن حي��ُث َجْعُل اإلخ��الِل لّلفِظ ُعْرض��ًة لِ�َمعاٍن كثي��رة، ما يجعُل 
ح��ظَّ كلِّ معن��ى مِن الّلفظ قلي��الً، وهُهنا اجتماُع ما بي��ن اإلقالِل والتكثي��ِر، يف االحتماِل رغَم 

اْنِفكاكِهما؛ فكّلما َكُثَرْت ال�َمعاين على اللَّْفظ كّلما قلَّ نصيُب الواحِد مِنها فيه ُمنَْفردًا.
 2- وأّم��ا يف االْصطِ��الح، فاالحتم��اُل مِن ُمْصطلح��اِت ُعلم��اِء ُأُصوِل الِفْق��ه، والغالُب 
َلَدْيهم اْستِْخداُمه على بناِء ال�َمْصدر؛ أي االْحتِمال، واْستخَدم بعُضهم بناَء اْسِم ال�َمْفُعول؛أي 
ال�ُمْحَتَمل، فقال: الُمْحَتَمالت)4(، واْستخدَم آَخرون ِصيغَة ال�َمْصَدر ال�ِميميِّ ال�َمْحَمل، فقال 

ُمْعجم مقاييس الّلغة، ص: 498.  )1(
َيُغ الثُّالثيُة مجردًة وَمزيدًة واْشتِقاقًا وَداللًة، ص: 196. الصِّ  )2(

ُينْظر: االحتماالُت الّلغويُة ال�ُمِخلَّة بالَقْطع، ص: 20.  )3(
اإلْبهاُج يف َشْرِح ال�ِمنْهاج، 831/3.  )4(
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مِن ثّم: الَمَحاِمل)1(.
، يأخُذ َمفهوَمه مِن معن��ى القابلّيِة ألكثَر  وُه��و، وإْن ل�ْم َنِقْف له على تعري��ٍف اصطالحيٍّ
ْفُظ صالحًا ألْن يدلَّ على معاٍن ُمتعّددة، وَمَغاٍز ُمَتَكثِّرٍة  مِ��ن معنى واحٍد، أو ه��و : )أْن يكوَن اللَّ
ْفُظ يف َمْوِقٍع كالميٍّ بحيُث يحتِمُل يف اإلطالِق  على َســبِيِل البدل(، وبمعنًى آَخر: )أْن يكوَن اللَّ

الواحِد مجموعًة ِمن الـَمَعاين، فكما يصُلُح لهذا يصُلُح لذاك، وذاك، وذاك، ...()2(.
 3- وَتْأيت أهمّيُة دراسُة االحتماِل اللُّغويِّ مِن ِجهة كونِِه َمْبحثًا داللّيًا، ومعروٌف أّن َمْبنى 
الّش��ريعِة على داللِة األلف��اظ، ومعلوٌم أّن ال�َمْدَخل اللُّغويَّ هو أَهمُّ َمداخِل النَّصِّ الّش��رعّي، 
، وأبحاُثهم فيها، َأَجلُّ مِن أْن ُت�ْحَصر، ول�ّما  ْرعيِّ وِعنايُة الباحثين بداللِة األلفاِظ، يف النّصِّ الشَّ
��ْرعيِّ مِْن َدلِيلِه، وكان ال�ُمْعَتَبَر يف اْس��تَِفادتِه  كان بح��ُث األصولِّيين ُمَتعلِّقًا بمعرفِة الحكِم الشَّ
مِن��ه الَيقي��ن، نظَر العلماُء إلى االحتمال، بما هو إقالٌل مِْن َقْطعي��ِة داللتِِه، وتكثيٌر لظنّيتِه، َنْظرًة 

َة بالقْطِع »َمَثاراِت الَغَلط«)3(. َسْلبِيَّة، ولذا سّمى بعُضُهم االحتماالِت ال�ُمِخلَّ
َوُره: َثانيًا: �صُ

ِة بالَقْطِع،  إّن بي��ن األصولّيين اختالفًا يف تحديِد َعدِد ُصَوِر االْحتِم��االِت اللُّغوّيِة ال�ُمِخلَّ
��ِة االْحتِماالِت اللُّغوّيِة  س��ًا لِنظريَّ يف ُلغِة النَّصِّ الّش��رعّي؛ فهذا الفخُر الّرازيُّ الذي ُيْعتربُ ُمَؤسِّ

، وهي: َمه أّن ثمَة عشرَة ُأُموٍر َتْعِرُض للِخطاِب اللُّغويِّ ِة بالقْطِع َينُْقُل عّمْن تقدَّ ال�ُمِخلَّ
1/ َنْقُل اللَُّغات.

ْرف. 2/ َنقُل النّحو والصَّ
3/ االْشتِراك.

4/ ال�َمَجاز.
5/ النَّْقل.

6/ اإلْضَمار.

ُأُصوُل الِفْقه، ص: 440.  )1(
ُة بالقطع، ص: 27. َثراُء ال�َمْعنى يف الُقْرآن الكريم، ص: 19، واالْحتِماالُت اللُّغويُة ال�ُمِخلَّ  )2(

ُينْظر: االحتماالُت الّلغوّيُة ال�ُمِخّلُة بالَقْطع، ص: 99.  )3(
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7/ التَّْخِصيص.
8/ الّتقديم والّتأخير.

9/ النَّْسخ.
10/ ال�ُمَعارُض الَعقلّي)1(.

على أّن ِحكايَة الِخالف، يف هذا، َتُطول، ولكّن أساس��ًا مِْن ُأُس��س هذا الخالِف راجٌع إلى النّظر 
إل��ى االحتم��االِت على أهنا مما يعرُض لّلفِظ معزواًل َعْن س��ياِق اْس��تِْخدامِه؛ ل��ذا غلَب على كالمِهم 
ِم  ذكُر القرائِن الحالّية يف ِس��ياِق ُمناقشِة الّرازي، يف َحْصره هذه االحتماالِت يف الوجوِه الَعَشرة ال�ُمَتَقدِّ

ذكُرها)2(، وَرَأْوا أّن يف كالمِه تطويالً بغيِر ُموِجب؛ لقيامِه على تجاُهِل القرائِن الحالّيِة وال�َمَقالّية.
ول�ّم��ا َتَبيَّ��َن لِ�َمْن بحَث األْمَر أّن األس��اَس يف الخالِف راجٌع إلى اس��تفادِة القطِع إّما مِن 
الّلف��ِظ نفِس��ه، وإّما مِ��ن القرائِن الحالّي��ة الحاّفة به، تبّين مع��ه أنَّ بحَث االحتم��االِت اللغوّيِة 

ِة بالقطِع هو بحٌث ِسياقيٌّ يف ال�َمَقاِم األّول)3(. ال�ُمِخلَّ
��رعّي، ويف َكْونِه  ومّم��ا َينَْبِغي العلُم به أّن االحتماَل هو عارٌض َيْعَتِوُر اللَّْفَظ يف النَّصِّ الشَّ
عارضًا إِْفهاٌم ألّنه خروٌج عْن األصِل يف حالِه؛ أْي أنَّ األصَل، يف حاِل الّلفِظ، أْن ال يكوَن على 
الّصورِة التي َأْكَسَبها إّياه ُطُروُء هذا االحتماِل عليه، ومِْن ثّم غلَب على َمْن َب�ح��ََث االحتماَل، 

أيضًا، أْن ُيوِرَده بإزاِء ما ُيَقابُِله مِن حال، ُمَقاَبَلَة الَفْرع لأْصِل؛ وذلك على هذا النّحو:
1/ احتماُل االشرتاِك يف ُمقابِِل أصِل االْنِفراد.

2/ احتماُل النّقِل يف ُمقابِل أصِل الَوْضع.
3/ احتماُل المجاِز يف ُمقابِِل أصِل الحقيقة.

4/ اْحتِماُل اإلْضماِر يف ُمقابِِل أصِل االْستِْقالل.
5/ احتماُل الّتخصيِص يف ُمقابِِل أصِل الُعُموم.

6/ احتماُل الّتقديِم والّتأخيِر يف ُمقابِل أصِل الّترتيب.

ال�َمْحصول، 547/1.  )1(
ُة بالقْطِع وتعاُرُضها ِعنْد األُصوليين، د. كيان أحمد حازم يحي، ص:  اًل يف: االحتماالُت الّلغويُة ال�ُمِخلَّ ُينْظر ُمَفصَّ  )2(

راسّية(، ص: 07. 106 وما بعَدها، وورقاُت أْمثَِلِة الّتعاُرض، لِسراِج الّدين األْرَموي، )ال�ُمقّدمة الدِّ
االْحتماالُت الّلغويُة ال�ُمِخّلة بالَقْطع، ص: 128.  )3(
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املَْبحُث الثَّاِلث
ياِق يف َدْرِء الإْخالِل بالَقْطع  َدْوُر ال�شِّ

ُل بال�ْصرِتاك: الإخالُل احلا�صِ  -1
ْفُظ الواحُد الّدالُّ على َمْعنََيْين مختِلَفْين  ��يوطيُّ االشرتاَك، فقال: )إّنه اللَّ َف الجالُل السُّ َعرَّ

فأْكثر، داللًة على الّسواء ِعنْد أهِل الّلغة()1(.
ْفــُظ الـَمْوُضوُع لِكــلِّ واحٍد ِمــن َمْعنََيْين فأكثر،  ��هاُب الَق��رايفُّ، فقال: )ُهو اللَّ َف��ه الشِّ وَعرَّ

كالَعْين()2(.
َفَق َلْفُظُه واْخَتَلَف َمْعناه()3(. مين ب� )ما اتَّ وهو ال�َمْعنِيُّ يف اْصطاِلِح اللُّغوّيين ال�ُمَتَقدِّ

، أو َمْعنوي،  وه��و على قِس��مين؛ كما يف ِعبارة أبي الَبقاِء الَكَفوّي: )االش��رتاُك إّم��ا َلْفظيٌّ
دٍة، كالَعْي��ن، وال�َمْعنويُّ عبارٌة َعن ال��ذي كان موجودًا يف  فاللَّْفظ��يُّ الذي ُوِض��ع لِ�َمعاٍن ُمَتعدِّ

محالِّ معناه، كالَحَيوان()4(.
وجمهوُر الُعلماء، مِن ُأُصوليين وُلَغِوّيين، على أّن االْشتِراَك واقٌع يف الّلغة، ويف النُُّصوِص 
��ُيوطيُّ الخالَف يف ذلك بما َيْصَحُبُه مِْن الحَجِج  واألدّلة)6(، وأبرُز  الّش��رعية)5(، وقْد َحكى السُّ
ما يف َيِد َمْن َأْنَكره أنَّ االْشرتاَك ِخالُف األصِل مِْن َكْوِن األلفاِظ َمْوضوعًة لإِلبانة، واالشرتاُك 

تلبيٌس، وُغُموٌض، وإهباٌم، وذلك كلُّه مِن ال�َمَفاِسد، كما يف ِعبارهتم)7(.
وإْن كاَن افرتاُض ال�َمْفَس��دِة َمْبنّيًا على ُخُلوِّ الخطاِب مَِن القرائِن الحالّيِة وال�َمَقالية، كما 

ياق. لِة بين االشرتاِك اللَّْفظيِّ والسِّ ُد وثاقَة الصِّ يف ردِّ القائِلين بوُقوِعه)8(، وهو ما ُيؤكِّ

، نظريًة وتطبيقًا، ص: 70، واالشرتاُك الّلْفظيُّ يف  ال�ُمْزِهر يف ُعُلوم الّلغة وأنواِعها، 369/1، وال�ُمْش��رتُك الّلفظيُّ  )1(
الُقْرآن، ص: 30.

َشْرح تنقيِح الُفُصول، ص: 29.  )2(
فِْقه الّلغة الَعربية، ص: 141.  )3(

الُكلِّّيات، ص: 97.  )4(
االْحتَماالُت اللَُّغوية، ص: 310.  )5(

)6(  ال�ُمْزهر، 369/1. 
اإلْحكاُم يف ُأُصول األْحكام، 21/1.  )7(

االْحتِماالُت الّلغوية، ص: 317.  )8(
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ياِق يف َدْرِء اإلْخالِل الحاِصِل باالْشتِراك: َدْوُر السِّ  -2
يَّة، والجمهوُر على  مّما اختلَف الفقهاُء فيِه تخييُر وليِّ ال�َمْقتوِل ُظلمًا بين الِقصاِص والدِّ

ُتهم قوُله تعال��ى: ژ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    التَّْخيي��ر، وُحجَّ
ِة معًا،  يَّ ��لطاُن لف��ٌظ محتِمٌل للقص��اِص والدِّ ہہ  ہ   ھ     ھ  ژ ]اإلس��راء: 33 [، والسُّ

َفَمْن قال بُعُموم ال�ُمْشَتَرِك َمْعنََيْيه قال بالتَّْخيِير، وَمْن َأْنكرُه َأْوَجَب الِقَصاص)1(.
ْلطاِن هو الِقصاص؛ ذلك أّن قوَله تعالى:  وِسياُق اآليِة اللُّغويُّ ُرّبما قطَع بأّن ال�ُمراَد بالسُّ

)َفال ُيْسرْف يف الَقْتل(، قْد فّسروُه على ُوُجوٍه، ِهي:
ال َيْقُتُل غيَر قاتِلِه.  -

ال يقتُل َبَدَل ولِيِّه اْثنَْين، كما كانْت العرُب تْفَعُله.  -
ال ُي�َمثُِّل بالقاتِل.  -

: وكلُّه ُمراٌد؛ ألّنه إِْسراٌف َمنِْهيٌّ َعنْه)2(. َقال الُقْرُطبيُّ
يَّة،  وه��ذا الّتفس��يُرَأْقرُب ألْن ُيْفَه��َم مِنْه أنَّ َتعلَُّق إرادِة الوليِّ بالقتِل أش��دُّ مِ��ن تعلُِّقها بالدِّ
��ياُق اللُّغ��ويُّ على أنَّ  فلّم��ا كان األم��ُر كذل��ك، ُخوطِب بالنّه��ِي عِن اإلْس��راِف فيه، فدلَّ السِّ
��ْلطاِن الِقصاُص حْصرًا، ال التَّْخيير، بينه وبين الّدّية، وهو َدليٌل على وجوِد القرينِة  ال�ُمراَد بالسُّ
حِة مِن اآليِة نفِس��ها، فهو من باِب تفس��يِر القرآِن بالقرآن)3(، وَقْتُل القاتِل ليس إسرافًا؛  ال�ُمَرجِّ
ألّن الُقْرآَن س��ّماه حياًة، قال تعالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ  ]البقرة: 179[، فالنَّْهُي عِن 
ُه االقتصاُر على قتِل القاتِل، وعدُم تجاوِزه،  ه، وِض��دُّ ِر إيجاِب ِضدِّ اإلس��راِف َمفهوٌم مِن َتَصوُّ
يه األُصولِيُّ��ون: »دليُل الخطــاب«، أو »الـَمفهوم«، ويعنُ��ون به إثباَت  ولعل��ه مِن باِب ما ُيَس��مِّ
فة)4(، فالنَّْهُي عِن القتِل ال�موصوِف  حكِم ال�َمنْطوِق به للمس��كوِت عنه، ولعّله مِن َمْفهوم الصِّ

باإلسراِف ُمْفِهٌم إليجاِب القتِل ال�َمْوُصوِف باالقتصار، واهلل أعلم.

الَقْطعيُّ والظَّنيُّ يف الثُُّبوِت والّداللِة ِعنْد اأُلُصوليين، ص: 495.  )1(
الجامِع ألحكاِم الُقْرآن، 195/10.  )2(

ُينْظر: َتْفسير الُقْرآن بالُقْرآن، دراسٌة نظرّيٌة وتاريخّيٌة، د. محّمد َقْجوي، ص” 451.  )3(
ُينْظ��ر: تقري��ُب الُوُصوِل إل��ى ِعْلِم األُصول، الْب��ِن ُجَزي، ص: 88، وإرش��اُد الُفُحول إلى تحقيِق الح��قِّ مِْن ِعْلِم   )4(

ْوكاين، ص: 302. األُُصول، للشَّ
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ــُح بعُضه بعضًا،  : )كــالُم العرِب ُيَصحِّ ويف ه��ذا، ويف مِْثلِ��ه، يص��ُدُق قوُل اب��ِن األنباريِّ
ُله بآخرِه، وال ُيْعَرُف معنى الخطاِب ِمنْه إال باْستِيفائِه، واْستِْكمال جميِع ُحُروفِه()1(،  ويرتبُط أوَّ

ُة مِن َمعنى االْشرتاك)2(. يَّ دِّ وهو، وإْن كان َيُسوُق كالَمه هذا لأضداد،فالضِّ
ْقل: ُل بالنَّ َثانيًا: الإْخالُل احلا�صِ

ْفِظ يف معنًى حتى َيِصيَر َأْشــَهَر فيــه ِمْن َغْيرِه()3(،  قِي��ل يف تعريِف النَّْقِل إّنه: )َغَلَبُة اســتعماِل اللَّ
ْف��ِظ عنه، وبين  واإلخ��الُل الحاصُلبِ��ه ُمَتَأتٍّ مِ��ن اضطراِب ال�ُم��راِد بين ال�َمْعن��ى ال�َمنُْقوِل اللَّ
ال�َمنْقوِل إليه)4(، وبين النّقِل واالشرتاِك افرتاٌق من حيُث ُحُصوُل ال�َمْعنََيْين يف َحيٍِّز زماينٍّ واحٍد 
��ُم األصولّيون  ��ِر أحِد ال�َمْعنََيين عل��ى اآلخر يف حاِل النّقل)5(، وُيقسِّ يف حاِل االْش��تِراك، وتأخُّ

ْفِظ إلى أربٍع: الحقيقَة ال�ُمْسَتَفادَة مِن اللَّ
َغويــة؛ وه��ي اللفظُة ال�َمْوضوع��ُة يف أصِل الّلغِة لِ�َمْعنًى اْس��تمرَّ مِْن َغْير ُطُروء ناس��ٍخ  اللُّ  -
ْفُظ ُفِهم ذلك المعنى  َعَليه)6(، وهَي كذلك: )أْن يَضَع الواِضُع لفظًا لمعنًى بحيُث إذا ُأْطِلَق ذلك اللَّ
الـَموضــوُع له()7( والحقيق��ُة الّلغويُة ِهي آَصُل الحقائق، وهي التي ُتَمثِّ��ُل ابتداَء النّقل؛ ألهنا حاُل 

ْفِظ األولى؛ لذا فكلُّ ال�ُمْصَطلحاِت الِعْلمّيِة هي أحواٌل ثواٍن منقولٌة إليها األلفاظ)8(. اللَّ
الّشــرِعّية؛ وهي الّلفظُة التي يكوُن النّاقُل فيها هو الّشارع؛ كألفاِظ الّصوِم، والّصالة،   -

والحّج، وأمثالِ�ها.
الُعْرفّيــة؛ وه��ي الّلفظُة التي يكوُن النّاق��ُل فيها هو الُعرَف العاّم؛ فل��ذا ُتْدعى )الّلفظُة   -

الُعْرفّيُة العاّمية(، أو )الَحِقيقة الُعْرفِّية العاّمة(، كالّداّبة، وأمثالِ�ها)9(.

األْضداد، ص: 02.  )1(
ُة بالَقْطع، ص: 330. االْحتِماالُت الّلغوّيُة ال�ُمِخلَّ  )2(

االْحتِماالُت ال�َمْرُجوحة، ص: 238.  )3(
االْحتِماالُت اللُّغوّية، ص: 344.  )4(

مِْن تجارِب األُصوليين يف المجاالِت الّلغوية، ص: 92.  )5(
َتْشنيُف ال�َمَسامِع، 220/1.  )6(

االْحتماالُت الّلغوية، ص: 345.  )7(
بحوٌث ُمْصَطَلحية، ص: 56.  )8(

المحُصول، 571/1، والُكلِّيات، ص: 300.  )9(
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��ياِق فيه��ا دوٌر يف َدْرِء احتماٍل فيها ناِجٍم ع��ْن َكْوِن الّلفِظ  ومِ��ن ال�َمَس��ائِل التي يكوُن للسِّ
َمنْقواًل، حديُث الُوُضوء مِن لحِم الَجُزور؛ فقد َروى ُمْس��لٌم أّن رجالً س��أَل رس��وَل اهلل، صّلى 
اهلل َعَليه وَس��ّلم، »َأَأَتَوّضُأ ِمْن لحِم الَغنَم؟ قال: إْن ِشــْئَت فتوّضأ، وإْن ِشــْئَت فال َتَوّضأ، قال: 
َأَتوّضــُأ ِمن لحوِم اإلبِل، قال:نعم، فتوّضْأ ِمن لحوِم اإلبل، قال: ُأصّلي يف َمرابِِض الَغنم؟ قال: 

نعم، قال: ُأَصّلي يف َمَباِرِك اإلبل، قال: ال«)1(.
فق��د رأى بعُضه��م أّن الُوُضوَء، هن��ا، معناُه التَّنْظِي��ف؛ أي تنظيُف الي��د، فحَمَله، مِن ثّم، 
عل��ى معناُه الّلغوّي؛ ألّن الُوُضوَء مِن الَوَضاَءة؛ وهي ال�ُحْس��ن والنّظافة)2(، وُعورض هذا بأْن 
، صّلى اهلل عليه وس��ّلم،  م؛ ألّن النّبيَّ ��ْرِعيُّ ال�ُمَقدَّ إذا اْعَتَور اللفَظ َمْعنياِن َش��رعيٌّ وُعْريف، فالشَّ
َمْبع��وٌث لبي��اِن الّدي��ِن، وأحكاِم الّش��ريعة، ال لبياِن اللُّغة، وأحكاِم الّلس��ان، ومِ��ن ثّم، حمُلوا 

َفة ال�َمْخُصوصة)3(. ْرِعي؛أي الّطهارِة ذاِت الصِّ الُوُضوَء على َمْعناُه الشَّ
ِة هذا الّضابِط، يف الّترجيِح بين الحقيقتين، إاّل أّن الّس��ياق، يف مِْثِل  وعلى الّرغِم مِن ِصحَّ
هذا الحديث، كفيٌل ببياِن أّن الُوُضوَء فيه محموٌل على معناُه الّش��رعي؛ ذلك أّن الّس��ائَل إّنما 
، صّلى اهلل عليه وس��ّلم، َعْن ِعبادة بداللِة ُس��ؤالِه عِن الّصالِة يف َمَباِرك اإلبل، بعد  َيْس��أُل النّبيَّ

ذلك يف الّسياِق نفِسه، واهلل تعالى أْعلم.
ُل باملََجاز: َثالثًا: الإْخالُل احلا�صِ

المج��اُز اصطالح��ًا هو الّلف��ُظ ال�ُمْس��َتْعَمُل يف غيِر ما ُوِض��ع له يف الُع��ْرِف الذي وقع به 
الّتخاطُب لعالقٍة بينهما)4(، أو هو اْس��ٌم لِ�َما ُأريَد به غيُر َمْوضوِعه الّتصاٍل بينهما)5(، ويحصُل 
اإلخالُل بالقطِع بالمجاِز يف حالِة عدِم القرينِة، إْن يكِن الّلفُظ ُمساويًا للحقيقِة يف الّداللة، وكذا 
يف حاِل َخَفاِء القرينِة على الّس��امع)6(، ويحتاُج المجاُز إلى َش��ْيَئْين: العالقُة والقرينة؛ فالعالقُة 

َصحيُح ُمْسلم، باُب الُوُضوء مِْن لحِم اإلبِل، ص: 116.  )1(
حاح، للَجْوهري، ص: 1251. الصِّ  )2(

االْحتماالُت الّلغوية، ص: 352.  )3(

االْحتِماالُت الّلغوية، ص: 356.  )4(
الُكلِّّيات، ص: 678.  )5(

االْحتِماالُت اللُّغوّية، ص: 359.  )6(
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��ياُق أساٌس للّتمييِز بين  لَتْصِحيِحه، والقرينُة إلْفَهامِه)1(، والقرينُة مفهوٌم ِس��ياقيٌّ خالص، والسِّ
َكْوِن الّلفِظ يف حقيقتِه، أو يف مجاِزه)2(، فِمّما اْحَتَكُموا فيه إلى الّسياق قوُله تعالى: ژ ڃ  ڃ  
ڃ  چ   چ  چ ژ  ]الكه��ف: 102 [؛ ف��إّن الّظاه��َر مِنْه ُمْفِهٌم للّتخيي��ر، ولكّن قوَله: 
ژڇ     ڇژ  مخرٌج له عْن أْن يكوَن للّتخيير)3(، وهو مِن ُوُجوه تفس��يِر القرآِن بالقرآن؛ فإّن 

مِن ُوُجوِهه ما يكوُن لبياِن أّن ال�َمْعنى إرادُة الحقيقِة ال ال�َمجاِز بقرينِة النَّّص )4(.
َرابِعــًا: االْحتِمــاُل الحاِصــُل باإلْضَمار: اإلْضماُر يف الّلغِة اإلْس��قاُط واإلْخف��اُء )5(، ويف 
ْيِء لفظًا ال معنًى«)6(، وهم هبذا الّتعريِف ُيقابِلونُه بالحذف، فقالوا  االْصطاِلِح »هو إْسقاُط الشَّ
ــْيِء لفظــًا ومعنى«)7(، وف��ّرق بعُضهم بينهما، فقال الّزركش��ّي:  يف الحذف: »هو إســقاُط الشَّ

ر يف الّلفظ، نحو: ژ ڤ   »والفرُق بين الحذِف واإلضماِر أّن شرَط الـُمْضَمر بقاُء أثرِ الـُمَقدَّ
ڤ  ژ  ]األحــزاب: 24[ وژ ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النّســاء: 171[؛ أي: اْئُتوا أمرًا 
خيــرًا لكــم« )8(، وس��ّوى بعُضه��م بينهما)9(، عل��ى أّن غالِ��َب العلم��اِء ي�َِميلون إل��ى الّتفريِق، 
ويجعل��ون األس��اَس فيه، واآللي��َة اعتماَد بقاِء أث��ِر اإلضم��اِر يف ال�َمْلف��وظ ال�ُمَتبّقي، بخالِف 

الحذِف الذي يزوُل أثُره بذهابِه مِن الكالم)10(.
ورأى الّدكت��ور َكي��ان يحي أّن األْولى يف اْش��تِراِط بق��اِء االثِر يف اإلضماِر إط��الُق َنوِعه، 
َيٌة يف  وع��دُم تقيي��ِده بالّلفظ، فيك��ون َمعنوّيًا أيض��ًا؛ وذلك ب��أْن يكوَن للُمْضَم��ِر ص��ورٌة ُمَتَبقِّ
الّذهن، ُمْس��َتْدعاًة يف الخاطر، فهذا ال َيِقلُّ ش��أنًا َعن بقاِء األثِر يف الّلفظ، وقد َخُلَص هبذا إلى 

ْركشّي، 192/2. الَبْحُر المحيُط يف أصوِل الفْقِه، للزَّ  )1(
ْرعّيِة واْستِنْباِط األحكام، د. محّمد العبيدي، ِضْمن أعماِل  ُينْظر: الّسياُق ِعنْد األُصوليين وأثُره يف َفْهِم النُُّصوِص الشَّ  )2(

ال�ُمْؤتمر الَعاَل�ميِّ الّثالِث للباِحثين يف الُقْرآن الكريم وُعُلومِه،  بناُء ِعْلِم أُصوِل التَّْفِسير، الواقُع واآلفاق، 901/2.
إْرَشاُد الُفُحول، ص: 54.  )3(

تفسيُر الُقْرآِن بالقرآن، دراسٌة تاريخيٌة ونظرّية، د. محّمد َقْجوي، ص: 154.  )4(
الُكلِّيات، ص: 112.  )5(
الُكلِّّيات، ص: 320.  )6(
)7(  الُكّلّيات، ص: 320.

َهْيلي، ص: 127. )8( الُبْرهان، 102/3، وُينْظر: َنَتائُج الِفَكر، للسُّ
)9( ُينْظر: اإلْضمار الَبالغيُّ يف الِقراءاِت الُقْرآنية، محّمد األمين محّمد ال�ُمْختار، ص: 31.

)10( االْحتماالُت اللُّغوية، ص: 387.
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َلُة الـُمْقَترحُة للفرِق بين  لٍة للّتفريِق بينهما، فقال: »لذلك، فالّصياغــُة الـُمَعدَّ اق��رتاِح ِصيغٍة ُمَعدَّ
ْفظّية فحْسُب، فإذا زالت ِمن الكالم زال أثُرها  الـُمْصَطَلَحْين هي أّن الحذَف َيْرتبُِط بالّصورِة اللَّ

ْهن«)1(. معها، أّما اإلْضماُر، فهو إْخفاُء ُعنُْصرٍ ما مع االحتفاِظ بأثرِِه يف الّلْفِظ، أو يف الذِّ
كما نظ��َر الُعلماُء فيما بين اإلْضماِر واالْقتِضاء، واالقتضاُء ُلغًة: »الّطلُب، واالْس��تِْدعاُء، 
واالْس��تِْلزام، واصطالحًا: داللُة الّلفِظ على معنًى خ��ارٍج يتوقَُّف على تقديِره ِصْدُق الكالم، 
ُر زيادًة على النّّص؛ ألّن معناه ال يتحّقق  ُته شرعًا، أو عقالً، فداللُة االْقتِضاِء هي ما ُيَقدَّ أو ِصحَّ
ٍر زائٍد ملحوٍظ يف َنْفِس ال�ُمتكّلم، وبُدونِه  إال بتقديِره؛ أْي أّن اْستِقامَة الكالِم َتَتَطلَُّب إضافَة ُمَقدَّ

ال َيْستقيُمالكالم«)2(.
ِة بالَقْطِع مِن ِجهِة أّن  ول��م َي��َر الّرازيُّ أّن االْقتِضاَء أحُد أجزاِء نظرّيِة االْحتِم��االِت ال�ُمِخلَّ
ُة الّلف��ظ، بخالِف اإلْضمار؛ فف��ي قولِه تعالى:  ��ُف عليها ِصحَّ الّزي��ادَة الت��ي ُتَتَطلَُّب به ال َتَتوقَّ
ؤاِل للَقْرية، أّما نحُو قولِنا: )اْدُخل  )واْسَأِل الَقْرية( يكوُن يف زيادِة لفِظ األهِل إفهاٌم إلْسناِد السُّ
ال��ّدار(، الذي َيْقَتِضي وجوَد الب��اب، فإّنا لو َأْظَهْرنا وُقْلنا: )اْدُخل ال��ّدار فالباُب َمْوجود(، لم 

يكْن يف اإلظهاِر إصالٌح لّلفظ)3(.
وَق��ْد قِي��ل يف التفريق غيُر ه��ذا، لكّن الجامَع له��ذا وذاك أّن الكالَم ال َيْبُل��ُغ كماَله معهما 
فُيْحت��اُج إل��ى ما يِفي بذلك؛ إّما مِن ُلغة، أو مِن ُعْرف، أو مِن َش��ْرع، وكلُّ ذلك آخٌذ مِن نظرّيِة 
��ياِق أخ��ذًا َمتين��ًا، وإْن كان مَِن الواج��ِب التََّفطُُّن إل��ى أّن اإلْضمار، ِعنْ��د األُُصولِّيين، هو  السِّ
ال�ُمْقتضى ِعند الِحجاِجّيين؛ الّتحاِدِهما يف الّطبيعِة اللَِّسانية، وأّن ال�ُمْقَتضى، ِعند األُُصوليين، 

ياقِية)4(. هو ال�َمْفهوُم ِعند الحجاجيين؛ الّتحاِدِهما يف الّطبيعِة الَمَقامِّية السِّ

االْحتِماالُت اللَُّغوية، ص: 387.  )1(
أثُر اللُّغة يف اْختاِلِف ال�ُمْجَتِهدين، ص: 355.  )2(

المحُصول، 488/1.  )3(
االْحتِم��االُت الّلغوي��ة، ص: 390، ونج��ُد مِْث��َل ه��ذا ِعنْ��د الّتداُوليي��ن، وُعلم��اِء الِحَجاج، حي��ن َينُْظ��رون فيما بين   )4(
ال�ُمْصَطلحاِت الّتالية: ال�ُمْقتضى، االْستِْلزاُم الحواري، ال�َمنُْطوق وال�َمْفهوم، والخوايف، واألساُس، يف ذلك، كلِّه هو 
ٌل يف أْنِس��َجتِها، ونَِظامِها، وبين ما هو تخاُطبيٌّ ِحواري؛ أْي ِسَياقي؛  ٌن يف الّلغة، ُمتأصِّ الّتْفريُق بين ما ُهَو لِس��اينٌّ، ُمَتَضمَّ
أْي على أس��اِس التَّْفريق بين الُقْدرِة اللِّسانّية، والُقْدرة الخطابّية، ُينْظر: االْستِْلزام الحواري، ص: 23، والحجاُج بين 
ال�ِمنْ��وال وال�ِمث��ال، ص: 55، والحجاج يف الُقْرآن، لَعْب��د اهلل صولة، ص: 87، واالْقتِض��اُء وأغراُضه الحجاجية، = 
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؛  ومِْن َت�ْمثيِل األُُصوليين لإِلخالِل بالقطِع النّاِجِم عِن اإلضماِر الذي َيْرَفُعه ِسياٌق َشْرِعيٌّ
َة  ٌة مِْن أّياٍم ُأَخر( ]البقرة: 184[؛ فإّن ِعدَّ قوُله تعالى: )َفَمْن كان مِنْكم َمريضًا أْو على َسَفٍر َفِعدَّ
األّياِم ليسْت َمْوُضوعًة يف الكالِم ُمَسبَّبًا َعن ال�َمرض والّسفر، َفَحَصَل االحتماُل بين ُكلِّ َسَفٍر، 
وكلِّ َم��رض، َفَل��ِزَم تقديُر )َفَأْفَطر(، لَِيْخُلَص الحكُم يف كلِّ َس��فٍر، أو مرٍض ُمْلِجَأْيِن لإلفطار، 

وهو ُمْسَتَفاٌد مِن الّشرع)1(.
ومّما ُيْستعاُن فيه بسياِق العادة، قوُله تعالى: )َفَأْوَحْينا إلى ُموسى َأْن اْضِرْب بَِعصاَك البحَر 
فاْنَفَلق( ]الّش��عراء: [؛ فال��كالُم ُم�ْحَتِمٌل لَِك��ْوِن االْنِفالِق حاِصالً مِن الَوْح��ِي، ومِن الّضرب 

بالَعصا، والعادُة أّن الّضرَب هو الّسبُب يف ذلك، فتعّين تقديُره بقولِنا: “َفَضرب” فاْنَفَلق)2(.
والتَّْمثي��ُل له��ذا َأَجلُّ مِن أْن ُي�ْحَصر، وال�ُمِهمُّ أّن اإلخالَل بالقطِع النَّاِجَم عِن اإلضماِر ال 
ُه ِس��ياقًا ُيْس��َتَعاُن به على  ُيْعَتربُ إخالاًل ُمْطلقًا َمع ُوجوِد القرائِن الحاّفِة بالّلفِظ مّما ُي�ْمكُِن َعدُّ

تقديِر ال�ُمْضَمر)3(.
ي�ص:  ُل بالتَّْخ�صِ َخاِم�صًا: الإْخالُل احلا�صِ

الّتْخصي��ُص هو َقْص��ُر العامِّ على بع��ِض أْفراِده لَِدلي��ل)4(، أو هو َقْصُر الع��امِّ على بعِض 
َياتِه)5(. َياتِه، أو هو َقْصُر الّلفِظ على بعِض ُمَسمَّ أفراِده، أو بعِض ُمَسمَّ

ومِ��ن َأْمثَِلتِه قوُله تعال��ى: ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چ ژ  ]البقرة: 228 
[، فه��و ال َيْس��َتْغرُق كلَّ ال�ُمَطلََّقات؛ بل تخرُج الحوامُِل مِن��ه، لقولِه تعالى: ژ ائ  ائ  
ُخول؛ لَِقولِِه  ەئ  ەئ  وئ  وئ ژ  ]الّط��الق: 04 [، كم��ا تخرُج مِنْه ال�ُمَطلَّق��اُت َقْبل الدُّ

تعال��ى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ ژ  ]األحزاب:49[.

=ِضْمن كتاب: الحجاُج، َمْفهوُمه ومجاالُته، 139/1، والَعَوامل الحجاجّية، د. عز الدين النّاجح، ص: 68.
َنَفائُس اأُلُصول، 646/2.  )1(
َنَفائُس اأُلُصول، 644/2.  )2(

االْحتماالُت اللُّغوّية، ص: 396.  )3(

االْحتِماالُت اللُّغوّية، ص: 408.  )4(
مفاتيح التفسير، أ.د. أحمد سعد الخطيب، 251/1.   )5(
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��نَِّة مخصوصًة غالب��ًا، وكان الّدليُل اللَّْفظِيُّ َمْبنِّيًا َعلى  ولّما كانت ُعُموماُت القرآِن والسُّ
م��اٍت مِنْها َعدُم الّتخصيص)1(، صار َعَدُم َكْوِن العامِّ مخصوصًا أْمرًا غيَر َمْقطوٍع به، َفَلِزَم  ُمَقدِّ

ص، والبقاِء على أْصِل الُعُموم)2(. الّدليُل على َعَدِم الّتخصيِص، والخلوِّ مِن ال�ُمَخصِّ
، يف  ْرعيَّ ، فإّن النّصَّ الشَّ على أّنه َل�ْم ُيَس��لَّْم لهذا، بَِعّده َدْعوى غيَر قائَِمٍةعلى اْس��تِْقراٍء تامٍّ

هذا، َبْين ثالثِة أْحواٍل:
ألفاٌظ خالصٌة للُعُموم، فال َتْقبُل تخصيصًا؛ كقولِه تعالى: ژ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ    -

ڀ  ڀ  ڀ    ژ  ]األنعام: 102[.
ألف��اٌظ خالصٌة للُخُص��وص، فال َتْقب��ُل ُعُموما؛ كقولِه تعال��ى: ژ چ  چ  چ  ژ    -

]المائدة: 67[.
��َطْت بي��ن الُعُموم والُخُص��وص؛ كقولِه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ألف��اٌظ َتَوسَّ  -

ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ  ]الحّج: 39[.
ِة التَّْخِصيِص يف ُعُموَماِت الُقْرآن  وهو مّما ذهب إليه اْبُن َتْيمّيَة يف ِس��ياِق َردِّ الَق��ْوِل بأكثريَّ

نَّة)3(. والسُّ
��نَِّة محف��وظ)4(، واألَْولى مِْن هذا  كم��ا ذهَب آخُرون إلى أّن غالَب ُعُموماِت القرآِن والسُّ
��ُط وترُك الع��امِّ عاّمًا لِدليلِه، والخ��اصِّ خاّصًا لدليلِه، واعتب��اُر الُعُموِم أْصالً يف  وذاك التََّوسُّ
ذلك)5(، واعتب��اُر الُخُصوِص فرعًا ُمقاباِلً له، وإخالاًل بالقطِع بعموِم الّلفظ، ثم الّتعويُل على 

القرائِن الحالّيِة وال�َمَقاليِة يف َدْرئِه؛ فِمْن هذا:
َبب: ومِنْه قوُله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ    َدْرُء اْحتمــاِل التَّْخِصيِص بالسَّ  •

ُة ال�َمْخزومّيِة التي َس��َرَقْت َحْليًا  ٿ  ژ  ]ال�َمائ��دة: 38[، فإّن َس��َبَب نزوِل هذا ه��و قِصَّ

االْحتماالُت الّلغوية، ص: 409.  )1(
َتْلقيُح الُفُهوم يف َتنْقيِح ِصَيِغ الُعُموم، ص: 230.  )2(

الّصواِعُق ال�ُمْرَسلة، 686/2، واالْحتِماالُت اللُّغوّية، ص: 409.  )3(
االْحتِماالُت الّلغوية، ص: 411.  )4(

َمعالِ�ُم أصوِل الِفْقه، ص: 421.  )5(
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، صّلى اهلل عليه وسّلم، َيَدها الُيْمنى)1(، وعلى قاِعدِة األُُصولّيين، فإّن الِعْبرَة بُعُموِم  َفَقَطَع النَّبيُّ
اللَّْفِظ، ال بُخُصوِصالّسبب، فإْن قيل: هو مخصوٌص بَكْونِه يف الّرجِل الذي َسرَق ِرَداَء َصْفوان 
ب��ِن ُأَمّية)2(، قِيل: إّن َلْفَظ )الّس��ارقة(، َيدلُّ عل��ى الُعُموم، وبال�ِمْثِل ُيَق��اُل لِ�َمْن رأى ُخُصوَصه 

ال�َمْخُزومّية؛ فإّن لفَظ )الّسارق( يجعُله عاّمًا أيضًا )3(.
، َس��رَق ِدْرعًا مِْن  ويف هذا يقوُل الّدكتور صالح س��بوعي: »نزلت اآليُة يف رُجٍل أنصاريٍّ
َم إلى رس��وِل اهلل، صلى اهلل عليه وس��ّلم، فكانْت اآلي��ُة بمثابِة الحكِم يف  ج��اٍر ل��ه، فُعِرَف وُقدِّ
ش��ْأِن ذلك الّسارِق، وأمثالِه، وتضّمن النّصُّ ُحكمًا صارمًا يف حقِّ كلِّ َمْن يأُخُذ ما ال يملُكه، 
ارقة؛ حيث إّنه ل�ْم  ويخصُّ الَغير، فكانت جزاًء بجزاٍء، كما ش��مَل النَّصُّ ُعُموَم الّس��ارِق والسَّ
ْد سارقًا بعينِه، وال سارقًة بعينِها، وإّنما كلُّ َمْن تواَفَرْت فيه ِصفُة الّسرقِة فقد َلِزَمُه الحّد،  ُي�َحدِّ
َكر مّما قد ُيْلَتبُس فيه بإخراِج األُْنثى مِنه؛ كان ِذْكُر الّس��ارقِة، أيضًا، لَِيْشَمَلها  ا كان ِذْكُر الذَّ ول�مَّ
ِرَقِة مِن ال�َمْرأة«)4(  ُعُموُم ُحْكِم الّسارِق، وكان تقديُمه عليها لَِكْوِن الّرجِل َأْجَرَأ وأْقَدَر على السَّ
َبب، والتَّْخِصيُص  ياِق، والّتخصيص بالسَّ وقد َي�ُجرُّ هذا إلى الّتفريِق بين الّتخصيِص بالسِّ
��بِب َغْيُر ُم�ْختار؛ ألّن الّس��بب، وإْن يكْن خاّصًا، فال يمتنُِع مع ُخُصوِصه أْن َيِرَد يف النّصِّ  بالسَّ

ْفُظ الذي يجعُله عاّمًا، كالذي تقّدم)5(. اللَّ
َساِدسًا: اإلْخالُل الحاِصُل بالتَّْقديِم والّتأِخير:  -

 مِن ال�َمْعلوِم أّن الجملَة العربّيَة َتَتَمتَُّع بمرونٍة كبيرٍة يف توزيِع عناصِر تكوينِها؛ ذلك ألنَّ العربيََّة 
لغُة إعراٍب؛ تعتمُد عالماٍت على أواخِر الكلِم يف الّداللِة على ال�َمَعاين، فكان مِن ذلك اتَِّساُع مَِساحِة 
ِك يف تلك العناصِر الّتركيبية، يقوُل الّدكتوُر َمْهدي َأْس��َعد عرار: »ال يخفى أّن لِـُمُرونِة الجملِة  الّتحرُّ

ِد الَمَعاين«)6(. الَعربّية، وُحريِة َعنَاصرِها َغْيرِ الـُمْطَلَقِة يدًا يف ُوُلوِج دائرِة اإلْشكاِل، وَتَعدُّ

أْسباُب النُُّزول، للواِحدي، ص: 103.  )1(

أْسباُب النُُّزول، للواِحدي، ص: 103.  )2(
االْحتماالُت اللُّغوّية، ص: 416.  )3(

ْرعيُّ وتأويُله، الّشاطبيُّ أنموذجًا، ص: النَّصُّ الشَّ  )4(
ياِق ِعنْد اأُلُصولّيين، ص: 460. ُينْظر: َداللُة السِّ  )5(

ظاهرة اللبس يف العربية، جدل التواصل والتفاصل، ص: 211.  )6(
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واإلخ��الُل بالقطِع النّاِجُم َعِن احتم��اِل الّتقديِم والتأخيِر هو محلُّ ِعنايِة ُعلماِء األُُصوِل يف 
ْرعي، فال اْهتِماَم لهم فيه بَِغْير ما َينُْتُج عنه َتْشويٌش وإهبام، فِمن هذا قوُله  ما َيْبَتُغوَنه مِن النَّصِّ الشَّ
ْقنا  تعال��ى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ ژ ]الّرع��د: 11.[ ، فل��و َعلَّ
باِت َي�ُحْلَن دون َأْمِر  قوَل��ه تعالى: )مِْن َأْمر اهلل( على قولِه: )َي�ْحَفُظوَنه(، لكان ال�َمْعنى أّن ال�ُمَعقِّ
باٌت مِْن َأْمِر اهلل". اهلل، وفيه إِْلَباٌس، َسَبُبه تأخيُر )مِْن َأْمِر اهلل(، َعْن َمْوِضِعه، وموِضُعه هو: "َلُه ُمَعقِّ
والذي َيُدلُّ على َتَسبُِّب الّتقديم والّتأخير يف اإلخالِل َسْعُيُهم يف اطِّراِح بِنَاِء التَّْفِسير عليه، 
��ِميُن الحلبيُّ يف  ��كًا باألْصل، فِمْن ذلك ما َذَهَب إليه السَّ والنََّظِر يف إْمكاِن االْس��تِْغناِء عنه تمسُّ
تفسير هذا، فذكَر أّن ِشْبَه الجملِة )مِْن َأْمِر اهلل( ُمتعلقٌة ب� )يحفظوَنه(، و )مِن( فيها لِلّسبب؛ أي 
بَِسَبِب أْمِر اهلل، ويشهُد له قِراءة: )بأْمِر اهلل(، وقال الّسمين: »وليَس يف الكالِم تقديٌم وال تأخير، 
باٌت مِْن أمِر اهلل يحفظوَنه مِن َبْين َيَديه؛ ألّن األصَل َعَدُمه  كما َزَعم الَفّراء، وأّن األَْصل: له ُمعقِّ

مع االْستِْغناِء َعنه« )1(.
ِة َسيِِّدنا  ُلوا فيه على َما ُي�ْمكُن َتْس��ِميُته ِس��ياقًا َعَقديًا، تفس��يُر قولِه تعالى يف قِصَّ ومّما َعوَّ
ُيوس��ف عليه الّس��الم: ژ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]يوسف: 24[؛ 
ذلك أّن المعنى على ظاهِر هذا الّترتيِب مّما ال َيليُق يف َحقِّ يوس��ف، وهو النّبي؛ الحتمالِه ما 
��رون يف تفس��يِر َهَذين  َل ال�ُمَفسِّ ال يج��وُز على أنبياِء اهلل تعالى، قال أبو َحّيان األْنَدُلِس��ّي: »َطوَّ
اق، والذي َأْختاُره أّن ُيوُسف  ْين« وَنَس��َب بعُضهم ليوُسَف ما ال يجوُز نِْسَبُتُه آلحاِد الُفسَّ »الَهمَّ
–علي��ه الّس��الم- َل���ْم َيَقْع مِنُْه َهمٌّ هبا البّتة، بل هو َمنِْفيٌّ لوج��وِد ُرْؤيِة الُبْرهان، كما َتُقول: لقد 

ٌم َعَلْيها، وإْن كان ال يقوُم دليٌل  قاَرْف��َت لوال أْن َعَصَمك اهلل، وال تق��وُل،: إّن جواَب لوال ُمَتقدِّ
َل جمهوُر  على اْمتِناِع ذلك ... بل َنُقول: إّن جواَب لوال محذوٌف لَِداللة ما َقْبله َعليه، كَما َتَقوَّ
الَبْصريي��ن يف ق��وِل الع��رب: 'أْنَت ظال���ٌم إْن َفَعْلت' ... وال ي��دلُّ قوُلُه أنَت ظال�ِ��ٌم على ُثُبوِت 
الّظلم ... والذي ُرِوي َعن الّس��لف ال ُيَس��اِعُد عليه كالُم العرب ... وقد َطّهْرنا كتاَبنا هذا ... 

واْقَتْصرنا على ما دلَّ عليه لساُن العرب، وَمَساُق اآليات«)2(.

رُّ ال�َمُصون، 29/7. الدُّ  )1(
الَبْحُر ال�ُمِحيط يف التَّْفِسير، 1/536، وينظر: مفاتيح التفسير، 1/374.  )2(
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َخامَتٌة وَنَتاِئج
إّن الّسياَق نظرّيٌة ُكْبرى تحيُط بِدراسِة النّصِّ الّشرعيِّ أّنى جاءه الّدارس؛ ذلك أّنه يصُلُح 
ليكوَن اس��مًا جامعًا لكلِّ ما َيْس��َتنُِد إليه النّاظُر ليقَف على ُمراد الّشارِع، ومقَصِدِه مِن كالمِه، 

ناِت ال�َمقام. ناِت ال�َمقال، أم ما كان مقامًا، بكلِّ ُمكوِّ سواٌء يف ذلك ما كان مقااًل، بكلِّ ُمكوِّ
وق��د َننَْته��ي مِْن ه��ذا إل��ى أّن الّس��ياق والقرين��َة ُمَترادفان، عل��ى أّن أهمّية االّت��كاِء على 
ياقّية قد تتفاوُت مِن وضٍع إلى آخر، ولعّل أْعلى َمراتِِب أهمّية الّسياق ما اّتصل  ال�ُمْعَطياِت السِّ
مِنه��ا بأحواِل االلتباِس والُغُم��وض، أو ما ُيْصطلُح عليه باالحتماِل اللُّغ��وّي، ومْن ثّم َخُلْصنا 
��ياِق يف َدْرِء االْحتِماالِت اللُّغوّيِة الت��ي َينُْجُم إخالٌل بالقطِع إلى  إل��ى ضرورِة بحِث أهّمّية السِّ

ها: نتائَج أهمُّ
، يف ال�َمَقاِم األّول؛  االجتهاُد يف َدْرِء االحتماِل اللَُّغويِّ ذي اإلخالِل بالقطِع هو أمٌر ِسياقيٌّ  -

ألّن وسيلَة الّدرِء هي إّما قرينٌة مقالّيٌة، أو مقامّية.
��ياِق َع��ْن أّن ثّمة وجوه��ًا مِن االنح��راِف يف منهِج اْس��تِنْباِط األحكاِم  تكش��ُف أهمّيُة السِّ  -
حاصٌل مِن بحِث مدلوِل اللَّْفِظ معزواًل َعن ِسباقِه، وَعْن لحاقِه، وهو انحراٌف َعْن حقيقِة 

ياِق بِيئًة ُلَغوّيًة لّلفظ. َكْوِن السِّ
��ياقيِّ ال�ُمَتكامِل؛ ذلك أّن ال�ُمَراَد  ��ياِق عن َضُرورِة العمِل بال�َمنْهِج السِّ تكش��ُف نظرّيُة السِّ  -

، أو مقاِصدّي. ال�ُمْسَتفاَد مِن ِسياٍق مقاليٍّ قد َينْدفُِع بال�ُمْستفاِد مِن سياٍق مقاميٍّ
��ياِق ع��ْن أنَّ لهم ُجُهودًا ُلَغوي��ًة تتوّزُع على  تكش��ُف ُجُه��ود األصوليين، يف بِناء نظريِة السِّ  -
��ُل إنجاَزه��م، يف ه��ذا المجال، إل��ى ُبُلوِغ  ن��اٍت فِْكرّي��ٍة، ُلغوّي��ٍة، وَتداُولّي��ة، م��ا ُيَؤهِّ ُمكوِّ

ُمْقَترِح«ِعْلِم الّتخاُطِب اإلْسالمي«.
ياِق يف َدْرِء اإلخالِل اللَُّغويِّ بالقطِع إلى أّن ُموَجَز الَعَملّيِة ما َيلي: َتنَْتهي دراسُة َدْوِر السِّ  -

)االْحتِماُل اللَُّغويُّ )=التَّْشويش( - البحُث َعْن ُمِزيِل التَّْشويش - )الّسياق= وسيلُة إزالِة 
التَّْشويش(.
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14- اإلْضم��اُر الَبالغ��ّي يف الِق��راءاِت الُقْرآنّية، محّمد األمي��ن محّمد ال�ُمْختار، َمنُْش��ورات 
الّشارقة عاِصمة الّثقافة اإلْسالمّية، اإلماراُت العربّية ال�ُمّتحدة، ط1، 2014.

15- االْقتِضاُء وأغراُضه البالغّية
16- البح��ُث الّدالل��يُّ ِعنْ��د األُُصوليين، خالد عّبود حّم��ودي و زينة جليل َعْبد، نش��ر َمركز 

الُبُحوث والّدراساِت اإلْسالمّية، الِعراق، ط1، 2008.
17- البح��ُث الّدالل��يُّ يف كِت��اب ِس��يبويه، د. دلخوش جار اهلل الحس��ين دزه ي��ي، دار دجلة، 

والمعتّز للنّشر والّتوزيع، األردن، ط1، 2007.
18- البح��ُر المحيط يف ُأُص��ول الِفْقه، لبدر الّدين الّزركش��ّي، تحقيق: د. عب��د القادر العاين، 

وزارة األوقاف والّشؤون اإلْسالمّية، الكويت، ط1، 1989.
19- البحُر المحيُط يف الّتفس��ير، ألبي حّيان األندلس��ّي، اْعَتنَْت به مجموعٌة مِن العلماء، دار 

الفكر للّطباعة، ط1، 1992.
20- بحوٌث ُمْصَطَلحّية، د. أحمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، 2006.

21- تش��نيُف ال�َمَس��امع بجمِع الجوامع، للّزركشي، تحقيق: أبو َعْمرو الحسيني، داُر الُكُتب 
العلمّية، بيروت، ط1، 2000.

22- تفس��ير الُقْرآن بالُقرآن، دراس��ٌة نظرّي��ٌة وتاريخّي��ة، د. محّمد َقْجوي، َمْطبع��ة ال�َمَعارف 
الجديدة، الّرباط، ط1، 2015.

23- تقريُب الُوُصول إلى ِعْلم األُُصول، البِن ُجَزْي الكلبّي الغرناطي، تحقيق: محّمد علي فركوس.
24- تلقي��ُح الُفُهوم يف َتنِْقيح ِصَيِغ الُعُموم، صالح الّدين بن َكْيَكْلدي الَعالئّي، تحقيق: عادل 

عبد ال�َمْوُجود وعلي معّوض، دار األْرقم، بيروت، ط1، 1997.
25- َثَراُءال�َمْعنى يف القرآن، د. محّمد جيجك، دار الّسالم، القاهرة، ط1، 1999.

26- الجامُِع ألحكاِم الُقْرآن، للقرطبّي، تقديم هاين الحاج، حققه وخرج أحاديثه: عماد زكي 
البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية، ط10، 2012.

��ْبعان، مسكيلياين للنّشر  27- الحجاُج بين ال�ِمنْوال وال�ِمَثال، د. علي الّش��بعان،، د. علي الشَّ
والتَّْوزيع، ُتونس، ط1، 2008

28- الحجاُج يف القرآن مِن ِخالل أهمِّ َخَصائِِصه األُْسُلوبية، د. عبد اهلل صولة، دار الفارابي، 
لبنان، ط2، 2007.
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29- الخصائص، الْبِن ِجنّي، تحقيق: د. محّمد علي النّّجار، دار الهدى، بيروت، )د ت(.
رُّ ال�َمُص��وُن يف ُعُل��وِم الكت��اِب ال�َمْكنون، للّس��ميِن الحلبّي، تحقي��ق: أحمد محّمد  30- ال��دُّ

الخّراط، دار القلم، دمشق، ط1، 1993.
ياِق ِعنْد األصوليين، رسالة ماجستير، َسْعد بُن ُمْقبِل بن عيسى الَعنْزّي، جامعة  31- داللُة السِّ

أمِّ الُقرى، ال�َمْملكة العربّية الّسعودية، 1428ه.
ياقّيُة ِعنْد الّلغويين، عواطف كنّوش ُمْصطفى، دار الّسّياب، 2007. 32- الّداللُة السِّ

��ياِق الُقْرآينّ وأثرها يف التفس��ير، د. عبد الحكيم بن عبد اهلل القاس��م، أطروحة  33- داللُة السِّ
دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، 1421ه�.

34- َدْوُر الكلمِة يف الّلغة، ستيفن أولمن، ترجمة: د. كمال بِْشر، دار َغريب، القاهرة، ط12، )د ت(.
ول، )هبامش كتاِب: هنايُة الّسول يف َشْرح مِنْهاِج األُصول(،  ُم الُوصول لشرِح هنايِة السُّ 35- ُسلَّ

محّمد بخيت ال�ُمطيعي، عاَل�م الكتب، بيروت، )د ت(.
36- الّسياُق ِعند األُُصوليين وأثُرُه يف َفْهِم النّصوص الّشرعّية،

ياُق وأثُرُه يف ال�َمْعنى، 37- السِّ
��ياُق وداللُته يف توجيِه ال�َمْعنى، فوزي إبراهيم عب��د الرّزاق، أطروحة دكتوراه، كلّية  38- السِّ

اآلداب، جامعة بغداد، 1996.
39- الّسياُق وال�َمْعنى، دراسٌة يف أساليِب النّحِو العربّي، د. َعَرفات فيصل ال�َمنَّاع، َمنُْشورات 

االْختاِلف، الجزائر، وَمنُْشورات ِضفاف، لبنان، ط1، 2013.
40- الّصواعُق ال�ُمْرَس��لة عل��ى الجهمّية وال�ُمَعطِّلة، البِن َقيِّ��ِم الجوزّية، تحقيق: د. علّي بن 

محّمد الّدخيل اهلل، دار العاصمة، الّرياض، ط1، 1408ه�.
ي��ُغ الّثالثّي��ة مج��ّردًة وَمزيدًة واْش��تِقاقًا وَدالل��ة، د. ناصر ُحَس��ين عل��ّي، ال�َمْطبعة  41- الصِّ

الّتعاُونية، دمشق، )د ت(، 1989.
42- َضواب��ُط يف َفْه��ِم النّّص، د. عبد الكريم حامدي، كتاُب األّمة، َقَطر، العدد 108، الّس��نة 

25، ط1، 2005.
43-َظاه��رُة الّلْبِس يف العربية، َجَدُل الّتواُصل والّتفاُصل، د. َمْهدي َأْس��عد عرار، مكتبة لبنان 

ناشرون، ط1، 2008.
44- الِعبارة واإلشارة، دراسٌة يف نظرية االّتصال، د. محّمد العبد، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، 2007.
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45- ِعْلُم الّتخاُطِب اإلْس��المي، دراسٌة لِسانّيٌة لِ�َمناِهِج ُعَلماِء األُُصوِل يف فْهِم النُُّصوص، د. 
محّمد محّمد ُيونس علّي، دار ال�َمَدار اإلْسالمّي، ط1، 2006.

46- ِعْلُم الّداللة، د. أحمد مختار عمر، مكتبة دار الُعروبة، الكويت، ط1، 1982.
47- الَعوامِ��ُل الحجاجّي��ُة يف الّلغ��ة العربّي��ة، د. عّزالّدين النّاج��ح، مكتبُة َعالِء الّدين للنّش��ر 

والّتوزيع، َصَفاقس، تونس، ط1، 2011.
48- الَقرينُة ِعنْد األُُصوليين وأثُرها يف َفْهِم النُُّصوص، رسالة ماجستير، محّمد قاسم األْسَطل، 

الجامعُة اإلسالمية، غّزة،2004.
49- الَقْطعيُّ والظنّيُّ يف الثُُّبوِت والّداللِة ِعنْد األُُصوليين، د. محّمد ُمعاذ مصطفى الخّن، دار 

الكلِِم الّطّيب، دمشق، ط1، 2007.
50- الَقْطُع والظَّنُّ يف الِفْكر األُُصولّي )دراس��ٌة يف األُُصوِل والِفْكر وال�ُمَمارس��ة(، د. س��امي 

محّمد الّصالحات، مكتبُة الفالح للنّشر والّتوزيع، ط1، 2003.
51- الكِتاب، ِسيبويه، تحقيق: د. عبد الّسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988.
يَّ��ات، ألبي البقاء الَكَفوي، تحقيق: د. عدنان درويش ومحّمد ال�ِمْصري، ُمَؤّسس��ة  52- الُكلِّ

الّرسالة، ُسوريا، ط2، 2011.
53- الّلغة، لفندريس، ترجمة الّدواخلي والقّصاص، مكتبة األنجلو ال�ِمْصرية، القاهرة، )د ت(.

54- الّلغُة العربية، َمْعناها وَمْبناها، د. تّمام حّسان، عاَل�م الكتب، القاهرة، ط3، 1998.
55- الّلغُة يف المجتمع، م. لويس، ترجمة د. تّمام حّسان، عاَل�ُم الكتب، القاهرة، )د ط( 2003.
56- َمدخ��ٌل إلى ِعْلم الّداللِة األلُس��نّي، ُموري��س أبو ناِضر، مجّلة الِفْك��ر العربّي ال�ُمَعاصر، 

مركز اإلْنماء الَقْومّي، العدد 19/18 مارس 1982.
��ُيوطي، تحقي��ق: محّمد أحمد جاد  57- ال�ُمْزِه��ر يف ُعُل��وم الّلغة وأنواِعها، لجالِل الّدين السُّ
ال�َمْولى، ومحّمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محّمد البّجاوي، مكتبة دار الّتراث، القاِهرة، 

ط3، )د ت(.
،� نظريًة وتطبيقًا، د. َتْوفيق محّمد شاهين، َمْكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1980. 58- ال�ُمْشرتُك الّلفظيُّ
��نَّة والجماعة، للِجيزاين، دار اب��ِن الَجْوزي، ال�َمْمَلَكة  59- َمعالِ���ُم ُأُصوِل الِفْقه ِعنْد أْهِل السُّ

العربية الّسعودية، ط1، 1996.
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��َر َمْعِرَفُته مِن ُأُصوِل التَّْفسير، وقواِعِده  60- َمَفاتيُح التَّْفِس��ير ، ُمْعجٌم ش��امٌِل لِ�َما َيُهمُّ ال�ُمَفسِّ
اتِه، أ.د. أحمد َس��ْعد الخطيب، دار التَّْدُمرية، دار اْبِن حزم، ال�َمْملكة  وُمْصَطَلحاتِه، وُمِهمَّ

ُعودية، ط1، 2010. العربية السُّ
َس��ُة الّدولية  61- مِ��ْن تجارِب األُصولّيين يف المجاالِت الّلغوية، محّمد تقّي الحكيم، ال�ُمَؤسَّ

راساِت والنّشر، بيروت، ط1، 2002. للدِّ
62- ال�َمنْه��ُج األصوليُّ يف فهِم الخطاب، د. إدريس حّم��ادي، ال�َمْركُز الّثقايفُّ العربي، الّدار 

الَبْيضاء، ط1، 1998.
63- مِْن ُأُصوِل التَّْفس��ير الّلغوّي، د. عبد الرحمن بودرع، ِضْمن أعماِل ال�ُمؤتمر العالميِّ الّثالِث 
للباحثين يف الُقْرآِن الكريم وُعُلومِه، بِناُء ِعْلِم ُأُصوِل الّتفسير، ُمَؤّسسة »ُمْبدع«، فاس، 2015.
64- َمنَْهُج البحِث الّلغويِّ بين الّتراِث والّدرِسالّلغويِّ الحديث، د. َعلي زوين، دار الّشؤون 

الّثقافية العاّمة، بغداد، ط1، 1986.
��ياِق يف َفْهِم النّ��ّص، د. عبد الرحمن بودرع، كتاُب األّم��ة، قطر، العدد 111،  65- َمنْه��ُج السِّ

الّسنة 26، ط1، 2006.
66- َمنَْهُج القطِع والّظنِّ يف ُأُصوِل الِفْقه، رس��الُة ماجس��تير، يحي عبد الهادي أبو زينة، كّلية 

الّشريعة والقاُنون، الجامعة اإلسالمّية، غّزة، 2010.
��َهْيلي، تحقيق: ع��ادل أحمد عبد ال�َمْوج��ود، وعلّي محّمد  67- َنتائ��ُج الِفَك��ر يف النّحو، للسُّ

ض، دار الُكُتب الِعلمّية، بيروت، ط1، 1992. ُمَعوَّ
ْرعيُّ وتأويُله، الّشاطبيُّ أنموذجًا، د. صالح سبوعي، كتاُب األّمة، قطر، العدد  68- النَّصُّ الشَّ

117، الّسنة 27، ط1، 2007.
69- َنَفائُس األُُصوِل يف َشْرِح المحصول، للَقرايفّ، تحقيق: عادل أحمد عبد ال�َمْوجود وعلّي 

محّمد ُمَعّوض، ال�َمْكتبة العْصرّية، َصْيدا، بيروت، ط3، 1999.
70- الِوْحدُة ال�َمْوُضوعّية يف الُقْرآِن الكريم، َأْشواق َعلّي َحَسن األْبَيض، داُر اآلفاِق الَعربية، 

القاِهرة، ط1، 2012.
71- َوَرَقاُت َأْمثِلِة التَّعاُرض، لِس��راِج الّدين األْرَم��وّي، حّققها وقّدم لها د. كيان أحمد حازم 

يحي، دار ال�َمَدار اإلْسالمّي، بيروت، لبنان، ط1، 2013.
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الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد .
ي��أيت يف مقدمة المباحث اللغوية التي وظفها العلماء يف االس��تنباط من النص الش��رعي: 
قواعد المفهوم، التي هي القس��م الثاين من داللة اللفظ على المعنى عند جمهور األصوليين، 
والتي يتفق العمل بشّقها المتعلق بالموافقة مع المنهج االستنباطي لمدرسة أصول الفقه عند 

الحنفيةيف »داللة النص أو داللة الداللة«.
فق��د حظي هذا النوع من القواعد باهتمام كبيرألصوليي المدرس��تين، وما ذلك إال ألهنا 
تش��كل أداة فاعلة يف تفس��ير النصوص الش��رعية، كما أهن��ا تعترب من مقوم��ات النظر الرصين 
ال��ذي يربط بين النص الش��رعي ومنطوقه ومفهوم��ه، كما أن هذه القواع��د تنتمي إلى الحقل 
الدالليال��ذي تعترب مباحثه من محاور أصول الفقه الش��ائكة والدقيقة، بالنظر إلى ما عرفته من 
خالف��ات وردود ومناقش��ات س��واء من حيث اإلق��رار جملة، أم من حيث إق��رار بعض أنواع 
القاع��دة الثانية م��ن المفهوم : مفهوم المخالفة التي اختلف أصال يف تعدادها من المفهوم بين 

مدرسة الجمهور والحنفية والظاهرية. 
ول��م يقتصر هذا الخالف على الجانب األصولي النظري فحس��ب، ب��ل ظهرت معالمه 
واضح��ة وجلي��ة يف الجانب الفقه��ي التطبيقي، كما أث��رت على منهجية التفكير االس��تنباطي 
المرتبط��ة بمس��ألة التجديد األصولي الذي ب��ات الهّم األكرب لدارس أص��ول الفقه يف الوقت 

الحالي. 
ولأهمي��ة التي يقتضيها النظ��ر المنضبط يف النصوص، البعيد ع��ن الحرفية والجمود أو 
عن التس��يب واإلفراط الذَي��ن ال يحدهما ح��دود، تعامل أهل األصول والتفس��ير والحديث 
معقواعد المفهوم باعتبارها مسالك ومناهج مؤّسسة وبناءة لخدمة النص الشرعي، فاستطاعوا 
اس��تيعاب قضاي��ا داللية أس��عفت يف إنتاج فك��ر فقهي متمي��ز، ومنضبط لقواع��د األصول يف 
عمومه��ا، يؤّكد ذلك حقيقة ما وقف عنده الفكر المقاص��دي الذي أفاد بأهمية النظر الداللي 
المبني على قواعد المفهوم بش��قيه الموافق والمخالف، وهي القضايا التي أْثرت الدراس��ات 
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القرآنية وكشفت بالواضح أهمية الرجوع إلى قواعد األصول لمحاربة أي انحراف أو غلو يف 
فهم النص الشرعي.

  م��ن أجل هذا وذاك أصبح ضروريا تناول هذه المباح��ث والقواعد بالمزيد من البحث 
والتعم��ق يف النظر والتطبيق س��واء بس��واء، خاص��ة إذا علمنا أن كثيرا م��ن الكاتبين يف مضمار 
أصول الفقه، س��يطر عليهم المنطق اللغوي وحده، على حين أغفلوا الجانب التشريعي الذي 
يعت��رب ثمرة األصول وغايته وجوه��ره، ذلك أن كتب األصول- خاّصة م��ا كتبه المتكلمون-
قلم��ا تتناول الفروع يف التنظير األصولي، وإن كان ذل��ك، فتكاد تكون األمثلة متفقا عليها من 

حيث النقل، مما يجعل تتبع التنظير أسهل من تتبع الفروع.
لذل��ك، تأيت هذه الدراس��ة –ضمن محاور هذا المؤتمر المب��ارك- لتجيب على عدد من 
األسئلة واإلشكاالت لعّل أهمها: أهمية الربط بين التنظير األصولي  والتنزيل الفقهي، بقصد 
الوص��ول إلى منهج منضبط يجمع بي��ن التنظير والتطبيق، وكذا توضيح األهمية التي يطرحها 
التعامل مع قواعد المفهوم يف ارتباط بمنهجية االس��تنباط ويف عالقتها بباقي القواعد الداللية 

األخرى ويف تحقيق للمعاين والغايات المقصودة للشارع يف الخطاب الشرعي.
وتبعا لذلك، قسمت الدراسة إلى الفصول اآلتية:

فص��ل تمهيدي تناولت فيه أهمية التقس��يم األصولي لدالل��ة اللفظ على المعنى وأثره يف 
تفسير النص الشرعي.

الفصل األول: خصصته لقاعدة مفهوم الموافقة وأثرها يف ضبط قراءة النص الشرعي.
الفصل الثاين: يتحّدث عن قاعدة مفهوم المخالفة وأثرها يف ضبط قراءة النص الشرعي.

وختمت الدراسة بخاتمة تحدثت فيها عن الخالصة والنتائج التي توصلت إليها .
واهلل الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

* * *
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ف�صل متهيدي
اأهمية التق�شيم الأ�شويل لدللة اللفظ على املعنى واأثره يف تف�شري الن�ص ال�شرعي

   تناول األصوليون عموما دالالت اللفظ على المعنى انطالقا من منهجين مختلفين، يوّحد 
بينها المنهج التنزيلي للدالالت، حيث تظهر ثمرات الخالف بين المنهجين يف طرق توظيف هذه 
الدالالت واالس��تنباط منها، لذلك س��أحاول يف هذا الفصل التمهيدي توضيح منهج االس��تنباط 
بي��ن المدرس��تين فيما يرتبط بدالل��ة اللفظ على المعنى، وتبيين أثر هذا التقس��يم يف تفس��يروفهم 

النص الشرعي، باعتبار داللة المفهوم جزءا رئيسيا من هذا التقسيم األصولي العام.
املبحث الأول

 مفهوم الدللت لغة وا�شطالحا
ال ش��ك يف أن من أه��ّم الطرق الموصلة إل��ى العلم »معرفة اصطالح��ات أهله«)1(، وأن 
المصطل��ح ه��و »اللبنة األولى من كل علم، بما هو مدار كل عل��م، به يبدأ وإليه ينتهي«)2(، بل 
إذا ش��ئنا الحقيقة فإن«المصطلح هو العلم ذلك قول يجري مجرى القاعدة يف جميع العلوم، 
وللعلم الش��رعي منها خصوص أيُّ خصوص، من حيث ينفرد فيه المصطلح بَِميَِّزاٍت تجعله 

أكثر اكتنازا بما هو تصورات وقضايا وإشكاالت«.
وبما أننا نتحدث عن داللة اللفظ على المعنى، فكان من الالزم تناول هذا المصطلح   

»الداللة« بمزيد توضيح وبفهم جديد، يربز أهمية التقسيم الداللي.
فالــدالالت يف اللغــة جمع دالل��ة ، وهي مصدر لفع��ل ) دلَّ ( يدل دالل��ة، وهو من مادة 
)دل��ل( التي تدل فيما تدل على اإلرش��ادإلى الش��يء والتعريف به، ومن ذل��ك :دّل عليه يدله 
على الطريق، أي سددهإليه، ويف التهذيب »دللت هبذا الطريق داللة : عرفته«،  ومن المجاز» 

الدال على الخير كفاعله«)3( .

الموافقات. الشاطبي. 97/1. تحقيق الشيخ عبد اهلل دراز. ط.1. دار الكتب العلمية. لبنان. 1422ه�/2001م.  )1(
المصطل��ح األصولي عند الش��اطبي. فريد األنصاري. ص.11. معهد الدراس��ات المصطلحية والمعهد العلمي   )2(

للفكر اإلسالمي. ط.1. 1424ه�/2004م. 
لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور االفريقي.مادة دلل.ط1. دار صادر بيروت.لبنان 2000.   )3(
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 وق��د ذك��ر علماء اللغ��ة يف لفظ )داللة( ث��الث لغات:َدالل��ة وِداللة وُدالل��ة بفتح الدال 
وكسرها وضمها، والفتح أقوى1.

فالداللة يف اللغة إذن، تأيت بمعنى الهدي واإلرشاد واإلبانة.
  أمــا المعنى الحّدي للمصطلح، فنجده عند علماء المنطق يأخذ ُبعده اإلفهامي التمامي 
للمعن��ى، فجاء عنه��م فيه: »كون اللفظ مت��ى أطلق فهم منه المعنى مث��ل داللة »ضرب« على 
الض��رب«)2( أو قال��وا عنه »دالل��ة اللفظ على تمام ما وض��ع له«)3(، وهو تعري��ف يغلب عليه 
طاب��ع الحد المنطق��ي أكثر من طابع النظر يف االس��تعمال)4(، وج��اء يف »تعريفات الجرجاين« 
ضب��ط دقيق لمفهوم الدالل��ة، فعّرفه بأنه: »كون الش��يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش��يء 
آخ��ر«)5(، والش��يء هنا هو »الدال« بحالة الباء للمالبس��ة أي ملتبس��ا بحالة وه��ي العالقة بين 
الدال والمدلول، من وضع أو اقتضاء طبع أو عقل، والتي هي سبب النتقال المعنى، وبشيء 
آخ��ر هي »المدل��ول« ويعم اللفظ وغيره)6(، فعالقة الدال والمدل��ول هنا، هي عالقة تالزم يف 

المعنى اإلفهامي.
بينم��ا قصد األصوليون بالمعنى الح��ّدي للمصطلح: الداللة الوضعي��ة اللفظية، جاء يف 
تعري��ف الزركش��ي: الداللة عبارة عن »ك��ون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم من��ه المعنى من كان 

عالما بوضعه له... ومعناها موجبيته تخيل اللفظ لفهم المعنى«.)7(
وبذلك تكون الداللة عند األصوليين هي فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة للعالم 

بالوضع. 

)1(  انظر تاج العروس.مرتضى الزبيدي. مادة«دلل«.المطبعة الخيرية القاهرة.      
)2(  انظر علم المنطق القديم والحديث.عبد الوصيف محمد عبد الرحمن.ص21.مطبعة المعاهد.مصر.د.ت.

)3(  اإلهب��اج يف ش��رح منهاج الوصول إلى عل��م األصول.علي بن عبد الكايف الس��بكي.204/1.تحقيق: جماعة من 
العلماء.دار الكتب العلمية.بيروت.1404ه�. 

)4(  انظر أثر الدالالت اللغوية يف التفسير عند الطاهر ابن عاشور.مشرف بن أحمد جمعان الزهراين.ص85.أطروحة 
جامعية لنيل الدكتوراه.جامعة أم القرى.كلية الدعوة وأصول الدين.الموسم 1426-1427ه�.

)5(  التعريفات .الشريف الجرياين ص61-62.دار الشؤون الثقافية بغداد ط1 1987. 
)6(  انظر كشاف اصطالحات الفنون. محمد علي التهانوي.274/2.مكتبة لبنان.1996.

)7(  البحر المحيط يف أصول الفقه.بدر الدين الزركشي.ص268.دار الكتبي.1414ه�/1994.
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املبحث الثاين
 موقع دللة املفهوم من التق�شيم الأ�شويل اللغوي واأثره يف تف�شري الن�ص ال�شرعي

لق��د تنوعت مناه��ج علماء األصول يف تن��اول الدالالت اللغوية عموم��ا، وتنازعت بين 
مدرستين: مدرسة الجمهور )المالكية والشافعية والحنابلة(، ومدرسة الحنفية، تفّرع عن هذا 

االختالف بين المدرستين، تنوع منهج الدرس الداللي بين أربعة أقسام:
القس��م األول، تناول الدالالت باعتب��ار اللفظ للمعنى،  وأهم فروعه��ا  العام والخاص 

والمشرتك والمطلق والمقيد واألمر والنهي.
القس��م الثاين، تناول الدالالت باعتبار استعمال اللفظ يف المعنى، وأهم فروعها الحقيقة 

والمجاز والصريح والكناية.
القس��م الثالث، باعتبار ظهور المعنى وخفائه، وقّسم األحناف من األصوليين الدالالت 
التي تنتمي إلى هذا  القس��م، إلى: - الداللة م��ن حيث الوضوح وأنواعها هي الظاهر والنص 

والمفسر والمحكم.
والداللة من حيث الخفاء وأنواعها هي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.

* أما عند المتكلمين من األصوليين فتتفرع إلى:
 -الداللة من حيث الوضوح وأنواعها هي الظاهر والنص.

- والداللة من حيث اإلهبام وأنواعها هي المجمل والمتشابه.
القس��م الراب��ع، باعتب��ار كيفي��ة دالل��ة اللف��ظ عل��ى المعن��ى، وط��رق فه��م المعن��ى من 
اللف��ظ،  وتتفرع عند األحناف من األصوليين إلى داللة العبارة وداللة اإلش��ارة وداللة النص 

وداللة االقتضاء.
* أما عند المتكلمين من األصوليين فتتفرع إلى:

 - أ- دالل��ة المنط��وق وهي إما: - منط��وق صريح- أو منطوق غي��ر صريح ويتفرع إلى 
داللة اإلشارة وداللة اإليماء وداللة االقتضاء.
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- ب- داللة المفهوم وهي إما: - مفهوم موافقة. -أو مفهوم مخالفة)1(.
    فإذن داللة اللفظ على المعنى عند الجمهور  قسمان: منطوق ومفهوم، وأن المفهوم: 
موافق��ة ومخالف��ة، وأن كال منهم��ا يع��رب عن جملة م��ن األحكام، ف��إذا كانت فلس��فة مفهوم 
الموافقة تقوم على أس��اس أن المس��كوت عنه يوافق حكمه حكم المنطوق به أو يكون أولى 
منه بالداللة، فإن فلس��فة قسمه اآلخر يف المسكوت عنه هي مخالفة حكمه حكم المنطوق به 
يف اإلثب��ات والنف��ي، بمعنى أن حكم المنط��وق إذا كان مثبتا، كان حكم المس��كوت عنه نافيا 
أو العك��س، وذل��ك النتفاء قيد من القيود المعتربة يف المنط��وق، »فيكون لنا حكمان: الحكم 
األول يس��مى منطوق النص، والحكم الثاين والثابت للمسكوت عنه، يسمى مفهوم المخالفة 

أو دليل الخطاب«)2(. 
والتص��ور المنهجي بين المدرس��تين، يوضح أهمية تقس��يم الجمهورللدالالت اللغوية 
واس��تيعاهبم ألغلب هذه الدالالت خاّصة القس��م الرابع، الذي جم��ع وأحاط بمفاهيم كثيرة 
يؤس��س لبناهت��ا داللتا المنطوق والمفه��وم، حيث أن أغلب ال��دالالت المتناولة عند الحنفية 

تستوعبها الداللتان.
-وه��ذا رس��م داللي يوض��ح موقع دالل��ة المفه��وم من دالل��ة اللفظ عل��ى المعنى عند 

الجمهور وما يقابلها عند الحنفية-

دللة املنطوق

د.املنطوق ال�شريح

اخلطاب حلن اخلطاب  د.االإ�شارة فحوىد.االإمياء  د.االقت�شاء

مفهوم املخالفةمفهوم املوافقة د.املنطوق غري ال�شريح 

 دللة املفهوم

)يقابلها داللة 
االقت�شاء عند 

احلنفية(

)يقابلها داللة 
العبارة عند 

احلنفية(

)يقابلها داللة 
االإ�شارة عند 

احلنفية(

)يقابلها داللة الن�ص اأو داللة 
الداللة عند احلنفية(

انظر أصول الفقه اإلسالمي.د.وهبة الزحيلي.202/1. دار الفكر. ط.1. دمشق. 1416ه�/1986م.  )1(
)2(  الوجيز يف أصول الفقه. عبد الكريم زيدان. ص 366. ط.6. مكتبة القدس. 1405ه�/1985م.
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ومن خالل هذا التقسيم األصولي للدالالت اللغوية، وخاصة داللة اللفظ على المعنى، 
يتضح أن الحنفية قّسموا طرق داللة اللفظ على المعنى، أو بتعبيرهم الداللة اللفظية)1( أربعة 

أقسام: عبارة وإشارة وداللة واقتضاء، وهي تتناول: الدال بنفسه والدال بغيره.
والمتتب��ع للمنهج األصولي الحنفي َوفق هذا التقس��يم قد ال يتضح له جلّيا أثرها يف تفس��ير 
النص الشرعي، بيد أن الرجوع للفروع الفقهية، وربطها بالكّليات األساسية التي جاءت بحفظها 
الش��ريعة اإلس��المية بل وعقل معانيها بناء على تلك التصورات والمبادئ اللغوية يكّرس أهمية 
المنه��ج الحنف��ي يف فه��م وعقل مع��اين الخطاب الش��رعي، فمنهج مدرس��ة الحنفي��ة »يّتجه إلى 
استنباط القواعد األصولية يف ضوء الفروع الفقهية التي قررها أئمتهم، وجعلوا القاعدة األصولية 

منسجمة مع الفرع الفقهي«)2(، لذلك البّد من ربط الفروع باألصول لفهم األثر التفسيري. 
  وتظهر أهمية المنهج الحنفي وآثاره االستنباطية يف تنوع زوايا العمل الداللي، فقد تميز 
منهجهم يف االس��تنباط من النص الش��رعي باعتماد أربع زوايا مختلفة، باعتبار أن داللة اللفظ 
على الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ أوال، فإن كانت ثابتة بنفس اللفظ فهي إما أن تكون 
مقص��ودة من نفس الخطاب فتكون»داللة العبارة«، أو تك��ون غير مقصودة بالخطاب فتكون 
»دالل��ة اإلش��ارة«، أم��ا إذا كانت الداللة ثابتة بغي��ر اللفظ، فتكون إما دالة على مس��كوت عنه  
يفهم بمجرد فهم لغة الخطاب فتكون »داللة النص«، أو تكون داللة على الزم يتوقف صدق 
لفظ الخطاب أو صحته ش��رعا أو عقال فتكون »داللة االقتضاء«. فهذه هي طرق داللة اللفظ 

على المعنى عند الحنفية وهي: »ضابطة لطرق فهم بعض النصوص القرآنية والنبوية«)3(.
 فهذا التنوع الداللي يف المنهج الحنفي يس��هم يف س��رب خبايا الخطاب واستكناه مدلوالته، 
وعق��ل معانيه، وهو منهج يلتقي مع منهج الجمهور يف مناهج االس��تنباط الخاصة بداللة اللفظ 

)1(  يقس��م الحنفية الداللة عموما إلى ثالثة أقس��ام: وضعية وعقلية وطبيعية. والوضعية قس��مان: لفظية وغير لفظية. 
وغي��ر اللفظية )بيان الضرورة( أربعة أقس��ام أيضا. ش��رح تيس��ير التحرير. 78/1-79. مطب��وع مع التحرير البن 
هم��ام. دار الكت��ب العلمي��ة. بيروت. لبنان. )د.ت(.  وش��رح التلويح عل��ى التوضيح لمتن التنقيح. س��عد الدين 
التفتزاين. 32/1..هبامش التوضيح لمتن التنقيح. ابن مسعود البخاري الحنفي )ت�747 ه�(. دار الكتب العلمية. 

بيروت. )د.ت(.
)2(  أصول الفقه.محمد الخضري بك.ص6. الطبعة السادسة - 1389 ه� - 1969 م.

)3(  أصول الفقه. محمد أبو زهرة. ص.139. دار الفكر العربي. )د.ت(.  
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عل��ى المعنى، فداللة العبارة عند الحنفية يقابلها داللة المنطوق الصريح عند الجمهور غير أهنا 
أوس��ع عند الحنفية فتش��مل المطابقة والتضمن وااللتزام بينما تش��مل فقط المطابقة والتضمن 
عند الجمهور، وداللة اإلشارة هي نفسها نوع من داللة المنطوق غير الصريح عند المتكلمين، 
ودالل��ة الن��ص يقابلها مفهوم الموافق��ة بنوعيه األولى والمس��اوي أو فح��وى الخطاب ولحن 
الخط��اب عند الجمهور، ودالل��ة االقتضاء، نجدها يف منهج الجمهور ن��وع من داللة المنطوق 
غي��ر الصري��ح، أما داللة اإليم��اء عند الجمهور فتدخ��ل عند الحنفية ضمن دالل��ة العبارة، ألن 

اإليماء إلى معنى ، والمعاين مقصودة للمشرع أو المتكلم وألهنا من باب داللة االلتزام)1(.
  أما داللة المخالفة فشّكلت منهجا مخالفا لما سار عليه المنهج األصولي اللغوي الحنفي، 
لذل��ك عمل��وا على رّد العم��ل هبا بما ثبت له��م من األدلة، وناقش��وا أدلة الجمه��ور المثبت لها، 
ُغوا موقفه��م إزاء بعض األحكام التي تلتقي م��ع األحكام التي قال فيه��ا الجمهور بمفهوم  وَس��وَّ

المخالفة، بأهنا ُبنيت على دليل آخر، كما اعتربوا القول به يؤدي إلى معنى فاسد ال يقّره الشرع.
   بينم��ا قّس��م جمه��ور األصوليين طرق داللة اللفظ على الحكم إلى قس��مين رئيس��ين: 
المنطوق والمفهوم، وبّينوا أن األلفاظ قوالب للمعاين المس��تفادة منها، فتارة تس��تفاد منها من 
جهة النطق تصريحًا، وتارة من جهته تلويحًا، فاألول يس��ّمى داللة المنطوق، والثاين يس��مى 
داللة المفهوم. والمنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، 
ومفهوم مخالفة، فجعلوا جميع الدالالت اللغوية تتمحور حول داللتي المنطوق والمفهوم، 
كداللت��ي األمر والنهي، من حيث الداللة على الحكم، وكداللتي النص والمجمل، والظاهر 

والمؤول من حيث الداللة على متعلق الحكم)2(، وغيرها من الدالالت.
وقد اس��تطاع العمل هبذين القسمين، أن يس��توعب مناهج االستنباط من النص الشرعي 
بكيفية تنسجم مع حاجة األمة إلى التشريع، وبالرجوع إلى القضايا التي ارتبطت بداللة اللفظ 

على المعنى يتضح جليا أهمية هذا التقسيم واستيعابه لقواعد الدالالت يف عمومه.

)1(  انظ��ر أث��ر القواعد األصولية اللغوية يف اس��تنباط أحكام القرآن.عبد الكري��م حامدي.ص69-وما بعدها.دار ابن 
حزم.بيروت لبنان.ط1-1429ه�/2008.

)2(  انظر التقس��يم عند التلمس��اين يف مفت��اح الوصول إلى بناء الفروع على األص��ول.ص26 وما بعدها.حققه وخرج 
أحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف.دار الكتب العلمية.بيروت.لبنان.ط1417/1ه�-1996.
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الف�صل الأول
 قاعدة مفهوم املوافقة واأثرها يف �شبط قراءة الن�ص ال�شرعي

بع��د أن اتض��ح موقع دالل��ة المفه��وم من ال��دالالت اللغوية الت��ي درج عليه��ا جمهور 
األصوليين وما يقابلها عند أصوليي الحنفية، سأحاول من خالل هذا الفصل توضيح القواعد 
الت��ي ينبني عليه��ا العمل بمفهوم الموافقة، وأثرها يف توجيه الخ��الف الفقهي، وكذا يف الفهم 

المقاصدي للنص الشرعي.
املبحث الأول: مفهوم املوافقة واإطالقاته الأ�صولية

قبل أن أعرض للقواعد التي استند عليها الفكر األصولي عموما يف االستنباط من النص 
الشرعي بواسطة قاعدة مفهوم الموافقة، البد من الوقوف مع الفهم المصطلحي لهذا المفهوم 

لما ينبني عليه من المعرفة بماهية المصطلح وإشكاالته المعرفية.
أوال: الداللة اللغوية واالصطالحية لمفهوم الموافقة

مفه��وم الموافق��ة كأص��ل من أص��ول الدالل��ة اللغوية، مرك��ب إضايف م��ن مصطلحين: 
»مفهوم« و»الموافقة«.

-الداللة اللغوية للمفهوم: 
المفه��وم من فهمت الش��يء فهما وفهامية، علمته، وفالن فهم، وقد اس��تفهمني الش��يء 

فأفهمته، وفهمته تفهيما، وتفهم الكالم إذا فهمه شيئا بعد شيء)1(.
والفهم المصدر، والفهم االسم، والمفهوم اسم مفعول.

وعند المنطقيين: هو ما حصل يف العقل:أي ما من شأنه أن يحصل يف العقل سواء حصل 
بالفعل أم بالقول، والذات أم بالواسطة)2(.

ويف لس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور اإلفريقي:»الفهم معرفتك الش��يء بقلب��ك«)3(، أي بناء 
المعرفة القلبية على أسس فكرية محضة.

)1(  الصحاح يف اللغة والعلوم. الجوهري. 2005/5.باب الميم.فصل الفاء.مطبعة دار الحضارة.ط1974/1.
)2(  محيط المحيط. بطرس البستاين. 704.باب الفاء. مكتبة لبنان.بيروت.1993.

لسان العرب.ابن منظور االفريقي.495/12.حرف الميم.فصل الفاء.  )3(
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وهذا يدل على أن للعقل والقلب مجاال للمعرفة والتوسع واالستفادة.
-أما الداللة اللغوية للموافقة:

فهي االتفاق والتظاهر، يقال:وافقه موافقة، ووفاقا واتفق معه وتوافقا، والموافقة كذلك، 
المصادق��ة، تق��ول: وافقت فالنا يف موضع ك��ذا أي صادقته، ووافقت فالن��ا على أمر كذا أي 

اتفقنا عليه معا، ووافقته أي صادفته)1(.
وإذا جمعن��ا المركبي��ن بناء على المعاين اللغوية لهما، س��نقف عند المعنى االصطالحي 

الذي درج عليه علماء أصول الفقه يف تعريفهم لمفهوم الموافقة.
فبالرج��وع إل��ى المدون��ات األصولية، وخاصة منه��ا الباب المتعلق باألص��ول اللغوية، 
أو ال��دالالت اللغوي��ة، نجد قواع��د المفهوم مقس��مة عندهم إلى قس��مين رئيس��يين: مفهوم 
الموافقة األولى ومفهوم الموافقة المس��اوي، األول أطلق عليه فحوى الخطاب والثاين لحن 

الخطاب)2(.
1-فحوى الخطاب :

إذا كان »هذا المفهوم أولى«)3( من المنطوق كقوله تعالى: ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ژ )4(،   
فإنه يدل على تحريم التأفف، وكذلك على تحريم الضرب من باب أولى. وس��ماها بعضهم: 

.)5( »فحوى الخطاب ألن فحوى الكال
   ومنه أيضا،  قول النبي ×: »ال يبولن أحدكم يف الماء الراكد ثم يغتسل منه«)6( فالمنطوق 
قول��ه: ال يبول��ن، وهو هني عن البول يف الماء الراكد، والمس��كوت عن��ه األولى يف الحكم هو 

التغوط، فإذا هنى النبي عن البول وهو األخف نجاسة فالتغوط أشد، فيكون أولى بالحكم.

)1(  لسان العرب.382/10.باب القاف.فصل الواو.مرجع سابق.
)2(  شرح العضد على مختصر ابن الحاجب.172/2. مكتبة الكليات األزهرية. 1403ه�/1983م.

)3(  إرش��اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول. محمد بن علي الش��وكاين )1255ه�(..ص266.ط.1. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1414ه�/1980م.

)4(  سورة اإلسراء. اآلية 29. 
)5(  معج��م أص��ول الفقه. ألفاظ ومصطلحات أصول الفقه. خالد رمضان حس��ن. ص.130. ط.1. الروضة للنش��ر 

والتوزيع. 1418ه�/1998م. 
سنن الرتمذي. كتاب الطهارة عن رسول اهلل ×. باب ما جاء يف كراهية البول يف الماء الراكد.ح68.  )6(
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2-لحن الخطاب :  
إذا كان مساويا)1( كقوله تعالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    
ڑ   ڑ  ک ژ) 2(، دّل��ت اآلي��ة بمنطوقه��ا عل��ى حرم��ة أكل أم��وال اليتام��ى ظلما، ودلت 

بمفهومها على تحريم إحراقها وتبديدها، واألكل مساٍو لإلحراق يف الحكم.
ثانيا: إطالقات مفهوم الموافقة األصولية

مفه��وم الموافقة ه��و داللة يف غير محل النط��ق، فالحكم الثابت عن طري��ق هذه الداللة 
يوافق فيه المس��كوت عن��ه المنطوق، فإذا كان المنطوق يحرم فالمس��كوت أيضا يحرم، وإذا 

كان يبيح فالمنطوق أيضا يبيح، وهكذا.
وهذا الحكم الذي يثبت عن طريق مفهوم الموافقة، قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 

هذا المنطوق وقد يكون مساويا له يفهم كل عارف باللغة أهنما يقفان على قدر واحد من الحكم.
واألولى أيضا يتصور يف حالتين:

-حالة يرد فيها التنبيه من جهة اللفظ باألدنى على األعلى أو باألقل على األكثر.
-حالة يرد فيها التنبيه من جهة اللفظ باألعلى على األدنى، أو باألكثر على األقل)3(.

مثال الحالة األولى: 
-تحريم ش��تم وضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالىژ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ )4(، 

فهذا يدل على تحريم الضرب بطريق األولى وهو أكثر برا وأعظم نفعا.
-توقيع الجزاء بما فوق الذرة من عمل الخير وتوقع العقاب بما فوق الذرة من عمل الشر 

المفه��وم من قوله تعالىژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ   ژ)5(، فالمسكوت عنه هنا، وهو ما زاد على الذرة من الخير أولى بالثواب عليه 

)1(  إرشاد الفحول. ص.266. مرجع سابق.
)2(  سورة النساء.اآلية 10. 

)3(  مختص��ر المنته��ى م��ع ش��رحه وحواش��يه.172/2. ط.1. دار الكت��ب العلمية.بي��روت. 1405ه�/1985م.ونفائس 
األصول.القرايف.190/2.تحقيق الشيخين: عادل عبد الواحد وعلي محمد عوض. المكتبة العصرية صيدا. بيروت. 

)4(  اإلسراء23.
)5(  الزلزلة8-7.
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من الذرة يف ذلك وما زاد على الذرة من الشر أولى بالعقاب عليه من الذرة فيه.
مثال الحالة الثانية: 

-قول��ه تعالى يف ش��أن أهل الكتاب )ومن أهل الكتاب م��ن إن تأمنه بقنطار ال يؤده إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما()1(، فالمسكوت عنه هنا –وهو 
الدره��م والدين��ار- أولى يف تأدي��ة أهل الكتاب له م��ن القنطار ال��ذي دّل المنطوق على أهنم 

يؤدونه)2(.
أما الثاين وهو مفهوم الموافقة المس��اوي، فيمثل له أغلب من أشارإليه من أهل األصول 
بقول��ه تعال��ى)إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يف بطوهنم نارا()3(، فقالوا : إن 

إحراق مال اليتيم يساوي أكله وكذلك إغراقه)4(.
وقد انبنى على فهم القواعد المرتبط بفرعي مفهوم الموافقة:األولى والمس��اوي، جملة 
قواعد تأّس��س عليه��ا الدرس األصولي يف عمومه، وش��كلت دعائم يف االس��تنباط من النص 
الش��رعي، منه��ا بيان الفرق بي��ن مفه��وم الموافقة والقي��اس، والتخصيص بمفه��وم الموافقة 

وغيرها من األحكام المرتبطة به، ويظهر لها أثر على فهم النص الشرعي.
املبحث الثاين: الفرق بني مفهوم املوافقة والقيا�ص واأثر ذلك على فهم اخلطاب ال�صرعي

من القضايا الدقيقة التي بني عليها مجال العمل واالس��تنباط من قاعدة مفهوم الموافقة، 
ما يتعلق باألساس الجوهري يف الفرق بين هذه الداللة والقياس، باعتبار العّلة الجامعة بينهما، 
وهو األمر الذي أشكل على عدد من الباحثين والمهتمين بالدرس األصولي عموما، والذين 
بنوا نقاش��هم األصولي على التنظير من كتب أصول الفقه لمدرس��ة الجمهور أو المتكلمين، 
دون الرج��وع يف ذلك إلى ما قامت عليه مدرس��ة الحنفية، باعتبار زواي��ا التكامل والتوافق يف 

العمل هبذه الداللة بين المدرستين وإن اختلفت األسماء.

)1(  آل عمران 75.
تقريب الوصول.ابن جزي.87.  )2(

النساء 10.  )3(
)4(  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر.الشنقيطي.237.
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جاء يف كش��ف األس��رار للنس��في الحنفي:»اعلم أن الثابت بداللة الن��ص ما ثبت بمعنى 
النظم لغة وإنما نعني به معنى ظاهرا يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل، حتى استوى فيه الفقيه 

ومن ليس بفقيه من أهل اللغة«)1(.
    وه��ي هب��ذا المعنى )داللة النص( يش��رتك المس��كوت فيها مع المنط��وق بعّلة جامعة 
بينهما يمكن فهمها واستنباطها من الخطاب باللغة العربية دون حاجة إلى النظر أو االجتهاد، 
بخ��الف العّل��ة يف القياس فإهنا ال تع��رف باللغة، وإنما يتوصل إليها باالجته��اد ودقة النظر أو 
الن��ص عليه��ا يف الكتاب أو الس��نة أو اإلجماع عليه��ا، ولهذا التقارب الواض��ح بين األصلين 
حصل الخالف بين األصوليين يف عّد هذه الداللة بابا من أبواب القياس، أو نوعا من أنواعه، 
ق��ال صاحب نثر الورود: »يعني أن جماعة من األصوليين منهم اإلمام الش��افعي جعلوا داللة 
مفهوم الموافقة غير لفظية بل هي عندهم قياس جلي، فالضرب عندهم مثال للوالدين ممنوع 

بالقياس على التأفيف قياسا جليا وقس على ذلك...«)2(.
غير أن ما يمكن أن يس��تفاد من تتبع هذا الخالف، أن داللة النص قطعية إذا كانت عّلته واضحة 
وظاهرة عند أهل اللسان متحّققة يف المسكوت عنه على سبيل القطع، لذلك ففهم الخطاب الشرعي 
من خاللها سيبنى على القطع يف الدليل، بينما داللة القياس ظنّية إذا لم يتّم القطع بوجود تلك العلة يف 
المس��كوت عنه، »ذلك أن الحادثة الجديدة التي لم يتناولها النص بمنطوقه يثبت الحكم فيها بصورة 
قاطع��ة إذا تحققت فيها علته الواضحة، فالثابت هبذه الدالل��ة من األحكام للوقائع الجديدة، كالثابت 
بالنص، فهي تعمل عمل النص، أما القياس فطريقه الرأي القائم على االجتهاد، ألن علته مظنونة، وما 
يبن��ى عل��ى الظّن فهو ظن، لذا كان الثابت بداللة النص أو مفه��وم الموافقة فوق الثابت بالقياس، ألن 
المعن��ى الذي يفه��م أن الحكم المنطوق ألجله يدرك يف القياس بال��رأي واالجتهاد، ويف داللة النص 

باللغة الموضوعة إلفادة المعنى، فيصير بمنزلة الثابت بالنظم«)3(.

)1(  كش��ف األس��رار ش��رح المصنف على المنار.عبد اهلل بن أحمد النس��في.253/1. دار الكت��ب العلمية.بيروت.
ط1406/1ه�.

)2(  نث��ر ال��وورد على مراقي الس��عود. محم��د األمي��ن الش��نقيطي. 106/1. تحقي��ق: د.محمد ولد س��يدي حبيب 
الشنقيطي. ط.1. دار المنارة للتوزيع والنشر. 1415ه�/1995م.

)3(  شرح التلويح على التوضيح256/1. مرجع سابق.
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  كم��ا أن داللة النص ثابتة قب��ل القياس، فالعارف بالّلغة العربية يفهم من قول اهلل تعالى: 
ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ )1( ال تضرهبم��ا، س��واء عل��م ش��رعية القياس أم ال، وس��واء 

ساعده فهمه العقلي على هذا االستنباط أم ال.
  فالحكم المنطوق به يف هذا الخطاب القرآين، النهي عن قول »أف«، وكل عارف باللغة 
يفهم أن علة هذا النهي ما يف قول »أف« من إيذاء، فينتقل الذهن من النهي عن قول »أف« إلى 
النهي عن كل إيذاء، وحينئذ يدخل يف اآلية النهي عن الشتم والضرب ألهنما أبلغ يف اإليذاء)2(، 
»فهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق«)3(، وهي معاين يظهر أثرها 
الِحكمي كلما تعمق البحث يف الجانب اللغوي للخطاب، واسرتشد هبدي المنهج األصولي 

الذي أفهم هذه األسس المصلحية.
وقد حاول ابن رشد الحفيد)ت595ه�(، أن يقف عند جوهر الفرق بين مفهوم الموافقة 
والقياس، يف كتابه«بداية المجتهد«من خالل بيان أثر ذلك على الفروع الفقهية، وعلى منهجية 
االستنباط من الخطاب الشرعي، بالتنصيص على أساب اختالف بين الفقهاء وأهل األصول، 
فق��د اعترب مفهوم الموافق��ة داللة لفظية تعزى للفظ والمجاز،فيقال فيها لفظية ومجازية، فهي 
مجاز مرس��ل أطلق فيه األخص وأريد به األعم، فعلى هذا فالمراد بالنهي عن التأفيف، النهي 
ع��ن جمي��ع األذى، فالتأفي��ف خاص أريد ب��ه عام، وهو جمي��ع األذى وقس عل��ى ذلك، أما 

القياس فيشمل اإللحاق بالشبه، أي ال بعين العلة، ويشمل اإللحاق بالعلة)4(.
والقي��اس بالش��به ه��و ال��ذي يلتبس على الفقه��اء، لذلك يرى ابن رش��د أن��ه يكون على 
الخاص الذي يراد به الخاص، أي أن المس��كوت عنه يلحق بالمنطوق من جهة الش��به الذي 

بينهما وال علة تجمعهما، كما أن اللفظ خاص يراد به الخاص.
وبذل��ك، يتضح األث��ر الذي يرّتب��ه العمل بمفهوم الموافقة بش��قيه األولى والمس��اوي، 

)1(  اإلسراء 29.
)2(  أصول التشريع اإلسالمي. علي حسب اهلل . علي حسب اهلل. ص.276.ط.5. دار المعارف. مصر. 1396ه� / 1976م.

)3(  علم أصول الفقه. عبد الوهاب خالف.138. دار الحديث.1423ه�/2003.
)4(  انظر بداية المجتهد. أبو الوليد بن رش��د الحفيد. 22/1. تحقيق الش��يخين: عادل عبد الموجود وعلي معوض. 

ط.2. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1420ه�/2000م.  ونثر الوورد 106/1.مرجع سابق.



279

د. عبدالكرمي بن حممد بناين

والفرق بينه وبين القياس يف االس��تنباط من النص الشرعي، فإن قلنا إن مفهوم الموافقة لفظي 
الدالل��ة، فيك��ون معنى اآلية ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ژ: ال تؤذهما بأي نوع من أنواع األذى س��واء 
الضرب أم الش��تم أم الس��ب ...ألن المقصود عموم األذى ال خصوص التأفف، وإن قلنا أنه 
من باب القياس فيصير المعنى مرتبطا بحرمة التأفف فقط، وأما الش��تم والس��ب وباقي أنواع 

اإلذاية فتحريمها يؤخذ من باب قياس األولى. 
املبحث الثالث:  اأثر العمل مبفهوم املوافقة على منهجية ال�صتنباط الفقهي

يتبّي��ن من خالل تتبع الفروع الفقهية واس��تقراء كتب الفقه عموم��ا أن المنهجية التي قام 
عليها الفكر األصولي يف إعمالهم لقاعدة مفهوم الموافقة بشقيه األولى والمساوي، قد أّثرت 
بشكل كبير على المنهجية الفقهية عموما، سواء من حيث تنوع األحكام المستنبطة من النص 
الش��رعي، أم من حيث تأثر هذه االس��تنباطات هبذه القاعدة وبالتال��ي ظهور الخالف الفقهي 
الذي أس��هم العم��ل هبذه القاع��دة يف توجيهه يف العديد م��ن القضايا والمس��ائل الفقهية، مما 

يوضح بجالء أهمية المنهجية االستنباطية المبنية على قاعدة مفهوم الموافقة. 
 وبالرج��وع إلى كتب الفقه المذهبي أم الكتب التي اعتنت بتوضيح أس��باب االختالف، 
نج��د األمر واضحا، فاألحكام المس��تنبطة م��ن طريق المفهوم الموافق هي أحكام مس��كوت 
عنه��ا، له��ذا اعتن��ى هبا كثي��ر م��ن األصوليين لما له��ا من أثر يف الخ��الف ويف توجي��ه المنهج 
االس��تنباطي عموما، وهو الذي أثر على البنية االجتهادية عموما، وأس��عف يف إيجاد الحلول 

لكثير من القضايا التي تتطلبه الحاجات المتجددة للناس.
ومن المس��ائل التي يمكن االس��تدالل هبا هن��ا، لتوضيح أثر العمل بمفه��وم الموافقة يف 
عملية االس��تنباط عموما ويف توجيه الخ��الف الفقهي خصوصا، وبالتال��ي فهم وضبط قراءة 
النص الش��رعي وفق رؤى لغوية تعكس بجالء أهمية الدرس الداللي يف االستنباط من النص 

الشرعي عموما، نذكر:
-غسل اليدين قبل إدخالهما يف اإلناء:

اختل��ف الفقهاء يف غس��ل اليدين قب��ل إدخالهما يف إناء الوضوء، فذه��ب قوم إلى أنه من 
س��نن الوضوء بإط��الق وإن تيقن طهارهتما، وهو مش��هور مذهب مالك والش��افعي، وذهب 
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آخ��رون إلى أنه يس��تحب للش��اك يف طهارهتما غس��لهما قبل اإلدخال، وه��و أيضا مروي عن 
مالك، وقيل:إن غس��لهما واجب عل��ى المنتبه من النوم وبه ق��ال داوود الظاهريوأصحابه)1(، 
وق��ال به المزين صاحب الش��افعي، بحج��ة أن »النوم ح��دث وقليله وكثي��ره يوجب الوضوء 

كسائر األحداث«)2(. 
ومرجع الخالف بين الفقهاء هنا، االس��تنباط من حدي��ث النبي × الذي رواه أبو هريرة 
أنه عليه الصالة والس��الم قال:»إذا اس��تيقظ أحدكم من نومه فليغس��ل ي��ده قبل أن يدخلها يف 

اإلناء فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده«)3(.
وقد وجه اإلمام ابن رش��د الخالف ببيان س��ببه، فقال:»ومن لم يفهم من هؤالء من هذا 
الحدي��ث عّل��ة توجب عن��ده أن يكون من باب الخ��اص أريد به العام كان ذل��ك عنده مندوبا 
للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه عّلة الشك وهو مالك، جعله من باب الخاص أريد به 

العام، كان ذلك عنده للشاك ألنه يف معنى النائم«)4(.
ف��إذا كان النوم يجعل المس��تيقظ منه يغس��ل يده، وهو الحكم المنط��وق به يف الحديث، 
فأول��ى للش��اك يف طه��ارة ي��ده، وهو الحك��م الذي يفه��م بالمعن��ى اللغوي من دالل��ة مفهوم 
الموافق��ة األولى-م��ن ب��اب التنبيه باألعلى على األدن��ى- ألن النوم أعلى مرتبة من الش��ك، 
فأكيد أن اإلنسان حين يستيقظ من نومه العميق ال يستيقن أين باتت يده، ولهذا عّد ابن جزي 

الكلبي)ت741ه�( غسل اليدين من مسنونات الوضوء)5(. 

)1(  انظ��ر بداي��ة المجتهد9/1�10. مرجع س��ابق. جاء يف التمهيد البن عب��د الرب)ت463ه�(: »ف��إن أكثر أهل العلم 
ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب ال إيجاب، وس��نة ال فرض، وكان مالك رحمه اهلل يس��تحب لكل من أراد الوضوء= 
=أن يغس��ل ي��ده قب��ل أن يدخلها اإلناء، وس��واء كان على وض��وء أو على غير وضوء ، ولقد روى عنه أش��هب يف 
ذلك تأكيدا واس��تحبابا«. 253/18. ت�. مصطفى العلوي. ومحمد البكر. وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية. 

الرباط.ط.1387ه�.
)2(  التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد.ابن عبد الرب النمري األندلسي.245/18.مرجع سابق.

)3(  مالك كتاب الطهارة.باب وضوء النائم إذا قام من نومه.
)4(  بداية المجتهد.10/1. مرجع سابق.

)5(  القواني��ن الفقهي��ة ابن جزي.ص24.ط.3. مطبعة األمنية. الرباط. 1382ه���/1962م. وانظر البيان والتحصيل 
والش��رح والتوجيه والتعليل،ابن رش��د الجد.67/1. تحقيق: د.محمد حجي وآخرين. دار الغرب اإلس��المي. 

بيروت. لبنان. 1406ه�/1986م.
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-عفو المقتول خطأ قبل موته عن المال:
ه��ذه المس��ألة ُتبنى على مس��ألة أخ��رى وهي عفو المقت��ول عن دمه قبل موت��ه، فقد قال 
قوم:يج��وز إذا عفا ع��ن دمه يف العمد، وممن قال بذلك: مالك وأب��و حنيفة واألوزاعي، وهو 

أحد قولي الشافعي)1(.
وق��ال آخرون:ال يلزم عفوه، ولأولياء القصاص أو العفو، وبه قال أبو ثور وداوود وهو 

قول الشافعي بالعراق)2(.
أما عفوه عن المال-وهو المسكوت عنه- فقد قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور 

فقهاءاألمصار: أن عفوه من ذلك يف ثلثه إال أن يجيزه الورثة.
وقال قوم: يجوز يف جميع ماله وممن قال به طاووس والحسن)3(.

واستدل الجمهور هنا، بأنه واهب لماله بعد موته فال يجوز له ذلك إال يف الثلث من أصل 
الوصية أي بقياسه على الوصية، وهو قياس شبه.

أم��ا اس��تدالل الفري��ق الثاين، فمبني عل��ى مفهوم الموافق��ة األولى، ج��اء يف البداية البن 
رشد:»وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم، فهو أحرى أن يعفو عن المال«)4(.
وأعتق��د أن هذا الكالم حرّي بأن يقول به جمه��ور الفقهاء، ألهنم يجيزون عفوه عن دمه 
قب��ل موته، فأولى له أن يعفو عن ما يصيب ورثته بعد موته، وهذا أولى من إلحاقه بالوصية يف 

الحكم بالشبه الذي هو هبة المال بعد الموت.
كما أنه تنبيه من جهة اللفظ باألعلى على األدنى، أي أن العفو عن الدم هو أعظم وأعلى 
م��ن العفو بالمال، فكأهنم وجهوا الخالف بالق��ول: أنه ما دام قد عفا عن الدم عند موته الذي 

يوجب القصاص، فأولى وأحرى أن يعفو عن ما هو أقل منه وهو المال.
-قضاء المرأة للصالة إذا طهرت، والمسافر الناسي يف وقت الضرورة:

)1(  انظ��ر بدائ��ع الصنائع يف ترتيب الش��رائع .عالء الدي��ن الكاس��اين.249/7. ط1. دار الفكر.1417ه�/1996م.
وانظر الفقه اإلسالمي وأدلته.وهبة الزحيلي.5695/7. ط.1. دار الفكر. دمشق. 1404ه�/1984م.

)2(  بداية المجتهد.588/2. مرجع سابق.
)3(  انظر بدائع الصنائع.249/7. والفقه اإلسالمي وأدلته.5695/7.مرجع سابق.

)4(  بداية المجتهد.589/2.مرجع سابق.
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اتف��ق الفقهاء على أن الم��رأة إذا طهرت، فإهنا تجب عليها الصالة التي طهرت يف وقتها، 
فإن طهرت وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس فالعصر فقط الزمة لها وإن بقي 

خمس ركعات فالصالتان معا وهذا يف قول مالك.
وعند الشافعي: إن بقي ركعة للغروب فالصالتان معا، أو تكبيرة على القول الثاين له.

وكذلك األمر عند مالك يف المس��افر الناس��ي الذي يحضر يف ه��ذه األوقات أو الحاضر 
يسافر وكذلك الكافر يسلم يف هذه األوقات، أعني أهنا تلزمهم الصالة وكذلك الصبي يبلغ)1(.
والس��بب يف أن جعل مالك الركعة جزءا آلخر الوقت وجعل الش��افعي جزء الركعة حّدا 
مث��ل التكبيرة منها، أن قوله عليه الصالة والس��الم:»من أدرك ركعــة من العصر قبل أن تغرب 
الشــمس فقد أدرك العصر«)2(، فهو عند مالك من باب التنبيه باألدنى على األعلى، أو باألقل 

على األكثر.
وعند الشافعي من باب التنبيه باألكثر، وأّيد هذا بما روي عنه عليه الصالة والسالم:»من 
أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«)3(، فإنه فهم من السجدة ههنا 
أهن��ا ج��زء من الركعة ، وذلك على قوله ال��ذي قال فيه: من أدرك منه��م التكبيرة قبل الغروب 
أو الطل��وع فق��د أدرك الوقت، ومال��ك يرى أن الحائض إنما تعتد هب��ذا الوقت بعد الفراغ من 
طهره��ا، وكذل��ك الصبي يبل��غ، وأما الكافر يس��لم فيعتد ل��ه بوقت اإلس��الم دون الفراغ من 

الطهر)4(.
ويف هذه المسألة، يتضح جليا المنهج الذي درج عليه اإلمام مالك يف فهم النص القرآين، 
فقد بنى حكمه على مفهوم الموافقة األولى، الذي يفيد أن من أدرك أكثر من ركعة من العصر 
أولى أن يدرك العصر، ألن المنطوق أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 

أدرك العصر، وهذا من باب التنبيه باألقل على األكثر.

)1(  انظر بداية المجتهد.133/1-134.مرجع سابق.
البخاري.كتاب مواقيت الصالة.باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.ح531.  )2(
البخاري.كتاب مواقيت الصالة.باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.ح531.  )3(

)4(  انظر بداية المجتهد.133/1-134. مرجع سابق.
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وأعتق��د أن هذا ال��ذي ذهب إليه هذا اإلم��ام يعد معقوال، ألن م��ن أدرك ركعة يكون قد 
أدرك الصالة بأكملها، بخالف من أدرك السجدة فقط فقد ال يكون مدركا للصالة.

-مسألة عيوب البهيمة يف التضحية:
يف المس��ألة حدي��ث للنبي ×، الذي أمر في��ه باتقاء:...»العرجاء البّيــن ظلعها والعوراء 

البين عورها، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ال تنقى«)1(.
فالحك��م المنط��وق به هنا والمس��تفاد من الحدي��ث، أنه ينبغي اجتناب ه��ذه األنواع من 
األضاح��ي يف العي��د، فال تج��زئ يف الذبح، لكن ما الحك��م إذا وجدت عيوب أش��ّد من هذه 
العيوب المنطوق هبا، كالعمي مثال، أو قطع الساق، أو المريضة المهلوكة، أو وجدت عيوب 
مس��اوية للعيوب المنط��وق هبا يف الحديث، كالعي��وب يف األذن والعي��ن والذنب والضرس، 

وغير ذلك من األعضاء مما يساوي العيوب المنطوق هبا يف نص الحديث؟.
فأم��ا ما كان أش��ّد من العيوب المنطوق هبا، فجهور الفقه��اء)2( أنه أحرى وأولى أن تمنع 
يف اإلجزاء، وهو استدالل مبني ومؤسس على مفهوم الموافقة األولى يف إلحاق هذه العيوب 

المسكوت عنها بالمنصوص عليها من باب أولى، ألن هذه العيوب أولى بالمنع)3(.
أما ما كان مساويا لهذه العيوب، فالمستفاد من مذهب مالك أهنا تمنع يف اإلجزاء، كمنع 
المنص��وص عليها)4(، وقال ابن القص��ار )ت397ه�( وابن الجالب)ت378ه�( وجماعة من 
البغداديي��ن أهنا ال تمنع يف اإلجزاء وإن كان يس��تحب اجتناهب��ا)5(، فلم يلتفت هؤالء إلى جهة 
مفهوم الموافقة المس��اوي، لذلك تركوا العمل هب��ذا الحكم، أما اإلمام مالك فقد بنى حكمه 
على هذه القاعدة اللغوية، وقد فهم ذلك ابن رشد وأشار إليه يف توجيه الخالف بقوله: »وأما 

)1(  ج��زء م��ن حديث. عن الرباء بن عازب أن رس��ول اهلل × س��ئل م��اذا يتقى من الضحايا فأش��ار بي��ده وقال أربعا 
...الحديث. الموطأ..كتاب الضحايا.باب ما ينهى عنه من الضحايا.ح1.

)2(  انظر بدائع الصنائع214/4. مرجع س��ابق. والمبسوط .شمس الدين السرخسي.171/6.دار المعرفة بيروت.
ط1989-1409-1.

)3(  انظر بداية المجتهد. 652/1.
)4(  بداية المجتهد. 652/1. مرجع سابق.
بداية المجتهد. 652/1. مرجع سابق.  )5(
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من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء، فمن كان عنده أنه من باب التنبيه باألدنى 
عل��ى األعلى فقط ال من باب التنبيه بالمس��اوي على المس��اوي، فق��ال: يلحق هبذه األربع ما 
كان أش��د منها وال يلحق هبا ما كان مس��اويا لها يف منع اإلجزاء إال على وجه االستحباب....
ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على األمرين جميعا، أعني على ما هو أش��د من المنطوق به 
أو مس��اٍو له، قال:تمنع العيوب الش��بيهة بالمنصوص عليها اإلجزاء كم��ا يمنعه التي هي أكرب 
منه��ا«)1(، وه��و المنهج الذي س��لكه اإلمام مال��ك، وتابعه يف ذلك عدد م��ن األئمة والفقهاء، 
الذين اسرتش��دوا هبذا الفهم اللغوي للنص الش��رعي، فكان عملهم من قبيل توجيه الخالف 

تأسيسا على االستنباط بمفهوم الموافقة األولى والمساوي.
وه��ذه األمثل��ة التطبيقية تكفي يف االس��تدالل عل��ى المنهج الذي س��لكه األصوليون يف 
االس��تنباط انطالقا من قاعدة مفهوم الموافقة، وكيف اس��تطاع الفقهاء توجيه اختالف مناهج 
االس��تنباط بإعمال هذه القاعدة األصولية التي أثمرت العديد من الفروع الفقهية اس��تطاعت 
أن تلبي حاجيات الناس الدينية والمعرفية، وال زال العمل هبا يوافق منهج فهم النص الشرعي 

وتجديد النظر بضوابط شرعية تراعي حدود النص وتقف عند معانيه ومراميه.
املبحث الرابع:  اأثر العمل بقاعدة مفهوم املوافقة فيفهم مقا�صد خطاب ال�صرع

  إن قي��ام الفك��ر األصولي وبناءه االس��تنباطي على القواعد اللغوية عموم��ا، يبّين أهمية 
ال��درس األصولي اللغوي يف ضبط قراءة النص الش��رعي، كما أن ه��ذا التنوع يف زوايا العمل 
الداللي –كما سبقت اإلشارة إليه- يؤكد حقيقة استيعاب الفكر األصولي لمناهج االستنباط 
اللغوي��ة النقلية والعقلية، فضال عن أن االس��تنباط بقاعدة مفه��وم الموافقة يحقّق فهما رصينا 
للنص يرتبط بمقاصد الش��ريعة اإلسالمية التي جاءت للتنبيه على الغايات والمعاين والحكم 
الملحوظ��ة للش��ارع يف أوامره ونواهيه، فلو اقتص��ر العمل بالقواعد اللغوي��ة األخرى كاألمر 
والنهي والمش��رتك والحقيقة...ال��خ، وبباقي األصول االجتهادية األخ��رى، لما ظهرت هذه 
المعاين ولما استطاع الفهم البشري أن يوّفق إلى مثل هذا االستنباط الداللي الذي يمنح الفكر 

بداية المجتهد653/1. مرجع سابق.  )1(
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ُفس��حا للتأمل بوس��اطة األدوات اللغوية، فضال عن أن المنهج الداللي –النص أو الموافقة- 
يتوافق وإرادة الشارع التي تتجه يف التنصيص بالخطاب على تلك المعاين اللغوية لعقل معاين 
َأْول��ى باالس��تنباط من تل��ك المنصوص عليه��ا،  فالثابت بالنص –كما ق��ال صاحب التحرير 
رحمه اهلل – »يتضمن مقصدا ومرادا للمشّرع الكريم، وهذا المقصد ال ينتهي بتحقيق الحكم 
المنط��وق به، بل يهدف إلى تحقيق حكم مماثل للمنطوق يف معنى آخر غير منطوق به...وأن 
ه��ذا الحكم ال يختلف عن المنطوق به بل يوافقه ويس��اويه وقد يكون أولى منه«)1(، وهو هنا 
يف اآلي��ة المذك��ورة متحقق بالكلية، فال يمكن تصور النهي عن ق��ول أف مع ترك ما هو أولى 
بالنهي منه كالضرب وغيره، ففهم قصد الشارع تتحقق معانيه بإعمال قاعدة مفهوم الموافقة.
   ومن الثمار المقاصدية لهذه الداللة أيضا، ما فهمه غير واحد من العلماء يف قوله تعالى 
ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ ژ )2(، فاآلي��ة ت��دل عل��ى وج��وب إقامة الحد على 
من ارتكب فاحش��ة الزن��ا بالجلد واالقتصار على العدد المذك��ور إن كانا غير محصنين وهذا 
الحك��م يفهم من المعنى العباري لآلية، كما يش��ير بداللته النّصية التي تفهم من اللغة بالتأمل 
أن من ارتكب فاحشة اللواطة يأخذ نفس الحكم، وهو أولى بتبيين حكمه، »ألن المعنى الذي 
من أجله وجب الحد يف الزنا هو سفح الماء يف محّل محرم مشتهى، وهذا موجود يف اللواطة 
بل وزيادة، ألهنا – أي اللواطة- يف الحرمة وس��فح الماء أش��د من الزنا ويف الش��هوة مثله«)3( ، 
قال السرخسي: »قال أبو يوسف ومحمد –رحمهما اهلل- يجب الحد يف اللواطة على الفاعل 
والمفعول به بداللة نص الزنا، فالزنا اس��م لفعل معنوي له غرض، وهو اقتضاء الش��هوة على 
قصد سفح الماء بطريق حرام ال شبهة فيه، وقد وجد هذا كله يف اللواطة«)4( ، وهذا القول أخذ 
به أيضا اإلمام الش��افعي يف مذهب��ه الجديد ورواية عن اإلمام أحم��د)5(، بينما اعترب اإلمام أبو 

)1(  التحرير .ابن همام .ص28. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. )د.ت(.
)2(  النور 2.

)3(  بح��ث اخت��الف األصوليين يف ط��رق داللة األلفاظ على معانيه��ا. وأثره يف األح��كام الفقهية.أحمد صباح ناصر 
المال. ص231. أطروحة دكتوراه بجامعة القاهرة.كلية دار العلوم.قسم الشريعة.1422ه�/2001.

)4(  أصول السرخس��ي.أبو بكر محمد بن أبي س��هل )ت�490ه�(.242/1. تحقيق: محمد أبو األجفان. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. 1393ه�/1973م.

)5(  المهذب يف فقه اإلمام الشافعي.أبو إسحاق للشيرازي.268/2.دار الكتب العلمية.د.ت.
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حنيفة ذلك المعنى الذي من أجله وجب الحد بالزنا وهو تضييع النسب وإفساد الفراش غير 
موجود يف اللواطة، وبالتالي ال يأخذ حكمه)1(.

 وأّيا كان الحكم الذي وصل له الفريقان، فإن تتبع منهجية االس��تنباط توّضح آثار داللة 
الن��ص أو مفهوم الموافقة يف تثبيت العمل بروح الش��ريعة ومعقول معانيها، فلو تتبعنا المنهج 
ال��ذي اعتمده أبو يوس��ف ومحمد بن الحس��ن، فس��تتضح لنا تلك المع��اين الِحكمية من هذا 
االس��تنباط، فالمعنى المفهوم والوارد يف الخطاب الق��رآين )الزانية والزاين( القاضي بوجوب 
الحد يف الزنا، هو قضاء الش��هوة بس��فح الماء يف محّل محرم مش��تهى، وهذا المعنى بعينه بل 
وأكثر منه موجود يف اللواطة، ويمكن لكل عارف باللغة أن يستش��ف هذا المعنى دون حاجة 
إلى االجتهاد، بل يمكن القول أن »اللواطة يف الحرمة وس��فح الماء فوق الزنا، ألن الحرمة يف 
اللواطة ال تزول أبدا بمعنى أهنا ال تنكشف وال ترتفع بحال، كالزنا بالمحارم، فإنه أفحش من 
الزنا باألجنبية«)2(، فمن زنى بأجنبية قد ينكش��ف حاله بالزواج منها ويزول أثره هبذا الزواج، 
أما من زنى بمحارمه فال يمّكن له ذلك، وال يزول أثره أبدا، وهو أمر يعهد ألهل اللغة بفهمه 
من معاين النص، وكذلك الحال بالنس��بة للواطة، التي تحفظ تلك المقاصد الشرعية المتمثلة 
يف حفظ النس��ل، فإش��اعة ه��ذه الفواحش يعِدم معه مش��روعية ال��زواج والن��كاح بصفة عامة 

ويقضي على إحدى أهم الكليات األساسية يف الشريعة اإلسالمية وهي كلّية النسل.
ويف قوله تعالىژ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ژ )3(، أجمع العلماء على إقامة حد قاذف الرجل المحصن وكذا 
الم��رأة المحصن��ة، اس��تنباطا من اآلية)4(، التي تفي��د بمنطوقها أيضا أن من ق��ذف امرأة محصنة 

عفيفة من الرجال ولم يثبت دعواه بأربعة شهود أقيم عليه الحد، وهو الجلد ثمانون جلدة.

)1(  كش��ف األس��رار ش��رح المصنف على المنار. عبد اهلل بن أحمد النس��في. 275/1. دار الكتب العلمية. بيروت.
ط1406/1ه�.

)2(  كشف األسرار شرح المصنف على المنار275/1.مرجع سابق.
)3(  النور 4.

)4(  أح��كام القرآن.اب��ن العربي.1335/3.مراجع��ة وتحقيق: محم��د عبد القادر عط��ا. دار الفكر للطباعة والنش��ر 
والتوزيع. بيروت. لبنان.



287

د. عبدالكرمي بن حممد بناين

وق��د اقتص��رت اآلية عل��ى »بيان حكم ص��ورة واحدة م��ن صور القذف وه��ي أن يكون 
القاذف رجال والمقذوف امرأة، وسكتت عن باقي الصور وهي أن يكون القاذف والمقذوف 

رجلين، أو يكونا امرأتين، أو يكون القاذف امرأة والمقذوف رجال«)1(.
وه��ذا الص��ور األخرى، يمكن االس��تدالل عل��ى وجوب الح��د فيه��ا، وإلحاقها بحكم 
المنط��وق، انطالق��ا من المعن��ى اللغوي الذي يفهم أن تش��ريع حّد الق��ذف ال يرتبط بوصف 
الذكورة أو األنوثة، بل القصد منه »دفع العار الذي يلحق المحصن والمحصنة على الس��واء 
وتربئ��ة ذمتهما وحف��ظ عرضهما من كالم الن��اس، وكذا ردع القاذف حت��ى ال يعود إلى فعله 
س��واء كان رج��ال أم امرأة«)2(، وه��و معنى بني على منهج قاعدة مفه��وم الموافقة، حيث تبين 
الحرص على تن�زيل المعاين المقاصدية المرتبطة بحفظ األعراض انطالقا من البناء األصولي 
اللغوي، فيكون بذلك حكم هذه الصور المسكوت عنها ثابتا عن طريق داللة مفهوم الموافقة 

أو داللة النص.
  ويف قوله تعالىژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ژ  )الفجر:18(، قّرر غير واحد من 
العلماء أن »نفي الحض على طعام المسكين نفي إلطعامه بطريق األولى...أي لقّلة االكرتاث 
بالمس��اكين«)3(، ف��إذا كان المعنى الوارد بعبارة النص والس��ياق الذي ج��اء فيه الخطاب نفي 
الحض على إطعام المساكين والنظر يف حالهم، فإن ما يفهمه المعنى بداللة النص أو بفحوى 
الخطاب هو أن هذا النفي يصدق من باب أولى على نفي اإلطعام، وهو اس��تنباط يخدم تلك 
المع��اين الروحية للش��ريعة الت��ي تراعي هذا الجانب اإلنس��اين، فالخطاب الق��رآين يف عمومه 
يتضم��ن معاين إنس��انية واجتماعية مهّمة، يمكن اعتبار هذا الن��ص ركيزة من ركائزها، خاصة 

بعد هذا االستدالل المفهم لغاياته والموّضح ألبعاده.
  ومم��ا يندرج تحت مس��مى داللة المس��اواة، أو داللة الموافقة المس��اوي أي تس��اوي 

)1(  أث��ر القواعد األصولية اللغوية يف اس��تنباط أحكام  القرآن. عبد الكريم حام��دي.دار ابن حزم. ص267. بيروت 
لبنان.ط1-1429ه�/2008.

أثر القواعد األصولية اللغوية يف استنباط أحكام القرآن.ص267.مرجع سابق.  )2(
)3(  التحرير والتنوير.محمد الطاهر بن عاشور. 333/30.الدار التونسية للنشر.تونس.د.ت. 
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المس��كوت عن��ه مع المنطوق ب��ه يف قوة الدالل��ة على الحك��م، نجد قوله تعال��ى ژ ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک ژ )1(، فالثاب��ت بعب��ارة النص تحريم 

أكل األوصي��اء أم��وال اليتام��ى ظلم��ا، وكل ع��ارف باللغة يفهم م��ن خالل العّل��ة الواضحة 
بالخطاب-االعتداء على مال القاصر العاجز وتضييع حقوقه- أن األمر ينطبق بش��كل مس��اٍو 
على تحريم إحراقها أو إتالفها أو تضييعها بأي نوع من أنواع الضياع كالمقامرة هبا، أو تقديمها 
رشوة أو غيرها، وكذلك تحريم أن يقدموها لغيرهم ليأكلوها، »فيكون النص المحرم بعبارته 
أكل أم��وال اليتامى ظلما، محّرما إحراقه��ا أو تبديدها بطريق الداللة«)2(، قال الجصاص:»قد 
خص اهلل تعالى األكل بالذكر، وسائر األموال غير المأكول منها محظور إتالفه من مال اليتيم 
كحظ��ر المأكول منه، ولكنه خص األكل بالذكر ألنه أعظم ما يبتغي له األموال«)3( فهي معاين 
مصلحية، ترتبط بحفظ المال الذي جاءت الش��ريعة اإلسالمية برعايته، يف توافق تكاملي بين 
األثر المستفاد من الخطاب القرآين بعبارته واألثر المقاصدي المستفاد من داللته، والمستنبط 

من منهج لغوي اعتمد جانب الداللة وتعمق يف فهم آليات االشتغال عليها.
وبذل��ك يتض��ح األثر المس��تفاد من منه��ج االس��تنباط بقاعدة مفه��وم الموافقة بش��قيه: 
الفحوى واللحن، يف انسجام تام مع روح الشريعة اإلسالمية، ويبين بدقة كيف استطاع الفكر 
األصولي أن يستوعب هذه المعاين، فيوظف قاعدة مفهوم الموافقة يف منهج االستنباط الذي 

يضبط النص الشرعي ويقف مع معانيه وروحه.

* * *

)1(  النساء 10.
)2(  علم أصول الفقه .عبد الوهاب خالف.138.مرجع سابق.

)3(  أح��كام القرآن. أبو بكر بن العربي. 94/2.مراجعة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الفكر للطباعة والنش��ر 
والتوزيع. بيروت. لبنان.
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الف�صل الثاين
 قاعدة مفهوم املخالفة واأثرها يف �شبط قراءة الن�ص ال�شرعي

 قبل الخوض يف بيان أثر العمل بمفهوم المخالفة يف ضبط وقراءة النص الشرعي، وبيان 
أثرها على الفهم المقاصدي لخطاب الشرع، البد من الوقوف –بإيجاز- مع تعريف لمفهوم 

المخالفة وإطالقاته األصولية. 
املبحث الأول: تعريف مفهوم املخالفة واإطالقاته الأ�صولية

أوال: تعريف مفهوم المخالفة
من أقدم من تكلم يف مفهوم المخالفة من األصوليين، نجد القاضي الباقالين )ت�403ه�(، 
حيث قال عن هذه الداللة: »تعلق الحكم بأحد وصفي الش��يء، فيصير إثبات الحكم فيما له 

الصفة دليال ينّبه عما خالفه فيها«)1(.
ويعن��ي هبذا الحد أن الخطاب يتعلق ب��ه حكمان، حكم منطوق به منصوص عليه، وآخر 

ينبه عليه بناء على تلك الصفة المنصوص عليها التي أوجبت الحكم يف المنطوق.
  وعرف��ه اب��ن الحاج��ب )ت660ه�(ب��أن يكون »المس��كوت عن��ه مخالف��ا للمنطوق يف 

الحكم، ويسمى دليل الخطاب«)2(. 
ف��إذا كان الحكم المنطوق يفيد الحل مع القيد، فإنه يفيد بمفهومه المخالف التحريم إذا 

انتفى عنه القيد. 
وقد ع��ّد له اآلمدي )ت�631ه�( عش��رة أنواع)3(: الش��رط، والغاية، وإنم��ا، والتخصيص 
باألوص��اف الت��ي تط��رأ وت��زول بالذك��ر، واللقب، واالس��م المش��تق ال��دال عل��ى الجنس، 

واالستثناء، والعدد، وحصر المبتدأ يف الخرب. 

)1(  التقريب واإلرشاد الصغير. القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقالين)ت�403ه�(.331/3. تحقيق: عبد الحميد 
أبو زيد.مؤسسة الرسالة.ط1418/1ه�. 

العلمية.بي��روت.  الكت��ب  دار  الحاج��ب.ص.148.ط.1.  اب��ن  الحاج��ب.  اب��ن  واألم��ل.  الوص��ول  منته��ى    )2(
1405ه�/1985م.  

اإلحكام يف أصول األحكام. سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد اآلمدي.78/3-79.تحقيق:سيد الجميلي.  )3(
دار الكتاب العربي بيروت.1404ه�.
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ولم يتفق جمهور األصوليين على االحتجاج هبذه األنواع كلها، بل وقع االختالف حتى 
ها من المفهوم. يف عدِّ

  وقد س��بقت اإلش��ارة إلى أن العمل بمفهوم المخالفة مقتصر على جمهور األصوليين 
–عدا أصوليي الحنفية – الذين رّدوا العمل به وكذا االختالف الحاصل يف عّد بعض أنواعه، 

كالعمل بمفاهيم اللقب أو الغاية أو العدد)1(، نظرا الختالف المنهج االستنباطي لكل مدرسة.
ثانيا: إطالقات مفهوم المخالفة األصولية

درج األصولي��ون يف التأصي��ل لقاع��دة مفه��وم المخالفة على مجموعة م��ن اإلطالقات 
األصولي��ة، تختل��ف باخت��الف الدرس األصول��ي اللغوي، ولكنه��ا تلتقي يف توّح��د المنهج 

االستنباطي، من هذه اإلطالقات: 
    - مفهوم المخالفة: 

يسمى مفهوم المخالفة »لما ُيَرى من المخالفة بين المنطوق به والمسكوت عنه«)2(.  
    - دليل الخطاب: 

 ويس��مى بذل��ك ألن »دليله من جنس الخط��اب أو ألن الخط��اب دال عليه«)3(، أو 
لحص��ول إثبات النقيض بنوع من االس��تدالل ببع��ض االعتبارات الخطابي��ة كالوصفية 

والشرطية«)4(. 

)1(  لمزيد تفصيل، ينظر: منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول والجدل.ابن الحاجب.ص148.مرجع س��ابق. 
مفت��اح الوص��ول .التلمس��اين.ص81-82. مرج��ع س��ابق.والمناهج األصولي��ة يف االجتهاد بالرأي يف التش��ريع 

االسالمي. فتحي الدريني. ص403.. ط.2. الشركة المتحدة للتوزيع. 1405ه�/1985م. 
اإلس��المي.  المكت��ب  ط.2.  صال��ح.610/1.  أدي��ب  د.محم��د  اإلس��المي.  الفق��ه  يف  النص��وص  تفس��ير    )2(

1404ه�/1984م
)3(  البح��ر المحي��ط يف أص��ول الفق��ه. بدر الدي��ن الزركش��ي.13/4. ط.2. وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية. 
الكوي��ت. 1413ه���/1992م. وإرش��اد الفح��ول. ص 267.مرجع س��ابق. وأص��ول الفقه اإلس��المي. د.وهبة 

الزحيلي 362/1.مرجع سابق. 
)4(  تيسير التحرير. أمير بادشاه. 98/1.مطبوع مع التحرير البن همام اإلسكندري )ت�861ه�(. دار الكتب العلمية. 

بيروت. لبنان. )د.ت(. والمناهج األصولية. د.فتحي الدريني. ص.393. مرجع سابق.
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  - تنبي��ه الخطاب)1(: ويس��ّمى تنبي��ه الخطاب ألن »الخطاب قد نبه إليه«)2(، ويش��ير إليه 
الباقالين )ت�403ه�( يف تعريفه بقوله: » )...( دليال ينبه عما خالفه فيها«)3(. 

- لحن الخطاب: ويطلق لحن الخطاب »باالش��رتاك العريف على كل من داللة االقتضاء 
والمساوي من قسمي الموافقة ومفهوم المخالفة أيضا«)4(. 

-مفه��وم الخط��اب: ويطل��ق عليه عدد م��ن فقهاء الحديث والمفس��رين هذا االس��م يف 
المس��ائل الفقهي��ة ذات الصل��ة، كابن عبد ال��رب )ت�463ه�(، وابن رش��د الحفي��د )ت�595ه�(، 

والقرطبي )ت�671ه�()5(.
  -تخصيص الش��يء بالذكر: ويس��ميه بذلك الحنفية كما قال صاحب كش��ف األسرار: 

»ويسمونه دليل الخطاب، وهو المعّبر به عندنا بتخصيص الشيء بالذكر«)6(. 
-دلي��ل الن��ص:  وقد اختار أح��د المعاصرين أن يضيف له هذا االس��م لم أجده عند   
األصوليين والفقهاء، وهو: »دليل النص« وذلك »ألن النص إذا حرم شيئا يبقى خالفه حالال 
إال م��ا اس��تثناه نص آخر«)7(، ف��إن كان التحريم مثال يف الواقع��ة المنصوصة، كان ال تحريم يف 

)1(  هناي��ة الس��ول على مرتقى الوصول. يحيى ال��واليت. ص 67. ط.1. المطبعة المولوي��ة بفاس. 1327ه�. هبامش 
فت��ح ال��ودود على مراقي الس��عود. ونثر الورود على مراقي الس��عود. محمد األمين الش��نقيطي. 107/1.مرجع 
سابق. ونشر البنود. عبد اهلل العلوي الشنقيطي. 98/1. صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي. المشرتك بين المملكة 

المغربية واإلمارات العربية المتحدة.
)2(  مناه��ج األصوليين يف طرق داللة األلفاظ على األحكام. د.خليفة بابكر الحس��ين.ص194. ط.1. مكتبة وهبة. 
1409ه�/1989م.. وأنبه هنا إلى ما وقع فيه د.خليفة من خلط حيث نس��ب القول هبذا االس��م إلى القرايف حين 
أحال عليه مع العلم أن القرايف رد هذا االسم بقوله: »نرتك تنبيه الخطاب ألنه لم يتقدم له ذكر يف مفهوم المخالفة«. 
ش��رح تنقيح الفصول. ص.57. ط.1. دار الفكر. 1393ه�/1973م. ويؤيد هذا أنه جعل مفهوم الموافقة »تنبيه 
الخطاب« يف: نفائس األصول يف ش��رح المحصول. 658/2. تحقيق الش��يخين: ع��ادل عبد الواحد وعليمحمد 

عوض. المكتبة العصرية صيدا. بيروت. 
)3(  التقريب واإلرشاد الصغير.331/3.مرجع سابق.

)4(  »نشر البنود98/1.مرجع سابق. 
)5(  المس��تصفى.أبو حام��د الغزال��ي.191/2. ط.1. دار ص��ادر. 1322ه���. وش��رح الجالل المحل��ي على جمع 

الجوامع178/1. ط.2. )د.ط.ت.(.
)6(  عالء الدين البخاري.253/2. دار الكتاب العربي. بيروت. 1394ه�/1974م. وأصول السرخسي. 255/1.

مرجع سابق.
)7(  مفاتح الوصول إلى معرفة علم األصول. أبو محمد التائب لحلو. ص.63. ط.1. 1993م.)د.ط(.
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المسكوت عنها، والنص دالٌّ عليهما معًا، التحريم والالتحريم. 
 وعموم��ا، فه��ذا التعدد يف اإلطالقات ي��دل على ش��يوع قاعدة مفه��وم المخالفة وكثرة 
تداول��ه، ويبق��ى األهم � يف نظري � أن يؤدي وظيفته التفس��يرية بوصفه داللة لغوية، تعين على 
فهم قراءة النص الش��رعي، وتيسر س��بل ضبط هذه القراءة بما يتواءم ومقاصد الشرع الحكيم 

المبثوثة يف خطابه.
املبحث الثاين: �صروط العمل مبفهوم املخالفة واأثرها يف �صبط وقراءة الن�ص ال�صرعي

   لم يرتك األصوليون المْعِمُلوَن لقاعدة مفهوم المخالفة العمل بالمفهوم عبثا، بل عملوا 
عل��ى تقييده بش��روط تحدد ظروف العمل ب��ه، وتعين على ضبط االعتداد ب��ه، وتضبط قراءة 
وفهم النص الش��رعي، الفهَم الس��ليم الذي يقف عند حدوده ومعانيه، ف��إذا تخلف أحد هذه 

الشروط حمل القيد على الفائدة المرادة منه، ال على نفي الحكم عند انتفائه. 
وقد تتبعت هذه الشروط فوجدت أهنا ترجع عموما إلى شرطين رئيسيين:   

أال يعارض المفهوم منطوق.  -1
أال تظهر للقيد فائدة أخرى، غير بيان التشريع.  -2

  أما الشرط األول، فيتضمن أمرين: 
1 - أال يع��ارض العمل بمفهوم المخالفة دليل ش��رعي خاص يف المس��ألة نفس��ها، فإنه 
يقدم عليه، ألن الدليل منطوق به يف المسألة، والمفهوم يفهم منه، فيكون المنطوق أقوى منه، 
لكن بش��رط التس��اوي يف الخصوص والعموم: »فالنطق إنما يقدم على الدليل إذا كان مثله يف 
الخصوص والعموم، أما إذا كان عاما وكان الدليل خاصا، وجب تقديم الدليل ألنه استعمال 

لهما جميعا«)1(، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما يقولون )...(.
 وهذا مثل قوله تعالى: ژ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   
يب  جت   حت  خت ژ)2(، فإن��ه ي��دل بمنطوقه على جواز القصر يف ح��ال الخوف، وبمفهومه 

)1(  المنه��اج يف ترتي��ب الحجاج. أبو الوليد س��ليمان الباج��ي. ص.148. تحقيق: د.عبد المجي��د تركي. ط.2. دار 
الغرب اإلسالمي. 1987م.

)2(  النساء. اآلية 101. 
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عل��ى عدم جوازها يف حال األمن، لكن هذا المفهوم مرتوك بالدليل الخاص على جواز ذلك 
يف ح��ال األم��ن فيما يروى ع��ن يعلى بن أمي��ة قال: قلت لعم��ر بن الخط��اب: اقتصار الناس 
الص��الة اليوم، وإنما ق��ال اهلل عز وج��ل: ژ مب      ىب   يب  جت   حت  خت ژ )1( فقد ذهب ذلك، 
َق اهللُ بَِها  فق��ال: عجب��ت مما عجبت من��ه، فذكرت ذلك لرس��ول اهلل × فقال: »َصَدَقٌة َتَصــدَّ

َعَلْيُكْم َفاْقَبُلوا َصَدَقَتُه«)2(. 
ْيــِن َثالََثَة َأيَّاٍم  َم فِي اْلَمْســِح َعَلى اْلُخفَّ  وحدي��ث: »َجَعَل َرُســوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَســلَّ
َوَلَيالِيِهــنَّ لِْلُمَسافِرِ َوَيْومــًا َوَلْيَلًة لِْلُمِقيِم«)3(، فمفهوم مخالفته يفي��د التقيد بالعدد المذكور يف 
الن��ص دون زي��ادة وال نقصان، لكن الحكم عند بعض الفقهاء أنه: »ال هناية للمس��ح عليهما، 
فال يجب نزعهما، إال بالجنابة«)4(، ألن المانع من إعمال قاعدة مفهوم المخالفة هو معارضة 
منط��وق الحدي��ث الذي ال يوج��ب التقيد بمدة معين��ة، وقد رواه الحاكم بإس��ناد صحيح عن 
ْيِه َفْلَيْمَسْح َعَلْيِهَما َوْلُيَصلِّ فِيِهَما َوالَ َيْخَلْعُهَما إِْن  َأ َأَحُدُكْم َفَلبَِس ُخفَّ النب��ي × قال: »إَِذا َتَوضَّ
َشاَء إاِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة َوَنْحِوَها«)5(، وال شك أن المنطوق مقّدم على المفهوم، ماداما قد تساويا يف 

الخصوص والعموم.
2 � أن ال تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه، وإال استلزم ثبوت الحكم 
يف المس��كوت عنه، فكان مفهوم موافقة ال مخالفة)6(، ألن الثابت بالموافقة ثابت بالمنطوق، 

ومفهوم المخالفة مفهوم من النص فحسب. 

)1(  النساء. اآلية 101.
)2(  صحيح مسلم. كتاب صالة المسافرين. رقم 4 عن عمر بن الخطاب. 
)3(  سنن ابن ماجة. كتاب الطهارة. باب التوقيت يف المسح على الخفين. 

)4(  أسهل المدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك. أبو بكر بن حسن الكشناوي. 120/1. ط.2. دار 
الفكر. بيروت. )د.ت(.  

)5(  أض��واء البي��ان يف إيضاح القرآن بالقرآن. محمد األمين بن محمد المختار الش��نقيطي.389/1-390. الرئاس��ة 
العام��ة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرش��اد. الرياض. الس��عودية. 1403ه�/1982. والحديث 

رواه الدارقطني يف كتاب الطهارة. باب ما يف المسح على الخفين من غير توقيت. )ح. 2( عن أنس. 1 
)6(  ش��رح العض��د على مختص��ر ابن الحاج��ب. 174/2. مكتبة الكلي��ات األزهرية. 1403ه���/1983م.و منتهى 

الوصول واألمل. ص. 148 - 149. مرجع سابق.



294

قواعد املفهوم واأثرها يف �شبط قراءة الن�ص ال�شرعي

الشرط الثاين: أال تظهر للقيد فائدة أخرى.  
ومن هذه الفوائد:   

1 - أال يكون القيد قد جاء لبيان األعم األغلب المعتاد، مثل قوله تعالى: ژڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ژ )1(، ف��إن الغال��ب ك��ون الربائب يف 

الحجور، ومن شأهنن ذلك، فقيد به لذلك ال ألن حكم الاليّت لسن يف الحجور بخالفه)2(. 
2 - أال يكون القيد قد جاء جوابا لس��ؤال، وال لحادثة خاصة بالمذكور)3(، مثل أن يسأل 
إنس��ان رس��ول اهلل × هل يف الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه النب��ي × يف الذهب المخزون 

زكاة. فهذا ال يدل على أن الذهب غير المخزون - المتداول - ليس فيه زكاة)4(. 
3 - أال يك��ون القيد قد جاء لتهويل الحك��م وتفخيم أمره، كما يف قوله تعالى: ژ ۆ  ۈ  
ۈ          ژ )5(، وقوله س��بحانه: ژ ائ  ەئ  ەئ  ژ )6(، فإن ذلك ال يش��عر بسقوط الحكم 

()8(، فقوله بغير  عمن ليس بمحسن وال متق)7(، وكذا قوله تعالى: )َوَيْقُتُلوَن النَّبِيئِيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ
الحق ال يعني قتلهم بالحق، فالغرض من القيد: »تعظيم للذنب الذي أتوه«)9(. 

4 - أال يك��ون القي��د قد ذكر ألج��ل االمتن��ان، ال للتقييد، كقوله تعال��ى: ژ ۈ  ۈ   
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ )10(، فالتقيي��د بالط��راوة ال يدل على منع أكل ما 

ليس بطري)11(. 

)1(  النساء. اآلية 23. 
)2(  حاش��ية البناين على ش��رح المحلى.178/1-179. ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. ص 241. محمد 

األمين الشنقيطي. دار القلم. بيروت. لبنان.)د.ت(. 
)3(  نفسه. 

)4(  محاضرة بعنوان: »المرأة بين نار الجاهلية وظل اإلس��الم«. الش��يخ أحمد الخليلي. على شبكة اإلنرتنيت موقع: 
.www.sultan.org

)5(  البقرة. اآلية 234. 
)6(  البقرة. اآلية 240. 

)7(  مفتاح الوصول. التلمساين. ص.79. مرجع سابق.
)8(  البقرة. اآلية 60. 

)9(  الجامع ألحكام القرآن.349/1 – 350. ط.1.دار الفكر. 1419ه�/1999م. 
)10( النحل14.

)11( من��ار الس��الك إل��ى مذهب اإلمام مال��ك. أحمد الس��باعي. ص. 83. ط.1. المطبعة الجدي��دة ومكتبتها بفاس. 
1359ه�/1940م. ومذكرة أصول الفقه. ص 241. مرجع سابق.
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5 - أال يكون القيد قد ذكر ألجل موافقة الواقع، كقوله تعالى: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ )1(.وكما قال الواحدي وغيره نزلت اآلية يف قوم من المؤمنين والوا 

اليهود)2(، ناهيًة عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص هبا)3(. 
6 � أال يك��ون القي��د للتأكي��د والمبالغ��ة، كقول��ه تعال��ى: ژ پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ    ٺ  ٺ ژ )4(، ذلك بأن التقييد بالس��بعين خرج مخرج التأكيد والمبالغة يف عدم الغفران 

للمنافقين، فال يدل على أن النبي × إذا زاد على السبعين ينفعهم، بل المراد أن استغفاره لهم 
ال ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد)5(. 

املبحث الثالث: قاعدة مفهوم املخالفة واأثر العمل بها يف فهم مقا�صد الن�ص ال�صرعي
من المعلوم أن النصوص الش��رعية لم تأت بصيغة واحدة ثابتة ال تتبدل، أو على نمط معين 
م��ن أنماط التعبير الذي يق��ع فيه تقييد الكالم بلون واحد، بل ج��اءت بصيغ مختلفة، ووقع تقييد 
ال��كالم فيها بأنواع من القيود، كالصفة والش��رط والغاي��ة )...( وغيرها، وذلك حتى تحّقق الغاية 
من التشريع يف تنظيم سير الحياة التي تحتاج إلى مثل هذه القيود والتعبير عن مقاصد المتكلمين.
     فإذا كانت داللة مفهوم الموافقة –أو داللة النص- يف المس��كوت عنه تعني أن يوافق 
حكمه حكم المنطوق به، س��واء بالمس��اواة أم باألولى، فإن داللة قسمه اآلخر يف المسكوت 
عن��ه ه��ي مخالفة حكمه حكم المنطوق ب��ه يف اإلثبات والنفي، بمعن��ى أن حكم المنطوق إذا 
كان مثبت��ا، كان حكم المس��كوت عنه نافيا أو العكس، وذلك النتفاء قي��د من القيود المعتربة 
يف المنط��وق »فيكون لنا حكمان: الحكم األول يس��مى منطوق النص، والحكم الثاين الثابت 

للمسكوت عنه، يسّمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب«)6(. 

)1(  آل عمران. اآلية 28.
انظر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز.أبو الحسن علي بن محمد الواحدي.تفسير قوله تعالى )ال يتخذ المؤمنون الكافرين   )2(

أولياء(.طبع هبامش التفسير المنير لمعالم التنزيل.مصر 1305ه�.وانظر حاشية البناين. 178/1.مرجع سابق.
)3(  »هناية الس��ول على مرتقى الوصول. محمد يحيى بن محمد المختار الواليت. ص. 58. ط.1. المطبعة المولوية 

بفاس. 1327ه�. هبامش فتح الودود على مراقي السعود. 
)4(  التوبة. اآلية 100. 

منار السالك. ص. 84. مرجع سابق.  )5(
)6(  الوجيز يف أصول الفقه. عبد الكريم زيدان. ص 366. ط.6. مكتبة القدس. 1405ه�/1985م.
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 والعم��ل بدالل��ة مفهوم المخالف��ة يحّقق مقصود وإرادة الش��ارع ال��ذي رام هبذه القيود 
تحقي��ق مقاص��د معينة، لذلك ففهم الخطاب م��ن خاللها يحقق هذه الغاية، م��ن هنا نعلم أن 
م��دار ال��كالم يف هذا النوع من الدالل��ة يقوم على فهم مقصود الش��ارع، ليتمكن المكلف من 

تنزيل قصده َوفق مقاصده، ويتحقق مبدأ االمتثال بين قصد المكلف وقصد الشارع.
  وإذا كان مس��تند فه��م الحكم يف داللة مفهوم المخالفة ه��و »معرفة الفائدة من تخصيص 
مح��ل النط��ق بالذك��ر دون غي��ره، وإثب��ات مث��ل حكم��ه يف مفه��وم الموافقة إذا وج��د يف محل 
الس��كوت«)1(،  فإنه يدل على أن اللفظ ال يدل بذاته على الحكم إال بتوس��ط فهم المعنى الذي 
خّص ألجله محل النطق بالذكر، واالنتقال بواسطته إلى محل السكوت، مما ال يعلم من مجرد 

تخصيص محل النطق بالذكر دون نظر عقلي يتحقق به أن التخصيص لإلثبات أو النفي.
وم��ن النص��وص التي يمك��ن التمثي��ل هبا عل��ى اآلث��ار المقاصدي��ة والمع��اين الضابطة 
لفه��م النص الش��رعي الفهم الصحيح والمس��تفادة من العمل بمفه��وم المخالفة، قول الحق 

ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ژ  س��بحانه: 
ھ  ژ )األنع��ام:145(، جاءت اآلي��ة الكريمة لبيان المحرمات م��ن المطعومات، ومن 
هذه المحرمات: »الدم المس��فوح« أي الجاري الذي يس��يل، وهذا التقييد بالمس��فوح، يفيد 
أن الدم غير المس��فوح كالحمرة التي تعلو الِقدر م��ن أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان 
كالمس��فوح، لما كان يف التقييد بقوله مس��فوحا فائدة)2(، وعليه فال يحرم الدم غير المس��فوح 

»لتخصيص التحريم بالمسفوح كما قال القرطبي«)3(. 
فالتقييد الوارد يف الخطاب القرآين هنا ال يمكن الحديث عنه بمعزل عن مقاصد الشريعة، 
فمثال لو لم نقل هنا بقاعدة مفهوم المخالفة، ورجحنا رواية أو قوال آخر يف بناء الحكم الذي 
اعتمده جمهور الفقهاء، وقلنا بتحريم الدم غير المسفوح، لوقع الناس يف الحرج والعنت، ألنه 
أمر ال يتأتى االنفكاك عنه، ولتتبع الناس ما يف العروق وفيه »إصر ومش��قة، واإلصر والمش��قة 

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام.علي بن محمد اآلمدي71/3.مرجع سابق.
)2(  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن. محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي. 152/1.مرجع سابق.

)3(  الجامع ألحكام القرآن. القرطبي 90/7.مرجع سابق.
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يف الدي��ن موضوع��ان«)1(. ولهذا نجد كثيرا من الفروع لم يعم��ل فيها بمفهوم المخالفة، ألهنا 
ت��ؤدي إلى ما يخال��ف المقاصد التي جاءت من أجلها الش��ريعة، وإن لم ُيصرح بذلك، كقتل 

األوالد عند عدم خوف اإلمالق يف قوله تعالى: ژ چ  چ   چ  چ  ڇ ژ )2(. 
وكذل��ك، ق��ول الح��ق س��بحانه: ژ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ ژ )3(  
فتقيي��د الكالم يف هذا الخط��اب باإليمان يفيد بداللة المخالفة أن الكاف��ر يقتل المؤمن، لكن 
أح��دا لم يقل هب��ذا. قال اإلم��ام القرطبي )ت�671ه�( مفس��را وموضح��ا: »وال يفهم من دليل 
خطابه جواز قتل الكافر المسلم، فإن المسلم محرتم الدم، وإنما خّص المؤمن بالذكر تأكيدا 

لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته«)4(. 
   فحفظ النفس البش��رية من أوليات ما ترعاه الش��ريعة، وكذلك الدين والنس��ل والعقل 
والم��ال، وال نج��د مفهوم المخالفة يعارض ذلك، فإذا وجدنا بعض ذلك يف الظاهر، فإنه غير 
معم��ول به بالنظر إلى الموانع الت��ي تواضع عليها األصوليون، ومنه��ا: أن تكون للقيد فائدة، 
يخص��ص هبا الحكم، ويثبت يف المس��كوت عنه، وع��دم تحقيق ذلك، ألن القص��د بالقيد لم 

يكن لغرض بيان التشريع.
  ومنه قوله تعالى: ژ ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ژ )5(، يفيد 
ه��ذا الن��ص بمنطوقه النهي ع��ن أكل الربا أضعافا مضاعف��ة، ويفيد بمفهومه ع��دم النهي عن 
أكل��ه إذا ل��م يكن كذلك، لكن ظه��ر أن للوصف )أضعافا مضاعفة( فائ��دة أخرى غير غرض 
بي��ان تش��ريع الحكم يف القليل منه، وما ق��ام عليه الفكر األصولي أّن��ه إذا »ظهرت للقيد فائدة 
أخ��رى بطل وجه داللته عليه«)6(، وه��ذه الفائدة هنا هي »تصوير لما هو واقع معتاد يف أحوال 
تعامله��م«)7(، فق��د كان الواحد منهم إذا حل َدينه قال: »إم��ا أن تعطي وإما أن تربي فيتضاعف 

)1(  الجامع ألحكام القرآن. 170/2.مرجع سابق. 
)2(  اإلسراء. اآلية 31. 

)3(  النساء 91.
)4(  الجامع ألحكام القرآن.216/5.مرجع سابق. 

)5(  آل عمران 130.
)6(  شرح العضد. 174/2. مرجع سابق.

)7(  أص��ول المذهب المالكي. بحث لأس��تاذ عبد اهلل الداودي. ص.23. بمجل��ة الفقه المالكي والرتاث القضائي.
عدد 2-3-4. السنة الثانية. 1407ه�/1982م. 
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بذلك أصل َدينه مرارا كثيرا، فنزلت اآلية على ذلك«)1(. وما نزل موافقا لواقع الناس وأحوال 
تعامله��م، ال يك��ون له مفهوم، ألنه  يفيد أن القيد حينئذ إنم��ا يتعلق بتصوير واقع، وليس فهم 

واستنباط الحكم منه. 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ژ  تعال��ى:  قول��ه  ويف 
ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک ژ )2(، خ��ص اهلل تعال��ى  يف ه��ذه اآلية الكريمة الخلع 
بحال��ة الش��قاق، مما يدل على أن غيره أي الخلع مع األلف��ة والوفاق غير جائز »لكن القائلين 
بالمفه��وم عموما، أق��روا بأنه ال مفه��وم لقول��ه: ژ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ ، ألن الباعث 
على التخصيص العادة، بما أن الخلع ال يجري إال عند الش��قاق)3(. وهكذا جاء الخطاب فيه 
تصوي��ر للواقع المعت��اد يف حياهتم، وهو أن الخلع ال يكون يف الغال��ب إال عند الضرر، ولهذا 
يلحق بطلب الخلع يف حالة الشقاق، طلبه أيضا يف حالة الوفاق، وطلبه بمسوغات أخرى، قد 
يتحاش��ى طالبه ذكرها، ألهنا من النادر،»والنص الش��رعي إذا خرج مخرج الغالب، فإن النادر 

يلحق به«)4(فال يكون له مفهوم.
 وهذه قيود هي بمثابة ضوابط عاصمة من مخالفة المبادئ المقاصدية درج عليها األصوليون 

وبينوها للفقهاء حتى يتحقق المقصود من فهم وتأصيل العمل بقاعدة مفهوم المخالفة. 
فالبحث إذن يف الفهم المقاصدي المتأّتى من الدالالت اللغوية له فائدة عظيمة يف تقريب 
الفه��وم بأهمية التقارب بين البحث األصولي والبحث اللغوي يف إطاره الداللي لما ينتج عن 
هذا التقارب من ثمرات على مستوى الفهم المقاصدي للخطاب القرآين، وهي الغايات التي 
س��عى المنهج األصولي إلى تحريرها، وما تحديد زوايا للعمل هبذه الدالالت إال تأكيد لهذه 

الحقيقة.

)1(  إرشاد الفحول. ص.269. مرجع سابق.
)2(  النساء 35.

)3(  المستصفى. أبو حامد الغزالي. 210/2. مرجع سابق.
)4(  نظري��ة التقعي��د الفقهي. وأثرها يف اختالف الفقهاء. محمد الروكي. ص.384. منش��ورات كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية. الرباط. 1994م. 
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خامتة، خال�شة وا�شتنتاجات
بع��د أن بينت يف الفصل التمهيدي الم��راد من مصطلح الدالالت، وموقع داللة المفهوم 
من التقسيم األصولي للدالالت اللغوية، وأوضحت أهمية هذا التقسيم يف فهم النص الشرعي 
فهما س��ليما منضبطا لمقاص��ده وغاياته، من خالل تنوع زوايا العمل الداللي وتقاس��مها بين 
مدرس��تين أصوليتي��ن: مدرس��ة الجمهور ومدرس��ة الحنفي��ة، وأوضحت أوج��ه االلتقاء بين 
المدرس��تين يف تناول داللة اللفظ على المعنى، واستيعاب تقسيم جمهور األصوليين لجميع 
الدالالت بكيفية تنسجم مع تفسير وقراءة النص الشرعي وفق رؤى مقاصدية تخدم الشريعة 

اإلسالمية وتراعي معانيه وتحفظ كلياهتا،
تناول��ت يف المبح��ث األول من الفص��ل األول الذي خصصته لقاعدة مفه��وم الموافقة، 
المعن��ى المراد من هذا المرك��ب اإلضايف”مفهوم الموافق��ة”، ويف المبحث الثاين أوضحت 
الف��رق بي��ن قاعدة مفهوم الموافق��ة والقياس باعتبار العل��ة الجامعة بينهم��ا، وباعتبار أثر هذا 
الف��رق يف ضبط قراءة النص الش��رعي انطالقا من التمّثالت األصولي��ة وتنزالهتا على الفروع 
الفقهية وانطالقا من المدرستين: مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية، كما تطرقت يف المبحث 
الثالث ألثر العمل بقاعدة مفهوم الموافقة بش��قيه: األولى والمس��اوي على المنهجية الفقهية 
عموما، س��واء من حيث تنوع األحكام المس��تنبطة من النص الش��رعي، أم من حيث تأثر هذه 
االس��تنباطات هبذه القاعدة وبالتالي ظهور الخالف الفقهي الذي أس��هم العمل هبذه القاعدة 
يف توجيه��ه يف العدي��د م��ن القضاي��ا والمس��ائل الفقهية، مما يوض��ح بجالء أهمي��ة المنهجية 
االس��تنباطية المبني��ة على قاعدة مفه��وم الموافق��ة، ويف المبحث الرابع ال��ذي خصصته ألثر 
العمل بقاعدة مفهوم الموافقة على فهم مقاصد خطاب الش��رع الحكيم، تبّين كيف اس��تطاع 
الفك��ر األصول��ي أن يس��توعب المعاين المرتبط��ة بمقاصد الش��ريعة، فيوّظف قاع��دة مفهوم 

الموافقة يف منهج االستنباط الذي يضبط النص الشرعي ويقف مع معانيه وروحه.
وأم��ا الفصل الثاين، ال��ذي تناولت فيه قاعدة مفهوم المخالفة، فج��اء مبحثه األول ليبين 
الم��راد هب��ذا المفهوم ويقف عن��د تعّدد إطالقت��ه األصولي��ة، ألخلص لتنوع األس��امي الذي 
ارتبط��ت هب��ذه القاعدة اللغوي��ة، بين:مفه��وم المخالفة، ودلي��ل الخطاب، وتنبي��ه الخطاب، 
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ومفه��وم الخط��اب، وغيره��ا، ويف المبح��ث الثاين خلصت أن للش��روط الت��ي تواضع عليها 
علماء أصول الفقه أثرًا مهمًا يف ضبط منهجية االس��تنباط المبنية على هذه القاعدة، فلم يرتك 
ه��ؤالء العم��ل بمفهوم المخالفة عبثا بل عملوا على تقييده بش��روط تح��دد ظروف العمل به 
وتعين على ضبط االعتداد، ويف مجملها ترجع إلى ثالثة ش��روط رئيس��ية، أولها:ثبوت النص 
الش��رعي، وثانيها: عدم معارض��ة المفهوم للمنطوق، وثالثها: عدم ظه��ور فائدة أخرى للقيد 

غير بيان التشريع.
وج��اء المبحث الثالث، ليربز أيضا أثر العم��ل بقاعدة مفهوم المخالفة على فهم مقاصد 
النصوص الش��رعية، انطالقا من الغاية والقصد التي من أجلها قّيد النص هبذه القيود، ليبحث 
المكل��ف يف التنزي��ل وفق مقاصد وإرادة الش��ارع فيتحق��ق مبدأ االمتثال بي��ن قصد المكلف 

وقصد الشارع.
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أّوال: أهمّي��ة ال��درس األصولي اللغوي، الذي اس��تطاع أن يضع نظري��ة متكاملة يف فهم 
الخط��اب الش��رعي، ألنه ينبن��ي على مناهج تع��ّد آليات مقاصدي��ة تمّكن من االس��تنباط من 

النصوص وفق روح الشريعة ومعانيها. 
ثاني��ا: تن��وع الدرس الدالل��ي عموم��ا، واعتماد قواع��د المفهوم على وج��ه الخصوص 
أس��هَم يف خلِق مقاربة متميزة هتم جانب الفهم واالس��تنباط من الخطاب الشرعي، وأثمر آثار 

مقاصدية، ربطت النصوص بٍحكمها ومعانيها.
  ثالث��ا: أن علم��اء أصول الفقه راعوا ضمني��ا المقاصد والغايات الت��ي جاءت من أجلها 

الشريعة، وهو ما دل عليه الحرص على وضع الضوابط وتقييد القيود.
رابعا: أن كثيرا من الدراسات الحديثة تعاملت مع قواعد المفهوم بجفاء تام نتيجة قيامها 
على تحليل البنية األصولية انطالقا من مدرسة واحدة، دون الجمع بينها، للعمل على توحيد 

الرؤى والتصورات حول قضايا مفاهيمية راسخة وثابتة. 
خامسا: أن كثيرا من القضايا التي ترتبط بقواعد المفهوم: مفهوم الموافقة والمخالفة، ما 
تزال يف حاجة إلى بحوث مس��تقلة تجمع بين التنظير والتطبيق بقصد الخروج بأمر حاس��م يف 
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بعضها على األقل، إذا كان االختالف ضربة الزب، كمس��ألة التخصيص بداللة المفهومين، 
وتحقي��ق موق��ف بعض األصوليين من بع��ض العمل هبا تنظيرا وممارس��ة، ولذلك وجب أن 
يبق��ى الب��اب مفتوحا على مصراعيه بم��ا أن مجال البحث يف األص��ول والفقه من المجاالت 

ذات الخصب والسعة.
وآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم على المبع��وث رحمة 

للعالمين، وآله وصحبه أجمعين. 

* * *
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لئحة امل�شادر واملراجع
اإلهباج يف ش��رح منهاج الوصول إلى علم األصول.علي بن عبد الكايف السبكي. تحقيق:   .1

جماعة من العلماء.دار الكتب العلمية.بيروت.1404ه�. 
أث��ر ال��دالالت اللغوي��ة يف التفس��ير عند الطاه��ر ابن عاشور.مش��رف بن أحم��د جمعان   .2
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معامل التم�شك بالن�ص
 عند احلنفية

د. بدر بن اإبراهيم املهو�ص
عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة القصيم
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والس��الم على أش��رف األنبياء والمرس��لين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فإن النص الش��رعي هو المصدر األول للتش��ريع، وهو أصل بقية المصادر، فإليه ترجع، 
وعليه تعتمد، ومن س��مات النص عصمته من الخطأ وش��موليته لأف��راد واألزمان واألمكنة 

واألحوال، واحتكام االجتهاد إليه، وكونه مقدمًا على كل دليل .
ولما س��بق من س��مات النص فقد أجمع العلماء على حجيته - قرآنًا وسنًة - والعمل به 
عند ثبوته وإحكامه، ولم يخالف يف ذلك أحد من المذاهب الفقهية الس��نية، ولم يزل العلماء 
الراس��خون من عصر الصحابة إلى هذا العصر يعظم��ون النص، ويرون تقديمه على كل قول 
ورأي وذوق وسياس��ة، وأقواله��م وأفعالهم متواترة يف ذلك ال فرق بي��ن مذهب ومذهب إال 
أن المذاه��ب متفاوت��ة يف االس��تناد إلى الن��ص يف فروعهم الفقهية ألس��باب ال تعود إلى عدم 
االحتج��اج به وتعظيمه وإنما ألس��باب خارجة كأن ال يبلغهم الن��ص أو يبلغهم وال يثبت من 
جهة اإلسناد أو اعتقاد نسخه أو لعدم اتضاح داللته على المسألة أو لوجود معارض أقوى أو 

لغير ذلك من األسباب المذكورة يف كتب الخالف .
ولما كان الحنفية اش��تهر عنهم التوسع يف األخذ بالرأي حتى سموا بأهل الرأي يف مقابل 
أه��ل الحديث ظن كثير من الناس أن المذهب الحنفي ال يعمل بالنص، وال يعظمه بل ويقدم 
ال��رأي علي��ه بل وتط��اول البعض بالطعن يف المذه��ب واهتامه، فكان هذا البح��ث هدفه إزالة 
اللبس ورفع اإلش��كال الواقع بس��بب الجهل بالمذهب تارة وبس��بب سوء الفهم تارة وبسبب 

التقليد تارة، وقد جعلت عنوانه :
) معالم التمسك بالنص عند الحنفية (

اأهمية املو�صوع :
تظهر أهمية الموضوع يف النقاط التالية :

1 – إزال��ة التهم��ة والفكرة الخاطئ��ة عن المذهب الحنفي بأنه ال يعتمد النص يف اس��تدالالته 
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األصولية والفقهية، وأهنم أهل رأي فحسب .
2 – إظهار دور المذهب الحنفي يف خدمة النص يف مجاالت متعددة .

3 –الوق��وف عل��ى بع��ض المس��ائل األصولية للمذه��ب الحنف��ي، والتي تدل على تمس��ك 
المذهب بالنص وتعظيمه له .

الدرا�صات ال�صابقة :
ل��م يزل الحنفية يذبون عن المذهب وعن فري��ة هتوينهم لقدر النص وكالمهم مبثوث يف 
كتبه��م األصولية والفقهية والحديثي��ة، كما أهنم أفردوا مصنف��ات يف الرتاجم ألئمة المذهب 
تتضمن الدفاع عنهم ورد الشبه الموجهة إليهم من جهة ضعفهم يف علم الحديث، ومصنفات 
يف ال��رد عل��ى م��ن انتقد المذه��ب إجم��ااًل أو تفصي��الً بجمع مس��ائل منتقدة عل��ى المذهب 

الحنفي)1(.
وهناك دراس��ات خاصة حول منزلة النص وقواعد المذه��ب فيه ومنهجه يف التعامل مع 

النص ومن ذلك :
1 – منه��ج األصوليي��ن الحنفية يف االس��تدالل بالس��نة النبوية للدكتور صهي��ب عباس عودة 

الكبيسي، وهو رسالة دكتوراه، والكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد .
2 – منه��ج الحنفية يف نقد الحديث بين النظري��ة والتطبيق للدكتور كيالين محمد خليفة، وهو 

رسالة دكتوراه، والكتاب من مطبوعات دار السالم .
3 –الموازن��ة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثي��ن يف قبول األحاديث وردها للباحث عدنان 

الخضر، وهو رسالة ماجستير، والكتاب من مطبوعات دار النوادر .

م��ن المؤلف��ات يف ذل��ك : االنتقاء البن عبد الرب ، ومناقب اإلم��ام أبي حنيفة وصاحبيه للذهب��ي ، وتنوير الصحيفة   )1(
بمناق��ب اإلم��ام أبي حنيفة ليوس��ف بن عبد اله��ادي ، وتبييض الصحيف��ة يف مناقب اإلمام أبي حنيفة للس��يوطي ، 
وعق��ود الجم��ان يف مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للصالحي ، والخيرات الحس��ان يف مناقب اإلمام أبي 
حنيفة النعمان البن حجر الهيتمي ، ومناقب أبي حنيفة للكردري ، ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي ، وأخبار أبي 
حنيفة وأصحابه للصيمري ، ومكانة اإلمام أبي حنيفة يف الحديث لمحمد عبد الرشيد النعماين ، ومكانة أبي حنيفة 
بين المحدثين لمحمد قاس��م الحارثي ، وكتب كثيرة من مصنفات محمد زاهد الكوثري س��يرد ذكر بعضها يف ثنايا 
البحث ، وهذه المؤلفات لم تقتصر على الرتجمة بل تضمنت ردودًا ومناقشات وقضايا أصولية وحديثية وفقهية .
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4 – دراس��ات يف أص��ول الحدي��ث على منه��ج الحنفية عب��د المجيد الرتكماين، وهو رس��الة 
ماجستير والكتاب مطبوع من منشورات مدرسة النعمان .

5 – خ��رب اآلحاد عن��د الحنفية وبعض التطبيق��ات الفقهية يف العب��ادات والمعامالت . بحث 
محكم من إعداد : س��لمان عبود يحيى وأحمد عبود علوان، وهو منشور يف مجلة العلوم 

اإلسالمية يف جامعة الموصل بالعراق العدد الثالث عشر ) 1434ه� - 2013م ( .
6 – السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاهتا يف كتبهم للدكتور صالح محمد أبو الحاج،بحث 
منش��ور يف مجل��ة المدون��ة الصادرة عن مجم��ع الفقه اإلس��المي يف الهند الع��دد الثالث 

)2014م (.
منهج البحث :

سلكت يف هذا البحث المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي، فاالستقراء لجمع ما يتعلق 
بأهمي��ة النص عند الحنفية من خالل نصوص ومؤلفات وتراجم ومس��ائل أصولية وفقهية يف 

المذهب الحنفي .
والوص��ف للمنه��ج التاريخ��ي للمذهب تجاه الن��ص ومدى حض��وره يف المذهب كمًا 

وكيفًا .
والتحلي��ل لدراس��ة عالقة القواعد والمس��ائل األصولي��ة والفقهي��ة يف المذهب الحنفي 

بالنصوص الشرعية . 
اإجراءات البحث :

اتبعت اإلجراءات التالية :
1 – قمت بالتعريف بالمصطلحات المستعملة يف البحث .

2 – قمت بتوثيق القواعد والمسائل األصولية والفقهية يف البحث .
3 –قمت بتوثيق األقوال والنصوص ألصحاهبا .

4 – قمت بتحرير اآلراء األصولية والفقهية يف المذهب الحنفي والمتعلقة بموضوع البحث . 
5–قمت بعزو اآليات القرآنية لمواضعها يف القرآن الكريم .

6 - قم��ت بتخري��ج األحاديث النبوية ف��إن كان الحديث يف الصحيحي��ن أو أحدهما اكتفيت 
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بذلك وإال ذكرت حكمه من حيث الصحة والضعف عند أئمة الحديث .
خطة البحث : 

انتظم البحث يف مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وهي كما يلي :
المقدمة وتضمنت : االس��تفتاح واإلفصاح عن عنوان البحث وبيان أهميته والدراسات 

السابقة فيه ومنهج البحث وإجراءاته وخطته .
التمهيد وقد جعلته يف التعريف بالحنفيةوأصل تسميتهمبأهل الرأي .

المبحث األول :  نصوص األئمة يف تعظيم الحنفية للنص وتمسكهم به .
المبحث الثاين :  جهود الحنفية يف خدمة النص، وفيه مطلبان : 

المطلب األول : جهود الحنفية يف خدمة النص تعلمًا وتعليمًا .
المطلب الثاين : جهود الحنفية يف خدمة النص بالتأليف .

المبحث الثالث : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد األصولّي والفقهّي، وفيه 
مطلبان :

المطلب األول : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد األصولّي .
المطلب الثاين : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد الفقهّي .

المبحث الرابــع : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف االختيارات األصوليَّة والفقهيَّة، 
وفيه مطلبان :

المطلب األول : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف االختيارات األصولّية .
المطلب الثاين : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف االختيارات الفقهّية .

الخاتمة وفيها أهم النتائج .

* * *
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التمهيد 
يعت��رب المذهب الحنفي أح��د المذاهب الفقهية األربعة المش��هورة، وه��و أقدمها زمنًا، 
والحنفي��ة هم أتباع اإلم��ام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان ب��ن زوطى التيمي الكويف، 
وقد تتلمذ أبو حنيفة على حماد بن أبي س��ليمان الذي تلقى العلم عن إبراهيم النخعي وتلقاه 
إبراهيم عن علقمة بن قيس النخعي وتلقاه علقمة عن عبد اهلل بن مس��عود رضي اهلل عنه، وقد 
انتهت رئاسة مدرسة الكوفة ألبي حنيفة والتي عرفت بمدرسة أهل الرأي، ومن تالميذ اإلمام 
أبي حنيفة : أبو يوس��ف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ومحمد بن الحس��ن الش��يباين وزفر بن 

الهذيل العنربي والحسن بن زياد اللؤلؤي وغيرهم .
والمذه��ب الحنفي يقصد ب��ه ) آراء اإلمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين يف المس��ائل 
االجتهادي��ة الفرعية، وتخريجات كبار العلماء م��ن أتباعهم بناء على قواعدهم وأصولهم، أو 

قياسًا على مسائلهم وفروعهم ()1(
وقد اش��تهرت تس��مية مذهب أبي حنيفة بمذهب » أهل ال��رأي » أو » أصحاب الرأي »، 
وذلك لتوسعهم يف العمل بالرأي ألسباب متعددة : منها قلة رواية الحديث يف العراق وتشدد 
أهل الرأي يف شروط قبول الحديث نظرًا لشيوع وضع الحديث يف العراق بسبب ظهور البدع 
والفتن، ومنها كثرة المس��ائل التي يحتاج لمعرفة أحكامها وذلك أن العراق تأثر ببالد الفرس 
فكثرت المس��ائل الحادثة التي تس��تدعي النظر واالجتهاد، ومنها تأثرهم بمدرسة ابن مسعود 

ثم علقمة والنخعي وحماد بن أبي سليمان يف اعتمادهم الرأي واالجتهاد .
يق��ول اب��ن خل��دون : ) وكان الحديث قليالً يف أه��ل العراق كما قدمناه، فاس��تكثروا من 
القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل: أهل الرأي ()2(، وليس معنى أهل الرأي أهنم يقتصرون على 
الرأي فقط ويعرضون عن النصوص، وال أن غيرهم ال يعمل بالرأي ؛ إذ المذاهب كلها تعمل 

بالرأي .
قال نجم الدين الطويف : )واعلم أن أصحاب الرأي بحس��ب اإلضافة هم كلُّ من تصرف 

المذهب الحنفي ) مراحله وطبقاته ، ضوابطه ومصطلحاته ، خصائصه ومؤلفاته ( ألحمد النقيب ) 1 / 39 ( .  )1(
مقدمة ابن خلدون ) 2 / 185 - 186 (.  )2(



314

معامل التم�سك بالن�ص عند احلنفية

يف األحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء اإلس��الم ؛ ألن كل واحد من المجتهدين ال يستغني 
يف اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي ال نزاع يف صحته، وأما بحسب 
الَعَلمي��ة فهو يف عرف الس��لف َعَلٌم على أهل العراق، وه��م أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه 

منهم ()1(
وق��ال اب��ن حجر المك��ي : ) اعلم أن��ه يتعين علي��ك أن ال تفهم من أق��وال العلماء – أي 
المتأخري��ن م��ن أه��ل مذهبه – ع��ن أبي حنيفة وأصحاب��ه : أهنم أصحاب ال��رأي، أن مرادهم 
مون رأيهم على س��نة رسول اهلل ×، وال على قول  بذلك تنقيصهم، وال نس��بتهم إلى أهنم يقدِّ
أصحاب��ه ؛ ألهنم برآء من ذلك ()2(ثم نقل عن اإلمام أبي حنيفة وكثير من العلماء منهج اإلمام 
أب��ي حنيف��ة يف االجتهاد والرأي وعمله بالنص مما س��يأيت ذكره، وقد بوب اب��ن قتيبة يف كتابه 

المعارف ب�� )أصحاب الرأي(وعدَّ منهم : الثوري واألوزاعي ومالك بن أنس)3( .
وم��ن تدبر أصول األئمة ع��رف أن الرأي معمول به عند األئم��ة جميعهم، فاإلمام مالك 
يعمل بالقياس والمصلحة المرس��لة وسد الذرائع واالستحس��ان والعرف ومراعاة الخالف، 
واإلمام الش��افعي يعمل بالقياس والعرف، واإلمام أحمد يعمل بالقياس والمصلحة المرسلة 
واالستحس��ان والعرف وس��د الذرائع ، كما أن الجميع يس��تند إلى مقاصد الشريعة، ويلتفت 
إليه��ا فض��الً عن االجتهاد يف تحقيق المناط وتنقيحه، وعليه فإن لكل إمام من األئمة حظه من 

الرأي مع اختالف بينهم يف المقدار والمعيار واالصطالح .

* * *

شرح مختصر الروضة ) 3 / 289 (.  )1(
الخيرات الحسان يف مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ) ص 30 (   )2(

المعارف ) ص 494 (   )3(
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املبحث الأول
 ن�شو�ص الأئمة يف تعظيم احلنفية للن�ص ومت�شكهم به

توات��ر النق��ل عن أئمة المذهب الحنفي وغيرهم يف تقرير ه��ذا األصل عند الحنفية، وهو 
تعظيم النص والتمسك به، وسأكتفي بذكر أهم النقول وأشهرها نظرًا لكثرهتا، فمن ذلك :

قال اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل : ) آخذ بكتاب اهلل، فمالم أجد فبس��نة رس��ول اهلل ×، فما 
لم أجد فيكتاب اهلل واليف س��نة رس��ول اهلل ×أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم، 
وأدع م��ن ش��ئت منه��م، وال أخرج من قولهم إلى ق��ول غيرهم ( )1(، وقال أيض��ًا : )إذا لم يكن 
يف كت��اب اللهوال يف س��نة رس��ول اهلل نظرت فيأقاوي��ل أصحابه وال أخرج ع��ن قولهم إلى قول 
غيرهم،فإذا انتهى األمر أوجاء األمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد 
بن جبير- وعدد رجااًل- فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا( )2(، وقال : ) ليس ألحد أن يقول 
برأي��ه م��ع كتاب اهلل تعالى، وال مع س��نة رس��ول اهلل ×، وال مع ما أجمع علي��ه الصحابة ( )3(، 
وقال: )كذب واهلل وافرتى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص 
إلى قياس؟!( )4(، وقال: )ما جاءنا عن رسول اهلل ×قبلناه على الرأس والعينين، وما جاءنا عن 
أصحابه رحمهم اهلل اخرتنا منه، ولم نخرج عن قولهم، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال، وأما غير ذلك فال تس��مع التش��نيع()5( .وقال : ) لعن اهلل من يخالف رس��ول اهلل ×، به 
أكرمنا اهلل، وبه اس��تنقذنا ()6(وقال : ) إذا قلت قوال يخالف كتاب اهلل وخرب الرسول ×فاتركوا 
قولي ( )7(وقال:) إذا جاء الحديث الصحيح اإلسناد عن النبي×أخذنا به، ولم نرده ،وإذا جاء 
ع��ن الصحاب��ة تخيرنا، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم،ولم نخ��رج عن أقوالهم ( )8( ونقل عنه 

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب ) ص 142 ( .  )1(
االنتقاء ) ص 143 (   )2(

عقود الجمان يف مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان للصالحي ) ص 175 ( .  )3(
الميزان للشعراين ) 1 / 224 ( .  )4(

االنتقاء ) ص 144 ( .  )5(

االنتقاء ) ص 141 ( .  )6(
إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد المهاجرين واألنصار للفالين ) ص 62 ( .  )7(

االنتقاء ) ص 144 ( .  )8(
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أنه قال : ) إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي ()1(.
وقال سفيان الثوري : )كان أبو حنيفة شديد األخذ للعلم ذابًا عن حرم اهلل أن تستحل، يأخذ 
بم��ا ص��ح عنده من األحاديث الت��ي كان يحملها الثق��ات، وباآلخر من فعل رس��ول اهلل ×، وبما 
أدرك عليه علماء الكوفة، ثم ش��نع عليه قوم يغفر اهلل لنا ولهم ()2(، وقال الحس��ن بن صالح: ) كان 
أبو حنيفة ش��ديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن 
النب��ي ×()3(، وقال زفر بن الهذيل : ) ال تلتفتوا إلى كالم المخالفين ؛ فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم 

يقولوا بمسألة إال من كتاب اهلل والسنة واألقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليها ()4(.
وقال المزين : ) أبو يوسف أتبع القوم للحديث ()5(وقال ابن معين : ) أبو يوسف صاحب 

حديث وسنة()6(، وقال اإلمام أحمد : ) كان أبو يوسف منصفًا يف الحديث ()7(.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : )من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أهنم يتعمدون 
مخالف��ة الحدي��ث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما هبوى، فهذا أبو 
حنيف��ة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ فيس��فر مخالف��ة للقياس، وبحديث القهقه��ة يف الصالة مع 

مخالفته للقياس ؛ العتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما ()8(.
وق��ال ابن القيم : ) وأصحاب أب��ي حنيفة رحمه اهلل مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه ()9( ثم ذكر أمثلة لذلك .
وق��ال اب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي : )الواجب أن يق��ال لمن ق��ال: إن أبا حنيفة خالف س��يد 
المرس��لين: هذا القول كذب وهبتان، وس��بٌّ لهذا اإلمام الجليل يس��تحق قائله الردع والزجر 
ع��ن ه��ذه المقالة الباطلة، إن أراد أنه خالفه عن قص��د، وإن أراد به أنه خالف عن تأويل أو ذم 

ينظر : حاشية ابن عابدين ) 1 / 167 ( إيقاظ الهمم ) ص 62 ( .  )1(
االنتقاء ) ص 142 (.  )2(

أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ) ص 25 (.  )3(
مناقب أبي حنيفة للمكي ) ص 75 ( .  )4(

طبقات الحفاظ للسيوطي ) 1 / 128 ( .  )5(
المصدر السابق .  )6(
المصدر السابق.  )7(

مجموع الفتاوى ) 20 / 304 – 305 (.  )8(
إعالم الموقعين ) 1 / 77 (  )9(
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القول، ولم يذكر قائله، فهو هين كما يوجد يف كالم المختلفين يف مسائل االجتهاد ...فمخالفة 
النص إذا كانت عن قصد فهي كفر، وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور؛ فال يجوز 
أن يق��ال ع��ن أبي حنيفة وال عمن دونه من أهل العلم فيما يوج��د من أقواله مخالفا للنص أنه 
خالف الرسول ×قصدا بل إما أن يقال: النص لم يبلغه، أو لم يظهر لهعلى ذلك الحكم، أو 

عارضه عنده دليل آخر أو غير ذلك من األعذار ()1(.
وق��ال اب��ن خل��دون : )واإلم��ام أبوحنيفة إنما قل��ت روايته لما ش��دد يف ش��روط الرواية 
والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي. وقلت من أجلها روايته 
فق��ل حديث��ه، ال أنه ترك رواي��ة الحديث متعمدا، فحاش��اه من ذلك، ويدل عل��ى أنه من كبار 

المجتهدين يف علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، والتعويل عليه واعتباره ردًا وقبواًل ()2( .
وق��ال المح��دث عب��د الرحم��ن المعلمي اليمن��ي : )لزم أبو حنيف��ة حماد بن أبي س��ليمان 
يأخ��ذ عن��ه مدة، وكان حماد كثي��ر الحديث، ثم أ خذ عن عدد كثير غي��ره كماتراه يف مناقبه، وقلة 
األحادي��ث المروي��ة عنه ال تدل على قلة ما عنده، ذلك أنه لم يتصدَّ للرواية، وقد قدمنا أن العالم 
ال يكلف جمع السنة كلها، بل إذا كان عارفًا بالقرآن وعنده طائفة صالحة من السنة بحيث يغلب 
على اجتهاده الصواب كان له أن يفتي، وإذا عرضت قضية لم يجدها يف الكتاب والسنة سأل من 
عنده علم بالس��نة، فإن لم يج��د اجتهد رأيه. وكذلك كان أبو حنيفة يفع��ل، وكان عنده يف حلقته 
جماع��ة من المكثرين يف الحديث كمس��عر وحبان ومن��دل، واألحاديث التي ذك��روا أنه خالفها 
قليلة بالنسبة إلى ما وافقه، وما من حديث خالفه إال وله عذر ال يخرج - إن شاء اهلل - عن أعذار 
العلم��اء، ولم يّدع هو العصمة لنفس��ه وال ادعاه��ا له أحد، وقد خالفه كب��ار أصحابه يف كثير من 
أقوال��ه، وكان جماعة من علم��اء عصره ومن قرب منه ينفرون عنه وعن بعض أقواله، فإن فرض 
أن��ه خال��ف أحاديث صحيحة بغير حج��ة بينة فليس معن��ى ذلك أنه زعم أن العم��ل باألحاديث 

الصحيحة غير الزم، بل المتواتر عنه ما عليه غيره من أهل العلم أهنا حجة ()3( .

االتباع ) ص 28 – 30 (.  )1(
مقدمة ابن خلدون ) 2 / 183 ( .  )2(

األنوار الكاشفة لما يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة ) ص 51 (   )3(
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املبحث الثاين 
  جهود احلنفية يف خدمة الن�ص

م��ن معالم تعظيم النص عند الحنفية عنايتهم بخدمة النصوص القرآنية والحديثية، وهذا 
باب واسع يعسر حصره لكن نذكر بعض المجاالت يف هذا الباب يف مطلبين :

املطلب الأول :جهود احلنفية يف خدمة الن�ص تعلمًا وتعليمًا :
م��ن مظاهر العناي��ة بالنصوص عند الحنفية العناية بتعلم القرآن والس��نة وتعليمهما حتى 

اشتهر كثير من أئمتهم بعلم التفسير والحديثوبيان ذلك باآليت :
أ - المفســرون يف المذهــب الحنفي)1(: علماء الحنفية الذين عنوا بالتفس��ير وعلوم القرآن 
كثر، وقد س��رد أصحاب الرتاجم والمؤلفون يف طبقات المفسرين كاألدنروي والسيوطي عددًا 
كبيرًا منهم مع اإلش��ارة إلى مؤلفاهتم وجهودهم يف هذا الباب، ولعل من أش��هر علماء الحنفية 
يف التفس��ير : اإلمام أبو جعفر الطحاوي، واإلمام أبو بكر الرازي الجصاص، واإلمام أبو الليث 
الس��مرقندي، وجار اهلل أبو القاسم الزمخش��ري المعتزلي، وأبو الربكات النسفي وأبو السعود، 
وأحمد بن محمد بن داود القحطاين، وأبو القاسم عبد اهلل بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي 
المعتزليصنف التفس��ير يف اثني عش��ر س��فرًا، ومحمد بن محمد الماتريدي  له تأويالت القرآن، 
وعبد الكريم بن محمود الموصلي، ومحمد بن عبد اهلل بن جعفر المعروف بابن صرب له كتاب 
يف التفس��ير ولم يتمه، والشيخ عبد العزيز بن أحمد الدبيري له تفسير باسمه، وجمال الدين ابن 
النقيب، وظهير الدين أبو جعفر محمد بن محمود النيس��ابوري له تفس��ير، والشيخ ناصر الدين 

بن مصطفى المنصوري  له تفسير باسمه، والشيخ هبة اهلل القفطي له تفسير كبير باسمه .
ب – المحدثون يف المذهب الحنفي :أفرد الشيخ المحدث ظفر أحمد العثماين التهانوي 
يف ص��در كتاب��ه إعالم الس��نن مقدمة مطولة بعن��وان ) أبو حنيفة وأصحاب��ه المحدثون ( وهي 
تق��ع يف ) 228 ( مائتين وثمان وعش��رين صفحة أطال فيها النف��س يف بيان علماء الحديث يف 
المذهب الحنفي بدأها باإلمام أبي حنيفة ثم سرد أصحابه المعتنين بعلم الحديث ثم سرد بقية 

قد أفردت رسائل علمية وبحوث حول جهود بعض الحنفية يف التفسير وعلوم القرآن.  )1(
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أتباع المذهب ورتبهم حسب حروف المعجم )1(، وللمحدث الحنفي محمد زاهد الكوثري 
رس��الة يف المحدثي��ن يف المذهب الحنفي موج��ودة يف مقدمة تحقيق نص��ب الراية يف تخريج 
أحادي��ث الهداي��ة للزيلعي، وللمحدث حبيب الرحمن األعظمي رس��الة بعنوان )االتحافات 

السنية بذكر محدثي الحنفية( لكنها لم تطبع .
وسوف نشير هنا ألهم الشخصيات من المحدثين يف المذهب الحنفي :

1 – اإلمــام أبــو حنيفــة)2(: كان اإلمام أبو حنيفة إمام��ًا يف الفقه واالجتهاد بش��هادة كبار 
األئمة يف عصره كابن المبارك والثوري والش��افعي وأبي داود، وال يخفى على من عنده علم 
باألصول أن درجة االجتهاد والفقه ال يمكن أن تحصل دون حفظ األحاديث واآلثار، ومعرفة 
أحوالها من حيث النسخ والتخصيص والتقييد، فكيف إذا علمنا أن اإلمام أبا حنيفة كان إمام 

زمانه وشيخ عصره وأخذ برأيه واجتهاده كبار األئمة .
وقد سبق كالم ابن خلدون والمعلمي عن علم اإلمام أبي حنيفة يف الحديث .

وقد ذكر اإلمام الذهبي يف كتابه تذكرة الحفاظ اإلمام أبا حنيفة ضمن المحدثين الحفاظ 
ووصفه باإلمام األعظم)3(وقد قال يف مقدمة كتابه : ) هذه تذكرة بأس��ماء معدلي حملة العلم 
النب��وي، ومن يرج��ع إلى اجتهادهم يف التوثيق والتضعي��ف، والتصحيح والتزييف ()4(، وكذا 

ه الحاكم ضمن األئمة الثقات المشهورين الذين يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة)5(. عدَّ
وقال الذهبي يف ترجمته يف السير : ) وُعني بطلب اآلثار وارتحل يف ذلك ()6(وقال أيضًا 

مم��ا ذك��ره المؤلف من المحدثين الكبار الذين أدرجهم ضمن الحنفية : عبد اهلل بن المبارك ، ووكيع بن الجراح،    )1(
وس��فيان الث��وري ، ويحي��ى القطان ، والليث بن س��عد ، والفضيل بن عي��اض ، وعبد الرزاق ب��ن همام الصنعاين 

وغيرهم .
ينظر : مكانة اإلمام أبي حنيفة بين المحدثين للدكتور محمد قاس��م الحارثي وهو رس��الته دكتوراه،  ومكانة اإلمام أبي   )2(
حنيفة يف الحديث للشيخ محمد عبد الرشيد النعماين ، وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون للتهانوي ) ص 13 – 24 ( . 

تذكرة الحفاظ ) 1 / 168 (.  )3(
تذكرة الحفاظ ) 1 / 1 ( .  )4(

معرفة علوم الحديث ) ص 240 – 249 ( .  )5(
سير أعالم النبالء ) 6 / 392 (.   )6(
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: ) َطَلَب الحديث وأكثر منه سنة مائة وبعدها ()1(.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :)أئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل األئمة 

ه ابن القيم من أئمة الحديث)3( . األربعة وأتباعهم()2(، وعدَّ
ونقل الذهبي عن مسعر بن كدام - وهو من المحدثين - أنه قال : ) طلبت مع أبي حنيفة 

الحديث فغلبنا، وأخذنا يف الزهد فربع علينا، وطلبنا الفقه فجاء منه ما ترون ()4(
وقال ابن عبد الرب : )وذكر محمد بن الحسين األزدي الحافظ الموصلي يف األخبار التي 
يف آخ��ر كتاب��ه يف الضعفاء :قال يحي��ى بن معين: ما رأيت أحدا أقدمه عل��ى وكيع، وكان يفتي 

برأي أبي حنيفة، وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثًا كثيرًا ( )5(.
وق��ال الصالحي : ) وكان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعياهنم ولوال كثرة اعتنائه 
بالحدي��ث ما هتيأ له اس��تنباط مس��ائل ( ث��م قال : ) وإنما قل��ت الرواية عنه - وإن كان متس��ع 
الحفظ – الشتغاله باالستنباط، وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي إال القليل بالنسبة إلى ما 

سمعاه للسبب نفسه ()6(
ومن مؤلفات اإلمام أبي حنيفة يف الحديث المس��انيد، وعددها خمسة عشر مسندًا، وقد 
جمعه��ا أب��و المؤيد محمد ب��ن محمود الخوارزمي ورتبها حس��ب أبواب الفق��ه ثم اعتنى هبا 

الحنفية شرحًا وتعليقًا وتخريجًا واختصارًا .
2 – القاضــي أبــو يوســف)7(: نقل ابن عبد الرب ع��ن محمد بن جرير الط��ربي أنه قال : ) 
كان أب��و يوس��ف يعقوب بن إبراهيم القاضي فقيهًا عالم��ًا حافظًا، ذكر أنه كان يعرف بحفظ 

سير أعالم النبالء ) 6 / 396 (.  )1(
منهاج السنة النبوية ) 1 / 172 – 173 ( .  )2(

إعالم الموقعين ) 2 / 294 ( .  )3(
مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ) ص 43 ( .  )4(

جامع بيان العلم وفضله ) 2 / 291 – 292 ( .  )5(
عقود الجمان يف مناقب أبي حنيفة النعمان للصالحي ) ص 192 ( .  )6(

ترج��م ل��ه اإلمام الذهبي ترجمة مفردة يف رس��الة ، وهي مطبوع��ة ضمن ) مناقب اإلمام أب��ي حنيفة وصاحبيه ( ،   )7(
وللكوثري رس��الة مطبوعة بعنوان ) حس��ن التقاضي يف سيرة أبي يوس��ف القاضي ( وينظر : أبو حنيفة وأصحابه 

المحدثون للتهانوي ) ص 82 – 87 (.
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الحدي��ث، وأنه كان يحضر المحدث فيحفظ خمس��ين وس��تين حديثًا ثم يق��وم فيمليها على 
الناس، وكان كثير الحديث ( )1(

قال ابن معين : ) أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة ()2( وقال: ) ليس يف أصحاب 
الرأي أكثر حديثًا وال أثبت من أبي يوسف ()3(وقال: ) كان أبو يوسف يحب أصحاب الحديث 
ويمي��ل إليهم ()4(، وقال ابن ع��دي : )وليس من أصحاب الرأي أكثر حديثًا منه ...وهو كثيرًا 
ما يخالف أصحابه ويتبع أهل األثر إذا وجد فيه خربا مس��ندًا ()5( ،وقال اإلمام أحمد : ) أول 
ما طلبت الحديث ذهبت ألبي يوسف القاضي ثم طلبنا بعد، فكتبنا عن الناس ()6(، وقال ابن 
المديني : )كنا نأيت أبا يوسف لما قدم البصرة فكان يحدث بعشرة أحاديث وعشرة رأي (.)7(
قال الذهبي يف ترجمته : ) القاضي أبو يوسف هو اإلمام المجتهد، العالمة المحدث ..(
ه ضمن الحفاظ يف كتابه التذكرة )9(، وألبي يوس��ف م��ن المصنفات الحديثية :كتاب  )8( وع��دَّ

اآلثار، والرد على سير األوزاعي،والخراج وغيرها .
3 – محمد بن الحسن الشــيباين)10( :كتب الدكتور عز الدين حسين الشيخ مؤلفًا بعنوان 
) اإلمام محمد بن الحس��ن الش��يباين محدثًا وفقيهًا ( وأفرد الباب األول منه يف منزلة اإلمام 
محمد بن الحسن يف الحديث ومؤلفاته فيه وأشهر رواياته، وقد تتلمذ اإلمام محمد بن الحسن 

على اإلمام مالك يف الحديث، وسمع منه الموطأ، وله رواية مشهورة للموطأ .

االنتقاء ) ص 172 ( .  )1(
تذكرة الحفاظ ) 1 / 293 ( .  )2(

المصدر السابق.  )3(
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) 14 / 255 ( .  )4(

الكامل يف ضعفاء الرجال ) 7 / 145 ( .  )5(
تاريخ بغداد ) 14 / 255 ( وينظر : سير أعالم النبالء ) 8 / 471 (.  )6(

مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ) ص 65 ( .  )7(
سير أعالم النبالء ) 8 / 535 ( .  )8(

تذكرة الحفاظ ) 1 / 292 ( .  )9(
)10( لإلمام الذهبي رس��الة مفردة يف ترجمة اإلمام محمد بن الحس��ن ، وهي مطبوعة ضمن ) مناقب اإلمام أبي حنيفة 
وصاحبيه ( ، وللكوثري رسالة مطبوعة بعنوان ) بلوغ األماين يف سيرة اإلمام محمد بن الحسن الشيباين ( وينظر: 

أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للتهانوي ) ص 88 – 94 (.
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قال اإلمام الش��افعي : ) قال لي محمد بن الحس��ن : أقمت على باب مالك ثالث س��نين 
وس��معت من لفظه س��بعمائة حدي��ث ()1(، وكذا أخ��ذ الحديث عن أبي حنيفة وأبي يوس��ف 
والث��وري وابن عيينة واألوزاعي وغيرهما، ومن كتبه الحديثي��ة : الموطأ عن مالك، واآلثار، 

والحجة أو االحتجاج على أهل المدينة .
4 – زفر بن الهذيل العنبري)2(: قال أبو إسحاق الشيرازي يف ترجمة زفر : ) كان قد جمع 
بي��ن العلم والعب��ادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه ال��رأي، وهو قياس أصحاب 
أب��ي حنيف��ة ()3(، وقال اب��ن حبان : )كان زف��ر متقنًا حافظًا قلي��ل الخط��أ ( )4(، وقال الذهبي 
: ) تفق��ه بأب��ي حنيفة، وهو أك��رب تالمذته، وكان مم��ن جمع بين العلم والعم��ل، وكان يدري 
الحدي��ث ويتقن��ه ()5(، وقال أيضًا : ) قال أبو نعيم: كنت أعرض األحاديث على زفر، فيقول: 

هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض ()6(.
وق��ال محم��د ب��ن وهب :) كان س��بب انتق��ال زفر إلى أب��ي حنيفة أن��ه كان من أصحاب 
الحديث فنزلت به وبأصحابه مس��ألة فأعيتهم، فأتى أبا حنيفة فسأله عنها فأجابه يف ذلك فقال 

له : من أين قلت هذا ؟! قال : لحديث كذا وللقياس من جهة كذا ...()7(.
وبعــد :فإن علماء الحدي��ث يف المذهب الحنفي بعد هؤالء األئمة كثر يعس��ر حصرهم، 
ومنهم : أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، والحافظ أبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر الرازي 
الجصاص، وعالء الدين المارديني المشهور بابن الرتكماين صاحب الجوهر النقي على سنن 
البيهق��ي، وجمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية يف تخري��ج أحاديث الهداية، والحافظ 

مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه ) ص 84 – 85 ( وينظر: تاريخ بغداد للخطيب ) 2 / 173 (.  )1(
أفرد محمد زاهد الكوثري رس��الة يف س��يرة اإلمام زفر وهي بعنوان ) لمحات النظر يف س��يرة اإلمام زفر رضي اهلل   )2(
عنه ( وهي مطبوعة ، وينظر : أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للتهانوي ) ص 94 – 97 ( وأخبار اإلمام أبي حنيفة 

وأصحابه للصيمري ) ص 109 – 113 (.
طبقات الفقهاء ) ص 135 ( .  )3(

الثقات ) 6 / 339 (.  )4(
سير أعالم النبالء ) 8 / 39 ( .  )5(
سير أعالم النبالء ) 8 / 40 ( .  )6(

أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ) ص 112 - 113 (.  )7(
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ب��در الدين العيني صاحب عمدة القاري ش��رح صحيح البخاري، وكم��ال الدين ابن الهمام، 
والحافظ قاس��م بن قطلوبغا صاح��ب تخريج أحاديث أصول الب��زدوي، والمحدث علي بن 
سلطان القاري الهروي، والمحدث محمد عبد الحي اللكنوي وكثير من المشايخ المتأخرين 

من علماء الحديث ال سيما يف بالد الهند ممن يصعب حصرهم)1( .
المطلب الثاين : جهود الحنفية يف خدمة النصبالتأليف : 

من مظاه��ر جهود الحنفية يف خدمة النصوص العناي��ة بالتأليف فيها ضمن علوم متعددة 
تندرج تحت القرآن وعلومهوالسنة وعلومها، وتفصيل ذلك يف اآليت : 

أوالً : عنايتهــم بالقــرآن الكريم وعلومه :أل��ف الحنفية الكثير من المؤلفات يف التفس��ير 
ويمكن جعل ذلك يف ثالثة أقسام  :

أ – القســم األول : المؤلفــات يف التفسير عمومًا : اعتنى الحنفية بتفس��ير القرآن عمومًا 
فألف��وا في��ه عدة مؤلفات من أش��هرها)2(: تفس��ير أبي الليث الس��مرقندي وه��و المعروف ب� ) 
بحر العلوم (، والكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزمخش��ري، 
وم��دارك التنزي��ل وحقائق التأويل ألبي الربكات النس��في، وإرش��اد العقل الس��ليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ألبي الس��عود العمادي، وعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 
لش��هاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، وحاش��ية ش��يخ زاده على تفسير البيضاوي لمحي 

الدين مصطفى القوجوي.
ب – القســم الثــاين : المؤلفات يف تفسير آيات األحكام : اعتن��ى الحنفية بآيات األحكام 
خاصة فألفوا فيها عدة مؤلفات من أش��هرها )3(: أحكام القرآن ألبي الحس��ن علي بن موس��ى 
ب��ن يزداد القم��ي الحنفي، وأحكام القرآن ألب��ي جعفر الطحاوي ،وأح��كام القرآن ألبي بكر 

ينظ��ر : أب��و حنيفة وأصحاب��ه المحدثون للتهانوي ، والمحدث��ون يف المذهب الحنفي لمحم��د زاهد الكوثري يف   )1(
مقدمة تحقيق كتاب نصب الراية للزيلعي .

ينظر : المذهب الحنفي ) مراحله وطبقاته ، ضوابطه ومصطلحاته ، خصائصه ومؤلفاته ( ألحمد بن محمد نصير   )2(
الدين النقيب ) 2 / 773 – 780 (.

ينظ��ر : المذه��ب الحنفي للنقي��ب ) 2 / 783 – 788 ( مقدمة تحقيق أحكام القرآن للطح��اوي تحقيق الدكتور   )3(
سعد الدين أونال ) 1 / 5 – 7 ( تفاسير آيات األحكام ومناهجها للدكتور علي بن سليمان العبيد . 
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ال��رازي ) الجص��اص (، وتلخي��ص أح��كام الق��رآن للجمال بن الس��راج محم��ود بن أحمد 
القونوي، وش��ايف العليل شرح الخمس��مائة آية من التنزيل لإلمام عبد اهلل بن محمد النجري، 
والتفسيرات األحمدية يف بيان اآليات الشرعية للشيخ مالجيون الصديقي، ومنتهى الكالم يف 
آيات األحكام للش��يخ محمد مصطفى الرومي الحفيد، وأح��كام القرآن لجماعة من العلماء 
وهم : الش��يخ ظفر أحمد العثم��اين، والمفتي جميل أحمد التهانوي ، والمفتي محمد ش��فيع 
الديوبندي، والش��يخ محمد إدريس الكاندهلوي، وكان تأليفه تحت إش��راف وعناية الش��يخ 

أشرف علي التهانوي  المعروف بحكيم األمة، والكتاب مطبوع .
ج –القسم الثالث : المؤلفات يف علوم القرآن : ألَّف الحنفية يف علوم القرآن عدة مؤلفات 
منها :أنموذج جليل يف أس��ئلة وأجوبتها عن غرائب آي التنزيل لزين الدين محمد بن أبي بكر 
الرازي، والفوائد المش��وق إلى علوم القرآن وعلم البيان لجمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن 
س��ليمان البلخي المش��هور بابن النقي��ب، وهبجة األريب مما يف كت��اب اهلل العزيز من الغريب 
لعالء الدين المارديني المش��هور بابن الرتكماين، والزيادة واإلحس��ان يف علوم القرآن لجمال 
الدي��ن محمد بن أحمد بن س��عيد المش��هور بابن بعقيل��ة المكي، وهو من أوس��ع كتب علوم 

القرآن، مشكالت القرآن لمحمد أنور شاه الكشميري.
ثانيًا : عنايتهم بالسنة النبوية : اعتنى الحنفية بالسنة روايًة ودرايًة ويمكن تقسيم المؤلفات 

يف ذلك عدة أقسام )1(:
أ – القســم األول : المؤلف��ات يف األحاديث األصول المس��ندة ومنها : المس��انيد لإلمام 
أبي حنيفة، وهي خمسة عشر مسندًا، وقد جمعها الخوارزمي يف جامع المسانيد، اآلثار والرد 
عل��ى األوزاعي والخراج ثالثتها ألبي يوس��ف، والموطأ والحجة على أه��ل المدينة واآلثار 

ثالثتها لمحمد بن الحسن، وشرح مشكل اآلثار وشرح معاين اآلثار كالهما للطحاوي .
ب –القسم الثاين : المؤلفات يف أحاديث األحكام من أشهرها : آثار السنن لمحمد ظهير 
حسن النيموي ، وهو مطبوع وعليه تعليقان : أحدهما التعليق الحسن لمحمد النيموي نفسه، 

ينظر للفائدة : المذهب الحنفي ألحمد النقيب ) 2 / 793 – 827 (.  )1(
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واآلخ��ر أبكار المن��ن يف تنقيد آثار الس��نن للمباركفوري، وإعالء الس��نن للش��يخ ظفر أحمد 
العثماين التهانوي.

ج – القسم الثالث : المؤلفات يف شروح األحاديث والتعليق عليها:شرح سنن ابن ماجه 
لمغلط��اي بن قلي��ج، وعمدة القاري يف ش��رح صحيح البخ��اري لبدر الدين العيني، وش��رح 
س��نن أبي داود للعيني أيض��ًا، والتعليق الممجد على موطأ اإلمام محم��د لمحمد اللكنوي، 
وبذل المجهود يف حل س��نن أبي داود للش��يخ خليل الس��هارنفوري، وأماين األحبار يف شرح 
معاين اآلثار لمحمد يوس��ف الكاندهلوي ،وفتح الملهم بش��رح صحيح اإلمام مس��لم للشيخ 
ش��بير أحمد العثماين، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي ،والعرف 
الش��ذي ش��رح س��نن الرتمذي لمحمد أنور ش��اه الكش��ميري، وفيض الباري ش��رح صحيح 
البخ��اري لمحمد أنور ش��اه الكش��ميري، والكوكب الدري على جام��ع الرتمذي لمحمد بن 

يحيى الكاندهلوي.
د – القســم الرابــع : المؤلفات يف تخريــج األحاديث ومن أش��هرها : تخريج األحاديث 
واآلث��ار الواقعة يف تفس��ير الكش��اف للزمخش��ري لجمال الدي��ن الزيلعي، ونص��ب الراية يف 
تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي، التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار 

البن قطلوبغا ،وتخريج أحاديث أصول البزدوي البن قطلوبغا.
هـــ - القســم الخامــس : المؤلفات يف علــوم الحديث، ومن أش��هرها :قف��و األثر يف صفو 
عل��وم األثر لرضي الدين محمد الحلبي الحنفي المش��هور بابن الحنبل��ي، والمنتخب يف علوم 
الحدي��ث البن الرتكماين، وهو اختصار لكتاب علوم الحديث المش��هور بمقدمة ابن الصالح، 
ومصطلحات أهل األثر على ش��رح نخب��ة الفكر لعلي القاري ،وبلغ��ة األريب يف مصطلح آثار 
الحبي��ب لمحمد مرتضى الزبي��دي، وقواعد يف علوم الحديث لظفر أحم��د العثماين التهانوي، 
ورس��الة يف علم أص��ول الحديث وهو مختصر الش��ريف الجرجاين ،وظف��ر األماين يف مختصر 
الجرج��اين لعبد الحي اللكنوي وقد ش��رح فيه مختصر الجرجاين، والقول المبتكر على ش��رح 
نخبة الفكر البن قطلوبغا، وشرح الديباج المذهب يف مصطلح الحديث لشمس الدين التربيزي 

المعروف بمال حنفي،واألجوبة الفاضلة لأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي.
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املبحث الثالث 
معامل التم�شك بالن�ص عند احلنفية يف التقعيد الأ�شويّل والفقهّي

 وفيه مطلبان :
المطلب األول :معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد األصولّي :

اشتهر أن مدرسة الحنفية األصولية تستند يف التقعيد األصولي على فروع أئمتهم، ولذلك 
س��ميت )مدرس��ة الفقهاء( لكن الواقع يدل عل��ى أن الحنفية يس��تدلون لقواعدهم األصولية 
بنصوص الكتاب والس��نة س��واء قلنا اس��تدلوا بذلك ابتداءًا أو اس��تدلوا بذلك نصرًة ألصول 
أئمتهم المنقولة عن طريق فروعهم، ويش��هد لهذا األمر واقع كتبهم األصولية، فالمطلع على 
كتب أصول الفقه الحنفية كالفصول يف األصولوأصول السرخس��ي وأصول البزدوي وتقويم 
األدل��ة للدبوس��ي يجدها مليئ��ة بالنص��وص القرآنية والنبوي��ة، ومرورًا س��ريعًا على فهارس 
اآلي��ات واألحادي��ث واآلثار لكتب أصول الفق��ه الحنفية المحققة يؤيد ذل��ك)1(، وكذلك ما 
أل��ف يف تخري��ج بعض الكت��ب األصولية كتخريج أحادي��ث أصول البزدوي الب��ن قطلوبغا، 
وأمثل��ة ذل��ك كثي��رة تفوق الحصر، وق��د ألف أ . د . عياض الس��لمي ) اس��تدالل األصوليين 
بالكت��اب والس��نة عل��ى القواعد األصولي��ة ( ويف توثيق ذل��ك اعتمد كثيرًا عل��ى كتب أصول 
الفقه الحنفية كالفصول يف األصول، وأصول السرخس��ي، وأصول البزدوي وش��رحه كش��ف 
األس��رار، والتحرير البن الهمام وشرحه التيسير البن أمير بادشاه، وسنذكر بعض األمثلة من 
أربعة كتب وهي : الفصول يف األصول للجصاص، وتقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الش��رع 

ألبي زيد الدبوسي المعروف بتقويم األدلة، وأصول البزدوي، وأصول السرخسي .
أوالً : الفصول يف األصول للجصاص )ت 370هـ( وفيه مسألتان :

1 –مسألــة : األمــر هل يقتضي الوجــوب؟ :قال الجصاص : )باب الق��ول يف لفظ األمر 
إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب ؟اختلف أهل العلم يف ذلك ...

وق��ال آخ��رون : هو على اإليجاب حت��ى تقوم الداللة على غيره، وه��و مذهب أصحابنا 

ينظر مثاًل فهارس : أصول البزدوي ، وجامع األس��رار للكاكي ، وميزان األصول للس��مرقندي ، وكشف األسرار   )1(
للبخاري ، والمغني يف أصول الفقه للخبازي ، وتقويم األدلة ألبي زيد الدبوسي.



327

د. بدر بن اإبراهيم املهو�س

وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن .
والدلي��ل عل��ى صح��ة هذا الق��ول : ق��ول اهلل تعال��ى ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  
)1( ژ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
فدلت هذه اآلية على وجوب األمر من وجهين : أحدهما : نفيه التخيير فيما أمر به وقول من 
يق��ول بالن��دب واإلباحة يثبت معهما التخيي��ر وذلك خالف مقتضى اآلي��ة، والثاين : قول اهلل 
تعالى:  ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ فس��مى تارك األمر عاصيا واسم العصيان ال يلحق 
إال ب��رتك الواجب��ات، وال لفظ لأمر يف لغة الع��رب غير قولهم افعل ف��دل أنه لإليجاب حتى 

)تقوم الداللة( على غيره .
وي��دل عليه أيضا قول��ه تعال��ىژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ )2(والقضاء يسمى أمرًا ...()3(.

2 – مسألة جواز نسخ السنة بالقرآن : قال الجصاص : ) والدليل على جواز نس��خ السنة 
بالق��رآن قول��ه تعال��ى : ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ )4(فإذا كان النس��خ بيانًا 

لمدة الحكم على ما بينا اقتضى عموم الكتاب جواز نسخ السنة به ()5(.
ثانيــًا : تقويــم أصول الفقه وتحديد أدلة الشــرع ألبي زيد الدبوســي ) ت 430هـ ( وفيه 

مسألتان :
1 –حجيــة خبر الواحد :قال أبو زيد الدبوس��ي : ) اختلف العلم��اء يف خرب الواحد على 
أربعة أقوال : فقال جمهور العلماء إنه حجة وإن لم يكن المخرب معصومًا عن الكذب ...وأما 

جمهور العلماء فإهنم احتجوا بقول اهلل تعالى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ   : )6( وبقول��ه تعال��ى  ژ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے 

سورة األحزاب اآلية ) 36 ( .  )1(
سورة النساء اآلية ) 165 (.   )2(

الفصول يف األصول ) 1 / 283 – 284 (.  )3(
سورة النحل اآلية ) 179 ( .  )4(

الفصول يف األصول ) 1 / 449 (.  )5(
سورة البقرة اآلية ) 159 (.  )6(
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پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ژ )1(اآلي��ة، ف��اهلل تعالى توعدهم بالكتم��ان وبرتك البيان 
وحقيق��ة ه��ذه اإلضافة تتناول كل واح��د من آحاد الجمع على ما مر ذك��ره يف جمع المضاف 
إل��ى جماعة ... ولما افرتض البيان على كل واحد يف الجملة دل ضرورًة أنه مقبول منه ذلك، 
وواجب قبوله كما كان يجب من رس��ول اهلل ×، وكذلك كل مأمور بش��يء إذا أتى به كما أمر 

كان القبول منه حقًا له ()2(.
2 –مسألة حجية القياس :قال أبو زيد الدبوسي : ) قال جمهور العلماء وجميع الصحابة 
: عن القياس بالرأي على األصول التي تثبت أحكامها بالنصوص لتعدية أحكامها إلى الفروع 

حجة يدان اهلل هبا، وهي من حجج الشرع لنصب الحكم ابتداء ....()3(
ثم قال يف االستدالل لذلك : ) وأما عامة العلماء فإهنم احتجوا بقول اهلل تعالى: ژۅ  
ۉ  ۉ  ژ )4( أمر باالعتبار، وإنه عبارة عن رد الشيء إلى نظيره، والعربة أصل ترد إليه 

النظائر، والقياس مثله ...()5(
ووج��ه آخ��ر : أن النبي ×كما علمنا األحكام علمنا القي��اس، فقال لعمر رضي اهلل عنه، 
وقد سأله عن القبلة للصائم : »أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ فقال : ال، 

قال ففيم إذًا « )6(....
ووجه آخر : أن النبي ×كما بين لنا األحكام المشروعة بين لنا أن العمل بالرأي مشروع 
كما هو بالنص فإنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : »بم تقضي ؟ قال : بكتاب اهلل، قال : فإن 
لم تجد ؟ قال : بسنةرس��ول اهلل ×، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد فيه رأيي، فقال رس��ول 

سورة آل عمران اآلية ) 187 ( .  )1(
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ) 2 / 167 – 168 ( .  )2(

تقويم أصول الفقه ) 2 / 497 – 498 (.  )3(
سورة الحشر اآلية ) 2 ( .  )4(

تقويم أصول الفقه ) 2 / 514 (.  )5(
أخرجه أحمد يف المس��ند ) 1 / 21 ( وأبو داود يف كتاب الصيام باب القبلة للصائم ) 2 / 311 ( برقم ) 2385(   )6(
م��ن حدي��ث جابر رض��ي اهلل عنه بلفظ قريب قال : قال عمر بن الخطاب : هشش��ت فقبلت وأن��ا صائم فقلت : يا 
رسول اهلل صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم ، قال : »أرأيت لو مضمضت من اهلل وأنت صائم ؟« قلت : 

ال بأس ، قال : »فمه ؟«.
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اهلل ×:  »الحمد هلل الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله«)1( ()2( .
ثالثًا : أصول البزدوي ) ت 482هـ ( ) كنز الوصول إلى معرفة األصول (وفيه مسألتان :
1 – حجية اإلجماع :قال فخر اإلس��الم البزدوي : ) حكمه يف األصل أن يثبت المراد به 
حكمًا ش��رعيًا على س��بيل اليقين، ومن أهل الهوى من لم يجعل اإلجماع حجة قاطعة; ألن 
كل واحد منهم اعتمد ما ال يوجب العلم، لكن هذا خالف الكتاب والسنة والدليل المعقول : 

أم��ا الكتاب; فإن اهلل تعالى ق��ال : ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ )3(فأوجب هذا أن يكون س��بيل المؤمنين حقًا بيقين، وقال 
ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ )4(والخيري��ة توجب 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ )5( الحقي��ة فيم��ا أجمع��وا، وق��ال : ژ 
والوسط العدل وذلك يضاد الجور، والشهادة على الناس تقتضي اإلصابة والحقية إذا كانت 

شهادة جامعة للدنيا واآلخرة .
وق��ال النب��ي ×: »ال تجتمع أمتــي على الضاللــة«)6( وعموم النص ينف��ي جميع وجوه 

الضاللة يف اإليمان والشرائع جميعًا ()7(.

أخرجه أحمد يف المسند ) 5 / 230 ( وأبو داود يف كتاب القضاء باب اجتهاد الرأي يف القضاء ) 3 / 303 ( برقم   )1(
) 3592 ( والرتمذي يف كتاب األحكام باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي ) 3 / 616 ( برقم )1327( وقد قواه 
ابن عبد الرب والخطيب البغدادي وابن القيم وضعفه آخرون - كالبخاري والرتمذي والدارقطني وابن حزم وابن 

الجوزي وابن حجر واأللباين - لإلرسال ولجهالة أصحاب معاذ رضي اهلل عنه .
ينظ��ر: جام��ع بيان العلم وفضله ) 2 / 155 ( الفقيه والمتفقه )1 / 472( إعالم الموقعين )1 / 202(  سلس��لة 

األحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ األلباين ) 2 / 273 – 286 ( برقم ) 881 ( 
تقويم أصول الفقه ) 2 / 531 – 534 ( بتصرف يسير .  )2(

سورة النساء اآلية ) 115 (   )3(
سورة آل عمران اآلية ) 110 (   )4(

سورة البقرة اآلية ) 143 (   )5(
أخرج��ه الرتم��ذي يف كتاب الفتن باب ما جاء يف لزوم الجماعة ) 4 / 466 ( برقم ) 2167 ( من حديث ابن عمر   )6(
رض��ي اهلل عنهما وابن ماجه يف كتاب الفتن باب الس��واد األعظ��م )2 / 1303( برقم ) 3950 ( من حديث أنس 
ب��ن مال��ك ، وأب��و داود يف كتاب الفتن والمالحم ب��اب ذكر الفتن ودالئلها )4 / 98( برق��م )4253( من حديث 
أب��ي مالك األش��عري وله طرق أخرى وقد حس��نه المحدث األلب��اين بمجموع طرقه . ينظر : سلس��لة األحاديث 

الصحيحة )3 / 319( برقم )1331( وسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )4 / 19( برقم )1510( .
أصول البزدوي ) ص 545 – 546 ( .  )7(
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2 – مسألــة هل كــل مجتهد مصيب وهل الحــق واحد ؟ : قال فخر اإلس��الم البزدوي:  
) ووج��ه قولن��ا: إن الح��ق واح��د أن المجته��د يصيب م��رة ويخطئ أخ��رى ق��ال اهلل تعالى: 
ژہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ )1(وإذا اختص سليمان صلوات اللهوسالمه 

عليه بالفهم، وهو إصابة الحق بالنظر فيه كان اآلخر خطأ.
وق��ال النب��ي عليه الس��الم لعمرو بن الع��اص: »احكم عل��ى أنك إن أصبت فلك عش��ر 
حس��نات، وإن أخطأت فلك حسنة«)2(، وقال ابن مسعود : »إن أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت 
فمني، ومن الشيطان واهلل تعالى ورسوله منه بريئان«)3(، وقال النبي عليه السالم: »إذا حاصرتم 
حصنًا فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم اهلل فال تنزلوهم فإنكم ال تدرون ما حكم اهلل فيهم«)4( 

، وهذا دليل على احتمال الخطأ ()5(.
رابعًا : أصول السرخسي ) ت 490هـ (وفيه مسألتان :

1 –جواز البيان بالفعل : قال ش��مس األئمة السرخس��ي : )المذه��ب عند الفقهاء وأكثر 
المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول اهلل عليه السالم كما يحصل بالقول.

وق��ال بعض المتكلمين: ال يكون البي��ان إال بالقول بناء على أصلهم أن بيان المجمل ال 
يكون إال متصالً به، والفعل ال يكون متصالً بالقول.

فأم��ا عندنا: بيان المجم��ل قد يكون متصالً به، وقد يكون منفص��الً عنه، على ما نبينه إن 
شاء اهلل تعالى.

ثم الدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل : أن جربيل عليه الس��الم بين مواقيت الصالة 

سورة األنبياء اآلية ) 79 ( .  )1(
أخرج��ه أحمد يف المس��ند ) 4 / 280 ( برقم ) 17791 ( وإس��ناده ضعيف ويغني عن��ه حديث عمرو بن العاص   )2(
رضي اهلل عنه مرفوعًا »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد« 
أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والس��نة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم ) 6919 

( ومسلم يف كتاب األقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ) 5 / 132 ( برقم ) 4584 ( 
أخرج��ه أحم��د يف المس��ند ) 1 / 560 ( برق��م ) 4277 ( وأب��و داود يف كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يس��م   )3(

صداقًا حتى مات ) 2 / 237 ( برقم ) 2116 ( .
أخرجه مس��لم يف كتاب الجهاد والسير باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها   )4(

)5 / 139 ( برقم ) 4619 ( من حديث بريدة بن الحصيب رضي اهلل عنه .
أصول البزدوي ) ص 616 – 618 (.  )5(
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للنب��ي علي��ه الس��الم بالفعل حيث أم��ه يف البيت يف اليومين)1(، ولما س��ئل رس��ول اهلل ×عن 
مواقي��ت الصالة قال للس��ائل: صل معنا ثم صل��ى يف اليومين يف وقتي��ن)2(، فبين له المواقيت 
بالفعل، وقال ألصحابه: »خذوا عني مناســككم « )3(، وقال: »صلوا كما رأيتموين أصلي« )4( 

ففي هذا تنصيص على أن فعله مبين لهم ()5(.
2 –حكم فعل النبي ×يف حق أمته : قال ش��مس األئمة السرخس��ي : ) اختلف الناس يف 
أفعاله التي ال تكون عن س��هو وال من نتيجة الطبع على ما جبل عليه اإلنس��ان ما هو موجب 

ذلك يف حق أمته.
فقال بعضهم: الواجب هو الوقف يف ذلك حتى يقوم الدليل.

وقال بعضهم: بل يجب اتباعه واالقتداء به يف جميع ذلك إال ما يقوم عليه دليل.
وكان أبو الحس��ن الكرخي رحمه اهلل يقول: إن علم صفة فعله أنه فعله واجبًا أو ندبًا أو 
مباحًا فإنه يتبع فيه بتلك الصفة، وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة اإلباحة، ثم ال يكون االتباع 

فيه ثابتا إال بقيام الدليل.
وكان الجص��اص - رحمه اهلل - يقول بق��ول الكرخي - رحمه اهلل - إال أنه يقول: إذا لم 
يعلم فاالتباع له يف ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصًا، وهذا هو الصحيح....
فأما الدليل لنا يف هذا الفصل أن نقول: صح يف الحديث أن النبي عليهالسالم خلع نعليه يف 
الصالة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: »ما لكم خلعتم نعالكم«)6(الحديث، فلو كان مطلق 

أخرج��ه أب��و داود يف كتاب الصالة ب��اب يف المواقيت برق��م ) 393 ( والرتمذي يف أبواب الصالة عن رس��ول اهلل   )1(
×ب��اب مواقي��ت الص��الة ) 1 / 278 – 281 ( برق��م ) 149 ( م��ن حديث اب��ن عباس ، وأخرج��ه الرتمذي يف 
الموض��ع الس��ابق ) 1 / 281 – 283 ( برق��م ) 150 ( والنس��ائي يف كت��اب مواقي��ت الصالة ب��اب ذكر اختالف 
الناقلين لخرب جابر بن عبد اهلل يف آخر وقت المغرب ) 1 / 470 ( برقم ) 1507 ( من حديث جابر بن عبد اهلل.
أخرجه مسلم يف كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس ) 2 / 105 ( برقم ) 1422 ( من حديث بريدة.  )2(
أخرجه مس��لم يف كتاب الحج باب اس��تحباب رم��ي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبي��ان قوله  × »لتأخذوا عني   )3(

مناسككم« ) 4 / 79 ( برقم ) 3197 ( من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما .
أخرجه البخاري يف كتاب األذان باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعًة واإلقامة وكذلك بعرفة وجمع ) 1 / 226(   )4(

برقم ) 605 ( من حديث مالك بن الحويرث رضي اهلل عنه .
أصول السرخسي ) 2 / 27 (.   )5(

أخرجه أحمد يف المسند )3 / 26( برقم )11137( وأبو داود يف كتاب الصالة باب الصالة يف النعل ) 1 / 175( =   )6(
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فعله موجبا للمتابعة لم يكن لقوله: ما لكم خلعتم نعالكم معنى، وخرج للرتاويح ليلة أو ليلتين 
فلما قيل له يف ذلك قال: »خشــيت أن تكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم بها«)1(، فلو كان 

مطلق فعله يلزمنا االتباع له يف ذلك لم يكن لقوله:خشيت أن تكتب عليكم معنى()2( .
المطلب الثاين : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد الفقهي :

تعترب القواعد الفقهية من أهم أس��باب االختالف بين المذاهب الفقهية)3(؛ وذلك أن كل 
مذه��ب له قواع��ده وضوابطه الفقهية التي يختص هبا وينفرد هبا عن بقية المذاهب، ويس��تدل 
لها باألدلة النقلية والتعليالت العقلية، وقد تتفق المذاهب كلها أو أكثرها على بعض القواعد 
الكلي��ة كالقواعد الخمس الك��ربى،  وتكمن أهمية القواعد الفقهي��ة يف أهنا األصول التي ترد 
إليها الفروع، وهي التي تضبطها وتظهر أسرارها ومقاصدها، وتجمع متفرقها )4(، وقد جعلها 

بعض الفقهاء أصول الفقه على الحقيقة)5( .
والقواعد الفقهية تختلف يف مصادرها وأدلتها وطرق استخراجها، فتارة تكون عن طريق 
االس��تنباط، وتارة تكون عن طريق االس��تقراء، ودليلها قد يكون نص��ًا، وقد يكون إجماعًا، 
وقد يكون دليالً عقليًا من قياس أو مصلحة أو استحس��ان أو اس��تصحاب، والحنفية كغيرهم 
من المذاهب لهم مؤلفاهتم يف القواعد الفقهية التي يجمعون فيها قواعدهم، ويس��تدلون لها، 
ويذك��رون الفروع الفقهي��ة المتفرعة منها، واالطالع على هذه المؤلفات يظهر مدى تمس��ك 
الحنفي��ة بالنص��وص يف التقعيد الفقهي، وس��نذكر بعض األمثلة لالس��تدالل للقواعد الفقهية 

=برقم )650( وابن خزيمة )1 / 384( برقم )786( وابن حبان )5 / 560 ابن بلبان ( برقم )2185( من حديث 
أبي سعيد الخدري ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان واأللباين ،  ينظر : صحيح سنن أبي داود ) 1 / 128 ( .

أخرجه هبذا اللفظ أحمد يف المس��ند ) 5 / 236 ( برقم ) 21592 ( من حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنه ، وقد   )1(
رواه البخاري ) 1 / 255 ( برقم ) 696 ( من حديث عائش��ة رضي اهلل عنها بلفظ »إين خش��يت أن تكتب عليكم 

صالة الليل« دون زيادة : »ولو كتبت عليكم ما قمتم هبا«.  
أصول السرخسي ) 2 / 86 – 88 ( .  )2(

كتب يف عالقة القواعد الفقهية بالخالف الفقهي مؤلفات من أش��هرها : نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف   )3(
الفقه��اء للدكتور محمد الروكي وهو رس��الة دكتوراه ، أثر االختالف الفقه��ي يف القواعد المختلف فيها للدكتور 

محمود إسماعيل محمد مشعل وهو رسالة دكتوراه أيضًا ، والكتابان مطبوعان .
ينظ��ر يف فوائ��د القواعد الفقهية وثمراهتا : الفروق للقرايف )1 / 2 – 3( المنثور يف القواعد للزركش��ي )1/ 65 –   )4(
66( األشباه والنظائر البن السبكي )2 / 9 – 10( األشباه والنظائر للسيوطي )1 / 52 – 58( األشباه والنظائر 

البن نجيم ) ص 10 (.
ينظر : األشباه والنظائر البن نجيم )ص 10( .  )5(
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بالنص��وص من كتاب األش��باه والنظائر البن نجيم الحنفي ) ت 970ه� ( باعتباره من أش��هر 
كتب القواعد الفقهية يف المذهب الحنفي :

1 –قاع��دة ) ال ثواب إال بنية ( :قال ابن نجيم : ) إنما ش��رطت يف العبادات باإلجماع أو 
بآية ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ )1(()2( .

2 – قاع��دة ) اليقيــن ال يزول بالشــك ( :قال ابن نجيم : )ودليلها ما رواه مس��لم عن أبي 
هريرة رضي اهلل عنه مرفوعًا »إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال 

فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا«)3«)4(.
3 – قاعدة ) المشقة تجلب التيسير ( :قال ابن نجيم : )واألصل فيها قوله تعالى : ژۇ  
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ )5(، وقول��ه تعال��ى : ژ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  

ۓ ژ )6(، ويف حديث »أحب الدين إلى اهلل تعالى الحنيفية السمحة«)7( ()8(.
4 – قاعدة ) الضرر يزال ( :قال ابن نجيم : ) أصلها قوله عليه الصالة والسالم »ال ضرر 

وال ضرار « )9« )10(.

سورة البينة اآلية ) 5 ( .  )1(
األشباه والنظائر ) ص 14 ( .  )2(

أخرجه مس��لم يف كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم ش��ك يف الحدث فله أن يصلي بطهارته   )3(
تلك ) 1 / 190 ( برقم ) 831 ( من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه .

األشباه والنظائر ) ص 60 ( .  )4(
سورة البقرةاآلية ) 185 ( .  )5(

سورة الحجاآلية ) 78 (  )6(
رواه البخ��اري معلق��ًا يف كتاب اإليمان باب الدين يس��ر) 1 / 22 (وقد ورد موص��واًل من حديث ابن عباس أخرجه   )7(
أحمد يف المسند) 1 / 293 (برقم) 2106 (وروي موصواًل ومرسالً ،وحسن إسناده ابن حجر يف الفتح) 1 / 117( 

صححه األلباين.ينظر سلسلة األحاديث الصحيحة) 2 / 569 ( برقم ) 881 ( ) 6 / 1022 (برقم) 2924 (.  
األشباه والنظائر ) ص 84 ( .  )8(

أخرجه مالك يف الموطأ يف كتاب األقضية باب القضاء يف المرفق ) 2 / 745 ( برقم ) 1429 ( من رواية عمرو بن   )9(
يحيى المازين عن أبيه مرسالً ورواه الدارقطني يف سننه) 3 / 77 (برقم) 288 ( والحاكم ) 2 / 66 ( برقم )2345( 
عن أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ورواه أحمد يف المسند ) 5 / 409 (برقم ) 22774 ( 
وابن ماجه يف كتاب األحكام باب من بنى يف حقه ما يضر بجاره ) 2 / 784 ( برقم ) 2340 ( من حديث عبادة بن 
الصامت ، وأخرجه أحمد يف المس��ند ) 1 / 389 ( برقم ) 2865 ( وابن ماجه يف الموضع الس��ابق برقم ) 2341 ( 

من حديث ابن عباس.والحديث صححه األلباين ينظر : إرواء الغليل ) 3 / 408 ( برقم ) 896 ( .
)10( األشباه والنظائر ) ص 94 ( .
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5 – قاعدة ) العادة محكمة ( : قال ابن نجيم : )وأصلها قوله عليه الصالة والس��الم :»ما 
رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن«)1«)2(.

6 – قاع��دة ) إذا اجتمــع الحــالل والحــرام غلــب الحرام ( :ق��ال ابن نجيم يف االس��تدالل 
للقاعدة:  )لفظ حديث أورده جماعة »ما اجتمع الحالل والحرام إال غلب الحرام الحالل«)3« )4(.
7 –قاع��دة ) الحــدود تدرأ بالشــبهات ( :قال اب��ن نجيم يف االس��تدالل للقاعدة : ) وهو 
حدي��ث رواه األس��يوطي معزيًا إلى ابن عدي من حديث ابن عب��اس رضي اهلل تعالى عنهما، 
وأخ��رج ابن ماجه م��ن حديث أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه »ادفعوا الحدود ما اســتطعتم«،  
وأخ��رج الرتم��ذي والحاك��م من حديث عائش��ة رضي اهلل تعال��ى عنه��ا »ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيلهم، فإن اإلمام ألن يخطئ 
يف العفو خير من أن يخطئ يف العقوبة« وأخرج الطرباين عن ابن مس��عود رضي اهلل تعالى عنه 

موقوفا »ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد اهلل ما استطعتم« )5( ()6( .

أخرجه أحمد يف المسند ) 1 / 474 ( برقم ) 3599 ( والحاكم يف المستدرك ) 3 / 83 ( برقم ) 4465 ( موقوفًا   )1(
على ابن مس��عود رضي اهلل عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحس��ن إس��ناده األلباين ، قال الش��يخ المحدث 

األلباين : ال أصل له مرفوعًا . ينظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ) 2 / 17 ( برقم ) 533 ( 
األشباه والنظائر ) ص 101 ( .  )2(

أخرجه عبد الرزاق يف المصنف ) 7 / 199 ( برقم ) 12772 ( عن ابن مسعود موقوفًا ،وضعفه البيهقي يف السنن   )3(
الكربى ) 7 / 169 ( لعلتين : جابر الجعفي ضعيف واالنقطاع بين الشعبي وابن مسعود ، وأما المرفوع فال أصل 

له كما قال العراقي والشيخ األلباين .ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ) 1 / 565 ( برقم ) 38 ( .
األشباه والنظائر ) ص 121 ( .  )4(

حدي��ث درء الحد بالش��بهة روي مرفوع��ًا من رواية عدد من الصحابة بأس��انيد ضعيفة فروي من حديث عائش��ة   )5(
عن��د الرتم��ذي يف كت��اب الحدود باب ما جاء يف درء الحدود ) 4 / 33 ( برقم ) 1424 ( وإس��ناده ضعيف ، ومن 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه يف كتاب الحدود باب السرت على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) 2 / 850 ( 
برقم ) 2545 ( ولفظه »ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا« ، ومن حديث علي عند البيهقي يف الس��نن الكربى 
) 8 / 238 ( وم��ن حدي��ث اب��ن عباس يف مس��ند أبي حنيف��ة للحارثي كما يف نصب الراي��ة ) 3 / 333 ( ، وروي 
موقوفًا على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر بأسانيد فيها ضعف وصحح الحافظ أحد أسانيد عمر كما يف 
التلخيص ، وروي عن ابن مسعود من وجه آخر بسند حسنه األلباين رواه ابن أبي شيبة يف المصنف ) 6 / 515 ( 
وقد ذهب بعض العلماء إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه ومنهم ابن باز ، وقد نقل ابن المنذر اإلجماع على أن 
الحدود تدرأ بالشبهات.اإلجماع البن المنذر ) ص 69 ( التلخيص الحبير ) 4 / 160 – 162 ( مجموع فتاوى 

ومقاالت متنوعة البن باز ) 25 / 263 ( إرواء الغليل ) 8 / 25 – 28 ( برقم ) 617 (.
األشباه والنظائر ) ص 142 (.  )6(
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8 – قاع��دة ) الخــراج بالضمان ( :قال ابن نجي��م : ) هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو 
داود والرتمذي والنس��ائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي اهلل عنها، ويف بعض 
طرق��ه ذكر الس��بب، وهو أن رج��الً ابتاع عبدًا فأقام عنده ما ش��اء اهلل أن يقيم، ثم وجد به عيبًا 
ه عليه فقال الرجل : يا رسول اهلل  فخاصمه إلى النبي صلى اهلل عليه وآله وأصحابه وس��لم فردَّ

قد استعمل غالمي فقال : »الخراج بالضمان«)1( ()2(.

* * *

أخرجه أحمد يف المس��ند )6 / 60( برقم )24217( وأبو داود يف كتاب البيوع باب فيمن اش��رتى عبدًا فاستعمله   )1(
ثم وجد به عيبًا ) 3 / 284 ( برقم )3508( والرتمذي يف كتاب البيوع باب فيمن يشرتي العبد ويستغله ثم يجد 
ب��ه عيب��ًا ) 3 / 572- 573 ( برقم )1285( والنس��ائي يف كت��اب البيوع باب الخراج بالضم��ان )4 / 11( برقم 
)6081 ( واب��ن ماج��ه يف كتاب التجارات باب الخراج بالضم��ان )2 / 754( برقم )2243( وابن حبان )11 / 
298( برقم )4927( والحاكم يف المستدرك )2 / 18( وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي وحسنه األلباين . ينظر إرواء الغليل )5 / 158( برقم )1315 (.
األشباه والنظائر ) ص 175 (.  )2(
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املبحث الرابع 
 معامل التم�شك بالن�ص عند احلنفية يف الختيارات الأ�شولية والفقهية

وفيه مطلبان :
المطلب األول : معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف االختيارات األصولية : 

تظه��ر أهمية التمس��ك بالن��ص يف االختي��ارات األصولية من جهة أن القاع��دة األصولية 
يتف��رع عنها ويتخرج عليها عش��رات بل ربما مئ��ات الفروع الفقهية، والحنفي��ة لهم أصولهم 
الخاصة هبم، ومدرس��تهم مش��هورة بمدرس��ة الفقهاء وهي تخالف مدرس��ة المتكلمين، وقد 
يوافقه��م الفقهاء من الجمهور ممن س��لك مس��لكهم وانتهج طريقته��م يف التقعيد األصولي، 
والحنفي��ة وإن كان��وا يخالفون المتكلمي��ن يف تقرير األصول ابتداء من جهة أهنم اس��تخرجوا 
األصول من فروع أئمتهم إال أهنم يف ثاين الحال دعموا هذه األصول باألدلة النقلية والعقلية، 
فاألدلة حاضرة عند أئمة المذهب وإن لم يدونوا يف ذلك ويجمعوه يف مؤلفات مفردة كما هو 
الح��ال يف اإلمام الش��افعي، وهي حاض��رة عند أتباعهم بعد أن ق��رروا األصول تخريجًا على 

فروع أئمتهم .
وق��د أك��د أئمة األص��ول يف المذه��ب الحنفي تمس��ك مذهبه��م بالنص��وص من خالل 

اختياراهتم األصولية :
يقول فخر اإلس��الم البزدوي : )وأصحابنا هم الس��ابقون يف هذا الباب، ولهم الرتبة العليا 
والدرج��ة القصوى يف علم الش��ريعة، وهم الربانيون يف علم الكتاب والس��نة، ومالزمة القدوة، 
وه��م أصحاب الحدي��ث والمعاين، أما المعاين فقد س��لم لهم العلماء حتى س��موهم أصحاب 
الرأي، والرأي اس��م للفقه الذي ذكرنا، وهم أولى بالحديث أيضًا، أال ترى أهنم جوزوا نس��خ 
الكتاب بالس��نة لقوة منزلة الس��نة عندهم، وعملوا بالمراسيل تمس��كًا بالسنة والحديث، ورأوا 
العمل به مع اإلرسال أولى من الرأي، ومن ردَّ المراسيل فقد رد كثيرًا من السنة، وعمل بالفرع 
موا قول الصحابي على القياس ()1(. موا رواية المجهول على القياس، وقدَّ بتعطيل األصل، وقدَّ

أصول البزدوي ) ص 93 – 94(.  )1(
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وقال ش��مس األئمة السرخسي : )وأصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي يف الحقيقة، 
فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما لم يظهر من غيرهم ممن يدعي أنه صاحب الحديث، ألهنم 
جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتها، وجوزوا العمل بالمراسيل، وقدموا خرب المجهول 
عل��ى القياس، وقدموا قول الصحابي على القياس، ألن فيه ش��بهة الس��ماع م��ن الوجه الذي 

قررنا، ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح، وهو المعنى الذي ظهر أثره بقوته ()1(.
وسوف نذكر هنا أهم المسائل األصولية يف المذهب الحنفي والتي تظهر تمسكهم بالنصوص :
1 – القــول بحجية الكتــاب والسنة :س��بق أن الحنفية يحتجون بالكتاب والس��نة، وهذا 
مق��رر يف نص��وص األئم��ة، ويف كتب المذه��ب األصولية، وه��م يحتجون بالكت��اب مطلقًا، 
وبالسنة الثابتة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية، سواء كانت متواترًة أو مشهورًة أو آحادًا، 
دة له، أو مستقلًة بحكم زائد عما يف القرآن إال أن  وسواء كانت مفسرًة القرآن ومبينًة له ،أو مؤكِّ

لهم شروطًا يف قبول خرب اآلحاد واالحتجاج به كما هو الحال يف بقية المذاهب )2(.
قال اإلمام أبو حنيفة : )آخذ بكتاب اهلل، فمالم أجد فبسنة رسول اهلل ×، فما لم أجد يف 
كتاب اهلل واليف سنة رسول اهلل ×أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من 

شئت منهم، وال أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ()3(.
قال ش��مس األئمة السرخسي :) حكم الس��نة هو االتباع، فقد ثبت بالدليل أن رسول اهلل 

× متبع فيما سلك من طريق الدين قواًل وفعالً، وكذلك الصحابة بعده ()4(.
والسنة عند الحنفية تشمل قول النبي ×، وفعله، وتقريره، وطريقة الصحابة رضي اهلل عنهم)5(.

أصول السرخسي )2 / 113( وقد ألف الشيخ القاضي محب اهلل بن عبد الشكور البهاري صاحب مسلم الثبوت   )1(
رس��الة يف إثب��ات أن مذه��ب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الش��افعية على خالف ما اش��تهر، واس��تدل عليه 

بوجوه. ينظر : نزهة الخواطر وهبجة المسامع والنواظر للشيخ عبد الحي اللكنوي )6 / 793(.
ينظر: منهج األصوليين الحنفية يف االستدالل بالسنة النبوية د. صهيب عباس الكبيسي ) ص 65 – 104(.  )2(

االنتقاء البن عبد الرب ) ص 142 ( وينظر : تاريخ ابن معين رواية الدوري ) 4 / 63(.  )3(
أصول السرخسي )1 / 114(.   )4(

ينظر: الفصول يف األصول)2 / 91( أصول السرخس��ي )1 / 114( كش��ف األس��رار للنس��في )2 / 3( كش��ف   )5(
األس��رار للبخاري )2 / 653( التقرير والتحبير )2 / 283( تيس��ير التحرير )3 / 3( جامع األسرار )2 / 631( 
فتح الغفار )2 / 268( فواتح الرحموت )2 / 186( تاريخ مصطلح السنة وداللته د. محمد علي خير فرج )ص 

.)234 – 227
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2 – العمل بقول الصحابي : سبق أن اإلمام أبا حنيفة يقول : )آخذ بكتاب اهلل، فمالم أجد 
فبس��نة رس��ول اهلل ×، فما لم أجد فيكتاب اهلل واليف سنة رسول اهلل ×أخذت بقول أصحابه 
آخ��ذ بقول من ش��ئت منهم، وأدع من ش��ئت منه��م، وال أخرج من قولهم إل��ى قول غيرهم (
)1(، ويق��ول أيض��ًا : )ما جاءنا عن رس��ول اهلل ×قبلناه على الرأس والعيني��ن، وما جاءنا عن 

أصحاب��ه رحمه��م اهلل اخرتنا منه، ولم نخرج ع��ن قولهم، وما جاءنا ع��ن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال، وأما غير ذلك فال تسمع التشنيع ( )2(.

فبهذا يتبين أن قول الصحابي يأيت يف المرتبة الثالثة يف أصول المذهب الحنفي، وهو قول 
عامة الحنفية خالفًا ألبي الحسن الكرخي وأبي زيد الدبوسي حيث قاال : ال يجوز تقليده إال 

فيما ال يدرك بالقياس)3(.
والحنفية يؤيدون ذلك بأمرين :

أحدهمــا : أن احتمال الس��ماع م��ن النبي  ×يف ح��ق الصحابي قائم، ولذل��ك يلحقونه 
بالسنة كما سبق :

ق��ال فخر اإلس��الم الب��زدوي : ) العمل برأيه��م أولى لوجهين أحدهما احتمال الس��ماع 
والتوقيف وذلك أصل فيهم مقدم على الرأي وقد كانوا يسكتون عن اإلسناد ()4(

وقال ش��مس األئمة السرخس��ي : ) فتوى الصحابي فيه احتم��ال الرواية عمن ينزل عليه 
الوحي، فقد ظهر من عادهتم أن من كان عنده نص فربما روى، وربما أفتى على موافقة النص 
مطلقًا من غير الرواية، وال شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على 
مح��ض ال��رأي، فمن هذا الوجه تقديم ق��ول الصحابي على الرأي بمنزل��ة تقديم خرب الواحد 

على القياس ()5(.

االنتقاء البن عبد الرب ) ص 142( وينظر : تاريخ ابن معين رواية الدوري ) 4 / 63 (.  )1(
االنتقاء )ص 144(.   )2(

ينظ��ر: الفص��ول يف األص��ول)2 / 172( تقوي��م أصول الفق��ه وتحديد أدل��ة الش��رع )2 / 481- 495( أصول   )3(
البزدوي )ص 524 ( أصول السرخسي )2 / 105( كشف األسرار للنسفي )2 / 174( قول الصحابي وحجية 

العمل به. أنس القهوجي ) ص 135 – 158(.
أصول البزدوي ) ص 530 (.  )4(

أصول السرخسي )2 / 108(.  )5(
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وقال أبو الربكات النسفي : ) تقليد الصحابي واجب يرتك به القياس الحتمال السماع ()1(.
واآلخــر : أن ق��ول الصحاب��ي إن كان ص��ادرًا عن ال��رأي فرأيهم أقوى م��ن رأي غيرهم 
م��ن جه��ة معرفتهم بالنصوص، وقرهبم من النبي ×، وش��هودهم الح��وادث التي تعلقت هبا 

النصوص، فهم أقرب إلى فهم النص من غيرهم :
قال السرخسي : ) ولئن كان قوله صادرًا عن الرأي، فرأيهم أقوى من رأي غيرهم ؛ ألهنم 
ش��اهدوا طريق رس��ول اهلل ×يف بيان أحكام الحوادث، وش��اهدوا األح��وال التي نزلت فيها 
النصوص، والمحال التي تتغير باعتبارها األحكام، فبهذه المعاين يرتجح رأيهم على رأي من 

لم يشاهد شيئًا من ذلك ()2(.
3 – نســخ الكتــاب بالسنــة :ذه��ب الحنفي��ة إلى جواز نس��خ الكت��اب بالس��نة المتواترة 
والمش��هورة)3(، ورأوا أن ذلك من تعظيم الس��نة، ويف ذلك يبين السرخس��ي أن القول بنس��خ 
الكتاب بالسنة يؤدي ) إلى تعظيم رسول اهلل ×، وإلى قرب منزلته من حيثإن اهلل تعالى فوض 
بيان الحكم الذي هو وحي يف األصل إليه ليبينه بعبارته، وجعل لعبارته من الدرجة ما يثبت به 

مدة الحكم الذي هو ثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه ()4(.
ويق��ول أيض��ًا : ) ال فرق بي��ن ما يكون ثبوته بوحي متلو وبين م��ا يكون ثبوته بوحي غير 

متلو، وفيما تال من اآلية إش��ارة إلى ما قلنا فإن��ه قال تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ )5(فعرفن��ا أن المراد بيان أنه ال يبدل ش��يئا من تلقاء 
نفسه بناء على متابعة الهوى وإنما يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه للناس فيما ليس بمنزل 
يف الق��رآن، ولك��ن العبارة فيه مفوض إلى رس��ول اهلل ×فيبينه بعبارته، وه��و حكم ثابت من 
اهلل تعال��ى بدلي��ل مقطوع به بمنزلة الحكم المتلو يف الق��رآن، ودليل كونه مقطوعا به ما قال إن 

تصديقناإي��اه فرض علينا من اهلل تعالى، وكذلك أتباعه الزم بقوله تعالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  

كشف األسرار )2 / 174(.   )1(
أصول السرخسي ) 2 / 108 (.  )2(

ينظر : أصول البزدوي ) ص 495 ( أصول السرخسي ) 2 / 67 ( كشف األسرار للنسفي )2 / 149 (.   )3(
أصول السرخسي ) 2 / 74 – 75 (.   )4(

سورة يونس اآلية ) 15 ( .  )5(
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ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژ )1(وق��ال تعال��ى: ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  
ژ )2(فبهذا التقرير يتبين أن بالوحي الذي هو غير متلو )يجوز أن يتبين مدة بقاء الحكم المتلو 
كما يجوز أن يتبين ذلك بالوحي الذي هو متلو( والنس��خ ليس إال هذا، أال ترى أنا لو س��معنا 
رس��ول اهلل ×يقول لحكم هو ثابت بوحي متلو: قد كان هذا الحكم ثابتا إلى اآلن وقد انتهى 
وقت��ه ف��ال تعملوا به بعده، يلزمنا تصديقه يف ذلك والك��ف عن العمل به، وتكفير من يكذبه يف 

ذلك، فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالنقل المتواتر عنه ()3(.
ويقول فخر اإلس��الم البزدوي : ) ولو وقع الطعن بمثله– يعني نس��خ الكتاب بالس��نة -  
لما صح ذلك يف الكتاب بالكتاب، والس��نة بالس��نة ؛ بل يف ذلك إعالء منزلة رس��ول اهلل ×، 

وتعظيم سنته ()4(.
4 – حجية القراءة الشــاذة المشــهورة :ذهب الحنفية إلى حجية القراءة الشاذة، والعمل 
هبا بش��رط كوهنا مش��هورة مس��تفيضة، وعللوا ذلك بأهنا بمنزلة الخرب المرفوع إلى النبي ×، 

لكنهم ال يثبتون قرآنيتها ؛ ألن القرآن يشرتط فيه النقل المتواتر .
قال شمس األئمة السرخسي - عن أخذ الحنفية بقراءة ابن مسعود رضي اهلل عنه ) فصيام 
ثالث��ة أي��ام متتابعات ( يف اش��رتاط التتابع يف الصوم -: )نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مس��عود كون 
تل��ك الزي��ادة قرآنًا، وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خربٍ رواه عن رس��ول اهلل ×لعلمنا أنه ما قرأ هبا 

إال سماعًا من رسول اهلل ×، وخربه مقبوٌل يف وجوب العمل به()5(.
وق��ال أبو زيد الدبوس��ي عن قراءة ابن مس��عود رضي اهلل عنه : ) أخذن��ا هبا عمالً هبا كما 
ل��و روى ع��ن الرس��ول ×خ��ربًا ؛ ألنه ما قرأه��ا قرآنًا إال ناق��الً عن رس��ول اهلل ×، ولما لم 
يثبت قرآنًا لفوات ش��رطه بقي خربًا ()6( ،وقراءة ابن مس��عود - رضي اهلل عنه - عند الحنفية 

سورة الحشر اآلية ) 7 ( .  )1(
سورة آل عمران اآلية ) 31 ( .  )2(

أصول السرخسي ) 2 / 72 – 73 ( .  )3(
أصول البزدوي ) ص 503 ( .  )4(

أصول السرخسي ) 1 / 281 ( .  )5(
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ) 1 / 161 (.   )6(
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مستفيضة مشهورة يف الصدر األول)1( .
5 – العمــل بالحديث المرســل :يورد الحنفية المرس��ل ضمن أن��واع الحديث المنقطع 

صورة، والمرسل عندهم «ما رواه أصحاب القرون الثالثة عن النبي ×« )2( .
وق��د اتف��ق الحنفي��ة على قب��ول المرس��ل يف القرن الث��اين والثال��ث مطلقًا)3(، واش��رتط 
الجصاص والسرخس��ي أن ال يكون المرس��ل يرس��ل عن غير الثقات)4(، وأما ما بعد القرون 

الثالثة فاختلف فيه الحنفية : 
فقبله الكرخي إن كان المرِس��ل عداًل فمن قبلت روايته مس��ندًا قبلت روايته مرس��الً )5(، 

وتبعه ابن نجيم على هذا القول )6(.
واختار عيسى بن أبان قبول مرسل ما بعد القرن الثالث بشرط أن يكون المرِسل من أئمة 

الدين ومشهورًا بقبول أهل العلم لمرسله)7(.
 واخت��ار الجص��اص لقبوله أن يكون المرِس��ل م��ن أهل العلم الموث��وق بدينهم، وأن ال 

الفصول يف األصول) 1 / 101 – 102 (.  )1(
اختلف يف تعريف المرسل فمنهم من قال هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي × ومنهم من لم يقيد بالكبير فأطلق   )2(
التابعي ، ومنهم من قال هو ما رواه الثقة عن النبي × سواء كان يف عهد التابعين أو تابعيهم أو من بعدهم وعزاه 
الحاكم لمش��ايخ أهل الكوفة ، كما يطلق المرس��ل عند بعض المحدثين وبعض األصوليين على المنقطع أي ما 
س��قط منه رجل واحد . ينظر : التمهيد البن عبد الرب ) 1 / 19 ( معرفة علوم الحديث للحاكم ) ص 26 ( جامع 
التحصي��ل للعالئ��ي ) ص31 ( النك��ت على ابن الص��الح البن حجر ) 2 / 543 ( نزه��ة النظر البن حجر ) ص 
41 ( فتح المغيث للس��خاوي ) 1 / 135 ( اإلحكام لآلمدي ) 2 / 136 ( التقرير والتحبير ) 2 / 385 ( مكانة 
اإلمام أبي حنيفة بين المحدثين محمد قاس��م الحارثي ) ص 568 – 572 (الحديث المرس��ل بين القبول والرد. 

حصة الصغير ) ص 180 – 204(.
ينظر : الفصول يف األصول)2 / 30( أصول السرخسي )1 / 360( أصول البزدوي )ص 390( كشف األسرار   )3(

للنسفي )2 / 42( المغني للخبازي ) ص 190 (فواتح الرحموت ) 2 / 174 ( فتح الغفار ) 2 / 95(.
ينظر : الفصول يف األصول)2 / 30( أصول السرخس��ي )1 / 360( الحديث المرس��ل بين القبول والرد .حصة   )4(
الصغير )ص 436 – 457( منهج األصوليين الحنفية يف االستدالل بالسنة النبوية د.صهيب الكبيسي )ص 187 
– 198( منهج الحنفية يف نقد الحديث د.كيالين خليفة )ص 133 – 146( مكانة اإلمام أبي حنيفة بين المحدثين 

د.محمد قاسم الحارثي ) ص 571 – 584 (.
ينظر : الفصول يف األصول) 2 / 30 ( أصول السرخسي ) 1 / 363 ( .  )5(

ينظر : فتح الغفار ) 2 / 96 ( وعزاه الحاكم يف معرفة علوم الحديث ) ص 26 ( إلى مشايخ أهل الكوفة .  )6(
ينظر : الفصول يف األصول) 2 / 30 ( أصول السرخسي ) 1 / 363 ( .  )7(
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يرسل إال عن الثقات )1(، وذهب بعض الحنفية إلى قبول مراسيل القرون الثالثة فقط)2( .
قال البزدوي يف االحتجاج لقبول المرس��ل : ) والمعتاد من األمر أن العدل إذا وضح له 
الطريق واستبان له اإلسناد طوى األمر وعزم عليه فقال : قال رسول اهلل عليه السالم، وإذا لم 
يتضح له األمر نسبه إلى من سمعه لتحمله ما تحمل عنه، فعمد أصحاب ظاهر الحديث فردوا 

أقوى األمرين، وفيه تعطيل كثير من السنن ()3(.
وقد عدَّ البزدوي والسرخس��ي – كما س��بق - العمل بالمرسل من الوجوه التي تدل على 

أن الحنفية أولى بالحديث واألثر من غيرهم .
6 – العمــل بالحديث الضعيف :مما هو معلوم أن الحديث عند المحدثين واألصوليين 
ثالثة أقس��ام : صحيح وحس��ن وضعيف، وقد عمل الحنفية بالحديث الضعيف وقدموه على 

الرأي والقياس)4(، وقد نقل ابن حزم وابن القيم إجماع الحنفية على ذلك :
ذك��ر ابن ح��زم أن الحنفي��ة ) مجمعون على أن مذه��ب أبي حنيف��ة أن ضعيف الحديث 
أول��ى عنده من القياس وال��رأي ()5(، وقال ابن القيم : ) وأصح��اب أبي حنيفة - رحمه اهلل - 
مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى 
ذلك بنى مذهبه ()6(، وقال علي القاري : ) إن مذهبهم – أي الحنفية – القوي تقديم الحديث 

الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف ()7(.

ينظر : الفصول يف األصول) 2 / 30 (.  )1(
ينظر : الفصول يف األصول) 2 / 30 ( ونسبه اللكنوي لبعض محققي الحنفية . ظفر األماين ) ص 352 -353 (.   )2(

أصول البزدوي ) ص 392 – 393 ( .  )3(
ينظ��ر: فت��ح المغي��ث ) 1 / 288 ( األجوبة الفاضلة ) ص  51 ( الخيرات الحس��ان ) ص 78 ( مكانة اإلمام أبي   )4(
حنيف��ة بي��ن المحدثي��ن د. محم��د الحارث��ي ) ص 556 – 565 ( منهج الحنفية يف االس��تدالل بالس��نة النبوية د. 
صهي��ب الكبيس��ي ) ص 199 – 207 ( الحدي��ث الضعيف وحك��م االحتجاج به د.عبد الكري��م الخضير ) ص 

.) 252 – 251
ملخ��ص إبط��ال القياس وال��رأي واالستحس��ان والتقليد والتعلي��ل )ص 68( وينظ��ر: مناقب اإلم��ام أبي حنيفة   )5(

وصاحبيه للذهبي )ص 21( وتاريخ اإلسالم للذهبي )9 / 310( اإلحكام البن حزم )7 / 368(.
إعالم الموقعين )1 / 77( .  )6(

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1 / 3( .  )7(
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ق��ال التهان��وي معلقًا على كالم اب��ن حزم : ) فتأمل ه��ذا االعتن��اء باألحاديث، وعظيم 
جاللتها وموقعها عنده ()1(.

ويبقى الكالم يف مفهوم الحديث الضعيف الذي يعمل به الحنفية هل هو قسيم الصحيح 
والحسن أم هو ضرب من الحديث الحسن ؟

األظه��ر واهلل أعل��م أن مراده��م بالحدي��ث الضعي��ف م��ا هو قس��يم الحدي��ث الصحيح 
والحسن، ويدل على هذا أمور : 

األول : أهن��م رجح��وه على الرأي فقالوا : ) ضعيف الحديث أولى من الرأي (، ولو كان 
المراد بالضعيف الحديث الحس��ن لما كان لرتجيحه على الرأي مزية ؛ فإن الحديث الحس��ن 

يقدم على الرأي عند الجميع كما هو الحال يف الحديث الصحيح .
الث��اين : أن األصل إجراء المصطلحات على ظاهرها، والمحدثون واألصوليون يفرقون 

بين الصحيح والحسن والضعيف .
الثالث : أن الضعيف ال يخلو من حالين : إما أن يأيت من طرق أخرى فهنا يتقوى وينتقل 
من الضعف إلى القوة، فال يصح عندئذ إطالق الضعف عليه، وإما أن ال يأيت من طرق أخرى 

فهنا ال يصح القول بأنه ضرب من الحسن .
الراب��ع : أن األمثل��ة المذك��ورة يف االحتج��اج بالحديث الضعيف تدل عل��ى أنه من نوع 

الحديث الضعيف ال الحسن)2( .
الخام��س : أن العلم��اء ذك��روا أن الضعي��ف ال��ذي يحتج به ه��و ما تقوى بأح��د األمور 

التالية)3( :

قواعد يف علوم الحديث للتهانوي )ص 96(.   )1(
ذكر ابن القيم يف إعالم الموقعين ) 1 / 31 – 32 ( أمثلة لعمل اإلمام أبي حنيفة بالضعيف مثل : حديث القهقهة   )2(
يف الص��الة ، والوض��وء بنبيذ التم��ر ، وحديث أكثر الحيض عش��رة أيام ، وحديث ال مهر أقل من عش��رة دراهم ، 
وبع��ض هذه األحاديث ضعي��ف باإلجماع كما قال ابن القيم . وينظر : ظفر األم��اين للكنوي ) ص98 ( األجوبة 

الفاضلة ) ص 44 (. 
ينظر : شرح فتح القدير البن الهمام ) 2 / 124 ( ) 3 / 493 ( فتح المغيث ) 1 / 288 – 289 ( مقدمة إعالم   )3(

السنن ) 1 / 56 ( األجوبة الفاضلة ) ص 36 – 65 (. 
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1 – موافقته آلية من كتاب اهلل أو أحد أصول الشريعة .
2 – أن تتلقاه األمة بالقبول .

3 – أن يحتف به بعض القرائن كعمل السلف على وفقه أو يكون يف موضع االحتياط .
والحديث الحسن ال يحتاج لقبوله إلى هذه المرجحات فهو حجة بنفسه .

7–قبول رواية المجهول : المجهول عند المحدثين واألصوليين ثالثة أقس��ام : مجهول 
العين، ومجهول الحال، والمستور .

أم��ا مجهــول العين فيختلف تعريفه عن��د المحدثين وجمهور األصوليين عن��ه عند الحنفية، 
فالمحدثون وجمهور األصوليين يرون أن مجهول العين هو ) من لم يرو عنه إال راٍو واحد ()1(.

وأم��ا مجهول العين عند الحنفية فهو ) من لم يش��تهر بطول الصحبة مع رس��ول اهلل ×، 
ول��م تع��رف ذاته، فال يع��رف إال بحديث أو حديثين س��واء انفرد بالرواية عن��ه واحد أو اثنان 

فصاعدًا ()2( .
وأما مجهول الحال فهو عند المحدثين وجمهور األصوليين ) من جهلت عدالته الظاهرة 

والباطنة مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه()3(.
وأما عند الحنفية فهو ) الذي لم تعرف عدالته وال فسقه ( وهو المستور عندهم )4(.

وأما المستورعند المحدثين وجمهور األصوليين فهو ) عدل الظاهر خفي الباطن ()5( .
ومذهب الحنفية يف مجهول العين : قبول روايته يف القرون الثالثة األولى إن اشتهر قبول 
الس��لف لروايته، أو س��كتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر، أو اختلفوا يف الطعن يف روايته، وأما 

إن طعنوا يف روايته وردوها بال خالف بينهم فال تقبل روايته )6(. 

ينظ��ر : الكفاي��ة للخطي��ب البغدادي ) ص 88 ( فتح المغي��ث ) 1 / 316 – 318 ( تدريب الراوي ) 1 / 317 (   )1(
نزهة النظر ) ص 125 ( البحر المحيط للزركشي ) 4 / 282 (. 

ينظر : أصول البزدوي ) ص 371 ( أصول السرخسي ) 1 / 342 ( كشف األسرار للنسفي ) 2 / 23 ( قفو األثر   )2(
البن الحنبلي ) ص 85 – 86 ( قواعد يف علوم الحديث للتهانوي ) ص 206 - 207 ( . 

ينظ��ر : مقدم��ة اب��ن الصالح ) ص 61 ( نزهة النظر ) ص 126 ( فتح المغيث ) 1 / 321 ( تدريب الراوي ) 1 /   )3(
316 ( البحر المحيط للزركشي ) 4 / 280 ( .

ينظر : المغني للخبازي ) ص 202 ( تيسير التحرير ) 3 / 48 ( فتح الغفار ) 2 / 89 ( .  )4(
ينظر : مقدمة ابن الصالح ) ص 61 ( تدريب الراوي ) 1 / 316 ( قفو األثر ) ص 86 ( .  )5(

ينظر : أصول السرخسي )1 / 342 – 343( كشف األسرار للنسفي )2 / 23 – 24( كشف األسرار للبخاري=   )6(
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وأم��ا مجهول الحال عند الحنفية، وهو ) المس��تور ( عنده��م، فهو مقبول الرواية مطلقًا 
يف الق��رون الثالث��ة وما بعدها ما لم يرده الس��لف، وه��ذا يف غير ظاهر الرواية ع��ن اإلمام أبي 
حنيفة، وقيده بعض الحنفية بالقرون الثالثة األولى، وقيده بضعه موافقة الرواية للقياس، وأما 
يف ظاه��ر الرواي��ة عن أبي حنيفة فروايته غير مقبولة)1(، وذك��ر بعض الحنفية أن رواية مجهول 

العين والمستور يف غير الصحابة تفيد جواز العمل دون الوجوب )2(.
8 –تقديم خبر الواحد على القياس :ذهب أبو حنيفة وعامة أصحابه من متقدمي الحنفية إلى 
تقديم خرب الواحد على القياس، ولم يش��رتطوا لقبوله فقه الراوي، وذهب عيسى بن أبان وأبو زيد 
الدبوسي وعامة متأخري الحنفية إلى تقديم خرب الواحد على القياس إن كان الراوي فقيهًا، أما إن 

كان الراوي غير فقيه فإن كان موافقًا للقياس قبل وإن كان مخالفًا للقياس قدم القياس عليه)3( .
وقال السرخسي والنسفي يقدم القياس على خرب الواحد الذي يرويه غير الفقيه بشرطين:

األول : أن ال تتلقى األمة الخرب بالقبول، فإن تلقته بالقبول قدم على القياس .
الث��اين : أن ينس��د باب ال��رأي عن خرب الواح��د، وتتحقق الضرورة بمخالف��ة القياس بأن 

يخالف جميع األقيسة)4(.
قال أبو زيد الدبوس��ي : ) األصل عند علمائنا الثالثة أن الخرب المروي عن النبي ×من 
طري��ق اآلحاد مقدمعلى القياس الصحيح، وعن��د مالك رضي اهلل عنه القياس الصحيح مقدم 

على خرب اآلحاد (.)5(

=)2 / 715( توضيح األفكار البن الوزير )2 /185( قفو األثر )ص 86(. 
ينظر: تيسير التحرير) 3 / 48 (التقرير والتحبير ) 2 / 247 (قفو األثر ) ص 86 (شرح نخبة الفكر لعلي القاري   )1(
)ص 518 ( التوضي��ح عل��ى التنقيح ) 2 / 11 (فتح الغف��ار ) 2 / 89 (فواتح الرحموت ) 2 / 146 ( قواعد يف 
علوم الحديث ) ص 208 – 209 ( منهج األصوليين الحنفية يف االستدالل بالسنة النبوية )ص 111 – 120(. 

ينظر : أصول البزدوي )ص 375( كشف األسرار للنسفي )2 / 24( قواعد يف علوم الحديث )ص 209(.   )2(
ينظر : تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الش��رع )2 / 198 – 215( تأس��يس النظر )ص 99( أصول السرخس��ي   )3(
)1/ 341( قواطع األدلة )2 / 365 – 391( كشف األسرار للبخاري )2 / 702( تيسير التحرير ) 3 / 116 – 
120 ( فواتح الرحموت )2 / 335( فتح الغفار )2 / 80 – 81( الميزان للشعراين ) 1 / 224 -229 ( قواعد 

يف علوم الحديث ) ص 207 – 208 ( إعالم الموقعين ) 1 / 77 (.
ينظر : أصول السرخسي )1 / 340 – 341( كشف األسرار )2 / 26( فتح الغفار )2 / 80 – 81 (.  )4(

)5(  تأسيس النظر ) ص 99 (. 
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وقد أنكر بعض الحنفية ما نسب لإلمام أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين من تقديم القياس 
على خرب الواحد فيما إذا كان الراوي غير فقيه بل قال بعضهم :) لم ينقل عن أحد من السلف 

اشرتاط الفقه يف الراوي فثبت أن هذا القول مستحدث()1(.
وق��د قال اإلمام أبو حنيفة نفس��ه : )ك��ذب واهلل وافرتى علينا من يق��ول إننا نقدم القياس 

على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟!()2( .
9 – داللــة العام قطعيــة فال يخص بالقياس :ذه��ب جمهور الحنفية إل��ى أن داللة العام 

المحفوظ على أفراده داللة قطعية، ومن ثم ال يجوز تخصيصه بالقياس ؛ ألنه ظني)3(.
قال محب اهلل بن عبد الش��كور البهاري - يف بيان الوجوه التي تدل على أن الحنفية أبعد 
؛  ع��ن الرأي من الش��افعية - : ) منه��ا : أن الحنفية قائلون بأن العام من الكتاب والس��نة قطعيٌّ
ف��ال يصح بخالف��ه القياس بخالف الش��افعية ؛ فإهنم يج��وزون القياس بخالف��ه، فالحنفية ال 

يخصصون العام بالرأي ؛ بل يقولون ببطالن الرأي هنالك ()4(.
10 – االعتداد بالمناسبة المؤثرة دون مجرد اإلخالة يف التعليل :يرى الحنفية أن المناسبة 
تثب��ت بتأثي��ر الوص��ف، والتأثير يثبت باعتبار الش��ارع نص��ًا أو إجماعًا ن��وع الوصف يف نوع 
الحكم أو جنسه، أو اعتبار جنسه يف جنس ذلك الحكم أو نوعه، وال يكتفون بمجرد المالءمة 

واإلخالة دون تأثير، فالحنفية يشرتطون العتبار الوصف علة شرطين :
األول : صالحي��ة الوصف للحكم أي مالءمته ومناس��بته للحك��م، وتثبت المالئمة بأن 

يكون الوصف موافقًا لما نقل عن الرسول ×والصحابة .
الث��اين : ظهور عدالة الوص��ف ويتحقق ذلك بأن يظهر تأثير الوص��ف يف الحكم المعلل 

كشف األسرار للبخاري ) 2 / 708 ( .  )1(
الميزان للشعراين ) 1 / 224 (.   )2(

ينظ��ر : الفص��ول يف األص��ول) 1 / 77 ، 110 ( أص��ول الب��زدوي ) ص 190 – 195( أصول السرخس��ي )1 /   )3(
132، 142 ( المغني للخبازي ) ص 99 ( كش��ف األس��رار للبخاري ) 1 / 128 ( كش��ف األسرار للنسفي )1/ 
161 – 164 ( ش��رح التلوي��ح عل��ى التوضي��ح ) 1 / 67 ( فواتح الرحم��وت ) 1 / 265 ( وذهب بعض علماء 
سمرقند من الحنفية إلى أن داللة العام على أفراده ظنية . ينظر ميزان األصول للسمرقندي ) 1 / 410 – 413 ( 

كشف األسرار للنسفي )1 / 166(.
نقله اللكنوي عنه يف ترجمته يف كتابه نزهة الخواطر وهبجة المسامع والنواظر ) 6 / 793 ( .  )4(
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بحكم الشرع )1( .
قال صدر الشريعة : )وإنما اعتربنا التأثير; ألنه- أي القياس - أمر شرعي فيعترب فيه- أي 
يف القياس - اعتبار الشارع وهو أن يكون القياس بوصف اعتربه الشارع أو اعترب جنسه ؛ وألن 

العلل المنقولة ليست إال مؤثرة ()2( .
قال محب اهلل بن عبد الش��كور البهاري - يف بيان الوجوه التي تدل على أن الحنفية أبعد 
ع��ن الرأي من الش��افعية -: ) ومنه��ا : أن الحنفية احتاط��وا يف إثبات صحة ال��رأي فقالوا: إن 
العل��ة، وه��و الوصف الجامع بين األصلوالف��رع يجب أن تكون مؤث��رة إن ظهر تأثيرها بنص 
أو إجماع، والش��افعية اكتفوا بمجرد اإلخالةوالمالئمة العلية وإن لم يظهر تأثيرها ش��رعًا بل 

صححوا وإن لم تظهر المناسبة بين الوصف والحكم ()3(.
املطلب الثاين : معامل التم�صك بالن�ص عند احلنفية يف الختيارات الفقهية :

حينما نتكلم عن المذهب فهذا يعني أن المسائل الفقهية هي المقصودة بالمذهب بالدرجة 
األول��ى ؛ إذ المذهب هو ) ما اختص به اإلمام من األحكام الش��رعية الفروعية االجتهادية، وما 

اختص به من أسباب األحكام، والشروط، والموانع، والحجاج المثبتة لها ()4(.
والف��روع الفقهي��ة ه��ي المقص��ود، والقواع��د األصولي��ة والفقهية وس��ائل له��ا، كما أن 
االختالف بين المذاهب يف القواعد األصولية ال يعني بالضرورة االختالف يف الفروع الفقهية؛ 
إذ ق��د يس��تدل كل مذهب للف��رع الفقهي بدليل وأصل يقول به يف مذهب��ه، فتتفق المذاهب يف 

النتيجة، وتختلف يف أصول االستدالل لها .
والمذهب الحنفي وجه إليه انتقادات كثيرة على مر العصور تدور حول اعتماد المذهب 
على الرأي والقياس واالستحس��ان، وقلة االس��تدالل بالنصوص الشرعية، ورد النصوص يف 

ينظر : أصول السرخس��ي ) 2 / 177 ( كش��ف األس��رار للبخاري ) 3 / 624 – 625 ( التقرير والتحبير ) 3 /   )1(
210 – 211 ( شرح التلويح على التوضيح ) 2 / 141( .

التوضيح على التنقيح ) 2 / 159 (.  )2(
ينظر : نزهة الخواطر وهبجة المسامع والنواظر للكنوي ) 6 / 793 ( .  )3(

اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام للقرايف ) ص 195 ( وقريب منه تعريف الحموي حيث يقول : ) المذهب :   )4(
ما اختص به المجتهد من األحكام الشرعية االجتهادية المستفادة من األدلة الظنية ( غمز عيون البصائر )1 / 30(. 
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بعض المواضع ال سيما أخبار اآلحاد، وقد انربى للرد على اإلمام أبي حنيفة وأتباعه كثير من 
العلماء، وصنفوا يف ذلك مصنفات منذ العصور المتقدمة، ومن أشهر ما ألف يف ذلك ما كتبه 
الحافظ أبو بكر بن أبي ش��يبة ) ت 235ه� ( ضمن مصنفه المش��هور ؛ إذ عقد كتابًا مفردًا يف 
ذلك سماه ) كتاب الرد على أبي حنيفة ( وضمنه )125( مائة وخمسًا وعشرين مسألة أدرج 
تحتها ) 485 ( خمس��ًا وثمانين وأربعمائة حديث وأث��ر، وذكر فيها من األحاديث المرفوعة 

واآلثار الموقوفة والمقطوعة وأقوال العلماء ما يؤيد به قوله.
وتبعالحافظ ابن أبي شيبة تلميذه اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصحيح، حيث ذكر يف نحو ) 25 ( خمس وعشرين موضعًا من كتابه الصحيح عقب ترجمة 
الباب ما يرد به على اإلمام أبي حنيفة بلفظ ) وقال بعض الناس ()1(، وقد ذكر كثير من شراح 

صحيح البخاري أن المراد بذلك أبو حنيفة أو بعض أتباعه)2( .
وقد ألف بعض الحنفية مؤلفات يف الرد على الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة  : فمنهم محي 
الدي��ن عبد القادر القرش��ي صاحب ) الجواهر المضيَّة يف طبق��ات الحنفيَّة ( حيث ألف كتابًا 
بعنوان ) الدرر المنيفة يف الرد على ابن أبي ش��يبة عن اإلمام أبي حنيفة ()3( ،ومنهم المحدث 
الحنفي قاسم بن قطلوبغا حيث ألف كتابًا سماه ) األجوبة عن اعرتاضات ابن أبي شيبة على 
أبي حنيفة يف الحديث ()4(، وكذلك الشيخ محمد بن يوسف الصالحي رد على ابن أبي شيبة 

أل��ف المحدث الحنفي ابن قطلوبغا كتابًا س��ماه ) األجوبة عن اعرتاضات البخ��اري على أبي حنيفة ( توجد منه   )1(
نس��خة مخطوط��ة يف مكتب��ة جامعة الملك س��عود برق��م ) 1888 ( وقد ألف عب��د الغني الميداين الدمش��قي ) ت 
1298ه� ( رس��الة بعنوان ) كش��ف االلتباس عما أورده البخاري على بعض الناس ( وهي مطبوعة ، وألف أحمد 
الس��هارنفوري ) ت 1297ه� ( رس��الة بعنوان ) دفع الوس��واس عن بعض الناس ( فرد عليه الشيخ العظيم آبادي 
)1329ه� ( برسالة بعنوان ) رفع االلتباس عن بعض الناس ( ، وهناك رسالة لعبد المجيد محمود عبد المجيد يف 
دراسة متقنة للمسائل الفقهية الخمس والعشرين التي انتقدها البخاري يف صحيحه بقوله فيها » قال بعض الناس 

» ، وهي مطبوعة مع رسالة كشف االلتباس .
كابن الملقن يف التوضيح ) 16 / 456( وابن حجر يف الفتح ) 3 / 427 ( والعيني يف عمدة القاري ) 14 / 51(   )2(

والقسطالين يف إرشاد الساري ) 10 / 106 ( .
ينظر : تاج الرتاجم البن قطلوبغا ) ص 38 ( وس��ماه اللكنوي ) الرد على ابن أبي ش��يبة عن أبي حنيفة ( الفوائد   )3(

البهية ) ص 168 ( .
ينظر : الضوء الالمع ) 6 / 187 ( البدر الطالع ) ص 565 ( .  )4(
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يف الفصل الثالث من كتابه ) عقود الجمان يف مناقب النعمان(، وللكوثري الحنفي رد بعنوان 
) النكت الطريفة يف التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة (.

وبالنظر يف المس��ائل التي ذكر الحافظ ابن أبي ش��يبة وهي مائة وخمس وعشرون مسألة 
نلحظ اآليت)1(:

أواًل : أن ع��دد المس��ائل المنتقدة قليل جدًا بالقياس بالمس��ائل المروي��ة عن اإلمام أبي 
حنيفة، والتي بلغت ثالثًا وثمانين ألف مسألة، وقيل : خمسمائة ألف مسألة، وقيل غير ذلك.
ثاني��ًا : أن كثيرًا من هذه المس��ائل لم ينفرد هبا أبو حنيفة ب��ل وافقه عليها غيره من األئمة 
كسفيان واألوزاعي ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق فضالً عن الصحابة والتابعين.
ثالثًا : أن بعض هذه المسائل ال تصح نسبتها ألبي حنيفة، والحافظ ابن أبي شيبة لم ينقل 

أقوال أبي حنيفة بالسند بل اكتفى بعزوها بدون إسناد .
رابعًا : أن بعض هذه المسائل اجتهادية تخضع لالجتهاد يف تصحيح الحديث وتضعيفه، 
ويف فه��م الم��راد منه، وقد يوجد معارض أق��وى فيرجح به، وهذا أمر يق��ع من جميع األئمة، 
واإلمام أبو حنيفة له آراء اجتهادية خاصة يف قبول الحديث ورده تخضع الجتهاده وللبيئة التي 
كان يعيش فيها وهي العراق، وربما يكون معظم األحاديث التي ردها من هذا القبيل حيث لم 

تتحقق فيها شروط القبول عنده .
واألئم��ة األربع��ة وغيره��م له��م انف��رادات تف��رد هب��ا كل مذهب ع��ن بقي��ة المذاهب، 
وه��ذه االنف��رادات قد تك��ون راجحة وقد تك��ون مرجوحة، وما من مذه��ب إال وفيه الراجح 
والمرج��وح، وليس ه��ذا موجبًا لضعف المذه��ب وانتقاصه والطعن فيه، فإذا س��لك العالم 
المسلك الصحيح يف االجتهاد، وكان أهالً لذلك بأن توفرت يف شروط االجتهاد، فقد أصاب 

الطريقة، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد .
فوا عدة مؤلفات يف بيان أدلة المس��ائل الفقهية يف المذهب الحنفي،  وبعد :فإن الحنفية ألَّ

ينظ��ر : النك��ت الطريفة للكوث��ري ) ص 4 – 6 ( مكانة اإلمام أبي حنيفة بين المحدثي��ن د.محمد الحارثي ) ص   )1(
318 – 506 ( االتجاه��ات الفقهي��ة عن��د أصحاب الحديث يف الق��رن الثالث الهجري د . عب��د المجيد محمود 

عبدالمجيد ) ص 459 – 576 (.
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ومن أش��هر ه��ذه المؤلف��ات: الموطأ والحج��ة على أهل المدين��ة لإلمام محمد بن الحس��ن 
الشيباين، ورؤوس المس��ائل ) المسائل الخالفية بين الحنفية والشافعية ( للزمخشري، حيث 
يذكر أدلة الحنفية يف المس��ائل الخالفية، والفقه النافع ألبي القاس��م السمرقندي ،واللباب يف 
الجمع بين أدلة الس��نة والكتاب لإلمام أب��ي محمد علي بن زكريا المنبجي ،والغرة المنيفة يف 
تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة للشيخ سراج الدين أبي حفص عمر الغزنوي الحنفي، 
والجوه��ر النق��ي يف الرد عل��ى البيهقي البن الرتكم��اين، وقد لخصه اب��ن قطلوبغا يف »ترجيح 
الجوه��ر النقي«، والتفس��يرات األحمدي��ة يف بيان اآليات الش��رعية للمال جي��ون، والتعريف 
واإلخب��ار بتخري��ج أحادي��ث االختي��ار الب��ن قطلوبغا، والربهان ش��رح مواه��ب الرحمن يف 
مذهب أب��ي حنيفة النعمان للطرابلس��ي،واالنتصار والرتجيح للمذهب الصحيح لس��بط ابن 
الجوزيوهو رس��الة صغيرة ،وآثار الس��نن لمحمد ظهير حس��ن النيموي، وه��و مطبوع وعليه 
تعليقان : أحدهما التعليق الحس��ن لمحمد النيموي نفس��ه، واآلخر أبكار المنن يف تنقيد آثار 
الس��نن للمباركفوري ، وإعالء السنن للشيخ ظفر أحمد العثماين التهانوي، والحاوي يف بيان 
آثار الطحاوي لعبد القادر القرشي ،ودالئل القرآن على مسائل النعمان وهو المعروف بأحكام 
القرآن لجماعة من العلماء ،وعقود الجواهر المنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أبي حنيفة مما وافق 
فيه األئمة الس��تة أو أحدهم للشيخ أبي الفيض محمد بن محمد الزبيدي ،وفقه السنن واآلثار 
أدلة السادات األحناف للشيخ المحدث محمد عميم اإلحسان الحسيني المجددي الربكيتي 
البنجالديشي ، وأدلة الحنفية من السنة النبوية على المسائل الفقهية للشيخ محمد بن عبد اهلل 
البهلوي، باإلضافة لما سبق ذكره من مؤلفات المذهب يف آيات وأحاديث األحكام، وكذلك 

كتب تخريج األحاديث لكتب المذهب الفقهية .

* * *
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اخلامتة 
وفيها أهم النتائج :

1 – توات��رت النص��وص عن أئمة المذه��ب الحنفي وغيره من المذاه��ب أن اإلمام أبا حنيفة 
وأصحابه متمسكون بالكتاب والسنة معظمون لهما .

2 – للحنفي��ة دور كبير يف خدمة نصوص الش��ريعة س��واء بتعلمها وتعليمه��ا أو التأليف فيها، 
وتراجم األئمة يف المذهب تدل على تمكنهم يف القرآن وعلومه والسنة وعلومها .

3 – من عناية الحنفية بنصوص الكتاب والسنة أهنم بنوا قواعدهم األصولية والفقهية مستندين 
يف كثير منها على الكتاب والسنة .

4 – للحنفية أصول تظهر مدى تمس��كهم بالكتاب والسنة ابتداًء باالحتجاج بالكتاب والسنة 
يف األص��ول والف��روع، ومرورًا بقواع��د أصولية مثل االحتجاج بالقراءة الش��اذة، والقول 
بنس��خ الكتاب بالس��نة، والعمل بالحديث المرس��ل والضعيف، وقبول رواية المجهول، 
وتقدي��م الخرب على القي��اس، والقول بأن داللة العام قطعي��ة ال ترتفع بالتخصيص بدليل 
ظن��ي كالقياس، واالعتماد يف اس��تخراج العلة على المناس��بة مع التأثي��ر الذي يؤخذ من 

النص ال مجرد اإلخالة .
5 –ال يص��ح ع��ن اإلمام أبي حنيف��ة وال أصحابه تقدي��م القياس على الن��ص، وإنما هو قول 
عيس��ى ب��ن أبان وتبعه عليه كثير من المتأخرين، والثابت ع��ن اإلمام أبي حنيفة وأصحابه 

تقديم النص على القياس .
6 - م��ع ما قيل عن المذهب الحنفي من كونه يتوس��ع كثيرًا يف ال��رأي، وال يعتمد على النص 
يف الفروع الفقهية إال أن الواقع أن مفردات المذهب عن بقية المذاهب قليلة جدًا بالنسبة 
لكث��رة المس��ائل المروية عن اإلم��ام أبي حنيفة وأصحاب��ه علمًا أن جزءًا كبي��رًا من هذه 

المسائل اجتهادي، والرتجيح فيها نسبي، واإلمام استند فيها إلى أدلة معتربة عنده .
7 – أفرد الحنفية مصنفات خاصة بأدلة المذهب من نصوص الكتاب والسنة ويف هذا دفع لما 

زعمه البعض من كون المذهب الحنفي قليل االستدالل بالنصوص .
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10 - إرشاد الساري للقسطالين .المطبعة الكربى األميرية بمصر / 1323ه� .
11 - إرواء الغلي��ل يف تخري��ج أحادي��ث منار الس��بيل للش��يخ محمد ناصر الدي��ن األلباين . 

المكتب اإلسالمي – بيروت . ط2 / 1405ه� - 1985م .
12 - األش��باه والنظائر للس��يوطي تحقيق محمد تارم وحافظ عاش��ور حافظ . دار الس��الم . 

ط3/ 1427ه� - 2006م . 
13 - األش��باه والنظائر الب��ن نجيم تحقيق وتقديم محمد مطيع الحاف��ظ . دار الفكر . ط1/ 

1403ه� - 1983م .
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14 - األشباه والنظائر لتاج الدين السبكى . دار الكتب العلمية . ط1 / 1411 ه� - 1991م.
15 - أص��ول الب��زدوي ) كنز الوصول إل��ى معرفة األصول ( لفخر اإلس��الم علي بن محمد 
البزدوي . تحقيق أ.د.سائد بكداش .دار البشائر اإلسالمية . ط1 / 1436ه�-2014م .
16 - الفص��ول يف األص��ول ) أصول الجصاص ( ألبي بكر ال��رازي الجصاص تعليق محمد 

محمد تامر . دار الكتب العلمية . ط1 / 1420ه�-2000م .
17- أصول السرخس��ي لش��مس األئمة أبي بكر السرخسي . تحقيق أبي الوفاء األفغاين . دار 

المعرفة بيروت لبنان .
18 - إعالم الموقعين عن رب العالمين البن قيم الجوزية تحقيق طه عبد الرءوف س��عد دار 

الجيل - بيروت، 1973م .
19 - اإلع��الم بم��ن يف تاري��خ الهن��د من األعالم المس��مى نزه��ة الخواطر وهبجة المس��امع 

والنواظر لعبد الحي اللكنوي . دار ابن حزم .ط 1 / 1420ه� - 1999م .
20 - االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب . دار الكتب العلمية بيروت .

21 - األنوار الكاش��فة لما يف كتاب أضواء على الس��نة من الزل��ل والتضليل والمجازفة لعبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي .

22 - إيقاظ همم أولي األبصار لإلقتداء بسيد المهاجرين واألنصار لصالح بن محمد الفالين 
دار المعرفة بيروت /1398ه� .

23- البحر المحيط يف أصول الفقه للزركشي . مراجعة الدكتور عمر األشقر .وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالكويت ط 3 / 1431ه�-2010م.

24 - البدر الطالع بمحاس��ن من بعد القرن السابع للش��وكاين تحقيق الدكتور حسين عبد اهلل 
العمري . دار الفكر بدمشق . ط1 / 1419ه� - 1998م .

25 - تاج الرتاجم يف طبقات الحنفية البن قطلوبغا . مكتبة المثنى ببغداد / 1962م .
26 - تاريخ اإلس��الم ووفيات المش��اهير واألعالم لش��مس الدين الذهبي . تحقيق الدكتور 

عمر عبد السالم تدمري . دار الكتاب العربي - بيروت . ط1 / 1407ه� 1987م .
27 - تاريخ بغداد ألبي بكر الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية . بيروت.
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28 - تاريخ مصطلح الس��نة وداللته للدكتور محمد خير علي فرج . دار البش��ائر اإلسالمية . 
ط1 / 1433ه� - 2012م 

29 - التاريخ ليحي بن معين برواية عباس الدوري تحقيق أحمد محمد نور سيف .مركز البحث 
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز . ط1 / 1399ه�- 1979م .

30 - تأس��يس النظ��ر ألبي زيد الدبوس��ي ويليه رس��الة اإلمام الكرخ��ي يف األصول . تحقيق 
وتصحي��ح مصطفى محمد الباين الدمش��قي . دار ابن زيدون - بي��روت . مكتبة الكليات 

األزهرية – القاهرة .
31 - تدري��ب ال��راوي يف ش��رح تقري��ب الن��واوي للس��يوطي . تحقي��ق : عبد الوه��اب عبد 

اللطيفمكتبة الرياض الحديثة 
32 - تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي . دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

33 - التقرير والتحبير شرح التحرير البن أمير الحاج . دار الفكر- بيروت . 1417ه�-1996م.
34 - تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الش��رع ألبي زيد الدبوسي تحقيق عبد الرحيم يعقوب 

الشهير بفيروز . مكتبة الرشد .ط1 / 1430ه� - 2009م .
35 - التلخي��ص الحبي��ر يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حج��ر .دار الكتب العلمية.

ط1 / 1419ه� 1989م .
36 - التمهي��د لما يف الموطأ من المعاين واألس��انيد البن عبد ال��رب .تحقيق مصطفى العلوي 

ومحمد البكري . مؤسسة قرطبة . 
37 - توضيح األفكار لمعاين تنقيح النظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاين ومعه تنقيح األنظار 
الب��ن الوزير تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . دار إحياء الرتاث العربي . بيروت . 

ط1 / 1366ه�.
38 - التوضيح لش��رح الجامع الصحيح البن الملق��ن . تحقيق خالد الرباط وجمعة فتحي . 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر .ط1 / 1429ه� - 2008م .
39 - تيسير التحرير على كتاب التحرير البن أمير بادشاه .دار الباز بمكة المكرمة. دار الكتب 

العلمية .
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40 - الثقات البن حبان البس��تي . تحقيق الس��يد ش��رف الدين أحمد . دار الفكر –بيروت . 
ط1/ 1395ه� - 1975م . 

41 - جامع األسرار يف شرح المنار لمحمد بن محمد الكاكي تحقيق الدكتور فضل الرحمن 
عبد الغفور األفغاين.  مكتبة نزار مصطفى الباز . ط1 / 1418ه� - 1997م . 

42 - جام��ع بي��ان العلم وفضله البن عب��د الرب.تحقيق فواز زمرلي.مؤسس��ة الريان-دار ابن 
حزم.ط1 / 1424ه� - 2003م 

43 - جام��ع التحصيل يف أحكام المراس��يل للعالئي تحقيق حمدي الس��لفي.عالم الكتب-
بيروت. ط2/ 1407ه�-1986م 

44 - حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار . تقديم الدكتور محمد بكر إسماعيل. 
مكتبة دار الباز بمكة المكرمة . دار الكتب العلمية بيروت . ط1 / 1415ه� - 1994م. 
45 - الحدي��ث الضعيف وحك��م االحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير .دار المس��لم . 

ط1 / 1417ه� - 1997م .
46 - الحدي��ث المرس��ل بي��ن القب��ول والرد.حص��ة الصغي��ر .دار اب��ن ح��زم–دار األندلس 

الخضراء. ط1 / 1420ه� - 2000م 
47 - الخي��رات الحس��ان يف مناقب اإلمام األعظ��م أبي حنيفة النعمان الب��ن حجر الهيتمي.

مطبعة السعادة بمصر / 1324ه� 
48 - سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين األلباين . مكتبة المعارف-الرياض .

49 - سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين األلباين .مكتبة المعارف-الرياض.
50 - سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الرتاث العربي . 1395ه� / 1975م . 
51 - س��نن أبي داود السجس��تاين مراجع��ة وضبط وتعليق محمد محي الدي��ن عبد الحميد . 

مكتبة الرياض الحديثة .
52 - س��نن الرتمذي ألبي عيس��ى الرتم��ذي تحقيق أحمد ش��اكر . المكتب��ة التجارية بمكة . 

مصطفى الباز 
53 - السنن الكربى للبيهقي .مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر آباد 

ط1 /1344ه� .
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54 - س��نن الدارقطني تحقيق الس��يد عبد اهلل هاش��م يم��اين الم��دين . دار المعرفة - بيروت، 
1386ه� - 1966م .

55 - س��نن النسائي الكربى ألحمد بن ش��عيب النسائي . تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسن دار الكتب العلمية – بيروت .ط1 / 1411ه� -1991م .
56 - سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي .إشراف شعيب األرناؤوط . . مؤسسة الرسالة.
57 - ش��رح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح . التنقيح وش��رحه لصدر الش��ريعة وش��رح 
التلويح للس��عد التفت��ازاين . ضبطه وخرج أحاديثه زكريا عمي��رات . دار الكتب العلمية . 

ط1 / 1416ه� - 1996م . 
58 - ش��رح ش��رح نخبة الفكر يف مصطلحات أه��ل األثر لعلي بن س��لطان الهروي القاري. 

تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم . دار األرقم . بيروت .
59 - شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام . دار الفكر – بيروت .

60 - شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطويف . تحقيق د. عبد اهلل الرتكي.مؤسسة الرسالة.
ط1 / 1410ه� - 1990م 

61 - صحي��ح البخ��اري تحقيق��د. مصطف��ى ديب البغ��ا . دار ابن كثي��ر، اليمام��ة . بيروت . 
ط1407/3 – 1987م.

62 - صحي��ح اب��ن حبان برتتيب ابن بلبان تحقيق شعيباألرناؤوط.مؤسس��ة الرس��الة.ط2 / 
1414ه� - 1993م.

63 - صحيح ابن خزيمة تحقيقد. محمد مصطفى األعظمي.المكتب اإلس��المي- بيروت. 
ط1 / 1390ه� - 1970م .

64 - صحيح سنن أبي داود للشيخ ناصر الدين األلباين.دار غراس –الكويت .ط1423/1ه�-
2002م.

65- صحيح مسلم دار الجيل بيروت -  دار األفاق الجديدة � بيروت.
66 - الضوء الالمع ألهل القرن التاس��ع لش��مس الدين الس��خاوي . دار الكتاب اإلس��المي 

مصر / 1353ه� .
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67 - طبقات الحفاظ لجالل الدين السيوطي دار الكتب العلمية - بيروت ط1/ 1403ه�.
68 - طبقات الفقهاء ألبي إس��حاق الش��يرازي . تحقيق إحس��ان عباس .دار الرائد العربي-

بيروت . ط1/ 1970م.
69 - ظف��ر األم��اين يف مختص��ر الجرجاين لعب��د الحي اللكن��وي تحقيق الدكت��ور تقي الدين 

الندوي . مركز جمعة الماجد للثقافة والرتاث بدبي . ط1415/1ه�-1995م.
70 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني . دار الفكر .

71 - غمز عيون البصائر ش��رح كتاب األش��باه والنظائر أحمد الحموي . دار الكتب العلمية 
ط1 / 1405ه� - 1985م.

72 - فت��ح الب��اري ش��رح صحيح البخ��اري البن حجر العس��قالين . ترقيم محم��د فؤاد عبد 
الباقي. دار الريان للرتاث القاهرة . ط1 / 1407ه� - 1986م .

73 - فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين ابن نجيم بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البحراوي .
74 - فتح المغيث ش��رح ألفية الحديث لش��مس الدين الس��خاويدار الكتب العلمية – لبنان 

ط1/  1403ه�
75 - الفروق لشهاب الدين القرايف . عالم الكتب . بيروت .

76 - الفقي��ه والمتفقه للخطيب البغ��دادي . تحقيق عادل العزازي . دار ابن الجوزي . 
ط1/ 1417ه� - 1996م .

77 - الفوائ��د البهي��ة يف تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي عناي��ة أحمد الزعبي.دار األرقم.
بيروت .ط1418/1ه�-1998م.

78 - فواتح الرحموت بش��رح مس��لم الثب��وت. دار صادر بيروت.المطبع��ة األميرية ببوالق 
مصر / 1322ه�.

79 - قواطع األدلة يف أصول الفقه ألبي المظفر السمعاين تحقيق د. عبد اهلل الحكمي ود.علي 
الحكمي . مكتبة التوبة .ط1 / 1419ه� - 1998م.

80 - قواع��د يف عل��وم الحديث لظفر أحمد العثماين التهانوي تحقي��ق وتعليق ومراجعة عبد 
الفتاح أبو غدة مكتبة المطبوعات اإلسالمية ط5 / 1404ه� -1984م.
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81 - قفو األثر يف صفو علم الثر لرضي الدين محمد بن إبراهيم  الحلبي الحنفي الشهير بابن 
الحنبلي بعناية عبد الفتاح أبو غدة .دار البش��ائر اإلس��المية ونشر المطبوعات اإلسالمية 

بحلب . ط2 / 1408ه� .
82 - ق��ول الصحاب��ي وحجي��ة العمل به . ان��س محمد رضا القهوج��ي . دار النوادر . ط1 / 

1433ه� - 2012م . 
83 - كش��ف األسرار ش��رح المنار ألبي الربكات النسفي . دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

ط1 / 1406ه� - 1986م.
84 - كش��ف األسرار عن أصول فخر اإلس��الم البزدوي لعالء الدين البخاري ضبط وتعليق 

محمد المعتصم باهلل البغدادي . دار الكتاب العربي . ط 1 / 1411ه� - 1991م .
85 - الكام��ل يف ضعف��اء الرجال الب��ن عدي الجرجاين .تحقيق يحيى غ��زاوي .دار الفكر – 

بيروت /1409ه� - 1988م .
86 - الكفاي��ة يف عل��م الرواي��ة للخطيب البغ��دادي تحقيق أب��ي عبد اهلل الس��ورقي وإبراهيم 

حمدي المدين . المكتبة العلمية-المدينة المنورة .
87 - مجم��وع الفت��اوى البن تيمية جمع الش��يخ عب��د الرحمن بن قاس��م .دار الوفاء . ط3/  

1426ه� -2005م .
88 - مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز . تحقيق محمد بن سعد الشويعر . دار القاسم 

للنشر. 1420ه� .
89 - المذهب الحنفي)مراحله وطبقاته،ضوابطه ومصطلحاته،خصائصه ومؤلفاته( ألحمد 

محمد نصير الدين النقيب .مكتبة الرشد ط1 / 1422ه� - 2001م . 
90 - مرقاة المفاتيح ش��رح مشكاة المصابيح لعلي القاري.تحقيق جمال العيتاين.دار الكتب 

العلمية .ط1 / 1422ه� - 2001م .
91 - المستدرك على الصحيحين ألبي عبد اهلل الحاكم تحقيق مصطفى عبد القادر عطا .دار 

الكتب العلمية - بيروت . ط1 / 1411ه� – 1990م.
92 - مسند اإلمام أحمد بن حنبل إشراف الدكتور سمير طه المجذوب . المكتب اإلسالمي. 

ط1 / 1413ه� - 1993م 
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93 - المصن��ف البن أبي ش��يبة .تحقيق س��عيد محمد اللح��ام . دار الفك��ر –بيروت .ط1/ 
1409ه�-1989م .

94 - المصنف لعبد الرزاق الصنعاين . تحقيق حبيب الرحمن األعظمي . المكتب اإلسالمي 
– بيروت .ط2 / 1403ه� .

العام��ة  المصري��ة  عكاش��ة.الهيئة  تحقيقث��روت  قتيبةالدين��وري  الب��ن  المع��ارف   -  95
للكتاب،القاهرة ط2 / 1992م .

96 - معرف��ة عل��وم الحديث ألبي عبد اهلل الحاكم تحقيق الس��يد معظم حس��ين . دار الكتب 
العلمية-بيروت . ط2/ 1397ه� - 1977م . 

97 - المغني يف أصول الفقه لجالل الدين الخبازي تحقيق وتعليق الدكتور محمد مظهر بقا 
. مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى . ط 1 / 1403ه� .

98 - مقدم��ة إعالء الس��نن أبو حنيفة وأصحاب��ه المحدثون لظفر أحمد العثم��اين التهانوي . 
إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية . ط3/ 1414ه� .

99 - مقدمة ابن خلدون تحقيق عبد اهلل محمد الدرويش . دار يعرب . ط1 / 1425ه� - 2004م .
100 - مقدم��ة اب��ن الص��الح ) علوم الحديث ( ألب��ي عمر ابن الصالح الش��هرزوري مكتبة 

الفارابي ط1/ 1984م .
101 - مكانة اإلمام أبي حنيفة بين المحدثين للدكتور محمد قاس��م الحارثيى.مطابع الصفا 

بمكة. ط1/ 1413ه�-1993م 
102 - مكان��ة اإلمام أبي حنيفة يف الحديث للش��يخ محمد عبد الرش��يد النعم��اين بعناية عبد 
الفتاح أبو غدة .مكتب المطبوعات اإلس��المية بحلب . دار البشائر اإلسالمية – بيروت. 

ط4 / 1416ه� .
103 - ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان البن حزم.تحقيق سعيد األفغاين.مطبعة 

جامعة دمشق .
104 - مناق��ب أب��ي حنيفة وصاحبيه لش��مس الدين الذهبي . تحقيق محم��د زاهد الكوثري 

وأبي الوفاء األفغاين . لجنة إحياء المعارف النعمانية .ط3 / 1408ه� .
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105 - مناقب اإلمام أبي حنيفة للموفق المكي الخوارزمي ومعه مناقب أبي حنيفة للكردري. 
دار المعارف العثمانية – حيدر أباد الهند .ط1/ 1321ه� .

106 - المنث��ور يف القواع��د للزركش��ي تحقي��ق د. تيس��ير فائ��ق. وزارة األوق��اف والش��ئون 
اإلسالمية - الكويت ط2/ 1405ه�.

107 - منهاج السنة النبوية البن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . مؤسسة قرطبة . ط1 .
108 - منهج األصوليين الحنفية يف االس��تدالل بالس��نة النبوية للدكتور صهيب عباس عودة 

الكبيسي . مكتبة الرشد .ط1 / 1435ه�-2014م.
109 - منهج الحنفية يف نقد الحديث بين النظرية والتطبيق د.كيالين خليفة.دار السالم.ط1/ 

1431ه� - 2010م .
110 - موط��أ اإلمام مالك رواية يحيى بن يحي��ى الليثي . تعليق محمد فؤاد عبد الباقي . دار 

إحياء الرتاث العربي .
111 - المي��زان لعب��د الوهاب الش��عراين تحقيق عب��د الرحمن عميرة .عال��م الكتب .ط1 / 

1409ه� - 1989م .
112 - مي��زان األص��ول يف نتائج العقول يف أص��ول الفقه لعالء الدين أبي بكر الس��مرقندي. 
تحقي��ق عب��د المل��ك الس��عدي . وزارة األوقاف والش��ؤون الدينية . لجن��ة إحياء الرتاث 

العربي واإلسالمي يف العراق . ط 1 / 1407ه� - 1987م .
113 - نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالين .تحقيق 

عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي .مطبعة سفير بالرياض. ط1 / 1422ه� .
114 - نصب الراية ألحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي . المكتبة التجارية مكة المكرمة 

مصطفى الباز .دار الحديث . 
115 - النك��ت الطريف��ة يف التحدث ع��ن ردود ابن ابي ش��يبة على أبي حنيف��ة لمحمد زاهد 
الكوثري . إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية . كراتشي - باكستان . 1415ه� - 1995م .

116 - النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر العس��قالين تحقيق ربيع المدخلي . عمادة 
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية . ط1 / 

1404ه�-1984م.
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الحم��د هلل ال��ذي أن��زل الفرقان، نص��ا ومجمال وتكف��ل بالبيان، وصلى اهلل وس��لم على 
المبعوث رحمة للعالمين، وس��يدهم أجمعين، نص سيره نصا إلى مرضاة ربه، واقتدى به من 

جاء بعده، من اآلل والصحب المكرمين، فرضي اهلل عنهم أجمعين:
إن زمنا تضيع فيه لغة القرآن، ويغيب فيه لس��ان البيان، لزمن حري فيه بكل الفظ تحرير 
م��ة، زادت على الفهم  لفظ��ه، وتدقي��ق عبارته، يف ظل تراكم اصطالح��ات ال ُخُطم لها وال َأزِّ

األزمة، والعجب أنه باسم التحرير والتجديد.
وإذ يعنون هذا المؤتمر المبارك ب� »النص الش��رعي القضايا والمنهج»، فقد ناس��ب ذلك 
عندي رغبة متقدمة للبحث يف تاريخ هذا المصطلح، ومراحل نشأته وتطوره، ذلك أن المطلع 
عل��ى القرآن والس��نة ال يج��د له فيهما ذك��را، وأما عندنا - نح��ن المتأخرون - فلن تس��تطيع 
ا وال حصرا، فكنت أتس��اءل عن سبب ذلك، وس��بيله، حتى وفق اهلل للكتابة  الس��تعماالته َعدًّ
يف تبيينه، حس��ب الجهد والوقت والمدارك، هذا البحث المتواضع، الذي أسأل اهلل تعالى أن 
يكون س��ببا لمرضاته، ورأيت أن أعنونه ب� »مصطلح النص التاريخ والتطور والواقع«، أرصد 
في��ه جملة األحوال التي مر هبا هذا اللفظ )النص( ليصي��ر مصطلحا بكل هذا الحجم، رصدا 
على مر القرون، واختالف الفنون، وفق منهج تاريخي، وتتبع اس��تقرائي، بحسب استطاعتي 

وقدريت، وجعلت خطة عرض البحث كاآليت:
مقدمة:

المبحث األول: )النص( يف القرآن والسنة وأقوال الصحابة.
المبحث الثاين: )النص( يف كتب اللغة العربية.

المبحث الثالث: )النص( يف كتب الشافعي رحمه اهلل )ت 204هـ(.
المبحث الرابع: )النص( عند الجصاص رحمه اهلل )ت 370هـ(.

المبحث الخامس: )النص( يف كتب علم األصول.
المبحث السادس: )النص( بعد كتب علم األصول.
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المبحث السابع: )النص( عند المعاصرين والحداثيين.
الخاتمة.

كشاف المصادر والمراجع.
وهذا أوان الش��روع يف المقصود، فأس��أل اهلل تعالى التوفيق والس��داد يف القول والفعل، 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

* * *



365

د. اأبو اأروى ر�شوان بن اإبراهيم خل�شني

املبحث الأول
 )الن�ص( يف القراآن وال�شنة واأقوال ال�شحابة

لم يرد هذا األصل الثالثي )ن ص ص( يف القرآن الكريم مطلقا)1(، وال يف شيء من السنة 
القولي��ة المرفوع��ة عن النبي ×، وإنم��ا ورد يف أقوال بعض الصحابة زمن النبوة، اس��توعب 
جمعها ابن األثير رحمه اهلل )ت 606ه�( يف كتابه »النهاية يف غريب الحديث»)2(، أس��وقها هنا 

مخرجة:
ا َدَفع مِْن َعَرَفة »كان  أوال: عن أس��امة بن زيد رضي اهلل عنه َأنَُّه عليه الصالة والس��الم لمَّ

.)3(» يسير الَعنََق، َفإَِذا َوَجد َفْجَوًة َنصَّ
ثانيا: عن ُأمِّ َس��َلمة قالت لعائش��ة رضي اهلل عنهما: »َما كنِت َقائَِلًة َلْو َأنَّ َرُســوَل اهلل َصلَّى 
ًة َقلوصًا ِمْن َمنَْهٍل إَِلى َمنَْهٍل«)4(. والنَّص فيهما  َم عاَرَضك بَِبْعِض الَفَلوات ناصَّ اهلل َعَلْيِه َوَســلَّ

نوع من السير السريع لإلبل)5(.
ثالثا: عن علي رضي اهلل عنه قال: »إَِذا َبلغ النِّساُء َنصَّ الِحَقاق فالَعَصبُة أْوَلى«)6(.

َها«)7(. ْت لُِتْهَدى إَِلْيِه َطلقَّ ا ُنصَّ َج ...، َفَلمَّ ُه َتَزوَّ رابعا: عن َعْبِد اهلل ْبِن َزْمعة رضي اهلل عنه: »َأنَّ

)1(   انظ��ر: الراغ��ب األصفهاين، »المفردات«، )787- 831(. محمد فؤاد عب��د الباقي، »المعجم المفهرس أللفاظ 
القرآن«. محمد فايز كامل، »معجم الباحثين المفهرس أللفاظ القرآن«، )178- 180(.

)2(   ابن األثير، »النهاية يف غريب الحديث«، )64/5- 65(.
)3(   أخرج��ه البخاري )1583( ومس��لم )1286( وغيرهم��ا، قال البخاري بعد إخراج��ه: »}مناص{ ]ص:3[ ليس 
ُم َأنَّ  َق َلُه بِِه إاِلَّ لَِدْفِع َوْه��ِم َمْن َيَتَوهَّ ، َواَل َتَعلُّ حي��ن ف��رار« قال يف الفتح: »َوإِنََّما َذَكَر َه��َذا اْلَحْرَف ُهنَا لَِقْولِِه: َن��صَّ
ِة َناَص، َقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة فِي اْلَمَج��اِز: اْلَمنَاُص َمْصَدٌر مِْن َقْوله  ُة َنصَّ َغْيُر َم��ادَّ َأَحَدُهَم��ا ُمْش��َتقٌّ مَِن اآْلَخِر، َوإاِل َفَمادَّ

ناص ينوص« )519/3(.
)4(   لم أقف على من خرجه.

)5(   انظ��ر: قول هش��ام بن عروة الراوي له يف رواية »الموطأ« )176(، وكذا »ش��رح الجام��ع الصحيح« البن الملقن 
.)563 ،562/11(

)6(   أخرجه البيهقي يف »الكربى« )13695( من طريق سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت يف كتاب أبي 
عن علي رضي اهلل عنه به، ورجاله ثقات، علي وس��ويد صحابيان، ومعاوية بن س��ويد جاء يف ترجمته أنه: »روى 
مرس��ال«، انظر: هتذيب التهذيب )155/4- 156، 208/10(. قال اب��ن األثير يف معناه: » إَِذا َبَلَغت غاَية اْلُبُلوِغ 
ه��ا.« »النهاية« )64/5(، وذكر  ِذي َيْصُل��ح َأْن ُتحاقَِق وُتخاِصم َعْن نفِس��ها، فعَصَبُتها َأْوَلى بَِها مِْن أمِّ مِ��ْن ِس��نِّها الَّ

معناه أيضا الخليل يف »العين« )87/7(، وأبو عبيد القاسم يف »غريب الحديث« )457/3- 458(.
ِة«، وأظهرت عليها. )7(   لم أقف على من خرجه، قال يف »النهاية«: »َأْي ُأْقِعَدت َعَلى اْلِمنَصَّ
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ُهْم« َأْي َيستخرج رأَيهم وُيْظِهُره)1(. خامسا: َحِديُث ِهَرْقل، وفيه »َينُصُّ
سادس��ا: قول َكْعب األحبار )ت 32ه�( »َيُقوُل الجبَّار: اْحذروين، َفإِنِّي ال ُأَناصُّ َعْبًدا إاِل 

ْبُته«)2(. َعذَّ
َؤاِل والِحساب إال عذبته)3(. َأْي ال أْسَتْقِصي َعَلْيِه فِي السُّ

وال شك أن هذه األحاديث، واألقوال واردة على معنى كلمة النص يف اللغة، اآليت ذكره، 
ف��كل م��ن نقلنا كالمهم هنا من أهل اللس��ان المحتج بلغتهم، ثم إن احتم��ال روايتها بالمعنى 

قليل لتعلق األمر باللفظ، ال بالرتكيب.

* * *

)1(   كذا يف »النهاية« )65/5(، فإن كان يقصد حديث هرقل المعروف مع أبي سفيان قبل إسالمه، فلم أقف على من 
رواه هبذا اللفظ، وإن كان غيره فلم أعرفه، واهلل أعلم.

)2(   وجدته بلفظ: »َفإِنِّي اَل ُأَقاصُّ َعْبًدا اْلِحَساَب َيْوَم اْلِقَياَمِة« أخرجه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )194/4( عن علي 
رضي اهلل عنه مرفوعا، وضعف س��ند ابن رجب يف »جام��ع العلوم والحكم« )445ت األرنؤوط(. وكعب رحمه 
اهلل وإن لم يكن صحابيا، إال أنه من كبار التابعين، وتويف قبل كثير منهم، كما عاش واللسان العربي على فصاحته، 

فلذا ألحقت كالمه بكالم الصحابة.
ورواه الخطاب��ي يف »غريب الحديث« )113/3( من طريق قتيبة بن س��عيد، أخربن��ا الليث، عن ابن عجالن، عن 

ُه الحساب َيِحقُّ عليه العذاب«. عون بن عبد اهلل بلفظ: »من ُأناصُّ
)3(   ابن األثير، »النهاية يف غريب الحديث«، )64/5(.



367

د. اأبو اأروى ر�شوان بن اإبراهيم خل�شني

املبحث الثاين
 )الن�ص( يف كتب اللغة العربية

إن ما تقدم ذكره من روايات يعطي ش��يئا من معنى الكلمة يف اللغة، وهو ما سأس��تطرد يف 
نقله عن أئمة الش��أن يف هذا المبحث، مرتبا ذلك ترتيبا زمنيا بحس��ب وفاة من أنقل عنه منهم، 
مقتصرا على زوائد كل واحد، وما تكرر من ذلك يف كالم بعضهم اس��تغنيت عنه بما تقدم من 

كالم غيره، وأشير بنقاط متتالية إلى حذفه وتقدمه فيم سبق، فأقول وباهلل التوفيق:
قال بشر بن أبي خازم )ت 22قبل ه�(: »بِِذْعلَِبٍة َبَراها النَّصُّ حتَّى ... َبَلْغُت ُنَضاَرَها وفنََى 

نَاُم«)1(. السَّ
ومن رثاء هنشل بن حري ألخيه: »)وقد طوفت يف اآلفاق حتى ... سئمت النَّص بالُقُلص الِعَتاق(«)2(.
»وقال األخطل )ت ه�(: )تنجو نجاة أتان الوحش إذ ذبلت ... ومس أخفافهن النَّص والوقع(«)3(.

ويف كتاب »العين» للخليل )ت 170ه�(:
»َنَصْص��ُت الحديث إلى ف��الن َنّصًا أي َرَفْعُت��ه، قال: )وّنصَّ الحديَث ال��ى أهله ... فان 
ُة: التي َتقُعُد عليه��ا الَعروُس. وَنَصْصُت ناقتي: َرَفْعُتها يف الس��ير.  ��ِه(، والَمنَصَّ الَوثيَق��َة يف َنصِّ
ُك��ه اذا َه��مَّ بالنُُّهوِض. والماِش��طُة َتنُصُّ  والنَّْصنََص��ُة: إِثب��اُت البعي��ر ُرْكَبَتْي��ِه يف األرض وَتَحرُّ
ِة، وهي َتنَتصُّ أي َتقُعُد عليها أو ُتْشِرُف لُِتَرى من بين النِّساِء.  الَعُروَس أي ُتْقِعُدها على الِمنَصَّ
ْكُته. وَنَصْصُت الرجَل: اس��َتقَصْيُت َمْسَألَته عن الشيِء، يقال: َنصَّ ما  وَنْصنَْصُت الش��يّء: َحرَّ

عنده أي استقصاه. ونصُّ كلُّ شيٍء: ُمنَتهاه«)4(.
وقال أبو عبيد القاس��م بن س��الم )ت 224ه�(: » وأصل النَّص ُهَو ُمنَْتهى اأْلَْشَياء ومبلغ 
أقصاه��ا َومِنْ��ه قيل: َنصصُت الرجَل ... َوَكَذلَِك النّص فِي الّس��ير إِنََّما ُهَو أْقَصى َما تقدر َعَلْيِه 
ِغير إَِلى  ْدَراك أِلَنَُّه ُمنَْتهى الصغر َواْلَوْقت الَِّذي يخرج مِنُْه الصَّ ابَّة، فنصُّ الِحقاق إِنََّما ُهَو اإْلِ الدَّ

اْلَكبِير. ... «)5(.

)1(   المفضل الضبي، »المفضليات«، )334(.
)2(   السيد المرتضى علي بن الطاهر، »األمالي«، )133(.

)3(   الشيباين، »كتاب الجيم«، )309/3(.
)4(   الخليل بن أحمد، »العين«، )86/7(.

)5(   القاسم بن سالم، »غريب الحديث«، )457/3(.
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ويف »الجمه��رة« الب��ن دري��د )ت 321ه�(: » نصص��ت الَحِديث أنصه نص��ا إِذا أظهرته. 
ونصصت اْلَعُروس نصا إِذا أظهرهتا. ونصصت اْلَبِعير فِي الّس��ير أنصه نصا إِذا رفعته. َوَقاُلوا: 
نصص��ت الَحِدي��ث إِذا عزوت��ه إَِلى محدثك بِِه. .... وكل َش��ْيء أظهرته فق��د نصصته. ونصة 

ِذي َيقع على َوجهَها من مقدم َرأسَها«)1(. اْلَمْرَأة: الّشْعر الَّ
ْصُت  : َرْفُعك الش��يَء. وَنصَّ ويف »هتذي��ب اللغ��ة« لأزهري )ت 370ه�(: »َق��اَل اللَّْيث: النَّصُّ
ْس��نَاد إَِلى الرئي��س اأْلَْكَبر. والنَّ��ّص: التَّْوقيف. والنَّّص:  َناَقت��ي: ...وَع��ن اْب��ن اأْلَعَرابِي: النَّّص: اإْلِ
(. َقاَل َأُبو ُعَبْيد: ...، وَأنَش��د: )وَتْقَطع الَخْرَق  التَّْعيِين على ش��يٍء ّما. َوفِي الَحِديث )... َفْجَوًة َنصَّ
: أصُله ...، َومِنْه قيل: َنَصْصُت الرجَل:  (. ُروي َعن علّي َأنه َقاَل: ....َقاَل َأُبو ُعبيد: النَّصُّ بَسْيٍر َنصِّ
��ْيِر ....وُرِوَي َعن َكْعب أّنه َقاَل: )َيُقول الجّباُر: ...(، َأي: اَل أس��تقِصي  ...، َوَكَذلَِك النَّّص فِي السَّ
ص الرجُل َغِريَمه: إِذا اْس��َتْقَصى َعَلْيِه. َوَقاَل الّليث:  ْبُته؛ َقاَله اْب��ن اأْلَعَرابِي، َوَقاَل: َنصَّ َعَلْي��ِه إاِلَّ َعذَّ

ة، وهَي َتنَْتصُّ َعَلْيَها لُِتَرى من َبين النَِّساء«)2(. الماشطة َتنُصُّ الَعروَس فُتْقِعُدها على الِمنَصَّ
وورد يف »الصحاح« للجوه��ري )ت 393ه�(، و»معجم مقاييس اللغة« البن فارس)ت 
395ه�(، و»المحكم« البن سيده )ت 458ه�(، و»الفائق« للزمخشري )ت 538ه�()3(، مادة 
ل��م تخ��رج يف أغلبها عما تقدم، ثم جاء ابن منظور )ت 711ه�(، فجمع يف »لس��ان العرب«)4( 

كالم من تقدمه.
واس��تكمل الجمع بعده مرتضى الزبيدي يف »تاج العروس«، فكان مما أضافه نقال عمن 
َكُه، َوَكَذلَِك }َنْصنََصُه،  ُه{ َنّصًا: َحرَّ ْيَء }َينُصُّ ْيِء ... َنصَّ الشَّ : َرْفُعك لِلشَّ تقدم: »وَأْصُل النَّصِّ
اُص األَْنِف، كَكتَّاٍن، َعن  ُكَها، َوُه��َو }َنصَّ َكَم��ا س��يَأتِي. َومِنْه ُفالٌن،{ َينُصُّ َأْنَفُه َغَضبًا، َأي ُيَحرِّ
��َواُء{ َينِصُّ }َنِصيصًا  اْب��ِن َعبَّ��اٍد.{ َنصَّ الَمَت��اَع }َنّصًا: َجَعَل َبْعَضه َفْوَق َبْعِض.... و }َنصَّ الشِّ
ت الِقْدُر َنِصيصًا: َغَلْت،  اَغانِّي َعن ابِن َعبَّاٍد.{ َنصَّ َت على النَّاِر، َنَقَلُه الصَّ من َحدِّ َضَرَب: َصوَّ

)1(   ابن دريد، »جمهرة اللغة«، )145/1(.
)2(   األزهري، »هتذيب اللغة«، )82/12- 83(.

)3(   انظ��ر: »الصح��اح«، )1058/3- 1059(. معجم مقاييس اللغ��ة، )356/5(، والمحكم، )271/8- 272(. 
والفائق، )438/3(.

)4(   ابن منظور، »لسان العرب«، )97/7- 99(.
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الُّ  ْفُظ الدَّ اَغانِ��ّي َعن اْبِن َعّباٍد.... قْلُت: َومِنْه ُأِخَذ{ َنصُّ الُق��ْرآِن والَحِديِث، َوُهَو اللَّ َنقل��ه الصَّ
نَِّة: َما َدلَّ َظاِهُر َلْفظِِهَما َعلْيه مِن األَْحَكام،  على َمْعنًَى اَل َيْحَتمُل غْيَرُه: وقِيَل: َنصُّ الُقْرآِن والسُّ
ِل. وَس��ْيٌر  لِيِل، بَضْرٍب من الَمَجاِز، َكَما َيْظَهُر ِعنَْد التََّأمُّ ِذي ُهَو َبَمْعنَى الدَّ َوَكَذا َنصُّ الُفَقَهاِء الَّ
��ْيَء: إِذا  { وَنِصي��ٌص، َأي ِجدٌّ َرفِيٌع ... َنْصنَ��اٌص: َكثِيَرُة الَحَرَكِة، وُهَو من }َنْصنََص الشِّ }َن��صٌّ
ًة، َأي اْس��َتْقَصى َعلْيِه وَناَقَش��ه.  ُه }ُمنَاصَّ ُجُل َغِريَمُه }َتنِْصيصًا، َكَذا{ َناصَّ َص الرَّ َكُة.{ وَنصَّ َحرَّ
ْي��ُث: }اْنَتصَّ  ُجُل: اْنقَبَض، َعن اب��ِن َعبَّاٍد. قاَل اللَّ ومِنْ��ُه َم��ا( ُرِوَي َعن َكْع��ٍب .... واْنَت��صَّ الرَّ
اِج:  ْيُث للَعجَّ نَاُم: اْنَتَصَب، َوَقاَل غْيُره: اْرَتَفَع، وَمْعنَى اْنَتَصَب. اْسَتَوى واْسَتقاَم. وَأنشد اللَّ السَّ
ُتُه، َقاَل َأيُّوُب بُن عباَثَة: )َواَل َيْس��َتِوي ِعنَْد  فَب��اَت{ ُمنَْتّص��ًا َوَما َتَكْرَدَس��ا ... وَنصُّ األَْمِر: ِش��دَّ

َمْعُروفِِه والَبِخيُل(....«)1(. باِذُل  ِر  }َنصِّ األُُمو ... 
ويف هناية هذا العرض اللغوي لمادة )ن ص ص( يمكن أن أسجل المالحظات اآلتية:

األول��ى: أكثر اس��تعمال الن��ص يف كالم المتقدمي��ن متعلق باإلبل وس��يرها، كما يف أكثر 
مرويات الصحابة، وأكثر أبيات الشعر العربي)2(.

الثانية: النص يف جميع اش��تقاقاته واستعماالته يرجع إلى أربعة معاين هي: )رفع الشيء، 
وإظه��اره، ومنته��ى الش��يء وأقصاه، والتحري��ك(، على اخت��الف بين أهل اللغ��ة يف أيها هو 
األص��ل، فأبو عبيد جعل أصل )النص( منتهى األش��ياء، وغايته��ا وأقصاها، وجعله ابن دريد 

وثعلب من اإلظهار، وأما ابن فارس والزبيدي فجعال األصل فيه الرفع.
الثالثة: ال ش��ك أن معنى أي مصطلح مقتبس بوجه أو بآخر من معناه اللغوي، مع ش��يء 
من الزيادة، وتلك المعاين اللغوية التي يدور يف فلكها معنى لفظ )النص( أكيد أن لها عالقة يف 

ما آل إليه لفظ )النص( اصطالحا.
الرابع��ة: يالح��ظ أن كالم المتقدمين من األئمة متمحض بذكر المعنى اللغوي، ثم دخل 

ر لنا: بعد ذلك شيء من المعنى االصطالحي للنص على كتب اللغة، وهذا يصوِّ
- أن الدالالت اللغوية متقدمة على الدالالت االصطالحية وهذا أمر معلوم.

)1(   الزبيدي، »تاج العروس«، )178/18- 182(.
)2(   األصمعي، »اإلبل«، )144(.
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- أن كلمة )النص( تطورت بعد ذلك يف علوم أخرى لتصير ذات معنى اصطالحي معين، ثم 
دخل��ت على كتب اللغة بعد، اس��تطرادا من هذه األخيرة يف بيان كل م��ا يتعلق باألصل الثالثي )ن 
ص ص( من اشقاقات، كما هو يف كالم ابن األثير يف »النهاية«، وكالم الزبيدي يف »تاج العروس«.
ذلك المعنى االصطالحي الذي آلت إليه هذه الكلمة هو ما سنتكلم فيه فيما يأيت إن شاء 

اهلل تعالى. وقبل ذلك نقدم بذكر تعريف االصطالح وآليته باختصار، فنقول:
االصطالح: يف اللغة من التصالح، واالتفاق وترك الفرقة، وزوال الخصومة)1(.

وه��و يف لس��ان أه��ل العلم: »اّتف��اُق طائف��ِة َمخصوصٍة على َأْم��ٍر َمْخُصوص«)2(. س��واء 
أكان األم��ر متعلق��ًا بالعلم أم بغي��ره من األمور، ثم إن أهل العل��وم يتفقون على اصطالحات 
يف علومه��م له��ذا قال��وا: لكل علم اصطالح��ه)3(، كما يق��ال أيضا: إنما االصط��الح من أهله 
المتخصصين فيه، ف� )الوقف( مثال يختلف معناه يف االصطالح بين: علم الفقه، وعلم اللغة، 

وعلم الحديث، وبعض علوم القرآن )الوقف واالبتداء(.
واللف��ظ قب��ل أن يصير اصطالحا عند قوم، ال بد وأن يس��بق ذلك معنى لغويا له، إذ اللغة 
هي األصل، وأثناء االصطالح يأخذ المصطلح ش��يئا من المعنى اللغوي للفظة، ثم قد يتس��ع 

ليشمل معاين أكثر من معناه اللغوي، وقد يضيق ليستقر على ما هو أقل من ذلك)4(.
وأم��ا آلية االصطالح فناتج��ة من ضرورة التواص��ل والتخاطب مع اآلخ��ر، ف� »األلفاظ 
قوال��ب للمعاين واله��دف منها نقل األفكار من ذهن المتكلم أو الكاتب إلى ذهن الس��امع أو 
الق��ارئ«)5(، وبعد اختيار اللفظ اللغوي المناس��ب للمعنى المراد، والتخاطب به بين أهل فن 
من الفنون، وش��يوعه عندهم، وقبولهم له من غير نكير، واس��تمرارهم على استعماله زمنا ما، 

يصير ذلك اللفظ اصطالحا عند القوم.

)1(   انظر: »األلفاظ« البن الس��كيت )174(، و»ش��مس العلوم« لنش��وان الحميري )3816/6(، »مختار الصحاح« 
للرازي )178(.

)2(   الزبيدي، »تاج العروس«، )551/6(. وعزاه للخفاجي.
)3(   التهانوي، »كشاف اصطالحات الفنون«، )1/1(.

)4(   أشار إلى هذه المعاين: علي جمعة، »المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم«، )14- 15(.
)5(   علي جمعة، »المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم«، )15(.
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املبحث الثالث
)الن�ص( يف كتب ال�شافعي رحمه الله )ت 204هـ(

إن المتتب��ع للف��ظ )النص( وم��وارده يف كالم أهل العلم المتقدمين يق��ف عن كثب على 
قلته، بل ندرته، فمن ذلك:

ق��ول أبي س��لمة بن عبد الرحمن )ت 104ه�(: »... الذي فرطن��ا فيه من نصِّ أبي هريرة 
عنه«)1(.

وم��ا يذك��ر عن عمرو بن دينار )ت 126ه�( أنه قال: »َما رأي��ُت َرُجال َأَنصَّ لِْلَحِديِث مَِن 
هِري«)2(. الزُّ

ومعن��اه فيهما الرف��ع، على ما تقرر يف اللغة س��ابقا، فليس ثمة تغير يف المعنى اتس��اعا أو 
ضيقا، كما أن قلة اس��تعماله ناقض من نواقض االصطالح عليه، فقد أس��لفنا اشرتاط الشيوع 

يف اعتماد االصطالح.
ث��م بق��ي حال )النص( على ما ه��و عليه إلى أن جاء اإلمام الش��افعي رحمه اهلل، فظهر يف 
كتبه لفظ )النص( وما اش��تق منه بش��كل واضح وغير مس��بوق، ولم��ا كان رحمه اهلل يف العلم 
واللغ��ة بالمنزل��ة المعلومة)3(، فال عجب أن يكون ما س��طره يف كتبه حجة لغة وفقها، فالظاهر 
أن بدايات معالم االصطالح يف لفظ )النص(، بدأت مع الشافعي رحمه اهلل، وذلك من خالل 

)1(   أخرجه مسلم )1394(.
ْحَمن الَمْخُزومِي َحدثنَا ُسْفَيان بن ُعَيْينَة َعن  )2(   أخرجه الرتمذي يف »العلل الصغير« )748/5( ثنَا سعيد بن عبد الرَّ

َعْمرو بن ِدينَار.
وقد ورد أيضا عن محمد بن الحس��ن الش��يباين )ت 189ه�( يف كتابه »الكسب«، لفظ )النص، والنصوص(، إال أن هذه 
األلفاظ من كالم السرخس��ي )ت 483ه�( الش��ارح، وأدلة ذلك كثيرة منها: خلو كتب اإلمام محمد بن الحس��ن 
األخ��رى م��ن هذه المصطلح��ات، أن اإلمام محمد بن الحس��ن جعل كتاب��ه على اآلثار فقط كم��ا يفهم من كالم 
السرخسي نفسه. وليس يف اآلثار شيء من هذه االصطالحات، إضافة إلى أن السرخسي لم يميز كالمه من كالم 
محمد بن الحسن، كما أن استعمال السرخسي لبعض األلفاظ الحادثة بعد زمن محمد بن الحسن كلفظ الحقيقة 

والمجاز، يؤكد أن لفظ النصوص أيضا مثل ذلك، واهلل أعلم.
)3(   فه��و اإلم��ام المتبع، واللغوي المعتم��د، حتى نص غير واحد أن لس��انه ولغته حجة، انظ��ر: »النكت الدالة على 
البي��ان« ألب��ي أحمد القصاب )390/2(، »االق��رتاح يف أصول النحو« للس��يوطي )48(. و»مقدمة تحقيق كتاب 

الرسالة« ألحمد شاكر )13- 14(.
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االس��تعمال الكثير لهذا اللفظ يف جملة من كتبه)1(، وباألخص كتابه العظيم »الرس��الة»، الذي 
يعد من أواخر كتبه تصنيفا)2(، فقد كثر فيه اس��تعمال ما يش��تق من لفظ )النص(، وكانت نتيجة 

التتبع لذلك ما يلي:
ورد لف��ظ )النَّ��ص( يف كتاب »الرس��الة« يف موضعين)3(، صيغها: »فهي -الس��نة- ُمَوافِقة 

كتاَب اهلل يف النصِّ بِِمْثلِِه، ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة«.
وأما بقية اشتقاقاته فهي:

( يف 32 موضع��ا)4(، صيغها: »ليس هلل فيه نصُّ حكم، ن��صُّ حكٍم هلل، َنصُّ كتاٍب،  )َن��صَّ
َنصَّ الكِتاُب، َنصُّ كتاِب اهلل، ويُسنُّ سنًَّة يف نصٍّ معناه، نصُّ سنٍة، نصَّ السنة، نصُّ خبٍر الزٍم، 

نص حكم الزٍم«.
و)َينُّص( يف موضع واحد)5(،قال: »فيما لم َينُصَّ فيه بعينه كتاٌب وال سنة«.

ا( يف 18 موضعا)6(،صيغها: »علم أحكام اهلل يف كتابه نصًا واستدالاًل، أبانه لخلقه  و)َنصًّ
ا غيَر ُمْشكِل، ما َنزل نصًا، وال نجد خربًا ألزمه  ا فيهما، كتاب اهلل نصًّ نصًا، مما بين نصًا، نصًّ
ا  اهلل خْلَقه نصًا َبيِّنًا إال كتاَبه ثم سنَة نبيه، نصًا يف كتاب اهلل، الفرائض التي أنزل اهلل نصًا، نصًّ
ا وأْخَرى يف الُقَرآن  يف الُقَرآن، َنِجُد مِن األحاديِث َعن رس��وِل اهلل أحاديَث يف الُقَرآن مِْثُلها َنصًّ
مثُلها ُجْملًة، وهداهم الس��بيل إلى الحق نصًا ودالل��ًة، الحديث نصًا عن النبي، مما دل عليه 

الُقَرآن نصًا واستنباطًا«.

، نصا، النص، منصوص. )1(  ككتاب »اختالف الحديث« وردت فيه ألفاظ: نصَّ
)2(   »الرس��الة« المعروفة لدينا اليوم هي الثانية، إمالء الش��افعي وتدوين الربيع بن س��ليمان تلميذه المصري، ثم قد 
أح��ال ففيه��ا على كتب أخرى له ك� »األم«، انظر خرب الرس��التين، وما ألفه قبل الثانية: مقدمة أحمد ش��اكر )11- 

.)12
)3(   »الرسالة«، )210، 515(.

)4(   »الرس��الة«، )22، 33، 88، 90، 104، 105، 158، 198، 210، 212، ...461، 471، 477، ..، 561، 
.)576

)5(   »الرسالة«، )34(.
)6(   »الرس��الة«، )19، 21، 81،83، 106، 109، 138، 146، 149، 159، 210، 358، 501، 543، 573، 

.)576
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و)َمنُص��وٌص( يف 5 مواض��ع)1(، صيغه��ا: »وه��ذا القضاء س��نة م��ن رس��ول اهلل ال ُحْكٌم 
ِه فيه فرٌض منصوص، ليَس فيه هلل ُحْكٌم منصوص«. منصوص يف الُقَرآن، لِلَّ

و)َمنُصوًصا( يف 5 مواضع)2(،صيغها: »أن يكون اهلل أو رس��وله حرم الش��يء منصوصًا، 
كان ُحكم��ًا منصوصًا بكتاب اهلل، منصوصًا يف كت��اب اهلل، ما كان منصوصًا منه، كل ما أقام 

اهلل به الحجة يف كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينًا«.
و)َمنُصوَصًة( يف موضع واحد)3(،قال: »لْم َيُسنَّ رسوُل اهلل فيها ُسنَّة َمنْصوصًة«.

إن من المهم بعد هذا التتبع لموارد لفظ )النص( يف بعض كالم الشافعي رحمه اهلل معرفة 
مقصوده به، وأولُّ مظان ذلك كالُم الشافعي رحمه اهلل نفسه يف غير »الرسالة« من كتبه، وكتب 
شروح »الرسالة«، ثم كتب تالمذة الشافعي ومن تأثر بعلمه، ممن جاء بعده، هناية بكتب علم 
أصول الفقه التي تش��رتك مع كتاب »الرس��الة« يف مضمونه، فهو أول ُكتب هذا الفن، وبخاصة 

كتب الشافعية من األصوليين، فهم أولى بكالم إمام مذهبهم َفهًما:
أوال: ورد ما اش��تق من )النص( يف كتاب آخر للش��افعي رحم��ه اهلل، هو كتاب »اختالف 
الحديث«، وس��أختار منه موضعا واحدا، لالس��تعانة به على فهم كالمه رحمه اهلل، وهو قوله: 
ا َفِهَي  ��نَُّة ال َتُكوُن َأَبًدا إاِلَّ َتَبًعا لِْلُقْرآِن بِِمْثِل َمْعنَاُه، َوال ُتَخالُِفُه، َفإَِذا َكاَن اْلُقْرآُن َنصًّ »ُقْلُت: السُّ
��نَُّة  مِْثُلُه، َوإَِذا َكاَن ُجْمَلًة َأَباَنْت َما ُأِريَد بِاْلُجْمَلِة، ُثمَّ ال َتُكوُن إاِلَّ َواْلُقْرآُن ُمْحَتِمٌل َما َأَباَنِت السُّ
مِنْ��ُه ...«)4(. ف��� )النص( فيه عل��ى معنى الغاية يف الوض��وح، المقابِل يف معن��اه لإلجمال وقلة 
الوض��وح، فرجع بذلك إلى المعنى اللغوي للكلم��ة الدال على منتهى ما يف اللفظ من البيان، 
وبلوغ أقصا مداه يف اإليضاح، وظهور معناه بجالء، وارتفاعه عن االشتباه. وعلى هذا المعنى 
جميع ما ورد من )النص( يف كالم الشافعي رحمه اهلل يف »الرسالة» وغيرها من كتبه، ومما يدل 

لذلك أيضا:

)1(   »الرسالة«، )83، 173، 545، 590(.
)2(   »الرسالة«، )40، 83، 166، 461، 560(.

)3(   »الرسالة«، )159(.
)4(   الشافعي، »اختالف الحديث«، )623/8(، وورد شبيه هذا من استعماالت مشتق )النص( يف مواضع أخرى من 

هذا الكتاب.
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قوله يف موضع يف »الرس��الة» وهو يبين مراتب البيان والوضوح يف كالم اهلل سبحانه قال: 
»فِجَماع ما أبان اهلل لخلقه يف كتابه، مما َتَعبََّدهم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤه: من وجوه. 
فمنه��ا: ما أبانه لخلقه نصًا مثُل جُمل فرائضه، يف أن عليهم صالًة وزكاًة وحجًا وصومًا وأنه 

م الفواحش..«)1( لبلوغها الغاية يف الوضوح. حرَّ
ا غيَر ُمْشكِل« لبلوغه الغاية يف الوضوح. وقوله يف موضع يف »الرسالة«: »... كتاب اهلل نصًّ
وقوله يف مواضع أخرى: »علم أحكام اهلل يف كتابه نصًا واستدالاًل«، »مما دل عليه الُقَرآن 
نص��ًا واس��تنباطًا« ما يدل عل��ى أن النص ما وضح معن��اه فال يحتاج مع��ه إال إعمال ذهن أو 

استنباط واستدالل.
فمعنى )النص( وما اش��تق منه عند الش��افعي رحمه اهلل على معناه اللغوي كما مر، فاللفظ لم 
يخ��رج بعُد عنه، ولم يختص باصطالح ذي معنى زائد، فلذا قال أبو منصور األزهري )ت 370ه�( 
يف كتاب��ه »الزاهر يف غريب ألفاظ الش��افعي» مش��يرا إلى هذا: »... والنص أقصى الس��ير وهو أرفعه 

وكذلك نص البيان، أبينه وأرفعه، وأصله من نص السير«)2(، فلم يزد عن المعنى الغوي شيئا.
ثاني��ا: قد تناول جمع من أهل العلم كتاب »الرس��الة» بالش��رح، إال أن هذه الش��روح لم 

يصلنا منها إال خربها، فقد ُفِقدت جميعها)3(.
ثالثا: إن تتبع كالم أهل العلم من تالمذة الش��افعي رحمه اهلل على كثرهتم أمر عس��ر جدا، 
ن من الكالم كتب��ا، أما ما ذكر لفظا،  إن ل��م يكن مس��تحيال، هذا مع العل��م أن القصد هو ما ُدوِّ
وتناقلته األسماع درسا فذاك غير مقصود لزاما وعقال، وإن كنا نجزم يقينا بكونه سبيال مهما، 

وسببا قويا يف اتضاح اصطالح النص بعُد.
وللذي تقدم َقَصرت البحث يف تراث بعض تالمذة الش��افعي رحمه اهلل ممن لهم ش��هرة 

وتصنيف:

)1(   »الرس��الة« )21(، ونبه أبو المعالي الجويني يف »الربهان« )40/1(، وهو يرتب وجوه البيان من كالم الش��افعي 
أهنا أرفع درجاته.

)2(   األزهري، »الزاهر«، )123(.
)3(   انظر تفاصيل الكالم عليها يف )14- 15( من مقدمة الشيخ أحمد شاكر لتحقيق »الرسالة«.
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ابتداء باإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم رحمه اهلل )ت 224ه�( القائل يف كتابه »اإليمان«: 
»الذي عليه الس��نة عندنا ما نص عليه علماؤنا«)1(. ثم اإلمام عبد العزيز الكناين رحمه اهلل )ت 
240ه���( ال��ذي تكررت كثيرا يف كتابه »الحيدة« كلمة: »ن��ص التنزيل«، وقال يف موضع منها: 
»ن��ص التنزيل بال تأويل وال تفس��ير«)2(، ثم اإلمام أحمد بن حنب��ل رحمه اهلل )ت 241ه�( يف 
كتابه »الرد على الزنادقة« حين قال: »فهذا منصوص بلس��ان عربي مبين ال يحتاج إلى تفسير، 
هو مبين بحمد اهلل«)3(، وانتهاء باإلمام المزين رحمه اهلل )ت 264ه�( الذي كثر يف »مختصره» 
الفقهي ذكر مش��تقات النص إنش��اء من كالمه، أو نقال عن ش��يخه الشافعي، فمن األول قوله: 
»فهذا نص قوله«)4( أي الش��افعي، وقوله: »ما لم يأت في��ه نص خرب«)5(، وأما الثاين فمواضعه 

أكثر)6(.
وه��ذه الكلم��ات جميعه��ا كما ترى اس��تعملت م��ادة )ن ص ص( على أصله��ا اللغوي 

المتقدم بيانه.
رابعا: أما كتب أصول الفقه بعد الشافعي رحمه اهلل فهي التي احتفلت بذكر لفظ )النص( 

وبيان معناه، ولما كانت بتلك المنزلة أهمية، أرجأت ذكرها إلى حين.
خامس��ا: من الجوانب المهمة يف البحث، بيان مصطلح النص يف كتب من بعد الش��افعي 
رحمه اهلل، زيادة على ما تقدم ذكره من كتب تالميذه، وقبل الش��روع يف بيان ما يتعلق هبا، أنبه 

يف نقاط:
-  إن عنوان هذا الفرع لمن المجازفات البحثية، إذ استقصاء كل ما كتب بعد الشافعي 
رحمه اهلل قراءة، وبحثا ضرب من الخيال، فبالضرورة س��يكون االس��تقراء فيما س��يأيت أغلبيا 
بحسب الجهد والوقت، وغالبا ما أقصر البحث على كتب األئمة المشهورين يف كل قرن من 

.)34(   )1(
)2(   )42، و38، 40، 44، 59، 60(.

)3(   )28، و35(.
.)194/8(   )4(
.)166/8(   )5(

.)419 ،416 ،230 ،136/8(   )6(
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القرون.
لت عقبة النقطة األولى جملة من المس��هالت منها: استعمالي لربنامج المكتبة  -  س��هَّ
الش��املة يف توس��يع البحث وتسريعه، ثم قلة اس��تعمال لفظ )النص( وما اش��تق منه يف أغلب 
كت��ب الحدي��ث والرواي��ة، وهي الكت��ب - من حيث نم��ط التأليف - التي غلب��ت على كتب 
الق��رون األولى، فلما كانت كتب الحديث كتب رواية، وكان لفظ )النص( قليل االس��تعمال 
يف تراثن��ا المنقول رواية من المرفوعات والموقوفات، وكثير من المقطوعات، قل تبعا لذلك 

ورود لفظ )النص( وما اشتق منه فيها.
-  س��بقت اإلش��ارة إلى أهمية كتب علم أصول الفقه يف تاريخ تطور مصطلح )النص( 
ل��ذا فق��ط جعلت لها أولوي��ة وأهمية من حيث البح��ث فيها وتتبعها أكثر م��ن غيرها من كتب 

العلوم الشرعية األخرى.
وم��ن هذه النقطة األخي��رة ننطلق يف بيان المقصود، وعلى ضوئها نس��جت ما بعدها من 

المباحث.

* * *
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املبحث الرابع
 )الن�ص( عند اجل�شا�ص رحمه الله )ت 370هـ(

ويج��در بي قبل ذلك ذكر حال لفظ النص قبل كت��اب »الفصول» للجصاص رحمه اهلل، 
فبعد الش��افعي وتالميذه رحمهم اهلل بق��ي )النص( يف كتب من بعدهم ال يراوح معناه اللغوي 

يف أكثر أحواله، وعلى لسان أكثر من استعمله:
كابن قتيبة )ت 276ه�()1(، والدارمي عثمان بن س��عيد )ت 280ه�()2(، والمروزي )ت 

294ه�()3(.
وبع��د ه��ؤالء المصنفين من األئم��ة األعالم، كان الق��رن الرابع الهج��ري، الذي احتفل 
بكوكب��ة م��ن األئم��ة ومصنفاهت��م، كان منه��م: أب��و جعف��ر الط��ربي)4( )ت 310ه���(، واب��ن 
اج)6( )ت 311ه�(، وابن المنذر)7( )ت 319ه�(،  جَّ خزيمة)5( )ت 311ه�(، وأبو إس��حاق الزَّ

والطحاوي)8( )ت 321ه�(، ........................
وأب��و الحس��ن األش��عري)9( )ت 324ه�(، وأب��و منص��ور الماتري��دي)10( )ت 333ه�(، 

)1(   »كتاب األش��ربة«، )228(: »والمحرم شيئان ش��يء حرمه اهلل تعالى نصا يف القرآن، والمحرم اآلخر شيء حرمه 
رسول اهلل ...«.

)2(   يف كتابي��ه »ال��رد على الجهمية«، و»النقض على المريس��ي«، ومن األول قوله: »تحقي��ق كالم اهلل وتثبيته نصا بال 
تأويل« )156( ومن الثاين قوله: »منصوص يف الكتاب مفسر« )342/1(.

)3(   يف كتابيه »السنة« )7، 97، 106(، و»تعظيم قدر الصالة« )96، 117(.
)4(   يف كتاب��ه »جام��ع البي��ان« )50/1، 393/1، 77/3(، وق��ال يف كتابه »هتذيب اآلثار مس��ند اب��ن عباس«: »قالوا 

بالنص ... جهة النص من كتاب أو خرب« )736/2(.
)5(   يف كتابه »الصحيح«: »النص أكثر من الدليل« )257/2(، أي وضوحا، واستعمل يف مواضع كثيرة عبارة: )نص 

الكتاب ونص كتابه، ونص التنزيل( )133/1، 257/2، 135/3، 242، 185/3، 250(.
)6(   يف كتابه »معاين القرآن« )292/1، 55/2، 186/5(، ومما قال: »فهذا نص الكتاب بين« )147/5(، »حرم اهلل 

اإلثم نصا« )292/1(.
)7(   يف كتابيه »اإلشراف« )184/4، 396، 260/5، 390(، و»األوسط« )248/1(.

)8(   يف كتاب��ه »أح��كام الق��رآن« )64،316/1، 54/2، 378(، وكتابه »ش��رح معاين اآلث��ار« )309/1، 166/2، 
70/3، 147/4، 257(، ومواضع أخرى.

)9(   يف مواض��ع كثي��رة م��ن كتاب��ه »المق��االت« )23/1، 24، 25، 137، 142، 149، 459، 540(، وورد يف كتبه 
األخرى ك� »اإلبانة« )256(، و»رسالته إلى أهل الثغر« )224(.

)10(  يف مواضع كثيرة من تفسيره »تأويالت أهل السنة« )75/2، 104، 516، 30،60/3، 89،93، ..(.
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والمس��عودي)1( )ت 346ه���(، وأب��و أحم��د القص��اب)2( )ت نح��و 360ه���(، فق��د ورد يف 
مصنفاهتم لفظ )النص( وما اش��تق منه على معناه اللغوي من غاية الوضوح والبيان، مع شيء 

من التطور فيه، وأهم معالمه هي:
 ، أوال: أكثر اس��تعماالت أهل العلم المذكورة هي اش��تقاقات لف��ظ )النص( نحو: )َنصَّ
، نصا، منصوص، منصوصا(. وقلَّ اس��تعمال لفظ )النص( معرفا، وورد ذلك يف كالم:  َينُ��صُّ

ابن خزيمة، والماتريدي، والمسعودي، والقصاب، على قلة.
ثاني��ا: ث��م هم في��ه من حيث معن��اه على وجهي��ن: فكالم القص��اب رحم��ه اهلل يظهر منه 
استعماله للفظ )النص( بمعنى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة)3(، وأما غيره فكالمه على 

المعنى اللغوي.
ثالث��ا: لعل أبا منصور الماتريدي أول من رأيته اس��تعمل )النص��وص( كجمع ل� )النص( 
حي��ن ق��ال: »ال توجد نص��وص يف كل ما يتل��ى«)4(، »بالح��وادث التي ليس له��ا نصوص من 

الكتاب«)5(.، وورد يف كالم من بعده كالمسعودي، والقصاب)6( أيضا.
رابع��ا: أكثر اس��تعماالت تلك االش��تقاقات للفظ )النص( كانت وصفا لأدلة الش��رعية 
قرآنا وس��نة، وورد على قلة وصفا لكالم أهل العلم، وأول من أش��ار لذلك القاسم بن سالم، 
والم��زين فيم��ا تق��دم نقل��ه عنهما، وج��اء ذلك أيضا عن��د الط��ربي، والطح��اوي، ففي كتاب 

)1(   فف��ي كتاب��ه »مروج الذهب« يق��ول: »ممن قال بالن��ص يف اإلمامة واالختيار«، »اس��تدلوا بالن��ص على اإلمامة« 
)280/1، 83/2(، ويف التنبيه و»اإلشراف«: »نص من اهلل ورسوله« )199(.

)2(   قال يف كتابه »النكت الدالة على البيان«: »أن ما حرموه من السابع بغير نص وال حجة ... إذ النص مقرون بعدمه 
في��ه« )377/1( و)414/1، 465(، »والقي��اس ل��و كان حق��ا ... لم يجز عند أهله ترك الن��ص به « )428/2(، 

و)98/2، 395(.
)3(   وهذا المعنى سيكثر يف كالم من بعده.

)4(   الماتريدي، »تأويالت أهل السنة«، )230/3(.

)5(   الماتريدي، »تأويالت أهل السنة«، )753/6(.
)6(   »النك��ت الدالة«، )97/4( وغي��ره، وعزا أيضا يف »النكت« )350/1، 376، 48/2( لكتاب له عنوانه »ش��رح 
النص��وص« والظاه��ر أنه تأليفه كان متزامنا مع تأليفه لكتاب »النكت« الختالف طريقة العزو، فمرة يحيل على ما 
تم تأليفه من كتابه »شرح النصوص«، ومرة َيِعُد ببيانه وذكره فيه، وأما معنى العنوان فالظاهر أن مراده بالنصوص 

األدلة من الكتاب والسنة، واهلل أعلم.
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»اخت��الف الفقه��اء« للطربي قوله: »وهو نص قول أبي حنيف��ة وأصحابه«)1(، وقال الطحاوي 
يف »مختصر اختالف العلماء«: »وليس عن أصحابنا فيه ش��يء منصوص«)2(، »وال يعرف عن 
مالك ش��يء منص��وص«)3(، وظاهر أن المراد من هذا االس��تعمال معناه اللغ��وي وبيانا لحال 

الكالم من حيث غاية الوضوح والبيان وعدم ذلك.
هذا ما آل إليه لفظ )النص( يف كتابات من بعد الش��افعي رحمه اهلل، ليأيت بعدهم أبو بكر 
الجصاص)4( رحمه اهلل يف كتابه »الفصول يف األصول«)5( ويكون من السابقين)6( يف وضع لفظ 

)النص( يف معنى اصطالحي واضح، فكان من أهم معالم ذلك:
ورود لف��ظ )الن��ص( يف الكت��اب يف )96( موضع��ا)7(، وعن��ون بابا من أب��واب الكتاب: 
»ب��اب يف صفة الن��ص«)8(، وعرفه فقال: » النَّصُّ ُكلُّ َم��ا َيَتنَاَوُل َعْينًا َمْخُصوَص��ًة بُِحْكٍم َظاِهِر 
، َوَما َيَتنَاَوُلُه اْلُعُموُم َفُهَو َنصٌّ َأْيًضا«)9(، وعرف المنصوص بقوله:  اْلَمْعنَى َبيِِّن اْلُمَراِد َفُهَو َنصٌّ
»َواْلَمنُْص��وُص َعَلْيِه َما ُنصَّ َعَلْيِه بِاْس��ِمِه«)10( ثم ربط بين ما وضع��ه من تعريف للنص، وبين 

.)189/1(   )1(

.)359/2(   )2(

.)369/2(   )3(
)4(   أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. ولد سنة 305ه� درس الفقه على كبار الحنفية يف عصره، كأبي 
الحس��ن الكرخي، وأبي س��هل الزجاج، حتى صار إمام الحنفية يف عصره، رحل يف طلب العلم، واس��تقر يف بغداد 
مدرسا ومؤلفا، فمن تالميذه أبو عبد اهلل الجرجاين، وأبو الحسن الزعفراين.ومن مؤلفاته: »الفصول يف األصول«؛ 

و»أحكام القرآن«؛ وغيرهما. تويف ببغداد سنة 370ه�.
انظر: عبد القادر بن أبي الوفاء، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية، )84- 85(.

)5(   وك��ذا يف كت��اب »أحكام القرآن«، وكتاب »الفصول« قبله، لعزوه يف »األح��كام« )42/1، 73، 107، 190/2، 
302( إليه.

)6(   قد ضعف الباحثون نس��بة كتاب »األصول« لإلمام الشاش��ي )ت 344ه�(، » ومما ينفي نس��بة هذا الكتاب لهذا 
العالم، ما وقع فيه من االس��تناد إلى أبي زيد الدبوس��ي )ت 430ه�(، وابن الصباغ )ت 477ه�(، إذ أن الشاش��ي 
http://www.feqhweb. :تويف قبلهما بمائة سنة وأكثر« انظر المقال المنشور على النت يف هذا الموضوع ورابطه
com/vb/t15320.html. فالكتاب ُألَِّف بعد سنة 477ه� تقريبا، فمن هو يا ترى مؤلفه فقد اعتنى بمصطلح النص 

غاية االعتناء، من حيث تعريفه وذكر القواعد المتعلقة به، ولو صحت نسبته لكان الشاشي أوال يف ذلك.
)7(   الفصول يف األصول، )227/1، 228، 230، 233، 235، 50/2، 276، 85/3، 240، 340( وغيرها.

)8(   الفصول يف األصول، )60/1(
)9(   الفصول يف األصول، )60/1(.
)10(  الفصول يف األصول، )61/1(.
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��ْيِء َوإَِباَنتِ��ِه. ...«)2(.  َغِة: ُه��َو اْلُمَباَلَغُة فِي إْظَهاِر الشَّ معن��اه اللغ��وي)1( فقال: »َوالنَّ��صُّ فِي اللُّ
وبحسب ما ذكره من العزو فقد تقدمه شيخه أبو الحسن الكرخي رحمه اهلل )ت 340ه�( إلى 
الكالم يف معنى )النص( اصطالحا، فبعد تمام كالمه يف )باب يف صفة النص( قال: »َوَكاَن َأُبو 
ْفِظ  ا َذَكْرَنا، َوَكاَن َيُقوُل َأْيًضا فِي اللَّ اْلَحَسِن اْلَكْرِخيُّ َرِحَمُه اهلُل َيُقوُل فِي َمْعنَى النَّصِّ َنْحًوا مِمَّ
اَلَلُة َعَلى َبْعِض اْلَمَعانِي َأنَُّه ُهَو اْلُمَراُد َجاَز  اْلُمْحَتِمِل لُِضُروٍب )مِْن( التَّْأِويِل َأنَّ َما َقاَمْت َلُه الدَّ

َلُه َأْن َيُقوَل إنَّ َهَذا َنصٌّ ِعنِْدي.
َم َفَجائٌِز َأْن ُيَقاَل إنَّ َذلَِك  َوَكَذلَِك إَذا ُرِوي َذلَِك التَّْأِويَل َعْن َرُسوِل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َم ُمَراَد اهللِ َتَعاَلى فِيِه«)3(. َنصُّ اْلكَِتاِب لَِبَياِن النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
فه��ذا الكالم يمث��ل بدايات االصطالح يف لفظ )النص(، فيك��ون بذلك أول من علم عنه 
كالم يف معن��ى )النص( اصطالحا، رغم أين لم أج��د للكرخي رحمه اهلل كتابا مطبوعا فيه ذكر 

ذلك أو اإلشارة إليه)4(.

* * *

)1(   ومثله بعده الدبوسي يف »تقويم األدلة« )116(، وأبو يعلى بن الفراء يف »العدة يف أصول الفقه« )137/1(. 
)2(   الفصول يف األصول، )60/1(. 

)3(  الفصول يف األصول، )61/1(.
)4(   مما طبع للكرخي رحمه اهلل رسالة بعنوان »األصول«، بذيل كتاب »أساس النظر« للدبوسي )ت 430ه�(، وظاهر 

العنوان أهنا يف علم األصول إال أن مضموهنا األقرب فيه أنه فيما يسمى اليوم بعلم القواعد الفقهية، واهلل أعلم.
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املبحث اخلام�ص
 )الن�ص( يف كتب علم الأ�شول

بع��د كتاب »الرس��الة« للش��افعي رحم��ه اهلل، واس��تعماالت أه��ل العلم من بع��ده للفظ 
النص ومش��تقاته، وبعد بداي��ات االصطالح يف كالم الكرخي رحم��ه اهلل، وكتاب »الفصول« 
للجصاص رحمه اهلل، وهذا األخير مع كتاب »الرس��الة» م��ن مؤلفات علم أصول الفقه، كان 
ذلك من دوافع اقرتان هذا اللفظ، واصطالحه بكتب علم أصول الفقه، وهو فيها على وجهين 

من حيث االستعمال:
األول: )الن��ص( بمعن��ى الدليل من آيات القرآن أو أحاديث رس��ول اهلل ×، - يف مقابل 
األدل��ة العقلية -، بغض النظ��ر عن قوة داللته على المعنى، أو الحكم المس��وق ألجله، وهو 
كثي��ر الموارد فيها على هذا المعنى، وجمعه نصوص، ولــم أجد من نبه على التوجيه اللغوي 

لهذا الجمع.
الثاين: األدلة الش��رعية من القرآن والس��نة - من حيث منطوقها - تتفاوت يف قوة داللتها 
على المعنى المراد، وهبذا االعتبار قس��مها علماء األصول إلى أقسام منها)1(: )النص( بمعناه 
االصطالح��ي ال��ذي كان��ت بداياته عل��ى لس��ان الكرخي رحم��ه اهلل، واس��تمرت يف مباحث 
كت��ب علم أصول الفق��ه، ابتداء من كتاب »الفص��ول» للجصاص رحم��ه اهلل. وهذا التعريف 
االصطالحي هو ما سآيت على ذكره، باستقصاء من كتب علم األصول على اختالف مذاهبها 
وأزماهنا، بحس��ب الجهد والوس��ع، وأتمم بغيره من التعريفات، وقد اجتمع لدي بعد البحث 

من التعاريف االصطالحية ما يلي:
األول: »النَّ��صُّ ُكلُّ َما َيَتنَاَوُل َعْينًا َمْخُصوَصًة بُِحْكٍم َظاِهِر اْلَمْعنَى َبيِِّن اْلُمَراِد« وهو قول 

الجصاص، وعزاه لشيخه الكرخي رحمهما اهلل، كما سبق بيانه.

)1(   ومنه��ا أيضا: )الظاهر، والمفس��ر، والمحكم(، وقيل ه��ي: )النص، والظاهر، والعموم(، انظ��ر: »تقويم األدلة« 
للدبوسي )116(، »المعونة يف الجدل« للشيرازي )27/1، 29(، وانظر مسألة مراتب البيان من: »الربهان« ألبي 

المعالي الجويني )39/1 -42(، و»المنخول« للغزالي )125- 126(.
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الثاين: »ما رفع بيانه إلى أقصى غاية«، ذكره العكربي يف »رسالته يف أصول الفقه«)1(، وأبو 
يعل��ى بن الف��راء يف »العدة يف أصول الفق��ه«)2(، وأبو المظفر الس��معاين يف »قواطع األدلة«)3(، 
وأبو الوفاء بن عقيل يف »الواضح يف أصول الفقه«)4(، وهو رأي ابن العربي يف »المحصول«)5(.
الثالث: »ما كان صريحا يف حكم من األحكام وإن كان اللفظ محتمال لغيره«، وهو معنى 
م��ا نقل��ه الجصاص عن الكرخ��ي)6(، وذكره العك��ربي)7(، وأبو يعلى بن الف��راء وصححه)8(، 
وقري��ب منه تعريف الخطيب البغدادي يف »الفقيه والمتفق��ه»)9(، إال أنه جعله: »...على وجه 
ال احتم��ال في��ه«، وتبعه عليه الش��يرازي يف »اللم��ع»)10(، وهذا التعريف هب��ذا القيد قريب من 

التعريف اآليت ذكره.
الراب��ع: »كل لفظ ال يحتمل إال معنى واحدا«، ذكره أبو يعلى بن الفراء)11(، والش��يرازي 
يف »المعون��ة«)12(، وعرب عنه الغزالي يف »المس��تصفى« بقوله: »ما ال يتطرق إليه احتمال أصال 
ال عل��ى ق��رب وال على بعد«)13(، وه��و رأي ابن الدهان يف »تقويم النظ��ر«)14(، وابن قدامة يف 

»روضة الناظر«)15(، وظاهر كالم الرازي يف »المحصول«)16(. 

.)104(   )1(
.)137/1(   )2(

)3(   )259/1(، وحسنه ومال إليه.
.)9/2 ،91 ،33/1(   )4(

.)75(   )5(
ْفِظ اْلُمْحَتِمِل لُِضُروٍب )مِْن( التَّْأِويِل َأنَّ َما َقاَمْت  )6(   يف »الفص��ول« )61/1(، وحين ق��ال: »َوَكاَن َيُقوُل َأْيًضا فِي اللَّ

اَلَلُة َعَلى َبْعِض اْلَمَعانِي َأنَُّه ُهَو اْلُمَراُد َجاَز َلُه َأْن َيُقوَل إنَّ َهَذا َنصٌّ ِعنِْدي«. َلُه الدَّ
)7(   »رسالة يف أصول الفقه«، )137/1(.

)8(   »العدة«، )259/1(.
.)232/1(   )9(

.)48(  )10(
)11(  »العدة يف أصول الفقه«، )138/1(.

.)27(  )12(
)13(  )196( وقال: هو »األشهر«، وله يف »المنخول« )243( كالم بنحوه.

.)93/1(  )14(
.)506(  )15(

.)152 ،151/3(  )16(
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لع��ل قريبا من هذا التعريف أيضا ما عرفه ب��ه الجويني يف »الربهان« بقوله: »لفظ مفيد ال 
يتطرق إليه تأويل«)1(، 

ونقله أبو المظفر السمعاين)2(، وأبو الوفاء بن عقيل)3(.
الخامس: »ما زاد بيانه على ما ظهر للس��امعين بنفس الس��ماع«، وهو تعريف الدبوس��ي 
يف »تقوي��م األدلة«)4(، وقريب منه تعريف الب��زدوي يف »أصوله« حين قال: »ما ازداد بيانا على 

الظاهر بمعنى من المتكلم ال من نفس الصيغة«)5(، وتبعهما عليه السرخسي يف »أصوله«)6(.
الس��ادس: »ما اس��توى ظاهره وباطنه«، ذكره أبو يعلى بن الف��راء يف »العدة«)7(، وأضاف 
الجويني يف »الربهان«: »لفظ مفيد اس��توى ...«)8(، وعزاه لبعض المتأخرين، وذكره أيضا أبو 

المظفر)9(، وابن عقيل)10(.
الس��ابع: »م��ا عري لفظه عن الش��ركة، وخل��ص معناه عن الش��بهة«، ذكره أب��و يعلى بن 

الفراء)11(، وأبو المظفر، وعزاه للقاضي أبي حامد المروزي)12(.
الثام��ن: »خط��اب يعلم ما أريد به من الحكم س��واء كان مس��تقال بنفس��ه أو علم ما أريد 
ب��ه بغيره«، ذك��ره أبو الحس��ين البص��ري يف »المعتمد يف أصول الفقه«)13(، ونس��به للش��افعي 

.)150/1(   )1(
)2(   »قواطع األدلة«، )259/1- 260(.

)3(   »الواضح يف أصول الفقه«، )33/1، 91(.
)4(   )116(، فقد عرف الظاهر ب�: »ما ظهر للسامعين بنفس السماع«، عرف النص: ب� »الزائد عليه -الظاهر- بيانا«.

)5(   »كنز الوصول إلى معرفة األصول«، )8/1(.
.)164/1(   )6(
.)138/1(   )7(
.)150/1(   )8(

)9(   »قواطع األدلة«، )259/1- 260(.
)10(   »الواضح يف أصول الفقه«، )33/1، 91(.

)11(  »العدة يف أصول الفقه«، )138/1(.
)12(   »قواطع األدلة«، )259/1- 260(، وانظر: »البحر المحيط« للزركشي )206/2(.

ي اْلُمْجمل نصا«، وهذا محل نظر، ولم أجده لغيره، ولعل  )13(   )294/1- 295(، ونس��ب للشافعي أنه: »َكاَن ُيَسمِّ
ا«. ى اْلُمْجَمُل َنصًّ العبارة مصحفة فقد نقلها عنه الزركشي يف »البحر المحيط« )205/2( بلفظ: »َواَل ُيَسمَّ
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والكرخ��ي)1(، واخت��اره الزركش��ي)2(، وهذا التعري��ف قريب من الذي س��يأيت، ولذا عزو كال 
منهما للشافعي.

التاسع: »خطاب يمكن أن يعرف المراد به«، عزاه أبو الحسين البصري يف »المعتمد« )3( 
افِِعيُّ َعَلى َأنَّ النَّصَّ ُكلُّ ِخَطاٍب ُعلَِم َما ُأِريَد  للباقالين، وقال إلكيا الهراسي الطربي: »َنصَّ الشَّ

بِِه مِْن اْلُحْكِم«)4(.
وقريب منه ما نقله أبو الوفاء بن عقيل أن النص: »ما عرف معناه من لفظه«)5(.

العاشر: »ما تأويله يزيله«، ذكر أبو يعلى بن الفراء)6(، وضعفه.
الحادي عش��ر: بعض التعريفات التي أضافها الزركشي يف »البحر المحيط»، ونبه عليها، 

أذكرها مع شيء من اإلضافة اليسيرة، قال رحمه اهلل)7(: النص »َوُيْطَلُق بِاْصطاَِلَحاٍت:
ا َنصٌّ َأْو َمْعُق��وٌل َوُهَو اْصطاَِلُح  لِيُل إمَّ ��نَِّة، َفُيَق��اُل: الدَّ ُد َلْفِظ اْلكَِتاِب َوالسُّ َأَحُدَه��ا: ُمَج��رَّ

اْلَجَدلِيِّيَن«.
وق��د ينازع يف نس��بته إلى أهل الجدل، فق��د وقع مثله يف كالم أهل العل��م، قال القرايف: » 
وأما الثالث فهو غالب األلفاظ وهو غالب اس��تعمال الفقهاء، ... ويقولون: نصوص الشريعة 
متظاف��رة بذل��ك «)8(، وقال أبو زرعة العراق��ي يف »الغيث الهامع«: »رابعه��ا: داللة الكتاب أو 
الس��نة مطلق��ًا، وهو اصطالح كثي��ر من متأخري الخالفيي��ن، كما ذكره الش��يخ تقي الدين يف 

»شرح العنوان«، وعليه مشى البيضاوي يف القياس«)9(.

)1(   وانظر: »البحر المحيط« للزركشي )205/2(، .
)2(   »البحر المحيط«، )207/2(.

)3(   »المعتمد يف أصول الفقه«، )294/1- 295(.
)4(   »البحر المحيط«، )205/2(، وعزاه أيضا لعبد الجبار.

)5(   »الواضح يف أصول الفقه«، )33/1، 91(.
)6(   »العدة«، )137/1(: وعلل تضعيفه: »وهذا فاسد ألن التأويل ال يستعمل إال يف االحتمال«. وقد يكون قريبا مما 

نقل عن الجويني تحت التعريف الرابع، ومعناه أن النص ما ال يقبل التأويل، فلو قبله زال عنه اسم النص.
)7(   »البحر المحيط«، )204/2(، وكذا ما سيأيت من الكالم بين »« من غير عزو فهو له.

)8(   »شرح تنقيح الفصول«، )36/1- 37(.
)9(   »الغيث الهامع شرح جمع الجوامع«، )115/1(.
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ثم أضاف الزركشي فقال: 
يَماِء.  »الثَّانِي: َما ُيْذَكُر فِي َباِب اْلِقَياِس، َوُهَو ُمَقابُِل اإْلِ

��افِِعيِّ َفُيَق��اُل: أِلَْلَفاظِ��ِه ُنُص��وٌص بِاْصطِ��اَلِح َأْصَحابِِه َقاطَِب��ًة«، وهذا  الثَّالِ��ُث: َن��صُّ الشَّ
اصطالح عام ألصحاب األئمة األربعة جميعا، فقد صارت ألفاظهم نصوصا، وقد أش��ار إلى 
هذا القرايف فيما تقدم نقله عنه)1(، وللطويف أيضا كالما نحوه يف »ش��رح مختصر الروضة«)2(، 

وكذا البن بدران يف »المدخل«)3(.
ْفِظ َعَلى ُصوَرتِِه َكَما ُيَقاُل: َهَذا َن��صُّ َكاَلِم ُفاَلٍن. «، وتفصيله هذا يف  ابِ��ُع: ِحَكاَي��ُة اللَّ »الرَّ

المبحث اآليت.
هذه التعريفات جميعها يالحظ فيها اقتباس معناها من معني )النص( لغة المتقدم ذكره، 
وذلك غير خاف لمن رزق حسن النظر والتوجيه، وما اختالف العبارة يف أكثرها إال اختالف 
تن��وع، ويمك��ن أن يجمع بعضها إلى بعض، وذلك يس��ير يف أكثرها. وهي ما تيس��ر لي جمعه 
م��ن كالم لأصوليين يف معن��ى )النص( اصطالحا)4(، وآخر من نقلت عن��ه أبو زرعة العراقي 
)ت 826ه���(، ولم َيْخُرج َم��ن كتَب يف علم أصول الفقه بعده عن تل��ك التعريفات)5(، إال أن 

مصطلح )النص( استمر يتطور، ويتغير، ويتوسع، وهو ما سنذكره يف المبحث اآليت.

* * *

)1(   »شرح تنقيح الفصول«، )36/1- 37(: » ...وهو غالب استعمال الفقهاء، يقولون: نص مالك على كذا ...«.
.)555/1(   )2(

.)187 ،137 ،136(   )3(
)4(   وله��م تبعا لذلك كالم يف ش��روط الن��ص، وحكمه، وإطالقه عل��ى الظاهر، والعام، طويته��ا لبعدها عن مقصود 

البحث.
)5(   انظ��ر مث��ال كت��اب: »مذكرة يف أصول الفق��ه« لمحمد األمين الش��نقيطي )ت 1393ه���( )211(، و»المهذب يف 

أصول الفقه المقارن« لعبد الكريم النملة )1195/3(.
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املبحث ال�صاد�ص
 )الن�ص( بعد كتب علم الأ�شول

تل��ك ه��ي اصطالحات أهل العلم يف لف��ظ )النص(، التي اس��تقرت يف كتب علم أصول 
الفق��ه خصوص��ا، وجرى تداولها بين أهل العلم، غير أن الذي كثر يف مصنفاهتم بعد اس��تقرار 

اصطالحه يف كتب األصول، استعماله يف:
أوال: أدلة الشرع من الكتاب والسنة مطلقا، ولم يكن يف األول إال قولهم: )نص الكتاب، 
ونص السنة(، ثم جمعت على نصوص الكتاب والسنة، ولما كانت هذه هي أدلة الشريعة قيل 
بعد ذلك: نصوص شرعية، ونصوص الشريعة)1(، وَنصَّ الشارُع)2(، ونص شرعي)3(، والنص 

الشرعي)4(.
ثانيا: استعمل يف ألفاظ األئمة األربعة، وأقوالهم، وكذا أقوال غيرهم من أئمة أهل العلم.
ْف��ِظ َعَلى ُصوَرتِِه ...-  وأما المتأخرون فش��اع عنده��م إطالق )النص( على: »ِحَكاَيُة اللَّ
ف���- ُيَق��اُل: َهَذا َنصُّ َكالِم ُفالٍن«)5(، ويف كتاب »معجم اللغ��ة العربية المعاصرة«: »النص: أثر 

)1(   انظر هذا المصطلح يف: »أصول« السرخسي )ت 483ه�( )123/2(، »الباعث« ألبي شامة )ت 664ه�( )48(، 
و»ش��رح مسلم« للنووي )ت 676ه�( )219/1(، »الفروق« للقرايف )ت 684ه�( )250/4(، و»شرح التنقيح« 
له )37، 211، 338(، »االنتصارات اإلس��المية« للطويف )ت 716ه�( )633/2(، »البحر المحيط« ألبي حيان 
)ت 745ه���( )205/10(، »التوضيح« البن الملق��ن )ت 804ه�( )350/29(، »العواصم من القواصم« البن 

الوزير اليماين )ت 840ه�( )299/2(، »فتح الباري« البن حجر )ت 852ه�( )327/11(.
)2(  انظ��ر هذا المصطل��ح يف: »الربهان« للجوين��ي )ت 478ه���( )61/2، 111، 222(، »المنخ��ول« للغزالي )ت 
505ه�( )423، 455(، »تفسير القرآن« البن كثير )ت 774ه�( )277/7(، »االعتصام« الشاطبي )ت 790ه�( 
)71/2، 41/3(، »ش��رح الطحاوي��ة« الب��ن أبي العز )ت 792ه���( )669/2(، »جامع العل��وم والحكم« البن 
رج��ب )ت 795ه�( )165/2(، »التفس��ير« البن عرقة )ت 803ه���( )222/2(، »التوضيح« البن الملقن )ت 

804ه�( )449/5، 140/27، 356/33(.
)3(   انظ��ر ه��ذا المصطل��ح يف: »غاية الم��راد« لآلم��دي )ت 631ه���( )73(، »الموافقات« للش��اطبي )ت 790ه�( 
)466/2، 373/5(، »إليث��ار الح��ق عل��ى الخل��ق« ابن الزوي��ر )ت 840ه���( )58( و»العواص��م« )125/2، 

.)403/5
)4(   انظر هذا المصطلح يف: »الموافقات« للش��اطبي )ت 790ه�( )408/5(، »العواصم من القواصم« البن الوزير 

)ت 840ه�( )360/2، 179/4، 179/8(، »فتح الباري« البن حجر )ت 852ه�( )510/9(.
)5(   الزركشي، »البحر المحيط«، )204/2(، وهذا أعم مما لو قيد بنص عالم أو فقيه كما تقدم يف كالم القرايف وغيره.
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مكت��وب ش��عرا كان أم نثرا، والنص: صيغة الكالم األصلية الت��ي وردت من المؤلف ...«)1(، 
»ون��ص الكتاب ألفاظه«)2( على اختالف مرات��ب القائلين ومنازلهم يف العلم، وعلى اختالف 
علومه��م ديني��ة كانت أو دنيوي��ة، »وجمعه نص��وص«)3(، فيقال: نص��وص األئمة، ونصوص 

الفقهاء، ونصوص المفسرين، ونصوص أهل اللغة، ونصوص ...، وهكذا.
أم��ا وجه ذل��ك فهو مما تقدم من معنى النص لغ��ة » بَضْرٍب من الَمَجاِز، َكَم��ا َيْظَهُر ِعنَْد 
��ِل «)4(، فإذا قلت: ه��ذا َنصُّ مالٍك، فهو على معنى رفع اللفظ إلى أقصى غايته من حيث  التََّأمُّ
الع��زو، من قولك: نصصت الحديث إلى فالن أي رفعته إليه، ومن قول ابن األعرابي: النص 
اإلس��ناد إل��ى الرئيس األكرب، ومالك رئي��س المذهب، وكذا كل إمام يف عل��م من العلوم فهو 

رئيس فيه، أو هو على معنى اإلظهار فهذا الكالم هو ما أظهر مالك وقاله يف هذه المسألة.
ح غاية البيان واإليضاح، بكالم مرتفع عن اإلش��كال  أو قلت: نصَّ مالٌك، أي بيَّن ووضَّ

واإليهام، أو ما ظهر وانكشف من كالمه يف أمر أو مسألة.
وقس على ذلك ما ماثله، يف أي كالم نسب إلى قائله بقولهم: نصَّ فالٌن، أو نصُّ فالٍن.

* * *

)1(   )2221/3(، وه��و مقي��د عندهم بالمكتوب: »وكأهن��م يلّمحون إلى الصفة الكتابية للن��ص . وهذا غير صحيح 
، فالن��ص كم��ا يفهمه العرب اآلن هو صيغ��ة الكالم المنقولة حرفيًا س��واء أكانت نطقًا أم كتاب��ًة« مفهوم النص، 

.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 :للدكتور جمعان عبد الكريم على الرابط
)2(   »معجم لغة الفقهاء«، )480(.

)3(   »معجم اللغة العربية المعاصرة«، )2221/3(.
)4(   مرتضى الزبيدي، »تاج العروس«، )180/18(.
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املبحث ال�صابع
 )الن�ص( عند املعا�شرين واحلداثيني

وهب��ذا المبح��ث نحط الرحال عند آخر محطة من محط��ات رحلة مصطلح النص لنقف 
مع القارئ على حال النص عند المعاصرين، وعند قوم آخرين عرفوا ب� »الحداثيين«، فأقول:
ال ت��زال كتب العلوم اإلس��المية األصيلة م��ن الفقه، وأصوله وغيرهم��ا تتناول مصطلح 
)النص( على ما اس��تقر عند أئمة هذه العلوم السابقين، ومع االنتشار الواسع جدا، ل�مصطلح 
)الن��ص( ال��ذي هو: »صيغة الكالم األصلي��ة التي وردت من المؤل��ف«)1(، يف العصر الحالي 

يالحظ ما يلي:
قد عرفنا أن هذا االصطالح ُعرف عند أئمتنا المتقدمين، واس��تعملوه غير أهنم يرجعونه 
م��ن حي��ث معناه إل��ى المعنى اللغ��وي لمادة )نصص( التي س��بق نقلها، بش��يء م��ن التوجيه 

والتأويل، على ما مر معنا قريبا.
أما المعاصرون فكتبوا يف تعريف النص هبذا االصطالح الحديث المتأخر، ويف توجيهه، 
واختلف��وا يف ذلك على آراء ع��دة، أنقلها مختصرة من مقال على الن��ت للدكتور جمعان عبد 

الكريم:
فبعضه��م: جعل مفه��وم النص هبذا المعنى المعاصر مفهوما أجنبيا ال يوجد ما يطابقه يف 

اللغة العربية.
وبعضهم: حاول التقريب بين أصل كلمة )النص( يف اللغة العربية، وبين معنى )النس��ج( 

الذي يرجع معنى النص إليه يف بعض اللغات غير العربية.
وعرفه بعضهم: بأنه »كل بناء يرتكب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بع�دد 

م�ن العالقات«.
وجعل بعضه��م النص: كل ما دل على الحقيقة، وعلى االحتمال، وعلى الممكن، حال 
كونه مكتوبا تحققت يف كتابته عالقات متواشجة بين المكونات المعجمية والنحوية والداللية 

)1(   إبراهيم مصطفى وآخرون، »المعجم الوسيط«، )926(.
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والتداولية يف زمان ومكان معينين، وما لم تتحقق فيه هذه المكونات سموه )الالنص(.
فإذا اقرتن )النص( عند هؤالء بعالمات »س��يميائية)1( أخرى كالرس��ومات واألش��كال، 
ى )الش��بيه بالنص( وهو  ى )النصن��ص( للمبالغة؛ ألن��ه صار نصًا معقدًا يقابله ما ُيس��مَّ فُيس��مَّ

األحالم والثقافة واللوحات التشكيلية واأليقونات المختلفة«)2(.
وثمة تعريفات أخرى لبعض الغربيين، عرفوا النص من وجهات عدة، بعضهم من وجهة 
بنيوية، وبعضهم من وجهة سيمولوجية)3(، وبعضهم من وجهة لسانية، وإذ قد استفدت جميع 
ذل��ك م��ن بحث الدكتور جمع��ان، فمن الوف��اء نقل ما اخت��ار كتعريف للنص وف��ق المفهوم 
المعاصر بقوله: »فالنص: وحدة كالمية مكونة من جملتين فأكثر، تحقيقًا أو تحقيقًا وتقديرًا، 
منطوق��ة أو مكتوبة، لها بداية وهناية تتحدد هب��ا، وتتداخل مع منتجها ولغتها يف عالقة عضوية 
ثابت��ة، وهي تتجه إلى مخاطب ُمعّيٍن أو ُمف��رتٍَض، ويمكن أن تصاحب تلك الوحدة الكالمية 

بعض اإلشارات السيمائية غير اللغوية التي قد تؤثر فيها«)4(.
وتبعا لهذا التعريف الذي يراه شامال لجميع أنواع النص رأى أن يسمي مدلوله ب� )النصم( 
» ويمك��ن تميي��ز )النصم( بأنه: متوالية جملية ظاهرة أو مقدرة تعرب عن معنى داللي ش��مولي 
يف س��ياق تداولي م��ا. ويحتوي )النصم( تعريفات جميع أنواع النص��وص بما فيها التعريفات 

السابقة«)5(.
ه��ذه رؤى بعض المعاصرين يف تعري��ف النص وكلها تتناول المعن��ى الحديث المتأخر 
للن��ص، م��ع إرادة صياغ��ة تعريف يجمع معن��ى النص يف جمي��ع اللغات، م��ع إضافة لبعض 
األس��ماء واالصطالحات للمفه��وم المعاصر ل� )النــص( ك� )الالنص، والنصنص، والش��بيه 

)1(   معناها يقرب من معنى السيميولوجية، اآليت تعريفها.
.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 :2(  جمعان عبد الكريم، »مفهوم النص«، على الرابط(

)3(   »الس��يميولوجيا وتعني العالمة يعرف بأنه علم يدرس العالمة ومنظوماهتا كما يدرس الخصائص التي تمتاز هبا 
عالق��ة العالم��ة بمدلولها«، وقيل: »العلم الذي يهتم بدراس��ة أنظمة العالمات: اللغات، واألنظمة واإلش��ارات، 
والتعليم��ات ...« انظر: »الس��يميائية اتجاه��ات وأبعاد« إلبراهيم صدق )77(، و»س��يميائية النص األدبي« ألنور 

المرتجي )3(.
.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 :4(  جمعان عبد الكريم، »مفهوم النص«، على الرابط(
.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 :5(  جمعان عبد الكريم، »مفهوم النص«، على الرابط(
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بالن��ص، والنص��م(. وه��ي يف مجملها جهود توض��ح حال الن��ص يف حقبة زمني��ة معينة، وما 
ص��ار عليه االصطالح فيه، وهذا هو مقصود هذا البح��ث، أال وهو الرصد التاريخي للوجود 

والتطور، وليس مقصوده التعقب والنقد غالبا.
وبع��د نقل آراء بع��ض المعاصرين يف معنى النص، أود الوقوف عل��ى آراء آخرين منهم، 
هم قوم اختصوا بفكر، فخصوا بذكر، اش��تهروا على مر الزمان بأس��ماء مختلفة، مع اتفاق يف 
األصول والتفكير، واختالف يف طريقة العرض والتصوير، عرفوا قديما بالفالسفة والمعتزلة، 
ثم س��موا بالعقالنيين والمستشرقين، وآخر أسمائهم العلمانيون والحداثيون، مجدوا الغرب 
وأف��كاره وأحوال��ه وعلوم��ه، إلى درجة جعل��ه معيارا ل��كل فضيلة، وبعد تش��بعهم بأحوالهم 
جوا لها يف س��وق  صاغوه��ا بأق��الم عربية، يف قالب م��ن الغرابة اللفظي��ة واالصطالحية، وروَّ
الثقافة اإلس��المية، باس��م التجديد، وهو تجدي��د مضمونه الطعن الصري��ح يف مقومات األمة 

نا هنا ذكر حالهم مع )النص(. اإلسالمية، وبعيدا عن اإلطالة بوصفهم َيُهمُّ
لق��د اهت��م الحداثيون بالن��ص اهتماما بالغا، والس��ؤال المطروح هنا ه��و، ما مقصودهم 
به؟، وبأي وجه اهتموا به؟ ولإلجابة عن هذه األس��ئلة وغيرها، أختار شخصية بارزة يف عالم 
الحداثة ودراسة النص، وأذكر جوابا عن هذين السؤالين وغيرهما، من خالل كالمه، من هي 

هذه الشخصية؟ إنه )نصر حامد أبو زيد(.
س��يرته معروف��ة، وآراؤه مفضوح��ة، انتم��اؤه الماركس��ي واضح، وطعنه على اإلس��الم 
فاضح، ولن أطيل الكالم بما يخرجه عن مقصوده، فقد رد على الرجل وأفكاره كثير من أهل 
العل��م والفضل)1(، وإنما أقتصر على ما يتعلق بالنص عند القوم من خالل نصر حامد، إذ يعد 
أبرز من تكلم يف تحليل النص)2( عندهم، ومن مؤلفاته: »نقد الخطاب الديني«، »إش��كاليات 

)1(  منهم : األس��تاذ محمد جالل كش��ك يف »قراءة يف فكر التبعية«، وعبد الصبور ش��اهين يف »قصة أبو زيد وانحس��ار 
العلماني��ة يف جامع��ة القاه��رة«، والدكتور رفع��ت عبد المطلب يف »نق��ض كتاب نصر أبو زيد ودحض ش��بهاته«، 
والدكتور سيد العفاين يف »أعالم وأقزام«، والدكتور محمد سالم أبو عاصي يف رسالته »مقالتان يف التأويل- معالم 
يف المنه��ج ورصد لالنحراف«، و الدكتور عواد العنزي يف رس��الته »المعاد األخروي وش��بهات العلمانيين« -لم 
ُتطب��ع بع��د-. وغيرهم. انظ��ر مقال: »مفهوم الن��ص للدكتور نصر حامد أب��و زيد عرض ونق��د«، للدكتور محمد 

يوسف الشربجي، )6(.
)2(   شحادة العمري، بحث بعنوان »مصطلح النص بين علماء األصول ودعاة الحداثة«، )9(.
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القراءة وآليات التأويل«، »النص، السلطة، الحقيقة«، »مفهوم النص؛ دراسة يف علوم القرآن«.
إن )النص( عند القوم هو القرآن الكريم كالم رب العالمين، الذي ال يأتيه الباطل من بين 
يديه وال من خلفه، وأنقل هنا كالما لنصر حامد أبو زيد يكرر فيها ذكر هذا المصطلح ليتضح 
الم��راد: »هناك يف تراثنا القديم، وعلى مس��توى تفس��ير النــص الديني )الق��رآن( تلك التفرقة 
الحاس��مة بين ما أطلق عليه »التفسير بالمأثور« وما أطلق عليه »التفسير بالرأي«أو »التأويل«، 
وذلك على أساس أن النوع األول من التفسير يهدف إلى معنى النص عن طريق تجميع األدلة 
التاريخية واللغوية التي تس��اعد على فهم النص فهمًا »موضوعيا«،أي كما فهمه المعاصرون 
لن��زول ه��ذا النص من خالل المعطي��ات اللغوية التي يتضمنها الن��ص وتفهمها الجماعة. أما 
التفس��ير بالرأي أو»التأويل« فقد نظر إليه على أساس أنه تفسير»غير موضوعي«، ألن المفسر 
ال يب��دأ من الحقائق التاريخية والمعطيات اللغوية، بل يبدأ بموقفه الراهن محاواًل أن يجد يف 
القرآن النص سندًا لهذا الموقف. وقد أطلق على أصحاب االتجاه األول أهل السنة والسلف 
الصال��ح. وُنظِ��ر إلى هذا االتجاه - غالبًا - نظرة إجالل واح��رتام وتقدير، بينما كانت النظرة 
إل��ى أصحاب االتجاه الثاين - وهم الفالس��فة والمعتزلة والش��يعة والمتصوف��ة - نظرة حذر 
وتوجس، وصلت يف أحيان كثيرة إلى التكفير وحرق الكتب«)1(. ويقول أيضا: »أما الحضارة 
العربية اإلسالمية فهي حضارة النص«)2(، » لقد صار القرآن هو )نص( بألف والم العهد «)3(، 
و»هو النص المهيمن والمس��يطر يف الثقافة «)4(، »فالنص نفس��ه - القرآن - يؤس��س ذاته دينًا 

وتراًثا يف الوقت نفسه«)5(.
وتسميتهم هذه لم يعتربوا فيها معنى هذه الكلمة لغة، من حيث وضوح المعنى وارتفاعه 
ع��ن الغم��وض، ولو قصدوا ذلك لما أصاب��وا ألن يف القرآن الكريم ما ه��و نص، وما هو غير 
ن��ص كالمجمل مثال، وإنما س��موه )الن��ص( كغيره مما عهدوا فيه اس��م النص يف االصطالح 

)1(   نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، )14- 15(.
)2(   نصر حامد، »مفهوم النص«، )9(.

)3(   نصر حامد، »مفهوم النص«، )27(.
)4(   نصر حامد، »مفهوم النص، )27(.

)5(   نصر حامد، »مفهوم النص«، )24(.
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المعاص��ر، ولذا يس��تعملونه أيضا يف غي��ر القرآن الكري��م، فيقولون: النص الش��عري، النص 
األدب��ي، والنص المس��رحي، والنص الق��رآين... »مجاراة ومحاكاة لدع��اة الحداثة يف الغرب 
ألنس��نة القرآن الكري��م، وعقلنته، وترخنته، ليصب��ح القرآن الكريم يف نظره��م كتابًا يتصرف 
اإلنسان يف نظمه كما يتصرف يف مقالته، هذه هي الغاية التي يتغياها كثير من دعاة الحداثة«)1(.

وما اعتبار القرآن الكريم منتجا ثقافيا يف كالم نصر حامد)2( إال دليال على ذلك.
كما ال يخفى على اللبيب - أيضا - أن من مقاصد هؤالء من وراء هذه المشاهبة، إزاحة 
طاب��ع القداس��ة عن القرآن الكري��م، لُيدرس كغيره م��ن النصوص، و»ليعمل��وا على الهدم يف 
الظالم، ألن المس��لم هتتز مش��اعره إذا س��مع كالمًا يمس القرآن الكريم، لكنه ال تعنيه كلمة 
النص؛ ألهنا تطلق على أي نتاج فكري بشري«)3(، وتأمل هذا الكالم لنصر حامد وهو يقول: 
»وق��د آن أوان المراجع��ة واالنتق��ال إلى مرحلة التحرر ال من س��لطة النص��وص وحدها، بل 
من كل س��لطة تعوق مس��يرة اإلنس��ان يف عالمنا، علينا أن نقوم هبذا اآلن وفوًرا قبل أن يجرفنا 
الطوفان«)4(. وهذا يوضح لك الفرق الشاس��ع، والبون الكبير، بين تسمية هؤالء للقرآن نصا، 
وتس��مية غيرهم له بذلك، فتس��مية غيرهم يس��بقها إجالل، ويتبعها انقياد، ويكسوها التعظيم 

والتقديس، وأما هؤالء فاألمر واضح.
وقبل ذلك، وأثناءه استطاعوا أن يلغوا من أذهان قطاع كبير من المسلمين نصوص السنة 
النبوية، فاهتمامهم البالغ بالقرآن الكريم - )النص( - تشكيكا وتدليسا وتلبيسا، وهو كالم اهلل 
سبحانه، يجعل ما دونه من أي نص، أو خطاب شرعي، أهون من أن ينظر إليه، أو يدافع عنه، 
فضال عن التقديس واعتقاد العصمة، وكأين أرى بعين البصر والبصيرة أحد هؤالء المتهوكين 
يضحك على المس��تدل بالس��نة النبوية ونصوصه��ا، ويقول: إن الق��رآن الكريم )النص( وهو 
كالم ربك��م، لي��س إال منتجا ثقافي��ا صنعته ظروف وأح��وال من قاله، فكي��ف بغيره من كالم 

)1(   شحادة العمري، »مصطلح النص«، )12(.
)2(   يقول: »النص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف« »مفهوم النص« )24(.

)3(   شحادة العمري، »مصطلح النص«، )12( بتصرف يسير.
)4(   نصر حامد، »اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية«، )146(.
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ن متأخرا عن  البش��ر، وفيه الضعيف، والموضوع، ولي��س كله متواترا، وُروي بالمعن��ى، وُدوِّ
زم��ن قول��ه، .... إلى آخر ذلك من الش��بهات المعروفة من أس��الف هؤالء التي دمروا الس��نة 
هب��ا، ثم خلفهم ه��ؤالء، وورثوا عنهم معاول اله��دم، وتطاولوا بجهلهم عل��ى القرآن الكريم 
تحت مسميات عدة: )الموضوعية، الحرية الفكرية، ونقد الذات من الداخل، والمراجعات، 

والتجديد...( ونحو ذلك.
ويف آخر هذا المبحث أعتذر عن التقصير الواقع فيه ويف غيره، فقد كتبت يف أول البحث 
على مهل، ولما ضاق الوقت اس��تعجلت، ومع العجلة يكون الخلل، وأس��تغفر اهلل على كل 

حال، وأسأله التوفيق فيه ويف المآل.

* * *
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اخلامتة
 ضمنتها نتائج البحث وتوصياته يف نقاط كاآليت:

أوال: ل��م يرد مصطلح النص، وال أصله اللغوي الثالثي يف القرآن الكريم، وال يف الس��نة 
القولية المرفوعة.

ثانيا: أغلب ما ورد يف كالم األولين واستعمالهم لكلمة )النص( كان اسما ووصفا لسير 
اإلبل، وهو ما ورد يف وصف سنته × الفعلية، وتبع ذلك تعدد أصل الكلمة واستعماالهتا.

ثالث��ا: عرض المادة العلمية عرضا تاريخيا، يس��اعد على تتبع ما يطرأ على مضموهنا من 
تغير أو تحول ضيقا واتساعا، ويفيد غاية اإلفادة يف تحليل مادة بحثه.

رابع��ا: أش��ار البحث إلى اخت��الف أهل اللغة يف أص��ل معنى كلمة )النص(، ولم يتس��ع 
المقام لبحث أثر ذلك بتوسع، فلعله من توصيات البحث.

خامسا: تداول أهل العلم األولون ما اشتق من لفظ النص على المعنى اللغوي، ولم يكن 
يف كالمهم ما هو خالف المعنى اللغوي ل� )النص(، وأول من رأيته أكثر اس��تعماله الش��افعي 

رحمه اهلل.
سادس��ا: هذا األخير – اإلمام الش��افعي – كان أول من أشهر هذا األصل الثالثي )ن ص 
ص( وم��ا اش��تق منه، يف كتبه، وأكثر ذلك يف كتابه »الرس��الة»، وقد ج��رد الباحث موارد ذلك 
ومواضعه فيه،مبينا معنى ذلك يف كالمه ومقصده ، فكان بذلك س��باقا لوضع اللبنات األولى 

لبناء صرح مصطلح )النص(.
س��ابعا: تتبعت اس��تعماالت أهل العلم للفظ )النص( وما اشتق منه، فبان لي من ذلك ما 

يلي:
- كان الشافعي أوال يف ذلك، فاستعمل )النص( على معناه اللغوي، وكذا من جاء بعده.
- كم��ا كان رحم��ه اهلل أس��اس االصط��الح يف لفظ )النص(، وب��دأ تقرير ذل��ك عند أبي 
الحسن الكرخي، ونقله عنه وأضاف عليه تلميذه الجصاص يف كتابه »الفصول«، وتبعا لذلك 

نقل الباحث تضعيف نسبة كتاب »األصول« للشاشي رحمه اهلل ت 344ه�.
- أبو منصور الماتريدي أول من وجدته اس��تعمل كلمة )النصوص( كجمع ل� )النص(، 
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وأما توجيه ذلك لغة فهو من توصيات البحث.
- تأخر اس��تعمال )النص الشرعي( وهو عنوان المؤتمر إلى القرن السابع، وتحديدا إلى 

زمن اآلمدي رحمه اهلل المتوىف 631ه�.
- ظهور االصطالح يف لفظ )النص( لم يلغ استعمال أهل العلم له يف غيره مما له عالقة 

بداللته اللغوية.
ثامنا: وتبعا لهذه النقطة األخير، يقرتن اللفظ عادة بالعلم األكثر تناوال له، واستعماال له، 

وهذا مالحظ يف مصطلح )النص( وعلم أصول الفقه.
تاسعا: يمكنني يف األخير أن أقدم سيرة تاريخية لمصطلح النص، فأقول:

كان هذا اللفظ ال يعرف منه إال معناه اللغوي، وبخاصة يف سير اإلبل، واستعمل يف اللغة 
يف عدة معاين أخرى ك�: اإلظهار، والرفع، والتحريك، ومنتهى الشيء وأقصاه.

وضمن كتب العلوم الشرعية بدأ االصطالح يف )النص( عند الشافعي رحمه اهلل استعماال، 
وعن��د الكرخي والجصاص تقري��را، وتحديدا، ليقرتن المصطلح بعد ذلك بكتب علم أصول 

الفقه، على اختالف بين المؤلفين فيها يف حده، وتعريفه وشروطه، وبعض مسائله.
بعد االستقرار يف كتب علم أصول الفقه، صاحب ذلك استمرار يف كتب العلوم األخرى 
على استعمال )النص( بمعنى: مطلق الدليل الشرعي من القرآن والسنة، وبمعنى أقوال األئمة 

األعالم وما صرحوا به.
بعد اس��تمرار المعنى االصطالحي األصولي، والمعن��ى التداولي، جاء زمن المتأخرين 
والمعاصري��ن الذي غلب فيه اس��تعمال مصطل��ح النص لصيغة الكالم األصلي��ة الواردة عن 
صاحبه��ا، واختلف��وا بعد ذلك يف وضع حد للنص هبذا المعن��ى، والجمع بين األصل اللغوي 
واالس��تعمال المعاصر، وقد حاول البحث توجيها يسيرا لذلك، وصاحب ذلك ظهور بعض 

االصطالحات الجديدة ك� )الالنص، والنصنص، والشبيه بالنص، والنصم(.
هذا آخر ما أمكن الوقت على تس��طيره، وساعد الذهن على تحريره فما كان من صواب 
فم��ن اهلل وحده، وما كان من خطأ فمني، والش��يطان، واهلل أس��أل العف��و والمغفرة فيه، وآخر 

دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.



396

م�صطلح الن�ص التاريخ والتطور والواقع

ك�شاف امل�شادر واملراجع
كتب التف�صري وعلوم القراآن، وكتب احلديث وعلومه:

1- اب��ن األثي��ر، »النهاية يف غريب الحدي��ث«، ت طاهر الزاوي ومحم��ود الطناحي، المكتبة 
العلمية، 1399ه�- 1979م.

2- البخاري، »الجامع الصحيح«، ت مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ط3، 1407ه�- 1987م.
3- أب��و بكر الجص��اص، »أحكام الق��رآن«، ت محمد صادق القمح��اوي، دار إحياء الرتاث 

العربي، 1405ه�.
4- البيهقي »السنن الكربى«، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط3، 1424ه�- 2003م.

5- ابن حجر، »هتذيب التهذيب«، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1، 1326ه�.
6- ابن حجر، »فتح الباري«، إ محب الدين الخطيب، دار المعرفة، 1379ه�.

7- أبو حيان األندلسي، »البحر المحيط«، ت صدقي محمد جميل، دار الفكر، 1420ه�.
8- ابن خزيمة، »الصحيح«، ت األعظمي، المكتب اإلسالمي.

9- الخطابي، »غريب الحديث«، ت عبد الكريم الغرباوي، ...، دار الفكر، 1402ه�- 1982م.
10- اب��ن رجب، »جامع العلوم والحكم«، ت األرنؤوط وباجس، مؤسس��ة الرس��الة، ط7، 

1422ه�- 2001م.
11- الزجاج، »معاين القرآن«، ت عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، ط1، 1408ه�- 1988م.
12- الزمخش��ري، »الفائ��ق يف غريب الحديث«، ت علي البج��اوي ومحمد أبو الفضل، دار 

المعرفة، ط2.
13- الشافعي، »اختالف الحديث« ملحقا بكتاب »األم«، دار المعرفة، 1410ه�- 1990م.
14- الطربي، »جامع البيان«، ت أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420ه�- 2000م.

15- الطح��اوي، »ش��رح مع��اين اآلثار« »، ت محمد النجار ومحمد س��يد ج��اد الحق، عالم 
الكتب، ط1،1414ه�- 1994م.

16- الطحاوي، »أحكام القرآن«،ت سعد الدين أونال، مركز البحوث اإلسالمية، استانبول، 
ط1، 1416 و1418ه�.



397

د. اأبو اأروى ر�شوان بن اإبراهيم خل�شني

17- ابن عرفة، »التفسير«، ت حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ط1، 1986م.
18-القص��اب، »النكت الدالة على البي��ان«، ت التويجري، والجنيدل واألس��مري، دار ابن 

القيم ودار ابن عفان، ط1،1424ه�- 2003م.
19- القاسم بن سالم،»غريب الحديث«، ت محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف 

العثمانية، ط1، 1384 ه�- 1964م.
20- ابن كثير، »تفسير القرآن«، ت سامي سالمة، دار طيبة، ط2، 1420ه�- 1999م.

21- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن،.
22- محمد فايز كامل، معجم الباحثين المفهرس أللفاظ القرآن، إشراف علي أبو الخير.

23- مسلم، »الجامع الصحيح«، إ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي.
24- مالك بن أنس، »الموطأ«، إ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، 1406ه�- 1985م.
25- ابن الملقن، »التوضيح لش��رح الجام��ع الصحيح«، ت دار الفالح ..، دار النوادر، ط1، 

1429ه�- 2008م.
26- الماتريدي، »تأويالت أهل السنة«، ت مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، ط1، 1426 

ه�- 2005م.
27- أبو نعيم، »حلية األولياء«، دار الكتاب العربي.

28- النووي، »شرح مسلم«، دار إحياء الرتاث العربي، ط2، 1392ه�.
29- ابن الوزير اليماين، »العواصم من القواصم«، ت ش��عيب األرنؤوط، مؤسس��ة الرسالة، 

ط3، 1415ه�- 1994م.
كتب الفقه واأ�صوله:

1- أبو إبراهيم المزين، »مختصر المزين«، دار المعرفة، 1410ه�- 1990م
2- أبو إس��حاق الش��يرازي، »المعونة يف الجدل«، ت علي العميرين��ي، جمعية إحياء الرتاث 

اإلسالمي، ط1، 1407ه�.
3- أبو إس��حاق الش��يرازي، »اللم��ع يف أصول الفق��ه«، دار الكتب العلمي��ة، ط3، 2003م- 

1424ه�.



398

م�صطلح الن�ص التاريخ والتطور والواقع

4- أبو إسحاق الشاطبي، »االعتصام«، ت الشقير والحميد والصيني، دار ابن الجوزي، ط1، 
1429ه�- 2008م.

5- أب��و إس��حاق الش��اطبي، »الموافق��ات«، ت مش��هور آل س��لمان، دار اب��ن عف��ان، ط1، 
1417ه�- 1997م.

6- بدر الدين الزركشي، »البحر المحيط«، دار الكتبي، ط1، 1414ه�- 1994م.
7- ابن بدران عبد القادر، »المدخل إلى مذهب أحمد«، ت عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، 

ط2، 1401.
8- أبو بكر الجصاص، »الفصول يف األصول«، وزارة األوقاف الكويتية، ط2، 1414ه�- 1994م.
9- أبو بكر ابن العربي، »المحصول«، ت حس��ين اليدري وس��عيد ف��ودة، دار البيارق عمان، 

ط1، 1420ه�- 1999م.
10- أبو الحسن البزدوي، »كنز الوصول إلى معرفة األصول«، مطبعة جاويد بريس- كراتشي.
11- أبو الحسين البصري، »المعتمد يف أصول الفقه«، ت خليل الميس، دار الكتب العلمية’ 

ط1، 1403.
12- أب��و حامد الغزالي، »المس��تصفى«، ت محمد عبد الس��الم، دار الكت��ب العلمية، ط1، 

1413ه�-1993م.
13- أب��و حامد الغزالي، »المنخول«، ت محمد حس��ن هيتو، دار الفكر المعاصر دار الفكر، 

ط3، 1419ه�- 1998م.
14- الخطيب البغدادي، »الفقيه والمتفقه«، ت عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، ط2، 1421ه�.
15- اب��ن الدهان، »تقويم النظر يف مس��ائل خالفية«،ت صالح الخزيم، مكتبة الرش��د، ط1، 

1422ه�-2001م.
16- أب��و زرع��ة العراقي، »الغي��ث الهامع«، ت محمد حج��ازي، دار الكت��ب العلمية، ط1، 

1425ه� - 2004م.
17- أب��و زي��د الدبوس��ي، »تقوي��م األدل��ة« ، ت خلي��ل المي��س، دار الكتب العلمي��ة، ط1، 

1421ه�- 2001م.
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18- السرخسي، »األصول«، دار المعرفة.
19- ابن ش��هاب العكربي، »رس��الته يف أصول الفقه«، ت موفق بن عبد اهلل، المكتبة المكية، 

ط1،1413ه�-1992م.
20- الشافعي، »الرسالة«، ت أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، ط1، 1358ه�- 1940م.

21- أبو ش��امة، »الباعث على إنكار البدع والحوادث«، ت عثمان عنرب، دار الهدى القاهرة، 
ط1، 1398ه�- 1978م.

22- الطربي، »هتذيب اآلثار مسند ابن عباس«، ت محمود شاكر، مطبعة المدين - القاهرة.
23- الطربي، »اختالف الفقهاء«، دار الكتب العلمية.

24- الطحاوي، »مختصر اختالف العلماء«، ت عبد اهلل نذير أحمد، دار البش��ائر اإلسالمية، 
ط2، 1417ه�.

25- عبد الكريم النملة، »المهذب يف أصول الفقه المقارن«، مكتبة الرشد، ط1، 1420ه�- 
1999م.

26- علي جمعة، المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
ط1، 1417ه�- 1996م.

27- ابن قتيبة، »كتاب األشربة«، ت حسام هبنساوي، مكتبة زهراء الشرق - القاهرة.
28- ابن قدامة المقدسي، »روضة الناظر«، مؤسسة الرّيان، ط2، 1423ه�-2002م.

29- القرايف، »الفروق«، عالم الكتب.
30- القرايف، »ش��رح تنقي��ح الفصول«، ت طه عبد الرؤوف، ش��ركة الطباعة الفنية المتحدة، 

ط1، 1393ه�- 1973م.
31- محمد األمين الشنقيطي »مذكرة يف أصول الفقه«، مكتبة العلوم والحكم، ط5، 2001م.
32- أبو المظفر الس��معاين، »قواطع األدلة«، ت محمد حس��ن الشافعي، دار الكتب العلمية، 
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33- أب��و المعال��ي الجوين��ي، »الربه��ان«، ت ص��الح عويض��ة، دار الكت��ب العلمي��ة، ط1، 

1418ه�- 1997م.
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34- ابن المنذر، »اإلش��راف«، ت صغير أحمد، مكتبة مك��ة الثقافية اإلمارات العربية، ط1، 
1425ه� - 2004 م .

35- ابن المنذر، »األوسط»، ت صغير أحمد، دار طيبة الرياض، ط1، 1405ه�- 1985م.
36- اب��ن نصر الم��روزي، »تعظيم قدر الص��الة«، ت عبد الرحمن الفريوائ��ي، مكتبة الدار، 

ط1، 1406ه�.
37- أبو الوفاء بن عقيل، »الواضح يف أصول الفقه«، ت َعبد اهلل الرتكي، مؤسس��ة الرس��الة، 

ط1، 1420ه�-1999م.
38- أبو يعلى بن الفراء، »العدة يف أصول الفقه«، ت أحمد المباركي، ط2، 1410 ه�- 1990م.

كتب اللغة العربية:
1- إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استنبول، 1980م.

2- أحم��د مخت��ار عمر، »معج��م اللغة العربي��ة المعاص��رة«، عالم الكت��ب، ط1، 1429ه- 
2008م.

3- األزهري، »هتذيب اللغة«، ت محمد عوض، دار إحياء الرتاث العربي، ط1، 2001م.
4- األزهري، »الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي«، ت مسعد السعدين، دار الطالئع.

5- األصمعي، »اإلبل«، ت حاتم صالح الضامن، دار البشائر، ط1، 1424ه�- 2003م.
6- التهانوي، »كش��اف اصطالحات الفنون«، ت علي دح��روج، تر عبد اهلل الخالدي، مكتبة 

لبنان ناشرون، ط1، 1996م.
7- الجوهري، »الصحاح»، ت أحمد عطار، دار العلم للماليين، ط4، 1407ه� - 1987م.

8- الخلي��ل ب��ن أحمد، »العي��ن«، ت مه��دي المخزومي وإبراهي��م الس��امرائي، دار ومكتبة 
الهالل.

9- ابن دريد، »جمهرة اللغة«، ت رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين، ط1، 1987م.
10- ال��رازي، »مختار الصحاح«، ت يوس��ف الش��يخ، المكتبة العصرية وال��دار النموذجية، 

ط5، 1420ه�- 1999م.
11- الراغب األصفهاين، »المفردات«، ت صفوان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، ط1، 1412ه�.
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12- ابن السكيت، »األلفاظ«، ت فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م.
13- ابن سيده، »المحكم«، ت عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط1، 1421ه�- 2000م.
14- الس��يوطي، »االق��رتاح يف أص��ول النح��و«، إ عب��د الحكي��م عطي��ة، دار البي��رويت، ط2، 

1427ه�- 2006م.
15- الش��يباين، »كتاب الجيم«، ت إبراهيم األبياري، الهيئة العامة لش��ئون المطابع األميرية، 

القاهرة، 1394ه�- 1974م.
16- ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«، ت عبد السالم هارون، دار الفكر، 1399ه�- 1979م.
17- محمد قلعجي وحامد قنيبي، »معجم لغة الفقهاء«، دار النفائس، ط2، 1408ه�- 1988م.

18- مرتضى الزبيدي، »تاج العروس«، ت مجموعة من المحققين، دار الهداية.
19- المرتضى علي بن الطاهر، »األمالي«.

20- المفضل الضبي، »المفضليات«، ت أحمد ش��اكر و عبد الس��الم هارون، دار المعارف 
القاهرة، ط6.

21- ابن منظور، »لسان العرب«، ت دار صادر، ط3، 1414ه�.
22- نشوان الحميري، »شمس العلوم«، ت حسين العمري وغيره، دار الفكر المعاصر ودار 

الفكر، ط1، 1420 ه� - 1999 م.
كتب أخرى، ومقاالت، وبحوث:

1- ابن أبي العز، »شرح الطحاوية«، ت األرنؤوط وعبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط10، 
1417ه�- 1997م.

2- أحم��د بن حنبل، »الرد على الزنادقة«، ت صربي بن س��المة ش��اهين، دار الثبات للنش��ر 
والتوزيع، ط1.

3- أبو الحسن األشعري، »المقاالت«، ت هلموت ريرت، دار إحياء الرتاث العربي، ط3.
4- أبو الحسن األشعري، »اإلبانة«، ت فوقية حسين، دار األنصار القاهرة، ط1، 1397ه�.

5- أبو الحس��ن األش��عري، »رسالته إلى أهل الثغر«، ت عبداهلل شاكر، مكتبة العلوم والحكم 
دمشق، ط1، 1988م.
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6- أبو الحسن اآلمدي، »غاية المراد يف علم الكالم«، ت عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي.
7- أبو الحسن المسعودي، »مروج الذهب«.

8- أب��و الحس��ن المس��عودي، »التنبي��ه واإلش��راف«، ت عب��د اهلل إس��ماعيل الص��اوي، دار 
الصاوي- القاهرة.

.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 :9- جمعان عبد الكريم، »مفهوم النص«، الرابط
10- الدارمي، »الرد على الجهمية«، ت بدر البدر، دار ابن األثير، ط2، 1416ه�- 1995م.
11- الدارمي، »النقض على المريس��ي«، ت رشيد األلمعي، مكتبة الرشد، ط1، 1418ه�- 

1998م.
12- ش��حادة العمري، بحث بعنوان: »مصطلح النص بي��ن علماء األصول ودعاة الحداثة«، 

وورد على النت.
13- عبد العزيز الكناين، »الحيدة«، ت علي الفقهي، مكتبة العلوم والحكم، ط2، 1423ه�- 

2002م.
14- عبد القادر بن أبي الوفاء، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه- كراتشي.
15- القاسم بن سالم، »كتاب اإليمان«، ت األلباين، المكتب اإلسالمي، ط2، 1403ه�- 1983م.
16- محمد يوس��ف الش��ربجي بحث بعن��وان: »مفهوم الن��ص للدكتور نصر حام��د أبو زيد 

عرض ونقد«، وورد على النت.
17- نجم الدين الطويف، »االنتصارات اإلس��المية«، ت س��الم القرين، مكتبة العبيكان، ط1، 

1419ه�.
18- نص��ر حامد، إش��كالية الق��راءة وآليات التأوي��ل، المركز الثقايف العرب��ي، بيروت والدار 

البيضاء، ط4، 1995م.
19- نصر حامد، اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية، ط2 مكتبة مدبولي بالقاهرة، 1996م.
20- ابن نصر المروزي، »السنة«، ت سالم السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1408ه�.

21- ابن الوزير اليماين، »إليثار الحق على الخلق«، دار الكتب العلمية، ط2، 1987م.
http://www.feqhweb.com/vb/t15320.html :مقال على الرابط
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تعظيم الن�ص يف الكتاب وال�سنة
 وعند ال�سلف

املحور الثاين 
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من معامل
تعظيم ن�سو�ص ال�سريعة 

) ورقة علمية (

اأ.د . عبدالعزيز بن حممد بن اإبراهيم العويد 
األستاذ بقسم أصول الفقه 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة القصيم 
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الحم��د هلل رب العالمي��ن وصلى اهلل وس��لم وب��ارك على نبي الرحم��ة  محمد بن عبداهلل 
وعلى آله وصحبه أجمعين .

ف��إن م��ن خصائص أمة اإلس��الم أهنا أم��ة الدليل النقلي الرباين الس��ماوي ال��ذي ال يأتيه 
الباطل من بين يديه وال من خلفه وهو الدليل الذي تكفل اهلل بحفظه إلى أن يرث اهلل األرض 

ومن عليها .
م��ن تتب��ع أصول الش��ريعة التي وضعته��ا لعالقة العبد برب��ه ومن تتبع تأريخ التش��ريع يف 
ه��ذا الدي��ن العظيم فلن يحتاج لوقت طويل ليدرك أن النص الش��رعي ه��و المحور األول يف 
بن��اء عالقة المكلفين بخالقهم والقيام بحقه س��بحانه يف العبودية له، وكذا مالهم من الحقوق 

والواجبات يف عالقتهم بالخلق .
 وأن تعظيم النصوص قضية كلية يف الشريعة ،بل ومن أعظم وأجل كلياهتا .

وإن المحافظة على النصوص كما قال السمعاين يف قواطعه هو إظهار قالب الشريعة كما 
شرعها اهلل تعالى )1(.

ومن تأمل الرتبية النبوية المطهرة للصحابة الكرام ثم لألمة من بعدهم ليظهر له جليًا أثر 
هذه الرتبية يف تعظيم النصوص الشرعية، وماقام به الصحابة رضي اهلل عنهم من جهد و جهاد 
يف تعظيم النص الش��رعي حتى صار هديًا س��لفيًا اقتدى هبم م��ن بعدهم من األمة خصوصًا 

العلماء األعالم .
و مج��االت وص��ور تعظيم األمة للنصوص الش��رعية من لدن الصحاب��ة رضي اهلل عنهم 

وإلى اليوم كثيرة وعظيمة يف أساليبها ووسائلها وثمارها وغاياهتا ولعل من أبرزها : 
اأواُل : حر�ص ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم على جمع وحفظ الوحيني .

إذا كان��ت األم��ة يف كل مراحلها التأريخية  حاملة لهم ش��رعي عظي��م وهو جمع و حفظ 
الوحيين ،فإن للصحابة رضي اهلل عنهم السبق واألولوية يف هذا المضمار .

قواطع األدلة 2 / 79 .   )1(



408

من معامل تعظيم ن�شو�ص ال�شريعة )ورقة علمية (

وتحدثنا كتب المرويات والس��يرة وكتب تأريخ الفنون ع��ن اليد األولى المباركة لجمع 
الوحي وحفظه وهي يد الصحابة الكرام .

فقد انتدب رسول اهلل × جملة من أصحابة لكتابة الوحي فصارت كتابة القرآن الكريم يف 
عهد النبوة منوطة بعش��رين صحابيًا أو يزيدون عرفوا بالضبط وجودة الخط، وكانوا يأخذون 
م��ن النب��ي × التعليمات آلليات ه��ذه الكتابة وضوابطها من ترتيب اآلي��ات و مواضعها من 

السور، فما مات × إال والكتاب الكريم كله مكتوب مسطور .
وبع��د وفات��ه × قام الصحاب��ة رض��وان اهلل عليهم بكتابة الق��رآن الكريم لم��ا تجدد من 
أس��باب توج��ب كتابته وجمعه من مصاحف الصحابة رض��ي اهلل عنهم، كان الجمع األول يف 

عهد الصديق أبي بكر الصديقوالثاين يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم أجمعين 
يتزام��ن ه��ذا مع جه��د عظيم من جملة م��ن الصحابة رض��وان اهلل عليهم لحف��ظ القرآن 
الكريم يف صدورهم فكان منهم كثير حفظوا كتاب اهلل تعالى كالخلفاء الراشدين وابن عباس 

وزيد بن ثابت وابن مسعود وُأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري وغيرهم .
وقام جملة منهم مباركة بالجلوس إلقراء الكتاب الكريم وتعليمه للتابعين فكان اس��ناده 

متصالً باألمة  عن طريق الصحابة إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها .
أما يف مجال الس��نة النبوية فقد حفظها الصحابة رضي اهلل عنهم من فمه الطاهر مش��افهة 
منه ×، مع تباين بينهم يف الجمع والرواية فمقل ومستكثر، فجلهم روى عن النبي × وفيهم 

من اشتهر مكثرًا كأبي هريرة وعائشة والعبادلة وجابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهم أجمعين 
وإن م��ن إج��الل الصحاب��ة ألخذ الس��نة منه × أهن��م كان��وا ال يفارقونه، بل  يتس��ابقون 
لحضور مجالسه ×، بل كان بعضهم يتناوبون الحضور حتى ال يفقدوا علمًا مما يصدر عنه 

× كما يف قصة عمروجاره األنصاري رضي اهلل عنهما. 
 ق��ال عم��ر رضي اهلل عنه »كنت أن��ا وجار لي م��ن األنصار يف بني أمية ب��ن زيد وهي من 
عوال��ي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رس��ول اهلل × ينزل يوم��ًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت 

جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك«.)1(

)1(  رواه البخاري - كتاب العلم - باب التناوب يف العلم 33/1 )ح89(، و مس��لم – كتاب الزكاة - باب النهى عن 
المسألة 3/ 94 )ح2436(. 



409

اأ.د . عبدالعزيز بن حممد العويد 

ونش��أ التف��اوت بي��ن الصحابة يف مق��دار األخذ عنه بق��در عناية الواحد منه��م ومالزمته 
وحرصه و كثرة مجالسته للنبي × .

يصفهم مسروق فيقول »لقد جالست أصحاب محمد ×، فوجدهتم كاإلخاذ«)1(، فاإلخاذ 
ُيروي الرجل، واإلخاذ ُيروي الرجلين، واإلخاذ ُيروي العش��رة، واإلخاذ ُيروي المائة، واإلخاذ 
لو نزل به أهل األرض ألصدرهم، فوجدت عبد اهلل - يعني ابن مسعود - من ذلك اإلخاذ«)2( .

وكان يصحب هذا الجد يف الرواية قوة تثبتي لم يشهد التأريخ مثله لما وقر يف قلوهبم من 
تعظيم السنة وان من توقيرها التثبت يف روايتها وصيانتها من الدخيل .

ثانيًا : جمع ال�ضنة النبوية ومتحي�ص املروي 
كان الصحاب��ة رض��ي اهلل عنه��م أهل عناية بالرواية عن نبيهم  × قول��ه وفعله و تقريره  ثم 
اشتغلوا بعد وفاته × بنشرها وتعليمها، وتفرقوا يف األمصار لتبليغهم الكتاب والحكمة، وكان 
الصحاب��ة ذا منه��ج وثيق بالعناية بنصوص الس��نة فكان بعضهم يدون ما ي��روي، وكانوا يتثبتون 
يف الرواي��ة ويش��هدون ويس��تحلفون عليها صيانة لنصوصه��ا أن يطالها التغيي��ر أو الزيادة وجاء 
التابعون لهم بإحس��ان فأكملوا شرف خدمة نصوص الس��نة النبوية بجمعها وتقريبها، ولم تكن 
فكرة جمع وتدوين السنة غائبة عن حملة الوحي من الصحابة، غير أنخشية الصحابة  أن يؤول  
جمع المرويات إلى االنشغال  هبا عن القرآن الكريم كما روى البيهقي وابن عبدالرب والخطيب 
البغدادي عن  عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار 
يف ذلك أصحاب رس��ول اهلل × فأش��اروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يس��تخير اهلل فيها شهرا، ثم 
أصبح يوما وقد عزم اهلل له قال: إين كنت أردت أن أكتب الس��نن، وإين ذكرت قوما كانوا قبلكم 

كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهلل وإين واهلل ال ألبس كتاب اهلل بشيء أبدا«)3(.

)1(  اإلخاذ واإلخاذة: : غدير الماء، واأُلخذ: الغدران، ينظر/ تاج العروس 364/9. المعجم الوسيط 8/1 .
)2(  رواه أبوخيثمة يف كتاب العلم ص 17 )ح59(، و البيهقي يف المدخل إلى السنن الكربى - باب أقاويل الصحابة 
رض��ي اهلل عنه��م إذا تفرقوا فيها ويس��تدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعده��م من أكابر فقهاء األمصار 

21/1 )ح111(، وابن سعد يف الطبقات 342/2 )ح2542( .
)3(  رواه البيهقي يف المدخل إلى السنن الكربى - باب من كره أن يقام على وجه التعظيم مخافة الكرب 1 / 407 )ح 
731 (، واب��ن عبدال��رب يف جامع بيان العلم وفضله - ب��اب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده يف الصحف1 / 274 

)ح 343 (، والخطيب البغدادي يف تقييد العلم – باب ذكر رواية التابعين يف ذلك  ص 49 .
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ولما زال يف عهد من بعدهم هذا التخوف وعظمت مصلحة جمع نصوص الس��نة نتيجة 
تف��رق العلماء يف األمصار ونش��أة الفرق وكث��رة الكذب يف الرواية جد التابعون لهم بإحس��ان 
بجمع المتفرق من الس��نة بأس��لوب لم تش��هد األرض مثله قبله وال مايقاربه، وما ذاك إال ألن 
حفظ الس��نة من حفظ الشريعة المطهرة ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  )1(  ولما وقر 
يف قلوب أهل اإلسالم من تعظيم نصوص الشرع وحفظها وصيانتها، فكان أول جمع يف عهد 
الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز  ،فقد أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه طالبًا منه 
جم��ع أحاديث رس��ول اهلل × فقال يف كتاب��ه »انظر ما كان من حديث رس��ول اهلل × فاكتبه، 
ف��إين خفت دروس العل��م وذهاب العلماء، وال تقب��ل إال حديث النبي ×: ولتفش��وا العلم، 

ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم، فإن العلم ال يهلك حتى يكون سرا«. )2(
مرت العناية بنصوص السنة بمراحل عرب تأريخ التدوين من الجمع الكلي ثم التمحيص 

والتصحيح إلى التأليف المتخصص يف الموضوعات العلمية يف السنة النبوية .
ومن تأمل مس��ار تدوين السنة النبوية فإنه سيلحظ أنه صاحب هذا التدوين واستمر بعده 

أمور ثالثة كلها لصيانة السنة ونصوصها :
مة للرواية وقبول المروي بش��روطها  أوله��ا : وض��ع الضوابط والقواعد العلمي��ة المحكِّ
ومواصفاهتا ومواصفات  الرواية والراوي بما يمسونه قواعد التحديث أو مصطلح الحديث .
ثانيه��ا : حركة علمي��ة عظيمة يف تمييز المرويات صحيحه��ا وضعيفها و موضوعها وفق 

قواعد التحديث والرواية .
وثالثها: دفاع عن عظيم عن السنة فيما ينالها من شبهات واغلوطات من عداهتا المتقدمين 
والمتأخري��ن، كل أه��ل عصر ينش��غلون يف رد أباطيل معاصريهم وبمعركة حاٍم وطيس��ها إلى 

اليوم مع بعض المستشرقين والليرباليين و أمثالهم .

)1(   آية 9 من سورة الحجر .
)2(   رواه البخ��اري معلق��ًا – كتاب العلم - باب: كيف يقبض العلم  1 /31 ، وقد وصله ابن حجر يف تغليق التعليق 

2 / 88، و مالك يف الموطأ – كتاب أبواب السير – باب اكتتاب العلم 33/1 )ح 936 ( .
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ثالثًا : تعظيم العمل بن�ضو�ص الوحيني  .
م��ن القضايا الكلية التي تمكنت يف قلوب األم��ة الصادقة اعتقاد أنه ال يتعبد هلل تعالى إال 
م��ن خالل كتاب اهلل تعالى وس��نة رس��وله ×، فلم يكن أم��ام أهل الحق خي��ار غير الوحيين 
وهم يتلون ويسمعون آيات اهلل تتلى صباح مساء، ويقرؤن ويدرسون أحاديثًا عظامًا تأمرهم 

بل��زوم الوحي كقوله تعال��ى ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ )1( و قول��ه تعال��ى 

ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ژ )2( .
و الرتبي��ة القرآني��ة والنبوية لألمة كان أجل قواهما تعظيم العمل بكتاب اهلل تعالى وس��نة 
نبي��ه صل��ى اهلل عليه م��ع اعتقاد تام ج��ازم أنه ال نج��اة يف الدنيا وال اآلخرة إال بل��زوم الكتاب 

والسنة والعمل هبما .
وإذا كان أصحاب رسول اهلل × هم قدوة األمة يف ارتباطها يف كتاب اهلل تعالى و سنة نبيه 
ثوا لمن بعدهم منهجًا بديعًا يف تعظيم نصوص الش��رع والبداءة والتقديم و عدم  × فق��د ورَّ

االلتفات لغيرهما من االجتهاد والقياس مع وجود النص فضالً عن غيرهما .
ويف كت��اب عم��ر رضي اهلل عنه لش��ريح أن عمر بن الخطاب رض��ي اهلل عنه كتب إليه»إذا 
ج��اءك أم��ر يف كتاب اهلل عز وجل فاقض به وال يلفتنك عنه الرجال، فإن أتاك ما ليس يف كتاب 
اهلل فانظر س��نة رس��ول اهلل × فاقض هبا، فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهلل ولم يكن فيه سنة من 
رس��ول اهلل × فانظر ما اجتمع عليه الناس فخ��ذ به، فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهلل ولم يكن 
فيه س��نة من رس��ول اهلل × ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاخرت أي األمرين ش��ئت، إن ش��ئت أن 

تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تأخر فتأخر، وال أرى التأخر إال خيرًا لك«)3(.

)1(   اآليتان 31 و 32 من سورة آل عمران  .
)2(   آية 20 من سورة األنفال .

)3(  رواه النس��ائي - كت��اب آداب القض��اة – ب��اب الحكم باتفاق آه��ل العلم ص 732 )ح5401(، وصحح إس��ناده 
األلب��اين، ويف الس��نن الك��ربى – كت��اب القضاء – باب الحك��م بما اتفق علي��ه أهل العل��م 3/ 468 )ح5944(، 
والدارمي يف الس��نن – المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الش��دة 69/1 )ح167(، والبيهقي يف الس��نن الكربى – 
كت��اب آداب القاض��ي - باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره = 
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وكان أصحاب رسول اهلل × يحذرون ويخافون من ترك نصوص الشرع وهاهو إمامهم 
وأعلمه��م أبوبك��ر الصديق رضي اهلل عنه يحدد منهجه يف إعمال الوحي فيقول  »لس��ت تاركا 
شيئا كان رسول اهلل× يعمل به إال عملت به فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ«.)1(
وقال عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما »أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا 

قال رسول اهلل × وقال فالن«)2(.
 وبلفظ آخر قال ابن عباس »أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن نقول: قال رس��ول 

اهلل ×، وتقولوا: قال فالن وفالن !« )3(.
وه��و باللفظي��ن هني عن ترك كالم رس��ول اهلل × لكالم غيره، كما هو هني عن مس��اواة 

كالم غيره بكالمه × .
لقد س��ار س��لف األمة من بعده��م على اقتفاء أثره��م يف تعظيم النص الش��رعي وإعماله 
ولزومه، وعدم الخوض يف المس��ائل واألحكام دون الرجوع إلى الكتاب والس��نة، وكان هذا 

ديدن أئمة اإلسالم وتالميذ الصحابة الكرام من التابعين لهم بإحسان إلى اليوم.
وكان م��ن معالم القواعد االجتهادية يف المس��ائل الخالفي��ة أن الحل الذي ال مناص عنه 
وال محيد، والحق الذي ال يحمل شبهة الباطل و الصواب الذي ال خطأ معه وال زيغ هو الرد 
إلى نصوص الكتاب والس��نة ،فكل اختالف وتعارض وتنازع يرد إليهما كما أمر اهلل تعالى يف 

قوله تعالى ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ ژ  )4(  وقوله تعالى ژ جئ  حئ   مئ  ىئ  

=وال أن يحكم أو يفتى باالستحسان 115/10 )ح20129(، ويف السنن الصغير – كتاب آداب القاضي – باب 
ما يحكم به الحاكم 130/4 )ح4129(، وابن أبي ش��يبة يف المصنف - يف القاضي ما ينبغي أن يبدأ به يف قضائه 
240/7 )ح23444(، والخطيب البغدادي يف الفقيه والمتفقه – الكالم يف األصل الثالث من أصول الفقه وهو: 
إجم��اع المجتهدي��ن - 238/1 )ح438(، وابن عبدال��رب يف جامع بيان العلم وفضله – ب��اب اجتهاد الرأي على 
األصول عند عدم النصوص يف حين نزول نازلة 2/ 844 )ح1592(، وابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام 

6/ 849، وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة 14 /719 »سنده صحيح »
)1(  رواه البخ��اري - كت��اب ف��رض الخم��س - ب��اب فرض الخم��س96/4 )ح3092(، ومس��لم - كت��اب الجهاد 

والسير- باب قول النبى -×- »ال نورث ما تركنا فهو صدقة 153/5 )ح4679(.  
)2(  رواه الدارم��ي – كت��اب العل��م – ب��اب ما يتقى من تفس��ير حديث النب��ي × وقول غيره عند قول��ه × 125/1 

)ح431( .
)3(  إتحاف المهرة 232/7 )ح7712(. 

)4(   من آية 10 من سورة الشورى 
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يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ژ. )1(

والرجوع للكتاب والسنة محل إجماع علماء المسلمين كما يقول شيخ االسالم بن تيمية  
»واألصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين: أنما تنازعوا فيه وجب رده إلى اهلل والرسول« )2(  

ثم استدل باآلية الشريفة .
ولكمال تعظيمهم للنص الش��رعي وعدم حيد األمة عن نصوص الكتاب والسنة التذكير 

بأمرين  :
أولهما : أن األمة حصرت هديها يف الكتاب والسنة ال غير استجابة ألمر اهلل تعالى وتطبيقًا 
لس��نة نبيه ×، وال يشكل على هذا العمل باإلجماع واس��تخدام القياس والرجوع إلى بعض 
األدلة من قول الصحابي وش��رع من قبلنا و إعمال المصالح والقياس عليها بالمعنى القياسي 
العام فإن هذه األدلة ليس��ت أدلة مس��تقلة يف التش��ريع وإنم��ا هي أدلة تبعية للكتاب والس��نة، 
فلو لم يأمر الكتاب والس��نة هبا ويأذنا باس��تعمالها لم يكن لها أي حظوة يف االس��تدالل، فكل 
دليل غيرهما صح االس��تدالل به إنما كان لقيام الدليل منهما على مشروعية اعتباره وإعماله، 
ه��ذا أواًل، وثاني��ًا : أن كل دليل صح إعماله بعدهما إنما هو متأخ��ر عنهما يف الرتبة والمنزلة 
واإلعمال، فال يجوز إعمال أي دليل قبل البحث عن حكم يف الكتاب والسنة فإن وجد فيهما 
حكم��ه فقد قطع كل دليل، كما ال يجوز تقديم غيرهما عليهما عند التعارض، وهذا هو الذي 
أقره و فرح به رس��ول اهلل × من أصحابه منهجًا لالجتهاد واالس��تدالل كما يف حديث معاذ 
رضي اهلل عنه لما بعثه النبي × إلى اليمن فقال: »بم تحكم؟ قال: أحكم بكتاب اهلل، قال: فإن 
لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله اهلل ×، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو، فقال رسول 

اهلل ×: الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل لما يحبه اهلل ورسوله«)3(. 

)1(  من آية 59 من سورة النساء .

)2(   الفتاوى الكربى 3 / 295 .
)3(  رواه أحم��د يف المس��ند 382/36 )ح22061(، و الرتم��ذي -  كت��اب األح��كام - ب��اب م��ا ج��اء يف القاض��ي 
كي��ف يقض��ي 607/3 )1327 و1328(، وأب��وداود- كت��اب األقضية - ب��اب اجتهاد ال��رأي يف القضاء 18/4 
)ح3592(، والدارم��ي - المقدم��ة - ب��اب الفتيا وما فيه من الش��دة 55/1 )ح170(، وق��د ضعف الحديث بعض 
أئم��ة الحدي��ث كالبخاري، والرتمذي، كما صححه أئمة منهم: الخطيب البغ��دادي، وأبو بكر العربي، وابن تيمية، = 
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وثانيهما: أن علماء الش��ريعة صيانة للكتاب والس��نة بينوا و وضحوا بطالن االس��تدالل 
باألدل��ة م��ن غير الوحيين و مادال عليه من األدلة المعتربة فيهما، فقد توجهوا بس��هام اإلبطال 
لدعوى كل دليل  من األدلة المتوهمة  والتي تناهض االس��تدالل بالكتاب والس��نة كاألوهام 
واألحالم واإللهام  وحديث النفس والتشهي والهوى  واالستحسان العقلي المجرد  و كسب 

معرفة  الحل والحرم من مدركات النفوس وفتيا القلب وأمثالها .
وخ��اض علماء الح��ق معارك علمي��ة مباركة نصرة للنصوص الش��ريعة م��ن الوحي من 
الكتاب والس��نة م��ن توهمات  مصادمته��ا للعقل واالس��تدالل به وتقديمه عل��ى النصوص، 
واالحتج��اج بالعقل ح��ال معارضته للعقل بزعمهم، وحدد العلم��اء مجال العقل الذي له أن 
يعم��ل في��ه وم��ا ال مجال له في��ه »وأما ما يعلم بالس��مع من حيث ال مس��اغ للعق��ل فيه، فنحو 
العلمبك��ون فعل التكليف حس��نا وقبيحا، أو حالال وحراما، وطاع��ة وعصيانا، وقربة، واجبا 
وندب��ا؛ وعقدا ماضيا ناف��ذا، أو تمليكا صحيحا، وكونه أداء وقض��اء، ومجزئا وغير مجزىء، 

وتحريم كل محرم من فعله على مراتبه« )1(.
رابعًا : العناية بتف�ضري الكتاب و�ضرح ال�ضنة 

لي��س بخ��اٍف الجهود العلمي��ة العظيمة التي قام هب��ا علماء اإلس��الم، والحفاوة الكربى 
بالوحيين مما لم تسعد أمة سابقة بالعناية بكتبها ومصادر تشريعها قبل أمة اإلسالم .

لقد ُعني المس��لمون منذ األيام األولى للبعثة النبوية الش��ريفة بفهم كالم اهلل وكالم رس��وله 
× ف��كان الن��واة األولى لفهم كتاب اهلل تعال��ى وبيان مراد اهلل من كالمه يف بي��ان النبي × لكالم 
اهلل تعالى ابتداء منه أو بس��ؤال أصحابه رضوان اهلل عليهم له فيما يشكل عليهم من معاين اآليات، 
وكان منهج الصحابة الجمع بين حفظ آياته وفهم أحكامه فجمعوا بين قراءته و ربما حفظه والعلم 
به والعمل، فالعلم به طريق العمل كما أخرب عن حالهم رضي اهلل عنهم   عبداهلل بن مس��عود وهو 
يص��ف حاله��م مع القرآن الكريم »كنا إذا تعلمنا من النبي × عش��ر آيات من القرآن لم نتعلم من 

=ينظر/ التاريخ الكبير 277/2، س��نن الرتمذي 608/3 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 364/13، إعالم الموقعين 
344/2،  مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز 194/6. 

)1(   الواضح يف أصول الفقه البن عقيل 1 / 66 . 
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العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه، قيل لشريك:من العمل؟ قال: نعم«)1(.
ويف رواي��ة الط��ربي »قال: كان الرجل منا إذا تعلم عش��ر آيات، لم يجاوزهن حتى يعرف 

معانيهن والعمل هبن« )2(.
وعل��ى هذا النهج س��ار التابعون لهم بإحس��ان، فقد ش��غلوا بتفهم الق��رآن الكريم وبيان 
معانيه ودالالته و هداياته حتى ظهرت بوادر التأليف فكان التفس��ير مما حظي بالس��بق بجمع 
المرويات يف تفسير كتاب اهلل من أقوال النبي × وأقوال أئمة الصحابة والتابعين يف التفسير، 
كم��ا فعلهس��فيان ب��ن عيينة ووكيع ب��ن الجراح وش��عبة بن الحج��اج ويزيد بن ه��ارون وعبد 
الرزاق وغيرهم حتى جاء المتوس��عون يف التأليف والتي تبلغ كتبهم المجلدات الكبار ذوات 
العددكابن جرير الطربي وابن أبي حاتم وغيرهما، تال هذا عناية بالتفس��ير الجامع بين الرواية 
والمع��اين اإلجمالي��ة من اآليات و دراية مافيها من الهدايات والدالالت، ثم العناية بالتفس��ير 
المتخص��ص بإبراز دالالت الق��رآن الفقهية وآيات األحكام والبياني��ة واللغوية والعقدية كما 

نالت العناية التعريف باأللفاظ الغريبة لعظيم أثر بياهنا على التفسير ومقاصد القرآن .
ويضاهي تفسير كالم اهلل تعالى شرح سنة المصطفى × فقد حظيت بعد جمعها وتدوين 
دواوينها إلى شرحها لبيان معانيها وأحكامها ودالالهتا، فإذا كان القرنان الثالث والرابع زخرا 
بجم��ع الس��نة وضبطها وتميي��ز صحيحها وس��قيمها فقد امتد ه��ذا الجهد ولحق ب��ه بعدهما 
العناية بشرح السنة وبياهنا وتقريب مدلوالهتا وأحكامها فصنعت الشروح لألمهات الحديثية 
خصوص��ًا الكتب المعتمدة كالصحيحين و كتب الس��نن  - النس��ائي و أب��ي داود والرتمذي 

والدارمي وابن ماجة – ومسند أحمد وموطأ مالك  رحمهم اهلل اجمعين .
لق��د تكاث��رت هذه الش��روح يف عدهت��ا، فصحيح البخ��اري ذكر ل��ه حاجي خليف��ة أكثر 
من اثنين وثمانين ش��رحا غير الحواش��ي والتعليق��ات )3(، وكان كثير من هذه الش��روح عمالً 

)1(  رواه الحاك��م يف المس��تدرك - كتاب فضائل القرآن - أخبار يف فضائل الق��رآن جملة 743/1 )ح2047( وقال: 
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، والبيهقي يف السنن الكربى - باب البيان أنه إنما قيل يؤمهم أقرؤهم أن 

من مضى من األئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا أو مع القراءة 119/3 )ح5495(. 
)2(  رواه اإلمام الطربي يف التفسير 74/1 )ح83( .

)3(   كشف الظنون  1/ 541 وما بعدها . 
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موس��وعيا ضخمًا تحويه عش��رات المجلدات   واختلفت يف مناهجها ليستقي رواد السنة من 
كل هذه المناهج ما يحقق أهداف الش��رح من بيان األح��كام والتماس الهدي والوقوف على 
أخالق��ه × وتعامالت لإلهت��داء واالقتداء، كما عنيت هذه الش��روح بالجمع بين األحاديث 

وحل مشكلها ودفع متعارضها .
خام�ضًا : و�ضع القواعد ال�ضرعية املنظمة لفهم الن�ص ال�ضرعي .

لما كانت العبودية هلل رب العالمين منوطة بالعمل بالكتاب والسنة ، وكان ال سبيل لذلك 
إال بفه��م نص��وص الوحيين وضع أهل اإلس��الم القواعد التأصيلية المنظم��ة لفهم الوحيين، 
وكان ه��ذا بمجموعة من العلوم التي هي بمثابة علوم الوس��ائل لمقصد فهم الكتاب والس��نة 
واس��تحالب دالالهتما. تفرد الكتاب بقواعد التفسير وتفردت السنة بقواعد التحديث وجمع 

قواعدهما أصول الفقه.
فق��د وضع علماء التفس��ير علم قواعد التفس��ير، قواعد تعين على فه��م كالم اهلل، وتفتح 
الطري��ق لفه��م كالم اهلل  وتدب��ره والتفك��ر يف معاني��ه، واالهت��داء بآيات��ه واس��تنباط األح��كام 
واالس��تدالل لها م��ن آياته، وهي قواعد جامعة تعين على التفس��ير الصحي��ح ومن يؤخذ عنه 
التفس��ير، وهي كم��ا وصفها ابن تيمي��ة »قواعد كلية، تعي��ن على فهم القرآن ومعرفة تفس��يره 
ومعاني��ه، والتميي��ز يف منقول ذلك ومعقول��ه بين الحق وأنواع األباطي��ل، والتنبيه على الدليل 

الفاصل بين األقاويل«  )1( .
كما وضع علماء الس��نة قواعد التحديث بما اشتهر عندهم من علوم الحديث ومصطلح 
الحدي��ث، وه��و إن كان عل��م يص��ب غال��ب مباحث��ه يف تعظي��م الس��نة بثبوهت��ا وصيانتها عن 
الموضوع والضعيف، فجعلوا علم اإلس��ناد من الموقف العظيم الذي صانوا حديث رس��ول 
اهلل عليه وس��لم كما قال عبداهلل بن المبارك: »اإلس��ناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء 
م��ا ش��اء«)2(، فإن فيها من المباح��ث المقررة لفهم كالم رس��ول اهلل × كعنايتهم بقواعد بيان 

وشرح الحديث ومشكل الحديث ومختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه .

)1(    مقدمة يف أصول التفسير ص 7 .  
)2(    رواه مسلم يف المقدمة  1 / 15 .  
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وكان الحظ األوىف يف تقعيد علوم الشريعة وتأصيلها لفهم الوحيين يف علم أصول الفقه، 
فق��د صنع العلماء هذاالعلم لقص��د يختصره ابن تيمية بقوله »المقص��ود من أصول الفقه: أن 

يفقه مراد اهلل ورسوله بالكتاب والسنة«)1( .
ق��ال اب��ن خل��دون وهو يحكي س��بب صناعة أص��ول الفق��ه وحاجة العلماء ل��ه إلعمال 
النصوص الش��رعية  »فلّما انقرض الّسلف وذهب الّصدر األّول وانقلبت العلوم كّلها صناعة 
كما قّررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد الستفادة 
األح��كام م��ن األدّلة فكتبوها فنا قائما برأس��ه س��ّموه أصول الفق��ه ، وكان أّول م��ن كتب فيه 
الّش��افعّي رض��ي اهلل تعالى عنه. أملى فيه رس��الته المش��هورة تكّلم فيه��ا يف األوامر والنّواهي 

والبيان والخرب والنّسخ وحكم العّلة المنصوصة من القياس« )2(.
ويبي��ن ابن تيمي��ة وظيفة العالم بأص��ول الفقه بأنه »صاحب أصول الفق��ه ينظر يف الدليل 
الش��رعي ومرتبته فيميز بين ما هو دليل ش��رعي وما ليس بدليل شرعي وينظر يف مراتب األدلة 

حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض« )3(.
وأصول الفقه يحدد األدلة التي يصح االستدالل هبا وطريق ثبوهتا ومجاالت االستدالل 
بكل دليل، كما يحدد األحكام والتي هي مناط التكليف، واألس��اليب اللغوية والداللية التي 
تس��تخرج بواسطتها األحكام من األدلة، ويضع قواعد دفع التعارض بين األدلة، ومواصفات 

الناظر يف األدلة ليستخرج منها األحكام .
�ضاد�ضًا: اجلهد يف اإعمال الن�ضو�ص كلها دون اإهمال �ضيء منها 

تعظيم��ا لنص��وص الكت��اب والس��نة فإن كل لفظ��ة منها فض��الً عن نص متع��دد األلفاظ 
ه��ي مح��ل إعمال وتنزيل وأث��ر يف مخاطبة المكلفين بأمر أو هني أو م��ا يتضمنهما من الداللة 

واإلرش��اد والموعظة والذكرى،وهو مقتضى الس��مع والطاعة على حد قوله تعالى ژ ې  ې         
ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ )4(
فكل كالم صادر من الش��ارع مما جاء به الكتاب أو السنة فاألصل وجوب إعماله فإنه ما جاء 

)1(     مجموع الفتاوى 20 / 497 .  
)2(    تأريخ ابن خلدون )المقدمة ص 576 (.

)3(     الرد على المنطقيين ص 180 .  
)4(   آية 51 من سورة النور .  
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إال ليعم��ل به، وما صدر إال لمعنى مقص��ود للمكلفين لتطبيقه وامتثاله، وما قال أحد من أهل 
اإلسالم أن نصًا من كالم اهلل تعالى وكالم رسوله × ال مجال ليعمل به، فإذا كان األصل يف 
الكالم اإلعمال ال اإلهمال وإعمال الكالم أولى من إهماله فهي قضية أصولية عقدية فقهية، 
وما يقعد له العلماء »إذا تعذر إعمال الكالم يهمل« فهذه ال تطلق واليراد هبا نصوص الشارع 

وإنما مجال إعمالها فيمن يصح إهمال كالمه من المكلفين يف عقودهم وإقراراهتم .
وم��ن نظر يف قواعد الش��ريعة وأصوله��ا بكل فنوهنا فلن يغيب عن��ه أن  كل هذه األصول 
وه��ذه القواع��د تحم��ل مضامين حفظ الن��ص والبقاء عل��ى داللته، وأن الخ��روج عن داللته 
اليكون إال يف أضيق نطاق ،بل هو الضرورة التي التصح إال بدليل . فاألصل االحتياط للنص 

وحفظه لقصد إعماله .
فالنس��خ كما يقول محمد رش��يد رض��ا »ومذهب جماهي��ر علماء األصول من الس��لف 
والخلف أن األصل عدم النس��خ«)1(، ومدعيه مطالب بالدليل الصحيح الصريح على النس��خ 
، م��ع أن��ه ال يثبت بكل دليل ،بل ال يص��ح إال بدليل يدل عليه من الكتاب والس��نة، وال يصح 
بما س��واهما م��ن قول الصحابي واإلجم��اع والقياس فضالً عما دوهنا، وه��و أيضًا ال يقع يف 
كل النص��وص، ب��ل هو  يف الفرعي��ات والجزئيات ال األصول والكلي��ات واألخبار كما يقول 
الش��اطبي: »القواعد الكلية م��ن الضروريات والحاجيات والتحس��ينيات لم يقع فيها نس��خ، 

وإنما وقع النسخ يف أمور جزئية بدليل االستقراء«)2(.
و تخصي��ص العام وتقييد المطلق وتأويل الظاهر  و نقل اللفظ من الحقيقة للمجاز كلها 
دعاوى لما تقتضيه من تقليل إعمال النص حتى يرد المخرج للنص عن أصله من المخصص 
والمقيد والمؤول »فما أطلقه اهلل من األس��ماء وعلق به األح��كام من األمر والنهي والتحليل 

والتحريم لم يكن ألحد أن يقيده إال بداللة من اهلل ورسوله«)3(.
وم��ن ذلك التعقيد بأن الع��ربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب ألن حمل اللفظ على 

)1(  تفسير المنار 142/8.
)2(  الموافقات 365/3. 

)3(  مجموع الفتاوى 13/24.
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عمومه وعدم حصره على س��ببه هو من الس��عة يف إعماله على من نزل الدليل فيه وعلى غيره 
مم��ا  يقتضيه  العموم اللفظي  ويس��عه، كما  أن حمله على عموم��ه يقتضي دوام إعماله،بينما 

حمله  على سببه يلزم منه أنه مهمل بعد تنفيذ حكمه  يف حادثة السبب.
واألصل يف أفعاله × أن أمته أس��وته فيها، فكل ما صدر منه × فهو حجة وشريعة، وال 

تصح دعوى خصوصيته به حتى يأيت الدليل الدال على التخصيص .
وتقديم الجمع بين الدليلين  على الرتجيح، ألن يف الجمع إعمال لكال الدليلين بخالف 
الرتجيح الذي فيه إهمال ألحدهما.كما قال اإلمام الش��افعي يف الرسالة: »ولزم أهل العلم أن 
يمضوا الخربين على وجوههم��ا، ما وجدوا إلمضائهما وجها، وال يعدوهنما مختلفين وهما 
يحتمالن أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا، أو وجد السبيل إلى إمضائهما، ولم 
يكن منهما واحد بأوجب من اآلخر. وال ينس��ب الحديثان إلى االختالف، ما كان لهما وجها 
يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمض  إال بس��قوط غيره، مثل أن يكون الحديثان يف الشيء 

الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه«)1(.
بل تبعد الشريعة يف حفظها للنص وإعماله إلى أعظم من مجرد صيانته عن اإلهمال إلى 

ضرورة التوسع يف داللته بأكرب قدر ممكن من الداللة .
فإذا تعددت المعاين يف اللفظ الشرعي فإن من إعماله حمله عليها كلها ما أمكن ذلك،فإن 

تعذر فإن النص يحمل على أوسعها معنى .
وم��ن تقريرات أهل العل��م يف إعمال النص بأوس��ع مايمكن حمله عليه م��ن المعاين:أن 
خالف التنوع ال يطلب فيه راجحًا، بل يعمل بجميع ما دل عليه النص من تنوع   كما يف داللة 
تفسير اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على أكثر من معنى غير متضادة وال متعارضة لتكون 
داللتها أشمل وأوسع »واألقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخالل بمقصد 
القائل فال يصح نقل الخالف فيها عنه ، وهكذا يتفق يف شرح السنة ، وكذلك يف فتاوى األئمة 

وكالمهم يف مسائل العلم«)2(.

)1(  الرسالة ص 341 و342.
)2(  الموافقات 210/5.
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وم��ن ذلك أن »التأس��يس مقدم عل التأكيد« توس��عة يف تحقيق مقاص��د النص يف إعماله 
بمعنى جديد، وإذا احتملت القراءآت القرآنية معاٍن متعددة غير متنافية كان الكمال يف تعظيم 
الن��ص إعماله��ا كله��ا، و»ألن األص��ل يف الق��راءات القرآنية أهنا غي��ر متنافية«)1( فليس��ت من 
اختالف التضاد بل هي من اختالف التنوع، ولذا عد البطليوس��ي يف كتابه اإلنصاف الخالف 
يف الق��راءات م��ن الخالف العارض م��ن قبل اإلباح��ة)2(، ومثله إعمال المش��رتك بكل معانية 

المتعددة كما قال الشنقيطي »التحقيق جواز حمل المشرتك على معنييه«)3(.
�ضابعًا : حتمية العناية باللغة العربية لفهم ن�ضو�ص ال�ضرع .

أن��زل اهلل تعالى كتابه بلس��ان عربي مبين، وجعل النب��وة يف هذا النبي العربي  الكريم ×، 
فكان��ت الش��ريعة عربية المصادر والم��وارد، فال يمكن تحصيل فهمه��ا إال بمعرفة اللغة التي 
نزلت هبا، فكانت العناية باللغة العربية إسالمية إيمانية ال قومية عربية بدليل أهنا هم كل مسلم 
ليفهم مراد اهلل تعالى يف كتابه ومراد رسوله ×، كما يقول الشاطبي »القرآن نزل بلسان العرب 

على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، ألن اهلل تعالى يقول: ژ ہ  ھ  
ھ  ھ   ژ )4( فمن أراد تفهمه، فمن جهة لس��ان العرب يفهم، وال س��بيل إلى تطلب فهمه 

من غير هذه الجهة«)5(.
ولتعلق فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة العربية كانت اللغة وعلمها من علوم الوسائل 
يف الش��ريعة ال تق��ل منزلة ع��ن غيرها من علوم الش��ريعة فما ال يتم الواج��ب -  فهم نصوص 

الشريعة  - إالبه – وهو علم اللغة – فهو واجب  .
قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: »... وأيضا فإن نف��س اللغة العربية م��ن الدين، ومعرفتها 
ف��رض واجب، فإن فهم الكتاب والس��نة ف��رض، وال يفهم إال بفهم اللغ��ة العربية، وما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب«)6(.

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 71/5. 
)2(  اإلنصاف يف التنبيه واألسباب التي أوجبت االختالف ص 199. 

)3(  أضواء البيان 336/1.
)4(  من آية 2 من سورة يوسف 

)5(  الموافقات  2 / 102 . 
)6(  اقتضاء الصراط المستقيم  1 / 527 . 
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ه��ذا المنطل��ق  كان الح��ادي والباعث ألهل اإلس��الم للعناية باللغة العربي��ة بكل فنوهنا 
ومجاالهتا، ليس على مس��توى إقامة اللس��ان ليتحدث اللغة العربية ،بل ألبعد وأعمق من هذا 
يف الدرس العميق يف علم النحو والصرف  والبيان والدالالت اللفظية بكل أنواعها والشواهد 
ومع��اين الحروف وأحكام تعارض الدالالت اللفظي��ة  ومعجمية األلفاظ وبيان الغريب، مما 
يتج��اوز فهم المع��اين اإلجمالية للكالم إل��ى مايحتاجه العالم من توظي��ف المباحث اللغوية 

الستخراج األحكام من النصوص  باالستدالل واالستنباط الذيهو شأن العلماء .
واألصوليون كما يرون أن اللغة من مصادر علم أصول الفقه باعتبار أن المباحث المعنية 
بفهم النصوص هي قضايا لغوية فهم يرون أيضًا أن العلم باللغة العربية ش��رط يف ش��رف نيل 
مرتبة االجتهاد، ويعلل الشافعي هذا االشرتاط بأن »القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: ألنه 
ال يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل س��عة لس��ان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع 

معانيه، وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لساهنا« )1(.
وهبذا يدرك سبب هذه الجهود العلمية العظيمة يف فنون اللغة العربية، وأن القصد األول 

منها هو تعظيم نصوص الشريعة والوصول لمراميها ومعانيها .
ثامنًا : جهاد اأهل العلم للمناوئني للن�ضو�ص ودح�ص �ضبههم ومقوالتهم .

نش��أت البدع  بعد عهد النبوة وامتدت للتتفرق حزبًا وأش��ياعًا ومذاهب ش��تى مختلفة 
المش��ارب، متناقض��ة األفكار متعارضة االس��تدالل س��متها الجامعة مع مخالف��ة أهل الحق 
اإلعراض عن نصوص الكتاب والسنة فأهلها كما أوجز اإلمام أحمد يف وصفهم »الذين عقدوا 
ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون يف الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على 
مفارق��ة الكتاب، يقولون عل��ى اهلل، ويف اهلل، ويف كتاب اهلل بغير علم، يتكلمون بالمتش��ابه من 

الكالم، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ باهلل من فتن الضالين«.)2(
لق��د كانت الخصيصة التي يتفق عليها أهل البدع هي توهين االس��تدالل بالكتاب والس��نة 
والش��غب عليهما ومنازعتهما االس��تدالل، فكانت نواهتا ضرب اآلي��ات بعضها ببعض وادعاء 

)1(  الرسالة  ص 47 .  
)2(   الرد على الجهمية والزنادقة ص 56 و 57 . 
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تعارضها كما فعل الخوارج ثم شرعت مدرسة التأويل للنصوص تأخذ مسارها لتحل يف قلوب 
أن��اس راق له��م تعطيل آيات األس��ماء والصفات، وتط��ور الفكر التأويلي ليبتع��د إلى مناهضة 
النصوص بالعقل ليشكك يف قطعية الوحي مقابل العقل، وليقرر أن حاكمية العقل معتربة مقدمة 
خصوصًا أمام ما يتوهمونه من معارضة النص للعقل ليسقط النقل أمام العقل  يف أخبار اآلحاد أو 
ما يدعى أن دالالت األلفاظ فيه ظنية ال تنهض لالستدالل مقابل قطعية العقل، وليمتد التوهين 
للنصوص الش��رعية إلى التش��كيك يف الس��نة بأصلها وإبط��ال االحتجاج هبا والدع��وة لالكتفاء 
بكتاب اهلل، و حتى الكالم الكريم نالته يد المش��ككين من بعض المستش��رقين وتالميذهم فيما 
يزيفونه من قول يف دعاوى س��بقهم يف بعضها المش��ركون وأعداء الرس��الة كالش��غب من خالل 
وجود النسخ و دعوى اضطراب القرآن من خالل تعدد القراءآت  و وجود التعارض األصولي 
بي��ن اآلي��ات  ودعوى ع��دم بيان الق��رآن ووضوحه نتيجة وج��ود المجمل والمتش��ابه يف آياته، 
حت��ى وصل��ت دعاوى ترك الوحيين يف العصر الحاضر إلى االكتف��اء بالمقاصد عن النصوص، 
واختلقت الش��به المعاصرة للصد عن نصوص الكتاب والسنة  كدعوى تأريخية النص وتقديم 
س��لطة العقل و المجتمع على النص وهتميش تفسير السلف للنصوص إلقامة صحة كل تفسير 
محتمل، وإطالق مش��روعية القول بفه��م النصوص لكل أحد من المس��لمين بل ومن غيرهم، 
والقول بنس��بية الحقيقة المدركة من النص الش��رعي، وإخضاع الدالئ��ل النصية للنقد بتذويب 

قدسية معانيها المدركة من النصوص أو من اللغة وفق قواعدها يف الدالالت اللفظية .
والش��اهد يف ه��ذا الرصد ألبرز مجاالت توهين النص الق��رآين والنبوي أن أهل الحق لم 
يكونوا بمعزل من مقوالت أهل البدع ولم ينأوا بأنفسهم وال بعلومهم أن تتخذ مواقف عظيمة 
يف نصرة الكتاب والسنة، بل ذادوا عن حمى الشريعة، ونضروا الدين والملة منذ نشأت بوادر 
ه��ذه المناهضة للنصوص، فكان حرب األمة عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ممن له الس��بق 
يف رد دع��اوى المخالفي��ن من الخوارج ، ومنه ما جاء يف صحيح البخاري رحمه اهلل معلقًا ثم 
موص��واًل عن المنهال عن س��عيد بن جبير ق��ال: قال رجل)1( البن عب��اس: إين أجد يف القرآن 

)1(  قال الشراح كابن حجر والعيني: الظاهر أن الرجل السائل هو نافع بن األزرق الذي صار بعد ذلك رأس األزارقة 
م��ن الخ��وارج، وكان يجالس اب��ن عباس بمكة ويس��أله ويعارضه ، ينظر/ فت��ح الب��اري 557/8، عمدة القاري 
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، ثم ذكر السائل بعض اآليات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى ژ ې   أشياء تختلف عليَّ
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ژ )1( م��ع قول��ه تعال��ى ژ ڀ  ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ  ژ )2( وغيرها من اآليات، فدفع ابن عباس رضي اهلل عنهما وهم التعارض بينها، 

ثم ختم رضي اهلل عنهما بقوله: فال يختلف عليك القرآن فإن كال من عند اهلل« )3( .
ويف رواي��ة اب��ن أبي حاتم أن ابن عباس رضي اهلل عنهما لما انتهى من إجابته قال له: فهل يف 

قلبك اآلن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إال وقد أنزل فيه شيء ولكن ال تعلمون وجهه )4(
ويف رواي��ة ابن من��دة قال له ابن عباس »احفظ عني ما حدثت��ك، واعلم أن ما اختلف من 
القرآن أش��باه ما حدثتك، وإن اهلل، عز وجل، لم يرد ش��يئا إال وقد أصاب به الذي أراد، ولكن 

الناس ال يعلمون، فال يختلف عليك القرآن، فإن كال من عند اهلل، عز وجل« )5(.
ولم��ا نقل الش��اطبي جواب اب��ن عباس رضي اهلل عنهم��ا عقب عليه قائ��الً: »وهو يبيِّن أن 
جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته، وُأيت من بابه، وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون، وما أشكل على 

الطالبين، وما وقف فيه الراسخون ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ«)6(.
وس��ار س��لف األمة على هذه المحجة يف بيان الحق و رد ش��به المبطلين حتى جاء عصر 
التألي��ف والتصنيف فكان الرد على مأول��ي النصوص ومعطليها ومحرفيها من أهل البدع من 
أولوي��ات التاليف، ففي آخر القرن الثاين وأول الثال��ث ظهرت ردود األئمة الكبار كأحمد بن 
حنبل والدارمي وابن قتيبة على الجهمية والمعطلة والمش��بهة والروافض ونحوهم، وتوالت 
ال��ردود بعده��م، وكل فرتة زمنية يقيض اهلل فيه��ا علماء يردون على ما يظهر فيها من ش��به رد 
النص��وص وإل��ى يومنا هذا حفظًا لكتاب اهلل وس��نة رس��وله صل��ى اهلل علي��ه وتحقيقًا لوعد 

 . 188/28
)1(  آية 101 من سورة المؤمنون. 

)2(  آية 27 من سورة الصافات وآية 25 من سورة الطور. 
)3(  رواه البخ��اري معلق��ا – كتاب تفس��ير القرآن  - س��ورة حم الس��جدة 6 / 127 ، وقد وصله اب��ن حجر يف تغليق 

التعليق 4 / 300 . 
)4(  تفسير ابن أبي حاتم 205/5 )المكتبة اإللكرتونية(. 

)5(  رواه ابن مندة يف كتاب التوحيد 1/ 22 )ح17( .
)6(  الموافقات 216/3 ، واآلية 82 من سورة النساء.
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اهلل بحف��ظ الوح��ي ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  )1(، ف��كان م��ن حف��ظ اهلل لكتاب��ه 
ولش��ريعته أن سخر لها العلماء المخلصين  الذين كان من أعظم أعمالهم وأزكاها عند رهبم، 
فه��م »يدعون من ض��ل إلى الهدى، ويصربون منهم عل��ى األذى، يحيون بكتاب اهلل الموتى، 
ويبصرون بنور اهلل أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضاٍل تائه قد هدوه، 
فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل تحريف الغالين، 
وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين«)2( فهم يف جهاد لحفظ الش��ريعة ال يقل رتبة عن جهاد 

أهل الثغور
وبع��د  : ف��إن ه��ذه الصور العظيمة م��ن تعظيم النص الش��رعي  لدى علماء األمة س��لفًا 
وخلف��ًا ليس من مصدر له بعد توفي��ق اهلل تعالى إال ما وقر يف قلوهبم من تعظيم اهلل تعالى وما 

نتج عنه من تعظيم كالم اهلل تعالى وكالم رسوله × واالستجابة هلل ورسوله .
لقد خاطبهم اهلل تعالى وناداهم رس��وله × أن يؤمنوا بالكتاب والس��نة ويعلموا هبما مع 
اعتقاد جازم أنه ال نجاة وال س��عادة وفالح إال بالتمسك بالكتاب والسنة فوعوا عن اهلل تعالى 

وعن رسوله × أمرهما وأحسنوا التطبيق واالمتثال .
وفي��ه فعلهم داللة على عظم منزلة النص الش��رعي ،و أن الش��ريعة المنيفة قوامها النص 

والوحي ما أدركوا معه أنه ال يتحقق الدين الحق إال من خالل نصوص الشريعة .
وجه��ود علماء أمة اإلس��الم يف حفظ النصوص وبياهنا و صيانته��ا من اللغط والتحريف 
هو من دالئل حفظ هذه الش��ريعة ومن أس��اليب بقائها سامقة ش��امخة حتى يرث اهلل األرض 
ومن عليها لتكون جهودهم تشريفًا لهم من اهلل بحفظ شريعته ،و تصديقًا وتحقيقًا لوعد اهلل  

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  )3(.
اللهم احشرنا يف أنصار دينك ومن شرفتهم بحمل كتابك وسنة نبيك ×.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  آية  8 من سورة الحجر . 
)2(   الرد على الجهمية والزنادقة ص  55 و 56 . 

)3(   آية 9 من سورة الحجر .
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من اأهم م�سادر توثيقات الورقة
1-  القرآن الكريم .

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ألبي الفضل أحمد ابن علي بن محمد   -2
بن أحمد بن حجر العسقالين )ت852ه( تحقيق مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. 
زهي��ر بن ناص��ر الناصر، راجعه ووحد منهج التعليق واإلخراج، نش��ر مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف بالمدينة، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة.
اإلح��كام يف أص��ول األحكام. ألبى محمد علي بن أحمد بن س��عيد بن ح��زم الظاهري،   -3

ضبط وتحقيق وتعليق د. محمد حامد عثمان. دار الحديث. القاهرة 1426ه�.
أصول الفقه عند الصحابة رضي اهلل عنهم  - معالم يف المنهج - أ.د عبدالعزيز بن محمد   -4
بن إبراهيم العويد، نش��ر الوعي اإلس��المي بوزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية بدولة 

الكويت 1434 ه�.
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد اآلمين بن محمد المختار الشنقيطي   -5
)ت1393ه( خ��رج آيات��ه وأحاديثه محمد بن عبدالعزيز الخال��دي. دار الكتب العلمية. 

بيروت 1424ه.
إعالم الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبى بكر بن سعد حريز المعروف بابن قيم   -6
الجوزية )ت751ه(، قرأه وقدم له وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار 

ابن الجوزي. الدمام، ط1 1423ه�.
اقتض��اء الصراط المس��تقيم مخالف��ة أصحاب الجحي��م. ألحمد عبدالحلي��م ابن تيمية   -7
الح��راين )ت728ه( تحقي��ق محم��د حامد الفق��ي. مطبعة الس��نة المحمدي��ة. القاهرة 

1369 ه.
اإلنصاف يف التنبيه على المعاين واألس��باب التي أوجبت االختالف ألبي محمد عبد اهلل   -8
بن محمد بن السيد البطليوسي )ت521ه� ( تحقيق  د. محمد رضوان الداية، دار الفكر،  

بيروت 1403 ه�.
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تاج العروس من جواهر القاموس. للس��يد محمد مرتض��ى الزبيدي، حققه مجموعة من   -9
العلماء بإشراف وزارة اإلعالم. دولة الكويت.

10- تاري��خ ابن خلدون أو دي��وان المبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من 
ذوي الش��أن األكرب لعب��د الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خل��دون أبو زيد، ولي الدين 
الحضرمي اإلشبيلي ) ت 808ه�( تحقيق  خليل شحادة دار الفكر، بيروت 1408 ه� . 

11- التاريخ الكبير. ألبي عبداهلل محمد بن إس��ماعيل بن إبراهيم البخاري )ت256ه( طبع 
تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان، مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 

12- تغلي��ق التعليق على صحيح البخاري. ألبي الفض��ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العس��قالين )ت852ه( تحقق س��عيد عبدالرحمن موس��ى القزق��ي. دار عمار. 

بيروت 1405ه�. 
13- تفس��ير القرآن الحكيم )تفس��ير المنار( لمحمد رش��يد بن علي رضا بن محمد ش��مس 
الدي��ن بن محمد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين الحس��يني )ت  1354ه�( نش��ر 

:الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  1990 م .
14- تقييد العلم ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت 

463ه�( مكتبة  إحياء السنة النبوية،  بيروت .
15- جام��ع بيان العل��م وفضله وما ينبغ��ي يف روايته وحمله. ألبى عمر يوس��ف ابن عبدالرب 
النم��ري القرطب��ي )ت463ه( تحقيق أبي األش��بال الزهيري، دار ابن الج��وزي، الدمام 

1419ه�.
16- جام��ع البيان عن تأويل القرآن. ألبي جعفر محمد بن جرير الطربي )ت310ه( تحقيق 

د. عبداهلل بن عبدالمحسن الرتكي. دار الكتب. الرياض 1424ه�.
17- ال��رد عل��ى الجهمية والزنادقة ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د 

الشيباين) ت  241ه�( تحقيق  صربي بن سالمة شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع. 
18- ال��رد عل��ى المنطقيين لتقي الدين أب��و العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس��الم بن 
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عبد اهلل بن أبي القاس��م بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمش��قي ) ت  728ه�(دار 
المعرفة، بيروت. 

19- الرس��الة. لمحمد بن إدريس الش��افعي )ت204ه( تحقيق خالد الس��بع العلمي وزهير 
شفيق الكلبي، دار الكتاب العربي. بيروت 1426ه�.

20- سلس��لة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على األمة. لمحمد ناصر الدين 
األلباين. مكتبة المعارف. الرياض.

21- سنن الرتمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت297ه( طبع بإشراف 
معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السالم. الرياض.

22- س��نن الدارم��ي. أبي محم��د عبداهلل بن عبدالرحم��ن الدارمي. حقق��ه د. مصطفى ديب 
البغا. دار القلم. دمشق 1412ه�.

23- س��نن أبي داود. سليمان بن األشعث السجستاين، طبع بإشراف معالي الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ. دار السالم. الرياض.

24- الس��نن الصغير. لإلمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحس��ين ابن علي البيهقي 
)ت458ه( وث��ق أصله د. عبدالمعطي أمين قلعجي، من منش��ورات جامعة الدارس��ات 

اإلسالمية. كراتشي 1410ه. 
25- الس��نن الكربى. لإلمام أبي بكر أحمد بن الحس��ين بن علي البيهقي )ت458ه( تحقيق 

محمد عبدالقادر عطا. مكتبة الباز. مكة المكرمة 1420ه�.
26- السنن الكربى. لإلمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق د. عبدالغفار سليمان البنداري 

وسيد كسروي حسن. دار الكتب العليمة. بيروت 1411ه.
27- س��نن ابن ماجه. أبي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني )ت275ه( طبع بإش��راف معالي 

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السالم. الرياض. 
28- س��نن النس��ائي. أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي طبع بإش��راف معالي الشيخ 

صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السالم. الرياض.
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29- صحي��ح البخ��اري. محمد بن إس��ماعيل البخاري، مطبوع مع ش��رحه فتح الباري البن 
حجر برتقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار السالم. الرياض 1421ه�.

30- صحيح مس��لم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت261ه( عني هبذه الطبعة وأشرف 
عليها د. مصطفى الذهبي. دار الحديث. القاهرة 1418ه�.

31- ظنية الدالئل اللفظية بين اإلمام الرازي وش��يخ اإلس��الم ابن تيمية وأثرها يف االنحراف 
االستداللي المعاصر، أ.د عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد، نشر الجمعية السعودية 

للدراسات الفكرية المعاصرة )فكر ( 1434ه� .
32- كت��اب العلم. لزهير بن حرب أبو خيثمة النس��ائي، تحقيق محم��د ناصر الدين األلباين. 

المكتب اإلسالمي. بيروت 1403ه�.
33- الفت��اوى الك��ربى تق��ي الدين أبوالعب��اس أحمد ب��ن عبدالحليم بن تيمي��ة الحراين )ت 
728ه��� ( تحقيق محمد عبدالق��ادر عطا ومصطفى عبدالقادر عط��ا، دار الكتب العلمية، 

بيروت 1408ه�. .
34- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقالين )ت852ه( قرأه 
وصححه عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز. نش��ر وتوزيع الرئاس��ة العام��ة إلدارات البحوث. 

السعودية.
35- الفقي��ه والمتفق��ه. ألب��ى بكر أحمد بن علي ب��ن ثابت الخطيب البغ��دادي )ت462ه(، 

حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. الدمام 1417ه�.
36- القام��وس المحي��ط. لمج��د الدين محمد بن يعق��وب الفيروزآب��ادي )ت817ه( عالم 

الكتب. بيروت.
37- قواط��ع األدل��ة يف األص��ول. ألب��ى المظفر منصور ب��ن محمد بن عبدالجبار الس��معاين 
)ت489ه( تحقيق ودراس��ة د. عبداهلل بن حافظ الحكمي ود. على بن عباس الحكمي، 

طبع عام 1418ه�.
38- كشف الظنون. لحاجي خليفة. دار الفكر. بيروت.
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39- مجموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية. أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم )ت728ه( 
جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. مطابع الحكومة. الرياض 1423ه�. 

40- مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز )ت1419ه�( أشرف على 
جمعه وطبعه د. محمد بن س��عد الشويعر، طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء. 

الرياض. 
41- المدخ��ل إلى الس��نن الكربى. ألحمد بن الحس��ين ب��ن علي البيهقي. دراس��ة وتحقيق 

محمد ضياء الرحمن األعظمي. مكتبة أضواء السلف. الرياض 1420ه�.
42- المس��ائل األصولية المس��تدل لها بقوله تعالى ژ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ أ.د عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد، نش��ر الوعي 

اإلسالمي بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت 1436 ه�.
43- المس��تدرك على الصحيحين. لإلمام أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل الحاكم النيسابوري. 
دار المعرف��ة. بي��روت 1418ه�، ونس��خه أخرى بتحقي��ق مصطفى عبدالق��ادر عطا. دار 

الكتب العلمية. بيروت 1411ه.
44- المس��ند. لإلم��ام أحمد ب��ن محمد بن حنب��ل الش��يباين، تحقيق بإش��راف د. عبداهلل بن 

عبدالمحسن الرتكي. دار الرسالة. بيروت 1414ه.
45- المصنف. لإلمام الحافظ أبي بكر عبداهلل بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة )ت235( تحقيق 

حمد بن عبداهلل الجمعة ومحمد بن إبراهيم واللحيدان. مكتبة الرشد. الرياض 1425ه�.
46- المعجم الوس��يط. إصدار مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية. مكتبة الش��روق 

الدولية 1425ه.
47- مقدمة يف أصول التفس��ير لش��يخ اإلس��الم أحمد ب��ن عبدالحليم بن تيمي��ة )ت728ه( 

نسخة ألكرتوين، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث. 
48- الموافق��ات يف أص��ول الش��ريعة ألبي إس��حاق إبراهيم بن موس��ى بن محم��د اللخمي 
الش��اطبي )ت790ه( ضبط نصه أبو عبيدة مش��هور بن حسن آل س��ليمان. دار ابن القيم 

ودار ابن عفان. القاهرة 1424ه.
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49- الموطأ. لإلمام مالك بن أنس، حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف ومحمود محمد 
خليل. مؤسسة الرسالة. بيروت 1418ه.

50- الواضح يف أصول الفقه.ألبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 
)ت513ه( تحقيق د. عبداهلل بن عبدالمحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 1420ه� .

51- المكتبة الشاملة – مكتبة إلكرتونية. اإلصدار الثاين واإلصدار الثالث.

* * *
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تعظيم الن�ص عند ال�سلف 
اأقوال ومواقف

)ورقة علمية(

اأ.د.عمر بن عبدالله املقبل
األستاذ بقسم السنة وعلومها 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة القصيم 
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الحمد هلل القائل: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ژ ، والصالة والس��الم 
على نبينا محمد الذي رّبى أصحابه على التسليم للحق وقبولِه، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

أما بعد:
فإن تعبيَد الخلق هلل رب العالمين أعظم مقاصد الشريعة، وكان لتحقيق هذه الغاية وسائل 
كثيرة، من أهمها وأكثرها ورودًا يف النصوص الش��رعية: تربية الُمَتلّقين على التس��ليم المطلق 

لكالم اهلل ورسوله، مهما خالَف مراد اإلنسان، وتعظيِم الوحي قرآنًا وسنّة.
ولق��د كان النب��ي × يربي أصحابه على ه��ذا المعنى العظيم بأس��اليب مختلفة، وطرق 
متنوع��ة، ويغتنم المواقف إليصال هذه الحقيقة الش��رعية، وغرس��ها يف النفوس � كما س��يأيت 
اإلش��ارة إلى ذلك قريبًا � وكان من تلك األس��اليب: تعظيم ش��أن القرآن والسنّة، ومكانتهما، 
وقدسّيتهما، وجاللة المتكّلم هبما، والتصريُح بذّم من ينتقصهما أو يحطُّ من قدرهما، فخرج 
هب��ذه الرتبية النبوي��ة للصحابة جيٌل لم يعرف التاريخ له مثي��الً، يف علمهم وعملهم وانقيادهم 

وتسليمهم لمراد اهلل ورسوله.
وتلقى � هذا المعنى � عن الصحابِة التابعون، وعن التابعين تلقاهم أتباعهم، حتى أضحى 

هذا المعنى سمًة عامة لكل من سار على هنج السلف الصالح إلى يومنا هذا.
وهذا المعنى هو »أعظم باعث على احرتام الشريعة ونفوذها أهنا خطاُب اهلل تعالى لألمة. 
فامتثال األمة للش��ريعة أمر اعتقادي تنس��اق إليه نفوس المس��لمين عن طواعية واختيار، ألهنا 
ُترضي بذلك ربَّها، وتستجلب به رحمَتُه إياها، وفوَزها يف الدنيا واآلخرة، وقد قال اهلل تعالى: 

ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ )1(.
وألنن��ا يف عص��ٍر عل��ْت فيه أصواٌت تدع��و إلى االحت��كام المطلق إلى العق��ل، بعيدًا عن 
النصوص ودالالهتا، ومصادرِة فهوم السلف الصالح لها؛ بدعوى الحرية الفكرية تارًة، وعدم 
الوصايِة على الفهم تارة أخرى، أحببُت أن أشارك يف تسليط الضوء على بعض أقوال السلف 

)1(  مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور )350/3(.
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ومواقفهم يف تعظيم النّص الشرعي كتابًا وسنة، وذمِّ الرأي المخالف له، التي تورث المطالع 
له��ا أن طري��ق النجاة، واليقين هو »الرواية والنقل، إذ ال يكف��ي من ذلك مجرد العقل، بل كما 
أن نوَر العيِن ال ُيرى إال مع ظهور نوٍر ُقّدامه، فكذلك نور العقل ال يهتدي إال إذا طلعت عليه 

شمس الرسالة«)1(.
وت��ورث ق��ارئ هذه األق��وال والمواقف ص��دَق ما قال��ه الطح��اوي: يف »عقيدته«: »وال 
تثبُت قدُم اإلس��الِم إال على ظهر التس��ليم واالستس��الم، فمن رام ِعلَم ما ُحظَِر عنه ِعْلُمه ولم 
يقنع بالتس��ليم فهُمه= حَجَبه مراُمه عن خال��ص التوحيد، وصايف المعرفة، وصحيِح اإليمان، 
فيتذب��ذب بين الكف��ر واإليمان، والتصدي��ق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار، موسوس��ًا تائهًا 

شاكًا، ال مؤمنًا مصدقًا وال جاحدًا مكذبًا«)2(.
وقد انتظمت هذه الورقة مقدمًة وثالثة مباحث وخاتمة، وفق الخطة التالية:

المقدمة: وأشرت فيها إلى أهمية الموضوع بإيجاز.
المبحث األول: من نصوص القرآن والسنة الدالة على وجوب تعظيم النص الشرعي.

المبحث الثاين: من أقوال السلف يف تعظيم النّص الشرعي.
المبحث الثالث: من مواقف السلف يف تعظيم النص الشرعي)3(.

الخاتمة.
واهلل تعال��ى أس��أل أن ينفع هبا كاتبه��ا وقارئها، وأن يرزقنا تعظيم أم��ره وهنيه، والحمد هلل 

رب العالمين.
وكتبه/ أ.د. عمر بن عبداهلل المقبل

األستاذ بقسم السنة وعلومها
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

)1(  مجموع الفتاوى البن تيمية )6/1(.
)2(  متن الطحاوية )ص: 43(.

)3(  علم��ًا أن بع��ض ما وضعته ضمن مبحث األقوال قد يتداخل مع المواقف، ويصعب الفرز بينها بش��كل تام، وقد 
اجتهدت يف أن تكون المواقف مرتبطًة بقصة، واألقوال ما سوى ذلك، أو كانت قصته قصيرًة جدا.
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املبحث االأول
 من ن�سو�ص القراآن وال�سنة الدالة على وجوب تعظيم الن�ص ال�سرعي

ورد يف القرآن والسنة نصوص كثيرة توجب الرجوع إلى الوحيين، وتعظيَم النص، وعدَم 
مخالفِة ذلك، وسأقتصر على بعضها � لكثرهتا ولطبيعة هذه الورقة � خاصًة ما كان منها أصرح 

يف الداللة على الموضوع.
اأواًل: من ن�ضو�ص القراآن:

ڱ           ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ژ  تعال��ى:  ق��ال 
ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ  ژ  ]النس��اء: 125[، أي: ال أحس��ن دينًا “ممن استس��لم 

وجهه هلل فانقاد له بالطاعة، مصدقا نبيه محمدًا × فيما جاء به من عند ربه، وهو محسن، أي: 
عامل بما أمره به ربه، محرٌم حراَمه ومحلٌل حالَله«)1(. 

وقال جل جالل��ه: ژ ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ ژ  
]لقمان: 22[.

ويف س��ياق تأكي��د هذا المعنى، نق��رأ آياٍت أخرى تح��ّذر من اإلخالل بواجب التس��ليم، 
ألن نتيج��ة ذل��ك اإلنخالع من ربقة اإليم��ان، كما قال تعال��ى: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  
ژ)2(   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

]النس��اء: 65[، وقد س��بق هذه اآلية الكريمة، قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ ]النساء: 60، 61[.
ويأيت التأكيد على األمر المطلق باالستجابة دون تردد أو تلكؤ، بل مع تحذير من أن ترك 
االس��تجابة س��بب لفتنة القلب، بحيث يحال بينه وبين االس��تجابة مس��تقبال ، كما قال تعالى: 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى   ژ 

)1(  جامع البيان = تفسير الطربي )528/7(.
)2(  ينظر تعليق ابن القيم على هذه اآلية يف »الصواعق المرسلة« )1520/4(.
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ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ        ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  ]األنفال: 24، 25[.

ويقطع القرآن الطريق على أولئك المتحذلقين الذين قد يفّسرون ُبطأ استجابتهم على أنه 
نوع من المناقش��ة أو المراجعة، فيسمى عدم االس��تجابة اتباعًا للهوى، قال تعالى: ژ ې  ى     
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     

ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ ]القصص: 50[.
ويف هذا الس��ياق، يظهر � وبوضوح � أن عدم االس��تجابة كما هي شأن الكفار المعاندين، 
فهي شأن المنافقين الذين خلت قلوهبم من اإليمان والتسليم، فآيات سورة البقرة وآل عمران 
� يف الحجاج مع أهل الكتاب � وآيات سورة النساء � وسبق بعضها � وسورة النور، واألحزاب 
� وغالبها يف الحجاج مع المنافقين � تكش��ُف هذا بجالء، وأكتفي هنا بذكر آيات س��ورة النور، 
ففيها النور الذي يبدد ظلمات الشك، ويقتلع شجرة الرتدد من بذورها إن كان يف القلب إيمان 

وتسليم مطلق، قال تعالى عن المنافقين: ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ    ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     
ی   ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی   ېئ  ېئ   ېئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  

جئ  حئ  مئ     ژ  ]النور: 47 - 52[.
 واآلي��ات يف ه��ذا المعن��ى كثيرة، وفيما س��بق من آي��ات � وتركت أضعافها � م��ا يبين أن 
التسليم »من أجل مقامات اإليمان، وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية، 

التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية«)1(.
ثانيًا: من ن�ضو�ص ال�ضنة:

المتأمل يف نصوص السنة التي تقرر هذه الحقيقة، يلحظ أهنا تنقسم إلى ثالثة أقسام:
القسم األول: الذي يقرر أن تقديم محبة اهلل ورسوله من أصول اإليمان.

)1(  مدارج السالكين )147/2(.
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القسم الثاين: مواقف عملية غرس فيها النبي × هذا المعنى يف نفوس أصحابه.
القسم الثالث: تصديقهم بما يخرب به × من أخبار قد تبدو غريبة أو خارقة للعادة، أو ال 

يستوعبها العقل، دون طرح أسئلة جدلية تبدأ كيف أو لم؟
فم��ن أمثل��ة القسم األول: قول��ه ×: »ال يؤمن أحدكم، حتى أكون أح��ب إليه من والده 
وول��ده والناس أجمعين«)1(، ومقتض��ى ذلك أن تقّدم أوامر اهلل ورس��وله ونواهيهما على كل 

من س��واهما، وإال فثمة الفس��ق، كما قال تعالى: ژچ  چچ ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   
ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڱ  ڱ  ژ  ]التوبة: 24[.
ومن أمثلة القسم الثاين: ما رواه البخاري أن عمر  قال: يا رسول اهلل، ألنت أحب إلي من 
كل شيء إال من نفسي، فقال النبي ×: »ال، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك« 

فقال له عمر: فإنه اآلن، واهلل، ألنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي ×: »اآلن يا عمر«)2(.
وم��ن أمثل��ة القسم الثالث: أن��ه × حين أخرب عن بقاء المس��يح الدج��ال يف األرض � إذا نزل يف 
آخر الزمان �: »أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كش��هر، ويوم كجمعة، وس��ائر أيامه كأيامكم«، فلم ُيْبِد 
الصحابة  أي اعرتاض على هذا التغير الكوين العجيب، بل سألوا فقط عما يهمهم يف دينهم، وهو: 

قلنا: يا رسول اهلل فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال: »ال، اقدروا له قدره«)3(.

)1(  البخاري ح )15(، ومسلم ح )70(.
)2(  البخاري )6632(، ومن األمثلة: ما يف الصحيحين � البخاري ح )2359(، مسلم )2357( � عن عبداهلل بن الزبير 
ب��أن رج��ال من األنصار خاصم الزبير عند النبي  × يف ش��راج الحرة، التي يس��قون هبا النخ��ل، فقال األنصاري: 
س��ّرح الماء يمر، فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي ×، فقال رس��ول اهلل × للزبير: »أس��ق يا زبير، ثم أرسل الماء 
إلى جارك«، فغضب األنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلّون وجه رس��ول اهلل ×، ثم قال: »اس��ق يا زبير، ثم 

احب��س الم��اء حتى يرجع إلى الجدر«، فقال الزبير: »واهلل إين ألحس��ب هذه اآلي��ة نزلت يف ذلك: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ  ]النساء: 65[«.

)3(  مس��لم )2937(، وم��ن األمثلة � م��ا رواه البخاري يف صحيحه )3199( أن النب��ي  × قال ألبي ذر � حين غربت 
الشمس �: »أتدري أين تذهب؟«، قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: »فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن 
فيؤذن لها ويوش��ك أن تسجد، فال يقبل منها، وتستأذن فال يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من 

مغربها.. الحديث«. لم يسأل أبو ذرٍّ أي سؤال جدلي، كيف ولم؟ بل سكت مسّلما لخرب الرسول  ×.
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املبحث الثاين
من اأقوال ال�سلف يف تعظيم الن�ّص ال�سرعي

كث��رْت أقوال الس��لف � رحمه��م اهلل � يف تقرير هذه القضية، بدًء م��ن الصحابة  مرورًا 
بمن تبعهم من أهل القرون المفضّلة، ومن ذلك:

أوالً: ق��ول اب��ن عباس يف ذم األخذ عن أهل الكتاب، حيث قال: »يا معش��ر المس��لمين، 
كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه × أحدث األخبار باهلل، تقرءونه لم 
ُيَشْب، وقد حدثكم اهلل أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اهلل وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو 
من عند اهلل ليش��رتوا به ثمنا قليال، أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مس��اءلتهم، وال واهلل ما 

رأينا منهم رجال قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم«)1(.
ووج��ه الدالل��ة منه: أن ابن عباس عاب على الذين يس��ألون أهل الكت��اب، وبين أيديهم 

كتاب اهلل، وال ريب أن هذا تطبيق عملي لهذه القضية. 
 ، ثانيًا: روى ابن خزيمة يف »التوحيد« من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
ع��ن النب��ي × يف قوله عز وج��ل: ژ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  قال حماد هكذا � 
ووضع اإلهبام على مفصل الخنصر األيمن � قال: فقال حميد لثابت: تحدث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: »رسول اهلل × يحدث به وأنا ال أحدث به؟«)2(.

ثالثًا: روى مالك يف »الموطأ« عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، أنه قال: س��ألت س��عيد بن 
المس��يب: كم يف إصبع المرأة؟ فقال: »عشر من اإلبل« فقلت: كم يف إصبعين؟ قال: عشرون 
من اإلبل، فقلت: كم يف ثالث؟ فقال: »ثالثون من اإلبل« فقلت: كم يف أربع؟ قال: »عشرون 
من اإلبل« فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقال سعيد: »أعراقي 

أنت؟« فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: »هي السنة يا ابن أخي«)3(.

)1(  البخاري )2685( ، وقوله: »لم ُيَشب« أي: لم يخلط، ينظر: فتح الباري البن حجر )292/5(.
)2(  رواه ابن خزيمة يف »التوحيد« )259/1(، والحاكم يف »المستدرك« � واللفظ له �)351/2(.

)3(  موطأ مالك )860/2(، ومراده بقوله: أعراقي أنت؟ أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص؟ كما يف شرح الزرقاين 
عل��ى الموط��أ )296/4(. وكالم العلماء يف مراس��يل س��عيد مش��هور، ينظ��ر: التمهيد لما يف الموط��أ من المعاين 

واألسانيد )30/1( ، )326/4(.
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ف��أراد ابن المس��ّيب أن يقطع الطريق على القياس الذي ي��رد يف مقابلة النص، وهذا عين 
التعظيم، ومطلق التسليم.

رابعًا: أخرج ابن المنذر من طريق الش��عبي كنت عند ش��ريٍح، فجاءه رجل فس��أله - أي 
عن دية األصابع - فقال: يف كل إصبع عش��ر. فقال: س��بحان اهلل هذه وهذه س��واء؟ - اإلهبام 

والخنصر - قال: ويحك! إن السنة منعت القياس، اتبع وال تبتدع)1(.
وم��راده ليس منع القياس مطلقًا، ولكن منع��ه إذا كان يف مقابلة النص، فإنه يصبح حينئٍذ 

فاسدا.
خامسًا: قال الزهري: »من اهلل الرسالة، وعلى الرسول البالغ، وعلينا التسليم«)2(.

سادس��ًا: يقول اإلمام عب��داهلل بن الزبير الحمي��دي - صاحب المس��ند -: كنت بمصر، 
فحدث محمد بن إدريس الش��افعي، بحديث عن رس��ول اهلل ×، فقال له رجل: يا أبا عبداهلل 
تأخذ هبا؟ فقال: هل رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي ُزّنارًا؟ إذا ثبت عندي عن رسول 
اهلل × حدي��ث قلُت به وقّولته إياه، ولم أُزل عن��ه، وإن هو لم يثبت عندي لم أقّوله إياه. أترى 

علي زنارا حتى ال أقول به؟!)3(. 
س��ابعًا: يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة، فقال: يروى 
فيه��ا كذا وك��ذا عن النبي ×، فقال له الس��ائل: يا أبا عبداهلل تقول به؟ فرأيت الش��افعي أرعد 
وانتق��ص، فقال: يا هذا! أي أرض تقلني، وأي س��ماء تظلن��ي، إذا رويت عن النبي × حديثًا 

فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر ، نعم على السمع والبصر)4(.
ثامن��ًا: ق��ال عبدالملك الميم��وين يقول: ما رأت عين��ي أفضل من أحمد ب��ن حنبل، وما 
ت عنده  رأيُت أحدًا من المحدثين أش��د تعظيمًا لحرمات اهلل عز وجل وسنُة نبيه × إذا َصحَّ

)1(  ع��زاه اب��ن حجر إليه ولم أقف علي��ه يف كتب ابن المنذر المطبوعة، وصحح س��نده، ينظر: فتح الباري البن حجر 
.)226/12(

)2(  رواه البخاري )154/9( يف كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ  ]المائدة: 67[.

)3(  حلية األولياء )106/9(.
)4(  الفقيه والمتفقه )389/1(.
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وال أشد اتباعًا منه)1(.
وذي: قال لي أحمد: ما كتبُت حديثًا عن النبي × إال َوقد عملُت  يوض��ح هذا قول المرُّ
به؛ حتى َمرَّ بي يف الحديث أن النبي × إال َوقد عملُت به؛ حتى َمرَّ بي يف الحديث أن النبي × 

احتجَم وأعطى أبا َطيبة دينارًا؛ فأعطيُت الحجام دينارًا حين احتجمُت)2(.
وقال األثرم: رأيت أبا عبداهلل فيما َس��معنا منه من المس��ائل، إذا كان يف المسألة عن النبي 

× حديث لم يأخذ فيها بقول أحٍد من الصحابة وال من بعده خالفه)3(.
وقد أورد القاضي عياض يف ترجمة اإلمام مالك من »ترتيب المدارك«)4( قصة طويلة يف 
مناظ��رة مع أبي يوس��ف -صاحب أبي حنيفة - فيها من تعظي��م مالك للنص، ورّد القياس إذا 

عارضه، ما هو جلّي وظاهر، ولوال طولها لنقلتها.

* * *

)1(  مناقب اإلمام أحمد )ص: 243( البن الجوزي.
)2(  المص��در الس��ابق )ص: 243( الب��ن الجوزي. وهذا ألص��ق بالمبحث الثالث � يف الحديث ع��ن المواقف � لكن 

ذكرته هنا تبعًا وتوضيحا لكلمة الميموين رحمهم اهلل جميعا.
)3(  المصدر السابق )ص: 244(.

)4(  ترتيب المدارك )219/1( باب من أخبار مالك رحمه اهلل مع العلماء ومناظرته معهم.
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املبحث الثالث
 من مواقف ال�سلف يف تعظيم الن�ص ال�سرعي

مواقف الصحابة  يف هذا الباب أكثر من المأثور عنهم من أقوالهم � فيما وقفُت عليه - 
وأما غيرهم فأكثر من أن تحصر، وس��أتجاوز القصص المشهورة ذات الصبغة العامة، كقصة 
اإلس��راء والمعراج، وقصة تحويل القبلة، وصلح الحديبي��ة، أو قصة تحريم الخمر، وأمثالها 

كثير، وسأركز على المواقف الفردية، وأعّلق على ما يحتاج إلى ذلك، وهو قليل.
لقد كانت تلك المواقف تحمل يف طياهتا من التعظيم واإلجالل والتوقير للنص الشرعي - من 
الكتاب والسنة � ما يمأل القلب إجالاًل وحبًة لهم، وترضيا عنهم، إْذ ترجموا مضمون قوله ×: »ال 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين« - الذي سبق آنفًا - وطبّقوا 

هذا مع أقرب الناس إليهم، فظهر شيء من فضلهم، وعظيم منزلتهم التي بوأهم اهلل إياها.
وكذل��ك كانت مواقف بعض التابعي��ن وأتباعهم، مليئة بتطبيق ه��ذا المعنى، فرضي اهلل 

عنهم ورحمهم، ورزقنا السير على طريقهم، وإلى بعض تلك المواقف.
الموق��ف األول: يف قص��ة الثالثة خلف��وا، لم يكن العجيب فقط هو الت��زام الصحابة  
هجر أولئك الثالثة فحسب، مع أن بعضهم كان قريبًا وصديقا حميمًا لبعض هؤالء الثالثة، 
ولك��ن العج��ب ازداد وَعُظ��َم حين أمر النبي × -بع��د مرور أربعين ليل��ة - أن يعتزل الثالثة 

نساءهم، فقال كعٌب : »أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: ال، بل اعتزلها وال تقربها«)1(.
اهلل أكرب! إنه االستسالم يف أهبى صوره! لم يخطر ببال كعب أن يراجع النبي × ويقول: 
يا رس��ول اهلل، ألم يكن هجر الناس لي طيلة ه��ذه المدة كافيا؟ أو لعلك تخفف هذه العقوبة! 
كال.. ب��ل بادر للس��ؤال عن اللفظ المجمل الذي كان محتم��ال لالعتزال البدين، أو حل عقدة 
النكاح، وهو س��ؤال ش��خص يريد التنفيذ، وكان صادقًا، فجاءه الج��واب الموضح، وارتقى 
هبذه االس��تجابة العظيم��ة، ليكون قدوًة للصادقي��ن إلى يوم القيامة، حي��ث أمرنا اهلل بذلك يف 

قوله: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  ]التوبة: 119[.

)1(  البخاري )4418( ، مسلم )2769(.
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الموق��ف الثاين: يف صحيح مس��لم أن ابن عمر ج��اءه رجل فقال: أيصل��ح لي أن أطوف 
بالبيت قبل أن آيت الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: ال تطف بالبيت حتى تأيت 
الموقف، فقال ابن عمر: »فقد حج رسول اهلل × فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف« فبقول 

رسول اهلل × أحقُّ أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟)1(.
الموق��ف الثالث: روى مس��لٌم يف صحيحه عن رافع بن خدي��ج، قال: كنا نحاقل األرض 
على عهد رس��ول اهلل  ×، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المس��مى، فجاءنا ذات يوم رجل 
من عمومتي، فقال: نهانا رس��ول اهلل  × عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية اهلل ورس��وله أنفع لنا، 

»هنانا أن نحاقل باألرض ...«)2(.
فتأمل قوله: هنانا رسول اهلل  × عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية اهلل ورسوله أنفع لنا! كم 
يحم��ل يف طياته يف ألوان التس��ليم واالنقي��اد؟ واهلل لو كان تركهم له والحكم��ة َخِفَيْت عليهم 
ل��كان موقف��ا جليالً، فكي��ف وهم يعتقدون أهنم تركوا ش��يئًا نافعا؟ ويتعل��ق بمصدر رزقهم � 

وهي الزراعة �؟ 
الموق��ف الرابع: روى الدارمي أن ط��اووس كان يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن 
عباس: اتركهما، قال: إنما هني عنها أن تتخذ ُسّلما)3(! قال: ابن عباس »فإنه قد نهي عن صالة 

بع��د العصر« فال أدري أتعذب عليها أم تؤج��ر، ألن اهلل يقول: ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ژ  

]األحزاب: 36[)4(.
ويش��به هذا موقف س��عيد بن المس��ّيب لما رأى رجال يصلي بعد طل��وع الفجر أكثر من 
ركعتين يكثر فيها الركوع، والس��جود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني اهلل على الصالة؟ قال: 

»ال ولكن يعذبك على خالف السنة«)5(.

)1(  مسلم )1233(.

)2(  مسلم )1548(.
)3(  قال سفيان: تتخذ ُسّلما، يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل. 

)4(  سنن الدارمي رقم )448(، وسنده حسن.
)5(  السنن الكبير للبيهقي )654/2( وسنده صحيح.
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الموقف الخامس: لّما حّدث ابن عمر بقول النبي ×: »إذا استيقظ أحدكم من منامه فال 
يدخ��ل يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالث مرات؛ فإن��ه ال يدري أين باتت يده أو أين طافت يده« 
قال له رجل: أرأيت إْن كان حوضا؟ قال: فحصبه ابن عمر، وقال: أخربك عن رسول اهلل × 

وتقول: أرأيت إن كان حوضا؟)1(.
وم��ن بدائع المواقف المنقولة عن هذا الصحابي الجليل التي تؤكد تش��ّربه لهذا المعنى 
العظي��م: أن��ه لما َخَلع أهُل المدينة يزي��َد بِن معاوية، جمَع ابُن عمر حش��مه وولده، فقال: إين 
س��معت رس��ول اهلل  × يقول: »ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة« وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيعة اهلل ورسوله، وإين ال أعلم أحدًا منكم خلعه، وال تابع يف هذا األمر إال كانت الفيصل 

بيني وبينه!)2(.
عّل��ق ابُن العربي على هذا قائالً: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبداهلل ليزيد كانت ُكْرها، 
وأي��ن يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلِمه التسليَم ألمر اهلل، والفرار عن التعرِض لفتنٍة 
فيه��ا مِ��ن ذهاِب األمواِل واألنف��ِس ما ال يخفى بخلِع يزيَد لو تحق��ق أن األمر يعود يف نصابه، 
فكيف وال يعلم ذلك؟ قال - أي ابن العربي -: وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه؛ ترش��دوا 

إن شاء اهلل)3(. 
الموقف السادس: روى مسلم يف صحيحة أن أبا قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين يف 
رهط، وفينا ُبَشْير بن كعب، فحدثنا عمران، يومئذ، قال: قال رسول اهلل ×: »الحياء خير كله« 
قال: أو قال: »الحياء كله خير« فقال ُبَشْير بن كعب: إنا لنجد يف بعض الكتب - أو الحكمة - 
أن منه سكينة ووقارا هلل، ومنه ضعف، قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه! وقال: أال أرى 

)1(  صحي��ح اب��ن خزيم��ة، ح )124(، وقد بّوب علي��ه بقوله: باب كراه��ة معارضة خرب النب��ي × بالقياس والرأي، 
والدلي��ل عل��ى أن أمر النبي × يج��ب قبوله إذا علم المرء ب��ه، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأي��ه قال اهلل عز وجل: 

ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  ]األحزاب: 36[.
ومثله � ما رواه مسلم )442( � أنه لما حّدث بحديث: »ال تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها« قال: فقال 
له ابنه بالل: واهلل لنمنعهن! قال س��الم أخو بالل: فأقبل عليه عبداهلل: فس��ّبه س��ّبًا س��يئًا ما س��معته سبه مثله قط! 

وقال: أخربك عن رسول اهلل × وتقول: واهلل لنمنعهن؟!
)2(  البخاري )7111( .

)3(  أحكام القرآن البن العربي )555/2(، وينظر: الموافقات للشاطبي )555/2(.
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أحدث��ك عن رس��ول اهلل ×، وتعارض فيه؟ ق��ال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بش��ير، 
فغضب عمران، قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه ال بأس به)1(.

الموقف السابع: روى مس��لم عن عبداهلل بن المغفل أنه رأى رجالً من أصحابه يخذف، 
فقال له: ال تخذف، »فإن رسول اهلل × كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه ال يصطاد 
به الصيد، وال ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين«، ثم رآه بعد ذلك يخذف! فقال 
له: »أخبرك أن رسول اهلل × كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، ال أكلمك كلمة 

كذا وكذا«)2(.
الموقف الثامن: روى الخطيب البغدادي بس��نده عن أيوب السختياين قال: سأل الحَكُم 
بُن عتيبة الزهريَّ - وأنا ش��اهد - عن عدة أم الولد؟ فقال: الس��نة أربعة أش��هر وعش��را، فقال 
الحكم: ما يقول ذلك أصحابنا! قال: فغضب! وقال: يأتيكم الحديث عن رس��ول اهلل ×، ثم 

تعرضون له برأيكم؟ قال: »إن بريرة أعتقت، فأمرها رسول اهلل × أن تعتد عدة الحرة«)3(.
الموقف التاس��ع: س��أل س��فيان بن عيينة مالكًا عمن أحرم من المدين��ة وراء الميقات؟ 
فقال: هذا مخالف هلل ورس��وله، أخش��ى علي��ه الفتنة يف الدنيا والع��ذاب األليم يف اآلخرة! أما 

سمعت قوله تعالى: ژ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
ژ ]النور: 63[، وقد َأَمَر النبي × أن يهل من المواقيت)4(.

الموقف العاشر: قال ابن الجوزي واصفًا اإلمام أحمد: كان رضي اهلل عنه شديَد االتباع 
ى  لآلثار؛ حتى إنه َبلغنا عن أبي الُحسين بن الُمنادي أنه قال: استأذَن أحمد َزوجته يف أن َيتسرَّ
اها َريحانة، استِنانًا َبرسول اهلل ×)5(. طلبًا لالتباع فأِذنت له، فاشرتى جاريًة بثمن يسير وَسمَّ

تلك عشرٌة كاملة، أسأل اهلل أن يرزقنا الصدق يف االتباع، والقوة يف التسليم.

)1(  مسلم )37( وأصله يف البخاري )6117(.
)2(  مسلم )1954(.

)3(  الفقيه والمتفقه )385/1(.
)4(  ترتيب المدارك )161/1(، باب اتباعه السنن وكراهيته للمحدثات.

)5(  مناقب اإلمام أحمد )ص: 243(.
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بع��د هذا االس��تعراض الموجز له��ذه النص��وص والمواقف التي نقلت عن س��لف هذه 
األّم��ة، ف��إن القارئ لها يخ��رج بحقيقة ناصعة، وه��ي أن اهلل تعالى إنما رف��ع منزلة القوم هبذه 
المع��اين التي قامت يف قلوهبم، وصدقتها ألس��نتهم ومواقفهم، وأهن��م لم يكونوا يقّدمون على 
قول اهلل ورس��وله قوَل أحٍد مهما كانت منزلته، وال يقبلون االعرتاضات العقلية، وال األقيس��ة 
المعارضة لما صّح من هذه النصوص، بل يسّلمون هبا وإن خالفت ما يحّبونه بله ما يفهمونه، 
فتقّبلوها بقلوب فارغة من كل غبش أو دخيل يشّوش على مطلق التسليم والتلقي؛ ليقوم بناء 
تصورهم خاليًا من كل رواسب سابقة، سواٌء كانت من رواسب الجاهلية، أو الظنون البشرية 

الفاسدة.
يقول ابن القّيم - رحمه اهلل - يف سياق الحديث عن غلّو بعض الناس يف تعليل األحكام 
الت��ي ل��م تظهر علتها، أو قصروا الحكم على بعض عّلت��ه أو ُعّلل بعلٍة ضعيفة �: »ولهذا كانت 
طريقة القوم - أي السلف الصالح - عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. ويف 

بعض اآلثار القديمة: يا بني إسرائيل! ال تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟«)1(.
ويّلخص ابن تيمية - رحمه اهلل - منهج السلف يف هذا الباب فيقول: 

»وم��ن األصول المتفق عليه��ا بين الصحابة والتابعين لهم بإحس��ان، أنه ال ُيقبل من أحٍد 
ق��طُّ أن يعارض القرآن ال برأيه وال ذوقه، وال معقوله وال قياس��ه، وال وْجده، فإهنم ثبت عنهم 
بالرباهين القطعيات واآليات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي 
للت��ي ه��ي أقوم...، فكان القرآن هو اإلم��ام الذي ُيْقتدى به؛ وله��ذا ال يوجد يف كالم أحد من 
: قد  السل��ف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، وال بذوق ووجد ومكاش��فة، وال قال قطُّ
تع��ارض يف هذا العقل والنقل، فض��الً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل! وال فيهم َمْن يقول: 
إن ل��ه ذوقا أو وْج��دا أو مخاطبة أو مكاش��فة تخالف القرآن والحدي��ث؛ فضال عن أن يدعي 

)1(  مدارج السالكين )466/2( وابن القّيم قطعًا ال يقصد عدم التماس الحكم والعلل، ولكنه كان يتحدث يف سياق 
من ذكرُت وصفهم، ومراجعُة كالمه المشار إليه يوضح ذلك بجالء.
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أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الَمَلُك الذي يأيت الرس��وَل، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علَم 
التوحيد، واألنبياُء كلهم يأخذون عن مش��كاته...، ولم يكن السلف يقبلون معارضة اآلية إال 
بآي��ة أخ��رى تفسرها وتنسخها؛ أو بسنة الرس��ول  × تفسرها؛ فإن س��نة رس��ول اهلل  × تبين 

القرآن وتدل عليه وتعرب عنه«)1(.
وكلُّ من خالف منهج الس��لف � يف هذا الباب وغيره � فسيقع يف البدعة والضاللة بقدر ما 
عنده من ُبْعٍد عن هذا أصل التسليم واالنقياد، كما لّخص هذا المعنى اإلمام الشاطبي بأحسن 

عبارة إْذ يقول: 
»فالمبتدع من هذه األمة إنما ضل يف أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، ال مأخذ 
االنقي��اد تحت أحكام اهلل، وهذا هو الفرق بي��ن المبتدع وغيره، ألن المبتدع جعل الهوى أول 
مطالبه، وأخذ األدلة بالتبع...، والدليل على ذلك أنك ال تجد مبتدعا - ممن ينسب إلى الملة 
- إال وهو يستش��هد على بدعته بدليل ش��رعي، فينزله على ما وافق عقله وش��هوته، لكن إنما 
ينساق لهم من األدلة المتشابه منها ال الواضح، والقليل منها ال الكثير، وهو أدلُّ الدليل على 
اتباع الهوى، فإن المعظم والجمهور من األدلة إذا دّل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء ما 
ظاهُره الخالف فهو النادر والقليل، فكان من حقِّ الناظِر ردُّ القليل إلى الكثير، والمتشابِه إلى 
الواض��ح، غير أن اله��وى زاغ بمن أراد اهلل زيغه، فهو يف تيه، من حي��ث يظن أنه على الطريق، 
بخالف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه، وأّخر هواه � إن كان � فجعله 
بالتبع...، وألنه اّتبع األدلَة ملقيا إليها حكمَة االنقياد، باسطا يَد االفتقار، مؤّخرا هواه، ومقدما 

ألمر اهلل«)2(.
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

)1(  مجموع الفتاوى )28/13(.
)2(  االعتصام )1/ 234(.
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�ص  اختالف الُفهوم للنَّ
االجتهاد الفقهي أنموذًجا 

إعداد

د. عمر حممود ح�سن
أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الملك فيصل 
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الحم��د هلل ربِّ العالمين، والصالة والس��الم على س��يد المرس��لين، وعل��ى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد:

تع��دُّ النُّص��وص الش��رعية المتواف��رة يف الكت��اب والس��نة المصدر األساس��ي للتش��ريع 
اإلسالمي، وهي المرجع الذي ُيعتمد عليه يف استنباط األحكام.

ولقد كان × المرجع يف كل خالف، والرائد يف كل ش��أن، إذا اختلفوا يف أمر ردَّهم إلى 
الصواب، وإذا خفي عليهم حق أظهره لهم.

ة خالف يف األح��كام على عهد رس��ول اهلل ×، ولم يكن ألحد من  ولذل��ك ل��م يكن َثمَّ
أصحابه  أن يخالف رأيه، فال اختالف يف األحكام، وال تعارض يف اآلراء.

فلم��ا تويف × انقضى زمن التش��ريع بانقطاع الوح��ي، ولم يبق ألهل ال��رأي واالجتهاد 
من الصحابة ومن بعدهم إال االس��تنباط والش��رح والبيان، مسرتش��دين هبدي رس��ول اهلل × 

ومنهجه.
ومن هنا وجد االختالف بين مجتهدي األمة نتيجة لتفاوت العقول، واختالفهم يف النظر 
والعلم واألحكام الش��رعية وعلله��ا وأحكامها، واإلحاطة بالظروف والمالبس��ات، وما إلى 

ذلك من األسباب التي تختلف فيها األنظار واألفهام.
أهمية البحث

��ا كانت األحكام الش��رعية ُتس��تنبط م��ن ظواهر النص��وص إن كانت ظاه��رًة صريحة  لمَّ
الدالل��ة، أو تؤخذ من معاين النصوص ومقاصدها إن كانت غير ظاهرٍة خفية؛ لذا كان بعضها 
ظاه��رًا معق��واًل ال يحتاج إلى تأم��ل وتفكر، وبعضها خفيًا غير مدرك يحت��اج إلى جهٍد ونظٍر 

فيما وراء النصوص الستنباط المعنى الُمراد شرعًا.
هذا التباين يف الوضوح والخفاء بالنس��بة إلى النصوص الش��رعية أدَّى إلى االختالف يف 

أوجه النظر بالنسبة للمجتهدين.
ول��ذا فإنَّ فهم النُّصوص الش��رعية فهمًا صحيح��ًا، يؤدي إلى تحقيق مقاصد الش��ريعة 
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وذلك بجلب المصالح ودرء المفاس��د، وتحقيق التوازن يف حياة األمة اإلس��المية، بعيدًا عن 
الهوى والعبث، الذي يؤدي إلى الضياع والتحلل من التكاليف الش��رعية، وبعيدًا عن التزمت 
المقي��ت ال��ذي يقود إلى التن��ازع والتدابر. وقد اتَّض��ح لكلِّ باحٍث يف الفقه –وكما س��يمر يف 
البحث-المنهج الذي سار عليه األئمة المجتهدون الذين تنوعت آراؤهم االجتهادية، بحيث 
مثَّلت الحركة الدائمة التي تمد المسلمين باألحكام الشرعية يف نوازلهم ومستجدات حياهتم.

إشكالية البحث:
ُيجيب البحث عن اإلشكاليات اآلتية:

1-هل اختالف الفهوم للنص، وتباين اآلراء، تناقٌض يف الشريعة اإلسالمية؟ أم أنَّه سعٌة 
يف ميداهنا، ورحمة بالمكلفين؟

2-وه��ل ه��ذا االختالف والتباي��ن يف اآلراء، يؤدِّي إل��ى تفريق كلمة المس��لمين؟ أم أنَّه 
اختالف وجهات نظر محرتمة تتقبله العقول السليمة؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى بيان األمور اآلتية:

د اآلراء االجتهادية واختالف الُفهوم يف تفس��ير النصوص، لم يكن مبنيًا على  1-أنَّ تعدُّ
هوى، بل كان مبنيًا على أسس علمية موضوعية.

2-أن الفهم الصحيح للنصوص يؤدي إلى التنزيل الصحيح لألحكام على أرض الواقع 
وفق مراد الشارع الحكيم.

3-أنَّ االجته��اد الفقهي وتعدد اآلراء ما ه��و إال ثمرة اختالف الفهوم للنص، وهذا عين 
الرحم��ة باألم��ة، بحيث إذا ضاق األم��ر بالناس يف مذهب أحد األئم��ة يف وقت ما، وجدوا يف 

المذاهب األخرى سعة ورفقًا ويسرًا.
الدراسات السابقة:

وقف��ت من خالل دراس��تي له��ذا البحث على كت��ب وبحوث كثيرة هب��ذا الصدد، فكتب 
أص��ول الفق��ه عموم��ًا تذكر أس��باب االختالف بي��ن الفقهاء، وهن��اك كتب ألِّفت يف أس��باب 

االختالف خصيصًا. وقد استفدت منها واعتمدت عليها يف بناء البحث، منها:
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1-أسباب اختالف الفقهاء، للشيخ علي الخفيف.
2-المناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، د.فتحي الدريني.

3-الفتوى وفهم النص الشرعي، د. سعد العويف.
وأما موقع بحثي من الدراس��ات السابق��ة: فهو الربط بين أس��باب االختالف واالجتهاد 
الفقهي، إذ إنَّ االجتهاد الفقهي هو من آثار اختالف الفهوم يف تفسير النص الشرعي، مع ذكر 

بعض التطبيقات التي توضح ذلك. 
منهجية البحث: اتبعت يف كتابة البحث المنهجية العلمية القائمة على النقاط اآلتية:

1-التوثي��ق العلم��ي من المص��ادر والمراج��ع المعتمدة، م��ع االقتصار عل��ى المراجع 
األصولي��ة والفقهي��ة يف المذاه��ب األربع��ة عموم��ًا، وعل��ى كتب أس��باب اخت��الف الفقهاء 

خصوصًا.
2-أوردت نصوص بعض الفقهاء، تدعيمًا وإثراًء وتوثيقًا للمعلومة المتناَولة بالبحث.

3-عزوت اآليات إلى سورها يف المتن مباشرة، ذاكًرا اسم السورة ورقم اآلية.
4-خرجت األحادي��ث من مصادرها المعتمدة، ذاكًرا رق��م الحديث، والكتاب والباب 

اللذين اندرج تحتهما.
5-ترجمت لبعض األعالم غير المشهورين.

خطة البحث: جاء البحث مكوًنا من: تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، على النحو اآليت:
التمهيد: ويتناول:

أواًل: تعريف الفهم، النَّص الشرعي، االجتهاد الفقهي.
ثانيًا: لمحة عن أسباب اختالف الفقهاء. 

المبحث األول: فهم النص الشرعي، وأثر االختالف فيه.
     ويتضمن مطلبين: 

المطلب األول: الفهم الصحيح للنص الشرعي وآثاره. 
المطلب الثاين: الفهم الخاطئ للنص الشرعي وآثاره. 
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المبحث الثاين: االجتهاد الفقهي وأثره يف ترسيخ وحدة األمة.
    ويتضمن ثالثة مطالب: 

المطلب األول: أهمية االجتهاد الفقهي يف األمة. 
المطلب الثاين: ضوابط االجتهاد الفقهي.

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية على اختالف اآلراء والفهوم للنص الشرعي يف المسألة 
الواحدة.

الخاتمة: وتضمنت أبرز النتائج والتوصيات.
واب،  ش��د والصَّ أس��أل اهلل تعالى أن يعينني على إبراز أهم نقاط البحث، وأن يلهمني الرُّ
��م هذا العمل بالنج��اح والقبول، وأن يجعل��ه خالصًا لوجهه  وأن يمنحن��ي التوفي��ق، وأن يتمِّ

الكريم، إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول.
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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التمهيد
ويتضمن:

اأواًل: تعريف الفهم، النَّ�ص ال�ضرعي، االجتهاد الفقهي.
1-تعريف الفهم:

الفهم لغًة: معرفتك الش��يء بالقلب، فهمه فهمًا وفهمًا وفهامًة: علمه، وفهمت الشيء: 
ْهن لالستنباط)2(.  عرفته وعقلته)1(. والفهم: حسن تصور اْلَمْعنى وجودة استعداد الذِّ

وأم��ا يف االصط��الح: الفه��م فطنة يفهم هب��ا صاحبها من ال��كالم ما يقرتن ب��ه من قول أو 
فعل)3(.

2-تعريف النص الشرعي:
 ، النص لغًة: رفع الشيء، ومنه نصَّ الحديث ينصه نصًا، أي رفعه، وكل ما ظهر فهو نصٌّ

ويقال نصَّ النساء العروس نصًا رفعنها على المنصة، وهي الكرسي الذي تقف عليه)4(.
وأما الُمراد بالنص الشرعي يف االصطالح: فإنه يطلق ويراد به عدة معاٍن، منها:

أ-الن��ص يف اصطالح األصوليين: هو م��ا ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى يف المتكلم 
ال يف نفس الصيغة )5(.

وما يقابل النص هو الظاهر، والظاهر هو اسم لكالم ظهر الُمراد به للسامع بصيغته، وهو 
مأخوذ من الظهور وهو الوضوح واالنكش��اف )6(. فالظاهر هو نص خفيت إحدى معانيه عن 

المتكلم.
ب-كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه ال احتمال فيه)7(.

)1(  انظر: لسان العرب، البن منظور، 459/12، مادة )فهم(.
)2(  انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 704/2، باب )الفاء(.

)3(  انظر: فتح الباري، البن حجر، 165/1.
)4(  انظر: لسان العرب، البن منظور، 97/7، مادة )نصص(، والمحكم والمحيط األعظم، البن سيده، 271/8.

)5(  انظر: كشف األسرار، للبخاري، 73/1.
)6(  انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، د. عياض السلمي، ص/401.

)7(  انظر: اللمع، للشيرازي، ص/48.
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ج-كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والس��نة س��واء كان ظاهرًا أو نصًا أو مفسرًا أو 
حقيق��ة أو مجازًا عام��ًا أو خاصًا، اعتبارًا منهم للغالب ألن عامة ما ورد من صاحب الش��رع 

نصوص)1(.
د-مجرد لفظ الكتاب والسنة، فيقال: الدليل إما نص أو معقول وهو اصطالح الجدليين. 

يقولون: هذه المسألة يتمسك فيها بالنص، وهذه بالمعنى والقياس)2(.
فالُمراد بالنص الشرعي عند إطالقنا له يف البحث »نصوص الكتاب والسنة«.

يقول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: )ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والس��نة س��واء 
كان اللف��ظ داللت��ه قطعية أو ظاهرة، وهذا هو الُمراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال 

المكلفين()3(.
1- تعريف االجتهاد الفقهي:

االجته��اد لغًة: بذل الوس��ع والمجهود يف طلب األمر)4(، وج��اء يف حديث معاذ بن جبل 
: )أجتهد رأيي وال آلو()5( أي: أبذل قصارى جهدي يف المسألة، دون استهانة أو تقصير. 
قال الش��وكاين)6(: »وهو يف اللغة: مأخوذ من الجهد، وهو المش��قة والطاقة، فيختص بما 
فيه مش��قة، ليخرج عنه ما ال مش��قة فيه. قال يف المحصول: وهو يف اللغة: عبارة عن اس��تفراغ 
الوسع يف أي فعل كان، يقال: استفرغ وسعه يف حمل الثقيل، وال يقال: استفرغ وسعه يف حمل 

النواه« )7(.

)1(  انظر: كشف األسرار، للبخاري، 106/1.

)2(  انظر: البحر المحيط، للزركشي، 373/1.
)3(  انظر: الفتاوى الكربى، البن تيمية، 158/1.

)4(  انظر: لس��ان العرب، البن منظ��ور، 135/3، مادة )جهد(، ومعجم مقاييس اللغ��ة، البن فارس، 486/1، مادة 
)جهد(. 

)5(  أخرجه أبو داود، كتاب األقضية، باب: اجتهاد الرأي يف القضاء، 303/3، برقم )3592(. 
)6(  الشوكاين )1173-1250ه�(: هو محمد بن علي بن محمد الشوكاين، فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن. 
وول��ي قضاءها س��نة 1229 ه� وم��ات حاكًما هبا. من مصنفاته: » إرش��اد الفحول » يف األص��ول. انظر: األعالم، 

للزركلي، 298/6. 
)7(  انظر: إرشاد الفحول، للشوكاين، 205/2. 
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فه  وأم��ا يف االصطالح: فقد ذكر الفقهاء واألصوليون تعريفات متعددة لالجتهاد، فقد عرَّ
الش��يرازي)1( بأنَّه: »اس��تفراغ الوس��ع وبذل المجهود يف طل��ب الحكم الش��رعي«)2(، وعرفه 
الغزالي ’ بأنه: »بذل المجهود يف طلب العلم بأحكام الشريعة«)3(، وهذه التعريفات وإن كانت 
مختلفة من حيث اللفظ والصيغة، إال أهنا متفقة من حيث المعنى والمضمون، وبناًء على هذه 
ف المعاصرون من علماء الفقه واألصول االجتهاد بأنه: »بذل الجهد واستفراغ  التعريفات عرَّ
الوسع يف سبيل الوصول إلى األحكام الشرعية بطريق االستنباط من دليل تفصيلي من األدلة 

الشرعية«)4(.
ثانيًا: ملحة عن اأ�ضباب اختالف الفقهاء.

ال بدَّ من التَّقديم قبل الحديث عن األس��باب التي أدَّت إلى اختالف الفقهاء يف االجتهاد 
وتعدد اآلراء الفقهية، أن أبيِّن األمور اآلتية:

1-إنَّ الناظ��ر يف االخت��الف بين الفقه��اء يجده منحص��ر يف الفروع الفقهي��ة مع االتفاق 
الكام��ل عل��ى األصول، س��واء أكان��ت يف العقي��دة وأركان اإليم��ان واإلس��الم، أم يف أصول 

التشريع من القرآن والسنة واإلجماع والقياس.
وهذا االختالف ال خطر فيه وال ضرر، بل هو عامل من عوامل خلود هذه الشريعة. وقد 

انحصر الخالف يف النصوص الظنية كأخبار اآلحاد، ويف الدالالت الظنية)5(.
2-إنَّ االخت��الف بي��ن المذاه��ب الفقهية جعل��ت منه تش��ريعًا مرنًا متجددًا ومس��تمرًا 
وصالحًا لكلِّ زماٍن ومكاٍن، ش��امالً لجميع أفعال الن��اس، ناظمًا ألمور الدين والدنيا، ذلك 
ألنَّ الخالف يف الفروع سعة وغنى يف التشريع، فإن ضاق باألمة مذهب استعانت باآلخر، وإن 

)1(  الش��يرازي )393-467 ه���(: هو إبراهيم بن علي بن يوس��ف، أبو إس��حاق الش��يرازي. ولد بفي��روز آباد )بليدة 
بفارس( نش��أ ببغداد وتويف هبا. أحد األعالم، فقيه ش��افعي. من تصانيفه: »المهذب«يف الفقه، و »اللمع« يف أصول 

الفقه. انظر: طبقات الشافعية، البن السبكي، 215/4، واألعالم، للزركلي، 51/1.
)2(  انظر: اللمع، للشيرازي، ص/129.

)3(  انظر: المستصفى، للغزالي، 382/2.
)4(  انظ��ر: أصول الفقه، محمد أبو زه��رة، ص/356، وأصول الفقه، عبدالوهاب خ��الف، ص/222، والوجيز يف 

أصول الفقه، عبدالكريم زيدان، ص/401.
)5(  انظر: أسباب اختالف الفقهاء، د. الرتكي، ص/44.
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صعب عليها حكم أو أوقعها يف حرج لجأت إلى غيره.
ق��ال عمر بن عبد العزيز : )ما س��رين أن أصح��اب محمد × لم يختلفوا ألهنم لو لم 

يختلفوا لم تكن رخصة()1(.
3-ل��م يك��ن االختالف مبنيًا على ه��وى أو انتصارًا لذات أو ش��خص، أو اندفاعًا وراء 
أغ��راض ومصالح، بل كان مبنيًا على أس��س علمية موضوعية، فق��د كان الوصول إلى الحق 

هدفهم، ومرضاة اهلل  وإخالص العمل له غايتهم)2(.
 : 4-كان رس��ول اهلل × المرجع الوحيد للتشريع حيث كان يعتمد على الوحي، قال
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(   ]النج��م:3-4[، وكان الصحاب��ة   إذا اختلفوا 
يف حك��م لم يرد فيه نص رجعوا إلى رس��ول اهلل ×، ومع كّل ذلك فإننا نالحظ تعدد األقوال 
يف المس��ألة الواحدة يف حياته ×، كما كان ُيقر ُحكمين مختلفين ليبين إباحة األمرين، وأذكُر 

من ذلك المثال التالي:
  - عن عبد اهلل بن مسعود  قال: »نادى فينا رسول اهلل × يوم انصرف عن األحزاب 
»أن ال يصلي��ن أح��د الظه��ر إال يف بني قريظة«، فتخ��وف ناس فوت الوق��ت، فصلوا دون بني 
قريظة، وقال آخرون: ال نصلي إال حيث أمرنا رسول اهلل ×، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف 

واحدا من الفريقين«)3(.
فلق��د أقرَّ رس��ول اهلل × خالفهم يف فهم الن��ص الواحد الذي س��معة الجميع منه، وهم 
أفه��م الناس بم��راده، وقد أدَّى اجتهاد بعضهم يف هذه المس��ألة إلى تأخي��ر الصالة عن وقتها 

عمالً بظاهر النَّص.
��وا يف الطريق، وطبق��ًا الختالف  واجته��د اآلخ��رون بع��دم األخذ بظاه��ر الن��ص، فصلُّ

الصحابة   يف هذه المسألة، اختلف الفقهاء يف ترجيح أحد الفهمين على اآلخر.

)1(  انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، 116/2.
)2(  انظر: المدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، د.محمد شلبي، ص/211.

)3(  أخرج��ه مس��لم، كتاب: الجهاد، ب��اب: المبادرة بالغ��زو، وتقديم أه��م األمرين المتعارضي��ن، 1391/3، برقم 
.)1770(
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ه��ذا التع��دد يف األح��كام لحادثة واح��دة، وإقرار الرس��ول × الخت��الف الصحابة   
يف مس��ألة واحدة، يدل على س��عة هذه الش��ريعة ومرونتها، والتيس��ير فيها، ورفع الحرج عن 

المكلفين يف تطبيقها.
ا أهم أسباب الفقهاء، أذكر منها: وأمَّ

1-االختالف يف االس��تعدادات الفطرية والمكتس��بة لدى الناس جميعًا ومنهم العلماء، 
فالناس طبائعهم متباينة، وقدراهتم مختلفة، ويف ذلك يقول الشيخ علي الخفيف: )إّن عادات 

الناس مختلفة، وآرائهم متعارضة، وأعرافهم متعددة، وأعمالهم متنوعة، وأنظارهم متفاوتة: 
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(   ]الروم:30[()1(.

وإذا اختلفت المقدمات اختلفت النتائج، فما دام الناس يختلفون يف األلوان، واأللسنة، 
والطبائع، وطرق معايشهم، ويف الثقافة التي ينهلون منها... فإهنم ال شك يختلفون يف فهمهم 

واجتهاداهتم، الختالف المدارك والعقول.
2-اخت��الف بيئات الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير يف اختالفهم يف كثير من 
األح��كام والفروع، حت��ى إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخرى إذا 
تع��رض لبيئة جديدة تخال��ف البيئة التي كان فيه��ا، كما حصل لإلمام الش��افعي ، ولغيره 
م��ن األئم��ة)2(، ولذلك وضع��وا القاعدة الفقهي��ة: ]ال ينكر تغي��ر األحكام بتغي��ر األزمان[)3( 
لتأكيد صالحية الش��ريعة اإلس��المية لكل زمان ومكان، وأهنا خالدة وحجة على المؤمنين هبا 

والحاقدين عليها.
3-االختالف يف فهم النصوص عندما تكون داللتها غير قطعية، ويكون المعنى محتمالً 

أو خافيًا مما يؤدي إلى االختالف يف األحكام بين الفقهاء)4(.

)1(  انظر: أسباب اختالف الفقهاء، الشيخ علي الخفيف، ص/8.
)2(  األمثلة يف هذا الباب كثيرة، منها: مخالفة الصاحبين أبي يوسف ومحمد ألبي حنيفة يف كثير من المسائل الفقهية 
مخالفة قائمة على أساس تغير الزمان، حتى إهنما نصا يف كثير منها على أن اإلمام لو كان معهما يف عصرهما لرجع 

عن قوله إلى قولهما، من ذلك مثالً خيار الرؤية، غير أين لم أتوسع فيها خشية االطالة، فلتنظر يف مظاهنا.
)3(  انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، د. محمد الزحيلي 353/1.

)4(  انظر: أثر االختالف يف القواعد األصولية، د. مصطفى الخن، ص/38 وما بعدها.
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4-االختالف يف اللغة التي نزل هبا القرآن الكريم حيث كانت لغة واسعة، فيها المشرتك 
والمرتادف والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، أدى إلى االختالف يف فهم النص وداللته، 
وإلى االختالف يف استنباط األحكام)1(، مثل لفظ القرء والعين، فيقال: رأيت عينًا، ويراد هبا: 
عين الماء، أو عين اإلنس��ان، أو الجاس��وس. وكذلك القرء يراد به: الحيض، ويراد به الطهر، 

كما يف قوله : )ڃ ڃ چ چ چ چ(   ]البقرة:228[.
5-االختالف يف حجية بعض مصادر التشريع، فقد اتفق األئمة على حجية القرآن والسنة 
واإلجماع والقياس، لكن اختلفوا يف حجية باقي المصادر كاالستحسان والمصالح المرسلة، 
وغيره��ا، م��ن المصادر المختلف فيها، فهناك من ينظر إلى فعل الصحابي مثالً أو فتواه نظرته 
إلى النصوص الشرعية فيعتربها حجة، وهناك من يخالفه يف ذلك، وهناك من يعترب عمل أهل 

المدينة حجة. وهكذا.
6-االخت��الف يف ثب��وت النص الش��رعي أو ع��دم ثبوته، ذل��ك ألن النص الش��رعي هو 
المرج��ع األول للمجتهدي��ن جميع��ًا، ف��إذا ص��ح الحديث مث��الً، واتضحت داللته، وس��لم 
م��ن الُمع��ارض، كان عليه االعتم��اد يف الحكم ال يخال��ف يف هذا أحد، وهذا ه��و معنى قول 
األئمة المجتهدين  : »إذا صح الحديث فهو مذهبي«)2(، فال يمكن لمس��لم أن يعرض عن 
الحديث الش��ريف، ولكن هناك وصول النص إلى هذا اإلمام وعدم وصوله إلى غيره، وذلك 

لعدم اإلحاطة الكاملة بالسنة)3(.
ولذا يقول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: )من اعتقد أنَّ كل حديث صحيح قد بلغ كل واحٍد 

من األئمة، أو إمامًا معينًا: فهو مخطئ خطًأ فاحشًا قبيحًا()4(.
هذه بعض أس��باب االختالف وهو اختالف يف الفروع، فال يضر األمة وال يفرق ش��ملها 
وال ي��ؤّدي النقس��امها، وإنم��ا الخط��ر الكبير يف االخت��الف يف العقيدة، وهذا ل��م يقع بحمده 

)1(  انظر: أسباب اختالف الفقهاء، للشيخ علي الخفيف، ص/106.
)2(  انظر: التخريج عند الفقهاء واألصوليين، يعقوب الباحسين، ص/236.

)3(  انظ��ر: أس��باب اختالف الفقهاء، س��الم الثقف��ي، ص/92، وتاريخ المذاهب الفقهية، للش��يخ محم��د أبو زهرة، 
ص/285، وأثر الحديث الشريف يف اختالف األئمة الفقهاء، محمد عوامة، ص/113. 

)4(  انظر: رفع المالم عن األئمة األعالم، البن تيمية، ص/17.
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تعالى، وإذا رأينا تعصبًا مذهبيًا مقيتًا أو انقس��امًا مفرقًا يف بعض األحيان، فإن س��ببه الجهل 
بالشريعة أواًل، وبسيرة األئمة وأقوالهم ثانيًا، وإلى األيدي العاتية األثيمة والدخيلة التي تريد 

تمزيق األمة ثالثًا.
ويف الجه��ة المقابلة للتعص��ب المذهبي المبن��ي على الجهل وضيق النظ��ر، نجد بعض 
قاصري النظر أيضًا يقفون من االختالفات الفقهية موقف المستنكر أو المتشكك المرتاب.

ولعّل الس��بب يف هذا الموقف المتطرف اعتقاد هؤالء أن سبب اختالف الفقهاء هو فقط 
محصور يف ثبوت النص أو عدم ثبوته، فإذا توافرت النصوص لدى الجميع بعد تدوين السنة 
يف الصحاح مثالً، وتميَّز صحيحها من ضعيفها كان الزمًا زوال هذا االختالف، وزوال آثاره 

بين العلماء، فتعود المذاهب مذهبًا واحدًا ال خالف فيه.
ولو عرف هؤالء ما بيَّنَه العلماء واألئمة من أس��باب االختالف، مما أش��رت إلى بعضه، 
لعلموا أن ما ظنوه الس��بب الوحيد لالختالف، وهو عدم وصول النص إلى المختلفين ما هو 

إال سبب واحد من األسباب الكثيرة التي أدت إلى تنوع اآلراء واختالفها.

* * *
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املبحث االأول
فهم الن�ص ال�سرعي واأثر االختالف فيه

مدخل:
م��ن المعل��وم أنَّ أول خط��وة يخطوه��ا المجتهد يف طريق اس��تنباطه األح��كام هي النظر 
يف النصوص الش��رعية يف كتاب اهلل ، وس��نة رس��ول اهلل ×، ثم س��يتفرغ وسعه يف استنباط 

الحكم.
يق��ول اب��ن القيم: )صحة الفهم وحس��ن القصد من أعظم نع��م اهلل  التي أنعم هبا على 

عبده، بل ما أعطي عبٌد عطاًء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما .... ()1(.
ول��ذا فإنَّ المجته��د إذا قام بفهم النَّص فهمًا صحيحًا، اس��تطاع أن يس��تنبط منه حكمًا 

صحيحًا واستطاع أيضًا أن ينزل ذلك الحكم المستنبط على الواقعة تنزيالً صحيحًا.
وبالمقابل إذا أخطأ يف الفهم النص وجانب الصواب، ستكون النتيجة الحتمية االستنباط 

الخاطئ، وكذلك التنزيل الخاطئ.
املطلب االأول: الفهم ال�ضحيح للن�ص ال�ضرعي واآثاره.

د من الذاتية،  إنَّ الناظر يف النصوص الش��رعية ليس��تنبط منها األحكام يجب عليه أن يتجرَّ
وم��ن التحي��ز آلرائ��ه الس��ابقة، ويتمي��ز باألمانة واالس��تقامة عن��د االجتهاد يف فه��م نص من 

النصوص، بحيث يجعل التوصل إلى الُمراد اإللهي من نصه هدفه ومرماه يف اجتهاده.
هذا هو المنهج الذي التزمه األصحاب   عند تعاملهم مع النص الش��رعي، مما جعل 
فهمه��م ل��ه فهمًا  ال ي��دارى، وال يضاهى، إذ كان الصحابي يبذل ما وس��عه م��ن جهد يف فهم 
الن��ص الش��رعي، دون أن يجعل مواقفه أو اتجاه��ه حاكمًا  على فهمه، ولذلك س��لم فهمهم 

لمراد الشارع من نصوصه.
أوالً: ضوابط الفهم الصحيح للنص الشرعي، أجملها باآلتي:

1- التوثُّق من نسبة النص الشرعي إلى مصدره، والتَّأكد من صحته:

)1(  إعالم الموقعين، البن القيم، 69/1.
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د من ك��ون النَّص الُمراد  ويعن��ي ذل��ك أنَّ المجتهد يف النص يجب علي��ه أن يتثبَّت ويتأكَّ
فهم الُمراد منه، منس��وٌب نس��بًة صحيحًة إلى مصدره)1(، ألنَّ عدم صحته يجعله خارج دائرة 

التشريع، وال يمكن له العمل بمقتضاه)2(.
2- اعتماد قواعد اللِّسان العربي ودالالت األلفاظ:

جاء النص الش��رعي )كتابًا وسنًة( باللغة العربية يف ألفاظه وأسلوبه وتراكيبه، ولذا يجب 
على قارئ النص والمجتهد فيه، أن يكون عالمًا باللغة العربية عارفًا بأس��رارها وقواعدها يف 

البيان واإلفهام.
يقول الشاطبي)3(: )إنَّ الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فال يفهمها حق الفهم إال من فهم 
اللغ��ة العربية حق الفهم، ألهنما س��يان يف النمط ما عدا وج��وه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا يف 

فهم العربية فهو مبتدٌئ يف فهم الشريعة()4(.
ا كان استنباط الحكم الشرعي متوقفًا على فهم النص، فقد اهتمَّ األصوليون بقواعد  ولمَّ
اللغ��ة وداللتها اهتمامًا بالغًا، ألنَّهم يدركون مدى االرتباط الوثيق بين اللغة وقواعدها وبين 
��ن باللغة، والعلم بأس��اليبها وأعرافها يف التخاطب  الن��ص الش��رعي. ولذا اعترب الفقهاء التَّمكُّ

ضرورة علمية وشرعية لكل من يريد فهم النص الشرعي ويجتهد يف استنباط الحكم منه)5(.
يق��ول اب��ن حزم: )البدَّ للفقي��ه أن يكون نحوي��ًا لغويًا، وإال فهو ناق��ص وال يحل له أن 

يفتي، لجهله بمعاين األسماء، وبعده عن فهم األخبار()6(.

)1(  طبعًا المقصود بذلك نصوص السنة النبوية من حيث كوهنا )صحيحة أو ضعيفة( )متواترة أو مشهورة أو آحاد(، 
أم��ا النص��وص القرآنية؛ فهي خارج البحث ألهنا قطعية الثبوت، وإنما تعددت الفهوم، وتنوعت االجتهادات ألن 

منها ما هو ظني الداللة.
)2(  انظر: بحث منهج الجمع بين المقاصد والنصوص يف دراسة القضايا الفقهية المعاصرة، د. عبدالستار الهيتي، 90/1.
)3(  الش��اطبي )؟ - 790 ه�(: هو إبراهيم بن موس��ى بن محمد، أبو إس��حاق، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية. 
كان إماًما محقًقا أصولًيا مفسًرا فقيًها محدًثا نظاًرا ثبًتا بارًعا يف العلوم. من تصانيفه: »الموافقات يف أصول الفقه«، 

و»االعتصام«. انظر: شجرة النور الزكية، 332/1، واألعالم، للزركلي، 75/1. 
)4(  انظر: الموافقات، للشاطبي، 115/4.

)5(  انظر: قواطع األدلة يف األصول، للسمعاين، 281/1، والبحر المحيط، للزركشي، 492/4، وأصول الفقه الذي 
ال يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ص/435.

)6(  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، 51/1.
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ولكن ال ُيفهم من ذلك أنه كاف لتحديد مقصود الشارع؛ بل هناك جوانب أخرى مكملة، 
ومساعدة على ذلك كضرورة الوقوف على أسباب النزول، ومعرفة المناسبات والمالبسات 

التي ورد فيها النص.
3- مراعاة مقاصد الشريعة يف فهم النص:

يجب على كل متصٍد لالجتهاد واستنباط األحكام من النص الشرعي، أن يراعي مقاصد 
ه عن فهم مقاصد الشريعة إلى الخطأ  الشريعة المطهرة يف أثناء فهمه واجتهاده، فقد يؤدي خلوَّ
والخلل يف الفهم واالس��تنباط من النص. وهذا المنهج اتَّضح جليًا يف فقه المذهب الظاهري 

الذين جمدوا على ظواهر النصوص)1(.
4- ضم النصوص بعضها إلى بعض:

إنَّ النصوص الش��رعية –قرآنًا وس��نة-تحتكم يف إل��ى منطق اللغ��ة يف الداللة على مراد 
الشارع منها مبدئيًا، لكن ظواهر هذه النصوص من المعاين المتبادرة من الصيغة، قد ال تحدد 
ذل��ك الُمراد، فوج��ب االجتهاد يف تبينه. ولذا قد يلجأ المجته��د يف نطاق النص للوصول إلى 

قصد المشرع، إلى نصوص أخرى تعينه على ذلك)2(.
فالفه��م الصحي��ح للنص الش��رعي يحتاج إل��ى أن تضم النص��وص الواردة يف المس��ألة 
والقضية الواحدة؛ بعضها إلى بعض، حتى تتضح الصورة للمجتهد، وتكتمل لديه النصوص، 

فيعطي بعد ذلك الحكم الذي استنبطه)3(.
)فيجب عند استنباط حكم لقضية ما، أو عند فهم نص وبيان داللته أن تستقصي وتجمع 
كل النص��وص الت��ي عرضت البيان، أو تتعل��ق بذلك الموضوع، والمقارن��ة بينها، وفهم تأثير 
بعضه��ا على بعض من حيث الداللة، ودف��ع ما قد يبدو بينها من تعارض ظاهري بالجمع، أو 

الرتجيح، أو النسخ، ليستبين مراد اهلل تعالى يف القضية()4(.

)1(  انظر: دراسات يف االجتهاد وفهم النص، د. عبدالمجيد السوسوه، ص/ 228-227.
)2(  انظر: المناهج األصولية، للدريني، ص/22.

)3(  انظر: بحث الفتوى وفهم النص الشرعي، د. سعد العويف، ص/405.
)4(  انظر: دراسات يف االجتهاد وفهم النص، د. عبدالمجيد السوسوه، ص/ 213.
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ثانيًا: أثر الفهم الصحيح للنص الشرعي:
إذا بذل المجتهد وس��عه وطاقته يف إدراك الحكم، وفهم النص الش��رعي فهمًا صحيحًا 
مراعيًا الضوابط التي مر ذكرها، وبنى حكمه واس��تنباطه على ذلك الفهم، نال بذلك أجرين 
على اجتهاد إن أصاب، وأجرًا إن أخطأ. فالفهم الصحيح للنص له تأثير إيجابي يف االستنباط 

والنزيل، وذلك من خالل:
1- صح��ة الحكم المس��تنبط: وذلك بغلب��ة الظن، ويكون مبينًا الُم��راد من النص ضمن 

مقاصد التشريع.
2- التنزيل والتطبيق الصحيح للحكم المستنبط من النص على الواقعة: إذا فهم المجتهد 
النصوص الش��رعية، واس��تنبط منها األحكام، فإنه ينظر بعد ذلك يف تنزيل هذه األحكام على 
الوقائع، ولكي يتأكد من أنَّ تلك المس��ألة محالً لحكم معيٍن فإنَّه ينظر يف مناط ذلك الحكم، 
فإن توفَّر وتحقق ذلك المناط يف تلك المسألة فهي بالفعل محل لذلك الحكم، وإن لم يتحقق 

المناط فليست تلك المسألة محالً لذلك الحكم)1(.
املطلب الثاين: الفهم اخلاطئ للن�ص ال�ضرعي واآثاره.

م��ن المعلوم أن من آف��ات االجتهاد: الفهم الخاطئ للنص الش��رعي، ألنَّ��ه إذا اختلفت 
المقدمات اختلفت النتائج، وهذا األمر من الخطورة بمكان، إذ يرتتَّب عليه إخراج النصوص 

الشرعية عن معانيها ومرادها وما قصدته من أحكام.
واألسباب التي توقع من تصدر لالجتهاد والنظر يف النصوص بالخطأ يف الفهم، وخالف 

الُمراد، كثيرة، أقتصر على ذكر أهمها على النحو اآليت: 
أوالً: األخطاء المنهجية يف الفهم الخاطئ للنص الشرعي:

1- عدم أهلية المجتهد يف فهم النص الشرعي:
ر لالجته��اد واالس��تنباط من النصوص الش��رعية، ل��م تكتمل لديه  ق��د يكون م��ن يتصدَّ
مقوم��ات النظر والفهم، ف��إذا كان جاهالً بلغة العرب مثالً –وهي من أس��س الفهم الصحيح 

)1(  انظر: دراسات يف االجتهاد وفهم النص، د. عبدالمجيد السوسوه، ص/240-239.
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للنص-فإنه س��يقع يف الفهم الخاط��ئ ال محالة. وكذلك الجهل ببقي��ة العلوم )كأصول الفقه 
والحديث وغيرها(.

2- عدم مراعاة فهم السلف واألخذ به:
إنَّ المنهج السليم لفهم النص الشرعي هو منهج السلف الصالح ومن بعدهم من التابعين 
واألئمة المجتهدين، ألهنم تميزوا بأموٍر أوجبت لهم خصوصية يف فهم الخطاب الشرعي لم 

تكن لمن جاء بعدهم.
  وإن أول خط��وة يخطوها المجتهد يف طريق اس��تنباط األحكام من النصوص الش��رعية 
مراعاة فهم السلف الصالح للنصوص، ألنَّهم أعلم الناس بمراد اهلل تعالى ومراد رسوله ×، 
ل القرآن، وتلقوه من رس��ول اهلل ×، وكان × بين ألظهرهم  كيف ال وهم الذين عايش��وا تنزُّ
ا ُأْشكِل عليهم، وكذلك كانوا يتتبَّعون ما يصدر عنه من أحكام واجتهادات، وهذا  يسألونه عمَّ

األمر قد َولَّد لديهم َمَلكة اجتهادية ال تتوفر فيمن جاء بعدهم)1(.
يق��ول الش��اطبي: )فلهذا كله يجب عل��ى كل ناظر يف الدليل الش��رعي مراعاة ما فهم منه 

األولون؛ وما كانوا عليه يف العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل()2(.
ولذا فإنَّ العدول عن فهم الس��لف للنصوص هو من أخطر أبواب االنحراف والضالل، 
��نَّة المطهرة: )وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة  ��ر القرآن الكريم والسُّ فمن فسَّ
ٌف للكلم عن مواضعه، وهذا    والتابعي��ن فه��و مفرتٍ على اهلل ۵، ملحٌد يف آي��ات اهلل، محرِّ

فتح لباب الزندقة واإللحاد وهو معلوم البطالن من دين اإلسالم()3(.
يق��ول ابن تيمي��ة: )ويف الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفس��يرهم إلى 

ما يخالف ذلك كان مخطئًا يف ذلك بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه ...()4(.
3- التَّوقف عند ظاهر النص دون النظر إلى ما وراءه من المقاصد والمعاين:

)1(  انظر: الفتوى وفهم النص الشرعي، د. سعد العويف، ص/402.
)2(  انظر: الموافقات، للشاطبي، 77/3.

)3(  انظر: مجموع الفتاوى، البن تيمية، 243/13.
)4(  انظر: المرجع نفسه، 361/13.
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م��ن المالَح��ظ أنَّ أئم��ة المذاهب الفقهي��ة المعتمدة بذل��وا قصارى جهدهم يف اس��تنبط 
األح��كام م��ن النصوص الش��رعية، م��ع مراعاة م��ا تنطوي علي��ه تلك النصوص م��ن مقاصد 

ومعاين، دون التَّمسك بظاهر النص والجمود عليه.
وق��د لوحظ هذا المنهج يف مذهب الظاهرية؛ حي��ث إنَّهم خالفوا جمهور المجتهدين يف 

تمسكهم بظاهر النصوص والجمود عليها.
4- عدم مراعاة المنهج السياقي يف فهم النص:

ا عن طريق الكناية واإليماء،  ا أن تعرب عن الُمراد بشكل صريح، وإمَّ النصوص الشرعية إمَّ
أو أهنا تريد خالف المعنى المتباّدر إلى الذهن المأخوذ من ظواهر النصوص.

د معناه وتبين الُمراد الذي يقصده الشارع  فالس��ياق هي القرائن التي تحيط بالنص وتحدِّ
منه. وهذا ما ُلوحظ يف منهج األئمة الفقهاء حيث أدركوا أهمية الس��ياق يف فهم النص، وُيعترب 
اإلمام الش��افعي أول من أشار إلى مصطلح السياق وأهميته يف تحديد داللة األلفاظ القرآنية، 

وذكر ذلك يف عدة مواضع يف كتابه عند استنباطه الحكم من بعض اآليات)1(.
ة به،  فإذا فهم النص من قبل المجتهد دون مراعاة السياق الذي ورد فيه والقرائن المحتفَّ

وقع باالستنباط الخاطئ ومن ثم التنزيل والتطبيق الخاطئ.
5- الغلو يف فهم النص والتأويل الباطل:

أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل وال قرينة.
فك��م ظهر يف ه��ذا الزمن من أناس متطرفي��ن من النوعين )اإلس��المي والعلماين( الذين 
يرفضون بعض النصوص القاطعة الثبوت أو يؤولوهنا تأويالت ال تتناسب واللغة العربية وال 

مقاصد التشريع ويلوون أعناق النصوص ألهنا ال تتناسب مع آرائهم وتوجهاهتم.
وس��وء الفهم أو س��وء التأوي��ل آفٌة قديمٌة ُمنَِي��ت هبا عقول بع��ض الناظرين يف النصوص 
الشرعية، وهو أحد الوجهين فيما َوَصَم به القرآن أهل الكتاب من تحريف الكلم عن مواضعه.
فليس المقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحس��ب، بل يش��مل تفسير اللفظ بغير 

)1(  انظر: الرسالة، للشافعي، ص/581-579.
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الُمراد منه، فهذا التحريف المعنوي وفيه الشذوذ واألول هو التحريف اللفظي)1(.
ثانيًا: أثر الفهم الخاطئ للنص الشرعي:

تظهر نتائج الفهم والتفسير الخاطئ للنص الشرعي يف األمور اآلتية:
1- الوق��وع يف اإلثم، للجرأة على اإلقدام على االجتهاد يف النص دون تأهله لذلك، فهو 

قول على اهلل   بغير علم، وهذا من الخطورة بمكان.
2- ع��دم صحة الحكم المبني عل��ى الفهم الخاطئ للنص، وال يعتد ب��ه، ألنه مبني على 

أساس خاطئ.
3- تعطيل النص الشرعي وصرفه عن معناه الذي أراده الشارع إلى معنى آخر غير مراد، 

له ما ال يحتمل)2(. فيكون بذلك قد عطَّل العمل به، وحمَّ
دت اجتهاداهتم، واختلفت أفهامهم يف اس��تباط  وأختم هذا المبحث بأنَّ فقهاء األمة تعدَّ
األح��كام من النصوص الش��رعية، معتربين ذلك نعمة م��ن اهلل  على عباده، وأنه داللة على 
النض��ج الفكري وبعد النظر العقلي لدى المجتهد م��ا دام االجتهاد والرأي والفهم يقوم على 

الدليل ويستند إلى الحجة.
ويف هذا يقول اإلمام الش��افعي : )إنَّ اهلل جل ثناؤه منَّ على العباد بعقول، فدلَّهم هبا على 

الفرق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الحق نصًا وداللًة()3(.
وقد صدر عن مجمع الفقه اإلس��المي يف دورته العاش��رة، المنعقدة يف مكة المكرمة، يف 
ت مناقشة موضوع الخالف الفقهي بين المذاهب المتبعة، وقرر  24 صفر 1408ه�، حيث تمَّ

بعد المداولة ما نصه:
]ب- اختالف يف المذاهب الفقهية: وهو يف بعض المس��ائل، فله أسباب علمية اقتضته، 
وهلل  يف ذل��ك حكم��ة بالغة، ومنه��ا الرحمة بعباده، وتوس��يع مجال اس��تنباط األحكام من 
النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تش��ريعية، تجعل األمة اإلس��المية يف س��عة من 

)1(  انظر: بحث الفتاوى الشاذة وخطرها، د.محمد رشيد قباين، ص/8.
)2(  انظر: بحث الفتوى وفهم النص الشرعي، د.سعد العويف، ص/420-419.

)3(  انظر: الرسالة، للشافعي، ص/501.
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أمر دينها وشريعتها، فال تنحصر يف تطبيق شرعي واحد حصرًا ال مناص لها منه إلى غيره، بل 
إذا ض��اق باألم��ة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقت م��ا، أو يف أمر دينها، وجدت يف المذهب 

اآلخر سعة ورفقًا ويسرًا.
فالواقع أن هذا االختالف ال يمكن أن ال يكون؛ ألن النصوص األصلية كثيرًا ما تحتمل 
أكث��ر م��ن معنى واح��د، كما أن الن��ص ال يمكن أن يس��توعب جميع الوقائ��ع المحتملة؛ ألن 
النص��وص محدودة والوقائع غي��ر محدودة، كما قال جماعة من العلم��اء، فال بد من اللجوء 
إل��ى القي��اس، والنظر إلى عل��ل األحكام، والمقاص��د العامة للش��ريعة ....، ويف هذا تختلف 
فهوم العلماء وترجيحاهتم بين االحتم��االت، فتختلف أحكامهم يف الموضوع الواحد، وكل 
منه��م يقصد الحق ويبحث عنه؛ فمن أصاب فل��ه أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا 

تنشأ السعة ويزول الحرج[)1(.

* * *

)1(  انظر: قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، ص/259-258.
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املبحث الثاين
االجتهاد الفقهي ودوره يف تر�سيخ وحدة االأمة

وفيه ثالثة مطالب:
مدخل:

من رحمة اهلل  هبذه األمة أن قيَّض لها من أبنائها من يقومون بفهم وتفس��ير النصوص 
الشرعية يف الكتاب والسنة، ويستنبطون منها األحكام الشرعية، وتبليغها للناس.

نت المدارس الفقهي��ة، وتع��ددت اآلراء االجتهادية، نتيجة  وكان��ت نتيجة ذل��ك أن تكوَّ
اختالف فهومهم يف القراءة واالس��تنباط من النص الش��رعي، حيث لكلِّ مذهٍب فقهيٍّ منهج، 

ولكلِّ مجتهٍد أسلوب.
ع واحد وهو اهلل ۵، والمصدر واحد وهو الوحي  ولكنَّ الجميع متفقون على أنَّ المشرِّ

–قرآنًا وسنًة، والمبلغ واحد وهو النبي محمد ×.
فاالجته��اد يف الش��ريعة اإلس��المية يهدف إل��ى إيجاد األح��كام للح��وادث يف كل زمان 
ومكان، وهو يف الحقيقة: عملية يقوم هبا المجتهد الس��تنباط األحكام الش��رعية للوقائع سواء 
لرده��ا إل��ى نصوصها المنطوقة، أو برده��ا إلى مفهوم تلك النص��وص، أو بالقياس على تلك 

النصوص، أو باستعمال القواعد الكلية إليجاد أحكام للحوادث المستجدة.
املطلب االأول: اأهمية االجتهاد الفقهي يف االأمة.

نظرًا إلى تفاوت البش��ر يف القدرات الفكرية والعقلية والعلمية ووسائل استنبط األحكام 
ع عليهم يف اتباع من يثقون بدينه وعلمه من  الش��رعية، فقد كان من رحمة اهلل  بعباده أن وسَّ
أهل االجته��اد، حيث يق��ول : )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]النحل:43[، ولذا 

يقول ابن عباس   يف هذه اآلية: يعني أهل القرآن وأهل العلم)1(.
وم��ن هن��ا نعلم أنَّ االجتهاد من الفروض الكفائية يف ح��قِّ األمة، إذا قام به أهل االجتهاد 

والدراية، تكون بذلك قد اسقطت المسؤولية عن الباقين.

)1(  انظر: الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 108/10. 
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بل نقول أنَّ االجتهاد الفقهي فيما ال نصَّ فيه هو الطريق الوحيد لمعرفة التش��ريع ومراد 
اهلل ، وما هو السبيل لمعرفة ذلك إن لم يكن هذا !

ول��ذا ُيقرر علماء األصول أنَّ طبيعة االجتهاد، عق��ل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخصصة، 
ونص تش��ريعي يتضمن حكمًا ومعنى يس��توجبه، أو مقصدًا يرمي إليه، وتطبيق على موضوع 
الن��ص أو متعل��ق الحكم، ونتيجة متوخاة من هذا التطبيق، ف��إنَّ كل أولئك يكون نظريًا ما لم 
تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد درست دراسة وافية، بتحليل دقيق لعناصرها، وظروفها 
ومالبس��اهتا؛ إذ التَّفهم للنص التش��ريعي يبقى يف حيِّز النظر، ما لم تحقق النتائج المرجوة من 

خالل عملية االجتهاد واالستنباط.
على أن النظر إلى نتائج التطبيق ومآالته أصل من أصول التشريع)1(.

يقول اإلمام الشاطبي ’: )النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعًا()2(.
ويقول أيضًا: »إن اهلل تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة لألنظار ومجاال 
للظن��ون، وقد ثبت عند النظ��ار أن النظريات ال يمكن االتفاق فيها ع��ادة، فالظنيات عريقة يف 
إمكان االختالف، لكن يف الفروع دون االصول ويف الجزئيات دون الكليات«)3(، إذ ليس من 
المنطق أن تكون نصوص يف هذه الش��ريعة الخالدة الخاتمة أحكام مفصلة بنصوص واضحة 
لكلِّ مشاكل الحياة ووسائلها، ألنَّ النصوص معدودة والوقائع متعددة مستجدة ال حصر لها، 
وال سبيل لوفاء التشريع الخاتم بحاجات البشرية، إال أن يأيت بصورة قواعد عامة، ومرنة تقبل 

االجتهاد فيها، والتجديد بما يتالءم ويتوافق مع العصر والواقع الذي يعيشه الناس)4(.
وم��ن هن��ا تظهر أهمي��ة االجتهاد الفقه��ي يف حياة األمة حي��ث أنه يمثل الحرك��ة الدائمة 
المس��تمرة التي تمد المسلمين باألحكام الش��رعية يف نوازلهم ومستجدات حياهتم، بحيث ال 
يقف الفقه اإلس��المي مكتوف اليدين –إن صح التعبير-حيال ما يستجد من قضايا، وما ينزل 
بالمسلمين من نوازل، وما يحدث لهم من مستجدات، وإنما يأخذ دوره الريادي والقيادي يف 

)1(  انظر: المناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، د. الدريني، ص/12-13، )بتصرف(.
)2(  انظر: الموافقات، للشاطبي، 194/4.
)3(  انظر: االعتصام، للشاطبي، 674/2.

)4(  انظر: بحث: مقررات الفقه اإلسالمي يف الجامعات، د.عبدالستار الهيتي، ص/21.
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تقديم الرؤية والفتوى الشرعية لكل ما تحتاجه األمة.
فاالجته��اد الفقه��ي من خصائص هذه األمة، ومن س��مات هذه الش��ريعة الخالدة، ومن 

مقومات هذا الدين الذي ختمت به الرساالت السماوية، وهذا عين الرحمة باألمة.
يقول الش��اطبي: »ومعنى ه��ذا أهنم فتحوا للناس باب االجته��اد –ويقصد الصحابة  
��ع اهلل  على  - وج��واز االختالف فيه، ألهنم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون يف ضيق، فوسَّ

األمة بوجود الخالف الفرعي فيهم، فكان فتح باب للدخول يف هذه الرحمة«)1(.
م من كالم ردٌّ على البعض حين يتصور أن تفاوت اآلراء وتعدد وجهات النظر  وفيما تقدَّ
ها، بل على العكس تمامًا فما هذا  يف المس��ائل الش��رعية يؤدي إلى تش��تيت األمة وش��ق صفِّ
االجته��اد الفقهي وتع��دد اآلراء إال داللة واضح��ة الحرية العقلية والفكري��ة المنضبطة، التي 
ت��زود األمة بكل جديد، بحيث تجعل من الفقه اإلس��المي مصدرًا يلج��أ إليه الناس يف كل ما 

يستجد من قضايا وما تنزل هبم من نازلة، فهو فقه متجدد ال يجمد على المنقول. 
املطلب الثاين: �ضوابط االجتهاد الفقهي.

االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية على نوعين:
األول: اجتهاد يف استنباط األحكام من النصوص الشرعية.

والثاين: اجتهاد يف تطبيق تلك األحكام على الواقع بما يتوافق مع مقاصد الشريعة.
يق��ول الدكتور الدريني: )ولي��س االجتهاد يف التفهم واالس��تنباط بأولى من االجتهاد يف 
التطبي��ق إن ل��م نقل: إنَّ قيم��ة االجتهاد عمليًا إنم��ا تنحصر فيما يؤيت من ثم��رات يف تطبيقه، 

تحقق مقاصد التشريع وأهدافه يف جميع مناحي الحياة()2(. 
وإن المتتب��ع ألق��وال األئم��ة المجتهدين يتبي��ن لديه أن األس��س العلمية الت��ي اعتمدها 
األئمة يف مجال االجتهاد الفقهي، تؤكد رجوعهم عند التنازع واالختالف إلى النص الشرعي 
الثابت، وجعله معيار القبول واإلنكار، واعتمادهم على التأصيل الفقهي لألحكام الش��رعية، 

بما يتوافق مع مقاصد التشريع.

)1(  انظر: االعتصام، للشاطبي، 677/2.
)2(  انظر: المناهج األصولية يف االجتهاد، للدريني، ص/35.
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وأما ضوابط االجتهاد فأذكر أهمها:
أوالً: أن يصدر االجتهاد يف النص الشرعي من أهله، أي ممن وصل إلى مرتبة االجتهاد. 
فالمجتهد: »هو الفقيه الذي يستفرغ جهده يف درك األحكام الشرعية«)1(. ولقد تحدث العلماء 
قديمًا عن ش��روط المجتهد الذي يتصدر الس��تنباط األحكام من النصوص، وهي يف أكثرها 
متف��ق عليه��ا، أو مجمعًا عليها، وال ُيظن أن يف ذلك تش��ديد، فال يمكن إدراك حكم الش��ارع 

وقصده من تشريع الحكم إال بالتمكن من تحصيل عدة علوم)2(.
ثانيًا: ال اجتهاد مع النص الشرعي إال إذا كان قابالً لالجتهاد، فال اجتهاد يف ثبوت نصوص 

القرآن، كما ال اجتهاد مع قطعي الداللة من القرآن أو السنة، ألهنا كليات الشريعة الثابتة. 
فأح��كام الش��ريعة منه��ا ما هو منص��وص عليه ومنها ما ه��و غير منص��وص عليه، ولكن 
المنص��وص علي��ه قد يحتاج إلى االجتهاد فيه، فقد يكون الن��ص عامًا يحتاج إلى تخصيص، 
وق��د يك��ون مطلقًا يحت��اج إلى تقيي��د.... وهك��ذا)3(، وهن��ا يتدخل فع��ل المجته��د لمعرفة 
م��ا يقصده الش��ارع م��ن ذلك النص، أما م��ا ليس فيه نص فه��و الذي يبذل فيه جه��ده لمعرفة 
حكمه واالس��تعانة هنا تكون أكثر بمقاصد الش��ريعة، لحفظ االجتهاد من الزلل وتغير أحكام 

الشريعة)4(.
ثالث��ًا: يجب ع��دم الوقوف باالجتهاد عند ظاهر النص. فالن��ص له ظاهر وباطن؛ وروح 
الن��ص يف الجم��ع بينهما. بل ال بدَّ من اس��تبطان معنى النص، لتتبين ال��روح التي هتيمن عليه، 

فيستنط ذلك المعنى الذي من أجله شرع النص)5(.
ومن هنا نشأ )التأويل( لدى األصوليين يف مناهجهم، وهو ضرب من االجتهاد بالرأي يف 

)1(  انظر: تبصير النجباء، للحفناوي، ص/37.
)2(  إن جميع ما ذكره علماء األصول من ش��روط المجتهد مرده إجمااًل إلى: 1-معرفة مصادر الش��ريعة ومقاصدها. 
2-وفه��م أس��اليب اللغ��ة العربية، 3-وأن يك��ون المجتهد على درجة م��ن الصالح، تجعله يتح��رى يف اجتهاده، 
ويحرص على مطابقة شرع اهلل وتقديمه على هواه. ولم اتوسع بذكر الشروط والتفصيل فيها خشية االطالة، ومن 

أراد االستزادة فلرتاجع يف مظاهنا.
)3(  انظر: المناهج األصولية، للدريني، ص/22.

)4(  انظر: تبصير النجباء باالجتهاد والتقليد والتلفيق واالفتاء، محمد الحفناوي، ص/71 وما بعدها )بتصرف(.
)5(  انظر: المناهج األصولية، للدريني، ص/32.
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نطاق النص، يستند فيه المجتهد إلى قاعدة عامة، أو الحكمة والمقصد من التشريع، فيصرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أرشده الدليل إلى أنه هو المعنى والحكم الذي يريده الشارع، 

وذلك بغلبة الظن. 
رابع��ًا: يجب االس��تعانة بمقاصد الش��ارع لتفس��ير النصوص، فكل ن��ص يحمل تحقيق 

مقصد إلهي ينبغي أن يعين ذلك المقصد ويجري على أساسه فهم النص.
ومقاصد الش��ريعة: من المباحث األصولية المهمة الت��ي يجب على المجتهد أن يعرفها 
جملة وتفصيالً، ليلتزم يف اجتهاده باألهداف العامة التي قصد التش��ريع حمايتها، والتي تدور 
حول حفظ مصالح الناس، المتمثلة يف الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال، 
ومراع��اة مصالح العب��اد، إذ إن فه��م النصوص وتطبيقها عل��ى الوقائع، متوق��ف على معرفة 
مقاصد الشريعة، فمثالً قد تحتمل داللة اللفظ على معناه أكثر من وجه، وال سبيل إلى ترجيح 
واحد منها إال بمالحظة قصد الشارع، وقد تتعارض األدلة الفرعية مع بعضها، فيأخذ بما هو 
األوفق مع قصد الشارع. وقد تحدث وقائع جديدة ال يعرف حكمها بالنصوص الموجودة يف 
الشرع، فيلجأ إلى االستحسان أو المصلحة المرسلة أو الُعرف ونحوها، باالهتداء بالمقاصد 

العامة للشريعة.
ولق��د ق��رر الش��اطبي أنَّ االجتهاد يرج��ع إلى أصلي��ن: أحدهما: فهم مقاصد الش��ريعة، 
والثاين: التمكن من فهم العربية. يقول: »إذا بلغ اإلنس��ان مبلًغا َفِهم فيه عن الش��ارع قصده يف 
كل مس��ألة من مس��ائل الش��ريعة، ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل له وصف هو السبب يف 

.)1(» تنزله منزلة الخليفة للنبي ×، يف التعليم والُفتيا والحكم بما أراه اهلل
وهكذا يبدو لن��ا أنَّ العالقة بين ضوابط االجتهاد، واألخطاء المنهجية يف الفهم الخاطئ 
للنَّص -والتي س��بق ذكرها-عالقة عموم وخص��وص مطلق، إذ أنَّ ضوابط االجتهاد أعم من 

األخطاء المنهجية.
كما أنَّ بينهما عالقة تكامل، إذ أنَّ تاليف األخطاء المنهجية هو من ضوابط االجتهاد.

)1(  انظر: الموافقات، للشاطبي، 106-105/4.
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املطلب الثالث: مناذج تطبيقية على اختالف االآراء والفهوم للن�ص ال�ضرعي يف ال�ضاألة الواحدة.
االخت��الف يف فه��م النصوص الش��رعية، ربما يعود إلى طبيعة النص نفس��ه، أو يعود إلى 

المجتهد يف فهم ذلك النص.
قد يتَّفق الفقهاء يف وصول الحديث إليهم، أو ثبوته وصحة الطريق يف نسبته إلى رسول اهلل 
× بحسب قواعدهم، ولكنَّهم مع ذلك يختلفون يف فهم الُمراد من النص والحكم المستنبط 

منه، فيكون الفهم سببًا من أسباب اختالف الفقهاء. ومن أمثلة ذلك:
أوالً: االختالف الذي يعود إلى النص نفسه:

م��ن المعل��وم أنَّ يف اللغة العربي��ة ألفاظًا صريحة يف داللتها، وأخ��رى محتملة ألكثر من 
معنى، فهناك األلفاظ المشرتكة والمجملة وغيرها ....

فإذا كان األمر كذلك، فإنَّ النص الشرعي إذا اشتمل على كلمة مشرتكة مثالً، فإنَّ الفقهاء 
غالبًا تختلف فهومهم واجتهاداهتم يف تعيين الُمراد من هذه الكلمة، واألمثلة على ذلك كثيرة، 

اذكر واحدًا منها:
1- عدة الحائض المطلَّقة:

ذكر  يف محكم تنزيله أنَّ المطلقة الحائض عدهتا ثالثة قروء فقال : )ڃ 
ڃ چ چ چ چ(   ]البقرة:228[.

ف��إنَّ لفظ الق��رء يحتمل يف اللغة العربية أكثر من معنى واح��ٍد، فيحتمل أن ُيطلق ويراد به 
الطهر، كما يحتمل ويراد به الحيض، وال خالف يف ذلك.

ا كانت هذه الكلمة الواردة يف النص الش��رعي محتملة ألكثر من معنى، اختلف  ولكن لمَّ
فه��م واجتهاد الفقهاء يف تعيي��ن الُمراد بالقروء يف هذه اآلية. ج��اء يف الجامع ألحكام القرآن: 
»اختل��ف العلم��اء يف األق��راء، فقال أه��ل الكوفة: هي الحي��ض، وهو قول عم��ر وعلي وابن 
مس��عود وأبي موسى  . وقال أهل الحجاز: هي األطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد 

بن ثابت  «)1(.

)1(  انظر: الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 113/3.
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وبناًء على ذلك اختلف الفقهاء:
فق��د أخذ بالق��ول األول -أي أن الُم��راد الحيض-اإلمام أبو حنيف��ة، وأحد قولي اإلمام 

أحمد )1(.
وذه��ب إلى الق��ول الثاين –أي أنَّ الُمراد الطهر-اإلمام مالك والش��افعي وأحمد يف قوله 

اآلخر )2(.
ته فيما ذهب إليه)3(. ولكلِّ فريق دليله وحجَّ

ثانيًا: االختالف الذي يعود إلى المجتهد نفسه، وإلى طبيعة فهمه:
يع��د االخت��الف يف الفه��م الذي يع��ود إل��ى ذات المجته��د، ذا أثٍر واض��ٍح يف النصوص 
الش��رعية أكثر من النوع الذي س��بق؛ وذلك بس��بب االختالف والتفاوت يف القدرات العقلية 

والمدركات المعرفية، وهذا ما ال ُينكره أحد)4(. ومن أمثلة ذلك:
1- الخالف يف حكم الرجوع يف العطية:

اختلف الحنفية والجمهور يف مسألة الرجوع يف العطية على النحو اآليت:
عند الحنفية يجوز ألي امرئ أعطى عطية هبة أن يرجع فيها)5(.

وعند الجمهور ال يجوز الرجوع فيها)6(.
م��دار الخالف حول الفهم الُمراد والحكم الُمس��تنبط من الحديث الصحيح الذي يقول 

فيه ×: »العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يرجع يف قيئه«)7(.

)1(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين 193/3، وكشاف القناع، للبهويت، 417/5.
)2(  انظر: بداية المجتهد، البن رشد، 108/3، والحاوي الكبير، للماوردي، 163/11، والمغني، البن قدامة، 81/9.
��ع بذكر األدلة والمناقش��ات، ألهنا ليس م��دار البحث، فقط اقتصرت على بي��ان أن طبيعة الكلمة المحتملة  )3(  لم أتوسَّ
ألكثر من معنى، ينتج عنها االختالف يف الفهم واالستنباط لدى الفقهاء. ومن أراد االستزادة فليراجع كتب الفقهاء.

)4(  وقد بدا هذا االختالف واضحًا يف اختالف الصحابة  يف فهم الُمراد من حديث رسول اهلل × حينما أرسلهم 
إلى بني قريظة –كما مرَّ عند الحديث عن أسباب اختالف الفقهاء-.

)5(  انظر: المبسوط، للسرخسي، 92/12.
)6(  انظ��ر: الفواكه ال��دواين، للنف��راوي، 154/2، والحاوي الكبير، للم��اوردي، 545/7، والمغن��ي، البن قدامة، 

.327/6
)7(  أخرجه البخاري، كتاب: الهبة وفضلها، باب: ال يحل ألحٍد أن يرجع يف هبته وصدقته، 924/2، برقم )2478(.



475

اأ.د.عمر بن عبداهلل املقبل

فالحنفي��ة فهموا من ق��ول النبي ×: »العائد يف هبته كالكلب يق��يء ثم يرجع يف قيئه« أنَّ 
فع��ل الكلب ال يوص��ف بالِحلِّ وال بالُحْرمة لكن��ه يوصف بالقبح الطبيعي وك��ذا هنا)1(، فإذا 
اس��تقاء ث��م أكل قيئه ف��إنَّ له ذلك، فكذلك الواهب له أن يعود يف هبت��ه كما أن الكلب يعود يف 

ُجوع)2(. قيئه، فهذا التْشبيه يف معنى االستقباح واالستقذار ال يف ُحْرَمة الرُّ
وأما الجمهور فقد فهموا من حديث رس��ول اهلل × أنَّ الرجوع يف القيء حرام، فكذلك 

الرجوع يف الهبة، وذلك غاية التنفير المقتضي للمنع )3(.
2- االختالف يف حكم الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع يف الزكاة: 

أي: هل للخلطة تأثير يف النصاب أو ليس لها تأثير؟ وذلك يف زكاة الغنم.
ق بين مجتمٍع خش��يَة الصدقة، وما كان  ٍق، وال ُيفرَّ يق��ول النبي ×: »وال يجمع بين ُمَتَفرِّ

ِة«)4(، لما تكلم النبي × عن زكاة الخليطين. ِويَّ من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّ
وسبب االختالف يعود إلى: االختالف يف الحكم المفهوم والمستنبط من حديث رسول 

اهلل ×.
ل��ذا فق��د فهم اإلمامان الش��افعي وأحم��د الخلطة؛ خالف م��ا فهمه اإلمام��ان أبو حنيفة 

ومالك.
فاإلم��ام أبو حنيف��ة فهم من قوله ×: »ال يجمع بين مفترق«: أنه لو كان هناك رجل عنده 
ثمانون ش��اة، لكنه جعلها نصفين ووضع كل أربعين يف مكان منفصل عن األربعين األخرى، 
فإن عليه شاتين، ولو جمع الثمانين يف مكان واحد فإن عليه شاة واحدة. وقالوا بأن المقصود 
يف الحدي��ث: التفرق بالمل��ك ال بالمكان)5(. ومعناه إذا كان المل��ك متفرقًا ال يجمع فيجعل 

)1(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين، 128/6.
)2(  ال��ذي يتبي��ن ل��ديَّ –واهلل أعلم-أنَّ هذا الفه��م مرجوح، وخاصة أَّن يف بع��ض الروايات قال ×: »لي��س لنا َمَثُل 
��ْوء«، أي: ال يجوز لنا أن نفعل مثل ما تفعل الكالب، فهذه داللة واضحة جدًا على أن الواهب ال يجوز له أن  السَّ

يرجع يف هبته بحال من األحوال.
)3(  انظر: الفواكه الدواين، للنفراوي، 154/2، وكشاف القناع، للبهويت، 312/4.

ق بين مجتمٍع، 526/2، برقم )1382(. ٍق وال ُيفرَّ )4(  أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: ال يجمع بين ُمَتَفرِّ
)5(  انظر: المبسوط، للسرخسي، 154/2.
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كأن��ه لواحد ألج��ل الصدقة، كأربعين من الغنم حال عليهما الح��ول وأراد المصدق أن يأخذ 
منها الصدقة ويجمع بين الملكين ويجعلهما كملك واحد ليس له ذلك.

وكثماني��ن من الغنم بين اثني��ن حال عليهما الحول أنه يجب فيها ش��اتان على كل واحد 
منهما )1(.

ٍق، وال  أم��ا اإلمامان الش��افعي وأحمد فقد فهما من قول النب��ي ×: »وال يجمع بين ُمَتَفرِّ
ِة« ، أنه إذا  ِويَّ ق بين مجتمٍع خش��يَة الصدقة، وما ك��ان من خليطين، فإنهما يتراجع��ان بالسَّ ُيف��رَّ
كان للمرء أربعون ش��اة واختلط مع غيره ومعه أربعون ش��اة –أي بلغ كل واحد من الخليطين 
نصابًا- بحيث يكون المكان الذي يبيت فيه الغنم واحدًا، ويكون المراح والمطرح والشراب 
والفحل واحدًا، فهنا يخرجان ش��اة واحدة فقط يقتس��ماهنا بينهما، كما قال النبي ×: »فإنهما 
ويَّ��ة«، مع أهنم��ا لو لم يختلطا للزم كل واحد منهما ش��اة واح��دة، وكذلك إذا  يتراجع��ان بالسَّ
كانوا ثالثة كل واحد معه أربعون ش��اة فصارت مائة وعش��رين، والمائة والعشرون عليها شاة 
واحدة؛ ألن النصاب مائة وواحد وعش��رون فيها ش��اتان، لكن معهم مائة وعشرون فال يجب 

عليهم إال واحدة.
إذن: ال يؤخذ منهم إال واحدة ما داموا مجتمعين، لكن بشرط أن يكون المكان والمراح 
والمطعم والمشرب واحدًا، لكن لو تفرقوا وصار مع كل واحد منهم أربعون شاة، فإنه يكون 

على كل واحد منهم شاة. هذا فهم الشافعية والحنابلة من الحديث)2(.
وأما اإلمام مالك  فقد فهم من الحديث فهمًا متوس��طًا بين الفهمين، فقال: إن كان لكل 
واح��د من الخليطين نصاب، زكيا زكاة الواحد كقول الش��افعي وأحمد، وإن كان لكل واحد 
منه��م أق��ل من نصاب فحكمه حكم االنف��راد كقول أبي حنيفة، كان يق��ول يف خليطين بينهما 

أربعون شاة ال زكاة عليهما، ولو كان بينهما ثمانون كان عليهما شاة)3(.

)1(  انظر: بدائع الصنائع، للكاساين، 29/2.
)2(  انظر: البيان، للعمراين، 208/3-209، والروض المربع، للبهويت، ص/211.

)3(  انظر: بداية المجتهد، البن رشد، 26-25/2.
ح لديَّ –واهلل أعلم-قول الش��افعية والحنابلة، وهو أنه إذا جمع��ت الغنم وبلغت النصاب  مالحظ��ة: ال��ذي يرتجَّ
ففيها الزكاة وتقسم بينهم بالسوية. ومثال ذلك: لو أنَّ رجالً عنده ثالثون شاة والثاين عنده خمسون والثالث عنده 
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وبعد، فهذه لمحة سريعة، وقفت من خاللها على االجتهاد الفقهي فهو من آثار اختالف 
ح ذل��ك، وكيف اختلفت  الفه��وم للنص، واس��تعرضت بع��ض التطبيقات العملي��ة التي توضِّ
األح��كام نتيجة االختالف يف فهم النص، وبذلك يمكن اس��تخالص أبرز النتائج على النحو 

اآليت:
أنَّ مصطلح النص الشرعي يراد به عند اطالقه يف البحث نصوص الكتاب والسنة.  -1

أنَّ االجتهاد الفقهي هو: أن يبذل المجتهد وسعه –عند توفر شروط االجتهاد-يف استنباط   -2
الحكم الشرعي من النصوص.

أهمي��ة الفهم الصحيح للنص الش��رعي، البتناء صح��ة الحكم المس��تنبط والتطبيق على   -3
الواقع على فهم النص الشرعي.

أنَّ علماء أصول الفقه قد بحثوا يف الضوابط المعينة على الفهم الصحيح للنص الشرعي،   -4
وبالمقاب��ل بيَّنوا األخطاء المنهجية يف فهم النص والت��ي توقع يف الفهم الخاطئ، مع بيان 

األثر المرتتب على كال الفهمين.
االجتهاد الفقهي وتعدد اآلراء، هو أثر االختالف يف فهم النص، وال ضير يف ذلك طالما أنَّ   -5
البشر يتفاوتون يف القدرات الفكرية والعقلية والعلمية ووسائل استنبط األحكام الشرعية.

أنَّ االجتهاد قي الشريعة اإلسالمية يهدف إلى إيجاد األحكام للنوازل والقضايا المستجدة   -6
يف كل زمان ومكان. فهو من خصائص هذه األمة، ومن سمات هذه الشريعة الخالدة.

االجته��اد على نوعي��ن: اجتهاد يف اس��تنباط األحكام من النصوص، واجته��اد يف التنزيل   -7
والتطبي��ق، وهذا ال يتحقق إال من خالل األس��س العلمية الت��ي اعتمدها األئمة يف مجال 
االجته��اد الفقهي، تؤكد رجوعه��م عند التنازع واالختالف إلى النص الش��رعي الثابت، 

وجعله معيار القبول واإلنكار.

أربع��ون، فإنَّ الزكاة تقس��م عليهم بالس��وية، يعني: على صاح��ب الثالثين أقل من الثل��ث، واألكثر على صاحب 
الخمسين، وأقل منه على صاحب األربعين، كل بسهمه.
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��ح من خاللها كيف اختلفت اجته��ادات وآراء األئمة الفقهاء فيها  ت��م ذكر تطبيقات توضَّ  -8
بناًء على اختالف المفهوم من النص، حيث فهم كل واحد منهم النص فهمًا مغايرًا لفهم 
المجتهد اآلخر، كلُّ واحٍد منهم بذل جهده ووس��عه يف حدود ما وهبه اهلل  من قدرات 

فكرية وعقلية وعلمية.
وأما التوصيات فهي: 

1- أن تولى الدراس��ة النصية للمذاهب الفقهية عناية خاصة، وذلك بأن يقف طلبة العلم 
الدارسون على خفايا وظواهر هذه النصوص، واستنباط األحكام الشرعية منها.

2- أن تعقد دورات متخصصة يف الفقه واألصول ومنهجية االس��تنباط للقضاة والمفتين 
بين الحين واآلخر، إلعادة تأهيلهم. 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *
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الحمد هلل رّب العالمين، أما بعد:
الس��نة النبوية هي المصدر الثاين من مصادر التش��ريع، وهي ركن أس��اس يف فهم القرآن 

الكريم، قال تعال��ى: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  
)األع��راف:157(،  ژ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ  
فاتب��اع الن��ور الذي أنزل على قلب محمد × ال يكون إال بالتس��ليم له فيم��ا يأمر به، أو ينهى 
عن��ه، أو يحل��ه، أو يحرمه؛ ش��رحًا وتوضيحًا لكتاب رّب العالمين. فم��ن رامت علم القرآن 
واتباع��ه دايات��ه بعيدًا عن الس��نة النبوي��ة، وبمنأى عن الحدي��ث النبوي، فق��د رام المحال من 
َلُل يف االس��تنباط كما حدث للعديد من طوائف  الطلب، بل ُي�خش��ى عليه الزيُغ يف الفهم، والزَّ

المسلمين وفرقهم قديمًا وحديثًا.
وه��و ما يؤكد وجوب المحافظة على الس��نة النبوية المطهرة، وضرورة تعّلمها وحس��ن 
فهمها، ذلك أن فقه الحديث وفهمه ضرورة شرعية وواجب ينبغي على طلبة العلم والعلماء 
االهتم��ام به، فَكم��اُل العلِم وفائَدُته يف العْلِم بِمعاين الحدي��ِث وُثُمِره، وبخاصة يف هذا الزمان 
الذي اْنَحَس��َر فيه العلُم، وانتش��رت فيه الفهوم الخاطئة، والتأويالت البعيدة، وكثر فيه النزاع 

والشقاق، واالختالف والتفرق.
وأِلَنَّ اهلل تعالى جعل الس��نة النبوية يف مق��ام اْل�ُمبيِِّن: ژ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ   ژ  )النحل:44( فقد امتازت بسهولة العبارة، وفصاحة البيان، ووضوح المعنى، 
ْب��ِس على مّر الزمان  إال أن فهَمها واس��تيعاَب أحكامه��ا وهداياهتا اكتنفه بعُض الغموض واللَّ
وتعاق��ب األي��ام = أّدى إلى انحرافاٍت يف الفه��م، وأخطاء يف االس��تنباط، ومزالق يف التأويل؛ 
أفضت إلى فهوٍم وآراء كانت سببًا يف الحيدة العلمية والمنهجية عن مراد اهلل تعالى وعن مراد 
رسوله × من الهدى والبيان، يقول العالّمة ابن قّيم الجوزية - رحمه اهلل -: »ينبغي أن ُيفهم 
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عن الرس��ول × ُمراَده من غير غلّو وال تقصير، فال ُيَحّمل كالُمهما ال يحتمله، وال ُيقصر به 
ع��ن م��راده وما َقَصَدُه من اْلُهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه، من الضالل 
والع��دول ع��ن الّصواب، ما ال يعلمه إال اهلل، بل ُس��وُء الفهم عن اهلل ورس��وله أْصُل كل بدعة 

وضاللة نشأت يف اإلسالم، بل هو أصُل كل خطأٍ يف األصول والفروع...«.)1(
مما دفع بالعديد من أهل العلم واالختصاص قديما وحديثا إلى التنبيه والكتابة يف جملة 
م��ن األص��ول العلمية، والضواب��ط المنهجية؛ تكون محرتزاٍت لَس��داد فه��م الحديث النبوي 
وعدم الحيدة فيه عن جاّدة الصواب، كاإلمام الش��افعي، والخطيب البغدادي، وأبي إس��حاق 

الشاطبي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.
ومن��ه كان��ت فكرة البحث يف قاعدٍة أس��اس من قواعد فهم الس��نة النبوي��ة، أال وهي قاعدة: 
السياق وأهميته يف حسن فهم الحديث النبوي، إذ ُيالحظ الباحث المتابع يف العديد من األحيان 
وقوع الخلل يف الفهم من جهة القراءِة الِعضين)2( للنّص النبوي بَمْعِزٍل عن س��ياقه ضمن الهدي 
النبوي، أو الغفلة عن الّسياق الزماين أو الحالي للحديث، مما يؤدي إلى فصل جمله وألفاظه عن 
س��ياقها ومعناها اإلجمالي. والذي يكون س��ببا مباشرا يف دخول الخلل على الفهم واالستنباط، 
ورّبما أّدى بالبعض إلى التشكيك يف صحة تلك األحاديث، والطعن على المحدثين يف منهجهم 

النقدي، ومن َثمَّ رّد السنة النبوية وتكذيبها؛ ل�ِما يرونه من سوء فهم لها.
وعلي��ه س��يكون العمل يف البحث الذي وس��مته ب�: »الس��ياق، وأهميت��ه يف فهم الحديث 

النبوي«. وفق الخطوات اآلتية:
مدخل يف حاجة القرآن للسنة النبوية، وقضية الفهم وأهميتها.

المبحث األول: السياق؛ مفهومه، وأنواعه.
المبحث الثاين: السياق يف الحديث النبوي؛نماذج، وتطبيقات.

المبحث الثالث: حجية السياق.

)1(  كتاب الروح ص91، 92.
)2(   القراءة العضين = هي القراءة المجتزأة للحديث النبوي أو بعض ألفاظه دون مراعاة سياق الحديث ولفظه العام، 

أو دون مراعاة ألحاديث الباب.
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المبحث الرابع: قواعد يف السياق.
خاتمة: يف أهم النتائج والتوصيات.

اأهمية البحث:
لماذا البحث يف السياق؟ وما أهّمّيُته؟

الحدي��ث النب��وي كالٌم عربي، جاء وفق أس��اليبهم وقواعدهم، يقول اإلمام الش��افعي – 
...« )1( فهو ُيفهم أساسا وفق أساليبهم  رحمه اهلل -: »والحديث عن رسول اهلل × كالٌم َعَربِ�يٌّ
وقواعدهم، وهي قاعدة ثقافية ثابتة وأصيلة لفهم النص الش��رعي، فالش��ريعة عربية اللسان ال 
يفهمها حق الفهم إال من فهم لسان العرب وأل�مَّ بُعلوِم لغتهم؛ وهي النّحُو والّتصريُف، وِعلُم 

الّلغِة، وِعْلُم المعاين والَب�الغُة.
وقد اقتضت من علماء التفس��ير وُش��ّراح الحديث الوقوف عند ظاهر اللفظ باعتباره أساس 
فه��م المعنى، وإبقاء العم��وم على عمومه، والمطلق على إطالقه... »ول��ْم ُيْلَتَفُت إلى الجوانِِب 
الّتاريخّيِة أو النّفسّيِة أو الّثقافّيِة إال يف إطاٍر َضّيٍق وبَِحَذٍر شديٍد؛ خشيَة الُوقوِع يف َمحظوِر الّتفسيِر 
بال��ّرأِي، وتبيََّن أّن للنّصِّ الّش��رعيِّ ثاَبًت��ا ُيْلَتَزُم بالُوقوِف عن��َده، وُمَتَغيًِّرا َيك��وُن ُعْرَضًة لالْجتِهاِد 
َل النّصُّ الّش��رِعيُّ إلى ميداٍن للفه��ِم الّظاهريِّ  والّتأوي��ِل والفه��ِم الَمج��ازّي، وال َيج��وُز أْن ُيحوَّ
اْل�َحْريفِّ ُمْطَلًقا، وال للفهِم الباط�نّي الذي يجَع�ُل مْن ه�ذا النّصِّ كِتاًبا َرْمِزيًّا ال ُيراُد منه ظاهُره، بل 

ُيراُد منه فهُم كلِماتِه باعتِباِرها ُمصَطَلحاٍت خاّصًة ذاَت ُرموٍز ُمعّينٍة َيسَتْعصي َفْهُمها.
وَق��د أس��اَء كلُّ واحٍد من ه�ذي��ِن االتِّجاَهْيِن إلى النّ��صِّ الُقرآينّ والَمفاهي��م الُقرآنية؛ لِما 
ُم األَدواِت  ، وُبْعٍد عِن الَمنَْهِج الَوَس��ِط ال��ذي ُيحكِّ َيتَِّص��ُف بِه من ُغُلوٍّ فكِريٍّ وَش��َطٍط َمنَْهِجيٍّ

اْل�َموضوِعيََّة يف َفْهِم النّصِّ َكما ُأْنِزَل، وَكما أراَده الّشاِرُع الَحكيُم«.)2(
ورغ��م أهمي��ة البحث، وقيمته العلمية يف فهم الس��نة النبوي��ة، إال أن الكتابات فيه قديمًا 
ش��حيحة أو منعدم��ة، ال تع��دو م��ا كتب��ه بعض العلم��اء يف أس��باب ورود الحدي��ث كالحافظ 

السيوطي – رحمه اهلل -.

)1(   كتابه »اختالف الحديث« ص39.
)2(   بودرع عبد الرحمن »منهج السياق يف فهم النص« ص5.
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وعليه ي��أيت البحث يف هذا الموضوع لبيان قيمته العلمية، وتقدي��م ُمقاَرَبٍة علمية منهجية 
قويمة يف فهم الحديث النبوي، بين إفراط الغلو والجمود على ظواهر النصوص، وبين تفريط 

اإليغال يف المعاين والرأي، وتحميل النصوص ما ال تحتمله.
كم��ا َتْب��ُرُز أهميُة البحث يف كونه ُيس��هم يف وض��ع َلبِنٍَة يف صرح بناء منظوم��ة علمية منهجية 
ل قضي��ة الفهم للنص  لحس��ن فه��م النص الش��رعي عموما، والس��نة النبوي��ة خصوصا، إذ ُتش��كِّ
الش��رعي المحور األس��اس يف جهود المس��لمين عرب العصور، ومعلوم أن االنح��راف فيها أّدى 
إلى مزالق خطيرة يف التأويل، والخالف والش��قاق – بل إن نزاعات المس��لمين وانقساماهتم إلى 
ٍة  طوائف وفرق قديمًا وحديثًا كان أساس��ه الفهُم للنّص الش��رعي –. وهي إلى اليوم تطرح بِحدَّ
على بس��اط البحث العلمي، والتأصيل المنهجي، يف س��احة إعادة بناء المنظومة الفكرية لألمة، 
وقيادهت��ا نحو َب��رِّ األمان؛ فعلى ق��در حظِّ المرء من الفه��م لهذا الوحي، يك��ون انتفاُعه وتتحقق 

سعادته، وذلك الذي يضمن لألمة سعادهتا ونجاحها يف الدنيا، ورضا رهبا ونجاهتا يف األخرى.
كما تظهر أهمية البحث يف تلك النتائج الس��لبية المرتتبة على القراءة العضين والمجتزأة 
لألحاديث النبوية يف العصور المتأخرة، وهي كثيرة اليوم أيضًا، وهي من أخطر المس��الك يف 
قراءة الحديث النبوي وأكثرها إس��اءة للس��نة النبوية؛ أّدت إلى تقديم فه��وٍم خاطئة أو قاصرة 
لس��نة المصطفى -عليه الصالة والس��الم-من جهة، كما كانت س��ببًا يف هتّجم المغرضين أو 
قليل��ي العل��م والفهم على ش��ريعة الرحمن، وبخاصة على الس��نة النبوية، لم��ا رأوه من تلك 

الفهوم السقيمة، المجانبة للهدي النبوي.
ورغم ذلك نقول: إنه مهما تعاقب من الزمان على الَوْحَيْين – القرآن، والسنة -، وما طرأ 
ْين َطِريَّْين كما ُأْنزال، ال َيْبَليان مع مرور  عليهما من سوء فهم وتأويل، فال يزاال ولن يزاال َغضَّ
األي��ام وال َيْخُلقان، بل يتجّددان ويتأّلقان. فكان من واجب أهل العلم واالختصاص البحث 
والتنقيُب عن مس��الك الّراسخين من أهل العلم يف الفهم واالستنباط، وإعادة بعثها من جديد 
يف األّمة، ويف األوس��اط العلمية والبحثية، وذلك م��ن معاين حفظ اهلل تعالى كتابه، ومن معاين 

تجديد الدين يف كل زمان ومكان.
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الدرا�ضات ال�ضابقة:
ل��م أج��د بعد طول بحث دراس��ًة أكاديمية ش��املة يف موضوع البحث، لك��ن وجدت فيه 

بعض الكتابات المقتضبة لجملة من األساتذة والباحثين، أهّمها:
1- »داللة السياق، وأثرها يف فهم الحديث النبوي« د. عبد المحسن التخيفي.

مق��ال منش��ور عل��ى مواقع االنرتن��ت، ويظهر أنه ش��ارك به يف أح��د المؤتم��رات أو الندوات 
العلمي��ة، والمقال على وجازت��ه مهم جّدًا، إذ َل�ّخص أطراَف البح��ث، وقد أفدُت منه يف 

عدة نقاط من بحثي.
2- »الس��ياق وأثره يف فهم الحديث« محمد الوثيق)أس��تاذ بكلية الشريعة -أكادير/ المملكة 

المغربية(.
بحث مق��دم لمؤتمر »مناهج البح��ث يف فقه الحديث النبوي الش��ريف« 25-26ربيع األول 
1427ه��� المواف��ق: 24 -25 أبري��ل2006م -جامعة اب��ن زه��ر -أكادير، كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، شعبة الدراسات اإلسالمية، المملكة المغربية.
لكن البحث غير مطبوع، ولم أتمكن من االطالع عليه.

3- »مراعاة السياق، وأثره يف فهم السنة النبوية« د.فاروق حمادة.
بحث منشور يف مجلة اإلحياء، العدد 26 يف 12 صحيفة. وهو مقال لطيف يف حجمه لكن فيه 

جملة من الفوائد، وقد أشرُت إليها يف ثنايا بحثي.
4- »منهج السياق يف فهم النص« عبد الرحمن بودرع.

مقال منشور على االنرتنت يف حوالي 40 صحيفة، قّدم فيه الباحث بعض الفوائد فيما يخص 
السياق يف فهم الحديث النبوي.

5- »الس��ياق وأث��ره يف فه��م الحدي��ث« د.حذيف��ة ش��ريف الخطي��ب، تكّلم عن��ه يف صفحته 
الش��خصية على االنرتنت، ولم ُيبين ماهيته؛ هل هو رسالة أكاديمية، أم بحث مستقل، أم 

كتاب؟ ولم أستطع الحصول على نسخة منه. فاهلل أعلم بمحتواه.
ه��ذا،واهلَل أس��أل التوفيق إلنج��از البحث على تمامه، واإلس��هام بجه��د المقل يف خدمة 

أهداف المؤتمر.
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املبحث االأول
ال�ّسياق؛ مفهومه، واأنواعه

ُيالح��ظ الباحث يف كتب التفس��ير، وكذا يف الش��روح الحديثية، اس��تعمال المفس��رين وُش��ّراح 
الحديث النبوي لكلمة »السياق«، فكثيرًا ما نجدهم يقولون: هذا ما يؤيده السياق أو يرده، أو يساعده 

أو ال يساعده، أو يدل عليه أو ال يدل عليه، وسياق الحديث يدّل عليه... ونحوها من العبارات.
فمصطلح »س��ياق الحديث« شاع استعماُله عند العلماء بعد عصر الرواية، وبخاصة عند 
ش��راح الحديث النبوي؛ حيث توجهت جهود العديد من أه��ل الحديث إلى العناية بدواوين 
السنة شرحا وتعليقا. وكثرة استعمالهم لهذه القاعدة يف الدرس الحديثي، مما يشعر بأهميتها 

وقيمتها العلمية.
ورغم استعمالهم الواسع والمتكرر، لهذا المصطلح أثناء الشرح واالستنباط والمناظرة، 
إل��ى أنن��ي لم أجد َمْن عّرفه، أو وضع ل��ه َحّدًا ُيْبِرُز معالِ�َمه، ويبي��ن حقيقته. كما لم يذكر أهُل 
العلم ممن صنف يف األصول أو يف أصول الحديث وعلومه هذه القاعدة يف كتبهم، وإنما جاء 

ذكرها عمليا فقط عند الشرح الحديثي.
فما مقصودهم إذن بالسياق؟ أو: باعتبار داللة السياق يف فهم الحديث النبوي؟، وما هي 

أنواعه وأقسامه؟
مفهوم ال�ضياق

أوال: المفهوم اللغوي:

المتأمل يف اس��تعمال كلمة الس��ياق لغة )س��اق/ َس��َوَق( يف كتاب اهلل تعالى، يالحظ أهنا 
جاءت بمعنى التتابع، أي تتابع الناس أو األشياء، ووصلها بعضها ببعض، وعدم انقطاعها؛

يقول سبحانه تعالى: ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  
ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ژ  )األعراف:57(،

ويقول تعالى: ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ژ  )فاطر:9(،
ژ   ۓ...   ۓ     ے    ے       ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ژ  س��بحانه:  ويق��ول 

)السجدة:27(،
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ويقول: ژ ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ژ  )مريم:86(،
ويقول: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ... ژ  )الزمر:73(،

ويق��ول ع��ز وج��ل: )ُيَجاِدُلوَنَك فِي اْلَحقِّ َبْع��َد َما َتَبيََّن َكَأنََّم��ا ُيَساُقوَن إَِل��ى اْلَمْوِت َوُهْم 
َينُظُروَن( )األنفال6(.

يقول ابن فارس: »السين والواو والقاف أصٌل واحد، وهو َحْدُو الشيء«،)1( أي تتاُبعه،
»وس��اق الحديَث: َس��َرَدُه وَسْلَسَلُه«،)2(و»س��ياق ال��كالم تتاُبعه، وأس��لوبه الذي يجري 

عليه«.)3(
ثانيا: أما اصطالحا:

عّرفه العّطار يف حاش��يته على »جمع الجوامع« قائال: »السياق ما سيق الكالم ألجله«،)4( 
وعّرف��ه أبو جعف��ر الطحاوي بقوله: »الس��ياق هو األمر الذي يمك��ن أن يؤثر يف معنى خطاب 
معين مما له عالقة بالخطاب ذاته« )5(، ويقول د.فاروق حمادة من المعاصرين: »الس��ياق هو 
س��رد األحداث وتتابعها من بداياهتا إلى نتائجها« )6(، ويقول أيضا: »وقد قالوا: س��ياق الكالم 

تتابعه وترابطه وأسلوبه الذي يجري عليه«.)7(
ويق��ول عب��د الرحمن ب��ودرع: »الّس��ياُق إطاٌر ع��امٌّ تنتظُم ف�ي��ه عناِصُر النّ��صِّ ووحداُته 

الّلغوّيُة«.)8(
- والذي يظهر لي من التأمل يف صنيع العلماء والشراح خاصة، واستعماالهتم وإطالقاهتم 

له، أهنم يقصدون بسياق الحديث:

)1(   معجم مقاييس اللغة ص 498.
)2(   المعجم الوسيط 1/ 464.

)3(   نفسه 1/ 465.
)4(   حاشية العطار على جمع الجوامع ج320/1.

)5(  شرح معاين اآلثار ج49/1.
)6(   »مراعاة السياق، وأثره يف فهم السنة النبوية« ص 65.

)7(   نفسه ص66.
)8(   »منهج السياق يف فهم النص« ص3.
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المعنى العام الذي سيق الحديث ألجله. وُيستعان عليه بسباق الكالم ولحاقه.
وتظهر العالقة بين المعنى اللغوي واالس��تعمال االصطالح��ي يف أن معنى الحديث إنما 

يفهم من خالل تتابع الكالم، وربط ألفاظه كلها بعضها ببعض.
وش��ّراح الحديث يعربون عن الس��ياق بإطالقات عّدة، أهمه��ا: ظاهر الحديث، مقتضى 
ال��كالم، المعنى العام، القرينة، ونحو هذه المصطلحات التي يكون االعتماد فيها على معنى 

النص.
وهي ش��بيهة باس��تعمال علماء التفسير للس��ياق القرآين، حيث يعّبرون عنه ب�»نظم اآلية، 
نس��ق اآلية، ظاهر اآلية، ُمالءمة الكالم، ُمقتضى الكالم، اإلطار العام، المعنى العام، القرينة، 

المقام، ونحوها«.)1(
وهي إطالقات تصب كلها يف بيان المعنى العام والفكرة األس��اس، التي س��يق الحديث 

من أجلها، أوالمعنى الرئيس الذي تكلم عنه النبي ×، أو قصده بخطابه ذلك.
وعلي��ه فالمقصود بمراعاة الس��ياق يف الش��رح الحديثي = بياُن معنى الكلم��ة أو الجملة 
أو الحدي��ث كّل��ه من خالل الكالم الس��ابق والالحق له، أو من خالل س��بب ال��ورود، أو من 
خ��الل قرائ��ن الح��ال أو المق��ال... بحي��ث يحصل انس��جام يف التعبي��ر عن معن��ى الحديث 

وكلماته، بمالحظة ِسباقها ولِحاقها. واهلل أعلم
اأنواعه:

الكالم عن السياق يف الحديث النبوي، له مقامان اثنان:
األول: السياق يف السنة النبوية عمومًا، أي النظر يف سياق األحداث النبوية، والتشريعات 
المحمدي��ة، وم��ا كان منها قبل الهج��رة، أو بعدها، وما كان لس��بب، وما كان يف الس��فر أو يف 

الحضر، وما كان خاّصًا به ×،وما كان يف السلم أو يف الحرب... وهكذا.
وهذا هو الس��ياق العام للتش��ريع اإلسالمي يف السنة النبوية، وليس هذا هو المقصود من 

بحثنا هذا.

)1(   د. عبد المحسن التخيفي »داللة السياق، وأثرها يف فهم الحديث النبوي« ص 3. 
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الثاين: السياق الخاص بالحديث النبوي، أو سياق الحديث النبوي، وكيفية فهمه والتفقه 
يف معانيه، وهذا هو المقصود أصالًة بالبحث.

وهذا الس��ياق – الثاين -يرتكز على أساس��ين اثنين عند عامة أهل العلم الذين تكلموا يف 
الموضوع:

األول: س��ياق المقال )ويسّميه البعض: السياق الداخلي، أو السياق اللغوي(، ويالحظ 
فيه تتابع الكلمات والجمل، وعالقتها بعضها ببعض.

والثاين: س��ياق المقام والحال )وُيس��ّميه البعض: الس��ياق الخارجي، وم��ا يّتِصُل به من 
َعناصِر الحاِل والّزماِن، والَمكاِن، والُمتكلِِّم، والُمخاَطِب(.

ويالح��ظ يف ه��ذا النوع الحال أو المقام الذي س��يق الحديث في��ه؛ كالحالة االجتماعية أو 
��لم، أو الحرب، وحال  النفس��ية الت��ي يق��ال الحديث فيها، وك��ذا المكي، والمدين، وح��ال السِّ
الخوف أو االطمئنان، والضحك أو الغضب، وكذا حركاته وإيماءاته×: كقوله مَدَخَل َفِزعًا، 

غضب رسول اهلل، أشار بيده، وقف على الباب ولم يدخل، تبّسم حتى بدت أنياُبه، ...)1(
مالحظة: يلحق بالس��ياق الخارج��ي للحديث صنيع الرواة عن��د األداء والرواية، بمعنى 
س��وق الحديث على لفظ معين، نحو قول الحافظ ابن عبد الرب: »مالك عن نافع عن ابن عمر 

أنه قال هنى رسول اهلل × أن ُيساَفَر بالقرآن إلى أرض العدو.
. قال مالك: أرى ذلك مخافَة أن يناله العدوُّ

هكذا قال يحيى، والقعنبي، وابن بكير، وأكثُر الرواة، ورواه ابُن َوْهٍب عن مالك، فقال يف 
آخره: خشية أن يناله العدو، يف سياق الحديث، لم يجعله من قول مالك...«.)2(

مكوناته )اأ�ض�ضه(:
المتأمل يف صنيع ُشّراح الحديث النبوي، يالحظ أن قاعدة السياق عندهم، يدخل فيها أساسًا:
س��بب ورود الحديث -س��باقه ولحاقه -المعنى اإلجمالي للحدي��ث -القرائن المقالية 

والحالية للحديث.

)1(   وتسمى عند العلماء أيضا: القرائن؛ قرائن الحال، وكذا قرائن المقال. وهي كثيرة جدا يف الحديث النبوي.
)2(   التمهيد 15/ 253.
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فس��ياق الحديث إنم��ا يظهر للباحث من خالل التأمل يف تلك األس��س والمكونات؛ إما 
مجتمعًة، أو بحسب وجودها واقرتاهنا بالحديث المقصود، وَقلَّ حديٌث يخلو منها كلها.

فس��بب ورود الحديث هو المناسبة، أو السبب، أو الحادثة التي من أجلها جاء الحديث 
النبوي.

أم��ا س��باق الحديث ولحاقه فالحدي��ث هو قوله أو فعله ×، والس��باق ما يكون قبله من 
قصة أو مناس��بة أو س��ؤال...، واللحاق ما يتب��ع الحديث من تصرف��ات أو أحداث لها عالقة 

بالحديث مباشرة.
والمعنى اإلجمالي للحديث هي الفكرة األس��اس التي يتكلم عنها الحديث، دون النظر 

إلى التفاصيل والجزئيات التابعة له.
وأم��ا القرائ��ن فهي األم��ارات )القولي��ة أو الفعلية أو الحالي��ة...( التي تق��اِرُن الخطاَب 

النبوي، وهي مفيدة جًدا يف تعيين المعنى المراد من اللفِظ.

* * *
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املبحث الثاين
ال�سياق يف الـحديث النبوي؛ منـاذج، وتطبيـقات

بع��د معرفة حقيقَة الس��ياق لغًة واصطالحًا، ورأينا مكوناته وُأُسَس��ه عن��د علماء الفن – 
وبخاصة ش��ّراح الحديث النبوي -، نحاول اآلن أن ُنلقي نظرة تطبيقية على اس��تعمال قاعدة 

السياق يف عمل العلماء الشراح، وكذا يف جملة من األحاديث النبوية.
عل��ى أن ُأقّدم ذلك بتقدمة موجزة ع��ن الحديث النبوي، وأقس��امه، وكيفية حفظ علماء 
الرواي��ة ل��ه، ثم تدوينه يف الدواوين والمصنفات، ليعطينا لمح��ًة عما أحاط باللفظ النبوي من 

عناية وحفظ، وتدوين وتصنيف.
مدخل:

السنة النبوية، أو الحديث النبوي يشمل باتفاق علماء اإلسالم؛ أقواله، وأفعاله، وتقريراته 
×، كما يشمل أيضا صفاته وشمائله -عليه الصالة والسالم -.

ولقد اجتهد الصحابة رضوان اهلل عليهم يف حفظها، بعد أن علموا أنه × المبّلغ عن رّبه، 
والمبي��ن لهدايات كتابه العزيز، وأن طاعته من طاعة اهلل تعالى، وأنه ما ينطق عن الهوى، وأنه 

× إسوة للمسلمين أجمعين.
فحفظوها، ونقلوها يف )سياقها لتكون أدّق يف الفهم والبيان؛

فكان منها ما كان ُمبتدًأ ومنشأ منه عليه الصالة والسالم، تبليغا عن اهلل تعالى بدون دواع 
وأسباب، وهذا كثير يف خطابه ألّمته، مما كان يف مقام البالغ عن اهلل تعالى،

ومنها ما كان لِ�حَدٍث وقع وأمر نزل وطرأ، فكان خطابه على وصف هذا األمر،
ومنها ما كان جوابا عن سؤال أو استشكال من أحد أصحابه، أو األعراب،

ومنها ما كان قضاًء وُحكما بين متخاصمين ومتنازعين، فأبان الحكم، وأقام العدل،
ومنها ما كان سياسًة وتنظيما لشؤون أّمته، ودولته ×،

ومنها ما كان س��كوتا وإقرارا لقول أو فعل، قيل أو ُفعل بحضرته ×، فأصبح مباحا، أو 
حكما شرعيا بسكوته عليه – عليه الصالة والسالم -...(.)1(

)1(   مستفاد من بحث: د.فاروق حمادة »مراعاة السياق، وأثره يف فهم السنة النبوية«، والنماذج من السنة النبوية كثيرة 
جدًا، ال تخفى على الباحث المختص، فآثرُت عدم التمثيل خشية التطويل.
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ومنها أيضا، ما كان من عاداته وِجبِلَّته ×؛ كأكله، وشربه، ونومه، ولباسه -عليه الصالة 
والسالم، وكذا خصوصياته يف الزواج، والصيام... ونحوه.

وهك��ذا حفظها عنهم التابعون، ثم دّوهنا بعدهم أئمُة الحديث والرواية، بحيث لم َتُفْتُهم 
ُسنّة وال حديث إال وتتّبعوه وحفظوه، بظروفه ومالبساته وسياقه الذي جاء فيه، أو قيل بسببه، 
ولم يغفلوا – رحمهم اهلل – دقيقًة وال صغيرة من س��نته -عليه الصالة والسالم -إال ودّونوها 

يف دواوين اإلسالم.
ويكفي الباحث المنصف، النظُر يف دواوين الس��نة النبوية الش��هيرة؛ كالموطأ، وصحيح 
البخ��اري، وجامع الرتمذي، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان »التقاس��يم واألنواع«، 
وغيره��ا... لُي��درك الدق��ة المتناهية الت��ي حفظت هبا الس��نة النبوية، ودونت هب��ا يف الدواوين 
ه يف  والمصنف��ات. مع م��ا صاحب كلَّ حديث من قضية، أو س��بب، أو مناس��بة،تجعل المتفقِّ
الس��نة النبوية يعيش الواقعة، وسياق الحديث النبوي وكأنه يراُه رأي العين، وكل هذا له األثُر 

البالغ يف حسن الفهم واالستنباط.
فجان��ب الحف��ظ والتدوين تّم بش��كل ت��ام ومنظ��م، وإنما ظه��ر الخلل من جه��ة الفهم 
واالس��تنباط، حيث إن بعض المش��تغلين بفقه الحديث النبوي – سواء أكان محدثا، أم فقيها، 
أم باحثا معاصرا... – قد يغفلون عند تعاملهم مع النص النبوي عن تلك الحيثيات يف التدوين 
الت��ي ح��رص عليها المحدث��ون ودّونوها يف مصنفاهتم؛ فرتاه يس��تدل بالحدي��ث وُيحاِجُج به 
أو علي��ه، دون تأك��د م��ن صحت��ه، أو يأخذه من موضع واح��د وقد يكون مختص��را، أو مرويا 
بالمعنى... فال يستوعب تخريجه، وال يجمع طرقه وألفاظه، مما يجعل قراءته للنص النبوي 
قراءًة مجتزأة عن س��ياقها أو مثيالهتا، قاصرة غير مستوعبة، مما قد يؤدي إلى الخلل يف الفهم 
واالس��تنباط، وربم��ا ُيعزى ذلك الفهم الخاطئ للس��نة النبوي��ة، فُتتََّهُم بالتناق��ض، أو مخالفة 

القرآن، أو قصورها عن األحداث والوقائع.
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اأوال = مناذج من تطبيقات العلماء لقاعدة ال�ّضياق
اس��تعمال العلم��اء، وبخاصة ش��ّراح الحديث النب��وي لقاعدة – إعمال الس��ياق يف فهم 
الحدي��ث النب��وي – قليٌل يف العصور المتقدمة، وإنما كثر واس��تفاض فيما بعد، أي يف القرون 

المتأخرة،)1(حيث توسعت عملية الشرح الحديثي، والمصنفات فيه.
وهذه اآلن نماذج من استعماالت العلماء لهذه القاعدة، وتطبيقاتهم لها:

1-الشافعي محمد بن إدريس )204ه�(:
نُْف الذي  وضع اإلمام الشافعي -رحمه اهلل -بابًا يف كتابه »الرسالة« بعنوان: »باب: الصِّ
ُيبّي��ن س��ياُقه معن��اه« )2(؛ تناول فيه آياٍت جرى فيه��ا تحديد معنى بعض األلف��اظ التي لها أكثر 
من معنى بالس��ياق، مش��يرًا بذلك الى أن السياق يمكن أن ُيستعمل لتحديد المعنى المراد من 

المشرتك اللفظي.
وقب��ل هذا ذكر بابًا بعنوان: »باب: ما ن��زل من الكتاب عام الظاهر ُيراد به ُكلُّه الخاص«، 
ذك��ر فيه جملة من اآليات َخرجت مخرج العموم، لكن س��ياق معناها يدل على أن المقصود 

هو المعنى الخاص دون العام.
فهو-رحمه اهلل – من األوائل الذين تكّلموا عن هذه القاعدة المهمة، وقيمتها العلمية يف 
فهم النصوص الشرعية – كتابا أو سنة -3 بل أبان – رحمه اهلل – أن السياق يمكن أن يخصص 

العام، وهذا مهم غاية عند الكالم على حّجية السياق يف الفهم واالستنباط.
2-ابن عبد البر األندلسي:)463ه�(يوسف بن عبد اهلل القرطبي األندلسي، أبو عمر.

قال – رحمه اهلل -يف حديث: »المالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى 
فيه، ما لم ُي�ْحِدث؛ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه«.)4(

)1(   القرن الهجري السابع فما بعده.
)2(   الرسالة ص 62.
)3(   الرسالة ص 58.

)4(   الحدي��ث يف الموط��أ »كتاب قصر الصالة يف الس��فر/ باب: انتظار الصالة والمش��ي إليه��ا« -ورواه البخاري يف 
»كت��اب الص��الة/ باب: الحدث يف المس��جد« رقم )445( – ومس��لم يف »كتاب المس��اجد/ ب��اب: فضل صالة 

الجماعة وانتظار الصالة )نووي«( رقم )1482(.
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قال أبو عمر: أما قوله: »المالئكُة تصلي على أحدكم، فقد بان يف س��ياق الحديث معناه؛ 
وذلك قوله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه...«)1(.

3-أبو الوليد الباجي )494ه�(:
ُه اأْلَْيَمُن... قال: »َقْوُلُه َفُجِحَش ِشقُّ

َوَقْوُلُه: َفإَِذا َصلَّى َجالًِسا َفَصلُّوا ُجُلوًسا َأْجَمُعوَن، َيْقَتِضي مِْن ِجَهِة ِسَياِق اْلَحِديِث َأنَُّه إَِذا 
َصلَّى َجالًِسا فِي َمْوِضِع اْلُجُلوِس...

ُل َأْظَهُر مِْن ِجَهِة ِسَياِق اْلَحِديِث...«.)2( َبِب، َواْلَقْوُل اأْلَوَّ َوَهَذا اْلَقْوُل َأْظَهُر مِْن ِجَهِة السَّ
4-النووي )676ه�(:

- ق��ال: »ويف رواي��ة )أقيم��وا الركوع والسجود، ف��واهلل إين ألراكم من بع��دي إذا ركعتم 
وسجدتم( ... قال القاضي: قال أحمد بن حنبل -رحمه اهلل تعالى -، وجمهور العلماء: هذه 

الرؤية رؤية بالعين حقيقة.
قال القاضي عياض: وحمله بعُضهم على بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق الحديث...«.)3(
- وق��ال أيض��ا: »قوله ×: »ال يقتس��ُم ورثتي دينارًا، م��ا تركُت بعد نفقة نس��ائي وَمُئوَنِة 

عاملي، فهو صدقة«.
ومعناه: ال يقتسمون شيئًا، ألين ال ُأوَرُث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء 
يف معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن ُعَلّية وبعض أهل البصرة أنهم 

قالوا: إنما لم يورث ألن اهلل تعالى خّصه أن جعل ماَله كّله صدقًة.
والّصواب األول، وهو الذي يقتضيه سياُق الحديث...«.)4(

5-ابن قيم الجوزية )751ه�(:

)1(   االستذكار 6/ 210.
)2(   المنتقى شرح الموطأ »كتاب الصالة/باب: صالة اإلمام وهو جالس« 2/ 210.

)3(   شرحه على مسلم »كتاب الصالة/ باب: األمر بتحسين الصالة وإتمامها والخشوع فيها )نووي( « 4/ 150.
)4(   شرحه على مسلم »كتاب الجهاد والسير/ باب: حكم الفيء« 12/ 81.

وينظ��ر للمزيد: ش��رحه لحديث جابر يف الح��ج »كتاب الحج/ باب: حجة النب��ي × )نووي( « 8/ 196-170 
رقم )1218(.
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قال: »ومن تأمل سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطالن هذا التأويل الفاسد. 
 وقولهم إن الرواية الصحيحة ُقل: عمرة وحجة، وأنه فصل بينهما بالواو، فهو صريح يف 
نفس الِقران فإنه جمع بينهما يف إحرامه وامتثل × أْمَر ربه، وهو أحّق من امتثله، فقال: لبيك 

ُعمرًة وحّجا...«.)1(
وقال:

»وقول��ه يف بعض ألفاظه: فإن ذكاته ذكاة أّمه، مم��ا يبطل تأويل من رواه بالنصب، وقال: 
ذكاة الجنين كذكاة أّمه.

قال: وهذا باطل من وجوه؛ أحدها: أن س��ياق الحديث يبطله، فإهنم سألوا النبي × عن 
الجنين الذي يوجد يف بطن الش��اة: أيأكلونه أم يلقونه؟ فأفتاهم بأكله، ورفع عنهم ما َتَوّهُموه 
م��ن كون��ه َمْيتًة: ب��أن ذكاة أّمه ذكاة له، ألنه ُجزٌء م��ن أجزائها َكَيِدها وكبدها ورأس��ها، وأجزاء 

المذبوح ال تفتقر إلى ذكاٍة مستقلة...«.)2(
وقال:

»وأم��ا قول��ه يف بع��ض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلس��ة الت��ي فيها التس��ليُم، أخرج رجله 
كًا، فهذا قد يحتج به من يرى التورك ُيشرع يف كل تشهٍد َيليه  ه متورِّ الُيسرى، وجلس على ِشقِّ
اللة، بل  الّس��الُم، فيت��وّرك يف الثانية. وهو قول الش��افعي -رحمه اهلل -، ولي��س بصريح يف الدِّ
سياُق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان يف التشهد الذي يليه الّسالُم من الرباعية والثالثية، 
فإنه ذكر صفة جلوسه يف التشهد األول وقيامه منه، ثم قال: »حتى إذا كانت السجدة التي فيها 

كًا« فهذا السياق ظاهر يف اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاين«.)3( التسليُم، جلس متورِّ
وقال:

»م��ّر النب��ي ×على امرأة جاثمة على ق��رب تبكي، فقال لها: يا أَم��ة اهلل، اتق اهلل واصربي، 
قال��ت: ي��ا عبداهلل َثْكلى، قال: يا أم��ة اهلل، اتق اهلل واصربي، قالت: يا عب��د اهلل لو ُكنت مصابًا 

)1(   شرحه على أبي داود »كتاب المناسك/ باب: يف اإلقران« 5/ 227.
)2(   شرحه على أبي داود »كتاب الضحايا/ باب: ما جاء يف ذكاة الجنين« 8/ 26.

)3(   زاد المعاد يف هدي خير العباد 1/ 125، 126.
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َعَذْرَتني...
فوثبت ُمسِرَعًة نحوه، حتى انتهت إليه وهي تقول: أنا أصرب، أنا أصرب يا رسول اهلل، فقال: 

الّصربُ عند الصدمة األولى، الصرب عند الصدمة األولى.
 قال ابن أبى الدنيا: حدثنا بِش��ر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قاال حدثنا س��عيد بن 

َزْربي... فذكره. فهذا السياق يبين معنى الحديث«.)1(
وكالم اإلم��ام – رحم��ه اهلل – كثير ج��دًا يف كتبه ومصنفات��ه المتنوعة، كما أن اس��تعماله 
مصطل��ح – الس��ياق – متن��وع أيضًا؛ يف بيان مع��اين اآليات، واألحاديث، وترجيح المس��ائل 
الفقهية والعقدية، وكذا تأصيل القواعد األصولية والفقهية وتوضيحها. مما يدل على األهمية 

البالغة لهذه القاعدة عندهم يف الفهم واالستنباط والتوجيه.
6-أحمد بن علي بن حجر العسقالين )852ه�(:)2(

قال: »ظاهر السياق يقتضي أن اإليمان ال يطلق إال على من صدق بجميع ما ذكر...
تنبيه: دّل سياق الحديث على أن رؤية اهلل يف الدنيا باألبصار غير واقعة...«.)3(

- وقال: حديث: »فيما سقت السماء والعيون أو كان َعَثِرّيًاالعشر، ...
قوله: َعَثِرّيًا = هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي...

وهذا التفس��ير أولى من إطالق أبي عبيد أن العثري ما س��قته الس��ماء ألن سياق الحديث 
يدل على المغايرة«.)4(

وق��ال: )حدي��ث قصة فاطمة بنت قيس، وقول عائش��ة: أما إنه ليس له��ا خيٌر يف ذكر هذا 
الحديث...(

»وقال ابن دقيق العيد: س��ياق الحديث يقتضي أن س��بب الحكم أهنا اختلفت مع الوكيل 

)1(   عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 121، 122.
)2(   يف كتابه العظيم: »فتح الباري شرح صحيح البخاري« عشرات المواضع التي استعمل فيها مصطلح السياق، أو 

سياق الحديث... وإنما اكتفيت بالتمثيل فقط.
)3(   فتح الباري »كتاب اإليمان/ باب: سؤال جربيل النبي × عن اإليمان واإلسالم واإلحسان...« رقم )50(، 1/ 

.160 ،158
)4(   فتح الباري »كتاب الزكاة/ باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء...« رقم )1483(، 3/ 439.
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بس��بب اس��تقاللها ما أعطاها، وأهنا لما قال لها الوكيل ال نفقة لك، س��ألت النبي ×، فأجاهبا 
بأهن��ا ال نفق��ة لها وال س��كنى. فاقتضى أن التعليل إنما هو بس��بب ما جرى م��ن االختالف ال 

بسبب االقتحام والبذاءة«.)1(
والنماذج يف كتابه الماتع »فتح الباري شرح صحيح البخاري« بالعشرات، مما يدل على 

أهمية قاعدة – إعمال السياق يف فهم الحديث النبوي – يف عملية الشرح الحديثي.
اذج من االأحاديث النبوية ثانيا : منمَ

السياق كما مّر معنا يحتل مكانة رفيعة يف فهم النصوص، واستيعاب معانيها ومقاصدها، 
فف��ي قول��ه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      
ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     
ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ  )المجادلة:7(، فظاهر اآلية بادي الرأي أن اهلل تعالى 
م��ع عب��اده بذاته أين م��ا كانوا، لكن المتأمل يف س��ياق اآلية يتضح له ش��يٌء آخر، يقول ش��يخ 

اإلسالم ابن تيمية - رحمه اهلل -:
»الثالث: أن سياق الكالم أّوله وآخره يدل على معنى المعّية...

فافتتحه��ا بالعلم، وختمها بالعلم، فُعلم أّن��ه أراَد: عالِ�ٌم بِهم، ال يخفى عليه منهم خافيٌة. 
، َوَأْحَمد ْبُن َحنَْبٍل:  اُك، َوُسْفَياُن الثَّْوِريُّ حَّ وهكذا فّسرها الّسلُف، َولَِهَذا َقاَل اْبُن َعبَّاٍس، َوالضَّ

ُهَو َمَعُهْم بِِعْلِمِه«.)2(
ونح��و هذا يف الحديث النبوي كثير جدًا، ولنأخ��ذ اآلن جملة من تلك األحاديث النبوية 
التي ال يتبين معناها العام، وال يتضح مراُد رس��ول اهلل × فيها، إال بمالحظة س��ياقها المقالي 

أو المقامي:)3(

)1(   فتح الباري »كتاب الطالق/ باب: قصة فاطمة بنت قيس« رقم )5325، 5326(، 594/9.
)2(   منهاج السنة النبوية 595/4، 596 – الفرقان 1/ 242 – مجموع الفتاوى 5/ 102.

)3(   تنبيه مهم:
المقصود بسرد هذه النماذج، هو بيان أهمية السياق يف فهم الحديث النبوي، وقيمته يف حسن الفهم وسداد االستنباط، 

وتأكيد أصالته ضمن ضوابط فهم السنة النبوية.
وليس المقصود، هو تحرير المسائل الفقهية التي اْسُتِدلَّ بالحديث عليها، فتلك لها مواضعها ومناسباهتا، فتأكيد 
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احلديث االأول: »قوموا اإىل)1(�ضّيدكم«.
انتش��ر الحدي��ث هك��ذا بلفظه المختص��ر »قوموا إلى س��ّيدكم«، يف بع��ض كتب اآلداب 
والفضائل، وأحيانًا باللفظ الخطأ »لسّيدكم»، وقد استدّل به بعض أهل العلم على استحباب 

القيام للداخل من أهل العلم والفضل، إكرامًا له، واحرتامًا لمكانته.
والباحث المتأمل يف س��ياق الحديث وقّصت��ه، يتضح له أن األمر بالقيام يف الحديث كان 
لس��بب آخر خاص بتل��ك الواقعة، وأنه ليس القي��ام المتنازع فيه أي قي��ام االحرتام واإلكرام. 
وبخاص��ة م��ع ورود النهي عن القيام المذك��ور، فقد صّح من حديث أب��ي مِ�ْجَلز قال: »خرج 
معاوية، فقام عبد اهلل بن الزبير، وابن صفوان حين رأوه. فقال: اِجلسا، سمعت رسول اهلل × 

جاُل قياما، فليتبوأ مقعده من النار«.)2( ُه أن يتمثل له الرِّ يقول: من َسرَّ
فلفظ حديث الباب كما يف الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه:

»أن أهل ُقرْيظة نزلوا على حكم س��عد بن معاذ، فأرسل النبي × إليه، فجاء على حمار، 
فلما دنا قريبًا من المسجد، قال رسول اهلل × لألنصار: قوموا إلى سّيدكم، فجاء فجلس إلى 

رسول اهلل × فقال له: إن هؤالء نزلوا على حكمك، قال: فإين أحكم... الحديث«.)3(
بينما جاءت رواية القصة كاملة عند:

ابن أبي ش��يبة يف »المصنف« 14/ 408-411 – وأحمد يف »المس��ند« 6/ 141، 142 
– وابن حبان يف »صحيحه« )6989( – وغيرهم...

الباح��ث عل��ى أن الحديث يدل على تلك المس��ألة أو ال يدل عليه��ا، ال يعني بحال َتَبنِّيه لذل��ك الرأي مخالفًة أو 
موافقة.

)1(  وقد اشتهر بلفظ »قوموا لسّيدكم«، وال أصل له يف كتب السنة، كما قال الشيخ األلباين/ السلسلة الصحيحة رقم 
.)67(

)2(   رواه: أخرجه البخاري يف »األدب المفرد« رقم )977( – وأحمد يف »المس��ند« )4 / 93، 100(-وأبو داود يف 
»كت��اب األدب/ ب��اب: يف قيام الرجل للرجل« رقم )5229(-والرتمذي يف »أبواب األدب عن رس��ول اهلل ×/ 
باب: ما جاء يف كراهية قيام الرجل للرجل« رقم ) 2750 ( وقال: »هذا حديث حس��ن« -والطحاوي يف »مش��كل 

اآلثار« )2 / 40(. وهو يف السلسلة الصحيحة رقم 357.
)3(   البخاري برقم )3043، 3804، 4121، 6262( – ومسلم 12/ 92 – وأبو داود )5215( – وأحمد 2/ 22، 

.71
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وفيها: »أن س��عدا ُأصيب بس��هم يف الخندق، وأنه جاء إلى النبي × على حمار قد ُحمل 
عليه، وحفَّ به قوُمه... فلما طلع على رس��ول اهلل × قال: قوموا إلى س��يدكم فأنِزلوه، فقال 

عمر: سّيُدنا اهلل، قال: أْنِزلوه، فأنَزلوه... الحديث«.)1(
قال الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل: »قلت: والمعروف أنه قال: قوموا إلى سيدكم، 
قاله × لجماعة من األنصار لما جاء س��عد بن معاذ محمواًل على حمار، وهو جريح... أي: 
أنزل��وه واحملوه، ال قوموا له من القيام له، فإنه أراد بالس��ّيد: الرئي��س المتقدم عليهم...« )2(، 

وقال الحافظ ابن حجر:
»وهذه الزيادة )فأنزلوه( تخدش يف االستدالل بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع 
فيه، وقد احتج به النووي... وقد اعرتض عليه الشيخ أبو عبد اهلل بن الحاج فقال ما ملخصه: 
ل��و كان القيام المأمور به لس��عد هو المتن��ازع فيه لما خّص به األنصار، ف��إن األصل يف أفعال 
القرب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل الربّ واإلكرام لكان هو × أّول من فعله وأمر 
به م��ن حضر من أكابر الصحابة، فلما ل��م يأمر به وال فعله وال فعلوه دّل ذلك على أن األمر 
بالقي��ام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما ه��و لُينْزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء يف 
بعض الروايات. وألن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خّص األنصار بذلك دون 
المهاجرين، مع أن المراد بعض األنصار ال كّلهم وهم األوس منهم، ألن س��عد بن معاذ كان 

سّيدهم دون الخزرج...«.)3(
فتتب��ع روايات الحدي��ث، وجمع طرق��ه الثابتة الصحيحة، ث��م التأمل يف س��ياق الرواية، 
يوض��ح لنا معنى الحدي��ث بدقة، وأنه ال تعارض بينه وبين أحادي��ث النهي عن القيام، فهو يف 

باب وهي يف باب آخر.
لكن عندما ُيجتزأ الحديُث من سياقه، ونغفل عن لفظه التام، وسباقه ولحاقه، والمناسبة 

)1(   القص��ة بطولها حّس��ن إس��ناَدها الحافظ ابن حجر يف الفتح 11/ 62 عند الحدي��ث رقم )6262( – واأللباين يف 
»السلسة الصحيحة« رقم 67.

)2(  السلسلة الصحيحة 1/ 146 رقم 67.
)3(  فتح الباري 11/ 62 عند الحديث رقم )6262(.
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التي قيل فيها، والتي تبين معناه العام ومراد النبي × منه، نقع يف الخطأ فهما وتأويال، ونضع 
الحديث يف غير بابه، ونستدل به على ما ال عالقة له به من المسائل.

احلديث الثاين: »من �ضّن يف االإ�ضالم �ضنة ح�ضنة...«
فعن جرير بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنه قال:

»كنا عند رس��ول اهلل × يف ص��در النهار، قال: فجاءه قوُم ُحفاة ُع��راٌة، ُمجتابي النِّمار أو 
َر وْجُه رسول اهلل × لما  الَعباء، ُمَتَقّلدي السيوف، عاّمتهم من ُمَضر، بل كّلهم من مضر، فَتَمعَّ
رأى هب��م م��ن الفاَقة، فدخل ثم خرج، فأمر ب��الاًل فأّذن وأقام، فصلى ثم خط��ب فقال: يا أيها 

الناس اتقوا رّبكم...
ه، من صاع تمره -حتى قال  َق رج��ٌل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع ُب��رِّ َتَص��دَّ
ه تعجز عنها، بل قد عجزت،  ٍة كادت َكفُّ -: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من األنصار بُِصرَّ
ق��ال: ثم تتاب��ع الناس، حتى رأيُت َكْوَمْي��ن من طعام وثياب، حتى رأيُت وْجَه رس��ول اهلل × 
يتهّلُل، كأنه ُمْذَهَبٌة، فقال رسول اهلل ×: من سّن يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من 
عمل هبا بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيٌء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، كان عليه 

ِوزرها ووزر من عمل هبا من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء«.1
وعند الدارمي وابن خزيمة: »خطبنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فحّث على الصدقة، فأبطأ ُأناٌس حتى 
ٍة فأعطاها، فتتابع الناُس حتى ُرئي يف  ُرئَِي يف وجهه الغضب، ثم إن رجال من األنصار جاء بُصرَّ

وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الّسرور، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » من سن سنة حسنة...«.
فواضح من خالل سياق الحديث أن السبب يف قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقولته تلك: من سّن 

)1(   رواه مس��لم يف »كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بش��ق تمرة )نووي( « رقم 704، 705 – والدارمي 
يف س��ننه يف »باب من س��ن س��نة حس��نة أو س��يئة« رقم ) 535 ( – والرتمذي يف جامعه »أبواب العلم عن رسول اهلل 
×/ ب��اب: م��ا جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضاللة« رقم ) 2667 (، وقال: »هذا حديث حس��ن صحيح« 
- وابن خزيمة يف صحيحه »كتاب الزكاة/ جماع أبواب صدقة التطوع/ باب: »استحباب اإلعالن بالصدقة ناويًا 
الس��تنان الن��اس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين اس��تنانا ب��ه« 4/ 112 رقم )2477( – 

وابن حبان يف »صحيحه« يف »كتاب الزكاة/ باب: صدقة التطوع« رقم ) 3367 (.
وينظر القصة بطولها عند: البغوي يف »شرح السنة« 3/ 416.
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يف اإلس��الم س��نة حس��نة، هو فعل ذلك الرجل الذي ب��ادر إلى امتثال ما رّغ��ب فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وش��ّجعهم عليه بفعل��ه، فكان نموذجًا اقتدى ب��ه بقّيُة الناس... فكان كمن أرش��د الناس إلى 

خير، أو دّلهم عليه، أو أحياه فيهم.
فالس��ياق إذن يبين معنى الحديث، وما المقصود بس��ّن الس��نة الحس��نة، أو بس��ّن الس��نة 
السيئة... ال ما فهمه بعض المتفقهة من جواز االتيان بعبادات لم يفعلها النبي × أو صحابته، 

وإحداِث ما لم يأذن به اهلل تعالى من الهيئات والكيفيات العبادية.
فجعل��وا الحدي��ث معارضًا لألحادي��ث الكثيرة والمس��تفيضة يف ذّم االبت��داع يف الدين، 
والتحذي��ر م��ن اإلحداث فيه، وزعموا أن من أحدث ش��يئا حس��نًا – يف رأيه��م –، فهو داخل 
َف هذه المس��ألة العديُد من الكت��اب والباحثين  يف عم��وم حدي��ث الباب وال بأس به، ث��م َتَلقَّ
المعاصري��ن ألهنا أعجبتهم، ووافقت مش��ارهبم، فراحوا يدافعون عنه��ا، وُيحاِججون لها بما 

استطاعوا.
احلديث الثالث: »حتى ت�ضري الظعينة من �ضنعاء اإىل ح�ضرموت...« 

روى البخاري من حديث َعِدّي بن حاتم رضي اهلل عنه قال:
»بينا أنا عند النبي ×، إذ أتاه رجٌل فش��كا إليه الفاقة، ثم أتاه آخُر فشكا إليه قطع السبيل، 
فقال: يا عدي، هل رأيَت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد ُأنبئت عنها، قال: فإن طالت بك حياٌة، 
��نَّ الظعينَة)1( ترتحل من الحيرة، حتى تط��وف بالكعبة ال تخاُف أحدا إال اهلل، -قلت فيما  َلَتَريَّ
ُروا البالد -، ولئن طالت بك حياة لتفتحن  اُر)2( َطْيٍء الذين قد َس��عَّ بيني وبين نفس��ي: فأين ُدعَّ
كنوَز كس��رى، قلت: كس��رى بن هرمز؟ قال: كس��رى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لرتين 

)1(   الظعينة = قال ابن األثير: »أصل الظعينة: الراحلة التي ُيرحل وُيظعن عليها: أي ُيس��ار. وقيل للمرأة ظعينة، ألهنا 
َتظَعُن مع الزوج حيثما َظَعَن، أو ألهنا ُتحمل على الراحلة إذا َظَعنت«. النهاية 3/ 129.

)2(   أي: لصوص.
قول��ه: )فأي��ن لص��وص طيء؟(: »الم��راد قطاع الطري��ق، وطيء قبيلة مش��هورة، منه��ا عدى بن حات��م المذكور، 
وبالده��م ما بين العراق والحج��از، وكانوا يقطعون الطريق على من َمّر عليهم بغي��ر جوار، ولذلك تعّجب عِديٌّ 
كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة« )تحفة األحوذي للمباركفوري – 8/ 238(، وهذا ال يعني أهنا وحدها، 
بل قد يكون معها زوجها، أو أخوها، أو أبوها، وتبقى عّلة الخوف قائمة قبل انتش��ار اإلس��الم واس��تتباب األمن، 

وهذا واضح.
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الرجل يخرج مِْلَء كّفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه فال يجد أحدا يقبله منه...
: فرأيُت الظعين��ة ترتحل من الحيرة حت��ى تطوف بالكعب��ة ال تخاف إال اهلل،   ق��ال َع��ِديٌّ
وكن��ت فيم��ن افتتح كنوز كس��رى بن هرم��ز، ولئن طالت بكم حي��اة، لرتون ما ق��ال النبي أبو 

القاسم ×: يخرج ملء كّفه«.)1(
فالمعنى اإلجمالي للحديث: أن عدي بن حاتم لما أسلم، وكان حديث عهد هبذا الدين 
– ول��م يخال��ط اإليماُن بشاش��َة قلبه بعُد -، ثم رأى يف مجلس النبي × َش��كاَة بعض الناس 

الفاَقَة – الفقر -، وقطَع الس��بيل... ناس��ب أن ُيحّدثه النبيُّ × بما ُيثبِّت قلَبه، وُيَطْمئُِن فؤاَده، 
بأن هذه الحال التي تراها – والتي ربما كانت س��ببًا يف تأخر إس��المك، وعدم إس��الم البعض 
– لن تدوم، وس��تتغير إلى األحس��ن، وأن اإلس��الم سيقوى وينتصر، ويس��ود األمن ويزول 

الخوف، ويكثر المال ويغنى الناس... فكان كالم النبي × له بالحديث.
ولم يكن المقام أبدًا، هو بيان أحكام سفر المرأة، وال غيرها من أحكام الجهاد، أو الزكاة 

والصدقات، فتلك بياهنا يف مقام آخر.
وق��د اس��تدل البع��ض بالحديث – وبخاصة م��ن المعاصرين -، على جواز س��فر المرأة 
م��ن دون محرم. ووجه اس��تداللهم، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر س��فر المرأة م��ن دون محرم، وذلك يف 

َمْعِرض الحديث عن قوة اإلسالم ومنعة أهله، مما يدل على أنه أقّر ذلك الفعل.
والمالحظ على استداللهم هذا؛

أن ه��ذا االس��تدالل غريب عل��ى مباحث المرأة يف كت��ب الفقه، فالمس��ألة ال ذكر لها يف 
جمي��ع الكتب الفقهية عن��د المذاهب كّلها، ولو كان هذا الفهم له وجٌه من الصواب، أو القوة 

لما أغفله جميع أهل العلم السابقين.
أن الحديث ليس فيه ذكر لسفر المرأة من دون محرم، لكن هم ساقوه بلفظ:

»يوش��ك أن تخ��رج الظعينة من الحيرة، ت��ؤم البيت ال زوج معه��ا«، بينما لفظ الحديث: 
»َلَتَريَّنَّ الظعينَة ترتحلمن الحيرة، حتى تطوف بالكعبة ال تخاُف أحدا إال اهلل«، فعبارة »ال زوج 

)1(   البخاري يف »كتاب المناقب/ باب: عالمات النبوة يف اإلسالم« رقم ) 3420 ( – ومسلم يف »كتاب الزكاة/
 باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )نووي( « رقم ) 1750 (، مختصرا.
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معها« ُمْدَرَجٌة يف الحديث، وسببها ما فهموه منه.والحديث يحتمل ذلك المعنى، لكن ال ينفي 
وجود الرفقة القليلة من أخ، أو ابن، أو أب...

أن الحدي��ث – نع��م – ي��دل على ذلك بمفهوم��ه، إال أن أحاديث النهي عن س��فر المرأة 
م��ن دون مح��رم، كثيرة مس��تفيضة، وصحيحة صريحة، ت��دّل على المن��ع بمنطوقها، وهو ما 
علي��ه جماهير أهل العلم س��لفا وخلف��ا... فمن الخطأ العلمي والمنهج��ي عدم االلتفات إلى 
س��ياق حديثنا هذا، ومعارضة النصوص المتكاثرة والصريحة يف الموضوع به، فهذا من اتباع 

المتشابه، وترك المحكم الواضح، وليس هذا من سبيل أهل العلم.
بّي��ن الحافُظ ابن حجر وغيره، أن مجرد اإلخبار بالوقوع، ال ُيس��تدّل به على الجواز وال 
الحرمة، بل ُيطلب حكمهما من دليل آخر، وعليه فإخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخروج الظعينة من الحيرة 
-وهيفيالعراق-حت��ى تصل إلى المس��جد الحرام، فتطوف به، اليؤخذ منه جواز س��فرالمرأة 
دون مح��رم، والحرم��ة ذلك، بلهو خرب ع��ن حصول األمن وصالح الح��ال، وقد وقع ذلك، 

ورآه عدي بن حاتم.)1(
فالموضوع الرئيس للحديث إذن، هو اإلخبار بتبّدل حال المسلمين من الفقر، والخوف، 
والضع��ف، إلى الغنى، واألمن، والعّزة والمنعة.فال يس��تقيم حينه��ا أن تعارض به األحاديُث 
الصريحة الواردة يف النهي عن س��فر المرأة بدون مح��رم، ألهنا جاءت صريحة يف الموضوع، 

مؤصلة له ابتداء، فوجب أن تبقى على عمومها وإطالقها.
وهذا ُيشبه حديَث:

با« َّ على النا�ص زماٌن؛ ال يبقى اأحٌد اإال اأكلمَ الرِّ احلديث الرابع: » لمَياأِتنيمَ
فع��ن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال: »َليأتَِينَّ عل��ى الناس زماٌن؛ ال يبقى 

با، فإن لم يأُكْله،أصابه من ُبخاره –ويف لفظ: من ُغباِره«.)2( أحٌد إال أكَل الرِّ

)1(  يق��ول الحافظ عثمان بن عل��ي الزيلعي: »َوَحِديُث َعِديٍّ َيُدلُّ على اْلُوُقوِع َوَلْيَس في��ه َداَلَلٌة على اْلَجَواِز َفالَ َيْلَزُم 
��ًة َوَه��َذا أِلَنَُّه × َس��اَق اْلَكاَلُم لَِبَياِن َأْم��ِن الطَِّريِق من اْلَعْدِل اَل لَِبَي��اِن أهنا َيُجوُز لها َأْن ُتَس��افَِر بَِغْيِر َمْحَرٍم َواَل  ُحجَّ

َزْوٍج...«. »َتْبيِيِن اْلَحَقائِِق«2/ 6.
)2(   رواه: أبوداود يف »كتاب البيوع/ باب: يف اجتناب الشبهات« رقم ) 2910 ( -والنسائي يف »كتاب البيوع/ باب: 
اجتناب الش��بهات يف الكس��ب« رقم ) 5861 ( – وابن ماجه يف »كتاب التجارات/ باب: التغليظ يف الربا« – وأحمد يف= 
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وهذا من معجزاته، ودالئل نبوتهملسو هيلع هللا ىلص،)1( فإننا يف زمان انتشر فيه أكل الربا طواعيًة وكرهًا، 
وتنوعت تعامالت البنوك والش��ركات به، وُأرغمت المؤسس��ات وال��دول على الدخول فيه، 

فَقلَّ امرٌؤ سلم منه اليوم حقيقًة أو تبعا.
وتمثيله ملسو هيلع هللا ىلص لهذه الحال بالُغبار أو البخار: ذلك أن الغبار إذا انتثر عن األرض أصاب كل 
من حضر، وإن لم يكن هو ممن أثاره، كما يصيُب البخار إذا انتشر من حضر، وإن لم يتسبب 

هو فيه.
فكذل��ك الن��اس يف أكل الربا؛ العديد منهم يأكلونه قليالً أو كثي��رًا، تبعًا ال قصدًا، وغفلة 

ال عمدًا.
والس��بب يف هذا كّله ابتعاد الناس عن تعاليم دينهم، وهتاوهنم يف لزوم أحكامه، وتبعيتهم 
يف الكثير من ش��ؤوهنم المالية واالقتصادية لل��دول والمنظمات الكافرة؛ الذين ال يحّرمون ما 

حرم اهلل ورسوله، وال يدينون دين الحق.
فالحديث النبوي يف س��ياقه هذا يتحدث عن تلك الحال الس��يئة التي س��يؤول إليها حاُل 

المسلمين – وهي حال غير مرضية، ال يحبها اهلل ورسوله وصالح المؤمنين -.
لكنن��ا نرى ونس��مع الي��وم بعض األئمة الخطب��اء، والوع��اظ، والمفتين، يس��تدلون هبذا 

الحديث على جواز بعض التعامالت الربوية التي عّمت هبا البلوى، وانتشرت.
والسبب يف ذلك، فهمهم القاصر لهذا الحديث، حيث ظنوا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصيتكلم عن واقع 

مقبول أو حال مباحة.
ولو تأّملوا س��ياق الحديث، -ونظائره يف الس��نة النبوية كثيرة جدا -، ونظروا يف نصوص 
الب��اب من الكتاب والس��نة –والتي اس��تفاضت يف بيان حرمة الربا، بل والتش��ديد يف ذلك -، 

=»المس��ند« رقم ) 10203 ( – والحاكم يف »المستدرك« يف »كتاب البيوع« حديث ) 2103 ( وقال: »وقد اختلف 
أئمُتنا يف سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه منه، فهذا حديث صحيح«.

وأكثر أئمة النقد والحديث على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، إال حديثا أو حديثين، وليس هذا منها، ولذلك 
ضعفه الشيخ األلباين يف »ضعيف أبي داود« رقم )724(.

)1(   م��ع التنبي��ه إلى أن الحديث في��ه ضعف خفيف، لكني أدرجته مع النماذج الس��تدالل البعض به. وهذا مقبول يف 
باب االستشهاد واالستئناس. واهلل أعلم
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لما تجرؤوا على هذه األقوال الش��اذة والضعيفة، والتي لألسف شّوهت جمال السنة النبوية، 
وفتحت الباب ألعداء الدين – من مستشرقين، وحداثيين –للطعن على المسلمين يف مصادر 

تشريعهم، واهتامها بالتناقض.
احلديث اخلام�ص: »�ضالة الليل مثنى مثنى...«

فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: »أن رجالً س��أل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، عن صالة الليل – 
ويف رواية: فقال: يا رس��ول اهلل  كيف صالة الليل؟ -، فقال رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » صالة الليل مثنى 

مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى«.
فقيل البن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن ُتسلِّم يف كل ركعتين«.)1(

فواضح من سياق الحديث، وألفاظه، وسؤال الرجل، وجوابه ملسو هيلع هللا ىلص له، أن موضوع السؤال 
والجواب إنما هو عن كيفية صالة الليل، ال عن عددها كما ذهب إليه بعض أهل العلم، والذين 
استدلوا به على أنه ال حّد لصالة الليل من حيث العدد. فمسألة العدد مسكوت عنها هنا، وإنما 

موضوعها يف أحاديث أخر، كحديث عائشة رضي اهلل عنها يف الصحيحين، وغيره.
ق��ال الحاف��ظ ابن عبد الرب: »قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص )صالة الليل مثنى مثن��ى( كالٌم خرج على جواب 
الس��ائل، كأن��ه قال له: يا رس��ول اهلل، كيف نصلي باللي��ل؟ فقال: مثنى مثن��ى، وما خرج على 

جواب السائل، فليس فيه دليٌل على ما عداه، وهذا أصٌل عظيم من أصول الفقه«.)2(
فسياق الحديث إذن يف بيان كيفية صالة القيام من الليل، وأهنا مثنى مثنى، وليس المقصود 
بي��ان الع��دد، فهذه قضية أخرى لم يتعرض لها الحديث ال تلميحًا وال تصريحًا، ولذلك فإن 
ش��راح الحديث النبوي عندما تكلموا على فق��ه الحديث، ذكروه يف باب الصفة، ولم يذكروه 
يف باب العدد، وقد بّوب عليه اإلمام البخاري بقوله: »كتاب التهجد/ باب: كيف صالة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ، وكم كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصلي بالليل«.)3(

)1(   رواه البخ��اري يف »كت��اب الوت��ر/ ب��اب: ما جاء يف الوت��ر« رقم ) 990( – ومس��لم يف »كتاب صالة المس��افرين 
وقصرها/ باب: صالة الليل مثنى مثنى )نووي( « 6/ 30، 31 .

)2(   التمهيد 13/ 245.
)3(   الجام��ع الصحيح »كتاب التهجد« 3/ 27، رقم )1137(: فاس��تدل البخاري بالحديث على الش��طر األول من 

الرتجمة، وروى حديثْي ابن عباس وعائشة يف العدد استدالال للشطر الثاين.
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فاس��تدالل جماعة من أهل العلم، بالحديث على أنه ال حّد لقيام الليل من حيث العدد، 
بعيد عّما س��يق الحديث ألجله. والذي أراه أن الحديث ال عالقة له بموضوع العدد، فس��ياقه 
واض��ٌح يف بيان كيفية ص��الة الليل، وهذا بغض النظر عن التحقيق يف مس��ألة العدد، والراجح 

فيها. واهلل أعلم
احلديث ال�ضاد�ص: »الّنْهُي عن كراء االأر�ص«.)1(

فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال:
»أن رسول اهلل × هنى عن كراء األرض«،)2(

وع��ن راف��ع بن خديج رضي اهلل عنه قال: »كنا ُنحاقُِل على عهد رس��ول اهلل ×، فنُْكريها 
بالثلث والربع والطعام المس��ّمى. فجاءنا ذات يوم رجٌل من عمومتي، فقال: هنانا رس��ول اهلل 
× عن أمٍر كان لنا نافعا، وطواعيُة اهلل ورسوله أنفُع لنا. هنانا أن نحاقل باألرض فنكريها على 
الثل��ث والربع والطعام المس��مى، وأمر ربَّ األرض أن َيْزَرعه��ا أو ُيزِرعها، وكره كراَءها وما 

سوى ذلك«.)3(
وع��ن حنظلة بن قيس قال: س��ألُت رافع بن خديج عن ك��راء األرض بالذهب والورق؟ 
فق��ال: ال بأس به، »إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رس��ول اهلل × بما على اْلَماِذياناِت،4 
وَأْقباِل الجداول، وأش��ياء من الّزرع، فَيْهلُِك هذا ويْس��َلُم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا – ويف 
رواية لمس��لم: كنا نكري األرض على أن لنا ه��ذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج 

هذه -، ولم يكن للناس كراء إال هذا.
فلذلك زجر عنه وهنانا عنه، فأما شيٌء معلوم مضمون، فال بأس به«.)5(

وتسمى أيضا: المزارعة، والمخابرة، والمحاقلة، والمساقاة، ومنهم من يفرق بين المساقاة والبقّية.  )1(
)2(   رواه مسلم يف »كتاب البيوع/ باب كراء األرض )نووي( « رقم )1536(.

)3(   رواه مسلم يف »كتاب البيوع/ كراء األرض بالطعام )نووي( « رقم )1548(.
)4(   الماذيانات هي = »جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، َوَلْيَست بعربية«. النهاية يف غريب الحديث البن األثير 4/ 261.
)5(   البخاري يف »كتاب الحرث والمزارعة/ باب: كراء األرض بالذهب والفضة« رقم )2346، 2347( – ومسلم 

يف »كتاب البيوع/ كراء األرض بالطعام )نووي( « رقم 1547.
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ح سبب النهي،1 وأنه لما يف صورة الكراء  فهذه الرواية التاّمة الجامعة، مع س��ياقها، توضِّ
األول��ى من الخطر، والمقام��رة، وضياع الحقوق. بينما جاء حديث جابر بن عبد اهلل الس��ابق 

مجمالً، ومثله حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:
»كنا ُنخابر وال نرى بذلك بأسا حتى زعم رافٌع أن النبي × هنى عنها، فرتكناها من أجل 

ذلك«.)2(
وهذا المثال مما يوضح أهمية جمع طرق الحديث الواحد، وكذا جمع أحاديث الباب، 
ألهنا تفسر بعضها بعضا، ويوضح التاّم منها المختصر، فمن تقصير الباحث اكتفاؤه برواية أو 

روايتين، ألن ذلك مدعاة لقصور الفهم، ومنه الخطأ يف التفّقه واالستنباط.
احلديث ال�ضابع: حديث »اخلراج بال�ضمان«:

ماِن«.)3( فعن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْل�َخراُج بالضَّ
الحديث هكذا قد ُيش��كل فهُمه، والمقصود منه، لكن عندما ننظر يف س��بب وروده يزول 
كل إش��كال، ويتض��ح معناه، وكذا بع��ُض تطبيقاته، فقد أخرج أبو داود عن عائش��ة رضي اهلل 

عنها:)4(
»أن رجالً ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء اهلل أن ُيقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي 
×، فرّده عليه، فقال الرجل: يا رسول اهلل قد استعمل غالمي، فقال رسول اهلل ×: »الخراج 

بالضمان«.

)1(  تؤك��ده أيض��ا رواي��ة زيد بن ثابت عند أحمد قال: »يغف��ر اهلل لرافع بن خديج، أنا واهلل أعل��م بالحديث منه، وإنما 
أتى رجالن قد اقتتال، فقال رس��ول اهلل ×: إن كان هذا ش��أنكم، فال تكروا المزارع، فس��مع رافٌع قوَله: ال تكروا 

المزارع«، »أسباب ورود الحديث« للسيوطي ص 152.
)2(   رواه مسلم يف »كتاب البيوع/ كراء األرض بالطعام )نووي( « رقم )1547(.

)3(   الحديث يرويه: أبو داود يف »كتاب البيوع واإلجارات/ باب: فيمن اشرتى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا« رقم 
)3508 ( – والرتمذي يف »أبواب البيوع عن رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باب: ما جاء فيمن يش��رتي العبد ويس��تغله ثم يجد به 
عيب��ا« رقم ) 1243 ( وقال: »هذا حديث حس��ن صحيح« – والنس��ائي يف »كتاب البي��وع/ الخراج بالضمان« رقم 
) 4438 (-وابن حبان يف »صحيحه« رقم ) 5005 ( -والحاكم يف المس��تدرك وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد 

ولم يخّرجاه«.
)4(   سنن أبي داود »كتاب البيوع واإلجارات/ باب: فيمن اشرتى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا« رقم )3510(.
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ق��ال ابن األثي��ر: »ُيريد بالخراج: ما َي�ْحُصل م��ن َغلَّة العين اْلُمبتاعة؛ عب��دا كان، أو أَمًة، 
أو ُمل��كًا... والب��اء يف )بالضمان( متعلق��ة بمحذوف تقديره: الخراج ُمس��تَحّق بالضمان، أي 

بسببه«.)1(
أي ما َيخُرج من العين المبتاعة، أو ما َينتج عنها، أو ما ُيس��تفاد منها... هو ُمستَحقٌّ َنضيَر 

ضماهنا، والقيام عليها، ورعايتها.
فبَِسْوق الحديث على تمامه، يّتضُح سياقه، وُيفهم معناه، ويزول اإلشكال العالق به بادي 

الرأي.
احلديث الثامن: »اخلالة مبنزلة االأّم«.

الحديث يرويه الرباء بن عازب  يف قصة ُعْمَرِة الَقِضّية )القضاء(:
وأن »النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص خ��رج من مك��ة، فتبعتهم ابنُة حمزة تن��ادي: يا عّم يا ع��ّم، فتناولها عليُّ 
ب��ن أبي طال��ب رضي اهلل عنه، فأخذ بيده��ا، وقال لفاطمة رضي اهلل عنه��ا: دونك ابنة عّمك، 
، وزيٌد، وجعفٌر، فقال علي: أنا أحق هب��ا وهي ابنة عمي، وقال  فَحملته��ا، فاختصم فيها عل��يٌّ
جعفر بن أبي طالب : اْبنَُة عّمي وخالُتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى هبا رسول اهلل 

× لخالتها، وقال: الخالُة بَِمنِْزَلِة األُّم«.)2(
فل��و أخذن��ا الحديث بمعزل عن س��ياقه وقص��ة وروده، لحكمنا بعموم��ه وإطالقه، وأن 
الخال��ة ُتنَ��ّزل منزلة األم يف جمي��ع األحوال واألحكام، لكن إذا تأملنا القصة، وس��بب قوله – 

عليه الصالة والسالم – تلك المقولة، أدركنا مراده ملسو هيلع هللا ىلص من الحديث؛
يقول ابن دقيق العيد: »الحديث أصٌل يف باب الحضانة، وصريح يف أن الخالة فيها كاألم، 

)1(   النهاية يف غريب الحديث واألثر 2/ 17.
)2(  الحدي��ث يروي��ه الرباء بن عازب: أخرجه البخاري )2699( -والرتم��ذي )1904، 3765( وقال: »هذا حديث 

حسن صحيح«.
� ويرويه أيضا علّي بن أبي طالب بلفظ: »... وإنما الخالة أّم«؛ أخرجه: أحمد )1/ 98، 99، 115( -وإس��حاق 
بن راهويه يف »مس��نده« كما يف »نصب الراية« )3/ 267( -وأبو داود )2278، 2280( -والطحاوي يف »مشكل 
اآلث��ار« )4/ 173، 174( -والحاك��م )3/ 120، 4/ 344( وصّحح��ه، ووافق��ه الذهب��ي -والبيهق��ي )8/ 6( 

-وينظر إرواء الغليل 7/ 245... 249 رقم2190 -ونصب الراية 3/ 267، 268.
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عن��د عدم األم، وقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص: »الخالة بمنزلة األم«: س��ياُق الحديث يدل عل��ى أهنا بمنزلتها يف 
الحضانة )ألن القصة وسبب ورود الحديث يف موضوع الحضانة«.

وقد َيستدل بإطالقه أصحاُب التنزيل)1( على تنزيلها منزلة األم يف الميراث، إال أن األول 
أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجمالت وتعيين المحتمالت...«.)2(

والغفلة عن السياق، وأهميته يف فهم النص النبوي، يؤدي بأهل الظاهر، أو أهل التأويل، 
إلى الغلط يف الفهم واالستنباط.

احلديث التا�ضع: حديث »الرجل ي�ضرق البي�ضةمَ فُتقطع يُده«.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»لعَن اهلُل الّسارَق يسرُق البيضة، فُتقطع َيُده، ويسرق الحبَل فتقطع يده«.)3(
ووجه االستدالل أن هذا الحديث أطلَق لفظ السارق على سارق البيضة والحبل، وهما 
ش��يئان تافهان. فتظهر معارضُته باِدَي الرأي ألحاديث تحدي��د نصاب القطع، نحو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ُتقطع اليُد يف ربع دينار، فصاعدا«.)4(
لكن بالتأمل يف س��ياق الحدي��ث، ومخرجه؛ يتبين منه أنه خرج مخ��رج التحذير بالقليل 
عل��ى الكثير، ويش��به ذلك م��ا جاء يف معرض الحث عل��ى الخير والرتغيب يف بناء المس��اجد 
واإلس��هام فيها بالمس��تطاع، يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من بنى هلل مس��جدا، ولو كِمْفَح��ِص َقطاٍة، بنى اهلُل 
ل��ه بيتًا يف الجنة«،5 إذ ليس من المعقول أن يبني اإلنس��اُن مس��جدا كمفح��ص القطاة، ولكن 

المقصود هو الرتغيب يف المساهمة يف بناء المساجد.
فس��ياق الحدي��ث إذن، ومعناه اإلجمالي إنما هو يف تحقير ش��أن الس��رقة، وأن المرَء قد 

)1(   أي: أصحاب المواريث والرتكات.
)2(   إحكام األحكام/ كتاب الرضاع: 424/1 )حديث الخالة بمنزلة األم(.

- وهذا الحديث شبيه به حديث »يا عمر: أما شعرت أن عّم الرجل ِصنُْو أبيه« رواه البخاري ومسلم.
)3(   رواه: البخاري يف »كتاب الحدود/ باب: لعن السارق إذا لم ُيَسّم« رقم )6783( – ومسلم يف »كتاب الحدود/ 

باب: حد السرقة ونصاهبا )نووي( « 11/ 185.
)4(   رواه البخاري يف »كتاب الحدود« رقم ) 6419( – ومس��لم يف »كتاب الحدود« رقم ) 3275 ( من حديث عائش��ة 

رضي اهلل عنها.
)5(   رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
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يتسبب يف إتالف ُعْضٍو ُمِهمٍّ من جسمه بسبب سرقته لشيء ال ُيقاس بعضوه الذي سيتلفه، وال 
بنصيفه، وال بُعُش��ِره، فالمال المس��روق بمقابل عضوه )اليد( ش��يٌء تافه جدا، فحتى لو سرق 
دينارا أو دنانير، فهي كّلها تافهة القيمة يف مقابل يده التي سيخسرها. فما أْحَقَر هذا الفعل، ويا 

َلَدناَءِة الرجل العاقل عندما يقرتف هذا اإلثم... فُيوِدي بنفسه إلى هذه التهلكة.
هذا الذي يظهر من معنى الحديث وسياقه، فال تعارض بينه وبين أحاديث النصاب، واهلل 

أعلم.
المثال العاشر: فعل الصحابة.

فعن َعْمَرَة بنت عبد الرحمن أن: »رجلين استّبا يف زمان عمر بن الخطاب، فقال أحُدهما 
ي بزانية. لآلخر: واهلل ما أبي بَِزاٍن، وال ُأمِّ

فاستشار يف ذلك عمُر بن الخطاب فقال قائٌل: َمَدَح أباه وأّمه، وقال آخرون: قد كان ألبيه 
وأّمه َمْدٌح غير هذا، َنرى أن َت�ْجلده الحّد.

فجلده عمُر الحد ثمانين«.)1(
فعم��ر ب��ن الخطاب، ومن مع��ه من علماء الصحاب��ة – رضوان اهلل عليه��م -، نظروا إلى 
س��ياق القص��ة وما حدث فيها، ففهموا من خالل قرائن الح��ال، أن الرجل يقصد اهتام والَِدْي 

صاحبه بفاحشة الزنا، وهذا قذٌف لهما بال بّينة، فاستحقَّ عقوبَة القذف على ذلك.
وهذا ال يستفاد إال بداللة السياق، والنظر يف القرائن. واهلل أعلم

* * *

)1(  أثر صحيح: رواه مالك يف »الموطأ« يف »كتاب الحدود/ باب: الحد يف القذف والنفي والتعريض« رقم )1606( - 
واب��ن أب��ي ش��يبة يف »المصن��ف« يف »كت��اب الحدود/ ب��اب: من كان ي��رى يف التعري��ض عقوبة« رق��م ) 27802 ( 
-وعبدال��رزاق يف »مصنف��ه« يف »كتاب الطالق/ ب��اب: التعريض« رق��م ) 13275 ( – والبيهقي يف »الكربى« 8/ 

252، وصّححه العالمة األلباين يف إرواء الغليل رقم 2371.
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املبحث الثالث
حّجيـة ال�ّسياق

اأوال: اأهمّيـة ال�ضياق
بعدما رأينا االس��تعمال الواسع لش��ّراح الحديث النبوي لقاعدة – إعمال السياق يف فهم 
الن��ص الش��رعي -، وبعد التأمل يف قيمته العلمية يف فهم النص��وص النبوية، يأيت الحديث عن 

أهميته يف فهم الحديث النبوي، ومدى حجيته ضمن قواعد االستدالل واالستنباط.
فكما أن داللة السياق ُتعترب من أهّم دالالت فهم النص القرآين،1 كذلك هي يف الحديث 
النبوي، ولذلك أوالها ش��راح الحديث عناية فائقة، فاس��تفاضت كتبهم باستعمالها؛ شرحًا، 

وتوجيهًا، وترجيحًا،فهي قاعدة جليلة، لها تأثيرها يف جودة الفهم،وحسن االستنباط؛
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

»... ب��ل ُينَْظ��ُر فِ��ي ُكلِّ آَي��ٍة َوَحِديٍث بُِخُصوِص��ِه، َوِس��َياقِِه، َوَما ُيَبيِّ��ُن َمْعنَاُه مِ��ْن اْلَقرائِن 
��نَِّة، َوااِلْس��تِْداَلِل بِِهَما  اَلاَلِت، َفَه��َذا َأْصٌل َعظِي��ٌم ُمِهمٌّ َنافٌِع فِي َب��اِب َفْهِم اْلكَِتاِب َوالسُّ َوال��دَّ

لِيِل َوَنْقِضِه«.)2( ُمْطَلًقا، َوَنافٌِع فِي َمْعِرَفِة ااِلْستِْداَلِل، َوااِلْعتَِراِض، َواْلَجَواِب، َوَطْرِد الدَّ
ِم َعْن َردِّ آِخِر اْلَكاَلِم َعَلى  ويقول اإلمام أبو إس��حاق الش��اطبي: »... َفاَل َمِحيَص لِْلُمَتَفهِّ
َق النََّظَر فِي  اِرِع فِي َفْهِم اْلُمَكلَِّف، َفإِْن َفرَّ لِِه َعَلى آِخِرِه، َوإِْذ َذاَك َيْحُصُل َمْقُصوُد الشَّ لِِه، َوَأوَّ َأوَّ
ُل بِِه إَِلى ُمَراِدِه، َفاَل َيِص��حُّ االْقتَِصاُر فِي النََّظِر َعَلى َبْعِض َأْجَزاِء اْلَكاَلِم ُدوَن  َأْجَزائِ��ِه َفاَل َيَتَوصَّ

َبْعٍض«.)3(
ويق��ول أيضا: »بل نقول: كالُم العرب على اإلطالق، ال بد فيه من اعتبار معنى المس��اق 
يف داللة الصيغ، وإال صار ُضْحَكًة وُهْزَءًة، أال ترى إلى قولهم: فالٌن أس��د أو حمار، أو عظيم 
الّرماد، أو جبان الكلب، وفالنٌة بعيدُة َمْهَوى الُقْرِط، وما ال ينحصر من األمثلة. لو اعُتبَِر الّلفُظ 

)1(   وهي نوٌع من تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك فقد ُعني هبا المفسرون لكتاب اهلل تعالى عناية بالغة، فكم كانت سبًبا 
ه! وكم َعلَّلوا هبا من آراء، واستنبطوا هبا من أحكام. يف تقدير محذوف، أو ترجيح قوٍل أو َردِّ

)2(   مجموع الفتاوى 6/ 18.
)3(   الموافقات 4/ 266.
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بمجرده لم يكن له معنى معقول، فما ظنّك بكالم اهلل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص«.)1(
ويق��ول اإلم��ام اب��ن دقي��ق العيد:»فإن الس��ياق؛ طري��ق إلى بي��ان المجم��الت، وتعيين 
المحتم��الت، وتنزيل الكالم عل��ى المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبي��رة من قواعد أصول 

الفقه... وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذاَت شغب على المناظر«.)2(
ويقول اإلمام ابن قّيم الجوزية:

»فائدة: إرشادات السياق.
الس��ياق ُيرش��د إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بع��دم احتمال غير المراد، 

وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتنوع الداللة.
وه��ذا م��ن أعظم القرائن الّدالة على ُم��راد المتكلم، فمن أهمَله غل��ط يف نظره )أي يف 

فهم��ه واس��تنباطه(، وغاَل��ط يف مناظرته. فانظر إلى قول��ه تعال��ى: ژ ڈ  ژ        ژ  ڑ    
ڑ  ژ  )الدخان: 49(، كيف تجد سياقه يدل على أنه الّذليل الحقير...

هذه هي الداللة السياقية؛ تنظيرا، وتطبيقا، ووضوحا...
فدالل��ة النص��وص نوعان؛ حقيقي��ة وإضافية، فالحقيقي��ة تابعة لقصد المتكل��م وإرادته، 
وه��ذه الدالل��ة ال تختلف. واإلضافي��ة تابعٌة لفهم الّس��امع وإدراكه، وجودة فك��ره وقريحته، 
وصفاء ذهنه، ومعرفته باأللفاظ ومرتبتها، وهذه الداللة تختلف اختالفا متباينا بحس��ب تباين 

السامعين يف ذلك«.)3(
وه��ذا كالم بديع، وتأصيل قوي يبين أهمية قاعدة الس��ياق يف حس��ن فهم النص النبوي، 
وس��داد التفقه فيه. وإن إغفاله يكون سببًا مباشرًا يف الخطأ المنهجي، والغلط الفقهي. وانظر 
إلى اإلمام القرايف كيف يبين بدقة متناهية أهمية إعمال قاعدة السياق يف حسن استنباط الحكم 

الشرعي من نصوص الوحي، يقول – رحمه اهلل -:

)1(   الموافقات يف أصول األحكام 3/ 153 – وينظر أيضا كالمه يف الموضوع: 3/ 225، و3 /413 – وأيضا كالم 
جميل للباحث: عبد الرحمن بودرع »منهج السياق يف فهم النص« ص2.
)2(   إحكام األحكام/ كتاب الرضاع: 424/1 )حديث الخالة بمنزلة األم(.

)3(   بدائع الفوائد/ فائدة معاتبة اهلل لنبيه. 4/ 815.
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»فالحكم الشرعي المستنبط رهين بطبيعة المقام الذي ورد فيه نص الحديث، ولهذا كان 
االتفاُق على تحديد المقام سبيَل االتفاق على استنباط الحكم الشرعي«.)1(

فه��ذه النق��ول المهمة والبديعة، عن هؤالء األعالم – والتي ال تحتاج إلى مزيد ش��رح أو 
توضيح – تعطينا الخالصة الوافية عن القيمة العلمية لقاعدة الس��ياق، والتي تس��تلزم مباشرة 
= أهنا أس��اس يف حسن فهم الحديث النبوي، وس��داد إعمال الرأي واالجتهاد فيه، وبالمقابل 
تؤك��د أن إغفاله��ا عند التعامل مع أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص-الناطقبلس��انعربيمبين – هو س��بيل إلى 
المزال��ق يف الفهم، والخطأ يف التأويل، ومنه إلزاق النقص والتناقض بالس��نة النبوية، وبجهود 

أهل العلم بالحديث.
وق��د يق��ول قائل: إن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب؟ )2( فنق��ول: نعم هذا هو 
األص��ل، ألن الش��ريعة للناس كاف��ة، والخطاب النب��وي كان لألمة جمع��اء، وال تعارض بين 
القاع��دة وبين إعمال الس��ياق، ألن هذا األخي��ر، ُمعين يف فهم الخطاب النبوي، ومس��اعد يف 
بيان مراده -عليه الصالة والسالم -، فمراعاة السياق ال يعني قصر اللفظ على السبب، بل هو 
مس��اعد يف بيان المراد، وس��داد الفهم أصالة. نعم، إذا دّل السبُب أو السياق على التخصيص 
أو التقيي��د، ف��ذاك، وهذا هو س��بيل أهل العلم قديم��ًا وحديثًا. فهما قاعدت��ان متكاملتان، ال 

متعارضتان.)3( واهلل أعلم.
ثانيا: فوائد يف مراعاة ال�ضياق.

إضاف��ة لما س��بق بيانه م��ن أهمية مراعاة الس��ياق يف فهم النصوص النبوية الش��ريفة، فإن 
مراعاة السياق له جملة من الفوائد اإلضافية، منها:

أن��ه يحل لنا العديد من اإلش��كاالت، وهو يدفعنا إلى اس��تقراء كل النصوص الحديثية، 
لتقديم فهم سليم ومتكامل للسنة النبوية، حتى ال تنزل األحاديث النبوية على غير مواضعها، 

)1(   الفروق/ الفرق السادس والثالثون، المسائل: الثانية، والثالث، والرابعة – وينظر أيضا: تفصيل مهم لبدر الدين 
الزركشي يف كتابه »البحر المحيط« ج6 / 52.

)2(   ينظر يف المسألة: »إرشاد الفحول« للشوكاين 117، 118 – و»الوجيز يف أصول الفقه« لعبد الكريم زيدان 324.
)3(   وق��د لخص القضية بع��ُض الباحثين يف قوله: »األصل في النصوص هو عموم اللفظ، ال خصوص الس��بب أو 

الورود، إال إذا كانا يخصصان المعنى أو الفعل«.
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وال يظه��ر فيها التناقض واالس��تغالل المذهبي، وهذا فيه صوٌن لألفه��ام عن الزلل، وحياطة 
للنصوص الشرعية من العبث والخطل.

حس��ن النظر يف النصوص الش��رعية، وكذا يف كالم أهل العلم والباحثين، ويف أحوالهم، 
ودّقة التنزيل، وصّحة الحكم واإلنصاف فيه.

راعى العلماء منذ القديم س��ياّق تتابع األحداث النبوية، والسيرة المحمدية، والنصوص 
الحديثية، ففهموا التش��ريع وأحكامه، وفق تتابع األحداث وس��ياقها م��ن البعثة، إلى الهجرة، 

إلى وفاته ملسو هيلع هللا ىلص.
فكان الناس��خ والمنس��وخ، وأحكام االس��تضعاف وأحكام التمكين، وآِخُر األمَرْين من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ... وهكذا مما هو مبّين يف كالم العلماء ومصنفاهتم.
العناي��ة بالبحث يف س��ياق األحاديث عمٌل مكّمل لجهود علم��اء الغريب، الذين جمعوا 
غريب الحديث وش��رحوه، إال أن أخذ معاين األلفاظ بمعزل عن س��ياقها ضمن نظم الحديث 
وس��ياقه المقام��ي، ق��د يوقع الباح��َث والمتفقه يف الس��نة النبوي��ة يف أخطاء ومزال��ق يف الفهم 
واالستنباط، فكان لزاما مراعاة قاعدة السياق حتى يكتمل الجهد، ويستقيم العمل والنتائج.

إن العناي��ة بتأصيل -قاعدة الس��ياق يف فه��م الحديث النبوي -، كفيل إن ش��اء اهلل تعالى 
بتقدي��م منه��ج علمي، ولغ��وي، أصيل المبادئ، س��ليم العواقب، يف فهم الحديث وش��رحه. 
وهذا يس��هم يف حّل العديد من اإلشكاالت المثارة حول السنة النبوية، كما يقف حائال وسّدًا 
منيع��ا دون المحاوالت اليائس��ة الت��ي يقوم هبا أصح��اب المناهج اللغوي��ة المعاصرة يف فهم 

النص الشرعي، وُيبّين تخبطهم وفشلهم يف دعاواهم تلك.
ثالثا: حّجية ال�ّضياق.

الناظ��ر يف كالم العلم��اء ال��ذي بّين��وا أهمية الس��ياق يف فه��م الحديث النب��وي، وكذا يف 
اس��تعماالهتم له��ذه القاعدة أثناء الش��رح الحديث��ي يتبين له أن – قاعدة إعمال الس��ياق – من 
القرائ��ن المهمة والمس��اعدة يف فهم الحديث، وهذه القرينة تكون ت��ارًة ظاهرة ُتدَرُك من غير 

ٍة، وتارة تكون خفية، ال تدرك إال بمزيد نظر وتأمل. فكر وَرِويَّ
وه��ذه الدالل��ة وليدة النظر، وج��ودة الفكر، وصف��اء الذهن، ومعرف��ة الباحث باأللفاظ 
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ومراتبها، وهي تختلف اختالفا متباينا بحسب تباين السامعين يف ذلك، فال ُيطلب عليها دليٌل، 
قال ابن دقيق العيد: »وداللة السياق ال ُيقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكالم 

وطولب بالدليل عليه لعسر؛ فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه«.
والذي يظهر لي واهلل أعلم، أن الس��ياق مساعد يف فهم الحديث، وداللته ليست قطعية – 
وقد تكون ظاهرة يف بعض األحاديث، وخفيًَّة يف أخرى -، ألن المعنى ُيفهم ويلوح من خالل 

التأمل يف سياق النص، واالجتهاد يف بيانه، وليس مقطوعا به. واهلل أعلم
والخالصة:

أن مصطل��ح س��ياق الحدي��ث مس��تفيض يف كالم أه��ل العل��م، وبخاص��ة علماء تفس��ير 
القرآن، وش��راح الحديث النبوي وذلك يف مئات المواضع. مما يؤكد أصالته يف تراثنا العربي 
اإلس��المي، وأن النظرية الس��ياقية هي نظرية عربية إس��المية أصيلة، ليس��ت وليدة دراس��ات 
لغوي��ة استش��راقية، أو حداثية حديثة، كما يظن البعُض ويتوهمون ذلك بس��بب قّلة بضاعتهم 

واطالعهم على تراث المسلمين األوائل.
فاستعمال علماء التفسير وكذا شّراح الحديث لهذه النظرية أو القاعدة اللغوية المنهجية، 
كان مبكرا منذ القرون األولى يف الدرس التفسيري والدرس الحديثي، كما أن علماء الغريب 
بين��وا ذل��ك يف كتبهم، فه��م وإن رّكزوا جهودهم عل��ى معاين األلفاظ، إال أهن��م نّبهوا يف عديد 
المواضع والمناس��بات على معاين تلك الكلمات يف س��ياقها داخل النص الشرعي – قرآنا أو 

سنة – والمطالع لكتبهم يرى ذلك بوضوح.
ل  كما أن مراعاة السياق يف فهم السنة النبوية، أمٌر أساس، ومسلك ضروري، حتى ال ُتنَزَّ
عل��ى غير مواضعها، وال نحي��د بالفهم فيها عن هداياهتا ومقاصده��ا، وال يظهر فيها التناقض 

والتمحل، واالستغالل المذهبي. واهلل أعلم

* * *
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املبحث الرابع
قواعد يف ال�ّسياق

بعدما تحدثنا بإس��هاب عن أهمية السياق يف حس��ن فهم السنة النبوية، وقيمته العلمية يف 
تقديم درس حديثي أصيل المبادئ، سليم العواقب، نختم البحث ببيان جملة من القواعد،)1( 
أراها كفيلة – بإذن اهلل تعالى - بتفعيل قاعدة الس��ياق، وحس��ن استعمالها واستثمارها يف فهم 

الحديث النبوي، يف الدراسات الحديثية المعاصرة.
وهذا بياهنا على وجه االختصار واإليجاز:

1-جمع طرق احلديث الواحد:
إذ م��ن المعل��وم أن علماء الرواية وأصح��اب المصنفات الحديثية، كان��ت لهم أغراٌض 
مختلف��ة يف عملهم الفني والعلمي، فمنهم من رّتب الس��نة النبوية على المس��انيد، ومنهم من 
رتبه��ا على األصناف، ومنه��م من قّطع الحديث الواحد ألغراض علمي��ة وفقهية، ومنهم من 

حافظ على لفظ الحديث، ومنهم من تسامح يف الرواية بالمعنى... وهكذا.
فكان لزامًا على المتفّقه يف الحديث النبوي، أن ُيعيد جمع طرق الحديث الواحد، حتى 
تتشّكل أماَمه الصورُة الكاملة للحديث النبوي، الذي قاله أو فعله نبيُّ اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص. وألهمية

هذاالمسلكوجدناأئمةاإلسالمحريصينعليها،مؤكدينعليضرورةالتزامها؛
��ر  يق��ول اإلمام أحمد بن حنب��ل: »الحديُث إذا لم َتجمع ُطرَقه لم َتْفَهْمه، والحديث ُيفسِّ

بعُضه بعضًا«،
ويقول اإلمام يحيى بن معين: »لو لم نكتب الحديَث من ثالثين وجهَا، ما َعَقْلناُه«،

ويقول اإلمام علّي بن المديني: »الباُب إذا لم ُتجمع طرُقه، لم يتبّين خطُؤه«.)2(
فه��ذه قاع��دة ذهبية يف فقه الس��نة النبوية، ال محيص للباحث عنها، ألهن��ا تدّله على لفظه 
التام، وعلى السياق الذي قيل فيه الحديث، وتضع أمامه حيثياتِه كلَّها، وُتقرّبه كثيرا من إدراك 
ُم��راده ملسو هيلع هللا ىلص، خالف��ا لّلفظ المختص��ر، أو المقّطع، أو المروي بالمعن��ى. وليس عليه عندها إال 

)1(   سميتها قواعد، ويمكن أن نسميها وسائل مساعدة لفهم الحديث يف سياقه.
)2(   ينظر رواية األقوال الثالثة يف »الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع« للخطيب البغدادي 2/ 212.
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ُحسن القصد، وبذل الوسع يف حسن الفهم واالستنباط، وسؤال اهلل تعالى التوفيق والسداد.
يقول اإلمام للشافعي مدققًا ومفصالً لهذه المسألة يف كتابه الماتع »الرسالة«:

، وعاّمًا يريد  »ورس��وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَعربيُّ اللس��ان والدار، فقد يقول القوَل عاّمًا يريد به العامَّ
، كما وصفُت لك يف كتاب اهلل وُسنن رسول اهلل قبل هذا. به الخاصَّ

ى،  وُيس��أل عن الش��يء فُيجيب على َقْدِر المس��ألة، وُيؤدِّي عنه المخربُ عنه الخربَ ُمَتَقصَّ
والخربَ مختصرًا، والخربَ فيأيت ببعض معناه دون بعض.

ه على حقيقة  وُيح��ّدث عنه الرج��ُل الحديَث قد أدرك جواَب��ه، ولم ُيدرك المس��ألَة، فَيُدلَّ
بَب الذي يخرج عليه الجواُب. الجواب، بمعرفته السَّ

وَيُس��نُّ يف الش��يء ُس��نًة وفيما يخالُفه أخرى، فال ُيَخلُِّص بعُض الس��امعين بين اختالف 
الحالْين اللتين َسنَّ فيهما.

وَيُس��نُّ سنًّة يف نصٍّ معناه، فيحفظها حافٌِظ، ويُسنُّ يف معنًى ُيخالفه يف معنًى، وُيجامعه يف 
نَة، فإذا أّدى كلٌّ ما حفَظ رآه بعُض  معنًى سنًة غيَرها الختالف الحالين، فيحفظ غيُره تلَك السُّ

الّسامعين اختالفًا، وليس منه شيٌء مختلف.
وَيُسّن بلفٍظ َم�خرُجه عامٌّ جملًة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسّن يف غيره خالَف الجملة، 

، وال بما أحلَّ ما حّرَم. فُيْسَتدلُّ على أنه لم ُيِرْد بما حّرم ما أحلَّ
ولُِكلِّ هذا نظيٌر فيما كتبنا من جمل أحكام اهلل.

وَيُس��نُّ الس��نة ثم ينسخها بسنته، ولم َيَدْع أن ُيبّيَن كلما نس��َخ من ُسنّته بُسنّته، ولكن ربما 
ذهب على الذي س��مَع من رس��ول اهلل بعُض ِعْلِم الناسخ أو علِم المنس��وخ، فحفَظ أحُدهما 
ته��م حتى ال يكوَن فيهم  دون الذي س��مع من رس��ول اهلل اآلخَر، وليس يذهُب ذلك على عامَّ

موجودًا إذا ُطلَِب...«.)1(
2-العناية ب�ضبب ورود احلديث – اإن وجد –:

أس��باب ورود الحدي��ث كثي��رة، ومتناث��رة يف دواوين الس��نة النبوي��ة، وعن��د التعامل مع 

)1(   الرسالة ص213، 215. 
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الحديث النبوي تفّقها واستنباطا، على الباحث أن َينتبه إلمكانية وجود سبٍب لورود الحديث 
محل الدراسة، مما يكون له كبير األثر يف حسن فهمه له، وسداد تفّقِهِه فيه.

فس��بب ورود الحديث ُيبّين لنا المعنى العام الذي س��يق الحديث من أجله، ومن الغلط 
محاول��ة فه��م الحدي��ث بمعِزٍل عن الس��بب الذي قيل م��ن أجله، نعم مع مالحظ��ة أن هذا ال 
يتع��ارض مع قاعدة »العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب«، ذل��ك أن القاعدة تبين عدم 
انحص��ار حك��م الحديث يف ذلك الش��خص، أو تلك الحادثة التي س��يق ألجله��ا، بل يتعّداه، 
وَيُعّم كّل من تش��به حالُته حالَته... أما س��بب الورود فيس��اعد يف فهم الحديث ويبين أحكامه 

بدقة، ويقي الفقيه الغلط يف الفهم والتأويل.
ومن الفوائد العظيمة لمعرفة س��بب ورود الحديث، وسياقه؛ »أهنا تحدد الموقع والجهة 
الت��ي ينص��رف لها الحديث؛ هل هو عل��ى جهة الفتيا والتبليغ، أو على جه��ة القضاء، أو على 
جه��ة الحكم وَفّض الن��زاع، أو على جهة اإلمامة ورعاية المصلحة لألمة، أو على جهة الرأي 

والتجربة. ولهذه الجهات أثٌر كبير يف فهم النص ووضعه يف موضعه الصحيح«.)1(
»فكل ما قاله ملسو هيلع هللا ىلصأو فعله على سبيل التبليغ، كان ذلك حكمًا عامًا على الثََّقلْين إلى يوم 
القيام��ة، ف��إن كان مأم��ورًا به أقدم عليه كلُّ أحد بنفس��ه، وكذلك المب��اح، وإن كان منهيًا عنه 

اجتنبه كل أحد بنفسه.
وكل م��ا تص��رف فيه ملسو هيلع هللا ىلصبوصف اإلمامة، ال يج��وز ألحد أن ُيْقِدَم علي��ه إال بإذن اإلمام، 
اقتداًء به ملسو هيلع هللا ىلص، وألن سبب تصرفه فيه بوصف اإلمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. وما تصرف فيه 
ملسو هيلع هللا ىلصبوصف القضاء ال يجوز ألحد أن يقدم عليه إال بحكم حاكٍِم، اقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص وألن الس��بب 

الذي ألجله تصّرف فيه ملسو هيلع هللا ىلص بوصف القضاء يقتضي ذلك«.)2(
3-جمع اأحاديث الباب الواحد:)3(

وهو ما ُيس��ّميه البعض بالسياق الموضوعي، وكذا سياق التشريع، أو الهدي النبوي،... 

)1(   »مراعاة السياق، وأثره يف فهم السنة النبوية« فاروق حمادة ص 75، 76.
)2(   »الفروق« للقرايف 1/ 206، 207.

)3(   أي: الباب الفقهي، أو األحاديث التي تكون يف موضوع أو باب واحد.
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فالحديث النبوي يفّس��ر بعُضه بعضًا، كما أن القرآن يفس��ر بعضه بعضًا، وأحس��ن ما يفّسر به 
الحديث هو الحديث نفس��ه، ألهنا كّلها من مشكاة واحدة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلصالينطقعنالهوى، وليس 

يف كالمه تناقض.
فَجْمُع أحاديث الباب الواحد، كفيٌل ببيان س��ياق التش��ريع النبوي لتلك المسألة، فيتبين 
الخ��اص من العام، والمقيد م��ن المطلق، والمبين من المجمل، والناس��خ من المنس��وخ... 
وه��ذا نوٌع من أنواع الحديث الموضوعي، والتي ُعني هبا س��لفنا من أهل الحديث، وبخاصة 
إمام الصنعة محمد بن إس��ماعيل البخاري يف »جامعه المس��ند الصحيح«، وكذا تلميذه الويفّ 

أبو عيسى محمد بن عيسى الرتمذي يف كتابه »الجامع«، وغيرهما من أئمة الحديث والفقه.
4-�ضبط منت احلديث:

ضب��ط متن الحدي��ث، أو تحقيق رواي��ة الحديث التاّم��ة؛ وذلك بتحري��ر الرواية الكاملة 
للحدي��ث النب��وي محل البحث، وبي��ان الصحيح الثابت منها دون ما س��واه من زيادات قد ال 
تصح... أي محاولة التوصل إلى الرواية التامة والصحيحة التي نطق هبا المصطفى ×، ألنه 

كلما كانت الرواية أتّم وأصّح، كان االستنباط الفقهي منها أصوُب، وأسلم من األخطاء.
وه��ذه القاعدة هي المقصد األس��اس من تخريج الحديث – فنيا وعلميا -، واس��تيعاب 

طرقه، وألفاظه الثابتة الصحيحة.
ف��إذا اجت��از الباحث ه��ذه الخطوة بنجاح، َس��ُهَل عليه فيم��ا بعُد النظ��ر يف لفظ الحديث 
النبوي فهما وتفقها، فلفظ الرواية التامة بين يديه، وما عليه إال تقليب الفهم، وبذل الوسع يف 

االجتهاد واالستنباط.
5-االعتدال يف النظر الفقهي للفظ احلديث = )اجلمع بني الظاهر واملعنى(:

وأكتف��ي هن��ا بنقٍل مه��مٍّ غاية عن اإلمام أبي إس��حاق الش��اطبي -رحم��ه اهلل -يدل على 
المقصود، بأحسن بيان، يقول:

»ومن أمثلة هذه المرتبة، مذهُب من نفى القياَس جملة وأخذ بالنصوص على االطالق، 
ومذهُب من أعمل القياس على االطالق ولم يعترب ما خالفه من األخبار جملًة، فإن كل واحد 
من الفريقين غاص به الفكُر يف منحى ش��رعيٍّ مطلق عام، اّطرَد له يف جملة الش��ريعة اطرادا ال 
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ُيتوّهم معه يف الشريعة نقٌص وال تقصير، بل على مقتضى قوله: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ  
)المائدة: من اآلية3(.

فصاح��ب الرأي يقوُل: الش��ريعة كلها ترج��ع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاس��دهم، 
وعل��ى ذلك دّلت أدّلُتها عموما وخصوصا، دل على ذلك االس��تقراء، ف��كل فْرٍد جاء مخالفا 
 ، فليس بمعترب ش��رعا، إْذ قد ش��هد االس��تقراُء بما ُيعتَبر مما ال ُيعتَبر، لكْن على وجه كلّي عامٍّ
ه وإعماُل مقتضى الكل��ي العام، ألن دليل��ه قطعي ودليل  فه��ذا الخ��اصُّ المخالُف يج��ب ردُّ

الخاص ظني فال يتعارضان.
والظاهريُّ يقول: الش��ريعة إنما جاءت البتالء المكلفين أّيهم أحسن عمال، ومصالحهم 
تج��ري على حس��ب م��ا أجراها الش��ارع ال على حس��ب أنظارهم، فنح��ن مِن اّتب��اِع مقتضى 
النص��وص على يقين يف اإلصابة من حيث أن الش��ارع إنما تعّبَدنا بذلك، واتباُع المعاين رأٌي، 
ف��كل ما خالف النص��وَص منه غيُر معترب، ألنه أم��ٌر خاّص مخالف لعاّم الش��ريعة، والخاص 

الظني ال ُيعارُض العامَّ القطعي.
فأصحاب الرأي جّردوا المعاين، فنظروا يف الشريعة هبا، واطََّرُحوا خصوصياِت األلفاظ، 
والظاهرية جّردوا مقتضيات األلفاظ، فنظروا يف الش��ريعة هبا، واّطرحوا خصوصيات المعاين 
القياس��ية، ول��م َتَتنَّزْل واحدٌة م��ن الِفْرقتين إلى النظ��ر فيما نظرْت فيه األخرى بن��اء على ُكلِّيٍّ 

اعتَمَدْتُه)1( يف فهم الشريعة...«.
ث��م بّي��ن -رحمه اهلل -أن كال الفريقين وقعا يف التقصير، وأن مْن جمع بين االتجاهين هو 
الراس��خ يف العلم حقيقة، المستحّق لالجتهاد والتعرض لالس��تنباط فقال: »وُيسّمى صاحُب 
هذه المرتبة الرّباينَّ والحكيَم، والراس��َخ يف العلم، والعالم والفقيَه والعاقل، ألنه ُيربي بصغار 
العلم قبل كَِباِره، وُيوفِي كلَّ أحٍد حّقه حس��بما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف 

اْلَمْجبول عليه، وفهم عن اهلل مراده...«.)2(

)1(  يف المطبوع »على كلى ما اعتمدته...« ولعّل الصواب ما أثبتُّه.
)2(  الموافقات 5/ 229، 230، 233 – وأشار إلى هذا التقسيم أيضا الحافظ ابن حجر يف »الفتح« 13/ 357 رقم 
)7309( – وينظر كالٌم جيد يف الموضوع لألستاذ بودرع عبد الرحمن: »منهج السياق يف فهم النص« ص5، 6.
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م��ع التنبيه هنا إلى أن اعتبار الس��ياق من خالل النظر يف لف��ظ الحديث النبوي، ينبغي أن 
ال وُمَتَكلَّفًا يف إقحامه على  يكون دليله قويا، أو واضحا، وأن يكون حقيقيا، ال َوْهِمّيًا، ُمَتَمحَّ

النص النبوي.
6-كرثة املطالعة يف دواوين ال�ضنة النبوية، وال�ضروح احلديثية:

كث��رة المطالع��ة يف دواوي��ن الحديث، مم��ا يجعُل الباح��َث ُيلِمُّ بالس��نة النبوي��ة، وَيفهم 
األس��اليب النبوية يف التشريع، واألمر والنهي، والنصح والتوجيه، والحظر واإلباحة، فُيْكِسُبه 
ُل عليه عملية الفهم  َنَفس��ًا حديثيا، ودرايًة واسعة هبدي الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص ومقاصده، وهذا ما ُيَسهِّ

واالستنباط من النص النبوي.
كم��ا أن المطالعة الواس��عة يف الش��روح الحديثية، تجعل��ه ُيلِمُّ بمناهج ش��ّراح الحديث، 

ْرِس الحديثي، و ُيكسبه مهاراٍت قويمًة يف التفّقه وحسن االستنباط. وأساليبهم يف تناول الدَّ

* * *

والباحث وإن كان يتكلم عن القرآن الكريم، فإن الحديث النبوي أيضا كالٌم عربي، ووحي تش��ريعي، يقال فيه ما 
يقال يف كتاب اهلل تعالى.
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بعد هذا التطواف العلمي مع موضوع بحثنا – السياق، وأثره يف فهم الحديث النبوي -، 
وبيان استعماالت شراح الحديث له، وكذا جملة من تطبيقاته يف األحاديث النبوية، وما رأيناه 

من فوائده العميمة على حسن الفهم والفقه للسنة النبوية.
يتأك��د لن��ا أن مصطلح س��ياق الحدي��ث مس��تفيض يف كالم أهل العلم، وبخاصة ش��راح 
الحديث النبوي. فهو أصيل يف تراثنا العربي اإلسالمي، والنظرية السياقية نظرية عربية إسالمية 
أصيلة، ليست وليدة دراسات لغوية استشراقية، أو حداثية حديثة، كما يتوهمه البعُض بسبب 

قّلة اطالعهم على تراث المسلمين األوائل.
فاس��تعمال علماء التفس��ير وكذا ش��ّراح الحديث له��ذه القاعدة اللغوي��ة المنهجية، كان 
مبك��را يف الدرس التفس��يري وال��درس الحديثي، كما أن علماء الغريب بّين��وا ذلك يف كتبهم، 
ونّبهوا يف عديد المواضع والمناس��بات على معاين الكلمات يف س��ياقها داخل النص الشرعي 

.– – قرآنا أو سنة 
ل  كما أن مراعاة السياق يف فهم السنة النبوية، أمٌر أساس، ومسلك ضروري، حتى ال ُتنَزَّ
عل��ى غير مواضعها، وال نحي��د بالفهم فيها عن هداياهتا ومقاصده��ا، وال يظهر فيها التناقض 

والتمحل، واالستغالل المذهبي. واهلل أعلم
هذا ما تيس��ر ل��ي جمعه يف هذا البحث المتواض��ع، واهلل تعالى أس��أل التوفيق لمزيد من 

العلم النافع والعمل الصالح.

* * *
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وبعد... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل   
فهذه ورقة علمية يف دور المؤسس��ات العلمية والهيئات العامة يف تعظيم النص الشرعي، 
تناولت فيهاً  حزمة من الوس��ائل واألدوات التي يمكن للمؤسس��ات العلمية والهيئات العامة 
المشاركة هبا لرتسيخ هذا المعنى والمبدأ العظيم )تعظيم النص الشرعي(، وغني عن البيان أن 
طبيعة ورقة العمل وهدفها تأسيس أرضية لالنطالق وفتح آفاٍق للحوار؛ فلم أقصد االستقراء 

واالستيعاب يف هذه الورقة، شاكرًا للجميع جهودهم المباركة سائال اهلل التوفيق والتسديد .
دور املوؤ�ض�ضات العلمية

إن دور المؤسس��ات العلمي��ة دور كبي��ر جدًا ألهنا المرجعي��ة العلمية الت��ي تعتمد عليها 
الجه��ات األخرى، وه��ي أيضا مطالبة بأداء رس��التها، ومن أهم ذلك وأح��راه )تعظيم النص 
الشرعي( ، ولهذا خصصتها بالذكر وبدأت هبا؛ وإن كانت تدخل تحت عموم الهيئات العامة، 

ومما يمكن أن تقوم به المؤسسات العلمية ما يلي :
توجيه الرس��ائل الجامعية لرصد ومعالجة مظاهر وأش��كال التعدي على النص الشرعي،   -
كما تعالج رس��ائل أخرى حدود وضوابط التعامل مع الن��ص من حيث ما يقبل االجتهاد 

وما هو من قبيل الثوابت .
تكثيف المنح الدراسية لجميع المسلمين يف جميع الدول والسيما تلك التي طالها الغزو   -
من طوائف أخرى؛ حيث إن ذلك تحصين من الغلو والتفريط واالنحراف، كما أنه ينشر 

العلم والمنهج السوي .
تنوي��ع تل��ك المنح، وأال تقتصر على بعض  التخصصات، وذلك ليش��مل الوعي الس��ني   -
كافة ش��رائح تلك المجتمعات، مع األخذ باالعتبار خضوع طالب المنح لربامج تعليمية 
وتوعوية تؤسس للمنهج اإلسالمي الوسطي العظيم الذي يعظم النص ويؤصل للتوحيد 

الخالص واالتباع وتوقير السنة النبوية والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم .
عقد االتفاقيات والش��راكات العلمية بين الجامعات للتعاون الجاّد يف هذا الهدف)تعظيم   -

النص الشرعي(.
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عق��د المؤتم��رات والن��دوات والملتقيات وال��دورات العلمية التي تصن��ع الوالء للنص   -
الشرعي وتعززه وتعظمه يف النفوس.

تعزي��ز دور الجمعي��ات العلمي��ة والفكري��ة يف تحقي��ق ه��ذه األه��داف وتش��جيعها على   -
ذلك، وأن تتخذ جميع الوس��ائل والوس��ائط المرئية والمس��موعة والمقروءة لبث الوعي 
ورد الش��بهات، والس��يما وس��ائل اإلعالم الجديد خاصة وس��ائل التواصل االجتماعي 
)فيسبوك-تويرت-انستقرام-س��ناب ش��ات - ... ال��خ (، ويمكن إنش��اء قن��وات يوتيوب 
حي��ث ال تكل��ف كثيرا، وم��ن خاللها أو م��ن خالل اليوتيوب عموما يتم نش��ر عش��رات 
المقاطع القصيرة التي تخدم األهداف المشار إليها، ومن الوسائط الحديثة ما يطلق عليه 

)انفوجرافيك( فهو يؤدي الرسالة بشكل مبسط ويمكن تداوله عرب الواتساب وغيرها .
تأس��يس جمعي��ة علمي��ة متخصصة يف )تعظي��م النص الش��رعي( تتعاون م��ع الجمعيات   -
والمراكز ذات العالقة، ويكون من أعمالها رصد مظاهر التطاول على النص الش��رعي أو 
تحريف معناه، ومناقش��ة ذلك مناقش��ة علمية، ثم إخراج ذلك عرب الوس��ائل المشار إليها 

قريبًا .
إط��الق مس��ابقة عالمي��ة دورية تتخص��ص يف موضوع )تعظي��م النص الش��رعي( تأصيالً   -

ودفاعًا .
دور الهيئات العامة

ونعني هبا كل جهة عامة لها صالحيات كبيرة كالوزارات مثال ...
فمما يتعلق بوزارات الشئون اإلسالمية :

توعي��ة األئمة والخطباء بأهمية )تعظيم النص الش��رعي(، وض��رورة تربية المجتمع على   -
ذل��ك، وعلى معاين االنتماء للنص الش��رعي، والتس��ليم له، وتوقير حملت��ه من الصحابة 

الكرام رضي اهلل عنهم، وأهل العلم بعدهم من خالل الخطب والدروس وغيرها .
عقد دورات تدريبية لألئمة والخطباء متخصصة يف ترسيخ هذه المعاين ووسائل إيصالها   -

إلى المجتمع .
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تطوي��ر المراك��ز الدعوية الدولية القائمة وتوس��يع أنش��طتها مما يجعلها ق��ادرة على أداء   -
رسالتها ومن أهم ذلك )تعظيم النص الشرعي( والدفاع عنه.

فتح مراكز جديدة يف كافة الدول قدر اإلمكان.  -
التواص��ل مع جميع المراك��ز الدعوية والثقافية وعقد اتفاقيات ش��راكة حقيقية يمكن من   -

خاللها تحقيق األهداف المشار إليها.
تنظيم زيارات للش��خصيات ذات التأثير يف الدول اإلس��المية بل ويف األقليات اإلسالمية   -
يف ال��دول األخ��رى، وإذا كن��ا نتحدث عن الس��عودية كمثال فمن المق��رتح  الزيارة بحج 
أو عم��رة أو بزي��ارة علمي��ة، أو غير ذلك، ويمكن إنش��اء هيئة أو مرك��ز متخصص يف هذا 
الش��أن يرتبط مباش��رة بمجلس الشؤون السياس��ية واألمنية، ويتم التنس��يق من خالله مع 
الجهات ذات العالقة، كالجامعات ووزارة الش��ئون اإلسالمية ورابطة العالم اإلسالمي، 
والملحقي��ات الثقافية وغيرها، مع األخذ يف االعتبار ضبط تلك الزيارات لتحقق الهدف 

منها ال أن تستغل ألغراض شخصية. 
تكثي��ف انت��داب األئم��ة األكف��اء للصالة يف رمض��ان يف البل��دان واألقليات اإلس��المية،   -
ويش��مل دورهم مع الصالة إلقاء الدروس التي ترس��خ)تعظيم النص الش��رعي( وتقوي 

الوالء للسنة.
ومما يتعلق بوزارات الخارجية :

تش��جيع المؤسس��ات والهيئات اإلس��المية العاملة يف الخارج، كيما تنافس المؤسس��ات   -
األخرى .

تبني الدفاع عن النص الش��رعي واعتبار المس��اس بالنصوص الشرعية تعديًا على ثوابت   -
الدول اإلسالمية يتطلب االحتجاج المتعارف عليه دوليًا .

تسهيل المنح الدراسية المشار إليها سابقًا حيث إهنا تمر من خالل وزارات الخارجية .  -
توعية الس��لك الدبلوماسي العامل يف س��فارات الدول اإلسالمية على اختالف مراكزهم   -
بضرورة ترسيخ االنتماء للنص الشرعي، ويتم ذلك بعقد دورات على مستوى عاٍل تليق 
هبم، وتنمية الحس اإليماين لحمل المهمة والمس��ئولية لحراس��ة اإلس��الم من الش��بهات 
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والبدع والتطاول على النّص الشرعي والصحابة الكرام، وحراسة المسلمين أن تتخطفهم 
أو تش��رتي ذممهم سفارات وجهات مشبوهة، كما يش��اهد من جهات تحرف الوالء عن 
السنة وتسابق يف نشر فكرها وتأسيس مراكز ودعم مراكز أخرى وشراء شخصيات ليكون 
والؤها لها، يف الوقت الذي قد تغفل عنه سفارات الدول اإلسالمية السنية عن كل ذلك .

ومما يتعلق بالوزارات المعنية بشئون الحج 
توعية القادمين للعمرة أو الحج بما يحقق أهداف تعظيم النص والس��نة النبوية سواء   -
يف مناس��كهم أو بوج��ه عام، ويمكن االس��تفادة من التجرب��ة الماليزية يف توعي��ة الحجاج من 

خالل برامج تدريبية مكثفة قبل توجههم للحج .
وقد كنت كتبت سابقًا تصورًا عن مشروع استثمار الحج يف التواصل العلمي، حيث   -
يع��د مثل هذا التواص��ل العلمي من أنجع الوس��ائل يف تحقيق أهداف تعظيم النّص الش��رعي 
والس��نة المطهرة والوعي الوس��طي، حيث يفد يف موس��م الحج جموع غفيرة من المس��لمين 
من مشارق األرض ومغارهبا، وهؤالء فيهم من له عناية بالتعليم يف بالدهم يف مراحل التعليم 
المختلف��ة، فمنه��م المس��ئولون ع��ن التعليم، ومنهم أس��اتذة جامع��ات، ومنه��م المعلمون، 
وغيرهم، كما فيهم مسئولون كبار وشيوخ قبائل ونحوهم من القيادات السياسية أو التعليمية 
أو االجتماعية، وهؤالء رسل إلى قومهم إذا رجعوا، وال يخفى أن استثمار وجودهم يف الحج 
يف التعاون يف ش��ئون التعليم وغيره والتواصل العلمي، وعقد العالقات والش��راكات العلمية 
وغيره��ا ه��و من األولويات التي ينبغي أن تضطلع هبا الجهات ذات العالقة، إذ هو من صميم 
اختصاصه��ا وأهدافه��ا، ويختصر الوصول إليه��م يف بالدهم، مع أنه مقدم��ة جميلة لزيارات 
الحق��ة، ومما يؤيد ويؤكد اس��تثمار الح��ج أن هؤالء الحجيج جاءوا إلين��ا من كل فج عميق، 
واجتمعوا وهم يف أفضل حاالت التلقي فقلوهبم قد فرغت لهذه الشعيرة ونفوسهم جد قريبة، 
فه��م مهي��ؤون لقبول الخير، ولو تكلفن��ا الرحيل إليهم وأردنا جمعه��م كمثل هذه التجمعات 
فال إخالنا نس��تطيع ذلك أبدًا فضالً عن جمعهم هبذه النفس��ية المقبلة . فهو كما قال الحق جل 

شأنه: ژ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ ژ.
ومما يتعلق بوزارات اإلعالم :
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توجي��ه اإلعالم بما يخدم أهداف الوالء للنص الش��رعي وللس��نة خاص��ة والدفاع عنها،   -
والتواص��ل م��ع الجه��ات والقن��وات اإلعالمي��ة يف جمي��ع البلدان اإلس��المية ب��ل وغير 

اإلسالمية لمنع اخرتاقها من قبل اآلخرين .
أن يتبن��ى وزراء اإلعالم ميثاق ش��رف تكون م��ن أولوياته الحفاظ عل��ى الهوية، وتعظيم   -
النص الش��رعي، ومنع أية مادة إعالمية تخالف ذل��ك، ويمكن أن يتخذ مثل هذا اإلجراء 

مراحل للوصول إلى األفضل يف هناية المطاف .
ومما يتعلق بوزارات العدل :

اعتبار التطاول على النص الشرعي والثوابت جريمة منصوصة العقاب وعدم التهاون يف   -
هذا الشأن.

ومن أهم ذلك التأكيد على وسائل اإلعالم ونشر الوعي القانوين الذي يردع عن التطاول.  -
عق��د مؤتمر على مس��توى وزراء الع��دل للتأكيد على تلك األه��داف والقرارات وآليات   -

تنفيذها .
تش��جيع قيام جمعيات حقوقية أو مراكز محاماة لتك��ون عالمية تتولى الجانب القانوين ل�   -

)تعظيم النص الشرعي(.
ومما يتعلق بوزارات الدفاع واألمن :

توعية الضباط واألفراد يف الجيش والدفاع والقطاعات العس��كرية بضرورة ترس��يخ   -
االنتماء للنص الشرعي، وتشجيعهم على حمل المسئولية لحراسته والدفاع عنه .

أن تتضمن الربامج التدريبية للضباط واألفراد العناية بتعظيم النص الشرعي، وتنظيم   -
دورات متخصصة يف هذا المجال من قبل مدربين من أهل العلم الشرعي األكفاء .

التعامل مع التطاول على النص الشرعي والثوابت كجريمة منصوصة العقاب وعدم   -
التهاون يف هذا الشأن.

ومما يتعلق بوزارات التربية والتعليم :
بناء المقررات والمناهج التعليمية على أسس احرتام النص الشرعي وتوقيره .  -

أن تتضم��ن الربام��ج التدريبي��ة للمعلمي��ن العناي��ة بتعظي��م النص الش��رعي، وكذلك من   -
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خالل دورات متخصصة يف هذا المجال من قبل مدربين من أهل التخصص من أس��اتذة 
الجامعات وغيرهم .

توجي��ه األنش��طة الطالبية أو م��ا يطلق عليه )النش��اط الالمنهجي( بحي��ث تتضمن بعض   -
األنش��طة ترس��يخ المعنى الكبير )تعظيم النص الش��رعي( وأن تكون متنوعة تتناسب مع 
ش��ريحة الطالب )أطفااًل أو ش��بابًا( وأال تقتصر على األساليب التقليدية كالمحاضرات 

المباشرة ، كوسائل حديثة وملصقات وعقد لقاءات ومنصات للحوار الهادف .
تنمية االعتزاز واالنتماء والوالء للنص الش��رعي لدى النشء من خالل القنوات الس��ابقة   -

وغيرها .
تنظيم مسابقات للطالب لتحقيق تلك األهداف .  -

ومما يتعلق بوزارات الصحة :
توعية األطباء ومن يف حكمهم بضرورة التس��ليم للنص الشرعي، وخطورة التعامل بمنًئ   -

عنه، ومن تعظيم النص الش��رعي الرجوع إلى أهله كما قال اهلل س��بحانه وتعالى : ژ ۈ  
ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  
ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ  )65( س��ورة النس��اء، وقوله : ژ ې  ې         ې  ى  ى    
ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ  )51( 

سورة النور، وحذر اهلل من مخالفة أمره فقال: ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  
گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ  )63( سورة النور.

تنظيم دورات متخصصة يف هذا المجال من قبل مدربين من أهل العلم الشرعي األكفاء .  -
نماذج من بعض التوصيات يف مؤتمرات سابقة

تتمة لما س��بق، وترس��يخًا للتوصيات والمقرتحات السابقة رأيت من المناسب اإلشارة 
إلى بعض التوصيات من مؤتمرات سابقة مشاهبة يف موضوعها لهذا المؤتمر :

مؤتمر )تعظيم حرمات اإلسالم( 
ال��ذي عقد يوم األربعاء الخامس من ش��هر اهلل المحرم لعام 1428ه� يف الكويت، وكان 

من توصياته :
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•  حق األمة اإلسالمية يف الدفاع عن دينها وحرماهتا: يدعم المؤتمر حق جموع األمة يف 
الدفاع عن عقيدهتا وش��ريعتها بكل الس��بل المشروعة سياس��ًيا واقتصادًيا وثقافًيا، ويدعو إلى 
اس��تثمار عاطفة الجماهير وتوجيهها نحو الوسائل األرشد، ويحث المسئولين على التكاتف 
مع الشعوب اإلسالمية يف حماية هويتها وحرماهتا وقيمها من حاالت التجاوز والتطاول على 
الثواب��ت داخل ديار المس��لمين، والتي تعد إحدى أس��باب زيادة جرأة بعض غير المس��لمين 

على حرمات األمة ورموزها.
•  ض��رورة تأكيد مناهج الدراس��ة يف العالم اإلس��المي على تعظي��م الحرمات، واحرتام 
األنبي��اء، واالقتداء بالصحابة رض��وان اهلل عليهم أجمعين. يتقدم المؤتمر بدعوة إلى وزارات 
الرتبية والتعليم يف العالم اإلسالمي، وإلى القائمين على مسيرة تطوير مناهج التعليم يف األمة 
اإلس��المية للتأكي��د على تعظيم الش��عائر واألنبياء عليهم الصالة والس��الم، والصحابة رضي 
اهلل تعال��ى عنهم من خالل الربامج التعليمية التي تربي األجيال الناش��ئة من األمة على تعظيم 

حرمات اإلسالم.
مؤتمر )النص الشرعي بين األصالة والمعاصرة(

نظمت��ه الجمعي��ة األردنية للثقافة المجتمعي��ة يف َعّمان  7-8جم��ادى اآلخرة 1433ه�، 
الموافق 28-2012/4/29م، وكان من توصياته :

1- ح��ثُّ العلم��اء واألم��راء وعموم األمة بض��رورة التمس��ك بالنص الش��رعي علًما وعمالً 
ومنهًجا، فالنص الشرعي يمثل دستور األمة ومنهج حياهتا، وهويتها الفكرية والثقافية.

2- الدعوة إلى تعظيم النص الشرعي كتاًبا وسنًة، وإحياء هيبته يف قلوب المسلمين، وحراسته 
من محاولة تشويهه وتحريفه وتعطيله والتعدي عليه.

3- االهتم��ام بفق��ه النص الش��رعي وفق ضواب��ط فهم الصحاب��ة والتابعين وأئمة أهل الس��نة 
والجماعة ال س��يما األئم��ة األربعة، على وفق قواع��د علم أصول الفقه، ولس��ان العربية 
ودالالهت��ا؛ لتوظي��ف الن��ص الش��رعي يف عموم حي��اة المس��لمين الرتبوي��ة واالقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
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4- التحذير من محاوالت إقصاء النص الشرعي وهتميشه عن واقع الحياة العامة لألمة بجعله 
تراًثا تاريخًيا قابالً للنقد والمناقش��ة، للوصول لرفضه وإبعاده، ونقض مذهب العلمانيين 

والحداثيين يف مواجهتهم للنص الشرعي.
5- الن��ص الش��رعي قرآًنا وس��نًة ال يقبل التجزئ��ة بأخذ بعضه وترك بعضه، حس��ب األحوال 
والرغب��ات كم��ا قال تعال��ى: “أفتؤمن��ون ببعض الكت��اب وتكفرون ببع��ض”، فال يجوز 

توظيفه بحسب األهواء والمصالح الشخصية أو الجهوية أو السلطوية.
6- وح��دة التعامل مع النص الش��رعي على منهج أهل الس��نة والجماعة، من أس��باب وحدة 
األمة وتماسكها، واالنحراف عن الفهم الصحيح للتعامل مع النص الشرعي من أسباب 
الفرقة والضعف. كما قال تعالى: »وأنَّ هذا صراطي مس��تقيًما فاتبعوه، وال تتبعوا الس��بل 

فتفرق بكم عن سبيله«.
7- تعاض��ُد النص القرآين مع النص النبوي الصحي��ح، فال يفهم القرآن الكريم فهًما صحيًحا 
إال بالس��نة النبوية، فالس��نة تمثل حصنًا لفه��م القرآن الفهم الصحيح، ألهن��ا بيان للقرآن، 

وهي محفوظة بحفظ اهلل تعالى للقرآن الكريم.
8- الت��زام منه��ج المحدثين يف دراس��ة الحديث ونق��ده، فهو منهج إس��المي علمي منضبط، 
والتحذير من المناهج الدخيلة قديًما وحديًثا يف نقد الحديث؛ الختالفها عن منهج علماء 
الحدي��ث م��ن حيث المنطلقاُت والمس��اراُت والغاي��اُت، وعدم وج��ود قواعد وضوابط 

نقدية منضبطة للرجوع إليها. 
9- تقدير جهود العلماء، والشخصيات، والمؤسسات، والدول يف الحفاظ على النص الشرعي 
وحمايت��ه واالنتص��ار ل��ه والتحاكم إليه، وح��ثُّ الجميع عل��ى المزيد من الجه��ود يف هذا 

المجال، ودعوة الحكومات اإلسالمية لجعل النص الشرعي مصدًرا للتشريع والتقنين.
10- التأكيد على أن تحقيق المصالح، والوصول إلى المقاصد ال يكون على حس��اب النص 
الشرعي ومخالفته؛ إذ ال تتحقق المصالح، وال يتوصل إلى المقاصد إال بالنص الشرعي 

ووسائله المنضبطة.
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ثانيا : الو�ضائل العملية لتعظيم الن�ص ال�ضرعي وحرا�ضته:

1- الدع��وة للتجديد واإلبداع يف إعداد برامج عصرية، ووس��ائل عملية، وطرق منهجية وفق 
الضوابط الشرعية، للحفاظ على النص الشرعي، وتبليغه، وتدريسه.

2- وضع برامج دراس��ية يف المناهج التعليمية للم��دارس والجامعات، تتضمن تعظيم النص 
الشرعي، وأخالقيات التعامل معه، وبيان خطورة التعدي عليه، وإنشاء معجم مصطلحي 

للتعامل مع النص وأدواته، ودليل المعلم اإلرشادي يف عموم المراحل التعليمية.
3- إع��داد طالب العلم الش��رعي بمنهجية علمية واعية، مدركًة للواق��ع ُمَعظَِّمًة للنص، قادرًة 
عل��ى مواجه��ة التحدي��ات المعاصرة، وعق��د ال��دورات التدريبية المتخصص��ة يف طرق 

التعامل الصحيح مع النص الشرعي.
4- رصد كل محاوالت التعدي على النص الش��رعي، وتوثيُقها، والتحذيُر منها، والرد عليها 
عربَ وس��ائل اإلعالم المتنوعة، وإنش��اُء لجان قانونية تقوم بدور الرقابة العلمية يف الدفاع 

عن النص.
5- فت��ح ب��اب الحوار العلمي الجاد مع الجهات والش��خصيات التي يص��در عنها تعديا على 

النص الشرعي، ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإقامة الحجة عليهم.
6- إنش��اء موق��ع إلك��رتوين يحم��ل عنوان »الن��ص الش��رعي«، وذلك إلحي��اء الموضوعات 

المتضمنة يف محاور المؤتمر، وفتح باب الدراسات العلمية حولها.
7- االهتم��ام بالدراس��ات البينية التي تجمع بين النص الش��رعي والعل��وم العصرية، إلظهار 
أثر النص الش��رعي يف تأصيل العلوم وتوجيهها، وإزالة اللبس المتوهم يف التباين بينهما، 

وبيان اتساقهما.
8- طباع��ة الكتب والنش��رات والملصقات وترجمتها، وإقامة المس��ابقات العلمية والجوائز 

التخصصية التي تظهر عظمة النص وتحذر من التعدي عليه.
9- التواصل مع وس��ائل اإلعالم بأشكالها كافًة، ومؤسسات المجتمع المدين، والمؤسسات 

العلمية، يف نشر ثقافة تعظيم النص الشرعي وحراسته، والتحذير من التعدي عليه.
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10- الدعوة إلى إنش��اء مركز متخصص يف الدراس��ات العلمية الموضوعية؛ لرصد  تعديات 
الحداثيين والعلمانيين على النص الشرعي ونقضها عن آخرها.

وهبذا تمت الورقة
أسأل اهلل أن تكون نافعة لكاتبها وقارئها .

* * *
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الحمد هلل الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء، ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة 
البيضاء، حتى أضحت كلمُته الباقية راسخَة األساس شامخَة البناء، كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها يف الس��ماء، أوقد من مشكاة السنة القتباس أنوارها سراًجا وهاجًا، وأوضح إلجماع 
اآلراء على اقتفاء آثارها قياًس��ا ومنهاجًا، حتى صاَدْفَت بحار العلم والهدى تتالطم أمواجًا، 

ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجًا.
والصالة على من أرسله لساطع الحجة معواًنا وظهيرًا، وجعله لواضح المحجة سلطاًنا 
ونصي��رًا، محم��ٍد المبعوِث هدى لألنام مبش��ًرا ونذي��رًا، وداعًيا إلى اهلل بإذنه وس��راًجا منيرًا، 
ث��م على من التزم بمقتضى إش��اراته الدالل��َة على طريق العرفان، واعتص��م فيها بما تواتر من 

نصوصه الظاهرِة البيان، من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان)1(، وبعد:
فلق��د ان��ربى األصولي��ون لالهتم��ام بالنص��وص الش��رعية م��ن الكت��اب والس��نة أيَّم��ا 
اهتمام؛وأعملوا قرائحهم يف فس��يح مجاالهتا؛للوقوف على مقاصد الش��ارع الحكيم، وأوجه 
ه��ا وخاصها، مطلقها ومقيَّدها- دالل��ة النصوص-منطوقِها ومفهومها، مجملها ومبيَّنها، عامِّ
على معانيها المقصودة للشارع؛ليتس��نى الوصول إلى اس��تنباط األح��كام الفرعية العملية من 

أدلتها التفصيلية.
وكان م��ن المواضي��ع القيمة التي اش��تغل هب��ا األصوليون موضوع التع��ارض بين األدلة 
الش��رعية، إذ ال يمكن الوصول إلى اس��تنباط األحكام الشرعية إال بعد اإللمام هبذا الموضوع 
وقواعده، ذلك أن األدلة الشرعية متفاوتة يف الرتبة والقوة،فكان لزاًما على المجتهد أن يكون 
عالًم��ا بدرجاهتا وقوهتا، وأن يقف على ما يلزمه هنجه واتباعه عند تعارض دليلين، كما ينبغي 

أن يقف على وجه الرتجيح الصحيح المتفق عليه بين العلماء.
ًقا هبذا الباب،فجاء البحث بعنوان )تعارض النص  وم��ن ثم فقد آثرت أن يأيت بحثي متعلِّ
والقياس – دراس��ة تأصيلي��ة تطبيقية(، يف محاولة مني إلبراز موق��ف األصوليين من تعارض 

)1(  ينظر: شرح التلويح على التوضيح 1/ 2.



544

تع�ر�س الن�س والقي��س درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية

النص والقياس، ومنهجهم يف تقديم أحدهما على اآلخر آنذاك، وذلك من خالل تتبع أقوالهم، 
ها على ما ذهبوا إليه، وإطاللة على  وتحريره��ا تحري��ًرا علميًّا دقيًقا، مع بيان أبرز أدلتهم وأنصِّ
األثر الفقهي المرتتب على اختالفهم يف هذه المسألة، وقد تناولته يف تمهيد، وثالثة مباحث:

التمهيد: يف مفهوم التعارض، وشروطه.
المبحث األول: مفهوم النص، والقياس، وفيه مطلبان:

المطلب األول: مفهوم النص.
المطلب الثاين: مفهوم القياس.

المبحث الثاين: تعارض النص والقياس – دراسة تأصيلية، وفيه مطلبان:
المطلب األول: أقوال األصوليين يف المسألة.

المطلب الثاين: األدلة والرتجيح.
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية لتعارض النص والقياس، وفيه خمسة مطالب:

المطلب األول: وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيًا يف هنار رمضان.
المطلب الثاين: ثبوت الخيار يف إمساك المصراة وردها.

المطلب الثالث: خيار المجلس.
المطل��ب الرابع: حك��م ثبوت المهر لمن م��ات عنها زوجها قبل الدخول ولم يس��م لها 

صداًقا.
المطلب الخامس: كيفية تطهير الثوب من الَمنِّي اليابس.

أهداف البحث:  
يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أمور، من أهمها:

1. بيان المقصود بالقياس الذي يعارض النص.
2. بي��ان موقف األصوليي��ن من تعارض النص والقي��اس، ومنهجهم يف تقدي��م أحدهما على 

اآلخر.
3. إبراز األثر الفقهي المرتتب على تعارض النص والقياس.
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الدرا�ضات ال�ضابقة:
لق��د حاولت جاهًدا وأن��ا أعمل على إعداد هذا البحث أن أقف على بحث مس��تقل   
يعال��ج ه��ذا الموض��وع، ويك��ون بمثابة مش��كاة أس��تنير هبا إلنجاز ه��ذا البحث عل��ى الوجه 
المأمول، وأستطيع من خاللها أن أقف على المواطن التي تحتاج إلى زيادة تأصيل وتفصيل، 
بي��د أين لم أجد فيما وقفت عليه من عناوين بحًثا قائًم��ا بذاته يتناول الموضوع بكافة جوانبه، 

إال ما كان منها متناواًل لتعارض خرب الواحد والقياس، وهي:
1-تع��ارض القي��اس مع خ��رب الواح��د، وأث��ره يف الفقه اإلس��المي، للدكت��ور/ لخضر 

لخضاري – رسالة دكتوراه من جامعة األمير عبد القادر قسنطينة.
2-رفع اإللباس إذا تعارض خرب الواحد والقياس، للدكتور/ محمد سعيد منصور.

وبع��د: ف��إين أس��أل اهلل تعالى أن يحظى ه��ذا البحث باإلقن��اع، حتى ال يكون من َس��َقط 
المتاع، وال مما ُيباع وال ُيبتاع، والحمد هلل رب العالمين، وصلَّى اهلل وسلم وبارك على سيِّدنا 

ونبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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التمهيد
يف بيان مفهوم التعار�ص، و�سروطه

وفيه مطلبان:
املطلب االأول: تعريف التعار�ص يف اللغة واال�ضطالح.

التع��ارض يف اللغة:التقاُب��ل، وه��و تفاُعٌل من الُعرض – بالضم – وه��و الناحية والجهة، 
يق��ال: ع��اَرَض الش��يَء بالش��يء معارض��ًة: قاَبَل��ه، وَع��َرَض َعْرَض��ه، وُعْرَض��ه، أي: َنح��ا 
َنْحَوه،والعارض: الحائل والمانع، يقال: سرت فعرض لي يف الطريق عارض، أي: منعني من 
المضي مانع، واعرتض الشيُء دون الشيء: حال دونه، وصار عارًضا كالخشبة المعرتضة يف 
النهر، والعارض: السحاب يعرتض يف األفق، وكل مانع منعك من شغل وغيره من األمراض 
فه��و ع��ارض، ومنه يقال: ال تعِرض لفالن - بكس��ر الراء وفتحه��ا - أي ال تعرتض له فتمنعه 
باعرتاضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه،ومنه اعرتاضات الفقهاء؛ ألهنا تمنع من التمس��ك 
بالدلي��ل، وتع��ارض البينات ؛ ألن كل واحدة تعرتض األخ��رى وتمنع نفوذها، يقال: عارضه 

بمثل ما صنع، أي: أتى إليه بمثل ما أتى)1(.
التع��ارض يف االصطالح:وأم��ا التعارض يف االصطالح: فهو تقابل الدليلين على س��بيل 

الممانعة)2(.
شرح التعريف:يقول اإلمام المرداوي – رحمه اهلل -: »وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل 
عل��ى الجواز، والدلي��ل اآلخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمن��ع التحريم، ودليل التحريم 

يمنع الجواز، فكل منهما مقابل اآلخر، ومعارض له، ومانع له)3(.

)1(  ينظر: لس��ان العرب 7/ 167، 169، 179، 182، باب الضاد المعجمة، فصل العين المهملة، مادة: )عرض(، 
والقام��وس المحيط 1/ 645، باب الضاد، فصل العي��ن، مادة )عرض(، مختار الصحاح ص 205، باب العين، 

مادة )ع ر ض(، والمصباح المنير 402/2، مادة: )ع ر ض(.
)2(  البح��ر المحي��ط 6/ 109، وأصول الفقه البن مفلح 4/ 1581، وإرش��اد الفحول 2/ 258، وينظر يف تعريفه: 
أصول السرخسي 2/ 12، والتلويح على التوضيح 2/ 205، والتحرير البن الهمام 3/ 2 مع التقرير والتحبير، 

والتحرير للمرداوي 8/ 4126 مع التحبير.
)3(  التحبير 8/ 4126
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وقولهم: )تقابل( جنس يف التعريف، يدخل فيه كل تقابل ألي شيئين أو أكثر.
وقوله��م: )الدليلين( قيد، يبين أن التقابل إنما يكون بي��ن الدليلين، ويخرج به التعارض 
بي��ن غير األدلة، وعمومه يش��مل القطعي والظن��ي منها، وهذا القيد لي��س للحصر، وإنما هو 
لبيان أقل ما يقع فيه التعارض، وهذا أولى من قولهم: )األدلة( فقد يس��تفاد منها أن التعارض 

ال يكون بين دليلين على الخالف يف أقل الجمع.
وقوله��م: )على س��بيل الممانعة( أي أن التقابل بين األدلة إنم��ا يكون على وجه مخالفة 

أحدهما لآلخر)1(.
والمناسبة بين المعنيين: اللغوي، واالصطالحي: أن كل واحد من الدليلين المتعارضين 

ه)2(. كأنه يقف فيُعرض اآلخر، أي: ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ حيث وجِّ
املطلب الثاين: �ضروط التعار�ص

ذكر األصوليون للتعارض شروطًا البد منها لثبوته بين األدلة؛ فإن انتفت، أو واحٌد منها 
فقد انتفى التعارض، وهذه الشروط هي:

الش��رط األول: أن يكون الدليالن متضادين يف الحكم، كأن يثبت أحدهما ش��يًئا واآلخر 
ينفي��ه، أو يحلَّ ش��يئًا، واآلخُر يحرمه،فإذا انتفت عنهما صف��ة التضاد،واتفقا يف الحكم ؛ كان 

كل منهما مؤيًدا لآلخر، ومؤكًدا له.
الش��رط الثاين: أن يتس��اوى الدليالن يف الثبوت، ومن ثم فال تعارض بين دليلين تختلف 
قوهتما ثبوًتا من ناحية الدليل نفسه، كالمتواتر واآلحاد، فحينئٍذ ال تعارض، إذ ال تماثل بينهما، 

م المتواتر ؛ ألنه أقوى من اآلحاد. فيقدَّ
ين،  الش��رط الثالث: أن يتس��اويا يف قوة الداللة، كأن تكون داللة كل منهما قطعيًة كالنصَّ
م  أو ظنيًة كالظاهرين، وعليه: فال تعارض بين النص والظاهر، إذ النص أقوى من الظاهر فيقدَّ

عليه.
الشرط الرابع: أن يكون تقابل الدليلين يف زمان واحد، وعليه: فال تعارض بين حل وطء 

)1(  ينظر: المعتصر من شرح مختصر األصول من علم األصول للمنياوي 1/ 222.
)2(  ينظر: البحر المحيط 6/ 109.
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الزوج��ة الوارد يف قوله تعال��ى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ ژ )1(، وحرمة وطئها 
الثاب��ت بقوله تعال��ى: ژ ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ژ )2(، نظًرا الختالف زمان 

الحل والتحريم.
الش��رط الخامس: أن يكون تقابل الدليلي��ن يف محل واحد، وعليه: فال تعارض بين قوله 

تعال��ى: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژ )3(، وقول��ه تعال��ى: ژ ڍ  ڌ  
ڌ    ژ )4(، إل��ى قوله: ژ گ  گ       ژ )5(؛ إذ األولى توجب حل المنكوحة، 
والثانية توجب حرمة أمها وبنتها، فلم يقع التنايف والتضاد؛ الختالف محل الحل، والتحريم.
الش��رط الس��ادس: اتحاد النس��بة، ألنه يجوز اجتماع الضدين يف محل واحد، ويف زمان 
واحد بالنس��بة إلى ش��خصين، كالحل يف الزوجة بالنس��بة لزوجها، والحرمة فيها بالنس��بة إلى 

غيره، فال يسمى هذا تعارضا)6(.
ومم��ا تجدر اإلش��ارة إلي��ه أن األدلة ال تتع��ارض يف ذاهتا؛ وذلك ألن الش��ريعة كلَّها   

ترجع إلى قول واحد يف أصولها وفروعها وإن كثر الخالف، قال تعالى: ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ )7(، وإنم��ا يق��ع التعارض يف نظر المجتهد ؛ وذلك بحس��ب 

جالء األدلة وخفائها، وتفاوهتا يف القطعية والظنية)8(.
ق��ال اإلمام الش��اطبي رحم��ه اهلل: »ولذلك ال تجد ألبت��ة دليلين أجمع المس��لمون على 
تعارضهم��ا بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لم��ا كان أفراد المجتهدين غير معصومين من 

الخطأ، أمكن التعارض بين األدلة عندهم«)9(.

)1(  من اآلية رقم: )222( من سورة »البقرة«.

)2(  من اآلية رقم: )222( من سورة »البقرة«.

)3(  من اآلية رقم: )223( من سورة »البقرة«.
)4(  من اآلية رقم: )23( من سورة »النساء«.
)5(  من اآلية رقم: )23( من سورة »النساء«.

)6(  ينظر: البحر المحيط 6/ 109، 110، وتيسير الوصول للمحالوي ص 457، 458.
)7(  من اآلية رقم: )82( من سورة »النساء«.

)8(  ينظر: الموافقات 5/ 59، والبحر المحيط 6/ 108.
)9(  الموافقات 5/ 341.
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وقال: »التعارض إما أن يعترب من جهة ما يف نفس األمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما 
م��ن جهة ما يف نف��س األمر؛ فغير ممكن بإطالق ... وأما من جه��ة نظر المجتهد؛ فممكن بال 

خالف«)1(.
وقاالإلم��ام الزركش��ي رحم��ه اهلل: »اعلم أن اهلل تعال��ى لم ينصب عل��ى جميع األحكام 
الش��رعية أدل��ة قاطعة، ب��ل جعلها ظنية ؛ قصدا للتوس��يع عل��ى المكلفين، لئ��ال ينحصروا يف 

مذهب واحد لقيام الدليل عليه«)2(.

* * *

)1(  ينظر: الموافقات 5/ 342.
)2(  البحر المحيط 6/ 108.
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املبحث االأول
مفهوم الن�ص، والقيا�ص

وفيه مطلبان:
املطلب االأول: مفهوم الن�ص.

أوال: مفهوم النص يف اللغة:
ت  الن��ص يف اللغ��ة: الرف��ع، والظهور،يقال: ن��صَّ الحديث إل��ى فالن: رفعه إلي��ه، ونصَّ
ة العروس، س��ميت بذلك ؛ ألهنا ترتف��ع عليها لتظهر وُترى  الظبي��ة جيده��ا: رفعته، ومنه مِنَصَّ
ة من الش��عر، سميت بذلك؛ ألهنا على  ة: الُقصَّ من بين النس��اء، وكل ما ُأظِهر فقد ُنّص، والنُّصَّ
ا: رفعها يف الس��ير، ونص  ها نصًّ موض��ع رفيع، والنص يف الس��ير أرفُع��ه، يقال: نصَّ الدابة ينصُّ
كلِّ شيء: منتهاه، تقول: َنَصْصُت الرجَل، إذا استقصيَت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما 
عنده ؛ ألنك تبتغي بلوغ النهاية، والنَّص: اإلس��ناد إلى الرئيس األكرب، ويأيت بمعنى التوقيف، 

والتعيين على شيء ما)1(.
ثانًيا: مفهوم النص يف االصطالح:وأما النص يف االصطالح فُيطلق بإطالقات متعددة، منها:
1-مجرد لفظ الكتاب والس��نة)2(، وه��و هبذا المعنى مقابل للقياس واالس��تنباط، يقال: 
فيق��ال: الدلي��ل إم��ا نص أو معق��ول، وهذه المس��ألة ُيتمس��ك فيه��ا بالنص، وتل��ك بالمعنى 

والقياس)3(، وهو اصطالح الجدليين)4(.
يق��ول اإلم��ام ابن ح��زم – رحم��ه اهلل -: »النص ه��و اللفظ ال��وارد يف القرآن أو الس��نة، 

المستَدل به على حكم األشياء«)5(.

)1(  ينظ��ر: معجم مقاييس اللغة 5/ 356، 357، كت��اب النون، باب النون وما بعدها يف المضاعف والمطابق، مادة: 
(، ولس��ان الع��رب 7/ 97، 98، فصل النون، حرف الصاد المهمل��ة، مادة: )َنَصَص(، والقاموس المحيط  )نَصَّ

.) 1/ 632، 633، باب الصاد، فصل النون، مادة: )َنصَّ
)2(  الإهباج 1/ 215، والتحبير 6/ 2874، والغيث الهامع 1/ 115.

)3(  ينظر: البحر المحيط 1/ 462، والتحبير 6/ 2875.
)4(  البحر المحيط 1/ 462، ونسبه ابن العراقي يف الغيث الهامع 1/ 115 إلى كثير من متأخري الخالفيين.

)5(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 1/ 42.
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2-ما تكون داللته على العلة ظاهرة، سواء كانت قاطعة أو محتملة)1(.
وه��و هب��ذا المعنى يذكر يف باب القياس كأحد مس��الك العلة، أي الط��رق الدالة عليها يف 

األصل)2(.
3-ما ال يتطرق إليه تأويل)3(، وهوما يقابل الظاهر)4(والمجمل)5(.

4-كما يطلق النص ويراد به: المنقول يف كتب المذاهب الفقهية، ومنها نص الش��افعي، 
فيقال: أللفاظه نصوص باصطالح أصحابه قاطبة)6(.

5-حكاية اللفظ على صورته كما قاله المتكلم به، كما يقال: هذا نص كالم فالن)7(.
والم��راد بالن��ص ههنا هو المعنى األول، وهو اللفظ الوارد يف الكتاب والس��نة، وس��مي 
بذلك؛لظهوره، وارتفاعه على غيره من األلفاظ)8(، ولكونه موقوًفا على الشارع، وهبذا تتضح 

العالقة جلية بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي.
املطلب الثاين: مفهوم القيا�ص.
أوال: مفهوم القياس يف اللغة:

القياس يف اللغة: التقدير والمس��اواة، يقال: قس��ت الثوب بال��ذراع: َأي قدرته به، وفالن 
ال يقاس بفالن: َأي ال يساوى به، وقست النَّْعل بالنعل، َأي قدرته به فساواه، وهو مأخوذ من 
قولهم: قس��ته على الش��يء وبه، أقيس��ه َقْيًسا من باب: )باع(، وأقوس��ه َقْوًسا من باب: )قال(، 
وقايس��ُته بالشيء مقايسًة، وقياًس��ا من باب )قاتل(، والمقياس: المقدار، ويقال: فالن َيْقتاس 

)1(  المحصول للرازي 5/ 139، وإرشاد الفحول 2/ 118.
)2(  إرشاد الفحول 2/ 116

)3(  البحر المحيط 2/ 204، 206.
)4(  وه��و: م��ا دل على معنى بالوض��ع األصلي أو العريف، ويحتمل غي��ره احتمااًل مرجوًحا. )ينظ��ر يف تعريفه: ميزان 

األصول للسمرقندي ص 179، وكشف األسرار للبخاري 1/ 46(.
)5(  وه��و: م��ا له داللة على أحد معنيين، ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنس��بة إليه. )ينظر يف تعريفه: ش��رح مختصر 

الروضة 2/ 648، وإرشاد الفحول 2/ 12(.
)6(  ينظر: البحر المحيط 1/ 462، وشرح القواعد الفقهية ألحمد الزرقا ص 150.

)7(  ينظر: اإلحكام البن حزم 1/ 42، والبحر المحيط 1/ 462.
)8(  ينظر: اإلهباج 1/ 215.
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بأبيه اقتياًسا: أي: يسلك سبيله ويقتدي به، وبينهما قيس رمح، وقاس رمح: أي قدر رمح )1(.
ثانًيا: مفهوم القياس يف االصطالح:وأما القياس فيذكر يف اصطالح األصوليين بإطالقين:
األول: القياس كأحد األدلة المتفق عليها، ورابعها بعد الكتاب والس��نة واإلجماع، وهو 
الم��راد غالًبا عند اإلط��الق، وقد اختلفت عب��ارات األصوليين يف تعريف��ه تبًعا الختالفهم يف 
اعتباره دليالً مستقالً كالكتاب والُسنَّة سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر،أو عمالً للمجتهدال 

يتحقق إال بنظره.
ف��ه اإلمام اآلمدي بقوله: االس��تواء بين الفرع واألصل يف العلة المس��تنبطة من حكم  فعرَّ

األصل)2(.
ف��ه اإلم��ام البيض��اوي – رحم��ه اهلل -بقول��ه: إثب��ات حك��م معل��وم يف معل��وم آخر  وعرَّ

الشرتاكهما يف علة الحكم عند المثبت)3(.
والث��اين: ُيطل��ق القياس ويراد ب��ه القواعد العامة، واألص��ول المق��ررة)4(، والمراد به: ما 

)1(  ينظ��ر: معجم مقاييس اللغة 5/ 40، باب القاف والواو وما يثلثهما، مادة: )قوس(، ومختار الصحاح 1/ 262، 
263، ب��اب الق��اف، مادة: )ق و س( ومادة: )ق ي س(، والمصباح المنير 2/ 521، القاف مع الياء وما يثلثهما، 

مادة: )ق ي س(، وتيسير التحرير 3/ 263.
)2(  وه��ذا بن��اًء على االتجاه األول من اعتبار القياس دليال مس��تقالًّ، ويقرب منه تعري��ف األئمة: ابن الحاجب، وابن 
الهمام، وابن عبد الشكور – رحمهم اهلل -، فقد عرفه ابن الحاجب بأنه: مساواة فرع ألصل يف علة حكمه، وعرفه 
الكم��ال ابن الهمام بأنه: مس��اواة محل آلخر يف علة حكم له ش��رعي ال تدرك من نصه بمج��رد فهم اللغة، وعرفه 
ابن عبد الشكور بأنه: مساواة المسكوت للمنصوص يف علة الحكم. )اإلحكام لآلمدي، ومختصر ابن الحاجب، 

والتحرير لابن الهمام 3/ 264 مع التيسير، ومسلم الثبوت 2/ 246 مع فواتح الرحموت(. 
)3(  وه��ذا بناًء على االتج��اه الثاين، وهو اعتبار القياس عماًل من أعمال المجته��د، وهو مذهب جمهور األصوليين، 
ويقرب منه تعريف األئمة: أبي بكر الباقالين، والشيرازي، والغزالي، والرازي، وصدر الشريعة – رحمهم اهلل -، 
فه اإلمام أبو بكر الباقالين بقول��ه: حمل معلوم على معلوم يف إثبات  وغيره��م من جمه��ور االصوليين، فمثالً: عرَّ
حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما، ومثله تعريف اإلمامين 
الغزال��ي، والرازي، وعرفه اإلمام الش��يرازي بأنه: حمل ف��رع على أصل بعلة جامعة بينهم��ا، وعرفه اإلمام صدر 
الش��ريعة بأنه: تعدية الحكم من األصل إلى الفرع بعلة متحدة ال تدرك بمجرد اللغة.)منهاج الوصول للبيضاوي 
3/ 3 مع اإلهباج، والمحصول للرازي 6/ 131 مع الكاش��ف، والمستصفى 2/ 228، وشرح اللمع 2/ 755، 

والتنقيح 2/ 105 مع التوضيح والتلويح(.
)4(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 365، وأصول ابن مفلح 2/ 628، وش��رح الكوكب المنير 2/ 565، وش��رح مختصر 
الروض��ة 2/ 237، 238، والتع��ارض والرتجي��ح بي��ن األدل��ة الش��رعية للربزنج��ي 2/ 448، واألصل الجامع 

للسيناوي 2/ 71.
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تعاض��دت عليه عمومات الكتاب والس��نة، وش��هد ل��ه كثير من األدلة والف��روع، حتى أصبح 
أصالً وضابًطا تعرض عليه المسائل الجزئية.

وه��ذه القواع��د قد تك��ون كلية،كقاع��دة: رفع الح��رج، وجلب المصلح��ة، وقد تخصُّ 
باب��ا من أبواب الش��ريعة، كباب العب��ادات،أو المعامالت، كما نقول: من قواعد الش��ريعة يف 
العب��ادات أهن��ا توقيفية، فهذا يس��مى قياس، يعني: قاع��دة مطردة يف هذا الب��اب، وكما نقول: 
الغ��رر منهي عنه يف المعامالت، هذا قياس، يعني: أنه مطرد فيها، فيندرج تحت التحريم بعلة 
الغ��رر كثير من المعامالت، فتجد مثالً يف كتب الفقه أن اإلجارة وردت على خالف القياس، 
أي: عل��ى خالف القاع��دة العامة، وهي قاعدة الغرر، وبيع مالم يخلق ؛ ألن المنافع معدومة، 
وبيع المعدوم ال يجوز، ومثلها السلم؛ لكونه بيع المعدوم،وكذلك الشفعة ؛ ألهنا تملك مال 
معص��وم بغير إذن مالكه ؛ لخوف ضرر يحتم��ل الوجود والعدم، وغرة الجنين؛ القياس أن ال 

يجب فيه شيء؛ لعدم العلم بحياته،وغيرها)1(.
وه��ذا الن��وع من القياس يأيت يف الغال��ب مقيًًّدا، فُيقال: قياس األص��ول، وقد يأيت مطلًقا، 

لكن يفسره السياق.
والبح��ث -كما س��يتبيَّن-متناول للقياس��ين، لكن من جه��ة أن القائلي��ن بتقديم القياس 
على خرب الواحد مرادهم تقديم القواعد العامة، واألصول المقررة التي ش��هدت لها نصوص 

م على النص. الكتاب والسنة عليه، ال أن االجتهاد مقدَّ

* * *

)1(  ينظ��ر: بدائع الصنائ��ع 1/ 226، 5/ 17، واالختيار 2/ 34، 42،50، 5/ 44، 45، وتبيين الحقائق 4/ 110، 
والذخي��رة 5/ 65، 66، 12/ 384، وبداي��ة المجته��د 1/ 36، 2/ 28، 29، 62، 67، 187، 6/3، 7، 156، 

.155 ،70 ،51 ،41 ،30 ،11 /4 ،226 ،192 ،185
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املبحث الثاين
تعار�ص الن�ص والقيا�ص – درا�سة تاأ�سيلية

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب االأول: تعار�ص الن�ص القطعي والقيا�ص:

إذا عارض القياس نًصا قاطًعا من كتاب، أو سنةمتواترة)1( من جميع الوجوه، ولم يمكن 
تخصي��ص أحدهم��ا باآلخر، ف��إن هذا القي��اس يكون فاس��د االعتبارباالتف��اق)2(؛ ألن اعتبار 
القي��اس م��ع النص القطعي اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاس��د،وظلم؛ ألنه وضع 

له يف غير موضعه)3(.
وقد مثل بعض األصوليين لما خالف النص القطعي بالقول باشرتاط تبييت النية لرمضان؛ 
بن��اًء على أنه ص��وم مفروض، فال يص��ح تبييته من النه��ار كالقضاء، فُيقال: هذا قياس فاس��د 

االعتب��ار؛ لمخالفته نص الكتاب، وهو قول��ه تعالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ   
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ۅ  ژ )4(، فإنه يدل على أن كلَّصائم يحصل له أجر عظيم، وذلك يستلزم الصحة)5(.
وبالقول بحل أكل ذبيحة المس��لم المرتوكة التس��مية عمًدا قياًس��ا على الناس��ي )6(، فيقال: 
هذا قياس فاسد االعتبار؛ لمعارضته لقوله تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ژ )7(.

)1(  المتوات��ر ه��و م��ا رواه ق��وم ال يحصى عدده��م، وال يتوه��م تواطؤهم على الك��ذب، لكثرهتم وعدالته��م وتباين 
أماكنهم، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه، أو هو: خرب جمع يمتنع تواطؤهم 
عل��ى الكذب من حيث كثرهتم عن محس��وس. ينظ��ر يف تعريفه: )أصول الب��زدوي 4/ 131 مع التقرير، ومنار 
األن��وار ص 269، 270 م��ع فت��ح الغف��ار، وقواطع األدل��ة 2/ 234، ومختصر ابن الحاج��ب 1/ 357 مع بيان 

المختصر، واإلحكام لآلمدي 2/ 899، والبحر المحيط 4/ 231، وأصول ابن مفلح 2/ 473(.
)2(  ينظر: التقرير والتحبير 3/ 252، وتيس��ير التحرير 4/ 118، والتحبير 7/ 3553، وشرح الكوكب المنير 4/ 

236، وإرشاد الفحول 2/ 158، 159.
)3(  ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 467، واإلحكام لآلمدي 4/ 72، ط/ المكتب اإلسالمي، 

)4(  من اآلية رقم: )35( من سورة »األحزاب«.
)5(  ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 467، والتحبير 7/ 3553، وشرح الكوكب المنير 4/ 237.

)6(  ينظر: التقرير والتحبير 3/ 252، وتيسير التحرير 4/ 119.
)7(  من اآلية رقم: )121( من سورة »األنعام«.



555

د. اأحمد العمراين ناجي �صابر عثمان

وبقي��اس الكاف��ر على المس��لم يف صحة الطه��ارة)1(، فيقال ه��ذا قياس فاس��د االعتبار؛ 
لمعارضته لقوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ ِ )2(.

لكن قد ُيقال: لما كان هذا النص المعارض للقياس قطعيًّا يف ثبوته، مما يمنع الطعن فيه 
نقالً ومتنًا، فمن الممكن أن يجاب عنه إما بمنع ظهوره، أي: النص يف نقيض مقتضى القياس، 
وإن ل��م يمكن فبتأوي��ل النص على وجه ال يك��ون مخالًفا للقياس، وإن ل��م يمكن فالجواب 
بالق��ول بالموجب، وهو تس��ليم الدليل مع بقاء الن��زاع، وإن ل��م يمكنفبالمعارضة بنص آخر 
مثل��ه ليس��لم القياس عن المعارض،  فإن لم يكن نص آخر فبرتجي��ح القياس على النص، إما 
م، كما يف تخصيص النص بالقياس، وإما ألنه مما ثبت أصله بنص  بأن��ه أخص من النص فيقدَّ

أقوى مع القطع بوجود العلة يف الفرع)3(.
وهذا ما جعل الخالف يجري يف مثل تبييت نية الصيام المفروض من الليل، واألكل   
من ذبيحة المسلم المرتوكة التسمية عمًدا، وحكم طهارة الكافر، وغيرها من المسائل المدلول 
عليها بالنصوص القطعية، فلم يكن القائسفي مثلها معرًضا عن النص الثابت قطًعا،بل سالًكا 

سبيالً من السبل المشار إليها يف فهم وإعمال النصوص القطعية.
املطلب الثاين: تعار�ص الن�ص الظني والقيا�ص.

وفيه مسألتان:
المسألة األولى: تحرير محل النزاع.

وأما إذا تعارض النص الظني، وهوخرب الواحد)4( والقياس من كلِّ وجه، بحيث كان كل 

)1(  الإحكام لآلمدي 4/ 72، ط/ المكتب اإلسالمي.
)2(  من اآلية رقم: )28( من سورة »التوبة«.

)3(  ينظر: النقود والردود شرح مختصر ابن الحاجب للبابريت 2/ 593: 596، ط/ مكتبة الرشد.
)4(  اختلف األصوليون يف تعريف خرب الواحد تبعًا الختالفهم يف تقس��يم الس��نة باعتبار سندها، فالجمهور يقسموهنا 
إلى متواتر وآحاد، بينما الحنفية يقس��موهنا إلى متواتر ومش��هور وآحاد، وهو عند جمهور األصوليين: ما كان من 
األخبار غير منَْتٍه إلى حد التواتر، وبعبارة أخرى: هو ما ال يفيد القطع، وإن كان المخرب به جمًعا إذا نقصوا عن حد 
التواتر، وعند الحنفية هو كل خرب يرويه الواحد أو االثنان فصاعًدا ال عربة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور 
والمتوات��ر.  ينظ��ر يف تعريفه: )اإلحكام لآلمدي 2/ 946، والبحر المحيط للزركش��ي 4/ 255، 256، وأصول 
اب��ن مفل��ح 2/ 486، والغني��ة يف األصول ص 112، وأصول الب��زدوي 4/ 157 مع التقري��ر، ومنار األنوار ص 

271، 272 مع فتح الغفار. 



556

تع�ر�س الن�س والقي��س درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية

واح��د منهما مبطالً ل��كل مقتضيات اآلخر، كأن ينفي أحدهما ما يثبته اآلخر بالكلية، أو يثبت 
م��ا نفاه فق��د اختلف األصوليون يف تقديم أحدهما على اآلخر )1(، ويجدر بي قبل أن أعرض 

أقوال األصوليين يف هذه المسألة أن أحرر محل النزاع يف المسألة، فأقول:
لقد أطلق معظم األصوليين الخالف يف هذه المسألة من غير تخصيص وال تقييد)2(، غير 
أن اإلم��ام أبا الحس��ين البصري – رحم��ه اهلل – ذكر أن الخالف فيها ينبغ��ي أن يكون فيما إذا 

كانت علة القياس مستنبطة، وكان حكم األصل ثابًتا قطًعا)3(.
وأم��ا إذا كانت علة القي��اس منصوصة بدليل قطعي فإنه يجب العم��ل بالقياس وتقديمه 
عل��ى خرب الواحد من غير خالف؛ ألن الن��ص على العلة كالنص على حكمها، وحينئٍذ يكون 

م على الظني باتفاق. القياس قطعيًّا، وخرب الواحد ظنيًّا، والقطعي مقدَّ
وإذا كان��ت العل��ة منصوصة بدليل ظني، ولم يكن حكم األص��ل مقطوًعا به، كان العمل بخرب 
الواحد أولى من القياس باالتفاق؛ وذلك الستواء النصين يف الظن، إذ النص على العلة جعل حكم 
الف��رع يف منزل��ة المنصوص علي��ه، فتحققت المعارضة بين��ه وبين خرب اآلح��اد، إال أن خرب الواحد 
يخت��ص بالداللة على الحكم بصريح��ه، والنص على العلة يدل على الحكم بواس��طة العلة، فكان 
العم��ل بخرب الواحد أحق وأولى، قال الش��يخ أبو زه��رة: »ولكن ذلك اإلجماع في��ه نظر«)4(، وإذا 

كانت العلة منصوصة بدليل ظني، وكان حكم األصل مقطوًعا به، فذلك موضع االجتهاد.
وإذا كانت العلة مستنبطة، وكان حكم األصل ثابًتا بدليل ظني، كان خرب الواحد أولى من 
غير خالف؛ ألن القياس دخلته الظنون من كل ناحية، فالظن دخل يف استنباط العلة، ودخل يف 
األص��ل الذي بني عليه القياس، إذ ه��و ظني كخرب اآلحاد، غير أن الظن واالحتمال كلما كان 

أقل كان أولى باالعتبار، وذلك متحقق يف خرب الواحد، فكان أولى باالتفاق)5(.

)1(  ينظر: اإلحكام لآلمدي 2/ 1172. 
)2(  ينظر: المعتمد 2/ 163.

)3(  ينظر: المرجع السابق، وقد نحا هذا النحو اإلمام األسمندي يف بذل النظر ص 469، 470، واإلمام السمرقندي 
يف ميزان األصول ص 292.

)4(  أصول الفقه ألبي زهرة ص 257.
)5(  ينظر: المعتمد 2/ 163، وكشف األسرار للبخاري 2/ 377، وقواطع األدلة 2/ 367، واإلحكام لآلمدي 2/ 

1174، 1175، وأصول الفقه ألبي زهرة ص 257، 258.
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ق��ال اإلم��ام ابن الس��معاين – رحمه اهلل -: »هذا ش��يء ذكره أبو الحس��ين البصري، ولم 
م«)1(. يعرف له متقدِّ

وقال التاج السبكي: »وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجوًدا فيها فهذا ما ال 
ح على الظن، وكذا أرجح الظنين«)2(. تنازع فيه، إذ القاطع مرجَّ

وقال أيضأ: »وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهًبا مستقالً برأسه، بل أشار إلى موضع 
الخالف، وينحو اختياره إلى اتباع أقوى الظنين، وهذا أيًضا ال ينازعه فيه أحد، وإنما النزاع يف 

أن أقوى الظنين ما هو؟«)3(.
ر اإلم��ام اآلمدي – رحم��ه اهلل – محل النزاع بش��كل آخر فق��ال: إن متن خرب  ولق��د ح��رَّ
الواحد إما أن يكون قطعًيا يف داللته على المعنى، أو ظنًيا: فإن كان قطعًيا فعلة القياس، إما أن 
تكون منصوصًة أو مس��تنبطة، فإن كانت منصوصة، وقلن��ا: إن التنصيص على علة القياس ال 
يخرجه عن كونه قياًس��ا فالنص الدال عليها، إما أن يكون مس��اوًيا يف الداللة لخرب الواحد، أو 

راجًحا عليه، أو مرجوًحا.
ف��إن كان مس��اوًيا، فخرب الواحد أولى لداللت��ه على الحكم من غير واس��طة، وداللة نص العلة 
على حكمها بواسطة، وإن كان مرجوًحا، فخرب الواحد أولى مع داللته على الحكم من غير واسطة.
وإن كان راجًح��ا عل��ى خرب الواح��د، فوجود العل��ة يف الفرع إما أن يك��ون مقطوًعا به أو 
مظنوًن��ا، ف��إن كان مقطوًعا فالمصير إلى القياس أول��ى، وإن كان وجودها فيه مظنوًنا فالظاهر 
الوق��ف؛ ألن ن��ص العل��ة وإن كان يف داللته على العلة راجًحا، غير أن��ه إنما يدل على الحكم 

بواسطة العلة، وخرب الواحد ال بواسطة، فاعتدال.
وأما إن كانت العلة مستنبطة، فالخرب مقدم على القياس مطلقا)4(.

المسألة الثانية: أقوال األصوليين يف تعارض النص الظني والقياس.
اختلف األصوليون يف هذه المسألة على أربعة أقوال:

)1(  قواطع األدلة 2/ 372.
)2(  رفع الحاجب 2/ 453.

)3(  المرجع السابق.
)4(  اإلحكام لآلمدي 2/ 1175، 1176، وينظر: مختصر ابن الحاجب وبيانه لألصفهاين 1/ 419.
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القول األول: تقديم خرب الواحد على القياس مطلًقا.
وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة)1(، وجل أصحابه)2(، وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي)3(، 
كما ذهب إليه اإلمام مالك يف رواية المدنيين عنه)4(، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وقال إنه 

األصح واألظهر من قول مالك)5(، وإليه ذهب الشافعي)6(، وأحمد)7(، وأصحاهبما.
ثين )8(، وأكثر األصوليين)9(، قال أبو اليس��ر البزدوي: وإليه  وه��و مذهب جمهور المحدِّ

مال أكثر العلماء)10(.
القول الثاين: تقديم القياس على خرب الواحد مطلًقا.

وإلى هذا ذهب أبو بكر األهبري)11(، وأبو الفرج الليثي)12(، وقاال: إنه مذهب مالك)13(.
وح��كاه ع��ن اإلمام مالك أيض��ا: القاضي عي��اض يف التنبيهات)14(، وابن رش��د يف البيان 

)1(  تأس��يس النظ��ر ص 99، وفواتح الرحم��وت 2/ 177، والتقرير والتحبير 2/ 298، وتيس��ير التحرير 3/ 116، 
والمقدمات الممهدات البن رشد 3/ 483، والبيان والتحصيل البن رشد 18/ 482.
)2(  فواتح الرحموت 2/ 177، وينظر: تأسيس النظر 99، والغنية يف األصول ص 149.

)3(  ينظر: ميزان األصول 292، وبذل النظر ص 470، وقد حكى عنه البخاري يف كشف األسرار 2/ 383، والبابريت 
يف التقرير ألصول فخر اإلسالم 4/ 190، وابن ملك يف شرح المنار ص 525، 526، وابن نجيم يف فتح الغفار 

م على القياس.   ص 276 أنه يقبل خرب كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالًفا للكتاب والسنة المشهورة، ويقدَّ
)4(  نث��ر ال��ورود 2/ 411، وينظر: ش��رح تنقيح الفص��ول ص 373، ونفائ��س األصول 3/ 611، وفص��ول البدائع 

250/2، والبحر المحيط 4/ 343.
)5(  البحر المحيط 4/ 343.

)6(  ينظر: اإلحكام لآلمدي 2/ 1172، والفائق 2/ 193، والكاشف عن المحصول 6/ 88، ورفع الحاجب 2/ 451.
)7(  ينظر: أصول ابن مفلح 2/ 627، والواضح 4/ 396، وشرح الكوكب المنير 2/ 564.

)8(  كشف األسرار للبخاري 2/ 378.
)9(  ينظ��ر: التحري��ر 2/ 298 م��ع التقرير والتحبير، ومس��لم الثب��وت 2/ 177 مع فواتح الرحم��وت، ومخصر ابن 
الحاجب 2/ 451 مع رفع الحاجب، وبيان المختصر 1/ 419، وأصول ابن مفلح 2/ 627، وش��رح الكوكب 

المنير 2/ 564. 
)10(  كشف األسرار للبخاري 2/ 383، وفتح الغفار ص 276، وشرح ابن ملك على المنار ص 626.

)11(  الذخيرة 10 87، والبيان والتحصيل 9/ 190، والبحر المحيط 3/ 343، والإحكام البن حزم 7/ 54.
)12(  ينظر: البحر المحيط 3/ 343، واإلحكام البن حزم 7/ 54.

)13(  البحر المحيط 4/ 343.
)14(  حيث ذكر أن تقديم القياس على الخرب هو مذهب جماعة من الفقهاء األصوليين، ومن أئمة المالكية البغداديين، 

وحكوا أنه مذهب مالك. )التنبيهات 1/ 39(.
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والتحصي��ل)1(، والمقدم��ات)2(، وابن القصار يف مقدمته)3(، وش��هاب الدين الق��رايف)4(، وأبو 
الوليد الباجي، وأبو العباس القرطبي، وكثير من األصوليين)5(.

ونسبه اإلمام اآلمدي إلى أصحاب اإلمام مالك )6( – رحمه اهلل-.
كما نسب هذا القول-أيًضا-إلى اإلمام أبي حنيفة)7(.

فأما نس��بة هذا الق��ول إلى اإلمام مالك رحمه اهلل فقد أنكرها اإلمام ابن الس��معاين حيث 
قال: »وهذا القول بإطالقه س��مج مستقبح عظيم، وإنما ُأجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، 

وليس ُيدرى ثبوت هذا منه«)8(. 
وقال ابن الس��بكي تعقيًب��ا على قول ابن الس��معاين: »ويؤيده نقل القاض��ي عبد الوهاب 
المالك��ي يف الملخ��ص أن متقدميه��م عل��ى ما رأين��اه من تقدي��م الخرب، فإنه يق��دح يف صحة 

المنقول عن مالك«)9(.
وقال الشيخ المطيعي – رحمه اهلل -: »قد علمت أن هذا محكي عن مالك، وأنه مردود، 
والذي حكاه عنه صدر الشريعة يف توضيحه تبًعا لما يف أصول فخر اإلسالم، قال يف الكشف: 

المراد أنه لم يشتهر هذا المذهب عن مالك رحمه اهلل«)10(.
وقال اإلمام الشنقيطي – رحمه اهلل -: »والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن 

.604 /17  )1(
)2(  فق��د ذك��ر يف )المقدم��ات الممه��دات 3/ 483( وك��ذا يف )البي��ان والتحصي��ل 16/ 102، 18/ 482( أن ابن 
م على  القصار حكاه عن مالك، ويف موضع آخر من )البيان والتحصيل 9/ 190( أن القياس عند اإلمام مالك مقدَّ

أخبار اآلحاد على ما ذهب إليه أبو بكر األهبري.
)3(  المقدمة يف األصول ص 265.

)4(  شرح تنقيح الفصول ص 373، والذخيرة 10 87.
)5(  ينظر: تأس��يس النظر ص 99، والغنية يف األصول ص 149، وبذل النظر ص 470، ومراقي الس��عود ص 310، 
ونفائس األصول 3/ 611، والكاشف 6/ 88، وهناية الوصول 7/ 2935، وشرح مختصر الروضة 2/ 237.

)6( اإلحكام لآلمدي 2/ 1172، 
)7(  ينظر: نفائس األصول 3/ 611، وتفس��ير القرطبي 6/ 295، ونس��به فيه إلى أبي حنيفة وأصحابه، والمفهم 4/ 

.731
)8(  قواطع األدلة 2/ 366.

)9(  رفع الحاجب 2/ 452.
)10(  سلم الوصول للمطيعي 3/ 165.
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م، قاله  م على القياس، وقال القاضي عياض: )مش��هور مذهبه أن الخرب مقدََّ خ��رب الواحد مقدَّ
المقري، وهو رواية المدنيين(، ومسائل مذهبه تدلُّ على ذلك«)1(.

ويؤي��ده م��ا جاء يف بداية المجتهد م��ن أن تغليب القياس على األث��ر مذهب مهجور عند 
المالكية)2(.

ويؤي��د ذل��ك قول اب��ن القيِّم – رحم��ه اهلل - : »وأما مال��ك فإنه يقدم الحديث المرس��ل 
والمنقطع والبالغات وقول الصحابي على القياس«. )3(.

وأما نسبته إلى اإلمام أبي حنيفة – رحمه اهلل – فينقضها ما صرح به اإلمام أبو حنيفة نفسه 
فيما نقله ابن عبد الرب – رحمه اهلل – عن أبي عصمة َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َحنِيَفَة َيُقوُل: َما َجاَءَنا َعْن 
ْأِس َواْلَعْينَْيِن َوَما َجاَءَنا َعْن َأْصَحابِِه َرِحَمُهُم اهلُل  َرُسوِل اهللِ صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َقبِْلنَاُه َعَلى الرَّ

اْخَتْرَنا مِنُْه َوَلْم َنْخُرْج َعْن َقْولِِهْم َوَما َجاَءَنا َعِن التَّابِِعيَن َفُهْم ِرَجاٌل َوَنْحُن ِرَجاٌل)4(.
ب��ل إهنا مخالفةألقواله الفقهية الثابتة التي ال مجال للش��ك فيها، والتي تدل على أنه كان 
يرتك العمل بالقياس ألجل خرب الواحد)5(، كما أهنا ال تتفق ألبته مع كالم المخرجين لمذهبه، 

والمحققين له، فضال عن كون هذه النسبة لميشهد لها دليل، ولمتدعمها حجة.
وقال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة – رحمه اهلل -: »وم��ن ظن بأبي حنيف��ة أو غيره من أئمة 
المس��لمين أهنم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم 

إما بظن، وإما هبوى«)6(.
وأق��ول: »إن ه��ذا القول على ف��رض صحته ع��ن اإلمامين؛فليس الم��راد بالقياس الذي 
م عليه عندهما ه��و القياس األصولي، وإنما المراد به – واهلل أعلم  يع��ارض خرب الواحد ويقدَّ
– القياس الذي هو األصول العامة، والقواعد المقررة الصحيحة المس��تنبطة من الكتاب أو 

)1(  نثر الورود 2/ 411.
)2(  بداية المجتهد 3/ 188.
)3(  إعالم الموقعين 1/ 26.

)4(  االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي اهلل عنهم البن عبد الرب 1/ 144، 
)5(  ينظر: أصول الفقه ألبي زهرة ص 256.

)6(  مجموع الفتاوى 20/ 304.
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السنة، ال سيما ومسائل مذهبهما تدل على ذلك«)1(.
وق��د ذك��ر اإلمام الط��ويف – رحمه اهلل –أن الفرق بين المس��ألتين – يعن��ي: معارضة خرب 
الواح��د للقياس، ومعارضته للقواعد العامة واألصول -مما يستش��كل ; فيقال: ما الفرق بين 
ما خالف القياس، وبين ما خالف األصول؟ والحنفية يمثلونه بخرب المصراة)2(، وهو ما روي 
ُه بَِخْيرِ  وا اإِلبَِل َوالَغنَ��َم، َفَمِن اْبَتاَعَها َبْع��ُد َفإِنَّ ع��ن أبي هريرة ع��ن النبي × أنه ق��ال: »الَ ُتَصرُّ
َها َوَص��اَع َتْمرٍ«)3(، وهو أيضا مخالف  النََّظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها: إِْن َش��اَء َأْمَسَك، َوإِْن َش��اَء َردَّ

للقياس، إذ القياس ضمان المثلي بمثله، والتمر ليس مثال للبن.
والج��واب: أن القياس أخص م��ن األصول، إذ كل قياس أصل، وليس كل أصل قياًس��ا 
��ا، وما خالف األصول يج��وز أن يكون مخالفا  ; فم��ا خال��ف القي��اس قد خالف أصالً خاصًّ

، أو إجماٍع، أو استدالٍل، أو استصحاٍب، أو استحساٍن، أو غير ذلك. لقياٍس، أو لنصٍّ
فقد يكون الخرب مخالفًا للقياس، موافقًا لبعض األصول، وقد يكون بالعكس، كانتقاض 
الوض��وء بالن��وم، موافق للقياس من حيث إنه تعليق للحكم بمظنته، كس��ائر األحكام المعلقة 
بمظاهنا، وهو مخالف لبعض األصول، وهو االس��تصحاب، إذ األصل عدم خروج الحدث، 

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.
وقد يكون مخالفًا لهما جميعا، كخرب المصراة، فإن القياس كما دل على ضمان الشيء 

بمثله، كذلك النص واإلجماع دل على ذلك.
وق��د يك��ون موافقًا لهما، كاآلثار يف تحريم النبيذ، موافقة لقياس��ه عل��ى الخمر، والنص 

)1(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 365، وأصول ابن مفلح 2/ 628، وش��رح الكوكب المنير 2/ 565، وش��رح مختصر 
الروضة 2/ 237، والتعارض والرتجيح بين األدلة الشرعية للربزنجي 2/ 448.

اًما َفلم تحلب. وأصل التصرية: حبس الَماء  تِي جمع اللَّبن فِي ضْرعَها َأيَّ ��اة الَّ )2(  المصراة هي النَّاقة َأو اْلَبَقَرة َأو الشَّ
َوجمع��ه، ُيَق��ال مِنُْه: َصّري��ت الَماء وصريته، قال الش��افعي: التصرية أن تربط أخالف الناقة أو الش��اة ثم ترتك من 
الحالب اليوم واليومين والثالثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مش��رتيها كثيًرا فيزيد يف ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد 
تلك الحلبة حلبًة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها؛ لنقصانه كلَّ يوم عن أوله. )غريب الحديث البن سالم 2/ 

241، ومختصر المزين 5/ 236 مع الحاوي الكبير(.
ل اإلبل والبقر والغنم  )3(  أخرجه اإلمام البخاري بلفظه يف صحيحه 3/ 70، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أال يحفِّ

لة، الحديث رقم: )2148(. وكل محفَّ
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على اإلجماع على تحريمها، والنص على تحريم كل مسكر.
والقس��مة رباعي��ة ; ألن الخرب إم��ا أن يوافق القي��اس واألصول، أو يخالفهم��ا، أو يوافق 

أحدهما دون اآلخر)1(.
القول الثالث: التفصيل.

أواًل: مذهب اإلمام عيسى بن أبان – رحمه اهلل:
م يف االجتهاد  ذهب اإلمام عيسى بن أبان إلى أن راوي الخرب إن كانمعروًفا بالفقه والتقدُّ

وجب تقديم خربه على القياس، وإال كان موضع االجتهاد.
ُبوسي يف تقويم األدلة)2(، وتابعه أكثر المتأخرين من الحنفية)3(. واختاره القاضي أبو زيد الدَّ  

وحاصله: أنه عند تعارض خرب الواحد والقياس ال يخلو األمر من سبعة أوجه)4(:
الوج��ه األول: أن يك��ون راوي الحديث معروًف��ا بالفقه والرواية، كالخلفاء الراش��دين، 
وعب��د اهلل بن مس��عود، وعبد اهلل بن عب��اس، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل ب��ن عمرو، وزيد بن 
ثاب��ت، وأبيِّ ب��ن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي موس��ى األش��عري، وعب��د الرحمن بن عوف، 
وحذيف��ة بن اليم��ان، وعبد اهلل بن الزبير، وعائش��ة - رضي اهلل عنهم - وغيرهم ممن اش��تهر 
م خ��ربُه على القياس، س��واٌء أكانت علته ثابتة بن��ص، أم ال ؛ ألنه  بالفق��ه والنظ��ر، فحينئذ يقدَّ
عل��ى تقدير ثب��وت العلية قطًعا يحتم��ل أن يكون خصوص األصل ش��رًطا لثبوت الحكم، أو 

خصوصية الفرع مانًعا منه)5(.
والث��اين: أن يكون الراوي معروًفا بالعدالة والضبط دون الفقه واالس��تنباط،كأبي هريرة، 
وأن��س بن مالك، وس��لمان، وبالل-رض��ي اهلل عنهم–ففي مثل ه��ذه الحالة ال يرتك خربه إال 

)1(  ينظر: شرح مختصر الروضة 2/ 237، 238.
)2(  ص 180.

)3(  ينظر: كش��ف األس��رار للبخاري 2/ 383، والتقرير للبابريت 4/ 190، وشرح المنار البن ملك ص 625، وفتح 
الغفار ص 276.

)4(  ينظر: التقرير ألصول فخر اإلسالم 4/ 179 وما بعدها، والتلويح على التوضيح 2/ 7 وما بعدها، وفتح الغفار 
ص 274 وما بعدها.

)5(  ينظر: التوضيح لمتن التنقيح 2/ 7، وفتح الغفار ص 274.
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للضرورة، يعني: إذا انس��د بالخرب باب الرأي، أي: خالف جميع األقيس��ة التي ال يكون ثبوت 
أصوله��ا براو غي��ر معروف بالفقه، فيرتك الخرب، كحديث المص��راة )1(، ويؤخذ بالقياس،وإن 

م خربه على القياس )2(. خالف قياًسا، ووافق قياًسا آخر قدِّ
وي��رى الكمال اب��ن الهمام أنه ال يصح إدخال أبي هريرة يف هذا القس��م )3(، حيث قال يف 
مع��رض الحديث عن هذا القس��م: )وأبو هريرة فقيه()4(، وقال ش��ارحه اب��ن أمير الحاج: »لم 
يع��دم ش��يئا من أس��باب االجتهاد، وق��د أفتى يف زم��ن الصحابة، ولم يكن يفت��ي يف زمنهم إال 
مجته��د، وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي، منهم ابن عباس، وجابر، 

وأنس، وهذا هو الصحيح«)5(.
والثالث: أن يكون راوي الحديث مجهواًل يف الرواية، ولم يعرف إال بحديث أو حديثين 
مث��ال، مث��ل وابصة بن معبد، وس��لمة اب��ن المحبق، ومعقل بن س��نان، فإن روى عنه الس��لف 
وشهدوا له بصحة الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة، أي: مثل 

حديث المعروف بالفقه والعدالة والضبط، فُيقبل، ويقدم على القياس.
والرابع: أن يكون راوي الحديث مجهواًل، وس��كت الس��لف عن الرد بعدما بلغهم روايته 
الحدي��ث، فهو مقبول أيضا؛ ألن الس��كوت يف موض��ع الحاجة إلى البيان بيان،إذ الس��كوت يف 
موضع الحاجة ال يحل إال على وجه الرضا، فكان سكوهتم عن الرد دليل التقرير، بمنزلة ما لو 

قبلوه ورووا عنه، إذ لو لم يكن كذلك لتطرقت نسبة التقصير إليهم،مع أهنم ال يتهمون بذلك.
والخام��س: أن يكون راوي الحديث مجهواًل، واختلف الس��لف يف قبول روايته، فمثله 
يقب��ل حديثه إن كان موافًقا للحديث، وإن كان مخالًفا ُردَّ حديثه بالقياس، وذلك كخرب معقل 
َج اْمَرَأًة َوَلْم َيْفِرْض َلَها َصَداًقا  بن سنان فيما روي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  )َأنَُّه ُسئَِل َعْن َرُجٍل َتَزوَّ
َوَلْم َيْدُخْل بَِها َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْس��ُعوٍد: َلَها مِْثُل َصَداِق نَِس��ائَِها، اَل َوْكَس، َواَل َش��َطَط، 

)1(  سبق تخريجه.
)2(  ينظر: التلويح 2/ 8، وفتح الغفار ص 274، 275.

)3(  ينظر: فتح الغفار ص 274.
)4(  التحرير 2/ 251 مع التقرير والتحبير.

)5(  التقرير والتحبير 2/ 251.
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، َفَقاَل: َقَضى َرُسوُل اهللِ × فِي  ُة، َوَلَها اْلِميَراُث، َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن ِس��نَاٍن األَْش��َجِعيُّ َوَعَلْيَها الِعدَّ
ِذي َقَضْيَت، َفَفِرَح بَِها اْبُن َمْسُعوٍد()1(. بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرَأٍة مِنَّا مِْثَل الَّ

والس��ادس: أن يكون راوي الحديث مجهواًل، ورد الس��لف روايت��ه بالقول صراحة، أو 
بع��دم العمل بمضمون��ه، فمثل هذا الحديث يك��ون مردوًدا إن خالف القي��اس، ألهنم كما ال 
يتهمون برد الحديث الثابت، ال يتهمون برتك العمل به، فاتفاقهم على الرد دليل على اهتامهم 
إياه يف هذه الرواية، كما يف حديث َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس،   فيما روي َعْن َأبِي إِْسَحاَق، َقاَل: )ُكنُْت 
��ْعبِيُّ بَِحِديِث  َث الشَّ ، َفَحدَّ ��ْعبِيُّ َمَع اأْلَْس��َوِد ْبِن َيِزيَد َجالًِس��ا فِي اْلَمْس��ِجِد األَْعَظِم، َوَمَعنَا الشَّ
ا مِْن  َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس )َأنَّ َرُس��وَل اهللِ × َلْم َيْجَعْل َلَها ُس��ْكنَى َوال َنَفَقًة«، ُثمَّ َأَخَذ األَْس��َوُد َكفًّ
ُث بِِمْثِل َهَذا، َقاَل ُعَمُر: ال َنْتُرُك كَِتاَب اهللِ َوُسنََّة َنبِيِّنَا ×  َحًصى، َفَحَصَبُه بِِه، َفَقاَل: َوْيَلَك ُتَحدِّ

ْكنَى َوالنََّفَقُة()2(. َها َحِفَظْت، َأْو َنِسَيْت، َلَها السُّ لَِقْوِل اْمَرَأٍة، ال َنْدِري َلَعلَّ
ح  والسابع: أن يكون راوي الحديث مجهواًل، ولم يظهر حديثه يف السلف، ففي مثله ُيرجَّ

القياس، ويرتك هبالخرب )3(.
القول الرابع: التوقف يف تقديم أحدهما على اآلخر.

وإليه ذهب اإلمام أبو بكر الباقالين)4(.  

)1(  أخرج��ه أب��و داود، والرتمذي واللفظ له، والنس��ائي، وابن ماج��ه، والحاكم، قال الرتمذي: »حديث ابن مس��عود 
حدي��ث حس��ن صحيح، وقد روي عنه م��ن غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أه��ل العلم من أصحاب النبي 

×، وغيرهم«. 
»س��نن أبي داود 3/ 451، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يس��م صداًقا حتى مات، الحديث رقم: )2114، 
2115، 2116(، وس��نن الرتم��ذي 2/ 441، أبواب الن��كاح، باب ما جاء يف الرجل يت��زوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها، الحديث رقم: )1145( وس��نن النس��ائي 6/ 121، كتاب النكاح، باب التزوج على سور من 
الق��رآن – إباح��ة الت��زوج بغير صداق، الحديث رقم: )3358(، وس��نن ابن ماج��ه 1/ 609، كتاب النكاح، باب 
الرجل يتزوج وال يفرض لها فيموت على ذلك، الحديث رقم: )1891(، والمستدرك 2/ 196، كتاب النكاح، 

الحديث رقم: )2737، 2738( «.
)2(  ج��زء من حديث أخرجه اإلمام مس��لم بلفظه يف صحيحه 2/ 1118، كتاب الطالق، ب��اب المطلقة ثالًثا ال نفقة 

لها، الحديث رقم: )1480(. 
)3(  ينظر: التقرير على أصول البزدوي 4/ 200.

)4(  التقرير والتحبير 2/ 299، وفواتح الرحموت 2/ 177، واإلحكام لآلمدي 2/ 1175، والبحر المحيط 4/ 343، 
وهناية الوصول 7/ 2936، والفائق 2/ 193، وأصول ابن مفلح 2/ 629، وشرح الكوكب المنير 2/ 568.
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املطلب الثالث: اأدلة االأ�ضوليني يف هذه امل�ضاألة
أوالً: أدلة القول األول:

استدل أصحاب القول األول لما ذهبوا إليه من تقديم خرب الواحد على القياس بما يلي:
ا َأَراَد َأْن َيْبَعَث ُمَعاًذا إَِلى اْلَيَمِن َقاَل: »َكْيَف َتْقِضي إَِذا  الدليل األول: )َأنَّ َرُسوَل اهللِ ×َلمَّ
َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟«، َقاَل: َأْقِضي بِكَِتاِب اهللِ، َقاَل: »َفإِْن َلْم َتِجْد فِي كَِتاِب اهللِ؟«، َقاَل: َفبُِس��نَِّة 
َرُس��وِل اهللِ ×، َقاَل: »َفإِْن َلْم َتِجْد فِي ُس��نَِّة َرُس��وِل اهللِ ×، َوال فِي كَِتاِب اهللِ؟« َقاَل: َأْجَتِهُد 
َق َرُسوَل َرُسوِل اهللِ  ِذي َوفَّ ِه الَّ َرْأيِي، َوال آُلو، َفَضَرَب َرُس��وُل اهللِ ×َصْدَرُه، َوَقاَل: »اْلَحْمُد لِلَّ

لَِما ُيْرِضي َرُسوَل اهللِ()1(.
وج��ه الدالل��ة: أن معاذ ب��ن جبل رتب العمل بالقياس على الس��نة دونم��ا تفريق بين 
المتوات��ر منه��ا واآلحاد، وقد أقره النبي ×وحمد اهلل على توفيق��ه للصواب، فدل على أنه ال 
ًما عليه لما  م على الخرب، ولو كان القياس مقدَّ مدخل للنظر مع حجة األثر، وأن القياس ال يقدَّ

أقره النبي ×، ولما حمد اهلل على ذلك)2(.
فإن قيل: إنما روي عن قوم مجهولين من أصحاب معاذ )3(. 

أجيب:بأن ذلك ال يضره؛ ألن إضافته إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده، ألهنم 
ال ُينس��بون إليه أهنم من أصحابه إال وهم ثق��ات مقبولو الرواية عنه،ومن جهة أخرى: إن هذا 
الخرب قد تلقاه الناس بالقبول، واس��تفاض، واش��تهر عندهم من غير نكير من أحد منهم على 

)1(  أخرج��ه اإلم��ام أحم��د، وأبو داود، والرتمذي، وابن أبي ش��يبة، ولفظه ألبي داود، وقد س��كت عنه، وما س��كت 
عنه أبو داود فهو صالح لالحتجاج به، وذلك بناء على ما ذكره يف رس��الته ألهل مكة يف وصف س��ننه حيث قال: 
»وما كان يف كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما ال يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، 
وبعضه��ا أص��ح من بعض«. اه�. )مس��ند اإلمام أحم��د 36/ 333، تتمة مس��ند األنصار، حديث مع��اذ بن جبل، 
الحدي��ث رقم: )22007(، وس��نن أب��ي داود 5/ 443، كتاب األقضية، باب اجتهاد ال��رأي يف القضاء، الحديث 
رق��م: )3592(، وس��نن الرتمذي 3/ 9، أبواب األح��كام، باب ما جاء يف القاضي كي��ف يقضي؟ الحديث رقم: 
)1327(، ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 543، كتاب البيوع واألقضية، باب يف القاضي ما ينبغي أن يبدأ به يف قضائه، 

الحديث رقم: )22989(، ورسالة اإلمام أبى داود السجستاين إلى أهل مكة يف وصف سننه ص37: 41(.
)2(  ينظر: تيسير التحرير 3/ 118، وبيان المختصر 1/ 422، والتبصرة 1/ 317، واإلحكام لآلمدي 2/ 1176، 

1177، وشرح مختصر الروضة 2/ 239.
)3(  الفصول يف األصول 4/ 44.



566

تع�ر�س الن�س والقي��س درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية

رواته وال ردٍّ له، وأيضا: فإن أكثر أحواله أن يصير مرسالً، والمرسل عندنا مقبول )1(.
وإن قي��ل: إن م��ا ذكرتم��وه من خرب مع��اذ قد خالفتموه فيم��ا إذا كانت العل��ة الجامعة يف 

القياس مقطوًعا بعليتها وبوجودها يف الفرع كما تقدم )2(.
صناه يف صورة لمعنى ل��م يوجد فيما نحن فيه، فبقينا  أجيب:ب��أن غايت��ه ما ذكرتم أنَّا خصَّ

عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة )3(.
الدلي��ل الث��اين: أن الصحاب��ة -رض��وان اهلل عليهم – كان��وا يرتكون الحك��م بالقياس إذا 
س��معوا خرب الواحد عن رس��ول اهلل ×، وقد ذاع ذلك عنهم واشتهر، ولم ينكره عليهم أحد، 

فكان إجماعا)4(، ومن ذلك:
أن أبا بكر  نقض حكًما حكم فيه برأيه بحديث سمعه من بالل)5(. أ. 

َجَها  َها، َفَماَت َعنَْها، َفَتَزوَّ فقد روي )َأنَّ اْمَرَأًة مِْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َكاَنْت ِعنَْد َرُجٍل مِْن َبنِي َعمِّ
َرُج��ٌل مَِن األَْنَصاِر، َفَج��اَء َبنُو َعمِّ اْلَجاِرَيِة، َفَقاُلوا: َنْأُخُذ اْبنََتنَا، َقاَلْت: إِنِّي َأْنُش��ُدُكُم اهلَل، َأْن ال 
ُق��وا َبْينِ��ي َوَبْيَن اْبنَتِي، َفَأَن��ا اْلَحامُِل، َوَأَنا اْلُمْرِض��ُع، َوَلْيَس َأَحٌد َأْقَرَب الْبنَتِ��ي مِنِّي، َفَقاَل:  ُتَفرِّ
َمْوِعُدُكْم َرُس��وُل اهللِ ×، ُثمَّ َقاَل: إَِذا َخيََّرَك َرُس��وُل اهللِ ×، َفُقولِي: َأْخَتاُر اهلَل َواإِليَماَن َوَداَر 
ِذي َنْفِس��ي بَِيِدِه، ال َتْذَهُبوَن بَِها َما َبِقَيْت ُعنُِقي فِي  اْلُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر، َفَقاَل النَّبِيُّ ×: »َوالَّ
َمَكانَِها« َوَجاُءوا إَِلى َأبِي َبْكٍر، َفَقَضى َلُهْم بَِها، َفَقاَل باَِلٌل: َيا َخلِيَفَة َرُسوِل اهللِ، َشِهْدُت َهُؤالِء 
ِذي  َها، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَأَنا َوالَّ النََّفَر، َوَهِذِه اْلَمْرَأَة ِعنَْد َرُس��وِل اهللِ ×اْخَتَصُموا، َفَقَضى بَِها ألُمِّ

َها()6(. َنْفِسي بَِيِدِه، ال َيْذَهُبوَن بَِها َما َداَمْت ُعنُِقي فِي َمَكانَِها، َفَدَفَعَها إَِلى ُأمِّ

)1(  المرجع السابق 4/ 44، 45.

)2(  اإلحكام لآلمدي 2/ 1179.

)3(  اإلحكام لآلمدي 2/ 1181.
)4(  ينظر: الفصول يف األصول 3/ 140، 141، وشرح العضد 2/ 480، 481، وقواطع األدلة 2/ 369.

)5(  كش��ف األسرار للبخاري 2/ 378، ورفع الحاجب 2/ 456، وقواطع األدلة 2/ 369، والمحصول 3/ 609 
مع النفائس، والبحر المحيط 4/ 344، والمعتمد 2/ 164.

��ِد ْبِن َكْعٍب بلفظ��ه، وأبو العباس  اِح، َعْن ُموَس��ى ْب��ِن ُعَبْيَدَة، َعْن ُمَحمَّ أخرج��ه ابن أبي ش��يبة عن َوكِي��ُع ْبُن اْلَجرَّ  )6(
ْبذي،  البوصيري عن إسحاق بن راهويه، عن أبي داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن موسى بن ُعبيدة الرَّ
ع��ن محم��د بن كعب القرظي، بمعناه، وقال: »هذا إس��ناد ضعي��ف منقطع أيضا، وله ش��اهد ضعيف موقوف من 
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أن عم��ر ب��ن الخطاب  ت��رك القياس يف الجني��ن للخرب، فقد روي )َأنَّ ُعَمَر َنَش��َد  ب. 
ٍة، َعْبٍد  ��ْقِط؟ َفَقاَل الُمِغيَرُة: َأَنا َسِمْعُتُه »َقَضى فِيِه بُِغرَّ النَّاَس: َمْن َس��ِمَع النَّبِيَّ × َقَضى فِي السِّ
ُد ْبُن َمْس��َلَمَة: َأَنا َأْشَهُد َعَلى النَّبِيِّ ×  َأْو َأَمٍة« َقاَل: اْئِت َمْن َيْش��َهُد َمَعَك َعَلى َهَذا، َفَقاَل ُمَحمَّ
بِِمْثِل َهَذا()1(، ويف رواية: )فقاَل ُعَمُر: اهلُل أكرب، لو لم َنسمع هبذا َلَقَضْينا بغير هذا()2(، وما كان 

يقضي فيه لو لم يسمع هذا إال بالرأي، فدل على أن الرأي يرتك بخرب الواحد)3(.
ت. أن عمر بن الخطاب  كان يقس��م دية األصابع على قدر منافعها، فقد روي عنه 
تِي  تِي َتلِيَها بَِعَشَرٍة َوفِي اْلُوْسَطى بَِعَشَرٍة، َوفِي الَّ أنه )َقَضى فِي اإِلْبَهاِم بَِخْمَسَة َعَشَر، َوفِي الَّ
()4(، ثم ترك ذلك لخرب الواحد الذي روي له عن  َتلِي اْلِخنِْصِر بِتِْس��ٍع، َوفِي اْلِخنِْصِر بِِس��تٍّ

النبي ×.
أن عم��ر ب��ن الخط��اب  ترك رأي��ه يف مي��راث الزوجة من الدي��ة، وأخذ  ث.   
َيُة َعَلى الَعاقَِلِة، َواَل َتِرُث اْلَمْرَأُة  بالخرب)5(، َفَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب )َأنَّ ُعَمَر  َكاَن َيُقوُل: الدِّ
اُك اْبُن ُس��ْفَياَن الكاِلَبِيُّ َأنَّ َرُسوَل اهللِ × َكَتَب إَِلْيِه َأْن  حَّ مِْن ِدَيِة َزْوِجَها َش��ْيًئا، َحتَّى َأْخَبَرُه الضَّ

حديث أبي بكر«.
)مصنف ابن أبي شيبة 4/ 180، كتاب الطالق، ما قالوا يف األولياء واألعمام: أيهم أحق بالولد؟، الحديث رقم: 
)19125(، وإتح��اف الخيرة المهرة بزوائد المس��انيد العش��رة للبوصي��ري 4/ 114، 115، كتاب النكاح، باب 

الحضانة، الحديث رقم: )3262(.
)1(  متف��ق علي��ه، واللف��ط للبخاري. »صحي��ح البخ��اري 9/ 11، كتاب الديات، ب��اب جنين الم��رأة، الحديث رقم 
)6907(، وصحي��ح مس��لم 3/ 1311، كت��اب القس��امة والمحاربين والقص��اص والديات، باب دي��ة الجنين، 

ووجوب الدية يف قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاين، الحديث رقم: )1689( «.
)2(  سنن أبي داود 6/ 630، كتاب الديات، باب دية الجنين، الحديث رقم: )4573(.

)3(  رفع الحاجب 2/ 454.
)4(  أخرجه الشافعي والبيهقي بلفظه عن سعيد بن المسيب، وابن أبي شيبة عنه أيضا بلفظ: )َأنَّ ُعَمَر َقَضى فِي اإِلْبَهاِم 
تِي َتلِيَها بِتِْسِع َفَرائَِض، َوفِي اْلِخنَْصِر بِِستِّ َفَرائَِض(،  ، َوفِي اْلُوْس��َطى بَِعْش��ِر َفَرائَِض، َوالَّ تِي َتلِيَها نِْصَف اْلَكفِّ َوالَّ

قال الحافظ ابن حجر: » هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيب، فإن كان سمعه من عمر  فذاك«.
»مس��ند الش��افعي 3/ 315، كتاب الحدود، باب دية األعضاء، رقم: )1661(، والسنن الكربى للبيهقي 8/ 162، 
كت��اب الدي��ات، باب دية اليدين والرجلين، رقم: )16285(، ومصنف ابن أبي ش��يبة 5/ 368، كتاب الديات، كم 
يف كل أصبع؟ رقم: )26999(، والمطالب العالية 9/ 143، كتاب القصاص، باب الديات، رقم: )1892(، وكنز 

العمال 15/ 118، كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم األفعال، الديات، رقم: )40342( «.
)5(  ينظر: رفع الحاجب 2/ 456، وقواطع األدلة 2/ 369.
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َبابِيِّ مِْن ِدَيِة َزْوِجَها()1(. ْث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّ َورِّ
أن اب��ن عم��ر – رضي اهلل عنهما -ت��رك رأيه يف المزارع��ة لحديث رافع بن  ج.   
خديج، فَعْن َعْمرو بن دينار َقاَل: َس��ِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: »ُكنَّا ال َنَرى بِاْلِخْبِر َبْأًس��ا 
َل، َفَزَعَم َرافٌِع َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ×َنَهى َعنُْه«)2(، ويف حديث: »فرتكناه من أجله«)3(. َحتَّى َكاَن َعاُم َأوَّ
ونق��ض عم��ر بن عبد العزي��ز ما َحكم به م��ن رد الغلة عل��ى البائع عند  ح.   
الرد بالعيب، بالخرب الذي روي لهَعْن َعائَِش��َة – رضي اهلل عنها - )َأنَّ َرُس��وَل اهللِ × َقَضى َأنَّ 

َماِن)4«)5(. الَخَراَج بِالضَّ
فعن َمْخَلِدْبِن ُخَفاٍف َقاَل: )اْبَتْعُت ُغالًما َفاْسَتْغَلْلُتُه، ُثمَّ َظَهْرُت مِنُْه َعَلى َعْيٍب، َفَخاَصْمُت 
تِِه، َفَأَتْي��ُت ُعْرَوَة َفَأْخَبْرُتُه،  ِه، َوَقَضى َعَليَّ بَِردِّ َغلَّ فِي��ِه إَِل��ى ُعَمَر اْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َفَقَضى لِ��ي بَِردِّ
  َِفَق��اَل: َأُروُح إَِلْي��ِه اْلَعِش��يََّة َفُأْخبُِرُه َأنَّ َعائَِش��َة - َرِضَي اهلُل َعنَْها – َأْخَبَرْتنِي »َأنَّ َرُس��وَل اهلل
ْلُت إَِلى ُعَمَر َفَأْخَبْرُتُه َم��ا َأْخَبَرنِي ُعْرَوُة، َعْن  َم��اِن"، َفَعجَّ َقَض��ى فِي مِْثِل َه��َذا َأنَّ اْلَخَراَج بِالضَّ
َعائَِش��َة َعْن َرُس��وِل اهللِ ، َفَقاَل ُعَمُر: َفَما َأْيَس��َر َعَليَّ مِْن َقَضاٍء َقَضْيُتُه - اهلُل َيْعَلُم َأنِّي َلْم ُأِرْد 
 ، ُِذ ُسنََّة َرُسوِل اهلل فِيِه إاِلَّ اْلَحقَّ - َفَبَلَغْتنِي فِيِه ُسنٌَّة َعْن َرُسوِل اهللِ  َفَأُردُّ َقَضاَء ُعَمَر، َوُأَنفِّ

)1(  أخرجه أبو داود، والرتمذي واللفظ له، والنس��ائي، وابن ماجه، ويف رواية أبي داود والنسائي: )فرجع عمر(، قال 
الرتمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم«.

»س��نن أبي داود 3/ 129، كتاب الفرائض، باب يف المرأة ترث من دية زوجها، الحديث رقم: )2927(، وس��نن 
الرتمذي 3/ 79، أبواب الديات، باب ما جاء يف المرأة هل ترث من دية زوجها؟ الحديث رقم )1415(، والسنن 
الكربى للنس��ائي 6/ 119، كتاب الفرائض، توريث المرأة من دية زوجها، الحديث رقم: )6330(، وس��نن ابن 

ماجه 2/ 883، كتاب الديات، باب الميراث من الدية، الحديث رقم: )2642( «.
)2(  أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 3/ 1179، كتاب البيوع، باب كراء األرض، الحديث رقم: )1547(.

)3(  أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه )نفس الموضع السابق(.
)4(  أخرجه األربعة، واللفظ للرتمذي، قال: »هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، 

والعمل على هذا عند أهل العلم«.
)س��نن أب��ي داود 5/ 368، كت��اب البي��وع، باب فيمن اش��رتى عبًدا فاس��تعمله ثم وج��د به عيًب��ا، الحديث رقم: 
)3508(، وس��نن الرتم��ذي 2/ 572، أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يش��رتي العبد ويس��تغله ث��م يجد به عيًبا، 
الحديث رقم: )1285(، وس��نن النس��ائي 7/ 254، كتاب البيوع، الخراج بالضم��ان، الحديث رقم: )4490(، 

وسنن ابن ماجه 3/ 352، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان، الحديث رقم: )2242(.
)5(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 369، 370، 
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ِذي َقَضى بِِه َعَليَّ َلُه()1(. َفَراَح إَِلْيِه ُعْرَوُة َفَقَضى لِي َأْن آُخَذ اْلَخَراَج مَِن الَّ
وقد نوقش هذا الدليل: بأن ما ذكرتموه من اإلجماع على تقديم خرب الواحد على القياس 

غير مسلم ؛ ألنه قد اشتهر عن الصحابة األخذ بالقياس، ورد الخرب.
فق��د ردَّ اب��ن عباس – رضي اهلل عنهم��ا -خرب أبي هريرة  َأنَّ النَّبِ��يَّ × َقاَل: )إَِذا  أ. 
اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم مِْن َنْومِِه، َفال َيْغِمْس َيَدُه فِي اإِلَناِء َحتَّى َيْغِسَلَها َثالًثا، َفإِنَُّه ال َيْدِري َأْيَن َباَتْت 
ه ألن��ه خالف قياس األصول، ألن  َي��ُدُه«)2(، فقال اب��ن عباس: فما نصنع بالِمْهَراس؟ وإنما ردَّ
قياس األصول يقتضي إباحة غس��ل اليد من اإلناء، ألنه ال يمكن غس��ل األيدي من هذا اإلناء 

قبل إدخال اليد فيه )3(.
وأجيب عن هذا بما يلي:

أواًل: أن م��ا روي اب��ن عباس ال وجود له يف ش��يء م��ن كتب الحديث، وإنم��ا الذي قال 
هذا ألبي هريرة رجل يقال له: قين األش��جعي)4(، ففي رواية َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َسِمْعُت 
َن��اِء َحتَّى َيْغِسَلَها  َرُس��وَل اهللِ × َيُق��وُل: »إَِذا اْس��َتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِم��ِه َفاَل َيْغِمْس َيَدُه فِي اإْلِ
ْيِل،  : إَِذا َأَتْينَا مِْهَراَسُكْم َهَذا بِاللَّ ُه اَل َيْدِري َعَلى َما َباَتْت َيُدُه«، َفَقاَل َلُه َقْيٌن اأْلَْش��َجِعيُّ َثاَلًثا، َفإِنَّ
َك َيا َقْيُن، َهَكَذا َسِمْعُت النَّبِيَّ × َيُقوُل«)5(.  َكْيَف َنْصنَُع؟ َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: »َأُعوُذ بِاهللِ مِْن َشرِّ

)1(  أخرجه اإلمام الش��افعي يف مس��نده، قال: »أخربنا: من ال أهتم عن ابن أبي ذئب، قال: أخربين مخلد بن خفاف«، 
وساق الحديث بلفظه، والبيهقي يف السنن الكربى بسنده عن الشافعي بلفظه أيضا.

)مس��ند الش��افعي 2/ 144 برتتيب الس��ندي، كتاب البيوع، باب فيما هني عنه من البيوع وأحكام أخر، الحديث 
رقم: )482(، والس��نن الكربى للبيهقي 5/ 525، كتاب البيوع، باب المش��رتي يجد بما اشرتاه عيًبا وقد استغله 

زماًنا، الحديث رقم: )10742(.
)2(  متف��ق عليه، واللفظ لمس��لم. )صحيح البخ��اري 1/ 43، كتاب الوضوء، باب االس��تجمار وتًرا، الحديث رقم: 
)162(، وصحيح مسلم 1/ 233، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك يف نجاستها 

يف اإلناء قبل غسلها ثالثا، الحديث رقم: )278(.
)3(  بذل النظر 472، 473.

)4(  التقرير والتحبير 2/ 300.
)5(  أخرج��ه اإلم��ام أحم��د يف مس��نده،والطحاوي واللف��ظ له، وأب��و يعلى، ويف مس��ند اإلم��ام أحمد: )َفَق��اَل َقْيٌس 
َك َيا َقْيُس«، قال األرناؤوط:« حديث  : َيا أبا هريرة، َفَكْيَف إَِذا َجاَء مِْهَراُسُكْم؟ َقاَل: »َأُعوُذ بِاهللِ مِْن َشرِّ اأْلَْشَجِعيُّ
صحيح، وهذا إس��ناد حس��ن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة-فحديثه يف »الصحيحين« مقرون، وهو 
حسن الحديث«.                                                                                                                                                                 =
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ويف رواي��ة: )َكاَن َأْصَح��اُب َعْبِد اهللِ إَِذا ُذكَِر ِعنَْدُهْم َحِدي��ُث َأبِي ُهَرْيَرَة َقاُلوا: َكْيَف َيْصنَُع 
ِذي بِاْلَمِدينَِة؟()1(. َأُبو ُهَرْيَرَة بِاْلِمْهَراِس الَّ

ثانًيا: أن ظاهر هذا القول ال يقتضي رد الخرب، وإنما هو وصف للمشقة يف العمل بموجبه 
مع عظم المهراس)2(.

ولئ��ن س��لمنا أنه ترك هذا الحديث، لكن إنما تركه ألن��ه ال يمكن األخذ به، من حيث ال 
يمكن قلب المهراس على اليد)3(.

ف��إن قيل: ليس في��ه تكليف ما ال يطاق؛ ألنه كان يمكنهم غس��ل أيديهم من إناء آخر، ثم 
إدخالها يف المهراس.

أجيب: ومن أين ُيعلم أن قياس االصول يقتضي غسل اليدين من ذلك اإلناء، حتى يكون 
قد رد الخرب لذلك القياس)4(.

ُئوا  وكذلك رد ابن عباس خربَ أبي هريرة  أنه س��مع َرُس��وَل اهللِ × َيُقوُل: )َتَوضَّ ب. 
ْهِن؟  ُأ مَِن الدُّ ِت النَّاُر()5(، َفَقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس – رضي اهلل عنهما -: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َأَنَتَوضَّ ا َمسَّ مِمَّ
ُأ مَِن الَحِميِم؟)6(، َقاَل: َفَقاَل َأُبوُهَرْيَرَة: )َيا اْبَن َأِخي، إَِذا َس��ِمْعَت َحِديًثا َعْن َرُس��وِل اهللِ  َأَنَتَوضَّ

=)ش��رح مش��كل اآلثار 13/ 98، باب بيان مش��كل ما روي عن رس��ول اهلل × من قوله: »إذا اس��تيقظ أحدكم 
م��ن نوم��ه فال يدخل يده يف اإلناء، حتى يغس��لها، فإن��ه ال يدري أين باتت يده، أو فيما بات��ت يده«، الحديث رقم: 

)5101(، ومسند أبي يعلى 10/ 377، مسند أبي هريرة، الحديث رقم: )5973(.  
)1(  أخرج��ه اب��ن أبي ش��يبة، والبيهقي، واللفظ البن أبي ش��يبة، )مصنف ابن أبي ش��يبة 1/ 94، كتاب الطهارات، يف 
الرج��ل ينتبه من نومه فيدخل يده يف اإلناء، الحديث رقم: )1052(، والس��نن الك��ربى للبيهقي 1/ 79، جماع 

أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب صفة غسلهما، يعني: اليدين، الحديث رقم: )216(. 
)2(  نفائس الأصول 3/ 609، وينظر: قواطع األدلة 2/ 371، 372.

)3(  ينظر: اإلحكام لآلمدي 2/ 1181، ونفائس األصول 3/ 609.
)4(  نفائس األصول 3/ 609، 610.

)5(  جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 1/ 272، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، 
الحديث رقم: )352(.

)6(  جزء من حديث أخرجه الرتمذي، واللفظ له، وابن ماجه، والبزار، والطحاوي. 
)س��نن الرتمذي 1/ 134، أبواب الطهارة، باب الوضوء مما غيَّرت النار، الحديث رقم: )79(، وس��نن ابن ماجه 
1/ 306، أب��واب الطهارة وس��ننها، باب الوضوء مما غيَّ��رت النار، الحديث رقم: )485(، ومس��ند البزار 14/ 
318، مس��ند أبي حمزة أنس بن مالك، الحديث رقم: )7969(، وش��رح معاين اآلثار 1/ 63، كتاب الطهارة،= 
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× َفال َتْضِرْب َلُه َمَثال(.
وقد أجيب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن مخالفة ابن عباس لم تكن ألجل القياس، بل الستبعاده له، لظهور خالفه)1(.
ثانًيا: أن رده إنما كان لمعاٍن أخر عارضته)2(.

ثالًثا: أن ابن عباس خالف هذا الحديث بما َروى َأنَّ َرُس��وَل اهللِ × »َأَكَل َكتَِف َش��اٍة، ُثمَّ 
ْأ«)3(. َصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

الدليل الثالث: أن القياس يدلُّ على مراد الش��ارع بواسطة االستنباط، وخرب الواحد يدلُّ 
على مراده صراحة وبدون واس��طة، فكان الرجوع إلى التصريح أولى وأحق من الرجوع إلى 

االستنباط)4(. 
م النص فيما  الدليل الرابع: أنه لو سمع القياس والنص المخالف له من رسول اهلل ×لقدِّ

م النص على قياس لم يسمع منه ×أولى)5(. يتناوله على القياس، فألن يقدَّ
الدلي��ل الخام��س: أن النص ينقض ب��ه حكم الحاكم فيما فيه خ��الف، يف حين ال ينقض 

حكم الحاكم بالقياس، فدلَّ على أن النص أقوى، فكان بالتقديم أولى)6(.
ه يف الخ��رب، إذ االجتهاد  الدليل الس��ادس: أن مح��الَّ االجتهاد يف القي��اس أكثر من محالِّ
يف الخ��رب يك��ون يف أمرين: عدالة الراوي، وداللة المتن عل��ى الحكم، يف حين أن االجتهاد يف 
القياس يكون يف س��تة أمور: ثبوت حكم األصل، وكونه معلَّالً بعلة، وتعيين الوصف للعلية، 
ووج��وده يف الف��رع، ويف نف��ي المعارضة يف األصل، وك��ذا يف الفرع، ه��ذا إذا لم يكن األصل 

=باب أكل ما غيَّرت النار، هل يوجب الوضوء أم ال؟، الحديث رقم: )360(.
)1(  ينظر: أصول الفقه البن مفلح 2/ 632، 
)2(  التقرير على أصول البزدوي 4/ 182.

)3(  متفق عليه بلفظه. )صحيح البخاري 1/ 52، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الش��اة والس��ويق، وأكل 
أب��و بكر، وعم��ر، وعثمان - رضي اهلل عنهم - فلم يتوضئوا، الحديث رقم: )207(، وصحيح مس��لم 1/ 273، 

كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، الحديث رقم: )354(.
)4(  ينظر: التبصرة 1/ 318، والواضح 4/ 399.

)5(  ينظر: شرح اللمع 2/ 611.
)6(  ينظر: التبصرة 1/ 318، 
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يف القي��اس خربًا، ف��إن كان كذلك وجب االجتهاد يف الس��تة إضافة إل��ى األمرين المذكورين 
يف الخ��رب، وهم��ا العدالة والداللة، وما يجتهد فيه يف مواضع أكث��ر – وهو القياس - فاحتمال 
الخط��أ في��ه أكرب، فيكون الظن الحاصل ب��ه أضعف، بخالف ما قلَّت محال��ه االجتهادية وهو 
الخرب، إذ احتمال الخطأ فيه أقل، ال سيما إذا كان قصير السند، كثالثيات البخاري، ونحوها، 
م األضعف  م القياس على الخرب لقدِّ فإن احتمال الخطأ فيها يكون نادًرا، فكانت أقوى، فلو قدِّ

على األقوى، وهو باطل باإلجماع)1(.
الدليل الس��ابع: أن المخرب إذا كان عداًل صادًقا ضابًطا تسكن النفس إلى خربه فهو يقول 
لنا: هذا نص الحكم، والقائس ال يمكنه أن يدعي أن ما أداه إليه قياسه حقيقة حكم اهلل تعالى، 

فكان للخرب مزية على النظر)2(.
الدلي��ل الثامن: أن الخرب قد ينتهي إلى العلم إذا كثر رواته، والقياس ال ينتهي إلى العلم، 
وال يتجاوز الظن، وإن كثرت من األصول شواهده، وهذا أيضا يدل على قوة الخرب، وضعف 

القياس)3(.
م على أصله. الدليل التاسع: أن القياس فرع النصوص، والفرع ال ُيقدَّ

وبيان��ه: أن القياس مفتق��ر يف إثبات حكم األصل ويف كونه حجًة إلى جنس النص، وخرب 
الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس، كاألصول المجمع عليها، فكان القياس فرًعا للنص من 
م على أصل��ه ألْبَطل أصله، ولو أبطلهكان  م على أصله؛ألنه لو ُقدِّ ه��ذا الوجه، والف��رع ال يقدَّ

هو يف نفسهباطالً)4(.
ونوقش هذا من وجهين:

م علي��ه القياس فال  أحدهم��ا: أن النص��وص التي ه��ي أصل القياس غي��ر النص الذي ُقدِّ
ًما على غير أصله)5(. تناقض، فكان الفرع وهو القياس مقدَّ

)1(  ينظر: تيسير التحرير 3/ 118، وشرح العضد 2/ 481، والفائق 2/ 196، وشرح مختصر الروضة 2/ 241. 
)2(  الفصول يف األصول 3/ 141.

)3(  الواضح 400/4، وينظر: اإلحكام لآلمدي 2/ 1185، والعدة 3/ 892.
)4(  شرح تنقيح الفصول ص 373، واإلحكام لآلمدي 2/ 1184، والعدة 3/ 891.

)5(  ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 373، ونشر البنود 2/ 109.
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والث��اين: أن قي��اس خرب الواح��د على األصول المجم��ع عليها يف تقديمه��ا على القياس 
قياس مع الفارق؛ ألن األصول المجمع عليها توجب العلم، بخالف خرب الواحد)1(.

وأجي��ب عن هذا الوجه: بأنه ال معترب بوق��وع العلم فيما ذكر؛ ألن موجب العقل يف باب 
اإلباح��ة ونحوه��ا يدفعه القي��اس وخرب الواح��د، وإن كان موجبالعقل ثابت��ًا من جهة توجب 

العلم)2(.  
الدليل العاش��ر: أن الخرب دليل قطعي بأصل��ه؛ ألن قائله × مخرب عن اهلل تعالى، صادق 
ل��ة إليه، بخالف  فيم��ا يقول،وإنما الش��بهة فيه طارئة باعتبار الواس��طة، وه��ي الطريق الموصِّ
القي��اس، إذ ه��و يف ح��د ذاته ظن��ي، ألن كل وصف من أوص��اف النص يحتم��ل أن يكون هو 
المؤثر يف الحكم، وال تتحقق العلة بطريق التيقن إال بنص أو إجماع وذلك أمر عارض، فكان 

العمل بما هو قطعي بأصله، واالحتمال فيه عارض وهو الخرب أحقوأولى)3(.
وعلى تقدير ثبوت العلة قطعًا يحتمل أن يكون خصوصية األصل شرطًا لثبوت الحكم، 
أو خصوصية الفرع مانًعا عنه فيكون تطرق االحتمال إلى القياس أكثر فيؤخر عن الخرب الذي 

ال يتطرق االحتمال إال يف طريق نقله هو عارض
ونوقش: بأن المعترب هو الحاصل اآلن من خرب اآلحاد، وهو أنه مظنون، فإن خرب الواحد 
ال يفي��د القطع بأنه من كالم من كالم النبي ×، لورود تلك االحتماالت يف الطريق الموصلة 

إليه، والمعارضة إنما تتحقق مع وجود الشبهة ذلك)4(.
ه  الدليل الحادَي عش��ر: إجماع األمة على أن من ش��رط جواز العم��ل بالقياس أن ال يردَّ
ه النص، فيعمل بخرب الواحد، وهذا معنى  النص، وإذا كان خرب الواحد بخالف القياس فقد ردَّ

تقديمه على القياس)5(.

)1(  ينظر: العدة 3/ 891.
)2(  المرجع السابق 3/ 891، 892.

)3(  ينظر: كشف األسرار للبخاري 2/ 378، 379، والتلويح 2/ 8، وتيسير التحرير 3/ 120، والتقرير والتحبير 
 .301 /2

)4(  ينظر: تيسير التحرير 3/ 120، والتقرير والتحبير 2/ 301.
)5(  ينظر: المعتمد 2/ 281.
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ثانًيا: أدلة القول الثاين:
استدل أصحاب القول الثاين لما ذهبوا إليه من تقديم القياس على خرب الواحد بما يلي:

الدلي��ل األول: أن رجوع المجتهد إلى خرب الواح��د رجوع إلى خرب الغير، ورجوعه إلى 
القياس رجوع إلى اس��تدالل نفس��ه واجتهاده، واإلنسان بخرب نفس��ه أوثق منه بخرب غيره، لذا 
ال يجوز للحاكم أن يحكم بالش��هادة إذا كان عنده علم من ذلك بخالفها، ولهذا كان اجتهاده 

ًما على اجتهاد غيره من العلماء)1(. مقدَّ
ونوقش هذا الدليل من وجوه:

أحده��ا: أنه يبطل بالخرب المتواتر المخالف لل��رأي وقياس األصول، فإن االعتماد على 
م على استدالل نفسه واجتهاده من غير خالف)2(. المتواتر رجوع إلى قول الغير، وهو مقدَّ

والثاين: أن المجتهد يرتب الحكم يف خرب الواحد والقياس على أمارات ُتغلِّب على ظنه 
أن��ه مصي��ب؛ ألن عليه يف خ��رب الواحد أن ينظر يف أحوال الراوي من دين��ه وأمانته وغير ذلك، 
ويف القياس ينظر يف المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة يف األصل، فيحكم به يف الفرع، فال 
فرق يف الحالين، بل النظر يف حال العدالة أظهر، والوصول إليه أسهل ؛ ألنه يرجع إلى العيان 
والمشاهدة، والقياس يتعلق بنظر القلب، مما يجعله إلى الخطأ أقرب، فكان الرجوع إلى خرب 

الواحد أولى)3(.
والثالث: أنه متى ثبتت عدالة الراوي كان التمسك بخرب الواحد تمسًكا بكالم المعصوم 
×، وه��و أصل بنفس��ه، ويصير ضروريَّا بانضمام أخبار أخرى إلي��ه، فال يفتقر إلى قياس وال 

إجماع، فكان بالتقديم على اجتهاد غيره أحق وأولى)4(.
الدلي��ل الث��اين: أن خرب الواحد ق��د يتطرق إليه احتم��ال كذب الراوي، وفس��قه، وكفره، 
وخطئ��ه، مم��ا يقتضي فس��اده،ويمنع العم��ل به، وغاي��ة ما يدخل عل��ى القائ��س أن يكون يف 

)1(  ينظر: شرح اللمع 2/ 612، والواضح 4/ 402.
)2(  ينظر: الواضح 4/ 402.

)3(  التبصرة 1/ 319، وشرح اللمع 2/ 612، واإلحكام لآلمدي 2/ 1177، 1178، 1184.
)4(  ينظر: شرح الكوكب المنير 2/ 566.
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اجتهاده مخطًئا، وما قلت فيه وجوه الفس��اد، وكثرت وجوه اإلصابة، وحصول الس��المة كان 
ح على ما كثرت فيه وجوه الخطأ والفساد)1(. هو المرجَّ

ونوقش هذا الدليل من عدة وجوه:
أحدها: أن جواز تطرق هذه االحتماالت للخرب كجواز كون الحكم غير متعلِّق باألمارة 
يف القي��اس، وإن كان األغل��ب صدق الراوي، وتعلُّق الحكم باألم��ارة، فتبيَّن أن ما ذكرتم من 

االحتماالت بعيد، فال يمنع الظهور)2(.
والث��اين: أن ه��ذه االحتماالت يأيت مثلها يف القي��اس إذا كان أصله خرب الواحد، فلم يكن 
للقي��اس مزية على الخرب متى كان فرًعا له، فيكون م��ن جملة صور النزاع، وإن وبتقدير ثبوته 
بدلي��ل مقط��وع به، فال يخف��ى أن تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته وإس��المه أبعد من تطرق 
الخطأ إلى القياس يف اجتهاده فيما ذكرناه من احتماالت الخطأ يف القياس، لكونه معاقبا على 

الكذب والكفر والفسق، بخالف الخطأ يف االجتهاد، فإنه غير معاقب عليه، بل مثاب )3(.
والثال��ث: أن الرتجيح إنما يحصل بوجوه اإلثبات، ككثرة األش��باه باألصول على ما هو 
ل على خرب  أقل شبها هبا، وكذلك الخرب بكثرة الرواة على ما قل رواته، وال يرجح خرب المغفَّ
الفاسق، وال ما وجد فيه سبب من أسباب الفساد على ما وجد فيه سببان من أسباب الفساد)4(.
ق إلي��ه المج��از، واإلجمال،  الدلي��ل الثال��ث: أن خ��رب الواح��د طريق��ه اللف��ظ المتط��رِّ

ق إلى المعنى المستنبط شيء من ذلك)5(. والتخصيص، والنسخ، واالحتمال، وال يتطرَّ
ونوقش هذا من وجوه:

أحدها: أن ما ذكرتموه من تطرق هذه االحتماالت لخرب الواحد موجود يف آي الكتاب، 
والسنة المتواترة، وال يوجب ذلك تقديم القياس عليهما)6(.

)1(  ينظ��ر: رف��ع الحاجب 2/ 460، وش��رح العض��د 2/ 481، والبيان والتحصي��ل 17/ 604، وقواطع األدلة 2/ 
368، والواضح 4/ 400.

)2(  ينظر: رفع الحاجب 2/ 460، وشرح العضد 2/ 481، وقواطع األدلة 374.
)3(  ينظر: رفع الحاجب 2/ 460، وشرح العضد 2/ 481، واإلحكام لآلمدي 2/ 1183، والواضح 4/ 401.

)4(  الواضح 4/ 401.
)5(  ينظر: شرح العضد 2/ 481، وقواطع األدلة 2/ 368، والواضح 4/ 401.

)6(  ينظر: الواضح 4/ 401، واإلحكام لآلمدي 2/ 1183.
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والث��اين: أن القي��اس قد يس��تند إلى الخرب وه��ذه حاله، فإن ضعف الخ��رب لما ذكرتم من 
تطرق هذه الوجوه، كان المستنِد إليه -وهو القياس-أضعف)1(.

والثال��ث: أن الخ��الف وارد يف خرب انتف��ى عنه احتمال التخصيص وما أش��بهه وعارضه 
القياس، فكان ما ذكرتموه خارًجا عن محل النزاع)2(.

الدليل الرابع: أن القياس ُيخصُّ به عموم الكتاب، فألن يرتك به خرب الواحد وهو أضعف 
من عموم الكتاب أولى)3(.

ونوقش هذا الدليل من وجهين:
ص به عموم الكتاب أيض��ا، فال ترجيح للقياس من هذه  أحدهم��ا: أن خرب الواحد يخصَّ

الجهة)4(.
والث��اين:أن تخصي��ص العم��وم بالقياس ال يعني ت��رك العموم به، بل ه��و إعمال للعموم 
والقي��اس مًعا، وليس كذلك يف مس��ألتنا؛ ألن االحتجاج بالقي��اس وتقديمه على الخرب يؤدى 

إلى ترك االحتجاج بالخرب أصالً، فافرتقا)5(.
الدلي��ل الخام��س: أن اإلجماع قد يقع عل��ى صحة حكم القياس، بخ��الف خرب الواحد 

الذي إن تم اإلجماع موجبه صار خربًا متواترًا)6(.
ونوق��ش ه��ذا الدليل بأنه إذا انعق��د اإلجماع على حك��م القياس لم يلتف��ت إليه الناس، 
وصار اإلجماع هو الحجة ال القياس، كما يصير الخرب متواتًرا يف المعنى، فال فرق بينهما)7(.

الدليل الس��ادس: أن القياس موافق للقواعد من جه��ة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء 
المفاسد، والخرب المخالف له يمنع من ذلك، فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها)8(.

)1(  ينظر: الواضح 4/ 401.
)2(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 374.

)3(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 368، واإلحكام لآلمدي 2/ 1183، والمعتمد 2/ 166.
)4(  ينظر: اإلحكام لآلمدي 2/ 1183.

)5(  ينظر: قواطع األدلة 2/ 374، واإلحكام لآلمدي 2/ 1183، 1184، والمعتمد 2/ 166. 
)6(  التمهيد للكلوذاين 2/ 100.

)7(  المرجع السابق
)8(  شرح تنقيح الفصول ص 373، وينظر: نشر البنود 2/ 109، ونثر الورود 2/ 411.



577

د. اأحمد العمراين ناجي �صابر عثمان

ويمك��ن مناقش��ة هذا الدليل: بما ذكره اإلم��ام الجويني – رحمه اهلل – من أن ما يظهر من 
لفظ الرسول عليه السالم كيف يرتك بما يظنه القائس على بعد من لفظ الرسول × )1(.

أي:أن قول الرس��ول × ظاهر يف تضمنه لمصالح المكلفين، فكيف يرتك بمصلحة   
مظنونة لدى القائس، وهي على ُبعد من المنصوص. 

الدلي��ل الس��ابع: أن خ��رب الواحد بتقدير إك��ذاب المخرب لنفس��ه يخرج الخ��رب عن كونه 
شرعيًّا، وال كذلك القياس)2(.

ونوقش هذا: بأنه بتقدير الخطأ يف القياس َيخرج عن كونه قياًسا شرعيًّا، فاستويا )3(.
ثالًثا: أدلة القول الثالث:

اس��تدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه من اش��رتاط فقه الراوي لتقديم الخرب على 
القياس بما يلي:

الدلي��ل األول: قول��ه تعال��ى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ )4(، وقول��ه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ژ )5(.
وج��ه الدالل��ة: دلت هات��ان اآليتان عل��ى أن من عنده ن��ص من حكم اهلل فأظه��ره فقال: 
ه��ذا ن��ص حكم اهلل تعالى لزم قبول قوله إذا كان عداًل ضابًط��ا؛ ألن الداللة قد قامت على أن 
غي��ر الع��دل ال يقبل خربه، فإذا كان كذلك لم يجز رده بالقي��اس، مع أمر اهلل تعالى إيانا بقبوله 

والحكم به، من غير اعتبار قياس معه)6(.
الدلي��ل الث��اين: أن ضبط حديث رس��ول اهلل × عظي��م الخطر؛ ألنه ×ق��د أويت جوامع 
ن��ه يف كالمه أمر عظيم،  الكل��م، واختصر له ال��كالم اختصارا، والوق��وف على كل معنى ضمَّ
وق��د كان نقل الحديث بالمعنى مس��تفيًضا يف صحابته×، ولم��ا كان كذلك احتمل أن يكون 

)1(  الربهان 1/ 205.
)2(  اإلحكام لآلمدي 2/ 1180.

)3(  المرجع السابق 2/ 1184.
)4(  اآلية رقم: )159( من سورة »البقرة».

)5(  من اآلية رقم: )187( من سورة »آل عمران».
)6(  ينظر: الفصول يف األصول 3/ 140.
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هذا الراوي نقل معنى كالم رس��ول اهلل × بعبارة ال تنتظم المعاين التي انتظمتها عبارته ×؛ 
لقصور فقهه عن دركها، إذ النقل ال يتحقق إال بقدر فهم المعنى، فيدخل هذا الخرب شبهة زائدة 
يخلو عنها القياس، فإن الشبهة يف القياس ليست إال يف الوصف الذي هو أصل القياس،وههنا 
تمكنت ش��بهة يف متن الخرب بعدما تمكنت ش��بهة يف االتصال، فكان فيه ش��بهتان، ويف القياس 

شبهة واحدة، فيحتاط يف مثل هذا الخرب برتجيح ما هو أقل شبهة وهو القياس عليه)1(.
وله��ذا ال يجوز للقاضي نقل عبارة الش��هود إلى عبارة نفس��ه إذا ل��م يكن فقيها الحتمال 

الزيادة يف محل النقصان، أو النقصان يف محل الزيادة.
وق��د اعرتض بأن الكالم يف هذا الفصل مبني على التصرف يف الصحابة، واإلهبام ببعض 
الطع��ن على طائفة منهم، برمي بعضهم بعدم العدالة، ووس��م طائفة منهم بكوهنم مجهولين، 
لهم اهلل تعالى في��آي كثيرة من كتابه،  ويف ه��ذا جرأة عظيمة، ال س��يما وجمي��ع الصحابة قد عدَّ

فق��ال تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  )2(، والمراد من الذين اتبعوهم بإحسان من مسلمي الفتح، ومن أسلم 

م��ن أهل البوادي واألعراب، وقال تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
ژ  )3(،  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ 

وقال تعال��ى: ژ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  )4(.

وكذلك وردت أخبار كثيرة يف فضل الصحابة،فقال ×: »َفَوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم 
َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْم، َوال َنِصيَفُه«)5(، والروايات يف جنس هذا تكثر.

)1(  ينظر: كشف األسرار للبخاري 2/ 379، 380، والتقرير ألصول فخر اإلسالم 4/ 184. 
)2(  من اآلية رقم: )100( من سورة »التوبة«.

)3(  من اآلية رقم: )29( من سورة »الفتح«.
)4(  اآلية رقم: )18( من سورة »الفتح«.

)5(  جزء من حديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. )صحيح البخاري 5/ 8، كتاب أصحاب النبي ×، باب قول النبي 
×: »ل��و كن��ت متخًذا خليالً...الحديث« رقم: )3673(، وصحيح مس��لم 4/ 1967، كت��اب فضائل الصحابة 

رضي اهلل تعالى عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم، الحديث رقم: »2540«.
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وأما أبو هريرة  فقد كان من المهاجرين من علية أصحاب رس��ول اهلل ×، وفضائله 
كثيرة، وحس��ُب الس��امع ما صح عن رس��ول اهلل × أنه قال: »اللُهمَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا - َيْعنِي 
ُه إَِلى ِعَباِدَك اْلُمْؤِمنِيَن«)1(، وقد كان دعا له بالحفظ، واس��تجاب اهلل تعالى فيه  َأَب��ا ُهَرْيَرَة - َوُأمَّ
ذلك، حتى انتش��ر يف العالم ذكره وحديثه، وقال إس��حاق الحنظلي:»ثب��ت عندنا يف األحكام 
ثالث��ة آالف حديث، روى أبو هريرة  منها ألًفا وخمس��مائة«، وق��ال البخاري: »روى عنه 
س��بعمائة م��ن أوالد المهاجرين واألنص��ار«، وقد روى جماعة م��ن الصحابة رضى اهلل عنهم 
عنه، وقد كان ابن عباس  يأخذ الحديث عنه وعن أمثاله، ألنه كان صبًيا يف عهد النبي×.
وخرب الوضوء مما مس��ت النار منس��وخ، وقول ابن عباس ما قال��ه كان من طريق بينه أنه 
منسوخ وأما عائشة رضى اهلل عنها فإهنا كانت تنكر عليه سرده الحديث سردا وما كانت تتهمه 
بالك��ذب ومعاذ اهلل أن يظن ذلك بأحد من أصحاب رس��ول اهلل ×، وقد كان الزبير وجماعة 
ينك��رون كث��رة الرواية عن النب��ي× مخافة الس��هو والغلط، وقد ورد أن عم��ر حبس ابن 
مسعود وجماعة لكثرهتم الرواية عن النبي×، وقيل:إنه طعن وتوىف وهم يف حبسه ثم أطلقوا.
وقولهم:إن أبا هريرة  لم يكن فقيها، قلنا: ال، بل كان فقيها، ولم يعدم شيًئا من آالت 
االجته��اد، وقد كان يفتى يف زم��ان الصحابة رضى اهلل عنهم، وما كان يفتى يف ذلك الزمان إال 
فقي��ه مجته��د، وعلى أنه إن لم يكن م��ن المعروفين بالفقه فقد كان معروف��ا بالضبط والحفظ 

والتقوى، ولم يقل أحد من األئمة إن الفقه فيالراويشرط لقبول روايته.
يبيِّنه: أنه لما لم ُيش��رتط يف الش��هادة مع أن االحتياط فيها أكثر، واالس��تقصاء فيها أش��د، 
فكيف يعترب يف الرواية وقد جرى فيها من المساهلة ما لم يجر يف الشهادة، وقولهم: إهنم كانوا 
ينقل��ون بالمعنى، قلن��ا: وكيف يخفى معنى الحديث على مثل أب��ى هريرة ودونه؟ وقد كانت 
األخبار جاءت بلس��اهنم التي عرفوها ومرنوا عليها، فعلمه باللس��ان يمنع من اش��تباه المعنى، 

وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد والنقصان عليه.

)1(  ج��زء م��ن حديث أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه 4/ 1938، كتاب فضائل الصحاب��ة رضي اهلل تعالى عنهم، 
باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي اهلل عنه، الحديث رقم: )2491(.
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وإن ق��ال: يج��وز أن يغل��ط، فهذا الج��واز موج��ود يف الفقيه وغي��ر الفقي��ه، وموجود يف 
الش��هادات، وم��ع ذل��ك لم يلتفت إليه ف��دل ما ذكرناه أن م��ا قاله أصحاب ه��ذا القول باطل، 
وعلي��ه: ف��إن من ق��ال:إن خرب الواحد على الجمل��ة ال يقدم على القياس أع��ذر ممن قال مثل 
ه��ذه المقال��ة التي مرجعها إلى التص��رف يف الصحابة، وتطريق الناس للطع��ن عليهم والغمز 
فيه��م، والعج��ب أن��ه يذكر يف أبى هريرة ما يذك��ر وقد نص اإلمام أب��و حنيفة – رحمه اهلل 
– أنه ترك القياس فيما إذا أفطر ناس��ًيا للخرب،وراوي ذلك الخرب أبو هريرة ، فقد خالفوا 

إمامهم،والذي يعتنى كل هذا االعتناء للذب عن مذهبه.
وأما حديث عمر يف فاطمة بنت قيس، فالمراد بذلك يف السكنى.

وأجيب: بأننا إنما نعني بما قلنا من قصور فقه الراوي: قصوًرا عند المقابلة بفقه الحديث، 
أي: بم��ا ه��و فقه لفظ��ه ، فأم��ا االزدراء هبم فمعاذ اهلل م��ن ذلك، فإن محم��ًدا يحكي عن 
أب��ي حنيف��ة يف غير موضع أنه احتج بمذهب أنس بن مال��ك وقلَّده، كما يف تقدير الحيض 
وغيره، فما ظنك يف أبي هريرة ، وهو أعلى درجة يف العلم من أنس  مع اشرتاكهما يف 
الصحب��ة، واختص��اص أبي هريرة  بدعائه × له بالفهم، ونفثه يف ردائه، على ما روي عنه 
أن رس��ول اهلل ×قال: »َمْن َيْبُس��ْط ِرَداَءُه َحتَّى َأْقِضَي َمَقاَلتِي، ُثمَّ َيْقبِْضُه، َفَلْن َينَْسى َش��ْيًئا 

، َفَوالَِّذي َبَعَثُه بِالَحقِّ َما َنِسيُت َشْيًئا َسِمْعُتُه ِمنُْه«)1(. َسِمَعُه ِمنِّي« َفَبَسْطُت ُبْرَدًة َكاَنْت َعَليَّ
فض��الً عم��ا ذكرتم��وه عن البخ��اري آنًفا م��ن أنه  روى عن��ه قريب من س��بعمائة من 
أوالد المهاجري��ن واألنصار، مما يدل عل��ى اعتداله، واعرتافهم له بالضبط واإلتقان،حتى إن 
المذهب عند من يشرتط الفقهأنه ال يرد حديث أمثالهم إال إذا انسد باب الرأي والقياس )2(.

الدليل الثالث: أنه إذا انسد باب الرأي من كل وجه صار الخرب ناسًخا للكتاب، وهو قوله 
تعالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ژ  )3(؛ فإنه يقتضي وجوب العمل بالقياس، كما صار ناسًخا 

)1(  ج��زء م��ن حديث أخرجه البخاري بلفظ��ه يف صحيحه 9/ 108، كتاب االعتصام بالكتاب والس��نة، باب الحجة 
عل��ى م��ن قال: إن أح��كام النبي × كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مش��اهد النبي × وأمور اإلس��الم، 

الحديث رقم: )7354(.
)2(  ينظر: التقرير ألصول فخر اإلسالم 4/ 184، 185، وكشف األسرار للبخاري 2/ 380.

)3(  من اآلية رقم: )2( من سورة »الحشر«.
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للحديث المش��هور، وهو حديث مع��اذ  وغيره، ومعارًضا لإلجم��اع؛ فإن األمة أجمعت 
على كون القياس حجة عند عدم دليل أقوى منه)1(.

رابًعا: أدلة القول الرابع:
اس��ُتِدل للقول بالتوقف بأن خرب الواحد والقياس على مستوى واحد يف الظنية، وال مزية 
ًما، وترجيًحا بغير  ح أحدهما على اآلخر، فإذا عمل بأحدهما وترك اآلخر كان ذلك تحكُّ ترجِّ

ح، وهو باطل)2(. مرجِّ
ونوقش هذا من وجهين:

أحدهما: أن األدلة التي اس��تدل هبا أصحاب الق��ول األول تدل داللة واضحة يف نظرهم 
ح خرب الواحد على القياس، كما أن ما اس��تدل به أصحاب القول الثاين ُيعد عندهم  على ترجُّ

ًحا للقياس على خرب الواحد)3(. مرجِّ
والثاين: أن الظنون ليست على مستوى واحد، وإنما هي على ضربين: أحدها يرتقي إلى 
أعلى الغايات يف الوضوح، فيلحق بأعقاب القطع، واآلخر يتدنى إلى درجة الشك، فال سبيل 

إلى التساوي بينهما)4(.
الترجيح:

والراج��ح يف نظري من هذه األقوال هو ما ذه��ب إليه جمهور األصوليين من تقديم خرب 
الواحد على القياس مطلًقا، س��واء أكان راويه فقيًها أو غير فقيه؛ وذلك لقوة أدلتهم، وس��المة 

معظمها من االعرتاض، فضالً عن مناقشتهم ألدلة األقوال األخرى، ولما يأيت:
أن الوصف س��اكت عن البيان، وخرب الواحد بيان بنفس��ه، فكان الخرب فوق الوصف    .1
يف اإلبانة، والسماع فوق الرأي يف اإلصابة، بمعنى: أن العلة يف القياس ساكتةعن إثبات حكم 
الشرع حقيقة، وخرب الواحد بيان بنفسهحقيقة؛ ألنه ناطق بالحكم، فكان الخرب فوق القياس يف 

)1(  ينظر: كشف األسرار للبخاري 2/ 380، 381، وشرح ابن ملك ص 624.
)2(  ينظر: الوصول إلى األصول 2/ 207، وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير 3/ 150.

)3(  ينظر: أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير 3/ 150.
)4(  ينظر: الوصول إلى األصول 2/ 207. 



582

تع�ر�س الن�س والقي��س درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية

اإلبانة، أي يف إظهار الحكم وإثباته، والس��ماع فوق الرأي يف اإلصابة، إذ ال مدخل لالحتمال 
��ا، والغلط ال يجري يف المحسوس��ات، بخالف الرأي، ف��كان تقديم القياس على  لثبوت��ه حسًّ

الرأي تقديًما للضعيف على القوي، فال يجوز)1(.
أن الخ��رب قول النبي ×، وهو معصوم عن الخطأ، والقياس قول القائس، وهو ليس    .2

بمعصوم، وال يخفى أن قول المعصوم أقوى وأحق من قول غير المعصوم )2(.

* * *

)1(  ينظر: أصول السرخسي 1/ 339، والتقرير على أصول البزدوي 4/ 182.
)2(  ينظر: تخريج الفروع على األصول ص 310.
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املبحث الثالث
تطبيقات فقهية لتعار�ص الن�ص والقيا�ص

بع��د بيان أق��وال األصوليين وأدلتهم يف تع��ارض النص والقياس تجدر اإلش��ارة إلى أن 
الخ��الف يف ه��ذا األصل لم يكنخالًفا نظرًيا مجرًدا، ال يمت إل��ى الفروع الفقهية بصلة،وإنما 

هو خالف أصولي ترتب عليه اختالف يف كثير من األحكام الفقهية. 
يقول اإلمام الش��اطبي-رحمه اهلل -: »كل مس��ألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبني عليها 
فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو ال تكون عونًا يف ذلك فوضعها يف أصول الفقه عارية، والذي 
يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إال لكونه مفيًدا له، ومحقًقا لالجتهاد 

فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له«)1(. 
ولم��ا كان ه��ذا البحث أصوليًّا، والبحوث األصولية إنما تذك��ر فيها الفروع الفقهية على 
س��بيل التتمي��م والرتميم لبيان فائدة أصول الفقه بالنس��بة لما أضيف إليه وه��و الفقه)2(، وكان 
المقام ال يتس��ع للتتبع واالس��تقصاء، رأيت االقتصار يف هذا المبحث على أربعة فروع فقهية، 
بيَّنت يف كلٍّ منها خالف الفقهاء، وعمدة ما تمسكوا به مما يتصل بالقاعدة األصولية من أدلة، 

ثم بينت أثر اختالفهم يف تقديم النص على القياس يف هذه الفروع الفقهية.
املطلب االأول: وجوب الق�ضاء على من اأكل اأو �ضرب نا�ضًيا يف نهار رم�ضان

اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسًيا يف هنار رمضان، هل فسد صومه، ومن ثم يجب 
عليه القضاء؟ أو أن صومه صحيح، وال قضاء عليه؟ وذلك على قولين:

القول األول: إن من أكل أو شرب ناسًيا يف هنار رمضان فال قضاء عليه.
وإلي��ه ذهب الحنفية)3(، والش��افعية)4(، والحنابلة)5(، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، 

)1(  الموافقات يف أصول الشريعة للشاطبي 37/1.
)2(  التأويل عند األصوليين-دراسة وتطبيق ألستاذنا الدكتور/ عبد القادر محمد أبى العال ص105.
)3(  مختصر القدوري 2/ 411، 412 مع شرح الجصاص، والبناية 4/ 35، وبدائع الصنائع 2/ 90.

)4(  وذك��ر اإلم��ام الن��ووي يف المجم��وع أن أكل الناس��ي وش��ربه ال يفطر س��واء قل ذل��ك أم كثر، هذا ه��و المذهب 
والمنصوص، وبه قطع الش��يرازي والجمهور من العراقيين وغيرهم، وذكر الخراس��انيون يف أكل الناس��ي إذا كثر 
وجهين، ككالم الناسي يف الصالة إذا كثر، والمذهب أنه ال يفطر هنا وجًها واحًدا. )المجموع 6/ 324، وينظر: 

العزيز 6/ 401، ومغني المحتاج 2/ 158(.
)5(  الكايف 1/ 442، وكشاف القناع 2/ 320. والعدة شرح العمدة ص 168.
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وأب��ي هريرة، وابن عمر، وبه قال عطاء، وطاووس، ومجاهد، والحس��ن البصري، والحس��ن 
ب��ن صالح، وعبد اهلل بن الحس��ن، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، واب��ن أبي ذئب، واألوزاعي، 

والثوري، وإسحاق، وأبو ثور والنخعي، وابن المنذر)1(.
القول الثاين: إن من أكل أو شرب ناسًيا يف هنار رمضان فعليه القضاء.

وإليه ذهب المالكية )2(، وبه قال ربيعة، وابن علية، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى 
ومحمد بن مقاتل الرازي)3(. 

��ك أصحاب الق��ول األول باألثر، وهو م��ا روي َعْن َأبِي ُهَرْي��َرَة  َقاَل: َقاَل  وقد تمسَّ
َما َأْطَعَمُه اهللُ َوَسَقاُه«)4(. َرُسوُل اهللِ ×: »َمْن َنِسَي َوُهَو َصائٌِم، َفَأَكَل َأْو َشرَِب، َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّ

اَرَة«)5(. ويف لفظ: »َمْن َأَكَل َأْو َشرَِب فِي َرَمَضاَن َناِسًيا َفال َقَضاَء َعَلْيِه َوال َكفَّ
فهذان األثران ينفيان وجوب القضاء على الناسي؛ ألن قوله ×: »فليتم صومه«: يقتضي 
أن يكون صومه األول باقًيا حتى يصح إتمامه، وعلل بانقطاع نس��بة فعله عنه بإضافته إلى اهلل 

تعالى؛ لوقوعه من غير قصده، وقد نص × يف الخرب اآلخر على نفي القضاء)6(.
والقياس عند الحنفية يوجب القضاء على اآلكل ناس��ًيا، كما لو أكل يف صالته ناس��ًيا، أو 
جامع فيها ناس��ًيا؛ ألن أكثر أحوال النس��يان أن يكون عذًرا يف إباحة األكل، والعذر ال يس��قط 

)1(  البناية 4/ 35، وبدائع الصنائع 2/ 90، والمغني 3/ 131.
)2(  الذخيرة 2/ 520، وإرشاد السالك 1/ 39، ومناهج التحصيل 2/ 144.

)3(  البناية 4/ 35، 37.
)4(  متف��ق علي��ه، واللفظ لمس��لم. »صحيح البخ��اري 3/ 31، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو ش��رب ناس��يا، 
الحديث رقم: )1933(، وصحيح مس��لم 2/ 809، كتاب الصيام، باب أكل الناس��ي وش��ربه وجماعه ال يفطر، 

الحديث رقم: )1155( «.
)5(  أخرج��ه اب��ن خزيمة واللفظ ل��ه، وابن حب��ان، والدارقطني، والحاك��م، وقال: » هذا حديث صحيح على ش��رط 
مس��لم، ولم يخرجاه هبذه الس��ياقة«، وق��ال الدارقطني: »تفرد به محمد بن م��رزوق – يعني عن األنصاري -وهو 
ثق��ة«. »صحي��ح ابن خزيمة 3/ 239، كتاب الصيام، باب ذكر إس��قاط القضاء والكفارة عن اآلكل والش��ارب يف 
الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت األكل والشرب، الحديث رقم: )1990(، وصحيح ابن حبان 8/ 288، كتاب 
ائِِم فِي َش��ْهِر َرَمَضاَن َناِس��ًيا الحديث رقم:  اَرِة َعَلى اآْلكِِل الصَّ الصوم، باب قضاء الصوم -ِذْكُر َنْفِي اْلَقَضاِء َواْلَكفَّ
)3521(، وس��نن الدارقطن��ي 3/ 142، كتاب الصيام، الحديث رقم: )2243(، والمس��تدرك 1/ 595، كتاب 

الصوم، الحديث رقم: )1569( «.
)6(  ينظر: شرح مختصر القدوري 2/ 413، وبدائع الصنائع 2/ 90.
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القضاء كالمريض والمس��افر، وكما لو نس��ي الصوم رأًس��ا، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد 
ر وعنده أن الفج��ر لم يطلع وقد طل��ع؛ إال أهنم تركوا  غاب��ت، ث��م علم أهنا لم تغب، أو تس��حَّ

القياس لألثر، فتبيَّن أن األثر عندهم مقدم على النظر)1(.
حت��ى قال أبو حنيفة: »لوال ق��ول الناس لقلت: يقضي، أي: لوال قول الناس إن أبا حنيفة 
خال��ف األمر لقلت: يقضي، لكنَّا تركنا القياس بالنص، وهو ما روي عن أبي هريرة عن النبي 

.)2(»×
وُروي ع��ن أب��ي حنيفة أيض��ًا: »ال قضاء عل��ى الناس��ي ؛ لألثر المروي ع��ن النبي ×، 
والقي��اس أن يقضي ذلك، ولكن اتباع األثر أولى إذا كان صحيحا«، قال الكاس��اين: وحديث 
صححه أبو حنيفة ال يبقى ألحد فيه مطعن، وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال: »وليس حديًثا 

شاًذا نجرتئ على رده، وكان من صيارفة الحديث«)3(.
بينما اس��تدل أصحاب القول الثاين بالقياس، وهو أن الصوم قد فات ركنه. وهو من باب 

المأمورات. والقاعدة تقتضي: أن النسيان ال يؤثر يف طلب المأمورات)4(.
عاة  وقد أجاب اإلمام الشوكاين – رحمه اهلل -عن هذا القياس: بأن غاية هذه القاعدة المدَّ

ًصا لها )5(.  أن تكون بمنزلة الدليل، فيكون حديث الباب مخصِّ
وقال: »واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خرب واحد مخالف للقاعدة، وهو اعتذار 
باطل، والحديث قاعدة مس��تقلة يف الصيام، ولو فت��ح باب رد األحاديث الصحيحة بمثل هذا 

لما بقي من الحديث إال القليل، وَلردَّ من شاء ما شاء.
وأج��اب بعضه��م أيضا بحم��ل الحديث على التط��وع، حكاه ابن التين عن ابن ش��عبان، 
وكذا قاله ابن القصار، واعتذر بأنه لم يقع يف الحديث تعيين رمضان، وهو حمل غير صحيح، 

)1(  ينظر: شرح مختصر القدوري 2/ 413.
)2(  بدائع الصنائع 2/ 90.

)3(  المرجع السابق.
)4(  إحكام اإلحكام 2/ 11، وينظر: البناية 4/ 37.

نيل األوطار 4/ 145.  )5(
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واعتذار فاسد يرده ما وقع يف حديث الباب من التصريح بالقضاء)1(.
املطلب الثاين: ثبوت اخليار يف اإم�ضاك امل�ضراة وردها.

اختل��ف الفقهاء فيمن اش��رتى مص��راًة وهو ال يعل��م بتصريتها، هل يجوز ل��ه ردها متى 
حصل له العلم بذلك على قولين رئيسين:

القول األول: أن المشرتي مخير بين أن يمسكها، أو يردَّها وصاًعا من تمر)2(.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5(، وأبي يوسف   
م��ن الحنفية)6(، وهو مروي عن ابن مس��عود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك – رضي اهلل 

عنهم -، وبه قال ابن أبي ليلى، والليث، وأبو ثور، وإسحاق، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم)7(. 
القول الثاين: أنه يرجع على بائعها بنقصان عيبها، وليس له ردها عليه بوجه.

وإلى هذا الرأي ذهب الحنفية)8(.
وسبب اختالفهم يف هذه المسألة تعارض النص والقياس.

��كوا بالنص، وهو م��ا روي عن أبي هريرة عن النبي  فأم��ا أصحاب القول األول فقد تمسَّ
ُه بَِخْيرِ النََّظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها: إِْن  وا اإِلبَِل َوالَغنََم، َفَم��ِن اْبَتاَعَها َبْعُد َفإِنَّ × أن��ه قال: »الَ ُتَصرُّ

َها َوَصاَع َتْمرٍ«)9(. َشاَء َأْمَسَك، َوإِْن َشاَء َردَّ
اٍم، إِْن َشاَء َأْمَسَكَها، َوإِْن َشاَء  اًة َفُهَو فِيَها بِاْلِخَياِر َثالَثَة َأيَّ ويف حديث: »َمِن اْبَتاَع َشاًة ُمَصرَّ

َها، َوَردَّ َمَعَها َصاًعا مِْن َتْمٍر«)10(. َردَّ

)1(  نيل األوطار 4/ 145.
)2(  والح��ق أن ه��ذا القول فيه تفصيل يف المدة التي يرد خاللها، ويف مق��دار ما يجب رده ونوعه. )ينظر: المدونة 3/ 

309، وبحر المذهب 4/ 524، 525، والكايف البن قدامة 2/ 47، والمغني 4/ 103، 104(.
)3(  المدونة 3/ 309، والمقدمات الممهدات 2/ 106، وبداية المجتهد 3/ 192.

)4(  العزيز 8/ 333، والحاوي الكبير 5/ 236، وبحر المذهب 4/ 524، والتهذيب 3/ 426.
)5(  الكايف 2/ 47، والمغني 4/ 102: 104، والعدة 1/ 256.

)6(  شرح مختصر الطحاوي 3/ 62، ورد المحتار 5/ 44.
)7(  ينظر: المغني 4/ 102.

)8(  شرح مختصر الطحاوي 3/ 62، ورد المحتار 5/ 44، واللباب يف الجمع بين السنة والكتاب 2/ 476.
)9(  سبق تخريجه.

)10(  أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 3/ 1158، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، الحديث رقم: )1524(.
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وأما أصحاب القول الثاين فلم يتمسكوا هبذا النص، معلِّلين ذلك بما يلي:
أواًل: أن حدي��ث المص��راة ورد مخالًف��ا للقياس الصحيح من كل وجه، وانس��د فيه باب 

ال��رأي ؛ ألن ضم��ان الع��دوان فيما له مث��ل مقدر بالمث��ل بالكتاب، وهو قول��ه تعالى: ژ ک  
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳژ )1(، وفيم��ا ال مث��ل له مقدر بالقيمة بالحديث 
المع��روف وه��و قوله ×: »َمْن َأْعَتَق َش��ِقًصا ِم��ْن َمْمُلوٍك، َفُه��َو ُحرٌّ ِمْن َمالِ��ِه«)2(، وقد انعقد 
اإلجم��اع أيض��ا على وجوب المثل أو القيم��ة عند فوات العين وتعذر ال��رد، ثم اللبن إن كان 
م��ن ذوات األمث��ال يضمن بالمثل، ويكون القول يف بيان المق��دار قول من عليه، وإن لم يكن 
منه��ا يضمن بالقيمة، فإيج��اب التمر مكانه يك��ون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب، والس��نة، 

واإلجماع، فصار هذا الحديث ناسخا للكتاب والسنة، معارضا لإلجماع )3(.
ثانًيا: أن ظاهره يدل على توقيت خيار العيب، وهو غير موقت بوقت باإلجماع)4(.

ثالًث��ا: أنه أوج��ب رد صاع من تمر بإزاء اللبن، واللبن الذي يحلب بعد الش��راء والقبض 
ال يكون مضمونا على المش��رتي ؛ ألنه فرع ملكه الصحي��ح، فال يضمن بالتعدي لعدمه، وال 
يضم��ن بالعق��د ؛ ألن ضمان العق��د ينتهي بالقبض، أال ترى أنه ال يضم��ن اللبن الذي يحدث 
بع��د القبض فكذلك اللبن ال��ذي كان حين العقد ثم حلب بعد القب��ض؛ ألن اللبن الذي كان 
عن��د العق��د لم يكن م��ااًل ؛ لكونه باطنًا كالحب��ل ؛ وإنما يصير مااًل بالحل��ب بعد القبض، فال 
يدخ��ل تحت العقد، وهو يف حكم ما ليس بمال، فيصي��ر بمنزلة الحادث بعد القبض، ويصير 
كالكس��ب، ولئن كان مااًل كان صفة للش��اة، فيعترب مااًل تبعا كالصوف، فال يكون له حصة من 
الثمن ما لم يزايل األصل، ولو زال قبل القبض بآفة لم يس��قط ش��يء من الثمن نقًدا، فكذا إذا 
قب��ض والوصف متصل باألصل ال يصير حصة من الثم��ن، وال يصير مضموًنا، ولئن جاز أن 
يقابله ضمان فهو ضمان العقد، فينبغي أن يس��قط من البائع حصته من الثمن، كما لو اش��رتى 

)1(  من اآلية رقم: )194( من سورة »البقرة«.
)2(  متفق عليه، واللفظ لمس��لم، »صحيح البخاري 3/ 141، كتاب الش��ركة، باب الشركة يف الرقيق، الحديث رقم: 
)2504(، وصحيح مسلم 3/ 1287، كتاب األيمان، باب من أعتق شرًكا له يف عبد، الحديث رقم: )1503( «.

)3(  ينظر: أصول السرخسي 1/ 341، وكشف األسرار للبخاري 2/ 381.
)4(  ينظر: كشف األسرار للبخاري 2/ 382.
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شيئين ثم رد أحدهما ولئن كان ضمان التعدي وجب أن يضمن مثل اللبن كيالً أو دراهم، أما 
الصاع من التمر بال تقويم قل اللبن أو كثر فال وجه له يف الشرع كما مر آنًفا)1(.

فثب��ت أن خ��رب المصراة مخال��ف للقياس من جمي��ع الوجوه، فوج��ب رده بالقياس، أو 
حمل��ه عل��ى تأويل وإن َبُعد احرتاًزا عن الرد، وهو أن ذلك كان صلًحا ال حكًما، أو بًِرا مبتدئًا 
ال حكًما، فظن الراوي أنه كان حكًما، وكانوا يس��تجيزون نقل الخرب بما عندهم من المعنى، 

فنقل على ما ظن بعبارته)2(.
وذكر ابن قدامة – رحمه اهلل – أن الحنفية اس��تدلوا لعدم ثبوت الخيار يف الرد بأهنا لو لم 
تك��ن مص��راة، فوجدها أقل لبنًا من أمثالها لم يملك رده��ا، والتدليس بما ليس بعيب ال يثبت 

الخيار، كما لو علفها فانتفخ بطنها، فظن المشرتي أهنا حامل.
وأجاب عنه بقوله: وقياس��هم يبطل بتس��ويد الش��عر؛ فإن بياضه ليس بعيب كالكرب،   
وإذا دلَّسه ثبت له الخيار، وأما انتفاخ البطن، فقد يكون من األكل والشرب، فال معنى لحمله 

على الحمل، وعلى أن هذا القياس يخالف النص، واتباع قول رسول اهلل × أولى)3(.
وذكر ابن رشد – رحمه اهلل – أن الواجب أن يستثنى هذا الحديث مما ذكره األحناف؛   

لموضع صحة الحديث، وكأنه ليس من هذا الباب، وإنما هو حكم خاص)4(.
املطلب الثالث: خيار املجل�ص.

إذا أوج��ب أح��د المتعاقدين البيع بأن قال البائع – مثالً-: بعت، وقال المش��رتى: قبلت 
ث��م قاما من المجل��س الذي أبرما فيه عقد البي��ع فقد اتفق الفقهاء على أن��ه ال خيار بينهما إال 

بالشرط، أو بالعيب، أو بالرؤية)5(.
واختلفوا فيما إذا بقي البائع والمشرتى يف محلهما الذي تبايعا فيه، هل لكل واحد منهما 

)1(  ينظر: كشف األسرار للبخاري 2/ 382، والتقرير على أصول البزدوي 4/ 187، 188.
)2(  ينظر: المرجعان السابقان.

)3(  المغني 4/ 102، 103.
)4(  ينظر: بداية المجتهد 3/ 192.

)5(  ينظ��ر: الهداي��ة 21/3، والتجري��د 2225/5، والمغن��ى 3/ 494، وش��رح الزركش��ي 390/3، واإلنص��اف 
352/4، وفيه أيضًا أن القاضي أبا يعلى قال يف موضع: ما يفتقر إلى القبض ال يلزم إال بقبضه. 
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أن يرجع فيما أبرماه؟ وذلك على قولين:
الق��ول األول: إذا انعق��د البيع باإليج��اب والقبول فلكل واحد م��ن المتبايعين الخيار يف 

فسخ البيع أو إمضائه إلى أن يتفرقا بأبداهنما عن محلهما الذي تبايعا فيه، أو يتخايرا.
وإل��ى ه��ذا ذه��ب الش��افعية)1(، والحنابلة فيمذهبه��م)2(، واب��ن حبيب م��ن المالكية)3(، 
والظاهري��ة)4(، وهو مروي عن عم��ر، وابن عمر، وعلى، وابن عباس، وأبى هريرة، وأبى برزة 
–رضى اهلل عنهم-، وبه قال س��عيد بن المس��يب، وش��ريح، وعطاء، وطاووس، وابن عيينة، 

والحسن، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المبارك، وغيرهم)5(.
الق��ول الثاين: أن البيع يلزم باإليج��اب والقبول، وليس لواحد م��ن المتبايعين الخيار يف 

فسخ البيع إال بالعيب، أو بالشرط، أو بالرؤية إن لم يكن رآه.
وإلي��ه ذه��ب الحنفية)6(، وجمه��ور المالكية)7(، وه��و طريقة بعض الحنابل��ة)8(، وبه قال 

النخعي)9(، وربيعة بن أبى عبدالرحمن)10(، وشريح)11(، والثوري)12(، يف رواية عنهما.
ومن أسباب االختالف يف هذه المسألة: تعارض النص والقياس.

)1(  ينظر: األم 4/3، والحاوي الكبير 30/5، والمجموع 184/9، وبحر المذهب 4/ 360.
)2(  وع��ن أحمد-رحم��ه اهلل-رواي��ة: إن الخيار يمتد إل��ى التفرق وال يبط��ل بالتخاير قبل العقد وال بع��ده؛ ألن أكثر 

الروايات عن النبي × يف هذا الشأن من غير تقييد وال تخصيص. 
)ينظر: الكايف البن قدامة 26/2، والمغنى 3/ 482، 485، واإلنصاف 352/4، وشرح الزركشي 384/3(. 

)3(  ينظر: الذخيرة 20/5، ومواهب الجليل 4/ 409، ونيل األوطار 5/ 220.
)4(  ينظر: المحلى 351/8.

)5(  كالش��عبي، والزه��ري، وابن أبى ذئب، وأبى عبيد، واب��ن أبى مليكة، وعلى بن المدين��ي، والبخاري، والليث بن 
ار قاضى البصرة، وابن جريج، وسائر المحدثين.  سعد، وعبيد اهلل بن الحسن، وسوَّ

ينظر: الحاوي الكبير 30/5، والمجموع 184/9، والمغنى 482/3، ونيل األوطار 220/5(. 
)6(  ينظر: التجريد 2225/5، والمبسوط 156/13، والهداية 23/3، ومجمع األهنر 7/2. 

)7(  ينظر: الذخيرة 20/5، والتنبيهات 3/ 1262، ومواهب الجليل 4/ 409.
)8(  ينظر: اإلنصاف 352/4. 

)9(  ينظر: االستذكار 227/20، والبيان 12/5. 
)10(  ينظر: المجموع 184/9.
)11(  ينظر: المجموع 184/9. 

)12(  ينظر: االستذكار 227/20. 
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فق��د اعتمد أصحاب القول على النصوص المروية ع��ن النبي × يف هذا الباب، ومنها: 
ما روى عن ابن عمر – رضى اهلل عنهما- أن رسول اهلل × قال: «المتبايعان كل واحد منهما 

بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إال بيع الخيار»)1(.
بينم��ا يرى أصحاب الق��ول الثاين أن ه��ذا الحديث مخالف للقي��اس الجلي، واألصول 

القياسية المقطوع هبا. وما كان كذلك ال يعمل به.
وأجي��ب: بع��دم التس��ليم بك��ون الحديث المخال��ف لألصول ي��رد، فإن األص��ل يثبت 
بالنص��وص والنص��وص ثابتة يف الفروع المعين��ة. وغاية ما يف الباب: أن يكون الش��رع أخرج 

بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها، أو تعبدا فيجب اتباعه.)2(.
املطلب الرابع: حكم ثبوت املهر ملن مات عنها زوجها قبل الدخول ومل ي�ضم لها �ضداًقا.

ال خ��الف بين الفقهاء يف ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول)3(، 
وإنما الخالف فيمن مات عنها زوجها ولم يسم لها صداًقا، ولم يدخل هبا، وذلك على قولين:
الق��ول األول: يجب لها مه��ر المثل، وإليه ذهب الحنفية)4(، والش��افعي يف قول)5(، وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة)6(، وبه قال ابن مسعود ، وعلقمة، والشعبي، وابن أبي ليلى، 

وسفيان الثوري، وابن شربمة، وإسحاق)7(.
الق��ول الثاين: ال يجب لها مهر، وإليه ذهب المالكية)8(، والش��افعي يف قول)9(، وهو قول 

)1(  متف��ق علي��ه، واللفظ للبخاري. )صحي��ح البخاري 3/ 64، كتاب البي��وع، باب: البيعان بالخي��ار ما لم يتفرقا، 
الحدي��ث رق��م: )2111(، وصحيح مس��لم 3/ 1163، كت��اب البيوع، باب ثب��وت خيار المجل��س للمتبايعين، 

الحديث رقم: )1531(. 
)2(  إحكام األحكام 2/ 106، 107.

الحاوي الكبير 9/ 479، والمجموع 16/ 373، والمغني7/ 246.  )3(
)4(  ينظر: المبسوط 5/ 62، وبدائع الصنائع 2/ 274، 295، والمختار للفتوى 3/ 102 مع االختيار.

الحاوي الكبير 9/ 479، وبحر المذهب 9/ 460، وروضة الطالبين 7/ 281.  )5(
وعن اإلمام أحمد: يجب لها نصف مهر المثل؛ ألهنا فرقة قبل فرض ومسيس، فأشبهت الطالق. )اإلنصاف 8/   )6(

297، والكايف البن قدامة 3/ 71، والمغني7/ 246(.
)7(  ينظر: البناية 5/ 184، والحاوي الكبير 9/ 479. والمجموع 16/ 373.

)8(  بداية المجتهد 3/ 52، ومناهج التحصيل 3/ 488.
)9(  العزيز 8/ 278، والمجموع 16/ 374، ومغني المحتاج 4/ 383.
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على بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت -رضي اهلل عنهم -وجابر بن زيد، 
والزهري، وعطاء، وربيعة، واألوزاعي)1( – رحمهم اهلل -. 

وسبب اختالفهم يف هذه المسألة معارضة القياس لألثر)2(.
َج اْمَرَأًة َوَلْم َيْفِرْض َلَها  أما األثر: فما روي َعِن اْبِن َمْس��ُعوٍد  )َأنَُّه ُس��ئَِل َعْن َرُجٍل َتَزوَّ
َصَداًق��ا َوَلْم َيْدُخ��ْل بَِها َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْس��ُعوٍد: َلَها مِْثُل َصَداِق نَِس��ائَِها، اَل َوْكَس، َواَل 
، َفَقاَل: َقَضى َرُسوُل اهللِ  ُة، َوَلَها اْلِميَراُث، َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن ِس��نَاٍن األَْشَجِعيُّ َش��َطَط، َوَعَلْيَها الِعدَّ

ِذي َقَضْيَت، َفَفِرَح بَِها اْبُن َمْسُعوٍد()3(. × فِي بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرَأٍة مِنَّا مِْثَل الَّ
يقول اإلمام الش��افعي – رحمه اهلل -: »فإن كان ثبت عن النبي × فهو أولى األمور بنا، 
وال حجة يف قول أحد دون النبي × وإن كثروا وال يف قياس، فال ش��يء يف قوله إال طاعة اهلل 
بالتسليم له، وإن كان ال يثبت عن النبي × لم يكن ألحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه 
بع��د م��ن وجه يثبت مثله، وهو مرة يقال عن معقل بن يس��ار، ومرة عن معقل بن س��نان، ومرة 
ى، وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فال مهر لها وله منها الميراث إن  عن بعض أش��جع ال يس��مَّ

ماتت ولها منه الميراث إن مات)4(.
وقد عقَّب ابن رشدبعد حكايته قول الشافعي – رحمه اهلل -من أنه إن ثبت حديث بروع 

فال حجة يف قول أحد مع السنة فقال:«والذي قالههو الصواب«)5(.
ونقل الحاكم يف المس��تدرك عن ش��يخه محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال: »لو حضرت 

الشافعي  لقمت على رءوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به«)6(.
وقال اإلمام بدر الدين العيني: »وقلت: قد صح الحديث فقال به«)7(.

ينظر: البناية 5/ 184، والحاوي الكبير 9/ 479، والمجموع 16/ 374.  )1(
)2(  بداية المجتهد 3/ 52، ومناهج التحصيل 3/ 487.

)3(  سبق تخريجه.
)4(  األم 5/ 74.

)5(  بداية المجتهد 3/ 52، وينظر: مناهج التحصيل 3/ 488.
)6(  مغني المحتاج 4/ 383.

)7(  البناية 5/ 184.
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وقال الرتمذي: وروي عن الش��افعي، أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث 
بروع بنت واشق)1(.

فإن القائل قائالن: قائل بوجوب مهر المثل، وقائل بس��قوطه. فعلمنا أن ناقل ذلك غالط 
علي��ه. والغل��ط إما يف النقل، أو ممن دونه يف الس��مع أو يف الحفظ، أو يف الكتاب. إذ من أصل 
اإلمام أحمد الذي ال خالف عنه فيه أنه ال يجوز الخروج عن أقوال الصحابة. وال يجوز ترك 
الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه. وكان - رحمه اهلل - شديد اإلنكار على من 

يخالف ذلك. فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة ألحد؟)2(.
ض، لم يجب العوض، قياًسا  وأما القياس: فهو أن الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوَّ

على البيع)3(.
وال يعرتض على هذا القياس بالمتوىف عنها قبل البناء وقبل التسمية ؛ ألن األصل كان أال 

شيء لها من الصداق أيًضا؛ ألهنا خرجت باإلجماع)4(.
املطلب اخلام�ص: كيفية تطهري الثوب من املمَِنّي الياب�ص

اختلف الفقهاء يف كيفية تطهير الثوب من الَمنِيِّ اليابس على قولين:
القول األول: أن المني إذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك.

وإلى هذا ذهب الحنفية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)7(.
القول الثاين: أن المني اليابس على الثوب ال يجزئ فيه إال الغسل.

)1(  سنن الرتمذي 2/ 442.
)2(  اإلنصاف 8/ 298

)3(  بداية المجتهد 3/ 52، ومناهج التحصيل 3/ 488.
)4(  مناهج التحصيل 3/ 488.

)5(  المبسوط 1/ 81، والهداية 1/ 36، وتبيين الحقائق/ 1/ 71، ومجمع األهنر 1/ 59.
)6(  األم 1/ 72، 73، والحاوي الكبير 2/ 251، وكفاية األخيار 1/ 66، وبحر المذهب 2/ 192.

)7(  المغني 2/ 68، وحاش��ية الروض المربع 1/ 362، 363، والهداية على مذهب اإلمام أحمد 1/ 66، وش��رح 
الممتع على زاد المستقنع 1/ 453، 454.
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وإليه ذهب األئمة مالك)1(، واألوزاعي)2(، والثوري)3( رحمهم اهلل.
وقد اس��تدل أصحاب القول األول لم��ا ذهبوا إليه من طهارة المن��ي اليابس على الثوب 

بالفرك بما يلي:
ما روي )َعْن َعائَِشَة - رضي اهلل عنها - فِي اْلَمنِيِّ َقاَلْت: ُكنُْت َأْفُرُكُه مِْن َثْوِب َرُسوِل  أ.  

اهللِ ×()4(.
، َقاَل: )ُكنُْت َناِزاًل َعَلى َعائَِش��َة  وما روي َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ِش��َهاٍب اْلَخْوالنِيِّ ب.    
َفاْحَتَلْم��ُت فِي َثْوَبيَّ َفَغَمْس��ُتُهَما فِي اْلَماِء، َفَرَأْتنِي َجاِرَيٌة لَِعائَِش��َة َفَأْخَبَرْتَها َفَبَعَثْت إَِليَّ َعائَِش��ُة 
َفَقاَل��ْت: َما َحَمَلَك َعَلى َما َصنَْعَت بَِثْوَبْيَك؟ َقاَل ُقْل��ُت: َرَأْيُت َما َيَرى النَّائُِم فِي َمنَامِِه، َقاَلْت: 
ُه مِْن  َهْل َرَأْيَت فِيِهَما َش��ْيًئا؟ ُقْلُت: ال، َقاَلْت: »َفَلْو َرَأْيَت َش��ْيًئا َغَسْلَتُه، َلَقْد َرَأْيُتنِي َوإِنِّي ألَُحكُّ

َثْوِب َرُسوِل اهللِ × َيابًِسا بُِظُفِري()5(.
ت.  وَعْن َعْلَقَمَة، َواألَْس��َوِد )َأنَّ َرُجالً َنَزَل بَِعائَِش��َة، َفَأْصَبَح َيْغِس��ُل َثْوَبُه َفَقاَلْت َعائَِشُة: 
)إِنََّما َكاَن ُيْجِزُئَك إِْن َرَأْيَتُه َأْن َتْغِس��َل َمَكاَنُه، َف��إِْن َلْم َتَر َنَضْحَت َحْوَلُه، َوَلَقْد َرَأْيُتنِي َأْفُرُكُه مِْن 

َثْوِب َرُسوِل اهللِ ×َفْرًكا َفُيَصلِّي فِيِه()6(.
وجه الداللة: دلت هذه األحاديث على أن اليابس من المني يجزئ فركه دون الغسل)7(.
واس��تدل أصحاب القول الثاين لما ذهبوا إليه من وجوب غس��ل المني رطًبا كان أو يابًسا 
بم��ا روي َعْن َعائَِش��َة - رضي اهلل عنه��ا -  َقاَلْت: )ُكنُْت َأْغِس��ُل الَجنَاَبَة مِْن َث��ْوِب النَّبِيِّ ×، 

الَِة، َوإِنَّ ُبَقَع الَماِء فِي َثْوبِِه()8(. َفَيْخُرُج إَِلى الصَّ

)1(  المدونة 1/ 128، وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب 1/ 91، ومواهب الجليل 1/ 162، والفواكه الدواين 
1/ 248، وعيون األدلة البن القصار 2/ 1021.

)2(  المجموع 2/ 554، والمغني 2/ 69.
)3(  المغني 2/ 69.

)4(  أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 1/ 238، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث رقم: )288(.
أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 1/ 239، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث رقم: )290(.  )5(
أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 1/ 238، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث رقم: )288(.  )6(

)7(  ينظر: الحاوي الكبير 2/ 251، والمغني 2/ 69، 
)8(  صحيح البخاري 1/ 55، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، الحديث رقم: )229(.
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ويف رواية: َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َقاَل: )َسَأْلُت ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر، َعِن اْلَمنِيِّ ُيِصيُب َثْوَب 
ُجِل َأَيْغِسُلُه َأْم َيْغِسُل الثَّْوَب؟ َفَقاَل: َأْخَبَرْتنِي َعائَِشُة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ × َكاَن َيْغِسُل اْلَمنِيَّ ُثمَّ  الرَّ

الِة فِي َذلَِك الثَّْوِب، َوَأَنا َأْنُظُر إَِلى َأَثِر اْلَغْسِل فِيِه(.)1(. َيْخُرُج إَِلى الصَّ
كما اس��تدلوا بالقياس، وهو أن المني مائع خارج من الس��بيل فأش��به الب��ول؛ وألنه مائع 

يوجب البلوغ كدم الحيض)2(.
وأجابوا عما استدل به أصحاب القول األول بأن الفرك ال ينايف الغسل، ألن الغسل البد 
في��ه م��ن الفرك يف غالب األحوال، فكأهنا أرادت بالفرك الغس��ل؛ ألنه يعرب به عنه، وبأن الخرب 

واحد عنها دون غيرها)3(.
ومما أدى إلى االختالف يف هذا الفرع  تعارض خرب الواحد والقياس.  

ق��ال اإلمام أبو زيد الدبوس��ي – رحمه اهلل: )األصل عند علمائن��ا الثالثة أن الخرب المروي 
م على القياس الصحيح، وعند مالك  القياس الصحيح  ع��ن النبي × من طري��ق اآلحاد مقدَّ
م على خرب اآلحاد، وعلى هذا قال أصحابنا: إن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان  مقدَّ

يابًسا، وأخذوا يف ذلك بالخرب، وعند اإلمام مالك  ال يطهر إال بالغسل بالماء كالبول()4(.

* * *

أخرجه اإلمام مسلم بلفظه يف صحيحه 1/ 239، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث رقم: )289(.  )1(
)2(  الجامع لمسائل المدونة 1/ 189، والمغني 2/ 69.

)3(  الجامع لمسائل المدونة 1/ 190، وعيون األدلة 2/ 1023.
)4(  تأسيس النظر ص 99.
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وتشتمل على أهم نتائج البحث
أن الم��راد بالن��ص يف هذا البحث هو اللفظ الوارد يف القرآن أو الس��نة، المس��تَدل به على    .1

حكم األشياء.
أن القي��اس يطلق غالًبا ويراد به أحد األدلة األربعة المتفق على حجينها، وقد يطلق ويراد    .2

به األصول العامة، والقواعد المقررة.
أن األدلة الشرعية ال تتعارض يف ذاهتا ؛ ألهنا ترجع إلى قول واحد، وما قد يطهر من ذلك    .3

فإنما هو يف نظر المجتهد.
إذا تعارض القياس والنص القطعي لم يجز العمل بالقياس من غير خالف.   .4

إذا تع��ارض خرب الواح��د والقياس، وكانت عل��ة القياس منصوصة بدلي��ل قطعي وجب    .5
العمل بالقياس وتقديمه على خرب الواحد من غير خالف.

على الرغم من إطالق معظم األصوليين الخالَف يف تقديم خرب الواحد على القياس، إال    .6
أن الراجح ما ذهب إليه أبو الحس��ين البصري ومن وافقه من أن الخالف ينبغي أن يكون 

فيما إذا كانت علة القياس مستنبطة، وكان حكم األصل ثابًتا قطًعا.
إذا تع��ارض الن��ص الظن��ي والقياس م��ن كل وجه ب��أن كان كل واحد منهم��ا مبطالً لكل    .7

مقتضيات اآلخر فاألكثر من األصوليين على تقديم النص على القياس.
ل��م تختل��ف الرواية عن اإلمامين الش��افعي وأحمد ابن حنب��ل – رحمهما اهلل - يف تقديم    .8

النص - قطعيُّا كان أو ظنيًّا - على القياس، بل نسب ذلك إليهما قواًل واحًدا.
م على خرب الواحد عند اإلمامين مالك وأبي حنيفة: األصول  أن المراد بالقياس الذي ُيقدَّ   .9

والقواعد المقررة التي تشهد لها عمومات الكتاب والسنة النبوية المطهرة.
10.  أن الخ��الف يف تقدي��م النص الظني على القياس كان ل��ه أثر كبير يف العديد من األحكام 

الفقهية.
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فهر�ص امل�سادر واملراجع
اإلهباج يف ش��رح المنهاج: للس��بكي: تقى الدين على بن عبد الكايف، ت  756ه�، وولده   .1
تاج الدين عبد الوهاب بن على، ت  771ه�، ط/ دار الكتب العلمية -بيروت، 1416ه� 

- 1995م.
اإلح��كام يف أصول األحكام: لآلمدي: س��يف الدين على ب��ن أبى على، ت 631ه�، ط/   .2

جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية، 1433ه� 2012م.
اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: أبي محمد علي بن أحمد بن س��عيد، ت 456ه�،   .3

ط/ دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )د.ت(.
االختي��ار لتعليل المخت��ار: للموصلي: عبد اهلل بن محمود بن م��ودود، ت  683ه�، ط/   .4

مطبعة الحلبي - القاهرة 1356ه� - 1937م.
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: للشوكاين: محمد بن على بن محمد،   .5

ت  1255ه�، ط/ دار الكتاب العربي - الطبعة األولى 1419ه� - 1999م.
االس��تذكار الجام��ع لمذاهب فقه��اء األمصار وعلماء األقط��ار فيما تضمن��ه الموطأ من   .6
معان��ى الرأي واآلثار وش��رح ذل��ك كله باإليج��از واالختصار: البن عبد ال��رب: أبى عمر 
يوس��ف ب��ن عب��د اهلل، ت  463ه���، ط/ دار الكتب العلمي��ة – بي��روت - الطبعة األولى 

.2000 – 1421
األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة يف س��لك جمع الجوامع: للس��يناوي: حسن بن   .7
عمر بن عبد اهلل، ت بعد 1347ه�، ط/ مطبعة النهضة - تونس، الطبعةاألولى 1928م.
أصول السرخسي: للسرخسي: أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل، ت  490ه�، ط/   .8

دار المعرفة –بيروت، 1393ه� - 1973م.
أص��ول الفق��ه: الب��ن مفلح: ش��مس الدي��ن محمد ب��ن مفل��ح، ت  763ه���، ط/ مكتبة   .9

العبيكان-الرياض، الطبعة األولى، 1420ه�-1999م. 
10. أصول الفقه: لإلمام محمد أبى زهرة، ط/ دار الفكر العربي – القاهرة.

11. إع��الم الموقعين عن رب العالمين: البن قيم الجوزية: أبى عبد اهلل ش��مس الدين محمد بن 
أبى بكر، ت  751ه�، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: األولى 1411ه� - 1991م.
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بي��روت،   - المعرف��ة  دار  ط/  204ه���،  ت   إدري��س،  ب��ن  محم��د  للش��افعي:  األم:   .12
1410ه�/1990م.

13. اإلنص��اف فيمعرف��ة الراجح من الخالف: للمرداوي: عالء الدين على بن س��ليمان، ت  
885ه�، ط/ دار إحياء الرتاث العربي ، الطبعة الثانية، )د.ت(.

14. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: البن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ت  970ه� 
، ط/ دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، )د.ت(.

15. البحر المحيط ىف أصول الفقه: للزركش��ي: بدر الدين محمد بن هبادر، ت  794ه�، ط/ 
دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة األولى، 1421ه� - 2000م.

16. بحر المذهب ىف فروع مذهب اإلمام الشافعي : للروياين: أبى المحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل، ت  502ه�، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى 2009م.

17. بداي��ة المجته��د وهناية المقتصد: البن رش��د الحفي��د: أبى الوليد محم��د بن أحمد، ت 
595ه�، ط/ دار الحديث – القاهرة – 1425ه� - 2004م.

18. بدائع الصنائع ىف ترتيب الش��رائع: للكاس��اين: عالء الدين أبى بكر بن مسعود، ت  587 
ه�، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1406ه� - 1986م.

19. بذل النظر ىف األصول: لألس��مندي: محمد بن عبد الحميد، ت  552ه�، ط/ مكتبة دار 
الرتاث-القاهرة، الطبعة األولى، 1412ه�-1992م. 

20. الربه��ان يف أصول الفقه: إلمام الحرمي��ن: أبى المعالى عبد الملك بن عبد اهلل الجويني، 
ت  478ه�، ط/ دار الوفاء-المنصورة، الطبعة الثالثة، 1420ه�-1999م.

21. البناي��ة ىف ش��رح الهداي��ة: للعين��ي: أبى محمد محم��ود بن أحم��د، ت  855ه�، ط/ دار 
الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 1420 ه� - 2000 م.

22. بيان المختصر، وهو شرح مختصر ابن الحاجب ىف أصول الفقه: لألصبهانى: أبى الثناء 
ش��مس الدين محم��ود بن عبد الرحم��ن، ت  749ه�، ط/ دار الس��الم-القاهرة، الطبعة 

األولى، 1424ه�-2004م.
23. البيان يف فقه اإلمام الش��افعي: للعمراين: يحيى بن أبى الخير بن س��الم، ت 558ه�، ط/ 

دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى، 1423ه� - 2002م.
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24. البيان والتحصيل البن رش��د: أبي الوليد محم��د بن أحمد، ت520ه�، ت 520ه�، ط/ 
دار الغرب اإلسالمي - بيروت، الطبعة الثانية 1408ه� - 1988م.

25.  تأس��يس النظر: للدبوس��ي: أبي زيد عبيد اهلل عمر بن عيس��ى، ت 430ه�، ط/ المكتبة 
األزهرية للرتاث، )د.ت(.

26. التبصرة ىف أصول الفقه: للشيرازي: أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف، ت  476ه�، 
ط/ دار الفكر – دمشق، الطبعة: األولى، 1403ه�.

27. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي: فخر الدين عثمان بن على، ت  743ه�، ط/ 
المطبعة الكربى األميرية - بوالق، القاهرة، الطبعة األولى، 1313 ه�.

28. التجري��د: للق��دوري: أبى الحس��ين أحم��د بن محمد ب��ن جعفر، ت  428ه���، ط/ دار 
السالم-القاهرة، الطبعة األولى، 1424ه�-2004م.

29. التحبي��ر ش��رح التحرير يف أص��ول الفقه: للم��رداوي: عالء الدين على بن س��ليمان، ت  
885ه�، ط/ مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة األولى، 1421ه�-2000م.

30. تخري��ج الفروع على األصول: للزنجاين: ش��هاب الدين محمود بن أحمد، ت  656ه�، 
ط/ مكتبة العبيكان - الرياض.

31. تس��هيل الوصول إلى علم األصول: للمحالوي: محمد ب��ن عبد الرحمن عيد، ط/ دار 
الحديث – القاهرة، 1431ه� - 2010م.

32. التع��ارض والرتجي��ح بين األدلة الش��رعية: للربزنجي: عبد اللطيف عب��د اهلل عزيز، ط/ 
وزارة األوقاف والشئون الدينية – العراق، الطبعة األولى 1401ه� - 1982م.

33. التقري��ر ألصول فخر اإلس��الم الب��زدوي: للبابريت: أكمل الدين محم��د بن محمود، ت 
786ه�، ط/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت، 1426ه� - 2005م.

34. التقري��ر والتحبير: الب��ن أمير الحاج: محمد بن محمد الحلب��ى، ت  879ه�، طبعة/دار 
الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الثانية،1403ه�-1983م.

35. تقويم األدلة ىف أصول الفقه: للدبوسي: أبى زيد عبيد اهلل بن عمر، ت  430ه�، ط/ دار 
الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية، 1428ه�- 2007م.
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36. التلويح ىف كشف غوامض التنقيح: للتفتازاين: سعد الدين مسعود بن عمر، ت  792ه�، 
ط/ مكتبة صبيح بمصر، )د.ت(.

37. التمهي��د ىف أص��ول الفق��ه: ألبى الخط��اب: محفوظ بن أحمد بن الحس��ن، ت  510ه�، 
ط/ مؤسس��ة الريان-بيروت، والمكتبة المكية-مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 1421ه�-

2000م.
38. التنبيه��ات المس��تنبطة على الكتب المدون��ة والمختلطة: للقاضي عي��اض: أبي الفضل 
عي��اض بن موس��ى، ت 544ه�، ط/ دار ابن حزم – بي��روت، الطبعة األولى 1432ه� - 

2011م.
39. التهذيب يف فقه اإلمام الش��افعي: للبغوي: أبى محمد الحسين بن مسعود بن محمد، ت  

516ه�، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى، 1418ه� 1997م.
40. تيس��ير التحرير: ألميربادشاه: محمد أمين بن محمود، ت  987ه�، ط/ مطبعة مصطفى 

البابي الحلبى وأوالده بمصر، 1351ه�.
41. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار: البن عابدين: محمد أمين بن 

عمر، ت  1252 ه�، ط/ دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية 1412ه� - 1992م.
42. الح��اوي الكبي��ر يف فق��ه مذه��ب اإلم��ام الش��افعي ، وه��و ش��رح مختص��ر المزنى: 
للماوردي: أبى الحس��ن على بن محم��د، ت  450 ه�، ط/ دار الكتب العلمية-بيروت، 

الطبعة األولى، 1419ه�- 1999م.
43. الذخيرة: للقرايف: شهاب الدين أحمد بن إدريس، ت  684ه�، ط/ دار الغرب اإلسالمي 

– بيروت، الطبعة األولى، 1994م.
44. رس��الة اإلمام أبى داود السجس��تاين إلى أهل مكة يف وصف س��ننه، ط/ مكتب المطبوعات 
اإلسالمية بحلب، ط/ دار البشائر اإلسالمية- بيروت، الطبعة األولى 1417ه� -1997 م.
45. رف��ع الحاج��ب عن مختصر اب��ن الحاجب: البن الس��بكي: تاج الدين عب��د الوهاب بن 

على، ت  771ه�، طبعة/عالم الكتب-بيروت، الطبعة األولى، 1419ه�-1999م.
46. روض��ة الطالبي��ن: للن��ووي: أب��ى زكري��ا يحيى ب��ن ش��رف، ت  676ه���، ط/ المكتب 

اإلسالمي - بيروت، الطبعة الثالثة، 1412ه�-1991م.
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ت   القزوين��ي،  يزي��د  ب��ن  محم��د  اهلل  عب��د  أب��ى  ماج��ه:  الب��ن  ماج��ه:  اب��ن  س��نن   .47 
275ه�، ط/ دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، )د.ت(.

48. س��نن أب��ى داود: ألبى داود: س��ليمان بن األش��عس السجس��تاين، ت  275ه�، تحقيق/ 
شعيب األرنؤوط، الناشر/ دار الرسالة العالمية، الطبعة األولى 1430ه� - 2009م.

49. س��نن الرتمذي: للرتمذي: أبى عيس��ى محمد بن عيس��ى بن سورة، ت 279ه�، تحقيق/ 
بشار عواد معروف، ط/ دار الغرب اإلسالمي – بيروت، 1998م.

50. س��نن النس��ائي: للنس��ائي: أب��ى عبد الرحم��ن أحمد بن عل��ى بن ش��عيب، ت  303ه�، 
تحقيق/ عبدالفتاح أبي غدة، ط/ مكتب المطبوعات اإلس��المية – حلب، الطبعة الثانية 

1406ه� - 1986م.
51. ش��رح الزركشي على مختصر الخرقي: للزركش��ي: شمس الدين محمد بن عبد اهلل، ت  

772ه�- ط/ مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة األولى، 1413ه�-1993م.
52. ش��رح العضد على مختصر ابن الحاجب: لعضد الدين اإليجي: عبد الرحمن بن أحمد 
بن عبد الغفار، ت  756ه�، ط/ دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى 1424ه�-

2004م.
53. شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، أو المخترب المبتكر شرح المختصر ىف 
أصول الفقه: البن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي، ت  972ه�، ط/ مكتبة العبيكان-

الرياض، 1413ه�-1993م.
54. ش��رح اللمع: للشيرازي: أبى إس��حاق إبراهيم بن على بن يوسف، ت  476ه�، ط/ دار 

الغرب اإلسالمي -بيروت، الطبعة األولى،  1408ه� - 1988م.
55. شرح المنار البن ملك: عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، ط/ درسعادت، 1315ه�.
56. ش��رح تنقيح الفص��ول يف اختصار المحصول يف األصول: للقرايف: ش��هاب الدين أحمد 
ب��ن إدريس، ت  684ه���، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى،  1428ه� - 

2007م.
57. ش��رح مختص��ر الروضة:للطويف: نجم الدين س��ليمان بن عبد الق��وى، ت  716ه�، ط/ 

مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة األولى، 1410ه� - 1990م.
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58. ش��رح مختص��ر الطح��اوي للجصاص: أب��ي بكر أحمد ب��ن علي، ت370 ه���، ط/ دار 
البشائر اإلسالمية - ودار السراج، الطبعة األولى 1431ه� - 2010م.

59. صحي��ح البخ��اري: للبخ��اري: محمد بن إس��ماعيل بن إبراهي��م، ت  256ه�، تحقيق/ 
محمد زهير بن ناصر الناصر، ط/ دار طوق النجاة، مصورة عن الس��لطانية بإضافة ترقيم 

محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األولى 1422ه�.
60.  صحيح مس��لم: لإلمام مسلم بن الحجاج القش��يري، ت  261ه�، تحقيق/ محمد فؤاد 

عبد الباقي، ط/ دار إحياء الرتاث العربي – بيروت، )د.ت(.
العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباين لموفق الدين بن قدامة:   .61
للمقدس��ي: هب��اء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، ت 624ه���، ط/ دار المعرفة-بيروت، 

الطبعة األولى، 1413ه�-1993م.
62. العدة يف أصول الفقه: ألبى يعلى: محمد بن الحسين الفراء، ت  458ه�، ط/ دار الكتب 

العلمية-بيروت، الطبعة األولى، 1423ه�-2002م.
63. العزيز ش��رح الوجيز، المعروف بالش��رح  الكبير: للرافعي: أبى القاس��م عبد الكريم بن 
محمد، ت  623ه�، ط/ دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة األولى، 1417ه�-1997م.
64. غريب الحديث البن سالم: أبي ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل، ت 224ه�، ط/ مطبعة 

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد – الدكن، الطبعة األولى، 1384ه� - 1964م.
65. الغني��ة يف األصول: للسجس��تاين: أبي صالح منصور بن إس��حاق بن أحمد، ت 290ه�، 

الطبعة األولى 1410ه� – 1989م.
66.الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: للعراقي: ولى الدين أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم،   

ت  826ه�، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 1425ه� - 2004م.
67. الفائ��ق ىف أص��ول الفقه: للهندي: صفى الدين محمد ب��ن عبد الرحيم، ت  715ه�، ط/   

دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة األولى، 1426ه�-2005م.
68. فتح الغفار بش��رح المنار، المعروف بمش��كاة األنوار يف أصول المنار: البن نجيم: زين 
الدي��ن ب��ن إبراهيم ب��ن محمد، ت  970ه���، ط/ دار الكت��ب العلمية - بي��روت، الطبعة 

األولى 1422ه� - 2001م.
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69. الفص��ول يف األص��ول: للجص��اص: أب��ي بكر أحمد بن عل��ى، ت  370ه���، ط/ وزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت، الطبعة الثالثة، 1428ه� - 2007م.

70. فواتح الرحموت بش��رح مس��لم الثب��وت: لألنصاري: عبد العلي محم��د بن نظام الدين 
اللكنوي، ت  1180ه�، مطبوع مع المستصفى، ط/ دار إحياء الرتاث العربي - بيروت، 

الطبعة األولى، 1324ه�.
القام��وس المحيط: للفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب، ت  817ه�، ط/   .71

مؤسسة الرسالة  - بيروت، الطبعة الثامنة 1426 ه� - 2005 م.
72. قواطع األدلة ىف األصول: للس��معاين: أبى المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، ت  

489ه�، الطبعة األولى، 1418ه� - 1998م.
73. الكاشف عن المحصول يف علم األصول: لألصفهاين: أبى عبداهلل محمد بن محمود بن 
عباد، ت  688ه�، ط/ دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، 1419ه�-1998م.
74. الكايف يف فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل: البن قدامة: موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المقدسي، 

ت  620ه�، ط/ دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، 1414 ه� - 1994 م.
75. كش��ف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: للبخاري: عالء الدين عبد العزيز بن 

أحمد، ت  730ه�، ط/ دار الكتاب اإلسالمي، )د.ت(.
76. لس��ان الع��رب: البن منظ��ور: محمد بن مكرم ب��ن على، ت  711ه���، ط/ دار صادر – 

بيروت الطبعة الثالثة، 1414ه�
77. المبس��وط: للسرخس��ي: أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى س��هل، ت  490 ه�، ط/  دار 

المعرفة – بيروت، 1414ه� - 1993م.
78. مجمع األهنر ىف ش��رح ملتقى األبحر: لداماد أفندي: محمد بن س��ليمان، ت  1078ه�، 

ط/ دار إحياء الرتاث العربي - بيروت، )د.ت(.
79. المجم��وع ش��رح المهذب: للنووي: أب��ى زكريا يحيى بن ش��رف، ت  676ه�، ط/ دار 

الفكر، )د.ت(.
80. المحص��ول ىف علم أصول الفقه: لل��رازي: فخر الدين محمد بن عمر، ت  606ه�، ط/ 

مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثالثة، 1418ه�-1997م.
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ت   س��عيد،  ب��ن  أحم��د  ب��ن  عل��ى  محم��د  أب��ى  ح��زم:  الب��ن  باآلث��ار:  المحل��ى   .81 
456ه�، ط/ دار الفكر - بيروت، )د.ت(.

82. مخت��ار الصح��اح: للرازي: محمد بن أبى بكر بن عبد الق��ادر، ت 666ه�، ط/  المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة الخامسة، 1420ه� - 1999م.

83. المدون��ة الكربى: لإلمام مال��ك: أبى عبداهلل مالك بن أنس األصبحي، ت  179ه�، ط/ 
دار الكتب العلمية – الطبعة: األولى، 1415ه� - 1994م.

84. المستدرك على الصحيحين: للحاكم: أبى عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابوري، 
ت  405ه�، ط/ دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، 1411ه� – 1990م.
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دوران اللفظ بني التاأ�سي�ص والتوكيد
واأثره عند االأ�سوليني

د. �سعيد بن اأحمد �سالح فرج
عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول ، وبعد .
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث لبيان اآليت:
1- أهمية قاعدة التأسيس والتوكيد.

2- ارتباط قاعدة التأسيس والتوكيد بأصول الفقه.
3- متى يحمل الكالم على التأسيس ومتى يحمل الكالم على التوكيد.

4- أثر القاعدة يف مسائل أصول الفقه.
اأهمية البحث:

تربز أهمية هذا البحث يف اآليت:
1- ُشح األمثلة التي تناولت هذه القاعدة.

2- عدم وجود من درس هذه القاعدة دراسة أصولية حسب علمي.
3- أن هذه القاعدة من القواعد األساسية يف فهم النص.

م�ضكلة البحث:
تكمن المشكلة الرئيسة يف هذا البحث يف مدلول اللفظ الذي يأيت مكررًا يف الخطاب وما 

يفيده، وعليه فيمكننا حصر مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
1- ما المقصود بالتأسيس والتوكيد؟

2- هل األصل حمل الكالم على التأسيس أم على التوكيد؟
3- ما الصور التي يحمل فيها الكالم على التأسيس دون التوكيد؟
4- ما الصور التي يحمل فيها الكالم على التوكيد دون التأسيس؟

5- ما أثر هذه القاعدة على المسائل األصولية؟
منهجية البحث:

اتبع الباحث يف هذه البحث المنهج االس��تقرائي التحليل��ي المقارن، حيث قام بجمع ما 
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يتعل��ق بالقاعدة األصولي��ة، ثم البحث يف كت��ب األصوليين عن معانيه��ا وتطبيقاهتا، وعرض 
هذه النقوالتومقارنتها ببعضها، ثم الرتجيح حيث لزم الرتجيح، واقتصار التطبيق على مس��ألة 

أصولية واحدة لطبيعة البحث.
خطة البحث:

المبحث األول: مقدمات:
المطلب األول: تعريف التأسيس والتوكيد وأقسام التوكيد وفائدته.

المطلب الثاين: ألفاظ القاعدة ومن ذكرها من العلماء.
المطلب الثالث: عالقة قاعدة التأسيس والتوكيد بأصول الفقه والقواعد الفقهية.

المبحث الثاين: التعارض بين التوكيد والتأسيس:
المطلب األول: تقديم التأسيس على التوكيد حال التعارض وسبب التقديم.

المطلب الثاين: موانع حمل اللفظ على التأسيس.

المطلب الثالث: موانع حمل اللفظ على التوكيد.
المبحث الثالث: تطبيق على أثر قاعدة التأسيس والتوكيد يف اختالف األصوليين:
المطلب األول:أثر قاعدة التأسيس والتوكيد يف مسألة »األمر بعد األمر بالشيء«.

* * *
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املبحث االأول
 مقدمات

يف ه��ذا المبحث يتناول الباح��ث تعريف ألفاظ البحث، مع مقدمة للقاعدة تحوي ألفاظ 
القاعدة، ومن ذكرها من العلماء واحتج هبا، وعالقتها بأصول الفقه والقواعد الفقهية، وعليه 

كان هذا المبحث مكونًا من ثالثة مطالب:
املطلب االأول: تعريف التاأ�ضي�ص والتوكيد واأق�ضام التوكيد وفائدته:

أوالً: تعريف التأسيس يف اللغة واالصطالح:
التأسيس يف اللغة:

األسُّ واألس��اس: أْصُل البِنَاء، واألَسيِس: أصل كل شيء، والجمُع اآلساُس -َمْمُدْوٌد–
ماد، وُأّس اإِلنسان قلبه، وُأّس البناء ُمْبَتَدُؤه، والتَّْأسيُس:  -على باقي الرَّ مِّ ويطلق األُسُّ –بالضَّ
َس��ها: إذا بنى حدودها ورفع من قواعدها)1(، ويقال  بي��اُن ُحدوِد الداِر وَرفُع قواِعدها. وقد َأسَّ

للتأسيس كذلك إفادة.
التأسيس يف االصطالح:

اختلفت عبارة األصوليين يف تعريف التأسيس، فمن عباراهتم يف ذلك: 
1- اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له)2(.

2- وقال بعضهم:التأسيس عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصالً قبله)3(.
وقي��ل غير ه��ذا، وكل ه��ذه التعاريف تدور حول معان متش��اهبة وإن اختلف��ت ألفاظها، 

وتجتمع على أن التأسيس هو إفادة لفظ لم يكنح اصالً من قبل.
ثانيًا: تعريف التوكيد يف اللغة واالصطالح:

التوكيد يف اللغة:
َد القول تأكيدًا: إذا وثقه وأحكمه، ويقال: تأكيد وتوكيد، والتوكيد أولى،  التأكي��د: من أكَّ

)1(  انظ��ر ت��اج العروس م��ن جواهر القام��وس ج15 ص401403، هتذي��ب اللغة ج4 ص346، لس��ان العرب ج6 
ص6، المحيط يف اللغة ج2 ص286.

)2(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تحقيق فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت ج1 ص53.
المحيط يف اللغة ج2 ص286،معجم مصطلح األصول ص63، معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى   )3(

سانوالتعريفات ص115،القاموس المبين يف اصطالحات األصوليين ص92، 93.
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، وهو اللفظ الموضوع لتقوي��ة ما يفهم من لفظ آخر، كلفظ  ��كِّ ويَدَخ��ل يف الكالِم ليخرج الشَّ
كل وأجمع وجميع.

أو هو إعادة المعنى الحاصل قبله بتكرار مبناه أو معناه)1(، ويقال له: إعادة.
وهذا معناه يف اللغة، وال يبتعد عن هذا معناه االصطالحي.

التوكيد يف االصطالح)2(: 
اختلفت عبارة األصوليين يف تعريفه، فمنها:

1- هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية لفظ سابق له)3(.
2- هو تقوية مدلول اللفظ المذكور أواًل بلفظ مذكور ثانيًا)4(.
3- هو أن يكون اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته)5(.

4- هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله)6(.
5- هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر)7(.

6- هو ما فهم من اللفظ األول بلفظ ثان مستقل باإلفادة)8(. 
7- هو إعادة المعنى الحاصل قبله بتكرار مبناه أو معناه)9(.

وكل ه��ذه التعاري��ف متقارب��ة المعن��ى، ومش��رتكة يف أن التوكي��د مقوٍّ للمعن��ى األصلي 
المذكور قبل.

انظ��ر الصح��اح يف اللغ��ة ج1 ص17، القاموس المحي��ط ج1 ص417، تاج العروس من جواه��ر القاموس ج9   )1(
ص320، مخت��ار الصح��اح ج1 ص20، مختار الصحاح ج1 ص740، معج��م مصطلحات أصول الفقه، قطب 

مصطفى سانو116.
)2(  للتوكيد تعريف يف اصطالح النحويين وهو: التأكيد تابع أمر يقرر أمر المتبوع يف النسبة أو الشمول انظر التعاريف 

ج1 ص156،  التعريفات ج1 ص71، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله التعريفات ج1 ص71.
درر الحكام شرح مجلة األحكام ج1 ص53.  )3(

)4(  اإلهباج ج1 ص244.
الكليات ص267.  )5(
التعريفات ص71.  )6(

)7(  انظر المحصول للرازي ج1 ص354، وكذا هناية السول شرح منهاج الوصول ج1 ص216.
)8(  انظر هناية السول شرح منهاج الوصول ج1 ص217.

معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو116.  )9(
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ثالثًا: أقسام التوكيد:
ينقسم التوكيد إلى قسمين: لفظي ومعنوي.

القس��م األول: التوكيد اللفظي: هو أن يكرر اللفظ األول، أي تأكيد اللفظ بنفسه »تكرار 
اللفظ«نحو: واهلل ألغزون قريش��ًا، واهلل ألغزون قريش��ًا، واهلل ألغزون قريشًا)1(. ونحو:أتى 

أتى زيد.
القسم الثاين:التوكيد المعنوي: وهو بغير اللفظ األول، وينقسم إلى قسمين:

أ- أن يؤك��د مف��ردًا: كأن يؤكد الواحد؛ مثل: جاء زيد نفس��ه وعمرو عينه، وجاء الطالب 
أنفس��هم.أو المثنى، مث��ل: جاء الرجالن كالهم��ا، والمرأتان كلتاهم��ا. أو الجمع، مثل: جاء 

القوم كلهم أجمعون.
ب- أن يكون مؤكدًا لجملة باستعمال إحدى أدوات التوكيد، مثل قول اهلل تعالى: ژ ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ژ )2(،)3(.
القس��م الثالث: وهناك من يرى أن للتوكيد قس��مًا ثالثًا، وهو ماله ش��به بالمعنوي وشبه 

باللفظي، كقولك: أنت بالخير حقيق قمين)4(.
والتوكيد الذي يدور مع التأسيس يف هذه القاعدة هو التوكيد اللفظي ال المعنوي، وعليه 

فحيث ذكر التوكيد يف ثنايا بحثنا فالمقصود به اللفظي ال المعنوي.
رابعًا:فائدة التوكيد:

لما كانت فائدة التأس��يس ظاهرة، وهي إفادة معنى جديد، فالتوكيد يأيت لعدة فوائد،لعل 
من أبرزها: خوف النس��يان، أو لخوف عدم اإلصغاء، أو لالعتناء به، ويأيت لالحتياط بإيصال 

الكالم إلى فهم السامع إن فرض ذهول، أو غفلة،واإلشعار بأن لسانه لم يسبق إليه.

)1(  سنن أبي داود ج3 ص3287 حديث برقم 3287، السنن الكربى للبيهقي ج10 ص47 حديث برقم 20422، 
من حديث عكرمة وقال األلباين حديث صحيح انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود ج7 ص285.

)2(  سورة األحزاب من اآلية 56.
)3(  انظ��ر التعريف��ات ص71، القاموس المبين يف اصطالح��ات األصوليين ص92، 93، معج��م مصطلح األصول 

ص63.
)4(  البحر المحيط للزركشي ج1 ص484 – 487
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املطلب الثاين: األفاظ القاعدة ومن ذكرها من العلماء:
هذه القاعدة من القواعد األساس��ية يف فهم النص، وبالتالي فقد ذكرها جمع من العلماء 
واس��تدلوا هبا، وكذا وردت هذه القاعدة بعدة صيغ، ويف هذا المطلب س��نذكر العلماء الذين 
ذك��روا ه��ذه القاعدة، وكذا صي��غ القاعدة، ث��م تحليل الفرق بي��ن هذه الصي��غ وذكر الصيغة 

المختارة.
أواًل:من ذكر القاعدة من العلماء وألفاظها:

ذك��ر ه��ذه القاع��دة جمع م��ن العلم��اء، ولعل م��ن أبرزه��م: الق��رايف)1( واب��ن نجيم)2(، 
والس��يوطي)3(، واآلم��دي)4(، والزركش��ي)5(، والمرداوي الحنبل��ي)6(، وابن أمي��ر الحاج)7(، 
واألس��نوي)8(، وأمي��ر بادش��اه)9(، واب��ن رج��ب)10(، واب��ن النج��ار)11(، واب��ن نظ��ام الدي��ن 

األنصاري)12(،وابن األمير الصنعاين)13(، والشوكاين)14(، وأحمد الزرقا)15(، وغيرهم كثير.
ثانيًا:ألفاظ القاعدة والمختار منها:

نقلت ألفاظ قاعدة التأسيس والتوكيد)16( بعدة صيغ أبرزها:

)1(  شرح تنقيح الفصول ج2 ص264.
)2(  األشباه والنظائر ج1 ص149.

)3(  األشباه والنظائر للسيوطي ج1 ص135
)4(  اإلحكام لآلمدي ج1 ص276.

)5(  البحر المحيط يف أصول الفقه ج1 ص484، والمنثور يف القواعد ج1 ص320.
)6(  التحبير شرح التحرير ج5 ص2273.

)7(  التقرير والتحبير ج3 ص106.
)8(  التمهيد يف تخريج الفروع على األصول ج1 ص167، هناية السول شرح منهاج الوصول ج2 ص296، الكوكب 

الدري ج1 ص403.
تيسير التحرير ج1 ص450.  )9(

)10( القواعد الفقهية ج3 ص231.
)11( شرح الكوكب المنير ج3 ص74.

)12(  فواتح الرحموت ج1 ص465.
)13(  إجابة السائل شرح بغية اآلمل ج1 ص284.

)14( إرشاد الفحول ج1 ص277.
)15(  شرح القواعد الفقهية للزرقا ج1 ص93

)16(  سواء كانت هذه الصيغ واردة يف صياغة القاعدة أو يف معرض االستدالل.
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1- التأسيس أولى من التأكيد)1(.
2- التأسيس خير من التأكيد)2(.

3- إذا دار األمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس)3(.
4- األصل يف الكالم التأسيس دون التأكيد)4(.

5- تقديُم التأسيس على التأكيد)5(.
6- إذا دار األمر بين التأسيس والتوكيد فالتأسيس أولى)6(.

7- النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس واجبًا إال لدليل)7(.
8- إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى)8(.

9- إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس)9(.
ثالثًا: التحليل وذكر المختار من الصيغ:

من هذه الصيغ يتبين ما يأيت:
أ- م��ن نق��ل لفظ »خير من« فُيفهم من��ه جواز حمل اللفظ على التوكيد وعلى التأس��يس؛ 
ولكن التأس��يس خير من التوكيد، فالحمل على التأس��يس ليس إلزامًا؛ قال الحموي يف غمز 
عيون البصائر: »الصواب أن يقول:»األولى الحمل على التأس��يس«،فإن قوله:»التأسيس خير 
من التوكيد« ال يقتضي تعين الحمل على التأس��يس، بل يقتضي أرجحية الحمل عليه كما هو 

الظاهر«)10(.

)1(  فوات��ح الرحم��وت ج1 ص465، األش��باه والنظائ��ر للس��يوطي ج1 ص135، القواعد الفقهي��ة وتطبيقاهتا على 
المذاهب األربعة ج1 ص388 محمد مصطفى الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة األولى 1427 ه

)2(  األشباه والنظائر البن نجيم ج1 ص149، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا على المذاهب األربعة ج1 ص388 
القواعد الفقهية وتطبيقاهتا على المذاهب األربعة ج1 ص388.  )3(

)4(  األحكام لآلمدي ج1 ص276.
)5(  أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ج1 ص301

)6(  أنوار الربوق يف أنواع الفروق ج7 ص495، القواعد الفقهية البن رجب ج3 ص231.
)7(  شرح تنقيح الفصول ج2 ص264

)8(  البحر المحيط يف أصول الفقه ج1 ص484.
)9( التمهيد يف تخريج الفروع على األصول ج1 ص167.

)10(  غمز عيون البصائر ج1 ص429.
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ب- األلفاظ»أولى« و»تعين« و»األصل« و»تقديم«و»واجبًا« تفيد أولوية التأسيس على 
التوكي��د، على تف��اوت يف قوهتا من حي��ث تعيينه��ا لألولوية،ف� »واجٌب« و»األص��ل« أقواها، 

و»أولى« أدناها.
ت- بعض العلماء صاغ القاعدة بنوع تطويل ال حاجة له.

ث- بع��ض العلماء عرب عنها بلفظ »األمر« والبعض عرب عنه��ا ب� »اللفظ« أو »الكالم« أو 
»الن��ص«، وصيغ��ة األمر–إن كان يقصد هب��ا األمر االصطالحيخاصة- بخ��الف بقية الصيغ، 

ولعل التعبير بالعام أفضل.
ج- هن��اك من ذكر القاعدة بلفظ »التأكيد«، وهناك من ذكرها بلفظ »التوكيد«، وتقدم عن 

أهل اللغة،أن التوكيد أولى.
وأما ما عدا هذا فاأللفاظ متقاربة، بل قد تكون متواطئة، من حيث تقديم التأس��يس على 
التوكيد يف حال التعارض، وعليه فاللفظ المختار للقاعدة هو:»األصل يف الكالم التأسيس ال 

التوكيد«، واهلل أعلم.
املطلب الثالث: عالقة قاعدة التاأ�ضي�ص والتوكيد باأ�ضول الفقه والقواعد الفقهية:

أواًل:عالقة قاعدة التأسيس والتوكيد بأصول الفقه:
المقصود من هذا المبحث الجواب عن س��ؤال مفاده: هل قاعدة التأس��يس والتوكيد من 

القواعد األصولية أم من القواعد الفقهية؟وما مدى قرهبا وبعدها من الجانبين؟
وال يعني هذا التس��اؤل إثب��ات التباين التام بين القواعد الفقهي��ة واألصولية، أو بين علم 
الفق��ه وعل��م األصول، وعلى كل ح��ال -حس��ب رأي الباحث- فقاعدة »األص��ل يف الكالم 
التأس��يس ال التوكيد«، هي قاعدة أصولية فقهية، ولكنه��ا أقرب إلى القواعد أصولية منها إلى 

القواعد الفقهية، وتعليل هذا ما يلي:
أن القواعد األصولية هي قواعد لالستنباط واالجتهاد والنظر يف األدلة الشرعية،واالجتهاد   -1
فيها باستنباط الحكم الشرعي، وقاعدتنا هذه كذلك، فالمجتهد يستنبط بواسطتها الحكم 

الشرعي،إذًا: فهي قاعدة أصولية.
موضوع هذه القاعدة يف الغالب ليس متعلقًا مباشرة بفعل المكلف، وال باألحكام الفقهية   -2
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العملية، وإنما بالدليل والحكم الشرعي، فهي مبينة ألن الحكم يثبت يف حال التكرار بغير 
ما ثبت به أواًل،وما كان هكذا فهو لألصول أقرب.

ومن حيث الفن العلمي:فقاعدة التأس��يس والتوكيد متعلقة بالحكم الش��رعي وثبوته من   -3
عدمه، وليس بالفروع الفقهية غالبًا.

ومن حيث الغاية كذلك: فغاية القواعد الفقهية هو حصر الفروع الفقهية وتسهيل الرجوع   -4
إليها، وهذه القاعدة غايتها استنباط الحكم الفقهي واستخراجه، فهي أصولية.

ومن حيث النش��أة والتكون: فالقواعد الفقهية نشأت من استقراء الفروع الفقهية وتتبعها،   -5
أم��ا ه��ذه القاعدة فهي م��ن القواعد اللغوي��ة المتعلقة باأللف��اظ العربية وم��ا يعرض لها.
والخالص��ة:أن ه��ذه القاع��دة أقرب إل��ى أن تك��ون قاعدة أصولي��ة)1( منها إل��ى القواعد 
الفقهي��ة، مع عدم إهمال التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة، والتي تتعلق بالحكم الش��رعي 

مباشرة، ولكن حكمنا على القاعدة إجمااًل، واهلل أعلم.
ثانيًا: عالقة قاعدة التأسيس والتوكيد بالقواعد الفقهية:

كح��ال كثير من القواعد ترتبط هذه القاعدة إما بعموم وخصوص، أو بعموم وخصوص 
وجه��ي م��ع بعض القواع��د األخرى، ويف ه��ذا المطلب س��أبين عالقة هذه القاع��دة مع أبرز 
القواع��د القريبة منه��ا، وهي قاعدة »إعمال الكالم أولى من إهمال��ه«، وقاعدة »المثبت مقدم 

على النايف«؛ لدراسة العالقة بينهما.
عالقة قاعدة »التأسيس والتوكيد« بقاعدة »إعمال الكالم أولى من إهماله«:

أورد كثي��ر من العلماء اندراج قاعدة التأس��يس تحت القاع��دة الكلية الكربى:»إعمال الكالم 
أولى من إهماله«، وسار على هذا جمع كبير من العلماء، وخالف يف هذا بعض أهل العلم.

ولبيان وجهتي النظر فمجال عمل قاعدة »إعمال الكالم أولى من إهماله« هو أن يستوي 
اإلعمال واإلهمال بالنسبة إلى الكالم، فالمصير إلى اإلعمال. ويف القاعدة الصغرى فمجالها 
هو اس��تواء التأس��يس والتوكيد، فالمصير للتأسيس، فالتأس��يس إعمال والتوكيد إهمال؛لهذا 
التعلي��ل أدرج كثير من العلم��اء القاعدة الصغرى تحت القاعدة الك��ربى، لكن هناك من كان 

)1(  أغلب هذه الفروق مأخوذ من نور الدين الخادمي انظر علم القواعد الشرعية ص280 – 283.
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ل��ه رأي يف ه��ذا التعليل، فيرى أن حمل الكالم عل��ى التوكيد ال يقصد به اإلهمال، إال إذا كان 
يقصد باإلهمال عدم إفادة معنى جديد، فعند ذلك يستقيم هذا االندراج،قال صاحب الغمز: 
»أق��ول: يف دخول��ه يف القاعدة نظر؛ فإنه ليس يف الحمل عل��ى التوكيد إهمال الكالم، وإال لما 
وق��ع يف كالمه تعالى وكالم نبيه، ويمكن أن يقال: لم��ا كان أصل وضع اللفظ أن يكون مفيدا 
غي��ر ما أف��اده غي��ره، كان يف الحمل عل��ى التأكيد إهمال للف��ظ، كما هو أص��ل الوضع فيه يف 
الجملة، واإلهمال هبذا االعتبار ال ضرر يف وقوعه يف كالم اهلل تعالى وكالم رس��وله، وحينئذ 

يتم دخوله يف القاعدة«)1(.
ويمك��ن أن يق��ال أيض��ا:إن التوكيد ال��ذي نعنيه مهمال ه��و التوكيد ال��ذي ال يفيد حكما 
جدي��دًا، وأم��ا الغرض من التوكيد فال تمنعه القاعدة،وإذا أكدن��ا هذا الكالم بأغراض التوكيد 

التي سبق ذكرها فيتأكد لنا أن المقصود من التوكيد عدم إفادة معنى جديد، وليس اإلهمال.
وبن��اء على هذا: فالذي يرتجح للباحث ه��و أن القاعدة الصغرى مندرجة تحت القاعدة 

الكلية الكربى، فبينهما عموم وخصوص، واهلل أعلم.
عالقة قاعدة »التأسيس والتوكيد« بقاعدة »المثبت مقدم على النايف«:

ومم��ا يرتبط بقاعدة التأس��يس والتوكيد قاعدة:»المثبت مقدم عل��ى النايف«،وحتى تتبين 
العالق��ة بين القاعدتي��ن نقول:مجال عم��ل قاعدة:»المثبت مق��دم على النايف«، ه��و أنه حال 

تعارض نصين أو خربين؛ األول مثبت والثاين ناف، فيقدم المثبت على النايف.
ومج��ال قاع��دة التأس��يس والتوكيد تقدم معن��ا، وعليه فنق��ول:إن العالق��ة بينهما عموم 

وخصوص وجهي.
وبيان��ه أن وج��ه العم��وم والخص��وص أن التأس��يس إثبات لجدي��د، والتأكي��د نفي لهذا 
الجديد)2(، ووجه كونه وجهيًا أنه ليس كل إثبات تأسيس��ًا، وليس كل نفي تأكيدًا، والعكس: 
فليس كل تأسيس إثباتًا، وليس كل تأكيد نفيًا، فبينهما عموم وخصوص وجهي، واهلل أعلم.

)1(  غمز عيون البصائر ج1 ص429.
)2(  إجاب��ة الس��ائل ش��رح بغية اآلمل ج1 ص428، 429، كش��ف األس��رار ع��ن أصول فخر اإلس��الم للبزدوي ج3 

ص148.
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املبحث الثاين
 التعار�ص بني التوكيد والتاأ�سي�ص

يف هذا المبحث سيحرر الباحث تعارض التوكيد والتأسيس، باإلجابة على سؤال: لماذا 
يقدم التأس��يس على التوكيد؟ثم س��يعرض موانع حمل اللفظ على التأس��يس، وموانع حمل 

اللفظ على التوكيد، وحاالهتا، وعليه فالمبحث يحتوي على ثالثة مطالب:
املطلب االأول: تقدمي التاأ�ضي�ص على التوكيد حال التعار�ص و�ضبب التقدمي.

يكاد يكون كالم العلماء متطابقًا يف تقديم التأس��يس على التوكيد، ولهم يف هذا التقديم 
تعليالت جمعتها هنا من متفرقات الكتب، فيقدم التأسيس على التوكيد لعدة أسباب منها:

1- أن التأس��يس حقيقة والتوكي��د مجاز،والحقيقة مقدمة على المج��از حال التعارض، 
عل��ل بعضهم هب��ذا التعليل، ولكن اختلف يف التوكيد هل هو حقيق��ة أم مجاز؟ فبعضهم يرى 
أن التوكيد ال يكون مجازا؛ ألنه ال يفيد إال ما أفاد المذكور األول،حكاه الطرطوشي ثم قال: 
ومن س��مى التأكيد مجازا فيقال له: إذا كان التأكيد بلفظ األول نحو: عجل عجل ونحوه؛فإن 
ج��از أن يكون الثاين مجازًا كان األول كذلك؛ ألهنما لف��ظ واحد على معنى واحد، وإذا بطل 

حمل األول على المجاز بطل حمل الثاين عليه ألنه مثله)1(.
وهن��اك ردود عل��ى كون التأكيد مج��ازًا، الختالفه عن اللف��ظ األول، وأن هذا قياس مع 

الفارق، وليس المجال يتسع لذكره.
2- أن التأسيس هو الظاهر والتوكيد خالفه، واألصل البناء على الظاهر، فيقدم التأسيس 
على التوكيد، قال ابن نظام الدين: »والحمل على التأكيد خالف الظاهر،فإن التأس��يس أصل 

ال يعدل عنه من غير دليل«)2(.
وق��ال القرايف: »إذا دار األمر بين التأس��يس والتوكيد فالتأس��يس أول��ى، وهذا يرجع إلى 

الحمل على الظاهر«)3(.

)1(  البحر المحيط للزركشي ج1 ص484 – 487.
)2(  فواتح الرحموت ج1 ص456.

)3(  أنوار الربوق يف أنواع الفروق ج7 ص495.
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وبمثله قال ابن رجب: »إذا دار األمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى، وهذا يرجع 
إلى الحمل على الظاهر«)1(.

وكذا الزركش��ي: »إذا دار األمر بين التأس��يس والتأكيد فالتأس��يس أولى وهذا يرجع الى 
الحمل على الظاهر«)2(.

3- أن التأس��يس هو األصل والتوكيد خالف األصل، ف��ال يعدل عن األصل إلى خالف 
األصل إال بدليل، قال الزركشي: »أنه –يعني التوكيد- على خالف األصل، فال يحمل اللفظ 
علي��ه إال عند تعذر حمله على فائدة مج��ددة، وهو معنى قولهم: إذا دار اللفظ بين حمله على 

التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى؛ ألنه أكثر فائدة«)3(.
وقال األسنوي: »اتفقوا على أن التأكيد على خالف األصل؛ ألن األصل يف وضع الكالم 
إنما هو إفهام الس��امع م��ا ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين التأس��يس والتأكيد، تعين حمله على 

التأسيس«)4(.
وقال أمير بادشاه: »التأسيس أفود،ووضع الكالم لإلفادة، وألنه األصل«)5(.

4- أن التأسيس أكثري والتوكيد أقلي، فيحمل الكالم على األكثر ال األقل، قال الشوكاين: 
»وأيًضا التأسيس أكثري والتأكيد أقلي، وهذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب«)6(.

املطلب الثاين: موانع حمل اللفظ على التاأ�ضي�ص)7(.
إن ت��ردد ال��كالم بين التأس��يس والتوكي��د فاألصل -كما س��بق- هو حم��ل الكالم على 
التأس��يس،للتعليالت الس��ابقة؛ ولك��ن هن��اك ح��االت ال يمك��ن حم��ل ال��كالم فيه��ا عل��ى 

التأسيس،فيحمل على التوكيد، ومن هذه الحاالت:

القواعد الفقهية ج3 ص231.  )1(
)2(  المنثور يف القواعد ج1 ص320.

البحر المحيط ج1 ص484.  )3(
)4(  التمهيد ج1 ص167.

تيسير التحرير ج1 ص450.  )5(
إرشاد الفحول ج1 ص276.  )6(

ل��م أج��د من العلماء من تكلم على موانع حمل اللفظ على التأس��يس أو على التأكيد وهذه الموانع مس��تنبطة من   )7(
الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
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الحال��ة األول��ى: إذا أتى اللفظ الثاين بغي��ر عطف ومنعت العادة تك��راره، فهنا يحمل اللفظ 
على التوكيد ال التأسيس، كقول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن العادة تمنع تكرار طلب 
هذا الفعل مرتين، الندفاع الحاجة بالمرة الواحدة، وهذه المس��ألة ال خالف فيها، قال اآلمدي: 

»فإن كانت العادة مما تمنع من تكرره... فال خالف أيضًا يف كون الثاين مؤكدًا لألول«)1(.
وقال الرازي: »مثال ما تمنع منه العادة قول القائل لغيره:اس��قني ماء اس��قني ماء، فالعادة 

تمنع من تكرار سقيه يف حالة واحدة يف األكثر«)2(.
وقال أبو الحسين البصري: »مثال ما تمنع منه العادة قول القائل لغيره: اسقني ماء اسقني 

ماء، فالعادة تمنع من تكرار سقيه يف حالة واحدة يف األكثر«)3(.
الحال��ة الثاني��ة: إذا أتى اللفظ الثاين بغير عط��ف وكان الثاين معرفا ب���� »أل« فيحمل على 
التوكيد ال التأسيس، مثاله: صل ركعتين صل الركعتين، وال خالف يف هذه المسألة، كما ذكره 
اآلم��دي حيث ق��ال: »أو كان الثاين منهما معرفا، كقوله: أعط زيدًا، درهما أعط زيدا الدرهم، 

فال خالف أيضًا يف كون الثاين مؤكدا لألول«)4(.
وقال الشوكاين: »ولكن قامت القرينة الدالة على أن المراد التأكيد، نحو: صم اليوم صم 
الي��وم، ونحو: صِل ركعتين صِل الركعتين، فإن التقيد باليوم، وتعريف الثاين يفيدان أن المراد 

بالثاين هو األول«)5(.
ونق��ل اإلجم��اع كذلك الم��رداوي ق��ال: »أو كان الثاين معرف��ًا... فالث��اين مؤكد لألول 
إجماعا«)6(،ونقل��ه كذل��ك ابن النجار: »كص��ل ركعتين، صل الركعتين، فالث��اين تأكيد لألول 

إجماعا«)7(.

اإلحكام ج2 ص 206.  )1(
المحصول ج2 ص255.  )2(

المعتمد ج1 ص161.  )3(
)4(  اإلحكام ج2 ص206.

إرشاد الفحول ج1ص276.  )5(
)6(  التحبير شرح التحرير ج5 ص2271.

)7(  شرح الكوكب المنير ج3 ص73.
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الحال��ة الثالثة: أن يكون بين اآلمر والمأمور معهود ذهن��ي، ففي هذه الحالة يحمل على 
التوكيد ال التأس��يس، ونقله كذل��ك المرداوي قال: »أو كان بين اآلم��ر والمأمور عهد ذهني، 
يعن��ي إذا قبل التكرار، ولك��ن بين اآلمر والمأمور عهد ذهني يمن��ع التكرار -قاله الربماوي- 

فالثاين مؤكد لألول إجماعا«)1(.
وق��ال اب��ن النج��ار: »أو قبل التك��رار يف حالة كون أنه بي��ن آمر ومأمور عه��د ذهني يمنع 
التك��رار، كمن له على ش��خص درهم فقال له: أحضر لي درهم��ًا، أحضر لي درهمًا، فالثاين 

تأكيد لألول إجماعا«)2(.
الحالة الرابعة: إذا لم يكن الثاين معطوفًا، وقامت قرينة على عدم إرادة التأسيس،س��واء 
كان��ت القرين��ة حس��ية أم حكميةأم ش��رعية، وال خالف يف هذا كم��ا نقل العط��ار وابن األمير 
وغيرهما، قال ابن األمير: »فإذا عارضه المانع وهو القرينة بالتعريف أو غيره، كالعادة والعقل 
والش��رع؛ فالحك��م هو الرتجيح، أو أن��ه ال يفيد التكرار، بل يحمل عل��ى التأكيد...، ومثال ما 
قامت قرينة عقلية على عدم التأس��يس: قولك: اقتل زيدًا اقتل زيدًا، والش��رعية: أعتق س��عدًا 

أعتق سعدًا، فإن الثاين تأكيد بال خالف، فإنه يستحيل التأسيس هنا عقالًوشرعًا«)3(.
وقال العطار: »وإن منع من التكرار العقلنحو: اقتل زيدا اقتل زيدا، أو الش��رع نحو:أعتق 

عبدكأعتق عبدك، فالثاين تأكيد قطعا«)4(.
وقال ش��يخ اإلسالم زكريا األنصاري: »وإال بأن كان ثمَّ مانع عقلي نحو: اقتل زيدا اقتل 
زيدا، أو ش��رعي: نحو أعتق عبدك أعتق عبدك، أو لم يعارضه عطف نحو: اس��قني ماء اسقني 

ماء، صل ركعتين صل ركعتين،فالثاين تأكيد«)5(.
ه��ذا إن لم يكن ثمة عطف. فإن كان الثاين معطوفا على األول، فالقرينة العقلية تمنع من 
التأس��يس؛ قال اب��ن األمير: »مالم تقم قرين��ة التعريف... أو غيرها فوفها واس��توىف.أي حمل 

)1(  التحبير شرح التحرير ج5 ص2271.
)2(  شرح الكوكب المنير ج3 ص73.

إجابة السائل ج1 ص285.  )3(
حاشية العطار على جمع الجوامع ج1 ص496.  )4(

غاية الوصول ج1 ص56.  )5(
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األم��ر عل��ى التك��رار، إذا كان بحرف العط��ف أو بغيره، إنما ه��و مقتض ف��إذا عارضه المانع 
وه��و القرينة بالتعريف أو غيره كالعادة والعقل والش��رع، فالحكم هو الرتجيح، أو أنه ال يفيد 

التكرار، بل يحمل على التأكيد«)1(.
وقال يف الغاية: »وإال بأن كان ثمَّ مانع عقلي نحو: اقتل زيدا اقتل زيدا، أو ش��رعي نحو: 
أعتق عبدك أعتق عبدك، أو لم يعارضه عطف نحو: اسقني ماء اسقني ماء، صل ركعتين صل 

ركعتين؛ فالثاين تأكيد، وإن كان بعطف يف األولين، أما كونه تأكيدا يف األولين فظاهر«)2(.
الحالة الخامس��ة: أن يكون األول خاصًا والثاين عامًا، نحو صم الجمعة وصم كل يوم، 
اقتل زيدًا الكافر واقتل كل كافر، فيحمل على التوكيد؛ ألن الخاص قد شمله العام، فال يبقى 

للحمل على التأسيس معنى.
الحالة السادس��ة: أن يكون األول عامًا والثاين خاصًا، نحو: صم كل يوم صم الجمعة، 
واقت��ل كل كاف��ر واقتل زيدًا الكاف��ر، وهنا كذلك يحمل عل��ى التوكيد ال التأس��يس؛ للمعنى 

المتقدم، وفائدة اإلتيان بالخاص منفردًا العناية بشأنه واالهتمام بحكمه)3(.
الحالة الس��ابعة: أال تكون هناك فائدة من حمل الكالم على التأسيس، وذلك كأن يكون 
األول يقتض��ي التكرار،ومثال��ه: عطف النهي على النهي، فالنهي يقتضي التكرار فال فائدة من 
حمل الكالم على التأس��يس، وعليه فيحمل عل��ى التوكيد، فالنهي المطلق يدل على التكرار، 
قال ابن األمير: »تقدم اختيار أن األمر ال يدل على التكرار والفور، بخالف النهي المطلق فإنه 

دال على الدوام«)4(.
وقال الش��وكاين يف معرض كالمه عن الفرق بين األمر والنهي: »ألن النهي لطلب الرتك، 

إجابة السائل ج1 ص285.  )1(
غاية الوصول ج1 ص56.  )2(

)3(  إجابة الس��ائل ش��رح بغية اآلمل ج1 ص286، وهناك خالف يسير يف المسألة فبعض العلماء يرى أنه يحمل على 
التأس��يس وقيل بل يكون تأسيس��ا القتضاء عطف المغايرة... وهذا إال من حيث إرادة الخاص وقصده يف صيغة 
الع��ام ه��ل تتناوله أوال وإال فكل من القولين قد وجب معه ما تضمنه األمران وتوقف أبو الحس��ين وتابعة الرازي 

يف هذا الظرف. المرجع السابق، وانظر المعتمد ج1 ص164.
إجابة السائل ج1 ص291.  )4(
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وال يتحق��ق إال بال��رتك يف كل األوقات، واألم��ر لطلب اإلتيان بالفعل، وه��و يتحقق بوجوده 
مرة«)1(.

وقال أيضًا: »وال يخالف –أي النهي- األمر إال فيكونه يقتضي التكرار يف جميع األزمنة، 
ويف كونه للفور، فيجب ترك الفعل يف الحال«)2(.

فإذا كان النهي يفيد التكرار فحمل النهي الثاين على التأسيس ال معنى له، حيث قد تقدم 
يف النهي األول ثبوت الحكم، فالنهي الثاين يحمل على التكرار، واهلل أعلم.

املطلب الثاين: موانع حمل اللفظ على التوكيد:
لم��ا كان التوكيد مج��ازًا وخالف األصل،ونفي��ًا وخالف الظاهر؛ وج��ب حمل الكالم 
على التأس��يس، وأصبح التأس��يس هو األصل والظاهر والحقيقة واإلثب��ات، وهذا كفيل بأن 
يجعل اللفظ حيث المانع تأسيسًا؛ فحيث تمكن الباحث من حمل اللفظ على التأسيس فهو 
المق��دم، وال نحتاج لبيان المواطن التي يمنع فيها التوكيد، لما اس��تقر عندنا من أنه غير مقدم 

على التأسيس، ولكن هناك صور ال يحمل الكالم فيها على التوكيد نلخصها فيما يأيت: 
الحالة األولى: إذا كان المتعاقبان غير متماثلين –مختلفين- فهنا يمتنع التوكيد ألنه غير ممكن، 
ويكون الكالم للتأس��يس، مثل: صم وصل، صم يوم اإلثنين وصل ركعتين، س��واء كانا متعاطفين أو 
غير متعاطفين، وال خالف يف هذا، قال اآلمدي: »فإن اختلف–يعني األمرين المتعاقبين- فال خالف 

يف اقتضاء المأمورين على اختالف المذاهب يف الوجوب والندب والوقف«)3(.
وق��ال يف التقرير والتحبي��ر: »فإن كانا مختلفي��ن عمل هبما اتفاق��ًا، متعاطفين كانا كصم 

وصل، أو غير متعاطفين كصم صل«)4(.
وقال الشوكاين: »أما لو لم يكن الفعالن من نوع واحد، فال خالف أن العمل هبما متوجه، 

نحو صل ركعتين، صم يوما«)5(.

إرشاد الفحول ج1 ص257.  )1(

إرشاد الفحول ج1 ص279.  )2(
اإلحكام ج2 ص205.  )3(

التقرير والتحبير ج1 ص393.  )4(
إرشاد الفحول ج1 ص276.  )5(
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الحال��ة الثانية: إذا تكرر الثاين بحرف العطف،فكما هو مقرر عند علماء اللغة أن العطف 
يقتضي المغايرة، وحيث ال مماثلة فيمنع حمل الكالم على التوكيد، ويحمل على التأسيس، 
ق��ال اب��ن األمي��ر عند ش��رح قول الناظ��م »وإن تك��رره بح��رف العط��ف... أفاد تكري��را بغير 
خل��ف«: »أي باالتفاق بين أئمة األصول، وذلك مث��ل أن يقول: صل ركعتين وصل ركعتين، 
وقولنا:»بغي��ر خلف«، هذا هو ال��ذي نقله األكثر، ونقل صاحب الجمع والربماوي يف ش��رح 
منظومت��ه خالفا يف ذلك، وم��ا ذكرناه فالمراد أن��ه األصل والمتبادر«)1(، وه��ذا هو األصل يف 
المتعاطفات؛ ولكن إن كانت ثم قرينة تمنع من التأسيس كتعريف الثاين، أو المتناع شرعي أو 

عقلي أو حسي فيحمل الكالم على التوكيد، كما سبق.

* * *

)1(  إجابة السائل شرح بغية اآلمل ج1 ص283 – 286.
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املبحث الثالث
تطبيق على اأثر قاعدة التاأ�سي�ص والتوكيد يف اختالف االأ�سوليني

له��ذه القاع��دة باعتباره��ا قاع��دة من قواع��د فهم الن��ص أثر على تفس��ير الق��رآن وعلى 
أص��ول الفقه وعلى الفقه كذل��ك، وما يخصنا هو الجانب األصولي، ف��كان لهذه القاعدة أثر 
يف عدة مس��ائل من المس��ائل األصولية، ولما كان هذا البحث ال يتس��ع الس��تقصاء المس��ائل 
األصولية التي تندرج تحت هذه القاعدة،فما ال يدرك كله ال يرتك جله، والميس��ور ال يس��قط 
بالمعس��ور، فس��يأخذ الباحث أثرًا من آثار قاعدة التأس��يس والتوكيد يف المس��ائل األصولية، 

وهي مسألة:»األمر بعد األمر بالشيء«.
املطلب االأول: اأثر قاعدة التاأ�ضي�ص والتوكيد يف م�ضاألة »االأمر بعد االأمر بال�ضيء:

يف توال��ي األوام��ر والنواهي هناك أرب��ع صور هي: النهي بعد النه��ي، واألمر بعد النهي، 
والنهي بعد األمر، واألمر بعد األمر.

فالنه��ي بعد النهي مس��ألة ال خالف فيها–حس��ب علمي- ألن النه��ي يقتضي التكرار، 
وعليه فالنهي الثاين ال يمكن أن يقتضي التأسيس، والخالف يف مسألة األمر بعد النهي خالف 

مشهور بين األصوليين وهل يقتضي الندب أو الوجوب أو اإلباحة، أو ما كان قبل النهي؟
ومسألة النهي بعد األمر هي للنسخ أقرب، وتبقى من هذه الصور مسألة:»األمر بعد األمر 
بالش��يء«، هل هو طلب جديد أو ه��و تأكيد لألمر األول؟ وهذه الص��ورة هي موطن تطبيقن 
األثر قاعدة التأس��يس والتوكيد، وعليه س��يكون تطبيق هذه القاع��دة على هذه الصورة، وهي 
»األمر بعد األمر بالش��يء«، وس��يبدأ الباحث بتحرير محل النزاع، ثم ذكر األقوال يف المسألة، 

وحجة كل فريق، ثم الراجح من وجهة نظر الباحث.
أواًل: تحرير محل النزاع يف مسألة »األمر بعد األمر بالشيء«)1(:

صاحب المعتمد حرر محل النزاع بناء على تعاقب األمر العام والخاص قال: »لم يخل األمر إما أن يكونا عامين   )1(
أو خاصين أو أحدهما عاما واآلخر خاصا فان كانا عامين أو خاصين وجب كون مأمورهما واحدا ويكون األمر 
الث��اين تأكيدا لألول س��واء ورد بح��رف عطف أو بغير حرف عطف مثال العامين بح��رف عطف قول القائل لغيره 
اقتل كل إنسان واقتل كل إنسان ومثاله بال حرف عطف أن يسقط من األمر الثاين حرف العطف ومثال الخاصين 
بح��رف عطف وبغير ح��رف عطف قوله اقتل زيدا اقتل زيدا أو واقتل زيدا، وأم��ا إذا كان أحدهما عاما واآلخر = 
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األم��ر بعد األمر بالش��يء إم��ا أن يكونا متعاطفي��ن أو ال، فإن كانا غي��ر متعاطفين فإما أن 
يختلف المأموران أو يتماثال:

فإن اختلفا: فال خالف يف اقتضاء المأمورين العمل، يعني أن األمر الثاين على التأس��يس 
ال التوكيد، واختلفوا يف داللة األمر الثاين بين الوجوب والندب والوقوف.

وإن تماث��ال: فإم��ا أن يكون المأمور قابالً للتكرار أو غير قابل للتكرار، فإذا كان غير قابل 
للتك��رار حس��ًا أو حكمًا فهو تأكيد لألول قوال واحدًا، وإن كان قاب��الً للتكرار فإما أن يكون 
مم��ا تمنع��ه العادة، أو أن يك��ون األمر الثاين معرفًا ب��� »أل«، أو أن يكون بي��ن اآلمر والمأمور 
معه��ود ذهني، أو أن يكون مما ال تمنعه الع��ادة، وال األمر الثاين معرفًا ب� »أل«، وال بين اآلمر 

والمأمور معهود ذهني:
فإن كان األول فال خالف يف أن األمر الثاين للتأكيد.

وإن كان الثاين فال خالف كذلك يف أن األمر للتأكيد.
وإن كان الثالث فال خالف كذلك يف أن األمر للتأكيد.

وإن كانت الصورة الرابعة ففيها خالف وثالثة أقوال ستأيت)1(.

=خاصا س��واء تقدم العام أو الخاص فال يخلو األمر الثاين إما أن يكون معطوفا على األول أو غير معطوف عليه 
فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القائل صم كل يوم وصم يوم الجمعة قال قاضي القضاة إن يوم الجمعة ال يكون 
داخال تحت الكالم األول ليصح حكم العطف واألش��به أن يكون الوقف ألنه ليس بأن يرتك ظاهر العموم بأولى 
م��ن أن ي��رتك ظاهر العطف ويحمل على التأكي��د،  فأما إذا كان األمر الثاين غير معط��وف فمثاله قول القائل لغيره 
صم كل يوم صم يوم الجمعة فانا إذا قلنا يف األمرين بشيئين يصح فيهما التزايد أهنما على الوقف يف اقتضاء الثاين 
للزي��ادة فان��ا ال نقف ها هنا ألن عموم أحد األمرين داللة على أن اآلخ��ر ورد تأكيدا ألنه لم يبق من ذلك الجنس 
شيء لم يدخل تحت العام ومن لم يقف فيما يصح الزائد فيه فانه يمكنه أن يقف ها هنا ألن ظاهر األمر الثاين يفيد 
غير ما يفيده األول على قوله وظاهر العموم يف األمر األول يفيد االس��تغراق فليس اس��تعمال احد الظاهرين أولى 
من اس��تعمال اآلخر« المعتمد ج1 ص164، واعتقد أن المس��لك الذي س��لكته يف تحرير محل النزاع هو األسلم 
وذلك ألمور أولها: ألن مش��كلة البحث هي األمران المتعاقبان بنفس الصيغة بخالف األمران المتعاقبان بصيغة 
مختلف��ة، ثانيه��ا: أن صاحب المعتمد اضطر أن يرجع لنفس مسلك العلم��اء السابقين يف آخر تحليله حيث جعل 
األمرين متعاطفين أو ال ثم سار على نفس مسلك العلماء قبله، وجعل المتعاطفين عامين أو خاصين، قد يؤخذ 
علي��ه أن كل عام فوقه ع��ام وكل خاص فتحته خاص مقارنة بغيره وبدون ه��ذه المقارنة حيث واألمرين متحدين 

كيف يحكم لهذا هبذا وهذا هبذا. واهلل أعلم.
)1(  انظ��ر اإلحكام لآلمدي ج2 ص207، 208، التحبير ش��رح التحري��ر ج5 ص2268 – 2275،  التقرير والتحبير 
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وإن كان األمران متعاطفين:فإما أن يكونا مختلفين، وإما أن يكونا متماثلين:
ف��إن اختلف��ا فال خ��الف يف اقتضاء المأمورين العم��ل بمقتضاهما، يعن��ي أن األمر الثاين 

للتأسيس ال التوكيد.
وإن تماث��ال: فإما أن يكونا مما ال يقبل التكرار حس��ًا أو حكم��ًا، فال خالف يف أن الثاين 

للتأكيد.
وإما أن يقبل التكرار ولكن تمنعه العادة، ففيها المذاهب الثالثة التي ستأيت.

أو أن يكون مما يقبل التكرار والثاين معرفًا، وفيه خالف كذلك.
أو أن يك��ون مم��ا يقبل التكرار وال تمنع��ه العادة، وال الثاين معرفًا، ففي��ه األقوال الثالثة 

التي ستأيت كذلك)1(.
ثانيًا:أمثلة لكل حالة من حاالت تحرير المناط مع حكمها:

أوالً: الحاالت المتفق عليها:
األمران غير متعاطفين ولكنهما مختلفان، مثاله: صم يوم غد،صل ركعتين. يحمل األمر   -1

الثاين على التوكيد، ال التأسيس.
األم��ران غي��ر متعاطفي��ن ومتماثالن، ولك��ن غير قابلة للتكرار حس��ًا ك�: اقت��ل زيدًا اقتل   -2
زيدًا،أوحكمًا ك�:أعتق عمرًا أعتق عمرًا. فيحمل األمر الثاين على التوكيد، ال التأسيس.

األمران غير متعاطفين ومتماثالن وقابالن للتكرار، ولكن تمنع العادة تكرار األمر، مثاله«   -3
قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء. يحمل األمر الثاين على التوكيد ال التأسيس.

األم��ران غير متعاطفي��ن ومتماثالن وقابالن للتك��رار، والثاين معرفًا ب���»أل«، مثاله: صل   -4
ركعتين صل الركعتين. يحمل األمر الثاين على التوكيد ال التأسيس.

ج1 ص392، 393، التمهيد يف تخريج الفروع على األصول ج1 ص278 – 280، تيسير التحرير ج1 ص449 
– 451، حاش��ية العطار على جمع الجوامع ج1 ص494 – 498، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج2 
ص564 – 567، ش��رح الكوك��ب المني��ر ج3 ص73 -75، غاية الوصول يف ش��رح ل��ب األصول ج1 ص57، 

فواتح الرحموت ج1 ص469، القواعد والفوائد األصولية ج1 ص173.
تخرج من هذه الصور ما لو كان أحدهما مش��روط بش��رط دون اآلخر أو كل منهما مش��روط بش��رط وكذا لو كان   )1(

أحدهما عام واآلخر خاص فليس هنا مجال بحث المسألة ولكن يف المطلق والمقيد ويف العام والخاص.



627

د. �صعيد بن �أحمد �صالح فرج

األم��ران غي��ر متعاطفين ومثماثالن وقاب��الن للتكرار، ولكن بين اآلم��ر والمأمور معهود   -5
ذهني، مثاله:كمن له على ش��خص درهم فق��ال له: أحضر لي درهما، أحضر لي درهمًا، 

يحمل األمر الثاين على التوكيد ال التأسيس.
األم��ران متعاطفان ومختلفان، مثاله: صل ركعتين وصم يوم غد. يحمل األمر الثاين على   -6

التأسيس ال التوكيد.
األمران متعاطفان ومتماثالن ولكنهما غير قابلين للتكرار حس��ًا أو حكمًا، مثال الحس:   -7
اقت��ل عمرًا واقت��ل عمرًا، ومثال الحكم:أعتق زيدًا وأعتق زي��دًا. فيحمل األمر الثاين على 

التوكيد ال التأسيس.
ثانيًا: الحاالت المختلف فيها:

األمران غير متعاطفين ومتماثالن وقابالن للتكرار، وليس مما تمنع العادة تكراره، وليس   -1
الثاين معرفًا، وال بين اآلمر والمأمور معهود ذهني، مثاله: صل ركعتين صل ركعتين. فيه 

خالف هل يحمل على التوكيد أم على التأسيس.
األم��ران متعاطفان وقابالن للتك��رار؛ ولكن منعت العادة من التكرار، مثاله: قول الس��يد   -2

لعبده: اسقني ماء واسقني ماء. فيه خالف كذلك.
 3- األم��ران متعاطفان وقابالن للتكرار، والثاين معرف، مثاله: صل ركعتين وصل الركعتين. 

فيه خالف كذلك.
األمران متعاطفان وقابالن للتكرار، ولم تمنع العادة من التكرار، وال الثاين معرف؛ مثاله:   -4

صل ركعتين وصل ركعتين.وفيه خالف.
ه��ذه مجمل الح��االت مع أمثلتها والحك��م عليها، وقد جعلتها مش��جرة يف آخر البحث 

للتسهيل على القارئ.
ثالثًا:األقوال يف المسألة:

بع��د تحرير محل الن��زاع يف المس��ألة، وبمراجعة كت��ب األصول تبين أن ه��ذه المواطن 
اختلف فيها علماء األصول على ثالثة أقوال:

القول األول: األمر بعد األمر يفيد التأسيس ال التوكيد.
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وه��ذا هو قول القاضي يف كتاب الروايتين، مع اختياره فيه أن الواحد ال يقتضى التكرار، 
واخت��اره صاحب المحصول واآلمديفي األح��كام، قال أبو الربكات: وهو األش��به بمذهبنا، 
ونقل��ه القي��رواين عن عام��ة أصحاب الش��افعي)1(. وه��و لألكثرين)2( كم��ا عزاه أمير بادش��اه 

والشوكاين لهم.
القول الثاين: األمر بعد األمر يفيد التوكيد ال التأسيس.

وهذا ق��ول أبي الخطاب وأبي محمد المقدس��يوأبي بكر الصي��ريف والبصري، وقال ابن 
عقيل: وهو قول األشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم)3(، وهو لبعض الشافعية والجبائي)4(.

القول الثالث: التوقف)5(.
رابعًا:أدلة القائلين بالتأسيس:

أم��ا القائل��ون بالتأس��يس فأدلتهم هي أدلة القاع��دة إجماال،وهو أن التأس��يس مقدم على   -1
التوكيد؛ ألنه األصل واألفود والحقيقة والظاهر واألكثر اس��تعماال)6(،والنقوالت يف هذا 
كثيرة، ومنها: »األصل يف الكالم أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه، ألن االستئناف 
تأسيس، وإفادة ما أفاده الكالم السابق تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد«)7(، وألن التأكيد 
على خالف األصل، فال يحمل اللفظ عليه إال عند تعذر حمله على التأس��يس)8(؛ألن فيه 

حمل الكالم على فائدة جديدة، وهو خير من حمله على فائدة األول)9(.
والحاص��ل أن��ه إذا تعارض التأكي��د والتأس��يس كان التأس��يس أولى ألن��ه أكثر)10(،قال: 

القواعد والفوائد األصولية ج1 ص173، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج2 ص563  )1(
تيسير التحرير ج1 ص450451، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277.  )2(

القواعد والفوائد األصولية ج1 ص173، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج2 ص563.  )3(
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277  )4(

القواعد والفوائد األصولية ج1 ص173، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج2 ص563.  )5(
تيسير التحرير ج1 ص450451، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277.  )6(

الزرقا ص 351.  )7(
)8(  البحر المحيط للزركشي ج1 ص484 – 487 بتصرف يسير.

)9(  البحر المحيط للزركشي ج1 ص484 – 487، الزرقا ص 351.
)10(  البح��ر المحي��ط للزركش��ي ج1 ص113، 114، إرش��اد الفح��ول إل��ى تحقي��ق الح��ق م��ن عل��م األصول ج1 

ص276277.
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»والحمل على التأكيد والمجاز خالف الظاهر،فإن التأسيس والحقيقة أصل ال يعدل عنه 
من غير دليل«)1(.

واس��تدلوا كذلك يف الصور المتعاطفة بظهور العطف يف التأس��يس، وأصالة التأس��يس يف   -2
غير العطف، وهذا ما نقله األصلفي شرح المختصر كالصفي الهندي عن األكثرين)2(.

ويج��اب بمنع ك��ون التوكيد أكثر يف محل الن��زاع، فإن داللة كل لفظ على مدلول مس��تقل هو   -3
األص��ل والظاهر، وبمنع صحة االس��تدالل بأصلية الرباءة أو ظهوره��ا، فإن تكرار اللفظ يدل 
على مدلول كل واحد منهما أصاًل وظاهًرا؛ ألن أصل كل كالم وظاهره اإلفادة ال اإلعادة«)3(.

خامسًا:أدلة القائلين بالتوكيد:
واستدل القائلون بالتوكيد بأدلة:

1- ألن هذا معارض بالرباءة األصلية)4(،والتوكيد موافق لها.
2- وقالوا: تقديم التوكيد هنا أرجح لتماثل المتعلقين)5(.

3- واحت��ج القائلون بالتأكيد أيضًا: »بأن التكرار قد كثر يف التأكيد، فكان الحمل على ما 
هو أكثر وإلحاق األقل به أولى«)6(.
سادسًا:أدلة القائلين بالوقف:

1- ألن التوكي��د بالعطف لم يعه��د أو يقل فيجب العمل باألمري��ن فتعادال، فالوقف هو 
الراجح)7(.

2- وقال��وا: الراجح التوقف الحتمال الطرفين،وقيل بالوقف عن التأس��يس والتوكيد يف 
غير العطف الحتمالهما)8(.

)1(  فواتح الرحموت ج1 ص456
غاية الوصول يف شرح لب األصول ج1 ص56  )2(

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277  )3(
تيسير التحرير ج1 ص450451، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277.  )4(

غاية الوصول يف شرح لب األصول ج1 ص56.  )5(
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ج1 ص276277  )6(

تيسير التحرير ج1 ص450451.  )7(
غاية الوصول يف شرح لب األصول ج1 ص56.  )8(
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سابعًا: الترجيح:
م��ا يرتجح للباحث يف هذه المس��ألة ه��و أن األصل يف األمر الثاين التأس��يس ال التوكيد، 
وذلك لألدلة التي استدل هبا القائلون بالتأسيس وقوهتا، وعدم االعرتاض عليها من الفريقين 
اآلخرين، وأما االستدالل بالرباءة األصلية، فيكون صحيحًا إن لم يكن ثمة مدلول من اللفظ 
الثاين الذي إعماله أولى من أهماله، واالس��تدالل باس��تواء المدلولين ال يستقيم كذلك؛ ألنه 

عائد على اللفظ الثاين باإللغاء، وألن هذا موطن النزاع فال يستدل به.
وأم��ا االس��تدالل بأن التوكي��د أكث��ري يف التكرير فغي��ر صحيح؛ ألن حم��ل اللفظ على 
التأسيس هو األكثري، وليس العكس كما تقدم، وإهمال اللفظ ومدلوله بغير مسوغ إال طلب 

التكرار ال يستقيم كذلك.
وأم��ا القائلون بالتوقف فالتوقف ال يحس��ن م��ع كل تعارض، حي��ث والتكليف يقتضي 
االمتثال حسب ما يصل إليه المجتهد؛ ألن التوقف منتهاه عدم االمتثال، والتعارض هنا ليس 
من كل وجهة، فيمكن الرتجيح لجهة دون أخرى، وهنا كذلك، فاألصل يف الكالم التأسيس.
وأما تعارض التوكيد والعطف فقائم، ولكن الراجح التأسيس لما قدمناه، والتعارض ال ينكر، 
وه��و الذي عرب عن��ه يف الكفاية)1(بالتنايف بين مقتضى ظهور الصيغ��ة ومقتضى إطالق المادة، 

وعليه فالراجح -واهلل أعلم- هو القول بالتأسيس.

)1(  انظ��ر الكفاي��ة وانظر كذلك المعجم األصولي محمد صنق��ور علي ص 341 قال يف الكفاية  »وقوع التنايف بين ما 
هو مقتضى ظهور الصيغة وبين ما هو مقتضى اطالق المادة، فمقتضى ظهور الصيغة هو التأس��يس، أي اّن صيغة 
األم��ر ظاه��رة يف تعّلق إرادة المولى اللزومية بايجاد متعلق األمر، وال يختلف الحال يف هذا الظهور بين أمر وأمر، 
فكما اّن االول ظاهر يف ذلك فكذلك الثاين المتعقب لالول، وهذا ما يستوجب ايجاد فردين من الطبيعة المأمور 
هبا، إذ اّن ظهور صيغة األمر يف التأس��يس يكش��ف عن أن المولى قد تعّلقت إرادته بايجاد الطبيعة مرتين، ألّن هذا 
هو مقتضى التكرار بعد اس��تظهار التأس��يس من صيغة األمر، إال اّن هذا االس��تظهار يتناىف مع اطالق المادة والتي 
ه��ي الطبيع��ة الواقعة متعلقا للصيغة، مثل الصالة يف قوله »صّل«، ف��إّن مقتضى اطالق المادة يف األمر الثاين وعدم 
التقييد بمثل »مرة اخرى« معناه اتحاد متعّلقي األمرين واّن إرادة المولى قد تعّلقت بايجاد الطبيعة يف ضمن واحد 
م��ن أفراده��ا. إاّل اّنه مع هذا التن��ايف - بين ما هو مقتضى الظهور يف الصيغة وما ه��و مقتضى اطالق المادة � يكون 
المستظهر من هذا الفرض هو التأكيد فهو المنسبق من صيغة األمر الثاين. وذلك لوجود خصوصية اقتضت ذلك 
وه��ي كون الصيغة الثانية مس��بوقة بمثلها مع عدم اختصاص أحدهما بش��رط أو س��بب، هذا ه��و حاصل ما أفاده 

صاحب الكفاية رحمه اهلل يف المقام.
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النتائج والتو�سيات
اأواًل: النتائج.

يف هناية هذا البحث توصل الباحث لعدة نتائج لعل من أبرزها: 
أن قاعدة التأسيس والتوكيد من أهم القواعد األصولية يف فهم النص.  -1

قاعدة التأسيس والتوكيد قاعدة لغوية تفسيرية فقهية، ولكنها أقرب إلى أن تكون أصولية.  -2
إذا تع��ارض اللف��ظ بين التأس��يس والتوكيد فالتأس��يس مق��دم؛ ألنه الحقيق��ة، واألصل،   -3
واألكث��ر، والظاهر، واإلثبات، والمفيد، بخالف التوكي��د فهو المجاز، وخالف األصل، 

واألقل، والنايف، وغير المفيد.
الصيغة المختارة لهذه القاعدة »األصل يف الكالم التأسيس ال التوكيد«.  -4

هناك صور يمنع فيها حمل اللفظ على التأسيس ويحمل على التوكيد، والعكس كذلك.  -5
لهذه القاعدة آثار كثيرة يف الفقه والتفس��ير واألصول،ومن آثارها األصولية مس��ألة »األمر   -6

بعد األمر بالشيء هل يفيد التأسيس أم التوكيد«؟
الراجح يف مسألة األمر بعد األمر بالشيء بعد تحرير محل النزاع: أن األمر الثاين للتأسيس   -7

ال التوكيد.
ثانيًا التوصيات.

البحث عن أثر القاعدة يف األصول ويف الفقه بش��كل موس��ع، وحبذا لو كان هذا يف رسالة   -1
دكت��وراه أو ماجس��تير، فمن التطبيق��ات األصولية التي تحتاج إلى دراس��ة وهي داخلة يف 
الباب:»دخ��ول النس��اء يف خطاب الجمع من الذكور«، وأم��ا التطبيقات الفقهية فهي أكثر 

من أن تحصر.
تس��ليط الضوء أكثر على قواعد فهم النص ودراس��تها بتوسع، فهي الخطوة األولى لفهم   -2

النص، والتخفيف من حدة الخالف والتعصب.
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قائمة املراجع وامل�سادر
القرآن الكريم.• 
ابن الش��اط، قاس��م بن عبد اهلل األنصاري ) 1418(، أنوار ال��ربوق يف أنواع الفروق، دار • 

الكتب العلمية.
اب��ن اللحام البعلي، عل��ي بن عباس )1956(،القواعد والفوائد األصولية، مطبعة الس��نة • 

المحمدية، القاهرة.
اب��ن النج��ار، أب��و البقاء محمد ب��ن احمد بن عب��د العزيز،ش��رح الكوكب المني��ر، مكتبة • 

العبيكان، الطبعة الثانية.
ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد، القواعد الفقهية أو تقرير القواعد وتحرير الفوائد، دار • 

ابن عفان
ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل )1387(،التمهيد البن عبد الرب، وزارة عموم األوقاف، • 

المغرب.
ابن منظور، محمد بن مكرم،لسان العرب، دار صادر، بيروت الطبعة األولى • 
اب��ن نجيم، زي��ن العابدين ب��ن إبراهيم )1400(،األش��باه والنظائر، دار الكت��ب العلمية، • 

بيروت 
أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفومي ) 1419(،كتاب الكليات، مؤسسة الرسالة.• 
أبو الحس��ين الطيب، محم��د بن عل��ي )1403( المعتمد، دار الكت��ب العلمية، بيروت، • 

الطبعة األولى.
األحمد، عبد النبي بن عبد الرسول ) 1421(،دستور العلماء، الطبعة األولى.• 
األزه��ري، محمد بن احم��د )2001(،هتذيب اللغة، دار إحياء ال��رتاث العربي، بيروت، • 

الطبعة األولى.
اإلس��نوي، جم��ال الدين عبدالرحيم، هناية الس��ول ش��رح منه��اج الوص��ول، دار الكتب • 

العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1420ه�- 1999م.
األسنوي، عبدالرحيم بن الحسن، الكوكب الدري، دار عمار، تحقيق محمد حسن عواد.• 
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األلباين، محمد ناصر الدين، صحيح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، • 
الطبعة األولى.

األلب��اين، محم��د ناص��ر الدي��ن، صحي��ح وضعيف الجام��ع الصغي��ر وزيادت��ه، المكتب • 
اإلسالمي.

اآلمدي، علي بن محمد ) 1404( اإلحكام، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى.• 
أمير بادشاه، محمد أمين،تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت. • 
أميمة بدر الدين، التكرار يف الحديث النبوي الشريف، مجلة جامعة دمشق، المجلد 26.• 
األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، غاية الوصول يف شرح لب األصول، دار • 

الكتب العربية.
البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن احمد )1418(،كشف األسرار، دار الكتب العلمية، • 

بيروت.
البخاري، محمد بن إسماعيل ) 1407(،صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة • 

الثالثة.
البعلي، علي بن عباس، القواعد والفوائد األصولية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.• 
البيهقي،احم��د ب��ن الحس��ين بن علي ) 1414(،الس��نن الك��ربى، مكتب��ة دار الباز، مكة • 

المكرمة.
الرتمذي، محمد بن عيس��ى أبو عيس��ى الرتمذي الس��لمي، الجامع الصحي��ح، دار إحياء • 

الرتاث العربي، بيروت.
الجرج��اين، علي بن محم��د ) 1405(،التعريفات، دار الكتاب العرب��ي، بيروت، الطبعة • 

األولى.
الجوهري، إس��ماعيل بن حماد، الصحاح يف اللغة، دار العلم للماليين ، بيروت، الطبعة • 

الرابعة 1407 ه .
الجوين��ي، أب��و المعالي عبد المل��ك بن عب��د اهلل )1418(،الربهان يف أص��ول الفقه، دار • 

الوفاء، المنصورة.
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الحاج، ابن األمير ) 1417(،التقرير والتحبير، دار الفكر، بيروت.• 
الحم��وي، ش��هاب الدين احمد ب��ن محمد ) 1405 (،غم��ز عيون البصائ��ر، دار الكتب • 

العلمية، لبنان، بيروت.
حي��در، علي،درر الحكام ش��رح مجل��ة األح��كام، دار الكتب العلمية، بي��روت، تعريب • 

المحامي فهمي الحسيني
الخادمي، نور الدين،علم القواعد الشرعية، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1435ه.• 
ال��رازي، محم��د بن أبي بك��ر ) 1995(،مختار الصح��اح، مكتبة لبن��ان، بيروت، تحقيق • 

محمود خاطر
الرازي، محمد بن عمر )1400(،المحصول، جامعة اإلمام محمد بن س��عود، الرياض، • 

الطبعة األولى.
الرماين والخطابي وعبدالقاهر الجرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القران، دار المعارف، مصر.• 
الزبيدي، محمد مرتضى،تاج العروس، دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين .• 
الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 1427ه�.• 
الزحيل��ي، محم��د مصطفى، القواع��د الفقهي��ة وتطبيقاهتا عل��ى المذاه��ب األربعة، دار • 

الفكر،دمشق.
الزرقا، احمد بن محمد )1409(،شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية.• 
الزرق��ا، مصطف��ى احم��د ) 1418(،المدخ��ل الفقهي الع��ام، دار القلم، دمش��ق، الطبعة • 

األولى.
الزركش��ي، محمد ب��ن هب��ادر )1405(،المنثور، وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية، • 

الكويت، الطبعة الثانية.
الزركشي، محمد بن هبادر )1421(،البحر المحيط يف أصول الفقه، دار الكتب العلمية، • 

بيروت.
سانو، قطب مصطفى،معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، • 

1420ه�.



635

د. �صعيد بن �أحمد �صالح فرج

الس��بكي، عبد الوهاب بن علي )1419(،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عالم • 
الكتب، بيروت.

الس��بكي، عل��ي بن عبد ال��كايف )1404(،اإلهب��اج، دار الكتب العلمية، بي��روت، الطبعة • 
األولى. 

السجس��تاين، أبو داود س��ليمان بن األشعث،س��نن أب��ي داود، دار الفك��ر، تحقيق محمد • 
محيي الدين عبد الحميد 

السلمي،عياض بن نامي بن عوض،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، • 
الرياض.

السهالوي، عبد العلي محمد نظام الدين، فواتح الرحموت، دار الكتب العلمية، بيروت.• 
الس��يوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) 1403 (، األش��باه والنظائ��ر، دار الكتب العلمية، • 

بيروت، الطبعة األولى 
الشوكاين، محمد بن علي )1412(، إرشاد الفحول، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى.• 
الصنع��اين، محم��د ب��ن إس��ماعيل )1986(، إجابة الس��ائل ش��رح بغية اآلمل، مؤسس��ة • 

الرسالة، بيروت.
العطار، حسن )1420(، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، • 

الطبعة األولى.
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت.• 
القرايف، ش��هاب الدين احم��د بن إدريس الصنهاجي،ش��رح تنقيح الفص��ول، دار الفكر، • 

2004م -1424ه�.
القزويني، أحمد بن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومس��ائلها، الناش��ر محمد علي • 

بيضون.
محمد صنقور علي،المعجم األصولي، منشورات نقش، 1426ه.• 
محم��ود حامد عثمان، القام��وس المبين يف اصطالحات األصوليين، دار الزاحم للنش��ر • 

والتوزيع.
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المرداوي، علي بن س��ليمان ) 1421(،التحبير ش��رح التحرير، مكتبة الرشد، السعودية، • 
الطبعة األولى.

مس��لم، مس��لم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيس��ابوري، صحيح مسلم، دار إحياء • 
الرتاث العربي بيروت.

المناوي، محم��د عبد الرءوف )1410(،التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة • 
األولى.

النس��ائي، احمد بن شعيب )1411(،سنن النسائي الكربى، دار الكتب العلمية، بيروت، • 
الطبعة األولى. 

هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 1424ه�.• 
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ال�سياق االجتماعي
واأثره يف فهم الن�ص ال�سرعي

حتليل وتطبيق

إعداد

د. حممد اأحمد عبد العاطي عبد الباقي
عميد كلية اللغة العربية بجامعة القرآن الكريم بالسودان 
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الحم��د هلل الواهب المنان، والصالة والس��الم عل��ى المصطفى العدن��اين، وآله وصحبه 
ذوي اإلحسان، وبعد.

فإن النصوص الش��رعية منها ما هو محفوظ م��ن عند الباري -جل جالله-ال يتطرق إليه 
ش��ك أو تحري��ف قط، وهو الق��رآن الكريم، ومنها من قيض اهلل له عصاب��ة من الرجال ناضرة 
وجوههم بدعوٍة مِن َمن نزل الوحي على لسانه صلي اهلل عليه وسلم فحفظوها من كل تدليس 
أو ك��ذب ق��د يظن البعض أنه الحق هبا، أال وهي الس��نة المطهرة على صاحبها أفضل الصالة 

وأتم التسليم.
  ل��ذا ج��اء ه��ذا البحث بقصد الكش��ف عن الط��رق الس��ليمة لفهم تل��ك النصوص من 
التحري��ف يف دالالهت��ا، وتحميلها ما ال تحتمل، أو التالعب هبا، أو اس��تصدار أحكام منها لم 
تك��ن أبدًا مقصودة لدى الش��ارع الحكيم وال المخاطب، وليس��ت معه��ودة يف فهم الخطاب 
وق��ت نزول��ه؛ ألن أمر المقصدية يف الخط��اب، والفهم، واإلفهام، من ُأول��ى الركائز التي ُبني 
عليها المنظور الرتاثي المعريف، وذلك ممثالً يف الداللة عندهم بشقيها اللغوي واالجتماعي.

أهداف البحث ومشكلته:
يهدف البحث إلي التبصير بالدور الفعال للس��ياق االجتماعي يف دفع الش��بهات التي قد 
تحوم حول النص اإللهي، كما يرسم الصلة وشكلها بين النص وصاحبه، والمخاطب به،كما 
يهدف كذلك إلي كشف وتبيان أهمية المقام يف تجلية مفهوم النص، وذلك من خالل التطبيق 

على نصوص من القرآن والسنة بقدر ما تتضح به الفكرة.
وتكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن اآليت:

1/ ما الطرق والمسالك التي ُيستكشف هبا السياق االجتماعي أو المقامي؟
2/ ما األسباب التي من أجلها ُيستدعى السياق االجتماعي؟

3/ هل السياق االجتماعي من العوامل الحاسمة يف داللة النص؟
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خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتش��مل: أهداف البحث، ومش��كلته، ومنهجه، وخطته، يليها 

تمهيد وثالثة مباحث.
وق��د تناولت يف التمهيد مفهوم الس��ياق لغ��ة ومصطلحا، ثم اخ��رتت ثالثَة مصطلحات 
فقط لخدمتها فكرة البحث وأغراضه كما تناولت فيه أيضًا قيمة الس��ياق بش��قيه )الداخلي_ 
اللغ��وي_ و الخارج��ي_ االجتماعي( من المنظ��ور المعريف للحضارة العربية واإلس��المية، 
وال��ذي يع��د أداة من أدوات فهم الظاهرة اللغوية )الداللة( بل هو الركيزة األساس��ية، ثم جاء 
المبحث األول لبيان مفهوم الس��ياق االجتماعي وأنواع��ه، والمبحث الثاين لتوضيح ضوابط 
الس��ياق االجتماع��ي، كما ج��اء المبحث الثالث لمعرف��ة فوائد الس��ياق االجتماعي ، وهذان 
المبحث��ان األخيران ُقصد منهم��ا التطبيق على نصوص من الكتاب والس��نة بقدر ما تتضح به 
الفك��رة، ويلي ذل��ك كلَّه خاتمة تتضم��ن أهم النتائ��ج والتوصيات، وقائم��ًة بمصادر البحث 

ومراجعه.

* * *
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متهيد
ال�سياق، مفهومه واأنواعه

اأواًل: مفهومه. 
جاءت كلمة السياق يف معاجم العربية بمعان عدة منها التتابع والبعث، واإلرسال والسرد، 
وأسلوب الكالم، و لحوق شيء بشيء آخر واتصاله به، واقتفاء أثره يف انتظام وارتباط موحد، 
والذي يخدم ما نحن بصدده هو أس��لوب الكالم)1( ويمكن تلخيص القول يف مفهوم الس��ياق 

يف الرتاث العربي يف النقاط الثالث التالية: 
1-إن السياق هو الغرض، أي مقصود المتكلم يف إيراد الكالم.

2-إن السياق هو الظروف والمواقف واألحداث التي ورد فيها النص، أو نزل أو قيل بشأهنا.
3-إن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكالم يف موضع النظر والتحليل، 

ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم )2(.
وأم��ا يف االصطالح فقد تعددت تعريفاته تبعًا لمدارس��ه ذات االتجاه��ات المتباينة من 
فلس��فية، وأصولية، وحديثية، ونفسية ولغوية، وفيزيائية وأدبية، جاءت لتفسر الظاهرة اللغوية 
والتي ُتعد أداة للتعبير والفكر والتفاهم، وأن الجميع ينشد المعنى؛ لذا فقد استعصى أن يكون 

للسياق تعريٌف مانع وشامل بلغة األصوليين.
 وس��بب ذلك المنِع والش��مول ه��و أن الكلمات ليس لها يف الواقع مع��ان محددة، وإنما 
لها اس��تعماالت، وإذا كانت الكلمات كذلك، فتفس��يرها وبيان المراد منها يحتاج إلى قرائن 
تتضافر لش��رح معانيها والمقصود منها فاللغة غاية تجري لمقصد، ونختار من المصطلحات 

المفاهيمية للسياق ثالثة تعريفات هي:
1- إن الس��ياق هو: »الكالم المتتابع إثره على إثر بعض، المقصود للمتكلم، والذي يلزم من 

فهمه فهم شيء آخر«.)3(  

)1(  انظر : لسان العرب؛ البن منظور، وأساس البالغة للزمخشري مادة )سوق(.
)2(  داللة السياق لردة اهلل الطلحي ص51.

)3(  األدلة االستئناسية ص220
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2-إن »مفه��وم الس��ياق يش��مل كافة القرائن التي تس��هم يف عملية الفهم، لغوي��ًة كانت أم غير 
لغوية«)1(. 

3- إن السياق هو »مجموع القرائن الداخلية والخارجية المؤثرة يف النص ثبوتا وداللة«)2(
 واختيارن��ا له��ذه المفاهي��م الثالثة دون غيره��ا مبني عل��ى قواعد علمية تخ��دم القضية 

موضوَع البحث وهي:
إن حقيق��ة الكالم كامنة يف كونه ينبني على قصدين اثنين: أحدهما يتعلق ب� )بالتوجه إلى 
الغي��ر( والثاين يتصل ب��� )بإفهام هذا الغير( فمقتضى القصِد األول هو أن المنطوق به ال يكون 
كالمًا حقًا حتى تحصل من الناطق إرادُة توجيه إلى غيره، وما لم تحصل منه هذه اإلرادة فال 
يمك��ن أن يع��د متكلمًا حقًا، حتى ولو صادف نطُقه حضور من يتلقُفه؛ ألن المتلقف لم يبلغ 

رتبة )المتلقي( »فالتلقي عبارة عن المتلقف الذي قصده الملقي بفعل إلغائه«. 
وأما القصد الثاين: »فال يكون المنطوق به كالما حقًا حتى تحصل من الناطق إرادة إفهام 
الغير، وما لم تحصل منه هذه اإلرادة فال يمكن أن يعد متكلمًا حقا حتى ولو صادف ما لفظ 
به فهما ممن التقطه ألن الملتقط ال يكون مستمعًا حقا حتى يكون قد ُأفهم ما َفهم سواء وافق 
اإلفهام والفهم أم خالفه، أو قل حتى ي�بلغ رتبة )الفاهم(، فالفاهم هو عبارة عن المتلقي الذي 

قصده ال�مفِهم بفعل الفهم«)3(.
فالعل��م بالمقاص��د إذن يصبح ضرورة أساس��ية يف تحقي��ق الخطاب أغراض��ه، وإيصاَل 
المتكل��م م��راده إلى س��امعه، ونلحظ يف التعريف األول أن الس��وق يقع حس��اً  كس��وق اإلبل 
والمهر، ويقع معنى كسوق الكالم، فنلحظ هنا الرتابط بين المدلولين اللغوي واالصطالحي، 
فالقرائن التي تساق يف الخطاب قد تكون معنوية كالقرائن العقلية، وقد تكون حسية كالقرائن 

المقالية، والقاسم المشرتك بينهما االتصال والمتابعة.

)1(  الخطاب الشرعي وطرق استثماره، إدريس حمادي ص146.
)2(  السياق وأثره يف السنة النبوية ،د عبد الجبار أحمد محمد، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،العدد 

29 ، 2014م
)3(  اللس��ان أو المي��زان أو الكوثر العقلي، طه عب��د الرحمن ، المركز الثقايف العربي ،ال��دار البيضاء ،بيروت ، ط،1، 

1998ص 214.



643

د. حممد اأحمد عبد العاطي عبد الباقي

 ونلحظ يف التعريفين الثاين والثالث أنه متى ما توالت عناصُر صوتيُة، وصرفية، ونحوية، 
وأس��لوبية تحقق هب��ا الرتكيب، ثم توالت مواق��ُف وأحداُث صاحبت ذل��ك الرتكيب اللغوي 
من جهة اإلثبات والرتجيح، فهو الس��ياق بتمامه. وهبذا المفهوم يصبح السياق هو الفيصَل يف 

تنظيم الحقول الداللية داخل الخطاب الشرعي. 
ثانيًا: اأنواعه.

    نظر المحدثون من علماء اللس��انيات إلى أهمية الداللة وارتباطها بالس��ياق الذي يعد 
أداة أساس��ية من أدواهتا، وهو الذي يعين قيمة الكلمِة ويكس��بها معني محددًا مؤقتًا، ويمنعها 
من االس��تغاللية لربط��ه إياها بمحيطها اللغ��وي والثقايف والبيئي والزمني. ل��ذا نري أن يكون 

السياق نوعان وتحت كٍل تفصيل كما يلي:  
أوال: الس��ياق اللغ��وي )الداخلي(: وهو دراس��ة النص من خالل عالق��ة ألفاظه بعضها 
ببع��ض، واألدوات المس��تعملة للرب��ط بين هذه األلف��اظ، وما يرتتب على تل��ك العالئق من 

دالالت جزئية وكلية ويشمل اآليت:
1-السياَق الصويت - ويتعلق بدراسة نربات الصوت وتأثيرها الداللي داخل سياقها.

2-السياق الصريف - ويتعلق ببنية الكلمة وعالقتها بالمعنى.
3-السياق النحوي-وهو ما يتعلق بضبط إعراب الكلمات والجمل. 

4-السياق المعجمي- وهو ما يتعلق بمعاين المفردات التي تشكل مفهوم النص بعد ذلك. 
5-السياق األسلوب-وهو ما يتعلق برتكيب الجمل، وصياغة العبارات.

ثانيا: الس��ياق االجتماعي )الخارجي( ونقصد به الظروَف والبيئة المحيطة بالنص وقت 
التنزيل، وأثَرها يف فهم دالالت إثبات ألفاظه، وسنفصله يف موضعه إن شاء اهلل.  

 فأنواع الس��ياق التي ذكرت من عناصر لغوية ومكون��ات للموقف الكالمي، يمكننا عن 
طريقها أن نحدد قصَد المتكلم ومراَده تحديدًا دقيقًا ال يحوم حوله الش��ك من النص المراد 
تحليُل��ه، كما يمكننا من خالل هذا الربط أن نس��تخرج قدرات النص على اس��تيعاب الوقائع 
المس��تجدة، كما بات من المعلوم اآلن أن الس��ياق أضحي من أبرز محددات داللة النص يف 

المجاالت التشريعية والقانونية، والسياسية وغيرها.
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ثالثًا: ال�ضياق من منظور تراثنا املعريف.
نقصد من هذا المبحث إبراَز جذور النظرية الس��ياقية يف تراثنا العربي من باب االعرتاف 
أله��ل الفضل بفضلهم أواًل، ولتأسيس��هم لنظرية الس��ياق والتي يتبادر ألس��ماعنا عند ذكرها 
العال��م الربيطاين )فيرث( بكامل أركاهنا غير منقوص��ة ثانيًا، والطابع الذي تتميز به الداللة يف 

تراثنا المعريف اإلسالمي والحضارة العربية ثالثًا. 
فالمنظ��ور المع��ريف لرتاثنا عب��ارة عن »كل عمل عرب��ي وضعه الع��رب القدماء من أجل 
تفس��ير النص القرآين«.)1( ،  »وهو مبثوث يف كتب النحو واللغة والبالغة والمعاجم والفلسفة 
والمنط��ق، والتاريخ، والتجويد، والقراءات، والتفس��ير، والس��يرة، ودواوي�ن الش��عر والنثر، 
والقص��ص، والمس��رح، والكت��ب التي تمث��ل الدوائر المعرفي��ة يف تراثنا، والت��ي أنتجها كبار 
العلم��اء واألدباء والمؤرخين من أمثال الجاحظ، وابن قتيبة، وابن عبد ربه، وابن حزم ، وابن 
القي��م، وابن تيمي��ة ،والغزالي والطربي، وياق��وت الحموي وغيرهم، وكله��م قد انطلقوا من 

منظور فلسفي واحد وواضح مرتابط أال وهو تفسير الكون والحياة.
فالنظرة المعرفية يف تراثنا أرادت أن تفس��ر مش��كلَة اإلنسان على األرض، واللغة هي إحدى 
المكون��ات الجوهرية لإلنس��ان فالبد إذًا من تفس��يرها، وقد ش��اركت كل الحضارات اإلنس��انية 
بمختلف تخصصاهتا يف تفسير تلك الظاهرة والظواهر األخرى، لكن ما تميز به منظورنا المعريفّ 
من تفس��ير يختلف كليًا عن تلك التفس��يرات، فمنطلقه التفس��يري أنه فسر تلك الظواهر كلَّها مع 
ظاهرة اللغة من أجل خدمة النص اإللهي، أو خدمة المنطق الفلسفي اإلسالمي )2( هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن السياق يعد الركيزة األساسية وأداة من أدوات فهم الظاهرة اللغوية 
)الدالل��ة( وقد تميز المنظور المعريف اإلس��المي ب)الطابع القص��دي( مما جعل نظرته ألمر 
االعتقاد أو التكليف يف الش��ريعة اإلسالمية ال يتم خارج تحقق الفهم واإلفهام، وإال أضحت 
التكاليف التي عليها مدار التش��ريع مقتصرة علي فئة من الناس دون س��واها، فكأن القرآن بما 
ه��و خطاب تداولي بامتياز، لم ي��رتك فئة من المخاطبين إال وش��ملها، وهذا تحقيق لمقاصد 

« صلة الرتاث اللغوي العربي باللسانيات للدكتور/ مازن الوعر ،مجلة مجمع اللغة الجزائري ص32.  )1(
)2(  مجلة مجمع اللغة الجزائري مازن الوعر ص 3433.
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الش��ريعة يف أهن��ا موجه��ة  للناس كاف��ة، خاصَتهم وعامَته��م، إال ما هو خاص بعلمه س��بحانه 
واضع الش��ريعة، وبذلك يكون األصل يف الخطاب الش��رعي  هو اإلبانة عن المقاصد وإفهام 

الناس أسس الدعوة)1(.
إذا تمهد ذلك فس��نذكر جزءًا من أقوالهم لنربهن هبا على ما ذكرنا من تأسيس��هم الواعي 
لنظرية السياق بشقيها اللغوي، واالجتماعي، وأهنم كانوا علي علم واسع بما هلل به أصحاب 
ه��ذه النظرية. فابن تيمية يقول: »َمْن َتَدبََّر اْلُقْرآَن َوَتَدبََّر َما َقْبَل اآْلَيِة َوَما َبْعَدَها َوَعَرَف َمْقُصوَد 
��َداَد مِ��ْن ااِلْنِحَراِف َوااِلْعِوَجاِج.  َس��اَلَة َوَعَرَف السَّ اْلُقْرآِن: َتَبيََّن َلُه اْلُمَراُد َوَعَرَف اْلُهَدى َوالرِّ
ُد َعْن َس��ائِِر َما ُيَبيُِّن َمْعنَاُه َفَهَذا َمنَْش��ُأ اْلَغَلِط مِْن  ْفُظ اْلُمَجرَّ ِد َما َيْحَتِمُل��ُه اللَّ ��ا َتْفِس��يُرُه بُِمَجرَّ َوَأمَّ
ِة. َف��إِنَّ َهُؤاَلِء َأْكَث��ُر َغَلًطا مِْن  َغِويَّ ��ُم فِيِه بِااِلْحتَِم��ااَلِت اللُّ ْن َيَتَكلَّ الغالطي��ن؛ اَل ِس��يََّما َكثِيٌر مِمَّ

ُروَن« )2(. ِريَن اْلَمْشُهوِريَن؛ َفإِنَُّهْم اَل َيْقِصُدوَن َمْعِرَفَة َمْعنَاُه َكَما َيْقِصُد َذلَِك اْلُمَفسِّ اْلُمَفسِّ
ونلحظ هنا مبدأ القصدية عند ش��يخ اإلس��الم والذي عده ش��رطًا أساس��يًا عند تفس��ير 

القرآن الكريم، وأن األلفاظ عنده وسيلة لغاية وليست غايًة يف نفسها.
 كم��ا أوض��ح ابن دقيق العيد تأثير الس��ياق على فهم النص الش��رعي قائال »َفإِنَّ الس��ياق 
َطِريٌق إَلى َبَياِن اْلُمْجَماَلِت، َوَتْعيِيُن اْلُمْحَتَماَلِت َوَتنِْزيُل اْلَكاَلِم َعَلى اْلَمْقُصوِد مِنُْه َوَفْهُم َذلَِك 

َقاِعَدٌة َكبِيَرٌة مِْن َقَواِعِد ُأُصوِل اْلِفْقِه«.
  وق��د ج��اء حجة اإلس��الم الغزالي فأفرد يف كتابه )المس��تصفى( للس��ياق مبحثًا خاصًا 
هو »فهم غير المنطوق به من المنطوق بداللة س��ياق الكالم ومقصوده« كفهم تحريم الش��تم 
والقت��ل والضرب من قول��ه تعالى چ  ہ  ہ  ہ   ھ     ۓ  چ اإلس��راء وفهم تحريم أكل مال 

اليتيم وإحراقه وإهالكه من قوله تعالى چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
ڑ  کک  ک  ک  گ  چ النساء: )3( .

انظ��ر: األس��اس اللغوي يف فهم القرءان ل��دي علماء األصول، بح��ث للدكتور عبد الغني ب��ارة، المؤتمر الدولي   )1(
الرابع للغة العربية المنعقد يف دبي كتاب المؤتمر 173/7.

)2(  مجموع الفتاوى البن تيمية 94/15.م: أنور الباز -عامر الجزار-ن: دار الوفاء-ط: الثالثة، 1426 ه� / 2005 م.
)3(  المستصفى للغزالي ص264.
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 ويف ه��ذا اإلطار توقف اإلمام الغزالي عند الس��ياق االجتماعي والذي يس��ميه ب� »قرائن 
األحوال »وأهميتها يف تحديد المعنى وبين« أن قصد االس��تغراق يعلم بعلم ضروري يحصل 
عن قرائن أحوال ورموز وإش��ارات وحركات من المتكلم وتغيرات يف وجهه، وأمور معلومة 
م��ن عادته ومقاصده وقرائن مختلفة ال يمك��ن حصرها يف جنس وال ضبطها بوصف، بل هي 
كالقرائ��ن التي يعلم هبا خجل الخِجل ووجل الوَجل وجبن الجبان وكما يعلم قصد المتكلم 
إذا قال)الس��الم عليكم( أنه يريد التحية أو االستهزاء واللهو« )1(،كما بين مجال عمل السياق 
اللغ��وي واالجتماعي بصفة عامة قائ��ال  »ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة 
الت��ي هبا المخاطبة. ثم إن كان نصًا ال يحتمل كفى معرفة اللغة، وإن تطرق إليه االحتمال فال 

يعرف المراد منه حقيقة إال بانضمام قرينة إلى اللفظ والقرينة إما لفظ مكش��وف كقوله تعالى   
چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ     ۅ     األنع��ام:  والحق هو العش��ر، وإما إحالة على دليل العقل 

كقول��ه تعال��ى: چ ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ الزم��ر: وقول��ه علي��ه الس��الم: “قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن«)2(. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات 
وس��وابق ولواح��ق ال تدخل تحت الحص��ر والتخمين يخت��ص بدركها المش��اهد لها فينقلها 
المش��اهدون م��ن الصحابة إل��ى التابعين بألفاظ صريح��ة، أو مع قرائن من ذل��ك الجنس، أو 
م��ن جن��س آخر حتى توج��ب علًما ضرورًيا بفهم الم��راد، أو توجب ظنً��ا وكل ما ليس عبارة 

موضوعة يف اللغة فتتعين فيه القرائن« )3(. 
ل��م يكن اإلمام الغزالي هب��ذا العمق المعريف مجمالً لنظرية الس��ياق )4(، بل مفصالً إياها 
تفصي��الً ل��م يزد عليه فيرث الربيطاين الذي ُتنس��ب النظرية الس��ياقية إليه قي��د أنملة، بل تقف 
قرائن األحوال عند الغزالي بكل ش��موخ وكربياء مع أح��دث نظريات تحليل المعنى »نظرية 

)1(  السابق ص 228.
)2(  أخرجه مسلم برقم 2654.

)3(  المستصفى للغزالي ص185.
)4(  هي نظرية حديثة يف علم اللغة قوامها هو دراسة اللغة يف محيطها االجتماعي.
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الس��ياق«. وكل م��ا مرَّ ذكره من أقوال كان الهدف منها واضح��ًا وهو حفظ النص اإللهي من 
التحريف والتأويل البعيد، وتالعب العلمانيين الجدد والقدامى.

أم��ا الغربيون من علماء اللس��انيات فقد تعددت لديهم المناهج اللغوية لدراس��ة المعنى 
كالنظري��ة اإلش��ارية، والتصوري��ة، والس��لوكية وغيره��ا، إال أن النظرية الس��ياقية الت��ي تبنتها 
مدرس��ة)فيرث( الربيطاين تعد من أميز المدارس الداللية وأقواها، وأقِرهبا دقة لتحديد معاين 
األلفاظ إذ ُوضعت لتؤكد تأكيدًا كبيرًا علي الوظيفة االجتماعية للغة)1(، وأنه البد من دراستها 
يف محيطها االجتماعي، ألهنا خرجت من مزيج من عوامل العادة والعرف والتقليد، واإلبداع 
والموروث الثقايف، واهتمامها هبذا الجانب يصب يف حرصها لمعالجة جميع الظروف اللغوية 
وغي��ر اللغوية لتحديد المعنى، لذا فقد عدها أولمان حجَر األس��اس يف علم المعنى إذ يقول: 
»إن نظرية الس��ياق إذا طبقت بحكمة تمثل حجر األس��اس يف علم المعنى، وقد قادت بالفعل 
إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة يف هذا الشأن، فقد قدمت لنا وسائل فنية حديثة 
لتحديد معاين الكلمات ، فكل كلماتنا تقريبا تحتاج علي األقل إلي بعض اإليضاح المس��تمد 
من السياق الحقيقي، سواء أكان هذا السياق لفظيا أم غيَر لفظي، فالحقائق اللفظية المستمدة 
من الس��ياق تحدد الصور األسلوبية للكلمة ، كما تعد ضرورة يف تفسير المشرتك اللفظي«)2(. 
بل لقد وس��ع أولمان مفهوم الس��ياق فقال: »إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل _ ال 
الكلمات والجمل الحقيقية الس��ابقة والالحقة فحسب _ بل والقطعة كلها والكتاب كله«)3(، 
فبناء على ما قاله أولمان يمكن أن ُتعد نظرية السياق منهجًا مأمونًا لتفسير النصوص الشرعية 
وذلك؛ ألهنا ال تكتفي بالنظر للكلمات والجمل الس��ابقة والالحقة فحس��ب، بل القطعة كلها 
والكت��اب كله، ويمكنن��ا بناء على هذا أن نقول إن القرآن والس��نة كالهما كتاب واحد يفس��ر 

بعضه بعضًا هذا من جانب.
ومن جانب آخر فهنالك مزلق خطير يف هذه النظرية وهو أهنا تتوس��ع يف المقام )الس��ياق 

)1(  لمعرفة هذه النظرية والتوسع فيها ينظر، علم الداللة أحمد مختار ص 68 وما بعدها.
)2(  دور الكلمة يف اللغة، أولمان، ترجمة كمال بشر ص: 66-67 دار الفكر العربي ال قاهرةط3 1962م.

)3(  نفسه ص 62.
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االجتماعي( علي حس��اب المقال)السياق اللغوي( »وللمقام دور خطير يف هذه النظرية؛ ألن 
ل��ه دورًا كبيرًا يف تجلية النص أو االنحراف به عن مقصده، الس��يما النص الش��رعي المفارق 
للزمان والمكان... ذلك أن المقام الذي يرد فيه النص مهما كان عاما وشائعا يتمتع بوجه من 
الخصوصية  الزمانية والمكانية يفارق هبا مقاما آخر، ومن هنا ذهبت المدارس الغربية إلي أن 
كل نص وليد بيئة وظرف تاريخي وال يفارق البيئة التي جاء فيها... ومن ثم ال يرتددون يف أن 
الشرائع السماوية تخص البيئة التي نزلت فيها، ويرتبون علي ذلك أن الشرائع قاصرة عن تلبية 
حاج��ات األمم يف بيئ��ات مختلفة«)1(. وذلك على عكس ما هو موج��ود يف منظورنا المعريف. 
فاألصوليون ال يتوسعون يف فهم الداللة على حساب السياق االجتماعي، بل األصل عندهم 
يف اعتب��ار الس��ياق االجتماعي أن يكون له موضع يف الس��ياق الداخلي)اللغوي( وإذا تعارضا 

فالداخلي )اللغوي( مقدم )2(.

* * *

)1(  نظرية السياق للزنكي ص77.
)2(  نظرية السياق، للزنكي ص 67.
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املبحث االأول
ال�سياق االجتماعي مفهومه واأنواعه

من منن اهلل تعالي علي البشر نعمة الكالم إذ به يتفاهمون ويقيمون المجتمعات، ويعرفون 
الشرائع وبه ُيدرك كالم رسل اهلل وأنبيائه، وبه ُيعبد سبحانه، يقول ابن جرير الطربي: »إن من 
أعظ��م نعم اهلل تعالى ذك��ره على عباده، وجس��يم مِنَّته على خلقه، ما منحهم م��ن َفْضل البيان 
الذي به عن ضمائر ُصدورهم ُيبينون، وبه على عزائم نفوسهم َيُدّلون، فَذلَّل به منهم األلسن، 
سون، وإلى حاجاهتم  دون، وإيَّاه به يَسبِّحون ويقدِّ ل به عليهم المستصعب. فبِِه إياه ُيَوحِّ وس��هَّ

به يتوّصلون، وبه بينهم يَتحاوُرون، فيتعارفون ويتعاملون«)1(.
فالس��ياق االجتماع��ي ج��زء من هذا البي��ان به نعرب، ونفه��م، ونوحد، ونعب��د، ومقصدنا 
بالس��ياق االجتماعي هو: دراس��ة القرائن المؤثرة يف فهم النص الش��رعي وليس��ت جزءًا منه 
فه��ي خارجة عنه إال أهنا ذات عالقة به ويش��تمل هذا على البيئ��ة الخارجية للنص، من حيث 
ظروُف إنتاجه زمانًا ومكانًا، وشخصية المتكلم، والرموز والحركات واإلشارات الجسدية، 
والس��بب ال��ذي ورد من أجله الن��ص، والغايات التي قي��ل من أجلها، ويح��وي ذلك األنواع 

التالية:
1- السياق العاطفي: وهو ما يتعلق بالداللة العاطفية من درجات االنفعال وغيرها.

2- س��ياق الموقف: وهو ما يدل على العالقة الزمانية، وهي سياق التوارد أو التنزيل، ويعني 
باآلية حس��ب ترتيب النزول، والمكانية التي يجري فيها الكالم، وهي س��ياق الكلمة، أو 
الجملة داخل النص الش��رعي فال ُتقطع اآلية أو الحديث أو الجملة أو الس��ورة عما قبلها 

وما بعدها.
3- السياق الثقايف: ويتعلق بتحديد المحيط الثقايف أو االجتماعي الذي تستخدم فيه الكلمة.
4- السياق الموضوعي: ونعني به دراسة الكلمات أو الجمل التي يف النص حسب الموضوع 

الذي يجمعها سواء كان خاًصا أم عامًا.

)1(  تفسير الطربي 8/1.
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5- الس��ياق المقاص��دي: وُيقص��د به النظر إل��ي الجمل حس��ب بواعث التنزي��ل ومقاصده، 
فاآليات القرآنية والسنة النبوية ُتفسر وفق الرؤية الكلية لمقاصد الشريعة. 

7- الس��ياق التاريخي: ونعني ب��ه القرائن التاريخي��ة والزمنية المتعلقة بس��ياق الحدث الذي 
يرويه النص الش��رعي م��ن الناحية التاريخية، وتوافقه مع أح��داث تاريخية أخري، لما له 

من أثر يف فهم النص بل وإثباته.

* * *
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املبحث الثاين
�سوابط ال�سياق االجتماعي

ال�ضابط االأول: اعتبار اإجراء الفهم على معهود العرب يف كالمها.
نعني بمعهود العرب يف كالمها ما تقرر عندهم من أساليب ومفاهيم يف الكالم والتخاطب 
وهو شامل لأللفاظ التي كانت متداولة عندهم بداللتها ومعانيها، كما يشمل الطرق واألساليب 
الت��ي ت��دل هبا تلك األلف��اظ على تلك المع��اين، لنزوله بلغته��م. مثال ذلك  م��ا رواه  جابر بن 
س��مرة عن النبي × أنه قال: »لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المس��لمين حتى 
تقوم الس��اعة« )1(  فلفظة )عصابة(من األلفاظ التي أصاهبا التطور وهو س��نة يف اللغات البشرية 
جميعه��ا، فأصبح��ت تعن��ي يف العرف اللغ��وي اليوم جماع��ة متخصصة يف اإلج��رام وتحرتفه 
بش��كل منظم، إال أن الس��ياق االجتماع��ي والثقايف يف زمن التنزيل ال يم��ت لهذا المعنى بصلة 
البتة، خاصة يف العرف اللساين للمخاطبين فهي يف لساهنم ومعجمهم تعني الجماعَة من الناس 
من العش��رة إلي األربعين )2(كما أن الجانب التاريخي وهو س��ياق اجتماعي يشهد لهذه اللفظة 
)عصابة( أن الش��ارع اس��تعملها كثيرًا ومقصوده دائمًا نفر عظيمو القدر والشأن، بل من الذين 
كتبت لهم السعادة وهم يف بطون أمهاهتم كقوله صلي اهلل عليه وسلم يف  دعائه يوم بدر »اللهم 
أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلس��الم ال 
تعب��د يف األرض« )3( أيعق��ل أن تك��ون فئة تحرتف اإلجرام وتنظم��ه؟ كال، فتغير داللة األلفاظ 
أمُر أقره علماء اللغة وال مش��اّحة يف أن يصطلح الن��اس على ألفاٍظ للداللة على معان معينة يف 
كل عص��ر، ولك��ن الخوف هنا هو حمل ما جاء يف النص الش��رعي من ألف��اظ على المصطلح 
الح��ادث، وهنا يحدث الخلل والذلل، فال بد أن ُتعدَّ اللغة التي يفس��ر هبا النص الش��رعي هي 
التي كانت متداولة يف عصر التنزيل، دون االلتفات إلى اللغة الحادثة وما طرأ عليها يف العصور 

التالية من تطور يف دالالت األلفاظ، يقول ابن تيمية مبينا خطورة هذا المسلك«.

)1(  رواه مسلم يف باب )قوله ال تزال طائفة من أمتي( رقم 5062.
)2(  لسان العرب مادة )عصب(.

)3(  أخرجه مسلم، حديث رقم 4276.
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ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم اهلل ورسوله أن ُينشأ الرجل علي اصطالح حادث 
فيريد أن يفسر كالم اهلل بذلك االصطالح«)1( ومن أوضح األمثلة على اختالف الدالالت بين 
القديم والمعاصر من اللغة ، كلمة )تصوير( ، حيث وردت األحاديث بوعيد ش��ديد بالعذاب 
للمصوري��ن ، كم��ا يف قوله × »أش��د الن��اس عذابًا يوم القيام��ة المصورون« )2(م��ع أن كلمة 
التصوير يف س��ياقها اللغوي يف ذلك الزمان كانت تنصرف إلى دالالت غير التي ُتحمل عليها 
يف ه��ذا الزمان، فهي تنص��رف اليوم إلى ما ُيعرف بالتصوير الفوتوغ��رايف الثابت ، أو التصوير 
المتح��رك )بالفيديو(، بينما كانت تنصرف يف القديم إلى التجس��يم والتش��كيل باليد، وهو ما 
ُيس��مى اليوم بالنح��ت، فهذا هو المحرم؛ ألن في��ه مضاهاًة خلق اهلل ، كم��ا أن انصراف داللة 
التصوير إلى عكس الصورة الثابتة أو المتحركة بواسطة الكاميرا )الفوتوغرايف أو الفيديو ( ال 
يجعل التصوير من هذا النوع حرامًا؛ ألنه نوع من التصوير لم يكن معروفًا يف العهد النبوي . 
وكذل��ك يج��ب حمل كالم اهلل تعالي علي المعروف من كالمهم دون الش��اذ والضعيف 
والمنكر، يقول الش��اطبي مبينا ذلك »إنه ال بد يف فهم الش��ريعة من اتباع معهود األميين، وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلساهنم، فإن كان للعرب يف لساهنم عرف مستمر، فال يصح العدول 
عنه يف فهم الشريعة، وإن لم يكن َثم عرف، فال يصح أن يجرى يف فهمها على ما ال تعرفه«)3( 

وم��ن أمثلة ذل��ك قول��ه تعال��ي چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  چ هود: فقد اختلف 

المفسرون يف معنى )وفار التنور( على أقوال هي:
1- انبجس الماء من وجه األرض، وفار التنور هو وجه األرض.

2- هو تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح تنويرًا.
3- معنى ذلك: وفار أعلى األرض وأشرف مكاٍن فيها بالماء. وقال: »التنور« أشرف األرض.

4- التنور هو الذي يخبز فيه.

مجوع الفتاوى 36/5.  )1(
)2(  البخاري يف صحيحه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ح رقم 5606.

)3(  الموافقات للشاطبي 131/2.
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وقد س��اق هذه األقوال ابن جرير الطربي وأس��ندها ألصحاهبا ث��م تعقبها قائالً: »وأولى 
ه��ذه األقوال عندنا بتأويل قوله:)التنور(، قول من قال: »هو التنور الذي ُيخبز فيه«، ألن ذلك 
ه��و المعروف م��ن كالم الع��رب، وكالم اهلل ال يوجه إال إلى األغلب األش��هر من معانيه عند 
ة على ش��يء منه بخالف ذلك فيس��لم لها. وذل��ك أنه جل ثناؤه إنما  الع��رب، إال أن تقوم حجَّ

خاطبهم بما خاطبهم به، إلفهامهم معنى َما خاطبهم به«. )1(.
ال�ضابط الثاين: اعتبار مراد املتكلم )اهلل ور�ضوله(. 

ذكرن��ا م��ن قبل أن ش��رط القصد أو الم��راد ُيعد من مقوم��ات الداللة عند علم��اء العربية يف 
منظوره��م المعريف الذي خلدوه؛ ألن العل��م بالمقاصد ضرورة للناس يف محاوراهتم، مما يجعل 
دالالت األلفاظ غيَر مقصودة على ذاهتا، بل تابعة لقصد المتكلم وإرادته، فالعربة عندهم بالقصد 
وليس اللفظ، يقول ابن القيم يف هذا: »واأللفاظ ليست تعبدية، والعارف يقول ماذا أراد، واللفظي 
يق��ول م��اذا ق��ال كما كان الذي��ن ال يفقه��ون إذا خرجوا من عن��د النبي -صلي اهلل عليه وس��لم _ 
يقول��ون: م��اذا قال آ نفًا وقد أنكر اهلل س��بحانه عليهم وعلى أمثالهم بقول��ه )فمال هؤالء القوم ال 
يكادون يفقهون حديثًا( فذم من لم يفقه كالمه. والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم 
من كالمه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ يف اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس يف هذا 
تتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم«)2( فابن القيم ُيش��ير هنا إلي ثالثية العالقة  بين المتكلم والمعنى 
الشرعي والرتكيب الشرعي فالمعاين الشرعية المرادة من المتكلم قد يدل عليها الرتكيب الشرعي 
الخطاب��ي بألفاظه، وقد يدل عليه��ا بدون ألفاظه ، فأما المعاين الش��رعية التي يدل عليها الرتكيب 
الخطاب��ي  الش��رعي بألفاظه  فق��د اصطلح األصوليون عليها ب )المنط��وق( وعرفوه بأنه » ما دل 
عليه اللفظ يف محل النطق«)3(   فهو يعني عندهم المعنى المفهوم من صريح منطوق التلفظ. وأما 
التي ال يدل عليها الرتكيب الخطابي الشرعي بألفاظه فقد أعطوها مسمى آخر هو )المفهوم( وهو 
عكس المنطوق وهو » ما دل عليه اللفظ ال يف محل النطق«)4( أي المعنى المفهوم من غير صريح 

منطوق التلفظ.

)1(  الطربي 317/15.
)2(  إعالم الموقعين 219/1.

)3(  البحر المحيط للزركشي 98/3.
)4(  نفسه 98/3.
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فمتلق��ي الخط��اب بما أنه العنصر األس��اس المقصود بخطاب المتكل��م إال أنه ُيصبح عاجزًا 
عن فعل ممارس��ة التأويل ما لم يكن عارفًا بمقاصد المتكلم. يقول ابن تيمية مبينا مكانة القصدية 
ُم ُيِريُد َداَلَلَة اللَّْفِظ  ٌة ، َفاْلُمَتَكلِّ ٌة اْختَِياِريَّ ٌة إَراِديَّ ْفِظ َعَلى اْلَمْعنَى َداَلَلٌة َقْصِديَّ يف الخط��اب »َوَداَلَلُة اللَّ
ْفِظ َعْن اْلَمْعنَ��ى َكاَنْت تِْلَك ُلَغَتُه َولَِهَذا ُكلُّ َم��ْن َكاَن َلُه ِعنَاَيٌة  َعَل��ى اْلَمْعنَ��ى ؛ َفإَِذا اْعَت��اَد َأْن ُيَعبَِّر بِاللَّ
ُس��وِل َوُمَراِدِه بَِها : َعَرَف َعاَدَتُه فِ��ي ِخَطابِِه َوَتَبيََّن َلُه مِْن ُمَراِدِه َم��ا اَل َيَتَبيَُّن لَِغْيِرِه . َولَِهَذا  بَِأْلَف��اِظ الرَّ
ْف��ِظ ؛ َماَذا َعنَى بَِها اهلُل  َينَْبِغ��ي َأْن َيْقِص��َد إَذا ُذكِ��َر َلْفٌظ مِْن اْلُقْرآِن َواْلَحِدي��ِث َأْن َيْذُكَر َنَظائَِر َذلَِك اللَّ
تِي ُيَخاطُِب بَِها ِعَباَدُه َوِهَي اْلَعاَدُة  َوَرُسوُلُه َفَيْعِرُف بَِذلَِك ُلَغَة اْلُقْرآِن َواْلَحِديِث َوُسنََّة اهللِ َوَرُسولِِه الَّ
اْلَمْعُروَف��ُة مِ��ْن َكاَلمِِه ُثمَّ إَذا َكاَن لَِذلَِك َنَظائُِر فِ��ي َكاَلِم َغْيِرِه َوَكاَنْت النََّظائُِر َكثِي��َرًة ؛ ُعِرَف َأنَّ تِْلَك 
��ٌة اَل َيْخَتصُّ بَِها ُه��َو - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم - َبْل ِهَي ُلَغ��ُة َقْومِِه َواَل  َغ��َة ُمْش��َتَرَكٌة َعامَّ اْلَع��اَدَة َواللُّ
َيُج��وُز َأْن ُيْحَمَل َكاَلُمُه َعَلى َعاَداٍت َحَدَثْت َبْعَدُه فِي اْلِخَطاِب َلْم َتُكْن َمْعُروَفًة فِي ِخَطابِِه َوِخَطاِب 
ِم َواْلُمْس��َتِمِع اَل ُبدَّ مِْن اْعتَِباِرِه فِي َجِميِع اْلَكاَلِم َفإِنَُّه إَذا  َأْصَحابِ��ِه«)1(، ويقول »َواْلَحاُل َحاُل اْلُمَتَكلِّ
��ُم ُفِهَم مِْن َمْعنَى َكاَلمِِه َما اَل ُيْفَهُم إَذا َل��ْم ُيْعَرْف؛ أِلَنَُّه بَِذلَِك ُيْعَرُف َعاَدُتُه فِي ِخَطابِِه ،  ُع��ِرَف اْلُمَتَكلِّ
تِي َيْعَتاُدَها فِي ِخَطابِِه«)2(  ُم َوِهَي َعاَدُتُه َوُعْرُفُه الَّ تِي بَِها َيَتَكلَّ ِم الَّ ْفُظ إنََّما َيُدلُّ إَذا ُعِرَف ُلَغُة اْلُمَتَكلِّ َواللَّ

فكل ما كان السامع أعرف بالمتكلم وخصاله وعاداته كانت استفادته للعلم بمراده أتمَّ وأكمل.
وهذا الذي ذكرته ال يعني صحة المفهوم الغربي الذي تأثرت به كثير من العقليات العربية 
اإلس��المية المعاصرة وأعملت أفكاره يف آي الذكر الحكيم تمشيا مع الحداثة أال وهو مفهوم 
)تاريخياني��ة الن��ص والقطيعة المعرفية( فيش��ير ه��ذا المصطلح« تاريخيانية الن��ص والقطيعة 
المعرفي��ة » إل��ي ظروف إنت��اج األفكار علي ض��وء س��ياقها االجتماعي والثق��ايف والتاريخي 
المح��دد الذي صحبها، وهم يعنون به فهَم اإلس��الم يف حدود الحقب��ة الزمنية التي ظهر فيها، 
ويف ض��وء البيئة االجتماعية والثقافية التي عمل عربها، مع تأكيد نس��بية وعدم اتس��اع قواعده 

ومفاهيمه لتطبق علي حقب زمنية الحقة)3(.

)1(  مجموع الفتاوي البن تيمية 144،145/7.

)2(  مجموع الفتاوى البن تيمية 144،145/7.
)3(  مجلة البيان، عدد123 مقال بعنوان )أبعاد التخريب العلماين محمد أركون نموذجًا( المنتدى اإلسالمي، لندن، 

ذو القعدة 1418ه� ص49.
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أم��ا مصطل��ح القطيع��ة المعرفية فق��د طرحه أصالً المفك��ر اإليطالي )فيك��و( وكتب فيه 
األمريكي )توماس كون( وعالم الرياضيات الفرنسي )رينية توم( فقد تناول كل هؤالء مسألة 
القطيع��ة يف تاري��خ العلوم وكيفية تفس��يرها: متى تحدث القطيعة يف فكر ما؟ ما هي الش��روط 
الموضوعي��ة الت��ي ينبغي توافره��ا لكي تحصل القطيع��ة؟ أي: لكي يتوقف الن��اس فجأة عن 

التفكير بالطريقة التي كانوا يفكرون هبا سابقًا منذ مئات السنين.
وه��ذا يعني أن ن��رتك معارفنا التقليدية عن اإلس��الم التي يصفوهنا بأهن��ا معارف )خاطئة 
أس��طورية ذات معان خيالية( وأن نفكر بالطريقة التي فكر هبا األوربيون منذ القرن الس��ادس 
عش��ر، فنغير مثلهم نظرة العقل إلي المعرفة، وطرق إدراك��ه للواقع وتعبيره عن تأويالته لهذا 

الواقع )1(، وتعد سورة المسد أنموذجًا لبطالن تاريخانية النص والقطيعة المعرفية. 
فالسورة تتحدث عن أبي لهب وهو عم النبي -صلي اهلل عليه وسلم- و اسمه عبد العزى 
بن عبد المطلب ، وإنما ُس��مي أبا لهب إلش��راق وجهه ،و عن امرأته »أم جميل« أروي بنت 
حرب بن أمية أخت أبي سفيان ،وكان  أبو لهب من أشد الناس إيذاء لرسول الّله - صلى الّله 
عليه وس��لم - وللدعوة التي جاء هبا  وقد حالف قريًش��ا على مقاطعة بني هاش��م وتجويعهم 
كي يس��لموا لهم محمدًا صلى الّله عليه وس��لم، وكان قد خطب بنتي رس��ول الّله )صلى الّله 
علي��ه وس��لم ( رقي��ة وأمَّ كلثوم لولدي��ه قبل بعثة النب��ي - صلى الّله عليه وس��لم - فلما كانت 
البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد هبما! وقد قادا هو وزوجته حرًبا شعواء على 
النبي _ صلى الّله عليه وس��لم _ ودعوته دون هوادة أو هدنة كما جاء يف س��بب نزولها »عنِ  
ا َنَزَلْت  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ الش��عراء: َصِعَد  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعنُْهَما َقاَل َلمَّ
َفا َفَجَع��َل ُينَاِدي َيا َبنِي فِْهٍر َيا َبنِي َعِديٍّ لُِبُط��وِن ُقَرْيٍش َحتَّى اْجَتَمُعوا َفَجَعَل  النَّبِ��يُّ ? َعَلى الصَّ
ُجُل إَِذا َلْم َيْسَتطِْع َأْن َيْخُرَج َأْرَسَل َرُسواًل لَِينُْظَر َما ُهَو َفَجاَء َأُبو َلَهٍب َوُقَرْيٌش َفَقاَل َأَرَأْيَتُكْم  الرَّ
ْبنَا َعَلْيَك إاِلَّ  قِيَّ َقاُلوا َنَعْم َما َجرَّ َلْو َأْخَبْرُتُكْم َأنَّ َخْياًل بِاْلَواِدي ُتِريُد َأْن ُتِغيَر َعَلْيُكْم َأُكنُْتْم ُمَصدِّ
ِصْدًقا َقاَل َفإِنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد َفَقاَل َأُبو َلَهٍب َتبًّا َلَك َسائَِر اْلَيْوِم َألَِهَذا َجَمْعَتنَا 

)1(  نفسه ص51_52.
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َفنََزَلْت  چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ المس��د:  » )1( فالس��ياق االجتماعي لهذه الس��ورة 
يتضمن خمَس وقائع عرفت وشوهدت، وهي:

1/ الدعوة العائلية.
2/ قيمة النسب.
3/قيمة الجمال.

4/قيمة المال.
5/ أبدية معجزة القرآن.

ُيمك��ن ألصحاب الفس��ولة يف ال��رأي والتأويل أن يع��دوا هذه الخم��س التي تحققت يف 
ش��خصية أبي لهب وامرأت��ه من تاريخانية النص؛ وأن النص منحص��ر فيهما دون تجاوز، بناء 
على مفهوم الس��ياق االجتماعي، ويرتبون على ذلك أن الش��ريعة المحمدية قاصرة عن تلبية 

حاجات األمم يف بيئات مختلفة؛ إال أن هنالك ثالثة عواصم من هذه الفرية وهي:
العاصم األول: الس��ياق االجتماعي، فالعبارات الواردة يف س��ياقها االجتماعي ليس فيها 
ما يش��ير إلي أبي لهب وامرأته، بل هي عامة يا بني فالن يا بني فالن عش��يرته التي أمر بإبالغها 
فالدعوة العائلية عامة يف س��ياق التنزيل وليس��ت ألبى لهب وامرأتِه، وهي هبذا المفهوم باقية 

بقاَء األرض والسماء. 
العاص��م الث��اين: اعتبار مراد المتكل��م. إّن مبدأ القصدية يف النص الش��رعي ومراعاهتا يف 
خطاب المتكلم )الش��ارع( هو واحد من ضوابط الس��ياق التي مرت بنا، فالقصدية يف س��ورة 
متها باعتبارها مهلكًة ومنافية للحياة الطيبة والتي هي مراد  المس��د أبطلت مفاهيم خاطئة وحرَّ
الشارع، فمنها أن الظواهر االجتماعية السالبة مثل التربج، وتعاطي الُمسكرات والمخدرات، 
والش��ذوذ الجنس��ي والتش��رد، والتس��كع، وأطفال الش��وارع، واالنحالل األخالق��ي وغيره، 
ترجع يف األصل إلى غياب تفعيل الدعوة العائلية يف مجتمعات المس��لمين. لذا جاء الس��ياق 
االجتماعي موضحا لنا » مسئولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوي القربى، وتوجيها 
إلى القيام بحق هذه المس��ئولية خصص اهلل األهل واألقارب بضرورة اإلنذار والتبليغ بعد أن 

)1(  صحيح البخاري، باب )وأنذر عشيرتك األقربين( حديث رقم 4492.
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أمر بعموم التبليغ والجهر به، وهذه الدرجة من المس��ئولية يش��رتك يف ضرورة تحمل أعبائها 
كل مس��لم صاح��ب أس��رة أو قربي. وليس م��ن اختالف بين دع��وة الرس��ول يف قومه ودعوة 
المس��لم يف أس��رته بي��ن أقاربه، إال أن األول يدعو إلي ش��رع جديد منزل علي��ه من اهلل تعالي، 
وهذا يدعو بدعوة الرس��ول الذي بعث إليها، فهو يبلغ عنه وينطق عن لس��انه، وكما ال يجوز 
للنبي أو الرس��ول يف قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحي إليه، فكذلك ال يجوز لرب األس��رة 
أن  يقع��د عن تبليغ أهله وأس��رته ذلك، بل يجب أن يحمله��م علي إتباع ذلك حمال ويلزمهم 
ب��ه إلزام��ا«.)1( فالبيوت التي تعني هبذا الش��أن الش��ك أهنا متمي��زة من حيث العقي��دة والقيم 
واألخالق الفاضلة والسلوك القويم ، وهي هبذا ترفد المجتمع من حولها بقادة وعلماء ودعاة 
ومجاهدين ومحس��نين وآباء وأمهات كلهم يمثل القدوة الحس��نة، التي نزحت كثيرًا عن بالد 

المسلمين يف زمن العولمة والعلمانية.
  وكذلك لم ُتقم الس��ورة وزًنا لقيمة النس��ب يف الجاهلية، فالنس��ب يف اإلس��الم ال يعني 
التميي��ز بين الن��اس والتفاضَل بينهم يف المنزلة عند اهلل تعالي، ب��ل اإليمان وما يتبعه من عمل 

صالح، هو ما يقرب المرَء لربه سبحانه، وهذه هي مقصدية الخطاب الشرعي. 
العاصم الثالث: هو أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، مما ُيحقق لنا الس��ياق 

المقاصدي.
ويف مق��ام آخر من الس��نة ق��دم العلماء رأي من طال��ت صحبته للمتكل��م باعتباره أعرف 
بمقاصد كالمه علي من س��بقه باإلس��الم، وذلك عندما تعارض ما رواه طلق بن علي الحنفي 
رضي اهلل عنه قال: »خرجنا وفدًا حتى قدمنا إلى رسول اهلل -×- وبايعناه وصلينا معه، فلما 
قضى الصالة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رس��ول اهلل ما ترى يف رجٍل مس ذكره يف الصالة، 
فق��ال ×: وه��ل ه��و إال مضغة من��ك أو بضعة منك«)2( مع م��ا رواه أبو هري��رة رضي اهلل عنه 
ع��ن النبي × قال: »َم��ْن مس ذكره فال يصلي حتى يتوضأ«)3( ، فطل��ق بن علي رضي اهلل عنه 

)1(  فقه السيرة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ط7، ص 81.
)2(  أخرجه ابن حبان يف كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء برقم 1137عن طلق ،238/5.    

)3(  أخرجه النسائي يف كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر برقم 451 عن بسرة بنت صفوان 231/2.
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ممن تقدم إس��المه، أما أبو هريرة فأس��لم بعد الهجرة بستِّ سنين، وكذلك اختلف العلماء يف 
الرتجي��ح بي��ن الروايتين، فمنهم مْن قدم رواي��ة المتأخر ومنهم َمْن ق��دم رواية المتقدم، وكال 
المذهبي��ن يوظ��ف جانب��ًا م��ن جوانب  الس��ياق االجتماع��ي يف الرتجي��ح، إال أن رأي الذين 
حوا رواية المتقدم تظهر قوته على المتأخر يف اإلس��الم بطول الصحبة التي تجعله أع�رف  رجَّ

بالشارع، وكالمه ومقاصده ومراميه وسائر أحواله من غيره)1( .
ال�ضابط الثالث: اعتبار حال املخاطب.

 المخاطب دومًا هو صاحب الحضور يف إرادة المتكلم، وبحسب مستواه وفهِمه يكون 
إخ��راج الخطاب وقد قيل: »لوال المخاطب لما احتيج للتعبير عما يف نفس المتكلم«)2( يقول 
ِم َواْلُمْسَتِمِع اَل ُبدَّ مِْن اْعتَِباِرِه فِي َجِميِع اْلَكاَلِم »)3(، ويعد من  ابن تيمية: »َواْلَحاُل َحاُل اْلُمَتَكلِّ
اعتبار حال المخاطب  وهم _العرب الذين خوطبو وقت التنزيل_ بس��اطة التش��ريع ، وعدم 
الفلسفة ومفاهيم الحضارات المعقدة  وقوة الحافظة ، والبعد عن االختالط باألمم األخرى، 
ففطرة هؤالء اليسر والحياء، والسجية السمحة، وهذه الصفات تجعل النص الشرعي خطابًا 

تداوليًا بامتياز، لم يرتك فئة من المخاطبين إال وشملها.
وهذا تحقيق لمقاصد الشريعة يف أهنا موجهة إلي الناس كافة، خاصتِهم وعامتِهم، ويمكن 

التمثيل لمراعاة حال المخاطب بقوله تعالي چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  گ  چ آل عمران: فاآلية يف سياقها اللغوي تخرب عن قوم كانوا 
أع��داء فألف اهلل بين قلوهبم، دون ذكر لقبيلتهم أو أس��ماٍء لرموٍز منهم، وقد قال عنها الطربي 
»إهنا عداوة الحروب التي كانت بين الحيين من األوس والخزرج يف الجاهلية قبل اإلس��الم، 
يزعم العلماء بأيام العرب أهنا تطاولت بينهم عشرين ومائة سنة«)4( فقد استدل بحال من نزل 
القرآن فيهم وهو س��ياق اجتماعي تاريخي استنتجه الطربي من اعتباره حال المخاطب وقت 

التنزيل وليس يظهر يف لفظ اآلية ما يدل علي هذا تحديد المعنى.

)1(  نظرية السياق، لنجم الدين الزنكي، 165.     
)2(  إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز يف ضوء البيان القرآين، سعد محمود توفيق، مطبعة األمان، ط1، 1412ه� ص66. 

)3(  مجموع الفتاوى البن تيمية 144،145/7
67/7  )4(
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 املبحث الثالث
فوائد ال�سياق االجتماعي

فوائد الس��ياق االجتماعي كثيرة لكن أهمها وأجلها أنه حصٌن منيٌع للنصوص الش��رعية 
م��ن أن يتالعب هبا من حيث التأويُل الباطل كما مر يف مصطلح )تاريخانية النص(، وتش��ريع 
األح��كام وفقًا للس��ياق اللغوي فق��ط دون أدين مراعاة لمق��ام التنزيل وأح��وال المخاطبين، 

ومقاصد المخاِطب.
يقول الس��عدي »وقد كثرت تفاس��ير األئم��ة رحمهم اهلل لكتاب اهلل، فم��ن مطول خارج 
يف أكث��ر بحوث��ه عن المقص��ود، ومن مقصر، يقتصر عل��ى حل بعض األلف��اظ اللغوية، بقطع 
النظ��ر عن الم��راد وكان الذي ينبغي يف ذلك، أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وس��يلة 
إليه. فينظر يف س��ياق الكالم، وما سيق ألجله، ويقابل بينه وبين نظيره يف موضع آخر؛ ويعرف 
أنه س��يق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدوّيهم، فالنظر لس��ياق اآليات 
مع العلم بأحوال الرس��ول وس��يرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما ُيعين على 
معرفت��ه وفه��م المراد منه، خصوص��ًا إذا انضم إلى ذل��ك معرفة علوم العربي��ة على اختالف 

أنواعها«)1( لذا يمكن أن نعد من فوائده ما يلي:
1/ من فوائد الس��ياق االجتماعي يف فهم النص الش��رعي الخالف الذي دار بين العلماء 
ح��ول الحديث ال��ذي رواه البخاري« َكاَن النبي _ × _ يف َس��َفٍر َفَرَأى َرُجال َق��ْد ُظلَِّل َعَلْيِه، 
َفرِ « ، قال ابن حجر تعليقا  ْوُم يف السَّ َفَق��اَل: َما َهَذا؟ َفَقاُل��وا : َصائٌِم ، َفَقاَل : »َلْيَس ِمَن اْلبِرِّ الصَّ
عل��ي ترجم��ة البخاري لهذا الحديث بعن��وان »باب قول النبي -×- لمن ظلل عليه واش��تد 
الح��ر ليس م��ن الرب الصي��ام يف الس��فر«)2( ق��ال »والمانعون يف الس��فر يقول��ون أن اللفظ عام 
والعربة بعمومه ال بخصوص الس��بب قال وينبغي أن ُيتنبه للفرق بين داللة الس��بب والس��ياق 
والقرائ��ن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على س��بب؛ فإن 
بي��ن العامي��ن فرقًا واضحًا ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب فإن مجرد ورود العام على 

)1(  تفسير السعدي 30/1.
)2(  فتح الباري 283/4.
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س��بب ال يقتضى التخصيص به كنزول آية الس��رقة يف قصة س��رقة رداء صفوان، وأما الس��ياق 
والقرائ��ن الدالة على مراد المتكلم فهي المرش��دة لبيان المجمالت وتعيين المحتمالت كما 
يف حدي��ث الباب وقال ابن المنير يف الحاش��ية هذه القصة تش��عر بأن من اتف��ق له مثل ما اتفق 
لذلك الرجل أنه يس��اويه يف الحكم وأما من س��لم من ذلك ونح��وه فهو يف جواز الصوم على 

أصله واهلل أعلم«)1(.
 2- ومن فوائده كذلك النظر يف النص الشرعي يف ضوء النصوص ذات العالقة بالموضوع 
ال��ذي تضمن��ه الن��ص، )الس��ياق الموضوعي(كقوله -صل��ي اهلل عليه وس��لم- يف حديث ذم 
ًة َأو َشْيًئا مِْن آَلِة اْلَحْرِث ، َفَقاَل :  المحراث  عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه » أنَُّه َرَأى ِسكَّ
ّلَ«)2( فظاهر النص يدل  َسِمْعُت النبي ) × ( َيُقوُل : »الَ َيْدُخُل َهَذا َبْيَت َقْوٍم إاِلَ َأْدَخَلُه اهللُ الذُّ
عل��ي ذم الزراع��ة والحراثة، م��ع أن األحاديث التي حثت علي الزراعة  مس��تفيضة وصحيحة 
منها ما رواه البخاري ومس��لم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رس��ول اهلل صلي اهلل 
عليه وس��لم: »ما من مسلم يغرس غرس��ًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال 
كان له به صدقة«)3( فالسياق الموضوعي يضم ما ورد من أحاديث يف موضوع واحد مما يؤيد 

ذلك الموضوع أو يعارضه، أو يوضح إجماله، أو يخصص عمومه، أو يقيد مطلقه.
 3- وم��ن فوائ��ده أثره يف فهم النص وإثباته )س��ياق تاريخي( ومن أوض��ح األمثلة على 
ذلك ما قاله ابن حجر تعقيبا على ما قيل يف وقت قدوم ضمام على النبي صلي اهلل عليه وسلم 

وما ارتبط به من الخالف حول وقت فرض الحج.
 ق��ال اب��ن حجر« تنبيه لم يذكر الحج يف رواية ش��ريك هذه وقد ذكره مس��لم وغيره فقال 
موس��ى يف روايته وأن علينا حج البيت من اس��تطاع إليه سبيال قال صدق وأخرجه مسلم أيضا 
وه��و يف حديث أبي هريرة وبن عباس أيضا وأغرب ابن التين فقال إنما لم يذكره ألنه لم يكن 

)1(  نفسه، 184/4.
)2(  صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما يحذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع رقم 2169.

)3(  البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس: رقم2195. ومس��لم، كتاب المس��اقاة باب فضل الغرس 
رقم1552.
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ف��رض وكأن الحامل له على ذلك ما ج��زم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان 
سنة خمس فيكون قبل فرض الحج لكنه غلط من أوجه:

 أحدها: أن يف رواية مس��لم أن قدومه كان بعد نزول النهي يف القرآن عن س��ؤال الرس��ول 
وآية النهي يف المائدة ونزولها متأخر جدًا.

 ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى اإلسالم إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية ومعظمه 
بعد فتح مكة ثالثها: أن يف القصة أن قومه أوفدوه وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة.

 ثالثها: يف حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا يف اإلس��الم بعد رجوعه إليهم ولم 
يدخل بنو س��عد_ وهو بن بكر بن هوازن_ يف اإلس��الم إال بعد وقعة حنين وكانت يف شوال 
سنة ثمان كما سيأيت مشروحًا يف مكانه -إن شاء اهلل تعالى-فالصواب أن قدوم ضمام كان يف 
س��نة تسع وبه جزم بن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. وغفل البدر الزركشي فقال إنما لم يذكر 
الحج ألنه كان معلومًا عندهم يف شريعة إبراهيم انتهى. وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضالً 

عن غيره« )1(.
 وهنا نلحظ أن ابن حجر اس��تند يف إش��كال فهم النص ويف إثباته بحوادث تاريخية رتبها 

ترتيبا تزامنيًا )سياق تاريخي( ُحل به اإلشكال.
4- وم��ن فوائ��ده الرتجي��ح كم��ا يف قول��ه تعال��ي    چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ىئ   چ مريم:   فقد 
اخُتلف يف الذي ناداها أهو جربيل أم عيس��ي عليه الس��الم؟ يقول الش��نقيطي »وأظهر القولين 
عن��دي أن ال��ذي ناداها هو ابنها عيس��ى، وتدل على ذلك قرينتان: األول��ى � أن الضمير يرجع 
إل��ى أقرب مذكور إال بدليل صارف عن ذل��ك يجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور يف اآلية هو 
عيسى ال جربيل. ألن اهلل قال }َفَحَمَلْتُه{ يعني عيسى }َفاْنَتَبَذْت بِِه{، أي بعيسى. ثم قال بعده: 
}فناداها{ فالذي يظهر ويتبادر من الس��ياق أنه عيسى. والقرينة الثانية: أهنا لما جاءت به قومها 

تحمله، وقالوا لها ما قالوا أش��ارت إلى عيسى ليكلموه. كما قال تعالى عنها: چ چ  ڇڇ  
ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  مريم: وإشارهتا إليه ليكلموه قرينة على أهنا عرفت 

)1(  فتح الباري 152/1.
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قب��ل ذلك أنه يتكلم على س��بيل خ��رق العادة لندائه لها عندما وضعته. وهب��ذه القرينة األخيرة 
اس��تدل س��عيد بن جبي��ر يف إحدى الروايتين عنه على أنه عيس��ى. كما نقله عن��ه غير واحد«)1( 
فنلحظ هنا أن الس��ياق االجتماعي وهو تكّلم الغالم عند ما وضعته أمه، كان مرجحا إلحدى 

الروايتين عند الشنقيطي.
5- ومن فوائده  تخصيص العموم كما يف قوله تعالي:     چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ آل عمران:   فآلية »قيل نزلت يف اليهود خاّصة . 

وقيل نزلت يف جماعة من العرب أسلموا ،ثم كفروا ولحقوا بقريش، ثم ندموا فراسلوا قومهم 
من المسلمين يسألوهنم هل من توبة فنزلت ، ومِنهم الحارث بن سويد ، وأبو عامر الراهب ، 
وُطعيمة بن ُأَبْيِرق«)2( فإن قوله تعالى ) ومن يبتغ غير اإلس��الم دينا( صيغة عامة وصيغة )من( 

الش��رطية من أبلغ صيغ العم��وم كقوله تعال��ى چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ الزلزلة:  ثم إن س��ياق الكالم يدل على أنه أراد 
أهل الكتاب وغيَرهم؛ فإن هذا يف س��ورة آل عمران يف أثناء مخاطبته ألهل الكتاب ومناظرته 
للنصارى؛ فإهنا نزلت لما قدم على النبي × وفد نجران من النصارى وُروى أهنم كانوا ستين 

راكبا وفيهم السيد واأليهم  والعاقب وقصتهم مشهورة معروفة« )3(.
 فابن تيمية هنا يستدل على أن اآلية ال تخص أهل الكتاب وحدهم وال العرب بل األمر 

عام، واستدل على ذلك بالقرائن التالية:
القرينة األولي: الس��ياق اللغوي من س��باق ولحاق يف سورة آل عمران تظهر فيه مخاطبة 

أهل الكتاب ومناظرُتهم.
القرينة الثانية: سبب النزول وقصته المشهورة.

القرين��ة الثالثة: الس��ياق النح��وي وهو الصيغة الش��رطية )من( والتي تع��د من أبلغ صيغ 
العموم. فمن عجيب أمره هنا أن اس��تدالله بالس��ياق النحوي وهو س��ياق لغوي وسع الداللة 

.67/20  )1(
)2(  التحرير، البن عاشور302/3.

)3(  دقائق التفسير، البن تيمية، 333/1.
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المقصدي��ة، وأعطاها بع��دًا دالليًا آخر أقوى من البعد االجتماع��ي ، ويف هذا إبطال ودحض 
لمفهوم أصحاب نظرية الس��ياق الذين توس��عوا يف المقام )السياق االجتماعي( علي حساب 
المقال،)الس��ياق اللغوي( يقول الس��عدي مبينا قيمة الربط بين الس��ياقين: »وتدبر هذه النكتة 
التي يكثر مرورها بكتاب اهلل تعالى: إذا كان الس��ياق يف قصة معينة أو على ش��يء معين، وأراد 
اهلل أن يحك��م على ذل��ك المعين بحكم، ال يختص به ذكر الحكم، وعلقه على الوصف العام 
ليك��ون أع��م، وتندرج في��ه الصورة التي س��يق الكالم ألجله��ا، وليندفع اإليه��ام باختصاص 

الحكم بذلك المعين«)1(.
6- وم��ن فوائ��ده تقيد المطلق، فقد اختلف أهل التأوي��ل يف قوله تعالي   چ  ے    ے  
ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ائ   چ المائدة:   هل هذا عام يف كل النصارى أم خاص؟ وإذا كان 
خاصا فمن هم؟ هل النجاش��ي والذين أس��لموا معه كما روي عن اب��ن عباس وغيره؟ أم هم 
النصارى الذين كانوا متمسكين بشريعة عيسى فلما جاء محمد عليه السالم أسلموا كما روي 

عن قتادة؟ أم أنه عام أريد به النصارى؛ ألهنم كانوا أقلَّ مظاهرة للمشركين من اليهود )2(. 
 يقول السمرقندي يف قوله تعالي: »چۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ   ۅ چ ۉ    ق��ال بعضه��م إنم��ا أراد به النصارى الذين كان��وا يف ذلك الوقت؛ ألهنم 
كانوا أقل مظاهرة على المؤمنين وأس��رع إجابة لإلس��الم، وقال أكثر المفس��رين إن المراد به 

النصارى الذين أسلموا، ويف سياق اآلية دليل عليه وهو قوله » فأثبهم اهلل بما قالوا«.)3(
ويرس��م الش��هيد س��يد قطب مالمح )الذين قالوا إنا نصارى( من خالل الس��ياق اللغوي 
س��باق ولحاقا الذي لم يجعل األمر مجهوال أو معمما على كل من قالوا إنا نصارى، فيقول: 
»هو فريق ال يستكرب عن الحق حين يسمعه، بل يستجيب له تلك االستجابة العميقةَ الجاهرة 
الصريح��ة. وهو فري��ق ال يرتدد يف إعالن اس��تجابته لإلس��الم، واالنضمام للصف المس��لم؛ 

)1(  تفسير السعدي 736/1.
)2(  زاد المسير 408/2.
)3(  بحر العلوم 434/1.
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واالنضمام إليه بصفة خاصة يف تكاليف هذه العقيدة؛ وهي أداء الشهادة لها باالستقامة عليها 
والجهاد إلقرارها وتمكينها. وهو فريق علم اهلل منه صدق قوله فقبله يف صفوف المحس��نين، 
ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا الحد يف تحديد مالمح هذا الفريق المقصود من الناس 
الذين تجدهم أقرَب مودة للذين آمنوا. بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق اآلخر من الذين قالوا: 
إنا نصارى. ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون ، وال يستجيبون له ، وال ينضمون 

إلى صفوف الشاهدين ومثله قوله تعاليي چ ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   چ البق��رة: فالمقصود قطعًا بالذين كف��روا وكذبوا يف هذا الموضع هم الذين 
يس��معون - من الذين قالوا إنا نصارى - ثم ال يس��تجيبون« )1( ويق��ول القرضاوي: » ال عربة 
بما يروى من أس��باب النزول إذا كان ينبو عنها الس��ياق والسباق« )2(.وهذه المقولة تجعل من 
السياق اللغوي ضابطا قويًا من ضوابط السياق االجتماعي، كما تنفي أنه ليس كل نص وليَد 
بيئ��ة وظرف تاريخي وال يفارق تل��ك البيئة التي جاء منها، وأنه ال فرق بين الوحي المعصوم، 

والنصوص البشرية، فيتوسعون يف  السياق االجتماعي علي حساب  السياق اللغوي.
إذن حض��ور المقصدي��ة يف الن��ص الش��رعي ص��ار واضح��ًا يف كل األمثل��ة التي ذكرت 
مصحوبًا بمعهود العرب من ألفاظها ومراعًى فيه حال المخاطب وهذا ما قصدنا أن نربزه يف 

هذه الصفحات واهلل ولي التوفيق، وعليه اتكالي. 

* * *

)1(  يف ظالل القرآن، سيد قطب 412/3.
)2(  كيف نتعامل مع القرآن العظيم –د يوسف القرضاوي، مركز بحوث السنة والسيرة 1997م، ص-222.
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وبعد توفيق اهلل تعالي يف خاتمة هذا البحث الموسوم ب� )السياق االجتماعي وأثره يف فهم 
النص الشرعي( والذي قصد منه إبراز قيمة السياق االجتماعي يف فهم ألفاظ النص الشرعي، 
وكي��ف أنه عد ركيزة أساس��ية يف منظورنا المعريف الرتاثي، وذلك م��ن خالل التطبيق آلي من 
الذكر الحكيم والسنة المطهرة بقدر ما تتضح به الفكرة وليس على سبيل الحصر أو التطويل، 

ومن ثم توصلت للنتائج التالية:
1- االعتم��اد على الس��ياق بش��قيه يمنع من التالع��ب بالنصوص الش��رعية، ويحميها من أن 

تكون عرضة للهوى.
2- االعتماد على الس��ياق بشقيه، دليل واضح وقوي على بطالن مفهومي )تاريخيانية النص 
والقطيعة المعرفية( والتي أراد البعض إلصاَق بعض مضامينها على النصوص الشرعية.

3- إن مراعاة السياق االجتماعي يف تفسير النص الشرعي يؤكد ديمومَة الشريعة وصالحيَتها 
لكل زمان ومكان.

4-كما تعد مراعاة الس��ياق االجتماعي بكل أنواعه ضروري��ًة يف تحقيق المقصدية من النص 
الش��رعي ومهم��ة يف ترجي��ح ومنع كثير م��ن األوجه الضعيف��ة والباطلة أحيانًا يف تفس��ير 

النصوص الشرعية.
5- تعد اللغة يف المنظور المعريف الرتاثي وس��يلًة تجري لغاية ومقصد، وأاّل شيء يف منظورنا 

المعريف إال هو عالق بمعنى مقصود.
وآخ��ر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين.



666

ال�شياق االجتماعي واأثره يف فهم الن�ص ال�شرعي حتليل وتطبيق

قائمة امل�سادر واملراجع
1-أس��اس البالغة، أبو القاس��م محمود بن عمرو الزمخش��ري، تحقيق: محمد باس��ل عيون 

السود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط.1،1419 ه� -1998 م.
2-األس��اس اللغ��وي يف فهم القرآن ل��دى علماء األص��ول، بحث للدكتور عب��د الغني بارة، 

المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية المنعقد يف دبي مايو 2014 كتاب المؤتمر.
3-إش��كالية الجمع بين الحقيقة والمجاز يف ضوء البيان القرآين، سعد محمود توفيق، مطبعة 

األمان، ط1، 1412ه�.
4-إعالم الموقعين، البن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم، 

دار الكتب العلمية – بيروت، ط.1،1411ه� -1991م.
5-بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الس��مرقندي الفقيه الحنفي، ت�حقيق: د. 

محمود مطرجي، الناشر: دار الفكر -بيروت
6-البحر المحيط يف أصول الفقه، بدر الدين محمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركش��ي تح���قيق: 

د. محمد تامر الناشر دار الكتب العلمية لبنان، 1421ه� -2000م
7-التحري��ر والتنوي��ر، محمد الطاهر بن عاش��ور، دار النش��ر: دار س��حنون للنش��ر والتوزيع 

-تونس -1997 م
8-جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير الطربي، تحقيق أحمد محمد شاكر مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: األولى، 1420 ه� -2000 م.
9-الجام��ع الصحي��ح: محمد بن إس��ماعيل أبو عبد اهلل البخاري، تحقي��ق: د. مصطفى ديب 

البغا الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت ط3، 1407 -1987
10-الجامع الصحيح المس��مى صحيح مس��لم، ألبي الحسين مس��لم بن الحجاج بن مسلم 

القشيري النيسابوري الناشر: دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة � بيروت.
11-الخطاب الش��رعي وطرق اس��تثماره، إدريس حمادي، بيروت، المرك��ز الثقايف العربي، 

ط1، 1994م.



667

د. حممد اأحمد عبد العاطي عبد الباقي

12-زاد المس��ير يف علم التفس��ير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الناشر: المكتب 
اإلسالمي – بيروت، ط3، 1404ه�.

13-سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1411_ 1991م.

14-صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البس��تي، تحقيق: شعيب 
األرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1414 – 1993م.

15-فقه السيرة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ط7.
16-كي��ف نتعام��ل مع القرآن العظيم –د يوس��ف القرضاوي، مركز بحوث الس��نة والس��يرة 

1997م.
17-لسان العرب البن منظور األفريقي المصري، ط/ دار صادر ببيروت، بدون تاريخ.

18-اللس��ان أو المي��زان أو الكوث��ر العقلي، طه عب��د الرحمن، المركز الثق��ايف العربي، الدار 
البيضاء، بيروت، ط،1.

19-مجل��ة البي��ان عدد123 مقال بعن��وان )أبعاد التخريب العلماين محم��د أركون نموذجا( 
المنتدى اإلسالمي، لندن، ذو القعدة 1418ه�.

20-مجلة المجمع اللغوي الجزائري، العدد6،2010م.
21-مجم��وع الفتاوى. لتقي الدي��ن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب��ن تيمية الحراين أنور 

الباز -عامر الجزار-ن: دار الوفاء-ط: الثالثة، 1426 ه� / 2005 م.
22-المستصفى، ألبي حامد الغزالي تحقيق محمد عبد السالم دار الكتب العلمية ط1. 

23-الموافق��ات يف أص��ول الش��ريعة – لإلمام الفقيه إبراهيم بن موس��ى ب��ن محمد اللخمي 
الغرناطي أبو إس��حق الش��اطبي، تحقيق د. محمد االس��كندراين وعدن��ان درويش – دار 

الكتاب العربي-بيروت – لبنان ط – 1-1423ه� = 2002م.
24-نظري��ة الس��ياق، دراس��ة أصولي��ة، لنج��م الدي��ن الزنك��ي، دار الكتب العلمي��ة، بيروت 

لبنان،2006م.



668

ال�شياق االجتماعي واأثره يف فهم الن�ص ال�شرعي حتليل وتطبيق



669

الفهـــــــر�س



670

الفهـــــــر�س



671

الفهـــــــر�س

الفهر�ص
املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة
.......................................................................... مقدمة العميد
املحور االأول : الن�ص ال�سرعي: املفهوم واحلجية...........................................
.............................................. �ضناعة املعنى عند االأ�ضوليني درا�ضة اأ�ضولية

مقدمة.....................................................................................

تمهيد يف تعريف صناعة المعنى، وأهمية المعنى قسيم اللفظ يف النّص:.....................

..................................... المبحث األول: صناعة المعنى بطريق الوضع اللغوي

.......................... المطلب األول: الوضع اللغوي أصل المعاين والحقائق الداللية:

.................................... المطلب الثاين: صفة صناعة المعنى من الوضع اللغوي

.................................... المبحث الثاين صناعة المعنى بطريق االستعمال العريف

المطلب األول: صفة صناعة المعنى من االستعمال العريف:................................

........................................ المطلب الثاين: خصائص الصناعة العرفية للمعنى:

المبحث الثالث: صناعة المعنى بطريق الوضع الشرعي....................................

...................................... المطلب األّول: صناعة المعنى الشرعي ببيان القرآن:

المطلب الثاين: صناعة المعنى الشرعي ببيان السنّة:........................................

............ المطلب الثالث: صناعة المعنى الشرعي يف الحمل على عادة الشارع يف كالمه:

............................ المطلب الرابع: صناعة المعنى الشرعي بواسطة فهم الصحابة:

المبحث الرابع: صناعة المعنى بواسطة فهم السامع........................................

....................................... المطلب األول: صناعة المعنى بطريق بيان المجمل

............................................. المطلب الثاين: صناعة المعنى بطريق اإلعمال

المطلب الثالث: صناعة المعنى بواسطة الحمل على المفهوم..............................

أهم مصادر البحث........................................................................



672

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

............................................ الن�ص ال�ضرعي التعليمي طرق معرفته وحجيته

................................................................................... المقدمة

.................................... التمهيد : التعريف بعنوان البحث على سبيل اإلجمال :

...................................... المبحث األول: طرق معرفة النّص الشرعي التعليمي

........................................................ المطلب األول : ما دل عليه اللفظ:

............... المطلب الثاين : القرائن الدالة على أن النص الشرعي سيق من أجل التعليم:

المبحث الثاين: حجية النص الشرعي......................................................

المطلب األول : ما ُجعل فيه النص الشرعي التعليمي حجة؛ ألنه ِسيق ألجل تعليم الواجبات 

واألركان:.................................................................................

المطل��ب الثاين : ما كان النص ِس��يق ألجل التعليم ف��إذا تّم لم يكن يف النص حجة : أي كانت 

................................................... حجية النص مؤقتة إن صّح هذا التعبير :

المراجع والمصادر........................................................................

اأثر القراءات القراآنية يف بيان معنى الن�ص ال�ضرعي........................................

مقدمة.....................................................................................

.......................................................................... النص اصطالحا 

................................................... المطلب األول: المراد بالنص الشرعي:

............................................... المطلب الثاين: يف تعريف القراءات القرآنية:

.......................................... المطلب الثالث: يف الفرق بين القرآن والقراءات:

المطلب الرابع: يف أقسام القراءات:........................................................

المطلب الخامس: يف أنواع االختالف يف القراءات:........................................

................................................... مباحث يف أثر القراءات يف النص القرآين



673

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

.............................................. المبحث األول: القراءات التي بّينت المعنى.

............................................ المبحث الثاين: القراءات التي وسعت المعنى.

........................................... المبحث الثالث: القراءات التي أزالت اإلشكال

.......................... المبحث الرابع: القراءات المتعلقة بالعموم واإلطالق واإلجمال

..................................... المبحث الخامس: القراءات المتعلقة بتنوع األساليب

.................................................................................. المراجع

....................................... مفهوم الن�ص قراءة يف املنتج االأ�ضويل قدميا وحديثا

مقدمة.....................................................................................

المبحث األول : مصطلح النص من النشأة حتى تكون المدارس...........................

....................................... المبحث الثاين: مصطلح النص يف مدرستي األصول

......................... المبحث الثالث: مصطلح النص يف مرحلة الجمع بين المدرستين

المبحث الرابع: مصطلح النص عند المعاصرين...........................................

المبحث الخامس: أثر استعمال المصطلح يف الدرس األصولي............................

قائمة المصادر والمراجع..................................................................

........................................... قواعد و�ضوابط االحتجاج بالن�ضو�ص ال�ضرعية

مقدمة.....................................................................................

.......................... المبحث األول: القواعد العامة يف االحتجاج بالنصوص الشرعية

.............................................. المبحث الثاين: يف ضوابط النصوص القرآنية

المبحث الثالث: يف ضوابط النصوص الحديثية............................................

.................................................................................. المراجع



674

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

.................................. ْرِعيِّ ِلكمَ يِف احُلْكِم ال�ضَّ ُر ذمَ اأمَثمَ اِويِه ومَ ِل رمَ ُة النَّ�صِّ ِمْن ِقبمَ المَفمَ ُممَ

مقدمة.....................................................................................

.............................................................. تمهيد: حجية النص الشرعي

المبح��ث األول: اش��رتاط عدم مخالف��ة راوي الحديث لمضمون النص ال��ذي رواه يف عمله 

وفتواه لقبول النص........................................................................

المطلب األول: مذهب الحنفية:...........................................................

المطلب الثاين: مذهب الجمهور:..........................................................

المبحث الثاين: النصوص التي ردها الحنفية بسبب مخالفة رواهتا لمضامينها ومناقشتهم فيها

........................................................................... الحديث األول:

الحديث الثاين:............................................................................

الحديثان الثالث والرابع:..................................................................

........................................................................ الحديث الخامس:

المبحث الثالث: أثر مخالفة النص من قبل راويه يف الحكم الشرعي........................

مراجع البحث.............................................................................

............................... ْرعّي ْطِع يف النَّ�صِّ ال�ضَّ ِويِّ بالقمَ ْرِء االإْخالِل اللُّغمَ اِق يف دمَ يمَ ْوُر ال�ضِّ دمَ

مقدمة.....................................................................................

الَمْبَحُث األّوُل: الّسياُق وَأَهّميُته...........................................................

......................... الَمْبَحُث الّثاين: االْحتِماُل اللُّغويُّ الُمِخلُّ بالَقْطع: َمْفُهوُمه وُصَوُره

...................................... ياِق يف َدْرِء اإلْخالِل بالَقْطع الَمْبحُث الثَّالِث: َدْوُر السِّ

َقائمُة الَمَصادر والَمَراجع..................................................................



675

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

قواعد املفهوم واأثرها يف �ضبط قراءة الن�ص ال�ضرعي.......................................

مقدمة.....................................................................................

فص��ل تمهي��دي: أهمية التقس��يم األصولي لداللة اللف��ظ على المعنى وأثره يف تفس��ير النص 

الشرعي...................................................................................

المبحث األول: مفهوم الدالالت لغة واصطالحا..........................................

المبح��ث الث��اين: موقع دالل��ة المفهوم من التقس��يم األصولي اللغوي وأثره يف تفس��ير النص 

الشرعي...................................................................................

.................. الفصل األول:قاعدة مفهوم الموافقة وأثرها يف ضبط قراءة النص الشرعي

المبحث األول: مفهوم الموافقة وإطالقاته األصولية.......................................

.. المبحث الثاين: الفرق بين مفهوم الموافقة والقياس وأثر ذلك على فهم الخطاب الشرعي

............... المبحث الثالث:  أثر العمل بمفهوم الموافقة على منهجية االستنباط الفقهي

............ المبحث الرابع:  أثر العمل بقاعدة مفهوم الموافقة فيفهم مقاصد خطاب الشرع

................. الفصل الثاين: قاعدة مفهوم المخالفة وأثرها يف ضبط قراءة النص الشرعي

.............................. المبحث األول: تعريف مفهوم المخالفة وإطالقاته األصولية

..... المبحث الثاين: شروط العمل بمفهوم المخالفة وأثرها يف ضبط وقراءة النص الشرعي

...... المبحث الثالث: قاعدة مفهوم المخالفة وأثر العمل هبا يف فهم مقاصد النص الشرعي

................................................................. الئحة المصادر والمراجع

....................................................... معامل التم�ضك بالن�ص عند احلنفية

مقدمة.....................................................................................

................................................................................... التمهيد 

..................... المبحث األول: نصوص األئمة يف تعظيم الحنفية للنص وتمسكهم به



676

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

............................................. المبحث الثاين: جهود الحنفية يف خدمة النص

المبحث الثالث: معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف التقعيد األصولّي والفقهّي..........

المبحث الرابع: معالم التمسك بالنص عند الحنفية يف االختيارات األصولية والفقهية......

....................................................................... المصادر والمراجع 

.................................................... م�ضطلح الن�ص التاريخ والتطور والواقع

مقدمة.....................................................................................

................................ المبحث األول: )النص( يف القرآن والسنة وأقوال الصحابة

المبحث الثاين: )النص( يف كتب اللغة العربية..............................................

المبحث الثالث: )النص( يف كتب الشافعي رحمه اهلل )ت 204ه�(.........................

........................... المبحث الرابع: )النص( عند الجصاص رحمه اهلل )ت 370ه�(

......................................... المبحث الخامس: )النص( يف كتب علم األصول

........................................ المبحث السادس: )النص( بعد كتب علم األصول

المبحث السابع: )النص( عند المعاصرين والحداثيين.....................................

................................................................ كشاف المصادر والمراجع

املحور الثاين: تعظيم الن�ص يف الكتاب وال�سنة وعند ال�سلف..............................

من معامل تعظيم ن�ضو�ص ال�ضريعة )ورقة عمل(............................................

مقدمة.....................................................................................

أواُل : حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على جمع وحفظ الوحيين..........................

.............................................. ثانيًا : جمع السنة النبوية وتمحيص المروي 

ثالثًا : تعظيم العمل بنصوص الوحيين.....................................................

................................................ رابعًا : العناية بتفسير الكتاب وشرح السنة 



677

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

............................. خامسًا : وضع القواعد الشرعية المنظمة لفهم النص الشرعي

سادسًا: الجهد يف إعمال النصوص كلها دون إهمال شيء منها ............................

سابعًا : حتمية العناية باللغة العربية لفهم نصوص الشرع...................................

................... ثامنًا : جهاد أهل العلم للمناوئين للنصوص ودحض شبههم ومقوالهتم

من أهم مصادر توثيقات الورقة............................................................

................................... تعظيم الن�ص عند ال�ضلف اأقوال ومواقف )ورقة علمية(

مقدمة.....................................................................................

...... المبحث األول: من نصوص القرآن والسنة الدالة على وجوب تعظيم النص الشرعي

................................. المبحث الثاين: من أقوال السلف يف تعظيم النّص الشرعي

المبحث الثالث: من مواقف السلف يف تعظيم النص الشرعي..............................

........................................... اختالف الُفهوم للنَّ�ص االجتهاد الفقهي اأمنوذًجا 

مقدمة.....................................................................................

التمهيد....................................................................................

المبحث األول: فهم النص الشرعي وأثر االختالف فيه....................................

............................. المبحث الثاين: االجتهاد الفقهي ودوره يف ترسيخ وحدة األمة

................................................................ فهرس المصادر والمراجع

................................................... ال�ضياق واأهمّيته يف فهم احلديث النبوي

مقدمة.....................................................................................

................................................. المبحث األول: السياق؛ مفهومه، وأنواعه

.............................. المبحث الثاين: السياق يف الحديث النبوي؛نماذج، وتطبيقات

............................................................ المبحث الثالث: حجية السياق



678

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

.......................................................... المبحث الرابع: قواعد يف السياق

المصادر والمراجع........................................................................

............................ دور املوؤ�ض�ضات العلمية والهيئات العامة يف تعظيم الن�ص ال�ضرعي

مقدمة.....................................................................................

دور المؤسسات العلمية...................................................................

........................................................................ دور الهيئات العامة

.......................................... تعار�ص الن�ص والقيا�ص درا�ضة تاأ�ضيلية تطبيقية

مقدمة.....................................................................................

التمهيد: يف بيان مفهوم التعارض، وشروطه................................................

................................................... المبحث األول: مفهوم النص، والقياس

المبحث الثاين: تعارض النص والقياس – دراسة تأصيلية..................................

المبحث الثالث: تطبيقات فقهية لتعارض النص والقياس..................................

................................................................ فهرس المصادر والمراجع

................................. دوران اللفظ بني التاأ�ضي�ص والتوكيد واأثره عند االأ�ضوليني

مقدمة.....................................................................................

................................................................. المبحث األول: مقدمات

المبحث الثاين: التعارض بين التوكيد والتأسيس...........................................

المبحث الثالث: تطبيق على أثر قاعدة التأسيس والتوكيد يف اختالف األصوليين...........

قائمة المراجع والمصادر..................................................................

ال�ضياق االجتماعي واأثره يف فهم الن�ص ال�ضرعي حتليل وتطبيق.............................

مقدمة.....................................................................................



679

الفهـــــــر�س

املو�ضـــــــــــــــــــوع........................................................... ال�ضفحة

تمهيد: السياق، مفهومه وأنواعه...........................................................

المبحث األول: السياق االجتماعي مفهومه وأنواعه.......................................

المبحث الثاين: ضوابط السياق االجتماعي................................................

المبحث الثالث: فوائد السياق االجتماعي.................................................

قائمة المصادر والمراجع..................................................................

الفهرس...................................................................................

* * *













جدلية العالقة بني الن�ص وفهمه
1- قواعد و�ضوابط قراءة الن�ص.

2- اختالف الفهوم للن�ص.
3- فهم ال�ضلف للن�ص.

املحور الثالث 





7

اأ.د. �سيد حممد �سيد عبدالرزاق الطبطبائي

امل�شالح ال�شرعية
املرتتبة على التم�شك بالن�ص ال�شرعي

سماحة الشيخ

اأ.د. �شيد حممد �شيد عبدالرزاق الطبطبائي



8

امل�شالح ال�شرعية املرتتبة على التم�شك بالن�ص ال�شرعي



9

اأ.د. �سيد حممد �سيد عبدالرزاق الطبطبائي

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد:

فقد أنزل اهلل تعالى الكتب، وأرســل الرســلـ  عليهم السالمـ  وخاتمهم نبينا محمد صلى 
اهلل عليه وآلهوسلم.

ومن ســمات النص الشرعي أنه من قبل الوحي، ويجب معه التسليم، قال تعالى: ژ ٱ  
ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ.

وقــد أمر النبي × باتباع ســنته، فقد قال النبــي ×: »الدين النصيح��ة، الدين النصيحة، 
الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول اهلل قال: هلل ورسوله وألئمة المسلمين وعامتهم«.

 ولقد قال × : »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«.
وإن أهمية التمســك بالنص الشــرعي من أهميــة التوحيد، وعلة الخلــق، فاهلل تعالى هو 

المشرع، وخلق الناس لعبادته، وال يتحقق ذلك إال من خالل التمسك بالنص الشرعي. 
ولقد كانت ســيرة الســلف من الصحابة الكرام أهنم ال يتجاوزون النص فعن ابن عبَّاٍس 
فاْســَتْأَذَن اْلحــرُّ لُِعيْينَــَة فَأِذَن له ُعمــُر فلما دخل عليه قال هــْي يا بن اْلخطَّاِب فــَواهللِ ما ُتْعطِينا 
اْلجــْزَل وال تْحُكــُم بْينَنَا بِاْلعْدِل فَغِضَب ُعمُر حتى همَّ بِه فقال له اْلحرُّ يا أمِيَر اْلمْؤمِنِيَن إنَّ الّلَه 
تَعاَلــى قال لنَبِيِِّه ×: ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ َوإنَّ هذا من اْلَجاهلِيَن 

اًفا عنَْد كَتاِب الّلِه. )1( واهلل ما جاَوَزَها عَمُر حين تاَلَها عليه وكان وقَّ
ومعنــى : مــا جاوزها، ما عمل بغير ما دلت عليه اآلية، بل عمل بمقتضاها، فلذلك قال : 

وكان وقافًا عند كتاب اهلل أي : يعمل بما فيه وال يتجاوزه. )2(
ويف دليل الفالحين: ما جاوزهاويف نســخة ما جازهــا، عمر رضي اهلل عنه، أي بالمخالفة 
لها، حين تالها عليه، بل وقف عندها فأعرض عن مكافأة جهله، وكان وقافًا، بتشديد القاف، 
عنــد أوامــر كتاب اهلل، يعني القرآن، كناية عن امتثالها والقيــام بأداء ما أمر بأدائه، وترك ما هني 

)1(  صحيح البخاري )1702/4(.
)2(  عمدة القاري )31/25(.
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عنه. )1(
ويف هذا البحث ســوف أتناول أقوال العلماء، والمصالح المرتتبة على التمســك بالنص 

الشرعي، وذلك يف ثالثة مباحث:
األول: مفهوم النص والشرعي لغة ويف االصطالح.

الثاين: موقف أئمة المسلمين من النص الشرعي.
الثالث: المصالح المرتتبة على التمسك بالنص الشرعي.

فخاتمــة بأهــم نتائــج البحــث، واهلل تعالى أســأل أن يوفق لــكل خيــر، والحمد هلل رب 
العالمين.

* * *

)1(  دليل الفالحين )286/3(.
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مبحث متهيدي
مفهوم الن�ص وال�شرعي

أوال: مفهوم النص:
لغة:

قال ابن منظور: َأصل النَّّص َأقصى الشــيء وغايُتُه، ثم ســمي به ضرٌب من السير سريع، قال 
ابن األَعرابي : النَّصُّ اإِلْسنَاُد إِلى الرئيس األَكرب و النَّصُّ التْوقِيُف و النصُّ التعيين على شيٍء ما، 
ونصُّ األَمِر شدُته. قال َأيوب بن عباثة: وال َيْسَتوي عند َنصِّ األُموِر باِذُل معروفِِه والَبِخيل، وَنصَّ 

الرجَل نّصًا إِذ سَأله عن شيٍء حتى يستقصي ما عنده . و نصُّ كلِّ شيٍء : منتهاه)1(.
وقيل: أصل النص أقصى الشيء وغايته ثم سمي به ضرب من السير سريع)2(.

ويف االصطالح: 
النص اصطالحا: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى يف المتكلم وهو سوق الكالم 
ألجــل ذلــك المعنى فإذا قيل أحســنوا إلى فالن الذي يفرح بفرحــي ويغتم بغمي كان نصا يف 

بيان محبته، وما ال يحتمل إال معنى واحدا وقيل ما ال يحتمل التأويل)3(.
وقيــل: النص ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى يف المتكلم وهو ســوق الكالم ألجل 
ذلــك المعنى فإذا قيل أحســنوا إلــى فالن الذي يفــرح بفرحي ويغتم بغمــي كان نصا يف بيان 

محبته، وما ال يحتمل إال معنى واحدا وقيل ما ال يحتمل التأويل )4(.
النص عند األصوليين:

هــو مــا إزداد وضوحا على الظاهــر، بمعنى يف المتكلم وهو ســوق الــكالم ألجل ذلك 
المعنى، قيل ما ال يحتمل إال معنى واحدا وقيل ما ال يحتمل التأويل، وأيضا النص من السير 
هو أرفع الســير قال فيالكليات النص أصله أن يتعدى بنفســه ألن معناه الرفيع البالغ، ثم نقل 
يف االصطالح إلى الكتاب والســنة وإلى ما ال يحتمل إال معنى واحدا أو ما ال يحتمل التأويل 
والنص قد يطلق على كالم مفهوم سواء كان ظاهرا أو نصا مفسرا اعتبارا منه الغالب ألن عامة 

)1(  لسان العرب )97/7(.
)2(  النهاية يف غريب األثر )63/5(.

)3(  التعريفات )309(.

)4(  التعريفات )309(.
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ما ورد من صاحب الشريعة نصوص وأيضا يطلق النصوص على ما نصه الفقهاء يف كتبهم )1(.
ثانيا: مفهوم الشرعي:

قــال تعالــى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ شــرع اهلل هو 
أمره وهنيه. )2(

ــْرُع فِي اْصطاِلَِح ُعَلَماِء اإلْْســالَِم : ُهَو َما َسنَُّه اهلُل لِِعَباِدِه مِْن  ويف الموســوعة الفقهية: الشَّ
يِن  ــٍة َأْو َعَملِيٍَّة َأْو ُخُلِقيَّــٍة . َوبَِهَذا َيَتَبيَُّن َلنَا َأنَّ َلْفَظ » َشــْرٍع« ُمــَراِدٌف لَِلْفَظْي الدِّ َأْحــَكاٍم َعَقائِِديَّ
ْيِن بِالنِّْســَبِة لِْلَمْعنَى  ــابِِق، َوإِْن َكاَن َلْفُظ » َشــْرٍع َوِديٍن« ُيْعَتَبَراِن َلْفَظْيِن َعامَّ َواْلِفْقِه بِااِلْعتَِباِر السَّ

ِريَن مِْن األُْصولِيِّيَن َواْلُفَقَهاِء .  ِذي اْسَتَقرَّ َعَلْيِه َرْأُي اْلُمَتَأخِّ الَّ
ْرَعِة« . ِريَعِة، َوالشِّ َلْفُظ » الشَّ

ــاِرَبِة، َومِْثُلَها ِشْرَعٌة . َوِعنَْد ُعَلَماِء اإلْْسالَِم ُتْطَلُق َعَلى  َغِة : اْلَعَتَبُة َوَمْوِرُد الشَّ ــِريَعُة فِي اللُّ  الشَّ
ــْرِع . َومِْن َذلَِك َقْوله َتَعاَلى : ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   َما ُيْطَلُق َعَلْيِه اْســُم الشَّ
ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  َومِْن َذلَِك َقْوله َتَعاَلى : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ. 
ِريَعِة َعَلى َما َشَرَعُه اهلُل مِْن َأْحَكاٍم َعَملِيٍَّة، َفِهَي  َهَذا َوفِي اْلَعْصِر اْلَحِديِث َشــاَع إِْطالَُق َلْفِظ الشَّ
ُروَن .َوَلَعــل لَِهَذا اْلُعْرِف  ــِذي َعَلْيِه اْلُمَتَأخِّ بَِهــَذا اإلْْطــالَِق َتُكوُن ُمَراِدَفــًة لَِلْفِظ فِْقٍه بِااِلْعتَِباِر الَّ
اْلُمْســَتْحَدِث َســنًَدا مِْن َقْوله َتَعاَلى : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ َفإِنَّ مِْن اْلَمْعُلوِم َأنَّ 
ُة إِنََّما ُهَو فِي األُْموِر اْلَعَملِيَِّة اْلَفْرِعيَِّة، َوإاِلَّ َفاألْْحَكاُم األْْصلِيَُّة  ــَماِويَّ ــَرائُِع السَّ َما َتْخَتلُِف فِيِه الشَّ
تِي ُتْعنَى  يَّاِت الَّ ِة .َوبَِهَذا اْلُعْرِف اْلُمْسَتْحَدِث َأْطَلُقوا َعَلى اْلُكلِّ َماِويَّ ــَرائِِع السَّ َواِحَدٌة فِي ُكل الشَّ

ِريَعِة . )3( يَّاِت الشَّ بِِدَراَسِة اْلُفُروِع اْسَم ُكلِّ
والمقصود بالنص الشرعي يف هذا البحث:

هو نص الكتاب والسنة.
فكالهمــا وحــي، األول كالم اهلل تعالى، والثاين وحي منه قــال اهلل تعالى يف محكم كتابه 

العزيز : ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ.

)1(  قواعد الفقه )526(.
)2(  مفتاح دار السعادة )60/2(.
)3(  الموسوعة الفقهية )16/1(.
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املبحث الأول
موقف اأئمةامل�شلمني من الن�ص ال�شرعي

لقــد كان عالــم األمــراء عمر بــن عبدالعزيز يقول: ال َرأَي ألََحٍد مع ســنٍَّة ســنََّها رســول 
الّلِه صلى الّلُه عليه وســلم، وأما األئمة األربعة فقد كانوا أشــد الناس تمســا بالسنة، والدعوة 
للتمســك هبــا، فقــد قال ابن تيمية: هــؤالء االئمة االربعــة رضى اهلل عنهم قد هنــوا الناس عن 

تقليدهم يف كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم.)1(
وســوف أتناول أقوال األئمة يف اعتماد النص الشــرعي، وتــرك أقوالهم إن خالفته، ومن 

ذلك ما يلي:
اأول: الإمام اأبو حنيفة:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف قاال ال يحل ألحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. )2(
وجاء يف حاشــية ابن عابدين يف رســالة رســم المفتي ويف ايقاظ الهمم للفالين ونقل ابن 
عابدين عن شرح الهداية البن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه إذا صح الحديث، وكان 
علــى خالف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلــك مذهبه وال يخرج مقلده عن كونه حنفيا 

بالعمل به فقد سح عن أبي حنيفة انه انه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي )3(.
وقال ابن تيمية: »قال أبو حنيفة: هذا رأيى وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأى خير منه 
قبلناه، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوســف بمالك فســأله عن مســألة الصاع وصدقة 
الخضراوات، ومسألة األجناس، فاخربه مالك بما تدل عليه السنة يف ذلك. فقال: رجعت إلى 

قولك يا أبا عبد اهلل، ولو رأى صاحبى ما رايت لرجع إلى قولك كما رجعت«)4(.
ثانيا: الإمام مالك:

لقــد كات اإلمام مالك يؤكد لتالميذه وأتباعه، وكل من ســأله عن قوله،:»ما من أحد إال 
يؤخذ من قوله ويرتك إال قول رسول اهلل ×«، وقاله قبله مجاهد والشعبي. )5(

)1(  مجموع الفتاوى )212/20(.
)2(  إرشاد النقاد )145(.

)3(  المستخرج على المستدرك )15(.
)4(  مجموع الفتاوى )212/20(.

)5(  اآلداب الشرعية )293/2(.
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ومالك كان يقول: إنما أنا بشــر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والســنة، أو 
كالما هذا معناه . والشافعي كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي، ويف مختصر المزين لما ذكر أنه اختصره من مذهب 
الشــافعي لمــن أراد معرفة مذهبــه قال : مع إعالميه هنيه عن تقليــده وتقليد غيره من العلماء . 
واإلمــام أحمد كان يقــول : ال تقلدين وال تقلد مالكا، وال الشــافعي، وال الثوري، وتعلم كما 
تعلمنــا، فكان يقول لمن قلده : حــرام على الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال : ال تقلد دينك 

الرجال فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا. )1(
وقال القرطبي: وقد استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة وقد قال الشافعي فيما 
زعمتم إنه لم يســبق إليه وقد ســبقه إليه شــيخه مالك كما هو مشــهور عندنا إذا صح الحديث 

فخذوا به ودعوا قولي)2(.
قال ابن حزم:  بلغني عن مالكـ  رحمه اهللـ  انه سأله سائل فقال: يا أبا عبد اهلل، ما تقول يف 
رجل قيل له: قال النبي كذا، فقال هو: قال إبراهيم النخعي كذا فقال مالك: أرى أن يستتاب، 

فإن تاب وإال قتل. )3(
قــال ابــن تيمية: ومالك كان يقــول: إنما انا بشــر أصيب وأخطىء فاعرضــوا قولى على 

الكتاب والسنة أو كالما هذا معناه)4(.
ثالثا: الإمام ال�شافعي:

أمــا االمام الشــافعي رحمه اهلل فالمنقول عنه يف ذلك اكثر وأطيــب وأتباعه اكثر عمال هبا 
وأســعد فمنها مــا روى الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يقول إذا ســح الحديث فهو مذهبي قال 
أبو حزم أي صح عنده أو عند غيره من األئمة ويف رواية اخرى إذا رأيتم كالمي يخالف كالم 
رســول اهلل × فاعملوا بكالم رســول اهلل × واضربوا بكالمي الحائط وروى عنه أنه قال إذا 

رأيتموين اقول قوال وقد صح عن النبي × خالفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. )5(

)1(  الفتاوى الكربى )458/2(.
)2(  تفسير القرطبي )228/5(.

)3(  رسائل ابن حزم )168/2(.
)4(  مجموع الفتاوى )212/20(.

)5(  المستخرج على المستدرك )16(.
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ــافِعيُّ َأجَمَع الناس على أنَّ من اســَتَباَنْت له ســنٌَّة عن رسول الّلِه × لم َيكْن له  وقال الشَّ
أْن يَدَعَها لَقْوِل أَحٍد من الناس وَتَواَتَر عنه أنَُّه قال: إذا صحَّ اْلَحديُث َفاْضِربوا بَقْولِي اْلَحائَط، 
وَصحَّ عنه أنَُّه قال إذا َرَويت عن رسول الّلِه × َحديًثا ولم آخْذ بِه َفاْعَلموا أنَّ َعْقلي قد ذَهَب 
وَصحَّ عنه أنَُّه قال ال َقوَل ألََحٍد مع ســنَِّة رســول الّلِه ×، وقال إْســَرائيُل عن أبي إْسَحاَق عن 
َها َفَأعَجَبْتُه فَطلََّق  َج امَرَأًة فَرَأى أمَّ َســعِد بن إياٍس عن بن َمْسعوٍد أنَّ َرجاًل ســَأَلُه عن َرجٍل تَزوَّ
جُل وكان عبد الّلِه على َبيــِت الَماِل فَكاَن َيبيُع  َجَها الرَّ َها فقال ال َبــأَس فَتَزوَّ َج أمَّ امَرَأَتــُه لَيَتــَزوَّ
ٍد × فَقاُلوا  نَفاَيَة َبيِت الَماِل يْعطِي اْلَكثيَر وَيْأُخُذ اْلَقليَل حتى َقدَم اْلَمدينََة فَسَأَل أْصَحاَب ُمحمَّ
ُة إاّل وْزًنا بَوْزٍن فلما َقدَم عبد الّلِه اْنطَلَق إلى  ال َتحــلُّ لَهــَذا الّرُجِل هذه اْلمْرَأُة واَل تْصُلُح اْلفضَّ
َيارَفَة فقال  الّرُجــِل فلم َيجْدُه وَوَجــَد قْوَمُه فقال إنَّ الذي أْفَتْيت بِه َصاحَبُكْم ال َيحلُّ وَأَتى الصَّ

ُة إاّل وْزًنا بَوْزٍن.)1( َيارَفِة إنَّ الذي ُكنت ُأَبايُعُكْم ال َيحلُّ ال َتحلُّ اْلفضَّ يا مْعَشَر الصَّ
قال ابن تيمية: الشافعى كان يقول: اذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، واذا رأيت 
الحجة موضوعه على الطريق فهي قولي، وىف مختصر المزنى لما ذكر أنه اختصره من مذهب 

الشافعى لمن اراد معرفة مذهبه قال: مع اعالمه هنيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء.)2(
وقــال الذهبــي: قال أحمد بــن حنبل : كان الشــافعي إذا ثبت عنــده الحديث قلده وخرب 

خصائله . لم يكن يشتهي الكالم، إنما همته الفقه . 
وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول : قال الشافعي أنتم

أعلم باألخبار الصحاح منا، فإذا كان خرب صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيًا كان، 
أو بصريًا، أو شاميًا . 

وقال حرملة : قال الشافعي . كل ما قلت فكان من رسول اهلل × خالف قولي مما صح 
فهــو أولــى وال تقلدوين وقال حرملة : قال الشــافعي يقول : إذا وجدتم يف كتابي خالف ســنة 

رسول اهلل × فقولوا هبا، ودعوا ما قلته . 
وقال : سمعته يقول، وقال له رجل : يا أبا عبد اهلل، نأخذ هبذا الحديث فقال : متى رويت 

عن رسول اهلل × حديثًا صحيحًا ولم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب . 

)1(  إعالم الموقعين )282/2(.
)2(  مجموع الفتاوى )212/20(.
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وقال الحميدي : روى الشافعي يومًا حديثًا، فقلت : أتأخذ به فقال : رأيتني خرجت من 
كنيسة، أو علي زنار، حتى إذا سمعت عن رسول اهلل × حديثًا ال أقول به . 

وقال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي . 
وقال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . 

وقال الربيع : سمعنه يقول : أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول اهلل 
× حديثًا، فلم أقل به)1(.

وعن أبي طالب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت أحدا أتبع 
للحديث من الشافعي.)2(

 وعن أبي الوليد بن أبي الجارود يقول قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول اهلل × 
فقلت قوال فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. 

وعن الزعفراين يحدث عن الشــافعي قال إذا وجدتم لرســول اهلل × ســنة فاتبعوها وال 
تلتفتوا إلى قول أحد)3(.  

وعن زكريا الساجي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا صح 
الحديث عن رسول اهلل × فهو أولى أن يؤخذ به من غيره. )4(

ســمعت الربيع يقول سمعت الشــافعي يقول بلغ سفيان أن شعبة يتكلم يف جابر الجعفي 
فبعث إليه فقال واهلل لئن تكلمت فيه ألتكلمن فيك. )5(

وقــال ابــن حزم: وبلغني عن الشــافعي، رحمــه اهلل، انه ذكر يومًا حديثًا عــن النبي عليه 
الســالم، فقال له إنســان: يا أبا عبد اهلل، أتأخذ هبذا الحديث فقال له الشــافعي: أرأيت يا هذا 
علي زنارًا خارجًا من كنيسة تسمعني أحدث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم وتقول لي: تأخذ 

به وما لي ال آخذ به إذا صح الحديث عن رسول اهلل فهوديني. )6(

)1(  تاريخ اإلسالم )322/14(.
)2(  حلية األولياء )107/9(.
)3(  حلية األولياء )107/9(.
)4(  حلية األولياء )107/9(.
)5(  حلية األولياء )107/9(.

)6(  رسائل ابن حزم )168/3(.
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قال ابن القيم : الَفائَِدُة الّســابَِعُة واالربعون َقوُل الّشــافِِعيِّ رِحَمُه الّلُه تَعاَلى إذا َوَجدُتْم يف 
كِتابِي ِخالَف ُســنِّة رســول الّلِه صلى الّلُه عليه وسلم فُقوُلوا بُِسنِّة رســول الّلِه صلى الّلُه عليه 
وسلم وَدَعُوا ما ُقلُتُه وَكَذلَِك َقوُلُه إذا صحَّ الَحِديُث عن النبي صلى الّلُه عليه وسلم وقلت انا 
َقواًل فانا راِجٌع عن قولى وَقائٌِل بِذلَِك الحديث وقوله اذا صحَّ الَحِديُث عن رسول الّلِه صلى 
الّلُه عليه وسلم َفاضِرُبوا بقولى الَحائَِط وقوله إذا َرَويُت حِديًثا عن رسول الّلِه صلى الّلُه عليه 
وســلم ولم اذهب إَليِه َفاعَلُموا ان عقلى قد ذَهَب َوَغيُر ذلك من كاَلمِِه يف هذا الَمْعنَى صِريٌح 
يف َمدُلولِــِه وَأنَّ َمذَهَبــُه ما دلَّ عليه الَحِديُث ال َقوَل له َغيُرُه واَل يُجوُز ان ُينَســَب إَليِه ما خاَلَف 
الحديــث ويقال هــذا مْذَهُب الّشــافِِعيِّ واَل يِحلُّ االفتاء بِما خاَلَف الحديــث على انه مْذَهُب 
َح بِذلَِك جَماَعٌة من ائمة اتباعه حتى كان منهم من يقول لِْلقاِرِئ إذا  الّشافِِعيِّ واَل اْلحْكُم بِه صرَّ
قَرَأ عليه مْســَأَلًة من كاَلمِِه قد صحَّ اْلحِديُث بِِخالفَِها اْضرْب على هذه المسالة فَلْيَسْت مْذَهَبُه 
َح فيه  وَهــَذا هــو الّصَواُب قْطًعا وَلْو لم ينُصَّ عليه فَكْيَف اذا نــصَّ عليه وابدى فيه وَأَعاَد وَصرَّ
بالفاظ ُكلُّها صِريَحٌة يف مْدُلولَِها، فنَْحُن نْشــَهُد بِاهللِ ان مْذَهَبُه وقوله الذي ال قْوَل له ســواه، ما 
واَفَق الحديث دوَن ما خاَلَفُه وان من نَســَب إلْيِه ِخالَفُه فَقْد نَسَب إلْيِه ِخالَف مْذَهبِِه واَل ِسّيَما 
إذا ذَكَر هو ذلك الحديث وَأْخَبَر انه إّنَما خاَلَفُه لِضْعٍف يف سنَِدِه أولعدم بُلوِغِه له من وْجٍه يثُِق 
َحُه ائمة الحديث من وُجوٍه لم َتْبلْغُه فَهَذا  بِه ثمَّ ظَهَر لِْلحِديِث سنٌَد صِحيٌح ال مْطَعَن فيه وَصحَّ
ال َيشكُّ َعالٌم واَل يَماِري يف انه َمْذَهبُه َقطًعا وَهَذا كمسالة اْلَجَوائِح فإنه علََّل َحديَث سْفَياَن بن 
ًة ال مْرَيَة  عيينه بانه كان ربََّما تَرَك ذْكَر اْلَجَوائِح وقد صحَّ اْلَحديُث من َغيِر َطريِق ســْفَياَن صحَّ

افِعيِّ َوضُع اْلَجَوائِح َوبَاهللِ التَّْوفيُق. )1( َة واَل شْبَهَة بَوْجٍه َفَمذَهُب الشَّ فيها واَل علَّ
رابعا: الإمام اأحمد:

قــال اإلمــام أحمد لرجــل: ال تقلــدين وال تقلدن مالــكا وال األوزاعــي وال النخعي وال 
غيرهم وخذ األحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة.)2(

وروى البيهقي عن االمام أحمد أنه كان إذا سئل عن مسألة يقول أو ألحد كالم مر رسول 
اهلل × وكان يتربأ كثيرا من رأى الرجال ويقول ال ترى احدا ينظر يف كتب الرأي غالبا إال ويف 

)1(  إعالم الموقعين )233/4(.

)2(  اإلنصاف للدهلوي )104(.
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قلبه دخل وكان ولده عبد اهلل يقول ســألت االمــام أحمد عن الرجل يكون يف بلد ال يجد فيها 
اال صاحــب حديث ال يعرف صحيحه من ســقيمه وصاحب رأى فمن يســأل منهما عن دينه 
فقال يســأل صاحب الحديث وال يسأل صاحب الرأى ونقل ابن القيم عنه قوله ال تقلدين وال 

تقلد مالكا وال الشافعي وال االوزاعي وال الثوري وخذ من حيث اخذوا.)1(
قــال ابن تيميــة: االمام أحمد كان يقــول ال تقلدونى وال تقلدوا مالكا وال الشــافعى وال 
الثــوري، وتعلمــوا كما تعلمنا، وكان يقــول من قلة علم الرجل ان يقلــد دينه الرجال وقال ال 

تقلد دينك الرجال فاهنم لن يسلموا من ان يغلطوا.)2(
حوار بين اإلمامين الشافعي وأحمد:

قال الطرباين ســمعت عبداهلل بن أحمد بن حنبل يقول ســمعت أبي يقول قال الشافعي يا 
أبا عبداهلل إذا صح الحديث عندكم عن رسول اهلل × فأخربونا نرجع إليه. )3(

فلهــذا كان الشــافعي بالعــراق يقول ألحمــد بن حنبــل رحمهما اهلل : أعلمــوين بالحديث 
الصحيح أصر إليه . ويف رواية : إذا صح الحديث عن رسول اهلل × فقولوا حتى أذهب إليه )4(.
وقــال الشــافعي لإلمام أحمد يا أبا عبــد اهلل إذا صح الحديث فأعلمنــي حتى أذهب إليه 

شاميا كان أو عراقيا)5(.
خام�شا: الإمام اأبو ثور:

قال أبو ثور : كل حديث النبي × فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني)6(.

* * *

)1(  المستخرج على المستدرك )16(.
)2(  مجموع الفتاوى )212/20(.

)3(  خطبة الكتاب المؤمل )125/1(.
)4(  طبقات الحنابلة )51/2(.

)5(  الصواعق المرسلة )558/2(.
)6(  تاريخ اإلسالم )322/14(.
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املبحث الثاين
امل�شالح املرتتبة على تعظيم والتقيد بالن�ص ال�شرعي

إن أهمية النص الشــرعي، وفيه مصالح دينية وشــرعية كبيرة، ولقد وقفت على أكثر من 
عشر مصالح مرتتبة على التقيد بالكتاب والسنة، وهي كما يلي:

اأول: المثال هلل تعاىل:
قــال اهلل تعالــى: ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺژ ، وقــال تعالــى: ژ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  ژ ، وذلك أنه ال يســوغ 

االجتهاد مع النص)1(.
ثانيا: احلفاظ على الدين وعدم التبديل اأو التغيري فيه:

إن مــن أهم أســباب الحفاظ على الدين مــن التبديل والتغيير االلتزام بالنص الشــرعي، 
وذلك ألنه الوحي المنزل، وهو الشــرع المتعبد به، ولو ترك الناس بغير التزام بالدليل لغيروا 

الدين وبدلوه.
وقد روى أبو داود أن عمر رضي اهلل عنه سئل عن المرأة تحيض بعد ما طافت يوم النحر 
فأفتى بأهنا ال ترحل حتى يكون آخر عهدها بالبيت فقال له الســائل إين ســألت رسول اهلل × 
فأذن لها فجعل عمر يضربه بالدرة ويقول له ويلك تســألني عن شــيء ســألت عنه رســول اهلل 

×. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح)2(.
ثالثا: اأنه واجب العمل به:

وقال الخطابي إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منســوخا أو معارضا بما هو 
أولى منه)3(.

وكان اإلمــام مالك يقــول ما من أحد إال ومأخوذ من كالمه ومردود عليه إال رســول اهلل 
×، وروى الحاكــم والبيهقي عن الشــافعي أنه كان يقول إذا صــح الحديث فهو مذهبي ويف 
روايــة إذا رأيتم كالمي يخالــف الحديث فأعملوا بالحديث واضربــوا بكالمي الحائط وقال 

)1(  مغنى المحتاج )377/4(.
)2(  اآلداب الشرعية )293/2(.

)3(  الشرح الكبير )526/9(.
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يوما للمزين يا إبراهيم ال تقلدين يف كل ما أقول وانظر يف ذلك لنفسك فإنه دين وكان رحمة اهلل 
عليه يقول ال حجة يف قول أحد دون رسول اهلل × وإن كثروا وال يف قياس وال يف شيء وما ثم 
إال طاعة اهلل ورسوله بالتسليم وكان اإلمام أحمد يقول ليس ألحد مع اهلل ورسوله كالم وقال 
أيضــا لرجل ال تقلدين وال تقلدن مالــكا وال األوزاعي وال النخعي وال غيرهم وخذ األحكام 

من حيث أخذوا من الكتاب والسنة)1(.
رابعا: البعد عن الإثم:

وقال الربيع سمع الشافعي يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول 
اهلل × حديثا فلم أقل به)2(.

خام�شا: ان�شباط الفتوى:
إن مــن شــأن التوقف عنــد النــص، انضباط الفتــوى، وعــدم الفوضى، قــال الربيع كان 
الشافعي عند مالك وعنده سفين بن عيينة والزنجي فأقبل رجالن فقال أحدهما أنا رجل أبيع 
القماري وقد أبعت هذا قمريا وحلفت له بالطالق أنه ال يهدأ من الصياح فلما كان بعد ساعة 
أتاين وقال قد سكت فرد علي وقد حنثت فقال مالك بانت منك امرأتك فمرا بالشافعي وقصا 
عليه القصة فقال للبايع أردت أن ال يهدأ أبدا أو أن كالمه أكثر من ســكوته فقال بل أردت أن 
كالمه أكثر من سكوته ألين أعلم أنه يأكل ويشرب وينام فقال الشافعي رد عليك امرأتك فإهنا 
حالل وبلغ ذلك مالكا فقال للشــافعي من أين لك هذا قال من حديث فاطمة بنت قيس فإهنا 
قالت يرسول اهلل أن معوية وأبا جهم خطباين فقال لها أن معوية رجل صعلوك وأن أبا جهم ال 
يضع عصاه عن عاتقه وقد كان أبو جهم ينام ويسرتيح وإنما خرج كالمه على الغالب فعجب 

مالك وقال الزنجي أفت فقد آن لك أن تفتى وهو ابن خمس عشرة سنة)3(.
�شاد�شا:اأنها من الأمانة وال�شيادة:

قــال ابن كثيــر: قال الشــافعي كل ما قلت فكان عــن النبي × بخالف قولــي مما يصح 
فحديــث النبــي × أولــى وال تقلدوين وكــذا روى الربيــع والزعفراين وأحمد بــن حنبل عن 

)1(  عقد الجيد )32(.
)2(  الوايف بالوفيات )122/2(.
)3(  الوايف بالوفيات )122/2(.
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الشــافعي وقال موســى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قوال 
فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من األئمة رحمهم 

اهلل ورضي عنهم أجمعين آمين)1(.
�شابعا: اأن ن�ص ال�شارع يرد به العرف:

ــاِرِع  العرف له اعتبار، ولكن بشــرط أال يخالف نصا، فقد نص الفقهاء على أن َنصَّ الشَّ
َأْقَوى مِْن اْلُعْرِف، َوَلْيَس أِلََحٍد َأْن َيُردَّ النَّصَّ بِاْلُعْرِف)2(.

ثامنا: احلد من الختالف:
: لُِمَراَعاِة اْلِخالَِف  ُيوطِيُّ لقد منع العلماء الخالف طالما وردت السنة يف المسالة، َقال السُّ

ُشُروٌط:
أحدها: أن ال يوقع مراعاته يف خالف آخر.

 ومــن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولــم يراع خالف أبي حنيفة ألن من العلماء 
من ال يجيز الوصل. 

الثاين: أن ال يخالف سنة ثابتة.
 ومــن ثم ســن رفع اليدين يف الصالة ولم يبال برأي من قــال بإبطاله الصالة من الحنفية، 

ألنه ثابت عن النبي × من رواية نحو خمسين صحابيا. 
الثالث: أن يقوي مدركه بحيث ال يعد هفوة.

 ومن ثم كان الصوم يف السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يبال بقول داود إنه ال يصح وقد 
قال إمام الحرمين يف هذه المسئلة إن المحققين ال يقيمون لخالف أهل الظاهر وزنا.)3(

تا�شعا: البعد عن الآراء ال�شاذة:
إن من أهم األســباب لآلراء الشــاذة واألقوال الســاقطة، التي يخالف فيها اإلجماع عدم 

االعتماد على النص الشرعي، لذا األخذ بالنص الشرعي يمنع األقوال الشاذة.

)1(  تفسير ابن كثير )295/1(.
)2(  درر الحكام )188/1(.

)3(  األشباه والنظائر )137(.
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عا�شرا: منع اأ�شحاب الأهواء من العبث بالأحكام:
واألهواء جمع هوى مصدر هويته من باب تعب إذا أحبه واشــتهاه ثم يســمى به المهوى 

والمشتهى محمودا كان أو مذموما ثم غلب يف المذموم)1(.
قال يف المغرب أهل األهواء: من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة، وكان من أهل القبلة. )2(

وأهل األهواء ليسوا بطائفة بعينها بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد.)3(
قلت: فإن االلتزام بالنص الشــرعي من شــانه قطع الطريق أمام بعض أصحاب األهواء، 

الذين يريدون العبث بالدين، والعمل بأهوائهم، فيمنع النص الشرعي هؤالء من ذلك.
اأحد ع�شر: اأنه هو العلم الذي يطلب:

وقد ثبت يف الصحيح عن النبى أنه قال:» من يرد اهلل به خيرا يفقهه يف الدين«، والزم ذلك 
أن مــن لــم يفقهه اهلل يف الديــن لم يرد به خيرا فيكــون التفقه يف الدين فرضــا والتفقه يف الدين 

معرفة االحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها يف الدين. )4(
ولقــد بحث العلماء مســألة الوصيــة للعلماء من يأخذ منهــم، فقال المــرداوي: الُعَلَماُء 
غَرى َوالَحاِوي الّصِغيِر  عاَيِة الصُّ ــرِع على الّصِحيِح من الَمْذَهِب، جــَزَم بِه يف الرِّ هْم حَمَلُة الشَّ
عاَيِة الُكْبــَرى َوالُفُروِع َوالَحاِرثِيُّ َوَغيُرُهْم، وقِيَل من َتفِســيٍر  َمُه يف الرِّ َوالَفائِــِق َوَغيِرِهــْم، وَقدَّ
وَحِديــٍث َوفِقــٍه وَلْو كاُنوا أْغنَِياَء على اْلقْوَلْيِن لكِْن هل يْخَتصُّ بــِه من كان يِصُلُه حْكُمُه حْكُم 

َم. قَراَبتِِه على ما تَقدَّ
َهَة كاْلُعَلَماِء وَلْو حِفَظ  َفُه وَذَكَر بــن رِزيٍن أنَّ اْلُفقَهاَء واْلُمَتَفقِّ الّثانَِيــُة: أْهُل الحديث من عرَّ

ِل هْم اْلُفقَهاُء. )5( ِد الّسَماِع فَأْهُل اْلقْرآِن اآلَن ُحّفاُظُه ويف الّصْدِر اأْلوَّ أْرَبِعيَن حِديًثا ال بُِمجرَّ
ويف ذلك قال َِبْعِض أْهِل اْلعْلِم: 

ــــــال رُســــــوُلــــــُه ــــــال الــــــّلــــــُه ق ـــــُم ق ـــــعـــــْل اْل
ــه ــي ـــس خـــــْلـــــٌف ف ـــي ــــــال الـــــّصـــــَحـــــاَبـــــُة ل ق

)1(  حاشية ابن عابدين )106/7(.

)2(  حاشية ابن عابدين )106/7(.

)3(  حاشية ابن عابدين )106/7(.
)4(  مجموع الفتاوى )212/20(.

)5(  اإلنصاف )94/7(.
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ـــَك لِـــْلـــِخـــالِف ســـَفـــاَهـــًة ـــْصـــُب ـــُم ن ـــْل ـــع ـــا اْل م
ــِه ــي ــِف س رْأِي  ـــــَن  ـــــْي وَب ــــوِص  ــــُص ــــنّ ال بـــيـــن 

ـــًة ـــاَل ـــَه ج ــــــِخــــــالِف  اْل ــــُب  ــــْص ن واَل  ـــــالاًّ  ك
فـــِقـــيـــِه رْأِي  وَبــــــْيــــــَن  الـــــــّرُســـــــوِل  ـــن  ـــي ب

ــــًدا ــــّم ــــَع َت ـــــوِص  ـــــُص ـــــنّ ال ردُّ  واَل  كــــــالاًّ 
ـــِه ـــي ـــب ـــْش ـــتَّ ـــِم َوال ـــي ـــس ـــْج ـــتَّ ــــن ال حـــــــــَذًرا م

ــِه ـــوَص مـــن الـــــذي رمِــــَيــــْت ب ـــُص ـــنّ ـــا ال حـــاَش
ــــِه)1( ــــوي ــــْم ــــتَّ ـــِل َوال ـــطـــي ـــْع ـــتَّ ـــــِة ال مــــن فـــــْرَق

اإثنى ع�شر: اأنه اأف�شل عمل بعد الفرائ�ص:
لقد بين العلماء أن طلب العلم وهو الكتاب والســنة أفضل عمل بعد أداء الفرائض، قال 

ابن المنذر : طلب العلم من أفضل األعمال بعد أداء الفرائض. )2(
قال الشوكاين: فإن من أراد أن يجمع يف طلبه العلم بين قصد الدنيا واآلخرة فقد أراد الشطط 
وغلط أقبح الغلط فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعالها وقد قال اهلل سبحانه: 

ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ فقيد األمر بالعبادة باإلخالص الذي هو روحها )3(
ثالثة ع�شر: اأنه يرجح به بني الآراء الفقهية، ويح�شم به اخلالف:

للرتجيح بين أقوال العلماء على الباحث أن يبحث عن النص الشرعي، ويأخذ به إن وجد، 
قال النووي: فرع : قال الشــافعي رحمه اهلل يف البويطي : وال يســترت بامرأة وال دابة، فأما قوله يف 
المرأة فظاهر ألهنا ربما شغلت ذهنه . وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 
أن النبــي × : كان يعــرض راحلتــه فيصلي إليهــا زاد البخاري يف روايتــه : وكان ابن عمر يفعله 
ولعــل الشــافعي رحمه اهلل لــم يبلغه هذا الحديــث، وهو حديث صحيح ال معــارض له، فيتعين 

العمل به ال سيما وقد أوصانا الشافعي رحمه اهلل بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه . )4(

)1(  إعالم الموقعين )79/1(.
)2(  أدب الطلب للشوكاين )28(.

)3(  شرح ابن بطال )173/4(.
)4(  المجموع )219/3(.
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وقال يف موضع آخر يف الصوم عن الميت: قلت : الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن 
الميت ســواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب لألحاديث الصحيحة الســابقة، 
وال معــارض لهــا ويتعين أن يكون هــذا مذهب الشــافعي، ألنه قال : إذا صــح الحديث فهو 
مذهبي واتركوا قولي المخالف له وقد صحت يف المسألة أحاديث كما سبق، والشافعي إنما 
وقــف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما ســبق، ولو وقــف على جميع طرقه وعلى 

حديث بريدة. )1(
وقال ابن الجوزي: اعلم أن المفســرين اختلفوا يف الكوثر على ســتة أقوال : أحدها : أنه 
هنــر يف الجنة . وســيأيت يف المتفق عليــه من حديث أنس عن النبي × أنه فســره بنهر يف الجنة 
. والثــاين : الخيــر الكثيــر الذي أعطيه نبينا، وهــذا المذكور يف هذا الحديــث عن ابن عباس . 
والثالث : العلم والقرآن، قاله الحسن . والرابع : النبوة، قاله عكرمة . والخامس : أنه حوض 
رسول اهلل × يكثر الناس عليه، قاله عطاء . والسادس : أنه كثرة اتباعه وأمته، قاله أبو بكر بن 
عياش . وال ينبغي أن يعتمد إال على القول األول، ألنه إذا صح الحديث عن رســول اهلل × 

لم يبق لقائل قول)2(.
أربعة عشر: أنه يمنع القياس مع وجوده:

قال محمد بن الحسن الشيباين: ال قياس مع اثر وليس ينبغي اال ان ينقاد لآلثار. )3(
وقال القرطبي: إذا صح الحديث فالقياس يف مقابلته فاسد. )4(

وقال السبكي يف شرح عبارة: ال قياس مع النص، »فساد اعتبار القياس إنما يكون لو كان 
على خالف النص«)5(.

)1(  المجموع )392/6(.
)2(  كشف المشكل )413/2(.

)3(  الحجة )204/1(.
)4(  تفسير القرطبي )199/3(.

)5(  األشباه والنظائر )430(.
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خامتة
لقــد توصلت مــن خالل هذا البحــث إلى عديدمن النتائــج التي تبين ضرورة التمســك 

بالنص الشرعي، وأهنا أساس التوحيد والعبودية، ومن أهم النتائج ما يلي:
ـ أن المقصود بالنص الشرعي هو الكتاب والسنة.

ـ وجوب العناية بالنص الشرعي، وعدم جواز مخالفته أو القول بالرأي مع وجوده.
ـ أن منهج سلف األمة هو الوقوف عند النص الشرعي.

ـ أن االلتزام بالنص الشرعي من كتاب وسنة يحد من االختالف الفقهي.
ـ أن التقيد بالنص الشرعي يحمى الدين من التغيير والتبديل واألهواء.

ـ أنه ال قياس مع النص الشرعي من الكتاب والسنة.
هذا، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، والحمد هلل رب العالمين.
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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده:
العالق��ة بين اللفظ والمعنى عالقة لغوية، تتعرض للنقد من حيث األصل كما أهنا عالقة 
جدلية، تبعث نقاشًا علميًا حارًا وجادًا على المستوى السلفي القديم، والمستوى المختلف 
الحدي��ث، أيهما يحمل عل��ى اآلخر، ويحتويه، ويس��دده، اللفظ يحمل عل��ى معاين محددة، 
يبادره��ا المخاطب ويفهمها من خ��الل هذه األلفاظ، محدودية اللف��ظ، ومحدودية المعنى، 
اإليعاز والقلة يف كٍل منهما، ال أن األلفاظ ما هي إال وس��ط ووسيط بين المخاطب، والمعاين 
السيَّالة غير المحصورة، يفهم فيها المخاطب ما يناسبه، ويناسب إشكاليته ومشكلته يف واقعه 
وقدرته على الفهم، ومعنى ذلك : أن أسوار اللفظ مفتوحة على معاٍن ال حدود لها، وتجليات 

ال مقصورة وال ممنوعة على الفهم، وال عاصية عليه.
بدأت إش��كالية اللفظ والمعنى والعالقة بينهما، وس��لطة أحدهما على اآلخر، من حين 
بح��ث األصوليون اللغة ووظيفتها الحقيقية، وقدرهتا على تربير س��لطة النص، باعتبارها أداة 
اتصال وفهم للنص المؤسس عند المتأولين له، والمجتهدين يف فهمه، وما يتناوله من سخاء 
يف المعنى يأيت حالً لكل إشكالية تنشأ يف قصور الفهم عن إدراك هدف النص وأهداف الشارع، 
وأما باعتبار أن اللغة عالٌم من المعاين تستوعب اختالف القراء وائتالفهم، كما تستوعب آراء 

المؤولين يف إعطاء اللفظ من المفاهيم والدالالت ما توافق النص أو تخالفه.
الن��ص المؤس��س قد يك��ون نصًا بش��ريًا يتجلى مفهوم��ه وأث��ره يف الدراس��ات النقدية 
والتحليلية للش��عر والنثر والقصة والرواية ونحوه��ا، يعتورها وينقص من قدرها ما تتمخض 
عنه الدراس��ات النقدية يف حقول االختصاص، وفق مناهج معينة، وطرق مألوفة، حاول دعاة 
تجديد الخطاب الديني من الحدثيين ومن لّف لفهم نقل مناهج نقد الخطاب البش��ري، وهي 
مناهج تعالج العالقة بين اللفظ والمعنى، حاولوا نقلها إلى النص المؤس��س الشرعي بتأويله 
واالجته��اد يف مدلول��ه ومحمول��ه وما يتناوله، وما يرفض��ه ويأباه، رومًا إلى إع��ادة قراءة هذا 
الن��ص من خ��الل المنهج البنيوي، ومنهج تفس��ير النص من خالل س��لطة الق��ارئ، ليبدع يف 
إعطاء النص كمًا هائالً وس��يالً جارفًا من المعاين، قد تخرج النص من مفهومه ومدلوله، بل 
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ق��د تتع��ارض مع بنيته الصرفية، وتركيبته الداللية التي ج��اء دااًل عليها، تصّوب كل من أعطاه 
مدلواًل يخصه، قد ال يقف عنده المؤولون له.

من هؤالء من جعل النص المؤس��س الش��رعي، نصًا بش��ريًا، ُخوطب به البشر بلغتهم، 
فهو منس��وب إليهم، ومفّس��ر بواس��طتهم، كما أنه نص ثقايف، ينقل هموم الناس، وٌيفسرَّ وفق 
عاداهت��م وتقاليدهم، وي��ؤول وفق إش��كالياهتم ويتجاوب معها، س��لبًا وإيجابًا، يف األحوال 
الخاصة والش��خصية، يلتفت إلى المخاطبين يف جميع أوقاهتم وضروب معائشهم ومختلف 

مواقفهم.
هكذا أرادوا يف النص المؤسس الشرعي من الكتاب والسنة، وهكذا يؤولونه ويجتهدون 
يف تفس��يره، بينم��ا ه��و نص يختلف ع��ن مرادهم وتأويلهم، ن��صُّ يأخذ بأيديه��م إلى األمثل، 
وهدايته��م إلى األصوب، وإرش��ادهم إلى األق��وم دليالً، ال يقبل المحاج��ة، وحجة ال تقرى 
لمس��تواها المجادلة، وبرهان ال يناله الَوَهن، نصٌّ مؤسس يف شقه الُمقَّدس عرٌي عن الشبيه، 

وعديم عن المثيل، وبعيٌد عن القرين، ونصٌّ مؤسس يف شقه اآلخر، من الحديث النبوي . 
وهذا البحث يأيت يف جملة محاور مؤتمر النص الش��رعي القضايا والمنهج، الذي تعقده 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالقصيم )مفهوم النص الشرعي ومحدداته(.
ويف هذا البحث س��وف أتناول مفه��وم النص بين القديم والحدي��ث، من خالل محاولة 
تأويل��ه، ومن خ��الل االجتهاد يف مفهومه، وم��ا يتناوله منطوقه، والحدي��ث عن مفهوم النص 
س��وف يقتصر على النص المؤس��س من الكتاب والس��نة فقط، دون النص البشري، غير سنة 

النبي - صلى اهلل عليه وسلم – من خالل مفهومه عند علماء أصول الفقه.
وهذا البحث، يف موضوعه: »النص المؤس��س – تأويله واالجتهاد فيه«، يكتس��ب يف هذا 

المؤتمر أهمية خاصة:
من حي��ث بيانه وإيضاحه مفهوم النص، وتأويل��ه، واالجتهاد فيه، وبيان مدى عالقة   -1 
اللف��ظ بالمعن��ى، وم��ا أحاطه به الُمحدث��ون يف مناهجه��م الحديثة من غم��وض، وتحليالت 
غريبة، وتجليات ش��اذة، غريبة عن الفطرة الس��ليمة، والذوق الرفيع، وغريبة عن المتخصص 
يف فقه الشريعة اإلسالمية وأصوله، فكان ال بد من نقد هذا االتجاه يف مفهوم النص، من خالل 

ما يراه علماء أصول الفقه.
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��ق بي��ن مفهوم الن��ص وداللته عن��د األصوليي��ن والفقهاء،  م��د والملفَّ الخل��ط المتعَّ  -2 
وتأويل��ه واالجتهاد يف مدلوله وتفس��يره عند هؤالء المتخصصين يف تفس��ير النص الش��رعي، 
وبين ذلك المفهوم للنص، عند دعاة التجديد وأصحاب المذاهب الحديثة، من المؤولة، من 

دعاة الحداثة ومن شاركهم يف اإلثم، وقلة البضاعة يف الشريعة ولغتها.
لقد أثرت المناهج الحديثة بمغالطاهتا، وفهمها القاصر يف مفهوم النص وتأويله واالجتهاد   -3 
فيه، يف كثير من األوساط الفكرية والثقافية، ومناهج البحث الحديثة، وأساليب النقد الحديثة، بجعلها 
مؤهلة لنقد النص المؤسس، بكل جرأة ووقاحة، فكان حريًا بصاحب أصول الفقه المتخصص، أن 

لِس، وأن ينهي الجدل العقيم، وأن يضع حدًا للنقاش الفارغ. يوقف المراء الشِّ
وقد ظهرت يف اآلونة األخيرة دراس��ات متعمقة ومتخصصة يف هذا الموضوع، س��واء ما 
يتعل��ق منها بدع��وات التجديد بصفة عامة، أو دعوات لتوظيف مناه��ج التأويل الحديثة، كما 
تناولت مش��اريع فكرية لها موقف واضح على الضد المخالف لمفهوم النص وتأويله عندما 
علماء أصول الفقه، وهي تختلف يف حجمها، ما بين دراسات واسعة، ومختصرة، ومقاالت، 
وله��ا رّواد ومناهج ومش��ارب مختلفة، ص��ادرت آراء وأفكارًا ومعطي��ات معتدلة وصحيحة 
لعلماء أصول الفقه، وهي تكشف بدون لبس، وبغير غموض، عن المستوى الثقايف للمؤلف 
والباحث، كما يوضح الرتبة الحضارية له ولمجتمعه، كما تتمثل انتكاس��ة يف الفكر، وشذوذًا 
يف المقصد ومن أهم تلك الدراس��ات، كتاب »النص المؤس��س ومجتمع��ه« لمؤلفه / خليل 
عب��د الكريم، وهو يعني بالنص المؤس��س» القرآن المقروء، والمتل��و، والمحفوظ يف صدور 
أول من تلقاه من س��يد ولد آدم، وهم صحابته« )1( ، وليس هو »القرآن المدون يف عهد عثمان 
األم��وي...«)2(، ومع ذلك فإن المؤلف يق��رر أنه ال يعني وجود قرآن آخر غير القرآن المدّون 
يف المصحف، الذي كتب يف عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، ولهذا يقول: 
»نعوذ باهلل تعالى أن يفهم القارئ مما س��طرناه يف الفرش��ة، أننا عنينا أهنما قرآنان، ونربأ مِن َمن 

يدعيه، إذ هو محض زور وهبتان بل وأكثر...«)3(.

)1(   النص المؤسس، خليل عبد الكريم )ص21(.
)2(   السابق )ص33(.
)3(   السابق )ص21(.
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وه��ذا الكالم، هو هبت��ان وزور أي أعلى مس��توى كان، أو أراده عليه ه��ذا الكاتب وهذا 
��ف، ث��م إن هذا البحث، س��وف يجلي هذا الموض��وع يف حدوده عن��د األصوليين، من  المؤلِّ
حي��ث عالقة النص بالمعنى، وتأويل النص، واالجتهاد فيه عندهم، ويف الحدود التي يس��مح 

هبا هذا المؤتمر الذي ُتعده كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالقصيم . 
أهداف البحث : 

إن ه��ذا البحث يه��دف إلى تحقيق إجابات مس��تفيضة على تس��اؤالت دع��اة التجديد، 
والتجدي��د يف أص��ول الفقه، وبيان العالقة بين محاور هذه الفكرة »النص المؤس��س« الثالثة: 

النص والمعنى النص وتأويله، والنص واالجتهاد فيه.
كم��ا يهدف هذا البحث إلى بيان المراد بالنص المؤس��س، م��ن خالل بيان مفهوم النص 
عن��د األصوليين، وعالق��ة النص بالمعنى، وكيفي��ة تأويله والمراد به، إلى م��ا يماثل ذلك من 
حرك��ة نش��طة يف البح��ث والتقصي يف هذه المح��اور وما يماثله��ا، أو ما هو دوهن��ا من دقائق 

وتفصيالت، تزخر هبا كتب أصول الفقه.
خطة البحث:

يقع هذا البحث بعد المقدمة يف ثالثة مباحث وخاتمة:
المبحث األول: النص المؤسس )اللفظ والمعنى(.

المبحث الثاين: النص المؤسس والتأويل.
المبحث الثالث النص المؤسس واالجتهاد.

الخاتمة، وفيها نتائج وتوصيات.
منهج البحث واإجراءاته:

يت��م عرض الموض��وع وفق مناهج البح��ث التقليدي��ة، فيتناوله المنه��ج التحليلي الذي 
يحلل الخطاب الديني وأبعاده، وبيان مقاصده، وينظر إلى الواقع الباقي، والمحدث المتغير، 
فيسرب أغواره، ويقوم بتوصيف الموضوع وتحديده، وطريقة التعامل معه، كما يتناوله المنهج 
المقارن الذي ينظر بعين االعتبار للثروة المعرفية الفقهية، والذخائر العلمية وكيفية اس��تجالء 

األحكام منها، وكيفية االستفادة على مستوى التجديد يف الخطاب يف مفهومه ومدلوله.
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وتظهر أهمية هذا المنهج من خالل العمل بخطة البحث، وفق اإلجراءات اآلتية:
االعتماد على المصادر األصيلة يف بحث المادة العلمية، وكذلك المصادر الحديثة، فكان   -1
االعتماد عل��ى األول لفهم موقف األصوليين، وعلى الث��اين لمعرفة مواقف المعاصرين 

لمفهوم النص والمراد به . 
توثيق المادة العلمية من الناحية الموضوعية.  -2

عزو النصوص إلى مصادرها األصلية، متى كان ذلك ممكنًا.  -3
استيفاء موضوعات البحث، على سبيل المقارنة بين القديم والحديث.  -4

ج��اءت كتابة الموض��وع بأس��لوب علمي يركز عل��ى العب��ارة ومرادفها، لتجلي��ة الفكرة   -5
والرأي.

ذك��ر المصادر يف الهامش على س��بيل اإليج��از يف معلوماهتا، مرجئ��ًا التفصيل إلى قائمة   -6
المراجع والمصادر.

له��ذه المكان��ة الس��امقة له��ذا الموض��وع، ومحاول��ة عرض��ه يف مؤتم��ر كلي��ة الش��ريعة 
والدراس��ات اإلس��المية بالقصيم، وفق أس��س علمية تدور حول مح��اور المؤتمر، لذا تاقت 
نفس��ي إلى بحثه وجمعه ودراس��ته، أصواًل وفروعًا، استدالاًل ومناقش��ة، سائالً المولى وعز 

وجل السداد والتوفيق.

* * *
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املبحث الأول
الن�ص امل�ؤ�س�ص )اللفظ واملعنى(

مفهوم الن�ص:
العالق��ة بي��ن اللف��ظ والمعنى، وتحلي��ل النصوص، والتأويل، ش��غلت كثي��رًا من علماء 
اللغة واللس��انيات والباحثين يف تفاصيل هذه العالقة، واألدهى واألمر، والشيء المميز لهذه 
الدراسات، أهنا قامت على أساس تقديس التأويل للنص، ورفض داللته على المعنى الواحد، 
وفتح الباب أمام تأويالت غير دقيقة، ومعاين ال هناية لها، على اعتبار أن مدلوالت اللغة، ليس 
من إنتاج اللفظ، وإنما هذه المدلوالت خارج نطاق اللغة، هي التي تفصح عن معناه والمراد 
ول، حس��ب  هبا من خالل اللغة واللفظ، ومن خالل ما يحّملها إياه المخاَطب والقارئ والمؤِّ

الثقافة والبيئة التي يعيشها هؤالء.
ومعن��ى ذل��ك، أن قارئ النص لديه ق��درة كبيرة على اإليضاح والتفس��ير والبيان، وعلى 
ح��د تعبي��ر بعضهم، ف��إن »قارئ النص، أي ش��ارحه ومفس��ره، يفهم النص أحس��ن مما فهمه 
مؤلف��ه، وبالفعل، فإنه إذا كان المعن��ى المنصوص عليه يحتاج دومًا إلى بيان وجالء لخفائه، 
أو لعسر فهمه، أو لتداخله مع غيره، فذلك يعني أن كالم المفسر هو أدل على المراد من كالم 
المؤلف، وأن القول الش��ارح أقوى بيانًا من النص نفس��ه، والذي ال يفه��م بذاته، يحتاج إلى 

بيان من غيره. يكون أقل قيمة مما يفهم بذاته« )1(.
وقبل ذلك، س��وف نجد أن هذه الفكرة ليس��ت حديثة، وليس��ت وليدة اليوم أو األمس، 
ب��ل إن القاض��ي عبد الجبار األصول��ي المعتزلي )ت415ه�( ي��رى أن »األدلة على ضربين: 
أحدهم��ا: ي��دل على ما يدل علي��ه لوجه يختص��ه، ال يتعلق باختي��ار الفاعل ل��ه، وما يجري 
مج��راه. فه��ذا ال يجوز أن يتغير حاله يف الدالل��ة، ...، والثاين: يدل على مدلوله لوقوعه على 
وج��ه ل��ه تعلق باختي��ار فاعله، كداللة ال��كالم على ما يدل علي��ه، ألن الخرب إنم��ا يدل على 
المخ��رب عن��ه، من حيث قصد به اإلخبار عما هو خرب عن��ه، ومن حيث كان فاعله على صفة؛ 
وال يدل لجنس��ه، ولذل��ك قد يوجد على هذا الوجه، وال يدل وال يج��وز أن يقع الفعل، وال 

)1(   انظر: نقد الحقيقة/ علي حرب )ص13، 14(.
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يدل على أن فاعله قادر، وكل ما دل لشيء يرجع إلى اختيار فاعله، فال بد من اعتبار حاله يف 
كيفية الداللة...« )1(.

ومث��ل ذلك ي��رى عبد القاهر الجرجاين )ت 471ه�( أنه ال يمك��ن معرفة مفهوم الدليل، 
وكذلك داللته، من مدلول اللفظ، ولكن بشيء زائد على اللفظ، فهو يرى أن »المعنى المدلول 
عليه باللفظ ال يعرف إال بدليل س��وى اللفظ، ذاك ألنا ال نعرف وجود المعنى المثبت وانتفاء 
المنف��ي باللف��ظ، ولكنّ��ا نعلمه بدليل، يقوم لنا زائ��د على اللفظ، وما من عاق��ل إال وهو يعلم 

ببديهة النظر، أن المعلوم بغير اللفظ، ال يكون مدلول اللفظ«)2(.
وهذا يعني، أن التأويل جزء من بيان حقيقة النص، واللفظ والمعنى تعطي القارئ سلطة 
استنطاق النص، وتحميله من المعاين ما يقدر عليه ويستطبعه، غير ملتفت إلى هدف صاحب 
الن��ص، ألن اللفظ والنص لغته، ما هي إال مجرد وس��يط يبدع القارئ ويستبس��ل يف الوصول 
إل��ى المع��اين، وإن أدى ذل��ك إلى الخ��روج على النص بمع��اٍن ال هناية لها، وله��ذا فإن قراءة 
الس��لف للن��ص قراءة محلية، تؤدي إل��ى تقديس اللفظ، تختلف عنها ق��راءة من جاء بعدهم، 
فق��راءة المتأخرين للنص، تتكئ بدرجة كبيرة عل��ى دالالت متعددة، يف مقدمها زمن حدوث 

النص، ومكانه، وفاعله، وصاحبه، وناقله)3(.
وهك��ذا جاءت ه��ذه المواقف لتق��رر أن النص يحمل مفهومًا أوس��ع م��ن قصرها على 
معن��ى واحد، وحينئذ يكون التأويل س��بيالً جيدًا ومأمونًا، والقياس كذلك، والقصد توس��يع 
دائ��رة المعنى، وال مانع من إهمال قصد المؤلف يف النص، فالقارئ هو المهم، وتفس��يره هو 
المق��دم، ف��ال قيمة لنص بدون ق��ارئ ومؤول له، فال ينظر إلى الن��ص إال بمقدار قوة التأويل، 

وتعدد معانيه، وخربة القارئ، وإبداعه يف قراءة النص، وتأويله.
وق��د تبنى دعاة التجديد يف الخط��اب الديني، هذه المناهج بأصولها الس��ابقة ومناهجها 
المحدث��ة، فحاولوا تحكيم عقولهم يف الحكم على نصوص الرتاث اإلس��المي، وتقديم هذا 

)1(   المغني يف أبواب التوحيد والعدل / عبد الجبار )215/8(.
)2(   دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين )ص530(.

)3(   انظ��ر: اللف��ظ والمعن��ى بين األيديولوجيا والتأس��يس المع��ريف للعلم/ ط��ارق النعم��ان )ص226( وما بعدها، 
الرتاث والحداثة/ محمد عابد الجابري )ص50( وما بعدها، إش��كالية القراءة وآلية التأويل/ نصر حامد أبوزيد 

)ص20(.
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ال��رتاث بصورة براقة، وبمنهج بديل وعصري ألدوات تفس��ير النصوص التقليدية، من خالل 
أصول الفقه، بل وضرورة التجديد يف هذا األخير.

وعل��ى قدر م��ا يرمي إليه هذا البحث، وم��ا يراد منه يف هذا المؤتمر، فإين س��وف أقدم - 
هنا- بصورة س��ريعة، وبمعنى مختصر لمفهوم النص، ومعناه وتأويل والمراد منه عند هؤالء 
المحدثين، وعند الس��لف ومن جاء بعدهم من األصوليين والفقهاء، حس��ب الرتتيب الزمني 

لهذه المفاهيم:
الن�ص عند الأ�صوليني )علماء اأ�صول الفقه(:

العالق��ة بين اللفظ والمعنى من أج��لِّ مقامات الضبط األصولي، ذلك أن معظم مباحث 
أصول الفقه تتعلق باأللفاظ والمعاين)1(، واأللفاظ ال بد من االعتناء هبا، كما أن المعاين ال بد 

من االهتمام بداللتها ومقتضاها وهي الغاية، وإليها تشد الرحال، ويطيب المقام)2(.
كم��ا يقرر األصولي��ون أنه ينبغ��ي »أن يكون االعتن��اء بالمعاين المبثوث��ة يف الخطاب هو 
المقص��ود األعظ��م، بناًء على أن العرب إنما كانت عنايته��ا بالمعاين، وإنما أصلحت األلفاظ 
من أجلها، وهذا األصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وس��يلة إلى تحصيل المعنى 

المراد، والمعنى هو المقصود«)3(.
ويبح��ث األصولي��ون الن��ص يف جملة م��ا يبحثون��ه يف مباحث ال��دالالت، وهي أخص 
المباح��ث بعل��م أص��ول الفق��ه، كما يقول اب��ن رش��د )ت595ه���(: »وهذا الج��زء – يقصد 

الدالالت – هو الذي النظر فيه أخص هبذا العلم«)4(.
كما أن النظر يف دالالت األلفاظ على المعاين . 

»عمدة علم األصول«)5(، كما أنه يمثل واسطة العقد بين دليل الوحي والُمخَرج الفقهي، 
»فهي ينبوع األحكام الشرعية، وجماع األدلة السمعية«)6(. 

)1(   انظر: الربهان يف أصول الفقه/ للجويني )169/1(.
)2(   انظر: غمر األصول – المهام والعالئق يف علم أصول الفقه/ مشاري الشثري )ص65(.

)3(   الموافقات للشاطبي )138/2(.
)4(   الضروري يف أصول الفقه / ابن رشد )ص901(.

)5(   المستصفى )315/1(.
)6(   تنبيه الرجل العاقل / البن تيمية )ص445(.
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وحي��ن درس الغزالي )ت505ه�( الحقل الداللي من النص، جعل داللته يحتويها ثالثة 
أنواع ترتبط بالنص من وجه أو من آخر، وهي:

أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته ومنظومه )النص(.  -1 
أو يدل عليه بفحواه ومفهومه )فحوى النص وإشارته(.  -2 

أو يدل عليه بمعناه ومعقوله )معقول النص( )1(.  -3 
وم��ن األس��س الت��ي يق��وم عليه��ا الن��ص والمعن��ى يف تفس��يره، وبي��ان المراد من��ه عند 
األصوليي��ن، إنما هو مراعاة قصد المتكل��م لفهم المعنى، وهو أمٌر مقصود عند بحث الداللة 
عن��د األصوليين، وبناء عليه، فاأللفاظ ومعانيها، ال تدل بنفس��ها بعي��دة عن قائلها، ولهذا فإن 
مراعاة قصد المتكلم له أهمية عندهم ، وهذا بخالف ما عليه الدراسات الحديثة، والتي تقوم 
على أس��اس فكرة موت المؤلف، وبالتالي ال تراه مناسبًا االلتفات إلى قصد المؤلف، وإنما 

تفصح هذه األلفاظ عن معانيها بواسطة القارئ، وبواسطة المسؤول، دون قائلها.
وله��ذا، فإن األصوليين الفقهاء األحن��اف –ينظرون إلى الخطاب من ثالث زوايا: زاوية 
الوضع: من جهة عموم النص وخصوصه، ومش��رتك وجمع، ومن زاوية االس��تعمال: باعتبار 
أن��ه حقيقة ومجاز، وصريح وكناية، وزاوية الحمل: باعتبار داللة اإلش��ارة أو العبارة، وداللة 
الن��ص، وداللة االقتضاء، كما أن األصوليين المتكلمين ال ينظرون إليه إال من زاوية الحمل، 
وذلك ألن وظيفة األصولي – يف نظر هؤالء – أنه سامع الكالم، فال يتصور منه سوى الحمل 
ذل��ك أن الوض��ع أمر راجع إل��ى الواضع، واالس��تعمال من صف��ات المتكلم، وهو الش��ارع 

والحمل من صفات السامع)2(.
وبن��اء عل��ى ذلك، فالحمل: ما يعتقده الس��امع لم��راد المتكلم من لفظه، س��واء أخطأ يف 
مراده أو أصاب، فالقصد معترب يف الحمل واالستعمال معًا، فال يسمى المتكلم كذلك إال إذا 
قصد بكالمه معنى، وال يكون ُمهم الس��امع صحيحًا إال إذا اعتقد أن المتكلم قد قصد معنى 

هبذا الكالم، فال بد من مراعاة اللفظ والمتكلم باللفظ معًا)3(.

)1(   انظر : المستصفى )316/1(.
)2(   انظر: اإلهباج شرح منهاج البيضاوي )264/1(، شرح تنقيح الفصول )ص48(.

)3(   انظر: نفائس األصول للقرايف )587/2( اإلهباج )264/1(، التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه )1/ 291(، 
شرح الكوكب المنير.
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وهك��ذا، ال يقف األصوليون، والمتكلمون منهم خاصة، يف تحليلهم للخطاب من جهة 
داللت��ه عند هذا التصنيف العام، بل يذكرون أن من الخطاب ما تس��تقل ألفاظه باإلفادة، ومنه 
ما ال تس��تقل ألفاظه باإلفادة، فاألول هو المحكم والثاين المتش��ابه، والمحكم متى سمعه من 
ع��رف طريقة الخطاب، وعلم القرائن، أمكنه أن يس��تدل يف الحال على ما يدل عليه، بخالف 
المتشابه، فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ، ونظر مجرد ليحمله على الوجه الذي يطابق 

المحكم، أو دليل العقل)1(.
وم��ن ذلك أن المحك��م عندهم يتنوع إل��ى نوعين: نّص وظاهر، ويش��رتكان يف رجحان 
اإلف��ادة، فالنص راجح ال يحتمل غيره، والظاهر راجح يحتمل، والقدر المش��رتك بينهما من 
الرجحان يس��مى المحكم، ألحكام عبارت��ه وإتقانه، فالمحكم جنس للنص والظاهر، يقابلها 
المجمل والمؤول، إال أن المؤول مرجوح، والمجمل ليس مرجوحًا، والقدر المش��رتك بين 

المجمل والمؤول يسمى بالمتشابه، فالمتشابه جنس للمجمل والمؤول)2(.
وبناء على ذلك، فإن المتكلم يملك نوعًا من الحرية يف استعمال اللفظ للمعنى المراد، 
إذ له الحرية يف أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، وأن يستعمله يف غير ما وضع له،  وأن يستعمله 
يف له يس��تعمله صريحًا يف مراده وكناية عنه، ولكنه يف ذلك كله مقيد بقيود لغوية، ال محيد له 

عنها، إذ ال يمكنه أن يتصرف إال وفق سنن اللغة.
ويف ظ��ل هذه الحري��ة للمتكلم مع الخطاب وهو يتحدث ب��ه، يالحظ األصوليون – من 
ه��ذه الناحي��ة – أن عناص��ر الخطاب ال تخ��رج عن هذه األقس��ام، الحقيقة والمج��از باعتبار 
والصريح والكناية باعتبار آخر، ومن ثم قسموا النص المؤسس إلى هذه األقسام األربعة)3(.

وق��د أط��ال األصوليون يف بحث القرائن، وذك��روا منها أنواعًا كثي��رة، لما لها من عالقة 
وثيقة بداللة النص، وأكدوا على الصلة الوثيقة بين القرائن وداللة النص من خالل أمرين:

األول: ذهب بعض األصوليين إلى التأكيد على أهمية القرائن يف فهم النصوص الشرعية، 

)1(   انظر: متشابه القرآن/ للقاضي عبد الجبار )ص6، 19(.
)2(   انظر: اإلهباج شرح المنهاج )215/1( – المنهج األصولي يف فهم الخطاب )ص59(.

)3(   انظر: شرح مختصر ابن الحاجب )138/1( – شرح تنقيح الفصول )ص44( – هناية السول )148/2( كشف 
األسرار 61/1(.
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وتجلية المراد منها، ومعنى ذلك أن تجرد ألفاظ النص المؤس��س الشرعي عن جميع القرائن 
أمر محال، فإنه ال يوجد نٌص إال وتحتف به قرائن تبين المراد منه وتفّسره، وتعني على فهمه، 
واألمر كذلك. فإن األلفاظ ال يمكن استفادة الداللة التامة منها، والتعرف على مدلولها على 
وجه االستغالل، إذا تم صرف النظر كليًا عن القرائن المحتفة هبا، وهذا يعني أن داللة النص 

متوقفة على مراعاة هذه القرائن، واالهتمام هبا)1(.
الث��اين: أن للقرائ��ن أث��رًا ظاهرًا يف بي��ان المراد باأللف��اظ التي تقرتن هبا، م��ن خالل بيان 
وتوضيح األلفاظ الغامضة، وتقوية داللة النص الظاهرة، بتأكيد المعنى المتبادر منه وتقريره، 
كم��ا تعي��ن المراد من اللفظ عند احتماله ألكثر من معنى، وله��ذا يقرر أمام الحرمين الجويني 
)ت478ه���( أن المحتمالت من األلفاظ ال تس��تقل يف درك المراد منها، حتى تقرتن هبا قرينة 
تقتضي تحقيق المراد هبا، ومن ذلك أيضًا، أن لأللفاظ داللة ظاهرة على معناها تحمل عليها 
عند اإلطالق، ومع ذلك تبقى محتملة لدالالت أخرى، لكن ال تحمل عليها إال بوجود قرائن 
تدل عليها)2(. ومن القواعد المهمة – هنا – التي تدل على مدى عالقة القرائن بداللة األلفاظ، 
قاع��دة »التجرد عن جميع القرائن محال«)3(. ويقول ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية )ت728ه�(: 

»اللفظ ال يدل إال مع قرينة«)4(.
ومن ذلك قاعدة ذكرها شهاب الدين القرايف )ت684ه�(، وقد عرب عنها بقوله: »القاعدة 
أن اللف��ظ إذا س��بق لبيان معن��ى ال يحتج به يف غيره«)5(. وبتعبير آخر: »الكالم إذا س��بق ألجل 
معنى ال يكون حجة يف غيره«)6(، ويدلل على هذه القاعدة بأن العادة قاضية بأن المتكلم يكون 
مقب��الً على ذلك المعنى الذي س��اق كالم��ه ألجله، وأن داعيته منصوف��ة ألجله، دون األمور 

التي تغايره، وما كان المتكلم معرضًا عنه، ال يستدل بلفظه عليه، فإنه كالمسكوت عنه)7(.

)1(   انظ��ر: الربهان يف أصول الفق��ه )185/1(، التحقيق والبيان لألبياري )322/2(، بدائع الفوائد البن القيم البن 
القيم )2004/4(، القرائن عند األصوليين )216/1(.

)2(   انظر : الربهان للجويني )278/1( ، التلخيص للجويني )237/1( ، القرائن عند األصوليين )219-218/1(.
)3(   انظر: التحقيق والبيان )470/2(، القرائن عند األصوليين )220/1(.

)4(   مجموع الفتاوى )463/20(.
)5(   العقد المنظوم )79/2(.

)6(   السابق )108/2(.
)7(   انظر: العقد المنظوم )79/2 – 108( – القرائن عند األصوليين )222/1(.
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وم��ن هذه القواعد، ما ذكره ابن القيم )ت752ه�( بقوله: »ليس كل ما احتمله اللفظ من 
حيث الجملة يحتمله الس��ياق الخاص«)1(، ويبين ابن القيم أن سبب إغفال هذه القاعدة غلط 
م��ن لم يمي��ز بين ما يحتمله اللفظ بأص��ل اللغة، وإن لم يحتمله يف الس��ياق الخاص، وبين ما 

يحتمله فيه، وال شك أن هذه القاعدة مفيدة يف فهم المراد من النصوص الشرعية)2(.
ويقرر الغزالي )ت505ه�( بما يدل بوضوح على أهمية السياق يف فهم المراد من النص، 
فيق��ول: »ويكون طريق فهم المراد، تقدم المعرفة بوض��ع اللغة التي هبا المخاطبة، ثم إن كان 
نص��ًا ال يحتمل، كفى معرفة اللغ��ة، وإن تطرق إليه االحتمال، فال يع��رف المراد منه حقيقة، 
إال بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة: إما لفظ مكش��وف...، وإما قرائن أحوال من إش��ارات 
ورم��وز وح��ركات وس��وابق ولواح��ق، ال تدخل تحت الحص��ر والتخمين، يخت��ص بدركها 
المش��اهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من 
ذل��ك الجن��س، أو من جنس آخر، حين توجب علمًا ضروريًا بفه��م المراد، أو توجب ظنًا، 

وكل ما ليس له عبارة موصوفة يف اللغة، فيتعين فيه القرائن«)3(.
ويضاف إلى ما تقدم، أن داللة النص المجردة إنما تتقيد وتعرف بمعرفة عادة الشارع يف 
خطابه، وهو ما يسمى بالوضع العريف، وهذا يستلزم أن يكون المفّسر للنص عارفًا باستعمال 
الش��ارع اللفظ يف مواطن أخرى، ليسهل تفس��يره واالستدالل على المراد من معناه بما يوافق 

مقصود الشارع.
ثم إن ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية )ت728ه�( يبين أن س��ماع األلفاظ دون معرفة المتكلم 
وعادت��ه يف الخط��اب، ال يدل على ش��يء، ألن األلفاظ تدل على ما يقص��ده المتكلم هبا، وال 
تدخل بنفسها)4(. ويؤكد هذا المعنى ابن القيم )ت 752ه�( حينما جعل تالزمًا بين الوصول 

إلى غاية مقصد المتكلم ومراده، وبين المعرفة بمقاصده وبيانه وعادته يف الخطاب)5(.
وبن��اء على ما تق��دم – فإن العناية بالنس��ق والنظ��ام والعالقات التي ترب��ط أجزاء النص 

)1(   انظر: مختصر الصواعق المرسلة )ص336 – 337(.
)2(   انظر : المرجع السابق )ص 338( ، والقرائن عند األصوليين )223/1( . 

)3(   انظر : المستصفى )149/1( ، شفاء الغليل )ص51( . 
)4(   انظر: مجموع الفتاوى )496/20(.

)5(   انظر: مختصر الصواعق المرسلة )ص121(.
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بعضه��ا ببعض، وتعم��ل على تكريس العالقة بي��ن النص والمعنى، من خ��الل مناهج علمية 
تعم��ل عل��ى فهم النص وفهمه، ليس��ت وليدة العص��ور المتأخر، عصور اللس��انيات والعلوم 
اإلنس��انية، ولكنها وجدت من قبل يف اهتمام علماء أصول الفقه، واهتمامات علماء التفس��ير 
وعلوم الق��رآن المنهجية، ويف طرق تناولهم للنص المؤس��س، فجاءت بحوث أصول الفقه، 
وعلوم القرآن، على السواء، بوصفها آليات معرفية وضعت يف األصل إلعادة إنتاج النصوص 
يف ال��رتاث الفقهي واألصولي، وكل ذلك يؤكد أن النصوص الدينية تحمل معنى واحدًا – أو 
أكثر – قصده الش��ارع، يحاول المفس��ر الوص��ول إليه، عن طريق اعتب��ارات متعددة، وآليات 
متكامل��ة متفاعلة، ال تع��رف الحدود الفاصلة بينها، تتجاوز الوق��وف عند بنية النص اللغوية، 
وه��ي تس��لك هذا المنهج، أو ذاك، ترف��ض عزل النص عن غيره م��ن النصوص األخرى، بل 
ترف��ض ابت��داًء عزل النص عن صاحب الن��ص، كما ترفض عزله عن بقي��ة النص، وعن ربطه 

بأسبابه ومسبباته، وأحواله، وكذلك البيئة التي نزل فيها.
وه��ذا الموقف يعكس ما كان عليه األمر يف الدراس��ات الحديث��ة، التي تجاهلت ارتباط 
الن��ص بقائل��ه وارتباط النص��وص بعضها ببعض، ب��ل ال ننظر بعين االعتب��ار إال للقارئ فقط 
بغية توس��يع معنى اللفظ، وش��مول داللته عدة معاين، من خالل دراس��ة الخطاب وخصائص 
اللغة العربية، وهي دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، ودراسة علم لغة النص، ونظرية األدب 
وعلم النص، ونسيج النص، وهكذا غيرها من الدراسات الحديثة، التي جاءت مغايرة تمامًا 

للدراسات األصولية والفقهية يف بياهنا لمفهوم النص وعالقته بالمعنى.
قواعد التف�صري يف و�صوح وخفاء الن�ص:

لق��د كان األصوليون يف غاية الدق��ة حين ربطوا بين اللفظ والمعنى، وقس��موا اللفظ من 
جه��ة الوضوح والخفاء إلى عدة تقس��يمات، واختلفت مناهجه��م يف ذلك، فجمهور الحنفية 
له��م منهج واضح يف تقس��يم اللفظ من جه��ة وضوحه، ومن جهة إهبام��ه، واألمر كذلك عند 

جمهور المتكلمين، من جهة ظهور الداللة، ومن جهة خفائه.
فق��د قّس��م الحنفية الواض��ح أربعة أقس��ام وه��ي: الظاهر، الن��ص، المفس��ر، المحكم، 
وتتف��اوت ه��ذه األقس��ام يف الوضوح، كما أن التفس��ير يش��ملها جميع��ًا، غاية م��ا هنالك أن 
المحك��م ال يحتمل النس��خ، وقد يقع بينه��ا تعارض، فيقدم األقوى، ودرج��ة تعارضها، ومن 
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ثم تقديم األقوى تكون يف النص المؤس��س من الكتاب والسنة، والمفّسر ال يقبل التأويل وال 
التخصيص، لكن يحتمل النس��خ، وداللته على الحك��م أقوى من داللة النص والظاهر عليه، 
أم��ا المحك��م فإنه ال يحتمل النس��خ واإلبطال، وداللته على الحكم أق��وى من جميع األنواع 

السابقة)1(.
أما الواض��ح عند جمهور األصوليين من المتكلمين، فقد قس��موه إلى: النص والظاهر، 
والنص ماال يقبل االحتمال، والظاهر ما يقبل االحتمال، واألول يدل على معناه داللة قطعية 
والثاين: ما دل على معناه داللة ظنية، كما يقسم الجمهور الواضح: إلى نص صريح ال يحتمل 

التأويل، ونص غير صريح، وهو ما يحتمل داللته على غير معناه المراد)2(.
كما يقسم الحنفية النص المؤسس من الكتاب والسنة أربعة أقسام هي: الخفي، والمشكل، 

والمجمل، والمتشابه)3(، بينما يحصره جمهور المتكلمين يف المجمل والمتشابه)4(.
وال ش��ك أن كل هذه التقس��يمات تتن��اول النص المؤس��س من الكتاب والس��نة، ولعل 
أه��م هذه التقس��يمات تلك التي تتناول: الن��ص والظاهر والمجمل، وهو تقس��يم ينطلق عند 
األصوليين على أس��اس أن الن��ص بمعناه العام، له معنى واحد قصده الش��ارع، وهذا المعنى 
ت��ارة يك��ون يف غاية الج��الء والوضوح، وهو الن��ص، وتارة يك��ون ظاهرًا يف الم��راد منه، مع 
احتم��ال غيره وهو الظاهر، وقد يكون مرتددًا مفتقرًا إلى بيان الش��ارع عن المراد به يف موضع 

آخر، وهو »المجمل«.
وهذا التقس��يم يفيد فيما يفيد، أن كون النص يدل على معنى واحد، نتوقع أنه هو المراد 
من الس��ياق، بحك��م أن هذا المعنى ظاهر الدالل��ة، فقد ال يكون ظاهر الدالل��ة دائمًا، بل إن 

)1(   انظر: أصول البزودي بش��رح البخاري )46/1(، أصول السرخس��ي )164/1( ، فواتح الرحموت )19/2(، 
التلويح على التوضيح )126/1(، تفسير النصوص )142/1 – 197(.

)2(   انظر: المعتمد )319/1(، المستصفى )384/1(، الروضة البن قدامة مع شرح ابن بدران )27/2(، مختصر 
اب��ن الحاجب ب��رح العضد )302/2(، اإلهباج )360/1(، هناية الس��ول )60/2(، تيس��ير التحرير )143/1(، 

األحكام لآلمدي )64/3(، شرح مختصر الروضة )647/2(.
)3(   انظ��ر أص��ول الب��زودي )52/1(، أصول السرخس��ي )176/1(، فوات��ح الرحموت )20/2(، تيس��ير التحرير 

)157/1(، التلويح على التوضيح )126/1(.
)4(   انظر: اللمع للش��يرازي )ص27(، اإلحكام لآلمدي )9/3(، مختصر ابن الحاجب بش��رح العضد )287/2(، 

تنقيح الفصول للقرطبي )99/1(، هناية السول لإلسنوي )61/2(، الروضة البن قدامة )46/2(.
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إخف��اء الدالل��ة وع��دم جالئه��ا، ال يعني عدم وج��ود داللة معين��ة، يقصدها الش��ارع، ويروم 
المخاطب باجتهاده الوصول إليها، ويدل عليها اللفظ ونص الخطاب.

يضاف إلى ذلك، أنه وعلى الرغم من أن هناك اتساعًا يف معنى اللفظ، واعتبار لالحتمال، 
يف مدلول النص والظاهر، لكن هذا االحتمال والس��عة منضبط وفق ضوابط أحاطها به علماء 
أصول الفقه، ذلك أن االحتمال إنما يكون يف جانب المفّسر فقط، ويف ذهنه فقط، ال يف نفس 
األم��ر، وال يف ذات الن��ص، ولذل��ك تبقى مهمة المجتهد هو طلب الوص��ول إلى هذا المراد، 
دون غيره، ويدفع بكل ما أويت من قوة أي احتمال يطرأ يف ذهنه أو يف ذهن السامع، مع اعتقاده 
منذ البداية، أن النصوص تحمل داللة واحدة فقط، خالف ما يراه المجتهد من تعدد المعنى، 

ووجود االحتمال.
يضاف إلى ذلك، أن علماء أصول الفقه يقررون – يف أكثر من مناس��بة – أنه لم يبق نص 
مجمل يف الش��ريعة، وهذا هو األصل، ومعنى ذلك أن اإلجمال يف النصوص الش��رعية، على 
خالف األصل)1(، بخالف ما األمر عليه يف مناهج التأويل الحديثة، حيث ترى أن األصل هو 
التش��ابه واإلجمال، وكلما كانت النصوص متشاهبة ومجملة، كلما كان ذلك دليالً على قيمة 

هذه النصوص واستيعاهبا لما يرد عليها من دالالت مختلفة.
وحين يحصل التعارض بين النصوص، فإن الجمع بينها يتم على أس��اس تقديم األقوى 
م��ن المتعارضين، ويحم��ل اآلخر عليه، وهو تع��ارض ظاهري، ُيرد إلى نظ��ر الناظر ويحثه، 
عل��ى البحث والتأم��ل والجمع والتأوي��ل. أما التع��ارض الحقيقي، فهو منت��ٍف عن نصوص 
ه��ذه الش��ريعة يف ذاهتا، فإذا تعارض النص الظاهر مع النص الخف��ي، فإنه يقدم األول – وهو 
الن��ص – من جه��ة الداللة، وعند التعارض بي��ن الظاهر والخفي من النص��وص، فإن الظاهر 
مقدم على الخفي، ألن األصل يف النصوص البيان، ويصبح الخفي جليًا هبذا االعتبار، وعند 
التع��ارض بي��ن الحقيقة والمج��از، فإن الحقيقة تق��دم على المجاز، ألن المج��از يحمل عدة 
مع��اٍن، والحقيق��ة إنما تدل عل��ى معنى واحد، وتقديم المجاز ي��أيت على خالف األصل، ألن 

األصل الحقيقة والمعنى الواحد غير المتعدد)2(.

)1(   انظر: الموافقات )135/4(.
)2(   انظ��ر البح��ر المحي��ط )165/6(، التحبي��ر ش��رح التحري��ر للم��رداوي )4126/8(، ش��رح الكوك��ب المني��ر 
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كما يقدم األصوليون المش��رتك المقرتن بقرينة تحمله على أحد معانيه، على المش��رتك 
غير المقرتن بقرينة، وحمله على جميع معانيه، ويحتدم النزاع بينهم يف حكم حمل المش��رتك 

على جميع معانيه)1(.
وكذلك يقرر األصوليون عند تعارض ما يخّل بالفهم، فيقدمون ما يحتمل معنى واحدًا، 
عل��ى م��ا يحتمل أكثر من معن��ى، وقدموا كذلك ما يحتم��ل معاٍن أقل، على م��ا يحتمل معاٍن 
أكثر وأوسع. كما قدموا احتمال الحقيقة على احتمال المجاز، كما قدموا المجاز يف تعارضه 
مع االش��رتاك، كما أن اإلضمار أولى من االش��رتاك، والتخصيص خير من االش��رتاك والنقل 
واإلضمار والمجاز لضعف االشرتاك يف تعارضه مع غيره، وما ال يفتقر إلى القرينة مقدم على 

المفتقر إليها)2(.
وهذا يدل على أن األصل عدم التعدد والتوسع يف معاين األلفاظ، ذلك أن النص المؤسس 
عند علماء األصول إنما يدل على معنى واحد، وحمله على معناه الذي يدل عليه مباشرة بيانًا 
وتفس��يرًا، واألصل دف��ع أي احتمال، فال م��كان لبقاء النص مجمالً ومحتم��الً واالجتهاد يف 
معاين األلفاظ إنما هو يف الحدود المنضبطة المقننة ش��رعًا ولغة، داللة واس��تدالاًل، منطوقًا 

ومفهومًا.
وبناًء على ما تقدم:

ف��إن مصطلح »النص« كما تقرره مؤلفات األصوليين، ل��ه دالالت، تتفاوت بين العموم 
والخصوص، فهو عند علماء األصول، نوع من أنواع داللة اللفظ على معناه. واألصل فيه أنه 
مصدر للفعل »نّص« ينص بمعنى الرفع واإلظهار واإلسناد، ونّص القرآن ونّص السنة، أي ما 

دّل ظاهر لفظهما على شيء من األحكام)3(.
والن��ص من جه��ة اللغة، إنما يش��مل مطلق الملف��وظ والمكتوب فكل عب��ارة مأثورة أو 

منشأة هي نّص، وهذا هو المعنى اللغوي العام للنص.

.)609/4(
)1(   انظر: البحر المحيط )128/2(، المحصول )1/ق/490(، الفائق )340/1(.

)2(   انظ��ر: الس��ابق )243/2، 244(، المحص��ول )1/ق/487(، ش��رح تنقي��ح الفص��ول )ص121(، اإلهب��اج 
)322/1(، الفائق يف أصول الفقه )399/1(.

)3(   انظر: نحو قراءة نصية يف بالغة القرآن والحديث/ عبد الرحمن بودرع )ص28(.
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وم��ن اللغويين كابن األعرابي )ت231ه�( من خصصه، فقال: »النص: هو اإلس��ناد إلى 
الرئيس األكرب، والنص: التوقيف، والنص التعيين على شيء ما«.

أم��ا األزهري )ت370ه���(، فإنه يقرتب يف تعريف��ه من »المعنى الم��راد وثمرة الملفوظ 
والمكت��وب«، وال يق��ف به عند »عين الملفوظ والمكتوب«، فكأن��ه عنده: ثمرة عمل العقل، 
واجتهاده يف الملفوظ، وليس ذات الملفوظ«، وبناء على ذلك، يقول األزهري يف هذا التعريف 
الذي يخصص معنى النص والمراد منه: »النص: أصله منتهى األشياء، ومبلغ أقصاها«، وهو 

الكشف والظهور.
وه��ذا المعن��ى، الذي يجعل كل عب��ارة أو ملفوظ أو مأثور »نصًا«، ه��و الذي انطلق منه 
الفقه��اء، عندم��ا قالوا عن معنى النص يف القرآن ويف الس��نة، إنه »ما دل ظاهر لفظهما عليه من 

األحكام«.
فالن��ص هنا، ليس ه��و أي ملفوظ، وال أي عبارة، وإنما هو ثم��رة العملية العقلية، وهناية 

االجتهاد يف الملفوظ والعبارة، أي األحكام المستنبطة من المأثورات)1(.
ويف االصطالح:

جاء النص لعدة معاٍن عند األصوليين والفقهاء)2(:
فالن��ص عند اإلمام الش��افعي )ت204ه�( هو: »هو خطاب يعل��م ما أريد به من الحكم، 

سواء كان مستقالً بنفسه، أو علم المراد به بغيره، وكان يسمى المجمل نصًا«)3(.
ويالحظ – هنا – أن اإلمام الش��افعي ال يفرق بين النص والظاهر، ومثل ذلك نجده عند 
القاض��ي أبي بك��ر الباقالين )ت405ه�( )4(، ويظهر أن الش��افعي إنما يراع��ي المعنى اللغوي 

)1(   انظر: مادة »نّص» يف: الصحاح )1058/3(، المغرب للمطروي )ص453(، المصباح المنير )277/2(.
)2(   انظر: المعتمد )319(، العدة )137/1(، أصول السرخس��ي )164/1(، الربهان )412/1(، الحدود للباجي 
)ص42(، المتحول )ص165(، المستصفى )336/1(، أصول البزدوي )46/1(، المحصول )1/ق/316(، 

المسودة )ص574(.
)3(   المعتمد ألبي الحسين البصري )319/1(، المتحول )ص165(، المستصفى )384/1(، اإلهباج شرح منهاج 

البيضاوي )359/1(، تفسير المنصوص / محمد الصالح )198/1(.
)4(  انظ��ر: الربه��ان )415/1(، المس��تصفى )384/1(، المتح��ول )ص165(، الروضة الب��ن قدامة )ص177(، 

كشف األسرار )48/3(، الفائق )6/3(.
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حين لم يفرق بين النص والظاهر)1(.
وينقل األصوليون عن القاضي عبد الجبار )ت415ه�( أن النص . 

خطاب يمكن أن يعرف به المراد، وأن له شروطًا ثالثة:
األول: أن يكون لفظًا.

الثاين: أن ال يتناول إال ما هو نص فيه.
الثالث: أن تكون إفادته لما يفيد، ظاهرة غير مجملة)2(.

أما أبو إس��حاق الش��يرازي )ت476ه�( فقد عرفه يف اللمع وشرحه، بأنه: »لفظ دل على 
الحكم، على وجه ال احتمال فيه«)3(.

ويف��رق أمام الحرمين الجويني )ت478ه�( بين النص والظاهر)4(، ويعلق على ما ذهب 
إليه الش��افعي، من تس��ميته الظواهر نصوص��ًا يف مجاري كالمه، وكذل��ك القاضي أبو بكر – 
وه��و صحيح يف أصل اللغ��ة)5(، ومثل ذلك نجده لدى المازري )ت536ه�، فإنه يقول: »وقد 
أش��ار الش��افعي والقاضي ابن الطيب طردًا لمعناه المعقول، إلى أن النص يس��مى ظاهرًا، وما 
أبعدا فيما قاال، ألن النص قد ذكرنا أن أصله يف اللغة الطهور، فال ش��ك على هذا يف تس��ميته 

ظاهرًا«)6(. 
وي��رى الم��ازري أن الن��ص »عزي��ز وج��وده يف األلف��اظ، ال تكاد تج��د لفظ��ة عارية من 

االحتمال، وأخذ األصوليون يف عّد ما وقع منه يف الشرع، فلم يجدوا إال نزرًا يسيرًا«)7(.
 وه��ذا النق��ل من الم��ازري لبعض األصوليين أنك��ره الجويني، وقال: »ه��ذا قول من ال 
يحيط بالغرض من ذلك، والمقصود من النصوص االس��تقالل، بإفادة المعاين على قطع، مع 

)1(  انظ��ر: المعتمد )317/1(، الربهان )415/1(، المس��تصفى )384/1(، المنخول )ص165(، البحر المحيط 
.)436/3(

)2(   انظر: المعتمد )319/1(.
)3(   اللمع )ص26 – 27(.

)4(   انظر: الربهان )417/1(.
)5(   السابق )475/1 – 416(.

)6(   إيضاح المحصول من برهان األصول )306(.
)7(   السابق )ص35(.
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انحسام جهات التأويالت، وانقطاع مسالك االحتماالت«)1(.
وتعق��ب المازري الجويني فيما رد على هؤالء، وق��ال: »وما أنصف فيما تعقب عليهم، 
ألن قصدهم عزة وجودة من ناحية لفظه، وهو قد سلم عزته من ناحية األلفاظ..«)2(. أما الشيخ 
الغزالي، فإنه يعرف النص بأنه »ما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل«)3(، ويذكر صفي 
الدي��ن الهندي )ت715ه�( أن بعض األصوليين يحده بقوله »إنه اللفظ الذي يفيد معنى، وال 
يحتم��ل غيره، كالع��دد«)4(، وهو معنى ما ذكره الجويني يف الربه��ان أنه »لفظ مفيد، ال يتطرق 

إليه تأويل«)5(، وقول بعض المتأخرين: »هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه«)6(.
وذكر إم��ام الحرمين الجويني )ت 478ه�( اعرتاض بعض المتكلمين، بما محصله: أنه 
ال يش��مل فح��وى الخطاب، فإهنا تقع نص��ًا، وإن لم يكن معناها مصرحًا ب��ه لفظًا، ويتنصل 
الجوين��ي عن هذا االعرتاض، بأن الفحوى ال اس��تقالل لها، وإنما ه��ي معنى ملتقى من لفظ 

مخصوص على نظام معلوم كقوله تعالى يف س��ياق أم��ره برب الوالدين: ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ھ  ژ )7(، فالفحوى آيلة إلى معاين األلفاظ، فلم يصح االعرتاض)8(.

وه��ذه التعريفات لجمه��ور المتكلمين، وقد أطالوا يف تقريرها، وش��رحها، وبيان المراد 
منه��ا، والدف��اع عنها، ويقابلهم يف هذه المفاهيم جمهور الفقه��اء من الحنفية، وأول من عرفه 
منه��م أب��و زي��د الدبوس��ي )430ه�( بقول��ه: »هو الزائ��د عليه – الظاه��ر – بيان��ًا إذا قوبل به، 
بض��رب داللة بعد داللة اللفظ، يعدم يف ذلك يف الظاهر«)9(، ويعرفه السرخس��ي )ت490ه�( 

)1(   الربهان )414-1 – 415(.
)2(   إيضاح المحصول للمازري )ص306(.

)3(   انظ��ر: المس��تصفى )386/1(، ش��رح تنقيح الفص��ول )ص36(، الروضة )ص177(، الفائق )7/3(، كش��ف 
األسرار )49/1(.

)4(   انظ��ر: الربهان )413/1(، المنخول )ص165(، الروضة )ص177(، ش��رح تنقيح الفصول )ص36(، تيس��ير 
التحرير )43/1(، إيضاح المحصول للمازري )ص306(، الفائق )5/3(.

)5(   الربهان )413/1(، إيضاح المحصول للمازري )ص306(.
)6(   الربهان )413/1(، إيضاح المحصول للمازري )ص306(، تفسير النصوص )212/1(.

)7(   سورة اإلسراء، اآلية )23(.
)8(   انظر: الربهان )413/1(، إيضاح المحصول )ص306(.

)9(   تقديم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع )504/1(.
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بم��ا يوض��ح المراد من ه��ذا التعريف عند الحنفي��ة، فيقول: »أما النص: فم��ا يزداد وضوحًا، 
بقرينة تقرتن باللفظ من المتكلم ليس يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا، بدون تلك القرينة«)1(، 
ويعرف��ه الب��زدوي )ت493ه�( بما يزي��د يف إيضاحه بقوله : »وأما الن��ص: فما ازداد وضوحًا 

على الظاهر بمعنى من المتكلم، ال يف نفس الصيغة...« )2(.
وهك��ذا نجد – هنا – عند األصوليين من الفقه��اء، أن النص يدل على معنى واحد، وأن 
األفضل يف النص المؤسس دفع االحتمال، وعدم االلتفات إليه، واألصل عدم بقاء اإلجمال 
واالحتمال يف النصوص الش��رعية، وهذه المعاين للنص التي نس��وقها على مختلف المناهج، 
وخ��الل س��نوات طويلة تؤكد أن النص المؤس��س م��ا هو إال نوع من أن��واع داللة اللفظ على 
معن��اه، ال كم��ا تس��تخدمه األدبيات اللس��انية، تارة مرادف��ًا للخطاب، وتارة باعتباره سلس��لة 
مج��ردة معزولة عن قائلها وس��امعها، يف المكتوب والملفوظ، واخت��الف داللته الوظيفية يف 

التواصل والتتابع واالستدالل ونحوها.

* * *

)1(   أصول السرخس )164/1(.
)2(   أصول االبزدوي بشرح البخاري )124/1(.
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املبحث الثاين
الن�ص امل�ؤ�س�ص

 التاأويل عند الأ�صوليني:
التأوي��ل خالف األص��ل عند األصوليي��ن، واألصل يف النص��وص هو البي��ان، وال يلجأ 
المجته��د إل��ى التأويل وترك ظاهر النص، إال يف حدود ضيقة وحرجة جدًا، ومعلومة س��لفًا، 
ويبحثه األصوليون – حينئذ – ويجوز استعماله حين يكون النص خفيًا، بحيث يتعذر حمله 
على ظاهره، وحينئذ ال بد من التأويل، وهو حين يس��تعمل يكون له مفهوم خاص عند علماء 

الشريعة اإلسالمية بصفة عامة، وعند األصوليين بصفة خاصة، الرتباطه بالنص المؤول.
إن التعام��ل مع النصوص الغامضة، أو تلك التي فيها خفاء، ال بد من االس��تفادة من هذا 
الن��ص الخفي أو الغامض، بما يحقق المصلحة والفائدة، وذل��ك عن طريق تأويله، بأن نرفع 
ذل��ك الغموض، بالبحث عن قصد الش��ارع ومراده بالنص، وبما يفيده الس��ياق، وكذلك بأن 
نفاضل بين، حلول للنص عن طريق اللغة، وعن طريق سياقه، وعن طريق دالالته المحتملة، 
وكذلك بأن نس��لك به طري��ق المقارنة بين م��آالت األفعال ومقاصدها، م��ع اعتبار المقاصد 
األساس��ية للش��ارع الحكيم، وذلك كله قد ال يؤدي إلى داللة حقيقية للنص، ولكن حسبه أن 

يؤدي إلى داللة راجحة.
ويف مجال الج��دل والمناظرة، ومجال الفتوى واالس��تفتاء، واالحتجاج واالس��تدالل، 
فهن��اك نصوص نحتج هبا، وهي نص��وص واضحة، يفهم المراد منها بدالل��ة النص ومنطوقه 
ومفهومه، وهي حين تكون واضحة ال تقبل التأويل، وتأويلها بحس��ب المعنى العام للتأويل، 
إم��ا أن تكون دليالً لن��ا، وإما أن تكون دليالً علينا، وبالتالي، فإن النص س��وف يخضع لتأويل 
م��ن جنس آخ��ر، من حين ثبوته أو عدم ثبوته، ولهذا فإن الن��ص إذا كان واضحًا، وكان دليالً 
للمس��تدل )لنا(، فال بد من منع تأويله بأي ش��كل من األش��كال، فال بد من العمل على إثبات 
حجيت��ه، والعم��ل بمقتض��اه على س��بيل الحقيقة، وال بد م��ن منع معارضته بآخ��ر، أو دعوى 
غموض��ه وع��دم وضوحه، وذل��ك بأن نبين أن صرفه ع��ن معناه الواضح، ه��و تأويل له، لكن 
احتجاج بالمرجوح دون الراجح، وأن ذلك قد يؤدي إلى المحال، أو إلى ما يعارض مقاصد 
الش��ارع الت��ي يتوخاها المس��تدل من اللفظ نص��ًا، وبأن نبي��ن أن الغموض وع��دم الوضوح 
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المزعوم، الذي يدعيه الخصم، ويؤدي إلى  تأويله، مرفوع ومردود بالسياق.
أم���ا إذا كان النص الواضح، دلي��الً للخصم )علينا(، فتأويله يك��ون برتك ه�ذا النص، ال 
مطلق��ًا، وإنم��ا إلى نص آخ��ر معارض، أو ت��رك منطوقه وصيغته، ألمر أه��م لتعليق بمقصود 

الشارع وإرادته من الصيغة، كما يف أحاديث عموم البلوى، والمخالفة لقياس األصول . 
ومعن��ى ذل��ك، رفض الن��ص الواض��ح، ومعارضته بن��ص آخر، يتعل��ق بالنازلة نفس��ها، 
بحي��ث يكون دليالً للمس��تدل، بداًل من أن يكون  دليالً للمع��رتض الخصم )علينا(، وبالتالي 
يك��ون النص المعارض اآلخ��ر، هو الذي ينبغي العمل بمقتض��اه، أو رفض الصيغة الظاهرة، 
ومعارضتها بمقصد الش��ارع وإرادته، واتباعها يكون متوخي��ًا للعدل والنفع، وتقدير ظروف 
المكل��ف، كم��ا يف صيغ��ة :»الن��كاح« و»الطالق« مث��ل »فارق س��ائرهن«، وبالتال��ي تقديمها 

وترجيحها على صيغة أخرى، مستعملة ومتداولة.
وبن��اء عل��ى ذلك، ف��إن التأويل يدور ح��ول ناحيتي��ن مهمتين: منطوق الن��ص من جهة، 
والم��راد م��ن النص من جهة ثانية، وبمعنى آخر، فإن التأويل: إما أن يفضي إلى اعتبار منطوق 
النص ومنظومه فقط، وإما أن يفضي إلى اعتبار نص الش��ارع وما يلحقه من تفس��ير لمفهومه 
والمراد منه، مع االحتفاظ بمدلول النص لفظًا، كما يف إشارة النص عند الحنفية، وإيمائه عند 

جمهور المتكلمين من األصوليين، وكما يف مناهج التعليل والقياس عندهم.
وبن��اء على ما تقدم، فإن الش��ارع الحكيم حين يس��تخدم لفظًا خاص��ًا، أو لفظًا مقيدًا، 
فال ينبغي تعميم لفظه وال إطالقه، ألن الش��ارع الحكيم لو أراد التعميم واإلطالق لنص على 

ذلك، وبالتالي، فإن الشارع لم يرد إال ذلك الخاص، وإال ذلك العام.
وألن التأوي��ل خ��الف األصل عن��د األصوليين، إذ األص��ل البيان، وألن االس��تفادة من 
الن��ص الخف��ي والنصوص الغامضة أمر يف غاي��ة األهمية، وألهمية التأوي��ل يف مجال الجدل 
والمناظ��رة، واالحتجاج واالس��تدالل، وبما أن التأويل يدور حول منط��وق النص من جهة، 
والمراد من النص من جهة أخرى، كان ال بد من بحث التأويل عند األصوليين على مس��توى 
المعنى والمراد ، وعلى لمس��توى القيود والش��روط، بل وعلى مس��توى النازل��ة والمثال، يف 

عرف األصوليين، وبيان أثره عندهم. 
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تعريف التاأويل:
التأويل يف اللغة:  )أ( 

تكاد تجم��ع قواميس اللغة العربية عل��ى أن المراد بالتأويل ه��و »المرجع« و»المصير«، 
م��ن قوله��م: آل األمر إلى ك��ذا إذا صار إليه، وإذا رج��ع، ويقال: أولته تأوي��الً إذا صّيرته إليه، 
ويقول أهل اللغة: »التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أوله تأويالً وتأوله بمعنى«، وهو 

المرجع والمصير والتفسير، والتأويل آخر األمر وعاقبته)1(.
)ب( التأويل يف االصطالح:

يرى علماء األصول أن التأويل يقصد به: صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال 
المرج��وح لدليل، وق��د عّرف الجويني )ت478ه�( التأويل بأن��ه: »رد الظاهر إلى ما إليه مآله يف 

دعوى المؤول، وإنما يستعمل إذا علق بما يتلقى من األلفاظ منطوقًا أو مفهومًا«)2(.
ويعرف��ه الغزالي يف المس��تصفى بقول��ه: »التأويل عبارة عن احتم��ال يعضده دليل، يصير 
ب��ه أغلب على الظن، م��ن المعنى الذي دّل عليه الظاهر«)3(، واعت��رب اآلمدي )ت631ه�( أن 

تعريف الغزالي غير صحيح لثالثة أمور:
أواًل: أن التأوي��ل ليس هو االحتمال نفس��ه، الذي حمل علي��ه اللفظ، بل هو حمل اللفظ 

عليه نفسه، وفرق بين األمرين.
ثاني��ًا: أن هذا التعريف غي��ر جامع، فإنه يخرج منه التأويل بص��رف اللفظ عما هو ظاهر 

فيه، إلى غيره بدليل قاطع غير ظني.
ثالثًا: فألنه أخذ يف حد التأويل، من حيث هو تأويل، وهو أعم من التأويل بدليل، ولهذا 
يق��ال: تأوي��ل بدليل، وتأويل من غي��ر دليل، فتعريف التأويل على وج��ه يوجد معه االعتضاد 

بالدليل ال يكون تعريفًا للتأويل المطلق )4(. 

)1(   انظر: مادة »آل« يف لسان العرب )32/11(، معجم مقاييس اللغة )159/1(، المصباح المنير )39/1(، مختار 
الصحاح )ص33(، الصاحبي البن فارس )ص164(.

)2(   الربهان يف أصول الفقه )511/1(.
)3(   انظر هذا التعريف يف: المس��تصفى )387/1(، المحصول )1/ق/232(، اإلحكام لآلمدي )52/3(، ش��رح 

مختصر ابن الحاجب )168/2(، كشف األسرار )44/1(، الفائق )8/3(.
)4(   انظ��ر: األح��كام لآلمدي )53/3( ، مختصر ابن الحاجب وش��رحه لعضد )169/2( ، الفائق )8/3( ، تيس��ير 

التحرير )143/1( ، كشف األسرار )44/1(. 
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وبن��اء عل��ى ذلك، فق��د عرفه اآلمدي بقول��ه : »والحق يف ذلك أن يقال : أم��ا التأويل من 
حيث هو تأويل، مع قطع النظر عن الصحة والبطالن هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه، مع احتماله له، وأما التأويل المقبول الصحيح، فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 

منه، مع احتماله لد بدليل يعضده« )1(. 
ويرى المتقدمون من المفس��رين أن التأويل يعني التفسير، أما المتأخرون منهم فقد رأى 
جمهوره��م أن التأوي��ل هو »نقل الكالم عن وصفه إلى ما يحت��اج يف إثباته إلى دليل، لواله ما 

ترك ظاهر اللفظ« )2(. 
�صروط التاأويل : 

يذكر األصوليون للتأويل شروطًا، دلهم عليها االستقراء، وما يستفاد من روح الشريعة، 
ومحاولة الحفاظ على س��المة الخطاب، ذلك ألن األصوليين يرون أن األصل عدم التأويل، 
وأن التأوي��ل خ��الف األصل، وال يعدل عن األصل إلى خالف��ه إال بالدليل، ولهذا جاؤا هبذه 
الش��روط، واش��رتطوها، إذ بدوهنا ال يعترب التأويل صحيحًا مقبواًل إال بتوفرها، فما اس��توىف 

هذه الشروط، فهو تأويل مقبول، وإال فهو فاسد مردود، ومن أهم هذه الشروط : 
1 – أن يكون المعنى الذي أّول إليه اللفظ من المعاين التي يحتملها اللفظ نفسه، ويدل عليها 
اللف��ظ بمنطوق��ة أو بمفهومه، بإحدى طرق الدالل��ة، وأن يكون مع ذلك موافق��ًا لوضع اللغة، أو 

عرف االستعمال، أو عادة صاحب الشرع، على أن يكون اللفظ ظاهرًا فيما عرف عنه )3(. 
ومعن��ى ذل��ك : أن يكون اللفظ قابالً للتأويل، بمعنى أن يك��ون اللفظ ظاهرًا فيما صرف 
عن��ه، محتم��الً لما صرف إليه، ليس هذا فحس��ب، بل الب��د أن يكون الدلي��ل الصارف للفظ 
مدلوله الظاهر راجحًا على ظهور اللفظ يف مدلوله، ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، فإنه لو كان 

مرجوجًا، ال يكون صارفًا وال معمواًل به اتفاقًا )4(. 
وقد عرب الزركشي ) ت 794ه�( عن هذا الشرط وما يحتاط به بأن »يكون موافقًا لوضع 

)1(   األحكام لآلمدي )53/3( . 
)2(   موقف المشائية اإلسالمية من النص الدين / د . إنشاد محمد علي )ص 74( . 

)3(   انظر : المستصفى )50/2( ، األحكام لألمدي )54/3( ، البحر المحيط )443/3( ، تيسير التحرير )144/1(. 
)4(   انظر : األحكام لآلمدي )54/3( . 
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اللغ��ة، أو عرف االس��تعمال، أو عادة صاحب الش��رع« )1(، ومثل ذلك الن��ص الذي يعرب عنه 
الحنفية بالمفّس��ر، وهو من المصطلحات التي تعرب عن وضوح النص، فال تحتاج إلى تفس��ير 

وال إلى بيان، ومن ثم ال يدخلها التأويل )2(. 
وم��ن ذلك، م��ا إذا أجمع أهل العلم على تأويل معين لن��ص من النصوص، فإنه اليجوز 
لم��ن جاء بعدهم الخروج على هذا اإلجماع، ومحاول��ة إيجاد تأويل آخر للفظ والنص، ألن 
إجم��اع العصر األول حجة، وألن الحق لن يخرج ع��ن إجماعهم )3(، بل يمنع إحداث تأويل 
جدي��د ل��م يذهب إلي��ه المختلفون الس��ابقون يف تأوي��ل النص يف العص��ر األول، كأن يحدث 
المتأخ��ر تأوي��الً ثالثًا، بعد إن اختلفوا عل��ى قولين، ألن القاعدة األصولي��ة تقرر أنه ال يجوز 
إح��داث قول ثالث بعد أن اختلفوا على قولين، فكأنه اتفاق منهم على أن الحق ال يخرج عن 

هذين القولين )4(. 
وكذل��ك، ف��إن اإلحكام يف النص المؤس��س هو األص��ل، ويقابله التش��ابه، وهو خالف 
األص��ل، ولهذا فإن التش��ابه يف النصوص قليل، وهو خالف األص��ل، واألصل هو اإلحكام، 
وهو األغلب واألعم، على عكس ما يراه دعاة التجديد من أن التشابه هو األصل، ألن القصد 

منه إثارة الهمم واالجتهاد )5(. 
2 – أن يق��وم على التأويل دليل صحيح، وبمعن��ى آخر : أن ُيعضد التأويل دليٌل آخر من 
ي االحتمال  خارج النص، ويدل هذا الدليل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره، وأن يقوَّ
المرج��وح يف النص عل��ى االحتمال الظاهر الراجح، وذلك ألن األصل يف عبارات الش��ارع، 
ونصوص أحكامه، أهنا قوالب لمدلوالهتا الظاهرة، والواجب واألصل، العمل هبذه الظواهر، 

إال إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها)6(. 

)1(   البحر المحيط )143/3( . 
)2(   انظر : تيسير التحرير )144/1( .  

)3(   انظ��ر المعتمد )53/2( ، الحصول (2/ق224/1( األحكام لآلمدي )356/1( ، هناية الوصول )2576/6( 
شرح تنقيح الفصول )ص 320( ، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )41/2( ، الفائق )283/3(.  

)4(   انظر : المحصول ) 2/ق224/1( ، الفائق )283/3( ، المس��ّودة )ص 329( ، مجموع الفتاوى )25/13( ، 
أصول ابن مفلح )445/2(  .

)5(   انظر : الموافقات )307/3(. 
)6(   انظر : المس��تصفى )49/2( ، ش��رح مختصر الروضة )568/1( ، الروضة البن قدامه مع ش��رحها إلبن بدران 

)31/2( ، تفسير النصوص /د. أديب صالح )382/1(. 
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ومت��ى ل��م يتق��ّو االحتم��ال المرج��وح بدليل التأوي��ل، ليصب��ح راجحًا عن��د المجتهد، 
فالتأويل – حينئذ – يكون فاسدًا، فال يجوز العمل به ويرتك الظاهر الراجح، فليس المطلوب 
عند األصوليين الدليل فقط، بل الدليل الذي يصلح سندًا للتأويل، بحيث يقوى على الصرف 

عن الظاهر إلى غيره )1(. 
وقد اعترب إمام الحرمين الجويني أن المراتب يف هذا المجال ثالث :  

األولى : التأويل المقبول، وذلك حين تقديم الدليل الذي يقوى على صرف الكالم عن 
الظاهر. 

الثانية : التأويل المردود، وهو تأويل غير سائغ، وذلك حين ال يقوى الدليل على صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل . 

الثالثة : التعارض، وذلك حين يستوي المؤل، وما عضد التأويل به )2(. 
ثم إن الدليل الذي يبنى عليه التأويل، قد يكون قرينة، أو نصًا شرعيًا، وقد يكون قياسًا 
أو مبدأ من مبادئ الشريعة، وقد يكون غرض الشارع فيما من أجله كان الحكم، ثم إن القرينة 

تارة تكون متصلة بالظاهر المراد تأويله، وتارة تكون منفصلة عنه )3(. 
ويقرر الشيخ الغزالي ) ت 505ه�( أن القرائن الدافعة للتأويل، قد تتظافر يف داللتها على 
أن المراد الظاهر، وبالتالي تدل على فس��اد التأويل وعدم صحته، مع أن آحاد هذه القرائن ال 
تدفع التأويل، ولكن اس��تحضار المجتهد وتظافرها يف مجموعها، يجعل التأويل غير ممكن، 

وغير صحيح، فيفسد العمل به )4(. 
3- أن يك��ون م��ن يتص��دى للتأويل من أهل النظر واالجتهاد يف الش��ريعة اإلس��المية، فال 
يجوز، وال يقبل التأويل من كل أحد، بل إنما يقبل لمن توفرت فيه شروط االجتهاد المعلومة، 
وم��ن أهمها العل��م باللغة العربي��ة، والعلم بالنص الش��رعي، وطرق اس��تعماله واالجتهاد فيه، 
وع��رف الش��ارع وعادته يف اس��تعمال اللغ��ة، يف حقيقتها ومجازها، وأقس��ام األلف��اظ، وكيفية 

)1(   انظر : المستشفى )49/2(. 
)2(   انظر : الربهان )511/1-517( ، تفسير النصوص )383-382/1( . 

)3(   انظر : المستصفى )49/2( ، الروضة البن قدامة مع شرح ابن بدران )34/2( ، تفسير النصوص )385/1( . 
)4(   انظر : المستصفى )50/2( . 
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اس��تنباط األح��كام من منطوقه��ا ومفهومها، وما يحي��ط بالنص من ش��واهد وقرائن، وال يكفي 
العلم بجزئيات النص، بعيدًا عن بقية النصوص، فالبد من البحث يف مقاصد الشارع، واستقراء 

النصوص األخرى المحيطة بالمسألة التي يعالجها النص قبل البحث يف إمكانية تأويله)1(. 
إن اش��رتاك األصوليين لهذه الش��روط يف صح��ة التأويل، إنم��ا ألن التأويل عندهم يمثل 
نوعًا من أنواع الداللة، وبحثًا يف عملية إيجاد مقاصد الشارع، قصد منه البناء للنص الشرعي 
وتقوية مفهومه، وتوضيح المراد منه، كما قصد منه الجمع بين النصوص، وليس التفرقة بينها 
وإيج��اد تنافر يف مدلولها وداللتها، فهو طريق من طرق البيان لألحكام، وبيان مدى ش��مولية 
الن��ص، واتس��اع لغته، ويعترب التأويل من عوامل دفع التش��ابه والتع��ارض، يبحث عن حكمة 
الشارع فيما شرع، ويجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ذلك أنه متى كانت النصوص 
قابلة لالجتهاد والنظر، فإهنا س��وف تكون قابلة للتأوي��ل األصولي، وحينئذ هبذا االتجاه نحو 
التأويل وضوابطه، يمكن أن يقال بصحة ذلك المنهج الذي يسعى لبيان صحة تحقيق صالحية 
الش��رعية، واس��تجابتها لمتغيرات كل عصر، متى كانت األمور متحققه وتحت مظلة المنهج 
األصولي، وموقفه من التأويل، وليس مستس��اغًا البحث يف التأويل الواسع الذي يخضع من 
بين أمور أخرى إلى تحكيم العقل، والبعد عن المنهج العلمي األصولي السليم، الذي يسعى 

إلى تفريغ النص المؤسس من مدلوله ومعناه . 
اأنواع التاأويل : 

ل إليه النص، قد يك��ون احتمااًل بعيدًا  يق��رر األصوليين أن االحتمال ال��ذي يمكن أن يؤَّ
جدًا، فيحتاج إلى دليل يف غاية القوة، للداللة على صحة التأويل، وقد يكون االحتمال قريبًا 

فيكفيه أدنى دليل، وقد يكون متوسطًا، فيحتاج إلى دليل متوسط )2(. 
وبن��اء على ذلك، فقد جاء التأويل عل��ى مراتب، فقد يكون قريبًا، وقد يكون بعيدًا، وقد 
يك��ون يف مرتب��ة هي أدنى إل��ى القرب، وقد يك��ون يف أخرى هي أدنى إلى البع��د، وهي مرتبة 

التوسط، والواجب لكل نوع من هذه األنواع مرجح يتناسب معه قوة وضعفًا )3(. 

)1(   انظر : المستصفى ) 386/2( ، األحكام لآلمدي )67/3( ، البحر المحيط )202/6( . 
)2(   انظر : روضة الناظر بشرح ابن بدران ) 22/2( . 

)3(   انظر : الربهان )517/1( ، األحكام لآلمدي )54/3( . 
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اأ�صباب التاأويل : 
يتط��رق بع��ض الباحثين إلى بيان أس��باب التأويل، وهي من ضرورة إليه؟ باعتباره س��مة 
من س��مات مدلول اللفظ، ووسيلة من وسائل إيضاحه وبيانه، ولهذا يذكر بعضهم أن التأويل 

يرجع إلى األسباب اآلتية : 
1 – طبيع��ة اللغ��ة الدال��ة على المعنى، وم��دى إمكانية اس��تخدامها للمجاز، تعترب س��ببًا من 

أسباب التأويل، وخاصة أن المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة يف بعض المواطن. 
2- التطور يف استعمال اللغة، وداللتها على المعنى . 

3- أن يرتتب على إرادة الظاهر محال عقالً . 
4- قد يكون التأول ردة فعل لظاهرة المغاالة يف التمسك بالظاهر . 

5- التحرر من قيود النص الديني، ابتغاء التوفيق بينه وبين الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأويل . 
6- الرغبة يف تعميق صريح النص، بحثًا عن العمق يف اآلراء التي يمكن أن يحتويها، ولو كان 

ذلك بشكل غير مباشر )1(. 
ويالحظ، أن الس��ببين األخيري��ن، يمثالن أخطر الدواعي الت��ي حملت أصحاب مناهج 
التأوي��ل الحديثة على س��لوك تلك المناه��ج، فبناء على ذلك يصبح التأوي��ل عملية ال ضابط 
له��ا، ويظهر ذلك بوض��وح، حين ال تكون هناك عالقة بين المعنى الظاهر والمعنى المراد أي 
صلة، ولعل هذا االتجاه يف أس��باب التأوي��ل، كان من الدوافع وراء تفضيل كثير من أصحاب 
االتجاه��ات الحديث��ة والمغالية لمنه��ج التأويل، حتى تس��تقيم يف نظرهم العالق��ة بين ظاهر 
الن��ص، وبي��ن ما يبغون، وعملوا على تطبي��ق هذا المنهج، حتى أصب��ح التأويل عندهم بعيدًا 
عن االعتدال، الذي تحدده المناهج والضوابط السليمة، التي يقررها األصوليون والفقهاء . 
ومعل��وم أن االتجاه��ات الحديث��ة يف التأويل، لم تس��توقف أصحاهبا النص��وص الدينية 
المتش��اهبة، التي قد تخفى على بعض دون بعض، وإنما تجاوزوها إلى النصوص المحكمة، 
الظاهرة الداللة على معناها الحقيقي، مما يعني أن هذه المناهج يف التأويل ال تخضع لقواعد 

منضبطة وال يقرها عقل سليم . 

)1(   انظر : مذاهب اإلس��الميين / عبد الرحمن بدوي )10/2( ، موقف المش��ائية اإلسالمية من النص الديني )ص 
  . )57-56
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ولع��ل ه��ذا المنه��ج كان واضح��ًا ل��دى أصح��اب النزع��ات المتطرفة م��ن المتقدمين 
والمتأخرين، من الباطنية والحدثيين، مما استقر لديهم كثيرا من المغاالت، حين يأخذون من 
األلفاظ معاٍن، ال عالقة لها بما يوحي ظاهر ألفاظها، وهبذا أصبحت اللغة عندهم ذات ألغاز 

ودالالت ال يفهمها إال هم ومن سار على اضراهبم، وتقلد أفكارهم، وتبني مناهجهم )1(. 
حكم التاأويل : 

اختلفت الناس يف حكم التأويل : فمنهم من قال بالمنع، وهذا راجع إلى ما حّث عليه القرآن 
الكريم يف بعض آياته، مثل قال تعالى : ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ  )2(.
وهذه اآلية تدل على أن هناك مفاهيم مختلفة للنص القرآين سوف توجد، وهناك عوامل 
ال يجوز إغفالها، فوجهات نظر المفسرين تختلف باختالف ثقافاهتم، وظروفهم االجتماعية 
والسياس��ية، والنظر إل��ى اللغة وداللتها، من حي��ث إهنا تحمل اللفظ على معن��اه الحقيقي أو 

المجازي، ومثل هذه العوامل سوف تكون ذات أثر واضح يف تنوع الحكم على التأويل .
ومنهم من يرى وجوب التأويل، عند وجود المعارض العقلي لحمل النص على ظاهره، 

مع االعتقاد بطواعية اللغة لذلك . 
وي��رى الغزال��ي )ت 505ه�( أن التوقف عن التأويل أس��لم، وذلك لوجود االحتماالت 
الكثي��رة يف كالم العرب ولغتهم، ولمعارفنا القليلة يف العلوم الدينية، فنحن ال ندرك كنهها إال 
بمجرد النقل )3(، ويرى ابن رشد ) ت 595ه�( أن التأويل أمر ضروري، ولكنه يجب أن يكون 

من يخوض فيه من أهل العلم والرهان )4(. 
وأخي��رًا، فإن ظاهرة التأوي��ل للنصوص الدينية، لم تكن جديدة على الفكر اإلس��المي، 
ولكنه��ا ظاه��رة عالمي��ة، ُعرفت من��ذ تحضر اإلنس��ان، وواجهت��ه نصوص تحتم��ل وجوهًا 
مختلفة، وخاصة يف األديان السماوية الثالث، اليهودية والمسيحية واإلسالم، ولذا كان البد 

)1(   انظر : موقف المشائية )ص 57( .  
)2(   سورة آل عمران ، اآلية )7( .  

)3(   انظر :  قانون التأويل / الشيخ الغزالي )ص 9-11( ط/ القاهرة 1960م .  
)4(   انظر : فصل المقال البن رشد ) ص 27-26( .  
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من أن يمعن العقل لمعرفة ما تحمله األلفاظ من المعاين . 
والمتتبع لمصادر الفقه اإلس��المي وأصوله، س��وف يرى األثر الكبير للتأويل يف تفس��ير 
النص��وص واس��تنباط األحكام، ث��م يف اختالف المجتهدين يف مس��الك االس��تنباط، وعالقة 
اللف��ظ بالمعن��ى، وعلى الرغم من بعض ألفاظ النصوص واضحة يف داللتها على معانيها، إال 
أهنا لم تسلم من إمكان التأويل فالظاهر والنص على اختالف مناهج األصوليين يف االستنباط، 
واضح��ة يف الداللة على المعنى المراد، ولكن وضوحه��ا واقع ضمن حدود االحتمال، لهذا 

اهتم األصوليون بالتأويل أيمها اهتمام وأثره يف تفسير النصوص. 
يضاف إلى ذلك، أن التأويل يعترب من أبواب االستنباط العقلي القويم، وطريق من طرق 
االجته��اد يف بي��ان النص��وص، وهو يف حدود المفاهي��م الخاصة به، ويف حدود ش��روطه التي 
حددها الفقهاء واألصوليون مقبول ومرضي، كما أن طريقتهم يف التعامل مع التأويل باعتباره 
قاعدة من قواعد العلم والمعرفة بأصول الفقه، طريق مأمونة س��الكة، فإذا حاد عنها المؤول، 
فال ش��ك أنه يس��لك بعلم��ه وفكره طريق االنح��راف والزيغ، مما ال تؤم��ن عاقبته وال يضمن 

مصيره . 

* * *
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املبحث الثالث
الن�ص امل�ؤ�س�ص والجتهاد فيه

تعت��رب إش��كالية الفصل بي��ن اللفظ والمعن��ى، من أعظم الب��دع التي ُبني��ت عليها مناهج 
التأويل الحديثة، فقد جعلت هذه المناهج اللفظ المؤس��س »المقدس« هو الثابت الدائم، أما 
المعنى فهو خاضع لالجتهاد والتأويل، هو المتغّير، وهو المتنوع، وهو المتعدد، على عكس 
ما يراه جمهور أهل العلم، فإن النص المؤسس من الكتاب والسنة، يرمز إلى اللفظ والمعنى 
جميعًا، »والقرآن، هو القرآن الذي يعلم المسلمون أن القرآن حروفه ومعانيه، واألمر والنهي 

هو اللفظ والمعنى جميعا« )1(.
ويف عالق��ة الن��ص باالجتهاد، واج��ه الفكر اإلس��المي نزعات من الغل��و، تراوحت بين 

اإلفراط والتفريط، من خالل منهجين:
األول: يمثل النزعة النصوصية الحرفية، والتي يمثلها الحشوية القدماء، وأهل التنصيص 
يف الوق��ت الحاض��ر، الذين وقفوا عند ظواه��ر النصوص، ورفضوا التأوي��ل جملة وتفصيالً، 
وأنكروا اتصاف النص الش��رعي بالحقيقة والمجاز، وجاهدوا أصحاب الرأي، ومنعوا النظر 

العقلي يف النصوص الدينية.
الث��اين: ويمث��ل لنزعة الباطني��ة الغنوصية، والت��ي خاصمت العقل والنقل على الس��واء، 
واعتم��دت الح��دس واإلله��ام، وس��لكت يف التأوي��ل من الغلو م��ا خرج عن ح��د االنضباط 
بضواب��ط العربي��ة، والفقه يف الدين، وأصول اإلس��الم، فزعمت أن لكل ظاه��ر باطنًا، ولكل 

تنزيل تأويل، فتجاوزت جميع مناهج تفسير النصوص المعروفة عند أهل العلم.
أما علماء أصول الفقه وضعوا قواعد مضبوطة تراعي اللفظ والمعنى، وفق مناهج تعامل 
مع النص المؤس��س بخش��ية وحذر، وبتقوى وورع، خوفًا من الخطأ يف التفسير، أو الزلل يف 
التأويل، فش��ددوا يف اشرتاط حدود معينة للتأويل والتفس��ير، والمجتهد أو المأول، وحذروا 

فيما أوتوا من قوة من الجرأة على تفسير النص أو تأويله.
وق��د بحث األصولي��ون يف مجال االجته��اد، وأوضحوا أن��ه ال يتناول القطع��ي يف ثبوته 

)1(  مجموع الفتاوى )36/12(.
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ويف داللت��ه، وم��ع ذلك، فإن العالقة بي��ن )النص( و)االجتهاد(، عالقة الت��الزم والمصاحبة، 
وق��د تقدم بيان معنى النص يف اللغة، كما تق��دم بيان طرفًا من مفهومه لدى األصوليين، ذلك 
أن معظ��م األصوليي��ن ال يطلقون النص على مطلق العب��ارة والملفوظ، فهو خاص باألحكام 

القطعية المستنبطة من العبارات ذات المدلول القطعي، وليس مطلق العبارات.
ولهذا يورد التهانوي )ت1158ه�( المعاين الخمس��ة التي جاءت لمصطلح »النص«، يف 

عرف األصوليين، وحسب عباراهتم، وهي:
األول: كل ملف��وظ مفه��وم المعن��ى من الكتاب والس��نة، س��واء كان ظاه��رًا أم نصًا، أم 

مفسرًا. حقيقة أم مجازًا، عامًا أم خاصًا.
الثاين: ما ذكره الشافعي، فإنه سمى الظاهر نصًا، والنص يف اللغة بمعنى الظهور.

الثالث: وهو األش��هر، هو ما ال يتطرق إليه احتم��ال أصالً. ال على قرب، وال على بعد، 
كالخمس��ة مثالً، فإنه نص يف معناه ال يحتمل ش��يئًا آخر، فكلما كانت داللته على معناه يف هذ 

الدرجة ُسمي باإلضافة إلى معناه نصًا.
الراب��ع: ما ال يتط��رق إليه احتمال مقبول، يعض��ده دليل، أما االحتم��ال الذي ال يعضده 

دليل، فال يخرج اللفظ عن كونه نصًا.
الخامس: الكتاب والسنة، أي ما يقابل اإلجماع والقياس)1(.

وهكذا نجد من معاين، ما يختص بما هو قطعي الثبوت، وقطعي الداللة يف الثوابت التي 
ال يصيبه��ا التح��ول، وال تعرض عليه االحتم��االت أصالً، ال من قري��ب، وال من بعيد، وهو 

يختص بالنص المؤسس من الكتاب والسنة.
وه��ذا الضبط واالنضب��اط يف مفهوم النص، لم يك��ن مانعًا من اعتقاد م��ن يعتقد، ادعاء 
التناق��ض بين )النص( و)االجتهاد(، وذيوع مقول��ة »إنه ال اجتهاد مع النص« بتعميم وإطالق 
بتعمي��م يف فهم معنى النص، وتعميم الغاية م��ن االجتهاد مع وجود النص، حتى وكأن الناظر 
يف هذه العالمة أصبح أمام تناقض كامل وحاد، وهذا يعني وجود )النص( يمنع ويلغي وجود 

)االجتهاد(، واألمر.

)1(  كشاف اصطالحات الفنون، باب النون فصل )الصاد(.
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كذلك، فإن وجود )االجتهاد(، ال يتأتى إال إذا انعدمت )النصوص( )1(.
واالجته��اد يف اللغ��ة: مأخوذ من الجهد – بالفتح والضم – وهو الطاقة والوس��ع، وقيل: 
بالفتح المش��قة أو المبالغة والغاية، وبالضم الوس��ع والطاقة، ويقال: اجتهد يف األمر، بمعنى 

بذل وسعه وطاقته يف طلبه، ليبلغ مجهوده)2(.
ويف االصطالح: يطلق االجتهاد باتجاهين:

االتجاه األول: النظر إلى المعنى االس��مي لالجتهاد، ال��ذي هو وصف قائم بالمجتهد، 
فعرف��ه بأن��ه: ملكة تحصيل الحج��ج على األحكام الش��رعية، أو الوظائف لعملية ش��رعية أو 
عملي��ة، وبمعن��ى آخ��ر، يقال يف تعريف��ه: إنه ملكة يعتذر هبا على اس��تنباط األحكام الش��رعية 

العملية من أدلتها التفصيلية.
االتج��اه الثاين: النظر إل��ى االجتهاد باعتبار المعنى المصدري ال��ذي هو فعل المجتهد، 
وه��و ال��ذي جرت به ع��ادة األصوليين بتعريفه غالب��ًا، ويعرف حينئذ، بأنه بذل الفقيه وس��عه 

لتحصيل ظن بحكم شرعي من األدلة التفصيلية)3(.
ومعل��وم أن االتجاهين كل منهما ينظر إل��ى االجتهاد بالنص، على أن المقصود – هنا – 
االجتهاد يف النص من جهة الظن فقط أي الظاهر، أما االتجاه األول فيش��مل االجتهاد بالظن 
والقطع والظن – هنا – معناه إدراك الطرف الراجح، وهو قيد يف االجتهاد – خرج به تحصيل 
األح��كام القطعي��ة، وهو ما ي��درك علمه من الدين بالض��رورة، فإنه ال يج��ري فيها االجتهاد، 

وبمعنى آخر فإن االجتهاد ال ينتج إال حكمًا ظنيًا.
يض��اف إلى ذلك، أن اإلمام الش��افعي )ت204ه�( حين س��ئل عن الف��رق بين االجتهاد 

والقياس، فقال: »إهنما اسمان بمعنى واحد«)4(، ويريد اإلمام الشافعي هبذه العبارة، أن كل 
واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه، فكانا بمعنى واحد)5(.

)1(  انظر: النص اإلسالمي / د. محمد عمارة )ص37 – 38(.
)2(  انظر مادة »جهد« يف لسان العرب )520/2(، تاج العروس )329/2(.

)3(  انظر: كش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي )14/2(، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )289/2(، فواتح 
الرحموت )363/2(، جمع الجوامع بشرح المحلى )279/2(.

)4(  الرسالة لإلمام الشافعي )ص451(.
)5(  انظر: أدب القاضي للماوردي )490/1(.
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لق��د دع��ا زعماء التجدي��د والغلو والتط��رف يف تحديد عالق��ة اللفظ بالمعن��ى، وراحوا 
يتخ��ذون صياغ��ات ع��دة، مثل ربط أح��كام الق��رآن الكريم بأس��باب الن��زول، للوصول إلى 
تاريخي��ة معاين القرآن وأحكامه، مما نتج عنه رفض القاعدة األصولية المش��هورة التي تقول: 
»إن الع��ربة بعم��وم اللفظ ال بخصوص الس��بب«، وهي القاعدة التي تجم��ع بين عموم اللفظ 
وس��بب النزول، فيتم تفسير اللفظ العام يف ضوء سبب النزول، وذلك وصواًل إلى أن »كل آية 
تتعلق بحادثة بذاهتا، فهي مخصصة بس��بب التنزيل، وليس��ت مطلقة، وكل آيات القرآن نزلت 
على األس��باب، أي ألس��باب تقتضيها، ... إهنا أحكام مؤقتة ومحلي��ة، تنطبق يف وقت محدد 

فرض مكان بعينه«)1(.
وصاحب هذه الدعوى يتجاهل أن أسباب النزول هي مناسبات لنزول األحكام، وليست 
علة يف نزول اآليات، »فلقد عرف من عادة الصحابة والتابعين، أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه 
اآلية يف كذا، فإنه يريد ذلك أهنا تتضمن هذا الحكم، ال أن هذا كان الس��بب يف نزولها، فالذي 
يتح��رر يف س��بب النزول: أن��ه ما نزلت اآلية أي��ام وقوعه. فلقد نزلت آيات يف أس��باب، واتفق 
الصحاب��ة والتابع��ون على تعديتها إلى غير أس��باهبا« )2(، ولهذا يرى ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية 

)ت728ه�( أن هذا »قواًل ال يقول به مسلم ، وال عاقل على اإلطالق«)3(.
ومث��ل ه��ذه الدع��وى نجدها كذل��ك لدى الدكت��ور نصر حامد أب��و زيد، حي��ن يقول: » 
إن الخط��اب اإلله��ي »القرآن« خط��اب تاريخي، ال يتضم��ن معنى مفارقًا جوهري��ًا ثابتًا له 
إطالقت��ه المطلق والبعد التاريخي يتعل��ق بتاريخية المفاهيم الت��ي تطرحها النصوص، فليس 
ثم��ة عناصر جوهرية ثابتة يف النصوص، ينطبق هذا على النصوص التش��ريعية وعلى نصوص 
العقائ��د والقصص، وليس من المقبول أن يقف االجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده 

الوحي...« )4(.

)1(  انظ��ر: معالم اإلس��الم )ص112( وما بعدها، واإلس��الم السياس��ي )ص44(، النص اإلس��المي، محمد عمارة 
)ص19-18(.

)2(  النص اإلسالمي/ محمد عمارة )ص19(.
)3(  انظر: أس��باب النزول )ص5( طبعة القاهرة 1384ه�، اإلتقان يف علوم القرآن )ص29( ط1/ طبعة القاهرة س��نة 

1935ه�.
)4(  نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد )ص82( وما بعدها ط1/ 1992م - القاهرة.
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وهكذا يواجه النص المؤسس يف الفكر الحديث، يف العالقة بين النص واالجتهاد، غلوًا 
مفرطًا يف الوقوف عند ظاهر النص، وغلوًا يف التفريط بتعميم التأويل، وانحالله من ضوابطه 
اللغوي��ة، متج��اوزًا أحكام القرآن يف العقائد والتش��ريع واألخ��الق، إذا كان األمر كذلك، فما 

عالقة النص باالجتهاد؟
التاأويل والجتهاد:

التأويل يف منهج الفكر اإلس��المي، س��بيل من سبل وعي المس��لم، ومعرفته بصور َعالم 
الغي��ب التي جاءت هبا الس��معيات، وقصرت قدرة اللغة البنوي��ة– وهي محدودة – عن تبيان 

كنه حقيقتها، ومدى فاعليتها يف النص، وتأويله، واالجتهاد فيه.
ويق��رر ابن رش��د )ت594ه���( أن التأويل م��ا هو إال » إخ��راج داللة اللفظ م��ن الداللة 
الحقيقي��ة إلى الدالل��ة المجازية، من غير أن يخّل بعادة لس��ان العربي يف التجوز، من تس��مية 
دت يف تعريف  الش��يء بشبيهه أو بس��ببه أو الحقه، أو مقارنه، أو غير ذلك من األشياء التي ُعدِّ

أصناف الكالم المجازي« )1(.
ويف عالم��ة التأوي��ل باالجتهاد، والتي يذكر لنا ابن رش��د يف نصه الس��ابق نوعًا من أنواع 
االجته��اد بتأويل النص، وهو نقل اللفظ من داللته الحقيقي��ة إلى داللته المجازية - اختلفت 
مواقف علماء اإلس��الم – علم��اء األصول وغيرهم، من اإلكثار أو اإلق��الل يف التأويل، على 
الصعي��د النظ��ري أو الصعي��د العمل��ي، ومع ذلك، فق��د اتفقوا عل��ى اللجوء إل��ى التأويل يف 
االجته��اد، وهو الس��بيل إلى وعي وتصور م��ا ال يفصح ظاهر اللفظ عن كنه��ه وحقيقته، وال 
بد من ضرورات تدعو إلى االجتهاد يف التأويل، وضوابط معينة ومحددة تحكم هذا التأويل.
واالجته��اد يف التأوي��ل، اجتهاد يف النص، ومن خالل النص، ولهذا يرى الش��يخ الغزالي 
)ت 505ه���( أن للمع��اين األح��كام التي جاءت هب��ا النصوص مراتب مح��ددة، وهي مراتب 
وج��ود، تصف التأوي��ل، كما اتصف المجتهد، تتدرج من الخط��أ والصواب المثاب عليهما، 

إلى الكفر والتكذيب التي حذر الشارع عنهما، وهذه المراتب هي:
الوجود الذايت الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل، ويأخذ الحس والعقل عنه ما يدرك   -1

)1(  فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال )ص32( ط/ القاهرة 1983م.
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حسًا يجري على الظاهر، وال يجوز تأويله، كوجود السموات واألرض.
الوجود الحس��ي: وهو ما ي��درك بالقوة الباصرة، فيكون موج��ودًا يف الحس، ويختص به   -2

الحاس، ال يشاركه فيه غيره، كرؤية النائم لصور ال وجود لها خارج حسه.
الوج��ود الخيال��ي: لص��ور المحسوس��ات التي يخرتعها اإلنس��ان يف خياله، فيش��اهدها،   -3

ويجدها يف الدماغ، وليست بخارجة عنه.
الوجود العقلي: مثل أن يكون للشيء روح، وحقيقة، ومعنى، مثل »اليد«، فإن لها صورة   -4
محسوسة، ومتخيلة، ولها معنى هو حقيقتها، وهي القدرة على البطش، وهي اليد العقلية.
الوجود الش��بهي، وهو أال يكون الش��يء نفس��ه، موجودًا، ال بصورته، وال بحقيقته، ال يف   -5
الخ��ارج وال يف الحس، وال يف العقل، وال يف الخيال، لكن يوجد ما يش��بهه يف خاصة من 
خواص��ه، أو صف��ة من صفاته، وه��ذا قانون نفي الصف��ات بحجة التنزيه عن الش��بيه عند 

طوائف البدع يف الفكر اإلسالمي)1(.
والناظ��ر يف النص المؤس��س ال ينتقل يف تأويل النص باالجتهاد في��ه، من المعنى الظاهر 
– الوج��ود ال��ذايت – إلى مرتبة الوجود الحس��ي، إال إذا اس��تحال حم��ل المعنى على ظاهره، 
واألم��ر كذل��ك، يمكن أن يقال يف االنتقال من الوجود الحس��ي إلى الخيال��ي، ثم العقلي، ثم 

الشبيهي)2(.
وبن��اء عل��ى ذلك، ف��إن التأويل ال مكان له، إال إذا اس��تحال حمل الظاهر عل��ى المراد منه 
واعتباره، وحينئذ، ال بد من االجتهاد فيه بالتأويل، حتى أن ابن رشد )ت594ه�(، اعترب شهادة 

الطاهر، وإشارته إلى التأويل، الدليل على ضرورة هذا التأويل)3(، ومن ثم االجتهاد فيه.
ومعل��وم أن مرتبة االجتهاد، هي أعلى مراتب الخوض فيه، وأخطر درجات التعاطي مع 
قضايا النص، يف منطوقه ومفهومه، وال بد من اعتبار شروط للمجتهد، وأنه ال يصح إلغاء هذه 
الشروط، وال االستخفاف هبا، مع تعسر هذه الشروط، وتعقيدها، لدى األصوليين وغيرهم، 
على مر العصور، فإن هذا ال يسوغ إسقاطها أو تجاوزها، فهي أمر ضروري من حيث األصل 

)1(  انظر: فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة )ص4 -9(.
)2(  انظر السابق )ص8 -9(.

)3(  انظر السابق )ص32(.
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والمب��دأ، وهي ش��روط صحيحة ووجيه��ة يف جملتها، وبالتالي، فال معنى للتطفل والتس��يب 
يف العم��ل، وخاص��ة إذا ادعى االجتهاد والتجديد من هو غير ق��ادر عليه، وال يملك آلته، ولم 

تتحقق شروطه فيه)1(.
وله��ذا يؤك��د بعض المعاصرين أن المس��لم ملتزم الت��زام حرية وف��رح وطواعية بالنص 
الش��رعي ألن��ه لو رفض النص، لدخ��ل يف تناقض مع مس��لماته وقناعاته واعتق��اده)2(، وليس 
بصحي��ح أن لكل أن يتعام��ل بالنص بالطريقة الت��ي يراها)3(، ومن ثم س��وف يدخل المجتهد 
فيم��ا يس��مى بعملية »التالع��ب بالنص«)4(، وه��و يتناقض تمام��ًا مع ش��عار »النص مقدس، 
والتأوي��ل«)5(، وإذا س��لمنا بحري��ة التعام��ل مع النص لكل أح��د، وبحرية التفس��ير والتأويل، 
وبحري��ة التحلل من قيود المنظومة األصولية لدى المتقدمين والمتأخرين، فليس من المنطق 
اإلن��كار على كل اجتهاد ش��اذ، وال اإلنكار عل��ى صاحبه وهذا يعني ضرورة التقيد بش��روط 

االجتهاد يف النص، وضوابط تفسيره، والقيود على تأويله.
ومعن��ى ذلك أيضًا، أن ش��عار »النص مق��دس والتأويل حر« ال قيمة له، ويناقض نفس��ه 
بنفسه، إذ لم توضع حدود وقيود على حرية التأويل وعالقته بالنص واالجتهاد فيه، والتأويل 
الح��ر للن��ص المقدس، هو ال��ذي فتح الباب عل��ى مصراعيه لتأويالت وغرائ��ب من المعاين 
والمفاهي��م، الت��ي تخط��ر على الب��ال، وإنما أنتجه��ا الغرور واالعت��زاز بالنف��س، دون التقيد 

بضوابط التأويل وشروط االجتهاد.
إن المراجعة الواس��عة الجتهادات الس��ابقين يف الفقه وأصوله، ال ب��أس هبا، ألهنا قامت 
عل��ى أعراف وظ��روف وتقديرات كانت وجيه��ة يف وقتها، وال بأس أن نتج��اوز ما ذهب إليه 
جمه��ور أه��ل العلم من الفقه��اء والمجتهدي��ن المتقدمين، ف��إن أقوالهم وآراءه��م يف النص 
وتأويله، من خالل داللة الظاهر، تتغير بتغير األس��باب الموجبة لها، والظروف التي أحاطت 
هب��ا، لكنه ليس من العقل، وال من المنطق، ذلك االجته��اد والتأويل يف النص، ما يتعلق بفهم 

)1(  انظر: االجتهاد / د. أحمد الريسوين– محمد جمال باروت )ص21، 22(.
)2(  انظر: السابق )ص23(، عيال اهلل، أفكار جديدة يف عالقة المسلم بنفسه وباآلخرين )ص82(.

)3(  انظر: السابق )ص73(، االجتهاد للريسوين وزميله )ص23(.
)4(  عيال اهلل )ص137(، االجتهاد للريسوين )ص23(.

)5(  عيال اهلل )ص137(.
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المعاين األصلية الثابتة للنصوص، التي تتوقف على الدالالت اللغوية لعصر التنزيل، واعتبار 
م��ا فهم��ه الصحابة والتابعين واألئمة والعلماء عرب العص��ور الماضية، ثم يأيت من يجد أنه من 
الممكن تأويل ذلك كله ومخالفته، فهذا االجتهاد والتأويل المخالف ألولئك ليس من العلم 

يف شيء)1(.
الن�ص والجتهاد:

إش��ارة إلى ما س��بق حول مفهوم النص والمراد به، وأن��ه كان مثار اختالف، بل وموضع 
شبهات وأوهام، فإن تحديد مفهوم النص شرط ضروري لبيان عالقة النص باالجتهاد.

أن ل��كٍل أن يتعام��ل بالنص بالطريق��ة التي يراها)2(، ومن ثم س��وف يدخل المجتهد فيما 
يس��مى بعملية »التالعب بالنص« )3(، وهو يتناقض تمامًا مع شعار »النص مقدس ، والتأويل 
حر«)4(، وإذا س��لمنا بحري��ة التعامل مع النص لكل أحد، وبحرية التفس��ير والتأويل، وبحرية 
التحل��ل من قيود المنظومة األصولية لدى المتقدمين والمتأخرين، فليس من المنطق اإلنكار 
على كل اجتهاد ش��اذ، وال اإلنكار على صاحبه، وهذا يعني ضرورة التقيد بش��روط االجتهاد 

يف النص، وضوابط تفسيره، والقيود المفروضة على تأويله.
ومعن��ى ذلك أيضًا، أن ش��عار »النص مق��دس والتأويل حر« ال قيمة له، ويناقض نفس��ه 
بنفس��ه، إذا ل��م توض��ع ح��دود وقيود عل��ى حرية التأوي��ل، وعالقت��ه بالنص واالجته��اد فيه، 
والتأوي��ل الح��ر للنص المقدس، هو ال��ذي فتح الباب على مصرعي��ه لتأويالت وغرائب من 
المع��اين والمفاهيم، الت��ي ال تخطر على البال، وإنما انتجها الغ��رور واالعتزاز بالنفس، دون 

التقيد بضوابط التأويل وشروط االجتهاد.
إن المراجعة الواسعة الجتهادات السابقين يف الفقه وأصوله، ال بأس هبا، ألهنا قامت على 
أع��راف وظروف وتقديرات كانت وجيهة يف وقته��ا، وال بأس أن نتجاوز ما ذهب إليه بجمهور 
أه��ل العلم م��ن الفقهاء والمجتهدين المتقدمي��ن، فإن أقوالهم وآراءه��م يف النص وتأويله، من 

)1(  انظر: دراسات معاصرة يف الدولة والمجتمع )ص218(، االجتهاد للريسوين وزميله )ص26 – 27(.
)2(  انظر: السابق )ص 73( ، االجتهاد/ للريسوين وزميله )ص 23( .
)3(  انظر: السابق )ص 73( ، االجتهاد/ للريسوين وزميله )ص 23( .

عيال اهلل ) ص 137( ، االجتهاد للريسوين )ص 23( .  )4(
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خالل داللة الظاهر، تتغير بتغير األس��باب الموجبة لها، والظروف التي أحاطت هبا، لكنه ليس 
م��ن العقل، وال من المنطق، ذلك االجته��اد والتأويل يف النص، ما يتعلق بفهم المعاين األصيلة 
الثابت��ة للنصوص، التي تتوقف على الدالالت اللغوية لعصر التنزيل، واعتبار ما فهمه الصحابة 
والتابع��ون واألئمة والعلماء عرب العصور الماضية، ثم يأيت من يجد أنه من الممكن تأويل ذلك 

كله ومخالفته، فهذا االجتهاد والتأويل المخالف ألولئك ليس من العلم يف شيء)1(.
وق��د تقدم بيان معنى الن��ص يف اللغة ، كما تقدم بيان طرفًا من مفهومه لدى األصوليين، 
ذل��ك أن معظ��م األصوليين ال يطلقون النص على مطلق العب��ارة والملفوظ، بل إنما يطلقونه 
عل��ى ما بل��غ مبلغ الحكم القاطع المتعين، الذي ال يقب��ل االحتماالت، فهو خاص باألحكام 

القطعية المستنبطة من العبارات ذات المدلول القطعي، وليس مطلق لعبارات.
ولهذا يورد التهانوي )ت 1158ه�( المعاين الخمسة التي جاءت لمصطلح »النص«، يف 

عرف األصوليين، وحسب عباراهتم، وهي:
األول: كل ملف��وظ مفه��وم المعن��ى من الكتاب والس��نة، س��واء كان ظاه��رًا أم نصًا، أم 

مفسرًا، حقيقة أم مجازًا، عامًا أم خاصًا.
الثاين: ما ذكره الشافعي، فإنه سمى الظاهر نصا،ً والنص يف اللغة بمعنى الظهور.

الثال��ث: وه��و األش��هر، ما ال يتط��رق إليه احتمال أص��الً، ال على ق��رب، وال على بعد، 
كالخمسة مثالً، فإنه نص يف معناه ال يحتمل شيئًا آخر، فكلما كانت داللته على معناه يف هذه 

الدرجة سمي باإلضافة إلى معناه نصًا.
الراب��ع: ما ال يتط��رق إليه احتمال مقبول، يعض��ده دليل، أما االحتم��ال الذي ال يعضده 

دليل، فال يخرج اللفظ عن كونه نصًا.
الخامس: الكتاب والسنة، أي ما يقابل اإلجماع والقياس)2(.

وهك��ذا نجد من معاين ما يختص بما هو قطعي الثبوت، وقطعي الداللة يف الثوابت التي 
ال يصيبه��ا التحول، وال تع��رض عليها االحتماالت أصالً، ال من قري��ب، وال من بعيد، وهو 

يختص بالنص المؤسس من الكتاب والسنة.

)1(  انظر : دراسات معاصرة يف الدولة والمجتمع )ص 218( ، االجحتهاد للريسوين وزميلة )ص 26 ، 27( . 
)2(  انظر : كشاف اصطالحات الفنون ، باب النون ، فصل ) الصادر (  .
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وه��ذا الضب��ط واالنضباط يف مفهوم النص، ل��م يكن مانعًا من اعتقاد م��ن يعتقد، إدعاء 
التناق��ض بين )النص( و)االجتهاد(. وذيوع مقولة »إنه ال اجتهاد مع النص« بتعميم وإطالق، 
بتعميم يف فهم معنى النص، وتعميم الغاية من االجتهاد، مع وجود النص، حتى وكأن الناظر يف 
هذه العالقة أصبح أمام تناقض كامل وحاد، وهذا يعني أن وجود )النص( يمنع ويلغي وجود 

)االجتهاد(، واألمر كذلك، فإن وجود )االجتهاد(، ال يتأتى إال إذا انعدمت )النصوص()1(.
واالجته��اد يف اللغ��ة: مأخوذ من الجهد – بالفتح والضم – وهو الطاقة والوس��ع، وقيل: 
بالفتح المش��قة أو المبالغة والغاية، وبالضم الوس��ع والطاقة، ويقال: اجتهد يف األمر، بمعنى 

بذل وسعه وطاقته يف طلبه، ليبلغ مجهوده)2(.
ويف االصطالح: يطلق االجتهاد باتجاهين:

االتج��اه األول: النظر إلى المعنى األس��مى لالجتهاد، الذي ه��و وصف قائم بالمجتهد، 
فعرفه بأنه: » ملكة تحصيل الحجج على األحكام الش��رعية، أو الوظائف العملية ش��رعية أو 
عملي��ة«، وبمعنى آخر، يقال يف تعريفه: » إنه ملكة يقتدر هبا على اس��تنباط األحكام الش��رعية 

العملية من أدلتها التفصيلية« .
االتج��اه الثاين : النظ��ر إلى االجتهاد باعتبار المعنى المص��دري الذي هو فعل المجتهد، 
وه��و ال��ذي جرت به ع��ادة األصوليين بتعريفه غالب��ًا، ويعرف حينئذ، بأنه بذل الفقيه وس��عه 

لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من األدلة التفصيلية)3(.
ومعل��وم أن االتجاهين كل منهما ينظر إل��ى االجتهاد بالنص، على أن المقصود – هنا – 
االجتهاد يف النص من جهة الظن فقط أي الظاهر، أما االتجاه األول فيش��مل االجتهاد بالظن 
و القطع، والظن - هنا – معناه إدراك الطرف الراجح، وهو قيد يف االجتهاد، خرج به تحصيل 
األح��كام القطيع��ة، وهو ما ي��درك علمه من الدين بالض��رورة، فإنه ال يج��ري فيها االجتهاد، 

وبمعنى آخر: فإن االجتهاد ال ينتج إال حكمًا ظنيًا.

)1(  انظر: النص اإلسالمي / د. محمد عمارة ) ص 38-37(.
)2(  انظر:  مادة » جهد« يف لسان العرب )520/2( ، تاج العروس )329/2( .

انظر: كش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي )14/2( ، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )289/2(، فواتح   )3(
الرحموت )363/2( ، جمع الجوامع بشرح المحلي )279/2( . 
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يض��اف إلى ذلك، أن اإلمام الش��افعي )ت 204ه�( حين س��ئل عن الف��رق بين االجتهاد 
والقياس، قال: » إهنما اس��مان بمعن��ى واحد«)1(. ويريد اإلمام الش��افعي هبذه العبارة، أن كل 

واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه، فكانا بمعنى واحد)2(.
وق��د بح��ث األصوليون مجال االجته��اد، وأوضحوا أنه ال يتن��اول القطعي يف ثبوته ويف 
داللت��ه، ومع ذلك، ف��إن العالقة بين )النص( و)االجتهاد(، عالق��ة التالزم والمصاحبة دائمًا 
وأب��دًا، وبتعمي��م وإط��الق، وقد اختلف موق��ف المجتهد أم��ام النص، من الكتاب والس��نة، 

وبالتالي، فإن موقفه ال يعدو أن يكون واحدًا من األمور اآلتية:
أن يكون النص ظني الثبوت، فيبذل الفقيه وسعه لتحصيل الحكم الشرعي من األدلة   أ( 
الظني��ة يف ثبوهت��ا ودالالهتا، من حيث وروده، ومن حيث دالالت��ه، فمجال االجتهاد يف النص 
– هنا – يكون بالبحث يف سند الحديث ورجاله من العدالة والضبط، ويف البحث عن المعنى 

المراد من داللته.
 ب( أن يك��ون النص ظن��ي الثبوت قطعي الدالل��ة، فيكون ظني��ًا يف وروده، متى لم يكن 
منق��واًل بطري��ق التواتر، وقطع��ي الداللة حين ال ي��دل إال معنى واحدًا، فيجته��د المجتهد يف 

البحث عن سنده، وطريق وصوله إلينا، ودرجة رواته.
 ت( أن يك��ون الن��ص قطع��ي الثبوت، لكن��ه ظني الدالل��ة، كلفظ الق��روء يف قوله تعالى: 
ژڃ  ڃ     چ  چ  چ ژ  )3( ، فه��ذا ن��ص قطع��ي الثب��وت، لكن��ه ظني 
الدالل��ة، ألن لفظ��ه القرء يحتم��ل أن يكون معناه الحي��ض، ويحتمل أن يك��ون معناه الطهر، 

فيبذل المجتهد وسعه يف الوصول إلى أحد المعنيين وأرجحهما.
أن يكون النص قطعي الثبوت والداللة، ومع ذلك يبذل المجتهد وسعه يف االجتهاد يف   ث( 
هذا النص، ووجود هذا النوع من النصوص )قطعي الداللة والثبوت( ال يمنع من االجتهاد فيه، 

وهذا يدل على عدم صحة المقولة التي تزعم أن وجوده يعني عدم الحاجة إلى االجتهاد)4(.

)1(  الرسالة لإلمام الشافعي ) ص 451(.
انظر: أدب القاضي للماوردي )490/1( .   )2(

)3(  سورة البقرة ، اآلية )228( .   
)4(  انظ��ر: التلوي��ح على التوضي��ح )117/2( ، اإلحكام لآلمدي )162/4( ، بدائع الفوائ��د البن القيم )28/4( ، 

اآلداب الشرعية البن مفلح )186/1( ، أدب القاضي للماوردي )518/1(.



72

الن�س املوؤ�ّص�س تاأويله والجتهاد فيه عند الأ�صوليني

وبن��اء على ذلك، فإن االجتهاد يف النص المؤس��س القطعي يف ثبوت��ه وداللته، يف طبيعته 
وحدوده، تكون على النحو اآليت:

اجتهاد يف فهم النص، وذلك إلنزال أحكامه منازلها، وهو إنما يتناول النص القطعي   أ( 
يف داللته ويف ثبوته.

 ب( االجته��اد يف المقارنة والموازنة بين النصوص ونظائرها، الواردة يف موضوع واحد، 
والموافقة أو المخالفة لمعناه والمراد منه، وهذا أمر ال خالف فيه.

 ت( االجتهاد يف اس��تنباط الجزئيات والفروع من النص قطعي الداللة، وقطعي الثبوت، 
مما يعني التالزم الضروري بين هذا النص واالجتهاد.

 ث( االجته��اد يف صياغة القواعد، ومحاولة تقنين األحكام التي يدل عليها النص، قطعي 
الداللة والثبوت، وهو أمر ال خالف فيه)1(.

ومن المعلوم، أن االجتهاد قائم يف النص المؤس��س قطعي الثبوت والداللة، واالجتهاد 
– هنا– إنما يقف عند حد الفهم، واستنباط الفروع، وربطها باألصول، والمقارنة والرتجيح 
وتحري��ر األح��كام، واألحكام المس��تخرجة – هنا – باالجتهاد من النص��وص قطعية الثبوت 
والدالل��ة، ال يج��وز تغييره��ا وال يج��وز تجاوزها وال اس��تبدالها، ألن االجته��اد يف مثل هذه 
النصوص قائم – وما زال - لكن يف حدود الفهم واالس��تنباط والتحرير والتفريع والرتجيح، 
وهذا ال يتناول تلك النصوص القطعية الثبوت والداللة، المتعلقة بالثوابت من الدين، وتلك 
الت��ي تعلقت بالس��معيات الغيبية واألحكام والش��عائر التعبدية، مما ال يش��تغل العقل بإدراك 

الحكمة منها، والعلة من ورائها، وهذا ال بد من الوقوف عند داللة النص)2(.
أما النص��وص قطعية الثبوت والدالل��ة، والمتعلقة بأمور الف��روع الدنيوية، والمتغيرات 
فيها، والمعللة بغايات محددة، ومقصود هبا مصالح العباد، فهذه مما قصد الش��ارع االجتهاد 
فيه��ا، بل ضرورة االجتهاد فيها، وليس معنى االجتهاد – هنا – هو ما يرفع النص المؤس��س، 
وليس هو ذلك الذي يرفع الحكم المس��تنبط من هذا النص، بل هو اجتهاد ال يتجاوز النص، 
وال ه��و اجته��اد يلغ��ي النص، وإنم��ا هو اجته��اد يتجاوز الحكم المس��تنبط م��ن النص، متى 

انظر: النص اإلسالمي / د. محمد عمارة ) ص 41(.  )1(
)2(  انظر: السابق )ص 42( .  .
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توافرت ش��روط ذلك، وتوافرت القيود التي تمنح المجتهد حكمًا مستنبطًا، يحقق الحكمة 
والمصلحة المبتغاة .

هذه هي عالقة النص باالجتهاد، عالقة تالزم وتالحم وارتباط، مما ينفي ش��بهة التقابل 
والتعارض والتناقض، التي ش��اعت مقولتها )ال اجتهاد مع النص( على ألس��نة وكتابات كثير 
مم��ن ل��م يكن حفظهم من العل��م وافرًا، ولم يكن علمهم بأصول الفقه ووس��ائل االس��تنباط 

متحققًا .

* * *



74

الن�س املوؤ�ّص�س تاأويله والجتهاد فيه عند الأ�صوليني

اخلامتة
الحم��د هلل وحده والصالة والس��الم على أفضل األنبياء والمرس��لين، نبين��ا محمد عليه 

أفضل الصالة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى: ژ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ )1(

ويقول عليه الصالة والسالم: )اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل()2(.
يق��ول أحده��م: »اس��تخالص المعن��ى، أو القيم��ة، أو المغزى م��ن الن��ص، دون التقيد 
بحروفه«)3( هو ما ينادي به الحدثيون ودعاة التجديد يف موقفهم وتعاملهم مع النص المؤسس، 

وهؤالء ومن  خالل هذا البحث – نلفت انتباههم إلى األمور اآلتية وهي نتائج البحث: -
النص القطعي يف ثبوته وداللته ال يمنع من االجتهاد يف فهم النص، والمقارنة والموازنة،   -1
واس��تنباط الجزئي��ات والف��روع، وصياغ��ة القواعد المدل��ول عليها هبذا الن��ص، كما أن 
االجته��اد يف النص ال يرفع النص، وال الحكم المس��تنبط من هذا النص، كما أنه ال يلغي 
النص، والعالقة بينهما عالقة تالزم وارتباط، وعدم صحة مقولة: »ال اجتهاد مع النص«.
العالق��ة بين اللفظ والمعنى، من أجلِّ مقدمات الضبط األصولي، ذلك أن معظم مباحث   -2

علم أصول الفقه تتعلق باأللفاظ والمعاين.
م��ن األس��س التي يق��وم عليها الن��ص )اللف��ظ( والمعنى، يف تفس��يره، وبيان الم��راد منه عند   -3
األصوليين إنما هو مراعاة قصد المتكلم، ولهذا فإن مراعاة قصد المتكلم، له أهمية عندهم، 

وهذا بخالف الدراسات الحديثة، التي ال ترى ما يناسب االلتفات إلى قصد المتكلم.
إن منه��ج األصوليي��ن يف بحث العالقة بين اللفظ والمعنى، منه��ج يرمي إلى االنتقال من   -4
المصطلحات إلى مفاهيمها، ودالالهتا، والقضايا التي وضعت ألجلها، فهو منهج يعتني 
بالمبنى غاية العناية، ومنه ينتقل إلى المعنى المؤس��س على ذلك، فيعزز الصلة والعالقة 

الوطيدة بين اللفظ والمعنى.

اآلية )83( من سورة النساء .   )1(
)2(  ي��روى م��ن حدي��ث ابن عباس – رض��ي اهلل عنه – أخرج��ه البخاري يف الوض��وء ، باب وضع الم��اء عند الخالء 
)ص30( ، ب��دون عب��ارة »وعلم��ه التأوي��ل« ومس��لم يف فضائ��ل الصحاب��ة ، باب م��ن فضائل عب��د اهلل بن عباس 
)ص1090( ب��دون ه��ذه العب��ارة أيضًا ، ويف لفظ للرتم��ذي : ) اللهم علمه الحكمة ( أخرج��ه يف المناقب ، باب 

مناقب عبد اهلل بن العباس )ص 866( ، وقال أبو داود : » حديث حسن صحيح«.
)3(  النص المؤسس ومجتمعه ) ص524.
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يق��رر األصوليون من المتكلمين والفقهاء، أن خطاب الش��ارع المؤس��س منه ما تس��تقل   -5
ألفاظه باإلفادة، ومنه ما ال تستقل ألفاظه باإلفادة، فاألول المحكم، والثاين المتشابه.

إن تج��رد الن��ص المؤس��س الش��رعي عن جمي��ع القرائن مح��ال، فإنه ال يوج��د نصٌّ إال   -6
وتحت��ف به جملة من القرائن، تفس��ره، وتبي��ن المراد منه، عند احتمال��ه ألكثر من معنى، 

وتعين على فهمه، كما أن للقرائن أُثرًا ظاهرًا يف تقوية داللة النص الظاهرة.
إن النص��وص الديني��ة تحمل معن��ى واح��دًا – أو أكثر – قصده الش��ارع، يحاول المفّس��ر والفقيه   -7
الوص��ول إليه، عن طريق اعتبارات متعددة، وآليات متكامل��ة ومتفاعلة، تتجاوز الوقوف عند بنية 
النص اللغوية، وترفض عزل النص عن غيره من النصوص األخرى، وعن صاحب النص، وعزله 
ع��ن بقية النص، وأس��بابه وأحوال��ه، وبيئته، وبعكس الدراس��ات الحديثة، الت��ي تجاهلت ارتباط 

النص بقائله، وارتباط النصوص بعضها ببعض، بل ال تنظر بعين االعتبار إال للقارئ فقط.
يؤكد علماء أصول لفقه أنه لم يبق نٌص مجمل يف الشريعة، وأن اإلجمال خالف األصل،   -8
بينما مناهج التأويل الحديثة ترمي إلى أن األصل هو التشابه واإلجمال، وأن ذلك يعطي 
النصوص – كما يراه أصحاب المناهج الحديث يف التأويل – قيمة أكرب، بحيث تستوعب 

ما يرد عليها من دالالت مختلفة، وإن خالفت مقصد الشارع ومراده . 
التأوي��ل خ��الف األصل عن��د األصوليي��ن، واألصل يف النص��وص هو البي��ان، وال يلجأ   -9
المجته��د إل��ى التأويل، وترك ظاه��ر النص، إال يف حدود ضيقة، ومعلومة س��لفًا، وذلك 

متى كان النص خفيًا، بحيث يتعذر حمله على ظاهره.
10- التأويل يدور حول منطوق النص من جهة، والمراد من النص من جهة ثانية، كما أنه نوع 
من أنواع الداللة، وبحثًا يف عملية إيجاد مقاصد الشارع، ُقِصد منه  البناء للنص الشرعي، 

وتقوية مفهومه، وتوضيح المراد منه.
11- تعت��رب مرتبة االجتهاد هي أعلى مراتب الخوض يف الن��ص، وأخطر درجات العاطي مع 
قضاي��ا النص، يف منطوق��ه ومفهومه، وال بد من اعتبار ش��روٍط للمجتهد، وال يصح إلغاء 
هذه الش��روط، وال إس��قاطها أو تجاوزها، بحج��ة تعقيدها وتعّس��رها يف كتب األصول، 
فهي ش��روط صحيحة ووجيهة يف جملتها، ومن توفرت فيه هذه الشروط، فهو أقدر على 

مالحظة العالقة بين اللفظ والمعنى، واالجتهاد يف النص، ويف تأويله.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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املراجع وامل�سادر
اإلهباج يف ش��رح المنهاج، تأليف/ تقي الدين الس��بكي وابنه تاج الدين، ط2/ 1416ه�،   -1
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إن الحمد هلل نحمده ونس��تعينه ونس��تهديه ونس��تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، أما بعد:
لقد أنزل اهلل كتابه تبيانًا لكل شيء، قال تعالى:چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چالنحل: 89، وأمر رس��وله صلى اهلل عليه وسلم ببيانه، 
فقال تعالى:چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چالنحل: 
44، فقام الرسول صلى اهلل عليه وسلم بذلك، وبين ما ُنّزل إليه من ربه، فرتك هذه األمة على 
المحج��ة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هال��ك، وتلقى ذلك صحابته الكرام الذين 
اختاره��م اهلل لصحبة نبي��ه، وتبليغ دينه، فأحس��نوا البالغ فهمًا، وعلمًا، واعتق��ادًا، ثم حمل 
األمانة من بعدهم أتباعهم من التابعين. وواصلت تلك الحقبة الشريفة المباركة يف تبليغ شرع 
اهلل، فكان س��لف هذه األمة أعرف الناس بالحق وأدلت��ه، وبطالن ما يعارضه)1(؛ لذلك يجب 
الرجوع إلى فهمهم للنصوص الشرعية واألخذ به؛ فال يستطيع المرء أن يعرف مراد اهلل تعالى 
ومراد رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم إال حينما يكون فهمه لدالئل الكتاب والس��نة على فهم 
الس��لف الصالح.فصح��ة الفه��م نور يقذفه اهلل يف قل��ب العبد يميز به بين الصحيح والفاس��د، 

والحق والباطل، والهدى والضالل)2(.
ولق��د ظهر يف هذا العصر نداءات وش��عارات تنادي بإعادة فه��م النص، ودعوى تجديد 
الخط��اب الدين��ي، وما يع��رف باس��م) التيس��ير المعاص��ر(، والدعوة إل��ى تعدد الق��راءات، 
والمطالب��ة بإعادة قراءة النص الش��رعي، وإحداث قراءة جديدة تتواك��ب مع تطورات الحياة 

ومتغيرات العصر كما زعموا.
ولقد أحس��نت جامعة القصيم-مشكورة- ممثلة بكلية الش��ريعة والدراسات اإلسالمية 
يف عق��د هذا المؤتمر)النص الش��رعي : القضاي��ا والمنهج(؛ لتبين للمس��لمين حاجتهم لفهم 

انظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، 176/7 .  )1(
انظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 69/1  )2(
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نص��وص الكت��اب والس��نة كما فهمه الس��لف الصال��ح؛ فعقدت الع��زم على المش��اركة هبذا 
البحث الموسوم ب)فهم السلف الصالح للنص الشرعي:تعريفه-أهميته -حجيته-قواعده-

نماذجه(،وأسأله تعالى اإلخالص يف القول والعمل .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:تعود أهمية الموضوع إلى أمور، منها:

تعلقه بسلف هذه األمة الذين شهد لهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالخيرية.   -1
كثرة النداءات والشعارات المعاصرة التي تدعو إلى تجديد الخطاب الديني.  -2

أن نجاة المسلم وفوزه بالجنة متعلق باعتقاده وفهمه للنصوص.  -3
أهداف البحث:

بيان معنى فهم السلف للنص الشرعي.  -1
إبراز أهمية فهم السلف للنص الشرعي.  -2

بيان األدلة الشرعية على حجية فهم السلف للنص الشرعي.  -3
إيضاح قواعد فهم السلف للنص الشرعي.  -4

ضرب نماذج لفهم السلف للنص الشرعي.  -5
أسئلة البحث:

ما معنى فهم السلف للنص الشرعي؟  -1
ما أهمية فهم السلف للنص الشرعي؟   -2

ما األدلة الشرعية على حجية فهم السلف للنص الشرعي؟  -3
ما قواعد فهم السلف للنص الشرعي؟  -4

هل هناك نماذج لفهم السلف للنص الشرعي؟   -5
منهج البحث: 

يعتمد هذا البحث على المنهج االس��تقرائي التحليلي؛ وذلك باس��تقراء نصوص القرآن 
والسنة وأقوال سلف هذه األمة الواردة يف هذا الموضوع، ثم تحليلها وتقسيمها وفق ما يحقق 

أهداف البحث، واهلل أسأل اإلخالص يف القول والعمل.
خطة البحث:

ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة، وهي على النحو التالي:



85

د. نادر بن بهار متعب العتيبي

المقدمة:وتتضمن أهمية الموضوع، وأهداف البحث، وأسئلته، ومنهجه،وخطته.
التمهيد:وفيه التعريف بمصطلح السلف لغة وشرعًا.

المبحث األول:المراد بفهم السلف للنص الشرعي وأهميته، وفيه مطلبان:
المطلب األول: المراد بفهم السلف للنص الشرعي.

المطلب الثاين:أهمية فهم السلف للنص الشرعي.
المبحث الثاين:حجية فهم السلف للنص الشرعي وقواعده، وفيه مطلبان:

المطلب األول:حجية فهم السلف للنص الشرعي.
المطلب الثاين:قواعد فهم السلف للنص الشرعي. 

المبحث الثالث:نماذج من فهم السلف للنص الشرعي، وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول: نماذج من فهمهم من خالل تقرير مسائل الّدين.

المطلب الثاين:نماذج من فهمهم من خالل التعليق على النصوص الشرعية.
المطلب الثالث:نماذج من فهمهم من خالل ربطهم القضايا الفقهية بالقضايا العقدية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج .
فهرس المصادر والمراجع.

* * *
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التمهيد
تعريف م�سطلح ال�سلف

معنى م�صطلح ال�صلف يف اللغة:
يطل��ق لفظ الس��لف يف اللغة على ع��دة معاٍن، جميعها تدور على معن��ى المضي والتقدم 

والسبق.
ق��ال ابن فارس:»الس��ين وال��الم والفاء أصل يدل على تقدم وس��بق، من ذلك الس��لف: 
الذي��ن مض��وا. والقوم الس��الف: المتقدمون. والس��الف: الس��ائل من عصير العن��ب قبل أن 
يعصر. والس��لفة: المعجل من الطعام قبل الغداء. والس��لوف: الناقة تكون يف أوائل اإلبل إذا 
وردت. ومن الباب الس��لف يف البيع، وهو مال يقدم لما يش��رتى نساء. وناس يسمون القرض 

السلف، وهو ذاك القياس؛ ألنه شيء يقدم بعوض يتأخر«)1(.
وجاء يف اللسان: السالف: المتقدم. والسلف والسليف والسلفة: الجماعة المتقدمون)2(.
قال تعالى:چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چالزخرف: 56، قال البغوي:».. 

والسلف: من تقدم من اآلباء، فجعلناهم متقدمين؛ ليتعظ هبم اآلخرون«)3(. 
وق��ال ابن األثير:»..س��لف اإلنس��ان: من تقدمه بالم��وت من آبائ��ه وذوي قرابته، ولهذا 

سمي الصدر األول من التابعين: السلف الصالح«)4( .
ومنه قول الشاعر: 

مضوا سلفًا قصد السبيل عليهم    وصرف المنايا بالرجال تقّلب)5(
معنى م�صطلح ال�صلف يف ال�صرع:

يمكن معرفة المعنى الشرعي لمصطلح السلف من خالل التمييز بين اعتبارين، وهما:
األول:االعتبار الزمني:

معجم مقاييس اللغة، 95/3 .  )1(
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 158/9 .  )2(

معالم التنزيل، 165/4 .  )3(
النهاية يف غريب الحديث واألثر، 390/2 .  )4(

انظر: ديوان الطفيل، ص:56 .  )5(
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قال الس��فاريني:»المراد بمذهب الس��لف: م��ا كان عليه الصحابة الك��رام - رضوان اهلل 
عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم، وأئمة الّدين، ممن شهد له باإلمامة، وعرف 
عظم ش��أنه يف الدين، وتلقى الناس كالمهم خلف عن س��لف، دون من رمي ببدعة، أو ش��هر 
بلقب غير مرضي، مثل: الخ��وارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجربية، والجهمية، 

والمعتزلة، والكرامية، ونحو هؤالء«)1( .
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:»الس��لفية: نسبة إلى السلف، والسلف: 
ه��م صحابة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، وأئم��ة الهدى من أهل الق��رون الثالثة األولى 

الذين شهد لهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالخير«)2( .
فمفهوم مصطلح السلف الصالح الزمني هو: تعبير يراد به المسلمون األوائل من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم، الذين عاشوا القرون الثالثة األولى من صدر اإلسالم، والذين جاء الثناء 
عليهم من الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف قوله:»خير الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين 
يلوهنم، ثم يجيء قوم تس��بق ش��هادة أحدهم يمينه، ويمينه ش��هادته«)3( . فهم الراس��خون يف 
العل��م، المهتدون هبديه صلى اهلل عليه وس��لم، الحافظون لس��نته، الذي��ن اختارهم اهلل تعالى 
لصحبة نبيه، وانتخبهم إلقامة دينه، وجاهدوا يف سبيل اهلل حق جهاده، وفرغوا أنفسهم لنصح 

األم��ة ونفعه��ا، وبذلوا أنفس��هم يف مرض��اة اهلل، وقد ق��ال اهلل فيهم:چٱ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ ڤ  ڤ  چالتوبة:100.
الثاين:االعتبار المنهجي:

أصبح مصطلح السلف عَلمًا على أصحاب منهج االقتداء بالسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين من أهل القرون الثالثة األولى، فعندما يطلق لفظ الس��لفية فإنه يراد 
به االنتس��اب إلى المنهج والطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحس��ان، 

لوامع األنوار البهية، 20/1 .    )1(
فتاوى اللجنة الدائمة، 243/2 .    )2(

أخرج��ه البخاري، رقم الحدي��ث:2652، 171/3، وأيضا:رقم الحديث:3651، 3/5، وأخرجه مس��لم، رقم   )3(
الحديث:2533، 1963/4 . 
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م��ن التمس��ك بالكتاب والس��نة، وتقديمهما على ما س��واهما، فمن س��ار عل��ى المنهج الذي 
اعتمدوا عليه يف فهم الكتاب والس��نة، وس��اروا عليه يف اعتقاداهتم، ومعامالهتم، وأحكامهم، 

وتربيتهم، وتزكية نفوسهم؛ فهو سلفي، وإن عاش يف عصور متأخرة)1(.
قال السمعاين:»الَس��َلِفي بفتح الس��ين والالم ويف آخرها الفاء، هذه النس��بة إلى الس��لف 
وانتحال مذهبهم على ما س��معت«)2(.وقال الذهبي:» السلفي -بفتحتين- وهو من كان على 

مذهب السلف...«)3( .
إذن: االنتس��اب إلى الس��لفية هو انتس��اب إلى منهج الس��لف الصالح: إيمانًا واعتقادًا، 

فقهًا وفهمًا، عبادة وسلوكًا، تربية وتزكية)4(. 

* * *

انظر: ندوة:السلفية منهج شرعي ومطلب وطني، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 23/1 .   )1(
)2(  األنساب، 168/7 . 

)3(  سير أعالم النبالء، 6/21 . 
انظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، د:عبداهلل الدميجي، ص:22 .    )4(
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املبحث الأول
املراد بفهم ال�سلف للن�ص ال�سرعي واأهميته

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: املراد بفهم ال�صلف للن�ص ال�صرعي

يحس��ن تحرير ه��ذا العنوان؛ للوصول إلى المعنى التام لفهم الس��لف للنص الش��رعي، 
وهذا العنوان يدور حول ثالثة أمور:

األمر األول: معنى الفهم:
الفه��م يف اللغ��ة: معرفتك الش��يء بالقلب. فهمه فهم��ًا وفهمًا وفهام��ة: علمه.وفهمت 

الشيء: عقلته وعرفته)1(.
ويف االصطالح:ورد له تعريفات كثيرة، منها:

•ج��ودة الذه��ن م��ن جهة هتيئت��ه القتناص كل م��ا يرد عليه م��ن المطال��ب، وإن لم يكن 
المتصف به عالمًا كالعامي الفطن)2( . 

•تصور المعنى من لفظ المخاطب)3(.
•حسن تصور المعنى وجودة استعداد الّذهن لالستنباط)4( .

•حس��ن تصور المعنى المراد من لفظ المخاطب، وإدراك مراميه ومقاصده، وقيل:قدرة 
الذهن على حسن االستنباط واإلدراك لمرامي األلفاظ وغاياهتا)5(.

األمر الثاين:معنى مصطلح السلف، وسبق التعريف بهم.
األمر الثالث:معنى مصطلح النص الشرعي:

الن��ص يف اللغ��ة: رفعك الش��يء. ون��ص الحديث ينصه نص��ا: رفعه. وكل م��ا أظهر فقد 
نص.وأص��ل الن��ص أقصي الش��يء وغايته. ون��ص كل ش��يء منتهاه)6(. ووصف بالش��رعية؛ 

انظر: لسان العرب، ابن منظور، 459/12، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص:1094 .    )1(
انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، 6/1 .    )2(

انظر: التعريفات، الجرجاين، ص:169 .    )3(
انظر: المعجم الوسيط، 704/2 .    )4(

انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، مصطفى سانو، ص:325 .  )5(
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 97/7، وهتذيب اللغة، األزهري ، 12/ 82 .  )6(
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ليختص بما تلقي عن المشرع اإلسالمي)1(.
ويتمثل هذا يف آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية .

ع لبي��ان التش��ريع، وينحصر يف  والم��راد بالن��ص الش��رعي: ال��كالم الص��ادر من المش��رِّ
المصدرين األساسيين للتشريع اإلسالمي، وهما: الكتاب والسنة)2(.

وبع��د هذا بقي أن نحدد معنى فهم السلف للنص الش��رعي، وأقول هو: ما علمه وأدركه 
واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من نصوص الكتاب والسنة .

يقول ابن القيم:» فمس��تندهم يف معرفة مراد الرب تعالى من كالمه ما يشاهدونه من فعل 
رسوله صلى اهلل عليه وسلم وهديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره«)3(.

فالذي يجب على المس��لم هو أن ينظر يف فهمه للنصوص الشرعية وفق ما فهمه السلف 
الصال��ح. يق��ول ابن رجب رحم��ه اهلل:»فالذي يتعين على المس��لم االعتناء ب��ه واالهتمام أن 
يبحث عما جاء عن اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، ثم يجتهد يف فهم ذلك، والوقوف على 
معانيه، ثم يش��تغل بالتصديق بذل��ك إن كان من األمور العلمي��ة، وإن كان من األمور العملية 
بذل وس��عه يف االجتهاد يف فعل ما يس��تطيعه من األوامر، واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته 
مصروفة بالكلية إلى ذلك، ال إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم 

والتابعين لهم بإحسان يف طلب العلم النافع من الكتاب والسنة«)4(.
املطلب الثاين: اأهمية فهم ال�صلف للن�ص ال�صرعي

بع��د معرف��ة معنى مصطلح فهم الس��لف للنص الش��رعي، ال بد من بيان لم��اذا يعّد فهم 
السلف للنص الشرعي مهمًا؟

إن ثمة أس��بابًا تجعل فهم السلف للنص الش��رعي ذا أهمية كربى، ومنزلة عظمى، ومن 
هذه األسباب ما يلي:

أوالً:مش��اهدة الصحابة للتنزيل والوحي، ومعايش��تهم للوقائع التي نزلت على الرس��ول 

انظر: لسان العرب، ابن منظور، 8/ 175 وما بعدها .  )1(
انظر:شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص:147 .  )2(

إعالم الموقعين، 117/4 .  )3(
جامع العلوم والحكم، 244/1 .  )4(
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صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، فه��م الذين بلغ��وا الوحي، والق��رآن الكري��م إنما وصلن��ا عن طريق 
الصحابة، وكذلك س��نة الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم وصلتنا عن طريق الصحابة رضي اهلل 
عنهم وأرضاهم، فإذا اختلفنا يف فهم نص من نصوص الكتاب والس��نة؛ فإن الواجب علينا أن 

ننظر إلى فهم أولئك الصحب الكرام رضي اهلل عنهم أجمعين.
يقول الش��اطبي يف بيان أس��باب تقديم فهم الس��لف على فهم غيرهم، ومنها:» مباشرهتم 
للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد يف فهم القرائن الحالية، وأعرف 

بأسباب التنزيل«)1( .
ويبين الاللكائي رحمه اهلل أن مالزمة الصحابة رضوان اهلل عليهم للرسول صلى اهلل عليه 
وسلم مكنتهم من مشاهدة التنزيل، فيقول: »فلم نجد يف كتاب اهلل تعالى، وسنة رسوله، وآثار 
صحابته إال الحث على االتباع، وذم التكلف واالخرتاع، فمن اقتصر على هذه اآلثار كان من 
المتبعين، وكان أوالهم هبذا االس��م، وأحقهم هبذا الوس��م، وأخصهم هبذا الرس��م)أصحاب 
الحدي��ث(؛ الختصاصه��م برس��ول اهلل -صل��ى اهلل علي��ه وس��لم- واتباعهم لقول��ه، وطول 
مالزمته��م ل��ه، وتحملهم علم��ه، وحفظهم أنفاس��ه وأفعاله، فأخذوا اإلس��الم عنه مباش��رة، 
وشرائعه مش��اهدة، وأحكامه معاينة، من غير واسطة وال سفير بينهم وبينه واصلة. فجاولوها 
عيانا، وحفظوا عنه ش��فاها، وتلقنوه من فيه رطبًا، وتلقنوه من لس��انه عذبًا، واعتقدوا جميع 
ذل��ك حق��ًا، وأخلصوا بذلك من قلوهبم يقينًا، فهذا دين أخذ أوله عن رس��ول اهلل -صلى اهلل 
عليه وس��لم- مشافهة، لم يشبه لبس وال ش��بهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تجامل 
وال مي��ل، ث��م الكاف��ة عن الكاف��ة، والصافة عن الصاف��ة، والجماعة عن الجماع��ة، أخذ كف 
بكف، وتمس��ك خلف بس��لف، كالح��روف يتلو بعضها بعضا، ويتس��ق أخراه��ا على أوالها 

رصفًا ونظمًا«)2(.
ثانيًا:أنه��م أعل��م بمراد اهلل تعالى ومراد رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم من غيرهم، وهذه 
م��ن أهم مميزاهت��م التي تجعل منهجهم هو المقدم؛ وذلك لما خصه��م اهلل تعالى به من توقد 
األذهان، وفصاحة اللس��ان، وس��عة العلم، وس��هولة األخذ، وحس��ن اإلدراك وسرعته، وقلة 

الموافقات، 128/4 .  )1(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 23/1 .  )2(
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المع��ارض أو عدم��ه، وحس��ن القصد، وتق��وى الرب تعال��ى؛ فالعربية طبيعتهم وس��ليقتهم، 
والمع��اين الصحيح��ة مرك��وزة يف فطره��م وعقوله��م، وال حاجة هب��م إلى النظر يف اإلس��ناد، 
وأح��وال الرواة،وعل��ل الحدي��ث، والج��رح والتعدي��ل، وال إل��ى النظر يف قواع��د األصول، 
وأوض��اع األصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كل��ه، فليس يف حقهم إال أمران: أحدهما: قال اهلل 
تعالى كذا، وقال رس��وله كذا، والثاين: معناه كذا وكذا، وهم أس��عد الناس هباتين المقدمتين، 

وأحظى األمة هبما، فقواهم متوفرة مجتمعة)1(.
يقول ابن تيمية رحمه اهلل:»ومن عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك، كان مخطئًا يف ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، فالمقصود 
بي��ان ط��رق العلم وأدلته، وط��رق الصواب، ونحن نعل��م أن القرآن قرأه الصحاب��ة والتابعون 
وتابعوهم، وأهنم كانوا أعلم بتفس��يره ومعانيه، كما أهنم أعلم بالحق الذي بعث اهلل به رس��وله 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم«)2(؛ فلهذا يجب على كل ناظر يف الدليل الش��رعي مراع��اة ما فهم منه 

األولون، وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل)3(.
ثالثًا:معرفتهم باللسان العربي، لقد بين اهلل يف كتابه أنه أنزل القرآن باللسان العربي، فقال 

تعال��ى:چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چيوس��ف: 2، وق��ال تعال��ىچىئ  
يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   چط��ه: 113، فإنزال 
الق��رآن باللغة العربية دليل على فضلها ومنزلتها وش��رفها ورفع قدرها عن غيرها من اللغات 
األخرى.وال يمكن ألحد أن يفهم كالم اهلل وكالم رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم إال بمعرفته 

للعربية.
قال الش��اطبي رحمه اهلل:» فعلى الناظر يف الش��ريعة والمتكلم فيها أصواًل وفروعًا... أن 
ال يتكلم يف شيء من ذلك حتى يكون عربيًا، أو كالعربي يف كونه عارفًا بلسان العرب، بالغًا 
فيه مبالغ العرب، أو مبالغ األئمة المتقدمين، كالخليل، وس��يبويه، والكس��ائي، والفراء، ومن 
أش��بههم وداناهم، وليس المراد أن يكون حافظ��اً كحفظهم، وجامعًا كجمعهم، وإنما المراد 

إعالم الموقعين، 113/4 .  )1(
مجموع الفتاوى، 361/13 .  )2(

الموافقات، الشاطبي، 290/3 .  )3(
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أن يصي��ر فهمه عربيًا يف الجملة، وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين، 
إذ هبذا المعنى أخذوا أنفس��هم حتى صاروا أئمة، فإنلم يبلغ ذلك فحس��به يف فهم معاين القرآن 

التقليد، وال يحسن  ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به«)1( .
ويق��ول الش��اطبي أيضًا يف كتاب��ه اآلخ��ر)2( مبينًا أس��باب تقديم فهم الس��لف على فهم 
غيره��م، ومنها:»معرفتهم باللس��ان العربي؛ فإهنم عرب فصحاء، لم تتغير ألس��نتهم ولم تنزل 
عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف يف فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول 

أو عمل واقع موقع البيان: صح اعتماده من هذه الجهة«.
ويقول ابن تيمية رحمه اهلل:»وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يتلقنها 
الصغار يف المكاتب، ويف الدور؛ فيظهر ش��عار اإلس��الم وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل 
اإلس��الم يف فق��ه معاين الكتاب، والس��نة وكالم الس��لف، بخالف م��ن اعتاد لغة، ث��م أراد أن 
ينتق��ل إلى أخ��رى فإنه يصعب.واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العق��ل، والخلق، والدين، تأثيرًا 
قوي��ًا بينًا، ويؤثر أيضًا يف مش��اهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعين، ومش��اهبتهم تزيد 
العق��ل والدين والخلق.وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن 
فه��م الكتاب والس��نة فرض، وال يفهم إال بفه��م اللغة العربية، وما ال يت��م الواجب إال به فهو 

واجب«)3(  .
وقال اإلمام مالك رحمه اهلل: »ال أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر ذلك- يعني 

كتاب اهلل- إال جعلته نكااًل«)4( .
وروى عن مجاهد رحمه اهلل: » ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب 

اهلل إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب«)5(.

االعتصام، 257/3 .  )1(
الموافقات، 128/4 .  )2(

اقتضاء الصراط المستقيم، 526/1 .  )3(
شعب اإليمان، البيهقي، 543/3 .  )4(

الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، 292/1 .  )5(
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املبحث الثاين
حجية فهم ال�سلف للن�ص ال�سرعي وق�اعده

 وفيه مطلبان:
املطلب الأول:حجية فهم ال�صلف للن�ص ال�صرعي

جاءت نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء ببيان أن فهم السلف الصالح حجة ودليل 
يجب األخذ والعمل به، وسأذكر هنا ثالثة أنواع من األدلة:

النوع األول: األدلة القرآنية:
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   تعال��ى:چڦ    اهلل  1-ق��ال 
چ]النس��اء: 115[، وال ش��ك أن  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
س��لف هذه األمة م��ن المؤمنين الذين أمر اهلل باتباع س��بيلهم، قال ابن تيمي��ة رحمه اهلل: »قال 
العلم��اء: من لم يكن متبعًا س��بيلهم كان متبعًا غير س��بيلهم، فاس��تدلوا بذل��ك على أن اتباع 

سبيلهم واجب، فليس ألحد أن يخرج عما أجمعوا عليه«)1( .
قال عمر بن عبد العزيز:»سّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووالة األمر بعده سننًا األخذ 
هب��ا اتباع لكتاب اهلل، واس��تكمال لطاعة اهلل، وقوة على دين اهلل، لي��س ألحد من الخلق تغييرها، 
وال تبديلها، وال النظر يف ش��يء خالفها، من اهتدى هبا فهو مهتد، ومن اس��تنصر هبا فهو منصور، 

ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وواله اهلل ما تولى، وأصاله جهنم، وساءت مصيرًا«)2(. 
وقال ابن رجب رحمه اهلل: »فمن س��لك س��بيلهم فقد اهتدى، ومن س��لك غير س��بيلهم 
ودخل يف كثرة الس��ؤال والبح��ث، والجدال،والقيل،والقال،..واّدعى لنفس��ه الفضل، ولمن 
س��بقه النقص والجهل: فقد ضل ضالاًل مبينًا، وخس��ر خس��رانًا مبينًا«)3(. وقال ابن سعدي 
رحم��ه اهلل تعالى:»وق��د اس��تدل هب��ذه اآلي��ة الكريمة عل��ى أن إجم��اع هذه األم��ة حّجة وأهنا 
معصوم��ة م��ن الخطأ، ووجه ذلك: أن اهلل توعد من خالف س��بيل المؤمنين بالخذالن والنار، 
وچ ڃ  چچمفرد مضاف يش��مل س��ائر ما المؤمنون عليه من العقائد واألعمال، فإذا 

مجموع الفتاوى، 173/7 .  )1(
حلية األولياء، األصبهاين، 324/6 .  )2(

فضل علم السلف على الخلف، ص:9 .  )3(
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اتفقوا على إيجاب ش��يء، أو استحبابه، أو تحريمه، أو كراهته، أو إباحته، فهذا سبيلهم، فمن 
خالفهم يف شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم« )1(. 

2-ق��ال تعال��ى:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  چ]التوبة: 100[ .
فوجه الداللة أن اهلل تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قواًل فاتبعهم متبع عليه قبألن 

يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودًا على ذلك، وأن يستحق الرضوان)2(.
وق��د احت��ج اإلمام مالك رحم��ه اهلل هبذه اآلية عل��ى وجوب اتباع الصحاب��ة رضوان اهلل 

عليهم)3( .
ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   تعال��ى:چٺ   اهلل  3-ق��ال 
ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   

ڄ  ڃ  ڃ  چ]آل عمران: 110[ .
وهذه الخيرية دليل على صحة ما كان عليه صحابة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم من 
العقيدة والعمل، وهي نابعة من س��المة الفهم عن اهلل تعالى ورس��وله صلى اهلل عليه وس��لم، 
واآلية خطاب للصحابة يف المقام األول، فهم سلف األمة، فحيث كانوا هم خير أمة أخرجت 
للن��اس، فه��ذا تنبيه على وجوب األخ��ذ بما كانوا عليه م��ن الفهم والتأصيل المثمر لس��المة 

العقيدة وصحة العمل)4( . 
4- قال اهلل تعالى:چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ]للتوبة: 119[ .
أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ال مع المنافقين.فكونوا على مذهب 

الصادقين وسبيلهم)5(.

تفسير ابن سعدي، ص:202 .  )1(
انظر:إعالم الموقعين عن رب العالمين، 94/4 .  )2(

المصدر السابق .  )3(
انظر:تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف، وليد السعيدان، ص:10 .  )4(

انظر:الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، 288/8 .  )5(
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وقال غير واحد: المراد بالصادقين أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم)1( .
ق��ال ابن القيم رحمه اهلل: »وال ريب أهنم أئم��ة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم 
يف صدق��ه، ب��ل حقيقة صدق��ه اتباعه لهم وكونه معه��م، ومعلوم أن من خالفهم يف ش��يء وإن 
وافقه��م يف غيره لم يكن معهم فيما خالفه��م فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي 
عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية وفيما وافقهم فيه، فال يصدق عليه أنه معهم 

هبذا القسط«)2( .
النوع الثاين: األدلة النبوية:

كما جاء يف كتاب اهلل األمر باتباع فهم السلف، وسلوك سبيلهم، جاء يف السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم األمر بذلك أيضا، ومنها ما يلي:

1-أن السل��ف الصال��ح ه��م أفضل األم��ة وخيره��ا علما وعم��الً، فقال صل��ى اهلل عليه 
وس��لم:)خير الن��اس ق��رين، ثم الذين يلوهن��م، ثم الذين يلوهنم، ثم يجيء قوم تس��بق ش��هادة 
أحده��م يمينه، ويمينه ش��هادته()3( .فدل الحديث على أن أهل الق��رون الثالثة هم خير األمة 

بشهادة النبي صلى اهلل عليه وسلم.
قال ابن تيمية رحمه اهلل: »ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه 
أه��ل الس��نة والجماعة من جمي��ع الطوائف: أن خير قرون هذه األم��ة يف األعمال، واألقوال، 
واالعتقاد، وغيرها من كل فضيلة أن خيرها  القرن األول، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، 
كم��ا ثبت ذلك عن النبي صلى اهلل عليه وس��لم من غير وجه،وأهن��م أفضل من الخلف يف كل 
فضيل��ة م��ن علم، وعم��ل، وإيمان، وعقل، ودي��ن، وبيان، وعب��ادة، وأهنم أول��ى بالبيان لكل 
مش��كل. هذا ال يدفعه إال من كابر المعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهلل على علم.. 
وما أحسن ما قال الشافعي رحمه اهلل يف رسالته:هم فوقنا يف كل علم، وعقل، ودين، وفضل، 

وكل سبب ينال به علم، أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا ألنفسنا«)4( .

انظر:معالم التنزيل، البغوي، 401/2، وتفسير ابن كثير، 234/4 .  )1(
إعالم الموقعين، 101/4 .  )2(

سبق تخريجه.  )3(
مجموع الفتاوى، 157/4 .  )4(
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فش��هادة الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم له��م بالخيرية تقتضي تقديمه��م يف كل باب من 
أبواب الخير، وإال لو كانوا خيرا من بعض الوجوه، فال يكونون خير القرون مطلقا)1(. 

2-أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر باتباعهم، والسير على منهجهم، فيما رواه العرباض 
ب��ن س��ارية، قال:»قام فينا رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ذات يوم، فوعظن��ا موعظة بليغة، 
وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقيل يا رس��ول اهلل: وعظتنا موعظة مودع، فاعهد 
إلينا بعهد، فقال: »عليكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة، وإن عبدًا حبشيًا، وسرتون من بعدي 
اختالفًا ش��ديدًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراش��دين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، 

وإياكم واألمور المحدثات، فإن كل بدعة ضاللة«)2( .
قال يف التحفة:»أي: الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراش��دين، وقد كانت طريقتهم هي 
نفس طريقته فإهنم أش��د الناس حرصا عليها وعمال هبا يف كل شيء...فأقل فوائد الحديث أن 

ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سننه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل«)3(.
وم��ن لطائ��ف الفوائد أيضًا يف هذا الحديث أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم بعد أن 
ذكر س��نته وس��نة الخلفاء الراش��دين المهديين قال:»عضوا عليها بالنواجذ« ولم يقل:»عضوا 
عليهما«؛ للداللة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج واحد وطريق واحد؛ فال يكون 
األخذ بس��نته على الوجه المطلوب إال بالتمس��ك بم��ا جاء من القرآن والس��نة بفهم صحابته 

رضي اهلل عنهم)4(.
فه��ذا الحدي��ث أمر من الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم باتباع س��بيل الخلفاء الراش��دين 
واألخ��ذ بما هم عليه من العقيدة، والعمل، والفهم، وهو أمر، وقد تقرر يف األصول: أن األمر 

المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، ففهمهم حجة، والحجة ال يجوز مخالفتها)5( .
3-أخبر الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم بأنهم َأَمنَة لألمة، فقال صلى اهلل عليه وس��لم: )...

انظر: إعالم الموقعين، 104/4 .  )1(
أخرجه الرتمذي يف س��ننه، رقم الحديث:2676، 341/4، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، رقم الحديث:43،   )2(

15/1، وأبو داود، رقم الحديث:4607، 200/4، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، 499/1 .
تحفة األحوذي، 367/7 .  )3(

انظر:تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف، وليد السعيدان، ص:15 .  )4(
انظر:بدعة إعادة فهم النص، المنجد، ص:12 .  )5(
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النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي، فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة ألمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون()1( .

وقد بوب اإلمام مسلم هذا الحديث تحت )باب بيان أن بقاء النبي صلى اهلل عليه وسلم 
أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان لألمة( )2(.

ووجه االستدالل بالحديث: أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، 
وكنس��بة النجوم إلى الس��ماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء األمة هبم 
م��ا هو نظي��ر اهتدائهم بنبيهم - صلى اهلل عليه وس��لم - ونظير اهتداء أه��ل األرض بالنجوم، 
وأيض��ًا فإنه جعل بقاءهم بين األمة أمنة لهم، وحرزًا من الش��ر وأس��بابه، فلو جاز أن يخطئوا 
فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم؛ لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من 

المحال)3(.
4-أن التمس��ك بم��ا كان��وا عليه س��بب للنجاة عن��د الفتن،كما ورد يف حدي��ث االفرتاق 
المش��هور، قال صلى اهلل عليه وس��لم: )...والذي نفس محمد بيده لتفرتقن أمتي على ثالث 
وس��بعين فرقة، واحدة يف الجنة، وثنتان وس��بعون يف النار ، قيل: يا رس��ول اهلل من هم؟ قال: 
الجماع��ة()4(. والمقص��ود األول هم الصحابة، كم��ا يف الرواية األخرى، ق��ال صلى اهلل عليه 
وس��لم: ).. وإن بن��ي إس��رائيل تفرق��ت على ثنتين وس��بعين مل��ة، وتفرتق أمت��ي على ثالث 
وس��بعين مل��ة، كلهم يف الن��ار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رس��ول اهلل؟ ق��ال: ما أنا عليه 

وأصحابي()5(.
وهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل باتباع الصحابة فيما كانوا عليه)6( .

النوع الثالث: أقوال العلماء:
ورد العديد من أقوال علماء هذه األمة يف وجوب األخذ بفهم السلف الصالح، ومنها:

صحيح مسلم، رقم الحديث:2531، 1961/4 .  )1(
صحيح مسلم، 1961/4 .  )2(
إعالم الموقعين، 104/4 .  )3(

اخرجه ابن ماجه يف سننه، رقم الحديث:3992، 1322/2، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، 245/1.  )4(
أخرجه الرتمذي يف سننه، رقم الحديث:2641، 323/4، وحسنه األلباين يف صحيح الجامع، 943/2 .  )5(

انظر:بدعة إعادة فهم النص، محمد المنجد، ص:80 .  )6(
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1-قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:»من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد 
صلى اهلل عليه وسلم، فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها 
هديًا، وأحس��نها ح��ااًل، قومًا اختارهم اهلل تعالى لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وس��لم، فاعرفوا 

لهم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم؛ فإهنم كانوا على الهدى المستقيم«)1(. 
2-قال السمعاين رحمه اهلل:»وش��عار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما 

هو محدث«)2(.
3-ق��ال اب��ن تيمية رحم��ه اهلل:»وال يجوز ألحد أن يع��دل عما جاء يف الكتاب، والس��نة، 
واتفق عليه س��لف األمة وأئمتها، إلى ما أحدث��ه بعض الناس مما قد يتضمن خالف ذلك، أو 
يوق��ع الن��اس يف خالف ذلك، وليس ألحد أن يضع للناس عقيدة وال عبادة من عنده؛ بل عليه 

أن يتبع وال يبتدع، ويقتدي وال يبتدي«)3( .
4-ق��ال ابن الحاج رحمه اهلل:»الث��واب إنما يرتتب على امتثال الكتاب، والس��نة، واتباع 
السلف الماضين رضي اهلل عنهم، فكانوا رضي اهلل عنهم يمتثلون السنة يف أعمالهم، ويخافون 

مع ذلك«)4(. 
فدلت هذه األقوال على وجوب األخذ بما عليه سلف األمة رضوان اهلل عليهم.

املطلب الثاين:قواعد فهم ال�صلف للن�ص ال�صرعي
كان للس��لف الصالح قواعد يسيرون عليها يف فهمهم للنصوص الشرعية، وهذه القواعد 
تناقلوها جيالً بعد جيل، فنالوا على إثرها ثناء اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومتى تمسك 
المس��لم هبذه القواعد واعتصم هبا فقد سار على هنجهم وطريقتهم، ومن أهم هذه القواعد ما 

يلي:
أوالً: التسلي��م لنصوص الكتاب والسنة، ومعناه:الخض��وع واالنقياد وقبول األمر إذ هو 

م��ن عن��د اهلل، أو من عند رس��وله صل��ى اهلل عليه وس��لم،قال تعال��ى: چ ې  ې         ې  ى  

جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، 947/2 .  )1(
االنتصار ألصحاب الحديث، ص:31 .  )2(

مجموع الفتاوى، 490/11 .  )3(
المدخل، 261/4 .  )4(
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الن��ور:  چ  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
51، فأخرب تعالى عن صفة المؤمنين المس��تجيبين هلل ولرس��وله، الذين ال يبغون دينًا س��وى 
كتاب اهلل وس��نة رس��وله، وهي الس��مع والطاعة، ولهذا وصفهم بالفالح، وهو نيل المطلوب 

والسالمة من المرهوب)1(. 
وقد أدرك الس��لف رحمهم اهلل أن النجاة والس��المة يف اتباع الس��نة واألثر، وما دل عليه 
الكتاب والس��نة، قال األوزاعي: »اصرب نفس��ك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما 

قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم«)2( .
وقال اإلمام أحمد رحمه اهلل:» أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 

اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - واالقتداء هبم وترك البدع« )3( .
وق��د طبق الس��لف رحمهم اهلل اعتصامهم وتس��ليمهم لنصوص الكتاب والس��نة تطبيقًا 
عمليًا، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: »لما أسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم إلى المسجد 
األقص��ى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، وس��عى رجال 
م��ن المش��ركين إلى أبي بكر رضي اهلل عن��ه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أس��ري به 
الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: 
أو تصدق��ه أن��ه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إين ألصدقه يف 
ما هو أبعد من ذلك أصدقه يف خرب الس��ماء يف غدوة أو روحة، فلذلك س��مي أبا بكر الصديق 

رضي اهلل عنه«)4( .
إنه التسليم لنصوص الكتاب والسنة.

وعن عمر رضي اهلل عنه: أنه جاء إلى الحجر األس��ود فقبله، فقال:»إين أعلم أنك حجر، 
ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت النبي صلى اهلل عليه وس��لم يقبلك ما قبلتك«)5(.فأراد عمر 

انظر: تفسير ابن كثير، 75/6 .  )1(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاللكائي، 174/1 .  )2(

طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، 241/1 .  )3(
أخرج��ه الحاك��م يف المس��تدرك، وقال:هذا حديث صحيح على ش��رط الش��يخين ولم يخرجاه، رق��م الحديث:   )4(

. 81/3 ،4458
أخرجه البخاري، رقم الحديث:1597، 149/2، ومسلم، رقم الحديث:1270، 925/2 .  )5(
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أن يعلم الناس أن استالمه اتباع لفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)1( . 
وعن س��عيد بن المس��يب أنه رأى رجالً يصلي بع��د طلوع الفجر أكثر م��ن ركعتين يكثر 
فيها الركوع، والس��جود فنهاه، فقال: »يا أبا محمد يعذبني اهلل على الصالة؟ قال: »ال، ولكن 

يعذبك على خالف السنة«)2(.
يق��ول اب��ن تيمية رحم��ه اهلل:»وكان من أعظم ما أنع��م اهلل به عليه��م اعتصامهم بالكتاب 
والس��نة، فكان من األصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه ال يقبل من 

أحد قط أن يعارض القرآن ال برأيه، وال ذوقه، وال معقوله، وال قياسه، وال وجده«)3( .
ثاني��ًا: العبرة بعم��وم اللفظ ال بخصوص السبب:فإذا ورد لفظ عام وس��بب خاص، فإنه 
يحمل على العموم، وال يختص بالس��بب؛ فكل عام ورد لس��بب خاص -من سؤال أو حادثة 
أو غيرهم��ا- فإن��ه يعم��ل بعمومه، وال عربة بخصوص س��ببه؛ ألن الش��ريعة عام��ة، فلو قصر 
الحكم فيها على السبب الخاص، لكان ذلك قصوًرا يف الشريعة. وقد علق الطربي رحمه اهلل 

عل��ى قوله تعالى:چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڇ    ڇ        چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ  
ڇ  ڇ  چالنس��اء: 24، فقال:»... مع أن اآلية تنزل يف معنى، فتعم ما نزلت به فيه وغيره، 

فيلزم حكمها جميع ما عمته«)4( .
ويدخ��ل يف ه��ذا م��ا ج��اء م��ن ن��زول بع��ض اآلي��ات يف ع��دد م��ن األش��خاص، كقوله 
تعال��ى:چک     ک  ک  ک گ چالكوث��ر: 3،فقد ورد أن األب��رت: العاص بن وائل، 
وقيل:عقبة بن أبي معيط، قال الطربي:» وأولى األقوال يف ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن 
اهلل تعالى ذكره أخرب أن مبغض رسول اهلل  هو األقل األذل المنقطع عقبه، فذلك صفة كل من 

أبغضه من الناس، وإن كانت اآلية نزلت يف شخص بعينه«)5(. 

انظر: فتح الباري، ابن حجر، 463/3، وشرح النووي، 16/9 .  )1(
انظر:السنن الكربى، البيهقي، 654/2 .  )2(

مجموع الفتاوى، 28/13 .  )3(
جامع البيان، 169/8 .  )4(

جامع البيان، 658/24 .  )5(
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وقال ابن كثير رحمه اهلل أيضًا:»وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر، وغيرهم«)1(.
وعلى نحو كالمهما قال ابن تيمية رحمه اهلل: »...وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولهم: 
ه��ذه اآلية نزلت يف كذا، ال س��يما إن كان المذكور ش��خصًا؛ كأس��باب الن��زول المذكورة يف 
التفس��ير، كقوله��م أن آية الظه��ار نزلت يف امرأة أوس ب��ن الصامت، وأن آي��ة اللعان نزلت يف 

عويم��ر العج��الين أو ه��الل ب��ن أمي��ة، ....وأن قول��ه: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ی  چ 
المائ��دة: 49، نزل��ت يف بني قريظة والنضير، ونظائر هذا كثي��ر مما يذكرون أنه نزل يف قوم من 
المش��ركين بمكة..فالذين قالوا ذلك لم يقص��دوا أن حكم اآلية مختص بأولئك األعيان دون 
غيرهم؛ فإن هذا ال يقوله مس��لم وال عاقل على اإلطالق، والناس وإن تنازعوا يف اللفظ العام 
الوارد على س��بب هل يختص بس��ببه أم ال؟ فلم يقل أحد من علماء المس��لمين أن عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين،وإنما غاية ما يقال إهنا تختص بنوع ذلك الشخص 

فيعم ما يشبهه«)2(.
ثالثًا:وج��وب العم��ل بظواه��ر النصوص:ويجب العم��ل بظاهر النص، ما ل��م يرد دليل 
صحي��ح يدل عل��ى أن هذا الظاهر غير مراد، قال الش��افعي رحمه اهلل:»والق��رآن على ظاهره، 

حتى تأيت داللة منه، أو سنة، أو إجماع، بأنه على باطن دون ظاهر«)3(.
وق��ال يف كتاب��ه اآلخ��ر)4(: »...الق��رآن عربي كما وصف��ت، واألحكام في��ه على ظاهرها 
وعمومه��ا، لي��س ألحد أن يحيل منه��ا ظاهرًا إلى باطن، وال عامًا إل��ى خاص، إال بداللة من 
كت��اب اهلل، فإن لم تكن فس��نة رس��ول اهلل تدل على أنه خاص دون ع��ام، أو باطن دون ظاهر، 
أو إجماع من عامة العلماء الذين ال يجهلون كلهم كتابًا وال س��نة، وهكذا الس��نة، ولو جاز يف 
الحديث أن يحال الش��يء منه عن ظاهره إلى معن��ى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل 
عددًا من المعاين، وال يكون ألحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، 
ولكن الحق فيها واحد؛ ألهنا على ظاهرها وعمومها إال بداللة عن رس��ول اهلل، أو قول عامة 

تفسير ابن كثير، 504/8 .  )1(
مجموع الفتاوى، 338/13 .  )2(

الرسالة، ص:580 .  )3(
اختالف الحديث، 592/8 .  )4(
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أهل العلم بأهنا على خاص دون عام، وباطن دون ظاهر« .
فالواج��ب حمل كالم اهلل تعالى ورس��وله صلى اهلل عليه وس��لم، وحم��ل كالم المكلف 
عل��ى ظاه��ره الذي هو ظاه��ره، وهو الذي يقصد م��ن اللفظ عند التخاط��ب، وال يتم التفهيم 

والفهم إال بذلك، ومّدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه)1(. 
يقول الزركش��ي:»الظاهر دليل ش��رعي يجب اتباعه والعمل به، بدلي��ل إجماع الصحابة 
على العمل بظواهر األلفاظ. وهو ضروري يف الش��رع، كالعمل بأخبار اآلحاد، وإال لتعطلت 

غالب األحكام، فإن النصوص معوزة جدًا، كما أن األخبار المتواترة قليلة جدا«)2( .
ق��ال العالمة الش��نقيطي رحمه اهلل:»قد أجمع جميع المس��لمين عل��ى أن العمل بالظاهر 
واجب حتى يرد دليل ش��رعي صارف عنه إلى المحتم��ل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم 

يف األصول«)3( .
رابعًا: رد المتشابه إلى المحكم:

المحكم هو:ما أحكم بيانه، وبلغ به الغاية التي يفهم هبا المراد من غير إشكال والتباس، 
فال يحتمل إال وجهًا واحدًا.

والمتش��ابه هو: الذي يحتمل معنيين أو معاين مختلفة، يشبه بعضها بعضا عند السامع يف 
أول وهلة، حتى يميز ويتبين وينظر ويعلم الحق من الباطل فيه)4( .

وقد جاء األمر برّد المتش��ابه إلى المحكم، فقال تعالى:چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ  
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  

ې     ې   ى  ى  ائ  چآل عمران: 7 .
ق��ال اب��ن كثير رحمه اهلل:»يخرب تعالى أن يف القرآن آي��ات محكمات هن أم الكتاب، أي: 
بين��ات واضح��ات الدالل��ة، ال التباس فيها على أحد م��ن الناس، ومنه آيات أخر فيها اش��تباه 

انظر:إعالم الموقعين، ابن القيم، 89/3 .  )1(
البحر المحيط، الزركشي، 35/5 .  )2(

أضواء البيان، 269/7 .  )3(
انظر:الفقي��ه والمتفق��ه، البغ��دادي، 209/1، القاموس الفقهي، س��عدي أب��و حبي��ب 98/1، 190/1، والبحر   )4(

المحيط، أبو حيان األندلسي، 22/3 .
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يف الدالل��ة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمن رّد ما اش��تبه علي��ه إلى الواضح منه، وحّكم 
محكمه على متشاهبه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس«)1( .

وعن عبد اهلل بن مس��عود رضي اهلل عنه، عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: »كان 
الكتاب األول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف، زاجر، وآمر، وحالل، وحرام، ومحكم، ومتش��ابه، وأمث��ال، فأحلوا حالله، وحرموا 
حرام��ه، وافعلوا م��ا أمرتم به، وانته��وا عما هنيتم عنه، واعت��ربوا بأمثاله، واعمل��وا بمحكمه، 

وآمنوا بمتشاهبه، وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إال أولو األلباب«)2(.
وق��د روي عن الس��لف عب��ارات كثي��رة يف العمل بالمحك��م، فعن ابن عب��اس أنه قال:» 
المحكمات ناسخه، وحالله وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمر به، ويعمل به.وكذا روي 
عن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والس��دي أهنم 

قالوا: المحكم الذي يعمل به«)3(.
فطريقة الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث؛ كالش��افعي، واإلمام أحمد، ومالك، وأبي 
حنيفة، وأبي يوس��ف والبخاري، وإس��حاق ... أهنم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون 
من المحكم ما يفس��ر لهم المتشابه ويبينه، فتتفق داللته مع داللة المحكم، وتوافق النصوص 
بعضها بعضًا، ويصدق بعضهًا بعضا، فإهنا كلها من عند اهلل، وما كان من عند اهلل فال اختالف 

فيه وال تناقض، وإنما االختالف والتناقض فيما كان من عند غيره)4(. 
وقد حذر الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم من الذين يتبعون المتش��ابه،فعن عائش��ة رضي 

اهلل عنها، قالت:»تال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم هذه اآلية:چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ې     ې   ى  ى  ائچآل عمران: 7، قالت: قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: فإذا 

)1(  تفسير ابن كثير، 6/2 .
)2(  أخرجه الحاكم يف المستدرك، 317/2، وقال:هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه .

تفسير ابن كثير، 7/2 .  )3(
)4(  إعالم الموقعين، ابن القيم، 209/2، والصواعق المرسلة، 772/2 .
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رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم«)1( .
وق��د ضرب عم��ر بن الخطاب رضي اهلل عن��ه صبيغًا؛ ألنه خاض يف المتش��اهبات، فعن 
سليمان بن يسار:»أن رجالً يقال له صبيغ، قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل 
إلي��ه عمر رض��ي اهلل عنه، وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد اهلل صبيغ، 
فأخ��ذ عمر عرجونًا من تلك العراجين، فضربه،وقال: أنا عبد اهلل عمر، فجعل له ضربًا حتى 

دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد يف رأسي«)2( .
خامسًا: جمع النصوص الواردة يف الباب الواحد:

ومعنى ذلك: أن تجمع وتس��توىف النصوص الواردة يف المسألة،وال يقتصر على بعضها، 
يقول صلى اهلل عليه وسلم: »إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق  بعضه بعضًا، 

فما عرفتم منه، فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه«)3( .
يقول اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل: » الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث 

يفسر بعضه بعضًا«)4(.
ويكون جمع النصوص يف المسألة الواحدة برّد العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، 
والمجم��ل إل��ى المبين...وهذامن أصح الط��رق، فما أجمل يف مكان فإنه قد فس��ر يف موضع 

آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط يف موضع آخر.)5(
يقول الشاطبي: » ومدار الغلط يف هذا الفصل إنما هو على حرف واحد؛ إنما هو الجهل 
بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض؛ فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين 
إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا المرتبة 
عليه��ا، وعامه��ا المرتب على خاصها، ومطلقه��ا المحمول على مقيدها، ومجملها المفس��ر 
بمبينه��ا، إلى ما س��وى ذل��ك من مناحيها، فإذا حص��ل للناظر من جملته��ا حكم من األحكام 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم الحديث:4547، 33/6 .
)2(  أخرجه الدارمي يف مسنده، رقم الحديث:146، 252/1.

)3(  أخرجه أحمد يف مسنده، رقم الحديث:6702، 304/11، وصححه األلباين يف شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي 
العز الحنفي، ص:200 .

)4(  الجامع ألخالق الرواي، البغدادي، 212/2 .
انظر:مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 363/13 .  )5(
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فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت« )1(.
وعندم��ا خالف أهل البدع هذه القاعدة كفر بعضهم بعضًا، حيث آمن بعضهم بنصوص 
وكفروا بأخرى، فقد آمن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد، وكفروا بنصوص 

الوعد، وقابلهم المرجئة فآمنوا بنصوص الوعد، وكفروا بنصوص الوعيد.
يقول الشاطبي: » فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون ألنفسهم بأدلة فاسدة، وبأدلة صحيحة؛ 
اقتص��ارًا بالنظ��ر على دليل م��ا، واّطراحًا للنظ��ر يف غيره م��ن األدلة األصولي��ة، أو الفروعية 

العاضدة لنظره، أو المعارضة له«)2(.
وقد استعمل هذه القاعدة-جمع النصوص الواردة يف الباب الواحد- كثير من أئمة العلم 
والّدين يف كسر المبتدعة وتفنيد شبهاهتم، كصنيع اإلمام الشافعي رحمه اهلل يف كتاب)الرسالة(، 
ويف كت��اب ) مختلف الحديث(،وكذلك اإلمام أحمد يف )ال��رد على الجهمية(، وابن قتيبة يف 
كتاب)مختل��ف الحدي��ث(، والطحاوي رحمه اهلل يف) مش��كل اآلثار(، وغي��ر هؤالء من أئمة 

السنة)3(.

* * *

)1(  االعتصام، 61/2 .
)2(  االعتصام، 8/2  .

)3(  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد، عثمان علي حسن، 348/1 .
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املبحث الثالث
مناذج من فهم ال�سلف للن�ص ال�سرعي

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: مناذج من فهمهم من خالل تقرير م�صائل الّدين

كثر يف كتب السنة ورود األقوال واألفعال التي جاءت عن سلف األمة يف تقرير مسائل الّدين، 
وحرصهم على تعليم الناس أمور دينهم، ولقد رصدت بعضًا من هذه النماذج، ومنها ما يلي:

1-ل��زوم جماع��ة المسلمين:ج��اء يف كت��اب اهلل تعال��ى األم��ر بل��زوم الجماع��ة، فق��ال 
تعال��ى:چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچ]آل عم��ران:103[، وورد ع��ن عب��د اهلل 
بن مس��عود أنه ق��ال يف قول��ه: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قال:»الجماعة«)1(، كما حث 
الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم على لزوم جماعة المس��لمين، فقال:»إن اهلل يرضى لكم ثالثا، 
ويك��ره لك��م ثالث��ا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، وال تش��ركوا به ش��يئا، وأن تعتصم��وا بحبل اهلل 

جميعًا وال تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال«)2(.
ق��ال النووي رحم��ه اهلل:»وأما قوله صل��ى اهلل عليه وس��لم:)وال تفرقوا(فه��و أمر بلزوم 

جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد اإلسالم«)3( . 
ولقد قرر السلف رحمهم اهلل هذه العقيدة المهمة يف مصنفاهتم، فعقدوا لها كتبًا وأبوابًا، 

ومنها:
أ-عقد مس��لم يف صحيحه كتاب اإلم��ارة، )باب األمر بلزوم الجماع��ة عند ظهور الفتن 

وتحذير الدعاة إلى الكفر()4(.
ب-ابن ماجه عقد يف سننه: )باب السواد األعظم( )5( .

ج-اإلمام الرتمذي عقد كذلك سننه بابًا يف الفتن بعنوان:)باب ما جاء يف لزوم الجماعة( )6(.

تفسير الطربي، 71/7 .  )1(
صحيح مسلم، رقم الحديث:1715، 1340/3 .  )2(

شرح مسلم، 11/12 .  )3(
صحيح مسلم، 1475/3 .  )4(
سنن ابن ماجه، 1302/2 .  )5(

سنن الرتمذي، 53/4 .  )6(
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د-اإلمام النسائي عقد أيضًا بابًا أسماه:)قتل من فارق الجماعة( )1( .
وهم هبذا يقررون مسألة مهمة من مسائل الّدين.

2-زي��ادة اإليمان ونقصانه:ق��ال عبد الرزاق الصنع��اين رحمه اهلل: »لقيت اثنين وس��تين 
ش��يخًا، منهم: معمر، واألوزاعي، والثوري، والوليد بن محمد القرش��ي، ويزيد بن السائب، 
وحماد بن س��لمة، وحماد بن زيد، وس��فيان بن عيينة، وشعيب بن حرب، ووكيع بن الجراح، 
ومال��ك بن أنس، وابن أبي ليلى، وإس��ماعيل بن عياش، والوليد بن مس��لم، ومن لم نس��مه، 
كله��م يقولون:اإليم��ان ق��ول وعم��ل، يزيد وينق��ص«)2(. فنق��ل الصنعاين إجماع الس��لف يف 

موافقتهم للقرآن والسنة يف أن اإليمان يزيد وينقص، بخالف من أنكر ذلك.
املطلب الثاين:مناذج من فهمهم من خالل التعليق على الن�صو�ص ال�صرعية

وهذا يوضح بجالء عمق فهم السلف ودقة استنباطهم، فكثير من النصوص لم تتضح إال 
بعد التعليق عليها، وبيان المبهم فيها.ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

1- عن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أال إين أبرأ إلى كل خليل من 
خلته، ولو كنت متخذا خليال، التخذت أبا بكر خليال، إن صاحبكم خليل اهلل()3( .

فأض��اف ابن ماجه تعليقًا لبيان من هو الم��راد بقوله: )صاحبكم(، فقد يعتقد البعض أن 
الم��راد به أبو بكر الصديق رض��ي اهلل عنه؛ ألن الحديث فيه.فأزال هذا اإلش��كال بقوله:»قال 

وكيع: يعني نفسه«)4(.وهذا التعليق يدل على فقه ابن ماجه رحمه اهلل .
2-ع��ن أبي هريرة رض��ي اهلل عنه، قال:قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: )اإليمان 
بضع وستون ش��عبة، والحياء شعبة من اإليمان()5(.وقد علق على هذا الحديث مجموعة من 

السلف، ومنهم:
أ- الخطابي: قال معلقًا على الحديث:»ويف هذا الحديث بيان أن اإليمان الش��رعي اسم 
لمعنى ذي ش��عب وأجزاء له أعلى وأدنى، فاالسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة 

سنن النسائي، 92/7  .  )1(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاللكائي، 1029/5 .  )2(

)3(  أخرجه ابن ماجه يف سننه، رقم الحديث:93، ص:32، وقال األلباين:صحيح.
)4(  المصدر السابق، وانظر:منهج أهل السنة والجماعة يف تدوين علم العقيدة، د.ناصر الحنيني، 259/1 .

)5(  اخرجه البخاري، رقم الحديث:9، 11/1، ومسلم، رقم الحديث:35، 63/1 .
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تقتضي جميع شعبها، وتستويف جملة أجزائها، كالصالة الشرعية، لها شعب وأجزاء، واالسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل على ذلك 
قوله الحياء ش��عبة من اإليمان، فأخرب أن الحياء إحدى تلك الش��عب... ويف هذا الباب إثبات 

التفاضل يف اإليمان وتباين المؤمنين يف درجاته«)1( .
ب-وق��ال اب��ن منده رحم��ه اهلل: »والعباد يتفاضل��ون يف اإليمان على ق��در تعظيم اهلل يف 

القلوب واإلجالل له، والمراقبة هلل يف السر، والعالنية، وترك اعتقاد المعاصي«)2( .
ج-وعل��ق كذلك العالمة صديق حس��ن خان، فقال:»ويف هذا دلي��ل على أن اإليمان فيه 

أعلى وأدنى، وإذا كان كذلك كان قابالً للزيادة والنقصان«)3( .
فمثل هذه التعليقات تبين وتؤكد أن معتقد سلف األمة هو معتقد الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم، فهم ال يخرجون عن نصوص الوحيين.
املطلب الثالث: مناذج من فهمهم من خالل ربطهم الق�صايا الفقهية بالق�صايا العقدية)4(

وهذا مما يدل على فهمهم واستنباطهم، فتجد أن المسألة يف أصلها فقهية، لكن يستدلون 
هبا على مسألة عقدية، وهذا كثير يف فقه السلف رحمهم اهلل،  ومنها :

1-المس��ح عل��ى الخفين:فق��د أنكرت��ه طوائ��ف من أه��ل الب��دع، كالرافضة مث��الً، قال 
المروزي:»وقد أنكر طوائف من أهل األهواء والبدع، من الخوارج والروافض، المسح على 
الخفي��ن، وزعم��وا أن ذلك خالف لكتاب اهلل، ومن أنكر ذل��ك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من 

السنن وغير ذلك مما لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل اإلسالم«)5( .
وقال النووي رحمه اهلل:»أجمع من يعتد به يف اإلجماع على جواز المس��ح على الخفين 
يف الس��فر والحضر، سواء كان لحاجة، أو لغيرها...وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، وال يعتد 

بخالفهم«)6( .

)1(  معالم السنن، 312/4 .
)2(  اإليمان، 300/1 .

)3(  فتح البيان يف مقاصد القرآن، 131/5 .
انظر:منهج أهل السنة والجماعة يف تدوين علم العقيدة، د.ناصر الحنيني، 533/1 .  )4(

)5(  السنة، ص:103 .
)6(  شرح مسلم، 164/3 .
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وبالنظر لمعتقد السلف يف هذه المسألة، فإن من أقدم األئمة الذين قرروها: اإلمام سفيان 
الثوري،حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده:»يا شعيب بن حرب، ال ينفعك ما كتبت لك 
حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك«)1(،بل قال سفيان 
الثوري:»من لم يمس��ح على الخفين فاهتموه على دينكم«)2(، وعّد س��هل بن عبد اهلل التسرتي 

المسح على الخفين من خصال أهل السنة)3(.كما قرره أبو حنيفة)4(، والربهباري)5(.
وق��رره اب��ن تيمية رحم��ه اهلل فقال:»وقد تواترت الس��نة عن النبي  صلى اهلل عليه وس��لم  

بالمسح على الخفين«)6(.
2- الص��الة خلف اإلمام الع��ادل أو الفاجر:جاء يف اعتقاد اإلم��ام أحمد بن حنبل رحمه 
اهلل: »وصالة الجمعة خلفه-أي خلف إمام المس��لمين-وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، 

من أعادهما فهو مبتدع تارك لألثر مخالف للسنة ..«)7(.وجاء كذلك يف اعتقاد المديني)8( .
وقال الطحاوي: »ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم«)9( .

حه ابن تيمية  ويف تقرير هذه العقيدة مجانبة للطوائف المبتدعة ال سيما الرافضة، كما وضَّ
بقوله :»والرافضة ال يصلون إال خلف المعصوم، وال معصوم عندهم، وهذا ال يوجد يف سائر 
الفرق أكثر مما يوجد يف الرافضة، فس��ائر أهل البدع س��واهم ال يصلون الجمعة والجماعة إال 
خل��ف أصحاهبم، كما هو دين الخوارج، والمعتزلة وغيرهم، وأما أهنم ال يصلون ذلك بحال 

فهذا ليس إال للرافضة«)10( .
تلك أبرز النماذج التي وقفت عليها؛ وهي توضح مدى عمق فهم السلف وادراكهم؛ لذا 

الخير كل الخير يف اتباعهم، والسير على طريقتهم.

)1(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي، 170/1 .
حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاين، 32/7 .  )2(

شرح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي، 205/1 .  )3(
الفقه األكرب، ص:60 .  )4(
شرح السنة، ص:60 .  )5(

منهاج السنة النبوية، 174/4 .  )6(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي، 175/1 .  )7(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي، 185/1 .  )8(

)9( شرح الطحاوية، ص:365 .
)10(  منهاج السنة النبوية، 175/5 .
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اخلامتة
الحم��د هلل على إتم��ام هذا البحث وتيس��يره، ولعل من أبرز النتائج الت��ي ظهرت لي من 

خالل هذا البحث ما يلي:
يطل��ق لفظ الس��لف يف اللغة على عدة مع��اٍن، جميعها تدور على معن��ى المضي والتقدم   -1

والسبق.
يطلق لفظ السلف يف الشرع باعتبارين:  -2

- االعتبار الزمني، ويراد به:المس��لمون األوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم، الذين 
عاشوا القرون الثالثة األولى من صدر اإلسالم.

- االعتبار المنهجي، ويراد به: االنتس��اب إلى المنهج والطريقة التي كان عليها الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم بإحسان.

أن االنتس��اب إلى السلف انتس��اٌب إلى خير القرون، وقد سماهم الرسول صلى اهلل عليه   -3
وسلم بذلك.

أن المراد بفهم السلف للنص الشرعي هو:ما علمه وأدركه واستنبطه الصحابة والتابعون   -4
وأتباعهم من نصوص الكتاب والسنة.

أن ثمة أس��بابًا تجعل فهم الس��لف للنص الش��رعي ذا أهمية كربى، كمش��اهدة الصحابة   -5
للتنزي��ل والوح��ي، وأهنم أعل��م بمراد اهلل تعالى ومراد رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم من 

غيرهم، ومعرفتهم بلسان العرب. 
أن فهم السلف للنص الشرعي يعترب حجة بدليل القرآن والسنة وأقوال العلماء.  -6

يجب على المسلم األخذ بفهم السلف الصالح للنص الشرعي؛ فهو طريق النجاة.  -7
كان للس��لف الصال��ح قواع��د يس��يرون عليه��ا يف فهمه��م للنص��وص الش��رعية، م��ن   -8
أهمها:التس��ليم لنص��وص الكتاب والس��نة، والعربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، 
ووج��وب العمل بظواهر النصوص، ورّد المتش��ابه إلى المحكم، والجمع بين النصوص 

المتعلقة بباب واحد.
تعددت نماذج فهم الس��لف للنصوص الشرعية وتنوعت، مما يدل على دقة استنباطهم،   -9

وعمق فهمهم.
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قائمة امل�سادر واملراجع
اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، ت: أحمد شاكر، دار األوقاف الجديدة، بيروت.  -1

اختالف الحديث، الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410ه�.  -2
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، 1415ه�.  -3

االعتصام، الش��اطبي، ت: محمد الش��قير وآخ��رون، دار ابن الج��وزي، المملكة العربية   -4
السعودية، الطبعة األولى، 1429ه�.

إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، ت: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب   -5
العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1411ه�.

اقتضاء الصراط المس��تقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اب��ن تيمية، ت: ناصر العقل، دار   -6
عالم الكتب، بيروت، الطبعة السابعة، 1419ه�.

االنتصار ألصحاب الحديث، الس��معاين، ت: محمد بن حس��ن الجي��زاين، مكتبة أضواء   -7
المنار، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 1417ه�.

األنس��اب، الس��معاين، ت: عب��د الرحمن ب��ن يحيى المعلم��ي، مجلس دائ��رة المعارف   -8
العثمانية، حيدر آباد، الطبعة األولى، 1382ه�.

اإليم��ان، اب��ن من��ده، ت: د.عل��ي الفقيهي، مؤسس��ة الرس��الة، بي��روت، الطبع��ة الثانية،   -9
1406ه�.

10- البحر المحيط يف أصول الفقه، الزركشي، دار الكتب، الطبعة األولى، 1414ه�.
11- البح��ر المحيط يف التفس��ير، أبو حي��ان، ت: صدقي محمد جمي��ل، دار الفكر، بيروت، 

1420ه�.
12- بدعة إعادة فهم النص، محمد المنجد، تقديم:معالي الش��يخ:صالح بن فوزان الفوزان، 

مجموعة زاد العلمية. 
13- الربه��ان يف عل��وم القرآن، الزركش��ي، ت: محم��د أبو الفضل إبراهي��م، الطبعة األولى، 

1376ه�.
14- بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ابن رجب الحنبلي.

15- تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
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16- تذكرة الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف، وليد السعيدان.
17- التعريفات، الجرجاين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1403ه�.

18- تفس��ير القرآن العظيم، ابن كثير، ت: سامي بن محمد س��المة، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
1420ه�.

19- هتذيب اللغ��ة، األزهري، ت: محمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، 
الطبعة األولى، 2001م.

20- تيس��ير الكريم الرحمن يف تفس��ير كالم المنان، ابن س��عدي، ت: عبد الرحمن بن معال 
اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 1420ه�.

21- جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، ت: الزهري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 
السعودية، الطبعة األولى، 1414ه�.

22- جام��ع البي��ان يف تأويل القرآن، الطربي، ت: أحمد ش��اكر، مؤسس��ة الرس��الة، بيروت، 
الطبعة األولى، 1420ه�.

23- جام��ع العل��وم والحكم، ابن رج��ب الحنبلي، ت: ش��عيب األرنؤوط-إبراهيم باجس، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1422ه�.

24- الجام��ع ألح��كام القرآن، القرطب��ي، ت: أحمد الربدوين-إبراهي��م أطفيش، دار الكتب 
المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384ه�.

25- الجام��ع ألخ��الق ال��راوي وآداب الس��امع، البغ��دادي، ت: محم��ود الطح��ان، مكتبة 
المعارف، الرياض.

26- حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، دار السعادة، مصر، 1394ه�.
27- درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ت: د.محمد رش��اد س��الم، جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية، الطبعة الثانية، 1411ه�.
28- دي��وان طفيل الغنوي ش��رح األصمعي، ت: حس��ان فالح أوغل��ي، دار صادر، بيروت، 

الطبعة األولى، 1997م.
29- الرسالة، الشافعي، ت: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة األولى، 1358ه�.

30- سنن الرتمذي، ت:بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1998م.
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31- س��نن الدارمي، ت: حسين سليم أس��د، دار المغني، المملكة العربية السعودية، الطبعة 
األولى، 1412ه�.

32- سنن أبي داود، ت:محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
33- الس��نن الك��ربى، البيهق��ي، ت: محمد عب��د القادر عط��ا، دار الكتب العلمي��ة، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1424ه�.
34- سنن ابن ماجه، ت:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

35- س��نن ابن ماج��ه، ت:محمد بن ناصر الدين األلباين، مكتب��ة المعارف، الرياض، الطبعة 
الثانية، 1419ه�.

36- الس��نة، المروزي، ت: سالم الس��لفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى، 
1408ه�.

37- س��ير أعالم النبالء، الذهبي، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة الثانية، 1405ه�.

ش��رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاللكائي، ت: أحمد بن سعد الغامدي،   -38
دار طيبة، السعودية، الطبعة الثامنة، 1423ه�.

39- شرح السنة، الربهباري.
40- ش��رح الطحاوي��ة، ابن أبي العز الحنفي، ت: أحمد ش��اكر، وزارة الش��ؤون اإلس��المية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 1418ه�.
41- ش��رح الطحاوي��ة، اب��ن أبي الع��ز الحنف��ي، ت: محمد ناص��ر الدين األلب��اين، المكتب 

اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثامنة، 1404ه�.
42- شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1429ه�.

43- ش��عب اإليمان، البيهقي، ت: د.عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرش��د، الرياض، 
الطبعة األولى، 1423ه�.

44- صحيح البخاري، ت: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 1422ه�.
45- صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباين، المكتب اإلسالمي.

46- صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت.
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47- الصواع��ق المرس��لة يف الرد على الجهمية والمعطلة، اب��ن القيم، ت: علي الدخيل، دار 
العاصمة، الرياض، الطبعة األولى، 1408ه�.

48- طبق��ات الحنابل��ة، أبو الحس��ين ابن أبي يعل��ى، ت: محمد حامد الفق��ي، دار المعرفة، 
بيروت.

49- فت��اوى اللجن��ة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جم��ع وترتيب:أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، الطبعة األولى، 1426ه�.

50- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت، 1379ه�.
51- فت��ح البي��ان يف مقاصد الق��رآن، محمد صدي��ق القنوج��ي، المكتبة العصري��ة، بيروت، 

1412ه�.
52- الفقه األكرب، أبو حنيفة، مكتبة الفرقان، اإلمارات، الطبعة األولى، 1419ه�.

53- الفقي��ه والمتفق��ه، البغ��دادي، ت: عادل الغ��رازي، دار ابن الج��وزي، المملكة العربية 
السعودية، الطبعة الثانية، 1421ه�.

54- فهم الس��لف الصالح للنصوص الش��رعية، د:عبد اهلل الدميجي، مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد:53، 1432ه�.

55- القام��وس الفقه��ي لغة واصطالحًا، د:س��عدي أب��و حبيب، دار الفكر، دمش��ق، الطبعة 
الثانية، 1408ه�.

56- القاموس المحيط، الفيروز آبادي،ت: مكتبة تحقيق الرتاث، مؤسس��ة الرسالة، بيروت، 
الطبعة الثامنة، 1426ه�.

57- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414ه�.
58- لوامع األنوار البهية، السفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، الطبعة الثانية، 1402ه�.

59- مجم��وع الفت��اوى، اب��ن تيمة، ت: عبد الرحمن بن محمد قاس��م، مجم��ع الملك فهد، 
المدينة النبوية، 1416ه�.

60- المدخل، ابن الحاج، دار الرتاث.
61- المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ت:مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة األولى، 1411ه�.



116

فهم ال�شلف ال�شالح للن�ص ال�شرعي تعريفه- اأهميته- حجيته - قواعده- مناذجه

62- مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل، ت:ش��عيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
األولى، 1421ه�.
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66- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ت:عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 1399ه�.

67- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.
68- منهاج الس��نة النبوية، ابن تيمية، ت: محمد رش��اد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، الطبعة األولى، 1406ه�.
69- المنهاج ش��رح صحيح مسلم ابن الحجاج، النووي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1392ه� .
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73- ندوة الس��لفية منهج ش��رعي ومطلب وطني، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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مظاهر
 تعظيم الن�ص ال�سرعي عند الأ�س�ليني

د. عبدالرحمن بن عبدالله الرباهيم
األستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم
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الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
وبع��د: فإن تعظيم النص الش��رعي مِْن تعظيم َمْن ش��رعه، وعليه يق��وم الدين؛ ألن من ال 

يعظم نصًا ال يعمل به.
وه��ذا بحث يبين ش��يئًا من تعظيم الن��ص عند األصوليين، ويكش��ف جانبًا من جوانبه، 

وقد سميته:
»مظاهر تعظيم النص الشرعي عند األصوليين»، وقد ذكرت فيه أبرز تلك المظاهر.

وس��بب كتابته: المش��اركة به يف مؤتمر »النص الش��رعي: القضايا والمنهج« الذي تنظمه 
كلية الشريعة بجامعة القصيم، وفق اهلل القائمين عليها لكل خير.

وأما أهميته: فتعود إلى ما يأيت:
 1-  أن��ه يوض��ح جانبًا قد يغفل عنه بع��ض األصوليين؛ فضالً ع��ن غيرهم وهو: مظاهر 

تعظيم النص الشرعي عند أهل األصول، ويربز جهودهم يف ذلك.
أن علم األصول لم يوضع إال لخدمة النص الش��رعي، وتعظيمه هو األس��اس الذي   -2 

تقوم عليها تلك الخدمة، فحسن إظهار هذا الجانب.
وأما أهداف البحث؛ فيمكن إبرازها من خالل ما يأيت:

 1-      إظهار منزلة النص الشرعي عند علماء األصول.
 2-      بيان أهمية علم أصول الفقه، ومنزلته.

 3-      إبراز جهود علماء األمة يف خدمة النص الشرعي.
وأما الدراس��ات السابقة: فلم أطلع - حس��ب علمي - على دراس��ة تتعلق هبذا الجانب 

خصوصًا وهو: جوانب ومظاهر تعظيم النص عند األصوليين خاصة.
وأم��ا الخطة التي س��رت عليها: فق��د جعلت هذا البح��ث يف مقدمة، وتمهيد، وخمس��ة 

مباحث، وخاتمة، وفهارس.
أما المقدمة: فأبرز ما فيها خطة البحث، ومنهجية البحث. . . . . الخ

وأما التمهيد: ففيه التعريف بمفردات عنوان البحث.
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وأما المباحث فهي كما يأيت:
 المبحث األول: تعظيم النص من جهة الغاية من وضع علم أصول الفقه.

      المبحث الثاين: تعظيم النص فيما يتعلق باألحكام الشرعية.
      المبحث الثالث: تعظيم النص فيما يتعلق باألدلة.

      المبحث الرابع: تعظيم النص فيما يتعلق بداللة النص.
      المبحث الخامس: تعظيم النص فيما يتعلق باالجتهاد، والتعارض وطرق دفعه.

وأما الخاتمة: ففيها أبرز النتائج.
وأما الفهارس: فقد جعلت فيه فهرسًا للموضوعات، وآخر للمصادر.

وأما المنهج الذي سرت عليه: فقد سرت على المنهج اآلتي:
اس��تقراء وجمع المسائل التي يظهر فيها، ويظهر هبا جانب تعظيم النص عند األصوليين،   -1

وليس ذلك على سبيل الحصر، بل على سبيل التمثيل، وذكر األهم من تلك المسائل.
قسمت تلك المسائل على مباحث، سبق ذكرها فيما سبق.  -2

أبرزت الجانب الذي يظهر به مقصود البحث يف تلك المسائل، وهو: تعظيم النص يف كل   -3
مسألة، من غير تعرض للخالف؛ ألنه ليس مقصودًا هنا.

اعتمدت يف هذه المسائل على قول جماهير أهل األصول، والمحققين منهم.  -4
أكث��رت م��ن نقل النصوص التي تؤكد المطلوب يف كل مس��ألة؛ حتى يكون االنطالق من   -5

واقع ال من توقع.
قم��ت بع��زو اآلي��ات، وتخري��ج األحادي��ث، واآلث��ار، وتوثي��ق األق��وال، والنص��وص،   -6

والمذاهب من كتب أصحاهبا.
عن��د النقل بالنص أذكر اس��م المصدر مباش��رة يف الحاش��ية، وعند النق��ل بالمعنى أذكره   -7

مسبوقًا بكلمة: انظر.
لم أترجم لألعالم مطلقًا.  -8

9-   حرصت على رقي األسلوب، وتنسيق الفقرات، وعالمات الرتقيم.
اللهم اجعل عملي خالصًا لوجهك الكريم، موافقًا لمرضاتك، مقربًا لديك، نافعًا لعبادك.
والحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأس��لم على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه؛ نبينا محمد 

وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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التمهيد
 التعريف مبفردات عن�ان البحث

يشتمل عنوان البحث » مظاهر تعظيم النص الشرعي عند األصوليين « على عدة كلمات 
ينبغي التعريف هبا؛ وهي كما يأيت:
أوالً: تعريف كلمة » مظاهر«.

مظاهر جمع مظهر، وهو مصدر ميمي، والمصدر: الظهور، تقول: ظهر الشيء يظهر ظهورًا.
مظهر الشيء هو: شكله الخارجي، والصورة التي يبدو عليها.

ج��اء يف معج��م اللغة العربية المعاص��رة: »َمْظهر مفرد: جمعه: مظاهر: ش��كل خارجّي، 
صورة يبدو عليها الّشيء«. )1(

 فمعنى المظاهر: الصور البينة الظاهرة الواضحة الدالة على تعظيم األصوليين للنصوص الشرعية.
ثانيًا: تعريف كلمة »تعظيم«.

التعظيم مص��در: عظم، يعظم، تعظيمًا. قال يف القاموس: » وعظَّمه، تعظيمًا، وأعظمه: 
فخمه، وكربه«. )2(

ثالثًا: تعريف كلمة »النص«.
المراد بالنص هنا: الدليل الشرعي السمعي؛ من الكتاب والسنة، سواء كانت داللته على 
معن��اه  ال تحتم��ل إال معن��ى واحدًا؛ وهو الن��ص اصطالحًا، أو كانت تحتم��ل أكثر من معنى 

وأحدها أظهر من غيره؛ وهو الظاهر اصطالحًا.
وم��ن هذا قول أهل العلم: الدليل على هذه المس��ألة النص واإلجماع والقياس، فالنص 

هنا يقابل اإلجماع، والقياس، واألدلة العقلية، ويشمل كل دليل سمعي يستدل به.
قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: »لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والس��نة؛ سواء كان 
اللف��ظ داللت��ه قطعية أو ظاه��رة، وهذا هو المراد م��ن قول من قال: النص��وص تتناول أحكام 

أفعال المكلفين. ويراد بالنص ما داللته قطعية ال تحتمل النقيض«. )3(
 رابعًا: تعريف كلمة »الشرعي«.

الشرعي نسبة إلى الشرع، والشرع هو: الدين الذي أنزله اهلل يف كتابه، أو على لسان رسوله.

)1(   معجم اللغة العربية المعاصرة )1445/2( . 
)2(   القاموس، مادة: عظم، )ص: 1470( . 

)3(   الفتاوي )288/19( . 



122

مظاهر تعظيم الن�ص ال�صرعي عند الأ�صوليني

 املبحث الأول
 تعظيم الن�ص من جهة الغاية من و�سع علم اأ�س�ل الفقه

إن أص��ول الفق��ه ما وضع إال لتعظيم النص الش��رعي بحمايته من الرتك، وعدم العمل به 
وإهداره، ومن التالعب به وإعماله على غير الوجه  المراد به.

وذل��ك أن الغاية الكربى والفائ��دة العظمى من علم أصول الفقه ه��ي: معرفة أحكام اهلل 
تب��ارك وتعالى عل��ى وفق مراده عز وج��ل، وفهمها فهًما صحيًحا من خ��الل قواعد صحيحة 
راس��خة ثابت��ة وحتى تل��ك األصول والقواعد الت��ي أصلها وفهمها علماء ه��ذه األمة من لدن 

رسول اهلل × وصحابته الكرام، إلى أئمة اإلسالم وأتباعهم.
ولو لم يكن من مظهر يدل على تعظيم النص الشرعي يف علم أصول الفقه إال هذا لكفى؛ وذلك 
أن الن��ص الش��رعي هو أس��اس هذا الدين، وهو وحيه ال��ذي أوحاه إلى رس��وله × وتعبَّد الخلق من 
خالل��ه، وق��د واكب النص هذه الملة منذ بعث رس��ول اهلل ×، وصار نبًيا يوح��ى إليه، فابتدأت بنص 

كري��م، وهو قوله تعالى: ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ)1(، وختم��ت بنص كريم وهو قوله تعالى: ڇ چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ)2( فهي من آخر ما نزل. )3(

فقواعد أصول الفقه هي الس��ياج اآلمن لحماية النص الشرعي من التفريط بحقه، بالرتك 
واإلهم��ال وعدم اإلعمال واالحتج��اج به، ومن اإلفراط، بالتعدي علي��ه بالعمل به على غير 
الوجه الصحيح والتالعب به، وليِّ أعناق النصوص إلى غير ما وضعت له، واالس��تدالل هبا 
على غير الوجه الصحيح. وذلك من خالل تلك األصول والقواعد التي حررها أئمة اإلسالم.
وقد كان ذلك ظاهًرا منذ المرحلة األولى من المراحل الثالث )4( التي مر هبا علم أصول 
الفقه، وهي: المرحلة المصاحبة للتش��ريع يف عه��د النبي ×، ولعهد الصحابة الكرام، فالنبي 

)1(   اآلية رقم )1( من سورة: العلق. 
)2(   من اآلية رقم )3( من سورة المائدة. 
)3(   انظر: اإلتقان للسيوطي )106/1( . 

)4(   هي كاآليت: 
1- مرحلة التشريع. 

2- مرحلة التدوين ضمن العلوم األخرى. 
3- مرحلة التدوين المستقل. 
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الكريم × كان إذا ُس��ئل شيء ينتظر نزول الوحي غالبًا، ثم يبين حكم ما سئل عنه، وكان إذا 
س��ئل عن ش��يء أحياًنا يخربهم بحكمه بدون انتظار للوحي، ثم قد يستدرك األمر، ويبين لهم 

الحكم الصحيح؛ ألن اهلل أخربه به عن طريق وحي أوحاه إليه )1(.
ويف ه��ذا تنبيه على أن المدار على النص الش��رعي يف إثبات الحك��م، ويف رد ما كان غير 

صواب.
ث��م الصحاب��ة رضوان اهلل عليهم س��اروا على ه��ذا المنهج مطبقين لما تق��رر عندهم من 

قواعد ذلك الفن، استدالاًل، ورًدا على المخالف المخطئ، ومن ذلك ما يأيت:
 عندم��ا س��ئل عبادة بن الصامت  ع��ن الوتر، وقيل له إن أبا محم��د )2( يقول إن الوتر 
واجب، فقال: كذب أبو محمد؛ إن رس��ول اهلل × ق��ال: )خمس صلوات افترضهن اهلل على 

العباد. . . الخ الحديث()3(، ففي هذا الحديث إعمال لقاعدتين أصوليتين:
قاع��دة الف��رض: وأن��ه يقتضي اإلل��زام، وأنه م��رادف للوج��وب، ومف��ارق للتطوع   -1 

والمستحب.
قاعدة االس��تدالل بمفهوم المخالفة؛ ألن قوله »خمس« يقتضي عدم وجوب صالة   -2 

سادسة ممل يصلى يف اليوم والليلة، وهي: الوتر.
فف��ي هذا األثر إعمال لمقتضى النص بالقاعدة األول��ى ورد على مخالفه ومهمل داللته 

بالقاعدة الثانية)4(.
وعلى هذا المنهج سار أئمة اإلسالم وعلماؤه من بعدهم معظمين للنصوص، ومستدلين 
هبا، وراّدين على مخالفها بتلك القواعد واألصول التي مهدها لهم أئمة العلم والدين من لدن 

صحابة رسول اهلل × ومن تبعهم بإحسان.

)1(   كما يف مغفرة ذنوب الشهيد بالشهادة، ثم استثنى الدين ألن اهلل أخربه بذلك فيما بعد. 
)2(   صحابي، من األنصار، كما ذكره الخطابي يف معالم السنن )134/1( . 

)3(   أخرجه مالك )123/1( وأحمد )366/37( وأبو داود، برقم )425( . 
)4(   انظ��ر: أمثل��ة أخرى تدل على تطبيق الصحابة وعملهم بما تقرر يف علم أصول الفقه، يف حصول المأمول القس��م 

األول )ص: 137 – 139( . 
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املبحث الثاين
 تعظيم الن�ص فيما يتعلق بالأحكام ال�سرعية

وم��ن مظاهر تعظي��م النصوص عن��د األصوليين، اتفاقه��م على المصدر ال��ذي تثبت به 
األحكام؛ وهو اهلل تبارك وتعالى س��واء كان ذلك يف كتابه أو على لس��ان رسوله ×، فال حكم 

لغيره، من عقل أو غيره.
ومما يتعلق هبذا المبحث مسألتان يظهر هبا مكانة النص عند األصوليين.

المسألة األولى: األحكام الشرعية ال تثبت إال بنص من الشارع.
اتفق المسلمون فضاًل عن أهل العلم واالجتهاد منهم على أن األحكام الشرعية ال تثبت 

إال بنص من الشارع؛ يف كتاب اهلل تعالى أو يف سنة رسوله ×.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل يف قصيدته التائية:)1(

بل الحق أن الحكم هلل وحده        له الخلق واألمر الذي يف الشريعة
وقال أيًضا: » األحكام الخمس��ة: اإليجاب واالستحباب والتحليل والكراهية والتحريم 
ال يؤخ��ذ إال عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فال واجب إال ما أوجبه اهلل ورس��وله، وال 

حالل إال ما أحله اهلل ورسوله«)2(.
وق��ال كذلك: »الحالل م��ا حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما ش��رعه، فليس ألحد من 
المش��ايخ والملوك والعلم��اء واألمراء والمعلمين وس��ائر الخلق خروج ع��ن ذلك، بل على 
جميع الخلق أن يدينوا بدين اإلس��الم الذي بعث اهلل به رسله، ويدخلوا به كلهم يف دين خاتم 
الرس��ل وس��يد ولد آدم وإم��ام المتقين خير الخل��ق وأكرمهم على اهلل؛ محمد عبده ورس��وله 
صلى اهلل عليه وسلم تسليمًا. وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة؛ فإن 

وافق ذلك قبل وإال رد«)3(.
ومما يدل على هذا األمر من كتاب اهلل:

)1(   الفتاوي )8 / 246( 
)2(   الفتاوي )22 / 226، 227( 

)3(   الفتاوي )28 / 24( 
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قوله تعالى: ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱڇ )1(
فش��رع اهلل لنبيه ش��ريعة وبينها له، والش��ريعة أمر وهني، وألزمه باتباع تلك الش��ريعة التي 

أنزلها.
وقوله تعالى: ڇھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆۆڇ)2(

ويف هذا إنكار على المش��ركين الذين يتبعون ما ش��رعه لهم ش��ركاؤهم، ولم يش��رعه اهلل 
لهم، ولم يأمر به، وينص على جوازه.

المسألة الثانية: ما ثبت بنص ال يترك إال بنص.
وه��ذه كذلك مم��ا يظهر هبا تعظيم النص عند األصوليين، ف��كل ما يثبت بنص يدل على 
ثبوته فال يجوز تركه إال بنص يدل على نس��خه ورفعه وإزالته، أو يدل على صرفه عند ظاهره 

وتأويله.
وقد قرر ذلك ش��يخ اإلس��الم  ابن تيمية رحمه اهلل تعالى، وبين أن الصحابة y والتابعين 

لهم بإحسان لم يكن فيهم من يرد نًصا إال بنص مطلًقا.
ق��ال رحمه اهلل: »كل من عارض نصًا بإجماع وادعى نس��خه من غير نص يعارض ذلك 
النص فإنه مخطئ يف ذلك، كما قد ُبس��ط الكالم على هذا يف موضع آخر، وبين أن النصوص 
لم ينس��خ منها ش��يء إال بنص باق محفوظ عند األمة. وعلمها بالناس��خ الذي العمل به أهم 
عندها من علمها بالمنس��وخ الذي ال يجوز العمل به. وحفظ اهلل النصوص الناسخة أولى من 

حفظه المنسوخة« )3(.

* * *

)1(   من اآلية رقم )18( من سورة الجاثية. 
)2(   من اآلية رقم )21( من سورة الشورى. 

)3(   الفتاوي )115/32( . 



126

مظاهر تعظيم الن�ص ال�صرعي عند الأ�صوليني

املبحث الثالث
 تعظيم الن�ص فيما يتعلق بالأدلة

وها هنا مسائل يظهر هبا تعظيم األصوليين للنصوص، ومن ذلك:
المسألة األولى: تقديم النص على ما عداه من األدلة عند االستدالل.

ذهب المحققون من أهل العلم رحمهم اهلل كالشافعي وابن عبد الرب والخطيب البغدادي، 
وش��يخ اإلس��الم ابن تيمية، وابن القيم إلى تقديم النص على ما عداه عند االس��تدالل، وعند 

النزاع يف المسائل والخالف فيها)1(.
ق��ال الش��افعي رحمه اهلل: »ومن تن��ازع ممن بعد رس��ول اهلل َردَّ األمر إل��ى قضاء اهلل، ثم 
وه قِياسًا  ا فيهما وال يف واحد منهما، َردُّ قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء، نصًّ
عل��ى أحدهما، كما وصْفُت مُِن ذكر القبل��ة والعدل والمثل، مع ما قال اهلل يف غير آية مثَل هذا 

المعنى«.)2(
وق��د وض��ح ش��يخ اإلس��الم – رحم��ه اهلل – أن ه��ذا المنه��ج ال��ذي يج��ب اتباع��ه عند 
االستدالل على المسائل، وترتيب األدلة يف ذلك، والذي يقوم على تقديم الكتاب، ثم السنة، 

ثم اإلجماع، ثم القياس واجتهاد الرأي، هو منهج الصحابة رضي اهلل عنهم.
قال الش��يخ رحمه اهلل: »كتب عمر إلى ش��ريح: )اقض بما يف كتاب اهلل، فإن لم تجد فبما 
يف س��نة رسول اهلل، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك(، ويف رواية: )فبما أجمع عليه 
الن��اس()3(. وعمر قدم الكتاب، ثم الس��نة.)4( وكذلك ابن مس��عود قال مث��ل ما قال عمر؛ قدم 

)1(   انظر: الرس��الة )ص: 81( ، وجامع بيان العلم )844/2 – وما بعدها( ، والفقيه والمتفقه )532/1( ، وإعالم 
الموقعين )227/2، 229( تحقيق: محي الدين عبد المجيد. 

)2(   الرسالة )ص: 81( 
)3(   أخرجه النسائي يف السنن الصغرى، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم باتفاق أهل العلم )231/8( ، والدارمي 
يف سننه، المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة )60/1( ، والبيهقي يف سننه، كتاب: آداب القاضي، باب: موضع 
المش��اورة )110/10( ، وب��اب: ما يقضي ب��ه القاضي. . . )115/10( ، وابن عبدال��رب يف الجامع )846/2( ، 

والخطيب يف الفقيه والمتفقه )421/1، 492( . 
)4(   ثم قدم اإلجماع بعد السنة، ثم ذكر بعد ذلك اجتهاد الرأي؛ حيث قال لشريح رحمه اهلل: » فإن لم تجد فإن شئت 

أن تجتهد رأيك ». انظر: الفتاوي )401/20( ، ومصادر التخريج. 
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الكت��اب، ثم الس��نة، ثم اإلجماع. )1( وكذل��ك ابن عباس كان يفتي بم��ا يف الكتاب، ثم بما يف 
الس��نة، ثم بس��نة أبي بكر وعمر)2(... وهذه اآلثار ثابتة عن عمر، وابن مس��عود، وابن عباس، 

وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء، وهذا هو الصواب«.)3(
ولك��ن هاهنا تنبيه مهم، وقيد ينبغي التفطن له، يف هذه المسألة؛ وهو: أن وجوب االبتداء 
بالكت��اب، ثم بالس��نة، ثم باإلجماع، ثم بالقياس عند االس��تدالل، مقيد بم��ا إذا لم تكن داللة 
السنة أبين يف المقصود على مسألة معينة، فإن كانت أبين فال بأس من تقديمها على الكتاب.

وهذا أمر نبه عليه شيخ اإلسالم –رحمه اهلل-؛ فلما تكلم  على مسألة التحليل، واستدل 
على تحريم التحليل بأدلة كثيرة بين  -قبل س��ياق تلك األدلة-: أنه يجب عند تساوي الداللة 
االبتداء بالكتاب، ثم بالس��نة، ثم باإلجماع، أما عند عدم تس��اوي الداللة، وكون بعضها أبين 
يف الداللة على المقصود من غيره، فيجوز تقديم ذلك على غيره. ولهذا فإن الش��يخ – رحمه 

اهلل – قدم داللة السنة على الكتاب يف بيان تحريم التحليل.
قال الش��يخ رحمه اهلل: »وأما الطريق الث��اين يف إبطال التحليل يف النكاح فهو الداللة على 

عين المسألة؛ وذلك من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والقياس.
والواجب عند تساوي الداللة: االبتداء بالكتاب، ولكون داللة السنة أبين تقدم لذلك«.)4(

المسألة الثانية: اشتراط التواتر يف إثبات القرآنية.
مم��ا يدل عل��ى تعظي��م األصوليين ألص��ل النصوص الش��رعية وه��و؛ الق��رآن الكريم: 
اش��رتاطهم التوات��ر يف نقل��ه إلثب��ات كون��ه قرآًنا، ووصف��ه بذلك، ثم م��ا يبنى عل��ى ذلك من 

)1(   أخرج��ه النس��ائي )230/8( ، كت��اب: آداب القضاة، باب: الحك��م باتفاق أهل العل��م، والبيهقي )10/ 115( 
، كت��اب: آداب القاض��ي، ب��اب: ما يقض��ي به القاض��ي، والدارم��ي )71/1( المقدمة، ب��اب: الفتيا وم��ا فيه من 
الش��دة، والحاكم )94/4( وصححه، والخطيب يف الفقيه والمتفقه )493/1، 494( ، وابن عبد الرب يف الجامع 

َد إسناده ابن مفلح يف أصوله )1313/3( .  )847/2( ، قال النسائي: هذا حديث جيد، وجوَّ
)2(   رواه الدارم��ي )71/1( المقدم��ة، باب: الفتيا وما فيه من الش��دة، والبيهقي )115/10( كتاب: آداب القاضي، 
ب��اب: م��ا يقضي به القاض��ي، وابن أبي عم��ر العدين كم��ا يف المطالب العالي��ة )248/2( ، والخطي��ب يف الفقيه 
والمتفق��ه )497/1، 498( ، واب��ن عبد ال��رب يف الجامع )849/2، 850( ، وابن ح��زم يف اإلحكام )202/6( ، 

َده ابن مفلح يف أصوله )1314/3( .  وصحح إسناده البيهقي كما يف نصب الراية )64/4( ، وجوَّ
)3(   الفتاوي )201/19( . وانظر: الفتاوي )401/20، 498( . 

)4(   بيان الدليل )ص: 318( . 
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االحتجاج به، وقراءته يف الصالة، وغير ذلك من األحكام.
وق��د ظهر ذلك عدهم يف مواضع منها: عند تعريفهم للقرآن الكريم، ذكروا هذا الوصف 

يف تعريفه؛ وهو كونه منقواًل إلينا بالتواتر )5(.
وال شك أن الشيء العظيم يحاط بسياج عظيم حماية له وتعظيًما، ومن هنا جاء اشرتاط 

التواتر يف القرآن الكريم.
المسألة الثالثة: اشتراط الثبوت والصحة للسنة.

األصوليون ال يرون االحتجاج بالحديث الذي لم يثبت كونه من حديث رسول اهلل ×، 
وهذا ال إشكال فيه عندهم، وهذا ظاهر من ذكرهم لشروط الراوي، وشروط المروي؛ لقبول 

الحديث، أو رده.)6(
     وهذا كله تعظيمًا لجانب النص الشرعي.

ولكن اإلشكال أنه ينتشر يف بعض كتب األصوليين وغيرهم؛ كالفقهاء أحاديث ضعيفة، 
كاس��تداللهم بحديث معاذ رض اهلل عنه، حتى قال إم��ام الحرمين: »وهو مدون يف الصحاح، 

وهو متفق على صحته ال يتطرق إليه التأويل«. )7(
ق��ال الذهب��ي: »كان هذا اإلمام مع فرط ذكائه وإمامت��ه يف الفروع وأصول المذهب وقوة 
مناظرت��ه ال ي��دري الحديث كما يليق به ال متنًا وال إس��نادًا. ذكر يف كت��اب »الربهان« حديث 

معاذ يف القياس فقال: هو مدون يف الصحاح، متفق على صحته«.)8(
وجاءهم هذا من ضعفهم بعلم الرجال، واألس��باب الموجب��ة للصحة، وليس هذا منهم 
احتجاج��ًا منهم بالضعيف، ب��ل هو جهل منهم بضعفه، وتتابع منهم، فاآلخر يأخذ عن األول 
ويتابع��ه. ولك��ن من له عناية بالحدي��ث يعتني بالصحيح، ويبين ح��ال الضعيف؛ كما هو عند 

)5(   انظ��ر ح��ول تعريف الق��رآن الكريم: روضة الناظر )267/1( ، وش��رح مختصر الروض��ة )8/2( ، وأصول ابن 
مفلح )306/1( ، وقواعد األصول )ص: 36( ، والتحبير )1238/3( ، والمس��تصفى )193/1( ، واإلحكام 
لآلمدي )159/1( ، وش��رح العضد على مختصر ابن الحاجب )18/2( ، وكش��ف األسرار )21/1( ، وتيسير 

التحرير )3/3( ، وفواتح الرحموت )7/2( . 
)6(   انظر: البحر المحيط )372-267/4( . 

)7(   الربهان )505/2( . 
)8(   سير أعالم النبالء )471/18( . 
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الحافظ العالئي يف مصنفاته، وابن مفلح، ونحوهما يف » أصوله«، وال عجب فهما من تالمذة 
شيخ اإلسالم ابن تيمية.

المسألة الرابعة: رد الحديث بدعوى مخالفته لظاهر القرآن.
     يدخل يف هذه المس��ألة عدة أمور؛ منها: تخصيص العام بخرب الواحد، وتقييد المطلق 

به، والزيادة على النص.
وأكث��ر األصوليين ال يع��ربون هبذا التعبير؛ وهو: ع��دم مخالفة الحدي��ث لظاهر القرآن؛ 

وإنما يتناولون هذه المسألة بالبحث ببحث ما يندرج تحتها، ويدخل فيها.
والحنفي��ة عندهم تفصيل يف العمل بالس��نة المخالفة لظاهر الق��رآن؛ فهم يعملون هبا إذا 

كانت متواترة أو متلقاة بالقبول؛ ألهنا تكون حينئٍذ مفيدة للعلم)1(، والتوقف فيما عدا ذلك.
وقد بين ذلك شيخ اإلسالم –رحمه اهلل– وحرر محل النزاع، لما تكلم على حجية السنة 

فبين أقسامها، وما الذي يخالف فيه الحنفية منها.
ق��ال -رحم��ه اهلل-: »ط��رق األح��كام التي نتكل��م عليها يف أص��ول الفقه، فه��ي بإجماع 

المسلمين:
الكتاب ...

والثاين: الس��نة المتواترة الت��ي ال تخالف ظاهر القرآن؛ بل تفس��ره؛ مثل: أعداد الصالة، 
وأعداد ركعاهتا، ونصب الزكاة ...

وأما السنة المتواترة التي ال تفسر ظاهر القرآن، أو يقال تخالف ظاهره؛ كالسنة يف تقدير 
نصاب الس��رقة، ورجم الزاين، وغير ذلك: فمذهب جميع الس��لف: العمل هبا إال الخوارج؛ 

فإن من قولهم، أو قول بعضهم مخالفة السنة ...
والطريق الثالث: الس��نن غير المتواترة)2( عن رس��ول اهلل ×؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل 

العلم هبا، أو برواية الثقاة.
وهذه – أيضًا – مما اتفق أهل العلم على اتباعها، من أهل الفقه والحديث، والتصوف، 

وأكثر أهل العلم.

)1(   انظر: أصول الحصاص )74/1، 75، 78، 86، 102، 103- 109( ، )3/2( . 
)2(   الذي يف الفتاوي »السنن المتواترة«، ولعل الصواب ما أثبته؛ بدليل سياق الكالم. 
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وق��د أنكره��ا بعض أهل ال��كالم، وأنكر كثير منه��م أن يحصل العلم بش��يء منها، وإنما 
يوجب  العمل؛ فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره. وكثير من أهل الرأي)1( قد ينكر كثيرًا 
منها بشروط اشرتطها ومعارضات دفعها هبا ووضعها؛ كما يرد بعضهم بعضًا)2(؛ ألنه بخالف 

ظاهر القرآن فيما زعم«. )3(
والجواب فما اعتمدوا عليه من عدة وجوه:

أن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوب اتباع الرسول × عامة لكل ما يثبت   -1
ويصح عن النبي ×، سواء كان موافقًا لظاهر القرآن ومؤكدًا له، أو زائدًا عليه.

2- أن ترك العمل بالسنة الزائدة على ما يف القرآن، من عمل أهل البدع من الخوارج، ونحوهم 
من أهل الكالم.

3- أن الس��نة تفس��ر القرآن وتبين معناه وما أريد به، والرس��ول × كما قال اإلمام أحمد هو: 
المع��رب ع��ن كتاب اهلل، وم��ا أراد، وال يجب أن يك��ون كل ما جاءت به الس��نة موجودًا يف 

القرآن، بخالف إجماع األمة فإنه ال بد أن يكون له أصل يف الكتاب أو السنة.
4- أنه لو س��لم جداًل أن حديثًا من األحاديث الثابتة عن رس��ول اهلل × جاء بحكم ش��رعي 
يقتض��ي مخالف��ة ظاهر القرآن، فلي��س يف القرآن ما يمنع ذلك، فالحك��م الزائد على ما يف 
القرآن لم يتعرض له القرآن بالنفي، وإنما هو مسكوت عنه، فإذا جاءت السنة به فهذا ضم 

حكم شرعي إلى آخر، وهذا ال يقتضي رفع الحكم الذي جاء يف القرآن.
5- أن َم��ْن ي��رد األحادي��ث الثابتة عن رس��ول اهلل × بحجة مخالفتها لظاه��ر القرآن متناقض؛ 
حي��ث إن��ه يعمل بأحاديث مخالف��ة لظاهر القرآن، وزائ��دة عليه، بل ق��د يعملون بأحاديث 
ضعيفة؛ بل أثار مرسلة ضعيفة؛ مثل: نقض الوضوء بالقهقهة، وهذا تناقض يبطل قاعدهتم.

المسألة الخامسة: رد الحديث بدعوى مخالفته للقياس.
ومن مظاهر تعظيم النص الش��رعي عند جماهير األصوليي��ن: وجوب قبوله ولو ظن أنه 

مخالف للقياس.

)1(   يعني هبم: الحنفية رحمهم اهلل. 
)2(   يعني: بعضًا من السنن. 

)3(   الفتاوي )339/11- 341( . 
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والمراد بالقياس هنا: القواعد الكلية، واألصول الشرعية العامة.)1(
وق��د ذهب جماهي��ر أهل األصوليين إلى عدم رد الحدي��ث بمخالفته للقياس، ووجوب 

أخذه والعمل به، وتقديمه على القياس إذا صح عن رسول اهلل ×.)2(
وخال��ف يف ذلك الحنفي��ة؛ فقالوا: إذا كان الراوي غير فقيه؛ مث��ل: أبي هريرة، وأنس بن 

مالك رضي اهلل عنهما، فال يقبل حديثهما إذا خالف القياس.)3(
قال ش��يخ اإلسالم - رحمه اهلل -: » كثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا بشروط اشرتطها، 
ومعارض��ات دفعه��ا هبا، ووضعها؛ كما يرد بعضهم بعضًا؛ ألن��ه بخالف ظاهر القرآن – فيما 

زعم – أو ألنه خالف األصول، أو قياس األصول «. )4(
وأشهر األحاديث التي ردها الحنفية بحجة مخالفتها للقياس: »حديث المصراة«، الذي 
رواه أبو هريرة ، قال: قال رس��ول اهلل ×: )ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه 

بخير النظرين بعد أن يحتلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر(. )5(
فقال الحنفية: إن هذا الحديث يخالف قياس األصول من وجوه:

األول: أن فيه ردًا للمبيع بال عيٍب، وال اختالٍف يف الصفة.
الث��اين: أن فيه مخالفة لقاعدة الخراج بالضمان؛ فاللبن الذي يحدث عند المش��رتي غير 

مضمون عليه، وهنا قد ضمنه المشرتي.
الثال��ث: أن ما كان م��ن المثليات فإنه يضم��ن بالمثل، واللبن م��ن المثليات ولم يضمن 

بمثله.
الرابع: أن ما ال مثل له يضمن بالقيمة من النقد، وهنا ضمن بالتمر.

الخامس: أن المال المضمون يضمن بقدره؛ فإن كان ربع صاع ضمن بالمتلف مثله، وإن 
َر َبَدُل المال المضمون  كان نص��ف صاع فكذلك، وإن كان صاعًا فكذلك أيضًا، لكن هنا ُقدِّ

)1(   انظر: الفتاوي )250/20( ، وأصول الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين )ص: 97( . 
)2(   انظ��ر: العدة )888/3( ، والتمهيد )94/3، 101( ، والروضة مع حاش��ة اب��ن بدران )328/1( ، وأصول ابن 

مفلح )627/2( ، والتحبير )2129/5( ، والتبصرة )ص: 316( ، واإلحكام لآلمدي )118/2( . 
)3(   انظر: أصول الجصاص )17/2- 25( ، وأصول السرخسي )341/1( ، وتقديم األدلة )ص: 180( . 

)4(   الفتاوي )341/11( ، وانظر: الفتاوي )243/20( . 
)5(   رواه البخاري برقم: )2148( ، ومسلم، برقم: )1515( . 
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بالصاع، وقد يكون اللبن الذي يف المصراة أقل أو أكثر.)1(
والج��واب: أن الحديث مواف��ق للقياس، وليس مخالفًا له؛ ول��و خالفه فالحديث أصل 
بنفس��ه، كم��ا أن غيره أص��ل، فال يصح أن تض��رب األصول بعضها ببعض، ب��ل يجب اتباعها 

كلها؛ فإهنا كلها من عند اهلل تعالى.)2(
 مع ما س��بق يف المسألة الس��ابقة من عموم األدلة الدالة على وجوب طاعة الرسول ×، 

واألخذ بما ثبت عنه مطلقًا، سواء وافق القياس أم خالفه، واهلل أعلم.
المسألة السادسة: رد الحديث بدعوى مخالفته لعمل أهل المدينة.

  ومن مظاهر تعظيم النص الش��رعي عند جماهير األصوليين: وجوب قبوله ولو خالف 
عمل أهل المدينة النبوية؛ فلم يلتفتوا إلى خالف من خالف يف هذا من المالكية.)3(

وقد بين ش��يخ اإلسالم ضعف هذا القول؛ ألن الصحابة إذا اختلفوا وجب رد النزاع إلى 
النص الش��رعي، فغي��ر الصحابة من باب أولى، وألن فيه تبديل للدي��ن، وجعل لألئمة بمنزلة 

األنبياء.
     قال –رحمه اهلل-: »إن ظهور المدارك الشرعية لألذهان وخفاءها عنها أمر ال ينضبط 
طرف��اه، ال س��يما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه قد ت��رك العمل به المهاجرون واألنصار؛ 
أه��ل المدينة النبوية وغيرها، الذين يقال: إهنم ال يرتكون الحديث إال العتقادهم أنه منس��وخ 
أو مع��ارض براجح، وق��د بلغ من بعده أن المهاجرين واألنصار ل��م يرتكوه بل عمل به طائفة 

منهم؛ أو من سمعه منهم؛ ونحو ذلك مما يقدح يف هذا المعارض للنص.
 وإذا قيل لهذا المس��تهدي المسرتش��د: أنت أعلم أم اإلمام الفالين؟ كانت هذه معارضة 
فاسدة؛ ألن اإلمام الفالين قد خالفه يف هذه المسألة من هو نظيره من األئمة، ولسُت أعلُم من 
هذا وال هذا، ولكن نسبة هؤالء إلى األئمة، كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأب��ي ومعاذ ونحوهم، إلى األئمة وغيرهم، فكما أن هؤالء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء يف 

)1(   انظ��ر: أص��ول السرخس��ي )341/1( ، والوصول إل��ى قواعد األص��ول، للتمرتاش��ي )ص: 267( ، والفتاوي 
 .، )556/20( ، )537/4(

)2(   انظر: الفتاوي )557/20( ، وانظر: إعالم الموقعين – المحققة – )221/3( ، )134/4( . 
)3(   انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي )609/2( والبحر المحيط )345/4، 344( . 
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موارد النزاع؛ وإذا تنازعوا يف شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى اهلل والرسول، وإن كان بعضهم قد 
يكون أعلم يف مواضع أخر؛ فكذلك موارد النزاع بين األئمة. . . . .

     ول��و فت��ح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر اهلل ورس��وله، ويبقى كل إمام يف أتباعه 
بمنزلة النبي صلى اهلل عليه وسلم يف أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب اهلل به النصارى« )1(

المسألة السابعة: رد الحديث بدعوى مخالفة الراوي له.
وم��ن مظاهر تعظي��م األصوليين للنص ما ذه��ب إليه جمهورهم فيم��ا إذا عمل الراوي؛ 
س��واء كان صحابي��ًا، أو غي��ره، بخالف ما عم��ل، من العمل بالنص الش��رعي وت��رك العمل 

البشري، وقالوا: »العربة بما روى ال بما رأى«.)2(
    وخالف يف هذا الحنفية وقالوا بأن عمل الراوي بخالف الحديث الذي رواه مقدم على 

الحديث، وأن ذلك يعترب قادحًا يف الحديث)3(.
    ولكن قولهم ظاهر الضعف؛ ألن اإلنس��ان سيس��أل عما جاء به رس��ول اهلل×، ال عن 

عمل أحٍد سواه.
قال شيخ اإلسالم- رحمه اهلل-: »عمل الراوي بخالف روايته هل يقدح فيها؟

والمش��هور ع��ن أحمد وأكثر العلماء: أنه ال يقدح فيها؛ لم��ا تحتمله المخالفة من وجوه 
غير ضعف الحديث«. )4(

ومن تلك االحتماالت: النس��يان، أو اعتقاد عدم الوجوب إذا كان أمرًا، أو عدم التحريم 
إذا كان هنيًا، أو النسخ، ونحو ذلك، ومع االحتمال يسقط االستدالل.

المسألة الثامنة: عدم مخالفة اإلجماع للنص.
واس��تكمااًل لجان��ب تعظيم النص عن��د األصوليين؛ ذهب المحقق��ون منهم عند بحثهم 

لشروط االحتجاج باإلجماع إلى أن اإلجماع ال ينعقد مخالًفا لنص معلوم.

)1(   الفتاوي )216/20، 215، 214( . 
)2(   انظر: العدة )589/2( ، والتمهيد )193/3( ، والتبصرة )ص: 343( ، وش��رح اللمع )656/2( ، واإلحكام 

لآلمدي )116/2( ، وإحكام الفصول )ص: 268( . 
 )3(   أص��ول الجص��اص )68/2( ، وأصول السرخس��ي )6/2( ، وفواتح الرحموت )163/2( ، وتيس��ير التحرير 

 )72/3، 73( ، وكشف األسرار )18/3، 63( . 
)4(   االقتضاء )336/1( . 
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     ولكن شذ بعض األصوليين ففرض إمكان ذلك وجوازه، ولكنه لم يقع، وأوجب ترك 
النص عند ذلك ألنه يستدل بذلك على أن النص منسوخ أو مؤول.)1(

وكالم ه��ؤالء باط��ل، مع كونه متعلًقا بالجانب النظري، ولي��س الواقعي. فلم يقع قط يف 
هذه الشريعة تعارض إجماع مع نص.

وقد بين بطالن ذلك المحققون من أهل العلم كش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية -رحمه اهلل- 
وغيره.

     قال ش��يخ اإلسالم -رحمه اهلل-: » يمتنع تعارض النص المعلوم واإلجماع المعلوم؛ 
ف��إن كليهم��ا حجة قطعي��ة، والقطعي��ات ال يجوز تعارضه��ا؛ لوجوب وج��ود مدلوالهتا، فلو 

تعارضت لزم الجمع بين النقيضين.
وكل من ادعى إجماعًا يخالف نصًا فأحد األمرين الزم:

إما بطالن إجماعه، وإما بطالن نصه. وكل نص اجتمعت األمة على خالفه فقد علم النص 
الناسخ له. وأما أن  يبقى يف األمة نص معلوم، واإلجماع مخالف له، فهذا غير واقع«.)2(

وق��ال رحمه اهلل: » دعوى تع��ارض النص واإلجماع باطلة ... ؛ ف��إن النصوص معلومة 
محفوظ��ة، واألمة مأمورة بتتبعها واتباعه��ا، وأما ثبوت اإلجماع على خالفها بغير نص، فهذا 

ال يمكن العلُم بأن كل واحٍد من علماء المسلمين خالف ذلك النص.
واإلجماع نوعان:

؛ فهذا ال سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعيٌّ على خالف النص.)3(   قطعيٌّ
  وأم��ا الظن��ي )4(، فه��و اإلجماع اإلق��راري، واالس��تقرائي... ، فهذا اإلجم��اع وإن جاز 
االحتجاج به، فال يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ ألن هذا حجة ظنية ال يجزم اإلنسان 
بصحته��ا؛ فإن��ه ال يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتف��اء المخالف فاإلجماع قطعيٌّ )5( 

)1(   انظر: شرح اللمع للشيرازي )682/2( ، والمستصفى )471/2( ، وروضة الناظر )1028/3( ، وشرح مختصر 
الروضة )674/3( ، وتيسير التحرير )161/3( ، وفواتح الرحموت )191/2( ، البحر المحيط )4 / 459( . 

)2(   المنهاج )360/8( ، وانظر كذلك: المنهاج )167/5( . 
)3(   لما سبق وهو: أن القطعيات ال يجوز تعارضها. 

)4(   وهو النوع الثاين من أنواع اإلجماع باعتبار القطع والظن. 
)5(   والقطعي كما سبق ال يمكن أن يعارض النص. 
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... ، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه.
فمت��ى كان ظنه لداللة النص أقوى من ظن��ه بثبوت اإلجماع قدم داللة النص، ومتى كان 

ظنه لإلجماع أقوى قدم هذا...
وإن كان ق��د نقل له يف المس��ألة ن��زاع)1(، ولم يتعي��ن صحته، فهذا يوجب ل��ه أن ال يظن 
َز أن يكون ناقل النزاع صادقًا، وجوز  اإلجم��اع إن لم يظن بطالن ذل��ك النقل، وإالَّ فمتى َجوَّ
أن يكون كاذبًا يبقى شاكًا يف ثبوت اإلجماع، ومع الشك ال يكون معه علم وال ظن باإلجماع، 

وال تدفع األدلة الشرعية هبذا المشتبه.
مع أن هذا ال يكون؛ فال يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر ال مخالف 

له«.)2(
وقول الش��يخ رحم��ه اهلل: » مع أن هذا ال يكون. . . « يقصد باعتبار الوقوع يف الش��ريعة. 
وه��ذا م��ا ينبغي االعتناء به يف تأصيل األصول والقواعد، وهو: النظر إلى الواقع يف الش��ريعة، 
ال م��ا يفرض��ه الذهن؛ ألن هذا هو الثمرة من تلك القواع��د واألصول؛ ومن أجل أن ال تكون 

الدراسة لهذه األمور دراسة نظرية.
وما ذكره الشيخ – رحمه اهلل – بالنسبة لكون اإلجماع ال ينعقد بخالف النص، وأن هذا 

شرط لصحة اإلجماع، محل وفاق بين األصوليين.)3(
المسألة التاسعة: بناء اإلجماع على مستند من نص الكتاب أو السنة.

من مظاهر تعظيم النص عند األصوليين: أن اإلجماع البد أن يكون مبنًيا على مستند من 
الكتاب والسنة، وإن خفي ذلك على من جاء بعدهم.

ودالل��ة هذه المس��ألة تعظيم جانب الن��ص ظاهٌر جدًا؛ فهذا اإلجم��اع الذي هو من أكرب 
األدلة، المانع من النسخ، والتأويل، البد أن يكون مستندًا على نص شرعي يف بنائه.

   واش��رتاط المس��تند لإلجماع هو ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم اهلل تعالى، خالفًا 

)1(   يف المطبوعة » فروع «، ولعل الصواب ما أثبته. 
)2(   الفتاوي )267/19، 268( ، وانظر: المنهاج )167/5( . 

)3(   انظر: المحصول )112/4( ، وهناية الوصول )2671/6( ، والبحر المحيط )459/4( ، وشرح المحلى على 
جمع الجوامع )238/2( ، والمعتمد )55/2( . 
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لبعض أهل الكالم الذين أجازوا انعقاد اإلجماع بدون مستنٍد شرعي، بل للمصادفة والتوفيق 
واإللهام للصواب.)1(

وإليك ما يدل على أن المسائل المجمع عليها فيها نصوص عن الشارع اعتمد عليها أهل 
اإلجماع يف إجماعهم.

الدلي��ل األول: أن اهلل تب��ارك وتعالى قد أكمل الدين برس��ول اهلل ×، وختم به الرس��الة، 
وقد بلغ أمته أتم بالغ وأبينه، فال تحتاج األمة إالَّ لمعرفة كالمه ونقله إليهم، وهذا ما قامت به 

األمة. وأما وضع أحكام بال أدلة من الشارع فهذا تعدٍّ على منصب الرسالة.)2(
الدليل الثاين: أن الرس��ول × هو الواسطة بين األمة، وبين اهلل تبارك وتعالى يف بيان هذه 
الشريعة. بخالف أهل اإلجماع، فالوحي إنما ينزل على النبي ×، أما أهل اإلجماع فإهنم ال 

يوحى إليهم بالشرع، وإنما يتلقون ذلك من الرسول عليه الصالة والسالم.)3(
الدلي��ل الثالث: أن النص��وص معلومة محفوظ��ة، واألمة مأمورة باتباعه��ا، والعمل هبا، 

واألمة معصومة من إضاعة ما أمرت بحفظه والعمل به.)4(
المسألة العاشر: عدم مصادمة القياس للنص.

ما س��بق ذكره يف المس��ألة الثامن��ة من هذا المبح��ث؛ فيما يتعلق بع��دم مخالفة اإلجماع 
للنص، يقال مثله فيما يتعلق بعدم مصادمة القياس  للنص من باب أولى؛ ألن اإلجماع أصل 

للقياس كالنص.
وألن األصل يف القياس أن يأيت يف االستدالل بعد النص واإلجماع؛ فإذا لم يوجد النص 
واإلجماع فيعتمد على الرأي والقياس، وال يلجأ إلى القياس مع إمكان االستدالل بالنص أو 

)1(   انظ��ر: التمهي��د )285/3( ، وأصول ابن مفلح )434/2( ، والتحبير )1631/4( ، وش��رح اللمع )683/2(، 
وقواط��ع األدل��ة )220/3( ، وأص��ول الجص��اص )121/2( وأصول السرخس��ي )301/1( ، وش��رح تنقيح 

الفصول )339( ، وإحكام الفصول )ص: 389( ، واإلحكام البن حزم )531/4( . 
)2(   انظر: الجواب الصحيح )362/1( ، وبيان الدليل )ص: 363( ، والنبوات )ص: 203( ، واإلحكام البن حزم 

)530/4، 532( ، والتحبير )1631/4( ، والبحر المحيط )450/4( ، وكشف األسرار )263/3( . 
)3(   انظ��ر: الفت��اوي )40/7( ، والتمهيد )286/3( ، وقواطع األدل��ة )222/3( ، واإلحكام لآلمدي )261/1( ، 

وهناية الوصول )2634/6( ، والمعتمد )56/2( . 
)4(   انظر: الفتاوي )201/19، 267( . 
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اإلجم��اع ابت��داًء، لكن من باب تقوية األدلة يصح ذلك عقب االس��تدالل بالنص أو اإلجماع 
إن وجد ذلك.

كل هذا لمنزلة النصوص الشرعية، واإلجماعات، يف هذه الشريعة المباركة.
فإذا كان هذا يف جانب ترتيب األدلة، وتقديم بعضها على بعض، وأن القياس يكون تاليًا 
للنصوص واإلجماعات؛ فمن باب أولى أن ال يكون القياس مخالفًا لها؛ ولهذا كان من أهم 
ش��روط صح��ة القياس أن ال يك��ون مخالفًا للن��ص أو اإلجماع، وقد اصطل��ح أهل العلم – 

رحمهم اهلل – على تسمية القياس المخالف لهما: فاسد االعتبار.
     وبطالن القياس المصادم للنص من وجوه؛ منها:

أن النص وحي اهلل الذي أوحاه إلى رس��وله ×، المعصوم من االختالف والنقص،   -1
بخالف القياس فهو رأي المخلوق، المعرض للخطأ والنقص.

أن يف معارض��ة النص بالقياس مش��اهبة إلبليس حينما أمر بالس��جود، فعارض ذلك   -2
برأيه وقياسه، ومشاهبة للمشركين الذين جعلوا الربا حالاًل؛ ألنه مشابه للبيع.

  قال شيخ اإلسالم - رحمه اهلل -: »قد ثبت عن الصحابة أهنم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي 
وقاس��وا، كما ثبت عنه��م ذم ما ذموه من القي��اس، وكال القولين صحي��ح؛ فالمذموم القياس 
المع��ارض للنص؛ كقياس الذين قال��وا: إنما البيع مثل الربا، وقي��اس إبليس الذي عارض به 
أمر اهلل له بالس��جود آلدم، وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتله  

اهلل؟، وكذلك القياس الذي ال يكون الفرع فيه مشاركًا لألصل يف مناط الحكم.
     فالقي��اس ي��ذم إما لفوات ش��رطه؛ وهو عدم المس��اواة يف مناط الحك��م، وإما لوجود 
مانع��ه؛ وه��و النص الذي يج��ب تقديمه عليه، وإن كان��ا متالزمين يف نف��س األمر، فال يفوت 

الشرط إال والمانع موجود، وال يوجد المانع إال والشرط مفقود«.)1(

* * *

)1(   منهاج السنة )413/3، 412( . 
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املبحث الرابع
تعظيم الن�ص فيما يتعلق بدللة الن�ص

لألصوليي��ن تعظي��م للن��ص فيما يتعلق بدالل��ة النص، وم��ا يقتضيه، وق��د تمثل ذلك يف 
المسائل اآلتية:

المسألة األولى: مقتضيات األمر.
األم��ر عند األصوليين إذا ورد فإن له مقتضيات ترتتب علي��ه، وتتعلق به، يتعين تحقيقها 

حماية لألمر من كونه لغًوا وعبًثا، وتحقيًقا للغاية منه؛ ومن ذلك:
الوجوب واإللزام بما دل عليه، إال إن دل على رفع ذلك دليل معترب.  -1

المبادرة والفورية لفعل ما دل عليه األمر، من دون تأخير، إال إن دل على جواز ذلك دليل   -2
صحيح كذلك.

وهذان من أعظم ما يتحقق هبما جانب تعظيم النص الش��رعي، وقد كان السلف من الصحابة 
ومن بعدهم على هذا المنوال، فقد كانوا يبادرون لفعل األمر فور علمهم بذلك، معتقدين 

وجوبه.
اإلج��زاء والصحة وب��راءة الذمة إذا امتثل المكل��ف األمر. وعدم مطالبت��ه به مرة أخرى،   -3

تحقيق للغاية من األمر.
ترتب الثواب والجزاء على فعل األمر س��واء كان على س��بيل اإللزام أم ال، تحقيًقا للوعد   -4
المرتتب على ذلك، إال إن كان من المكلف مانع يمنع من حصوله على الجزاء والثواب 

الموعود به.
المسألة الثانية: مقتضيات النهي.

النه��ي عكس األمر من حيث المقتض��ى، وموافق له من حيث اإلعمال لما دل عليه، كل 
ذل��ك تعظيًما لجانب النه��ي، وتحقيًقا للغاية منه، من دفع المفس��دة المرتتبة على عدم ذلك، 

ومن ذلك:
المنع والحظر والتحريم لما  ورد النهي عنه، تحقيًقا للمصلحة، ودرًءا للمفسدة التي   -1

راعاها الشارع عند هنيه عن ذلك الشيء.
اإلفس��اد واإلبط��ال واإللغاء لم��ا ترتب على فع��ل المنهي، واعتبار وج��وده وعدمه   -2
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س��واء. ويف اقتضاء النهي التحريم، والفس��اد، وترتيب ذلك على مج��رد النهي من غير حاجة 
لقرائن، أو أدلة خارجة عن ذات النهي، تعظيم ظاهر للنص الشرعي.

المسألة الثالثة: مقتضى النص العام.
النص العام عند األصوليين مقتضاه الش��مول واالس��تغراق لجميع ما يتناوله ذلك اللفظ 
الع��ام كما هو ظاهر م��ن تعريفهم للعام اصطالًحا؛ وأنه اللفظ المس��تغرق لجميع ما وضع له 

... الخ)1(
 إذ ل��و لم يكن كذلك لكان وج��وده عبًثا وال فائدة فيه، فكل لفظ يف اللغة لموضوع لغاية 

يراد تحقيقها منه.
وتعظيم النص من هذا الجانب ظاهر جًدا، من حيث تعميم ما عممه الش��ارع، إال بدليل 

من الشارع على تخصيص بعض األجزاء من ذلك الحكم العام.
وأما نوع ذلك الشمول؛ وهل دخولها يف العام قطعي أو ظني، فهذا شيء آخر.

     قال شيخ اإلسالم: »يجب إقرار اللفظ على عمومه«. )2(
 وق��ال: »اللفظ العام المجرد عن قرائن التخصيص، ال يراد به مرة واحدة، فإن هذا ليس 

من لغة العرب«.)3(
المسألة الرابعة: مقتضى النص المطلق.

مقتض��ى النص عند األصوليي��ن إذا جاء غير مقيد وجوب إطالقه كما جاء، وعلى الوجه 
الذي جاء عليه.

 قال الخطيب البغدادي: »إن ورد الخطاب مطلقًا حمل على إطالقه«. )4(
وقال شيخ اإلسالم: »الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة«. )5(

 وقال الزركش��ي: »اعل��م أن الخطاب إذا ورد مطلقًا ال مقيد ل��ه، حمل على إطالقه، أو 

)1(   انظر: البحر المحيط )3 / 5( . 
)2(   الفتاوي )217/35( . 

)3(   منهاج السنة )73/4( . 
)4(   الفقيه والمتفقه )1/ 308( . 

)5(   الفتاوي )564/12( . 
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مقيدًا ال مطلق له حمل على تقييده«.)1(
  ويف هذا ما يدل على تعظيم النص ما هو ظاهر؛ ألن تقييده بغير مقيد من الشارع تحكم 
يف مقتضاه ومدلوله، وتحجر لما وسعه الشارع، وتضييق على المكلف، وسلب لفائدة وضع 

اللفظ لغًة.
المسألة الخامسة: العمل بما دل عليه ظاهر النص.

العم��ل بما دل علي��ه ظاهر النص، ه��و الواجب عن��د األصوليين، ويف هذا م��ن التعظيم 
للنص الش��رعي ما هو ظاهر؛ وذلك بالتس��ليم لما دل عليه النص الش��رعي، وفيه من التيس��ير 
على المكلف ما ال يخفى، فال يجوز صرف النص الشرعي عن ظاهره، وال التعسف يف فهمه 

وال الخروج عما دل عليه ظاهره، إال إن دل على خالف ذلك دليل واضح.
قال شيخ اإلسالم: »خالف ظاهر الكالم ال يجوز المصير إليه إال بداللة تبين المراد«. )2(

وقال الزركش��ي: »الظاهر دليل ش��رعي يجب اتباعه والعمل ب��ه؛ بدليل إجماع الصحابة 
على العمل بظواهر األلفاظ. وهو ضروري يف الش��رع، كالعمل بأخبار اآلحاد، وإال لتعطلت 

غالب األحكام«. )3(
المسألة السادسة: العمل بما دل عليه النص الشرعي، سواء كان بمنطوقه أو بمفهومه.

أما العمل بما دل عليه النص الشرعي بمنطوقه فال إشكال فيه عند األصوليين كما اتضح 
من خالل ما سبق من مسائل.

وأما العمل بما دل عليه بمفهومه الموافق لمنطوقه، أو المخالف له، فهذا ما عليه جماهير 
أهل األصول، والخالف يف ذلك ش��اذ بالنس��بة لمفهوم الموافقة كما نقل عن أهل الظاهر)4(، 

وظاهر الضعف بالنسبة لمفهوم المخالفة.)5(

)1(   البحر المحيط )416/3( . 
)2(   الفتاوي )71/10( . 

)3(   البحر المحيط )436/3( . 
)4(   ذكر شيخ اإلسالم أن إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية، انظر: الفتاوي )207/21( . 

)5(   جماهير أهل العلم على حجية مفهوم المخالفة، خالفًا ألكثر الحنفية، انظر: العدة )453/2، 448( ، الروضة 
)776/2( ، التبص��رة )ص: 218( ، ش��رح تنقي��ح الفصول )ص: 270( ، كش��ف األس��رار )253/2( ، تيس��ير 

التحرير )101/1( . 
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ولي��س المجال هنا لذكر الخالف، وإنما المقصود بيان كون العمل بالمفهوم -بنوعيه- 
م��ن تعظي��م النص وتوقيره؛ وذلك يظه��ر بما هو متفق عليه عند الجمي��ع، من أن »الزم الحق 
حق، والزم الباطل باطل« فإذا خص الشارع شيًئا بحكٍم ما، وسكت عن غيره، فيلزم من ذلك 
أن ما سكت عنه مخالف لما نص عليه، إذ ال فائدة من التخصيص إال هذا، ألنه لو كان موافًقا 
ل��ه ل��م يكن لتخصيص ذلك الش��يء بالحكم أي فائدة، هذا هو األص��ل، إال إن دل دليل على 

الخروج عن هذا األصل.
فإذا حرم الش��ارع أموًرا، كمحظورات اإلحرام، فهم أن ما عداها مخالف لها يف الحكم، 

فيكون جائًزا.
وإذا أوجب صلوات معينة يف اليوم والليلة فهم من ذلك أن ما عداها من الصلوات  المشروعة 

يف اليوم والليلة ليس واجًبا، كالوتر وصالة الضحى، كما فهم ذلك فقهاء الصحابة.)1(
المسألة السابعة: النص الشرعي ال ينسخ إال بنص شرعي.

ف��ال مدخل للعقل والرأي يف ذلك، ويف هذا من تعظيم النص الش��رعي وحمايته وتوقيره 
ما هو ظاهر.

     قال الشافعي رحمه اهلل: »نسخ القرآن، وتأخير إنزالِه ال يكون إال بقرآن مثلِه.
وهكذا سنة رسول اهلل، ال َينَْسُخها إال سنٌة لرسول اهلل« )2(

   وقال الغزالي: »اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر، وال يعرف تأخره بدليل 
العقل وال بقياس الشرع بل بمجرد النقل«. )3(

وتعظي��م جانب النص الش��رعي يف هذا واضح جدًا؛ فالحك��م هلل وضعًا ورفعًا، ورفعها 
بالعقل مضادة لحكم اهلل، وتعٍد على شرعه، وخلقه.

 قال ش��يخ اإلس��الم: »ال ُينس��خ ما أنزل اهلل إال بما أنزله اهلل، فمن أراد أن ينسخ شرع اهلل 
الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدًا، وكذلك من دفع خرب اهلل برأيه ونظره كان ملحدًا «. )4(

)1(   سبق ذكر ذلك يف المبحث األول. 
)2(   الرسالة )ص: 108( . ومذهُب الشافعي –رحمه اهلل- يف نسخ القرآن بالسنة، والعكس، معروٌف. 

)3(   المستصفى )244/1( . 
)4(   الدرء )208/5( . 
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املبحث اخلام�ص
 تعظيم الن�ص فيما يتعلق بالجتهاد، والتعار�ص وطرق دفعه

يظهر تعظيم األصوليين للنص الش��رعي فيم��ا يتعلق باالجتهاد، والتعارض من خالل ما 
يأيت من مسائل:

المسألة األولى: مشروعية االجتهاد.
االجته��اد واجب عن��د األصوليين على أه��ل االجتهاد )1( المتأهلين ل��ه وفرض عليهم، 

بحيث لو تركوه ألثموا.
ووجه كون هذا دااًل على تعظيم النص الشرعي فمن وجوه منها:

أن فيه حماية لدين اهلل من الضياع والتضييع، ومن جهل الجاهلين، وانتعال المبطلين.  -1
ق��ال اإلم��ام أحم��د يف الرد عل��ى الجهمية » الحمد هلل ال��ذي جعل يف كل زم��ان فرتة من 
الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصربون منهم على األذى، يحيون 
بكتاب اهلل الموتى، ويبصرون بنور اهلل أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من 
ضاٍل تائه قد هدوه، فما أحس��ن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب 

اهلل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين«)2(.
أن فيه توس��يًعا لمجاري النص الش��رعي، وبياًنا ألسراره وغاياته ومقاصده ومراميه،   -2

ويف هذا من بيان العظمة يف نصوص الش��ارع ما ال يخفى، وتحقيًقا لقول اهلل تعالى: ڇ ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڇ )3(، وه��ذا يتض��ح يف أج��ل صوره يف القياس الش��رعي، ففيه أخذ بالنص 
وبمعن��ى النص، وت��رك للجمود عل��ى ظواهر النصوص، وه��ذا ظاهر جًدا، وب��ه يظهر منزلة 

النص الشرعي عند األصوليين.
المسألة الثانية: شروط االجتهاد.

ومما يظهر به منزلة النص ومكانته عند األصوليين: الش��روط التي أحاطوا هبا االجتهاد؛ 
حتى إنه ليكاد ويخيل لك أن االجتهاد متعذر، مما يتشددون به يف تلك الشروط، وما ذاك إال 

)1(   انظر: البحر المحيط )6 / 198( . 
)2(   الرد على الجهمية )ص: 55( . 

)3(   من اآلية رقم )38( ، من سورة األنعام. 



143

د. عبدالرحمن بن عبداهلل الرباهيم

تعظيًما منهم للنص الش��رعي، ولئال يكون مهيًعا ومرتًعا لكل طارق، فأحاطوه بتلك الشروط 
حتى ال يتكلم يف دين اهلل إال من كان أهاًل للتوقيع عن اهلل تبارك وتعالى.

ومن تلك الشروط:
معرفته على ما يتعلق باألحكام من: نصوص الكتاب والسنة واإلجماع.  -1

معرفته بلسان العرب، وموضوع خطاهبم.  -2
معرفته بالناسخ والمنسوخ.  -3

معرفته بأحوال الرواة.  -4
معرفته بأصول الشريعة من أصول الفقه ومقاصدها وقواعدها.  -5

أن يكون ذا نظر وملكة فقهية يستنبط هبا األحكام. )1(  -6
المسألة الثالثة: دفع التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية.

وم��ن مظاه��ر تعظي��م النص الش��رعي عن��د األصوليين، طريق��ة تعاملهم م��ع النصوص 
المتعارضة تعارًضا ظاهرًيا بحس��ب ما يظنه المجتهد والناظر فيه؛ فقد سلكوا يف ذلك مسلًكا 

حسنًا، وجعلوا األمر مرتًبا على ثالث مراتب:
المرتبة األولى: الجمع والتوفيق بين النصوص، بأحسن طرق الجمع الممكنة.

المرتبة الثانية: إذا لم يمكن الجمع فينتقل إلى النسخ، إن علم أن أحد النصين متأخر عن 
اآلخر يف الزمن.

المرتب��ة الثالثة: فإذا لم يمكن الجمع وال النس��خ فيلجأ إل��ى الرتجيح بأحد المرجحات 
والقرائن الدالة على قوة أحد الجانبين على اآلخر.)2(

ودالل��ة هذا على تعظيم النص الش��رعي ظاهرة ج��ًدا؛ ففي الجمع عم��ل بكال النصين، 
وعدم إهدار ألحدهما، ويف هذا من المحافظة والحماية والتوقير للنصوص ما ال يخفى.

ويف النس��خ مع علم المتأخر عمل بالنص المشروع، وترك لما رفعه الشارع، ولم يجعله 
ش��رًعا يتعبد به، ويف هذا من حفظ النص الذي جعله الش��ارع شرًعا، وتعبٌد به، وتعظيم له، ما 

هو ظاهر.

)1(   البحر المحيط )66 / 199 وما بعدها( 
)2(   انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )ص: 419( . 
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وأم��ا الرتجيح فهو اضط��رار، إذا وجد ما يقوي أحد الجنبين عل��ى اآلخر، ويغلب الظن 
بإرادته.

هذا ما يسر اهلل جمعه، وأسأله أن يجعل عملي خالًصا لوجهه، نافًعا لعباده، مقرًبا لديه.
وصلَّ اهلل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تم يف ليلة الجمعة: 18/ 12 / 1436
الخاتمة

ينبغي أن ال تكون الخاتمة َتكرارًا لما سبق، بل تكون خالصة ما ظهر للباحث، وقد ظهر 
النتائج اآلتية:

أواًل: اتضح لي جانب؛ وهو: مظاهر تعظيم النص الشرعي عند أهل األصول.
ثانيًا: برز لي كذلك جهود األصوليين يف ذلك.

ثالثًا: أن علم األصول لم يوضع إال لخدمة النص الشرعي، وتعظيمه.
رابعًا: ظهر لي كذلك منزلة النص الشرعي عند علماء األصول.

   خامسًا: تبين أهمية علم أصول الفقه، ومنزلته.
   سادسًا: أنه ينبغي إبراز جهود علماء األمة يف خدمة النص الشرعي.

* * *
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فهر�ص امل�سادر
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إح��كام الفص��ول، للباجي، تحقي��ق: عبداهلل الجبوري، طبعة: مؤسس��ة الرس��الة، الطبعة   -2
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اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، طبعة: دار الحديث، الطبعة األولى.  -3
اإلح��كام يف أص��ول األح��كام، لآلم��دي، تعلي��ق: عبدال��رزاق عفيفي، طبع��ة: المكتب   -4

اإلسالمي، الطبعة الثانية.
أصول الجصاص، للجصاص، تعليق: محمد تامر، دار الكتب العلمية.  -5

أصول السرخسي، للسرخسي، تحقيق: أبي الوفاء األفغاين: دار المعرفة.  -6
أصول الفقه، لبدران أبو العينين، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة.  -7

أصول ابن مفلح، البن مفلح، تحقيق: فهد السدحان، طبعة: مكتبة العبيكان.  -8
إعالم الموقعين، البن القيم، تعلي��ق: محيي الدين عبدالحميد، طبعة: المكتبة العصرية،   -9

وكذلك الطبعة التي بتحقيق: مشهور حسن، طبعة: دار ابن الجوزي.
10- اقتضاء الصراط المس��تقيم و أش��ير إليه اختصارًا ب� ) االقتضاء (، تحقيق: ناصر العقل، 

الطبعة األولى.
11- البحر المحيط، للزركشي، تعليق: مجموعة من الباحثين، طبعة: دار الصفوة.

12- بيان الدليل على بطالن التحليل، تحقيق: أحمد الخليل، طبعة: دار ابن الجوزي.
13- التبصرة، للشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر.

14- التحبير شرح التحرير. للمرداوي، تحقيق: الجربين، السراح، القرين، الرشد.
15- تقويم األدلة، للدبوسي، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية.

16- التمهيد يف أصول الفقه، ألبي الخطاب، تحقيق: أبو عمشة ومحمد علي، طبعة: أم القرى.
17- تيسير التحرير، ألمير بادشاه، طبعة: دار الكتب العلمية.

18- جامع بيان العلم وفضله، البن عبدالرب، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي
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20- حص��ول المأمول من كالم ش��يخ اإلس��الم يف عل��م األصول، عبدالرحم��ن بن األمير- 
القسم األول-، دار الوطن.
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الطبعة التي بتحقيق: د/ عبدالكريم النملة، طبعة: مكتبة الرشد، الطبعة األولى.

24- س��نن أبي داود، ألب��ي داود، تعليق: محمد مح��ي الدين عبدالحميد، طبع��ة: دار إحياء 
الرتاث.

25- سنن البيهقي، للبيهقي، طبعة: دار المعرفة.
26- سنن الدارمي، للدارمي، تعليق: محمد حمد دهمان، طبعة: دار إحياء السنة.

27- سنن النسائي ) المجتبى (، للنسائي، طبعة: المكتبة العلمية.
28- شرح التنقيح، للقرايف، تعليق: طه عبدالرؤوف سعد، طبعة: دار الفكر.

29- شرح اللمع، ألبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبدالمجيد الرتكي، دار الغرب.
30- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، لإليجي، طبعة: دار الكتب العلمية.

31- شرح مختصر الروضة، للطويف، تحقيق: عبداهلل الرتكي، طبعة: مؤسسة الرسالة.
32- صحيح البخاري، لإلمام البخاري، طبعة: دار السالم.

33- صحيح مسلم، لإلمام مسلم، ترقيم، وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي.
34- العدة يف أصول الفقه، ألبي يعلى، تحقيق: أحمد المباركي، الطبعة األولى.
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد:
فمما الشك فيه أن السلف الصالح هم منارات الهدى، ومشعل  النور يف معرفة الشريعة 
اإلسالمية، وأخبار الصحابة رضي اهلل عنهم وأخبار التابعين وتابعيهم يف تعظيم النص الشرعي 
كثيرة مستفيضة يف ذلك، ولذا كان لزامًا على الخلف تتبع نماذجهم من تعظيم السلف للنص 
الش��رعي س��واء من خالل أقوالهم أو مواقفهم التي تبين كيف كان السلف رحمهم اهلل يقفون 
عند النص الش��رعي يف حفظه والعمل به، ويف فهمه واس��تنباط األحكام الش��رعية منه، وذلك 

للتأسي هبم.
ويف هذا البحث تتبع ألقوالهم ومواقفهم يف تعظيم نصوص الش��رع، وقد قسمت البحث 

إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج. 
المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع وتقسيمات البحث والمنهج المتبع.

التمهيد وفيه:
تعريفات موجزة لمصطلحات البحث )التعظيم، السلف ، النص الشرعي(  -1

مكانة النص الشرعي عند المسلمين.  -2
المبحث األول وفيه : أقوال ومواقف الصحابة يف تعظيم النص الشرعي، وفيه مطلبان:

المطلب األول: أقوال الصحابة يف تعظيم النص الشرعي، وفيه مسألتان:
المسألة األولى: تعظيم القرآن يف قلوهبم.

المسألة الثانية: التأسي واإلقتداء بالقران الكريم والسنة المطهرة
المطلب الثاين: مواقف الصحابة يف تعظيم النص الشرعي، وفيه ستة مسائل:

المس��ألة األولى : من تعظي��م الصحابة للقرآن الكريم أهنم ق��رأوه وفهموه على أهنم هم 
المخاطبون وهم المعنيون بما فيه من المعاين. 

المسألة الثانية : التسليم الكامل المطلق دون تردد أو شك.
المسألة الثالثة:  تعظيمهم للنص الشرعي والعمل به وإن كان اهلل قد أعذرهم : 

المس��ألة الرابعة: التحري ألفعال النبي × رجاء أن يأتوا هبا على وجه الموافقة التامة يف 
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هيئتها وصفتها ومكاهنا وزماهنا .
المسألة الخامسة: خفض الصوت عند النبي ×.

المسألة السادسة: رحلة الصحابة رضي اهلل عنهم يف طلب حديث رسول اهلل ×.
المبحث الثاين : أقوال ومواقف التابعين يف تعظيم النص الشرعي وفيه مطلبان:

المطلب األول: أقوال التابعين يف تعظيم النص الشرعي، وفيه ثالثة مسائل: 
المسألة األولى: كثرة عرض القران على الصحابة رضي اهلل عنهم.

المسألة الثانية: الوقوف على ناقل حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وروايته ومعرفة حاله وتقواه.
المسألة الثالثة: تعظيمهم لحديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على وجه الخصوص.

المطلب الثاين: مواقف التابعين يف تعظيم النص الشرعي، وفيه ثمان مسائل:
المسألة األولى: ابتداء العلم بحفظ القرآن الكريم ثم السنة  

المسألة الثانية: تعظيم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيم حديثه وإجالله.
المسألة الثالثة: الرحلة يف طلب الحديث وبذل الغالي والنفيس للوصول لحديث رسول 

اهلل ×.
المسألة الرابعة: الحرص والدقة يف نقل أحاديث رسول اهلل × وحفظها.

المسألة الخامسة: العمل بالنص الشرعي وامتثاله وقت الشدائد والصعاب.
المس��الة السادس��ة: التجم��ل عن��د التحدي��ث  بحدي��ث رس��ول اهلل ×، واتخ��اذ وضع 

الجلوس.
المسألة السابعة: القيام على تنقيط القرآن الكريم وذلك بعد كثر اللحن يف القران الكريم.

المسألة الثامنة: تضليلهم من اعتمد على  كتاب اهلل تعالى وترك السنة.
الخاتمة: بينت فيها أهم النتائج 

وأسال اهلل تعالى التوفيق والسداد
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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التمهيد
تعريفات م�جزة مل�سطلحات البحث ) التعظيم، ال�سلف، الن�ص ال�سرعي(

 ومكانة الن�ص ال�سرعي عند امل�سلمني
ُج��ِل : َتْفِخيُمُه، َتْكبِيُرُه، وَتْبِجيُلُه.  التعظيم لغة: تعظيم: )اس��م(  ومصدر َعظََّم  َتْعظِيُم الرَّ

يقال لفالن عظمة عند الناس أي حرمة يعظم لها.)1(
ولفظ )التعظيم( لم يرد يف خطاب الش��ارع، كما ورد لفظ )التعزير( و)التوقير( من ذلك 

ق��ول اهلل تعال��ى: ومن اآلي��ات الدالة على التعظي��م قول اهلل تعال��ى:]ۅ ۉ ۉ 
يف  اس��تعملوه  العلم��اء  لك��ن   ،]9 ې ې ې ې ى[]الفت��ح: 
كالمهم حول هذه المس��ألة وذلك لقربه يف المعنى إلى ذهن الس��امع، ولتأديته للمعنى المراد 

من لفظتي التعزير والتوقير.)2(
م  معنى السلف لغة: قال ابن فارس: »س��لف، الس��ين والالم والف��اء، أصل يدل على تقدُّ
وَس��ْبق، مِن ذلك السلف الذين مضوا، والقوم الُس��الَّف: المتقدمون)3(، وقد اسُتعِملت كلمة 

)س��لف( يف القرآن للدالل��ة على نفس المعنى، قال تعال��ى:]ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ[]الحاقة:24[.

��َلف( عل��ى الصحابة رضي اهلل عنهم  َلف يف االصطالح الش��رعي: يطلق )السَّ معنى »السَّ
ة على إمامتهم  ن اتفق��ت األُمَّ والتابعي��ن لهم بإحس��ان وتابعيهم، وأئمة اإلس��الم الُعُدول، ممَّ
ى المس��لمون كالمهم َخَلَفًا عن َس��َلٍف بالقبول، دون َمن ُرمَي  وِعظم ش��أهنم يف الدين، وتلقَّ
ببدع��ة؛ كالخ��وارج، والرافض��ة، والناصب��ة، والقدرية، والمرجئ��ة، واألش��عرية، والمعتزلة، 

والجهمية، ونحوهم.. ومذهب السلف هو طريقهم يف االعتقاد المنسوب إليهم)4(.
النص لغة: نصص: النص: رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصًا رفعه، وكل ما أظهر 

فقد نص.)5(

)1(  لسان العرب 
)2(  حقوق النبي × على أمته، لمحمد خليفة التميمي 419/2

)3(  معجم مقاييس  اللغة البن فارس 95/3
)4(  لوامع األنوار للسفاريني 20/1، واألسئلة واألجوبة األصولية لمحمد عبدالعزيز السلمان ص11و12

)5(  لسان العرب ، حرف النون 14/ 121.
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والم��راد بالنص الش��رعي: الكالم الصادر من المش��رع وينحصر ه��ذا يف القرآن الكريم 
والس��نة النبوية، وال يدخل يف النص الش��رعي بعض األلفاظ التي  يطلقها العرب، ووردت يف 
بع��ض األحاديث النبوية كقول��ه: ويحك، وثكلتك أمك، وتربت ي��داك. فهذه العبارات تقال 
عن��د الزجر، أو التأدي��ب والتنبيه من الغفلة، وبعض عبارات التعج��ب والتعظيم لألمر، فهذه 

ال يراد هبا ظاهرها.
كقول��ه × لمعاذ رضي اهلل عنه: )ثكلتك أمك ي��ا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم 

أو وجوههم يف النار إال حصائد ألسنتهم)1«. 
مكانة النّص الشرعي)2(

حظي النّص الشرعي بتعظيم جليل يف شريعة اإلسالم، تبّوأ به مكانًة رفيعَة القدر عظيمَة 
الش��أن، ومكانة تعظيم النص الش��رعي مرتبطة يف الش��ريعة اإلس��المية بالمقاصد والمطالب 

الشرعية وهي:
تحقيق مقصد الشريعة من التنزيل.    -1

 2- تحقيق مقصد الشريعة من التكليف.
وتعظيم اهلل جّل جالله.           -3

 4- وتعظيم حرمات اهلل تعالى وشعائره.

* * *

)1(  هذا الحديث رواه الرتمذي، وابن ماجه، والنسائي يف التفسير، وأحمد، وابن أبي شيبة يف »اإليمان«، وابن حبان، 
والطرباين، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم.

)2(  ينظر بحث ) النص الشرعي مكانته ومعالمه( للدكتور حسن  بخاري.
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املبحث الأول 
 اأق�ال وم�اقف ال�سحابة يف تعظيم الن�ص ال�سرعي

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: اأقوال ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم يف تعظيم الن�ص ال�صرعي

 وفيه مسألتان:
المسألة األولى: تعظيم القران الكريم يف قلوبهم:

فه��ذا ابن مس��عود رضي اهلل عن��ه يقول: »ينبغي لق��ارئ القرآن أن يعرف بليل��ه إذا الناس 
نائم��ون، وبنه��اره إذا الن��اس مفط��رون، وببكائ��ه إذا الن��اس يضحك��ون، وبورع��ه إذا الناس 
يخلط��ون، وبصمته إذا الن��اس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختال��ون، وبحزنه إذا الناس 

يفرحون)1( «.
 وعم��ر ب��ن الخطاب رضي اهلل عنه كان يقول: »كنا نحفظ العش��ر آي��ات فال ننتقل إلى ما 

بعدها حتى نعمل هبن«.
وعبداهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما يقول: »لقد عشنا دهرا طويال وأحدنا يؤتى 
اإليمان قبل القرآن فتنزل الس��ورة على محم��د × فنتعلم حاللها وحرامها وأمرها وزجرها، 
وم��ا ينبغ��ي أن يقف عنده منها، ثم لق��د رأيت رجاال يؤتى أحدهم الق��رآن قبل اإليمان، فيقرأ 
م��ا بي��ن الفاتحة إلى خاتمته ال يدري ما أمره وال زجره وم��ا ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر 

الدقل«)2( .
وابن مس��عود رضي اهلل عنه يقول:» ال هتذوا القرآن هذ الشعر وال تنثروه نثر الدقل - أي 
التم��ر الرديء ويف رواية الرم��ل - قفوا عند عجائبه وحركوا به القل��وب وال يكن هم أحدكم 

آخر السورة)3(«.
فه��ذه النق��والت تبي��ن مكانة الق��رآن الكريم يف قلوهبم، وأهن��م كانوا يعظمونه أش��د تعظيم، 
فكانت نتيجة ذلك أن امتثلوا ألوامره وانتهوا عن نواهيه وصدقوا به فرضي اهلل عنهم ورضوا عنه.

)1(  رواه البيهقي يف شعب اإليمان، وابن أبي شيبة يف المصنف، ومحمد بن نصر المروزي يف مخنصر قيام الليل. 
)2(  رواه الطرباين يف األوسط، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والدقل: التمر الردئ.

)3(  رواه ابن أبي شيبة يف المصنف 521/2، والبيهقي يف شعب اإليمان 407/3.
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المسألة الثانية : التأسي واالقتداء بالقران الكريم والسنة المطهرة .
كان الصحاب��ة رض��ي اهلل عنه��م يعظمون القران والس��نة يف كل أحوالهم ويتأس��ون هبما 

ويوصون بذلك، والشواهد على ذلك كثيرة:
م��ن ذل��ك لما ق��ال رجل ألبي بن كعب رض��ي اهلل عنه أوصني؟ ق��ال: »اتخذ كتاب اهلل  	•
إمام��ًا، وارض ب��ه قاضيًا وحكمًا، فإنه الذي اس��ُتخلف فيكم رس��ولكم، ش��فيع مطاع، 
وشاهد اليتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم مابينكم وخربكم وخرب مابعدكم)1( «.
ومن تعظيم س��نة المصطفى × التأس��ي  واالقتداء هبا، كما ورد يف مسند اإلمام أحمد-  	•
رحم��ه اهلل تعال��ى-  ع��ن أم ال��درداء أهنا قالت :»كان أب��و الدرداء ال يح��دث بحديث إال 
ث بحديث  قك الناس، فقال: كان رسول اهلل × اليحدِّ تبسم، قلت له: إين أخاف أن ُيحمِّ

إال تبسم)2( «.
كما ورد عن علقمة رحمه اهلل يقول : »كنت رجالً قد أعطاين اهلل حسن الصوت بالقرآن،  	•
وكان ابن مسعود يرسل إلّي، فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءيت قال : زدنا فداك أبي وأمي، 

فإين سمعت رسول اهلل × يقول:) إن حسن الصوت زينة القرآن)3« «.
املطلب الثاين: مواقف ال�صحابة يف تعظيم الن�ص ال�صرعي، وفيه �صتة م�صائل:

المسأل��ة األولى : من تعظي��م الصحابة للقرآن الكريم أنهم ق��رأوه وفهموه على أنهم هم 
المخاطبون وهم المعنيون بما فيه من المعاين، ويظهر ذلك يف عدة نماذج منها:

ع��ن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: لما نزلت على رس��ول اهلل × :]ڃ ڃ ڃ چ   -1
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک ک ک ک گ گ گ گ   []البقرة 284[. قال: فاش��تد ذلك على أصحاب رس��ول 
اهلل ×، فأتوا رسول اهلل ×، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول اهلل! كلفنا من األعمال 
م��ا نطيق، الصالة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل��ت عليك هذه اآلية، وال نطيقها، قال 

)1(  حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم :253/1.
)2(  مسند اإلمام أحمد، مسند األنصار رضي اهلل عنهم، الجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث 6881،

)3(  أخرجه ابن سعد يف الطبقات 90/6، ابن عساكر يف تاريخه 409/11 ويف سنده سعيد بن زربي وهو منكر،  وقد 
صح عن النبي × ) زّينوا القران بأصواتكم ( أخرجه أحمد 285/4، وأبو داوود 1468.
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رس��ول اهلل × )أتري��دون أن تقولوا كما ق��ال: أهل الكتابين من قبلكم: س��معنا وعصينا؟ بل 
قول��وا: س��معنا وأطعن��ا غفرانك ربنا وإلي��ك المصير، فلم��ا اقرتأها القوم ذلت هبا ألس��نتهم، 
فأن��زل اهلل يف أثره��ا ]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ[]البقرة:285[، فلما فعلوا ذلك نسخها اهلل تعالى، فأنزل اهلل عز وجل: ]ۇ ۇ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ [  قال: 
[ق��ال:  مت    خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  نع��م. 
نعم )1(. ]البقرة: 286[. فالصحابة لم يكونوا يتلقون القران على أنه ش��يء يتلى ويس��تنبط منه 
األح��كام ويعرف ما فيه من المعاين فقط، بل قروءه على أهنم هم المخاطبون، وهم المعنيون 

بما فيه، فلذلك شق عليهم، فراجعوا رسول اهلل × يف هذا الذي شق عليهم.
ع��ن عبداهلل بن مس��عود قال : » لما نزل��ت: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ [   -2
}األنع��ام:82{ قال أصحاب رس��ول اهلل×: أينا لم يظل��م؟ فأنزل اهلل: ] ڦ ڄ ڄ 
ڄ[ ]لقمان: 13[ )2(، فالظلم الذي يف اآلية هو الشرك، فهان األمر على الصحابة رضي 

اهلل عنهم، فالصحابة لم يتلقوا القرآن تلقيًا باردًا، بل تلقوه للعلم والعلم  وأخذوا به يف حياهتم.
أيض��ا قصة أبي بكر رض��ي اهلل عنه لما اهتمت ابنته عائش��ة يف عرضها، وتنزل براءهتا   -3
من فوق س��بع س��ماوات، وتبي��ن أن من جملة من رماها وتكلم فيها: مس��طح ب��ن أثاثة، وهو 
قري��ب ألب��ي بكر رض��ي اهلل عنه وكان أب��و بكر يصله ويعين��ه، وكان فقيرًا ثم لم��ا تبينت براءة 
عائش��ة رضي اهلل عنها .. »قالت عائش��ة: فحلف أبو بكر أن الينفع مسطحًا بنافعة أبدًا، فأنزل 

اهلل: ]ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  [حتى قال أبو بكر: بلى واهلل يا ربنا، 

إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع)3( «.

)1(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال مايطاق رقم الحديث: 125.
)2(  صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب ظلم دون ظلم، رقم الحديث 32.

)3(  الحديث بطوله يف  صحيح البخاري التفس��ير، باب قوله)إن الذين يحبون أن تش��يع الفاحش��ة يف الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون ...( رقم الحديث: 4757.
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المسألة الثانية : التسليم الكامل المطلق دون تردد أو شك.
 فالصحابة رضوان اهلل عليهم ما كانوا يخالفون أمر اهلل وأمر رس��وله×، قال اهلل تعالى: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ[ ]األح��زاب:36[، ق��ال اب��ن كثير رحمه اهلل يف تفس��ير اآلية: فهذه 
اآلية عامة يف جميع األمور، وذلك أنه إذا حكم اهلل ورس��وله بش��يء، فليس ألحد مخالفته وال 

اختيار ألحد هاهنا ، وال رأي وال قول، كما قال تعالى]ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
النس��اء :  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ[ 

65 ولهذا شدد يف خالف ذلك، فقال:]چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ ڳ ڳ[ ]النور:63[.
ونج��د التس��ليم الكامل لنصوص الش��رع عن��د الصحاب��ة يف عدة مواض��ع ولكن نكتفي 

بمثالين فقط: 
األول: س��رعة استجابة الصحابة للنص الش��رعي وذلك عندما ورد بتحريم الخمر،  	•
فف��ي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: »كنت س��اقي القوم يف منزل أبي طلحة، 
وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ)1( فأمر رس��ول اهلل × مناديًا ينادي. قال: فقال لي أبو طلحة: 
أخ��رج فأهرقها فخرجت فهرقتها، فجرت يف س��كك المدينة، فق��ال بعض القوم: قد قتل قوم 

وهي يف بطوهنم، قال: فأنزل اهلل: ]ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں[المائدة: 93)2(.

الث��اين: يف أمر تحويل القبلة للصحابة الك��رام -رضي اهلل عنهم- موقف عجيب يف  	•
س��رعة االس��تجابة فعندما أمرهم رس��ول اهلل ×  بالتوجه يف صالهتم ناحية المسجد األقصى 
فتوجه��وا وانق��ادوا، ولبث��وا على ذلك مدة س��نة وبضعة ش��هور، فلم��ا ُأمِروا بالتوج��ه ناحية 

)1(  الفضيخ: شراب يتخذ من الُبسر من غير أن تمسه النار. ينظر : لسان العرب 11/.
)2(  أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه، كت��اب المظالم، باب صب الخم��ر يف الطريق ، رقم الحدي��ث )2464( صحيح 
مس��لم، كتاب األش��ربة، باب تحريم الخمر وبيان أهنا تك��ون من عصير العنب ومن التمر والبس��ر والزبيب، رقم 

الحديث )1980(.
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المس��جد الحرام س��ارعوا وامتثلوا، ب��ل إن بعضهم لما علم بتحوي��ل القبلة وهم يف صالهتم، 
تحولوا وتوجهوا إلى القبلة الجديدة، فعن ابن عمر -رضي اهلل عنه- قال: »بينا الناس يصلون 
الصبح يف مس��جد قباء، إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي × قرآن، وقد أمر أن يس��تقبل 

الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة )1(».
المسألة الثالثة:  تعظيمهم للنص الشرعي والعمل به وإن كان اهلل قد أعذرهم : 

وقد وردت عنهم مواقف ظهر فيها ش��دة حرصهم على العمل بنصوص القرآن والس��نة 
وإن كانوا معذورين من ذلك :

تعال��ى:]]ٱ ٻ ٻ[  اهلل  ق��ول  ق��رأ    األنص��اري  أب��ا طلح��ة  أن  	•
التوبة:41، فقال اس��تنفرنا اهلل، وأمرنا ش��يوخنا وش��بابنا، فجهزوين. فقال بنوه: يرحمك اهلل، 
إن��ك قد غزوت على عهد رس��ول اهلل ×، وأب��ي بكر وعمر، ونحن نغزوا عن��ك. فغزا البحر 

فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها، إال بعد سبعة أيام، فلم يتغير)2(. 
وموق��ف آخ��ر لس��عد بن خيثم��ة وابن��ه رض��ي اهلل عنهما يف المس��ارعة بتنفي��ذ نداء  	•
المصطفى × وذلك لما ندب النبي × المسلمين يوم بدر فأسرعوا، قال خيثمة البنه سعد: 
آث��رين بالخروج، وأقم مع نس��اءك فأب��ى، وقال : لو كان غير الجنة آثرت��ك به. فاقرتعا، فخرج 

سهم سعد، فخرج، واستشهد، واستشهد أبوه خثيمة يوم أحد  رضي اهلل عنهم أجمعين .
وه��ذا عم��رو ب��ن الجموح أتى إلى رس��ول اهلل ×، فق��ال: يا رس��ول اهلل أرأيت إن  	•
قاتلت يف س��بيل اهلل حتى أقتل، أمش��ي برجلي هذه صحيحة يف الجنة، وكانت رجله عرجاء؟ 
قال رسول اهلل × : نعم، فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول اهلل ×، 
فقال: كأين أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة يف الجنة، فأمر رسول اهلل ×، وبموالهما، 

فجعلوا يف قرب واحد)3(. 
كان��وا رض��ي اهلل عنهم أش��د م��ا يكون يف الح��رص بالعمل إذا س��ألوا النبي ×عن  	•

)1(  أخرجه مس��لم يف صحيحه، كتاب المس��اجد ومواض��ع الصالة، باب تحويل القبلة من الق��دس إلى الكعبة، رقم 
الحديث )526(.

)2(  اسناده صحيح وهو يف الطبقات 507/3، سير أعالم النبالء 34/2.
)3(  مسند اإلمام أحمد 299/5.
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ش��يء، من ذلك ما ورد عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه قال: »قلت: يا رس��ول اهلل أدع اهلل 
لي بالش��هادة، فقال ×: )اللهم س��لَّمهم وغنمهم( يقول أبا أمامة : فغزونا، فس��لِمنا وغنمنا، 
قلت: يا رس��ول اهلل، مرين بعمل. قال: ) عليك بالصوم فإنه المثيل له( فكان أبو أمامة وامرأته 

وخادمه اليلفون إال صيامًا )1( .
المسأل��ة الرابع��ة: التحري ألفعال النبي × رجاء أن يأتوا بها على وجه الموافقة التامة يف 

هيئتها وصفتها ومكانها وزمانها .
فالصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يجتهدون يف اتباع س��نة المصطفى × ويتحرون ألفعاله 
عليه أفضل الصالة والسالم يرجون أن يأتوا هبا على الوجه الموافق التام لها، وقد عرف ذلك 
عنهم واشتهر أكثر عن عبداهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وسلمة بن األكوع وجابر بن 

عبداهلل رضي اهلل عنهما.
فس��لمة بن األكوع رضي اهلل عنه كان يتحرى الصالة عند االس��طوانة التي كان النبي × 

يصلي عندها فلما سئل عن ذلك قال: » رأيت النبي × يتحرى الصالة عندها«. )2( 
كما ورد عن جابر رضي اهلل عنه أنه قال: ) دعا رس��ول اهلل × يف هذا المس��جد؛ مس��جد 
الفتح، يوَم االثنين ويوَم الثالثاء ويوَم األربعاء، فاس��ُتجيب له بين الصالتين مِْن يوم األربعاء، 
ْيُت تلك الساعة؛ فدعوُت اهلل فيه بين الصالتين  قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهمٌّ غائظ إاِّل توخَّ

يوَم األربعاء يف تلك الساعة، إاِّل عرْفُت اإِلجابة( .)3(
قال شيخ اإلسالم : هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء يف هذا 
كما نقل عن جابر ولم ُينقل عن جابر _رضي اهلل عنه _ أنه تحرى الدعاء يف المكان بل يف الزمان)4(.

ويتحرى للدعاء األوقات واألحوال والمواطن التي يرجى فيها اإلجابة تماما)5(.
فالمقص��ود أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يتحرون فع��ل النبي ×، من باب االقتداء 

والتأسي بفعله، وليس المقصود التربك المنهي عنه شرعًا.

)1(  مسند اإلمام أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند األنصار رقم الحديث 21635
)2(  الحديث يف صحيح البخاري كتاب الصالة أبواب سرتة المصلي رقم الحديث 480

)3(  صحيح األدب المفرد 246/1 رقم الحديث : 704 
)4(  اقتضاء الصراط المستقيم 433/1

)5(  شعب اإليمان، البيهقي 46/2
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المسألة الخامسة: خفض الصوت عند النبي ×.
فكان��وا رض��ي اهلل عنهم ال يرفعون أصواهتم عند النب��ي ×، أو يف حال الكالم  معه ×، 
أو حت��ى رف��ع الصوت يف مس��جد رس��ول اهلل، تمث��الً بق��ول اهلل: ]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ[]الحجرات:2[.
فهذا ثابت بن قيس رضي اهلل عنه لما نزلت هذه اآلية، غاب عن مجلس النبي × خوفًا 
أن يك��ون مم��ن حبط عمله... فقد ورد يف الصحيح عن مالك بن أنس رضي اهلل عنه: أن النبي 
× افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رس��ول اهلل، أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالس��ًا 
يف بيته، فقال له: ما ش��أنك؟ فقال: ش��ر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فحبط عمله، وهو 
من أهل النار، فأتى الرجل النبي × فأخربه أنه قال كذا وكذا، فقال موس��ى: فرجع إليه المرة 
اآلخرة ببش��ارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: )إنك لس��ت من أهل النار، ولكنك من أهل 

الجنة( )1( «.
المسألة السادسة: رحلة الصحابة رضي اهلل عنهم يف طلب حديث رسول اهلل ×.

فالصحابة رضي اهلل عنهم  أش��د الناس حرصًا على القران الكريم وس��نة المصطفى × 
وكانوا يرحلون يف سبيل الحصول على حديث رسول اهلل عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

من ذلك رحلة جابر بن عبداهلل-رضي اهلل عنه-، رحل مسيرة شهر إلى عبد اهلل بن أنيس 
يف حدي��ث واح��د)2(، روى البخاري يف األدب المفرد أن جابر بن عبد اهلل قال: »بلغني حديث 
ع��ن رج��ل من أصح��اب النبي ×، فابتع��ت بعيًرا، فش��ددت إليه رحلي ش��هًرا، حتى قدمت 
الش��ام، ف��إذا عب��د اهلل بن أنيس، فبعث��ت إليه أنَّ جابًرا بالباب فرجع الرس��ول فق��ال : جابر بن 
عبد اهلل !! فقلت: نعم . فخرج فاعتنقني، قلت: حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو 

تموت ...)3( « فذكر الحديث. 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسير، باب ) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ( رقم الحديث : 4846
)2(  وقد ترجم البخاري رحمه اهلل يف صحيحه  عدة أبواب يف فضل الرحلة يف العلم منها باب الخروج يف طلب العلم، 
يف كت��اب العلم، وباب الرحلة يف المس��ألة النازلة وتعليم أهله، وغيرها وهذا يدل على منزلة النصوص الش��رعية 

وتعظيمها عند الصحابة وعند التابعين من بعدهم  
)3(  أخرجه البخاري يف األدب المفرد )970( باب المعانقة.
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وكذلك عقبة بن الحارث رضي اهلل عنه، فقد ورد يف كتب السنة أنه رحل يف طلب حديث 
العلم ولقيا الرس��ول × ليس��أله عن مس��ألة يف الرضاع، فذكر أنه س��افر من مكة إلى المدينة 

ليلقى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يسأله عن مسألة رضاع وقعت له.
 فع��ن عقبة ب��ن الحارث أنه ت��زوج ابنة ألبي إهاب ب��ن عزيز، فأتته ام��رأة فقالت: إين قد 
أرضع��ت عقب��ة والتي ت��زوج . فقال لها عقبة: م��ا أعلم أنك أرضعتن��ي، وال أخربتني، فركب 
إلى رس��ول اهلل × بالمدينة فس��أله، فقال رس��ول اهلل ×: )كيف وقد قيل ؟!( ففارقها عقبة، 

ونكحت زوجا غيره)1(.
وكان عمر رضي اهلل عنه يتناوب مع جاره النزول للمدينة يف طلب الوحي من رسول اهلل 

×،وذلك حرصًا على العلم والتعلم.
فع��ن عمر رضي اهلل عنه قال:» كن��ت أنا وجار لي من األنصار، يف بني أمية بن زيد، وهي 
م��ن عوال��ي المدينة، وكن��ا نتناوب النزول على رس��ول اهلل ×، ينزل يومًا وأن��زل يومًا، فإذا 

نزلت جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.....)2( « الحديث.

* * *

)1(  أخرجه البخاري كتاب  العلم، باب الرحلة يف المسألة النازلة رقم الحديث 88.
)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب التناوب يف العلم، رقم الحديث 89.



163

اأمـل بنت حمد اخلمي�س

املبحث الثاين
اأق�ال  وم�اقف التابعني  يف تعظيم الن�ص ال�سرعي

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: اأقوال التابعني يف تعظيم الن�ص ال�صرعي

للس��لف الصالح رحمه��م اهلل تعالى منهج فريد يف تعظيم النص الش��رعي س��اروا عليه، 
وتتبين معالم هذا المنهج يف ثالث مسائل : 

المسألة األولى: كثرة عرض القرآن الكريم على الصحابة:
وق��د وردت نقوالت كثي��رة عنهم يف ذلك وأهنم يكثرون من ع��رض القرآن الكريم على 

الصحابة حتى يعلمون ما يف اآليات من أحكام وبينات، ومن ذلك:
أبا العالية قال : »قرأت القرآن على عمر رضي اهلل عنه ثالث مرات)1( «.  	ما ورد أن  	•
وش��هر بن حوش��ب وهو من كبار التابعين يقول: »عرض��ت القرآن على ابن عباس  	•

سبع مرات)2( «.
وشيخ المفسرين- مجاهد بن جرب- عرض القران على ابن عباس و كان يقف  	•
عن كل آية ويسأل عنه، من ذلك ما ورد عنه أنه قال: »عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن 

عباس ، أقفه عند كل آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت)3( «.
قال أبو بكر بن عياش: كان األعمش يعرض القرآن، فيمسكون عليه المصاحف فال  	•
يخطئ يف حرف)4(. فهذه النقوالت عنهم تثبت أهنم من تعظيمهم للقران الكريم أهنم حرصوا 
على عرض القران على الصحابة رضي اهلل عنهم حرصًا منهم على العلم به وبأس��باب نزوله 

ومعرفة أحكامه.
المسألة الثانية :  الوقوف على ناقل حديث رسول اهلل × وراويه ومعرفة حاله وتقواه.

 فألن هذا النص عظيم، َعُظم حال ناقله، فشدد السلف- رحمهم اهلل- يف رواية الحديث 

)1(  تاريخ ابن عساكر 113/6، سير أعالم النبالء 208/4.
)2(  تاريخ ابن عساكر 70/7.

)3(  حلية األولياء 279/3.
)4(  سير أعالم النبالء 325/6.
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فكان��وا ال يروون ع��ن المتهم يف دينه، من ذلك ماورد عن أبي العالي��ة قال : »كنت أرحل إلى 
الرجل مس��يرة أيام ألس��مع منه، فأتفقد صالته، فإن وجدته يحس��نها، أقمت عليه ، وإن أجده 

يضيعها، رحلت ولم أسمع منه، وقلت: هو لما سواها أضيع)1( «.
المسألة الثالثة: تعظيمهم لحديث رسول اهلل × على وجه الخصوص

م��ن ذل��ك ما ورد عن أب��ي جعفر الصادق أنه قال: »كان اب��ن عمر رضي اهلل عنه إذا  	•
سمع من رسول اهلل  × حديثًا ال يزيد وال ينقص، ولم يكن أحد يف ذلك مثله« )2(. 

وورد أن األوزاع��ي قال: »س��معت الزهري لما ح��دث عن النبي × ) ال يزين الزاين  	•
حي��ن يزين وهو مؤم��ن)3( ( قلت فما هو؟ قال: م��ن اهلل القول، وعلى الرس��ول البالغ، وعلينا 

التسليم، أمروا حديث رسول اهلل كما جاء بال كيف)4( «.
املطلب الثاين: مواقف التابعني يف تعظيم الن�ص ال�صرعي

تعددت مواقف الس��لف رحمه��م اهلل تعالى يف تعظيم النص الش��رعي ويمكن أن نجمل 
ذلك يف ثمان مسائل:

المسألة األولى: ابتداء العلم بحفظ القرآن ثم  السنة: 
فقد كان السلف رحمهم اهلل ال يقدمون على القرآن شيئًا من العلوم حتى ولو كان حديث 
رس��ول اهلل ×، فإذا حفظوا القران الكريم واتقنوه بدأوا يف حفظ الس��نة وش��دوا الرحال لها، 
فه��ذا ابن خزيمة رحم��ه اهلل وهو الملقب بإمام األئمة، يقول: »اس��تأذنت أبي يف الخروج إلى 
قتيب��ة -ليتلقى عنه- فقال: اقرأ القرآن أواًل حتى آذن لك، فاس��تظهرت القرآن -أي: حفظته- 
فقال: أمس��ك حت��ى تصلي بالختمة -يعني: حت��ى تصلي بنا وتختم الق��رآن- يقول: ففعلت، 
فلم��ا عيدنا -أي: انتهى رمض��ان- وختمت هبم القرآن أذن لي، فخرج��ت إلى مرو -ليطلب 

هذا المحدث ليتلقى عنه- وسمعت بمرو من فالن وفالن فنعي إلينا قتيبة)5( «.

)1(  سير أعالم النبالء 209/4.
)2(  سير أعالم النبالء 3/ 213.

)3(  صحيح البخاري، كتاب الحدود ، باب ال يشرب الخمر، رقم الحديث : 6390.
)4(  سير أعالم النبالء 346/5.

)5(  سير أعالم النبالء 372/14.
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أي: أنه لم يدركه ولم يتلق عنه- والش��اهد من هذا: أن الس��لف رحمهم اهلل، ومن سلك 
س��بيلهم وس��ار على طريقهم، كانوا يجعلون القرآن يف المرتبة األول��ى يف التعلم والتعليم ثم 

يطلبون العلم بعد ذلك .
ايض��ًا اب��ن جريج-وهو أول م��ن دّون العلم بمك��ة – يقول: »أتيت عط��اء وأنا أريد هذا 
الش��أن -أي ش��أن طلب الحديث- وكان عنده عبداهلل بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: 
ق��رأت الق��رآن؟ قلت: ال، قال: فاذه��ب فأقرأه ثم أطلب العلم. فذهب��ت، فغربت زمانًا حتى 
ق��رأت الق��رآن، ثم جئت عطاء، وعنده عبداهلل . فقال: ق��رأت الفريضة؟ قلت: ال. قال: فتعلم 
الفريضة، ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة، ثم جئت. فقال: اآلن فاطلب العلم، فلزمت 
عطاء س��بغ عشر س��نة)1( «. وهذا أبو حاتم بن حبان التميمي يقول عن ابن خزيمة رحمه اهلل : 
»م��ا رأيت على وجه األرض من يحفظ صناعة الس��نن، ويحفظ ألفاظها الصحاح، وزياداهتا، 

حتى كأن السنن بين عينيه إال محمد بن إسحاق بن خزيمة)2( «.
المسألة الثانية :  تعظيم النبي ×، وتعظيم حديثه وإجالله

من تعظيم حديث النبي × واستش��عاره اليقين التام بما فيه، من ذلك ما ورد عن س��عيد 
ب��ن عبدالعزيز ع��ن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخوالين -وهو م��ن كبار التابعين- أنه إذا 
حدث بالحديث القدسي )يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فال 
تظالم��وا. يا عبادي إنكم الذين تخطئ��ون بالليل والنهار، وأنا الذي أغف��ر الذنوب وال أبالي، 
فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إال من اطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي 
كلك��م عار إال من كس��وته، فاستكس��وين أكس��كم. يا عبادي ل��و أن أولكم وآخركم وأنس��كم 
وجنك��م كان��وا عل��ى أفجر  قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي ش��يئا. ي��ا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على اتقى  قلب رجل منكم لم يزد ذلك يف ملكي شيئا. 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنس��كم وجنكم كانوا على  صعيد واحد، فس��ألوين فأعطيت 
كل واحد منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئًا إال كما ينقص البحر أن يغمس المخيط 
غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرًا فليحمد اهلل، ومن 

)1(  سير أعالم النبالء 6/ 327.
)2(  سير أعالم البالء 372/14.
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وجد غير ذلك فال يلومن إال نفس��ه)1(( قال س��عيد:  كان أبو أدري��س الخوالين إذا حدث هبذا 
الحديث جثا على ركبتيه)2(.

المسألة الثالثة: الرحلة يف طلب الحديث وبذل الغالي والنفيس للوصول لحديث رسول اهلل ×.
فالس��لف رحمهم اهلل كان��وا يبذلون الغالي والنفيس، ويص��ربون على التعب والجهد يف 
س��بيل الوص��ول إلى حديث الرس��ول ×، وكانوا يش��دون الرحال لحديث رس��ول اهلل ×، 

ونذكر عدة مواقف لهم من ذلك:
يق��ول ابن مه��ران عمرو بن ميمون -رحمه اهلل-: »لو علمت أنه بقي علّي حرف من  	•
الس��نة باليمن ألتيتها« )3(. وهذا يدل على سعة علمه، كما هو حال التابعين أهنم كانوا يشدون 

الرحال يف طلب الحديث.
ويذكر أبو حاتم الرازي فيما يرويه عنه ابنه عبد الرحمن: »أوَل ما خرجت يف طلب  	•
الحديث أقمت س��بع س��نين، أحصيت ما مَش��ْيت على قدميَّ زيادًة على ألف َفرس��خ -يعني 
خمسة آالف كيلو مرت على وجه التقريب- لم أزل ُأحصي حتى لما زاد على ألف فرسخ تركُته 
-أي صار يمش��ي دون أن يحس��ب-، ثم ذكر البالد التي رحل إليها على قدميه، وطلب العلم 

فيها يف تلك المدة، .. ورحل إلى مصر وفلسطين وسورية عدة مرات. 
ويذك��ر عبدالرحم��ن أن أب��اه بقي يف البصرة عام 214ه� ثمانية أش��هر ث��م انقطعت نفقته 
فجعل يبيع ثيابه ش��يئًا بعد ش��يء حتى بقي بال نفقة، ثم مضى يطوف على المش��ايخ ويس��مع 
منهم حتى رجع بال طعام فأخذ يش��رب الماء من الجوع إلى أن أصبح، ويف الغد رجع يطوف 

مرة أخرى يطلب الحديث.
ورك��ب مرة -ه��و ورفقة معه- البحر ألج��ل طلب الحديث وبقي ثالثة أش��هر يف البحر 
ونف��د الزاد الذي معه��م والماء وبقوا ثالثة أي��ام بلياليها لم يأكلوا ش��يئًا فضعفت أبداهنم من 

شدة الجوع والعطش.)4(

)1(  صحيح مسلم رقم الحديث )2577( كتاب الرب والصلة، باب تحريم الظلم .
)2(  سير أعالم النبالء48/2.

)3(  سير أعالم النبالء 346/6.
)4(  مقدمة الجرح والتعديل ص 363.
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وقد ذكر اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل أن ش��عبة أقام على ش��عبة بن عتيبة ثمانية عش��ر  	•
شهرًا -أي يطلب الحديث- حتى باع جذوع بيته)1(. 

	وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر  	•
بخاط��ره، ثم يطفئ س��راجه، يقوم مرة أخرى وأخرى حت��ى كان يتعدد منه ذلك قريبًا من 

عشرين مرة)2(.
وهذا مالك بن أنس رحمه اهلل طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه)3(.  	•

وهذا شعبة كما يذكر ابن عيينة عنه، أنه قال: »من طلب الحديث أفلس. بعت طست أمي  	•
بسبعة دنانير)4( «.

 والنم��اذج كثي��رة ال تحصى من بذل الس��لف الصالح أنفس��هم وأموالهم لطلب حديث 
رسول اهلل ×، وما ذلك إال تعظيم لسنة النبي × باعتبارها المصدر الثاين للتشريع.

المسألة الرابعة: الحرص و الدقة يف نقل أحاديث رسول اهلل ×، وحفظها. 
 من ذلك ما ورد عن يحي بن سعيد أنه قال: »قلت لسالم بن عبداهلل  يف حديث: أسمعته 
م��ن اب��ن عمر؟ قال: مرة واح��دة! نعم وأكثر من مئة مرة )5«(، وقد ذك��ر الذهبي رحمه اهلل عن 
ابن حميد أنه سمع مهران الرازي يقول: »كتبت عن سفيان الثوري أصنافه، فضاع مني كتاب 
ي��ات، فذك��رت ذلك له فقال: إذا وجدتن��ي خاليًا فاذكر لي حتى ُأمِلي��ه عليك، فحج مرة،  الدِّ
فلما دخل مكة وطاف بالبيت وس��عى، ثم اضطجع، يقول مهران: فذكرته، فجعل يملي عليَّ 

الكتاب، بابًا يف أثر باب، حتى أماله جميعه من حفظه« )6(.
المسألة الخامسة: العمل بالنص الشرعي وامتثاله وقت الشدائد والصعاب.

م��ن ذلك أن الربيع بن خثي��م كان يقاد إلى الصالة وبه الفال��ج، فقيل له: قد رخص لك، 
ق��ال: »إين أس��مع )حي عل��ى الصالة( فإن اس��تطعتم أن تأتوها ولو حبوًا)7( «، هذا س��فيان بن 

)1(  العلل ومعرفة الرجال 342/2.
)2(  البداية والنهاية 31/11، سير أعالم النبالء 404/12.

)3(  تاريخ بغداد ص 32.
)4(  سير أعالم النبالء 7/ 220.

)5(  تاريخ ابن عساكر 14/7.
)6(  سير أعالم النبالء 7/ 247.
)7(  سير أعالم النبالء 260/4.
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سعيد رحمه اهلل يقول: »ما بلغني عن رسول اهلل × حديث قط إال عملت به، ولو مرة )1( «.
المسالة السادسة: التجمل عند التحديث  بحديث رسول اهلل ×، واتخاذ وضع الجلوس.
 حيث كان الس��لف رحمهم اهلل يتجملون لحديث رس��ول اهلل × ويلبس��ون أحس��ن ما 
عنده��م م��ن الثياب ويتطيبون أفضل الطي��ب إذا أرادوا التحديث بحديث رس��ول اهلل، وذلك 

تعظيمًا لرسول اهلل وأقواله، والنماذج يف ذلك كثيرة منها: 
م��ا ورد ع��ن محمد قال أبو مصعب: »كان مالك بن أنس ال يحدث بحديث رس��ول اهلل  	•

× إال وهو على وضوء، إجالاًل له«. 
وقال مصعب بن عبد اهلل: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رس��ول اهلل × توضأ و هتيأ،  	•
و لبس ثيابه ، ثم يحدث. قال مصعب: فسئل عن ذلك، فقال: إنه حديث رسول اهلل ×. 
ق��ال مط��رف:» كان إذا أتى الناس مال��كًا خرجت إليهم الجارية فتق��ول لهم : يقول لكم  	•
الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، و إن قالوا الحديث 
دخل مغتس��له، واغتس��ل وتطيب، ولبس ثيابًا جددًا، ولبس ساجه و تعمم، ووضع على 
رأسه رداء، وتلقى له منصة، فيخرج فيجلس عليها، و عليه الخشوع، وال يزال يبخر بالعود 
حتى يفرغ من حديث رس��ول اهلل ×، وقال غيره: ولم يكن يجلس على تلك المنصة إال 
إذا حدث عن رس��ول اهلل ×. قال ابن أبي أويس : فقيل لمالك يف ذلك، فقال: أحب أن 
أعظم حديث رس��ول اهلل ×، و ال أحدث به إال عن طهارة متمكنًا. قال: و كان يكره أن 
يحدث يف الطريق، أو وهو قائم، أو مس��تعجل. و قال: أحب أن أفهم حديث رس��ول اهلل 

×، قال ضرارة بن مرة : كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء«)2(. 
المسألة السابعة: القيام على تنقيط القرآن الكريم وذلك بعد كثر اللحن يف القران الكريم.
وأول من اعتنى بش��كل وضبط حروف القران الكريم أبو األسود الدؤلي، وذلك للعناية 
بالق��ران الكري��م حتى ال ينط��ق خطًأ، من ذلك قصة طريفة يرويها الذهبي رحمه اهلل يف س��بب 
قيام��ه بذلك وهي: أنه س��مع قارئًا يق��رأ ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ ژ  ]التوبة : 3[، 

)1(  سير أعالم النبالء 7/ 242.
)2(  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضي عياض 405/2.
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فق��ال: »م��ا ظننت أن أمر الن��اس قد صار إلى ه��ذا، فقال لزي��اد: ابغني كاتبا لِقنا -أي س��ريع 
الفه��م- ف��أيت به فقال له أبو األس��ود: إذا رأيتن��ي قد فتحت فمي بالح��رف فأنقط نقطة أعاله، 
وإذا رأيتن��ي ق��د ضممت فمي، فأنقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كس��رت فأنقط نقطة تحت 

الحرف، فإذا أتَبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين« )1(. 
المسألة الثامنة: تضليلهم من اعتمد على  كتاب اهلل تعالى وترك السنة.

 وذلك أن السنة موضحة مبينة لما يف القران وال يمكن أن يكون المؤمن منقادًا لشرع اهلل 
ومعظمًا له وهو تارك للس��نة، ومن نقوالهتم يف ذلك ما ورد عن أبي قالبة رحمه اهلل أنه قال: 

»إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال دعنا من هذا، وهات كتاب اهلل، فأعلم أنه ضال« )2(.
وألن أه��ل األهواء قد نازعوا يف الس��نة وحجيتها، وقد اتخذوا طرقًا يف رّدها أو تأويلها، 
فقد أنربى لهم سلف األمة وردوا عليهم، ووردت نقوالت يف تعظيم سنة رسول اهلل × على 
وجه الخصوص، واعتبار أن ترك األخذ هبا من األهواء التي حذر منها الرسول × من ذلك :
األوزاعي رحمه اهلل )ت:157ه�( له كالم نفيس إذ يقول: »إذا بلغك عن رسول اهلل ×  	•

حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول اهلل ×كان مبلغا عن غيره« )3(. 
والشافعي رحمه اهلل)ت:204( يقول: »الخرب عن رسول × يستغنى بنفسه، وال يحتاج  	•
إلى غيره، وال يزيده غيره إن وافقه قوة، وال يوهنه إن خالفه غيره، وإن الناس كلهم بحاجة 

إليه، والخرب منه متبوع ال تابع)4( «.
اإلم��ام أحمد بن حنبل رحمه اهلل)ت:241( له كالم يف هذا المعنى، إذ يقول: »الحديث  	•

إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا)5( «. 
وذك��ر الن��ووي رحم��ه اهلل)ت:676(: »إن ش��رعنا مبني عل��ى الكتاب العزيز والس��نن  	•
المروي��ات، وعلى الس��نن مدار أكث��ر األحكام الفقهي��ات، فإن أكثر اآلي��ات الفروعيات 
مجمالت، وبياهنا يف الس��نن المحكمات، وقد اتفق العلماء على أن ممن شرط المجتهد 

)1(  صبح األعشى للقلقشندي 160/3، نقال سير أعالم النبالء 83/4.
)2(  سير أعالم النبالء 472/4.

)3(  مفتاح الجنة يف االحتجاج بالسنة للسيوطي  ص 21/20.
)4(  اختالف الحديث ص20.

)5(  الجامع الخطيب 212/2 رقم 1640.
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م��ن القاض��ي والمفت��ي أن يك��ون عالمًا باألحادي��ث الحكمي��ات، مثبت بم��ا ذكرناه أن 
االشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات)1( «.
وابن عبدالهادي رحمه اهلل )ت:744(يقول: »وال يجوز إحداث تأويل يف آية أو سنة لم  	•
يكن على عهد الس��لف وال عرفوه وال بينوه لألمة؛ فإن هذا يتضمن أهنم جهلوا الحق يف 

هذا ، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعرتض المستأخر)2( «.  
كم��ا ورد أن اب��ن القيم رحمه اهلل)ت:751( قال: »فلو س��اغ لنا رد كل س��نة زائدة كانت  	•
على نص القرآن، لبطلت س��نن رس��ول اهلل × كلها إال س��نة دل عليها القرآن، وهذا هو 

الذي أخرب النبي × بأنه سيقع، وال بد من وقوع خربه)3( «.
والشوكاين رحمه اهلل )ت:1250ه�( يقول: »إن ثبوت حجية السنة المطهرة، واستقاللها  	•

بتشريع األحكام ضرورة دينية، وال يخالف ذلك إال من الحّظ له يف دين اإلسالم)4( «. 
وكل هذه النقوالت تؤكد أن السلف رحمهم اهلل تعالى كانوا يعظمون حديث رسول اهلل 

× واعتباره تشريعا كما القرآن ، وذمهم لمن ترك السنة بردها أو تأويلها.

* * *

)1(  شرح مسلم 4/1.
)2(  الصارم المنكي يف الرد على السبكي  ص 427.

)3(  إعالم الموقعين 290/2.
)4(  إرشاد الفحول 121-120/1 .
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اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعته تتم الصالحات، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، 

وبعد: 
فقد يس��ر اهلل تعالى لي اتمام هذا البحث المعن��ون ب� )أقوال ومواقف الصحابة والتابعين 
يف تعظيم النص الش��رعي(، فإن اهلل جعل للقرآن والس��نة مكانة عالية ومنزلة رفيعة وجعلهما 

التشريع الذي من أخذ هبما فاز يف الدنيا واآلخر.
فلهما المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، وأوجب على العباد حبَّهما واتباع ما فيهما، وقد 
قيَّض اهلل للس��نة على مرِّ العصور والدهور رجااًل وأنصارًا، تعلَّموها وعملوا هبا ودعوا إليها، 
فكان��وا أحقَّ هبا وأهله��ا، ومر معنا يف هذا البح��ث أقوال ومواقف للصحاب��ة رضي اهلل عنهم 

والتابعين يف تعظيم هذين األصلين الكتاب والسنة، وموجز ما اشتمل عليه: 
أن تعظيم الصحابة لنصوص القران والس��نة تمثل يف أقوالهم ومواقفهم للنص الش��رعي،   -1
ف��وردت عنهم أقوال يف تعظيم القرآن الكريم والس��نة المطهرة، كم��ا وردت عنهم أقوال 

غاية يف الدقة يف حفظ السنة وتعظيمها.
أما مواقفهم يف تعظيم النص الشرعي فتمثل يف عدة أمور أجملها يف اآليت:  -2

أهنم لما قرأوا القران الكريم فهموا أهنم هم المخاطبون المعنيون بما فيه. 	•
	كما سلموا تسليمًا مطلقًا كامالً دون تردد أو شك لما فيه. 	•

	وكان��وا يس��اوون بي��ن كتاب اهلل وبين س��نة رس��ول اهلل × فكالهما تش��ريع يجب  	•
التسليم والعمل به.

ومن تعظيم الصحابة للنص الش��رعي العمل بما يف القران الكريم والس��نة المطهرة  	•
وإن كان اهلل قد أعذرهم.

ومن تعظيمهم للنبي × خفض الصوت عنده أو حال الحديث معه. 	•
وم��ن تعظيمهم للنبي × تعظي��م صحابته فهم الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي  	•

معه.
وق��د برز تعظي��م التابعين لنصوص الكتاب والس��نة يف أقوالهم ومواقفهم فوردت   -3
عنهم أقوال يف اتباع الكتاب والس��نة والعمل هبما، والتحذير من تركهما، فوردت 



172

اأقوال ومواقف ال�شحابة والتابعني يف تعظيم الن�ص ال�شرعي 

عنه��م أقوال يف كثرة عرض القرآن الكريم على الصحابة، كما ورد عنهم أقوال يف 
كراهيتهم لتصغير كلمة مصحف ومسجد تعظيمًا هلل تعالى فما كان هلل فهو عظيم، 
كم��ا وردت عنهم نق��والت يف الوقوف عل��ى ناقل حديث رس��ول اهلل × وراويه 
ومعرفة حاله، ولهم أقوال يف تعظيم حديث رسول اهلل × على وجه الخصوص .

ومواقف التابعين كثيرة جدًا يف تعظيم النص الشرعي منها:  -4
أهنم كانوا يبدؤون العلم بحفظ القران الكريم ثم السنة. 	•

× ويعظمون حديثه ويجلونه. النبي  وكانوا يعظمون  	•
ومن مواقفهم يف تعظيم النص الشرعي أهنم كانوا يرحلون يف طلب الحديث ويبذلون  	•

الغالي والنفيس للوصول لحديث رسول اهلل ×.
امت��از الس��لف الصال��ح رحمه��م اهلل بالح��رص والدقة يف نق��ل أحاديث رس��ول اهلل  	•

×وحفظها. 
التابعون يعملون بالنص الشرعي ويمتثلون ما فيه وقت الشدائد والصعاب. كان  	•

	من عناية السلف بحديث رسول اهلل × وتعظيمهم له أهنم كانوا يتجملون ويتطيبون  	•
ويلبسون أحسن اللباس عند التحديث بحديث رسول اهلل ×.

ومن عنايتهم بالقرآن الكريم القيام بتنقيط المصحف الشريف وذلك بعد أن كثر اللحن. 	•
من مواقف التابعين رحمهم اهلل اعتبار من اعتمد القران الكريم وترك الس��نة ضااًل؛  	•
وذلك ألن الس��نة تش��ريع، وألن اهلل تعالى أمر باتباع سنة رسول اهلل × قال اهلل تعالى 
ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ژ  ]آل عم��ران: 31[. 

فإتباع سنته × طريق موصل لمحبة اهلل، فمن ترك سنته فقد ترك محبة اهلل تعالى.
هذا  ما جمعته بشكل مختصر جدًا يف نقل أقوالهم ومواقفهم يف تعظيمهم للنص الشرعي، 
واس��أل اهلل تعالى  أن يجع��ل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويوفقنا لما فيه الخير والس��داد، 

وأسأله أن يجعلنا من العاملين بما يف كتابه وسنته، ويحسن عاقبتنا يف األمور كلها. 
وصلى اهلل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين 
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فهر�ص املراجع وامل�سادر
األحكام يف أصول األحكام ألبي محمد علي بن حزم األندلس��ي، دار اآلفاق الجديدة -   -1

1403ه� .
إرش��اد الفح��ول يف تحقيق الحق يف عل��م األصول، لمحمد بن علي الش��وكاين- تحقيق:   -2

أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي- الطبعة األولى 1419 ه�.
إع��الم الموقعي��ن ع��ن رب العالمين، البن قي��م الجوزية – المحقق: محمد عبدالس��الم   -3

إبراهيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة األولى 1411ه� .
اختالف الحديث، لمحمد بن ادريس الشافعي نقال من كتاب األم ، دار المعرفة- بيروت،   -4

1410ه� .
البداية والنهاية لمحمد بن إس��ماعيل بن كثي��ر، تحقيق: عبداهلل الرتكي، دار هجر، الطبعة   -5

األولى:1418ه� .
تاريخ بغداد وذيوله، ألبي بكر أحمد بن علي البغدادي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  -6 

دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، 1417ه� .
تاريخ دمشق لعلي بن حسن بن عساكر، دار الفكر   -7

تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، دائرة   -8
المعارف العثمانية ، 1374ه� .

الجرح والتعديل لعبدالرحمن بن أبي حاتم ، دائرة إحياء الرتاث العربي –بيروت  -9
10- الجامع المسند الصحيح، لمحمد بن اسماعيل البخاري، مكتبة الرشد – الرياض 1426ه� .
11- الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، 

تحقيق: محمد بن عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة  1416ه� .
12- حقوق النبي × على أمته، لمحمد خليفة التميمي، أضواء الس��لف- الرياض ، الطبعة 

األولى 1416ه� .
13- حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألحمد بن عبداهلل أبو نعيم، دار السعادة- مصر.

14- س��ير أعالم النبالء، لش��مس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسس��ة الرسالة- بيروت 
الطبعة الحادية عشر 1422ه� .
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15- الش��فا بتعري��ف حق��وق المصطف��ى × ، للقاض��ي عي��اض، تحقي��ق: علي ب��ن محمد 
البجاوي، دار الكتاب العربي 1404 ه� .

16- صبح األعشى ألبي العباس أحمد القلقشندي، دار الكتب المصرية.
17- الصارم المنكي يف الرد على السبكي البن عبد الهادي، مؤسسة الريان-بيروت ، الطبعة 

الثانية 1424ه�.
18- الطبق��ات الك��ربى ألبي عبداهلل محمد بن س��عد، تحقيق: إحس��ان عب��اس، دار صادر- 

بيروت، الطبعة األولى، 1968م.
19- العل��ل ومعرف��ة الرجال، ألمام أهل الس��نة أحمد ب��ن حنبل، تحقي��ق: وصي اهلل محمد 

عباس، دار الخاين – الطبعة الثانية 1422ه� .
20- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر – بيروت.  

21- لوام��ع األن��وار البهية وس��واطع األس��رار األثرية لش��رح ال��درة المضية يف عق��د الفرقة 
المرضية  محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين- دمشق، 1402ه� .

22- مس��ند اإلمام أحمد ، إلمام أهل الس��نة اإلمام أحمد بن حنبل الش��يباين، تحقيق: شعيب 
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 1421ه� .

23- مفت��اح الجن��ة يف االحتجاج بالس��نة، لجالل الدين الس��يوطي، إدارة الطباع��ة المنيرية، 
1347 ه� .

24- مقدم��ة الج��رح والتعديل، الجرح والتعدي��ل، ال بن أبي حاتم، دار المع��ارف العثمانية 
طبعة عام 1372ه� .

25- معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر- 
1399ه� .
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تعظيم الن�ص اأم تعظيم مدل�ل الن�ص

د. هيثم بن ج�اد احلداد
بريطانيا



176

تعظيم الن�ص اأم تعظيم مدلول الن�ص



177

د. هيثم بن جواد احلداد

مقدمة
الحم��د هلل رب العالمي��ن، والصالة والس��الم على أش��رف المرس��لين نبين��ا محمد وآله 

وصحبه أجمعين، وبعد، 
فما من شك أن النصوص الشرعية من كتاب وسنة هي مصدر التشريع لهذه األمة، لكن 
لهذه النصوص دالالت ومعان، والمس��لم مأمور بتعظيم النص القرآين لقداسته أواًل، فمجرد 
تالوته عبادة، وألنه المصدر األول للتشريع، ثم تعظيم نص حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، ألنه وحي إلهي، وألنه المصدر الثاين للتشريع، لكن هذا التعظيم -وهو تعظيم تعبد- 
قد اختلط عند بعض طلبة العلم بتعظيم الشريعة، وهي المستنبطة من النص، ال النص نفسه، 
لك��ن الخلط بينهما يؤدي إلى مش��كالت كثيرة، إذ كثيرا ما تس��تخدم ه��ذه العبارة ويقصد هبا 

تعظيم فهم معين واحد ، قد يكون »ظاهريا حرفيا« للنص ..
وهذه الورقة ترمي إلى دراس��ة هذه العبارة، وهل يكون من الصواب اس��تعمالها، وذلك 
م��ن خ��الل بيان العالقة بين النص ومدلوله، وأن تعظيم الفهم الظاهري أو الحريف له ليس هو 
المقصود بتعظيم النص، وإنما المقصود: تعظيم دالته المس��تنبطة بحس��ب قواعد االستدالل 

المعروفة يف أصول الفقه، والتي منها ما يقتضي مخالفة الظاهر.
هذا وقد تبعت يف هذه الورقة الخطة التالية:

القس��م األول: ويش��مل المقدمة، وفيه��ا التعريف بمفردات البح��ث: التعظيم، والنص، 
وتعظيم النص، ثم مبحث واحد بعنوان: معنى النص وداللته هي أهم ما سيق النص ألجله.

القسم الثاين: فقد خصصته لآلثار المرتتبة على استعمال هذه العبارة، وذكرت فيه سبعة 
آثار يف سبعة مباحث مستقلة كالتالي: 

أواًل: الدفع باتجاه الفقه الظاهري يف نسخته الجديدة. 
ثانًيا: إهمال أصول الفقه وقواعد االستنباط.

ثالًثا: احتكار الصواب، والتشنيع على المخالف.
رابًعا: التضييق على االجتهاد.

خامًسا: إهمال قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها العظام.
سادًسا: عدم تعظيم الشرع الذي ال يظهر لبادئ الرأي أنه مأخوذ من النص.

سابعا: تقديم الدعم الالمباشر للفكر الحداثي من خالل إبراز الفقه اإلسالمي بصورة سلبية.
ثم ختمت الورقة بخاتمة ذكرت فيها خالصة البحث، مع ذكر بعض التوصيات.
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الق�صم الأول
املقدمة

تعريف مفردات البحث
التعظيم:

التعظي��م لغة: مصدر عّظم، يقال: عّظم فالن األمر تعظيمًا، ومادة الكلمة )ع ظ م(، وال 
يش��ق عل��ى المطالع لكتب اللغة والمعاجم أن يرى أن معن��ى أو معاين هذا الكلمة تدور حول 

الكَِبر، والقوة، والكثرة، واالرتفاع، والعلو، والمكانة، ونحوها)1( .
��يء العظيم. تقول: َعُظَم َيْعُظم ِعَظمًا، وعّظمته أنا. فإذا  قال ابن فارس: »فالِعَظم: مصدر الشَّ
راع: ُمستغَلُظها، وهي  َعُظم يف عينيك قلت: أْعظمُته واستعظْمُته. وُمعَظم الّشيء: أكثرُه. وَعْظمُة الذِّ
ي بذلك لقّوته وِشّدته«،  العظيمة: الناِزلُة الُملّمة الّش��ديدة ... ومن الباب الَعْظم، معروف، وهو سمِّ
قال يف الصحاح »َعُظَم الش��يء ِعَظمًا: كُبر، فهو عظيٌم. والُعظاُم بالضم مثله. وُعْظُم الش��يء: أكثره 
ه عظيمًا. واستعَظَم  مه. والَتْعظيُم: التبجيُل. واْسَتْعَظمه: عدَّ ومعظمه. وأْعَظَم األمَر وَعظَّمه، أي فخَّ
��َم: تكرب. واالس��م الُعظُم. وَتعاَظَم��ُه أمُر كذا. وتق��ول: أصابنا مطر ال َيَتعاَظُمُه ش��يء، أي ال  وَتَعظَّ
َيْعُظُم عنده ش��يء، والَعظيمُة والِعظامُة: الناِزلة الش��ديدة، واإلعظاَمُة والِعظاَمُة: كالوسادة ُتَعظُِّم هبا 
المرأة عجيزهتا: وكذلك الُعْظَمُة والعظَّاَمُة، والَعَظَمُة: الكربياء. وَعَظَمُة الذراع أيضًا: ُمْس��َتْغَلُظها. 

والَعْظُم: واحد الِعظام. وَعْظُم الرحل أيضًا: خشبٌة بال أنساٍع وال أداٍة« )2( .
قال يف لس��ان العرب: »مِْن ِصفاِت اهلل عزَّ وجلَّ العلِيُّ الَعظِيُم، وُيس��بِّح العبُد َربَّه فيقول 
ر  »س��بحان َربِّ��ي العظيم»، الَعظِي��ُم الذي جاَوَز ق��ْدُرُه وجلَّ عن حدوِد الُعقول حت��ى ال ُتَتَصوَّ
اإلحاط��ُة بُِكنِْهه وَحِقيقت��ِه، والِعَظُم يف ِصفاِت األَْجس��ام كَِبُر الطُّوِل والع��رِض والعْمق، واهلل 
، أي  ك��وُع فعظُِّموا في��ه الربَّ ا الرُّ تعال��ى جلَّ ع��ن ذلك، قال النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم »أمَّ
اْجعُلوه يف أْنُفِس��كم ذا َعظمٍة، وَعظمُة اهللِ سبحانه ال ُتَكيَُّف وال ُتحدُّ وال ُتمثَّل بشيء، ويجُب 

على العباِد أن َيْعَلُموا أنه عظيٌم كما وَصَف نْفسه وَفْوَق ذلك بال َكيِفيٍَّة وال َتْحديٍد« )3(.

)1(   انظر معاجم اللغة، منها معجم مقاييس اللغة البن فارس، والصحاح للجوهري.
)2(   معجم مقاييس اللغة البن فارس ما دة ع ظ م ، وانظر غيره من المراجع مثل القاموس المحيط، ولسان العرب.

)3(  لسان العرب مادة ع ظ م .
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الن�ص:
النص لغة مصدر »نصص«،  وال� »نّص«، االرتفاع، والتقدم، والذي يبدو أن هذا االرتفاع 
والتق��دم ليس م��رده كرب الحجم، أو عظمه، بق��در ما هو ظهوره، وتميزه ع��ن غيره حتى يرى 

بسهولة ويسر. 
ا: رَفَعه.  ه َنصًّ ��ْيَء. َنصَّ اْلَحِدي��َث َينُصُّ : رْفُعك الشَّ قال يف لس��ان العرب: »نصص: النَّصُّ
ْهري َأي  . َوَقاَل َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر: َما رَأيت َرُجاًل َأَنصَّ لِْلَحِديِث مَِن الزُّ َوُكلُّ َما ُأْظِهَر، َفَقْد ُنصَّ
ت الظبيُة  َأْرَفَع َلُه وَأْس��نََد. ُيَقاُل: َنصَّ اْلَحِديَث إِلى ُفاَلٍن َأي رَفَعه، َوَكَذلَِك نَصْصُته إِليه، وَنصَّ
ُة: َما  ��ْهَرِة َوالظُُّهور، والَمنَصَّ ِة َأي َعَلى َغاَيِة الَفِضيحة َوالشُّ ِجيَدها: رَفَعْته. وُوِضَع َعَلى الِمنَصَّ
ت ِهَي، والماِش��طُة َتنُصُّ العروَس فُتْقِعُدها َعَلى  ها وانَتصَّ ُتْظَهُر َعَلْيِه العروُس لُتَرى، َوَقْد َنصَّ
ج  ��ة، َوِه��َي َتنَْتصُّ َعَلْيَها لُتَرى مِْن َبْيِن النَِّس��اِء. َوفِ��ي َحِديِث َعْبِد اهللِ ْبِن َزْمَع��َة: َأنه َتَزوَّ الِمنَصَّ
ة، َوِهَي بِاْلَكْس��ِر، س��ريُر  ت لُتْهَدى إِليه طلَّقها، َأي ُأقِعَدت َعَلى الِمنَصَّ ا ُنصَّ ��ائِِب َفَلمَّ بنَت السَّ
ْصت المتاَع إِذا َجَعْلُت َبْعَضُه  الع��روِس، َوقِي��َل: ِهَي بَِفْتِح اْلِميِم الحَجلُة َعَلْيَها مِْن َقْولِِه��ْم َنصَّ
َأة.  ْصته. والِمنَّصة: الثَِّي��اُب الُمَرّفعة والفُرُش المَوطَّ َعَل��ى َبْعٍض. َوُكلُّ َش��ْيٍء َأْظهْرته، َفَقْد َنصَّ

ا: جعَل َبْعُضُه َعَلى َبْعٍض«. )1(  ونصَّ المتاَع َنصًّ
الن�ص ا�صطالحا:

ونقصد بالنص اصطالحا هنا، أي يف اصطالح علماء الش��ريعة عموًما، وعلماء األصول 
على وجه الخصوص، إذ أّن موضوع هذه الورقة موضوع أصولي، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى فإن علماء األصول هم أكثر من يستخدم هذه الكلمة، وخالصة كالمهم يف هذا الباب 

أن النص يطلق ليراد به عدة معان:
أوال: يطلق )النص( على أي لفظ مفيد للمعنى، وهو هبذا اإلطالق ش��بيه جدا ) أو ربما 

هو نفسه( بمعنى »الكالم« عند أهل اللغة والنحو، قال ابن  مالك:
ك�����الم�����ن�����ا ل�����ف�����ظ م����ف����ي����د ك���اس���ت���ق���م

واس���������م وف�����ع�����ل ث������م ح���������رٍف ال���ك���ل���م

)1(  لسان العرب مادة ن ص ص، وانظر تاج العروس مادة ن ص ص.
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فعلماء النحو – والنحو من علوم ما يس��مى يف االصطالح المعاصر بعلوم اللس��انيات – 
وهم - أعني علماء اللسانيات – يستخدمون كلمة نص هبذا المعنى، ولذلك فإنه يرتجم للغة 
اإلنجليزية ب� »text« ، والنص هبذا المعنى يطلق على أي نص لغوي، بأي لغة كانت، ويف أي 
موضوع كان، وبأي داللة وبأي قيمة معنوية، ش��ريطة أن يكون له معنى، فيقال هذا نص أدبي 
رائع، وهذا نص ضعيف، وهذا نص جميل، ونصوص الشريعة قد تضافرت على هذا، وليس 

يف كالم اهلل ورسوله ما ينص على ذلك، ونحو هذا من اإلطالقات.
ثانيا: يطلق )النص( ويراد به اللفظ الذي ي�دل عل�ى معن�ى واح�د دون غيره، وبيان ذلك أن 
النص بمعنى الكالم الذي له معنى، قد يحتمل معنى واحد، وقد يحتمل أكثر من معنى واحد.

وإذا احتم��ل النص أكثر من معنى واحد، فإما أن يحتملها بصورة تبادلية، أو يحتمل هذه 
المعاين يف وقت واحد.

فإذا احتمل بصورة تبادلية، فهذا هو المش��رتك، إذ يعرف األصوليون المش��رتك بأنه لفظ 
دل على معاٍن بوضع واحد)1( .

وإما إن احتمل عدة معاٍن يف وقت واحد، فإما أن تكون قوة احتماله لهذه المعان متساوية، 
وإما أن يكون أحد هذه المعاين أقوى من اآلخر.

فالنص الذي يحتمل معان متس��اوية االحتمال، يس��مى مجمالّ، ف��إن كان بعض المعاين 
أرجح من بعض سمى ظاهًرا يف ذلك المعنى، مرجوحا يف المعنى الذي يقابله)2( .

تعظيم الن�ص:
هذه العبارة قد تظهر أهنا عبارة شرعية، ال سيما أهنا تفهم فهما إيجابًيا مطلًقا ألول وهلة، 
ب��ل قد يظن أهنا إحدى أقوال الس��لف، وقد حاولت جه��دي أن أجد هذه العبارة منصوصة يف 
كتب الس��لف، واستعملت محركات البحث، وبرامج الحاس��وب الجامعة فلم أجدها إال يف 
مواط��ن قليلة جدا من كتب المتأخرين، وجاء ذكرها عرضًا)3( ، ال يمكن أن تكون معه أصالً 

)1(   انظر البحر المحيط للزركش��ي 377/2، واإلهباج شرح المنهاج 248/1، 227/1، الكوكب المنير 189/3، 
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم 60/1 .

)2(   المراجع السابقة.
)3(   وقد أفادين أحد مراجعي هذه الورقة أهنا وردت يف  كتاب »كش��ف األس��رار شرح أصول البزدوي«، لعبد العزيز بن 
أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري الحنفي  (المتوىف730 ه�(، 283/3، حيث وردت عرضًا يف كالمه إذ  قال=  
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من أصول أهل السنة كما قد جعلها بعض المعاصرين كذلك، بل إن الباحث لتصيبه الدهشة 
حين يرى عدًدا كبيًرا من البحوث الش��رعية »األكاديمية« التي تتحدث عن تعظيم النص، وال 

يرى فيها فصال واحًدا يتحدث عن مدلول هذه العبارة »تعظيم النص«، أو معناها)1( .
وغي��اب هذه الطريقة العلمي��ة يف البحث، أدى إلى الخلط بين تعظي��م ذات النص، كلفظ له 
معنى، والمدلول الش��رعي لذلك النص، ومن ثّم أنتج مفاس��د كثيرة، ال نبالغ القول بأن كثيًرا من 
أه��ل الغل��و يف العصر الحاضر وقعوا فيها بس��بب ه��ذا الخلط، وظن كثير منه��م أن تعظيم النص 
مقتصر على تعظيم فهم ظاهري حريف للنص، بصرف عن تعظيم داللته، األمر الذي أدى هبم رمي 
كل م��ن خالف فهمهم الحريف للنص بأنه ال يعظم النص، ومن ثم يس��حبون عليه جميع األحكام 
الواردة فيمن ال يعظم أمر اهلل وهنيه، وشبكة اإلنرتنت طافحة هبذا، وسيتضمن البحث أمثلة عديدة 
له��ذا الغل��و، وكأي فعل متطرف، فإنه يول��د فعالً آخر متطرفًا ولكن على الجه��ة المقابلة، فظهر 
تي��ار التح��رر من كثير من أحكام اإلس��الم بحجة أهنا نتاج فهم ظاهري منغل��ق، عاجز عن مواكبة 
تطورات الحياة أو العصرنة، وتبلور منهج عصراين ليربالي »إسالمي« يزعم أنه يعتمد يف تأويالته 

المنحرفة على النص اإللهي دون االستسالم لسلطة النص البشري المفسر له.
وبالرجوع إلى مفردات هذه الكلمة، ثم فهم أثر إسناد األولى للثانية، يتبين لنا أّن معناها 
محتمل، إذ أن معنى كلمة تعظيم يدور حول االحرتام، والتبجيل، والرفع، ونحو ذلك، وهي 
مع��ان ظاه��رة وواضحة، لكن يبقى اإلش��كال يف معنى الن��ص، وعليه يمك��ن أن يكون معنى 

العبارة: إما تعظيم اللفظ، أو تعظيم داللة اللفظ، أو كالهما معا.

=)وكذا دعواهم ذلك بطريق الكرامة أن الكرامة إنما تثبت بطاعة اهلل ورسوله وتعظيم النص برتك الرأي يف مقابلته 
ال بإظهار المخالفة ألمر اهلل ورسوله بالرأي(. وكذلك يف رسالة الشيخ قوام الدين عبد اهلل بن حامد الشافعي من 
العراق إلى القاضي زين الدين ابن س��عد الدين س��عد اهلل ابن ُبَخْيٍخ الحراين الحنبلي، ، حيث قال ناعيا على الذين 
ال يلتفون إلى نصوص الشريعة أصال )ولم يزل يف تعٍب عظيم من الرتّدد بين تعظيم المشهورين من رؤساء أرباب 
ين محاٌل( إذ قد قال قبل ذلك بقليل )وكانت النفس ال  النظ��ر، وبي��ن تعظيم النصوص والِفَطر، والجمُع بين الضدَّ
تس��مح بالمخالفة لظواهر النصوص، ثم كبار النظَّار المتأخرين من المش��اهير يميل��ون إلى تأويلها، والجمُع بين 
تعظيمهم وتعظيم ظواهر النصوص يوقع يف العناء العظيم والكرب المقيم، وفس��اُد الطرق الكالمية كانت تش��هد 

الفطرُة به من حيث اإلجمال( انظر تكملة الجامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون 65/1.
)1(   انظ��ر على س��بيل المث��ال: أبحاث مؤتمر »النص الش��رعي بين األصال��ة والمعاصرة« المنظم م��ن قبل الجمعية 

األردنية للثقافة المجتمعية، 2012. 
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وال يبدو أّن العبارة كَعَلم مستقل لها معنى أو مدلول آخر.
معنى النص وداللته هي أهم ما سيق النص ألجله:

ما من شك أن اللغة وضعت للتخاطب والتواصل مع اآلخرين، يقول الجرجاين »اللغة هي 
ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم« )1( وهناك من العلماء من يقصرها على األصوات، كابن جني، 
إذ عرفه��ا »بأهن��ا أصوات ُيعّبر هب��ا كل قوم عن أغراضهم« ، ولقد أخذ اب��ن خلدون هذا المعنى؛ 
فذكر »أن اللغة هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعٌل لساين، فال بد أن تصير ملكة 
متقّررة يف العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو يف كل أمة بحسب اصطالحاهتم« )2( انتهى. وال 

تتسع هذه الورقة لتحرير هذا الخالف. 
 وهذا يعني أن اللغة هي قوالب حاملة لمعان، فليس المقصود من اللفظ مجرد االستماع 
إلي��ه دون فهم المعنى المرتب��ط به، فاللفظ هو الدال، والمعنى المرتبط به المفهوم تلقائيا عند 
س��ماعه هو المدلول، وال يمكن تصور انفكاك معنى متصور بصورة تلقائية من قبل من يفهم 
اللغ��ة الت��ي قيل هبا= عن اللفظ المس��تخدم للداللة علي��ه، فإذا قال مثالً قائ��ل »كتاب«، فكل 
س��امع له��ذه الكلمة ممن يتح��دث باللغة العربي��ة يتصور ضرورة أن المتح��دث يتحدث عن 

شيء له أوراق، فيه معلومات مدونة ... وهذا أمر ال يحتاج إلى اإلطالة يف تقريره.
وعليه فإن المقصود األول من الكالم – وهو أساس اللغة ومبناها - هو معناه، لكن يبقى 

النظر يف تحديد هذا المعنى ال سيما إذا كان اللفظ مما يحتمل أكثر من معنى )3( .
يق��ول ابن القي��م رحمه اهلل »والتعويل يف الحكم على قصد الُمتكلم،  واأللفاظ لم ُتقصد 
لنفس��ها وإنما هي مقصودة للمعاين، والتوصل هب��ا إلى معرفة مراد المتكلم، ومراده يظهر من 
عموم لفظه تارًة، ومن عموم المعنى الذي َقصده تارًة، وَقد يكون فهمه من المعنى َأقوى، وَقد 
يكون من الّلفظ َأقوى، وقد يتقاربان كما إذا قال الّدليل لغيره: ال تس��لك الّطريق فإنَّ فيها من 
يقطع الطريق، َأو هي معطش��ة مخوفة، علم هو وكل س��امع َأن قصده َأعّم من لفظه، وَأنه َأراد 
هنيه عن كل طريق هذا ش��ْأهنا، فلو خالفه وس��لك طريقًا ُأخرى عطب هبا حسن لومه، ونسب 

)1(    التعريفات للجرجاين باب الالم.
)2(    مقدمة ابن خلدون 367/2.

)3(    انظر اللغة العربية معناها ومبناها ص 31 وما بعدها، وموس��وعة كش��اف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي 
ص 36 وما بعدها.
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إلى مخالفته ومعصيته، وَلو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأٍن: ال تْأكل الّضْأن فإِّنه يزيد يف 
ماّدة المرض، لفهم كّل عاقل من َأنَّ لحم اإلبل والبقر كذلك، ولو َأكل منهما لُعّد مخالفًا« )1( 

معنى الدللة: 
أّواًل - تعريف الّداللة لغًة :

والّداللة: َمْصَدر: َدّل، َيُدّل، يقال: َدّله على الطريق، َيُدّله، ِداللًة، بالكسر، وَداللًة بالفتح، 
وحكاه بعضهم بالضم أيضا )2( ، وأصل الكلمة يف هذا السياق، يدور حول اإلرشاد، والهداية، 

والبيان، ونحو ذلك، وقد ترد بمعان أخر يف سياقات مختلفة )3( .
وال ب��د لن��ا هنا من أن ننبه على أّن المصدر يطلق على الفعل كما يطلق على مفعول ذلك 

الفعل، وعليه فكلمة داللة قد يراد هبا عملية الداللة، وقد يراد هبا نتيجة العملية.
والدليل، هو الدال، وقد يسمى الدليل: داللًة، على طريق المجاز؛ ألنَّهم ُيَسّمون الفاعل 

باسم الَمْصَدر.)4( 
اأما ا�صطالحا:

االصطالح المقصود به هنا، هو اصطالح أصول الفقه، ومن أجمع من بّين معان الداللة 
اصطالح��ا، العالم��ة تقي الدين أبو البق��اء محمد بن أحمد بن عبد العزي��ز بن علي الفتوحي، 
المعروف بابن النجار )المتوىف : 972ه�( يف شرح الكوكب المنير، حيث قال شارحًا لمعنى 
الداللة بأهنا: كون الش��يء يلزم من فهمه فهم ش��يء آخر، فالش��يء األول: هو الدال، والشيء 

الثاين: هو المدلول، ثم بين أن الداللة المطلقة ثالثة أنواع: 
األول: م��ا داللت��ه »وضعي��ة« كداللة األقدار عل��ى مقدوراهتا، ومنه: داللة الس��بب على 
المس��بب، كالدلوك على وجوب الصالة، وكداللة المش��روط على وجود الش��رط، كالصالة 

على الطهارة، وإال لما صحت.
الثاين: ما داللته »عقلية« كداللة األثر على المؤثر، ومنه: داللة العالم على موجده، وهو 

اهلل سبحانه وتعالى.

)1(   إعالم الموقعين عن رب العالمين 166/1.
)2(  انظر هتذيب اللغة ، لسان العرب، تاج العروس، والمصباح المنير،  والمعجم الوسيط. باب د ل ل.

)3(   ينظر المصادر السابقة.
)4(   المصادر السابقة.
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الثالث: ما داللته »لفظية«، ثّم بين أن الداللة اللفظية تنقسم بدورها إلى ثالثة أقسام:
- القسم األول: »طبيعية«: كداللة: أح أح.. على وجع الصدر.

- القسم الثاين »عقلية«: كداللة الصوت على حياة صاحبه.
- و القس��م الثالث »وضعية«، وهذه الداللة الوضعية التي هي أحد أقس��ام اللفظية »كون 

اللفظ إذا أطلق فهم« من إطالقه »ما وضع له«.
ثم استمر يف شرحه المفصل، ليبن أّن داللة اللفظ الوضعية، هي أيضا ثالثة أنواع: داللة 

مطابقة، وداللة تصمن، وداللة التزام )1(.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشافعية وتبعهم كثير من األصوليين من غير الحنفية، 

يقسمون داللة اللفظ إلى داللة منطوق، وداللة مفهوم)2( .
أقس��ام المنطوق: يمكن أن يقس��م المنطوق بعدة اعتبارات، وليس هذا مقام تحريرها أو 

استقصائها، لكن أشهرها وأجمعها تقسيمه إلى: منطوق صريح، ومنطوق غير صريح. )3( 
وخالص��ة األم��ر أنن��ا حينما نتحدث ع��ن داللة النص فإنن��ا نتحدث عن داللت��ه اللفظية 
بجميع أنواعها، )وعلى هذا يتضح لنا جلّيا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه 
ال��دالالت يعترب من مدل��والت النص وثابتا به والنص دليال وحجة علي��ه( )4( بل ال بد لنا من 
الق��ول أننا حينما نتحدث عن النص، فإننا نتحدث ع��ن النص بجميع داللته اللفظية، وحينما 

نتحدث عن الدليل، فإننا نتحدث عن الدليل بجميع دالالته غير اللفظية كذلك.

)1(  ش��رح الكوك��ب المني��ر بتصرف يس��ير 125/1-131، وانظ��ر الكوك��ب المحيط للزركش��ي 279-268/2، 
وأضاف الزركشي داللة االستدعاء، وكذلك فإن بعض األصوليين قد عد داللة االلتزام من أنواع الداللة اللفظية، 

وليس المقام مقام تحرير جميع أنواع الداللة وأحكامها. 
)2(   ُيَراَجع : مختصر المنتهى مع َشْرح العضد 171/2  وأصول الفقه البن مفلح 1056/3 ، َشْرح الكوكب المنير 

473/3، وإرشاد الفحول /178، واآلحكام آلمدي 84/3.
)3(  انظر شرح الكوكب المنير 473/4، وانظر داللة األلفاظ على األحكام، د. إسماعيل محمد علي عبد الرحمن، 
نس��خة إلكرتونية، والمنطوق و المفهوم بين مدرس��تي المتكلمين والفقهاء، د محمد أقصري، نس��خة إلكرتونية، 
وبع��ض المعاصري��ن أثب��ت فرقًا بينهما وه��و أن عبارة الن��ص عند الحنفية تش��مل الدالالت الثالث��ة، المطابقة، 
والتضم��ن، وااللتزام، بخالف ما تش��مله دالل��ة المنطوق، إذ تقتص��ر عند كثير من أصول��ي الجمهور على داللة 

المطابقة والتضمن، دون االلتزام.
)4(   دراسات أصولية يف القرآن الكريم، ص 300. 
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الق�صم الثاين
الآثار املرتتبة على ا�ستعمال هذه العبارة

كم��ا تق��دم، فقد حاولت جه��دي البحث عن ه��ذه العب��ارة يف كالم العلم��اء المتقدمين 
والمتأخرين، ال س��يما علماء األصول أو علماء العقيدة، فلم أجدها إال يف مواطن قليلة جدا، 
وق��د كنت أنق��ب عنها مدة من الزمن حتى قبل الش��روع يف هذا البحث، لكن��ي لم أعثر عليها 
أال يف مواط��ن مع��دودة، مع كث��رة تداولها يف أدبي��ات ما عرف بالصحوة اإلس��المية، وتلقفها 
م��ن قب��ل عدد من الباحثين والدعاة، حيث تعاملوا معها على أهنا من أصول منهج أهل الس��نة 
والجماعة، وهذا ال شك أنه يثير كثيًرا من األسئلة، إذ كيف تكون هذه العبارة هبذه المنزلة من 
المنهج اإلس��المي الصحيح يف النظر واالستدالل، ومع ذلك لم ترد يف كتب علماء األصول، 

بل وال علماء العقيدة إال نادرا وعرًضا، وذلك حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري.
وبص��رف النظ��ر عن تحرير القول يف تاريخها، ومن بدأ هب��ا، إال إن هذه العبارة تحمل يف 

طياهتا عدة إشكاالت، نتناول أهمها فيما يلي: 
أوال: الدفع باتجاه الفقه الظاهري يف نسخته الجديدة:

ي��كاد المؤرخ��ون والباحث��ون يجمعون على أن مؤس��س المذهب الظاه��ري األول هو 
داود بن علي األصبهاين والذي س��مي داود الظاهري لبعثه أول نواة لكيان المدرسة الظاهرية 
ولش��هرته البالغة يف أخذه بظواهر النصوص )1( ، لك��ن إمامها الذي له الفضل األكرب يف بلورة 
فكره��ا البحث��ي، ووضع معالم فقهها هو علي ب��ن أحمد بن حزم )ت 456 ه���( ، وأهم هذه 

المعالم: 
األخ��ذ بظاه��ر نصوص الكتاب والس��نة، إبط��ال القول بال��رأي، إبطال العم��ل بالتعليل 
والقياس، رفض االستحس��ان، رفض العمل بالمصالح المرسلة، رفض العمل بسد الذرائع، 

منع أي صورة من صور التقليد مطلقًا)2(. 
إًذا نح��ن أمام مدرس��ة فكرية تعترب الفه��م الظاهري الحريف للنصوص الش��رعية كاٍف يف 
الدالل��ة على كل ما يحتاجه البش��ر يف أي عصر، ويف أي مصر، وال ش��ك أن هذا هو الواجب 

)1(   الدليل عند الظاهرية الدكتور نور الدين الخادمي ص 26.
)2(   الدليل عند الظاهرية ص 49-39.
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على أهل اإلسالم عمومًا، وأهل العلم خصوصًا، لكن اإلشكال يتلخص يف ثالثة أمور:
األول: يف األص��ول الت��ي اعتمدوا عليها يف فهم هذه النص��وص، وإدراك المراد منها، ثم 

استنباط األحكام الشرعية منها.
أم��ا اإلش��كال الثاين: فيتمثل يف ق��درة هذه األصول عل��ى بناء منظوم��ة متكاملة من علم 
األصول، منسجمة من جهة مع علوم اآللة األخرى، ومنسجمة من جهة أخرى يف نتائجها مع 

المذاهب الفقهية األخرى والتي اختلفت يف ما بينها. 
 أما اإلش��كال الثالث: فهو قدرة هذه األصول على إثبات مرونة الش��ريعة يف التعامل مع 
كل المتغيرات الزمانية، والمكانية، والحالية، من خالل قدرة النصوص على استيعاب أحكام 

تناسب هذه المتغيرات.
إنه لمن المثير للدهشة أن آراء المذاهب التي انفرد فيها كل مذهب لم توصف بالشذوذ، 
بينم��ا وصف��ت آراء الظاهرية الت��ي انفردت هبا بذل��ك، وهذا دليل قاطع عل��ى عجز أصولهم 
عن االنس��جام م��ع طبيعة الفقه اإلس��المي، التي جمعت بي��ن الثبات، والمرون��ة، والحيوية، 
واألصالة، »والتناغم مع العقل والفطرة«، وهذا كاٍف يف التوجس من أصول مذهبهم، إضافة 

إلى كثير من الفروع التي انفردوا هبا.
هذا إن كنا نتحدث عن المذهب الظاهري المعروف، فكيف يكون حديثنا عن المذهب 
الظاهري المطور، والذي خطا خطوات أكثر نحو الش��ذوذ عن نسق الفقه اإلسالمي، والذي 
عجز عن إبراز مرونة هذه الشريعة، وحيويتها، فتعامل مع الوحيين وكأهنما قوالب جامدة، ال 

روح فيها، وال مقاصد علي لها، فضال عن مصادمتها للعقل والفطرة.
وال أدل على فس��اد هذه الطريقة من أن أهله��ا، أعني الظاهرية الجدد، من أهنا أبرزت لنا 
اتجاهي��ن متناقضين؛ اتجاه متش��دد متنطع، واتجاه آخر متحرر من قيود الش��ريعة، وكٌل زعم 
أن��ه يأخذ بالنص، وإن افرتضنا ج��داًل أن هؤالء مخلصون، فإهنم أهملوا فقه النص من خالل 

إعمال أصول الفقه الضابطة الستنباط األحكام من األدلة.
وهذه الورقة ال تتسع لكثير من أمثلة »سوء فهم النص واالستدالل به» التي وقع فيها كثير 

من أهل الغلو المعاصر، فتكتفي بإيراد أشدها، وأظهرها، وأشدها خطًرا.
فه��ذا التنظي��م المس��مى زورا وهبتان��ا تنظيم الدولة اإلس��المية المع��روف بداعش يعلن 
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الخالفة اإلسالمية عمال باألدلة الدالة على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين، ضاربا بعرض 
الحائط كل الشروط الالزمة لتنصيب خليفة، التي سارت عليها األمة جيال بعد جيل.

فه��ذا التنظيم -عل��ى فرض صدقه وبحثه ع��ن الحق- وقع يف أخطاء فادح��ة يف فهم األدلة، 
وأخرى أشد فداحة يف تنزيل األدلة وذلك الفهم الخاطئ لها على الواقع، فتطبيقهم للحدود هبذا 
الش��كل صور الش��ريعة للعالم كله أن الش��ريعة دين همجي بربري يلتذ بالقتل والتعذيب، ناس��يًا 
ومتناس��يًا أن الش��ريعة جاءت كما قال اهلل جل وع��ال )رحمة للعالمي��ن(، وموقفهم ممن خالف 
يبعث على الش��ك يف حقيقة أمرهم، فرموا كل من خالفه��م بالكفر والمروق من الدين، واألصل 
أن المسلمين أمة واحدة، وهم )يد واحدة على من سواهم( كما قاله  النبي صلى اهلل عليه وسلم.
وقد يقول قائل أّن المدرس��ة الظاهرية هي المدرس��ة الس��لفية يف الفقه، فإن لم تكن فهي 
مدرس��ة من الم��دارس المتبوعة يف الفقه، فال ضي��ر يف اتباعها، وقد يحتج له��ذا القول بنقول 
عن بعض كبار العلماء، فمثال قال الش��يخ العالمة صديق حس��ن خان رحمه اهلل يف كتابه أبجد 
العل��وم »والظاهرية هم أئمة األمة وس��لفها وقدوة المس��لمين يف كل زم��ان ومذهبهم أصفى 

مذاهب عالم اإلمكان وَلنعم ما قيل:
ب�������������الء ل�������ي�������س ي�������ع�������دل�������ه ب�������الء

ودي������ن ح����س����ب  ذي  غ����ي����ر  ع������������داوة 
ي���ب���ي���ح���ك م����ن����ه ع�����رض�����ا ل������م ي��ص��ن��ه

.اه������  )1( م���ص���ون«  ع���رض  يف  م��ن��ك  وي���رت���ع 
وهذا الكالم مجانب وال ش��ك للصواب، فإن س��لف هذه األمة كانوا ينهجون هنجًا لم 
ترتضه الظاهرية، فس��لف األمة يعمل��ون بالقياس الذي تثور حمية الظاهرية عند س��ماع نبئه، 
فه��ا هم الصحابة يقيس��ون، وهاهم أرباب المذاهب األربعة يقبل��ون بالقياس كذلك، وهاهم 

الصحابة وجماهير سلف األمة يعملون بسد الذرائع، وللظاهرية موقف سلبي منها.
ثانيا: إهمال أصول الفقه وقواعد االستنباط 

وهذا اإلش��كال امتداد لإلشكال األول، ولوال أهميته لما أفرده الباحث بالذكر، فأصول 

أبجد العلوم، صديق خان، 147/3.  )1(
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الفقه هو ذلك العلم الذي نس��تنبط بواس��طته األحكام الش��رعية الفرعية م��ن نصوص القرآن 
والسنة)1(.

وال يختلف اثنان من المسلمين على أهمية أصول الفقه، قال العالمة ابن خلدون –وهو 
من علماء االجتماع والتأريخ – »اعلم أن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية، وأجلها 

قدرًا وأكثرها فائدة« )2(.
وكالم األصوليين يف فضله كثير، وهم أهله، قال الغزالي: »وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل، 
والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، وعلم الفقه ، وأصوله من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفو 
الش��رع والعقل س��واء الس��بيل، فال هو تصرف بمحض العقول بحيث ال يتلقاه الشرع بالقبول، وال 
هو مبني على محض التقليد ، الذي ال يشهد العقل له بالتأييد والتسديد ...« )3(ولو لم يكن ألصول 
الفق��ه حاجة لم��ا تتابعت األمة على التصنيف في��ه ابتداء أواخر القرن الث��اين الهجري، بل قد تناغم 
التصنيف يف كل من علم أصول الفقه والحديث منذ القرن الثاين الهجري، ولقد اش��تهر عند علماء 

الحديث تقسيم علم الحديث إلى علم رواية، وعلم دراية.
كل ه��ذا يجتم��ع ليكون أقوى برهان عل��ى أن األمة أدركت أن فقه دالل��ة النص، ال يقل 
أهمي��ة عن حفظ النص، وأن الش��رع كطائر يطير بجناحين، أولهما النص الش��رعي، وثانيهما 
فق��ه النص، قال ابن المديني: »التفقه يف مع��اين الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف 
العلم« )4( ، وقال أبو عاصم النبيل: »الرئاس��ة يف الحديث بال دراية رئاس��ة نذالة«)5( وهذا ابن 
عب��د ال��رب يقول بع��د أن ذكر بابا يف ذكر َم��ن ذّم اإلكثار من الحديث دون التفه��م والتفقه قال: 
»وأم��ا طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أه��ل عصرنا اليوم دون تفقه فيه وال تدبر لمعانيه 

فمكروه عند جماعة من أهل العلم«)6(.

)1(  انظ��ر جمل��ة من تعريف��ات األقدمين ألص��ول الفقه يف كت��اب الدكتور يعقوب الباحس��ين »أص��ول الفقه، الحد، 
والموضوع والغاية« ص 88-120، والتعريفات متقاربة.

)2(  مقدمة ابن خلدون ص 379.
)3(  المستصفى 3/1 . 

الجامع ألخالق الراوي والسامع للخطيب البغدادي 211/2.  )4(
)5(  المصدر السابق 181/2.

)6(  جامع بيان العلم 1020/2.
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فش��ريعة رب العالمي��ن هي مجم��وع األمرين، ال انفصام ألحدهما ع��ن اآلخر، وتعظيم 
شرع اهلل هو »تعظيم النص«، وتعظيم لداللته، بل إن تعظيم النص ال يتحقق إال بتعظيم داللته، 

وفقهه، وأن تعظيم النص قد يقتضي العدول عن ظاهره.
ولوال أن المس��احة لهذه الورقة محدودة، الس��تفاض الباح��ث يف ذكر أصول فقه النص 
غي��ر المتعلق��ة بمجرد األخذ بظاهره، ليثب��ت أن تعظيم النص، بتعظيم داللت��ه، وأن داللته قد 
تثبت بسبب أمر خارج عن ذات النص، األمر الذي قد يفهم أنه معارضة لظاهر النص، بل قد 

حمل على أنه منافاة لتعظيم النص.
يقول الزركشي: »اعلم أن الكتاب هو القرآن المتلو، وهو إما نص، وهو ما ال يحتمل إال 
معنى، وإما ظاهر وهو ما دل على معنى مع تجويز غيره، والرافع لذلك االحتمال قرائن لفظية 

ومعنوية، واللفظية تنقسم إلى منفصلة ومتصلة«.)1( 
بعض أصول فقه النص غير المتعلقة بظاهر لفظه:

المتأمل يف أصول الفقه، وما قبلها من قواعد اللغة العربية، يظهر له بجالء أن ثمة عوامل 
عدي��دة تؤثر يف »معنى اللفظ أو الكالم«، بعيدا عن معاين آحاد الكلمات التي يتكون منها هذا 

الكالم.
ون��ورد هن��ا نقالً مفي��دًا للعالمة الطاهر بن عاش��ور، تح��ت فصل بعنوان »أدلة الش��ريعة 
اللفظية ال تس��تغني عن معرفة المقاصد الش��رعية« )2( ، يقول رحمه اهلل: »وبذلك لم يس��تغِن 
المتكلم��ون والس��امعون عن أن تح��ف بالكالم مالمُح من س��ياق الكالم، ومق��ام الخطاب، 
ومبّيناٌت من البساط، لتتظافر تلك األشياُء الحافة بالكالم على إزالة احتماالٍت كانت تعرض 
للسامع يف مراد المتكلم من كالمه. ولذلك تجُد الكالَم الذي شافه به المتكلم سامعيه أوضح 
دالل��ة على مراده من الكالم الذي َبلََّغه عنه مبلَّغ، وتجد الكالَم المكتوب أكثَر احتماالٍت من 
الكالم المبّلغ بلفظه المش��افه به؛ من أجل فقده داللة الس��ياق ومالمح المتكّلم والمبّلغ، وإن 
كان ه��و أضب��ط من جهة انتفاء التحريف والس��هو والتصرف يف التعبير عن المعنى عند س��وء 

الفهم.

)1(   البحر المحيط يف أصول الفقه 2/ 214.
)2(    مع أن الباحث قد ال يوافق على نظرية مقاصد الشريعة التي تبناها الشيخ رحمه اهلل.
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وم��ن هن��ا يقصر بع��ض العلم��اء ويتوّح��ل يف َخضخاض م��ن األغالط حي��ن يقتصر يف 
اس��تنباط أحكام الش��ريعة على اعتصار األلف��اظ، ويوّجه رأيه إلى اللف��ظ مقتنعًا به، فال يزال 
ب��ه ويحّلله ويأمل أن يس��تخرج ُلبَّه. ويهمل ما قدمناه من االس��تعانة بما يحَف بالكالم من  يقلَّ
حافات القرائن واالصطالحات والس��ياق. وإّن أدق مقام يف الداللة وأحوجه إلى االس��تعانة 

عليها مقام التشريع.
ويف هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء، وترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء تصّرفات 
الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - وال على استنباط العلل، وكانوا يف عصر التابعين وتابعيهم 
يش��ّدون الرح��ال إلى المدين��ة ليتبّصروا من آثار الرس��ول - صلى اهلل عليه وس��لم - وأعماله 
وعم��ل الصحابة ومن صحبهم من التابعين. هنالك يتبّين لهم ما يدفع عنهم احتماالت كثيرة 
يف دالالت األلفاظ، وليتضح لهم ما يس��تنبط من العلل تبع��ًا لمعرفة الحكم والمقاصد. ويف 

ه على األخبار«. )1(  هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية وبعض المحّدثين المقتصرين يف الَتَفقُّ
وأهم هذه العوامل الخارجة عن ذات اللفظ والتي تؤثر يف معنى الكالم:

أوال: داللة السياق:
سياق، ككتاب، وأصلها من سوق سواقا، فقلبت الواو ياء لكسرة السين. )2( 

قال ابن فارس: السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال ساقه يسوقه، 
س��وقا، ويف »لس��ان العرب«: انس��اقت،  وتس��اوقت اإلبل تس��اوقا،  إذا تتابعت ، والمساوقة: 
المتابع��ة، كأن بعضها يس��وق بعضا، ويف المعجم الوس��يط: الس��ياق المهر، وس��ياق الكالم: 

تتابعه وأسلوبه الذي يجري  عليه.
وهب��ذا يتبي��ن أن معنى الس��ياق تتابع الش��يء على نس��ق واحد، أي ب��دون اضطراب وال 
اختالف، وهذا التتابع والنمط له أثر وداللة، وهو ما نتحدث عنه، وعليه تكون داللة الس��ياق 
ه��ي داللة القرائن الخارجة ع��ن ذات األلفاظ والمؤثرة يف مدلول الكالم، س��واء كانت تلك 
القرائن لغوية، أو حالية، أو نفس��ية، أو اجتماعية، ونحوها)3( »فالس��ياق أش��به بالطريق الذي 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور 81/3.   )1(
)2(  لسان العرب وتاج العروس، مادة سوق.

)3(  جاء يف رسالة الماجستير للباحث الشيخ سعد مقبل العنزي قوله »أما تعريف السياق فلم يتعرض األصوليون له،= 
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يش��تمل على العالمات واإلش��ارات التي تدل الس��ائرين عليه، وهي يف عالم السياق ال تعني 
غير القرائن«.)1( 

يق��ول الغزال��ي مبينا أهمية الس��ياق يف الداللة عل��ى المعنى: »ويكون طري��ق فهم المراد 
تقدم المعرفة بوضع اللغة التي هبا المخاطبة، ثم إن كان نًصا ال َيحتمل كفى معرفة اللغة، وإن 
تط��رق إليه االحتمال فال يعرف الم��راد منه حقيقة إال بانضمام قرينة إل��ى اللفظ، والقرينة إما 

لفظ مكشوف كقوله تعالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ژ ]األنعام: 141[«.
والح��ق هو العش��ر، وإما إحالة على دليل العقل كقول��ه تعالى: ژ ې  ې  ى  ى  ائ   
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

ېئ  ژ ]الزمر: 67[.
وقول��ه عليه الصالة والس��الم: »قلب المؤمن بين أصبعين من أصاب��ع الرحمن« )2( وإما 
قرائ��ن أح��وال من إش��ارات ورم��وز وحركات وس��وابق ولواح��ق ال تدخل تح��ت الحصر، 
والتخمين يختص بدركها المش��اهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ 
صريح��ة أو م��ع قرائن من ذل��ك الجنس أو من جن��س آخر حتى توجب علم��ا ضروريا بفهم 

المراد أو توجب ظنا، وكل ما ليس عبارة موضوعة يف اللغة فتتعين فيه القرائن«. )3( 
ويؤكد الشاطبي رحمه اهلل هذا المعنى بقوله: »إّن المساقات تختلف باختالف األحوال 
واألوق��ات والنوازل ... فالذي يكون على بال من المس��تمع والمتفهم هو االلتفات إلى أول 
ال��كالم وآخره ، بحس��ب القضية واقتضاء الح��ال فيها، ال ينظر يف أوله��ا دون آخرها، وال يف 
آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض ،وألهنا قضية 
واحدة، نازلة يف ش��يء واح��د، فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم إل��ى أوله ، وأوله إلى 
آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع يف فهم المكلف، فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل 
إل��ى م��راده ، فال يصح االقتص��ار يف النظر على بعض أجزاء ال��كالم دون بعض إال يف مواطن 

=وهذا تؤكده جميع البحوث المعاصرة التي تناولت الس��ياق بالدراس��ة” ثم يؤكد بأن العبارة استخدمت كثيرا يف 
كتاباهتم !. انظر داللة السياق له.

)1(   داللة السياق سعد العنزي ص 88.
)2(   الرواية التي يف صحيح مسلم )إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن( رواه مسلم 2654.

المستصفى 23/2.  )3(
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واح��د، وه��و النظر يف فهم الظاهر بحس��ب اللس��ان العربي وم��ا يقتضيه ال بحس��ب مقصود 
المتكلم«. )1( .

أمثلة على اختالف المعنى باختالف داللة السياق:
هناك أمثلة كثيرة، نقتص�ر على عدد يسير منها، »فسياق الحال« ال يسمح بأكثر من ذلك.

فمن األمثلة، أن المراد من قوله تعالى:
ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ ]الكهف: 29[.

هو الزجر والتوبيخ ، دون األمر والتخيير كما هو »ظاهر النص«، فالسياق المقالي صرف 
األمر »وقل«  عن ظاهره من الوجوب إلى التهديد والتوبيخ.

ومنها اختالف معنى الخطاب يف القرآن الختالف الس��ياق، قال ابن الجوزى رحمه اهلل: 
»الخطاب يف القرآن على خمسة عشر وجهًا، منها مثالً: خطاب العين والمراد به الغير كقوله 

تعالى: 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ ]األحزاب: 1[.

  فالخط��اب ل��ه صلى اهلل عليه وس��لم، والمراد أمت��ه ألنه صلى اهلل عليه وس��لم كان تقّيا 
وحاشاه من طاعة الكفار والمنافقين، والدليل على ذلك قوله تعالى يف سياق اآلية: ژ ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]األحزاب: 2[.
ومن��ه قوله تعال��ى:ژ ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ ژ]يونس: 94[.
فالخط��اب ل��ه صلى اهلل عليه وس��لم والم��راد غيره، ومن المفس��رين م��ن أورد غير هذا 
التأويل، فقال معنى ذلك قل يا محمد: إن كنت يف شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود، 

إهنم أعلم به من أجل أهنم أصحاب كتاب.
ومن األمثلة أيضا »أن لكلمة »أمر« يف القرآن الكريم ستة عشر معنى ، ولكلمة »الرحمة« 
أربعة عش��ر معنى، ولكلمة »فتن« أحد عش��ر معنى، أدت كل كلمة منه��ا المعنى المراد الذي 

يفرضه السياق«. )2( 

الموافقات للشاطبي 266/4.   )1(
انظر السياق القرآين وأثره يف الكشف عن المعاين، زيد عمر عبد اهلل.  )2(
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ومن أمثلة أثر الس��ياق يف فهم الحديث النبوي ما قاله البدر العيني يف ش��رح حديث عبد 
اهلل بن مس��عود رضي اهلل عنه قال: »كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يف 
األيام كراهية السآمة علينا«)1(، قال – العيني- :»فإن قلت : أيجوز أن يكون المراد من السآمة 
س��آمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم  من القول؟ قلت: ال يجوز، ويدل عليه السياق وقرينة 

الحال«. )2( 
وأسباب نزول القرآن، وأسباب ورود الحديث من داللة السياق كذلك، ويف ذلك يقول 
اإلمام الشاطبي، رحمه اهلل: ».. معرفة سبب التنزيل الزمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على 

ذلك أمران:
أ- أن عل��م المع��اين والبيان الذي يعرف به إعجاز نظ��م القرآن، فضالً  عن معرفة مقاصد 
كالم الع��رب، إنم��ا م��داُره عل��ى معرفة مقتضي��ات األحوال ح��ال الخطاب، م��ن جهة نفس 
الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاَطب، أو الجميع، إذ الكالم الواحد يختلف فهمه بحس��ب 
حالين، وبحس��ب مخاطبين، وبحس��ب غير ذلك، كاالس��تفهام، لفظه واحده، ويدخله معان 
أخر من تقرير، وتوبيخ،  وغير ذلك.. وليس كل حال ينقل، وال كل قرينة تقرتن بنفس الكالم 
المنق��ول، وإذا ف��ات نق��ل بعض القرائ��ن الدالة، فات فهم ال��كالم جملة، أو فهم ش��يء منه، 
 ، ومعرفة األس��باب رافعة لكل مش��كل يف هذا النمط، فهي من المهمات يف فهم الكتاب بال بدٍّ

ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال..
��به، واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهرة  ب _ الجهل بأس��باب التنزيل موقع يف الشُّ

مورد اإلجمال حتى يقع االختالف، وذلك مظنة وقوع النزاع«. )3( 
وإذا نظرن��ا يف حال كثي��ر من جماعات الغلو يف العصر المحاضر نجدها ال تعي أصال أن 
النص ال بد أن يؤخذ يف س��ياقه، وأن أحكام اإلس��الم كلها نزلت يف س��ياقات معينة، فتش��ريع 
الجه��اد مثال نزل يف س��ياق معين، حيث أمر المس��لمون يف بادئ األم��ر ويف حال غياب تمثيل 
سياس��ي موحد للمس��لمين بكف األيدي، إذ يتعذر تعيين من يتحمل أعباء تبعات قرار دخول 

)1(  صحيح البخاري باب ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا 25/1.
عمدة القاري 45/2.   )2(
)3(   الموافقات 146/4.
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الحرب والذي يرتتب عليه سفك دماء كثيرة من المسلمين والكفار، هذا هو الحال يف المرحلة 
المكية، ثم جاء اإلذن به على مراحل )1( وكالم ابن القيم رحمه اهلل وغيره معروف يف ذلك. 

إذًا األم��ر بالجه��اد ليس مج��رد أمًرا بقتال الع��دو، ولكنه جزء من نظام سياس��ي، عقدي 
متكامل، فاختزاله عن س��ياقه، بحجة العمل بالنصوص اآلمرة به، ظلم لهذه الشريعة، ومسخ 

لطبيعتها المرنة والواقعية.
ثانيا: االستقراء:

االس��تقراء مصدر اس��تقرأ، وأصل فعلها »قرأ«، ومعناه مع��روف، وكما هو معروف فإن 
المصدر يراد به أحد مدلولين: أولهما االس��م ال��دال على المفعول، أو ما يمكن أن نقول عنه 

بأنه نتيجة الفعل، وثانيهما االسم الدال العملية نفسها، أو الفعل بصرف النظر عن زمانه.
وعليه فإن كلمة استقراء قد يراد هبا عملية االستقراء، أو نتاج االستقراء وهو أحد األدلة، 
أو قواعد االس��تدالل، وإخال أن أكثر األصوليين صبوا نظرهم على عملية االس��تقراء نفسها، 

وربما استخدموه بمعنى الدليل.
قال العالمة الطاهر بن عاشور: »وُيطلق عند األصوليين بإزاء معنيين:

1 - تصّفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.
2 - االس��تدالل بثب��وت الحك��م يف الجزئي��ات، بن��اء على ثبوت��ه يف األم��ر الكلي لتلك 

الجزئيات. وهذا المسلك االستداللي منه ما يوصف بالتام ومنه ما يعرف بالناقص.
فاالستقراء التام عبارة عن إثبات الحكم يف كل جزئّي لثبوته يف الكّلي، ويسّمى هذا النوع 
من االستقراء بالقياس المنطقي، وهو يفيد القطع ألن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء 

على التفصيل، فهو ال محالة ثابت لكل أفراده على اإلجمال« )2( 
فاالس��تقراء ه��و عب��ارة عن: تصفح أم��ور جزئية لتحك��م بحكمها على أمر يش��مل تلك 
الجزئيات )3(، أو هو: تصفح جزئيات المعنى ليثبت يف جهتها حكم عام، أي : استقراء مواقع 

انظر كتاب الجهاد للعلياين ص 136 وما بعدها، مراحل تش��ريع الجهاد وأبعادها المعاصرة دراسة فقهية مقارنه،   )1(
علي الرواحنه، وجابر الحجاحجة، ص 664.

)2(  مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور 2/ 243.
)3(   المستصفى للغزالي 1/ 103.
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المعنى حتى يحصل منه الذهن على أمر كلي عام)1( .
فيفهم من هذه التعاريف أن االس��تقراء، ك�-عملية وفعل – معناه: »تتبع معاين الجزئيات 

الستخالص معنى كلي»،  أو هو: »تقرير أمر كلي بتتبع جزئياته« )2( 
إن االستقراء من أهم أدوات استنباط األحكام الشرعية، بل إنه أهم أداة الستنباط قواعد 
اإلس��الم الكربى، س��واء تلك التي اصطل��ح علماء الش��ريعة على تس��ميتها بالقواعد الفقهية 
الك��ربى، أو القواعد الكلية، أو حتى بمقاصد الش��ريعة، إذ أن القاعدة ال يمكن أن تس��تقر إال 

بعد النظر والتأمل والجمع بين عدد كبير من آحاد »النصوص« الشرعية
ورحم اهلل اإلمام الشافعي عندما قال أثناء إيراده آالت االجتهاد: ».. وال يكون ألحد أن 
يقيس � يجتهد � حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، 
ق  واختالفه��م، ولس��ان العرب. وال يكون له أن يقيس حتى يك��ون صحيح العقل، وحتى يفرِّ

بين المشتبه، وال يعجل بالقول به دون تثبيت..« )3( 
قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل: »الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث 

يفسر بعضه بعًضا« )4( 
بل إن ابن حزم الظاهري نفسه يوافق – تنظيرًا على هذا األصل – فيقول يف معرض كالم 
ل��ه ع��ن األحاديث المتعارضة، وكيف ينبغي أن يصنع م��ع األحاديث حتى تفهم على وجهها 
»تأليف كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وضم بعضه إلى بعض، واألخذ بجميعه فرض 

ال يحل سواه« )5( 
ويف ط��رح التثري��ب: »الروايات يفس��ر بعضها بعًض��ا، والحديث إذا جمع��ت طرقه تبين 
الم��راد منه« )6(،  ويف موضع آخر منه: »الروايات يفس��ر بعضه��ا بعًضا«اه� ، وقال الحافظ ابن 

)1(   المرجع السابق 298/3.
)2(   االستقراء ودوره يف معرفة المقاصد الشرعية نور الدين الخادمي ص 18.

)3(   انظر: الرسالة لإلمام الشافعي ص510، بتصرف. 
)4(  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 212/2.

)5(  المحلى .
طرح التثريب للعراقي 185/6.  )6(
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حجر العس��قالين رحم��ه اهلل: »إن المتعين على من يتكلم عل��ى األحاديث أن يجمع طرقه ثم 
يجم��ع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق، ويش��رحها على أنه حديث واحد فإن الحديث أولى 

ما فسر بالحديث«اه�
ولننظر كيف يقرر الش��اطبي أهمية هذا المس��لك يف االس��تدالل، وأنه قصد االس��تدالل 
بالنص  ال يكون صحيًحا إال إذا أخذت العوامل المؤثرة يف داللته يف الحسبان »ومدار الغلط 
يف ه��ذا الفص��ل إنما هو على حرف واحد، وه��و الجهل بمقاصد الش��رع، وعدم ضم أطرافه 
بعضها ببعض، فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة 
الواحدة بحس��ب م��ا ثبت من كلياهتا وجزئياهتا المرتبة عليه��ا، وعاّمها المرتب على خاّصها، 
ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفس��ر ببينها .. إلى ما س��وى ذلك من مناحيها، 

فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من األحكام، فذلك الذي نظمت به حين استنبطت.
وم��ا مثله��ا إال مثل اإلنس��ان الصحيح الس��وي، فكما أن اإلنس��ان ال يكون إنس��انا حتى 

يستنطق فينطق، ال  باليد وحدها بل بجملته التي سمي هبا إنسانا .
كذلك الش��ريعة، ال يطلب منها الحكم على حقيقة االس��تنباط أال بجملتها، ال من دليل 
إي دلي��ل كان، وإن ظه��ر لبادئ الرأي نطق ذل��ك الدليل، فإنما هو توهم��ي ال حقيقي، كاليد 
إذا اس��تنطقت فإنما تنط��ق توهما ال حقيقة، من حيث علمت أهنا يد إنس��ان، ال من حيث هي 

إنسان، ألنه محال.
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضا، كأعضاء اإلنسان إذا 

صورت صورة متحدة.
وش��أن متبعي المتشاهبات أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفًوا وأخذًا أوليًا، وان كان ثمَّ ما 
يعارض��ه م��ن كلي أو جزئي ، فكان العضو الواحد ال يعطي يف مفهوم أحكام الش��ريعة حكمًا 
حقيقيًا ، فمتبعه ُمتبُع ُمتشابٍه ، وال يتبعه إال من يف قلبه زيغ ، كما شهد اهلل به )ومن أصدق من 

اهلل حديثا( .
ثمَّ قال فصل: وعند ذلك نقول:

من اتباع المتش��اهبات األخذ بالمطلقات قبل النظ��ر يف مقيِّداهتا أو يف العمومات من غير 
تأم��ل، هل لها مخصصات أم ال ؟ وكذلك العك��س، بأن يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا 
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فيعم بالرأي من غير دليل س��واه، فإن هذا المس��لك رمي يف عماية، واتباع للهوى يف الدليل ، 
وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد ، فإذا قيد ، صار واضحا ، كما إن 

اطالق المقيد رأي يف ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل ...«. )1( 
وكل ه��ذا يجتم��ع ليقرر بأن األخذ بمجرد النص يف حد ذاته غير كاف يف كونه دليالً على 
حكم إال بعد اس��تقراء واعتب��ار األدلة األخرى التي يمكن أن يكون له��ا تأثير يف مدلول تلكم 

النصوص.
فالمرجئ��ة الذي��ن قال��وا إن اإليم��ان يف القلب وال يضر م��ع اإليمان عصي��ان ، نظروا يف 
»النص��وص« التي تدل بالعموم على أن المس��لم يدخل الجنة، أمثال قول الرس��ول صلى اهلل 
عليه وس��لم )من ش��هد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رس��ول اهلل حرم اهلل عليه النار( )2( وما يف 
معناه من أحاديث، وأغفلوا أو تغافلوا أن يضيفوا إليها النصوص التش�ريعية التي تقابلها وتدل 
على أن المسلم متوعد بالعقاب على ذنبه ، بل وأنه يخرج من الملة حتى مع قوله هذه الكلمة 
إذا أتى بما يناقضها ، وذلك مثل قول الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم )أخرجوا من كان يف قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان( )3(وهو ظاهر يف أن هؤالء المسلمين -وهم ممن شهد أال إله 

أال اهلل - عذبو يف النار ثمَّ أخرجهم اهلل عّز وجل منها برحمته.
وقابله��م الخوارج الذين نظ��روا إلى النصوص األخرى فأخرجوا المس��لم العاصي من 
دائرة اإليمان واإلس��الم وحكموا بكفره وذلك مثل قول الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم )واهلل 
ال يؤم��ن ، واهلل ال يؤم��ن ، واهلل ال يؤم��ن ، من ال يأمن جاره بوائقه( )4(  وم��ا يف معناه من آيات 

وأحاديث يشعر ظاهرها بنفي اإليمان عن مرتكب بعض المعاصي.
ونف��اة القدر احتجوا بالنصوص كذلك، فاحتجوا بحديث )كل مولود يولد على الفطرة، 
فأبوان��ه يهودان��ه، أو ينصران��ه ، أو يمجس��انه( متف��ق علي��ه )5( ، وقابله��م الجربي��ة إذ احتجوا 

)1( االعتصام للشاطبي 63/2.
رواه مسلم ،كتاب اإليمان 43/1.  )2(

)3(    رواه البخاري، باب تفاضل أهل اإليمان يف األعمال 13/1.
)4(   رواه البخاري يف األدب، باب من ال يأمن جاره بوائقه 10/8.

)5(    رواه البخاري باب ما قيل يف أوالد المشركين 100/2، ومسلم 52/8.
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بالنصوص كذلك، ومنها قوله تعالى: ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   
ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ ]المائدة: 41[.

وأحادي��ث منها  )ثم يس��بق علي��ه الكتاب فيعمل بعمل أه��ل النار فيدخله��ا()1( ، وما يف 
معناهما من »نصوص«

ويف العص���ر الحاضر نرى ما يس��مى باالتج��اه الليربالي المتحرر م��ن الدين، والذي يلهث 
وراء القي��م الغربية غير اإلس��المية، يجند عددا من الدع��اة، لتربير مواقفه من المرأة، وموقعها يف 
المجتمع، فينادي بضرورة خروجها للعمل، مخفيًا رغبته يف تخليها عن رس��التها األولى، وهي 
قيامها على شؤون بيتها، ورعايتها ألسرهتا، بحجة عدم قيام النص على منعها من العمل، بل ربما 
أورد بعض النصوص التي تثبت قيام نس��اء المس��لمين يف عهد التشريع بمزاولة بعض األعمال، 
ثم يتجاوز ذلك ليطالب بضرورة تحرير موقف الش��ريعة من االختالط، وأنه ال يوجد نص على 
تحريم االختالط بين الرجال والنساء، ونسي هؤالء أّن الشريعة كل متكامل يشد بعضه بعضها، 
وأن كثيًرا من أحكامها تس��تنبط من اس��تقراء أدلة الش��ريعة المختلفة قصدا يف الوصول إلى نظرة 
الش��ريعة الكلية تجاه أي أمر من األمور، وهكذا يجب أن يكون األمر بالنس��بة إلى استنباط رؤية 

الشريعة وموقفها من طبيعة عالقة الرجل األجنبي بالمرأة، وضوابط تعامله معها.
وإذا ما اعملنا هذا االس��تقراء، نجد أن الش��ريعة أحاطت هذه العالقة بقيود صارمة تدل 
بمجموعها على أن األصل أن ال يحتك الرجل إال بمحارمه، وأن تكون عالقته بغير محارمه 

محدودة جدا، وبقدر الضرورة، سواء أسمينا هذه العالقة وهذا االحتكاك: اختالطا أم ال.
م��ن ه��ذه النصوص التي أبرزت لنا ه��ذه النظرة، التحذير من فتنة النس��اء، والتحذير من 
الزنا، وتشديد عقوبته وتنويعها، والتحذير من الوسائل المفضية إليها من تحريم الدخول على 
النساء، واألمر بالحجاب، واألمر بغض البصر، وتحريم لمس الرجل للمرأة األجنبية، واألمر 
بالتفريق بين األوالد يف المضاجع، وأمر النساء بلزوم بيوهتن، وأمرهن بإخفاء زينتهن، إضافة 
إلى إناطة كثير من أحكام رعاية األطفال بأمهاهتن، وأمر النس��اء بطاعة أزواجهن، والتش��ديد 
عليهن يف ذلك، وهنين عن الس��فر باس��تقالل عن محارمهن، ونحو ذلك، مما يدل بمجموعه 

على ما ذكرنا من ضبط العالقة بين الجنسين بما ينايف هذا االتجاه الليربالي المتحرر.

)1(    جزء من حديث رواه الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود، باب ما جاء أن األعمال بالخواتيم 14/4.
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ثالثا: القياس:
القياس يف اللغة يدور على معنيين أولها التقدير، ومنه قست األرض بالخشبة أي قدرهتا 
هبا. والثاين التس��وية، أو المس��اواة، ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه، وفالٌن ال يقاس بفالن 
أي ال يس��اويه )1( ، قال الجوهري: قس��ت الش��يء بالش��يء أي قدرته على مثاله،  يقال: قست 
أقي��س وأقوس فهو م��ن ذوات الياء والواو، ونظائره يف اللغة كثيرة،  والمصدر قيًس��ا وقوًس��ا 

بالياء والواو من بناء أقيس قياًسا وأقوس قوًسا )2( . 
وتقدم لنا أن المصدر يطلق على الفعل كما يطلق على مفعول ذلك الفعل، وعليه فكلمة 

قياس قد يراد هبا عملية القياس، وقد يراد هبا نتيجة العملية.
أما يف االصطالح األصولي، فقد عرف بعدة تعريفات متقاربة ال تتسع هذه الورقة لتحرير 

تعريف جامع مانع له.
ومن أشهر وأجمع هذه التعريفات أن يقال بأن القياس حمل معلوم على معلوٍم يف إثبات 
حك��م لهم��ا، أو نفيه عنهما بجامٍع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهما )3( ، قال ابن 

قدامة معقبًا بعد أن أورد جملة من هذه التعريفات: ومعاين هذه الحدود متقاربة.
وب��كل حال، فإن إدراك معنى القياس يتس��م مع طبيعة هذه الش��ريعة التي أنزلها اهلل جل 
وع��ال صالح��ة لكل زمان وم��كان، إذ وكما يقول العلم��اء: نصوص هذه الش��ريعة محدودة، 
وتطبيق��ات ه��ذه النصوص غي��ر محدودة، فال ب��د أن تكون للنصوص المح��دودة قدرة على 
اس��تيعاب أح��كام غير مح��دودة، والقياس أخص خصائ��ص هذه القدرة، ولذل��ك نجد أئمة 
اإلس��الم كله��م متفقين على األخذ به، والعمل به، خ��ال داود الظاهري وابن حزم ومن جرى 
مجراهم��ا، األمر الذي جع��ل موقفهما يواجه بكثير من االنتقاد، ويب��دأ الحديث عن قبولهما 

عضوين يف جسد العلماء الذين يعترب إجماعهم.
ومن المعلوم أن أئمة اإلسالم ال يطلبون الحق يف غير نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم 
يدركون أن اهلل أودع يف هذه النصوص قدرة على تمدد معانيها لتشمل جميع ما يحتاجه البشر 

)1(   اإلهباج شرح المنهاج للسبكي 2157/6.
)2(    الصحاح للجوهري مادة ق ي س، القاموس المحيط مادة ق ي س.

)3(  انظر روضه الناظر 141/2.
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زمان��ا ومكانا، فليس الخالف بي��ن الظاهرية، وبين األمة متمثل��ة يف جماهير علمائها، مقتصر 
عل��ى مس��ألة أصولية، بل عل��ى نظرة فلس��فية مبنية على رف��ض »تعليل الحك��م«، وهي نظرة 
متعلقة بأصل داللة النصوص، ولهذا نجد ابن حزم الظاهري يضطر إلى قبول نتيجة القياس، 

لكن دون االستسالم له كأداة من أدوات االستدالل.
وهذه الورقة ال تتس��ع للرد على الظاهرية يف هذه النظرة التي تسلب علل األحكام عنها، 
وأّنه��ا أي األحكام ش��رعت ألس��باب، أو أوصاف – أطلق عليها علالً- ت��دور األحكام معها 
وجودًا وعدمًا، ومعنى ذلك أن فقه النص الحقيقي قد يتوقف على معرفة الوصف أو السبب 
الذي بني عليه الحكم المس��تنبط من النص، وه��و كما ذكرنا علة النص، ومثال ذلك أّن النبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم حينما ق��ال ال يقضي القاضي وهو غضبان، وأن الحكم المس��تنبط من 
الن��ص النب��وي مطابق للنص، لكن فقه الن��ص، وهو من تعظيم الن��ص، أن تفهم علة الحكم، 
حتى يفهم حد الغضب الذي ينهي القاضي مع وجوده عن الحكم بين الناس، هل هو اليسير، 
أم المتوس��ط، أم القوي؟ وما حكم القاضي إذا حكم بين الناس مع ذلك الحد من الغضب؟ 
وهل يقتصر يف هني القاضي عن الحكم بين الناس على حال الغضب، أم يشرتك مع الغضب 
يف التأثير على حكم القاضي أي حالة تش��وش ذهنه، كأن يكون فرحا فرًحا ش��ديًدا، أو جائعا 

جوعا شديًدا، أو حزينا حزنا شديدا، ونحو ذلك؟
هذا كله سواء بصرف النظر عن تسميته عند علماء األصول، إال أنه امتداد لمعنى النص، 

وداللته، وفقهه، وتعظيمه، وهو ما نتحدث عنه يف هذه الورقة.
ثالثا: احتكار الصواب، والتشنيع على المخالف:

إن من أكرب اإلش��كاالت الت��ي وقع فيها بع��ض المعاصرين الذين اعتم��دوا هذه العبارة 
أص��ال من أصول الس��نة والجماعة، احتكارهم للخ��الف ورمي كل من خالفه��م بأنه خالف 
الس��نة، وربم��ا كفروه بحجة رده للس��نة، حتى لو كان م��ن كبار علماء األم��ة، وما أقبح جهل 
ه��ؤالء وخط��ر ضرره��م عل��ى األمة، أل��م يعلموا أن علم��اء األمة ليس��وا هبذه الس��ذاجة وال 
الس��طحية فضال عن قلة الدين ليردوا حديث رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، قال ابن عبد 
ال��رب: »ليس ألح��د من علماء األم��ة يثبت حديثا عن النب��ي -صلى اهلل عليه وس��لم- ثم يرده 
دون ادع��اء نس��خ عليه بأثر مثله، أو بإجماع، أو بعمل يج��ب على أصله االنقياد إليه، أو طعن 
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يف س��نده ولو فعل ذلك أحد س��قطت عدالته فضال عن أن يتخذ إمامًا ولزمه إثم الفس��ق« )1(، 
وق��د ق��ال قبل ذلك: »أف��رط أصحاب الحدي��ث يف ذم أبي حنيف��ة وتجاوزوا الح��د يف ذلك، 
والس��بب والموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على اآلثار واعتبارهما، وأكثر أهل 
العل��م يقولون: إذا صح األثر بطل القياس والنظ��ر، وكان رده لما رد من أخبار اآلحاد بتأويل 
محتم��ل، وكثي��ر منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله مم��ن قال بالرأي، وجل ما يوجد له 
من ذلك ما كان منه اتباعًا ألهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مس��عود، إال أنه أغرق 
وأفرط يف تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحس��اهنم فأتى منه من ذلك 
خالف كبير للس��لف وش��نع، وهي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إال وله 
تأويل يف آية أو مذهب يف س��نة رد من أجل ذلك المذهب س��نة أخرى بتأويل س��ائغ أو ادعاء 

نسخ، إال أن ألبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل.
وقد ذكر يحيى بن س��الم، قال: س��معت عبد اهلل بن غانم، يف مجلس إبراهيم بن األغلب 
يحدث عن الليث بن س��عد، أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة 
لسنة النبي -صلى اهلل عليه وسلم- مما قال مالك فيها برأيه قال: ولقد كتبت إليه يف ذلك«. )2( 
ثمت فرق كبير بين من يتبنى رأيًا فقهيًا، لكنه يعتقد - كما يروى عن الشافعي – أن رأيه 
صواب، لكنه يحتمل الخطأ، وبين من يعتقد أنه رأيه هو الحق المطلق، واعتقاد المستدل بأنه 
يس��تند إلى النص يزيد م��ن قناعته بصوابيته المطلقة، وهذا يوفر ل��ه حصانة مطلقة، مصحوبة 
بنظ��رة فوقي��ة »لآلخر«، وقد يتطور األمر كما هو عند متعصب��ة المذاهب، أو جماعات الغلو، 

إلى إخراج المخالف إلى دائرة البدعة، أو ربما دائرة الكفر.
رابعا: التضييق على االجتهاد

االجتهاد، لغة، مصدر مأخوذ من الجهد، وهو الطاقة والمشقة، والمصدر كما تقدم معنا 
مرارا له داللة على العملية، أو نتاج تلك العملية، واصطالحًا: هو: اس��تفراغ الوس��ع يف درك 

األحكام الشرعية. )3( 

)1(  جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب 2/ 289.
)2(    جامع بيان العلم وفضله 2/ 289.

)3(  ش��رح اللمع  ص 1043/2، اإلهباج يف ش��رح المنهاج للسبكي  236/3، شرح الكوكب المنير 3/ 21. وانظر 
االجتهاد يف اإلسالم نادية العمري ص 18.   
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وقد اش��رتط بعض األصوليين كأبي إس��حق الش��يرازي يف اللمع، أن يكون بذل الوس��ع 
ممن هو من أهل االجتهاد)1( .

ومن المتقرر أن اهلل أنزل هذا الدين لكل زمان ومكان، وأن الوحي، وهو مصدر الشريعة 
األول، قد انقطع بموت نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وبه اكتملت شريعة اإلسالم: 

ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  ژ ]المائدة: 3[.

وق��د أودع اهلل فيم��ا نزل منه خصائص تمكنه من هداية البش��ر يف كل ما يحتاجونه يف كل 
زمان ومكان، إذا هي مهمة البش��ر أن يس��تنبطوا من رس��الة الس��ماء ما ينفعهم يف أمور دينهم 

ودنياهم، وهذا هو االجتهاد.
تقول الدكتورة نادية العمري يف كتاهبا االجتهاد: »إن النصوص العامة يف الكتاب الكريم، 
والس��نة المطهرة فتح��ت المجال لالجتهاد بس��بب اتصافها بصفتين بارزتين، الس��مة األولى 

العموم ... السمة الثانية التعليل«)2(
إن التضييق على االجتهاد بحجة الحذر من مخالفة النص يفضي إلى الدفع إلى الخروج 
ع��ن الش��ريعة، وكم��ا أن الجمود المذهب��ي عائق لمواكبة الش��ريعة لمس��تجدات الحياة، فإن 
االلت��زام الحريف بنصوص الوح��ي قد يكون عائقا لمواكبة الحياة، فإن��ه يف حقيقته التزام بفهم 
الق��ارئ للن��ص، ولي��س التزاما بمراد اهلل من النص، ف��إن معرفة مراد اهلل م��ن النص ال تتم إال 

بإعمال أصول الفقه الشاملة الجامعة التي استقر عليها فقهاء اإلسالم.
خامًسا: إهمال قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها العظام.

وذل��ك ألن حجة هؤالء تعظي��م النص، واألخذ به بصرف النظر ع��ن مخالفة هذا النص 
لقواعد الشريعة الكلية، وهنا ننبه أن النصوص الصحيحة ال تعارض القواعد الشريعة الكلية، 
فمبن��ى ه��ذه القواعد هو هذه النصوص، والش��ريعة كٌل واحد، متناس��ق، متناغم، ال تضارب 
بي��ن آحادها، وال بين آحادها وقواعدها، ولكن التضارب يحص��ل بين ما يظنه البعض ظاهرًا 

)1(   ش��رح اللمع  ص 1043/2، وانظر مزيدا من التعاريف والكالم عليها يف بحث الدكتور نادية العمري االجتهاد 
يف اإلسالم ص 18 وما بعدها.

)2(   االجتهاد يف اإلسالم نادية العمري ص 267.
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للن��ص، وبين أصول وقواعد ش��رعية متفق عليها، فمن س��لط النظر على آح��اد األدلة اآلمرة 
بالطهارة من النجاسة، والتحذير من عدم االسترباء من البول، وأهمل النظر يف القاعدة الكلية 

للشريعة بأن الدين مبني على رفع الحرج، والتيسير:
ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ ]البقرة: 185[.

ژ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ژ ]الحج: 78[.
ألصابه الوسواس، والتنطع، وألصابته المشقة والحرج.

ومن سلط النظر على آحاد األدلة اآلمرة هبجر المبتدع، وأهمل اعتبار أمر الشريعة بالوحدة 
بين المسلمين، وحفظ بيضتهم، ولزوم جماعتهم، من قواعدها الكلية ومبانيها العظام، هجر 

كثيًرا من الناس، وفرق اجتماعهم، ومزق كلمتهم، وأوقع بينهم العداوة والبغضاء.
ف��إذا تم إهمال قواعد الش��ريعة الكلية: اضطرب الفق��ه، فاضطربت حياة الناس، وبحث 
الناس عن قانون يضبط أمورهم ويرجعها إلى نصاهبا، فيضطرون إلى غير الشريعة، فيعمدون 
إلى قانون البشر، فيرجعون إليه، ويأخذون به، وهكذا تتنحى الشريعة، ولكن بفعل من؟ بفعل 

طائفتين من الفقهاء، متعصبة المذاهب، والجامدون على فقههم الظاهري للنصوص.
سادًسا: عدم تعظيم الشرع الذي ال يظهر لبادئ الرأي أنه مأخوذ من النص.

هن��اك أح��كام كثيرة لم ترد النصوص هب��ا بداللة منطوقة، أو واضح��ة، وإنما دلت عليها 
النص��وص مجتمعة بنوع من أنواع الدالالت الكثي��رة التي تقدم ذكرها، ومن هذه األحكام ما 
ه��و واجب، ومنها ما هو ش��رط ال تصح العبادة إال به، بل إن منه��ا ما يعكس األخذ به حقيقة 

تعظيم الشريعة، واألمر والنهي، وتعظيم شعائر اهلل.
وقبل ذكر بعض هذه األمثلة، نس��وق هذه القصة كش��اهد على وج��ود عدد من األحكام 

الشرعية المستنبطة بصورة بعيدة من عموم النصوص، وليس من نص واحد.
أخ��رج الخطي��ب البغدادي يف كتابه: »نصيحة أهل الحدي��ث« عن وكيع بن الجراح قال: 
لقيني أبو حنيفة ، فقال لي : لو تركت كتابة الحديث وتفقهت ، أليس كان خيرًا؟ قلت: أفليس 
الحدي��ث يجم��ع الفقه كله؟ قال : م��ا تقول يف امرأة ادعت الحمل وأنك��ر الزوج ؟ فقلت له : 
حدثني عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم  )العن  
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بالحمل( ، فرتكني ، فكان بعد ذلك إذا رآين يف طريق يأخذ يف طريق آخر. )1( 
وأخ��رج أيًضا: أّن امرأة وقف��ت على مجلس فيه يحيى بن معي��ن وأبو خيثمة وخلف بن 
س��الم، يف جماعة يتذاكرون الحديث، فس��معتهم يقولون: قال رسول اهلل، قد رواه فالن، وما 
حدث به غير فالن، فس��ألتهم عن الحائض: تغس��ل الموتى وكانت غاس��لة؟ فلم يجبها أحد 
منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور، فقالوا لها: عليك بالمقبل، فالتفتت إليه 
وقد دنا منها، فسألته؟ فقال: »نعم ، تغسل الميت، لحديث القاسم ، عن عائشة أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال لها : أما إن حيضتك ليست يف يدك ولقولها : كنت أفرق رأس النبي صلى 
اهلل عليه وس��لم بالماء ، وأنا حائض« قال أبو ث��ور : »فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به« 
فقال��وا : نعم، رواه فالن، وحدثن��اه فالن، ويعرفونه من طريق كذا وخاضوا يف الطرق، فقالت 

المرأة : فأين كنتم إلى اآلن )2(.
فمن أمثلة الواجبات والتي تدل على تعظيم شرع اهلل، تحريم األكل والشرب يف الصالة، 
فإنه لم يرد يف نص عن كتاب اهلل، وال عن رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم، لكن دلت عليها أدلة 

غير مباشرة، مثل قوله تعالى: ژ پ  پ   پ  ژ ]البقرة: 238[.
ولذلك فقد أجمع العلماء على تحريمه، ومنها كذلك اشرتاط الطهارة يف الثياب والبقعة 

عند أداء الصالة فإن قوله تعالى: 
غير ظاهر الداللة يف اش��رتاط الطهارة يف الثي��اب والبقعة لصحة الصالة، ولذا فقد أجمع 

العلماء عليه يف الجملة، وكذا اشرتاط السعي لصحة العمرة أو الحج.
وم��ن أمثلة األحكام الش��رعية التي دلت عليها قواعد الش��ريعة الكلي��ة دون آحاد أدلتها، 
أح��كام الحي��اة االجتماعي��ة بي��ن الن��اس، ژ ڭ  ۇ     ژ ]المدث��ر: 4[ وكثي��ر م��ن أح��كام 
المعام��الت المالي��ة، فإن آح��اد األدلة لم تدل عليها، وال جاءت الش��ريعة بمث��ل ذلك، وإنما 
وض��ع الش��ارع قواعد عامة، لتبين ما ه��و محرم من المعامالت المالية: الغ��ش، الربا، الغرر، 
وبي��ع ما هو محرم المنفع��ة، وما عدا ذلك فهي معامالت األصل فيها اإلباحة، وقل مثل ذلك 

يف أكثر أبواب الفقه.

الخطيب البغدادي، نصيحة أهل الحديث ص 38.  )1(
)2(  الخطيب البغدادي، نصيحة أهل الحديث ص 38.



205

د. هيثم بن جواد احلداد

فم��ا موقف الظاهرية الجدد من هذه األح��كام، هل يعظموهنا كما يعظمون ما دلت عليه 
أفهامهم من ظواهر النصوص؟ 

لق��د وق��ع كثير من الش��باب يف هذا الَش��َرك حينما ظن��وا أن تعظيم النص��وص، أو تعظيم 
الش��رع، مقصور على تعظيم بعض األحكام التي دل��ت عليها نصوص فهموها فهمًا ظاهريًا 
أو سطحيًا، ومن ثم فقد منحوا من وافقهم نيشانًا يف تعظيم هذه األمور، وسلبوه عن كل من 
عظ��م جوانب الش��رع األخرى على كثرهتا، ث��م انزلق عدد منهم يف اهت��ام اآلخرين، ثم تدرج 

األمر لتبديعهم وتفسيقهم وربما تكفيرهم.
سابعا: تقديم الدعم الالمباشر للفكر الحداثي من خالل إبراز الفقه اإلسالمي بصورة سلبية:
كثي��ًرا م��ا نجد عند عدد من اإلعالميين البارزين، أو أصحاب ما يس��مى بالفكر الحداثي 
عب��ارات تلم��ز ما يطلق��ون عليه بالتيار الديني بأن��ه » لم يفهم روح اإلس��الم، ولم يفهم معنى 
م الفهم الصحيح للدين« )1( ، ولذلك  التطور اإلنس��اين، لذا وجب على التيار الحداثي أن يقدِّ
نج��د أّن أح��د دعائم ه��ذا الفكر المنحرف ه��و »حرية فهم الن��ص«، وعدم قب��ول »قيود فهم 
النص« التي وضعها الس��ابقون، سواء غلفوا هذا باس��م االجتهاد، أم بأي اسم آخر، فمن حق 
»كل مسلم أن يفهم عن اهلل من كتاب اهلل، وعن رسول اهلل من رسوله...بدون توسيط أحد من 

سلف وال خلف« )2( 
قة  ولذل��ك فرتاه��م دوما ينادون ب��أن »أول ما يجب القي��ام به من أجل المراجع��ة المعمَّ
للق��رآن الكريم والفهم له » هو إعادة قراءة للكتاب العزيز واستكش��اف ألحكامه ولمحتواها 
التش��ريعي حت��ى نتبي��ن بالتدقيق ما جاء به الق��رآن الكريم، ونميزه مما نس��به إليه المفس��رون 

والفقهاء عرب العصور« )3( .

)1(    الحداثيون العرب يف العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم، مفتاح الجيالين ص.67
للن��ص  الحداث��ي  والق��راءة ص.281 ع��ن  »الفه��م  البني��ة  إش��كاليات  أم��ام  الق��رآين  تيزيني الن��ص  )2(   الطي��ب 
ل��ت«، إع��داد: أ.د محم��د بن زي��ن العابدين رس��تم  الدين��ي بي��ن دع��اوى االجته��اد المنضب��ط والتَّجدي��د المتفِّ
بحث مقدم إلى  الملتقى الدولي »:فهم القرآن والسنة على ضوء علوم العصر ومعارفه»، جامعة األمير عبد القادر 

http://vb.tafsir.net/tafsir29384/#.VdbVOPlViko قسنطينة الجزائر1433ه� الموافق2011م
)3(    الصادق بلعيد القرآن والتشريع...قراءة جديدة يف آيات األحكام ص.28 عن  «الفهم الحداثي للنص الديني بين 

دعاوى االجتهاد المنضبط والتَّجديد المتفِّلت”.
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إن جناية تيارات الغلو على اإلسالم كثيرة جدًا، فذلك الفهم المنغلق الذي قدموه للبشرية 
على أنه هو الفهم الصحيح لإلسالم منح أصحاب الفكر الحداثي حجة قوية لضرورة التحرر 
من س��لطة الشريعة بحجة االنفكاك من س��لطة النص، أو سلطة الفهم الحريف لنصوص، انظر 
إلى عبد المجيد الش��ريف الذي يعترب من أس��اطين ما يسمى بالفكر الحداثي إذ يقول )يف نظري 
األهم من ظاهر اإلس��الم جوهره. ]ثم يوجه كالمة لمن أج��رى معه المقابلة[ أنت تطرح هنا 
كل ما كان اإلصالحيون يطرحونه، ويرغبون يف التخلص منه: إس��الم القش��ور. بدءًا بالش��يخ 
محم��د عبده ومثله يف ذلك الطاهر الحداد، وغيرهم من اإلصالحيين المس��لمين كثير، الذين 
نش��دوا الرغبة يف االبتعاد عن الحرفية يف تأويله واالّتصال بجوهره، هذا الوضع الجديد الذي 
أوجدوه س��ُيبقي على خصوصية إس��المية، ألن اإلس��الم هو الدين الوحيد، من بين الديانات 
الكربى، الذي أبطل الوس��ائط بين اهلل واإلنس��ان، وعندما نقارنه بالوضع يف المس��يحية أو يف 
اليهودية فإن لرجال الدين عندهما سلطة معرتف هبا وفاعلة، بينما رجال الدين عندنا يرغبون 
يف أداء هذه الوظيفة وُينكروهنا نظريًا، ولذلك يقولون ليس هناك رجال دين يف اإلس��الم، بل 
هن��اك علم��اء دين، ثم يفرضون على المس��لم إّتباع م��ا يفتون به، أو ما يؤّولون به، أس��وة بأي 
مؤسس��ة دينية مهيكلة، وربما كان غياب المؤسس��ة الدينية بالمراتبية المعهودة يف المس��يحية 
يحّمل المس��ؤولية كاملة للمسلم، وهو غير مؤهل، وغير مستعّد، دائما لتحملها، فالمسؤولية 
مرتبطة بمستوى الوعي، ومرتبطة بمس��توى الثقافة، وبالوضع االجتماعي واالقتصادي، وال 
نستغرب إذن أن يحاول المسلم العادي أن يلقي المسؤولية على غيره، بينما الخطاب القرآين 
يتوّجه إليه بصفته فردا، وبصفته حّرا، ال بصفته رقما يف مجموعة، أو بيدقا تحّركه السياس��ة أو 

تحّركه اختيارات من نوع آخر«. )1( 
الخاتمة وفيها خالصة البحث والتوصيات:

ظه��ر لن��ا من خالل هذه الورقة أن عبارة تعظيم النص عبارة لم ترد يف كتب أصول الفقه، 
وال يف كتب عقائد أهل السنة والجماعة إال نادرا بدرجة ال يمكن أن تكون أصال من األصول 
المتف��ق عليه��ا بين أهل الس��نة والجماعة، لكنها ظهر على الس��احة اإلس��المية العلمية بكثرة 

   http://www.alawan.org/article221.html ،2007 مقابلة له يف مجلة األوان اإللكرتونية بتاريخ 22 نيسان  )1(
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اآلونة األخيرة، وربما كان ظهورها رد فعل على التيارات المتحللة من الدين.
وقد ظهر أيضا أهنا عبارة ذات معان ودالالت متعددة، فقد يكون المراد منها تعظيم لفظ 
الن��ص، وقد تعني تعظيم داللة النص، وق��د تعنيهما، وهذا خالف ما هو المعلوم من عبارات 
األصوليي��ن عل��ى وجه الخصوص، وعلماء أهل الس��نة والجماعة على وج��ه العموم، والتي 

تقرتب من اإليضاح والبيان، وتبتعد عن اإليهام واالحتمال.
وق��د ظهر إن له��ذه العبارة وإن كان قصد المتداولين لها حس��نا، إلى لها جوانب س��لبية 
كثي��رة، منها الدفع باتجاه الفهم الظاهري الحريف، واحت��كار الصواب، وإهمال أصول الفقه، 
والتهوي��ن من دور االجته��اد والحاجة إليه، وتقديم الدعم الق��وي للفكر الحداثي وذلك من 
خالل إبراز س��طحية الفك��ر الحريف لنصوص الوحيي��ن وتقديمه على أنه هو اإلس��الم، ومن 
أجل هذا كله يرى الباحث ضرورة العدول عن هذه العبارة واس��تبدالها -إن استدعى األمر- 
بعبارات أكثر التصاقا بعبارات أوائل أهل الس��نة والجماعة مثل تعظيم ش��عائر اهلل، أو تعظيم 
الش��رع، أو تعظي��م األم��ر والنه��ي، واهلل تعالى أعلم وصلى اهلل وس��لم على نبين��ا محمد وآله 

وصحبه وسلم.

* * *
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اأهّم املراجع
أوالً : القرآن الكريم

ثانيًا : الحديث الشريف وعلومه
الجامع الصحيح المس��مى صحيح مس��لم، أبو الحس��ين مس��لم بن الحجاج بن مس��لم  	•

القشيري النيسابوري، دار الجيل 
الجامع المس��ند الصحيح المختصر من أمور رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم وس��ننه  	•
وأيام��ه )صحيح البخاري(، محمد بن إس��ماعيل البخاري، عناية محم��د زهير بن ناصر 
الناص��ر، دار طوق النج��اة )مصورة عن الس��لطانية بإضافة ترقيم ترقي��م محمد فؤاد عبد 

الباقي(. الطبعة األولى، 1422ه�.
ط��رح التثري��ب يف ش��رح التقريب، أب��و الفضل زين الدي��ن عبد الرحيم بن الحس��ين بن  	•
العراقي أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحس��ين الكردي الرازياين ثم المصري أبو 

زرعة ولي الدين ابن العراقي، مصور عن الطبعة المصرية القديمة.
عم��دة القاري ش��رح صحيح البخاري، أب��و محمد بدر الدين العين��ى، تصوير دار إحياء  	•

الرتاث العربي – بيروت.
ثالثًا : الفقه وأصوله

اإلهب��اج يف ش��رح منهاج الوصول إلي علم األصول للقاض��ي البيضاوي، تقي الدين أبو  	•
الحس��ن علي بن عبد الكايف الس��بكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب 

العلمية –بيروت، 1416ه� - 1995م
اإلح��كام يف أص��ول األحكام، أبو الحس��ن س��يد الدي��ن علي بن أبي علي ب��ن محمد بن  	•
س��الم الثعلبي اآلمدي، تحقيق الش��يخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت- 

دمشق- لبنان.
االجتهاد يف اإلس��الم،  نادية ش��ريف العمري ، مؤسسة الرس��الة، بيروت، الطبعة الثالثة  	•

1406ه� 1986م.
االس��تقراء ودوره يف معرفة المقاصد الش��رعية )دراس��ة يف بيان أحد طرق الكش��ف عن  	•
مقاصد الش��رع العزيز وأثره يف العصر الحالي( - أ.د. نور الدين مختار الخادمي ، مكتبة 
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الرشد ، السعودية ، ط 1 ، 1428 ه� / 2007 م 
أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، ش��مس الدين المقدس��ي  	•
��َدَحان، مكتبة  الصالحي الحنبلي ، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّ

العبيكان، الطبعة: األولى، 1420 ه� - 1999 م.
إع��الم الموقعي��ن ع��ن رب العالمين، محمد بن أبي بكر المش��هور باب��ن قيم الجوزية،  	•

تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل - بيروت ، 1973.
البح��ر المحي��ط يف أص��ول الفق��ه، أب��و عبد اهلل ب��در الدين محم��د بن عب��د اهلل بن هبادر  	•

الزركشي، دار الكتبي، الطبعة: األولى، 1414ه� - 1994م
داللة الس��ياق عند األصوليين دراس��ة نظرية تطبيقية، س��عد بن مقبل بن عيس��ى العنزي  	•
بحث مقدم لنيل درجة الماجس��تير يف الدراسات العليا الشرعية- جامعة أم القرى – مكة 

المكرمة.
دراس��ات أصولية يف القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة اإلش��عاع  	•

الفنية – القاهرة عام النشر: 1422 ه� - 2002 م
داللة األلفاظ على األحكام، د. إس��ماعيل محمد علي عبد الرحمن، نس��خة إلكرتونية،  	•
والمنط��وق و المفه��وم بي��ن مدرس��تي المتكلمي��ن والفقه��اء، د محمد أقصري، نس��خة 

إلكرتونية.
الدلي��ل عن��د الظاهرية، د. نور الدي��ن الخادمى، دار ابن حزم للطباعة والنش��ر والتوزيع،  	•

بيروت- لبنان، الطبعة األولى � 1421 ه� /2000م.
روض��ة الناظ��ر وجن��ة المناظر يف أص��ول الفقه على مذه��ب اإلمام أحمد ب��ن حنبل، أبو  	•
محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد قدامة المقدس��ي الحنبلي، مؤسس��ة الرّيان للطباعة 

والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1423ه�-2002م.
شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار،  	•

تحقيق محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418ه� - 1997 م.
http://www.alukah.net/ ،السياق القرآين وأثره يف الكشف عن المعاين، زيد عمر عبد اهلل 	•

sharia/0/431/
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ش��رح العض��د على مختصر المنتهى األصولي، عثم��ان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين  	•
ابن الحاجب المالكي، تحقيق فادي نصيف - طارق يحي، دار الكتب العلمية – بيروت، 

.2000 – 1421
كش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي، عب��د العزيز ب��ن أحمد بن محمد، ع��الء الدين  	•

البخاري الحنفي، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
المحلى باآلثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر  	•

مقاصد الش��ريعة اإلس��المية، محمد الطاهر بن عاشور التونس��ي، تحقيق محمد الحبيب  	•
ابن الخوجة، ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 1425 ه� - 2004 م

المستصفى يف علم األصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق محمد  	•
بن سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1417ه�/1997م.
ش��رح )اللمع( للش��يرازي، ألبي إس��حق الش��يرازي، تحقي��ق عبد المجي��د الرتكي، دار  	•

الغرب اإلسالمي 1408ه� - 1988م.
نصيح��ة أهل الحدي��ث، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغ��دادي، عبد الكريم أحمد  	•

الوريكات، مكتبة المنار – الزرقاء، الطبعة: األولى، 1408ه� .
رابًعا : اللغة والمعاجم وَنْحوها

ت��اج الع��روس م��ن جواهر القام��وس، محّمد ب��ن محّمد بن عب��د الرّزاق الحس��يني، أبو  	•
بيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية، نسخة مصورة  الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

بدون تاريخ.
هتذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق : محمد عوض مرعب، دار  	•

إحياء الرتاث العربي - بيروت - 2001م.
الصح��اح ت��اج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إس��ماعيل بن حم��اد الجوهري الفارابي  	•
تحقي��ق: أحمد عبد الغفور عطار، الناش��ر: دار العلم للماليين – بيروت، تصوير الطبعة: 

الرابعة 1407 ه�  - 1987 م.
القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، تحقيق مكتب  	•
تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – 
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لبنان، تصوير من الطبعة: الثامنة، 1426 ه� - 2005 م
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر – بيروت، الطبعة  	•

األولى.
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السالم محمد  	•

هارون، دار الفكر، بيروت، مصورة ط 1399. 
بالقاهرة، دار الدعوة. اللغة العربية  المعجم الوسيط، مجمع  	•

المف��ردات يف غري��ب الق��رآن، الحس��ين بن محم��د بن المفض��ل المع��روف بالراغب  	•
األصفهاين أبو القاس��م، تحقيق : صفوان عدنان داودى، دار العلم الدار الشامية، دمشق � 

بيروت، 1412 ه�.
خامًسا : مراجع أخرى

أبجد العلوم الوش��ي المرقوم يف بيان أحوال العلوم، صديق بن حس��ن القنوجي، تحقيق  	•
: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية - بيروت ، 1978. 

أبح��اث مؤتم��ر ، النص الش��رعي بي��ن األصالة والمعاص��رة، الجمعية األردني��ة للثقافة  	•
المجتمعية، عمان- األردن 2014.

أهمي��ة الجهاد يف نش��ر الدعوة اإلس��المية والدر على الطوائف الضال��ة فيه، علي بن نفيع  	•
العلياين، دار طيبة، الطبعة الثانية 1416 ه� - 1995م.

َتْكِمَلُة الَجامِع لِِسْيَرِة َشْيِخ اإِلْساَلِم اْبن َتْيِميَّة ِخاَلل َسْبَعة قُرون، علي بن محمد الِعمران،  	•
دار عالم الفوائد – مكة، الطبعة األولى، 1432 ه�.

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوس��ف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب أبي األش��بال  	•
الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة األولى، 1414 ه� - 1994 

م.
الجام��ع ألخ��الق ال��راوي وآداب الس��امع، أب��و بكر أحمد ب��ن علي بن ثاب��ت الخطيب  	•

البغدادي، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض.
الحداثي��ون الع��رب يف العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم : دراس��ة نقدية، الجيالين  	•

مفتاح، دار النهضة، 2006.
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لت، أ.د  الفه��م الحداث��ي للنص الديني بين دع��اوى االجتهاد المنضبط والتَّجدي��د المتفِّ 	•
محمد بن زين العابدين رس��تم، بح��ث مقدم إلى  الملتقى الدولي:» فهم القرآن والس��نة 
عل��ى ضوء علوم العصر ومعارف��ه»، جامعة األمير عبد القادر قس��نطينة الجزائر1433ه� 

http://vb.tafsir.net/tafsir29384/#.VdbVOPlViko الموافق2011م
الثقافة – المغرب، ط 1994. اللغة العربية معناها ومبناها،  الدكتور تمام حسان ، دار  	•

مراحل تش��ريع الجهاد وأبعادها المعاصرة دراس��ة فقهية مقارنه، علي الرواحنه، وجابر  	•
الحجاحجة، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانية ، المجلد 23)3(/2009.
مجل��ة األوان اإللكرتوني��ة، مقابلة مع عبد المجيد الش��ريف،  بتاريخ 22 نيس��ان 2007،  	•

   http://www.alawan.org/article221.html

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، تحقيق عبد الرحمن  	•
الدرويش، دار يعرب – دمشق، الطبعة األولى 1425ه�.

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف  	•
ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. 
عب��د اهلل الخالدي، الرتجم��ة األجنبية: د. جورج زيناين، مكتبة لبنان ناش��رون – بيروت، 

الطبعة: األولى - 1996م.

* * *



213

د. رائد �سعيد اأحمد بني عبدالرحمن

مظاهر عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي 
اخل�ارج اأمن�ذجا

د. رائد �سعيد اأحمد بني عبدالرحمن
أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على سيد المرسلين محمد بن عبداهلل وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمما ينبغي أن يعلم أن لنصوص الكتاب والسنة منزلة عظيمة عند اهلل تعالى، كما أن لفهم 
هذه النصوص ضوابط وقواعد، بحيث ال تخرج عن معناها الصحيح، ونحافظ على تعظيمها 
وتوقيرها، بيد أن بعض الفرق قد خرجت عن الضابط الصحيح لفهم النص الش��رعي، فأدى 
هذا الفهم إلى عدم توقير النص الش��رعي وتعظيمه، بل واالعتداء عليه، ومن هذه الفرق فرقة 
الخوارج التي أخذ عدم تعظيمها وتوقيرها للنص الش��رعي مجموعة من المظاهر، فجاء هذا 

البحث يتحدث عن أبرز المظاهر لعدم توقير النص الشرعي وتعظيمه عند الخوارج.
م�صكلة البحث:

جاء البحث لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اآلتية:
التعامل مع النص الشرعي؟ هل سلك الخوارج منهج السلف الصالح يف  	•

ماهي مظاهر عدم توقير النص الشرعي عند الخوارج؟ 	•
التعامل مع النص الشرعي؟ ما األثر المرتتب على منهج الخوارج يف  	•

اأهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى بيان وإبراز مظاهر وصور عدم توقير النص الشرعي عند الخوارج 
واألثر المرتتب على ذلك، حيث أخذ صورًا متعددة، ويف هذا مخالفة صريحة للمنهج النبوي 
يف التعامل مع النص الش��رعي، إذ يجب الحذر من ه��ذا المنهج الخطير يف التعامل مع النص 

الشرعي.
الدرا�صات ال�صابقة.

س��وف يتكل��م الباح��ث يف بحثه عن مظاه��ر عدم توقير النص الش��رعي عن��د الخوارج. 
وبع��د البحث يف المكتبة اإلس��المية وج��د الباحث عددًا من الدراس��ات التي تتحدث يف هذا 

الموضوع  من أهمها وأبرزها:
مظاه��ر التع��دي على النص الش��رعي من قبل أتباع الف��رق المبتدعة، للدكتور عطا  	•
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اهلل المعايطة، وقد قدم هذا البحث يف المؤتمر الذي عقد يف الجامعة األردنية بعنوان: »النص 
الش��رعي بين األصالة والمعاصرة«، وتحدث الباحث يف بحثه عن ثالث من الفرق المنتس��بة 

لإلسالم وتعديها على النص الشرعي وهي الخوارج، الشيعة، القدرية.
تعظيم النص الش��رعي، مكانته ومعالمه، للدكتور حس��ن ب��ن عبدالحميد بخاري،  	•
وقد قدم هذا البحث يف المؤتمر الذي عقد يف الجامعة األردنية بعنوان: »النص الش��رعي بين 

األصالة والمعاصرة«، والذي تحدث فيه عن تعظيم النص الشرعي ومعالمه.
منهج البحث:

 اقتض��ت طبيع��ة البحث أن يس��تخدم الباحث يف بحثه المنهج االس��تقرائي لجمع المادة 
العلمي��ة، والمنه��ج النق��دي لفهم الخوارج للنص الش��رعي بم��ا يتوافق مع الفه��م الصحيح 

لآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
خطة البحث:

وقد جاء هذا البحث يف ثالثة مباحث على النحو اآليت:
المبحث األول: التعريف بمفردات البحث ) توقير النص الشرعي – الخوارج (:

المطلب األول: معنى النص الشرعي وتوقيره.
 المطلب الثاين: التعريف بالخوارج.

المبحث الثاين: وجوب تعظيم النص الشرعي يف القرآن والسنة وعند السلف.
المبحث الثالث: مظاهر عدم توقير النص الشرعي عند الخوارج وفيه مطالب:

التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، وفهمها فهمًا يوافق أهوائهم. 	•
عدم تعظيمهم للسنة النبوية. 	•

إنكار بعض العقائد التي وردت يف القرآن. 	•
رد كثير من النصوص الشرعية. 	•
إنكار سور من القرآن الكريم. 	•

الخاتمة.
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املبحث الأول
 التعريف مبفردات البحث ) ت�قري الن�ص ال�سرعي – اخل�ارج (

املطلب الأول: معنى الن�ص ال�صرعي وتوقريه.
الن��ص مص��در من نص ين��ص نصًا وقد جاء يف هتذي��ب اللغة عند مادة الن��ص: أصله منتهى 
األش��ياء ومبلغ أقصاها. نقول: نصصت الرجل: إذا اس��تقصيت مسألته عن الشيء حتى يستخرج 
كل ما عنده، وكذلك النص يف السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة. ويقال نص النساء العروس 
نصًا رفعتها على المنصة، وهي الكرسي الذي تقف عليه)1(. وأما النص اصطالحا فقد عرفه ابن 
حزم بقوله: » هو اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة المستدل به على حكم األشياء« )2( وهذا ما أشار 

إليه صاحب الكليات عند تعريفه للنص فبين أن المقصود به الكتاب والسنة )3(.
وال��ذي يهمن��ا هو المقص��ود بالن��ص الش��رعي فنقول:إنه ال��كالم الصادر من المش��رع 
اإلسالمي لبيان التش��ريع. وينحصر هذا يف المصدرين األساسيين للتشريع اإلسالمي وهما: 
الكتاب والسنة. وأما المقصود بتوقير النص الشرعي: هو تعظيم النص الشرعي تعظيمًا يليق 

به وإجالله واحرتامه، والوقوف عند مقتضاه، وسرعة االمتثال إليه، وعدم التعدي عليه.
 املطلب الثاين: التعريف باخلوارج.

الخ��وارج مفرد خارجي والجمع خ��وارج، وقد جاء يف معجم مقاييس اللغة عند الحديث عن 
مادة خرج: »الخاء والراء والجيم أصالن، وقد يمكن الجمع بينهما، إال أنا سلكنا الطريق الواضح. 
ف��األول: النفاذ عن الش��يء. والثاين: اخت��الف لونين. فأما األول فقولنا خ��رج يخرج خروجا. . . . 
والخارجي: الرجل المس��ود بنفس��ه، من غير أن يكون له قديم، كأنه خرج بنفس��ه« )4(. والناظر يف 

)1(  هتذي��ب اللغة، أب��و منصور محمد بن أحم��د بن األزهري، تحقي��ق: محمد عوض مرع��ب، 83/12، دار إحياء 
الرتاث العربي، بيروت، ط 1، 2001م. 

)2(  اإلحكام يف أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن س��عيد بن حزم األندلس��ي القرطبي الظاهري، تحقيق: 
أحمد محمد شكر، 42/1، دار اآلفاق الجديدة، بيروت. 

)3(  الكلي��ات، أبو البقاء أيوب بن موس��ى الحس��يني القريم��ي الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، 908/1، مؤسس��ة 
الرسالة، بيروت. 

)4(  مقايي��س اللغ��ة، أبو الحس��ين أحمد بن فارس بن زكري��ا القزويني ال��رازي، تحقيق: عبدالس��الم محمد هارون، 
175/2، دار الفكر، 1979م. 
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المعنى اللغوي للخوارج يجد أنه يشير إلى الخروج.
وأم��ا تعريفه��م يف االصطالح فقد اختل��ف العلماء يف تعريفهم، وذلك بحس��ب االعتبار 
الذي ُعرفوا على أساس��ه سواء كان ذلك االعتبار سياس��يًا أو غير ذلك، ومن أشهر تعريفات 

العلماء للخوارج:
أوال: تعريف أبي الحسن األشعري حيث قال: »والسبب الذي له سمو خوارج خروجهم 
على علي بن أبي طالب« )1(. والمعنى أن الخوارج هم الذين خرجوا على اإلمام علي بن أبي 

طالب رضي اهلل عنه.
ثانيًا: تعريف الشهرس��تاين حي��ث عرفهم بقوله: »كل من خرج عل��ى اإلمام الحق الذي 
اتفق��ت الجماع��ة عليه يس��مى خارجي��ًا، س��واء كان الخروج يف أي��ام الصحابة عل��ى األئمة 

الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، واألئمة يف كل زمان« )2(.
والناظ��ر يف هذين التعريفين يجد أن تعريف الشهرس��تاين للخوارج تعريف عام، يش��مل 
أقس��ام الخروج جميعًا وليس تعريفًا خاصًا للخوارج، وأما تعريف أبي الحس��ن األش��عري 
فق��د حص��ر الخوارج بالفئة التي خرجت على علي بن أب��ي طالب رضي اهلل عنه. وعلى ذلك 
يمك��ن الق��ول بأن الخ��وارج هم من خ��رج على إم��ام زمانه داعي��ًا إلى معتق��ده، وكان ذلك 
الخروج مخالفا ألصول الشريعة اإلسالمية. ويشمل ذلك الذين خرجوا على اإلمام علي بن 

أبي طالب رضي اهلل عنه.

* * *

)1(  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
اهلل بن موس��ى بن أبي بردة بن أبي موس��ى األشعري، تحقيق: نعيم زرزور، 112/1، المكتبة العصرية، 2005م. 
الحور العين، نش��وان بن س��عيد الحميرى اليمني، تحقيق: كمال مصطف��ى، 200/1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1948م. 
)2(  الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاين، 114/1، مؤسسة الحلبي. 
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املبحث الثاين
وج�ب تعظيم الن�ص ال�سرعي يف القراآن وال�سنة وعند ال�سلف.

حظي النص الشرعي يف شرعنا اإلسالمي بمنزلة رفيعة، وتبوأ مكانة عالية، والمتأمل يف كتاب 
اهلل عز وجل يجد أن كثيرًا من اآليات القرآنية سيقت يف مقام تعظيم النص وأنه من عند اهلل تعالى، 
وق��د أخذ ذلك التعظي��م يف كتاب اهلل تعالى صورًا عدة، ومن ذلك اآليات القرآنية التي ينس��ب اهلل 
تعالى فيها القرآن لنفسه، ومنها: قوله تعالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ)1(. ومن 
ذل��ك قوله تعال��ى: چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  چ)2(. فهذه اآليات وغيرها 
الكثير س��يقت يف مقام التعظيم والتوقير للنص الش��رعي، وباب تعظيمه من ناحتين: األولى: أن 
هذا القرآن من عند اهلل تعالى. والثانية: أن اهلل تكفل بحفظه. ومن صور التعظيم للنص الشرعي 

يف كت��اب اهلل تعالى، قول��ه تعال��ى: چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ)3(. وم��ن اآلي��ات القرآنية 

الت��ي تناولت تعظيم النص الش��رعي قول��ه تعال��ى: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

جث  مث  ىث   چ)4(.

لق��د تظافرت النص��وص الكثيرة من كت��اب اهلل تعالى يف تعظيم النص الش��رعي وتوقيره 
والتس��ليم ل��ه، ويكفينا أن نق��رأ يف القرآن قوله تعال��ى: چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ)5(. 
وأما تعظيم النص الشرعي يف السنة النبوية فمنه ما جاء يف خطبة النبي – صلى اهلل عليه وسلم– 
يف حج��ة الوداع: )وقد ترك��ت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب اهلل( )6(. وحديث 

سورة الحجر، آية رقم 9.   )1(
)2(  سورة السجده، آية رقم 2. 
)3(  سورة الحشر، آية رقم 21. 
)4(  سورة النساء، آية رقم 59. 

)5(  سورة النساء، آية 65. 
)6(  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2 / 886، 

حديث رقم 1218، دار إحياء الرتاث العربي – بيروت. 
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أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إين قد تركت فيكم شيئين 
ل��ن تضل��وا بعدهما: كتاب اهلل وس��نتي، ولن يتفرقا حت��ى يردا علي الح��وض()1(. فالناظر يف 
هذه األحاديث يجد حقيقة التعظيم للنص الشرعي، وضرورة توقيره والعمل بمقتضاه؛ وهذا 

يشمل الوحيين: القرآن والسنة.
وأم��ا تعظيم النص  الش��رعي عند الصحابة والس��لف الصالح فقد ضرب��وا أروع األمثلة 
يف تعظيمه��م للنص الش��رعي، من ذل��ك امتثالهم ألمر النبي صلى اهلل عليه وس��لم عندما جاء 
األم��ر بتحويل القبلة، فعن عبداهلل بن عمر، قال: )بينا الناس بقباء يف صالة الصبح، إذ جاءهم 
آت، فقال: إن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يس��تقبل 
الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة()2(. فامتثال الصحابة 
-رضوان اهلل عليهم- وس��رعة استجابتهم يف تحويلهم للقبلة نموذج رائع يف تعظيمهم للنص 

الشرعي.
 ومن تعظيم الس��لف الصالح للنص الش��رعي ما جاء عن ابن عمر - رضي اهلل عنهما - 
عندما سئل عن متعة الحج فأمر هبا فقيل له: إن أباك هنى عنها، فقال: إن أبي لم ُيرد ما تقولون، 
فلم��ا أكثروا عليه قال: أفرس��ول اهلل أح��ق أن تتبعوا أم عمر!()3(. هذه بعض الصور المش��رقة 

لتعظيم النص الشرعي كما جاءت يف القرآن والسنة وعند السلف الصالح.

)1(  المس��تدرك عل��ى الصحيحين، أبو عبد اهلل الحاك��م محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدوي��ه بن ُنعيم بن الحكم 
النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 172/1، حديث رقم 172، دار الكتب العلمية – بيروت. 

)2(  صحي��ح البخاري، محمد بن إس��ماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق: محم��د زهير بن ناصر الناصر، 1 
/89، حديث رقم 403، دار طوق النجاة، 1433ه�. 

)3(  الصواعق المرس��لة يف الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس الدين ابن قيم 
الجوزي��ة، تحقيق: علي ب��ن محمد الدخيل اهلل، 3 /1063، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية الس��عودية، 

1408ه�. 
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املبحث الثالث
 مظاهر عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي عند اخل�ارج:

تزداد خطورة عدم توقير النص الش��رعي وتعظيمه عندما يساء يف فهمه، ويؤثر ذلك على 
الواقع الذي يعيش��ه اإلنسان المس��لم، مما ينشأ عنه بعض الشبهات، وينشأ عن هذه الشبهات 
المضلل��ة تي��ارات ومذاه��ب تدع��وا إلى أف��كار مضلل��ة، وانحراف��ات عقدية. وق��د جاء هذا 
المبحث ليس��لط الضوء على مظاهر عدم توقير النص الش��رعي عند فرقة الخوارج، والمتتبع 
آلرائهم وأقوالهم يجد أن عدم توقير النص الش��رعي عندهم قد أخذ مظاهر متعددة، س��وف 

نذكر خمسة منها يف المطالب اآلتية:
املطلب الأول: التاأويل الفا�صد للن�صو�ص ال�صرعية، وفهمها فهمًا يوافق اأهوائهم.

يعت��رب فهم النص الش��رعي فهمًا صحيح��ًا من مظاه��ر تعظيم وتوقير النص الش��رعي، 
وضده وهو التأويل الفاس��د من مظاهر التعدي على هذا الن��ص وعدم توقيره واحرتامه، وقد 
غل��ت كثير من الفرق الكالمية يف موضوع التأويل الفاس��د، والمقصود بالتأويل الفاس��د هو: 
التأويل الذي يخالف نصوص الكتاب والس��نة، وأما التأويل الذي يوافق الكتاب والسنة فهو 
ممدوح ومقبول. ولعل الذي دفع الخوارج إلى التأويل الفاسد هو نصرة مذهبهم، واستجابة 
ألهوائهم، والخوارج حالهم كحال الفرق التي س��بقتهم قد لجأوا إلى التأويل الفاس��د للنص 

الشرعي، نصرة لمذهبهم ومعتقدهم ومن أمثلة ذلك:
أوال: تأويله��م آلي��ات الوعي��د والقول بخل��ود مرتك��ب الكبيرة يف نار جهن��م. من ذلك 

قوله تعال��ى: چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ   چ)1(. وقوله تعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ)2(.وحي��ث ذهب��ت األزارقة والصفرية إلى 
أن مرتكبي الكبائر كفار مش��ركون )3(؛ فالخوارج يكفرون بمجرد الذب والمعصية ويخلدون 
صاحب الكبيرة يف نار جهنم، ويستدلون بنصوص الوعيد الواردة يف القرآن الكريم بأن مرتكب 

)1(  سورة النساء، آية رقم 14. 
)2(  سورة البقرة، آية رقم 81. 

)3(  الفرق بين الفرق، البغدادي، 97/1. 
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الكبيرة مخلد يف نار جهنم، مع ورود كثير من األدلة من القرآن والسنة على أن مجرد العصيان 
ال يكفر به المسلم. فاآليتان القرآنيتان قد أخربتا أن فعل معصية أو خطيئة إنما جزاؤه الخلود 
يف ن��ار جهنم، ففهموا اآلية القرآني��ة فهما ضيقًا، ولم يهتموا بنصوص الوعد األخرى الواردة 
يف الق��رآن، وهذا يف حقيقته تأويل فاس��د وال��ذي دفعهم إلى ذلك تعصبه��م لرأيهم، وإرضاء 
ألهوائهم، وهذا منهج فاسد يتعارض مع تعظيم النص الشرعي. فالخوارج قد تجاهلوا جميع 
النصوص التي التكفر مرتكب الكبيرة وهذا يف حد ذاته تعٍد على النص الشرعي، وعدم توقير 
له،والصحيح الذي يتوافق مع تعظيمنا للنص الش��رعي وتوقيرنا له:أن نأخذ جميع النصوص 

الواردة يف موضوع الوعد والوعيد، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة.
ثاني��ا: تأويله��م لقوله تعال��ى چڦ   ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ)1(. حيث ذهب نافع بن األزرق – وهو من األزارقة)2( 
-  إل��ى الق��ول بكف��ر عل��ي بن أبي طال��ب حيث ق��ال: أن اهلل تعال��ى أنزل يف حقه ه��ذه اآلية، 
والصحيح أن هذه اآلية -كما ذكر ش��يخ المفس��رين ابن جرير الطربي- قد نزلت يف األخنس 
بن شريق الذي قدم إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، فزعم أنه يريد اإلسالم، وحلف أنه ماقدم 
إال لذل��ك فلما خرج أفس��د على المس��لمين أموالهم)3(. فالخوارج يكف��رون بعض أصحاب 
النبي -صلى اهلل عليه وس��لم- كعلي وعثمان مع استفاضة النصوص الشرعية بفضلهما، ولم 

يتطلع الخوارج لهذه النصوص ولم يعملوا هبا.

)1(  سورة البقرة آية رقم )204 (. 
)2(  طائفة من طوائف الخوارج وهم أتباع أبي راش��د نافع بن األزرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى األهواز، 
قالوا: بإبطال رجم من زنى وهو محصن، وقطعوا يد السارق من المنكب وأوجبوا على الحائض الصالة والصيام 
يف حيضه��ا وق��ال بعضهم ال ولكن تقض��ي الصالة إذا طهرت، كما تقتضي الصي��ام، وأباحوا دم األطفال ممن لم 
يكن يف عس��كرهم، وقتل النساء أيضا ممن ليس يف عسكرهم، ويقول عنهم صاحب الفرق بين الفرق: »ولم تكن 
للخوارج قط فرقة اكثر عددا وال أشد منهم شوكة «. انظر الفصل يف الملل واألهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، 
144/4، انظ��ر الف��رق بين الف��رق، عبد القاهر البغ��دادي، 1 /62، ويرى ابن حزم أن أقرب ف��رق الخوارج إلى 
أهل الس��نة أصحاب عبد اهلل بن يزيد األباضيالفزازي الكويف وأبعده��م األزارقة. انظر الفصل يف الملل واألهواء 

والنحل، ابن حزم، 89/2. 
)3(  جام��ع البي��ان يف تأويل آيالقرآن، محم��د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمل��ي، أبو جعفر الطربي، تحقيق، 

أحمد محمد شاكر، 4 / 229، مؤسسة الرسالة، 2000 م. 
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ثالثا: تأويلهم لقوله تعالى چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  چ)1(.

حي��ث صوب نافع ب��ن األزرق فعل عبدالرحمن ب��ن ملجم)2(قاتل علي ب��ن أبي طالب، 
وق��ال: إن اهلل تعالى أنزل يف ش��أنه ه��ذه اآلية، والصحيح أن هذه اآلية ق��د نزلت يف الصحابي 
صهي��ب بن س��نان الرومي كم��ا دلت على ذلك األحادي��ث الصحيحة )3(، وم��ن ذلك مارواه 
الط��رباين يف المعج��م الكبي��ر حيث قال: )حدثن��ا علي بن المب��ارك الصنع��اين، حدثنا زيد بن 
المب��ارك، حدثن��ا محمد بن ث��ور، عن ابن جريج، يف قول��ه: چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ  
]البق��رة: 207[ نزل��ت يف صهيب بن س��نان وأب��ي ذر رضي اهلل عنه، وأن ال��ذي أدرك صهيبًا 

بطريق المدينة قنفذ بن عمير بن جدعان( )4(.
رابع��ا: تأويلهم لقول��ه تعال��ى: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆچ)5(.
فقد ذهبوا إلى تخطئة علي بن أبي طالب وتكفيره لقبوله التحكيم، وكان رأيهم أن يستمر 
اإلمام علي يف القتال، حتى يظهر حكم اهلل تعالى استدالاًل باآلية القرآنية الكريمة؛ لكن اإلمام 
عل��ي ب��ن أبي طالب قد رد عليه��م وقال: كلمة حق أري��د هبا باطل )6(. وق��د ناقش ابن عباس 

)1(  سورة البقرة، آية رقم )207 (. 
)2(  ه��و عبدالرحم��ن بن ملجم المرادي، من الخ��وارج وهو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، ش��هد فتح 
مصر وكان ممن قرأ القرآن والفقه. وقيل إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص: أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم 
من المس��جد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوس��ع له مكان داره، وكانت إلى جان��ب دار عبد الرحمن بن عديس= 
=البل��وي، يعن��ي أحد من أعان على قتل عثم��ان، وهو عند الخوارج من أفضل األم��ة، وكذلك تعظمه النصيرية. 
انظر تاريخ اإلس��الم ووفيات المش��اهير واألعالم، ش��مس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

تحقيق: عمر عبدالسالم التدمري، 3 / 653، دار الكتاب العربي، بيروت، 1993 م. 
)3(  الدر المنثور يف التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، 1 / 575، دار الفكر، بيروت. 

)4(  المعج��م الكبي��ر، س��ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الش��امي، أبو القاس��م الط��رباين، حمدي بن عبد 
المجيد السلفي، 8 / 29، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 2، برقم 7289. 

)5(  سورة األنعام، آية رقم )57 (. 
)6(  تلبي��س إبلي��س، جم��ال الدين أبو الفرج عب��د الرحمن بن علي بن محم��د الجوزي، دار الفكر للطباعة والنش��ر، 
بي��روت، لبن��ان، ط 1، 2001 م، 1 / 83. المل��ل والنح��ل، أبو الفتح محم��د بن عبد الكريم ب��ن أبى بكر أحمد 
الشهرستاين، مؤسسة الحلبي، 1 / 116. دراسة عن الفرق يف تاريخ المسلمين  الخوارج والشيعة، أحمد محمد 

أحمد جلي، 35. 
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-رضي اهلل عنهما- الخوارج يف قضية التحكيم وبين خطأهم الواضح يف هذه المس��ألة، وبين 
له��م أن اهلل تعالى أمر بالتحكيم يف كثير من القضايا كالخالف بين الزوجين إذا وصل إلى حد 
الشقاق، والتحكيم يف موضوع الصيد بجزاء. فإذا أمر اهلل تعالى بالتحكيم يف مثل هذه القضايا 
فم��ن باب أولى وج��وب التحكيم لحقن دماء المس��لمين وه��ذا ما فعله علي ب��ن أبي طالب 

-رضي اهلل عنه -.
إن الناظ��ر يف فه��م الخ��وارج لآلي��ات القرآني��ة يجد بوض��وح تلكم التأويالت الفاس��دة 
للنصوص الشرعية، ومدى افرتائهم على اهلل تعالى، والسبب يف ذلك: يريدون أن يلووا أعناق 

النصوص الشرعية بما يتوافق مع أهوائهم ومعتقداهتم.
املطلب الثاين: عدم تعظيمهم لل�صنة النبوية:

لقد كان للخوارج منهج خاص يف التعامل مع النص الشرعي، ويتضح ذلك من جهتين:
األول��ى: يف تعامله��م مع القرآن الكري��م، وكيفية تأويله��م للنصوص القرآني��ة؛ وهذا ما 

تكلمنا عنه  يف المطلب السابق من خالل ذكر بعض النماذج والشواهد على ذلك.
الثاني��ة: م��ن خالل تعاملهم مع الس��نة النبوية الش��ريفة، فل��م يثبتوا إال ما ج��اء يف القرآن 
الكريم، ونضرب شواهد على ذلك من خالل موضوع الحدود يف اإلسالم، فمن مظاهر عدم 
توقيرهم للسنة النبوية أن األزارقة أنكرت -وهم من الخوارج كما بينا سابقًا- بعض الحدود 

التي جاءت يف شريعتنا اإلسالمية، ومن هذه الحدود )1(:
أوال: إسقاط الرجم عن الزاين، بل إهنم قد حرموه)2(.

ثاني��ا: إس��قاط حد القذف عمن ق��ذف المحصنين م��ن الرجال؛ مع وج��وب الحد على 
قاذف المحصنات من النس��اء، وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية على ذلك فقال: »والخوارج 
ال يتمسكون من السنة إال بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فال يرجمون 

)1(  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، أبو الحسن األشعري، 1 /86. الملل والنحل، الشهرستاين، 121/1. 
الفصل يف الملل واألهواء والنحل، 90/2. 

)2(  المحص��ول يف عل��م األصول، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحس��ين التيمي ال��رازي الملقب بفخر 
الدين الرازي، تحقيق: د طه العلواين، 4 / 337، مؤسسة الرسالة، ط 3، 1997 م. 
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ال��زاين وال يرون للس��رقة نصابًا، وحينئ��ذ فقد يقولون: ليس يف القرآن قت��ل المرتد فقد يكون 
المرت��د عندهم نوعين. وأق��وال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على 

كتاب مصنف« )1(.
أما إسقاطهم لحد الرجم عن الزاين المحصن فقد استدلوا على ذلك بأدلة منها )2(:

1. أن ه��ذا الح��د ل��م يرد يف كتاب اهلل عز وجل، ف��اهلل تعالى قد فصل يف أح��كام الزنا ولو كان 
الرج��م ثابتًا لبينه القرآن الكريم؛ كونه أش��د العقوبات. وه��ذا دليل عندهم على وجوب 

الجلد على جميع الزناة وصريح يف نفي الرجم.
2. أن اهلل تعال��ى قد نص يف القرآن أن حكم الزاين هو الجلد س��واء للزانية أو الزاين وهذا عام، 
فتخصيص فئة من الزناة بالرجم دون غيرها هذا تخصيص لعموم ما ورد يف القرآن الكريم 

بخرب اآلحاد وهذا على مذهبهم ال يصح.
3. أن اهلل تعال��ى ق��ال: چ ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ې  چ)3(. والرجم 
كم��ا يقول��ون ال نصف له. فإذا كانت األمة عليها نصف الحد الذي أوجبه اإلس��الم على 

الحرة، فكيف يكون نصف للرجم؟
4. الدالل��ة العقلية عندهم أن الرجم لو كان مش��روعًا لنقل بالتواتر؛ ألن��ه من الوقائع المهمة 

فعدم نقله بالتواتر دل ذلك على عدم ثبوته.
كذلك األمر يف إس��قاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال، بدعوى أن الذي 
ثب��ت يف الق��رآن الكريم إثبات حد الق��ذف على قاذف المحصنات وهذا م��ا نص عليه القرآن 

الكري��م بدليل قوله تعالى: چ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ)4(. واستدلوا بدليل آخر وهو قوله تعالى: چڳ    
چ)5(. ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  

)1(  مجم��وع الفت��اوى، تق��ي الدين أبو العب��اس أحمد بن عبد الحليم ب��ن تيمية، تحقيق: عبد الرحم��ن بن محمد بن 
قاسم، 49/13، 1995م. 

)2(  الملل والنحل، الشهرستاين، 1 /121. المحصول يف علم األصول، الرازي، 4 / 338-337. 
)3(  سورة النساء، آية رقم 25. 
)4(  سورة النور، اية رقم )4(. 
)5(  سورة النور، آية رقم 23. 
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فهم أخذوا بظاهر النص ووقفوا عنده وهذه هي أزمتهم يف تعاملهم مع النص الشرعي.
والناظر يف تعامل الخوارج عموما مع النص الش��رعي، وإس��قاطهم لبعض الحدود التي 
ثبتت بالنصوص الشرعية يجد وبوضوح سطحية التعامل مع النص الشرعي واالعتداء عليه، 
فإس��قاط حد م��ن الحدود الت��ي ثبتت بأحادي��ث صحيحة يعترب ع��دم توقير له��ذه النصوص 
الش��رعية، وع��دم تعظيمه��ا. وحقيقة األمر أن الرجم الذي أس��قطته الخ��وارج ثبت يف القرآن 
والس��نة واإلجم��اع، أما القرآن فق��د ثبت الرجم يف كتاب اهلل عز وجل ثم نس��خت اآلية تالوة 
وبقي��ت حكم��ًا والذي يدل على ذلك ما جاء يف صحيح اب��ن حبان عن زر بن أبي كعب قال: 
)كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما 
البتة()1(. وهذه اآلية كما هو معلوم نس��خت تالوة وبقي حكمها. وأما من الس��نة قد ثبت عن 
النبي -صلى اهلل عليه وسلم-أنه أمر بالرجم ومن األدلة على ذلك ما ورد يف صحيح البخاري 
من أن اليهود قد جاءوا برجل وامرأة قد زنيا )فأمر هبما، فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند 
المسجد( )2(. أما فيما يتعلق بإنكار الخوارج لحد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال، 
أن اآليتي��ن تدالن على حكم القذف بالنس��بة للرجال والنس��اء، ولكن ج��اء التخصيص بذكر 
النس��اء دون الرجال ألنه يف حق النس��اء أبش��ع، والعار فيه أعظم وأكرب. وكما ذكر القاري أنه 
ناب ذكر النس��اء يف هذه اآلي��ة عن ذكر الرجال إذ إن حكم المحصني��ن من الرجال يف القذف 

حكم المحصنات قياسًا واستدالاًل)3(.
املطلب الثالث: اإنكار بع�ص العقائد التي وردت يف القراآن.

لق��د بلغ الخوارج يف عدم توقيرهم للنص الش��رعي مبلغًا عظيمًا، ووصل األمر عندهم 
إل��ى إن��كار بعض العقائ��د التي نص عليه��ا القرآن، ومن أهمه��ا عقيدة ختم النب��وة. فأنكرت 

)1(  صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، تحقيق: ش��عيب األرناؤوط، مؤسس��ة الرس��الة، بيروت، 
ط1، 1988م، رقم 2248، 10/ 273. 

)2(  صحيح البخاري، محمد بن اس��ماعيل البخاري، كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنائز بالمصلى والمس��جد، 
رقم 1329، 2 / 88. 

)3(  عم��دة الق��اري ش��رح صحيح البخاري، أب��و محمد محمود ب��ن أحمد بن موس��ى بن أحمد بن حس��ين الغيتابى 
الحنفى، 24/ 28، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت. 
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اليزيدية)1(ختم النبوة وزعموا أن ش��ريعة اإلسالم سوف تنسخ بشريعة نبي من العجم وسوف 
ين��زل عليه كتابًا من الس��ماء، وين��زل عليه جملة واحدة، فرتك أتباعها ش��ريعة النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم، ودانوا بش��ريعة غيرها، وتع��دى األمر عندهم إلى القول ب��أن أتباع هذا النبي هم 
الصابئون، لكن ليس الذين ورد ذكرهم يف القرآن)2(. والناظر يف معتقد اليزيدية: يجد بوضوح 
أن إنكارهم لعقيدة ختم النبوة لم يقل به أحد من الفرق اإلس��المية، ولذلك قوله قد جنح فيه  
إل��ى الغلو والتطرف يف آرائه ومعتقداته، بش��كل لم يس��بق له مثيل عند الخ��وارج. وعلى هذا 
اعتربهم بعض علماء اإلسالم أهنم خارجين عن ملة اإلسالم، ويف هذا يقول ابن األثير عنهم: 
»هؤالء من أكفر الخوارج« )3(. وحقيقة القول أن ما قالوه فيه تعٍد على النص الش��رعي الذي 
أثبت عقيدة ختم النبوة وأن رس��الة النبي محمد -صلى اهلل عليه وسلم- هي آخر الرساالت. 
وم��ن هذه األدلة الت��ي نذكرها لبي��ان حقيقة عدم احرتامه��م وتوقيرهم للنص الش��رعي قوله 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ  تعال��ى: 
ېئ  ېئ  ىئ   چ)4(.فهذه اآلية الكريمة نصت صراحة على أن النبي محمدًا-صلى اهلل عليه 

وسلم- هو خاتم النبيين.
املطلب الرابع: رد كثري من الن�صو�ص ال�صرعية.

من المظاهر والنماذج األخرى للخوارج يف عدم توقيرهم للنص الشرعي وتعظيمهم له، 
ردهم لكثير من النصوص الش��رعية التي وردت يف القرآن الكريم والسنة النبوية، ومخالفتهم 

)1(  طائفة من طوائف الخوارج وهم أصحاب يزيد بن أنيس��ة الخارجي. زادوا على اإلباضية أن قالوا: س��يبعث نبي 
من العجم بكتاب س��يكتب يف الس��ماء وينزل عليه جملة واحدة، وترتك ش��ريعة محمد صلى اهلل عليه وس��لم إلى 
مل��ة الصابئة المذكورة يف القرآن، وقالوا: أصحاب الحدود مش��ركون، وكل ذنب ش��رك، كبيرة كانت أو صغيرة. 
التعريف��ات، علي بن محمد بن علي الزين الش��ريف الجرجاين، 289/1، دار الكت��ب العلمية، بيروت، 1983. 
اللب��اب يف هتذيب األنس��اب، أبو الحس��ن عل��ي بن أبي الك��رم محمد بن محمد ب��ن عبد الكريم ب��ن عبد الواحد 

الشيباين الجزري، عز الدين ابن األثير، دار صادر، بيروت، 412/3. 
)2(  الف��رق بي��ن الفرق، البغ��دادي، 263/1، 350. الفصل يف الملل واألهواء والنحل، اب��ن حزم، 144/4. الملل 
والنحل، الشهرستاين، 136/1. مقاالت اإلسالميين، ابو الحسن األشعري، 96/1. الخوارج تاريخهم، فرقهم، 

وعقائدهم، د أحمد عوض أبو الشباب، 276-277، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م. 
)3(  اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثير، 412/3. الحور العين، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، تحقيق: كمال 

مصطفى، 175/1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1948م. 
)4(  سورة األحزاب، آية رقم 40. 
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لها وس��وف نذكر نموذجين لردهم للنص الش��رعي، والذي هو بمثابة تعٍد واضح على النص 
الشرعي الذي يجب علينا أن نعظمه ونقدسه ومن ذلك:

أوال: قوله��م بأن الصالة التي فرضها اهلل تعالى علينا هي ركعتان، وهما ركعتان بالغداة، 
وركعتان بالعش��ي واس��تدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  
ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  چ)5(.ويف ه��ذا يقواللحمي��ري: 
»ومن الخوارج: البدعية وهم يقولون: إن الصلوات ركعتان بالعشي وركعتان بالغداة، ال غير 
ذل��ك« )6(. ومعن��ى ذلك: أن الخوارج قالوا: أن الواج��ب والمقصود من هذه اآلية هما صالة 
الفج��ر والعش��اء)7(. والناظر يف قولهم هذا يجد حقيقة ردهم للنص الش��رعي الذي هو بمثابة 
عدم احرتام وتوقير لهذا النص، وقولهم هذا يف غاية البطالن وال يلتفت إليه، بل المقصود يف 
اآلية الكريمة كما قال المفسرون: الصلوات الخمس. ويف هذا يقول القرطبي عند هذه اآلية: 
»لم يختلف أحد من أهل التأويل يف أن الصالة يف هذه اآلية يراد هبا الصلوات المفروضة« )8(.
ثانيا: وأما النموذج الثاين لردهم للنص الش��رعي، فق��ول الميمونية9« بجواز نكاح بعض 
المح��ارم كنكاح بنات البنين والبنات، فأباحوا ن��كاح بنات األوالد من األجداد وبنات أوالد 
األخ��وة واألخ��وات)10(. وحجة الميموني��ة يف ذلك: أن التحريم ال��وارد يف اآلية الكريمة ذكر 

)5(  سورة هود، آية رقم 114. 
)6(  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، أبو الحسن األشعري، 1 /110، الحور العين، الحميري، 1 /178. 
)7(  مفاتيح الغيب، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، 18 

/407، دار إحياء الرتاث العربي – بيروت، 1420 ه�. 
)8(  الجام��ع ألح��كام الق��رآن، أبو عب��د اهلل محمد بن أحمد بن أبي بك��ر بن فرح األنصاري الخزرجي ش��مس الدين 

القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش، 109/9، دار الكتب المصرية – القاهرة، 1964 م. 
)9(  هم أتباع رجل من الخوارج الشخرية يقال له ميمون بن عمران، تويف سنة 100 ه� وهم من الغالة. وميمون ذهب 
مذه��ب المعتزل��ة يف الق��در، وكان يف بداية أمره من أصحاب عبدالكريم عجرد الذي تنس��ب إلي��ه فرقة العجاردة 
وميمون من أهل بلخ، وهم فرقة من العجاردة، والعجارده فرقة من الصفرية. مقاالت اإلس��الميين، أبو الحس��ن 
األش��عري، 1/ 90. اعتقادات فرق المس��لمين والمش��ركين، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، تحقيق: علي س��امي النش��ار، 48/1، دار الكتب العلمية – بيروت. 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي 

الحنفي التهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، 1678/2، مكتبة لبنان، بيروت، 1996 م. 
)10(  الفرق بين الفرق، البغدادي، 11/1، 264. 
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أصناف��ا من المحرم��ات مثل األمهات والعم��ات والخاالت، ولم تذكر اآلي��ة الكريمة حرمة 
بنات البنين والبنات، وهم بقولهم هذا قد خالفوا ما عليه األمة اإلسالمية، ويف هذا رد واضح 
للن��ص الش��رعي الذي ذك��ر المحرمات من النس��اء، ألن لفظ البنت ال��وارد يف آية التحريم ال 
يش��مل البنات فقط، فاس��م البنت -كما هو معلوم-اس��م لكل أنثى يرجع نسبها إليك بوالدة، 
فيش��مل ذلك البنات وبناهتن وبنات األبناء، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ فأي تعظيم بعد 

هذا للنص الشرعي؟
املطلب اخلام�ص: اإنكار �صور من القراآن الكرمي.

من المظاهر األخرى لعدم توقير الخوارج وتعظيمهم للنص الش��رعي، أن بعض فرقهم 
قد أنكروا سورًا  كاملة من القرآن الكريم، فقد جاء يف بعض كتب الفرق: أن فرقة الميمونية قد 
أنكرت سورة يوسف)1(. واحتجوا على ذلك بأن سورة يوسف تحدثت عن العشق والعاشق 
والمعشوق، وهذا ال يصح أن يكون يف كالم اهلل تعالى. فأي تعٍد على النص الشرعي أكرب من 
هذا التعدي؟ وأي تعظيم للنص الشرعي عندهم عندما ينكرون سورة كاملة من كتاب اهلل عز 

وجل؟. ومن المعلوم أن من أنكر جزءًا من كتاب اهلل تعالى فحكمه كمن أنكره كله.
وخالص��ة الق��ول: تبين من خالل البح��ث ضحالة فهم الخوارج لنصوص الش��ريعة 
اإلس��المية، وهذا م��ا وصفهم به النبي -صلى اهلل عليه وس��لم- حيث ق��ال: )يأيت يف آخر 
الزمان قوم، حدثاء  األس��نان، س��فهاء األحالم، يقولون من خير ق��ول الربية، يمرقون من 
اإلس��الم كما يمرق الس��هم م��ن الرمية، ال يج��اوز إيماهن��م حناجرهم، فأينم��ا لقيتموهم 
فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة()2(. فضحالة فهمهم أدت هبم إلى تحميل 
النص الش��رعي ماال يحتم��ل، وتعدوا عليه كثي��رًا وأخذ ذلك صورًا ومظاهر ش��تى، كلها 
أدت إلى عدم تعظيم النص الشرعي وتوقيره، ولو أهنم عظموا النص الشرعي كما أراد اهلل 

)1(  الب��دء والتاري��خ، المطه��ر بن طاهر المقدس��ي، مكتبة الثقافة الديني��ة، 138/5. التبصير يف الدي��ن وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد األسفراييني، كمال يوسف الحوت، 140/1، عالم الكتب، لبنان، 
1983 م. مقاالت اإلسالميين، أبو الحسن األشعري، 90/1. الفرق بين الفرق، البغدادي، 265/1. الفصل يف 

الملل واألهواء والنحل، ابن حزم، 90/2. 
)2(  محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم 3611. 
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تعالى لما وقعوا يف تأويالهتم الفاس��دة. وخطورة منهجهم يف تعاملهم مع النص الش��رعي 
كان س��ببًا وتمهيدا للفرق األخرى بأن تسلك نفس الطريق وتتعدى على النص الشرعي، 
وهذا هو األثر السيء الذي تركه الخوارج يف تعاملهم مع النص الشرعي. وختاما البد من 
بيان الحكم على الخوارج يف عدم توقيرهم للنص الش��رعي فقد ذهب الجمهور إلى عدم 
كف��ر الخوارج مع أن المس��ألة فيها خالف كبير بين العلم��اء)1(، ولكن ال يصح تعميم هذا 
الحك��م على جميع فرق الخوارج، فبعض فرق الخ��وارج كالميمونية واليزيدية والبدعية 
يحكم بكفرها لما يعتقدونه كما أش��رنا س��ابقا، فأي فرقة من الخ��وارج قالت أو اعتقدت 

كفرا نحكم بكفرها.

* * *

)1(  لمزي��د اط��الع انظر أق��وال أئمة أهل الس��نة يف الحكم عل��ى الخوارج، ابته��اج عبداهلل الش��عالن، دار الصميعي، 
الرياض، ط1، 2013م. 
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اخلامتة
ويف هناية هذا البحث فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

النص الش��رعي هو: الكالم الصادر من المشرع اإلسالمي لبيان التشريع، وينحصر ذلك   .1
يف مصدرين هما: القرآن والسنة.

توقير النص الشرعي هو: تعظيمه تعظيمًا يليق به، والوقوف عند مقتضاه، وعدم التعدي عليه.  .2
الخ��وارج: كل م��ن خرج عل��ى إمامه يف أي وق��ت، وكان هذا الخ��روج مخالف ألصول   .3

الشريعة اإلسالمية، ويشمل ذلك من خرج على علي بن أبي طالب – رضي اهلل عنه.
توقي��ر النص الش��رعي من القضايا المهم��ة التي عني هبا كتاب اهلل عز وجل، وس��نة النبي   .4

صلى اهلل عليه وسلم، والسلف الصالح رضوان اهلل عليهم أجمعين.
س��لك الخوارج مس��الك متعددة يف عدم توقيرهم للنص الش��رعي، وهو بذلك تعٍد على   .5

النص الشرعي.
س��لك الخوارج منهج التأويل الفاس��د يف التعامل مع النصوص الش��رعية، وفهمها فهمًا   .6

يوافق أهواءهم.
أنكرت الخوارج بعض الحدود التي جاءت هبا الش��ريعة اإلس��المية، كحد الرجم، وحد   .7

القذف عمن قذف المحصنين من الرجال.
أنكر الخوارج بعض العقائد التي نص عليها القرآن الكريم، كعقيدة ختم النبوة.  .8

أنك��ر الخوارج كثيرًا من النصوص الش��رعية مثل النصوص التي أك��دت على الصلوات   .9
الخم��س وقالوا: إن اهلل تعالى فرض علينا صالتين وهما صالة بالغداة وصالة بالعش��ي. 

وقالوا كذلك بجواز نكاح بنات البنين والبنات.
10. أنكر الخوارج بعض الس��ور القرآنية كس��ورة يوس��ف، لتناولها موضوع العش��ق وهذا يف 

رأيهم ال يليق باهلل تعالى.
11. مهد الخوارج الطريق لغيرهم من الفرق األخرى، يف تعديهم على النص الش��رعي وعدم 

توقيرهم له من خالل التأويل الفاسد للنصوص الشرعية وغيرها.
12. الحك��م على الخ��وارج ال يجوز تعميمه عل��ى جميع فرق الخوارج، ف��أي فرقة من فرق 
الخوارج قالت أو اعتقدت كفرا نقول بكفرها، فرأي الجمهور عدم تكفير الخوارج، لكن 

ال يجوز تعميم هذا الرأي على جميع فرقهم.
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قائمة امل�سادر واملراجع
اإلح��كام يف أص��ول األح��كام، أبو محمد عل��ي بن أحمد بن س��عيد بن حزم األندلس��ي   .1

القرطبي الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت.
أئمة أهل السنة يف الحكم على الخوارج، ابتهاج عبداهلل الشعالن، دار الصميعي، الرياض،   .2

ط1، 2013م.
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين   .3
التيم��ي ال��رازي الملق��ب بفخر الدين ال��رازي، تحقيق: علي س��امي النش��ار، دار الكتب 

العلمية، بيروت.
البدء والتاريخ، المطهر بن طاهر المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية.  .4

تاريخ اإلس��الم ووفيات المش��اهير واألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن   .5
عثمان الذهبي، تحقيق: عمر عبدالسالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1993 م.

التبصير يف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد األسفراييني،   .6
كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، لبنان، 1983 م.

التعريف��ات، عل��ي بن محمد ب��ن علي الزين الش��ريف الجرج��اين، دار الكت��ب العلمية،   .7
بيروت، 1983.

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار الفكر   .8
للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 1، 2001 م.

هتذي��ب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد ب��ن األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب،   .9
دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ط 1، 2001م.

10. جام��ع البي��ان يف تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو 
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يف اآلون��ة األخي��رة ظهر عدة دعوات إلحادية بقوة، واس��تدعى معتنقوه��ا دعاوى قديمة 
قدموه��ا بمصطلح��ات معاص��رة، تس��ترت بالحري��ة اإلنس��انية؛ وراق��ت لهم دع��اوى الغرب 
التحرري��ة، وتبن��وا تيارات الحداثة الغربي��ة والفكر العلماين والليربال��ي، واتخذوا من الحرية 
والعقالنية سراويل تحمي عورة ما يدعون إليه؛ فعمدوا إلى النصوص الشرعية، وأعملوا فيها 
سهامهم الخبيثة، وتنوعت وسائلهم ما بين هدم النص من جذوره، أو ترجمته ترجمة محرفة، 
أو تفسيره باإلسرائيليات، أو إهمال مفهوم النص، أو توظيفه بالتغافل عما يشير إليه، أو رفض 
النص بأكمله، كما فعل القرآنيون يف إنكارهم السنة والتشكيك يف رجالها، أو الفهم المنحرف 

بما يخدم أفكارهم وينتصر لمذهبهم.
وال ش��ك أن محاوالهتم االبتعاد عن مفهوم النص األصل��ي إلى مفاهيم تخدم أفكارهم 
هو مظهر من مظاهر »عدم توقير النص الش��رعي« وهو لب الحرب المعاصرة على اإلسالم، 
فق��د وجد أعداء اإلس��الم يف المس��لمين المتحرري��ن من عقائده��م وأعرافهم مناًخا مناس��ًبا 

لتجنيدهم وبث سمومهم.
وتحت عباءة اصطبغت بصبغة الرتاث اإلسالمي؛ اتجهوا إلى آراء الفرق القديمة الضالة 
وقام��وا بإعادة صياغتها، كما قاموا بإحياء التُّراث الكالمي والفلس��في المنحرف ونش��ره بين 
الباحثي��ن، محاولي��ن بذلك أن يجدوا لهم ش��كالً من أش��كال األصالة، ونس��ًبا إلى الس��لف 

يرفعون به خسيسة االنتساب إلى الغرب بتبني أفكاره، واالرتواء من آنيته. 
اللها وبعده��ا عن المنهج  ولق��د فاَت ه��ؤالء المتح��ررون أنَّ جميَع الف��رق القديمة بضَّ
الصحيح يف فهم النص الشرعي كانت تنطلق للدفاع عن اإلسالم، وأن منهجهم الذي حسبوه 
ا كان هدفه رد المالحدة، ودفع هجمات أعداء اإلس��الم وكسر شوكتهم. أما هؤالء بتلك  حقًّ
النزعة إلى روح القديم المنحرف وتصويره على أنه الحداثة التي س��بقت العصر، والعقالنية 
الناضج��ة التي لم تس��توعبها األمة آن��ذاك، ومكنوا األعداء من أن يتس��لَّلوا باألف��كار الخبيثة 
الماكرة؛ هبدف قتل اإليمان يف القلوب، تمهيًدا لوثبة االنقضاض المباشرة على اإلسالم ذاته 

والقضاء عليه كدين.
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وقد انتش��رت تلك األفكار يف ش��كل حمالت عدائية مضلة، واش��تدت ساقها يف وسائل 
اإلعالم الحديثة، ووس��ائل التواصل االجتماعي وأش��كال الفنون الثقافية المختلفة، وأصبح 
لها رموزها وروادها الضالون المضلون، كما وجدت لها صدًي وتأثيًرا لدي كثير من الشباب.
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث؛ الذي يهدف إلى كشف تلك الدعاوى الباطلة، وبيان 
عناصر المؤامرة على اإلس��الم المتمثلة يف هدم الرتاث والنصوص الشرعية المقدسة، وبيان 
أهمية النص الشرعي، وحدود االجتهاد يف فهمه، ودرجة إعمال العقل فيه بما ال يخل بالفهم 
الصحيح، وبيان مظاهر عدم توقيره وامتهانه، وأس��باهبا، وكيفية القضاء عليها، وبيان وس��ائل 

إعادة تعظيم النص واحرتامه.
 اأهداف البحث:

1- بيان أهمية النص الشرعي، واإلطار الشرعي لتوقيره.
2- دراسة أسباب ودوافع عدم توقير النص الشرعي.

3- رصد أبرز مظاهر عدم توقير النص الشرعي.
4- وضع أسس لمواجهة مظاهر عدم توقير النص الشرعي.

والحقيقة أن كل هدف من تلك األهداف يحتاج كتابة بحث كامل مس��تقل، ومن ثم فأن 
مهمة هذه الورقات هي عرض الفكرة، ووضع اإلطار العام للمشكلة وبيان خطورهتا، ورصد 

بعض مظاهرها يف العصر الحاضر.
ت�صاوؤلت البحث: 

1- ما مظاهر عدم توقير النص الشرعي؟
2- لماذا ال يوقرون النص الشرعي؟

3- ما النتائج المرتتبة على عدم توقير النص الشرعي؟
4- كيف نواجه ظاهرة عدم توقير النص الشرعي؟

منه��ج البح��ث: اس��تخدمت المنهج الوصف��ي القائم على إي��راد النص��وص، والتحليل 
والتفس��ير، وبحث العالقة بين األش��ياء والمقارنة بينها واالس��تنتاج منها، والتأصيل الشرعي 

للقضية محور البحث، للوصول هبا إلى الغاية المرجوة.
الدراسات السابقة: من الدراسات السابقة على سبيل المثال ال الحصر:
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دراس��ة بعنوان: »تعظيم النص الش��رعي مكانته ومعالمه«، د. حسن عبد الحميد بخاري،   -1
بحث مشاركة يف مؤتمر النص الشرعي بين األصالة والمعاصرة، عقدته الجمعية األردنية 

للثقافة المجتمعية، أبريل/ 2012م.
دراس��ة بعنوان: التطرف المسكوت عنه؛ أصول الفكر العصراين المعاصر، د. ناصر   -2  

بن يحيى الحنيني، نشر دار التوحيد، 2010م.
3- دراس��ة بعنوان: »المعتزلة الجدد«؛ أغراض وس��ياقات التعامل العربي الحديث مع تراث 
اإلسالم العقالين، »توماس هيلدبراندت« ، دكتوراه من جامعة بامربج األلمانية، منشورة: 

بريل، ألمانيا، الطبعة األولى: 2007. 
تقسيم البحث: اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى: مقدمة، وخمسة مباحث جاءت كاآليت:

المبحث االول: مكانة وأهمية النص الشرعي.
المطلب األول: النص الشرعي محور اإلسالم.

المطلب الثاين: خطورة عدم توقير النص الشرعي.
المبحث الثاين: رصد أهم مظاهر عدم توقير النص الشرعي.

المطلب األول: مظاهر عدم توقير النص القرآين الكريم.
المطلب األول: مظاهر عدم توقير النص النبوي الشريف.

المبحث الثالث: أسباب عدم توقير النص الشرعي.

المطلب األول: التأويل العقلي والمعتزلة القدامى.
المطلب الثاين: التأويل العقلي ودعاة الحرية )المعتزلة الجدد(.

المبحث الرابع: نماذج معاصرة لعدم توقير النص الشرعي.
المطلب األول: دعاة التجديد. 

المطلب الثاين: مدعو العلمانية والحداثة والليربالية.
المبحث الخامس: أسس مواجهة ظاهرة عدم توقير النص الشرعي. 

المطلب األول: التجديد مشروعيته وضوابطه.
المطلب الثاين: كيفية مواجهة ظاهرة عدم توقير النص الشرعي.

الخاتمة وأهم النتائج والمصادر والمراجع
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املبحث الأول
 مكانة واأهمية الن�ص ال�سرعي

املطلب الأول: الن�ص ال�صرعي حمور الإ�صالم.
النص الش��رعي هو مصدر التشريع، ودستور األمة، ومنطلق األحكام؛ ولذا فإن تعظيمه 
وتوقي��ره مطلب ش��رعي، والعم��ل به واجب ال ينك��ره أصحاب العقيدة الس��ليمة، ونصوص 
القرآن الكريم كثيرة تعظم النص الش��رعي وتوجب ضرورة االمتثال للوحي - كتابًا وس��نة- 

لقوله تعالى: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ)1(. 
إن المقصود بالنص الش��رعي، هو الكالم الصادر من الش��ارع لبيان التش��ريع، وينحصر 
هذا يف المصدرين األساس��يين للتشريع اإلس��المي، وهما: الكتاب والسنة؛ وعليه فإن النص 
الش��رعي ه��و حياة هذا الدين وب��ه يقوم. فمن عظمه فقد عظم الدي��ن ووقره وأذعن ألحكامه 

وأطاع أوامره وانتهى عما هنى عنه، ومن هدم النص: فقد هدم الدين. 
وتعظيم النص الش��رعي س��بيل إل��ى تعظيم اهلل عز وج��ّل، وتعظيم حرمات��ه تعالى وتعظيم 
ش��عائره، وتحقيق التكليف الشرعي الذي يتحقق به إسالم المرء، ذلك أن النص الشرعي وحٌي 
إلهٌي عّظم اهلل شأنه ورفع قدره، فتعظيم ما عّظم اهلل تعظيم له سبحانه وتعالى، وتعظيم اهلل تعالى 
ال يت��ّم إال بتعظي��م أمره وهنيه، والنص الش��رعي هو وعاء األمر والنهي. يق��ول ابن قيم الجوزية: 
»أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره وهنيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته 
التي أرس��ل هبا رس��ول اهلل × إلى كافة الناس ومقتضاها االنقياد ألمره وهنيه، وإنما يكون ذلك 
بتعظي��م أمر اهلل عز وجل واتباع��ه، وتعظيم هنيه واجتنابه، فيكون تعظي��م المؤمن ألمر اهلل تعالى 
وهنيه دااًل على تعظيمه لصاحب األمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من األبرار المشهود 

لهم باإليمان والتصدق وصحة العقيدة والرباءة من النفاق االكرب«)2(. 
ومن توقير النص الش��رعي؛ اإليمان بما جاء في��ه، والعمل بأحكامه، قال تعالى: ژ ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ژ )3(. 

)1(   سورة النجم، اآليتان: 3- 4.
)2(   ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، المتوىف: 751ه�(، الوابل الصيب من الكلم 

الطيب، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة، ط 3، 1999 م ص 10.
)3(   سورة يونس، اآلية: 57.
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ومن دالئل تعظيم القرآن يف كتاب اهلل قوله تعالى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ژ )1(.   

وكانت لهجة القرآن شديدة قاسية تجاه من أنكر آيات اهلل، أو سخر من الوحي ووصفه بأنه 
س��حر أو قول بش��ر، فتوعده وعيًدا شديًدا وأهانه إهانة بالغة، قال تعالي: ژ ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  
پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   

ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ژ )2(.
واتباع القرآن والس��نة ش��رط لإليم��ان، قال تعال��ى: ژ ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ے ژ )3(. 
إن توقير النص الش��رعي أمر عقدي تنس��اق إليه النفوس طواعية واختيارًا، ومن أنكر أو 
خالف أو ترك حكم اهلل إلى غيره: فقد فسدت عقيدته. والتعظيم للنص الشرعي يكون بصدق 
اإليم��ان به والتس��ليم بما فيه واالنصي��اع ألحكامه، والرجوع إليها عن��د االختالف، مصداقًا 

لقوله تعالى: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  
جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ژ)4(.  

وتوقي��ر النب��ي × حق على أمته؛ ألنه س��بب إخراجه��م من الظلمات إل��ى النور، فحق 
واج��ب له أن يوق��ر؛ لقول��ه تعال��ى: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ )5(، وقال 

ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   ژگ   تعال��ى: 
ڻ  ژ)6(. وتوقيره × ش��عبة من ش��عب اإليم��ان، بل إن منزلته��ا ورتبتها فوق منزلة 

ورتبة المحبة؛ ذلك ألنه ليس كل محب معظمًا، فالتعظيم رتبته فوق رتبة المحبة)7(. 

)1(   سورة الحشر، اآلية:21.
)2(   سورة المدثر، اآليات: 18- 28.

)3(   سورة البقرة، اآلية: 285.
)4(   سورة النساء، اآلية: 59.

)5(   سورة الفتح، اآلية: 9.
)6(   سورة األعراف، اآلية: 157.

)7(   انظ��ر: الحس��ين بن الحس��ن الحليمي، المنهاج يف ش��عب اإليمان، المحق��ق: حلمي محمد ف��ودة ،  دار الفكر،  
1399 -  1979م، 124/2.
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ولقد كان توقير الصحابة ثم التابعين وتابعيهم للنص الشرعي منهج حياهتم؛ ظهر هذا يف 
اتباعهم ألوامره، واقتدائهم بأفعاله ×، وكانوا يسارعون إلى طاعته وتقليده يف كل أمورهم، 
وتبعه��م يف ذلك س��لفنا الصالح رضوان اهلل عليهم. ومن معال��م توقيرهم للنص ونصرته: أن 
حفظته قلوهبم، ووعته صدورهم، وتباروا إلى فهمه وتطبيقه، وخدمته، واتخذوه سبيال للرقي 

يف الدنيا واآلخرة، ومن أمثلة توقيرهم للنص ما يلي:
ُجُل َعْبُداهللِ، َلْو َكاَن  ما روي عن عبد اهلل بن عمر حين سمع قول َرُسوِل اهللِ ×: »نِْعَم الرَّ
ْيِل إاِلَّ َقلِيال )1(. وحين س��مع رضي اهلل عنه - فيما  ْيِل« َفَكاَن َبْع��ُد اَل َينَاُم مَِن اللَّ ��ي مِ��َن اللَّ ُيَصلِّ
روي عن نافع- َقوَل َرُس��وُل اهللِ ×: »َلْو َتَرْكنَا َهَذا اْلَباَب لِلنَِّس��اِء«، َقاَل َنافٌِع: َفَلْم َيْدُخْل مِنُْه 

اْبُن ُعَمَر، َحتَّى َماَت)2(. 
ث،  وروي ع��ن أبي س��لمة الخزاعي أنه قال: »كان مالك بن أن��س إذا أراد أن يخرج ُيَحدِّ
توضأ وضوءه للصالة، ولبس أحس��ن ثيابه، ولبس قلنس��وة، ومش��ط لحيته، فقيل له يف ذلك، 

فقال: أوقر به حديث رسول اهلل ×«)3(. 
املطلب الثاين: خطورة عدم توقري الن�ص ال�صرعي.

ُيعد توقير النص الش��رعي واحرتامه والتس��ليم ب��ه واالنقياد له من كم��ال اإليمان، يزداد 
االيمان بزيادته ويضعف بضعفه، فكلما زادت يف قلب المؤمن الخش��ية والتوقير زاد تسليمه، 
وكلما ضعفت ضعف تسليمه، وإن لم يخرج عن أصل التسليم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

»من تعود معارضة الشرع بالرأي ال يستقر يف قلبه اإليمان«)4(. 
وم��ا يفعل��ه البعض يف عصرنا من انتقاص قدر الس��نة المطهرة، واستس��هال رده��ا وإنكارها، 
ُث بَِحِدي��ٍث ِمْن َحِديثِي،  ُجُل ُمتَّكًِئا َعَل��ى َأِريَكتِِه، ُيَحدَّ يص��دق فيه قول الَرُس��وَل ×: »ُيوِش��ُك الرَّ
، َفَما َوَجْدَنا فِيِه ِمْن َحاَلٍل اْس��َتْحَلْلنَاُه، َوَما َوَجْدَنا فِيِه ِمْن  َفَيُق��وُل: َبْينَنَ��ا َوَبْينَُكْم كَِتاُب اهللِ َعزَّ َوَج��لَّ

)1(  رواه البخاري يف صحيحه، برقم/1122، صحيح البخاري، 2 / 49.
)2(   رواه أبو داوود يف سننه برقم/ 462، سنن أبي داود،1 / 126. قال األلباين: صحيح.

)3(   المح��دث الفاص��ل بين ال��راوي والواعي، الرامهرمزي ) القاضي الحس��ن بن عبد الرحم��ن ت: 360( تقديم : 
محمد عجاج الخطيب، دار الفكر بيروت، ط1، 1391ه�/ 1971م، ص 585.

)4(   اب��ن تيمي��ة ، درء تع��ارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رش��اد س��الم، الناش��ر: جامعة اإلمام محمد بن س��عود 
اإلسالمية، 1411 / 1991، 187/1. 
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َم اهللُ«)1(، فإن رف��ض االنقياد ألوامره،  َم َرُس��وُل اهللِ × ِمْثُل َما َح��رَّ ْمنَ��اُه، َأالَّ َوإِنَّ َم��ا َحرَّ َح��َراٍم َحرَّ
واالستهانة بحرماته وشعائره، وتقديم أقوال البشر وأهوائهم على قول اهلل تعالى وقول رسوله× 
تِي َيْدُخُلوَن الَجنََّة إاِلَّ َمْن  من أعظم أس��باب الزيغ، روى َأبو ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُس��وَل اهللِ ×، َقاَل: »ُكلُّ ُأمَّ

َأَبى« ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل: »َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل الَجنََّة، َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َأَبى«)2(. 
وهذا نوع من اإللحاد بالوحي، عمًدا أو استدراًجا، بدعاوى الحرية والحداثة والتحضر 

ومجاراة الحياة العصرية.
وتكمن الخطورة يف أن عدم توقير النص- قرآنا وسنة- يؤدي إلى إلغاء األحكام الشرعية 
الت��ي جاءت هب��ا النصوص، تلك األحكام العملية هي اإلطار التنظيمي لحياة المس��لم عقيدة 
وعب��ادة ومعاملة وس��لوكًا، فاإلس��الم منهج حياة، فمن ه��دم النص الش��رعي الضابط لتلك 
الحياة، بعدم توقيره أو رده واالس��تهزاء به: فقد هدم الدين كله، قال ش��يخ اإلسالم ابن تيمية: 

»إن االستهزاء باهلل وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إيمانه«)3(.
وتزي��د خط��ورة ع��دم توقير النص إذا نت��ج عن انح��راف الفهم أو الخلل يف التفس��ير بما 
ينعك��س على الواقع؛ بانتش��ار الش��بهات، ونش��أة الفرق الضال��ة، وظهور التكفي��ر والتطرف 
الفكري الممجوج؛ فإن المتطرفين يس��يئون إلى النص الشرعي باألفهام السقيمة، ويحملونه 
عل��ى غير وجهه الصحيح، فيفس��دون يف األرض تح��ت مربرات دينية زائف��ة، مما يؤدي إلى 
ظهور انحرافات عقدية وفكرية، وظهور تنظيمات إرهابية منحرفة األهداف واألفكار، حيث 
ظهرت تنظيمات يف العصر الحاضر اتش��حت بوش��اح الدولة اإلسالمية مثل؛ »تنظيم داعش« 
اإلرهابي، وغيره من المس��ميات التي أطلت علينا بوجهها القبيح؛ مس��تندة إلى فتاوى ش��اذة 
اتخذوه��ا م��ربرا لذبح وحرق الن��اس وقتلهم، من غير س��ند من القواع��د الفقهية الصحيحة، 
واس��تندوا إلى فتاوى تصدر عن مفتين جهالء، يتطاولون على أهل العلم، ويكذبون على اهلل 

ورسوله، مما جعل المناخ مناسبًا لظهور تنظيمات دينية ومذهبية جديدة.)4(

)1(   رواه ابن ماجة يف سننه، برقم/ 12، سنن ابن ماجه، 1 / 6. وقال األلباين: صحيح.
)2(   رواه البخاري يف صحصحه برقم/ 7280 ، صحيح البخاري، 9 / 92.

)3(   ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع ابن قاسم، الطبعة األولى، سنة 1381ه� ، 273/7، ج� 48/15.
)4(   انظر: حوار مع د. ماهر خضير المستشار األكاديمي لمعهد ابن سينا بفرنسا، بعنوان: نشر االجتهاد الفقهي يغلق= 
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املبحث الثاين
  ر�سد اأهم مظاهر عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي

املطلب الأول: مظاهر عدم توقري الن�ص القراآين الكرمي:
عل��ى الرغم م��ن أن النص القرآين قطعي الثبوت، فإنه لم يس��لم م��ن محاوالت التطاول 
علي��ه؛ ورغم تكفل اهلل س��بحانه وتعالى بحفظه وبقائه؛ لكونه معجزة رس��ولنا الباقية ومصدر 
التش��ريع لألمة: فإنَّ أتباع الش��يطان ومعاونيه لم يرضهم هذا، وتكالبوا وتجرؤا عليه فكثرت 
مظاهر عدم توقيره، وتنوعت وس��ائل حرهبم عليه، فأنكروا س��ماويته، وحاولوا الدس عليه، 

والتحريف يف فهمه، وتعددت مظاهر عدم توقيره عندهم ، وكان من أظهرها:
1- إنكار القرآن -كالم اهلل- ورفضه كله.

2- رد بع��ض آيات��ه وإهمالها مثل: آي��ات التعامل مع اليهود، أو توظيفها ع��ن طريق التغافل؛ 
ألسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. 

3- الق��ول بأن القرآن مخلوق؛ وه��و ادعاء أثاره المعتزلة قديم��ًا، وُأطلق عليها »قضية خلق 
القرآن«، التي ذاق مرارهتا اإلمام أحمد بن حنبل، وهي من القضايا الزائفة التي استخدمتها 

الدولة ألغراض سياسية آن ذاك.
4- وض��ع ترجمات تفس��د المعن��ى، أو تعط��ي مفاهيم مغلوط��ة؛ يف محاولٍة لتش��ويه القرآن 

واإلساءة إليه.
إدخال اإلسرائيليات يف تفسير القرآن بما ال يليق به.    -5

طباعة نس��خ محرف��ة من القرآن؛ بتغيير بع��ض الكلمات أو حذف آي��ات، وقد تم بالفعل   -6
اكتشاف مصاحف الكرتونية محرفة يف تطبيقات يتم تنزيلها على الهواتف الذكية.

7-  التأويل المذموم للنص الشرعي؛ فإن غاية العلم بالنصوص الشرعية هو العمل هبا، باتباع 
مدلوله��ا ومعناها، وآي��ات القرآن واضحة قطعية الداللة، تفهم بفهم اللغة التي نزلت هبا، 

وانحراف الفهم ينايف توقير النص، ويؤدي إلى التهوين من شأنه. 

=الب��اب أم��ام فتاوى قطع الرؤوس، وذلك يف مؤتمر »الفتوى.. إش��كاليات الواقع وآفاق المس��تقبل» المنعقد يف 
الفرتة ما بين  17إلى  18أغس��طس/  2015يف دار اإلفتاء المصرية. نش��ر الحوار بتاريخ : 19/ 8/ 2015 على 

http://www.mbc.net/ar/programs/ /موقع
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االجته��اد الخاط��ئ يف فه��م النص ولي عنق��ه بطريقة منحرف��ة؛ لتتفق مع عقيدة المفّس��ر   -8
وقناعاته.

التعامل مع القرآن بوصفه نًصا أدبًيا تراثًيا تاريخًيا، وليس كتاًبا س��ماوًيا مقدًس��ا، وقراءته   -9
وتفس��يره وفهم��ه من ه��ذا المنطل��ق، وه��ذا يف مفهومهم نوع م��ن إعادة صياغ��ة الرتاث 
والتجديد يف الدين، فيقرؤونه قراءة ال تبحث يف فهم النص، بل تجرده من معناه للتخلص 
من��ه، وتل��ك قراءة ال هتدف إلى االقتداء به، بل للتخلص م��ن أحكامه ومتطلباته. وتكمن 
خط��ورة هذه القراءة الحداثية يف أن القارئ قد يتجاوز ظاهر النص الش��رعي دون مراعاة 

لقيمته.
10- الجه��ل أو التغافل عن الناس��خ والمنس��وخ؛ فيس��تخرج من المنس��وخ حكما ش��رعيا؛ 
لتوظيفه ألغراض مذهبية أو سياسية أو اجتماعية أو ليناسب هوى المستدل، متغافال عن 
الناس��خ. لذا فمعرفة الناسخ والمنس��وخ له أهمية كبيرة لُتعرف األحكام، وما بقي حكمه 
وما ُنس��خ. وقد »اعتنى الس��لف الصالح هبذا العلم وقالوا: ال يجوز الحد أن يفسر كتاب 
اهلل تعال��ى، إال بعد أن يعرف منه الناس��خ والمنس��وخ، وقالوا أيض��ا: إن كل من يتكلم يف 
ش��يء من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناس��خ والمنس��وخ كان ناقصا«)1(. والنسخ 
يخت��ص باألح��كام وما تعل��ق هبا من أوام��ر ونواٍه ش��رعية، وال تدخل يف أب��واب العقيدة 
واألخ��الق وأصل العب��ادات، وكذلك األخبار الصريحة الت��ي ال تتعلق باألمر والنهي ال 

يدخلها النسخ بحال.  
     ومن أمثله النس��خ ما جاء »بِنَْس��ِخ َأْنَواٍع مَِن النَِّكاِح، َفِمنَْها َما َكاَن َحاَلاًل َفنََس��َخُه التَّْحِريُم، 
ِذي  ا الَّ َومِنَْه��ا َم��ا َكاَن َحَراًما َفنََس��َخُه التَّْحلِيُل، َومِنَْها َم��ا اْخَتَلَفِت اْلُعَلَماُء فِي َنْس��ِخِه، َوَأمَّ
َكاَن َحاَلاًل، َفنُِس��َخ بِالتَّْحِريِم، َفإِنَُّه نَِكاُح اْلُمْتَعِة«)2(. وهي مما انحرف فيها الش��يعة حيث 
ال يقّرون هذا النس��خ ويجيزون زواج المتعة. كذلك يعد من االنحراف يف قضية الناس��خ 

)1(   قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوس��ي البصري )المتوىف: 117ه�(، الناس��خ والمنسوخ، تحقيق: حاتم صالح 
الضامن ، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418ه�/ 1998م، 1/ 8.

)2(   أبو ُعبيد القاس��م بن س��اّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوىف: 224ه�(، الناس��خ والمنسوخ يف القرآن العزيز وما 
فيه من الفرائض والسنن، دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض،  1418ه�، 1 / 73.
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والمنس��وخ إنكاره، وم��ن المؤلفين من أنكر النس��خ، ومن هؤالء: »أب��و على محمد ابن 
أحمد بن الجنيد المتوىف س��نة 381 ه�، له كتاب )الفس��خ على من أجاز النسخ( «)1(. وال 
يثبت النسخ باالجتهاد، وال بمجرد التعارض الظاهر بين األدلة، ويعترب االجتهاد يف إثباته 

من معالم عدم تعظيم النص وتوقيره.
11-تقديم العقل على النص وتحكيمه فيه عند التعارض؛ وهو مبدأ اس��تخدمته بعض الفرق 

اإلسالمية قديًما.
12- اإلتج��ار بالنص الش��رعي واس��تخدامه للكس��ب المادي؛ مم��ا يؤدي إلى ع��دم توقيره 
وإهانت��ه، وهو ما يفعله المش��عوذون مم��ن اتبعوا خطوات الش��يطان، وبعض المعالجين 

بالقرآن، وهؤالء وغيرهم يستخدمون اآليات بطرق مخالفة أو محرمة ال تليق.
13- محاول��ة مضاه��اة الش��عراء لبعض آي��ات الق��رآن يف قصائدهم، واقتط��اع بعض اآليات 

ووضعها ضمن قصائدهم بصورة غير الئقة يظهر فيها التطاول بأفظع صوره. 
املطلب الثاين: مظاهر عدم توقري الن�ص النبوي ال�صريف:

س��نة النب��ي×  من ق��ول أو فعل أو تقرير كله��ا ثابته بنقل الثقات من الرج��ال، ولقد اقتدى 
هبا وس��ار عليها صحابت��ه رضوان اهلل عليهم والتابعين، وتالهم س��لفنا الصال��ح؛ حفظًا ورواية 
وعم��الً، وم��ن َثّم فحجيتها ناف��ذٌة: »وفرضيتها على المس��لمين ثابتة، وطاعته��ا واجبة بمقتضى 
كثي��ر من اآليات القرآنية؛ منه��ا قوله تعال��ى: ژ ی  ی  ی  ی  جئ  ژ )2(، 

وقول��ه تعال��ى: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ژ )3(، وقول��ه تعالى: ژ ڌ  ڎ  ڎ   
ڈ   ڈ  ژ )4(، ويكون االحتجاج بالس��نة بما صح من األحاديث والعمل هبا يف كل ُش��عب 
اإلس��الم عقيدة وش��ريعة«)5(. ورغم ذلك -وعلى مدار التاريخ- ظهرت دعوات تحارب السنّة 
ك فيها، أو تنكر حجية بعضها، أو تطعن يف أس��انيدها ورجالها الثقات،  النبوية الش��ريفة، وتش��كِّ

)1(   قتادة، الناسخ والمنسوخ، ص 16.
)2(  سورة آل عمرن، اآلية: 132.

)3(  سورة النساء، اآلية: 59.
)4(  سورة محمد، اآلية: 33.

)5(  فرحانة بنت علي شويتة ، حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة، 1/ 4.
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أو يف متوهنا وألفاظها، أو رد السنّة جملة وتفصيالً. ومن مظاهر عدم توقير السنة النبوية ما يلي:
1- إنكار الس��نة النبوية كلها، واالكتفاء بالقرآن مصدرا للتشريع، واالستغناء به عنها، وهو 
قول مجموعة من الضالين تسموا كذبا ب� »القرآنيين«. وهؤالء مردود عليهم إنكارهم، إذا لو كانوا 

يكتفون بالقرآن، فالقرآن أمر باتباع س��نة النب��ي ×، يف جميع حاالهتا، قال تعالى: ژ ڇ  ڇ  
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ )1(. كم��ا أم��ره × بتبليغ ما أنزل، قال تعالى: ژ 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژ )2(، فالقرآن والس��نة كالهما وحي، لقوله تعالى: ژ ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ )3(. والف��رق بينهم��ا أن الق��رآن وح��ي باللفظ والمعنى، 
والسنة وحي بالمعنى، وترك اللفظ للنبي ×. ومكانة السنة من القرآن الكريم محفوظة، فأغلب 
نصوص القرآن الكريم كانت مجملة كاألمر بالزكاة أو الصالة، فلم تحدد األنصبة وال الشروط 
وال المقادير، كما لم يحدد عدد الصلوات يف اليوم والليلة، وال عدد الركعات يف كل صالة، وال 
كيفيتها؛ فجاءت الس��نة لتوضح المبهم المجمل، وتفصل ما جاء عامًا، وتؤكد ما جاء واضحًا، 

وكما أتت بأحكام جديدة سكت عنها القرآن لحكمة يعلمها اهلل.
ولعل أهم أس��باهبم ألنكار الس��نة؛ أن آيات القرآن الكريم لم تحدد عقوبات دنيوية لمن 
ارتك��ب معصي��ة ال تضر باآلخري��ن، مما يدخل يف نطاق الحرية الش��خصية، فل��م يذكر مثال؛ 
عقوبة التعبير عن الرأي إذا كان مفس��ًدا، وال لمن بدل دينه أو ارتد عنه، بل لقد دعا إلى حرية 

العقيدة، وحرية التعبير، وأوجب احرتام الرأي المخالف.
فدعواهم ألنكار الس��نة ليس��ت دع��وة للحرية، بل دع��وة للتحرر م��ن العقوبات، وقيود 
التكلي��ف وتوابع��ه، وعواق��ب مخالفته. فإذا لم يتح��دث القرآن عن عقوب��ة دنيوية جاءت هبا 
السنة، فهي مردودة عندهم، مثال ذلك: حد المرتد، حيث لم يرد يف القرآن له عقوبة يف الدنيا، 
وإنم��ا حد القتل للمرتد جاءت به الس��نة. وقد أقاموا مذهبهم ه��ذا بناء علي مبادئ عدة، منها 
عدم اإليمان بعصمة الرس��ول ×، ومنها إنكار فضل الصحابة. ولقد قام من علماء اإلس��الم 

من رَد عليهم وبين فساد مذهبهم، كان منهم الشاطبي وابن حزم.  

)1(  سورة آل عمرن، اآلية: 32.
)2(  سورة المائدة، اآلية: 67.

)3(   سورة النجم، اآليتان: 3- 4.
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2- تقس��يم الس��نة إلى متواتر وآحاد، وإن��كار االحتجاج باألحاديث اآلحاد: إن تقس��يم 
السنة إلى متواتر وآحاد؛ تقسيم مستحدث، وهو يخالف ما كان عليه منهج الصحابة والتابعين 
رض��وان اهلل عليه��م يف رواي��ة الس��نة والعمل هب��ا واالحتج��اج هبا أيض��ا يف العقي��دة والعبادة 
واألحكام. وكان تقس��يم الس��نة إل��ى متواتر وآحاد ه��و النافذة التي ولج منها أعداء اإلس��الم 
للتشكيك والطعن يف السنة، خاصة عندما وجدوا تفاوتًا ملحوظًا يف درجة نقلها؛ فقليل منها 

المتواتر، وغالبها آحاد، ولقد نتج عن هذا التقسيم ضياع أحكام ُبنِيت على أخبار اآلحاد.
3- نفي التش��ريع عن بعض السنة؛ وذلك بتقسيمها إلى س��نة تشريعية وغير تشريعية)1(، 
وهي ما يتعلق بتصرفات النبي× باإلمامة -أي األحكام السياس��ية- والقول بأهنا غير ملزمة، 
وال تدخل يف التشريع، وهذا خطأ منهجي يف الفهم؛ ألن القول بأن األحكام الشرعية المتعلقة 
بالسياسة كلها من تصرفات الرسول × باإلمامة يعني إقصاء هذا الباب بالكامل من التشريع، 

وتعطيل كافة النصوص واألحكام والخالفات الواردة فيه)2(. 
4- التطاول على رجال الس��نة الصحيحة، والتشكيك يف نزاهتهم، أو تكذيبهم فيما نقلوا عن 

النبي × وصحابته، ويظهر ذلك واضًحا يف التطاول المستمر على البخاري ومسلم، وكتابيهما.
5- التأويل المذموم لألحاديث؛ خالًفا لمنهج الصحابة والس��لف يف فهم السنة والعمل 
هب��ا؛ لتحقي��ق م��راد اهلل ورس��وله ×، وتقدي��م المصلحة عند التع��ارض، أو القياس الفاس��د 
ألغراض دنيوية؛ ويرجع ذلك للعصبية الذميمة للمذهب أو للشيوخ أو األئمة، تلك العصبية 

التي تكون على حساب النص الشرعي. 
6- االجته��اد المنح��رف يف فه��م النص النبوي؛ لصرف��ه عن ظاهر معناه، إذا ل��م يكن المعنى 
الواضح متفقًا مع عقيدة من يقرأه، أو ال يتفق مع أهوائه وقناعاته، فإنه يلجأ إلى االجتهاد يف فهمه. 

)1(   هذا التقس��يم لس��نة النبي × أخذ من حيث تصرفه باإلمامة والقضاء والفتيا وقسم مرتدد بين هذه األقسام، ذكره 
»الق��رايف« يف كتابه »األحكام« وقس��مه إلي أربعة أقس��ام ، إال أن الق��رايف لم ينكر األخذ بأي هذه األقس��ام. انظر: 
)ش��هاب الدي��ن أبي العباس أحمد بن إدريس المالك��ي ت: 684ه�(، اإلحكام يف تميي��ز الفتاوى عن األحكام و 
تصرفات القاضي و اإلمام ، القرايف، تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، طبعة مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب 

1416، ص105 وما بعدها إلى ص 109.
)2(   انظر: فهد بن صالح العجالن، التس��ليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، ط: 2، مركز التأصيل 

للدراسات، جدة، 2015 ص64.
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واالجتهاد من مصادر التش��ريع، وفضيلة يعمل المس��لم عقله فيها، ولقد اعترب الشوكاين 
إنكاره تجرؤًا على اهلل تعالى وشريعته، قال: »من حصر فضل اهلل على بعض خلقه، وقصر فهم 
هذه الش��ريعة على ما تقدم عصره، فقد تجرأ على اهلل عز وجل، ثم على ش��ريعته الموضوعة 
ل��كل عب��اده، ثم على عباده الذي��ن تعبدهم اهلل بالكتاب والس��نة«)1(.  ودليل ذلك ما روي عن 
تِي ُيَقاتُِلوَن َعَلى اْلَحقِّ َظاِهرِيَن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة« )2(.  الرسول × أنه قال: »اَل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
تل��ك مكانة االجتهاد، وله��ذا كان للمجتهد أجر االجتهاد حتى عن��د الخطأ. إال أن له أصول 
وشروط، فال يصح اجتهاد إال بعد عصر النبي ×، وال يكون إال من مجتهدي أمة محمد×، 
وأن يكون على حكم شرعي. والمجتهد ربما أصاب وربما أخطأ، ومن َثّم فالفهم االجتهادي 
غير ملزم للغير، حيث يلزم المجتهد به نفسه وال يلزم غيره، ومثاله ما روي َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: 
َينَّ َأَحٌد الَعْصَر إاِلَّ فِ��ي َبنِي ُقَرْيَظَة« َفَأْدَرَك  ا َرَجَع مَِن األَْح��َزاِب: »الَ ُيَصلِّ َق��اَل النَّبِ��يُّ × َلنَا َلمَّ
َبْعَضُهُم الَعْصُر فِي الطَِّريِق، َفَقاَل َبْعُضُهْم: اَل ُنَصلِّي َحتَّى َنْأتَِيَها، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِّي، َلْم 

ُيَرْد مِنَّا َذلَِك، َفُذكَِر لِلنَّبِيِّ ×، َفَلْم ُيَعنِّْف َواِحًدا مِنُْهْم)3(.  
7- وض��ع أحادي��ث مكذوب��ة اف��رتاء على النب��ي × من قبل الفئ��ات الضالة؛ كالش��يعة 
وغيرهم ممن يفرتون على اهلل الكذب، ويّدعون ما ليس يف الدين، كقولهم باإلمامة، وجعلها 
من أصول الدين، وادعاء النص على اإلمام، وقولهم بعصمة األئمة، وتفس��ير النص حس��ب 

أهوائهم وما يخدم مبادئهم.   
8- تجرؤ بعض األدباء على الحديث النبوي بتقليده، أو االقتطاع منه، أو اإلشارة إليه يف 
كتاباهتم وقصائدهم؛ نثًرا وشعًرا بطريقة ال تليق، بدعوى الحداثة والمعاصرة، كما فعل بعض 

الكتاب والمفكرين حديًثا. 
9- تقديم العقل على كالم الرسول × عند وجود شبهة التعارض.

)1(   الشوكاين )محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني )المتوىف: 1250ه�(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم األصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، دمشق ، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، 

دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، 1419ه� - 1999م، 2/ 215.
)2(   رواه مسلم يف صحيحه، رقم/ 247 - )156(، 1 / 137. وأوردة الشوكاين بلفظ: »ال تزال طائفة من أمتي على 

الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة«.ولم اجد له تخريجا بلفظه.
)3(   رواه البخاري يف صحيحه، برقم: 946 ، 2 / 15.
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املبحث الثالث
         اأ�سباب عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي

تع��ددت يف العص��ر الحديث أس��باب التطاول عل��ى النص الش��رعي، وتنوعت أغراض 
المتطاولين، فمنهم من كان هدفه الكسب المادي، ومنهم العمالء الذين ينفذون خطط أعداء 
اإلس��الم بالحرب على القرآن والس��نة ويقومون بأدوار منظمة إلضعاف مكانة وتأثير القرآن 
والس��نة يف نفوس المس��لمين وحياهتم، ومنهم من كان هدفه الشهرة وذيوع الصيت، والمتأثر 
بالفك��ر الغربي، وهناك من قاموا بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة ألغراض سياس��ية، كما 
ظه��رت فئة جدي��دة من الفس��اق والمنحلين أخالقيًا مم��ن يمتهنون الف��ن للرتويج لفنوهنم، 
أو إلفس��اد الناس، يحبون أن تش��يع الفاحش��ة والفس��ق حتى ال يكونوا يف الفسق منفردين، أو 
الذين يتاجرون بفساد األخالق، ويرتبحون من إشاعة الفاحشة، ومنهم من يكره الدين ويكره 
المتمس��كين بالدي��ن، ومنهم م��ن كان له فكر ومعتق��د ينافح عنه، ومنهم م��ن يعمل لمصالح 

مذهبية، ومنهم الجاهل والمتغافل، أو المجتهد المخطئ، وغيرها من األسباب.
وقدًيم��ا لم يكن للقدماء جرأة المعاصرين يف التطاول على النص من أجل تلك الدوافع 
الدنيوي��ة، ول��م يفكر أحدهم أن��ه بمحاولة فهمه المختلف��ة هذه يتجرأ على الن��ص. إنما كان 
هدفه��م إثب��ات أفكارهم واالس��تدالل على معتقدهم، وم��ن ثم كان أهم أس��باهبم هو إعمال 

العقل يف النص وتأويل المعنى ليتفق مع ما يعتقده ويدافع عنه.  
والعقل يف اإلسالم له مكانة كبيرة أشاد هبا القرآن، كما أثنى على أرباب العقول وأصحاب 
الفك��ر، ولكن المتكلمي��ن غلوا يف تعظيم العق��ل، فجعلوه حاكمًا ومقدمًا على الش��رع عند 
التعارض، وكانت أبرز الفرق الكالمية يف هذه الناحية؛ فرقة »المعتزلة« الذين أبطلوا دالالت 

كثير من النصوص الشرعية بسبب اتباعهم للمتشابه أو تأويله. 
وأصح��اب االتِّج��اه العق��الينِّ الذي��ن اتخ��ذوا التأويل منهًجا يف تفس��ير النص��وص يمكن 
إجمالهم يف: المعتزلة واألش��اعرة والفالسفة والمستشرقين والمدارس العقليَّة الحديثة؛ وألن 
فرق��ة المعتزلة كانت أقوى من تمس��ك هبذا االتجاه وألفوا فيه مؤلف��ات، ودافعوا عنه وحاولوا 
االس��تدالل عليه، ووضعوا نظريات لتأكيده؛ والمعتزلة على الرغم من انتهائهم كفرقة كالمية، 
فإهنم ظلوا أحياًء بفكرهم يف أفكار بعض المعاصرين، لهذا كله تم اختيارهم كنموذج للدراسة. 
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املطلب الأول: التاأويل العقلي واملعتزلة القدامى:
لقد نزع المعتزلة نزعًة عقليًة يف تقديم المفهوم الكالمي يف اس��تداللهم بالنص الشرعي، 
بن��اء عل��ى مب��دأ الحرية اإلنس��انية الذي آمنوا ب��ه وحاربوا م��ن أجل تحقيقه داخ��ل المجتمع 
اإلس��المي، فعم��دوا إل��ى التأويل، وتقدي��م النظر العقل��ي عند تعارض مفهومه��م للنص مع 

مبادئهم ومعتقداهتم، وحّكموا عقولهم يف فهم كتاب اهلل وسنة رسوله.
 وبن��اء عل��ى أصولهم الخمس��ة وض��ع المعتزل��ة قواعد التأوي��ل، وتل��ك األصول هي: 
التوحي��د -الع��دل- الوعد والوعي��د -المنزلة بي��ن المنزلتين- األمر بالمع��روف والنهي عن 
المنكر، و»العقل مقدم على الشرع وحاكم عليه، وأن الشرع متى ما خالف العقل يف زعمهم، 

فإنه يجب إطراحه أو تأويله« )1(.
ومن شواهد انحرافهم يف تأويل النص الشرعي ما قاموا به من تقديم العقل على الشرع، 
فلجأوا إلى التأويل يف فهم نصوص تتعلق باألسماء والصفات، هبدف إثبات توحيد اهلل تعالى 
وهو األصل األول عندهم، مما ُيظهر إلحادهم المبكر تجاه النص وامتهاهنم له وعدم احرتام 
ظاهره. قال القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة: »اعلم أن الداللة أربعة: حجة العقل والكتاب 

والسنة واإلجماع، ومعرفة اهلل ال تنال إال بحجة العقل«)2(.
ومن نماذج التأويل يف الصفات، قوله تعالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ژ  )3(، »بيَّن 
القاض��ي عب��د الجبار أن االس��تواء محتمل يف اللغ��ة، ومنصرف فيها إلى وج��وٍه، وأن مواقعه 
تختل��ف بحس��ب ما يتصل به من الق��ول والمراد به يف اآلية: القصد لخلق الس��ماء؛ ألنه عداه 
»إلى«، وال يكاد يعدى ب� »إلى« إذا أريد به االستواء على المكان«.)4(، وهذا تأويل فاسد؛ ومن 
االمته��ان وعدم التعظيم هلل تعال��ي وال لدينه أن ينفى عنه تعالى ما أثبته لنفس��ه. وأما نصوص 

القدر فنصيبها من التأويل يف فكر المعتزلة كبير.

)1(   أبو الحس��ين يحيى )المتوىف: 558ه�(، االنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األش��رار، تحقيق: س��عود بن عبد 
العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 1، 1419ه�/1999م، ص65(.  

)2(   القاضي عبد الجبار المتوىف 415 ه، شرح األصول الخمسة ، تحّقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبه، القاهرة، 
ط: 3، 1996، ص 88.

)3(   سورة فصلت، اآلية: 11. 
)4(   القاضي عبد الجبار، متشابه القرآن، تحقيق عدنان محمد زرزور، دار الرتاث القاهرة ، د. ت، ص 46.
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وعن��د الحدي��ث عن أصل الع��دل، كانت لهم نزع��ة عقلية تبنوا من خالله��ا مبدأ الحرية 
اإلنس��انية، وأقروا أن العباد خالقون ألفعاله��م. وحقيقة العدل عندهم نفي قدر اهلل عز وجل، 

ونفي مشيئته النافذة على خلقه)1(.
موا عقولهم، ثم انقلبوا على النصوص الشرعية، فما وجدوه متوافقًا مع مذهبهم  لقد حكَّ
أقروه، وما كان مخالًفا جعلوه متشاهبًا، وأولوه حتى ال يتفق مع مذهب المخالفين، ولقد نقد 
الش��اطبيُّ مذهبهم يف قوله: »إذا تعاضد النقل والعقل على المس��ائل الشرعية: فعلى شرط أن 
يتق��دم النقل، فيكون متبوًعا، ويتأّخر العقل فيكون تابًعا، فال يس��رح العقل يف مجال النظر إال 
ُل: َأنَُّه َلْو َجاَز لِْلَعْقِل َتَخطِّي َمْأَخَذ النَّْقِل؛  بقدر ما يسّرحه النقل«)2(، واستدل بأمور منها: )اأْلَوَّ
يِه؛ َصاَر  ا، َفإَِذا َج��اَز َتَعدِّ ُه النَّْقُل َفائِ��َدٌة؛ أِلَنَّ الَفَرض َأنَُّه َحدَّ َل��ُه َحدًّ ِذي َح��دَّ َل��ْم َيُك��ْن لِْلَحدِّ الَّ
��ِريَعِة َباطٌِل، َفَما َأدَّى إَِلْيِه مِْثُلُه. َوالثَّانِي: َما َتَبيََّن فِي ِعْلِم اْلَكاَلِم  اْلَحدُّ َغْيَر ُمِفيٍد، َوَذلَِك فِي الشَّ
نًا  ْرُع؛ َلَكاَن ُمَحسِّ ُه الشَّ ًيا لَِما َحدَّ ُن َواَل ُيَقبُِّح، َوَلْو َفَرْضنَاُه ُمَتَعدِّ َواأْلُُصوِل مِْن َأنَّ اْلَعْقَل اَل ُيَحسِّ

ومقبحا، هذا خلف( )3(.
وم��ن الباحثين من يرى أن التأويل المذموم الذي ال يدل عليه النص الش��رعي، ال يجوز 
بح��ال، ولو كان بحجة إنقاذ ش��خص م��ن عثرة قد تؤدي به إلى الكفر، يق��ول: »فإنني ال أرى 

التأويل بعيًدا عن الكفر« )4(.
وتظه��ر خط��ورة التأويل عندم��ا ندرك أن االنص��راف عن النصوص طبقا لفهم الس��لف 
الصال��ح هو يف حقيقته إلغاء للنصوص الش��رعية واس��تبدالها بما أنتجت��ه العقول، فقد يصف 
ُل اهلل تعالى بما لم يصف به نفس��ه، ويس��لب عنه تعالى ما وصف به نفسه، وذلك إلحاد  المؤوِّ
يف الصف��ات، ومي��ل عن طري��ق رس��ول اهلل× وصحابته والس��لف الصالح. كم��ا أن العمل 
بالتأوي��ل يتضمن اهتام الش��ارع بأنه لم يبّين الحق لألمة يف ه��ذه النصوص، فاحتاجت تدخل 

)1(   انظر: االنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األشرار، ص 69.
)2(   الش��اطبي )إبراهيم بن موس��ى بن محم��د اللخمي الغرناطي )المتوىف: 790ه���(، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة 

مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 1417ه�/ 1997م، 125/1.
)3(   نفسه.

)4(   تامر محمد محمود متولي، منهج الش��يخ محمد رش��يد رضا يف العقيدة، دار ماجد عس��يري، ط: 1 ،1425 ه�-
2004م، ص 384(. 
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العقل البشري للبحث عن محامل تحمل عليها بالتأويل، فأي إهانة وامتهان وعدم توقير أكثر 
من اهتامه هذا االهتام الباطل؟)1(.

وكان القاضي عبدالجبار -شيخ المعتزلة- أبرزهم يف ذلك، فقد كان »يقتطع اآلية من سياقها، 
ب��ل يقتطع جزًءا من اآلية ليس��تدل به على مذهبه، ويغفل ذكر الس��ياق، أو بقي��ة اآلية، كما أنه يرتك 
الكثي��ر من اآليات الصريحة المحكمة التي ت��دل على خالف مذهبه، أو تثبت مذهب الخصوم يف 
هذه القضية« )2(. ويعمد إلى تلك التي يراها متشاهبة؛ لتأويلها ما وجد إلى ذلك سبيالً، مثل تأويله 
لقوله تعالى:  ژ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ )3(، يقول القاضي: »ويريد 
بذل��ك أنه ليس عليه إثابتهم، واألخذ بأيديهم يف طرق الجن��ة، وأنه تعالى هو المختص بذلك«)4(. 
وه��و هنا اس��تخدم التأويل بوضوح، فاآلية واضح��ة الداللة تبين أن اهلل تعالى يوفق من يش��اء إلى 
اإليمان، وتنفي فعل الهداية عن النبي ×، فتبين أنه ال يقصد هداية اإلرشاد الثابتة له، وإال لو كان 

مراد اهلل تعالى ذلك المعنى فلماذا لم يقل لنبيه مباشرة ليس عليك إثابتهم!؟
ولق��د ذهب ابن القيم إلى أن: »هذه المرتبة تس��تلزم أمرين: أحدهما: فعل الرب تعالى، 
وه��و اله��دى، والثاين: فع��ل العبد، وهو االهت��داء وهو أثر فعل��ه تعالى فهو اله��ادي، والعبد 
ه��و المهت��دي، قال تعال��ى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ )5(، وال س��بيل إلى وج��ود األثر إال 

بمؤثره«)6(.
ويتلخص مذهب المعتزلة يف أن اإلنسان مسؤول عن أفعاله وهو خالقها وموجدها على 
الحقيقة، ومن َثّم فاإلنس��ان مس��ؤول عن ضالل نفس��ه، وأن اهلل تعالى يبين له س��بل الهداية، 
ويوفق��ه إليها، ويبين ل��ه طريق الضالل ويحذره منه، ثم يرتك له االختيار، ولو ش��اء اهلل تعالى 

)1(   انظر: د. محمد أحمد لوح، »جناية التأويل الفاس��د على العقيدة اإلس��المية«. دكتوراه منش��ورة، دار ابن عفان، 
ط:1، 1418ه�، ص33: 35. 

)2(   د. فاروق الدسوقي ، القضاء والقدر يف اإلسالم، المكتب اإلسالمي، بيروت، 1406ه�، 2/ 282.
)3(   سورة البقرة، اآلية: 272.

)4(   القاضي عبد الجبار، متشابه القرآن، تحقيق: عدنان زرزور، ص 137.
)5(   سورة اإلسراء، اآلية: 97.

)6(   ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس الدين، المتوىف: 751ه�(، شفاء العليل يف مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1398ه�/1978م، ص 80.
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عل��ى أن يحمل العب��اد على الهدى لفعل، ولكنه تعالى أرادها منهم على وجه التخيير. كذلك 
فإن اهلل تعالى بريء من ش��رك المش��ركين وضالل الضالين. وهو مذهب يخالف مذهب أهل 
السنة القائلين بأن اهلل تعالى خالق أفعال العباد، فهو سبحانه خالق الهدى والضالل، وملقيه يف 
قلوهبم. وإذا كان العدل عند المعتزلة يهدف إلى تنزيه الفعل اإللهي عن فعل القبيح؛ فالحرية 
اإلنسانية من وجهة نظرهم هي الشق الثاين للعدل اإللهي، وهي تعني أن اإلنسان فاعل أفعاله 

بقصده وإرادته، وهو ُحرٌّ يف أن يفعلها أو يرتكها.
وم��ن اإلنصاف القول بأن هدف المعتزلة من التأوي��ل وإحكام العقل هو تنزيه اهلل تعالى 
عن فعل القبيح، وإثبات عدله تعالى من خالل إثبات الحرية اإلنسانية، إال أهنم ضلوا الطريق 
فقاده��م هدفه��م إلى حافة هاوية اإللح��اد، ويف هذا يختلف هؤالء األقدمون يف أس��باهبم عن 

المعاصرين الذين اتبعوا أهواءهم وأضلهم الشيطان.
ولم يكن المعتزلة القدامى وحدهم الذين وقفوا يف س��احة الدفاع عن الحرية اإلنسانية- 
حس��ب زعمهم- وإنما ش��اركهم من المفكرين المحدثين جماعة ش��غلتهم الحرية اإلنسانية 
بنفس القدر الذي شغل المعتزلة قديًما، فاتخذوا النظر العقلي سبيالً لتحرير مجتمعاهتم – يف 
تصورهم - من ظلمات الجهل وبراثن ما علق بالدين من اعتقادات باطلة، ُتلقي بالمس��ئولية 
عن كاهل اإلنس��ان، وُترجع األعمال كلها إلى اهلل تعالى يف صورة أقرب ما تكون إلى الجرب، 
وترت��ب على ذل��ك أن أولوا من نصوص القرآن والس��نة الكثير. وهؤالء ه��م أصحاب الفكر 

االعتزالي؛ )المعتزلة الجدد(.
املطلب الثاين: التاأويل العقلي ودعاة احلرية )املعتزلة اجلدد(:

 م��ن المفكري��ن يف العص��ر الحاضر من تبنى فك��ر المعتزلة بع��د أن اندث��رت فرقتهم أو 
كادت، فألبس��وه ثوب��ًا جدي��دًا، وأطلق��وا عليه أس��ماًء جدي��دًة مث��ل: العقالني��ة أو التنوير أو 
التجدي��د، أو التحرر الفك��ري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني المس��تنير. ولقد قويت 
هذه النزعة متأثرة بالفكر الغربي العقالين المادي، فحاول أصحاهبا تفسير النصوص الشرعية 
وف��ق مقتضيات العقل اإلنس��اين، فلجأوا إلى التأويل كما فعل المعتزلة، ثم أخذوا يتلمس��ون 
يف مص��ادر الفكر اإلس��المي ما يدعم تصوره��م، فأنكر بعضهم المعجزات كما فعل الش��يخ 

»محمد عبده«.
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 وأه��م مبدأ معتزلي س��ار عليه المعتزلة الجدد هو ذاك ال��ذي يزعم أن العقل هو الطريق 
الوحي��د للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية ش��رعية، وأخضعوا العقيدة 

للعقل البشري القاصر. 
وتكم��ن خط��ورة ه��ذا الفك��ر يف محاول��ة تغيير األح��كام الش��رعية الت��ي ورد فيها نص 
قطعي الداللة من الكتاب والس��نة، مثل: عقوب��ة المرتد، وفرضية الجهاد، والحجاب، وتعدد 
الزوج��ات، والطالق، واإلرث، وغيرها م��ن األحكام والحدود؛ فقد قام أصحاب هذا الفكر 

بإعادة النظر وتحكيم العقل فيها)1(. 
يَّة وناهض  ومنهم الشيخ جمال الدين األفغاين )1839-1897( الذي اهتم بفكرة الحرِّ
ظ��روف المجتمع اإلس��المي لتحقيقها، واعتن��ى بفكرة اإلحكام إلى العق��ل، وإجالل العقل 
عن��ده ه��و أول مظاه��ر الحرية، ولذا فقد ألَّف رس��الة يف ال��رد على الدهريي��ن، يحتكم يف كل 

خطوة من خطوات السير فيها إلى ما ظن أنه حجة عقلية)2(. 
وش��اركه يف البحث عن الحرية، الشيخ محمد عبده )1849- 1905( الذي تبنى وجهة 
نظ��ر المعتزلة يف النظر العقلي، فبين أن العقائد األساس��ية للدين تس��تند إل��ى منطق العقل)3(، 
وجعل��ه األصل األول من أص��ول الدين، وهو وح��ده المفضي إلى اإليم��ان الصحيح، وهو 
أساس اإلسالم، يقول: »فقد أقامك منه على سبيل الحجة، وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك 

إلى الحاكم فقد أذعن إلى سلطته، فكيف يمكنه بعد ذلك أن يثور عليه؟«)4(. 
وم��ن َث��ّم فهو يؤمن بتقديم العقل عل��ى ظاهر النص عند التعارض، يق��ول: »فقد اتفقت 
المّل��ة اإلس��المية على أنه إذا تعارض العق��ل والنقل ُأخذ بما دل عليه العق��ل، وبقي يف النقل 
طريق��ان: طريق التس��ليم بصحة المنقول مع االعرتاف بالعجز ع��ن فهمه وتفويض األمر إلى 
اهلل يف علمه. والطريق الثاين: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع 

)1(   انظر: الندوة العالمية للش��باب اإلس��المي، الموس��وعة الميس��رة يف األديان والمذاهب واألح��زاب المعاصرة، 
إشراف: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للنشر، الطبعة الرابعة، 1420 ه� ، 1/ 72.

)2(   انظر، د. إمام عبد الفتاح إمام، الفلسفة الثنائية عند زكي نجيب، مقال يف مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد:20، 
العدد:4، 1990، ص100.

)3(   انظر، السابق، ص101.
)4(   اإلمام محمد عبده، اإلسالم والنصرانية، مطبعة محمد صبيح، القاهرة، 1954، ص 51.
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م��ا أثبت��ه العقل«)1(. ويرى أن من مميزات اإلنس��ان أنه عاقل مفكر مخت��ار ألعماله؛ بناًء على 
حرية الفكر التي وهبها اهلل تعالى إياه، مع علم اهلل تعالى بما يقع من اإلنسان بإرادته اإلنسانية 

المستقلة، فيثيبه على خيرها ويعاقبه على شرها)2(.
وم��ن مظاهر تقدي��م العقل على ظاهر النص أنه كان يس��تخدم التأويل العقلي يف تفس��ير 
المعجزات، وإرجاعها إلى التفس��ير العلمي الذي يخضع للعقل، ومن ذلك تفس��يره لس��ورة 
الفي��ل، التي يفس��ر فيها ما أصاب جيش أبرهة بأنه الج��دري أو الحصبة وأن الطير هو الذباب 
أو البعوض الذي يحمل جراثيم بعض األمراض، وأن الحجارة من الطين المس��موم اليابس 

الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل ذلك الطير)3(. 
وأيّم��ا كان التفس��ير العلم��ي لتلك الخارقة، فإن��ه ال يخفى ما يف تلك النزع��ة العقلية من 
تطرف لصالح العقل، وصل إلى درجة نفي المعجزة الثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة)4(. 

وهو إلحاد يف فهم النص وامتهان لمعناه.
 ويف الحقيقة: فإن دور العقل وأهميته ش��يء ال ينكر، بش��رط أن يكون هذا الدور بجانب 
الش��رع، عامالً يف نطاقه، يس��تدل به مع األدلة الش��رعية، ويس��تنبط به ما فيها من أحكام، ومن 

خالل الشرع يتوصل بالعقل إلى ما غمض، ويكشف ما خفي من أسرار الشرع والكون.
ومن أنصار فكرة الحرية المس��تندة إلى العقل »د.طه حس��ين« فقد كان يدعو إلى الحرية 
الفكري��ة بالت��زام المنهج العقل��ي الصرف، حتى يف البح��وث التي تبدو غي��ر خاضعة للمنهج 

العقلي كاألدب مثالً)5(.
كم��ا ُيعد »د. زكي نجيب محمود« من أكثر المفكرين المعاصرين اهتماًما بفكرة الحرية 

)1(   السابق، ص 52.
)2(   اإلمام محمد عبده، رس��الة التوحيد، تحقيق: د. محمد عمارة، مركز الحضارة العربية لإلعالم، القاهرة، الطبعة 

الثالثة، 1989، ص 74.
، دار ابن زيدون، بيروت، مكتب��ة الكليات األزهرية،  )3(  انظ��ر، اإلمام محمد عبده، تفس��ير القرآن الكريم، جزء ع��مَّ

القاهرة، الطبعة الثانية، 1989، سورة الفيل، ص181.
)4(   انظر، الش��يخ س��يد قطب، يف ظالل القرآن، دار الش��روق، الطبعة الش��رعية الس��ابعة عش��رة، 1992، ج�6، ص 
3976و3977، سورة الفيل، حيث رفض التأويل العقلي الذي ذهب إليه اإلمام؛ ألنه يعد تفسيًرا عادًيا للمعجزة 

يخرجها عن كوهنا حالة خارقة للعادة. 
)5(   انظر، د. إمام عبد الفتاح إمام، الفلسفة الثنائية عند زكي نجيب محمود، ص 102.
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بمعناه��ا الع��ام، وبنوعيها الس��لبي ) المتمثل يف التحرر م��ن أغالل المس��تعمر( واإليجابي ) 
المتمث��ل يف حري��ة الفكر( حتى أنه أمضى ج��زءًا كبيًرا من حياته عاكًفا على دراس��تها والدفاع 
عنه��ا والمناداة هبا)1(، وكان عنوان رس��الة الدكتوراه هو: )الج��رب الذايت(، وكان يرى أن حرية 
اإلنسان وعقالنية النظر فكرتان أساسيتان يف بناء الشخصية، يقول عنهما: »فوسيلتي يف الكتابة 

هي حرية التعبير وعقالنية الرؤية، وهديف مما أكتبه هو أن أكون حًرا وأن أكون عاقالً«)2(.
والعق��ل عنده أس��اس الحري��ة، والتي تش��تمل بدورها عل��ى عدة عناصر، فه��ي اإلبداع 
وه��ي الضمير وهي الفكر وه��ي المعرفة3. يقول: »الحرية مس��ئولية وفكر وإرادة؛ ألن يكون 
اإلنس��ان حًرا البد أن يضطلع بعمل يؤديه أداء القادر الماهر العارف بأس��رار مهنته«)4(. ومن 
مس��تلزمات الحرية الفكرية عنده أن يتحرر اإلنس��ان من الضغط الخارجي والداخلي المادي 
والمعن��وي)5(. والحري��ة عنده ال تعن��ي انعدام القانون، فاإلنس��ان حر حري��ة منظمة، والفعل 
اإلرادي حر ومعلول يف آن واحد، وهو ما أطلق عليه: »الجرب الذايت أو االستقالل الذايت«)6(. 
وه��ذا ما عن��اه المعتزلة بالمس��ئولية األخالقي��ة أو الفردي��ة، التي يتحمل اإلنس��ان على 
أساس��ها تبعة أفعاله الحرة المختارة. لكن »زكي نجيب« بين أن العالقة بين ش��خصية الفاعل 
وفعله اإلرادي عالقة تعني أنه بدون هذه الش��خصية العينية نفس��ها يمكن أن يوجد هذا الفعل 
اإلرادي دون أن يكون نتيجة ضرورية لها)7(. فالفعل اإلرادي ليس طبًعا أو نتيجة للطبيعة التي 

خلق اهلل عليها األشياء. وهو مذهب المعتزلة قديما يف أنكار القول بالطبع.
وم��ن المالح��ظ رغ��م االهتمام المش��رتك بفك��رة الحري��ة واخت��الف التن��اول: اختفاء 

)1(   د. محمود س��يد أحمد، »الحرية»  مقال يف األعمال الكاملة للدكتور. زكي نجيب محمود، إش��راف: د. حس��ن 
حنفي، المجلس األعلى للثقافة، طبعة 1998،ص 463، وص 484.

)2(   د. زكي نجيب محمود، قصة العقل، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانية، 1983، ص 89.
)3(   انظر، د. زكي نجيب محمود، عن الحرية أتحدث، دار الشروق، مصر، الطبعة األولى، 1986م، ص 23، 24، 

.63 ،60 ،59
)4(   السابق، ص62.

)5(   انظر، السابق، ص 70. 
)6(   د. محمود سيد أحمد، الحرية عند زكي نجيب محمود، ص 482.

)7(   انظ��ر، د. إم��ام عبد الفتاح إمام، الفلس��فة الثنائي��ة عند زكي نجيب محمود، ص 125. ود. محمود س��يد أحمد، 
الحرية عند زكي نجيب، ص483.
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الخالفات القديمة التي تتعلق بالذات اإللهية ليحل محلها المش��كالت الواقعية التي يعيشها 
المجتم��ع، وانصب اهتمام الداعي��ن إلى الحرية على تخليص مجتمعاهت��م من كافة ما يعوق 
س��يرها، ويدفعه��ا إل��ى األم��ام، أيًّا كانت ه��ذه المعوقات، س��واء من داخ��ل المجتمع أو من 
خارج��ه؛ هبدف إقرار الع��دل وتحقيق الحرية على كافة المس��تويات بحس��ب فهم كل مفكر 

ومعتقداته.  
وهن��ا تجدر اإلش��ارة إل��ى أن كلمة الحرية لم ت��رد بلفظها وال معناه��ا يف القرآن الكريم، 
وإنم��ا وردت كلم��ة تحرير رقبة بمعنى إعت��اق الرقيق، وقد وردت الحري��ة بمفهومها، وليس 

بلف��ظ الكلمة يف آيات كثيرة، كان المقصود هب��ا حرية العقيدة)1(، من تلك اآليات قوله تعالى: 
ژ ی  جئ    حئ  مئ ژ )2(، وقوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ )3(.

وم��ن دع��اة اإلصالح الديني )وه��و اتجاه كان س��ائًدا يف تلك الف��رتة، وكان يعني تجديد 
المفاهي��م الدينية( الش��يخ »رش��يد رض��ا«، صاحب )مجلة المن��ار(، وكان يق��وم على محاربة 
التعص��ب المذهبي، خاص��ة وأنه تزامن م��ع ظهور تياري��ن معارضين: التيار العلم��اين والتيار 
الش��يعي. تلك الفرتة التي كثر فيها التأليف الذي يؤجج نار الفرقة بين المس��لمين الس��نة؛ مثل 
ما كانت تنش��ره مجلة )العرفان( اللبنانية، هبدف نش��ر التش��يع، مما دفع رش��يد رضا إلى نش��ر 
مقال للرحالة »محمد كامل الرافعي« رصد فيه بعض محاوالت علماء الشيعة لبث التشيع بين 
بدو العرب عن طريق إغرائهم بنكاح المتعة. بس��بب هذه المقالة كتب الشيعي اللبناين محسن 
األمين العاملي رسالته »الحصون المنيعة يف الرد على ما أورده صاحب المنار يف حق الشيعة«. 
وكتاب��ا ثانيا س��ماه: )الرد على الوهابية( مأله باألباطيل على أهل الس��نة، مما دعا رش��يد رضا 
للتنبيه إليه، لما رأى أن كتابات العاملي س��تلحق ضررا كبيرا بعقائد المسلمين إذا تم السكوت 

عنها، فألف كتابه )الخالفات بين السنة والشيعة(. وألف أيًضا )رسائل السنة والشيعة( )4(.

)1(   محمد بس��ام رشدي الزين، معجم معاين القرآن العظيم، إشراف، محمد عدنان، دار الفكر، دمشق، 1995، 1/ 
 .331

)2(   سورة البقرة، اآلية 256.
)3(   سورة األنعام، اآلية 107.

)4(   انظر: محمد رش��يد بن علي رضا )ت: 1354ه�(، رس��ائل السنة والش��يعة ، دار المنار، القاهرة، الطبعة: الثانية، 
1366 ه� - 1947 م، المقدمة.
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ورغ��م تأكي��ده على دعوته اإلصالحية، فلم يس��لم م��ن متابعة أس��تاذه »محمد عبده« يف 
الطعن يف بعض أحاديث البخاري، من ذلك ما قاله رًدا على فتوى أرسلت إليه بمجلة المنار: 
»ودع��وى وجود أحاديث موضوع��ة يف أحاديث البخاري المس��ندة بالمعنى ال��ذي عرفوا به 
الموض��وع يف علم الرواية ممنوعة، ال يس��هل عل��ى أحد إثباهتا. ولكن��ه ال يخلو من أحاديث 
قليلة يف متوهنا نظر، قد يصدق عليه بعض ما عدوه من عالمة الوضع؛ كحديث سحر بعضهم 
النبي × الذي أنكره بعض العلماء كاإلمام الجصاص من المفس��رين المتقدمين، واألس��تاذ 

اإلمام من المتأخرين«)1(.
وهو يف هذا الموقف كان ناقال ألستاذه الذي قال: »وأما الحديث فعلى فرض صحته هو 
آحاد، واآلحاد ال يؤخذ هبا يف باب العقائد وعصمة النبي × من تأثير الس��حر يف عقله عقيدة 
م��ن العقائ��د ال يؤخذ يف نفيها عنه إال باليقين، وال يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون، على 
أن الحدي��ث الذي يصل إليها من طريق اآلحاد إنم��ا يحصل الظن عند من صح عنده، أما من 

قامت له األدلة على أنه غير صحيح فال تقوم به عليه حجة«)2(.    
وذه��ب إلى أن أحادي��ث اآلحاد الصحيحة ال يؤخ��ذ هبا يف العقائد واألح��كام المتعلقة 
باألصول، يقول: »إن يف البخاري أحاديث يف أمور العادات، والغرائز ليست من أصول الدين 
وال فروع��ه،)...( فإذا تأملتم هذا وذاك، علمتم أنه ليس��ت من أص��ول اإليمان وال من أركان 
اإلس��الم؛ أن يؤمن المس��لم بكل حدي��ث رواه البخاري مهما يكن موضوع��ه )...(  وعلمتم 
أيًض��ا أن المس��لم ال يمك��ن أن ينكر حديًث��ا من هذه األحادي��ث بعد العلم ب��ه إال بدليل يقوم 
عنده على عدم صحته متنًا أو س��نًدا، فالعلم��اء الذين أنكروا صحة بعض تلك األحاديث، لم 
ينكروها إال بأدلة قامت عندهم قد يكون بعضها صواًبا وبعضها خطًأ، وال يعد أحدهم طاعنًا 

يف دين اإلسالم«)3(. 
وتابع أستاذه يف تقديم ما دل عليه العقل على ما دل عليه الحديث، يقول »محمد عبده«: 
»علين��ا أن نف��وض األم��ر يف الحدي��ث وال نحكمه يف عقيدتن��ا، ونأخذ بنص الكت��اب وبدليل 

)1(    رشيد رضا، مجلة المنار، 29/ 81.
)2(   مجلة المنار ،33 / 33.

)3(   رشيد رضا، مجلة المنار ، 81/29.
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العقل، فإنه إذا خولط النبي يف عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بّلغ ش��يًئا وهو لم يبّلغه، 
أو أن شيًئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه، واألمر ظاهر ال يحتاج إلى بيان«)1(. إن هذا القول لهو 
أغلظ وأش��د أنواع التطاول على رس��ول اهلل× وسنته، إذ كيف سمح لنفسه يتكلم عن رسول 

اهلل هبذا األسلوب ويتهمه بالغفلة؟! 
ول��م يقف »محمد رش��يد رض��ا« عند حد متابعة أس��تاذه يف التطاول على الس��نة، بل لقد 
زاد وتع��دى إلى أن بلغ تطاوله مداه حين ش��به الس��نة يف طريقة تدوينها بكت��ب أهل الكتاب، 
ووصفه��ا بالتحريف والزي��ادة والنقصان، نافًيا عنها الس��المة والحفظ، ق��ال: »وقوله تعالى: 
ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ )2(، ه��و يف ش��أن الق��رآن كم��ا يدل عليه م��ا قبله، ولم 
ُتَسمَّ السنة بالذكر مطلًقا. وكيف نقول: إن هذه اآلية تتناولها مع أن االعتبار الوجودي يكذبنا 
ال يؤيدنا. فإنه مع عناية المس��لمين هبا قد تطرق إليها جميع أنواع التحريف بالزيادة والنقص 
والتبديل، وال يمكننا مهما بحثنا يف تاريخ الرواة وغيره أن نجزم بشيء منها إال ما تواتر وقليل 
هو؛ ألن الكذاب أو الضعيف أو المطعون فيه بوجه ما، قد يروي أحياًنا ما هو حق وصدق فال 
نقبله منه، فيحصل النقص يف الس��نة! وكذلك الثقة ق��د يخطئ أو يكون ممن تظاهر بالصالح 
واالستقامة حتى غرنا، فنأخذ الحديث عنه والرسول بريء منه، فيحصل بسبب ذلك التبديل 

والزيادة يف السنة، فهي أشبه شيء بكتب أهل الكتاب«)3(.

* * *

)1(   هذا ما نقله رشيد رضا عن أستاذه محمد عبده يف مجلة المنار، 33 / 33.
)2(   سورة الحجر، اآلية: 9.

)3(   رشيد رضا، مجلة المنار، 9/ 906.
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املبحث الرابع
مناذج معا�سرة لظاهرة عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي

املطلب الأول: دعاة التجديد:
إن التجدي��د يف حقيقت��ه دعوة إل��ى تجديد الروح اإليماني��ة وإزالة ما عل��ق بالنفوس من 
ص��دأ جراء الرتابة وتحول الدي��ن إلى عادات، فالهدف منه إصالح عالقة المس��لمين بالدين 
والتفاعل مع أصوله وإحياء ما درس أو كاد أن يندثر منه، وتقويم االنحرافات وكش��ف البدع 

والحوادث المتجددة ومواجهتها ، والعمل على تخليته الدين منها. 
وقد  برزت نزعة التجديد يف التفكير اإلس��المي منذ انتهاء القرن التاس��ع عش��ر، وكانت 
غايته��ا أن تالئم بين اإلس��الم )ش��ريعة وعقي��دة ( وقوانين »العلم« أو الطبيع��ة يف ضوء الفكر 
الغرب��ي الحديث. فحركة التجديد يف الفكر اإلس��المي تعد تقليًدا للدراس��ات اإلس��المية يف 
تفكير المستش��رقين الغربيين. ولقد أعان وجود االس��تعمار الغربي حين ذاك على دفع حركة 
التجديد يف »سيرها نحو تقريب الفكر الغربي للعقلية اإلسالمية على حساب التعاليم اإلسالمية 
األصيلة، بدعوى المالئمة بينهما، وبدعوى أن الفكر الغربي الحديث أثبتت الحضارة الغربية 
قيمت��ه ووزن��ه يف الحياة، فلكي يعيش اإلس��الم أو لكي يربهن اإلس��الم على وجود نفس��ه أو 
صحته: يجب أن يس��ير يف اتجاهه ويخترب نفسه بموازينه )...( وقد ربط االستعمار يف التدليل 
على ذلك بين حال المس��لمين إذ ذاك -وهي حال متأخرة- هزيلة، وبين ما س��ماه التمس��ك 

باإلسالم أي: إن تلك الحال المتأخرة هي نتيجة التمسك باإلسالم«)1(. 
ول��ذا كانت دع��وى التجديد عند المعاصري��ن تتمثل يف إعادة قراءة الن��ص قراءة جديدة 
بعيًدا عن قراءة السلف المتسمة بالتوقير لكل ما هو نص شرعي، والتعامل معه كنص تاريخي 

ثقايف موروث، ومن نماذج هؤالء:    
1- »د. نص��ر حام��د أبو زي��د«)2(، وتاريخية النص و )نظري��ة الهرمنيوطيقا (: عرف نصر 

)1(   محمد البهي، الفكر اإلس��المي الحديث وصلته باالس��تعمار الغربي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة: العاش��رة، 
ص 92.

)2(   د. نصر حامد أبو زيد )1943م( مفكر عربي وأكاديمّي مصرّي، متخّصص يف فقه اللغة العربّية والدراسات اإلسالمّية. 
حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية وآداهبا بكلّية اآلداب جامعة القاهرة، 1972م، وعيِّن معيدا هبا، ثّم حصل= 
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أبو زيد بمش��روعه الذي س��ماه »نقد الفكر الديني اإلس��المي«، والذي هدف إلى إعادة قراءة 
ال��رتاث المع��ريف اإلس��المي يف مصادره األول��ى، قراءة جدي��دة ومغايرة ومختلف��ة، حاولت 
الرتس��يخ لمفاهيم جديدة على اختالف ما هو س��ائد من قراءات س��لفية تقليدية، عملت على 

إعادة إنتاج الماضي اإلسالمي.
وأول مظاهر عدم توقير النص الش��رعي عنده؛ أنه كان ينظر إليه من منظور لغوي، ويرى 
أن النص القرآين يف األساس هو »نص لغوي« و»منتج ثقايف«. فرفع عنه صفة كالم اهلل القديم، 
واعت��ربه نًص��ا لغوًيا تاريخًيا، ومن َثّم فإن فكرته تقوم على إخضاع القرآن لنظرية غربية مادية، 
تنكر الخالق، وتأول الوحي اإللهي على أنه إفراز بيئوي أسطوري ناتج عن المعريف التاريخي 

الغارق يف األسطورة.
ه��ذه النظري��ة تس��مى »الهرمنيوطيق��ا«، وه��و مصطل��ح قدي��م، ب��دأ اس��تعماله يف دوائر 
الدراسات الالهوتية المس��يحية، ويعني المعايير والقواعد التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم 

النص الديني، وهو عند الغربيين )الكتاب المقدس(. 
فأل��ف كتابه »مفهوم النص«، تن��اول فيه القرآن وعلومه تناواًل تحليلًيا نقدًيا، وكأنه كتاب 
إنس��اين، ال كتابًا سماويًا. لقد تجرأ على القرآن حين تعامل معه بوصفه »منتًجا ثقافًيا« أنتجه 

واقع بشري تاريخي.)1(
إن » أب��ا زي��د« كان يرى أن الثقافة العربي��ة هي ثقافة نص بالدرج��ة األولى، ولكي نصل 
بصدده��ا إل��ى نتيج��ة معينة، فعلين��ا أن نعك��ف على »ق��راءة« ه��ذه النصوص. وم��ن ثم فقد 
ك��رس حياته العلمي��ة لتفكيك القراءات التي نتجت عن النصوص التأسيس��ية يف تاريخ الفكر 
اإلس��المي، مس��تفيًدا يف ذلك من المناهج والنظريات العربية والغربية إلنتاج »قراءٍة مغايرٍة« 

=على الماجستير، ودكتوراه من نفس القسم. وعندما قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ، تكّونت لجنة من أساتذة 
جامع��ة القاه��رة، بينهم د. عبد الصبور ش��اهين الذي اّتهم يف تقريره د. نصر »بالكف��ر«؛ لقوله بأن النص الديني األصلي 
هو منتج ثقايف بمعنى أن اهلل يخاطب البش��ر وفقًا لثقافتهم.  بعدها توجه إلى هولنا حيث نفي اليها، منذ 1995 بعد أن 

/ http://www.goodreads.com.حصل على درجة أستاذ بأسابيع. انظر سيرته على الرابط
)1(   انظر؛ مؤلفاته: »د. نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراس��ة يف علوم القرآن« س��نة 1990، و»الخطاب الديني، 
رؤية نقدية«، و»اإلمام الش��افعي وتأس��يس األيديولوجية الوس��طية« س��نة 1992، و»نقد الخطاب الديني « س��نة 

.1994
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وف��ق رؤية واضح��ة المعالم ترمي إلى تقديم فهم جديد لإلس��الم، ليس باعتباره عقيدة فقط، 
ولكن باعتباره تاريًخا يشهد على صعود حضارة وأفولها)1(.

2- أ. »جم��ال البن��ا«: وه��و مفكر ل��ه كتابات ولقاءات وح��وارات وأش��كال متعددة يف 
التطاول على القرآن والس��نة وثوابت الدين، وألف العديد من الكتب التي هاجم فيها الس��نة، 
��نة يف القرن العشرين، كما  ��نة(؛ حش��د فيه كل ش��بهات المنكرين للسُّ منها كتاب بعنوان )السُّ
خصص كتابًا غاية يف التطاول على اإلسالم بعنوان: )تجريد البخاري ومسلم من األحاديث 

التي ال تلزم(.
3- »عثم��ان محم��د عل��ي«: المتحدث باس��م القرآنيي��ن المصريين، واب��ن أخ زعيمهم 
نة فقد »أصبحت  أحمد صبحي منصور؛ مؤسس جماعة القرآنيين؛ وهو يؤكد أنه بإسقاط السُّ
المحرم��ات والمس��لَّمات والثواب��ت الس��ابقة المزعوم��ة م��ادة ممكن��ة للبحث واالس��تنباط 
والتمحي��ص والمناقش��ة واس��تخراج س��وءاهتا وس��يئاهتا وتعريته��ا وتعري��ة رجاله��ا؛ لنتعلم 
م��ن أخطائه��ا، ولنفرق من خاللها بين اإلس��الم والمس��لمين، وبي��ن ما يف الق���رآن وما طبَّق�ه 
المس��لمون، ولنتعل��م أن نق��ف مع الحق ول��و كان ذلك على حس��اب رجال كن��ا نعدهم من 

الصالحين ظاهريًا مثل الصحابة والتابعين والفقهاء«)2(.
4- »إس��الم البحيري«)3(: له أفكار بش��أن تضعيف ال��رتاث كان يبثها من خالل برنامجه 
الفضائي، ومقاالته بأحد المواقع، هدف من خاللها إلى تقديم نظرة مخالفة للرتاث اإلسالمي 
المنقول، ومناقش��ته بعيًدا عن المس��لمات الموروثة. وقد أثار جداًل كبيرًا يف األوساط الدينية 
إثر بحثه حول مس��ألة زواج عائش��ة من النبي ×والتشكيك يف أنه × تزوجها وهي بنت تسع 

)1(   انظر: مقال بعنوان »نصر حامد أبو زيد ونقد الخطاب الديني« نش��ر بتاريخ 4/ 11/ 2014م، على موقع بوابة 
http://www.islamist-movements.com /الحركات اإلسالمية، علي الرابط

http://www.albayan.co.uk/ 2(   مقال بعنوان: »اذا الهجوم على السنة«محمد إبراهيم مربوك بتاريخ:2011/10/23م(
)3(   باح��ث مصري ش��اب حاصل على ماجس��تير يف »ائق التعامل مع ال��رتاث«ن جامعة ويلز بإنجل��رتا. والدكتوراه من 
بريطانيا يف تجديد مناهج الفكر اإلسالمي، يعمل رئيًسا لمركز الدراسات اإلسالمية بمؤسسة اليوم السابع الصحفية 
)التابعة لرجل األعمال المس��يحي المصري نجيب س��ويرس(،  وله هبا مقاال أس��بوعيا يس��تقل بصفحة معنونة باسم 
»إسالم اآلخر« وهو كذلك مقدم برنامج »مع إسالم بحيري« على »قناة القاهرة والناس« الفضائية. عدة مواقع منها: 

 http://www.aljazeera.net/news/arabic :وموقع  //https://ar.wikipedia.org/wiki
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س��نين، وادعى أن ذلك كذًبا وفريًة من افرتاءات كتب الرتاث اإلس��المي، وأن زواجها كان يف 
الثامنة عشر من عمرها قياًسا على حسابات الفرق الزمني بينها وبين أختها أسماء1. 

وواص��ل البحي��ري حملته التش��كيكية يف كتب الصحي��ح، فكتب يف مقال ل��ه على موقع 
جريدة اليوم الس��ابع يقول: »ال يمكن أن تكون أحاديث »مس��لم« أصدق من اهلل ۵: »ملعون 

من قال إن والدي رسول اهلل يف النار«)2(. 
ولم تس��لم قضايا المرأة من تش��كيك البحيري ومزاعمه، فكتب يق��ول: »هل تتصور أن 
بع��ض كتب الحديث والتفاس��ير تص��ور المرأة باعتباره��ا أقرب إلى النعجة؟! وتس��اوي بين 
الم��رأة والكل��ب يف قط��ع صالة الرجل، تق��رأ مثالً يف القرطب��ي يف )الجامع ألح��كام القرآن( 
)172/15( يق��ول يف تفس��يره لآلي��ة: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ژ  م��ا نص��ه: »والعرب 
ُتكنِّى عن المرأة بالنعجة والش��اة؛ لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب، وقد 

ُيكنَّى عنها بالبقرة والحجرة والناقة، ألن الكل مركوب«)3(. 
ولقد وسعه علماء المسلمين رًدا ونقًدا يف برامج مرئية ومحاورات ومواجهات كثيرة)4(. 
5- »إبراهي��م عيس��ى«: إعالم��ي مع��روف ورئي��س ع��دة صح��ف مصرية، ول��ه برنامج 
تلفزي��وين، وله كتابات عدي��دة تحارب النص النبوي، والتاريخ اإلس��المي والس��يرة النبوية، 
ويهاج��م الصحابة، منها كتاب بعنوان »أفكار مهددة بالقتل«، هاجم فيه هجوًما شرًس��ا بعض 
العلماء منهم الش��يخ الش��عراوي ود. عمر عبد الكايف، ووصفهم بالتخلف والرجعية. ونش��ر 
آخ��ر مقال له بعن��وان: »محمد الق��رآن غير محمد الس��نة» أنكر فيها حجي��ة بعض األحاديث 

)1(   انظر مقاله يف اليوم الس��ابع عن: قصة زواج عائش��ة التي كذهبا البحيري فقد كتب يف اليوم الس��ابع مقال بعنوان: 
»اج النبي من عائشة وهي بنت 9 سنين كذبة كبيرة يف كتب الحديث«ذا المقال نشر بتاريخ : الخميس، 16 أكتوبر 
2008 - 02:21 م، وغيره��ا مما ذكر، عل��ى الراب��ط: http://www.youm7.com/story/زواج-النبى-من-

عائشة-وهى-بنت-9-سنين-كذبة-كبيرة-ىف-كتب-الحديث/44788
)2(   مقال على موقع اليوم السابع بتاريخ/ الخميس، 13 نوفمرب 2008 - 04:57 م

)3(   مقال على موقع اليوم السابع بتاريخ/ الثالثاء، 28 أكتوبر 2008 - 03:10 م
)4(   انتق��ده علم��اء األزهر، وت��م وقف برنامجه ) مع إس��الم بحيري ( على تل��ك القناة الفضائي��ة؛ النتهاكه حرمات 
الدين اإلس��المي. ويف ماي��و 2015 م، أدانته المحكم��ة المصرية بتهمة ازدراء األديان، وحكمت عليه بالس��جن 
لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. المصدر: من عدة مواقع منها: /https://ar.wikipedia.org/wiki/  وموقع: 

 . http://www.aljazeera.net/news/arabic
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الصحيحة الواردة يف صحيحي البخاري ومسلم.
6- »محمد نصر«: الش��هير ب��� »ميزو» والملقب بخطيب التحرير: ش��كك يف األحاديث 
الواردة يف صحيح البخاري، وطالب بإعادة النظر فيها، وله تسجيل مرئي يوضح فيه أن الفتح 
اإلس��المي لمصر ما هو إال غزو بدوي قام به »عمرو بن العاص«، س��اعده فيه المس��يحيون، 
وأهنم أخطأوا عندما فتحوا له أبواب مصر. كما طالب الحضور بضرورة التكاتف لعمل ثورة 
عل��ى معتقدات الدين، ووصف مرتديات النقاب اإلس��المي بأهنن أكياس )زبالة( تمش��ي يف 

الشوارع. وبيَّن أن ثورة )30 يونيو( هي ثورة على اإلسالم السياسي)1(. 
7- »فريدة النقاش«: نش��رت مق��ااًل لها بعنوان ) العلمانية هي الح��ل( )2(، ظاهر المقال 
دع��وة إل��ى الوح��دة الوطنية، وباطنه إث��ارة الفتنة، وغ��رس الحقد على اإلس��الم وأهله، وفيه 
اهت��ام الق��رآن بأنه كتاب عنصري، وفيه تطاول على اإلس��الم واهتامه بأن��ه دين عنف وتخلف 
وعنصرية. كما اهتمت الش��يخ الش��عراوي بأنه يعمد إلى اآليات التي ذكرت اليهود ويفس��رها 

بما يوغر الصدور نحوهم، ويرسخ عداوهتم يف النفوس، وطالبته بالتغافل عن عنها.
 وإل��ى جان��ب هؤالء هن��اك الكثير من النم��اذج المعاصرة لمواقف اتس��مت بعدم توقير 

النص الشرعي ال يتسع المقام لعرضها.
املطلب الثاين: دعاة العلمانية واحلداثة والليربالية:

وه��ي دع��وات غربية انتش��رت يف العالم اإلس��المي، وتغلغلت داخله، وس��يطرت على 
أفكار الكثير من أبنائه، فانساقوا وراءها، وغرهتم معطياهتا، وجذهبم بريقها.

أ. دعاة العلمانية:
العلماني��ة: يع��رب عنه��ا بأهنا فص��ل الدين ع��ن الدول��ة وحي��اة المجتم��ع، والعلمانية يف 
االصط��الح هي: »دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وتعنى يف جانبها السياس��ي بالذات 
الالديني��ة يف الحكم، وهى اصط��الح ال صلة له بكلمة العلم والمذه��ب العلمي«)3(، وهتدف 

 http://almesryoon.com :و»المصريون« على الرابط .https://www.youtube.com :1(   شاهد التسجيل المرئي على الرابط(
)2(   نشر بجريدة األهالي 18/ 11/ 1992.

)3(  د. مانع بن حماد الجهني، الموس��وعة الميس��رة، يف األديان والمذاهب المعاص��رة، دار الندوة العالمية للطباعة، 
ط:4، 1420ه�، 2/ 680.
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العلمانية إلى أن يظل الدين حبيس ضمير الفرد، وتبقى عالقة خاصة بين اإلنس��ان وبين ربه، 
وال يس��مح له بالتعبير عن نفس��ه إال يف الش��عائر التعبدية والمراس��م المتعلقة بالزواج والوفاة 
ونحوهم��ا. ويف ه��ذا تتفق العلماني��ة مع الديان��ة النصرانية يف فصل الدين ع��ن الدولة، حيث 
لقيصر س��لطة الدولة وهلل سلطة الكنيسة. أما اإلسالم فال يعرف هبذه الثنائية)1(، والمسلم كله 

هلل وحياته كلها هلل [ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ  )2(.
وم��ن ينادي بفصل الدين عن السياس��ة »يبتغ��ي من أصحاب الس��لطان أن يضعوا لألمة 
اإلسالمية قوانين تناقض شريعتها، ويسلكوا هبا مذاهب ال توافق ما ارتضاه اهلل يف إصالحها«)3(، 
وال »عالقة لكلمة العلمانية بالعلم، وإنما عالقتها قائمة بالدين على أس��اس سلبي، وهو نفي 
الدين عن مجاالت الحياة: السياس��ية، واالقتصادية، واالجتماعية، والفكرية«)4(؛ ولذا كانت 
النماذج المقدمة كلها هتدف إلى السخرية من النصوص الشرعية، واالستهزاء هبا، يف محاولة 

إلبعادها عن واقع الحياة.. ومن دعاهتا على سيبل المثال:
1- »ف��رج ف��ودة«)5(: كاتب علماين تعت��رب كتاباته من أكثر ما أثار ج��دال بين العلماء، لما 
اش��تملت عليه من دعوة صارخة إلى فصل الدين عن السياس��ة، وما حوهتا دعوته من سخرية 
واس��تهزاء بالنص��وص الش��رعية، وحٍط من قدر علماء اإلس��الم، مما أثار ض��ده جبهة علماء 
األزهر، فقام بعض علمائها بالرد عليه، كان منهم »د. محمود حماية«، يقول: »إن حرية التعبير 
ال تعني عند العقالء الهجوم على المقدس��ات اإلس��المية، والنيل من اإلسالم والسخرية من 

)1(  انظر: د. مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة، ، 2/ 679.
)2(  سورة األنعام، آية: 162.

)3(  محمد الخضر حسين - مجموعة من العلماء، العلمانية وضاللة فصل الدين عن السياسة، ويليه: الفتاوى الجلية 
لبي��ان حكم الش��رع يف العلمانية، المحق��ق: محمد عوض عبد الغن��ي المصري، دار االس��تقامة، القاهرة، الطبعة 

األولى، 1432ه�/ 2011م، ص 27.
)4(   حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، العلمانية وموقف اإلسالم منها، الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة، 1422 

ه�، ص 335.
)5(   هو كاتب ومفكر مصري، ولد يف 20 اغس��طس، س��نة 1945م، بمحافظة دمياط، حاصل على دكتوراه الفلس��فة 
يف االقتص��اد الزراعي، جامعة عين ش��مس، ل��ه كتابات يف مجلة أكتوبر وجريدة األح��رار المصريتين، ويف 3يونية 
1992 نش��رت جريدة النور اإلس��المية بيانا من ندوة علماء األزهر يكفر فرج فودة ويدعو  لجنة شئون األحزاب 

لعدم الموافقة على إنشاء حزبه )المستقبل( ، تم اغتياله يف 8 يونية بالقاهرة. 
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صحاب��ة رس��ول اهلل×...إن د. فودة يف مقاالته وكتبه حرص على اس��تفزاز اآلخرين، وذلك 
بالس��خرية والتهكم... والذي يتأمل مقاله األخير الذي نش��ره قبل وفاته يف مجلة أكتوبر يجد 

الغلو يف التعبير والكلمات الساخرة التي تحرك الدم يف العروق«)1(. 
وم��ن كتاباته ما نش��رته مجلة أكتوبر يف مقاله السياس��ي الذي خلط��ه بقصيدة النثر، وكان 
بعنوان: ) اللهم ال حس��د( عن العالقة بين التطرف الديني والكبت الجنسي، أظهر فيها افرتاًء 
عل��ى أهل الفتوى، كما س��خر فيه من القرآن الكريم، يقول فيه��ا: »بعض كبار الفقهاء أصاهبم 
المد، أحدهم أفتى أال يجلس رجل مكان امرأة يف األتوبيس إال بعد مرور دقائق عش��ر... من 
يفت��ي معن��ا بحرمة هذا البلد، ومن يح��رتم والدا معنا ما ولد، ويدرك أن اإلنس��ان خلق يف كبد 
... أيحس��ب هؤالء أن كرامة اإلنس��ان قد ضاعت سدى، أيحس��ب هؤالء أن لن يقدر عليهم 

أحد...( )2(. إلى آخر مقالته العابثة المتطاولة على كل المقدسات اإلسالمية. 
وم��ن ذل��ك مناجاته لمص��ر أنه لن يدعها تس��قط يف الحك��م الديني، يق��ول: »ويا مصرنا 
العظيم��ة، لن يرثك الس��فهاء، ولن يحكم��ك الجهالء، فأنت الوجود، وأن��ت الخلود، وأنت 

أنت البدء، وأنت أنت االنتهاء...«.
2- »سيد القمني«: وهو كاتب يفخر بأنه العلماين، طالب بإبعاد العلم عن الدين، وأنكر 
أن يكون القرآن الكريم صالحًا لكل زمان ومكان، واستهزأ بآياته، من ذلك سخريته من قوله 

تعالى: ژ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  
ڱ  ڱ  ژ )3( وس��أل س��اخًرا: كيف وهم المتقدمون المتطورون يحس��دون المسلمين 

وهم هبذا الضعف والتخلف والرجعية.
كما س��خر م��ن اآليات الكريمة الت��ي وصفت تكوي��ن الجنين وَرَفضها. كم��ا ذهب إلى 
أن الق��رآن نص تاريخي قاب��ل للنقد. بل لقد وصل تطاوله مداه حي��ن طالب يف أحد الربنامج 

التليفزيونية بإنشاء كعبة يف سيناء لتوفير نفقات الحج والعمرة ولتحقيق عائد مادي كبير)4(.

)1(   د. محمود حماية، صيحة الحق يف الصحافة المصرية، النهار للطبع والتوزيع، القاهرة، 2003م، ص 142.
http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php /2(   منشور ضمن السيرة الذاتية له على موقع(

)3(   سورة البقرة، اآلية: 109.
https://www.youtube.com/watch :والرابط . https://www.youtube.com:4(   شاهد بعض مناقشاته على الرابط(
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3- الش��اعر »حس��ن طلب«)1(: صاحب »آية جيم« الديوان الذي أث��ار ضجة كبيرة؛ ألنه 
نظمه يف شكل تناٍص مع القرآن، ولقد هاجم العلماء ديوانه؛ لما فيه من طعن واضح يف القرآن 
الكري��م وحرب على اهلل ورس��وله وكفر صريح. هذا الديوان هو مجموعة قصائد كتبها س��نة 
1988م، طبعت��ه الهيئ��ة العامة للكتاب عام 1991م، وتمت مصادرته عقب نش��ره بأس��بوع، 
ولكن لم تتم محاكمة الديوان وال مس��اءلة الش��اعر. وأعيد نش��ره س��نة 1992، تحت عنوان 
فرعي هو: »أعوذ بالش��عب من الس��لطان الغشيم«، وواضح ما فيه من محاكاة للقرآن الكريم. 

ومن تطاوله فيه أيًضا قوله: »الجيم جل جاللها«.
يقول »حس��ن طل��ب« مدافًعا: »وال أخفى هن��ا أنني كنت أقتفي أث��ر الصوفية من غير أن 
أك��ون صوفيًّ��ا، إذ إهن��م يتحدثون دائًما ع��ن الحروف ويعتربوهن��ا -كما عند اب��ن عربي- أمة 
م��ن األم��م، وأن األلف هو رمز اهلل والميم رمز لمحمد ×  وهك��ذا فهي عندهم صوتية أواًل 

وعددية رمزية من ناحية ثانية« )2(. 
ب. دعاة الحداثة)3(: 

الحداث��ة تعت��رب مرحلة من مراحل الفكر العلماين، وهي منهج فكري يس��عى من اتخذوه 
منهًج��ا إل��ى تغيير واق��ع الحياة، كما يهدف��ون من خالله إل��ى صياغة اإلنس��ان وفق معطيات 
ذل��ك الفكر. وأصحاب مب��دأ الحداثة الجديد لهم رؤية خاصة يف الكون والحياة واإلنس��ان، 

ويعتقدون أنه يمنح الحياة بعًدا جديًدا. 

)1(   حسن طلب شاعر وأكاديمي مصري، له الكثير من الدواوين الشعرية.
http://www.aljazeera.net   )2(

)3(   الحداث��ة مذه��ب: فك��ري أدب��ي علم��اين، ُبني عل��ى أف��كار وعقائد غربي��ة خالصة مث��ل الماركس��ية والوجودية 
والفرويدية والداروينية، وأفاد من المذاهب الفلسفية واألدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية…. وهتدف إلى 
إلغاء مصادر الدين، وأصوله وفروعه؛ من عقيدة وشريعة، وتحطيم كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية بحجة 
أهن��ا قديمة وموروثة لتبني الحياة على اإلباحي��ة والفوضى والغموض، وعدم المنطق، والغرائز الحيوانية، وذلك 
باسم الحرية. وخالصته األلحاد، وتمثل نزعة الشر والفساد يف عداء مستمر للماضي والقديم، وهي نتاج طبيعي 
لفص��ل الدين عن الدول��ة يف المجتمعات األوروبية، وظهور القلق يف حياة الناس مما جعل للمخدرات والجنس 
تأثيرهما الكبير. )انظر: الموسوعة الميسرة يف األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب 
اإلس��المي، مراجع��ة: د. مانع بن حماد الجهن��ي، دار الندوة العالمية للطباعة والنش��ر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

1420 ه� ، 2 / 867(.
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وهذا الفكر يف ذاته يعترب حربًا على اإلسالم؛ عقيدًة وشريعًة وعبادًة ونظاَم حياة. »ومما 
يؤكد لنا حرب الحداثة لإلس��الم واألصالة، وعدم وجود أي رابط بينها وبين ماضينا ومجدنا 
وتاريخنا، خلو جميع إنتاجها األدبي والفكري من أي إشارة إلى القرآن والسنة وسيرة السلف 
الصالح، إال ما كان من باب الطعن والغمز واللمز، مع اكتفائها برموز الوثنية واإللحاد القديمة 

والمعاصرة«.)1(
وهذه الحرب ل�ها مظاهر ش��تى منها: االس��تهزاء بدين اإلس��الم، والنيل من رسوله ×، 
وكتابه الكريم، أو تحقير الرتاث اإلسالمي ورجاله، أو نشر الرذيلة، أو الرتويج ألفكار تت�ناىف 
مع اإلس��الم تؤدي إل��ى ضياع األمة، بل وص��ل اإللحاد ببعضهم إلى التط��اول على ذات اهلل 

تعالى.  
ورم��وز »الحداثة« كثيرون يف عالمنا العربي المعاصر؛ أدباء وش��عراء، منهم على س��بيل 

المثال:
1- الش��اعر »عبد الوهاب البيايت» 2 وهو أحد تالمي��ذ أرباب الحداثة الذي أطلقت عليه 
الصح��ف لقب الرائ��د العبقري، والذي لم يأت يف الزمان مثله، وأن��ه القدوة والمثل والمبدع 
الكبير الذي يجب أن يحتذى ويسلك طريقه شبابنا، يقول يف ديوانه – تعالى اهلل عما قال علوًا 
كبيرا، وغفر لنا ما ننقله-: »اهلل يف مدينتي يبيعه اليهود، اهلل يف مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة 
أن يكون ل�هم أجيًرا شاعًرا قواًدا، يخدع يف قيثارة المذهب العباد، لكنه أصيب بالجنون؛ ألنه 
أراد أن يص��ون زناب��ق الحق��ول من جراده��م أراد أن يكون«)3(. تعالى اهلل عم��ا قال الكافرون 

سبحانه جل يف عاله. 
2- الش��اعر الحداثي »محمد جرب الحرب��ي«: يف قصيدة حداثية)4( مليئ��ة بالتربم والثورة 

)1(   د. عوض بن محم�د القرين، الحداثة يف مي�زان اإلسالم، تقديم: الشيخ عبد العزيز بن باز ، هجر للطباعة، ط:1، 
1408، 1988م. ص 83.

)2(   انظر: د. عوض القرين، الحداثة يف ميزان اإلسالم، ص 93 وما قبلها. ومن هؤالء أيضا: محمود درويش، صالح 
عبد الصبور السريجي ، وغيرهم من كبار مبدعي الحداثة ومفكريها.

)3(   ديوانه )كلمات ال تموت(، ص 526.
)4(   ألقي��ت يف مهرج��ان المربد بالعراق بعنوان )المفردات(، ثم نش��رت يف اليمامة يف العدد 887 ، ص 61/60، ثم 

نشرت يف الشرق األوسط، ص13.
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والرفض لكل ما جاء به التشريع، والخوض يف القرآن ويف حق النبي ×، من ذلك قوله: )قلت 
ال ليل يف الليل، وال صبح يف الصبح، منهمر من سفوح الجحيم، وقعت صريع جحيم الذرى، 
سألك جسد الوقت معتمر بالنبوءة والمفردات المياه، أي�ها الغضب المستتب اشتعل، شاغل 
خطاك البال منحرف للسؤال، أقول كما قال جدي الذي ما انتهى، رأيت المدينة قانية، أحمر 
كان وقت النبوءة، منسكبا أحمر كأن أشعلتها(. وال يخفي ما المقصود ب� جده الذي ما انتهى، 

والذي كان أحمر وقت النبوءة، والمدينة القانية، واألحمر المنسكب الذي أشعله. 
وكلما تجولنا يف قصائده نرى الجرأة، فال رادع من توقير نص شرعي، وال احرتام تشريع. 
ويف هذه القصيدة أيًضا يقول: )أرضنا البيد غارقة، طوف الليل أرجاءها ، وكس��اها بعس��جده 
ال�هاشمي، فدانت لعاداته معبدا(. أليس المقصود بالهاشمي هنا وعاداته التي أصبحت عبادة 

للناس هو نبينا محمد×؟! 
وهناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها ليجيب عنها الحربي »وليجلب بخيله ورجله، ويستعين 
بالمبدعي��ن والنجوم المتجاوزين للس��ائد والنمطي كما يس��ميهم : لم��اذا أرضنا بيد قاحلة ال 
نب��ات في��ه وال ماء؟ وما الذي أغرقها ؟ ويف أي ش��يء هي غارقة؟ وما هو الليل والظالم الذي 
عم أرجاءها ولم يرتك منها زاوية ؟ ومن هو الهاش��مي الذي كس��اها بعس��جده فدانت لعادته 
معب��دا وحولها إل��ى أرض قاحلة غارقة يف الظالم. أيقال هذا ال��كالم يف حق محمد × الذي 
ش��رفت به هذه البالد بل كرمت به البش��رية، وهل كان × مبلغًا عن ربه س��بحانه وتعالى، أم 
أن�ها عاداته ألزم الناس ب�ها حتى تحولت البالد إلى معبد لعاداته فأصبحت بيدًا غارقة ؟!«)1(.
ثم يقول متمرًدا على كل شيء، مستهزئًا بالقرآن وأحكامه: »بعض طفل نبي على شفتي 
ويدي، بعض طفل من حدود القبيلة،... باس��م رمح الخالفة، باس��م الدروع المتاع، اخرجوا 
فالش��وارع غارقة، والملوحة يف لقمة العيش، يف الماء، يف ش��فة الطفل يف نظرة المرأة السلعة، 
األفق متس��ع والنساء سواسية منذ تّب�ت وحتى ظهور القناع، ُتشرتى لتباع وتباع وثانية تشرتى 
لتب��اع«. ويبدوا هنا واضًحا إفكه الذي افرتاه بقوله بأن النس��اء كلهن أصبحن س��لعًا تش��رتى 
وتباع منذ َتبَّت، وهي إش��ارة إلى ن�زول القرآن، خاصة س��ورة المس��د التي تحدثت عن امرأة 

)1(  د. عوض بن محمد القرين، الحداثة يف ميزان اإلسالم، ص 69.
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أبي لهب التي يرى الش��اعر الحداثي أن حديث هذه الس��ورة الكريمة عن تلك المرأة امتهان 
لكرامة جنس المرأة وتحويل�ها إلى س��لعة تش��رتى وتباع. ويف نظرة أن الذي حول المرأة إلى 
سلعة كذلك فهو ظهور القناع، وهذا إشارة واضحة للحجاب الذي أمر اهلل به المؤمنات »منذ 

تبت وحتى ظهور القناع ، تشرتى لتباع وتباع ثانية وتشرتى لتباع«)1(.
إن الحربي يريد من بنات�نا ونس��ائنا أن يخرج��ن متربجات ملقيات للحجاب الذي فرضه 

اهلل، يختلطن باألجانب من الفساق، ويجلسن بينهم يف الصفوف، وب�جانب�هم على المقاعد.
3- »محمد العلي«: الذي قدم صورة من صور االس��تهزاء ب�الدين فيما كتبه عن المَغنِّي 
معبد وأزمة الفن، بأسلوب سخر فيه من طريقة حفظ السنة النبوية، وطرق اإلسناد فيها، قال: 
»حدثن��ا الش��يخ إمام، عن صالح بن عبد الحي، عن س��يد بن درويش ع��ن أبيه، عن جده قال: 
»ي��أيت على هذه البالد زم��ان، إذا رأيتم فيه أن الفن أصبح جثة هام��دة فال تلوموه، وال تعذلوا 
أهل��ه، بل لوموا أنفس��كم، قال�ه��ا وهو ينتحب، فتغم��ده اهلل برحمته، وغفر ل��ه ذنوبه«)2(. هذا 
الحديث الذي نس��جه خيال العل��ي؛ ألم ي�جد طريقة يتحدث ب�ها ع��ن الغناء والمغنين إال أن 

يقلد سند حديث النبي ×، ويقلد الحديث الشريف ذاته يف ألفاظه؟ )3(
4- »س��لمان رش��دي«)4(: المتنصل من اإلسالم ابتغاء مرضاة الغرب، يعترب كتابه »آيات 
الش��يطانية« أكث��ر الكتب إث��ارة للجدل يف العص��ر الحديث، لم يق��دم الكتاب بحث��ًا فكريًا، 
وال مش��روًعا حضارًيا وال دراس��ة تجديدي��ة علمية، وال اجتهادًا فقهًيا، فم��ا هو إال رواية قدم 
فيه��ا الكاتب هلوس��ات أظهر فيها حقده على اإلس��الم؛ ليؤكد انتماءه إل��ى الحضارة الغربية 
وانس��الخه من اإلس��الم، فربطها بوقائع وأس��ماء مختلف��ة عن المعروفة؛ حيث س��مى مدينة 
مكة ب�»الجاهلية«، وهي مدينة مبنية من الرمال، وأش��ار إلى محمد × رس��ول اإلسالم باسم 

)1(  انظر: نفس المرجع، ص 17.
)2(  نشرت يف : مجلة الشرق عدد 362 الصفحة 38.

)3(   انظر: د.عوض القرين، الحداثة يف ميزان اإلسالم، ص 17.
)4(   س��لمان أحمد رش��دي ولد يف مدينة بومباي يف 19 يونيو 1947، وهو بريطاين من أصل هندي تخرج من جامعة 
كنج كولج يف كامربدج بريطانيا، س��نة 1981 ، نش��ر أش��هر رواياته آيات شيطانية س��نة 1988 التي أحدثت ضجة 
يف العالم اإلس��المي، حيث اعترب البعض أن فيها إهانة لش��خص رس��ول اإلس��الم محمد، واعترب مرتدًا وأصدر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الخميني فتوى بقتله وأهدر دمه. المصدر: موقع



272

مظاهر عدم توقري الن�ص ال�سرعي واأ�سباب التطاول عليه

ماهوند، وهو االسم الذي شاع يف أوروبا يف العصور الوسطى. كذلك فقد عجت روايته تلك 
باإلسفاف والشتائم، حتى خرجت عن كّل ضوابط الخلق وااللتزام. 

وم��ن الكت��ب والمؤلف��ات الت��ي ردت هجوم��ه الس��افر؛ كت��اب نش��ره الداعي��ة »أحمد 
ديدات«بعنوان : »ش��يطانية اآليات الشيطانية«، وأضح فيه كيف خدع سلمان رشدي الغرب. 
ومنها كذلك نقد الدكتور »رفعت س��يد أحمد« يف كتاب بعنوان: »جدلية الصراع«، أوضح يف 
مقدمة الطبعة الثانية منه أن س��لمان رش��دي هذا وآياته الش��يطانية ليس أكث��ر من مجرد حلقة 
صغي��رة وتافه��ة من حلق��ات المواجهة بين قيم اإلس��الم وبين ما يمكن تس��ميته قيم الغرب. 
ومنه��ا أيض��ا مقال الناق��د »علي الكاش«، بعنوان: »كش��ف المس��تور بين الخميني وس��لمان 

رشدي« المنشور على موقع صحيفة المتوسط، بتاريخ: 4/ 8/ 2012م)1(.
ج�. دعاة الليبرالية: 

والليربالية الفكرية تقوم على حرية االعتقاد؛ أي حرية اإللحاد، وحرية الس��لوك. »وهي 
مذه��ب فكري يركز على الحرية الفردية، ويرى وجوب احرتام اس��تقالل األفراد، ويعتقد أن 
الوظيفة األساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين مثل: حرية التفكير والتعبير والملكية 
الخاص��ة والحري��ة الش��خصية وغيره��ا. ولهذا يس��عى هذا المذه��ب إلى وض��ع القيود على 
الس��لطة، وتقليل دورها، وإبعاد الحكومة عن السوق، وتوسيع الحريات المدنية. ويقوم هذا 

المذهب على أساس علماين يعظم اإلنسان، ويرى أنه مستقل بذاته يف إدراك احتياجاته«2.
وينته��ج الليربالي��ون المعاصرون طرًحا يرونه تنويرًيا، ينطل��ق من رفضهم االحتكام إلى 
النص، تفادًيا  لالصطدام بما يس��مونه ب�»حائط الحاكمية«، وتقوم حجتهم يف رفض االحتكام 
إلى النص على أساس علماين قوامه أن االحتكام إلى النص هو »إخالل بقيم الحرية والفردية 

والمواطنة والنزعة اإلنسانية عمومًا«)3(.

)1(   انظر: موقع ش��بكة الدفاع عن السنة، مقال بعنوان: »س��ر إهدار الخميني دم سلمان رشدي، الرياض- »المثقف 
http://www.dd-sunnah.net  /الجديد، ت: 7/15/ 1433ه�. على الرابط

)2(   موس��وعة المذاه��ب الفكري��ة العاص��رة، الطلب الثاين عش��ر الليربالية، مفه��وم مصطلح الليربالي��ة، على موقع: 
http://www.dorar.net

)3(   مقال بعنوان: التنويريون الليرباليون وحائط الحاكمية، د. أحمد إبراهيم خضر، نش��ر بتاريخ: 2010/11/24 
 http://www.alukah.net/culture/ م- 1431/12/17 ه�. علي الرابط: 
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ويف كتاب��ات الليرباليي��ن يتض��ح مدى التحريف والتش��ويه للقضايا العقدي��ة، فقد حرفوا 
مفهوم اإليمان وأخرجوه عن مدلوله الش��رعي، كما تكتظ كتاباهتم بنزعة إلحادية مادية. ومن 

أبرز كتاهبم:
1- »محم��د المحم��ود«)1(: ي��رى أن تطبي��ق التوحي��د عل��ى أرض الواقع م��ن المنظور 
السلفي يقارب الهوس األيديولوجي؛ يقول: »إن السلفية التقليدية المتغلغلة يف أعماق وعينا 
االجتماع��ي والثق��ايف، تزعم أن )التوحيد( ه��و مرتكز خطاهبا، وأهنا -كخط��اب أيديولوجي 
��ا كانت تمظهراهت��ا يف المجتمع، ه��ذا الزعم  نش��ط-  تس��عى للقضاء على مظاه��ر التوثن، أيًّ
ي��كاد -إب��ان محاولة )موضعته( يف الواق��ع- يقارب درجة اله��وس األيديولوجي، أو يتم من 
خالله ممارسة س��لوك النفي )المفاصلة( لآلخر اإلسالمي يف الداخل والخارج، تحت وعاء 

التمذهب واالفرتاق«)2(. 
وع��ن قضية المرأة يقول: »ربم��ا كان من َقَدر المرأة لدينا أن تواجه أكثر من س��ور منيع، 
يح��ول بينها وبين الحصول على أقل القليل من حقوقه��ا الفطرية، تلك الحقوق التي منحتها 

إياها الطبيعة ابتداء«)3(. 
الطبيعة يف فهم »محمد محمود« هي التي أعطت للمرأة حقوًقا، وكأن ال إله وال دين وال 
قوانين وال حقوق؟! فضال عن اس��تخدامه يف الفقرة الس��ابقة أللفاظ غير متناسقة، وكأنه يولد 

مفردات غير شرعية من الكلمات. 
2- »يوس��ف أب��ا الخيل«: وله يف عقيدة ال��والء والرباء مفهومه الخ��اص بناء على رؤيته 
التحررية المنحرفة، وأهنا ينبغي أن تبنى على أساس اإلنسانية ال على أساس الدين والمعتقد، 
وكان يرى أنه ال يمكن أن تس��تقيم عالقة س��لمية تعاونية مؤدية لخير اإلنسانية، ما دمنا نتصور 

)1(   »محمد بن علي المحمود« الكاتب واألكاديمي يزعم أن »التيار الليربالي يف المملكة واعد، والزمن يجري لصالحه، 
رغ��م كل التحدي��ات التي يواجهها«. ومن أقواله لصحيفة الش��رق: »أحاول المس��اهمة يف صناع��ة واقع تنويري بديل 
للواقع الس��لفي الراهن، إلرس��اء قيم التنوير وهي الحرية والعدالة والمساواة«. مضيَفا: »من يكّفر أو يكافح التنوير يف 

 http://www.almokhtsar.com/ المملكة هو يكّفر ويكافح بالضرورة الليربالية!«. موقع
)2(   مقال له بعنوان: »المرأة؛ من األيدلوجيا إلى اإلنس��ان«، نش��ر يف جريدة الرياض، الخميس 24 المحرم 1427ه� 

فرباير 2006م، العدد 13758.
)3(   نفس المرجع .
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أن عالقة الوالء والرباء مبنية على الوالء للمس��لم، ولو كان من جنس »الحجاج بن يوسف«، 
والرباءة من غير المسلم، ولو كان على شاكلة دعاة السالم مثل؛ »المهاتما غاندي« و»نلسون 
مانديال«. بل تعدى بفهمه المنحرف إلى القول بأن عقيدة الوالء والرباء التي طبقها النبي × 
يف المجتمع المدين قامت على أس��اس الوطن والبلد الواحد، بغض النظر عن ملة الش��خص، 

وانتمائه الديني.)1(  
  وبع��د، فالمظاه��ر المجتمعي��ة المعاصرة للتط��اول على الدين ونصوصه كثيرة، س��واء 
كانت الحجج دعاوى الحرية والتجديد أو العلمانية وغيرها، منها: الرس��وم المس��يئة لرسول 
اهلل × من الصحيفة الدنماركية وما قيل وقتها من مربرات مثل »حرية التعبير«، ومنها الهجوم 
عل��ى الحجاب والمطالب��ة بتنظيم مليونية يف ميدان التحرير-بمص��ر- لخلع الحجاب، ومنها 
قيام لجنة من وزارة التعليم يف مصر بجمع الكتب اإلسالمية من مدرسة بحي »الهرم« وحرقها 
يف فناء المدرس��ة أمام الطالب، ومنها دعوة من ُيعرفون ب� »القرآنيين« لمؤتمر يف والية أتالنتا 
األمريكي��ة تح��ت عن��وان »االحتفال بالكف��ر؛ التفكير الناق��د من أجل اإلصالح اإلس��المي« 

المناهضة لإلسالم.
كما أن معالم الليربالية يف واقعنا كثيرة، ونماذجها تتسم بالجرأة على النص، منها ما ظهر 
يف تسمية بعض األفالم السنيمائية الماجنة بنص قرآين مثل: »وبالوالدين إحسانا«، ومثل: »إن 
رب��ك لبالمرصاد«. ومع ما يبدو يف ظاهرها أهنا دعوة إلى احرتام الوالدين وعدم العقوق؛ فإن 
مجرد استعمال آية قرآنية عنواًنا لهو نوع من االمتهان للنص الشرعي وعدم توقيره، وحط من 

مكانته التي أعالها اهلل وتكفل بحفظها. 
وكذلك بعض المسلسالت التلفزيونية – خاصة التي تبث يف شهر رمضان- التي تحتوي 
على مضامين تقدح يف الصحابة، وتحارب الحجاب والزي الشرعي للمرأة المسلمة، وتدعو 
إلى كثير من أشكال الرذيلة غير عابئة بقداسة الشهر، أو ما تقدمه من امتهان لمكانته. وغيرها 

من مظاهر السخرية من الدين وثوابته.

)1(   الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، التطرف المس��كوت عنه: أصول الفكر العصراين/ الس��عودية نموذًجا، 1427-1426. 
http://www.dorar.net/ دار التوحيد للنشر، ط:2، 1431ه�/ 2010م(. منشور على موقع الدرر السنية، على الرابط
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املبحث اخلام�ص
اأ�س�ص م�اجهة ظاهرة عدم ت�قري الن�ص ال�سرعي

تنطل��ق أس��س مواجه��ة ظاه��رة ع��دم توقي��ر النص الش��رعي م��ن رد حج��ج ومربرات 
المتطاولي��ن، وهي كثيرة متنوعة؛ منها الدعوة إلى تجديد الفكر اإلس��المي أو تجديد الدين، 
ومنها الدعوة إلى الحرية بشقيها؛ الفكرية واإلنسانية، ودعوى المعاصرة والحداثة واإلبداع، 

ودعوى التقدم والتحضر واالنفتاح على العوالم والحضارات األخرى. 
وم��ن هذا المنطل��ق يجب تفنيد تل��ك المربرات، وبي��ان المغالطات وأش��كال التضليل 
والخ��داع الت��ي يعتم��دون عليها يف تمري��ر أهدافهم الس��يئة، وأغراضهم الخبيث��ة، وأفكارهم 

الفاسدة.
املطلب الأول: التجديد م�صروعيته و�صوابطه: 

التجديد يف الدين ليس ش��ًرا كله، ولكي يؤيت ثماره البد من وضع ضوابط له، وش��روط 
للعملي��ة التجديدية، والمجدد الذي يقوم بالعملية، حتى ال يقبل على التجديد كل من ارتأت 

له فكرة أو عنت له شاكلة.
ومصطل��ح التجديد ليس مبتدعًا وإنما ورد يف نصوص صحيحة، منها: َقول َرُس��وُل اهللِ 
ُد إِيَماَننَا؟ َق��اَل: »َأْكثُِروا مِْن َقْوِل اَل  ُدوا إِيَماَنُكْم« ، قِيَل: َيا َرُس��وَل اهللِ، َوَكْيَف ُنَجدِّ ×: »َج��دِّ
ُد َلَها  ِة َعَلى َرْأِس ُكلِّ مِاَئِة َس��نٍَة َم��ْن ُيَجدِّ إَِل��َه إاِلَّ اهلُل«)1(. وَق��اَل ×: »إِنَّ اهلَل َيْبَع��ُث لَِه��ِذِه اأْلُمَّ
ِدينََه��ا«)2(. ويفه��م من الحديث أن »اْلُم��َراَد مَِن التَّْجِديِد إِْحَياُء َما ان��درس من العمل بالكتاب 
والس��نة واألمر بمقتضاهما َوإَِماَتِة َما َظَهَر مَِن اْلبَِدِع َواْلُمْحَدَثاِت ... َوإِنََّما َكاَن التَّْجِديُد َعَلى 
��نَِن َوُظُهوِر اْلبِ��َدِع َفُيْحَتاُج ِحينَئٍِذ  َرْأِس ُكلِّ مِاَئ��ِة َس��نٍَة اِلْنِخَراِم اْلُعَلَماِء فِيِه َغالًِبا َواْنِدَراِس السُّ
َلِف إما واحدا أو متعددا... وقال  يِن َفَيْأتِي اهلُل َتَعاَلى مَِن اْلَخْلِق بِِعَوٍض مَِن السَّ إَِلى َتْجِديِد الدِّ
��نََّة مَِن اْلبِْدَعِة َوُيْكثُِر اْلِعْلَم َوُيِعزُّ َأْهَلُه َوَيْقَمُع اْلبِْدَعَة َوَيْكِس��ُر  القارئ فِي اْلِمْرَقاِة: »َأْي ُيَبيُِّن السُّ

)1(   أخرج��ه أحمد يف مس��نده رقم/8710، أب��و عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل )المتوىف: 241ه�(، مس��ند اإلمام 
أحمد، تحقيق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة 

الرسالة، ط: 1، 1421 ه� - 2001 م، 14 / 328.
)2(   رواه أبو داود يف سننه، برقم /4291، )4 / 109(. وقال األلباين: صحيح.
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َأْهَلَها«)1(. وهي إش��ارة إلى أن التجديد يعني العودة بالش��يء ألصله، وإزالة ما علق به وغطي 
بعضه ليعود كالجديد. فهو يجدد أمر الدين وليس الدين. 

إذن فالتجدي��د من��ه تجديد مش��روع؛ يقصد ب��ه إزالة العوال��ق والخرافات وإب��راز معالم 
الدين ونش��ر ما نسي منه؛ ألن اهلل س��بحانه قد ختم الرسالة بمحمد × ، وجعله خاتم األنبياء 
والمرس��لين، ف��ال نبي بعده يجدد للن��اس دينهم، كما كانت األنبياء تبع��ث قبله لتجدد لها أمر 

دينها، لما يحدث فيها من انحراف. فقد تكفل اهلل س��بحانه بحفظ دينه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      
ڱ  ڱ   ڱ  ژ )2(، وجعل لهذه األمة وس��ائل لحماية الش��ريعة من الوّضاعين والكّذابين؛ 
ويقوم بذلك العلماء الذين ينافحون عن الدين، ويبينون الحق عرب العصور، ويجددون يف أمر 

الدين وتنقيته وتصفيته مما قد يحدث من انحراف أو بدع. 
وعلى هذا فالتجديد يف أمر الدين يقوم على)3(: إزالة االنحرافات التي وقعت يف اإلسالم؛ 
كالب��دع ومحدث��ات األمور، ق��ال ×: » إِنَّ ُكلَّ بِْدَع��ٍة َضاَلَلٌة«)4(، وَقاَله×: »َم��ْن َأْحَدَث فِي 
«)5(، وإحياء الس��نن المنس��ية، وإعادة ما اختفى منها أو ضاع من  َأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس فِيِه، َفُهَو َردٌّ
األحكام، بس��بب الجه��ل أو تغير المفاهي��م أو الخضوع لألعراف المجتمعي��ة، مثل؛ مفهوم 
الوالء والرباء، ومفهوم األخوة، ومفهوم العبادة، ومفهوم الحكم والتحاكم، ومفهوم الجهاد، 
ومفهوم التوكل، وغيرها، ونشر معالم الدعوة اإلسالمية؛ يف األخالق والمعامالت والعقيدة 
واألحكام؛ ليظل اإلس��الم نقيًا كالثوب النظيف، لقوله ×: »َلَقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل اْلَبْيَضاِء، 

َلْيُلَها َوَنَهاُرَها َسَواٌء«)6(. 

)1(   عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، محمد 
أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، المتوىف: 1329ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2، 1415 ه�، 11 / 263.

)2(   سورة الحجر، اآلية: 9.
)3(   انظر: محمد بن شاكر الشريف، تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، الناشر: مجلة البيان ، 1425ه، ص 29. 
راجع : مقال بعنوان: »التجديد مفهومه وضوابطه«، كاتبه، حس��ن محمد ش��باله، على موقع:  /http://islamselect.net- كما 
ن��وه الكات��ب إلى أن: أصل الموضوع مقال صحفي نش��ر على حلقتين يف صحيفة )الرش��د( الص��ادرة بصنعاء. منقول من 

www.shabalh.net موقع الدكتور على اإلنرتنت
)4(   رواه ابن ماجة يف سننه، رقم: 42، س سنن ابن ماجه،  1 / 15.

)5(   رواه البخاري يف صحيحة، برقم: 2697، صحيح البخاري، 3/ 184.
)6(   رواه ابن ماجة يف سننه، رقم: 5، سنن ابن ماجة، 4/1.
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ضوابط التجديد: 
ل إل��ى أداٍة للِهدم  للحف��اظ عل��ى التَّجديد يف إطاره الش��رعيِّ الصحيح، وحت��ى ال يتحوَّ
وتبدي��ل األحكام، وض��ع العلماء قواعد وضواب��ط، منها ما يتعلق بعملي��ة التجديد، ومنها ما 

ها: يتعلق بالمجدد، وأَهمُّ
ينِيَّ��ِة الظَّاِهَرِة  ي��ِن اَل ُبدَّ َأْن َيُك��وَن َعالًِم��ا بِاْلُعُلوِم الدِّ ُد لِلدِّ صف��ات المج��دد: »اْلُمَجدِّ  -1
ْيِل  ُت��ُه آَناَء اللَّ ��نَِّة َقامًِع��ا لِْلبِْدَعِة َوَأْن َيُع��مَّ ِعْلُمُه َأْهَل َزَمانِ��ِه،... َعْزُمُه َوِهمَّ َواْلَباطِنَ��ِة َقاِصًرا لِلسُّ
��نَِن َوَنْش��َرَها َوَنْصَر َصاِحبَِها َوإَِماَتَة اْلبَِدَع َوُمْحَدَثاِت اأْلُُموِر َوَمْحَوَها َوَكْسَر  َوالنََّهاِر إِْحَياَء السُّ
ًدا  َأْهلَِها بِاللَِّساِن َأْو َتْصنِيِف اْلُكُتِب َوالتَّْدِريِس َأْو َغْيِر َذلَِك َوَمْن اَل َيُكوُن َكَذلَِك اَل َيُكوُن ُمَجدِّ

اْلَبتََّة َوإِْن َكاَن َعالًِما بِاْلُعُلوِم َمْشُهوًرا َبْيَن النَّاِس َمْرِجًعا َلُهْم«)1(. 
2- أسس التجديد الشرعي؛ ومنها)2(:

- الرجوع إلى بيان الكتاب والسنة: لقوله تعالى: ژ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  
مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ژ )3(. ألن فيهما بيان لكل شيء .

- الوقوف على ثوابت الدين: وهي المس��ائل التي ج��اءت هبا النصوص الثابتة القطعيَّة، 
التي ال تتغيَّر بتغيُّر الزمان أو المكان، وليس��ت محاًل لالجتهاد؛ منها ما تعلق بالعقائد وأصول 

ين بالضرورة. اإليمان، وما ُعلِم من الدِّ
-  اعتق��اد عصم��ة األمة من االجتماع على الخطأ، لقول النب��ي ×: »َواَل َتَزاُل َطائَِفٌة ِمْن 
«)4(، فاإلجماع يعصم من الوقوع يف الخطأ يف الفهم واالس��تدالل، والتجديد  تِي َعَلى اْلَحقِّ ُأمَّ
المشروع كما هو مرتبط بموافقة النصوص الشرعية، فهو محدود بإجماع األمة، وأي تجديد 
يّدعي��ه م��ّدع مخالف إلجماع األمة، فهو تخريب وإفس��اد، وليس تجدي��ًدا وإصالًحا )5(. فقد 

)1(   عون المعبود شرح سنن أبي داود، 11/ 263: 264.
)2(   انظ��ر: تجدي��د الخطاب الدين��ي بين التأصيل والتحريف، محمد بن ش��اكر الش��ريف، ص 18 : 25 وما بعدها. 
ومقال بعنوان : » دور العلماء يف تجديد الدين«، عدنان محمد أمامة، نشر بتاريخ / 13/ 3/ 2011م. على موقع 

 http://www.alukah.net/ :شبكة األلوكة / الرابط
)3(   سورة النساء، اآلية: 59.

)4(   رواه أبو داود يف سننه، رقم: 4252،سنن أبي داود، 4 / 98.
)5(   انظر: تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، محمد بن شاكر الشريف، ص 23.
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ية اإلجماع، وأنه مصدٌر من مصادر الشريعة. ة على حجِّ اتَّفَقت األمَّ
ين، واعتماد منطلقاتِهم، وَمواقفهم من ُمختلِف القضايا. َلف للدِّ - مراعاة َفْهِم السَّ

- اتف��اق صريح الش��رع مع صحيح العقل، واعتقاد عدم التع��ارض بينهما، فكالهما من 
عند اهلل.

- اتفاق الشرع مع مصالح العباد، وتحقيق المقاصد الشرعية.
وبعد: فإن المسلمين يف خيٍر ما داموا على كتاب اهلل وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة 
الدارين إال بكلمة التوحيد الخالصة. والمسلمون ال يعوزهم التجديد، وإنما تعوزهم العودة 
إلى ما كان عليه الس��لف الصالح، فحين ابتعدوا عما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله: انغمسوا 
يف حمأة الش��رور واآلثام فخذلهم اهلل جل شأنه، ووصلوا إلى ما هم عليه من ذل وهوان، ولو 
كانوا متمسكين بكتاب اهلل وسنة رسوله، لما أصاهبم ذلك ولما أضاعوا عزهم وفخارهم )1(. 

املطلب الثاين: كيفية مواجهة ظاهرة عدم توقري الن�ص ال�صرعي.
 إن دع��اة التجديد المنحرف يزعمون تجديد الدين وتطويره، والتعديل فيه بالزيادة عليه 
والح��ذف منه، أو تنقيحه؛ ليتناس��ب م��ع حداثة العصر. وأما تجديده��م يف العقيدة فال يكون 
عندهم إال بنس��ف الدين كله؛ عقيدة وعبادة وس��لوكًا، وبتقديم العقل ت��ارة، أو تأويل النص 
ت��ارة أخرى، وترقيق الخيوط الفاصلة بين اإليمان والكفر، والدعوة إلى حوار الحضارات أو 
ح��وار األديان أو وحدهتا، أو الدعوة إل��ى المواطنة، ودعوة التقريب بين المذاهب، ومحاولة 
التوحي��د بين أهل الس��نة والفرق الضالة، وقضاي��ا المرأة، كالحجاب واالخت��الط والوالية، 

ومسائل الربا وغيرها.
��نة النبوي��ة الصحيحة ذريع��ة للهجوم على الق��رآن؛ وهو خطوة على  والهج��وم على السُّ
طريق القضاء على اإلس��الم بالكامل؛ ألنه يستهدف أيًضا الهجوم على القرآن بشكل مباشر؛ 
��نة يعطي الفرصة لكل مغرض وحاقد على اإلسالم أن يفس��ر القرآن تبعًا لهواه  فإس��قاط السُّ

ومصالحه.
وهن��اك طرق كثي��رة ومختلفة لمواجهة ظاه��رة عدم توقير النص الش��رعي بكل صورها 

)1(   انظر: أحمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل الحصين، دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب س��لفية ال وهابية، الناش��ر: 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط:1، 1420ه�/ 1999، ص 378: 379.
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وأش��كالها، يحركها اإلحس��اس بخطورة هذه الظاه��رة على الدين، تبدأ كله��ا بالنية الصادقة 
ب عنه، ويتم ذل��ك على محوري��ن؛ أحدهما وقائي،  المتج��ددة يف الدف��اع ع��ن دين اهلل وال��ذَّ

واآلخر عالجي.
أوال: المحور الوقائي:

ويهدف إلى تأس��يس جيل مسلم مؤمن ومحب ومتمس��ك بنصوص الكتاب والسنة، ال 
ينساق وراء من يتطاولون على النصوص الشرعية، وال يتأثرون بدعواهتم الزائفة؛ ويعتمد هذا 

المحور الوقائي على عدة أموٍر منها:
ل واجٍب  1. نش��ر وتعليم العقيدة الصحيحة؛ ألن العقيدة هي أهم علوم الدين، وهي أوَّ
عل��ى المكلَّف، فأول ما تجب معرفته عند دخول اإلس��الم هو »التوحيد«، يدل على ذلك أن 
النب��ي × عندم��ا َبَعث معاًذا إلى أهل اليمن، َقاَل له: »إِنََّك َتْق��دُم َعَلى َقْوٍم َأْهِل كَِتاٍب، َفْلَيُكْن 
َل َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه ِعَباَدُة اهللِ، َفإَِذا َعَرُفوا اهلَل، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهلَل َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت  َأوَّ
فِ��ي َيْومِِه��ْم َوَلْيَلتِِهْم، َف��إَِذا َفَعُلوا، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهلَل َف��َرَض َعَلْيِهْم َزَكاًة مِ��ْن َأْمَوالِِهْم َوُتَردُّ َعَلى 
ُفَقَرائِِه��ْم، َفإَِذا َأَطاُعوا بَِها، َفُخْذ مِنُْهْم َوَتَوقَّ َكَرائَِم َأْمَواِل النَّاِس«)1(. والتوحيد هو أهم مبحث 
يف العقي��دة، فالرس��ول × أَم��ر بالدعوة إلى تصحي��ح العقيدة أواًل قبل الدع��وة إلى األعمال 
م التوحيد على األمر بالصالة؛ ألن تعلُّم العقيدة الصحيحة يحمي من الِفتن  والعب��ادات، وقدَّ
العَقدية، ويورث يف قلب المس��لم خش��ية اهلل، فتمنعه من االنسياق خلف األفكار والمذاهب 

العَقدية الضالة أو الوقوع يف االنحرافات المذهبية الباطلة)2(. 
وعل��ى النقي��ض: ف��أي ضعف أو وَه��ن أو انح��راف يف العقي��دة يؤثر على س��لوك الفرد 
وتصرفات��ه وش��تاته الفك��ري، فيصبح عرضة ألية تي��ارات فكرية منحرفة، خاص��ة إذا كان لها 

بريق وجاذبية كدعوى التجديد، أو كانت مغلفة بدعاوى تحررية كالليربالية وغيرها.
2. تعل��م الفق��ه والعبادات ومعرفة األحكام الش��رعية؛ وحديث معاذ الس��ابق َبيَّن أهمية 
تعلم الفرائض والواجبات الش��رعية من العبادات واألخالق بعد ترس��يخ العقيدة يف القلوب. 

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه ، رقم/ 1458 ، 2 / 119.
)2(   انظ��ر: مقال بعنوان )أهمية دراس��ة العقيدة وتعلمها(، كاتبه: د. ربيع أحم��د، بتاريخ: 2012/12/4 ميالدي - 

http://www.alukah.net/1434/1/20 ه�، على الرابط
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وهن��ا يربز وبق��وة دور العلم��اء والدعاة وواجبه��م يف بيان كيفي��ات العب��ادات وأنواعها، وما 
يتعل��ق هب��ا من أحكام وش��روط وأركان ومبطالت، وتوضي��ح مقاصد التش��ريع وبيان رعايته 
لجلب المصالح ودفع الفاس��د. »فإن معرفة الفقه اإلس��المي وأدلة األح��كام، ومعرفة فقهاء 
اإلس��الم الذين يرجع إليهم يف هذا الباب من األمور المهمة التي ينبغي ألهل العلم العناية هبا 
وإيضاحها للناس؛ ألن اهلل س��بحانه خلق الثقلين لعبادته، وال يمكن أن تعرف هذه العبادة إال 
بمعرفة الفقه اإلسالمي وأدلته، وأحكام اإلسالم وأدلته« )1(. ومما يدل على مكانة تعلم الفقه 

ق��ول اهلل تعال��ى: ژ ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ژ )2(.

فإن تعلُّم الفقه ومعرفة العبادات والقيام هبا يقي المسلم من الزيغ والضالل؛ ألنه يورث 
خش��ية اهلل وتعظيمه ومراقبته، وتعظيم حرمات��ه فيما يفعل ويرتك، ويدفعه إلى أداء فرائض اهلل 
وترك ما حرم، وبيان ش��رعه لعباده، ومن رزق الفقه يف الدين فقد أراد اهلل به خيًرا، لقول النَّبِيَّ 
ُة  َما َأَنا َقاِس��ٌم َواهللُ ُيْعطِي، َوَلْن َت��َزاَل َهِذِه األُمَّ يِن، َوإِنَّ ْهُه فِي الدِّ ×: »َم��ْن ُي��رِِد اهللُ بِِه َخْي��ًرا ُيَفقِّ
ُهْم َم��ْن َخاَلَفُهْم، َحتَّى َيْأتِ��َي َأْمُر اهللِ«)3(؛ ولذا وجب نش��ر العلم  َقائَِم��ًة َعَل��ى َأْم��رِ اهللِ، الَ َيُضرُّ
الش��رعي الصحيح على منهج أهل الس��نة والجماعة المعتمد على القرآن والسنة وفهم سلف 
األمة، والتعريف باإلس��الم؛ عقيدة وش��ريعة وعبادة، وس��لوكا وخلًقا وعمالً، من خالل كافة 
الوس��ائل، لمواجهة الحملة الشرس��ة على الدين، وحماية عقولهم ضد أية انحرافات فكرية، 

أو عقدية تخالف ما ينص عليه اإلسالم . 
3. يج��ب عل��ى العلماء والدعاة القي��ام بدورهم المأمول يف هذا الصدد، باس��تخدام كل 
وس��ائلهم من الخطب والدروس والقصة والرواية والوعظ، واس��تغالل كافة المناس��بات يف 
التجمعات واألندية واللقاءات، وتقديم القدوة من خالل سيرة النبي× والصحابة والسلف 
الصالح؛ فإن اتباع الدعوات التحررية يف الجرأة على النص والتطاول عليه، وعدم توقيره كان 

http://www. :1(   مقال بعنوان: بيان أهمية الفقه اإلس��المي، من إمالءات الش��يخ عبد العزيز بن باز، على الموقع(
 binbaz.org.saugn

)2(   سورة التوبة، اآلية: 122 .
)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم 71، 25/1.
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يف كثير من مظاهره بس��بب غياب »النموذج اإلس��المي«، فتوجه هؤالء شطر النموذج الغربي 
واتخذوه قدوًة بديلًة.  

ولقد كش��فت دراس��ة أجريت على )200( ش��خًصا ع��ن تفوق المحاض��رات التوعوية 
ولقاءات العلماء والدعاة بالش��باب على بقية الوس��ائل األخرى يف التوعية، والرد على جميع 
الش��بهات والدعاوى التي يتش��دق هبا المتطرفون، حيث أشار أكثر من )70( بالمائة من أفراد 
العين��ة إلى أن هذه المحاضرات واللقاءات تتيح فرصًة مناس��بًة للمناقش��ة والحوار لتصحيح 
المفاهي��م الخاطئة التي تعلقت يف أذهان بعض الش��باب؛ نتيج��ًة للقصور يف فهم معاين القرآن 

الكريم والسنة النبوية المطهرة.)1(
4. نش��ر ثقافة أن الدين اإلس��المي منهج حياة متكامل، ونظام اجتماعي ترتبط فيه الدنيا 
والدين والسياس��ة والعلم، فهو دين ش��امل، فاإلسالم ليس قاصًرا على المسجد فقط، وليس 
محص��وًرا يف العب��ادة فقط، وال مجال لدع��وى فصل الدين عن الحياة، وحبس��ه يف الزاوية أو 
المسجد، فقد كان النبي × يدير شئون الدولة اإلسالمية من خالل المسجد، كما كان يجهز 
الجيوش يف المس��جد، وكان يعلم الناس فيه، وكان يس��تقبل فيه الوف��ود، مثال ذلك: ما »ذكر 
أب��و الربي��ع الكالعي يف االكتفاء عن الواقدي، أن حبيب ب��ن عمرو كان يحدث قال: قدم وفد 
س��المان على رسول اهلل × ونحن س��بعة نفر، فانتهينا إلى باب المسجد، فصادفنا رسول اهلل 
× خارجا منه، إلى جنازة دعي لها، فلما رأيناه قلنا: يا رسول اهلل السالم. فقال رسول اهلل×: 
وعليكم الس��الم من أنتم؟ قلنا: قوم من س��المان قدمنا عليك لنبايعك على اإلس��الم، ونحن 

على من وراءنا من قومنا...« )2(.
والدعوة إلى العمل بالقرآن والسنة والتمسك هبما، واتخاذهما منهج حياة، بحب ويقين 
ورضا، وإحياء الس��نن المنس��ية يف حياتنا من أهم وس��ائل الوقاية والحماية من االنسياق وراء 

موجات الضالل الفكري والعقدي التي تتعرض له األمة اإلسالمية مستهدًفة شباهبا.

)1(   أجرهت��ا »االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم بوزارة الش��ؤون االس��المية واألوقاف والدعوة واالرش��اد«، 
http://www. :نش��رت نتائج هذه الدراس��ة وتحليلها على موقع صحيفة »اليوم« الس��عودية على الراب��ط التالي

 alyaum.com/article/
)2(   عب��د الحي الكت��اين )محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحس��ني اإلدريس��ي، ت: 1382ه�(، الرتاتيب 

اإلدارية = نظام الحكومة النبوية تحقيق: عبد اهلل الخالدي،  دار األرقم – بيروت، الطبعة: الثانية، 1/ 345.
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كم��ا يج��ب تفعي��ل دور المس��جد يف الدع��وة، وتقديم وس��ائل جذب لألطف��ال؛ لتعلق 
قلوهبم به منذ الصغر، وتش��جيعهم على حض��ور الجماعات والجمع، واإلقبال على حلقات 
التحفيظ، والدروس الدعوية، واألنشطة الدعوية الجذابة؛ واستغالل كافة المناسبات وإقامة 
المس��ابقات بين الش��باب يف مجاالت الدي��ن المختلفة ورصد جوائز للتش��جيع على اإلقبال 

والمشاركة.
5- االهتمام بالمؤسس��ات الثقافية لتقوم بدورها يف حماية الش��باب من األفكار الضالة 
من خالل ممارسة األنشطة الثقافية المتنوعة التي تعلمهم دينهم، وترشدهم إلى عظمة القرآن 
والس��نة، وضرورة التمس��ك باإلس��الم. كذلك عل��ى المؤسس��ات التعليمية القي��ام بدورها، 
واالهتم��ام بالمناهج الدراس��ية الت��ي تكفل تعليم األجي��ال دينها الصحي��ح، وتعرفهم بخدع 

أعدائهم. 
6- استخدام وسائل اإلعالم الدينية والعامة يف خدمة القرآن والسنة، من خالل القوالب 
اإلعالمي��ة المختلف��ة، بم��ا يعظ��م مكانتهما يف القل��وب، ويبين فض��ل ومكانة م��ن يعظمهما 
ويوقرهم��ا عند اهلل تعالى، ويحذر ويرهب من امتهان أي منهما أو التطاول عليه بأي وس��يلة، 

مهما كان الهدف، ومواجهته وبيان مخالفته.
7- االعتم��اد على وس��ائل التواص��ل االجتماعي، ومواقع االنرتنت الت��ي ينجذب إليها 
الش��باب؛ بش��كل منظم تق��وده هيئ��ة مختصة بالعلم الش��رعي. وب��ث برامج توعوي��ة لتوجيه 
الش��باب والناشئة لمعرفة الغث من الثمين فيها، ونشر األفالم التسجيلية، والفواصل الفيلمية 
القصيرة؛ التي تعّرف بالدين وتدافع عن الس��نة وعن الصحابة، وتعرض مناقشات وحوارات 

بين علماء الدين والمتطاولين، وتبين ضاللهم.
8- استخدام الفنون المختلفة كالقصة والمسرحية واألنشودة وأفالم الكارتون الهادفة، 
التي تس��عى لتقديم قيم اإلس��الم ومحاسنه، بداًل من تلك المنتشرة حاليًّا التي تعج باإلسفاف 
والمج��ون والعب��ث بكل المقدس��ات، وتعم��ل على إفراغ قل��وب الصغار من اح��رتام الدين 
وتوقي��ر النصوص الش��رعية واألح��كام الفقهية، من خ��الل ما تقدمه من أفالم ومسلس��الت 
ورس��وم متحركة، وما تحمله من معتقدات وثقافات هتدف إلى ترسيخ فكرة فصل الدين عن 
الحي��اة يف أذه��ان األجيال القادمة، وربما تؤدي هبم إلى كراهية كل ما هو إس��المي؛ الرتباطه 
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بالضع��ف والهوان والتخل��ف، حيث هتدف يف مجملها إلى هدم ص��روح القيم واألخالق يف 
قلوهبم، وتنصب لهم شباك الفتن، وتنسج حولهم خيوط الضالل، وتقدم لهم سموم الغزو يف 
أطباق من العس��ل المحلى، مما يورثهم الجرأة على اإلس��الم والتطاول على ذات اهلل تعالى، 
مث��ال على ذلك: »برنام��ج ال 99 حجًرا«)1(، الذي ي��ذاع علي القن��وات التليفزيونية العربية، 

والطامة الكربى أن هذه عمل لمؤلف ومخرج عربي مسلم.
كما ظهرت بعض األلعاب االلكرتونية الموجهة لألطفال، هتدف إلى العبث بمقدساتنا، 
اكتش��ف منها مثال ألعاًبا جعلت المصحف والمئذنة هدًفا إلصابته بالطلقات النارية الرابحة، 

هذه وغيرها كثيرة تم رصدها.
وهن��ا ي��ربز دور النظام الوقائ��ي، الذي يه��دف إلى حماي��ة وتنقية الضمير اإلنس��اين من 
ره إلينا من عقائد فاس��دة وأم��ور مضلة. وواجب  خراف��ات المجتمع��ات األخرى، وم��ا ُتصدِّ

مجتمعاتنا اإلسالمية إيجاد بدائل لتك الربامج واأللعاب واألفالم والمسلسالت الوافدة.
ثانيا: المحور العالجي:

  والمقص��ود به مواجهة المتطاولين والتصدي لهم والرد عليهم وتفنيد أقوالهم، وفضح 
أهدافهم، وبيان انحرافهم وفسادهم وضاللهم، وإثبات أهنم يعملون لحساب الشيطان وأعداء 
اإلس��الم، ومكاس��ب الدنيا الفانية، وهذا أهم ما نحتاجه اليوم – فهو واجب الوقت- بعد أن 
استش��رت مظاهر النيل من اإلس��الم، والقرآن الكريم والرس��ول× والس��نة بكل أش��كالها. 

ويعتمد هذا المحور على عدة أمور أهمها:
1- القيام بجهد علمي ش��رعي منهجي منظم، هبدف وضع رؤية علمية منهجية، وخطط 
اسرتاتيجية متكاملة شاملة ناضجة لمواجهة هذه التطاوالت على اإلسالم وثوابته، من ذلك: 
عقد مؤتمرات دورية للرد عليهم، والتوعية ضد افرتاءاهتم، ونش��ر األبحاث والدراسات التي 
أجري��ت عنهم، وقامت بنقدهم وال��رد عليهم يف صورة كتب وكتيبات ومطويات وفيديوهات 
وغيره��ا. ويعدُّ هذا المؤتمر المبارك؛ »النص الش��رعي؛ القضاي��ا والمنهج«، واحًدا من تلك 

)1(   وهي سلسلة الرسوم المتحركة »ال�  99« من ابتكار الدكتور نايف المطّوع، مؤسس »مجموعة تشكيل لإلعالم«، 
عرضت عل��ى MBC3، وعلى اإلنرتنت عرب ياهو مكتوب. انظر الرابط التالي: /http://www.mbc.net � وانظر 

https://www.youtube.com :عنها
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اإلس��هامات المنهجي��ة المنظم��ة؛ لمواجهة تلك الظاهرة والكش��ف عنه��ا وتعريتها بالنقاش 
العلم��ي الهادف الج��اد. ومنها أيضا؛ مؤتمر )تعظيم حرمات اإلس��الم(، ال��ذي نظمته مجلة 
»البيان« الس��عودية، و»مربة األعمال الخيرية« الكويتية)1(، حول ظاهرة التطاول على حرمات 

اإلسالم، والبحث عن أسباهبا ودوافعها، واقرتاح سبل مواجهتها والحد من آثارها. 
2- تصدى وزارات األوقاف والدعوة واإلرشاد للشبهات التي يثيرها المتطاولون والرد 
عليه��ا؛ من ذل��ك ما قام به األزهر الش��ريف من الرد عل��ي الكاتبة العلمانية نوال الس��عداوي 
ومقاضاهتا بس��بب أفكارها وكتاباهتا المس��يئة للذات اإللهية والقرآن واألديان السماوية، بعد 

مناقشتهم لمسرحيتها المسماة »اإلله يقدم استقالته«. )2( 
كم��ا قامت وزارة األوقاف المصرية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، ضد الش��يخ محمد 
نص��ر، المعروف ب�»خطي��ب التحرير ومنس��ق حركة أزهريون م��ع الدولة المدني��ة«، لتطاوله 
عل��ى كتاب صحيح البخاري ووصفه ب�»المس��خرة«، كما أكدت ال��وزارة يف بيان لها، بتاريخ 
2014/8/8م، أن: محمد نصر، الش��هير ب�)ميزو( ال عالق��ة له باألوقاف من قريب أو بعيد، 
وناش��دت وس��ائل اإلعالم مراع��اة الظروف الصعبة الت��ي تمر هبا األمة، بع��دم إتاحة الفرصة 
له��ؤالء الذي��ن ال صفة لهم س��وى محاول��ة المتاج��رة بالدي��ن أو بالزي األزه��ري؛ ألن هذا 
التطاول بمثابة معول هدم كبير ألمن الدين واستقراره، ومن الصعب مواجهته بقوة وإقناع يف 
ظل إفس��اح اإلعالم المجال أمام هؤالء المأجورين والمنتفعين للتطاول على ثوابت العقيدة 
وما استقر يف وجدان األمة وصار معلوًما من الدين بالضرورة. ويف هذا الصدد تضامنت نقابة 
األئم��ة م��ع وزارة األوقاف، ووصف��ت تصريحات »محم��د نصر« بأهنا من الحي��ل الرخيصة 

لطالبي الشهرة والصيت)3(.
3- قي��ام العلماء والدع��اة والمفكرين وأهل العلم بحش��د كل قدراهتم وطاقاهتم للذب 
ع��ن حرمات اإلس��الم، من ذلك ما فعله كثير من علماء األم��ة يف عصرنا، منهم الدكتور خالد 

)1(   عقد مؤتمر )تعظيم حرمات اإلسالم(، بالكويت، يف محرم/ 1428ه� - يناير / 2007م.
)2(   انظ��ر: مقال بعنوان: »العلمانيون والتطاول الفج على اإلس��الم والذات اإللهية» للكاتب: أحد محمود أبو زيد، 

.http://www.alukah.net: بتاريخ: 2007/183، على الرابط
http://www.islamist-movements.com:3(   انظر: مقال بعنوان: »البخاري؛ معركة فكرية قديمة يف ثوب جديد، الرابط(
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الش��ايع - األمي��ن العام المس��اعد للهيئة العالمية للتعريف بالرس��ول الكري��م - الذي أكد أن 
أت الكاتب »محمد آل الش��يخ« على أحاديث رس��وِل اهلل، ه��ي فهمه الخاطئ  اآلف��ة التي َجرَّ
وتص��وره العليل، موضًحا أنه رجم بالقول بغير علم، وأبدى جرأًة بغيضة نحو كالم الرس��ول 
الكري��م بكلم��اٍت صبيانية، وألفاظ وضيع��ة، وقال: »أرجو أن يرجع آل الش��يخ عما كتبه وأن 
يعلن تس��ليمه لكل ما صحَّ عن رس��ول اهلل ×، وأن يتجنب تحكيم عقله الواهن يف نصوص 

الوحي العظيم« )1(. 
والدكت��ور أحم��د عمر هاش��م - عضو هيئة العلم��اء باألزهر- الذي رد عل��ى من أثاروا 
الش��بهات ح��ول صحيح البخاري، ق��ال: »إذا كنت��م تعرتضون على صحي��ح البخاري كأكرب 
مرج��ع للس��نة، فإنكم تريدون التهجم على الس��نة كله��ا؛ ألنه أصح كتب الس��نة النبوية، وقد 
قمت بشرح كتاب صحيح البخاري يف 14سنة... وتوقفت مع كل حديث، فلم أجد فيه حديثا 

واحًدا ضعيًفا، وقد تلقته األمة اإلسالمية بالقبول«)2(. 
كذلك يمكنهم العمل على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي اس��تقرت وترسخت 
بتأثير التحوالت الثقافية التي أصابت المجتمعات اإلسالمية بسبب وسائل اإلعالم المأجورة، 
ومطالبة المؤسسات اإلعالمية بعدم تمكين هؤالء المتطاولين من الظهور يف وسائل اإلعالم 
لبث أفكارهم الش��اذة وإثارة الفتنة والبلبلة داخل المجتم��ع. وعليهم التحذير من المنهزمين 

-سياسًيا وثقافًيا وحضارًيا- الذين ينظرون إلى المسلمين نظرة ازدراء واستضعاف.
4- تصدي المؤسسات الدينية ودور اإلفتاء والمجامع العلمية والثقافية لهذه الهجمات 
المتطاول��ة عل��ى الكت��اب والس��نة وال��رد على الش��بهات الت��ي علقت بأذه��ان العام��ة وغير 
المتخصصين، وجمع المس��ائل الخالفية التي يعتمد عليه��ا هؤالء المتطاولون يف إثارة الفتن 

وزعزعة العقيدة يف نفوس البسطاء وعقولهم والرد عليها.
وعليها أيضا تسيير القوافل الدعوية؛ لبيان حقائق اإلسالم والرد على الشبهات، وتقديم 

)1(  انظر: بيان بقلم: خالد بن عبد الرحمن بن حمد الش��ايع، الرياض 7/ 7/ 1434ه�، على موقع اإلس��الم س��ؤال 
http://www.jazan.org/vb/showthread./وجواب على الرابط

)2(   مق��ال بعن��وان:  »بعد التش��كيك يف القرآن والس��نّة والتطاول على الصحابة؛ حرب على اإلس��الم.. أم اجتهاد يف 
http://www.ahram.org.eg :الدين ؟!«شر بصحيفة األهرام المصرية على الرابط
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جرعات دعوية مكثفة، يكون فيها الرد الوايف على تلك القضايا المفتعلة والمثارة على الساحة 
اآلن.

كم��ا أن المجامع العلمي��ة والثقافية تس��تطيع أن تقوم بأدوار مهم��ة يف التصدي للتطرف 
الفكري يف عدة مجاالت؛ أهمها التأصيل والتنظير؛ ذلك أن أصحاب األفكار المتطرفة غالًبا 
ما يّدعون أهنم يطبقون اإلسالم، ويزعمون أهنم اعتمدوا على الكتاب والسنة، فإذا استطاعت 
تل��ك المجام��ع أن تثب��ت أن َفْهَم ه��ؤالء غير صحي��ح، وأنه لم ُيْب��َن على األُس��س والقواعد 
األساسية للدين، وال على أصوله التي استقر عليها؛ فقد اهندمت حجتهم، وأصبح من السهل 

نقض أفكارهم، وبيان فساد منهجهم باألدلة القاطعة1. 
5- تعظي��م دور اإلعالم العربي اله��ادف المخلص يف المواجه��ة، والتوعية، والتوجيه، 
والدفاع عن ديننا وهويتنا. فاإلعالم اإلس��المي مرفق هام من مرافق الدولة اإلس��المية، ومن 
واجبه الدعوة لوحدانية اهلل، وتحرير اإلنس��ان من عبودية العباد، وإنقاذه من س��يطرة األهواء 
والش��هوات، وال ينبغي العبث به أو استخدامه ألغراض هدامة؛ كتحريك الرغبات الدنيا بين 
الشباب، وال إلثارة الفتن، بل يجب أن يرقى باهتمامات الناس، ويسمو بعقولهم وعواطفهم. 
وعليه أن يتجه لمواجهة الحمالت اإلعالمية المعادية، والتفرغ للدفاع عن األمة ومقدساهتا، 
ونش��ر القيم اإلس��المية، ومحاول��ة تعليم اللغ��ة العربية لغي��ر الناطقين هبا، بداًل م��ن الدعاية 
للحض��ارة الغربية، والتحدث عنها بإكبار وتقدير. وعليها تقديم نماذج للش��باب يقتدون هبا. 
كما يجب على اإلعالم يف الدولة اإلس��المية أن يتخذ مثله العليا من أبطال اإلسالم وعلمائه، 
ويسلط األضواء على المعطيات الحضارية لإلسالم، ويف المقابل يعمل على تعرية الحضاَرة 

الغربية وثقافتها، والدعايات الصهيونية والمذاهب المنحرفة)2(.
6- مقاطع��ة م��ن ال يرجعون م��ن المتطاولين وفضحهم، وبيان ع��وار أفكارهم وبطالن 
معتقداهتم، ومقاضاهتم بس��بب تطاولهم على المقدس��ات الديني��ة، والمطالبة بإصدار أحكام 

)1(   انظ��ر: بح��ث بعنوان: دور المجام��ع العلمية والثقافية يف التصدي للتطرف .. دراس��ة فقهية تحليلية، بقلم : أ. د. 
علي محيى الدين القره داغي، األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المس��لمين، مركز الش��رق العربي للدراسات 

. http://www.asharqalarabi.org.uk ، �جمادى األولى 1436ه
)2(   انظر: إبراهيم إمام، دور اإلعالم يف التضامن اإلس��المي، الجامعة اإلس��المية بالمدينة المنورة، الس��نة السادس��ة 

عشرة، العدد الواحد والستون محرم- صفر- ربيع األول 1404ه�/1984م، ص 267. 
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قضائي��ة ضده��م؛ ألن التطاول على حرمات الدي��ن أصبح غايًة وهدًف��ا للكثيرين، يفعلون ما 
تأمرهم به أحالمهم بغير رادٍع وال محاسب. وتفادي ردود األفعال المرتجلة وغير المنضبطة 
والمح��دودة التأثير واألثر، وإعداد خطط مدروس��ة تس��تهدف االس��تمرار يف مواجهة ظاهرة 

عدم توقير النص الشرعي، خاصة أن األمر ليس وقتًيا، لكنه قديم مستمر.
7- اس��تخدام كافة الوس��ائل للرد على المتطاولين بما يف ذلك؛ وسائل الدعوة ووسائل 
اإلع��الم، والوس��ائل الثقافي��ة والفن��ون واآلداب المتنوع��ة، واألنرتن��ت ووس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، والكتب والموس��وعات، والبحوث والدراس��ات والمس��ابقات وغيرها. ومن 
تل��ك الوس��ائل؛ إقامة حوار ه��ادف مع اآلخر، يقوم عل��ى احرتام الغير؛ دين��ه وهويته وثقافته 
وحضارته، ودعوة الدول الغربية إلى إعادة النظر يف مناهجها التعليمية، وما تضمنته من نظرة 
مسيئة للدين اإلسالمي، ومنع ما تصدره من ممارسات ُتسيء إلى اإلسالم يف وسائل اإلعالم 
المتع��ددة، وتوجيه رس��ائل للداخ��ل والخ��ارج تخاطب الساس��ة والمفكري��ن واإلعالميين 

ورجال الدين، بأن قوتنا يف تمسكنا بديننا وأننا لن نرضى بالدنية يف ديننا.

 * * *
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خامتة البحث واأهم نتائجه
وبعد:

فإن التطاول على النص الشرعي قبيح الوجه يرتدي أقنعة شتى لعله يتجمل، فتارة يسترت 
وراء التجديد، الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى الحداثة والمعاصرة ولحق ركب 
الحضارة والمدنية وغيرها، وكلها من قبيل الخداع والَش��َرك الذي يوقعنا فيه أعداؤنا، س��يًرا 
عل��ى منه��اج إبليس القديم حين غوى آدم وأوقعه يف ما أغض��ب اهلل تعالى، لوال أن اجتباه اهلل 
وعلمه كلمات فتاب عليه. لم تنته القصة باعتبار آدم حين ضل وأكل من الشجرة، وال بتوجيه 
اهلل تعال��ى له وتوبته عليه، وال بالتحذير م��ن إبليس واتخاذه عدًوا دائًما. بل تلك كانت مجرد 
بداية لحرب طويلة شرسة، استطاع إبليس خاللها أن يجند من أبناء آدم أعواًنا له يف استمرارها 
وتأجيج نيراهنا لصالحه. تلك الفئة من البشر التي أغراها إبليس فوقعت ضحية طمعها، وأزاغ 
بصَره��ا، فارتضت بالحي��اة الدنيا، وأصبحت للدين ألد األعداء، فتصنعت حمالهتا الشرس��ة 
واس��تخدمت فيها ما أتيح لها من أشكال ووسائل، وتوش��حت بما وجدت من أثواٍب تواري 

هبا سوءهتا، وأخفت وجهها القبيح خلف عباءة التجديد ودعاوى المعاصرة. 
إن الحرب بينهما لم تنته بعد، فالصراع القديم قائم متجدد، صراع الخير والش��ر، صراع 

آدم وغريمه إبليس من لحظة: )قلنا اهبطوا فيها(، حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، منها:

1- أن توقير النص الشرعي أمٌر عقدي تنساق إليه النفوس طواعية واختياًرا، وتوقيره من قبيل 
توقير اهلل تعالى وتوقير الرسول×. وهو شعبة عظيمة من شعب اإليمان.

2- أن التطاول على النص الش��رعي واالس��تهانة بحرمات اهلل وشعائره، وتقديم أقوال البشر 
وأهوائه��م على قول اهلل تعالى وقول رس��وله × له خطرة العظي��م على الدين، فهو باب 

واسع للردة والكفر واإللحاد والضالل.
3- أن التطاُول على النص الشرعي يرجع إلى أمرين:

أ. قوة اإلسالم وسرعة انتشاره، وتأّثر الناس به ودخولهم فيه؛ وهو أكثر األديان انتشاًرا يف 
الغرب، مما أوغر صدور أعدائه، فهاجموه من خالل هجومهم على القرآن والرسول 

× وسنته. 
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ب. َضعف المسلمين وَهواهنم على الناس، َقاَل َرُسوُل اهللِ ×: »ُيوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى 
ٍة َنْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: »َبْل  َعَلْيُك��ْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة إَِلى َقْصَعتَِها« ، َفَقاَل َقائٌِل: َومِْن قِلَّ
ُكُم اْلَمَهاَبَة  ْيِل، َوَلَينَْزَعنَّ اهللُ ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ َأْنُت��ْم َيْوَمئٍِذ َكثِيٌر، َوَلكِنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ
ِمنُْكْم، َوَلَيْقِذَفنَّ اهللُ فِي ُقُلوبُِكُم اْلَوْهَن« ، َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُس��وَل اهللِ، َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: 

ْنَيا، َوَكَراِهَيُة اْلَمْوِت«)1(. »ُحبُّ الدُّ
4- أن التط��اول على القرآن والس��نة حمالت منظمة يقودها من الداخل والخارج مس��لمون 
وغير مس��لمين، مفكرون وأدباء، إعالميون وسياسيون، ورجال دين يبحثون عن الشهرة 
الدنيوي��ة، وقساوس��ة ورهب��ان، ويتبنون دع��وات لهدم اإلس��الم، وإضعاف المس��لمين 

والصدام معه؛ للتقرب زلفى إلى أعداء اإلسالم وإرضائهم. 
5- أن الهجمة شرس��ة على اإلسالم والقرآن الكريم والرسول× ومن المتوقع أن تزداد قوة 

وضراوة يف المرحلة القادمة.
6- أنه تعددت مظاهر عدم توقير النص الش��رعي وتنوعت وتباينت من حيث القوة والش��دة؛ 
منها رد كتاب اهلل أو رد بعضه، أو محاولة تحريفه س��واء بالرتجمة أو التفس��ير أو التأويل 
المنحرف أو باالجتهاد المنحرف يف المتش��ابه منه، أو بالتالعب بالنصوص واستخدامها 

لمصالح دنيوية ومكاسب مادية.
7- أن دعوات التجديد يف الدين ودعوة الحداثة، ودعوة العلمانيين التي هدفت لفصل الدين 
عن الدنيا، والدعوة الى الحرية الفكرية واإلنس��انية من الدعوات المعاصرة التي تس��تغل 

لعدم توقير النص الشرعي.
8- ق��د تنوع��ت وس��ائل التط��اول عل��ى النص الش��رعي بي��ن المق��ال الصحف��ي الورقي أو 
االلك��رتوين، والمقال األدب��ي وقصائد النثر والش��عر والرواية، والمح��اورات والربامج 
المرئية والمسموعة، ومنهم من أقام مشروًعا فكرًيا لبث سمومه وأفكاره الخبيثة بدعوى 

تجديد الفكر اإلسالمي.
9- أنه من الضروري التصدي للمتطاولين على النص الش��رعي، وفضح مخططاهتم، وتفنيد 

)1(   رواه أبو داوود يف سننه، رقم: 4297، سنن أبي داود، 4 / 111.
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حججهم ودحض شبهاهتم، وبيان فسادهم وانحرافهم. 
10- ضرورة تبني برامج علمية دعوية ثقافية توعوية لتنش��ئة األجيال المختلفة على حب اهلل 
ورسوله، وحب القرآن والس��نة، وحفظهما ودراستها وتطبيقهما والحياة هبما، مستغلين 
يف ذلك كل الوس��ائل المتاحة: المس��اجد والمؤسس��ات الدينية والمؤسس��ات التعليمية 
ووسائل اإلعالم الراشدة والمؤسسات الثقافية والخيرية ووسائل التواصل االجتماعي، 
ومواقع وحس��ابات االنرتنت، والكتب والبحوث والدراسات. واستغالل كل ما سبق يف 
َغُه الصادق  التمس��ك بالقرآن والسنة وبيان عظمتهما واليقين بأهنما وحي من اهلل تعالى بلَّ
األمين، وأن اإلسالم ديٌن حق، ختمت به األديان وأن الرسول × مرسل حًقا وأنه خاتم 

األنبياء والرسل صلوات اهلل عليهم أجمعين.
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قائمة امل�سادر واملراجع
إبراهي��م إم��ام، دور اإلع��الم يف التضام��ن اإلس��المي، الجامع��ة اإلس��المية بالمدين��ة   -1
المنورة، الس��نة السادس��ة عش��رة، الع��دد الواحد والس��تون محرم- صف��ر- ربيع األول 

1404ه�/1984م.
أحم��د بن عبد العزيز بن عبد اهلل الحصين، دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب س��لفية ال   -2

وهابية، الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط:1، 1420ه�/ 1999.
أحم��د بن محمد بن حنبل، أبو عبد اهلل )المتوىف: 241ه�(، مس��ند اإلمام أحمد، تحقيق:   -3

شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د 
إم��ام عب��د الفتاح إم��ام، الفلس��فة الثنائية عن��د زكي نجيب، مق��ال يف مجلة عال��م الفكر،   -4

الكويت، المجلد:20، العدد:4، 1990.
ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رش��اد سالم، الناشر: جامعة اإلمام   -5

محمد بن سعود، 1411 / 1991م. 
أبو الحس��ين يحيى )المتوىف: 558ه�(، االنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األش��رار،   -6
تحقي��ق: س��عود ب��ن عبد العزي��ز الخلف، أض��واء الس��لف، الري��اض، المملك��ة العربية 

السعودية، الطبعة 1، 1419ه�/1999م.
أب��و ُعبيد القاس��م بن س��الّم بن عب��د اهلل الهروي البغ��دادي )المتوىف: 224ه�(، الناس��خ   -7
والمنس��وخ يف الق��رآن العزيز وما فيه من الفرائض والس��نن، دراس��ة وتحقيق: محمد بن 

صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض،  1418ه�.
تامر محمد محمود متولي، منهج الشيخ محمد رشيد رضا يف العقيدة، دار ماجد عسيري،   -8

الطبعة: األولى 1425ه�-2004م .
حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، العلمانية وموقف اإلس��الم منها، الجامعة االس��المية   -9

بالمدينة المنورة، 1422 ه�.
10- الحليمي )الحس��ين بن الحس��ن (، المنهاج يف ش��عب اإليمان، المحقق: حلمي محمد 

فودة ،  دار الفكر ، 1399 - 1979م.
11- الرامهرمزي ) القاضي الحس��ن بن عبد الرحم��ن ت: 360(، المحدث الفاصل بين الراوي 
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والواعي، تقديم : محمد عجاج الخطيب، دار الفكر بيروت، ط1، 1391ه�/ 1971م.
12- زكي نجيب محمود:

-  عن الحرية أتحدث، دار الشروق، مصر، الطبعة األولى، 1986م.
-  قصة العقل، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانية، 1983.

13- سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة عشرة، 1992. 
14- الش��اطبي )إبراهي��م ب��ن موس��ى ب��ن محم��د اللخم��ي الغرناط��ي )المت��وىف: 790ه�(، 
الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 

1417ه�/ 1997م.
15- ش��هاب الدين أبي العب��اس أحمد بن إدريس المالكي ت: 684ه���(، اإلحكام يف تمييز 
الفتاوى عن األحكام و تصرفات القاضي و اإلمام ، القرايف، تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابو 

غدة، طبعة مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب: 1416ه�.
16- الش��وكاين )محم��د بن علي بن محمد بن عب��د اهلل اليمني )المتوىف: 1250ه�(، إرش��اد 
الفح��ول إل��ى تحقيق الحق من عل��م األصول، تحقي��ق: أحمد عزو عناية، دمش��ق ، قدم 
له: الش��يخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صال��ح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة 

األولى، 1419ه� - 1999م.
17- القاضي عبد الجبار المتوىف 415 ه�:

- شرح األصول الخمسة ، تحّقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبه، القاهرة، ط: 3، 1996.
- متشابه القرآن، تحقيق عدنان محمد زرزور، دار الرتاث القاهرة ، د. ت.

18- عبد الحي الكتاين )محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي، ت: 
1382ه���(، الرتاتي��ب اإلدارية = نظام الحكوم��ة النبوية تحقيق: عب��د اهلل الخالدي،  دار 

األرقم – بيروت، الطبعة: الثانية،
19- فرحان��ة بن��ت علي ش��ويتة ، حجية خ��رب اآلحاد يف العقائ��د واألحكام، الناش��ر: مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
20- عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1421 ه� - 2001 م، 14/ 328.
21- د. عوض بن محمد القرين، الحداثة يف ميزان اإلسالم، تقديم: الشيخ عبد العزيز بن باز، 
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هجر للطباعة، ط:1، 1408، 1988م. 
22- ع��ون المعبود ش��رح س��نن أب��ي داود، ومعه حاش��ية ابن القي��م: هتذيب س��نن أبي داود 
وإيضاح علله ومش��كالته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، المتوىف: 1329ه�(، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2، 1415 ه�.
23- فاروق الدسوقي ، القضاء والقدر يف اإلسالم، المكتب اإلسالمي، بيروت، 1406ه�.

24- فه��د بن صالح العجالن، التس��ليم للنص الش��رعي والمعارض��ات الفكرية المعاصرة، 
ط:2، مركز التأصيل للدراسات، جدة، 2015.

25- قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوىف: 117ه�(، الناسخ والمنسوخ، 
تحقيق: حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418ه�/ 1998م.

26- ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، المتوىف: 751ه�(: 
الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة، ط 3، 1999.   -
-  ش��فاء العليل يف مس��ائل القضاء والق��در والحكمة والتعلي��ل، دار المعرفة، بيروت، 

لبنان، 1398ه�/1978م.
27- محمد أحمد لوح، »جناية التأويل الفاس��د على العقيدة اإلس��المية«. دكتوراه منشورة، 

دار ابن عفان، ط:1، 1418ه�.
28- محمد بس��ام رش��دي الزين، معجم مع��اين القرآن العظيم، إش��راف، محمد عدنان، دار 

الفكر، دمشق، 1995. 
29- الش��يخ محمد الخضر حسين - مجموعة من العلماء، العلمانية وضاللة فصل الدين عن 
السياس��ة، ويليه: الفتاوى الجلية لبيان حكم الش��رع يف العلماني��ة، المحقق: محمد عوض 
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، دار ابن زي��دون، بيروت، مكتبة الكليات األزهرية،  -  تفس��ير القرآن الكريم، جزء عمَّ
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35- الموس��وعة الميس��رة يف األدي��ان والمذاه��ب واألح��زاب المعاص��رة، الن��دوة العالمية 
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http:// :اإلس��الم.. أم اجتهاد يف الدين ؟!« نش��ر بصحيفة األهرام المصرية على الرابط

www.ahram.org.eg

* * *
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املحور الرابع 

امل�ؤثرات يف امل�قف من الن�ص ال�سرعي
1- املوؤثرات الإيجابية.

2- املوؤثرات ال�ضلبية.
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امل�ؤثرات ال�سلبية يف فهم الن�ص ال�سرعي 
يف �س�ء القراآن الكرمي

اأ.د. حامد حممد حامد عثمان
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

بكلية الشريعة واألنظمة - جامعة الطائف
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الحم��د هلل رب العالمي��ن. الرحمن الرحيم .مال��ك يوم الدين ، والصالة والس��الم على 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد:        

فمم��ا ال ش��ك في��ه أن المصدر الذي ينبغ��ي أن تنبثق من��ه التص��ورات الحقيقية ومناهج 
التفكير الس��ليم واألهداف العليا لدى الش��خصية المسلمة؛ هو وحي السماء ) قرآن وسنة ( ، 
فهو اإلطار النظري الذي يحكم أطر المواقف والرؤى  وكافة  التعامالت اإلس��المية ،  ومن 
ثم  كانت المرجعية اإلسالمية  لها عمق عقائدي إلى جانب ما تلعبه من دور يف تشكيل الوعي 
وصياغة اإلدراكات الفكرية والس��لوكية، ومن خاللها تتجسد طرق التفكير والممارسة. غير 
أن المالحظة األساس��ية يف هذه المرجعية اإلس��المية ؛ هو اتس��اعها وتع��دد األفهام داخلها ، 
وم��ن ث��م تباينت مواقف ووجهات النظر حول  تفس��ير ه��ذه النصوص  المقدس��ة فكان منها 
نظرات ومواقف مهتدية س��ليمة ومعتدلة أجادت يف فهمها الصحيح فنالت ش��رف االنتساب 

إلى من مدحهم الحق س��بحانه يف كتابه العزي��ز بأولي األلباب قال تعالى چ ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ )ص: 29(.

    ويف المقابل كان منها مواقف ونظرات ضالة ومنحرفة تخالف المنهج القويم ، تقدس 
العقل وهتون من شأن نصوص الشريعة اإلسالمية وال ترى قدسيتها وال تعظيمها ،وال شك أن 
هذا التباين  الخطير يف وجهات النظر؛ مما يؤثر س��لبا تارة وإيجابا تارة أخرى على استمرارية 
أو توقف القيم المعطاة للوعي الثقايف والنمو الحضاري يف األمة اإلسالمية  فضال عن أنه إذا 
ضاع األمن الفكري يف األمة فال قيمة حينئذ لإليمان؛ ألنه بذلك قد ينعدم التصور اإليماين أو 

يفسد فتختل معه المعايير وتنقلب الموازين وتضيع القيم يف النفوس، فيصبح اإليمان هباًء.
 من هنا ورغبة مني يف حوز الشرف والمكانة السامية إزاء مشاركتي  يف مؤتمركم  الموقر 
آثرت الكتابة يف  هذا البحث الموس��وم ب��� )المؤثرات السلبية يف فهم النص الشرعي  يف ضوء 

القران الكريم ( راجيًا أن يحقق األهداف التالية: 
الوقوف على المؤثرات السلبية العقدية يف فهم النص.   -1

الوقوف على المؤثرات السلبية المتعلقة بالَحراك الفكري يف فهم النص.   -2
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الوقوف على المؤثرات السلبية  الحّسية يف فهم النص.   -3
الوقوف على المؤثرات السلبية النفسية يف فهم النص.   -4

التعرف على أهمية بناء المفاهيم والمصطلحات بناًء علميًا سليمًا يف حياة األمة.  -5
بيان أثر التطرف والغلو يف فهم النص.   -6

الرد على أصحاب الفكر المنحرف الذين اغرتوا بعقولهم فقدسوها وقدموها على وحي    -7
السماء المعصوم. 

ولتحقيق هذه األهداف يجدر بنا أن نس��لك يف هذا البحث؛ المنهج الوصفي القائم على 
اس��تقراء النصوص القرآنية وتحليلها ومن ثم اس��تنباط ال��دالالت والمفاهيم التي تعنى ببيان 

تلك المؤثرات السلبية يف فهم النصوص .
هذا وينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة:

المقدمة : وتشتمل على أهمية البحث وأهدافه ومنهجه وخطته.
المبحث األول : مؤثرات عقدية. وتحته ثالثة مطالب: 

المطلب األول  : أثر الكفر.
المطلب الثاين  :أثر  الردة. 

المطلب الثالث: أثر الن�فاق.
المبحث الثاين : مؤثرات تتعلق بالَحراك الفكري اإلسالمي. وتحته ثالثة مطالب:

المطلب األول :  أثر غلق باب التجديد واالجتهاد يف الدين . وتحته فروع :
الفرع األول :  مفهوم التجديد.

الفرع الثاين : عقبات وموانع التجديد يف الفكر اإلسالمي. وتحته مسائل:
األولى: التقليد األعمى. 

الثانية : تقديم المصالح المتوهمة. 
المطلب الثاين : الخلل يف بناء المفاهيم والمصطلحات يف اإلسالم .  

المطلب الثالث  : أثر التطرف يف الدين وغياب الوسطية .  وتحته فروع 
الفرع األول : مفهوم  التطرف يف اللغة ويف االستعمال الشرعي

 الفرع الثاين : مظاهر التطرف.
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الفرع الثالث  : مفهوم الوسطية وتحته مسائل:
 األولى : مفهوم الوسطية.

الثانية : أثر غياب الوسطية على التكفير واإلرهاب. 
المبحث الثالث: مؤثرات حسية تتعلق بالمكلف. وتحته ستة مطالب 

المطلب األول : أثر تعطيل أدوات اإلدراك والمعرفة.
المطلب الثاين :أثر المعاصي.

المطلب الثالث: أثر الغفلة.
المطلب الرابع : أثر اللهو واللعب. 
المطلب الخامس : أثر اإلعراض. 

المطلب السادس :أثر عدو اإلنسان األول وذريته ) الشيطان (.
المبحث الرابع :مؤثرات نفسية وتحته سبعة مطالب:

المطلب األول: أثر الكِْبر. 
المطلب الثاين : أثر اتباع اله�وى. 

المطلب الثالث : أثر الحياء.  
المطلب الرابع : أثر سوء القصد والفهم.

المطلب الخامس : أثر الغضب. 
المطلب السادس : أثر الحسد.

المطلب السابع : القناعات األصلية. وتحته مسائل :
األولى : أثر تقديس العقل.  

الثانية : أثر دعوى القراءات المتعددة للنص الواحد. 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته.
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املبحث الأول
 م�ؤثرات �سلبية عقدية

   وتحته مطالب : 
املطلب الأول  :اأثر الكفر

مم��ا ال ش��ك فيه أن الكفر ه��و ُأسُّ مظاهر الصرف والتحول عن اإلس��الم، و يعد عائقًا 
قوي��ًا لحص��ول األمن عام��ة، كما أنه م��ن أعظم الموان��ع والحجب التي تحج��ب العقل عن 
التفكير والتفهم  بش��كل صحيح ، وحيث إن منظومتنا الفكرية منبثقة من الكتاب والسنة؛ فإن 
ما يعنينا  الحديث عنه هو بيان أثر الكفر على الفهم والتعقل لكتاب اهلل تعالى ولس��نة رس��وله 
محم��د صلى اهلل عليه وس��لم ، ويعد الكفر مانعًا قويًا وعظيم��ًا عن فهم القرآن الكريم؛ ألنه 
يطف��ئ ن��ور القلب ويظلمه ،ويري��ن عليه، ويحجب��ه ، ويجعله يف قفل وغط��اء وأكنّة ، ويختم 
علي��ه، ويحمل��ه على اإلنكار ، والحمي��ة واالنصراف، ويعطل الحواس الت��ي ترفده بما يعينه 
على الفهم والتدبر كما صرحت بذلك عامة نصوص الذكر الحكيم )1( ، ومن ثم يكفينا يف هذا 
المقام سرد اآليات محل االستشهاد وعزو التفصيل يف تفسيرها إلى مظانه من كتب التفسير .
ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ   1- الخ��ت��م :  ٹ ٹ چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ )البقرة:6 ،7(  )2(. 
وقوله تعالى: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  چ البقرة: 7: »جاري 

مجرى التعليل للحكم الس��ابق يف قول��ه تعالى: چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  
ڀ  چ  )البقرة: 6(، وبيان لسببه يف الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء اإلنذار 
وعدمه عندهم ، وعدم نفوذ اإليمان إلى نفوسهم مع وضوح دالئله ، فإذا علم أن على قلوهبم 

ختما و أن على أسماعهم، و أبصارهم غشاوة علم سبب ذلك كله وبطل العجب«)3(.  
2-  الط��بع : قال تعال��ى: چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  

)1(   انظر : عبد القادر / محمد ولد سيدي،  حديث القرآن عن موانع فهمه ،  جدة ، مجلة معهد الشاطبي للدراسات 
القرآنية– السعودية  عدد45 ص 32   بتصرف

)2(  انظر تفسيرها يف : القرطبي ، الجامع لحكام القرآن 285/1.
)3(  ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير 254/1.
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وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ )الروم: 59( )1( 
األك�ن��ة: قال تعالى: ٹ ٹ  چ ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    -3
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     

يئ  جب  چ  )األنعام:25( )2(
چ   ې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  الغ��الف: ق��ال تعال��ى:   -4

)البقرة:88()3(
5-  الحجاب: قال تعالى:  چ ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ  چ )اإلسراء: 45( )4(
الران: ق��ال تعال��ى: چ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    -6
ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ 

)المطففين: 10 :14 (.
الغم��رة:: ٹ ٹ چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    -7
ڇ  چ )المؤمن��ون: 63( : والغم��رة: الغطاء ،والغفلة، والعمى)5(. وقال الطربي: «قلوهبم يف 
غم��رة :يف عمى عن ه��ذا القرآن، وعنى بالغمرة: ما غمر قلوهب��م فغطاها عن فهم ما أودع اهلل 

كتابه من المواعظ والعرب والحجج، وعنى بقوله: » ڃ  ڃ«، من القرآن«)6(.   
التقليب:  ٹ ٹ  چ جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب    -8
جت  حت  چ  )األنعام: 110(: ، قال ابن جزي يف تفس��يرها : أي نطبع عليها ونصدها 
ع��ن الفه��م ف��ال يفهم��ون، :و ال��كاف يف قول��ه چ       ىئ     يئ      جب  حبچ للتعلي��ل أي نطبع على 

أفئدهتم وأبصارهم عقوبة لهم على أهنم ال يؤمنون به أول مرة )7(. 

انظر تفسيرها يف ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير 113/21.  )1(
المرجع نفسه:249/7.  )2(
)3(  المرجع نفسه:413/1.
)4(  المرجع نفسه: 56/15.

)5(   ابن قتيبة : احمد ، تفسير غريب القرآن )ص298(. 
)6(   الطربي ، محمد بن جرير ، جامع البيان � 35/18.

)7(   الكلبي ، محمد بن احمد بن جزي ، التسهيل280/1.
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وال يقتصر هذا الحجب الذي يسببه الكفر على القلب وحده بل يتعداه إلى السمع والبصر 
واللسان ومن الحجب التي تصيب السمع بسبب الكفر  فتحجبه عن فهم القرآن الكريم.

1- الغش���اوة: ق��ال تعال��ى چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  چ )البقرة: 7( )1(.

2- الغ�طاء: قال تعالى : چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ )الكه��ف: 100 - 101( ق��ال اب��ن القي��م: »وه��ذا 
يتضم��ن معنيين: أحدهم��ا: أن أعينهم يف غطاء عما تضمنه الذكر م��ن آيات اهلل وأدلة توحيده 
وعجائب قدرته، والثاين : أن أعين قلوهبم يف غطاء عن فهم القرآن وتدبره واالهتداء به ، وهذا 

غطاء للقلب أوال ثم يسري منه إلى العين«)2(.
ومن الحجب التي تحجب اللسان بسبب الكفر فتمنعه من أن يكون وسيلة لفهم القرآن : 

البكم:قال تعالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ )البق��رة: 171( ،قال ابن القيم –رحمه اهلل- »والبكم نوعان : 
بكم القلب وبكم اللس��ان، كما أن النطق نطقان :  نطق القلب ونطق اللس��ان ، وأشدهما بكم 
القلب كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم األذن ، فوصفهم اهلل سبحانه وتعالى 
بأهن��م ال يفقهون الحق وال تنطق به ألس��نتهم ، والعلم يدخل إل��ى العبد من  ثالثة أبواب: من 
س��معه وبصره وقلبه ،وقد س��دت عليهم هذه األبواب الثالثة  فس��د السمع بالصمم، والبصر 

بالعم��ى، والقلب بالبكم، ونظيره قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  
ڤ   ڤ   ڤ            ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ )األع��راف: 179( وق��د جمع س��بحانه بي��ن الثالثة يف قوله 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  چ 
)األحقاف: 26(، فإذا أراد اهلل س��بحانه هداية عبد فتح قلبه وس��معه وبصره وإذا أراد ضالله 

أصمه وأعماه وأبكمه«)3(.   

)1(  انظ��ر تفس��يرها يف: القرطب��ي ، احمد بن عبد اهلل ، الجام��ع ألحكام القرآن 291/1-292، ابن عاش��ور : محمد 
الطاهر ، التحرير والتنوير 254/1.

)2(  الجوزية ، محمد بن ابي بكر )ابن القيم( :  شفاء العليل ) ص 162(.
)3(   المرجع السابق  )ص 167(.
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املطلب الثاين  : اأثر الِرّدة  
 والم��راد بالردة: »الخروج من اإلس��الم وترك التدين به، س��واء كان بالقول أو الفعل أو 
االعتقاد«،)1( واإلس��الم يحرم هذا الخروج ويعده جريمة من أكرب الجرائم وأفظعها، ويرتب 

عليه��ا عقوب��ة قاس��ية ٹ ٹ چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
چ  ے   ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   

)البقرة: 217( والردة هبذا المعنى تستبطن حقائق فرعية منها:
أوال : أهن��ا تعد مصادمة لاللتزام اإليماين من حيث نقض عهد اهلل وميثاقه الذي أخذه على 

خلقه ٹ ٹ چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  
ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ )األعراف: 172(.

ثاني��ا : وه��ي تعرب عن التش��كيك يف المصداقية له��ذا الدين  من حي��ث الوقوع يف ضالل 
االعتقاد بأن الخير يف سواه من األديان 

ثالثا :كما أهنا تعد مصادمة للفطرة المستقيمة بالخروج عما يصلحها  وارتضاء ما يفسدها 
،إهن��ا تعني باختصار إقام��ة للكفر من حيث هدمها لإليمان، وتفضي��ل للضالل من حيث إباء 

الهدى ،والميل إلى تشريع النفس من حيث الميل عن تشريع اهلل وحده )2(
 أم��ا م��ن حيث تصادمها م��ع حرية االعتقاد فإنه وال ش��ك أن الهدف من مب��دأ ) ال إكراه 
يف الدي��ن ( يتمث��ل حقيقة يف أرقى أنواع ممارس��ة الحرية وأفضل إكرام لإلنس��ان ، فهو يحذر 
م��ن أراد الدخول يف االس��الم من الدخول فيه إال إذا كان على تم��ام القناعة والرضا ، ألنه اذا 
دخل عن طواعية وقناعة تامتين ومعرفة راس��خة فإنه عندها ال يستطيع الخروج منه .... ومن 
هن��ا ن��رى أن عقوبة الردة ج��اءت لتقطع على أهل األهواء هدفهم وتبطل مس��عاهم بعيدة عن 
زي��غ المبطلي��ن وأصحاب النفوس الضعيف��ة التي تحب أن تلهو وتبتعد ع��ن جادة الصواب، 
فاإلس��الم ال يس��وغ لذوي األهواء أن يعبثوا باألديان ؟ فيدخل يف اإلسالم لغاية ثم يخرج منه 
لغاي��ة ، بل اعترب ذلك لعبًا بالدين وتضلي��ال للمتدينين ، كما ال يخفى أن المرتدين أخطر من 
األع��داء على اإلس��الم وأهله خاصة من الناحية الفكرية  ، وي��زداد هذا األمر جالء ووضوحا 

)1(   السقاف ، علوي عبد القادر : التوسط واالقتصاد يف أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو االعتقاد  ص 87 
)2(  منجود ، مصطفى محمود: االبعاد السياسية لمفهوم االمن يف االسالم ص 408 وما بعدها 
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لّم��ا نعلم أن المرتد سيش��وه صورة اإلس��الم ويدس عل��ى الدين، وهذا ما ال يق��در عليه غير 
المسلمين ، وعندئذ سيخدع الكثير ممن ال معرفة له باإلسالم. فالفرق كبير بين مسلم يرتد ثم 
يهاجم االس��الم ، وبين غير مس��لم يهاجم االسالم ، اذ األول يدس سمومه تحت شعار علمه 
بالحقيقة لهذا الدين ، وينفث أحقاده تحت ظالل خربته المدعاة بتعاليم الدين وأحكامه ، مما 
يجعل مس��تمعه أقرب إلى تصديقه من ش��خص غير مس��لم ? ولما كانت خطورة المرتد هبذه 

المثابة كانت عقوبة المرتد بقدر جنايته.)1(
املطلب الثالث: النفاق 

إن النف��اق صنو الكفر وه��و من أخطر معاول الهدم  يف جدار أمن المجتمع اإلس��المي، 
خاصة وأنه عالقة باطنية  بين ما يأتيه المنافق  وبين اهلل ؛ ألن الظاهر قد ال يدل عليه  ؛ ولذلك 
قد يصعب كش��ف صاحبه ما لم يصاحب س��لوكياهتم ما يدل عليه، فهو كفر مستور، وصاحبه 
إذا لقي المؤمن ادعى اإليمان وتظاهر به، وإذا لقي الكافر صرح بكفره وأظهر س��وء سريرته، 

ى   ى    ې   ې         ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   تعال��ىچ  ق��ال 
ائ  چ  )البقرة: 14- 15(.

حقيقة النفاق ودالالته :
وإذا كان��ت حقيق��ة النفاق  هي إخف��اء الكفر وإظهار اإليمان )2( فمعن��ى ذلك ؛أن النفاق  
ه��و أق��رب المعوقات األمنية للمجتمع المس��لم  إلى ال��ردة  من حيث صعوب��ة  معرفته  دون 
سلوكيات تدل عليه ، ومن حيث ارتباطه  بالنوايا والضمائر مما ال يعلمه إال اهلل تعالى وحده، 

ويكون غيبا على بقية المسلمين 
ومن ناحية ثانية : فهو تجسيد لعدم الحسم يف التعامل  مع المواقف  التي يفرضها الواقع  
والتي تتطلب ذاتية يف الرأي واستقالال يف القرار  ألن النفاق مبني على عدم الوضوح والرؤية 

السليمة لصاحبه ٹ ٹ چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى        ائ  
ائەئ  ەئ  وئ                وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ         ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ     چ  )المنافقون: 4(  وإذا 

)1(  العمر ، خميس : حرية االعتقاد يف ظل االسالم ص 242 وانظر :الشاذلي ،حسن : أثر تطبيق الحدود يف المجتمع  
ص 15

)2(  الحراين ، احمد ابن تيمية : منهاج السنة 159/1 
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به يصدر من مرتدد ٹ ٹ چ ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ )النساء: 143(.
النفاق واإلعاقة األمنية الفكرية  :

وقد اس��تقرأ العلماء النصوص  الواردة يف النفاق فقس��موا بموجبها النفاق إلى قس��مين : 
نفاق اعتقادي ، ونفاق عملي، والذي يهمنا يف هذا الصدد اإلش��ارة إلى أن كال القس��مين يعد 
مؤثرًا قويًا ومانعًا فكريًا عظيمًا من فهم كتاب اهلل عز وجل، و النفاق العقدي  كفر أكرب ويعد 
م��ن أش��د موانع فهم القرآن الكريم وأنه معطل للح��واس المدركة لدى صاحبه، فهو يحجب 

القلب والسمع والبصر واللسان كما يحجبها الكفر أو أشد.
 ومن األدواء التي تصيب القلب بسبب النفاق فتمنعه من فهم القرآن الكريم  ما يلى :

1- الطب��ع: ٹ ٹ  چ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مب    خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  

پ  پ    ڀ   ڀ  چ  )التوبة: 87( )1(.

2- الق�فل : ٹ ٹ چ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ )محمد: 24(  )2(.
3-الم���رض : ٹ ٹ چ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک  چ )البقرة: 10(  )3(
: ٹ ٹ چ گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   الص��رف    -1

ں  ڻ      ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ )التوبة: 127( )4(.

الص�م��م : ٹ ٹ چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    -2
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ )البق��رة:  18-17(، 
فأخ��رب س��بحانه وتعالى أهنم صم  بك��م عمي عن الح��ق واالنتفاع به ، وأن نفاقهم كان س��ببا 

للعنهم وحجب حواسهم جزاء إعراضهم عن آياته البينات المحكمات .

انظر تفسيرها ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير )101-100/26(  )1(
انظر تفسيرها يف ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير 114-113/26.  )2(

)3(  انظر المرجع السابق 246/1 
انظر تفسيرها يف  الكلبي ،ابن جزي : التسهيل 367/1-378.و الجوزية ، ابن القيم : شفاء العليل 168   )4(
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املبحث الثاين  
م�ؤثرات ومع�قات �سلبية  تتعلق باحلراك الفكري الإ�سالمي

 وتحته مطالب:
  املطلب الأول :  غلق باب التجديد والجتهاد يف الدين 

 أوال:  مفهوم التجديد :  
التجدي��د لغة: يق��ال : جّدد الش��يء : أي صيره جدي��دًا، والتجديد يكون بإحياء الش��يء 

وإصالحه من الداخل حتى يصير جديدًا. )1( 
أم��ا التجدي��د يف بعده الفكري )اصطالحا( : فهو نش��اط عقلي دائ��ب قوامه تقليب النظر 
باستمرار يف المعارف المكتسبة والتجارب الحاصلة بقصد تصحيحها أو إثرائها وتكييفها مع 

كل واقع جديد بقدر الحاجة والمصلحة)2(. 
  إذن فه��و ليس ابتداعًا لش��يء جديد، أو اخرتاعًا له، ولكن��ه فقه جديد، وإصالح ألمر قائم 
بالفعل وإخراج له يف ثوب قشيب . وتجديد الدين ال يعني هدم قواعده أو تحريف نصوصه وإنما 
يعني تنقيته من الشوائب التي تعلق به، كرد الشبهات التي تثار حوله، أو إحياء سننه الغائبة، أو فقه 

جديد لنصوصه – الموحى هبا – بما يخدم الواقع ويالئم العصر وتألفه األجيال. )3(
أهمي��ة التجدي��د : من المس��لم به : أن الفكر البش��ري – ومنه الفكر اإلس��المي – يكتنفه 
القص��ور)4( ألنه غير معصوم كما أن��ه محكوم بزمانه، فمهما كانت بصيرة المفكر اإلس��المي 
نافذة؛ فإهنا محكومة بقدرات اإلنس��ان المحدودة يف رؤية البعد الزمني، كما أهنا مطالبة بحل 

المشكالت، والقضايا الواقعة، ومراعاة مستويات الناس العلمية والثقافية. )5( 

)1(       انظر :ا الجوهري : الصحاح تاج اللغة ، تحقيق أحمد عطا 454/2
)2(   انظر :العربي ، محمد ورفاقه : تجديد الفكر اإلسالمي ، ، مرجع سابق، ص 65. 

)3(   انظر : صالح ، س��ليمان : تجديد الدين، مفهومه، وضوابطه، وآثاره،  ص7 وما بعدها، وانظر:  بس��طامي ، سعيد 
:مفهوم تجديد الدين � ص 97 وما بعدها. 

)4(  من المعلوم ضرورة أننا نقصد بالفكر اإلس��المي الذي يكتنفه القصور هنا؛ االجتهاد والفكر الفردي وليس فكر 
األمة يف مجموعها إذ أنه ال شك يمثل إجماعا لألمة يف مختلف القضايا .

)5(   انظر الرتكي، عبد اهلل بن عبد المحسن ورفاقه : »تجديد الفكر اإلسالمي » بحث منهج تجديد الفكر اإلسالمي«، 
المغرب العربي، ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية التي تنظمها مؤسس��ة الملك عبد العزيز آل س��عود للدراس��ات 

اإلسالمية والعلوم اإلنسانية يف 4-5 شعبان سنة 1407ه�، ص 18. 
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وتجدي��د الدي��ن والفكر إنما يعني اس��تمرارية اإليمان بصالحية ذل��ك الفكر لكي يكون 
أداة التوجيه لإلنس��ان وهدايته، فهو أداة التواصل؛ ألنه يعطي للفكرة بعدها الزمني عن طريق 
رب��ط تل��ك الفك��رة بالرؤية المتجددة الت��ي تمنحها الق��درة على الصمود يف وج��ه التطورات 
المس��تحدثة الت��ي يفرضها الواقع الجديد )1(.وصدق الرس��ول الكريم محم��د صلي اهلل عليه 

وسلم حين يقول : )إن اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها ()2(
و يع��د الجم��ود وع��دم التجديد من أخط��ر القضايا الت��ي تتحدى األمن الفك��ري قديما 
وحديث��ا ألن��ه إضافة إلى ما س��بق فهو يتعلق بفكر األمة اإلس��المية وهويتها وه��و الدين ؛لذا 
كان��ت المحافظ��ة علي��ه والحرص على بقائه واس��تمراره م��ن المقاصد الضروري��ة التي جاء 
اإلس��الم لرعايتها،ف��إذا فقدت هذه الرعاي��ة واختل نظام األمة الذي أراده لها اإلس��الم ؛صار 
حال األمة ش��بيها بأحوال األنعام ،وقد يفضي ذلك االختالل  إلي التالش��ي  اآلجل ، أو إلى 

تسليط العدو عليها إن كانت بمرصد منه كما قرر ذلك العلماء. )3( 
موؤثرات وعقبات وموانع التجديد يف الفكر الإ�صالمي.

أوال :التقليد األعمى وغلق باب االجتهاد 
ال ش��ك أن من معوقات التجديد يف الفكر اإلس��المي  ما نجده على الس��احة  من جمود 
يف الفكر  ورواس��ب للتقليد األعمى والتشيع المذهبي وهذا وال شك  بدوره يؤثر على األمن 
الفكري يف المجتمع المس��لم  ؛ حيث ال يزال بع��ض العلماء يدافعون بحرارة عن التقليد وال 
يريدون بديال عن المذاهب –بصرف النظر عن مالئمتها أو عدم مالئمتها لظروف الحياة التي 
نعيش��ها .ومن الواضح أن  هناك الكثير من األس��باب التي تجعل رؤية  كثير من الناس للحق  
والحقيق��ة غي��ر واضحة  وال مكتمل��ة  وهذا يجعلهم  يلجؤون  إلى م��ن يظنون أنه أعلم منهم 
بما يريدون معرفته، وهذا ليس عيبا ، بل إن ذلك يش��كل ضرورة  بالنس��بة إلى كثير من الناس  

)1(   انظر النبهان، فاروق ورفاقه » تجديد الفكر اإلسالمي«، مرجع سابق، بحث منهج التجديد يف الفكر اإلسالمي، 
ص 49.  

)2(    أب��وداوود، س��ليمان بن األش��عث :س��نن أب��ي داوود ،كت��اب المالحم باب ما يذك��ر يف قرن المائ��ة رقم 4282  
وصححه األلباين يف صحيح الجامع 382/1 برقم 1874 

)3(       انظر الش��اطبي ، أبو إس��حاق إبراهيم بن موس��ى : الموافقات ، تحقيق محمد عبد القادر، بيروت ، ط المكتبة 
العصرية، 2003م. 8/2. ،وابن عاشور ،محمد الطاهر :مقاصد الشريعة اإلسالمبة ص219.
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فمعظم الناس يكونون عاجزين عن رؤية الحق  والحقيقة فيلجؤون إلى علماء وخرباء فاهمين 
يطلب��ون منه��م الش��رح والتوضي��ح ٹ ٹ چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺچ 
)النحل: 43( ومن هنا شرعت الشورى أيضا ٹ ٹ چ ں  ں  ڻ   چ )الشورى: 38 (
والقرآن الكريم ال ينكر على الناس  ذلك ؛لكنه يشنع تشنيعا شديدا على أولئك الذين يقلدون 
تقلي��دا أعمى  من غير فكر وال تدبر .علما ب��أن المعتقدات واألقوال والتصرفات  والمواقف  
والتصرف��ات ال تس��تمد صواهب��ا وال خيريتها من ش��خصيات من يعتقدها أو يقوم هبا  س��وى 
األنبياء ألهنم معصومون من الخطأ  ، كما أهنا ال تس��تمد صواهبا من الفرتة الزمنية التي كانت 
فيها  ؛ فالحق ال يتبع الناس  وإنما على الناس  أن يبحثوا عن الحق  وأن يستمسكوا به  فالحق 
هو المعيار الس��تقامة الناس وهو معيار لوضوح  المس��يرة واس��تقامة الحي��اة )1( واآلن دعونا 
نس��تعرض بإيجاز موقف القرآن الكريم من التقليد عموما )2( فقد سمى القرآن الكريم التقليد 

تبعية، والتبعية مصدر صناعي  من تبع بكسر الباء تبعا أي مشى خلفه 
   يقول الراغب األصفهاين :يقال تبعه واتبعه :قفا أثره وذلك تارة يكون باالرتسام واالئتمار )3( 
ٹ ٹ  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  )ي��س: 20( 
وق��د ورد لف��ظ )تبع( وما تفرع من��ه يف القرآن الكريم على نحو) 173( م��رة أغلبها يف المعنى 
المذك��ور، وجاء الحديث عنها مس��تفيضا ش��امال الحواله��ا المختلفة ومقاصده��ا المتعددة  

ويمكن تقسيمها إلى قسمين :
1-تبعية محمودة وهي التي يكون فيها االتباع المر اهلل تعالى وكتبه ورس��له والصالحين 

من عباده ولذا امر اهلل هبا وحث عليها ومدح أهلها .ويمثل لها بقوله تعالى چ چ  چ  چ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

ڑ  ڑ  چ )األنعام: 153(.
2- تبعي��ة مذموم��ة :وه��ي التي يك��ون االتباع فيها لغي��ر الحق كاتباع الهوى والش��يطان 

ومناه��ج الجاهلي��ة الضال��ة ٹ ٹ چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

)1(  البناء يف القرآن الكريم لعبد الكريم  بكار  ص72 وما بعده بتصرف 
)2(  بقطع النظر عن الموضوع و المناس��بة التي وردت فيها اآليات فبعضها نعي على المقلدين الجهال عموما وهذا 

هو وجه الشبه الذي من أجله سيقت اآليات هنا.
)3(   المفردات ،لألصفهاين ،: مادة )تبع ( ص 41
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ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ )البقرة: 170( و هنا لنا 
وقفة مع النوع الثاين من التبعية وهي المذمومة

وال ش��ك أهنا عقبة عاتية تقف يف وجه الرس��ل عليهم الس��الم ألن األمم اتخذهتا وس��يلة 
للتصل��ب والجم��ود بحجة المحافظة عل��ى تراث األولين ويجعلون م��ن مجرد الرتاث دليال 
عل��ى صح��ة ما هم عليه  ولو قامت على نقضه الحج��ج والرباهين، و قد قص القرآن موقفهم 

هذا يف عبارات جامعة قالتها كل أمة لرسولها ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ )الزخ��رف: 23(  
وعل��ى حين يعتزون هم هبذه التبعية ،يأيت الق��رآن موضحا لهم هذه الحقيقة يف عبارات قارعة 
تصفهم بأهنم ش��ر خلف ألحمق س��لف ،تواصلت هبم سلسلة الضالل عرب القرون ٹ ٹ 

چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ )الصافات: 70(.
وهنا ينبغي التنبه إلى  أمرين : 

األول : أن القرآن يحدثنا عن س��نة كونية من س��نن اهلل يف خلقه  وهي أن من ش��أن بعض 
المس��تفيدين من وضع ما ؛ أن يرفضوا الجديد الذي يفوت عليهم بعض مصالحهم المنجزة  
حتى ولو كان هذا الجديد دينا س��ماويا معصوما  . ومن المؤس��ف أننا نشاهد اليوم بعض من 
هو مس��تعد للتنازل ع��ن قناعاته ، وتحوير بعض مرئياته ومجاراة م��ن يعتقد أهنم على الباطل 

الصريح ؛ وذلك من اجل المزيد من حصد المنافع  الدنيوية 
الثاين : ان العقل البشري   عقل عملي بالدرجة األولى ، فهو يحتاج  إلى أن يبدع ويعمل 

يف إطار من المبادئ واألصول والثوابت  القطعية  وهذا ما تكفل الوحي به ٹ ٹ چ ٻ  
ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ )األعراف: 2 - 3 (.
إذن  نخلص مما سبق  إلى أن االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي بما يواكب العصر 

وتطوراته  مطلب شرعي وواجب عيني على مجتهدي هذه االمة .
بيد أن دعوتنا إلي االجتهاد المناسب لظروف العصر ومتطلباته  ال تعني االنسالخ من الرتاث 
بالكلية ومصادرة جهود العلماء الس��ابقين  فقد س��بق لهم الفضل يف حل جميع اإلش��كاالت التي 

جدت يف عصرهم  بفضل اجتهاداهتم كما يمكن اإلفادة منها يف عصورنا الالحقة قياسا عليها  .
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ثانيا :عدم فقه قاعدة )تغير األحكام بتغير الزمان (تلك القاعدة التي قررها فقهاء اإلسالم 
قديم��ا وحديثا ومنهم العالمة اب��ن القيم الذي عقد فصال يف تغير الفتوى واختالفها بحس��ب 
تغي��ر األزمن��ة واألمكنة واألحوال والني��ات  والعوائد وقال : ) هذا فص��ل عظيم النفع جدا  ، 
وق��ع بس��ب الجهل ب��ه  غلط عظيم على الش��ريعة ، أوج��ب الحرج والمش��قة  وتكليف ما ال 
س��بيل إلي��ه  مما يعلم  أن الش��ريعة الباهرة  التي ه��ي أعلى رتب المصالح  ال ت��أيت به  ... ()1( 
واإلش��كال عن��د بعض أدعياء التجديد أهن��م أخذوا هذه القاعدة عل��ى إطالقها وأعملوها  يف 
جميع أحكام الش��رع  حتى حرفوا قواعد التش��ريع وأصوله مراع��اة ألهواء الناس بحجة تغير 
األحكام بتغير الزمان ، والحق أن هذه القاعدة ليست على إطالقها  باالتفاق ،وإنما يعمل هبا 
يف نط��اق األح��كام االجتهادية  الفقهية المعتمدة  يف القي��اس أو دواعي المصلحة  المتفقة مع 

مصالح أو مقاصد الشريعة  ، أو العرف  المتغير لتغير  وجه المصلحة .)2( 
ثالثا :عدم التفريق بين القطعيات  واألصول الثوابت  التي أجمعت  عليها األمة  من جهة  
وبين األحكام الظنية التي فيها مجال لالجتهاد  واالختالف من  جهة أخرى ، فقد جعل بعض 
أدعياء التجديد  كل قضية  ومحك إسالمي قابال للتجديد وإعادة النظر فيه  حتى ولو كان ثابتا  

بدليل قطعي ال مجال لالجتهاد فيه .
خامسا :جعل باب االجتهاد يف استنباط األحكام متاحا لكل أحد حتى ولو كان من عوام 

الناس  وأشباههم ممن ال يدركون  فقه النصوص الشرعية  فقها صحيحا .)3(   
رابعا- عدم قراءة الرتاث اإلسالمي بمعطيات الفكر المعاصر، قراءة تستوعب المفاهيم 

األصلية والمنهج العلمي الذي يتبلور مع الواقع والتجديد المستمر. 
خامسا - ما نش��اهده من ضحال��ة فكرية، وقصور واضح يف بناء وتأس��يس علوم جديدة 
تس��تجيب  لمتطلبات العصر كما كان متحققا يف أس��الفنا كالش��افعي يف الرسالة والشاطبي يف 

االعتصام وغيرهما. . )4(

)1(  ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب:إعالم الموقعين عن رب العالمين   5/3             
)2(  الزحيلي وهبة :تجديد الفقه اإلسالمي  ص 179  

)3(   الغصن ،سليمان بن صالح ) مرجع سابق (  ص 13 
)4(   انظ��ر : العل��وي ، جمال الدين ورفاقه » تجديد الفكر اإلس��المي« مرجع س��ابق ، بح��ث مالحظات أولية حول 

إشكالية تجديد الفكر اإلسالمي، ص 127. 
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ه��ذا والش��ك أن التصدي له��ذه المعوقات من مه��ام علماء األم��ة ومفكروها فهم أولو 
الذكر يف ذلك.     

املطلب الثاين: ق�صية »بناء املفاهيم وامل�صطلحات يف الإ�صالم«. 
والمفاهي��م : من الفهم وهو يعني : معرفتك الش��يء بالقلب )1( . والفهم : حس��ن تصور 
المعن��ى وجودة اس��تعداد الذهن لالس��تنباط، والمفهوم : هو مجم��وع الصفات والخصائص 

الموضحة لمعنى كلى )2(. 
المفه��وم اصطالحًا ه��و : الصورة الذهنية الت��ي تجمع متغيرات ثالثة : ذهن، وش��يء، 
ولف��ظ مع��رب عن ذلك الش��يء؛ فالصورة الذهنية التي ي��دل عليها اللفظ تس��مى مفهومًا، وما 
يدل عليها من األش��ياء الموجودة أو المقصورة أو المخرب عنها خارج الذهن تس��مى مدلواًل، 

واإلدراك؛ هو نتاج تلك الصورة الذهنية«. )3( 
- أم��ا االصطالح : فهو اتفاق طائفة على وضع اللفظ ب��إزاء المعنى« إذن فكل مصطلح 

مفهوم وليس كل مفهوم مصطلحًا. )4( 
أهمية بناء المفاهيم: 

مما ال شك فيه أن توافر المفاهيم الصحيحة يعد من العوامل الرئيسة الستقرار ونمو   
التفاه��م والعالق��ات الطيبة بين أفراد أي مجتمع، ودرءًا ألي��ة اختالفات تحدث بينهم، فتلك 
المنازع��ات واالختالف��ات يف اآلراء والمواقف، ومن ثم االختالف��ات يف التطبيق؛ إن هي إال 
نتاج االختالف يف تحديد مفاهيم الظواهر واألشياء، ومدلول الكلمات والمصطلحات. وإذا 
كان ذل��ك مقبواًل من عامة الناس؛ فإنه ليس كذلك بالنس��بة للباحثي��ن والعلماء وقادة الفكر، 
فمث��ل هؤالء يجب أن يس��تقوا مفاهيمهم م��ن الحقائق الثابتة وحده��ا، والمعربة عن الجوهر 

الحقيقي لألمور التي يتصدون لوضع وتحديد مفهوم لها )5(. 

)1(   ابن منظور : لسان العرب، مرجع سابق ) مادة فهم(، ص 459. 
)2(   أنيس، إبراهيم، وآخرون : مرجع سابق ، مادة » فهم« 704/2. 

)3(   سعادة، جودة أحمد : مناهج الدراسات االجتماعية،بيروت،  ط دار العلم للماليين، سنة 1990م، ص 317  
)4(   لمزي��د من اإليضاح انظر : البوش��يخي، الش��اهد : منهج الدراس��ة المصطلحية ص 1 ، نق��اًل عن الميمان، بدرية 
صالح عبدالرحمن : نحو تأصيل إس��المي لمفهومي الرتبية وأهدافها ، الس��عودية، دار عالم الكتب بالس��عودية، 

2002م، ص 65. 
)5(  البهي، محمد : تحديد المفاهيم أواًل ، القاهرة، مطبعة األزهر ، ص 3-4، )د.ت(. 
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لذا فإن أمن واستقرار فكر هذه األمة مرهون ببناء المفاهيم والمصطلحات فيه، حيث   
إن للمفاهيم تأثيرًا واضحًا على تفكير اإلنس��ان وبالتالي على سلوكه؛ فالمفاهيم الملتبسة أو 

المبهمة تؤدي إلى تفكير مبهم وخاطئ وبالتالي إلى سلوك مبهم وخاطئ )1(. 
ومن خصائص المفاهيم أن لها دورا هاما يف عملية البحث العلمي فهي وسيلة التواصل 
كما يمكن من خاللها فهم الواقع بطريقة منظمة ومتماس��كة، وتس��اعدنا المفاهيم يف التبويب 
والتعميم، كما أهنا حجر زاوية يف بناء النظريات. بل هي مفاتيح العلوم لكل مجال معريف )2(.
ه��ذا من أهم مس��تلزمات منهجية التفكير الس��ليم التي أكد عليها الق��رآن الكريم، وإن العناية 
بالمصطلح��ات أم��ر بالغ الش��أن ما دامت اللغ��ة »ظاهرة اجتماعية تخضع ل��كل ما تخضع له 
الضواب��ط االجتماعية األخرى، وهي تمر يف كل أطوارها بعي��ن المراحل التي يمر هبا الكائن 
الح��ي«)3(. وإن المس��لم عمومًا – فضالً ع��ن الباحث العلمي – يدرك أث��ر الكلمة وخطورة 
اللفظ فهو يملك الكلمة ويزهنا قبل أن يخرجها حتى ال تكون هناك عواقب وخيمة من جراء 
انفالهت��ا، ومن حق المس��تمع للكلمة أن تحدد له بوض��وح، وأن يجلى معناها حتى ال يختلط 
فهم��ه ويض��ل فكره لك��ون اللغة ليس��ت أداة للتوصيل فحس��ب ، بل هي أداة لتش��كيل الفكر 
أيض��ًا. يق��ول ×  : »إن العبد ليتكلم بالكلمة من س��خط اهلل ال يلقي لها باالً يهوى بها يف النار 

سبعين خريفًا«)4(. 
مما سبق يتضح لنا أهمية المفاهيم ومدى خطورهتا يف إحداث التغيير الفكري، والتحول 

الحضاري الذي تنشده األمم ودور العلماء والمفكرين تجاه ذلك. 
* مؤثرات وعقبات وموانع يف طريق بناء المفاهيم. 

1- م��ن أهم العقب��ات يف طريق بناء المفاهيم يف اإلس��الم هو عدم وجود فلس��فة تربوية 
عربي��ة إس��المية واضح��ة – ليس لخلل يف منهجنا اإلس��المي – حاش��ا وكال – وإنم��ا لتأثرنا 

)1(  إبراهيم ، خيري على : المواد االجتماعية يف مناهج التعليم بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية، المكتبة الرتبوية، 
سنة 1996م. ص 309

)2(  مصطف��ى، نادي��ة محمود، وآخ��رون : المقدمة العامة لمش��روع العالقات الدولية يف اإلس��الم، القاهرة ، المعهد 
العالمي للفكر اإلسالمي، سنة 1417ه� - 1996م، 104/1. 

)3(  فصول يف التفكير الموضوعي ، د. بكار ، ص 260 .
)4(  مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب المتكلم بالكلمة يهوى هبا يف النار رقم 2988 . 
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وانبهارنا بحضارة الغرب، وسيطرة تقاليده علينا، مما أدى إلى تبعيتنا له يف أغلب أمورنا. )1( 
ي��رى د/محم��د نوفل)2( : أن التبيعة الفكرية للغرب ال تتضح يف مجال كما تربز يف ميدان 
الرتبية والفكر الرتبوي – الذي هو جزء من المنهج اإلس��المي – فالس��بب األساس��ي يف أزمة 

الفكر الرتبوي العربي اإلسالمي المعاصر ترجع إلى تبعيته للغرب« )3(. 
- وال أدري – ل��م التبعي��ة؟ وق��د جاء اإلس��الم بش��ريعة احتوت مفاهي��م صحيحة ثابتة 

لعقيدة صحيحة راس��خة تح��ارب الجهل على مدار الزمن ق��ال تعالى : چ چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  )المائ��دة :3(، وقال تعالى : چ ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  )4( وتعهد س��بحانه بحفظ 

ه��ذا الدين من التبدي��ل والتحريف فقال تعال��ى :  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ )5( 
وهذا كتاب اإلسالم يدعو إلى بناء المفاهيم والمصطلحات حيث يحذر القرآن من استعمال 

لفظ محتمل ألكثر من معنى ويأمر باس��تعمال لف��ظ آخر ليس فيه احتمال ٹ ٹ چ ڭ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ   چ البقرة: 104 حيث إن لفظ راعنا يف اللغة من المراعاة وهي اإلنظار واإلمهال ،وأصلها  
من الرعاية وهي النظر يف مصالح اإلنس��ان  ، وقد حرفها اليهود  فجعلوها كلمة مس��بة  مشتقة 
من الرعونة وهي الحمق  ولذلك هنى القرآن عن استعمالها نظرا لهذا الخلط واالحتمال  )6(
وٹ ٹ چ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ھ  چ 
الحج��رات: 14 وحذر كذلك من األمم الس��ابقة الت��ي كثيرًا ما تعب��ث بالمفاهيم قال تعالى:  

)1(  انظر الخميس : الس��يد س��المة : الرتبية وتحديث اإلنس��ان العربي، القاهرة، ط عالم الكتب، سنة 1988من ص 
99 وما بعدها.  

)2(  ه��و: الدكت��ور  محم��د نبيل نوفل يعمل حاليا أس��تاذا غير متفرغ بكلية الدراس��ات العليا قس��م أص��ول الرتبية – جامعة 
القاهرة  له العديد من المؤلفات والرتجمات الدولية  منها :الجامعة والمجتمع يف القرن الواحد والعشرين ، ودراسات 

 http://iesredu.com/?page_id=80 : يف الفكر الرتبوي المعاصر وغيرها . انظر موقع الجامعة على االنرتنت
)3(   انظر نوفل، محمد نبيل : دراسات يف الفكر الرتبوي المعاصر، القاهرة ، ط دار األنجلو المصرية، سنة 1985م، 

ص 15 
)4(   آل عمران ، آية 85. 

)5(   الحجر ، آية 8.
)6(  الزمخشري ،محمود جار اهلل : الكشاف 131/1 والقرطبي ،محمد عبد اهلل :الجامع ألحكام القرآن 43/2 
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چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  
]آل عمران: 78[.

قال القرطبي :أي وإن من اليهود طائفة  يفتلون ألسنتهم  يف حال قراءة الكتاب  لتحريف 
معانيه  وتبديل كالم اهلل عن المراد منه ليظن السامع أن هذا المحرف من كالم اهلل  وما هو إال 
تضليل  وهبتان  وينسبونه إلى اهلل  وهو كذب على اهلل ) وهم يعلمون (أي حالة كوهنم يعلمون 

أهنم كذابون مفرتون ()1(
وتح��ذر الس��نة المطهرة كذلك م��ن خطورة الكلمة فع��ن أبي هري��رة –  - عن النبي 
× ق��ال : »إن العب��د ليتكل��م بالكلم��ة ما يتبين م��ا فيها يزل هب��ا يف النار أبعد ما بين المش��رق 
والمغ��رب«. )2( . وغير النبي – × - بعض العب��ارات ذات المعاين الجاهلية والتي تتعارض 
مع مفاهيم اإلس��الم ومصطلحاته كتغييره بعض العبارات مثل : »عم صباحا – أبيت اللعن – 
ملك األمالك« وغير اسم األجدع إلى عبد الرحمن وعاصية إلى جميلة )3( . كما حذر × من 
اس��تعمال مصطلحات معينة تتناىف مع العقيدة اإلس��المية فقال : »ال يقل أحدكم أطعم ربك، 
وضئ ربك، اس��قي ربك، وليقل س��يدي وموالي، وال يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي 
وفت��ايت وغالم��ي«. )4(وهناك يموج على الس��احة بعض نماذج له��ذه المصطلحات العامة يف 
داللته��ا والضبابية يف مقصود أصحاهبا من هذه المصطلح��ات، مصطلح »التمييز« بين الدين 
والدول��ة بداًل من مصطل��ح »الفصل« ومصطلح »التنوير« : بداًل م��ن التغريب وهلم جرا )5(. 
إذن فالمصطلح��ات ب��اب خطي��ر يلج من��ه المغرضون عندم��ا يريدون تمري��ر ألعوباهتم على 
دهماء الناس، فيس��تخدمون عند طرحهم تعميمات خطيرة، يريدون منها شيئًا، والناس تفهم 

)1(  انظر:القرطبي ) مرجع سابق  4 /19  وابن كثير )مرجع سابق (301/1  
)2(   النيسابوري، مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم« ، كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي هبا يف النار، 

الكتب الستة، الرياض، مكتبة الرشد، ط1 ، 1426-2005م، ص 1337، رقم 2988. 
)3(   انظ��ر بس��يوين، عبد الس��الم : الغ��زو المصطلحي مجل��ة البيان، لندن، المنتدى اإلس��المي، العدد 137، الس��نة 

الرابعة، ص 129. 
)4(   البخاري ، محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري« كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، الكتب الستة، 

الرياض، مكتبة الرشد، ط1 ، 1426-2005م، ص 255 ، حديث رقم 2552. 
)5(     سلطان، جمال ، ثقافة الضرار ،  ص 35 ، 36 .
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منها ش��يئًا آخر : »كل هذه المالبس��ات جعلت إمكانات التالعب باأللفاظ، واتخاذها وسيلة 
للتضليل بدل أن تكون وسيلة لإلبانة والتوضيح واسعة جدًا« )1( . 

املطلب الثالث  : التطرف يف الدين وغياب الو�صطية .   وحتته فروع
الفرع األول :مفهوم التطرف :

إن مصطل��ح التط��رف من المصطلح��ات التي ش��اعت ترويجا على ألس��نة الناس ، ويف 
وس��ائل اإلعالم- يف اآلونة األخيرة- هبدف إيجاد حالة من الرعب واإلرهاب الفكري لش��ل 
حركة الدعوة إلى اهلل  والتش��كيك بوس��ائلها ، وال ش��ك أن تحديد مفهوم هذا المصطلح هو 

الخطوة األولى  يف طريق العالج ، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة . 
التطرف يف اللغة معناه  :الوقوف يف الطرف ، بعيدا عن الوس��ط ، وأصله يف الحس��يات ، 
كالتط��رف يف الوقوف أو المش��ي  أو نحو ذلك ثم انتق��ل للمعنويات ، كالتطرف يف الدين ، أو 

الفكر ، أو السلوك. )2( 
التطرف يف االس��تعمال الش��رعي : لم تس��تعمل النصوص الش��رعية لفظ التط��رف وإنما 
ع��رب عنه  بعدة ألفاظ منها  : الغلو ، والتنطع ، والتش��ديد وه��ي جميعا تدور حول مجاوزة حد 
االعتدال الذي رس��مه الش��ارع الحكيم ، إن ش��ئت فق��ل : الخروج عن منهج الوس��طية الذي 

س��ماه القرآن الكريم ) الصراط المس��تقيم ( ،ففي قوله تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
چ        ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
چ )النس��اء: 171(خطاب ألهل الكتاب وخاصة النصارى ألهنم غلوا يف عيس��ى عليه السالم 
كما  يفهم من اآلية وهو عموم أريد به الخصوص لكنها تحذير للمس��لمين كذلك من اإلفراط 
ومجاوزة الحد إذ العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب كما هو مقرر يف األصول، والسعيد 
من اتعظ بغيره .) 3(  ، وقد عنون البخاري  يف صحيحه كتاب االعتصام بالسنة : باب مايكره من 

)1(      فصول يف التفكير الموضوعي، ص 261، وانظر ثقافة الضرر، مراجع سابقة  ، ص 35 وما بعدها .
المعجم الوسيط مرجع سابق (555/2مادة طرف   )2(

)3(  انظر : الكلبي ، محمد بن أحمد بن جزي : التس��هيل لعلوم التنزيل  ،213/3 والقرضاوي ، يوس��ف :الصحوة 
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التعم��ق  والتنازع  والغل��و يف الدين  والبدع  ، وأورد فيه حديث النهي عن الوصال يف الصوم. 
قال ابن حجر ) ت 852 ه� (: فاما التعمق  فمعناه : التشديد يف األمر  حتى يتجاوز الحد ، وفيه 
معنى التعمق ، يقال غال  يف الشيء يغلوا غلوا  إذا جاوز العادة ... «)1( وعن ابن مسعود رضي 

اهلل عنه  ان النبي صلى اهلل عليه وسلم  قال : )هلك المتنطعون( قالها ثالثا )2(
ق��ال اب��ن األثير  ) ت 606 ه� ( : هم المتعمقون  المغالون  يف الكالم . المتكلمون بأقصى 
حلوقهم  مأخوذ من النطع  وهو الغار األعلى من الفم  ثم المس��تعمل يف كل تعمق قوال وعمال. )3( ، 
وورد النه��ي ع��ن الغلو صريحا فيما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  قال : قال رس��ول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم : »إياكم والغلو يف الدين ، فإنما هلك من قبلكم بالغلو يف الدين«)4(.
ق��ال ابن تيمي��ة : قوله إياكم والغلو يف الدي��ن عام يف جميع أنواع الغل��و  يف االعتقادات، 

واألعمال، والغلو :مجاوزة الحد بأن يزاد يف مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق .)5(
مظاهر التطرف :

ومن صور التطرف والغلو التي قد يمارس��ها أو يعتقدها بعض المس��لمين إذا لم يجدوا 
البيان الشايف أو الفتوى المنضبطة بالمنهج العلمي  المحققة لمقاصد الشرع : 

أ – الغل��و يف فه��م النصوص على غير مرادها الصحيح  ، وه��ذا يأيت من الخلل يف معرفة 
المنهج العلمي يف التفسير واالستنباط. 

ب - الغلو المتعلق باألحكام إما بإلزام النفس أو اآلخرين بمس��ائل أو أفعال لم يوجبها 
الشرع  من حل أو تحريم.

ج- الغلظة يف التعامل والخش��ونة يف األسلوب والفظاظة يف الدعوة خالفا لهدي اهلل تعالى 
وه��دي رس��وله ٹ ٹ چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  

اإلسالمية بين الجحود والتطرف ) مرجع سابق ( ص 25 .
)1(  العسقالين محمد ابن حجر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري القاهرة  ط السلفية  1982 م  291-289/13 

)2(   صحيح مسلم ) مرجع سابق ( كتاب العلم باب : هلك المتنطعون  رقم 267 
)3(   اب��ن األثي��ر، علي بن أب��ي الكرم بن محمد : النهاي��ة يف غريب الحديث القاهرة ط دار إحي��اء الرتاث العربي ط1 

1422 ه� ص  1405/4 
)4(   النس��ائي ، أحمد بن ش��عيب : س��نن النس��ائي كتاب المناس��ك باب التقاط الحصى 268/5 قال ش��اكر :إسناده 

صحيح ونقل المناوي يف فيض القدير 126/3 عن ابن تيمية قوله : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .  
)5(  ابن تيمية ، شيخ اإلسالم ، أحمد بن علي الحراين : الفتاوى 125/12 
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ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ )النحل: 125(.
د- الغلو يف الموقف من الموافق أو المخالف ، فاألول قد يمدح حتى يصل به إلى مرتبة 
التقديس أو العصمة ، والثاين قد يذم حتى يحكم عليه بالكفر  أو الفس��ق ، دون بينة أو دليل ، 

وكال الموقفين خالف الوسط)1(.  
وال ش��ك أن التحذي��ر م��ن الغلو والتط��رف ما حص��ل إال ألن فيه عيوبا وآفات أساس��ية  
تصاحبه وتالزمه منها :أ- أنه منفر ال تحتمله طبيعة البشر العادية  وال تصرب عليه ولذا غضب 
النبي صلى اهلل عليه وسلم على صاحبه الجليل معاذ بن جبل  حين صلى بالناس فأطال حتى 
شكاه أحدهم إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال له : )أفتان أنت يامعاذ ؟! وكررها ثالثا )2( 
ب-أن��ه ال يخل��و من جور على حقوق أخرى ينبغي أن تراع��ى حيث قال صلى اهلل عليه 
وسلم  لعبد اهلل بن عمرو : حين بلغه  اهنماكه يف العبادة  اهنماكا أنساه حق أهله عليه :ألم أخرب 
أن��ك تص��وم النه��ار وتقوم الليل ؟ قال عبد اهلل : قلت بلى يا رس��ول اهلل ،فق��ال صلى اهلل عليه 
وسلم : ال تفعل ،صم وأفطر، وقم ونم ، . فإن لجسدك عليك حقا ..وإن لعينيك عليك حقا.. 

وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ()3( 
الفرع الثاين  : مفهوم الوسطية : 

الوسطية لغة : – كما يف معجم مقاييس اللغة – »الواو والسين والطاء« بناء صحيح يدل على 
العدل، والنصف وأعدل الشيء : أوسطه. )4( وتأيت صفة بمعنى : خيار و أفضل وأجود )5(. 

الوس��طية ش��رعًا : والوس��طية كما فس��رها العلماء يف ض��وء النصوص الدال��ة عليها من 
الكتاب والسنة هي : 

مؤهل األمة اإلس��المية من الخيرية أو ما يدل عليها كاألفضل واألعدل للقيام بالش��هادة 
عل��ى العالمي��ن و إقام��ة الحجة عليهم م��ع النظر والوق��وف على أصل داللته��ا اللغوي وهو 

)1(  عثم��ان ، محمود حامد : مس��ئولية الفتوى الش��رعية وعالقتها بالوس��طية والتطرف مص��ر –ط جامعة طنطا كلية 
الحق��وق  مجل��ة روح القوانين عدد45 ابريل 2008 م ،وانظر : الجهني ،فهد بن س��عد :الفتوي وأثرها يف حماية 

المعتقد د.ت( ص61، وانظر : القرضاوي ،يوسف.)مرجع سابق 39 وما بعدها .(
)2(  صحيح مسلم، كتاب الصالة باب القراءة يف العشاء رقم 465   

)3(  صحيح البخاري :كتاب أحاديث األنبياء، باب  قوله تعالى : ) واسألهم عن القرية ( ، رقم 3418 
)4(   ابن فارس، أحمد زكريا : معجم مقاييس اللغة، بيروت، ط دار الفكر،)د.ت(،  باب الواو والسين، 108/6. 

)5(   ابن منظور، جمال الدين لسان العرب، مرجع سابق، مادة » وسط« 126/10. 
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التوس��ط بين ش��يئين حس��ًا أو معن��ًى« )1( . وق��ال تعال��ى : چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  
)البقرة :143( ، وقال تعال��ى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ چ  ) آل عمران :110(.
الموقف من  الوسطية واالعتدال. 

يقول الشاطبي : »الوسط معظم الشريعة وأم الكتاب«. )2(    
ويقول الدكتور / محمد الفرفور )3(: »مما الش��ك فيه أن الوسطية من ثوابت الحياة كما 
أهنا من ثوابت اإلس��الم ولعلى أكون منصفًا إن قلت إن جل المس��لمين عوامهم وخواصهم 
يف هذه المسألة ضائعون بين جانبي اإلفراط والتفريط – إال من عصمة اهلل – سواء يف التصور 
أو يف الس��لوك أو فيهم��ا مع��ًا، فضاع��ت الرؤية الصحيح��ة لحقائق األش��ياء، وضاعت معها 
الموازين والمعايير التي تزن األمور فتضعها يف نصاهبا. وحيث إن االلتزام الديني منهج وسط 
ال يح�يد، فكل من التفريط والغلو يف الدين أمران مذمومان يف اإلسالم، ألن التفريط يف الدين 
يكون بتقليص حدود اهلل أو بمجافاة هذه الحدود، وعدم القيام بأي  حق من حقوقها، وهذا إن 
لم يكن كفرًا وجحودًا فهو اتباع للهوى وإيتاء للش��هوات. وأما الغلو يف الدين؛ فيكون بس��بب 
المبالغة واالندفاع القوى دون بصيرة مع رغبات دنيوية أخرى، وذلك كله خروج عن حدود 

اهلل بالفعل ناتجًا عن سوء التصور أو فساده«. )4(     
غياب الوسطية وأثره على التكفير واالرهاب :

ر ش��رعا أن الجري على األمر الوسط يف أحكام الشريعة – علما وعمال– منهٌج    من المقرَّ
��ريفين، فالوس��طية يف اإلس��الم ميزٌة مرتبطٌة بمقصد  دلَّ عليه االس��تقراء لنصوص الوحيين الشَّ
العدل الذي جاءت الشرائع اإللهية لتحقيقه، والناظر يف مراسم التَّكليف التي خاطبنا هبا الشارع 
يجدها جارية على األمر الوس��ط، بحيث ال َتنْ��ِزُع هبم إلى إفراط أو تفريط. وهذا المنهج ُترجَم 

)1(  الصالبي، علي محمد : الوسطية يف القرآن الكريم، القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، ط1، سنة 2007م، ص 51.   
)2(         الموافقات ، 59/4 ، مرجع سابق. 

)3(  ه��و : محم��د عب��د اللطي��ف صالح الفرفور م��ن أعالم دمش��ق ومواليدها ع��ام 1944 م حصل على الماجس��تير 
والدكت��وراة يف القات��ون من جامعة االزهر وله العديد من المؤلفات منها ذخائر الفكر االس��المي،  وحقائق الفكر 
االس��المي ،ومعايير الفكر االس��المي ، والوجيز يف استنباط االحكام وغيرها تويف عام  1435 ه� انظر ترجمته يف 

 http://www.oulama.dz/?p=5995 : الموقع
)4(  انظر الفرفور، محمد عبد اللطيف : ذخائر الفكر اإلسالمي، سوريا، ط دار المكتبي، سنة 2002م، ص 72.  
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حابة والتابعين ومن تبعهم بإحس��ان يف القرون الفاضلة،  ��لف الكرام من الصَّ عمليا على يد السَّ
فكان امتثالهم ألحكام الش��ريعة ونظرهم يف نصوصها – فهم��ا وتنزيال –غير خارج عن القصد 
والتوس��ط، وظه��ر منهم اإلنكار على تل��ك الطوائف التي ظهرت يف زماهن��م ومالت عن الحق 
والقص��د. ومن أخطر ما يق��دح يف هذا المنهج ظاهرة الُغلّوْ والتَّكفير من جهة، وظاهرة التَّقصير 
يف الحقوق الش��رعية من جهة أخرى. غير أن ظاهرة الغلّوْ والتكفير يقع فيها االلتباس على غير 
المتخصصين من جهة اّدْعاء أصحاهبا أنَّهم على المنهج الحّق؛ مما يستدعي بيان زيف مقولتهم، 
وباطل ادعائهم. وقد وصل الحال هبذه الطَّائفة الضالة إلى اإلخالل بالضروريات؛ فاس��تباحوا 
وا على األع��راض، واألموال؛ مما  األنفس المعصومة )بحق اإلس��الم أو بعق��د األمان(، وتعدَّ
َكش��ف عن بطالن ادعائهم، وس��فاهة عقولهم، فكان منهُجهم خارما لمقاصد الشرع، مباينا لما 

أجمعت الملل جمعاء على مراعاته وهو )حفظ الكليات الخمس(.
��رعية التي وقع فيها االنحراف عن المنهج الوس��ط الذي هو منهج الصحابة  ومن أبرز القضايا الشَّ
والتابعي��ن واألئمة المهديين على مّرْ العصور، )مس��ألة التكفير(، فهذه المس��ألة العظيمة تعدُّ من أوائل 
المسائل التي تنازع فيها أهل اإلسالم وحصل بسببها من الفتن والشر والضرر ما ال يخفى، وهي مسألة 
تابعة لمسائل األسماء واألحكام التي يتعلق هبا الوعد والوعيد يف اآلخرة، وتتعلق هبا المواالة والمعاداة 
��عي يف سلب اإليمان  والقتل والعصمة وغير ذلك من األحكام يف الدنيا وإن مما يخرم هذا األصل ؛ السَّ
ع��ن أهله بغير برهان من اهلل تعالى؛ فمن كان مؤمنا مس��لما بيقين لم يج��ز إخراجه  إال بيقين » ومخالفة 
القاعدة المتفق عليها بين أئمة اإلس��الم وهي: أن تكفير المؤمن بغير برهان من أعظم اآلثام، وقد حذر 
أئم��ة اإلس��الم – قديم��ا وحديثا – من خط��ورة التكفير، وبينوا اآلثار الس��يئة التي تنجرُّ عن��ه، والتي من 
أعظمه��ا الطعن يف اإليم��ان، وهتك حرمات األنفس المعصومة. وهذا المنهج قائم على أس��اس متين، 
ومقاصد بينة، فالنصوص الشرعية فيها تعظيم لخطورة التكفير وما ينجر عنه من اآلثار السيئة على الفرد 
والمجتمع، فالتكفير ليس لفظا يطلق على األشخاص وينتهي حكمه بمجرد إطالقه؛ بل إطالق التكفير 
بداي��ة يرتتب عليه أح��كام خطيرة على الفرد، منه��ا: زوال عصمة النفس والم��ال، والحكم بالتفريق يف 
عقد الزوجية، وسلب الوالية عمن له واليته، وعدم االستغفار له، وعدم غسله وتكفينه، فهذه األحكام 
الخطيرة مما يظهر هبا خطورة التكفير )1( ولذا نجد النصوص الش��رعية معظمة لهذا األمر غاية التعظيم، 

)1(  بوحمزة ، نور الدين : منهج الوس��طية يف التش��ريع االس��المي وأثره يف الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير ص 26، 
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وزاج��رة عن الول��وج فيه بغير بينة ق��ال تعال��ى: چ ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   
ەئ   ائ   ائ         ى   ى      ېې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   
ەئ  چ  )النساء: 94( والناظر يف السنة النبوية يجد هذا المنهج واضحا فالنبي أكد على تلك التعاليم 
من خالل بيان شرف اإليمان، وعصمة األنفس واألموال، وبيان أن الحكم على الناس إنما هو بحسب 
ما يظهر من أحوالهم وتصرفاهتم. ولذلك كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم يش��دد يف مس��ألة رمي الناس 
بالكفر؛ ففي الصحيحين عن أبي ذر – رضي اهلل عنو– عن النبي صلى اهلل عليه وسلم »ال يرمي رجل 

رجال بالفسوق، وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن لم يكن  صاحبه كذلك« )1( 
يق��ول الغزالي – رحمه اهلل – »والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه االحرتاز من التكفير 
ما وجد إليه س��بيال؛ فإن اس��تباحة الدماء واألموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول 
ال إل��ه إال اهلل محمد رس��ول اهلل خطأ، والخطأ يف ترك ألف كاف��ر يف الحياة أهون من الخطأ يف 

سفك محجمة من دم مسلم«. )2(
وقال ش��يُخ اإلس��الم - رحمه اهلل -: »الرجل العظيم يف العلم والدي��ن، من الصحابة والتابعين 
وَم��ن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البي��ت وغيرهم - قد يحصل منه نوٌع من االجتهاد مقروًنا بالظن، 
، فيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباُعه فيه، وإن كان من أولياء اهلل المتقين،  ونوع من الهوى الخفيِّ
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنًة لطائفتين: طائفة تعظِّمه فرتيد تصويب ذلك الفعِل واتِّباعه عليه، وطائفة 
ه وكونه من أهل الجنة، بل يف إيمانه حتى ُتخرجه  ه فتجعل ذلك قادًحا يف واليته وتقواه، بل يف برِّ تذمُّ
عن اإليمان، وكال هذين الطرفين فاس��ٌد... ومن س��لك طريق االعتدال، عظَّم من يس��تحق التعظيم، 
وأحب��ه ووااله، وأعط��ى الحقَّ حقه، فيعظِّم الحَق ويرحم الَخلق، ويعل��م أن الرجَل الواحد تكون له 
حس��ناٌت وس��يئات، فُيحَمد وي��ذم، ويثاب ويعاق��ب، وُيَحبُّ من وجه، وُيبَغض م��ن وجه، وهذا هو 

مذهب أهل السنَّة والجماعة، خالًفا للخوارج والمعتزلة وَمن وافقهم«.)3(

=37 ، 38 بح��ث مق��دم الى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير االس��باب  واالثار و العالج برعاية جائزة االمير 
نايف العالمية للسنة النبوية 1432 ه� .

)1(  صحيح البخاري – كتاب األدب – باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال الكتب الستة  265/1 رقم 6104.
)2(  الغزالي ، محمد بن محمد ) أبو حامد ( : االقتصاد يف االعتقاد 157 .

)3(  الحراين ، احمد ابن تيمية : منهاج السنة 4/ 543 وما بعدها 
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املبحث الثالث
 م�ؤثرات ومع�قات ح�سية تتعلق باملكلف

وتحته مطالب :
املطلب الأول :اأثر  تعطيل اأدوات الإدراك واملعرفة:

لقد خلق اهلل اإلنس��ان ال يعلم ش��يئا ولكن��ه زوده بآالت اإلدراك والعل��م والمعرفة فقال 
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   : چ  تعال��ى 
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  ]النحل: 78[ فأخرب س��بحانه وتعالى أنه أخرج اإلنس��ان من 

بطن أمه ال يعلم شيئا وجعل فيه آالت اإلدراك ليكتسب هبا العلوم والمعارف،« )1(.
وللعق��ل ميزة عل��ى هذه الحواس  فه��و الذي يقوم بتحلي��ل المعلوم��ات الواصلة إليه ، 
ويقيس عليها ويقارن ويستنتج ، لذلك جعل اهلل فقده فقدا لها ، وإن كانت موجودة حسا لفقد 

أثرها عن��د فقده قال تعال��ى : ٹ ٹ چ ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  چ  الحج: 46  ؛ 

ولشرف العقل ومكانته علق به التكليف وجودا وعدما.
املطلب الثاين : اأثر املعا�صي

إن المعاص��ي من أك��رب موانع الفهم عموم��ا ولفهم  القرآن الكري��م خصوصا فهي تظلم 
القل��ب وتطف��ئ ن��وره ، وتحجبه عن ن��ور الوح��ي ٹ ٹ  چ ۀ   ہ  ہ  ہ  
ۇۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     ھ   ھھ    ھ   ہ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  چ  

المائدة: أي فبنقضهم ميثاقهم ، لعنوا، وجعلت قلوهبم قاسية ال تعي خيرا وال تفقهه، تحرف 
الكلم عن مواضعه لفظا ومعنى فتتلوه على غير وجهه  وتتأوله على غير تأويله، ونسيت حظا 

مما ذكرت به من العلم وعهد اهلل وميثاقه)2(.
فعن أبي هريرة  أن رسول اهلل × قال : »إن القلب إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة 

)1(  انظر : تفسير اآلية يف التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 233-232/14.
)2(  انظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 379/7- 382، والتسهيل البن جزي الكلبي230/1.



326

املوؤثرات ال�ضلبية يف فهم الن�ص ال�ضرعي يف �ضوء القراآن الكرمي

س��وداء ف��إذا هو نزع واس��تغفر اهلل وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حت��ى تعلو على قلبه وهو 
الران الذي ذكر اهلل يف كتابه : چ ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ )المطففين: 14(« )1(.
ق��ال مجاهد : »ه��و الرجل يذن��ب الذنب فيحيط الذن��ب بقلبه ثم يذن��ب الذنب فيحيط 

الذنب بقلبه حتى تغشي الذنوب قلبه«)2(.)3(. 
املطلب الثالث: اأثر الغفلة:

الغفلة :الس��هو وقلة التيقظ )4(، فالغافل عن األم��ر اله عنه غير مكرتث به وال متيقظ له ، 
ومن ثم كانت الغفلة من أس��باب موانع الفهم  وحس��ن التفكر ق��ال تعالى : ٹ ٹ چ ٱ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ )األع��راف: 179( 
: ، فأخرب س��بحانه وتعالى عن هؤالء بالغفلة التي عطلت االنتفاع بحواس اإلدراك والمعرفة 
لديهم،« ومعنى نفي الفقه واإلبصار والسمع عن آالهتا الكائنة فيهم أهنم عطلوا  أعمالها برتك 
استعمالها يف أهم ما تصلح له وهو : معرفة ما يحصل به الخير األبدي ، ويدفع به الضر األبدي 
؛ ألن آالت اإلدراك والعلم خلقها اهلل لتحصيل المنافع ودفع المضار فلما لم يس��تعملوها يف 

جلب أفضل المنافع ودفع أكرب المضار نفى عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة . )5(. 
املطلب الرابع :اأثر اللهو واللعب : 

إن الله��و واللع��ب من أك��رب الصوارف عن الفه��م عموما وعن كت��اب اهلل خصوصا ، إذ 
الالع��ب الاله��ي ال وقت لديه للتأم��ل ، والتدبر كما أن القرآن الكري��م عزيز ال ينال فهمه إال 

المقب��ل الجاد، وقد ذكر اهلل عز وج��ل اللهو واللعب يف موانع فهم كتابه فقال: چ ٱ  ٻ    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

)1(  س��نن الرتمذي كتاب تفس��ير القرآن  باب تفس��ير س��ورة المطففين   رقم )3334(، وقال حديث حس��ن صحيح 
.وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم 3125

)2(    أخرجه الطربي يف التفسير ) 201/24، 204.
)3(    شفاء العليل البن القيم ) ص 164(.

)4(  قال الراغب األصفهاين : »الغفلة سهو يعرتي اإلنسان من التحفظ والتيقظ » ) مفردات القرآن للراغب األصفهاين 
ص 362(.  

)5(  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) 185-183/9(.
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ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  چ )األنبياء: 2 - 3 ( ؛ فاستماعهم حال تلبسهم باللهو واللعب 

سبب لعدم فهمهم لما ألقي إليهم من الذكر ؛ للهو القلب عن التأمل والتدبر ، )1(.
المطلب الخامس : أثر اإلع��راض  

لقد ذم اهلل يف كتابه العزيز المعرض عن هذا الكتاب ونعته بأبشع النعوت فوصفه بالظلم 
فق��ال تعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ چ 
)السجدة: 22( ،وتوعده بضيق المعيشة،وشقاء الحياة، وسوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة فقال 

تعالى : چ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  
حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  چ )طه: 

.) 126 -124
املطلب ال�صاد�ص :اأثر عدو الإن�صان الأول  وذريته  وهو : ) ال�صيطان (

ال شك أن من المؤثرات السلبية  على النفس والعقل اإلنساين عدو سلط عليه لالبتالء، 
واس��تخراج  ما يف  اإلنس��ان من طاعة ومعصية ، وهذا العدو هو الش��يطان الذي نذر نفسه من 

أول األم��ر لمحاربة اإلنس��ان وصده ع��ن عبادة اهلل  كما أخرب عن��ه خالقه ٹ ٹ چ چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  
ک  گ  گ   گ  گ  چ )األعراف: 16 – 17( وقد ذكر الشيطان كثيرا يف القرآن الكريم 
تحذيرا منه وحثا على مجاهدته  وبيانا ألس��اليب غوايته فقد جاء بصيغة المفرد يف س��بعين آية 
وبصيغ��ة الجمع يف ثماين عش��رة آي��ة ، وعلى أية حال ف��إن أكثر مداخل الش��يطان  إلى النفس 
اإلنس��انية تك��ون من المؤثرات الس��لبية الس��الفة الذكر  فيدخ��ل من أبواب الجه��ل والهوى 

والغرور والكرب  وغيرها .
والمقص��د يف ه��ذا المطل��ب هو بي��ان أن العالقة  الس��وية بي��ن العقل والفه��م الصحيح 
عموما ولنصوص الش��رع خصوصا ال تتأتى إال لعقول ونفوس طهرت من المؤثرات السلبية 

واألمراض التي ترد على النفوس والعقول.

انظر تفسيرها يف  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ) مرجع سابق ( 173/14.  )1(



328

املوؤثرات ال�ضلبية يف فهم الن�ص ال�ضرعي يف �ضوء القراآن الكرمي

املبحث الرابع : موؤثرات ومعوقات نف�صية)1( تتعلق باملفكر.
ق��د يضعف أو يفس��د أو ينعدم التصور اإليماين فتتأثر بذلك األجهزة النفس��ية والس��يما 

الحس األخالقي ومن ثم يكون لها أثر يف السلوك اإلنساين. 
والشك أن للفكر أخالقًا وفضائل تربوية تجعله يف مأمن من التشويش أو االنحدار، منها 
تح��ري الحقيقة بإنصاف وتجرد، والبعد عن سفاس��ف األفكار وتوافهها، ونس��يان األحداث 
المثي��رة لألحق��اد أو الباعث��ة على الغضب، وع��دم التطلع إلى مثيرات الحس��د و الش��هوات 
واأله��واء إل��ى غير ذلك من فضائ��ل )2(. ويقابل ه��ذه الفضائل نقائص ورذائل فكرية نفس��ية 
أخالقية تمثل معوقات وموانع يف طريق األمن الفكري ومن ثم ينبغي على المس��لم اجتناهبا، 
ألن إهمال تربية الفكر والحس األخالقي الفكري مما يضعفه. ويجعله يضمر ويتناقص حتى 
يفق��د الحس ثم يموت، وقد يفس��د ويتحول بوس��ائل الرتبية المفس��دة إل��ى جندي من جنود 

الشيطان فيفسد يف األرض  وهذه المعوقات هي:- 
1-  أثر الكبر : 

وهو يعني الرتفع عن الخلق أو على شريعة اهلل فال يرى محاسنها، ألنه يتصور أشياء   
يف ذهنه ويريد الشريعة أن تمش خلفه على حسب ما يتصوره هو وهذا والشك عاقبته وخيمة. 
قال × »ال يدخل الجنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كبر« )3( بل ومن أبعد الناس فهما للدين 

هو. قال × »ال يتعلم العلم مستحي وال مستكبر« )4(.
 وق��د دل الق��رآن الكريم على أن الكرب م��ن الموانع التي تمنع فه��م القرآن وتصرف عن 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ٹ ٹ چ  تدب��ره  
ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  

گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ )األعراف: 146(.

)1(  النفسية : نسبة الى النفس ، ويقصد هبا الحالة العامة التي يعيشها اإلنسان النَّاتجة عن مجمل ما انطوت عليه نفسه 
من ميول ونزعات وانطباعات ومش��اعر فكل ما يؤثر س��لبا أو إيجابا على تلك الحالة العامة  لإلنس��ان  فهو مؤثر 

نفسي انظر : المعجم الوسيط 312/2 مادة نفس.
)2(   انظ��ر : المي��داين، عبد الرحمن حبنكة وآخرون : الثقافة اإلس��المية » مكة المكرم��ة، ط جامعة أم القرى، كتاب 

جامعي، ص 188 ، 199. 
)3(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم الكرب وبيانه، حديث رقم 91. 

)4(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء يف العلم، ص 30 ، حديث رقم 130.  
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2- أثر اتباع اله�وى: 
 إن اتب��اع اله��وى من أش��د الحجب المانعة من فه��م القرآن الكريم ،فهو س��بب لتعطيل 

الح��واس الت��ي هبا بكون العل��م والفه��م ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ )الجاثي��ة: 
23( ، فاله��وى يعطل القلب ورس��له عن الفه��م واإلدراك الصحيح ،فهو س��بب للختم على 

القلب والسمع والبصر والبصيرة.
وق��د ذكر الزركش��ي الهوى يف موانع فه��م القرآن فقال:»اعلم أن��ه ال يحصل للناظر فهم 

معاين الوحي وال تظهر له أسراره ويف قلبه بدعة أو كرب أو هوى« )1(.
3- أث��ر الحياء : وهو انقب��اض النفس عن القبيح، مخافة اللوم وهو وس��ط بين الوقاحة 
التي هي الجرأة وعدم المباالة هبا )2(.، وال شك أن مدار اإلسالم  على خلق الحياء  من حيث 
الفعل ؛ألنه القانون الش��رعي الذي تنتظم به األفعال الش��رعية جميعها  ؛ولذلك اتفقت علي 
استحس��انه  كلم��ة األنبياء جميعا ، قال صلى اهلل عليه وس��لم : »إن مم��ا أدرك الناس من كالم 

النبوة األولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت«. )3(
وه��و نوعان : أ- محمود : وهو الذي ذكره النبي × بقوله »الحياء ال يأتي إال بخير« )4(.  

وهذا النوع تندرج تحته أبواب :
 1- الحي��اء م��ن اهلل  ، وهو طريق إلقامة كل طاع��ة واجتناب لكل معصية وهو من كمال 
اإليمان ، قال صلى اهلل عليه وسلم : »اإليمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول ال إله إال اهلل 

،وأدناه إماطة األذى عن الطريق ، والحياء شعبة من اإليمان« )5( .
2 –الحي��اء من الناس وقد م��ر حديث : » إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى : إذا 

لم تستح فاصنع ما شئت«. )6( 

)1(  الزركشي: الربهان  ) مرجع سابق (180/2  
)2(   العكربي، أبو البقاء، الكليات، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، ط1 1979م، ص 404.  

)3(  صحيح البخاري : كتاب اإليمان  ، باب شعب اإليمان  رقم ) 33  (
)4(   صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان، ص 758 ، حديث رقم 37.  
)5(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان، ص 758 ، حديث رقم 34.  

95سبق تخريجه   )6(
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3 حي��اء الم��رء من نفس��ه : وهذا ضرب من الحي��اء تحس به النفوس الش��ريفة ،فال تقنع 
بالنقص والدون :فيجد نفسه مستحيا من نفسه ، لكأن له نفسين يستحي بأحدهما من األخرى.
ب- مذم��وم : وهو الذي يمنع اإلنس��ان من معرفة الح��ق، وعدم إنكار المنكر إذا كان يف 
مقدوره، أو ترك الس��ؤال عن ش��يء هتمه معرفت��ه والدواعي موجودة. وه��و يف الحقيقة جبن 

وخور بل هو ليس بحياء وإنما هو تزيين من الشيطان للصد عن فهم دين اهلل. 
يق��ول اإلم��ام النووي : ) فقد يش��كل على بعض الناس من حي��ث إن صاحب الحياء قد 
يس��تحي أن يواجه بالحق م��ن يجله ، فيرتك أمره بالمعروف ، وهنيه ع��ن المنكر ، وقد يحمله 
الحياء على اإلخالل ببعض الحقوق ، وغير ذلك مما هو معروف يف العادة  (.)1( وقد س��مي 
ه��ذا العج��ز والخور حياء على المجاز لمش��اهبته الحياء الحقيق��ي  . ويدخل الحياء يف طلب 
العلم يف ذلك النوع المذموم  وصدقت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها حين قالت  : ) نعم 
نس��اء األنص��ار ، لم يمنعهن الحي��اء أن يتفقهن يف الدين ( )2( وقال مجاه��د : ) ال يتعلم العلم 

مستحي وال مستكرب ( )3(.
4- أثر سوء القصد والفهم: 

إن س��وء الفهم للدين يرجع إلى الش��خص نفس��ه وهذا الش��ك يبعده ع��ن أصول الدين 
ومنابعه والسبب يف ذلك إما لضعف يف تصوره الفكري أو فساده أو سوء قصده ونيته. كالذي 
يتعل��م الدي��ن من أجل أن يمارى به العلم��اء، ويتصدر به المجلس، ويتعال��ى به على الجهال 
فمث��ل ه��ذا مهما أويت م��ن علم لن يتذوق طعم اإليمان بل لس��وء قصده س��يتحول هذا الفهم 
إلى جهل وخسران كما هو حال اليهود يعلمون صدق محمد × يف دعواه تمام العلم لكنهم 

لفساد نيتهم وسوء قصدهم تحول هذا العلم إلى جهل وخسران )4(. 
ق��ال تعال��ى : چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

)1(  مسلم بشرح النووي 2 /5 
)2(  أخرجه البخاري  معلقا  كتاب اإليمان  باب الحياء يف العلم  انظر : فتح الباري البن حجر 228/1 ووصله مسلم 

رقم 760  
)3(  أخرجه البخاري  معلقا  كتاب اإليمان  باب الحياء يف العلم  انظر : فتح الباري البن حجر 228/1و قال الحافظ 

ابن حجر: ووصله ابو نعيم يف الحلية  بإسناد صحيح  على شرط البخاري 
)4(  انظر : محمد محمد أحمد، عوائق الفهم الصحيح للدين اإلسالمي، مرجع سابق، ص 80، 81. 
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ڈ  ژ  چ )االنعام : 20(. وصدق الرس��ول الكريم صلى اهلل عليه وس��لم  حين قال : » من 
طل��ب العلم ليجاري ب��ه العلماء ويماري به السفهاء  ويصرف به وج��وه الناس إليه أدخله اهلل 
النار «) 1(، وبالتالي فإن األثر المرتتب على هذه النوايا السيئة هو عدم كفاية المخزون العلمي 
يف النفس الذي يلزم وجوده  يف التعامل الس��ليم م��ع النصوص وفهمها ، فإن كان ناقصا وغير 
كاف  كانت رؤية النفس بغير غريزة العقل مشوشة، ويتناسب التشويش على تلك الرؤية طردا 

مع نقص كمية المخزون العلمي المناسب للموضوع الذي تريد النفس إعطاء حكم فيه .
5 – أث��ر الغض��ب: حيث تتفاوت درج��ات الناس يف الثب��ات أمام المثي��رات فمنهم من 
تس��تخفه التوافه فيس��تحمق على عجل ومنهم من تس��تفزه الش��دائد فيبقى على وقعها األليم 
محتفظ��ًا برجاحة فكره ولين خلقه. وقد رأينا الغضب يش��تد بأصحابه لح��د الجنون، عندما 
تقتح��م عليه��م نفوس��هم، ويرون أهنم حق��روا تحقيرًا ال يعالجه إال س��فك الدماء. وس��يئات 
الغض��ب كثي��رة، ونتائج��ه الوخيمة أكثر. ولذل��ك كان ضبط النف��س عند ثوراهن��ا دليل قدرة 

محمودة وتماس��ك كري��م. ق��ال تعال��ى :چ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  چ )آل عمران: 134( وقال تعالى: چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
)الش��ورى: 37( وعن عبد اهلل بن مس��عود  قال : قال رس��ول اهلل × : »ما تعدون الصرعة 

فيكم؟ قالوا : الذي ال تصرعه الرجال، قال ال : ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب«. )2( 
6- أث��ر الحسد:   ومن المس��لم به أن البش��ر متفاوت��ون يف الفكر والم��زاج والفهم، وأن 
التقاءه��م يف ميادي��ن الحي��اة قد يتولد عنه ضي��ق وانحراف، إن لم يكن ص��دام وتباعد، لذلك 
ش��رع اإلسالم من المبادئ ما يرد عن المسلمين عوادى االنقسام والفتنة، وما يمسك قلوهبم 
على مش��اعر المودة والوالء، قال × : »ال تباغضوا وال تحاس��دوا، وال تدابروا، وكونوا عباد 
اهلل إخوانا، وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال« )3( وإذا كان الش��يطان ربما يعجز 
أن يجع��ل من الرجل العاقل عابد صن��م لكنه لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه، وعن إيقاد 
ني��ران الع��دواة يف القلوب بين الناس. قال × : »إن الش��يطان قد أي��س أن يعبده المصلون يف 

)1(  سبق تخريجه .
)2(  صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، ص 1264، رقم 2609. 
)3(   صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، ص 1257، رقم 2559.
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جزيرة العرب ولكن التحريش بينهم« )1( فما أس��رع أن يتسرب اإليمان من القلب المغشوش 
كما يتسرب السائل من اإلناء المثلوم. )2(

املطل��ب ال�صاب��ع : نوعية القناعات  الأ�صلي��ة  والعتقادات ال�صا�صي��ة  املختزنة يف النف�ص  
وحتته م�صاألتان :

المسأل��ة االول��ى : أثر تقديس العق��ل : يقول ابن تيمي��ة رحمه اهلل : « ولم��ا أعرض كثير 
م��ن أرباب ال��كالم والحروف وأرب��اب العمل والصوت ع��ن القرآن واإليم��ان : تجدهم يف 
العقل على طري��ق كثير من المتكلمة يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه ويجعلون 
اإليمان والقرآن تابعين له« )3(. وحيث إن منهج النظر العقلي يف اإلس��الم منهج شامل، ومرن 
ال يخض��ع لتقلب��ات الزم��ان والمكان؛ ألنه مجرد طريق��ة أو أداة للبحث، وم��ن ثم يعلو على 
المتغيرات النسبية ويظل ساري المفعول يف أي عصر أو أي بيئة )4( ؛ لذا فاإلسالم يوجه العقل 
إلى الميادين التي يستطيع السير فيها، ويعفيه مما ال يطيق وعلى سبيل المثال العقل يعجز عن 
تص��ور الذات اإللهية ش��كالً أو حيزًا، فماذا يجدي عليه التفكير يف ذل��ك ؟! ولذا فإن اقتحام 
العق��ل منفردًا يف هذه الميادين يعت��رب انحرافًا عن وظيفته وميادينه الت��ي يراها )5(ويمكنك أن 
تتص��ور الفرق بين من كان منطلقه من الكفر واإللحاد ، ومعظم تفكيره وتصرفاته من تفضيل 

الدنيا على اآلخرة  أو إنكار اآلخرة بالكلية)6( ٹ ٹ چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     چڇ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   
ژ  چ النجم: 29 - 30 ، و بين من كان منطلقه اإليمان باهلل ورس��وله  وش��عاره قوله تعالى : 

چ پ  پ  پ  پ  چ األعلى: 17، وال شك أن البيئة لها أثرها الفعال يف ذلك .
المسألة الثانية : أثر دعوى القراءات المتعددة للنص الواحد  

)1(   صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان، ص 1305، رقم 2812.
)2(   انظر : الغزالي، محمد وآخرون : الثقافة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 246 وما بعدها بتصرف.

)3(  الحراين ، احمد بن تيمية :  درء تعارض العقل مع النقل 178/2
)4(   خليل ، عماد الدين : مدخل إلى إسالمية المعرفة  ص 32 .

)5(   أبو العينين ، علي :  فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكريم، ص 169 .
)6(   ياسين ،محمد نعيم : العقل وعالقته بالنص الشرعي ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي بعنوان ) التعامل مع 

النصوص الشرعية ( بالجامعة األردنية  والمنظمة له يف 6-8 ذو القعدة  1428 ه� ص 40 
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يعتقد الليرباليون أن النص الشرعي له قراءات متعددة وتفسيرات متنوعة وكلها صحيحة 
وهذه العقيدة من الفس��اد بمكان ألهنا تفتح الباب على مصراعيه لكل مبطل أن يس��تدل على 
مذهبه الفاسد من النص الشرعي بدعوى )تعدد قراءات النص( وال ريب أن هذا أصل خطير 

يسوغ زندقة كل متزندق وكفر كل كافر فالباطني مثال الذي يفسر قول اهلل تعالى چ ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ چ ] البقرة: 67[ بأهنا عائش��ة � رضي اهلل عنها � بناء على ذلك األصل قوله حق 
وال��ذي يق��ول: إهنا البقرة المعروفة قوله حق ، ويطلق بع��ض األئمة على هذا األصل )دعوى 
ع��دم إفادة النص للعلم واليقين(  ،والعجيب أن زنادقة عصرنا من المتكلمين الذين يس��مون 
)مثقفين!!( و)عصريين! ! ( اتكأووا على هذا األصل لتسويغ باطلهم وتمرير انحرافهم ولهذا 
زعم من زعم منهم أن القرآن يمكن أن يدل على كل مذهب يف األرض. وقد بين شيخ اإلسالم 
ابن تيمية – رحمه اهلل – أن أصل هذا المذهب الفاس��د، يرجع إلى قول السوفس��طائية)1( من 
الفالس��فة، ث��م أخذه عنهم طوائ��ف من مالحدة الصوفي��ة   . والفلس��فة المعاصرة أخذت يف 
بعض تقاريرها هبذا المذهب الفاس��د، فصححوا كل األديان والمذاهب الباطلة، ولم يجعلوا 
لنصوص القرآن والس��نة منزلة وال حرمة، فكل ش��خص يفهم النص بما يريد ويش��تهي ال بما 

هو عليه الحقيقة.)2(
نتائج البحث

الحم��د هلل وح��ده والصالة والس��الم على من ال نبي بع��ده. وبعد. فإنه باس��تقراء ما   
توصلنا إليه من مؤثرات س��لبية على الفكر البش��ري عموما وعلى المس��لم خصوصًا تبين أن 

أخطرها على اإلطالق على أمن األمة واستقرارها  الفكري هو :
أوال : المؤثرات السلبية الدينية المتعلقة بالحراك الفكري وذلك ألهنا تتعلق هبوية األمة 

ومصدر فكرها وهو الدين. 
ثاني��ا : للفك��ر أخالق وفضائ��ل تربوية تجعل��ه يف مأمن من التش��ويش أو االنحدار، منها 

)1(   السفس��طة : »هي قي��اس مركب من الوهميات الغرض منه إفحام الخصم أو إس��كاته. والسفس��طائيون ينكرون 
الحس��يات والبديهي��ات وغيره��ا مم��ا أقره المنط��ق أو قبلته أح��وال المجتمع الس��ليم«  انظر : المعجم الوس��يط 

245/1 مادة سفط 
)2(  الجهني ، مانع حماد : الموسوعة الميسرة يف المذاهب واالحزاب المعاصرة 112/2.
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تح��ري الحقيقة بإنصاف وتجرد، والبعد عن سفاس��ف األفكار وتوافهها، ونس��يان األحداث 
المثي��رة لألحق��اد أو الباعث��ة على الغضب، وع��دم التطلع إلى مثيرات الحس��د و الش��هوات 

واألهواء إلى غير ذلك من فضائل 
ويقاب��ل هذه الفضائل نقائ��ص ورذائل فكرية نفس��ية أخالقية تمثل معوق��ات وموانع يف 

طريق األمن الفكري
ثالث��ا : الكفر  والردة هم��ا أصل  مظاهر الصرف والتحول عن اإلس��الم و يعدان عائقان 
ومؤث��ران قوي��ان لحصول األمن عامة ،كم��ا أهنما من أعظم الموان��ع والحجب التي تحجب 

العقل عن التفكير والتفهم  بشكل صحيح 
رابع��ًا :إن النف��اق صن��و الكف��ر وهو من أخط��ر معاول اله��دم  يف جدار األم��ن الفكري 
للمجتم��ع اإلس��المي  ، خاصة وأنه عالقة باطنية  بين ما يأتي��ه المنافق  وبين اهلل ؛ ألن الظاهر 
قد ال يدل عليه  ؛ ولذلك قد يصعب كش��ف صاحبه ما لم يصاحب س��لوكياهتم ما يدل عليه، 

فهو كفر مستور.
تو�صيات البحث:

1- ضرورة تصحيح مبادئ العقيدة اإلسالمية يف العقول وتربية اإليمان يف النفوس
2- العم��ل على تعزيز البناء الروحي والثقة بالنفس لدى المس��لم المتمثلة يف إكس��اب الفرد 
المس��لم مه��ارات التعامل م��ع الكتاب والس��نة، ومقاومة أه��واء النفس البش��رية، وترك 

المعاصي والذنوب فإهنا سبب البالء واالنحراف وعدم التوفيق. 
3- ترسيخ منهج االتباع بداًل من التقليد تجنبا للتعصب ودرءًا للخالف المحتمل. 

4- الرتبي��ة عل��ى مبدأ االنفتاح الواعي على ما عند اآلخرين ، فإنه يعكس حالة من المرونة يف 
التفكير.. 

5- ترسيخ وتعميق مبدأ حرية إبداء الرأي والفكر يف النفوس إرساًء لمبدأ الوسطية. 
6- االعتبار بمصادر االس��تدالل المعتربة عند العلماء المحققين يف فهم الش��رع والقاعدة يف 

ذلك االرتباط باألصل مع االتصال بالعصر ومراعاة المرحلية والتدرج والتدافع. 
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اإلسكندرية، المكتبة الرتبوية ، سنة 1996م.

ابن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير  تونس ط دار السداد التونسية  1984 م  .2
ابن فارس، أحمد زكريا : معجم مقاييس اللغة، بيروت، ط دار الفكر،)د.ت(.  .3

ابن منظور، جمال الدين : لسان العرب “ بيروت – دار إحياء الرتاث العربي سنة 1995م.  .4
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التوفيقية، 2002م.
باسم بن فيصل : التكفير يف ضوء السنة النبوية، بحث مقدم لجائزة األمير / نايف بن عبد العزيز   .6

العالمية للسنة النبوية، والدراسات اإلسالمية المعاصرة، الدورة الثانية، ط1 سنة 1427ه�.
بسيوين، عبد الس��الم : الغزو المصطلحي مجلة البيان، لندن، المنتدى اإلسالمي، العدد   .7

137، السنة الرابعة.
بكار ، عبد الكريم : فصول يف التفكير الموضوعي ،س��وريا / دمشق ط  دار القلم الرابعة    .8

2005 م
البهي، محمد : تحديد المفاهيم أواًل ، مطبعة األزهر بالقاهرة، )د.ت(.  .9

10. الرتك��ي ، عبد اهلل بن عبد المحس��ن، األمن الفك��ري وعناية المملكة العربية الس��عودية، 
رابطة العالم اإلسالمي، سنة 1415ه�.

11. الحدري ،عبد اهلل : منهجية التفكير العلمي يف القرآن الكريم ، السعودية / مكة المكرمة  
ط دار عالم الفوائد األولى 2000 م

12. الخطابي ، محمد العربي ورفاقه : »تجديد الفكر اإلس��المي : غاياته وميادينه«، المغرب 
العرب��ي، ورق��ة عمل مقدمة للن��دوة الدولية التي تنظمها مؤسس��ة الملك عب��د العزيز آل 

سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية يف 4-5 شعبان سنة 1407ه�.
13. الخميس : السيد سالمة : الرتبية وتحديث اإلنسان العربي، القاهرة، ط عالم الكتب، سنة 1988.

14. سعيد ، بسطامي : مفهوم تجديد الدين ، الكويت، ط دار الدعوة 1405ه�.
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المكتبة العصرية، بيروت ، 2003م.

16. الش��دي، ع��ادل بن علي : دراس��ات قرآنية يف النف��اق وأثره على األم��ة« الرياض، ط دار 
الوطن ، ط1 سنة 1424ه�.

17. طالب ، أحس��ن مبارك : »األسرة  ودورها يف وقاية أبنائها من االنحراف الفكري« السعودية، 
جامعة نايف للعلوم األمنية ، المجلس التنسيقي العاشر مع جامعة  طيبة، سنة 2004م.

18. ع��ز الدين، يوس��ف »التحدي الحضاري والغ��زو الفكري« الرياض – دار أمية للنش��ر – 
مطابع الفرزدق، ط1 سنة 1985م – 1405ه�.

العلواين ،طه جابر : نحو التجديد واالجتهاد  القاهرة ط المعهد العلمي للفكر اإلسالمي  2005 م.  .19
20. الغصن، س��ليمان بن صالح : تجديد الدين، مفهوم��ه، وضوابطه، وآثاره، الرياض، كنوز 

إشبليا ، 2008م.
21. فلمب��ان ، هالل حس��ين : دور الحوار الرتبوي يف وقاية الش��باب م��ن اإلرهاب الفكري، 

الرياض، ط مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ط1 ، سنة 1429- 2008م.
22. القرضاوي، يوسف : الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف “ قطر – رئاسة المحاكم 

الشرعية ، ط1 ، 1405ه�.
القرطبي، محمد بن أحمد: الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة دار الكتب العصرية  ط 14 1934م.  .23

24. محم��د ، محم��د محم��د أحم��د : عوائق الفه��م الصحيح للدين اإلس��المي الس��عودية، 
الرياض، مكتبة الرشد، سنة 1427ه�.

25. منجود،مصطف��ى محم��ود :األبعاد السياس��ية لمفهوم األمن يف اإلس��الم القاهرة المعهد 
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مظاهر العتداء على الن�ص القراآين 
عند ال�سيعة الإمامية  الثني ع�سرية

د. عبدالله البخاري
جامعة ابن زهر � أكادير � المغرب
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   الحمد هلل العظيم الحليم، الرحمن الرحيم، الهادي من يش��اء إلى الصراط المس��تقيم، 
والصالة والس��الم عل��ى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحب��ه أجمعين، ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فإن هذا البحث مكون من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.

المقدمة، وفيها أهداف البحث ومشكلته والدراسات السابقة، وأسماء الشيعة وألقاهبم.
المبحث األول: يف اعتداء الشيعة على النص القرءاين بتحريف لفظه.

المبحث الثاين: يف اعتداء الشيعة على معاين القرءان بالتأويل المذموم.
المبحث الثالث: يف اعتداء الشيعة على حجية القرءان باإلبطال.

وتحت كل مبحث مطالب ومسائل تقل وتكثر بحسب المقام.
 الهدف من البحث:

إن اله��دف م��ن ه��ذا البحث هو بي��ان مظاهر االعتداء عل��ى النص القرءاين عند الش��يعة 
األمامية االثني عشرية، وذلك من خالل كتبهم ومصادرهم المعتمدة عندهم، بغرض توضيح 
حجم االعتداء الذي نش��أ عليه الصغير، وش��اب عليه الكبير من أجل النيل من النص الشرعي 

الذي يقوم عليه بناء اإلسالم.
ومن األهداف أيضًا: 

إثبات نسبة القول بالتحريف إلى الرافضة حتى يفضح أمرهم.  -1
الزيادة يف إقامة الحجة على الرافضة.  -2

أن ال يخلو مؤتمر يتحدث عن النص الشرعي من التنبيه على هذه المقولة الكفرية.  -3
ولي��س الهدف هو الرد على الرافضة وإبطال ش��بههم، وإنم��ا الهدف من هذا البحث هو 
أن يعرف جمهور المس��لمين أن الشيعة بتحريف النص القرءاين قائلون، وبمعانيه متالعبون، 
وبإبطال حجيته مستمسكون، وبذلك يكشف الغطاء عنهم وتفضح سرائرهم ويتعرى نفاقهم.

م�صكلة البحث:
تكمن يف عدم تقدير خطورة ما تحدثه هذه الطائفة من فتن وقالقل واضطرابات يف صفوف 
األمة اإلسالمية قديمًا وحديثًا منذ ظهورها على يد ابن سبأ اليهودي ومرورًا بالعبيدين وابن 
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العلقم��ي إل��ى الصفويي��ن وإمامهم يف هذا العص��ر الخميني، ومع أن النب��ي × حذرنا من أن 
نل��دغ م��ن ُجْحر مرتين � كم��ا يف البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ع��ن النبي × أنه قال: 
»ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين«)1(. فإنه ال يزال البعض يرى أن الموضوع أخذ حقه 
من البحث والمعالجة، والجدال والمحاّجة، فال حاجة من جديد إلى الخوض فيه، أو التنبيه 
عليه، ويزول اإلش��كال إذا علمنا مس��توى القوة المتنوعة التي غزا هب��ا أهل هذا الفكر الضال 
األم��ة اإلس��المية، بل حجم الكذب الذي يش��اع وي��ذاع يف كل وس��ائلهم اإلعالمية، وهم قد 
خربوا المجتمعات الس��نية وعلموا كيف يدسون السم يف الدسم، مستغلين طيب نفوس أهل 
السنة وسالمة صدورهم وعدم إطالع بعضهم على مصادر القوم، كل هذا جعل كثيرًا من أهل 
الس��نة يغرتون بكذهبم وهبتاهنم، لكثرة حيلهم ومكرهم وخداعهم ونفاقهم، وهم ال يسلكون 
طريق الحيل والمكر والتقية إال يف حالة ضعفهم وهواهنم، وأما يف حالة قوهتم وطغياهنم فإهنم 

يفرضون عقائدهم بالحديد والنار، كما هو معروف من تاريخهم قديما وحديثًا.
ومن أجل ذلك لزم البيان الدائم المستمر، والتحذير القوي المتكرر، يف كل زمان ومكان، 
كلما جاءت مناسبة واستدعي حال، وبما أن المناسبة هي انعقاد مؤتمر عالمي عن النص الشرعي، 
فإنه ينبغي أن ال تخلو مثل هذه المناسبة � التي سيكون الحديث فيها عن النص الشرعي � من تذكير 

األمة اإلسالمية بجريمتهم الشنعاء المتمثلة يف اعتداء الشيعة على النص القرءاين.
الدرا�صات ال�صابقة لهذا املو�صوع يف الع�صور املتاأخرة:

تنب��ه جم��ع من أهل العلم إلى أهمية إبراز عقيدة الش��يعة يف القرءان، فش��هروها وحذروا 
منها بعد أن كانت ال تذكر إال يف كتب الفرق، ومن هؤالء العلماء:

العالمة األلوسي أبو الثناء)ت1270ه(، يف مقدمة تفسيره: )24-21/1(.   -1
أب��و المعالي محمود ش��كري األلوس��ي )ت1342ه( يف بعض كتبه مث��ل: صب العذاب   -2
على من سب األصحاب ص487، ومختصر التحفة االثني عشرية ص:30 و50 و82.

الشيخ محمد رشيد رضا )ت1354ه(  يف مجلة المنار مجلد: 29، ص436.  -3
موسى جار اهلل )ت1369ه( يف كتابه: الوشيعة، ص:25و26و104.  -4

)1(   كتاب األدب، باب 83، رقم: 6133
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محب الدين الخطيب )ت1389ه( يف كتابه: الخطوط العريضة.  -5
الشيخ محمود المالح )ت1389ه( يف كتابه: الوحدة اإلسالمية بين األخذ والرد.  -6  

الشيخ إحسان إل�هي ظهير يف كتابيه: الشيعة والسنة، والشيعة والقرءان.  -7
األستاذ محمد مال اهلل يف كتابه: الشيعة وتحريف القرءان.  -8

األس��تاذ الدكت��ور: ناصر بن عب��داهلل القفاري يف كتاب��ه: »أصول مذهب الش��يعة اإلمامية   -9
االثني عشرية« يف فصل من 178 صفحة، يستحق أن يطبع مستقالً لعمقه وأصالته.

10- الدكتور: مامادوا كرامبيري يف كتابه: »موقف الرافضة من القرءان الكريم«.
11- أ.د. أحمد سعد الغامدي يف كتابه: براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالقرءان الكريم.

12- الدكت��ور: محمد محمود عبداهلل يف كتابه: »الش��يعة وتحريف القرءان يف ضوء ما نس��ب 
إلى األئمة«.

اأ�صماء ال�صيعة واألقابهم: 
االثنا عشرية: لقولهم باثني عشر إمامًا.  -1

اإلمامية: لقولهم بوجوب اإلمامة على اهلل، والنص على اإلمام وعصمة األئمة.  -2  
الجعفرية: نسبة إلى جعفر الصادق سادس أئمتهم الذي يزعمون االنتساب إليه.  -3
الخاصة: وهو لقب يطلق يف مقابلة العامة الذين هم أهل السنة يف عقيدة الشيعة.  -4

مذهب أهل البيت: وهو مصطلح يهدفون من ورائه إلى اصطياد أهل السنة ألهنم يعلمون أن   -5
محبة آل البيت متأصلة يف قلوهبم، واالستئثاِر بمحبة آل البيت كذبًا وزورًا دون أهل السنة.

الرافض��ة: لرفضه��م خالف��ة الش��يخين، أو لرفضه��م زيد بن عل��ي لما رف��ض التربؤ من   -6
الشيخين.

الش��يعة: وهي التس��مية الجامعة لجميع فرقه��م التي يصل عددها إلى المئات وأش��هرها   -7
ثالثة: الزيدية، االثنا عش��رية، اإلسماعلية، وأقرب هذه الثالث إلى أهل السنة هم الزيدية 

إال الجارودية منهم، وأبعد الثالث هم اإلسماعيلية التي تضم كل فرق الباطنية.
وأشهر طوائفهم اإلمامية االثنا عشرية، وهي الحاكمة يف إيران اليوم، ومنهم الغالة وهم 
األكث��ر، ومنهم دون ذلك وهم األقل. وهي قس��مان: أخباريون وهم الغالة، وأصوليون وهم 

دون ذلك.
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 املبحث الأول
 اعتداء ال�سيعة على األفاظ القرءان الكرمي

متهيد يف عقيدة اأهل ال�صنة وال�صيعة يف القرءان الكرمي:
1.عقيدة أهل السنة يف القرءان الكريم.

يعتق��د أهل الس��نة والجماع��ة أن القرءان الكري��م كالم اهلل غير مخل��وق، وأن الموجود 
يف المصح��ف اليوم بأيدي المس��لمين يف جميع أقطار األرض، هو الق��رءان المتعبد بتالوته، 

المعج��ز بلفظ��ه، ال��ذي تكفل اهلل بحفظ��ه، كما ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ  ژ )1( وأن م��ن زع��م أن فيه نقصًا أو زي��ادة أو تغييرًا أو تحريف��ًا يكفر بذلك ويخرج 

من دائرة اإلسالم.
قال القاضي عياض رحمه اهلل: »وقد أجمع المسلمون أن القرءان المتلو يف جميع أقطار 

األرض المكتوب يف المصاحف بأيدي المس��لمين، مما جمعه الدفتان من أول: ژ پ  پ  
پ  پ  ژ  إلى آخر ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  أنه كالم اهلل ووحيه المنزل على محمد 
× وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، 
أو زاد في��ه حرفًا مما لم يش��تمل عليه المصحف � الذي وقع علي��ه اإلجماع؛ وأجمع على أنه 
ليس من القرءان عامدًا لكل هذا أنه كافر، ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي اهلل عنها 

بالفرية، ألنه خالف القرءان، ومن خالف القرءان قتل؛ أي ألنه كذب بما فيه«)2(.
2.عقيدة الشيعة يف القرءان الكريم.

تعتقد الشيعة اإلمامية أن هذا القرءان الموجود عند أهل السنة؛ المكتوب يف المصاحف 
الذي يقرؤه المس��لمون يف مش��ارق األرض ومغارهبا حتى الش��يعة، فيه ح��ذف ونقص كبير، 
وأن الموجود منه عند المس��لمين ال يمثل إال الثلث منه، وأن فيه تغييرًا وتحريفًا، وأهنم إنما 
يتعامل��ون مع ه��ذا القرءان بصفة مؤقتة حتى ي��أيت القائم المنتظر عندهم، في��أيت معه بالقرءان 
الذي جمعه علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وهو سبع عشرة ألف آية، ويعتقدون أن للقرءان 

)1(   الحجر: 9.
)2(   الشفا بتعريف حقوق المصطفى )304/2�305(.
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تأوي��ال وتفس��يرًا ال يعرفه إال أئمته��م، وليس ألحد الحق يف تفس��يره وتأويل��ه، ويعتقدون أن 
القرءان ال يكون حجة إال بقيم، وأن القيم هو اإلمام المعصوم.

هذا ملخص عقيدة الشيعة يف القرءان. وشرح هذا الكالم يف المطالب التالية:
املطلب الأول: بع�ص اأعالم ال�صيعة امل�صرحني بتحريف القرءان.

سليم بن قيس الهاللي )ت90ه( )1( يف كتابه: السقيفة، )ص81، 103، 122(.  -1
الفضل بن شاذان األزدي )ت 260ه( )2( يف كتابه: اإليضاح )ص112 � 114(.   -2
محمد بن الحسن الصفار )ت290ه( )3( يف كتابه: بصائر الدرجات )ص213(.  -3

فرات بن إبراهيم الكويف )ق3( )4( يف تفسيره اآلية: 33 من سورة آل عمران، واآلية: 172   -4
من سورة األعراف.

علي بن إبراهيم القمي )ت285ه( )5( يف تفسيره: )1/ 5، 9، 10(.  -5
محمد بن مسعود العياشي )ت320ه()6( يف تفسيره: )12/1�13، و48-47(.  -6

7-  محمد بن يعقوب الكليني )ت329ه( )7( يف كتابه الكايف )228/1 و 634/2(.
علي بن الحسين المسعودي )ت346ه()8( يف كتابه: إثبات الوصية )ص133(.  -8

علي بن أحمد الكويف )ت352ه()9( يف كتابه: االستغاثة )53-51/1(.  -9
10- محمد بن إبراهيم النعماين )ت ق5( )10( يف كتابه: الغيبة )294(.

11- الشيخ المفيد محمد بن النعمان )ت413ه()11( يف كتابه: أوائل المقاالت )ص95-93(.

)1(   رجال الطوسي: 74، الكنى واأللقاب لعباس القمي: 342/3.
)2(   الفهرست للنجاشي: 216، رجال الحلي: 132 - 133.

)3(   رجال الطوسي: 436، الفهرست للنجاشي: 251.
)4(   أعيان الشيعة: 396/8.

)5(   الفهرست للنجاشي: 183، رجال الحلي: 100/1.
)6(   الفهرست للنجاشي:247، رجال الحلي: 145/2.

)7(   مجمع الرجال للقهباين: 73/6، رجال الحلي: 148/2.
)8(   الفهرست للنجاشي: 178.

)9(   مجمع الرجال للقهباين: 162/4.
)10(   الفهرست: 271.

)11(    الفهرست للنجاشي: 283، طرائف المقال: 130/1.
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12- الطربسي أبو منصور أحمد بن علي )ت:ق6()1( يف كتابه: االحتجاج )240/1، 245، 249(.
13- ابن شهر آشوب المازندراين، )ت588ه()2( يف: مناقب آل أبي طالب )81-71/3(.

14- علي بن موسى الحسيني )ت604()3( يف كتابه: سعد السعود )ص144�145(.

15- علي بن عيسى األربيلي )ت692ه()4( يف كتابه: كشف الغمة )ص 52، 319(.
16- علي بن يونس العاملي البياضي )ت877ه( )5( يف كتابه: الصراط المستقيم)279/1(. 

17- الفيض الكاشاين )ت1091ه()6( يف تفسيره: الصايف )24/1، 33-32(.
18- الحر العاملي: محمد بن الحسن )ت1104ه( )7( يف كتابه: وسائل الشيعة )145/18(.

19- هاشم بن سلمان البحراين )ت1107ه()8( يف تفسيره: الربهان )151/4 - 152(.
20- محمد باقر المجلسي )ت1111ه()9( يف كتبه مثل: بحار األنوار: )93/ 133 -135(، 

ومرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول: )521/12، 523، 525(.
21- نعمت اهلل الجزائري )ت1112ه()10( يف كتابه: األنوار النعمانية )364-360/2(.

22- أبو الحسن العاملي الفتوين )ت1138ه( )11( يف: مرآة األنوار )ص35، 39(.
23- يوسف بن أحمد البحراين )ت 1186ه( )12( يف: الدرر النجفية )ص294- 298(.

24- عبداهلل بن محمد رضا شرب الحسيني الكاظمي )ت1242ه()13( يف كتابه: مصابيح األنوار 
يف حل مشكالت األخبار )294/2 - 195(، وكتابه: األصول األصلية )ص133(.

)1(   أمل اآلمل: 17/2، األعالم للزركلي: 173/1.
)2(   جامع الرواة لألردبلي: 155/2.

)3(   أمل اآلمل: 205/2.
)4(   تنقيح المقال يف علم الرجال: 301/2.

)5(   الكنى واأللقاب: 99/2.
)6(   الكنى واأللقاب لعباس القمي: 32/3.

)7(   الكنى واأللقاب: 158/2.
)8(   أمل اآلمل: 340/2، األعالم: 66/8.

)9(   جامع الرواة: 78.
)10(  الكنى واأللقاب/ 298/2، معجم رجال الحديث للخوئي: 20/ 188.

)11(  لؤلؤة البحرين: 107، اعيان الشيعة: 342/7.
)12(   أعيان الشيعة: 317/10.

)13(   أعيان الشيعة: 82/8.
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25- سلطان محمد الجنابذي، كان حيًا سنة: )1311ه()1( يف كتابه: بيان السعادة )ص19(.
26- حس��ين بن محمد تق��ي النوري الطربس��ي )ت1320ه()2( يف كتاب��ه المخصص للقول 
بالتحريف بعنوان: فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب )ص2 و211(. 
27- الحبيب بن محمد الخوئي األذريبجاين )ت1324ه( )3( يف: منهاج الرباعة )219/2(.

28- علي بن محمد رضا الحائري )ت1333ه()4( يف كتابه: إلزام الناصب)96-92/2(.
29- عدنان بن شرب البحراين )ت1348ه( )5( يف: مشارق الشموس الدرية )ص127(.

30- آية اهلل حس��ين الربوجردي )ت1354ه( )6( ينقل األخبار المصرحة بالتحريف أو جزءا 
منها كما يف تفسيره الصراط المستقيم. )12/3، 88/2(.

31- أغابرزك الطهراين )ت1389ه( يف تقريظه لتفسير القمي المليء بالقول بالتحريف)7(.
32- الطيب الموسوي الجزائري يف مقدمة تفسير القمي المؤرخة ب�: 1386ه)8(. 

33- الخميني أغا روح اهلل )ت1409ه( نقل نصوصًا يف كتبه مصرحة بالتحريف ولم يعقب 
عليه��ا بش��يء، وزعم أن الذي لم يفته ش��يء م��ن الكتاب هو علي بن أب��ي طالب، كما يف 

شرح دعاء السفر )ص70 - 71( ورسالة التعادل والرتجيح: )ص26 - 27(.
34- أبو القاسم الخوئي )ت1411ه( يف كتابه: البيان يف تفسير القرءان )ص226( )9(.

املطلب الثاين: ن�صو�ص خمتارة م�صرحة بالتحريف.
بما أن النصوص كثيرة جدًا فإننا سنقتصر على بعض منها مختصرة، وهي تنقسم إلى قسمين:

القسم األول: أخبار مروية بالسند نسبوها ألئمتهم.
منه��ا ما رواه س��ليم بن قي��س الهاللي أن عليًا اعتكف يف بيته حت��ى جمع القرءان، وجاء 

)1(  معجم المؤلفين: 9/ 275.
)2(   نقباء البشر يف القرن الرابع عشر: 543/2، والكنى واأللقاب: 404/2.

)3(   األعالم: 166/2.
)4(   نقباء البشر: 1344/4.

)5(    نقباء البشر: 1265/2.
)6(    أعيان الشيعة: 460/5.

)7(    مقدمة تفسير القمي: 5/1.
)8(    مقدمة تفسير القمي: 23 - 24.

)9(   يلقبونه باإلمام األكرب، واآلية العظمى، زعيم الحوزة العلمية.
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به إلى الصحابة رضي اهلل عنهم فقالوا له: »ما أغنانا بما معنا من القرءان عما تدعونا إليه«)1(.
ومنها ما رواه الصفار عن أبي جعفر أنه قال: »ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرءان 

كله غير األوصياء«)2(.
وروى أيضًا عن س��الم بن أبي س��لمة قال: »قرأ رجل على أبي عبداهلل عليه الس��الم وأنا 
أس��مع حروف��ًا من القرءان ليس على ما يقرؤها الناس، فق��ال أبو عبداهلل: مه مه ُكفَّ عن هذه 
الق��رءاة، اق��رأ كما يقرأ الن��اس حتى يق��وم القائم، فإذا قام ق��رأ كتاب اهلل على ح��ده، وأخرج 
المصح��ف ال��ذي كتبه عل��ي رضي اهلل عن��ه، وقال: أخرجه علي عليه الس��الم حي��ن فرغ منه 
وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب اهلل كما أنزل اهلل على محمد، وقد جمعته بين اللوحين، قالوا: هو 
ذا عندن��ا مصح��ف جامع فيه القرءان، ال حاجة لنا فيه، قال: أما واهلل ال ترونه بعد يومكم هذا، 

إنما كان علي أن أخربكم به حين جمعته لتقرؤوه«)3(. 
ومنها: ما رواه العياش��ي يف تفس��يره عن أبي جعفر قال: »لوال أنه زيد يف كتاب اهلل وُنقص 

منه ما خفي حقنا على ذي حجى، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرءان«)4(.
ومنه��ا: ما رواه الكليني عن أبي عبداهلل قال: »إن القرءان الذي جاء به جربيل إلى محمد 
× س��بعة عش��ر ألف آية«)5(. وفيه أيضًا عن جابر قال: س��معت أبا جعفر عليه السالم يقول: 
»ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرءان كله كما أنزل إال كذاب، ما جمعه وحفظه كما أنزل 

اهلل إال علي بن أبي طالب عليه السالم واألئمة من بعده عليهم السالم«)6(.
ومنه��ا ما رواه محمد بن ابراهيم النعماين منس��وبًا لعلي ب��ن أبي طالب رضي اهلل عنه أنه 
قال: »فوالذي نفس��ي بيده ال تزال هذه األمة بعد قتل الحس��ين ابني يف ضالل وظلمة وعس��فة 
وجور واختالف يف الدين وتغيير وتبديل لما أنزل اهلل يف كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن«)7(.

)1(    كتاب سليم بن قيس الكويف: 81 - 82.
)2(    بصائر الدرجات: 213 - 214.

)3(   بصائر الدرجات: 213.
)4(    تفسير العياشي: 13/1.

)5(    الكايف: 634/2.

)6(    الكايف: 228/1.
)7(   الغيبة: 94.
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وكثي��ر من األخب��ار التي رواه��ا المتقدم��ون نقلها عنه��م المتأخرون ليس��تدلوا هبا على 
التحريف.

القسم الثاين يف أقوال علمائهم المصرحة بالتحريف.
موقف علمائهم المتقدمين من التحريف: أ- 

بوب الفضل بن شاذان األزدي يف كتابه: اإليضاح بقوله: »ذكر ما ذهب من القرءان«)1(. 
وب��وب محمد بن الحس��ن الصف��ار يف كتابه: البصائ��ر بقوله: »ب��اب يف األئمة أن عندهم 
جمي��ع الق��رءان الذي أن��زل على رس��ول اهلل ×«)2(. ومفه��وم المخالفة أن غي��ر األئمة ليس 

عندهم القرءان الكامل.
وق��ال القم��ي يف تصنيفه للقرءان: »ومنه َح��ْرٌف مكان حرٍف، ومنه عل��ى خالف ما َأنَزَل 

اهلل«)3(.
وقال أيضًا: »وأما ما هو محرف منه فهو قوله: »لكن اهلل يش��هد بما أنزل إليك]يف علي[ 

أنزله بعلمه«، وقوله: »ي�أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ]يف علي[«، إلخ )4(. 
وبوب الكليني يف الكايف بقوله: »باب أنه لم يجمع القرءان كله إال األئمة«)5(.

وبوب الش��يخ المفيد يف كتاب��ه: »أوائل المقاالت« بقوله: »الق��ول يف تأليف القرءان وما 
ذك��ر ق��وم من الزي��ادة فيه والنقص��ان«. ثم قال: »أق��ول: إن األخبار قد جاءت مس��تفيضة عن 
أئم��ة الهدى من آل محم��د ملسو هيلع هللا ىلص باختالف القرءان وما أحدثه بع��ض الظالمين فيه من الحذف 

والنقصان ... الخ«)6(.
وقال أيضا: »واتفقوا على أن أئمة الضالل خالفوا يف كثير من تأليف القرءان؛ وعدلوا منه 

عن موجب التنزيل وسنة النبي ×«)7(.  

)1(   كتاب اإليضاح: 112.
)2(    بصائر الدرجات: 213.

)3(   تفسير القمي: 5/1 .
)4(   المصدر نفسه: 10/1 - 11.

)5(   الكايف: 228/1.
)6(   أوائل المقاالت: 93.

)7(   المصدر نفسة: 52.
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وق��ال الطربس��ي: أحمد بن علي عن تحريف القرءان: »ولو ش��رحت لك كل ما أس��قط 
وُحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما َتْحُظر التقية إظهاره من مناقب األولياء 

ومثالب األعداء«)1(.
والفيض الكاش��اين قال يف تفس��يره: »المقدمة السادسة يف نبذ ما جاء يف القرءان وتحريفه 
وزيادته ونقصه وتأويل ذلك«، وبعد ذكر روايات كثيرة قال: »المستفاد من جميع هذه األخبار 
وغيره��ا من الروايات من طريق أهل البيت أن القرءان الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل 
عل��ى محم��د ×، بل منه ما ه��و خالف ما أنزل اهلل، ومنه ما هو مغي��ر محرف، وأنه قد حذف 
منه أش��ياء كثيرة منها اس��م علي يف كثير من المواضع، ومنها: لفظة آل محمد غير مرة، ومنها: 

أسماء المنافقين يف مواضعها..« )2(.
وق��ال محم��د باقر المجلس��ي يف مرآة العق��ول: »واألخبار م��ن طريق الخاص��ة والعامة 
يف النق��ص والتغيي��ر متواترة، والعقل يحكم بأن��ه إذا كان القرءان متفرقًا منتش��رًا عند الناس، 
وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كامالً موافقًا للواقع، لكن ال ريب 
يف أن الناس مكلفون بالعمل بما يف المصاحف وتالوته حتى يظهر القائم، وهذا معلوم متواتر 
من طريق أهل البيت عليهم السالم، وأكثر أخبار هذا الباب مما يدل على النقص والتغيير«)3(.
ويف ه��ذا الن��ص داللة أيضًا على أهنم يقرؤون يف المصاحف الموجودة عند المس��لمين 
تقية حتى يظهر إمامهم المهدي، وقال يف ش��رحه لحديث: »إن القرءان س��بعة عش��ر ألف آية« 
قال: »فالخرب صحيح، وال يخفى أن هذا الخرب وكثير من األخبار الصحيحة صريحة يف نقص 
الق��رءان وتغييره، وعندي أن األخبار يف هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع 
االعتم��اد عن األخبار رأس��ًا، بل ظن��ي أن األخبار يف هذا الباب ال تقصر ع��ن أخبار اإلمامة، 

فكيف يثبتوهنا بالخرب«)4(.
وق��ال نعمة اهلل الموس��وي الجزائري: »فإن قل��ت: كيف جازت الق��راءة يف هذا القرءان 

)1(   االحتجاج: 252/1 - 254.
)2(   الصايف يف تفسير القرءان: 24/1 و 25و 32 و33.

)3(   مرآة العقول: 31/3.
)4(   مرآة العقول: 12: 525.
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م��ع ما لحقه من التغيير؟ قلت: قد روي يف األخبار أهنم عليهم الس��الم أمروا ش��يعتهم بقراءة 
ه��ذا الموج��ود من القرءان يف الصالة وغيره��ا، والعمل بأحكامه حت��ى يظهر موالنا صاحب 
الزمان، فيرتفع هذا القرءان من بين أيدي الناس إلى الس��ماء، ويخرج القرءان الذي ألفه أمير 

المومنين، فيقرأ ويعمل بأحكامه«)1(.
وقال أبو الحسن العاملي النباطي: »اعلم أن الحق الذي ال محيص عنه بحسب األخبار 
المتواترة اآلتية وغيرها أن هذا القرءان الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسول اهلل × شيء من 
التغيير، وأس��قط الذين جمعوه بعده كثيرًا من الكلمات واآليات، وأن القرءان المحفوظ كما 
ذكر الموافق لما أنزله اهلل تعالى: ما جمعه علي وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن، وهكذا 

إلى أن انتهى إلى القائم، وهو اليوم عنده«)2(.
وقال يوس��ف البحراين: »وأما األخبار الدالة على ما اخرتناه من وقوع التغيير والنقصان 
فمنها..« ونقلها  ثم قال: »وال يخفى ما يف هذه األخبار من الداللة الصريحة والمقالة الفصيحة 
على ما اخرتناه، ووضوح ما قلناه، ولو تصرف الطعن إلى هذه األخبار على كثرهتا وانتشارها 
ألمكن الطعن يف أخبار الشريعة كما ال يخفى، إذ األصول واحدة، وكذلك الطرق والمشايخ 

والنقلة...«)3(.    
ب.موقف المعاصرين من قضية التحريف:

المقصود بالمعاصرين أهل القرنين الرابع عش��ر والخامس عشر الهجري، وقد انقسموا 
قسمين:

القسم األول: اختار التصريح والوضوح والبيان عن موقفه والدفاع عنه بكل ما يملك.
والقسم الثاين سلك مسلك االستتار والتقية، ونقل األخبار القائلة بالتحريف دون تعليق 

عليها.
فمن القسم األول: الطربس��ي حسين محمد تقي النوري )ت1320ه(، قالوا عنه: »إمام 
أئمة الحديث والرجال يف األعصار المتأخرة، ومن أعاظم الش��يعة«، وقالوا: »ش��يخ اإلسالم 

)1(   األنوار النعمانية: 360/2 - 364.
)2(   مقدمة مرآة األنوار ومشكاة األسرار:35 - 36.

)3(   الدرر النجفية: 294 - 298.
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ج علوم األنبياء والمرسلين: الثقة الجليل والعالم الكامل المتبحر الخبير،  والمسلمين، ومروِّ
والمحدث الناقد البصير«.

هذا اإلمام عندهم ألف كتابًا مس��تقالً من أجل إثبات تحريف القرءان، س��ماه: »فصل الخطاب 
يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب«، قال يف مقدمته: »وبعد: فيقول العبد المذنب المس��يئ: حسين 
تقي النوري الطربس��ي... هذا كتاب لطيف وسفر شريف، عملته يف إثبات تحريف القرءان، وفضائح 

أهل الجور والعدوان، وسميته: »فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب«)1(. 
ومنه��م: عدنان علوي البحراين )ت1348ه( الذي نقل أخب��ارًا كثيرة تدل صراحة على 
التحري��ف عنده��م، ثم قال: »إلى غير ذل��ك من األخبار التي ال تحصى كث��رة، وقد تجاوزت 
حد التواتر، وال يف نقلها كثير فائدة بعد ش��يوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، وكونه 
من المس��لمات عند الصحابة والتابعي��ن، بل وإجماع الفرقة المحق��ة، وكونه من ضروريات 

مذهبهم، وبه تظافرت أخبارهم«)2(.
وقال أيضا: »فظهر أن وقوع التحريف والتغيير مما ال يقبل اإلنكار واالستتار«)3(.

ومنه��م: طيب الموس��وي الجزائ��ري )كان حيًا: 1386ه( قال ع��ن النقص يف القرءان: 
إن��ه أنك��ره جماعة م��ن اإلمامية مثل الص��دوق، والمرتضى، وأبي علي الطربس��ي، والش��يخ 
الطوس��ي، ثم ق��ال: »ولكن الظاهر م��ن كلمات غيرهم م��ن العلماء والمحدثي��ن المتقدمين 
منه��م والمتأخرين الق��ول بالنقيصة، كالكلين��ي، والربقي، والعياش��ي، والنعماين، وفرات بن 
إبراهيم، وأحمد بن أبي طالب الطربسي صاحب االحتجاج، والمجلسي، والسيد الجزائري، 
والحر العاملي، والعالمة الفتوين، والس��يد البحراين، وقد تمس��كوا يف إثبات مذهبهم باآليات 

والروايات التي ال يمكن االغماض عنها«)4(.
وأما القسم الثاين من المعاصرين الذين س��لكوا مس��لك التسرت والتقية، فهؤالء وإن آثروا 
التس��رت والغموض بس��بب أهنم اتبعوا سياس��ة نش��ر المذهب يف أوس��اط أهل الس��نة، والبوح 

والتصريح يفضحهم، لذلك اضطروا لكتم األمر.

)1(   فصل الخطاب: 2.
)2(   مشارق الشموس الدرية:126.

)3(  المرجع نفسه: 129.
)4(   مقدمة تفسير القمي:  24/1 - 33.
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لكنهم مهما تس��رتوا عن عقيدهتم فإهنا ظاهرة يف لحن قولهم، وعلى فلتات لساهنم، قال 
زهير بن أبي سلمى: 

وم���ه���م���ا ت���ك���ن ع���ن���د ام������رئ م����ن خ��ل��ي��ق��ة  
تعلم ال���ن���اس  ع��ل��ى  ت��خ��ف��ى  خ��ال��ه��ا  وإن   

ومن هؤالء المتس��رتين: علي بن محمد رضا الجعف��ري اليزدي الحائري )ت1333ه( 
فق��د نق��ل خرب اعتكاف علي رض��ي اهلل عنه يف بيته لجم��ع القرءان حتى جمع��ه، وجاء به إلى 

الصحابة فرفضوه ولم يقبلوه)1(. 
ومنهم: الربوجردي آية اهلل حس��ين )ت1354ه( الذي نقل الخرب السابق نفسه)2(، ونقل 
جزءًا من خرب يقول فيه: »إن يف القرءان ما مضى وما يحدث وما هو كائن«)3(. وتتمته: »وكان 

فيه أسماء الرجال فألقيت«)4(، وربما أخفى هذا الجزء حتى ال يفتضح أمره.
ومنه��م: آغابروك الطهراين )ت1389ه( صاحب كتاب: الذريعة إلى تصانيف الش��يعة، 
ال��ذي يثن��ي كثيرًا على كتب الش��يعة التي تقول هبذا الكفر وأصحاهبا، قال عن تفس��ير القمي: 
»فعل��ى كل من يريد اإلطالع التام على مزاي��ا الكتاب أن يراجع كتابنا: »الذريعة إلى تصانيف 
الش��يعة«)5(، ليجد تفصيل ما كتبناه، وخالصة ما عرفناه عن هذا األثر النفيس، والسفر الخالد 
المأثور عن اإلمامين الهمامين: أبي جعفر محمد بن علي الباقر وأبي عبداهلل جعفر بن محمد 
الصادق«)6(. ويقول عن مؤلف كتاب: »فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب« 

إمام أئمة الحديث والرجال يف األعصار المتأخرة، ومن أعاظم علماء الشيعة«)7(. 
وآخرهم الخميني آية اهلل المجدد عندهم والقائد لثورهتم )ت1409ه( فقد نقل حديثين 
عن الكايف للكليني القائل بتحريف القرءان، فقال: »فمن طريق الكايف عن أبي جعفر أنه قال: 

)1(   إلزام الناصب: 90/2 - 96.
)2(   تفسير الصراط المستقيم: 12/3.

)3(   المرجع نفسه:88/2.
)4(   بصائر الدرجات للصفار: 215.

.302/4   )5(
)6(   مقدمة تفسير القمي:  5/1.

)7(   نقباء البشر يف القرن الرابع عشر: 2/ 543.
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»م��ا يس��تطيع أحد أن يدعي أن عنده جمي��ع القرءان كله ظاهره وباطنه غي��ر األوصياء«، ومن 
طري��ق الكايف أيضًا عن جابر الجعفي قال: »س��معت أبا جعفر عليه الس��الم يقول: »ما ادعى 

أحد من الناس أنه جمع القرءان كله كما أنزل إال كذاب..« )1(.
وهكذا جل المعاصرين لن تجد لهم قواًل صريحًا يف المسألة، لكنك إذا قرأت يف كتبهم 
وقف��ت عل��ى نقل لألخبار الدالة على التحريف، أو ثناء على القائلين به، ونحن نعلم أن األمة 
مجمع��ة على كفر من ق��ال بتحريف القرءان، فكيف نمدحه ونثني علي��ه ونبجله ونعظمه، بل 

نلقبه بشيخ اإلسالم، وبالمجدد، ونرتحم عليه ونقول: طيب اهلل ثراه.
إن ه��ذا التص��رف يناقض عقيدة ال��والء والرباء التي يصدع هبا الش��يعة، ففي الوقت الذي كنا 
ننتظ��ر منهم التربؤ من القائلي��ن بالتحريف، نجدهم يوالوهنم ويرتحمون عليهم، وهذا يبين أهنم يف 
أعماقهم يقولون بتحريف القرءان، وأنه ال حرمة عندهم لهذا القرءان الذي عند المسلمين، وأهنم 
ينتظ��رون القرءان الكامل الذي س��يأيت به إمامه��م المنتظر كما يزعمون، وأهن��م من أكرب المعتدين 
عل��ى القرءان، وأن بع��ض المعاصرين الذين ينفون عن طائفة الش��يعة القول بالتحريف متالعبون 
وغي��ر جادي��ن، ويظن��ون أهنم س��يضحكون علينا، يقول ش��يخي وأس��تاذي الدكتور: أحمد س��عد 
حمدان الغامدي رحمه اهلل: »وأخيرًا فإننا نؤكد أن هذه المجاحدة من المعاصرين تبين أهنم ليسوا 
جادي��ن يف مواجهة المش��كلة، ويرون أن جحدها يحلها أو يخفيه��ا، ونحن نؤكد أن هذه الروايات 
وتل��ك األقوال قد اعت��دت على كتاب اهلل عز وجل وآذت رب العالمين وأس��اءت إليه.. وكل من 
آذاه سبحانه فقد آذانا، وكل من اعتدى على كتابه فقد اعتدى علينا، وإننا نربأ من كل رواية اهتمت 

كتاب اهلل عز وجل بالتحريف، ومن كل قول يقرر ذلك النقص، ولو كان من علمائنا«)2(.  
املطلب الثالث: من اأنواع النق�ص والتحريف املزعوم يف القرءان:

النوع األول: نقص السور: 
من ذلك: س��ورة النورين، ويزعمون أن نصها هكذا: »بس��م اهلل الرحمن الرحيم. يا أيها 

الذين آمنوا آمنوا بالنورين الذين أنزلناهما .. الخ«)3(.

)1(   شرح دعاء السجود: 70 � 71 .
)2(   براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالقرءان الكريم: 201.

)3(   تذكرة األئمة: 18 – 19، فصل الخطاب: 180.
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ومنها: س��ورة الوالية التي يزعمون أن نصها هو: بس��م اهلل الرحمن الرحيم. يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكما إلى الصراط المستقيم..« )1(.

النوع الثاين: حذف اآليات: 
تزعم الش��يعة أن ثلثي آيات الق��رءان محذوفة من المصحف، بدليل م��ا رواه الكليني يف 
ال��كايف عن أبي عب��د اهلل، قال: »إن القرءان ال��ذي جاء به جربيل عليه الس��الم إلى محمد × 

سبعة عشر ألف آية«)2(.
ومعل��وم أن ع��دد آيات الق��رءان الكريم يف المصحف ال��ذي بأيدي المس��لمين اليوم ال 
تتجاوز )6236( آية. كذلك تزعم الشيعة أن سورة األحزاب كانت أطول من سورة البقرة)3(، 

وأن سورة البينة كانت تحتوي على سبعين رجالً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم)4(.
النوع الثالث: حذف الكلمات واأللفاظ: 

زعمت الش��يعة أن القرءان حذفت منه كلمات وألف��اظ كثيرة، والحذف والتغيير عندهم 
أخذ أشكااًل متعددة، فمنه مطرد، وآخر غير مطرد، فمثالً عندهم ظاهرة الحذف بعد مصطلح 
الظل��م ومصطلح اإلنزال لكلمات معينة، فكلم��ا وردت كلمة: ژ ٹ  ژ أو ژ ىئ  ژ  
إال ويزعمون أنه حذف بعدهما جملة: »آل محمد حقهم« إن كان الس��ياق يس��عفهم مثل قوله 

ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ژ  تعال��ى: 
ڄ  ژ )5(.

فكلم��ة: ژ ٹ  ژ يف الموضعين حذفت بعدها ]آل محم��د حقهم[)6(. وقوله تعالى: 
ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ )7(، عنده��م: ظلم��وا آل محم��د حقهم)8(. وكذلك 

)1(   فصل الخطاب: 180 - 181.
)2(   الكايف: 634/2.

)3(   ثواب األعمال: 137.
)4(   أصول الكايف: 261/2.

)5(   سورة البقرة: 58.
)6(   تفسير القمي: 48/1.

)7(   الشعراء: 226.
)8(   تفسير القمي: 125/2.
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بعد كلمة: »الظالمون« يف مثل قوله تعالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ژ )1(.
وهن��اك حذف آخر مطرد تقريبًا لكلمة علي رضي اهلل عنه، فكلما ورد مصطلح اإلنزال، 
مث��ل: ژ ڄ   ڄ  ژ و ژ پ  ڀ         ژ و ژ ڭ  ڭ ژ و ژ ې  ى  ى   ژ إال ويزعم��ون 

أن��ه قد حذف اس��م علي رضي اهلل عن��ه، مثل قوله تعال��ى: ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  ژ )2(، عنده��م: »نزلنا على عبدنا ]يف علي[« )3(. وقوله تعالى: ژ 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ )4(، عنده��م: »بم��ا أنزل اهلل يف 

علي بغيا«)5(.
وأم��ا الحذف غير المط��رد فكثير جدًا، منه على س��بيل المثال قوله تعال��ى: ژ ڭ      ڭ  

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ )6(، عندهم: ]ويلك ال تحزن[ )7(.
وأما التغيير فمنه تغيير للكلمات وتغيير للحروف أحيانًا.

فم��ن تغيي��ر الكلمات المطرد إن أس��عفهم الس��ياق، وهو مطرد وغير مط��رد، مثل:كلمة 
]أم��ة[ فإهنم يزعمون يف بع��ض مواطنها أهنا محرفة من ]أئمة[، يف مثل قوله تعالى: ژ ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ژ )8(، عنده��م: ]أئمة[)9(. وكذلك قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ژ )10(.
وأم��ا التغيير غير المطرد فمن أمثلت��ه قوله تعالى: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        
گ  گ  ژ )11(، عنده��م: ]آل محم��د[ ب��دل ]آل عمران[ )12(. وقول��ه تعالى: ژ ڻ  ۀ   

)1(   األنعام: 93، وانظر: تفسير القمي: 211/1 .
)2(   البقرة: 22.

)3(   أصول الكايف مع مرآة العقول: 28/5 �29
)4(   البقرة: 89

)5(   أصول الكايف مع مرآة العقول: 27/5 � 28
)6(   التوبة: 40

)7(   فصل الخطاب: 291
)8(   البقرة: 142

)9(   تفسير القمي: 63/1
)10(   آل عمران: 110، وانظر تغييرها يف تفسير القمي: 110/1

)11(   آل عمران: 33
)12(   فصل الخطاب: 25
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ۀ    ہ     ہ  ہ  ژ )1(، عنده��م ب��دل ژ ہ  ژ: ]الث��اين[، ويقصدون ب��ه: أبابكر الصديق 
رضي اهلل عنه)2(.

وأم��ا التغيير يف الح��رف فم��ن أمثلت��ه: ژ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ژ )3(، 
عنده��م: ]جاه��د الكف��ار بالمنافقين[)4(. وقول��ه تعال��ى: ژ ې  ېې   ې  ى ژ )5(، 

عندهم: ]هذا بكتابنا[)6(.
إل��ى غير ذلك من أنواع الحذف والتحريف والتبديل التي يزعموهنا، وكلها ثابتة وموثقة 
من أصح كتبهم المعتمدة يف التفسير والحديث، وهم ملزمون يف هذه المسألة بأحد أمرين: إما 
أن يعرتفوا ويرتكوا التقية جانبًا، وهبذا يكفرون ويخرجون من دائرة اإلس��الم، فال يعدون من 
أهل القبلة باتفاق المس��لمين، وإما أن يتربأوا م��ن كتبهم التي ذكرت هذا التحريف والتبديل، 
ف��إن تربءوا من كتبهم المعتمدة يفقدون تلقائيًا أهمَّ مصادر المذهب، فيصبحون بال مذهب، 
وإذ ذاك لن يجدوا أمامهم إال مصادر أهل الس��نة التي هي القرءان المحفوظ بحفظ اهلل له من 
التحريف والتغيير، والسنة النبوية الصحيحة التي قيض اهلل لها من ميز بين صحيحها وسقيمها 

من العلماء األفذاذ المعروفين.

* * *

)1(   الفرقان: 28
)2(   تفسير القمي: 113/2

)3(   التوبة: 74
)4(   فصل الخطاب: 338

)5(   الجاثية: 28
)6(   تفسير القمي: 225/2
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املبحث الثاين
 اعتداء ال�سيعة على القرءان بتحريف معانيه

املطلب الأول: ا�صتغالل ال�صيعة للتاأويل املذموم يف العتداء على القرءان الكرمي.
لقد استغل الش��يعة باب التأويل استغالاًل فاحشًا تجاوز الشرع والعقل والمنطق واللغة 
العربية حتى إنك ال تس��تطيع أن تحاكمهم إلى ش��يء، وكل ذلك بحجة أن عندهم علمًا ليس 
عند األمة اإلسالمية، وهذا العلم ال يصل إليه إال من ألغى عقله وما يعرفه من شرع، واستسلم 
لخزعبالهتم التي يس��موهنا بالوالية واإلمامة، ولما كان ما يس��مونه باإلمامة والوالية ال دليل 
عليه من القرءان وال من الس��نة، فإهنم س��لكوا مسلك التأويل المذموم من أجل إثبات الوالية 
واإلمام��ة التي من خاللها يصل��ون إلى مآرهبم وأهدافهم التي ه��ي القضاء على نص القرءان 

وتحييده من ساحة االستدالل من حيث معناه وحجيته.
ومصطلح التأويل كان يعني عند السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم ممن 
جاء بعدهم: التفسير الصحيح والبيان الواضح للقرءان من خالل التأمل والتدبر يف آياته، وفق 
مناهج وطرق معروفة من قبل من توفرت فيه ش��روط المفس��ر من أهل العلم الربانيين، إال أن 
ه��ذا المصطلح ُغّير مفهومه عند بعض المتاخرين،وأصب��ح يعني: »صرف اللفظ عن المعنى 

الظاهر أو الراجح إلى المعنى المرجوح أو الباطن لدليل يقرتن به«)1(. 
وأه��ل األهواء عمومًا، والرافضة خصوصًا يصرفون اللف��ظ عن ظاهره لمعنى يريدونه 
دون نظ��ر إل��ى أي دليل يق��رتن به، وإنما عمدهت��م يف التأويل أهنم وضعوا تص��ورًا خاصًا هبم 

للقرءان، وأخضعوا له كل اآليات القرآنية.
ه��ذا التصور ه��و أن للقرءان ظاه��رًا وباطنًا، وأن الظاه��ر غير مراد، أو ه��و للعامة دون 
الخاصة، والباطن المراد ال يعرفه إال الخاصة، ودينهم كله موجود يف القسم الباطن للقرءان، 

ألهنم هم الخاصة.
ثم جعلوا القرءان كله يف قس��مه الباطني يؤول إلى قس��مين: قسم من اآليات نزل يف أئمة 
الج��ور، والقس��م اآلخر ن��زل يف أئمة الحق، وه��ذا التأويل الباطني ظاه��ره الحرام والحالل، 

)1(   البحر المحيط: 437/3، وإرشاد الفحول: 44/2
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فكل المحرمات يف القرءان المراد منها أئمة الجور، وكل ما أحل اهلل يف القرءان المراد به أئمة 
الحق.

ففي أصول الكايف: »إن القرءان له ظهر وبطن، فجميع ما حرم اهلل يف القرءان هو الظاهر، 
والباط��ن من ذل��ك أئمة الجور، وجميع ما أحل اهلل يف الكتاب ه��و الظاهر، والباطن من ذلك 

أئمة الحق«)1(.
قال المجلس��ي يف ش��رحه له��ذا الخ��رب: »والحاصل أن كل م��ا ورد يف الق��رءان من ذكر 
الفواح��ش والخبائ��ث، والمحرمات والمنهي��ات والعقوبات المرتتبة عليه��ا، فتأويله وباطنه 

أئمة الجور ومن اتبعهم .. الخ.
وكل ما ورد فيه من ذكر الصالحات والطيبات والمحلالت واألوامر والمثوبات المرتتبة 

عليها، فتأويله أئمة الحق ومن اتبعهم..« )2(.
وق��د عق��د الحر العاملي لذلك بابًا يف كتابه: الفصول، فق��ال: »باب أن كل ما يف القرءان 

من آيات التحليل والتحريم فالمراد هبا ظاهرها، والمراد بباطنها أئمة العدل والجور«)3(.
يقول الدكتور ناصر بن عبداهلل القفاري موضحًا هذه القس��مة الثنائية: »فأركان الدين تفس��ر 
باألئمة، وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك والكفر بوالية علي وإمامته، وآيات الحالل والحرام 
تفس��ر باألئم��ة وأعدائهم، وهك��ذا يخرج القارئ له��ذه التأويالت بدين غير دين اإلس��الم، وهذا 

الدين له ركنان أساسيان، هما: اإليمان بإمامة االثني عشر، والكفر واللعن ألعدائهم«)4(.
وربما توغل بعضهم يف الباطنية فجعل للقس��م الباطني بطونًا ال هناية لها، حتى قال أحد 
شيوخ الرافضة: »لكل آية من كتاب اهلل ظهر وبطن، بل لكل واحدة منها كما يظهر من األخبار 

المستفيضة سبعة بطون، وسبعون بطنًا«)5(.
وكون القرءان يف غالبه نزل يف آل البيت وأعدائهم بحسب عقيدهتم أمر ظاهر يف تفاسيرهم، 
كتفس��ير القمي مثالً، وقد تنبه لهذه الحقيقة محققه الس��يد طيب الموس��وي الجزائري فدافع 

)1(   الكايف مع المرآة: 198/4
)2(   مرآة العقول: 198/4
)3(   الفصول المهمة: 256

)4(   أصول مذهب الشيعة االثني عشرية: 150/1
)5(   مرآة األنوار: 3، نقال عن أصول مذهب الشيعة االثني عشرية: 153/1
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عنه��ا بم��ا ال طائل تحته، ثم قال: »فانكش��ف مما ذكرناه أن كل م��ا ورد يف القرءان من المدح 
كناي��ة وصراحة فهو راجع إلى محمد وآل��ه الطاهرين، وكل ما ورد فيه من القدح، كذلك فهو 
ألعدائهم أجمعين الس��ابقين منه��م والالحقين، وتحمل عليه جميع اآلي��ات من هذا القبيل، 

وإن كان خالفًا للظاهر..« )1(.
ومم��ا ي��دل على أن تأويالهتم ال تقف عند حد أن أحد أئمتهم الذي هو ابن المطهر الحلي 
)ت726ه( ألف كتابًا سماه: »األلفين يف إمامة أمير المؤمنين« وقصد أن يستخرج من القرءان 
ألف��ي دلي��ل على أن علي بن أبي طال��ب هو الخليفة بعد رس��ول اهلل ×، وليس أبابكر الصديق 
رضي اهلل عنه، ووصل يف هذا الكتاب إلى أكثر من ألف دليل كما يزعم، وكلها تاويالت باطلة.

املطلب الثاين: مناذج من تاأويالتهم ال�صخيفة 
إذا عرفت الثنائية التي وصف هبا الش��يعة القرءان، وه��ي أنه ال يكاد يخرج عن آل البيت 

وأعدائهم، فإن األمثلة والنماذج ستالحظ أن جلها من هذا النوع، فمن ذلك قوله تعالى: ژچ  
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ژ )2(. 
فقد زعموا أن اإلحس��ان هو أمير المومنين علي رضي اهلل عنه، وأن الفحشاء والمنكر والبغي 
ه��م فالن وفالن وفالن، يقص��دون الخلفاء الثالث��ة: أبابكر وعمر وعثم��ان)3(. وقوله تعالى: 
ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ ژ )4(. فق��د 
زعموا أن اإليمان هو أمير المومنين علي رضي اهلل عنه، وأن الكفر والفس��وق والعصيان هم 

األول والثاين والثالث، يعنون: أبابكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم)5(. وقوله تعالى: ژٹ   
ٹ  ٹ  ژ )6(، زعم��وا أن��ه أمير المومنين علي، بدلي��ل: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

ک    گ  ژ )7(، أي: هو أمير المومنين يف أم الكتاب التي هي الفاتحة)8(.

)1(   مقدمة تفسير: 20/1 - 21
)2(   النحل: 90.

)3(   تفسير القمي: 388/1.
)4(   الحجرات: 7.

)5(   تفسير القمي: 319/2، وأصول الكايف مع المرآة: 88/5.
)6(   الفاتحة: 5.

)7(   الزخرف: 3.
)8(   تفسير القمي: 28/1 - 29.
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وقوله تعالى: ژ ہ  ہ  ہ   ھ ژ )1(، زعموا ان من دخل مع قائمهم كان آمنا)2(.
روا أسماء اهلل الحسنى يف  قوله تعالى: ژڄ   ومن حماقاهتم وجراءهتم على اهلل أهنم َفسَّ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ )3(، فس��روها بأئمته��م)4(. وعنده��م أن عليًا ه��و الغمام)5( يف قوله 

تعالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ )6(. وهو القصر المشيد)7( يف قوله تعالى: ژ ۋ     ۅ  
ۅ      ۉ  ژ )8(. والبئ��ر المعطل��ة: اإلم��ام الغائب. وأن عليًا هو الس��اعة يف قوله تعالى: 

ژۈئ   ۈئ        ېئ ژ )9(.
وأنه اإلمام المبين يف قوله تعالى: ژ ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ژ )10(. وأنه اآليات 

كلها يف قوله تعالى: ژ ۇ      ۆ  ۆ           ژ )11(. وأنه اآلية الكربى يف قوله تعالى: ژ ڤ   ڤ    
ڤ  ژ )12(.

وم��ن غرائبه��م أهنم جعل��وا إبراهيم من ش��يعة عل��ي يف قوله تعال��ى: ژ ڦ  ڦ   ڄ  
ڄ  ژ )13(.

إلى غير ذلك من التأويالت المتعس��فة التي امتألت هبا تفاس��يرهم خاصة تفاسير القمي 
والصايف والعياش��ي والبحراين، ولم يقف األمر هبم عند تفاس��ير القرءان، بل تجاوز ذلك إلى 
كت��ب األخبار المنس��وبة زورًا وهبتانًا إلى األئمة عندهم، فعلى س��بيل المث��ال نجد يف بصائر 

الدرجات، باب يف أهنم أهل الذكر الذين أمر اهلل بسؤالهم)14(.

)1(   آل عمران: 26.
)2(   الربهان يف تفسير القرءان: 299/4.

)3(   األعراف: 180.
)4(   أصول الكايف: 143/1.
)5(   تفسير القمي: 112/2.

)6(   الفرقان: 25.
)7(   تفسير القمي: 85/2.

)8(   الحج: 43.
)9(   الفرقان: 11، وانظر: بحار األنوار: 331/24.

)10(  يس: 11، وانظر: تفسير القمي: 212/2.
)11(  القمر: 42، وانظر: أصول الكايف: 207/1.

)12(  النازعات: 20، وانظر: إكمال الدين للصدوق: 91، وبحار األنوار: 100/53.
)13(   الصافات: 83، وانظر: الربهان يف تفسير القرءان: 83/24.

)14(   بصائر الدرجات: 58.



360

مظاهر االعتداء على الن�ص القراآين عند ال�شيعة االإمامية  االثني ع�شرية

ويف كتاب الكايف: باب أهنم نور اهلل)1(، وباب أهنم العالمات)2(، وباب أهنم اآليات)3(.
ويف بح��ار األنوار: »ب��اب إهنم عليهم الس��الم الصافون والمس��بحون، وصاحب المقام 
المعل��وم، وحملة العرش، وأهنم الس��فرة الك��رام الربرة«)4(. وباب إهنم الم��اء المعين، والبئر 
المعطل��ة، والقصر المش��يد، والس��حاب والمطر، والظ��ل والفواكه، وس��ائر المنافع الظاهرة 
بعلمه��م وبركاهتم)5(. وب��اب أن واليتهم العدل والمعروف واإلحس��ان والقس��ط والميزان، 
وترك واليتهم وأعداؤهم الكفر والفس��وق والعصيان والفحش��اء والمنك��ر والبغي)6(. وباب 
أهنم الصالة والزكاة والحج والصيام وس��ائر الطاع��ات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي يف 

بطن القرءان، وفيه بعض الغرائب وتأويلها)7(.
ويالحظ القارئ من خالل هذه األبواب وغيرها مما لم نذكره، أهنم لم يرتكوا ش��يئًا من 
الدي��ن على حقيقت��ه، وأن كل ما يفعله المس��لمون من عبادات هلل كالص��الة والزكاة والصوم 
والح��ج وغير ذلك من الطاعات وما يتق��رب به إلى اهلل من ترك المنكرات، إنما هم يف فعلهم 
ه��ذا يعبث��ون، وألوقاهت��م يضيعون، ألهنم ل��م يعرفوا أن كل م��ا طلب اهلل منهم فعل��ه أو تركه 

مخاطب��ًا لهم بلغتهم الت��ي يعرفون كما قال اهلل تعال��ى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں ژ )8(، وق��ال: ژ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ     ۀ  ژ )9(، ل��م يعرف��وا أن هذه التكاليف إنما هي رم��وز يف ظاهرها تدل على أمور 

أخرى يف باطنها، وأن هذا الباطن ال يعلمه إال أئمة الشيعة االثني عشر.
فه��ل هن��اك اعتداء على الق��رءان الكريم أكرب من ه��ذا؟  وهل هناك اعتداء على اللس��ان 

العربي المبين أكثر من هذا؟

)1(   مرآة العقول، شرح الكايف: 352/2.
)2(   المرآة: 412/2.
)3(   المرآة: 414/2.

)4(   بحار األنوار: 87/24.
)5(   بحار األنوار: 100/24.
)6(   بحار األنوار: 24/ 187.

)7(   بحار األنوار: 286/24، وانظر: جهود أبي الثناء األلوسي يف الرد على الرافضة: 175.
)8(   إبراهيم: 5.

)9(   الشعراء: 193 - 195.
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املبحث الثالث
 اعتداء ال�سيعة على القرءان بنفي حجيته

املطلب الأول: عقيدة اأهل ال�صنة يف حجية القرءان
يعتقد أهل الس��نة والجماعة أن القرءان الكريم حجة بنفس��ه؛ ألنه نزل بلسان عربي مبين 

على النبي األمي العربي، المكلف بتبليغ ما أنزل عليه بلس��ان قومه: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ )1(، وقد كان العربي الجاهلي يسمع القرءان فيفهمه، وكان 
النبي × يكتفي بتالوة القرءان عليهم، فإذا ما استشكلوا شيئًا بينه لهم، ولما أسلم بعض أهل 
المدينة أرس��ل إليهم رس��ول اهلل × مصعبًا يعلمهم القرءان، فكان القرءان حجة بنفسه، ألن 
فهم��ه كان متيس��رًا لكل من يع��رف لغة العرب وعاداهتم، ولما دخل غير العرب يف اإلس��الم، 
تعلموا لغته ففهموه، والقرءان يفس��ر بعضه بعضًا، وتفس��ره السنة أيضًا، وقد فسره الصحابة 
رضي اهلل عنهم والتابعون، ومن جاء بعدهم وامتلك العلوم التي يستعان هبا على فهم مراد اهلل 

يف كتاب��ه. قال تعال��ى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀژ )2(، وقال: ژ چ  چ  
 ،)4( ژ  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ژ  وق��ال:   ،)3( ژ  چ 

وقال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ژ )5(.
املطلب الثاين: عقيدة ال�صيعة يف حجية القرءان.

يعتق��د الش��يعة أن القرءان ليس حجة بنفس��ه، بل ال بد له من قّي��م، فليس ألحد الحق أن 
يفس��ر القرءان مهما عال كعبه يف العلم. والقّيم عندهم الموكل إليه تفس��ير القرءان هو اإلمام، 
بدلي��ل م��ا رواه الكلين��ي يف ال��كايف: أن الق��رءان ال يكون حج��ة إال بقّيم، وأن علي��ًا كان قّيم 
القرءان، وكانت طاعته مفرتضة، وكان الحجة على الناس بعد رس��ول اهلل ×، ثم األئمة من 
بعده إلى محمد بن الحس��ن العس��كري)6(، وفيه أيضًا: »وما يكفيهم الق��رءان؟ قال: بلى، إن 

)1(   إبراهيم: 5.

)2(   القمر: 17.
)3(   النساء: 82، والقتال: 25.

)4(   سورة ص: 28.
)5(   العنكبوت: 51.

)6(   أصول الكايف: 188/1.
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وجدوا له مفس��رًا، قال: وما فس��ره رس��ول اهلل ×؟ قال: بلى، قد فس��ره لرجل واحد، وفس��ر 
لألمة ش��أن ذلك الرجل، وهو علي عليه السالم«)1(، ويروي الحر العاملي »عن علي أنه قال: 
ه��ذا كت��اب اهلل الصامت، وأنا كتاب اهلل الناطق«)2(. وبوب على ذلك أيضًا فقال: »باب أنه ال 

يعرف تفسير القرءان إال األئمة«)3(.
وهذه العقيدة ذكرها غير واحد من الرافضة: مثل: الكش��ي)4(، والصدوق)5(، والربقي)6(، 

والحر العاملي يف وسائله)7(.
قال الدكتور ناصر القفاري عن لوازم هذه العقيدة: »ومعنى هذا أن قول اإلمام أفصح من 
كالم الرحمن، ويظهر من هذا أهنم يرون أن الحجة يف قول اإلمام؛ ألنه األقدر على البيان من 
القرءان، ولهذا س��موه بالقرءان الصامت، وسموا اإلمام بالقرءان الناطق«)8(. ويروون أيضًا: 

»وعلي تفسير كتاب اهلل«)9(.
واألمر ال يقف عند علي رضي اهلل عنه، وإنما يتسلس��ل بزعمهم يف بقية األئمة إلى الثاين 
عش��ر. وق��د بوبوا على هذا يف كتبه��م، ففي الكايف: ب��اب أن أهل الذكر الذي��ن أمر اهلل الخلق 
بس��ؤالهم ه��م األئمة)10(. وباب الراس��خين يف العلم هم األئمة)11(، وب��اب أن الحجة ال تقوم 
هلل عل��ى خلق��ه إال بإمام)12(،وب��اب أنه ليس ش��يء من الحق يف يد الن��اس إال ما خرج من عند 
األئمة، وأن كل ش��يء لم يخرج من عندهم فهو باطل)13(، وباب أن األئمة ورثة العلم يورث 

)1(   أصول الكايف: 250/1.
)2(   الفصول المهمة: 235.

)3(   المرجع نفسه: 173.

)4(   رجال الكشي: 420.
)5(   علل الشرائع: 192.

)6(   المحاسن: 268.
)7(   وسائل الشيعة: 141/18.

)8(   أصول مذهب الشيعة: 128/1.
)9(   البحار: 209/37، واالحتجاج: 31 - 33.

)10(  أصول الكايف بشرح المرآة: 426/2.
)11(  المرجع نفسه: 433/2.
)12(  المرجع نفسه: 293/2.
)13(  المرجع نفسه: 307/4.
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بعضه��م بعضًا العلم)1(، إلى غير ذلك م��ن األبواب الكثيرة يف الكايف والبحار وغيرهما؛ التي 
وضع��ت لتأصيل هذه المقالة الخطيرة، ومن تأمل يف ه��ذه العقيدة وجد أهنا وضعت من قبل 
حاقد على اإلس��الم بقصد نسفه من أصوله حتى يصرف األمة عن القرءان الذي هو المصدر 

األول لهداية الناس.
وخطورة هذه المقالة تتجلى يف ربط االهتداء بالقرءان بأئمة معدودين يف زمان قد انقضى 
منذ أمد بعيد، وغاب آخرهم غيبة صغرى ثم كربى حس��ب زعمهم، فغاب االهتداء بالقرءان 
وتعطلت االس��تفادة منه مع غياب إمامهم الثاين عش��ر منذ القرن الثالث، ويلزم من هذا أنه ال 
يج��وز االهت��داء بالقرءان إال بعد عودة اإلمام الغائب من س��ردابه، وقد حصر األس��تاذ ناصر 

القفاري مقولتهم هذه يف ثالثة أركان: 
أن القرءان ليس بحجة.  -1

 2- حصر علم القرءان ومعرفته باألئمة.
 3- زعمهم أن قول اإلمام يخصص عام القرءان ويقيد مطلقه«)2(.   

فهذا ما يس��تنتج من أقوالهم، وإن كان يعرتيها التناقض والتضارب، فهم يروون الش��يء 
وضده، ألن دينهم مبني على الكذب، فنجد يف كتبهم أن القرءان حجة على كل إنس��ان، وأنه 
حب��ل اهلل وأن عل��ى األمة الرجوع إليه عند الفت��ن)3(. إال أن مثل هذه األق��وال تعني أن قولهم 
بالرج��وع إلى القرءان؛ الرجوع إلى القّيم عليه، وهو اإلم��ام، وعقيدهتم هذه يكفي يف إبطالها 
أن علي��ا رض��ي اهلل عنه الذي يزعمون أن رس��ول اهلل × خصه بعلم دون األمة س��ئل من قبل 
أكثر من واحد: هل عندكم شيء مما ليس يف القرءان أو مما ليس عند الناس، فنفى ذلك نفيًا 
مفصالً، فقد روى البخاري بس��نده إلى أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: 
ال إال كت��اب اهلل أو فه��م أعطيه رجل مس��لم، أو م��ا يف هذه الصحيفة، ق��ال: قلت: فما يف هذه 
الصحيف��ة؟ قال: العقل وفكاك األس��ير، وال يقتل مس��لم بكافر«. قال ابن حجر العس��قالين: 
وإنما س��أله أبو جحيفة عن ذلك ألن جماعة من الش��يعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت � ال 

)1(   المرجع نفسه: 11/3.
)2(   أصول مذهب الشيعة: 127/1.

)3(   بحار األنوار: 19/ 7.
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سيما عليًا � أشياء من الوحي خصهم النبي × هبا لم يطلع غيرهم عليها«)1(.
والقول بأن تفسير القرءان خاص بعلي واألئمة من بعده مخالف آليات كثيرة صريحة يف 
األمر بتدبر القرءان والتفكر فيه، وأن اهلل يس��ره للناس وجعل��ه هدى ونورًا ورحمة، وموعظة 

للمتقين.
وُيبط��ل ه��ذه المقول��ة أيضًا م��ا ورد عن الصحاب��ة رض��ي اهلل عنهم من تفس��ير للقرءان 
الكريم، ومعلوم أن بعضهم كان يس��تعين به علي بن أبي طالب يف فهم القرءان والحجاج به، 
مث��ل عبداهلل ب��ن عباس رضي اهلل عنه الذي دعا له النبي × بالفق��ه يف الدين والعلم بالتأويل، 
وكان يلقب برتجمان القرءان وبحر هذه األمة، وقد اس��تعان به علي رضي اهلل عنه يف مجادلة 
الخ��وارج الذين قال��وا: ال حكم إال هلل، وزعموا أهنم معتمدون يف ه��ذه المقالة على القرءان، 
فأرس��ل إليهم عليٌّ رض��ي اهلل عنه عبَداهلل بن عب��اس ليجادلهم بالق��رءان، فخاصمهم وأبطل 
اس��تداللهم حت��ى رجع منهم ثماني��ة آالف، وبقي منهم أربعة آالف، وه��ذا أكرب دليل على أن 
فه��م القرءان لم يكن خاصًا بعل��ي رضي اهلل عنه، واألئمة من بعده كما تزعم الش��يعة االثني 

عشرية)2(.

* * *

)1(   فتح الباري: 204/1.
)2(   أنظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية: 127/1 - 150
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خامتة
وتشمل أهم النتائج والتوصيات:

اأهم النتائج:
أن أفض��ل رد على الش��يعة يف مس��ألة قولهم هو إثبات نس��بة ه��ذه المقولة إليه��م باألدلة   -

القطعية.
أن إلزامه��م هب��ذه العقيدة يتم بجمع أكرب ع��دد من مروياهتم موثقة م��ن كتبهم المعتمدة،   -

وأكرب قدر من نصوص علمائهم المعتربين المصرحة بالتحريف.
أن مواجهة المعاصرين الذين يتسرتون بالتقية بنصوص أئمتهم تجعلهم بين خيارين: إما   -

أن يتربأوا من مذهب التشيع أو ُيكفروا، ألن القول بالتحريف كفر، وقد ُبّين لهم.
أن كثيرًا من أهل السنة لم يدركوا بعُد خطورة الروافض، وهذا البحث يكشف المستور.  -

أن بعض علماء أهل السنة تنبهوا أخيرًا فكتبوا يف الموضوع وبعضهم أفرده بالتأليف.  -
سجل البحث أربعة وثالثين عالمًا من علمائهم يقولون بالتحريف.  -

وثق البحث أكثر من ثالثين نصًا مصرحة بالتحريف.  -
م��ا يزعمونه من نقص يف القرءان يش��مل حذف س��ور وآيات وكلم��ات وحروف وتبديالً   -

لبعضها.
أن الش��يعة اس��تغلوا التأويل المذموم يف نحري��ف معاين الق��رءان، ويف البحث نماذج من   -

تأويلهم السخيف.
أن الشيعة لما لم ينجحوا بتحريف اللفظ والمعنى، لجأوا إلى إبطال حجية القرءان تحت   -

ذريعة أن القرءان ال يفهمه إال اإلمام المعصوم يف زعمهم.
اأهم التو�صيات:

- أن ال تتوق��ف الكتاب��ة يف مث��ل هذا الموضوع بحجة أن من س��بقنا قد كت��ب، بل ينبغي 
أن تتوال��ى الكتاب��ة يف كل األزمنة واألمكن��ة، وبجميع اللغات واللهج��ات، حتى يعلم عموم 

المسلمين، أن الرافضة قائلون بالتحريف، واهلل المستعان. 
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واأثرها يف دللت الن�ص القراآين بني ال�سلف 

واملنـهج التاريخي املعا�سر

د. �سيد �سالم عبد الر�سيد �سالم
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تحتل أس��باب النزول مكانة س��امية يف علوم القرآن ، والس��يما علم التفس��ير، وذلك لما 
تق��وم ب��ه من دور يف خدمة تفس��ير النص القرآين ، وم��ن أجل ذلك أكد العلم��اء على ضرورة 
أن يكون المفس��ر متمكنًا يف علم أس��باب النزول ، وذلك ألن المالبس��ات  التي كانت تنزل 
فيها اآليات تش��كل قرائ��ن حالية تحيط بالنص وتلقي ضوًء على الم��راد منه، وهو أمر يجعل 
ألسباب النزول أهمّية خاصة يف فهم اآليات. حيث إن معرفة الزمان والمكان وسائر الظروف 
المحيط��ة بالن��ص لها أثر يف إماطة اللثام عن مكنونات الم��راد. وهذا أمر ال يقتصر على نطاق 
فه��م الق��رآن الكريم وإنما هي قاعدة تجري يف كل تخاطب، كالحديث النبوي ، ومن هنا كان 
باإلمكان أن يقال إن دراس��ة السيرة النبوية وخصوصيات المجتمع المكي والمدين وتفاصيل 
األح��داث الت��ي عاصرت النص له��ا مدخل كبير يف فهم النص يقول العالمة ابن عاش��ور »إن 
م��ن أس��باب النزول ما ليس المفس��ر يغني عنه علم��ه ألن فيها بيان مجم��ل ، أو ايضاح خفي 
وموج��ز ، ومنه��ا ما يدل المفس��ر على طلب األدلة الت��ي هبا تأول اآلية أو نح��و ذلك« )1( وال 
يخفى ما تمثله أس��باب النزول من بنيان التفس��ير بالمأثور وكذلك دورها يف مس��اعدة المفسر 
بال��رأي عند ترجيح معنى م��ن المعاين التي يحتملها النص ، ومعلوم أن أس��باب النزول ذات 
عالق��ة وثيق��ة بعلم أصول الفقه وذلك لما تقدمه من بيان لبعض نصوص القرآن ذات الس��مة 
التش��ريعية إذ تق��وم بعض روايات أس��باب الن��زول بتقييد أو تخصي��ص أو تأويل بعض آيات 
األح��كام وتؤدي وظيفة تش��ريعية ومن أج��ل ذلك أفرد األصوليون مس��ألة مهمة من مباحث 
البي��ان عندهم تتعلق بأس��باب النزول وهي مس��ألة العربة بعموم اللفظ أو بخصوص الس��بب 
.... وقد كان لس��لف األمة منهج واضح يف األخذ بأسباب النزول والمالبسات التي أحاطت 
ب��ه ، تتحدد معالم هذا المنه��ج يف الجوانب التطبيقية يف الثروة التفس��يرية التي أنتجتها آالهتم 
الفكري��ة ، ويف كثير م��ن النقول الواردة عنهم .. غير أن بع��ض العلمانيين المعاصرين اتخذوا 
من مالبس��ات النزول وس��يلة وطريقا للقول بتاريخية النص القرآين تحت دعاوى تجديد فهم 
النص القرآين وإخضاعه للمناهج البحثية المعاصرة فقيدوا النص القرآين بسب النزول ، ومن 

)1(   تفسير الطاهر بن عاشور ص47/1.
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هنا رأيت أن تكون مش��اركتي يف هذا المؤتمر ببحث تحت عنوان : » أس��باب النزول وأثرها 
يف داللة النص القرآين بين منهج الس��لف والمنهج التاريخي المعاصر« وذلك لبيان األس��س 
الت��ي أنطلق منها منهج الس��لف يف اإلفادة من أس��باب النزول وكذا األس��س التي أنطلق منها 
هؤالء العلمانيون الذين أردوا إخضاع النص القرآين لمنهجهم التاريخي والرد على دعاويهم 

بتاريخية النص القرآين وذلك من خالل مبحثين رئيسين وهما :
رؤية السلف حول أسباب النزول ومنهجهم يف بيان دالالت النص القرآين.  -1

2-رؤي��ة أصحاب المنهج التاريخي حول أس��باب النزول ومنهجه��م يف بيان دالالت النص 
من خاللها.

* * *
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املبحث الأول
روؤية ال�سلف ح�ل اأ�سباب النزول ومنهجهم 

يف بيان دللت الن�ص القراآين من خاللها
املطلب الأول : روؤية ال�صلف حول اأ�صباب النزول. 

1-التعري��ف و المفه��وم : قال الس��يوطي يف تعريفها : ما ن�زلت اآلية أو اآليات يف ش��أنه 
أي��ام وقوعه: بيان��ا لحكمه إذا كان حادث��ة أو نحوها، أو جوابا عنه إذا كان س��ؤاال موجها إلى 
ثًة عنه أو مجيبًة عن س��ؤال وقت  النب��ي. ×)1( وق��ال الزرقاين: ما نَزلت اآلية أو اآليات ُمتحدِّ
ن��زول الق��رآن. )2( ، وقال الدكتور خال��د المزيني :هي )كل قول أو فعل نزل بش��أنه قرآن عند 
وقوعه ()3( والواضح من التعريفات السابقة أهنا تقرتب يف المعاين وإن اختلفت األلفاظ ، وإن 
كان األخير أجمع وأخصر ، وأهنا مقيدة لس��بب النزول بحدوثه زمن التنزيل  ومعنى ذلك أن 
الحادثة أو الس��ؤال ال يعتربان س��ببا لنزول اآلية أو اآليات إال إذا نزلت عقب ذلك مباش��رة ، 
كم��ا يف حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت بس��ببها آيات 
الظهار يف أول س��ورة المجادلة)4(  ، أو تأخر نزولها يسيرا لحكمة ، كما يف حادثة اإلفك ، فقد 
نزل��ت اآليات بعدها بش��هر كما رواها البخاري )5(. أما الح��وادث القديمة ، وقصص األنبياء 
السابقين ، فال تعترب أسبابا للنزول، ألهنا لم تقع يف زمن النبي×، لذا أخذ على الواحدي جعله 
قدوم األحباش إلى البيت الحرام بالفيلة سببا لنزول سورة الفيل . قال السيوطي يف اإلتقان:(
وال��ذي يتحرر يف س��بب النزول ، أنه ما نزل��ت اآلية أيام وقوعه ليخرج م��ا ذكره الواحدي يف 
تفس��يره يف س��ورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به ، فإن ذلك ليس من أسباب النزول يف 

شيء بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح ، وعاد ، وثمود ...()6(

)1(  )اإلتق��ان ىف عل��وم الق��رآن(: )1/ 101( و )منهج الفرقان ىف علوم القرآن( للش��يخ محمد على س��المة- مطبعة 
شربا/ 1937 م، ص: 35 و )البيان ىف مباحث من علوم القرآن( للشيخ عبد الوهاب غزالن مطبعة دار التأليف/ 

1384 ه�/ 1965 م، ص: 91.
)2(  مناهل العرفان  106/1

)3(  المحرر يف أسباب النزول 105/1 دار ابن الجوزي للطباعة  1427ه
)4(  انظر سنن ابن ماجه 666/1 ) باب الظهار ، حديث رقم 2063 ، ومسند اإلمام أحمد 45/  300 رقم 27319 

)5(   صحيح البخاري 184/4 ، باب حمل الرجل أمرأته يف الغزو دون بعض نسائه رقم 1748
)6(  انظر االتقان 31/1 
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2- ط��رق معرفة س��بب الن��زول:ال طريق لمعرفة أس��باب النزول عند الس��لف إال النقل 
الصحيح، يقول

ن شاَهُدوا  الواحدي: »ال يحلُّ القول يف أس��باب نزول الكتاب، إال بالرواية والس��ماع ممَّ
وا يف الطلب«.)1(  وقد نص السيوطي  التنزيل ووَقُفوا على األس��باب، وبَحُثوا عن علمها وَجدُّ
بأنه ال يقبل من أس��باب النزول إال ما صح واتصل س��نده يقول اإلمام الس��يوطي يف »المقدمة 
ر يف علوم الحديث أنَّ سبب النزول حكمه حكم  السندس��ية يف النس��بة المصطفوية«: »قد تقرَّ

الحديث المرفوع، ال ُيقَبل منه إال الصحيح المتَّصل اإلسناد، ال ضعيف وال مقطوع«)2( .
أما عن قول الصحابي يف سبب النزول فيقول شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: »وقد تناَزَع العلماء 
يف قول الصاحب: نزلت هذه اآلية يف كذا، هل يجري َمجَرى المس��ند كما يذكر الس��بب الذي 
أنزلْت ألجله، أو يجري َمجَرى التفس��ير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري ُيدِخله يف المسند، 
وغي��ره ال ُيدِخل��ه يف المس��ند، وأكثر المس��انيد على ه��ذا االصطالح؛ كمس��ند أحمد وغيره، 

بخالف ما إذا ذكر سبًبا نزلت عقبه، فإهنم كلهم يدخلون مثل هذا يف المسند«.)3(
وقد اتفق علماء الحديث على اعتبار قول الصحابي يف سبب النزول ألن أسباب النزول 
غي��ر خاضعة لالجتهاد فيكون قول الصحابي حكمه الرفع، أما ما يرويه التابعون من أس��باب 

النزول، فهو مرفوع أيضًا، لكنه مرسل، لعدم ذكر الصحابي.
ولم��ا كان س��بب النزول أمرًا واقعًا نزلت بش��أنه اآلية، كان م��ن الَبَدهي أال يدخل العلم 
هبذه األس��باب يف دائرة ال��رأي واالجتهاد، لهذا قال اإلمام الواح��دي -كما تقدم : و»ال يحل 
القول يف أس��باب النزول إال بالرواية والس��ماع ممن ش��اهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب، 

وبحثوا عن علمها«. )4(
وقد  تشدد السلف يف البحث عن أسباب النزول، حتى قال اإلمام محمد بن سيرين: سألت 

َعبيَدَة عن آية من القرآن، فقال: اتق اهلل وقل سدادًا، ذَهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن.)5(

)1(   يف »أسباب نزول القرآن«، ص5.
)2(   »المقدمة السندسية«، ص7 -يف ضمن الرسائل التسع له- وانظر »التحبير يف علم التفسير«، ص86.

)3(  أنظر مقدمة التفسير لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العالمة ابن عثيمين 42/1.
)4(  أسباب نزول القرآن ص6.

)5(   اإلتقان ج1 ص115.
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3- تقسيم القرآن من حيث أسباب النزول:
يرى السلف أن القرآن الكريم نزل على ضربين من حيث أسباب النزول:

 1– ما نزل على سبب.
2 – ما نزل ابتداء من غير سبب.)1(

 ووراء هذا التقس��يم حكمة بالغة، فإنَّ القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء يهديها 
للتي هي أقوم، وهذا يتطلب ابتداء التشريعات وسنَّها انطالقًا من حاجة اإلنسان باعتبار كونه 

بشرًا بعيدًا عن معاينته نزول الوحي أو عدم ذلك.
فعالمية اإلس��الم وديمومة تش��ريعاته تس��توجب التخفي��ف من التص��اق أحكامه بحقبة 

معينة، أو أمة بذاهتا.
 وواقع نزول القرآن الكريم يش��هد بذلك، فإنَّ عامة ما نزل فيه لم يتوقف على س��بب، ما 
ذلك إال ألنَّ رس��الة هذا الكتاب العظيم أن يرشد اإلنس��انية إلى سعادهتا يف اآلخرة واألولى، 
بعي���دًا عن خصائص الجماعة األولى من المؤمنين الذين نزل الوحي بلغتهم، وعاينوا نزوله، 

وعاشوا مع رسول اهلل ×مبلغ الوحي.
  وليس لما نزل من القرآن على سبب مزيد مزية يف وجوب امتثاله على ما لم يرتبط بمثل 
ذل��ك ون��زل ابتداًء، فإنَّ الصحابة رضوان اهلل عليهم عاش��وا حياة القرآن يف جوانب س��لوكهم 
كله��ا، وتفاعلوا مع أوامره ونواهيه كلها، يس��توي يف ذلك ما نزل على س��بب، وما لم يتوقف 

نزوله على سبب، فكان القرآن دليلهم إلى الحياة الطيبة يف كل آية من آياته.
  وما تتميز به اآليات النازلة على س��بب هو فيما تحدثه معرفة أس��باب نزولها من تأثير يف 

فهم معانيها وبيان المراد منها، أو نحو ذلك مما هو مبسوط يف فوائد معرفة أسباهبا.)2(
4-أهمية أسباب النزول :

للوق��وف على س��بب النزول أهمية كبيرة يف التعرف على مدل��ول اآلية ومفهومها ووجه 
الحكم��ة الباعث��ة على تش��ريع الحكم إذ كم��ا قيل: »العلم بالس��بب يورث العلم بالمس��بب« 
وال ش��ك أن كثي��را من اآليات ال يمكن االس��تقالل بفهم معناها  بمعزل عن س��بب نزولها  ، 

)1(   مباحث يف علوم القرآن ، لمناع القطان )78(.
)2(   أسباب النزول وأثرها يف بيان النصوص ، للدكتور عماد الدين رشيد )28-27(.
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فاالستفهام مثالً لفظ واحد ولكنه يخرج إلى معاٍن أخرى كالتقرير وغيره وال يفهم المراد إال 
باألمور الخارجية والقرائن الحالية.)1(

قال الواحدي يف أسباب النزول: »ال يمكن معرفة تفسير اآلية وقصد سبيلها دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزولها. )2(

وقال ابن دقيق العيد: »بيان سبب النزول سبب قوي يف فهم معاين القرآن(3( ويقول  الشيخ 
جعفر السبحاين: »إن لمعرفة أسباب النزول دورًا هامًا  يف رفع اإلهبام عن اآليات التي وردت 
يف شأن خاص ألن القرآن الكريم نزل نجومًا عرب ثالثة وعشرين عامًا إجابة لسؤال أو تنديدًا 
لحادث��ة أو تمجي��دًا لعم��ل جماعة إلى غير ذلك من األس��باب التي دعت إل��ى نزول اآليات، 

فالوقوف على تلك األسباب لها دوره يف فهم اآلية بحدها ورفع اإلهبام عنها)4(.
وتطبيقًا على ما س��بق  نورد جملة من اآليات القرآنية كان ألس��باب النزول دور كبير يف 

بيان دالالهتا:    
أ-قوله تعالى: ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گ   ڳ ژ  ]سورة البقرة :158[.
إن ظاه��ر لفظ ژ ک  گ  گ  ژ ال يقتضي أن الس��عي واج��ب وفرض وعندما نرجع 
إلى أس��باب النزول نرى أنه كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له: »أس��اف« وعلى 
المروة صنم على صورة امرأة تدعى: »نائلة« فزعم أهل الكتاب أهنما زنيا يف الكعبة فمسخهما 
اهلل تعالى حجرين ووضعهما على الصفا والمروة لُيعترب هبما، فلما طالت المدة ُعبدا من دون 
اهلل تعالى، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مس��حوا الوثنين، فلما جاء اإلس��الم وكسرت 

األصنام كره المسلمون الطواف ألجل الصنمين فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية5( .(
ق��ال الطاهر بن عاش��ور: وتأكي��د الجملة ب���)أن( ألن المخاطبين م��رتددون يف كوهنا من 

)1(   موجز علوم القرآن، ص130 داود العطار ) بتصرف(.
)2(   أسباب النزول، ص10 ، علي بن أحمد الواحدي.

)3(   لباب النقول يف أسباب النزول، ص.8،جالل الدين السيوطي.
)4(   المناهج التفسيرية يف علوم القرآن، ص38 جعفر السبحاين.

)5(   أسباب النزول، ص.27، علي بن أحمد الواحدي.



377

د. �سيد �سالم عبد الر�سيد �سالم

شعائر اهلل وهم أميل إلى اعتقاد أن السعي بينها من أحوال الجاهلية. )1(
ب-قوله تعالى : ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  ]المائدة :93[.

حك��ي بالقول )2(أن الخمر مباحة واحتج��وا باآلية المتقدمة، قال الواحدي: »مات ُأناس 
من أصحاب النبي × وهم يش��ربون الخمر، فلما ُحرمت قال أناس: كيف ألصحابنا؟ ماتوا 

وهم يشربوهنا؟ فنزلت اآلية( .3(
قال الدكتور صبحي الصالح: »ولوال بيان سبب النزول لظل الناس إلى يومنا هذا يبيحون 

تناول المسكرات وشرب الخمور أخذًا بظاهر اآلية. )4(
ج-قوله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ]آل 

عمران :188[.
حيث أش��كل على م��روان بن الحكم فهم اآلية وقال: »لئ��ن كان كل امرئ فرح بما أويت 
وأح��ب أن ُيحم��د بما لم يفعل لنعذبن أجمعون حت��ى بّين له ابن عباس أن اآلية نزلت يف أهل 

الكتاب. )5(
»إن اليه��ود كان��وا يفرح��ون لما يقومون ب��ه من تحريف آلي��ات الكتب الس��ماوية وكتمان 
حقائقها ظنًا منهم بأن يحصلوا من وراء ذلك على نتيجة ويف الوقت ذاته كانوا يحبون أن ينسبهم 
الناس إلى العلم ويعتربوهنم من حماة الدين، فنزلت هذه اآلية ترد على تصورهم الخاطئ هذا.
د- قوله تعال��ى: ژ ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  

ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  ژ.]البقرة : 189[.
قد يتعجب اإلنس��ان عندم��ا يقرأ اآلية ولكن عندما يقف على س��بب نزولها يزول تعجبه ألن 
اآلية نزلت يف طوائف من العرب عندما كانوا يحرمون ال يدخلون بيوهتم من أبواهبا ولكنهم كانوا 

ينقبون يف ظهر بيوهتم أي يف مؤخرها نقبًا يدخلون ويخرجون منه فنهوا عن التدين بذلك)6(( .

)1(   التحرير والتنوير، ج2، ص158، الطاهر بن عاشور.
)2(  أنظر السنن الكربى للنسائي 252/3  باب حد الخمر ، حديث رقم 5288 ، والحاكم يف المستدرك 376-375/3.

)3(    أسباب النزول، ص111، علي بن أحمد الواحدي.
)4(      مباحث علوم القرآن، ص.131 صبحي الصالح.

)5(    اإلتقان يف علوم القرآن، ج1، ص59 جالل الدين السيوطي.
)6(   مجمع البيان، ج1، ص.508، أبو علي الطربسي.
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ويمكن تلخيص أهمية معرفة سبب النزول باألمور التالية:
أ- بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من األحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العام��ة يف ع��الج الحوادث رحمة باألم��ة كما يف نزول آيات حكم الظه��ار يف قصة خولة بنت 

ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.
ب- معرفة س��بب النزول خير س��بيل لفهم معاين القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف 

بعض اآليات يف تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها كما يف المثال الثاين.
ج- تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم كما يف المثال الرابع.

د- يوضح سبب النزول من نزلت فيه اآلية حتى ال تحمل على غيره بدافع الخصومة.
ه���- س��بب النزول فيه داللة على إعجاز القرآن إذ يف ن��زول القرآن عند حدوث حوادث 

داللة على إعجازه من ناحية االرتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب. )1(
ويمكن القول إن أس��باب النزول تس��اعد على : معرفة فلسفة األحكام، ومعرفة مستوى 
دائرة الخطاب، وتخصيص الحكم العام من خالل معرفة سبب النزول، ونفي توّهم الحصر، 
ومعرفة رجال وش��خصيات صدر اإلسالم، وتس��هيل عملية حفظ وإدراك المعارف القرآنية، 
وفه��م مع��اين اآلي��ات، والتعرف عل��ى اآليات المكي��ة والمدني��ة، ومعرفة اإلعج��از القرآين، 
ومعرف��ة األف��كار والعقائد واآلداب والخصوصيات التي كانت عن��د الناس يف عصر النزول، 
والتع��رف عل��ى الخلفي��ة التاريخية لكثير م��ن القضايا والتعرف على أدل��ة بعض بحوث علم 

الكالم اإلسالمي، وأخيرًا.. معرفة الناسخ والمنسوخ.)2(
 املطلب الثاين : منهج ال�صلف يف التعاطي مع اأ�صباب النزول يف بيان دللت الن�ص. 

1-النظر ألسباب النزول على أهنا قرينة خارجية  موضحة ومبينة للنص القرآين. 
أس��باب النزول عند الس��لف تمث��ل الواقع الحي ال��ذي نزل القرآن الكري��م لعالجه أول 
مرة ، فهي تعد ركيزة أساس��ية يف فهم النص القرآين واس��تنباط الحكم منه ، وكذا يف الوصول 
إلى مراد الش��ارع الحكيم عل��ى الحقيقة ، كما أهنا تعين على معرفة الحك��م الربانية التي جاء 
القرآن الكريم لتحقيقها من خالل هذه التشريعات العظيمة .ولذا فإنا نجد علماء أصول الفقه 

)1(   مباحث يف علوم القرآن، ص.79 مناع القطان.
)2(   مفهوم النص ، 103 و 104، نصر حامد أبو زيد
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يش��رتطون فيمن يبلغ رتبة االجتهاد ، أن يكون عالمًا بأس��باب النزول محيطًا هبا كواحد من 
الشروط األساسية التي يلزمه تحقيقها ، حتى يأيت فهمه واستنباطه سليمًا صحيحًا ، وهذا من 

أدل الدالئل على أهمية هذا الفرع من فروع علوم الشريعة ومكانته
يقول الش��اطبي: معرفة أس��باب التنزيل الزمٌة لَِمن أراد علَم الق��رآن، والدليل على ذلك 

أمران:
أحدهم��ا: أنَّ علم المعاين والبيان ال��ذي ُيعَرف به إعجاز نْظم الق��رآن، فضالً عن معرفة 
مقاصد كالم العرب، إنما مداره على معرفة ُمقَتضيات األحوال: حال الخطاب من جهة نفس 
الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاَطب، أو الجميع؛ إذ الكالم الواحد يختلف فهمه بحس��ب 
حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كاالستفهام: لفظه واحٌد ويدُخله معاٍن ُأَخر؛ 
من تقرير، وتوبيخ، وغير ذلك، وكاألمر: َيدُخله معنى اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، 
وال ي��دلُّ عل��ى معناها المراد إال األم��ور الخارجة، وُعمدهتا ُمقَتضي��ات األحوال، وليس كل 
ة،  ح��ال ينقل، وال كل قرينة تقَت��ِرن بنفس الكالم المنقول، وإذا فات نق��ل بعض القرائن الدالَّ
فات فهم الكالم جملة، أو فهم شيٍء منه، ومعرفة األسباب رافعة لكلِّ مشكل يف هذا النمط؛ 
، ومعنى معرفة الس��بب هو معن��ى معرفة ُمقَتضى  ��ات يف فْهم الكت��اب وال ُبدَّ فه��ي من المهمَّ
َبه  الحال، وينش��أ عن هذا الوجه : الوجه الثاين . »وهو أنَّ الجهل بأس��باب التنزيل ُموقٌِع يف الشُّ
واإلش��كاالت، وم��ورد للنصوص الظاهرة مورد اإلجمال حتى يق��ع االختالف، وذلك مظنَّة 
ح هذا المعنى ما روى أبو عبيد ع��ن إبراهيم التيمي قال: خال عمُر ذات  ُوق��وع النِّ��زاع، وُيوضِّ
ة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى  ث نفَس��ه: كيف تختلف هذه األمَّ يوم، فجعل ُيحدِّ
ة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة )1( ..قال ابن عباس: يا  ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه األمَّ
أمير المؤمنين، إنَّا ُأنِزل علينا القرآن فَقرأناه، وعلمنا فيَم نزل، وأنَّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
الق��رآن وال ي��درون فيَم نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأٌي اختلفوا، فإذا اختلفوا 
اقتتل��وا، قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال، فعرفه، فأرس��ل 

إليه، فقال أِعْد عليَّ ما قلَت، فأعاَده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه.

)1(   فضائل القرآن للقاسم بن سالم 102/1.
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وما قاله صحيٌح يف االعتبار، يتبين بما هو أقرب، فقد روى ابن وهب عن بكير أنَّه س��أل 
نافًعا: كيف كان رأي ابن عمر يف الحروريَّة؟ قال: َيراُهم شرار خلق اهلل، إهنم انطلقوا إلى آياٍت 
ُأنِزل��ْت يف الكفار، فجعلوها على المؤمني��ن، فهذا معنى الرأي الذي نبَّه ابن عباس عليه، وهو 

الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن«. )1(
 وكذلك ذَكر ابن تيميَّة يف »مقدمة يف أصول التفس��ير«: »ومعرفة سبب النزول ُيِعين على 
فْهم اآلية؛ فإنَّ العلم بالسبب ُيوِرث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم 

ُيعَرف ما َنواه الحالف، رَجع إلى سبب َيِمينه(.2(
و ال يظ��ن أح��ٌد أنَّ اإلمام الش��اطبي يعتقد ورود س��بب لكلِّ آية، بل إنَّ��ه يقول: »ومعرفة 

األسباب رافعة لكلِّ مشكل يف هذا النمط... يف فهم الكتاب«.
ًة بمعناها المعروف، بل يقول: »ومعنى معرفة الس��بب هو  وهو ال يعترب س��بب النزول علَّ
معنى معرفة مقتضى الحال«، وهذا ما قاله ابن تيميَّة كما س��بق، »ومعرفة س��بب النزول ُيِعين 
عل��ى فْه��م اآلية... ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا ل��م يعرف ما َنواه الحالف، رجع إلى 

سبب يمينه، وما هيَّجها وأثارها«.
أي: المالبسات والظروف، وهذا بيِّن من كالمه، والسبب عنده هو مقتضى الحال أيًضا 
كم��ا أوَضَح��ه؛ ولذلك قد قال ابن تيميَّة القول الفصل يف مس��ألة اخت��الف العلماء يف عموميَّة 
الحك��م، فق��ال: »والن��اس وإْن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على س��بب، هل يختصُّ بس��ببه 
أم ال؟ فلم يقْل أحٌد من علماء المس��لمين: إنَّ عموميات الكتاب والس��نة تختصُّ بالش��خص 
المعيَّ��ن، وإنم��ا غاية م��ا ُيقال: إهنا تخت��صُّ بنوع ذلك الش��خص، فتعم ما يش��بهه، وال يكون 

العموم فيها - حسب نظرة البعض - بحسب اللفظ!
واآلي��ة التي لها س��بب ُمعيَّن إْن كانت أم��ًرا أو هنًيا، فهي متناولة لذلك الش��خص ولغيره 

ن كان بمنزلته ممَّ
2-عمومية دالالت األلفاظ )العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(.

يقص��د بعم��وم اللفظ أن يأيت الج��واب النازل بصيغة أعم من الس��بب، تس��توعب أفرادًا 

)1(   الموافقات 148-147/3.
)2(   مقدمة التفسير بشرح العالمة ابن عثيمين 46/1.
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متعددين، ويراد بخصوص الس��بب أن يكون س��بب النزول أمرًا خاصًا، بالنس��بة إلى الكالم 
العام النازل فيه.)1(

والسؤال المطروح هو: هل السبب الذي استدعى نزول اآلية يخصص أو يقيد المدلول 
القرآين لها؟ وبعبارة أخرى: هل أن ما ينزل من القرآن لس��بب من األس��باب يقتصر على ذلك 

السبب فيما أفاد من حكم ومدلول؟ أم يتعداه إلى غيره من األمور والوقائع المطابقة؟ 
وبعبارة أخرى: هل ُيقَصر الحكم الوارد يف النص العام على سبب نزوله إذا كان خاصًا، 

أو يشمل ما شابه سبب نزول اآلية من الوقائع؟. )2(
وال ري��ب يف صح��ة هذه القاع��دة »العربة بعم��وم اللفظ ال بخصوص الس��بب« والدليل 
عل��ى ذلك هو احتج��اج الصحابة وغيرهم يف وقائ��ع عديدة بعموم آيات نزلت على أس��باب 
خاص��ة. جاء يف الدر المنثور عن س��عيد ب��ن منصور وابن جرير والبيهقي يف الش��عب عن أبي 
س��عيد المق��ربي أن��ه ذاكر محمد ب��ن كعب القرظي فق��ال: إن يف بعض كت��ب اهلل: إن هلل عبادًا 
ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصرب، لبسوا لباس سوك الضأن من الليل يجرتون 
الدني��ا بالدين، قال اهلل تعالى: أعليَّ يجرتئون؟ وبي يغ��رتون؟ وعزيت ألبعثن عليهم فتنة ترتك 

الحلي��م فيهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا يف كتاب اهلل ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ژ اآلية. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟ فقال محمد بن كعب: إن اآلية 

تنزل يف الرجل تكون عامة بعد. )3(
وق��د اتف��ق علماء األص��ول على أن العربة بعم��وم اللفظ ال بخصوص الس��بب، وأرادوا 
هبذا أن الس��بب الذي ينزل إثره الوحي ال يحبس التشريع وال يقيده، وإنما يكون ذلك السبب 
مجرد مثير لنزول الوحي فيش��مله الحكم النازل ويبقى هذا الحكم على عمومه س��اريًا على 
كل الوقائع واألحداث المماثلة لذلك السبب )4( ومثال ذلك آية الظهار التي نزلت يف مظاهرة 
أوس ب��ن الصام��ت من خولة بنت ثعلبة. )5( إال أن حكم الظهار الذي تضمنته اآلية ال يختص 

)1(   أسباب النزول وأثرها يف بيان النصوص، للدكتور عماد الدين رشيد )392(.
)2(   المرجع السابق .

)3(      الدر المنثور، ج1، ص.572 جالل الدين السيوطي.
)4(    الوجيز يف علوم القرآن، ص86 ، مصطفى قصير العاملي.

)5(   أخرج��ه البخ��اري تعليقًا يف التوحيد، )وكان اهلل س��ميعًا بصيرًا( )1271(، والحاكم عن عائش��ة يف مس��تدركه. 
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هبما ولكنه يجري يف كل حالة مش��اهبة إلى يوم القيامة ألن الحكمة يف نزول آية وسورة ليست 
بالتي تقتصر على معالجة مش��اكل حاضرة وليس��ت دواء وقتيًا لداء ع��ارض وقتي، إذًا تنتفي 
فائدهت��ا بتبدل األحوال واألوضاع، بل القرآن يف جميع آيه وس��وره نزل عالجًا لمش��اكل أمة 
بكاملها يف طول الزمان وعرضه. وذلك كله مع وجود القرينة الدالة على العموم ، أما يف حالة 
ما إذا جاء النص القرآين عامًا، وكان سبب نزوله خاصًا، ولم تقم قرينة على تخصيص النص 

بدليل أو بسبب نزوله فمحل نزاع .
ذهب الجمهور إلى أنَّ الحكم يتناول كل أفراد اللفظ بما يف ذلك أفراد السبب نفسه.

ورأت قلة أنَّ العربة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ )1(
ا ما يحتمله  ومعن��ى ذلك أنَّ لفظ اآلية مقصور على الواقعة التي نزل النص من أجلها، أمَّ
النص من غير أفراد الس��بب ف��ال يعلم حكمه من لفظ اآلية، إنما يعلم بدليل مس��تأنف، وهذا 

الدليل قد يكون القياس إذا استوىف شرطه. )2(
وق��د أش��ار ابن تيمية إلى حقيق��ة الخالف بين الفريقين فقال: »وقد يج��يء كثيرًا من هذا 
الب��اب قوله��م: هذه اآلية نزلت يف هذا، ال س��يما إن كان المذكور ش��خصًا كأس��باب النزول 

المذكورة يف التفسير  كقولهم: إنَّ آية الظهار نزلت يف امرأة ثابت بن قيس بن شماس... )3(
فالذين قالوا )أي العربة بخصوص الس��بب( لم يقص��دوا أنَّ حكم اآلية مختص بأولئك 
األعي��ان دون غيره��م، فإنَّ هذا ال يقوله مس��لم وال عاقل على اإلط��الق والناس وإن تنازعوا 
يف اللفظ العام الوارد على س��بب، هل يختص بس��ببه؟ فلم يقل أحد من علماء المس��لمين إّن 
عموميات الكتاب والس��نة تختص بالش��خص المعين، وإنما غاية ما يق��ال: إهنا تختص بنوع 
ذلك الش��خص فتعم ما يش��بهه وال يكون العموم فيها بحس��ب اللفظ. واآلية التي لها س��بب 
ن كان بمنزلته، وإن كانت  معين إن كانت أمرًا أو هنيًا فهي متناولة لذلك الش��خص ولغيره ممَّ

خربًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. )4(

)481/2( وصححه، وأقره الذهبي، والواحدي مسندًا )260(.
)1(   أدلة كل من الفريقين يف: مناهل العرفان )136-126/1(.

)2(   أسباب النزول، لرشيد )400-399(.
)3(   مقدمة يف أصول التفسير  ص-16-15.

)4(  المرجع السابق.
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وي��رى بع��ض العلماء أنَّ هذا الخالف يف هذه القضية ل��م يكن يف العصور األولى، عصر 
الصحاب��ة والتابعي��ن، وإنم��ا كان بعده��م. يق��ول الدكتور فضل عب��اس يف ه��ذا: »ويقيني أنَّ 
الخ��الف يف هذه القضية لم يك��ن يف األزمنة األولى، أزمنة الصحابة والتابعين  ، ذلكم أنَّ هذا 
اإلسالم الذي أكرمنا اهلل به، الدين العام الخالد دين جماعي جاء يسّوي بين الناس ليلغي هبذه 
المساواة كثيرًا من الميزات والمكتسبات التي كانت لبعض األفراد والفئات، فقريش ليس لها 

الحق يف أن تمتاز عن غيرها مع أهنم أهل الحرم.         
لذا نجد الكتاب الكريم والسنة المطهرة صححا لهم بعض العبادات التي كانوا يحاولون 
االمتي��از هب��ا عن غيرهم كما كانوا يفعل��ون يف أيام الحج، ال يقفون يف عرف��ة فجاء قوله تعالى 
يحذرهم، فقال: ژ ک  ک  گ  گ  گ   گ  ژ  ]البقرة:199[ كما منع الكبير 
يف األس��رة أن يس��تأثر بالرتكة ورئيس القبيلة من بعض الحقوق التي كانت له ،ومن هنا كانت 
أحكام الكتاب والس��نة ال تخص أحدًا دون أحد، والع��رب الذين لم يتعّودوا هذا األمر كانوا 
يظنون يف أحيان كثيرة أنَّ الحكم الذي ش��ّرع لهم هو خاص هبم، فكانوا يتس��اءلون أهو لنا أم 
لغيرنا من الناس؟ نجد هذا مثالً يف حديث العمرة وقد دخلت يف الحج: ألنا خاصة يا رس��ول 

اهلل؟ فيقول: إلى األبد. )1(
ل��ذا كان��ت العربة بعم��وم اللف��ظ ال بخصوص الس��بب يف فه��م  دالالت الن��ص القرآين 
والتش��ريعات المس��تنبطة منه وهو فق��ه الصحابة جميعًا. م��ن ذلك ما جاء في��ه عن كعب بن 
ُه تؤذيه ، ونزل قوله  عجرة رضي اهلل عنه حين أمره النبي ×أن يحلق رأس��ه ، وقد كانت هوامُّ
تعال��ى : ژ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ  ]البق��رة:196[ وق��ال : »فنزلت يفَّ خاصة وهي 

لكم عامة ...«. )2(
وإل��ى هذا المعنى أش��ار الس��يد الطباطبائي يف ميزانه ق��ال: »القرآن نزل ه��دى للعالمين 
يهديه��م إلى واجب االعتقاد، وواج��ب الخلق، وواجب العمل وما بينه من المعارف النظرية 
حقائق ال تختص بحال دون حاال وال زمان دون زمان، وما ذكره من فضيلة أو رذيلة أو شرعه 
من حكم عملي ال يتقيد بفرد دون فرد وال عصر دون عصر لعموم التشريع، وما ورد من شأن 

)1(   .إتقان الربهان، للدكتور فضل عباس )358-356/1(
)2(   متفق عليه، البخاري يف الُمحَصر ، ژ ڄ  ڃ     ڃ    ژ )292( ومسلم يف الحج، جواز حلق الرأس )499(.
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الن��زول ال يوج��ب قصر الحكم على الواقع��ة لينقضي الحكم بانقضائه��ا ويموت بموهتا ألن 
البيان عام والتعليل مطلق. )1(

إذن لم يقل أحد من علماء المس��لمين إنَّ أحكام اآليات التي نزلت على س��بب مختصة 
بأولئك الذين نزلت فيهم، فهذا ال يقوله مسلم، وال عاقل على اإلطالق!

* * *

)1(   الميزان يف تفسير القرآن، ج1، ص.42 السيد محمد حسين الطباطبائي
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املبحث الثاين 
روؤية  اأدعياء املنهج التاريخي ح�ل اأ�سباب النزول 

ومنهجهم يف بيان دللت الن�ص من خاللها
املطلب الأول: روؤية اأدعياء املنهج التاريخي حول اأ�صباب النزول. ) 1 (

1 – دعواهم أن آيات القرآن نزلت ألسباب خاصة:
يدعي أصحاب هذا االتجاه أن آيات القرآن الكريم نزلت ألس��باب خاصة قرينة هبا وفق 
مالبس��ات تاريخية واجتماعية يقول المستش��ار محمد سعيد العش��ماوي يف ذلك: »كل آيات 
القرآن نزلت على األسباب – أي ألسباب تقتضيها – سواء تضمنت حكمًا شرعيًا أم قاعدة 

أصولية أم نظمًا أخالقية«.) 2(
وه��ذا ما ادعاه  نصر حامد أبو زيد، لكنَّه يس��تثني بعض اآليات فيق��ول بأهنا نزلت ابتداء 
دون سبب، وهي قليلة جدًا بزعمه!. يقول: »إنَّ الحقائق االمربيقية)3( المعطاة عن النص تؤكد 
أنَّه نزل منجمًا على بضع وعشرين سنة، وتؤكد أيضًا أنَّ كل آية أو مجموعة من اآليات نزلت 
عند س��بب خاص اس��توجب إنزالها، وأنَّ اآليات التي نزلت ابتداء – أي دون علة خارجية – 

قليلة جدًا..«. )4(
وهذا إفك أدعاه هؤالء ال دليل عليه فاآليات القرآنية التي نزلت ألسباب قلية بالنسبة إلى 

ما نزل ابتداء ، وقد تقدم يف المبحث األول الحديث عن ذلك.   
ونقول :إن اإلحصاء واالستقراء يدفع هذا االفرتاء الباطل، فكتب أسباب النزول نفسها، 
تل��ك الكت��ب التي جمع��ت كل روايات أس��باب النزول، حت��ى الواهي منه��ا، فالواحدي قد 
روى أس��باب نزول ل� )472( آية من مجموع آيات القرآن البالغة )6236( آية، أي ما نس��بته 
7.5% من آيات القرآن الكريم، بينما نجد السيوطي وهو الذي عرف باالستكثار قد جمع يف 

)1(  المنه��ج التاريخ��ى: وهو منهج يعنى بدراس��ة االتجاهات والميول، التى يمتد عمرها على مدى طويل ىف س��ياق 
تاريخى معين، وللتحقق من وجودها المس��تمر أو المنقطع على مدى طويل ىف سياق تاريخى. انظر مصطلحات 

فكرية ص114.
)2(  جوهر اإلسالم )197(.

)3(   هي الحقائق المستخلصة من دراسات واقعية وميدانية وتطبيقية.
)4(  مفهوم النص )دراسة يف علوم القرآن( )97(.
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كتاب��ه لباب النقول )888( آية، أي ما نس��بته نحو 14% من آيات الق��رآن العظيم!!. فأين هذا 
اإلحص�اء مما يدعيه ه�ؤالء العلم�انيون من أنَّ كل اآليات أو معظمها نزلت على سبب؟. )1(

  وظاه��ر من صنع العلمانيي��ن هذا، أنَّ مقصدهم م��ن وراء التعلق بأس��باب النزول، هو 
تخصيص األحكام التش��ريعية القرآنية بأس��باب، ولو كانت وهمي��ة، وتعليقها بوقائع، ولو لم 
تتعلق هبا حقيقة، وذلك لطي صفحة التش��ريع القرآين، ونقل س��لطة التش��ريع وحاكميته نقالً 

كامالً من اهلل  إلى الناس...!!. ) 2(
2 - التشكيك يف روايات أسباب النزول :

عل��ى الرغ��م من قولهم ب��أن آي��ات القرآن جميعه��ا قد نزلت ألس��باب خاص��ة إال أهنم 
يتهجمون ،على طريقة الس��لف يف تلقي روايات أس��باب النزول والتي ليس لها طريق عندهم 
إال النقل والس��ماع ويشككون يف ثبوت هذه الروايات حيث انتقد نصر أبو زيد علماء القرآن؛ 
ألهنم تصوروا أنَّ العلم بأسباب النزول ال سبيل إليه إال بالنقل والرواية، وال مجال لالجتهاد 

واالستنباط.) 3(
ا ال خالف فيه بينهم؛ ألنَّ روايات    وهذا الذي ينتقده نصر أبو زيد على علماء القرآن، ممَّ
أس��باب النزول نصوص حديثية، تخضع من حي��ث ثبوهتا لقواعد علم الحديث ومن هنا كان 
س��بيل معرفتها الرواية والسماع، قال الواحدي: »وال يحل القول يف أسباب نزول الكتاب إال 
ن ش���اهدوا التنزيل ووقف�وا على األسب�اب، وبحثوا عن علمها وجّدوا  بالرواية والس���ماع ممَّ

يف الطِّالب..(.)4(
يق��ول نص��ر أبو زيد: »... وإذا كانت رواية الصحابة ألس��باب الن��زول على هذه الدرجة 
من الثقة والصحة حتى ارتفعت إلى مس��توى األحاديث المس��ندة، فإنَّ أحدًا لم ينتبه أنَّ رواية 
أسباب النزول نشأت يف عصر تال هو عصر التابعين، إذ لم يكن ثمة حاجة يف عصر الصحابة 
للحرص على رواية الوقائع التي نزلت بسببها اآليات آية آية أو واقعة واقعة، فلم يكن الواقع 

)1(   سقوط الغلو العلماين ، للدكتور محمد عمارة )256-254(.
)2(   سقوط الغلو العلماين )253(.

)3(   مفهوم النص )110-109(.
)4(   أسباب النزول )10(.
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العلم��ي يحتم عل��ى معاصري الوحي وش��هوده رواية الوقائ��ع واألس��باب بالتفصيل... هذا 
باإلضافة إلى أنَّ عامل الزمن وما يتبعه من نس��يان، كان له أثره دون شك يف معرفة الصحابي، 
أو باألحرى يف تذكره لس��بب النزول... وهكذا صار معيار تحديد سبب النزول الثقة بالرواة، 
وأدخل��ت مرويات أس��باب النزول منطق��ة األحاديث النبوية، وذل��ك دون إدراك لمعضالت 
النق��ل والرواي��ة ودوافعه��ا. وإذا أضفن��ا إل��ى ذل��ك أنَّ عص��ر التابعين كان عص��ر الخالفات 
السياس��ية والفكري��ة، أدركنا أنَّ تحديد )أه��ل الثقة( من الرواة، تمَّ على أس��اس أيديولوجي، 

انتهى إلى إعطاء سلطة دينية مطلقة يف مجال هذه المرويات لبعض التابعين دون بعض(. )1(
وما استند إليه نصر أبو زيد ال ينهض دليال على دعواه وذلك لألسباب اآلتية :

1-أنه يتجاهل المصداقية التي بنى عليها المس��لمون علومهم واألس��س الراسخة يف التوثيق 
والعناية وبخاصة إذا ما تعلق األمر بالقرآن والسنة.

2- إن العل��م بأس��باب النزول يرجع إل��ى فرتة تنزل الوحي على الرس��ول × وقد كان محل 
اهتم��ام كبير م��ن قبل الصحاب��ة -رضوان اهلل عليهم- لكوهنم الش��اهدين عل��ى التنزيل، 

والعارفين بمواقعه وأحوله، ومن ثم بلغتنا روايات تعزز هذا الجانب.
3- إن��ه بانقض��اء الوحي ب��ات الصحابة المصدر الوحي��د لهذا العلم، وهو م��ا جعل التابعين 
وتابعيهم يجدون يف طلبه منهم، وحفظه ش��فاهة حتى جاءت فرتة التدوين يف القرن الثاين 

الهجري، فتم تدوينه يف معارف مختلفة أبرزها الحديث والتفسير والسير.
4-إن الطري��ق لمعرف��ة ه��ذا العلم هو النقل الصحي��ح ولهذا أكد علماء الق��رآن على أن علم 
أس��باب النزول ال طريق لمعرفته إال النقل الصحيح، يقول الس��يوطي: »قد تقرر يف علوم 
الحدي��ث أن س��بب الن��زول حكمه حكم الحدي��ث المرف��وع، ال يقبل من��ه إال الصحيح 

المتصل اإلسناد، ال ضعيف وال مقطوع.
5- ل��م يخ��ل مؤلف يف هذا الفن من اإلش��ارة إلى الحذر والتحرز تجاه أس��باب النزول، وأن 
ال تؤخ��ذ على عالهتا، بل يجب عرضها على القرآن نفس��ه، فما وافق القرآن أخذ به، وما 

عارض القرآن طرح.   

)1(   مفهوم النص )111(.
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6- نق��د المرويات وتبيين صحيحها من س��قيمها، وتحرير المفهوم م��ن االلتباس، حتى غدا 
هذا العلم مشيدًا على أركان ثابتة وأعمدة راسخة.

7- أن م��ا ق��ام من جهد تأليفي يرجع للق��رون األولى تعرض للنقد فيم��ا بعد وصحح وقوم، 
فانت��زع الكثي��ر من الرواي��ات الضعيفة م��ن كتب المتأخري��ن، ونقد الخل��ط الحاصل يف 

المفهوم، وحدد تحديدًا علميًا دقيقًا.
8- القول بأنه لم تكن هناك حاجة داعية لرواية أسباب النزول دعوى باطلة فقد أهتم الصحابة 
ومن بعدهم التابعين بكل ما من ش��أنه بيان معاين آيات القرآن فالحاجة إلى رواية ومعرفة 
أسباب النزول كانت ماسة وملحة وذلك الستخالص الحكم المراد من النص، فهم عباد 
اهلل وهو سيدهم ومعاذ اهلل أن تكون لهم أغراض كما وصفهم، فهم شارحون وموضحون 
ال مشرعون متألهون، فتلك صفة المحرفين الضالين، ورجال الدين المرتشين ، فعلماؤنا 

عرفوا بالصدق واألمانة، وباالبتعاد عن مغريات المادة وطغياهنا. 
9- أن اهتم��ام هؤالء العلماء هبذا الفن كان نتيجة ألهميته البالغة، ودوره الحاس��م يف تحديد 
تاري��خ النزول، ومن ثم معرفة الناس��خ والمنس��وخ، ومعرفة المك��ي والمدين، وحيثيات 

النزول بأكملها. 
3- االدعاء بثبوت أسباب النزول من خالل االجتهاد يف بنية النص .

على الرغم من تش��كك نصر أبو زيد ومن على شاكلته يف أسباب النزول جملة وتفصيال  
إال إهنم يقولون بأن  االجتهاد يف بنية النص هو الوسيلة الناجعة للوصول إلى أسباب النزول، 
يقول يف هذا الصدد:)إنَّ أس��باب النزول ليس��ت سوى الس��ياق االجتماعي للنصوص، وهذه 
األس��باب كم��ا يمكن الوص��ول إليها من خ��ارج النص س��واء يف بنيته الخاص��ة، أم يف عالقته 

باألجزاء األخرى من النص العام.
ولقد كانت معضلة القدماء أهنم لم يجدوا وسيلة للوصول إلى أسباب النزول إال االستناد 
إلى الواقع الخارجي والرتجيح بين المرويات، ولم يتنبهوا إلى أنَّ يف النص دائمًا دوالَّ يمكن 
أن يكش��ف تحليلها عن ما هو خارج النص، ومن ثم يمكن اكتشاف أسباب النزول من داخل 

النص، كما يمكن اكتشاف داللة النص بمعرفة سياقه الخارجي. )1(

)1(  السابق  ص 112-111.
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وال أدري كي��ف يمكن الوص��ول ألمر خارج النص من خالل االجته��اد يف بنية النص ؟ 
وم��ن ذا المن��وط به االجته��اد يف بنية النص ، وعلى أي أس��اس يكون االجته��اد يف بنية النص 

وسياقه االجتماعي للوصول ألسباب النزول الصحيحة كما يرى أبو زيد ؟
 أق��ول : ل��ن يكن ذلك إال  يف حالة واحدة وهي محاولة اإلس��قاط على النص من خالل 

الفكر المسبق كما يريد أن يفعل نصر أبوزيد وأعوانه ممن ضلوا الطريق.
إن م��ا علي��ه الس��لف والخلف بل إن ما عليه إجماع األمة أن ال س��بيل للوصول أس��باب 

النزول إال بالنقل الصحيح ، وقد تقدم الحديث عن هذا يف المبحث األول.
املطلب الثاين :املنهج التاريخي ودللة الن�ص القراآين.

1-التعامل مع القرآن الكريم يف بيان دالالته بوصفه نصا كسائر النصوص.
المنه��ج التاريخ��ي يعن��ي بالنظر إل��ى النص��وص الثقافية على أهن��ا إنتاج ثق��ايف محكوم 
بالحق��ل االجتماعي والثقايف والسياس��ي للمجتم��ع وفق ظروفه التاريخي��ة والجغرافية، هذه 
الرؤي��ة الثقافية للنص هي نفس��ها التي دعا إلى إعمالها نص��ر أبو زيد يف التعامل مع النصوص 
الثقافي��ة عام��ة يقول :)كل النصوص تس��تمد مرجعيتها من الثقافة التي تنتم��ي إليها  )1(فهو ال 
يفرق بين النص البشري والنص القرآين، فهما عنده متساويان من حيث قوانين التكون والبناء 
وإنت��اج الداللة يقول )النص القرآين يس��تمد مرجعيته من اللغ��ة.وإذا انتقلنا إلى الثقافة قلنا إن 
ه��ذا النص منتج ثقايف( )2( منتج ثقايف باعتباره محكوم��ًا بالقوانين الداخلية البنيوية والداللية 
للثقافة التي ينتمي إليها )ليست النصوص الدينية نصوصًا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت يف 
إطارها بأي حال من األحوال والمصدر اإللهي لتلك النصوص ال يلغي إطالقًا حقيقة كوهنا 
نصوص��ًا لغوية بكل ما تعنيه اللغ��ة من ارتباط بالزمان والم��كان التاريخي واالجتماعي )3( ، 
وإذ قرر أن القرآن يف محصلته النهائية منتج ثقايف مفارق لمصدره اإللهي، فهو يخضع – شأنه 
ش��أن أي نص ثق��ايف – للمناهج الحديثة يف ق��راءة النصوص ؛ وذل��ك ألن النصوص القرآنية 
كم��ا يق��ول :)داللتها ال تنفك عن النظ��ام اللغوي الثقايف الذي تعد ج��زًءا منه يجعل من اللغة 

)1(   النص السلطة الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة:، نصر أبو زيد.
)2(   المرجع السابق 87.

)3(   المرجع السابق: 92.
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ومحيطها الثقايف مرجع التفسير والتأويل1(.( 
وه��ذه ج��رأة على الق��رآن الكريم بمس��اواته بنص��وص البش��ر، وتعمد إس��قاط مصدره 
اإلله��ي، ومعاملته معاملة النصوص البش��رية. وإذا كان بعض النصوص البش��رية، كنصوص 
العل��وم التطبيقي��ة أو القانونية والدس��تورية، ال يجوز وال يصلح أن تعام��ل معاملة النصوص 
األدبية، فكيف يجوز لمس��لم أن يطبق قواعد النقد األدبي على كالم رب البشر؟! ، إن دعواه 
ه��ذه تناقض بدهيات العقول والواقع نفس��ه. فإذا كان القرآن انعكاس��ا للثقافة الس��ائدة وقت 
نزول��ه ،  وليس كالم اهلل ع��ز وجل، فلماذا عجز فصحاء الجاهلية ع��ن اإلتيان بمثله وهم من 
نفس الثقافة والواقع، بل وهم الش��عراء والبلغاء؟ وكيف يكون القرآن الكريم انعكاسا للثقافة 
والواقع  الجاهلي بعلومه ومعارفه البسيطة، ثم نجد يف القرآن الكريم إشارات لعلوم ومعارف 
لم تكتش��ف إال مؤخرًا؟ ثم، لماذا ال نجد يف القرآن الكريم انعكاس��ا للواقع الجاهلي بوثنيته 
وجاهليته وفحشه، أو نجد عقائد اليهود والمسيحيين التي كانت معلومة عند قريش، بل نجده 
مناقضًا لها متعاليًا عليها؟ ثم، لماذا نجد أن القرآن الكريم -لو كان انعكاس��ا للواقع- يتأخر 
عن��د حدوث بعض الوقائ��ع؟ فمثالً يف حادثة اإلف��ك التي اهتمت فيها الصديق��ة أم المؤمنين 
عائش��ة رض��ي اهلل عنه��ا، يتأخر الق��رآن أربعين ليلة. ولما س��ئل النبي × من قب��ل اليهود عن 
ال��روح، تأخ��ر الوحي بالج��واب، ولم يكن انعكاس��ا فوريا للواق��ع! وأخيرًا، ل��و كان القرآن 
الكريم من صياغة الواقع وانعكاس��ه، فكيف ق��ام بتغيير هذا الواقع الجاهلي والواقع العالمي 

يف سنوات معدودة، بداًل من تكريسه وتجذيره؟!
2- أسباب النزول وأثرها يف دالالت النص القرآين عند أصحاب المنهج التاريخي.

قراءة النص يف س��ياقه التاريخي يتمثل يف األخذ بش��أن الن��زول، واألحداث التي وقعت 
يف زم��ن الن��زول، وكذلك الظروف التي أخذها النص والقرآن بش��كل خ��اص بعين االعتبار. 
يق��ول نصر حامد أبو زيد :»إن معرفة أس��باب النزول ليس��ت مجرد الرغب��ة يف معرفة الحقائق 
التاريخي��ة المتعلق��ة يف الهي��كل الرتكيب��ي للنص، ب��ل الهدف من ه��ذه المعرف��ة، فهم النص 
واستنباط دالالته«. ألن )معرفة السبب تؤدي إلى معرفة المسبب( كما يقال، إضافة إلى ذلك 

)1(   اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية: 198 نصر أبو زيد. 
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فإن التحقيق بش��أن األس��باب واألحداث يؤدي إلى فهم »حكمة التشريع« خصوصًا يف آيات 
األح��كام حي��ث إن خصوصية فهم الحكمة أو العلة تس��اعد الفقيه عل��ى أن يقوم ومن خالل 
إح��دى األح��داث الجزئي��ة أو الخاصة إلى تعميمه عل��ى األمور والحاالت المش��اهبة ويقوم 
بعملي��ة القي��اس، لكن البد م��ن االلتفات إلى أن الدخول يف هذا المجال وس��حب س��بب ما 
والذي هو صورة مجردة عن السبب أو الحادثة على األمور المشاهبة لها يحتاج إلى داللة يف 
هيكل النص يمكن االستناد إليها لدعم عملية السحب والتحول من األمور الخاصة والجزئية 

إلى األمور العامة والكلية. ) 1(
إن معرفة س��بب النزول ُتعترب عند أبي زيد -وهو من يحبذ قراءة النص من خالل س��ياقه 
التاريخي- أمرًا مفيدًا ومؤثرًا شرط أن يسعى المفسر والفقيه من خالل هذه النافذة إلى كشف 
دالل��ة الن��ص ومعناه، وهو ي��رى أن هذه الطريقة ليس��ت غريبة عن أس��لوب التحليل اللغوي 
للنصوص. ويقول يف هذا الصدد: )سندرك من خالل هذا األسلوب أن السعي نحو اكتشاف 
دالئ��ل الن��ص ال يعن��ي فصل النص ع��ن األحداث التي ه��و بصددها، ومع ه��ذا وطبقًا لهذا 
األس��لوب، فإن التوقف عند تلك األحداث الجزئية -ومع عدم االلتفات إلى الخصوصيات 
اللغوي��ة لفصاحة النص وكفاءته يف العبور من حدود ه��ذه األحداث- ليس باألمر الصحيح، 
فالتحقيق والبحث يف أس��باب النزول يجعل من الفقيه يتس��لح ب��إدراك العلل من وراء أحكام 
النصوص، ومن خالل اكتشاف هذه العلة يحصل الفقيه على القدرة على تعميم الحكم على 

أحداث مشاهبة أخرى. )2(
وهذا صحيح من حيث المبدأ ولكن بش��رط مهم هو أالَّ يتحول البحث لمعرفة أس��باب 
النزول واألحداث التاريخية إلى قيد تقيد به دالالت النص القرآين فال يتجاوز الفهم الداللي 
ح��دود األح��داث الجزئية، ألنه يف ه��ذه الحالة س��تتحول محاولة التعمق يف فه��م النص إلى 
الوق��وع يف حبائل األحداث الجزئية والبس��يطة وبالتالي س��يكون الحدث البس��يط هو محور 

الداللة القرآنية.
فيق��ول أبو زيد:»األح��داث ال هناية لها والحدث يف حالة من الحركة المس��تمرة، وذلك 

)1(   مفهوم النص، 103 و.104
)2(  السابق 103
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م��ن جه��ة أن النصوص مح��دودة، وعلى الرغم م��ن أن بإمكانية النص��وص أن تضم كل هذه 
األح��داث وذلك لقدرهتا اللغوية وحالة التعميم والتجريد التي تمتلكها، لكن هذه اإلمكانية؛ 
وه��ذه الحال��ة الش��مولية يج��ب أن تس��تند إل��ى اس��تدالالت يف هي��كل النص أو يف الس��ياق 
االجتماع��ي المخاط��ب من قبل النص«. )1( ويف هذا النص الس��ابق نجد أب��و زيد وضع القيد 
ال��ذي يس��تحيل معه تعميم دالالت النص الق��رآين بالرغم من اعرتافه بالق��درة اللغوية للنص 
على التعميم والتجريد حيث قال: ) وهذه الحالة الشمولية يجب أن تستند إلى استدالالت يف 
هيكل النص أو يف السياق االجتماعي المخاطب من قبل النص ( وهو يعني بذلك وجوب أن 
يستند التعميم على أسباب النزول سواء تم استخراجها من بنية النص أو كانت خارجة عنه.  
إن مغ��االة نص��ر حامد أبي زيد يف نظرته إلى أهمية الس��ياق الخارجي لتقرير داللة النص 
القرآين، والتنقيب عن المروّيات واألخبار التي تثبت ذلك، بل مسعاه إلى تقييد النص القرآين 
هب��ا، م��ا تفتأ تتغافل عن طبيعة النّص القرآين، لرتهتنه إلى نط��اق داللّي وثائقّي محدود، متعّلق 

بحوادث جزئية من التاريخ، من العسير القطع بصّحتها.
3- دالالت الن��ص تتوق��ف على أس��باب النزول ) العب��رة بخصوص السب��ب ال بعموم 

األلفاظ (.
ي��رى أصح��اب هذا االتجاه أن الع��ربة يف دالالت النص القرآين بخصوص األس��باب ال 
بعم��وم األلف��اظ وإن األخذ بعم��وم األلفاظ يمثل خطرًا على الش��ريعة والن��ص القرآين يقول 
العشماوي »إنَّ اخطر هذه النتائج للتمسك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب أنه يؤدي 
إل��ى إهدار حكمة التش��ريع يف قضايا الحالل والحرام يف مجال األطعمة واألش��ربة. هذا إلى 
جانب أنَّ التمس��ك بعموم اللفظ يف كل النصوص الخاصة باألحكام يهدد األحكام ذاهتا(. )2( 
و يقول: فأحكام التش��ريع يف القرآن ليس��ت مطلقة ولم تكن مجرد تش��ريع مطلق )3(... يعني 
أنَّ كل آية تتعلق بحادثة بذاهتا، فهي مخصصة بس��بب التنزيل، وليس��ت مطلقة...)4(،  ويقول 

)1(   مفهوم النص )دراسة يف علوم القرآن( )97(
)2(   كما عرب العشماوي يف كتابه )معالم اإلسالم( )64( وانظر: النص اإلسالمي، للدكتور عمارة )18(.

)3(   معالم اإلسالم )120(.
)4(   اإلسالم السياسي )51(.
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ع��ن هذا الذي أجمعت عليه األم��ة من القول بعموم اللفظ إنَّه: »منه��ج فقهي، وليس منهجًا 
ش��رعيًا، أي إن��ه منهج قال به فقهاء، ول��م يرد ال يف القرآن وال يف الس��نة النبوية، بل لم يقل به 
ا طيب تيزين��ي، فيدعي أنَّ القول بعموم اللفظ،  أح��ٌد من الصحابة والتابعين األوائل«. )1( وأمَّ

فيه لوي لعنق التاريخ والواقع، وفصل للقرآن عنه، وفصمه عن التاريخ!.)2 ( 
ويف األق��وال الس��ابقة مخالفة لعلماء المس��لمين كافة يف قاعدة: »الع��ربة بعموم اللفظ ال 
بخصوص الس��بب«، فقد قلب القاعدة  إلى العكس تمامًا، إذ يعترب العربة بخصوص الس��بب 
وليس عموم اللفظ، وذلك حتى يجعل الواقع الس��بب يتحكم بالقرآن، وينفي عموم أحكامه 

للبشرية عرب الزمان والمكان.
وال أدري كي��ف يكون تعطي��ل القرآن وأحكامه بتعليقها بأس��باب النزول واألش��خاص 
الذي��ن نزلت فيهم، إحي��اء للقرآن وحماية ألحكامه من االندث��ار، بينما العمل بتلك األحكام 
وعمومها هتديد لألحكام وإهدار لحكمة التش��ريع؟!!.أيُّ عاقل عنده ُمسحة من عقل يصّدق 

هذا االدعاء؟.)3(
والحق أن كالمه طافح بالمغالطات ويف النقاط التالية نقوم بتعرية دعواه وفضحها  ونرد 

على جميع العلمانيين الذين يشاركون العشماوي يف باطله هذا:
 1- اهتام��ه علم��اء األمة ومذاهبها بأنَّ منهجها فقهي غير ش��رعي وأنه لم يرد يف القرآن، وال 
يف السنة،  بينما يضفي الشرعية واألصولية على دعواه! فهل لدعواه هذه سند يف القرآن والسنة؟.
 2- زعمه أن الصحابة والتابعين، كانوا مع تخصيص األحكام واآليات بأسباب نزولها، 

وليسوا مع عموم اللفظ، فمن الواجب أن نسأله:
هل اآليات التي نزلت ألس��باب، التزم هبا واختص الذي��ن نزلت فيهم وحدهم دون     

الصحاب��ة اآلخري��ن؟.، فمث��الً: أ– آي��ة الط��الق: ژ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ھژ   ]البق��رة:229[ نزل��ت يف رجل ع��زم على أن يطل��ق امرأته، حت��ى إذا اقرتبت هناية 

)1(   معالم اإلسالم )165(. وانظر: سقوط الغلو العلماين )236-234(.
)2(   اإلسالم والعصر )حوار بين الدكتور البوطي والدكتور تيزيني( )126( والنص القرآين )214-213(، )251-

.)252
)3(   سقوط الغلو العلماين )234-233(.
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عدهتا، راجعها ثم عاود الطالق والمراجعة، وذلك حتى يحبسها فال تبين منه. )1(
ه��ل هذه اآلية تش��ريع عام لعموم اللف��ظ أو كانت خاصة بالرجل والم��رأة اللذين نزلت 

فيهما؟.
  ب – وآية: ژ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ژ ]النس��اء:93[ – وه��ي ق��د نزل��ت يف رج��ل من 
األنص��ار قتل أخا مقيس ب��ن ضبابه، فأعطاه النبي × الدية، فقبله��ا، ثم وثب على قاتل أخيه 
فقتله  )2(- أهي خاصة بَمن نزلت فيهم؟ أم هي تشريع عام مأخوذ عمومه من عموم ألفاظها؟.
لق��د جعل العلمانيون وقائع أس��باب النزول منش��ئة لآليات، وعلة يف تش��ريع األحكام، 

والحق ما هي إال مناسبات للنزول تساعد على فهم اآليات.
فالسؤال عن األهّلة أو الخمر أو الروح، ليس المنشئ لآليات، وال لألحكام الواردة فيها 
وإنما هو مقارن للوحي باآليات المعربة عن س��نن اهلل وأحكامه يف هذه اآليات من أمر اهلل... 
وه��ذا عك��س التصورات واألفكار اإلنس��انية التي ينش��ئها الواقع ويحدد له��ا المضامين.... 
وربط النص القرآين بس��بب، وتعليق األحكام التش��ريعية بوقائع نزولها منهج مادي ماركسي، 

يجعل النص ثمرة للواقع وتابعًا له ومعلواًل به وجودًا وعدمًا!!.)3(
وأن��ا أقول : أيجوز أن هندر المع��اين والدالالت القطعية للنص الق��رآين القطعي الثبوت 
لس��بب نزول هو حديث آحاد ظني الثبوت؟ أم أنَّ األدق واألوىف واألش��مل، هو الجمع بين 
معاين األلفاظ ودالالهتا مع االس��تعانة بالدالالت التفسيرية ألس��باب النزول يف إطار السياق 

القرآين، وعلى ضوء المماثل والمناظر والمشابه من اآليات التي نزلت يف الموضوع نفسه؟
4- أسباب النزول وتاريخية دالالت النص القرآين.

تتفق كلمة العلمانيين كافة على ربط اآليات وتعليقها من حيث العمل بأس��باب نزولها-
كم��ا قدمن��ا يف البند 2، 3 - وهذا تابع لتصورهم الزائف ب��أنَّ كل آية من آيات الذكر الحكيم، 

)1(   أخرجه الرتمذي من حديث عائشة يف الطالق، الطالق مرتان )290(، والحاكم يف المستدرك )280-279/2(
)2(   ذك��ره الواح��دي يف أس��باب النزول )118( ع��ن الكلبي عن أبي صال��ح عن ابن عباس. والكلب��ي هو محمد بن 

السائب وهو مرتوك
)3(   سقوط الغلو العلماين )268-267(.
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نزل��ت على س��بب، وبهذا التصور الباط��ل، وبذلك التعليق والربط، تتحق��ق التاريخية آليات 
القرآن كلها، وخاصة آيات األحكام.

فالن��ص عنده��م نزل يف ف��رتات زمنية جواب��ًا عن مش��كالت متنوعة، لكل منه��ا يف الفرتة 
الخاصة هبا فضاؤها المعريف الخاص، وهو غير ثابت، وقد عّلمنا هذا الفضاء أنه ال يحكم برأي 
أملت��ه فرتة معينة عل��ى فرتة الحقة مغايرة، فال ب��د من أن تفهم هذه الفرتة ومش��كالهتا المغايرة 
بفه��م مغاي��ر يؤدي إلى رأي خاص فيه��ا وأهم ما يؤكد تاريخية اآليات برأيهم أس��باب النزول؛ 
ألنَّ ه��ذا العلم يعد من أهم العلوم الدالة والكاش��فة عن عالق��ة النص بالواقع وجدله معه، فهو 
يزودهم كما يقولون من خالل الحقائق التي يطرحها عليهم بمادة جديدة ترى النص اس��تجابة 
للواق��ع تأيي��دًا أو رفض��ًا وتؤكد عالقة الح��وار والجدل بين الن��ص والواق��ع)1( وبتعبير الطيب 
تيزيني: النص القرآين يمثل بنية مفتوحة يسطَّر منجمًا، وفق األحداث والمناسبات التي عاشها 
النب��ي× ورافقها، واتخذ منها موقفًا، وقد عمل ذلك على إب��راز أنَّ النص المنزل عرب الوحي 
دًا لم يكن بعيدًا عنه،  ذو مس��اس مباش��ر وعيني بأحوال المؤمنين والكفار معًا، بحيث أنَّ محمَّ
أي لم يكن رس��واًل فحس��ب يبلغ به ليس إال، بل إنَّ بعض المفس��رين ألسباب النزول يوردون 
دًا كان هو نفسه يستحث الوحي على النزول فينزل متأخرًا أو مبكرًا  مواقف يتضح منها أنَّ محمَّ
كم��ا حدث حين طالبه المكيون باإلجابة عن أس��ئلة طرحوه��ا عليه عن فتية الدهر وعن الرجل 
الّط��واف وع��ن الروح... إنَّ ذلك مجتمعًا ومن موقع س��ياقه التاريخ��ي والرتاثي، أظهر القرآن 
وكأنَّه س��يرة ذاتية للنبي، تتحدث عن عملية التكوين النفسي واألخالقي والديني والسياسي... 
التي أثمرت ش��خصيته النافذة على نحو ملفت ولقد كان من ش��أن ذلك ومن نتائجه الحافزة أن 
أخذت أرهاط من الفقهاء والكتاب اإلس��الميين تحاول اس��تنباط أمر أرادوا له أن يكون بمثابة 
: قاعدة تفس��ير آيات القرآن  موق��ف ش��رعي أو حكم فقهي ، هذا األم��ر يتمثل يف النظر إل��ى أنَّ
وفق��ًا ألس��باب تنزيلها تؤدي إل��ى واقعية هذه اآلي��ات وتنتهي إلى تاريخيته��ا، وتفرض ربطها 

باألحداث، ومن ثم ينبغي تفسير القرآن بأسباب تنزيله ال بعموم ألفاظه.)2(  

)1(  النص القرآين )213-214(، واإلس��الم والعصر )104( وهو كتاب فيه حوار بين الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي والدكتور طيب تيزيني.

)2(   النص القرآين )213-214(، واإلسالم والعصر )104( .
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 ومن أبرز َمْن يدعو إلى تفسير اآليات بأسباب نزولها المستشار محمد سعيد العشماوي 
ال��ذي يبدأ فكرت��ه هذه بالحكم عل��ى كل آيات األحكام بالنس��بية ال اإلط��الق، حيث يقول: 
فأح��كام التش��ريع يف القرآن ليس��ت مطلقة ولم تكن مجرد تش��ريع مطلق... يعن��ي أنَّ كل آية 
تتعلق بحادثة بذاهتا، فهي مخصصة بس��بب التنزيل، وليس��ت مطلقة..)1(  وهو يعد تعلق اآلية 

بالحادثة، وكذلك اختصاص الحكم بسبب النزول مبدأ من مبادئ السياسة الشرعية   !!.   
 وإذا كان التاري��خ ق��د طوى صفحات الوقائع والحوادث التي س��بَّبت نزول األحكام يف 
اآليات، فإنَّ طي صفحات المَسبَّبات – أي األحكام – حتمي، الرتباطه بطي صفحة األسباب 
اه العشماوي انتقال الشرعية – وقد اجرتأ وسماه انعدام  يف النزول... وهذا هو التنظير لما سمَّ
الوحي )2( - انتقال الش��رعية من اهلل إلى الناس!! فلم يعد القرآن مصدرًا لألحكام التش��ريعية، 

بعد زوالها بزوال األسباب التي تعلقت واختصت هبا.
��ا ما تعارفت علي��ه األمة، وأجمعت عليه اإلجماع المعص��وم من عموم اآليات وعدم  أمَّ
تعلقه��ا بأس��باب نزوله��ا، فإنَّ العش��ماوي يرى في��ه منهجًا فقهي��ًا مخالفًا لمبادئ السياس��ة 
الش��رعية-كما قدمنا- ؛ ألنه منهج فقهي ال ش��رعي، ابتدعه فقهاء »فرتات الظالم الحضاري 

واالنحطاط العقلي«!!) 3(
إنَّ ربط األحكام التش��ريعية القرآنية بأسباب نزولها، وقصرها على َمْن نزلت فيهم، يعني 
تاريخي��ة المضم��ون ونس��خ المفهوم يف ه��ذه اآليات وبقاء اللف��ظ دون وظيف��ة – إال التالوة 
التعبدية – األمر الذي تتساوى فيه النصوص القرآنية عندئذ مع النصوص الميتة والدارسة!!.
  فهل هذا – برأي العش��ماوي – هو نوع الحفظ ال��ذي أراده اهلل للقرآن عندما قال: ﴿إِنَّا 

ذْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر:9[. ْلنَا ْالِّ َنْحُن َنزَّ
الق��رآن ه��و الوح��ي اإللهي الخات��م، وألنه كذل��ك، فال بد أن يك��ون خال��دًا، يف ألفاظه 
وأحكام��ه، ولهذا كان عهد اهلل تعالى بحفظه، ليظ��ل الفاعل يف الهداية، والحجة على الناس، 
والمعجزة المتحدية دائمًا وأبدًا... فهو نور اهلل المحفوظ، ال حفظًا متحفيًَّا ليتذكر الناس به 

)1(   معالم اإلسالم )120( واإلسالم السياسي )51(.
)2(   معالم اإلسالم )117(.
)3(   المصدر السابق )64(.



397

د. �سيد �سالم عبد الر�سيد �سالم

تاريخ التنزيل – شأن عاديات المتاحف وأنتيكات التاريخ، وإنما ليتم اهلل هذا النور الذي أنزل 
بإظهاره على الدين كله ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  
ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ]التوب��ة:32-33[ فالحفظ اإللهي للقرآن، حفظ لكمال 
عمل��ه ونمائه وتمامه... )1( لكن العلمانيين يري��دون أن يصلوا إلى غاية هي أن القرآن الكريم 
تأث��ر بالبيئة يف كل ش��يء، حتى يف أوصافه للجنة والنار وما فيهم��ا، وإذا كان كذلك، فتاريخية 
الق��رآن يل��زم فيها أنَّ ما ج��اء فيه ال ينبغي أن يتعدى العصر الذي نزل فيه... والمس��لمون إذن 
ليس��وا ملزمين بم��ا يف هذا القرآن الكريم من أح��كام وآداب، وحجتهم أنَّ هذه األحكام لكل 
منها س��ببه الذي نزل من أجله وهذه األسباب، كانت نتيجة بيئة خاصة.. وعلى هذا فال ينبغي 
للق��رآن الكري��م أن تتجاوز قيمه وآدابه وأحكامه عصر النبوة من جهة، وش��به الجزيرة العربية 

من جهة أخرى.)2(
5- القول بتاريخية النص والرد عليها.

القول بتاريخية النص الق��رآين واضح فيما تقدم من نصوص للعلمانيين ولكن نخصص 
هن��ا هذا البن��د لمزيد من التوضيح والبيان من خالل أقوالهم المباش��رة ح��ول هذا الموضوع 
يقول أركون: ) إن القرآن يغطى على تاريخانيته برباعة عن طريق ربط نفسه باستمرار بالتعالي 
ال��ذى يتجاوز التاريخي األرض كلًي��ا أو يعلو عليه( )3(. ويقول: »إن القرآن خلع التعالي على 
أح��داث تاريخية واقعي��ة حصلت يف زمن النبي × ولكنها حورت م��ن قبل الخطاب القرآين 
لك��ى تتخ��ذ داللة كونية تتجاوز خصوصيتها المحلية وتتخذ صف��ة الكونية، وتصبح وكأنه ال 

عالقة لها بحدث محدد وقع يف التاريخ المحسوس« )4(.
وق��د كان الدكت��ور نصر أبو زيد أكثر وضوًحا يف القول بتاريخية النص والتي تعنى لديهم 
ع��دم صالحية الق��رآن الكريم لكل زمان وم��كان وأنه مرحلة قد انتهت يق��ول يف كتابه اإلمام 

)1(   سقوط الغلو العلماين ) 233، 247( . وانظر أيضًا: كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟ للدكتور يوسف القرضاوي 
.)75-72(

)2(   إتقان الربهان، للدكتور فضل عباس )358-356/1(.
)3(  القرآن من التفسير الموروث ص38.

)4(  نقد النص لعلى حرب ص65.
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الش��افعي: »ويب��دأ الش��افعي بتقرير مبدأ عل��ى درجة عالية م��ن الخطورة: فح��واه أن الكتاب 
)الق��رآن( يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المش��كالت والنوازل التي وقعت أو يمكن أن 
تقع ىف الحاضر أو المستقبل على السواء وتكمن خطورة هذا المبدأ الذى ساد تاريخنا العقلي 
والفك��ري ومازال يرتدد حت��ى اآلن يف الخطاب الديني بكل اتجاهات��ه وتياراته وفصائله وهو 
المب��دأ الذى حول العق��ل إلى عقل تابع، يقتصر دوره على تأويل النص واش��تقاق الدالالت 

منه«)1(.
وىف ه��ذه النصوص وغيرها طعن يف صالحية القرآن الكريم لحل المش��كالت والنوازل 

الذى أثبته اهلل تعالى ىف قوله: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ژ   ]النح��ل :89[ وتبي��ان الق��رآن لكل ش��يء هو وضع األصول الكلي��ة والقواعد 
العام��ة التي على هديها يجتهد الفقهاء. لك��ن الخطاب التغريبي العلماين ال يرتضى هذا. وىف 

أقوالهم هذه أيًضا طعن يف كمال القرآن الذى ورد يف قوله تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائدة :3[ وأتساءل إذا كان القرآن الكريم 
��ا تاريخًيا ق��د انتهت فاعلية تطبيقه على ح��د زعم الخطاب العلماين عل��ى أي نحو يكون  نصًّ

وجوده يف دنيا المسلمين؟
ا  ربم��ا يصل��ح ألن يعل��ق يف الصدور والس��يارات للربك��ة أو ربما يصل��ح ألن يكون نصًّ
فولكلورًي��ا يتح��دث عن )الماضي الجميل( ويس��تثير بعض المش��اعر الرومانتيكية يف قلوب 

بعض المؤمنين به وبربكته، لكنه لن يكون شيًئا مطلًقا يف واقع الناس)2(.
إن قوله��م بتاريخية النص القرآين يصطدم بعدد من النصوص القرآنية التي بينت بأوضح 
طرق البيان أن القرآن قد خاطب وكلف الناس جميًعا يف كل زمان ومكان يف مثل قوله تعالى: 

ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ   األنبياء : 107.
يقول أس��تاذنا الدكتور محمد بلتاجي – رحمه اهلل – تعقيًبا على موقف الدكتور نصر أبو 
زي��د م��ن قضية ميراث األنثى وكوهنا كانت ىف س��ياق تاريخي حال ن��زول القرآن الكريم وإهنا 
اآلن يجب أن تتس��اوى مع الذكر يف الميراث: »يقود ذلك كله إلى س��ؤال مهم حول المصدر 

)1(  الشافعى: ص21.
)2(  انظر مدخل إلى علم التفسير ص193 بتصرف.
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ا أم غيره. فإن كان من عند اهلل تعالى كما يعتقد المسلمون  الحقيقي للقرآن الكريم أهو اهلل حقًّ
ويشهدون فكيف يكون عالم الغيب والشهادة«.

والسر وأخفى من السر ويغيب عنه أن البشرية يف تطور مستمر، وأهنا يف سياق هذا التطور 
س��تجاوز الن��ص الذى أنزله لهداي��ة العالمين – كما هي نظرية أبو زي��د – فال يعود يصلح لها 
أو يواك��ب تطوره��ا؟ ألم يكن اهلل س��بحانه وتعالى ق��ادًرا على تنزيل نص يصلح للبش��رية يف 

عصورها المختلفة وأوضاعها المتطورة؟ وهذا مقتضى نزوله للعالمين وللناس كافة؟)1(.
ويف النهاية نقول : 

1- إن هذه الدعوى ليس��ت جديدة ، فلقد س��بق وتبناها فالسفة التنوير الغربى الوضعى 
العلمانى ، بالنس��بة للتوراة واإلنجيل.. ف��رأوا أن قصصها مجرد رموز وإذا كان هذا القول قد 
ج��از ، ووجد له بعض المربرات � ىف الغرب � بالنس��بة لكتب رس��االت خاص��ة بقوم بعينهم � 
ولزم��ان معين..فال يمكن أن يطبق على القرآن فهو الرس��الة الخاتمة والباقية والتي تكفل اهلل 

تعالى بحفظها.
2- إن الق��رآن أخرب عن أحداث تاريخية مس��تقبلية لم تحدث وق��ت نزول القرآن كقوله 
تعال��ى : ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژ  ]القم��ر:45[ و م��ا ورد يف س��ورة المزم��ل وه��ي من 

أوائ��ل ما ن��زل يف مكة يف قول��ه تعال��ى : ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎژ ،وقوله تعالى يف س��ورة الروم: ژ ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ژ  
]الروم:2-5[ وغير ذلك من اآليات ومعنى ذلك أن النص يف هذه الحالة س��ابق على الواقعة 
التاريخية التي هي الس��بب يف نزوله ، ومعناه أيضا أن مفهوم التاريخية بالمنظور القرآين يأخذ 
بع��دًا آخر ، وأن التاريخ أو الواقعة التاريخية ليس ش��رطًا محددًا للنص القرآين بل هي مجرد 
مناس��بة تش��ريعية ، ب��ل إنه قد يكون س��ابقًا على الحادثة التي هي مناس��بة نزوله��ا مخربًا عن 
وقوعها يف المس��تقبل، لكن المناسبة التش��ريعية أو أسباب النزول قد ال تكون من مشموالت 

)1(  مدخل إلى علم التفسير ص194- 195.
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عل��م النب��ي × وال من مش��موالت علم من ع��اش معه م��ن الصحابة رض��ي اهلل عنهم، وأن 
التاري��خ ال��ذي يتكلم عن��ه النص هو تاريخ غائب ع��ن عياهنم أو تاريخ لم يق��ع بعد ، وبذلك 
يتهاوى مفهوم تاريخية النص القرآين كما بلوره الفكر العلماين ومن ورائه أصحاب القراءات 
الجديدة ، وأن النص القرآين ال يمكن التعامل معه مثل غيره من النصوص البش��رية ، وأن أي 

قراءة تستبعد طابعه الموحى به هي قراءة ضالة مضلة.

* * *
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النتائج
1- أس��باب النزول عند الس��لف هي حوادث ووقائع وقعت يف عصر التش��ريع، جاء الوحي 

اإللهي وعند أصحاب المنهج التاريخي  هي علة منشئة لآليات.
2-طريقة معرفة أس��باب النزول عند الس��لف النقل فقط ممن شاهد وعاين التنزيل بينما عند 

أصحاب المنهج التاريخي يعرف أيضا باالجتهاد يف بنية النص.
3- القرآن عند السلف فيه ما نزل ابتداًء،  وما نزل لسبب بينما عند أصحاب المنهج التاريخي 

القرآن الكريم نزل كله ألسباب خاصة. 
4- أسباب النزول عند السلف مجرد قرينة خارجية تبين وتوضح المعنى بينما عند أصحاب 

المنهج التاريخي هي عين دالالت النص ال تخرج عنه.
5-دالالت الن��ص عن��د الس��لف عامة ما لم ي��رد الدليل على تخصيصها بينم��ا عند أصحاب 

المنهج التاريخي خاصة بأسباهبا.
6-تعامل أصحاب المنهج التاريخي مع القرآن الكريم بوصفه نصًا كس��ائر النصوص هو ما 

أوقعهم يف الخطأ.
7-توقف فهم دالالت النص على أس��باب النزول والس��ياق التاريخي عند أصحاب المنهج 

التاريخي.
8-دعوى تطبيق المنهج التاريخي على النص القرآين هتدف إلى تعطيل أحكام القرآن. 

9- بطالن دعوى تاريخية  النص القرآين.
10- انضباط األس��س المنهجية عند الس��لف يف تعاملهم مع أسباب النزول كأداة من أدوات 

التفسير والبيان للنص القرآين.
11- اضطراب وتناقض منهج التاريخيين يف األخذ بأسباب النزول وربطها المطبق بدالالت 

النص القرآين. 
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1384ه� / 1965 م.
12- تاريخية الفكر – محمد أركون – ترجمة هاشم صالح – دار الساقي 1995م.

13-التحري��ر والتنوي��ر »تحري��ر المعن��ى الس��ديد وتنوير العق��ل الجديد من تفس��ير الكتاب 
المجي��د« ،محم��د الطاهر ابن محم��د بن محمد الطاهر بن عاش��ور التونس��ي )المتوىف : 

1393ه�( الدار التونسية للنشر –1984م.
14-الجام��ع الصحي��ح – محمد بن إس��ماعيل أبو عب��د اهلل البخاري – تحقي��ق د/مصطفى 
رجب البغا )أس��تاذ الحديث وعلومه – كلية الش��ريعة – جامعة دمش��ق( - دار ابن كثير – 

اليمامة – بيروت – الطبعة الثالثة 1987م.
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15-حصاد العقل – محمد سعيد العشماوي – طبعة القاهرة 1992م.
16-الدر المنثور. جالل الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية.

17-سقوط الغلو العلماين – محمد عمارة – دار الشروق – الطبعة الثانية 1998م.
18-الشافعي وتأسيس األيدلوجية الوسطية – نصر حامد أبو زيد - طبعة القاهرة 1992م.

19-ش��رح مقدم��ة التفس��ير الب��ن تيمي��ة ، محمد بن صال��ح بن محم��د العثيمي��ن )المتوىف: 
1421ه�( ، الناشر: دار الوطن، الرياض ، الطبعة: األولى، 1415 ه� - 1995م.

20-صحيح مس��لم – مس��لم بن الحجاج أبو الحس��ين القش��يري النيس��ابوري – تحقيق د/ 
محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الرتاث العربي – بيروت.

21-العج��اب يف بي��ان األس��باب ،أبو الفض��ل أحمد بن عل��ي بن محمد بن أحم��د بن حجر 
العسقالين )المتوىف: 852ه�( ، تحقيق عبد الحكيم محمد األنيس دار ابن الجوزي.

22-فضائل القرآن للقاسم بن سالم ، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل الهروي البغدادي 
)المتوىف: 224ه�(تحقيق: مروان العطية، ومحس��ن خرابة، ووفاء تقي الدين الناشر: دار 

ابن كثير )دمشق - بيروت( الطبعة: األولى، 1415 ه� -1995م.
23-الفكر اإلس��المي قراءة علمية – محمد أركون – ترجمة هاشم صالح – بيروت - مركز 

اإلنماء القومي – بدون تاريخ.
24-الق��رآن م��ن التفس��ير الموروث إلى تحلي��ل الخطاب الديني – محم��د أركون – ترجمة 

هاشم صالح – دراسات يف لندن 2001م.
25-لباب النقول يف أسباب النزول – عبد الرحمن السيوطي – طبعة دار التحرير – القاهرة 1382ه�.
26-مباحث يف علوم القرآن صبحي الصالح دار العلم للماليين الطبعة الرابعة والعشرون يناير 2000م.
27-مباح��ث يف عل��وم القرآن مناع بن خليل القطان ،مكتبة المعارف للنش��ر والتوزيع  الثالثة 

1421ه�- 2000م.
28-مجمع البيان يف تفس��ير القرآن – أبو علي الفضل بن الحس��ن الطربسي – دار المعرفة – 

بيروت الطبعة األولى 1986م.
29-المح��رر يف أس��باب الن��زول من الكتب التس��عة ، د/ خال��د المزين��ي ، دار ابن الجوزي 

للطباعة ،1427ه�
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30-مدخل إلى علم التفسير – أ.د/محمد بلتاجي – طبعة مكتبة الشباب 1996م.
31-معالم اإلسالم  ، محمد سعيد العشماوي مؤسسة االنتشار العربي 2004م.

32-مفهوم النص القرآين )دراس��ات يف علوم القرآن( - نصر حامد أبو زيد – الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1993م.

33-»المقدمة السندسية» ، ص7 -يف ضمن الرسائل التسع له-  الطبعة األولى 1985م.
34-المناهج التفسيرية يف علوم القران تأليف: الشيخ جعفر السبحاين الناشر: مؤسسة االمام 

الصادق عليه السالم الطبعة: الثالثة 1426ه�.
ْرقاين )المت��وىف: 1367ه�( ،  35-مناه��ل العرف��ان يف علوم الق��رآن ، محمد عبد العظي��م الزُّ

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثالثة.
36-منهج الفرقان ىف علوم القرآن للشيخ محمد على سالمة- مطبعة شربا/ 1937م.

37-الموافقات ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوىف: 
790ه�( أبو عبيدة مش��هور بن حس��ن آل س��لمان ،الناش��ر: دار ابن عفان ، الطبعة األولى 

1417ه�/ 1997م.
38-موجز علوم القران تأليف: الدكتور داود العطار الناش��ر: منش��ورات مؤسس��ة االعلمي 

للمطبوعات الطبعة: الثالثة 1995م.
39-الميزان يف تفسير القرآن – محمد حسين الطباطبائي – طبع مؤسسة إسماعيليان – بدون تاريخ.
40-الن��ص الس��لطة الحقيقية – نصر حامد أبو زيد – المركز الثق��ايف العربي – الدار البيضاء 

– المغرب 1995م.
41-النص القرآين – طيب تيزيني – دار الفارابي – بيروت – لبنان – الطبعة األولى 1989م.

42-نقد الخطاب الديني - نصر حامد أبو زيد –الطبعة األولى – القاهرة.
43-نقد النص – علي حرب – المركز الثقايف العربي- الدار البيضاء – الطبعة األولى 1993م.
44-النص اإلسالمي بين اإلجتهاد والجمود والتاريخية ، د محمد عمارة ، دار الفكر دمشق، 

2000م.
45-  الوجيز يف علوم القرآن، مصطفى قصير، ط  الدار اإلسالمية ، 1998م.
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التاأويالت الفا�سدة املعا�سرة، ب�اعثها
 واأن�اعها وبع�ص التطبيقات منها

د .حنان ي�ن�ص حممد القدميات
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة يف جامعة القصيم



406

اأ�صباب النزول واأثرها يف دالالت الن�ص القراآين بني ال�صلف واملنـهج التاريخي املعا�صر



407

د. �سيد �سالم عبد الر�سيد �سالم

الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين الهادي لنور الدين نبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن النص الش��رعي كان والزال الش��اغل األكرب لعقول المفس��رين والفقهاء بغية الظفر 
بمعانيه، وس��رب أغواره وضبط أحكامه وفهم أحداثه ووعده ووعيده، إلرشاد المكلفين وبيان 

درب الفالح والنجاح والفوز برضا الرحمن الرحيم.
ك لعقول المنحرفين والمبتدعين المتقدمين، وفرق الزيغ والضالل،  وكان النص الشرعي المحرِّ

مؤولين ومبدلين إلثبات مزاعم الهوى والضالل، بما يخدعون به عقول أتباعهم ومريديهم.
       وم��ازال الن��ص الش��رعي محور اهتم��ام  الحداثيين ودعاة التجدي��د واإلبداع أيضًا، 
عون وبعي��ًدا عن قصور نظر  فحرص��وا عل��ى إعادة قراءته بعي��ًدا عن مزالق المفس��رين كما يدَّ
الفقه��اء كم��ا يزعمون، قراءة لم يس��بق لها نظير، قراءة تش��كل البنية من جديد وتكش��ف عن 
كوام��ن المع��اين، فتبهر الس��امعين وتنتج لنا حداثة الق��رن الحادي والعش��رين . فتأثر هبم من 
خلفه��م غارقين مخدوعين صم بكم اليعقلون الحق، يلهث��ون وراء مدنية الغرب المزعومة، 
وحضارت��ه الموهوم��ة، فهم وإن برع��وا يف العلوم التطبيقي��ة، إال أهنم يف فه��م الدين واحرتام 
النصوص متقلبون ،بظلم وزور رهباهنم وقساوس��تهم وأحبارهم المحرفين لنصوص الدين، 
إذ هاجم��وا األديان وحاربوا المقدس��ات من غي��ر تميي��ز والإدراك، وكان الهدف يف زعمهم 
التخلص من الجمود والرجعية، وجاءت النظريات الحديثة والمناهج الجديدة القارئة للنص 
بع��د ذل��ك، يف صورة مط��ورة  للتأويالت الفاس��دة القديمة، لتحقيق ذات اله��دف، فبالتأويل 
الفاس��د هدمت  أركان الدين، وهبا كان طرد إبليس ولعنه، وهبا خرج آدم من الجنة ،وهبا قتل 

عثمان وقتل أهل الحرة، وهبا ضرب مالك بالسياط. )1(  
وق��د أصبحت دراس��ة التأويل وأحكامه ضرورة ش��رعية للدفاع عن الدي��ن، والرد على 
ش��بهات وتش��ويهات المضللين، قال عن��ه ابن برهان : )إنه من أنفع كت��ب األصول، ولم َيِزلَّ 

الزاّل إال بالتأويل الفاسد(. )2(

ابن القيم : الصواعق المرسلة، 1/ 380 .  )1(
الزركشي : البحر ا لمحيط، 436/3، نقله الزركشي يف  الظاهر والمؤول.  )2(
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أهمية الموضوع  وأسباب اختياره :
  تظهر أهمية الموضوع من خالل مايلي:                                                                                                                                                                    
1- أهمي��ة التأوي��ل وخطورته، وكثرة المنحرفي��ن يف بابه، بل هو مزل��ق المقصرين، ومدخل 

المضللين .   
2- كث��رة الكت��ب واألبحاث يف التأويل بأنواعه عند أس��الفنا وكذلك عن��د المعاصرين، دون 

الجمع بينهما .
3-تناث��ر أق��وال القدامى يف الكت��ب القديمة والتي احتاج��ت إلى الجم��ع والتوفيق والدمج، 

واإلفادة مما أضافه بعضهم ،مما لم يذكره الباحثون المعاصرون .
4- محاولة دراس��ة مدى التوافق بين ما أش��ار إليه س��لفنا الصالح يف معنى التأويل وأس��باب 

فساده وضابط التأويل الصحيح وبين المناهج المعاصرة يف التأويل .
الدرا�صات ال�صابقة :

كثي��رون هم من تص��دوا للبحث يف مناهج التأوي��ل المعاصرة وُطرقه��ا وأهدافها، أمثال 
قط��ب الريس��وين يف كتاب )النص الق��رآين من هتافت الق��راءة إلى أفق التدب��ر( وعبد الرحمن 
ب��ودرع وكتابه )الخطاب الق��رآين ومناهج التأويل (وفريدة زمردة وكتاهب��ا )مفهوم التأويل يف 
القرآن الكريم (، وقليلة هي الكتب التي خصت موضع التأويل عند القدامي بالبحث والجمع 

من المصادر األصلية .
فجاءت غايتي دراس��ة التأويل أوال عند أس��الفنا ،وجمع أهم  مس��ائله من خالل المصادر 
األصولية، ثم مقارنة مدى التوافق بين ما أش��ير إليه من أهداف وأس��اليب وبين الواقع المعاصر 
دون التع��رض للتأويالت الفاس��دة عند المبتدعة القدامى، وهو مال��م أجده يف كتب المحدثين 
والت��ي أف��ادت وأج��ادت يف ع��رض ح��ال المعاصري��ن بل وأحيان��ا فس��اد المبتدع��ة القدامى، 
واليفوتني ومن باب األمانة العلمية أن أشير إلى عثوري على رسالة ماجستير يف ذات الموضوع 
وه��ي )التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات المعاصري��ن ( إال أن الباحث ؛إبراهيم محمد 
ط��ه بويداين ،تعرض للمناهج المعاصرة التي كانت زمن كتابة الرس��الة، بخالف المناهج التي 
ذكرهت��ا يف بحث��ي، وأجاد وأس��هب يف مواضيع كثيرة بعي��دة عن صلب التأوي��ل يف تقديري عند 

عرضه اجتهادات عمر رضي اهلل عنه، وعرضه لدالالت األلفاظ عند الحنفية والجمهور . 
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منهج البحث وخطته :
حاول��ت من خالل ه��ذا البحث تتبع دالل��ة التأويل يف أه��م كتب األصوليي��ن ،وأنواعه 
وش��روطه ومجاالت��ه، مع الرتجي��ح يف محل الخ��الف، والمقارنة بين تأوي��الت المعاصرين 
وتأوي��الت المتقدمي��ن من حيث تعري��ف التأويل وأنواعه ومجاله،  ث��م عرضت نبذة موجزة 
ملخصة ومقتبس��ة من كتب المعاصرين الناقدين للتأويل الفاسد، عن أهم مناهج المعاصرين 
يف التأويل كمقدمة للدراسة التطبيقية على منهج ذويب حمادي يف كتابه، والذي يرتبط بتبعيته 
لتل��ك المناه��ج من حي��ث طريقة العرض والتش��كيك، والغن��ى للقارىء عن ه��ذه المقدمة 
ليتض��ح له انتظام الفك��رة وتبعية المتأخرين منهم للمؤسس��ين يف المنه��ج والمخطط ،هبدف 
تقويض أسس الدين بثوب مطور، واكتفيت يف المطلب األخير بعرض ملخص ألهم  مابحثه 
حمادي يف رسالته والتي تزيد عن سبع مائة صفحة، مع محاولة تصنيف منهجه وفق ملخص 
المناهج يف المطلب الذي يسبقه، وناقشت بعضًا من أفكاره الكلها، ألن الرد على تشكيكاته 
العديدة يحتاج أبحاثًا كثيرة، كما أن الدراس��ة لم هتدف إلى التأكد من صحة فساد مناهجهم، 
فهذا أمر واضح مدرك، بل إن الباحثين يف التأويالت الفاس��دة المعاصرة كانوا يقررون فس��اد 
المناهج منذ البداية ،واألمر اليحتاج دراسة ونقد وتحليل للتأكد من الفساد، فالقارئ يلمس 
االنح��راف الفكري من بدايت��ه، وتصريحًا ال تلميحًا، فأصحابه يفخ��رون بالتجديد والتغيير 
كم��ا يزعمون أمثال محمد أركون وحس��ن حنف��ي ونصر أبو زيدومحم��د الجابري وغيرهم، 
لذا أتت الدراس��ات لتوضيح موضع الفس��اد وأسبابه وكيفية الرد عليه وتصنيف هذه المناهج 
وبيان أنواعها كما فعل د.فهد القرش��ي يف الرد على حس��ن حنفي)جزء من رس��الة دكتوراة(، 

وقد رتبت ماجمعت يف ثالثة مباحث، هي :
المبحث األول : تعريف التأويل الفاسد لغة واصطالحًا 

 المطلب األول : التعريف اللغوي للتأويل الفاسد .
المطلب الثالث : الفرق بين التأويل والتفسير .

  المطلب الثاين : التعريف االصطالحي للتأويل الفاسد .
المطلب الرابع :أنواع التأويل .
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المبحث الثاين : مجال التأويل وشروطه بين القدامى والمعاصرين     
المطلب األول : مجال التأويل 
المطلب الثاين :شروط التأويل  

المبحث الثالث : نظرة يف مناهج التأويالت الفاسدة المعاصرة والتطبيق عليها  
المطلب األول : نظرة يف مناهج التأويالت الفاسدة المعاصرة    

 المطلب الثاين : التطبيق على منهج حمادي ذويب يف كتابه )جدل األصول والواقع (

* * *
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 املبحث الأول 
 تعريف التاأويل الفا�سد لغة وا�سطالحا  

ويتضمن  أربعة مطالب وهي :                                                                                          
املطلب الأول : التعريف اللغوي للتاأويل الفا�صد 

يلزم يف التعريف اللغوي للمركب اإلضايف  التعريف بجزئيه ؛ وهما  التأويل  و الفاسد .
التأوي��ل لغة: من األّول وهو مبتدأ الش��يء، ومن آل يؤول إلي��ه إذا رجع إليه ،ومآل األمر 
مرجعه ،والتأويل آخر األمر وعاقبته ،يقال مآل األمر مصيره واشتقاق الكلمة من األول، وهو 

العاقب��ة والمصير، )1(وتأويل الكالم هو عاقبته وماي��ؤول إليه ومنها  قوله تعالى ژ ڀ  ڀ  
ٺ   ٺ ژ ]األعراف:53[ )2(ومن معاين األول لغة :

1-مبتدأ الشيء ومنها األوائل .)3(
2- من آل اللبن أي خثر .)4(

3- وآل جسم الرجل أي نحف .)5(
4-م��ن اإليالة أي السياس��ة، ألن مرجع الرعية إلى راعيها ويقال آل الرج��ل رعيته يؤولها إذا 

أحسن سياستها .)6(
5-آل الرجل عشيرته .)7(

6- وقيل التأويل بمعنى تفس��ير مايؤول إليه الشيء، ويسمى تعبير الرؤى تأويالً، ألنه عاقبتها 
وتفسيرها، منها قوله تعالى ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]يوسف: 100[)8(

ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، 158/1، مادة األول .  )1(
اب��ن ف��ارس : معج مقاييس اللغ��ة، 162/1، الجوهري : الصح��اح، 1628/4 مادة األول،  وانظر السرخس��ي:   )2(

أصول السرخسي 127/1، البخاري : كشف األسرار 69/1، الشوكاين : إرشاد الفحول ،298 .
ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، 158/1 .  )3(

المرجع السابق، الجوهري : الصحاح، 1628/4.  )4(
ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، 158/1.  )5(

ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، 160/1، الجوهري : الصحاح، 1628/4، الزركشي : البجر المححيط، 3/   )6(
437، الشوكاين : إرشاد الفحول ،298، نقال عن النضر بن الشميل .

ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، 160/1.  )7(
الجوهري : الصحاح ،1627/4، وانظر ابن القيم : الصواعق المرسلة، 176/1.  )8(
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الفاسد لغة: هو  نقيض الصالح وأصلها من فسد َيْفُسد ُيْفِسد ،وَفُسَد فسادًا وفسودًا، فهو 
فاس��د، وتفاس��د القوم تدابروا وقطعوا األرحام، واستفسد الس��لطان قائده، إذا أساء إليه حتى 

استعصى عليه، والمفسدة خالف المصلحة، واالستفساد خالف االستصالح .)1( 
املطلب الثاين: التعريف ال�صطالحي للتاأويل الفا�صد

اهتم س��لفنا الصالح بتعريف التأوي��ل منفردًا، وأحيانًا كانوا يعرف��ون التأويل الصحيح، 
أم��ا التأويل الفاس��د ف��كان يأيت تبع��ًا لبيان القس��م المقاب��ل للصحي��ح، وكان أحيانًا يعرض 
تفصيالًعند بيان أنواع التأويل الفاسد ؛وسأعرض فيما يلي عددًا من التعريفات االصطالحية 

للتأويل وصواًل إلى التعريف االصطالحي المختار للتأويل الفاسد.
التأويل يف القرآن : وردت كلمة  التأويل يف القرآن الكريم يف س��بعة عش��ر موضعًا موزعة 
على س��بع س��ور، منها خمس مكي��ة وهي )األعراف واإلس��راء ويونس ويوس��ف والكهف( 

واثنتان مدنيتان)آل عمران والنساء( وبعدة معان منه)2(: 
1- تأوي��ل الكتاب وه��و القرآن الكريم ففي قوله تعال��ى ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ژ ]األع��راف: 52-53[ والم��راد  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ 

تحققه ووقوع ما فيه .                                  
2- تأويل الرؤى واألحالم كما يف سورة يوسف .  

 3- تأويل األفعال كما يف س��ورة الكهفژ ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژ78، أي 
بيان عاقبة األفعال وما آلت إليه، أما يف آيات س��ورة اإلس��راء والنس��اء فقد ارتبط التأويل 
بجملة من األفعال التي س��يقت على ش��كل أوامر ونواهي ،موجهة لألفراد والجماعات 
لتنظي��م حياهتم  والتنبيه عل��ى قيمة األفعال يف ميزان اليوم اآلخ��ر بوصفها العاقبة ،كقوله 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ   ژ  تعال��ى 
جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ژ ]النساء: 59[ . 

وي��رى اب��ن تيمية و اب��ن القيم أن التأويل يف كت��اب اهلل)القرآن ( هو حقيق��ة المعنى الذي 

)1( اب��ن منظ��ور : لس��ان الع��رب، 3/ 335، م��ادة فس��د، ابن ف��ارس : معجم مقايي��س اللغ��ة، 501/4، الجوهري : 
الصحاح،      519/2، مادة فسد.

)2( زمردة : مفهوم التأويل يف القرآن الكريم )دراسة مصطلحية ( 141-123  .                                                                                                                                                       
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يؤول اللفظ إليه، فالكالم نوعان خرب وطلب، تأويل الخرب هو الحقيقة وتأويل الوعد والوعيد 
ه��و نفس الموع��ود والمتوعد به، وتأويل صفاته وأفعاله هو نفس ما عليه وما هو موصوف به 
س��بحانه ،وما تحدث اهلل به عن لباس أهل الجنة وأكلهم وش��رهبم ،ال يمكن تصور معانيها يف 

األذهان، وهذا التأويل اليعلمه إال اهلل.)1(  
التأويل عند المفسرين:

 هو صرف اآلية إلى ما تحتمله من المعاين )2(وعند ابن القيم التأويل عند أهل التفسير والفقه 
والحديث:هو التفسير والبيان،أي إذا وردت كلمة التأويل عند المفسرين فيقصد هبا البيان .)3(

ويرى ابن تيمية أن التأويل عند المفس��رين له معنيان :أحدهما تفسير الكالم وبيان معناه 
،وس��واء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التفس��ير والتأويل متقاربين، والثاين وهو نفس المراد 
بالكالم، فالنص إن  كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن كان خربًا كان تأويله نفس 

الشيء المخرب به .)4(
التأويل عند األصوليين :

عرفه الدبوسي :التأويل ماآل إليه أمر النص بالرأي  )5(وعرفه الجويني :رد الظاهر إلى ما 
إليه مآله يف دعوى المؤول )6(

وهوعند السرخس��ي : تبين بعض مايحتمل المش��رتك بغالب الرأي واالجتهاد  )7(.وعند 
ال��رازي والغزالي)بنفس المعنى( :احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى 

الذي دلَّ عليه الظاهر .)8(   
وذك��ر اآلم��دي : أنه هو حمل اللفظ عل��ى غير مدلوله الظاهر منه، م��ع احتماله له )وهو 

ابن تيمية : مجموع الفتاوى، 36/5، وابن القيم : الصواعق المرسلة، 1/ 177، وسيأيت تأويل الطلب .  )1(
السيوطي : االتقان يف علوم القرآن ،221/2، الزركشي : الربهان يف علوم القرآن، 416.  )2(

ابن القيم : الصواعق المرسلة، 178/1.  )3(
ابن تيمية : مجموع الفتاوى، 288/13 )رسالته اإلكليل يف المتشابه والتأويل (وانظرمجموع  الفتاوى 35/5.  )4(

الدبوسي :تقويم األدلة 168.  )5(
)6(   الجويني : الربهان، 193/1.

السرخسي : أصول السرخسي، 127/1.  )7(
األصفهاين : الكاش��ف عن المحصول، 5/ 46، الغزالي : المس��تصفى ،169 وهو نفس��ه عند البخاري : كش��ف   )8(

األسرار ،68/1.
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تعريف يشمل الصحيح والباطل ( وأضاف اآلمدي أن التأويل الصحيح هو حمل اللفظ على 
غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده .)1(

عرف��ه المتأخ��رون  بقولهم : صرف الكالم عن ظاهره إل��ى معنى يحتمله اصطالحًا .أو 
هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وهذا المعنى يتناول التأويل الصحيح والفاسد )2(
وهذا التعريف أحد ثالثة أقسام ذكرها ابن القيم للتأويل، حيث قسمه إلى التأويل يف كتاب اهلل 
)وأش��رت إليه يف النوع األول( والتأويل عند أهل التفس��ير والفقه والحديث )وأشرت إليه يف 
النوع الثاين (والتأويل عند المتكلمين كالمعتزلة والجهمية وعرف أهل األصول، وهو صرف 

اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه ومايخالف ظاهره .)3(
 وبالنظر إلى مجموع التعريفات يتضح جليًا أهنا تتفاوت من حيث  اللفظة المس��تخدمة 
يف أول��ه وهي)ص��رف أو احتمال( واألص��ح أن التأويل ليس ذات االحتم��ال إنما هو صرف 
ال��كالم عن ظاهره )4(واختلفت أيضا يف ش��مولها لنوعي التأويل الصحيح والفاس��د كتعريف 
الدبوس��ي  والجويني أو اقتصارها على تعريف التأويل الصحيح، كباقي التعريفات باس��تثناء 
تعري��ف اآلم��دي والذي  ذك��ر فيه مجرد االحتم��ال دون ذك��ر الدليل، فإن عض��ده دليل فهو 
تأوي��ل صحيح أما مجرد االحتمال فهو تعريف عام لكل األنواع، لذا نجده راجحا عند بعض 
المْحدثين لهذا الس��بب )5(يف حين من جاء بعده اليكتفي فق��ط بورود الدليل على التأويل بل 

اشرتط أن يكون راجًحا المرجوحًا ليحدد نوع التأويل.
ويف ظن��ي أن مجرد صرف اللف��ظ عن ظاهره تكفي للداللة عل��ى التأويل مطلقًا وإن لم 
يذكراالحتم��ال أوالدليل ألن التعري��ف للتأويل المطلق، دون تحديد الصحيح من الفاس��د، 

اآلمدي : اإلحكام ،73/3 .  )1(
الطويف : مختصر الروضة، 561/1، الزركش��ي : البحر المحيط، 3/ 437، الش��وكاين : إرش��اد الفحول، 300،   )2(
واب��ن تيمية : مجموع الفتاور، 34/5، وانظر أديب صالح : تفس��ير النصوص ،299/1، الزحيلي : أصول الفقه 

اإلسالمي، 313/1.
الصواعق المرسلة، 1/ 178، وانظر بودرع : الخطاب القرآين ومناهج التأويل، 77.  )3(

الزركشي : البحر المحيط ،437/3، الشوكاين: إرشاد الفحول، 300.   )4(
)2( قطب الريسوين : النص القرآين ،46، وانظر ما قاله أديب صالح يف نقده لمجمل التعريفات، تفسير  النصوص   )5(
،300/1-303، بويداين : التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات المعاصرين ،23-26ال، رسالة ماجستير .
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وعلي��ه فالتأويل الفاس��د  يش��مل كل صرف للفظ عن ظاهره س��واء احتمله أو ل��م يحتمله أو 
احتمله لكن بدليل مرجوح ،كما س��يظهر من خالل عرض أس��باب فساد التأويل. وإنكار ابن 
تيمي��ة واب��ن القيم لمعنى التأويل عند األصوليين ،لعله س��دًا للباب عل��ى أهل البدع يف تأويل 
آي الصف��ات ،أما يف األوامر والنواهي فغاية مافي��ه اختالف اصطالحي فهما يرفضان التأويل 
بص��رف اللفظ عن ظاه��ره، ويكتفيان بالتأويل بمعنى التفس��ير والبيان لمراد الش��ارع، بدليل 
ماقاله ابن القيم  على حديث عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة )فرضت الصالة ركعتين 
ركعتين فزيد يف صالة الحضر، وأقرت صالة السفر (فقيل له : فمابال عائشة أتمت يف السفر، 
ق��ال : أهن��ا )تأولت كما ت��أول عثمان ()1( ب��أن المقصود هنا ليس ص��رف الكالم على خالف 
ظاهره ،إنما مراده أهنما تأوال دليالً قام عندهما اقتضى جواز اإلتمام، فعمال به، فكان عملهما 
ه��و تأويله )2(ف��دل ذلك على أن الخ��الف يف األوامر والنواهي اصطالح��ي، بينما التأويل يف 
آي��ات الصفات مذموم ومحرم  ،وبناء على ماذكره العلم��اء يف تعريف التأويل عموما، يتضح 
لن��ا تعري��ف نوع��ي ال�تأويل الصحيح والفاس��د : فالتأوي��ل الصحيح هو :حم��ل الظاهر على 

المحتمل بدليل راجح .)3(
والتأويل الفاس��د هو : حمل الظاهر على المحتمل بدليل مرجوح أو مساٍو أو بالدليل)4( 
أو لما يظن أنه دليالً)5( ويضيف الزركش��ي أنه إذا لم يوجد الدليل فهو ليس تأويالً بل لعبًا.)6( 
وأقول تعقيبًا على ماس��بق:  إن ذكر االحتمال ليس ش��رطًا يف التعري��ف، ألننا بصدد تعريف 
التأويل الفاسد وهو باب واس��ع، يشمل كل مايحتمله اللفظ ومااليحتمله، ومايحتمله بدليل 
مرجوح أو بال دليل .وحتى لو لعبًا، خالفا لما رفضه الزركش��ي، ألن المحاوالت المعاصرة 

الفاسدة يف التأويل ماهي إال لعب، ومع ذلك اليمنع هذا من وصفها بالفساد.

رواه البخاري يف صحيح البخاري مع فتح الباري ،برواية عائش��ة، كتاب الصالة، باب يقصر الصالة إذا خرج من   )1(
موضعه، 569/2، ح 1090.

ابن القيم : الصواعق المرسلة، 1/ 186.  )2(
الشوكاين : إرشاد الفحول، 300.  )3(
الشوكاين : إرشاد الفحول، 300 .  )4(

الزركشي : البحر المحيط، 3/ 347 .  )5(
المرجع السابق .  )6(
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من المالحظ عند ابن تيميه  ذم هذا النوع من التأويل، وهو مانسبه إلى طائفة من المتأخرين 
الذين خاضوا يف الفقه وأصوله والكالم، ولم يسمى تأويالً عند السلف، وهذا التأويل اليكون 
عن��ده إال مخالفًا لما يدل عليه اللفظ ويبينه، ألهنم ظن��وا هذا النوع هو المقصود بقوله تعالى 
ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ ]آل عمران :7[، فمنهم من قال إن الراسخين يف العلم يعلمونه، 
ومنه��م من قال ال يعلمه إال اهلل، وكالهما مخطئ، فإن كثيرًا من تأويالهتم هي تحريف للكلم 

عن مواضعه وهو التأويل المذموم عند سلف األمة، وهو ماوقع يف آيات الصفات .)1(   
   وعليه فالتأويل الصحيح عند ابن القيم هو: )التأويل يف القرآن والتأويل عند المفسرين( 
حقيق��ة المعنى وماي��ؤول إليه اللفظ يف الخارج ،أو تفس��يره وبيان معناه، وه��ذا يعم المحكم 

والمتشابه واألمر والخرب .)2(
والتأويل الفاسد :هو الذي خالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ،وال فرق بين 

باب الخرب واألمر )3( وهو أنواع يأيت ذكرها يف المطلب الرابع من هذا المبحث إن شاء اهلل .
وتعريف ابن القيم هو الراجح للتأويل الفاسد ألنه شامٌل لكل محاوالت صرف اآليات 
عن ظاهرها س��واء اس��تندت إلى االحتمال أو ال، وس��واء عضدها دليل مرجوح أو ال، وهبذا 
يتس��ع معنى التأويل الفاس��د ليش��مل كل ما قيل يف آيات الصفات مخالفا لمذهب أهل السنة 
والجماعة أو حتى قيل يف آيات األوامر والنواهي أو حتى يف ذات المصدر التش��ريعي  القرآن 

والسنة أو يف المصادر االجتهادية األخرى ،كما سيظهر يف المناهج المعاصرة الفاسدة.     
املطلب الثالث :الفرق بني التاأويل والتف�صري 

وإمعان��ًا يف توضي��ح معن��ى التأوي��ل واأللف��اظ ذات الصلة، عق��دت المطل��ب الثالث، 
الس��تجالء الفرق بوضوح بين تأويل اآليات وتفس��يرها، وهل هما يرتادفان؟ أو أن التفس��ير 
ن��وٌع من أن��واع التأويل كما هو رأي ابن تيمية وابن القيم .فال يقبل التأويل عندهما إال إن كان 

بياًنا للمعنى أو حقيقة المعنى وذاته  . 
يعرف التفس��ير اصطالحًا : علم  نزول اآلية سورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة، ثم 

ابن تيمية : الفتاوى، 4/ 69، ابن القيم : الصواعق المرسلة، 178/1.  )1(
ابن القيم : الصواعق المرسلة، 181/1 .  )2(

المرجع السابق، 1/ 187.  )3(
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ترتيب مكّيها ومدنّيها ومحكمها ومتش��اهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها 
ومقيدها ومجملها ومفس��رها، وزاد قوم وحالله��ا وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها وهنيها 

وغيرها وأمثالها)1( ومن أهم ماقاله العلماء يف الفرق بين التأويل والتفسير:
1-إن التفس��ير إخبارعن ش��أن من نزل فيه وعن س��بب نزوله، وذلك علم الصحابة رضي اهلل 
عنهم ألهنم ش��هدوا ذلك، فه��م يقولون فيه بالعل��م وغيرهم بالرأي، بينم��ا التأويل تبيين 

مايحتمله اللفظ من المعاين، وعليه فالتفسير للصحابة والتأويل للفقهاء .)2(
2-إن التفس��ير بيان لف��ظ اليحتمل إال وجهًا واحدًا، والتأويل توجي��ه لفظ )يتوجه إلى معاٍن 

مختلفة( إلى واحد منها بماظهر عنده من األدلة .)3(  
 3-إن التفس��ير ه��و القطع عل��ى أن المراد باللفظ هذا، ف��إن قام دليل مقطوع ب��ه على المراد 
يك��ون تفس��يرًا صحيحًا مستحس��نًا، وإن قطع على الم��راد البدليل مقطوع فهو تفس��ير 
بالرأي وحرام ،ألنه شهادة على اهلل بما الُيؤمن أن يكون كذبًا ،أما التأويل فهو بيان عاقبة 
االحتمال  بالرأي دون القطع فيقال يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا، وهذا الوجه َأْوجه لشهادة 

األصول فلم يكن فيه شهادة على اهلل تعالى .)4(   
مين من   4- إن التفس��ير والتأويل بمعنًى واحد، فُهما مرتادفان، وهذا هو الش��ائُع عند المتقدِّ

علماء التفسير، كاإلمام ابن جرير وغيره . )5(
5- إن التفسيُر أعمُّ من التأويل، وأكثُر استعماله يف األْلفاظ ومفرداهتا، وأكثر استعمال التأويل 
يف المع��اين والُجَم��ل، وأكثر ما ُيس��تعَمل يف الكتب اإللهية، والتفس��ير ُيس��تعمل فيها ويف 
ا أن ُيس��تعمل يف غريب األلفاظ كالَبِحيرة والسائبة والَوِصيلة والَحام،  غيرها،فالتفس��ير إمَّ
أو يف تبيين المراد وشْرحه؛ كقوله - تعالى ژ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ ]البقرة:43[ 

ُره إال بمعرفتها؛ نحَو قوله تعالى ژ ٱ  ٻ   ة ال يمكن تصوُّ ن بِقصَّ ��ا يف كالم مضمَّ وإمَّ
ٻ  ٻ  ٻ ژ ]التوبة: 37[.

الزركشي : الربهان  يف علوم القرآن ،416، وانظر هاين البشبيشي: الفرق بين التفسيروالتأويل )بحث على النت(  )1(
البخاري : كشف األسرار، 70/1، وانظر السيوطي : اإلتقان، 222/2، الزركشي : الربهان ،417.  )2(

البخاري : كشف األسرار ،70/1.  )3(
المرجع السابق، نقله البخاري عن أبي منصور، وانظر السيوطي : اإلتقان ،221/2 .  )4(

السيوطي : اإلتقان، 221/2.  )5(
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ا، نح��و )الكفر( المس��تعَمل تارًة يف  ��ا، ومرًة خاصًّ ًة عامًّ ��ا التأوي��ل، فإنَّه ُيس��تعَمل َمرَّ  وأمَّ
ة، و)اإليمان( المس��تعمل يف التصديق  الجح��ود المطَل��ق، وتارًة يف جحود الب��اري خاصَّ
ا يف لفظ ُمْش��َترك بين معاٍن مختلفة، ونحو  المطَل��ق تارة، ويف تصديق ِدين الحقِّ تارة، وإمَّ

لفظ )وجد( المستعمل يف الجد والوجد والوجود)1(.
 6- إن التفس��ير بي��ان وْض��ع اللف��ظ؛ إم��ا حقيق��ًة وإما مج��اًزا، كتفس��ير )الص��راط( بالطريق 
و)الصي��ب( بالمط��ر، والتأوي��ل تفس��ير باطن اللف��ظ، مأخوٌذ م��ن األَْول، وه��و الرجوع 
لعاقب��ة األمر، فالتأويل إخب��اٌر عن حقيقة المراد، والتفس��ير إخباٌر عن دلي��ل المراد؛ ألنَّ 
اللفظ يكِش��ف عن المراد، والكاشف دليل،مثال ذلك قوله تعالى ژ ک  ک  ک  ژ 
ْصد، يقال: رصدته؛ أي: رقبته، والمرصاد: مِْفعال منه،  ]الفجر:14[، تفس��يره: أنَّه من الرَّ
ة  وتأويله التحذير مِن التهاون بأمر اهلل والَغْفلة، واالس��تعداد للَعْرض عليه، وقواطع األدلَّ

تقتضي بياَن المراد منه على ِخالف وْضع اللفظ يف اللغة .)2(
راية )3(. واية، والتأويل يتعلَّق بالدِّ  7- إن التفسير يتعلق بالرِّ

 8- إن التفس��ير ه��و ما وقع مبيَّنًا يف كت��اب اهلل، ومعيَّنًا يف صحيح الس��نة، ألنَّ معناه قد وضح 
ض إليه باجتهاد وال غيره؛ بل يحمله على المعنى الذي وَرد  وظه��ر، وليس ألحد أن يتعرَّ
اه، والتأويل: ما اس��تنبطه العلماُء العامل��ون لمعانِي الخطاب، الماهرون يف آالِت  ال يتعدَّ

العلوم)4(.
يالحظ من  الفروق السابقة بين التفسير والتأويل ،أن التفسير هو  البيان القطعي المرافق 
لن��زول اآلي��ات يف زمن الصحابة رضي اهلل عنهم وهو بيان ظاه��ر واضح من لفظ اآلية )وهي 
الرواية (، بينما التأويل هو جهد المجتهدين يف المرحلة الالحقة لما بعد هذا البيان ،لتوضيح 
غوامض��ه و مايحتمل��ه اللفظ من مع��ان )وهي مرحلة الدراي��ة (، وليس التأوي��ل قاصرًا على 

الكتب اإللهية فقط وقضايا العقيدة، بل معناه أوسع وداللته أشمل .

السيوطي : اإلتقان، 221/2.  )1(
المرجع السابق .  )2(

الزركشي : الربهان، 417، السيوطي : اإلتقان، 222/2.  )3(
)4(   السيوطي : اإلتقان، 222/2.
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 املطلب الرابع : اأنواع التاأويل
 ينقس��م التأوي��ل باعتب��ارات عدة منها، بحس��ب المعنى المس��تعمل له، أو بحس��ب قوة 
الدليل، وبحس��ب الصحة والفس��اد والمشار إليه سابقًا، وهي أقس��ام متداخلة  ،وقد اخرتت 
التقس��يم بحس��ب المعنى المس��تعمل والذي يرتبط به التقسيم بحس��ب قوة الدليل وبحسب 

الصحة والفساد .
أقس��ام التأويل باعتب��ار المعنى المستعمل وقوة الدليل:وقد نقل الزركش��ي)عن ش��ارح 

اللمع(  تقسيمًا ثالثيًا للتأويل  :
 1-تأويله على معنى يس��تعمل يف ذلك كثيرًا، فه��ذا يحتاج إلى إقامة الدليل يف موضع واحد، 

وه��و أن المراد باللفظ ماحمل عليه، كحمل األم��ر يف قوله تعالى ژ چ  چ  ڇ  ڇ  
ژ ]النور: 33[، على الوجوب، وحمله على الندب بدليل جائز، الس��تعمال األمر مرادا 
ب��ه الن��دب كثيرًا، فيحت��اج إلى دليل يف أن المراد به الندب )1(، وهو يش��به قول الش��وكاين 
والط��ويف، التأوي��ل القري��ب ال��ذي يرتجح بأدن��ى مرج��ح .)2( فالمعنى المس��تعمل كثيرا 

اليتطلب دليالً قويًا.
2-تأويله على معنى اليستعمل كثيرًا، فهذا يحتاج فيه إلى أمرين : أحدهما :بيان قبول اللفظ 
له��ذا التأويل يف اللغة والث��اين : إقامة الدليل على أن اللفظ هنا يقتضيه )3(وهو يش��به قول 
الشوكاين التأويل البعيد والذي اليرتجح إال بمرجٍح قوي، واليرتجح بما ليس بقوي ،)4(
وعلي��ه يحم��ل خالف الجمهور م��ع الحنفية يف بعض التأويالت )5( وه��ذا النوع اليمكن 
أن يكون من التأويل الفاس��د ألن المعنى مستعمل الكثيرًا وبإقامة الدليل وبحسب قوته، 

يقرب التأويل ويبعد.   

الزركشي : البحر المحيط ،444/3.  )1(
الشوكاين:إرشاد الفحول،301الطويف: مختصر الروضة ،563/1قريب منه الجويني:الربهان ،213/1 الغزالي   )2(

: المستصفى، 196.
الزركشي : البحر المحيط ،444/3.  )3(

الشوكاين : إرشاد الفحول، 301.  )4(
الزركش��ي : البح��ر المحي��ط 444/3، عرض الزركش��ي أمثل��ة كثيرة على تأوي��الت بعيدة خالفية ببي��ن الحنفية   )5(

والجمهور .
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3-حم��ل اللفظ على معنى اليس��تعمل أص��الً، فاليصح إال أن يكون دلي��ل التأويل أقوى من 
دليل الظاهر ،كقوله تعالى ژپ  پ  ژ ]الطالق:1[، فإنه يقتضي الطالق يف 
حال وقت العدة، وهو زمان الطهر، فلو قيل : المراد به عدد الطالق، وكان التأويل بدليل 
القياس المختلف فيه )1(، فالتأويل مختلف فيه أيضًا، وهذا النوع أش��به التأويل الفاس��د، 
واهلل أعل��م، وإن قوي دليله ألن المعنى غير مس��تعمل أصالً أي أن اللفظ اليحتمله، وقد 
ل وماعضد الدليل  توقف الزركش��ي ولم يعلق عليه، وقد عدَّ الجويني اس��تواء رتبة المئوَّ
به ،من تعارض األدلة، ويش��به هذا النوع  ماأس��ماه الش��وكاين التأويل المتعذر ألن اللفظ 
اليحتم��ل  التأويل )2(.يس��تفاد مماس��بق أن دليل التأوي��ل واحتمالية اللف��ظ للتأويل هما 
المعول للحكم على صحة التأويل وفساده، فإذا لم يحتمل اللفظ التأويل فهو فاسد سواء 
كان الدليل قويًا أو ضعيفًا، وإذا احتمله اللفظ،وكان المعنى مستعمل كثيرًا، بدليل قوي 
فه��و صحيح وقري��ب، وإن احتمله، وكان المعنى اليس��تعمل كثي��رًا وبدليل ضعيف فهو 
تأويل بعيد ومنها تأويالت الحنفية التي ردها الجمهور لضعف الدليل ال لفساده كتفسير 
الشاة يف نصاب الزكاة بالقيمة، وجواز إطعام مسكين بدال من ستين مسكينًا، وهبذا يكون 

التأويل القريب والبعيد من أقسام التأويل الصحيح شريطة احتمالية اللفظ للتأويل .
أسباب ضعف التأويل : وأرجع الزركشي أسباب ضعف التأويل ألحد أمرين )3(والثالث 

تابع لهما 
1- ق��وة ظه��ور اللفظ ،ومثاله :حمل بعضهم االس��تجمار يف قوله صلى اهلل عليه وس��لم 
»م��ن اس��تجمر فليوتر« )4( على اس��تعماله البخور والطي��ب، فإنه يقول فيه تجمر واس��تجمر، 
ولك��ن اللفظ قوي وظاهر يف االس��تنجاء، وعليه فه��م الناس، ومنه َحْم��ل بعضهم النهي عن 

الجلوس على القرب على االستنجاء عليه، واللفظ ظاهر يف المرادف للقعود .  
2- ضع��ف الدلي��ل ،مثاله :قوله صل��ى اهلل عليه وس��لم »فيما س��قت السماءوالعيون أو 

المرجع السابق  )1(
الجويني : الربهان ن 213/1، الشوكاين : إرشاد الفحول، 301.  )2(

الزركشي : البحر المحيط ،443/3.  )3(
رواه البخاري يف الصحيح  مع حاش��ية الس��ندي، عن أبي هريرة،كتاب الوضوء باب االستجمار وترا ،79/1، ح   )4(

.162
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كان عثريًا العش��ر ،وفيما س��قي بنضح فنصف العشر« )1( فيمنع التمسك بالعموم يف الحديث 
فالتجب الزكاة يف الخضروات، إذ المقصود من الحديث الفصل بين واجب العش��ر ونصف 

العشر، وليس يف األنواع التي تسقيها السماء . 
3-لالثني��ن معا .   وعليه يضعف التأويل ويكون بعي��دًا إذا ضُعف الدليل، أو كان اللفظ 
ظاهرًا، وقد ينقلب إلى تأويل فاسد ،فيما لو ُفقد الدليل أو كان اللفظ ال يحتمل المعنى الذي 

صرف إليه .)2(
ح فيها   أسباب فساد التأويل : ذكر ابن القيم عشرة أسباب لفساد التأويل أو بطالنه ،ووضَّ

المعاين التي اليمكن حمل اللفظ عليها لعلة فيها ،وهي ملخصة يف التالي :)3(   
 1- مال��م يحتمل��ه اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى اهلل عليه وس��لم »حت��ى يضع رب العزة 
جل جماعة من الناس فإنَّ هذا اليعرف يف شيء من اللغة العربية.   عليها رجله« )4(بأن الرِّ
  2- مالم يحتمله اللفظ ببنيته  الخاصة من تثنية أو جمع ،وإن احتمله مفردًا كتأويل قوله ژۉ  

ۉ  ېژ     ]ص:75[ بالقدرة .
3- مالم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله يف غير ذلك السياق كتأويل قوله ژ ٱ  ٻ  ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ]األنع��ام: 
158[ ب��إن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه الس��ياق كل اإلباء، فإنه 

يمتنع حمله على ذلك، مع التقسيم والرتديد والتنويع .
4-مالم يؤلف اس��تعماله يف ذلك المعنى  يف لغ��ة المخاطب، وإن ألف االصطالح الحادث، 
وهذا موضع  زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بمالم 
يؤلف اس��تعمال اللفظ ل��ه يف لغة العرب  وإن كان معه��ودًا يف اصطالح المتأخرين، وهو 
ماحصل بس��ببه الكذب على اهلل ورس��وله .مثاله قوله تعالى ژ ڃ  ڃ  ژ ]األنعام: 76[ 

رواه البخاري:الصحي��ح فت��ح الب��اري عن س��الم عن عبد اهلل ع��ن أبيه كتاب الزكاة باب العش��رفيما يس��قى بماء   )1(
السماء347/3 ح1438.

)2(  اآلمدي : اإلحكام يف أصول األحكام ،75/3.
ابن القيم : الصواعق المرسلة، 201-187/1.   )3(

رواه البخ��اري يف صحي��ح البخ��اري م��ع فت��ح الباري،كت��اب التفس��ير ب��اب وتق��ول ه��ل م��ن مزي��د ،ع��ن أنس   )4(
،594/8،ح4848، ونص الحديث يف البخاري ) حتى يضع قدمه : فتقول قط قط (.
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بالحركة وقالوا : اس��تدل بحركته على بطالن ربوبيته، واليعرف يف اللغة العربية التي نزل 
هبا القرآن أن األفول هو الحركة البتة يف موضع واحد .

5- ماألف استعماله يف ذلك المعنى لكن يف غير الرتكيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول 
يف ه��ذا الرتكيب ال��ذي اليحتمله على مجيئه يف تركيب آخر يحتمله وهذا من أقبح الغلط 
ژ]القيام��ة: 23-22[  ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         والتلبي��س ،ويف قول��ه تعال��ى 
يس��تحيل تأويل فيها  النظر بانتظار الثواب فإنه أض��اف النظر إلى الوجوه التي هي محله، 

ووصف الوجوه بإهنا نضرة وهومتحقق مع حضور المتنعم به ال مع االنتظار .
6-اللفظ الذي اطرد استعماله يف معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله يف المعنى المؤول أو 
عهد استعماله نادرًا، وقد يدعمونه بالقرائن أيضا ،فتأويله حيث ورد، وحمله على خالف 

المعهود من استعماله باطل وهو تلبيس وتدليس يناقض البيان .
7- كل تأوي��ل يع��ود على أصل الن��ص باإلبطال فهو باطل .كتأويل هن��ي النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم المرأة عن النكاح بغير إذن ولي )1( بأنه محمول على األََمة، تأويل مخالف لظاهر 
اللف��ظ ويبطل بالن��ص أيضا، ألنه قال) فإن دخ��ل هبا فلها المهر بمااس��تحل من فرجها ( 

واألمة ال مهر لها، بل هي ملك للسيد .
8-تأوي��ل اللف��ظ الذي له معن��ى ظاهر اليفهم منه عند إطالقه س��واه، بالمعن��ى الخفي الذي 
اليطلع عليه إال أفراده من أهل النظر، كتأويل لفظ األحد )الذي يفهمه الخاصة والعامة( 
بال��ذات المجردة عن الصفات التي اليكون فيها معنيان بوجه ما ،فإن هذا لو أمكن ثبوته 
يف الخ��ارج لم يعرف إال بع��د مقدمات طويلة وصعبة ،وهو مح��ال يف الخارج ،فاليصح 

وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو يف غاية الخفاء.
 9- التأوي��ل ال��ذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو يف غاية العلو والش��رف ويحطه إلى معنى 
دونه بمراتب كثيرة وهو ش��بيه بعزل الس��لطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير، 
مثال��ه تأوي��ل الجهمي��ة قول��ه ژ مئ  ىئ     يئ  جبژ ]األنع��ام:18[ بفوقية الش��رف 
كقوله��م الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم .وتأويل علوه س��بحانه وتعالى كعلو 

رواه أبو داود يف صحيح سنن أبي داود، كتاب النكاح باب الولي ،برواية عائشة، 634/1ح2083، صححه األلباين   )1(
يف صحيح سنن أبي داود، 5/1، رواه الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب النكاح، باب الولي 407/3،ح1102.
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الذهب على الفضة ،واستوائه على العرش بقدرته عليه .
10-تأوي��ل اللفظ بمعنى لم يدل عليه من الس��ياق وال معه قرين��ة تقتضيه، فإن هذا ال يقصده 

تعالى ولو قصده لحف النص بالقرائن الدالة على المعنى المخالف للنص .
وبعد عرض تفصيل ابن القيم ألنواع التأويل الفاسد أو الباطل كما أسماه، أضاف نوعًا 
جدي��دًا، أطل��ق عليه التأوي��ل المنحرف وهو المي��ل بالنصوص عن ماهي علي��ه، وهو نوعان 
تحري��ف اللفظ كما فعل اليهود ش��يوخ المحرفي��ن  الذين حرفوا اللف��ظ والمعنى، والرافضة 
الجهمي��ة م��ن بعدهم الذي عجزوا عن المعن��ى فحرفوا اللفظ )1( وتحري��ف المعنى اليخرج 
عما سبق ذكره يف األقسام العشرة، أما تحريف اللفظ فهو حقيقة ليس تأويالً من بحثي، بل هو 

تحريف وكفر صنيع الكفار.

* * *

ابن القيم : الصواعق المرسلة، 215/1-219. وضرب العديد من األمثلة على تحريف الجهمية ،ومنها تحريف   )1(
إعراب.
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 املبحث الثاين
 جمال التاأويل و�سروطه بني القدامى واملعا�سرين    

 الحديث عن مجال التأويل وش��روطه ،يرس��م لنا بوضوح مواض��ع انحراف المؤولين، 
ويجل��ي الفهم يف أس��باب نش��وء انحرافه��م، إذ إن مخالف��ة  القواعد العامة أوقعتهم يف فس��اد 
أقوالهم وتأويالهتم ،وكان مرد الخروج يعود إلى مجال التأويل وش��روطه، فخالفوا الصواب 

فيما يلي: 
1-وسعوا دائرة نصوص التأويل، ونظروا يف النصوص المحكمة، والتي التقبل التأويل .        

2-خرجوا على ضوابط النظر السليم، يف نصوص الشارع ويف قواعده الثابتة وأركانه المعلومة 
م��ن الدين بالضرورة، وأخضعوا الكل للبحث والتغيير، مخالفين نواميس الكون وِحَكم 

التشريع .
3-  خالف��وا الش��روط الالزم تحققها عن��د البحث والتأويل ،يف ش��خص المؤول الذي صّدر 
نفس��ه للخوض يف غمار النص القرآين المحكم التنزيل، ليجدوا أنفس��هم أمام تجاوزات 
وتناقضات ال يمكن السكوت عنها، فلم تردعهم بواعث الضمير وال ريبة القلب السليم. 

ويتضمن المبحث المطالب التالية :                          
 املطلب الأول : جمال التاأويل 

 يرى الزركش��ي أن الظاهر دليل ش��رعي يجب اتباعه والعمل ب��ه بدليل إجماع الصحابة 
يف العم��ل بظاهراأللفاظ)1( ويؤكد ابن القيم ذلك بإيج��اب العمل يف الظواهر وإجراؤها على 
حقيقتها الصريحة،واليجوز العدول إال بدليل صارف)2( وعليه يقرر بعض المعاصرين قاعدة 
مفاده��ا ) أن األص��ل  يف تفس��ير النصوص العمل بالظاه��ر واليصار إلى التأويل إال لمس��وغ 
ص��ارف ()3( ،فالظاه��ر أواًل يتبع��ه التأوي��ل للحاج��ة،  ويق��ول الجويني :لم ينك��ر التأويل ذو 

)1(        البحر المحيط 436/3وانظر الشاطبي : الموافقات، 82/2 قريب من معناه . 
)2(  ابن القيم : الصواعق المرسلة، 288/1 .

الريس��وين : الن��ص القرآين، 47  ،بودرع:الخط��اب القرآين، 79، وقد نقل الريس��وين أقواال ع��دة للعلماء إلثبات   )3(
القاعدة .
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مذهب، وإنما الخالف يف التفاصيل .)1( وعليه تنقس��م  النصوص من حيث احتمالية التأويل 
إلى نوعين :

 النوع األول :النصوص التي ال تحتمل التأويل : 
 1-العقائ��د وأصول الديانات، وهي آيات الخرب المتعلقة باألس��ماء والصفات عند ابن 
القي��م، ألن المطل��وب يف الخرب تصديقه، وكل تأويل يعود عل��ى المخرب بالتعطيل، فهو باطل 
)2(  فل��م يتن��ازع الصحاب��ة يف آيات الصفات بل اتفق��ت كلمتهم وكلمة التابعي��ن على إقراراها 

وإثب��ات حقائقه��ا وفهم معانيها  ب��ل إن معانيها أظهر م��ن داللة كثير من آي��ات األحكام، لذا 
كانت آيات األحكام اليفهمها إال الخاصة من الناس، أما آيات األس��ماء و الصفات فيش��رتك 
يف فهمه��ا الخ��اص والعام )3( وعلى الرغم مما قاله ابن القي��م إال أن العلماء اختلفوا يف تأويل 

آيات الصفات على ثالثة أقوال :
منه��م من يرى ال مدخ��ل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها وهم المش��بهة، وهو قول 
باطل، ومنهم من يرى أن لها تأويالً ولكنا نمس��ك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل 
لقول��ه تعال��ى ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ ]آل عمران: 7[، وه��و منقول عن الصحابة وقول 

السلف، ومنهم من يرى أهنا مؤولة وأولوها وهو منقول عن الصحابة .)4( 
2- ومن النصوص التي التحتمل التأويل ماكان نصًا صريحًا، سواء من آيات الصفات 

أو آيات األحكام .)5(
النوع الثاين : النصوص التي تحتمل التأويل :  

1-الفروع واألحكام التكليفية من األوامر والنواهي ،ونقل ابن القيم عن سفيان بن عيينة قوله 
)الس��نة هي تأويل األمر النهي()6( وهي ماأطلق عليها آيات الطلب )7(، وهي تنقس��م إلى 

الجويني : الربهان، 193/1.  )1(
ابن القيم : الصواعق المرسلة ،206/1.  )2(

المرجع السابق ،210/1.  )3(
الزركشي : البحر المحيط 439/3. الشوكاين : إرشاد الفحول ،299، وذكر الزركشي أمثلة كثيرة .  )4(

الشوكاين : إرشاد الفحول، 299، ابن القيم : الصواعق المرسلة / 382/1.  )5(
ابن القيم : الصواعق المرسلة، 207/1.  )6(

)7(  المرجع السابق
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نوعي��ن منها ماهونٌص صريح اليقب��ل التأويل تابٌع للنوع األول، ومنه��ا ماهو ظاهر يقبل 
التأويل، بل إن أغلبه يكتنفه االحتمال ويجري فيه التأويل )1(ويف هذا النوع يرى ابن القيم 

أن  ماجاء مخالفًا لنظائره فإنه يؤول حتى يرد إلى نظائره، وهو غير ممتنع .)2( 
2- واألح��كام التكليفية التي  تحتمل التأويل، اللفظ الحقيقي يصرف إلى المجاز أو العموم 

الذي يقبل التخصيص .)3(
3- وكذا اآلية المؤولة والتي هي قبل التأويل إما مش��كلة أو مش��رتكة أومجملة، والعام الذي 
ثبت خصوصه، وخرب الواحد وخرب الصحابي والقياس )4(. والمؤول)الخفي والمش��كل 
والمش��رتك والمجمل ( إذا لحقهما البيان بدليل قطعي فهو مفس��ر، وإذا بدليل فيه ش��بهه 

كخرب الواحد أوالقياس فهو مؤوٌل .)5(
أما اإلمام الش��اطبي فله يف قسمة عوارض األدلة منهج مختلف، فهو يقسمها إلى محكم 
ومتش��ابه، والمحك��م بمعن��اه العام هو البي��ن الواضح ال��ذي اليفتقر إلى غي��ره يف بيان معناه، 
والمحكم بالمعنى الخاص هو خالف المنسوخ، كقول العلماء آية محكمة وآية منسوخة، أما 
المتشابه فهو المنسوخ باإلطالق الثاين، وهو الذي اليتبين المراد به من لفظه وهذا باإلطالق 
األول، وس��واء كان المتش��ابه مما يدرك بالبحث أو ال .والمعنى األول هو مانبه عليه الرسول 
صلى اهلل عليه وس��لم يف قول��ه )الحالُل َبيٌِّن والحراُم َبيٌِّن، وبينهما أمور مش��َتبِهاٌت( )6( فالبين 
هو المحكم، وعليه فإن المتش��ابه يشمل :المنس��وخ والمجمل والظاهر والمطلق قبل معرفة 

مبيِّناهتا، والمحكم يشمل الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد.
ويوافق الش��اطبي اب��ن تيمية وابن القيم أن مس��ائل العقيدة الخالفية م��ن المحكم الذي 

الشوكاين : إرشاد الفحول، 299، والريسوين : النص القرآين، 49.  )1(
)2(  ابن القيم : الصواعق المرسلة، 385/1.

الغزالي : المستصفى، 196.  )3(
الدبوسي : تقويم األدلة، 168، السرخسي : أصول السرخسي، 127/1 .  )4(

البخاري : كش��ف األسرار، 68/1 ،وهذا عند الحنفية الذي يقسمون األلفاظ الخفية إلى خفي ومشكل ومجمل   )5(
ومتشابه.

رواه البخ��اري يف صحي��ح البخ��اري م��ع حاش��ية الس��ندي،كتاب البي��وع ب��اب الح��الل بي��ن، ع��ن النعم��ان بن   )6(
بشير،5/2ح2051 .                   
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أمس��ك عنه السلف والخالف فيه من جهة نظر المجتهد ومقدار وسعة معرفته والطريق الذي 
س��لكه، وليس الخالف ناشئًا من تش��ابه األدلة، أما  المتشابه  فهو قليل يف الشرع،  واليقع يف 

القواعد الكلية وإنما يف الفروع الجزئية، والمتشابه ثالثة أنواع :
  1-حقيقي: وهو المراد باآلية ومعناه الس��بيل لنا إلى فهمه والدليل، وهو قليل واليكون إال 
فيم��ا اليتعلق ب��ه تكليف وهو اليؤول ألنه من المجمل الذي ل��م يلحقه بيان فيبقى مراده 

يف علم اهلل  .
2-اإلض��ايف : وه��و ماليس بداخل يف صريح اآلية وإن كان يف المعنى داخالً فيه، ألنه لم يصر 
متشاهبًا من حيث وضع الشريعة، ولكن الناظر قصر يف االجتهاد أو زاغ عن طريق البيان 
اتباعًا للهوى، فال يصح أن ينسب االشتباه إلى األدلة، وإنما ينسب للناظرين التقصير أو 

الجهل بمواقع األدلة، والمجمل الذي لحقه بيان من هذا النوع .
3-تشابه متعلق بمناط األدلة وليس يف األدلة ،أي أنه متعلق بكيفية تحقيق المناط على الصور 
الواقعة، فالنهي عن أكل الميتة واضح، واإلذن يف أكل الذكية واضح، ولكن إذا اختلطت 

الميتة بالذبيحة حصل االشتباه يف المأكول، ال يف دليل التحريم أو التحليل  .)1(
مجال التأويل  عند المعاصرين : لم يختلف مجال التأويل الفاسد عند المعاصرين على 
ماذك��ره علماؤنا المتقدمون، إال إهنم  وس��عوا دائرة المخالفة، لتش��مل المخالفة الظاهرية أو 
الخفي��ة ،فماع��ادت التأويالت الفاس��دة تقتصر على تحريف المعنى وحمل��ه على معاين غير 
محتملة فقط ،بل ش��ملت أدلة التش��ريع)المصادر( فش��ككوا يف حجية كثير من األدلة المتفق 
عليه��ا والمختل��ف فيها، ويف األدلة الدال��ة على حجية المصادر الش��رعية، ولم يكتفوا بآيات 
الصفات وقضايا العقيدة فقط ،بل أصبح  الوضع أكثر خطورة وأكثر جرأة ومعاندة النصوص، 

ومن صور مخالفتهم  للنصوص، والتي ستتضح جليًا باستعراض المبحث الثالث، مايلي:
 1-ذات النص الش��رعي س��واء الظاهر أو النص أو المشكل أو المفسر أو المحكم، يف سنده 

أويف داللته .
2- حجية  المصادر التشريعية المختلف فيها كخرب الواحد والمصالح المرسلة .

الشاطبي : الموافقات، 80/3-88 بتصرف وانظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى ،272/13-285،قوشتي:الدليل   )1(
النقلي،409 .
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3- حجية المصادر المتفق عليها، كالقرآن والسنة المتواترة، واإلجماع والقياس.
 4 -مقاصد الشارع وداللتها يف المصالح والعرف واالستحسان.

 5-الفروع الفقهية المستندة إلى أدلة ظنية .
املطلب الثاين: �صروط التاأويل 

والش��روط الالزمة لصحة التأويل تنقس��م إلى ش��روط يف المجتهد المؤول، وشروط يف 
طريق��ة التأويل، أما األولى فقد أعرضت عن ذكرها لكثرة األبحاث التي اختصت هبا ،ووفرة 
الموجود يف كتب األصول القديمة والحديثة، وأما الثانية فهي موضوعي.                                                                                                       

شروط التأويل الصحيح  :
1-أن يك��ون اللفظ قابالً للتأويل،  والتأويل موافقًا لوضع اللغة العربية أو عرف االس��تعمال 
أوعادة صاحب الش��رع. وكل تأويل خرج عن هذه الثالثة فباطل  )1(، فعلى المؤول بيان 
احتم��ال اللف��ظ للمعنى الذي تأوله يف ذل��ك الرتكيب وإال كان كاذبًا على اللغة، منش��ئًا 
وضع��ًا من عن��ده، وكان الم��ؤول ناكبًا عن َس��نن الص��واب، مخالفًا للقواع��د ،كدأب 
الباطني��ة الذي��ن حملوا األلفاظ على معاٍن ينبو عنها أصل اللغ��ة، كقولهم إن المراد بقوله 
تعال��ى ژ ٱ  ٻ  ژ ف��الٌن وفالٌن من الناس،أقس��م اهلل هبما، وهوتأويل يأباه الش��رع 
واللغة والمنطق، وال يحمل الكالم على الش��اذ والنادر من المعاين والتي  تش��ذ عن َسنَن 

الفصاحة، مما فيه نسبة الجهل للشارع، ويخالف بيان القرآن ونظمه.)2(
2- أن يرج��ع إل��ى معنى صحيح يف االعتبار، متفق عليه يف الجملة بين المختلفين )3(وأن يبين 
تعين ذلك المعنى فإنه إذا أخرجه عن حقيقته قد يكون له معان فتعين ذلك المعنى يحتاج 

دليل.)4(
3- إقام��ة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره، فيجب العمل بالظواهر وإجراؤها على 

الزركش��ي:البحر المحيط، 443/3، الشوكاين :إرش��اد الفحول، 301، ابن القيم:الصواعق المرسلة ،288/1.  )1(
الشاطبي: الموافقات 92/3

)2(  الريسوين : النص القرآين، 58-56.
الشاطبي : الموافقات، 3/ 92.  )3(

)4(  ابن القيم : الصواعق المرسلة، 288/1، الريسوين : النص القرآين، 56.
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حقيقتها الصريحة، واليجوز العدول عنها إال بصارف معترب)1(، وهذا الصارف قد يكون 
نصًا ش��رعيًا أو قياس��ًا أو قاع��دة من القواعد القطعي��ة، أومقصدًا من مقاصد الش��ريعة، 
وش��رط القوة مرعي بحس��ب قرب االحتمال وبع��ده، فإن كان بعيدًا احتي��ج التأويل إلى 
ص��ارف يف منتهى الق��وة، وإذا كان قريبًا احتي��ج إلى أدنى صارف، وإذا كان وس��طًا بين 

البعد والقرب احتيج إلى صارف متوسط .)2( 
4-الج��واب عن المعارض، فالبد من س��المة الدليل من المعارض المقاوم، والمعارضة قد 
تكون راجحة فيس��قط التأويل بس��قوط دليله المرجوح، وقد تكون مساوية، فيحتاج عند 

التساوي إلى التغليب بمرجح معترب . )3(
5-أال يخالف التأويل أصالً شرعيًا أو قاعدة قطعية، ألن ألفاظ الشارع محمولة على ماعليه 
يف الش��رع، وعلي��ه قال الش��اطبي: كل معنى م��ؤول اليجري على وازن��ه أو قواعد العقل 

المنطقي اليعتد به واليقبل.)4(                                       
البواعث على التأويالت الفاسدة: لم تختلف بواعث الفساد بين المتقدمين والمتأخرين، 
وهي ماكانت تجري يف عصور العلماء األوليين كما يرى الجويني )5(  لقرب زماهنم من رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وصدق نواياهم وإخالصهم . 
  واألسباب الباعثة على التأويل اثنان:                                                                            

1- س��وء الفهم من الس��امع والتع��ري عن مأخذ ال��كالم، يف حالة نقصان بي��ان المتكلم، فإذا 
تكل��م المتكلم بمعنى واضح يفهمه المخاطب فقد وفَّى البيان، وإن خاطبه بألفاظ مجملة أو 
غامضة، فالسامع قد يعجز عن فهم قصده لتفاوت البشر يف درجات الفهم واالستيعاب .)6(   

)1(  المرجعين السابقين .
الطويف : مختصر الروضة ،563/1، الريسوين : النص القرآين، 57، وانظر الغزالي : المستصفى ،196.  )2(

ابن القيم : الصواعق المرسلة ،288/1، الريسوين : النص القرآين ،57.  )3(
الشاطبي : الموافقات، 99/1، الريسوين : النص القرآين، 57.  )4(

الجويني : الربهان ،200/1.وقد اعتمدت تقسيم الجويني لألسباب .  )5(
المرج��ع الس��ابق، ابن القي��م : الصواعق المرس��لة، 500/2.، ذكر  ابن القيم أربعة أس��باب جالب��ة للتأويل منها   )6(
مااليناس��ب المتكلم الش��ارع وهي )سوء قصده( علما أن ابن القيم ذكرها ولم يعقب عليها بالشرح، وهي التليق 

مع المشرع )المتكلم باللفظ المجمل(
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2-  سوء القصد من السامع واالستجراء على دين اهلل، والتعرض لخرق حجاب الهيبة والعياذ 
باهلل ،فقد يفهم السامع الخطاب ولكنه يأوله تأويالً فاسدًا بقصد إبطال ودفع مايخالف نحلته، 
أو إلق��رار مايواف��ق مذهبه، كما أول��ت الرافضة النصوص يف فض��ل الصحابة رضي اهلل عنهم 
لعدواهت��م لهم، كما أول��ت الجهمية كل مايخالف مذهبهم من أن اهلل تعالى اليتكلم واليكلم 
أحدًا واليرى باألبصار والهو فوق عرشه مبائن لخلقه وال له صفة تقوم به . )1(                                                                             
وه��ذان الباعث��ان جامع��ان ل��كل مايمك��ن زيادت��ه، فاألمر اليخل��و من جه��ل أو خبث، 
فالتص��دي لبيان اللفظ الخفي ،يحت��اج دراية وعلم يف اللغة العربية وأصول الفقه وإن قصر يف 
أحدها لم يوفق للمعنى الصحيح، وإن كان عالماً  قاصداً فهو س��يء القصد خبيث النية، يريد 
تحري��ف المعنى ليصل إلى غاياته، والموؤلون الجدد كان من الفئة المتعلمة المتخصصة بل 
إن منه��م الدارس لعلوم الش��ريعة والماهر هبا إال أهنم ش��ككوا وعارضوا وغيروا بغية تحقيق 
أهدافه��م، ومنهم م��ن كان تابعًا مؤي��دًا جاهالً بالغاي��ات الخفية، وجميعه��م مبهور بالغرب 

وحضارته ومصطلحاته وحداثته . 

* * *

المرجعان السابقان، وانظر ابن القيم : الصواعق المرسلة، 233-230/1.  )1(
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 املبحث الثالث
نظرة يف مناهج التاأويالت الفا�سدة املعا�سرة والتطبيق عليها

يش��مل المبحث األخير دراس��ة موجزة لبعض المناهج المعاص��رة والتي دعت لتجديد 
الدين يف كل جوانبه سواء يف قراءة نصوصه، أو يف ثوابته األصيلة كحجية القرآن والسنة، أو يف 
صحة مصادره األصولية، لجعل كل شيء محل دراسة ونقد وتغيير بحسب الزمان والمكان، 
وهم وإن ُأطلق عليهم المؤولون الجدد، إال أهنم بحثوا بمجهرهم الش��ريعة اإلسالمية خفيها 
ودقيقه��ا، ظاهرها وباطنها، س��عيًا وراء نقطة انطالق تغّير جمود العص��ر، وترقى بالعقل إلى 
أسمى مداركه، كما يزعمون، وهي نظرة مقتسبة وموجزة من كتب المعاصرين، للتطبيق على 

منهج ذويب حمادي
ويتضمن المطالب التالية :

املطلب الأول :نظرة يف مناهج التاأويالت الفا�صدة املعا�صرة 
تأثر الباحثون يف النص الشرعي، الراغبون بتجديد النظر، والتخلص من  التبعية والتقليد 
للقدام��ى بط��رق كثيرة يف ش��تى العل��وم، وحاولوا رفع القدس��ية عن النص الش��رعي، فالدين 
عندهم ماهو إال نش��اط ينتجه المجتمع، بل هو من اخرتاع اإلنس��ان وقابل للتطوير بحس��ب 
الحاجات وظروف المعيش��ة)1(، تمامًا كما فعل النصارى واليهود مع كتبهم المقدس��ة، وبذل 
المعاصرون جهدهم ليفس��روا القرآن وفق علوم الزمان والتط��ور والحضارة، دون تمييز بين 
ماه��و خاضع للتأوي��ل وبين ماالمجال في��ه للتأوي��ل، ودون التزود الكايف بش��روط المجتهد 

العدل الذي يخشى أن يقول على اهلل مالم يعلم .
المعاصري��ن مصطلح��ًا جدي��دًا وه��و  ُي��رادف عن��د   : المعاص��ر  بالمعن��ى  والتأوي��ل 
)الهرمينوطيق��ا( ،وهي إح��دى المناهج الحديث��ة، و ترجع إلى كلمة يوناني��ة والتي تضم بين 
جناحيها دالالت متقاربة، كالتأويل والتفسير، والتأويلية وعلم التأويل والتي تفيد بمجموعها 
س��رب النص وتحليله لتحصيل وجوه فهمه، وهي تاريخيًا تندرج يف الفكر الالهويت المسيحي 
ال��ذي عني بتفاس��ير الت��وراة واإلنجيل )2( فهو العل��م الذي يعنى بوضع قواني��ن تضمن الفهم 

بودرع  الخطاب القرآين، 42  )1(
الريسوين : النص القرآين ،256.  )2(
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المناس��ب للنصوص ويتالىف مايمكن أن يتعَرض له المؤول من س��وء فهم النص، خاصة إذا 
بُعد زمن النص واْلتبس��ت معانيه، وهو يرتكز على تخليص عملية الفهم من الطابع النفس��ي، 
أي فصل النص عن ذهن المؤلِّف وروح عصره، وتحويل االهتمام إلى عملية الفهم ذاهتا، يف 
خفاياها وتفاصيلها وبعدها التاريخي .)1(                                                                               وهذا 
الفهم يهدر قواعد أصول الفقه وأصول التفسير ،وعلم المقاصد الشرعية وحكم التشريع  بل 

هو تفكيك لروح النص وتجزئة له، مما يجر التعارض واالختالف الواسع والخطير .
خصائص منهج المؤولين الجدد وأهدافهم :

  1-الدع��وة إلى قراءات حداثي��ة تخرج النص من صفة االعتقاد إل��ى االنتقاد، وإعادة لواقع 
الحداثة الغربية، وادعاء أن الماضي عنوان التخلف، كما فعل الغرب، إذ فروا من تخلف 

القرون الوسطى على الحقيقة .)2(
2-رفض القراءة الرتاثية كالتفاسير ومحاربتها ألهنا أفكار مغلقة تابعة لفكر وأيدولوجية ولغة 
المفسر، وتبني مشروع قراءة تأويلية  تعتمد المناهج الغربية. فهم يفسرون على طريقتهم 
لمعالج��ة نصوص ال��رتاث ونصوص القرآن خاصة، وفق مق��والت الفكر الغربي، بل إن 

س لألرثوذكسية السنية .)3(  منهم )أمثال أركون( من ادعى أن التفسير أسَّ
 3- رفع ))عائق القدس��ية (( عن النص القرآين، كما ادعاه بعض الباحثين بقوله )نزع الميثيِّة( 
عن النص الديني ومحاولة أنس��نته، بعلمنة القراءة، وأطلقوا عليه النص التأسيس��ي،وهو 
ن��ص رمزي يكثر فيه الصور واألمث��ال ،وهو قابل للنظر  والتأويالت الالمتناهية، ومنفتح 

على احتماالت متعددة .   )4( 
  4-اعتب��ار الوح��ي موهب��ة انس��انية بل ع��ده بعضهم أن��ه موهبة كونية يش��رتك فيها اإلنس��ان 
والحيوان، فخلطوا بين الوحي اإللهام . ومنهم من ادعى أن الوحي ليس  خطابًا متعاليًا، 

بودرع : الخطاب القرآين ،48 .  )1(
المرجع السابق، وانظر كالو : القراءات المعاصرة، 119.  )2(

الريس��وين : الن��ص الق��رآين ،217 ،416، بودرع : الخطاب الق��رآين، 47،52، الفجاري : نقد العقل اإلس��المي   )3(
.127-126،

الريسوين : النص القرآين، 411، بودرع الخطاب القرآين، 51، الفجاري : نقد  العقل اإلسالمي، 121.  )4(
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بل هو تاريخي .)1( 
 5-اعتبار النص القرآين  مجرد نص لغوي كسائر النصوص البشرية، وبذلك تبطل المرجعية 
والقي��ادة للقرآن ويتم زحزحته، وهو نص مس��تقل عن مص��دره مفصول عن قائله مربوط 
بالقارئ اإلنس��اين .ب��ل أحياناً  يطلقون عليه أس��ماًء جدي��دة )الظاه��رة القرآنية، الحدث 
القرآين، الخطاب النبوي ،المدونة الرس��مية المغلقة ( للتش��كيك فيه ورفع القدس��ية عنه 

والفصل بين مرحلتي التنزيل والتدوين، وإثبات تاريخية النص.)2( 
 6-اعتب��ار الن��ص الق��رآين أنه نص محكوم بس��ياق ثق��ايف اجتماعي معين، مضط��رٌب يف فهم 
المقاصد، وغاب عنه االتس��اق التاريخي والمنطقي يف ترتيب الس��ور واآليات، بل يقول 
بعضهم عن ترتيب السور )أهنا فوضى مدهشة (. )3(                                                                                                

7-اعتبار النص القرآين فيه احتمال النقص وعدم االكتمال ...تعالى اهلل عن ذلك علوًا كبيرًا، 
وتعميم مبدأ الشك يف القرآن وجعله قانونًا يشمل كل مايتصل بالقرآن من وحي وأسباب 
ن��زول وفه��م الصحاب��ة وتفس��ير المفس��رين واس��تنباطات الفقهاء،واليعك��س الحقيقة 

التاريخية التامة التي نزلت مع الوحي، وأن فيه ماليس منه، كأقوال الصحابة .)4( 
8- محاول��ة إلغ��اء الح��دود على اعتبار أن��ه عقوبات وحش��ية همجية، وإلغاء أح��كاٍم تتعلق 
باألس��رة م��ن تعدد الزوج��ات، والقول بحرمة الرب��ا أضعافًا مضاعفة فق��ط، وغيرها من 

األحكام الشرعية األخرى، بغية تعطيل تحكيم الشريعة.)5( 
أهم الخطوات والوسائل المتبعة لتحقيق أهدافهم : 

1-إطالق س��لطة العقل وع��دم تقييده بح��دود معينة،فالعبادات التي التقب��ل التعليل العقلي 
ضرٌب من الطقوس الجامدة. )6(   

الريسوين : النص القرآين ،414، الفجار : نقد العقل اإلسالمي ،129 .  )1(
المرج��ع الس��ابق ،415، وانظر 229-235و اإلطالقات الس��ابقة على القرآن ألرك��ون، والفجاري : نقد العقل   )2(

اإلسالمي، 123.
بودرع : الخطاب القرآين، 51-55، الفجاري : نقد العقل اإلسالمي، 129.وأركون هو صاحب المقولة .  )3(

بودرع : الخطاب القرآين، 55-51 .  )4(
كالو : القراءات المعاصرة، 106 ،135 .  )5(

)6(  بودرع : الخطاب القرآين، 53 .
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  2-اس��تخدام العلوم االجتماعية واالنس��انية لنقد العقل الديني، ولزحزحة إش��كالية الوحي 
من النظام الفكري الخاص إلى فضاءات التأويل. )1( 

رة تحول بين النص القرآين وقارئه . )2(    3-نقد علوم القرآن ألهنا وسائط معرفّية متحجِّ
  4-اعتماد مناهج النقد المتبعة يف علوم األديان ومناهج العلوم االنس��انية والنظريات النقدية 
والفلس��فية واللس��انية،واالتجاهات الجديدة يف النقد األدبي،وتنزيل النص القرآين منزلة 

النصوص الدينية المحرفة أو الوثنية والشركية، فال أفضلية للقرآن عليها )3(    
 5- دراس��ة النسخ وتحديد عالقته بتاريخية النص، فوقوع النسخ يف اآليات والذي يدل على 
ع��دم إلزامي��ة الوحي، وتعدد القراءات القرآنية يدل على ش��بهه باألناجيل  وعدم مواكبته 
للتط��ور التاريخي، وأس��باب النزول تدل على أن النص رهين اإلط��ار الزماين والمكاين، 

فهو وارد على أسباب خاصة مما يدل على عدم صالحيته لكل عصر .)4(  
  6- نقد التاريخ اإلسالمي والذي سجله المؤرخون يف زعمهم  سردًا لألخبار بشكل عفوي 
بقص��د تحقيق غرض الهويت، دون النقد المع��ريف الصحيح، ونقد العقل األصولي الذي 

ساهم يف جعل النص مقدسًا ومتعاليًا .)5( 
فة  بعض النماذج المعاصرة : ويعرض الدكتور قطب الريسوين صورًا من القراءات المَحرِّ

للنص الشرعي أوجز ثالثة منها : 
   1-الق��راءة التاريخي��ة ومحم��د أركون نموذجًا له��ا، وهي تعني ارتب��اط النص بواقعه 
الزماين والمكاين  فالنص  عنده ارتبط وتشكل بحسب الحوادث التاريخية والظروف السياسية 
واإلجتماعية يف زمنه فهو نتاج لها، فادعى أصحاب هذا المنهج أن أس��باب النزول هي مناط 
التاريخي��ة، ولمواكب��ة العصر البد م��ن تحريرالنص من أغالل التاريخ يف العصر اإلس��المي، 
وعليه نفتح اآلفاق يف التش��كيل اللغوي والداللي واألنرتبولجي للوحي، وهو مخاطرة تؤدي 
إل��ى إبطال صالحيته لكل زمان ومكان، وتؤدي إلى تغيير الثوابت بحس��ب الزمان والمكان، 

المرجع السابق، الفجار : نقد العقل اإلسالمي، 135 .  )1(
المرجع السابق األول ،53.  )2(
)3(  المرجع السابق األول، 54.

الريسوين : النص القرآين 237،الفجار : نقد العقل اإلسالمي، 127.  )4(
الفجار : نقد العقل اإلسالمي، 135، 140.  )5(
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ومن هنا يكون الحجاب والميراث وغيرها من التش��ريعات المناقضة للمعاصرة الحية، قابلة 
للتغيير والحذف وإحالل ما يناس��ب زمن التحرر، فحاربوا التفاس��ير ومناهج التأويل الرتاثي 
ألهنا تصد العقل عن تذوق أس��رار النصوص، وأوغل��وا يف النقد التفكيكي وحفر النصوص، 
لكش��ف المحجوب يف زعمهم، والخوض يف المسكوت عنه، واتخذ أركون إلثبات تاريخية 
النص مداخل كثيرة منها :نقد العقل اإلسالمي التقليدي ،ومدخل النسخ يف القرآن والذي يدل 
على تعلق النص بزمنه فليس الوحي كالم معياري منزل من الس��ماء ،ومدخل تعدد القراءات 
القرآنية تماما كتعدد األناجيل ،ومدخل أس��باب النزول،ونقد العلوم المختلفة كأصول الفقه 

والتاريخ اإلسالمي وغيرها من الوسائل .)1(
2-الق��راءة الهرمنيوطيقي��ة، ونصر أبو زيد نموذج��ًا لها، والتي تعد الق��رآن نصًا لغويًا 
ومنتجًا ثقافيًا اليس��تقل عن النصوص البشرية بربانية أو عصمة أو قداسة، واليضير المؤول 
له من  أن يخضع��ه لمطرق��ة النقد التاريخي التفكيك��ي، أو يجره إلى أفق انتظ��اره وتلقيه لُيحمِّ
ال��دالالت المتعذرة مايأباه صاحب الخطاب نفس��ه ،وهو مذه��ب الهرمنيوطيقي الذي يدعو 
إل��ى م��وت المؤلف وتألي��ه القارئ بحي��ث يصبح الق��ارئ ه��و المنتج للنص الكاش��فًا عن 
مقاصد صاحبه ،وقد س��بقت اإلش��ارة إلى أن الهرمنيوطيقيا يقصد هبا التأويل دون تمييز بين 
نص ش��رعي أو نص بشري)2( وُيعد المفكر األلماين ش��لير ماخر زعيم الهرمنيوطيقيا الحديثة 
الغربي��ة وهو م��ن انتقل هبا من الدرس الالهويت إلى طور التأس��يس فأصبحت على يده علمًا 
قائم الذات، وهو علم فهم النص الذي يضبط قوانين الفهم والتأويل، بل إن بعضهم ينادي)3( 
بأن )كل قراءة تعدُّ إس��اءة قراءة ( فكل قراءة تعدُّ صحيحة حتى تأيت قراءة ناس��خة لها بتأويل 
آخر ،والتلبث القراءات أن تنس��خ بعضها بعضًا، وتصير سلس��لة نواسخ ومنسوخات، األمر 
ال��ذي يؤدي يف النهاية إلى صراع التأويالت والتناه��ي للقراءات وإحالل قصد القارئ محل 
قصد المؤلف. وبعضهم )نيتش��ه( أعل��ن موت اإلله،تعالى اهلل عن ذلك عل��وًا كبيرًا، وأصبح 

الفجار:نقد العقل اإلس��المي، 115-151،الريسوين: النص القرآين، 208-213،236-244، كالو: القراءات   )1(
المعاصرة ،88

الريسوين : النص القرآين ،255  .  )2(
المرجع السابق، 264.  )3(
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اإلنس��ان س��يد النص، وأعلنوا موت المؤلف للنص وميالد الق��ارئ المنتج، فاليكاد الكاتب 
يصوغ نصه حتى يصبح إرثًا مش��اعًا بين القراء ُتتناهب وتتواهب ،وعليه فالباب مفتوح على 
مصراعيه للتأويالت بكل أشكالها، فالمعنى ثابت والقصد واضح، بل إن النص عند بعضهم 
يحف��ل بالفجوات البيضاء والصوام��ت التي يجب إنطاقها )1(، واليبال��ي نصر أبو زيد بتطبيق 
ه��ذه الهرمنيوطيقي��ا  عل��ى النص القرآين كالنص األدب��ي، محاولة منه ألنس��نة النص القرآين، 
والتج��رد م��ن صيغ تقديس��ه، بل تغيي��ر المصطلحات اإلس��المية التي تع��ارف عليها الناس، 
فبدل من قوله آيات، يقول عالمات، ويدعي أن النص القرآين مش��ّكل من معتقدات وثقافات 
وأدبيات أخرى، بل إنه يحاول إجراء مس��اواة بين القرآن والس��يد المس��يح من حيث الطبيعة 
اإللهية ومن ثم مس��اواة مع اإلنجيل، وغيرها من فاسد التأويل الذي يوصل إلى إبطال النص 

ومحاولة نقض فكرة الوحي وعصمة النبي ،ونفى الغيبيات كالعرش والكرسي .)2(    
3-القراءة النسوية للنص القرآين وآمنة ودود أنموذجًا، والتي تزعم إعادة تفس��ير القرآن 
من منظور نس��وي ينصف المرأة التي ُغمضت حقوقها يف كنف التفس��ير الذكوري، والبحث 
ع��ن بديل جديد للتمييز بين الجنس��ين لغًة ومضمونًا، وممن خاض ه��ذا  الطريق فريال مهنا 
يف كتاهب��ا0 )إس��الم أم ملك يمين (وجميلة كديور يف )المرأة : رؤي��ة من وراء جدر( والكاتبة 
األمريكية ذات األصل اإلفريقي ،آمنة ودود يف )القرآن والمرأة :إعادة قراءة النص القرآين من 
منظور نسائي(  وغيرها، وأهم مادعت له هؤالء النسوة : اهتام التفسير الذكوري بغمط حقوق 
المرأة انطالقًا من رؤية أحادية ،وأطلقوا عليه )التفس��ير البائد، والتفس��ير الجامد، والتفس��ير 
المحتك��ر (، والدع��وى الصريحة إلى تاريخية الن��ص، لتغيير الرؤي��ا الذكورية  وفق ماوصل  
إليه حال المرأة ،ومما اختصت به آمنة ودود الدعوى الصريحة بالخروج على قانون اللس��ان 
العرب��ي وقواع��ده  ألهنا لغة مجنس��ة، أي تمي��ز بين صيغ��ة المذكر والمؤن��ث ،وعلى القارئ 
والمؤول أن يتغلب على القصور الطبيعي للغة لتحقيق الحيادية، والمس��اواة بين الجنسين يف 

األحكام والحقوق والواجبات.
وق��د أث��ارت الج��دل ح��ول كل مايتعلق بالم��رأة يف الق��رآن، وحاولت إثبات المس��اواة 

المرجع السابق، وبودرع :  الخطاب القرآين، 36.  )1(
الريسوين : النص القرآين ،268 ،300، كالو : القراءات المعاصرة ،123 .  )2(
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بش��تى الط��رق عن طريق الفه��م الجديد الذي تطرح��ه، ويخالف تعصب المفس��رين الذكور 
مث��ل : قوامة الرجل، ودرجة الرجل على المرأة، وتنصيف ش��هادة المرأة، وتعدد الزوجات، 
ونصيب الذكر يف الميراث، وحق الرجل يف الطالق، محاولًة يف ذلك كله إثبات أن القرآن نزل 
تصحيح��ًا ألوضاع المجتمع الجاهلي، وبررت األحكام الش��رعية وف��ق نظرة خاصة، وهي 
مناس��بة األحكام للعصر الجاهلي وعدم مناسبتها للزمن الحاضر، فالثقافة الجاهلية هي التي 
ش��كلت القرآن، وهي متأث��رة بلوثة الهرمنيوطيقيا والتي  تدعو إلع��ادة قراءة النص من جديد 
وف��ق مقصد الق��ارئ ال القائل، ومتأثرة بتاريخية النص فهي الحل األمثل لتفس��ير النصوص، 

وخروجا من التطبيق الحريف للنص .)1(            
ومن أهم عيوب ونقاط ضعف التأويالت المعاصرة :                                                                   

- التناقض الظاهر يف مقاالت المجددين ،س��واء كان لغفلة أوعدم الدراية الكافية أو عن 
قصد وتعمد التلبيس واإليهام ،وقد تتبع الدكتور قطب الريس��وين بعض التناقضات التي وقع 
فيها دعاة الحداثة ،منها ماوقع فيه نصر أبو زيد عندما تحدث عن ضرورة االجتهاد يف قواطع 
الش��ريعة وتجاوز حدود الوحي تأكيدًا لعالمية الهدي القرآين ولصالحيته لكل زمان ومكان، 
ثم بعد ذلك يتهم  القرآن بالتاريخية التي تحبس األحكام الشرعية يف قماقم الزمن الغابر.)2(              
-إهدار الس��ياق، وع��دم الدراية الكافية بمجموع النص��وص ومراحل التنزيل أو التدرج 
يف التش��ريع، ومثاله اعتب��ار بعضهم ممن يجهل ذلك أن اآلية التي حرم��ت أكل الربا أضعافًا 
مضاعف��ة ه��ي الحك��م النهائي القطع��ي للربا، رغ��م أن التحريم ج��اء بعدها يف س��ورة البقرة 

ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ278.)3(
- ضعف مناهج الحداثيين وخلوها من الحس النقدي ،يقول الدكتور بودرع نقال عن طه 
عب��د الرحمن : )من العبث ادعاء الحداث��ة وتعاطيها، إن لم يقدر الحداثيون على نقد أدواهتم 
ووس��ائلهم المس��تعارة، وحقيقة فعلهم هو تقليد الحداثة الغربية واستنساخها من غير مراعاة 

الريسوين : النص القرآين ،360-340 .  )1(
الريسوين : النص القرآين ،395،وضرب العديد من األمثلة .  )2(

)3(  المرجع السابق .
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خصوصية النص والموضوع( )1(فالنظريات الغربية الحداثية التي يتمسكون هبا التقوى على 
ق��راءة الن��ص ألهنا قديمة، بل وبعضها ل��م تكتمل صبغته العلمية، إذ مازال يتحس��س طريقه، 
فإبداعهم ماهو إال رسمًا حائالً وأثرًا دارسًا، بل هي بضاعة مزجاة مجرتة من الفكر الغربي، 

غامضة الفكرة وركيكة العبارة .)2(
-أحادية المنهج عند الحداثيين إذ منهم من  يقرأ النص القرآين من جانب واحد، كالقراءة 
األدبي��ة والمنه��ج اللغوي وهي وإن كانت صحيحة إال إهنا غير كافية، وما ذلك إال هروبًا من 

المعاين الشرعية والتحايل على النص وتفسيره وفق لغة القارئ ال وفق إرادة القائل .
-تنزيل النص القرآين على الفكر الغربي ومناهجه يف قراءة النصوص  ومحاولة محاكاهتا 

على عالهتا رغم االختالف  الواضح بين النص اإللهي والنص البشري .)3(
-جهالة قائلها بعلوم الشريعة واللغة العربية، بل لم تتحق فيهم شروط االجتهاد الشرعية 
والت��ي تمنح صاحبها أمان البحث و النظر، وتقيده بقيود الحرام والحالل ،وتنزيل النصوص 

وفق المصطلحات الغربية الحديثة بعيدًا عن اللغة العربية التي نزل هبا .
-الجهال��ة الواضحة عندهم بعلم مصطلح الحديث، والذي عليه المعول يف إثبات تواتر 
القرآن وبعض السنة، والتحقق من معنى التواتر وتتبع الروايات بحسب قواعد علوم الحديث.

 املطلب الثاين:   التطبيق على منهج حمادي ذويب يف كتابه )جدل الأ�صول والواقع ( 
يتضم��ن هذا المطلب عرضًا موج��زًا لما احتوته أطروحة حمادي، م��ع بيان لمنهجه يف 

العرض، وبيان للمدرسة التي يتبعها، مع نموذج توضيحي لبعض آرائه .
 أوالً محت��وى الكت��اب : ه��و أطروح��ة دكتوراه  لم يس��بق لها الدراس��ة والنق��د من قبل 
الباحثين يف القراءات المعاصرة الفاس��دة قدمها حمادي ذويب يف ثمان مائة وأربع وعش��رون 
صفح��ة قائم��ة على النق��د وإثارة الج��دل يف أدق القضاي��ا يف أصول الفقه ويف أه��م مصادره، 

وكانت الدراسة مرتبة يف خمسة أبواب  كالتالي :
1-الباب األول: تاريخ التدوين يف أصول الفقه مكون من خمس��ة فصول ؛مرحلة التأس��يس، 

بودرع : الخطاب القرآين ،55.  )1(
الريسوين : النص القرآين، 399.  )2(

)3(  المرجع  السابق، 402.
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التدوين األصولي يف المذاهب الس��نية، التدوين األصولي عند غير الس��نِّيين ،عرض من 
خالله تاريخ نشأة علم أصول الفقه ومن ألف فيه، وأنكر القول بأن الشافعي أول من ألف 
بدعوى أن غير الس��نيِّين وهم أصحاب المذاهب والفرق الضالة )الش��يعة ،االسماعيلية، 
المعتزلة، اإلباضية ( ينكرون أسبقية الشافعي، وهذا دليل عنده على عدم صدق المنقول، 
وقد تتبع فيه أهم المؤلفات األصولية باختالف مراحل التش��ريع، مع  العرض والتفصيل 
فيما تميزت هبا وزادت على غيرها، وهوتتبع يف غاية الدقة واإلتقان، يش��وبه الرتكيز على 

آراء الفرق الضالة، هبدف تضليل القارئ وتعظيم الخالف يف المسألة .
2-الب��اب الث��اين: حجية األصول يف ضوء الواقع التاريخي،ومك��ون من أربعة فصول ؛حجية 
الق��رآن بين التأصيل واإلنكار، حجية الس��نة يف التاريخ، منزل��ة اإلجماع وحجيته، حجية 
القياس بين القبول والرفض، وعرض من خالل تتبع ودراسة ألهم المسائل والشكوك يف 
حجي��ة هذه األصول األربعة، مع النق��ل الدقيق ألقوال المنكرين خصوصًا من أصحاب 
الف��رق الضال��ة والمبتدعة، ويدعو إل دراس��ة حجية المصادر دراس��ة متعمق��ة ألن كثرة 

الخالف تثير التساؤالت.  
  3-الب��اب الثال��ث :أصول الفق��ه الفرعية ،ومكون م��ن ثالثة فصول ؛الع��رف، والمصلحة، 
واالستحسان، وذلك هبدف دراسة حجيتها ،والخالف الواقع فيها وبيان مدى االستفادة 
منها لمواكبة التطور .مع الرتكيز على مواقف غير السنِّيين ،وتحليل المواقف الرافضة لها 
من الس��نِّيين، ليصل بالقارئ إلى نتيجة يذكرها بنفس��ه أن الهدف من إثبات حجيتها عند 
بعض المذاهب هو إضفاء الشرعية على مايتطلبه الواقع والضرورة االجتماعية وتغليفها 
بالمق��دس، بل إن بعضهم كالطويف قدم المصلحة عل��ى النص وذلك للتغلب على عجز 
المصادر الس��ابقة ودالالت النصوص عن تلبية الواق��ع، كما أن بعض المصادر كالعرف 

وظِّفت لتكريس استبداد الخلفاء، وتربير التفاوت االجتماعي .
4-الب��اب الراب��ع: أص��ول الفقه وتربي��ر الواقع، مكون من س��تة فصول؛ فئة الع��وام، الرقيق، 
المرأة، أصول الفقه وشرعنة السلطة، مشروعية السلطة المتغلبة، توظيف اإلجماع لتربير 
الس��لطة، وفيه استعرض األحكام الش��رعية وعدم إنصافها للفئات السابقة، بل إن أصول 
الفق��ه نش��أت لتربير أوضاع هؤالء، وخدمة للس��الطين و ش��رعنة  أفعاله��م ولو ظلموا، 
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وإجبار على السلطة كاإلجماع المذكور على تولية أبي بكر الخالفة .
5-الباب الخام��س : أصول الفقه وتكريس االنفصال عن الواقع التاريخي ومكون من أربعة 
فص��ول ؛ اإلجماع واالفرتاق عن الوق��ع التاريخي، عدالة الصحابة، أصول الفقه وإقصاء 
غير السنِّيين، االجتهاد والقطعية مع الواقع، ويستغرب من خالله  حرص األصوليين على 
إثبات حجية القرآن والس��نة بالرغم من كثير من الخالفات وتعدد القراءات ،وإشكاليات 
الوض��ع، وُيس��قطون من اعتباراهتم تاريخية النص، ليتحول النص إلى أس��طورة مقدس��ة 
ووحٍي غيبي، بل إن معايير نقد األحاديث وتصحيحها محكومة بثقافة عصرهم ومستوى 
المعرف��ة المحدود وهي ليس��ت معصومة، وكذلك تعرض لبعض قواع��د اإلجماع التي 
تك��رس االنفصال عن الواقع التاريخي وهي ؛ )منع اإلجماع بعد الخالف( )ومنع نس��خ 
إجم��اع س��ابق بإجماع الح��ق( فبهما تتضخم س��لطة الماضي، وتتح��ول نصوصهم إلى 
نصوص مقدس��ة، وينتقد ش��روط القياس التي تقتضي معرفة القائس بالنصوص السابقة 
واإلجماع، كقيد يحد من مراعاة الواقع، وانتقد مبدأ عدالة الصحابة الذي يجعلهم أعلى 
من األنبي��اء والمالئكة، وعليه كان إقصاء كل المذاهب المخالفة والتي قدحت يف عدالة 

الصحابة، وأصبحت المدونة األصولية، مدونة فئوية خاصة بفريق من المسلمين .
ثانيًا منهجه يف الدراس��ة والمدرسة التابع لها :  اتبع حمادي  المنهج االستقرائي الدقيق، 
والتاريخ��ي المنظم والذي تتبع فيه تفاصيل األق��وال والمذاهب متدرجًا بالقرون التي مرت 
هبا مراحل التش��ريع موثقًا لها من مراجعها األصيلة، دراس��ة متقن��ة عميقة، ولكنها ضالة عن 
الص��واب، فهو اليبتغ��ي الوصول للحقائق بقدر مايس��عى إلثبات القناعة الراس��خة يف ذهنه، 
فهو اليعرض األدلة المناقش��ات العلمية بل يكتفى بتتب��ع األقوال ويركز على المخالفة منها، 
ويهدف دائمًا إلى التشكيك يف كل شيء الفرق عنده بين قطعي أو ظني أو بين قرآن أو اجتهاد 
بشر، رافضًا كل مااتفق عليه الفقهاء واألصوليون، فمادام قولهم اليشمل كل الفرق فهو غير 
صحيح، يهتم كثيرًا من باب اإلنصاف بفرق الضالل وأهل البدع، ليوهم القارئ بقوة الخالف 
وكثرة النزاع، ويعيبه كثيرًا س��لبية العرض فالتجده يصرح بوضوح ومن البداية بالمخالفة بل 

أحيانًا تأيت أفكاره يف الخاتمة،  فجرأته كانت مشوبة بالحذر.    
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المدرسة التي يتبع لها :  
1- اعتمد المنهج التأويلي التاريخي يف دراس��ته والذي يحيل إليه كل اإلش��كاالت يف أصول 
الفقه )والمسمى عنده المدونة األصولية(، وهو علم تأخر تدوينه بعد الفقه فجاء إلعطاء 
الشرعية لما سبقه من األحكام الفقهية من بداية عصر الصحابة إلى زمن تأويله، وهو علم 
جاء لتربير الواقع المفروض من قبل الس��لطة ولو كان��ت ظالمة )1(، دون مواكبة ومراعاة 
للتط��ور، وكأن��ه يصل به إل��ى علم قديم بحاج��ة إلى تطوي��ر وإعادة صياغت��ه باإلنصاف 
والعدالة التي تقتضي عدم االقتصار على  الفكر الس��ني –على حد تعبيره- ويدعم ذلك 
أيض��ًا يف موضوع العرف والمصالح المرس��لة والذي ظهرت حجيته��ا متأخرة، لمواكبة 

حاجة التاريخ ومراعاًة لتغير الظروف . 
2- اعتمد وس��يلة المقارنة بين األديان بشكل كبير، فهو يقارن بين اإلسالم واألديان األخرى 
ليثب��ت التواف��ق بينه��ا يف التحري��ف والزي��ف، وذلك عن��د حديثه عن��د تعدد الق��راءات، 
والتش��كيك يف إعج��از القرآن ه��ل هو بالنظم فق��ط  أو بالنظم والمعن��ى ؟، والخالف يف 
اعتبار اآلية معجزة أوالسورة، والتشكيك يف صحة تواتر القرآن ويف معنى التواتر وتحقق 
ش��روطه، ليصل إلى إقناع القارئ أن القرآن وقراءات��ه  التختلف عن األناجيل المتعددة، 
وهولم يصبح النص الوحيد المقبول إال بأمر دنيوي سياس��ي، لذا يحتاج مراجعة جمعًا 
وتفسيرًا )2(، وهو يتتبع بمهارة أقوال العلماء ومؤلفاهتم والخالفات ،ويذكرها مجردة من 
غير إنصاف يف الرد والمناقش��ة، وهو المنادي بض��رورة العدل ،ويتجرأ يف إطالق دعاويه 

بمايظنه دليالً له  .
 3-نقض الثوابت المتفق عليها من خالل توس��يع دائرة الخالف ،لتشمل الفكر السني بمافيه 
االعتزال��ي والفك��ر غير الس��ني الرافض��ي واإلباضي بحج��ة إنصاف المذاه��ب من ظلم 

المذاهب السنية، وحقيقة األمر هي التشكيك يف كل مايطرحه.
 4-يهدف إلى قلب المسلمات والقطعيات إلى مشكوكات ومظنونات، كتواتر القرآن، حجية 
المتواتر وهل يمكن تحقق ش��روطه، ومس��ألة جمع القرآن وتفاصيل الخالف يف مراحل 

)1(  684 من الكتاب.
106-118، و171.  )2(
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الجم��ع ورف��ض الصحابة األم��ر يف أول��ه، غياب علي رض��ي اهلل عنه، وح��رق مصحف 
حفصة، ويف صحة تواتر القراءات السبعة،وحجية اإلجماع وخرب اآلحاد  وصحة أحاديث 
البخاري ومس��لم، ويش��كك يف عدالة الصحابة، بل إنه يس��تنكر معنى الحجية والتي تفيد 
أن المص��در قطعي وملزم، فيعقب بعدها لو كان ذاك، فلم��اذا تكون الحجية نوعان ظني 
وقطعي، وشكك يف تواتر خرب)من كذب علي متعمدًا...( ووصل إلى النتيجة التي أقرها 

المستشرقون أن الحديث موضوع يف العراق .  )1( 
 5- اعت��رب عل��م أصول الفقه خادمًا للس��لطة ووس��يلة لتربير الواقع، بل إن كثيرًا من مس��ائله 
موظفة لسلطة الحاكم، وأحيانًا توظف لخدمة العصبية المذهبية،  فعند حديثه عن النسخ 
مثالً اهتم األصوليين أهنم اخرتعوا تقس��يمًا للنس��خ، ومنها نس��خ الت��الوة وبقاء الحكم، 
ليعالج��وا فهمه��م لبعض األحكام، وكذا س��خروا عل��م األصول لتربير أوض��اع الفئات 
المحرومة من الس��لطة ومن بعض الحقوق، كالعبيد والنس��اء والعوام، وليس إنصافًا لها 
بل تحامالً عليها وهتميش��ًا لها ،و اس��تدالاًل بالنصوص إلسباغ المشروعية على األنظمة 
القائم��ة ب��ل إهنم جعلوا اإلجماع دليالً على صحة خالفة أب��ي بكر، و يتهم األصوليين يف 

منهج قبول األخبار وردها حسب التوظيف المذهبي . )2(
6- عرض حجية خرب الواحد  عرضًا مطواًل، وأبطل أدلة الحجية ،واستنكر على األصوليين 
الق��ول بإلزامية العمل بخ��رب الواحد رغم أهنم يرون أنه اليفيد س��وى الظن، بل أكدَّ عدم 
حجيته باش��رتاط بعض المذاهب ش��روطًا للعمل بخ��رب الواحد  مع االس��تدالل بأقوال 

المعتزلة يف ذلك .  )3( 
 7-  أنكر حجية اإلجماع، والتي تجعل منه نصًا مقدسًا، وخطورته تكمن يف أن المجتهدين 

نصبوا أنفس��هم ناطقين باس��م اهلل، يحلّلون ويحّرمون باس��مه، فيبدأ  بإبطال االس��تدالل 
باألدل��ة الدالة عل��ى حجيته من القرآن والس��نة بل يس��تغرب من األصوليين االس��تدالل 
بدلي��ل عقلي وكأهنم يفك��رون بطريقة المعتزلة، ويقف طويالً عند أش��خاص المجمعين 

.202 ،689،169 ،103،180  )1(
.684،188 ،145  )2(

. 239 ،215  )3(
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من هم ؟ ويثير الخالف هل هم أهل المدينة، أو آل البيت وهل يضم المبتدعة أو ال؟)1( 
ثالثًا: نموذج عرض ومناقش��ة :عندما تحدث حمادي ع��ن حقيقة حجية القرآن )2(،ابتدأ 
الحدي��ث بخلو رس��الة الش��افعي من عرض لحجي��ة القرآن وذل��ك لخلو زمانه م��ن الطعن، 
وبعدها برز المتكلمون للدفاع بعد كثرة الطعون،وهو ال يعرض أس��باب تزايد الطعن وضآلة 
حجمه بل يعرضه مضخمًا، ويبدأ بالخالف مع المعتزلة يف إعجاز القرآن هل هو بالنظم فقط 
أو بالنظم والمعنى، ليصل إلى أهنا مس��ألة خالفية وليس��ت قطعية، بل إن كثيرًا من األصوليين 
دم��ج اإلعجاز يف تعريف القرآن، ثم ينبني على هذا العرض، الخالف يف هل يتحقق اإلعجاز 
يف اللف��ظ أو اللفظتي��ن أو الس��ورة فقط؟، وينقل أق��وال العلماء بدقة ليصل أن��ه يمكن اإلتيان 
بآي��ة مث��ل القرآن بل أعط��ى أمثلة على مح��اوالت محاكاة الن��ص الق��رآين، كل ذلك إلعطاء 
الق��ارئ قناعة أنه ليس معجزًا بل نص تاريخي عادي يناس��ب زمن تش��ريعه، مخالفًا يف ذلك 
إجم��اع جماهي��ر األصوليين على إعج��ازه وحجيت��ه، وهوإجماع اليعتد فيه ب��رأي أصحاب 
البدعة، وهومايرفضه حم��ادي ويعتربه غير منصف،بل ويخالف حمادي يف مزاعمه، العقيدة 
الصحيح��ة التي التقبل طعنًا يف الق��رآن ويف حجيته وإلزامية أحكامه، ف��إن كان تارك الصالة 
ُيع��د كاف��رًا يف بعض المذاه��ب، فماذا نقول ع��ن منكر دليل مش��روعيتها؟؟ ث��م انتقل بعدها 
للحدي��ث ع��ن تواتر الق��رآن وتأخر ظهور الحديث فيه لتوفير غطاء ش��رعي لنق��ل القرآن بعد 
غياب جيل الصحابة،وتحقيق التماهي بين القرآن الوحي والمصحف الوعاء المادي، ليصل 
إلى أن احتمالية تعرضه للتحريف واردة كش��أن األناجيل، فهو يدعي أن القرآن تش��كل بصنع 
بشري بأمر عثمان، بل إن المصحف العثماين فرض بدعم السلطة السياسة، وهوأمر البد منه 
ليستقيم حال الناس ويحفظ الدين ولكن حمادي يرى أن األمر يقودنا إلى ضياع الحقيقة وأن 
ماوصل إلينا هو اختيار سياسي، وهو فرض وإن صح فهو صادر من صحابة عدول، وهو أيضا 
يرف��ض مبدأ العدالة المزعوم، وه��ذا التفكير يتناقض والنظر يف مقاصد الش��ريعة وقواعدها، 
فالمصلح��ة العامة يف حفظ األم��ة وكتاهبا مقدٌم على مصالح فردية يف حرق مصاحف خاصة، 

أو اندثار قراءات شاذة .

.287-241  )1(

.171-106  )2(
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ثم يناقش األس��باب التي أدت إلى ظهور القراءات الس��بعة وإقص��اء القراءات األخرى، 
وهودع��م الس��لطة السياس��ية لمواجهة تع��دد الق��راءات، والقراءات غير الس��نيِّة )الش��يعية(، 
وه��ذا يف ظ��ن حمادي عمل مربر يف عهد الخالفة العباس��ية لمحاربة كل من يهدد االس��تقرار 
السياس��ي، ثم يقدم نقوالت ليثبت أنه الإجماع على هذه القراءات الس��بعة، ويس��تدل بأقوال 
الشيع ، ليثبت تعرض النص  للتبديل والتغيير، وأن ماتم إقراره كان لغاية سياسية، فهو يشكك 
يف نوايا القائمين، ويحاول بدون تصريح واضح أن يقنع القارئ قليل البضاعة أن القرآن الذي 
ج بعدها على النقد صراحة يف حجة القرآن  بين أيدينا ليس هو المنزل من عند اهلل تعالى، وُيعرِّ
يف المطلب الذي يليه، وهو يتدرج بقارئه ش��يئًا فش��يئًا، ثم يبث السم آخراً ، وهو ينقل أقوااًل 
البن مقفع وابن الرواندي ،وأبو الخير الشيعي تفيد الطعن يف حجية القرآن، ومنها أيضًا اهتام 
ألبي العالء المعري أنه قّلد القرآن، وإنكار بعض الخوارج لسورة يوسف مثالً وغيرها، وهذ 
العرض والتنقل الس��ريع بين النقوالت ليس منهجًا صحيحًا علميًا إلثبات حقيقة ما )وهذه 
طريقت��ه( بل نش��ر أفكار تش��كيكية، لطالب مبت��دئ أو غير متخصص يف العلم الش��رعي، فإن 
المتفق عليه بين أهل السنة أن أقوال هؤالء من شيعة وخوارج ومعتزل ومبتدعة ليست حجة، 
ولي��س من المعق��ول أن أنصت ألعداء الدين الخارجين عن الملة، بل اليس��تحقون الوصف 
باإلس��الم غير الس��ني كما يقول حمادي، ويف تتبع أقوالهم مخافة لهدي النبي صلى اهلل عليه 

وسلم، كيفية التعامل مع المنافقين والكافرين.
ويدعم حمادي موقفه يف عدم صحة القرآن بالنسخ الذي وظفه لنقد القرآن، فعائشة تنسخ 
يف موضوع الرضاعة رغم أهنم متقفون على أن النسخ فقط يف زمن الرسول، وهو هبذا اليفرق 
بين زمن النس��خ وزمن نقله، فنقل عائش��ة رضي اهلل عنها اليعني أهنا نس��خته ،و يبني حمادي 
على رأيه السابق، السبب يف رفض العلماء خرب عائشة، والحق أن رفض الخرب وترجيح غيره 
بس��بب ترجيح روايات أخرى وليس تشكيكا يف زمن النسخ، وينتقد أنواعًا من النسخ كنسخ 
التالوة وبقاء الحكم ونسخ االثنين ويعرض خالفا يف صحة األنواع، فأوقع إشكااًل يف القرآن 
الموج��ود اآلن، فلعل ح��ذف منه وحيًا بصنيع البش��ر)كما يزعم(، ويركز كثي��رًا على دعوى 
الش��يعة نس��خ بعض آيات الوالي��ة لعلي رضي اهلل عنه، ويرد اإلش��كاليات الواردة يف النس��خ 
إلى زمن جمع القرآن وقدبحث مسألة الجمع  طويالً، واستعرض خالف الصحابة وأقوالهم 
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وموافقه��م ليصل إلى أن الجمع عمل س��لطوي فرض بالقوة، وأخت��م حديثي يف هذا بما نقله 
حمادي حرفيًا بعد عرضه لمس��ألة جمع القرآن، وقبيل حديثه عن المتش��ابه يف القرآن ليعلم 
القارئ خبث نواياه ومكره يف التسلس��ل والعرض، يقول )ولئ��ن كانت األخبار مطية -يقصد 
مايتعل��ق بجم��ع القرآن-لناق��دي القرآن وعالم��ة من عالم��ات النقد الخارج��ي للمصحف 
العثم��اين، فإن هذا االتجاه اعتمد كذلك منهج النق��د الداخلي للمدونة القرآنية الختيار مدى 
تناس��قها وتماسكها الداخلي()1( وهو هبذا يرى أن اإلشكاليات يف السند يقابلها إشكاليات يف 
المتن، فهي محل للطعن بتقديره الخفي غير المعلن، بل من جرأته يسمي المصحف والقرآن 
بالمدونة القرآنية  ليؤكد مذهبه أنه صنع بش��ر ويقول)يصعب تنس��يب نظرية الثبوت والكمال 
المطل��ق للمصحف الذي وصلنا، فه��و نتاج عملية تاريخية معقدة ومليئ��ة بالثغرات....وهو 
ما يس��تدعي مواصلة جه��ود مراجعته(  )2(وخت��م عرضه بالتصريح  بالطع��ن يف حجية القرآن 

والدعوى لدراسته . 
لم يقصر حمادي ذويب يف جمع ودراسة األقوال واستعراض الخالفات المفككة للنص 
كما يدعون، و لم ينصف يف طريقة دراس��تها بالطريقة الصحيحة دون تحيز لما يريد وماهتوى 
نفس��ه، وهو عمل جمعي ضخم، ذكرت بعضه الكله، وليت��ه أفنى زمانه يف مايصلح حال أمته 
المايشتتها ويزيد فرقتها، ومناقشة أفكاره تحتاج أبحاثًا مستقلة، التكفيه عجالتي، وماهي إال 

أنموجًا توضيحيًا ألفكاره المشبوهة.  واهلل ولي التوفيق                       

* * *

163  )1(
)2(  171واليفوتن��ي أن أذك��ر أمرًا هامًا وه��و خلو مقدمة كتابه من )حمد اهلل تعالى والثن��اء عليه ( كعادة الباحثين يف 

استفتاحهم، ولم يصل على رسول اهلل يف بحثه حيثما ورد ذكره، فال بركة يف علمه والعمله .
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اخلامتة والنتائج     
الحمد اهلل الذي يس��ر لي هذا، وماكان ليتم لوال فضل اهلل تعالى، والذي أس��أل أن يوافق 

الصواب ويفيد القارئ، وأخلص مما سبق:  
1-إن التمييز بين المحكم والمتشابه هو فيصل التأويل وضابطه. 

2- إن التأويل الصحيح ينقسم إلى بعيد وقريب بحسب قوة الدليل .
3- إن ضب��ط األصوليي��ن لمج��ال التأويل قديمًا ماع��اد كافيًا لصد المفس��دين الذي فتحوا 

الباب على مصراعيه. 
4-إن التطور والحداثة مصطلحات خطيرة، ُأطلقت لتغيير وتبديل الثوابت .

5- إن الراج��ح يف معنى التأويل الفاس��د هو كل ماخالف النص الش��رعي وحكمته، ليش��مل 
تأوي��الت المتأخري��ن التي ارتكزت على تغيي��ر النص، وتأويالت الجدد والتي ش��ملت 

الدليل سندًا ومتنًا . 
6-إن خطورة التأويل تكمن يف النظر يف العقائد والمعلوم  من الدين بالضرورة وأصول الدين 

.
7- إن التأويل الفاسد هو السالح القديم الجديد ألعداء الدين وإلقصاء الشريعة عن التطبيق 

واالتباع . 
 8- إن مقاص��د النص��وص ومعانيها ال تتجلى لغي��ر أهله، وال يصح فيها التق��ول والالتأويل 

ببضاعة مزجاة .                               
                                               

                   
* * *
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اإلس��الم البزدوي ،، وضع حواش��يه : عب��داهلل محمود محمد عم��ر، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�-1997م.
•	البخ��اري، محم��د ب��ن اس��ماعيل ،صحيح البخ��اري مع فت��ح الباري للحاف��ظ ابن حجر 
العسقالين، تحقيق : عبد العزيز بن باز، رقم كتبه وأبوابه، محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف 

محب الدين الخطيب
•	البخاري، محمد بن اس��ماعيل، صحيح البخاري مع عمدة القاري للش��يخ بدر الدين أبي 

محمد محمود بن أحمد العيني ،دار إحياء الرتاث، بيروت .
•	البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري بحاشية السندي، أبو الحسن نور الدين محمد 

عبد الهادي السندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1419 ه�-1988م .
 www.alukah.net )البشبيشي، الفرق بين التفسير والتأويل، )بحث على النت •	البشبيشي، هاين 
•	ب��ودرع، عبدالرحم��ن، الخط��اب الق��رآين ومناه��ج التأوي��ل، نحو دراس��ة نقدي��ة للتأويالت 
المعاصرة، مركز الدراسات القرآنية، المملكة المغربية ، الطبعة األولى، 1435ه�- 2014م. 
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•	بويداين، إبراهيم محمد طه، التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات المعاصرين، رسالة 
ماجستير، جامعة القدس، نوقشت آب 2001. 

•الرتمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح )سنن الرتمذي(، تخريج 
فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408 ه�-1987م .

•	اب��ن تيمي��ة، أحمد بن تيمية، مجموع  فتاوى اإلس��الم، جمعه عب��د الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية .

•	الجويني، أبو المعالي عبدالملك بن عبد اهلل بن يوس��ف، الربهان يف أصول الفقه، تحقيق : 
صالح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 1418ه�-1997م.  

•	الجوهري، اس��ماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق : أحمد عبد 
الغفور عطا، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، 1399ه�-1979م.

•	الجالص��ي، بثين��ة الجالصي، النص والتأويل يف الخطاب األصولي آليات القراءة وس��لطة 
التناص، رؤية، 2014.   

التفسير والتأويل يف القرآن ،)بحث النت(. •	الخالدي، صالح، 
•	أبو داود ،س��ليمان بن األش��عث السجستاين، سنن أبي داود، فهرسه كمال الحوت، مؤسسة 

الكتب الثقافية، الطبعة األولى، 1409ه�- 1988م .
•	الدبوسي، أبو زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيسى، تقويم األدلة يف أصول الفقه، تحقيق :خليل 
محي��ي الدين المي��س ،مفتي زحلة والبقاع، دار الكتب العلمي��ة، بيروت، الطبعة األولى، 

1421ه� -2001م .
•	ذيب، أحمد، استثمار النص الشرعي بين الظاهرية والمقتصدة، دراسة يف المنهج األصولي 

يف فقه النص، مركز نماء للبحوث والدراسات ،الرياض، الطبعة األولى، 2015 م.
•	ذوي��ب، حمادي ذوي��ب، جدل األصول والواقع، دار المدار اإلس��المي ،بيروت، الطبعة 

األولى 2009م.
•	الريسوين، قطب الريسوين، النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر/مدخل إلى نقد 
القراءات وتأصيل علم التدبر القرآين، وزارة األوقاف، المملكة المغربية، الطبعة األولى، 

1431ه�- 2010م . 
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•	الزركش��ي، ب��در الدي��ن محمد بن هبادر بن عبداهلل، البحر المحيط، تحرير : عمر س��ليمان 
األش��قر، راجعه عبد الس��تار أبو غدة – محمد س��ليمان األشقر، وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية، الكويت ،الطبعة األولى، 1409- 1988 م
•	الزركش��ي،  ب��در الدي��ن محم��د بن عبداهلل ،الربه��ان يف علوم القرآن، تحقي��ق :أبو الفضل 

الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، 2006م.
 •	زمردة، فريدة زمردة، مفهوم التأويل يف القرآن الكريم، دراس��ة مصطلحية ،مركز الدراس��ة 

المحمدية ،المغرب، الطبعة األولى، 1435ه�- 2014م.
•	السرخس��ي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي س��هل، أصول السرخس��ي، تحقيق : أبو الوفا 

األفغاين، ُعنَي به : لجنة إحياء المعارف النعمانية- الهند، دار المعرفة، بيروت .
•	السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن، اإلتقان يف علوم القرآن، دار المعرفة، بيروت .

•	الش��اطبي، أبو اس��حاق إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات يف أصول الشريعة، تحقيق : 
از، دار المعرفة، لبنان، الطبعةاألولى، 1415ه� – 1994 م. عبداهلل درَّ

•	الش��وكاين، محم��د بن علي بن محمد، إرش��اد الفحول إلى تحقيق عل��م األصول ،تحقيق : 
أبو الصعب محمد بن س��عيد البدري، مؤسس��ة الكتب الثقافية، بي��روت، الطبعة الرابعة، 

1414ه�-1993م.
•	صالح، أديب صالح، تفس��ير النصوص ،المكتب اإلس��المي، الطبعة الخامسة، 1429ه�-

2009م.
www. ،صيد الفوائد، التأويل الصحيح والتأويل الفاس��د، بحث على النت بدون اس��م	•

  saaid.net
•	الط��ويف، نجم الدين أبي الربيع س��ليمان بن عبد القوي، ش��رح مختص��ر الروضة، تحقيق 

عبداهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة ،بيروت،  الطبعة األولى، 1432ه�-2011م . 
•	الغزال��ي، أب��و حامد محمد بن محمد ،المس��تصفى يف علم األص��ول ،تحقيق : محمد عبد 

السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1420ه�-200م.
•	ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السالم محمد 

هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 1411ه�- 1991م.
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•	الفجاري، مختار، نقد العقل اإلسالمي عند أركون،دار الطليعة، بيروت 2005م.
•	قوشتي، أحمد، الدليل النقلي يف  الفكر الكالمي ،دار وجوه، الرياض 1435ه�.

•	اب��ن القي��م، أب��و عب��د اهلل محمد بن أبي بك��ر بن أيوب بن س��عد ، الصواعق المرس��لة على 
الجهمي��ة والمعطل��ة، تحقيق : د.عل��ي بن محمد الدخي��ل اهلل، دار العاصم��ة ،الرياض، 

الطبعة األولى، 1408ه�.
•	كال��و، محم��د محمود، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفس��ير، دار 

اليمان، سوريا، الطبعة األولى، 1430ه� - 2009م.
•	مجلة البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة لبحوث اإلفتاء ،أنواع التأويل الفاسد، بحث على 

النت .

* * *



املحور اخلام�س 

العمل بالن�ص ال�ضرعي: قواعد و�ضوابط
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الوهم يف فهم الن�ص ال�ضرعي
الأ�ضباب والآثار

د. علي حممد جنم
وزارة الرتبية الوطنية – المغرب 
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امتن اهلل سبحانه على نبيه سليمان بأّن فْهَمه يف قضيٍة معينٍة، كان أرجَح من فهم أبيه نبي اهلل 
داود عليهما السالم، ووعدهما جل وعال الحسنى معًا؛ والعلماء ورثة األنبياء، والمجتهدون 
منه��م متفاوتون يف األفهام مثلما تفاوت س��ليمان وداود، قال ابن القي��م: »قد يقصر فهم أكثر 
الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص، وعن وجه الداللة وموقعها، وتفاوت األمة يف مراتب 
الفهم عن اهلل، ورس��وله، ال يحصيه إال اهلل، ولو كانت األفهام متساويًة لتساوت أقدام العلماء 
يف العلم«)1(، فهم لبش��ريتهم معرضون للوهم، والخطأ، ومأجورون وإن أخطأوا، إذا ما بذلوا 

الوسع وتوفرت فيهم الشروط. 
وللوهم يف فهم النصوص الش��رعية أس��باٌب، وآثاٌر، تتجلى يف مستوياٍت عدٍة، إْن على مستوى 
العقائد، أو العبادات، أو المعامالت، أو غيرها؛ فينجم عن ذلك خالفاٌت بين العلماء تظهر تجلياهتا 
يف الواقع المعيش، وقد يستثمرها بعض الجهال يف إراقة الدماء، أو يف االستيالء على األموال، أو يف 
استحالل الفروج. مما دفع بي إلى اختيار هذا البحث؛ للكشف عن أسباب هذه األوهام، وتجلياهتا، 

ولرفع المالم عن األئمة المجتهدين فيما وقعوا فيه من أوهاٍم إثر اجتهاٍد مستساٍغ.
ولي��س المقصود من ه��ذا البحث الدعوَة إلى رف��ع الوهم، أو إلى القض��اء على الخطأ، 
فهذا ال يقول به عاقٌل، وهذه سنة اهلل يف خلقه؛ وإنما هي بادرٌة إلى التقليل من الوهم؛ رغبًة يف 

تضييق مساحة الخالف.
وتتجل��ى مش��كلة البحث يف بيان مدى إمكانية األوهام يف الفه��وم، وما يرتتب على ذلك 
م��ن أثٍر على االس��تنباط من النصوص الش��رعية وتنزيلها، فهل يمكن حص��ول الوهم يف فهم 

النصوص الشرعية؟ وما أسباب ذلك وآثاره؟ وهل يمكن تالفيه أو التقليل منه؟.
 وأم��ا صعوب��ات البح��ث فتتجلى يف تنقي��ح األوه��ام وتحريرها، ألن ثم��ة أوهامًا ليس 
بالضرورة أن ُيجَمع عليها، بل نجد أن ما يعتربه أحدهم وهمًا، هو عين الصواب عند مخالفه؛ 
م��ع ضرورة رفع المالم عن المجتهدين الواهمين والتماس العذر لهم. ولذلك س��أمثل على 
األوه��ام، بما يقع فيه المجته��د، أو بما يعرض للعامي، ألن أصل الوهم متحصٌل فيهما معًا، 

ويفرتقان يف أن المجتهد هو المعني والمعترب يف االستنباط، ويف معرفة األحكام الشرعية.

)1(  إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن القيم، 1/ 250.
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ويهدف هذا البحث إلى ما يلي:
- بيان المقصود بالوهم يف فهم النصوص الشرعية.

- رفع المالم عن المجتهدين الذين وقعوا يف الوهم.
- استجالء أسباب الوهم يف فهم النصوص الشرعية.

- إظهار آثار الوهم يف النصوص الشرعية، والتمثيل عليه بنماذج تطبيقيٍة.
- اقرتاح أفكاٍر عمليٍة للتقليل من الوهم يف النصوص الشرعية.

ولتحقيق هذه األهداف، سطرت مقدمًة، ومطالب أربعًة، وخاتمًة، حيث جاءت عناوين 
المطالب كاآليت:

المطلب األول: حكم ومحل الوهم يف فهم النص الشرعي.
المطلب الثاين: أسباب الوهم يف فهم النص الشرعي.

المطلب الثالث: آثار الوهم يف فهم النص الشرعي.
المطلب الرابع: أفكاٌر عمليٌة للتقليل من الوهم يف النصوص الشرعية.

تقسيم البحث:
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املطلب الأول
 حكم وحمل الوهم يف فهم الن�ص ال�ضرعي

يرمي هذا المبحث إلى بيان مفهوم الوهم، وحكم الوهم يف فهم النصوص الشرعية، مع 
توخ��ي إبراز محله، هل هو الدليل أم المس��تدل؟؛ وذلك م��ا أروم توضيحه من خالل الفروع 

التالية:
الفرع الأول: مفهوم الوهم. 

الوه��م لغًة: وْهم القلب)1(، وهو من خطرات القلب، أي ما يقع فيه من الخاطر، وهمَت 
إلى الشيء إذا ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره)2(، ووهمت الشيء وقع يف َخَلدي)3(، َوَقاَل َأُبو 
ْمُت، أي ظننت)5(، وتوهم الشيء: تخيله وتمثله  ��ْيء)4(، وَتَوهَّ هن إَِلى الشَّ اْلَبَقاء: ُهَو َس��ْبُق الذِّ
كان يف الوجود أو لم يكن، وأوهمت الش��يء إذا أغفلته)6(، ووِهم غلط وس��ها)7(، وأوهمه إذا 
أوقعه يف الغلط)8(، وَوِهْمُت يف الحس��اب إذا غلطت فيه وس��هوت، وأوهم من الحس��اب أي 
أس��قط، يقال: أوهم من الحساب مائًة أي أس��قط، وأوهم من صالته ركعًة، وأوهم الرجل يف 
كتابه وكالمه إذا أس��قط)9(؛ ومعنى الوهم أنك تريد الصواب فتسلك مسلكًا مجانبًا له وأنت 

لم تقصده)10(.

)1(  مقاييس اللغة، البن فارس، 6/ 149.
)2(   لسان العرب، البن منظور، 12/ 643-644. والمغرب يف ترتيب المعرب، لناصر الخوارزمي، ص 498.

)3(  أساس البالغة، لمحمود الزمخشري، 2/ 358. 
)4(  تاج العروس، لمرتضى الزبيدي، 34/ 64.

)5(   لسان العرب، مرجع سابق، 12/ 643-644. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماعيل الفارابي، 5/ 
.2054

)6(  لسان العرب، مرجع سابق،  12/ 644-643.
)7(  لسان العرب، مرجع سابق،  12/ 643-644.  وتاج العروس، مرجع سابق،   34/ 63. وشمس العلوم ودواء 

كالم العرب من الكلوم، لنشوان الحميري، 11/ 7311.
)8(  مجمع بحار األنوار، لمحمد طاهر الصديقي، 5/ 122.

)9(   لس��ان الع��رب، مرج��ع س��ابق،  12/ 643-644. وغري��ب الحديث، الب��ن قتيب��ة، 2/ 473. والصحاح تاج 
اللغ��ة وصحاح العربي��ة، مرجع س��ابق، 2054/5. ومختار الصح��اح، محمد بن أبي بكر ال��رازي، ص: 346. 

والمخصص، البن سيده، 4/ 306.
)10(   مجمل اللغة، البن فارس، ص 939.
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وأم��ا الوهم اصطالح��ًا فهو المرجوح م��ن االحتمالين عند األصوليي��ن)1(، فالرتدد بين 
، والمرجوح وهٌم)2(؛ وقيل: الوهم  الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإال فالراجح ظنٌّ
ِد فِيِه، وكثيرًا ما يس��تعمل يف الظن  رجحان جهة الخطأ)3(، وقيل: الوهم َمْرجوُح َطَريف ال�ُم�رتدَّ
الفاس��د، مقابل اس��تعمال العلم يف الظن الغالب، فالمعارضة بين الوهم والعقل إنما تنشأ من 

انجذاب النفس إلى استعمال آلة الوهم دون العقل، أو بالعكس)4(.
وعالق��ة المعن��ى اللغ��وي بالمعن��ى االصطالح��ي تكم��ن يف أن الوهم الذي ه��و الخطأ 
والغل��ط، ينجم عنه طرٌف أو اجتهاٌد مرجوٌح، مقابل طرٍف صحيٍح، أو راجٍح، أو ظنٍّ غالٍب. 
وإذا أس��قطنا هذا على موضوعنا، تحصل لدينا أن معنى الوهم يف فهم النصوص الشرعية هو 

االجتهاد المخطئ، الذي ينتج عنه فهٌم مرجوٌح مقابل فهٍم صحيٍح أو ظنٍّ غالٍب.
وقد ذكر الوهم يف مواطن عدٍة منها حديث وهم رسول اهلل × يف الصالة، وفيه رواياٌت 
اخ��رتت منها م��ا ُصرح فيه بلفظ الوهم، حين س��ها يف ص��الة الظهر فأخربوه بصنيعه فس��جد 
للسهو وقال: »إنما أنا بشٌر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين«، وقال: »إذا أوهم أحدكم 

يف صالته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه، ثم يسجد سجدتين«)5(.
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: وِهَم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو ُمحِرٌم)6(. 

الفرع الثاين: حكم الوهم يف فهم الن�شو�س ال�شرعية. 
االجته��اد يف فه��م النصوص الش��رعية ق��د يكون صوابًا، وق��د يكون خط��ًأ، بحيث يهم 
المجتهد بأي شكٍل من أشكال الوهم، فيكون اجتهاده خارج دائرة الصواب، وحينئٍذ ال يخلو 

)1(  معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحمد مختار عبد الحميد، 3/ 2501.
)2(   كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي الفاروقي، 2/ 1153. وتشنيف المسامع بجمع الجوامع، 
لمحم��د ب��ن عبد اهلل الزركش��ي، 1/ 222. وأصول الفقه، الب��ن مفلح، 1/ 35. والمه��ذب يف علم أصول الفقه 

المقارن، لعبد الكريم النملة، 1/ 107. ومعجم الفروق اللغوية ، للحسن العسكري، ص 304.
)3(  األشباه والنظائر، البن نجيم، ص 63.

)4(  الكليات، ألبي البقاء الحنفي، ص 943.
)5(  سنن النسائي، 3/ 29. قال األلباين: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«. صحيح أبي داود – األم، 4/ 177.
)6(   أخرجه أبو داود يف س��ننه، 3/ 242. قال األلباين: “صحيٌح يف إس��ناده”. صحيح أبي داود – األم، مرجع س��ابق،  
6/ 109. وقد اخرتت هذه الرواية الشتمالها على لفظ الوهم، وإال فالحديث أخرجه البخاري يف صحيحه، عن 
َج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمْحِرٌم«، صحيح البخاري،  َعَط��اُء ْبُن َأبِي َرَب��اٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعنُْهَما، »َأنَّ النَّبِيَّ × َتَزوَّ

3/ 15. كما أخرجه مسلم يف صحيحه، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، صحيح مسلم، 1031/2.
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األم��ر م��ن حالين، كما قال ابن حزم: »ينقس��م المخطئ المجتهد قس��مين ال ثال��ث لهما: إما 
مخطٌئ معذوٌر كما قلنا، وإما مخطٌئ غير معذوٍر، وهو الذي يتعمد الخطأ بقلبه«)1(.

فإذا اس��تجمع المجتهد شروط االجتهاد، وبذل الوسع، واستفرغ الطاقة، وأدى ما عليه، 
لكن��ه وهم، وأخطأ، فهو معذوٌر ومأجوٌر، ولم »ُيْؤَجُر َعَلى اْلَخَطأِ؛ َبْل ُيْؤَجُر َعَلى اْجتَِهاِدِه فِي 
ْثُم فِ��ي اْلَخَطأِ َعنُْه َمْوُضوٌع إَِذا َلْم َيْأُل ُجْهَدُه«)2(،  و ظن  ؛ أِلَنَّ اْجتَِهاَدُه ِعَباَدٌة، َواإْلِ َطَل��ِب اْلَحقِّ
أن الحق يف نفس األمر فتبين خالفه)3(؛ قال ابن عثيمين: »وإن أخطأ فله أجٌر واحٌد، وهو أجر 

االجتهاد وبذل الوسع والطاقة يف طلب الحق«)4(.
وأم��ا من لم تتوفر فيه ش��روط االجتهاد، أو فرط يف تحصيل الحك��م، فهو مأزوٌر آنذاك،  
قال محمد الجيزاين: »فإن قصر يف البحث، أو أعرض عن الدليل لشبهٍة يعلم فسادها، أو تأول 

الدليل تأويالً ال يسوغ، فإنه غير معذوٍر، وعليه من اإلثم بقدر تفريطه«)5(. 
ويلخ��ص لن��ا الخطابي الحالين قائ��الً: »إنما يؤجر المخطئ عل��ى اجتهاده يف طلب    
الح��ق؛ ألن اجته��اده عبادٌة، وه��ذا فيمن كان م��ن المجتهدين جامعًا آلل��ة االجتهاد، عارفًا 
باألص��ول، وبوجوه القياس؛ فأما من لم يكن مح��الً لالجتهاد فهو متكلٌف، وال يعذر بالخطأ 

يف الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر«)6(، وبمثل هذا قال ابن المنذر)7( .
فاختالف األفهام وتفاوت قدرات االس��تنباط سنٌة كونيٌة، ولم يأمر اهلل تعالى بحتمية   
إصاب��ة الحق؛ ألنه تكليٌف بما ال يط��اق)8(؛ قال الخطيب البغدادي:» فإن قيل: كيف يجوز أن 

)1(  منقول بتصرٍف من:  اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، 8/ 138-137.
)2(  راجع أيضا: تفس��ير البغوي، 300/3. وتفس��ير ابن عطية 4/ 91- 92. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، 
للعيني، 16/ 141. وإرش��اد الس��اري لش��رح صحي��ح البخاري، للقس��طالين، 10/ 344. وفت��ح الباري، البن 

رجب، 8/ 410. وسبل السالم، للصنعاين،  2/ 568.
)3(  التيس��ير بش��رح الجامع الصغير، للمناوي، 1/ 90. وعمدة القاري ش��رح صحيح البخاري، مرجع سابق، 25/ 

67. فيض القدير، للمناوي، 1/ 331.
)4(  شرح رياض الصالحين، البن عثيمين، 6/ 677. 

)5(  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمد الجيزاين، ص483. 
)6(  معالم السنن، للخطابي، 4/ 160–بتصرٍف يسيٍر-. وأيضا: تفسير القرطبي، 11/ 311.

)7(    أنظر: فتح الباري، البن حجر، 13/ 318-319. وشرح صحيح البخاري، البن بطال، 10/ 381.
)8(   أنظر: اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، مرجع سابق، 5/ 77.
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يكون للمخطئ فيما أخطأ أجٌر، وهو إلى أن يكون عليه يف ذلك إثٌم أقرب، لتوانيه وتفريطه يف 
االجته��اد حتى أخطأ؟ فالجواب: أن هذا غلٌط؛ ألن النب��ي × لم يجعل للمخطئ أجرًا على 

خطئه، وإنما جعل له أجرًا على اجتهاده وعفا عن خطئه ألنه لم يقصده«)1(. 
ويدل لما سبق نصوص كثيرٌة منها: قوله تعالى: ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ ژ)2(، 

وقال جل وع��ال: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ( )3(، فه��ذه آياٌت رفعت الحرج عمن لم يتعمد الخطأ، قال ابن كثير: »إذا نس��بتم 
بعضهم إلى غير أبيه يف الحقيقة خطًأ، بعد االجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن اهلل قد وضع الحرج 

يف الخطأ ورفع إثمه«)4(. 
وق��ال س��بحانه: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ()5(  ، لقد أصاب س��ليمان وأخطأ داود عليهما الصالة والس��الم، وال 

يمتنع وجود الغلط والخطأ من األنبياء كوجوده من غيرهم، لكن ال يقرون عليه، وإن أقر عليه 
غيرهم، وفيه دليل على أن خطأ المجتهد ال يقدح فيه)6(؛ قال الطاهر بن عاشور: »وهذه اآلية 
أص��ٌل يف اختالف االجتهاد، ويف العمل بالراجح، ويف مراتب الرتجيح، ويف عذر المجتهد إذا 
أخطأ االجتهاد، أو لم يهتد إلى المعارض، لقوله تعالى: )وكال آتينا حكما وعلمًا، يف معرض 

الثناء عليهما( «)7(.
وَع��ْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َأنَُّه َس��ِمَع َرُس��وَل اهللِ × َيُقوُل: »إَِذا َحَكَم الَحاكِ��ُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ 

َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر«)8(.

)1(  الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، 1/ 475.
)2(  سورة البقرة: جزء من اآلية، 286.

)3(   سورة األحزاب: اآلية، 5.
)4(  تفسير ابن كثير، 338/6- 339.
)5(   سورة األنبياء: اآليتان، 79-78.

)6(  تفسير القرطبي، مرجع سابق، 11/ 308-309. وتفسير البيضاوي، 4/ 57.
)7(  التحرير والتنوير، البن عطية، 17/ 118.

)8(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، مرجع سابق، 9/ 108. وأخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع سابق،  3/ 1342.
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وبن��اًء على ه��ذا فإنه ينبغي رفع المالم ع��ن المجتهد الواهم؛ »ألن الع��ذر بالخطأ حكٌم 
ش��رعيٌّ خ��اٌص هبذه األمة«)1(، ولي��س القصد من ذك��ر األوهام هو التنقيص م��ن العلماء، أو 
التش��نيع هب��م، ب��ل المقصود ه��و التحذير م��ن أخطائهم فقط، كما ق��ال عبد العظي��م الديب: 
»ونؤكد أننا بتس��جيل هذه األوهام، ورصدها، والتنبيه عليها، ال نريد -حاش��ا هلل- االنتقاص 
ر  م��ن هؤالء األئمة األعالم، أو الحط عليه��م -نعوذ باهلل من ذلك-، وإنما أحببنا فقط أن نذكِّ

بما هو معروٌف مقرٌر من قصور اإلنسان، واستيالء النقص على قوى البشر«)2(.
فيج��ب التماس العذر لهم، وتنبيههم على أوهامهم بالتزام اآلداب المس��طورة يف ذلك، 
ق��ال اب��ن عثيمين رحمه اهلل: » وكل إنس��اٍن يخالفك يف قولك، ف��إن الواجب عليك أن تحمله 
عل��ى أحس��ن المحامل، وأن ه��ذا اجتهاده، وأن اهلل - عز وجل - س��يأجره عل��ى اجتهاده إذا 
أخطأ، وإن أصاب فله أجران، ثم تتصل به وتناقش��ه، وال تس��تحي، فربما تبين أن الحق معك 

فتكون لك منٌة على هذا الرجل، وربما يتبين لك أن الحق معه فيكون له منٌة عليك«)3(. 
فالمجته��د مهما قويت ملكته وقدرته فقوله غير معصوٍم، فيجوز عليه الخطأ، ومن أجل 
ه��ذا وقع االختالف بين الفقه��اء)4(، قال ابن تيمية: »وقد يكون اإلنس��ان ذكيًا، قوي الذهن، 
س��ريع اإلدراك، فيع��رف من الح��ق، ويقطع به، ما ال يتصوره غي��ره، وال يعرفه، ال علمًا، وال 
ظنًا، فالقطع، والظن، يكون بحس��ب ما وصل إلى اإلنس��ان من األدلة، وبحسب قدرته على 

االستدالل، والناس يختلفون يف هذا وهذا«)5(.
الفرع الثالث: هل الوهم م�شكٌل يف ال�شتدلل اأم يف الدليل؟

نري��د أن نبي��ن مظن��ة الوه��م، ومحله، أه��و الدلي��ل، أم االس��تدالل؛ و»االس��تدالل غير 
الدليل«)6(، فناسب أن نوجز يف تمييز المصطلحين دون الدخول يف التفاصيل. 

)1(  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، ص 483.
)2(  مقدمة تحقيق هناية المطلب يف دراية المذهب، عبد العظيم الديب، المقدمة/ 328.

)3(  تفسير العثيمين: الحجرات – الحديد، ص 39.
)4(  تيسير علم أصول الفقه، لعبد اهلل الجديع، ص 377.

)5(  مجموع الفتاوى، البن تيمية، 19/ 211.
)6(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، مرجع سابق،  5/ 108.
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الدليل هو الموصل إلى المقصود)1(، والمشهور يف كتب األصول أنه: ما يمكن التوصل 
)2(، قال عياض الس��لمي: »وقولنا: بصحيح النظر فيه،  بصحي��ح النظ��ر فيه إِلى مطلوٍب خربيٍّ
يخ��رج النظر الفاس��د، فإنه ال يوصل إلى الحكم الصحيح، وإن توه��م الناظر أنه يوصل إليه، 
وه��ذا القي��د ال يمنع من دخول الدليل ال��ذي لم ينظر فيه نظرًا صحيح��ًا، ولم يتوصل به إلى 
المطل��وب؛ ألن عدم االس��تدالل به جاء من جهة فس��اد النظ��ر، ال من جهة ع��دم داللته«)3(، 

فخرج بصحيح النظر فاسده كالشبهة)4(.
وقيل أيضًا إن المش��هور يف اصطالح األصوليين، هو أن الدليل هو ما يس��تفاد منه حكٌم 

شرعيٌّ عمليٌّ مطلقًا، أي سواء أكان على سبيل القطع، أم على سبيل الظن)5(.
وأم��ا االس��تدالل فيطلق عرفًا على إقام��ة الدليل مطلقًا من نٍص أو إجم��اٍع أو غيرهما، 
فه��و أخذ دليٍل موصٍل للحك��م)6(، وقيل: هو طلب الداللة، والنظر فيه��ا للوصول إلى العلم 
بالمدلول)7(، فاالستدالل هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون 
من المس��ؤول يف األصول)8(؛ فالس��ائل يطلب الدليل من المسؤول الذي هو المجتهد، وهذا 
نوٌع من االس��تدالل؛ وقد يكون االس��تدالل أيضًا من المس��ؤول أي المجتهد، حينما يطلب 

الدليل من األصول، أي من الكتاب والسنة، أو من المظان التي ترجع إليهما.
واالس��تدالل وظيفة المجتهدين لبيان الخطابات الصادرة عن الشارع، وليس يف متناول 

كل الناس التوصل إلى معرفة ذلك، فساغ لهم تقليد العلماء)9(.

)1(  العدة يف أصول الفقه، البن حسين، 131/1.
)2(  أصول الفقه البن مفلح، مرجع س��ابق،  1/ 19. وفصول البدائع يف أصول الش��رائع، لمحمد الفناري، 1/ 29. 
واإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، 1/ 9.و إرشاد الفحول للشوكاين، 1/ 22، المهذب يف علم أصول الفقه 

المقارن، مرجع سابق، 1/ 29. ومذكرة يف أصول الفقه، للشنقيطي، ص 62.
)3(  أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، لعياض بن نامي السلمي، ص 94.

)4(  تشنيف المسامع بجمع الجوامع، مرجع سابق،1/ 206.
مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 9/ 156. وعلم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع، لعبد الوهاب خالف، ص 24.   )5(

)6(  األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة يف سلك جمع الجوامع، لحسن السيناوين، )53/3(
)7(  الفصول يف األصول، للجصاص، 4/ 9. زالواضح يف أصول الفقه، لعلي بن عقيل، 1/ 453.

)8(  الفقيه والمتفقه، مرجع سابق، 2/ 45. واللمع يف أصول الفقه للشيرازي )ص: 5(
)9(   مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور، 2/ 234.
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فاالس��تدالل غير الدليل، ألن الدليل هو المرش��د إلى المطلوب، واالستدالل هو طلب 
الدليل)1(، وهما ش��يئان مختلفان ال ينفك أحدهما عن اآلخر، فلم يوجد الدليل إال لُيس��تدل 
به، وال يمكن لالستدالل أن يقوم من غير دليٍل، فهذا هو األصل؛ لكن »قد يستدل من ال يقع 

على الدليل، وقد يوجد االستدالل ممن ال يجد ما يطلب«)2(. 
والدليل من حيث هو إذا ثبتت صحته وجب التصديق به، والعمل عليه ما لم ُينس��خ، أو 
يخصص بدليٍل آخر، أو َيعرض له ما ُيرجح عدم العمل به؛ ومن ثم فال عيب يف الدليل أصالً، 
فإن كان ضعيفًا، فالمس��تدل هو الذي أقدم عليه وت��رك الصحيح؛ وإن كان صحيحًا، وعمل 
به المس��تدل يف غير محله، فالعيب يف المس��تدل، ويف العملية االستداللية التي أدت إلى سوء 
فهم الدليل، أو إلى العمل به يف غير موضعه؛ ألن »االستدالل هو محاولة الدليل المفضي إلى 
الحكم الش��رعي من جهة القواعد ال من جهة األدلة المنصوبة«)3(، »واالستدالل المقبول هو 

المعنى المناسب الذي ال يخالف مقتضاه أصالً من أصول الشريعة«)4(.
والنظر االستداللي السليم المفضي إلى الحكم السليم هو النظر يف الدليل الذي يوصل 
إلى الحق، إذ قد يس��تدل المستدل بالدليل الصحيح لكن يف غير موضعه)5(؛ والوهم يف تأويل 
النص الش��رعي ناتٌج عن خلٍل يف السيرورة االجتهادية، ويف العملية االستداللية، كما قال ابن 
تيمية: » فإذا قال أخطأ يف اجتهاده أراد أخطأ يف اس��تدالله، بمعنى أنه لم يس��تدل بالدليل الذي 
يوصله إلى نفس الحق، وال ريب أنه أخطأ هذا االستدالل الموصل له إلى الحق؛ إذ لو أصابه 

ألصاب الحق؛ لكنه لم يكن قادرًا على هذا االستدالل، فال يعاقب على تركه«)6(.
إذن، فالنق��ص يف المس��تدل ه��و الس��بب يف الوهم يف فه��م الدليل، وليس الدليل نفس��ه، 
و»جه��ل الناظر ببعض صف��ات الدليل التي يحتاج إلى علمها نقصاٌن منه«)7(؛ قال الش��اطبي: 

)1(  اللمع يف أصول الفقه، مرجع سابق،  ص 5.
)2(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، مرجع سابق،  5/ 107.

)3(  شرح تنقيح الفصول، للقرايف، ص450.
)4(  الربهان يف أصول الفقه، للجويني، 2/ 206.

)5(   راجع: النبوات، البن تيمية، 657/2.
)6(  جامع الرسائل، البن تيمية، 247/1.

)7(  الواضح يف أصول الفقه، مرجع سابق،  58/1.
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»التع��ارض إم��ا أن يعترب من جه��ة ما يف نفس األمر، وإما من جهة نظ��ر المجتهد؛ أما من جهة 
ما يف نفس األمر فغير ممكن بإطالٍق ... وأما من جهة نظر المجتهد فممكٌن بال خالٍف«)1(.

وال يعن��ي وق��وع الخطأ يف فهم النص��وص أن ثمة تناقضًا فيها، فهذا مس��تحيٌل يف حقها، 
وإنما ُيتهم المستدل مباشرًة، فال شك أن الوهم تسرب إليه بوجٍه من الوجوه.

ولعل ابن تيمية قد أجمل القول يف هذه المسألة حين قال:» تطرق الخطأ إلى آراء العلماء 
أكثر من تطرقه إلى األدلة الش��رعية، فإن األدلة الش��رعية حجة اهلل على جميع عباده، بخالف 
رأي العال��م. والدليل الش��رعي يمتنع أن يك��ون خطًأ إذا لم يعارضه دلي��ٌل آخر، ورأي العالم 

ليس كذلك«)2(.
كل ه��ذا فيم��ن كان الوه��م منه راجع��ًا إلى اجته��اٍد مستس��اٍغ مرجوٍح، وأم��ا من تعمد 
المكابرة، وترك األدلة تنطعًا، أو َليَّ أعناقها، فال عذر له، »ومن خرج عن الدليل، ضل سواء 

السبيل«)3(.

* * *

)1(  الموافقات، للشاطبي، 342/5.
)2(  رفع المالم عن األئمة األعالم، البن تيمية، ص 36.

)3(  مدارج السالكين ، البن القيم، 2/ 331-330.
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املطلب الثاين
 اأ�ضباب الوهم يف فهم الن�ص ال�ضرعي

نتج عن ضعف البناء العلمي، وسوء فهم المصطلحات الشرعية، اجتهاداٌت شاذٌة، وفهٌم 
س��يٌء للنصوص، واألحكام الشرعية، وأقوال العلماء)1(؛ فما من وهٍم يف فهم النص الشرعي 
إال وله س��بٌب، يس��توجب الكش��ف عنه، وإدراك تداعياته، إليجاد الحل األنس��ب للتصويب 

واإلصالح.
وأس��باب الوهم كثيرٌة س��أذكر بعضها على س��بيل المثال ال الحصر)2(، وتحرير ذلك من 

خالل الفروع التالية:
الفرع الأول: اللفظ الغريب.

ال بد الستنباط التفسير الصحيح للنص الشرعي من إدراٍك سليٍم لدالالت األلفاظ على 
المع��اين الم��رادة من الكالم)3(، لكن هن��اك ألفاٌظ غريبٌة وردت يف النصوص وأش��كلت حتى 

على كبار الصحابة قبل بياهنا.
والغريب عبارٌة عما وقع يف المتون من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، فهو 
م��ا يخف��ى معناه بحيث يبعد فهم��ه، وال يظهر إال بالتنقيب عنه يف كتب اللغ��ة؛ وهو فنٌّ مهمٌّ لتوقف 
التلف��ظ ببعض األلفاظ عليه، فضالً عن فهمها؛ ويقبح جهله عند أهل العلم، والخوض فيه صعٌب، 

ولذلك كان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت، والخائض فيه حقيٌق بالتحري جديٌر بالَتَوقِّي)4(.
وأق��وى م��ا يعتمد عليه يف تفس��ير غري��ب الحديث أن يظف��ر به مفس��رًا يف بعض روايات 
الحدي��ث، نح��و ما روي يف حديث ابن صياد أن النبي × قال له: »قد خبأت« لك» خبيئًا فما 

هو؟« قال: الدخ.

)1(   أنظر: موقف االتجاه العقالين اإلسالمي المعاصر من النص الشرعي، لسعد بن بجاد بن مصلح العتيبي، ص62.
)2(  ولم أخرج األحاديث المذكورة يف األمثلة تفاديًا للتطويل وألن الغاية هاهنا هي التمثيل عن سوء فهم األحاديث 

بغض النظر عن حكمها، باألخص أن الذين أدرجوها يف األمثلة هم من جهابذة الفن.
)3(  تفس��ير النصوص يف الفقه اإلس��المي: دراس��ة مقارنة لمناهج العلماء يف اس��تنباط األحكام من نصوص الكتاب 

والسنة،  لمحمد أديب صالح، 463/1.
)4(   أنظ��ر: مقدم��ة ابن الصالح، ص 272. وفتح المغيث بش��رح ألفية الحديث، للس��خاوي، 4/ 24-25. تدريب 

الراوي، للسيوطي، 2/ 637.
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فه��ذا خفي معناه، وفس��ره قوٌم بما ال يصح، ويف معرفة عل��وم الحديث للحاكم أنه الدخ 
بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليٌط فاحٌش يغيظ العالم والمؤمن.

وإنم��ا معن��ى الحدي��ث أن النبي × خب��أ له الدخان، وال��دخ هو الدخان يف لغ��ٍة، إذ يف بعض 
رواي��ات الحدي��ث ما قول رس��ول اهلل ×: »إين قد خبأت لك خبيئ��ًا«، وخبأ له )گ گ ڳ 
ڳ ڳ()1( ، فقال ابن صياد: هو الدخ فقال رسول اهلل ×: »اخسأ فلن تعدو قدرك«)2(، وذكَر 
َخاِن، فهذا هو  خاَن، أنَّ عيس��ى × َيْقُتُلُه بَِجَبِل الدُّ ��رَّ يف كونِِه َخَبَأ َلُه الدُّ : أنَّ السِّ أبو موس��ى المدينيُّ
َرُه غيُر واحٍد على غيِر ذلَك، فأخطَأ، ومنهم الحاكُم يف » علوم  خِّ هنا، وقد فسَّ الصواُب يف تفسيِر الدُّ
 ، خُّ خُّ والزَّ ها، بمعنى واحٍد، الدُّ ها، وَيُزخُّ ، قاَل: َيُدخُّ خِّ الحديث«، قاَل: سألُت األدباَء عن تفسيِر الدُّ
قاَل: والمعنى الذي أش��اَر إليه ابُن َصيَّاٍد َخَذَلُه اهلُل  فيِه مفهوٌم، ُثمَّ أنش��َد لعليِّ ابِن أبي طالٍب رضي 
ها:  ُة هي المرأُة، ومعنى َيُزخُّ ْه، فاْلَمَزخَّ َها ُث��مَّ َينَاُم الَفخَّ ْه ... َيُزخُّ اهلل عن��ه: ُطْوَبى لَِمْن َكاَنْت َلُه َمَزخَّ
َرُه على غيِر الصواِب أيضًا أبو سليماَن الخطَّابيُّ  ْن فسَّ ُة أْن يناَم فينفَخ يف نومِِه. ومِمَّ يجامُِعها، والَفخَّ

.)3(
: َنْبٌت موجوٌد بيَن النخيِل، وهو أيضًا غيُر َمْرِضيٍّ خَّ َح َأنَّ الدُّ فرجَّ

ومناسبة ذكر هذا المثال أن الخطأ يف فهم لفظٍة من قبيل الغريب، ترتب عليه خطٌأ يف فهم 
المعنى، وقد قال أحمد: »س��لوا أصحاب الغريب فإين أكره أن أتكلم يف قول رس��ول اهلل × 
بالظن فُأخطئ«، وقال ش��عبة: »خذوها عن األصمعي فإنه أعلم هبذا منا«)4(، يريد أن يقول إن 
األلفاظ الغريبة يجب أن يرجع فيها إلى أهل اللغة حتى ال يفهم النص الش��رعي على خالف 
ما وضع له. ولذلك قال ابن قتيبة يف مقدمة كتابه غريب القرآن:» وكتابنا هذا مستنبٌط من كتب 
المفس��رين، وكتب أصحاب اللغة العالمين، لم نخرج فيه عن مذاهبهم، وال تكلَّفنا يف ش��يٍء 
منه بآرائنا غيَر معانيهم، بعد اختيارنا يف الحرف َأْوَلى األقاويِل يف اللغة، وأْشَبَهَها بقصِة اآلية، 
وَنَبْذَن��ا ُمنَك��َر التأويل، وَمنحوَل التفس��ير«)5(، وذكر نماذج ثم قال :» مع أش��باٍه لهذا كثيرٍة، ال 

ندري: َأمِن جهة المفسرين لها َوَقع الغلُط؟ أو من جهة النََقلة؟«)6(.

)1(   سورة الدخان، جزء من اآلية:10.
)2(  الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، إلبراهيم األبناسي، 2/ 452. شرح التبصرة والتذكرة ، للعراقي، 2/ 88.

)3(  شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي، مرجع سابق، 2/ 90-89.
)4(  فتح المغيث ، مرجع سابق، 32/4.

)5(  غريب القرآن، البن قتيبة، ص 4.
)6(  المرجع السابق، ص 5.
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فحت��ى ال يق��ع الوهم يف فهم النص بس��بب الغريب يجب ضبط األلف��اظ الغريبة يف كتب 
اللغة، وشروح الحديث، مع االشتغال بفقه الحديث، وكيفية االستنباط.

الفرع الثاين: الت�شحيف. 
ه��و تحويل الكلم��ة من الهيئ��ة المتعارفة إل��ى غيرها)1(، ويك��ون التصحيف يف اللف��ظ، ويقابله 
تصحيف المعنى؛ كما يكون يف البصر، ومقابله تصحيف السمع؛ ويكون أيضًا يف اإلسناد، والمتن)2(. 
وأهمي��ة هذا الن��وع كبيرٌة تمكن معرفة الم��راد من الكلمات المصحفة قب��ل تصحيفها؛ ألن تصحيف 
ألفاظ المتون يفس��د المعنى، ويرتتب عليه فهٌم مغلوٌط؛ فيجب تنقية األحاديث النبوية مما ش��اهبا يف 
بعض األلفاظ، سواء كان يف متوهنا، أو يف رجال أسانيدها)3(؛ تفاديًا لما يسببه التصحيف من تحريٍف 
للرسالة النبوية؛ عندما يقصد النبي × فهمًا، ويؤدي التصحيف إلى وهم المجتهد باعتماد فهٍم آخر، 
وبث��ه يف الناس؛ »وهذا باٌب عظيم الفس��اد؛ النعكاس المعنى إل��ى نقيض المراد به؛ ألن الخط العربي 

شديد االشتباه، وربما لم يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو النقطة«)4(.
فينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه، ومتى لم يكن حافظًا 
لكت��اب اهلل تعال��ى لم يؤمن عليه التصحيف يف القرآن أيض��ًا)5(، وهذا ليس قدحًا يف العلماء؛ 
ألن هذه األوهام ال يسلم منها بشٌر، قال ابن الصالح: وروينا عن أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل 
رض��ي اهلل عنه أنه قال: »ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟«)6(، وقال العس��كري:» فقد ُعير 
به جماعٌة من العلماء، وفضح به كثيٌر من األدباء ...وبدأت بذكر جملٍة من أخبار المصحفين 
وبعض ما وهم فيه العلماء، غير قاصٍد للطعن على أحٍد منهم، وال الوضع منه، وما يسلم أحد 

من زلٍة، وال خطأ إال من عصم اهلل«)7(.
وأم��ا م��ا وقع لبع��ض المحدثين م��ن ذلك، فمن��ه ما ي��كاد اللبيب يضحك من��ه)8(، ومن 

)1(  فتح المغيث ، مرجع سابق،  )4/ 57(.
)2(  تدريب الراوي ، مرجع سابق، )2/ 648(.

)3(  للمزيد: أنظر تحرير علوم الحديث، لعبد اهلل الجديع، 2/ 1010. وأثر علل الحديث يف اختالف الفقهاء، لماهر 
الفحل، ص 317.

)4(  اإلنصاف يف التنبيه على األسباب التي أوجبت االختالف بين المسلمين، لمحمد البطليوسي، ص 174.
)5(  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، 1/ 297.

)6(  مقدمة ابن الصالح ، مرجع سابق، ص 279.
)7(  تصحيفات المحدثين، للحسن العسكري، 1/ 5.

)8(  الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، البن كثير،  ص: 172-171.
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أمثل��ة التصحي��ف وتس��ببه يف الوهم يف الفهم)1(، م��ا رواه ابن لهيعة أن رس��ول اهلل × احتجم 
يف المس��جد، وإنم��ا هو بالراء، »احتجر« يف المس��جد  بخصٍف أو حصي��ٍر حجرًة يصلي فيها، 

فصحفه ابن لهيعة، لكونه أخذه من كتاٍب بغير سماع.
ويروى عن معاوية بن أبي س��فيان أنه قال: »لعن رس��ول اهلل × الذين يشققون الُخطب 
تشقيق الش��عر«، وهناك من قرأها: »هنى عن تشقيق الَحَطب«، فقال بعض المالحين: يا قوم! 
فكيف نعمل والحاجة ماس��ٌة؛ ألنه فهم بس��بب التصحيف أن المنهي عنه هو تشقيق الحطب، 

والصواب هو تشقيق الُخَطب.
وحك��ي ع��ن بعضهم أنه جم��ع طرق حديث: »يا أب��ا عمير، ما فعل النغي��ر«، ثم أماله يف 
مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول: »يا أبا عمير ما فعل البعير«! فافتضح عندهم، 
خوها عنه!! وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد: أنه أول يوم إجالسه أورد حديث:  وأرَّ
»صالة يف إثر صالة كتاب يف عليين«، فقال: » كناٍر يف غلٍس«!، فلم يفهم الحاضرون ما يقول، 

حتى أخربهم بعضهم بأنه تصحف عليه »كتاب يف عليين«!!.
ومن ذلك حديث أنس: »ثم يخرج من النار من قال ال إله إال اهلل، وكان يف قلبه من الخير 

ة«، قال فيه شعبة »ُذَرة« بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف. ما يزن َذرَّ
وذكر غالٌم لحماد بن زيد أنه س��مع أن النبي × هنى عن الخبز، فتبس��م حماد، وقال: يا 

بني، إذا هنى عن الخبز، فمن أي شيٍء يعيش الناس؟! وإنما هو اْلِخْبر)2(. 
وظاهٌر من خالل هذه النماذج، أن معنى األحاديث، وفهمها، قد انقلب رأسًا على عقٍب 

بسبب التصحيف.
الفرع الثالث: الن�س امل�شكل. 

اْلكتاب والس��نة قِْس��َماِن)3(: قس��ٌم ُمحكٌم َتْأِويله بتنزيل��ه يفهم الُمَراد مِنْ��ُه بَِظاِهِرِه وذاته، 
دِّ إَِل��ى اْلُمحكم، وانت��زاع َوجه َتْأِويله مِنُْه حس��ب قواعد  َوقس��م اَل ُيوق��ف على َمْعنَ��اُه إاِلَّ بِالرَّ

)1(   راجع هذه األمثلة وغيرها يف: مقدمة ابن الصالح، مرجع س��ابق، ص: 280-283. وفتح المغيث بش��رح ألفية 
الحديث، مرجع سابق،  )3/ 158-159( و)4/ 61-58(. 

َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج، َس��ِمْعُت َعْمَرو ْبَن ِدينَاٍر َيُقوُل: َأْش��َهُد َلَس��ِمْعُت اْبَن ُعَمَر َوُهَو َيْس��َأُل َعِن اْلِخْبِر َفَيُقوُل: َما ُكنَّا َنَرى   )2(
اُد ْبُن َزْيٍد، س��نن  ِل اْبُن َخِديٍج َأنَُّه َس��ِمَع النَّبِ��يَّ × َنَهى َعِن اْلِخْبِر، َواَفَقُهَما َحمَّ بَِذلِ��َك َبْأًس��ا َحتَّى َأْخَبَرَنا َعاَم اأْلَوَّ

النسائي، مرجع سابق، 48/7.
)3(  مشكل الحديث وبيانه، البن فورك، ص: 43-40 .



469

د. علـي حممـد جنــم

الشرع، وعرف أهل اللغة. 
ويقع اإلش��كال لغموٍض يف المعنى، والمش��كل اسٌم لما يشتبه المراد منه بدخوله يف أشكاله 
عل��ى وجٍه ال يعرف المراد إال بدليٍل يتميز به من بين س��ائر األش��كال، وق��ال القاضي اإلمام: هو 
الذي أش��كل على الس��امع طريق الوصول إلى المعاين لدقة المعنى يف نفس��ه)1(، فال يوقف على 

معناه، والمراد منه، إال بضرب تأويل قرينٍة خارجيٍة يمكن التوصل إليها عن طريق البحث)2(. 
ويرجع الخفاء يف المشكل إلى أن اللفظ موضوٌع لغًة ألكثر من معنى، وقد يكون يف النصوص 

حين يشكل التوفيق والجمع فيما بينها، وأما كل واحٍد منها على حدٍة فيكون واضحًا.
، ث��م اإِلقبال على الطل��ب، والتأمل في��ه، أي التكلف،  وحك��م المش��كل االعتق��اد بأنه حقٌّ
واالجته��اد يف الفك��ر، إل��ى أن يتَبين المراد ويتميز المعنى عن إش��كاله)3(؛ وه��ي مهمة المجتهد 
مستعينًا بالقرائن، أو بأدلٍة أخرى من نصوص الكتاب والسنة، أو بأصوٍل شرعيٍة ومقاصد عامٍة؛ 
ق��ال الطاهر ابن عاش��ور: »ومن هنا يقّصر بعض العلماء، ويتوّح��ل يف خضخاٍض من األغالط، 
حين يقتصر يف اس��تنباط أحكام الش��ريعة على اعتصار األلفاظ، ويوّجه نظ��ره إلى اللفظ مكتفيًا 
ومقتنعًا به. فال يزال يقّلبه ويحّلله ويأمل أن يس��تخرج لّبه، وهو يف كل ذلك مهمٌل ما قّدمناه من 

ضرورة االستعانة بما يحّف بالكالم من حافات القرائن، واالصطالحات، والسياق«)4(.
وهن��اك أمثلٌة لتس��بيب المش��كل، يف الوه��م يف فهم الن��ص)5(، منها قول��ه تعالى: ژ ې  
ې  ې  ېى  ى  ائ ژ )6(، والمش��كل هن��ا ه��و لفظ »أنى«؛  فإنه مش��رتٌك بين »أين« 

)1(  كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري ، 1/ 52.
)2(  أص��ول الفق��ه الذي ال يس��ع الفقيه جهله، مرجع س��ابق، ص 404. فصول البدائع يف أصول الش��رائع، مرجع س��ابق، 
1/ 99. وتقويم األدلة يف أصول الفقه، لعبد اهلل الدبوس��ي، ص 195. وعلم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف، ص 

171. وتيسير علم أصول الفقه، مرجع سابق، )ص: 303( تلخيص األصول، لحافظ ثناء اهلل الزاهدي، ص 22.
)3(  أص��ول الفق��ه الذي ال يس��ع الفقيه جهله، مرجع س��ابق، ص 404. وتلخيص األصول، مرجع س��ابق، ص 22. 
وش��رح التلويح على التوضيح، لمس��عود التفتازاين، 1/ 242-244. والتقري��ر والتحبير علي تحرير الكمال بن 

الهمام، البن أمير حاج، 1/ 162.
)4(  مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، 2/ 257.

)5(  التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام، مرجع سابق، 1/ 159. وتيسير علم أصول الفقه، مرجع سابق، 
ص: 303-306. وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، مرجع سابق، ص 404.

)6(  سورة البقرة، جزء من اآلية:223.
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و»كي��ف«؛ ف��إذا وهمنا باعتب��ار األول وهو »أين« المع��رب عن المكان، فيحتم��ل أنه يدل على 
ج��واز إتيان المرأة يف دبرها، فظهر الث��اين بقرينة الحرث، وتحريم القربان يف األذى العارض، 
وه��و الحي��ض؛ وداللته على المنع من ذل��ك داللٌة خفيٌة تتبين بالنظر إل��ى فائدة الحرث وهو 
اإلنتاج، ومعلوٌم أن الوطء يف الدبر ال ينتج الولد، فيكون غير داخٍل يف مقصود الشارع باآلية.
وق��ال اب��ن تيمية عن ع��دم المعرفة بدالل��ة الحديث: »وت��ارًة لكون اللفظ مش��رتكًا، أو 
مجمالً، أو مرتددًا بين حقيقٍة ومجاٍز؛ فيحمله على األقرب عنده، وإن كان المراد هو اآلخر، 
كما حمل جماعٌة من الصحابة يف أول األمر » الخيط األبيض والخيط األس��ود« على الحبل، 

وكما حمل آخرون قوله: »فامسحوا بوجوهكم وأيديكم« على اليد إلى اإلبط«)1(. 
والفه��م المخطئ لهذه النصوص نتج عن كوهنا مش��كلًة، فاستش��كال لفظ »أنَّى«، أوهم 
جواز الوطء يف الدبر، واستشكال الخيط األبيض من الخيط األسود، أوهم إمكانية األكل إلى 
م مس��ح األيدي إلى اإلبط يف التيمم، نش��أ عن استش��كال  ما بعد تحقق معناهما، وكذلك َتَوهُّ

لف��ظ الي��د يف قول��ه تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( )2(.
الفرع الرابع: النق�س يف �شروط الجتهاد.

الن��اس أصن��اٌف، فهناك من ليس عن��ده آلية االجتهاد البتة، وهناك م��ن يتوفر عليها؛ لكن 
فاته ش��رٌط من ش��روطها، وهناك من اكتملت فيه الش��روط؛ لكنه َقُصر عن االجتهاد يف مسألٍة 
معينٍة. فالذي ال تتوفر فيه شروط المجتهد، ويتسور بستان االجتهاد، فإنه يعتور فهوَمه العبث 
والقصور؛ وأما مرادنا يف هذا العنصر، فهو الذي اكتملت فيه شروط االجتهاد، واعرتاه نقٌص 
عارٌض لبشريته، نجم عنه تسرب الوهم إلى تأويله للنصوص؛ مثلما قال حسن السيناوين عن 
المجتهد: »وكذا يلزمه أن يعرف بأن هذا ناس��ٌخ وهذا منس��وٌخ؛ ليقدم األول على الثاين، فإنه 

)1(   رفع المالم عن األئمة األعالم، مرجع سابق، ص28.
)2(  سورة المائدة، اآلية:6.
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إذا لم يكن خبيرًا هبما قد يعكس، والجهالة يف المحكم بما ذكر ُتعد نقصًا يف المجتهد«)1(. 
أقص��د أن المجته��د مع��رٌض يف حاالٍت مح��دودٍة، لنق��ٍص يف أحد الش��روط التي تتوفر 
في��ه أصالًة، فيتس��رب الوهم إليه من ه��ذا المدخل؛ بل قد تتوفر فيه الش��روط، لكنه يتوانى يف 
تحقي��ق القضية، َفَيِهم يف الحكم، كما قال أمير بادش��اه: »فإذا لم يثبت المطلوب عند المأمور 
باالجته��اد، علم أنه أي عدم ثبوته عنده، لعدم تحقق الش��روط المعتربة يف النظر، وليس عدم 
تحققه��ا لكمال غموضها، وعجز المكلف ع��ن الوصول إليها، بل بالتقصير، وعدم االلتفات 

إلى ما يرشده إلى المطلوب«)2(. 
الفرع اخلام�س: الأخطاء الأ�شولية.

المقصود هنا هو األخطاء التي سببها مباحث أصوليٌة، أي مردها إلى سوء تطبيق القواعد 
األصولي��ة يف فهم النصوص الش��رعية؛ »مث��ل أن يعتقد المجتهد أن الع��ام المخصوص ليس 
بحجٍة، أو أن العموم الوارد على س��بٍب، مقصوٌر على س��ببه، فإن ش��طر أص��ول الفقه تدخل 
مس��ائل الخ��الف من��ه يف هذا القس��م، ويمكن أن يعتق��د أن تل��ك الداللة قد عارضه��ا ما دل 
على أهنا ليس��ت مرادًة، مثل معارضة العام بخ��اص أو المطلق بالمقيد، فإن تعارض دالالت 

األقوال، وترجيح بعضها على بعض، بحٌر خضٌم«)3(.
ف��ال يكفي لفهم النصوص مجرد الفهم الظاهر والمعرفة باللغة، بل يجب على الفقيه أن 
يك��ون ل��ه زاٌد مهم جدًا من أص��ول الفقه، يتمكن به من فه��م دالالت األلفاظ، والرتجيح بين 
النصوص أو الجمع بينها، كما قال ابن رجب رحمه اهلل: »وأكثر األحاديث فيها »وجعلت لنا 
األرض مس��جدًا وطهورا«، وليس هذا من باب المطلق والمقيد، كما ظنه بعضهم، وإنما هو 
م��ن باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وال يقتضي ذلك التخصيص إال عند من يرى 

التخصيص بالمفهوم، ويرى أن للقب مفهومًا معتربًا«)4(.

)1(  األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة يف سلك جمع الجوامع، مرجع سابق، 3/ 84.
)2(  تيسير التحرير، ألمير بادشاه، 4/ 200.

)3(   ملخص من: رفع المالم عن األئمة األعالم، مرجع سابق، ص30-29.  
)4(  ش��رح عل��ل الرتمذي، البن رجب، ص432- 433. وال أقصد هنا، الكالم ع��ن الحادثة التي ذكرها ابن رجب، 
فق��د يك��ون مخالفه غير مخطئ، وإنم��ا أردت التمثيل فقط على اهتم��ام الفقهاء بالمباح��ث األصولية، وعلى أن 

الخطأ فيها مرادف للخطأ يف الحكم الفقهي كما حكى ابن رجب يف هذا النص حسب نظره.
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املطلب الثالث
 اآثار الوهم يف فهم الن�ص ال�ضرعي

يبذل المجتهد وسعه لتحصيل حكم اهلل يف المسألة، لكن إذا وِهم، فإن اجتهاده سيرتتب 
علي��ه حكٌم مغل��وٌط؛ وتختلف تجليات هذا الغلط بحس��ب المس��ألة: فقد يفض��ي إلى عبادٍة 
فاس��دٍة، أو إل��ى نكاٍح مح��رٍم، أو إلى بيٍع باطٍل، أو إلى دمٍّ ُمس��تَحلٍّ أو غي��ر ذلك، ألن الخطأ 
المتعلق بالدين ومعانيه، وبالش��ريعة وأحكامه��ا، وبحقوق اهلل وبحقوق العباد، قد ُتصاب فيه 
)1(؛ وتبيانًا للفكرة، س��آيت بنماذج مقس��مٍة على  دم��اٌء، وف��روٌج، وأعراٌض، وأمواٌل، بغير حقٍّ

بعض أبواب الفقه كما يلي: 
يف باب العبادات: اإذا راأى املجتهد راأيًا خمطئَا، اأو اأ�شدر فتوى موهومًة، فينتج عن ذلك ف�شاد 
العب��ادة من حيث هي؛ فاإن كانت �شالًة فيج��ب اإعادتها، واإن كانت زكاًة مل توؤد فيجب اأداوؤها، واإن 

كان �شومًا اأو حجًا وجب ق�شاوؤه، ومن اأمثلة ذلك:
المثال األول: بوب ابن خزيمة يف صحيحه »بذكر خربٍ روي مختصرًا عن رسول اهلل × 
أوهم عالمًا ممن لم يميز بين الخرب المختصر، والخرب المتقصي، أن الوضوء ال يجب إال من 

الحدث الذي له صوٌت أو رائحٌة«)2(.
وواضٌح أنه صرح بَوْهم العالم يف فهم النص بس��بب اختصار الحديث الذي صار نصه: 
»ال وض��وء إال من ص��وٍت أو ريٍح«، والذي يوهم أن الوضوء ال يكون إال من صوٍت أو ريٍح، 
والص��واب خالف��ه، إذ إن الوض��وء ق��د يكون ألس��باب أخ��رى، يف حين أن الخ��رب المتقصي 
والكامل مناس��بته استفس��ار النبي × حول الرج��ل يخيل إليه أنه قد خرجت من��ه ريٌح؛ فَعْن 
ْيَء فِي  ِذي ُيَخيَُّل إَِلْيِه َأنَُّه َيِجُد الشَّ ُجُل الَّ ِه، َأنَُّه َشَكا إَِلى َرُسوِل اهللِ × الرَّ َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم، َعْن َعمِّ

الَِة؟ َفَقاَل: »اَل َينَْفتِْل - َأْو اَل َينَْصِرْف - َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ِريًحا«)3(. الصَّ
 المثال الثاين: إجزاء مسح الرجلين يف الوضوء.

قال محمد الحسن اآلمدي: »وجاء يف لفظ مسلم: تعجل قوٌم عند العصر فتوضؤوا وهم 

)1(  االجتهاد: النص، الواقع، المصلحة، ألحمد الريسوين ومحمد جمال باروت ، ص.13
صحيح  ابن خزيمة ،1/ 59.  )2(

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق،  39/1.
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ِعجاٌل، فانتهينا إليهم وأعقاهبم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول اهلل ×: »ويٌل لألعقاب من 
النار، أسبغوا الوضوء«، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال ال للماسحين«)1(.

فالنهي قائٌم على ترك غس��ل األعضاء، بدليل أن وعيد الويل متعلق باألعقاب، فما َدْخل 
االس��تعجال هنا؟ فهو ال مفهوم له، فمن ترك األعقاب ُمَتوّعٌد، س��واء استعجل أم تريث، ولو 
كان  الوعيد متعلقًا باالستعجال لقال: »ويٌل للمستعجلين من النار«، أو لفظًا يدل على هذا.
فالفه��م المخط��ئ للحدي��ث نتج عنه جواز مس��ح الرجلي��ن يف الوضوء بحس��ب ما رأى 

الكاتب، يف حين أن الصواب هو عدم إجزائه، وأن المجزئ هو الغسل.
المثال الثالث: تشريف قبيلة َعنََزة بالصالة إليها)2(.

ب على بعض الرواة الخطأ يف معرف��ة معاين بعض األحاديث،  ق��ال ابن أبي حاتم: »ُج��رِّ
فعده األئمة من تصحيف المعنى؛ كما يف قول أبي موسى العنزي محمد بن المثنى المعروف 
مِن حين قال: نحن قوٌم لنا ش��رٌف؛ صلى إلينا رس��ول اهلل ×، يعني: حديث النبي × أنه  بالزَّ
صل��ى إلى َعنَزٍة، وهي الَحْرَبة الصغيرة تغرز بين يديه × ليتخذها س��رتًة يف الصالة، فظن أبو 

موسى أنه × صلى إلى قبيلته عنَزة، وعد ذلك شرفًا لهم!« )3(.
فعلى جاللة قدره، توهم أن المقصود بالعنزة هي قبيلته، يف حين أن المراد هبا هو الحربة 
الصغي��رة توضع للس��رتة، فتغير الحك��م الفقهي من اس��تحباب الصالة مع وضع س��رتٍة، إلى 
اختصاص قبيلة »عنزة« بشرف الصالة إليها، وهو خطٌأ ال محالة. قال ابن الصالح: »وأظرف 
م��ن هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عب��د اهلل، عن أعرابيٍّ زعم أنه × كان إذا صلى نصبت بين 
يدي��ه ش��اة، أي صحفها عنْزة«)4(، فظ��ن أن المقصود بالعنزة ليس هو الحرب��ة، وإنما الحيوان 

المعروف.

)1(  المسح يف وضوء الرسول صلى اهلل عليه وآله دراسات مقارنة بين المذاهب اإلسالمية، لمحمد الحسن اآلمدي، 
ص66. 

)2( ولم أقصد هبذا المثال وال بغيره المجتهدين باألخص، وإنما ركزت عليهم من باب التغليب، بحكم أهنم المعنيون 
بفه��م النص��وص، لكن البحث يتطرق إلى الوه��م يف الفهم الواقع من المجتهدين وم��ن غيرهم، كما حصل لهذا 

الراوي على جاللة قدره. 
)3(  علل الحديث، البن أبي حاتم، 142/1.

)4(  مقدمة ابن الصالح ، مرجع سابق، ص 282.
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 المثال الرابع: النهي عن الحلق يوم الجمعة.
ق��ال الس��ندي رحمه اهلل: »قوله« هن��ى أن ُيَحلََّق)1(» ضبط على بن��اء المفعول من التحلق 
أي أن يجعل حلقة، وزعم بعضهم أنه من َحْلق الش��عر، فبقي أربعين س��نًة ال يحلق رأسه قبل 
الصالة، فقيل له إنه من الحْلقة«)2(. و قال أبو إسحاق األبناسي: »ومن أمثلة تصحيف المعنى: 
ما ذكره الخطابي عن بعض ش��يوخه يف الحديث أنه لما روى حديث »النهي عن التحليق يوم 
الجمعة قبل الصالة«؛ قال: »ما حلقت رأس��ي قبل الصالة منذ أربعين س��نة«، َفِهم منه تحليق 

الرأس، وإنما المراد تحليق الناس ِحَلقًا«)3(.
لق��د نتج ع��ن التصحيف للحديث خط��ٌأ يف الحكم الفقه��ي، إذ المنهي عنه ه��و الَتحلُّق 
م على نفس��ه الَحْلق وهو مباح، وأباح التَحلق وهو  وليس الحْلق، ومن أخطأ يف ذلك فقد حرَّ

منهٌي عنه.
المثال الخامس: منع الزكاة بعد موته ×.

كاة أهنا تدفع فقط للنب��ي ×، فإذا مات فال زكاة، بناًء على س��وء فهمهم   زع��م مانعو ال��زَّ
يُق رضي اهلل  دِّ لقَول��ه تعالى:)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( )4(، ولذل��ك قاتلهم الصِّ

عنه على منعها)5(.
المثال السادس: جواز الوقوف بعرفة لمن فاته، إلى ما بعد طلوع الفجر .  

ذكر مسلٌم بن الحجاج أن رجالً سأل رسول اهلل × عمن أدركه الفجر ولم يقف بعرفات، 
فقال له إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت. 

 فه��ذا وه��ٌم يف هذه الرواي��ة يرتتب عليه ج��واز الوقوف بعرفة إلى قبيل طلوع الش��مس، 
وهو مخالٌف لألخبار عن رس��ول اهلل ×، وع��ن الصحابة، والتابعين، بأن من جاء قبل طلوع 
الفج��ر ليل��ة جمع فقد تم حجه؛ فق��د تواطأت األخبار على أن إدراك الح��ج هو أن يطأ المرء 

)1(  يقصد الحديث التالي: عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده »أن رس��ول اهلل × هنى أن يحلق يف المس��جد يوم 
الجمعة قبل الصالة«. سنن ابن ماجه، 2/ 218-217.

)2(  حاشية السندي على سنن ابن ماجه، لمحمد السندي، 348/1.
)3(  الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، مرجع سابق ، 470/2.

)4(   سورة التوبة، جزء من اآلية:103.
)5(  بدعة إعادة فهم النص، لمحمد المنجد، ص38-35.
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عرف��ات إلى قرب الصبح، وال اختالف بين أهل العل��م يف ذلك، وأما رواية إدراك الحج فيها 
إل��ى بعد الصبح قبل طلوع الش��مس، فروايٌة س��اقطٌة، وحديٌث ُمطرٌح، إذ ل��و كان محفوظًا، 

وقواًل مقواًل، يمثل سائر الموجبات، لم يذهب عن جميعهم)1(.
يف ب��اب البي��وع وما ش��اكلها: ينتج ع��ن الوه��م يف اجتهادات البي��وع، تض��رر البائع، أو 
المش��تري، أو هما معًا، أو المجتمع، أو غير ذلك، ألن المجتهد قد يجعل الحق مثالً يف جهة 
البائ��ع، والواقع أنه يف جهة المش��تري، أو العكس؛ ومن أمثلة ذلك إنكار خيار الش��رط، حين 
خالف ابن حزم جماهير الفقهاء وقال: »ش��روط المس��لمين ليست إال الشروط التي نص اهلل 
تعالى على إباحتها ورسوله ×، ال شروطًا لم يبحها اهلل تعالى، وال رسوله عليه السالم؛ وقد 
قال رس��ول اهلل ×: »كل ش��رٍط ليس يف كتاب اهلل تعالى فهو باطٌل«)2(، فقد فهم ابن حزم من 
الحديث، تحريم أي ش��رٍط يف العقود ال يوجد نص��ه يف القرآن الكريم، والمقصود هو تحريم 
الش��روط التي ال توافق ش��رع اهلل سبحانه، ال الشروط التي ال توجد يف كتابه جل وعال؛ فهناك 
ش��روٌط ال توجد يف كتاب اهلل، لكنها على وفاق��ه، وال تخالفه، فيجوز العمل هبا، قال ابن عبد 
الرب: »وأما قوله: كل ش��رٍط ليس يف كتاب اهلل فهو باطٌل، فمعناه: كل ش��رٍط ليس يف حكم اهلل 

وقضائه، يف كتابه أو سنة رسوله×«)3(.
فهذا الفهم من ابن حزم رحمه اهلل لهذا الحديث، سيتسبب يف إبطال العديد من الشروط 
الت��ي ه��ي عل��ى مقتضى كت��اب اهلل جل وع��ال، لكنها غي��ر منصوصٍة في��ه، ويتبع ه��ذا إبطال 
المعامالت المرتتبة على هذه الش��روط.  ومثال ذلك: أن يبيع الرجل بيتًا، ويش��رتط س��كناه 
مدًة معينًة قبل تس��ليمه إلى المشرتي؛ أو يبيع س��يارًة، ويشرتط على المشرتي أن يسلمه إياها 
يف منطقٍة متفٍق عليها. ويدل لذلك نصوٌص منها حديث جابر رضي اهلل عنه أنه كان يسير على 
جمٍل له قد أعيا، فمر النبي ×، فضربه فدعا له، فس��ار بس��ير ليس يس��ير مثله، ثم قال: »بٍْعنيه 
بَِوقِيٍَّة«، قلت: ال، ثم قال: »بٍْعنيه بَِوقِيٍَّة«، فبعته، فاس��تثنيت حمالنه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته 

)1(  التمييز، لمس��لم، ص: 200-201. ذكر رواية فاس��دة بال عاضد لها يف ش��يء من الروايات عن رس��ول اهلل × 
واتفق العلماء على القول بخالفها.

)2(  المحلى باآلثار، البن حزم، 44/9.
)3(  التمهيد، البن عبد الرب، 186/22.
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بالجم��ل ونقدين ثمنه، ث��م انصرفت)1(. فهذا جابر رضي اهلل عنه باع الجمل، واش��رتط ركوبه 
إلى المدينة، ووافقه رسول اهلل × على ذلك. 

ل الفتوى املوهومة املراأَة  ِ يف ب��اب الأنكحة: امل�شكل هنا اأكرب؛ لأنه متعلٌق بالفروج، بحيث تحُ
املحرمة، اأو ترم املراأة احلالل؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال األول: الوهم يف جواز الزواج بأكثر من أربٍع.
ذهب قوٌم إلى أنه يجوز التزوج بالتس��ع؛ ألن اهلل تعالى أب��اح نكاح ثنتين بقوله: »مثنى«، 
ث��م عطف عليه »ثالث ورباع« بالواو، وهي للجمع، فيكون المجموع تس��عًا، وقال بعضهم: 
يجوز ثماين عش��رة ام��رأًة؛ ألن قوله: »مثنى»، يفي��د التكرار لكونه معدواًل به ع��ن اثنين اثنين 
مك��ررًا، وكذلك ثالث ورباع، وأقل التكرار مرتان؛ فيكون ثماين عش��رة، وحكي عن آخرين 
أن له أن يتزوج ما شاء من العدد غير محصوٍر؛ ألن »مثنى وثالث ورباع« يفيد التكرار من غير 
حصٍر)2(، ومس��تندهم قوله تعال��ى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( )3(، حيث 
جعلوا الواو للعطف، وهذا وهٌم معارٌض بسنة النبي× وفعل الصحابة، قال القرطبي: »اعلم 
أن ه��ذا الع��دد مثنى وثالث ورب��اع ال يدل على إباحة تس��ٍع، كما قال من بع��د فهمه للكتاب 
والس��نة، وأع��رض عما كان عليه س��لف هذه األمة، وزعم أن الواو جامع��ٌة، وعضد ذلك بأن 
النب��ي× نك��ح تس��عًا، وجمع بينه��ن يف عصمته. والذي ص��ار إلى هذه الجهال��ة، وقال هذه 
المقال��ة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعل��وا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثالث ورباع. وذهب 
بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عش��رة، تمسكًا منه بأن 
الع��دل يف تلك الصيغ يفي��د التكرار والواو للجم��ع، فجعل مثنى بمعنى اثني��ن اثنين وكذلك 
ثالث ورباع. وهذا كله جهٌل باللس��ان والس��نة، ومخالفٌة إلجماع األمة، إذ لم يسمع عن أحد 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع س��ابق، 189/3. وأخرجه مس��لم يف صحيحه، مرجع س��ابق، 1221/3. 
واللفظ للبخاري.

)2(  ورد ه��ذا يف مراجع عدٍة منها: تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق وحاش��ية الش��لبي، للزيلع��ي، 112/2، وأيضًا: 
نيل األوطار، للشوكاين،  6/ 178. وكذلك: فقه السنة،  لسيد سابق، 109/2. وأيضًا: الفقه اإلسالمي وأدلته، 

للزحيلي، 9/ 6667.
ولم أقم بتحرير األقوال وعزوها إلى أصحاهبا؛ لضيق المحل، وخش��ية الخروج عن الموضوع، وما دام الغرض 

هو التمثيل وليس الرتجيح.
)3(  سورة النساء، جزء من اآلية:3.
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من الصحابة وال التابعين أنه جمع يف عصمته أكثر من أربع«)1(.
حاصله أن الوهم يف فهم النص أدى إلى جواز الزواج بتسع نسوٍة، أو أكثر، وهذا محرٌم.

المثال الثاين: إتيان النساء يف الدبر.
، فقاَل: تلَك اللُّوطِّيُة  قال الخطابي: »حديُث عبد اهلل بن َعْمرو يف إتياِن النساء يف َأْدباِرِهنَّ
الصغرى. رواُه بعُض أصحابِنا: تلَك الَوْطَأُة للصغرى. وهو َخَطٌأ فاِحٌش، وفيه ما ُيوهُم إباحة 
ذلَك الِفْعَل. وإّنما هو: تلك اللوطِية الصغرى، على التش��بيِه لُه بعمِل قوِم ُلوٍط«)2(. فإذا فهمنا 
النص على وزان الرواية الموهومة س��نجيز اإلتيان يف الدبر، وهو محرٌم كما يظهر من الرواية 

الصحيحة.
يف ب��اب الجهاد: ال أدل عل��ى الوهم يف الفتاوى الجهادية مما نلحظ��ه يف واقعنا المعيش 
من إراقٍة للدماء وتش��ريٍد للشعوب، بس��بب أوهام بعض من يحسب على االجتهاد، وهو منه 
ين إلى  براٌء، وأمثل على ذلك باالجتهادات الفاس��دة للخوارج، حيث أدى س��وء الفهم يف الدِّ
خروجهم على عليٍّ رضى اهلل عنه ومقاتلتهم له، فإنَّهم فهموا النصوَص الشرعية فهمًا مخطئًا 
ا ناظرهم ابن عباس رضي اهلل عنهما بيَّن لهم  مخالفًا لفهم الصحابة رضي اهلل عنهم، ولهذا َلمَّ

الفهَم الصحيح للنصوص، فرجع َمن رجع منهم، وبقي من لم يرجع على ضالله«)3(.
وق��د يقع ذلك بناًء على اجتهاٍد مستس��اٍغ كما حص��ل يف الفتن التي وقعت بين الصحابة، 
وال داع��ي لذكره��ا، واألولى اإلمس��اك عنها، ق��ال ابن الوزي��ر:» وثبت أن الفتن��ة وقعت بين 

الصحابة ما لها سبٌب إال اختالفهم يف الفهم«)4(.
يف ب��اب اجلنايات : ه��ذا اأي�شًا من الأبواب التي يكون ثمن الوهم فيها باهظًا، لأنه قد يوؤدي 
اإىل فوات الأرواح اأو الأع�شاء، كاأن يق�شي احلاكم بالق�شا�س من �شخ�ٍس، وهو بريٌء، اأو برباءته 

وهو مداٌن؛ ومن اأمثلة الفهوم املخطئة للن�شو�س يف هذا املجال:

)1(  تفسير القرطبي، مرجع سابق، 17/5.
)2(  إصالح غلط المحدثين، للخطابي، ص: 56-55.

)3(   بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! ويحكم . أفيقوا يا شباب!!، لعبد المحسن العباد، ص 6.
وراجع أيضا: فهم النصوص الشرعية وصلته باإلرهاب : دراسة تأصيلية تطبيقية لعبد الرحمن المطيري ،  ص38.

)4(   إيثار الحق على الخلق يف رد الخالفات إلى المذهب الحق، البن الوزير، ص: 142- 143.
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المثال األول: االعرتاض عن حد السرقة.
اعرتض بعضهم على أن قطع يد الس��ارق غير معقول، كما يف ش��عٍر نسب إلى أبي العالء 

المعري حين قال:
ي������ٌد ب���خ���م���س م���ئ���ي���ن ع���س���ج���ٍد ُودي������ت

دي�����ن�����ار؟! رب������ع  يف  ق���ط���ع���ت  ب���ال���ه���ا  م�����ا 
فهذه زندقٌة، لكن مناسبة سوق هذا المثال هو بيان الوهم يف فهم النص الشرعي، والذي 
ليس خاصًا بالمجتهد، بل يقع حتى من الزنديق؛ إذ إن الفهوم المخطئة تعترب من أهم أسباب 

االنحرافات العقدية.   
وق��د أج��اب القاضي عب��د الوه��اب المالكي عن االع��رتاض الموهوم ال��وارد يف البيت 

الشعري بقوله:
ع������ز األم������ان������ة أغ������اله������ا وأرخ����ص����ه����ا

ال����ب����اري)1( ح��ك��م��ة  ف��اف��ه��م  ال��خ��ي��ان��ة،  ذل 
فما نس��ب للش��اعر فيه وهٌم يف فهم النصوص الش��رعية الصريحة الصحيحة التي أثبتت 
حد السرقة، »وبيان ذلك أن الدية لو كانت ربع ديناٍر لكثرت الجنايات على األيدي، ولو كان 
نصاب القطع خمس��مائة ديناٍر لكثرت الجنايات على األموال، فظهرت الحكمة يف الجانبين، 
وكان يف ذل��ك صيان��ة من الطرفين«)2(، ولذلك رد القاضي بأهن��ا لما كانت أمينًة كانت عزيزًة، 

ولما صارت خائنًة صارت ذليلًة.
المثال الثاين: قتل المسلم بالكافر.

ذكر أبو عبيد بس��نٍد صحيٍح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه الحنفية، فأس��ند عن عبد 
الواح��د بن زياد ق��ال: قلت لزفر: إنك��م تقولون تدرأ الحدود بالش��بهات، فجئت��م إلى أعظم 
الش��بهات فأقدمتم عليها، المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد على أين رجعت عن هذا)3(؛ ألن 
الجمهور على أن المسلم ال يقتل بالكافر، وأما أصحاب الرأي فقالوا: يقتل المسلم بالكافر، 

)1(  فيض الباري على صحيح البخاري،  لمحمد أنور شاه ، 5/ 112.
)2(  فتح الباري البن حجر، مرجع سابق، 12/ 98.

)3(  المرجع السابق، 12/ 262.
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واحتج��وا بظاهر الق��رآن: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  )1(، وبقول��ه تعالى: )ڱ ڱ 
واحتج��وا   ، ھ()2(   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
بحديث ابن البيلماين: أن النبي × أقاد مسلمًا بكافٍر، وهو حديٌث منقطٌع ال يصح)3(، ولذلك 

قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند ال تسفك دماء المسلمين)4(.
المقص��ود هن��ا أن الجمهور على أن المس��لم ال ُيقتل بالكافر، وخال��ف أصحاب الرأي 
اس��تنادًا إلى فهٍم موهوٍم لهاتين اآليتين، وإلى حديٍث ال يصح، ونتيجة ذلك هي قتل المس��لم 

إذا قتل كافرًا، وكان سيكون معصوم الدم لوال الوهم يف فهم اآليتين.
فهذا كشٌف عن احتمال وهم الفقهاء يف قضايا الجنايات، وما يرتتب عن ذلك من فواٍت 

لألنفس ونحوها.
يف ب��اب الفرائ��ض: مجرد وهٍم يس��يٍر يف الفرائض قد يكون س��ببًا يف حرم��ان وارٍث، أو 

توريث من ليس بوارٍث، أو نقص نصيب وارٍث لمصلحة آخر؛ ومن أمثلة ذلك: 
عن ُهَزْيَل ْبَن ُش��َرْحبِيَل، َقاَل: ُس��ئَِل َأُبو ُموَس��ى َعْن بِنٍْت َواْبنَِة اْبٍن َوُأْخٍت، َفَقاَل: لِْلبِنِْت 
النِّْصُف، َولأِْلُْخِت النِّْصُف، َوْأِت اْبَن َمْس��ُعوٍد، َفَس��ُيَتابُِعنِي، َفُسئَِل اْبُن َمْس��ُعوٍد، َوُأْخبَِر بَِقْوِل 
َأبِي ُموَسى َفَقاَل: َلَقْد َضَلْلُت إًِذا َوَما َأَنا مَِن الُمْهَتِديَن، َأْقِضي فِيَها بَِما َقَضى النَّبِيُّ ×: »لاِِلْبنَِة 
��ُدُس َتْكِمَلَة الثُُّلَثْيِن، َوَما َبِق��َي َفلأِْلُْخِت«، َفَأَتْينَا َأَبا ُموَس��ى َفَأْخَبْرَناُه  النِّْص��ُف، َواِلْبنَ��ِة اْبٍن السُّ

بَِقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، َفَقاَل: اَل َتْسَأُلونِي َما َداَم َهَذا الَحْبُر فِيُكْم)5(.
فهذا أبو موس��ى األشعري رضي اهلل عنه، وهو من هو يف العلم، يِهم يف حل هذه المسألة 
الفرضي��ة بناًء عل��ى نصوٍص قرآنيٍة، بل ويظن لثقته يف الحكم أن ابن مس��عوٍد س��يوافقه، لكن 
الَحْب��ر خالف��ه، بل وع��رب بالضالل إن تابعه يف خطئه، ألنه سيتس��بب يف حرم��ان ابنة االبن من 

الميراث. 
تِي رويت على اْلَغَلط والتصحيف خرب: ُكنَّا  ومن ذلك أيضًا قول مس��لم: َومن األخبار الَّ

)1(  سورة المائدة، جزء من اآلية: 45.
)2(  سورة اإلسراء ، جزء من اآلية: 33.

)3(  اختالف الفقهاء ، للمروزي، ص: 432-431.
)4(  فتح الباري البن حجر، مرجع سابق، 12/ 262.

)5(  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، 8/ 151.
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نورثه على عهد َرُسول اهلل ×، َيْعنِي اْلجد، فَهَذا خربٌ صحف فِيِه قبيَصة، وإنما َكاَن الَحِديث 
بَِه��َذا اإلس��ناد َعن ِعَياض، َقاَل: ُكنَّا نؤديه على عهد َرُس��ول اهلل ×، َيْعنِي فِ��ي الطََّعام، َوَغيره 
فِ��ي َزَكاة اْلفط��ر، َفلم يقر قَِراَءته، َفقلب َقْوله، إلى َأن َقاَل: يورثه، ثمَّ قلب َلُه معنى َفَقاَل: َيْعنِي 

اْلجد)1(.
فالوه��م الذي أدى إليه هذا التصحيف يفضي إلى توريث الجد، بينما يف النص الصحيح 
معنى آخر كما فسر ذلك مسلم؛ وليس القصد من المثال أن الجد ال يرث أصالً، وإنما التمثيل 

على الوهم فقط.

* * *

)1(  التمييز، مرجع سابق، ص189- 190.
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املطلب الرابع
 اأفكاٌر عمليٌة للتقليل من الوهم يف الن�ضو�ص ال�ضرعية

بقدر ما يكون مع الفقيه من معرفة النصوص، بقدر ما تتسع دائرة االستنباط عنده، وبقدر 
م��ا ُيختزل هامش وقوعه يف الخطأ يف اس��تثماره للنصوص. والكتس��اب ذلك أقرتح التكوين 
العملي للمجتهدين، وتصفية المؤلفات من األخطاء السابقة، مع تخصيص جهاٍت للتصدي 
لألخط��اء المحتمل��ة، بحي��ث يتنبه الفقهاء لما س��بق من األخطاء، ويس��تفيدون منه��ا، ثم يتم 

التصدي لها، والتقليل من وقوع المزيد منها.
إن س��وء الفهم داٌء يصي��ب األحكام، ول��كل داٍء دواٌء، والوقاية خير م��ن العالج، فعلينا 
الوقاية من األوهام، كما علينا معالجتها إذا وقعت. وهذا عمٌل جباٌر س��يقلل هامش األوهام، 

وينقص من الخالفات.
  وتعرتي االجتهادات بعُض األوهام التي ال تنقص من قيمتها، واألصلح إذن هو تنقيتها 
من تلك األخطاء والتنبيه عليها، حتى يستفاد منها على أحسن وجه، وهذه هي عملية التصفية 
التي تكمل الفائدة، بحيث ينضاف خير التخلص من الخطأ، إلى خير االستفادة من االجتهاد 
أصال��ًة؛ مما يقصر الطريق على الباحث، ويختصر عليه الوق��ت، بأن يطلع على االجتهادات 
مصححة األخطاء، ويس��تفيد من التصحيحات، وينتفع بأخ��ذ المعلومة كما يجب أن تكون، 
عوض أن يقع على المنتجات االجتهادية على ما هي عليه من أخطاٍء، وربما تلصق بذهنه وال 
ت عليه ذلك االس��تفادَة من معلوماٍت  تفارقه، أو حتى إن اكتش��فها، وأصلحها، ربما يكون َفوَّ

أخرى، وضيع عليه الوقت. 
فيج��ب العم��ل على َنْخِل ال��رتاث العلمي وتحريره م��ن األخطاء، ولي��س معنى هذا أن 
علماءن��ا كان��وا مكتويف األيدي، حتى جئتهم يف القرن الخامس عش��ر باكتش��اٍف جديٍد، وإنما 
م��ا فتئوا يش��يرون يف مؤلفاهتم إلى كل ما اكتش��فوه من أخطاء س��ابقيهم ومش��ايخهم؛ وأما ما 
أرم��ي إلي��ه فهو اقرتاح منهٍج، وطريق��ة لتصحيح األخطاء، بطباعة الكتب نفس��ها، وقد ذيلت 
بالتصحيحات، علما أن هذا التصحيح ال يجب أن يخل هبيبة الكتاب، إنما يكون بالهامش. 

وق��د يق��ول لي قائٌل: إن ما يبدو لزي��ٍد خطًأ، قد ال يكون كذلك عن��د عمر، فأقول له: لن 
يتكل��ف بالتصحيح زيد وعمر، وإنما أهل الفن؛ لجاٌن وهيئاٌت مختصٌة من كبار العلماء على 
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غرار المجامع الفقهية، ولذلك أقرتح إنشاء هيئٍة عالمية لهذا الغرض، ُتكلِّف فروعًا إقليميًة، 
وتوزع المهام لخدمة الرتاث العلمي.

السلم المقترح لهيئات تصحيح األوهام الموجودة يف فهم النصوص الشرعية
ه��ذا فيما يخص العالج، يعني بعض حصول األوهام والرغبة يف تصفيتها؛ وأما الوقاية، 
فالغرض منها تجفيف منابع األخطاء قبل وقوعها. وال أقصد هنا القضاء عليها بالمرة، فهذا ال 
يقول به عاقٌل، لكني أقصد أن تكون هناك رقابٌة علميٌة على االجتهادات، بحيث تتكلف بذلك 
هيئاٌت عالميٌة للتصحيح، على غرار هيئات التصفية التي ذكرهتا آنفا، فإحداهما تتخصص يف 

مشاريع االجتهادات، واألخرى تتخصص يف الرتاث، أي يف االجتهادات السابقة.
فهيئات التصحيح هذه، تمر عليها كل النتاجات، وتفحص الفهوم الموجودة فيها، وهل 
وافق الفهُم الذي فهمه المؤلف، الفهَم الصحيح للنص الشرعي الذي نقله لنا السلف؟، وإن 
اس��تنبط استنباطا غير ذلك، فهل وافق القواعد العامة، والمقاصد الشرعية أم ال؟، قال رفعت 
فوزي عبد المطلب:  »ولهذا يجدر بالدارسين أن يقوموا بالدراسات المقارنة ألسس التوثيق 
عند الفقهاء والمحدثين واس��تخالص أس��ٍس يتفق عليها معظمهم، وتوثق هبا األحاديث فال 
نختل��ف يف كثيٍر منها كما اختلفوا، وبالتالي تكون األحكام الفقهية المس��تمدة من أدلة الس��نة 
واحدًة. وهذا يضيق إلى حدٍّ كبيٍر من شقة الخالف بين المسلمين يف األحكام الفقهية، إذ كثيٌر 
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م��ن هذا الخالف يرج��ع إلى االختالف يف أس��س توثيق الحديث ونق��ده«)1(. فهو يتكلم عن 
توثيق الحديث، لكن الش��اهد عندنا هو اقرتاحه لتوحيد االستنباطات الفقهية من األحاديث، 

سعيًا إلى تضييق رقعة الخالف يف األحكام الفقهية المبنية عليها.
وحت��ى ل��و ل��م توفق الهيئ��ة يف حال��ٍة معينٍة، ولم تكتش��ف خط��ًأ معينًا، فيمكنه��ا تدارك 
ذل��ك بالتغذية الراجع��ة، بحيث تفتح قن��وات التواصل مع المتخصصين، والق��راء، ليوافوها 

بمالحظاهتم وانتقاداهتم. 
وُين��دب أن ُتْصِدر الهيئتان مجل��َة يتم فيها ذكر اإلنجازات والتواص��ل مع القراء، عالوًة 

على مواقع إلكرتونيٍة ترمي إلى تحصيل الهدف نفسه.
وال ننسى الوقاية األهم، والتي تسبق عمل الهيئات، إهنا التكوين الشرعي السليم؛ فكلما 
كان مس��توى المجته��د عالي��ًا، كلم��ا كان هامش الخطأ عن��ده قليالً؛ قال محمد رش��يد رضا 
:»ومتى رس��خ الوهم يف النفس يصعب انتزاعه على العقالء الذين يتعاهدون أنفس��هم بالرتبية 
الحقيقي��ة دائم��ًا، فكيف حال الغافلي��ن عن أنفس��هم، المنحدرين يف تيار الع��ادات والتقاليد 

الشائعة«)2(.
فالواج��ب هو استكش��اف من يرتقب أن يكونوا مش��اريع مجتهدي المس��تقبل، والعناية 
هب��م، وتكوينهم، حت��ى يتم تقليل هامش الوه��م، واحتماله لديهم؛ وذلك بتكوينهم يف ش��تى 
مجاالت العلوم الش��رعية، ويف المجاالت التي تخول لهم التوفر على ش��روط االجتهاد، مع 
ض��رورة ربطهم بالتطبيق والواق��ع، ألن تفويت ذلك يؤدي إلى أوهاٍم على مس��توى التنزيل، 
بحي��ث يكون الواقع بحاج��ٍة إلى فهم النص يف اتجاٍه، والمجتهد يفهم��ه يف اتجاٍه آخر بمعزٍل 
عن��ه، وهلل در اب��ن القيم حين ق��ال: »وال يتمكن المفت��ي، وال الحاكم، م��ن الفتوى، والحكم 

بالحق، إال بنوعين من الفهم:
أحدهم��ا: فه��م الواقع والفقه فيه واس��تنباط علم حقيق��ة ما وقع بالقرائ��ن، واألمارات، 

والعالمات، حتى يحيط به علمًا.
والن��وع الث��اين: فهم الواج��ب يف الواقع، وهو فه��م حكم اهلل الذي حكم ب��ه يف كتابه، أو 

)1(  توثيق السنة يف القرن الثاين الهجري أسسه واتجاهاته، لرفعت بن فوزي عبد المطلب،  ص 437.
)2(  تفسير المنار،  لمحمد رشيد رضا، 2/ 120.
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على لسان قوله يف هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على اآلخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
يف ذل��ك لم يعدم أجري��ن أو أجرًا؛ فالعالم م��ن يتوصل بمعرفة الواقع والتفق��ه فيه إلى معرفة 
حكم اهلل ورسوله«)1(. واللبيب يفهم أين ال أقصد البتة تحوير النص وتغيير فهمه ألجل إرضاء 

األهواء بالتسرت وراء ستار فهم الواقع.
ويعت��رب االجته��اد الجماعي من الوس��ائل التي يج��در بنا جردها ضمن الس��بل المخولة 
للتقلي��ل م��ن الوهم يف فهم الن��ص الش��رعي، إذ إن الجماعة المجتهدين أبع��د عن الوهم من 
الفرد المجتهد يف المس��ائل المس��تحدثة التي تحتاج إلى تضافر الجهود، وإن كان العكس قد 
يحدث أحيانًا؛ فإذا وهم المجتهد يف المسألة وجد من ينبهه أو يعضده، مما يجعله اقرب إلى 

الصواب. ومن ثم، فاالجتهاد الجماعي من أهم وسائل دفع األوهام يف الفهم.
ويمك��ن االجته��اد الجماعي م��ن محاربة ضعف الثق��ة يف االجته��ادات الفردية، وتوفير 
االطمئنان يف نفس المجتهد والمستفتي، ألن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب؛ فعندما تجتمع 
العق��ول، يقل احتمال الخطأ، وقد تتغير الفتوى بس��بب رأيٍّ لم يكن بالحس��بان)2(، مما يعين 
على مقاومة المرتامين على الفتوى، واإلس��هام يف عالج  فوضى الفتوى، والفتاوى الش��اذة، 
ويق��ي األمة مش��اكل االختالف، كما عرب عنها عب��د الوهاب خالف بالفوضى التش��ريعية)3(؛ 
وهذا س��بيٌل إلى توحيد األمة اإلس��المية، ووحدة المواقف وتضييق الخالف بدرء التش��تت  

والتضارب)4(.

)1(  إعالم الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، 1/ 69.
)2(  االجتهاد الجماعي يف التشريع اإلسالمي، لعبد المجيد السوسوه، ص27.

)3(  راجع: مصادر التش��ريع اإلس��المي فيما ال نص فيه، لعبد الوهاب خالف، ص13. وأيضا: االجتهاد يف الش��ريعة 
اإلسالمية، ليوس��ف القرضاوي، ص182-184. وأيضا: االجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية يف تطبيقه، 

لشعبان محمد إسماعيل ،  ص29-27.
)4(  االجتهاد الجماعي يف التشريع اإلسالمي، مرجع سابق، ص88.
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شكٌل يشير إلى المنظومة المتداخلة للتقليل من األوهام يف فهم النصوص الشرعية.
خاتمة:

بعدما أنجز الباحث ما يسر اهلل تعالى له يف هذا البحث، خلص إلى نتائج وتوصياٍت.
 فأما النتائج فمنها:

1.إن الوهم فهم يف النصوص الشرعية ال يقدح يف صاحبه إذا توفرت فيه شروط االجتهاد.
2.ينتج الوهم يف فهم النصوص الشرعية عن أسباب مختلفة ومتباينة.

3.يظهر أثر الوهم يف فهم النصوص الشرعية مباشرة على الحكم المستنبط.
4.الوقاية من الوهم وعالجه ليس باألمر المستحيل. 

 وأما التوصيات فمنها:
1.يقرتح الباحث إعداد خطٍة للتكوين والتكوين المستمر للمجتهدين.

2.يستحس��ن التطرق إلى مش��كل الوهم يف أوساٍط محدودٍة بين أهل التخصص، لئال ُيَشوش 
على عوام الناس.

3.يدعو الباحث إلى تشجيع البحث يف هذا الباب إلصالح األوهام السابقة، وتدارك األوهام 
الالحقة.
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الكتب العلمية: لبنان- بيروت، الطبعة األولى، 1419 ه� - 1999 م(. 
•  األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة يف سلك جمع الجوامع، حسن السيناوين،  )مطبعة 

النهضة: تونس، الطبعة األولى، 1928م(.
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•  إص��الح غلط المحدثي��ن، حمد بن محمد بن إبراهيم المع��روف بالخطابي، تحقيق: حاتم 
الضامن، )مؤسسة الرسالة: الطبعة الثانية، 1405 ه� - 1985 م(.

•  أص��ول الفقه الذي ال يس��ع الفقيه جهله، عياض بن نامي الس��لمي،)دار التدمرية: المملكة 
العربية السعودية-الرياض ، الطبعة األولى، 1426 ه� - 2005 م(.

��َدَحان، )مكتبة العبيكان: الطبعة  •  أصول الفقه، محمد بن مفلح، تحقيق: فهد بن محمد السَّ
األولى، 1420 ه� - 1999(.

•  إع��الم الموقعي��ن ع��ن رب العالمين، محمد ب��ن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الس��الم 
إبراهيم، )دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت، الطبعة األولى، 1411ه� - 1991م(.

•  اإلنص��اف يف التنبي��ه على المعاين واألس��باب الت��ي أوجبت االختالف، محم��د عبد اهلل بن 
محمد بن الس��يد البطليوسي، تحقيق: محمد رضوان الداية، )دار الفكر: لبنان- بيروت، 

الطبعة الثانية، 1403ه�(.
•  إيثار الحق على الخلق يف رد الخالفات إلى المذهب الحق، ابن الوزير، )مصر: شركة طبع 

الكتب العربية مطبعة اآلداب والمؤيد، 1318ه�(.
الباع��ث الحثي��ث إلى اختصار عل��وم الحديث، البن كثير، تحقيق: أحمد محمد ش��اكر،   •  

)دار الكتب العلمية: لبنان – بيروت، الطبعة الثانية(.
•  ب��أي عق��ل ودين يك��ون التفجي��ر والتدمير جه��ادا؟! ويحك��م ... أفيقوا يا ش��باب!! ، عبد 
المحس��ن العباد الب��در، )مطبعة س��فير: المملك��ة العربية الس��عودية -الري��اض، الطبعة 

األولى، 1424ه�/2003م(
•  بدعة إعادة فهم النص، محمد صالح المنجد، )مجموعة زاد/ الكتيبات اإلسالمية ( .

•  الربهان يف أصول الفقه، عبد الملك بن عبد اهلل الجويني الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صالح بن 
محمد بن عويضة، )دار الكتب العلمية: لبنان – بيروت، الطبعة األولى 1418 ه� - 1997 م(.

بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين،  •  تاج العروس، محّمد بن محّمد الملّقب بمرتضى الزَّ
)دار الهداية: الكويت(.

•  تبيي��ن الحقائق ش��رح كنز الدقائق وحاش��ية الش��لبي، عثمان بن علي ب��ن محجن المعروف 
بالزيلعي، )المطبعة الكربى األميرية: مصر- القاهرة، الطبعة األولى، 1313 ه�(.

•  تحرير علوم الحديث، عبد اهلل بن يوسف الجديع، )مؤسسة الريان: لبنان- بيروت، الطبعة 
األولى، 2003م-1424ه�(.
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•  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، )الدار التونسية: تونس، 1984 ه�(. 
•  تدري��ب ال��راوي يف ش��رح تقريب الن��ووي، جالل الدين الس��يوطي، تحقيق: أب��و قتيبة نظر 

محمد الفاريابي، )دار طيبة(.
تش��نيف المس��امع بجمع الجوامع، للزركش��ي، محمد بن عبد اهلل الزركشي، تحقيق: سيد   •
عبد العزيز و عبد اهلل ربيع، )مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث: مصر- القاهرة، 

الطبعة األولى، 1418 ه� - 1998 م(
•  تصحيفات المحدثين، الحس��ن العس��كري، تحقيق: محمود أحمد ميرة، )المطبعة العربية 

الحديثة: مصر- القاهرة، الطبعة األولى، 1402ه�( 
•  تفس��ير اب��ن عطية )المحرر الوجيز يف تفس��ير الكت��اب العزيز المحرر الوجيز يف تفس��ير الكتاب 
العزيز(، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية األندلس��ي ، تحقيق: عبد 
السالم عبد الشايف محمد، )دار الكتب العلمية: لبنان– بيروت، الطبعة األولى، 1422 ه�(.
•  تفس��ير اب��ن كثير، ابن كثير الدمش��قي، )دار الكتب العلمية: لبنان-بي��روت، الطبعة األولى، 

1418ه�/1997م(.
•  تفس��ير البغوي )معالم التنزيل يف تفس��ير القرآن(، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي، )دار إحياء الرتاث العربي: لبنان-بيروت، الطبعة األولى ، 1420 ه�(.

•  تفس��ير البيضاوي )أنوار التنزيل وأس��رار التأويل نوار التنزيل وأس��رار التأويل(، عبد اهلل بن 
عم��ر البيضاوي، تحقي��ق: محمد عبد الرحمن المرعش��لي، )دار إحياء ال��رتاث العربي: 

لبنان– بيروت، الطبعة األولى، 1418 ه�(.
•  تفس��ير العثيمي��ن: الحج��رات - الحدي��د، محم��د بن صال��ح العثيمي��ن، )دار الثريا للنش��ر 
والتوزيع: المملكة العربية السعودية- الرياض، الطبعة األولى، 1425 ه� - 2004 م(.

•  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد رضا ، )الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
1990 م(.

•  تفس��ير القرطب��ي )الجام��ع ألح��كام الق��رآن (، محمد بن أحم��د القرطب��ي، تحقيق: أحمد 
ال��ربدوين وإبراهي��م أطفي��ش، )دار الكت��ب المصري��ة: مص��ر- القاه��رة، الطبع��ة الثانية، 

1384ه� - 1964 م(.
• تفس��ير النصوص يف الفقه اإلس��المي: دراس��ة مقارنة لمناهج العلماء يف اس��تنباط األحكام 
من نصوص الكتاب والس��نة، محمد أديب صالح، )المكتب اإلس��المي: الطبعة الرابعة، 

1413ه�-1993م(.
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•  التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج، )دار الكتب العلمية: لبنان-بيروت، الطبعة الثانية، 1403ه� - 1983م(.

تقوي��م األدل��ة يف أص��ول الفق��ه، عبد اهلل بن عم��ر الدبوس��ي، تحقيق: خلي��ل محيي الدين   •
الميس، )دار الكتب العلمية: لبنان-بيروت، الطبعة األولى، 1421ه� - 2001م(.

•  تلخي��ص األص��ول، حاف��ظ ثن��اء اهلل الزاه��دي، ) مركز المخطوط��ات والث��راث والوثائق: 
الكويت، الطبعة األولى، 1414 ه� - 1994 م(.

•  التمهي��د لم��ا يف الموط��أ من المعاين واألس��انيد، اب��ن عبد الرب، تحقي��ق: مصطفى بن أحمد 
العل��وي ومحم��د عب��د الكبي��ر البك��ري، ) المغ��رب: وزارة عم��وم األوقاف والش��ؤون 

اإلسالمية(.
•  التمييز، مس��لم بن الحجاج ، تحقيق: محمد مصطف��ى األعظمي، )مكتبة الكوثر: المملكة 

العربية السعودية – المربع،  الطبعة الثالثة، 1410ه�(. 
•  توثي��ق الس��نة يف الق��رن الثاين الهجري أسس��ه واتجاهاته، رفعت بن ف��وزي عبد المطلب،(  

مكتبة الخنانجي: مصر، 1400ه�-1981م(.
تيس��ير التحري��ر، محمد أمين ب��ن محمود البخاري المع��روف بأمير بادش��اه،  )دار الفكر:   •

لبنان- بيروت(.
•  التيسير بشرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، ) مكتبة اإلمام الشافعي: السعودية- 

الرياض، الطبعة الثالثة، 1408ه� - 1988م(.
• تيسير علم أصول الفقه، عبد اهلل الجديع، ) مؤسسة الريان : لبنان – بيروت، الطبعة األولى، 

1418ه� - 1997م(.
• جامع الرس��ائل ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق : محمد رش��اد سالم، )دار العطاء: 

المملكة العربية السعودية – الرياض، الطبعة األولى، 1422ه� - 2001م(.
•  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، 

)مكتبة المعارف: المملكة العربية السعودية – الرياض(.
• حاشية السندي على سنن ابن ماجه والمسماة كفاية الحاجة يف شرح سنن ابن ماجه، محمد 

بن عبد الهادي السندي،  )دار الفكر: لبنان- بيروت، الطبعة الثانية(.
• رفع المالم عن األئمة األعالم ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، )الس��عودية: الرئاس��ة العامة 

إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 1403 ه� - 1983 م(.
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•  سبل السالم،  محمد بن إسماعيل الصنعاين، )دار الحديث: بدون طبعة وبدون تاريخ(.
•  سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجة، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، ) دار الرسالة 

العالمية: لبنان – بيروت، الطبعة األولى، 1430 ه� - 2009 م(.
•  سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )مكتب المطبوعات 

اإلسالمية: سوريا- حلب، الطبعة الثانية، 1406ه – 1986م(.
•  الش��ذا الفياح من علوم ابن الصالح، إبراهيم بن موس��ى األبناس��ي، تحقيق: صالح فتحي 

هلل،) مكتبة الرشد: السعودية- الرياض، الطبعة األولى، 1418ه� 1998م(.
•  شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر 
ياسين فحل، )دار الكتب العلمية: لبنان – بيروت، الطبعة األولى، 1423 ه� - 2002 م(.

•   شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر التفتازاين، )مكتبة صبيح بمصر: بدون طبعة 
وبدون تاريخ(.

•  شرح تنقيح الفصول، أبو العباس أحمد بن إدريس القرايف، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 
)شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: األولى، 1393 ه� - 1973 م(.

•  ش��رح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين،  )دار الوطن للنش��ر: المملكة العربية 
السعودية- الرياض، طبعة 1426 ه�(.

•  شرح صحيح البخاري البن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم، )مكتبة الرشد: السعودية – الرياض، الطبعة الثانية، 1423ه� - 2003م(. 

• ش��رح عل��ل الرتم��ذي، عب��د الرحمن بن أحم��د بن رجب المع��روف بابن رج��ب الحنبلي، 
تحقي��ق: الدكت��ور هم��ام عبد الرحيم س��عيد، )مكتب��ة المن��ار: األردن- الزرق��اء، الطبعة 

األولى، 1407ه� - 1987م(.
•  ش��مس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نش��وان بن س��عيد الحميري، تحقيق: حسين 
العمري ومطهر اإلرياين ويوس��ف محمد عبد اهلل،  )دار الفكر المعاصر: لبنان -بيروت، 

ودار الفكر: سوريا – دمشق، الطبعة األولى، 1420 ه� - 1999 م(.
•  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إس��ماعيل الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 

دار العلم للماليين: لبنان- بيروت، الطبعة الرابعة ، 1407 ه� م(.
•  صحي��ح اب��ن خزيم��ة، محمد بن إس��حاق بن خزيم��ة ،تحقي��ق: الدكتور محم��د مصطفى 

األعظمي، )المكتب اإلسالمي: الطبعة الثالثة، 1424 ه� - 2003 م(.
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•  صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين األلباين، )مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت(.
• صحي��ح البخاري، محمد بن إس��ماعيل البخ��اري، )الطبعة الس��لطانية/ المطبعة األميرية: 

مصر- القاهرة، 1311ه�(.
•  صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج، )الطبعة الرتكية للمطبعة العامرة(.

العدة يف أصول الفقه، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين، حققه وعلق عليه وخرج نصه:    •
أحمد بن علي المباركي، )الطبعة الثانية، 1410 ه� - 1990 م(.

•  علل الحديث، ابن أبي حاتم، تحقيق: سعد بن حميد و خالد الجريسي، )مطابع الحميضي: 
المملكة العربية السعودية-الرياض ، الطبعة األولى،1427 ه� - 2006 م(.

•  علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع ، عبد الوهاب خالف، )مطبعة المدين »المؤسسة 
السعودية بمصر(. 

•  عل��م أص��ول الفقه، عبد الوهاب خالف، )مكتبة الدعوة- ش��باب األزهر عن الطبعة الثامنة 
لدار القلم(.

•  عم��دة القاري ش��رح صحي��ح البخاري، محمود بن أحم��د المعروف بالعين��ي، )دار إحياء 
الرتاث العربي: لبنان– بيروت(.

•  غريب القرآن، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق: أحمد صقر، )دار الكتب العلمية: لبنان-
بيروت، 1398 ه� - 1978 م(.

•  فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المعروف بابن رجب، 
تحقي��ق: مجموعة م��ن الباحثين، )مكتب��ة الغرباء األثري��ة: المملكة العربية الس��عودية- 

المدينة النبوية، الطبعة األولى، 1417 ه� - 1996 م(.
•  فتح الباري، ابن حجر العسقالين، ) دار المعرفة: لبنان- بيروت، 1379ه(. 

•  فتح المغيث بش��رح ألفية الحديث، محمد الس��خاوي، المحقق: علي حسين علي، )مكتبة 
السنة - مصر الطبعة األولى، 1424ه� / 2003م(.

•  فص��ول البدائ��ع يف أصول الش��رائع، محمد بن حم��زة بن محمد  الفن��اري ، تحقيق: محمد 
حس��ين محمد حس��ن إس��ماعيل، )دار الكتب العلمية: لبنان –بي��روت ، الطبعة األولى، 

2006 م - 1427 ه�(
الفص��ول يف األصول، أحمد بن علي الجصاص، )وزارة األوقاف الكويتية: الطبعة الثانية،   •

1414ه� - 1994م(.
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• الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة بن مصطفى الزحيلي، )دار الفكر: سورية – دمشق، الطبعة الرابعة(.
• فقه السنة، سيد سابق، ) لبنان- بيروت: دار الفكر ، 1415ه�- 1995م(.

•  الفقي��ه والمتفق��ه، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوس��ف العزازي، 
)دار ابن الجوزي: الطبعة األولى، 1417ه�-1996م(.

•  فه��م النص��وص الش��رعية وصلت��ه باإلره��اب : دراس��ة تأصيلي��ة تطبيقية ) بح��ث تكميلي 
للحص��ول على الماجس��تير(، عبد الرحمن بن نافع المطيري، إش��راف: محمد فضل بن 

عبد العزيز المراد(.
•  في��ض الباري على صحيح البخاري، محمد أنور ش��اه، تحقيق: محمد بدر عالم الميرهتي، 

)دار الكتب العلمية: لبنان – بيروت، الطبعة األولى، 1426 ه� - 2005 م(.
•  في��ض القدير ش��رح الجام��ع الصغير، عبد الرؤوف المن��اوي، )المكتب��ة التجارية الكربى: 

مصر، الطبعة األولى، 1356ه�(.
•  الكايف يف فقه اإلمام أحمد ، موفق الدين بن قدامة الشهير بابن قدامة ، )دار الكتب العلمية: 

الطبعة األولى، 1414 ه� - 1994 م(
• كش��اف اصطالح��ات الفن��ون والعلوم، محمد ب��ن علي الفاروقي، تحقي��ق: علي دحروج، 

)مكتبة لبنان ناشرون: لبنان- بيروت، الطبعة األولى ، 1996م(.
• كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي ، )دار الكتاب 

اإلسالمي: بدون طبعة وبدون تاريخ(.
•  الكليات معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس��ى الحس��يني ) أبو البقاء 
الحنفي(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )مؤسسة الرسالة: لبنان- بيروت(.
•  لس��ان العرب، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، )دار صادر: لبنان– بيروت، الطبعة 

الثالثة،  1414 ه�(.
•  اللم��ع يف أص��ول الفق��ه، إبراهيم ب��ن علي الش��يرازي ، )دار الكتب العلمي��ة: لبنان بيروت، 
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  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على ال من نبي بعده، وبعد:
فإن النصوص الش��رعية هي المصدر األول للتشريع اإلس��المي، ولذلك فهي مفزع كل 
متكل��م وكاتب وُمنَّظر يف األمور الش��رعية، كل يبحث فيها م��ا يدعم به مذهبه، ويؤيد به قوله، 

وما يزيد به رأيه قوة ومتانة.
ولك��ن قراءهتم له��ذه النصوص اختلف��ت معالمه، وتباينت مس��الكه، فتفرق��ت آراؤهم 
وتش��عبت أقوالهم؛ فهدى اهلل الذين التزموا باألس��س الصحيح��ة لفهم النصوص لما اختلف 

فيه من الحق بإذنه، وأضّل من حاد عن سواء السبيل، ولم يرفع بذلك رأسا، فضّل وأضّل.
ونتج عن اختالفهم يف قراءة النصوص وفهمها أن تفرقت األمة شيًعا وأحزابا، كل حزب 
بما لديهم فرحون، ولو أهنم جميعا أدركوا أن النصوص الشرعية ليست مرتًعا خصًبا لكل من 
هب ودب، يقول فيها بما ش��اء وكيفما ش��اء، دون ضوابط أو حدود، بل هناك ضوابط يجب 
االلتزام هبا وعدم الخروج عنها للوصول إلى المعنى الصحيح للنص الشرعي، لو أهنم جميعا 

أدركوا ذلك والتزموه لما وجد هذا االختالف، وذلك التفرق.
وإن الفه��م الصحي��ح للنصوص الش��رعية عامل مهم م��ن عوامل وحدة األمة، وس��بب 
أس��اس من أسباب تماس��كاها وترابطها، وال سبيل إلى ذلك الفهم إال أن يكون هناك ضوابط 
يلتزم هبا من يتصدى لتفسير النصوص الشرعية وشرحها، وتلك هي ما قصدت تناوله يف هذا 
البحث، وعنوانه: ضوابط فهم النص الش��رعي »دراس��ة تأصيلي��ة». لتقديمه إلى مؤتمر النص 

الشرعي: القضايا والمناهج، وهو يندرج ضمن المحور الثالث.
وتتكون خطته من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، وتفصيلها كالتالي:

المقدمة، وفيها بيان أهمية البحث، ومنهجه.
المبحث األول، مفهوم النص الشرعي ومكانته وأهمية فهمه فهمًا صحيحًا.

وفيه: ثالثة مطالب: 
المطلب األول: مفهوم النص الشرعي، لغًة واصطالحًا.

المطلب الثاين: مكانة النص الشرعي يف الكتاب والسنة، وعند علماء األمة.
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المطلب الثالث: أهمية فهم النص الشرعي فهمًا صحيحًا.
المبحث الثاين: ضوابط فهم النص الشرعي، وهي عشر ضوابط:

الضابط األول: التسليم للنص الشرعي واحرتامه وعدم رده أو تأويله.
الضابط الثاين: عدم تقديم العقل على النقل.

الضابط الثالث: جمع النصوص الواردة يف الباب، واألخذ بالنص كله دون برته.
الضابط الرابع: يحمل النص الشرعي على ظاهره وال يصرف عن ذلك إال بدليل.

الضابط الخامس: بيان النص الشرعي بالنص الشرعي ما وجد إلى ذلك سبيل.
الضابط السادس: االقتصار يف الغيبيات على الوحي المعصوم.

الضابط السابع: ال يحمل النص الشرعي على اصطالح حادث.
الضابط الثامن: وجوب الرجوع إلى فهم السلف.

الضابط التاسع: رد المتشابه إلى المحكم.
الضابط العاشر: العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب وال يعدل عن ذلك إال لدليل.

الخاتمة: وفيها أهم ما توصل إليه الباحث من النتائج والتوصيات.
الفهارس: وتضم:

فهرس المصادر والمراجع.  -1
فهرس الموضوعات.  -2

أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية موضوع هذه الدراسة فيما يلي:

1- إن فهم داللة الكتاب والس��نة فهمًا صحيحًا من أهم مقاصد الش��ريعة اإلس��المية، وهو 
م��ن حف��ظ الدين الذي أمر به الش��ارع الحكيم، ويمنع من الوقوع فيم��ا وقع فيه الضالون 

كالخوارج الذي حّرفوا النصوص، وأّولوها على غير وجهها.
2- األمة اإلس��المية يف كثير من بقاعها تعيش فوضى وخالفات، ولذلك أس��باب ش��تى، من 
أهمهما عدم قراءة النص الشرعي وفهمه على وجهه الصحيح، ولن تعود األمة إلى سابق 
عهدها من القوة واأللفة والوحدة إال إذا احتكم أبناؤها إلى النصوص الشرعية، وفهموها 

فهمًا صحيحًا ثم عملوا بمقتضاها. 



499

د.  حممد امبالو  فال

3- إن الفهم الصحيح للنصوص هو ثمرة العلوم فما وضعت علوم اآللة وال مقدمات العلوم 
وال قواعد اللغة إال لتس��اعد على الفهم الس��ليم للنص، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة 

التي تعترب خطوة يف طريق الفهم الصحيح للنص الشرعي. 
منهج البحث:

اتبعت يف إعداد هذا البحث المنهج التالي:
1- س��عيت يف تأصي��ل الضوابط التي تؤدي إل��ى الفهم الصحيح، من خ��الل القرآن الكريم، 

والسنة والمطهرة، وتقريرات أهل العلم.
2- عزوت اآليات القرآنية إلى سورها بذكر أرقامها مع كتابتها بالرسم العثماين.

3- خرجت األحاديث الواردة يف البحث؛ باإلحالة إلى رقم الحديث إن كان الكتاب مرقًما، 
وإال إل��ى رقم الجزء، والصفح��ة، وإن كان الحديث يف الصحيحي��ن أو أحدهما اكتفيت 
بذلك، وإن كان يف غيرهما ذكرت تخريجه والحكم عليه من أقوال أهل العلم باختصار.
4- التزم��ت بقواني��ن البحث العلمي من وضع عالمات الرتقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط، 

إلى غير ذلك.
5- وضعت يف هناية البحث فهرًسا للمصادر والمراجع، وآخر للمحتويات.

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

* * *
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املبحث الأول
 مفهوم الن�ص ال�ضرعي ومكانته واأهمية فهمه فهمًا �ضحيحًا

أتن��اول يف ه��ذا المبح��ث بيان مفه��وم النص الش��رعي لغ��ًة واصطالحًا، وأبي��ن مكانته 
يف الكت��اب والس��نة ولدى علم��اء األمة، ثم أدلف إل��ى ذكر أهمية فهم النص الش��رعي فهمًا 

صحيحًا، وذلك يف ثالثة مطالب: 
املطلب الأول: مفهوم الن�س ال�شرعي:

أ- الن��ص لغة: مصدر: َنّص َينُّص نص��ًا، فهو ناص، ومنصوص، وقد يتعدى ب»على«، 
ه« أي مبلغه وهنايته)1(. وقال  وهذه المادة أصل يف منتهى الشيء وغايته: يقال »بلغ من األمر نصَّ
ابن منظور: »ومنه قيل: َنَصْصُت الرجَل، إذا استقصيَت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل 

ما عنده«)2(. 
كم��ا اس��تعملت يف الرفع واالرتفاع، ومن��ه قولهم: نّص الحديث أي: رفعه وأس��نده إلى 
المح��ّدث، ق��ال عمرو بن دين��ار: »ما رأيت رجالً أن��ص للحديث من الزه��ري«. أي أرفع له 
وأس��ند)3(. ومنه كذل��ك: المنصة، وهو كرس��ي مرتفع يعد للخطيب، ونح��وه. ويطلق النص 

ده وعّينه وذكره بنص)4(. ويراد به التعيين والتحديد، يقال: نص على كذا: أي حدَّ
ب- والنص اصطالحًا: كل خطاب ُعلم المراد به من الحكم س��واء كان مستقالً بنفسه، 

أو علم المراد به بغيره)5(.
وإذا وصف بالش��رعية اختص بما ُتُلّقي من المشّرع اإلسالمي، لبيان التشريع، وانحصر 

يف المصدرين األساسيين للتشريع اإلسالمي وهما الكتاب والسنة)6(.
فالن��ص الش��رعي: هو الخطاب ال��ذي يرفعه ناقله ويس��نده إل��ى اهلل ۵، أو إلى نبيه × 

مستدال به على الحكم على األشياء، سواء كانت داللته قطعية أم غيرها.

)1(  ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار، مادة )نص(. 
)2(  ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة )نصص(.

)3(  تاج العروس للجوهري، مادة )نصص(. 
)4(  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )نص(. 

)5(  ينظر: تخصيص النصوص باألدلة االجتهادية عند األصوليين ، لخليفة بابكر الحسن، ص )2(.  
)6(  ينظر: شرح القواعد الفقهية، ألحمد بن الشيخ محمد الزرقا )147/1(.  



501

د.  حممد امبالو  فال

وذل��ك ما أش��ار إليه ابن حزم -رحم��ه اهلل- بقوله: »هو اللفظ الوارد يف الكتاب والس��نة 
المستدل به على حكم األشياء«)1(. وعناه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه اهلل- بقوله: »ولفظ 

النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة«)2(.
   ومن هذا اإلطالق ما يذكره العلماء يف قولهم إن األدلة الش��رعية هي النص واإلجماع 

والقياس و…..الخ)3(.
وهذا هو المعنى المقصود يف هذه الدراس��ة، وهي نصوص القرآن والس��نة الّثابتة، والتي 
ُتعدُّ مرّد األحكام الشرعية، وأساس التشريع اإلسالمي، وُترد إليها مصادر التشريع األخرى؛ 

كاإلجماع والقياس، وغيرهما.
املطلب الثاين: مكانة الن�س ال�شرعي يف الكتاب وال�شنة وعند علماء الأمة.

»حظي النّص الشرعي بتعظيم جليل يف شريعة اإلسالم، تبّوأ به مكانًة رفيعَة القدر عظيمَة 
الش��أن، وما ذاك إال ألّن تعظيم النّص الش��رعي خطوة أولى ومدخ��ل مهّم يف طريق العمل به 
والرض��ا بأحكامه واالنقياد له، وتلكم حقيقة اإلس��الم: االستس��الم الت��ام واالنقياد الخالص 

والطواعية الراضية«)4(.
قال اهلل تعالى: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں    چ)5(، 
فأفادت اآلية الكريمة أن النص الشرعي يجب أن يقدم، وأنه ينبغي بالمؤمن أن ال يفتات على 
اهلل ورس��وله، قال السعدي -رحمه اهلل- يف تفسير اآلية: »هذا متضمن لألدب، مع اهلل تعالى، 
وم��ع رس��ول اهلل ×، والتعظيم له، واحرتامه، وإكرامه، فأمر اهلل عب��اده المؤمنين، بما يقتضيه 
اإليم��ان، باهلل وبرس��وله، من امتثال أوامر اهلل تعال��ى، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماش��ين، 
خلف أوامر اهلل، متبعين لس��نة رس��ول اهلل ×، يف جميع أمورهم، و أن ال يتقدموا بين يدي اهلل 
ورس��وله، وال يقولوا، حت��ى يقول، وال يأمروا، حتى يأمر، فإن ه��ذا، حقيقة األدب الواجب، 

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام )43/1(. 
)2(  مجموع الفتاوى )288/19(. 

)3(  ينظر: كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي )1305/3(. 
)4(  تعظيم النص الشرعي، لحسن البخاري، بحث مقدم لمؤتمر النص الشرعي باألردن، ص)2(.  

)5(  سورة الحجرات، اآلية ]1[. 
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مع اهلل ورس��وله، وهو عنوان س��عادة العبد وفالحه، وبفواته، تفوته الس��عادة األبدية، والنعيم 
السرمدي«)1(.

وق��ال ابن عباس  إن رس��ول اهلل ×  خطب الناس يف حج��ة الوداع فقال: »... يا أيها 
الناس إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهلل وسنة نبيه ×«)2(. 

فهذا الحديث يبين أن النص الشرعي هو صمام األمان لألمة من الضالل، وهذا يدل فيما 
ي��دل عل��ى ما ينبغي أن يكون لهذا النص من مكانة يف قل��وب المؤمنين، وهذا ما أدركه علماء 
األمة سلفا وخلفا فحظيت النصوص الشرعية عندهم بعناية خاصة، ورعاية جليلة، فحفظوها 
يف صدوره��م، وحّفظوها أوالدهم، وتالميذه��م، بل كان من منهج بعضهم أن ال يعلم تلميذًا 
ش��يئًا من العل��م حتى يحفظ الق��رآن الكريم، قال الن��ووّي -رحمه اهلل-: »و كان الس��لف ال 

يعّلمون الحديث والفقه إال لمن يحفظ القرآن«)3(.
وق��ال ابن عبد الربّ -رحمه اهلل-: »طلب العل��م درجات ومناقل ورتب ال ينبغي تعّديها، 
ومن تعّداها جملًة فقد تعّدى سبيل السلف رحمهم اهلل، ومن تعّدى سبيلهم عامدًا ضّل، ومن 

تعّداه مجتهدًا زّل، فأّول العلم حفظ كتاب اهلل عّز وجّل وتفّهمه«)4(.  
وأم��ا الس��نّة: فكان حفظ علم��اء األمة لها وضبطها بالس��ند، مع العناي��ة التامة بما يعرتيه 
م��ن وصل وانقطاع وصحة وضعف وس��المة وعل��ة، كان أعجوبة ومفخرة م��ن مفاخر األمة 

ومضرب المثل هبا يف صناعة العلوم ورسم المناهج)5(!
وكم��ا حفظوا النصوص الش��رعية يف الصدور فق��د حفظوها يف الس��طور، فكتبوا القرآن 
الكريم وجمعوه يف المصاحف، وألفوا كتب متون الحديث كموطإ اإلمام مالك، والصحيحين 
لإلمامي��ن: البخ��اري، ومس��لم، وغيرها، واعتنوا بذلك اعتن��اًء فائًقا، واهتموا بتفس��ير القرآن 
الكريم، وش��رح الحديث، وطرقوا كل باب يوصل إلى فهم معناهما، فألفوا الكتب المتكاثرة 

يف ذلك، وهذا ال يخفى على من له أدنى إلمام بتاريخ األمة.

)1(  تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ص)799(. 
)2(  أخرج��ه البيهقي يف الس��نن الكربى )114/10(، وأخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك )93/1(، وصححه، ووافقه 

الذهبي قال: وله أصل يف الصحيح. 
)3(  المجموع شرح المهذب )70/1(. 

)4(  جامع بيان العلم وفضله ص)527-526(.
)5(  ينظر: تعظيم النص الشرعي، لحسن البخاري، بحث مقدم لمؤتمر النص الشرعي باألردن، ص)12-11(. 
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     كما تتجلى مكانة النص الشرعي عند علماء األمة هبذا التوقير العظيم، وهذا االحرتام 
الصادق له فكانوا وقافين عنده ال يتعدوه أبدًا، وال يس��محوا ألحد بذلك، ومن ذلك ما روي 
عن سالم أن أباه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال سمعت رسول اهلل × يقول: »ال تمنعوا 
نساءكم المساجد إذا اس��تأذّنكم إليها«. قال: فقال بالل بن عبد اهلل: واهلل لنمنعهن. قال فأقبل 
عليه عبد اهلل فسّبه سّبًا سّيئًا ما سمعته سّبه مثله قط، وقال أخربك عن رسول اهلل ×، وتقول: 
واهلل لنمنعهن«)1(. وهذا إلى جانب دفاعهم المس��تميت عنه عند ما يتعرض له مناوئ بس��وء، 
وكت��ب العلماء كاالنتص��ار للقرآن للقاض��ي أبي بكر الباقالين، ومنهاج الس��نة النبوية لش��يخ 

اإلسالم ابن تيمية -رحمهما اهلل- مليئة بتلك المواقف.
املطلب الثالث: اأهمية فهم الن�س ال�شرعي فهما �شحيحًا.

يع��د فهم النص الش��رعي فهمًا صحيحًا من أهم مقاصد الش��ريعة اإلس��المية، وذلك أن 
الن��ص الش��رعي هو خطاب الش��ارع للمكّلفين، المش��تمل عل��ى أحكامهم وعلى م��ا به تتعّلق 
مصالحهم يف العاجل واآلجل، ولذلك جاء مدح الفهم الصحيح عن اهلل ۵، وعن رسوله × 
يف نصوص الكتاب والس��نة، قال تعال��ى: چ ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ )2(، 
وق��ال ×: »م��ن يرد اهلل به خيرا يفقه��ه يف الدين«)3(، وغيرهما من النص��وص الدالة على أهمية 
الفقه يف الدين، ولذلك كان كثير من أهل العلم يكثر من سؤال اهلل ۵ أن يرزقه الفقه يف الدين، 
ويف ذل��ك يقول اب��ن العربي -رحمه اهلل- يف مع��رض حديثه عن مجاورت��ه يف مكة: »...وكنت 
أشرب ماء زمزم كثيرًا، وكلما شربته نويت به العلم واإليمان، حتى فتح اهلل لي بركته يف المقدار 
الذي يس��ره لي من العلم، ونس��يت أن أشربه للعمل، ويا ليتني ش��ربته لهما، حتى يفتح اهلل علّي 

فيهما...«)4(.   
  ويف بيان أهمية الفهم الصحيح للنصوص يقول ابن القيم -رحمه اهلل-: »صحة الفهم وحسن 
القص��د م��ن أعظم نعم اهلل الت��ي أنعم هبا على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلس��الم أفضل وال 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم )442(. 
)2(  سورة األنبياء، اآلية ]79[. 

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم )71(، ومسلم يف صحيحه، برقم )1037( كالهما من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي اهلل عنهما. 

)4(  أحكام القرآن )73/1(. 
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أجل منهما، بل هما س��اقا اإلسالم وقيامه عليهما، وهبما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين 
فس��د قصدهم، وطريق الضالين الذين فس��دت فهومه��م، ويصير من المنعم عليهم الذين حس��نت 
أفهامه��م وقصوده��م، وه��م أهل الصراط المس��تقيم الذين أمرن��ا أن نس��أل اهلل أن يهدينا صراطهم 
يف كل ص��الة، وصح��ة الفهم ن��ور يقذفه اهلل يف قل��ب العبد يميز ب��ه بين الصحيح والفاس��د والحق 
والباط��ل والهدى والضالل والغي والرش��اد ويمده حس��ن القصد وتحري الح��ق وتقوى الرب يف 

السر والعالنية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى«)1(. 
    ولئ��ن كان ع��دم االعتناء بالنص الش��رعي، وعدم الس��عي يف فهم��ه صحيًحا، ومن ثم 
العم��ل ب��ه يعترب خطًرا مهددا لألمة، فإن األخطر من ذلك كله فهمه فهًما خاطًئا، وتأويله على 
غير وجهه، فإنه س��م قاتل، وفس��اد عريض يهلك الحرث والنس��ل، ولقد اكتوى المس��لمون 
ويكت��وون بنار هذه الفتنة منذ عهد الصحاب��ة  إلى يومنا هذا، وما أويت الخوارج والمعتزلة 

والقدرية وغيرهم من المنحرفين عن سواء السبيل إال من هذا الفهم السقيم. 
   ولقد ش��هد المس��لمون فيما غرب من تاريخهم وفيما حضر منعطفات خطيرة، وأحداًثا 
جس��اًما كادت أن تذهب بما بقي من ش��وكتهم، وأن تفرق ما اجتمع من ش��ملهم، كان للفهم 
الخاطئ لنصوص الكتاب والس��نة دور كبير فيها، قال ابن القيم-رحمه اهلل-: »ينبغي أن يفهم 
عن الرسول × مراده من غير غلوٍّ وال تقصير فال يحمل كالمه ما ال يحتمله، وال يقصر به عن 
م��راده وما قصده من الهدي والبيان، وقد حصل بإهم��ال ذلك والعدول عنه من الضالل عن 
الصواب ما ال يعلمه إال اهلل، بل سوء الفهم عن اهلل ورسوله أصل كل بدعة وضاللة نشأت يف 
اإلسالم بل هو أصل كل خطأ يف األصول والفروع، وال سيما إن أضيف إليه سوء القصد«)2(.
  ولهذا كان لزاًما على الدول اإلسالمية، والمؤسسات األكاديمية اإلسالمية، والعلماء، 
والدع��اة وطالب العلم أن ال يأتلوا جهًدا يف دعم المش��اريع التي ت��ؤدي إلى الفهم الصحيح 
للنص الش��رعي، ومحاربة كل ما من ش��أنه أن يؤدي إلى تلك األفهام الس��قيمة. واهلل الموفق 

والهادي إلى سواء السبيل. 

)1(  إعالم الموقعين )78/1( 
)2(  كتاب الروح ص)62(. 
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املبحث الثاين
 �ضوابط فهم الن�ص ال�ضرعي

   إن فهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا من األهمية بما ال يتوافق مع أن ترتك ليفهمها 
كل قارئ وفق رغباته وأحواله، فذلك يؤدي إلى الضالل واالنحراف والفس��اد العريض، كما 

ينت��ج عنه الخالف والش��قاق والتنازع وق��د قال اهلل تعال��ى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  چ)1( ولذل��ك ال ب��د من ضوابط يلتزم هبا 
كل م��ن يري��د فهم النص الش��رعي فهمًا صحيحًا، ليص��ل إلى مراده وتل��ك الضوابط هي ما 

قصدت تناوله يف هذا المبحث، وهي: 
ال�شابط الأول: الت�شليم للن�س ال�شرعي واحرتامه وعدم رده اأو تاأويله.

ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ   ۈ   چ  تعال��ى:  اهلل  يق��ول 
ٻ          ٱ   چ  ويق��ول     ،)2( وئچ    ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ  
ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   چ )3( فاتض��ح من اآليتين أن اهلل ۵ أس��س دينه على التس��ليم التام، وبناه 
عل��ى االنقي��اد الكامل للنص الش��رعي، ومتى ما بلغ المس��لم نص ش��رعي ثابت يف قضية من 
القضايا فيجب عليه قبوله والتس��ليم له تس��ليما كليا ظاهرا وباطنا، من غير ممانعة وال مدافعة 
وال منازع��ة، ومن غي��ر محاولة لتأويله حتى يواف��ق هواه كما تفعل المبتدع��ة عند ما تخالف 
النص��وص أهواءهم، وهكذا كان س��لف هذه األمة، فهذا أبو بك��ر الصديق  عند ما بّرأ اهلل 
عائش��ة رض��ي اهلل عنها من اإلفك يقول: »واهلل ال أنفق على مس��طح ش��يًئا أب��ًدا بعد الذي قال 

لعائش��ة -وكان ينفق على مس��طح لقرابته منه- فأنزل اهلل  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
کک   گ  گ  گ  چ )4( قال أبو بكر: بلى، واهلل إين ألحب أن يغفر اهلل لي. فرجع إلى مسطح 

)1(  سورة األنفال، اآلية ]46[. 
)2(  سورة النساء، اآلية ]65[ 

)3(  سورة األحزاب، اآلية ]36[ 
)4(  سورة النور، اآلية ]22[. 
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النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: واهلل ال أنزعها عنه أبدا«)1(. 
   فانظر كيف أن أبا بكر  أذعن للنص وس��ّلم له مع عظم ما قام به مس��طح  يف حق 
ابنته رضي اهلل عنها، ولم يحاول مع ش��دة غضبه  على مس��طح أن يدفع النص أو يطلب له 

مخارج منه. 
وم��ن ذلك م��ا رواه رافع بن خديج  ق��ال: »كنا نحاقل األرض على عهد رس��ول اهلل 
× فنكريها بالثلث والربع والطعام المس��مى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال هنانا 
رس��ول اهلل × عن أمر كان لنا نافًعا، وطواعية اهلل ورس��وله أنفع لنا، هنانا أن نحاقل باألرض 

فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب األرض أن يزرعها« الحديث)2(.
 فاألنص��ار  كانوا أهل زراعة وحراثة، وكانت مصلحته��م يف مزارعهم وما يؤجروهنا 
  ب��ه، ومع ذلك لما يأت النهي عن الش��ارع عن أمر كان لهم في��ه مصلحة ومنفعة لم يتوان

عن السمع والطاعة، بل يقول: »وطواعية اهلل ورسوله أنفع لنا«.
  وهكذا كان الس��لف  يف تعاملهم مع النص الش��رعي يس��ّلمون له وينقادون، ولذلك 
كان فهمه��م ل��ه فهمًا صحيحًا، وس��اعدهم على ذلك أهنم يس��تدلون ثم يعتق��دون، أما أهل 
األهواء فيعتقدون ثم يستدلون، ولذلك تجدهم يلوون أعناق النصوص ويؤولوهنا تأويال غير 

سائغ حتى يوافق ما يذهبون إليه من أهواء وضالالت. 
ال�شابط الثاين: عدم تقدمي العقل على النقل.

  من أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل عند ما ُيَتوهم تعارضهما، على 
أن األصل أال يختلف عقل صريح مع نص صحيح، وألجل ذلك صنف ش��يخ اإلس��الم ابن 
تيمي��ة -رحمه اهلل- كتاب��ه العظيم الجليل: »درء تعارض العقل والنق��ل« وبين أن العقل يتفق 
تم��ام االتف��اق م��ع النقل إذا صح، فال يمك��ن أن يختلف العقل مع النق��ل إال ألمرين ال ثالث 

لهما: 
األمر األول: عدم ثبوت النقل، ولذلك يس��تحيله العقل ويرده ردًا ش��ديدًا؛ ألنه لم يثبت 

ابتداء فضالً أنه لم يتفق مع العقل.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم )6679(، ومسلم يف صحيحه، برقم )2779(. 
)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم )1548(. 
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األمر الثاين: عدم إدراك العقل لمقصود النص، النص ثابت لكن العقل يقصر تمامًا عن 
فهمه)1(.

   فعن��د ما يثبت النق��ل ويتوهم تعارضه مع العقل فأهل الس��نة والجماعة يقدمون النص 
ويتهمون عقولهم، يقول ش��يخ اإلس��الم بن تيمية -رحمه اهلل-: »إذا تعارض الش��رع والعقل 
وجب تقديم الش��رع؛ ألن العقل مصدق للش��رع يف كل ما أخرب به والشرع لم يصدق العقل يف 

كل ما أخرب به وال العلم بصدقه موقوف على كل ما يخرب به العقل«)2(. 
    وه��ذا م��ا كان عليه الس��لف الصالح الصحاب��ة والتابعون وتابعوهم، فل��م يكونوا أبًدا 
يقدم��ون آراءه��م وعقولهم على النص الش��رعي، وما كان ألحدهم أن يتج��رأ على ذلك، بل 
يته��م عقل��ه ويتمس��ك بالنص عل��ى الرغم من قرب��ه من مصدر التش��ريع وتحصيل��ه ألدوات 
االجته��اد، وما ذلك إال لعلمهم بأن الوحي معص��وم، وآراء الرجال تخطئ وتصيب، ولذلك 
قال سهل بن حنيف : »يا أيها الناس اهتموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، 

ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اهلل × لرددته«)3(. 
وتقدي��م العق��ل على النقل ق��دح يف العق��ل، يقول ابن أب��ي العز الحنف��ي -رحمه اهلل-: 
»وتقديم العقل ممتنع؛ ألن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخرب به الرسول 
× فل��و أبطلن��ا النق��ل لكنا قد أبطلنا داللة العق��ل ولو أبطلنا داللة العقل ل��م يصلح أن يكون 
معارًض��ا للنقل ألن ما ليس بدليل ال يصلح لمعارضة ش��يء من األش��ياء ف��كان تقديم العقل 
موجًب��ا عدم تقديمه ف��ال يجوز تقديمه، وهذا بّين واضح فإن العق��ل هو الذي دل على صدق 
الس��مع وصحته وأن خربه مطابق لمخربه، فإن ج��از أن تكون الداللة باطلة لبطالن النقل لزم 
أن ال يكون العقل دلياًل صحيًحا، وإذا لم يكن دلياًل صحيًحا لم يجز أن ُيتبع بحال فضاًل عن 

م، فصار تقديم العقل على النقل قدًحا يف العقل«)4(.  أن ُيَقدَّ
ومعنى تقديم العقل على النقل أن يكون العقل حاكًما على النقل كما عند الفرق الضالة؛ 

)1(  ينظر: درء تعارض العقل والنقل )310/3(. 
)2(  درء التعارض )79/1(.

)3(  أخرجه البخاري، برقم )7308(، ومسلم يف صحيحه، برقم )1785(. 
)4(  شرح العقيدة الطحاوية ص )181-180(. 
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ا يف كتاب  فإهن��م جعلوا العقل حاكًما عل��ى النقل، ومعنى حاكم: أن الواحد منه��م إذا قرأ نصًّ
اهلل أو يف س��نة النبي × يعرضه على عقله، فما وافق منهما عقله قبله واتخذه دينًا، وما خالفه 
له عل��ى غير تأويله إن لم يس��عه إنكاره، وإال  ف��ه عن موضعه، وأوَّ ى به لس��انه، وحرَّ منهم��ا لوَّ
لها بتفكيره،  ه م��ا وجد يف ظنه إلى ذلك س��بياًل ثقة بعقل��ه، واطمئناًنا إلى القواعد الت��ي أصَّ ردَّ
واهتاًما لثقات األمة وعدولها، وأئمة العلم، وأهل األمانة الذين نقلوا إلينا نصوص الش��ريعة، 

ووصلت إلينا عن طريقهم قواًل وعمالً.
»إن تحكيم العقل يف ش��رع اهلل -عز وجل- إيذان بفس��اد العالم، فطبائع الناس مختلفة، 
واستعدادهم الفكري متفاوت وعقولهم متباينة، وقد تتسلط عليهم األهواء، ويشوب تفكيرهم 
األغراض، فال يكادون يتفقون على شيء، اللهم إال ما كان من الحسيات والضروريات، فأي 
عق��ل م��ن هذه العقول التي ال تتف��ق أبدا يصح أن نأخذ منه أصالً يحكم يف نصوص الش��ريعة 

فرتد أو تنزل على مقتضاه، فهما وتأويالً«)1(.
الحاصل: أن فهم النص الش��رعي فهًما صحيًحا يقتض��ي تقديم ما يدل عليه على ما يراه 

العقل عندما يتوهم تعارضهما. واهلل تعالى أعلم.
ال�شابط الثالث: جمع الن�شو�س الواردة يف الباب، والأخذ بالن�س كله دون برته.

   من ضوابط فهم النص الشرعي فهمًا صحيحًا عند النظر يف مسألة ما الجمع باستقصاء 
لكل ما ورد فيها من نصوص الكتاب والس��نة، ومن ثم تحرير دالالت كل نص بعد تصحيح 
النقل عن النبي ×، فإن كان هناك ما يوهم التعارض بين النصوص، جمع بينها بردِّ ما غمض 
َها،  َها بخاصِّ منها واش��تبه إل��ى ما ظهر منها واتضح، وتقييد مطلقها بمقيده��ا، وتخصيص عامِّ
وإن لم يكن إلى الجمع سبيل، وعلم التاريخ حكم بنسخ الالحق للسابق فيما يدخله النسخ، 
وإن امتن��ع الجمع وجهل التاريخ، فيصار إلى الرتجي��ح بينهما بوجه من وجوه الرتجيح، وإذا 

تعذر الرتجيح فيتوفق فيهما ويبحث عن دليل جديد)2(.
    وإذا استقر هذا، فإنه من الخطإ يف تفهم النصوص الشرعية أن يؤخذ نص ويطرح نظيره يف نفس 
الباب، أو أن ُتْعَمَل مجموعٌة من النصوص وُتْهَمَل أخرى؛ فذلك مظنة الضالل يف الفهم، والغلط 

)1(  مصادر التشريع ومنهج االستدالل والتلقي، لحمدي عبد اهلل ص)179(.   
)2(  ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاين ص)280( 
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يف التأويل، قال اهلل تعالى: چ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  چ)1(، وقال اإلمام 
ر بعضه بعًضا«)2(.  أحمد -رحمه اهلل-: »الحديث إذا لم َتجمع طرقه لم َتفهمه، والحديث ُيفسِّ
وق��ال الش��اطبي-رحمه اهلل-: »ومدار الغلط يف هذا الفصل إنما ه��و على حرف واحد، وهو 
الجه��ل بمقاص��د الش��رع، وعدم ض��م أطرافه بعضه��ا لبعض، ف��إن مأخذ األدلة عن��د األئمة 
الراس��خين، إنما هو على أن تؤخذ الش��ريعة كالصورة الواحدة، بحس��ب م��ا ثبت من كلياهتا 
ه��ا المرتب على خاصه��ا، ومطلقها المحمول عل��ى مقيَّدها،  وجزئياهت��ا المرتب��ة عليها وعامِّ
ر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم  ومجملها المفسَّ

من األحكام؛ فذلك الذي نطقت به حين استنطقت«)3(.
إن االكتف��اء بظاهر نص واحد، وس��واء كان ذلك النص آية أم حديًثا دون النظر يف س��ائر 
النصوص المتعلقة بموضوعه، وكذلك برت النص وعدم النظر فيه يف س��ياقه بس��باقه والحقه، 
كثيًرا ما يوقع يف الخطأ، ويبعد عن جادة الصواب، وعن المقصود الذي سيق له ذلك النص.

قال محمد أنور الكش��ميري -رحمه اهلل: »فإِن الحديث ما لم ُتْجمع ُطُرقه، ال ينكش��ف 
ُمَرادُه«)4(. 

وإن مم��ا يلتح��ق هبذا المعنى: النظر فيما ثبت من روايات الحرف القرآين؛ ألن كل قراءة 
متوات��رة تعترب آي��ة مس��تقلة)5(، وكذلك جم��ُع روايات الحدي��ث الواحد، والنظر يف أس��انيده 
وألفاظه مًعا وقبول ما ثبت منها، وطرح ما لم يثبت، ثم النظر يف الحديث بطوله ويف الروايات 
مجتمعة، وهذا الجمع ألطراف النصوص واألخذ هبا جميعًا هو ما يؤدي إلى الفهم الصحيح 
له��ا، ويجيب على ما قد يتوهم من اإلش��كاالت، ويدفع ما قد يظن من التعارضات، ويقضي 

على ما ال يرجح من االحتماالت.
وبالجمل��ة: فإن��ه ينبغي جمع النص��وص الواردة يف الب��اب، وعدم اجتزائه��ا، وقد كانت 
ألهل البدع مواقف خالفوا هبا إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا األصل العظيم، فكانوا 

)1(  سورة البقرة، اآلية ]85[. 
)2(  أخرجه الخطيب البغدادي يف الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 315/2، برقم  )1700(. 

)3(  االعتصام، للشاطبي )51-51/2(. 
)4(  فيض الباري على صحيح البخاري )432/1(. 

)5(  ينظر: لطائف اإلشارات للقسطالين ص )171(. 
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يجتزئون من النصوص بطرف، مع إغضاء الطرف عن بقية األطراف، فصارت كل فرقٍة منهم 
من الدين بطرف، وبقي أهل الس��نة والجماعة يف كل قضية عقدية وسًطا بين طرفين. والحمد 

هلل على توفيقه وإحسانه. 
ال�شابط الرابع: يحمل الن�س ال�شرعي على ظاهره ول ي�شرف عنه اإل بدليل.

   الق��رآن الكري��م أن��زل باللس��ان العربي ق��ال اهلل تعال��ى: چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے چ)1(، والرسول × أرسل بالعربية لسان قومه ليبين لهم قال۵ چ ڳ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  
ھ   چ)2( إذًا الن��ص الش��رعي قرآًن��ا وس��نة عربي، واألص��ل يف كالم الع��رب إن احتمل 
وجوها حمُله على المعنى المتبادر إلى فهم العرب، الّش��ائع يف اس��تعمالهم، ال على المعاين 
البعي��دة المؤّولة غير المتبادرة لهم حتى لو ثبت اس��تعمال اللف��ظ فيها عندهم يف أحواٍل قليلة 

إال إذا دلَّ على ذلك دليل.
قال أبو سعيد الدارمي -رحمه اهلل-: »ال ُيحكم لألغرب من كالم العرب على األغلب، 
ولكن نصرف معانيها إلى األغلب حتى تأتوا بربهاٍن أّنه ع�نى هبا األغرب، وهذا هو المذهب 

الذي إلى العدل واإلنصاف أقرب«)3(. 
فكذلك القرآن والسنة يجب أن يحمال على ظاهرها المتبادر، وال يصرفان عن ذلك إال 
لدلي��ل يج��ب المصير إليه، قال اإلمام الش��افعي -رحمه اهلل-: »الق��رآن عربٌي، كما وصفُت، 
واألح��كام فيه على ظاهره��ا وعمومها ليس ألحٍد أن ُيحيَل منها ظاه��رًا إلى باطن، وال عاّمًا 
إل��ى خ��اصٍّ إال بداللٍة من كتاب اهلل، فإن لم تكن فس��نُّة رس��وِل اهلل تدّل عل��ى أّنه خاصٌّ دون 
عاّم، أو باطٌن دون ظاهر، أو إجماٌع من عاّمة العلماء الذين ال يجهلون كلُّهم كتابًا وال س��نّة. 
وهكذا السنّة. ولو جاز يف الحديث أن ُيحال شيٌء منه عن ظاهره إلى معنًى باطٍن يحتمله كان 
أكثُر الحديث يحتمل عدًدا من المعاين، وال يكون ألحٍد ذهب إلى معنًى منها حّجٌة على أحٍد 

)1(  سورة يوسف، اآلية ]2[. 
)2(  سورة إبراهيم، اآلية ]4[. 

)3(  نق��ض اإلم��ام أبي س��عيد عثمان بن س��عيد على المريس��ي الجهمي العنيد فيم��ا افرتى عل��ى اهلل × من التوحيد 
.)855/2(
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ذه��ب إلى معنًى غيره، ولكنَّ الح��قَّ فيها واحد؛ ألّنها على ظاهره��ا وعمومها إال بداللٍة عن 
ة أهل العلم، بأّنها على خاّص دون عاّم، وباطٍن دون ظاهر، إذا كانت  رس��ول اهلل، أو قوِل عامِّ

خول يف معناه«)1(. إذا ُصرفت إليه عن ظاهرها ُمحتملًة للدُّ
وق��ال الش��يخ محمد األمين الش��نقيطي -رحم��ه اهلل-: »وقد أجمع من يعت��د به من أهل 
العل��م عل��ى أن النصوص من الكتاب والس��نة، ال يجوز صرفها ع��ن ظاهرها إال لدليل يجب 

الرجوع إليه«)2(.
فينبغ��ي حمل النصوص الش��رعية على الظاه��ر المتبادر منها، وال تص��رف عن ذلك إال 

لدليل يجب المصير إليه. واهلل تعالى أعلم.
ال�شابط اخلام�س: بيان الن�س ال�شرعي بالن�س ال�شرعي ما وجد اإىل ذلك �شبيل.

صاح��ب الكالم أعرف بمراده من كالمه، فبيانه له فوق كل بيان، وكالم اهلل تعالى يفس��ر 
بعض��ه بعًضا، فينبغي حمل بعضه على بعض بياًنا لمجمل، وتقييًدا لمطلق، وتخصيًصا لعام، 
إلى غير ذلك، قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية -رحمه اهلل- يف تقرير ذلك: »فإن قال قائل: فما 
ر القرآن بالقرآن: فما أجمل  أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق يف ذلك: أن ُيَفسَّ
��ر يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد بس��ط يف موضع آخر«)3(. وقال  يف مكان فإنه قد فسِّ
��ر به، ث��م األحاديث  اب��ن كثي��ر -رحم��ه اهلل-: »القرآن يفس��ر بعضه بعضًا، وهو أولى ما يفسَّ
الصحيحة، ثم اآلثار«)4(. كما قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي-رحمه اهلل-: »خير ما يبّين 

به القرآن القرآن«)5(.
والنبي × بعثه اهلل بالحق، وأنزل عليه هذا الكتاب العزيز، وجعل من وظيفته بيانه قال تعالى: 
چٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ)6(، وقد قام 
النبي × هبذه الوظيفة أحسن قيام، فبين معانيه، كما بلغ ألفاظه، قال ابن القيم -رحمه اهلل-: 

)1(  اختالف الحديث ص)480(. 
)2(  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )25/6(. 

)3(  مقدمة يف أصول التفسير ص)57(. 
)4(  تفسير القرآن العظيم )477/5(. 

)5(  أضواء البيان )593/3(. 
)6(  سورة النحل، اآلية ]44[. 
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»فكما بلَّغ الرس��ول ألفاظ القرآن لألمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من 
مج��رد تبلي��غ ألفاظه، وله��ذا وصل العلم بمعانيه إل��ى من لم يصل إليه حف��ظ ألفاظه، والنقل 
لتلك المعاين أشد تواتًرا وأقوى اضطراًرا؛ فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ، وكثير من 
الن��اس يعرف صورة المعن��ى ويحفظها وال يحفظ اللفظ«)1(. وقال الس��يوطي -رحمه اهلل-: 
»قال العلماء: من أراد تفس��ير الكتاب العزيز طلبه أواًل من القرآن… فإن أعياه ذلك طلبه من 

السنة، فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له«)2(.
وكذلك الس��نة فإن بعضها يبين بعضا، والنبي × خير من يبين السنة، قال شيخ اإلسالم 
اب��ن تيمية -رحمه اهلل-: »ومما ينبغي أن يعلم أن األلف��اظ الموجودة يف القرآن والحديث إذا 
عرف تفس��يرها وما أريد هبا من جهة النبي × لم يحتج يف ذلك إلى االس��تدالل بأقوال أهل 

اللغة وال غيرهم«)3(.
وبالجملة فإن النص الشرعي قرآًنا وسنة يفسر بعضه بعضا؛ فينبغي لمن تصدى لبيانه أن 

يبينه هبما ما وجد إلى ذلك سبيال. 
ال�شابط ال�شاد�س: القت�شار يف الغيبيات على الوحي املع�شوم.

، وكّرم اهلل به اإلنس��ان  خاطب اهلل العقل وأمره بالنظر والتدبر والتفكر يف ملكوت اهلل 
وميزه به عن س��ائر البهائم، وجعله مناط التكليف، فالمجنون والصبي والمغمى عليه ليس��وا 
مكلفي��ن، ولكن ه��ذا العقل ينبغي أن ال يق��دس ويتجاوز به حدوده، فالغي��ب المطلق)4( مما 
اخت��ص اهلل بعلمه قال تعالى: چ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  چ)5( وقد يرد يف 
بعض النصوص الش��رعية ما هو من قبيل هذا الغيب، فال يعلمه أحد إال اهلل، فيجب االقتصار 
يف البحث عنه على ما ورد يف الوحي المعصوم عن اهلل ۵، وعن رس��وله ×، وال نخرج عن 
ذل��ك فنضل »فما أخرب اهلل عنه أو رس��وله من ش��ؤون الغيب، نؤمن به عل��ى القدر الذي أخرب 

)1(  الصواعق المرسلة )636/2(. 
)2(  اإلتقان يف علوم القرآن )2274/6(. 

)3(  مجموع الفتاوى )286/7(. 
)4(  أما الغيب المقيد كمعرفة ما يف بطن المرأة، وما يف قاع البحار قد يعلمه بعض الناس بطريق أو بأخرى، أما الغيب 

المطلق فال يعلمه إال اهلل ۵. 
)5(  سورة النمل، اآلية ]65[. 
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اهلل به أو رس��وله دون صرف اللفظ عن معناه، ودون زيادة عما تضمنه الخرب الصادق، ودون 
استبعاد أو إنكار. ومن التكلف المنهي عنه، البحث يف أمور غيبية ورد الشرع باإليمان هبا مع 
ترك كيفيتها. ومنها ما ال يكون له ش��اهد يف عالم الحس، كالس��ؤال عن وقت الس��اعة، وعن 
ْرف، فهذا النوع يجب  الروح، وعن مدة هذه األمة، إلى أمثال ذلك مما ال يعلم إال بالنقل الصِّ

اإليمان به من غير بحث«)1(.  
وال يغرتنَّ إنسان بما أتاه اهلل من قوة يف العقل وسعة يف التفكير، وبسطة يف العلم، فيخوض 
يف ه��ذه الغيبيات بدون دليل من قرآن أو س��نة صحيحة، وكثيًرا ما تكون من األمور التي ليس 

لمعرفتها كبير فائدة، وال لإلطالع عليها مردود كبير. 
ال�شابط ال�شابع: ل يحمل الن�س ال�شرعي على ا�شطالح حادث.

هناك ألفاظ من القرآن الكريم والسنة المطهرة قد أحدث لها المتأخرون من أهل الكالم 
وغيره��م معاٍن جرى عليه��ا الناس، واصطلح��وا عليها فصارت هي المقص��ودة يف كالمهم، 
وإليها التحاكم يف خطاباهتم، فيعمد بعض الناس جهاًل أو اتباًعا للهوى)2( إلى النص الشرعي 
فيحمل��ه على هذه المعاين المحدثة التي لم ينزل عليها الوحي، وال كان العرب يقصدوهنا هبا 
وقت نزول الوحي)3(، والواقع أنه ال تحمل ألفاظ النص الشرعي إال على المعاين التي كانت 
يقصد هبا وقت نزوله، قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية -رحمه اهلل-: »ومن أعظم أسباب الغلط 
يف فهم كالم اهلل ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطالح حادث، فيريد أن يفسر كالم اهلل بذلك 

االصطالح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها«)4(.

)1(  مجمل اعتقاد السلف ص)119(.. 
)2(  ينظر: اإليمان ص)89(، ومجموع الفتاوى )243/1( كالهما لشيخ اإلسالم ابن تيمية.

)3(  ومن ذلك: إطالق بعضهم ألفاظ »المالئكة«، و»الجن«، و»الشياطين« على بعض قوى النفس، ثم يزعمون أهنم 
أثبتوا ما أخرب به الوحي من معاين هذه األلفاظ، مع أن ما اصطلحوا عليه ال تمت بصلة إلى ما عنى النص الشرعي 

هبذه األلفاظ. ينظر:  مجموع الفتاوى )243/1(.
وم��ن ذلك أيضا: لف��ظ »الولي« معناه يف القرآن غالبًا: الناصر والموالي، وأولي��اء اهلل أنصار دينه من أهل اإليمان 
والتق��وى، ق��د اصطلحوا بعد ذلك على أن األولياء صنف من الناس تظهر عل��ى أيديهم الخوارق، ويتصرفون يف 
الكون بما وراء األس��باب، ولم يعرف الصحابة هذا المعنى. ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الش��يطان 

البن تيمية ص )9(.
)4(  مجموع الفتاوى )107-106/12(. 
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وق��ال أيض��ا: »بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل يف القرآن والس��نة، 
وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك األلفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف 

خاطبهم اهلل ورسوله، ال بما حدث بعد ذلك«)1(.   
وقال ابن القيم -رحمه اهلل- يف معرض ذكره بعض المفاسد التي ترتتب على حمل كالم 
الش��ارع على اصطالح ح��ادث :»يجيء من ق��د ألِف تلك االصطالحات الحادثة، وس��بقت 
معانيها إلى قلبه فلم يعرْف سواها، فيسمع كالم الشارع فيحمله على ما ألِفه من االصطالح! 
فيقع بسبب ذلك يف الفهم عن الشارع ما لم ُيِرْده بكالمه ويقع من الخلل يف نَظره ومناظرته ما 

يقع، وهذا من أعظم أسباب الغَلط عليه«)2(. 
وق��ال محم��د ناصر الدي��ن األلباين -رحم��ه اهلل- : »إن من الواجب عل��ى أهل العلم أن 
يتنبهوا للمعاين الحديثة التي طرأت على األلفاظ العربية التي تحمل معاين خاصة معروفة عند 
الع��رب هي غير ه��ذه المعاين الحديثة؛ ألن القرآن نزل بلغة الع��رب؛ فيجب أن تفهم مفرادته 
وجمل��ه يف ح��دود م��ا كان يفهم الع��رب الذين أنزل عليه��م القرآن، وال يجوز أن تفس��ر هبذه 
المعاين االصطالحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإال وقع المفس��ر هبذه المعاين 

يف الخطأ والتقول على اهلل ورسوله × من حيث ال يشعر«)3(.
فينبغي لمن يتصدى لبيان النص الش��رعي أن ينتب��ه لما قرره هؤالء العلماء وغيرهم، فال 
يحمل ألفاظ القرآن والسنة على اصطالح حادث، وال على معنى لم تكن تلك األلفاظ مرادة 
هب��ا وقت ن��زول الوحي، فيقع بذلك الغَلط يف فْهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم 

منها، »وقد حصل بذلك للمتأخرين أغالط شديدة يف فهم النصوص»)4(. واهلل المستعان.
ال�شابط الثامن: وجوب الرجوع اإىل فهم ال�شلف.

م��دارك العق��ول متفاوت��ة، وقلوب العب��اد بعضها أبّر م��ن بعض، وقد جع��ل اهلل من هذه 
األم��ة س��لًفا مّتعهم بإدراك عميق، وبعق��ول زاكية، وفهم دقيق، وخاص��ة الصحابة ، فإهنم 

)1(  المصدر نفسه )106-105/7(.
)2(  مفتاح دار السعادة )384/3(. 

)3(  تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص )53-52(. 
)4(  إعالم الموقعين )169-168/2(.  



515

د.  حممد امبالو  فال

شاهدوا وقائع التشريع، وعايشوا أحداثه، وهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن 
رتبتها العليا فصاحتهم، وأخذوا مباش��رة من رس��ول اهلل × وعرفوا من سنته العملية ما يرشد 
لفه��م النص��وص، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما للخوارج حينم��ا ناظرهم: »أتيتكم من عند 
أصح��اب النبي ×، المهاجرين واألنصار، ومِن عند اب��ن عم النبي × وصهره وعليهم نزل 

القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد«)1(. 
ووصفهم اإلمام الش��اطبي -رحمه اهلل- بقوله: »فُهم أعرف يف فْهم الكتاب والس��نة من 

غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة«)2(.
وك��ذا التابع��ون وأتباعهم من الق��رون المفضلة؛ فلديهم من فصاحة اللس��ان؛ وس��المة 

الفطرة ما يؤهلهم إلنزال النصوص منازلها التي تليق هبا.
ولذلك ذكر أهل العلم أن من منهج أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح يف تفسير 
النص��وص؛ فإهنم كم��ا وصفنا أَبّر قلوًبا، وأعمَق علًما، وأقل تكّلًف��ا، وأقرَب إِلى التوفيق، لما 
ه��م اهلل ب��ه من توّقِد األذهاِن، وَس��َعِة العلم، وقوِة اإِلدراك، وحس��ِن القصِد، وَتقوى اهلل،  َخصَّ
وُق��رب العهد بنور النبَِّوة، فكانت طريقُتهم لذلك، هي الطريقة المحمودة، وطريقة غيرهم ال 

ُتساويهم، وال تدنو منهم«)3(.
ويق��رر اإلمام الش��اطبي -رحمه اهلل- وج��وب الرجوع إلى فهم الس��لف فيقول: »يجب 
على كل ناظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو 

أحرى بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل«)4(.
وق��ال ابن رجب -رحمه اهلل: »فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب 
والس��نة وفه��م معانيها، والتقيُّ��د يف ذلك بالمأثور ع��ن الصحابة والتابعي��ن وتابعيهم يف معاين 
الق��رآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكالم يف مس��ائل الحالل والحرام، والزهد والرقائق 

)1(  أخرج��ه النس��ائي يف الس��نن الك��ربى، برق��م )8522(، والحاكم يف المس��تدرك )150/2(، وصحح��ه، ووافقه 
الذهبي. 

)2(  الموافقات )128/4(. 
)3(  مجمل اعتقاد أهل السنة للرتكي ص)118( بتصرف يسير. 

)4(  الموافقات )289/3(. 
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والمعارف وغير ذلك«)1(.
     وق��ال ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية -رحم��ه اهلل- يف مع��رض حديثه عن ض��رورة التزام 
فهم الس��لف الصالح للنصوص: »قد تبين بذلك أن من فس��ر القرآن أو الحديث وتأوله على 
غير التفس��ير المعروف ع��ن الصحابة والتابعين فهو مفرتٍ عل��ى اهلل ملحد يف آيات اهلل محرف 
للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة واإللحاد وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين 

اإلسالم«)2(.
ولمكانة الس��لف الصالح يف الدين وعمق فهمهم للنصوص ذكر أهل العلم أنه ال يجوز 
الخ��روج ع��ن أقوالهم وإحداث قول جدي��د، قال ابن عبد الهادي -رحم��ه اهلل-: »وال يجوز 
إح��داث تأويل يف آية أو س��نة لم يكن على عهد الس��لف وال عرفوه وال بين��وه لألمة، فإن هذا 
يتضمن أهنم جهلوا الحق يف هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعرتض المس��تأخر، فكيف 
إذا كان التأوي��ل يخال��ف تأويلهم ويناقضه!! وبطالن ه��ذا التأويل أظهر من أن يطنب يف رده، 

وإنما ننبه عليه بعض التنبيه«)3(.
    ويتقرر بما سبق أن فهم السلف -رحمهم اهلل- من أوثق ما يفسر به النصوص الشرعية؛ 
وكل فهم حاد عن إجماع فهمهم أو اس��تنباطهم فهو فهم زائغ عن سبيل المؤمنين الذي حذر 

اهلل م��ن زاغ عن��ه أن يوله م��ا تولى ويصله جهنم وس��اءت مصيرًا، ق��ال تعالى: چ ڦ   ڦ  
ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڇ   ڍ    چ)4(، واهلل تعالى أعلم.
ال�شابط التا�شع: رد املت�شابه اإىل املحكم.

    الن��ص الش��رعي من��ه ما هو محك��م يفهمه كل من أوتي��ت آلة الفهم ابت��داء من غير رد 
إل��ى نص آخر، ومنه ما هو متش��ابه ال بد من رده إلى نص آخ��ر ليفهم على وجهه، قال تعالى: 
چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  چ )5(، فأهل الزيغ 

)1(  فضل علم السلف على علم الخلف ص)72(. 
)2(  مجموع الفتاوى )243/13(. 

)3(   الصارم المنكي يف الرد على السبكي )318/1(.
)4(  سورة النساء، اآلية ]115[. 
)5(  سورة آل عمران، اآلية ]7[. 
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والضالل يضربون المحكم بالمتش��ابه، ويلبسون على الناس دينهم قال تعالى يف تكملة اآلية 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ 
ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې        ...چ، ق��ال اب��ن القيم -رحمه اهلل-: »وأما 
طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالش��افعي واإلمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي 
يوس��ف والبخاري وإس��حاق فعكس ه��ذه الطريق وهي أهن��م يردون المتش��ابه إلى المحكم 
ويأخ��ذون من المحكم ما يفس��ر لهم المتش��ابه ويبينه له��م فتتفق داللته م��ع داللة المحكم، 
وتواف��ق النص��وص بعضها بعضا فإهنا كلها من عند اهلل، وما كان م��ن عند اهلل فال اختالف فيه 

وال تناقض؛ وإنما االختالف والتناقض فيما كان من عند غيره«)1(.
ومتى ما فهم المتشابه مستقال لم يرد إلى النصوص التي تبينه وتوضحه حصل الغلط يف 
فهمه، ولم يصل المرء إلى المعنى المقصود من النص الشرعي، قال ابن كثير –رحمه اهلل- يف 
تفسير اآلية: »يخرب تعالى أن يف القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات 
الدالل��ة، ال التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اش��تباه يف الداللة على كثير 
من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اش��تبه عليه إلى الواضح منه، وحّكم محكمه على متش��اهبه 

عنده، فقد اهتدى. ومن عكس انعكس«)2(.
وخالص��ة الق��ول: أنه متى حصل اش��تباه يف نص من النصوص الش��رعية وجب رده إلى 

محكمه ليفهم فهمًا صحيحًا، واهلل تعالى أعلم. 
ال�شابط العا�شر: العربة بعموم اللفظ ل بخ�شو�س ال�شبب اإل لدليل.

    جاء النص الش��رعي قرآنًا وس��نة ليهدي الناس جميعا للتي هي أقوم يف جميع مجاالت 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چٺ   تعال��ى:  اهلل  ق��ال  الحي��اة، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ)3(. وأكث��ر آي��ات القرآن الكري��م وأحاديث النبي × لم تأت على 
أسباب خاصة، بل تنزل اآليات، وترد األحاديث ابتداء لهداية الخلق من غير أن ترتبط بأسباب 
خاص��ة، لكن هناك آيات، وأحادي��ث ارتبطت بأحداث ووقائع خاصة، ومعرفة هذه األس��باب 

)1(  إعالم الموقعين )294/2(. 
)2(  تفسير القرآن العظيم )6/2(. 

)3(  اإلسراء، اآلية ]9[.
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لها أهميتها يف فهم النص الش��رعي فهمًا صحيحًا، قال ش��يخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: 
»معرفة سبب الن�زول يعين على فهم اآلية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسّبب«)1(.

   وقد بّين أهل العلم أن من لم يحط علًما بأس��باب نزول الكتاب وبأس��باب ورود السنة 
عظم خطؤه، كما قد وقع ذلك لكثير من المتفقهة، واألصوليين، والمفس��رين، والصوفية)2(، 
ومن هنا قال أبو إسحاق الشاطبي -رحمه اهلل- بعد أن أوجب معرفة أسباب الن�زول على من 
أراد علم القرآن: »إن الجهل بأسباب التن�زيل موقع يف الشبه واإلشكاالت، وُموِرد للنصوص 

الظاهرة مورد اإلجمال حتى يقع االختالف، وذلك مظنَّة وقوع الن�زاع«)3(.
   وإذا استقر هذا، فينبغي أن يعلم أن النص الشرعي جاء لهداية الخلق جميعا من عهد النبي 
× إل��ى قيام الس��اعة، ولم يكن الش��ارع الحكيم ليخ��ص كل فرد من المخاطبي��ن بنص يخصه، 
يتناول��ه ه��و ح��ده يف نازلته، ال يتعداه إل��ى غيره، ولذلك أف��اد أهل العلم أن ما جاء على أس��باب 
من ذلك، وكان لفظه عاما، فإنه ال ُيقتصر به يف فهمه على محاّل أس��بابه، بل يكون حكمه ش��اماًل 
صورة الس��بب، وما يش��به صورة الس��بب، وكلَّ ما يدخل يف عموم هذه اللفظة من عهد النبي ×  
إل��ى أن ي��رث اهلل األرض ومن عليها، إال إذا دل الدليل الصحيح على خالف ذلك، قال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »فالقرآن ال يقتصر به على محاّل أس��بابه، ولو كان كذلك لبطل االس��تدالل به على 
غيرها«)4(، وقال ابن كثير -رحمه اهلل-: »فاألخذ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب عند الجماهير 
من العلماء«)5(. وقال الش��وكاين -رحمه اهلل-: »التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الش��ارع، 

وهو عام، ووروده على سؤال خاص ال يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب«)6(.
  الحاصل أن فهم النص الش��رعي فهًما صحيًحا يقتضي عدم قصر لفظه العام على س��ببه 
الخاص، بل يش��مله ويش��مل غيره مما هو يف صورة الس��بب، فال يجوز قصر النص الش��رعي 

على محال أسبابه إال بدليل. واهلل تعالى أعلم. 

)1(   مقدمة يف أصول التفسير ص )25(. 
)2(  المسودة يف أصول الفقه آلل تيمية )308/1(.

)3(  الموافقات )146/4(. 
)4(  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )66/1(. 

)5(  تفسير القرآن العظيم )41/4(. 
)6(  إرشاد الفحول )591-590/1(. 
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اخلامتة
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد : 
ففي هناية هذا البحث الموس��وم ب» ضوابط فهم النص الشرعي دراسة تأصيلية« القائم 
عل��ى مبحثي��ن: أولهما: مفهوم النص الش��رعي ومكانت��ه، وأهمية فهمه فهم��ًا صحيحًا، أما 
الث��اين: فه��و ضوابط فهم النص الش��رعي، يف هنايته أس��جل أهم ما توصلت إلي��ه من نتائج يف 

النقاط التالية:
1- النص الشرعي: هو الخطاب الذي يرفعه ناقله ويسنده إلى اهلل ۵، أو إلى نبيه × مستداًل 

به على الحكم على األشياء، سواء كانت داللته قطعية أم غيرها.
2- تعترب النصوص الش��رعية مفزًع��ا لكل علماء األمة، لكن تختل��ف قراءهتم لها، فتنتج عن 

ذلك تباين آرائهم يف تحديد المراد منها.
3- الفهم الصحيح للنصوص الش��رعية عامل مهم من عوامل وحدة األمة، وس��بب أس��اس 
من أس��باب تماس��كها وترابطها، واالنحراف عن الفهم الصحيح لها من أس��باب تفرقها 

وضعفها.
4- للوص��ول إل��ى الفهم الصحيح للنص الش��رعي ال بد من تس��ليم الناظرين في��ه له، وعدم 
تقدي��م عقولهم عليه، كما أنه ال بد من رد متش��اهبه إلى ُمْحكم��ه، إلى جانب الرجوع إلى 

فهم السلف له، واألخذ بالنصوص جميعا دون تجزئة.
5- ينبغ��ي كذلك للوصول إلى نف��س الهدف االقتصار يف الغيبيات عل��ى الوحي المعصوم، 
وحمل النصوص الشرعية بعضها على بعض، وعلى ظاهرها بمقتضى اللغة العربية، وال 

تصرف عن ذلك إال بدليل. 
6- مما ينبغي مراعاته كذلك يف فهم النصوص أهنا ال تحمل على اصطالح حاث، وأن العربة 

بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
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التوصيات: 
أوصي المؤسس��ات األكاديمية اإلس��المية، أن ال يألوا جهًدا يف إقامة مثل هذه األنش��طة   -1
الت��ي هت��دف فيما هتدف إليه إلى ضبط فهم النص الش��رعي، ومحاربة كل ما من ش��أنه أن 

يؤدي إلى تلك األفهام السقيمة.
2-   أوصي العلماء، والدعاة وطالب العلم أن يبذلوا جهدهم للهدف نفسه.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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فهر�ص امل�ضادر واملراجع
• اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ت)911 ه���( ، ت/ مرك��ز الدراس��ات القرآني��ة بمجم��ع المل��ك فه��د بالمدين��ة النبوية 

ط/1426ه�.
• أح��كام الق��رآن، ألبي بك��ر محمد بن عبد اهلل المعافري األش��بيلي المالك��ي المعروف بابن 
العرب��ي )468- 543ه���(، ت/ عب��د ال��رزاق المه��دي، دار الكت��اب العرب��ي، بيروت، 

ط1421/1ه�.
• اخت��الف الحدي��ث، لمحمد بن إدري��س الش��افعي ت)204 ه�( ، ت/ عام��ر أحمد حيدر، 

مؤسسة الكتب الثقافية، ط1405/1ه�.
• إرش��اد الفح��ول إل��ى تحقي��ق م��ن عل��م األص��ول، لمحمد ب��ن علي ب��ن محمد الش��وكاين 
ت)1250ه���( ، ت/ أب��و حفص س��امي ب��ن العرب��ي األث��ري. دار الفضيل��ة، الرياض، 

ط1421/1ه�. 
• أض��واء البي��ان يف إيض��اح الق��رآن بالق��رآن، لمحمد األمين ب��ن محمد بن المخت��ار الجكني 

الشنقيطي ت)1393 ه�( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ط/1415ه�.
• االعتصام، ألبي إس��حاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ت)790ه�( اعتنى 

به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد.
• إع��الم الموقعين عن رب العالمين، الب��ن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 

عبد اهلل، ت/طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط/1973م.
إغاث��ة اللهف��ان من مصاي��د الش��يطان، ألبي عبد اهلل، ش��مس الدي��ن محمد ب��ن أبي بكر   •  
الش��هير بابن قيم الجوزي��ة ت)751ه�( ، ت/ محمد حامد الفق��ي، دار المعرفة بيروت، 

ط1395/2ه�. 
• بدائع الفوائد، البن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد اهلل، ت/ هشام 

عبد العزيز عطا، وزمالؤه، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1416/1ه�.
• ت��اج الع��روس من جواهر القاموس، للس��يد محمد مرتضى الحس��يني الزبيدي، تحقيق عبد 

الكريم العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، ط/1399ه�.
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•  تحذي��ر الس��اجد من اتخاذ القبور مس��اجد، لمحمد ناصر الدين األلب��اين، مكتبة المعارف، 
الرياض، ط1422/1ه�.

•  تخصي��ص النص��وص باألدل��ة االجتهادية عند األصوليي��ن ، لخليفة بابكر الحس��ن، مكتبة 
وهبة، القاهرة، ط1413/1 ه� .

•  تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ت)700-
774ه�( ، سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط1420/2ه�.

•  تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان، للسعدي، عبد الرحمن بن السعدي، ت/ عبد 
الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1420/1ه�.

•  جام��ع بي��ان العلم وفضله، ألبي عمر يوس��ف ب��ن عبد الرب ت)463 ه�(، ت/أبو األش��بال 
الزهيري، دار ابن الجوزي، ط1414/1ه�.

•  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
)392-463ه�(، ت/ محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، ط1416/3ه�.

•  درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين، 
ت/ محمد رشاد سالم، دار الكنوز األدبية، الرياض، ط/1391ه�.

•  ال��روح يف ال��كالم عل��ى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والس��نة، البن القيم 
الجوزي��ة، محمد بن أب��ي بكر أيوب الزرعي أب��ي عبد اهلل، دار الكت��ب العلمية، بيروت، 

ط/1395ه�.
•  الس��نن الك��ربى، للبيهق��ي، أبي بكر أحمد بن الحس��ين بن علي البيهق��ي، ويف ذيله الجوهر 
النق��ي، لع��الء الدي��ن علي بن عثم��ان المارديني الش��هير باب��ن الرتكماين، مجل��س دائرة 

المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، ط1344/1ه�.
•  ش��رح الطحاوي��ة يف العقي��دة الس��لفية، لص��در الدين علي بن عل��ي بن محمد ب��ن أبي العز 
الحنف��ي )731-792ه�(. الرئاس��ة العام��ة إلدارات البحوث العلمي��ة واإلفتاء والدعوة 

اإلرشاد بالسعودية. 
•  ش��رح القواعد الفقهية، ألحمد بن الش��يخ محم��د الزرقا ]1285ه��� - 1357ه�[ صححه 

وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم – دمشق، ط1409/2 ه�.
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��ْبكِي، البن عبد الهادي، ش��مس الدي��ن محمد بن أحمد  دِّ َعَلى السُّ ��اِرُم الُمنْكِ��ي يف الرَّ •  الصَّ
ب��ن عبد الهادي الحنبل��ي ت)744ه�( ، ت/ عقيل بن محمد بن زي��د المقطري اليماين، 

مؤسسة الريان، بيروت، ط1424/1ه�.
•  صحيح البخاري، ألبي عبد اهلل، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ت/ 

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1422/1ه�.
•  الصواع��ق المرس��لة عل��ى الجهمي��ة والمعطلة، الب��ن القي��م الجوزية، محمد ب��ن أبي بكر 
أي��وب الزرعي أبي عبد اهلل، ت/ د. علي ب��ن محمد الدخيل اهلل، دار العاصمة، الرياض، 

ط1418/3ه�.
•  فيض الباري على صحيح البخاري، لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم 
الديوبندي ت)1353ه�(، ت/ محم��د بدر عالم الميرهتي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1426/1ه�.
•  كتاب المجموع ش��رح المهذب للش��يرازي، لإلمام أبي زكريا محي الدين بن ش��رف الدين 

النووي، ت/محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، السعودية.
•  كشاف اصطالح الفنون، للتهانوي، محمد علي التهانوي، دار صادر، بيروت، ط/1961م.
•  لس��ان الع��رب، الب��ن منظور، محمد ب��ن مكرم بن منظ��ور األفريقي المص��ري، دار صادر، 

بيروت، ط1.
•  لطائ��ف اإلش��ارات لفنون القراءات، لش��هاب الدي��ن أبي العباس أحمد ب��ن محمد بن أبي 
بكر القس��طالين الش��افعي ت )923ه�(، ت/عامر الس��يد عثمان، وعبد الصبور شاهين، 

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، ط/1392ه.
•  مجمل اعتقاد أئمة الس��لف، لعبد اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي، وزارة الش��ؤون اإلس��المية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد - المملكة العربية السعودية، ط1417/2ه�.
•  مجموع الفتاوى، البن تيمية، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين 

)المتوىف 728ه�(، ت/ أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط1426/3ه�.
•  المس��تدرك عل��ى الصحيحين، لإلمام أبي عب��د اهلل الحاكم النيس��ابوري، وبذيله التلخيص 

للحافظ الذهبي، دار المعرفة، بيروت.
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•  المس��ودة يف أصول الفقه آلل تيمية، أبي الربكات عبد الس��الم بن تيمية ت)652ه�(، وأبي 
المحاسن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية ت)682ه�(،  وأبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد الس��الم بن تيمية ت)728ه�(، ت/ أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، 

دار الفضيلة الرياض، ط1422/1ه�.
•  مصادر التش��ريع ومنهج االستدالل والتلقي، لحمدي عبد اهلل، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، 

مصر، ط2006/1.
•  معالم أصول الفقه عند أهل الس��نة والجماعة، لمحمد بن حس��ين بن حس��ن الجيزاين، دار 

الجوزي، ط1416/1ه�.
•  معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر ت)1424ه�(، عالم الكتب، 

ط1429/1ه�.
•  معج��م مقايي��س اللغة الب��ن فارس، أبي الحس��ين أحمد بن فارس بن زكري��ا ت)395ه�(، 

تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر.
•  مفتاح دار الس��عادة ومنش��ور والية أهل العلم واإلرادة، البن القيم الجوزية، محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبي عبد اهلل ت)751ه�(، ت/ علي بن حسن بن علي الحلبي األثري، 

دار ابن القيم، الرياض، ط1425/1ه�.
•  مقدمة يف أصول التفسير، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت)728ه�(، مؤسسة 

الريان، بيروت، ط1422/2ه�.
•  مقدم��ة يف أص��ول التفس��ير، وأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس��الم بن تيمية ت   

)728 ه�(، مؤسسة الريان، بيروت، ط1422/2ه�.
•  الموافقات، ألبي إس��حاق إبراهيم بن موس��ى بن محمد اللخمي الش��اطبي ت )790ه�(، 

ت/ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الرياض، ط1427/2ه�. 
•  نقض اإلمام أبي س��عيد عثمان بن س��عيد على المريس��ي الجهمي العنيد فيما افرتى على اهلل 
× من التوحيد، ت/ رشيد بن حسن األلمعي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1418/1ه�.
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منطلقات الطربي
 يف فهم الن�ص القراآين 

د. خالد بن �ضعد املطريف 
أستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-جامعة القصيم
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الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصالة والسالم على نبينا 
محمد الذي بعثه اهلل بالحكمة بيانًا ومنهجًا، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 
فق��د أنزل اهلل الق��رآن هداية لعباده، ال يأتي��ه الباطل من بين يديه وال م��ن خلفه، وأمرهم 
باتباع��ه، فمن صدقت نيته رزقه اهلل حس��ن فهمه وانتفع به، ومن س��اءت نيته ضل عنه وانغلق 

عليه بيانه.
لق��د كان تفس��ير النص الق��رآين يف صدر هذه األم��ة يف مأمن من تحريف معن��اه قصدًا أو 
قص��ورًا، فقد كان الصحابة -رضي اهلل عنهم- وقد تلقوا تفس��يره ع��ن النبي -×- من أعلم 
الن��اس ب��ه لفظ��ًا ومعنى وعم��الً، ونقلوه لألم��ة كذلك، حت��ى حصل يف األمة م��ا حصل من 
دت  االختالف، ودخول األهواء والفرق، التي جعلت القرآن دليالً لها بالتحريف لمعناه، وقعَّ
فوا، وانحرفوا به  القواع��د، وأصلت الضوابط المخالفة لما عليه الصحابة وم��ن بعدهم، فحرَّ

عن جادة الصواب وطريق الهدى، وسلكوا األودية والشعاب يف ذلك. 
إن المتأم��ل يف تاريخ ه��ذه األمة يعلم مدى الجناية على نص القرآن خاصة، من تحريف 

آياته نزعًا لداللتها تارة، أو تحميلها ما ال تدل عليه تارة أخرى. 
كل ذل��ك وق��ع لنص��رة ما يعتق��د، فأصبح الن��ص تابعا له��م ال متبوعا، فص��دق قول اهلل 

تعال��ى چ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ چ ]األنعام: 153[.

فتصدى أهل العلم لهذه القضية على مر العصور دفعا عن القرآن ونصه؛ فكان ابن جرير 
الطربي – رحمه اهلل – من أوائل المفس��رين الذي حققوا هذا األمر، فألف كتابه »جامع البيان 
ع��ن تأوي��ل آي القرآن« فأصل في��ه هذه القضية – فهم النص – بتأصيل لم يس��بق إليه، فجعله 

الغاية من تأليف كتابه. 
ل��ذا اخرتت أن يك��ون عنوان البحث يف ه��ذا المؤتمر »منطلقات الط��ربي يف فهم النص 

القرآين«. 
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واكتفيت يف هذا البحث بما يتناسب مع هذا المؤتمر؛ وهو تسليط الضوء على الخطوط 
العريضة للمنطلقات دون الدخول يف تفاصيل جزئية.  

مشكلة البحث:   	•
تظهر مشكلة البحث أن اإلمام الطربي – وهو شيخ المفسرين – سلك يف تفسيره »جامع 
البيان« منهجًا علميًا يف فهم النص القرآين، تميز بالتقعيد والتأصيل والتطبيق، إال أنه يرد على 

هذا سؤاالن يحتاجان إلى إحابة: 
فما منطلقاته العامة يف فهم النص القرآين  ؟   -1

وما الضوابط التي سلكها يف فهم النص ؟   -2
أهمية البحث.  	•

يعد تفسير الطربي – رحمه اهلل – أفضل التفاسير يف إيضاح النص القرآين وبيان المراد به،   -1
وعليه بنى تأليفه لهذا الكتاب. 

جم��ع الط��ربي – رحمه اهلل – بي��ن التنظير والتطبيق م��ع وضع القواع��د والضوابط التي   -2
ُتْحكم عملية فهم النص. 

مكان��ة الط��ربي – رحمه اهلل – العلمية وتفس��يره » جامع البيان يف تأوي��ل آي القرآن« عند   -3
جميع المفسرين، حتى لقب بشيخ المفسرين.  

أهداف البحث 	•
يمكن حصر أهداف البحث يف أمرين رئيسيين:  

إبراز األدلة المفسرة للنص القرآين عند الطربي، وكيفية التعامل معها.   -1
بيان الضوابط التي سار عليها الطربي يف فهمه لذات النص.  -2

خطة البحث 
خطة هذا البحث ُقسمت إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.  
وتشتمل المقدمة على: مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وخطته. 

وأما التمهيد فيشتمل على: 
تقسيم النصوص عند الطربي من حيث وقوع البيان عليها.  •

كتاب »جامع البيان« وفهم النص القرآين.   •
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الفصل األول: األدلة المفسرة للنص القرآين.  
المبحث األول: القرآن بالقرآن. 

المبحث الثاين: السنة النبوية. 
المبحث الثالث: آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم.  

المبحث الرابع: اللغة العربية. 
المبحث الخامس: اإلجماع. 

الفصل الثاين: ضوابط فهم النص القرآين. 
المبحث األول: ظاهر النص.
المبحث الثاين: عموم النص.

المبحث الثالث: معنى اللفظة المفردة.
المبحث الرابع : مراعاة السياق. 

* * *
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التمهيد
تقسيم النصوص عند الطبري من حيث وقوع البيان عليها. 	•

قسم الطربي نصوص القرآن من حيث وقوع البيان عليها من عدمه إلى قسمين رئيسيين: 
األول: ما استأثر اهلل بعلمه فلم يطلع عليه أحد من البشر، فهذا ال يطلب بيانه، بل ال سبيل 

إلى الوصول إليه، فهو مما حجبه اهلل عن عباده. 
ق��ال الط��ربي – رحم��ه اهلل – ممثال له��ذا األمر: »وه��و أوقات ما كان م��ن آجال األمور 
الحادثة التي أخرب اهلل يف كتابه أهنا كائنة، مثل وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى ابن مريم، 

ووقت طلوع الشمس من مغرهبا، والنفخ يف الصور، وما أشبه ذلك«. )1(
يق��ول الط��ربي – رحمه اهلل – موضحًا حكمه: » ومن آي القرآن، ما قد ذكرنا أن اهلل جل 
ثناؤه، استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكًا مقربًا، وال نبيًا مرسالً، ولكنهم يؤمنون 

بأنه من عنده، وأنه ال يعلم تأويله إال اهلل«. )2(
الثاين: ما هو محل البيان واإليضاح، وهو على نوعين: 

ره النبي -×- من آي القرآن مما أوحاه اهلل إليه.  ما َبيَّنه وفسَّ  -1
ق��ال الط��ربي – رحم��ه اهلل -: »وذلك تأويل جميع ما في��ه من وجوه أم��ره  وواجبه، وندبه، 
وإرش��اده وصنوف هنيه، ووظائف حقوقه، وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير الالزم بعض خلقه 
لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يدرك علمها إال ببيان رسول اهلل -×- ألمته«. )3(
وقال: »وس��ائر معاين ش��رائع دينه، الذي هو مجمل يف ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفس��يره 
الحاجة، ال يدرك علم تأويله إال ببيان من عند اهلل، على لسان رسول اهلل -×-، وما أشبه ذلك 

مما تحويه آي القرآن، من سائر حكمه، الذي جعل اهلل بيانه لخلقه إلى رسول اهلل -×-«. )4(
وحك��م ه��ذا الن��وع: ال يجوز ألحد أن يفس��ر الن��ص أو يفهمه من قبل نفس��ه، بل يجب 

التسليم لخرب الرسول -×- وبيانه. 

)1(   جامع البيان )88/1(
)2(   المصدر نفسه )1/ 82(

)3(   جامع البيان )1/ 68(
)4(   المصدر نفسه )1/ 82(
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يق��ول الط��ربي – رحمه اهلل: »وهذا وج��ه ال يجوز ألحد القول فيه، إال ببيان رس��ول اهلل 
-×- بتأويله، بنص منه عليه، أو بداللة قد نصبها دالة أمته على تأويله «. )1(

ما يدرك علمه من جهة اللغة، وعرف أهل اللسان الذي نزل به القرآن.   -2
ق��ال الط��ربي – رحمه اهلل -: »ما كان علمه عند أهل اللس��ان الذي نزل به القرآن، وذلك 

علم تأويل غريبه وإعرابه، ال توصل إلى علم ذلك إال من قبلهم «. )2(
وقد بين الطربي جوانبًا من هذا النوع فقال: »وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان 
الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه، ومعرفة المس��ميات بأس��مائها الالزمة غير المشرتك 

فيها، والموصوفات بصفاهتا الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك ال يجهله أحد   منهم«. )3(
وهذا النوع يرجع فيه إلى لغة العرب وديواهنا، والمس��تفيض يف إطالقهم، ال إلى ش��اذها 

ومهجورها ابتغاء فهم النص بالهوى. 
كتاب » جامع البيان » وفهم النص القرآين:  	• 

أرد الطربي – رحمه اهلل – بكتابه هذا أن يكون أصالً يف فهم النص القرآين، وحشد لذلك 
كل طاقت��ه تأصي��الً وتطبيقًا، مس��تداًل باألحاديث المرفوعة، واآلثار ع��ن الصحابة والتابعين 

لهذا األمر. 
لق��د أتق��ن الطربي – رحمه اهلل – العناي��ة بفهم النصوص عناية فائق��ة تظهر يف الجوانب 

اآلتية: 
أوال: أنه جعل فهم النص الهدف الحقيقي لتأليف كتابه، ويتضح ذلك من اآليت: 

عنوان كتابه » جامع البيان عن تأويل آي القرآن«.   -1
م��ا ذكره يف مقدمة كتابه حين قال: »ونحن يف ش��رح تأويله، وبي��ان ما فيه من معانيه:   -2
منشئون - إن شاء اهلل ذلك - كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا، ومن 

سائر الكتب غيره يف ذلك كافيا...«.)4(

)1(   المصدر نفسه )1/ 68(
)2(   المصدر نفسه )88/1(.

)3(   جامع البيان )1/ 69(
)4(   جامع البيان )1/ 7(



532

منطلقات �لطربي يف فهم �لن�ص �لقر�آين 

ثاني��ا: أنه س��ار على منه��ج علمي مطرد يف فهم الن��ص القرآين؛ من تفس��ير النص القرآين 
بمثله، أو بالسنة، أو نصوص الصحابة والتابعين، مع الرجوع للغة التي نزل هبا القرآن. 

ق��ال الطربي -رحمه اهلل -: » فأحق المفس��رين بإصابة الح��ق يف تأويل القرآن الذي إلى 
عل��م تأويل��ه للعباد س��بيل، أوضحهم حجة فيما تأول وفس��ر، مما كان تأويله إلى رس��ول اهلل 
-×، دون سائر أمته، من أخبار رسول اهلل -×-، الثابتة عنه، إما من وجه النقل المستفيض، 
فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من وجه نقل العدول األثبات، فيما لم يكن 

فيه عنه النقل المستفيض، أو من وجه الداللة المنصوبة على صحته. 
وأوضحه��م برهانًا فيما ترجم وبين من ذلك، مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما 
بالش��واهد من أش��عارهم الس��ائرة، وإما من منطقهم ولغاهتم المس��تفيضة المعروفة، كائنا من 
كان ذلك المتأول والمفس��ر، بعد أن ال يكون خارجًا تأويله وتفس��يره ما تأول وفسر من ذلك 

عن أقوال السلف من الصحابة والخلف من التابعين وعلماء األمة «. )1(.
وهذا المنهج هو ما بثه يف ثنايا كتابه تنظيرًا وتطبيقًا. 

ثالث��ا: تميز الطربي – رحمه اهلل – بصياغة القواع��د والضوابط لفهم النص القرآين، ولم 
يقتص��ر على ع��رض األدلة فقط؛ مما جعل كتابه حافالً بالتأصي��ل العلمي الدقيق لفهم النص 

خاصة. 
رابعا: تصديه للفهم الخاطئ للنص القرآين؛ من خالل رده لألقوال الشاذة )2(. 

وقد اس��تعرض الط��ربي يف كتابه كثيرًا من ذلك؛ حماية النص الق��رآين من جهة، وتعزيزًا 
للفهم الصحيح له.

 
  

* * *

)1(   جامع البيان )1/ 89-88(
)2(   انظر: جامع البيان )8/ 147(
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الف�شل الأول
 الأدلة املف�ضرة للن�ص القراآين

من خالل تتبع تفسير اإلمام الطربي – رحمه اهلل – تبين لي اعتماده على أدلة معدودة يف تفسيره 
للنص القرآن، جعلها أصال يف بيان معنى النص وإيضاحه، وهي حجة عنده يف جملة األمر. 

ولما كان مقصد الطربي من تفسيره بيان المعنى الحق - إدراكا منه لعظم الخطب - أراد 
أن تكون هذه األدلة المفس��رة للن��ص بارزة وظاهرة ومكررة يف كل اآلي��ات، وبمنهج مطرد، 
وشرح مفصل ومؤصل، فهو يسير بخطى ثابتة، ورؤية واضحة يف تعامله مع النص، مما جعل 

تفسيره أفضل التفاسير يف هذا الباب. 
وكان غرضه من ذلك حماية معنى النص؛ بأن يفس��ر بما دل عليه، فال ُتس��لب داللته، أو 

يحمل ما ال يدل عليه، فكان تفسيره رائداص يف الدليل. 
املبحث الأول: القراآن بالقراآن.

كان لهذا الدليل أثر ظاهر يف تفس��ير النص القرآين، فقد اس��تطاع الطربي من خالله بيان 
معنى السياق بكل ما فيه من مكوناته، السيما وهو تفسير للقرآن بنفسه. 

وهذا الدليل أخذ حيزًا واهتمامًا يف تفس��ير الطربي، وأظه��ره بطريقة عملية فائقة، بل ال 
تكاد  توجد آية تفسرها آية أخرى إال وهي حاضرة يف ذهن اإلمام الطربي. 

والناظر يف طريقته يف تفسيره للقرآن بالقرآن يدرك عمق فهمه للنصوص القرآنية، وقدرته 
العالية يف استجالب اآليات المفسرة. 

وقد تنوعت أغراض الطربي يف تفسيره للنص القرآين بمثله؛ من بيان معنى، أو أسلوب، 
أو إزالة إشكال. 

وم��ن خالل اس��تعراض تفس��ير الط��ربي، وتتبع مواضع تفس��يره بالق��رآن يتبين بوضوح 
اعتم��اده له��ذا الدليل يف تفس��ير النص القرآين، وكونه دليالً مس��تقالً بمف��رده، كما برهن على 

حجية هذا الدليل بالشرح والبيان له مما أظهر قوته. 
وهذا المس��لك يضمن س��المة المعن��ى، والبعد ع��ن الهوى، والتحكم يف تفس��ير النص 

القرآين، وهو ما يجب أن يسلكه المفسر لآليات. 
وللتدليل على أهمية تفسير نص القرآن بالقرآن أستعرض بعض األمثلة للطربي يف ذلك. 
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المثال األول: 
يف قول��ه تعال��ى: چ ی  جئ  حئ  چ ]الحجرات: 11[ فيه وجه��ان)1(: أحدهما: وال 

تلمزوا أهل دينكم. الثاين: ال تلمزوا بعضكم بعضًا.
يح��دد أح��د الوجهين قول��ه تعال��ى: چ ڃ  چ  چچ   چ ]النس��اء: 29[ أي ال يقتل 
بعضك��م بعضا، فكذلك اللمز يف اآلية الس��ابقة، فالمراد من��ه: ال يلمزم بعضكم بعضا، وليس 

المراد لمز اإلنسان نفسه. 
ويف ذلك يقول الطربي – رحمه اهلل -: »وقال: چ ی  جئ  حئ  چ فجعل الالمز أخاه 
المزًا نفس��ه، ألن المؤمني��ن كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحس��ين أمره، وطلب 

صالحه، ومحبته الخير...، وه��ذا نظير قوله: چ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ ]النساء: 29[.

بمعنى: وال يقتل بعضكم بعضا «)2(. 
المثال الثاين: 

ق��ال تعال��ى: چ ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  
ىب   چ ]الزمر: 56[.

هل المراد  يف قوله چ  ىئ  ی  ی    چ: لئال تقول نفس أو من أجل أن تقول ؟ 
َبيَّ��ن الط��ربي أن المراد األول، وأنه هذا نظير قول��ه تعالى  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ چ النحل: 15 أي: أن ال تميد. فال تحتمل إال هذا المعنى )3(. 
ويف ذل��ك يقول – رحم��ه اهلل -: »چىئ  ی  ی    چ بمعنى لئال تق��ول نفس    وهو نظير 

قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ بمعنى: أن ال تميد بكم « )4(.
المثال الثالث: 

يق��ول اهلل ج��ال وع��ال: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  چ ]الزمر: 16[ فهم 

)1(   النكت والعيون للماوردي )5/ 332(
)2(   جامع البيان )21/ 366(

)3(   انظر: المحرر الوجيز )4/ 538(، معالم التنزيل )7/ 129(، الكشف والبيان )8/ 246(
)4(   جامع البيان )20/ 232(
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بين طبقتين من نار، والمراد إحاطة النار هبم من جميع الجوانب )1(. 
يقول اإلمام الطربي – رحمه اهلل -: » يقول تعالى ذكره لهؤالء الخاسرين يوم القيامة يف 
جهن��م: چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    چ وذلك كهيئة الظل��ل المبنية من النار چ ک  ک  کک  چ 

يقول: ومن تحتهم من النار ما يعلوهم، حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظلال «. 
ثم فس��ر ه��ذه اآلية بآية أخرى فق��ال: » وذلك نظير قوله جل ثن��اؤه لهم: چ ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھچ ]األعراف: 41[ يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد « )2(. 
ق��ال القرطبي – رحمه اهلل : » قول��ه تعالى چ ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  چ 

س��مى ما تحتهم ظل��ال، ألهنا تظل من تحتهم، وه��ذه اآلية نظير قوله تعال��ى: چ ۀ  ہ  ہ  
چ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   چ  وقول��ه:  ھچ  ھ   ہ   ہ  

]العنكبوت: 55[«  )3(. 
فه��ذا المس��لك م��ن الطربي يؤكد أهمي��ة هذا الدلي��ل يف الجملة يف إيض��اح معنى النص 

والمراد منه، مما يمكن المفسر من الوصول لذلك بطريقة علمية. 
لذا كان رجوع المفسر لتفسير النص بمثله مطلبا ملحا، وله فيه طريقان: 

األول: الرجوع إلى الكتب التي اعتنت بذلك كتفسير »جامع البيان يف تأويل آي القرآن« 
البن جرير الطربي، و »تفس��ير القرآن العظيم« الب��ن كثير، و »مفاتيح الرضوان« للصنعاين، و 
» أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن« للشنقيطي، وغيرها مما اعتنى هبذا األمر وبيانه )4(. 

الثاين: اجتهاد المفسر، بالبحث والتقصي يف القرآن عن اآلية المَفِسرة لآلية األخرى )5(. 

)1(   تفسير مقاتل بن سليمان )3/ 388( فتح القدير )523/4(
)2(   جامع البيان )20/ 182(

الجام��ع ألح��كام الق��رآن )15/ 243(، لمزيد من األمثلة:  جامع البي��ان )1/ 524(، )1/ 589(، )3/ 311(،   )3(
 /16(  ،)147  /13(  ،)363  /12(  ،)362  /12(  ،)447  /11(  ،)348  /10(  )209  /7(  ،)256  /6(

 .)232 /20( ،)169 /20( ،)384 /17( ،)89 /17( ،)443 /16( ،)409
انظر: مجلة معهد اإلمام الش��اطبي، العدد )2( )ص: 20، 32(:  تفس��ير القرآن بالقرآن دراس��ة تأصيلية، للدكتور   )4(

أحمد الربيدي
)5(   انظ��ر: أض��واء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للش��نقيطي )4/1-26( فقد ذكر أنواعا وضوابط للمفس��ر القرآن 

بالقرآن. 
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املبحث الثاين: ال�شنة النبوية.
من أدلة تفسير النص القرآين التي اعتمدها الطربي يف تفسيره األحاديث المرفوعة، والتي 

تناولت تفسير اآلية من جهة سبب نزولها، أو بيان معناها، أو إزالة إشكالها.
وهذا الدليل مما بنى عليه اإلمام الطربي – رحمه اهلل – كتابه، فهو كتاب جمع بين األثر 

والنظر، وتجاوزت أحاديثه المفسرة للقرآن خمسمائة حديث مرفوع. 
يقول الطربي – رحمه اهلل -: »وغير جائز ألحد من أهل اإلسالم االعرتاض بالرأي على 
ما نقله المس��لمون ِوَراثة عن نبيهم -×- نقال ظاه��را قاطعا للعذر، ألن ما جاءت به الحجة 
م��ن الدين هو الحق الذي ال ش��ك فيه أنه من عن��د اهلل، وال يعرتض على ما قد ثبت وقامت به 

حجة أنه من عند اهلل باآلراء والظنون واألقوال الشاذة « )1(. 
كما يرد الطربي كل قول خالف النص النبوي يف معنى اآلية، ويعلل ذلك بأنه »خالف ما 

صحت به اآلثار عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-« )2(. 
والط��ربي يف كل ذل��ك ال يقبل إال ما ص��ح من األحاديث، فما ال يثبت عنده ال يس��تجيز 

االعتماد عليه بل ينص على ضعفه. 
ق��ال الطربي – رحم��ه اهلل: » وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي -× - قيل ذلك؛ ألن 
األخب��ار التي جاءت بذلك عن رس��ول اهلل -×- واهية األس��انيد ال يج��وز االحتجاج هبا يف 

الدين « )3(. 
هبذا أصل الطربي – رحمه اهلل – هذا الدليل. 

وم��ن األمثل��ة التطبيقية على ذل��ك: ما ذكره عند قول��ه تعال��ى چ ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   
يئ  جبچ ]البقرة: 230[، فإن ظاهر اآلية أن مجرد العقد يكفي يف حل المرأة لزوجها الس��ابق 
والمطلقة منه ثالثا، وال يش��رتط الجماع يف الحل، لكن بينت الس��نة اشرتاط ذلك، فأصبح النكاح 

يف اآلية هو الوطء ال مجرد العقد، ويف اآلية نزاع يف المراد بقوله  چ مئ  ىئ   چ  )4(.

)1(   جامع البيان )3/ 180(
)2(   جامع البيان )8/ 382(

)3(   جامع البيان )3/ 217(، وانظر: )2/ 507( )7/ 276(، )8/ 122(.  
)4(   انظر: النكت والعيون )1/ 296(
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قال الطربي – رحمه اهلل -: » فمعلوم أن تأويل قوله: چ ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  
جب چ ]البقرة: 230[ نكاحا صحيحا، ثم يجامعها فيه، ثم يطلقها. فإن قال: فإن ذكر الجماع 
غير موجود يف كتاب اهلل -تعالى ذكره-...، فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول اهلل 

-×- وبيانه ذلك على لسانه لعباده «. 
ثم قال: » ذكر األخبار المروية بذلك عن رسول اهلل -×-...عن عروة عن عائشة قال: 
س��معتها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي، إلى رس��ول اهلل -×-، فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقن��ي، فبت طالقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبي��ر، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال 

لها: »تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك« « )1(.
املبحث الثالث: اآثار ال�شحابة والتابعني.

كان آلثار الصحابة والتابعين األثر البالغ يف تفسير النص القرآين عند الطربي، فقد فاقت 
هذه اآلثار الثالثين ألفًا. 

فهذا العدد الكبير من اآلثار حشده الطربي – رحمه اهلل – لخدمة المعنى، وتفسير النص، 
وذلك إدراكًا منه أن المعنى الحق ال يخرج عنهم، وأن القول الخارج عن دائرة هذه اآلثار ال 

اعتبار به، فهو يف حيز الشذوذ. 
وه��ذا يبين ق��وة الدليل، واعتم��اده عند الطربي يف تفس��ير النص، فحقق إظه��ار المعنى 

الصحيح –بغض النظر عن الرتجيح – مما يبين بعد النظر يف هذا الدليل عنده. 
وأراد الطربي هبذا الدليل تحقيق اآليت: 

عرض اتفاق الصحابة والتابعين على تفس��ير اآلي��ة، وأن هذا ملزم لمن بعدهم، وإن   -1
خالف مخالف يف ذلك فقوله شاذ. 

يقول الطربي – رحمه اهلل -: »وما جاء به المنفرد فغير جائز االعرتاض به على ما جاءت 
به الجماعة التي تقوم هبا الحجة نقال وقوال وعمال « )2(. 

أن الخ��الف الدائ��ر بي��ن الصحابة والتابعين يف التفس��ير ال يجوز الخ��روج عنه، ويف   -2
هذا يقول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية – رحمه اهلل: » ويف الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة 

)1(   جامع البيان )4/ 170-169(
)2(   جامع البيان )2/ 231(
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والتابعي��ن وتفس��يرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا يف ذلك، ب��ل مبتدعا، وإن كان مجتهدا 
مغف��ورا ل��ه خطؤه...، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحاب��ة والتابعون وتابعوهم، وأهنم كانوا 
أعل��م بتفس��يره ومعانيه، كما أهنم أعل��م بالحق الذي بعث اهلل به رس��وله -×-، فمن خالف 

قولهم، وفسر القرآن بخالف تفسيرهم؛ فقد أخطأ يف الدليل والمدلول جميعا«)1(. 
إظه��ار المنق��ول عن آح��اد الصحابة يف معاين اآلي��ات التي ش��هدوا تنزيلها، وعرفوا   -3

معناها، وال مخالف لهم. 
فالط��ربي أراد هب��ذه اآلث��ار ضمان س��المة المعنى، وأهن��م وإن اختلفوا فالح��ق دائر بين 

األمرين، فما خرج عنهم فغير معتد به  )2(. 
املبحث الرابع: اللغة العربية.

وه��ذا الدليل – الرجوع للغة العرب يف تفس��ير النص الق��رآين – اهتم به الطربي اهتمامًا 
واسعًا، بل من أكثرها دورانًا. 

وق��د أدرك الط��ربي إدراكًا واعي��ًا أهمية هذا الدلي��ل، ألن كثيرًا من النص��وص القرآنية 
كان الدلي��ل األوحد يف الوص��ول لمعناها هو اللغة، فمعرفة لغة الع��رب، وتصاريف كالمها، 

وأساليب خطاهبا بمكان. 
ويف ذل��ك يق��ول اإلمام الطربي – رحمه اهلل -: »واتضح بما قلن��ا ووصفنا أن كتاب اهلل الذي 
أنزله إلى نبينا محمد -×- بلس��ان محمد -×-، وإذا كان لس��ان محم��د -×- عربيا، فبين أن 
الق��رآن عرب��ي، وبذلك أيض��ا نطق محكم تنزيل ربن��ا، فقال جل ذك��ره: چہ  ھ  ھ  ھ   چ 

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ]يوس��ف: 2[، وق��ال: چ 
ڻ  ۀ     ۀ  چ ]الشعراء: 192-195[...، فالواجب أن تكون معاين كتاب اهلل المنزل على 

نبينا محمد -×-، لمعاين كالم العرب موافقة، وظاهره لظاهر كالمها مالئما « )3(. 
وقد رسم الطربي معالم هذا الدليل، وطريقة أخذ المفسر به، فإن هذا الباب – أعني اللغة 
العربي��ة – قد ولج منه عامة األقوال الش��اذة، والمطرحة، والمبتدعة يف تفس��ير النص القرآين، 

)1(   مجموع الفتاوى )13/ 362-361(
)2(  انظر: جامع البيان )14/ 448(.

)3(   جامع البيان )1/ 12(
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وكانت بابًا كبيرًا للفرق اإلسالمية؛ لتأييد أقوالها إما تحريفا أو ضعفا يف استيعاب اللغة.
فقال: – رحمه اهلل -: »وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك، مما كان مدركا علمه 
من جهة اللس��ان، إما بالش��واهد من أشعارهم الس��ائرة، وإما من منطقهم ولغاهتم المستفيضة 

المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر « )1(. 
ويمكن إجمال ذلك يف أمرين: 

البح��ث اللغوي المس��تفيض يف لغة العرب عند تفس��ير النص القرآين، واالس��تدالل   -1
عليه نظما ونثرا، وهو الذي أشار له الطربي آنفًا. 

عدم مخالفته للمعنى الشرعي، وهو ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم، فهو مقدم عليه   -2
وناقل له، ويف ذلك يقول – رحمه اهلل -: »بعد أن ال يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر 

من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة واألئمة والخلف من التابعين وعلماء األمة « )2(. 
وس��أعرض مثاال لطريقة الطربي – رحمه اهلل – يف اس��تدالله باللغ��ة، وتوظيفه هذ األمر 

بطريقة عملية يف تفسير النص القرآين. 
فف��ي قول��ه تعال��ى چ ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ ] البق��رة: 15[ قال 
الطربي – رحمه اهلل -: »والصواب يف ذلك من القول والتأويل عندنا، أن معنى االس��تهزاء يف 
كالم العرب: إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرا،وهو 

بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر « )3(. 
ثم بين وجه االس��تهزاء بالمنافقين، ثم قال: »وأم��ا الذين زعموا أن قول اهلل تعالى ذكره: 
چ ەئ  ەئ  وئ چ  إنم��ا ه��و على وجه الجواب، وأنه لم يكن من اهلل اس��تهزاء وال مكر وال 

خديعة؛ فنافون على اهلل -عز وجل- ما قد أثبته اهلل -عز وجل- لنفسه وأوجبه لها « )4(. 
املبحث اخلام�س: الإجماع.

اعتن��ى الطربي – رحمه اهلل – بحكاية اإلجماع يف التفس��ير، وهو من األدلة التي اس��تدل 
هبا، وجعلها ملزمة يف األخذ هبا مستقلة يف حجيتها.  

)1(  جامع البيان )88/1( 
)2(   جامع البيان )1/ 89(

)3(   جامع البيان )1/ 315(. 
)4(   جامع البيان )1/ 316(. وسيأيت مزيد بسط عند الحديث عن اللفظة المفردة يف الفصل الثاين. 
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قال الطربي – رحمه اهلل -: »وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على 
من بلغه « )1(. 

ويقول الطربي – رحمه اهلل -: »إال بحجة يجب التسليم لها من خرب عن الرسول -×-، 
أو إجماع من الحجة، ولم يصح فيه ش��يء من ذلك خرب عن الرس��ول بنقل الواحد، وال بنقل 

الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته« )2(. 
واعت��ربه أيضا مانع��ا من قول بما خالفه، فيقول – رحم��ه اهلل -: »والذي نراه صوابًا من 
تأويل هذه اآلية، أنه عنى هبذه اآلية قريشا، ومن كان متحمسا معها من سائر العرب، إلجماع 
الحج��ة من أهل التأوي��ل على أن ذلك تأويله...، ولوال إجماع م��ن وصفت إجماعه على أن 
ذل��ك تأويل��ه لقلت: أول��ى التأويلين بتأويل اآلية م��ا قاله الضحاك)3(: م��ن أن اهلل عنى بقوله: 
چ گ  گ  گ   گ  چ ]البق��رة: 199[ م��ن حيث أف��اض إبراهيم؛ ألن اإلفاضة من 

عرفات ال شك أهنا قبل اإلفاضة من جمع « )4(. 
فل��م يقل بق��ول الضحاك، وجعله مخالف��ًا لإلجماع قبله، مع كون الق��ول قويا يف نظره؛ 

فاحتكم للدليل يف تفسير النص، ال لما تميل له النفس. 
وه��ذا نظي��ر رده لقول أبي عبيدة، وأب��ي عمرو لمخالفته لإلجماع، فق��ال: »وأما التأويل 
الذي ذهب إليه أبو عمرو)5(، فتأويل ال نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيره، وغير أبي عبيدة 
معمر بن المثنى)6(، وال يجوز خالف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل ال برهان له من 

)1(   جامع البيان )2/ 231(.

)2(   جامع البيان )2/ 507(.
)3(   وهو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهاللي ، من أئمة التفسير )ت:105ه�( ، اختلف يف سماعه من ابن عباس، 
وكان م��ن أكرب تالمذة س��عيد ابن جبير . انظ��ر : هتذيب الكمال للمزي )291/13( ، س��ير أعالم النبالء للذهبي 

 . )598/4(
)4(   جامع البيان )3/ 531-530(.

)5(  هو أبو عمرو بن العالء المازين المقرئ النحوي ، أحد القراء السبعة المشهورين من أهل البصرة )ت:154ه�( . 
انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي )100/1( . 

)6(  هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي موالهم النحوي ، مشهور جدا صاحب كتاب » مجاز القرآن » )ت:209ه�(. 
سير أعالم النبالء )445/9( . 
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الوجه الذي يجب التسليم له « )1(. 
وق��د رد الطربي – رحمه اهلل – أقواال تفس��يرية لمخالفتها اإلجم��اع، فجعل هذا الدليل 

حكما وميزانا يف اعتبار األقوال قبوال وردا. 
فمن األمثلة قبوال: تفس��يره للرجوع يف قوله تعال��ى چ چ جت   حت   ختمت چ البقرة: 196 

أي رجعتم إلى أهليكم.   
فق��ال – رحم��ه اهلل -: »ف��إن قال: وم��ا برهانك عل��ى أن معنى قول��ه: چ حت   ختمتچ إذا 
رجعت��م إل��ى أهليكم، وأمصارك��م دون أن يكون معن��اه: إذا رجعتم من منى إل��ى مكة؟ قيل: 

إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره« )2(. 
وم��ن األمثل��ة ردا: قوله: »فأما ما قاله بكر بن عبد اهلل)3( من أن هذا الحكم يف جميع اآلية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   منس��وخ بقول��ه: چ 
ڀ  ڀ  ڀٺچ النس��اء: 20 ؛ فقول ال معنى له، فنتش��اغل باإلناب��ة عن خطئه لمعنيين: 
أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من المس��لمين، على تخطئته، 
وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفس��ها لزوجها، ويف ذلك الكفاية عن االستشهاد على خطئه 

بغيره «)4(. 

* * *

)1(   جامع البيان )19/ 91(.
)2(   جامع البيان )3/ 435(

)3(   ه��و أب��و عب��د اهلل بكر بن عبد اهلل بن عم��رو المزين)ت:106ه�( ، من كبار التابعي��ن، روى عن عدد من الصحابة 
كابن عباس، والمغيرة رضي اهلل عنهم. قال الذهبي – رحمه اهلل -: »أحد األعالم يذكر مع الحس��ن وابن س��يرين 

«. انظر: هتذيب الكمال للمزي )216/4(، سير أعالم النبالء للذهبي)532/4(. 
)4(   جامع البيان )4/ 162(.
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الف�شل الثاين
 �ضوابط فهم الن�ص القراآين

من عناية الطربي بفهم النص انطالقه من ضوابط تضبط عملية تفسير النص ذاته، تضمن 
سالمة الفهم، وحماية النص من التحريف أو الخطأ فيه. 

وم��ع كون تفس��ير الط��ربي مليء هبا إال أن هن��اك ضوابط كان لها  األث��ر األكرب يف عملية 
الفهم عند الطربي، وترددت يف تفسيره كثيرا. 

وهبذا يكون الطربي – رحمه اهلل – أحكم هذا األمر – فهم النص – إحكاما قويا، س��واء 
من خارجه، وهو النص المَفِسر، أو من داخله.

املبحث الأول: ظاهر الن�س. 
ه��ذا هو األصل الثاين الذي انتهجه الطربي يف تفس��ير النص الق��رآين، وهو األخذ بظاهر 

النص والذي يسميه تارة بظاهر التالوة وظاهر التنزيل. 
ويف ذلك يقول الطربي – رحمه اهلل -: »ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما 
احتمله ظاهر التنزيل، إال أن يأيت يف بعض ذلك خرب عن الرسول -× - بإحالة حكم ظاهره 

إلى باطنه ، فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول ، إذ كان هو المبين عن مراد اهلل « )1(.
وقال: »وتأوي��ل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب دون الخفي الباطن منه، حتى 
ت��أيت دالل��ة من الوجه الذي يجب التس��ليم له بمعن��ى خالف دليله الظاه��ر المتعارف يف أهل 

اللسان الذين بلساهنم نزل القرآن، أولى « )2(. 
وال يجي��ز الطربي الخ��روج عن هذا الظاهر إال بدليل، فيق��ول: »وغير جائز إحالة ظاهر 
التنزي��ل إلى باطن من التأويل ال داللة عليه من نص كتاب، وال خرب لرس��ول اهلل -×-، وال 

إجماع من األمة، وال داللة من بعض هذه الوجوه« )3(. 
واعت��رب أن كل خ��روج عن ظاهر النص القرآين دعوى تحتاج إلى دليل صحيح يس��لم له 

فيه، وإال بطلت دعواه. 

)1(   جامع البيان )3/ 406(.
)2(   المصدر نفسه )2/ 370(. وانظر: )2/ 469()10/ 60()13/ 351(.

)3(   جامع البيان )8/ 679(.
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ق��ال الط��ربي: »فمن ادع��ى يف التنزيل ما لي��س يف ظاهره، كلف الربه��ان على دعواه من 
الوجه الذي يجب التسليم له « )1(. 

وهو هبذا العرض نظر إلى ظاهر النص بعمق، فهو يحافظ على األخذ بظاهره مع استقراء 
األدلة األخرى التي تخرج النص عن هذا الظاهر من كتاب أو سنة أو نظر صحيح. 

فيق��ول – رحم��ه اهلل – يف ذلك: »قول ظاهر التنزي��ل بخالفه، وال برهان على حقيقته من 
خرب وال نظر«)2(.  

ويق��ول يف مع��رض رده على ق��ول خرج ع��ن الظاهر: »مع ع��دم الداللة عل��ى أن معنى 
ذلك كذلك يف ظاهر التنزيل، أو يف خرب عن الرس��ول -×- به منقول، أو بحجة موجودة يف 

المعقول «)3(. 
فالطربي ال ينظر إلى ظاهر النص نظرة مجردة عن السياق، أو استقراء األدلة من المنقول 
أو المعقول، بل هي نظرة ش��املة تحافظ على النص القرآين، وال تس��لبه ما دل عليه الدليل يف 
جملة األمر، فهو يذهب إلى أن » الصواب التس��ليم لما دل عليه ظاهر التنزيل، والتوقف فيما 

لم يكن على صحته دليل« )4(. 
وم��ن أمثلة هذا الضابط:ما ذكره عن ابن زيد يف قول��ه:چ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ 

]النور: 33[ قال: » ليس بواجب عليه أن يكاتبه، إنما هذا أمر أذن اهلل فيه ودليل«.  
قال الطربي مس��تدركًا: » وأولى القولين يف ذلك عندي بالصواب قول من قال: واجب على 
س��يد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرًا ، وس��أله العبد الكتابة؛ وذلك أن ظاهر قوله: چڃ  چ 

ظاهر أمر، وأمر اهلل فرض االنتهاء إليه، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندب «)5(. 
املبحث الثاين: عموم الن�س.

أجرى الطربي – رحمه اهلل – أصال مطردا يف التعامل مع النص القرآين، وهو أن كل نص 
عام يجب الحكم بعمومه إال بدليل. 

)1(   المصدر نفسه )8/ 721(.

)2(   المصدر نفسه )2/ 743(.

)3(   المصدر نفسه )1/ 152(.
)4(   جامع البيان )17/ 377(.

)5(   جامع البيان )17/ 277(. انظر مزيدا من األمثلة )7/ 685( )2/ 529( )4/ 132(.
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وه��ذا األم��ر كرره الطربي بكثرة يف تفس��يره أخذا به ت��ارة، وردا لألقوال التفس��يرية التي 
خالفته تارة أخرى. 

وهو مس��لك ضبط به التعامل مع النص القرآين، فإن تخصيص النص وإخراج ش��يء منه 
بدون دليل من كتاب أو سنة أو نظر صحيح ال يجوز. 

ويف ذل��ك يق��ول الط��ربي: »وذل��ك أن الحكم عندنا يف كل م��ا أنزل��ه اهلل يف كتابه على ما 
احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين اهلل تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص، إما بتنزيل يف 
كتابه، أو على لس��ان رس��ول اهلل -×-. فإذا خص منه البعض، كان الذي خص من ذلك غير 

داخل يف الجملة التي أوجب الحكم هبا، وكان سائرها على عمومها« )1(.
وق��د نبه عل��ى هذا األصل يف ثناي��ا كتابه كثيرا حتى ق��ال: »وإذا كان كذل��ك ولم يكن يف 
اآلية داللة على أهنا عني هبا خصوص دون عموم، وال خرب عن الرس��ول، وال يف فطرة عقل، 

فالعموم بها أولى لما قد بينا يف غير موضع من كتبنا « )2(.
وم��ن أمثل��ة إقراره لهذا الضابط: ما نقل عن أبي العالية قوله: »كل ما ذكر يف القرآن األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، فاألمر بالمعروف: دعاء من الش��رك إلى اإلسالم؛ والنهي عن 

المنكر: هنى عن عبادة األوثان والشياطين «. 
ثم علق عليه بقوله: »وقد دللنا فيما مضى قبل على صحة ما قلنا؛ من أن األمر بالمعروف 
ه��و كل ما أمر اهلل به عباده أو رس��وله -×-، والنه��ي عن المنكر هو كل ما هنى اهلل عنه عباده 

أو رسوله « )3(.  
وق��ال رادا عل��ى ق��ول بعضهم: »وقد زعم بع��ض من قصرت معرفته ع��ن توجيه الكالم 
وجهت��ه أن قول��ه: چ ۓ  ڭ  ڭ  چ ]البق��رة: 116[ خاص��ة ألهل الطاعة، وليس��ت بعامة، 

وغير جائز ادعاء خصوص يف آية عام ظاهرها إال بحجة يجب التسليم لها « )4(. 

)1(   جامع البيان )4/ 103(.
)2(   المصدر نفس��ه )12/ 16(. وانظر: جامع البيان )2/ 468(، )4/ 246(، )7/ 176( ،)8/ 15(، )8/ 24(، 

.)58 /9(
)3(   المصدر نفسه)12/ 16(.

)4(   المصدر نفسه )2/ 464(.
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املبحث الثالث: معنى اللفظة املفردة.
كان للفظ��ة المف��ردة أثر بالغ يف فهم النص القرآين عند الطربي، بل كانت من أبرز ما يميز 

تفسيره. 
فقد قام باستعراض اللفظة المفردة – الغريب –، وحررها تحريرًا بالغًا من حيث أصلها 
اللغوي، وورودها يف النص والس��ياق القرآين، مع الش��رح والتوضي��ح، وتعداد المعنى للفظة 

- إن وجد – إضافة إلى علم الطربي بالسنة واآلثار ما مكنه من معرفة المعنى الشرعي لها. 
فالط��ربي ينطل��ق م��ن رؤية دقيق��ة للفظة المف��ردة، لكوهنا ه��ي لبنة الس��ياق وعمدته بل 

»والمعول يف فهمه عليها« )1(. 
يق��ول الراغب – رحمه اهلل -: » أّن أول ما يحتاج أن يش��تغل به م��ن علوم القرآن العلوم 
اللفظية، ومن العل��وم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن 
يف كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل الّلبن يف كونه من أول المعاون 

يف بناء ما يريد أن يبنيه«)2(.
وقد أدرك الطربي – رحمه اهلل – أهمية دراس��ة اللفظ المفردة، وأثرها على فهم النص، 
فجعل هذه الدراس��ة ميزانا لقب��ول األقوال وردها، باعتبار أثرها يف فهم الس��ياق، والمراد من 

كالم اهلل -عز وجل -. 
يقول الطربي: »وغير جائز ألحد نقل الكلمة التي هي األغلب يف اس��تعمال العرب على 

معنى إلى غيره إال بحجة يجب التسليم لها «)3(. 
وتمي��ز الطربي بمعرفته الواس��عة والش��املة للغة العرب، وحفظه الواس��ع للنظم والنثر، 

فسخرها يف هذا األمر، ولم يقتصر على معنى للفظة بل ربما معان عدة بالدليل والربهان.  
يق��ول الط��ربي: »والكلمة إذا احتمل��ت وجوها لم يكن ألحد ص��رف معناها إلى بعض 

وجوهها دون بعض إال بحجة يجب التسليم لها « )4(. 

)1(   عمدة الحفاظ )37/1(.
)2(   المفردات يف غريب القرآن )ص: 54(

)3(   جامع البيان )1/ 336(
)4(   جامع البيان )1/ 329(.
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وهب��ذه الدراس��ة والش��رح للمفردة القرآني��ة، وبيان معناها يف الس��ياق ال��ذي وردت فيه، 
استطاع الطربي رحمه اهلل ضبط الفهم والمعنى للنص. 

وهذا ما يجب أن يجريه المفسر تجاهها، وذلك من خالل اآليت: 
بيان أصل مادة الكلمة معجميًا، وذكر تعدد معانيها عند العرب.   -1

االستشهاد بكالم العرب، شعرًا ونثرًا بما يربهن ذلك.   -2
الش��رح والتفصيل يف المقصود باللفظة المفردة، وبيان المعنى الش��رعي يف س��ياقها الذي   -3

وردت فيه. 
تحري��ر المعنى الش��رعي للكلمة بالدليل والربهان، س��واء كان برتجي��ح أحد المعنيين أو   -4

تجويزهما. 
وهب��ذا أحكم الط��ربي الفهم الصحي��ح للنص من خ��الل تحرير معنى اللفظ��ة المفردة، 

مستفيضا يف شرحها وإيضاحها )1(. 
وإليضاح ذلك أستعرض مثالين: 

المثال األول: لفظة القرء يف قوله تعالى: چڃ  ڃ     چ  چ  چچچ 
]البقرة: 228[.

وهنا س��أنقل كالم الط��ربي – رحمه اهلل – حيث يقول: »والق��رء يف كالم العرب: جمعه 
ق��روء، وق��د تجمعه العرب أق��راء، يقال يف أفعل منه: أقرأت الم��رأة؛ إذا صارت ذات حيض، 

وطهر، فهي تقرئ إقراء. 
وأصل القرء يف كالم العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، وإلدبار 
الش��يء المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأْت حاجة فالن عندي، بمعنى 
دن��ا قضاؤه��ا، وجاء وقت قضائها؛ وأق��رأ النجم: إذا ج��اء وقت أفوله، وأق��رأ: إذا جاء وقت 

طلوعه..، وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلي: 
شنئت العقر عقر بني شليل

ال��������ري��������اح)2( ل����ق����ارئ����ه����ا  ه����ب����ت  إذا 
ب��م��ع��ن��ى ه���ب���ت ل��وق��ت��ه��ا وح���ي���ن ه��ب��وب��ه��ا

)1(   انظر: جامع البيان )458/1(.
)2(   ديوان الهذليين )83/3(. 
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ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا، إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج 
المرأة يف وقت، وكمونه يف آخر، فسمي وقت مجيئه قرءًا، كما سمى الذين سموا وقت مجيء 
الري��ح لوقته��ا قرءًا، ولذلك قال -×- لفاطمة بنت أبي حبي��ش: »دعي الصالة أيام أقرائك« 

بمعنى: دعي الصالة أيام إقبال حيضك. 
وس��مى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا، إذ كان وقت مجيئه وقتا إلدبار الدم 
دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم، فقال يف ذلك األعشى ميمون بن قيس: 

غ�����زوة  ج�����اش�����م  أن�������ت  ع�������ام  ك�����ل  ويف 
ت����ش����د ألق�����ص�����اه�����ا ع�����زي�����م ع����زائ����ك����ا

رف���ع���ة ال������ذك������ر  ويف  م��������اال  م������ورث������ة 
 ل��م��ا ض����اع ف��ي��ه��ا م���ن ق�����روء ن��س��ائ��ك��ا)1(

فجعل القرء: وقت الطهر...«
فبين الطربي أصل الكلمة ومعانيها عند العرب مفصلة، ثم قال يف بيان المعنى الشرعي: 

»ولما وصفنا من معنى القرء أش��كل تأوي��ل قول اهلل:چڃ  ڃ     چ  
چ  چچ  چ على أهل التأويل. 

فرأى بعضه��م: أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات األقراء من األقراء أقراء الحيض، 
وذل��ك وق��ت مجيئه لعادت��ه التي تجيء فيه، فأوج��ب عليها تربص ثالث حيض بنفس��ها عن 

خطبة األزواج. 
ورأى آخرون: أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر، وذلك وقت مجيئه لعادته 

التي تجيء فيه، فأوجب عليها تربص ثالث أطهار «. 
ثم ساق بعد هذا ترجيحه مطوال مع استدالله لوجهة نظره )2(. 

المثال الثاين: لفظة االستواء.
ففي قوله تعالى: چ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  
ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی  جئ   چ ]البق��رة: 29[ تح��دث الطربي عن معنى چۈئ ۈئ  ېئ        

)1(   ديوان األعشى الكبير ص )91(. 
)2(   جامع البيان )4/ 100(.
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ېئ   چ فاس��تعرض خ��الف المفس��رين فيه فقال: »اختلف يف تأويل قول��ه:     چۈئ  ۈئ  ېئ        
ېئ  چ فقال بعضهم: معنى اس��توى إلى الس��ماء، أقبل عليها، كما تقول: كان فالن مقبالً على 

فالن، ثم استوى علي يشاتمني، واستوى إلي يشاتمني، بمعنى: أقبل علي وإلي يشاتمني. 
واستشهد على أن االستواء بمعنى اإلقبال بقول الشاعر: 

أقول وقد قطعن بنا شرورى... سوامد واستوين من الضجوع)1(
فزعم أنه عنى به أهنن خرجن من الضجوع، وكان ذلك عنده بمعنى أقبلن. 

وه��ذا من التأوي��ل يف هذا البيت خطأ، وإنما معنى قوله: واس��توين من الضجوع عندي: 
استوين على الطريق من الضجوع خارجات، بمعنى استقمن عليه. 

وقال بعضهم: لم يكن ذلك من اهلل جل ذكره بتحول، ولكنه بمعنى فعله، كما تقول: كان 
الخليفة يف أهل العراق يواليهم، ثم تحول إلى الشام، إنما يريد تحول فعله. 

وقال بعضهم: قوله چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ يعني به: استوت كما قال الشاعر: 
أقول له لما استوى يف ترابه... على أي دين قتل الناس مصعب)2(

وق��ال بعضه��م: چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ عمد إليها. وقال: بل كل تارك عمال كان فيه 
إلى آخره فهو مستو لما عمد، ومستو إليه. 

وقال بعضهم: االستواء: هو العلو، والعلو: هو االرتفاع. وممن قال ذلك الربيع بن أنس«.
ثم بين أصل الكلمة يف لغة العرب وتصارفيها عندهم: 

» االستواء يف كالم العرب منصرف على وجوه: منها: انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال 
إذا صار كذلك: قد استوى الرجل. 

ومنها: اس��تقامة ما كان فيه أود من األمور واألس��باب، يقال منه: استوى لفالن أمره: إذا 
استقام له بعد أود. 

اح بن حكيم :  ومنه قول الطِِّرمَّ
ط���������ال ع�����ل�����ى رس���������م م������ه������دد أب�������ده

ب�������ل�������ده)3( ب�������ه  واس��������ت��������وى  وع������ف������ا   

)1(   البيت لتميم بن مقبل يف ديوانه ص )164(. 
)2(   لم أقف عليه. 

)3(   ه��و الحك��م بن حكيم بن عمرو ، والطرماح لقب غلب عليه ، ت��ويف يف أوائل القرن الثاين ، وهذا البيت يف ديوانه 
ص )110(. 
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يعني: استقام به. 
ومنها: اإلقبال على الشيء بالفعل، كما يقال: استوى فالن على فالن بما يكرهه ويسوءه 

بعد اإلحسان إليه. 
ومنها: االحتياز واالس��تيالء، كقولهم: استوى فالن على المملكة، بمعنى احتوى عليها 

وحازها. 
ومنها: العلو واالرتفاع، كقول القائل: استوى فالن على سريره، يعني به علوه عليه..«

ثم أبان عن المعنى المراد يف النص القرآين فقال: 
»وأولى المعاين بقول اهلل جل ثناؤه: چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ عال عليهن، وارتفع، 

فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات.... « ثم استفاض يف إيضاح ترجيحه باألدلة )1(. 
س��ياق اآلية له األثر الكبير يف بيان معنى النص لما يحتويه من مفردات وجمل وتراكيب 

تظهر بجالء المراد منه. 
يق��ول اب��ن تيمي��ة - رحم��ه اهلل -: » فم��ن تدبر الق��رآن، وتدبر م��ا قبل اآلية وم��ا بعدها، 
وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من االنحراف 

واالعوجاج« )2(. 
وق��د َيظهر لآلية معنى بخالف س��ياقها عند التدب��ر » وإن كانت ألفاظ اآلي��ة تقتضيه فما 

قبلها وما بعدها يرده، ويتربأ منه، ويختل أسلوب القول به « )3(. 
ل ضوابط كثيرة   وقد أولى الطربي – رحمه اهلل – اهتماما بالغا بالسياق يف تفسيره، بل أصَّ
يف ثنايا تفسيره تضبط عملية فهم السياق القرآين، فهو ينطلق من رؤية واضحة تجاهه مما مكنه 

من دقة الفهم وسالمته وبعده عن الهوى. 
وم��ن هذه الضوابط: قول الطربي – رحم��ه اهلل - : »فغير جائز صرف الكالم عما هو يف 
س��ياقه إلى غيره، إال بحجة يجب التس��ليم لها، من داللة ظاهر التنزيل، أو خرب عن الرس��ول 

)1(   جامع البيان )1/ 454- 458(.
)2(   مجموع الفتاوى البن تيمية )94/15(.

)3(   المحرر الوجيز البن عطية  )11/3 (.
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تقوم به حجة؛ فأما الدعاوى فال تتعذر على أحد«)1(. 
ومن المثال على ذلك: ما قاله بعض المفسرين بأن المعني بقوله تعالى چ ۉ  ې   ې  

ې  چ ]البقرة: 118[:  العرب. 
قال الطربي – رحمه اهلل -: »وأولى هذه األقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن اهلل 
تعالى عنى بقوله: چ ۉ  ې   ې  ې  چ ]البقرة: 118[ النصارى دون غيرهم؛ ألن ذلك 

يف سياق خرب اهلل عنهم، وعن افرتائهم عليه وادعائهم له ولدا...« 
ث��م رد القول بأن الم��راد العرب فقال: » فإنه قائل قوال ال خ��رب بصحته، وال برهان على 
حقيقته يف ظاهر الكتاب. والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحا خطؤه، ألنه ادعى ما ال برهان 

على صحته، وادعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد « )2(. 
وم��ن الضواب��ط يف ذلك: أن رد الضمير إلى الذي هو أقرب إليه أولى من رده على الذين 

هو أبعد منه )3(. 
ففي قوله تعالى يف شأن مريم: چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ 
مريم: 24، نقل عن أبي بن كعب – رضي اهلل عنه-: أنه قال: »الذي خاطبهاك هو الذي حملته 

يف جوفها، ودخل من فيها «. 
قال الطربي: »وأولى القولين يف ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسى، وذلك 
أن��ه من كناي��ة ذكره أقرب منه من ذكر جربائي��ل، فرده على الذي هو أق��رب إليه أولى من رده 
على الذي هو أبعد منه، أال ترى يف سياق قوله چ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ چ ]مريم: 
22[، يعني به: فحملت عيس��ى فانتبذت به، ثم قيل: فناداها نس��قا على ذلك من ذكر عيس��ى، 

والخرب عنه..« )4(. 
وه��ي ضواب��ط كثيرة، ولي��س المجال هنا اس��تقصاءها، وإنم��ا المراد ذك��ر أصل مراعاة 

الطربي للسياق، وأثره يف فهم النص القرآين. 

)1(   جامع البيان )7/ 675(
)2(   جامع البيان )2/ 475( وانظر: جامع البيان )3/ 25(

)3(   المصدر نفسه )504/15(
)4(   المص��در نفس��ه )15/ 504-505(. وانظر: جامع البي��ان )2/ 445( )3/ 25( )3/ 76()5/ 117(      )5/ 

.)268 /7()504
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 اخلامتة
أن األص��ول التي انطلق منها الط��ربي يف فهم النص القرآين ارتكزت على أصلين عظمين   -1

هما: األثر، والنظر المبني على أصول اللغة، واالستدالل العلمي. 
ل��م يقتصر الط��ربي إلى الجان��ب النظري يف فهم الن��ص، بل كانت نظرت��ه أللفاظ النص   -2
وفهم��ه عند الس��لف، والعم��ل الذي علي��ه الصحاب��ة والتابعين يف ذل��ك، وبذلك ضمن 

السالمة للنص من الشذوذ يف الفهم، والجنوح يف االستدالل. 
كان لدراسة الطربي للمفردة القرآنية، ومراعاة سياقها األثر الكبير يف فهم النص.   -3

الحاجة قائمة لدراسة مستوعبة لطريقة الطربي يف تفسير القرآن بالقرآن، فقد تميز يف هذا   -4
الجانب، وال توجد دراسة دقيقة عنه.

فهر�ص امل�ضادر واملراجع
أض��واء البي��ان يف إيضاح القرآن بالق��رآن، محمد األمين الش��نقيطي، دار الفكر للطباعة و   •

النشر و التوزيع بيروت – لبنان سنة: 1415 ه� .
تفس��ير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن س��ليمان، ت: عبد اهلل شحاته، دار إحياء   •

الرتاث – بيروت الطبعة: األولى - 1423 ه� .
هتذيب الكمال يف أس��ماء الرجال، للحافظ المزي، تحقيق: د. بش��ار عواد، طبعة مؤسسة   •

الرسالة، ط األولى، 1403ه�. 
جام��ع البي��ان عن تأوي��ل آي القرآن، محمد ب��ن جرير الطربي، ت: عبد اهلل بن عبد المحس��ن   •
الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة: األولى، 1422 ه� - 2001 م.
الجام��ع ألح��كام القرآن، أب��و عبد اهلل محمد القرطب��ي، ت:  أحمد ال��ربدوين دار الكتب   •

المصرية –القاهرة الطبعة: الثانية، 1384ه� .
ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق: د عزة حس��ن، وزارة الثقافة السورية، ط مديرية إحياء   •

الثراث القديم، دمشق، 1388ه� .
ديوان األعشى الكبير، تحقيق: د محمد حسين، مكتبة اآلداب، القاهرة، 1950م.   •

ديوان تيم بن مقبل، تحقيق: عزة حس��ن، وزارة الثقافة الس��ورية، ط مديرية إحياء الرتاث   •
القديم، 1381ه� .
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ديوان الهذليين، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة األولى، 1364ه�.  •
سير أعالم النبالء، للحافظ الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، إخراج شعيب األرناؤوط، ط   •

الثالثة، 1405ه� .
عمدة الحفاظ يف تفس��ير أش��رف األلف��اظ، أحمد بن يوس��ف الحلبي، عال��م الكتب، ط   •

األولى سنة 1414ه� .
فتح القدير، محمد بن علي الش��وكاين اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمش��ق،   •

بيروت، الطبعة: األولى - 1414 ه� .
الكش��ف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ت:   •

أبي محمد بن عاشور، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت – لبنان الطبعة: األولى 1422
مجم��وع الفت��اوى، أبو العباس اب��ن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاس��م، مجمع   •

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة: 1416ه� .
المح��رر الوجي��ز يف تفس��ير الكت��اب العزي��ز، أب��و محمد عبد الح��ق بن غال��ب بن عطية   •
األندلسي، ت: عبد السالم عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط األولى- 

1422 ه� .
معالم التنزيل يف تفس��ير القرآن، أبو محمد الحس��ين بن مسعود البغوي، ت: محمد النمر   •
- عثمان ضميرية - سليمان الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417 ه� 
المف��ردات يف غريب القرآن، أبو القاس��م الحس��ين ب��ن محمد األصفهان��ى، ت: صفوان   •
عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة األولى سنة 1412 ه�

معرفة القراء الكبار ، للحافظ الذهبي ، تحقيق : د بشار عواد ، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط   •
الثانية ، 1408ه� . 

النكت والعيون، أبو الحس��ن علي بن محمد الماوردي، السيد ابن عبد المقصود بن عبد   •
الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان .

المجالت العلمية والدوريات: 
مجلة معهد الشاطبي، العدد الثاين.   •
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د. جيهان الطاهر حممد عبد احلليم
األستاذ المشارك بقسم الثقافة  اإلسالمية-

كلية الرتبية – بنات - بجامعة حائل
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إن الحمد هلل، نحمده، ونس��تعينه، ونس��تغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من ش��رور أنفسنا 
ومن س��يئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش��هد أال إله إال 
اهلل وحده ال ش��ريك له، وأش��هد أن محمًدا عبده ورس��وله، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيًرا.
امَت��نَّ اهلل -ع��ز وجل- على هذه األمة بجعل مصدر تش��ريعها ودينه��ا هذين المصدرين 
العظيمي��ن الكتاب والس��نة، وق��د َوَكَل اهلل -عز وجل- حفظ الكتب الس��ماوية الس��ابقة إلى 
أهلها فضيعوها، وزادوا فيها، ونقصوا، وحرفوا كالم اهلل، وكالم رسله، وإن أعظم هذه الملل 

اليه��ود والنص��ارى ، أما هذه األمة فقد تكفل اهلل بنفس��ه حفظ دس��تورها فق��ال تعالى: چ ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ )س��ورة الحج��ر : اآلية 9(؛ لذا ظل كتاب اهلل -عز وجل-، 
محفوظ يف السطور والصدور، تتناقله األمة مشافهة وكتابة، و كذلك سنة النبي × وهذه من 

أعظم الميزات لهذه األمة.
إن معرف��ة قواع��د وضوابط النص الش��رعي موضوع له أهميته ومكانت��ه، خاصة إذا علم 

المسلم حقًا أن المصدر للتشريع والعلم هو كتاب اهلل وسنة رسوله × قال تعاليچٿ  
ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     چ  )س��ورة النح��ل : 
ْكُتْم بِِه َل��ْن َتِضلُّوا َبْعِدي  اآلي��ة 44(، و ق��ال × يف خطبة ال��وداع: »إِنِّي َتاِرٌك فِيُك��ْم َما إِْن َتَمسَّ

َأَحُدُهَما َأْعَظُم ِمَن اآلَخرِ: كَِتاُب اهللِ« )1(.
كم��ا أن النصوص الش��رعية جاءت لتحقيق مقاصد الش��ارع الراجعة إل��ى الحفاظ على 
مصلح��ة الخلق ودفع المفس��دة عنهم،  وهذه المقاصد ليس��ت بخارج��ة أو منفكة عن نطاق 
النص��وص ذاهتا. ب��ل إن النصوص جاءت لتحقيقها، فال ينبغ��ي أن تفهم أو تؤول بتأويل بعيد 

عن تلك المقاصد واألهداف العامة. 
كم��ا أن الخوض يف مقاصدي��ة النصوص بدون ضوابط أو ش��روط، يمكن أن يؤدي إلى 

)1(  الجامع الصحيح سنن الرتمذي663/5.كتاب : المنافب. باب: مناقب أهل النبي ×. رقمه: )3788(. 
قال أبي عيسي: قال وهذا حديث حسن غريب.
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الوقوع يف التعارض بين القطعيات والظنيات، والضروريات وغيرها من مراتب المقاصد.
و تعترب ضوابط وقواعد النص الش��رعي أهم المبادئ والخطوات العلمية التي ينبغي على 
المتعامل مع النصِّ االلتزام هبا قبل االجتهاد يف فهم النصِّ الشرعي أو تحديد مراد الشارع منه. 

اأهداف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق اآليت :

 هدفت الدراسة إلى إبراز قواعد العمل بالنص الشرعي ، وبيان الضوابط التي تعين على 
ذلك،  واتبعت يف الدراسة المنهج العرضي الوصفي، وبيان اآليت:

-  التعرف على مفهوم النص الشرعي. 
-  إبراز قواعد العمل بالنص الشرعي  .

- الوقوف على ضوابط العمل بالنص الشرعي .
-  الخروج بتوصيات يمكن أن تساعد يف تطبيق  ذلك.         

م�شكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية :

-  ما هو مفهوم النص الشرعي ؟
-  ما هي قواعد العمل بالنص الشرعي  ؟

-  ما هي ضوابط العمل بالنص الشرعي ؟
خطة البحث:

تتمث��ل خطة البح��ث يف ثالثة مباح��ث، وخاتمة، وأه��م التوصيات، وفه��رس للمراجع 
والمصادر كاآليت:

المبحث األول: مفهوم النص الشرعي.
المبحث  الثاين: قواعد العمل بالنص الشرعي.

المبحث الثالث: ضوابط العمل بالنص الشرعي.
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املبحث الأول
مفهوم الن�ص ال�ضرعي

اأوًل: مفهوم الن�س :
النص يف اللغة : 

الن��ص رفعك الش��يء. ونص الحديث ينصه نصا: رفع��ه. وكل ما أظهر فقد نص.وأصل 
النص أقصي الشيء وغايته. ونص كل شيء منتهاه.)1( 

و الن��ص : صيغ��ة الكالم األصلي��ة التي وردت م��ن المؤلف ، و م��ا ال يحتمل إال معنى 
واحدا أو ال يحتمل التأويل، ومنه قولهم ال اجتهاد مع النص، و جمعه  نصوص.)2(

ويف اصطالح األصوليين : عرف بعدة تعريفات منها:
1- خطاب يمكن أن يعرف المراد به)3(.

2- اللفظ الدال على الحكم داللة ظاهرة جلية.)4(
و قال القرايف: للنص ثالثة اصطالحات: أحدها: ما ال يحتمل التأويل . الثاين : ما احتمله 
احتم��اال مرجوحا كالظاهر ، وهو الغال��ب يف إطالق الفقهاء . الثالث: ما دل على معنى كيف  

ما  كان.)5(
ثانيًا: مفهوم ال�شرعي:

الشرع يف اللغة :
 ) ش��رع ( ش��رع الوارد يشرع ش��رعا وش��روعا:  تناول الماء بفيه ، وش��رعت الدواب يف 
الماء  تشرع شرعا وشروعا أي دخلت، ودواب شروع، وشرع شرعت نحو الماء ، والشريعة 
والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، وهبا سمي ما شرع اهلل للعباد شريعة 
من الصوم والصالة والحج والنكاح وغيره، والشرعة والشريعة يف كالم العرب مشرعة الماء 

)1(  لسان العرب272/14.حرف النون . مادة : نص ،هتذيب اللغة82/12.باب:الصاد والنون.
)2(  المعجم الوسيط� 926/2.باب: النون. 
)3(  البحر المحيط يف أصول الفقه373/1.

)4(  المحصول يف علم األصول103/5.
)5(  شرح الكوكب المنير479/3، تنقيح الفصول يف علم األصول 4/1.
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وهي مورد الش��اربة التي يش��رعها الناس فيش��ربون منها ويس��تقون، وربما ش��رعوها دواهبم 
حتى تش��رعها وتشرب منها . وقيل الش��رعة والمنهاج جميعا: الطريق والطريق ههنا الدين. )1( 
والش��رع: الطريق وما ش��رعه اهلل تعالى، ويقال الناس يف هذا ش��رع واحد س��واء، و الش��رعة: 
الطريق والمذهب المس��تقيم، والتش��ريع: س��ن القوانين، والشارع يف الش��يء: البادئ فيه.)2( 

والشريعة هي االئتمار بالتزام العبودية.)3(
و وصفت ب� ) الشرعية ( لتختص بما تلقيناه عن المشروع اإلسالمي )4(، و يتمثل هذا يف 
آيات القرآن الكريم و روايات السنة الشريفة ، و ال يتعدى منها إلى سواهما من أقوال وفتاوى 

الفقهاء إال بشيء من التسامح يف التعبير أو االتساع يف الكالم. 
ومفه��وم الن��ص الش��رعي : ال��كالم الص��ادر من المش��رع لبي��ان التش��ريع، وينحصر يف 

المصدرين األساسيين للتشريع اإلسالمي وهما الكتاب والسنة .)5(
ويف اصط��الح األصوليي��ن : يعني ما دل بنفس صيغته علي المعن��ي المقصود أصالة من 
سياقه، ويحتمل التأويل.)6(  فالمفهوم من معني النص ما أمر به المشرع احتمل التأويل أم ال.

* * *

)1(  لسان العرب 175/8.جرف العين – مادة شرع.
)2(   المعجم الوسيط 479/1. باب: الشين .

)3(  التعريفات 167/1.باب: الشين.
)4(  لسان العرب 60/8.حرف الشين. مادة : شرع.

)5(  شرح القواعد الفقهية 147/1.
)6(  علم أصول الفقه. 163/1، علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع 154/1.
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املبحث  الثاين
 قواعد العمل بالن�ص ال�ضرعي

من أهم قواعد العمل بالنص الشرعي اآليت:
القاعدة الأوىل: الإميان بجميع الن�شو�س ال�شرعية)1(:

بني الدين اإلس��المي وش��رائعه عل��ى أدلة  وأهمها نص��وص الوحيين: الكت��اب المنزل 
الق��رآن الكري��م والس��نة النبوية . وقد أخرب س��بحانه وتعال��ى يف كتابه عن أه��ل اإليمان الحق 

بقول��ه تعال��ى: چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ     چ )النس��اء: 65(. وقول��ه تعال��ى  چ ٱ  ٻ         
ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

ٹ  ٹ     ٹ    چ )األحزاب: 36( .
إذن حقيق��ة اإليم��ان ال تق��ف عند اإلتب��اع الظاهر للنصوص الش��رعية ، ب��ل تتمثل هذه 
الحقيق��ة يف كم��ال التس��ليم و اإلذعان لحكم اهلل  ورس��وله - × -، وكمال الرضى النفس��ي 

والقلبي هبذا الحكم الذي حكم به.)2(
القاعدة الثانية: رد التنازع اإىل الكتاب وال�شنة)3(.

فالتنازع يف المسائل واالجتهادات أمر وارد عقالً وشرعًا، وليس المقصود االختالف يف 
أصول الدين والش��ريعة وثوابتها، إنما فيما جاز فيه االختالف من المسائل واألحكام، بسبب 
اخت��الف األفهام والعقول، وكذلك بس��بب طرق قبول األدلة وصحتها م��ن عدمها، ويدخل 
يف ذل��ك تأويله��ا على وجوه متفقة أو مختلفة؛ ولذا وج��ب رد االختالف والتنازع إلى مرجع 
صحيح ثابت تؤخذ منه مناطات األحكام والشريعة وأدلتها، ويكون فيها الحكم الفصل فيما 
اختل��ف الن��اس فيه، وهذا ال يكون إال يف كتاب اهلل تعالى وس��نة رس��وله)4(- × - كما أخرب 

تعال��ى بقول��هچ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

)1(  أصول السرخسي256/1.
)2(  التبصرة يف أصول الفقه404/1.

)3(  العدة يف أصول الفقه 1122/4 ، المستصفى يف علم األصول 460/2.
)4(  العدة يف أصول الفقه1122/4.
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چ  )النس��اء: 59(،    جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث     

وعن جابر بن عبد اهلل ، قال : رأيت رسول اهلل × يف حجته يوم عرفة وهو علي ناقته القصواء 
يخطب ، فسمعته يقول: »َيا َأيَُّها النَّاُس إِنِّي َتَرْكُت فِيُكْم َما إِْن َأَخْذُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا :  كَِتاَب اهللِ، 

َوِعْتَرتِي َأْهَل َبْيتِي«)1(.
وحقيق��ة رد المتن��ازع في��ه إلى اهلل ورس��وله إنما يكون ذل��ك لرفع مح��ل الخالف، ألن 
االخت��الف ال يكون يف المس��ائل ذاهتا، وإنما يأيت على العق��ول واألفهام، ورفع الخالف فيها 

تبيين للصواب من الخطأ وللحق من الباطل يف المسائل المختلف حولها.
قال اهلل - س��بحانه وتعالى-: ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  )س��ورة األحزاب : اآلية 36(، فينبغي أن ُيَسلََّم األمر هلل - عز وجل- 

ولرسوله يف أي أمر من األمور، ليس لإلنسان حرية االختيار أن يفعل أو ال يفعل .)2(
وق��ال س��بحانه: ژ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ )س��ورة الن��ور : اآلي��ة 51(، فه��ذه عالم��ة اإليم��ان، إذا دعي 

اإلنسان إلى كالم اهلل ورسوله يقول: سمعت وأطعت.)3(
ويقول - جل وعال-: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  
ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ )سورة النساء : اآلية 65(فأقسم 
اهلل بنفس��ه، وهذا أعظم قس��م يف القرآن: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ  ال يحصل لهم اإليمان. 
ثم اختلفوا يف ش��يء فالنبي × هو الذي يحكم فيه. ثم تحكيم كالم اهلل وكالم الرس��ول×، 
تستسلم بقلبك، ثم ال تجد يف نفسك تردًدا. ويسلموا بجوارحهم، ويسلموا لهذا األمر إن كان 

أمًرا فعلوه، أو هنيا انتهوا عنه، وهبذا يحصل اإليمان. )4(
ژ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ژ  تعال��ى:  وق��ال 
)س��ورة األنفال : اآلية 24( يقول ش��يخ اإلس��الم: وقد أمر اهلل بطاعة رس��وله × يف أكثر من 

)1(  سنن الرتمذي131/6. باب مناقب أهل بيت النبي ×. رقمه : )3786 (.حديث حسن غريب.
)2(  جامع البيان يف تأويل القرآن271/20.

)3(  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي294/12.
)4(  معالم التنزيل246-245/2.
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ثالثين موضعًا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما قرن بين اسمه 
واسمه فال يذكر اهلل إال ذكر معه .)1(

القاعدة الثالثة: العتقاد با�شتمال ن�شو�س الكتاب وال�شنة على الدين كله:
االعتق��اد الج��ازم أن الدين بأصوله وفروعه ج��اء يف هذين الوحيين، و قد اش��تمال على 
جميع فروع الشريعة)2(، قال اهلل -عز وجل-: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ )سورة األنعام: 
اآلية 38(، وقال س��بحانه : ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ )سورة النحل : اآلية 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ  تعال��ى:  وق��ال   ،)89
ڌژ  )س��ورة المائ��دة : اآلية 3( وقال تعال��ى: ژ ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  ژ )سورة يوسف: اآلية 111(.
وق��ال النب��ي × »قد تركتكم على البيض��اء ليلها كنهارها ال يزيغ عنه��ا بعدي إال هالك 
ومن يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بما عرفتم من س��نتي وس��نة الخلفاء الراش��دين 
المهديي��ن وعليك��م بالطاعة وان عبدا حبش��يا عضوا عليه��ا بالنواجذ فإنم��ا المؤمن كالجمل 
األنف حيثما إنقيد انقاد«)3( فال مجال لالجتهاد، وال مجال للعقول، وال مجال لألقيس��ة، وال 

مجال للرتجيحات من المسائل مع النص من الكتاب أو السنة.
القاعدة الرابعة: الإميان باملت�شابه والعمل باملحكم)4(:

إن اإليمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، مما يف كتاب اهلل تعالى ووحيه المنزل، كما قال 
تعال��ى عن حال أه��ل اإليم��ان)5( :  ژ ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ ژ  

) آل عمران: 7(.
أم��ا حال أهل الزيغ والضالل فهم على خالف أه��ل اإليمان فحالهم )6( كما قال تعالى: 

)1(  مجموع الفتاوى103/19.
)2(  تفسير القرآن العظيم البن كثير 253/3.

)3(  مس��ند اإلم��ام أحمد بن حنب��ل126/4. رقمه: ) 17182(مس��ند الش��اميين. وقال : تعليق ش��عيب األرنؤوط : 
حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن .

)4(  الموافقات305/3. 
)5(  روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين 82/2. 

)6(  مفاتيح الغيب146/7.
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ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ )آل عمران: 9(.

فالقرآن نقل إلينا بالتواتر من زمن النبي × إلى يومنا هذا، فال يزاد فيه وال ينقص.
أما حديث النبي × فهو ينقسم من حيث النقل إلى قسمين: متواتر وآحاد)1(.

القاعدة اخلام�شة:  فهم الن�س وفق فهم ال�شلف ال�شالح ‑ رحمهم اهلل‑)2( :
إن النص��وص لي��س لها أفهام جديدة، فيجب أن ُتفهم على وفق ما فهمه الس��لف األول، 
��ا أن يفهم من اآلية، أو الحديث فهما جديًدا لم يفهمه السلف  ويس��تحيل عقال وش��رعا وِحسًّ

الصال��ح، حيث أثني اهلل -عز وجل- عليه��م )3(فقال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  ژ )س��ورة التوب��ة : اآلية 100(، وأثنى عليهم)4( النبي × بقول��ه:» َخْيُر النَّاِس َقْرنِى 
ابَِع��ِة َقاَل :» ُثمَّ َيَتَخلَُّف مِْن  ُث��مَّ الَِّذي��َن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُه��ْم« َفالَ َأْدِرى فِى الثَّالَِثِة َأْو فِى الرَّ
َبْعِدِهْم َخْلٌف َتْس��بُِق َش��َهاَدُة َأَحِدِهْم َيِمينَُه َوَيِمينُُه َش��َهاَدَتُه )5(، ولم��ا أخرب -× أن هذه األمة 
س��تفرتق، وس��أله الصحابة -رضي اهلل عنهم أجمعين- عن الفرقة الناجية فق��ال: »َما َأَنا َعَلْيِه 
َوَأْصَحابِ��ي)6«(، فق��رن النجاة بم��ا كان عليه هو وأصحاب��ه، فقد نزل الق��رآن بلغتهم، وعرفوا 
أس��باب النزول، بل نزل القرآن ليحدد مس��ارهم ويصحح أفعالهم، عاصروا نزوله، وعاملوه 
عمليًّا ونظريًّا، ولهذا يقول شيخ اإلسالم: إن الصحابة -رضي اهلل عنهم- تلقوا عن النبي × 
مع��اين القرآن، وكان حرصهم على المعن��ى أكثر من حرصهم على اللفظ، وأدوه إلى التابعين 

كذلك)7(. 

)1(  منظومة مصباح الراوي يف علم الحديث27/1.
)2(  الموافقات 253/4.

)3(  جامع البيان يف تأويل القرآن434/14.
)4(  المنهاج ش��رح صحيح مس��لم بن الحجاج85/16. فضائل الصحابة . باب فض��ل الصحابة ثم الذين يلوهنم ثم 

الذين يلوهنم.
)5(  الجامع الصحيح المس��مى صحيح مس��لم185/7. رقمه : )6635(.فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة ثم 

الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم.
)6(  س��نن الرتمذي 26/5.كتاب اإليمان .باب : افرتاق اآلمة. رقمه :) 2641(. قال أبي عيس��ى هذا حديث مفس��ر 

غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه .قال الشيخ األلباين : حسن .
)7(  مجموع الفتاوى 157/5.
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القاعدة ال�شاد�شة: مراعاة اأحوال املخاطبني يف فهم الن�س:)1( 
يقول ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية  -رحمه اهلل-: ) أن المس��ائل الخربي��ة العلمية قد تكون 
واجب��ة االعتق��اد وقد تجب يف ح��ال دون حال وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تكون مس��تحبة غير 
واجب��ة وقد تس��تحب لطائفة أو يف حال كاألعمال س��واء . وقد تك��ون  معرفتها  مضرة لبعض 
الن��اس ف��ال يجوز تعريفه هبا كما قال علي : »حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون ؛ 

أتحبون أن يكذب اهلل ورسوله )2(  ومثل هذا كثير عن السلف (« )3(.
ويق��ول اإلمام الش��اطبي - رحمه اهلل- )ومن هذا يعلم أنه لي��س كل ما يعلم مما هو حق 
يطلب نش��ره، وإن كان من علم الش��ريعة ومما يفيد علًما باألحكام، بل ذلك ينقس��م، فمنه ما 
هو مطلوب النش��ر، وهو غالب علم الش��ريعة، ومنه ما ال يطلب نش��ره بإطالق، أو ال يطلب 
نش��ره بالنس��بة إلى حال أو وقت أو ش��خص( .)4( ف��إذا كان هذا النص مم��ا ال تحتمله عقول 
المخاطبين، وليس تحته عمل، وال فيه َحدٌّ من حدود الشريعة، فيمكن كتمانه مراعاة ألحوال 

المخاطبين.
القاعدة ال�شابعة: عدم معار�شة ال�شنة بالقراآن)5(:

فيج��ب ع��دم  معارضة كالم الرس��ول × ب��كالم اهلل ۵ فكالم النبي × إنم��ا هو تبيان 
وإيض��اح وتفس��ير ل��كالم اهلل ۵ ق��ال تعال��ى: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ 

)سورة النجم : اآليتان: 3-4( ؛ لذا قال النبي ×  »َأاَل إِنِّي ُأوتِيُت اْلكَِتاَب، َوِمْثَلُه َمَعُه« )6(.
القاعدة الثامنة: الأخذ بجميع الن�شو�س دون القت�شار على بع�س دون بع�س)7(:

منه��ج أهل الس��نة والجماعة األخ��ذ بجميع النصوص، فأهل الس��نة َي��ْرُوون مالهم وما 

)1(  البحر المحيط يف أصول الفقه 339/2.
)2(  الجامع الصحيح المختصر59/1.كتاب: العلم . باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا.

)3(  مجموع الفتاوى59/6.
)4(  الموافقات 167/5.

)5(  أصول الفقه المسمى: الفصول يف األصول114/3.
)6(  مسند اإلمام أحمد130/4.مسند الشاميين . رقمه : )17213(. تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله 

ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي فمن رجال أبي داود والنسائي وهو ثقة.
)7(  المستصفى يف علم األصول460/2.
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عليهم، أما أهل البدع فإهنم يأخذون من النصوص ما يؤيد بدعتهم بزعمهم وَيَدُعون ما يخالف 
بدعتهم، وهو س��بب وقوع اإلنسان يف الضاللة واالنحراف، ولهذا أمرنا اهلل ۵ بالرجوع إلى 
أه��ل العل��م؛ ألهنم األقدر واألج��در بالنظر يف جميع النصوص؛ ألن م��ن النصوص نصوص 
عامة ونصوص خاصة، ومطلق ومقيد، وناس��خ ومنس��وخ، ومحكم ومتشابه، وال ُيْعَرف هذا 

إال من أهل العلم. )1(
القاعدة التا�شعة: التاأكد من ثبوت الن�س النبوي)2(:

إن ما يروى عن النبي × وما نقل عنه ينقسم إلى: صحيح، وضعيف، وموضوع مكذوب 
على النبي ×، فيجب التمييز بين الصحيح وغير الصحيح.)3(

القاعدة العا�شرة: معرفة اللغة العربية)4(:
إن نص��وص الوحيي��ن نزل��ت باللغة العربي��ة، وال يمك��ن أن ُيْفهم النص إال هب��ذه اللغة، 
وعندم��ا انتش��رت األعجمية واختلط اللس��ان العربي بغي��ره، ألف العلماء معاج��م اللغة ويف 

ألفاظ القرآن بما يحفظها.
قال شيخ اإلسالم - رحمه اهلل-:)يحتاج المسلمون إلى شيئين : أحدهما : معرفة ما أراد 
اهلل ورس��وله × بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي هبا نزل ، وما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحس��ان وسائر علماء المس��لمين يف معاين تلك األلفاظ،  فإن الرسول× لما 

خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك األلفاظ (.)5(
 القاعدة احلادية ع�شر: معرفة اأ�شباب النزول)6(:

إن معرفة أس��باب النزول خير معين على فهم النص، ليعرف اإلنس��ان ظروف نزول هذا 
النص، ومعناه الصحيح، والمراد الذي أراده اهلل ورسوله منه.

)1(  المستصفى يف علم األصول460/2.
)2(  تقويم األدلة يف أصول الفقه126/1.

)3(  نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي يف تخريج الزيلعي359/1.
)4(  الموافقات 198/4.

)5(  مجموع الفتاوي 353/17.
)6(  التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه 3875/8.
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القاعدة الثانية ع�شر: فهم بع�س الن�شو�س يف �شوء الن�شو�س الأخرى)1(:
فإن��ه من المقرر عن��د أهل العلم أن فهم ألفاظ النصوص الش��رعية الخ��اص من العام)2( 
والمطل��ق من المقي��د)3(، فال بد أن يكون فهم النصوص وفق أس��اليب اللغ��ة العربية، وطرق 
بة، ألّن نصوَص الشريعة - قرآنًا  الداللة فيها على المعاين، وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركَّ

وسنّة - جاءت بلسان عربّي مبين.)4(
فاللغ��ة العربية هي لغة القرآن، وهبا نزل)5(. قال س��بحانه: ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے  ژ  )يوس��ف:2(، وه��ي أيض��ًا لغة الس��نة الت��ي جاءت مبّين��ة للقرآن. ق��ال تعالى: 
ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ژ )النح��ل:44(، وق��ال 
تعالى: ژڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ژ  )الشعراء: 

193– 195(. وقال تعالى: ژ پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ٺ  ژ )النح��ل:103(. وق��ال تعال��ى: ژ 

ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژ )فصلت:44(.
فمن البديهي أْن تكون معرفة مدلوالت تلك األلفاظ العربية حسب قواعد اللغة العربية، 
وإيحاءاهتا الداللية، اللغوية والش��رعية والعرفية، فهي الس��بيل الس��ديد لفهم نصوص الوحي 
كم��ا أراده الش��ارع الحكيم، وألنه ال س��بيل إلى  فهم مدلوالت األلف��اظ العربية من غير جهة 

لسان العرب.
إن ألفاظ اللغة العربية ذات دالالت متنوعة، وأس��اليبها متعددة، ووجوه تصريف القول 
يف اللس��ان العربي كثيرة، ويف هذا المعنى يقول الش��اطبي:) إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه 
عرب��ي وإن��ه ال عجم��ة فيه، فبمعن��ى أنه أنزل على لس��ان معه��ود العرب يف ألفاظه��ا الخاصة 
وأساليب معانيها، وأهنا فيما فطرت عليه من لساهنا تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد 
به العام يف وجه والخاص يف وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل 

)1(  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي269/3.
)2(  الَواِضح يف أُصوِل الِفقه459/5.

)3(  كتاب التلخيص يف أصول الفقه310/1.
)4(  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن149/7.

)5(  التفسير الواضح245/2.



566

العمل بالن�ص ال�ضرعي قواعد و�ضوابط

ذلك يعرف من أول الكالم أو وس��طه أو آخره، وتتكلم بالكالم ينبئ أوله عن آخره، أو آخره 
عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف باإلشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء 
كثيرة، واألش��ياء الكثيرة باس��م واحد، وكل هذا معروف عندها ال ترتاب يف شيء منه هي وال 

من تعلق بعلم كالمها فإذا كان كذلك، فالقرآن يف معانيه وأساليبه على هذا الرتتيب(.)6(

* * *

)6(  الموافقات 104-103/2.
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املبحث الثالث
 �ضوابط العمل بالن�ص ال�ضرعي

يوجد ضوابط شرعية للعمل بالنص الشرعي ، بياهنا كاآليت:
ال�شابط الأول: التزام النظرة املو�شوعية التكاملية والتجرد يف الن�س ال�شرعي)1(:

عل��ى المجته��د أن يعت��رب النُُّص��وص ال��واردة ورودا متباين��ًا ومختلفًا يف قضي��ٍة ما نصاًّ 
واحدًا، وكالمًا واحدًا، ال يتم فهم جزء منه بعيدًا عن بقية األجزاء، إذ كل نصٍّ منه يمثل جزءًا 
مكم��ال لآلخر. وتعني هذه النظرة فيما تعني ضرورة جمع المجتهد النُُّصوص ذات األهداف 
والموضوع��ات الواح��دة، ثمَّ النظر فيها نظ��رًة موضوعيًَّة تكامليًَّة، باعتباره��ا يف حقيقتها نصاًّ 
واحدًا يرمي الش��ارع من ورائه إلى تحقيق مقصوٍد من مقاصد الش��رع، أو إلى تقرير حكٍم من 
األْحَكام. وال يضير المجتهد أن يجد أثناء جمعه بين النُُّصوص تفاوتًا بينها من حيث الن�زول 
وال��ورود، فإنَّ ذلك كان مقصودًا للش��ارع عن��د إنزاله هذه النُُّصوص لحكم��ة التدرج، وهتيئة 

المخاطبين لفهمها والعمل هبا يف يسر وسهولة. )2(
إنَّ له��ذه النظرة الموضوعية التكاملية أهمي��ة غير خافية، وضرورة قصوى عند االجتهاد 
��ْرِعّي الذي تم التحقق من صحة نس��بته إلى مص��دره، إذ هذه النظرة تعصم  يف فه��م النص الشَّ
لل، والتَّعُسف، والخطأ ، بل تجعل فهمه فهمًا  فهم المجتهد لمراد الش��ارع من النص  من الزَّ
زًا ، وقد أش��ار الش��اطبي فقال: )فإن القضية وإن اش��تملت على جمل؛  موضوعي��اًّ ِعلمياًّ ُمركَّ
فبعضه��ا متعلق بالبعض ألهنا قضية واحدة نازلة يف ش��يء واحد، فال محيص للمتفهم عن رد 
آخ��ر الكالم على أول��ه، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الش��ارع يف فهم المكلف، 
ف��إن فرق النظ��ر يف أجزائه؛ فال يتوصل به إلى مراده، فال يص��ح االقتصار يف النظر على بعض 

أجزاء الكالم دون بعض()3(. 
فعل��ى المجته��د أن يلتزم بالتج��رد والموضوعية أي تخلي المجتهد ع��ن جميع مقرراته 
ْرِعّي بعقليٍَّة نزيهٍة، هتدف إلى التوصل إلى  هه إلى النص الشَّ السابقة، ومواقفه المتعددة، وتوجُّ

)1(  تفسير سورة النبأ وسورة الملك تفسيرا موضوعيا1  /6. 
)2(  المرجع السابق. 

)3(  الموافقات 266/4.
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المراد اإللهي بغض النظر أن يكون ذلك المراد الذي سيتوصل إليه موافقا لمقرراته السابقة، 
أو مناوئا لها. )1(

و�س)2(: �شحُ ال�شابط الثاين: الإبقاء على مراتب النُّ
��ْرِعّي ظنيًّا داللًة أو ثبوًت��ا، أو داللًة وثبوًتا، يجب اإلبقاء عليه ظنيًّا   فما كان من النَّصِّ الشَّ
وعدم تحويله  إلى نصٍّ قطعيٍّ داللة أو ثبوتا، أو داللًة وثبوًتا تحت أي ستاٍر، وذلك بناًء على 
فه��ٍم اجتهاديٍّ يهت��دي إليه مجتهد من المجتهدين يف عصر من العص��ور، و ما كان من النص 
ْرِعّي قطعيًا داللة أو ثبوتًا  أو داللة وثبوتًا  يجب اإلبقاء عليه كذلك قطعيًّا، وعدم تحويله  الشَّ
. وهذا  ه��و اآلخر إلى نصٍّ ظنيٍّ داللًة أو ثبوًتا، أو داللًة وثبوًتا اعتماًدا على أيِّ مربٍِّر اجتهاديٍّ
ْرِعّي، إْذ إنَّ مقتضى  ابِط يكتس��ب مشروعيَّته من خالل خاصية المرونة والسعة للنص الشَّ الضَّ
��ْرِعّي تعُدَد األفهام، واالجتهادات التي  هذه الخاصية ، تقبُُّل جزٍء ال يس��تهان به من النصِّ الشَّ

تتدخل الظروف والبيئات يف تكوينها، وإفرازها .)3(
فإن��ه ليس م��ن المقب��ول منهجيًّ��ا إلباس فه��ٍم متأث��ر بظروفه، وبيئت��ه بلب��اس الديمومة، 
والعصم��ة، واألبدية، والحيلولة دون أيِّ فهٍم آخر منبث��ٍق عن بيئٍة وظروٍف متغايرٍة، ومختلفٍة 
��عة أيُّ معنًى إذا تحول النَّصُّ الظنيُّ  ع��ن ظروف وبيئة الفهم األول، ولن يكون للمرونة والسَّ
-دالل��ة أوثبوت��ًا، أو دالل��ة وثبوًتا- بس��بب اجته��اٍد إلى نصٍّ قطع��يٍّ يف حق غي��ر المجتهد.. 
وبالمقاب��ل ينبغي اإلبقاء على النُُّص��وص القطعية قطعيًَّة فال ينالها يد التغيير والتبديل فيتحول 
بس��بب اجتهاٍد إلى نصوص ظنية بعد أن كانت يف أصلها نصوصا قطعية، والس��بب يف هذا هو 
��ْرِعّية ثابٌت وغير متغيٍر، وال يحق لس��نة التغير والتبدل والتحور  أنَّ القطعي من النُُّصوص الشَّ
نَِة، وجيء به مخاطًبا وراء البيئات والظروف  والتطور ألن تجري عليه؛ ألنَّه من وراء تلك السُّ

واألحوال والعوائد، ولذلك ال يؤثر فيه أي من هذه األمور.
ابِط قد كانت وراء شيوع التعصب لآلراء واالجتهادات واألفكار،  إنَّ االستهانة هبذا الضَّ

وقد كانت وراء شيوع دعاوى اإلجماع يف المسائل الخالفية االجتهادية.

)1(  الَواِضح يف أُصوِل الِفقه527/2.
)2(  قواطع األدلة يف األصول128/2.

)3(  المرجع السابق.
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ال�شابط الثالث: تدقيق الن�س)1(:
عل��ى المجته��د أن يقطع أو يطمئن كل االطمئنان إلى أن النص صدر عن الش��ارع فعالً، 
ف��إن كان النص قرآنيًا؛ فه��و متواتر كله بجميع ألفاظه وحروفه إال القراءات الش��اذة، ويجب 
اإليم��ان به والتعب��د بتالوته، والعمل بأحكامه. وإن كان حديث��ًا؛ فمنه المتواتر لفظًا ومعنى، 
وه��ذا يج��ب قب�وله بال بح���ث أو اج�ت�هاد؛ للق�ط��ع بصدوره عن النب��ي محمد ×كالحديث 
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«)2( وأما ما كان غير متواتر  ًدا َفْلَيَتَبوَّ الذي نعرفه جميعًا: »َمْن َكَذَب َعَلىَّ ُمَتَعمِّ
فيبح��ث في��ه المجتهد؛ فإن اطمأن بغال��ب الظن إلى صدوره عن الرس��ول × أي أنه حديث 
ا إذا كان  صحيح أو حس��ن؛ فقد وجب عليه وعلى َمْن بَلَغه الحديث المقب�ول أن يعمل به، أمَّ
الحدي��ث ضعيفًا يف نظ��ره؛ فال يجب العمل به، اللهم إال م��ا كان حثًا على فضائل األعمال، 

وقد رأى بعض العلماء العمل به بجملة من الشروط، وما سواه فال.)3(
وأم��ا الحديث الموضوع فلي��س بحديث أصالً، وتحُرم روايته فض��الً عن العمل به، إال 
للتنبي��ه عل��ى أنه حديث موضوع مكذوب عل��ى النبي × وعليه؛ فاالجته��اد مطلوب لتوثيق 

النص النبوي وتدقيقه وتحقيقه، وإظهار صحته أو ُحْسنه قبل العمل به.
ال�شابط الرابع: البحث يف دللة الن�س ومعناه)4(:

على المجتهد أن يبحث يف داللة النص ومعناه ما لم يكن مردودًا ضعيفًا، وعليه أن يتنبه 
إلى ما يستفاد منه من أحكام؛ فإن داللة ألفاظ القرآن الكريم على معانيها قد تكون قطع�ية)5(؛ 

ك�داللة كل ع�دد على مدلول�ه الخاص)6(، كما يف قوله - تعالى -: ژ ڑ  ڑ  ک     ک   
ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ژ  )النور: 4(.

وق��د تك��ون ظني��ة؛ كدالل��ة الُقْرء عل��ى الحيض أو عل��ى الطُّه��ر )7(يف قول��ه - تعالى -: 

)1(  اإلهباج يف شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي147/5.
)2(  صحيح مسلم 7/1.باب يف التحذير من الكذب على رسول اهلل × .

)3(  توجيه النظر إلى أصول األثر107/1.
)4(  أصول الشاشي104/1.

)5(  التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور178/22.
)6(  تفسير القرطبي 175/12.

)7(  الدر المنثور يف التفسير بالماثور249/2.
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ژ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ      ژڃ  
)البقرة: 228(.

فأم��ا المتواتر نقله من النصوص؛ فه��و قطعي الثبوت، فإن كان أيضًا قطعي الداللة على 
معن��اه؛ فلي��س للمجتهد أو ألي مكلَّف إزاءه إال أن يطيعه ويعمل بما فيه، وهو ما يصدق عليه 

حقًا قولهم: ال اجتهاد مع النص.
أما بالنس��بة للنص الظني الثبوت أو الداللة؛ فاالجته��اد من خالل تحقيق ثبوته وتحديد 
معناه؛ مجال يختلف فيه الفقهاء، ويمكن لمن له أهلية النظر واالجتهاد أن يعيد النظر فيه، إال 
ما أجمع عليه المجتهدون يف عصر سابق، هنا يمتنع إحداث قول جديد يخالف كل ما قالوه.

* * *
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الخاتمة:
وتشمل أهم النتائج والتوصيات:

أوالً: أهم النتائج:
الن��ص له العديد من االصطالحات، والغالب يف إط��الق الفقهاء ما احتمله احتمااًل   .1 

مرجوحا ً كالظاهر .
مفهوم النص الشرعي هو الكالم الصادر من المشرع لبيان التشريع.  .2 

حقيق��ة اإليم��ان ال تقف عند اإلتباع الظاهر للنصوص الش��رعية ، بل تتمثل يف كمال   .3 
التسليم و اإلذعان لحكم اهلل  ورسوله.

التنازع يف المسائل واالجتهادات أمر وارد عقالً وشرعًا، وليس المقصود االختالف   .4 
يف أصول الدين والشريعة وثوابتها.

إن النصوص يجب أن ُتفهم على وفق ما فهمه السلف األَُول.  .5 
منهج أهل السنة والجماعة األخذ بجميع النصوص.  .6 

يجب التمييز بين الصحيح وغير الصحيح من األحاديث المنسوبة إلي الرسول×.  .7 
ال يمكن أن ُيْفهم النص إال باللغة العربية .  .8 

ضرورة جمع المجتهد النُُّصوص ذات األهداف والموضوعات الواحدة.  .9 
 10. ما كان من النص الشرعي ظنيًّا يجب اإلبقاء عليه ظنيًّا .

ثانيًا: أهم التوصيات:
أوصي بما يلي:

االهتمام بفقه النص الش��رعي وف��ق ضوابط وقواعد فهم الصحاب��ة والتابعين وأئمة   .1
أهل الس��نة والجماعة الس��يما األئمة األربعة ووفق قواعد علم أصول الفقه، ولس��ان العربية 

ودالالهتا.
الحث علي عدم توظيف النص الشرعي بحسب األهواء والمصالح الشخصية .  .2

التأكي��د عل��ى أن تحقيق المصال��ح، والوصول إلى المقاصد ال يكون على حس��اب   .3
النص الشرعي ومخالفته.
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امل�ضادر واملراجع
اإلهباج يف ش��رح المنهاج عل��ى منهاج الوصول إلى علم األص��ول للبيضاوي. المؤلف:   .1
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دار العلم للطباعة والنشر.
أصول الشاش��ي. المؤلف : أحمد بن محمد بن إس��حاق الشاش��ي أبي علي. الناشر : دار   .3

الكتاب العربي - بيروت  1402ه�.
أص��ول الفقه المس��مى: الفص��ول يف األصول. المؤل��ف : اإلمام أحمد ب��ن علي الرازي   .4
الجصاص)305-370ه�(.المحقق : د. عجيل جاسم النشمي. الناشر : وزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية دولة الكويت. الطبعة األولى عام 1408ه� -1988م.
أض��واء البيان يف إيضاح الق��رآن بالقرآن. المؤلف : محمد األمي��ن بن محمد المختار بن   .5
عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوىف : 1393ه�(.الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 

التوزيع بيروت – لبنان. عام النشر : 1415 ه� - 1995 م.
البحر المحيط يف أصول الفقه. المؤلف : بدر الدين محمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركش��ي   .6
- س��نة الوفاة 794ه�.تحقيق ضب��ط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق علي��ه: د. محمد تامر. 
الناشر : دار الكتب العلمية. سنة النشر : 1421ه� - 2000م.مكان النشر : لبنان- بيروت.
التبص��رة يف أص��ول الفقه. المؤل��ف : إبراهيم بن علي بن يوس��ف الفيروز آبادي الش��يرازي أبي   .7
إسحاق. الناشر : دار الفكر – دمشق. الطبعة : األولى  1403ه�.تحقيق : د. محمد حسن هيتو.
التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه. المؤلف: عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان   .8
المرداوي الحنبلي. س��نة الوالدة 817 ه�/ س��نة الوفاة 885 ه�. تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجربي��ن، د. ع��وض الق��رين، د. أحمد الس��راح. الناش��ر : مكتبة الرش��د. س��نة النش��ر : 

1421ه�- 2000م.مكان النشر : السعودية / الرياض.
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التحرير والتنوير المعروف بتفس��ير ابن عاش��ور. المؤلف : محم��د الطاهر بن محمد بن   .9
محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوىف : 1393ه�(.الناشر : مؤسسة التاريخ العربي، 

بيروت – لبنان. الطبعة : األولى، 1420ه�-2000م.
10. تدريب الراوي يف ش��رح تقريب النواوي. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر الس��يوطي. 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف .الناشر : مكتبة الرياض الحديثة – الرياض.
11. التعريف��ات. المؤل��ف : علي ب��ن محمد بن علي الجرجاين. تحقي��ق : إبراهيم األبياري. 

الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت. الطبعة األولى  1405ه�.
12. تفسير القرآن العظيم. المؤلف : أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
] 700 -774 ه� [.المحقق : سامي بن محمد سالمة. الناشر: دار طيبة . الطبعة : الثانية 

1420ه� - 1999 م.
13. التفسير الواضح. المؤلف : الدكتور / محمد محمود حجازى. دار النشر : دار الجيل الجديد.
14. تفسير سورة النبأ وسورة الملك تفسيرًا موضوعيًا. المؤلف : عدنان أحمد البحيصي.

15. تقوي��م األدل��ة يف أصول الفق��ه. المؤلف: أبي زيد عبد اهلل بن عمر بن عيس��ى الّدبوس��ّي 
الحنف��ي )المت��وىف: 430ه�(.المحقق: خليل محي��ي الدين الميس. الناش��ر: دار الكتب 

العلمية. الطبعة: األولى، 1421ه� - 2001م.
16. تنقي��ح الفصول يف عل��م األصول. المؤلف : اإلمام أبي العباس ش��هاب الدين أحمد بن 

إدريس المالكي الشهير بالقرايف.
17. هتذي��ب اللغ��ة. المؤلف: محمد بن أحم��د بن األزهري الهروي، أب��و منصور )المتوىف: 
370ه�(. المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء الرتاث العربي – بيروت. ط 

األولى. 2001م.
18. توجيه النظر إلى أصول األثر. المؤلف : طاهر الجزائري الدمشقي. تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة . الناشر : مكتبة المطبوعات اإلسالمية – حلب. الطبعة األولى ، 1416ه� - 1995م.

19. توضيح األفكار لمعاين تنقيح األنظار. تأليف: أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صالح 
بن محمد المعروف باألمير الصنعاين 1182ه�.دراسة وتحقيق: أبي عبد الرحمن صالح 

بن محمد بن عويضة.
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20. جام��ع البي��ان يف تأوي��ل القرآن. المؤل��ف : محمد بن جري��ر بن يزيد بن كثي��ر بن غالب 
اآلمل��ي، أب��ي جعفر الطربي )المتوىف : 310ه�(.تحقيق : أحمد محمد ش��اكر. الناش��ر : 

مؤسسة الرسالة. الطبعة : األولى ، 1420 ه� - 2000 م.
21. الجام��ع الصحي��ح المختص��ر. المؤل��ف : محم��د بن إس��ماعيل أبي عب��د اهلل البخاري 
الجعف��ي. الناش��ر : دار اب��ن كثير ، اليمامة – بي��روت. الطبعة الثالث��ة 1407 – 1987م.
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه يف كلية الشريعة - جامعة دمشق.
22. الجامع الصحيح المس��مى صحيح مسلم. المؤلف : أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن 

مسلم القشيري النيسابوري. الناشر : دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة � بيروت.
23. الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي. المؤلف : أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي 
بك��ر ابن فرح األنصاري الخزرجي ش��مس الدين القرطبي )المت��وىف : 671ه�(.تحقيق: 
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25. روح المعاين يف تفس��ير القرآن العظيم والس��بع المثاين .المؤلف : ش��هاب الدين محمود 
ابن عبد اهلل الحس��يني األلوس��ي. تحقي��ق : على عبد الب��ارئ عطية. الناش��ر: دار الكتب 
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معروف. الناشر : دار الغرب اإلسالمي – بيروت. سنة النشر : 1998 م.
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الثانية، 1409ه� - 1989م.
28. شرح الكوكب المنير. المؤلف : تقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
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األستاذ المشارك بقسم أصول الفقه
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الحم��د هلل الذي جعل الق��رآن الكريم لنا هدى ونورًا، وأمرنا بالتدب��ر والتفكر يف معانيه، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبين ألحكامه 
والمخص��ص لعموم��ه والمقيد لمطلقه، ال��ذي ال ينطق عن الهوى، إن ه��و إال وحي يوحى، 

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد... 

إن الق��راءة الصحيح��ة للنص الش��رعي تؤدي إلى تقوي��ة عقيدة المس��لم، وتقوية الوازع 
الديني، ومن ثم فهم الغاية التي خلقنا من أجلها والتي ينبغي أن تحكم تصرفاتنا والتي تتمثل 
يف قوله تعالى: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ )الذاريات: 56(، وبناًء على هذا فإن 

المطلوب منّا -فضالً عن ممارسة العبادة-أن نستلهم هذه الروح التعبدية يف كل تصرفاتنا. 
والقراءة الصحيحة للنص الش��رعي تستوجب معرفتنا بعقيدتنا معرفة صحيحة منضبطة، 
وذلك وفق ما جاء به القرآن الكريم والُسنة المطهرة وما كان عليه سلفنا الصالح –رضوان اهلل 
عليهم- وذلك يس��تلزم منا معرفة أصول الدين – من تفس��ير للنصوص وفهم ألحاديث النبي 
-ملسو هيلع هللا ىلص- ومعرفة ضوابط األدلة النقلية والعقلية ودالالت األلفاظ وفهم طرقها وقوالبها اللغوية 
ومدلوالهت��ا، ومعن��ى التعارض وكيفية الرتجيح مس��تصحبين معرفة مقصد الش��ارع من إيراد 
النص��وص وفهم الضواب��ط والقواعد- العامة والخاصة- للمقاصد الش��رعية كمعين لمعرفة 
األح��كام، وكل ذل��ك بالرجوع إلى اللس��ان العربي لفه��م قواعد النحو والص��رف وضوابط 
البالغة ليستقيم المعنى، كل هذه المعاين –آنفة الذكر– كانت سببًا يف اختيار موضوع البحث. 
وعليه يهدف البحث إلى إبراز تلك الجوانب وفق رؤية شرعية أصولية، تتجاوز إلى فهم 
روح التش��ريع م��ن خالل قراءة النص، كم��ا يهدف البحث كذلك إلى تأصي��ل الواقع العملي 

وفق رؤية شرعية معاصرة، ومن هنا تتضح أهمية البحث.
وقد انتهجت المنهج االس��تقرائي التحليلي التطبيقي، وسعيت إلى الكشف عن مختلف 

أوجه العالقة بين القواعد األصولية واللغوية والمقاصدية والفقهية والضابط يف ذلك. 
وعليه فقد اشتمل البحث على: مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. 
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أم��ا المقدمة: فقد بينت فيها: س��بب اختي��ار الموضوع وأهدافه وأهميت��ه والمنهج الذي 
انتهجته ثم خطة البحث وهي على النحو التالي:

المبحث األول: يف مفهوم قراءة النص. 
المبحث الثاين: مفهوم القواعد وأنواعها وعالقتها بالضابط. 
المبحث الثالث: أهمية المقاصد وضوابطها يف قراءة النص. 

المبحث الرابع: كيفية استثمار األحكام من النصوص.  
المبحث الخامس: إجراء القياس على األحكام المنصوصة.

ثم الخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع. 

* * *
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املبحث الأول
مفهوم قراءة الن�ص

الفهم: هيئة لإلنسان هبا يتحقق معاين ما يحسن، ومنها قوله تعالى: ژ ہ  ہ ژ 
)س��ورة األنبي��اء: 79(، وذل��ك: إما بأن جعل اهلل له من فضل قوة الفه��م ما أدرك به ذلك وإما 
ب��أن ألق��ى ذل��ك يف روعه، أو بأن أوح��ى إليه وخّصه ب��ه، وأفهمته: إذا قلت ل��ه حتى تصوره، 

مه.)1( واالستفهام أن يطلب من غيره أن ُيفهَّ
والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض يف الرتتيل، والقرآن يف األصل: مصدر، 
نح��و ُكف��ران وُرجحان، ومنه قوله تعالى ژ يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   ژ  )س��ورة 
القيامة: 18-19(، قال ابن عباس – رضي اهلل عنهما-: أي جمعناه وأثبتناه يف صدرك فاعمل 
به، وقد خص بالكتاب: المنزل على محمد -ملسو هيلع هللا ىلص-، وقال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب 
قرآن��ًا م��ن بين كتب اهلل تعالى " لكونه جامعًا لثمرة كتب��ه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما 

أشار الحق – سبحانه وتعالى- إلى ذلك بقوله:  ژ ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  
ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  
حئ      مئ  ژ  )يوس��ف:111(، وقول��ه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ژ  )النح��ل:89(، وقول��ه: ژ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ژ  )الزمر:28(، 

وتقرأت: تفهمت، وقارأُته: دارسته.)2(
والنص السير الشديد، ونصصت الشيء رفعته، ونصصت الحديث إلى فالن رفعته إليه، 
ونص كل ش��يء:منتهاه.)3( والنص: ما ال يحتمل إال معنى واحدًا)4(، وقيل ما رفع يف بيانه إلى 
أبع��د غاياته)5(، وقال القرايف)6( –رحم��ه اهلل-والنص فيه ثالثة اصطالحات: ما دل على معنى 

)1(    المفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، ص386. 
)2(    المرجع السابق، ص402. 

)3(    الصحاح للجوهري ) ن ص ص( ج3، ص1058، ولسان العرب البن منظور، ج7 و ص97.
)4(    شرح المحلى على الورقات، ص93. 

)5(    الحدود للباجي، ص42. 
)6(   الق��رايف ه��و اإلمام ش��هاب الدين أبو العباس أحمد ب��ن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاج��ي األصل المصري= 
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قطع��ًا وال يحتمل غيره قطعًا كأس��ماء األع��داد، وقيل: ما دل على معن��ى قطعًا وإن احتمل 
غيره، كصيغ الجموع يف العموم فإهنا تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل االستغراق، وقيل: 

ما دلَّ على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء.)1(
ونستخلص من هذه المعاين أن الغرض من مفهوم قراءة النص هو رصد ذلك التطور يف 
المفهوم لمعرفة معاين النصوص الشرعية وقراءة العلل المعتربة فيها، ومقصود الشارع منها، 

ومراعاة السياق ومدى تأثيره يف تعيين المراد من هذه النصوص.
وقال الشافعي –رحمه اهلل-: فإنما خاطب اهلل سبحانه العرب بلساهنا، على ما تعرف من 
معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتس��اع لساهنا، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا 
ظاه��رًا، ي��راد به العام الظاهر، وُيس��تغنى بأول ه��ذا منه عن آخره وعامًا ظاه��رًا يراد به العام، 
ويدخله الخاص، فيس��تدل على هذا ببعض ما ُخوطب به فيه، وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص، 
وظاهرًا ُيعرف يف سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود ِعلُمه يف أول الكالم أو وسطه 
أو آخره، يف اللغة العربية، فإهنا تبتدئ الشيء من كالمها ُيبين أول لفظها فيها عن آخره، وتبتدئ 
الش��يء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالش��يء تعرفه بالمعن��ى، دون اإليضاح باللفظ، 
كما تعرف اإلش��ارة، ثم يكون هذا عندها من أعل��ى كالمها، النفراد أهل علمها به، دون أهل 
جهالتها، وتس��مى الشيء الواحد باألس��ماء الكثيرة، وتسمي باالسم الواحد المعاين الكثيرة، 
وبالنظر إلى حال المخاطبين، نجد االهتمام باأللفاظ الس��ابقة والالحقة للنص المراد معرفة 
حكمه، ويبين السياق )القرائن( تقدير المحذوف من الكالم، ويختلف معنى الكلمة الواحدة 

بناًء على اختالف موقعها التي وردت فيه، ويتضح تحديد المراد من خالل النظر للقرائن.)2(
وق��ال الغزال��ي)3(- رحم��ه اهلل-: ويك��ون طريق فهم الم��راد تقدم المعرف��ة بوضع اللغة 

=المالكي الفقيه األصولي، من مؤلفاته الفروق األحكام وش��رح التنقيح ونفائس األصول يف ش��رح المحصول، 
هدية العارفين 99/1 وكشف الظنون 1153/2 والمنهل الصايف 215/1. 

)1(   شرح تنقيح الفصول للقرايف، ص36. 
)2(    الرسالة للشافعي، ج1، ص50 )بتصرف(. 

)3(    الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوس��ي أبو حامد حجة اإلس��الم، فيلس��وف متصوف، له نحو 
مائتي مصنف ومن مؤلفاته المستصفى يف أصول الفقه وشفاء الغليل والمتحول، ولد سنة 450ه� وتوىف 505ه�، 

طبقات الشافعية الكربى ِ، ج4، ص105، األعالم للزركلي، ج6، ص22. 
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الت��ي هب��ا المخاطبة، فإن كان نصًا ال يحتمل كفى معرفة اللغ��ة، وإن تطرق إليه االحتمال فال 
يع��رف الم��راد منه حقيق��ة إال بانضم��ام قرينة إلى اللف��ظ، والقرينة: إما لفظ مكش��وف كقوله 

ۀ  ہ    ہ  ہ   ۀ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ں  ں        ژ  تعال��ى: 
ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ھ   ہ  
ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ژ  )األنعام:141(، والحق هو العش��ر، وإما 

إحال��ة على دليل العقل كقوله تعال��ى ژ ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ   الزم��ر:67، وإم��ا 
قرائ��ن األحوال من إش��ارات ودالالت ال تدخ��ل تحت الحصر والتخمي��ن، يختص بدركها 
المش��اهد لها، فينقلها المش��اهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من 
ذل��ك الجن��س أو من جنس آخر حتى توجب علمًا ضروريًا بفهم المراد أو توجب ظنًا وكل 
م��ا لي��س له عبارة موضوعة يف اللغ��ة فتتعين فيه القرائن، فتكون معرف��ة لغة الخطاب يف أصل 
الوض��ع ث��م المعاين المختلفة التي يحتملها الخطاب بناًء على ما يرد عليه إذا لم يصح صرفها 
إل��ى األصل، ويكون ترجيح المعنى اس��تنادًا عل��ى القرائن المحيطة به أي��ًا كان نوعها والتي 

تتضح من خالل السياق.)1(
وقال العز بن عبد الس��الم)2(: السياق مرش��د إلى تبين المجمالت وترجيح المحتمالت 
وتقري��ر الواضحات وكل ذلك بعرف االس��تعمال، فكل صفة وقعت يف س��ياق المدح كانت 
مدحًا وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذمًا، فما كان مدحًا بالوضع فوقع يف سياق الذم 

صار ذمًا واستهزاًء وهتكمًا بعرف االستعمال.)3(
وق��ال ابن دقيق العيد)4(: فإن الس��ياق طريق إلى بيان المجم��الت، وتعيين المحتمالت 

)1(   المستصفى للغزالي، ص186-185.
)2(   هو العز بن عبد الس��الم بن أبي القاس��م بن الحسن السلمي الدمش��قي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء، فقيه 
ش��افعي بلغ رتبة االجتهاد، ولد ونش��أ يف دمشق، ومن مؤلفاته التفسير الكبير وقواعد األحكام. توىف بالقاهرة سنة 

660ه�، شذرات الذهب، ج5، ص301، وطبقات الشافعية، ج2، ص109. 
بيان أدلة األحكام، ص159.   )3(

)4(  ابن دقيق العيد، هو محمد بن علي بن وهب القشيري،أفقه على المذهبين الشافعي والمالكي، ولي قاضي قضاة 
الش��افعية بمصر ومن كتبه اإلمام واالقرتاح يف بيان االصطالح، توىف س��نة 702ه� بالقاه��رة، انظر تذكرة الحفاظ 

.1481/4
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وتنزي��ل ال��كالم على المقصود منه، مراع��اة والتفات لقصد المتكلم من أج��ل معرفة المعنى 
المراد من خطابه)1(، وجاء يف الموافقات: أن المساقات تختلف باختالف األحوال واألوقات 
والنوازل وهذا معلوم يف علم المعاين والبيان، فالذي يكون على بال من المس��تمع والمتفهم، 
وااللتف��ات إلى أول الكالم وآخره، بحس��ب القضية وما اقتض��اه الحال فيها، ال ينظر يف أولها 
دون آخره��ا، وال يف آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اش��تملت على جمل، فبعضها متعلق 
بالبع��ض ألهن��ا قضي��ة واحدة نازلة يف ش��يء واح��د، وإذ ذاك يحصل مقصود الش��ارع يف فهم 
المكل��ف، وقد يعين��ه على ذلك النظر يف أس��باب التنزيل، فإهنا تبين كثيرًا م��ن المواضع التي 
يختلف مغزاها على الناظر، والتي تؤثر يف داللة ألفاظه على المعنى المقصود والمراد منه.)2(
وبمعرفة الس��ياق تتض��ح المقاصد يف ذهن المجته��د وتتجلى له عن��د قراءته للنصوص 
الشرعية وتتبعه لعلل األحكام وِحَكم التشريع، من أجل التعُرف على األسرار والغايات التي 

ُوضعت الشريعة ألجلها، من حفٍظ للضروريات وإصالح حال العباد يف الدارين. 
بع��د هذا الس��رد الموجز لمفهوم قراءة النص يتضح اس��تعماله عند أه��ل اللغة واألصوليين 
والفقهاء وغالب االستعمال موافق لالستعمال اللغوي، فبدأ عند أهل اللغة بالسير الشديد، ورفع 
الش��يء ومنتهى كل ش��يء، وما ال يحتمل إال معنى واحدًا، ثم تدرج لفظ النص ليعني: ما رفع يف 
بيان��ه إلى أبعد غاياته، وورد بصيغة الكالم األصلي��ة الواردة عن صاحبها، وقيل ما دل على معنى 
قطع��ًا وإن احتمل غي��ره كصيغ الجموع، وقيل ما دل على معنى كيف كان وهو غالب اس��تعمال 

الفقهاء كما أشار إلى ذلك القرايف، وأطلق كذلك بمعنى مطلق الدليل الشرعي )3(.
أما اس��تعماله عند المعاصرين يتفق ويختلف عن استعماله عند السابقين فقد عرفوه بأنه 
كل بن��اء يرتكب من عدد من الجمل الس��ليمة مرتبطة فيما بينها بع��دد من العالقات، وكذلك 
يطلق على الوجوه الكالمية من جملتين فأكثر، تحقيقًا وتقديرًا، منطوقة أو مكتوبة، لها بداية 
وهناية تحدد هبا، وتتداخل مع منتجاهتا ولغتها يف عالقة عضوية ثابتة وهي تتجه إلى مخاطب 

معين أو مصدر )4(. 

)1(   إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ج2، ص216. 
)2(   الموافقات، ج4، ص266. 

)3(   يف المعجم الوسيط309/1. 
http/www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571 4(   عبد الكريم جمعان »مفهوم النص« على الرابط(
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ومن هنا صار جميع أهل الحرف يس��تخدمون كلمة نص بالمعنى الذي يوافقهم، وذلك 
نح��و الن��ص األدب��ي، النص المس��رحي، نصوص الم��واد القانوني��ة، ويدخل��ون معها النص 
القرآين، ومن هنا تأيت الخطورة على استعمال هذا اللفظ )النص الشرعي( ألهنا فعالً مقصودة 
خاص��ة عن��د  العلمانيين، وحيث ق��رروا إن القرآن منت��ج ثقايف مفارق لمص��دره اإللهي، فهو 
يخضع شأنه شأن أي نص ثقايف للمناهج الحديثة  يف قراءة النصوص، فيريدون نسخ الدين مع 
تعدد القراءات وتغير الوقائع التاريخية، ويس��تعملون آليات التأويل، والمصلحة، والتحسين 

العقلي، سلبًا لعظمة النص الشرعي وتقليال لمكانته.
كم��ا وض��ح د. الضحيان )1(: أن انتزاع القداس��ة م��ن النصوص الديني��ة وأن الصدام مع 
الحض��ارة الغربية يش��كل أكرب محرض على إعادة قراءة الرتاث وظه��ر ذلك يف منهج أبو زيد 
ولنق��ف على خطورة الموقف ونرج��ع لما كتبه حامد نصر أبو زيد، نق��د الفكر الديني )رؤية 

جديدة يف الفكر العربي(، ونقد الخطاب الديني ...الخ )2(.
لكن رغم هذه التيارات المعادية للنص الشرعي فمعالم التسليم للنص الشرعي متعددة. 
مث��ل تعظيم الفتيا وعدم تقديم ش��يء على كالم اهلل ورس��وله، والخالف ليس حجة ش��رعية، 
كما أن هناك مجاالت تس��ليم العقل للنص الشرعي، كما ذكرها الشيخ فهد العجالن يف كتابه 
)التس��ليم للنص الش��رعي والمعارض��ات الفكرية المعاص��رة( تتمثل يف التس��ليم بالغيبيات، 
والتسليم باألخبار الشرعية، والتسليم لألوامر والنواهي الشرعية، التسليم لألحكام التعبدية، 
التس��ليم للمصالح والمفاس��د والمعاين واألحكام الشرعية ورفض التس��ليم ألحد سوى اهلل 

سبحانه وتعالى )3(. لذلك إقامة هذا المؤتمر يعترب نصرة للنص الشرعي.   

* * *

)1(   المناهج الحديثة قراءة النص الشرعي )قراءة نصر أبو زيد أنموذجًا( ل د. سليمان الضحيان عضو هيئة التدريس 
بجامعة القصيم، موقع اإلسالم اليوم على الشبكة العنكبوتية.

)2(    الفكر الديني، حامد نصر أبو زيد، نقد63-62.
)3(   كت��اب )التس��ليم الش��رعي والمعارضات الفكرية المعاصرة( للش��يخ فه��د العجالن موقع اإلس��الم اليوم على 

الشبكة العنكبوتية.



586

قواعد و�ضوابط قراءة الن�ص

املبحث الثاين
مفهوم القواعد واأنواعها وعالقتها بال�ضابط

القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة يف اللغة أساس البناء)1(، ومنه قوله تعالى ژ ٱ  ٻ  
ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  )البق��رة:127(، 

وتأيت أيضًا يف اللغة بمعنى الضابط؛ وهو األمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات، مثل قولهم: 
)كل أذون ولود وكل صموخ بيوض(،أي ما كان له أذن خارجية فهو يتكاثر عن طريق الوالدة، 

وما كان له صماخ فهو يتكاثر عن طريق البيض.)2(
ويف االصطالح: األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، وقيل 
حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات، وقيل القاعدة حكم أغلبي 

ينطبق على معظم جزئياته. 
ومن القواعد ما ال يختص بباب كقولنا )اليقين ال يرفع بالش��ك(، ومنها ما يختص بباب 
كقولن��ا )كل كفارة س��ببها معصية فهي على الفور( والغال��ب فيما اختص بباب وقصد به نظم 
متش��اهبة أن يس��مى ضابطًا، وإن ش��ئت قل: ما عمَّ صورًا، فإن كان المقصود من ذكره القدر 
المش��رتك الذي به اش��رتكت الصور يف الحكم فهو المدرك، وإال، فإن كان القصد ضبط تلك 

الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر يف مأخذها فهو الضابط، وإال فهو القاعدة.)3(
ويختل��ف تعري��ف القاع��دة عن��د األصوليي��ن والنحاة،عنه عن��د الفقه��اء، فالقاعدة عند 
األصوليي��ن والنحاة هي  )حكم كلي ينطبق على جمي��ع جزئياته لتعرف أحكامها منه(، َمَثُلها 
د عن القرائن أفاد الوجوب(، ومثلها عند النحاة قولهم:  عند األصوليين قولهم: )األمر إذا ُجرِّ
)الفاع��ل مرفوع والمفعول به منص��وب( وأما الفقهاء فقد عرفوا القاع��دة بقولهم )هي حكم 
أغلب��ي، أو أكث��ري ينطبق على معظ��م جزئياته لتعرف أحكامها منه(، وه��ذه القواعد إنما هي 
ضواب��ط فقهية يتضم��ن كل منها حكمًا عامًا، حيث أرجع إليها الفقهاء المحققون المس��ائل 
الفقهية، فكانت كل منها قاعدة كلية وضابطًا جامعًا لمس��ائل كثيرة، وتلك القواعد مس��لمة 

)1(    المفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، ص409. 
)2(    المعجم الوسيط، ج2، ص755.

)3(   األشباه والنظائر، تأليف تاج الدين السبكي، ج1، ص11.
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ألن مدلول قضاياها يصدق بال تردد وتتخذ أدلة إلثبات المسائل الفقهية وفهمها، وقد عرفها 
األستاذ مصطفى الزرقا يف كتابه  ) المدخل الفقهي( بأهنا أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة 

دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة يف الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.)1(
وهن��اك فرق بين القواع��د األصولية والنحوية من جهة والقواع��د الفقهية، وذلك بالنظر 
لتعري��ف كل منها، فنالحظ أن قواعد األص��ول والنحو قواعد كلية بمعنى أنه ال تخرج جزئية 
عن حكم قاعدهتا، فكل أمر لم يقرتن بما يصرفه عن الوجوب، دل على الوجوب قطعًا، وكل 

فاعل مرفوع وكل مفعول به يجب أن يكون منصوبًا. 
وأم��ا النظر لتعريف القواعد الفقهية نالحظ أن أحكامها ليس��ت كلية، بل هي أغلبية غير 

مطردة، وحتى قيل: من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية.)2(
وحينما أرجع الفقهاء المحققون المس��ائل الفقهية عن طريق االستقراء إلى قواعد كلية، 
كل منها ضابط وجامع لمس��ائل كثيرة، واتخذوها أدلة إلثبات أحكام تلك المس��ائل رأوا أن 
بع��ض فروع تلك القواع��د يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤث��رة تخرجها عند االطراد 
فتك��ون مس��تثناه من تل��ك القاعدة مع��دواًل هبا عن ُس��نن القي��اس، فحكموا عليه��ا باألغلبية 
ال باالط��راد، فمث��ال االس��تثناء باألثر ج��واز الس��لم واإلج��ارة يف بي��ع المعدوم،وباإلجماع 
كاالستصناع، وبالضرورة كطهارة الحياض واآلبار يف الفلوات،ولكنهم مع ذلك رأوا أن هذا 
ال ينقض كلية تلك القواعد وال يقدح يف عمومها، ويقول اإلمام الش��اطبي: ) إن األمر الكلي 

إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه ال يخرجه عن كونه كليًا(.)3(
وأما العالقة ما بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية نجد أن هناك أوجه ش��به بينهما، 

حيث يشرتكان يف اآليت:
أواًل: أن كالً منهما قضية كلية متعلقة بالفقه يدخل تحتها فروع فقهية كثيرة. 

ثانيًا: أن كالً منهما ُيعد معيارًا وميزانًا للفروع الفقهية، فقواعد األصول معيار الستنباط 
الفروع من األدلة، وأما القواعد الفقهية فهي معيار لضبط الفروع المتشاهبة بعد االستنباط. 

)1(    المدخل الفقهي العم، لمصطفى الزرقاء، فقرة )556(. 
)2(    الفروق للقرايف، ج1، ص36. 

)3(   الموافقات لإلمام الشاطبي، ج2، ص52-53 )بتصرف(. 
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وق��د اختلف المعاصرون يف ع��ّد أوجه الفروق بينهما وهي متفاوت��ة، فمنها ما ُيعد فرقًا 
بعيدًا وغير معترب عند التحقيق، ومنها ما ُيعد فرقًا معتربًا له حظ من النظر، ومن الفروق بينهما 

من حيث االعتبار والتأثير ما يلي:
الوجه األول: أن القاعدة الفقهية متعلقة بكيفية العمل بال واسطة، وأما القاعدة األصولية 
فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواس��طة، وبيان ذلك: أن القاعدة الفقهية تستخرج منها أحكام 
الجزئيات الفقهية مباش��رة بدون توسط الدليل، بخالف القاعدة األصولية التي تستخرج منها 

أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل وليس مباشرة. 
فمثالً قاعدة )اليقين ال يزول بالش��ك( تفيد أن من تيقن الطهارة ثم ش��ك يف الحدث فإنه 

يعمل بيقين الطهارة بدون الحاجة إلى توسط الدليل. 
وأم��ا قاعدة )األم��ر المجرد ع��ن القرينة للوجوب( ف��ال تفيد وجوب الص��الة أو الزكاة 

مباش��رة، بل ال بد من توس��ط الدليل بي��ن القاعدة والحكم، كقول��ه تعالى: ژ گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ )النور:56(.

الوج��ه الث��اين: أن موض��وع القاعدة الفقهي��ة هو فعل المكل��ف، بينما موض��وع القاعدة 
األصولية هو األدلة وما يعرض لها.

وبناًء على هذا الفرق فإن القاعدة الفقهية تس��تعمل يف تفس��ير تصرفات المكلف القولية 
أو الفعلية وفهمها وتوجيهها، أما القاعدة األصولية فإهنا تس��تعمل يف تفسير تصرفات الشارع 
وفهمها وتوجيهها، وهذا يمكن أن يفس��ر لنا وصف بعض القواعد بأهنا )أصولية فقهية(، أي 
أهنا تستعمل يف األمرين، وذلك كقاعدة  )إعمال الكالم أولى من إهماله( ومحل القاعدة فيما 
إذا اس��توى اإلعمال بالنس��بة يف ال��كالم أو تقاربا، وذلك فيمن أوص��ى بطبٍل، وله طبل حرب 
وطب��ل لهو، يحمل عل��ى طبل الحرب لتصح الوصية.)1(، كما أنه يفس��ر لنا اش��تمال كثير من 
كتب القواعد الفقهية على بعض القواعد والمس��ائل التي اشتهر عرضها يف كتب أصول الفقه 

على أهنا قواعد أصولية خالصة. 
الوج��ه الثال��ث: أن القاع��دة األصولي��ة وس��يلة يتوصل هب��ا المجتهد إل��ى التعرف على 

)1(   األشباه والنظائر، لإلمام تاج الدين السبكي، ج1، ص171. 
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األح��كام الفقهي��ة، أما القاع��دة الفقهية فهي ضابط كل��ي لألحكام الفقهية الت��ي توصل إليها 
المجتهد باس��تعماله القاعدة األصولية، فتكون القواع��د الفقهية ضوابط للثمرة المتحققة من 

أصول الفقه. 
الوج��ه الرابع: أن القاعدة األصولية متقدمة يف وجوده��ا الذهني والواقعي على القواعد 
الفقهي��ة، ب��ل إن القاعدة األصولي��ة متقدمة على الفروع نفس��ها التي ج��اءت القواعد الفقهية 

لجمعها وضبطها.)1(
واختل��ف العلماء يف أيهما يقدم على اآلخر، القواعد األصولية أم القواعد الفقهية، فقال 
بعضه��م: تق��دم األصول حت��ى تبنى عليه الفروع، فاع��رف أصول الفقه قب��ل أن تعرف الفقه، 
وقال البعض اآلخر: بل تقدم قواعد الفقه، ألن اإلنس��ان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع 

إلى القواعد األصولية، ألن علم أصول الفقه ال يبحث يف الفقه وإنما يبحث يف أدلة الفقه.)2(
وأرى – واهلل أعلم –أن هذا يمكن لعامة الناس، أما العلماء والمجتهدون وطالب العلم 

الشرعي فال بد أن يعرفوا أدلة الفقه وأوجه االستدالل ثم يبنوا عليها الفروع الفقهية. 
ق العلماء كذلك بين القاع��دة والضابط، علمًا بأن القاعدة قد تس��تعمل بمعنى  وق��د ف��رَّ
الضاب��ط، والضابط قد يس��تعمل بمعنى القاع��دة، إال أن هناك فرقًا واضح��ًا بينهما يحدد به 

مجال كل منهما:
فالقاع��دة تجمع فروعًا من أبواب ش��تى، والضابط يجم��ع فروعًا من باب واحد ومثال 
القاع��دة قوله��م  )األمور بمقاصده��ا( و )إعمال ال��كالم أولى من إهماله(، ف��كل من هاتين 
القاعدتين يندرج تحتها ما ال يحصى من الجزئيات الفقهية المختلفة، ومثال الضابط،قولهم: 
) إن المح��رم إذا أخر النس��ك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزم��ه دم(، وهذا عند أبي حنيفة 
–رحم��ه اهلل- وفرٌق آخر بين القاعدة والضاب��ط ) وهو أن القاعدة يف األغلب متفق عليها بين 
المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين - إال ما ندر عمومه-، بل منه ما 
يكون وجهة نظر فقيه خاص يف مذهب معين قد يخالفه فيها فقهاء آخرون من نفس المذهب. 
وتبع��ًا لتحديد معنى القاعدة الكلي��ة الذي ذكرنا ومعنى الضابط الذي أش��رنا إليه، نرى 

)1(    الممتع يف القواعد الفقهية ص31، والقواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين ص136. 
)2(   شرح نظم الورقات يف أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص16-15.
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لزام��ًا علين��ا أن نضع كالً م��ن القاع��دة والضابط يف مجال��ه المحدد له ليمكنن��ا بذلك حصر 
تل��ك القواعد وبيان مدلوالهتا بعيدًا عن الخلط بين الصي��غ المختلفة المفاهيم، ذلك الخلط 
الناشئ عن عدم تحديد مجال كل من القاعدة والضابط، مما نشأ عنه وجود عدد من القواعد 
والضواب��ط تش��مل أكث��ر جزئيات وف��روع الفقه، حت��ى قال بعضه��م: إن القواع��د الفقهية يف 
المذهب الحنبلي تصل إلى ثمانمائة قاعدة، وهذه يف الحقيقة أكثرها ضوابط عند التحديد.)1(
وتنقسم القواعد الفقهية باعتبار األصل الذي استمدت منه، -أي مصدرها-إلى قسمين: 
القسم األول: القواعد التي أصلها النص الشرعي، أو أن مصدرها النص، إما من الكتاب 

أو من الُسنة، وهذا القسم على نوعين:
الن��وع األول: القواع��د الت��ي تمثل بلفظها نصًا ش��رعيًا، بحيث ال تختل��ف عنه مطلقًا، 
أو كان االخت��الف بينهما يس��يرًا، ومن أمثلته قاعدة )ال ض��رر وال ضرار()2( فهي نص حديث 

نبوي.
الن��وع الث��اين: القواع��د الت��ي تمثل بمعناه��ا نصًا ش��رعيًا، وم��ن أمثلته قاع��دة )األمور 
بمقاصدها()3(،فق��د أخذ لفظها من معنى قوله -ملسو هيلع هللا ىلص- )إنم��ا األعمال بالنيات()4(، وقد تؤخذ 
م��ن مجموعة من النص��وص الش��رعية، كقاعدة )اليقين ال يزول بالش��ك(، أخ��ذت من قوله 
-ملسو هيلع هللا ىلص-:)إذا ش��ك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالثًا أم أربعًا؟ فليطرح الش��ك وليبن 
على ما اس��تيقن()5( والمراد األصل المتيقن ال يزيله شك طارئ عليه وإن شئت فقل: األصل 

بقاء ما كان على ما كان، أو االستصحاب حجة.)6(
القس��م الثاين: القواعد التي أصلها االس��تقراء لألحكام الفقهية، والمقصود هبا:القواعد 
التي استنبطها العلماء من خالل تتبعهم ألحكام الفقه يف مواردها المختلفة، وهذا القسم أكثر 

)1(   الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية د/ محمد صدقي البورنو ص20. 
)2(   أخرجه ابن ماجة يف سننه 784/2، وأحمد يف مسنده 313/1.

)3(  األشباه والنظائر البن السبكي، ص54.
)4(  صحي��ح البخ��اري، ج1، ص9. يف ب��اب بدء الوحي كيف ب��دء الوحي إلى رس��ول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-،حديث رقم )1(، 

وأخرجه مسلم 3/-1515-1516 يف كتاب اإلمارة،باب قوله -ملسو هيلع هللا ىلص- : )إنما األعمال بالنيات(.
)5(    صحيح مسلم 400/1.

)6(   األشباه والنظائر للسبكي، ج1، ص13. 
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م��ن القس��م األول يف واقع القواعد الفقهية ويكون هذا االس��تنباط إم��ا من نص صريح ألحد 
األئم��ة، وإم��ا بالنظر إل��ى مجموع فتاوى ذلك اإلم��ام وإلى عللها، وما بين ه��ذه الفتاوى من 
معان مشرتكة، ومن ثم يتم صياغة القاعدة يف صورة قضية كلية، ومن أمثلة هذا القسم قاعدة: 
) ال ينس��ب لساكت قول( وقاعدة: ) إذا ضاق األمر اتسع()1(، اللتان أثرتا عن اإلمام الشافعي 
هب��ذا النص،وك��ذا قاعدة: ) ما غّي��ر الفرض يف أوله غّير يف آخره( التي اس��تنبطها أبو الحس��ن 
الكرخي)2( من خالل تأمله لكالم اإلمام أبي حنيفة -رحمه اهلل- يف اثنى عش��ر فرعًا فقهيًا يف 
ب��اب الصالة، فبعد نظره يف المعنى الجامع بي��ن هذه الفروع الفقهية توصل إلى هذه القاعدة، 

فصاغها هبذه العبارة الجامعة.)3(
وهن��اك ن��وع آخ��ر من القواع��د من األهمي��ة بم��كان يف قراءة الن��ص، أال وه��و القواعد 
المقاصدية وقد اهتم اإلمام القرايف –رحمه اهلل-هبذه القواعد اهتمامًا بليغًا يف كتابة الفروق، 
وذك��ر أهميتها بقوله )الش��ريعة المعصومة اش��تملت على أصول وفروع، وأصولها قس��مان: 
أحده��ا المس��مى بأصول الفقه، وهو يف غال��ب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناش��ئة عن 
األلف��اظ العربي��ة خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ، وما خرج عن هذا النمط إال كون القياس 

حجة وخرب الواحد وصفات المجتهدين. 
والقس��م الثاين قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد مش��تملة على أسرار الشرع وحكمه، 
ولم يذكر منها شيء يف أصول الفقه وإنما اتفقت اإلشارة إليه هناك على سبيل اإلجمال،فبقي 

تفصيله لم يتحصل.)4(
يستش��ف من ه��ذا تأكيد الق��رايف عل��ى أفضلية القواع��د الفقهية عل��ى القواع��د اللغوية 
األصولية، ومنش��أ هذه األفضلية اشتمال األولى على أسرار الشرع وحكمه)5(، كما يظهر من 

)1(   األشباه والنظائر للسيوطي، ص266، 172.
)2(   أبو الحس��ن الكرخي هو عبيد اهلل بن الحس��ن بن دالل بن دلهم المكني بأبي الحس��ن الكرخي، ألف كتب منها: 
المختصر يف الفقه وش��رح الجامعين الصغير والكبير عمر بن الحس��ن وله يف األصول رس��الة مطبوعة توىف س��نة 

340ه�، طبقات األصوليين، ج1، ص186. 
)3(   تأسيس النظر للدبوسي، ص14-11. 

)4(   الفروق، ج1، 6-5. 
)5(    نظرية المقاصد عند اإلمام ابن عاشور، ص55.
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كالمه –أيضًا- أن هذه القواعد الش��رعية المش��تملة على المقاص��د، لم تحظ بما هي جديرة 
ب��ه من العناي��ة واالهتمام يف كتب األصول، رغم أحقيتها بذلك م��ن القواعد اللغوية، ولذلك 
يحاول هو س��د هذا الفراغ )رحمه اهلل تعالى(. فقس��م القواعد المقاصدية إلى عامة وخاصة، 

ومن القواعد العامة :
1-المصال��ح إما يف مح��ل الضروريات أو يف محل الحاجيات أو يف محل التتمات، وإما 

مستغنى عنه بالكلية لعدم اعتباره، أو لقيام غيره محله.)1(
2- خم��س أجمع��ت األمم م��ع األم��ة المحمدية عليها وه��ي )وجوب حف��ظ النفوس 
والعق��ول وحف��ظ األع��راض ويج��ب حف��ظ األنس��اب، واألموال يج��ب حفظه��ا يف جميع 

الشرائع(.)2(
3- موارد األحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد يف أنفسها، 

ووسائل وهي الطرق المفضية إليها. 
4- الشرائع كلها مصالح على وجه التفضل من اهلل تعالى واالستقراء دل على ذلك.

أم��ا القواع��د الخاصة فمنه��ا ما هو متعلق بمعرف��ة المقاصد ومنها ما ه��و متعلق بمعرفة 
الوسائل، ومن القواعد المتعلقة بمعرفة المقاصد ما يلي:

1- أن الش��رع ال يعت��رب من المقاصد إال ما تعلق به غ��رض صحيح محصل لمصلحة أو 
أدى لمفسدة.)3(

2- كل مصلح��ة ال ترج��ع إلى حفظ مقصود ُفهم من الكتاب والُس��نة واإلجماع وكانت 
من المصالح الغريبة التي ال تالئم تصرفات الشارع فهي باطلة)4(

3- ما ال مفسدة فيه ال يكون منهيًا عنه واستقراء الشرائع يدل على ذلك.)5(

)1(   الفروق للقرايف، ج4، ص82، وانظر الموافقات للشاطبي، ج3، ص117. 
)2(   المصدر السابق، ج4، ص80، وانظر الموافقات للشاطبي، ج3، ص46.

)3(    الفروق للقرايف، ج2، 61، ج2، ص233، ج4، ص22.
)4(   المستصفي للغزالي، ص251، والفروق، ج3، ص245.

)5(    الفروق، ج4، ص226. 
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ومن القواعد الخاصة المتعلقة بمعرفة الوسائل:
1- الوسائل لها أحكام المقاصد، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل.)1(
2- إن وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.)2(
3- المقاصد أفضل من الوس��ائل وعرب عنها يف موضع آخر بقوله: الوسائل اخفض رتبة 

من المقاصد.)3(
وق��د علق ابن الش��اط)4( على هذه القاع��دة بقوله:)وما قاله –أي الق��رايف-يف نية الصالة 
والطه��ارة وبنى ذلك عليه، م��ن أن المقاصد أفضل من الوس��ائل، إن أراد باألفضلية زيادة يف 
األجور، فتلك دعوى لم يأت عليها بحجة، وإن أراد باألفضلية كون المقاصد مفضلة بكوهنا 

مقاصد فذلك صحيح(.)5(
وقال الشيخ العز بن عبد السالم: )وقد تكون أجور الوسائل أفضل من مقاصدها وذلك 

باعتبار محلها(.)6(
4- كلما سقط اعتبار المقصد، سقط اعتبار الوسيلة.)7(

وهن��اك قواعد كذلك تتص��ل بالقواعد الخاصة منها القواع��د المتعلقة بالمكمالت نحو 
قاع��دة: كل تكمل��ة فله��ا م��ن حيث هي تكملة ش��رط وه��و أال يع��ود اعتبارها عل��ى األصل 
باإلبط��ال)8(، وقواعد متعلقة بالمقاصد التابعة نح��و قاعدة: المقاصد التابعة خادمة للمقاصد 

األصلية ومكملة لها)9(، وقواعد متعلقة بالرتجيحات منها:

)1(   الفروق، ج2، ص61.
)2(   المصدر نفسه، ج1، ص302.

)3(   المصدر السابق، ج2، ص360، ج1، ص202.
)4(   ابن الش��اط هو أبو القاس��م س��راج الدين بن قاس��م بن عبد اهلل بن محمد األنصاري الس��بتي المالكي المعروف 
بابن الش��اط،أصولي فقيه،أديب، أخذ عن الحافظ المجاس��بي وابن الغماز، وعنه ابن الهزيل ومن مؤلفاته: إدرار 
الش��روق على أنواء الفروق، وعفة الرائض يف علم الفرائض على أنواء الفروق، وعفة الرائض يف علم الفرائض، 

ولد سنة 643ه� وتوىف سنة 723ه�، شجرة النور الزكية، ص218، واألعالم للزركلي، ج5، ص177.
)5(   إدرار الشروق، ج2، ص355.

)6(   القواعد الصغرى، المعروف بمختصر الفوائد يف أحكام المقاصد، للعز بن عبد السالم، ص60.
)7(   الفروق للقرايف، ج2، ص61، وانظر مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور، ص165. 

)8(   الموافقات للشاطبي، ج1، ص182.
)9(   المصدر السابق، ج2، ص179. 
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1- إن الشأن يف الشريعة التقديم بقوة المصلحة، فالمصالح متى عظمت كانت مقدمة.
2/ تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ألنه دأب صاحب الشرع. 

3/ إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع.)1(
4/ إذا تع��ارض الواج��ب والمح��رم، قدم المح��رم، ألن دفع المفاس��د أولى من جلب 

المصالح.
وق��د الحظ اإلمام الق��رايف –رحمه اهلل – يف هذه الرتجيح��ات -)النظر يف الموازين التي 
حرره��ا العلماء، والت��ي تتمثل يف النظر يف المصلح��ة من حيث ذاهتا وقيمته��ا وترتيبها، ومن 
حيث مقدار شمولها وخصوصها، ومن حيث تأكد حصولها وعدمه، ومن حيث نتائجها وما 

يرتتب عليها، وهذا ما يعرف بالنظر إلى مآالت األفعال.  

* * *

)1(   الف��روق، ج2، ص222 )بتص��رف( وج4، ص216، وج2، ص331، وقواع��د األحكام للعز بن عبد الس��الم، 
ج1، ص93. 
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املبحث الثالث
اأهمية املقا�ضد و�ضوابطها يف قراءة الن�ص

   الش��ريعة اإلسالمية وحدة متكاملة ونظام ش��امل اتحدت جزئياهتا وكلياهتا على جلب 
المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ولذا كان من الطبيعي يف هذه الشريعة، أن تكون 
الصلة قوية وواضحة بين مقاصد الش��ريعة وقراءة النص، وفهمه فهمًا صحيحًا، س��واء كان 
كتابًا أو ُسنة أو مخرج عليهما، إذ ما من دليل إال وهو يتضمن مقصدًا كليًا أو جزئيًا، فالدليل 
يحمل يف طياته قصد الش��ارع من التش��ريع. وقال ابن عاش��ور)1(: مقاصد التشريع العامة هي: 
المع��اين والِحكم الملحوظة للش��ارع يف جميع أحوال التش��ريع أو معظمها بحيث ال تختص 
مالحظته��ا بالك��ون يف ن��وع خ��اص من أح��كام الش��ريعة، فيدخل يف ه��ذا أوصاف الش��ريعة 
وغايتها العامة والمعاين التي ال يخلو التش��ريع عن مالحظتها، ويدخل يف هذا –أيضًا- معاٍن 
م��ن الِحكم ليس��ت ملحوظة يف س��ائر أنواع األح��كام، ولكنها ملحوظة يف أن��واع كثيرة منها. 
والمقاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية، ومعان عرفية عامة، والصفة الضابطة لها يشرتط يف 

جميعها أن يكون الحكم ثابتًا ظاهرًا منضبطًا مطردًا. 
فأم��ا المع��اين الحقيقي��ة فهي الت��ي لها تحقق يف نفس��ها، بحي��ث تدرك العقول الس��ليمة 
مالءمتها للمصلحة أو منافرهتا لها، أي تكون جالبة نفعًا عامًا أو ضررًا عامًا، إدراكًا مستقالً 
عن التوقف على معرفة عادة أو قانون، كإدراك كون العدل نافعًا وكون االعتداء على النفوس 

ضارًا، وكون األخذ على يد الظالم نافعًا لصالح المجتمع. 
وأما المع��اين العرفية العامة فه��ي المجربات التي ألفتها نفوس الجماهير واستحس��نتها 
استحس��انًا ناش��ئًا عن تجربة مالءمتها لصالح الجمهور،كإدراك كون اإلحسان معنًى ينبغي 

تعامل األمة به، وإدراك كون القذارة تقتضي التطهر. 
وقد اشرتطت لهذين النوعين: الثبوت والظهور واالنضباط واالطراد. فالمراد بالثبوت: 
أن تك��ون تلك المعاين مجزومًا بتحققها، أو مظنونًا ظنًا قريبًا من الجزم، والمراد بالظهور: 

)1(   ابن عاش��ور هو محمد الطاهر بن عاش��ور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وش��يخ جامع الزيتونة، فقيه أصولي 
مفسر لغوي، ومن مؤلفاته مقاصد الشريعة اإلسالمية، وتفسير التحرير والتنوير وغيرها، ولد سنة 1296ه� وتوىف 

سنة 1397ه�، األعالم للزركلي، ج6، ص174. 
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االتضاح، بحيث ال يختلف الفقهاء يف تشخيص المعنى، مثل حفظ النسب الذي هو المقصد 
من مش��روعية الن��كاح فهو معنى ظاه��ر والمراد باالنضب��اط: أن يكون للمعن��ى حد معترب ال 
يتجاوزه وال يقصر عنه. بحيث يكون القدر الصالح منه ألن يعترب مقصدًا ش��رعيًا –قدرًا غير 
مش��كٍك، مث��ل حفظ العقل إلى القدر ال��ذي يخرج به العاقل عن تصرف��ات العقالء الذي هو 
المقصد من مش��روعية التعزير بالضرب عند اإلس��كار، والمراد باالط��راد: أال يكون المعنى 
مختلفًا باختالف أحوال األقطار والقبائل واألعصار، وهذا يوكل إلى نظر علماء األمة ووالة 
أموره��ا األمناء على مصالحها من أهل الحل والعقد ليعينوا لها الوصف الجدير باالعتبار يف 
أح��د األح��وال دون غيره، وذلك مثل القت��ال والمجالدة، فقد يكون ضرًا إذا كان لش��ق عصا 
األم��ة، وق��د يكون نفع��ًا إذا كان للذبًّ عن الح��وزة ودفع العدو، أال ت��رى أن اهلل تعالى قال: 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ژ 
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ )المائ��دة:33(، فجعل قتاله��م وهو الحرابة موجبًا 

للعقاب، ألهنا فس��اد، وق��ال س��بحانه: ژ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ  )الحج��رات:9(، فأعلمن��ا أن هذا التقاتل ضر، فلذلك أمر 
البقية باإلصالح بينهما لتنهية القتال، فبمثل هذه المعاين بش��روطها وضوابطها يحصل اليقين 

بأهنا مقاصد شرعية.)1(،وهنالك طرق تعرف المجتهد بمقاصد التشريع منها:
- االستقراء: ويحصل ذلك بتتبع خصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة عللها، فباستقراء 
علل النصوص الش��رعية يحصل لنا العلم بمقاصد الش��ريعة بس��هولة ألننا إذا اس��تقرينا علالً 
كثي��رة متماثلة يف كوهن��ا ضابطًا لحكمه متحدة أمكن أن نس��تخلص منها حكمة واحدة نجزم 

بأهنا مقصد الشارع.)2(
- مج��رد األم��ر والنهي االبتدائي التصريحي، ويقصد باالبتدائ��ي ما أمر به أو ما هنى عنه 

)1(   مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاشور، ص57-55. 
)2(    مقاصد الش��ريعة اإلس��المية البن عاش��ور، ص19-23، نظري��ة المقاصد عند اإلمام الش��اطبي، ص271 وما 

بعدها.
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ابت��داًء، ال لكونه وس��يلة إلى غيره أو جيء ب��ه تبعًا تأكيدًا لألم��ر األول، ولم يقصد بالمقصد 
األول، ويقص��د بالتصريح��ي م��ا دل عل��ى األم��ر والنه��ي بصيغة من صي��غ األم��ر أو النهي، 

الصريحة ال الضمنية.)1(
- التعبير عن المصالح والمفاس��د بلفظ الخير والشر، والنفع والضر، وما شاهبها، يقول 
العز بن عبد السالم:)ويعرب عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر، والحسنات 
والس��يئات، ألن المصالح كلها خيور حس��نات، والمفاس��د بأسرها ش��رور مضرات سيئات، 
وقد غلب يف القرآن الكريم اس��تعمال الحس��نات يف المصالح والس��يئات يف المفاسد()2( إلى 

غيرها من الطرق الموصلة ألنواع المقاصد الشرعية.
والنص��وص الش��رعية ال��واردة يف أي مس��ألة ه��ي الم��ورد األول ال��ذي يجب أن َي��ِرْدُه 
المجتهد، والنظر يف مدلوالهتا اللغوية هو س��بيل االس��تنباط منه��ا، ولكن النظر يف األلفاظ ال 
يكفي للوقوف على دالالهتا الش��رعية، بل ال بد من تحديد داللتها االصطالحية والس��ياقية، 
وذل��ك يتوق��ف على االسرتش��اد بالمقاص��د، ألن داللة األلف��اظ على معانيه��ا تابعة لمقصد 
المتكل��م وإرادته.)3(ولذلك قال الغزالي: ) فاعل��م أن كل من طلب المعاين من األلفاظ ضاع 
وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاين أواًل يف عقله ثم اتبع المعاين 
األلف��اظ فقد اهت��دى()4(. وقال القرايف:)بعض المعاين واأللفاظ إنما هي وس��ائل، واألحكام 

الشرعية مقاصد بالنسبة إلى األلفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل(.)5(
ومعرف��ة المقصود من النصوص الش��رعية ال تتأتى إال لمن كان خبيرًا بمقاصد الش��ارع 
العام��ة والخاص��ة، عارف��ًا بما يوافقه��ا ويعارضها.)6(ولذل��ك ال بد من تنزي��ل األحكام على 
المح��ال، ويقصد ب��ه األحكام االجتهادية التي يس��تلزمها تطبيق الحك��م وتنزيله على محله، 

)1(    الفقي��ه والمتفق��ه، 513/1 وم��ا بعدها، األحكام لآلمدي 277/3 فواتح الرحموت 295/2، ش��رح الكوكب 
المنير 115/4، اإلهباج يف شرح المنهاج 38/3، إرشاد الفحول، ص210. 

)2(    قواعد اإلحكام للعز بن عبد السالم، ص23. 
)3(    األحكام لآلمدي، ج2، ص340.

)4(    المستصفي، ج1، ص38. 
)5(    الفروق للقرايف، ج4، ص298.

)6(   الموافقات، ج3، ص276 )بتصرف(.
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ض الش��رع  ومم��ا يدخل يف إعم��ال المقاصد يف االجتهاد التطبيقي، تحديد الوس��ائل التي فوَّ
تحديده��ا إلى النظ��ر االجتهادي، التخاذ أنس��بها لمقص��ود الحكم والنظر يف الوس��ائل التي 
جاءت يف النصوص الش��رعية لمعرفة ما إن كانت مطلوبة بعينها أم أهنا وس��ائل ظرفية ويمكن 
االنتقال إلى غيرها من الوسائل المستجدة، مما قد يكون أشد إيصااًل إلى المقصود وأبلغ يف 
تحقيقه.)1(ويدخل يف ذلك س��د الذرائع والنظر يف المآالت، وذلك ألننا حين التطبيق الفعلي 
للحكم، نجد أنه قد يحقق مقصده وقد يؤول إلى غير ما قصد به، والشريعة تتوخى المصلحة 
يف الح��ال والمآل، والمجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام 
أو باإلحجام، إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعًا كان لمصلحة فيه تستجلب 
أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ 

عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك. 
وهبذا يعلم ش��مول المقاصد لجمي��ع مراحل االجتهاد الفقهي، بدءا باس��تنباط األحكام 
من أدلته��ا التفصيلية وانتهاًء بتنزيلها على محالها ومواردها.)2(وال ش��ك أن مالحظة مقاصد 

الشريعة واالعتداد هبا يف قراءة النصوص له فوائد مهمة منها:
- تف��ادي التصادم بين الفروع المس��تنبطة واألصول الكلية واألهداف العامة للش��ريعة، 
ألن زالت الفقه��اء أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الش��ارع يف ذلك المعنى الذي 

اجتهد فيه. 
- تحقي��ق مصال��ح الخلق يف المع��اش والمعاد ورفع الحرج عنهم يف ش��ؤوهنم الخاصة 

والعامة. 
- منح االستنباط قوة ورجحانًا أكرب بانضمام األدلة الكلية إلى األدلة الجزئية.

- تقريب ش��قة الخالف بين المجتهدين، ومحاولة تحقيق ما يشبه اإلجماع يف جملة من 
القضايا الفقهية بناًء على اتفاق العلماء على المعنى المقصدي الكلي الذي يراد تحقيقه.)3(

- أهمية المقاصد يف فهم القرآن الكريم وتفسيره فيكون فهمه للقرآن وتفسيره له متمشيًا 

)1(  المقاصد الشرعية ودورها يف استنباط األحكام، أحمد الريسوين، ص4.
)2(   الموافقات للشاطبي 194/4.

)3(    الموافقات ج4، ص101. 
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ومنس��جمًا م��ع مقاصد الش��ريعة، ذلك ألن القرآن الكريم مش��تمل من اآلي��ات على الحكم 
الواض��ح والمتش��ابه الذي لم تتض��ح داللته، أو ما احتم��ل أكثر من معن��ى، فوجب ردها إلى 
النص��وص المحكمة، فيكون ردها إل��ى المحكم مبينًا للمعنى والمقصد الش��رعي للمفهوم 
من نصوص الش��ريعة األخرى مجتمعة، وهبذا نحمل النص المحتمل على ما يوافق نصوص 
الشريعة ومقاصدها. فيعلم بذلك أن كل تأويل خالف النصوص الشرعية أو أبطلها أو عارض 
مقاصدها الواضحة فهو باطل، فإن وجدنا تفسيرًا يوافق مقاصد الشريعة عملنا به وإال أرجعنا 

علمها إلى اهلل تعالى. 
فالمقاصد لها أهميتها يف فهم الُسنة النبوية المطهرة، ألن مصدر المقاصد هو الكتاب   
والسنة، فإغفال السنة معناه إغفال جزء من الشريعة، ألن السنة النبوية تؤكد المقاصد الواردة 
يف الق��رآن الكريم، وألهنا مبينة للمقاصد يف بعض األحكام التي لم ينص عليها القرآن الكريم 
م��ع زي��ادة بيان وألهنا المقيدة لمطلقه والمخصصة لعمومه، وكذلك اس��تقالل الس��نة ببعض 

األحكام التي لم توجد يف القرآن الكريم، والحاجة ماسة إلى معرفة هذا القسم ومقاصده. 
- إن من شروط االجتهاد المعترب عند العلماء معرفة مقاصد الشريعة واإلجماع، وذلك 
يتوقف على فهم المجتهد لمقاصد الش��ريعة الخاصة والعامة، وعلى ذلك فحصول اإلجماع 
متوق��ف على معرفة مقاصد الش��ريعة وأس��رارها ولذلك فإن المقاصد الت��ي تثبت باإلجماع 

أقوى من المقاصد المختلف فيها. 
وعلي��ه فإن إعم��ال المقاصد يف قراءة الن��ص يحتاج إلى ضوابط معين��ة باعتبارها طريقًا 
للفهم واالس��تنباط، وإذا لم تقيد المقاصد بضوابط الش��رع ولم تس��تهد بنصوصه فإهنا تصير 
ذريعة لالنس��الخ من الدين وخرق س��ياجه وهتك حرمته، وهناك ضرورة علمية إلبراز جملة 

من القواعد والضوابط يف استعمال المقاصد يف قراءة النص وفهمه منها:
1- التحق��ق م��ن المقصد األصلي الذي من أجله ش��رع الحكم، ألنه ب��دون التحقق من 
المقص��د األصل��ي ال يمكن أن يعلل به، إذ يمكن أن ينصرف إلى التعبد مباش��رة، ألن األصل 
يف المصلحة تعبدي كما يقول الش��اطبي)1( –رحمه اهلل-بمعنى أن الش��ارع هو الذي حددها، 

)1(    الشاطبي هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، أبو اسحق المالكي، أصولي مفسر له مصنفات عديدة منها: 
الموافقات واالعتصام، توىف سنة 970ه�، االبتهاج بتطوير الديباج، ص46 ومعجم المؤلفين، ج1، ص118. 
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وهي مس��ألة مختلف فيها )1(، وقال إمام الحرمين)2(: )ما ال يعقل معناه على التثبت ال يحكم 
المعنى فيه()3(

2- أن يك��ون ذلك المقص��د وصفًا وجوديًا منضبطًا، ألنه إذا لم يكن كذلك فال يمكن 
التعليل به، وقال يف المراقي:

ومن شروط الوصف االنضباط وإال فحكمه هبا يناط)4(
3- أن تح��دد مرتبة المقصد، هل هو يف مرتبة الضروري أو الحاجي أو التحس��يني، ألن 
التعام��ل معه��ا ليس عل��ى وتيرة واحدة، وكذلك ه��ل هو مقصد أصلي أو تبع��ي، والمقصود 
األصلي هو المقصود باألمر أو النهي ابتداًء، والتبعي يف الغالب قد يكون وس��يلة، وقد يكون 
حماية لألصلي وس��ياجًا له، كمنع البيع وقت النداء س��دًا لذريعة التشاغل عن الجمعة، وقد 
يك��ون تابعًا باعتبار عليَّة المقصد األول واهتمام الش��ارع به، كالتناس��ل بالنس��بة للنكاح، مع 
م��ا يلحق به من المودة والس��كن واإلحصان واالس��تعفاف والتمتع بم��ال الزوجة واالعتزاز 

بحسبها، والتعاون على المصالح الدنيوية واألخروية، فهذه مقاصد تابعة. 
4- النظر يف النصوص الجزئية المؤسس��ة للحكم ألنه من خاللها يمكن ضبط التصرف 
يف ضوء تأكيد الش��ارع عل��ى الحكم أو عدمه للتعرف على المقص��د ومكانته وضبط التعامل 

معه، إلغاًء أو إثباتًا، لما يعارضه من الضرورات أو الحاجات. 
5- النظر يف المقصد المعلل به، هل هو منصوص أو مستنبط، ففي الحالة األولى يرتفع 

الحكم بزواله، ويف الثانية ال يرتفع لكنه يمكن أن يخصص كالثمينة بالنسبة للنقدين. 
6- النظر يف المآل الذي يفضي إليه إعمال المقصد. 

7- أال يكون المقصد خالف النص أو اإلجماع أو القياس الكلي السالم من المعارض. 

)1(    الموافقات، ج3، ص9. 
)2(   إم��ام الحرمي��ن الجويني هو عبد الملك بن عبد اهلل بن يوس��ف بن محمد الجويني، نس��بة إلى جوين من نواحي 
نيس��ابور، يكن��ى بأبي المعالي ويلقب بضياء الدين ويعرف بإمام الحرمين، ألنه س��افر إل��ى الحجاز وجاور بمكة 
والمدين��ة أربع س��نين ولد س��نة 419ه��� وتفقه على وال��ده، ومن مؤلفاته الربه��ان والورقات وغيرها، توىف س��نة 

478ه�، طبقات الشافعية الكربى، ج5، ص165، وطبقات األصوليين، ج1، ص522. 
)3(   هناية المطلب 291/4.

)4(   مراقي السعود للشنقيطي، ص327.
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8- أن يك��ون المتص��دي إلعم��ال المقاصد من أه��ل االرتياض حول أص��ول االجتهاد 
ومعاين الشريعة، وعليه فإن إعمال المقاصد يف االجتهاد من أهم القضايا التي يجب أن تشغل 
بال الباحثين يف الفقه اإلسالمي إلى درجة أهنا أصبحت ميزانًا ُيعرف به صحيح االجتهاد من 
ضعيفه وراجحه من مرجوحه، وهي عمدة المجتهد يف المس��ائل المستجدة التي ال نص فيها 

وال نظير لها تقاس عليه.)1(
فهذه هي مقاصد الش��ريعة وهي –كما أس��لفنا-المعاين والِحكم الملحوظة للش��ارع يف 
جميع أحوال التش��ريع أو معظمها، وقد س��ميت الش��ريعة: ش��ريعة تشبيهًا بش��ريعة الماء من 
حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر، والمقصود بالري: ما قاله بعض 

الحكماء: كنت أشرب فال أروى، فلما عرفت اهلل تعالى، رويُت بال ُشرب.)2(

* * *

)1(    الموافقات يف أصول األحكام، ج3، ص9. 
)2(   المفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، ص258. 



602

قواعد و�ضوابط قراءة الن�ص

املبحث الرابع
كيفية ا�ضتثمار الأحكام من الن�ضو�ص

ال��ذي يهمنا من اللغة معرفة الط��رق التي تثبت هبا، وهي تثبت بالنق��ل المتواتر أو أخبار 
اآلحاد أو استنباط العقل من النقل،والطرق التي تدرك هبا معاين األلفاظ هي: إما النقل المتواتر 
وهو ما رواه جمع يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب، وإما أخبار اآلحاد كغريب األلفاظ، وإما 
اس��تنباط العق��ل من النقل كما يقال الجمع المحلي عام ألنه لو ل��م يكن عامًا متناواًل لجميع 

األفراد لم يجز فيه االستثناء، وأما العقل الصرف فال شأن له يف إدراك اللغات. )1(
ودالل��ة اللفظ عل��ى المعنى تنحصر يف ثالثة أوجه: وهي المطابق��ة والتضمن وااللتزام، 
كما أن األلفاظ باإلضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة 
ونسميه معينًا،كقولك: زيد، وهذه الشجرة، إلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق يف معنى واحد 
ونسميه مطلقًا، واألول حدة اللفظ الذي ال يمكن أن يكون مفهومه إال ذلك الواحد بعينه فلو 
قصدت اش��رتاك غي��ره فيه، منع نفس مفهوم اللفظ منه، وأم��ا المطلق فهو الذي ال يمنع نفس 
مفهومه من وقع االشرتاك يف معناه كقولك: الفرس واإلنسان، وبالجملة االسم المفرد يف لغة 

العرب إذا أدخل عليه األلف والالم للعموم. 
كما أن األلفاظ المتعددة باإلضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ولها أربعة 
ألف��اظ، وهي: المرتادف��ة والمتباينة والمتواطئة والمش��رتكة، أما المرتادف��ة فيعنى هبا األلفاظ 
المختلفة والصيغ المتواردة على مس��مى واحد كالخمر والعقار، والليث واألس��د، والس��هم 
والنش��اب، وبالجملة كل اس��مين لمس��مى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله اآلخر من 
غي��ر ف��رق، وأما المتباينة فنعني هبا األس��امي المختلفة للمعاين المختلفة، كالس��واد والقدرة، 

واألسد والمفتاح، والسماء واألرض وسائر األسامي وهي األكثر.
وأم��ا المتواطئ��ة فهي التي ُتطلق على أش��ياء متغايرة بالعدد ولكنه��ا متفقة بالمعنى الذي 
وضع االس��م عليها، كاس��م الرجل فإنه ُيطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد، واس��م الجس��م 
ينطلق على الس��ماء و األرض و اإلنسان، الشرتاك هذه األعيان يف معنى الجسمية التي وضع 

)1(    أصول الفقه للشيخ / محمد الخضري بك، ص97، الطبعة 1426ه�-2006م، المكتبة العصرية، بيروت. 
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االس��م بإزائها، وكل اس��م مطلق ليس بمعين – كما س��بق – فإنه ينطلق على آحاد مس��مياته 
الكثي��رة بطريق��ة التواطؤ، كاس��م اللون للس��واد و البي��اض و الحمرة، فإهنا متفق��ة يف المعنى 
الذي به س��مى اللون لونًا وليس بطريق االشرتاك، وأما المش��رتكة فهي األسامي التي تنطلق 
على مس��ميات مختلفة ال تش��رتاك يف الحد والحقيقة كاس��م العين للعض��و الباصر وللميزان 
وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهى العين الفوارة وللذهب وللش��مس، وكاس��م المشرتى 
لقابل عقد البيع و للكوكب المعروف، و المشرتك قد يدل على المختلفين –كما ذكرنا– وقد 

يدل على المتضادين كالقرء للطهر و الحيض.)1(
وقد تصدى اإلمام ابن تيمية )2( لتفسير القرآن والسنة من خالل الوضع اللغوي المتعارف 
علي��ه، واعترب هذا المنهج خاطئًا وال يصلح للتعامل مع نصوص الوحي، وبيان ذلك أن فهم 
م��ا ج��اء يف قول الحق س��بحانه وتعال��ى، أو حديث رس��وله – صلى اهلل عليه وس��لم – ال يتم 
بش��كل صحيح وس��ليم إال من داخل القول نفس��ه، وليس بقرينة لغوية متعارف عليها، وذلك 
للتميي��ز بي��ن ما يخرج من مراد هذا القول عبادة وما يخرج من��ه عادة. وقد قال – رحمه اهلل – 
ش��ارحًا هذه القضية: اللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي هبا يتكلم وهي عادته وعرفه 

التي يعتادها يف خطابه، وداللة اللفظ على المعنى داللة قصدية إرادية اختيارية.
فالمتكل��م يريد دالل��ة اللفظ على المعنى، ف��إذا اعتاد أن يعرب باللفظ ع��ن المعنى كانت 
تلك لغته، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرس��ول - صلى اهلل عليه وس��لم - ومراده هبا، 
ع��رف عادت��ه يف خطابه وتبين ل��ه مراده ما ال يتبين لغيره، ولهذا ينبغ��ي أن يقصد إذا ذكر لفظًا 
من القرآن أو الحديث، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى هبا اهلل تعالى ورسوله – صلى اهلل 
عليه وس��لم-، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وس��نة اهلل ورسوله التي يخاطب هبا عباده 
وه��ي الع��ادة المعروفة من كالمه، ثم إذا كانت العادة واللغة مش��رتكة عامة ال يختص هبا هو، 
- صل��ي اهلل عليه وس��لم – بل هي لغة قومه، وال يج��وز أن يحمل كالمه على عادات حدثت 

)1(   المس��تصفي يف عل��م األص��ول / للغزال��ي ، ص25 – الطبع��ة األولى 1413ه��� - 1993م طبع��ة جديدة رتبها 
وضبتها عبد السالم عبد الشايف – دار الكتب العلمية بيروت 

)2(   ابن تيميه هو عبد الس��الم بن عبد اهلل بن أبوالقاس��م، يلقب بش��يخ الس��الم محي الدين، كنيته أبو الربكاتالحراين 
الفقيه الحنبلي األصولي النحوي المفسر ولد 590ه� -، ومن مؤلفاته المسودة يف أصول الفقه واألحكام الكربى 

يف الفقه، توىف 652ه� طبقات األصوليين ج2 ص8  
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بع��ده يف الخطاب لم تكن معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد 
ال يعرفون انتفاء ذلك يف زمانه )1(.

فاألحكام الش��رعية يس��يرة الفهم و التعقل من قبل المكلفين ألهنا يف متناولهم وبحسب 
مختل��ف مداركهم ولذلك نزلت على األميين لتصلح للعاملين فيما بعد،ومن المعلوم قطعًا 
أن القرآن الكريم قد نزل بلس��ان العرب على الجملة، ونزل على وفق اللغة العربية وأس��اليبها 
وخصائصه��ا وقواعدها، فيكون فه��م أحكام وتعاليم ومعاين القرآن م��ن هذا الطريق خاصة، 

ودلي��ل ذل��ك قوله تعالى:  ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  )يوس��ف:2(، وقوله س��بحانه: ژ ڻ  
ۀ     ۀ  ژ  )الش��عراء: 195(، وقول��ه عز وج��ل: ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇۋ  ۋ   ژ  )فصل��ت: 44(، فق��د ق��ررت ه��ذه اآليات ك��ون القرآن الكري��م ُأنزل على 
لس��ان معهود العرب يف ألفاظها الخاصة، وأس��اليب معانيها وأهنا فيما فطرت عليه من لساهنا 
تخاط��ب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام يف وجه والخاص يف وجه، وبالعام يراد به 
الخ��اص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكالم أو وس��طه، أو آخره، 
والنصوص الش��رعية ينب��ئ أولها عن آخرها، وآخرها عن أولها، والن��ص ُيعرف بالمعنى كما 
يعرف باإلشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة واألشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا 

معروف عندها ال ترتاب  يف شيء منه هي وال من تعلق بعلم كالمها.)2(
فق��د تبين مما مض��ى أن اللغة العربية التي ن��زل القرآن الكريم بمقتضاه��ا تتميز بميزات 

كثيرة وتتسم بسمات عديدة، من ذلك:
- أهنا تستعمل اللفظ العام لتدل به على الخاص. 

- أهنا تستعمل اللفظ الظاهر لتدل به على غير الظاهر. 
- أهنا تسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة كتسمية األسد بأسماء )قسورة والليث(. 

- وأهنا تس��مى األشياء الكثيرة باسم واحد، كإطالق لفظ العين على منبع الماء أو العين 
الجارية، وعلى العين المبصرة، وعلى ذات الشيء وحقيقته وعلى حراس الحاكم والسلطان 

وغير ذلك. 

)1(  الفتاوي ج7 ص115
)2(   علم المقاصد الشرعية -نور الدين الخادمي، ص134-133. 
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- وأهنا تس��تعمل األمر لتس��تدل به عل��ى طلب الفعل كما يف  قول��ه تعالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ   
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  

گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ 

)المزمل:20(، وتستعمل األمر لتدل به على الدعاء والتضرع كما يف قوله تعالى: ژ ۇ  ۇ   
ائەئ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ  
ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  
مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  ژ  )البق��رة:286(، 

وتس��تعمل األم��ر لتدل به عل��ى اليأس والقنوط، كم��ا يف قوله تعال��ى: ژ ۆئ   ۆئ  ۈئ         ۈئ  
ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی             ی  ژ  )التحريم:7(، وأهنا تستعمل النهي لتدل به على ترك 
المنهي عنه س��واء على وجه اللزوم والتأكيد، أو على وجه الكراهة وتس��تعمل النهي لتدل به 

على اإلرشاد والتوجيه، ولتدل به على الزجر والردع إلى غير ذلك من المعاين. 
وبناًء على ما ذكر فإن الواجب على المجتهدين والعلماء مراعاة هذه الحقيقة القطعية يف 
فهم األحكام والتعاليم والمعاين الثابتة يف القرآن الكريم ويف الس��نة النبوية الش��ريفة، ويف فهم 
وإدراك مقاصد ومرادات وغايات وأس��رار تلك األحكام والتعاليم. ومن أراد فهم وتحصيل 
ذلك بغير معرفة اللسان العربي وأساليبه وخصائصه وأدواته، فقد أوقع ذهنه يف فهم وتحصيل 
م��ا ال يحتمل��ه الوحي الكريم م��ن المعاين والدالالت، وقد أوصل نفس��ه إل��ى أفهام خاطئة، 

وأعمال بعيدة عن مراد الشارع ومقصودة.
وقال الش��اطبي –رحمه اهلل-: )القرآن نزل بلس��ان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما 

يكون من هذا الطريق خاصة(.)1(
وعلي��ه يش��رتط يف المجتهد إحاطت��ه بمدارك األحكام المثمرة له��ا – أي األصول – ويف 
مقدمتها الكتاب والس��نة ثم اإلجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها، كما يلزم الفقيه 

)1(  الموافقات، 64/2 )نقاًل عن نور الدين الخادمي، ص135-134(. 
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األصولي – المجتهد والمستنبط – أن يكون مستحضرًا على الدوام أن كل شيء من الشريعة 
ل��ه فه��م وغاية ومقصود س��واء تعلق األمر بلفظ من ألفاظ الش��ريعة أو ن��ص من نصوصها أو 
قاع��دة من قواعدها أو حكم من أحكامها مس��تخرج منها أو مخرج عل��ى أصولها الجزئية أو 

الكلية، فكل ذلك ال يستقيم حكم من أحكام الشريعة إال هبا.)1(
ف المجتهدين بفقههم يف استنباط الحكم الشرعي يقع على أنحاء منها: وَتعرُّ

- فه��م أقواله��ا واالس��تفادة م��ن مدلوالت تل��ك األقوال بحس��ب االس��تعمال اللغوي 
وبحسب اإللمام بالقواعد اللفظية التي يفهم هبا أوجه االستدالل للنصوص الشرعية.

- النظ��ر فيما يعارض تلك األدلة التي الحت للمجتهد، هل يمكن الجمع بينهما، أو إن 
أحدهما ناسخًا لآلخر أو رجحان أحدهما على اآلخر. 

- قي��اس ما لم ي��رد حكمه، على ما ورد حكم��ه فيه، وذلك بعد معرفته للعلة المش��رتكة 
بينهما وأهنا متحققة.

- فهم ومراعاة األحكام التعبدية، ألن كل حكم ش��رعي له علة وله حكمة ولكن عقولنا 
قاصرة عن فهم هذا النوع من األحكام.)2(

وعليه فإن إدراك النصوص وفهم أسرارها له مدخل عظيم يف فهم أحكامها، ويف استنباط 
المزي��د من هذه األحكام وتنزيلها يف واقع الناس على اختالف األزمنة واألمكنة إلى أن يرث 

اهلل األرض ومن عليها. 
وقراءة النص الشرعي وفهم قواعده وضوابطه هو الباب الذي يمكن من خالله فتح آفاق 
جدي��دة يف مجال تنزي��ل الفقه على الواقع، وذلك ما يدرك به أن ه��ذا الدين صالح لكل زمان 

ومكان، وأنه هو الدين الخاتم. 

* * *

المقاصد الشرعية ودورها يف استنباط األحكام، أحمد الريسوين، ص4.  )1(
)2(  -  مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص15. 
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املبحث اخلام�س
اإجراء القيا�ص على الأحكام املن�ضو�ضة

القي��اس أس��اس التعلي��ل، وه��و ال يكون صحيح��ًا واقع��ًا يف محل��ه إال إذا كان محققًا 
لمقصود الش��ارع وحكمته، ومن ثم فإن الوقوف على العلل المناس��بة التي علق هبا الش��ارع 
أحكامه، وإجراء األقيس��ة الصحيحة بناًء عليها رهين بمالحظة المقاصد فيها ومراعاهتا، قال 
اب��ن تيمية -رحمه اهلل-: )فإن العلم بصحيح القياس وفاس��ده من أج��لَّ العلوم، وإنما يعرف 
ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة اإلسالم من المحاسن 
الت��ي تفوق التعداد، وما تضمنته م��ن مصالح العباد يف المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة 

البالغة والنعمة السابغة والعدل التام(.)1(
فمراعاة ش��روط القي��اس الصورية التي يذكرها األصوليون محف��وف بعوارض وقوادح 
تجع��ل نتيجته غير مس��لمة إذا تعارضت مع مقاصد الش��ارع، وهبذا الضاب��ط ينجو الفقيه من 
الوقوع يف األقيس��ة الصورية المجافية للمقاصد العامة والتي وقع فيها طائفة من الفقهاء لعدم 

مالحظتها واعتبارها.)2(
وهن��اك خ��الف يف تعلي��ل النصوص بي��ن علماء ال��كالم من جه��ة، وخالف بي��ن فقهاء 
االجته��اد من جهة أخرى، فالعلة المختلف فيها يف علم الكالم هي العلة الغائية المرتتبة على 
تش��ريع الحكم التي يعرب عنها بمقصد الش��ارع من التش��ريع، وقد انتهى خالفهم إلى اعرتاف 
الجمي��ع برتتب تلك المصال��ح على التش��ريع، وانحصر خالفهم يف أن ه��ذه المصالح باعثة 
للش��ارع على ش��رع األحكام أو غير باعثة، فاألش��اعرة نفوا كوهنا باعثة وإنما األحكام معللة 
بالمصالح تفضالً وإحسانًا، وال يجب على اهلل تعالى شيء،والمعتزلة أثبتوا كوهنا باعثة، وأنه 
يج��ب تعليل أفعال اهلل تعالى وأحكامه عمالً بمبدئهم ) وهو وجوب فعل الصالح واألصلح 
على اهلل تعالى، والماتريدية ويعرب عنهم بالفقهاء:أثبتوا كوهنا باعثة، ال على س��بيل اإليجاب، 
وإنما على معنى أن هذه المصالح هي التي ألجلها كان التشريع، ولوالها لم يكن، وأفعال اهلل 
تعالى كلها معللة بالمصالح، ظهر لنا بعضها، وخفي علينا بعضها اآلخر، ولكن ال على سبيل 

)1(  مجموع الفتاوي، ج4، ص363، والنظر هناية السول يف شرح مناهج األصول، للبيضاوي، ج4، ص4-3.
)2(  سلم الوصول لشرح هناية السول، تأليف األستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي، ج4، ص9-8. 
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الوج��وب كما تقول المعتزلة، وهو أعدل األقوال، وأبعدها عن المغاالة، وكل هؤالء الفرقاء 
متفقون على القول بعلة القياس.)1(

وه��ذا القول فيه خ��الف بين األصوليين، والخ��الف محصور يف العلة التي هي أس��اس 
ف للحك��م الذي هو مظنة الِحكمة، والذي إذا ش��رع الحكم  القي��اس، بمعنى الوصف المعرِّ
عنده يرتتب عليه مصلحة مقصودة)2(، علمًا بأن مذهب الجمهور هو أن أحكام اهلل تعالى مبنية 
على مراع��اة الِحَكم ومصالح العباد، وقد اختلف األصوليون يف أنه هل األصل يف النصوص 
التعلي��ل أم التعب��د؟ فذهب الظاهري��ة إلى أن األصل ع��دم التعليل حتى يقوم دلي��ل التعليل، 
وذهب الش��افعية وبع��ض الحنفية إلى أن األص��ل يف النصوص التعليل، لك��ن ال بد من دليل 
يميز الوصف الذي هو علة من بين سائر األوصاف يف كونه متعلق الحكم، والحكم القياسي 
المنصوص العلة يكون ناس��خًا ومنس��وخًا كالنص.)3(وقال األحناف )األصل يف النصوص 
التعلي��ل إال لمانع، وذلك كالنصوص الواردة يف المق��درات من العبادات والعقوبات، ولكن 

–كما قال الجمهور-)4( ال بد من دليل يميز الوصف المؤثر من بين سائر األوصاف.
وعلي��ه فق��د ش��رع الحق –س��بحانه وتعال��ى – أحكامه لمقاص��د عظيمة جلب��ت للناس 
مصالحهم ودفعت عنهم المفاسد، وأبان سبحانه ما يف األفعال من مفاسد حثًا على اجتناهبا، 
وما يف بعضها من مصالح ترغيبًا يف إتياهنا، ويف هذا رد على الذين أنكروا التعليل من أساسه، 
والذي��ن اعرتفوا به ولك��ن قصروه على األوص��اف الظاهرة،وقد تنوعت أس��اليب التعليل يف 
الق��رآن الكري��م، فرتاه أحيانًا يذكر وصف��ًا مرتبًا عليه حكمًا، فيفهم الس��امع أن هذا الحكم 

يدور مع ذلك الوصف أينما وجد، نحو قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
الحك��م  يذك��ر  وأحيان��ّا  )المائ��دة:38(،  ژ   ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   
بس��ببه نحو قوله س��بحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ  
)الح��ج:39(، وحينًا يذك��ر الحكم معلالً إياه بح��رف من حروف التعليل نح��و قوله تعالى: 

)1(  تعليل األحكام لألستاذ / محمد مصطفى سلبي، ص97. 
)2(  كشف األسرار للبزودي، ج2، ص1013.

)3(  شرح مختصر الروضة، للطويف، ج2، ص332. 
)4(  ش��رح العضد لمختصر المنتهى، ج2، ص328، الموافقات، ج4، ص320، فواتح الرحموت 292/2، أصول 

السرخسي 144/2، التلويح على التوضيح 64/2، كشف األسرار 1012/2 وما بعدها. 
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ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ژ 
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
)األح��زاب37:(، ويف كثي��ر م��ن المواضع يأم��ر القرآن الكريم بالش��يء مبين��ًا لمصالحه، أو 

يحرم الش��يء مبينًا لمفاس��ده المرتتب��ة على فعله، وذلك نحو قول��ه تعالى: ژ ۇ  ۆ  ۆ  
ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ژ  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى  

)األنف��ال60:(، وقول��ه س��بحانه: ژ ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ   ژ )النح��ل:44(، جاءت بتعليالت كثيرة يف توضيح القرآن الكريم، 
وبيان العلل واألس��باب التي أدت إلى التشريع، وتقريب األحكام إلى األذهان مما يؤدي إلى 
مسارعة الناس إلى االمتثال، وذلك نحو قوله -ملسو هيلع هللا ىلص-: ) إنما جعل االستئذان من أجل البصر()1(، 
وقول��ه ألصحابه يف الرجل الذي وقصته دابته وهو مح��رم فمات: ) ال تقربوه طيبًا فإنه يبعث 
ي��وم القيامة ملبيًا()2(وقوله-عليه الصالة والس��الم- لمن س��ألهعن الوضوء بنبيذ التمر )ثمرة 

طيبة وماء طهور(.)3(
وكثي��رًا م��ا يذك��ر النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- الحك��م معلالً إياه بما يرتت��ب عليه من المصال��ح الدينية 
والدنيوية أو ينهي عن الش��يء مبينًا لمفاسده، وذلك نحو قوله –عليه الصالة والسالم-: ) يا 
معش��ر الشباب من اس��تطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم 
يستط��ع فعليه بالصوم()4( ونحو حديث  النهي عن الجمع بي��ن المرأة وعمتها أو خالتها، قال 
-ملسو هيلع هللا ىلص-: ) إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم()5(، وبين النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- علة النهي عن الصالة 
عند طلوع الش��مس أو غروهبا بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرين الشيطان، إلى غير ذلك من 

)1(  صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر، ج5، ص304، رقم 5887.
)2(  صحيح البخاري، ج2، ص653، رقم 1742.

)3(  الحديث يف ُسنن أبي داود، ج1، ص21، باب الوضوء بالنبيذ.
)4(  صحيح البخاري، ج2، ص673، رقم 1806.

)5(   ويف رواية ابن حبان:)إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن(، نيل األوطار 147/6.
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النصوص المعللة من القرآن الكريم والُسنة النبوية المطهرة.)1(
والعتبار أئمة االجتهاد لمقاصد الش��ريعة يف القياس، كانوا يعدلون عن مقتضى األقيسة 
الجزئية حين تعارض المقاصد العامة، فكان اإلمامان أبو حنيفة ومالك –رحمهما اهلل-يريان 
الق��ول باالستحس��ان لتفادي غلو القياس، ولذلك عده اإلمام مالك – تس��عة أعش��ار العلم-
واالستحس��ان يف العلم يك��ون أغلب من القياس.)2(وهو س��يٌر على منه��ج جمهور الصحابة 
ومنه��م عم��ر بن الخطاب -- الذي قض��ى بقتل الجماعة بالواح��د يف القصاص وتبعه يف 
ذل��ك الصحابة –رض��وان اهلل عليهم-وعامة فقه��اء األمصار، مع أن القي��اس أن تقتل النفس 

بالنفس، ال النفس باألنفس.
وكثيرًا ما يرد لفظ االستحسان يف كالم فقهاء الحنفية ويجعلونه يف غالب األحيان يف مقابلة 
القياس فيقولون: القياس يقتضي الحظر واالستحسان يقتضي اإلباحة، فجعلوه دليالً شرعيًا 
يعارض دليالً مثله، ويرجح عليه، وقد أكرب معارضوهم إطالق هذا اللفظ ألهنم ظنوه تشريعًا 
بال دليل، ومن هنا يقول الشافعي –رحمه اهلل-: من استحسن فقد شرع)3(، وتبعه األصوليون 
من المتكلمين يف رد االستحس��ان وعدوه من األدلة الفاس��دة التي ال يصح االعتماد عليها يف 
اس��تنباط األحكام)4(، ولك��ن كبار األصوليين من الحنفية بينوا لهم حقيقة االستحس��ان، وأنه 
بعد معرفة حقيقته ال يكون الخالف بين الفريقين إال راجعًا لأللفاظ، فقالوا: إن االستحسان 
قياس خفيت علته بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر، يعني أن يكون يف المحل علة ظاهرة توجب 
له حكمًا إلحاقًا بأصل، ووصف آخر خفي يقتضي إلحاقه بأصل آخر، قال شمس األئمة:)5(، 
واالستحسان يف الحقيقة قياسان ): أحدهما: جلي ضعيف أثره فسمي قياسًا، واآلخر: خفي 

)1(   تعليل األحكام لألستاذ محمد مصطفى شلبي، ص14-34 )بتصرف(. 
)2(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، ج6ص757.

)3(  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج4 ص191.
)4(  هناية السول يف شرح منهاج األصول،للبيضاوي، ج4، ص398، وانظر سلم الوصول لشرح هناية السول، الشيخ 

محمد بخيت المطيعي، ج4، ص400، وانظر شرح مختصر روضة الناظر للطويف ج2 ص749-747.
)5(  السرخسي هو محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس األئمة السرخسي كنيته أبو بكر، والسرخسي نسبه 
إلى سرخس، وهي بلدة من بالد خراسان، وكان فقيهًا وأصوليًا حنيفًا، وله مؤلفات يف الفقه وأصوله، توىف سنة 

482ه�، طبقات األصوليين، ج1، ص264. 
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قوي أثره فس��مي استحسانًا أي قياسا مستحس��نًا، فالرتجيح باألثر ال بالخفاء والظهور، وقد 
يقوى أثر القياس يف بعض فيؤخذ به. ومن هنا انقسم االستحسان عندهم إلى قسمين:

األول: ما خفي تأثيره، والثاين ما خفي فساده، وظهرت صحته.  
وقسموا القياس –أيضًا- إلى قسمين:

األول: م��ا ضعف تأثي��ره، والثاين: ما ظهر فس��اده وخفيت صحته، وأق��وى هذه األنواع 
األربعة –عند التعارض-القس��م األول من االستحس��ان ويليه القس��م األول من القياس، ثم 
القسم الثاين من االستحسان، ولذلك يعترب االستحسان عندهم –كما قلنا-أغلب من القياس. 
ومثلوا لذلك بس��ؤر س��باع الطير: القياس يقتضي نجاسته حمالً على سؤر سباع البهائم، 
ألن السؤر معرب باللحم، وكل منهما نجس اللحم، واالستحسان يقضي بالطهارة قياسًا خفيًا 
عل��ى اآلدم��ي، ألن كالً غير مأكول اللحم، فيقدم االستحس��ان، ألن القياس قد ضعف مؤثره 
وهو مخالطة اللعاب والنفس للماء يف س��ؤر س��باع البهائم وليس كذلك يف س��باع الطير ألهنا 
إنما تشرب بمناقيرها، وهي عظم طاهر فانتفت علة النجاسة فكان طاهرًا كسؤر اآلدمي، وأثر 

هذا القياس الخفي أقوى من القياس الظاهر.)1(
وق��د عمل اإلمام مالك -رحمهاهلل-كذلك باالجته��اد المصلحي، وهو االجتهاد القائم 
على المصلحة المرس��لة، ومجاله: المسائل التي لم يرد يف حكمها نص خاص هبا، وليس لها 
نظير تقاس عليه، س��واء كانت قضايا مس��تجدة، أو غيرها،والمصلحة المرِعية ليس��ت هي ما 
تتوهم بعض العقول أهنا مصلحة وإنما هي المصلحة الشرعية التي اعتربت الشريعة جنسها، 
والتي تتضمن حفظ الضروريات الخمس المقصودة للشارع، والتي تشمل المصالح الدنيوية 
واألخروي��ة، وتراعي المصال��ح المادية والمعنوية، وت��وازن بين المصال��ح الخاصة والعامة 

واآلنية والمتوقعة.)2(
واالجتهاد المصلحي مبناه على تقدير المصالح والمفاسد، وذلك يستلزم معرفة واسعة 
بمقاص��د الش��ريعة، ب��ل يف بع��ض الحاالت ال يتوق��ف إال عل��ى معرفة المقاص��د، وإن تعلق 
االجته��اد بالمع��اين من المصالح والمفاس��د مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مس��لمة من 

)1(   أصول السرخسي ج2 ص200، وأصول البزدوي ص276، وإعالم الموقعين ج3 ص120. 
)2(   المستصفي للغزالي، ج1 ص438. 
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صاح��ب االجتهاد يف النصوص، ف��ال يلزم يف ذلك العلم بالعربية، وإنم��ا يلزم العلم بمقاصد 
الشرع جملة وتفصيالً.)1(

وهنالك ضوابط معتبرة شرعًا لالجتهاد المصلحي منها:
1- المالئمة لمقاصد الشرع بحيث ال تنايف أصالً من أصوله وال دليالً من أدلته. 

2- إن عامة النظر فيها إنما هو عقل معناه وجري على ذوق المناسبات المعقولة المعنى 
التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فال مدخل لها يف التعبدات، وال ما جرى مجراها 
من األمور الشرعية، ألن عامة التعبدات ال يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصالة 

والصيام يف زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك. 
3- أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج الزم يف الدين.)2(

والعتبار أئمة االجتهاد لقراءة النص وفهمه وفق المقاصد الشرعية –كما أسلفنا-عدلوا 
مقتضي األقيسة الجزئية حين تعارض المقاصد العامة. 

* * *

)1(  الموافقات للشاطبي،ج4 ص162.
)2(   االعتصام للشاطبي، ج2 ص115- 119.
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اخلامتة
وهي عبارة عن ملخص ألهم ما ورد يف البحث والذي يتمثل يف اآليت:

- تكون معرفة قراءة النص من خالل معرفة لغة الخطاب يف أصل الوضع ثم المعاين المختلفة 
الت��ي يحتمله��ا الخطاب بن��اًء على ما يرد علي��ه إذا لم يصح صرفها إل��ى األصل، ويكون 
ترجي��ح المعنى اس��تنادًا على القرائ��ن المحيطة به أيًا كان نوعه��ا والتي تتضح من خالل 

السياق.
- فهم النصوص الش��رعية واالس��تفادة من مدلوالت تلك األقوال يكون بحسب االستعمال 
اللغوي وبحسب النقل الشرعي للقواعد اللفظية التي تفهم هبا أوجه االستدالل الفقهي. 
- يلزم الفقيه األصولي –المجتهد والمس��تنبط-أن يكون مستحضرًا على الدوام أن كل نص 
من النصوص الشرعية له فهم وغاية ومقصود، سواء تعلق األمر بلفظ من ألفاظ الشريعة 
أو نص من نصوصها أو قاعدة من قواعدها أو ضابط من ضوابطها أو حكم من أحكامها، 
مس��تخرج منها أو مخّرج على أصولها الجزئية أو الكلية، فكل ذلك ال يس��تقيم حكم من 

أحكام الشريعة إال هبا. 
- القراءة الصحيحة للنص الش��رعي تستوجب معرفتنا بعقيدتنا معرفة صحيحة منضبطة على وفق 

ما جاء به القرآن الكريم والُسنة المطهرة وما كان عليه سلفنا الصالح –رضوان اهلل عليهم-. 
- النصوص الش��رعية الواردة يف أي مس��ألة هي المورد األول الذي يجب أن يرده المجتهد، 
والنظر يف مدلوالهتا اللغوية هو س��بيل االس��تنباط منها، ولك��ن النظر يف األلفاظ ال يكفي 
للوق��وف على دالالهتا الش��رعية، بل ال ب��د من تحديد دالالهتا االصطالحية والس��ياقية، 
وذلك يتوقف على االسرتش��اد بالمقاصد، ألن دالل��ة األلفاظ على معانيها تابعة لمقصد 

الشارع وإرادته. 
- إن معرفة قراءة النصوص الش��رعية وفهمها مع مراعاة قواعدها وضوابطها هو الباب الذي 
يمك��ن م��ن خالله فتح آفاق جديدة يف مجال تنزيل الفقه على الواقع وذلك ما يدرك به أن 

هذا الدين صالح لكل زمان ومكان وأنه هو الدين الخاتم.
- إن إدراك فهم النصوص الش��رعية وأسرارها له مدخل عظيم يف فهم أحكامها، ويف استنباط 

المزيد من هذه األحكام. 
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- يلزم الفقيه األصولي –المجتهد والمس��تنبط-فهم ومراعاة األحكام التعبدية ألن كل حكم 
ش��رعي ل��ه علة وِحكمة ولكن عقولنا قاصرة عن فهم هذا الن��وع من األحكام، كما يلزمه 
قي��اس ما ل��م يرد حكمه على ما ورد حكمه فيه وذلك بعد معرفته للعلة المش��رتكة بينهما 

وأهنا متحققة.
- حينما أرجع الفقهاء المحققون المس��ائل الفقهية عن طريق االستقراء إلى قواعد كلية، كل 
منها ضابط وجامع لمس��ائل كثيرة، واتخذوها أدلة إلثبات أحكام تلك المس��ائل رأوا أن 
بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن االطراد 
فتكون مس��تثناة من تلك القاعدة معدواًل هبا عن ُس��نن القياس فحكموا عليها باألغلبية ال 

باالطراد. 
ق العلم��اء ما بي��ن القاعدة والضاب��ط، علمًا بأن القاعدة قد تس��تعمل بمعن��ى الضابط،  - ف��رَّ

والضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة.
- معرفة المقصود من النصوص الش��رعية ال تتأتى إال لمن كان خبيرًا بمقاصد الشارع العامة 

والخاصة، عالمًا بما يوافقها وما يعارضها.
- يل��زم المجتهد مالحظ��ة ومراعاة المقاصد الش��رعية واالعتداد هبا يف ق��راءة النصوص لما 
له��ا م��ن فوائد مهمة تتمث��ل يف: تفادي التصادم بي��ن الفروع المس��تنبطة واألصول الكلية 
واألهداف العامة للش��ريعة، كما أهنا تمنح االس��تنباط قوة ورجحانًا أكرب بانضمام األدلة 

الكلية إلى األدلة الجزئية وغير ذلك.
- إن إعم��ال المقاص��د يف ق��راءة الن��ص يحت��اج إلى ضواب��ط معين��ة باعتبارها طريق��ًا للفهم 
واالستنباط، وإذا لم تقيد المقاصد بضوابط الشرع ولم تستهد بنصوصه فإهنا تصير ذريعة 
لالنسالخ من الدين وخرق سياجه وهتك حرمته وقد أشار الباحث إلى تلك الضوابط. 
- ويف الختام لعل هذا الجهد –المتواضع-من منطلق اجتهادي آمل من اهلل -سبحانه وتعالى-
القبول ثم من القراء، ولعله ُيسهم يف توسيع أفق االجتهاد الفقهي يف فهم قراءة النص،ويف 
��ع دائرة التعليل لألحكام الشرعية حسب  بناء األحكام المناس��بة للمستجدات، كما يوسِّ

االعتبارات الطارئة والمعطيات العلمية والنوازل المستجدة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 33. شرح مختصر روضة الناظر لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف المتوىف 
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 42. عل��م المقاصد الش��رعية لن��ور الدين الخادم��ي – عضو الهيئة التدريس��ية لجامعة اإلمام 
محمد بن س��عود اإلس��المية بالرياض – الطبعة الخامس��ة 1435ه� -2014م. العبيكان 
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 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد:
فلقد س��ار العلماء طيلة قرون يف فهم الس��نة وفق قواعد وأس��س خضعت إلى تأصيل وتقعيد 
س��ديدين، جعال الس��نة يف مأمن م��ن تنازع الفهوم واخت��الف التأويالت المتضاربة، وال ش��ك أن 
التغي��رات الحاصلة والن��وازل الحادثة يف األمة، جعلت الكثير من التيارات العقلية)1( الحديثة ترى 
يف تلك الضوابط نوع جمود وتخلف جعل المسلمين يعيشون رجعية وتبلد ساهما بشكل أو بآخر 
يف تأخي��ر األمة عن رك��ب األمم القوية، ما اس��تدعى من هؤالء الدعوة إلى إيج��اد قواعد جديدة، 

تعطي فهما  يمّكن المسلمين من استدراك ما فاهتم من رقي، ويميط عن كياهنم ثوب الجمود.
اإلشكالية:

يطرح هذا البحث اإلشكالية التالية والتي مفادها:
- ما هي الضوابط التي استند عليها العقالنيون يف فهمهم للسنة؟

- هل يمكنها أن تشكل بديال حاسما يف فهم السنة؟
- وهل يمكن لهذه الضوابط أن تصل بالمسلم إلى المراد من حديث المصطفى؟

- ما موقف العلماء من هذه الضوابط، وهل يمكن االستغناء عن قواعد المحدثين يف هذا الباب؟
أهداف البحث:

إن أهم األهداف التي يصبوا الباحث إلى تحقيقها من خالل هذه البحث هي:
- بيان الضوابط المعتمدة عند المدرسة العقلية الحديثة يف فهم السنة النبوية.

- المقارنة بين المحّدثين والعقالنيين يف منهجية نقد السنّة وفهمها.
- بيان أثر العزوف عن منهج المحدثين وخطورته يف عملية النقد.

- الوقوف على كتب العقالنيين وتجلية ما فيها من أقوال وآراء تجاه السنة النبوية.
وأح��اول يف ه��ذا البحث اإلجابة ع��ن هذه التس��اؤالت، والرد عل��ى العقالنيين يف تلك 

الضوابط بما تدل عليه النصوص الشرعية، وكالم أهل العلم المعتربين.
	 مقدمة•

    المبحث األول:  فهم السنة النبوية من خالل العقل 

)1(    نس��بة إلى المدرس��ة العقالنية وهي: »التفس��ير العقالين لكل ش��يء يف الوجود، أو تمرير كل ش��يء يف الوجود من قناة 
العق��ل إلثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه«، ينظر: مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب، ص500، العقل والعقالنية- 

دفاتر فلسفية، ترجمة: محمد سبيال، عبد السالم بن عبد العالي، ص70، الموسوعة العربية العالمية، 335/16.
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المطلب األول: أقوال العقالنيين يف تقديم العقل على النقل يف فهم النصوص.
المطلب الثاين: فهم نصوص السنة  عند العلماء ودور العقل يف الفهم.

    المبحث الثاين: تأويل النصوص بإخضاعها للواقع
المطلب األول: أقوال العقالنيين يف تأويل النصوص وإخضاعها لسلطة الواقع

  المطلب الثاين: مناقشة العقالنيين يف تأويل النصوص وإخضاعها للواقع
الفرع األول- رأي العلماء من تأويل النصوص وإخضاعها للواقع

الفرع الثاين- موقف العلماء من خطاب النبي × لعموم أمته
     المبحث الثالث: تغليب المقاصد يف فهم السنة النبوية

 المطلب األول : أقوال أصحاب المدرسة العقلية يف مراعاة المقاصد
 المطلب الثاين: عناية العلماء بالمقاصد يف توجيه النصوص

 المطلب الثالث: الشروط الواجب توفرها يف المتكلم يف علم المقاصد
  خاتمة قررت فيها أهم النتائج.

المنهج المتبع:
   إن طبيعة الموضوع وطريقة تناوله، اقتضت بي أن أتبع مناهج متعددة أجملها فيما يلي:
- المنهج االس��تقرائي: حيث قمت باستقراء طائفة من كتب أصحاب المدرسة العقلية، 

وذلك من أجل استخراج آرائهم وتوظيفها يف البحث.
- المنه��ج التحليلي: وذلك بتحليل آراء المدرس��ة العقلية الحديثة حول الس��نة النبوية، 
وبيان المراد من أقوالهم، وتحليل تلك اآلثار الناجمة عن مناهجهم، كما قمت بتحليل أقوال 

العلماء الذين استعنت هبم يف رد شبهات العقالنيين.
- المنهج المقارن: إن دراستي للمدرسة العقلية الحديثة وتياراهتا جعلني ألمس تنوعا يف توجهاهتا، 
مم��ا اضطرين إلى االس��تعانة هبذا المنهج حت��ى أثبت درجة التفاوت الحاصل بينه��م يف بعض اآلراء، كما 

استعنت هبذا المنهج لبيان الفروق الحاصلة يف قواعد النقد والفهم بين المحدثين والعقالنيين.
- المنه��ج النقدي: إن المناقش��ة الصحيحة ألقوال العقالنيين وآرائهم، تس��توجب نقدها 
وفق منهج علمي يراعي موطن اإلشكال والجواب عنه، من خالل االستعانة بالحجج العلمية.
ويف الخت��ام أس��أل اهلل ج��ل يف ع��اله أن يجعل هذا البح��ث خالصا لوجه��ه، وأن ينفع به 
الباح��ث والقارئ ، وأن يجعلنا من خدام الس��نة الذابين ع��ن حياضها، وأن يلهمنا اإلخالص 
والس��داد يف الق��ول والعمل، إنه جواد كري��م، وصلى اهلل على نبينا محم��د وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيرا، والحمد هلل رب العالمين.
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املبحث الأول
 فهم ال�ضنة النبوية من خالل العقل)1(

املطلب الأول‑اأقوال العقالنيني يف تقدمي العقل على النقل يف فهم الن�شو�س:
   ل��م يفت��أ العقالنيون مذ عرفوا وهم يدندنون على العق��ل، ويعلون من قدره، إذ ال تكاد 
تج��د عقالنيا إال وه��و يطعن يف العلماء بأهنم ال يولون العق��ل أهميته، بل ويطعن يف نصوص 

السنة ويؤولها استجابة لنداء العقل على حد زعمه، ومن بين هؤالء:
أوال_ قول محمد أحمد خلف)2(:

   يق��ول محم��د خلف اهلل: »إن كل ما لم يرد يف القرآن يكون غير ما أنزل اهلل، فنحن نفكر 
ونتعامل بعقولنا مع كل ما هو ناجم عن الفكر البشري، وليس له أساس من كتاب اهلل، أي أنه 

لم ينزل من عند اهلل«)3(.
   يتضمن كالم محمد خلف اهلل مسألتين:

   1- إنكاره أن تكون السنة من الوحي.

)1(   عرفه الجوزي بقوله: »واعلم أن التحقيق يف هذا أن يقال هنا: االس��م أعني العقل، ينطلق باالش��رتاك على أربعة 
معان:

أحده��ا: الوصف ال��ذي يفارق به اإلنس��ان البهائم، وهو الذي اس��تعد لقبول العلوم النظري��ة، وتدبير الصناعات 
الخفية الفكرية، وهو الذي أراده من قال غريزة، وكأنه نور يقذف يف القلب يستعد به إلدراك األشياء.

والثاين: ما وضع يف الطباع من العلم، بجواز الجائزات واستحالة المستحيالت.
والثالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقالً.

والراب��ع: أن منته��ى قوت��ه الغريزية إلى أن نقمع الش��هوة، الداعي��ة إلى الل��ذة العاجلة، والن��اس يتفاوتون يف هذه 
األحوال، إال يف القسم الثاين الذي هو العلم الضروري« األذكياء )ص: 10(.

)2(   محم��د أحمد خلف اهلل: كاتب سياس��ي مص��ري تخرج من كلية اآلداب بجامعة القاه��رة، درس يف كلية اآلداب 
ومعه��د الدراس��ات العربية التابع لجامعة ال��دول العربية، ش��غل منصب وكيل وزارة الثقاف��ة المصرية، وهو من 
مؤسس��ي حزب التجمع، وش��غل منصب نائب رئيس الحزب، ورئيس تحرير مجلة اليقظ��ة، ويعدُّ من المنظرين 
األساس��يين للفكر التوفيقي بين الماركسية والقومية العربية، وله مؤلفات وبحوث عديدة، منها: »الفن القصصي 
يف الق��رآن الكريم، القرآن ومش��كالت حياتن��ا المعاصرة، الق��رآن والدولة، الق��رآن والثورة الثقافي��ة، هكذا يبنى 
اإلس��الم، األس��س القرآنية للتقدم«. ينظر سلس��لة رموز الفكر العلماين المعاصر 8- د. محمد أحمد خلف اهلل، 
http://alrased.net/main/  :بقلم: محمد المربوك، مجلة الراصد، عدد الثاين والتس��عون - صفر 1432 ه�،ينظر

articles.aspx?selected_article_no=3764

)3(   الغزو الفكري للتاريخ والسيرة، بين اليمين واليسار: سالم البهنساوي، ص 199.
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   2- اعتماده يف فهم السنة النبوية على العقل المجرد.
   ويعل��ل ذلك على اعتبار أن كالم النبي × من الجهد البش��ري، الذي يجب أن نتعامل 
معه كأي عمل بش��ري آخر، وهذه الفكرة يف حقيقتها تعد نسفا لكل كتب الحديث النبوي من 
جه��ة، ومن جهة أخرى تتيح ل��كل العقول التصرف يف معنى الحدي��ث النبوي بحرية صرفة، 

فتصبح السنة النبوية خاضعة لآلراء والتخرصات.
ه القرآن فمن ذلك     أم��ا قول��ه بأن ما لم يرد يف القرآن يكون غير ما أنزل اهلل، فهذا أمر يردُّ
قول��ه اهلل تعال��ى : ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژ  ] الحش��ر: 7[، وقول��ه 
تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ ]النس��اء:  80[، ومن السنة قول النبي × )َأالَ إِنِّى 
ُأوتِيُت اْلكَِتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه، َأالَ ُيوِش��ُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعَلى َأِريَكتِِه َيُقوُل: َعَلْيُكْم بَِهَذا اْلُقْرآِن َفَما 
ُموُه، َأالَ الَ َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر  َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحالٍَل َفَأِحلُّوه،ُ َوَما َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ
ُبِع ...()1( ]الحديث[، فالسنة وحي كما القرآن وحي، قال اهلل  األَْهِلىِّ َوالَ ُكلُّ ِذى َناٍب ِمَن السَّ
تعالى ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ ژ ]النجم: 3– 4[، وأورد البخاري يف 
صحيحه: أن يعلى بن أمية قال لعمر : )َأِرنِي النَّبِيَّ « ِحيَن ُيوَحى إَِلْيِه، َقاَل: »َفَبْينََما النَّبِيُّ « 
بِاْلِجْعَراَن��ِة، َوَمَعُه َنَفٌر ِمْن َأْصَحابِِه، َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ، َكْيَف َتَرى فِي َرُجٍل َأْحَرَم 
��ٌخ بِطِيٍب، َفَسَكَت النَّبِيُّ × َس��اَعًة، َفَجاَءُه الَوْحُي، َفَأَش��اَر ُعَمُر  إَِلى  بُِعْم��َرٍة، َوُهَو ُمَتَضمِّ
َيْعَل��ى، َفَجاَء َيْعَلى َوَعَلى َرُس��وِل اهللِ × َثْوٌب َقْد ُأظِلَّ بِِه، َفَأْدَخَل َرْأَس��ُه، َفإَِذا َرُس��وُل اهللِ × 
َي َعنُْه، َفَقاَل: »َأْيَن الَِّذي َس��َأَل َعِن الُعْم��َرِة؟« َفُأتَِي بَِرُجٍل،  ، ُثمَّ ُس��رِّ ُمْحَم��رُّ الَوْج��ِه، َوُهَو َيِغطُّ
اٍت، َواْنِزْع َعنَْك الُجبََّة، َواْصنَْع فِي ُعْمَرتَِك َكَما َتْصنَُع  َفَقاَل: »اْغِسِل الطِّيَب الَِّذي بَِك َثالََث َمرَّ

اٍت؟ َقاَل: »َنَعْم« ()2(. تَِك« ُقْلُت لَِعَطاٍء: َأَراَد اإِلْنَقاَء ِحيَن َأَمَرُه َأْن َيْغِسَل َثالََث َمرَّ فِي َحجَّ
   فهذه النصوص وغيرها تفيد أن النبي × ال يتكلم إال بوحي ربه، فال معنى لمثل ذلك 

)1(   أخرجه: أبو داود كتاب السنة، باب يف لوزم السنة، رقم:4604، وأحمد يف المسند، برقم: 17174، 410/28-
411، والط��رباين يف مس��ند الش��اميين، رق��م: 1061، عن المقدام بن مع��دي كرب الكندي، صحح��ه األلباين يف 

صحيح الجامع، برقم:)1229-2643(، 516/1.
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب غس��ل الخلوق ثالث مرات من الثياب، رقم: 
1463، باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف الحج، رقم: 1697، ومسلم يف كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج 

أو عمرة وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه، 1180، عن يعلى بن أمية.
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ال��كالم ال��ذي قال��ه محمد أحمد خلف، ذل��ك حين اعترب كل م��ا لم يأت يف الق��رآن من قبيل 
الجه��د البش��ري الذي يجب أن يخضع للعقل، وهذا محال ش��رعا، قال الش��افعيَرِحَمُه اهلُل  » 
وقد سن رسول اهلل مع كتاب اهلل، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا 
اهلل اتباع��ه وجع��ل يف اتباعه طاعته، ويف اْلُعنُود عن اتباعها معصيته التي لم َيْعذْر هبا خلًقا، ولم 

يجعل له من اتباع سنن رسول اهلل مخرجا لما وصفت وما قال رسول اهلل«)1(.
ثانيا_ قول سامر إسالمبولي)2(:  

   يظه��ر منهج هذا الرجل يف فهم الس��نّة من خالل كتاب��ه: »تحرير العقل من النقل«، وقد 
ح��وى هذا الكتاب عدة قضايا، من بينها قضية »فهم النصوص بواس��طة العقل«، فهو يرى أن 
االحتكام إلى فهم الس��لف يف قضايا الش��رع يع��د داء عضاال، وينعي على المس��لمين تجميد 
عقولهم على حد زعمه فيقول: »والمسلمون كغيرهم من الناس أصيبوا هبذا المرض السلفي» 
اآلبائية« يف فهم أمور دينهم وحياهتم االجتماعية، عندما اش��رتطوا وجوب تقييد فهم الكتاب 

والسنة بفهم الصحابة، فجمد عقلهم على ما هو عليه والدة     ژې  ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ  ژ ]النحل: 78[، فكل من حولهم من الناس يس��ير إلى األمام إال هم يسيرون 

إلى الوراء، وذلك واضح وجلي من خالل التقمص لشخصيات السلف..«)3(.
   إن رمي التهمة جزافا، والتش��نيع على المس��لمين يف اقتداءهم بالصحابة الكرام يف فهم 
الكتاب والسنة، وإعطاء السلطة المطلقة للعقل يف فهم النص، موذن بتشتت الناس واختالف 
توجهاهت��م وتضارب آرائهم، ويف هذا الكالم من الطعن يف الفهم الصحيح للصحابة ما يجلي 
للعي��ان توج��ه ه��ذا الرجل الداع��ي إلى التح��رر، خصوصا حي��ن اعترب فه��م الصحابة للدين 
وعناي��ة األم��ة به مانعا من التط��ور، ولكن الواقع أول مكذب لهذه الدع��وى، بدليل أن علماء 
المس��لمين استطاعوا احتواء كل النوازل فعالجوها وفق الشرع الحنيف، كما أهنم تمكنوا من 
تس��خير علوم السلف وقواعدهم يف فهم النصوص، يف اإلجابة عن كل ما يستشكل يف العصر 

)1(   الرسالة: الشافعي، ص165.
)2(   سامر بن محمد نزار إسالمبولي والدة دمشق 1963 سوري الجنسية ، باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي . - 
عضو يف اتحاد الكتَّاب العرب منذ عام 2008 - مؤسس منتدى عرب قرءان، عضو باحث يف مؤسسة الدراسات 

./http://islambouli.blogspot.com :الفكرية المعاصرة، ينظر
)3(   تحرير العقل من النقل: سامر إسالمبولي، ص 180.
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الحاضر، فواقع المجمعات الفقهية، يف ربوع العالم اإلسالمي كفيل برد دعواه.
   ويق��ول س��امر يف س��ياق عرضه للطريقة التي يعالج هبا المس��لمون م��ن هذا المرض - 
مراعاة فهم السلف، وتقديم النقل على العقل -، محاوال على حد زعمه مناقشة هذه القضية 
من خالل استعراض ما يقيمون عليه مذهبهم: »...ولم أقل أدلة)1(، ألن الدليل إنما هو العقل، 
وم��ا ينصب��ه العقل من أدلة يف الواقع، فهم أنفس��هم يرفضون تلك الفكرة أساس��ا، وال يعدون 
مذهبه��م قائما على العقل، وإنما يعدونه قائما على النقل...والمعتمد عندهم أوال وآخرا هو 
النق��ل، نعم إنه النقل عل��ى ما هو عليه، وليس عندهم منهج يفهم��ون النقل على موجبه، ألن 
النقل هو بنفسه دليل على نفسه، فال يعرفون مقاصد الدين وال ينطلقون من كليات ثابتة فضال 
عن اس��تصحاهبا بجانب المقاصد لفهم أي ن��ص، ناهيك عن فصلهم النص عن محل خطابه 
من الواقع، وذلك لمرضهم الس��لفي »اآلبائية«، فلذا ال تس��تغرب إذا كان من قواعدهم تقديم 

النقل على العقل على الواقع المشاهد!!.«)2(.
ُج هذا الرج��ل لفكرته، وإهنا     هك��ذا يس��تخف العقالنيون بالعلماء! وهب��ذه الطريقة يروِّ
َن من شأن النقل هبذه الصورة، ثم ال يلبث أن يصم العلماء بتهويل  لطريقة جريئة جدا، أن ُيَهوِّ
صارخ، وبتهوين فاضح لش��أهنم، بأهنم فاقدون للثوابت التي ُيْرجع إليها يف فهم النص! وأهنم 
ال يعرف��ون المقاص��د! ويرى أن العلماء يفصلون النص عن الواقع، وكأهنم يعيش��ون يف زمان 
غي��ر زمانن��ا، أو عل��ى األرجح أن نص��وص الكتاب والس��نة، أنزلت على أن��اس آخرين، ألن 
العلماء اس��تدلوا هبا مفصولة عن واقعها! ومن كانت هذه حاله على حد وصف س��امر فهو ال 
يعدو وصف العامي، وال يجوز له أن يفتي الناس يف أبسط مسائلهم التي تعرتي الواحد منهم 

يوميا.
   ث��م يق��ول مش��نعا على علماء المس��لمين بعد ما س��بق ذكره: »وكل ما يحس��نون صنعه 
ُلوَن  ه��و قيل وقال��وا، وهذه بضاعتهم تش��هد عليهم، يختبئون وراء حش��د من الس��لف ويحوِّ
النق��اش م��ن نقاش يف الحاضر إلى نقاش يف التاريخ، نقاش مع األموات وهم اللس��ان الناطق 

)1(   مقص��وده: م��ا يقيمون عليه مذهبهم يف تقديم النقل على العقل من حجج وبراهين، ولم يقل أدلتهم، ألنه ال يرى 
دليال سوى العقل. 

)2(   المصدر السابق، ص181. 
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باسمهم..«)1(.
   إن هذا الكالم ال يصدر إال عن رجل لم يعرف للدين قدره، وال للعلماء قدرهم، وهل 
ر، قال الجنيد: »ِعْلُمنا هذا مقيد بالكتاب والس��نَّة،  العلم إال نص محبَّر، أو قول من عالم محرَّ
من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ال يقتدى به يف علمنا هذا«)2(، وقال ابن رجب رحمه اهلل: 
��لف المقتدى هبم إَِلى زمن الش��افعي وأحمد وإس��حاق  »ويف زماننا يتعين كتابة كالم أئمة السَّ
وأبي عبيد، وليكن اإلنسان َعَلى حذر مما حدث بعدهم، فإنَّه حدث بعدهم حوادث كثيرة«)3(.

ويقول ابن القيم رحمه اهلل)4(: 
وش����ف����اؤه ق����ات����ل  داء  م��ت��ف��ق��انوال���ج���ه���ل  ال���ت���رك���ي���ب  يف  أم��������ران 
س��ن��ة م����ن  أو  ال�����ق�����رآن  م����ن  ال����رب����اينن����ص  ال���ع���ال���م  ذاك  وط���ب���ي���ب 
ت��ب��ي��انوال���ع���ل���م أق����س����ام ث�����الث م����ا ل��ه��ا ذو  وال�����ح�����ق  راب�������ع  م�����ن 
وك�����ذل�����ك األس�����م�����اء ل��ل��رح��م��نع���ل���م ب�����أوص�����اف اإلل�������ه وف��ع��ل��ه
وج���������زاؤه ي������وم ال���م���ع���اد ال���ث���اينواألم������ر وال���ن���ه���ي ال�����ذي ه���و دي��ن��ه
ال��ت��ي ال���ق���رآن وال��س��ن��ن  ج�����اءت ع���ن ال��م��ب��ع��وث ب��ال��ف��رق��انوال���ك���ل يف 
م��ت��ح��ذل��ق ام�������رؤ  ق������ال  م����ا  ال���ه���ذي���انواهلل  م�����ن  إال  ب���س���واه���م���ا 

   قال علي بن الحسن: »سمعت عبد اهلل )يعني ابن المبارك( يقول: »إذا ابتليت بالقضاء، 
فعلي��ك باألث��ر« قال علي: فذكرته ألبي حمزة محمد بن ميمون الس��كري من أهل مرو فقال: 
ه��ل تدري م��ا األثر؟ أن أحّدثك بالش��يء فتعمل به، فيق��ال لك يوم القيامة: م��ن أمرك هبذا؟ 
فتق��ول: أبو حمزة، فيجاء بي، فيقال: إن ه��ذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذا؛ فإن قلت نعم خلي 
عنك، ويقال لي من أين قلت هذا؟ فأقول: قال لي األعمش، فيسأل األعمش، فإذا قال: نعم، 
خلي عني، ويقال لألعمش: من أين قلت؟ فيقول: قال لي إبراهيم، فيسأل إبراهيم، فإن قال: 
نع��م، خل��ي عن األعمش، وأخ��ذ إبراهيم، فيقال له: م��ن أين قلت؟ فيقول: ق��ال لي علقمة، 

)1(  تحرير العقل من النقل، ص181. 
)2(   مجموع رسائل ابن رجب )3/ 25(.

)3(   المصدر نفسه )3/ 24(.
)4(   القصيدة النونية - ابن القيم )ص: 266-265(.
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فيسأل علقمة، فإذا قال: نعم، خلي عن إبراهيم، ويقال له: من أين قلت؟ فيقول: قال لي عبد 
اهلل بن مس��عود، فيس��أل عبد اهلل، فإن قال: نعم، خلي عن علقة، ويقال البن مس��عود: من أين 
قلت؟ قال فيقول: قال لي رس��ول اهلل ×، فيس��أل رسول اهلل ×، فإن قال نعم، خّلي عن ابن 
مس��عود، فيقال للنبي ×، فيقول: قال لي جربي��ل، حتى ينتهي إلى الرب تبارك وتعالى، فهذا 
األث��ر، فاألم��ر جد غير هزل، إذ كان ُيش��في على جنة أو نار، ليس بينهم��ا هناك منزل، وليعلم 

أحدكم أنه مسؤول عن دينه، وعن أخذه حله وحرامه«)1(.
   فم��ن ع��رف ق��در الدين، وقدر النص��وص وقدر الرج��وع إلى علماء الس��لف، فهم أن 
األمر أكرب من أن يشذ برأيه عن األمة دون تأمل لعواقب األمور ومآالهتا يوم القيامة نسأل اهلل 

السالمة.
ثالثا- قول عبد المتعال الصعيدي)2(:

   لقد اعترب الصعيدي أن إخضاع النقل لس��لطة العقل يعد من قبيل الحرية العلمية، وفيه 
أيضا من الس��لطة على النص ما يقمع ويكس��ر س��لطة العلماء الجامدين، فيتحرر العلماء من 
ربقة الجمود باعتمادهم على العقل يف فهم النص فقال: »ال شك أن إخضاع دليل النقل لدليل 
العقل، فيه من الحرية العلمية كل ما تتس��عه هذه الكلمة من معنى، ومما يعطي العلماء س��لطة 
واس��عة أمام الجامدين م��ن رجال الدين، فال يكون ألولئك الجامدين س��لطان عليهم أصال، 
وال يكون لهم أن يسلكوا سبيل التعسف معهم، إنما هو قرع الدليل بالدليل، وما أضعف دليل 

الجمود أمام دليل التجديد«)3(.
   هب��ذه النظ��رة اعترب عب��د المتعال أن اتباع النص والس��ير وفق مدلول��ه، يعد من الجمود 
ال��ذي يجب محاربته، وما إخضاع النصوص لس��لطان العقل إال ض��رب من ضروب الحرية 
العلمي��ة، التي ال بد وأهن��ا أقوى دليل يحارب به أنصار الجمود، ال��ذي بات مخيما على فكر 

)1(   أحوال الرجال، الجوزجاين، ت. صبحي السامرائي، ص210-211.] بتصرف يسير[.
)2(   عبد المتعال الصعيدي: )1313 - بعد 1377 ه� = 1894 - بعد 1958 م( عالم إصالحي من ش��يوخ األزهر 
بمص��ر، ول��د يف قرية، »كفر النجبا« من الدقهلية. ومات أبوه وهو ابن ش��هر فربته أمه. وتخرج بالجامع األحمدي 
)1336( ودّرس فيه، ثم كان أستاذا بكلية اللغة العربية باألزهر )1368( وألف كتبا كثيرة طبعت كلها، منها »نقد 

نظام التعليم الحديث لألزهر«. األعالم للزركلي )4/ 148(.
)3(   حرية الفكر يف اإلسالم: عبد المتعال الصعيدي، ص33. 
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كثير من رجال الدين.
   ب��ل اعت��رب الصعي��دي إخضاع النقل لس��لطان العقل، طريقة ال بد منها من أجل إس��عاد 
الناس، وذلك ألن العقل سيجعل الحكم المستنبط من النقل، موافقا لمراد الناس فيقول: »ال 

بد أن يكون العقل سلطان النقل، حتى يهيِّئه الحكم الذي يسعد الناس«)1(.
رابعا- قول محمد سعيد العشماوي)2(:

   يقول العش��ماوي  يف كتابه: الربا والفائدة يف اإلس��الم، - يف معرض استدالله عن حكم 
الربا باألحاديث الواردة يف شأنه، وشرط تبادل المثليات يف األصناف الربوية -: » فهل يمكن 
أن يستقيم عقال أن تتم مبادلة بين المثليات الستة - المنّوه عنها- تقوم على المماثلة والمكافأة 
بين المتبادالت، وما س��بب ذلك؟ وما قيمته؟ وم��ا الداعي إلى مثل هذه المبادلة إال أن يكون 

أمرا عبثيا، أو مجرد مالعبة ومحض مداعبة؟«!!)3(.
ُة، ألنه ل��م يقل عن معنى     ه��ذا حص��اد اس��تخدام العقل المجرد، وهذه ه��ي ثماره المرَّ
أحاديث الربا وأن تحديد األصناف التي يدخلها الربا بأنه من باب العبث والمالعبة، ومحض 
المداعب��ة، غير العش��ماوي، وهل يعني هذا بأن النب��ي × ال يقيم وزنا ألموال الناس، ويقول 
كالما ال طائل منه حول مس��ألة يقوم عليها اقتصاد دول يف الماضي والحاضر والمس��تقبل!؟، 
ألم يقل المولى تبارك وتعالى عن نبيه × ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿژ 
]النجم: 3 – 4[، ولكن إعمال العقل المجرد عن فهم العلماء هو الذي جّر العشماوي وأمثاله 
إلى هذا الكالم، ويبقى أن أس��أل العش��ماوي عن عالم معترب قال بقوله يف التاريخ اإلس��المي 
عرب قرونه الطويلة، وال أظنه سيجد؛ ألن علماء السنة أورع وأعلم باهلل ورسوله من أن يقولوا 

عن كالم النبي × بأنه من قبيل العبث الذي ال طائل تحته.

)1(   المصدر نفسه، ص30.
)2(  محمد س��عيد العشماوي: هو المستشار محمد سعيد العش��ماوي رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة 
العليا بمصر، تخرج من كلية الحقوق عام: 1955م، كانت مؤلفاته يف البداية عن اإلنس��انية عموما مثل: »رس��الة 
الوج��ود« ع��ام 1959م، »حص��اد العقل«ع��ام: 1973م، ث��م بدأ يكت��ب يف القضايا اإلس��المية من بي��ن مؤلفاته 
اإلسالمية: »الربا والفائدة يف اإلسالم«، »اإلسالم السياسي«..الخ، كما ُيَعدُّ العشماوي من دعاة فصل الدين على 

الدولة، ينظر: نظرات شرعية يف فكر منحرف: سليمان الخراشي، ص 48-47.    
)3(  الربا والفائدة يف اإلسالم: محمد سعيد العشماوي، ص10-9. 
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   ويقول مش��يدا بالمنهج العقلي يف فهم نصوص الس��نة النبوية)1(، بعد أن نقل اجتهادات 
عمر ابن الخطاب  يف امتناعه عن قطع يد السارق يف عام الرمادة، ومنع فاتحي العراق من 
أخذ أراضي العراق ومصر وفارس كغنائم رغم ورود النصوص بش��أهنا: »إن هذا األس��لوب 
الس��ليم الذي دعا إلي��ه القرآن، واتبعه عمر ابن الخطاب ، أحرى أن يدفع المس��لمين إلى 
اتب��اع العقل الذي كّرمه اهلل ب��دال من اتباع النقل الذي أزرى به القرآن، وأولى أن يدفع جماعة 

المسلمين إلى اتباع التصرف الصريح الواضح، بدال من ابتداع الحيل الكاذبة«)2(.
   يلح��ظ المتتبع لكالم العش��ماوي طرحا مبتكرا يدفع المس��لمين إلى اتباع العقل الذي 

كرمه اهلل، بدال من اتباع النقل الذي أزرى به القرآن.
   ولعّل هذا ما يثير التس��اؤل حول مراد العش��ماوي بالنقل الذي أزرى به القرآن، ولكن 
الجواب الذي ال ش��ك فيه - والس��ياق أوضح دليل - أهنا السنة النبوية المشرفة، فهل القرآن 
يزري بالسنة النبوية التي هي وحي رب العالمين؟ والتي كان جربيل األمين ينزل هبا كما ينزل 
بالق��رآن، كما يف األثر الذي أخرجه الدارمي يف س��ننه عن حس��ان بن عطية ق��ال: »َكاَن ِجْبرِيُل 

نَِّة، َكَما َينِْزُل َعَلْيِه بِاْلُقْرآِن«)3(. َينِْزُل َعَلى النَّبِيِّ × بِالسُّ
   قال الش��يخ بكر أبو زيد رحمه اهلل مبينا معنى تنزيل السنة:» )التنزيل(: وصف ينسحب 
على الوحيين الش��ريفين، واألدلة منهما على هذا، ومن األثر واس��تعمال العلماء أكثر من أن 
تحصر، ففي اآلية المذكورة)4(: وصف بأهنا وحي، والوحي تنزيل من عند اهلل تعالى كالقرآن، 
ويف الس��نة:)ُأوتِيُت اْلُق��ْرآَن َوِمْثَل��ُه َمَعُه(، ويف قصة ال��زاين: )أَلَْقِضَينَّ َبْينَُك��ْم بِكَِتاِب اهللِ()5( ثم 
قضى × - بالجلد والتغريب وليس )التغريب( يف القرآن، ومنها حديث المتضمخ بالخلوق 

)1(   ي��رى العش��ماوي أن الحديث النبوي من قبيل اآلحاد ال��ذي ال يقوم به »فرض ديني أو واجب ديني، وإنما يعمل 
هبذا الحديث يف ش��ؤون الحياة الجارية، على سبيل االس��تئناس واالسرتشاد، شريطة أال يصادم األوضاع القائمة 

أو الظروف المستحدثة أو الواقعات الطارئة..« ينظر كتابه: الربا والفائدة يف اإلسالم، ص8.
)2(   المصدر السابق، ص 39-38.

)3(   أخرجه الدارمي يف» سننه«، رقم:629، وابن نصر يف »السنة«، رقم: 102، 402، والخطيب يف الفقيه والمتفقه، 
.267-266/1

)4(   ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ ]النجم: 3 – 4[ 
)5(   أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، الرقم:2695، ومس��لم، 

كتاب الحدودن باب من اعرتف على نفسه بالزنى، الرقم: 1697، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.
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ونظائرهما كثيرة«)1(.
   إذن فحقيقة نزول السنة كنزول القرآن  أمر تعضده األدلة، ولوال إيماننا بأن السنة وحي 
م��ا عمل هبا الناس، وال اتخذوها دينا ولعارضوه��ا بآرائهم باعتبارها رأي، وهذا ما لم يقل به 

أحد، إال من اغرت بعقله وجعله مقدما على السنة.
   ق��ال الحاف��ظ العراقي $: »ووصف الس��نة باإلنزال صحيح، فق��د كان الوحي ينزل 
هب��ا كما ين��زل بالقرآن، كما يف الحدي��ث الصحيح يف الرجل الذي أح��رم لعمرة وهو متضمخ 

بخلوق فنزل الوحي يف ذلك بالسنة الثابتة«)2(.
   قال الش��يخ بكر أبو زيد بعدما بيَّن أن الس��نة منزلة من عند اهلل كما أنزل القرآن: »وهبذا 
التقري��ر ظه��رت نكتة لطيف��ة يف افتتاح اإلم��ام البخاري رحم��ه اهلل كتابه الصحي��ح بأبواب يف 

الوحي، وهي أن السنة النبوية من الوحي«.)3( 
   وع��ودا عل��ى دعوى العش��ماوي ب��أن القرآن يزري بالنقل - الس��نة - فيق��ال له: أين يف 
القرآن ما يزري بالس��نة النبوية؟ وهل يذم اهلل  ش��يئا هو من وحيه أصال؟ ألم اهلل يقل تعالى 

يف كتاب��ه الكريم: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   ژ ]النساء: 65[.

ق��ال اب��ن كثي��ر $ :» وقول��ه: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ېژ يقس��م تعالى بنفس��ه الكريمة المقدسة: أنه ال يؤمن أحد حتى ُيَحكم الرسول × يف 

جميع األمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب االنقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: ژې  
يطيعون��ك  إذا حكم��وك  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئژ، أي: 
يف بواطنه��م فال يجدون يف أنفس��هم حرجا مما حكمت به، وينقادون ل��ه يف الظاهر والباطن، 

فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة وال مدافعة وال منازعة«)4(.
   وهبذا يتبين جليا الفرق بين االدعاء الذي يرّوجه العش��ماوي، وبين الحقيقة التي يثبتها 

)1(   التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: بكر أبو زيد، 5/1.
)2(   طرح التثريب يف شرح التقريب: العراقي، 15/1. 

)3(   التأصيل ألصول التخريج: بكر أبو زيد6، »هامش«.
)4(  تفسير ابن كثير، 349/2.
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القرآن الكريم على وجوب اتباع السنة وإعمالها يف كل الشؤون. 
   يقول الشيخ محمد إسماعيل السلفي)1(رحمه اهلل ينصح المنكرين للسنة والمعرتضين 
عليها بعقولهم: »ومن دأبكم أنكم تدرسون طول العمر القانون اإلنجليزي واللغة اإلنجليزية، 
ث��م تتوظف��ون ثم تتقاعدون، هذه الفرص��ة األخيرة التي منحها اهلل لك��م للعبادة، تضيعوهنا يف 
مناقش��ة الس��نة وتوجيه االع��رتاض إليها، فُتضِحكون أه��ل الفن على أنفس��كم، أو هتاجمون 
ه��ذا الفن الكريم من الكراس��ي العالية، م��ع أن اختصاصكم يف القان��ون)2( وال تعرفون علوم 
الحدي��ث، ف��ال ينبغي ه��ذا التصيد من وراء تلك الكراس��ي، انزلوا إلى األس��فل من مقامكم، 
وجالس��وا أهل الفن حتى تتدبروا مش��كالته وآدابه ولوازمه ونتائجه، فإن لم يطمئن ضميركم 
فانتقدوا...ونح��ن نؤم��ن بأنك��م لو عرفت��م آداب هذا الف��ن ولوازمه، لما قدرت��م على توجيه 

االعرتاض«.)3( 
   يتبين لنا مما س��بق ذكره، حرص العقالنيين على العقل يف كل ش��يء، ألهنم يرْونه العدة 
المثالية، التي هبا ينظر يف النصوص من حيث الفهم والنقد على حد سواء، فصار لزاما وال بد 
من استجالء حقيقة العقل عند العلماء، وكيف وظفوه يف فهمهم للسنة، وما هي المآخذ التي 

تطرأ على الناظر يف نصوص السنة بالعقل المجرد.
املطلب الثاين‑فهم ن�شو�س ال�شنة  عند العلماء ودور العقل يف الفهم:

    م��ن يتأم��ل مناه��ج العلم��اء يف فه��م النص، يج��د أهنم لم يس��لكوا مس��الك المجازفة 
والمماحكة والتخرص، كما يفعل العقالنيون، بل اعتموا خطوات متماس��كة، تؤدي بالناظر 

يف النص إلى الوصول للمعنى المراد، والتي يمكن إيضاحها فيما يلي: 
 

)1(   العالمة محمد إس��ماعيل الس��لفي، أمير جمعية أهل الحديث بباكستان - سابقا -، من مؤلفاته: حجية الحديث 
النب��وي، أهمية الحديث يف التش��ريع اإلس��المي ...وغيرها، تويف س��نة 1387ه���/ 1968م.  ينظر: مقدمة كتاب 

حجية الحديث النبوي للمؤلف، أعدها: صالح الدين مقبول، ص20-10. 
)2(   ذك��ر األدي��ب توفي��ق الحكي��م يف تقدمته لكتابه: حص��اد العقل يف اإلس��الم، ص 15، والذي ألفه محمد س��عيد 
العشماوي، فطلب منه توفيق الحكيم أن يقدم له كتابه، فقال عنه: »...فهو أوال من رجال السلك القضائي، الذي 
بدأت فيه حيايت العملية، تدرج يف هذا الس��لك حتى وصل إلى مراتبه العالية....فهو يف القانون والعمل القضائي 

دقيق متعمق، له سمعته واحرتام بين زمالئه من رجال القضاء«أ.#  
)3(   حجية الحديث النبوي: محمد إسماعيل السلفي، ص108.
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أوال- الخطوات األساسية لفهم الحديث:
1- جمع طرق حديث الباب الواحد:

   هذه أول خطوة ينبغي أن تراعى قبل فهم النص، ألن االقتصار على الطريق الواحد دون 
جمع باقي الروايات، قد يغيِّب بعض النصوص األخرى التي تجلِّي معنى الحديث، وال يش��ك 
أحد يف أن هذه الخطوة تعدُّ عمال عقليا مبني على التتبع واالستقراء والمقارنة، وهذا الفعل هو 
صنيع المحدثين والفقهاء، وقد أورد الخطيب البغدادي َرِحَمُه اهلُل  يف كتابه الجامع، بابا بعنوان: 

»َكْتُب الطُُّرُق اْلُمْخَتلَِفِة«، ذكر فيه بعض أقوال األئمة يف هذا األمر، ومن ذلك ما قاله.
   اإلم��ام أحم��د رحمه اهلل، ف��روى الخطيب البغ��دادي عنه يف ذلك قول��ه: »الحديث إذا 
ل��م تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفس��ر بعض��ه بعضا«)1(، وقال اإلم��ام األثرم عليه رحمة 
اهلل تعال��ى: »هذه األحاديث يفس��ر بعضها بعضًا، ويصدق بعضه��ا بعضًا«)2(، ويبين القاضي 
عي��اض دور األحاديث يف رفع اإلش��كاالت ال��واردة على بعضها البع��ض بقوله: »فالحديث 

يفسر بعضه بعًضا، ويرفع مفسره اإلشكال عن مجمله ومتشاهبه«)3(.
   إذن فكالم من اإلمام أحمد واإلمام األثرم والقاضي عياض رحم اهلل الجميع، يستدعي 
من ش��ارح الحديث، -الراغب يف معرفة معناه- أن يس��تجمع طرقه من ش��تى مصنفات السنة 
ر  التي روته، حتى يستطيع الكشف عن كوامن األلفاظ، ومالبسات الرواية، ألن الحديث يفسِّ

بعضه بعضا. 
ر َبْعُضَها بعضا «)4(،     وقال ابن دقيق العيد َرِحَمُه اهلُل  : » والحديث إذا اجتمعت طرقه فسَّ
ومما يحس��ن نقله هنا زيادة على ما ذكرت، ما قاله ابن حجر العس��قالين َرِحَمُه اهلُل  : »المتعين 
عل��ى م��ن يتكلم على األحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألف��اظ المتون إذا صحت الطرق، 

ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث«)5(.
   ويقول يف سياق آخر كلمة رائقة المعنى، تبين قيمة جمع الطرق ما نصه: »وعجيب ممن 

)1(   الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي، تحقيق، د. محمود الطحان، 212/2.
)2(   ناسخ الحديث ومنسوخه لألثرم ص: 251.

)3(   إكمال المعلم بفوائد مسلم 380/8.
)4(   إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق العيد، ت: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، 83/1. 

)5(   فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقالين، 475/6.



636

�صوابط فهم ال�صنة النبوية بني املحدثني والعقالنيني املعا�صرين

يتكلم عن الحديث، فيرد ما فيه صريحا باألمر المحتمل، وما سبب ذلك إال إيثار الراحة برتك 
تتبع طرق الحديث، فإهنا طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبا«)1(.

   ويرى ابن القيم أن الحديث إذا كانت داللته ظاهرة فإنه ُيْكَتَفى بطريق َواِحٍد فيقول:»فإن 
كانت داللة الحديث ظاهرة َبيِّنة، لُِكلِّ َمْن َسمعه ال يحتمل غير المراد، فله أن يعمل به ويفتي 
ب��ه...وإن كانت داللت��ه خفية ال َيَتَبيَُّن الم��راد منها، لم يجز له أن يعم��ل وال يفتى بما يتوهمه 

مرادا، حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه«)2(.
 إذن ف��ال غرو بعد هذا من اس��تجماع الهمة، لجمع رواي��ات الحديث الواحد، من أجل هذه 
الغاية الجليلة، وإال فإن االقتصار على رواية واحدة، قد يذهب بالمعنى المراد من النص، فيدخل 

من هذا الباب المحرفون الذين يمارون يف معاين الوحيين حتى يلبسوا على الناس دينهم.
2- معرفة سبب ورود الحديث:

وتكم��ن أهمي��ة  تعين عل��ى فهم النص، فس��بب ورود الحديث يبّين واق��ع ورود الرواية 
وس��ببها، فيع��رف المجتهد م��ن خالله كيفية تنزي��ل الحكم، ألنه قد يكون الس��بب الذي ورد 
خاص��ا، فيس��تثنى من قاعدة: العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، وه��ذا األمر له قيمته 

التي ال يمكن إهمالها بحال.
   وقد بيَّن اإلمام الزركشي $ أهمية هذا األمر يف علوم الحديث بقوله:» وهو من أهم 
أنواع علم الحديث، وإنما زل كثير من الرواة ووهموا لما لم يقفوا على ذلك وقد رّدت عائشة  

ڤ على األكابر من الصحابة)3( - - بسبب إغفالهم سبب الحديث«)4(.
   ولم��ا كان��ت النصوص عن��د أصحاب المدرس��ة العقلية الحديثة خاضع��ة للعقل، فإن 
ت عليهم إمكانية إخضاعها للواقع، جعل الكثير منهم يجرد  سبب ورودها يقيد دالالهتا ويفوِّ
الن��ص حال الفهم منها، ولكن اإلمام الزركش��ي أجاب عن هذه النقط��ة وبّين $ فائدة هذا 
األم��ر بقول��ه:» فإن قيل أي فائدة له��ذا النوع مع أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب 

)1(   المصدر السابق، 222/12.
)2(   إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، ت. محمد عبد السالم إبراهيم، 181/4.

)3(   من أش��هر األمثلة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله، وردها على ابن عمر، كما يف البخاري كتاب الجنائز، باب: 
يعذب الميت، حديث رقم:1226.

)4(  النكت على ابن الصالح: بدر الدين الزركشي، ص 71-70.
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؟ قيل فائدته عدم تخصيص محل الس��بب أو فهم المعنى من الس��ياق..ثم الس��بب قد نقل يف 
الحدي��ث كم��ا يف حديث س��ؤال جربيل ع��ن اإليمان)1(وحديث القلتين)2(، وق��د ال ُينقل فهو 

الذي يجب االعتناء به كحديث:)َأْفَضُل َصالَِة الَمْرِء فِي َبيتِِه إاِلَّ الَمْكُتوَبة()3(«)4(.
3- مراعاة داللة السياق يف فهم المعنى:

   وه��ذه قرين��ة قوي��ة لفهم النص، س��واء أكان من الق��رآن أو الس��نة، وال يمكن ألحد أن 
يجت��زئ م��ن الكالم قطعة مجردة عن س��ابقها والحقه��ا، ثم يبتغي بذلك معرف��ة داللتها التي 
س��يقت من أجلها، وعلى هذا األس��اس؛ اعتنى العلماء بداللة السياق وراعوها يف بيان معاين 

نصوص الوحيين.
   ولبي��ان أهمية الس��ياق يف حس��ن فهم النصوص يق��ول ابن دقيق العيد $: »الس��ياق 
طريق إلى بيان المجمالت وتعيين المحتمالت وتنزيل الكالم على المقصود منه، وفهم ذلك 
قاع��دة كبي��رة من قواعد أصول الفق��ه، ولم أر من تع��رض لها يف أصول الفق��ه بالكالم عليها 
وتقري��ر قاعدهتا مطول��ة إال بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحاهبم، وه��ي قاعدة متعيِّنٌَة على 

الناظر، وإن كانت ذات شغب على المناظر«)5(.
   وقال أيضا مؤكدا المعنى الس��ابق:»أما السياق والقرائن: فإهنا الدالة على مراد المتكلم 
م��ن كالمه، وهي المرش��دة إلى بيان المجم��الت وتعيين المحتمالت، فاضب��ط هذه القاعدة 

فإهنا مفيدة يف مواضع ال تحصى«)6(.
   وما أجمل ما أدلى به اإلمام ابن قيم الجوزية َرِحَمُه اهلُل  حينما تكلم عن داللة الس��ياق 
وأثره��ا يف حس��ن فهم المعنى فقال: »الس��ياق يرش��د إل��ى تبيين المجمل وتعيي��ن المحتمل، 

)1(   أخرجه مسلم يف الصحيح: كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر 
. رقم 01، عن عمر ، اهلل

)2(   أخرجه أبو داود،كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم )63، 64، 65(، والرتمذي، أبواب الطهارة، باب منه 
آخ��ر، رق��م: )67(، وابن ماجة ، كتاب الطهارة وس��ننها، باب: مقدار الماء ال��ذي ال ينجس، رقم )517، 518(، 
وابن حبان يف صحيحه، باب المياه، رقم) 124، 1253(، وابن خزيمة يف صحيحه، رقم 92، كلهم عن ابن عمر 

، وقال األعظمي: إسناده صحيح، 49/1، ينظر أيضا: التلخيص الحبير البن حجر، 36/1. 
. 3(   أخرجه البخاري يف الصحيح: كتاب الجماعة واإلمامة، باب صالة الليل، رقم: 698، عن زيد ابن ثابت(
)4(   النكت على مقدمة ابن الصالح: بدر الدين الزركشي، ت. د. زين العابدين بن محمد بالفريج، 73-71/1.

)5(   إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق العيد، 424/1.
)6(   المصدر نفسه: 278/1.
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والقط��ع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص الع��ام وتقييد المطلق وتنوع الداللة، وهذا من 
أعظ��م القرائ��ن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط يف نظ��ره وغالط يف مناظرته، فانظر 
إلى قوله تعالى: ژ ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  ژ ]الدخان:  49[كيف تجد سياقه 

يدل على أنه الذليل الحقير..«)1(  
   وال يطمع أحد من العقالنيين أن يدفع داللة الس��ياق، محاوال اس��تخدام فهمه العقلي 
خارج الس��ياق، ألننا لو استخدمنا هذا األسلوب لشرح كالمه هو - أي كالم العقالين - دون 

مراعاة لسياقه، لعدَّ هذا من باب التعدي، وتحميل الكالم ما ال يحتمله.
   وبالجملة فإنه توجد قواعد أخرى اعتمدها العلماء يف فهم السنة، تجلي معانيها، وتوضح 
ما يس��تنبط من حديث المصطفى ×، وأهم كتب يرجع إليها الباحث عن قواعد االس��تنباط، هي 

كتب أصول الفقه، وكذا كتب الشروح الحديثية، فإن فيها جملة ال بأس هبا من هذه القواعد.
ثانيا- إبراز دور العقل من خالل ما سبق:

   ولعل دور العقل يف الخطوات السابقة ظاهر جدا، فما ذكرت آنفا من بعضها يف مراعاة 
فهم الس��نة، وما ذك��ره العلماء يف كتب أص��ول الفقه من قواعد االس��تنباط، يربز ذلك الجهد 
المضن��ي، يف س��بيل الوصول إلى المعنى الصحيح من أولئك األع��الم - عليهم رحمة اهلل-، 
وال يس��تطيع أحد أن ينكر دور العقل يف كل هذا، ألنه الوس��يلة األولى التي تستخدم يف كل ما 

سبق ذكره من أجل فهم النصوص الشرعية وفق قواعد مضبوطة.
   قال شيخ اإلسالم $: »والناس لهم يف طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق 
ش��رعي، فالطري��ق الش��رعي: ه��و النظر فيم��ا جاء به الرس��ول واالس��تدالل بأدلت��ه، والعمل 
بموجبها؛ فال بد من علم بما جاء به وعمل به ال يكفي أحدهما، وهذا الطريق متضمن لألدلة 
العقلية والرباهين اليقينية، فإن الرس��ول َبيََّن بالرباهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، والرسل 
بين��وا للن��اس العقليات التي يحتاج��ون إليها كما ض��رب اهلل يف القرآن م��ن كل مثل وهذا هو 

الصراط المستقيم الذي أمر اهلل عباده أن يسألوه هدايته..«)2(.

)1(   بدائ��ع الفوائ��د: اب��ن قيم الجوزية، ت. هش��ام عب��د العزيز عطا - عادل عب��د الحميد العدوي - أش��رف أحمد، 
815/4

)2(   منهاج السنة النبوية: ابن تيمية، ت . د. محمد رشاد سالم، 428/5.
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   فإذا كان أس��اس دين األنبياء مبنيا على المعقوالت، والرس��ل قد بيَّنوا بالرباهين العقلية 
ما جاء به الس��مع، ففهمها أيضا مبناه على الس��مع أيضا مع مراعاة الرباهين العقلية التي يصل 
هب��ا الناظ��ر إلى المعنى المراد، ألنه ال منافاة بين األدلة الس��معية التي جاء هبا األنبياء، واألدلة 

العقلية.
   فدعوى العقالنيين أن العلماء لم يراعوا العقل يف فهم النصوص، بعيدة جدا، وال وجه 
لها البتة، قال شيخ اإلسالم َرِحَمُه اهلُل  أيضا: »واعلم أن أهل الحق ال يطعنون يف جنس األدلة 
عي المعارض أنه يخالف الكتاب  العقلي��ة، وال فيما علم العقل صحته، وإنما يطعنون فيما َيدَّ
والسنة، وليس يف ذلك - وهلل الحمد - دليل صحيح يف نفس األمر، وال دليل مقبول عند عامة 

العقالء، وال دليل لم يقدح فيه بالعقل«)1( .
   ي��دل كالم ش��يخ اإلس��الم، أن األدل��ة العقلية معتربة عن��د العلماء، وإنم��ا كان قدحهم 
فيمن أهمل األدلة الش��رعية، وعارضها بالعقل المجرد، ولهذا نجد الخالف شديدا دائما بين 
العقالنيين أنفسهم، دون أهل الحديث الذين بنوا أدلتهم على النصوص الشرعية، واستنبطوا 
منه��ا األح��كام وفق ضوابط علمية محكم��ة، ال منافاة بينها وبين العق��ل، وهذا هو الفرق بين 

منهج أهل السنة وأهل البدع.
   ق��ال أب��و المظفر الس��معاين $  : »واعلم: أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مس��ألة 
ُس��وا دينهم على المعقول، وجعلوا االتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل  العقل، فإهنم أسَّ
الس��نة؛ قال��وا: األصل يف الدين االتب��اع والمعقول تبع، ولو كان أس��اس الدين على المعقول 
الستغنى الخلق عن الوحي، وعن األنبياء، ولبطل معنى األمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، 

ولو كان الدين بني على العقول لجاز للمؤمنين أن ال يقبلوا شيئا حتى يعقلوا«)2(.
   إذن فال غنى للعقل عن الش��رع، وال يمكن أيضا معرفة أحكام الش��رع المطهر، بعقولنا 

المجردة عن الضوابط التي وضعها العلماء.
   إن ما يش��يعه العقالنيون عن اإلس��الم بأنه دين العقل، يجعلهم يظنون أن هذا يتيح لكل 
وا على  من َهبَّ َوَدبَّ الَكاَلَم يف األحكام الشرعية، والتصدي للنوازل الطارئة يف الحياة، فجرُّ

)1(   درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ت. د.محمد رشاد سالم، 194/1.
)2(   الحجة يف بيان المحجة: أبو المظفر السمعاين، 320/1، 321.



640

�صوابط فهم ال�صنة النبوية بني املحدثني والعقالنيني املعا�صرين

األمة الويالت بآراء شاذة، وألزموا هبا الناس واهتموا من خالفهم بالجمود والتخلف، وما هذه 
الدعاوى إال ردة فعل، جراء افرتاءات الغرب على اإلسالم والمسلمين، بأهنم ال يستخدمون 
عقوله��م، وأهنم دس��توريون، فأراد ه��ؤالء العقالني��ون، أن يظهروا للغرب أن اإلس��الم دين 

العقل، وأن يدفعوا افرتاءاهتم برفع شعاره، محاولين إخضاع النصوص الشرعية لسلطانه.
   وق��د أحس��ن ال��رد على ه��ذا أنور الجن��دي - دافعا اف��رتاءات الغ��رب، وموقفا زحف 
العقالنيي��ن، الذي��ن لم يفهموا حقيقة اإلس��الم - بقوله: »ما معنى اإلس��الم دين العقل: معناه 
أن اإلسالم يجمع بين العقل والوحي، ويجعل العقل نوره مستمد من الوحي، وهي)حقيقة( 
كاملة ال تتفرق، يربط فيها اإلسالم بين الثوابت والمتغيرات، وبين الروح والمادة والدنيا«)1(.
   وقد بين َرِحَمُه اهلُل  موقف اإلسالم من العقالنية الغربية بقوله: »وأما العقالنية الغربية، 
ها اإلس��الم وال يقبلها، فليس  المف��ردة المادي��ة الت��ي ال ترتبط بالقي��م المعنوية، فه��ذه ال يقرُّ
اإلسالم نتاجا عقليا محضا، شأنه شأن المذاهب البشرية، واإلسالم ال يقبل تقديم العقل على 
الن��ص، كم��ا ال يقبل فكرة تقديس العقل البش��ري، أو تأليهه، فنحن المس��لمون نقدم الوحي 
عل��ى العقل، ونرى أن الوحي س��ابق العق��ل، وعلى العقل أن ينظِّم خطواته لكي ينس��جم مع 
الدي��ن، ولي��س دور الدين أن ينس��جم مع العقل، فاإلس��الم هو الدين الذي ل��م تدخله أهواء 

بشرية..«)2(.
   إل��ى أن يقول:»ولكن اإلس��الم لم يجعل العقل ه��و الحكم يف األمور على النحو الذي 
يدع��وا إلي��ه الفك��ر الغربي، وال ش��ك يف أن نظرة المس��لمين أش��د عمقا، وأكث��ر أصالة، ألن 
المس��لمين هم الذين صنعوا المنهج التجريبِي، الذي هو أس��اس العلم والحضارة اإلنس��انية 
ب مقولة الغربيين يف أن العرب والمس��لمين،  كلها، والذي ما زال قائما حتى اليوم، وهذا يكذِّ
ل��م يكون��وا أكثر من نقلة ومس��توردين، ذل��ك أن فكر اليون��ان والفرس والهنود، الذي س��بق 
اإلس��الم لم يك��ن علميا أو عقالنيا، وإنما ج��اء التجريب والعلم الحديث من اإلس��الم ومن 

القرآن أساسا...«)3(.

)1(   اإلسالم والمصطلحات المعاصرة: أنور الجندي، ص199.
)2(   المصدر نفسه، ص 119.

)3(   المصدر السابق، ص307.



641

�أ. ر�بح بن �أحمد بلخري

املبحث الثاين
 تاأويل الن�ضو�ص واإخ�ضاعها للواقع

   لقد َأدَّى هاجس العصرنة)1( بأصحاب المدرسة العقلية الحديثة إلى البحث عن الطرق 
الت��ي تعينه��م على الوصول بالن��ص إلى تحقيق هذا اله��دف، فأوغل��وا يف تأويلها، وتحريف 
معانيها إلى ما يوافق الواقع الذي ينشدونه، مخالفين يف ذلك أيضا منهج العلماء يف شروحهم 
نا على هذا ما دونته أقالمهم يف كتبهم، أو ما صدر عنهم من آراء يف المسائل  للسنة النبوية، يدلُّ
الشرعية التي استنبطوها من القرآن السنة، وقد صدق شيخ اإلسالم َرِحَمُه اهلُل  بقوله عن هذه 
ا كان النَّبيُّ × قد أخرب أنَّ هذه األمَة تتَّبع سنَن من  الطوائف التي تبنت التأويل منهجا لها »ولمَّ
ُف الكلَم عن مواضعه؛ فيغيِّر معنى  ة... وجب أن يكون فيهم َم��ن يحرِّ ة بالقذَّ قبَله��ا حذَو الُقذَّ
نَّة فيما أخرب اهلل به، أو أمر به...«)2(، ويف هذا المبحث جملة من أقوال أصحاب  الكتاب والسُّ

المدرسة العقلية الحديثة، مع تحليل آلرائهم وإيراد أجوبة العلماء عن إشكاالت القوم. 
املطلب الأول‑تاأويل ن�شو�س ال�شنة عند العقالنيني :

كت��ب العقالنيي��ن طافح��ة بالدعوة إل��ى تأويل النص��وص واإلغراق فيه، وه��ذا نابع من 
اعتداده��م بعقولهم، واعتبارهم أن فهوم الس��لف لم يعد لها الق��درة على جعل النص مواكبا 

لروح العصر، ويف هذا المطلب بعض النقول عنهم. 
أوال- حس��ن حنفي)3(: جاء يف كتابه الذي عنوانه من العقيدة إلى الثورة: » ال يوجد نص 
إال ويمك��ن تأويله، وال يعن��ي التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى 

مجازي لقرينة، بل هو وضع مضمون معاصر للنص؛ ألن النص قالب دون مضمون«)4(.

)1(   نس��بة إل��ى »العصراني��ة modernism«: ه��ي »الحركة التي س��عت إل��ى تطويع مبادئ الدي��ن لقيم الحضارة 
الغربي��ة ومفاهيمه��ا، والتي هي ربيبة الثقافة اليونانية، ومن إخضاع الدين لتطورات هذه الحضارة، ووجهة نظرها 

يف شؤون الحياة« ينظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: محمد حامد الناصر، ص6.
)2(   مجموع الفتاوى: ابن تيمية، 130/25.

)3(   حس��ن حنفي:بطاقة تعريف: ولد حس��ن حنفي يف القاهرة عام 1935م حصل على ليسانس الفلسفة عام 1956 
ث��م ش��ق تعليمه الجامعي إل��ى أن حصل على درج��ة الدكتوراه من جامعة الس��وربون عام 1966.. عين أس��تاذًا 
لتدريس الفلس��فة يف جامعة القاهرة.. شغل منصب السكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.. يقدم نفسه على 

أنه صاحب مشروع اليسار اإلسالمي. ينظر: زنادقة األدب والفكر، هاين السباعي، ص15-14.
)4(   من العقيدة إلى الثورة: حسن حنفي، 1/ 397، 398. 
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   ُيَعبُِّر حس��ن حنفي يف هذه الفقرة عن طريقته التي يعتمدها يف فهم النص، وهي التأويل 
الخاض��ع لس��لطة المعاصرة، على اعتب��ار أن النص قاَلٌب دون مضم��ون، أي أن داللته عبارة 
ع��ن قال��ب يخضع للعص��ر الذي يوظف فيه ه��ذا النص، فكم م��ن معنى س��يحمله النص إذا 
طبقنا طريقة حس��ن حنف��ي؟!، خصوصا إذا اعتربنا أنه قد تأيت أجي��ال بعدنا تريد أن تعيد فهم 
النص ألن واقعها غير واقعنا، فبالتأكيد ستطرح فهم حسن حنفي، وتحاول إيجاد فهم جديد، 

ويصبح الضحية هنا هو النص ليس إال، ويغيب المراد من النص الذي أنزله اهلل ألجله.
   ويبدو أنه بدل أن يكون النص مرجعا للناس يف شؤون حياهتم، وهاديا لهم إلى صراط 
اهلل الذي جعله ش��رعا ملزما، صار النص عل��ى طريقة حنفي، خاضعا ألهواء الناس وآرائهم، 
والذي ُيْعرتض به على حنفي، بأن ما قد يراه هو معنى موافقا للعصر، قد يخالفه فيه عش��رات 
المفكري��ن، فم��ا ي��راه الحداثي فهما صحيح��ا، قد يعرتض علي��ه فيه العلم��اين، وقد يعرتض 
عليهما الليربالي، وهكذا دواليك، وعند ذلك يقع النص ضحية تنازع الفهوم غير المنضبطة، 
وهن��ا نقول، وعلى هذا األس��اس يمك��ن القول أن الفيصل الذي ال محيد عنه هو الس��ير وفق 
فهوم الس��لف رحمة اهلل عليهم، وعلى رأس��هم الصحابة رضوان اهلل تعالى عنهم، قال اإلمام 
أحمد $: »أصول الس��نة ِعندنا التمس��ُك بما كان عليه أصحاب َرس��ول اهلل ×، واالقتداُء 

هبم«)1(.
   وق��ال العالمة ابن باديس $ يف أحد رس��ائله ينصح أحد المتصوفة: »ال ندين إال بما 
ثبت عن رس��ول اهلل- صلى اهلل عليه وآله وس��لم-، من آية قرآنية أو س��نة نبوية قولية أو فعلية، 
وما كان عليه الس��ابقون مما رواه األئمة يف كتب اإلسالم المشهورة، فعليك إذا نقلت أن تبين 
الكت��اب وتعين المحل المنقول من��ه ليكون لقولك قيمة يف مقام البح��ث والنظر، واهلل يتولى 
إرش��ادك وتس��ديد خطاك يف س��نن العلم والدي��ن«)2(، فهذه النقول وغيره ت��دل على أن العلم 

الشرعي ال يعترب فيه إال بما جاء عن أئمة الهدى ممن سلف.
   أم��ا كالم حس��ن حنفي ففي البداي��ة لما قرأت نص كالمه، ظنن��ت أنه يقصد النصوص 
الت��ي له��ا داللة ظني��ة تحتاج يف بي��ان معناها إل��ى تأمل، أو إل��ى جمع متوهنا، إل��ى غير ذلك، 

)1(  مناقب اإلمام أحمد، ابن الجوزي، ص230.
)2(   آثار ابن باديس 3/ 38.
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ولكنَّن��ي فوجئت أنه عم��م ذلك على كل النصوص، حتى التي تظه��ر داللتها عند أول قراءة، 
فيقول:»حت��ى النص��وص الجليَّ��ة الواضحة التي ال تحت��اج يف فهمها إلى تأويل أو إلى س��بب 
د الح��دس البس��يط، حتى ه��ذه النصوص لفهمه��ا حدس��ا، تحتاج إلى  ن��زول، بل إل��ى مجرَّ
مضمون معاصر يكون أس��اس الحدس، وبدون هذا المضمون المعاصر لملء النص الجلي 

ال يمكن رؤيته حدسا«)1(.
   إذن ف��كالم حس��ن حنفي يفي��د ضرورة على ض��رورة تأويل الن��ص بإخضاعه للواقع، 
وليس يخفى تغير الواقع وتغير معطياته، فأعراف الناس يف تغير كبير بسبب التقارب الشديد، 
بي��ن س��كان العال��م، خصوصا يف ظل تفتح وس��ائل اإلع��الم المرئية والمكتوب��ة والمقروءة، 
واإللكرتونية، لكن نظرة حسن حنفي مغايرة لما عليه الواقع، فقلب القضية رأسا على عقب، 
إذ جع��ل دالل��ة النص متغي��رة، وال يوجد ثابت يف نظ��ره إال الواقع، فيقول ع��ن هذه النقطة:» 
..فالواق��ع واحد ال يتغير، وال يمكن الخطأ فيه ألنه واقع يمكن ألي فرد أن يتحقق من صدق 

الحكم عليه..«)2(.
   ف��أي قيمة يحمله��ا النص عند هؤالء طالما أن الواقع هو الذي يتحكم يف مدلوالته، ثم 
هناك إشكال قد يعرتي الناظر يف مضمون كالم هذا الرجل، مفاده: إذا كان الواقع هو الحاكم 
على النص باعتبار أنه ثابت، والنص متغير، فماذا لو صادفنا واقعا يريد أصحابه إزاحة النص، 
وتغييره ب��آراء جديدة توافق مبتغياهتم وأهوائهم!! أليس يف هذا إذهاب للنصوص وإهدار لها 

بالكية؟؟
ثانيا- رأي محمد شحرور)3(: 

لقد أغرق محمد شحرور يف طرح هذه القضية، وأكثر من التمثيل لها يف كتبه، فبان هدفه، 
ووضحت وجهته –من خاللها- دون أي التباس، إذ أنه جعل نصوص الوحي عامة، والس��نة 

)1(   من العقيدة إلى الثورة، 398/1.
)2(   المصدر نفسه، 398/1. 

)3(   محمد ش��حرور: كاتب س��وري معاصر من مواليد دمش��ق ع��ام 1938م، درس المراحل األول��ى من تعليمه يف 
دمش��ق، ثم سافر بعد الثانوية إلى االتحاد السوفيتي لدراسة الهندسة المدنية )1958م- 1964م(، ثم بعد عودته 
إلى دمشق سافر إلى إيرلندا ليحصل على الدكتوراه يف الهندسة من الجامعة القومية بدبلن، من مؤلفاته : الكتاب 
والق��رآن ق��راءة معاصرة ، واإلس��الم واإليمان منظوم��ة القيم، والدول��ة والمجتع، ينظر: نظرات ش��رعية يف فكر 

منحرف سليمان الخراشي، 191/3.
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خاص��ة خاضعة للواقع، وفهمه��ا مرهون بحكم الواقع المعاش، الذي يعتربه ش��حرور واقعا 
متقدما ومتحضرا، وال يجوز بأي حال قياسه على عصر النبي ×.

   يق��ول ه��ذا الكات��ب:» إن الفرق بي��ن الصحابة س��اكني المدينة ومك��ة، وبين األعراب 
را م��ن األعراب، ولن��ا أن نذكر فرق  يف فه��م ح��دود ما أن��زل اهلل، هو أن الصحاب��ة أكثر تحضُّ
ر بين الصحابة وبيننا بس��بب العنصر الزمني، وهو فرق أكرب بكثير من ذلك الفرق، لذا  التحضُّ
فنح��ن مؤهل��ون اآلن لفهم حدود ما أنزل اهلل على رس��وله، أكثر بكثير من أهل القرن الس��ابع 

الميالدي«)1(.
ية، فبدأ باألعراب الذين     لقد بنى شحرور نتيجته التي وصل إليها من خالل عالقة متعدِّ
كانوا يس��كنون خارج المدين��ة، واعترب الصحابة أفهم لنصوص الوح��ي منهم، وردَّ ذلك إلى 
ر الصحابة، ثم اعترب عصرنا أكثر حضارة من عصر الصحابة، واستنتج ببساطة أن تفوقنا  تحضُّ
التكنولوجي العلمي، عالمة على تأهلنا لفقه الوحي النبوي، أفضل بكثير من صحابة رس��ول 
اهلل ×، فإن كان التفوق الحضاري كافيا لحس��ن الفهم عن اهلل ورس��وله أفضل من الصحابة 

فلي استشكالت أطرحها.
   أوال: ما بال فارس والروم، بعد الفتوح اإلس��المية، وهم يف تحضرهم قد بلغوا الذروة 

. آنذاك، ال نكاد نسمع عن فقيه نبغ من بينهم مقارنة بالصحابة الكرام
   ثانيا: لماذا بقيت األمة إلى وقتنا هذا ترجع إلى فهوم الس��ف، وترفض إحداث ما كان 

خارجا عنهم؟.
   ثالث��ا: وهل التطور كفيل ألن يكش��ف لنا عن معاين الوحي الذي نزل بلس��ان الصحابة 

، وهم أعرف بلغة العرب من غيرهم؟. 
ل نصوص الحجاب، واعتربها خاضعة للعرف، دون     ويقول محمد شحرور، بعد أن أوَّ
تقيُّد بما دلت عليه نصوص الكتاب والس��نة، خصوصا ما كان عليه حجاب أمهات المؤمنين 
قائ��ال: »فهن��ا تبيَّ��ن لن��ا أن كل األحاديث النبوي��ة، التي ليس له��ا عالقة بالعب��ادات والحدود 
ت، فهي أحاديث تتعلق باألعراف وخاضعة للتبديل، وال يوجد فيها حرام  والغيبيات إن صحَّ

)1(   القرآن والكتاب: محمد شحرور، ص 472.
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وحالل، أي أن توافق الس��لوك اإلنساين االجتماعي، ضمن األعراف السائدة يف زمان ومكان 
دي��ن حصرا، لذا فال يقاس عليها، فلباس المرأة والرجل المس��لم، يف المدينة المنورة يف  محدَّ

زمن الخلفاء الراشدين؛ هو ليس لباسا يقاس عليه لباس المسلمين يف كل زمان ومكان«)1(.
   وهنا أراد ش��حرور أن يعفي المرأة المس��لمة من عناء البحث عن هدي الصالحات من 
سلف هذه األمة، يف الملبس الذي هو شعار العفة عندنا، فالعرف كفيل بأن يختار لها ما تشاء 

من لباس حتى ولو كانت يف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، وغيرها من بالد الغرب.
   ويق��ول أيضا عند قول اهلل تعالى: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]المائدة: 92[ : »هذه الطاعة للرسول جاءت منفصلة عن 
طاع��ة اهلل، ه��ذه الطاعة جاءت كطاعة للرس��ول يف حياته ال بعد ممات��ه، أي يف األمور اليومية 
واألح��كام المرحلي��ة، ويف األم��ور والق��رارات التي مارس��ها كرئيس دولة وكق��اض وكقائد 
عس��كري، ويف أم��ور األحكام المعاش��ية والطعام والش��راب واللباس، حي��ث اتبع األعراف 
العربية...ه��ذه األم��ور تفه��م فهم��ا معاص��را يف المضم��ون ال يف الش��كل، وإذا كان��ت هناك 
أش��ياء مفي��دة لنا يف الوقت الحاضر أخذناها، وإذا كانت هناك أش��ياء غي��ر مفيدة لنا يف الوقت 

تركناها«)2(.
   ث��م يكم��ل ش��حرور تأصيل��ه يف فهم الس��نة بقول��ه:» أم��ا بقي��ة األحاديث الت��ي تتعلق 
بالس��لوكيات العامة، واالجتماعية، فلها أهمية تاريخية فقط، وهي غير ملزمة ألحد، وتندرج 
تحت أحاديث التشريع الخاص، والقرارات واألجوبة على أسئلة طرحت عليه خالل الحياة 

اليومية، التي عاشها النبي×«)3(.
   ويف ه��ذا ال��كالم أيض��ا، تحّك��م وحصر ال مربّر له يف األخذ بالس��نّة، ف��إن لم يكن عند 

شحرور استعداد المتثال الهدي النبوي، فليس له أن يمنع غيره بمثل هذا الكالم.
   إل��ى أن يص��ل إلى نتيجته الت��ي كان يروم الوصول إليها بقوله:» وهكذا نفهم أن الس��نة 
النبوية هي اجتهاد النبي × يف تطبيق أحكام الكتاب من حدود وعبادات وأخالق، آخذا بعين 

)1(   الكتاب والقرآن: محمد شحرور ، ص530-529.
)2(   المصدر نفسه، ص552.
)3(    المصدر نفسه ص 553.
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االعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه متحركا بين الحدود، وواقفا عليها أحيانا، ووضع 
ح��دود مرحلي��ة لألمور التي لم ت��رد يف الكتاب...لذا وجب علينا أن نعي��د فهم األحاديث يف 
ض��وء فهم الكتاب ال العكس، حيث أن األس��لوب المتب��ع التقليدي هو فهم الكتاب يف ضوء 

الحديث«)1(.
   إن واق��ع ه��ذا الكالم ال يخرج عن س��ابقه، ولكنه أضاف إليه ضابط��ا، وهو إعادة فهم 

الحدي��ث يف ض��وء الق��رآن، وليس العكس، وهنا نس��أل ش��حرور عن معنى ق��ول اهلل تعالى: 
ژ ]النح��ل: 44[، فب��أّي القولي��ن نأخ��ذ،  ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

أبقولك أم بقول اهلل جل يف عاله؟.
   ثم يقول دافعا عن نفس��ه ش��بهة الريبة:»ويبقى أن أتمنى عل��ى القارئ أن يفهمني بدقة، 
وال يظن أننا نردُّ الحديث النبوي معاذ اهلل! وكيف نفعل وقد س��معنا قوله ×: »أال هل عس��ى 
رج��ل يبلغه الحديث عن��ي فيقول: بيننا وبينكم كتاب اهلل..ال��خ«، ولكننا ندعو إلى إعادة فهم 

الحديث وتصنيفه ونقده وقدره حق قدره«)2(.
   يف بع��ض األحيان يطرح تس��اؤالت فيجيب عنها، ليلفت الق��ارئ إلى مراده عن طريق 

السؤال والجواب، فمن تلك التساؤالت: هل نحن أفهم من الصحابة يف فهم الكتاب؟.
   يجي��ب ب��كل وضوح:»نعم؛ نحن على يقين بأنَّنا يف أواخر القرن العش��رين يف مش��اكلنا 

المعاصرة، والتي ال يعرف الصحابة عنها شيئا«)3(.
   ويتساءل أيضا إن كنا ملزمين بفهومهم يف نصوص الكتاب والسنة فيجيب بكل وضح: 
»ال؛ ألهنم فهموا اإلس��الم حسب ش��روطهم وظروفهم، أفضل من فهمنا التاريخي لإلسالم، 

وهو متفاعل مع ظروف القرن السابع يف شبه جزيرة العرب«.)4(
    ث��م يطرح لب اإلش��كال ال��ذي نعاين منه بقوله:» إن المغالطة الك��ربى هي أننا نريد أن 
روا  نفهم اإلس��الم فنرجع على القرن الس��ابع يف طريقة تفكيرنا، أي أننا نري��د أن نفكر كما فكَّ

)1(   المصدر نفسه، ص554.
)2(   المصدر السابق، ص554.

)3(   المصدر نفسه، ص566.

)4(   المصدر نفسه، ص566.
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م إس��الم  هم، وهذا مس��تحيل، ثم بعد ذلك ننتقل من القرن الس��ابع إلى القرن العش��رين لنقدِّ
القرن السابع يف القرن العشرين، يف هذه العملية يتم تشويه التاريخ والتطور والزمان والمكان، 
وينتج لدينا إس��الم خيالي يعيش يف فراغ وخارج التاريخ، ودين ال عالقة له بالحياة بل خارج 

الحياة..«)1(.
ه لش��حرور: مال��ذي تغير يف اإلنس��ان منذ عه��د النبي ×، بل     س��ؤال واح��د فقط يوجَّ
منذ خلقه اهلل إلى عصرنا هذا، هل تركيبته البنيوية، أم ماذا؟، فاإلنس��ان هو اإلنس��ان، وتركيبته 
هي نفس��ها، وحاجته للطعام والشراب واللباس والزواج هي نفس��ها، وأجسامنا وخصائصنا 
البنيوي��ة والمي��الد والوف��اة، كلها لم تتغير، الش��يء الوحيد الذي تغير هو انفت��اح الدنيا علينا، 
وتغي��ر معامالتن��ا المالي��ة، وأنماط عيش��نا، وكله��ا بحمد اهلل ل��ن تخرج عما ج��اء يف الكتاب 

والسنة، فلماذا كل هذا التهويل!؟.  
ُه الكبير أن يلغي جميع التفاس��ير     وعل��ى كل حال فأقوال محمد ش��حرور كثي��رة، وَهمُّ
اءه  السلفية للقرآن والسنة، ويعيد صياغتها بطريقته الخاصة وهي الطريقة العصرية، موهما قرَّ
أنه يعتمد على قواعد اللغة ومدلوالت اللفظ عند العرب، مضيفا إليها العرف الحديث الذي 

ال يتصادم مع العلوم العصرية يف العصر الحديث.
   تحصل لنا بعد كل هذه النقول أمران:

أوال: جن��وح العقالنيي��ن لتأويل النصوص، من أجل إيجاد المعنى المناس��ب مع الواقع 
وروح العصر.

ثانيا: حصر معنى الحديث، وقصر حكمه على عهد النبي.
املطلب الثاين‑مناق�شة العقالنيني يف تاأويل الن�شو�س واإخ�شاعها للواقع:

   قد يتس��اءل البعض عن مدى عناية العقالنيين بالنصوص، وما جدوى استشهادهم هبا، 
طالما أهنا تعارض آراءهم التي يريدون هبا عصرنة اإلسالم، وما هي دوافع التأويل المتكلف 

الذي سلكوه يف فهم النصوص؟.
   لعل السر يف كل هذا؛ أن هؤالء غايتهم الوصول إلى ما يخدم أهدافهم  بشتى الوسائل 

)1(   المصدر نفسه، ص566.
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المتاح��ة، فتجد الواحد منهم» يس��عى إلى البحث عن مس��تند له يف النص��وص، وإذا لم يظفر 
بدليل أو شبهة يغرتُّ هبا المغرورون والمخدوعون، لجا إلى ليِّ أعناق النصوص بالتأويل حتى 
تتف��ق مع مذهبه، وما هي بمتفقة«)1(، وللجواب عما تم طرحه يف المطلب األول من إيرادات 
للعقالنيين حول تأويل النصوص، فإنه من المناس��ب يف هذا المطلب أن أبين رأي العلماء يف 

قضية التأويل وأثره على النصوص.
الفرع األول-رأي العلماء يف تأويل النصوص وإخضاعها للواقع)2(:

   إن مسلك تأويل النصوص عن ظاهرها، يعدُّ مسلكا خطيرا، لما فيه من تحكم يف النص 
م��ن غير ضرورة، فلو كان للنص مدلوله الظاهر، فما جدى التأويل حينها، والمراد من النص 
بيِّن، ولهذا عدَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية $ التأويل من صنيع األمم السابقة فقال: »ولما كان 
ة ... وجب أن يكون فيهم  ة بالَقذَّ َة تتبع َسنََن َمن قبلها حذَو الَقذَّ النَّبيُّ × قد أخرب أنَّ هذه األمَّ

نَّة فيما أخرب اهلُل به، أو أمر به «)3(. ُف الَكلَم عن مواضعه؛ َفُيغيِّر معنى الكتاب والسُّ َمن ُيحرِّ
   وقد عدَّ ابن القيم $ التأويل، آفة سلِّطت على نصوص الكتاب والسنة، فقال: »ومن 
أعظ��م آفات التأويل وجناياته، أنه إذا س��لط على أصول اإليمان واإلس��الم اجتثها وقلعها... 
فعم��د أرباب التأويل إلى أصول اإليمان واإلس��الم فهدموها بالتأوي��ل، وذلك أن معقد هذه 
األصول تصديق الرس��ول فيما أخرب وطاعته فيما أمر، فعمدوا إلى أجّل األخبار وهو ما أخرب 

به عن اهلل من أسمائه وصفاته ونعوت كماله، فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له«)4(.
عيه العقالنيون من أن نصوص السنة النبوية ينبغي تأويلها بما يتوافق مع الواقع،      إن ما يدَّ
جناي��ة يف حق الس��نة، وطعنا يف النب��ي × باعتبار أنه خاطب الصحاب��ة بما يصلح أحوالهم يف 
زمنهم، وتركنا نحن عرضة للتخبط واالختالف، وإال فما يضيرهم أن يفهموا نصوص السنة، 

)1(   جناية التاويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية: محمد أحمد أبو لوح، ص37.
)2(   ينظر: الثبات والش��مول يف الش��ريعة اإلس��المية: د.عابد بن محمد بن عويض العمري الس��فياين، إش��راف: أ.د. 
حس��ين حامد حس��ان، رس��الة دكتوراه نوقش��ت بجامعة أم القرى، عام: 1407ه�/ 1987م، الموقف المعاصر 
ح بن س��ليمان القوس��ي، ص289- 299، التجدي��د يف الفكر اإلس��المي: عدنان  م��ن المنهج الس��لفي: د. مف��رِّ
محمد أمامة، ص440-443، منهج التيس��ير المعاصر ص 259-264، ش��بهات عصرانية مع اجوبتها: سليمان 

الخراشي، ص55- 87. 
)3(   مجموع الفتاوى: ابن تيمية، 130/25. 

)4(   الصواعق المرسلة على الجهمية: ابن قيم الجوزية، 365/1. ]بتصرف يسير[.
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عل��ى وف��ق ما فهمها الصحابة والتابعون ومن بعده��م، والذين أكد الباري جل يف عاله أن من 
س��ار وفق هنجهم فق��د نجا، ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     
ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ]التوب��ة: 100[، فاتب��اع س��بيلهم يف فهم النصوص، 

وتطبيقها قمين بأن يوفقنا اهلل به إلى ما وفقهم إليه من سداد ورشاد. 
    فألجل هذا يالحظ تآلف قلوهبم، وتوافق آرائهم، وإن وجد بينهم شيء من الخالف، 
لكن خالفهم لم يصل هبم إلى ما وصل إليه العقالنيون من تضارب يف اآلراء، فالسلف كلهم 
يف تعامله��م م��ع النصوص »عل��ى إثبات ما نط��ق به الكتاب والس��نة كلمة واح��دة من أولهم 
إل��ى آخرهم، لم يس��وموها تأويال ول��م يحرفوها عن مواضعها تبديال، ولم يبدوا لش��يء منها 
إبط��اال وال ضرب��وا لها أمثاال، ولم يدفعوا يف صدورها وأعجازه��ا، ولم يقل أحد منهم يجب 
صرفه��ا عن حقائقها وحملها عل��ى مجازها، بل تلقوها بالقبول والتس��ليم وقابلوها باإليمان 
والتعظي��م، وجعلوا األم��ر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على س��نن واحد، ولم يفعلوا كما 
فع��ل أهل األهواء والب��دع حيث جعلوها عضين، وأق��روا ببعضها وأنك��روا بعضها، من غير 

فرقان مبين«)1(.
   وقد نقل ابن قدامة المقدس��ي إجماع الصحابة على منع التأويل بقوله: »وأما اإلجماع 
فإن الصحابة  أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، 
ولم ينقل التأويل إال عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة، واإلجماع حجة قاطعة فإن اهلل ال يجمع 

أمة محمد ڠ على ضاللة«)2(.
   وق��د تكل��م ابن القيم $  عن آثار التأويل، وبيَّن جرمه على العقائد واألحكام، فقال: 
»ويكفي المتأولين كالم اهلل ورس��وله بالتأويالت التي لم ُيردها، ولم يدل عليها كالم اهلل أهنم 
قال��وا برأيهم على اهلل، وقدم��وا آراءهم على نصوص الوحي، وجعلوه��ا عيارا على كالم اهلل 
ورس��وله، ولو علموا أي باب ش��ر فتحوا على األمة بالتأويالت الفاس��دة، وأي بناء لإلس��الم 
هدم��وا هبا، وأي معاقل وحصون اس��تباحوها، لكان أحدهم أن يخر من الس��ماء إلى األرض 

)1(   إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، 39/1.
)2(   ذم التأويل: ابن قدامة المقدسي، ت: د.بدر البدر، ص 40.
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أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك، فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذرا 
له فيما تأوله هو... فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده اهلل ورسوله 
بكالم��ه، وال َدلَّ عليه أنه م��راده، وهل اختلفت األمم على أنبيائهم إال بالتأويل؟ وهل وقعت 
ِة فتنة كبيرة أو صغيرة إال بالتأويل؟ فمن بابه دخلت إليها، وهل أريقت دماء المسلمين  يف األمَّ

يف الفتن إال بالتأويل؟«)1(.
   إن ل��وازم التأوي��ل كثي��رة، ولك��ن أه��م الل��وازم التي تنجر ع��ن اإلغراق في��ه، وصرف 
النص��وص عن مدلولها الش��رعي، أمران محذوران أجملهما ابن أبي الع��ز الحنفي َرِحَمُه اهلُل  
فيما يلي: »أحدهما: أن ال نقرَّ بش��يء من معاين الكتاب والس��نة، حتى نبحث قبل ذلك بحوثا 
عون أن العقل  طويلة عريضة، يف إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين يف الكتاب يدَّ

يدلُّ على ما ذهبوا إليه، فيؤول األمر إلى الحيرة المحذورة.
   الثاين: أن القلوب تتخلَّى عن الجزم بش��يء تعتقد مما أخرب به الرس��ول، إذ ال يوثق بأن 
الظاهر هو المراد، والتأويالت المضطربة، فيلزم عزل الكتاب والس��نة عن الداللة واإلرشاد، 
إل��ى ما أنب��أ اهلل به العباد، وخاصة النبي هي اإلنباء، والقرآن ه��و النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل 
التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة لالعتضاد ال لالعتماد، وإن وافقت ما ادعوا أن 

العقل دلَّ عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه!، وهذا فتح باب الزندقة، نسأل اهلل العافية«)2(. 
   تبقى مس��ألة مراعاة الواقع يف الفهم، فهذه مس��ألة لم يغفلها العلماء رحمهم اهلل تعالى، 
ألن الفتوى على س��بيل المثال والتي هي من صمي��م مراعاة الواقع يف حدود النص، قد جعل 
له��ا العلم��اء ضوابطها، والعلماء أش��د تحري��ا يف مراعاهتا، لكن من الض��روري أيضا أن نعلم 
أن الن��ص ه��و القاضي على الواقع ح��ال الفتوى وليس العكس، وإن حلَّ��ت نازلة تحتاج إلى 
اجته��اد، فالعلماء العارفون بمقاصد الش��ريعة، والمتضلعون بالعلم الش��رعي، يعرفون كيف 

لون النصوص على الواقع، وفق قواعد االستنباط التي يعرفوهنا. ينزِّ
وهبذا يعلم أن التأويل المتكلف للنص من أجل االنسجام مع الواقع، يخالف سنة العلماء 
المجتهدين، قال ابن القيم $  : »وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق 

)1(   إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم، 192-191/4.
)2(   شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، ت. محمد ناصر الدين األلباين، ص 216.
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إال بنوعين من الفهم:
أحدهم��ا: فه��م الواقع والفق��ه فيه، واس��تنباط علم حقيقة م��ا وقع بالقرائ��ن واألمارات 

والعالمات، حتى يحيط به علما.
والن��وع الث��اين: فهم الواج��ب يف الواقع، وهو فه��م حكم اهلل الذي حكم ب��ه يف كتابه، أو 
على لسان رسوله × يف هذا الواقع، ثم ُيَطبُِّق أحدهما على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ 
وس��عه يف ذل��ك، لم يعدم أجري��ن أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرف��ة الواقع والتفقه فيه إلى 

معرفة حكم اهلل ورسوله ×«)1(.
الفرع الثاين: موقف العلماء من خطاب النبي × لعموم أمته:

   تعد هذه النقطة غاية يف األهمية، لما يركز عليه أصحاب المدرس��ة العقلية الحديثة من 
حص��ر خطاب النبي × لصحابت��ه فقط، وجعلوا هذا معيارا لفهم الس��نة، أي أن داللة النص 
منوطة بعهد الصحابة، ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم الش��رتاكهم يف مس��توى المعيش��ة، 
ومالبس��ات الخطاب، أما زماننا وما اعرتاه من تطور لم يكن على عهد النبي ×، يس��توجب 
فهما آخر للنصوص، وتطبيقا آخر لها يستلهمه المجتهد من النصوص العامة للقرآن الكريم، 
��د روح التجديد، غير أن العلماء  دون تخصيص��ه بحديث، إلى غير ذلك من الحجج التي تؤيِّ

تكلموا عن هذه النقطة وبيَّنوها رحمة اهلل عليهم.
   ولهذا يالحظ أن أصحاب المدرسة العقلية الحديثة، وعلى رأسهم محمد آركون)2(، ال 
َه��مَّ َلُهْم وال حديث إال عن»تجديد الفك��ر الديني وتحرير العقل العربي، ونقدهما مما يعانيه 
ر وقصور، من أجل تأس��يس عقالنية جديدة، نقدية مركبة ومنفتحة، ويرى  م��ن تخلُّف وتحجُّ
أركون أن الفكر العربي اإلس��المي بكل مراحله وأط��واره، وبمختلف نصوصه وخطاباته بما 
يف ذل��ك النص القرآين نفس��ه، وليد الظ��روف التاريخية، ونتاج البيئ��ة االجتماعية، ولذا يولي 

)1(   إعالم الموقعين: ابن القيم، 69/1.
)2(   محمد أركون: مفكر جزائري من مواليد 1928م بمنطقة القبائل، تلقى دراسته الثانوية يف وهران، ثم أتم دراسته 
بباريس 1955م، وحصل على الدكتوراه من الس��ربون 1969م حول اإلنس��انية العربية يف القرن الرابع الهجري، 
وحاض��ر بالعدي��د من الجاممعات الفرنس��ية والعربي��ة، من مؤلفاته: اإلنس��انية العربية يف الق��رن الرابع الهجري، 
محاوالت يف الفكر اإلسالمي، قراءات يف القرآن، نحو نقد العقل اإلسالمي، قال عنه عبد السالم بسيوين: »معظم 
مؤلفاته بالفرنس��ية، وهو علماين يدعو إلى التعامل مع اإلسالم -والقرآن والسنة بالذات- بالمقاييس الغربية«...

ينظر: نظرات شرعية يف فكر منحرف، سليمان الخراشي، 551/1. 
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أهمية بالغة للتاريخية يف تفس��ير فرتة الوحي والممارس��ة النبوية، بما يعني عنده أن لألحداث 
والممارس��ات والخطابات أصلها الواقع��ي وحيثياهتا الزمانية والمكانية، وش��روطها المادية 
والدنيوي��ة، كما تعن��ي إخضاع البنى والمؤسس��ات والمفاهيم إلى للتط��ور والتغيير والقابلية 

للتحول، والصرف وإعادة التوظيف«)1(.
   وم��ن العب��ارات الت��ي يطالعنا العقالنيون هب��ا يف الكثير من الم��رات مصطلح التغيير أو 
التغي��ر، خصوص��ا عند حديثهم عن النصوص أو األحكام الش��رعية، وبع��د البحث جيدا عن 
مراده��م هبذا المصطلح تبيَّ��ن أن مقصودهم» بالتغير يف الحكم الش��رعي، هو انتقاله من حالة 
كونه مش��روعا فيصبح ممنوعا، أو ممنوعا فيصبح مش��روعا، باختالف درجات المش��روعية 

والمنع«)2(.
   ولك��ن المتأمل ل��كالم العلماء يلمح غير ه��ذا، فنظرة العلماء لألحكام الش��رعية تفيد 
ديموم��ة الحك��م، وبقاؤه على أصله، قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة َرِحَمُه اهلُل  : »فما ش��رعه 
النب��ي × ألمته ش��رعا الزم��ا، ال يمكن تغييره، ألنه ال يمكن نس��خ بعد رس��ول اهلل ×، وال 
يجوز أن ُيَظنَّ بأحد من علماء المس��لمين أن يقصد هذا، الس��يما الصحابة؛ ال س��يما الخلفاء 
الراش��دون، وإنما َيُظنُّ ذلك يف الصحابة أهل الجهل والض��الل، كالرافضة والخوارج الذين 
ُه المسلمون على ذلك،  يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه، ولو قدر أن أحدا فعل ذلك لم ُيِقرَّ

فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات واألمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك«)3(.       
   يؤك��د ه��ذا األمر ما قال عمر ابن عبد العزيز $  يف خطبة له مبيِّنا، أن مصدر األحكام 
 ، الكت��اب والس��نة، وأهنا ملزمة للناس إلى يوم القيامة: »يا أيُّه��ا النَّاس؛ إنَّه ليس بعد نبيِّكم نبيٌّ
ٌة، أال وإنَّ الحالَل ما أحلَّه اهلُل  تكم أمَّ وال بعد كتابكم كتاب، وال بعد س��نَّتكم س��نٌَّة، وال بعد أمَّ
َم اهلل يف كتابه على لسان  يف كتابه على لسان نبيِّه؛ حالل إلى يوم القيامة، أال وإنَّ الحراَم ما حرَّ

نبيِّه حرام إلى يوم القيامة«)4(.

)1(   نقد النص: علي حرب، ص65.
)2(   شبهات عصرانية مع أجوبتها: سليمان الخراشي، ص58.

)3(   مجموع الفتاوي: ابن تيمية، 94-93/33.
)4(   الطبقات الكربى: ابن سعد، 334/3، االعتصام: الشاطبي، 144/1. 
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   فهذه الكلمة تعدُّ أصال يف هذا الباب، إذ أبان من خاللها هذا اإلمام أن أحكام اهلل تعالى 
غي��ر متغي��رة، وأن الحالل حالل والحرام حرام، وليس يعني زي��ادة أمر من أمور الناس يحيل 
الحالل حراما والحرام حالال، واألمة بفضل اهلل لم تخل من علماء يبينون الحق للناس، وال 
ش��ك وال ريب أن الن��وازل ترتى، والعلماء يف كل وقت يظهرون الح��ق بال أدنى التباس، فال 

حاجة بما يخالف قواعد العلماء.
   قال اإلمام الزركشي $ يف سياق كالمه عن ثبوت أحكام الشرع: »كل حكم ثبت لنا 

بقول اهلل أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيامة «)1(.
   إن م��ا يش��هده الواق��ع م��ن تطور مهول، ق��د جعل »من بع��ض المعاصري��ن من يركب 
ع الواقع للنصوص، ألن  ُلوَل لتطويع النصوص للواقع، على حين يجب أن يطوَّ الصعب والذَّ
النصوص هي الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه، ويعول عليه، والواقع يتغيَُّر من حسن إلى 
ء إلى أس��وأ، وبالعكس فال ثبات له وال عصمة، ولهذا يجب أن يَردَّ المتغير  س��ّيء، ومن س��يِّ

إلى الثابت، ويردُّ غير المعصوم إلى المعصوم«)2(.
   فال مجال ألن يحكم العقالنيون على أحكام الشرع بالتغير، ألن النصوص ثابتة، وكل 
العلماء يف شتى العصور ساروا وفقها، ولم يحتاجوا إلى تأويلها، بل وضعوا قواعد قد تستثني 
ة تجلب  تطبيق بعض األحكام لعارض ما، كقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، أو المشقَّ

التيس��ير، ألن الشرع جاء باليس��ر قال اهلل تعالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ژ]المائدة: 6[.

   قال الزركش��ي معلقا على قول عمر بن عبد العزيز $  » )يحدث للناس أقضية على 
قدر ما أحدثوا من الفجور()3( أي يجددون أس��بابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك؛ 
ألجل عدمه منها قبل ذلك، ال ألنها ش��رع مجدد، فال نقول: إن األحكام تتغير بتغير الزمان بل 

باختالف الصورة الحادثة«)4(.

)1(    البحر المحيط: الزركشي، 130/1.
)2(   منهج التيسير المعاصر: عبد اهلل بن إبراهيم الطويل، ص259.

)3(  لم أقف عليه، ولكن نسبه الباجي يف المنتقى شرح الموطإ )6/ 140( إلى عمر بن عبد العزيز، ونسبه الحافظ يف 
فتح الباري )13/ 144( إلى مالك بن أنس والعلم عند اهلل.

)4(   البحر المحيط، 131/1.



654

�صوابط فهم ال�صنة النبوية بني املحدثني والعقالنيني املعا�صرين

   وما أجمل ما قاله الشاطبي َرِحَمُه اهلُل  مبينا هذه النقطة يف حديثه عن ثبات أحكام الشرع 
وعدم تغيرها: »واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختالف األحكام، عند اختالف العوائد فليس 
يف الحقيقة باختالف يف أصل الخطاب، ألن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء 
الدنيا من غير هناية والتكليف كذلك؛ لم يحتج يف الشرع إلى مزيد، وإنما معنى االختالف أن 
العوائ��د إذا اختلفت، رجعت كل عادة إلى أصل ش��رعي يحكم به عليها، كما يف البلوغ مثال؛ 
ف��إن الخط��اب التكليفي مرتف��ع عن الصبي ما كان قب��ل البلوغ، فإذا بلغ وق��ع عليه التكليف، 
فس��قوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده، ليس باختالف يف الخطاب وإنما وقع االختالف 

يف العوائد أو يف الشواهد.. فاألحكام ثابتة تتبع أسباهبا حيث كانت بإطالق«)1(.
   فه��ذا التدقيق منه $ يبين الفصل يف ه��ذه القضية، فالحكم باق وال يتغير وإنما تتغير 

حيثيات تنزيله باختالف العوائد. 
   وق��د حكى الزركش��ي عن الش��يخ نج��م الدين البالس��ي)2( أنه كان ينفر م��ن قاعدة تغير 
األحكام بتغير الزمان، بقوله: »وكنت أنفر من هذا القول، وأعلل فس��اده بأن صاحب الش��رع 
َع ش��رعا مستمرا إلى قيام الس��اعة مع علمه بفس��اد األمر فيهم، ثم رأيت يف النهاية قد قرر  َش��رَّ
ما يف نفس��ي، فقال قدس اهلل روحه: لو كانت قضايا الش��رع تختلف باختالف الناس وتناس��خ 

العصور النحل رباط الشرع«)3(.
ل عليها الحكم        إذن فالحك��م واح��د ال يتغير، وإنما تتغير ص��ورة الحادثة، التي قد ينزَّ
المالئ��م له��ا، فالعال��م يراعي حكم المس��ألة كأصل، ويعط��ي حكما على الص��ورة الجديدة 
الحادثة، ألننا لو حاولنا تغيير الحكم كليا باعتبار الزمان، َلُعدَّ هذا يف الحقيقة نس��خا للحكم، 
ُم َأْمٌر على أش��خاص، ويباح ألش��خاص آخرين، ومعلوم  وهذا ال يقول به عاقل، إذ كيف ُيَحرَّ
مم��ا س��بق م��ن كالم العلم��اء أن األح��كام ال تتغي��ر بح��ال، وهبذا يزول اإلش��كال ال��ذي بثه 

العقالنيون من خالل طروحاهتم.

)1(   الموافقات: الشاطبين ت. عبد اهلل دراز، 285-284/2. 
)2(   نجم الدين البالس��ي: أبو بكر محمد بن عمر بن قوام، فقيه ش��افعي نس��بته إلى بالس )بين حلب والرقة( اش��تهر 
بمصر وخدم بعض االمراء، ثم ترك ودرس بالطيربس��ية، وأضر قبل وفاته بيس��ير، تويف بمصر يف رجب س��نة ست 
وأربعين وسبعمائة ودفن بزاويتهم إلى جانب والده.له مختصر يف أحكام العبادات، ينظر: طبقات الشافعية: البن 

قاضي شهبة، ت. د. الحافظ عبد العليم خان، 10-9/1.
)3(   البحر المحيط :الزركشي، 131/1. 
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   وم��ن بي��ن من نقل عنهم الكالم يف هذه المس��ألة الش��يخ محمد ابن إبراهيم آل الش��يخ 
$  مفتي عام المملكة العربية الس��عودية - س��ابقا -، فقد حمل على كل من اس��تغل قاعدة 
تغير األحكام بتغير الزمان والمكان، واعتربهم متبعين ألهوائهم، فقال: »وحكم اهلل ورسوله؛ 
ال يختل��ف يف ذات��ه باختالف األزم��ان وتطور األح��وال وتجدد الحوادث، فإن��ه ما من قضية 
كائنة ما كانت، إال وحكمها يف كتاب اهلل تعالى وس��نة رس��وله × نصًا أو ظاهرًا أو استنباطًا 
أو غي��ر ذل��ك، علم ذلك من علم��ه وجهله من جهل��ه، وليس معنى ما ذك��ره العلماء من تغير 
الفت��وى بتغير األح��وال، ما ظنه من قل نصيبه��م أو عدم من معرفة م��دارك األحكام وعللها، 
حيث ظنُّوا أن معنى ذلك؛ بحس��ب ما يالئم إرادهتم الش��هوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية، 
وتصوراهت��م الخاطئ��ة الوبية، وله��ذا تجدهم يحام��ون عليها ويجعلون النص��وص تابعة لها، 
منق��ادة إليها مهم��ا أمكنهم، فيحرفون لذلك الكل��م عن موضعه، وحينئذ معن��ى تغير الفتوى 
بتغير األحوال واألزمان، مراد العلماء منه ما كان مس��تصحبة فيه األصول الش��رعية، و العلل 

المرعية والمصالح التي جنسها مراد هلل تعالى ورسوله ×«)1(. 
   وق��د كرَّ الش��يخ بكر بن عب��د اهلل أبو زي��د -$  -، على العقالنيي��ن يف كتابه التعالم، 
ناعي��ا اتخاذهم هذه القاعدة مطية لتمرير آرائهم التي يريدون من ورائها تمييع مس��ائل الدين، 
َوَردِّ الكثي��ر من أحكامه بدعوى تغير الزمان والمكان، معتربا إياها - يف الس��ياق ذاته - قاعدة 
صوري��ة ال حقيقة لها فقال: »دعوى تغيُّر الفتوى بتغير الزمان:..هذه قاعدة صورية ال حقيقة؛ 
إذ أن جميع من يذكرها من الفقهاء الماتنين والشارحين يقيِّدوهنا، بخصوص تغير األعراف...
والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوس��ع األبواب؛ فأخضعوا النصوص ذات 
الدالل��ة القطعي��ة، كآي��ات الحدود يف الس��رقة والزنا ونحوهم��ا، بإيقاف إقامة الح��دود لتغيُّر 

الزمان! وهكذا، مما هنايته انسالخ من الشرع تحت سرادق موهوم«)2(.
   فالذي يستفاد من كالم الشيخ بكر أن هذه القاعدة ليس لها تعلق باألحكام، وإنما ُتَقيَُّد 
باألع��راف الت��ي تخضع لتقاليد الناس وموروثاهتم، وهذه مما ال يش��كُّ يف تغيرها من بلد إلى 

بلد، ومن أهل زمان إلى أهل زمان آخر.

)1(   فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ج. ت. تحقيق، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، 288/12-
.289

)2(   التعالم: بكر أبو زيد، ص 55-54.



656

�صوابط فهم ال�صنة النبوية بني املحدثني والعقالنيني املعا�صرين

املبحث الثالث
 تغليب املقا�ضد يف فهم ال�ضنة النبوية

   يعترب علم المقاصد من أس��مى العلوم التي يصل هبا العالم إلى رتبة عالية يف االجتهاد، وما 
ذاك إال ألن المتكل��م في��ه، ينبغي أن تجتمع له من العلوم، ما يس��تطيع أن يراعي يف قضية ما مقصد 
الشارع يف أمر معين، ولقد توسع فيه أصحاب المدرسة العقلية الحديث وعّدوه ضابطا يمكن من 
خالله تطويع النصوص حس��ب ما يقتضي��ه حال الناس، طالما أن األمر يوافق المقاصد الش��رعية 
التي جاء الشرع بمراعاهتا، ويف المطلب التالي جملة من النقول عن بعض العقالنيين، ثم بعد ذلك 

أورد عناية العلماء هبذا األمر وطريقة تحقيقه جمعا بين النصوص ومراعاة المقاصد.
املطلب الأول_ اأقوال اأ�شحاب املدر�شة العقلية يف مراعاة املقا�شد:

أوال- قول األستاذ راشد الغنوشي)1(:
   يقول األس��تاذ راش��د الغنوشي؛ يف س��ياق حديثه عن فهم النصوص بأنه يجب »اعتماد 
الفهم المقاصدي لإلس��الم بدل الفهم النصي، فالنص��وص يجب أن تفهم وتؤول على ضوء 

المقاصد )العدل، التوحيد، الحرية، اإلنسانية( «)2(.
   فاألس��تاذ الغنوش��ي ال يرى غضاضة من أن تؤول نصوص الكتاب والس��نة، من أجل 
تحقي��ق المقاص��د العامة التي يراها مناس��بة، وه��ي: الع��دل والتوحيد والحرية واإلنس��انية، 
رغ��م أن العلم��اء رحمة اهلل عليهم قد بينوا المقاصد واش��رتطوا يف فه��م النصوص إلى معرفة 
ه��ذا العلم، فالفه��م المقاصدي يف حقيقته مطلوب، ولكن المرف��وض هو اإلغراق يف مراعاة 

المقاصد على حساب داللة النصوص المرادة.

)1(  راشد الغنوشي: مفكر وباحث إسالمي تونسي معاصر، وأحد القادة الرئيسيين للحركة اإلسالمية يف تونس، ولد 
يف مدينة »الحامة«، بوالية قابس بالجنوب الش��رقي لتونس س��نة 1939م، درس يف دمش��ق وأتم دراس��ته العليا يف 
»الفلس��فة والرتبية« يف فرنسا، أسس حركة االتجاه اإلسالمي بتونس) حزب النهضة ( سنة 1969م، من مؤلفاته: 
حركة االتجاه اإلس��المي يف تونس، المرأة المس��لمة يف تون��س بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونس��ي، 
كان مقيم��ا بلن��دن، ثم عاد إلى تونس بعد س��قوط نظامها الحاكم يف جانفي 2011م. ينظر: الموس��وعة الميس��رة 
يف األدي��ان والمذاه��ب واألح��زاب المعاصرة، 218/1، نظرات ش��رعية يف فكر منحرف: س��ليمان الخراش��ي، 

 .1275 -1273/2
)2(   الح��ركات اإلس��المية المعاص��رة يف الوطن العربي، إع��داد: مركز دراس��ات الوحدة العربي��ة، ص306، ينظر: 
الموقف المعاصر من المنهج السلفي: مفرح بن سليمان القوسي، ص239 ، منهج التيسير المعاصر: عبد اهلل بن 

إبراهيم الطويل، ص108.
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   ومن الملفت لالنتباه يف مس��ألة مراعاة المقاصد عند الغنوشي، أهنا لم تتوقف عند هذا 
الحد فحس��ب، وإنما توس��ع إلى تطبيق المعي��ار المقاصدي حتى على قب��ول األخبار وردها 
فيق��ول: »ونص��وص األخبار يحكم عل��ى صحتها أو ضعفها؛ ال بحس��ب منهج المحدثين يف 

تحقيق الروايات، وإنما بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد«)1(.
   فس��ياق كالم الغنوش��ي لم يحصره يف نوع من األحاديث، وإنما عّممه ليشمل كل أحاديث 
النب��ي ×، وه��ذا قد يدخل في��ه أحاديث الصحيحين كذل��ك، يؤكد هذا نب��ذه لقواعد المحدثين 
بقوله: » ال بحسب منهج المحدثين يف تحقيق الروايات«، وكأن منهج المحدثين لم يعد مجديا يف 
هذا الزمن، رغم أهنم اعتمدوا منهجا متكامال يمحص األسانيد وينقد المتون نقدا ال مزيد عليه.

وله قول آخر يف المعنى نفسه، حينما عرض للحديث عن المنهج العقالين الذي يراه مناسبا 
يف هذا العصر، ومالئما لروحه بقوله: »وظل هذا التيار محافظا على موقفه من تطوير الش��ريعة 
بما يتالءم مع تطور الواقع، دون تمييز بين مجاالت التطور والثبات يف الشريعة، حتى وإن أدت 

مقتضيات التطور إلى تجاوز ظواهر النصوص القطعية وتعطيلها تحقيقا للمقاصد«)2(.
   فموافقة مقتضيات التطور أولى من حفظ داللة النص، وذلك بتأويله أو رده مراعاة لهذا 
المقصد، وهذه يف الحقيقة طريقة من الممكن أن تودي بقس��ط كبير من النصوص الش��رعية، 
ولعل النصوص المقصودة من خالل الس��ياق هي الس��نة النبوية، ألنه من المستبعد أن يدعي 
تعطيل نصوص القرآن، فالقرآن له قداس��ته التي ال يمكن تجاهلها، أما الس��نة فباعتبار ظنيتها 

عندهم، جاز لهم ردها وتأويلها.
ثانيا- قول الصحفي فهمي هويدي)3(:

   ي��رى فهم��ي هوي��دي أن تقديم الن��ص على المصلحة يع��د ضربا من ض��روب الوثنية 

)1(   المصدر نفسه، ص239.

)2(   المصدر نفسه، ص108.
)3(   فهم��ي هوي��دي: ه��و محم��ود فهمي عبد ال��رزاق هويدي، ول��د يف 30 أغس��طس ع��ام 1937م، بمدينة الصف 
محافظة الجيزة، حصل على ليس��انس الحقوق من جامعة القاهرة، عمل محررا بقس��م األبحاث بجريدة األهرام 
عام 1958م ثم سكرتير  تحرير سنة: 1965م، كما عمل مدير تحرير مجلة العربي الكويتية )1976-1982م(، 
وتنق��ل بي��ن عدة مناصب لم يخرج فيها عن ميدان الصحافة، أما مؤلفاته -التي هي  يف األصل مقاالت نش��رت يف 
مج��الت، ث��م يعيد تنضيدها على هيئ��ة موضوعات ثم تطبع- فكثي��رة جدا، يذكر منها: القرآن والس��لطان، ط2، 
1402ه���، مواطنون ال ذمّيون، ط2، 1410ه�، حتى ال تكون فتن��ة، الفتنة الكربى، ط1991، الفائز بجائزة علي 

وعثمان حافظ. ينظر:نظرات شرعية يف فكر منحرف، 1122-1121/2.



658

�صوابط فهم ال�صنة النبوية بني املحدثني والعقالنيني املعا�صرين

الجدي��دة، فق��ال يف مقال له بعن��وان: وثنيون هم عبدة النصوص، متس��ائال» م��ا العمل إذا لم 
ق النصوص تحت أي ظرف مقاصد الشريعة«)1(. ُتَحقِّ

   إن كالم الدكتور يوهم عجز النص عن تحقيق المقاصد والمصلحة المرجوة على األقل 
يف عصرن��ا الحالي، ولكن الس��ؤال المطروح م��ن الذي يقرر هذه المقاصد؟ هل هو الش��ارع 
الحكي��م، أم العباد الذين وجب عليهم امتثال حدود النص؟ خصوصا إذا علمنا أن المصلحة 
المرج��و تحقيقه��ا  من خ��الل النص ق��د تخفى عل��ى العباد، فال س��بيل حينئ��ذ إال االمتثال، 
والمصلح��ة ال يقدره��ا إال عال��م قد ارتوى من علم الش��ريعة، ومن خفي��ت عنه المصلحة يف 
النص، فال يسارع إلى إنكاره، قال ابن دقيق العيد $: »وال شك أن الرتجيح يتبع المصالح، 
ومقاديرها مختلفة، وصاحب الش��رع أعلم بتلك المقادير، فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك 

المصالح ولم يستحضر أعدادها: فاألولى اتباع اللفظ الوارد يف الشرع«)2(.
ثالثا- قول الدكتور محمد عابد الجابري)3(:

   لق��د دع��ا الدكتور: محمد عابد الجابري إلى تغيير بع��ض القواعد األصولية التي يراها 
غي��ر مواكبة ل��روح العصر، بأخرى تكون ق��ادرة على مواكبة روحه، فمن بي��ن تلك القواعد، 
أن الحك��م ي��دور م��ع علته، فاس��تبدله الجابري ب��دوران الحكم مع المصلح��ة، فإذا وجدت 

المصلحة وجد الحكم، وإن عدمت عدم الحكم)4(.
   ب��ل وذه��ب الجابري بغل��وه يف اعتبار المصال��ح ، وتعظيم المقاصد إل��ى جعل المقاصد 
والمصالح أساسا يف التشريع فقال:» ال سبيل إال باعتبار المقاصد والمصالح أساسا للتشريع«)5(.
   لك��ن يف ظن��ي أن م��ا ذه��ب إليه الدكت��ور يحتاج إلى مراع��اة األدلة التي يت��م هبا معرفة 
المصال��ح، ألن المصال��ح تابعة للنص��وص وليس العكس، وه��ذا يفضي إلى عدم اس��تقرار 

الشريعة وشمولها.

)1(   وثنيون هم عبدة النصوص: مجلة العربي، عدد: 235، ص34. 
)2(   إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق العيد، ت. مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، ص390/1. 
)3(   محم��د عاب��د الجابري:من مواليد 1936م، يف المغرب حصل على دبلوم يف الدراس��ات العليا يف الفلس��فة عام 
1967م، وعل��ى دكتوراه الدولة يف الفلس��فة عام 1970م بالرباط، له العديد من الكتب المنش��ورة، منها: مدخل 
إلى فلس��فة العلوم جزءان، طبع عام 1976م، نحن والرتاث، الرتاث والحداثة، دراسات..ومناقشات 1991م..

الخ، ينظر غالف كتاب: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر.  
)4(   ينظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري، ص61.

)5(   المصدر السابق: ص59.
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   ثم إن المصالح ليس��ت موكلة إلى األش��خاص واآلراء، فاألمر يحتاج إلى تتبع مضني 
لألدل��ة وأقوال العلماء تنقطع دونه حيازم الصرب، وق��د رد اإلمام الغزالي $ على من اعترب 
المصلحة أصال وأساس��ا كالقرآن والس��نة، فقال:»فإن قيل: قد ملتم يف أكثر هذه المسائل إلى 
الق��ول بالمصالح ثم أوردتم هذا األصل يف جملة األصول الموهومة، فليلحق هذا باألصول 

الصحيحة ليصير أصال خامسا بعد الكتاب والسنة واإلجماع والعقل.
   قلن��ا: ه��ذا م��ن األصول الموهوم��ة؛ إذ من ظن أن��ه أصل خامس فقد أخط��أ ألنا رددنا 
المصلحة إلى حفظ مقاصد الش��رع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإلجماع، فكل 
مصلحة ال ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والس��نة واإلجماع، وكانت من المصالح 
الغريبة التي ال تالئم تصرفات الش��رع، فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد ش��رع، كما أن 
من استحس��ن فقد ش��رع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، علم كونه مقصودا 
بالكتاب والسنة واإلجماع، فليس خارجا من هذه األصول لكنه ال يسمى قياسا، بل مصلحة 
مرس��لة إذ القي��اس أصل معين، وكون هذه المعاين مقصودة عرف��ت ال بدليل واحد، بل بأدلة 
كثي��رة ال حصر لها م��ن الكتاب والس��نة، وقرائن األح��وال وتفاريق اإلمارات تس��مى لذلك 
مصلحة مرس��لة، وإذا فس��رنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الش��رع فال وجه للخالف يف 

اتباعها«)1(.
   فتبي��ن أن اإلم��ام الغزالي ال يعت��رب المصلحة دليال، بل رد تقري��ر المصالح إلى الكتاب 

والسنة.
رابعا- قول الدكتور أحمد كمال أبو المجد)2(:

   يق��ول الدكت��ور أحم��د كمال أب��و المجد يف مع��رض حديثه عن قيم��ة المقاصد يف فهم 
النصوص، وضرورة العناية هبا، ب�»أن الش��ريعة مقاصد قبل أن تكون نصوصا، وأن تكاليفها، 

)1(   المستصفى يف أصول الفقه: أبو حامد الغزالي، ت. محمد سليمان األشقر، 430-429/1. 
)2(   أحم��د كم��ال أب��و المجد)مي��الده 1930(: كات��ب ومفك��ر مص��ري معاص��ر، س��نة ، تخ��رج يف كلي��ة الحقوق 
س��نة:1950م، حصل على دبلوم يف القانون العام س��نة: 1951م، ودبلوم يف الش��ريعة اإلس��المية سنة:1952م، 
يعمل أستاذا للقانون العام يف كلية الحقوق، بجامعة القاهرة، وكان وزيرا للشباب ، وكذا وزيرا لإلعالم يف مصر، 
ما بين 1971- 1975م ..الخ، له مؤلفات كثيرة، من بينها: »حوار ال مواجهة، وهو عبارة عن مقاالت نشرها يف 
مجلة العربي الكويتية«، » رؤية إسالمية معاصرة إعالن ومبادئ«. ينظر ترجمته: نظرات شرعية يف فكر منحرف: 
ح بن  س��ليمان الخراش��ي، ص1175-1176، الموق��ف المعاصر من المنهج الس��لفي يف البالد العربي��ة، د. مفرِّ

سليمان القوسي، ص49.   
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كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدها، وأهنا ليست إال أمارات ودالئل على تحقيق تلك المقاصد، 
يف حاالت جزئية هي ما جاءت به النصوص«)1(.

   يمك��ن اعتب��ار هذا األمر صحيحا إذا س��لمنا أن يكون النص تابع��ا للمقصد، وهذا أمر 
مس��تبعد من الناحية العملي��ة، فالمقاصد مرهونة بالنصوص وتابعة له��ا، إذ ال يدرك المقصد 
إال من خالل النص، وكأن يف كالمه هذا يوحي من خالله إلى ضرورة إخضاع النص لس��لطة 
الفهم المقاصدي الذي س��بق النصوص حس��ب قوله، فكل فهم للنص خارج عن المقاصد، 
ال يعد عنده شيء، فالنصوص عند الدكتور ما هي إال أمارات ودالئل على تحقيق المقاصد.
       قال الش��اطبي $: »إن المصالح التي تقوم هبا أحوال العبد ال يعرفها حق معرفتها 
إال خالقها وواضعها، وليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر 
من الذي يبدو له؛ فقد يكون س��اعيا يف مصلحة نفسه من وجه ال يوصله إليها، أو يوصله إليها 
عاج��ال ال آج��ال، أو يوصله إليها ناقصة ال كاملة، أو يكون فيها مفس��دة تربي يف الموازنة على 
المصلحة؛ فال يقوم خيرها بش��رها، وكم من مدبر أمرا ال يتم له على كماله أصال، وال يجني 
من��ه ثمرة أصال، وهو معلوم مش��اهد بي��ن العقالء، فلهذا بعث اهلل النبيين مبش��رين ومنذرين، 
فإذا كان كذلك؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة 
والتخفيف على الكمال، بخالف الرجوع إلى ما خالفه، وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع 

موافقة قصد الشارع أو مخالفته«)2(.
   تلخ��ص من كل ما س��بق؛ أن أصحاب التيار العق��الين، أرادوا جعل النصوص خاضعة 
للمصلح��ة، مراعاة للمقاصد وذلك تحقيقا لروح التجديد ال��ذي يتطلبه العصر، وبين زحمة 
أق��وال العقالنيين الداعية إلى اعتماد المقاصد كبديل رئيس��ي لفه��م النصوص، أو بديال عن 
النص��وص، وبي��ن ما تق��رر يف كتب العلم��اء التي تحدثت بإس��هاب عن هذه المس��ائل، يجد 

الباحث نفسه أمام تساؤالت، تستدعي المناقشة والبحث، فمن بين تلك التساؤالت:
1- ه��ل النص��وص الش��رعية خالية م��ن المقاصد، حتى نحت��اج إلى تجاوزه��ا وتقديم 

المقاصد عليها؟.

)1(  حوار ال مواجهة: كمال أبو المجد، ص 18. 
)2(  الموافقات: الشاطبي، ت. عبد اهلل دراز، 350-349/1. 
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2- ه��ل راع��ى العلم��اء مقاص��د الش��ريعة يف فه��م النص��وص عام��ة والس��نة على وجه 
الخصوص؟.

3- هل إدراك مقاصد الش��رع متيسر لكل شخص كما يدعي العقالنيون، أم أنه يستدعي 
شروطا ال يمكن تخطيها؟.

املطلب الثاين‑عناية العلماء باملقا�شد يف توجيه الن�شو�س:
   إن إغراق العقالنيين يف مراعاة المقاصد واالحتكام إليها يف فهم نصوص السنة، جعلهم 
يغلبون بعض األحاديث على بعض، فيأخذون من الس��نة ما يوافقهم، ويذرون ما يحول دون 
رغباهت��م، وم��ا نقل��ت عنهم يف بداية المطلب إال إش��ارة لهذا المس��لك عنده��م، »وإذا كانت 
المقاصد الشرعية مبنّية على أدلة الشريعة، فال يجوز بحال أن يرتك شيء من األدلة الشرعية، 
بزع��م أن ذل��ك يعارض مقص��دا، كما يفعله بع��ض المتعالمين الذين يقول��ون نحن ننظر إلى 
روح الش��ريعة ومقاصده��ا، معرضين عن األخذ ببعض نصوصه��ا، فيأخذون ببعض الكتاب 
ويرتكون بعضا، وهذه فتنة يلبس��ون هبا على عوام الناس بحجة مقاصد الش��ريعة، والش��ريعة 
من هذا براء، إذ نصوص الش��ريعة كلها هتدف إلى مقاصد متكاملة مرتابطة، وال معارضة بين 

المقاصد بعضها مع بعض، وال بين المقاصد وأدلتها الشرعية..«)1(.
   ولع��ل المطلع على ما س��طره العلماء حول مراع��اة المقاصد يف فهم النصوص، يلحظ 

عنايتهم الفائقة هبذا األمر العظيم، ويتجلى هذا األمر من خالل النقول عنهم من مصنفاهتم.
   م��ن ذل��ك ما قاله ش��يخ اإلس��الم ع��ن ن��كاح المحل��ل، ورده على بعض م��ن رأى فيه 
المصلح��ة: »وقوله��م: إن قص��د تراجعهما قص��د صالح لما في��ه المنفعة، قلنا: هذه مناس��بة 
ش��هد لها الش��ارع باإللغ��اء واإله��دار، ومثل هذا القي��اس والتعلي��ل هو الذي يح��ل الحرام 
ويحرم الحالل، والمصالح والمناس��بات التي جاءت الش��ريعة بما يخالفها، إذا اعتربت فهي 
مراغمة َبيِّنٌَة للش��ارع، مصدرها عدم مالحظة حكمة التحريم، وموردها عدم مقابلته بالرضى 
والتس��ليم، وه��ي يف الحقيق��ة ال تكون مصال��ح وإن َظنََّها مصالح، وال تكون مناس��بة للحكم 
وإن اعتقدها معتقد مناس��بة، بل قد علم اهلل ورس��وله ومن ش��اء من خلقه، خالف ما رآه هذا 

)1(   مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال: د. محمد بكر إسماعيل حبيب، ص 46-45.
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القاصر يف نظره، ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة اهلل ورسوله فيما ظهر له حسنه وما 
ل��م يظه��ر، وتحكيم عل��م اهلل وحكمه على علمه وحكم��ه، فإن خير الدني��ا واآلخرة وصالح 

المعاش والمعاد يف طاعة اهلل ورسوله«)1(.
   وق��ال أيضا مبينا س��بب جنوح بعضه��م إلى التحايل على أحكام الش��رع: »وأظن كثيرا 
من الحيل، إنما اس��تحلها من لم يفقه حكمة الش��ارع، ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، 
فأقام رسم الدين دون حقيقته، ولو هدي رشده لسلم هلل ورسوله، وأطاع اهلل ظاهرا وباطنا يف 
كل أمره، وعلم أن الش��رائع تحتها حكم، وإن لم يهتد هو لها فلم يفعل س��ببا، يعلم أنه مزيل 
لحكم��ة الش��ارع من حيث الجملة، وإن لم يعلم حقيقة م��ا أزال إال أن يكون منافقا، يعتقد أن 

رأيه أصلح يف هذه القضية خصوصا، أو فيها ويف غيرها عموما لما جاءت به الشريعة«)2(.
   إن توظي��ف ش��يخ اإلس��الم للمقاصد يف فه��م النصوص، جعله يبين لن��ا بعض الحكم 
التي تضمنتها أحاديث النبي ×، ويسد الطريق على كثير ممن لم يدركوا بعض المصالح، أو 

أدركوها وأرادوا تجاوزها، فبين خطأهم ورد عليهم مذهبهم.
ويقول ابن القيم $ :»المقصود أن الواجب فيما علق عليه الشارع األحكام من األلفاظ 
والمع��اين، أن ال يتج��اوز بألفاظها ومعانيها، وال يقصر هبا ويعط��ي اللفظ حقه والمعنى حقه، 
وقد مدح اهلل تعالى أهل االستنباط يف كتابه، وأخربهم أهنم أهل العلم، ومعلوم أن االستنباط 
إنما هو اس��تنباط المعاين والعلل، ونس��بة بعضها إلى بعض، فيعترب م��ا يصح منها بصحة مثله 

ومشبهه ونظيره، ويلغي ما ال يصح هذا الذي يعقله الناس من االستنباط«)3(.
ق العالم��ة ابن عاش��ور يف كتابه الذي ألف��ه يف مقاصد الش��ريعة، وأفرد هذه     ولق��د َتَط��رَّ
القضية بمبحث خاص، عنونه: »طريقة السلف يف رجوعهم إلى مقاصد الش��ريعة، وتمحيص 
ما يصلح، ألن يكون مقصودا من أدلتها«)4(، وقد أجاد الش��يخ كعادته يف مصنفاته، إذ أبان عن 
طريقة الس��لف يف االس��تنباط من خالل مراعاهتم للمقاصد، فقال $: »ولكن مناط الحجة 

)1(   الفتاوى الكربى: ابن تيمية، ص106/6.
)2(   بيان الدليل على بطالن التحليل: ابن تيمية، ت. حمدي السلفي، ص252.

)3(   إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم، ص225/1.
)4(   مقاصد الشريعة اإلسالمية: محمد الطاهر بن عاشور، ت. محمد الطاهر ميساوي، ص197
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لنا بأقوالهم، أهنا دالة على أن مقاصد الشريعة على الجملة واجبة االعتبار، وأن أقوالهم أيضا 
ون باالس��تقراء مقاصد الش��ريعة من التش��ريع، ولقد  لم��ا تكاثرت، قد أنبأتنا بأهنم كانوا يتقصَّ
أحبب��ت أن أمثِّل يف هذا المبح��ث بأمثلة كثيرة، يتجلَّى هبا للناظر مقدار اعتبار س��لف العلماء 
ف��ك بأن أكث��ر المجتهدين إصابة، وأكثر ص��واب المجتهد  له��ذا الغ��رض المهم، وفيه ما يعرِّ

الواحد يف اجتهاداته يكونان على مقياس غوصه يف تطلب مقاصد الشريعة«)1(.
   فهذا الكالم النفيس من هذا الشيخ الجليل، يبين مدى حرص السلف رحمة اهلل عليهم  
على هذا العلم الشريف، وأن من أراد أن يفهم النصوص من خالل المقاصد ال بد له من النظر 
يف مصنفاهتم، التي تظهر قدرة فائقة على حسن االستنباط الموافق لمقاصد الشرع الحنيف.  
   وم��ن جميل م��ا يذكر هنا؛ ما مثل به ابن القيم $  على من لم يراع مقاصد النصوص 
يف الفه��م بقوله: »وما مثل من وقف مع الظواهر واأللف��اظ، ولم يراع المقاصد والمعاين؛ إال 
كمثل رجل قيل له ال تس��لم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يس��لم عليه، أو قيل له 

اذهب فامأل هذه الجرة، فذهب فمألها ثم تركها على الحوض، وقال لم تقل ائتني هبا«)2(.
   إن فهم النصوص الش��رعية، يس��تدعي اإلحاطة ببعض المالبسات التي جاء فيها سياق 
الن��ص، فم��ن الخطأ حص��ر المعنى يف جزئية دون س��ائر الجزئيات األخ��رى، أو فصل بعض 
الجزئي��ات ع��ن كلياهتا التي ال يمكن أن تفصل عنها، فقد يفه��م من النص الخصوص، ويراد 
به العموم، وقد تس��تثنى منه بعض الحاالت التي ينبه عليها العلماء بتتبع القرائن، ولهذا »فإن 
التمس��ك بحرفية النص أحيانا ال يكون تنفيذا لروح الس��نة ومقصودها، بل يكون مضادا لها، 

وإن كان ظاهره التمسك بالسنة«)3(.
   إذن ف��ال ب��د من اس��تجماع كل الوس��ائل، التي نس��تجلي هبا المعنى الم��راد من النص، 
من خالل مراعاة المقاصد التي جاءت هبا الش��ريعة، دون تعس��ف أو إجحاف، قال الش��اطبي 
مبينا لهذه النقطة بش��يء من الدقة:»فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات هبذه الكليات)4(، عند 
إجراء األدلة الخاصة من الكتاب والس��نة واإلجماع والقي��اس، إذ محال أن تكون الجزئيات 

)1(   المصدر السابق، ص197.
)2(   إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم، 115/3.

)3(   كيف نتعامل مع السنة النبوية: يوسف القرضاوي، 155.
)4(   يعني الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
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مس��تغنية ع��ن كلياهتا، فمن أخذ بنص مثال يف جزئي معرضا ع��ن كليه فقد أخطأ، وكما أن من 
أخ��ذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه...فإذًا 
الوقوف مع الكلي مع اإلعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم 

بالجزئي والجزئي هو مظهر العلم به«)1(.
   هب��ذه النظ��رة المتكاملة يف حيثيات النص��وص، يمكن أن يتوصل إل��ى الحقيقة المرادة 
م��ن النص، ولكن هذه النظرة المتوازنة بي��ن النصوص يفتقدها الكثير من العقالنيين الداعين 
إلى»التمس��ك ببع��ض الكت��اب واإلعراض عن بع��ض؛ فيقول��ون ننظر إلى مقاصد الش��ريعة 

وروحها دون أدلتها النصية واللفظية«.)2( 
   ولم��ا كان النظر إلى المقاصد هبذه المثاب��ة، كان الطعن يف الخوارج من جهة كوهنم لم 
يراع��وا هذا الجان��ب يف فهم النصوص، فأوقعهت��م قلة نظرهم إلى مقاصد الش��رع يف مهاوي 
الفتنة التي ألحقت هبم من الوعيد الش��ديد ما تش��هد به نصوص الس��نة، قال ابن تيمية: »فلما 
رأى النب��ي × الرجل الطاعن عليه يف القس��مة، الناس��ب له عدم الع��دل بجهله وغلوه، وظنه 
أن الع��دل هو ما يعتقده من التس��وية بين جميع الناس، دون النظ��ر إلى ما يف تخصيص بعض 
الن��اس، وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من المصالح، علم أن هذا أول أولئك، فإنه إذا 

طعن عليه يف وجهه على سنته، فهو يكون بعد موته وعلى خلفائه أشد طعنًا«)3(.
   أجدين يف ختام هذه النقطة،لم أس��لك س��بيل التمثيل، وإنما س��لكت سبيل التدليل من 
خالل نقل كالم العلماء -وال أحس��به يش��فع ل��ي يف هذه العجالة-، وال��ذي يبين عن حرص 
السلف على فهم النصوص - بما يف ذلك السنة- من خالل مراعاهتم لمقاصد الشرع المطهر، 
وقد كانت طريقتهم طريقة علمية ال يش��وهبا كدر وال غم��وض، بينما نجد طريقة العقالنيين، 
يمازجه��ا الغموض والعم��وم، ويظهر أثرها من خ��الل تطبيقاهتم التي ردوا م��ن خاللها آراء 
العلماء، واس��تبدلوها بأخرى تواكب العصر- زعموا-، وه��ذا ما فتح باب التأويل المتكلف 

على مصراعيه.    

)1(   الموافقات: الشاطبي، 9-8/3.
)2(   مقاصد الشريعة اإلسالمية، وعالقتها باألدلة الشرعية: د.محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، ص447. 

)3(   الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية، 188/1.
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املطلب الثالث: ال�شروط الواجب توفرها يف املتكلم يف علم املقا�شد:
   ال يخفى أن المقاصد كعلم مستقل كان مبثوثا يف ثنايا كتب العلماء)1(، وظهرت معالمه 
بج��الء عل��ى ي��د اإلمام الش��اطبي $، من خ��الل كتابه الموافق��ات، ولقد أبرز ه��ذا اإلمام 
الش��روط التي تؤهل الناظر يف نصوص الش��ريعة للحديث يف علم المقاصد، فليس كل من له 
إلمام بش��يء من علوم الدين يس��تطيع خوض غمار فهم مقصد الش��ارع، واالجتهاد يف تنزيل 
األحكام الش��رعية على النوازل، ومن تأمل ما اش��رتطه العلماء من أج��ل التقدم يف هذا العلم 
الشريف تبين له أن اإلمام الشاطبي َرِحَمُه اهلُل  »لم يكن مخالفا لسلفه من العلماء، عندما جعل 
العلم بمقاصد الش��ريعة واإلحاطة هبا، ثم القدرة علي تنزيلها على الواقع، خالصة الش��روط 
دوا الوس��ائل الت��ي إذا توفرت أعانت  الواج��ب توفره��ا يف المجته��د، ذلك أهنم فصل��وا وعدَّ
المجتهد على فهم النصوص، وإدراك مقاصد الش��رع منها واإلحاطة هبا، وتجاوز الش��اطبي 
ص ش��روط المجتهد يف االتص��اف بوصفين«)2(  ب نظره نحو الجوهر، فلخَّ التفاصي��ل وص��وَّ

ذكرهما يف كتابه الموافقات.
   فقال $: »إنما تحصل درجة االجتهاد، لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد 

الشريعة على كمالها، والثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها. 
 أما األول: أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اْعُتبَِرْت من حيث 
وضعها الش��ارع كذلك، ال من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنس��ب 
واإلضافات، واستقر باالستقراء التام أن المصالح على ثالث مراتب، فإذا بلغ اإلنسان مبلغا 
فهم عن الش��ارع فيه قصده، يف كل مس��ألة من مس��ائل الش��ريعة، ويف كل باب من أبواهبا فقد 
حص��ل له وصف، هو الس��بب يف تنزله منزلة الخليف��ة للنبي « يف التعلي��م والفتيا والحكم بما 

أراه اهلل. 
َن من ذلك، إنما هو بواس��طة معارف محتاج   وأما الثاين: فهو كالخادم لألول، فإن التََّمكُّ

)1(   ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: د.أحمد الريسوين، ص39-71، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها 
باألدلة الش��رعية: د.محمد س��عد بن أحمد بن مس��عود اليوبي، ص42-73، مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال: د. 
محم��د بكر إس��ماعيل حبيب، ص 83-110، عل��م المقاصد الش��رعية: د. نور الدين بن مخت��ار الخادمي، ص 

.66-53
)2(   منهج التيسير المعاصر: عبد اهلل بن إبراهيم  الطويل، ص105.
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إليها يف فهم الش��ريعة أوال، ومن هنا؛ كان خادما لألول، ويف اس��تنباط األحكام ثانيا، لكن ال 
تظهر ثمرة الفهم إال يف االس��تنباط، فلذلك جعل ش��رطا ثانيا وإنما كان األول هو الس��بب يف 

بلوغ هذه المرتبة ألنه المقصود والثاين وسيلة.«)1(. 
   فقد جعل اإلمام الشاطبي فهم المقاصد أسمى غاية يمكن للمجتهد الوصول إليها، لهذا 
فال يجوز له الكالم عن مقصد الش��ارع، مالم يحصل وس��يلتها بعد، كما أش��ار يف النقطة الثانية 

وهي التمكن من المعارف التي ال يستغنى عنها يف فهم الشريعة، فمن تلك المعارف ما يلي:
1- العلم بالنصوص الشرعية :

   م��ن أهم األم��ور التي يج��ب مراعاهتا للمتكل��م يف المقاصد هي اإلحاط��ة بالنصوص 
الشرعية، وهي أصول األدلة، ولهذا تجد األئمة يشددون على المجتهد يف الشريعة، أن يكون 
حافظا لقس��ط من األدلة التي يرجع إليها يف اجتهاده قال ش��يخ اإلس��الم:» فمن له اختصاص 
بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله ومقاصده يعلم باالضطرار من مراده ما ال يعلمه غيره«)2(.
   وقال أيضا مادحا فقهاء المحدثين الذين اختصوا بحديث رس��ول :» وبكل حال؛ فهم 
أعل��م األم��ة بحديث الرس��ول، وس��يرته ومقاصده وأحوال��ه، ونحن ال نعني بأه��ل الحديث 
المقتصري��ن على س��ماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني هبم كل م��ن كان أحق بحفظه ومعرفته 
وفهم��ه ظاهرا أو باطن��ا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل الق��رآن، وأدنى خصلة يف هؤالء 
محب��ة القرآن والحديث، والبحث عنهم��ا وعن معانيهما، والعمل بم��ا علموه من موجبهما، 

ففقهاء الحديث َأْخَبُر بالرسول من فقهاء غيرهم..«)3(.
   وبالجمل��ة؛ فإن حفظ قس��ط من نصوص الوحيين، التي ه��ي األصول التي يرجع إليها 
ب اإلمام ابن عبد الرب  المجتهد يف معرفة األحكام ومقاصد الشرع، من األمور المهمة، وقد بوَّ
$ يف كتابه جامع بيان العلم وفضله: » باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص 
يف حي��ن نزول النازل��ة«، وبعد ذكره لعدة آثار قال: »هذا يوضح ل��ك أن االجتهاد ال يكون إال 
على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه ال يجتهد إال عالم هبا ومن أشكل عليه شيء 

)1(   الموافقات: الشاطبي، 106/4- 107.
)2(   درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، 185/1.

)3(   مجموع الفتاوى: ابن تيمية، 95/4.
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لزمه الوقوف ، ولم يجز له أن يحيل على اهلل قوال يف دينه ال نظير له من أصل وال هو يف معنى 
أصل، وهذا الذي ال خالف فيه بين أئمة األمصار قديما وحديثا فتدبره«)1(.

2- المعرفة باللسان العربي:  
   ومم��ا يج��ب على المتكل��م يف مقاصد الش��ريعة، معرفته ه��و علوم اللغ��ة العربية، فال 
يس��تطيع أحد أن يعرف مقصد الش��ارع من الس��ياق دون تحصيلها، قال الشافعي $ بعد أن 
بين أن القرآن والسنة نزال بلغة العرب، وأن لساهنم متسع المعاين، وأن اللغة العربية ضرورية 
لفه��م مراد اهلل ورس��وله:» هذه الوجوه الت��ي وصفت اجتماعها يف معرفة أه��ل العلم منها به، 
وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها، ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من 
لساهنا، وبلساهنا نزل الكتاب وجاءت السنة، َفَتَكلََّف القول يف علمها َتَكلَُّف َما َيْجَهُل بعضه، 
وم��ن تكل��ف ما جهل وما لم تثبته معرفته، كان��ت موافقته للصواب - إن وافقه - من حيث ال 
يعرف��ه غي��ر محمودة واهلل أعل��م، وكان بخطئه غير مع��ذور، وإذا ما نطق فيم��ا ال يحيط علمه 

بالفرق بين الخطأ والصواب فيه«)2(.
   يقول الدك�تور عابد الس��فياين: »أما عن الذين يريدون أن يخربوا  عن حكم اهلل ورس��وله 
اس��تنباطا من النصوص، فال بدَّ لهم من العلم بلغة العرب ضرورة، ألن القرآن نزل بلغتهم، وال 
يمكن  اإلخبار عن مراد اهلل من كالمه بأنه قصد كذا وكذا، إال بمعرفة لغة العرب ومقاصدها«)3(.

3-مراعاة الفهم المقاصدي للصحابة والسلف الصالح:
مم��ا ينبغي لم��ن يتكلم يف مقاصد الش��ريعة، مراعاة الفهم المقاصدي للس��لف، ألهنم أعلم 
باللس��ان العربي الذي نزلت به النصوص، وهم أعلم بالنصوص حفظا وفهما وتطبيقا، قال ش��يخ 
اإلسالم $:» وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف 
ٌف للكلم عن مواضعه، وهذا  ع��ن الصحاب��ة والتابعين، فهو مفرت على اهلل ملحد يف آيات اهلل، ُمَحرِّ

فتح لباب الزندقة واإللحاد، وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم«)4(.

)1(   جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد الرب، ت. أبو األشبال، 848/2.
)2(   الرسالة: الشافعي، ص136.

)3(   الثبات والش��مول يف الش��ريعة اإلس��المية: ص214/1. رس��الة جامعية أشرف عليها األس��تاذ  الدكتور: حسين 
حامد حسان، نوقشت عام: 1407ه�- 1987م، جامعة أم القرى مكة المكرمة.

)4(   مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ص243/13.
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   كما بّين ابن عاش��ور- كما مر سابقا- مكانة السلف يف العناية بالمقاصد بقوله: »ولكن 
من��اط الحج��ة لنا بأقوالهم، أهن��ا دالة على أن مقاصد الش��ريعة على الجمل��ة واجبة االعتبار، 
ون باالس��تقراء مقاصد الشريعة من  وأن أقوالهم أيضا لما تكاثرت، قد أنبأتنا بأهنم كانوا يتقصَّ
التش��ريع، ولق��د أحببت أن أمثِّل يف هذا المبحث بأمثلة كثي��رة، يتجلَّى هبا للناظر مقدار اعتبار 
فك بأن أكثر المجتهدين إصابة، وأكثر صواب  سلف العلماء لهذا الغرض المهم، وفيه ما يعرِّ

المجتهد الواحد يف اجتهاداته يكونان على مقياس غوصه يف تطلب مقاصد الشريعة«)1(.
وه��ذا م��ا يدعوا بحق إلى مراع��اة أقوالهم، والتزام منهجهم يف االس��تنباط، ألهنم أعرف 

بأحكام الشرع ممن جاء بعدهم.
كما أن هناك شروطا أخرى لكن اكتفيت بما ذكرت، وإن كانت البغية من كل هذا التمثيل 
ال الحصر، من أجل بيان أن فهم مقاصد الش��رع ال تتيس��ر لكل من يدعيها، وإنما تحتاج إلى 

رسوخ يف العلم الشرعي. 
 أس��تنتج مما س��بق بيانه أن العلماء قد اش��رتطوا يف المتكلم ويف المس��تنبط من نصوص 
الكتاب والس��نة عامة، وتعليل األحكام وفق مقاصد الشرع خاصة، أن يكون على قد كبير من 
الفقه يف الدين، فأن المؤلفات يف هذا الفن الشريف قليلة، مقارنة بالفنون األخرى، وهبذا يتبين 
فوا هذا العلم بما يواف��ق أهواءهم دون تحصيل  لن��ا مجازف��ة العقالنيين عندم��ا أرادوا أن يوظِّ
ش��روطه المقررة عند العلماء، ولذا اش��رتط اإلمام الش��اطبي فيمن يقرأ كتاب��ه الموافقات أن 
يكون ريانا من علوم الشرع، وإال فإنه سيكون له فتنة، فقال: »ومن هنا ال يسمح للناظر يف هذا 
الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مس��تفيد حتى يكون ريان من علم الش��ريعة أصولها وفروعها 
منقوله��ا ومعقولها غير مخل��د إلى التقليد والتعصب للمذهب فإن��ه إن كان هكذا خيف عليه 

أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات واهلل الموفق للصواب«)2(.
   فهل بلغ العقالنّيون مرتبة التضلع يف فنون الشريعة حتى يتجّرؤوا كل هذه الجرأة على 
مقاصد  الشرع، أم أن المدرسة العقلية الحديثة قد أزاحت من طريقها كل العقبات التي تكبح  

فهمها الواسع للسنة على الطريقة الحديثة؟.

)1(   مقاصد الشريعة اإلسالمية: محمد الطاهر بن عاشور، ت. محمد الطاهر ميساوي، ص197.
)2(   الموافقات: الشاطبي، 87/1.
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النتائج
لقد توصل الباحث بعد هذا العرض الموجز إلى عدة نتائج أهمها:

غلو العقالنيين يف استخدام العقل ومحاكمة فهوم السلف إليه دون اعتبار لمكانتهم.  -
أثب��ت البحث أن مراحل فهم الس��نة عن��د المحدثين بجمع طرق حدي��ث الباب ومراعاة   -
الس��ياق..الخ ه��ي أقرب إل��ى العقالنية واالتزان مقارن��ة بطريقة العقالنيي��ن المبنية على 
العشوائية والخضوع للخلفيات االيديولوجية والتي تؤول إلى تعدد الفهوم واالختالف، 

الشيء الذي يذهب بمقصد النص.
إغراق العقالنيين نصوص الس��نة بالتأويل وإخضاعها لس��لطة الواقع، جعل السنة عرضة   -
لتخط��ف األه��واء والتحكم يف توجيهها حس��ب م��ا يقتضيه توجه كل ش��خص، بخالف 
طريقة الس��لف الثابتة والتي تجعل الواقع تابعا لدالالت النص، وتسيير الواقع وفقه، كي 

ينضبط المجتمع.
توس��ع العقالنيي��ن يف اعتبار المقاص��د أدى إلى اعتب��ار النص تابعا ل��روح المقاصد، أما   -
الس��لف فق��د راعوا المقاص��د ولكن بعلم ج��م، خصوصا والحكم على الش��يء بأنه من 
مقاصد الش��ريعة يحتاج إلى اضطالع واطالع واس��ع لعلوم الش��ريعة، وهذا ما يفتقر إليه 

جمهور العقالنيين. 
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هتدف أحكام الش��ريعة اإلس��المية إلى تحقيق مصالح العباد يف معاش��هم ومعادهم، قال 
اهلل تعال��ى: ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ  ]األنبي��اء: 107[، ومن مقتضيات الرحمة 
تحقيق مصالح العباد. وقد أكد علماء الشريعة هذا المعنى أيما تأكيد؛ يقول اإلمام العز بن عبد 
الس��الم )تويف660ه(: »إن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد يف دنياهم وأخراهم«)1(. 
ويق��ول اإلم��ام القرايف )ت��ويف684ه(: »أوامر الش��رع تتب��ع المصالح الخالص��ة أو الراجحة، 
ونواهيه تتبع المفاس��د الخالصة أو الراجحة«)2(. ويقول اإلمام الش��اطبي )تويف790ه(: »إن 
األعمال الش��رعية ليس��ت مقصودة ألنفس��ها وإنما قصد هب��ا أمور أخرى ه��ي معانيها، وهي 

المصالح التي شرعت ألجلها«)3(.
 ولما جاءت النصوص الش��رعية تمّكن لمبدأ جلب المصالح ودفع المفاسد؛ فالواجب 
التعامل مع النصوص وفق هذا االعتبار، بحيث نحرص على حسن تفهم النصوص واالجتهاد 
يف تلم��س جوانب المصلحة فيها، ومن ثم تطبيقه��ا تطبيقا يراعي هذا البعد المصلحي. وهذا 
كله اعتمادا على ما تقرره النصوص وتؤس��س له من معايير تضبط المفاهيم وترش��د إلى سبل 

التعامل مع المصالح والمفاسد.
إن مقاصد الشريعة مبنية على نصوصها ومستخلصة منها، وهذا ثابت باالستقراء والتتبع 
واالس��تنتاج. والعلم بالمقاصد ليس مقصودا لذاته، وإنما يراد به استثماره واالستفادة منه يف 
فهم النصوص وتوجيهها، وبصورة أخص يف النصوص غير قطعية الداللة؛ فيستعين المجتهد 
هبذا العلم لتحصيل فهم النص وتفس��يره وتوجيه تطبيقاته بما يخدم مقاصده. وتأسيس��ا عليه 
يكون النص الش��رعي أول مجال اجتهادي يحتاج إلى النظر المقاصدي إلعماله على الوجه 

المطلوب.
وهكذا يتضح أن جوهر االعتبار يف التعامل مع النص الش��رعي هو البحث عن المقاصد 
والمع��اين الت��ي أراد صاح��ب الن��ص تبليغه��ا للمخاطبي��ن؛ وأراد منه��م فهمه��ا واس��تيعاهبا 

)1(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج2، ص62.
)2(  القرايف، الفروق، ج2، ص126.

)3(  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص285.
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واالس��تجابة لمقتضياهتا؛ مما يتطلب مزيد االهتمام والتح��ري الجيد لتلك المقاصد وفق ما 
يريدها صاحب النص والوقوف عندها.

أهداف البحث: 
يه��دف البحث إلى بي��ان منزلة االعتبار المقاص��دي يف إعمال النص الش��رعي. وتقديم 
جمل��ة من الضواب��ط التي توجه النظ��ر المقاصدي يف إعم��ال النص حتى ال تس��تغل الوجهة 
المقاصدي��ة للخروج عن النص وع��ن مقتضياته باعتبار أن البحث المقاصدي يوظف أدوات 

اجتهادية كثيرة ومتنوعة وقد ال يوفق كثيرون يف حسن استخدامها.
مشكلة البحث: 

تنطلق مش��كلة البحث من واقع أنه قد يتوارد على النص الش��رعي معنيان يكون أحدهما غير 
مقصود واآلخر هو المقصود. وقد يكون المعنى األول هو الظاهر وهو المتبادر إلى الذهن، ولكن 
بمزي��د من التأمل والتدبر، وباالحتكام إلى القرائن التفس��يرية المس��اعدة يتبين أن للنص مقصودا 
آخر يختلف عن المتبادر إلى الذهن من ظاهر األلفاظ. وبالتالي نتساءل عن الضوابط التي تحكم 
توجي��ه مقاص��د النص توجيها صحيحا، يس��هل عل��ى المخاطبين بالنص إعماله واالس��تفادة منه، 

ويقطع الطريق عن مسالك التحريف والمغالطة التي قد تظهر يف لبوس مقاصدي.
الدراسات السابقة:

كتب كثيرون يف مفردات موضوع البحث هذا، وإن كانت تلك الكتابات يف أغلبها تتكلم 
عن المقاصد بعمومها ال مقاصد النص الش��رعي فحس��ب، وقد اس��تفدت منها يف تحرير هذه 

الصفحات، ولعل أهم ما وقفت عندها أكثر من غيرها الدراسات التالية:
بحث بعنوان: »ضوابط إعمال مقاصد الش��ريعة يف االجتهاد« للدكتور محمد س��عد   .1  
بن أحمد اليوبي، وهو منشور بالعدد الرابع من مجلة األصول والنوازل، عام 1431ه. حيث 
تحدث فيه عن الحاجة إلى مقاصد الش��ريعة يف االجتهاد، ث��م مجال إعمال المقاصد، وختم 
البح��ث بجمل��ة من الضوابط الت��ي تعين الباحثين والفقهاء على االس��تفادة م��ن المقاصد يف 

معرفة أحكام النوازل.
ويظه��ر ل��ي أن الضوابط المذك��ورة يف البحث فيها ق��در من التداخل وتحت��اج إلى إثراء 

وزيادة بيان.
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بح��ث بعن��وان: »اعتب��ار مقاصد الش��ريعة اإلس��المية يف فه��م النصوص واس��تنباط   .2  
األحكام«، للباحث: أحمد محمد هادي الهبيط، وهو عبارة عن رس��الة ماجستير مؤرخة عام 
2005م، ولم يتيس��ر لي االطالع عليه��ا، والذي وصلني منها مخط��ط معالجتها للموضوع؛ 
حيث قس��م الباحث الرس��الة إلى ثالثة أبواب؛ خصص األول للمقاصد والفهم واالستنباط، 
والب��اب الثاين بعنوان: »اعتبار المقاصد يف فهم النصوص«، أما الباب الثالث فتحدث فيه عن 

جلب المصالح ودرء المفاسد.)1( 
والظاهر من مفردات الخطة اإلجمالية وكذا التفصيلية عدم التطرق للضوابط التي تتعلق 

باالعتبار المقاصدي يف إعمال النصوص الشرعية.
بحث بعنوان: »أثر المقاصد الجزئية يف فهم النصوص الش��رعية: دراس��ة تطبيقية من   .3  
الس��نة النبوية« للدكتور عبد اهلل إبراهيم زيد الكيالين، وهو منش��ور بمجلة دراس��ات، »علوم 
الش��ريعة والقانون«، بالجامعة األردنية، المجلد )33(، الع��دد األول، عام 2006م. وتطرق 
في��ه إلى بيان معن��ى المقاصد وأنواعه��ا، ثم أهمية االلتف��ات إليها يف تفس��ير النصوص وعند 
تطبيقه��ا، ثم عرض مس��ائل تطبيقية من الحديث الش��ريف وبيان وجه��ة االعتبار المقاصدي 

فيها.
والبحث المذكور على أهميته لم يتطرق لبيان الضوابط التي توّجه التأثير المقاصدي يف 
فه��م وإعمال النصوص، ثم إن البحث تطبيقي يف المقاص��د الجزئية بتحليل نصوص منتخبة 

من الحديث الشريف.
مقاص��د المقاصد »الغاي��ات العلمي��ة والعملية لمقاص��د الش��ريعة« للدكتور أحمد   .4  
الريس��وين، وهو عبارة عن كت��اب من الحجم الصغير طبع ببيروت ع��ام 2013م. وتناول فيه 
جمل��ة من مفردات موضوع البحث حيث اس��تهل فصوله بعن��وان: »مقاصد المقاصد يف فهم 

الكتاب والسنة«، ثم تطرق بعدها لالجتهاد وللمقاصد العملية.
والكتاب المذكور على أهميته لم يفّصل يف بيان الضوابط التي تحكم االعتبار المقاصدي 

يف إعمال النصوص الشرعية.

)1(  ورد تعريف بالرسالة يف الموقع اإللكرتوين:)www.yemen-nic.inf( تاريخ التصفح: 08 /11/ 2015.
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منهج البحث:
س��رت يف تحري��ر هذه الصفحات على هن��ج الوصف والتحليل، مع االس��تفادة من باقي 

المناهج يف حدود ضيقة. واعتمدت يف العزو والتوثيق النسق التالي:
- عزو النصوص القرآنية إلى مواضعها يف المصحف )السورة، ورقم اآلية(، وهذا عقب 

ذكر النص مباشرة يف المتن.
- ذك��ر التخريج الموجز لنصوص الحديث الش��ريف، وبيان درجة الحديث من الصحة 

إن كان واردا عند غير البخاري ومسلم.
- اإلشارة إلى تواريخ وفيات األعالم الوارد ذكرهم عوضا عن الرتجمة لهم لمحدودية 

صفحات البحث.
- الرجوع إلى أمهات المصادر والمراجع للتأكد من سالمة نسبة األقوال ألصحاهبا.

- تأخي��ر ذك��ر البيانات الكاملة لمص��ادر البحث ومراجعه واالكتفاء يف الحواش��ي بذكر 
المؤلف والعنوان ورقم الصفحة. وتخصيص قائمة مكتملة البيانات بعد الخاتمة مباشرة. 

- الحرص على اعتماد لغة سهلة بعيدة عن التعقيد االصطالحي الحادث؛ ألجل تيسير 
الموضوع وتوسيع االستفادة منه أو إثرائه وتقويمه. 

خطة البحث:
اجته��دت يف تقس��يم هيكل البحث بع��د المقدمة إل��ى ثالثة مباحث ث��م الخاتمة وقائمة 

المصادر والمراجع وفق الرتتيب التالي:
- مقدمة.

- المبحث األول: مفهوم النص الشرعي.
- المبحث الثاين: منزلة االعتبار المقاصدي يف إعمال النص الشرعي.

- المبحث الثالث: أهم ضوابط توجيه النظر المقاصدي إلعمال النص الشرعي.
- الخاتمة.

- قائمة المصادر والمراجع.



683

اأ.د. اإبراهيم بن حممد الأمني رحماين

املبحث الأول
مفهوم الن�ص ال�ضرعي

اس��تعمل أهل العربية كلمة »الن��ص« للداللة على الرفع واإلظه��ار والدفع؛ نقول: نّص 
ف��الٌن حديثه إذا رفعه إل��ى قائله، وعليه يطل��ق لفظ »النص« على ال��كالم المنصوص؛ وكأنه 

مص��در بمعنى اس��م المفع��ول، كالخلق بمعن��ى المخلوق يف مث��ل ق��ول اهلل تعالى: ژ ى  
ائ  ائ  ژ  ]لقم��ان:11[. وجاء يف قول عمرو بن دينار )ت��ويف126ه(: ما رأيُت رجال أنصَّ 

للحديث من الزهري )تويف124ه(، أي أرفع له وأسند.
ت الظبية جيدها إذا أظهرته، كما يف قول امرئ القيس)تويف565م(: ويقال: نصَّ

ي���ِم َل�����ْي��َس بِ��َف��اِح��ٍش وِج���ْي���ٍد َك���ِج���ْي���ِد ال���رِّ
بِ���ُم���َع���طَّ���ِل َوالَ  ����ْت����ُه  َن����صَّ ِه�������َي  إَِذا   

وهب��ذا المعن��ى )الظهور واالرتفاع( جاءت تس��مية المنّصة التي تجل��س عليها العروس 
لتبدو لجميع الناس.

ا؛ أي دفعها يف السير حتى يستخرج أقصى سيرها.  ها نصًّ ويقال -أيضا-: نصَّ الدابة ينصُّ
ُجَل إذا أحفيته يف المس��ألة ورفعته إل��ى حدِّ ما عنده من  والمعن��ى نفس��ه يف قولنا: نصصُت الرَّ

العلم حتى استخرجته. إذن فالنص: بلوغ الشيء غايته ومنتهاه.)1(
وخالص��ة المعنى اللغ��وي أن النص يف العربية يطلق على بلوغ الش��يء منتهى غايته؛ فإذا كان 
كالما ُيرفع لقائله )مصدره(، وإن كان شيئا ماديا يرفع إلى أعلى ما يمكن أن يحقق الغرض المطلوب 

منه )المنصة(، وإن كان سلوكا فببلوغ منتهى الجهد )السير(. وهكذا األمر يف بقية األمثلة.
و»النص الش��رعي« نس��بة إلى الشريعة، وهي يف اللغة مصدر َش��َرَع؛ نقول: شرع فالن يف 
كذا إذا ابتدأ فيه، كما نقول: شرع يف الكتابة، أو شرع يف المسير، أو شرع يف الحديث. وترجع 
كلمة الش��ريعة يف أصل اس��تعمالها اللغوي إلى ما كان يعرف عند العرب من الطريق الواضح 

المؤدي إلى الماء)2(. 

)1(  ينظر: الجوهري، الصحاح ج3، ص1085- 1095؛ الزمخشري، أساس البالغة، ص459؛ ابن منظور، لسان 
العرب مج 6، ص4442؛ الجرجاين، التعريفات، ص215، مادة: ن ص ص.

)2(  الرازي، مختار الصحاح، ص218، مادة: ش ر ع.
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يت بذلك  ��ريعُة: وهي مورد الناس لالس��تقاء؛ وُس��مِّ ج��اء يف »المصباح المنير«)1(: »الشَّ
لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع«. 

ويف »لسان العرب«)2(: الشريعة والشراع والشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. 
والعرب ال تسميها شريعة حتى يكون الماء َعّدًا - أّي كثيرًا - ال انقطاع له. ويف المثل العربيِّ 
ْقي التَّْشِريُع«. والمعنى: أسهل طرق سقي اإلبل، هو تركها تسير يف الطريق  السائر: »َأْهَوُن السَّ
الموصل إلى الماء لتش��رب بنفس��ها وترتوي. ومنه فالش��ريعة هي مورد الش��اربة، والتش��ريع 
هو إيراد اإلبل ش��ريعة. وهكذا ُأخذ هذا المعنى، وُعمم اس��تعمال التش��ريع على هنج الطريق 

الواضح)3(.
والش��ريعة تعن��ي يف االصطالح: ما أنزل��ه اهلل تعالى لعباده من األحكام على رس��ول من 
رسله سواء تعلقت بكيفية عمل وتسمى: أحكام فرعية أو عملية، ولها كان تدوين علم الفقه؛ 
أو جاءت متعلقة بمسائل االعتقاد وتسمى: أحكام أصلية أو اعتقادية، ولها دون علم العقيدة 

والكالم)4(.
ويمكن القول بأن الش��ريعة اإلسالمية هي: ما نزل به الوحي على سيدنا محمد صلى اهلل 
علي��ه وس��لم من األحكام، التي بامتثاله��ا تصلح أحوال الناس يف دنياهم وأخراهم، س��واء يف 

ذلك أحكام العقيدة، أو العبادة، أو األخالق)5(.
هذا، واستخدم علماء الشريعة مصطلح »النص« إلفادة معان ثالثة هي)6(:

الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة بغض النظر عن داللته.  .1
الخطاب الشرعي ذي الداللة الواضحة سواء أكانت داللته قطعية أم ظنية.  .2

)1(  الفيومي، المصباح المنير، ص310، مادة: ش ر ع.
)2(  ابن منظور، لسان العرب، مج4، ص2238، مادة: ش ر ع.
)3(  انظر: الزمخشري، أساس البالغة، ص233، مادة: ش ر ع.

)4(  انظر: التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ج1، ص835 - 836.
)5(  انظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص30.

)6(  أيمن صالح، القرائن والنص دراس��ة يف المنهج األصولي يف فقه النص، ص12- 36؛ ماهر حس��ين حصوة، »أثر 
تعليل األحكام يف تأويل وتفس��ير النصوص«، مجلة الش��ريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ع58، 

رجب 1435ه، ص317.
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الخطاب الشرعي ذي الداللة القاطعة.  .3
والمخت��ار من هذه االس��تعماالت لمصطلح النص يف هذا البح��ث هو المعنى األول.)1( 
يقول ابن حزم األندلسي )تويف456ه( عن النص هبذا المعنى أنه: »اللفظ الوارد يف القرآن أو 

السنة المستدل به على حكم األشياء«.)2(
وهذا اإلطالق لمعنى النص هو ما اس��تعمله األصوليون يف تقس��يمهم للدالالت: عبارة 
النص، وداللة النص، وإش��ارة النص، واقتضاء النص.)3( وهو إطالق قديم، فقد أورده اإلمام 
الش��افعي يف مقابل االس��تنباط )االجتهاد()4(. وهو االصطالح الدارج الي��وم يف اللغة الفقهية 

واألصولية وغيرها أكثر من غيره.)5(

* * *

)1(  ينظ��ر: الغزال��ي، المنخ��ول ص463؛ القرايف، ش��رح المحصول، ج5، ص2275؛ الس��بكي، اإلهباج يف ش��رح 
المنهاج، ج1، ص215؛ الزركشي، البحر المحيط، ج1، ص462؛ األنصاري، فواتح الرحموت، ج1، ص19؛ 

ابن بدران، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ص187.
)2(  ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، ج1، ص43. 

)3(  بدران أبو العينين بدران، بيان النصوص التشريعية »طرقه وأنواعه«، ص30، العجلوين، قواعد تفسير النصوص، 
ص61. 

)4(  ينظر: الشافعي، الرسالة، ص21. 
)5(  العجلوين، قواعد تفسير النصوص، ص62. 
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املبحث الثاين
منزلة العتبار املقا�ضدي يف اإعمال الن�ص ال�ضرعي

تمثل مقاصد الشريعة األهداف والغايات التي ترجى من أحكامها، وحيث إّن التكاليف 
الش��رعية ترجع إلى حفظ مقاصدها يف الخلق، وأهنا تتنوع إلى ثالثة أنواع: ضرورية، حاجية، 
وتحس��ينية)1(. كما أن المقاصد الضروري��ة أصل للحاجية والتحس��ينية، واختالل الضروري 

يلزم منه اختالل ما دوهنا وليس العكس.)2(
وعلي��ه فالمقاص��د عبارة عن مصالح هتدف الش��ريعة إل��ى تحصيله��ا يف جملة األحكام 
وتفاصيلها)3(. فهي ال تخرج عن المعاين الس��امية، والحك��م الخيرة، والغايات الحميدة التي 
ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو األحكام التي شرعها 

اهلل لعباده. 
وإن إعم��ال النص الش��رعي يعن��ي تطبيق الحكم الش��رعي المس��تفاد من��ه؛ فالحكم قد 
ش��رع ابتداًء لتحقيق مقصد ش��رعي، ف��كان البد أثناء ه��ذا التطبيق أن يتحق��ق المقصد الذي 
ش��رع من أجله حتى يكون التطبيق على الوجه الذي أراده الش��ارع وتغّياه، وإال وقع التفاوت 
واالخت��الف بين التش��ريع الذي يهدف إلى تحقيق مصالح معين��ة، وبين التطبيق الذي ال يعير 
تلك المصالح أهمية، أوينّزل الحكم الشرعي على األفراد بطريقة آلية مجردة، دون أي اعتبار 

للنظر المقاصدي.)4(
وبناء عليه فإعمال النص الشرعي وفق االعتبار المقاصدي يعني: تنزيل الحكم الشرعي 

على وفق المصالح التي جاء النص لتحقيقها.)5( 

)1(  الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص8.
» الشاطبي، الموافقات، ج2، ص16.  )2(

)3(  د. محم��د س��عد اليوبي، »ضوابط إعم��ال مقاصد الش��ريعة يف االجتهاد«، مجلة األصول والن��وازل، ع4، رجب 
1431ه، ص29. وانظر يف تعريف المقاصد: محمد الطاهر بن عاش��ور، مقاصد الش��ريعة اإلسالمية، ص251؛ 

أحمد الريسوين، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص7.
)4(  د. عبد الرحمن الكيالين، »التطبيق المقاصدي لألحكام الش��رعية«، المجلة األردنية يف الدراس��ات اإلس��المية، 

جامعة آل البيت، المفرق، مج )4(، ع)4(، 2008، ص10.
)5(  وينظر: د. عبد الرحمن الكيالين، »التطبيق المقاصدي لألحكام الشرعية«، ص14.
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ومن األمثل��ة التطبيقية التي راعت االعتبار المقاصدي يف التعامل مع النصوص ما روي 
ع��ن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف مس��ألة قبول توبة القاتل؛ حيث روى س��عد بن ُعبيدة قال: 
ا َذَهَب َقاَل َلُه  »َج��اَء َرُج��ٌل إَِلى اْبِن َعبَّ��اٍس َفَقاَل: لَِمْن َقَتَل ُمْؤمِنً��ا َتْوَبٌة؟ َقاَل: اَل إاِلَّ النَّ��اُر، َفَلمَّ
ُجَلَساُؤُه: َما َهَكَذا ُكنَْت ُتْفتِينَا، ُكنَْت ُتْفتِينَا َأنَّ لَِمْن َقَتَل ُمْؤمِنًا َتْوَبٌة َمْقُبوَلٌة، َفَما َباُل اْلَيْوِم؟ َقاَل: 

إِنِّي َأْحِسُبُه َرُجٌل ُمْغَضٌب ُيِريُد َأْن َيْقُتَل ُمْؤمِنًا، َقاَل: َفَبَعُثوا فِي َأَثِرِه َفَوَجُدوُه َكَذلَِك« )1(
فابن عباس رضي اهلل عنهما يف فتواه المذكورة راعى المصالح المتعلقة بنصوص الشرع 
يف موضوع التوبة من جهة، وموضوع القتل من جهة ثانية وأجرى فتواه بمقتضى مراعاة تحقق 

المقصد وحسن تطبيقه يف قضية الحال.
وم��ن األمثل��ة الفقهية -أيض��ا- التي يظهر فيها أث��ر المقاصد يف إعمال النص الش��رعي: 

مس��ألة »اإليالء« ال��واردة يف قول اهلل تعال��ى: ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  ]البقرة:226- 227[.

اإلي��الء ه��و َحلف الزوج أال يطأ زوجته. وهو غير جائز ش��رعا، ومن وقع منه فقد أمهله 
الش��رع أربعة أش��هر على األكثر، إن تخلى فيها عن إيالئه فبها ونعمت ويغفر اهلل له، وإال لزمه 

الطالق رغما عنه.
والظاه��ر أنه ال خالف بين الفقهاء)2( أن الش��رع إنما حّرم اإليالء ووضع له –متى وقع- 
ا أقص��ى ينتهي عن��ده وجوبا، لما في��ه من اإلضرار بالزوج��ة والفتنة لها، حي��ث إهنا تبقى  ح��دًّ
محروم��ة من حقها يف العش��رة الزوجية الطبيعي��ة. لكنهم اختلفوا يف بعض م��ا تدل عليه اآلية 
وم��ا يتناوله اإليالء المذك��ور فيها من حاالت وما ال يتناوله: فه��ل اإليالء مقصور على حالة 
الَحلِ��ف؟ أم يش��مل كل امتناع ع��ن وطء الزوجة، بحلف كان أو ب��دون حلف؟ وهل حكمه 
خ��اص برتك الوطء وحده، أم يش��مل غيره من أش��كال الهج��ر والقطيعة م��ع الزوجة؟ وهل 

)1(  أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف، كتاب الديات، يف من قال للقاتل توبة، ج5، ص435. الحديث رقم: 27753، 
ورجاله ثقات.

)2(  يراجع يف المسألة: بدائع الصنائع للكاساين، ج3، ص176؛ حاشية ابن عابدين، ج3، ص424؛ االستذكار البن 
عبد الرب، ج6، ص291- 292؛ المهذب للشيرازي، ج2، ص139؛ روضة الطالبين للنووي، ج8، ص251 وما 
بعدها؛ المغني البن قدامة، ج11، ص8-9؛ اإلنصاف للمرداوي، ج9، ص183؛ ش��رح منتهى اإلرادات، ج3، 

ص194- 195.
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االمتناع عن الوطء إذا وقع لس��بب معقول وليس لإلضرار، س��واء أكان بحلف أم بدونه، هل 
يعّد -أيضا- من اإليالء ويدخل يف حكمه أم ال؟

ويب��دو أن الذين وقفوا مع اللف��ظ –دون القصد- حصروا اإليالء وحكَمُه يف حالة امتناع 
الزوج عن وطء زوجته، بعد الحلف على ذلك. أما الذين نظروا إلى مقصود اآلية –وهو رفع 
الض��رر والتعس��ف والحرمان عن الزوج��ة- أدخلوا يف اإليالء كل ت��رك متعمد للوطء بقصد 
اإلض��رار، إذا ط��ال أمده، ولو كان بدون حلف. بل منهم م��ن أدخل فيه حتى القطيعة للزوجة 
وت��رك الكالم معه��ا، ولو مع وجود الوطء. كم��ا أخرجوا من اإليالء المحظ��ور االمتناع عن 
الوطء لس��بب معقول، ولو كان مع الحلف، كمن يمتنع عن الوطء ويحلف على ذلك، لكن 

ألجل المرض، أو ألجل رضاع المولود...
وال ش��ك أن الفريق الثاين هو األكثر تجس��يدا لعدل الش��ريعة ومقاصدها الكريمة، وأنه 

المحقق لقاعدة »النصوص بمقاصدها«.)1(
قال اإلمام العز بن عبد الس��الم )تويف660ه(: »والكتاب والس��نة مش��تمالن على األمر 
بالمصالح كلها، دقِّها وِجّلها، إال مصالح المباح، فإهنا مأذونٌة غير مأمور هبا، وعلى النهي عن 

المفاسد كلِّها، ِدقِّها وِجلِّها«. )2(
وعلى هذا فإن النصوص الش��رعية متضمنة للمصال��ح الكلية والجزئية؛ فلكل نص منها 
امت��داد مصلح��ي أو مقص��دي. والمطلوب من أه��ل االجتهاد والنظر إج��راء النصوص على 
الوج��ه ال��ذي ال يخ��ّل بالمقاصد التي جاءت هب��ا هذه النص��وص، بل يوجهون فائ��ق العناية 
إلصاب��ة المقصد الش��رعي. وه��ذا ال يتحقق إال بالت��زام خطوتين عمليتي��ن؛ تتمثل األولى يف 
البح��ث الدقيق عن اإلط��ار المقصدي للنص الش��رعي، والثانية يف إعمال ه��ذا النص ضمن 

إطاره المقصدي.)3(
ه��ذا، وقد أّكد الفقهاء قديما وحديثا األهمية الكربى العتبار مقاصد التش��ريع، وجاءت 

)1(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص58- 59.
)2(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص225.

)3(  ينظ��ر: وورقي��ة، ضواب��ط االجتهاد التنزيل��ي، ص230؛ وعب��د اهلل إبراهيم زيد الكي��الين، »أث��ر المقاصد الكلية 
والجزئية يف فهم النصوص الشرعية«، ص102.
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أقواله��م مصرحة بكون مصلحة العباد وس��عادهتم يف الدنيا واآلخرة ه��ي غاية كل النصوص 
الشرعية. 

قال اإلمام ابن القيم )تويف751ه(: »إن الش��ريعة اإلسالمية مبناها وأساسها على الِحكم 
ومصال��ح العب��اد يف المعاش والمع��اد، وهي عدل كله��ا، ورحمة كلها، وِحكم��ة كلها، فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، 

وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل«)1(. 
وقال اإلمام الشاطبي )تويف790ه(: »إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح 
األخروي��ة والدنيوي��ة، وذل��ك على وج��ه ال يختل لها به نظام، ال بحس��ب الكل وال بحس��ب 
الجزء، وس��واء يف ذلك م��ا كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحس��ينات... فال بد 
أن يك��ون وضعه��ا على ذلك الوجه أبديًا وكليًا وعامًا يف جمي��ع أنواع التكاليف والمكلفين 

وجميع األحوال، وكذلك وجدنا األمر فيها والحمد هلل«)2(.
وقال -أيضا-: »إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد يف العاجل واآلجل معًا«)3(. 

وق��د انتقد اإلمام ولّي اهلل الّدهلوي )تويف 1176ه( منكري التعليل، وأنكر عليهم ظنهم 
أّن الش��ريعة ليست س��وى تعّبد واختبار، ال اهتمام لها بش��يء من المصالح قائالً: »وهذا ظن 

فاسد، تكّذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير«)4(. 
واس��تنادا إل��ى أهمي��ة مقاصد الش��ريعة اإلس��المية اجتهد األئم��ة الفقهاء يف اس��تخراج 
م��ا يمكنهم اس��تخراجه من تلك المقاصد م��ن خالل مختلف المصنف��ات يف علل األحكام، 
س��واء أكان ذلك مما س��طروه يف مدونات الفقه ضمن ما كتبوه عن حكمة مشروعية األحكام 
الجزئي��ة، أم كان مما دونوه يف مصنفات علم أصول الفقه يف باب القياس خاصة عند حديثهم 
عن مسالك الكشف عن العلة على اختالف بينهم يف تقرير ذلك تبعًا لمذاهبهم الفقهية. وإن 
مما يدل على هذا االهتمام -أيضا- اشرتاط اإلمام الشاطبي )تويف790ه( وغيره على المفتي 

)1(  ابن القيم، إعالم الموقعين، ج3، ص3.
)2(  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص37.

)3(  المرجع نفسه، ج2، ص6. وقد كرر هذا المعنى يف كتابه كثيرًا.
)4(  الدهلوي، حجة اهلل البالغة، ج1، ص50.
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فهم مقاصد الشريعة على كمالها)1(. 
والظاه��ر أن ال��درس الفقهي الي��وم يتحدث كثي��را عن المقاص��د وأهميته��ا وحديثه يف 
أغلب��ه نظ��ري، ومع أن هذا يس��تحق التنوي��ه به؛ لك��ن يف المقابل هناك نقص��ا يف مجال تطبيق 
فق��ه المقاصد. ولعل اإلش��كال الحقيقي يف هذا الموضوع يكمن يف أن من يحس��نون التنظير 
والضب��ط لموضوع المقاصد كثيرًا ما يحصل االختالف بينهم يف االجتهاد يف التطبيق؛ وذلك 

ألن الدخول يف التفاصيل هو الذي يربز بوضوح مدى دقة الفهم وعمق اإلشكال. 
وقد أش��ار اإلمام محمد الطاهر بن عاشور )تويف1393ه( إلى المعنى المذكور وبيَّن أن 
المفاصل الكربى يف باب المقاصد والمصالح والمفاس��د، مقام س��هل؛ لكن المشكلة تتعقد 
عندم��ا ت��أيت التفاصيل والتطبيقات، فقال: »فإن أصول المصالح والمفاس��د قد ال تكاد تخفى 
على أهل العقول المس��تقيمة؛ فمقام الش��رائع يف اجتالب صالحها ودرء فاسدها مقاٌم سهل، 
واالمتثال له فيها هيِّن. واتفاق علماء الش��رائع يف ش��أهنا يسير، فأما دقائق المصالح والمفاسد 
وآثاره��ا ووس��ائل تحصيله��ا وانخرامها ف��ذاك ]هو[ المق��ام المرتبك؛ وفيه تتف��اوت مدارُك 

العقالء اهتداًء وغفلًة وقبواًل وإعراضًا...«)2(.
وعليه فالبحث المقاصدي التفصيلي هو المسلك األخطر يف باب المقاصد. يقول اإلمام 
ابن عاشور )تويف1393ه(: »ويف إثبات هذا النوع من العلل )وهو ما كانت علته خفية( خطر 
يه مال��ت الظاهرية إلى األخ��ذ بالظواهر، ونفوا  عل��ى التفق��ه يف الدين؛ فِمن أج��ل إلغائه وتوقِّ

القياس. ومن االهتمام به تفننت أساليب الخالف بين الفقهاء...«)3(.
وإن النصوص الش��رعية على كثرهتا وتنوعها ومراتب األحكام الواردة فيها تقتضي فعال 
التفصيل والتدقيق واإلعمال المحقق للمصالح الشرعية. ولما كان من األهمية بمكان تحقيق 
هذا األمر تطبيقيا؛ فإنه يحتاج إلى مزيد العناية والتدقيق حفظا لمقاصد الشرع ورعاية لحرمة 

النصوص وقدسيتها.

)1(  انظر: الش��اطبي، الموافقات، ج4، ص105؛ ود. نادية ش��ريف العمري، االجتهاد يف اإلسالم، ص96؛ د. أحمد 
الريسوين، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص326.

)2(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص316.

)3(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص241.
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والظاه��ر أّن االعتب��ار المقاص��دي يف التعام��ل م��ع النص��وص الش��رعية يحت��اج تأهيل 
متخص��ص وتدريب المتفقهين على اس��تعمال المقاصد يف حقول التعليم وتحت اإلش��راف 
العلمي المتزن، فإنه س��يعين على تجنُّب كثير من مش��كالت التفعي��ل المقاصدي؛ وتحصيل 
مَلكة التعامل مع هذا العلم والتي تتطلب قدرا معتربا من الخربة والنضوج حتى يمتلك الفقيه 

ناصيتها. 
ين مع الغفلة عن البعد المقاصدي  والحقيق��ة أنه ال يمكن تصّور فقه حقيق��ي يف أمور الدِّ
ين هو معرفة حكمة الش��ريعة  فيه؛ قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية )ت��ويف728ه(: »الفقه يف الدِّ
ومقاصدها ومحاس��نها«)1(. وقال اإلمام الشاطبي )تويف790ه(: »إذا بلغ اإلنسان مبلغًا َفِهَم 
فيه عن الش��ارع مقصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل 
ل��ه وصف هو الس��بب يف نزوله منزلة الخليف��ة للنبي صلى اهلل عليه وس��لم يف التعليم والفتيا، 

والحكم بما أراه اهلل«)2(.

* * *

)1(  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج11، ص354.
)2(  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص77.
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املبحث الثالث
اأهم �ضوابط توجيه النظر املقا�ضدي لإعمال الن�ص ال�ضرعي

إّنه مما ال شك فيه أن االجتهاد الفقهي يمتزج يف جميع مراحله بالنظر المقاصدي؛ حيث 
يتم توظيف قواعد المقاصد يف جميع مفاصل البحث؛ يف فهم النصوص وتفسيرها ويف معرفة 
دالالهت��ا، ويف الرتجي��ح بين األدلة المتعارضة والتوفيق بينه��ا، ويف معرفة أحكام الوقائع التي 

لم ُينص عليها بالخصوص، ويف تنزيل األحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية.
وإّن افتق��ار البح��وث الفقهية لالعتبار المقاصدي من ش��أنه أن يحّول مس��ار البحث من 
االجتهاد للكش��ف عن الحكم الش��رعي المس��تند إلى أصول معتربة إلى ص��ورة من تجليات 

اإلرادة البشرية ونوازعها المختلفة وما تتكئ عليه من مربرات.)1(
وم��ن جهة أخرى نجد أن التوس��ع يف االعتبار المقاصدي دون ضبط وال إحكام يش��كل 
منزلقا خطيرا قد يؤدي إلى التحلل من أحكام الشريعة أو تعطيلها تحت مسمى المصلحة، أو 
إلى محاصرة النصوص الش��رعية بدل جعلها مرتك��ز االنطالق يف البحث والنظر. وقد يؤدي 
ه��ذا كله إلى صور متع��ددة من العدوان على أحكام الش��ريعة بإباحة المح��رم وتوهين القيم 
وتعطيل األحكام، ثم التعس��ف يف تفس��ير النصوص أو االجتهاد من خارجها... بل قد يصل 
األم��ر –عند إهمال الضوابط- إلى النظر لنصوص الش��ريعة على أهنا أك��رب عائق أمام تحقيق 

المصالح الفردية والجماعية، وهذا منتهى المروق واالنحراف عن دين اهلل عز وجل.)2(  
وعليه، فمن الضروري بمكان بيان الضوابط التي توجه النظر المقاصدي إلعمال النص 
الشرعي إعماال صحيحا يخدم أحكام الشريعة ويقيم أركاهنا، ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:

ال�شابط الأول: اعتماد النظر التكاملي لن�شو�س الوحي»الكتاب وال�شنة«:
إن أول خطوة يف معالجة النص، الستخراج معانيه أو ما يتضمنه من أحكام، هي أن يسلط 
عليه النظر الكلي، الشامل، بصورة تجعل منه وحدة متكاملة، قطبها الموضوع أو الفكرة التي 
يدور حولها ذلك النص)3(. يقول اإلمام الش��اطبي )تويف790ه(: »فالذي يكون على بال من 

)1(  ينظر: د. عبد القادر بن حرز اهلل، ضوابط اعتبار المقاصد يف محال االجتهاد وأثرها الفقهي، ص333.
)2(  الخادمي، االجتهاد المقاصدي، »مقدمة عمر عبيد حسنة«، ج1، ص33.

)3(  العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ص169.
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المستمع، والمتفهم، االلتفات إلى أول الكالم وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها: 
ال ينظر يف أولها دون آخرها، وال يف آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اش��تملت على جمل، 
فبعضها متعلق بالبعض، ألهنا قضية واحدة، نازلة يف شيء واحد، فال محيص للمتفهم عن رد 
آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع يف فهم المكلف«.)1(
أم��ا النظ��رة المجّزئ��ة للنص أو التي تع��زل النص عن س��ياقه وعن باق��ي النصوص فإهنا 
خط��أ منهجي، وال تمّكن من الوصول إلى معرفة مقاص��د النصوص، وقصارى األمر أنه يقع 
اعتماده��ا يف مرحل��ة أولى لفه��م ألفاظ النص وتراكيب��ه اللغوية ال غير.... ف��إذا حصل الفهم 
األول��ي المعتمد على قواعد اللغة وتراكيب الكالم، اتج��ه النظر بعدها إلى النص كرة أخرى 
كوحدة موضوعية شاملة لكل أجزائه. ويلح اإلمام الشاطبي )تويف790ه( على وجوب اتباع 
هذا المنهج يف تفس��ير النصوص الش��رعية)2( فيذكر هبذا الصدد ما يل��ي: »فال يصح االقتصار 
يف النظ��ر عل��ى بعض أجزاء ال��كالم دون بعض إال يف موطن واحد وه��و النظر يف فهم الظاهر 
بحس��ب اللس��ان العربي وما يقتضيه، ال بحس��ب مقصود المتكلم. فإذا ص��ّح له الظاهر على 

ا قريٍب يبدو له المعنى المراد«)3(. العربية رجع إلى نفس الكالم فعمَّ
وعليه فإن الحكم اعتمادا على نص منفرد منقطع عن باقي النصوص قد يؤدي بالمجتهد 
إل��ى تجري��د النص ع��ن أي امتداد مقص��دي. وه��ذا يوقعه يف التناق��ض يف حالة ع��دم قطعية 
النص��وص حي��ث تختلف عليه األحكام؛ مما يؤدي إلى منافاة ما ثبت من أن الش��ريعة راجعة 
إل��ى الوفاق. فإعمال النص الش��رعي يقتضي تجمي��ع كل النصوص ال��واردة يف موضوعه أو 
ذات الصل��ة ب��ه، ثم التوصل ع��ن طريقها إلى المقصد الكلي من إعمال النص الش��رعي على 

الوقائع.)4( 
يقول اإلمام الش��اطبي )تويف790ه(: »... إن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين إنما هو 
على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا المرتتبة عليها، 

)1(  الشاطبي، الموافقات، ج3، ص413.
)2(  العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ص170.

)3(  الشاطبي، الموافقات، ج3، ص413- 414.
)4(  ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج4، ص159؛ وورقية، ضوابط االجتهاد التنزيلي، ص230.



694

�شوابط االعتبار املقا�شدي يف اإعمال الن�ص ال�شرعي

وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببّينها، إلى 
م��ا س��وى ذلك من مناحيها، ف��إن حصل للناظر م��ن جملتها حكم من األح��كام فذلك الذي 
َنُظَمت به حين اس��ُتنْبطت.... فش��أن الراس��خين تصور الش��ريعة صورة واحدة يخدم بعضها 

بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة متحدة«.)1(
ال�شابط الثاين: مراعاة قواعد تف�شري الن�شو�س:

إن النص��وص الش��رعية لما كان��ت نصوص��ا ذات دالالت ومفاهيم ومقاص��د، ال يكفي 
منطق اللغة وحده يف تبين إرادة الشارع منها، فالتفسير يقتضي بذل الجهد العقلي يف النصوص 
اس��تثمارا لطاقات النص يف كاف��ة دالالته على معانيه وأحكامه، وتحديدا لمراد الش��ارع منه، 
والس��يما إذا كان الن��ص خفيا، باالعتماد عل��ى األدلة والقرائن، ثم الرتجي��ح بما يغلب على 

الظن أنه المراد من النص. )2(
وبالتال��ي فبيان النص يعني »إظه��ار المعنى وإيضاحه للمخاط��ب«)3(، والبيان المذكور 
أن��واع؛ من��ه بيان التقرير، وبيان التفس��ير، وبيان التغيي��ر، وبيان الضرورة، وبي��ان التبديل وهو 
النسخ. )4( والذي يرتبط بتفسير النصوص هنا هو ما تعلق ببيان التفسير دون باقي أنواع البيان 
األخرى. وبالتالي يكون تفسير النصوص بيانا لمعاين األلفاظ ودالالهتا على األحكام للعمل 

بالنص وفق الوضع المفهوم منه. )5(
وإن الفقه الذي رس��م علماء الشريعة قواعد استنباط أحكامه من النصوص كان اشتغاال 
واتباعا للنص، وفهما معمقا يتسم باألمانة والحرص الشديد على أن تكون النصوص متبوعة 
ال تابع��ة، ول��م يكن بأي ح��ال نقال عش��وائيا دون تبّصر وتمّث��ل ألمانة الح��رص على النص 

واالجتهاد يف فهمه. )6(
لق��د اجتهد علماؤن��ا منذ عصر التنزيل يف مس��الك تفس��ير النصوص، والت��ي تقوم على 

)1(  الشاطبي، االعتصام، ص182.
)2(  الدريني، المناهج األصولية، ص17؛ والعجلوين، قواعد تفسير النصوص، ص65.

)3(  محمد أديب صالح، تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي، ج1، ص24.
)4(  ينظر يف تفصيلها: المرجع نفسه، ج1، ص30 وما بعدها.

)5(  المرجع نفسه، ج1، ص59.
)6(  المرجع نفسه، ج1، ص5.
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قواعد العربية، ومقاصد الش��ريعة وأساليب الخطاب فيها، وساروا باالستنباط من النصوص 
يف أقوم الس��بل تحقيقا لق��ول اهلل تعال��ى: ژ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں ژ  ]النس��اء:83[. وق��د ضبط��ت تل��ك المناه��ج تدريجي��ا وح��ددت 
معالمها وقواعدها بإحكام، وذلك بعد أن كان التفس��ير يف مراحله األولى يعتمد على السليقة 
العربية، والفهم المس��تند إلى البيان النبوي الحكيم. »وهكذا كانت مناهج تفس��ير النصوص 
وقواعده عند أئمتنا األولين، ثمرة جهود، ونتاج قرائح؛ فكانت األس��اس الذي قام عليه البناء 
التش��ريعي، من حيث استخراج األحكام من النصوص، ضمن إطار علمي من الضوابط، ويف 

ظل قواعد عامة تمنع الزلل، وتباعد عن االنحراف«.)1( 
ويقتضي تفس��ير النص بيان ما فيه من خفاء؛ وينطوي تحته بيان الش��ارع للمجمل، وبيان 
المجته��د لبقي��ة أحوال الخفاء. وإذا كان البد لمن يقوم بتفس��ير النص من معرفة ما وقع لهذا 
النص من أوجه البيان؛ فمن وظيفته كذلك أن يعمل بالبحث واالجتهاد على إزالة الغموض. 
وتتبع ما إذا كان هنالك بيان من الش��ارع لما يريد تفس��يره، أو نسخ له مثال، وما إذا كان هنالك 

تعارض ظاهري مع نص آخر وعلى هذا المنوال يوسع دائرة النظر. 
ويتضمن تفس��ير النص معرفة مرامي األلفاظ التي منها الواضح، ومنها المبهم، وإن كان 
بع��ض الواضح ال يخلو من احتم��ال. وكذلك معرفة دالالت األلف��اظ على األحكام، حيث 
تتع��دد وجوهه��ا ومناحيها ؛ فليس كل نص تكون داللته عل��ى الحكم بعبارته، بل غير العبارة 
من طرق الداللة على الحكم متعدد، من إش��ارة وداللة واقتضاء وإن شئت فقل: داللة اللفظ 
فيها )المنطوق( وفيها )المفهوم(، وتحت المنطوق والمفهوم تنطوي كل طرق داللة األلفاظ 
على المعاين واألحكام. كما أن من التفسير ما يتعلق بإدراك معاين األلفاظ يف حاالت العموم 
واالش��رتاك؛ من خالل بيان كيفية الش��مول ونوع داللته على ما يش��مله من أفراد، وكذلك يف 
ح��االت الخص��وص عند ورود اللفظ مطلقا أو مقيدا، أو مج��يء صيغة من صيغ التكليف يف 
أمر أو هني؛ وكذلك من حيث عالقة المطلق بالمقيد ومتى يؤخذ بالمطلق على إطالقه ومتى 
يتعين تقييده، ثم من حيث صيغة داللة التكليف، والعمل الذي يف حدوده يخرج المكلف من 

)1(  المرجع نفسه، ج1، ص9.
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عهدة االمتثال، وإذا وردت الصيغة هنيا: ما حدود تأثير النهي يف المنهي عنه...؟ وهكذا تتجلى 
مناحي االجتهاد والنظر يف بيان ما يف النص الشرعي من خفاء يف سبيل تفسيره وإعماله.)1(

وعليه فال يمكن بأي حال يف إعمال النص الشرعي تخطي مرحلة التفسير تلك بقواعدها 
األصولي��ة ومناهجه��ا االجتهادية؛ فقواعد تفس��ير النصوص ليس��ت باألمر الح��ادث بل إهنا 
مرتبطة بنزول الشريعة، حيث كانت تلك المناهج والقواعد موجودة منذ وجدت النصوص؛ 
فكلم��ا كان النص كان معه منهج فهمه وتفس��يره س��واء أكان هذا المنه��ج مدونا كما هو اليوم 
أم كان غي��ر مدون كم��ا يف عصر التنزيل )مرحل��ة الوجود الواقعي قبل التدوي��ن(. وإن العلم 
المعني بالدرجة األولى بتفس��ير النصوص ألجل اس��تنباط األح��كام منها، وتنزيل النصوص 
عل��ى الوقائ��ع، هو علم أص��ول الفقه، فقد بحث العلم��اء موضوعات التفس��ير يف هذا العلم، 
حيث يعّد تفسير النصوص أحد المباحث الرئيسية فيه.)2( ذلك أن استخراج الحكم الشرعي 
من النص البد له من قواعد ومناهج يلتزم هبا المجتهد، وهذه القواعد يتوصل من خاللها إلى 

الحكم المتعلق بكل واقعة؛ فقواعد تفسير النصوص من أهم قواعد أصول الفقه.)3(
ال�شابط الثالث: التحقق من مق�شود الن�س ال�شرعي وو�شعه يف درجته ومرتبته:

إن اعتبار المقاصد يتضمن أول ما يتضمن التحري وتقليب النظر يف األلفاظ والنصوص 
الشرعية للوقوف على المعنى المقصود والحكم المقصود، وعدم الركون إلى مجرد ظواهر 
األلف��اظ؛ ألجل أن يكون فه��م النصوص فهما قصديا ال فهما لفظيا. )4( وعلى هذا األس��اس 
يصنّ��ف العالم��ة ابن القيم )ت��ويف751ه( الناس يف تعاملهم مع كالم الش��ارع صنفين: صنف 
يس��أل )م��اذا قال؟(، وصنف يس��أل )ماذا أراد؟(. ق��ال رحمه اهلل: »واأللفاظ ليس��ت تعبدية، 

والعارف يقول: ماذا أراد اهلل؟ واللفظّي يقول: ماذا قال؟«.)5(
ها أساس��يا لعمل  فلذل��ك كان من الض��روري تحري المعاين المقص��ودة واتخاذها موجِّ

)1(  يراج��ع: مصطف��ى الخن، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقه��اء، ص127 وما بعدها؛ ومحمد 
أديب صالح، تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي، ج1، ص60- 61.

)2(  العجلوين، قواعد تفسير النصوص، ص64.
)3(  المرجع نفسه، ص65.

)4(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص102.
)5(  ابن القيم، إعالم الموقعين، ج1، ص219.
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المجتهد والناظر يف نصوص الشرع وألفاظه وعباراته، استنادا إلى أن »الداللة تابعة لإلرادة«؛ 
ف��إرادة المتكل��م وقصده يف كالمه هو المطلوب م��ن وراء أي لفظ أو عبارة أو خطاب.)1( قال 
اإلم��ام اآلمدي)ت��ويف631ه(: »دالالت األلفاظ على المعاين ليس��ت لذاهت��ا، وإنما دالالهتا 

تابعة لمقصد المتكلم وإرادته«.)2( 
ويق��ول العالم��ة محمد الطاهر اب��ن عاش��ور)تويف1393ه(: »على الباح��ث يف مقاصد 
الش��ريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت يف إثبات مقصد ش��رعي، وإياه والتس��اهَل والتسّرَع يف 
ذلك؛ ألن تعيين مقصد ش��رعي –كلي أو جزئي- أمٌر يتفرع عنه أدلة كثيرة يف االستنباط، ففي 
الخطأ فيه خطٌر عظيم.... فعليه أال يعّين مقصدًا شرعيًا إال بعد استقراء تصرفات الشريعة يف 
النوع الذي يريد انتزاع المقصد التشريعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم 
وما حصل من ممارس��ة قواعد الش��رع؛ فإْن فعل ذلك اكتس��ب قوة اس��تنباٍط يفهم هبا مقصود 

الشرع«.)3(
وهنا يجب التذكير بأن معرفة المقاصد الجزئية للنصوص، ال تس��تقيم وال تنقاد إال لمن 
حّصل خربة سابقة بمجمل مقاصد الشارع وما يريده عادة وما ال يريده، وما ُيقبل عنده وما ال 
يقبل.)4( وقد أّكد هذا المعنى اإلمام الشاطبي )تويف790ه( حيث قال: »وهذا المساق يختص 

بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع«.)5(
هذا، ويتم التحقق من صحة المقصد من خالل أمرين)6(؛ أولهما معرفة مسالك الكشف 

عن المقاصد)7(، والثاين معرفة أوصاف المقاصد وخصائصها.)8(
وإذا ت��م التحق��ق م��ن صحة المقصد أمك��ن تحديد درجت��ه ومرتبته؛ بحي��ث يعرف هذا 

)1(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص102.
)2(  اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج1، ص14.

)3(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص231.
)4(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص102- 103.

)5(  الشاطبي، الموافقات، ج3، ص276.
)6(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص37.

)7(  ينظ��ر: الموافقات، ج2، ص51، 393 -409؛ واليوبي، مقاصد الش��ريعة وعالقته��ا باألدلة، ص124- 175، 
و454- 456، وطرق الكشف عن مقاصد الشريعة، ص59- 324.

)8(  ينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص251- 253.
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المقصد هل هو من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات أو المكمالت، ثم هل هو من 
المقاص��د األصلية أو التبعية؟ وهل يندرج ضمن المقاصد العامة أو الخاصة؟ وهل يعترب من 
المقاصد القطعية أو الظنية؟ وإذا كان من الضروريات هل يعود إلى حفظ الدين أو النفس أو 

النسل، أو العقل أو المال...؟ )1( 
ومم��ا ال ش��ك فيه أن من يري��د إعمال المقاص��د وتفعيلها عليه أن يكون عالما متمّرس��ا 
بدرجاهتا ومراتبها؛ ليتحقق له بذلك إعطاء المقصد ما يناسبه من األحكام، ليكون بناء الحكم 
على تلك المصلحة محققا لمقصد الشارع على الوجه المطلوب، كما يتحقق له الرتجيح بين 
المقاصد عند ظهور تعارضها. وهذا يقتضي نظرا دقيقا يف تحقيق درجة المصلحة عند البحث 
عن الحكم؛ فإذا استطاع الفقيه تحديد نوع المقصد ودرجته ومرتبته؛ تيسر له الوصول للحكم 

المناسب، وهتيأ له الرتجيح بين ما قد يظهر له من تعارض بين تلك المقاصد.)2(
ال�شابط الرابع: تري احلكمة وامل�شلحة املق�شودة من وراء احلكم املن�شو�س:

بع��د معرف��ة المعنى الم��راد من الن��ص الش��رعي والحكم المقص��ود منه يقتض��ي النظر 
المقاص��دي زيادة عل��ى ذلك البحث ع��ن الحكمة أو الِحَك��م المصلحي��ة المطلوبة يف ذلك 
الحك��م، فإن اس��تطاع الفقي��ه معرفتها –دون تكلف وال تعس��ف- واطمأن إليه��ا فإنه يراعيها 
يف تطبي��ق الحك��م وتحدي��د مناط��ه ومتعلقاته؛ أي ما يدخل في��ه وما ال يدخل، وم��ا يغتفر فيه 
وم��ا ال يغتفر، وم��ا يلحق به وما ال يلحق... وهذا العمل من صميم اعتبار المقاصد يف إعمال 

النصوص.)3(
إن تحري الحكمة والمصلحة المقصودة من نصوص الشريعة يزيل من أمامنا قدرا كبيرا 
م��ن دعاوى تعارض النص والمصلحة، وإال فإن التعارض المذكور س��نقف عنده حقيقة بين 
رت تفسيرًا ال يتحرى مقاصدها وال  ر للنصوص؛ حيث إهنا كلما فسِّ المصلحة والفهم المقصِّ

يعترب مصالحها فإهنا تصبح متنافية مع المصلحة بدرجة أو بأخرى.)4( 

)1(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص38- 39.
)2(  المرجع نفسه، ص40.

)3(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص103.
)4(  الريسوين، االجتهاد »النص، الواقع، المصلحة«، ص103.
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ومن األمثلة يف ذلك ما جاء يف النواهي النبوية يف مجال البيوع؛ كالنهي عن تلقي الركبان، 
والنه��ي عن بيعتي��ن يف بيعة، والنهي عن بيع ما لم يقبض. فتحديد المفاس��د واألضرار يف كل 
واح��دة م��ن هذه النواه��ي، أو يف مجموعه��ا، هو جزء ال يتج��زأ من معرفة مع��اين األحاديث 
وأحكامه��ا وم��ا ينبني عليها. وَمْن أخطأ يف معرفة المقصد المصلحي فيها، أخطأ يف اس��تنباط 

الحكم منها أو ربما أدخل فيه ما ليس منه وأخرج منه ما هو داخل فيه.)1(
ومن هذا الباب -أيضا-: أال يغفل الفقيه والمتفقه عن االلتفات إلى المغزى العام الواس��ع 
للنص الجزئي، أو المغزى الكلي للنص الجزئي. وهو ما س��ماه اإلمام الزركش��ي )تويف794ه( 
»فق��ه الفق��ه«؛)2( حيث يقول: »وم��ن فقه الفقه قولهم يف حديث ميمونة )ه��ال أخذتم إهاهبا –أي 
الش��اة الميت��ة- فدبغتموه فانتفعتم به()3(: إن فيه احتياط��ا للمال، وإنه مهما أمكن أن ال يضيع فال 
ينبغ��ي أن يضي��ع. والفقيه أعل��ى، يأخذ من هذا ما هو أعلى منه، وه��و أن الجالس على الحاجة، 
أو المس��رتيح على القارعة تحت ظل ش��جرة، إذا باحث نفسه قال لها: هال حصلت ثوابا وعمال 
صالحا، فإذا قال له الوس��واس: أنت على الخالء، وما عس��اك ُتحص��ل من الطاعة وأنت بمكان 
تن��زه ع��ن ذكر اهلل، يقول: إنما ُمنعنا ذكر اهلل باأللس��ن، فهال اس��تحضرت ذك��ر المنعم بدفع هذا 
األذى عنا، وهتّيؤ القوة الدافعة، حتى ال يخلو تحصيل الطاعة من الَمحالِّ القذرة، كما أن الشارع 

لم يغفل عن فتح تحصيل المال من المقذرات والميتات بمعالجة الدباغ.
وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال تنكح المرأة على عمتها وخالتها، فإنكم إذا فعلتم 
ذل��ك قطعتم أرحامهن()4(، فيتعدى اس��تنباطه إلى تحريم كل ما يوقع القطيعَة والوحش��ة بين 

)1(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص103- 104.
)2(  الريسوين، مقاصد المقاصد، ص104.

)3(   أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، ج1، ص276، رقم: 363.
)4(  جاء يف صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، ج2، ص1029، 
رق��م: 1408 بلف��ظ: »ال تنكح المرأة على عمته��ا، وال على خالتها« . وقال الحاف��ظ يف »تلخيص الحبير«، ج3، 
ص167 - 168 بعد أن ذكر روايات الحديث وش��واهده: »روى عن النبي- صلى اهلل عليه وس��لم-أنه أشار إلى 
عل��ة النه��ي فقال: )إنك��م إذا فعلتم ذلك قطعت��م أرحامهن(، ابن حب��ان يف صحيحه، وابن ع��دي من حديث أبى 
حري��ز، ع��ن عكرمة، عن ابن عباس بنحو ما تقدم، وزاد يف آخ��ره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد الرب يف )التمهيد( من 
ه��ذا الوج��ه، وأبو حريز- بالمهملة والراء ثم الزاي- عبد اهلل بن حس��ين علق له البخ��اري، ووثقه ابن معين وأبو 
زرع��ة، وضعفه جماعة فهو حس��ن الحدي��ث .....«. وانظر: »فتح الب��اري«، ج9، ص161، ونصب الراية، ج3، 

ص169- 170، ومجمع الزوائد، ج4، ص263 – 264.
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المس��لمين وإفس��اد ما بينهم، حتى الس��عي على بعضهم يف مناصب بع��ض ووظيفته من غير 
موجب شرعي. وقس على ذلك وأمثالِه تغنْم بتحصيل الفوائد وتثمير األعمال«.)1(

وم��ن األخطاء التي تقع يف التعامل مع النص القرآين مع إغفال وجه الحكمة والمصلحة 
فيه؛ تفس��ير بعض اآليات على أن أحكامها تخص أهل الكتاب أو غيرهم من األمم الس��ابقة، 
أو تفس��يرها بمع��زل عما تقرر من مقاصد الش��ريعة. مثال ذلك ما جاء يف تفس��ير قوله تعالى: 
]البق��رة:44[.  ژ   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ژ 
فالخط��اب هن��ا لليهود الذين كان هذا حالهم، لكنه يف الوقت نفس��ه ع��ربة لغيرهم؛ ألنه منبئ 
عن حال طبيعية لألمم يف مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه، ولذلك كان القرآن هداية للعالمين 
إلى يوم الدين، ال حكاية تاريخ يقصد هبا هجاء بني إس��رائيل، فالواجب على األمة محاس��بة 
نفس��ها يف أفراده��ا ومجموعها؛ لئال يكون حالها كحال م��ن ورد النص عنهم، فيكون حكمها 
كحكمه��م؛ ألن الج��زاء على أعمال القلوب والجوارح، ال لمحاباة األش��خاص واألقوام أو 

معاداهتم. )2( قال اهلل تعالى: ژ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  ]النساء: 124-123[.

ال�شابط اخلام�س: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد يف اإعمال الن�شو�س:
تعن��ي الموازنة المفاضلة بين المصالح المتعارض��ة والمتزاحمة لتقديم األولى بالتقديم 
منه��ا)3(، وهي مس��لك اجته��ادي ُتقابل ب��ه المصالح والمفاس��د المتعارض��ة تقديما للراجح 

الغالب على المرجوح المغلوب)4(.
ولم��ا كان النظ��ر المقاص��دي يف إعم��ال الن��ص الش��رعي يق��وم على جل��ب المصلحة 
ودرء المفس��دة كان الب��د من معرفة الط��رق الصحيحة للتعامل مع المصالح والمفاس��د عند 

)1(  الزركشي، البحر المحيط، ج4، ص521.
)2(  ينظر: تفسير المنار، ج1، ص247؛ بواسطة: الريسوين، مقاصد المقاصد، ص56- 57.

)3(  عبد اهلل الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص49. 
)4(  د.قطب الريسوين، »انخرام فقه الموازنات أسبابه، ومآالته، وسبل عالجه«، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره 
يف الحي��اة المعاصرة، كلية الش��ريعة والدراس��ات اإلس��المية، جامع��ة أم القرى، 29/27 ش��وال 1434ه، ج1، 

ص234.
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اجتماعهم��ا يف مح��ل واح��د، وعند انفراد كل منهم��ا عن األخرى. فمن المه��م لمن يتصدى 
للنظر المقاصدي أن يعرف التعامل مع المصالح المتعارضة، فقد يدرك اإلنس��ان كون األمر 
مصلحة أو مفس��دة، ثم يتفطن إلى وجود مصلحة أخرى، أو مفس��دة، ربما كانت أكرب خطرا، 
وأعظم أثرا، هذا باإلضافة إلى تفاوت المصالح وضوحا وخفاء، وكذلك المفاسد وكل ذلك 
يحت��اج إلى ت��أنٍّ وتؤدة يف تقدي��ر المصلحة أو المفس��دة، والنظر إلى اآلث��ار المرتتبة عن كل 
منهما، وكثرة االش��تغال بنصوص الكتاب والس��نة حتى يكون الفقي��ه على بصيرة بذلك كله، 

فيدرك ما يقصد من المصالح وما يدرأ من المفاسد.)1(
هذا، وللعلماء يف الموازنة بين المصالح والمفاسد ثالثة مسالك:

أوال: الموازنة بين المصالح المتعارضة:
إذا اجتمع��ت المصالح فإذا أمك��ن تحصيلها جميعا حصلناها جميع��ا)2(؛ وإذا لم يمكن 

تحصيلها جميعا وال الجمع بينها فهناك طرق لمعرفة الراجح منها، وهي: )3(
1. النظ��ر إل��ى ذات المصلحة وقيمتها، بحيث تقدم المصلح��ة األقوى واألكثر أهمية؛ فتقدم 

الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. ولكل واحدة مراتب.
2. النظ��ر إل��ى ش��مول المصلحة لم��ا تقرر م��ن أن المصلحة العام��ة مقدمة عل��ى المصلحة 

الخاصة.
3. النظ��ر إلى مدى توقع حصولها، فالمصلح��ة القطعية مقدمة على غيرها، والظنية ظنا غالبا 

مقدمة على الموهومة أو المشكوك فيها.
4. النظ��ر يف اآلث��ار المرتتبة عليه��ا، فحيث ظهر ما يرجح به وإال يتخي��ر بين المصالح تقديما 

وتأخيرا.
ثانيا: الموازنة بين المفاسد المتعارضة:

إذا اجتمع��ت المفاس��د المحضة فإن أمكن درؤها جميع��ا درأناها جميعا، وإن لم يمكن 

)1(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص51.
)2(  ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج2، ص404.

)3(  ينظر: ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص71، و75/2؛ والشاطبي، الموافقات، ج3، ص57، البوطي، 
ضوابط المصلحة، ص249- 252؛ اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص52- 53.
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درؤها جميعا درأنا األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل )1(، من خالل النظر يف آثارها واستنادا 
إلى القواعد التالية:

1. تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها.)2(
2. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.)3(

3. يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام.)4(
فإذا تساوت المفاسد وعدم المرجح، فقد يتوقف وقد يتخير.)5(

ثالثا: الموازنة بين المصالح والمفاسد:
إذا اجتمعت المصالح والمفاس��د فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاس��د فعلنا.)6( 
وإذا لم يمكن تحصيل المصالح إال بارتكاب بعض المفاسد فينظر يف هذه الحالة إلى الغالب 
منهما، فإن كان الغالب المصلحة لم ينظر إلى المفسدة الالحقة هبا، وإن كان الغالب المفسدة 

لم ينظر إلى المصلحة على ما سبق بيانه. 
وإذا تس��اوت المصلحة والمفسدة فيقدم إبعاد المفس��دة؛ ألن »درء المفاسد مقدم على 

جلب المصالح«.)7(
يق��ول اإلم��ام العز بن عبد الس��الم )ت��ويف660ه(: »إذ ال يخفى على عاق��ل أن تحصيل 
المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس اإلنسان وعن غيره محمود حسن، وأن 
تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حس��ن، وأن درء أفس��د المفاس��د فأفسدها محمود 

)1(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص79.
)2(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، 1، ص79.

)3(  الس��يوطي، األش��باه والنظائر، ص87؛ أحمد الزرقا، ش��رح القواعد الفقهي��ة، ص147؛ اليوبي، ضوابط إعمال 
مقاصد الشريعة، ص53.

)4(  الندوي، القواعد الفقهية، ص385؛ اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص53.
)5(  والتوق��ف أو التخي��ر يكون بناء على أس��باب موضوعية تقتض��ي ترجيح أحد األمرين. وينظر: ابن عبد الس��الم، 

القواعد الكربى، ج1، ص79.
)6(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص83.

)7(  المقري، القواعد، ج2، ص443؛ السيوطي، األشباه والنظائر، ص87؛ اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، 
ص54. وقد أنكر ابن القيم وجود حالة تس��اوي المصلحة والمفس��دة يف أحكام الشريعة، كما استبعده الشاطبي. 

ينظر: مفتاح دار السعادة، ج2، ص400؛ الموافقات، ج2، ص51.
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حس��ن، وأن تقدي��م المصالح الراجح��ة على المرجوحة محمود حس��ن، وأن درء المفاس��د 
الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك«.)1(

ِريَعُة َمْبنَاَها َعَلى َتْحِصيِل  وجاء عن ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية )تويف728ه( قوله: »إْذ الشَّ
اْلَمَصالِ��ِح َوَتْكِميلَِه��ا َوَتْعطِي��ِل اْلَمَفاِس��ِد َوَتْقلِيلَِه��ا«)2(. فالش��ريعة إذن ه��ي مصال��ح تس��عى 
لتحصيلها، ومفاسد تسعى لدرئها، وعند تزاحم المصالح والمفاسد يكون الرتجيح، »َواْلَوَرُع 

ْيِن َوإِْن َحَصَل َأْدَناُهَما«)3(.  رَّ َتْرِجيُح َخْيِر اْلَخْيَرْيِن بَِتْفِويِت َأْدَناُهَما َوَدْفِع َشرِّ الشَّ
ويس��تخدم اإلمام الش��اطبي )تويف790ه( مصطلح »الغلبة« بين األمري��ن يف التعبير عن 
الموازن��ة حيث يق��ول: »فالمصالح والمفاس��د الراجعة إلى الدنيا إنما تفه��م على مقتضى ما 
غل��ب، ف��إذا كان الغالب جهة المصلحة، فه��ي المصلحة المفهومة عرًف��ا، وإذا غلبت الجهة 
األخرى، فهي المفس��دة المفهوم��ة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منس��وبا إلى الجهة 
الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه: إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة 

فمهروب عنه، ويقال: إنه مفسدة«)4(.
واعتبار مقاصدية النصوص ومراعاهتا يف فهم الموازنة وتنزيلها، ال يعني اإلطالق وعدم 
التقييد؛ إذ أن التوسع يف إعمال هذا النظر دون ضوابط منهجية؛ يمكن أن يشّكل منزلقا خطيرا 
ينته��ي إل��ى التحّلل من أحكام الش��رع، أو تعطيلها باس��م الموازنة بين المصالح والمفاس��د. 
وهنا على المجتهد اس��تفراغ وس��عه وجه��ده يف التدب��ر يف النصوص الش��رعية لتحديد قصد 
الش��ارع منها، كما أن علي��ه النظر حال التعارض بين المصالح أو بين المفاس��د، إلى األقرب 
من المصالح إلى مقاصد الش��ريعة فيقدمه، واألبعد من المفاسد عن مقاصد الشريعة فيدفعه، 
وه��و هبذا العمل يقرتب من الدليل، كما قال العز ابن عبد الس��الم )تويف660ه(: »وال يمكن 

ضبط المصالح والمفاسد إاّل بالّتقريب«)5(.
وألجل تفعيل إيماننا بالنصوص، وبعصمتها وسموها على اآلراء واالجتهادات، فإنه ال 

)1(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص7.
)2(  ابن تيمّية الحّراين، مجموع الفتاوى، ج10، ص510.

)3(  مجموع الفتاوى، ج30، ص193.
)4(  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص45.

)5(  ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ج1، ص30.
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يسعنا إال أن نتخذ النصوص معيارًا لضبط المصالح المعتربة وتقديرها، وتمييز المصلحة من 
المفس��دة، وتمييز المصالح العليا عن المصالح الدنيا، وتمييز المفاسد الخطيرة من المفاسد 

البسيطة.
حين نتخذ النصوص معيارًا مصلحيًا، فإننا تلقائيا نزيح قدرًا كبيرًا من التعارض الموهوم 
بين النص والمصلحة؛ ألننا حينئذ نكون أمام منظومة من المصالح المتس��قة والمنسجمة مع 
ح بنا المشاعر  النصوص. أما حين ننطلق من ذاتيتنا وحدها، ونجنح إلى آرائنا الخاصة، وتطوِّ
واالحتياج��ات، وتحاصرنا إيحاءات الزمن ومقتضي��ات الحياة، ونقدر المصالح ونرتبها بناء 
عل��ى تلك االعتبارات القاصرة، وبمعزل عن النصوص وقيمه��ا ومتطلباهتا، فإنه البد أن يقع 
ق ونحن  التضاد الواس��ع بين النصوص وما نحس��به )مصالح(؛ وحينئذ تكون النصوص تش��رِّ

ب.)1( نغرِّ
وعليه فمراعاة مقاصدية الشريعة أثناء النظر يف الموازنة بين المصالح والمفاسد وما شابه 
من أمور تتعلق بفقه الموازنة؛ يسهم يف تقليل إمكانية ظهور اجتهادات وتأويالت تصطدم مع 

مقاصد التشريع يف وضع األحكام التي توافقت النصوص الشرعية عليها)2(.
ال�شابط ال�شاد�س: التحقق من ماآلت العتبار املقا�شدي يف اإعمال الن�س ال�شرعي:

يقتضي النظر يف النصوص الشرعية عدم االكتفاء بتحري وجه المصلحة وتحقق المقصد؛ 
فق��د يتحقق وج��ود المقصد، وتحصل مصلحته لكن يرتتب عليه من الضرر والمفاس��د ما ال 
يمك��ن إغفال��ه. وعلى هذا يقتضي المق��ام النظر إلى آثار األحكام وم��آالت األفعال.)3( وهي 

النتائج المرتتبة على األحكام أو على أفعال المكلفين)4(.
والحقيق��ة أن المجته��د ال تنته��ي مهمته باس��تخراج الحكم ثم يخلي مس��ؤوليته بمجرد 
إعالن��ه ليتلقف��ه الس��امع؛ وإنما يج��ب أن تتع��دى ذلك حتى يتمح��ور الفع��ل يف مآالته، ألن 

)1(  د. أحمد الريسوين، االجتهاد »النص، الواقع، المصلحة«، ص50- 51.
)2(  رقي��ة العلواين،»ضواب��ط العمل بفقه الموازنات مقاربة تحليلية«، أبحاث مؤتم��ر فقه الموازنات ودوره يف الحياة 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،جامعة أم القرى،29/27 شوال 1434ه، ج5، ص1985.
)3(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص55. 

)4(  زياد بن عابد المش��وخي، »ضوابط العمل بفقه الموازنات«، أبحاث مؤتمر فقه الموازنات ودوره يف الحياة كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية،جامعة أم القرى،29/27 شوال 1434ه، ج1، ص285.
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األمور بمقاصدها، وقد س��ّمى اإلمام الش��اطبي )تويف790ه( هذا المسلك: »تحقيق المناط 
الخ��اص«)1(. ويقول بش��أن اعتبار مآالت األفع��ال: »النظر يف مآالت األفع��ال معترب مقصود 
ش��رعا س��واء كان��ت األفعال موافق��ة أو مخالفة، وذل��ك أن المجتهد ال يحك��م على فعل من 
األفع��ال الص��ادرة عن المكلفي��ن باإلقدام أو باإلحج��ام إال بعد نظره إلى ما ي��ؤول إليه ذلك 
الفعل، مش��روعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد 
فيه، وقد يكون غير مش��روع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف 
ذلك، فإذا أطلق القول يف األول بالمشروعية، فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى المفسدة 
ُتساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية، وكذلك إذا 
أطلق القول يف الثاين بعدم مش��روعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة ُتساوي أو تزيد، 
فال يصح إطالق القول بعدم المش��روعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إال أنه عذب 

المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة«.)2( 
ولكي يحصل للمجتهد معرفة بمآالت األفعال البد له من مسلكين)3(:

األول: العلم بالمؤثرات يف أيلولة المقاصد، وأهم تلك المؤثرات: 
)أ( الخصوصية الذاتية التي تخرج التصرف عن النوع الذي ينتمي إليه وتخالف المقصد 
الش��رعي. مثل مخالف��ة نكاح التحليل أو الن��كاح المؤقت لمقاصد ال��زواج. أو اإلنكار على 

المعاند الذي ال يزيد المنكر إال منكر. يؤيد هذا ما جاء يف قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے       
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ژ  ]األنعام:108[.

)ب( الخصوصية الظرفية باكتس��اب بع��ض األفعال خصائص إضافية بس��بب الظروف 
الزماني��ة والمكاني��ة الت��ي تحيط بالفعل عن��د حدوثه، مما يك��ون عائقا من حص��ول المقصد 
الش��رعي عل��ى الوج��ه المطلوب، نظرا لم��ا يرتتب عليه م��ن حصول مفس��دة أعظم من تلك 

الحالة. مثل إقامة الحدود وقت الحرب.
الثاين: معرفة مسالك الكشف عن مآالت المقاصد، وأهمها:

)1(  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص181.
)2(  الشاطبي، الموافقات 177/5- 178.

)3(  عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص269 وما بعدها.
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)أ( االس��تقراء بتتبع الوقائع التي طبق عليها الحكم، والنظر يف مدى تحقق المقصد منه، 
وما يعرتض تطبيقه من عوائق، وما يؤول إليه من مآالت. فقد نكتش��ف تلك المآالت يقينا أو 

بالظن الغالب.
)ب( النظر إلى قصد الفاعل، فإنه من األمور الهادية إلى ما يؤول إليه فعله.

)ج( فه��م الجوان��ب المحيطة بالحادثة والمؤثرة فيها، مم��ا يعطي بعدا يف معرفة جوانب 
المصلحة وجوانب المفسدة، واآلثار المرتتبة عن ذلك.

)د( االس��تفادة م��ن أهل الخربة يف مجال إعمال المقاصد، بحي��ث يبينون ما يرتتب على 
تطبيق المقصد المعين من أضرار، وما يؤول إليه من مفاسد.

هذا، وليس كل مآل معترب شرعا، بل هناك ضوابط العتبار المآل، منها:
أ. أرجحي��ة احتم��ال الوق��وع، بحيث تكون المفس��دة قطعي��ة أو ظنية الوق��وع، وال عربة 

بالوهم.
ب. أن يكون األمر المتوقع منضبط المناط والحكم.

ج. أال يقع يف مآل أعظم منه.)1(
ال�شابط ال�شابع: مراعاة املقا�شد اخلا�شة بالباب الفقهي عند اإعمال الن�س ال�شرعي:

إن إعم��ال المقاص��د يف كل باب م��ن أبواب الفقه يحتاج إل��ى إدراك دقيق لخصوصيات 
ذل��ك الباب؛ ليقع اإلعمال يف محل��ه، ومحققا للمقاصد على الوج��ه المطلوب أو قريبا منه؛ 
وبن��اء على ه��ذا يجب أن يراعي الفقيه يف كل باب فقهي مقاص��ده، وأصوله وقواعده.)2( وقد 
أكد اإلمام الشاطبي )تويف790ه( على هذا وضرب عليه مثاال بخصوصية مقاصد باب النكاح 
فق��ال: »إن للخصوصي��ات خواصا يليق بكل محل منها ما ال يلي��ق بمحل آخر كما يف النكاح 
مثال، فإنه ال يس��وغ أن يج��ري مجرى المعاوضات من كل وجه، كما أنه ال يس��وغ أن يجري 
مجرى الهبات والنحل من كل وجه، وكما يف مال العبد، وثمرة الشجرة، والقرض، والعرايا، 

)1(  السنوس��ي، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص350- 359؛ اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة 
ص58.

)2(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص58- 59.
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وض��رب الدي��ة على العاقلة، والقراض، والمس��اقاة، ب��ل لكل باب ما يليق ب��ه، ولكل خاص 
خاصية تليق به ال تليق بغيره، وكما يف الرتخصات يف العبادات والعادات وسائر األحكام.

وإذا كان كذلك –وق��د علمنا أن الجميع يرجع مثال إلى حفظ الضروريات والحاجيات 
والتكميلي��ات-، فتنزي��ل حفظه��ا يف كل محل على وج��ه واحد ال يمكن، بل الب��د من اعتبار 
خصوصي��ات األحوال واألبواب، وغير ذل��ك من الخصوصيات الجزئي��ة، فمن كانت عنده 
الخصوصيات يف حكم التبع الحكمي، ال يف حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف 
يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع؟ هذا ال يستمر مع الحفظ على مقصود 

الشارع«.)1( 
وعلى النظر السابق يراعي الفقيه يف باب العبادات أن األصل فيها التعبد وعدم التعليل)2(، 
حيث إن العبادات وإن توّجه مقصدها العام نحو الخضوع هلل واالنقياد له)3(، فإنه من الصعب 
الوق��وف على علله��ا ومقاصدها الجزئي��ة، وذلك مما يمن��ع المجتهد من اإللح��اق الجزئي 
المع��روف عند األصوليين بالقياس؛ لعدم العل��ة الجامعة بين الفرع واألصل، وال قياس بغير 
تل��ك العلة، وكذل��ك يتعّذر عليه اإللحاق الكلي المس��مى بالمصالح المرس��لة، لعدم معرفة 
المصلح��ة من جهة، ولعدم جريان المصالح المرس��لة يف العبادات من جهة أخرى، كما نص 
على ذلك علماء األصول.)4( قال اإلمام الشاطبي )تويف790ه( بشأن المصالح المرسلة: »ال 
مدخل لها يف التعبدات وال ما جرى مجراها من األمور الشرعية؛ ألن عامة التعبدات ال يعقل 
له��ا معنى على التفصيل، كالوضوء والصالة والصي��ام يف زمان مخصوص دون غيره والحج 

ونحو ذلك«.)5(
ثم قال بعد أن أورد جملة من التعبدات: »أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد 

)1(  الشاطبي، الموافقات، ج5، ص227- 228.
)2(  ينظ��ر: اب��ن تيمية، مجموع الفت��اوى، ج29، ص17؛ القواع��د النورانية، ص134؛ الش��اطبي، الموافقات، ج2، 

ص513.
)3(  اليوبي، مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة، ص411.

)4(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص59.
)5(  الشاطبي، االعتصام، ج2، ص129، وينظر: الموافقات، ج3، ص285.
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الش��ارع أن يوقف عنده ويعزل عن النظر االجتهادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويس��لم له 
فيه سواء علينا أقلنا: إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله، اللهم إال قليال من مسائلها 
ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع، فاعتربنا به أو شهدنا يف بعضها بعدم الفرق بين المنصوص 
عليه والمسكوت عنه، فال حرج حينئذ، فإن أشكل األمر فال بد من الرجوع إلى ذلك األصل 
فهو العروة الوثقى للمتفقه يف الشريعة، والوزر األحمى، ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي اهلل 
عنه: )كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال تعبدوها، فإن األول 
لم يدع لآلخر مقاال، فاتقوا اهلل يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم( )1(، ونحوه البن 
مسعود -أيضا-، وقد تقدم من ذلك كثير، ولذلك التزم مالك يف العبادات عدم االلتفات إلى 

المعاين وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم«.)2(
ومما ينبغي مراعاته –أيضا- أن األصل يف العبادات المنع، فال يش��رع منها إال ما ش��رعه 

اهلل س��بحانه؛ حيث إنه تعالى عاب على الذين ش��رعوا يف الدين أمورا ليس��ت منه فقال: ژ ھ  
ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  ]الش��ورى:21[. وعل��ى ه��ذا فإن المجته��د ال يمكن أن 
يثب��ت حكما يف العب��ادات إال بدليل خاص، وهكذا الحال يف الرخص الواردة من الش��ارع ال 
يلحق هبا سواها. يؤيد هذا أن المراد من العبادات تحصيل الثواب ورضا اهلل سبحانه، فإنه ال 
يمكن ألحد أن يدرك ما يحصل به الرضا والثواب إال من خالل النص من اهلل تبارك وتعالى؛ 
وأم��ا يف المعامالت فإن األصل فيها الحل، واألصل فيها كذل��ك التعليل بالمصالح كما ذكر 
ذلك العلم��اء، ودفع الضرر والغبن والغرر والظلم الذي يؤدي إلى الخصومات والش��حناء، 

وهكذا يف كل باب يراعى خواصه وضوابطه. )3(
وق��د حّذر اإلمام الش��اطبي )تويف790ه()4( م��ن النظر الجزئي المج��ّرد، ومن التصدي 

)1(  انظ��ر: صحي��ح البخاري )7282(، كتاب االعتصام بالكتاب والس��نة، باب االقتداء بس��نن النب��ي صلى اهلل عليه 
وسلم. ج9، ص93.

)2(  الشاطبي، االعتصام، ج2، ص132.
)3(  اليوبي، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، ص61.

)4(  الشاطبي، االعتصام، ص394.
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لالجته��اد قبل التأهل ل��ه والتمكن من أدواته، وبين عواقب التقصي��ر يف هذا فقال: »أن يعتقد 
اإلنس��ان يف نفس��ه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد يف الدين ولم يبلغ تلك الدرجة ، 
فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأيا وخالفه خالفا... فرتاه أخذ ببعض جزئيات الشريعة يف هدم 
كلياهتا، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادئ الرأي من غير إحاطة بمعانيها وال رسوخ يف فهم 
مقاصدها، وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى اهلل عليه وس��لم قال: »ال 
يقبض اهلل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق 

عالم اتخذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا«.)1(

* * *

)1(  متف��ق علي��ه: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اإليمان، باب كيف يتم قب��ض العلم، ج1، ص31، رقم: 100؛ 
ومس��لم يف الجامع الصحي��ح، كتاب العلم، باب رفع العل��م وقبضه وظهور الجهل والفت��ن يف آخر الزمان، ج4، 

ص2058، رقم: 2673.
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اخلامتة
وس��وف نعرض قبل طي هذه الصفحات جملة من النتائج والتوصيات التي خلص إليها 

هذا البحث.
اأول. اأهم النتائج:

النّص هو الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة بغّض النظر عن داللته.  .1
تمّثل مقاصد الش��ريعة المعاين الس��امية، والحكم الخيرة، والغاي��ات الحميدة التي ابتغى   .2
الش��ارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو األحكام التي ش��رعها 

اهلل لعباده.
إعمال النص الش��رعي وف��ق االعتبار المقاصدي يعني تنزيل الحكم الش��رعي على وفق   .3

المصالح التي جاء النص لتحقيقها.
النصوص الش��رعية متضمنة للمصالح الكلي��ة والجزئية؛ فلكل نص منها امتداد مصلحي   .4

أو مقصدي جدير بالبحث والتفعيل.
االعتبار المقاصدي يف التعامل مع النصوص الش��رعية يحتاج تأهيل متخصص وتدريب   .5

على استعمال المقاصد يف حقول التعليم وتحت اإلشراف العلمي المتزن.
إّن افتق��ار البح��وث الفقهي��ة لالعتب��ار المقاصدي من ش��أنه أن يحّول مس��ار البحث من   .6
االجتهاد للكش��ف عن الحكم الشرعي إلى صورة من تجليات اإلرادة البشرية ونوازعها 

المختلفة.
التنبيه إلى أن التوس��ع يف االعتبار المقاصدي دون ضبط وال إحكام يش��كل منزلقا خطيرا   .7

قد يؤدي إلى التحلل من أحكام الشريعة أو تعطيلها تحت مسمى المصلحة.
النظ��رة المجّزئة للن��ص أو التي تعزل النص عن س��ياقه وعن باق��ي النصوص تعترب خطأ   .8

منهجيا، وال تمّكن من الوصول إلى معرفة مقاصد النصوص.
ال يمكن بأي حال يف إعمال النص الش��رعي تخطي مرحلة التفس��ير بقواعدها األصولية   .9

ومناهجها االجتهادية.
التحقق من صحة المقصد يتم من خالل معرفة مسالك الكشف عن المقاصد، وكذا   .10

معرفة أوصاف المقاصد وخصائصها.
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11. إن تحري الحكمة والمصلحة المقصودة من نصوص الشريعة يزيل من أمامنا قدرا كبيرا 
من دعاوى تعارض النص والمصلحة.

12. إن اتخ��اذ النص��وص الش��رعية منطلقا ومعي��ارًا مصلحيًا يزيح قدرًا كبي��رًا من التعارض 
الموهوم بين النص والمصلحة.

13. تقتض��ي الوظيفة االجتهادية عدم االكتفاء باس��تخراج الحكم الش��رعي؛ وإنما يجب أن 
تتعدى ذلك حتى يتمحور الفعل يف مآالته.

14. إن إعم��ال المقاص��د يف كل ب��اب من أبواب الفقه يحتاج إل��ى إدراك دقيق لخصوصيات 
ذل��ك الب��اب؛ ليقع اإلعمال يف محل��ه، ومحققا للمقاصد على الوج��ه المطلوب أو قريبا 

منه.
ثانيا. اأهم التو�شيات:

1. تشجيع البحث يف المقاصد الخاصة بالموضوعات الفقهية الكربى وكذا األحكام الجزئية 
والتي تتعامل مع النصوص بشكل تفصيلي ومعمق.

2. الدعوة إلى البحث يف المصالح الشرعية الفردية والجماعية انطالقا من النظر يف النصوص 
وفق مناهج التفسير الموضوعي وأصول االجتهاد الفقهي.

3. العناية بالجانب التطبيقي للنصوص الذي يتتبع أوجه تحقيق المقاصد يف الحياة المعاصرة 
بمختلف صور متغيراهتا.

4. ضرورة االهتمام بالتأهيل الفقهي الذي ال يتأتى بالتلقين المجرد لألصول والفروع؛ وإنما 
بتوجيه التحصيل الش��رعي إلى برامج علمية مرك��زة هتتم بتطوير عقلية المتفقه وتمرينها، 

وربط األحكام بأصولها ونصوصها ومقاصدها ومراعاة حسن تنزيلها. 
وصلى اهلل تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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ال�ضوابط الفقهية للتعامل مع الن�ص ال�ضرعي
روؤية يف ثبات الن�ص ومرونة التطبيق

د. اأحمد حممد لطفي اأحمد
أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والقانون 

 جامعة األزهر بمصر - وكلية الحقوق جامعة المملكة – دولة البحرين
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الحمد هلل الحكم العدل، الذي ال معقب لحكمه وهو سريع الحساب، والصالة والسالم 
على نبي الرحمة، محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه، ومن س��ار على هنجه واقتفى أثره 

إلى يوم الدين .
وبعد

فعل��ى مر التاريخ ومس��ألة التعام��ل مع النص الش��رعي تحتل أهميًة كبيرة ل��دى العلماء 
والمفكري��ن يف األم��ة اإلس��المية، وصار ه��ذا النص َمنَْه��الً ينهل من��ه العلم��اء كٌل يف مجال 

تخصصه، فتجد النص الواحد يتجاذبه العلماء يف أكثر من فرٍع من فروع العلم الشرعي .
وبم��ا أن النص ليس ِحْكَرًا على فرٍع مح��دٍد من العلوم والمعارف، فقد وضع العلماء يف 
كل علٍم ضوابط محددة للتعامل معه، يستطيعون من خالل إعمالها الوصول إلى مبتغاهم من 

جراء النظر فيه .
وق��د م��ارس الفقه��اء مهمتهم، وتعامل��وا مع النص الش��رعي وفق ضواب��ط معينة تخدم 
منهجه��م، وتفيد فقههم، فقاموا بالنظر إليه من منظورهم الفقهي، متس��عينين يف ذلك بالعلوم 

األخرى - إن كانوا يف حاجة لذلك -.
إال أن مهم��ة الفقي��ه يف تعامله م��ع النص لها خصوصيتها ودقته��ا ؛ ألن غاية الفقيه وجل 
مقصده ومبتغاه الوصول إلى الحكم الش��رعي، وتبيينه للن��اس للعمل به، لذا كان على الفقيه 
أن يتوخ��ى الح��ذر يف التعامل مع النص الذي َيْس��َتِقى منه الحكم، ويب��دأ الفقيه مع النص من 
مص��دره )1( إذ يتثب��ت من صحته، مس��تخدمًا يف ذلك القواعد الصحيح��ة للتقرير بصحته، ثم 
ينظ��ر يف مدى اس��تمرار صالحيت��ه للتطبيق بأال يكون منس��وخًا، أو مخصوصًا، مس��تخدمًا 
الدالالت التي عرضها األصوليون للوصول للحكم من النص، مراعيًا العلة التي يرمي إليها 

النص، كل ذلك مع عدم إغفال ثبات النص الشرعي والمرونة التي يتسم هبا .
وعل��ى الفقي��ه آنذاك أن يتس��م بالموضوعية عن��د محاولة فهم النص، تل��ك الموضوعية 

)1(  تجدر اإلشارة إلى أن النص القرآين خارج عن نطاق هذا األمر ؛ فال ينبفي التثبت من مصدره ، ألن مصدره ثابت 
قطعًا ، وصحته معلومة يقينا . 
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الت��ي ُتنْبُِىء ع��ن نظرٍة تكاملية، بمعنى أن ينظر للنص على أن��ه كٌل ال يتجزأ، وأن كل جزٍء من 
أجزائه له تأثيره يف الحكم الشرعي، إضافًة إلى تجرده من األهواء، وعدم االنتصار لفهٍم معيٍن 
لمجرد تبنيه له أو اعتقاده أو القناعة به، كل هذه األمور تجعل من الحكم المستقى من النص 

حكمًا قائمًا على ُأُسٍس قوية وضوابط موضوعية.
لكل ذلك استخرت اهلل تعالى يف كتابة هذا البحث يف هذا المؤتمر المبارك وعنونت له ب� 

»الضوابط الفقهية للتعامل مع النص الشرعي، رؤية يف ثبات النص ومرونة التطبيق«.
املنهج املتبع يف الدرا�شة: 

اتبعت يف هذه البحث المنهج االس��تقرائي، الذي يعتمد على استقراء ما ورد عن الفقهاء 
واألصوليين يف هذا الش��أن، واس��تخالص الضوابط، والتدليل عليها، س��واء كان هذا التدليل 

من القرآن، أو السنة، أو سائر األدلة األخرى.
وقد جاء البحث يف مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المقدمة : يف أهمية الموضوع .
المبحث األول : مفهوم النص الشرعي وأهميته .

المبحث الثاين : الضوابط الفقهية للتعامل مع النص الشرعي .
الخاتمة : يف نتائج البحث  .

واهلل أسأل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه

* * *
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املبحث الأول
مفهوم الن�ص ال�ضرعي واأهميته

مصطلح النص الش��رعي مركب من كلمتين، النص والش��رع، ومعرف��ة المركب تتوقف 
على معرفة جزئيه، لذا وجب تعريف كل من مصطلح النص، ومصطلح الشرع.

اأوًل : معنى الن�س :
النص يف اللغة : 

يطلق النص يف لغة العرب ويراد به رفع الشيء، يقال : نص الحديث ينصه نصًا إذا رفعه، 
ومنه قول عمرو بن دينار يف النهاية : » ما رأيت رجالً أنص للحديث من الزهري، أي أرفع له 

وأسند« )1(.
قال ابن فارس : » النون والصاد أصٌل صحيٌح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف الشيء« )2( .

وقد جاء النص هبذا المعنى فيما ورد أن النبي ×حين دفع من عرفات س��ار العنق، فإذا 
وجد فجوة نص، أي رفع ناقته يف السير )3(. 

صته، والنص  والمنصة ما تظهر عليه العروس ليراها الحاضرون، وكل شيٍء أظهرته فقد نصَّ
يطلق على التوقيف والتعيين على ش��يٍء ما، وأصل النص منتهى األش��ياء، ومبلغ أقصاها، ومنه 

قوله: نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء، حتى تستخرج كل ما عنده )4(.
ويطل��ق الن��ص عل��ى التحريك وأقصى س��ير الناقة، ومن��ه : نصصت الدابة يف الس��ير إذا 

أظهرت أقصى ما عندها .

)1(  لسان العرب ، البن منظور ، مادة »نصص« ، 97/7 ، طبعة دار صادر – بيروت ، الطبعة الثالثة 1414ه� ، النهاية  
يف غريب الحديث واألثر، البن األثير ، 144/5 ، تحقيق / طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، طبعة 

المكتبة العلمية - بيروت، 1399ه� - 1979م .
)2(   معج��م مقايي��س اللغ��ة ، البن ف��ارس ، تحقيق / عبد الس��الم ه��ارون ، 285/5 ، طبعة دار الفك��ر 1399ه� - 

1979م .
)3(  البخاري ، كتاب الحج ، باب السير إذا دفع من عرفة ، 224/4 ، مسلم ، كتاب الحج ، باب اإلفاضة من عرفات 

إلى المزدلفة ، 74/4 . 
)4(  لس��ان الع��رب ، م��ادة »نص��ص« ، 97/7 ، مختار الصح��اح ، ألبي عبد اهلل محم��د بن أبي بكر ال��رازي ، مادة » 
نصص« ، 688/1، تحقيق/ يوسف الشيخ محمد ، طبعة المكتبة العصرية - الدار النموذجية ، بيروت – صيدا، 

الطبعة الخامسة 1420ه� - 1999م .
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النص يف االصطالح )1(:
اختلف العلماء يف تحديد المعنى االصطالحي للنص :

فيطلقه الشافعي على ما يقابل االجتهاد واالستنباط . )أ( 
وقد ُأِخَذ هذا المعنى من عبارة الش��افعي يف الرس��الة، حيث جاء فيها : » قال الش��افعي : 
فجم��اع ما أبان اهلل لخلقه يف كتابه مم��ا تعبدهم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه : 
م  فمنها ما أبان لخلقه نصًا، ُجَمَل فرائضه يف أن عليهم صالًة وزكاًة وحجًا وصومًا، وأنه حرَّ
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين 

لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصًا « )2( .
وقد نقل أبو الحس��ين البصري هذا التعريف عن الش��افعي، حيث قال : »وأما النص فقد 
حده الش��افعي بأنه : خطاٌب ُيْعَلُم ما أريد به من الحكم، س��واء كان مس��تقالً بنفس��ه، أو علم 

المراد به بغيره« )3( .
)ب( عرف��ه الب��زدوي بأنه: ما ازداد وضوحًا على الظاه��ر بمعنًى من المتكلم ال يف نفس 

الصيغة )4(. 
وزاد السرخس��ي عل��ى ذل��ك ب��أن الن��ص : ما ي��زداد وضوحًا بقرين��ٍة تق��رتن باللفظ من 

المتكلم، ليس يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة )5( .
ويفه��م م��ن تعريف البزدوي وزي��ادة السرخس��ي أن النص من حيث داللت��ه على البيان 
أوض��ح وأق��وى من الظاه��ر، ودليل الق��وة والوضوح إنم��ا كان يف عين ال��كالم، كما يفهم –

)1(  ي��رى البع��ض أن لفظ » النص« من المصطلحات التي وفدت إلينا من الفكر الغربي ، ويربر ذلك بأن العرب أمام 
غياب التصور العربي للنص لجأوا إلى اعتماد المفاهيم القريبة المستندة إلى الظاهر ، على اعتبار أن النص واحد 

يف كل اللغات ، فهو مفهوم لغوي إنساين مقدماته واحدة.
يراج��ع: مفه��وم الن��ص عن��د األصوليين مع التطبيق��ات الفقهية، رس��الة دكت��وراه للباحث / عقي��ل رزاق نعمان 

السلطاين، جامعة الكوفة، كلية الفقه، 1431ه� -2010م، ص 25. 
)2(  الرسالة، للشافعي، ص 16، تحقيق / أحمد شاكر، طبعة مكتبة الحلبي -مصر.

)3(  المعتمد، ألبي الحس��ين البصري، 294/1، 295، تحقيق / خليل الميس، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، 
الطبعة األولى 1403ه�. 

)4(  أصول البزدوي ، لعلي بن محمد البزدوي الحنفي ، 8/1 ، طبعة مطبعة جاويد برس – كراتشي . 
)5(  أصول السرخسي ، لمحمد بن أبي سهل السرخسي ، 164/1 ، طبعة دار المعرفة – بيروت . 
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أيضًا-بالقرينة التي اقرتنت بالكالم، أي أنه هو الغرض للمتكلم )1(.
ومن خالل ما س��بق يتضح أن هناك تقاربًا واضحًا بين المعنيين اللغوي واالصطالحي 
لمفه��وم النص، إذ المعنى اللغوي َيْعَتبُِر معنى الظهور والبيان، والحكم قبل ورود النص كان 

خفيًا، وظهر به، أي أن النص موضٌح للحكم مظهر له .
يق��ول الدكتور عمر بن عبد العزيز : »وهذا االصطالح عندما نقل النص إلى هذا المعنى 
لم يبعد عن معناه اللغوي، إذ إن ثبوت الكتاب عن اهلل عز وجل، ورفع السنة الشريفة بإسنادها 
إلى الرسول × وإظهار ألفاظهما لمعانيها، وإظهارها لألحكام، وداللتها عليه تربر المناسبة 

بين هذا المعنى االصطالحي وبين المعنى اللغوي للنص« )2( .
ثانيًا : معنى الشرع :

الشرع مأخوذ من الشريعة، وتطلق الشريعة ويراد هبا أحد معنيين :
األول : الطريقة المس��تقيمة الس��وية التي ال اعوجاج فيها، وق��د ورد هذا المعنى يف قوله 

تعالى » ثم جعلناك على شريعٍة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون« )3( .
الثانية : المورد والمكان الذي يقصده الناس ليشربون ويسقون منها إبلهم، تقول العرب 
: ش��رع إبله، أي أوردها ش��ريعة الماء، وشربت ولم يس��تق لها، وال تسمي العرب مورد الماء 

شريعة إال إذا كان الماء جاريًا ال انقطاع له، وكان ظاهرًا معينًا ال يسقى بالرشاء )4( .
قال الراغب: » الش��رع هنج الطريق الواضح، يقال: ش��رعت له طريقًا، والشرع مصدره، 
ث��م جعله اس��مًا للطري��ق النهج، فقيل له: ش��رع وش��ريعة، واس��تعير ذل��ك للطريق��ة اإللهية 
............ قال بعضهم: س��ميت الشريعة شريعة تشبيهًا بشريعة الماء من حيث إن من شرع 

فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر« )5(.

)1(  كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، لعالء الدين البخاري ، 47/1 ، طبعة دار الكتاب اإلسالمي – بيروت . 
)2(  النقص من النص ، د/ عمر بن عبد العزيز الش��ليخاين ، ص 13 ، طبعة مكتبة أضواء الس��لف – الرياض ، طبعة 

2000م . 
)3(  الجاثية : 18 . 

)4(  لسان العرب ، مادة » شرع« ، 175/8 .
)5(  المفردات يف غريب القرآن ، للراغب األصفهاين ، 450/1 ، تحقيق / صفوان عدنان ، طبعة دار القلم ، الدار 

الشامية ، بيروت ، الطبعة األولى 1412ه� . 
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وعرفت الش��ريعة يف االصط��الح بأهنا : مجموعة األحكام التي س��نها اهلل للناس جميعًا 
على لسان رسوله محمد × يف الكتاب والسنة )1( .

فالش��ريعة بن��اء على ذلك جملة من األحكام تش��مل مختلف جوانب الحي��اة، أنزلها اهلل 
تعالى لتنتظم هبا أمور العباد يف دنياهم وأخراهم .

وبناًء على ما س��بق عرف الش��يخ عبد الوهاب خالف النص الش��رعي بأنه : ما دل بنفس 
صيغته على المعنى المقصود أصالًة من سياقه، ويحتمل التأويل )2( .

إال أن ه��ذا التعري��ف يؤخ��ذ عليه أنه غير جام��ع ؛ حيث إن النص ال يدل عل��ى الحكم بنفس 
صيغته يف جميع األحوال ؛ بل يجوز أن يدل عليه بأمٍر خارٍج عن صيغته، كقرينٍة أخرى تدل عليه .
َف النص الش��رعي كذلك بأنه : الكالم الصادر من المشرع لبيان التشريع، وينحصر  رِّ وعُّ

يف المصدرين األساسيين للتشريع اإلسالمي، وهما الكتاب والسنة )3(.
وهذا التعريف اعتمد على مصدر النص دون بياٍن لكيفية داللته على الحكم .

وبناًء على ما سبق يمكن تعريف النص الشرعي بأنه : الخطاب الدال على حكم الشارع 
يف المسألة، سواء أكانت الداللة استقالاًل أم بواسطة غيره .

ثانيًا : أهمية العناية بالنص الشرعي :
تعترب العناية بالنصوص الش��رعية من األمور الت��ي دأب العلماء منذ القدم على االهتمام 
هبا وتأصيلها، وأولوا عنايتهم الفائقة النص الشرعي يف شتى جوانبه، وتظهر تلك األهمية فيما 

يلي : 
أوالً : إن تعظي��م النص من تعظيم صاحب��ه، فالنص القرآين تعظيمه من تعظيم اهلل تعالى، 
وتعظيم النص الصادر عن الرس��ول × من تعظيم رس��ول اهلل ×، وتعظيم اهلل ورس��وله × 

من دعائم الشريعة .
يق��ول اب��ن القيم : »أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظي��م أمره وهنيه، وذلك المؤمن 

)1(  المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ، للدكتور / محمد الحسيني ، ص 8 ، الطبعة الثالثة  
)2(  علم أصول الفقه ، لعبد الوهاب خالف ، 163/1 ، طبعة دار القلم – بيروت . 

)3(  ش��رح القواعد الفقهية ، ألحمد بن محمد الزرقا ، 147/1 ، تحقيق / مصطفى أحمد الزرقا ، طبعة دار القلم – 
دمشق ، الطبعة الثانية 1409ه� - 1989م . 
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يعرف ربه عز وجل برس��الته التي أرس��ل هبا رس��ول اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم إلى كافة الناس، 
ومقتضاه��ا االنقي��اد ألمره وهنيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أم��ر اهلل عز وجل واتباعه، وتعظيم 
هني��ه واجتنابه، فيكون تعظي��م المؤمن ألمر اهلل تعالى وهنيه دااًل عل��ى تعظيمه لصاحب األمر 
والنهي، ويكون بحس��ب ه��ذا التعظيم من األبرار المش��هود لهم باإليم��ان والصدق وصحة 

العقيدة والرباءة من النفاق األكرب« )1( .
ثاني��ًا : وج��وب العمل بما يتضمن��ه النص، وقد عرب الق��رآن الكريم ع��ن ذلك بضرورة 
التس��ليم لما ش��رعه اهلل ورس��وله، واعترب هذا التسليم شرطًا من ش��روط كمال اإليمان، قال 

ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ   ۈ   ژ  تعال��ى: 
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ  )2(، والتس��ليم ه��و االنقي��اد والطاع��ة وع��دم 
المخالفة، وهو مصدر مؤكد أي يس��لمون لحكمك تس��ليمًا ال يدخلون على أنفس��هم شكًا 

وال شبهة فيه )3(.
ب��ل هن��ى اهلل أن يتخذ العب��د رأيًا غير م��ا ورد يف الكتاب والس��نة، واعترب ذل��ك من باب 

العصي��ان، فقال س��بحانه وتعال��ى ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ )4( 

قال ابن كثير : » فهذه اآلية عامٌة يف جميع األمور، ذلك أنه إذا حكم اهلل ورس��وله بش��يٍء 
فليس ألحٍد مخالفته، وال اختيار ألحٍد  هاهنا وال رأي وال قول« )5(.

وليس هذا التسليم إال امتدادًا ألمر اهلل للمؤمنين بالسمع والطاعة لما ورد عن اهلل ورسوله 
×، وال��ذي أثبته الق��رآن يف قوله تعال��ى ژ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     

وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  )6( .

)1(  الوابل الصيب من الكلم الطيب ، البن القيم ، ص 10 ، تحقيق / س��يد إبراهيم ، طبعة دار الحديث – القاهرة ، 
الطبعة الثالثة 1999م . 

)2(  النساء : 65 .                . 
)3(  فتح القدير ، للشوكاين ، 558/1 . 

)4(  األحزاب : 36 . 
)5(  تفسير القرآن العظيم ، البن كثير ، 592/3 ، تحقيق / محمود حسن ، طبعة دار الفكر ، 1424ه� - 1994م . 

)6(  النور : 51 . 
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يقول الس��عدي يف تفس��يره له��ذه اآلي��ة : » أي: ژ ې  ې         ې  ى  ژ  حقيقة، الذين 
صدق��وا إيماهنم بأعمالهم حين يدعون إلى اهلل ورس��وله ليحكم بينهم، س��واء وافق أهواءهم 
أو خالفه��ا، ژ ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ ژ  أي: س��معنا حكم اهلل ورس��وله، وأجبنا من دعانا إليه، 
وأطعنا طاعة تامة، سالمة من الحرج، ژ ڻ  ڻ  ۀ  ژ  حصر الفالح فيهم، ألن 
الف��الح الف��وز بالمطلوب، والنجاة من المكروه، وال يفلح إال من حكم اهلل ورس��وله، وأطاع 

اهلل ورسوله« )1( .
ويق��رر ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة أن التمس��ك بالنص��وص ال��واردة يف كتاب اهلل وس��نة 
رس��وله × من أعظم النعم التي امتن اهلل هبا على الس��لف الصالح، ألن ذلك يقيهم الضالل 
واالخت��الف، والقول يف الدين بالهوى، حيث يقول : »َوَكاَن مِ��ْن َأْعَظِم َما َأْنَعَم اهلُل بِِه َعَلْيِهْم، 
َحاَب��ِة َوالتَّابِِعيَن َلُهْم  ��نَِّة، َف��َكاَن مِْن اأْلُُصوِل اْلُمتََّف��ِق َعَلْيَها َبْيَن الصَّ اْعتَِصاُمُه��ْم بِاْلكَِتاِب َوالسُّ
بِإِْحَس��اِن، َأنَُّه اَل ُيْقَبُل مِْن َأَحٍد َقطُّ َأْن ُيَعاِرَض اْلُقْرآَن، اَل بَِرْأيِِه َواَل َذْوقِِه َواَل َمْعُقولِِه َواَل قَِياِس��ِه 
ُس��وَل َجاَء بِاْلُهَدى  َواَل َوْج��ِدِه، َفإِنَُّهْم َثَب��َت َعنُْهْم بِاْلَبَراِهيِن اْلَقْطِعيَّاِت َواآْلَياِت اْلَبيِّنَاِت َأنَّ الرَّ
، َوَأنَّ اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَّتِي ِهَي َأْق��َوُم ........... ِجَماُع اْلُفْرَقاِن َبْيَن اْلَحقِّ َواْلَباطِِل،  َوِدي��ِن اْلَحقِّ
َقاَوِة َواْلَهاَلِك: َأْن  ��َعاَدِة َوالنََّجاِة، َوَطِريِق الشَّ ، َوَطِريِق السَّ َش��اِد َواْلَغيِّ اَلِل، َوالرَّ َواْلُهَدى َوالضَّ
َباُعُه، َوبِِه َيْحُصُل اْلُفْرَقاُن  ِذي َيِج��ُب اتِّ َيْجَع��َل َما َبَعَث اهلُل بِِه ُرُس��َلُه، َوَأْنَزَل بِِه ُكُتَبُه ُهَو اْلَحقَّ الَّ
ُق بَِأنَُّه َحقٌّ َوِصْدٌق، َوَما ِس��َواُه مِْن َكاَلِم َسائِِر النَّاِس ُيْعَرُض  يَماُن، َفُيَصدِّ َواْلُهَدى، َواْلِعْلُم َواإْلِ

، َوإِْن َخاَلَفُه َفُهَو َباطٌِل« )2( . َعَلْيِه، َفإِْن َواَفَقُه َفُهَو َحقٌّ
ثالثًا : النص الش��رعي أمان عند الفتن، ومانع من فس��اد العقول وزيفها، واتباع األهواء، 
فم��ا كان الن��ص الش��رعي إال للوقوف على ح��دوده وعدم الخ��روج عليه بتأويالٍت فاس��دٍة، 
وإعج��اب كل ذي رأي برأي��ه، وق��د حذر النب��ي من ذلك أش��د التحذير، وأوصى بالتمس��ك 
��َلِميِّ َقاَل: َوَعَظنَا َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم  بالنصوص، فَعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َس��اِرَيَة السُّ

)1(  تفس��ير الس��عدي ، لعبد الرحمن بن ناصر الس��عدي ، 572/1 ، تحقيق / عبد الرحمن بن معال ، طبعة مؤسس��ة 
الرسالة – بيروت ، الطبعة األولى 1420ه� - 2000م . 

)2(  مجم��وع الفت��اوى ، الب��ن تيمي��ة ، 13 /128 ، 135 ، 136 ،  تحقيق / عبد الرحمن بن محمد بن قاس��م، طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية ، 1416ه� - 1995م
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ٍع،  َمْوِعَظ��ًة َذَرَف��ْت مِنَْها اأْلَْعُيُن، َوَوِجَلْت مِنَْها اْلُقُلوُب، ُقْلنَا: َيا َرُس��وَل اهللِ، َه��ِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ
��ْمِع َوالطَّاَعِة، َوإِْن َكاَن َعْبًدا َحَبِش��يًّا، َفإِنَُّه َمْن َيِعْش  َفَأْوِصنَ��ا، َق��اَل: ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللِ، َوالسَّ
وا  اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َوَعضُّ َبْعِدي َفَسَيَرى اْختاَِلًفا َكثِيًرا، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء َبْعِدي الرَّ

اُكْم َوُمْحَدَثاِت اأْلُُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة « )1( . َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ
وق��د صرح أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه بأن التمس��ك بم��ا ورد عن النبي × أمٌر الزٌم 
محت��ٌم، فقال رضي اهلل عنه : لس��ت تاركًا ش��يئًا كان رس��ول اهلل يعمل ب��ه إال عملت به، وإين 

ألخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ )2( .

* * *

)1(  أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب يف لزوم السنة ، 16/7 ، والرتمذي ، كتاب أبواب العلم عن رسول اهلل ×، 
باب ما جاء يف األخذ بالس��نة واجتناب البدع ، وقال : هذا حديث حس��ن صحيح ، 341/4 ، والبيهقي يف الس��نن 
الك��ربى ، كت��اب آداب القاض��ي ، باب ما يقضي به القاض��ي ويفتي به المفت��ي ، 195/10 ، وأخرجه الحاكم يف 

المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح ليس به علة ، ووافقه الذهبي ، المستدرك ، 174/1 .
)2(  البخاري ، كتاب الخمس ، باب فرض الخمس ، 1266/2 ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ال 

نورث ما تركناه صدقة ، 155/5 . 
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املبحث الثاين
ال�ضوابط الفقهية للتعامل مع الن�ص ال�ضرعي

يحظى التعامل الفقهي مع النص الش��رعي بأهميٍة بالغة، لما يرتتب عليه من تقرير حكم 
ش��رعي، يتوجب على المكلفين العمل به، لذا كان على الفقيه التعامل بدقة، وال يتم ذلك إال 

وفق ضوابط محددة يعتمدها الفقيه حتى يتحقق له مراده.
وال ش��ك أن قراءة النصوص تختلف من ف��ٍن إلى آخر، فقراءة النص األدبي تختلف عن 
قراءة النص الشرعي، وكل قارىٍء للنص يضع نصب عينيه هدفًا محددًا يرمي الوصول إليه، 

فالقارىء للنص األدبي ال يعنيه ضبط النص بقدر ما يعنيه المعنى الذي يستفيده منه .
ل��ذا ف��إن هناك جملة من الضواب��ط الفقهية التي ينبغي على الفقي��ه مراعاهتا يف تعامله مع 

النص الشرعي، أعرضها يف الصفحات التالية :
ال�شابط الأول: التثبت من �شحة الن�س

يعترب هذا الضابط هو األس��اس الذي ُتْبنَى عليه سائر الضوابط الفقهية األخرى المتعلقة 
بالنص الش��رعي، إذ الن��ص غير الصحيح، أو الثابت بطرٍق يعرتيها الش��ك ال يمكن أن يكون 

محالً لبناء الحكم الفقهي عليه، أو استخراجه منه .
والتثبت من صحة النص يعني أمرين :

األول : صحة نسبة النص إلى الشارع بصدوره منه .
الثاين : التأكد من استمرار صالحية النص للتطبيق .

والنص الشرعي إما أن يكون قرآنًا أو سنة :
فالن��ص القرآين : ال مجال للبحث عن صحة نس��بته إلى اهلل تعال��ى، ألن المقطوع به بين 
علم��اء األم��ة قاطبة أن القرآن كله من عند اهلل تعالى، وال مجال للقول فيه بالزيادة أو النقصان 
أو التحريف، ألنه محفوٌظ بحفظ اهلل، قال تعالى ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  )1(، 

وبالتالي فهذا األمر مقطوع به .
وبالتال��ي ينبغي التثبت من عدم إلغاء حكم النص واس��تمرار صالحيته للحكم بموجبه، 

)1(  الحجر : 9 .



729

د. �أحمد حممد لطفي �أحمد

وذل��ك بأال يكون منس��وخًا، ولذلك اش��رتط العلم��اء يف المجتهد أن يكون عالمًا بالناس��خ 
والمنسوخ من القرآن، حتى ال يفتي بالمنسوخ .

يق��ول محمد بن س��يرين : »ق��ال حذيفة: إنما يفت��ي الناس أحد ثالثة، رجل يعلم ناس��خ 
القرآن ومنسوخه، وأمير ال يجد بدًا، وأحمق متكلف، قال ابن سيرين : فأنا لست أحد هذين، 

وأرجو أال أكون أحمق متكلفًا « )1( .
ومعل��وم – كما قرر األصوليون – أن النس��خ ال يك��ون إال يف آيات األحكام التي تتضمن 
أم��رًا أو هني��ًا، حتى ولو كان هذا األمر وذاك النهي بلفظ الخرب، أما الخرب الذي بمعنى الطلب 

فال يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد )2( .
وم��ن األمثل��ة يف هذا المقام قوله تعالى يف س��ورة النس��اء ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ        ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ     ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  )3(، فبموج��ب ه��ذه اآلي��ة كان��ت عقوب��ة المرأة إذا 
زنت وثبت زناها الحبس يف البيت حتى الموت أو إلى أن يجعل اهلل لها س��بيالً ومخرجًا، ثم 

ُنِس��َخْت بعد ذلك هذه العقوبة بقوله تعالى يف س��ورة النور ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  
ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ  )4(، وهذا النسخ هو ما عليه جمهور العلماء )5( .

روى الطربي يف تفسيره عن ابن عباس يف قوله ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  )6(، فكان��ت الم��رأة إذا زنت حبس��ت يف البيت حت��ى تموت، ثم أنزل 

)1(  إعالم الموقعين عن رب العالمين ، البن القيم ، 29/1 ، تحقيق/ محمد عبد السالم إبراهيم ، طبعة دار الكتب 
العلمية – بيروت ، الطبعة األولى، 1411ه� - 1991م .

)2(  الناس��خ والمنس��وخ ، لقتادة بن دعامة البصري ، ص 6 ، تحقيق / حاتم صالح الضامن ، طبعة مؤسسة الرسالة ، 
الطبعة الثالثة 1418ه� - 1998م . 

)3(  النساء : 15 .
)4(  النور : 6 . 

)5(  تفس��ير ابن كثير ، 233/2 ، تحقيق/ س��امي بن محمد س��المة ، طبعة دار طيبة للنش��ر والتوزيع ، الطبعة الثانية 
1420ه� - 1999م  . 

)6(  النساء : 15 .
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اهلل ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ )1(، ف��إن كان��ا 
محصنين رجما، فهذا سبيلهما الذي جعل اهلل لهما )2( .

أما النص النبوي : فينبغي التثبت من مصدره وصحة نسبته إلى رسول اهلل ×، فالحديث 
الموضوع المكذوب ال يجوز العمل بمقتضاه، إذ إنه ليس نصًا ش��رعيًا ُيْس��َتَقى منه الحكم، 
وليس الهدف التثبت من صحة النسبة وفقط ؛ بل ال بد من بيان درجته ومدى صحته، فينبغي 
أن يكون إما صحيحًا أو حس��نًا حتى ُيْس��َتَقى منه الحكم الفقهي، أما الحديث الضعيف فال 
يحتج به يف األحكام الفقهية ،كذلك ينبغي التثبت من عدم نسخ النص النبوي بنٍص آخر، حتى 

يكون صالحًا للعمل بموجبه .
ال�شابط الثاين: انتفاء خ�شو�شية احلكم الوارد بالن�س

ذك��ر العلم��اء أن على المجتهد قب��ل البدء يف خوض غمار النص الش��رعي واس��تخراج 
أحكامه الفقهية أن يس��توثق من عدم خصوصية النص، والخصوصية تعني قصر الحكم على 

ما ورد يف النص دون تعديته إلى غيره من الوقائع واألحداث .
وه��ذه الخصوصي��ة قد تكون خصوصية زمان، وقد تك��ون خصوصية مكان، وقد تكون 

خصوصية أشخاص :
أوالً : خصوصية الزمان )3( :

ق��د يرد النص بحكٍم مخصوٍص بزماٍن محدٍد، بحيث يختص هبذا الزمان دون غيره، فال 
يج��وز فعل��ه يف غيره، وال يجوز آداء الفع��ل يف غير ذلك الزمان، ومن أمثل��ة ذلك : وقت أداء 
الح��ج واإلح��رام به، حيث ورد بتحديد هذا الوقت قول اهلل تعالى ژ ٱ  ٻ   ٻ ژ )4(، 

إذ أوضحت اآلية أن للحج أشهر معلومة وأوقات محدودة ال يجوز أداؤه قبلها أو بعدها.

)1(  النور : 6 . 
)2(  تفسير الطربي ، لمحمد بن جرير الطربي ، 74/8 ، تحقيق/أحمد محمد شاكر ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

األولى، 1420 ه� - 2000 م.
)3(  عرب بعض األصوليين عن ذلك بعبارة مفهوم الزمان ، وهو حجة عند الشافعي دون غيره من العلماء  .

يراجع تفصيالً : إرش��اد الفحول ، للش��وكاين ، 48/2 ، تحقيق/ الش��يخ أحمد عزو عناية، تقديم الش��يخ / خليل 
الميس ، والدكتور / ولي الدين صالح فرفور ، طبعة دار الكتاب العربي ، الطبعة األولى 1419ه� - 1999م .

)4(  البقرة : 197 . 
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يقول ابن عباس : »ال ينبغي ألحٍد أن يحرم بالحج إال يف ش��هور الحج من أجل قول اهلل 
تعالى » الحج أشهر معلومات« )1( .

وبالتال��ي ال يج��وز اإلح��رام قبل أش��هر الحج عل��ى اعتب��ار أن األيام كلها أي��ام اهلل، ألن 
التحدي��د ورد بن��ٍص صريٍح ال يقبل التأويل، وقد روى عن جاب��ر رضي اهلل عنه عن النبي × 

قال : ال ينبغي ألحٍد أن يحرم بالحج إال يف أشهر الحج )2( .
ثانيًا : خصوصية المكان :

يف بع��ض األحيان قد يرد النص مش��تمالً على حكٍم خاٍص بم��كاٍن معيٍن، ال يقاس عليه 
غيره، وال يتوسع يف تفسيره، وعندئٍذ ينبغي الوقوف على ما أراده النص، إذ الخصوصية واردٌة 

يف ذات النص وتكون واضحًة ال خفاء فيها، بحيث يبصرها المجتهد دون عناء .
ومن ذلك تخصيص الصالة يف المس��اجد الثالثة المس��جد الحرام، والمس��جد النبوي، 
والمسجد األقصى بثواٍب مخصوٍص محدٍد، فقد روي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن 
النبي × قال : صالة يف المس��جد الحرام مائة ألف صالة، وصالة يف مس��جدي ألف صالة، 

ويف بيت المقدس خمسمائة صالة)3(.
فف��ي الحدي��ث دليل عل��ى خصوصية الص��الة يف المس��اجد الثالثة بثواٍب مح��دٍد يفوق 
ثواب الصالة يف غيرها من المس��اجد، وبالتالي ال يج��وز للمجتهد القول بوجود هذا الثواب 
يف مس��جٍد آخر غير الثالثة التي ورد ذكرهم يف حدي��ث النبي ×، عمالً بالخصوصية الواردة 

يف النص، وعدم قابليته للتأويل .
ثالثًا : خصوصية األشخاص :

تتعدد النصوص من القرآن والس��نة التي ترد فيها الخصوصية لش��خٍص محدد، ويتم التصريح 

)1(  تفسير القرآن العظيم ، البن كثير ، 541/1 ، تفسير الطربي ، 117/4 .
)2(  معرف��ة الس��نن واآلث��ار ، للبيهق��ي ، 43/7 ، تحقي��ق / عبد المعط��ي أمين قلعج��ي ، طبعة مش��رتكة بين جامعة 
الدراسات اإلسالمية )كراتشي - باكستان( ، دار قتيبة )دمشق -بيروت(، دار الوعي )حلب - دمشق(، دار الوفاء 

)المنصورة - القاهرة( ، الطبعة األولى، 1412ه� - 1991م .
)3(  ش��عب اإليمان ، للبيهقي ، باب فضل الحج والعمرة ، 41/6 ، تحقيق/ الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، 
طبعة مكتبة الرش��د للنشر والتوزيع - الرياض بالتعاون مع الدار السلفية - بومباي بالهند ، الطبعة األولى 1423 

ه� - 2003 م ، ورواه أحمد يف المسند ، وقال صحيح وإسناده حسن ، المسند ، 528/2 .
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بتل��ك الخصوصي��ة تصريحًا ال خفاء في��ه وال تأويل، وبالتالي فهذه النصوص ينبغي عدم المس��اس 
بالخصوصية الواردة فيها، وال يجوز تمديد حكمها على غير من خص هبا، ومن ذلك :

وج��وب قيام الليل يف حق النبي × الثابت بقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ     -1
پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ژ )1(، حيث قرر العلماء قاطبًة على أن قيام الليل يف حق األمة 

مندوب، ويف حق النبي × على الراجح أنه واجب )2(.
قال الخازن يف تفس��يره : »وكانت صالة الليل فريضة على النبي صّلى اهلل عليه وس��ّلم وعلى 
ْيَل إاِلَّ َقلِياًل نِْصَفُه، ث��م نزل التخفيف فصار  ُل ُق��ِم اللَّ مِّ َها اْلُمزَّ األم��ة يف االبت��داء، لقوله تعال��ى يا َأيُّ
الوجوب منس��وخًا يف حق األم��ة بالصلوات الخمس، وبقي قيام الليل على االس��تحباب، بدليل 
��َر مِنُْه، وبقي الوجوب ثابتا يف حق النبي صّلى اهلل عليه وسّلم بدليل قوله  قوله تعالى َفاْقَرُؤا ما َتَيسَّ

تعالى نافَِلًة َلَك أي زيادًة لك، يريد فريضًة زائدًة على سائر الفرائض التي فرضها اهلل عليك«)3( .
وروي هش��ام ب��ن عروة عن أبيه عن عائش��ة رضي اهلل عنها أن النب��ي × قال : »ثالثة هنَّ 

عليَّ فريضة وهنَّ سنة لكم، الوتر، والسواك، وقيام الليل« )4( .
َجْعُل النبي × شهادة خزيمة بن ثابت رضي اهلل عنه بشهادة رجلين الثابت بما روي   -2
َم اْبَتاَع مِْن َسَواَء ْبِن اْلَحاِرِث اْلُمَحاِربِيِّ  عن خزيمة بن ثابت  َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم : َما َحَمَلَك  َفَرًسا َفَجَحَدُه، َفَشِهَد َلُه ُخَزْيَمُة ْبُن َثابٍِت، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْقُتَك بَِما ُقْلَت َوَعَرْفُت َأنََّك  َهاَدِة َوَلْم َتُكْن َمَعُه؟ َقاَل: َصَدْقَت َيا َرُسوَل اهللِ، َوَلكِْن َصدَّ َعَلى الشَّ

ا. َفَقاَل: َمْن َشِهَد َلُه ُخَزْيَمُة َوَأْشَهَد َعَلْيِه َفَحْسُبُه )5( . اَل َتُقوُل إاِلَّ َحقًّ

)1(  المزمل : 1 – 3 . 
)2(  يرى بعض الفقهاء أن قيام الليل كان يف حقه صلى اهلل عليه وسلم تطوعًا، ويف حق أمته سنة.

حاشية الطحاوي على مراقي الفالح، 396/1، تحقيق / محمد عبد العزيز الخالدي، طبعة دار الكتب العلمية– 
بيروت، الطبعة األولى 1418ه� -1997م، مواهب الجليل، للحطاب، 394/3. 

)3(  لب��اب التأويل يف معاين التنزيل، المعروف بتفس��ير الخازن، لعالء الدين الش��يحين، 140/3، تصحيح / محمد 
علي شاهين، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى -1415 ه�.

)4(  هذا الحديث رواه الطرباين يف األوسط ، وقال : لم يرو هذا الحديث عن هشام إال موسى ، 315/3 .
)5(  المس��تدرك ، للحاك��م النيس��ابوري ، باب حديث إس��ماعيل بن جعفر بن أبي كثي��ر ، 22/2 ، تحقيق / مصطفى 
عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة األولى، 1411 – 1990م ، الس��نن الكربى ، كتاب 
الش��هادات ، ب��اب األمر باإلش��هاد ، 246/10 ، المعج��م الكبير ، للطرباين ، 87/4 ، تحقي��ق / حمدي بن عبد 

المجيد السلفي ، طبعة مكتبة ابن تيمية – القاهرة ، الطبعة الثانية .
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جاء يف شرح مسند أبي حنيفة : » وهذا من خصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد 
من أكابر الصحابة « )1( .

وبن��اًء على هذه الخصوصي��ة، ال يجوز أن ُيْعَطى هذا الحكم لش��خصٍ غير خزيمة مهما 
بلغت درجة تقواه وعلمه وورعه، حتى ال ُيتََّخَذ ذلك ذريعة للتالعب بأحكام الدين.

نق��ل اب��ن حجر يف فتج الباري عن الخطابي قوله  : » َه��َذا اْلَحِديُث َحَمَلُه َكثِيٌر مَِن النَّاِس 
��َهاَدِة لَِمْن ُع��ِرَف ِعنَْدُهْم  َع بِِه َقْوٌم مِْن َأْهِل اْلبَِدِع إَِلى اْس��تِْحاَلِل الشَّ َعَل��ى َغْي��ِر َمْحَملِ��ِه، َوَتَذرَّ
َم َحَكَم َعَلى  َعاُه، َوإِنََّما َوْجُه اْلَحِديِث َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ ْدِق َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء ادَّ بِالصِّ
اأْلَْعَرابِ��يِّ بِِعْلِم��ِه، وَجَرْت َش��َهاَدُة ُخَزْيَمَة َمْجَرى التَّْوكِي��ِد لَقْولِِه، َوااِلْس��تِْظَهاِر َعَلى َخْصِمِه، 

فَصاَر فِي التَّْقِديِر َكَشَهاَدِة ااِلْثنَْيِن فِي َغْيِرَها مَِن اْلَقَضاَيا« )2(.
ال�شابط الثالث: املو�شوعية يف فهم الن�س

فه��م الن��ص من المس��ائل التي اهتم هبا الفقه��اء يف تعاملهم معه، والفه��م – كما قال ابن 
حجر – فِْطنٌَة يفهم هبا صاحبها من الكالم ما يقرتن من قوٍل أو فعل )3(، والفهم وسيلته العقل، 
وه��ذا أمر معروف، ل��ذا فبين العقل والنص عالق��ة قوية، ويخطىء الكثي��رون عندما يصفون 
عالق��ة العق��ل بالنص بأهنا عالقة تنافر وتض��اد، مما جعلهم عند محاول��ة فهم النص يهملون 
العقل، فيقعون يف محاذير كثيرة، متناس��ين أن العالقة بين النص والعقل عالقة تكاملية، فكل 

منهما مكمل لآلخر يف غالب األحوال .
وال يقتص��ر األم��ر على مجرد اس��تخدام العقل يف فهم النص ؛ ب��ل ال بد من الموضوعية 
عن��د إرادة هذا الفهم، والموضوعية يف أبس��ط معانيها هي التكام��ل، بمعنى أن ينظر المجتهد 
إلى النص نظرًة تكاملية تستقصي كل أجزائه، إذ كل جزٍء منها مؤثٌر ال محالة يف بيان الحكم، 

وهذا األمر ينعكس بدوره على فهم المجتهد للنص، إذ يمنعه من الخطأ يف الفهم .

)1(  ش��رح مس��ند أبي حنيفة ، لعلي بن س��لطان المال اله��روي ، ص 69 ، تحقيق / خليل المي��س ، طبعة دار الكتب 
العلمية – بيروت ، الطبعة األولى 1405ه� - 1985م .

)2(  فت��ح الب��اري بش��رح صحيح البخ��اري ، الب��ن حج��ر ، 519/8 ، تحقيق / محمد ف��ؤاد عبد الباق��ي ، طبعة دار 
المعرفة- بيروت، 1379ه� .

)3(  فتح الباري ، 165/1 . 
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��ٌق بِاْلَبْعِض أِلَنََّها  يقول الش��اطبي : »إِنَّ اْلَقِضيََّة َوإِِن اْش��َتَمَلْت َعَلى ُجَم��ٍل؛ َفَبْعُضَها ُمَتَعلِّ
لِِه  لِِه، َوَأوَّ ِم َعْن َردِّ آِخِر اْلَكاَلِم َعَلى َأوَّ َقِضيٌَّة َواِحَدٌة َناِزَلٌة فِي َش��ْيٍء َواِحٍد، َفاَل َمِحيَص لِْلُمَتَفهِّ
َق النََّظَر فِي َأْجَزائِِه؛ َفاَل  اِرِع فِي َفْهِم اْلُمَكلَِّف، َفإِْن َفرَّ َعَلى آِخِرِه، َوإِْذ َذاَك َيْحُصُل َمْقُصوُد الشَّ
ُل بِِه إَِلى ُمَراِدِه، َفاَل َيِصحُّ ااِلْقتَِصاُر فِي النََّظِر َعَلى َبْعِض َأْجَزاِء اْلَكاَلِم ُدوَن َبْعٍض« )1( . َيَتَوصَّ
وه��ذه الموضوعية توجب على المجتهد أن يكون متجردًا، والتجرد يف هذا المقام يعني 

عدم خضوع المجتهد عند التعامل مع النص ألية مؤثراٍت قد تؤثر على فهمه للنص .
 ويج��ب أال يخضع ألية مقرراٍت س��ابقٍة أو رواس��ب قديمة، وإنم��ا ينبغي أن ينطلق فهم 
النص من النص نفسه، كما ينبغي أن يستمد أي فهم صالحيته وسالمته من النظر األمين فيه، 
وليس من المقبول عقالً أن يكون فهم النص أس��ير المواقف والرواس��ب والمقررات السابقة 
القديم��ة، ألن األفه��ام تختل��ف يف اإلدراك والنظ��ر، إضافًة إل��ى ما تتميز به من اإلس��قاطات 

والتكلف، ولذلك فإن التزام التجرد كفيٌل وحده بالقضاء على تلك المشكلة )2( .
فالتج��رد يوج��ب على المجتهد أن يتخلى عن آرائه ومعتقداته الس��ابقة يف المس��ألة التي 
يتعلق هبا النص الذي يتناوله، حتى ال يكون لتلك اآلراء أثر على فهمه للنص، مما يؤدي إلى 
انع��دام األمانة، وهذا الضابط من األمور المنطقية، ألن قراءة النص وفهمه تكون من مجتهد، 
وعم��ل المجته��د هو بذل الوس��ع يف اس��تخراج الحك��م الش��رعي، فالمعيار يف بي��ان الحكم 
واس��تنتاجه م��ن النص  يكون هو الدليل، فإذا أدى الدلي��ل أو الفهم المتجرد للنص إلى حكٍم 

معين، وجب على المجتهد القول به وإعالنه حتى ولو خالف رأيًا سابقًا له )3(.
يق��ول أبو األعلى المودودي: » إن القرآن كتاب ي��ِرُد على منهله الفياض عدد ال يحصى 
من الناس ألجل عدد ال يحصى من األغراض.. وال يجذبني من هذه الكتل البشرية إال الذين 
أشمُّ فيهم رائحة الحرص على فهم هذا الكتاب، ومعرفة مطالبه، وتوجيهاته يف شؤون الحياة 
ف هؤالء منهجًا لدراس��ة القرآن، ثم أشاطرهم  اإلنس��انية ومس��ائلها المعقدة، فأحبُّ أن أعرِّ

)1(  الموافقات ، للش��اطبي ، 226/4 ، تحقيق/ أبو عبيدة مش��هور بن حسن آل سلمان ، طبعة دار ابن عفان ، الطبعة 
األولى 1417ه� - 1997م.

)2(  انظر : ضوابط منهجية يف التعامل مع النص الشرعي ، د/ قطب مصطفى سانو  ، مجلة الكلمة ، العدد 31 ، السنة 
الثامنة 1422ه� - 2001م . 
)3(  المرجع السابق ، ص 31 . 
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ح��ل المش��كالت والمصاع��ب.. يجب � كخطوة أول��ى على كل من يريد فهم القرآن، س��واء 
آم��ن ب��ه أو لم يؤمن أن يخل��ي ذهنه ما أمكن من جميع ما اس��تقر فيه من قب��ل من التصورات 
ره من سائر ما يكنه من الرغبات الموالية، أو المناوئة، ثم يكبُّ على دراسته  والنظريات، ويطهِّ

بقلٍب مفتوح،  وأذن واعية، وقصٍد نزيه لفهمه« )1( .
ال�شابط الرابع: قابلية الن�س للتاأويل

ينبغي أن يكون النص الش��رعي قاب��الً للتأويل، وبمعنًى آخر أال يك��ون النص قطعيًا، إذ 
النص القطعي ال يقبل التأويل وال يدخله النسخ .

يق��ول السرخس��ي يف أصوله : » فالمحكم ممتن��ع من احتمال التأويل وم��ن أن يرد عليه 
النسخ، ولهذا سمى اهلل تعالى المحكمات أم الكتاب، أي أن األصل الذي يكون المرجع إليه 

بمنزلة األم للولد، فإنه يرجع إليها« )2( .
ويقرر البعض )3( إن إحكام النص يظهر يف صورتين :

األولى : أن يكون الحكم الذي دل عليه اللفظ حكمًا أساسيًا من قواعد الدين، كاإليمان 
ب��اهلل تعالى ووحدانيته، واإليمان بمالئكته وكتبه ورس��له واليوم اآلخ��ر، أو أن يكون الحكم 
م��ن أمهات الفضائل وقواعد األخالق التي يقرها العقل الس��ليم، والتي ال تختلف باختالف 

األحوال، كالعدل وبر الوالدين .
الثاني��ة : أن يك��ون الحكم جزئيًا، ولكن وق��ع التصريح بدوامه وتأبي��ده، وذلك مثل قوله 
تعالى » وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا »، حيث روي أن 
هذه اآلية نزلت يف رجل من أصحاب النبي × قال : لو مات رس��ول اهلل × لتزوجت عائش��ة، 
فبل��غ ذلك النبي × فتأذى منه، وجمهور المفس��رين عل��ى أنه طلحة بن عبيد اهلل )4(، وقوله × 
يف ش��أن المتع��ة : »إين كنت أذنت لكم يف االس��تمتاع من النساء، وإن اهلل ق��د حرم ذلك إلى يوم 

)1(  مبادئ أساسية لفهم القرآن ، أبو األعلى المودودي ، مبادئ أساسية لفهم القرآن ، ص 39 ، طبعة الدار السعودية 
للنشر والتوزيع – جدة 1987م . 

)2(  أصول السرخسي ، لمحمد بن سهل السرخسي ، 165/1. 
)3(  تفس��ير النص��وص يف الفقه اإلس��المي، د/ محم��د أديب صال��ح ، 172/1 ، طبعة المكتب اإلس��المي ، الطبعة 

الرابعة ، 1413ه� - 1993م .
)4(  تفسير القرطبي، 228/14. 
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القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا« )1( .
وقد وضع العلماء لتأويل النص جملة شروط منها :

أن يك��ون الن��ص قابالً للتأويل، ف��إن كان النص ال يحتمل إال الظاهر، ف��ال يجوز تأويله،   -1
ووجب حمله على الظاهر )2( .

أن يك��ون التأويل موافقًا لوضع اللغة، أو عرف االس��تعمال وعادة صاحب الش��رع، فإذا   -2
خرج التأويل عن هذا الضابط فال يصار إليه ويعترب تأويالً فاسدًا .

أن يق��وم الدلي��ل على أن الم��راد بذلك اللف��ظ هو المعنى ال��ذي حمل علي��ه، إذا كان ال   -3
يستعمل كثيرًا فيه )3( .

أن يكون الدليل على إرادة المعنى المؤول راجحًا على ظهور اللفظ يف مدلوله، ليتحقق   -4
صرفه عنه إلى غيره، أي أن هذا الدليل ينبغي أن يكون من القوة بمكان بحيث يقدر على 
ص��رف اللفظ عن ظاه��ره، ألنه عند تعارض أمرين ال يص��ار ألحدهما إال برجحانه على 

اآلخر، وبما أن األصل هو الظاهر، فال بد من دليل راجح يفيد ما يخالف األصل. )4( 
ال�شابط اخلام�س: عدم اخلروج على التاأويالت التي يحتملها الن�س

يعترب تأويل النص الشرعي من األمور الرئيسة الستخراج الحكم منه، بل هو عماد األمر 
كل��ه، والتأويل كم��ا عرفه الرازي: احتمالٌ  يعضده دليٌل يصير به أغلب على الظن من المعنى 

الذي دل عليه الظاهر)5(.
وعرف��ه اب��ن قدامة بأن��ه : صرف اللفظ ع��ن االحتم��ال الظاهر إلى احتم��ال مرجوح به، 

)1(  صحي��ح مس��لم، كتاب الن��كاح، باب نكاح المتعة وأنه أبيح ثم نس��خ ثم أبيح ثم نس��خ واس��تقر تحريمه إلى يوم 
القيامة، 1025/2.

)2(  الموافقات ، للشاطبي ، 100/3 . 
)3(  إرشاد الفحول ، للشوكاين ، 34/2، أ/ عاطف محمد أبو هربيد : أثر تأويل النص الشرعي يف االختالف الفقهي، 
بح��ث مقدم إل��ى المؤتمر العلمي الدول��ي » النص بين التحلي��ل والتأويل والتلقي« والمنعق��د يف كلية اآلداب – 

جامعة األقصى – غزة يف الفرتة من 4 – 6 إبريل 2006م ، ص 12 .
)4(  اإلح��كام ، لآلم��دي ، 60/3 ، أ/ عاط��ف محم��د أبو هربيد : أث��ر تأويل النص الش��رعي يف االختالف الفقهي ، 

السابق ، ص 12 . 
)5(  المحص��ول ، لل��رازي ، 153/3 ، تحقي��ق/ الدكتور طه جابر فياض العلواين ، طبعة مؤسس��ة الرس��الة ، الطبعة 

الثالثة، 1418 ه� - 1997 م .
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العتضاده بدليل يصير به أغلب الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر )1( .
وبن��اًء على ذل��ك فالتأويل هو نق��ل اللفظ إلى معنًى آخ��ر غير الظاهر بدلي��ٍل يعضد هذا 

النقل، وبالتالي فنقل اللفظ من غير دليل يعد تأويالً فاسدًا .
وينبغ��ي للوص��ول إل��ى فه��م صحيح للنص الش��رعي أن يك��ون تأويل الن��ص يف حدود 
االحتم��االت التي يقبلها الن��ص ويحتملها، أما الخروج عن تلك االحتماالت إلى غيرها مما 

ال يقبلها النص فهو تأويل فاسد ال يعمل به وال يصار إليه .
فمثالُ لفظ البقرة الوارد يف قوله تعالى ژ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ )2( ُوِضَع للداللة 
عل��ى حيواٍن بعينه، وبالتالي ال يمكن تأويله ليدل على حيواٍن آخٍر كالحمار أو الش��اة، ومثاله 
–أيضًا-لفظ القرء يف قوله تعالى ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چ ژ )3( ُوِضَع يف 
اللغ��ة للداللة إما على الحيض وإما على الطه��ر )4( وبالتالي فتأويله لمعنًى ثالث لم يوضع له 

من حيث اللغة تأويٌل مردوٌد وغير مقبول )5(.
وق��د عرض األصولي��ون لهذا الضابط، وأس��موه بالتأوي��ل القريب، أي أن��ه ينبغي على 

المجتهد اختيار أقرب التأويالت واالحتماالت .
ومث��ال ذل��ك قول��ه تعال��ى ژ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ ژ )6(، حيث تعرض 
المفسرون لتأويل قوله ژ ڱ    ڱ  ڱ  ڱ ژ فتأوله الكثير من المفسرين بأنه الوجه والكفين، 
ومنه��م من قال : الكحل والخاتم والس��وار، ومنهم من قال : الثي��اب، وقال عكرمة : ما ظهر 
منها يراد به الوجه وثغرة النحر، وبالنظر إلى تلك التأويالت يتضح أن أقرهبا هو تأويله بالوجه 

والكفين .
يق��ول الطربي مؤكدًا ذلك : »وأولى األقوال يف ذلك بالصواب، قول من قال عني بذلك 

)1(  روض��ة الناظ��ر وجن��ة المناظر ، البن قدامة ، 508/1 ، طبعة مؤسس��ة الرّيان للطباعة والنش��ر والتوزيع ، الطبعة 
الثانية 1423ه�-2002م

)2(  البقرة : 67 . 
)3(  البقرة : 228 .

)4(  تاج العروس ، مادة » قرأ « ، 368/1 ، البحر المحيط يف التفسير ، 455/2 . 
)5(  أثر تأويل النص الشرعي يف االختالف الفقهي ، عاطف محمد أبو هربيد ، السابق ، ص 12 . 

)6(  النور : 31 . 
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الوج��ه والكفان، يدخل يف ذلك إذا كان كذلك، الكحل والخاتم والس��وار والخضاب، وإنما 
قلن��ا ذل��ك أولى األقوال يف ذلك بالتأوي��ل، إلجماع الجميع على أن كل مصٍل عليه أن يس��رت 
عورته يف صالته، وأن المرأة أن تكش��ف وجهها وكفيها يف صالهتا، وأن عليها أن تسرت ما عدا 

ذلك من بدهنا « )1( .
وق��د عرض اب��ن نجيم ه��ذا األمر بمثال عمل��ٍي، وذلك عن��د عرضه لتعريف��ات الفقهاء 
، َوُهَو الثَّابُِت ِعنْ��َد اهللِ َتَعاَلى  للقض��اء، حي��ث ق��ال : » َوفِي اْلَبَدائِِع اْلُحْك��ُم َبْيَن النَّاِس بِاْلَح��قِّ
��ُر مِْن اْلكَِتاِب، َأْو  ، َوُهَو النَّصُّ اْلُمَفسَّ ا َقْطًعا بَِأْن َكاَن َعَلْي��ِه َدلِيٌل َقْطِعيٌّ مِ��ْن ُحْكِم اْلَحاِدَث��ِة، إمَّ
��ا َظاِهًرا بَِأْن َأَقاَم َعَلْيِه َدلِي��اًل َظاِهًرا ُيوِجُب  ْجَماِع، َوإِمَّ ��نَِّة اْلُمَتَواتِ��َرِة، َأْو اْلَمْش��ُهوَرِة، َأْو اإْلِ السُّ
��نَِّة، َوَلْو َخَبَر َواِحٍد َواْلِقَياُس، َوَذلَِك  ، َوُهَو َظاِهُر اْلكَِتاِب َوالسُّ ْأِي، َوَأْكَثُر الظَّنِّ ِعْل��َم َغالِِب الرَّ
��َلِف، َفَلْو  تِ��ي اَل ِرَواَيَة فِيَها َعْن السَّ تِي اْخَتَلَف فِيَه��ا اْلُفَقَهاُء، َأْو الَّ ��ِة الَّ فِ��ي اْلَمَس��ائِِل ااِلْجتَِهاِديَّ
لِيُل اْلَقْطِعيُّ َعَلى ِخاَلفِ��ِه َلْم َيُجْز؛ أِلَنَُّه َقَضى بِاْلَباطِ��ِل َقْطًعا، َوَكَذا َلْو َقَضى  َقَض��ى بَِم��ا َقاَم الدَّ
فِي َمْوِضِع ااِلْختاَِلِف بَِما ُهَو َخاِرٌج َعْن َأَقاِويِل اْلُفَقَهاِء َلْم َيُجْز ؛ أِلَنَّ اْلَحقَّ َلْم َيْعُدوُهْم، َولَِذا 
َل��ْو َقَضى بِااِلْجتَِهاِد فِيَما فِي��ِه َنصٌّ َظاِهٌر بِِخاَلفِِه َلْم َيُجْز ؛ أِلَنَّ اْلِقَي��اَس فِي ُمَقاَبَلِة النَّصِّ َباطٌِل 

َوَلْو َظاِهًرا«)2(.
ال�شابط ال�شاد�س: مراعاة العلة التي يرمي اإليها الن�س

النصوص الش��رعية إما أن تكون نصوص��ًا معللة، أو نصوصًا توقيفي��ة، فالنص المعلل 
هو الذي له علة أو علل يعمل المجتهد فيه عقله الس��تنباط تلك العلة، وبناء الحكم الش��رعي 

عليها، وتعديته إلى مسائل أخرى بناًء على توافر العلة فيها .
أما النصوص التوقيفية، فهي النصوص التي ال ُيْعَقُل معناها، وال ُتْعَرُف لها علة، وتسمى 

باألحكام التعبدية )3( .

)1(  تفسير الطربي ، 261/17 . 
)2(  البحر الرائق  شرح كنز الدقائق، البن نجيم الحنفي ، 277/6، طبعة دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية  .

)3(  تعترب مس��ألة تعليل النصوص وتوقيفها من المس��ائل التي وقع فيها الخالف بين األصوليين ، وجاء خالفهم فيها 
على أربعة أقوال :

القول األول : يرى أن النصوص غير معللة ، والقول يف الدين بالعلل قول باطل .
القول الثاين : إن النصوص غير معلولة إال إذا قام دليل على تعليل نص بعينه .
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والنصوص التوقيفية ال مجال لعمل المجتهد فيها، حيث إن هذه النصوص واجبة االتباع 
قواًل واحدًا، أما النصوص المعللة فهي المجال الذي ُيْعِمُل فيه المجتهد عقله ويبذل وسعه، 
وعل��ى المجته��د أن يحدد العلة التي يرم��ي إليها النص تحديدًا دقيقًا، ألن العلة هي أس��اس 
الحكم والباعث على التش��ريع، وهي المؤثرة يف الحكم وجودًا وعدمًا، فوجودها دليل على 
وجود الحكم، وس��ميت العلة بذلك ألهنا غيرت ح��ال المحل، أخذًا من علة المريض، ألهنا 

اقتضت تغيير حالته )1( .
وإذا كان يتوج��ب على المجتهد النظر إلى العلة الت��ي يرمي إليها النص، فإنه ينبغي عليه 

مراعاة ما يلي :
أال تك��ون العل��ة مقص��ورة على الن��ص، إذ بذلك يك��ون هناك تخصي��ص، وقد عرب   -1
األصولي��ون عن ذلك باش��رتاط أن تكون العلة متعدية، بحي��ث تنطبق على النص وعلى غيره 
مما تتوافر فيه علته، لذلك فإن الس��فر والمرض عل��ة إلباحة الفطر يف هنار رمضان، لما فيهما 
من مشقة، وبالتالي لو َوَجَد من يعيش يف الحضر مشقة، فإنه ال يمكن قياسها على مشقة السفر 

بالنسبة للفطر )2(.
أال تص��ادم العلة النص، فلو صادم��ت العلة النص وجب على المجتهد تقديم حكم   -2
الن��ص وعدم النظ��ر إلى العلة، ومثال ذلك: م��ا أفتى به قاضي األندلس ألح��د الخلفاء الذي 
واقع زوجته يف هنار رمضان من إلزامه بصيام شهرين متتابعين، وعلل ذلك بأنه من باب الزجر 
للخليف��ة، ألنه قادر على العتق، وبالتالي فتقديم الصيام هنا مصادم للنص، ألن الش��ارع رتب 

القول الثالث : األصل يف النصوص التعليل ، إال أن يقوم دليل على منعه .
القول الرابع : إن النصوص يف األصل معلولة ، ولكن بوصٍف قام الدليل على تمييزه من بين س��ائر األوصاف يف كونه 

هو متعلق الحكم ال بكل وصف .
يراج��ع للمزيد من التفصيل : المعتمد ، ألبي الحس��ين البص��ري ، 240/2 ، تحقيق/ خليل الميس ، طبعة دار الكتب 
العلمي��ة – بي��روت ، الطبع��ة األولى، 1403ه� ، أصول السرخس��ي ، 144/2 ، البحر المحيط ، 18/5 ، ش��رح 
مختصر الروضة ، للطويف ، 303/3 ، تحقيق/ عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

األولى ، 1407 ه� / 1987م .
)1(  روضة الناظر ، البن قدامة ، 144/2 . 

)2(  اإلح��كام يف أص��ول األح��كام ، لآلم��دي ، 216/3 ، تحقيق/ عبد ال��رزاق عفيفي ، طبعة المكتب اإلس��المي، 
بيروت .
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خصال الكفارة يف هذه المسألة، فبدأ بالعتق، وثنى بالصيام، وثلث باإلطعام )1(.
ويف هذا المقام تجدر اإلشارة إلى ضرورة التفرقة بين العلة والحكمة، فالعلة كما ذكرنا، 
أما الحكمة فهي المصلحة التي قصد الش��ارع تحقيقها من وراء تش��ريعه للحكم، ففي بعض 

األحيان يربط الشارع الحكم بالحكمة ال بالعلة، ومثال ذلك قوله تعالى ژ ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ )2( فالحكم��ة التي ابتغاها الش��ارع هي حفظ الحياة، 
ولم��ا كانت الحكم��ة يف الغالب ال تكون منضبط��ة الختالف الناس، فإهن��ا ال ترتبط بالحكم 
وجودًا وعدمًا، أو أن تكون خفية، بحيث ال يمكن بناء الحكم عليها، ولذلك فإنه يف المسائل 
التي تش��تمل على حكم��ٍة غير منضبطة نجد أن الش��ارع ربط الحكم بأمٍر آخ��ر، وبالتالي فإذا 

كانت الحكمة منضبطة تكون هي العلة، وإن كانت غير منضبطٍة تكون العلة أمرًا آخر )3( .
ال�شابط ال�شابع: مراعاة دللت الن�س

تعت��رب مس��ألة داللة النص عل��ى الحكم من أدق المس��ائل التي يتعرض له��ا المجتهد يف 
معرض بيانه للحكم الش��رعي المأخوذ من النص، وقد أفاض األصوليون - الس��يما الحنفية 
- يف تحدي��د تل��ك الدالالت، وحصروه��ا يف دالالت أربع : داللة العبارة، وداللة اإلش��ارة، 

وداللة النص، وداللة االقتضاء .
يق��ول التفت��ازاين : » الحكم المس��تفاد م��ن النظم إم��ا أن يكون ثابتًا بنف��س النظم أو ال، 
واألول إن كان النظم مسوقًا له فهو العبارة، وإال فهو اإلشارة، والثاين إن كان الحكم مفهومًا 

منه لغًة فهي الداللة، أو شرعًا فهو االقتضاء، وإال فهو التمسكات الفاسدة« )4( .
وعن��د نظ��ر المجته��د أو الفقيه يف دالالت الن��ص ينبغي عليه مراع��اة الرتتيب المذكور، 

وذلك وفقًا لما يلي :
أوالً : علي��ه أواًل النظ��ر يف عبارة النص، فقد تكون عبارة الن��ص واضحة يف الداللة على 

)1(  التأس��يس يف أص��ول الفقه على ضوء الكتاب والس��نة ، مصطف��ى بن محمد بن س��المة ، ص 213 ، طبعة مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة .

)2(  البقرة : 179 . 
)3(  التأسيس يف أصول الفقه ، ص 214 . 

)4(  شرح التلويح على التوضيح ، لسعد الدين التفتازاين ، 248/1 ، طبعة مكتبة صبيح بمصر .
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الحكم، فال يجهد نفس��ه ويتأمل، فالداللة المس��تقاة من العبارة واضحة من غير تأمٍل ونظر، 
أي أهنا تعني العمل بظاهر ما سيق الكالم له .

يقول السرخسي: »فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق ألجله، ويعلم قبل التأويل أن 
ظاهر النص متناول له« )1( .

ومثال ذلك قوله تعالى ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ )2(، فداللة نص اآلية أظهرت أن 
المقص��ود م��ن اآلية حكمين ظهرا يف س��ياق النص، األول : حل البيع وحرم��ة الربا، والثاين : 
التفري��ق بين البي��ع والربا ونفي التماثل بينهما، ولكن الحكم الثاين مقصود من ظاهر الس��ياق 
بطريق األصالة، ألن اآلية من حيث األصل جاءت ردًا على القائلين بالتماثل بين البيع والربا، 
أم��ا الحك��م األول فمقصود من س��ياق اآلية بطري��ق التبعية، ألن نفي التماثل يس��توجب بيان 

حكم كٍل منهما .
ولذلك فإن كون هذا الحكم غير مقصوٍد أصالًة من السياق ال يمنع أن الداللة عليه داللة 

بعبارة النص، إذ الداللة يف الحكمين المذكورين يف اآلية داللة عبارة )3( .
يق��ول صدر اإلس��الم : »اْلُحْك��ُم الثَّابُِت بَِعْيِن النَّ��صِّ َأْي بِِعَباَرتِ��ِه، َما َأْثَبَتُه النَّصُّ بِنَْفِس��ِه 
َوِسَياُقُه، َكَقْولِِه َتَعاَلى ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ ، َفَعْيُن النَّصِّ ُيوِجُب إَباَحَة اْلَبْيِع َوُحْرَمَة 
، َوُهَو اْلَف��ْرُق َوَبْيَن َما َلْيَس َكَذلَِك، َوُهَو ِحلُّ  ى َبْيَن َما ُهَو َمْقُصوٌد َأْصلِيٌّ َب��ا َوالتَّْفِرَقَة، َفَس��وَّ الرِّ

َبا، َفَجَعَلُهَما َثابَِتْيِن بِِعَباَرِة النَّصِّ اَل بِإَِشاَرتِِه« )4(. اْلَبْيِع َوُحْرَمُة الرِّ
ثاني��ًا : إذا ل��م تكن داللة عبارة الن��ص واضحًة جليًة، فعلى المجته��د البحث عن داللة 
اإلش��ارة، والحكم بداللة اإلش��ارة يف اصطالح األصوليين هو : دالل��ة اللفظ على حكٍم غير 
مقصود، وال س��يق له النص، ولكنه الزٌم للحكم الذي سيق إلفادته الكالم، وليس بظاهٍر من 

كل وجه )5( .
ومثال ذلك قوله تعالى ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

)1(  أصول السرخسي ، 236/1 . 
)2(  البقرة : 275 . 

)3(  تفسير النصوص ، د/ محمد أديب صالح  ، السابق ، 475/1 . 
)4(  كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، لمحمد عالء البخاري ، 1/ 68 ، دار الكتاب اإلسالمي .

كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،1/ 69 .   )5(
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ى   ې   ې   ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ       ۇ   
ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   

جث  مث  ژ )1( .
فقد دلت اآلية بعبارهتا على أن نفقة الوالدات من رزٍق وكس��وة واجبٌة على اآلباء، إذ إن 

ذلك هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وكان سياق الكالم ألجله .
يقول الضحاك يف تفسير هذه اآلية : » إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، فرتاضيا 
عل��ى أن ترض��ع حولين كاملي��ن، فعلى الوالد رزق المرضع والكس��وة بالمع��روف على قدر 

الميسرة ............ وعلى المولود له على األب طعامها وكسوهتا بالمعروف « )2( .
وتدل اآلية بطريق اإلش��ارة على أن نسب الولد ألبيه دون أمه، ألن النص يف قوله ژ ۇ   
ۇ      ۆ  ژ أضاف الولد إليه بحرف الالم التي هي لالختصاص، ومن أنواع هذا االختصاص 
االختصاص بالنس��ب، فيكون قوله تعالى ژ ۇ   ۇ  ۆژ دااًل باإلش��ارة على أن األب هو 
المخت��ص بنس��بة الولد إليه، ألن الولد ال يختص بالوالد من حي��ث الملك باإلجماع، فيكون 

مختصًا به من حيث النسب )3(.
ثالث��ًا : إذا عج��ز المجته��د عن الوصول إل��ى الحكم بدالل��ة العبارة أو اإلش��ارة، كان عليه 
اللج��وء إل��ى داللة النص، وتعن��ي : داللة اللفظ عل��ى ثبوت حكم المنطوق به للمس��كوت عنه، 
الشرتاكهما يف معنًى يدرك كل عارٍف باللغة أنه مناط الحكم من غير حاجٍة إلى نظٍر واجتهاد )4( .
وق��ال ص��در الش��ريعة : » داللة النصوص، دالل��ة اللفظ على الحكم يف ش��يٍء يوجد فيه 

معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم يف المنطوق ألجل ذلك المعنى«)5(.
وبن��اًء على ذلك فالمعنى اللغ��وي هو العامل المؤثر يف معرفة دالل��ة النص، حيث يقوم 
المجتهد بإعطاء المس��كوت عنه حك��م المنطوق، لرؤيته معنًى لغويًا اش��رتك فيه الحكمان، 

)1(  البقرة : 233 . 
)2(  تفسير الطربي ، 44/5 . 

)3(  تفسير النصوص ، د/ محمد أديب صالح ، السابق ، 482/1 . 
)4(  كشف األسرار ، 73/1 . 

)5(  شرح التلويح على التوضيح ، 131/1 . 
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فيكون ذلك مسوغًا لتنزيل حكم المنطوق على المسكوت .
ويمث��ل لذلك بقول��ه تعال��ى ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
)1(، فق��د دلت عب��ارة النص بمنطوقها على تحري��م التأفيف، وحرصًا على ذلك أمر بحس��ن 

الخل��ق مع الوالدي��ن، وتجنب الضجر منهما، والمقصود من تحري��م التأفيف هو كف األذى 
عنهما ومراعاة حرمتهما .

وه��ذا المعنى موج��ود يف الضرب والش��تم وغيره من أن��واع اإليذاء األخ��رى، وبالتالي 
فحكمه��ا التحري��م بن��اًء على دالل��ة الن��ص، وُتْعَطى حكم التأفي��ف، بل إن الش��تم والضرب 
وغيره��ا م��ن أنواع اإلي��ذاء األخرى تعت��رب حرامًا بطريق األول��ى، حيث إن التفس��ير اللغوي 
لمع��اين الكلمات أظهر أن موجب التحريم موجود يف هذه األمور بدرجٍة أش��د من وجوده يف 

التأفيف .
رابع��ًا : إذا لم يتمك��ن المجتهد من الوصول بالطرق الس��ابقة، فعليه أن يلجأ إلى معرفة 
الحك��م ع��ن طريق داللة االقتضاء، وهي داللة اللفظ على معنًى خارج يتوقف عليه صدقه أو 

صحته الشرعية أو العقلية )2( .
وه��ذا المعن��ى قد يكون تقديره ض��رورًة لصدق الكالم، كقول��ه × : »إن اهلل تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« ويف رواية » وضع عن أمتي« )3(، فظاهر النص يفيد 
رف��ع هذه األمور عن األمة، مع أن الواقع ع��دم رفعهما، بدليل وقوع األمة فيها، لذا كان ال بد 
لص��دق الكالم م��ن تقدير محذوف، فنق��ول : إن اهلل وضع إثم الخط��أ أو حكمه، حتى يكون 

الكالم بذلك متفقًا مع الواقع وال يخالفه .
وقد يكون تقديره ضرورًة لصحة الكالم عقالً، كقوله تعالى ژ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

)1(  اإلسراء : 23 .
)2(  شرح التلويح على التوضيح ، 262/1 . 

)3(  السنن الكربى ، للبيهقي ، كتاب الطالق ، باب ما جاء يف طالق المكره ، 584/7 ، سنن ابن ماجه ، كتاب أبواب 
الن��كاح ، ب��اب طالق المكره والناس��ي ، 200/3 ، وأخرجه الحاكم يف المس��تدرك ، وقال : صحيح على ش��رط 

الشيخين ولم يخرجاه ، 216/2 . 



744

ال�شوابط الفقهية للتعامل مع الن�ص ال�شرعي روؤية يف ثبات الن�ص ومرونة التطبيق

ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ژ )1(، فه��ذا الكالم ال يصح عقالً، إذ القرية ال يمكن 
توجيه السؤال إليها، فهي جماد، لذا كان ال بد من تقديٍر حتى يفهم النص من الناحية العقلية، 

فكان التقدير »واسأل أهل القرية« .
وق��د يكون تقدير الكالم ض��رورة لصحة الكالم ش��رعًا، كاألمر بتحري��ر الرقبة يف قوله 
تعال��ى ژ ٺ  ٺ  ژ ال��ذي ه��و يف معنى األم��ر، أي فح��رروا رقبة، فه��ذا األمر يقتضي 
المل��ك، ألن تحرير الح��ر ال يتصور، وكذا تحرير ملك الغير عن نفس��ه، فمل��ك الرقبة ثابٌت 

بالنص اقتضاًء، فصار تقدير الكالم »فتحرير رقبة مملوكة« )2( .

* * *

)1(  يوسف : 82 . 
)2(  تفسير النصوص ، السابق ، 549/1 وما بعدها . 



745

د. �أحمد حممد لطفي �أحمد

اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى أثره إلى يوم الدين .            وبعد 
فبع��د الف��راغ من كتابة هذه الصفح��ات التي عرضت فيها لبعض الضواب��ط الفقهية التي 
ينبغي على الفقيه مراعاهتا عند التعامل مع النص الشرعي، أمكنني استخالص النتائج اآلتية:
أواًل: يعترب النص الشرعي هو المحور الذي يدور يف فلكه عمل الفقيه، فهو النطاق الذي 

ال يجوز له أن يتعداه، وهو الذي يستنبط منه الحكم.
ثاني��ًا: تع��د الق��راءة الفقهية للنص الش��رعي تعت��رب من أخطر أوج��ه قراءته، نظ��رًا لألثر 
المرتتب عليها، وهي حمل الناس على العمل بالحكم المس��تنبط منه، سواء كان هذا الحكم 

عمالً أو تركًا.
ثالثًا: التثبت من صحة النص ونس��بته إلى مص��دره، والتأكد من صالحيته للتطبيق نقطة 

البدء يف تعامل الفقيه مع النص.
رابعًا: ينبغي على المجتهد عند قراءة النص التخلي عن أي مقررات س��ابقة، وأن ينحي 

جانبًا ما يتبناه من آراء، إذ بذلك يتحقق الحياد، مما يؤدي يف النهاية إلى موضوعية النظر.
خامس��ًا: على الفقيه مراعاة العلل التي يرمي إليه��ا النص، لما لها من أثٍر واضح يف بيان 
الحك��م، فعلي��ه مراعاهت��ا إن كانت واضحة، والبح��ث عنها إن كانت خفي��ًة تحتاج إلى بحث 

ونظر.
سادس��ًا: على الفقيه تأويل النص تأويالً صحيحًا، وعدم الخروج على التأويالت التي 

من الممكن أن يحتملها النص.
س��ابعًا: تعترب دالالت النص من أهم المسائل التي يتوجب على المجتهد مراعاهتا وفق 

الرتتيب الذي ذكره األصوليون، حيث إن ذلك له أثره الواضح على آلية التعامل مع النص.
واهلل العلي العظيم أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه

إنه ولي ذلك والقادر عليه
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قائمة املراجع وامل�ضادر
اأوًل : كتب التف�شري :

 1- تفسير السعدي، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق / عبد الرحمن بن معال، طبعة 
مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة األولى 1420ه� - 2000م . 

2- تفس��ير القرآن العظيم، البن كثير، تحقيق/ س��امي بن محمد سالمة، طبعة دار طيبة للنشر 
والتوزيع، الطبعة الثانية 1420ه� - 1999م  .

3- جامع البيان يف تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطربي، لمحمد بن جرير الطربي، تحقيق/
أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 1420 ه� - 2000 م .

4- لباب التأويل يف معاين التنزيل، المعروف بتفسير الخازن، لعالء الدين الشيحي، تصحيح 
/ محمد علي شاهين، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى - 1415 ه� .

ثانيًا : كتب احلديث وعلومه :
5- الجامع الصحيح، لإلمام مس��لم بن الحجاج أبو الحسن القشيرى النيسابورى، تحقيق / 

محمد فؤاد عبد الباقى، طبعة دار إحياء الرتاث العربى – بيروت.
6- الجام��ع المس��ند الصحي��ح المختصر من أمور رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم وس��ننه 
وأيامه، المعروف بصحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، 
تحقي��ق /محمد زهي��ر بن ناصر الناصر، طبع��ة دار طوق النجاة )مصورة عن الس��لطانية 

بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األولى، 1422ه�.
7- س��نن أبي داود، ألبى داود س��ليمان بن األش��عث بن إسحاق بن بش��ير بن شداد بن عمرو 
ِجْس��تاين، تحقيق/ محمد محيي الدي��ن عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية،  األزدي السِّ

صيدا – بيروت.
8- س��نن اب��ن ماجة، لمحمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزوين��ى، تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى 

طبعة دار الفكر – بيروت .
9- الس��نن الكربى، ألحمد بن الحس��ين بن على بن موسى أبو بكر البيهقى، تحقيق / محمد 

عبد القادر عطا، طبعة مكتبة دار الباز – مكة المكرمة 1414ه� - 1994م .
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10- ش��رح مسند أبي حنيفة، لعلي بن س��لطان المال الهروي، تحقيق / خليل الميس، طبعة 
دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى 1405ه� - 1985م .

11- ش��عب اإليمان، للبيهقي، تحقيق/ الدكتور عبد العل��ي عبد الحميد حامد، طبعة مكتبة 
الرش��د للنش��ر والتوزي��ع - الرياض بالتع��اون مع الدار الس��لفية ببومباي بالهن��د، الطبعة 

األولى، 1423 ه� - 2003 م .
12- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر، تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة 

دار المعرفة - بيروت، 1379ه� .
13- المسند، لإلمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة قرطبة – مصر .

14- معرف��ة الس��نن واآلث��ار، للبيهقي، تحقيق / عب��د المعطي أمين قلعجي طبعة مش��رتكة بين 
جامعة الدراس��ات اإلسالمية )كراتشي - باكستان(، دار قتيبة )دمشق -بيروت(، دار الوعي 
)حلب - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة - القاهرة(، الطبعة األولى، 1412ه� - 1991م .
15- المس��تدرك، للحاكم النيس��ابوري، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب 

العلمية – بيروت، الطبعة األولى، 1411 – 1990م .
16- المعج��م الكبير، لس��ليمان ب��ن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الش��امي، أبو القاس��م 
الط��رباين، تحقيق / حم��دي بن عبد المجيد الس��لفي، طبعة مكتبة ابن تيمي��ة – القاهرة، 

الطبعة الثانية.
17- النهاي��ة  يف غريب الحديث واألثر، الب��ن األثير، تحقيق / طاهر أحمد الزاوى، محمود 

محمد الطناحي، طبعة المكتبة العلمية - بيروت، 1399ه� - 1979م .
18- ني��ل األوط��ار، للش��وكاين، تحقيق / عص��ام الضبابطي، طبعة دار الحدي��ث – القاهرة، 

الطبعة األولى 1413ه� - 1993 م. 
ثالثًا : كتب الفقه :

19- إع��الم الموقعين ع��ن رب العالمين، البن القيم، تحقيق/ محمد عبد الس��الم إبراهيم، 
طبعة دار الكتب العلمية – ييروت، الطبعة األولى، 1411ه� - 1991م .

20- البح��ر الرائق  ش��رح كنز الدقائ��ق، البن نجيم الحنف��ي، طبعة دار الكتاب اإلس��المي، 
الطبعة الثانية  .
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21- مجم��وع الفت��اوى، البن تيمية، تحقيق / عبد الرحمن بن محمد بن قاس��م طبعة مجمع 
المل��ك فهد لطباع��ة المصحف الش��ريف، المدينة النبوي��ة، المملكة العربية الس��عودية، 

1416ه�/1995م .
رابعًا : كتب الأ�شول والقواعد : 

22- اإلح��كام يف أص��ول األح��كام، لآلمدي، تحقيق/ عب��د الرزاق عفيف��ي، طبعة المكتب 
اإلسالمي، بيروت .

23- إرش��اد الفحول، للش��وكاين، تحقيق/ الش��يخ أحمد عزو عناية، تقديم الش��يخ / خليل 
المي��س، والدكتور / ولي الدين صالح فرفور، طبع��ة دار الكتاب العربي، الطبعة األولى 

1419ه� - 1999م .
    24- أص��ول الب��زدوي، لعل��ي بن محم��د البزدوي الحنف��ي، طبعة مطبع��ة جاويد برس – 

كراتشي . 
25- أصول السرخسي، لمحمد بن أبي سهل السرخسي، طبعة دار المعرفة – بيروت . 

26- الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق / أحمد شاكر، طبعة مكتبة الحلبي  - مصر .
27- روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة، طبعة مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية 1423ه�-2002م .
28- ش��رح مختص��ر الروض��ة، للطويف، تحقي��ق/ عبد اهلل بن عب��د المحس��ن الرتكي، طبعة 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 1407 ه� / 1987م .
29- شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين التفتازاين، طبعة مكتبة صبيح بمصر .

30- ش��رح القواعد الفقهية، ألحمد بن محمد الزرقا، تحقيق / مصطفى أحمد الزرقا، طبعة 
دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية 1409ه� - 1989م . 

31- طري��ق الهجرتين وباب الس��عادتين، البن القيم، طبعة الدار الس��لفية – القاهرة، الطبعة 
الثانية 1394ه� . 

32- علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف، طبعة دار القلم – بيروت .
33- كش��ف األس��رار ش��رح أصول الب��زدوي، لع��الء الدي��ن البخ��اري، طبع��ة دار الكتاب 

اإلسالمي – بيروت . 
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34- المحصول، للرازي، تحقيق/ الدكتور طه جابر فياض العلواين، طبعة مؤسس��ة الرسالة 
الطبعة الثالثة، 1418 ه� - 1997 م .

35- المعتمد، ألبي الحس��ين البصري، تحقيق / خليل المي��س، طبعة دار الكتب العلمية – 
بيروت، الطبعة األولى 1403ه� . 

36- الموافقات، للش��اطبي، تحقيق/ أبو عبيدة مش��هور بن حس��ن آل سلمان، طبعة دار ابن 
عفان، الطبعة األولى 1417ه�/ 1997م .

37- الناس��خ والمنس��وخ، لقتادة بن دعام��ة البصري، تحقيق / حاتم صال��ح الضامن، طبعة 
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418ه� - 1998م . 

38- الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم، تحقيق / سيد إبراهيم، طبعة دار الحديث 
– القاهرة، الطبعة الثالثة 1999م . 

خام�شًا : كتب اللغة العربية :
39- تاج العروس، لمحّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، الملقب بالمرتضى الزبيدي، تحقيق / 

مجموعة من المحققين، طبعة دار الهداية – مصر .
40- لسان العرب، البن منظور، طبعة دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة 1414ه� .

41- مخت��ار الصح��اح، ألبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي، 688/1، تحقيق/ يوس��ف 
الش��يخ محم��د، طبع��ة المكتب��ة العصرية - ال��دار النموذجي��ة، بيروت – صي��دا، الطبعة 

الخامسة 1420ه� - 1999م .
42- معج��م مقايي��س اللغ��ة، الب��ن فارس، تحقيق / عبد الس��الم ه��ارون، طبع��ة دار الفكر 

1399ه� - 1979م .
43- المف��ردات يف غريب الق��رآن، للراغب األصفهاين، تحقيق / صف��وان عدنان، طبعة دار 

القلم، الدار الشامية، بيروت، الطبعة األولى 1412ه� . 
�شاد�شًا : كتب معا�شرة : 

44- أبو األعلى المودودي: مبادئ أساسية لفهم القرآن، طبعة الدار السعودية للنشر – جدة 
1987م . 



750

ال�شوابط الفقهية للتعامل مع الن�ص ال�شرعي روؤية يف ثبات الن�ص ومرونة التطبيق

45- أ/ عاط��ف محمد أب��و هربيد : أثر تأويل النص الش��رعي يف االخت��الف الفقهي، بحث 
مق��دم إلى المؤتمر العلمي الدولي » النص بين التحلي��ل والتأويل والتلقي« والمنعقد يف 

كلية اآلداب – جامعة األقصى – غزة يف الفرتة من 4 – 6 إبريل 2006م .
46- عقي��ل رزاق نعم��ان الس��لطاين : مفهوم النص عن��د األصوليين مع التطبيق��ات الفقهية، 

رسالة دكتوراة ، جامعة الكوفة، كلية الفقه، 1431ه� - 2010م . 
47- د/ عم��ر ب��ن عبد العزيز الش��ليخاين : النقص من النص، طبعة مكتبة أضواء الس��لف – 

الرياض، طبعة 2000م . 
48- د/ قطب مصطفى سانو : ضوابط منهجية يف التعامل مع النص الشرعي، مجلة الكلمة، 

العدد 31، السنة الثامنة 1422ه� - 2001م . 
49- د/ محمد أديب صالح : تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي، طبعة المكتب اإلسالمي، 

الطبعة الرابعة، 1413ه� - 1993م .
 50- مصطفى بن محمد بن س��المة : التأس��يس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والس��نة، 

طبعة مكتبة الحرمين للعلوم النافعة .

* * *
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اعتبار احلال واملاآل
 يف تطبيق الن�ص ال�ضرعي

د. اأحمد حممد هادي الهبيط
أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد- أهبا
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه.   وبعد
ف��إن موض��وع )اعتبار الحال والمآل يف تطبيق النص الش��رعي( له أهميت��ه البالغة، حيث 
إنه يدل على واقعية الش��ريعة اإلس��المية، إذ إهنا تراعي الواق��ع والمتوقع يف أحكامها، وتضع 

الحكم المناسب لكل حال.
واألصل يف نصوص القرآن والس��نة العموم والش��مول، ويف تش��ريعها الثب��ات والدوام، 
ويف أحكامها التنفيذ والتطبيق، وكل ذلك ال مرية فيه لدى أهل اإلس��الم واإليمان الصادقين. 
ولك��ن تلك النصوص واألحكام ليس��ت قوال��ب جامدة جاهزة بحيث يت��م تطبيقها آليًا دون 
أدنى اعتبار لحال اإلنس��ان والواقع الذي تطبق فيه، أو دون مراعاة لنتيجة ذلك الفعل ومآله، 
ألن م��ؤدى ذل��ك إلى الحرج ومناقض��ة مقصود الش��ارع، والحرج مرفوع ش��رعًا، ومناقضة 

مقصود الشارع ممنوع دينًا.
وبالتالي فإن أحكام الش��ريعة اإلس��المية ترع��ى األحوال االس��تثنائية الواقعة والمتوقعة 

وتطبق فيها.
وم��ن هنا جاء هذا البحث لتس��ليط الضوء على هذا الموض��وع )اعتبار الحال والمآل يف 

تطبيق النص الشرعي(.
والبح��ث يندرج ضمن المحور الخامس من محاور المؤتمر: العمل بالنص الش��رعي : 
قواع��د وضواب��ط، حيث إن من أهم القواعد يف تطبيق النص الش��رعي: اعتبار الحال والمآل، 

كما سيتم إيضاحه بمشيئة اهلل سبحانه وتعالى.
اأهداف البحث وم�شكلته

      يه��دف البح��ث إل��ى إب��راز أهمية مراع��اة الحال والم��آل عند تطبيق النص الش��رعي 
والعمل به يف الواقع، حيث تكمن المش��كلة يف س��وء تقدير الحال أو المآل عند تطبيق النص 

الشرعي، أو إغفالهما أصالً.
        ويمكن إجمال أهداف البحث يف العناصر اآلتية:

بيان مفهوم مراعاة الحال والمآل يف تطبيق النص الشرعي.  -1
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ذكر أدلة اعتبار الحال والمآل يف تطبيق النص الشرعي.   -2
إبراز طرق مراعاة الحال والمآل عند تطبيق النص الشرعي.  -3

4-  توضيح أهم الضوابط والمسالك العتبار الحال والمآل عند تطبيق النص الشرعي.
كما يمكن توضيح مشكلة البحث يف العناصر اآلتية:

اهتم��ام كثير من الباحثين بقواع��د أصول الفقه المتعلقة بالفهم واللغة، وإهمالهم لقواعد   -1
التطبيق.

القصور الحاصل لدى بعض من ينتس��ب للعلم يف معرفة أهمية اعتبار الحال والمآل عند   -2
تطبيق النص الشرعي وااللتزام بذلك.

له��ج كثي��ر من المثقفين بض��رورة مراعاة الواق��ع والمتوقع، واعتبار الح��ال والمآل دون   -3
معرفة الطرق والضوابط والمسالك الشرعية المنظمة لذلك.

خطة البحث:
يتكون البحث من تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة.

التمهيد: تعريف بمصطلحات البحث. 
المبحث األول: اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي

المطلب األول: أدلة اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي وضوابطه ومقاصده.
المطلب الثاين: طرق اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي: الضرورة -العرف والعادة-

العذر المقتضي للرخصة. 
المبحث الثاين: اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي

المطلب األول: أدلة اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي وضوابطه ومقاصده.
المطلب الثاين: طرق اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي: سد الذرائع- فتح الذرائع- 

اعتبار المقاصد والنيات.
المبحث الثالث: المسالك األصولية العتبار الحال والمآل يف تطبيق النص الشرعي

المطلب األول: تعليل األحكام.
المطلب الثاين: تحقيق المناط.

الخاتمة.
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منهجية البحث: المنهج االستقرائي التحليلي.
طريقة البحث: 

الرج��وع إلى المصادر األصلية، وأرجع إلى الكتب المعاصرة إلبراز معنى أو عبارة ذات   -
قيمة علمية.

-  عزو اآليات إلى سورها يف المتن.
تخري��ج األحادي��ث م��ن مظاهن��ا يف كتب الحدي��ث وعزوه��ا إليه��ا بذكر الب��اب والجزء   -
والصفح��ة ورقم الحديث، وأكتفي بالعزو إل��ى الصحيحين إذا كان الحديث فيهما، وإذا 

كان يف غير الصحيحين أبين حكمه.
-  اس��تخراج معاين األلف��اظ الغريبة والمصطلح��ات من المعاجم اللغوي��ة وكتب الغريب 

واالصطالحات.
االكتفاء بذكر اس��م الكتاب والموضع، وأذكر اسم المؤلف إذا خشيت اللبس أو وجدت   -

الحاجة لذكره، وأما بقية المعلومات فأذكرها يف قائمة المصادر والمراجع.
عدم الرتجمة لألعالم واألماكن.  -

اإليجاز واالختصار قدر اإلمكان.  -
ما نقلته بنصه من كالم العلماء أضعه بين قوسين صغيرين هكذا »   «.  -

وضحت مقصودي بالعنوان ومفرداته، بغية الضبط، حيث إن العنوان جديد يف صيغته.  -

* * *
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التمهيد
 تعريف بمصطلحات البحث

التعريف اللغوي:
يمكن إيجاز معاين ألفاظ العنوان فيما يأيت:

االعتبار: عرب الرؤيا: فس��رها وأخرب بما يؤول إليه أمرها، واالعتبار: االعتداد بالش��يء يف 
ترتب الحكم، نحو قول الفقهاء: االعتبار بالعقب أي: االعتداد يف التقدم به)1(.

والح��ال: الوق��ت الذي أنت فيه، وه��و هناية الماضي وبداية المس��تقبل، وح��ال الدهر: 
صرف��ه، وحال الش��يء: صفت��ه، وحال اإلنس��ان: ما يخت��ص به من أم��وره المتغيرة الحس��ية 

والمعنوية، أي: ما كان عليه من خير أو شر، يذكر ويؤنث يقال حال فالن حسن وحسنة )2(.
ل الكالم: فس��ره ورده  والمآل: من )آل( إليه أوال وإياال وأيلولة ومآاًل: رجع وصار، وأوَّ
ل: الرؤيا عربه��ا، والمآل: هبمزة مفتوحة بع��د الميم المفتوحة  إل��ى الغاية المرجوة من��ه، وأوَّ

مصدر آل يؤول، المرجع )3(.
والتطبيق: تطابق الشيئان: تساويا، والمطابقة الموافقة والتطابق االتفاق، وتطبيق الشيء 

على الشيء: جعله مطابقًا له بحيث يصدق هو عليه، وتطبيق الشريعة: تنفيذها )4(. 
ِة –  َها َنّص��ًا:  َأْقَعَدها عل��ى الِمنَصَّ ��ْيِء، َن��صَّ الَع��ُروَس َينُصُّ والن��ص: َأْصُل��ه َرفُعك لِلشَّ
بالَكْس��ر-  لُِت��َرى وهي م��ا ُتْرَفُع َعلْيِه كَس��ِريِرَها وُكْرس��يَِّها، والنص: صيغة ال��كالم األصلية، 
والن��ص: الكتاب والس��نة)5(. والنص عند األصوليي��ن: ما ال يحتمل إال معن��ى واحدًا )6( وما 

ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى من المتكلم ال يف نفس الصيغة )7(.
والذي نعنيه بالنص يف هذا البحث هو آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ×.

)1(  انظر: لسان العرب  ) 4/ 529( وكتاب الكليات ألبى البقاء الكفوي )1 / 210(.
)2(  انظر: لسان العرب ) 11/ 190( والمعجم الوسيط )1 / 209(

)3(  العين )359/8( وتاج العروس )38/28( والمعجم الوسيط )1 / 33(  ومعجم لغة الفقهاء )1 / 396(.
)4(  انظر: لسان العرب ) 10 / 209( وكتاب الكليات )1 / 481( ومعجم لغة الفقهاء )1/ 396(.

)5(  انظر: تاج العروس)18 / 178( والمعجم الوسيط )926/2 ( .
)6(  انظر: الورقات )1 / 18( وهناية السول شرح منهاج الوصول )1 / 186(  وهذا تعريف المتكلمين.

)7(  انظر: أصول البزدوي  )1 / 8( وأصول السرخسي )1 / 164( وهذا تعريف الفقهاء الحنفية.
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الش��رعي: الشريعة والشرعة: ما س��ن اهلل من الدين )1(، ونعني هبا: ش��ريعة اإلسالم التي 
جاء هبا رسول اهلل محمد ×  والنص الشرعي: نسبة إلى الشريعة اإلسالمية.

التعريف ال�شطالحي املق�شود:
الذي نعنيه باعتبار الحال يف تطبيق النص الش��رعي هو: االعتداد بواقع اإلنس��ان وما هو 
عليه من خير أو شر يف الزمن الحاضر، بحيث يتم مراعاة ذلك أثناء تنفيذ الحكم المأخوذ من 

اآلية القرآنية أو الحديث النبوي وتنزيله على ذلك الواقع.
والمقصود باعتبار المآل يف تطبيق النص الش��رعي: االعت��داد باألثر والنتيجة التي يصير 
إليها حال اإلنس��ان إذا تم تنفيذ الحكم المأخ��وذ من اآلية القرآنية أو الحديث النبوي، بحيث 
يتم مراعاة ذلك أثناء استنباط الحكم الشرعي المناسب لتلك الحال. وبعبارة أخرى: االعتداد 

بما تفضي إليه األحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريع )2(.
والمعن��ى االجمال��ي للعن��وان أن الواقع والمتوقع معت��ربان، ويتم مراعاهتم��ا عند تنزيل  
الحك��م الش��رعي المأخوذ م��ن النص على حالة م��ا، فيتم التأجيل للحك��م المأخوذ من نص 
م��ا أو تعليقه، أو االنتقال إلى حكم مناس��ب مأخوذ من نص آخر، وذل��ك عند إفضاء الحكم 

األصلي إلى الحرج، أو مخالفة مقصود الشرع.
توطئة:

أص��ل اعتبار الح��ال والمآل يف تطبيق النص الش��رعي ه��و اعتبار الع��وارض المؤثرة يف 
األحكام الطارئة على الحكم األصلي، فينتج حكم جديد مختلف عن ذلك الحكم األصلي، 
وهذا ما عناه الش��اطبي يف النوع الثاين من تنزيل أدلة األحكام على محالها حيث قس��مها إلى 
نوعي��ن: »أحدهما: االقتضاء األصلي قبل طروء الع��وارض؛ وهو الواقع على المحل مجردًا 
عن التوابع واإلضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع واإلجارة وسن النكاح وندب الصدقات 

غير الزكاة وما أشبه ذلك. 
والثاين: االقتضاء التبعي؛ وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع واإلضافات كالحكم 
بإباحة النكاح لمن ال أرب له يف النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن 

)1(  انظر: لسان العرب  )8 / 176( ومعجم لغة الفقهاء )1 / 260(.
)2(   اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، د.وليد علي الحسين، صفحة: 37.
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قصد فيه اللهو وكراهية الصالة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه األخبثان. وبالجملة كل ما 
اختلف حكمه األصلي القرتان أمر خارجي«)1(.

* * *

)1(   الموافقات )3 /78 و79(.
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املبحث الأول
 اعتبار احلال يف تطبيق الن�ص ال�ضرعي

املطلب الأول: اأدلة اعتبار احلال يف تطبيق الن�س ال�شرعي و�شوابطه ومقا�شده
الفرع األول: أدلة اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي

هن��اك كثي��ر من األدلة عل��ى اعتبار الحال يف تطبيق النص الش��رعي، من القرآن والس��نة، 
والشواهد من هدي الصحابة والتابعين، ومنها:

أوالً: من القرآن الكريم
الدلي��ل األول: اآليات الدالة على التخفيف والتيس��ير ورفع الحرج عمومًا، ومنها قوله 

تعال��ى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ ]البق��رة: 185[ وقوله: ژ ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک ژ ]األع��راف: 157[ وقوله ژ ھ  ھ   ھ   ھ  

ے   ے  ۓ ژ ]الحج: 78[ 
الدلي��ل الثاين: اآلي��ات الدالة على الرتخي��ص لوجود العذر الش��رعي الموجب لذلك ، 
ومن ذلك إعذار الضعفاء والمرضى يف التخلف عن الغزو؛ مراعاة لحالهم وظرفهم. قال اهلل 

تعالى: ژ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ ژ ]التوبة: 91[ وقال سبحانه: ژ ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  

ڃ   ڃ  چ     چ ژ ]الفتح: 17[. وكذلك إباحة التلفظ بكلمة الكفر بسبب اإلكراه الملجئ 
قال تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ ]النحل:106 [.
الدلي��ل الثالث: النس��خ والتدرج يف تش��ريع بعض األحكام، كالتدرج يف تش��ريع القتال، 
والتدرج يف تحريم الخمر، مراعاًة لحال المسلمين يف بداية اإلسالم، وحداثة عهدهم به فعن 
ِل فيها  َل ما َنَزَل منه ُس��وَرٌة من اْلُمَفصَّ َعائَِش��َة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِي��َن رض��ي اهلل عنها قالت: »إنما َنَزَل َأوَّ
َل َشْيٍء الَ  ِذْكُر اْلَجنَِّة َوالنَّاِر حتى إذا َثاَب الناس إلى اإلسالم َنَزَل اْلَحالَُل َواْلَحَراُم َوَلْو َنَزَل َأوَّ

َنا َأَبًدا«)1( َتْشَرُبوا اْلَخْمَر َلَقاُلوا الَ َنَدُع اْلَخْمَر َأَبًدا َوَلْو َنَزَل الَ َتْزُنوا َلَقاُلوا الَ َنَدُع الزِّ

)1(  صحيح البخاري، باب َتْألِيِف اْلُقْرآِن )1910/4( برقم: 4707.
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ثانيًا: من السنة الشريفة
الدليل األول: مراعاة أحوال الس��ائلين وإجابة كل واحد منهم بما يناس��به، فقد كان × 
يعط��ي لكل منه��م اإلجابة المناس��بة لحاله كما يف إجاباته لمن س��أله عن أفض��ل األعمال أو 
أحبها إلى اهلل ۵ فأجاب تارة »إِيَماٌن بِاهللِ َوَرُسولِِه، قِيَل: ُثمَّ َماَذا؟ قال ِجَهاٌد يف َسبِيِل اهللِ قِيَل: 
��اَلُة لَِوْقتَِها . قال : قلت ُثمَّ  ُث��مَّ َم��اَذا؟ قال َحجٌّ َمْبُروٌر«)1(. وتارًة قال البن مس��عود  : »الصَّ
؟ قال : اْلِجَهاُد يف َس��بِيِل اهللِ«)2( ومرًة قال لعائش��ة:  ؟ قال : بِرُّ اْلَوالَِدْيِن . قال : قلت ُثمَّ َأيٌّ َأيٌّ
«)3(. وقد ذكر العلماء يف التوفيق بينها وجوهًا وأحس��ن ما قالوا: »أنه خاطب  »َأْدَوُمَها َوإِْن َقلَّ
كل ش��خٍص بالنظر إلى مقامه؛ وما يقتضيه حاله، فأخرب كالً بما هو أليق به وهو به أقوم وإليه 
أرغ��ب ونفعه فيه أكثر، فالش��جاع أفضل األعمال يف حقه الجه��اد، والغني أفضل األعمال يف 

حقه الصدقة وهكذا، والظاهر أن اإليمان أفضل األعمال على اإلطالق«)4(.
الدلي��ل الثاين: تخفيف العقوبة عن ذوي الهيئات والمريض والمعس��ر، قال ×: »َأقِيُلوا 

َذِوي اْلَهْيَئاِت َعَثَراتِِهْم إال اْلُحُدوَد«)5(. 
وقد س��ئل رسول اهللِ × عن ش��خص ناقص الخلقة مريض زنى بجارية فقال: »اْجِلُدوُه 
َض��ْرَب ِماَئِة َس��ْوٍط«. قالوا يا َنبِيَّ اهللِ: ه��و َأْضَعُف من ذلك، لو َضَرْبنَاُه مِاَئَة َس��ْوٍط َماَت قال: 

»َفُخُذوا له ِعْثَكاالً فيه ِماَئُة ِشْمَراٍخ َفاْضرُِبوُه َضْرَبًة َواِحَدًة«)6(.
وعن أبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه قال: »جاء َرُجٌل إلى النبي  ×  فقال: َهَلْكُت يا َرُسوَل اهللِ 

)1(   صحي��ح البخ��اري ب��اب فضل الح��ج الم��ربور )553/2( برقم: 1447، وب��اب من قال إن اإليم��ان هو العمل 
)18/1( وصحي��ح مس��لم 36 باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعم��ال )88/1( برقم: 83، ويف رواية 

. قال إيماٌن باهلل ورسوله، والحديث عن أبي هريرة
)2(   صحيح البخاري، باب فضل الجهاد والسير )1025/3(، برقم: 2630، وصحيح مسلم )89/1( برقم: 85 .

)3(   صحيح البخاري، باب القصد والمداومة على العمل )2373/5( برقم: 6100 .
)4(   انظر: حاشية السندي على سنن النسائي )93/8 و94(.

)5(   س��نن أبي داود )133/4( برقم: 4375، وس��نن النس��ائي الكربى التجاوز عن ذلة ذي الهيئة )310/4( برقم: 
7293، وق��ال األلباين: صحيح، انظر: صحيح س��نن أب��ي داود )375/9( قال الش��افعي: »وذوو الهيئات الذين 

يقالون عثراهتم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة« سنن البيهقي الكربى )334/8(.
)6(   س��نن النس��ائي الك��ربى )313/4( برق��م: 7309، وس��نن ابن ماج��ه باب الكبي��ر والمريض يج��ب عليه الحد 
)859/2( برق��م: 2574، وق��ال األلباين: ) صحي��ح( انظر: صحيح ابن ماج��ة )85/2( والعثكال: العذق وكل 

غصن من أغصانه شمراخ. انظر: النهاية يف غريب األثر )500/2(.
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ق��ال : وما َأْهَلَكَك؟ قال: َوَقْع��ُت على اْمَرَأتِي يف َرَمَضاَن، قال: هل َتِجُد م��ا ُتْعتُِق َرَقَبًة؟ قال: 
الَ، ق��ال: َفَهْل َتْس��َتطِيُع َأْن َتُصوَم َش��ْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْي��ِن؟ قال: الَ، قال: َفَهْل َتِجُد ما ُتْطِعُم ِس��تِّيَن 
ْق هبذا، قال:  مِْس��كِينًا؟  ق��ال: الَ، قال : ُث��مَّ َجَلَس، َفُأتَِي النبي  ×  بَِعَرٍق فيه َتْم��ٌر فقال: َتَصدَّ
َأْفَق��َر مِنَّ��ا؟ فما بي��ن الََبَتْيَها َأْهُل َبْيٍت َأْحَوُج إلي��ه مِنَّا، َفَضِحَك النبي  ×  حتى َب��َدْت َأْنَياُبُه ُثمَّ 
قال: اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك»)1(. قال ابن حجر: »قيل إن سبب ضحكه  ×  كان من تباين حال 
الرجل حيث جاء خائفًا على نفسه، راغبًا يف فدائها مهما أمكنه؛ فلما وجد الرخصة طمع يف 
أن ي��أكل م��ا أعطيه من الكفارة، وقيل: ضحك من حال الرجل يف مقاطع كالمه وحس��ن تأتيه 

وتلطفه يف الخطاب وحسن توسله يف توصله إلى مقصوده«)2(.
الدلي��ل الثالث: التخفيف يف األح��كام مراعاًة لألعذار، ومن ذل��ك: اإلذن بعدم حضور 

صالة الجماعة لعذر المطر)3( وإباحة لبس الحرير للرجال لعذر المرض )4( ونحو ذلك.
الدلي��ل الراب��ع: إثبات النس��ب لصاحب الف��راش وإن خال��ف القرائن؛ م��ع مراعاهتا يف 
المحرمية فقد اختصم س��عد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة يف غالم فقال َس��ْعٌد: يا َرُس��وَل اهللِ 
ابن َأِخي قد كان َعِهَد إلي فيه، فقال عبد بن َزْمَعَة: َأِخي وابن َولِيَدِة أبي ُولَِد على فَِراِشِه، فقال 
النبي ×: »هو لك يا عبد بن َزْمَعَة، اْلَوَلُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجُر، ُثمَّ قال لَِسْوَدَة بِنِْت َزْمَعَة: 
اْحَتِجبِي منه لَِما َرَأى من َشَبِهِه بُِعْتَبَة فما َرآَها حتى َلِقَي اهلَل«)5(. فقد حكم × به لعبد بن زمعة 

صحي��ح البخاري َباب متى تجب الكفارة على الغني والفقير )2467/6( برقم: 6331، وصحيح مس��لم ج2/  )1(
ائِِم )781/2( برقم: 1111، واللفظ له. ص781 َباب َتْغلِيِظ َتْحِريِم اْلِجَماِع يف َنَهاِر َرَمَضاَن على الصَّ

)2(   فتح الباري )171/4(.
)3(   صحيح البخاري باب الرخصة يف المطر والعلة أن يصلي يف رحله )237/1( برقم: 635، وصحيح مسلم باب 

الصالة يف الرحال يف المطر )484/1( برقم: 697.
َجاِل من  ��ُص لِلرِّ )4(   صحي��ح البخ��اري َب��اب اْلَحِريِر يف اْلَح��ْرِب )1069/3( برق��م 2762 و2763 و َباب ما ُيَرخَّ
ٌة أو  ُجِل إذا كان بِ��ِه ِحكَّ ��ِة )2196/5( برق��م 5501، صحيح مس��لم َب��اب إَِباَحِة ُلْبِس اْلَحِري��ِر لِلرَّ اْلَحِري��ِر لِْلِحكَّ

َنْحُوَها)1646/3( برقم 2076.
)5(   صحي��ح البخ��اري باب الولد للفراش حرًة كانت أو أمًة )2481/6( برقم: 6368، وصحيح مس��لم باب الولد 
للف��راش وتوقي الش��بهات )1080/2( برقم: 1457، عن عائش��ة رضي اهلل عنها، ومعن��ى قوله: الولد للفراش: 
أي لصاح��ب الفراش، أي لمن كانت المرأة فراش��ًا ل��ه زوجة أو أمة، وللعاهر: أي ال��زاين، الحجر: أي الحرمان 
والخيب��ة، وه��ذه ع��ادة العرب أن تقول له الحجر: يريدون ليس له إال الخيبة. انظر: حاش��ية الس��ندي على س��نن 

النسائي )180/6(.
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وأنه أخ له ولس��ودة؛ واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، قال ابن القيم: »وأما أمره سودة 
وهي أخته باالحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النس��ب فيكون أخاها يف 
التحريم والميراث وغيره وال يكون أخاها يف المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه 
للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت 

المحرمية لسودة«)1(.
الدلي��ل الخام��س: األحادي��ث الدال��ة على من��ع الضرر، ومنه��ا قول��ه × »ال ضرر وال 

ضرار«)2(. 
ثالثًا: من هدي الصحابة والتابعين

المث��ال األول: صالة الرتاوي��ح يف رمضان، حيث ترك رس��ول اهللِ × صالهتا بالناس يف 
المس��جد خش��ية أن تف��رض عليهم فيعج��زوا عنها )3( ويف خالف��ة عمر  ق��ال »إين َأَرى لو 
َجَمْع��ُت َه��ُؤالَِء على َق��اِرٍئ َواِحٍد َلَكاَن َأْمَث��َل« ُثمَّ َع��َزَم َفَجَمَعُهْم على ُأَبيِّ ب��ن َكْعٍب)4(.قال 
العلماء: »استنبط عمر   ذلك من تقرير النبي × من صلى معه يف تلك الليالي وإن كان كره 
ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلما مات النبي × حصل األمن من ذلك«)5(.
المث��ال الث��اين: عدم إعطاء عمر  س��هم المؤلف��ة قلوهبم عيينة بن حص��ن واألقرع بن 

حابس وقال لهم: قد أعز اهلل اإلسالم )6(.
ومن األمثلة من عهد التابعين عدم قبول شهادة القريب لقريبه؛ مع أن األصل يف الشهادة 

)1(   إعالم الموقعين )262/6(.
)2(   مسند أحمد بن حنبل.)1 / 313( برقم: 2867، وسنن ابن ماجه، باب من بنى يف حقه ما يضر بجاره.)784/2 
( برقم: 2340، وقال ش��عيب األرنؤوط يف تعليقه على المس��ند إنه: حس��ن، وقال األلباين: صحيح، صحيح ابن 

ماجة )2 / 39( برقم: 1895.
)3(   صحي��ح البخ��اري، باب فضل من قام رمضان )708/2( برقم: 1908، وصحيح مس��لم، باب التَّْرِغيِب يف قَِياِم 

َرَمَضاَن َوُهَو التََّراِويُح )524/1( برقم: 761.
)4(   صحي��ح البخاري، باب فضل م��ن قام رمضان برق��م: 1906 )707/2( واألوزاع: جماعات متفرقة، أراد أهنم 
كان��وا يتنفل��ون فيه بعد صالة العش��اء متفرقين غريب الحديث البن الج��وزي )466/2( والنهاية يف غريب األثر 

.)180/5(
)5(   انظر: فتح الباري )252/4(  .

)6(   الفروق مع هوامشه )3 / 16( والتقرير والتحرير يف علم األصول )3 / 91(.
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العدال��ة لق��ول اهلل ۵: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  ]الطالق: 2[ وذلك لعلة وجود التهمة )1(. 
وكذلك القول بجواز التس��عير؛ فق��د ٌنقل عن جماعة من التابعين، بس��بب تغيُّر أحوال الناس 
عم��ا كانت علي��ه يف عهد النبي × واحتجوا بأن يف ذلك مصلحة للناس، ودفعًا للضرر عنهم 

بالمنع من إغالء السعر عليهم وال فساد عليهم)2(.
الفرع الثاين: ضوابط اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي ومقاصده

ضوابط اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي
أواًل: أن يكون الحال حقيقيًا وليس متوهمًا، ألنه ال عربة بالتوهم )3(.

ثانيًا: أن يكون الحال استثنائيًا على خالف الوضع األصلي، حتى يتم مراعاته.
ثالثًا: أن يكون الحال معتربًا شرعًا نصًا أو استنباطًا، أما ما خالف الشرع فال عربة به.

رابع��ًا: أن يك��ون الحكم المطبق خاص��ًا على خالف ظاهر الن��ص األصلي، وأال يعود 
عليه باإلبطال )4(.

خامسًا: وجود مصلحة شرعية من تطبيق الحكم االستثنائي.
سادسًا: عدم مخالفة االجماع.

سابعًا: عدم مخالفة مقاصد الشريعة اإلسالمية)5(.
مقاصد اعتبار الحال يف تطبيق النص الشرعي

أواًل: التيسير ورفع الحرج، كما مر يف األدلة، حيث إن االنتقال من الحكم األصلي كان 
هبدف التيسير غالبًا.

ثانيًا: تحقيق عموم الش��ريعة اإلس��المية وش��مولها، فال تبقى واقع��ة دون إيجاد الحكم 
المناسب لها.

ثالثًا: التأليف يف اإلس��الم والتثبيت عليه كما يف قصة بول األعرابي يف المسجد )6( حيث 

)1(  انظر: إعالم الموقعين )113/1(.
)2(  مجموع الفتاوى )93/28( والطرق الحكمية )373/1(.

)3(  قواعد الفقه للربكتى )1 / 22(.
)4(  التحبير شرح التحرير )6 / 2856(.

)5(  الموافقات )3 / 32(.
)6(  صحيح البخاري، باب الرفق يف األمر كله )2242/5( برقم: 5679، وصحيح مس��لم، باب وجوب غسل 

البول وغيره من النجاسات )236/1( برقم: 284 و285.
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إن النبي × منع من إيذائه، وأمر برتكه يكمل بوله، ويف هذا تأليف له، وتثبيت له على اإلسالم 
حتى ال ينفر منه.

رابعًا: تحقيق مقاصد الش��ريعة اإلس��المية يف الحفاظ على الدين أو النفس أو العقل أو 
النسل أو المال، وتقديم األهم منها عند التعارض )1(.

املطلب الثاين: طرق اعتبار احلال يف تطبيق الن�س ال�شرعي: 
الفرع األول: الضرورة 

الضرورة يف اللغة: من الضر وهو سوء الحال، وهي اسم لمصدر االضطرار، واالضطرار 
معناه: االحتياج إلى الشيء، وقيل: الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما ال مدفع له)2(. 
والضرورة اصطالحًا: هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع ش��رعًا )3(. وذلك يتناول كالً 

من فعل المحرم وترك الواجب على السواء. 
ضوابط الضرورة: 

الضابط األول: قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينًا أو غالبًا، ألنه ال عربة باألوهام.
الضاب��ط الث��اين: تع��ذر الوس��ائل المباح��ة يف إزالة الض��رر، لقوله تعال��ى: ژ ہ  ہ  ہ  

ھ   ژ  ]التغابن:16[ .
الضاب��ط الثال��ث: أن تق��در بقدره��ا من حي��ث المقدار، ومعن��اه أال يباش��ر المضطر من 
الممنوع إال بقدر ما يضطر إليه، وكذلك من حيث الوقت، فال يجوز االستمرار على ممارسة 

م��ا تبيح��ه الضرورة بعد أن تزول، وذلك لقوله تعال��ى: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     
ڻ ژ  ]البقرة:173[، ومن هنا جاءت القاعدة التي تقول: الضرورات تقدر بقدرها.

الضاب��ط الراب��ع: أال ت��ؤدي إزالتها إلى ض��رورة أكرب منها، فمن أكره بالقتل على ش��رب 
الخم��ر جاز له ش��رهبا، لكن من أكره بأخذ ماله على قتل معص��وم فليس له قتله، ولهذا قيدت 
القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بقولهم: بشرط عدم نقصاهنا عنها، فإذا كانت مفسدة 

فعل الممنوع أكرب من مفسدة المكره به لم يحل فعله.

)1(  انظر: قاعدة تغير األحكام االجتهادية وتطبيقاهتا المعاصرة، رسالة للباحث قيد الطباعة ص 315.
)2(   لسان العرب )483/4و484( وتاج العروس )388/12( .

)3(   درر الحكام شرح مجلة األحكام )34/1( وشرح القواعد الفقهية للزرقا )209/1(.
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الضاب��ط الخام��س: أال يرتتب عن إزالتها إلحاق مثلها بالغير، فل��و أكره بالقتل على قتل 
غيره، أو داللة ظالم عليه ليقتله لم يحل له ذلك، وكذلك لو أكره بإتالف ماله إن لم يتلف مال 

غيره، وهذا معنى القاعدة: الضرر ال يزال بمثله)1(.
أثر الضرورة يف تطبيق النص الشرعي: 

أص��ل مش��روعية حك��م الض��رورة: قول��ه تعال��ى: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     
ڻ ژ ]البق��رة: 173[ وقول��ه تعال��ى: ژ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ 
]األنع��ام: 119[ ويفه��م من اآلي��ة وجود اإلباحة بوج��ود الضرورة يف كل ح��ال وجدت فيها، 
فحيثم��ا وجدت الضرورة وج��دت اإلباحة، كما يفهم أن ما فصل م��ن المحرمات ال تبيحه إال 
الضرورة )2( فالضرورة تبيح المحرم بالنص، وقد توجبه كما يف أكل الميتة، وُيستثنى قتل النفس 

المحرمة، أو قطع عضو من أعضائها، والزنا- بالنسبة للرجل- فإن الضرورة ال تبيح ذلك. 
وال تبطل الضرورة حق الغير، فإذا لجأ المضطر إلى إتالف أموال اآلخرين أو أطعمتهم 

لدفع غائلة الجوع أو غيره عن نفسه؛ ضمن رفعًا للحرج عن اآلخرين )3(.
والض��رورة تبيح ترك الواجب كالعبادات فإنه يجوز تركها أو تأخيرها باإلكراه الملجئ، 

أو المشقة الفادحة.
ومعل��وم أن مجال الضرورة األقوال واألفعال؛ أما االعتقادات فإهنا ال تدخلها الضرورة 

بحال، فال يجوز اعتقاد األفكار الكفرية أو المنحرفة بدعوى الضرورة.
الفرع الثاين: العرف والعادة

الع��رف والعارف��ة والمع��روف واحد: كل م��ا تعرفه النفس م��ن الخير وتطمئ��ن إليه)4( . 
والع��ادة: معروف��ة والجمع ع��اد وعادات وعوائد، س��ميت بذلك ألن صاحبه��ا يعاودها، أي 

يرجع إليها مرة بعد أخرى )5(.

)1(   يف ضوابط الضرورة انظر: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، جميل مبارك ص 190 وما بعدها.
)2(   انظر: أحكام القرآن، للجصاص )156/1(، تنبيه: يعرب الفقهاء بالضرورة ويقصدون ما 

يشمل الضرورة والحاجة وال تختص بمعناها الدقيق كما هي عند األصوليين.
)3(   انظر: األشباه والنظائر، إذا أطلق فهو للسيوطي )1 / 172( واألشباه والنظائر البن نجيم )1 / 85(.

)4(  هتذيب اللغة )208/2(.
)5(   مختار الصحاح )193/1(.
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والعرف اصطالحًا: ما اس��تقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول)1( 
وعرف��ه مصطفى الزرقا بأنه: »عادة جمهور قوم يف قول أو عمل«)2( والعادة اصطالحًا: األمر 

المتكرر من غير عالقة عقلية)3(.
والف��رق بين العادة والعرف أن العادة تصدر ع��ن الفرد والجماعة، أما العرف فال يصدر 
إال عن الجماعة، كما أن العادة تشمل العادة الناشئة عن عامل طبيعي، والعادة الفردية، وعادة 
الجمه��ور الت��ي هي الع��رف، وبناًء على ذلك فإن الع��ادة أعم من العرف)4(. وينقس��م كل من 

العرف والعادة إلى لفظي وعملي ]قولي وفعلي[.
حجية العرف والعادة: 

حجية العرف والعادة مس��تفادة من الكتاب والس��نّة قال اهلل تعالى: ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ ژ 
]األعراف:199[، وق��ال تعالى: ژ ڈ  ژ   ژ ژ ]البقرة:241[ وقال تعالى: 
ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ژ ]البق��رة: 233[ ويف الحدي��ث: »خذي أنت وبنوك 

ما يكفيك بالمعروف«)5(. 
وقد أقر اإلس��الم كثيرًا من األعراف والعادات الحس��نة والتعامالت التي كانت موجودة 
قبل بعثة النبي  × . واعتبار العرف مش��رتك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون 

بذلك)6(.
شروط اعتبار العرف يف تطبيق النص الشرعي: 

الشرط األول: أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا، أي مستمرًا العمل به يف جميع الحوادث، 
أو يجري العمل عليه يف أغلب الوقائع.

الش��رط الثاين: أن يك��ون العرف المراد تحكيم��ه يف التصرفات قائمًا عند إنش��ائها، وال 
ُيعترب الُعرف المتأخر يف التصرفات الس��ابقة، فإذا طرأ عرف جديد بعد اعتبار العرف الس��ائد 

)1(  التعريفات )193/1(.
)2(  المدخل الفقهي العام )141/1(.

)3(  تيسير التحرير )317/1(.
)4(  المدخل الفقهي العام )874/2(.

)5(  صحيح البخاري، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم، )769/2( برقم: 2097 .
)6(  الذخيرة )152/1(.
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عن��د ص��دور الفعل أو القول، ف��ال يعترب هذا العرف، وله��ذا قيل: إنما تعترب الع��ادة إذا كانت 
سابقة فال عربة بالعرف الطارئ)1(.

الشرط الثالث: أن ال يعارض العرَف تصريٌح بخالفه، فلو استأجر شخص أجيرًا للعمل 
م��ن الظهر إلى العصر فقط؛ ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المس��اء بحجة أن عرف 

البلدة هكذا؛ ألن نص االتفاق على خالف العرف، فال اعتبار بالعرف.
الشرط الرابع: أن ال يعارض العرَف نٌص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطيالً له، 
ف��إذا تع��ارف الناس على أمر م��ا، وكان هذا األمر الذي تعارفوه منهي��ًا عنه بنص خاص، أي: 
بن��ص ورد يف الش��رع لمنع هذا األمر بخصوص��ه؛ فإن هذا العرف ال اعتبار ل��ه وال قيمة، فهو 

عرف مرفوض يجب تغييره.
والدليل لهذا الش��رط أن النص متى صح عن الشارع الحكيم العالم بمصالح الناس فهو 
ح��ق وحجة قائم��ة على الناس، أما الع��رف فإنه غير معص��وم، ولهذا لو تع��ارف الناس على 
التبني، وإجراء البنوة الحقيقية فيها، أو ش��رب الخمر، أو لعب الميسر، أو التعامل بالربا؛ فإنه 

ال اعتبار لهذه األعراف الفاسدة)2(.
أثر العرف والعادة يف تطبيق النص الشرعي: 

يمكن إيجاز تأثير العرف والعادة يف تطبيق النص الشرعي فيما يأيت: 
األول: تخصيص عموم النص أو القاعدة أو القياس يف دليل االستحسان، ومثاله العرف 
يف االس��تصناع، وتخصي��ص عم��وم وج��وب اإلرضاع عل��ى الوالدة ال��وارد يف قول��ه تعالى: 
ژھ  ھ  ھ   ژ ]البقرة: 233[ بالشريفة عند المالكية؛ فال يجب عليها إرضاع 

ولدها للعرف)3(.
ومم��ا يتعلق بالعرف وعالقته بالنص: أن النص المبني يف األصل على العرف أو المعلل 
به يمكن تغيير حكمه إن  تغّير ذلك العرف، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء كأبي يوس��ف، 

)1(  شرح القواعد الفقهية )220/1(.
)2(  انظر: المدخل الفقهي العام )897/2( وما بعدها.

)3(   انظر: شرح خليل للخرشي )14 / 127(.
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ومثاله قوله ×: »الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيال بكيل 
والش��عير بالش��عير كيال بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو اس��تزاد فقد أربى« )1( 
فأبو يوس��ف يرى أن اعتبار ما ذكر من األصناف مكيالً أو موزونًا بني على العرف، فإذا تغيُّر 
الع��رف وأصب��ح التمر مثالً يباع بالوزن - كما يف عصرنا- وج��ب العمل بما صار إليه العرف 

الجديد، فيجوز بيع التمر بالتمر مثالً وزنًا متساويًا)2(.
الث��اين: الحكم المبني عل��ى عرف عملي يتغيَّر بتغيُّر العرف، وتح��رم الفتوى بغير العادة 
الحاض��رة، وم��ن ذلك قبض المهر عند الدخول أو قبله أو بع��ده، تارة تكون الفتوى أن القول 
ق��ول ال��زوج عندما تكون العادة تس��ليمه قبل الدخول، وت��ارة بأن القول ق��ول المرأة يف عدم 

القبض إذا تغيُّرت العادة أو كانوا من أهل بلد ذلك عادهتم«)3(.
الثالث: أن يقوم العرف مقام النطق باألمر المتعارف عليه يف الداللة على اإلذن أو المنع 

أو االلتزام أو نحو ذلك، فإن »لسان الحال يقوم مقام لسان المقال«.)4( 
الرابع: االس��تعمال العريف لأللفاظ، وهو العرف القولي، فكل متكلم يحمل كالمه على 
عرفه، س��واء أكان ذلك يف خطاب الشارع كلفظ الصالة أم تصرفات الناس من عقود وفسوخ 

وشروط.
وكذل��ك للعرف القولي أث��ره يف جعل الكناية صريحًا إذا غلب اس��تعمال اللفظ يف أحد 
المعنيين »وعلى هذه القاع��دة تتخرج أيمان الطالق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات فقد 

يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحًا مستغنية عن النية«)5(.
الخامس: الرتجيح بين المذاهب واآلراء االجتهادية، فيرجح القول الذي يؤيده العرف؛ 

ألن العرف أمارة على حاجة الناس، أما المذهب الباطل فال يرجحه العرف بحال)6(.

)1(  س��نن البيهق��ي الكربى، ب��اب اعتبار التماثل فيما كان موزون��ا على عهد النبي × بال��وزن وفيما كان مكيال على 
عهده بالكيل )291/5( برقم: 10321.

)2(  شريعة اإلسالم، ص 144.
)3(  الفروق مع هوامشه )83/1(.

)4(  الذخيرة)453/5(.

)5(  الفروق )323/1(.
)6(  قاعدتان فقهيتان ألبي سنة، ص 29.
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السادس: أن يكون العرف معيارًا يرجع إليه المفتي والقاضي يف تطبيق األحكام المطلقة 
)1(. قال الفقهاء: كل ما ورد به الش��رع مطلقًا وال ضابط له فيه وال يف اللغة يحكم فيه العرف. 

ومثل��وه بالح��رز يف الس��رقة والتفرق يف البي��ع والقبض ووق��ت الحيض وق��دره ومرادهم أنه 
يختل��ف حاله باخت��الف األحوال واألزمنة ويختلف الحرز باختالف عدل الس��لطان وجوره 

وبحالة األمن والخوف)2(.
وم��ن الجدي��ر بالذكر أن العلم��اء وضعوا عدة قواع��د فقهية متعلقة بالع��رف، ومن تلك 
مة-الحقيقة ت��رتك بداللة العادة-اس��تعمال الناس حجة يجب  القواع��د ما يأيت: الع��ادة محكَّ
العم��ل هبا-المع��روف عرفًا كالمش��روط ش��رطًا-التعيين بالعرف كالتعيي��ن بالنص-العادة 
تجعل حكمًا إذا لم يوجد التصريح بخالفها-العادة معتربة يف تقييد مطلق الكالم-المعروف 
بي��ن التجار كالمش��روط بينهم-الثابت بالعرف كالثابت بالن��ص- ال ينكر تغيُّر األحكام بتغيُّر 

األزمان)3(.
الفرع الثالث: العذر المقتضي للرخصة: 

أوالً النسيان والخطأ والجهل: قال رس��ول اهلل  × »تجاوز اهلل عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه«)4(.

ثانيًا المرض والسفر: خفف اهلل سبحانه وتعالى بعض األحكام عن المسافر والمريض، 
فأجاز لهما الفطر والقضاء، وكذلك التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على اس��تعماله، كما 
أجاز للمريض الصالة على الحالة التي يقدر عليها، وأجاز للمس��افر جمع الصالة وقصرها، 

ونحو ذلك من التخفيفات التي هي على خالف الحكم األصلي العام. 
ثالث��ًا اإلكراه: ينقس��م اإلكراه على قس��مين: اإلكراه الملجئ: وهو ال��ذي يكون بإتالف 
النفس أو عضو منها، بيقين أو ظن غالب، كالتهديد بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد 
المتوال��ي الذي يخش��ى منه إتالف ذلك، وإك��راه غير ملجئ: وهو الذي يك��ون بما ال يفوت 

)1(  المرجع نفسه، ص 23.
)2(   األشباه والنظائر )98/1(.

)3(  انظر: شرح القواعد الفقهية )219/1( وما بعدها.
)4(  المستدرك على الصحيحين كتاب الطالق )216/2( برقم 2801، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه.
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النفس أو عضو من أعضائها كالضرب أو الحبس. واإلكراه المؤثر يف تطبيق النص هو اإلكراه 
الملجئ  ويشمل ما يأيت:

اإلكراه على قتل النفس المحرمة وفعل الفاحش��ة، وهذا ال يجوز ألن نفس��ه ليس��ت   - 
بأولى من غيره، وألن الزنا ال يباح للرجل ال باإلكراه وال بغيره.

 -  اإلكراه على أخذ مال الغير أو إتالفه، يجوز له ذلك والضمان على اآلمر.
اإلكراه على قول الباطل، كقول الكفر ونحوه يجوز للضرورة مع االطمئنان باإليمان   - 

لقوله تعالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]النحل: 106[ )1(.
االضط��رار يف حال��ة الدفاع عن النف��س أو العرض أو المال، وهو ما يس��مى بالدفاع   - 

الشرعي أو دفع الصائل )2(. 
رابعًا: النقص: ومثاله الش��خص الذي زنى بالجارية فأمر النبي × أن يأخذوا عذقًا فيه 

مائة غصن فيضربوه به)3(. 

* * *

)1(   التقرير والتحرير يف علم األصول )2 / 281(.
)2(   صال عليه: وثب، والصائل: هو المعتدي على اإلنسان. مختار الصحاح )156/1(.

)3(   سبق تخريجه ص 6.
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املبحث الثاين
 اعتبار املاآل يف تطبيق الن�ص ال�ضرعي

سبق أن المقصود باعتبار المآل: االعتداد بما تفضي إليه األحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد 
التش��ريع )1(. وقد شرحه الشاطبي – وهو المؤسس للمصطلح بقوله: »النظر يف مآالت األفعال معترب 
مقص��ود ش��رعًا كانت األفعال موافقة أو مخالفة؛ وذل��ك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال 
الص��ادرة ع��ن المكلفين باإلق��دام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إلي��ه ذلك الفعل، فقد يكون 
مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير 

مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خالف ذلك«)2(.
املطلب الأول: اأدلة اعتبار املاآل يف تطبيق الن�س ال�شرعي ومقا�شده و�شوابطه

الفرع األول: أدلة اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي
األصل يف اعتبار الم��آل قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ     ۇ ژ ]األنعام: 108[. فقد حرم اهلل تعالى س��ب آلهة المش��ركين مع كون الس��ب 

غيظًا وحمية هلل وإهانة آللهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم اهلل تعالى )3(. 
ومن الس��نة: امتناع النبي × عن قتل المنافقين، وتعليل ذلك بقوله: »ال يتحدث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه«)4(. فقد ترك قتل أهل النفاق المشهود عليهم بالكفر لما يف ذلك من 
تش��ويه ص��ورة الدين وتنفير الناس من��ه. وكذلك امتناعه × عن هدم الكعب��ة، وإعادهتا على 
قواعد إبراهيم، حتى ال ُيفتن القوم لحدثان عهدهم بالكفر، قائالً: »يا عائش��ة: لوال أن قومك 

حديث عهد بجاهلية ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه«)5(.

)1(   صفحة: 4.
)2(   الموافقات )194/4 و195(.

)3(   إعالم الموقعين )137/3(.
)4(   صحي��ح البخاري، باب قوله ژ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ژ ]المنافق��ون: 6[ )1861/4( برق��م: 4622، وصحي��ح مس��لم، باب نص��ر األخ ظالمًا أو 

مظلومًا، )1998/4( برقم: 2584
)5(   صحيح البخاري، باب فضل مكة وبنياهنا، )574/2( برقم: 1509، وعند مس��لم: »لوال أن قومك حديثو عهد 

بشرك لهدمت الكعبة« الحديث، صحيح مسلم،، باب نقض الكعبة وبنائها )969/2( برقم: 1333
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ومنه��ا النه��ي عن إقامة الحدود يف أرض الغزو، فقد جاء عن النبي × أنه قال: »اَل ُتْقَطُع 
اأْلَْي��ِدي يف اْلَغ��ْزِو«)1(. ق��ال ابن القيم: »َفَهَذا َحدٌّ م��ن ُحُدوِد اهللِ َتَعاَلى وقد هن��ى عن إَقاَمتِِه يف 
اْلَغ��ْزِو َخْش��َيَة َأْن َيَتَرتََّب عليه م��ا هو َأْبَغُض إَلى اهللِ م��ن َتْعطِيلِِه أو َتْأِخيِرِه م��ن ُلُحوِق َصاِحبِِه 

بِاْلُمْشِركِيَن َحِميًَّة َوَغَضًبا«)2(.
الفرع الثاين: ضوابط اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي ومقاصده

أوالً ضوابط اعتبار المآل: 
الضابط األول: أن يكون المآل متحقق الوقوع، أو يغلب على الظن وقوعه.

والمقصود بذلك أن يغلب على الظن وقوع المصلحة أو المفس��دة المتوقعة الناتجة عن 
الفعل، وقد جعل الش��رع المتوقع كالواقع، والش��رع قد يحتاط لما يكث��ر وقوعه احتياطه لما 

تحقق وقوعه )3(.
الضابط الثاين: أن يكون المآل منضبطًا.

والمقص��ود بذل��ك أن يكون ما ي��ؤول إليه الفعل م��ن مصلحة أو مفس��دة منضبطًا، ويكون 
انضباط المصلحة التي يؤول إليها الفعل بكوهنا مالئمة لتصرفات الش��ارع، بأن تؤدي إلى منفعة 
مقص��ودة للش��ارع، وال تن��ايف أصالً م��ن أصوله أو تعارض نص��ًا أو دليالً من أدلت��ه، وإنما تكون 
متوافقة مع المصالح التي قصد الشارع تحصيلها. ويكون انضباط المفسدة التي يؤول إليها الفعل 

بكوهنا مخالفة لمقاصد الشريعة، وبكوهنا معتربة المقدار؛ بحيث يكون الضرر فاحشًا أو كثيرًا.
الضابط الثالث: أال يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة.

الضابط الرابع: أال يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد)4(.

)1(   س��نن الرتمذي باب ما جاء أن ال تقطع األيدي يف الغزو )53/4( برقم: 1450، وس��نن الدارمي باب يف ان ال يقطع 
األيدي يف الغزو )303/2( برقم: 2492، قال أبو عيس��ى الرتمذي: هذا حديٌث غريٌب، والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم منهم األوزاعي، ا ه� وقال أبو محمٍد المقدس��ي: وهو إجماع الصحابة انظر: إعالم الموقعين )6/3( وقد 

قال األلباين عن الحديث إنه صحيح، انظر: مشكاة المصابيح )319/2( وصحيح سنن الرتمذي )450/3(.
)2(   إعالم الموقعين )5/3( .
)3(  قواعد األحكام )92/1(.

)4(   انظر: اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي، ص 356 وما بعدها، واعتبار مآالت األفعال وأثرها 
الفقهي د. وليد الحسين ، ص 226 وما بعدها.
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ثانيًا مقاصد اعتبار المآل يف تطبيق النص الشرعي
تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الحفاظ على الكليات الخمس، ومما يدخل تحت ذلك:
تعظيم شعائر اهلل وعدم التسبب يف سبه سبحانه وتعالى قال تعالى: ژ ھ  ھ  ے         -

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ژ ]األنعام: 108[.
الحفاظ على ثبات المس��لم عل��ى دينه، كامتناع النبي × عن ه��دم الكعبة وإعادهتا على   -

قواعد إبراهيم)1(.
مخالفة أهل الكتاب والمشركين، قال × »َخالُِفوا اْلَيُهوَد«)2(.  -

التأليف يف اإلسالم وتجنب ما يشوه اإلسالم وينفر الناس منه، كما يف امتناع النبي × عن   -
قتل المنافقين«)3(.

التيس��ير ورف��ع الح��رج، ق��ال تعال��ى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ   -
]البقرة:185[.

املطلب الثاين: طرق اعتبار املاآل يف تطبيق الن�س ال�شرعي: 
الفرع األول: سد الذرائع

الذريع��ة: الوس��يلة، وق��د تذرع ف��الن بذريعة أي: توس��ل بوس��يلة، والجم��ع الذرائع )4( 
والمقصود بسد الذرائع: منع الجائز لئال يتوسل به إلى الممنوع )5(.

أهمية سد الذرائع وأساسه الشرعي: 
س��د الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من اس��تقراء تصرفات الشريعة، ويرتكز حول 
تصرف مباح يف األصل قد احتفت به ظروف معينة جعلته وسيلًة إلى أمر محظور شرعًا، فهو 

أحد أرباع التكليف حسب تعبير ابن القيم )6(.

)1(    سبق تخريجه صفحة: 14.
)2(     س��نن أب��ي داود- محق��ق وبتعليق األلباين - قال األلب��اين: صحيح )1 / 247( و المس��تدرك على الصحيحين 
للحاكم مع تعليقات الذهبي يف التلخيص - )1 / 391( قال الذهبي: هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه.

)3(   سبق تخريجه صفحة: 14.
)4(   لسان العرب )96/8( ومختار الصحاح )93/1(.

)5(  الموافقات )258/3(. 
)6(   إعالم الموقعين )159/3(.
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أقسام الذرائع وحكم سدها: 
ينقس��م العمل بس��د الذرائع إلى ثالثة أقس��ام: قس��م مجمع على عدم س��ده: كالمنع من 
زراعة العنب خش��ية الخمر، وقس��م مجمع على سده: كالمنع من سب األصنام عند من يعلم 
أنه يسب اهلل تعالى حينئذ، وقسم مختلف فيه: مثل بيوع اآلجال، كمن باع سلعة بعشرة دراهم 

إلى شهر ثم اشرتاها بخمسة نقدًا )1(.
كما تنقسم الذرائع من حيث إفضائها إلى المفاسد على أربعة أقسام: 

األول: ذريعة موضوعة لإلفضاء إلى المفس��دة، كش��رب المس��كر المفضي إلى مفسدة 
الس��كر، والزن��ا المفضي إلى اختالط األنس��اب. والث��اين: ذريعة موضوعة للمب��اح قصد هبا 
التوس��ل إلى المفس��دة كمن يعقد النكاح قاصدًا به تحليل الم��رأة لزوجها األول الذي طلقها 
ثالثًا. والثالث: ذريعة موضوعة للمباح لم يقصد هبا التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها 
غالب��ًا، ومفس��دهتا أرجح من مصلحته��ا، كتزين الم��رأة المتوىف عنها زوجه��ا يف زمن العدة. 
والراب��ع: ذريعة موضوعة للمباح وقد تفضى إلى المفس��دة ومصلحتها أرجح من مفس��دهتا، 

ومثاله: النظر إلى المشهود عليها. 
فالقس��م األول ق��د جاءت الش��ريعة بمنعه، إما على س��بيل التحري��م أو الكراهة، وذلك 
بحس��ب درجته يف المفسدة وال خالف فيه. والقسم الرابع قد جاءت الشريعة بمشروعيته إما 
على سبيل الوجوب أو االستحباب؛ بحسب درجته يف المصلحة، وال خالف فيه. والقسمان 

الثاين والثالث هما موضع النزاع، والراجح وجوب سدهما)2(.
ومذهب المالكية والحنابلة ومن وافقهم أن سد الذرائع دليل شرعي تبنى عليه األحكام، 

فمتى أفضى الفعل إلى 
مفس��دة راجحة أو كان الغالب فيه اإلفضاء إلى المفس��دة أو قصد به فاعله اإلفضاء إلى 
المفس��دة وجب منع��ه )3(. وذهب بعض العلماء من الش��افعية والحنفي��ة والظاهرية إلى عدم 
االس��تدالل هبذا الدليل ولم يوجبوا سد الذرائع المؤدية إلى المفسدة، إال أن يرد بمنعها نص 

)1(   الفروق مع هوامشه )436/3(. 
)2(  إعالم الموقعين )136/3( وما بعدها. 

)3(  شرح تنقيح الفصول )2 / 194( والكوكب المنير شرح مختصر التحرير )3 / 17(.
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أو إجماع أو قياس)1(؛ ولكنهم لم يطردوا يف فروعهم الفقهية بل قالوا يف بعض الفروع بالمنع 
دون بعضها اآلخر. فالحنفية-مثالً-ال يصرحون بالقول بسد الذرائع لكنهم مارسوا العمل به 

عند أخذهم بمبدأ االستحسان.
والظاه��ر أنه إذا كان إفضاء الفعل إلى المفس��دة غالبًا، فإنه ال بد من س��د تلك الذريعة، 
ويتج��ه الخ��الف فيما إذا كان إفضاؤه للمفس��دة على وجه الكثرة ال الغلب��ة، قال العز بن عبد 
الس��الم: »م��ا يغلب ترتب مس��ببه عليه وقد ينفك عن��ه نادرًا، فهذا- أيض��ًا- ال يجوز االقدام 

عليه؛ ألن الشرع أقام الظن مقام العلم يف أكثر االحوال«)2(.
والحاصل أن أصل س��د الذرائع مقطوع به، ومتفق عليه يف الجملة، وإن اختلف العلماء 
يف تفاصيل��ه، ولي��س مختصًا ب��ه المذهب المالك��ي، وإن قال به مالك أكثر م��ن غيره، فأصل 

سدها مجمع عليه، وإنما النزاع يف ذرائع خاصة وهى بيوع اآلجال ونحوها)3(.
الفرع الثاين: فتح الذرائع

يطلق مصطلح فتح الذرائع على عكس معنى سد الذرائع؛ فإذا كان مضمون سد الذرائع 
ه��و: المنع من الجائز إذا كان يفضي إلى الممنوع؛ فإن مضمون فتح الذرائع: طلب ما يفضي 

إلى المشروع، وإن كان يف األصل مباحًا أو ممنوعًا )4(.
وق��د جاء ه��ذا المصطلح على لس��ان القرايف)5( ومما اس��تدل له قول��ه تعالى: ژ ک  
ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک    
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ژ ]التوبة: 120[، فأثاهبم اهلل على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب 
أهنما حصال لهم بس��بب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلعزاز الدين وصون المسلمين 

فيكون االستعداد وسيلة الوسيلة)6( 

)1(  البحر المحيط يف أصول الفقه )4 / 386( واإلحكام البن حزم  )6 / 189(.
)2(   قواعد األحكام يف مصالح األنام )85/1( .

)3(   انظر: الفروق مع هوامشه )59/2( و)436/3( والموافقات )309/2( و)219/3 و305(.
)4(   انظر: الذخيرة )153/1( والفروق مع هوامشه )61/2 و64( ومقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور، ص 115 .

)5(   الذخيرة )153/1( والفروق مع هوامشه )61/2(.
)6(   المرجعان السابقان.
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أثر فتح الذرائع يف تطبيق النص الشرعي: 
األول: إباح��ة األم��ر الممنوع أو طلب��ه، وذلك إذا ترتب��ت عليه مصلح��ة راجحة، وهذا 
يش��مل كالً من: الضرورة والحاجة، فإن »ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة« )1(. 
وق��د ذك��ر ابن تيمية أن األمر إن كان مكروهًا فعند الحاجة ت��زول الكراهة)2(، كما بين القرايف 

أنه »قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة«)3(.
الثاين: طلب المباح عند ترتب المصلحة عليه –أيضًا-، وذلك يشمل كالً من: المصلحة 
المرس��لة، والقاعدة األصولية المتعلقة بالوس��ائل )ما ال يتم الواج��ب إال به فهو واجب( )4(. 
وقد بين ابن عاش��ور »أن الش��ريعة قد عمدت إل��ى ذرائع المصالح، ففتحته��ا بأن جعلت لها 

حكم الوجوب، وإن كان صورهتا مقتضية المنع أو اإلباحة«)5(.
أمثل��ة فت��ح الذرائع: منها جواز دفع الم��ال للمحاربين الكفار توصاًل إلى فداء األس��رى 
المس��لمين، وفتح الذريعة هنا أن دفع المال للمحاربين يف األصل حرام ال يجوز، لما فيه من 
تقوي��ة الكفار واإلضرار بجماعة المس��لمين، لكنه أجيز دفًعا لضرر أكرب هو تخليص أس��رى 
المسلمين من األسر وتقوية المسلمين هبم، وجواز دفع المال للدولة المحاربة لدفع خطرها 
وأذاها إذا لم يكن جماعة من المسلمين على مستوى القوة التي يستطيعون هبا حماية بالدهم، 

وجواز دفع المال لرجل حتى ال يزين بامرأة إذا عجز عن دفعه إال بذلك)6(.
الفرع الثالث: اعتبار النيات والمقاصد

النية مقامها عظيم يف الشريعة اإلسالمية، فالعبادات والقربات مبناها على النيات وال يكون الفعل 
عب��ادة إال بالني��ة والقصد؛ والنية تمي��ز بين مراتب العب��ادات بعضها من بعض، كما تمي��ز بين العبادات 
والع��ادات، كما أن المباح بالقصد الحس��ن يصير قربة يثاب صاحبها. وكم��ا تؤثر النية يف العبادات فإهنا 

تؤثر يف األفعال والتصرفات ولهذا وضع العلماء القاعدة الفقهية: )األمور بمقاصدها()7(. 

)1(   إعالم الموقعين )161/2(.
)2(   مجموع الفتاوى )203/21(.

)3(   الذخيرة )153/1( والفروق مع هوامشه )61/2(.
)4(   اإلحكام لآلمدي )160/1( وروضة الناظر )45/1( .

)5(   مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 115.
)6(   الذخيرة )153/1( والفروق مع هوامشه )61/2(.

)7(  األشباه والنظائر )8/1( ودرر الحكام شرح مجلة األحكام )17/1(.
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أثر اعتبار النيات والمقاصد يف األحكام
أوالً: اعتبار النيات والمقاصد يف التصرفات والعقود 

لقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقاصد يف العقود معتربة وأهنا تؤثر يف صحة 
العقد وفساده ويف حله وحرمته)1(. ولهذا فقد فّرع العلماء على القاعدة السابقة قاعدة أخرى، 
وه��ي: )العربة يف العقود للمقاصد والمعاين ال لأللفاظ والمباين( )2(. ومن األمثلة على ذلك: 
الهب��ة بش��رط العوض بيع؛ فلو قال ش��خص آلخر وهبتك ه��ذه الفرس أو ال��دار بمائة درهم 
فيك��ون هذا العق��د عقد بيع ال عقد هبة وتجري فيه أحكام البيع؛ فإذا كان المبيع عقارًا تجري 

فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام البيع. 
ومن اعتبار المقاصد يف التصرفات اعتبار الباعث الش��ريف أو القصد الحسن من الفعل 
يف التخفي��ف أو اإلعف��اء من العقوبة التعزيري��ة، ويف إباحة بعض التصرف��ات يف أحواٍل معينة 

كالتبخرت يف المشي يف الحرب إلغاظة أعداء اهلل)3(. 
ثانيًا: المنع من التحيل

الحيل��ة والتحي��ل يف اللغ��ة: الح��ذق يف تدبير األم��ور، وج��ودة النظر والق��درة على دقة 
التصرف)4(. ويطلق التحيل اصطالحًا على: »إبراز عمٍل ممنوع شرعًا يف صورة عمٍل جائز، 

أو إبراز عمٍل غير معتٍد به شرعًا يف صورة عمٍل معتٍد به«)5(. 
وم��ن أمثلة الحيل المحرمة: أن يهب المكلف ماله قب��ل مضي الحول لئال يعطي زكاته؛ 
ثم يسرتجعه من الموهوب له بعد ذلك، وأن يراجع امرأته قبل انقضاء عدهتا بقصد مضارهتا، 

وأن يعقد لشخص بامرأة بقصد تحليلها لمطلِّقها ثالثًا. 

)1(  إعالم الموقعين )3 / 109( وانظر: مجموع الفتاوى )353/30(.
)2(   درر الحكام شرح مجلة األحكام )18/1( و شرح القواعد الفقهية )55/1(.

)3(  صحيح ابن حبان ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه اهلل جل وعال )77/11( برقم 
. 4762

)4(   لسان العرب )186/11(.
)5(   مقاصد الش��ريعة اإلس��المية البن عاش��ور ص 106، وقد اعترب الس��عي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو 
بإيجاد وسائله ليس تحيالً ولكنه يسمى تدبيرًا أو حرصًا أو ورعًا، وبعض العلماء يعترب ذلك من الحيل، ويقسم 
الحي��ل إل��ى محرمة ومباحة كابن القيم، حي��ث ذكر أنواعًا من الحيل المباحة، وأمثلة له��ا. أنظر إعالم الموقعين 

.)335 /3(
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ثالثًا: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
ومما يتعلق باعتبار المقاصد والنيات: قاعدة المعاملة بنقيض المقصود، ويطلق الحكم 
باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض)1(. ونصها: )من اس��تعجل ش��يئًا قبل أوانه عوقب 
بحرمان��ه()2(. أي: م��ن تعجل حقه أو ما أبي��ح له قبل وقته على وجه مح��رم عوقب بحرمانه. 
وم��ن األمثلة على ذلك: حرم��ان القاتل الميراث، فلو قتل الوارث مورث��ه لم يرثه، ولو خلل 
انس��ان الخم��ر بطرح ش��يء فيها لم تطهر؛ بخالف ما لو تخللت بنفس��ها، ول��و طلق امرأته يف 

مرض موته ثم مات وهي يف العدة فإهنا ترث خالفًا لبعض العلماء كالشافعي)3(. 

* * *

)1(  الموافقات )261/1(.
)2(  األشباه والنظائر )152/1(، وانظر: شرح القواعد الفقهية )471/1(.

)3(   المراجع السابقة.
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املبحث الثالث
 امل�ضالك الأ�ضولية لعتبار احلال واملاآل يف تطبيق الن�ص ال�ضرعي

املطلب الأول: تعليل الأحكام
ًة ألّن بِحلولِه  ي المرُض ِعلَّ الِعلَّة يف اللغة: معنى َيُحلُّ بالش��يء َفَيتغيُّر به حاُله، ومنه ُس��مِّ
عِف، والتعليل تبيين علة الش��يء، أي: م��ا يتوقف عليه ذلك  ِة إل��ى الضَّ يتغيُّ��ر الح��اُل من الُقوَّ

الشيء)1(. 
وتطلق العلة يف االصطالح على ثالثة أمور: 

األول: م��ا يرتت��ب عل��ى الفعل م��ن نفع أو ض��ر، مثل ما يرتت��ب على الزنا م��ن اختالط 
األنس��اب، وما يرتتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها. والثاين: ما يرتتب على تشريع 
الحك��م م��ن مصلحة أو دفع مفس��دة، كال��ذي يرتتب على تحري��م الزنا والقتل وش��رع الحد 
والقصاص من حفظ األنس��اب والنفوس. والثالث: الوصف الظاهر المنضبط، الذي يرتتب 
على تش��ريع الحكم عنده مصلحة للعباد، كنفس القتل والزنا. فإنه يصح تس��مية هذه األمور 
الثالث��ة بالعل��ة، فيقال: علة وجوب القصاص هي نفس القتل، أو م��ا فيه من ضرر وهو إهدار 
الدم��اء، أو دف��ع العدوان وحفظ النفوس، ولكن أهل االصط��الح فيما بعد خصوا األوصاف 
باس��م العلة ألهنا ضابطة للعلة الحقيقية، وسموا ما يرتتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة 
)م��ع اعرتافه��م بأهنا العلة على الحقيقة(، وس��موا ما يرتتب على التش��ريع م��ن منفعة أو دفع 
مضرة بالمصلحة، أو مقصد الشارع من التشريع، وبعضهم أطلق عليه لفظ الحكمة، كما أهنم 

قالوا: إنه العلة الغائية)2(.
التعليل يف القرآن والسنة: 

إن المتتب��ع آليات التش��ريع يف الكت��اب الحكي��م وأحاديث األحكام يج��د معظمها    
مقرون��ًا بالتعلي��ل؛ وم��ن األمثل��ة لبعض األح��كام المعلل��ة يف الكتاب والس��نة قول��ه تعالى: 
ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ ]البقرة: 21[ وقوله 

س��بحانه: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

)1(  تاج العروس من جواهر القاموس )47/30(
)2(  تعليل األحكام لشلبي، ص 13
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ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]المائ��دة: 90[ وقول��ه جل ش��أنه: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں 
ژ ]الحش��ر: 7[. وأما الس��نة فمن األمثلة فيها على ذلك قوله ×: »إنما جعل اإلذن من أجل 
البص��ر«)1( وقول��ه × عند ما قي��ل له: هنيت أن ت��ؤكل لحوم الضحايا بعد ث��الث فقال: »إنما 

نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا«)2(.
ضوابط التعليل يف تطبيق النص الشرعي:

والضوابط تدور حول جملة الشروط التي ذكرها العلماء لصحة التعليل، ومن أهمها ما يأيت: 
أواًل: ال يؤثر التعليل يف الدالالت القطعية للنصوص، وإنما يؤثر يف الدالالت الظنية.

ثانيًا: ال يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه باإلبطال )3(. 
والمقص��ود أن��ه: ال يجوز للعلة أن تعود على أصلها بإبطال داللته القطعية فحس��ب، أما 
داللته الظنية فهي معرضة لتأثير العلة. قال ابن حجر: »وقد اتفقوا على أنه ال يجوز أن يستنبط 

من النص معنى يعود عليه باإلبطال«)4(.
وم��ن األمثلة لذلك ما ذهب إليه بعض المالكية من أن إتباع رمضان بصوم س��تة أيام من 
غي��ر ش��وال كاف يف المطلوب، م��ا دام المعنى فيه أنه تكميل للس��نة، وال يخفى أن هذا مبطل 
لخصوص ش��وال الذي دل عليه النص يف قوله ×: »من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال 

كان كصيام الدهر«)5()6(. 

)1(  صحيح البخاري، باب االستئذان من أجل البصر )2304/5( برقم: 5887، وصحيح مسلم، باب تحريم النظر 
يف بيت غيره )1698/3( برقم: 2156.

صحي��ح مس��لم، ب��اب بيان م��ا كان من النهي ع��ن أكل لحوم األضاحي بعد ثالٍث يف أول اإلس��الم وبيان نس��خه   )2(
وإباحته إلى متى ش��اء )1563/3( برقم: 1971 ، والدافة: القوم يس��يرون جماعة س��يرًا ليس بالش��ديد يقال هم 
يدف��ون دفيف��ا، والدافة: قوم من األعراب يردون المصر، يريد أهن��م قوم قدموا المدينة عند األضحى، فنهاهم عن 
ادخار لحوم األضاحي ليفرقوها ويتصدقوا هبا فينتفع أولئك القادمون هبا، ُينَظر: النهاية يف غريب األثر )124/2( 

و)168/5(.
)3(  األشباه والنظائر، تاج الدين السبكي )477/1(.

)4(  فتح الباري )73/12(.
)5(  صحيح مسلم. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا لرمضان)822/2( برقم: 1164.

)6(  البحر المحيط يف أصول الفقه )194/3(.
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مجاالت تأثير العلة يف تطبيق النص الشرعي: 
أوالً تعميم الحكم الخاص: يجوز أن ُيْس��تنَْبَط من النَّّص َمْعنًى ُيَعّمُمه َقْطًعا كاس��تنباط ما 
ُيَشّوُش اْلفْكر من قْوله.×: »ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان«)1(، وال يجوز َأْن ُيْسَتنَْبَط 

منه َمْعنًى يعود عليه بالبطالن)2(.
ثاني��ًا تخصي��ص الحكم العام: المش��هور من ق��ول األصوليين أنه يجوز أن يس��تنبط من 
الن��ص معنى يخصصه)3(  والدليل على ذل��ك أن النبي × قال: »ال يصلين أحد العصر إال يف 
بن��ي قريظة فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فق��ال بعضهم ال نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم 
بل نصلي لم ُيرد منا ذلك فُذكر للنبي × فلم يعنف واحدًا منهم«)4(. قال السهيلي وغيره: يف 
هذا الحديث من الفقه أنه ال يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية وال على من استنبط من 

النص معنى يخصصه«)5(.
ثالث��ًا صرف النص ع��ن ظاهره: مثل قضية المؤلفة قلوهبم الذي��ن كان يعطيهم النبي × 
وأبو بكر ؛ فلما كانوا يف عهد عمر منعهم ولم يعطهم، وقال لهم قد أعز اهلل اإلس��الم، 

فاجتهاد عمر  من قبيل صرف النص عن ظاهره بالتعليل)6(.
املطلب الثاين: تقيق املناط

تعريف المناط: المناط لغة: موضع النوط، أي موضع التعليق واإللصاق، من ناط الشيء 
بالش��يء إذا ألصقه وعلقه )7(. والعلة مناط الحكم ومتعلقه، أي ما أضاف الش��رع الحكم إليه 

ونصبه عالمة عليه)8(.
تعري��ف تحقيق المن��اط: هناك معنى خاص عن��د األصوليين لتحقي��ق المناط مبني على 
اقتص��ار تحقيق المناط على العلة المعتد هبا يف القياس، وهو المعنى الش��ائع يف اس��تعمالهم، 
ومن ذلك تعريف اآلمدي لتحقيق المناط بأنه »النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور بعد 

)1(  صحيح البخاري باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان)2616/6( برقم: 6739.
)2(  البحر المحيط يف أصول الفقه )509/2( .

)3(  التمهيد يف تخريج الفروع على األصول )375/1(.
)4(  صحيح البخاري، باب صالة الطالب والمطلوب راكبا أو إيماء )321/1( برقم: 904.

)5(  فتح الباري )409/7(.
)6(   الفروق مع هوامشه )3 / 16( و التقرير والتحرير يف علم األصول )3 / 91(.

)7(   كتاب الكليات )873/1(، والمعجم الوسيط )963/2(.
)8(   انظر: المستصفى )1/ 281( واإلحكام لآلمدي )3 /335(.
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معرفتها يف نفس��ها، س��واء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط«)1(. ولكن تحقيق المناط 
يف الحقيق��ة ال يقتص��ر عل��ى هذا النوع؛ بل يش��مل نوعًا آخ��ر، وهو تطبيق القاع��دة الكلية أو 
الحكم العام على الجزئيات، وذلك عن طريق »إدخال القضايا المعينة تحت األحكام الكلية 
العامة«)2( وهذه األحكام الكلية العامة ُيقصد هبا جميع عمومات الشريعة من نصوصها العامة 

ومقرراهتا الكلية وأصولها الجامعة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة.
أمثلة لتحقيق المناط:

المث��ال األول: إثبات المثلي��ة للحيوان الذي اصطاده المحرم، وذل��ك أنه من المقرر أن 
جزاء من اعتدى على حيوان فصاده وهو محرم أن ُيخرج مثل الحيوان المعتدى عليه؛ فمناط 

الحك��م ه��و )المثلية( وهذه المثلية ُعلم��ت بنص اآلية الكريمة يف قول��ه تعالى: ژ ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ژ ]المائ��دة:95[، 
وعلي��ه فمن قتل ظبيًا أو حمارًا وحش��يًا وجب عليه إخ��راج مثلهما، وفق ما نصت عليه اآلية 
الكريمة، وهنا يربز دور المجتهد يف تحقيق هذا المناط من خالل بحثه عن أفراد األنعام التي 
ينطب��ق عليها معنى المماثلة، فيج��د أن البقر هو أقرب األنعام مثالً لحمار الوحش، وأن العنز 

أكثر األنعام مثالً للظبي، فيجب إخراجهما كفارة عن االعتداء الحاصل يف اإلحرام.
المثال الثاين: إثبات عدالة األش��خاص، فحقيقة العدالة وهي: َمَلكة تحمل اإلنسان على 
مالزم��ة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، مجمع عليها، فيبحث المجتهد يف األفراد لتطبيق 

صفة العدالة عليهم.
المثال الثالث: إثبات الشدة المطربة )اإلسكار( يف النبيذ، فإذا ما أراد المجتهد أن يعرف 
حك��م ُش��رب النبيذ، فعليه أن يثبت أنه مس��كر، فمتى ما أثبت هذه العل��ة ظهر الحكم، أي أنه 
يبحث عن وجود صفة)اإلس��كار( يف النبيذ مثالً، فإذا وجدها حكم بحرمته، والعلة يف المثال 

- وهي اإلسكار-.معلومة باالستنباط)3(. 
مشروعية االجتهاد يف تحقيق المناط:

االجته��اد يف تحقي��ق مناط الحكم ال خالف في��ه إال إذا كانت العلة معلومة باالس��تنباط 

)1(  اإلحكام لآلمدي )3 /335( وانظر: قواعد الفقه )1/ 221(.
)2(    انظر: مجموع الفتاوى )17/19(.

)3(   اإلحكام لآلمدي )3 / 335( وروضة الناظر )1 / 277( وتيسير التحرير )4 /42(.
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ألن ذل��ك قياس، والقياس مختلف فيه. أم��ا إذا كانت العلة معلومة بنص أو إجماع، أو كانت 
القاع��دة الكلي��ة متفقًا عليها أو منصوص��ًا عليها، فإن هذا متفٌق عليه ب��ل هو من ضرورة كل 
ش��ريعة )1(. قال الغزالي: »أما االجتهاد يف تحقي��ق مناط الحكم فال نعرف خالفًا بين األمة يف 
جوازه«)2( وقال الش��اطبي: »االجتهاد على ضربين: أحدهما: ال يمكن أن ينقطع حتى ينقطع 

أصل التكليف؛ وذلك عند قيام الساعة، والثاين: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 
فأما األول: فهو االجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذى ال خالف بين األمة يف قبوله«)3(.
وُتَع��د إجاب��ة النبي × عن الس��ؤال الواحد بأجوب��ة مختلفة؛ لمالحظته لحال الس��ائل، 
واخت��الف فت��اواه وأقضيته كنهيه عن ادخ��ار لحوم األضاحي من أوض��ح األدلة على تحقيق 
المن��اط، كم��ا أن فت��وى ابن عب��اس يف توبة القات��ل من أقوى الش��واهد لتحقي��ق المناط لدى 

الصحابة ومراعاهتم له يف أقضيتهم وفتاواهم.
أقسام تحقيق المناط:

القس��م األول  تحقيق المن��اط العام: ويقصد به النظر يف انطباق معنى القاعدة العامة على 
الوقائ��ع والجزئيات دون التفات إلى الظروف الخاصة الت��ي تحتف بتلك الوقائع، أي بغض 
النظر عن الزمان. والمكان، والمقصود أن تحقيق المناط العام هو التنزيل األولي الراجع إلى 
إعمال األصل من غير نظر إلى ما احتف به من قرائن ومالبس��ات، وذلك كتحقيق العدالة يف 

الشهود واألوصاف الموجبة للوالية العام. 
القسم الثاين تحقيق المناط الخاص: المقصود به النظر يف حال مكلٍف ما وما ينطبق عليه 
يف خاص��ة نفس��ه؛ حتى ين��اط بجملة من القواعد. وتكثر هذه اإلناطة وتقل بحس��ب ش��خصه 
وحاله وزمانه وقدرته وعجزه،  ومعناه اعتبار الظروف والمالبس��ات واألحوال الخاصة التي 
تقرتن ببعض المكلفين قبل تطبيق القواعد الش��رعية، ذلك ألن ما يالبس بعض المكلفين من 
الظ��روف ق��د يجعل لهم وضع��ًا خاصًا مختلفًا عن س��ائر األفراد الذين يش��رتكون معهم يف 
أص��ل المناط العام)4(. ومن أوضح التطبيقات الفقهية لتحقيق المناط الخاص اختالف حكم 

النكاح عند الفقهاء بحسب أحوال األشخاص.

)1(   انظر: روضة الناظر )277/1(.
)2(  المس��تصفى )1/ 281( وانظر: اإلحكام لآلمدي )3 /335( وقد نقل عدم الخالف فيه إذا كانت العلة معلومة 

بنص أو إجماع. 
)3(  الموافقات )89/4 و90(.

)4(   تحقيق المناط عند األصوليين وأثره يف اختالف الفقهاء ص 104.
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أهمية تحقيق المناط يف تطبيق النص الشرعي:
أواًل: أن تحقيق المناط هو الذي يكفل دوام الشريعة اإلسالمية وبقاءها وقدرهتا على استيعاب 
سائر الوقائع والنوازل والحوادث، ومثال ذلك أنك إذا قلت إن كل مسكر حرام فال يتم القضاء عليه 
حتى يكون بحيث ُيشار إلى المقصود منه ليستعمل أو ال يستعمل، ألن الشرائع إنما جاءت لتحكم 
على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون، فإذا ش��رع المكلف يف تناول خمر مثالً قيل له: أهذا خمر أم 
ال ف��ال ب��د من النظر يف كونه خمرًا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط، فإذا وجد فيه أمارة الخمر 

أو حقيقتها بنظر معترب قال نعم هذا خمر فيقال له كل خمر حرام االستعمال فيجتنبه)1(.
ثانيًا: إن تحقيق المناط يضمن حس��ن تنزيل األحكام الش��رعية يف محالها، ومن األمثلة 
عل��ى ذلك أنه من القواعد القضائية: البينة على المدع��ي واليمين على من أنكر؛ فالقاضي ال 
يمكنه الحكم يف واقعة بل ال يمكنه توجيه الحجاج وال طلب الخصوم بما عليهم إال بعد فهم 
المدعي من المدعى عليه، وهو أصل القضاء وال يتعين ذلك إال بنظر واجتهاد ورد الدعاوى 

إلى األدلة وهو تحقيق المناط بعينه.
ثالث��ًا: إن تحقي��ق المن��اط أم��ر ضروري ل��كل مفت؛ بل ل��كل مكلف حت��ى يتمكن من 
االمتث��ال للتكلي��ف، وذلك ألن المكلف بحاج��ة إلى تنزيل أفعاله وفق قواعد الش��ريعة حتى 
يكون ملتزمًا بالتشريع »فالحاصل أنه ال بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة 
إل��ى كل مكلف يف نفس��ه، ولو ف��رض ارتفاع هذا االجته��اد لم تتنزل األحكام الش��رعية على 

أفعال المكلفين إال يف الذهن ألهنا مطلقات وعمومات«)2(.
رابعًا: يمثل تحقيق المناط أهم مس��لك العتب��ار الحال والمآل، حيث تختلف األحكام 
وتتغيُّر نتيجًة الختالف مناطاهتا. وبيان ذلك أن االس��تدالل باألحكام الش��رعية على نوعين: 
أحدهم��ا: األح��كام األصلي��ة مجردًة ع��ن الع��وارض واإلضاف��ات والتوابع؛ وه��ذه أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية المقررة أواًل. والثاين: األح��كام اإلضافية متصل��ًة بالتوابع والعوارض، 
وه��ذه األحكام ُيعت��رب فيها النظر يف الواقع بتعيين المناط الالئق ب��ه، وهذا من تحقيق المناط، 

وال بد منه يف تطبيق األحكام. 

)1(  الموافقات )3 /43 و44(.
)2(  المرجع السابق )3 /92 و93 (.
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خامتة البحث ونتائجه
بعد رحلة ماتعة مع البحث يتبين أهمية مراعاة الحال والمآل عند تطبيق النص الشرعي، 

ويمكن إجمال أهم نتائج البحث فيما يأيت:
دل القرآن والسنة على ضرورة اعتبار الحال والمآل عند تطبيق النص الشرعي يف الواقع.  -
توج��د عدة مواقف ب��رز فيها بوضوح حرص النب��ي × على مراعاة الح��ال والمآل عند   -

تطبيق النص الشرعي.
كان مبدأ اعتبار الحال والمآل حاضرًا لدى الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين طبقوه   -

والتزموا به يف فتاواهم واجتهاداهتم.
هن��اك ضواب��ط العتبار كل من الحال والمآل ال بد من االلتزام هبا، وليس األمر بالتش��هي   -

والهوى.
اعتبار الحال والمآل له مقاصده الشرعية الرامية إلى تمكين اإلسالم يف القلوب والعقول   -

ويف واقع الحياة.
توجد طرق ش��رعية العتبار الحال أهمها: الضرورة، والعرف والعادة، والعذر المقتضي   -
للرخص��ة، كم��ا توجد طرق ش��رعية العتبار المآل أهمها: س��د الذرائع، وفت��ح الذرائع، 

واعتبار المقاصد والنيات.
العتب��ار الح��ال والمآل مس��الكه ومس��تنداته األصولي��ة التي ينبث��ق عنها، وه��ي: تعليل   -

األحكام، وتحقيق المناط.
اعتبار الحال والمآل أمر مهم يحتاجه كل مجتهد ومفت حتى يضمن حسن تنزيل األحكام   -

الشرعية يف محالها ؛ وهو ضروري لكل مكلف حتى يتمكن من االمتثال للتكليف.
لنش��ر دي��ن اهلل تعالى والتمكين ل��ه يف األرض نحتاج إلى إبراز ه��ذه المعاين المتضمنة يف   -

البحث، ونشرها عرب مختلف القنوات ووسائل التواصل.
لتسديد مسار الدعوة إلى اهلل أقرتح إقامة الدورات والندوات والمناقشات حول الموضوع،   -

ويكون المفتون واألئمة والخطباء والمرشدون على رأس المستهدفين بذلك.
وهب��ذا نص��ل إلى ختام بحثنا، فم��ا كان فيه من خي��ر ونفع فمحض فضل اهلل س��بحانه وتعالى 

وتوفيقه، وما كان من خطأ فنستغفر اهلل منه، ونرجو التسديد والنصيحة، واهلل الموفق.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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الحم��د هلل والصالة والس��الم على أش��رف األنبي��اء والمرس��لين نبينا محم��د وعلى آله 
وصحبه أجمعين          وبعد ،،

ف��إن الغاي��ة المقصودة من عل��م أصول الفق��ه هي تطبيق قواع��ده ونظريات��ه على األدلة 
التفصيلية، للتوّصل إلى األحكام الشرعية التي تدل عليها. 

فبقواعده وبحوثه: تفهم النصوص الش��رعية، ويعرف ما تدّل عليه من األحكام، ويعرف 
ما يزال به خفاء الخفي منها، وما يرّجح منها عند تعارض بعضها ببعض.

 وبقواعده وبحوثه: يستنبط الحكم بالقياس، أو االستحسان، أو االستصحاب، أو غيرها 
يف الواقعة التي لم يرد نص بحكمها.

 وبقواعده وبحوثه: يفهم ما استنبطه األئمة المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم 
المختلف��ة يف حك��م الواقعة الواح��دة؛ ألن فهم الحكم عل��ى وجهه، والموازن��ة بين حكمين 
مختلفين ال يكون إال بالوقوف على دليل الحكم، ووجه استمداد الحكم من دليله، وال يكون 

هذا إال بتوفيق اهلل ثم بعلم أصول الفقه فهو عماد الفقه المقارن )1(. 
  يقول الزركش��ي يف نقل عن األس��تاذ أبي منصور: »الغرض من أصول الفقه معرفة أدلة 
أح��كام الفق��ه، ومعرفة طرق األدلة؛ ألن من اس��تقرأ أبواب��ه وجدها إما دلي��الً على حكم، أو 
طريق��ًا يتوصل به إل��ى معرفة الدليل، وذل��ك كمعرفة النص، واإلجم��اع، والقياس، والعلل 

والرجحان.
وه��ذه كلها معرف��ة محيطة باألدلة المنصوصة على األح��كام، ومعرفة األخبار وطرقها: 

معرفة بالطرق الموصلة إلى الدالئل المنصوصة على األحكام« )2(.
وهذا البحث فيه دراسة أصولية وتطبيقية على دليل جزئي من أدلة التشريع، بل ويف جزء 
م��ن آية من آي��ات الكتاب العزيز، وه��و قوله تعال��ى: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ، يهدف 

البحث فيه إلي بيان كيفية استثمار األصولي للنص.

)1(  انظر : علم أصول الفقه لعبدالوهاب خالف )16( .
)2(  البحر المحيط )42/1( .
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- أسباب اختيار الموضوع:
إن يف مث��ل هذه الدراس��ة، المتصلة بكتاب اهلل _ أص��ل األصول واألدلة _ خدمة للكتاب   -1

العزيز، ولنفسي، ولطالب علم األصول.
أما س��بب اختيار اآلية أو الجزء منها فألهنا من قواعد المعامالت األربعة التي تبنى عليها   -2

المعاوضات كما يقول ابن العربي )1(.
- خطة البحث:

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وهي كالتالي:
المبحث األول: مباحث األحكام واألدلة، وفيه ثمانية مطالب:

   المطلب األول: معنى الحل والحرمة.
   المطلب الثاين: داللة اآلية على الحكم.

   المطلب الثالث: داللة صيغة الخرب يف اآلية على الحكم.
   المطلب الرابع: ما يرتتب على الحل من األحكام.

   المطلب الخامس: ما يرتتب على الحرمة من األحكام.

   المطلب السادس: المنهج القرآين يف التدرج باألحكام.
   المطلب السابع: االستشهاد باآلية على مستند اإلجماع.

   المطلب الثامن: من قواعد القياس.
المبحث الثاين: مباحث العموم، وفيه سبعة مطالب:

   المطلب األول: من صيغ العموم.
   المطلب الثاين: الخالف بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

   المطلب الثالث: الخالف بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه.
   المطلب الرابع: حمل العام على الخاص.

   المطلب الخامس: حجية العام المخصوص فيما بقي بعد التخصيص.
   المطلب السادس: داللة العام على أفراده.

أح��كام الق��رآن )96/1(، حي��ث ذكرها عند آية ]البق��رة :188[ ، واعتربها القاعدة األول��ى ، والثانية اآلية    )1(
محل الدراسة ، والثالثة : أحاديث الغرر ، والرابعة : اعتبار المقاصد والمصالح .
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   المطلب السابع: العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
المبحث الثالث: مباحث التخصيص، وفيه خمسة مطالب:

   المطلب األول: تخصيص اآلية بالكتاب.
   المطلب الثاين: تخصيص اآلية بالسنة.

   المطلب الثالث: تخصيص اآلية بالقياس.
   المطلب الرابع: تخصيص العام بمقصوده.

   المطلب الخامس: تخصيص العام بالقرائن. 
المبحث الرابع: مباحث اإلجمال، وفيه ستة مطالب:
   المطلب األول: وجود اإلجمال يف القرآن الكريم.

   المطلب الثاين: داللة اإلجمال يف لفظي »البيع«، و »الربا«.
   المطلب الثالث: السنة تبين القرآن الكريم.

   المطلب الرابع: جواز أن يكون المبيِّن أضعف من المبيَّن.
   المطلب الخامس: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

   المطلب السادس: ثمرة الخالف يف داللة اآلية على العموم واإلجمال.
المبحث الخامس: مباحث التعارض والترجيح، وفيه خمسة مطالب:

   المطلب األول: تعارض الحقيقة الشرعية مع العرفية واللغوية.
   المطلب الثاين: تعارض الظاهر مع المجمل.

   المطلب الثالث: تعارض التخصيص مع النقل.
   المطلب الرابع: تعارض اإلضمار مع النقل.

   المطلب الخامس: تعارض المجاز مع االشرتاك.
المبحث السادس: المقصد الشرعي من تحريم الربا.

- المنهج:
اس��تعملت عددًا من المناهج البحثية – الوصفي واالس��تقرائي والتحليلي – بغية تحقيق   -1

الهدف من البحث.
بينت أثر االستش��هاد باآلية عل��ى تقرير القواعد األصولية، ووج��ه التمثيل هبا يف القواعد   -2
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األخرى، وكيفية استنباط الفرع الفقهي من اآلية بواسطة القاعدة األصولية. 
3- ربطت المس��ائل الفرعية بأصولها دون الخوض يف تل��ك القواعد األصولية، إال عند   

الحاجة إلى ذلك وبقدر تلك الحاجة.
4- أما ما يتعلق بالتوثيق والتعليق. فقمت – بحمد اهلل -بما يلي:

أ- عزوت اآليات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها وكتابتها بالرسم العثماين.
ب- خرج��ت األحاديث من مصادره��ا المعتمدة، وإذا كان الحدي��ث يف الصحيحين أو 

أحدهما فإين اكتفي بذلك، وإن كان يف غيرهما نقلت أقوال أهل العلم يف الحكم عليه.
ج- عرفت المصطلحات والكلمات الغريبة من مصادرها المعتمدة.

د- التزمت بعالمات الرتقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبطه.
ه�- وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع.

* * *
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التمهيد
قبل البدء بالدراس��ة التطبيقية، يحس��ن التمهيد لها بوقفة م��ع مفردات عنوان البحث وما 

يتعلق به، من خالل النقاط التالية:
النقطة األولى: تعريف النص
يطلق النص بإزاء معاٍن منها:

األول: مجرد لفظ الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود بالبحث.
الثاين: ما يذكر يف باب القياس، وهو مقابل اإليماء. 

الثالث: نصوص األئمة، وهي أقوالهم وألفاظهم الدالة على حكم شرعي.
الرابع: حكاية اللفظ على صورته، كما يقال: هذا نص كالم فالن.

الخامس: ما يقابل الظاهر، وهو ما ال يحتمل إال معنًى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين 
فالراجح منهما هو الظاهر )1(.

النقطة الثانية: مكانة النص عند األصوليين: 
لق��د احتفى األصوليون بالنص – الكتاب والس��نة – احتف��اًء كبيرًا ويظهر ذلك يف النقاط 

التالية:
عل��م أصول الفقه قائ��م على األدلة، فموضوعه هو األدلة كم��ا هو عند جمهور أهل   -1

العلم، وقيل: األدلة األحكام )2(.
واألدل��ة كلها متوقفة وراجعة إل��ى دليل القرآن الكريم، وهو أص��ل األدلة إذ كلها يرجع 
إليه، واس��تدل على حجتها به، فالسنة بيانه، واإلجماع ال يكون إال عن دليل منه أو من السنة، 

والقياس ال يكون إال على أصل ثبت حكمه بالكتاب والسنة واإلجماع.
ق��ال ابن الس��معاين يف قواطع األدلة: »فأم��ا الكتاب فهو أم الدالئل، وقي��م البيان لجميع 
األح��كام، قال اهلل تعال��ى: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ ]النح��ل: 89[، وقال 

)1(   وهن��اك مع��ان أخرى يرجع فيها إلى بحث قراءة نقدية يف مصطلح الن��ص يف الفكر األصولي للدكتور أيمن علي 
صالح منشور يف مجلة إسالمية المعرفة ص)52-87( ، العدد )33-34( عام 1424ه� ، والشامل للدكتور عبد 

الكريم النملة )590-587/2(.
انظ��ر : المس��تصفى )36/1( ، اإلح��كام )23/1( ، منته��ى الوصول البن الحاج��ب )4(، التحبير )143/1( ،   )2(

شرح الكوكب )22/1( ، فواتح الرحموت )17-16/1( .
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اهلل تعال��ى: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ]األنع��ام: 38[، وق��ال تعال��ى: چ ٹ ٹ ٹ 
ڤ   ڤ ڤ  چ  ]إبراهيم: 1[.

قال الش��افعي -رحمه اهلل -: ليس��ت تنزل بأح��د يف الدين نازل��ة إال ويف كتاب اهلل تعالى 
الدليل على سبيل الهدى فيها.

فإن قال قائل: إن من األحكام ما يثبت لهذا بالسنة.
 قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب اهلل يف الحقيقة؛ ألن كتاب اهلل تعالى أوجب علينا اتباع الرسول 

-صل��وات اهلل عليه -وفرض علينا األخذ بقوله، وحذرنا مخالفته، قال اهلل تعالى: چڻ ڻ 
ڦ ڄ ڄ  چ  تعال��ى:  ]الحش��ر: 7[، وق��ال  چ  ڻ ڻ ۀ   ۀ    ہ ہ 

ڄچ  ]التغابن: 12[، وقال تعالى: چ ڑ ک    ک ک ک   چ ]النور: 63[.
قال الشافعي: فما قيل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعن اهلل قيل.

ف��إن قيل: هيئات القب��وض يف البياعات، وكيفي��ة اإلحراز يف الس��رقة، وغالب العقود يف 
المعامالت ليس لها أصل يف الكتاب، وال يف السنة. 

قلنا: قد قال اهلل تعالى: چ ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃ چ چچ ]األعراف:199[، 
والعرف ما يعرفه الناس، ويتعارفونه فيما بينهم معاملة، فصار العرف يف صفة القبوض، واإلحراز، 
والنف��وذ معت��ربا بالكتاب فعلى هذا نقول: إن الكتاب أمثل الدالئ��ل، والسنة مأخوذة منه. والقياس 

مأخوذ من الكتاب، والسنة. واإلجماع: مأخوذ من الكتاب، والسنة، والقياس« )1(.
إعمال النصوص والعمل هبا -كما س��يأيت -يف بيان أوجه االستثمار، ويضاف هنا ما   -2

يلي:
أ. تخصي��ص أبواب من أب��واب األصول للحديث عن دليلي الكتاب والس��نة، من حيث 

التعريف، واالحتجاج، والشروط .... إلخ
 ب. اس��تقراء النصوص الشرعية لمعرفة أس��اليب الشارع يف إثبات األحكام، بل استقراء 
لغة العرب لفهم كالم اهلل ورسوله، واالستدراك على أهل اللغة بما يخدم هدف األصولي من 

تقرير القاعدة وتمهيدها لالستنباط منها، كما سيأيت.

)1(  قواطع األدلة )29/1( ، وانظر : شرح مختصر الروضة )270/3( ، الموافقات )299/3(.
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 ت. وبالنظ��ر العجل إلى أبواب أصول الفقه ومباحثه، للنظر يف مكانة النص فيها، يمكن 
ذكر ما يلي، كلقطة عجالن:

1. يف مباحث الحكم الشرعي، نجد أن األصولي إنما ذكر األحكام باعتبار ثبوهتا باألدلة، 
ومنها النص الشرعي.

2. تحت��ل المباحث اللغوية يف كتب أصول الفقه المس��احة الكربى، حتى قيل: إن قواعد 
األص��ول قواع��د لغوي��ة، وم��ا ذاك االهتمام إال بس��بب كون اللغ��ة محضن تل��ك النصوص 
الش��رعية، وقد اش��رتطوا يف الناظر فيهما – أي الكتاب والس��نة – العلم باللغة )1( على خالف 

بينهم يف القدر الالزم من ذلك )2( فال غرو إن قيل: إن جميع أبواب األصول خدم لهما.
3. تقدي��م دلي��ل النق��ل على دليل العق��ل، وتقديم كل م��ا يثبت عن طريقه عل��ى ما يثبت 
بطريق غيره، كتقديم العلة المنصوصة على المس��تنبطة )3(، وإفس��اد القياس المخالف للنص 
وع��دم اعتباره )4(. واإلجماع ال بد له من مس��تند من نص باتفاق، وم��ن غيره على خالف )5(. 
وجميع األدلة المختلف فيها: يش��رتط يف اعتبارها عدم مخالفتها للنص. واالجتهاد يكون يف 

النص ال معه، وغير ذلك.
النقطة الثالثة: تعريف االستثمار وكيفية استثمار األصولي للنص:

االس��تثمار: طل��ب الثمرة، وثمرة الش��يء نتاجه، وس��ميت األحكام ثم��رة لألصول؛ ألهنا 
نتاجه، كما سمي الولد ثمرة أبيه؛ ألنه نتاجه، وهذا كله أخذًا من ثمر الشجر الذي هو نتاجه )6(.
فالثمرة عند األصولي – كما عّبر بذلك الغزالي – هي األحكام، فاستخراج األحكام من 

استشكل اإلسنوي يف هناية السول )552/4-553(، اعتبار العلم بعلوم اللغة العربية شرطًا منفردًا يف المجتهد،   )1(
وبّين أنه ربما استغنى عنه باشرتاط العلم بالكتاب والسنة من حيث إن العلم هبما يتوقف على العلم باللغة العربية؛ 

ألهنما عربيان.
انظ��ر: روضة الناظر )962/3(، وش��رح مختصر الروضة )581/3(، والتحبير )3875/8(، وش��رح الكوكب   )2(
المني��ر )551/4(، واللم��ع )254(، وقواطع األدلة )4/5(، والمس��تصفى )385/2(، والمحصول )24/6(، 

واإلحكام )170/4-171(، وشرح التنقيح )437( .
)3(  انظر : هناية الوصول للهندي )3756/9( ، البحر المحيط )187/6( ، شرح مختصر الروضة )716/3(.

)4(  انظر : روضة الناظر )930/3( ، شرح مختصر الروضة )467/3( .

)5(  انظر : روضة الناظر )497/2( ، شرح مختصر الروضة )118/3( .
)6(   انظر : لسان العرب )126/2( مادة )ثمر(.
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األدلة بطريق من طرق االستنباط بواسطة المجتهد، ذلك هو هدف األصولي وغايته.
واألح��كام ه��ي: الوج��وب، والحظ��ر، واإلباح��ة، والن��دب، والكراهة، وك��ون العقد: 

صحيحًا، وفاسدًا، وباطالً، وكون العبادة: أداء وقضاء، وأمثاله )1(.
ويش��رتك يف إخ��راج تلك األح��كام األصول��ي والفقيه، أم��ا األصولي فبتمهي��د القواعد 

وضبطها، وأما الفقيه فرببطها وتحقيق مناطها ... إلخ.
ق��ال الغزال��ي: ».... فخصوص النظر يف اآلحاد ليس من ش��أن األصوليي��ن، وإنما على 
األصوليي��ن ضب��ط القواعد، وتأس��يس األجن��اس. ثم إدخ��ال التفاصيل يف الجمل من ش��أن 

الفقهاء الناظرين يف تفاصيل المسائل« )2(.
ويوض��ح الغزال��ي – رحمه اهلل – الفرق بين عمل األصولي والفقيه بقوله : »أصول الفقه 
عب��ارة عن : أدلة هذه األح��كام، وعن معرفة وجوه داللتها على األح��كام من حيث الجملة، 
ال م��ن حي��ث التفصي��ل، فإن علم الخ��الف من الفقه – أيًضا – مش��تمل عل��ى أدلة األحكام، 
ووج��وه داللتها، ولكن م��ن حيث التفصيل، كداللة حديث خاص يف مس��ألة النكاح بال ولي 
على الخصوص، وداللة آية خاصة يف مس��ألة مرتوك التسمية على الخصوص، وأما األصول 
، فال يتعرض فيها إلحدى المسائل – إال على طريق ضرب المثال – بل يتعرض فيها ألصل 
الكت��اب والس��نة واإلجماع، ولش��رائط صحتها وثبوهتا، ث��م لوجوه داللته��ا الُجِمْلّية: أما من 
حي��ث صيغتها، أو مفهوم لفظها، أو فحوى لفظها، أو معقول لفظها - وهو القياس - من غير 
أن يتعرض فيها لمس��ألة خاصة ، فبهذا فارق أصول الفقه فروعه ، وقد عرفت من هذا أن أدلة 
األحكام: الكتاب، والس��نة، واإلجماع. فالعلم بطريق ثبوت هذه األصول الثالثة، وش��روط 

صحتها، ووجوه داللتها على األحكام، هو العلم الذي يعرب عنه بأصول الفقه« )3(.
وق��ول الغزال��ي: »أما من حيث صيغته��ا، أو مفهوم لفظها، أو فح��وى لفظها، أو معقول 
لفظه��ا، وه��و القياس«، هذا بيان منه لطرق االس��تثمار، وقد صّرح بذل��ك بعد فقال: »وطرق 
االس��تثمار، وهي وجوه داللة األدلة، وهي أربعة؛ إذ األقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها 

)1(  انظر : المستصفى )35/1(.
)2(   شفاء الغليل للغزالي )59(.

)3(   المستصفى للغزالي )36/1( .



801

اأ.د.  عبد الرحمن بن علي احلطاب

ومنطوقها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورهتا، أو بمعقولها، ومعناها المس��تنبط 
منها« )1(.

قلت: وبالجملة يالحظ أن األصولي يستعمل النص ويستثمره – مستعمالً الطرق األربع 
السابقة – فيما يلي: 

األول: االستدالل بالنص يف إثبات قاعدة أو نقض قاعدة للخصم، وهذا ظاهر بالنظر يف 
النصوص المس��تدل عليها على إثبات دليل اإلجماع أو القياس أو غيرها، وقد يستدل بالنص 

الواحد الخصمان، كل يستنبط من النص ما يقرر قاعدته.
وتفصيل هذا النوع من االس��تثمار يرجع فيه إلى كتاب: )اس��تدالل األصوليين بالكتاب 

والسنة على القواعد األصولية( للدكتور: عياض بن نامي السلمي )2(.
الثاين: االستش��هاد بالنص على إثب��ات القاعدة األصولية، وهذا أخص من األول؛ إذ كل 

شاهد دليل، وليس كل دليل شاهد.
فالش��اهد ه��و: الجزئي الذي ُيذكر إلثب��ات القاعدة؛ كآية من التنزي��ل، أو قول من أقوال 

العرب الموثوق بعربيتهم )3(.
الثالث: استنباط األحكام الشرعية من النص، بواسطة القاعدة األصولية، وهذا يشرتك فيه 

كما سبق األصولي والفقيه، ودور األصولي -كما سبق النقل عن الغزالي-هو التمثيل غالبًا.
وعلي��ه: فلي��س القصد هنا تقرير المس��ألة الفقهية، أو حتى القاع��دة األصولية، بل مجرد 

بيان المأخذ األصولي يف المسألة.
قلت: ودراستي هذه ستقتصر على النوعين األخيرين – بإذن اهلل – مع اآلية الكريمة، مع 
زيادات فوائد ولطائف ألهل العلم، يلحظها األصولي باعتبار كوهنا وسيلة الستنباط الحكم.
ولما كان النص الش��رعي چ ڻ ۀ     ۀ چ ]الش��عراء: 195[، ورسولنا الكريم خير 
من نطق الضاد، فمن الطبيعي أن يتجه علماء األصول إلى اللغة لمعرفة مفرداهتا ويهتموا أكثر 

)1(  المستصفى للغزالي )39/1(.
)2(  مطبوع عام 1418ه� بدون اسم المطبعة .

)3(  ذكره األلوسي يف رسالته إتحاف األماجد يف ما صحَّ به االستشهاد ، وقال فيها »....وأما قول ربنا تبارك وتعالى، 
فه��و أفص��ح كالم وأبلغ��ه ، ف��ال خالف يف ج��واز االستش��هاد بمتواتره وش��اذه ، كما بيَّن��ه ابن جن��ي يف أول كتابه 

)المحتسب( ، وأجاد القول فيه « )60( .
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بمركباهتا، وأساليبها، وقد استقرأ األصوليون تلك األساليب والمعاين، باستقرائهم الخاص، 
فوسعوا المدارك، ونقحوا المسالك، واستنبطوا دقائق لغوية لم تكن عند أهل اللغة.

يقول الس��بكي: »...فإن األصوليين دقَّقوا يف فهم أش��ياء من كالم العرب، لم يصل إليها 
النح��اة وال اللغويون، فإن كالم العرب متس��ع جدًا، والنظر فيه متش��عب، فكتب اللغة تضبط 
األلفاظ ومعانيها الظاهرة، دون المعاين الدقيقة التي تحتاج إلى نظر األصولي، واستقراء زائد 

على استقراء اللغوي« )1(.

* * *

)1(  اإلهباج )7/1( ، وانظر : البحر المحيط )17/4( .
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املبحث الأول
مباحث الأحكام والأدلة 

املطلب الأول: معنى احلل واحلرمة.
ورد الحلُ  يف الشرع مقابالً للحرمة، كما يف هذه اآلية وغيرها من اآليات )1( واألحاديث 
النبوية )2(، وهذا يعني أن الحالل »كل شيء ال يعاقب عليه باستعماله« )3(، فإذا ما عوقب على 

استعماله فهو الحرام.
فدخ��ل يف الح��ل المباح، والمن��دوب، والمك��روه، والواجب، فهذه األربع��ة ال يعاقب 

المكلف على فعلها.
يق��ول الكف��وي: »الحالل هو المطلق باإلذن من جهة الش��رع، والحرام ما اس��تحق الذم 

على فعله« )4(.
املطلب الثاين: دللة الآية على احلكم.

دلت اآلية بظاهرها على حل البيع وحرمة الربا، والعمل بالظاهر حجة )5(.
والظاه��ر عن��د الحنفية هو: ما يعرف المراد منه بنفس الس��ماع من غير تأمل )6(، وإحالل 
البيع وتحريم الربا يف اآلية ظاهر يفهمه السامع من غير تأمل، فال يحتاج يف فهم الحكم المراد 
منه إلى قرينة خارجية، وإنما يتضح مدلوله من ذات صيغته، فسماع اللفظ كافٍ  للحكم على 

المعنى الذي يدل عليه اللفظ.
والظاهر عند المتكلمين: المعنى الذي يس��بق فهم الس��امع من المعاين التي يحتملها )7(، 

)1(  ومن تلك اآليات ، قوله تعالى : چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ ]األعراف: 157[ ، وانظر : 
]المائدة:96[ ، ]التوبة:37[ .

)2(  كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )الحالل بيِّن والحرام بيِّن...( الحديث ، أخرجه البخاري ، برقم )52( ، ومسلم ، برقم )1599( .
)3(  التعريفات للجرجاين )92( .

)4(  الكليات )400( .
)5(  حجية الظاهر، والعمل بمقتضاه مما تضافرت النصوص يف الداللة عليه ، وإن كانت آحادها ال تفيد العلم، إال أن 

مجموعها يفيده. 
اعي )119( .     انظر بعض تلك األدلة يف كتاب : األصل والظاهر لمحمد سمَّ

)6(  انظر : أصول السرخسي )163/1( ، كشف األسرار للبخاري )46/1( .
)7(  انظر : روضة الناظر البن قدامة )178/1( .
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أو يقال: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر )1(.
فه��و يحتمل أكثر من معنى، ولكن هذه المعاين متقاربة من حيث قوة داللة اللفظ عليها، 

وأقواها هو المعنى الذي يسبق فهم السامع إليه لقوته، وهو الظاهر اصطالحا ً.
 ولما قيل بأن لفظ »البيع« و »الربا« مرتددان بين معنييهما الشرعي واللغوي.

- كما س��يأيت يف داللة اإلجمال – يقال: إن ش��أن الش��رع أن يبين أحكام الشرع ال أحكام 
اللغة، وعليه فينصرف اللفظ ويرتجح يف اآلية إلى الحقيقية الشرعية، ويكون ظاهرًا فيها، ومن 

ثم يجب حمل اللفظ على أظهر معانيه، وداللته ظنية راجحة )2(.
وم��ن العلماء من جعل دالل��ة اآلية على الحكم بطريق النص )3(، وذلك بس��بب القرائن 
المحتف��ة باآلية ومن تلك القرائن المتصلة: التغليظ يف تحريم��ه بالتهديد والوعيد ألصحابه، 

ووصفهم بأهنم محاربون اهلل ورس��وله، ووصف قيامهم يوم القيامة بوصف بش��ع چ پ   پ 
پ    ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]البقرة: 275[. 

وتعترب اآلية ش��اهدًا عند الحنفية على ما يس��مى بداللة العبارة، أو عبارة النص وهي: ما 
كان السياق ألجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له )4(، وذلك ألن اآلية _عندهم 

_تحمل على معنيين، األول: حل البيع وحرمة الربا.
 والث��اين: التفرقة بين البيع والربا، وكل واحد من الحكمين مقصود، فداللة اآلية عليهما 
تس��مى داللة العبارة، ألهن��ا ثابتة باللفظ والنظم، إال أن المعنى األول لم ُتس��ق اآلية من أجله 
فهو مقصود تبعاً ، وهذا ما يسمى باعتبار وضوح الداللة، داللة الظاهر )5(. والثاين من المعاين: 

وهو التفرقة بين البيع والربا فقد سيق النص للداللة عليه، وذلك ألن الكفار قالوا چ ٿ    ٿ     
ٿ ٿ چ ]البقرة: 275[ فس��ووا بينهما، فأراد الشارع أن يرد عليهم بحكم التفرقة بينهما، 

وهذا ما يسمى عند الحنفية بداللة النص )6(.

)1(  انظر : العدة ألبي يعلى )140/1( ، شرح مختصر الروضة للطويف )558/1( .
)2(  سيأيت يف مبحث اإلجمال .

)3(  يقول السرخسي يف أصوله )164/1( : »أما النص : فما يزداد وضوحًا ، بقرينة تقرتن باللفظ من المتكلم، ليس 
يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة« .

)4(  انظر : أصول السرخسي )236/1( .
)5(  انظر : علم أصول الفقه لخالف )158( ، دراسات أصولية للحفناوي )226( .

)6(  انظر : أصول السرخسي )241/1( ، أصول الشاشي )61( .



805

اأ.د.  عبد الرحمن بن علي احلطاب

املطلب الثالث: دللة �شيغة اخلرب يف الآية على احلكم.
وردت اآلي��ة دال��ة على الحكم بصيغة الخرب، وهي متضمنة لإلنش��اء )1(، وبيان ذلك: إن 
كان مدلول الخرب )2( وهو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم -كثبوت الحل للبيع – أو نفيه عنه – 
كنفي الحل بالحرمة للربا – والمحكوم به يف اآلية وهو الحل أو الحرمة هو الحكم الشرعي، 

فهذا يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازًا عن اإلنشاء )3(.
املطلب الرابع: ما يرتتب على احلل من الأحكام.

يرتتب على الحل صحة البيع، فالصحة مستنبطة من الحل، ألن الحل دليل المشروعية، 
والملك المش��روع ال يثبت إال بالعقد المش��روع ولوال الشرع لم يعرف شيء من هذه العقود 
وق��د ش��رع اهلل تعال��ى هذه العق��ود على ش��رط مخص��وص، يف محل مخص��وص، من فاعل 

مخصوص، فما وراء ذلك غير مشروع أصالً )4(.
 كما أن الصحة مستنبطة من اقرتان الحكم بالوصف، بداللة اإليماء على العلة كما سيأيت 

يف مبحث القياس.
املطلب اخلام�س: ما يرتتب على احلرمة من الأحكام.

يرتتب على الحرمة فس��اد ذلك المحرم، فيرتتب على تحريم الربا فس��اد العقد المعقود 
علي��ه، وذلك ألن الحرمة تقتضي وج��وب االمتناع من التصرف فيما أخذ عن عقد الربا، وإذا 
وج��ب االمتن��اع عن��ه لم يجز أن يكون مش��روعًا، وإذا لم يك��ن عقد الربا مش��روعًا لم يثبت 
الملك المشروع، ألن الملك المشروع ال يثبت إال بالعقد المشروع، وهذا يقتضي فساده )5(، 

)1(  الجمهور على أن الخرب بمعنى األمر يأخذ حكم األمر ، انظر : شرح تنقيح الفصول للقرايف )115( ، الموافقات 
)117/3( ، البحر المحيط )37/2( )465/3( ، فتح الغفار )35(.

مدل��ول الخ��رب :الحكم بثبوت النس��بة ال نفس الثبوت ، فإذا قلت : زيد قائم ، فمدلول��ه : الحكم بثبوت قيامه ، ال   )2(
نفس ثبوت قيامه ، إذ لو كان الثاين لزم فيه أن ال يكون شئ من الخرب كذبًا  .

انظر :شرح التلويح على التوضيح )282/1( ، التحبير )2196/5( .
)3(  انظر : شرح التلويح على التوضيح )149/1( ، البحر المحيط )228/4( ، بدائع الفوائد )12/2(.

)4(  انظر : قواطع األدلة )147/1( ، التحبير )3347/7( .
)5(  انظر : قواطع األدلة للس��معاين )147/1( ، وقد نقل عدد من العلماء اإلجماع على فس��اده . يقول شيخ اإلسالم 
ابن تيمية يف مجموع الفتاوى )27/33( : » وقو القائل : إنه ش��رعي ] أي : البيع المنهي عنه [ إن أراد أنه يس��مى 
بما سماه به الشارع ، فهذا صحيح ،وإن أراد أن اهلل أذن فيه ، فهذا خالف اإلجماع . وإن أراد أنه رتب عليه حكمه، 
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إذ الفاسد ما ال يرتتب عليه أثره )1(.
كم��ا أن الحرمة وقعت مقابلة للحل والمش��روع -كما س��بق – ف��إذا كان وقوع البيع علة 
الوج��ه المش��روع يوج��ب صحته، فوق��وع الربا عل��ى غير الوجه المش��روع – وه��و المحرم 

-يوجب فساده لما بينهما من تطابق »الحل والحرمة« و »الصحة والفساد«.
ويدل على ما سبق – أيضا -من فحوى اآلية من إيجاب التفرقة بينهما من هذه الجهة )2(. 

املطلب ال�شاد�س: املنهج القراآين يف التدرج بالأحكام.
من الشواهد على تدرج القرآن الكريم يف تشريع األحكام هذه اآلية. 

وقد مر تحريم الربا بأربع مراحل وهي )3(:
المرحلة األولى: أول ما نزل يف الربا قوله تعالى: چ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ   

ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ     ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ ]الروم: 39[ .
ولي��س يف ه��ذه اآلية نص على تحريم الربا وإنما إش��ارة إل��ى أن اهلل يمحق الربا فال ينمو 
وال يبارك اهلل فيه بخالف الزكاة التي يراد هبا وجه اهلل فإنه سبحانه يضاعف الثواب لصاحبها.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعال��ى:  قول��ه  الثاني��ة:  المرحل��ة 
ائ  ىى  ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ     ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ 

ائ ەئ ەئ وئ  چ ]النساء: 160 – 161[  
بي��ن – س��بحانه وتعالى -إلى أن من معاصي اليهود أكلهم الرب��ا وقد هنوا عنه، ويف ذلك 
إش��ارة إلى أن��ه إذا كان أكل الربا والتعامل ب��ه محرًما على اليهود فأول��ى أن يكون كذلك بين 
المس��لمين وهم خير أمة أخرجت للناس وهو تحريم بالتلويح والتعريض ال بالنص الصريح 

ويف هذا توطئة للنص على التحريم يف المرحلة التالية.
المرحل��ة الثالثة: قوله تعال��ى: چ ى ى     ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ 

وجعله يحصل المقصود ، ويلزم الناس حكمه - كما يف المباح – فهذا باطل باإلجماع « .
)1(  انظر : المنثور للزركشي )409/2( ، قواعد ابن رجب )66( .

)2(  كما يدل على فساد عقد الربا القرائن المحتفة بالنص ، ومن تلك وجوب رد الزيادة المأخوذة عن عقد الربا إلى 
بائعها ، وذلك ال يكون إال مع فساد العقد انظر : اللباب يف علوم الكتاب )453/4( .

انظر : اللباب يف علوم الكتاب )453/4( .
)3(  انظر : دراسات يف علوم القرآن للرومي )250(  .
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ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ  چ ]آل عمران: 130[.
 بدأ تحريم الربا بتحريم نس��بة منه معينة وهي ما كانت أضعاًفا مضاعفة تمهيًدا لتحريمه 

كله يف المرحلة األخيرة.
المرحل��ة الرابع��ة: قول��ه تعال��ى: چ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے   
ۓ             ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ 

ۉ   ۉ ې ې  چ ]البقرة: 278 – 279[.  
  فغلظ سبحانه يف تحريم الربا، وغلظ يف تحريمه بالتهديد والوعيد ألصحابه ووصفهم بأهنم 

محاربون هلل ورسوله وهل بعد هذا أغلظ يف التحريم وأبشع يف الوصف، وأصرح بالتحريم.
ملحوظة: وقع بعض المفتين يف الخطأ يف الفتيا فأباح بعضهم الربا اليس��ير وهو الذي ال 
يص��ل إلى األضع��اف المتضاعفة جهاًل منه بأن هذا كان يف مرحلة من مراحل تحريم الربا )1(، 

وأن��ه هبذا كمن يبيح الخمر يف غير أوقات الصالة مس��تدالًّ بقوله تعالى: چ ڻ ۀ ۀ  
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ]النس��اء: 43[ولعله يظهر هبذا أهمية 

معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل.
املطلب ال�شابع: ال�شت�شهاد بالآية على م�شتند الإجماع.

 أجمع العلماء على حل البيع وحرمة الربا )2(، واإلجماع حجة، وال بد له من مس��تند )3(، 
ويستدل باآلية على كوهنا مستندًا لإلجماع.

املطلب الثامن: من قواعد القيا�س.
1-استدل باآلية من قال بعدم حجية القياس.

 ووجه االس��تدالل منه��ا: أنه لو كان الّدين بالقياس لكانت هذه الش��بهة الزمة، لكن لما 
كانت الش��بهة مدفوعة وذمهم اهلل تعالى عليها تبين أن الّدين بالنص ال بالقياس، وأن القياس 

ليس حجة.

)1(  المصدر السابق .
)2(  نقل اإلجماع على تحليل البيع وتحريم الربا جمع من العلماء : منهم ابن قدامة يف المغني )7/6 ، 51( .

)3(  ق��ال اآلم��دي يف اإلح��كام )261/1( : » اتفق الكل على أن األمة ال تجتمع على الحكم إال على مأخذ ومس��تند 
يوج��ب اجتماعها عليه ، خالفًا لطائفة ش��اذة ...« وانظر : كش��ف األس��رار )293/3-295( ، ش��رح الكوكب 

. )259/2(
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والجواب عن هذا االستدالل : إن هذا القياس يف مقابلة نص ، وال قياس مع النص ، فال 
تبطل بذلك جميع األقيسة إذا توفرت شروطها وأركاهنا .

كم��ا أن الكف��ار قدموا ذكر البيع على الربا مع أن القياس تقدي��م الربا للمبالغة، ألن البيع 
متفق على جوازه، فمرادهم المناقضة واإللزام، وليس التمسك بطريقة القياس )1(.

2-التعلي��ل بالحكمة )2(: ذكر بعض العلماء أن مرجع التفرقة بين البيع والّربا هو التعليل 
بالمظن��ة، وذلك لمراع��اة الفرق بين حالي المقرتض والمش��رتي »فق��د كان االقرتاض لدفع 
حاجة المقرتض لإلنفاق على نفسه وأهله ألهنم كانوا يعّدون التداين همًا وكربًا، وقد استعاذ 
منه النبي، وحال التاجر حال التفّضل. وكذلك اختالف حالي المْس��لِف والبائع، فحال باذل 
مال��ه للمحتاجين لينتفع بم��ا يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقًا؛ ألّن المتس��ّلف مظنّة الحاجة، 
أال ت��راه لي��س بيده مال، وحال بائع الس��لع تجارًة حال من تجّش��م مش��ّقة لجل��ب ما يحتاجه 
المتفّضل��ون وإع��داده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له م��ا بيدهم من المال. فالتجارة 
معاملة بين غنّيين: أال ترى أن كليهما باذل لما ال يحتاج إليه وآخٌذ ما يحتاج إليه، فالمتس��ّلف 
مظنّة الفقر، والمشرتي مظنّة الِغنى، فلذلك حرم الربا ألّنه استغالل لحاجة الفقير وأحّل البيع 
ألّن��ه إعانة لطالب الحاجات. فتبّين أّن اإلقراض من نوع المواس��اِة والمعروف، وأّنها مؤّكدة 
التعيُّن على المواسي وجوبًا أو ندبًا، وأّيًا ما كان فال يحل للمقرض أن يأخذ أجرًا على عمل 
ر به أو ليوسع تجارته فليس مظنّة الحاجة، فلم يكن  المعروف. فأما الذي يستقرض مااًل ليتجَّ
من أهل اس��تحقاق مواس��اة المس��لمين، فلذلك ال يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه 

فقد تطّوع بمعروف. وكفى هبذا تفرقة بين الحالين« )3(.
3-من المعلوم أن من ش��روط القياس أال يكون حك��م الفرع منصوصًا على حكمه )4(، 

)1(  انظر : التفسير الكبير للرازي )77/7( ، اللباب يف علوم الكتاب )452/4( .
)2(  الحكمة هي : األمر المناس��ب الذي تضمنه الوصف الظاهر . قاله الس��فياين يف كتابه الثبات والش��مول )390(، 

وانظر : تشنيف المسامع )215/3( .
)3(  التحرير والتنوير للطاهر ابن عاش��ور )85/3( ، ثم ذكر أن الفخر الرازي ذكر لحكمة تحريم الربا أس��بابًا أربعة ، 

قلت : انظرها يف التفسير الكبير )74/7( .
)4(  انظر : تقريب الوصول البن جزي )355( ، وعلق محققه – ش��يخنا الدكتور محمد المختار بن محمد األمين– 
على هذا الش��رط بقوله : » س��واء أكان النص عليه بموافق ، أو مخالف ؛ ألن التعدية إن كانت على وفاق النص= 
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إذا ال قياس مع النص. وهذا الش��رط غالبا ما يذكر ضمن ش��روط الفرع الذي هو أحد أركان 
القي��اس، ويف اآلي��ة الكريم��ة قياس البيع على الرب��ا، فجعلوا الفرع الذي ه��و »البيع« هنا مثل 

الربا، الذي جعلوه أصال يف قياسهم )1(، والفرع الذي هو البيع منصوص على حكمه.
4-م��ن الطرق الدالة على العلة طريق اإليم��اء والتنبيه وهو اقرتان الحكم بوصف لو لم 

يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدًا فيحمل الوصف على التعليل دفعا ً لالستبعاد )2(.
وه��و أن��واع كثيرة )3(، اتفق األصولي��ون على بعض صوره، واختلف��وا يف البعض اآلخر، 
وم��ن الص��ور المختلف فيها: أن يذك��ر الوصف صريح��ًا، وال يذكر الحكم مع��ه، بل يكون 
الحكم مستنبطا منه )4(، ومن ذلك اآلية الكريمة فالوصف هنا وهو البيع مذكور صريحًا، أما 

الحكم وهو صحة البيع فهو مستنبط من كونه بيعًا.
فمن قال بأنه إيماء فبناء على أن االقرتان بين الوصف والحكم قد حصل من غير نظر إلى 

أن الحكم أو الوصف صريح أو مستنبط أو مقدر.
أو يقال: إن الحكم لما كان مستلزمًا – بالفتح – للوصف فذكر الوصف يغني عن ذكره 

فتحقق االقرتان.
ويرى بعض األصوليين أنه ليس بإيماء، لعدم ذكر الحكم والوصف صريحين )5(. 

وينبني على كونه إيماء تعميم الحكم يف كل ما وجدت فيه العلة.

=ال��ذي يف الف��رع فال فائدة فيه ؛ ألن النص يغني عن��ه ، وإن كانت على خالفه فهو باطل ؛ لمخالفته حكم النص ، 
والصحيح أنه إن كان موافقًا فال مانع منه ؛ ألهنم درجوا على القول بأن هذه المسألة دلَّ عليها النص ، واإلجماع، 
والقياس ، وأنه ال مانع من توارد األدلة على مدلول واحد ، كما هو الواقع يف األدلة من الكتاب والس��نة «وانظر : 

الشرط يف : البحر المحيط )108/5( ، شرح الكوكب )110/4( .
)1(  صنيعه��م هذا يس��مى عند األصوليين بقياس العكس ، ويقصد به هنا إبط��ال مذهب الخصم ، وهو إنما يلجأ إليه 

عند المناظرة ، ال يف وقت استنباط المجتهد يف خاصة نفسه . 
انظر : التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور )551/2( .

)2(  انظ��ر : المحص��ول )143/5( ، روض��ة الناظر )839/3-846( ، ش��رح مختصر الروض��ة )362/3( ، البحر 
المحيط )198/5( ، التحبير )3331/7( ، شرح الكوكب )125/4( .

)3(  انظر : المصادر السابقة .
)4(  انظر : البحر المحيط )252/7( ، تسنيف المسامع )268/3( ،التحبير )3347/7( ، بيان المختصر لألصفهاين 

. )100/3(
انظر : المصادر السابقة .  )5(
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5-م��ن قوادح القياس، فس��اد االعتبار، والمعارضة. أما فس��اد االعتب��ار وهو القياس يف 
مقابلة النص )1(، فقد بّين سبحانه وتعالى فساد قياسهم چ ٿ    ٿ     ٿ ٿ چ  بأنه مخالف 

للنص وهو قوله: چ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ چ والقياس مع النص فاسد )2( .
أما المعارضة، فقد يعرتض على االستدالل بظاهر اآلية بعدة اعرتاضات منها:

أ-االستفس��ار )3( على القول باإلجمال وعدم ظهور المراد بالبيع أو الربا لما س��يأيت من 
القول باإلجمال.

ب-منع ظهور صحة كل بيع يف الداللة، وذلك لخروج صور ال تحصى، أو ال نس��لم أن 
أل للعموم – كما سيأيت يف مباحث العموم – فإنه يجئ للعموم والخصوص )4(.

ج-التأوي��ل، وه��و أنه وإن كان ظاه��رًا فيما ذك��رت، لكن يجب صرفه عن��ه إلى محمل 
مرجوح بدليل يصيره راجحا ً )5(.

فيقال مثال يف البيع الغائب غير داخل يف العموم لما فيه من الغرر وقد هنى عن بيع الغرر عليه 
الصالة والسالم )6( وهذا أقوى، ألنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص فيه أقل )7(.

فص��رف بي��ع الغرر -إن قلنا بأن حكمه ظاهر يف حل البيع -عن ظاهره لدليل راجح وهو 
النهي عن بيع الغرر.

* * *

)1(  انظر : روضة الناظر )930/3( ، شرح مختصر الروضة )467/3( .
)2(  انظر : اللباب يف علوم الكتاب )452/4( . 

)3(  االستفسار هو : طلب تفسير اللفظ ، وبيان المراد منه ، ويتوجه على اإلجمال .
 انظر : روضة الناظر )930/3( ، شرح مختصر الروضة )467/3( .

)4(  انظر : التحبير )3580/7( ، شرح الكوكب )261/3( .
انظر : التحبير )3580/7( ، شرح الكوكب )260/4( .  )5(

)6(  أخرجه مسلم ، يف كتاب البيوع ، باب بطالن بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر، برقم )1513(.
انظر : التحبير )3580/7( ، شرح الكوكب )260/4( .  )7(
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املبحث الثاين
 مباحث العموم.

املطلب الأول: من �شيغ العموم.
من صيغ العموم، دخول »أل« غير العهدية على المفرد المشتق )1(، كما يف لفظي »البيع«، 

و »الربا« يف اآلية ومن ثم يعم لحل كل بيع، وحرمة كل ربا. 
واش��رتط بعض الش��افعية للعم��وم يف »أل« الداخلة على المفرد المش��تق، عدم مخالفته 
ألص��ل، فعم يف البيع ألن��ه موافق لألصل من حيث إن األص��ل يف المنافع الحل، فمهما حرم 

البيع فهو على خالف األصل، وعم يف الربا من حيث إن األصل يف المضار المنع.
أم��ا إذا لم يك��ن موافقًا لألصل ف��أن اللفظ المفرد المش��تق وإن دخلت علي��ه »أل« غير 
العهدي��ة فإهن��ا ال تعم. ومّثل ذلك ب� »ال��زكاة« يف قوله تعال��ى: چ ڱ   ں چ ]البقرة: 43[   
وذل��ك ألن ال��زكاة على خالف األص��ل لتضمنها أخذ م��ال الغير بغير إرادت��ه، فوجوهبا على 

خالف األصل )2(. 
املطلب الثاين: اخلالف بني العام املخ�شو�س والعام الذي اأريد به اخل�شو�س.

اختل��ف األصوليون يف قوله چ ٹ ٹ ٹ چ هل هو ع��ام مراد به الخصوص أو عام 
مخصوص؟

وس��بب الخالف راجع إل��ى الخالف يف التفرق��ة بينهما، وقد ذكر جم��ع من األصوليين 
فروقًا بينهما )3(، ومن تلك الفروق: إن الذي يراد به الخصوص يكون المراد به أقل فإذا كان 

المراد به هو األكثر فذلك العام المخصوص.
والباقي بعد تخصيص الربا، والبيوع المحرمة المنهي عنها دائر بين األقل واألكثر.

ويرتت��ب عل��ى الخالف يف كونه عام��ًا مخصوصًا، أو عامًا مرادًا ب��ه الخصوص ما قاله 
الربماوي حيث قال: »وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه له ثالث حاالت:

األولى: أن يراد به يف االبتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.

انظر : روضة الناظر )665/2( ، شرح مختصر الروضة )465/2( ، التحبير )2363/5( .  )1(
)2(  انظر: البحر المحيط )141/4(، التحبير )2775/6(، شرح الكوكب )427/3(.

)3(  انظر: الفروق يف أصول الفقه للحمد )561-558(.



812

ال�ستثمار الأ�سويل للن�ص درا�سة تطبيقية يف قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ

الثانية: أن يراد به يف عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ.
الثالث��ة: أال يقص��د به خاص، وال عام يف االبتداء، ثم يخ��رج منه أمر، ويتبين بذلك أن لم 
ي��رد به يف االبت��داء عمومه، فهذا هو العام المخصوص. وله��ذا كان التخصيص عندنا بياناً  ال 
نس��خاً  إال إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام فيكون نس��خًا ألنه قد تبين أن العموم أريد 

يف االبتداء« )1(. 
املطلب الثالث: اخلالف بني العام املخ�شو�س والعام الباقي على عمومه.

اختل��ف العلماء يف العموم الوارد يف قول��ه چ ڤ ڤ چ فالقائل بأنه باق على عمومه 
قائل بأن التحريم يشمل كل عقد فيه ربا سواء كان ربا فضل أو نسيئة.

أما القائل بأنه عام مخصوص، باعتبار تخصيصه بقوله عليه الصالة والسالم: »إنما الربا 
يف النسيئة« )2( كما خص بالقرائن المتصلة وسيأيت تفصيل ذلك يف مباحث التخصيص.

املطلب الرابع: حمل العام على اخلا�س.
تكاد تتفق كلمة األصوليين على وجوب حمل العام على الخاص فيما إذا اس��تقلَّ العام 
– كم��ا يف اآلي��ة- )3( ثم إن الخ��اص قد يكون كتابًا أو س��نة أو غير ذلك، وق��د حمل العلماء 
عموم البيع يف اآلية على غير ما هنى اهلل ورسوله من البياعات، وسيأيت أمثلة لذلك يف مباحث 

التخصيص.
املطلب اخلام�س: حجية العام املخ�شو�س فيما بقي بعد التخ�شي�س.

س��بقت اإلش��ارة إلى الخ��الف يف كون قول��ه تعال��ى چ ٹ ٹ ٹ  چ عامًا م��رادًا به 
الخصوص أو عامًا مخصوصًا، وعلى القول بأنه عام مخصوص فهل الباقي بعد التخصيص 

حجة؟ وقع خالف بين العلماء يف العام إذا ُخصَّ بمبهم، هل يكون حجة يف الباقي؟ )4( 

انظر : التحبير )2380/5( ، شرح الكوكب )167/3( .  )1(
أخرجه مسلم يف كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثاًل بمثل ، برقم )1596( .  )2(

انظر : المحصول )104/3( ، البحر المحيط )407/3( ، ش��رح مختصر الروضة )733/3( ، ش��رح الكوكب   )3(
. )382/3(

نقل األصبهاين يف بيان المختصر )142/2( االتفاق على حجيته . وقال ابن السبكي يف إهباجه )138-137/2(:   )4(
»وق��د ادعى جماعة فيه االتفاق ، وهي دعوى غير مس��موعة ، فق��د صرح ابن برهان يف الوجيز بأن محل الخالف 

فيم إذا ُخصَّ بمبهم ....« .
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وعلى القول بأن لفظ »الربا« يف اآلية مجمل، وهو بمنزلة االس��تثناء من جمل البيع، فإن 
الخ��الف ينس��حب عليه. ومن قال بأن��ه لم يبق حجة قال: إما ألنه خ��ص بمبهم، أو ألنه ليس 
بعام بل لكون البيع أصبح مجمالً هبذا االستثناء كما سيأيت يف مباحث اإلجمال. وعلى القول 
ببق��اء عموم��ه، وبأن الربا معلوم، كم��ا يف المخصصات المعلومة المعين��ة األخرى من عموم 

البيع، فهل يجعل البيع – العام المخصوص – حجة فيما بقي بعد التخصيص؟ 
ذه��ب جمهور أهل العلم )1( إلى بقاء حجيته يف غير ما تناوله التخصيص، ولهذا اس��تدل 
العلماء باآلية على أن األصل حل البيع وجوازه، فمن ادعى الحظر وإخراج شيء فعليه إقامة 

الدليل )2(.
املطلب ال�شاد�س: دللة العام على اأفراده.

اختلف العلماء يف داللة العام على أفراده هل هي بطريق الظهور أو التنصيص )3(؟ .
وثمرة الخالف تظه��ر يف التخصيص بالرتاخي، فعلى القول بأنه بطريق الظهور ال يكون 

نسخا ً، ولو كان العام نصا ًعلى أفراد لكان نسخا ً.
كما أن داللة العام إن كانت بطريق التنصيص فإذا ما تعارضت مع الخاص يف شيء واحد 

فإهنما يتساويان، فيطلب الرتجيح من خارج.
أم��ا عل��ى القول باألول وهو أن داللته على أفراده بطري��ق الظهور فالحديث المخصص 

لآلية يعترب قاصرًا لبعض أفراده عليه وليس ناسخًا للعام.
يقول الغزالي يف مسألة تخصيص خرب اآلحاد للقرآن: »قولهم: إن الحديث إما أن يكون 
نسخاً  أو بياناً ، والنسخ ال يثبت بخرب الواحد اتفاقاً ، وإن كان بياناً  فمحال إذا البيان ما يقرتن 
بالمبي��ن، وما يعرفه الش��ارُع أه��َل التواتر حتى تقدم الحجة به قلنا: ه��و بيان وال يجب اقرتان 

البيان بل يجوز تأخيره عندنا...« )4(. 

المصدر الس��ابق . وانظر : أحكام القرآن للجصاص )568/1( ، أصول السرخس��ي )144/1( ، وروضة الناظر   )1(
)706/2( ، المسودة )116(  .

)2(  انظر : المغني البن قدامة )134/4( ، البحر المحيط )141/4( .
)3(  انظر : أصول السرخسي )132/1( ، كشف األسرار )161/1( ، الربهان )1195/2( ، جمع الجوامع )8/2(.

)4(  المستصفى )160/2( .
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املطلب ال�شابع: العربة بعموم اللفظ ل بخ�شو�س ال�شبب )1(.
يقال يف س��بب نزول اآلية أن ثقيفاً  كانوا أكثر العرب رباً ، فلما هنوا عنه قالوا: كيف ننهي 
عن الربا وهو مثل البيع، فحكى اهلل تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع )2(، 

فقال تعالى: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ.
فيق��ال الع��ربة بعموم اللفظ، فيح��رم جميع أنواع الرب��ا، ومنها الربا ال��ذي يعامل به أهل 
الجاهلي��ة إذا ح��ل دينه على غريمة طالب��ة، فيقال: زدين يف األجل وأزي��دك يف المال، وهو ربا 

النسأ، واللفظ يعمه ويعم ربا الفضل.

* * *

)1(  انظ��ر : الع��دة )501/1( ، روض��ة الناظر )693/2( ، ش��رح الكوك��ب )178/3( ، المس��تصفى )131/2( ، 
اإلحكام )258/2( ، شرح التنقيح )216( ، فواتح الرحموت )290/1( .

)2(  انظر : أحكام القرآن البن العربي )240/1( .
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املبحث الثالث
 مباحث التخ�ضي�ص

املطلب الأول: تخ�شي�س الآية بالكتاب.
تخصيص الكتاب بالكتاب مما ال خالف فيه بين أهل العلم )1(، ومن أمثلة ذلك وش��واهده 
تخصي��ص عموم حل البي��ع الوارد يف هذه اآلية بالربا الوارد تحريم��ه بنفس اآلية، فيكون بمنزلة 
االستثناء من الجملة، ولو لم يخصه لكانت اإلباحة عامة يف سائر البياعات ربا ً كان أو غيره )2(.

كم��ا خصصوا اآلية باآليات التي حرمت بعض البي��وع، بعموم لفظها، كالبيوع الداخلة، 
تحت قوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ں   ں چ ]البقرة: 188[ أو الداخلة تحت عموم 
مقتضاها، كتحريم بيع الميتة والدم من قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ ]المائدة: 

3[ إلى غير ذلك من اآليات.
المطلب الثاين: تخصيص اآلية بالسنة.

وتخصيص الكتاب بالس��نة ولو كانت آحادية هو قول جمه��ور أهل العلم ومنهم األئمة 
األربعة )3(.

قال الس��يوطي: »وم��ن أمثلة ما ُخصَّ بالحديث: قوله تعال��ى: چ ٹ ٹ ٹ چ ُخصَّ 
منه البيوع الفاسدة، وهي كثيرة يف السنة« )4(. 

قلت: وجواز هذا التخصيص إجماع الصحابة كما سيأيت يف المطلب القادم.
   ث��م إن الع��ام والخاص دليالن متعارض��ان، وخرب الواحد أخص م��ن العموم الوارد يف 
اآلي��ة، فيتقدم عليه، ألن تقديم العموم عليه يقتض��ي إلغاء خرب الواحد بالكلية، وتقديم الخرب 

على العموم، ال يبطل العموم بل يبقى يف غير ما يتناوله الخرب فكان أولى )5(.

)1(  يق��ول اآلم��دي يف اإلح��كام)456/2( : » اتفق العلماء عل��ى جواز تخصيص الكتاب بالكت��اب ، خالفًا لبعض 
الطوائ��ف « والمخال��ف هم الظاهرية كما اإلحكام البن حزم )77/1( ، وانظر : ش��رح تنقيح الفصول )202( ، 

واإلهباج )180/2( ، شرح الكوكب المنير )359/3( .
)2(  انظر : الفصول يف األصول للجصاص )406/1( ، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )339/3( .

)3(  انظ��ر : الع��دة )551/2( ، التبص��رة )132( ، اإلح��كام لآلمدي )347/2( ، أحكام الفص��ول للباجي )262(، 
البحر المحيط )242/4( ، شرح الكوكب )359/3( .

)4(  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )1419/4( .
)5(  انظر : شرح تنقيح الفصول )208( .
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كما أن المس��ألة ترجع إلى الخالف يف تخصيص المقطوع بالمظنون، والواقع أن الخرب 
يتسلط على فحوى العام، وفحواه غير مقطوع به )1(.

المطلب الثالث: تخصيص اآلية بالقياس.
ذهب كثير من العلماء إلى جواز تخصيص الكتاب بالقياس على النص الخاص )2(.

فقوله سبحانه وتعالى چ ٹ ٹ ٹچ دل على جواز كل بيع بلفظ عام، ثم ورد النص 
بتحريم الربا يف الربّ بعلة الكيل – مثال-ثم يقاس على الرب األرز، فيحرم الربا يف األرز، ويخص 

تحريم الربا يف األرز من حل البيع فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحالل البيع )3(.
 ملحوظ��ة: ق��د يق��ال: إن القياس ف��رع على النص، فل��و خص القياس العم��وم لكان قد 
اعرتض بالفرع على األصل. وبمعنى آخر يقال: إن حكم القياس حكم أصله الذي هو النص 
الخ��اص، وكما أن النص الخاص يخص العموم، فكذا قياس��ه ال��ذي حكمه، فكما أن النص 

على تحريم الربا يف الرب خصَّ عموم البيع، فكذا قياس الرب يف األرز )4(.
والجواب: إن قياس األرز على الرب إنما يخص قول اهلل عز وجل چ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ چ. ولي��س ه��ذه اآلية أصالً له��ذا القياس، ألن أصل القياس هو ما يق��ع الرد إليه كالرب، 
أو تحريم��ه، أو ما يدل عل��ى تحريمه، أو ما يدل على صحة القياس كإجماع الصحابة وغيره. 
فأما قول اهلل عز وجل چ ٹ ٹ ٹ چ فليس هو الذي رددنا إليه األرز، وال هو الدال على 

صحة القياس، فلم يعرتض بالفرع على أصله.
املطلب الرابع: تخ�شي�س العام مبق�شوده.

لما كانت اآلية القصد منها التفريق بين البيع والربا، والرد على من قال چ ٿ    ٿ     ٿ 
ٿ چ ]البق��رة: 275[ اختل��ف العلماء يف تخصيص العام بمقص��وده فذهب الجمهور إلى 

)1(  انظر : المنخول )252( ، البحر المحيط )482/4( ونقل الزركشي عن القاضي قوله : » أنا أتوقف فيه إذا ظاهر 
القرآن مقطوع األصل غير مقطوع الفحوى ، ونص أخبار اآلحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع األصل «.

)2(  انظ��ر : ش��رح تنقيح الفص��ول )203( ، فوات��ح الرحم��وت )351/1( ، روضة الناظ��ر )734/2( وقال محقق 
الروض��ة الدكت��ور عبدالكري��م النملة : » والخالف يف القي��اس الظني ، أما القياس القطع��ي فيجوز التخصيص به 

إجماعًا « .
)3(  انظر : المعتمد )279/2-280( ، شرح مختصر الروضة )572/2( .

)4(  انظر : شرح مختصر الروضة )572/2( .
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ع��دم تخصيصه بمقص��وده )1(، بل يجب إج��راء اللفظ على موجبه لغة، فيحم��ل لفظ »البيع« 
على عمومه.

وذهب بعض األصوليين إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به، وأال يتعداه إلى غيره 
إال بدليل، وإن كانت الصيغة تقتضي العموم وذلك ألن العموم لم يقع مقصودًا.

وعلي��ه يك��ون البيع غير ع��ام، فال يدخل يف العم��وم الصور غير المقصودة فال يستش��هد 
به – مثالً-على جواز بيع لبن اآلدميات ونحوه مما وقع فيه الخالف )2(.

املطلب اخلام�س: تخ�شي�س العام بالقرائن.
تكل��م أهل األصول عن القرائ��ن وبينوا أن اللفظية المتصلة منه��ا تخصص اللفظ العام، 
ومثل��وا لذل��ك باآلي��ة الكريم��ة، حيث بّين قول��ه تعال��ى چ ڤ ڤ چ أن الم��راد من قوله 
سبحانه چ ٹ ٹ ٹ  چ البعض دون الكل . كما أن قوله سبحانه وتعالى چ ڤ ڤ چ 
قد خصصه بعضهم بربا النس��يئة، للحديث »إنما الربا يف النس��يئة« وبالقرائن اللفظية المتصلة 

باآلية، ومن تلك قوله تعالى چ ڄ ڄ ڄ  چ ]البقرة: 275[.

* * *

)1(  أي ال يقصر العام على مقصوده ، بل يحمل على عموم لفظه ، وانظر قول الجمهور يف :المسودة )132( ، أصول 
الفقه البن مفلح )975/3( ، البحر المحيط )58/3( ، شرح الكوكب )389/3( .

)2(  انظر : التمهيد لإلس��نوي )329( ، الكوكب الدري لإلس��نوي )216( ، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام 
.)265(
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املبحث الرابع
 مباحث الإجمال

املطلب الأول: وجود الإجمال يف القراآن الكرمي.
نق��ل غي��ر واحد من أهل العلم وجود اإلجمال يف الق��رآن الكريم، وأن ذلك المجمل قد 

ر وُبيِّن يف سنة الرسول الكرم عليه أفضل الصالة والتسليم. ُفسِّ
يقول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية »وقد اتفق الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة 
الدين: أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه، وتعّبر عن مجمله، وأهنا تفسر مجمل القرآن، 

من األمر والخرب« )1(.
وقال القرطبي بعد أن نقل القول بأنه عام واختاره: »وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن 
��ل من البيع وبالمحرم فال يمكن أن ُيس��تعمل يف إحالل البيع وتحريمه إال  ��ر بالمحلَّ الذي ُفسِّ
أن يقرتن به بيان من س��نة رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وإن دلَّ على إباحة البيوع يف الجملة دون التفصيل 
وه��ذا فرق ما بين العم��وم والمجمل، فالعموم يدل على إباحة البيوع يف الجملة والتفصيل ما 

لم يخص بدليل، والمجمل ال يدل على إباحتها يف التفصيل حتى يقرتن به بيان« )2(
املطلب الثاين: دللة الإجمال يف لفظي »البيع« و»الربا«.

 لورود اإلجمال يف لفظي )البيع( و )الربا( أسباب عدة منها )3(:
1-تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية، فإذا أطلق الشرع لفظ »الربا« فإنه 
يرتدد بين مس��مييه اللغوي والش��رعي، ألن الربا يف اللغة: الزيادة كيف كانت، وحيث كانت، 
ويف الش��رع هو زي��ادة مخصوصة، وهو التفاض��ل يف األموال الربوية، كبي��ع درهم بدرهمين، 

وصاع بصاعين، فنتوقف فيه حتى نعلم أّي الزيادتين أراد )4(.
يقول الجصاص يف ترجيح كون الربا منقواًل من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي: »وهو 
يف الش��رع يقع على معان لم يكن االس��م موضوعًا لها يف اللغة، ويدل عليه أن النبي صلى اهلل 

)1(  مجموع الفتاوى )432/17(  .
)2(  الجامع ألحكام القرآن )339/3( .

)3(  انظر : التفسير الكبير للرازي )81/7( .
)4(  التفسير الكبير للرازي )81/7( ، واللباب البن عادل )453/4( .
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عليه وسلم سمى النساء ربا يف حديث أسامة بن زيد فقال: )إنما الربا يف النسيئة( )1(.
وق��ال عم��ر بن الخط��اب: إن من الرب��ا أبواب��ًا ال تخفى منها الس��لم يف الس��ن )2(، يعني 
الحي��وان. وق��ال عمر: -أيضا -: إن آي��ة الربا من آخر ما نزل من الق��رآن، وإن النبي صلى اهلل 

عليه وسلم قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة )3(.
   فثب��ت بذل��ك أن الربا قد صار اس��مًا ش��رعيًا؛ ألنه ل��و كان باقيًا عل��ى حكمه يف أصل 
اللغة، لما خفي على عمر؛ ألنه كان عالمًا بأسماء اللغة؛ ألنه من أهلها، ويدل عليه أن العرب 
ل��م تك��ن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نس��اء ربًا، وهو ربا يف الش��رع، وإذا كان 
ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة س��ائر األس��ماء المجملة المفتقرة إلى البيان، وهي األس��ماء 

المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن االسم موضوعًا لها يف اللغة« »البيع«.
يريد أن الشارع وإن بيَّن اإلجمال يف لفظ »الربا« إال أن البيان ليس وافيًا؛ ألنه لم يحصر 

الربا فيما بيَّنه، فجاز االجتهاد ولبيان ما يكون فيه الربا قياسًا على ما ورد يف بيان السنة )4(.
وقال ابن العربي: »قال علماؤنا: الربا يف اللغة هو الزيادة، وال بد يف الزيادة من مزيد عليه 
تظهر الزيادة به، فألجل ذلك اختلفوا هل هي عامة يف تحريم كل ربا، أو مجملة ال بيان لها إال 
من غيرها ؟ ... فحرم اهلل تعالى الربا، وهو الزيادة، ولكن لما كان كما قلنا ال تظهر الزيادة إال 
على مزيد عليه، ومتى قابل الشيء غير جنسه يف المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم 
تظهر الزيادة أيضًا إال بإظهار الش��رع؛ وألجل هذا صارت اآلية مش��كلة على األكثر، معلومة 

لمن أيَّده اهلل تعالى بالنور األظهر...إلخ« )5(.
 وبعض األصوليين قرر اإلجمال بس��بب الرتدد بين مس��مييه اللغوي والش��رعي يف لفظ 

»البيع«.

)1(  أخرجه مسلم ، وقد سبق .
)2(  أخرج��ه ابن كثير يف مس��ند أمير المؤمنين أبي حف��ص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأقوال��ه على أبواب العلم 
)347/1( ، ونق��ل األلب��اين يف إرواء الغلي��ل )215/5( برقم )1373( عن الجوزج��اين ص )341( ولم يحكم 

عليه .
أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات ، باب التغليظ يف الربا ، برقم )2276( وقال محققه محمد فؤاد عبدالباقي :   )3(

» إسناده صحيح ، ورجاله موثوقون ، إال أن سعيدًا ، وهو ابن عروبة ، اختلط بآخره . كذا يف الزوائد «.
)4(  انظر : أصول السرخسي )168/1-169( ، أصول البزدوي مع شرحه كشف األسرار )86/1(.

)5(  أحكام القرآن البن العربي )241/1( .
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وبيان ذلك: أن البياعات يف الش��رع منها حالل، كالعقود المس��تجمعة لش��روط الصحة، 
ومنه��ا حرام كبيوع الغ��رر )1(، وبيع تلقي الركبان، وبيع الحاضر للب��ادي )2( ......إلخ، فرتدده 
بي��ن هذه البياعات الجائزة والمحرمة جعلها مجملة، ثم ورد البيان من الش��رع بالمحرم منها 

من الجائز )3(.
قال ابن السمعاين: -»...وعلى القول الثاين ليس بمجمل، وهو األصح، ألن البيع معقول 

يف اللغة ، فيحمل اللفظ على العموم إال ما خصه الدليل ..« )4(.
2-م��ن أس��باب اإلجم��ال ت��ردد »أل« يف لفظ��ي »البيع« و »الرب��ا« هل ه��ي للتعريف أو 

لالستغراق )5(.
3-إن قول��ه تعال��ى: چ ڤ ڤ چ مجم��ل – على القول بذلك كما يف الس��بب األول 
– وهو مذكور يف حكم االس��تثناء عن البيع، والمجهول إذا استثنى من المعلوم انسحب على 

الكالم كله فأصبح لفظ »البيع« أيضا مجمال ً.
يقول ابن القش��يري يف تفس��يره: »قال العلم��اء: هذه اآلية مجمل��ة ألن قوله: چ ٹ ٹ 
ٹ چ يقتض��ي تحليل كل بيع. وقول��ه چ ڤ ڤ چ يقتضي تحريم كل بيع، ألنه ال يبيع 

إال ويقصد منه الزيادة« )6(. 
املطلب الثالث: ال�شنة تبني القراآن الكرمي. 

وضع اهلل س��بحانه وتعالى نبيه محمد صلى اهلل عليه وس��لم  موضع اإلبانة عنه س��بحانه 
وتعالى ، وفرض على خلقه اّتباعه فقال س��بحانه :چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   چ ]النح��ل:44[  فه��ذه اآلية – چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ على القول بأهنا مجملة 
فهي مما تولى س��بحانه تنزيله ، ووقعت اإلحالة على النبي صلى اهلل عليه وس��لم بيانه ، فبين 

سبق تخريجه .  )1(
ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص قوله : )ال تلقوا الركبان ، وال يبع حاضر لباد( ، أخرجه البخاري برقم )2158( ، ومسلم ، برقم )1521(.  )2(

انظر : شرح مختصر الروضة )661/2( .  )3(
انظ��ر : قواط��ع األدلة )291/1( ، أح��كام القرآن البن العرب��ي )241/1( ، والجامع ألح��كام القرآن للقرطبي   )4(

.)340/3(
)5(  انظر : أصول السرخسي )168/1( كشف األسرار للبخاري )86/1( .

)6(  انظر : البحر المحيط )67/5-68( ، والتفسير الكبير للرازي )93/7( .
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عليه الصالة والس��الم ما يحل وما يحرم فعلم من ذلك أنه س��بحانه وتعالى أراد بإحالل البيع 
ما لم يحّرم منه دون ما حّرم على لس��ان نبيه ، أو يقال : أحل اهلل البيع إذا كان على غير ما هنى 

اهلل يف كتابه  أو على لسان نبيه .
فائ��دة : ذك��ر الجصاص يف كتابه الفصول بابًا فيما يحتاج إلى البيان ، وما ال يحتاج إليه ، 
وذكر الضابط يف ذلك فقال : » كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ، ولم يقرتن إليه 
ما يمنع اس��تعمال حكمه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان ، إال أن يريد به المخاطب 
بع��ض م��ا انتظمه ، أو كان مراده غير حقيقته ، فيحت��اج إلى بيان المراد به ، وكل لفظ ال يمكن 
اس��تعمال حكمه إما ألنه  مجمل يف نفس��ه ، أو ألنه اقرتن إليه ما جعله يف معنى  المجمل على 
حس��ب ما تقدم من القول يف صفة المجمل ، وما يف معناه فهو مفتقر إلى البيان ، فاألول نحو 

قول��ه تعالى: چ ھ  ھ  چ ]التوبة: 5[ ، چ ٹ  ٹ  ٹ  چ چ ڍ  ڌ  
ڌ    چ ]النساء: 23[   هذه ألفاظ معانيها معقولة ظاهرة فهو غير مفتقر إلى البيان بنفس 

ورودها ... « )1(.
املطلب الرابع: جواز كون املبنينِّ اأ�شعف من املبني )2(.

على القول بأن اآلية مجملة، وقد بينتها الس��نة اآلحادية، وهي من حيث الثبوت أضعف 
من اآلية الكريمة، فتكون اآلية شاهده على جواز ذلك.

يقول الغزالي: »وعلى القول بأنه بيان فال يشرتط فيه التواتر، بل العمل جار على تكليفهم 
بقول عدل واحد، ثم ما يدريهم؟ فلعله ألقاه إلى عدد التواتر .....« )3( .

املطلب اخلام�س: جواز تاأخري البيان اإىل وقت احلاجة.
م��ن المعل��وم إن تأخي��ر البيان عن وق��ت الحاجة ال يج��وز )4(، لدخول��ه يف تكليف ما ال 
يطاق، ولم يقع شيء من ذلك يف الشريعة، بخالف تأخيره إلى وقت الحاجة، فأنه جائز وواقع 

يف الشريعة اإلسالمية )5(، ومما يستدل به على ذلك الحديث المبين لإلجمال يف اآلية.

)1(  الفصول يف األصول للجصاص )27/2( ، وانظر : العدة ألبي يعلى )108/1( .
)2(  انظر : المحصول )184/3( ، التحبير )2814/6( .

)3(  المستصفى )160/2( .
انظر : العدة )724/3( ، التحبير )493/3( ،شرح التنقيح )282( ، فواتح الرحموت )49/2( .  )4(

)5(  انظ��ر : الع��دة )725/3( ، روض��ة الناظ��ر )585/2( ،اإلح��كام لآلم��دي )36/3( ، ش��رح مختص��ر الروضة 
)688/2( ، البحر المحيط )494/3( ، التحبير )2820/6-2821( ، فواتح الرحموت )49/2( .
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يق��ول الغزالي: »ويج��وز تأخيره عندنا، وما يدريهم أنه وقع مرتاخياً ؟ فلعله كان مقرتناً ، 
والراوي لم يرو اقرتانه« )1(.

املطلب ال�شاد�س: ثمرة اخلالف يف دللة الآية على العموم اأو الإجمال.
تظه��ر فائدة الخالف يف داللة اآلية على العموم أو اإلجمال، إذا قلنا بأن البيع مجمل قد 
ُبيِّ��ن كان حجة بال خالف، وأن قلنا بأنه عام خصّ كان يف بقائه بعد التخصيص حجة خالف، 

والجمهور على حجته.
وإن كان الق��والن متقاربين، وذلك ألن تخصيص العموم نوع من البيان، وكونه من باب 

العام المخصوص أولى وأكثر وأشهر )2(.

* * *

)1(   المستصفى )160/2( .
انظر : شرح مختصر الروضة )662/2( ، التحبير )2773/6( .  )2(
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املبحث اخلام�س
 مباحث التعار�ص والرتجيح.

املطلب الأول: تعار�س احلقيقة ال�شرعية والعرفية واللغوية. 
س��بق يف بيان أس��باب اإلجمال يف لفظي »البيع« و »الربا« ترددها بين مس��مييها الش��رعي 
واللغ��وي، وهن��اك م��ن اعتربها داخل��ه يف المس��مى العريف، والع��ريف غالباً  ما يواف��ق المعنى 

اللغوي، ومن خالل عبارات المفسرين يف أسباب اإلجمال يظهر لي التطابق بينهما هنا.
وعل��ى كل ح��ال فقد تعارضا م��ع الحقيقة الش��رعية، والقاعدة تقديم الحقيقة الش��رعية 

عليهما )1(.
املطلب الثاين: تعار�س الظاهر مع الإجمال.

ذكر عبد العزيز البخاري يف كشف األسرار بأنه: »لو استدل مستدل يف حل البيع يف صورة 
م��ن الص��ور بعموم يف قوله تعالى چ ٹ ٹ ٹ  چ ال يك��ون لخصمه أن يعارضه بقوله عّز 

اسمه چ ڤ  ڤ چ ألنه مجمل فال يعارض الظاهر«)2(.
املطلب الثالث: تعار�س التخ�شي�س مع النقل.

ذه��ب بع��ض العلماء إل��ى أن المراد بالبي��ع يف اآلية، البي��ع اللغوي، وهو مبادلة الش��يء 
بالش��يء مطلقًا، وحمله على هذا المعنى يقتضي التخصيص بالبيوع الباطلة والفاس��دة التي 

ورد النهي عنها يف الشرع )3(. 
ويرتت��ب على هذا القول بأن جمي��ع البيوع حالل لعموم اآلية، إال ما خّص منها، وذهب 
بع��ض العلماء ب��أن المراد بالبيع معناه المنقول إليه ش��رعًا، وهو البيع المس��تجمع لش��رائط 

الصحة ككونه طاهرا ً، منتفعا ًبه، مملوكا ً .... إلخ )4(. 
ويرتتب على هذا القول: إنه ال داعي للقول بالتخصيص؛ ألنه لم يبق مستعمالً  يف الشرع 
بمعناه اللغوي المفيد للعموم، فمن ش��ك يف كون البيع مكتمالً لشرائط صحته كبعض البيوع 

انظر : المحصول )429/5( ، شرح الكوكب )434/3( .   )1(
كشف األسرار )89/3( .   )2(

انظر : اإلهباج للسبكي )331-330/1( .   )3(
انظر : هناية السول لإلسنوي )139/1( .   )4(
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المختلف فيها فإنه يحكم بعدم صحته ألن األصل عدم استجماعه لشرائط الصحة )1(.
املطلب الرابع: تعار�س الإ�شمار مع النقل.

ق��ال بعض العلماء: الربا يف اآلية مس��تعمل بمعناه اللغوي، وه��و الزيادة، والزيادة بعينها 
ال توصف بحل وال حرمة، فكان ال بد من تأويل اآلية، وتقدير كلمة مضمرة. »أخذ«، فيكون 

معنى اآلية: حرم أخذ الربا، فالمنهي عنه هو أخذ الزيادة، وليس العقد.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الربا يف اآلية منقول من معناه اللغوي إلى معناه الش��رعي، 
وهو العقد المشتمل على الزيادة لقرينة قوله چ ٹ ٹ ٹ چ، فالمنهي عنه هو نفس العقد 

المشتمل على الزيادة، فيكون المضمر يف اآلية لفظ »عقد« ومعنى اآلية حرم عقد الربا.
ويرتتب على ما س��بق حكم البيع المش��تمل على الربا، فعلى القول األول إذا اتفق البائع 
م��ع المش��رتي بعد العقد على إس��قاط تلك الزي��ادة صح العقد؛ ألن المح��رم هو األخذ دون 
أصل العقد فلو تعاقدوا على بيع درهم بدرهمين ثم أسقطت الزيادة صح البيع وارتفع اإلثم.
أما على القول الثاين فاإلثم باق، والعقد باطل؛ ألن المنهي عنه هو نفس العقد المشتمل 

على الزيادة )2(.
املطلب اخلام�س: تعار�س املجاز مع ال�شرتاك.

قال بعض العلماء: وردت صيغة »أل« للعموم تارة وللخصوص تارة أخرى، واألصل يف 
االستعمال الحقيقة، فتكون مشرتكة، وإذا كانت مشرتكة كانت مجملة فيسقط االستدالل هبا. 

وقد سبق بيان سبب القول باإلجمال يف المفرد المشتق، المعرف ب� »أل« كالبيع والربا.
وذهب بعض العلماء: جعلها مجازا ً يف الخصوص أولى من االشرتاك.

ويرتت��ب عل��ى ذلك حكم بعض البيوع المختلف فيها، كحك��م بيع الغائب على الصفة، 
فعل��ى الق��ول األول ال يصح االس��تدالل باآلية، وهي ح��ل البيع، لكون لف��ظ »البيع« مجمال 
فيس��قط االس��تدالل به. وعلى الق��ول الثاين يصح البي��ع بحمل الصيغة على العم��وم فيتناول 

صورة النزاع.

)1(  انظر : هناية السول )139/1( .
)2(  انظر : اإلهباج )330/1( ، غاية الوصول ش��رح لب األصول لألنصاري )51( ، حاش��ية العطار على شرح جمع 

الجوامع )409/1( .
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املبحث ال�شاد�س
 املق�ضد ال�ضرعي من حترمي الربا.

ق��ال الطاهر ابن عاش��ور يف تفس��يره مبيِّنًا المقصد الش��رعي من تحري��م الربا: »وحكمة 
تحري��م الربا هي قصد الش��ريعة حم��ل األمة على مواس��اة غنيها محتاجه��ا احتياجًا عارضًا 
موقتًا بالقرض، فهو مرتبة دون الصدقة، وهو ضرب من المواساة إال أن المواساة منها فرض 
كال��زكاة، ومنه��ا ندب كالصدقة والس��لف، فإن انت��دب لها المكلف ح��رم عليه طلب عوض 
عنها، وكذلك المعروف كله، وذلك أن العادة الماضية يف األمم، وخاصة العرب، أن المرء ال 
يتداين إال لضرورة حياته، فلذلك كان حق األمة مواس��اته. والمواس��اة يظهر أهنا فرض كفاية 
عل��ى القادرين عليها، فهو غي��ر الذي جاء يري��د المعاملة للربح كالمتبايعي��ن والمتقارضين: 
للفرق الواضح يف العرف بين التعامل وبين التداين إال أن الش��رع ميز هاته الواهي بعضها عن 
بعض بحقائقها الذاتية، ال باختالف أحوال المتعاقدين، فلذلك لم يس��مح لصاحب المال يف 
اس��تثماره بطريقة الربا يف السلف، ولو كان المس��تلف غير محتاج، بل كان طالب سعة وإثراء 
بتحريك المال الذي يتس��لفه يف وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك، وسمح لصاحب المال يف 
اس��تثماره بطريقة الش��ركة والتجارة ودين الس��لم، ولو كان الربح يف ذلك أكثر من مقدار الربا 

تفرقة بين المواهي الشرعية.
ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل يف استثمار 
المال، وإلجاءهم إلى التشارك والتعاون يف شؤون الدنيا، فيكون تحريم الربا، ولو كان قليالً، 

مع تجويز الربح من التجارة والشركات، ولو كان كثيرًا تحقيقًا لهذا المقصد« )1(.

التحرير والتنوير )87-86/4( .  )1(
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اخلامتة
الحم��د هلل الذي بحمده تتم الصالحات ، والصالة والس��الم عل��ى نبينا محمد وعلى آله 

وصحب��ه أجمعي��ن ، وبعد : فقد هدف البحث – بدراس��ته التطبيقية عل��ى قوله تعالى چ ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ : - إلى بيان كيفية اس��تثمار األصولي للنص ، من خالل االس��تدالل 
بالش��اهد الق��رآين على القاع��دة األصولية ، أو التمثيل لها ، أو اس��تنباط األح��كام منها ، وقد 
ترك��ت عمدًا قواعد ،وعج��زًا قواعد أخرى يمكن لألصولي اس��تثمارها ، لتقرير القاعدة ، أو 
االس��تنباط منه��ا ، وأرى يف ختام ه��ذا البحث يج��در التنبيه إلى أنه يجب االهتم��ام بالقواعد 
األصولية ، لكل ناظر يف أدلة التشريع ، على اختالف تخصصاهتم ، وسيما القواعد األصولية 

اللغوية .
كم��ا ينبَّه إلى أهمية التوجه لقراءة نصوص الش��ارع بدراس��ات أصولي��ة تحليلية، هبدف 
االس��تثمار األمثل لها، س��واء باالس��تدالل والتقرير، أو التمثيل، أو االستنباط، للوقوف على 

المآخذ الشرعية لألحكام.
واهلل أس��أل أن ينف��ع بالبحث، ويوفقن��ا لخدمة كتابه الكريم، إنه ج��واد كريم، وصلى اهلل 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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فهر�ص امل�ضادر واملراجع
اإلهباج يف ش��رح المنهاج: لإلمام علي بن عبد الكايف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،   -1

1418ه�.
اإلتق��ان يف علوم القرآن، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الس��يوطي، تحقيق مركز   -2

الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، مطبعة المجمع.
إح��كام الفصول يف أحكام األصول: ألبي الوليد س��ليمان الباج��ي، تحقيق: عبد المجيد   -3

الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1407ه�.
أح��كام الق��رآن، لإلمام أبي بك��ر أحمد بن علي ال��رازي الجص��اص، دار الكتب العلمية   -4

بيروت، ط1 ،1415ه�.
أح��كام القرآن لإلم��ام أبي بكر محمد بن عب��د اهلل، المعروف بابن العرب��ي، تحقيق علي   -5

محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت. )بدون رقم طبعة أو تاريخ( 
اإلحكام يف أصول األحكام: لإلمام علي بن محمد اآلمدي، تحقيق: د/ س��يد الجميلي،   -6

دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1418ه�.
اس��تدالل األصوليي��ن بالكتاب والس��نة على القواع��د األولية، للدكتور عي��اض بن نامي   -7

السلمي، بدون اسم مطبعة وناشر، ط.األولى 1418ه�.
أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة– بيروت.  -8
أصول الشاش��ي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إس��حاق الشاشي، دار الكتاب   -9

العربي – بيروت.
10- أصول الفقه: لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، 

مكتبة العبيكان، ط1، 1420ه�.
11- البح��ر المحي��ط يف أصول الفقه: لبدر الدين الزركش��ي، حرره عبد الق��ادر العاين، طبعة 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ط2، 1413ه�.
12- بي��ان المختص��ر ش��رح مختصر اب��ن الحاجب: لش��مس الدي��ن محمود عب��د الرحمن 
األصفه��اين، تحقيق: د/ محمد مظه��ر بقا، من مطبوعات مركز البح��ث العلمي بجامعة 

أم القرى، ط1، 1406ه�.
13- التبص��رة يف أص��ول الفق��ه: ألبي إس��حاق الش��يرازي، تحقيق: محمد حس��ن هيتو، دار 

الفكر، 1400ه�.



828

ال�ستثمار الأ�سويل للن�ص درا�سة تطبيقية يف قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ

14- التحبي��ر يف ش��رح التحرير: لعالء الدين الم��رداوي، تحقيق: د عب��د الرحمن الجربين، 
وعوض القرين، وأحمد السراح، مكتبة الرشد ناشرون، )ط1(، 1421ه�.

15- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس 1984م.
16- تش��نيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين الزركش��ي، تحقيق: د/عبد اهلل ربيع، د/

سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة، ط1، 1419ه�.
17- تقري��ب األصول إلى علم األصول: ألبي القاس��م محمد بن أحم��د بن جزي المالكي، 

تحقيق: د/ محمد المختار بن الشيخ محمد األمين الشنقيطي، ط2، 1423ه�.
18- تنقي��ح الفص��ول وش��رحه: لش��هاب الدين الق��رايف، تحقيق: ط��ه عبد ال��رؤوف، مكتبة 

الكليات األزهرية، ط2، 1414ه�.
19- تيس��ير البي��ان ألح��كام الق��رآن، لإلمام محمد ب��ن علي الموزع��ي، بعناية عب��د المعين 

الحرش، دار النوادر، سوريا، ط 1، 1433ه�
20- جام��ع البي��ان يف تأويل الق��رآن، لمحمد بن جرير الطربي، تحقيق أحمد محمد ش��اكر، 

مؤسسة الرسالة، 1420ه�.
21- الجام��ع الصحيح )صحيح اإلم��ام البخاري(: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إس��ماعيل 
البخ��اري، تحقي��ق: مح��ب الدين الخطي��ب، المكتب��ة الس��لفية، القاه��رة، دار المعرفة، 

بيروت، ط2، 1412ه�.
22- الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، تحقيق عبد 

الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي بيروت، 1433ه�
23- جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناين: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، دار 

الفكر، 1415ه�.
24- دراس��ات يف عل��وم القرآن الكري��م، للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن س��ليمان الرومي، 

الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ط12 ،1424ه�.
25- روض��ة الناظ��ر وجنة المناظر يف أصول الفقه: لموفق الدين اب��ن قدامة، تحقيق: د/عبد 

الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط4، 1416ه�.
26- روض��ة الناظ��ر وجنة المناظر يف أصول الفقه: لموفق الدين اب��ن قدامة، تحقيق: د/عبد 

الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط4، 1416ه�.
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27- س��نن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، 1395ه�.

28- س��نن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، 1395ه�.

29- س��نن أبي داود: لإلمام أبي داود س��ليمان األش��عث، إعداد: ع��زت عبيد الدعاس،   
ط1، 1388ه�.

30- س��نن الرتم��ذي )الجامع الصحيح(: ألبي عيس��ى محمد بن عيس��ى بن س��ورة، تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكر، المكتبة التجارية، مكة.

31- الش��امل يف ح��دود وتعريفات مصطلح��ات علم أصول الفقه، للدكت��ور عبد الكريم بن 
علي النملة، مكتبة الرشد، ط األولى، 1430ه�.

32- ش��رح الكوكب المنير: للش��يخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، مكتبة 
العبيكان، الرياض، 1413ه�.

33- ش��رح الكوكب المنير: للش��يخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، مكتبة 
العبيكان، الرياض، 1413ه�.

34- ش��رح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف، تحقيق: د/عبد اهلل 
الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط2، 1419ه�.

35- ش��فاء الغليل يف بيان الش��به والُمخيل ومس��الك التعليل، ألبي حام��د محمد بن محمد 
الغزال��ي، تحقي��ق الدكتور حمد الكبيس��ي، طبعة إحي��اء الرتاث اإلس��المي بالجمهورية 

العراقية، نشر مكتبة ابن تيمية.
36- العّدة يف أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى، تحقيق: د/ أحمد بن علي المباركي، ط1، 1410ه�.
37- عل��م أص��ول الفق��ه وخالص��ة تاريخ التش��ريع، عب��د الوهاب خ��الف، مطبع��ة المدين 

»المؤسسة السعودية بمصر«.
38- الفصول يف األصول: لإلمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: د/عجيل جاسم 

الشمس، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ط1، 1405ه�.
39- الفصول يف األصول: لإلمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: د/عجيل جاسم 

الشمس، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ط1، 1405ه�.
40- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن النظام، هبامش المستصفى، دار الفكر.
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41- قواط��ع األدلة يف األص��ول، أبي المظفر، منص��ور بن محمد بن عبد الجبار الس��معاين، 
تحقيق: محمد حس��ن محمد حس��ن إس��ماعيل الش��افعي، دار الكتب العلمي��ة، بيروت، 

لبنان، ط األولى، 1418ه�.
42- كش��ف األس��رار ش��رح أصول البزدوي، عبد العزي��ز بن أحمد بن محم��د، عالء الدين 

البخاري، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
43- كش��ف األس��رار عن أصول فخر اإلس��الم الب��زدوي: للبخ��اري، دار الكت��ب العلمية، 

بيروت، )ط1(، 1418ه�.
44- اللب��اب يف عل��وم الكت��اب، ألبي حفص س��راج الدين عم��ر بن علي بن ع��ادل الحنبلي 
تحقي��ق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محم��د معوض، دار الكتب العلمية -بيروت، 

لبنان، ط: األولى، 1419 ه�.
45- المح��رر الوجيز يف تفس��ير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الح��ق بن غالب، ابن عطية 
األندلسي، تحقيق عبد السالم عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه�.
46- المحص��ول يف عل��م األص��ول: فخر الدي��ن محمد بن عم��ر الرازي، تحقي��ق: طه جابر 

العلواين، مؤسسة الرسالة، ط2، 1412ه�.
47- المستصفى من علم األصول: ألبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: 

د/ محمد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417ه�.
48- المس��ودة يف أصول الفقه: آلل تيمية، جمع: شهاب الدين أبو العباس الحراين، تحقيق: 

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
49- المغني: لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق: عبد اهلل الرتكي، د/ عبد الفتاح الحلو، هجر، 

ط1، 1406ه�.
50- مفاتي��ح الغيب = التفس��ير الكبير، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحس��ن الرازي، دار 

إحياء الرتاث العربي بيروت، ط الثالثة ،1420 ه�.
51- منته��ى الوص��ول واألم��ل يف علمي األص��ول والجدل: ألب��ي عمرو عثم��ان بن عمرو 

المعروف بابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405ه�.
52- المنخول من تعليقات األصول: لإلمام أبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، 

دار الفكر، بيروت، ط3، 1419ه�.
53- هناية السول يف شرح المنهاج: لجمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، عالم الكتب.
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الحمد هلل رب العالمين، والصاة و الس��ام على أش��رف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين. 

أما بعد، فالنص الشرعي هو األصل الذي ترجع إليه األمة يف معاشها ومعادها ،يف دنياها 
وآخرهتا، فهو مناط االعتصام، وحبل اهلل المتين، وهو منطلق بناء حضارهتا الخالدة.

 وإذ حفظ اهلل لهذه األمة كتاهبا و قيد لها رجاال يحفظون سنة نبيها، فقد حذر عليه السام 
من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لهما.  يقول عليه السام:

»يحم��ل هذا العلم من كل خلف عدول��ه ينفون عنه تحريف الغالي��ن وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين«)1(.

وعليه فقد تعددت قراءات النص الش��رعي، فه��ذه ظاهرية ال تنظر إال لظواهر النصوص 
وأخرى باطنية هتفو إلى المعاين دون األلفاظ ووسطية تزاوج بين اللفظ والمعنى.

وعليه فالقراءة المقاصدية للنص الشرعي -التي تراعي ألفاظ النص ومعانيه–هي عنوان 
القراءة الوسطية التي تبناها أغلب العلماء بل اتخذوها منطلقا لاجتهاد والتجديد.

من هنا نس��أل م��ا ضوابط هذه الق��راءة وما موقع أس��باب النزول والورود منها؟  أس��ئلة 
نحاول اإلجابة عنها من خال هذا البحث؛ لذا قسمته إلى محورين: 

الفصل األول : القراءة المقاصدية للنص الشرعي: أسس و ضوابط. 
الفصل الثاين  :أسباب النزول والورود وموقعهما من القراءة المقاصدية.

)1)  سنن البيهقي الكربى  باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث  209/10.
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الف�صل الأول
القراءة املقا�سدية للن�ص ال�سرعي: اأ�س�ص و�سوابط

قب��ل الكش��ف عن أس��س وضواب��ط الق��راءة المقاصدية للنص الش��رعي ال ب��د من بيان 
ماهيته��ا؛ فالنص لغة يطلق على معان عدة منها اإلظهار وإباغ الش��يء إلى منتهاه والتحريك 

والتعيين واالستقصاء ومنتهى كل شيء.
 يقال نص الحديث ينصه إذا رفعه ومنه قول عمرو بن دينار: ما رأيت رجا أنص للحديث 
من الزهري أي أرفع له وأس��ند ويقال نص ناقته إذا اس��تخرج ما عندها من السير ويقال: نص 
الع��روس ينصه��ا إذا أقعده��ا على المنص��ة ويقال نصص غريم��ه أو ناصه إذا اس��تقصى عليه 

وناقشه )1).
أما يف االصطاح فيطلق يف عرف األصوليين بإطاقين:

األول: كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والس��نة، س��واء كان ظاهرًا أو نصًا مفسرًا، 
حقيقة كان أو مجازًا، عامًا أو خاصًا، وهذا العرف مبني على االصطاح الغالب � ألن عامة 

ما ورد به الشرع نصوص. 
يقول ابن حزم: النص هو اللفظ الوارد يف القرآن والس��نة المستدل به على حكم األشياء 

، وهو الظاهر نفسه  وقد يسمى كل كام يورد كما قاله المتكلم به نصا )2).
الثاين : ما ذكره الغزالي من أن النص اسم مشرتك يطلق على ثاثة أوجه )3).

أ. ما أطلقه الش��افعي من تسمية الظاهر نصًا، وهو منطبق على اللغة، وال مانع منه   
يف الش��رع؛ فالنص عل��ى هذا المعنى الذي يغل��ب على الظن، وفهم معنى من��ه من غير قطع؛ 

فيكون هو والظاهر سواء.
ب. وهو األشهر: ماال يتطرق إليه احتمال أصاً كالخمسة مثاً، فإنه نص يف معناه ال   
يحتمل شيئًا آخر، فكلما كانت داللة اللفظ على معناه هبذه الدرجة سمي باإلضافة إلى معناه 

)1)  لسان العرب ألبن منظور مطبعة صادر بيروت لبنان 1388 97/7
)2)  اإلحكام يف أصول األحكام محمد بن أحمد بن حزم دار الكتب العلمية بيروت د ط ت 42/1 

المستصفي من علم األصول ألبي حامد الغزالي، تحقيق محمد األشقر،1 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1417ه�   (3(
1997م ، ج1، ص384.
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نصًا يف طرقي اإلثبات والنفس، أعنى يف إثبات المسمى، نفي ما ال يطلق عليه االسم.
ت. م��اال يتطرق إلي��ه احتمال مقبول يفيده دلي��ل فا يخرج اللفظ م��ن كونه نصًا، فكان 

شرط النص على هذا اإلطاق. أال يتطرق إليه احتمال معتضد بدليل. 
وأما المقاصد فهي جمع مقصد بفتح ما قبل أخره إذا أردت المصدر بمعنى القصد وهو 

بمعنى التوجه و العزم و النهود )1).
 ويق��ال قصدت الش��يء ل��ه وإليه )قص��دا( من باب ض��رب طلبت��ه بعينه وإلي��ه، )قصدي( 
و)مقص��دي( بفتح الصاد، واس��م المكان بكس��رها نح��و )مقصد( معين. وبع��ض الفقهاء جمع 
)القصد( على )قصود(، وهو جمع موقوف على السماع. وأما )المقصد( فيجمع على مقاصد)2).
 ويف االصطاح فقد عرفه علماؤنا المتأخرون بتعاريف عدة منها تعريف الش��يخ الطاهر 
بن عاش��ور حيث قال: »مقاصد التش��ريع العام��ة هي المعاين والحكم الملحوظة للش��ارع يف 
جمي��ع أح��وال التش��ريع أو معظمها، بحيث ال تخت��ص ماحظتها بالك��ون يف نوع خاص من 
أح��كام الش��ريعة، فيدخ��ل يف هذا أوصاف الش��ريعة، وغايته��ا العامة والمع��اين التي ال يخلو 
التش��ريع من ماحظتها، ويدخل يف هذا – أيضا- معان من الحكم ليس��ت ملحوظة يف س��ائر 

أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثيرة منها«)3).
واألس��تاذ أحمد الريس��وين بقوله ه��ي الغايات الت��ي وضعت من أجلها الش��ريعة ألجل 

تحقيقها لمصلحة العباد)4).
وم��ن أه��م التعاريف التي وقف��ت عندها تعريف الش��يخ بن بية حيث ق��ال: هي المعاين 
الجزئي��ة أو الكلي��ة المفهوم��ة من خطاب الش��ارع ابتداء، أصلي��ة أو تابعة، وكذل��ك المرامي 
والمرام��ز والحك��م والغايات المس��تنبطة من الخط��اب، وما يف معناه من س��كوت بمختلف 
دالالت��ه مدركة للعقول البش��رية متضمن��ة لمصالح العب��اد معلومة بالتفصي��ل أو بالجملة )5) 
وتكم��ن أهمية التعريف كما أش��ار إلى ذلك يف أنه أدمج القصود االبتدائية المنش��أة بالقصود 

)1)  لسان العرب البن منظور 353/3.
)2)  المصباح المنير للفيومي، ص: 504 و505، المكتبة العلمية بيروت.

)3)  مقاصد الشريعة اإلسامية للطاهر بن عاشور الشركة التونسية للتوزيع 1978، ص: 51.
)4)  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي أحمد الريسوين المعهد العالمي للفكر اإلسامي مكتبة دار األمان الرباط ص 7.
)5)  مشاهد من المقاصد الشيخ عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ ابن بية،  دار وجوه للنشر و التوزيع ط2 2012 ص 33.
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الثانية ليكون المحدود جنس��ا واحدا و ليس أجناسا مختلفة كما يربز مكانة المصلحة كفصل 
من فصول الحد.

وتأسيس��ا على ما سبق فالقراءة المقاصدية للنص الشرعي هي القراءة التي هتتم بالبحث 
عن معاين وحكم النص -كتابا أو سنة – فهما وتنزيا على الواقع تحقيقا للمصلحة الشرعية. 

إذن فهي قراءة تشمل مرحلتين مرحلة الفهم ومرحلة التنزيل.
لذلك نسأل ما ضوابط قراءة النص الشرعي مقاصديا؟
املبحث الأول: �صوابط الفهم املقا�صدي للن�ص ال�صرعي:

»من واجب المجتهد أن يبحث عن مقصد النص الشرعي وهدفه، قبل أن يسارع بإصدار 
الحكم من مجرد لفظه، وذلك ال يكون إال بطول البحث والتدبر للنصوص الواردة«)1).

فالمقاصد ركن أساس��ي يف فهم النص واختيار المعنى المناس��ب له بل وتأويله وصرفه 
عن ظاهره يف حال مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياهتا.

يق��ول اإلمام الش��اطبي: »عمل بالظواه��ر على تتبع وتغ��ال، بعيد عن مقصود الش��ارع، 
وإهمالها إسراف –أيضا-«)2).

وعليه، ففهم النصوص مقاصديا يس��تلزم معرفة الدالالت الشرعية والمعاين المقصودة 
للنص وليست الملفوظة فقط، فكثيرا ما يكون المعنى المقصود على خاف الظاهر الملفوظ، 

فتدبر الملفوظ بحثا عن المقصود، إنما هو تعرف على حدود اهلل تعالى ووقوف عليها)3). 
ولك��ي ال يزيغ الفهم المقاصدي عن الطريق الذي رس��مه المقاصديون؛ فقد وضعوا له 

مجموعة من الضوابط أذكر منها ما يلي:
المطلب األول :معرفة اللغة العربية. 

فا يمكن معرفة مقاصد الشريعة إال من باب اللغة العربية بمعانيها ودالالهتا المعهودة يف 
الخطاب العربي، فالشريعة ال تخرج عن نصوص الوحي قرآن أو سنة فهي نصوص عربية يف 
ألفاظها ونظمها وخطاهبا فمن أراد أن يعرف مقاصد الشريعة فمن نصوص الشريعة، ومرشده 

)1)  »دراسة يف فقه مقاصد الشريعة«، د. يوسف القرضاوي، ص: 155، الطبعة الثانية، 2007، دار الشروق.
)2)  »الموافقات« للشاطبي، الجزء الثالث، ص: 154، طبعة دار المعارف.

)3)  محاضرات يف مقاصد الشريعة، د. أحمد الريسوين، ص: 10، الطبعة األولى، 2009م، دار األمان.
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وترجمانه يف ذلك لسان العرب و قواعده و أعرافه )1).
يقول الش��اطبي: وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلس��ان العرب على الجملة، 
فطالب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، 
وال سبيل إلى فهمه من غير هذه الجهة)2) وعليه فالناظر يف النصوص يجب أن يكون متمكنًا 

مما يأيت:
أ. معرف��ة قواعد البيان العربي، ومقاصد خطاب العرب؛ لئا يقع يف زلة الفهم، فيس��تنبط 

معاين بعيدة عن مقاصد الشارع)3).
ب. معرف��ة عادات العرب أيام ن��زول الوحي؛ ألن القرآن الكريم ن��زل مراعيًا عرفهم يف 
الخط��اب، وه��ذا ال يتم إال بمعرفة القرائ��ن المحتفة بنزول القرآن كأس��باب النزول وغيرها، 

وهذا جار يف األلفاظ والمعاين على السواء)4).
ت. اختي��ار المعاين الغالبة عند العرب، القابلة للفه��م عند جمهورهم ال عند خواصهم، 
ليحقق مقصد الش��ارع من الخطاب وهو الفهم والعم��ل، ومن ثم عليه أن يتجنب التكلف يف 

اختيار المعاين الدخيلة والغريبة والغامضة)5).
كم��ا يتجنب المعاين المجازية غير المعهودة لديهم مثل قول من زعم أن النعلين يف قوله 
سبحانه وتعالى ژ وئ  وئ ژ )6) إشارة إلى خلع الكونين، فهذا الظاهر ال تعرفه العرب يف 

استعماالهتا الحقيقية أو المجازية)7).
المطلب الثاين :البحث عن العلة : 

فالبح��ث عن العلل بمس��الكها المعلوم��ة يف أصول الفقه أمر يوص��ل إلى معرفة مقصود 
الش��رع، وهذا األمر أكده كل من الش��اطبي والش��يخ الطاهر بن عاش��ور؛ حيث اعتربا أن من 

)1)  نفسه.
)2)  الموافقات 64/2.

)3)  الموافقات  ،ج 2 ، ص 64.
)4)  نفسه، ص 64.

)5)  الموافقات ، ج2، ص 64.
)6)   سورة طه : اآلية 12.

)7)  الموافقات ،ج2، ص 64.
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مس��الك الكش��ف عن المقاصد اس��تقراء العلل و معرفة  علل األمر والنهي  وهو أمر وضحه 
الش��يخ ب��ن بية بقوله: وتعرف العلة بمس��الكها المعلومة يف أصول الفقه، ف��إذا تعينت علم أن 
مقصود الش��ارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التس��بب أو عدمه، وإن كانت 

غير معلومة، فا بد من التوقف عن القطع على  الشارع  أنه قصد كذا و كذا.)1)
المطلب الثالث: معرفة السياق:

يراد بالس��ياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى يقول اإلمام الرازي: 
ه��و القرينة الك��ربى التي تجتمع عندها مجموعة من القرائ��ن المقالية والمقامية ذات العاقة 

بمعنى النص وغرض إفادته )2).
 وعليه فالسياق يش��مل األساليب اللغوية والعادات اللسانية يف وقت التنزيل، والعادات 
الفعلية أو العرفية الس��ائدة، كما يش��مل  ما يروى يف خصوص نزول أو ورود بعض النصوص  
التش��ريعية من أس��باب قولية خاصة أو أس��باب فعلية أو حوادث وظروف خاصة كانت قرينة 

بالخطاب الشرعي وهي تبين مساقه و تستجلي مقاصده )3).
يق��ول ابن تيمية :)الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والس��نة، 
وما كان الصحابة يفهمون من الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم عند سماع تلك األلفاظ، فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم اهلل ورسوله ال بما حدث بعد ذلك  وال يجوز أن يحمل كامه 

على عادات حدثت بعده يف الخطاب لم تكن معروفة()4).
لذلك فالنظر يف س��ياق الخطاب الش��رعي، س��وابقه ولواحقه، أس��باب نزول��ه ووروده، 
لتحدي��د المقصود منه-يعد من الضروريات للذين يتعاملون مع النص الش��رعي، فهو يمكن 
من بيان أحكام التشابه ودعاوى النسخ وتصحيح كثير من األحكام بل يعطي المجتهد القدرة 

على الرتجيح.
وهذا ما أش��ار إليه الشاطبي بقوله: )إن المساقات تختلف باختاف األحوال واألوقات 

)1)  مشاهد من المقاصد الشيخ عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بية، دار وجوه للنشر والتوزيع ط2 2012ص 105
)2)  المعالم يف أصول الفقه : فخر الدين الرازي  تحقيق عادل عبد الموجود و علي عوض  القاهرة : دار عالم المعرفة  

1994 ص 150.
)3)  المرتكزات البيانية لفهم الخطاب القرآين لألستاذ الزنكي مجلة  اإلحياء  عدد 28  يونيو 2008 ص 108.

)4)  مجموع الفتاوى البن تيمية  دار الوفاء  ط3 ج 106/7.
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والن��وازل... فال��ذي يك��ون على بال من المس��تمع والمتفهم ه��و االلتفات إل��ى أول الكام 
وآخره، بحسب القضية واقتضاء الحال فيها، ال ينظر يف أولها دون آخرها، وال يف آخرها دون 
أوله��ا، فإن القضية وإن اش��تملت على جم��ل فبعضها متعلق بالبعض، وألهن��ا قضية واحدة. 
نازلة يف ش��يء واحد، فا محيص للمتفهم عن رد آخر الكام إلى أوله، وأوله إلى آخره، وإذ 
ذاك يحصل مقصود الشارع يف فهم المكلف، فإن فرق النظر يف أجزائه فا يتوصل إلى مراده، 
ف��ا يصح االقتص��ار يف النظر على بعض أجزاء الكام دون بع��ض إال يف مواطن واحد، وهو 

النظر يف فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه ال بحسب مقصود المتكلم()1).
والزركش��ي بقول��ه )اعلم أن الكتاب هو القرآن المتلو، وه��و إما نص، وهو ما ال يحتمل 
إال معن��ى، وإما ظاهر وهو ما دل على معنى مع تجويز غي��ره، والرافع لذلك االحتمال قرائن 
لفظية ومعنوية، واللفظية تنقسم إلى منفصلة ومتصلة()2) لذا نقول بأن التأمل يف السياق الذي 
ورد فيه النص والقرائن المحتفة به أمر واجب إلزالة الغموض واإلهبام الذي يعرتض فهمه.

المطلب الرابع :التمييز بين المقصود الظني والقطعي:
إن المسالك المعتربة يف الكشف عن المعاين والمصالح المقصودة شرًعا قسمان:

1. مس��الك قطعية وهي المعتربة يف كش��ف معاين النصوص الكلي��ة ومقاصدها القطعية، 
وهي االستقراء، ونصوص القرآن الصريحة، والسنة المتواترة . 

ومس��الك ظنية : وهي المعتربة يف كش��ف مع��اين النصوص الجزئي��ة ومقاصدها الظنية، 
وه��ي التعليل فيما عقل معن��اه ،والتعبد فيما خفي معناه وهذا ما لخصه الش��اطبي بقوله: )إن 

المصالح يف التكليف ظهر لنا من الشارع أهنا على ضربين:
أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمس��الكه المعروفة كاإلجماع والنص، واإلشارة والسرب، 

والمناسبة وغيرها. وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به، ونقول إن شرعية األحكام ألجله.
 والث��اين: ما ال يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المس��الك المعهودة، وال يطلع عليه إال 

بالوحي)3).

)1)  الموافقات الشاطبي ، ج3 ، ص 313 � 314.
)2)  الربهان، الزركشي  ج2 ، ص 214.

)3)  الموافقات،ج 2، ص 313.
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المطلب الخامس: التمييز بين المقاصد األصلية والتبعية :
فاألصل��ي ه��و المقصود باألصالة أو بالقصد األول والتابع هو ما كان وس��يلة أو ش��رطا 

مكما للمقصد األصلي.
يقول الش��اطبي: والجهة الثالثة أن للش��ارع يف ش��رع األحكام العادي��ة والعبادية مقاصد 

أصلية ومقاصد تابعة.
 مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد األول ويليه طلب السكن واالزدواج 
والتع��اون على المصالح الدنيوية واألخروية من االس��تمتاع بالحال والنظر إلى ما خلق اهلل 

من المحاسن يف النساء والتجمل بمال المرأة)1).
املبحث الثاين: �صوابط التنزيل املقا�صدي:

إن الحديث عن القراءة المقاصدية يس��تلزم البحث عن المرحلة الثانية من مراحل النظر 
المقاصدي وهي مرحلة التنزيل يقول اإلمام الش��اطبي: كل دليل شرعي مبني على مقدمتين: 

إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، واألخرى راجعة إلى نفس الحكم الشرعي )2).
لذل��ك فتنزي��ل األحكام الش��رعية يف الواقع ال ب��د أن يكون قائما عل��ى منهج يتحقق من 
حص��ول المقاصد الش��رعية، ذل��ك بأن وقوع األح��كام على عين األفع��ال يف الواقع ال يلزمه 
بالض��رورة حصول المقاصد، وه��ذا ما أكده الدكتور عبد المجيد النجار حينما أش��ار إلى أن 
حص��ول المقاصد يف األحكام ال يكفي في��ه االجتهاد النظري، بل البد له من مرحلة اجتهادية 
ثانية عند صياغة األحكام يتم فيها اعتبار المقاصد يف األحكام على مشخصات األحداث)3).
وعلي��ه، فالتحقق م��ن المقاصد يف الواقع يحت��اج لتحليله أوال ثم مناظ��رة الحكم بعدما 

يكون قد حصل بالفهم بعناصر ذلك الواقع يف عوارضه الشخصية من خصوصيات ظروفه.
وبناء عليه فقد خص التنزيل المقاصدي بثاثة ضوابط أفصلها على الشكل اآليت:

المطلب األول: فهم الواقع:
يج��ب على المجته��د أن يكون عارفا بالواق��ع يف جميع مس��توياته إن أراد تنزيل الحكم 

)1)  الموافقات  93/2.
)2)  نفسه  43/3.

)3)  فقه التدين فهما وتنزيا، عبد المجيد النجار، الزيتونة للنشر والتوزيع ص 203.
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الشرعي عليه، ولن يتأتى له ذلك إال باالستيعاب المعريف الشامل والمتصل للصورة الواقعية 
يف الحياة التي يراد معالجتها بالهدى الديني )1)، ذلك بأن الوقائع تتغير بتغير فاعليها والظروف 

الزمانية والمكانية المحيطة هبا، يقول العامة ابن خلدون: 
إن أح��وال العالم واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مس��تقر 
إنما هو اختاف على األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك يف األشخاص 

واألمصار فكذلك يقع يف األفاق واألقطار واألزمنة)2).
لذا كان النظر إلى الواقع أساسا يجب االلتزام به يف القراءة المقاصدية للنص الشرعي.

المطلب الثاين: تحقيق المناط:
هو عملية تقديرية تفرض على المجتهد التحقق من الصور المختلفة والمتشاهبة لجميع 
النوازل وهو عملية الحقة لعملية االجتهاد يف النص، يقول اإلمام الش��اطبي: »ك أن الش��ريعة 
ل��م تن��ص على حكم كل جزئي��ة على حدهتا، وإنما أت��ت بأمور كلية وعب��ارات مطلقة تتناول 

أعدادا ال تنحصر ومع ذلك فلكل معنى خصوصية ليست يف غيره ولو يف نفس التعيين )3).
ومجمل القول إن دور المجتهد يتجلى يف التحقق من مساواة هذه الواقعة المتخصصة يف 
الواقع المتعلق هبا الحكم الش��رعي الذي يتسم بالتجديد قبل مرحلة تطبيقه وتحقيق مناطه يف 
الجزئيات؛ فإذا عرف المناط وتم التأكد من مساواته للحكم التجريبي ألحق به وإال بآخر«)4).

 المطلب الثالث: النظر يف مآالت األفعال:
يعت��رب النظر يف م��آالت األفعال أص��ا من أصول المنه��ج التطبيقي، يقول األس��تاذ عبد 
المجيد النجار: »وبغير هذا المنهج يف تحقيق المآل عند التطبيق يصبح التطبيق آليا وإن حقق 

مناطه، وهذه اآللية ربما أفضت يف أحيان كثيرة إلى مشاق وأضرار )5). 
وم��ن األمثل��ة الت��ي يظهر فيها المنح��ى المالي عن��ده، تنفيذ حكم القص��اص يف الجراح 

)1)  فقه التدين فهما وتنزيا، عبد المجيد النجار، ص 187.
)2)  المقدمة البن خلدون، بيت الفنون و العلوم و األدب،  الدار البيضاء ط 2005 59/1.

)3)  الموافقات، 75/4.
)4)  البع��د التنزيل��ي يف التنظي��ر األصول��ي عن��د الش��اطبي، أ بلخي��ر عثم��ان، ص 170، دار اب��ن ح��زم، ط األول��ى 

1430،2009م.
)5)  يف المنهج التطبيقي للشريعة اإلسامية عبد المجيد النجار، ص 24-22.
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عل��ى المعت��دي، هل يقتص منه ف��ورا أم ينتظر إلى حين ش��فاء الجرح؟ حي��ث قال رحمه اهلل 
يف المس��ألة: فعند مالك أنه ال يس��تقاد من الجرح إال بعد اندماله، وعند الش��افعي على الفور، 
فالشافعي تمسك بالظاهر، ومالك رأى أن يعترب ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى 

إتاف النفس.)1)
ويع��د هذا الن��وع من االجتهاد م��ن أدق الطرق وأكثره��ا عرضة للزلل ذل��ك ألن نوازل 
الواقع قد تكون مندرجة ضمن حكم شرعي اندراجا واضحا، ولكنها يف مجرد حدوهتا أو يف 
حكمه��ا قد تكون مفضية إلى غير المصلحة الت��ي يبتغيها ذلك الحكم، فيكون اعتماد الحكم 
فيه��ا مخ��ا بمقصد الدين يف نف��ع الناس، ومن جهة أخ��رى فإن الع��دول يف إحداثه عليها قد 
يك��ون للهوى والتش��هي مدخل فيه، بدعوى أن يف هذا الع��دول تحقيقا لمصلحة قد تكون يف 

كثير من األحيان موهومة )2).
وخالصة القول:

فالق��راءة المقاصدي��ة هي قراءة منضبطة بضوابط، على قارئ النص الش��رعي أن يلتزمها 
وإال حاد عن الكشف عن مقصود الشارع.

* * *

)1)   بداية المجتهد وكفاية المقتصد بن رشد ت طه عبد الرؤوف سعد 172/1  دار الجيل بيروت 1989.
)2)  يف المنهج التطبيقي للشريعة اإلسامية، عبد المجيد النجار، ص 29-28.
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الف�صل الثاين
اأ�سباب النزول والورود وموقعهما من القراءة املقا�سدية للن�ص ال�سرعي

يعرف س��بب النزول بأنه ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه مبينة لحكمه أيام وقوعه. 
والمعنى أنه حادثة وقعت يف زمن النبي صلى اهلل عليه وس��لم أو س��ؤال وجه إليه فنزلت اآلية 

أو اآليات من اهلل تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال )1).
أم��ا س��بب الورود فيعرف بأنه ما يك��ون طريقا لتحديد المراد م��ن الحديث من عموم أو 

خصوص أو إطاق أو تقييد أو نسخ و نحو ذلك )2).
وقد اعتنى هبما العلماء عناية خاصة:

فق��ال اإلمام الش��اطبي يف موافقاته: معرفة أس��باب التنزيل الزمة لم��ن أراد علم القرآن. 
والدليل على ذلك أمران:

أحدهم��ا أن عل��م المعاين والبيان ال��ذى يعرف به إعج��از نظم القرآن فض��ا عن معرفة 
مقاص��د كام الع��رب إنما مداره على معرفة مقتضيات األحوال حال الخطاب من جهة نفس 
الخطاب أو المخاطب أو الجميع؛ إذ الكام الواحد يختلف فهمه بحس��ب حالين وبحس��ب 
مخاطبين وبحس��ب غير ذلك، كاالس��تفهام لفظه واحد ويدخله مع��ان أخر من تقرير وتوبيخ 
وغير ذلك وكاألمر يدخله معنى اإلباحة والتهديد والتعجيز وأش��باهها، وال يدل على معناها 
الم��راد إال األم��ور الخارجة وعمدهتا مقتضيات األحوال وليس كل ح��ال ينقل وال كل قرينة 
تق��رتن بنفس الكام المنق��ول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة ف��ات فهم الكام جملة أو 
فهم ش��يء منه ومعرفة األس��باب رافعة لكل مش��كل يف هذا النمط فهي من المهمات يف فهم 
الكت��اب با بد، ومعنى معرفة الس��بب ه��و معنى معرفة مقتضى الحال وينش��أ عن هذا الوجِه 
الوجُه الثاين وهو أن الجهل بأس��باب التنزيل موقع يف الش��به واإلش��كاالت ومورد للنصوص 

الظاهرة مورد اإلجمال حتى يقع االختاف وذلك مظنة وقوع النزاع)3).

)1)  مناه��ل العرفان يف عل��وم القرآن: محمد عبد العظيم الزرق��اين )المتوىف: 1367ه�( مطبعة عيس��ى البابي الحلبي 
وشركائه الطبعة الثالثة 1/.160

38 اللمع يف أسباب الحديث للحافظ جال الدين السيوطي: تحقيق يحيى إسماعيل أحمد، دار الكتب العلمية،   (2(
بيروت، لبنان ط1 .1984 

)3)  الموافقات  347/3.
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والشيخ الطاهر بن عاشور يف تحريره يقول: 
إن من أس��باب النزول ما ليس المفس��ر بغنى ع��ن علمه ألن فيها بي��ان مجمل أو إيضاح 
خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفس��يرا. ومنها ما يدل المفس��ر على طلب األدلة التي هبا 
تأويل اآلية أو نحو ذلك )1) لذلك قسم النظر يف أسباب النزول  إلى خمسة أقسام: األول منها: 
ه��و المقصود من اآلي��ة، ويتوقف فهم المراد منها على علمه فابد من البحث عنه للمفس��ر، 

وهذا منه تفسير مبهمات القرآن.
والث��اين: هو حوادث تس��ببت عليها تش��ريعات أح��كام، وصور تلك الح��وادث ال تبين 
مجما وال تخالف مدلول اآلية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها 

وجدت مساوية لمدلوالت اآليات النازلة عند حدوثها. 
أم��ا الثال��ث: فهي حوادث تكثر أمثالها تختص بش��خص واحد فنزلت اآلي��ة إلعاهنا وبيان 
أحكامها وزجر من يرتكبها، فكثيرا ما تجد المفس��رين وغيرهم يقولون نزلت يف كذا وكذا، وهم 

يريدون أن من األحوال التي تشير إليها تلك اآلية تلك الحالة الخاصة فكأهنم يريدون التمثيل. 
والرابع: هو حوادث حدثت ويف القرآن آيات تناس��ب معانيها س��ابقة أو الحقة فيقع يف عبارات 
بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك اآليات، مع أن المراد أهنا مما يدخل 

يف معنى اآلية ويدل لهذا النوع وجود اختاف كثير بين الصحابة يف كثير من أسباب النزول.
والخامس قسم يبين مجمات، ويدفع متشاهبات )2).

وما قيل يف أسباب النزول يصدق كذلك على أسباب الورود.
وتأسيس��ا على ما قاله الش��يخان فا يمكن إنكار أهمية أس��باب النزول والورود يف فهم 

النص الشرعي وتنزيله يقول اإلمام الشاطبي: 
هذا ش��أن أس��باب النزول يف التعريف بمعاين المنزل بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف 

من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق االحتماالت وتوجه اإلشكاالت )3).
من هنا نسأل ما موقع أسباب النزول والورود من القراءة المقاصدية؟

)1)  التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن عاشور 47/1 دار سحنون للنشر والتوزيع تونس .
)2)  نفسه.

)3)  الموافقات 350/3.
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املبحث الأول: اأ�صباب النزول والورود وموقعهما من فهم الن�ص مقا�صديا
ينضب��ط الفهم المقاصدي للنص الش��رعي-كما تبين من قبل-بضواب��ط على الناظر فيه أن 
يستحضرها كمعهود العرب والبحث عن العلة والتمييز بين المقصود الظني والقطعي وغيرها. 
وتظهر أهمية أس��باب النزول والورود يف خدمة كل ضابط من ضوابط الفهم المقاصدي 

لينزل منزلة الخادم له بل األصل الذي يرجع إليه يف الفهم وهذا ما سنحاول توضيحه.  
المطلب األول: معرفة معهود العرب ودوره يف القراءة المقاصدية:

تعد أس��باب النزول والورود أساس��ا مهما يف فهم معهود العرب، باعتباره مرجعا يف فهم 
لغة المخاطب وأعرافه وتقاليده وهو ال شك أصل يرجع إليه يف فهم النص مقاصديا.

يقول اإلمام الشاطبي:
 البد يف فهم الش��ريعة من اتب��اع معهود األميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلس��اهنم؛ 
فإن كان للعرب يف لس��اهنم عرف مس��تمر فا يصح العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن لم يكن 

َثمَّ عرف فا يصح أن يجرى يف فهمها على ما ال تعرفه.
 وهذا جار يف المعاين واأللفاظ واألساليب، مثال ذلك أن معهود العرب أال ترى األلفاظ 
تعب��دا عن��د محافظتها عل��ى المعاين وإن كان��ت تراعيه��ا –أيضا-فليس أح��د األمرين عندها 
بملت��زم ب��ل قد تبنى عل��ى أحدهما مرة وعلى اآلخ��ر أخرى، وال يكون ذل��ك قادحا يف صحة 

كامها واستقامته )1).
وعلي��ه فإن الكش��ف عن معه��ود العرب قد يس��تمد من أس��باب النزول وال��ورود، فهي 
تكشف إما عن العرف السائد أو عن معاين األلفاظ مما يعيننا على الفهم المقاصدي للنص.

ومثال ذلك :
ما رواه الش��يخان يف صحيحهما –أيضا-من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: »جاء 
رجل من بني فزارة إلى النَّبي صلى اهلل عليه وس��لم فقال: إن امرأتي ولدت غالمًا أسود! فقال 
النَّب��ي صلى اهلل عليه وس��لم: »هل لك إبل«؟ قال: نعم. قال: »فم��ا ألوانها«؟ قال: حمر. قال: 
»فهل يكون فيها من أورق«؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: »فأين أتاها ذلك«؟ قال: عسى أن يكون 

)1)  الموفقات 88/2.
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نزعه عرق. قال: »وهذا عسى أن يكون نزعه عرق« )1(.
فهذا نص صحيح عن النَّبي صلى اهلل عليه وسلم صريح يف قياس النظير على نظيره. وقد ترتب 

على هذا القياس حكم شرعي، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه وأمه، ليس موجبًا للعان. )2)
إن الناظ��ر يف حديث رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم يتبين ل��ه أن اختيار النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم لمثال اإلبل كان قاصدا، فقبيلة بني فزارة عرفت بامتاكها لإلبل، لذلك فقد أراد 
صلى اهلل عليه وس��لم أن يقنع الرجل ويزيل وساوسه، فضرب له مثا مما يعرف ويألف، ويف 

ذلك تعليم من النبي صلى اهلل عليه وسلم، وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون. 
م��ن هنا يتبين أن االحتجاج بمعه��ود الرجل الفزاري مقصده هو الحفاظ على النس��ب، 
وأن النسب ال يزول بمجرد الشبهة بل يثبت هبا، لذا نقول بأن االحتجاج بمعهود العرب كان 

لخدمة مقصد ضروري هو مقصد حفظ النسب.
المطلب الثاين: أسباب النزول والورود والتعليل المقاصدي

معرفة الس��بب قد تدل على معرفة العلة الباعثة على تش��ريع الحكم بل وجه الحكمة منه، 
فما من حكم سنه اهلل تعالى يف كتابه أو على لسان نبيه إال وهو على غاية من الحكمة جاء النص 
ليراعيها حفظا للمصلحة أو درءا للمفس��دة ومثاله حديث أس��امة بن زي��د رضي اهلل عنه قال:يا 
رس��ول اهلل أين تنزل يف دارك بمكة؟ فقال )وهل ترك عقيل من رباع أو دور(. وكان عقيل ورث 
أب��ا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر وال علي رضي اهلل عنهما ش��يئا ألنهما كانا مسلمين وكان 

عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول ال يرث المؤمن الكافر )3(.
محصل هذا أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم لما هاجر اس��تولى عقيل وطالب على الدار 
كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكوهنما لم يس��لما، وباعتبار ترك النبي صلى اهلل عليه وس��لم 

لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر؛ فباع عقيل الدار كلها.
فالعل��ة يف عدم التوارث هو اختاف الدين فا يرث المس��لم الكافر وال الكافر المس��لم 

وال شك أن يف ذلك حفظ للدين الذي يعترب من المقاصد الضرورية.

)1)  صحيح البخاري: كتاب الطاق: باب إذا عرض بنفي الولد.
)2)  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 281/18

)3)  صحيح مسلم كتاب الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. 
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المطلب الثالث: أس��باب النزول وال��ورود والتمييز بين مقامات الخطاب للكش��ف عن 
مقاصد النص الشرعي

إن مع��اين األلفاظ ليس��ت عل��ى وزان واح��د، فهي تتع��رض للتغيرات الداللي��ة بالتقييد 
والتخصيص والتعميم واالش��رتاك، وعليه فأهمية أس��باب النزول وال��ورود تتجلى يف بيان ما 
يقب��ل التخصي��ص والتعميم، وما ينزل منزل��ة المطلق والمقيد، بل وما يخ��رج مخرج المدح 
وي��راد به الذم، ويخرج مخرج الذم وي��راد به المدح، إلى غير ذلك من مقامات الخطاب التي 

قد تتغير بتغير القرائن واألحوال المقامية والحالية.
 لذا فالكش��ف عن مقامات الخطاب قد يفضي إلى الفهم المقاصدي للنص الشرعي بل 
إن الغفل��ة عنها قد تؤدي إلى خضخاض من األغ��اط تعكس إما فهما ظاهريا للنص يجانب 

المقصد منه أو باطنية تحاول التأويل بعيدا عن القرائن الحالية والمقامية.
 وأذكر مثاال واحدا للتمثيل فحس��ب وهو قوله تعالى: ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ژ )1(.
إن فهم اآلية مقاصديا يس��تلزم  الرجوع إلى س��بب النزول  إذ المقصود  هو التشنيع على 
م��ن يعمد إلى حرمان وليه من التفقه يف الدين وليس مطلق العداوة؛ فقد أخرج الرتمذي »عن 
ابن عباس أن رجا س��أله عن هذه اآلية فقال: هؤالء رجال من أهل مكة أس��لموا وأرادوا أن 
يأتوا النبي صلى اهلل عليه و س��لم؛ فأبى أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم فلما أتوا النبي صلى 
اهلل علي��ه و س��لم -أي بعد م��دة وجاء معهم أزواجه��م وأوالدهم-ورأوا الن��اس قد فقهوا يف 
الدي��ن - أي س��بقوهم بالفق��ه يف الدين لتأخر ه��ؤالء عن الهجرة فهم��وا أن يعاقبوهم على ما 

تس��ببوا لهم حتى س��بقهم الناس إلى الفقه يف الدين فأنزل اهلل هذه اآلية- أي حتى قوله ژ گ  
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  « )2(. 

إذن فالنظ��ر إل��ى اآلية مقاصديا يؤكد أن  المقصد  ليس مطل��ق العداوة بل هو مقيد بمنع 
األولي��اء م��ن التفقه يف الدين، فا ش��ك أن األوالد واألزواج هم عناصر األس��رة التي حرص 

)1)  سورة التغابن اآلية 14.
سنن الرتمذي كتاب تفسير القران باب ومن سورة التغابن وقال حديث حسن صحيح .   (2(
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اإلس��ام عل��ى تكوينها تكوينا س��ليما يس��ود فيه المحبة والم��ودة والتكاف��ل والتعاون لذلك 
فاستحضار سبب النزول قد يجلي الفهم الصحيح لآلية.

املبحث الثاين: اأ�صباب النزول والورود والتنزيل املقا�صدي للن�ص ال�صرعي
إذا كان س��بب الن��زول والورود خادمي��ن لضوابط الفه��م المقاصدي، فالذي س��يتضح 

كذلك أهنما خادمان للتنزيل المقاصدي وهذا ما سنحاول توضيحه. 
 المطلب األول: أسباب النزول والورود ومعرفة الواقع: 

إذا كان الن��ص الش��رعي قد يأيت غالب��ا مجردا ليحكم على حياة الن��اس كلهم ويحمل يف 
طياته أمرا وهنيا يتجاوز زمان نزوله ومابس��اته؛ فإن س��بب النزول والورود قد يأتيان حامان 
ص��ورة واقعية تصلح ألن يحكم النص عليها وعلى أمثالها؛ فهما يذكران بمابس��ات الواقعة 

وما ترتبط به من بيئة وزمان.
لذل��ك فأس��باب النزول وال��ورود تمثل حركة النص الش��رعي يف الواق��ع، فهي عّينات 
منهجية يف كيفية تنزيل النص الش��رعي على الواقع بل هي وس��يلة تربوية غايتها هتيئة الظروف 
للفه��م واالمتث��ال، و بيان وجه المناس��بة بي��ن النص والواق��ع لذلك اقتضت حكم��ة الخالق 
س��بحانه أن يكون نزول القرآن منجما � يف سياق تفاعلي مع حركة الواقع واختاف األحداث 
واألح��وال فه��و  إما مصححا ومقوما، ومس��ددا ومرش��دا، و إما ضابطا ومقنن��ا لواقع الناس 
وقضاياه��م بم��ا يحقق مصالحهم يف الحال والمآل و أمثلة ذلك كثي��رة  أذكر منها  قوله تعالى  
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ )1).فق��د افتتح��ت اآلي��ات أح��كام 
الظه��ار بذكر س��بب نزولها تنويها بالمرأة التي وجهت ش��كواها إل��ى اهلل تعالى بأهنا لم تقصر 
يف طلب العدل يف حقها ويف بنيها. ولم ترض بعنجهية زوجها وابتدراه إلى ما ينثر عقد عائلته 
دون تبصر وال روية، وتعليما لنساء األمة اإلسامية ورجالها واجب الذود عن مصالحها )2).
فقضي��ة خول��ة مع زوجها ه��ي قضية واقعية تعالج مس��ألة م��ن أخطر المش��اكل التي قد 
تعيشها األسرة، هي قضية تنكر بعض األزواج لبعض بل هي قضية عدل يجب أن يسود داخل 
األس��رة، لذلك فهي واقعة تبين لنا ال محالة حضور البعد المقاصدي يف تثبيت مقصد العدل 

)1)  سورة المجادلة اآلية 1.
)2)  التحرير والتنوير7/28.
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ال��ذي يعد من المقاصد العامة للش��ريعة، وكذلك الحفاظ على مقاصد األس��رة من رحمة يف 
وقت الشدة أو أداء حق متبادل بين األزواج بل وترو قبل اإلقدام على فصل عقد عد من أوثق 

العقود على اإلطاق.
 إن الرج��وع إلى أس��باب النزول يمكننا من فه��م قضية تحريم الظهار ب��ل ربطها ببعدها 

المقاصدي المتمثل يف العدل وتحقيق مقاصد األسرة.
المطلب الثاين: أسباب النزول والورود وتحقيق المناط: 

إن تحقيق المناط له صورتان:
األول��ى تطبي��ق القاعدة العام��ة يف أحد صورها وحينئ��ذ يكون تحقيق المناط بعي��دا عن القياس 
ومثال ذلك قاعدة العدل يف قوله تعالى ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ )1(.

الثانية: إثبات علة متفق عليها يف األصل يف الفرع إللحاق الفرع باألصل.
يقول الشاطبي: االجتهاد على ضربين: أحدهما ال يمكن أن ينقطع حتى ينقطع التكليف، 
ذلك عند قيام الساعة، والثاين يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا فأما األول فهو االجتهاد المتعلق 
بتحقي��ق المن��اط وهذا الذي ال خ��اف بين األمة يف قبول��ه، ومعناه أن يثب��ت الحكم بمدركه 

الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيين محله )2).
ومن النماذج التي تؤكد على أهمية أس��باب ال��ورود يف فهم تحقيق المناط رواية إِْدِريَس 
اْلَخْوالَنِىِّ َعْن َأبِى َثْعَلَبَة اْلُخَش��نِىِّ قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم :  إذا أرس��لت كلبك 
وذكرت اسم اهلل عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك( )3( ،ويف رواية عن همام عن 

عدي : قلت : يا رسول اهلل أنأكل منه ؟ قال: »إن أكل منه ، فال تأكل فإنه  ليس بمعلم« )4(.
 ولم��ا تعارضت الروايتان رام بعض أصحابنا وغيره��م الجمع بينهما فحملوا حديث النهي 
على التنزيه والورع، وحديث اإلباحة على الجواز، وقالوا: إن عديا كان موس��عا عليه فأفتاه النبي 

صلى اهلل عليه وسلم بالكف ورعا، وأبا ثعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز، واهلل أعلم.)5)

)1)   سورة النحل اآلية 90.
)2)  الموافقات 89/4.

)3)  سنن أبي داود كتاب الصيد باب يف الصيد 83/3، مكتبة المطبوعات اإلسامية بحلب.
)4)  سنن البيهقي الكربى كتاب الصيد والذبائح باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل 237/9.

)5)  تفسير القرطبي ألبي عبد اهلل محمد األنصاري بن أحمد األنصاري مكتبة اإليمان للنشر والتوزيع 2006 70/6.
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وهذا الحديث أنموذج لتحقيق المناط الذي فرق بين حالتي عدي وأبي ثعلبة.
المطلب الثالث: أسباب النزول والورود والنظر يف المآالت

من األمثلة الدالة على أهمية أسباب النزول يف الكشف عن النظر المآلي:  
قول��ه تعالى)ق��ل ادع اهلل أو ادع الرحم��ن أيَّ��ًا ما تدعو فله األس��ماء الحسن��ى وال تجهر 

بصالتك وال ُتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيالً( )1(.
فق��د هنى المول��ى عز وجل نبيه ع��ن الجهر بالق��راءة يف الصاة التفاتا إلى م��آل ذلك إذا 
س��مع المشركون قراءته فيحملهم على سب اهلل تعالى وس��ب نبيه والجهر بالقراءة، وإن كان 
محم��ودا يف الجمل��ة من حيث ه��و زينة و تكملة للق��راءة إال أنه ينبغ��ي أن ال يعود على أصل 
تعظي��م اهلل  وكام��ه باله��دم و اإلبطال كما هو الح��ال فيما كان يصنعه المش��ركون على عهد 
رس��ول اهلل إذا س��معوا  قراءت��ه  وه��ذا ما  يخرب به س��بب الن��زول  فقد جاء  يف أس��باب النزول 
للواح��دي فيقول��ه عز وج��ل ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  اآلية. أخربن��ا أبو عبد اهلل 
محم��د بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن إس��حاق الثقفي قال: حدثنا عبد 
اهلل بن مطيع وأحمد بن منيع قاال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عب��اس يف قوله تعالى ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ قال: نزلت ورس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم مختف بمكة وكانوا إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال اهلل 
عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وس��لم ژ ڳ  ڳ  ڱژ أي بقراءتك فيس��مع المشركون 
فيس��بوا القرآن ژ ڱ  ڱ  ڱ  ژ عن أصحابك فا يسمعون ژ ں   ں  ڻ  ڻ  ژ. رواه 

البخاري عن مسدد. ورواه مسلم عن عمرو الناقد كاهما عن هشيم )2).
إذن فس��بب الن��زول بّي��ن المقصد م��ن النهي ع��ن الجهر بالق��رآن؛ مما يؤك��د النظر إلى 

المآالت كأصل قرآين بينته أسباب النزول.
وخاصة القول فإن سبب النزول والورود خادمان لضوابط التنزيل المقاصدي كما كانا 
خادمين لضوابط الفهم المقاصدي لنخلص يف األخير أهمية كل منهما يف القراءة المقاصدية.

)1)  سورة اإلسراء اآلية 110.
أسباب  أسباب النزول للواحدي دار الكتب العلمية ط 1991 219/1.  (2(
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خامتة 
تعي��ش األم��ة اإلس��امية حوادث مس��تجدة كثي��رة أضحت معه��ا يف حاجة إل��ى إعمال 
المقاص��د إليج��اد حل��ول عملية لها، وعلي��ه فقد تعددت دع��وات قراءة النصوص الش��رعية 

مقاصديا باعتبارها قراءة االجتهاد والتجديد.
 وتأسيس��ا على ذلك، فقد اختلف الناس يف منطلقاهتا بين فريق مقلد للغرب حيث سار، متبنيا 
دعوة الحداثة يف قراءة النص مقاصديا باعتماد العقل والواقع وتغييب اللغة العربية وأسباب النزول 

والورود –خطاب بداية الوحي-باعتبارها أحداثا ال تعرب إال عن وقائع تاريخية وّلى زماهنا.
وفري��ق انتهج الوس��طية يف اعتبار األلف��اظ والمعاين فوضع لتلك القراءة قوانين وأسس��ا 
تحفظه��ا من الزيغ ع��ن مقصود الش��ارع كمعرفة اللغ��ة ومعهود العرب والكش��ف عن العلة 

والتمييز بين مقامات الخطاب وغيرها من الضوابط التي ذكرناها.
لذل��ك فقد اعتربت أس��باب النزول والورود أساس��ا مهم��ا يف الق��راءة المقاصدية، فهي 
تخدم ضوابط الفهم المقاصدي من معرفة معهود العرب، والكشف عن التعليل المقاصدي، 
والتميي��ز بي��ن مقام��ات الخطاب، كما تخ��دم ضوابط التنزي��ل المقاصدي م��ن معرفة الواقع 

وتحقيق المناط والنظر يف المآالت 
لنخلص إذن بأن أس��باب الن��زول والورود منطلق أس��اس للق��راءة المقاصدية بل أصل 
يرتب��ط كم��ا بينا بكل ضابط من ضوابطه��ا، ويتأكد بأن االهتمام ببداية الوح��ي والنظر إليه قد 

يسهم يف فهم النص الشرعي مقاصديا وتنزيله مقاصديا والحمد هلل رب العالمين.
الئحة امل�سادر واملراجع

- أسباب النزول للواحدي دار الكتب العلمية  ط 1991  219/1.
- اإلحكام يف أصول األحكام محمد بن أحمد بن حزم دار الكتب العلمية بيروت د ط ت.

- بيان النصوص الش��ريعة )طرقه وأنواعه( بدران أبو العينين ط /1، مؤسس��ة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر، اإلسكندرية،1982م.

- بداي��ة المجته��د وكفاية المقتصد ابن رش��د ت طه عبد الرؤوف س��عد 172/1  دار الجيل 
بيروت 1989 .

- البعد التنزيلي يف التنظير األصولي عند الش��اطبي، أ بلخير عثمان، دار ابن حزم، ط األولى 
1430،2009م.

- الربهان، الزركشي، مكتبة دار الرتاث القاهرة.
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- تفس��ير القرطبي ألب��ي عبد اهلل محمد األنصاري بن أحمد األنصاري مكتبة اإليمان للنش��ر 
والتوزيع  2006 .

- التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور 47/1 دار سحنون للنشر والتوزيع تونس.
- دراسة يف فقه مقاصد الشريعة«، د. يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية، 2007، دار الشروق.

- سنن البيهقي الكربى، دار الكتب العلمية، 2003.
- سنن أبي داود، مكتبة المطبوعات اإلسامية بحلب.

- صحي��ح البخ��اري محمد بن إس��ماعيل البخاري تحقي��ق: مصطفى الديب البغ��ا، دار ابن 
الكثير اليمامة بيروت، ط 3، 1980.

- فقه التدين فهما وتنزيا، عبد المجيد النجار، الزيتونة للنشر والتوزيع.
- يف المنهج التطبيقي للشريعة اإلسامية عبد المجيد النجار.

- لسان العرب البن منظور مطبعة صادر بيروت لبنان 1388.
- المس��تصفي من علم األصول ألبي حامد الغزالي، تحقيق محمد األشقر، بيروت، مؤسسة 

الرسالة، 1417ه� 1997م.
- المصباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية بيروت.

- الموافقات« للشاطبي، الجزء الثالث، طبعة دار المعارف.
- المعالم يف أصول الفقه فخر الدين الرازي تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض القاهرة 

دار عالم المعرفة 1994 
- المرتكزات البيانية لفهم الخطاب القرآين لألستاذ الزنكي مجلة اإلحياء عدد28 يونيو 2008.

- المقدمة ألبن خلدون بيت الفنون والعلوم واألدب الدار البيضاء.
- مشاهد من المقاصد الشيخ عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بية دار وجوه للنشر والتوزيع ط2 2012.

- مقاصد الشريعة اإلسامية للطاهر بن عاشور الشركة التونسية للتوزيع 1978.
- محاضرات يف مقاصد الشريعة، د. أحمد الريسوين، الطبعة األولى، 2009م، دار األمان.

- مجموع الفتاوى بن تيمية دار الوفاء ط3 ج 106/7
- مناه��ل العرف��ان يف علوم القرآن: محمد عب��د العظيم الزرقاين )المت��وىف: 1367ه�( مطبعة 

عيسى البابي الحلبي وشركاؤه الطبعة الثالثة 160/1
- نظري��ة المقاص��د عند اإلمام الش��اطبي أحمد الريس��وين المعهد العالمي للفكر اإلس��امي 

مكتبة دار األمان الرباط.
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مفهوم الن�ص
بني اإطالق الفقهاء وتقييد االأ�سوليني

د. فاطمة عبد الله يو�سف عزام
أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة القصيم
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ   
باهلل من ش��رور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فا مضل له ومن يضلل فا هادي له، 
وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له، الذي أنزل الق��رآن الكريم على قلب نبيه محمد 
صلى اهلل عليه وس��لم ليكون للعالمين نذيرًا، وأش��هد أن محمدًا عبده ورس��وله بلغ الرس��الة 

وأدى األمانة ونصح األمة، وأصلي وأسلم تسليما كثيرًا.وبعد
النص الشرعي وحدة تشريعية متكاملة، لها مكوناهتا وخصائصها، ويتحدد على أبعادها 
ما يستجد من وقائع،  وعدم الوضوح يف تحديد مفهوم النص وحجيته، جعل الفكر اإلسامي 
المعاص��ر يواجه نزعات من الغلو تراوحت بين- »النزعة الحرفية«- الذين يعتربون الخروج 
عن حرفية النص إبطال له وتشريع بالرأي والهوى ، وبين »النزعة الباطنية« التي دعت إلى غلو 
التأوي��ل حي��ث أخذ األولون بمعنى النص عند بعض المتكلمي��ن وهو ما دل على معناه داللة 
قطعي��ة وال يحتمل غيره، وأخذ اآلخرون بمعنى النص عل��ى إطاقه دون النظر إلى محدداته 
وضوابطه فأخرجوا النصوص عن دالالهتا المرجوة منها ولمعالجة ذلك القصور يف استنباط 
األحكام جاءت هذه الدراس��ة للوقوف على مفهوم النص الش��رعي بمعناه المطلق حيث يراد 
به الدليل وهو كل ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب أو السنة، سواء كان ظاهرًا، أو نصًا، أو 

مفسرًا، عامًا، أو خاصًا)1)؛ومفهوم النص بمعناه الخاص الذي يقابل الظاهر.
أهداف الدراسة:

أوال: تحديد مفهوم النص الشرعي وموقف الشريعة اإلسامية منه.
ثانيا: التعرف على مناهج األصوليين يف تحديد مفهوم النص.

ثالثا: بيان العاقة بين النص وغيره من المصطلحات األصولية.
رابعا: بيان اختاف األصوليين يف تحديد مفهوم النص، وأثر ذلك يف االجتهاد المعاصر.

خامسا: بيان الفرق بن النص بمعناه العام والنص بمعناه األصولي الخاص.
سادس��ا: معالجة القص��ور يف فهم النصوص الش��رعية، وتوظيف الدالالت يف اس��تنباط 

األحكام الفقهية.

)1)  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسام البزدوي - )ج 1/ص 106).
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مبررات الدراسة:
التفاوت يف فهم النص الشرعي وداللته على معناه.  -1

اختاف األصوليون يف تحديد مفهوم النص وداللته على معناه.  -2
االشرتاك يف إطاق مصطلح النص حيث يشرتك هذا المصطلح بين الدليل الشرعي   -3

بعمومه والنص األصولي الذي هو أحد تقسيمات اللفظ.
نزعات الغلو يف عاقة النص باالجتهاد والتي يعاين منها الفكر اإلسامي المعاصر.  -4

وقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
مشكلة الدراسة: 

ما الفرق بين النص الشرعي والنص بمعناه األصولي الخاص؟  -1
ما العاقة بين النص وغيره من المصطلحات األصولية؟  -2

ما أثر اختاف األصوليين يف تحديد مفهوم النص، يف االجتهاد المعاصر؟  -3
ما أثر قاعدة )ال اجتهاد مع النص( على االجتهاد؟  -4

خطة الدراسة: وقد جاءت هذه الدراسة ضمن تمهيد: ويشتمل على مصطلحات البحث 
وأربعة مباحث وعدة مطالب وخاتمة.

المبحث األول: تحديد مفهوم النص الش��رعي وموقف الشريعة اإلسامية منه ويشتمل 
على ثاثة مطالب:

المطلب األول: تحديد مفهوم النص عند أهل اللغة.
المطلب الثاين: مفهوم النص يف اصطاح الفقهاء.

المبح��ث الث��اين: التع��رف عل��ى مناهج األصوليي��ن يف تحدي��د مفهوم الن��ص وحكمه، 
ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب األول: تحديد مفهوم النص عند اإلمام الشافعي.
المطلب الثاين: تحديد مفهوم النص عند المتكلمين.

المطلب الثالث: تحديد مفهوم النص عند الحنفية.
المطلب الرابع حكم النص وداللته على الحكم.
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المبح��ث الثالث: العاقة بين الن��ص وغيره من المصطلحات األصولية ويش��تمل على 
مطلبين:

المطلب األول: الفرق بين النص وعبارة النص.
المطلب الثاين: الفرق بين النص بمعناه الشرعي العام والنص بمعناه األصولي الخاص.
المبحث الرابع: أثر اختاف األصوليين يف تحديد مفهوم النص على االجتهاد المعاصر 

ويشتمل على ثاثة مطالب:
المطلب األول: االجتهاد يف إدراك النصوص الشرعية ضرورة بشرية.

المطلب الثاين: العاقة بين النص واالجتهاد.
المطلب الثالث: قاعدة )ال اجتهاد مع النص( وأثرها على االجتهاد.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
تمهيد: حدود البحث ومصطلحاته:

تقتصر الباحثة على النص الش��رعي يف القرآن الكريم والس��نة النبوية المطهرة وما يتعلق 
هبما من مباحث عند األصوليين والفقهاء.

ف والحالة  - النص: تعريف النص باعتباره ش��اماً لنصوص الكتاب والس��نة، حيث يعرَّ
هذه بأنه: اللفظ الذي يفهم منه معنى عند النطق به)1).

المطلق لغة: ضد المقيد مأخوذ من طلق، وهو يدل على التخلية واإلرسال والتحرر من 
القيد وعليه يكون المطلق ما ال يقيد بقيد أو شرط وما ال يقع فيه استثناء)2).

المقي��د لغ��ة: مأخوذ من القي��د، وهو حبل يجعل يف رج��ل الدابة وغيرها فيمس��كها، ثم 
يستعار يف كل شيء يحبس ويكبل به ومنه تقييد األلفاظ بما يمنع االختاط ويزيل االلتباس، 

فصار هو الذي يدل عليه القيد)3).
فالن��ص عند الفقهاء هو النص بمعناه العام أو المطل��ق وعند األصوليين بمعناه الخاص 

مع زيادة تحدد المقصود به والمراد منه.

)1)  المستصفى للغزالي ص: 128.
)2)  معج��م مقاييس اللغة 3/ 420- 422، لس��ان العرب 4/ 2692: 2696 و هتذي��ب اللغة )9/ 19و التعريفات 

)ص: 218( و معجم لغة الفقهاء )ص: 436).
)3)  معجم مقاييس اللغة 5/ 44، لسان العرب ب5/ 3792: 3793.
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املبحث الأول
 حتديد مفهوم الن�ص ال�سرعي وموقف العلماء منه.

إن تحدي��د األص��ول اللغوي��ة واالصطاحية لكلمة ن��ص أمر صعب لتع��دد معايير ه�ذه 
اللفظة ومداخله ومنطلقاته، وتعدد األش��كال والمواقع والغايات التي تتوافر فيما نطلق عليه 
اسم ن�ص )1) لكنني سأحاول قدر اإلمكان ضبط المجال الذي تدور فيه مصطلحاته وتحديد 

المراد به عند أهل كل صنعة.
املطلب الأول: حتديد مفهوم الن�ص عند اأهل اللغة:

الن��ص لغ��ة مأخوذ من الج��ذر الثاثي المضعف )نص��ص( ومعناه بالعربي��ة مد أو رَفع، 
ويحي��ل ال�ن��ص أينما ورد يف المعاج��م العربية على معان ودالالت عدة فه��و يدل على الرفع 
بنوعيه الحس��ي والمجرد، وكل ما أظهر فقد نص، ومنه المنصة وهو المكان البارز وم�ا تظهر 

عليه العروس لرتى )2) ومنه الناصية سميت الرتفاعها.)3)
ويطل��ق النص على أقصى الش��يء وغايته ومنه ن�ص الناق�ة أي اس���تخرج أقصى س��يرها، 
ونص الشيء منتهاه ويدل –أيضًا- على االستقصاء واإلحاطة، ومنه نص الرجل نصًا إذا س�أله 

عن شيء حتى يستقصي ما عنده. قال أبو عبيد: »النص أصله منتهى األشياء ومبلغ أقصاها«)4)
والنص التعيين والتوقيف ونص ينص على الشيء حدده والسيما يف علم الحديث)5).

   أما المعنى الشائع عند أهل اللغة العربية المعاصرين: » صيغة الكام األصلية المنقولة 
حرفيًا من المؤلف سواء أكانت نطقًا أم كتابًة«)6)

ولعل داللة الظهور واالرتفاع هي الجامع لتعدد الدالالت فتكاد تكون الداللة المركزية 
والبؤرة التي تدور حولها المعاين اللغوية.

)1)  بشرى حمدي ووسن عبدالغني/مفهوم النص ومعايير نصية القرآن الكريم/ بحث منشور يف مجلة أبحاث كلية 
الرتبية األساسية، المجلد 11 ، العدد 1.

)2)  انظر: ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي. لسان العرب)مادة نصص ( 7ص98-97.
)3)  انظر: أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، )مادة نصص (: 5/.433

)4)  أبو منصور األزهري، هتذيب اللغة )12/ 82( ولسان العرب )7/ 98).
)5)  انظر: ابن منظور، لسان العرب ، )مادة نصص (: 7 /97.

)6)  إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، إسطنبول ، 1980م  )نص ( ، ص 926.
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املطلب الثاين: مفهوم الن�ص يف ا�صطالح الفقهاء:
لقد أطلق الفقهاء مصطلح النص على عدة معاين منها:

كل ملف��وظ مفه��وم المعن��ى، من الكتاب أو الس��نة، س��واء كان ظاه��رًا أو نصًا أو   -1 
مفسرًا، عامًا أو خاصًا، وهذا على أساس أن النص هو الظهور 

واالرتفاع: وهذا أحد اصطاحات الفقهاء  -2 
الكتاب والّسنّة أي ما يقابل اإلجماع والقياس.)1)  -3 

اللفظ الذي يفهم منه معنى عند النطق به، وس��واء أكان ذلك المعنى مقطوعًا به أم   -4 
غير مقطوع به. وهذا غالب استعمال الفقهاء، )2)وقول شيخ اإلسام ابن تيمية .)3)

رأي الباحث��ة: تف��اوت اس��تعمال الفقهاء لمصطلح الن��ص وجميعها ينطل��ق من المعنى 
اللغوي للفظة ويراد به الدليل فأصبحنا نقول: ) نص ش��رعي ( و ) نصوص ش��رعية ( فنطلق 
كلمة »نص« على اآلية و على الرواية، والذي يهمنا من ذلك هو تعريف النص باعتباره شاماً 
لنصوص الكتاب والس��نة، وما دل ظاهر لفظهما علي��ه من األحكام، بغض النظر عن وضوح 

المعنى ، أو قطعيِّته.
ق��ال الزبي��دي: إن كلمة )نص( قد تطورت دالليًا يف نطاق العربية بإطاقها على الكتاب 
والس��نة إجمااًل، بغض النظر عن وضوح المعنى، أو قطعيِّته، ثم تطورت أيضًا بإطاقها على 

كام الفقهاء يف قولهم: )نصت الفقهاء على كذا()4) 

* * *

)1)  التهاوين، كش��اف اصطاحات الفنون ، )2/ 1695-1697) والزركش��ي، البحر المحيط يف أصول الفقه )2/ 
.(204

)2)  شرح الكوكب المنير، ابن النجار، )3/ 479).
)3)  ابن تيمية ،شمول النصوص ألحكام العباد، ص11.

)4)  محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ، المجلد الرابع ، ص  440.
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املبحث الثاين
 التعرف على مناهج االأ�سوليني يف حتديد مفهوم الن�ص وحكمه: 

يختل��ف اللف��ظ يف داللته عل��ى معناه ظهورًا وخف��اًء، وضوحًا وإهبامًا، ف��كان ال بد من 
أجل اس��تنباط األحكام الفقهية، واس��تخراج التكاليف الش��رعية، من أن يكون واضحًا لدى 
األصولي والفقيه درجة الوضوح واإلهبام ليتس��نى له سهولة االستنباط واستخراج األحكام، 
لذا قام الس��لف بوضع قواعد لأللفاظ وقس��موا اللفظ إلى أنواع بالنس��بة إل��ى وضوح معناه، 
ووضعوا حدودًا لكل مرتبة من المراتب، متبعين أس��لوبًا علميًا عجز المقننون من غير أبناء 

هذه األمة أن يضعوا علمًا يضاهيه حتى اآلن)1). 
وبما أن النص بمعناه األصولي الخاص أحد تقسيمات اللفظ باعتبار الظهور والخفاء لنا 

وقفة مع تقسيمات اللفظ هبذا االعتبار لكا المدرستين:
فاللفظ من حيث الوضوح والخفاء يقسم إلى قسمين: -

1-  واض��ح الدالل��ة:- هو م��ا دل على المراد منه بنفس صيغته م��ن غير توقف على أمر 
خارجي)2).

2- خف��ي الداللة:- هو ما ال ي��د على المراد منه بنفس صيغته بل يتوقف فهم المراد منه 
على أمر  خارجي)3).

 وقد اختلف منهج الجمهور عن منهج الحنفية يف تقسيم اللفظ باعتبار الوضوح والخفاء 
أ/ منهج الجمهور:-  قسموا اللفظ من حيث الوضوح والخفاء إلى ثاثة أقسام )4)وهي: 

1- النص وهو أعاها يف الوضوح.      2- الظاهر.         3- المجمل وهو أخفاها. 
ب/ منهج الحنفية:-  قسموا اللفظ من حيث الوضوح إلى أربعة أقسام )5)وهي:

1- الظاهر وهو أقلها وضوحًا    2- النص.    3- المفسر.      4- المحكم: وهو أشدها وضوحًا

)1)  عبداهلل عزام داللة الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال أو الظهور والخفاء ص152.
)2)  الجديع، تيسير علم أصول الفقه )ص: 293).

)3)  تيسير علم أصول الفقه )ص: 301).
)4)  الجوين��ي، الربه��ان يف أصول الفقه )1/ 116( والغزالي المس��تصفى )ص: 196( وابن قدامة ، ش��رح مختصر 

الروضة )1/ 553).
)5)  البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 28( و أصول الشاشي )ص: 80).
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وقسموا اللفظ من حيث الخفاء إلى أربعة أقسام وهي:
1- الخفي: وهو أقلها خفاًء.  2- الُمشكل    3- المجمل.   4- المتشابه: وهو أشدها خفاًء.
وما يعنينا من هذه األلفاظ هو النص باعتباره محل البحث، حيث تباينت وجهات النظر 
ل��دى األصوليي��ن يف تحديد المراد منه ولعل الس��بب يف اختافهم هو س��عة ه��ذا المصطلح 
وتعدد إطاقاته، وتفاوت الشروط والمحددات التي وضعها كل فريق باإلضافة إلى التفاوت 
الحاص��ل يف األلف��اظ م��ن حي��ث درجة الوض��وح والخف��اء، أدى ذل��ك كله إل��ى االختاف 
والتف��اوت يف المعن��ى وتحدي��د المراد ب��ه، ما بين موس��ع ومضيق ولعلنا نقف ع��ل مذاهبهم 

بالتفصيل يف المطالب التالية:
المطلب األول: تحديد مفهوم النص عند اإلمام الشافعي:

من المعلوم أن اإلمام الش��افعي أول من دون علم األصول فقد وضع األس��س والمعالم 
التي يهتدي هبا من بعده إال أن مصطلح النص بمعناه األصولي الخاص وهو ما يقابل الظاهر 
لم تتضح معالمه عنده لذا كل من نقل عنه من األصوليين ينقلون أنه سوى بين الظاهر والنص، 

وسمى المجمل نصًا وقد نقل عنه عدة تعريفات للنص منها:
 - م��ا أطلقه الش��افعي من تس��مية الظاهر نص��ًا، وهو منطبق على اللغ��ة، وال مانع منه يف 
الشرع، فالنص على هذا المعنى الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فيكون هو 

والظاهر سواء.)1)
- أن��ه كان يس��مي المجمل نص��ا فيقول: ما أبان��ه لخلقه نصًا. مثُل جُم��ل فرائضه، يف أن 
م الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ونصِّ الزنا  عليه��م صاًة وزكاًة وحجًا وصومًا وأنه حرَّ
والخمر، وأكل الميتة والدم، ولحم الخنزير، وبيَّن لهم كيف َفْرُض الوضوء، مع غير ذلك مما 

بين نصًا)2).
 -ونقل القرايف أن المراد بالنص عند الشافعي هو: ما دل على معنى كيف كان)3)

)1)   الغزالي، المستصفى )ص: 196( وابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 507( والجويني، الربهان »1/ 
.»416-415

)2)  الرسالة للشافعي )1/ 21).
)3)  القرايف، نفائس األصول يف شرح المحصول )5/ 2185).
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 - وق��ال إلكي��ا الط��ربي: نص الش��افعي عل��ى أن النص كل خط��اب علم ما أري��د به من 
الحكم)1)

رأي الباحثة:
 أواًل: أن الش��افعي وإن لم يمض على نفس المنهجية التي اتبعها المتكلمون يف تقس��يم 
األلف��اظ باعتب��ار الوض��وح والخفاء ولم يس��م األلفاظ بم��ا اصطلحوا عليه إال أنه أش��ار إلى 

التفاوت يف درجة بياهنا وإفادهتا للحكم الشرعي حيث قسمها إلى خمس مراتب)2).
ثاني��ًا: إن لف��ظ النص ال��ذي ورد عند اإلم��ام الش��افعي وتابعه أبي الحس��ن الكرخي لم 
يقص��د به المعنى األصولي الخاص وهو م��ا يقابل الظاهر، وإنما المراد النص بمعناه اللغوي 
أو الش��رعي وهو )اآلية والحديث( أي الدليل كائنًا م��ا كان معناهما، واضحا، أو مجماً، إذ 
ليس من المعقول أن اإلمام الش��افعي على علو كعب��ه يف اللغة والفقه واألصول أن يخلط بين 
المصطلحات والذي يظهر لي أن التقس��يم األصولي باعتب��ار الظهور والخفاء تم تقعيده بعد 

الشافعي رحمه اهلل، واهلل أعلم. 
وبع��د أن خلص��ت الباحثة إلى ه��ذه النتيجة والتي رجحته��ا مرارًا أثن��اء التدريس لمادة 

الدالالت وجدت أن والدي كان قد سبقني لذلك ولم أكن اطلعت على رأيه مسبقًا)3).
املطلب الثاين: حتديد مفهوم الن�ص عند املتكلمني:

بينا يف المطلب الس��ابق أن تقس��يم األلفاظ باعتبار الظهور والخفاء لم تتضح معالمه عند 
اإلم��ام الش��افعي، بدليل أن األصوليين عندما تكلموا عن الواض��ح يذكرون مرحلتين األولى 
عند الشافعي والثانية ما بعد الشافعي، ففي هذه المرحلة تم تقعيد القواعد األصولية اللغوية، 
وقسموا األلفاظ باعتبار دالالهتا على األحكام ووضعوا الحدود الخاصة والضوابط الخاصة 
بكل قس��م، إال أن هذه التقس��يمات والمس��ميات لم تكن محل اتفاق ولذلك لم يتفقوا على 

تحديد المراد بالنص، ولعلنا نقف على أقوالهم يف المسالة:
النص يف اصط��اح الفقهاء واألصوليين هو الصريح يف معن��اه. والصريح: الخالص من 

)1)  الزركشي، البحر المحيط يف أصول الفقه )2/ 204).
)2)  الرسالة للشافعي )1/ 26-21) .

)3)  عبد اهلل عزام داللة الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال أو الظهور والخفاء ص293.
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كل ش��يء، ومعن��ى كون النص هو »الصري��ح يف معناه«: كونه خالص الداللة عليه، ال يش��وبه 
احتمال داللة على غيره.

وقي��ل: هو »ما أفاد بنفس��ه م��ن غير احتمال«، فقوله: ما أفاد بنفس��ه: اح��رتاز مما ال يفيد 
بنفسه، كالقرينة يف المجاز والمشرتك، والبيان يف المجمل، وقوله: »من غير احتمال«: احرتاز 

مما أفاد بنفسه مع احتمال، كالظاهر)1).
ذكر الغزالي أن النص اسم مشرتك يطلق يف تعارف العلماء على ثاثة أوجه:

األول: ما أطلقه الش��افعي - رحمه اهلل - فإنه س��مى الظاهر نصا؛ فعلى هذا حده الظاهر 
ه��و اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، فهو باإلضافة إلى ذلك المعنى 

الغالب ظاهر ونص.
الث��اين: ما ال يتطرق إليه احتمال أصا، كالخمس��ة فإنه ن��ص يف معناه ال يحتمل غيره من 
األع��داد.. فعل��ى هذا حده اللف��ظ الذي يفهم منه عل��ى القطع معنى فه��و باإلضافة إلى معناه 

المقطوع به نص. 
الثال��ث: م��ا ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، ف��ا يخرج اللفظ عن كونه نصا؛ 

فكان شرط النص على هذا اإلطاق أال يتطرق إليه احتمال يعضده دليل )2)
وقد أطلق العلماء يف النص عدة اصطاحات:

أحدها: ما دل على معنى قطعًا، وال يحتمل غيره قطعًا، كأسماء األعداد نحو: أحد، اثنين، ثاثة)3).
والثاين: ما ال يتطرق إليه احتمال أصا ال عن قرب وال عن بعد)4). 

الثال��ث: م��ا ال يتطرق إليه احتمال مقب��ول، ويريد باالحتمال المقبول ما كان ناش��ئًا عن 
دليل، أما االحتمال الذي لم يعضده دليل فا يخرج اللفظ عن كونه نصًا)5).

)1)  الطويف، شرح مختصر الروضة )1/ 554).
)2)  روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 508( و الجويني، الربهان 1/ 142.

)3)  التقريب واإلرش��اد للقاضي أبي بك��ر الباقاين340/1-341 والعدة للقاضي أبي يعلى137/1 وش��رح تنقيح 
الفصول للقرايف ص36، وشرح مختصر الروضة للطويف 554-553/1.

)4)  الطويف، ش��رح مختصر الروضة )1/ 554(والبيضاوي، اإلهباج يف ش��رح المنهاج )1/ 215(و شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي 1/ 67 وانظر: اإلنصاف للمرداوي 12/ 275.و الغزالي، المنخول )ص: 242).

)5)  روض��ة الناظ��ر وجنة المناظر )1/ 508(و الغزالي، المس��تصفى )ص: 196( والطويف، ش��رح مختصر الروضة 
)1/ 556(،الزركشي، البحر المحيط يف أصول الفقه )5/ 37).
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الرابع: ما احتمل التأويل)1).
الخامس: »ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرًا، وهو منقول عن أحمد والش��افعي -رضي اهلل 

عنهما-)2«) 
ورجح الغزالي أن أولى المعاين بإطاق اسم )النص(: ما ال يتطرق إليه احتمال أصا ال 

عن قرب وال عن بعد)3). 
وأما جمهور المتكلمين فقد اس��تبعدوا مسألة التأويل حيث يرون أن النص ما ال يحتمل 
التأويل والظاهر عكسه، وممن ذهب إلى ذلك، الغزالي يف المستصفى والمنخول، والزركشي 

يف البحر المحيط، والرازي يف المحصول)4).
وم��ا س��بق من اختاف تعريف النص يظهر أن أس��اس الخاف مبن��ي على اختافهم يف 

القطع واختاف مسالك العلماء يف االعتداد باالحتمال يف إزالة القطعية)5).
وترج��ح الباحثة: التعريف الثال��ث وهو: ما ال يتطرق إليه احتم��ال مقبول يعضده دليل، 

فكان شرط النص على هذا اإلطاق أال يتطرق إليه احتمال يعضده دليل لما يلي:
أوال: أن هذا التعريف ال ينفي االحتمال وإنما يش��رتط أال يكون االحتمال يعضده دليل 
حتى ال يشتبه بالظاهر، أما نفي االحتمال مطلقًا يجعلنا نقول بالقطعية، والقطعية يعز وجودها 

يف الشريعة اإلسامية.
 ثانيًا: القول بأن النص ال يتطرق إليه احتمال أبدًا، فيه غلو وبعد عن الحقيقة، وال يوجد 
يف نصوص الش��ريعة، وخاصة يف نصوص األحكام التي نحن بصددها، ولم يقعد األصوليون 

القواعد إال من أجل الوقوف على دالالهتا ومعرفة مراد الشارع منها. 

)1)  القرايف »شرح تنقيح الفصول ص36 وما بعدها«.
)2)  آل تيمية، المسودة ص574.

)3)  المستصفى للغزالي ص: 196.
)4)  الغزال��ي، المس��تصفى )ص: 196( والمنخ��ول )ص: 242( والزركش��ي، البحر المحيط يف أص��ول الفقه )2/ 

204(، القرايف، نفائس األصول يف شرح المحصول )5/ 2185( الشوكاين، إرشاد الفحول )2/ 116).
)5)  القطعية من األدلة األربعة )ص: 343).
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املطلب الثالث: حتديد مفهوم الن�ص عند احلنفية:
تقاربت وجهات النظر يف تحديد مصطلح النص عند أصوليي الحنفية وإليك أقوالهم:

 ق��ال فخر اإلس��ام البزدوي: النص فما ي��زداد بيانًا بقرينة تقرتن باللف��ظ من المتكلم ليس يف 
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة)1). وهو قول الدبوسي وشمس  األئمة السرخسي)2).

وقال صدر اإلسام البزدوي: النص فوق الظاهر يف البيان لدليل يف عين الكام.)3) 
وقال صاحب التقرير: اللفظ المفرد الذي ازداد وضوح معناه المسوق له بواسطة السوق 

مع احتمال التخصيص إن كان عاما والتأويل إن كان خاصا )4)
وعرفه صاحب ش��رح المنار بقوله: النص ما زاد الم��راد به وضوحًا على الظاهر بمعنى 

من المتكلم)5) وهو سوق الكام له، فإن المسوق له أجلى من غيره.
نستخلص من التعريفات السابقة أن النص يف اصطاح الحنفية )6) هو اللفظ الذي اتضح  
معناه أكثر من الظاهر  بسبب قرينة دلت على أن معناه هو المقصود بالسوق أصالة مع احتمال 

التأويل وقبول النسخ يف عهد الرسالة)7).ومن هذا التعريف يتبين لنا:
أن الن��ص أطلق على م��ا كان أعلى مرتبة يف الوضوح من الظاهر، وزاد على ذلك بقرينة، 
فالقرينة هي الفيصل بين الظاهر والنص والتي تش��ير بوضوح إلى أن النص هو المقصود من 
ه��ذا الكام، وه��ذا محل اتفاق بين أصوليو الحنفية إال أهنم اختلف��وا فيما بعد يف القرينة التي 
جعل��ت النص أكث��ر وضوحا من الظاهر، هل هي لفظية مقالي��ة، أم معنى يظهر قصد المتكلم 

من أن اللفظ سيق له )السوق(.
- فذه��ب قوم إلى أن النص ازداد وضوحًا بقرينة نطقية س��ابقة للف��ظ أو الحقة له وهذا 

قول المتقدمين منهم كما نقله البخاري شارح أصول البزدوي)8).

)1)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 47).
)2)  أصول السرخسي )1/ 164).

)3)  البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 47).
)4)  التفتازي، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )1/ 146).
)5)  أبو الفداء الحنفي، خاصة األفكار شرح مختصر المنار )ص: 86).

)6)  كشف األسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 123 - 125 ، التوضيح مع التلويح 1/ 124 و125، والتقرير والتحبير 1/ 146.
)7)  عبداهلل عزام داللة الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال أو الظهور والخفاء ص198.

)8)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 47( و أصول السرخسي )1/ 164).
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- وقال آخرون يزداد وضوح النص عن الظاهر بالسوق وهو قول المتأخرين)1).
ويظه��ر الفرق بين القولين يف قوله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ )البقرة:275) 
فإنه ظاهر يف داللته على حل البيع وحرمة الربا، ونص يف التفرقة بينهما، وذلك بسبب القرينة.  

فعند الفريق األول: القرينة نطقية اقرتنت بالكام سابقة له وهي قوله تعالى ژ ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ژ .

وعند الفريق الثاين: ألنه س��يق الكام ألجل الفصل، فإهنم ادعوا التس��وية بينهما بقولهم: 
إنما البيع مثل الربا على طريق المبايعة بجعل الربا ش��بيهًا به يف الحّل، فرد اهلل تعالى تس��ويتهم 
بقوله: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ ، فازداد وضوحًا بمعنى من المتكّلم ال يف نفس الصيغة.
وقول��ه تعال��ى: ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ژ نص على قصر أقصى 

عدد من الزوجات على أربع. 
عن��د الفري��ق األول: القرينة لفظية اقرتنت بالنص فقول��ه تعالى ژ ک  ک  گژ بعد 

قوله ژ ژ ژ لتدل أن المقصود أصالة هو تعيين العدد.
وعن��د الفري��ق الثاين: نص على قص��ر أقصى عدد م��ن الزوجات على أرب��ع؛ ألنه معنى 

متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه.
والظاه��ر أن الخ��اف لفظ��ي ال ينبني عليه عم��ل إذ إن الفريقين متفق��ون على أن ازدياد 
وض��وح النص عن الظاهر بس��بب س��وق ال��كام ، والقرينة ه��ي التي أظه��رت أن النص هو 

المقصود األصلي من الكام وأنه سيق الكام إلفادته فا يبقى خاف يف واقع األمر)2).
لذل��ك ذهب أكثر المعاصرين إلى عدم اش��رتاط القرينة النطقية، واكتفوا بذكر الس��ياق يف 
تحدي��د مفه��وم النص،فاصطلحوا عل��ى تعريف النص بأن��ه: ما دل بنفس صيغت��ه على المعنى 
المقص��ود أصالة من س��ياقه، ويحتمل التأويل. فمت��ى كان المراد متبادرًا فهم��ه من اللفظ، وال 
يتوقف فهمه على أمر خارجي، وكان هو المقصود أصالة من السياق، يعترب اللفظ نصًا عليه)3). 

)1)  الباحسين، التخريج عند الفقهاء واألصوليين )ص: 191-190).
)2)  عبداهلل عزام داللة الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال أو الظهور والخفاء ص199.

)3)  عب��د الوه��اب خ��اف، علم أص��ول الفقه ط مكتب��ة الدع��وة )ص: 163( و عل��م أصول الفق��ه وخاصة تاريخ 
التش��ريع المدين )ص: 158( و الجديع، تيس��ير علم أصول الفقه )ص: 295( و الباحسين، التخريج عند الفقهاء 
واألصوليين )ص: 190-191( والحفناوي، دراسات أصولية يف القرآن الكريم )ص: 260( و السلمي، أصول= 
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وترج��ح الباحثة ق��ول المتأخرين الذين ذهب��وا إلى أن النص ه��و المقصود األصلي من 
سوق الكام وهذا ما يعنيه المتكلم  من كامه ابتداًء ، وذلك ألن:

 1-الس��وق محل اتفاق بين األصوليين والخاف يف وس��يلة إثباته فق��ال األولون بقرينة 
نطقية تقرتن باللفظ وقال اآلخرون القرينة هي معنى من المتكلم تدل على أن الكام مس��وقًا 

له، وكا الفريقين متفقون أن النص هو المقصود األصلي من سوق الكام.
 يقول ش��مس األئمة السرخس��ي: ليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق 
كما ظنوا، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه س��باقا أو 

سياقا تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق)1).
وق��ال صدر اإلس��ام: النص فوق الظاهر يف البيان لدلي��ل يف عين الكام، أي أن المعنى 
ال��ذي به ازداد النص وضوحا على الظاهر يفه��م بالقرينة التي اقرتنت بالكام أنه هو الغرض 

للمتكلم من السوق)2). 
ويقول التفتازي: اللفظ إذا ظهر منه المراد يس��مى ظاهرًا بالنس��بة إليه ثم إن زاد الوضوح 

بأن سيق الكام له يسمى نصا)3).
ويق��ول ابن أمير حاج يف ش��رحه للتحرير: إنما كان الس��وق مفيدا لزي��ادة الوضوح؛ ألن 

اهتمام المتكلم ببيان ما قصده بالسوق أتم، واحرتازه عن الغلط والسهو فيه أكمل)4).
2-وألن الس��ياق هو الس��بب ال��ذي يعزو إليه الفريق��ان ترجيح النص عل��ى الظاهر عند 
التعارض بقولهم: إذا تعارض ظاهر ونص يرجح النص، ألنه أوضح داللة من جهة أن معنى 

النص مقصود أصالة من السياق.
املطلب الرابع حكم الن�ص ودللته على احلكم:

ال خاف يف أنه موجب للعمل وإنما الخاف يف أنه يوجب الحكم على سبيل القطع أو 
الظن فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص أبو زيد الدبوسي إلى أن حكمه 

=الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )ص: 402).
)1)  أصول السرخسي )1/ 164).

)2)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 47).
)3)  التفتازي، شرح التلويح على التوضيح )1/ 238).

)4)  ابن أمير حاج، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )1/ 146).
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يفيد القطع وذهب آخرون منهم الشيخ أبو منصور والبخاري إلى أنه يفيد الظن)1). 
وترى الباحثة: أن النص وإن كان عند الجمهور قد يفيد القطع عند القائلين بأنه ال يحتمل 
غي��ره، إال أنه عند الحنفية ال يفيد القط��ع وإن كان يفيد التزام حكمه ألنه ال قطعية مع احتمال 

التأويل والتخصيص.
فتقس��يم داللة اللفظ -بالنس��بة لمطلق قطعية الداللة وعدمها -هو التقس��يم الذي انبنى 
عل��ى النظ��ر يف وض��وح المعنى من اللف��ظ حتى يصل إل��ى القطعية أو ع��دم وضوحه فيكون 
دون القطعية من الظهور -وهو تقس��يم الجمهور اللفظ إلى نص وظاهر وما يقابله من تقسيم 

الحنفية اللفظ إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم)2).
فاللف��ظ المحتمل لغير المعنى ال��ذي هو راجح فيه هو )الظاهر(، وأم��ا النص عند الجمهور 
فمنه ما ال يحتمل غير ما دل عليه، فتكون داللته قطعية ومنه ما يحتمل فتكون داللته. ظنية راجحة.
أم��ا الحنفي��ة فاالحتماالت ال��واردة على اللف��ظ ثاثة: احتم��ال اللفظ غير م��ا ظهر منه 
واحتمال��ه التأوي��ل واحتماله النس��خ، ف��إن احتمل اللف��ظ الثاثة فهو )الظاه��ر(، وإن احتمل 

التأويل والنسخ دون االحتمال األول فهو )النص(. فتكون داللته ظنية.
وعلي��ه يك��ون الظاهر عن��د الجمهور يقاب��ل الظاهر والن��ص عند الحنفي��ة، والنص عند 
الجمه��ور بالمعن��ى األول وهو م��ا ال يتطرق إليه احتمال أصا يقابل المفس��ر والمحكم عند 
الحنفي��ة، وبالمعن��ى الثاين وهو ما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، وهو ما رجحناه 

يقابل المفسر.
لذا نجد الشريف الجرجاين عند تعريفه للنص قد جمع بين المعنى اللغوي واالصطاحي 
األصول��ي عند الحنفية والجمهور فقال: »هو صيغة ال��كام األصلية وما ال يحتمل إال معنًى 
واح��دًا وقي��ل ما ال يحتمل التأويل، وقيل هو ما زاد وضوحًا عل��ى الظاهر لمعنى يف المتكلم 

وهو سوق الكام ألجل المعنى« )3)

)1)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )2/ 34).
)2)  محمد دكوري،القطعية من األدلة األربعة )ص: 341).
)3)  الجرجاين: أبو الحسن الجرجاين. التعريفات ص237.
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املبحث الثالث
 العالقة بني الن�ص وغريه من امل�سطلحات االأ�سولية

املطلب الأول: الفرق بني الن�ص وعبارة الن�ص:
ذكرن��ا يف المطال��ب الس��ابقة التف��اوت والتباي��ن يف تحديد مصطلح الن��ص ولكي تكون 

المقارنة دقيقة ال بد من تحديد المراد بالنص يف هذا المطلب.
أوالً: المراد بالنص يف هذا المطلب: كّل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والّسنّة سواء 
كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، ألّن عامة ما 
ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص يف قولهم عبارة النّّص)1). 

ثانيًا: المراد بعبارة النص:
العبارة لغة: بالكس��ر تطلق على تفس��ير الرؤيا يقال عربت الرؤيا أي فسرهتا وعربت عن 
فان إذا تكلمت عنه، فس��ّميت األلفاظ الدالة على المعاين عبارات ألّنها تفّس��ر ما يف الضمير 
الذي هو مستور، كما أّن المعّبر يفّسر ما هو مستور، وألّنها تكّلم عما يف الضمير. وعند البلغاء 

هي األلفاظ الفصيحة الّداّلة على المعاين المرّكبة برتكيب فصيح بليغ)2).
وقيل هي: مختصة بالكام العابر الهواء من لس��ان المتكلم إلى سمع السامع، واالعتبار 

والعربة: بالحالة التي يتوصل هبا من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. قال تعالى: ژ ڳ     
ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]آل عمران: 13[)3)

والمقصود بعبارة النص لغة: هي النظم المعنوي المس��وق له الكام؛ سميت عبارة ألن 
المس��تدل يع��رب من النظم إلى المعن��ى، والمتكلم من المعنى إلى النظ��م، فكانت هي موضع 

العبور، فإذا عمل بموجب الكام من األمر والنهي يسمى: استدالاًل بعبارة النص)4).
وقيل هي: الكام المفصح عما يف ذهن المتكلم من المعاين)5)

)1)  التهانوي الحنفي، كش��اف اصطاحات الفنون والعلوم )2/ 1695-1696( و كش��ف األس��رار ش��رح أصول 
البزدوي )1/ 67).

)2)  التهانوي الحنفي ،كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )2/ 1161).
)3)  األصفهاين،المفردات يف غريب القرآن )ص: 543).

)4)  الجرج��اين، التعريفات )ص: 146( و المناوي،التوقيف عل��ى مهمات التعاريف )ص: 235( واألحمد نكري، 
دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطاحات الفنون )2/ 216).

)5)  قلعجي وقنيبي،معجم لغة الفقهاء )ص: 303).
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ثالثًا: المقصود بعبارة النص اصطالحًا:
 دالل��ة اللف��ظ على المعنى المتب��ادر فهمه من نفس صيغته، س��واء كان ه��ذا المعنى هو 
المقصود من سياقه أصالة أو تبعا، ويطلق عليه المعنى الحريف للنص أي المعنى المستفاد من 

مفردات الكام وجمله)1). 
وقيل: هي المعنى المس��تفاد من األلفاظ، على حس��ب ما وضعت له يف اللغة، سواء كان 

مدلواًل عليه بالمطابقة أو التضمن)2).
ولع��ل من األوض��ح أن نعّرف عب��ارة النّص بداللة اللف��ظ على المعنى الموض��وع له أو على 
جزئه، أو على الزمه الذايت المتأخر، مع قصد الشارع أو المتكلم هذا المعنى وسوقه الكام ألجله.

رابعًا: الفرق بين عبارة النص والنص:
بع��د أن بينا المراد بكل من النص وعبارة النص يتضح وبجاء أن عبارة النص أعم من النص 
يف االصطاح ألن الس��وق يكون فيها بطريق األصالة والتبع بينما النص يش��رتط أن يكون الس��وق 

فيه أصليًا.  فالعبارة يشرتط فيها مطلق السوق مقصودا كان أو ال، فهي أعّم من النّص مطلقا.)3)
ومث��ال ذلك: قول��ه تعالى: َفاْنكُِحوا م��ا طاَب َلُكْم مَِن النِّس��اِء َمْثنى َوُث��اَث َوُرباَع فهذا 

النص الكريم يدل بعبارته على ثاثة معان هي: األول: إباحة الزواج.
الثاين: قصر عدد الزوجات على أربع كحّد أقصى للتعّدد. 

الثالث: االقتصار على زوجة واحدة عند خوف الظلم حال تعدد الزوجات.
وهذه المعاين المذكورة مقصودة من السياق مفهومة ومستفادة من عبارة النص وألفاظه، 
إال أن المعنى الثاين والثالث مقصودان أصالة، ألن اآلية سيقت يف شأن األوصياء الذين كانوا 
يتحرج��ون من الوصاي��ة على اليتامى خوفا من الوق��وع يف أكل أموالهم مع أهنم ال يتحرجون 
عن ترك العدل بين الزوجات، فاالقتصار على أربع أو على واحدة مقصود من السياق أصالة. 
أما إباحة الزواج وهو المعنى األول فهو المقصود التبعي من س��ياق اآلية، فس��وى بين ما هو 

مقصود أصلي، وبين ما ليس كذلك، فجعلها ثابتة بعبارة النص)4).

)1)  التلويح على التوضيح 1/ 129، وفواتح الرحموت 1/ 406، وتس��هيل الوصول 100، وأصول الفقه للدكتور 
بدران أبو العينين 417، والحفناوي، دراسات أصولية يف القرآن الكريم )ص: 286).

)2)  الباحسين،التخريج عند الفقهاء واألصوليين )ص: 193).
)3)  كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )2/ 1144).

)4)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 68( وخاف، علم أصول الفقه )ص: 144(و الجديع، تيسير علم= 
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قال ابن عاشور: عبارة النص هي داللة اللفظ على المعنى، أو الحكم المقصود من سوقه 
أو تش��ريعه أصالة أو تبعًا. ويعرف قصد المشرع أو المتكلم بالقرائن الخارجية، أو من سياق 
النص نفسه، أو من سبب النزول. وتشمل عبارة النص أنواَع النصوص الواضحة جميعها من 

ظاهر ونص ومفسر وُمحكم، كما تشمل –أيضًا- المعنى الازم الذايت المتأخر)1). 
وهبذا تكون عبارة النص شاملة للنص بأنواعه وأقسامه ويكون المصطلح من باب إضافة 
العام إلى الخاص، قال البزدوي: االستدالل بعبارة النص أي بعين النص وهو ما أوجبه نفس 

الكام وسياقه، فتكون هذه اإلضافة من باب إضافة العام إلى الخاص)2).
املطلب الثاين: الفرق بني الن�ص مبعناه ال�صرعي العام والن�ص مبعناه الأ�صويل اخلا�ص:

تفاوت��ت وجهات النظ��ر يف تحديد مفهوم النص بين جمهور العلم��اء، فنجد اختافًا يف 
بي��ان معن��اه، بين اصطاح الفقهاء من جهة، واألصوليين من جه��ة أخرى، ثم بين المتكلمين 

وبين أتباع المذهب الحنفي وكان لهذا االختاف دوره وأثره يف االجتهاد واالستنباط.
النص عند األصوليين:

فالن��ص عن��د جمه��ور األصوليين أطل��ق على مع��ان متعددة محص��ورة تقريب��ا يف دائرة 
الوضوح والداللة )3).

فق��د ي��أيت بمعنى الظاهر، أي ما فهم المعنى المراد منه من غي��ر قطع، أو ما يقابل الظاهر 
بمعن��ى ال يحتم��ل التأويل، فتكون داللت��ه قطعية. أو ما ال يتطرق إلي��ه احتمال مقبول يعضده 

دليل فتكون داللته ظنية)4).
أو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم قيل هو سوق الكام له فداللته ظنية –أيضًا- )5)

=أصول الفقه )ص: 312( و والحفناوي، دراسات أصولية يف القرآن الكريم )ص287- 288 ).
الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسامية )2/ 232).  (1(

)2)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي )1/ 67).

)3)  التخريج عند الفقهاء واألصوليين )ص: 190).
)4)  المستصفي للغزالي 1/ 384 - 387، والربهان 1/ 142و الزاهدي، تلخيص األصول )ص: 14).

)5)  أصول البزدوي مع كش��ف األس��رار 1/ 46، وأصول السرخس��ي 1/ 164.والفناري، فصول البدائع يف أصول 
الشرائع )1/ 97).
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النص الشرعي:
ذكرنا أن النص يف اصطاح الفقهاء إذا أطلق فإنه يراد به نص الكتاب والّسنّة أي ما يقابل 

اإلجماع والقياس.)1)
وقد يطلق النص أيضًا على صيغة الكام األصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم، 
حينما يتكلمون عن نصوص األئمة وما يجري مجراها، أهنم كانوا يقصدون يف تعبيرهم )نص 

عليه(، ما دل عليه بألفاظه صراحة)2).
وترى الباحثة: أن النص الش��رعي يعني كل ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب أو السنة، 
س��واء كان ظاهرًا أو نصًا أو مفس��رًا، عامًا أو خاصًا وما دل عليه ظاهر لفظهما من األحكام، 

سواء أكان ذلك المعنى مقطوعًا به أم غير مقطوع به.)3) 
فالنص الش��رعي، ق��د يدل على معان متع��ددة بطرق متعددة من طرق الداللة، وليس��ت 
داللت��ه قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروف��ه، بل هو قد يدل –أيضا- على معان تفهم من 
إش��ارته وم��ن داللته وم��ن اقتضائه، وكل ما يفهم من��ه من المعاين بأي طري��ق من هذه الطرق 
يك��ون من مدلوالت الن��ص ويكون النص دليا وحجة عليه، ويجب العمل بكل ما يدل عليه 

هذا النص، بأي طريق من طرق الداللة.
 وله��ذا ق��ال األصوليون: يج��ب العمل بما تدل علي��ه عبارة النص وما ت��دل عليه روحه 
ومعقولة، وهذه الطرق بعضها أقوى داللة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض)4).
وهبذا يكون النص له معنى عام وهو الشرعي ومعنى خاص وهو النص األصولي بل هو 
ثم��رة لما دل عليه النص األصولي والقواعد األصولية اللغوية األخرى. ويوافق ما ذهب إليه 

أهل اللغة قال أبو عبيد: »النص أصله منتهى األشياء ومبلغ أقصاها«.)5)

)1)  كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، التهاوين، )2/ 1695-1697) والزركشي، البحر المحيط يف أصول الفقه )2/ 204).
)2)  التخريج عند الفقهاء واألصوليين )ص: 191).

)3)  ابن تيمية ،شمول النصوص ألحكام العباد، ص11.
)4)  علم أصول الفقه وخاصة تاريخ التشريع ط المدين )ص: 136).

)5)  أبو منصور األزهري،هتذيب اللغة )12/ 82( ولسان العرب )7/ 98).
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املبحث الرابع
 اأثر اختالف االأ�سوليني يف حتديد مفهوم الن�ص على االجتهاد املعا�سر

إن اهلل تعالى أنزل الش��ريعة على رس��وله صلى اهلل عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج 
إليه الخلق يف تكاليفهم التي أمروا هبا، ولم يمت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم حتى كمل 

الدي��ن ق��ال اهلل تعال��ى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌژ  ]المائ��دة: 3[ أكم��ل دين��ه من حيث قواع��ده الكلية ومبادئ��ه العامة التي يق��وم عليها، 
ويحت��اج إليها الناس يف كل زم��ان ومكان، أما الجزئيات فبعضها قد تضمنته نصوص الكتاب 
والس��نة، وبعضها ت��رك لاجتهاد على ض��وء نصوص الكت��اب والس��نة، ألن الجزئيات التي 
تتول��د ع��ن الحوادث المس��تجدة ال تتناهى، بينما النص��وص تتناهى، ولو أل��زم الناس يف كل 
قضي��ة جزئية أن يحكمها نص لوق��ع الناس يف حرج و-أيضا- فإن القضاي��ا قد تتغير صورها 
ومابس��اهتا وأنواعها من زمن إلى آخر، فلو وضعت لها نصوص تش��ريعية، فسيقيد ذلك من 
حركة األمة ويجمدها، لذا وضع لكل ما يستجد يف حياة الناس وما هو قابل للتغير قواعد كلية 
ومب��ادئ عامة يعود الناس إليها ليجدوا فيها الحكم ع��ن طريق االجتهاد بالقياس أو غيره من 

مسالك االجتهاد بالرأي كاالستحسان والمصلحة المرسلة والُعرف وسد الذرائع وغيرها. 
يق��ول اإلمام الش��اطبي: لم يبق للدي��ن قاعدة يحتاج إليه��ا يف الضروري��ات والحاجيات أو 
التكميليات إال وقد بينت غاية البيان، ويبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكوال إلى نظر 

المجتهد، فإن قاعدة االجتهاد ثابتة يف الكتاب والسنة، فا بد من إعمالها ، فيما ال نص فيه)1).
 املطلب الأول: الجتهاد يف اإدراك الن�صو�ص ال�صرعية �صرورة ب�صرية:

من رحمة اهلل س��بحانه وتكريمه لإلنس��ان، أنه أذن باالجتهاد وبالتجدد المس��تمر يف فهم 
النص الخالد المعصوم، وحض عليه، تيس��يرًا على الناس، وتمييزًا من الخلط وااللتباس بين 
ثبات النص وجمود الفهم، فحين يتوقف االجتهاد ويغيب التجديد، يسيطر الجمود، وتتعطل 
المصالح المتجددة، لعدم وجود فقه جديد، ويكون ذلك مس��وغًا للتفلت من ش��رائع الدين 

وسبيا لوصمه بالجمود والرجعية، والتاريخية، وانعدام صاحه للزمن الحاضر.

)1)  االعتصام للشاطبي ت الهالي )2/ 816).
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 لق��د جعل اإلس��ام التجدي��د يف فهم النص بدي��ا إللغاء النص ونس��خه وتغييره، وهذا 
المقصد ال يتحقق يف حال�ة الجم�ود والتقلي�د، ألنه لو فتح ه�ذا الباب  كما يرى شيخ اإلسام 
اب��ن تيمية يف معرض نق��ده للجمود والتقلي��د لوجب أن يعرض عن أمر اهلل ورس��وله، ويبقى 
كل إم��ام يف أتباع��ه بمنزلة النبي يف أمته، وه�ذا تبديل للدين يش��ب�ه م��ا عاب اهلل به النصارى يف 
قول��ه:  ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ )التوبة: 31).)1) ذلك 
أن توق��ف االجتهاد وتجديد الفهم للنص بحس��ب متغيرات الواق��ع، واالكتفاء باالجتهادات 
البش��رية السابقة، التي جاءت وليدة لعصر غير عصرنا، بمشكاته وقضاياه، ه�و نقل للقدسية 
والعصمة من الوحي إلى العقل، ومن النص اإللهي إلى الفهم البش��ري لعصر معين، ومن ثم 
يق��ود  إلى تعطيل خل��ود النص ومحاصرة لعطائ��ه وامتداده، لذلك علل الش��اطبي رحمه اهلل 
اس��تمرار االجته��اد والتجديد بقوله: »فألن الوقائع يف الوج��ود ال تنحصر، فا يصح دخولها 
تح��ت األدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب االجتهاد من القياس وغيره، فا بد من 
ح��دوث وقائع ال تكون منصوصًا على حكمه��ا، وال يوجد لألولين فيها اجتهاد، وعند ذلك 
فإم��ا أن ُيرتك الناس فيها م��ع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد ش��رعي، وهو –أيضًا- اتباع 
لله��وى، وذلك كله فس��اد، فا يكون بد من التوقف ال إلى غاي��ة، وهو معنى تعطيل التكليف 
لزوم��ًا، وه��و مؤد إلى تكليف ما ال ُيطاق، فإذن ال بد م��ن االجتهاد يف كل زمان، ألن الوقائع 

المفروضة ال تختص بزمان دون زمان«. )2)
 وقد بين الصحاب�ي الجلي�ل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، منهجية االجتهاد واإلقدام 
علي��ه إلزالة حاجز الخوف من اإلق��دام عل�ى االجتهاد وتبدي�ده، َعْن ُحَرْيِث ْب��ِن ُظَهْيٍر، َقاَل: 
َأْحَسُب َأنَّ َعْبَد اهللِ َرِضَي اهلُل َعنُْه، َقاَل: » َقْد َأَتى َعَلْينَا َزَماٌن َوَما ُنْسَأُل، َوَما َنْحُن ُهنَاَك، َوإِنَّ اهللِ 
َر َأْن َبَلْغُت َما َتَرْوَن. َفإَِذا ُسئِْلُتْم َعْن َشْيٍء، َفاْنُظُروا يف كَِتاِب اهللِ، َفإِْن َلْم َتِجُدوُه يف كَِتاِب اهللِ  َقدَّ
َعزَّ َوَجلَّ َفِفي ُس��نَِّة َرُس��وِل اهللِ، َفإِْن َلْم َتِجُدوُه يف ُسنَِّة َرُس��وِل اهللِ، َفَما َأْجَمَع َعَلْيِه اْلُمْسلُِموَن، 
َف��إِْن َلْم َيُكْن فِيَما َأْجَمَع َعَلْيِه اْلُمْس��لُِموَن، َفاْجَتِهْد َرْأَيَك، َواَل َتُقْل: إِنِّي َأَخاُف َوَأْخَش��ى، َفإِنَّ 

)1)  الفتاوى الكربى البن تيمية )5/ 127).
)2)  الموافقات للشاطبي، كتاب االجتهاد،  )5/ 39(، تحقيق الشيخ عبد اهلل دراز .
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اْلَحَاَل َبيٌِّن، َواْلَحَراَم َبيٌِّن، َوَبْيَن َذلَِك ُأُموٌر ُمْشَتبَِهٌة، َفَدْع َما َيِريُبَك إَِلى َما اَل َيِريُبَك«.)1)
إن الخوف من االجتهاد الذي قد يتوّلد باس��م التقوى وقدس��ية الن��ص، ه�و الذي كّرس 
العجز، وعّطل العطاء واالمتداد، وما تنزل النص أصا إال ليتعامل مع طبائع الناس، يف جميع 
حاالهتم وأحوال تدينهم، زيادة ونقصًا، وصعودًا وهبوطًا، ويقّوم واقعهم ويعالج قضاياهم.
هذا ه�و المفهوم الرئيس الذي يضمن خلود اإلس��ام، وذلك أن يأخذ المسلمون يف كل 
عصر نصيبهم من فهم اإلس��ام، بقراءة نصوصه قراءة تجمع بين أصالة النص وقدسيته وبين 
تحقي��ق مصالح الناس وحاجاهتم لذلك فاالجتهاد والتجديد ليس تحريفًا للدين وال انتحاال 
ومروقًا منه، وإنما والء لقيمه، وتعميق وإنماء لفهم عقيدته، وامتداد بش��رعه، وتعبيد للواقع 

بمعاييره، وصبغ مسالك الناس بصبغة اهلل، ومن أحسن من اهلل صبغة.)2) 
املطلب الثاين: العالقة بني الن�ص والجتهاد:

لنبدأ أوال بتحديد معاين ومضامين المصطلحات:
فالنص انطاقًا من معناه اللغوي »أصل منتهى األشياء ومبلغ أقصاها«)3) مرورًا بالمعنى 
األصول��ي وهو ما بل��غ مرتبة من الظهور بمعن��ى ال يحتمل غيره أو ما ال يتط��رق إليه احتمال 
مقب��ول يعض��ده دليل)4) وانتهاًء بمعناه الذي انطلق منه الفقهاء وهو كل عبارة أو لفظ أو مأثور 
يف القرآن والسنة »وما دل عليه ظاهر لفظهما من األحكام« فا يتوقف على الملفوظ وإنما هو 

ثمرة العملية العقلية، وهناية االجتهاد يف الملفوظ واألحكام المستنبطة من المأثور.
يرتاوح ما بين مطلق ألفاظ القرآن والسنة وما دل عليه ظاهر لفظهما من األحكام أو ما ال 

يتطرق إليه احتمال أصاً ال من قريب وال من بعيد مثل العدد خمسة.
وأما االجتهاد فقد اجمع العلماء، أنه بذل الوس��ع يف اس��تخراج األحكام واستنباطها من 

األدلة الشرعية كما أجمعوا على مشروعيته)5).

)1)  سنن الدارمي )1/ 269( باب الفتيا وما فيه من الشدة،ح171.
)2)  عبد المجيد الشريف، االجتهاد الجماعي يف التشريع اإلسامي،ص 15و16 بتصرف.

)3)  أبو منصور األزهري،هتذيب اللغة )12/ 82( ولسان العرب )7/ 98).
)4)  المستصفي للغزالي 1/ 384 - 387، والربهان 1/ 142و الزاهدي،تلخيص األصول )ص: 14).

)5)  اإلحكام 4 / 62 لآلمدي، والمس��تصفى 2/ 350، والتلويح على التوضيح 3/ 62 وكش��ف األس��رار 4/ 14 
وأدب المفتي والمستفتي )ص: 26).



50

مفهوم الن�ص بني اإطالق الفقهاء وتقييد الأ�صوليني

قال البيضاوي: »االجتهاد استفراغ الجهد يف درك األحكام الشرعية«.)1)  
 وعن��د الق��رايف: االجتهاد: هو عبارة عن اس��تفراغ الجهد يف الطل��ب فنحمله على طلب 

الحكم من النصوص الخفية)2).
 وق��ال الش��اطبي: االجتهاد هو اس��تفراغ الجهد بذل غاية الوس��ع، إم��ا يف درك األحكام 

الشرعية، وإما يف تطبيقها)3). 
وبعد هذا التوضيح فما عاقة االجتهاد بالنصوص وما هو مجال إعماله فيها؟

يقول الباحث والمفكر اإلس��امي محمد عمارة: أن العاقة بين النص واالجتهاد عاقة 
تازم ومصاحبة دائمًا، ألن موقف المجتهد أمام النص كتابًا أو سنة ال يعدو أن يكون واحدًا 

مما يأيت:
أن يك��ون الن��ص ظني الثبوت، وهنا ال خاف على ض��رورة االجتهاد يف مدى ثبوت هذا   -1

النص.
أن يك��ون الن��ص ظني الداللة وهنا ال خ��اف على ضرورة االجتهاد فيم��ا يدل عليه هذا   -2

النص.
أن يك��ون الن��ص ظني الداللة والثب��وت، وهنا ال خاف على ض��رورة االجتهاد يف مدى   -3

داللته وثبوته.
أن يك��ون النص قطعي الثبوت والداللة، وهذا النوع هو الذي يحتاج إلى تفصيل، وذلك   -4
ألن وج��ود الن��ص قطعي الثبوت والداللة ال يغني عن االجته��اد، وإنما حقيقة األمر هي 

تحديد طبيعة وحدود االجتهاد الازم مع هذا النص قطعي الداللة والثبوت.
فاالجتهاد عند عمارة ال مناص منه يف أي نص من نصوص الشارع)4). ويف القطعيات يكون:
 - االجته��اد يف فه��م الن��ص إلن��زال أحكامه منازله��ا هو أم��ر ال بد منه م��ع أي نص من 

النصوص قطعية الداللة والثبوت.

)1)  اإلهباج يف شرح المنهاج )3/ 170( والمنهاج: 3/ 191. 
)2)  القرايف،نفائس األصول يف شرح المحصول )7/ 3111).

)3)  الشاطبي، الموافقات )5/ 11).
)4)  محمد عمارة،النص اإلسامي بين االجتهاد والجمود والتاريخية،ص40
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-  وكذل��ك االجته��اد يف المقارنة والموازنة بين هذا الن��ص ونظائره الواردة يف موضوعه 
والموافقة أو المخالفة لمعناه، أمر ال خاف فيه.

-  واالجته��اد يف اس��تنباط الجزئي��ات والفروع م��ن النص قطعي الدالل��ة والثبوت يعني 
التازم الضروري بين هذا النص وبين االجتهاد.

ف��ا تناقض بي��ن النص واالجتهاد، ولكن األم��ر الذي يثير اللبس هن��ا إنما جاء من عدم 
التميي��ز بي��ن النص��وص الدينية التي تعلق��ت بالثوابت الديني��ة وتلك النص��وص التي تعلقت 

بالمتغيرات من الفروع الدنيوية.
فف��ي النصوص التي تعلق��ت بالثوابت الدينية من عقيدة وش��ريعة يف عل��وم عالم الغيب 
وشعائر العبادات واألمور التعبدية التي ال مجال للعقل فيها، ومن ثوابت الواجبات والحقوق 
والمعام��ات الدنيوي��ة لمقاصد الش��ريعة وقواعدها وحدودها، يف مثل ه��ذه النصوص يقف 
نطاق االجتهاد عند الفهم واس��تنباط الف��روع وربطها باألصول والمقارنة والرتجيح وتخريج 

األحكام ال يتعدى منها ومعها هذه الحدود.
كم��ا إن األحكام المس��تخرجة باالجتهاد م��ن الدالالت القطعية له��ذه النصوص قطعية 
الثبوت، ال يجوز تغييرها وال تجاوزها أو استبدالها أو تعطيلها بدعوى جواز االجتهاد فيها.

وذل��ك ألن ه��ذه النصوص إما أهن��ا تعلق��ت بثوابت ديني��ة أو دنيوية، فا يج��وز تجاوز 
أحكامها أو تغييرها أو تعطيلها أو استبدالها، وإال خرج األمر عن االجتهاد إلى نسخ الشريعة، 
وإما ألهنا تعلقت بالس��معيات الغيبية واألحكام التعبدية التي ال يستقل العقل بإدراك الحكمة 

منها والعلة الغائية وراءها فا بد فيها من الوقوف عند دالالت النص)1).
فمن الثوابت »العقائد« و»العبادات« و»القيم األخاقية العليا« التي تحدد عاقة اإلنس��ان بربه، 

وعاقته بنفسه، وعاقته بأسرته ومجتمعه، وغير ذلك من مكارم األخاق التي بعث النبي ليتمها.
ومن الثوابت –أيضًا-: »األحكام القطعية« يف شؤون الفرد واألسرة والمجتمع والحكم 
والخافات الدولية، التي َتْثُب��ُت بالنصوص القطعية وأجمعت عليها األمة، وذلك مثل إباحة 
الط��اق، وتعدد الزوجات، وإيجاب النفقة على الزوج وإعطائه درجة القوامة على األس��رة، 

)1)  د. محمد عمارة ،معالم المنهج اإلسامي ص 101 بتصرف
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وتوري��ث األوالد للذكر مثل حظ األنثيين، ومثل ش��رعية الملكية الفردية، وحل البيع وحرمة 
الربا، وجواز الرهن والوكالة والحوالة ونحوها من العقود، ووجوب إقامة الحدود بشروطها 

على المرتكبين لما يستحق الحد، والتعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.
وما عدا هذه الثوابت نجد ُجل أحكام الشريعة قابلة لاجتهاد وتعدد األفهام، واالجتهاد 

عاقة ثاثية بين المجتهد وبين الواقعة والدليل)1).
فالنص��وص القطعية الداللة والثب��وت، والتي تعلقت بأمور هي من الفروع الدنيوية ومن 

المتغيرات فيها، والمعللة بعلة غائية، هي التي يثير الموقف منها اللبس الذي نحاول إزالته.
فوج��ود النص ل��م يمنع من االجته��اد الذي يثمر حكم��ا جديدا يحق��ق المصلحة، التي 
ه��ي الغاي��ة من النص المتعلق بالمتغي��رات الدنيوية يف الفروع، ب��ل إن المنع من االجتهاد مع 
النصوص المتعلق��ة بالثوابت ليس مرجعه وجود هذه النصوص، بل مرجعه ِحَكِمها وغاياهتا 

والمصالح التي جاءت لها.
وعل��ى ذل��ك فاالجتهاد مع وجود النص قطع��ي الداللة والثب��وت، المتعلق بالمتغيرات 
م��ن الف��روع الدنيوية، ليس معناه االجتهاد الذي يرفع الحكم المس��تنبط م��ن هذا النص رفعا 
دائما ومؤبدا، فهو اجتهاد ال يتجاوز النص فيلغيه، وإنما يتجاوز الحكم المس��تنبط منه، وهذا 
التجاوز للحكم ليس موقفا أبديًا؛ ألن حقيقة االجتهاد هنا هي: اجتهاد يف مدى توافر الشروط 
الازمة إلعمال هذا الحكم المس��تنبط من هذا النص، على النحو الذي يحقق حكمته وعلته 
والمصلحة المبتغاة منه، فإذا توفرت الشروط فا تجاوز للحكم، وإذا لم تتوفر أثمر االجتهاد 
حكم��ًا جديدًا، دون أن يلغي النص ويعدم��ه، أو يلغي الحكم الذي تجاوزه إلغاًء دائمًا، فإذا 
ع��ادت وتوف��رت ش��روط إعماله عاد االجته��اد إل��ى ذات الحكم بعد تج��اوزه، وتجاوز عن 
الحكم الجديد الفتقاره يف هذه الحالة إلى شروط اإلعمال .)2)فحقيقة االجتهاد وجوهره هنا 

هو: االجتهاد يف شروط إعمال النصوص وأحكامها.
واستدل عمارة على جواز االجتهاد يف النصوص القطعية باجتهادات عمر رضي اهلل عنه 

يف عدة مواقف منها:

)1)  القرضاوي، الصحوة اإلسامية وهموم الوطن العربي واإلسامي ص 55- 59 بتصرف
)2)  محمد عمارة،النص اإلسامي بين االجتهاد والجمود والتاريخية،ص45
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س��هم المؤلفة قلوبهم: لقد كان نصيب المؤلفة قلوهبم من الصدقات سهما حدده النص 
الق��رآين، حي��ث ق��ال تعال��ى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
ۆ  ژ )التوب��ة:60( وق��د أعطاه��م رس��ول اهلل ، وأبو بكر حتى ج��اء عيينة بن حصن 
واألقرع بن حابس فس��أال أبا بكر فأعطاهما على أهنما من المؤلفة قلوهبم، وكتب لهما عليها 
فعارض عمر وقال لهما إن رس��ول اهلل كان يتألفكما واإلس��ام يومئذ قليل، وإن اهلل قد أغنى 

اإلسام، اذهبا فاجهدا جهدكما ال يرعى اهلل عليكما إن رعيتما)1).
والش��اهد هن��ا أن عم��ر اجتهد مع وج��ود هذا النص الق��رآين القطعي الثب��وت والداللة، 
والذي كان حكمه مس��تقرا أيام الرس��ول، فعمر اجتهد، مع وجود هذا النص القرآين القطعي 
الثبوت والداللة، عندما تخلفت ش��روط إعمال حكم هذا النص، فلم يعد ضعف المس��لمين 
ال��ذي يدعوه��م إلى تألف قلوب المش��ركين قائما، فعمر اعترب أن الس��بب اآلن غير قائم، فا 

داعي لإلعطاء ولم يلغ النص)2).
وق��د ع��ارض القرض��اوي رأي عمارة بقوله إن هذا الس��هم ب��اٍق، لم يلحق حكمه نس��خ وال 
تعطيل. فقد نصت عليه آية صريحة من س��ورة التوبة وهي من أواخر ما نزل من القرآن. أن س��بب 
المنع أن هذا الصنف لم يعد موجودًا كما هو الحال مع سهم ويف الرقاب لم يعد موجودا اآلن)3).
وق��د اس��تدل عمارة –أيضًا- بش��واهد أخ��رى على االجته��اد يف القطعيات)4) ال يتس��ع 
المج��ال لذكره��ا بالتفصيل من هذه االجتهادات اجتهاد س��يدنا عمر رض��ي اهلل عنه يف إيقاف 
حد الس��رقة يف عام الرمادة، وعدم تقسيم سواد العراق وأرض مصر والشام على الفاتحين)5)، 

وقتل الجماعة بالواحد)6)، وموقفه مع حذيفة يف نكاح الكتابيات حيث أمره أن يطلقها)7).

)1)  تفسير القرآن العظيم البن كثير 365/2 أحكام القرآن للجصاص ص 152 أحكام القرآن البن العربي 966/2.
)2)  االجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر ص 94،95.

)3)  فقه الزكاة، للقرضاوي .ص601 ج2 طبعة مؤسسة الرسالة بيروت.
)4)   محمد عمارة،النص اإلسامي بين االجتهاد والجمود والتاريخية،من 64-48.

)5)  راجع كتاب الخراج لإلمام أبي يوسف ص 23 وما بعدها االجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر ص 95.
)6)  انظر أعام الموقعين البن القيم 185/1 القصاص يف الفقه اإلسامي للدكتور أحمد فتحي هبنسي ص 53 وما 

بعدها االجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر ص 99.
)7)  ابن القيم، أحكام أهل الذمة )2/ 796).
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وق��د تناول القرض��اوي الرد على هذه االس��تدالالت يف بحث له منش��ور يف حولية كلية 
الش��ريعة يف جامع��ة قط��ر بعنوان ح��وار ح��ول العاقة بي��ن الن��ص واالجتهاد)1)،بي��ن فيه أن 
اجته��ادات عمر ليس��ت جميعه��ا يف القطعيات، منه مث��ا أنه لم يوقف حد الس��رقة وإنما درء 
الحد بش��بهة االستحقاق)2)،تقسيم س��واد العراق فليس بقطعي واستند إلى فعل رسول اهلل يف 

فتح مكة أنه لم يقسم أرضها وأما زواج الكتابيات فليس بقطعي بل معلل. 
رأي الباحثة: 

ت��رى الباحثة: أن العاقة بي��ن النص واالجتهاد عاقة مزاوجة بي��ن أصالة النص وتطور 
العق��ل والفه��م والتفكي��ر، فالنقل أو النص بحاجة إل��ى تحليل وفهم وفكر وتأمل الس��تنباط 
معاني��ه، وال يمكن ذلك إال بالعقل والفكر الس��وي الصحيح والتأم��ل والنظر، وهذه العملية 

ذاهتا أطلق عليها العلماء اسم االجتهاد.
واالجته��اد وإْن كان عماً عقليًا إال أنه ليس منفصاً عن النصوص، ألن ميدان العقل 
يف االجته��اد هو النصوص وال انفكاك بينهما، والعاق��ة بينهما هي عاقة تازم وتصاحب 
كأهنم��ا يس��يران يف واٍد واح��د، ف��إن كان النص ظن��ي الثبوت وظن��ي الدالل��ة، أو كان ظني 
الثب��وت أو ظني الداللة، فإن مج��ال االجتهاد فيه كثير إلثبات قطعية النص أو لبيان مفهومه 
وداللت��ه. وإْن كان النص قطعي الثبوت وقطعي الداللة، ف��إن مجال االجتهاد هنا هو الفهم 
والداللة وليس التفريع بأحكام عقلية جديدة، فالعقل يف ميزان الشرع مرتبط بالنقل والنص 
ومقيد بقيوده وضوابطه وش��روطه حتى يمكن اإلفادة منه يف مجال تفس��ير وفهم النصوص، 

والش��واهد من القرآن الكريم كثيرة على ذلك منها قوله تعالى: ژ ک  گ  گ   گ   
گ  ڳ  ڳ ژ )محمد: 24) )3)

وترجح الباحثة: أن النصوص التي هي مجال لاجتهاد هي كافة النصوص الظنية س��واء 
ظني��ة الثبوت أو الداللة وهي تحتل مس��احة واس��عة يف الش��ريعة ولذل��ك رجحت يف تعريف 

)1)  انظر، القرضاوي بحث منش��ور بعنوان حوار حول العاقة بين النص واالجتهاد ، حولية كلية الش��ريعة يف جامعة 
قطر العدد العاشر،1413 ه� من ص32- 48 .

)2)  أعام الموقعين البن القيم 23/3.
)3)  جمال حشاش، قيمة العقل يف فهم النصوص، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التعامل مع النصوص الشرعية)القرآن 

والحديث( عند المعاصرين ، كلية الشريعة/جامعة النجاح الوطنية.
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الن��ص أنه م��ا ال يحتمل احتمااًل يعضده دليل والمجتهد عندم��ا يجتهد يف موضع النص ال بد 
أن يس��تند إلى دليل معترب يف الشريعة وهذا الدليل راجع إلى النص واالجتهاد يف النصوص ال 

يخرج عن ثاثة صور:
  أوال: البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنة. 

 ثانيا: القياس على األشباه يف الكتاب والسنة. 
 ثالثا: الرأي الذي ال يعتمد على نص خاص وإنما على روح الشريعة. 

أما النصوص التي هي قطعية الثبوت والداللة فرتى الباحثة أن االجتهاد فيها محصور يف 
الص��ورة األولى، ويقف نطاق االجتهاد فيها، عند الفهم واس��تنباط الفروع وربطها باألصول 
والمقارن��ة والرتجي��ح وتخريج األحكام والتفس��ير، خاصة أهنا قليلة ون��ادرة وهذا يخالف ما 

ذهب إليه عمارة حيث أدخل القطعيات يف األمور الدنيوية ضمن دائرة االجتهاد.
 وهذا منزلق خطير ألن هذا النوع الذي أش��ار إليه المراد به »األحكام القطعية« يف ش��ئون 
الف��رد واألس��رة والمجتم��ع والحكم والخاف��ات الدولية، وه��و األهم واألخط��ر يف واقعنا 
المعاص��ر باعتبار أن كل من دعا إلى االنفتاح وتوس��يع ب��اب االجتهاد يف القطعيات يقصدون 
هذا الجانب من التشريعات سواء القائلون بتاريخية النصوص أو الذين يبالغون يف التوسع ولو 
على حساب النصوص الشرعية ممن يقدمون المصلحة على النص عند تعارضهما ، والحق 
أن النص��وص الصحيح��ة ال يمكن أن تتع��ارض مع المصلح��ة الحقيقية الت��ي تقرها العقول 
الس��وية كم��ا يقرر ذلك الواق��ع وأكثرهم من غير ذوي االختصاص يف الدراس��ات الش��رعية. 
وهؤالء التجديديون قد يفعلون ذلك بنية حس��نة وهي الدفاع عن اإلس��ام وإخراج نصوصه 
بحلة تتناس��ب مع الواقع لكيا يوس��م اإلس��ام بالجم��ود والرجعية، ومنهم م��ن يفعل ذلك 
على حس��اب الش��ريعة إرضاء للعامة أو الحكام أو تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام الحضارة 
الغربية أو حبا يف الظهور والشهرة ، مثال ذلك القول بالمساواة بين الذكر واألنثى يف الحقوق 

والواجبات استجابة للمواثيق الدولية .
كما ترى الباحثة: أن النصوص القطعية الثبوت والداللة غالبًا ال تكون معللة، باإلضافة 

أهنا وان كانت كذلك فإن العلل والحكم من تشريعها يتصف بالثبات والديمومة.
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املطلب الثالث: قاعدة )ل اجتهاد مع الن�ص( واأثرها على الجتهاد:
هذه القاعدة  »ال اجتهاد مع النص«. من القواعد المشهورة ومن األلفاظ األخرى لها »ال 

اجتهاد يف مورد النص«. )1)
المعنى اإلجمالي للقاعدة ومدلولها:

قوله��م: )ال اجتهاد مع الن��ص( فهذه القاعدة تفيد تحريم االجتهاد يف حكم مس��ألة ورد 
فيها نص من الكتاب أو الس��نة أو اإلجماع ألن��ه إنما يحتاج لاجتهاد عند عدم وجود النص، 

أما عند وجوده فا اجتهاد إال يف فهم النص وداللته)2).
ف��إذا ج��اء النص وكان دااًل على الحكم وظاهرًا فيه، يس��قط االجته��اد وال يعتد به. إذ ال 
اجتهاد مع النص وهذا ما أقره السلف، وحذر ابن القيم من مخالفته، قال: »فإن من الناس من 
إذا استبان لهم يف الكتاب أو السنة، أو أقوال الصحابة خاف ذلك، لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا 

بشيء منه إال بقول من قلدوه«)3) 
شرح القاعدة :

أوالً: المراد بالنص يف القاعدة:
المراد بالنص هو القرآن والس��نة الثابتة واإلجم��اع، عمومًا، ويطلق عند الفقهاء على ما 
قابل اإلجماع والقياس، ويريدون به الكتاب والس��نة وهو عند األصوليين يطلق على ما قابل 

المحكم والمفسر والظاهر)4).
والمراد بالنص الذي ال مس��اغ لاجتهاد معه هو المفس��ر والمحكم من القرآن والس��نة 
عند الحنفية وقس��م م��ن النص عند المتكلمي��ن حيث يطلق النص عندهم عل��ى ما ال يتطرق 
إلي��ه احتمال ال من قريب أو بعيد وما ال يتطرق إليه احتمال يعضده دليل )5). وأما غيرهما من 

)1)  الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة )1/ 499).
)2)  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص: 33( والطاهر بن عاش��ور مقاصد الش��ريعة اإلس��امية )2/ 25(وأبو 

الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية )1/ 1/ 39).
)3)  ابن القيم. إعام الموقعين: 2/ 244.

)4)  الحفناوي، دراسات أصولية يف القرآن الكريم )ص: 261).
)5)  القواع��د الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة )1/ 499( والمناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التش��ريع 

اإلسامي:  .268
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الظاه��ر والن��ص فا يخلو من احتم��ال التأويل. وحيث إهنما ال يخلوان ع��ن احتمال التأويل 
يك��ون االجتهاد مستس��اغًا فيهم��ا، وموجود معهم��ا، دون المفس��ر والمحكم عن��د الحنفية 

والنص بمعناه الخاص الذي ال يتطرق إليه احتمال عند الجمهور. 
يقول ابن قدامة: النص قد يرد يف مقابلة األدلة العقلية التي تندرج تحت اس��م االجتهاد، 
ولذل��ك يق��ال: ال اجتهاد مع النص. وهذا يش��مل جميع النصوص الش��رعية م��ن الكتاب أو 

السنة، سواء أكانت قطعية أم ظنية. وقد يرد يف مقابلة الظاهر والمجمل)1).
ثانيًا: المراد باالجتهاد يف القاعدة:

االجته��اد: كما س��بق بيان��ه يف أكثر من موض��ع هو: بذل الوس��ع يف اس��تخراج األحكام 
واستنباطها من األدلة الشرعية، وهو نوعان: 

النوع األول: اجتهاد يف فه��م النصوص وإدراك أحكامها ومقاصدها، وهذا اجتهاد الزم 
لكل مجتهد. 

والنوع الثاين: اجتهاد يف قياس غير المنصوص على المنصوص أو استنباط أحكام مبناها 
على العرف والعوائد أو على المصلحة، وهذا االجتهاد ال يصار إليه إال عند عدم وجود نص 
يف المس��ألة، كم��ا ال يج��وز بناء حكم على ع��رف أو مصلحة تخالف نص��ًا ثابتًا، فكل حكم 

يخالف نصًا ثابتًا فهو باطل مردود)2).
ولذلك كان ش��رط االجتهاد: أّنه ال يلجأ إليه إال عند العجز عن الوصول إلى اليقين عن 
طري��ق النّ��ّص الواضح الّداللة. فإذا لم يوجد نّص واضح الّداللة يف المس��ألة المعروضة فهنا 
يلجأ الحاكم أو المفتي إلى االجتهاد. وإال فا يجوز له االجتهاد إال يف فهم النّّص، ومحاولة 

تطبيقه على الواقعة)3).
وأما النصوص القطعية الثبوت أو الداللة ينحصر عمل العقل يف فهمها يف إدراك المعاين 
الدال��ة عليها واس��تيعاهبا وتمّثلها، وليس له مدخل يف البحث ع��ن احتماالت يف تعيين المراد 
اإللهي، ألن البحث عن االحتماالت يف هذا النوع من النصوص من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار 

)1)  روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 506)
)2)  أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية )8/ 254-253).

)3)  موسوعة القواعد الفقهية )4/ 385) .
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أن يك��ون جمي��ع النصوص ظواهر، وهو ق��ول كفيل بأن يهدر داللة اللغ��ة التي تواضع عليها 
الن��اس أص��ا، ويتبع ذلك إه��دار أغراض الوحي، وهو م��ا آل إليه أمر الغاة م��ن الباطنية يف 

إهدارهم لتكاليف الشريعة)1).
وت��رى الباحثة عدم التوس��ع يف إطاق النص بحيث يش��مل نص��وص األئمة وما يجري 
مجراه��ا، ألن كام الفقهاء واألصوليي��ن، حينما يتكلمون عن نصوص األئمة، إنما يقصدون 
يف تعبيره��م )نص علي��ه(، ما دل عليه بألفاظ��ه صراحة. ذلك ألن توق��ف االجتهاد واالكتفاء 
باالجتهادات البشرية السابقة، التي جاءت وليدة لعصر غير عصرنا، بمشكاته وقضاياه، ه�و 
نق��ل للقدس��ية والعصمة من الوحي إل��ى العقل ومن النص اإللهي إلى الفهم البش��ري لعصر 

معين، ومن ثم يقود  إلى تعطيل خلود النص ومحاصرة لعطائه وامتداده. 
هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال اهلل أستغفره وأتوب إليه.

* * *

)1)  خافة اإلنسان بين الوحي والعقل د.عبد المجيد النجار ص98.



59

د. فاطمة عبد اهلل يو�سف عزام

اأهم النتائج والتو�سيات
يطلق النص عند الفقهاء على ما قابل اإلجماع والقياس، ويريدون به الكتاب والسنة وهو   -1

عند األصوليين يطلق على ما قابل المحكم والمفسر والظاهر.
النص الش��رعي، يجب العمل بما يفهم من عبارته، أو إشارته أو داللته، أو اقتضائه، وكل   -2
م��ا يفه��م منه من المعاين ب��أي طريق من هذه الط��رق يكون من مدل��والت النص ويكون 

النص دليا وحجة عليه ».
إن الم��راد بالنص هو القرآن والس��نة الثابتة واإلجماع، عموم��ًا، والمراد بالنص الذي ال   -3

مساغ لاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة.
العاق��ة بين النص واالجتهاد من وجهة النظر الش��رعية مزاوجة بين أصالة النص وتطور   -4
العقل والفهم والتفكير، فالعملية العقلية يف استنباط األحكام من المأثور، والوقوف على 
غاية الحكم يف الملفوظ ال تتم بدون إعمال العقل واستفراغ الجهد بالتأمل والنظر، فكأن 
االجتهاد وس��يلة للوصول إلى النص وإدراك مقاصد الش��ريعة منه، وتحقيق مراد الشارع 

يف تطبيقه.
العق��ل البش��ري إذا تربى يف مدرس��ة القرآن والنص��وص فإنه يس��تطيع أن يتفهم نصوص   -5

الشارع ويفسرها ويؤولها تأويا صحيحًا ضمن معطيات الحياة وتطورها.
عدم التوسع يف إطاق النص بحيث يشمل نصوص األئمة وما يجري مجراها، إلن ذلك   -6
ي��ؤدي إلى توقف االجتهاد واالكتفاء باالجتهادات البش��رية الس��ابقة، وم��ن ثم يقود إلى 

تعطيل خلود النص ومحاصرة لعطائه وامتداده. 
التو�صيات: 

- عق��د مؤتم��رات للبح��ث يف المصطلحات األصولية ودراس��تها دراس��ة مقارنة وتفس��يرها 
تفسيرًا يتناسب مع لغة العصر.

-االستفادة من الدراسات األخرى واإلفادة منها يف تفسير النصوص مثل الدراسات اللسانية 
- حث الطلبة على التجديد يف الدراسات األصولية من الناحية المنهجية والتطبيقية والنقدية 

واالطاع على كل ما هو معاصر فيما يتعلق بموضوعاهتم. 
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نشر مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة1393ه� .
45.ش��رح الكوكب المنير البن النجار المتوىف 972ه� ت د.محمد الزحيلي و د. نزيه حماد 

ط مركز البحث العلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة.
46.شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطويف المتوىف 

716 ه� ت عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي ط مؤسسة الرسالة  1410ه� 1990م.
47.الصح��وة اإلس��المية وهموم الوطن العربي واإلس��المي. د. يوس��ف القرض��اوي الطبعة 

األولى 1408ه� 1988م.
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48.صحي��ح اإلم��ام البخاري؛ للعامة الحافظ أب��ي عبد اهلل محمد بن إس��ماعيل بن المغيرة 
البخاري ت )256( ه�، تحقيق محمد علي قطب، ط المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

49.العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الفراء المتوىف 458ه� ت د. أحمد علي 
المباركي ط مؤسسة الرسالة1400ه� .

50.عل��م أصول الفقه وخالص��ة تاريخ التش��ريع،عبد الوهاب خاف )المت��وىف: 1375ه�( 
مطبعة المدين.

51.فص��ول البدائ��ع يف أصول الش��رائع، محمد بن حمزة بن محمد، ش��مس الدي��ن الفناري 
)المتوىف: 834ه�(.

52.المحقق: محمد حس��ين محمد حس��ن إس��ماعيل،دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ط 
األولى، 2006 م - 1427 ه� .

53.الفصول يف األصول لإلمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوىف 370ه� ت د.عجيل 
جاسم النشمي ط وزارة األوقاف والشئون اإلسامية  بالكويت ط ثانية 1414ه�1994م

54.فقه الزكاة، القرضاوي ،طبعة مؤسسة الرسالة بيروت.
55.الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي طبعة دار الصحوة بالقاهرةط 

أولى 1406ه� 1986م.
َحْيلِّي، دار الفكر - سوريَّة - دمشق. 56.الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه ، َوْهَبة بن مصطفى الزُّ

57.القطعي��ة م��ن األدل��ة األربع��ة، محمد دمب��ي دكوري،عم��ادة البح��ث العلم��ي بالجامعة 
اإلسامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ط األولى، 1420ه� .

58.قيمة العقل يف فهم النصوص، جمال حش��اش،ورقة عم��ل مقدمة إلى مؤتمر التعامل مع 
النصوص الش��رعية)القرآن والحديث( عند المعاصرين ، كلية الش��ريعة/جامعة النجاح 

الوطنية.
59.القواع��د الفقهية وتطبيقاتها يف المذاهب األربعة، محم��د مصطفى الزحيلي،دار الفكر – 

دمشق ط األولى، 1427 ه� - 2006 م.
60.كش��اف اصطالحات الفنون، لمحمد بن على التهانوي ط بيروت، ش��ركة خياط للكتب 

والنشر 1386ه� .
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61.كشف األس��رار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لعبد العزيز البخاري المتوىف 730 ه� 
ط  دار سعادت 1308ه� .      

62. لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوىف711ه� ط  دار صادر  بيروت.
63.مجموع فتاوي ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم المتوىف 728ه� 

جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد قاسم مطابع دار العربية بيروت 1398ه� .
64.المحص��ول يف أصول الفقه لإلمام محمد بن عمر بن الحس��ين الرازي المتوىف 606ه� ط 

دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى 1408ه� 1988م.
65.المستصفى من علم األصول لإلمام محمد بن محمد الغزالي المتوىف505 ه� ط المطبعة 

األميرية ببوالق 1322ه� .
66.المس��ودة يف أص��ول الفق��ه،آل تيمي��ة )728ه���( المحق��ق: محم��د محي��ي الدي��ن عب��د 

الحميد،الناشر: دار الكتاب العربي.
67.مفهوم النص ومعايير نصية القرآن الكريم، بشرى حمدي ووسن عبدالغني،بحث منشور 

يف مجلة أبحاث كلية الرتبية األساسية، المجلد 11 ، العدد 1.
68.المطلق والمقيد،حمد بن حمدي الصاعدي،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلس��امية 

بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ط: األولى، 1423ه�/2003م.
69.معالم المنهج اإلسالمي د. محمد عمارة طبعة دار الشروق – القاهرة  ط أولى 1411ه�- 

1991م.
70.معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوىف 395ه� نشر 

دار الكتب العلمية- ايران- قم.
71.معج��م اللغ��ة العربية المعاصرة ، هانز فير :  وضع ج . ملتون كوان ، مكتبة لبنان ، بيروت 

، الطبعة الثالثة ،1980م .
72.معج��م لغ��ة الفقهاء،محم��د رواس قلعجي وحامد ص��ادق قنيبي،دار النفائ��س للطباعة 

والنشر والتوزيع ط الثانية، 1408 ه� - 1988 م.
73.المعجم الوس��يط يف اللغ��ة العربية، إبراهيم مصطفى ، أحمد الزي��ات، حامد عبد القادر، 

محمد النجار(مجمع اللغة العربية – الطبعة الثالثة/ دار الدعوة.
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74.مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
)المت��وىف: 1393ه���( المحقق: محم��د الحبيب ابن الخوجة،وزارة األوقاف والش��ؤون 

اإلسامية، قطر 1425 ه�- 200 م.
75.موس��وعة القواعد الفقهية،محمد صدقي أبو الحارث الغزي،مؤسسة الرسالة، بيروت – 

لبنان ط األولى، 1424 ه� - 2003 م.
76.منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي المتوىف 
685ه� ضبط محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 1370ه� 

1951م.
الدرين��ي،   فتح��ي  اإلس��المي.  التش��ريع  يف  بال��رأي  االجته��اد  يف  األصولي��ة  77.المناه��ج 

ط1418/3ه� - 1997م. مؤسسة الرسالة بيروت.
78.المنخ��ول من تعليقات األصول،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس��ي )المتوىف: 
505ه���( تحقي��ق: الدكتور محمد حس��ن هيت��و،دار الفكر المعاصر- بي��روت لبنان، دار 

الفكر دمشق – سورية ط، 1419ه� - 1998م.
79.الموافق��ات يف أص��ول األحكام لإلم��ام أب��ي إس��حاق إبراهي��م ب��ن موس��ى الش��اطبي 

المتوىف790ه� ت الشيخ عبد اهلل دراز ط دار المعرفة بيروت.
80.النص اإلس��المي بين االجتهاد والجمود والتاريخية، د. محمد عماره دار الفكر، دمش��ق 

1998م.
81.الن��ص واالجته��اد يف الفك��ر األصول��ي م��ن تقدي��س النق��ل إل��ى تسري��ح العقل،بثين��ة 

الجاصي،دار رؤية للنشر.
82. نفائس األصول يف شرح المحصول تأليف أحمد بن إدريس القرايف 684ه� ت عادل عبد 

الموجود و علي محمد معوض نشر مكتبة نزار الباز.
83. نهاية السول ش��رح منهاج الوصول للبيضاوي تأليف عبد الرحيم بن الحس��ن اإلس��نوي 

المتوىف 772ه� ط محمد علي صبيح بدون تاريخ.
84.الوجيز يف أصول الفقه، عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة – ط/5 -1996 ، ص)340).
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قواعد فهم الن�ص ال�سرعي
 و�سوابطه

د. ديارا �سياك
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بجامعة الفرقان اإلسامية

ساحل العاج )كوت ديفوار(
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ين كلِّه، خّص نبيه ×  الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحّق ليظهره على الدِّ
بجوام��ع الَكلِم، واصطفاه بمجامع الِحَكم؛ ليهدي الناس إل��ى ما فيه صاح دينهم ودنياهم، 
وعص��م منطق��ه م��ن اله��وى ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ ]النج��م:4-3[، 
فكان أحس��ن قدوة لخير أمة أخرجت للناس، صلوات اهلل وس��امه عليه، وعلى آله وصحبه 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر فما له من ُقّوة وال ناصر، أّما بعد:
فإّن الضبط وس��يلة لحف��ظ الرتاث من التاعب، وطريق للحد م��ن االختاف؛ لذا اهتم 
العلم��اء بضبط العلوم، وتأصيلها وتحريرها لتس��لم لألجيال المتعاقبة من يد العبث، بل إهنم 
اهتّم��وا بضبط الكلمات قبل العبارات حتى ال ُتب��ّدل عن مواضعها بالتحريف والتعطيل، وال 
تص��رف العبارات عن مقاصدها، كما أصاب األمم الس��ابقة، حي��ث وكل إليهم حفظ كتبهم، 

ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ژ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال  فضّيعوه��ا، 
ٿ  ژ ]النس��اء:46[، وق��د حفظ لنا الب��اري كتابه الذي يحمل تكالي��ف للناس إلى قيام 
الس��اعة؛ لئ��ا تمتّد يد التحريف إليه، قال اهلل تعال��ى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

]الحج��ر:9[ واس��تعظم التقّول عليه يف قوله عّز وج��ّل: ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       ژ ]الحاق��ة:44-46[، وجع��ل النبي × الكذب عليه مؤذنًا 
بدخ��ول النار، فق��ال: »إّن كذبًا علّي ليس ككذب على أحد، َمن ك��ذب علّي متعّمدًا، فليتبوأ 

مقعده من النار«)1).
وق��د بّي��ن النبي × مجم��ل القرآن الكريم، وفّس��ر مبهمه، وقّرر محكم��ه وأتّم أحكامه، 
وع��ّود × صحابت��ه الكرام رضوان اهلل عليهم على طريقة االس��تنباط م��ن النصوص، كما يف 
حديث معاذ -رضي اهلل عنه- حين بعثه النبي × إلى اليمن، فقال له: »كيف تصنع إن عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بما يف كتاب اهلل، قال: »فإن لم يكن يف كتاب اهلل؟« قال: فبسنة رسول 
اهلل ×، قال: »فإن لم يكن يف س��نة رس��ول اهلل ×؟« قال: أجتهد رأيي، وال آلو، قال: فضرب 

)1)  خّرج��ه الش��يخان يف صحيحيهم��ا: البخ��اري من حديث أبي س��عيد الخدري رضي اهلل عنه، يف ب��اب ما يكره من 
النياح��ة على الميت )80/2(، ومس��لم من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه يف ب��اب يف التحذير من الكذب على 

رسول اهلل )10/1). 
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رس��ول اهلل × صدري، ثم قال: »الحمد هلل الذي وّفق رس��وَل رس��وِل اهلل لما ُيرضي رس��ول 
اهلل «)1)، فش��ّجع المجتهدي��ن، وذلك يف قوله ×: »إذا حكم الحاك��م فاجتهد، ثم أصاب فله 

أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر«)2).
كما رّد اهلل تعالى العاّمة إلى المستنبطين من العلماء الربانيين، يف قوله جّل وعا: ژژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں ژ ]النساء: 83[.
فرس��م لنا الصحاب��ة منهجًا لتلقي األحكام من النصوص، وس��لك التابع��ون وتابعوهم 
بإحس��ان منهجه��م يف االس��تدالل، حتى أف��رد يف داللة النص��وص مصنف��ات، وتخصص يف 
علم األصول علماء، كاإلمام الش��افعي يف كتابه الرس��الة، والسرخسي يف أصوله، والقرايف يف 
تنقيح الفصول وش��رحه، وابن قدامة يف روضة الناظر وجنة المناظر، فوضعوا قواعد رصينة، 
وضوابط جامعة لفهم النص الشرعي، وهذا البحث يأيت لبيان أهم قواعد وضوابط فهم النص 
الش��رعي، وقد جمعت لذلك خم��س قواعد وضوابط يمكن رّد غيره��ا إليها، وذلك لتحقيق 

األهداف اآلتية:
اأهداف البحث:

1-ضبط النص الشرعي بما يحفظه مِن جناية المؤولة.
2-حصر قواعد فهم النص بجمع المتفرق والتأليف بين المتشابه.

3-تأصيل هذه القواعد باألدلة الشرعية المقررة، وقواعد النظر المسّلمة.
4-قطع سبل االحتيال على نصوص الوحيين بالرد إلى األصول المقررة.

م�صكلة البحث:
 تتلخص المشكلة يف رسم منهج لفهم النص الشرعي من خال قواعد مؤصلة وضوابط 

)1)  خّرج��ه أبو داود يف س��ننه، باب اجته��اد الرأي يف القضاء )303/3(، والرتمذي يف س��ننه، باب ما جاء يف القاضي 
كيف يقضي )608/3(، واإلمام أحمد يف مس��نده )333/36(، ويف إس��ناده ضعف إال أن معناه صحيح، وتقبله 
بع��ض المحققين بالقبول، قال الخطيب يف »الفقيه والمتفق��ه« )189/1(: »إّن أهل العلم قد تقّبلوه واحتجوا به، 

فوقفنا بذلك على صحته عندهم«.
)2)  خّرجه من حديث عمرو بن العاص الشيخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 

أخطأ )108/9(، ومسلم يف باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )3/ 1342).
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جامع��ة، م��ع تأخر التقعيد عن النصوص، والفهم عن اللفظ، فيجيب عن الس��ؤال األساس��ي 
اآليت: ما هي قواعد فهم النص الشرعي المسلمة بأدلتها؟

اأهمية البحث و�صبب اختياره:
تظهر أهمية هذا البحث فيما يأيت:

1-تعّلقه بكتاب اهلل وسنة نبّيه × اللذين هما مصدرا تلقي األحكام الشرعية.
2-ضبطه منهج الفهم بقيود رصينة وضوابط مسّلمة.

3-اشتماله على قواعد عامة وضوابط جامعة تمّثان وعاء الفهم الصحيح للنص.
4-تأصيله للقواعد والتدليل عليه بما يقطع االختاف عليها.

وبن��اًء على ه��ذه األهمية الظاه��رة، واألهداف النبيل��ة أحببت أن أس��هم يف بيان ضوابط 
هتدي إلى فهم النص الش��رعي، من خال تتبع أقوال العلم��اء، وجمع تعلياهتم، وردودهم، 
لتأصي��ل قواعد الفه��م، وتقريرها، وذلك لتعزيز مرجعّية لكّل َمن رام فهم النص الش��رعي يف 
ض��وء مقاصد الش��ريعة، وكذلك الرد على م��ن يحاول صرف النصوص ع��ن معانيها الثابتة، 
ومقاصدها المرادة، واهلل أسأل أن يوفقني لبلوغ المرام يف ذلك، وأن يتقبله مني عماً صالحًا، 

ويكتب األجر لمن قرأه، ونشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
خطة البحث:

يتألف البحث من ُمقّدمة، ومبحَثين، وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع:
المقّدم��ة، وتش��تمل عل��ى االفتتاحية، وأه��داف البحث، ومش��كلته، وأهميته، وس��بب 

اختياره، وخطته، ومنهجه.
المبح��ث األول يف بي��ان الم��راد بالنص الش��رعي، ومقاص��ده ووس��ائله، ومنهج فهمه، 

وداللته على الحكم، وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول: المراد بالنص الشرعي.

المطلب الثاين: مقاصد تعظيم النص ووسائله.
المطلب الثالث: منهج فهم النص الشرعي.

المطلب الرابع: داللة النص الشرعي على الحكم.
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المبحث الثاين يف قواعد فهم النص الشرعي وضوابطه، وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول: القاعدة األولى: احتمال اللغة العربية للمعاين المرادة بالنص الشرعي.

المطلب الثاين: القاعدة الثانية: اعتبار محيط النص يف تحديد معنى اللفظ الشرعي.
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: االعتماد على مراد الشارع يف تحديد معنى النص الشرعي.

المطل��ب الراب��ع: القاعدة الرابعة: الجمع بين النصوص الش��رعية المتع��ددة يف مواردها 
ومصادرها.

المطل��ب الخام��س: القاع��دة الخامس��ة: التميي��ز بي��ن المصطلح��ات الش��رعية الثابت��ة 
والمصطلحات العرفية المتغيرة.

الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
ثب��ت المص��ادر والمراجع، وفيه أهم الكت��ب والبحوث التي اس��تقيت منها مادة البحث 

العلمية.
منهج البحث:

س��لكُت ثاثة مناهج علمية لدراسة الموضوع عبورًا إلى النتائج المتوخاة، وهي المنهج 
الوصفي بوصف الظواهر المراد دراستها يف تعامل الناس بالنص الشرعي، واالستقرائي بتتبع 
جزئيات الموضوع لتأصيل الكليات التي تضبطها، واالستنباطي الذي يقتضي االستنتاج من 
الن��ص الش��رعي لتقرير القواع��د)1)، ومِن أجّل ذلك قارنت بين مدرس��ة دعاة إع��ادة القراءة، 
ومدرس��ة س��لف األم��ة يف التعامل مع النصوص الش��رعية، كم��ا راعيت يف المس��ائل التوثيق 
العلمّي بالرجوع إلى الكتب األصيلة يف موضوعها، والكتب المس��اندة لها، وعزوت اآليات 
إلى س��ورها يف المصحف الش��ريف، ببيان اسم الس��ورة، ورقم اآلية، وخّرجت األحاديث يف 
كتب الس��نة المعتمدة، مبّينًا حكم نقاد الحديث فيما لم يكن يف الصحيحين أو أحدهما منها 
صحًة وضعفًا، وش��رحت الكلمات الغريبة، وعرفت بالمصطلح��ات العلمّية، ورّتبُت قائمة 

ألهّم المصادر والمراجع  على حروف المعجم.

)1)  انظ��ر ه��ذه المناه��ج وداللته��ا يف: مناهج البح��ث العلمي يف الفكر اإلس��امي للدكت��ور عبد الفتاح العيس��وي، 
والدكتور عبدالرحمن العيسوي ص )18-17).
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املبحث الأول
 يف بيان املراد بالن�ص ال�سرعي ومقا�سده وو�سائله،

ومنهج فهمه، وداللته على احلكم
لما كان الحكُم على الش��يء فرعًا عن َتصّوره، ناس��ب البدء بالتعريفات لضمان سامة 
ر؛ ألّن أّي خلل يف التصّور ينعكس س��لبًا على الحكم، فيس��اء الفهم، ويضيع المراد،  التَّص��وُّ

وقد عقدت لذلك أربعة مطالب:
املطلب الأول: تعريف الن�ص ال�صرعي.

»الن��ص الش��رعّي« مرّك��ب وصف��ّي، فالش��رعي وصف منس��وب إل��ى الش��رع، والنص 
موص��وف، ودفعًا لالتب��اس بين المفردات عن��د تركيبها، ودرءًا الش��تباه المصطلحات عند 
إطاقه��ا، ناس��ب أن ُيعّرف كل مف��ردة على حدة، ومِن َثم ُتعّرف مركب��ة تركيبًا وصفّيًا، ُيبّين 

المراد بالنص الشرعي يف هذه الدراسة، وذلك يف ثاث مسائل: 
المسألة األولى: تعريف النص. 

الن��ص يف لغة العرب، يطلق على ارتفاع يف الش��يء، ووصوله غايته، وبلوغه منتهاه، كما 
كه، وانتص الشيء: استوى  يطلق على األمر إذا ظهر وانكش��ف، ونص الش��يء -أيضا-: َحرَّ
واس��تقام)1)، ق��ال اب��ن فارس -رحم��ه اهلل-: »الن��ون والصاد أص��ل صحيح ي��دّل على رفع، 
وارتف��اع، وانتهاء يف الش��يء«)2)، ومنه س��ميت منصة الع��روس؛ ألهنا ترفع عليها على س��ائر 

النساء، وتظهر لرتى)3)، قال امرؤ القيس:
وج����ي����د ك���ج���ي���د ال����ري����م ل���ي���س ب��ف��اح��ش

ب����م����ع����ّط����ل)4( وال  �����ْت�����ه  َن�����صَّ ه�����ي  إذا 

)1)  انظر: لسان العرب، مادة »نصص« )97/7).
)2)  مقاييس اللغة، مادة »نّص« )356/5(، وانظر: هتذيب اللغة، مادة »نصص« )82/12(؛ الصحاح )1058/3(؛ 

لسان العرب )97/7).
)3)  انظر: لسان العرب )97/7).

)4)  ديوان امرئ القيس ص )16(، ضمن معلقته المشهورة التي يقول يف مطلعها:
ف��َح��وَم��ِل...قِ��َف��ا ن��ب��ِك م��ن ِذْك����رى ح��ب��ي��ِب وم��ن��زِل خ��وِل  ال��دَّ بين  ��وى  ال��لِّ بسقِط 



74

قواعد فهم الن�ص ال�ضرعي و�ضوابطه

ومعنى نّصته: أي رفعته)1).
وق��ال اب��ُن منظور -رحمه اهلل-: ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص الس��نة، أي ما دّل 
ظاه��ر لفظهما عليه من األح��كام)2)، وأقرب هذه المعاين إلى مراد البح��ث: الرفع والظهور، 
وإن كان��ت المع��اين األخ��رى ترجع إليهما ول��و بضرب من التأوي��ل، فإّن بالحرك��ة الظهور، 

واالستواء رفع، واالستقامة كذلك.
والنّص يف اصطاح األصوليين، له إطاقات متعددة، منها:

1- ما دّل على معنى قطعًا وال يحتمل غيره قطعًا، كأسماء األعداد.
2- م��ا دّل على معنى قطع��ًا وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع يف العموم، فإهنا تدل على أقل 

الجمع قطعًا، وتحتمل االستغراق.
3- ما دّل على معنًى كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء)3)، قال الكفوي: »والنَّص قد 
ُيطل��ق على َكَام َمفُهوم المعنى س��واء كان ظاهرًا أو نّصًا أو ُمَفس��ًرا اعتبارًا منه للغالب؛ 
ِريَعة ُنُصوص، والنَّص إِذا لم ُيْدرك مناطه لزم االنحصار  ة َما ورد من َصاحب الشَّ ألّن َعامَّ

على المورد«)4).
4- داللة الكتاب والسنة مطلقًا، وهو اصطاح كثير من متأخري الخافيين)5).

وأق��رب هذه المصطلح��ات إلى موض��وع البحث ه��و المعنى األخير؛ ال��ذي هو داللة 
الكتاب والسنة، وإن كانت هذه الداللة قد تكون قطعّية أو ظنّية، ظاهرة أو محتملة.

المسألة الثانية: تعريف الشرعي.
الش��رعي يف لغة العرب نس��بة إلى الش��رع، ويأيت ألصل واحد، وهو شيء ُيفَتح يف امتداٍد 
يكون فيه، ومن ذلك الّشريعة: وهي مورد الماء الذي يقصد للشرب، والعرب تقول: شرعت 

)1)  انظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس )315/1).
)2)  لسان العرب )97/7).

)3)  هذه المصطلحات الثاثة ذكرها القرايف -رحمه اهلل تعالى- يف شرح تنقيح الفصول ص )36).
)4)  الكليات ص )908).

)5)  التحبير ش��رح التحرير )2874/6(. والخافّيون: نس��بة إل��ى علم الخاف المبني على إيراد الحجج الش��رعية 
والرباهي��ن المنطقية، والمناظرة يف دفع الش��به، وقوادح األدلة، وقد يطلق مصطل��ح »الخافيون« على الفقهاء يف 

مسائل الخاف تجّوزًا. ينظر: تحفة الرتك فيما يجب أن يعمل يف الملك، لنجم الدين الطرطوسي )22/1).



75

د. ديـــارا �سيــــاك

اإلبل؛ إذا وردت شريعة الماء، ويف المثل: »أهون السقي التشريع«)1)، وإنما كان كذلك؛ ألنه 
ال يحتاج إلى نزح لتشرب منه الدواّب، وقال الشاعر يف شريعة الماء:

��ه��ا ه��مُّ ����رِي����ع����ة  ال����شَّ أنَّ  رأْت  �����ا  ول�����مَّ
داِم�������ي)2( ف���رائِ���ص���ه���ا  م���ن  ال���ب���ي���اَض  وأنَّ 

��ريعة، وهي الطريق المس��تقيمة، ومنه قول اهلل  ين، والشَّ ��ْرعة يف الدِّ واش��ُتّق من ذلك الشِّ
تعال��ى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ  ]المائ��دة:48[، ق��ال الف��راء: عل��ى دي��ٍن ومِّلة 

ومنهاج)3)، وقال سبحانه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ژ  ]الجاثية:18[.
ين)4)، من العقائد والعبادات واألخاق  والشريعة يف االصطاح: ما شرع اهلل لعباده من الدِّ

والمعامات ونظم الحياة يف شعبها المختلفة؛ لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة)5).
وغالب اس��تعمال األصوليين والفقهاء لكلمة »الش��ريعة« إطاقها على ما شرعه اهلل من 
أحكام عملية، مثل قول الغزالي رحمه اهلل: »فإّن الشريعة تنقسم إلى ما يشرتك يف َدْركه العواّم 
والخ��واّص، كالصل��وات الخم��س، ووجوب الصوم، وال��زكاة، والحج، فه��ذا مجمع عليه، 
والع��وام وافق��وا الخ��واّص يف اإلجماع، وإل��ى ما يخت��ّص بَدْركه الخ��واّص كتفصيل أحكام 
الصاة، والبيع، والتدبير، واالس��تياد..«)6)، وذلك ألهنم ال يتعّرضون للمس��ائل العلمية إال 
تبع��ًا للمس��ائل العملية، وه��و من باب إطاق الع��ام وإرادة الخاص به، كم��ا خّصوا الفقه يف 
ين باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)7)، وما درج على ألسن بعض  الدِّ

العاّمة مِن إطاق تطبيق الشريعة على الحدود إطاق للكّل مع إرادة الجزء.
واستعمالها يف هذا البحث يتخطى هذا العرف الفقهي، والدارج؛ ليشمل جميع خطابات 

الشارع، واألمثلة والتطبيقات معقودة عليه.

)1)  األمثال ألبي عبيد القاسم بن سام ص )240).
)2)  البيت المرئ القيس، انظر: ديوانه ص )155(، وانظر: مقاييس اللغة، مادة »شرع« )262/3).

)3)  هتذيب اللغة، مادة »شرع« )271/1(؛ الصحاح )371/4(؛ لسان العرب )175/8).
)4)  انظر: الجامع ألحكام القرآن )163/16(؛ المطلع على أبواب المقنع ص )282).

)5)  التشريع اإلسامي لمناع القطان ص )15).
)6)  انظر: المستصفى ص )143).

)7)  انظر: منهاج األصول مع هناية السول )22/1(؛ البحر المحيط للزركشي )21/1).
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المسألة الثالثة: مفهوم النص الشرعي.
بناًء على ما سبق بيانه من المفردات، فإّن النص الشرعّي يقصد به ألفاظ الكتاب والسنّة، 
بغّض النظر عن داللتها من حيث القطع والظهور، والخصوص والعموم، واإلحكام والنسخ، 

ومن حيث كوهنا منطوقًا أو مفهومًا.
وعلي��ه، فإّن موقف المس��لم من النصوص الش��رعية، يختلف عن موقف��ه من النصوص 
األخرى، كاألدبية منها، أو الفلسفية، والتي تستوي العقول يف شرحها وتعليلها حسب المزاج 

والميول، والرد والقبول.
قال ش��يخ اإلس��ام ابُن تيمية -رحمه اهلل-: »ولفظ النّّص يراد به ألفاظ الكتاب والسنة؛ 
س��واء كان اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد مِن قول َمن قال: النصوص تتناول 

أفعال المكلفين«)1).
املطلب الثاين: مقا�صد تعظيم الن�ص وو�صائله.

لم��ا كان مص��در النص الش��رعّي هو الوح��ّي، وكان خطاب��ًا للعالمين بامتث��ال األوامر، 
واجتن��اب النواه��ي، لتحقي��ق عبادة اهلل بإخ��اص ومتابع��ة، اقتضى أن يكون له��ذا النوع من 

الن��ص خصوصية، وأن مثله ُيج��ّل وُيعّظم، قال اهلل تعال��ى: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
ژ  ]الش��عراء: 192 - 196[، وق��ال س��بحانه: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ژ  ]الحش��ر: 21[، 

فاس��تحق الكت��اب بذلك كل إجال وتقدير، وقال عّز وج��ّل: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ژ  ]النج��م:3 -6[، وق��ال النبي ×: »ال 
ألفين أحدكم متكئًا على أريكته)2( يأتيه األمر ِمن أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ال 
ندري ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه«)3)، ويف هذا تحذير من االستخفاف بسنة النبي ×، وهو 

)1)  انظر: مجموع الفتاوى بتصرف يسير )288/16).
)2)  األريكة: الس��رير يف الحجلة من دونه س��رت، وال يس��مى منفردًا أريكة، وقيل: هو كّل ما اتكئ عليه من س��رير، أو 

فراش، أو منصة. انظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر )40/1).
)3)  خّرجه من حديث أبي رافع: أبو داود يف س��ننه، باب يف لزوم الس��نة )200/4(، والرتمذي يف سننه، باب ما هني عنه= 
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يقتضي وجوب تعظيمها.
فيا ترى ما مقصد تعظيم النص؟ وما وسائل تعظيمه؟ يجيب عنهما المسألتان اآلتيتان:

المسألة األولى: مقاصد تعظيم النص.
مِن المس��ّلمات الشرعّية أن النّص الش��رعي قرآنَا وسنًّة مصدر أساس لألحكام، يتبعهما 
اإلجم��اع؛ ال��ذي يس��تند إليهما، والقياس ال��ذي هو مس��تنبط منهما، فالعقل تاب��ع للنقل؛ لذا 
ن��ال النص تعظيمًا وإجااًل لدى المس��لمين؛ وهذا التعظيم خط��وة أولى يف طريق العمل به، 

والرضا بأحكامه، واالنقياد له، وفيما يأيت بيان مقاصد هذا التوقير والتقدير:
1-تصديق النص الشرعي، واالنقياد لمدلوالته.

ُيقصد من تعظيم النّ��ص تصديقه، واالنقياد لمدلوالته، وهذا يمنع مِن انتقاصه وتحريفه 
وتعطي��ل معاني��ه، والتعرض له بما ال يليق بمقام��ه، والتكذيب ينايف التعظي��م، وقد بّين اهلل يف 

كتاب��ه أن الق��رآن ص��دق، وأن ما يص��در من نبيه حّق، فق��ال اهلل تعال��ى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ژ  ]النس��اء:87[، وقال: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  ]النس��اء:122[، وقال يف حّق 

نبّي��ه المصطف��ى ×: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  
ڤ      ڤ  ژ  ]النج��م:3- 6[، وج��اء الوعي��د لمن انتقص مكانة الق��رآن وأعرض عنه، ولم 

ق��ه، قال اهلل تعالى يف الوليد ابن المغي��رة: ژ ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ        ُيصدِّ
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     
ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ   ژ  ]المدث��ر: 18-30[، ويف هذا تنبيه للمس��لمين على أّن النص الش��رعي نص محرتم، 
يجب تصديقه، وأّن كل معنى يرمي إلى نفيه مردود، كما هو حال الطاعنين يف النص الشرعي، 

النابذين الوحي با مستند معترب)1).
2-العمل بمقتضى النص الشرعي.

=أن يق��ال عن��د حدي��ث النبي × )37/5(، وابن ماجه يف س��ننه، ب��اب تعظيم حديث رس��ول اهلل ×، والتغليظ 
على من عارضه )6/1(، واإلمام أحمد يف مس��نده )287/39(، والحاكم يف المس��تدرك )190/1(، وقد حسنه 

الرتمذي، وصححه الحاكم، وكذا الشيخ األلباين يف مشكاة المصابيح )57/1).
)1)  انظر: بدعة إعادة فهم النص، لمحمد صالح المنجد، ص )46).
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إّن نصوص الكتاب والس��نة تحمل يف طياهتا أوام��ر للمكلفين لتمتثل، ونواهي لتجتنب، 
ف��كان يف تعظيمها قص��د العمل هبا، قال اهلل تعالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  
ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ژ  ]الحش��ر: 7[، فجع��ل العم��ل ثم��رة األم��ر والنهي، 
وهذا يحقق قصد الش��ارع من المكلف، كما ذكر ذلك اإلمام الش��اطبي رحمه اهلل حيث قال: 
»المقصد الش��رعّي من وضع الش��ريعة إخ��راج المكلف من داعية هواه، حت��ى يكون عبدًا هلل 
اختيارًا، كما هو عبد هلل اضطراًرا«)1)، فيجب تحقيق  هذا المقصد لتحقيق العبودية التي خلق 

الناس من أجلها.
3-تقديم النص الشرعي على غيره من النصوص.

إّن المعّظ��م له حّق الصدارة، ومقام الرعاية، ل��ذا كان يف تعظيم النص قصد تقديمه على 
غي��ره مما هو ُمناف له، ومعارض له يف الظاهر من النصوص األخرى بالعقل، وإن كان النص 

الصريح ال يعارضه العقل السليم، قال تعالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  
ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ژ  ]الحجرات:1[، وهذا ُيحّقق سامة النص من الطعن فيه، وحمله 

على غير مراده بتعليات عقلية عليلة.
4-تحكيم النص الشرعي يف الحياة.

يحم��ل النص الش��رعي ن��ورًا يضيء للمؤمني��ن طريق حياهت��م، وهو ع��دل كّله، فيجب 
تحكيم��ه يف الحي��اة، ال مج��رد تاوته، ق��ال اهلل تعال��ى: ژ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  ]إبراهيم: 1[، وجاءت 
اآليات مؤكدة لتحكيم الشرع يف الحياة، فهو يرشد إلى ما فيه صاح الدنيا واألخرى، قال اهلل 

تعالى: ژ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ژ  ]الن��ور: 51[، وق��ال يف موضع آخر: ژ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب  ژ  ]المائ��دة: 50[، وقال س��بحانه: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ژ  ]المائ��دة: 44[، وش��دد النكير على المعارضة ع��ن حكم اهلل بقوله: ژ ۈ  
ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

)1)  انظر: الموافقات )289/2).
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ەئ  ەئ  وئ  ژ  ]النس��اء: 65[، وأّكد ذلك النبي × بقوله: »َمن عمل عمالً ليس 
عليه أمرنا فهو رّد«)1)، ويف رواية أخرى: »َمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رّد«)2).

وإذا ُعلِم أّن تحكيم النص يف حياة المس��لم مطلب شرعي، كان االعتناء بتعظيمه مطلب 
كل مكلف.

المسألة الثانية: وسائل تعظيم النص.
إّن النّص الشرعّي يجب تعظيمه لتحقيق مقصد الشارع منه، وللتعظيم وسائل متعددة، أهمها:

1-حفظ النص الشرعي.
ليتحّقق تعظيم النص؛ تولى اهلل س��بحانه حفظه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  

]الحجر: 9[، ونفى عنه التبديل والتحريف، فقال: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ  ]فصلت: 41، 42[.

»ومعنى حفظه: حراس��ته عن التبديل والتغيير، كما جرى يف غيره من الكتب، فتولى اهلل حفظ 
الق��رآن، فلم يقدر أح��د على الزيادة فيه وال النقصان منه، وال تبديل��ه بخاف غيره من الكتب، فإن 

حفظها موكول إلى أهلها«)3) لقوله تعالى: ژ ک  گ  گ  گ     گژ  ]المائدة: 44[.
وكذا حفظت الس��نة، بما قيد اهلل من علماء نقحوا صحيحها من ضعيفها، ومرفوعها من 

موقوفها، وبذا اطمأنت النفوس إلى نصوص الوحيين.
2-احرتام النص الشرعي.

ويك��ون بالوق��وف عند مقتض��اه، وعدم التقدم بين يدي��ه، والذّب عنه، قال اب��ن القيم رحمه 
اهلل: »وقد كان الس��لف يش��تد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، وال يقرون المعارض على 
ذلك»)4)، وقد ضرب الصحابة أروع األمثلة يف ذلك، والتابعون، من ذلك ما يروى أّن عبد اهلل بن 
عمر رضي اهلل عنه قال: س��معت رسول اهلل × يقول: »ال تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم 

)1)  خّرج��ه م��ن حدي��ث عائش��ة اإلم��ام مس��لم يف صحيحه، ب��اب نق��ض األح��كام الباطل��ة، ورّد محدث��ات األمور 
.(1343/3(

)2)  خّرج��ه من حديث عائش��ة الش��يخان يف صحيحيهما: البخاري يف ب��اب إذا اصطلحوا على صل��ح جور فالصلح 
مردود )184/3(، ومسلم يف باب نقض األحكام الباطلة، ورّد محدثات األمور )1343/3).

)3)  التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )416/1(، وانظر: الموافقات )92/2).
)4)  الصواعق المرسلة )1062/3).
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إليه��ا«، قال: فقال بال بن عبد اهلل: واهلل لنمنعهّن، قال: فأقبل عليه عبد اهلل: فس��ّبه س��بًّا س��ّيئًا ما 
سمعته سّبه مثله قّط، وقال: »أخربك عن رسول اهلل × وتقول: »واهلل لنمنعهّن«)1). 

ومن��ه -أيضا- ما روى س��عيد بن جبير، أّن قريبًا لعبد اهلل بن مغف��ل خذف، قال: فنهاه، وقال: 
إّن رسول اهلل × هنى عن الخذف، وقال: »إّنها ال تصيد صيدًا، وال تنكأ عدّوًا، ولكنّها تكسر السّن، 
وتفقأ العين«، قال: فعاد، فقال: »أحدثك أّن رسول اهلل × هنى عنه، ثم تخذف، ال أكلمك أبدًا«)2).
وكذا ما أثر أّن إبراهيم بن أحمد الخطابي، قال: »سمعت الحميدي، يقول: ذكر الشافعي 
حديث��ًا، فق��ال له رجل: تأخذ به ي��ا أبا عبد اهلل؟ فقال: أيف الكنيس��ة أنا، أو ترى على وس��طي 

زّنارًا؟ نعم أقول به، وكّل ما بلغني عن النبي × قلت به«)3).
3-خدمة النص الشرعي.

ق��د اعتنى العلم��اء عرب العصور بالنص الش��رعي فخدموه بوس��ائل متعددة، وط��رق مختلفة؛ 
حفظًا له يف الصدور ويف السطور، وتدريسًا، وببيان معانيه، وتمييز صحيح السنة منها من سقيمها، 
وه��و ما حّث عليه اإلس��ام، قال النب��ي ×: »خيركم َمن َتعّلم القرآن وعّلمه«)4)، وقال رس��ول اهلل 

×: »إّن كذبًا علّي ليس ككذب على أحد، َمن كذب علّي متعّمدًا، فليتبوأ مقعده من النار«)5).
وما هذه العلوم الش��رعية إال خدمة للنص مثل علوم القرآن من قراءات وتفس��ير، وعلوم 

الحديث رواية ودراية من مصطلح ورجال وشروح، والفقه وأصوله وقواعده...الخ.
4-فهم النص الشرعي.

ُيع��ّد حس��ن الفهم للنصوص وس��يلة مهّمة لتعظيمها، ل��ذا يقول النب��ّي ×: »َمن يرد اهلل 
ين«)6)؛ ألّن س��وء الفهم يع��ّرض النصوص للتعطي��ل والتحريف ومن ثم  ب��ه خي��رًا يفّقه يف الدِّ

)1)  خّرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، باب خروج النساء إلى المساجد )327/1).
)2)  خّرجه الشيخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب الخذف والبندقة )87/7(، ومسلم يف باب إباحة ما يستعان به 

على االصطياد والعدو، وكراهة الخذف )1548/3).
)3)  خّرج��ه أبو نعي��م األصبهاين يف تاريخ أصبهان بس��نده إلى الحميدي )224/1(، وابن عس��اكر يف  تاريخ دمش��ق 

.(387/51(
)4)  خّرجه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اهلل عنه- البخاري يف صحيحه، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

.(192 /6(
)5)  متفق عليه، سبق تخريجه. 

)6)  خّرجه من حديث معاوية رضي اهلل عنه الشيخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب من يرد اهلل به خيرًا.. )25/1(، 
ومسلم يف باب النهي عن المسألة )719/2).
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اإلهم��ال والطعن فيها من قبل من أس��اء فهمها، وكيف ُيعّظم النص��وص َمن ال يدرك معانيها 
ومراميه��ا، يق��ول ابن القيم رحمه اهلل: »صحة الفهم وحس��ن القصد من أعظ��م نعم اهلل؛ التي 
أنعم هبا على عبده، بل ما ُأعطي عبد عطاًء بعد اإلس��ام أفضل وال أجّل منهما، بل هما س��اقا 

اإلسام، وقيامه عليهما«)1)، وتحقيقًا لهذه الوسيلة عقدت هذه الدراسة.
املطلب الثالث: منهج فهم الن�ص ال�صرعي.

إّن الن��ص الش��رعي المحفوظ والمعصوم يقتضي أن يظّل فهم��ه مضبوطًا بمنهج قويم، 
وإال امت��دت إليه يد التأوي��ل، والتحريف، وبخاصة مع َتغيُّر األزمنة واألمكنة واألش��خاص، 

واختاف مدارك العقول، وضوابط االستدالل.
ه��ذا المنهج يتضح مِن خ��ال مراعاة تعظيم النّص، ومقاصد تعظيمه، واّتباع وس��ائله، يف 
سلسلة من العقد تمنع تعارض هذه النصوص، وتضارهبا يف معانيها الجزئية ومقاصدها الكلية، 
ژ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ژ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
]النس��اء:82[، ويخض��ع ه��ذا المنهج لفهم معاين النص��وص وفق قواعد اللغ��ة العربية التي هبا 

نزل��ت، ق��ال اهلل تعال��ى: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ژ ]الشعراء:192–195[، وقال سبحانه: ژ پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ  ]فصل��ت:3[، ويق��وم على تعزيز العقل للنقل، ال على تعارضهما، 
ر أن يعارضه الش��رع  يقول ش��يخ اإلس��ام ابن تيمية رحمه اهلل: »ما علم بصريح العقل ال ُيتصوَّ
البت��ة، وق��د تأملت ذلك يف عاّمة م��ا تتنازع الناس فيه، فوجدت ما خال��ف النصوص الصحيحة 

شبهات فاسدة ُيعَلم بالعقل بطاهنا، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع«)2).
ويعتم��د ه��ذا المنهج على فهم س��لف األمة الصالح م��ن الصحابة فم��ن بعدهم؛ الذين 
عاصروا الرس��ول ×، وش��هدوا التنزيل، يقول اإلمام الش��اطبي رحم��ه اهلل: »يجب على كل 
ناظ��ر يف الدليل الش��رعي مراعاة ما فهم منه األّولون، وما كان��وا عليه يف العمل به، فهو أحرى 

بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل«)3).

)1)  إعام الموقعين عن رب العالمين )69/1).
)2)  درء تعارض العقل والنقل )147/1).

)3)  الموافقات )290/3).
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وهذا المنهج يحكمه ضوابط وقواعد يأيت بياهنا.
املطلب الرابع: دللة الن�ص ال�صرعي على احلكم.

الحكم إما تكليفّي وإما وضعّي، ويثبت كّل حكم بنّص من الش��ارع قرآنًا أو سنًّة، أو بما 
يستند إلى النص، وهو اإلجماع، أو بما يستنبط من النص وهو االجتهاد بالقياس.

ويجب العمل بما يفهم من عبارة النّص)1)، أو إشارته)2) أو داللته)3)، أو اقتضائه)4)؛ ألّن كّل 
ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق األربعة، هو من مدلوالت النص، والنص حجة عليه)5).
قال التفتازاين)6) -رحمه اهلل- يف ش��رح التلويح عل��ى التوضيح: » ووجه الحصر يف هذه 
األرب��ع: أّن المعن��ى إن كان عين الموض��وع له، أو ُجزأه، أو الزمه لغي��ر المتقّدم عليه؛ فعبارة 
إن س��يق الكام له، وإش��ارة إن لم ُيس��ق، وإن كان الزمه المتقّدم عليه؛ فاقتضاء، وإن لم يكن 
شيء من ذلك، فإن ُوجد يف هذا المعنى عّلة يفهم كّل من يعرف اللغة أّن الحكم يف المنطوق 

ألجلها فداللة نص، وإن لم يوجد فا داللة له أصاً«)7).
فالحكم ال يثبت إال على ساق من النص أو ما يدل عليه، وال تسع هذه السطور استيعاب 

ذلك، لكن إشارات إلى أن النص الشرعي له عاقة تازم بالحكم.

)1)  عب��ارة النص صيغت��ه المكونة من مفرداته وجملته. فداللة العبارة: هي دالل��ة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه 
منها، المقصود من سياقها؛ سواء أكان مقصودًا مِن سياقها أصالًة أم مقصودًا تبعًا. انظر: علم أصول الفقه لخاف 

ص )144).
)2)  إش��ارة النص هي داللته عن معنى الزم لما يفهم من عبارته غير مقصود من س��ياقه؛ يحتاج فهمه إلى فضل تأمل 

أو أدناه، حسب ظهور وجه التازم وخفائه. انظر: المرجع السابق )145).
)3)  ه��و المعن��ى الذي يفهم من معقوله، فإذا كان النص تدل عبارته على حك��م يف واقعه لعّلٍة بني عليها هذا الحكم، 
ووجدت واقعة أخرى، تس��اوي هذه الواقعة يف عّلة الحكم أو هي أولى منها، وهذه المس��اواة أو األولوية تتبادر 
إل��ى الفه��م بمجّرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنه يفهم لغ��ًة أن النص يتناول الواقعين. انظر: 

المرجع السابق )148).
)4)  اقتض��اء الن��ص، هو المعنى الذي ال يس��تقيم الكام إال بتقدي��ره، فصيغة النص ليس فيها لفظ ي��دل عليه، ولكن 

صحتها واستقامة معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه. انظر: المرجع السابق ص )150).
)5)  انظر: أصول الشاشي ص )105(؛ كشف األسرار )73/1(؛ علم أصول الفقه لخاف ص )143).

ين بن مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين، شافعي أصولي، متكّلم، له مؤلفات كثيرة يف علوم شتى،  )6)  هو: سعد الدِّ
منها يف أصول الفقه: التلويح يف كش��ف حقائق التنقيح، وحاش��ية على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب، تويف 

رحمه اهلل سنة )791ه�(. انظر يف ترجمته: الفتح المبين يف طبقات األصوليين )206/2).
)7)  شرح التلويح على التوضيح )252/1).
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املبحث الثاين
 يف قواعد فهم الن�ص ال�سرعي و�سوابطه

إّن فه��م الن��ّص الش��رعّي ال��ذي هو وحي م��ن اهلل تعالى مبن��ّي على ما بينه الرس��ول × 
للصحاب��ة الك��رام بلس��ان عربي مبي��ن، فالقرآن يفّس��ر بعضه بعضًا، والس��نة كذل��ك، وذلك 
لتوضي��ح التكالي��ف، وتحقي��ق العبودية، وقد نق��ل الصحابة هذه النصوص إل��ى َمن بعدهم، 
واس��تطاع العلماء باستقراء الش��ريعة ضبط هذا الفهم الس��ليم بقواعد وضوابط جامعة، بياهنا 

يف خمسة مطالب:
املطلب الأول: القاعدة الأوىل: »احتمال اللغة العربية للمعاين املرادة بالن�ص ال�صرعي«.

ه��ذه القاع��دة ضروري��ة لفهم النص الش��رعي، ف��ا يمكن ألح��د أن ينك��ر أن خطابات 
الش��ارع كان بلس��ان عربي مبين، فالمدخل لفهم النص الش��رعي هو العل��م بلغة العرب التي 
ن��زل هبا القرآن الكريم، والتي خاطب هبا رس��ول اهلل × أصحابه عل��ى ما عهدوه من المعاين 

والّدالالت، وتوضيح ذلك يف ثاث مسائل:
المسألة األولى: المعنى اإلجمالي للقاعدة.

يقص��د هبذه القاع��دة االعتماد على لغة العرب يف بيان معنى النص الش��رعي، وأن يكون 
له��ذا المعن��ى وجه مقب��ول لدى أهل اللغ��ة مما درجوا علي��ه يف خطاباهتم بالوضع، وناس��ب 
س��ليقتهم بالطبع، وأّن أي معنى ال تعرفه العرب ال يقبل يف توضيح النص، بل يرّد وال يعبأ به 

وإن كان مقبواًل يف لغات أخرى.
يق��ول اإلمام الش��افعي رحمه اهلل: »وإنما ب��دأت بما وصفُت، من أن الُقَرآن نزل بلس��ان 
العرب دون غيره؛ ألّنه ال يعلم مِن إيضاح ُجَمل ِعْلم الكتاب أحد َجِهل َس��َعة لس��ان العرب، 
��َبه التي دخَلْت على َمن  وكث��رَة وجوه��ه، وِجماَع معانيه، وتفرَقه��ا، ومن َعلِمه انتَفْت عنه الشُّ

جِهل لساَنها«)1).
ويقول ابن عبد الرب رحمه اهلل: »ومما يس��تعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون 
على كتاب اهلل عز وجل، وهو العلم بلس��ان العرب، ومواقع كامها، وس��عة لغتها وأش��عارها 

)1)  الرسالة ص )50).
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ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها، وخصوصه، وسائر مذاهبها لمن َقَدر، فهو شيء ال يستغنى 
عن��ه)1)، وكان عم��ر ب��ن الخطاب -رض��ي اهلل عنه- يكت��ب إلى اآلف��اق: »أن يتعّلموا الس��نّة 

والفرائض واللحن -يعني النحو- كما يتعلم القرآن«)2).
ويق��ول اإلمام الش��اطبي رحمه اهلل: »المقصود هن��ا: أّن القرآن نزل بلس��ان العرب على 
الجمل��ة، فطل��ب فهم��ه إّنما يكون يف ه��ذا الطريق خاّصة..فم��ن أراد تفّهمه فمن جهة لس��ان 

العرب ُيفهم، وال سبيل إلى َتطلُّب فهمه من غير هذه الجهة«)3).
المسألة الثانية: تأصيل القاعدة.

بالرجوع إلى الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، واإلجماع نجد تقريرًا لهذه القاعدة:
فمن الكتاب يقول اهلل تعالى: ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  ]يوسف: 2[، 

ويقول سبحانه: ژ ڻ  ۀ     ۀ  ژ  ]الشعراء: 195[، ويقول جل وعا: ژ پ     ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ  ]النح��ل: 103[، حي��ث ُتثبت هذه 

اآليات أّن مصدر الشريعة لغة العرب، وينفي أن يكون بلغة أخرى.
ومن الس��نة أن النب��ي × خاطبهم باللغة العربية، وقد احت��ج بذلك ابن عباس رضي اهلل 
عنهم��ا عل��ى عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، فقد روي أّن ابن عباس -رضي اهلل عنهما- دخل 
عل��ى عثمان ب��ن عفان -رضي اهلل عن��ه- فقال: »إن األخوي��ن ال يردان األم ع��ن الثلث« قال 
اهلل عز وجل: ژ ې  ې        ې  ې     ى  ى ژ  ]النس��اء: 11[ »فاألخوان بلس��ان قومك 
ليس��ا بإخ��وة«، فقال عثمان بن عف��ان: »ال أس��تطيع أن أرد ما كان قبلي ومض��ى يف األمصار، 
وت��وارث به الناس«)4)، وهذا يدّل عل��ى أّن العرب كانت ُتفّرق بين المثنى والجمع، ولم ينكر 

عليه عثمان رضي اهلل عنه، ولكن استدّل عليه بفعل َمن قبله.
وال خاف بين األمة يف أن القرآن بلسان عربي، والواقع يشهد به، فعلمه ضروري.

)1)  جامع بيان العلم وفضله )1132/2).
ق العجلي عن عم��ر )209/3(، وابن قتيبة يف غريب  )2)  خّرجه البيهقي يف ش��عب اإليمان، وس��اق بس��نده إلى ُم��ورِّ

الحديث )61/2(، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )1132/2).
)3)  الموافقات )102/2).

)4)  خّرج��ه الحاك��م يف المس��تدرك، كت��اب الفرائ��ض )372/4(، والبيهقي يف الس��نن الكربى، ب��اب يف فرض األم 
)373/6(، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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المسألة الثالثة: أمثلة توضيحية للقاعدة.
إّن العلماء ُعنوا ببيان غريب ألفاظ القرآن والحديث، وتفسير معاين آياته، وشرح ُجَملها 
يف مؤلفات مس��تقلة، مثل »جامع البيان يف تأويل آي القرآن البن جرير الطربي )ت:310ه�(، 
ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )ت:311(، والمفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين 
)ت:502ه���(، وأح��كام القرآن الب��ن العرب��ي )ت:543ه���(، وغريب الحديث الب��ن قتيبة 
)ت:276ه�(، ومعالم الس��نن يف ش��رح س��نن أب��ي داود للخطابي )ت:388ه���(، والنهاية يف 
غري��ب الحدث واألث��ر البن األثي��ر )ت:606ه�(، والمنهاج ش��رح صحيح مس��لم للنووي 

)ت:676ه�(.
وُتعّد ذلك أمثلة واضحة على تطبيق هذه القاعدة؛ لئا يساء فهم النص، أو يغلط فيه.

وقد جانب قوم هذا المسلك فوقعوا يف الخطأ، من أمثلة ذلك، ما ذكره القرطبي -رحمه 
اهلل- فيم��ن فهم من ق��ول اهلل تعال��ى: ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  
ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  ]النس��اء: 3[ حي��ث رّد عل��ى َم��ن فه��م 
منه جواز الجمع بين تس��ع، بجمع اثنتين، إلى ثاث، وإلى أربع، فقال: وأما قولهم: إن الواو 
جامع��ة، فقد قيل ذل��ك، لكن اهلل تعالى خاط��ب العرب بأفصح اللغ��ات، والعرب ال تدع أن 
تقول تس��عة، وتقول اثنين وثاثة وأربعة، وكذلك تس��تقبح ممن يقول: أعط فانًا أربعة س��تة 
وثماني��ة، وال يقول: ثمانية عش��ر، وإنم��ا الواو يف هذا الموضع ب��دل، أي: انكحوا ثاث بداًل 
م��ن مثنى، ورباع بداًل م��ن ثاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز أال 
يكون لصاحب المثنى ثاث، وال لصاحب الثاث رباع، وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، 

ٌم بما ال يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم )1). وثاث ثاثة، ورباع أربعة، فَتحكُّ
وحك��ى الش��اطبي -رحمه اهلل- م��ن القواصم التخ��رص على الكام يف القرآن والس��نة 
العربيين مع الِعْرو)2) عن علم العربية الذي يفهم به عن اهلل ورسوله.. وحكي عن بعضهم: أنه 

)1)  الجامع ألحكام القرآن )17/5).
)2)  الِع��ْرو: بكس��ر العي��ن المهملة وس��كون الراء، هو الخلو م��ن األمر، وعدم االهتم��ام به، يقال: هو ِع��ْرو من هذا 
األم��ر كم��ا يقال: هو خلو منه. قال ابن س��يده: ورجل عرو م��ن األمر ال يهتم به. انظر: هتذي��ب اللغة، مادة »عرا« 

)100/3(؛ لسان العرب )48/15).



86

قواعد فهم الن�ص ال�ضرعي و�ضوابطه

س��ئل عن قول اهلل تعالى: ژ ڦ  ڦ    ڦ  ژ  ]آل عم��ران: 117[؟ فقال: يعني صرار الليل)1)، 
والص��واب: كم��ا قال ابن كثير -رحمه اهلل- وغيره أي: برد ش��ديد، وق��ال عطاء: برد وجليد. 
وعن ابن عباس أيضا ومجاهد ژ  ڦ    ڦ  ژ أي: نار، وهو يرجع إلى األول، فإن الربد الشديد 
الس��يما  الجلي��د يحرق ال��زروع والثمار، كما يحرق الش��يء بالنار)2)، وش��اهد ذلك يف كام 

العرب، قول حاتم الطائي:
أوق�������������د ف����������إن ال�����ل�����ي�����ل ل�����ي�����ل ق���ر

وال��������ري��������ح ي�������ا واق������������د ري����������ح ص���ر
ع���������ل ي������������رى ن���������������ارك م���������ن ي���م���ر

ح�������ر)3( ف�����أن�����ت  ض���ي���ف���ا  ج���ل���ب���ت  إن 
املطلب الثاين: القاعدة الثانية: »اعتبار حميط الن�ص يف حتديد معنى الن�ص ال�صرعي«.

ه��ذه القاعدة جليلة، ويتوقف عليها الفهم الصحيح للنص الش��رعي؛ إذ تنفي عن النص 
احتم��ال الخطأ من جهة، وُتقيِّ��د حدوده من ناحية أخرى؛ ألهنا ُتحّدد أس��باب نزول اآليات، 
وأس��باب ورود األحاديث، واألحكام المتعلقة باألش��خاص من حيث عمومها وخصوصها، 
وق��د تتبع موارد النصوص علماء األمة عرب العصور، وبّينوا معانيها، وتوضيح هذه القاعدة يف 

ثاث مسائل:
المسألة األولى: المعنى اإلجمالي للقاعدة.

ق��ة متوّقف على االعتداد بس��ياقه، والظ��روف المحاطة به؛  إّن تحدي��د معن��ى النص بالدِّ
ق آخره أّوله، ويعضد بعضه بعضًا، وذلك؛  فيعترب س��وابقه ولواحقه يف منظومة متائمة ُيص��دِّ
ألّن اللفظ المجرد عن س��ياقه يحتمل معاين متعّددة، والشارع إنما جاء ليحّقق مقاصد معينة، 
ال يمك��ن تعطيله��ا بإس��اءة فهم م��راده، ويدخل يف محيط الن��ص ما نزل منه بس��بب، أو ورد، 
وكذلك ما ُوّجه منه لشخص، ومن هنا قّعد األصوليون أّن العربة بعموم اللفظ، ال بخصوص 

)1)  االعتصام للشاطبي )301/1).
)2)  تفسير القرآن العظيم البن كثير )106/2).

)3)  انظر البيتين يف ديوانه ص )29).
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الس��بب)1)، وأّنه يجب العمل بظواهر النصوص)2)، وأّن قضايا األعيان ال عموم لها من حيث 
الجملة)3).

قال اإلمام الش��افعي رحمه اهلل: » والقرآن على ظاهره، حتى تأيت داللة منه، أو س��نة، أو 
إجماع بأّنه على باطن دون ظاهر«)4).

وقال يف موضع آخر: »ولو جاز يف الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمل��ه، كان أكث��ر الحديث يحتمل عددًا من المعاين، فا يكون ألح��د ذهب إلى معنى منها 
حج��ة عل��ى أحد ذهب إلى معنى غي��ره، ولكن الحق فيها واحد: أهنا عل��ى ظاهرها وعمومها 
إال بدالل��ة عن رس��ول اهلل ×، أو قول عام��ة أهل العلم بأهنا على خ��اص دون عام، أو باطن 
دون ظاه��ر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول يف معناه، وس��معت عددًا 
مِ��ن مقدمي أصحابنا، وبلغني عن عدد من مقدمي أه��ل البلدان يف الفقه معنى هذا القول وال 

يخالفه«)5).
ويق��ول اب��ن جرير الطربي رحمه اهلل: »وغي��ر جائز ترك الظاهر المفه��وم من الكام إلى 

باطن ال داللة على صحته«)6).
وقال ابن القيم-رحمه اهلل-: »إذا سئل عن تفسير آية من كتاب اهلل، أو سنة رسول اهلل × 
فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويات الفاسدة، لموافقة نحلته وهواه، وَمن فعل 

ذلك استحق المنع من اإلفتاء والحجر عليه«)7).
المسألة الثانية: تأصيل القاعدة.

ُيقّرر هذه القاعدة األدلة الواردة يف اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب، ويف قضايا 

)1)  حاصل��ه: أّن النص��وص العاّم��ة الواردة على أس��باب خاّصة تكون أحكامه��ا عاّمة، وهذا هو الح��ّق على تفصيل 
عندهم. انظر: البحر المحيط )269/4(؛ اإلهباج يف شرح المنهاج )185/2).

)2)  والظاهر دليل ش��رعي يجب اتباعه، والعمل به بدلي��ل إجماع الصحابة على العمل بظواهر األلفاظ. انظر: البحر 
المحيط للزركشي )35/5).

)3)  انظر: شرح مختصر الروضة )511/2).
)4)  الرسالة ص )581).

)5)  اختاف الحديث مع األم )592/8(، وانظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )537/1).
)6)  جامع البيان يف تأويل آي القرآن )15/1).

)7)  إعام الموقعين عن رب العالمين )189/4).
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األعي��ان، والعم��ل بظواهر النصوص، ومن ذلك حديث ابن مس��عود رضي اهلل عنه، أّن رجاً 
أص��اب مِن امرأة قبلة، فأت��ى النبي ×، فأخربه، فأنزل اهلل ع��ّز وجّل: ژ ہ  ھ  ھ  
ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ژ ]هود: 114[ فقال الرجل: يا رسول اهلل، 

ألي هذا؟ قال: »لجميع أمتي كّلهم«)1).
ومعن��ى ذل��ك هل حكم ه��ذه اآلية يختص بي؛ ألين س��بب نزولها؟ فأفت��اه النبي × بأّن 
الع��ربة بعموم لفظ: ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ژ ال بخصوص الس��بب، فا يمكن قصر 

الحكم على سببه، وتعطيله عن األمة.
ومم��ا يؤك��د هذا ع��دم مجيء أكث��ر النص��وص، وبخاصة نص��وص الق��رآن؛ التي نزلت 
ا ليكون تش��ريعًا لجميع أهل  ألس��باب، بتس��مية َمن كان س��ببًا يف نزولها، بل يأيت اللفظ عامًّ
اإلسام بداللة العموم، إال أن معرفة أسباب نزول القرآن، وأسباب ورود الحديث من أعظم 
م��ا ينتفع ب��ه الفقيه يف فهم نصوص الكتاب والس��نة، فإهنا تس��اعد إلدراك حقيق��ة الحكم، أو 

صفته، أو موضعه، وهذا باب تزل فيه األفهام كثيرًا)2).
وق��د يختص النص بالنبي × فا يتعدى إلى غي��ره، كما يف قوله تعالى: ژ ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ژ ]األح��زاب: 
50[، أو بأح��د أف��راد أمته كما يف حديث الرباء ابن ع��ازب رضي اهلل عنهما، قال: خطبنا النبي 
× يوم األضحى بعد الصاة، فقال: »من صلى صاتنا، ونس��ك نسكنا، فقد أصاب النسك، 
ومن نس��ك قبل الصاة، فإنه قبل الصاة وال نس��ك له«، فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء: يا 
رس��ول اهلل، فإين نس��كت ش��ايت قبل الصاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وش��رب، وأحببت أن 
تكون شايت أول ما يذبح يف بيتي، فذبحت شايت وتغديت قبل أن آيت الصاة، قال: »شاتك شاة 
لحم«، قال: يا رسول اهلل، فإن عندنا َعناقًا لنا جذعة هي أحب إلّي من شاتين، أفتجزئ عني؟ 

قال: »نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك«)3).

)1)  خّرجه الشيخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب الصاة كفارة )112/1(، ومسلم يف باب قول اهلل تعالى: ژ ۓ   
ڭ  ڭ  ڭ ژ )2115/4).

)2)  انظر: تيسير علم أصول الفقه، لعبداهلل ابن الجديع العنزي ص )277).
)3)  خّرجه الش��يخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب األكل يوم النحر )17/2(، ومس��لم يف كتاب األضاحي، باب 

وقتها )1551/3). 
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المسألة الثالثة: أمثلة توضيحية للقاعدة.
ُيع��ّد لفت انتب��اه الصحابة بعضهم بعضًا على مورد النص لتصحي��ح الفهم أمثلة تطبيقية 
عل��ى القاع��دة، م��ن ذلك حديث عدي ب��ن حاتم رضي اهلل عن��ه، قال: قلت يا رس��ول اهلل: ما 
الخي��ط األبيض، من الخيط األس��ود أهما الخيط��ان؟ قال: »إنك لعري��ض القفا، إن أبصرت 

الخيطين«، ثم قال: »ال، بل هو سواد الليل، وبياض النهار«)1).
وحديث عروة قال: »س��ألت عائشة -رضي اهلل عنها- فقلت لها: أرأيت قول اهلل تعالى: 
ڳ  گ    گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ژ 
ژ ]البق��رة: 158[، ف��واهلل ما على أحد جن��اح أن ال يطوف بالصفا والم��روة، قالت: بئس ما 
ف هبما،  قل��ت يا ابن أختي، إن ه��ذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: ال جن��اح عليه أال َيتطوَّ
ولكنها أنزلت يف األنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدوهنا عند 
المش��لل)2)، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أس��لموا، سألوا رسول اهلل 
× ع��ن ذل��ك، قالوا: يا رس��ول اهلل، إنا كنا نتح��رج أن نطوف بين الصفا والم��روة، فأنزل اهلل 
تعالى: ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ اآلية، ]البقرة: 158[، قالت عائشة رضي اهلل عنها: 

»وقد سّن رسول اهلل × الطواف بينهما، فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهما«)3). 
وه��ذا ي��دّل بجاء أّن فهم اللغ��ة العربية مجردًا، ال يضمن الفه��م الصحيح للنص إذا لم 

ينضاف إليه مراعاة محيط النص باعتبار سوابقه ولواحقه والسبب الذي سيق من أجله.
املطل��ب الثال��ث: القاع��دة الثالث��ة: »العتم��اد على م��راد ال�ص��ارع يف حتديد معن��ى الن�ص 

ال�صرعي«.
هذه القاعدة ُمهّمة جّدًا يف فهم منظومة النصوص الش��رعية؛ حيث إّن اهلل ش��رع األحكام 
لمقاص��د نبيلة وِحَكم بالغة مراعي��ًا مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة، فا يكتمل تحديد معنى 

)1)  خّرجه الش��يخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب ذكر اهلل تعالى: }وكلوا واش��ربوا حتى يتبين{، ومس��لم يف باب 
بيان أن الدخول يف الصوم..)2/ 766).

)2)  المش��ّلل:-بضم أوله وفتح الش��ين والتش��ديد- موضع بقديد من ناحية البحر، وهو الجبل الذي يهبط إليها منه. 
انظر: فتح الباري البن حجر )188/1).

)3)  خّرجه الشيخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب وجوب الصفا والمروة... )158/2(، ومسلم يف باب بيان أن 
السعي بين الصفا والمروة )928/2).
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الن��ص إال يف ضوء تل��ك المقاصد الكلية منها والجزئية، وأّي فهم بمعزل عن المقاصد ُيؤدِّي 
وال ُبد إلى خلل يف بيان المراد، وبيان ذلك يف ثاث مسائل:

المسألة األولى: المعنى اإلجمالي للقاعدة.
يلزم عند شرح النص وتفسيره مراعاة مقاصد الشريعة وِحَكمها بحيث يشرح يف ضوئها؛ 
لئ��ا يك��ون الفهم غريبًا على الش��ريعة، مناقض��ًا أو معارضًا لمقاصدها الكلي��ة أو الجزئية، 
وذل��ك أن »الش��ريعة مبناها على تحصي��ل المصالح وتكميله��ا، وتعطيل المفاس��د وتقليلها 
ين، حتى ُيقّدم عند التزاحم خير الخيرين  بحس��ب اإلمكان، ومعرفة خير الخيرين، وشر الشرَّ
وُيدفع ش��ّر الش��ّرين«)1)، فا ُبّد من أث��ر ذلك يف الفهم، وإذا ج��ّردت النصوص من مقاصدها 
وحكمها وجّمدت على حرفّيتها وقع الخطأ والغلط، وقد كان لس��لف هذه األّمة قدم الس��بق 

يف إدراك مراد الشارع، بمعاصرهتم النبي ×، وشهودهم التنزيل، وتجردهم عن األهواء.
يق��ول ابن القيم رحم��ه اهلل: »وقد كانت الصحابة أفه�م األمة لمراد َنبيِّها، وأتبع له، وإنما 
كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رس��ول اهلل × 
ثم يعدل عنه إلى غيره البتة، والعلم بمراد المتكّلم يعرف تارًة من عموم لفظه، وتارًة من عموم 

عّلته، والحوالة على األّول أوضح ألرباب المعاين والفهم والتدّبر«)2).
ويق��ول اإلم��ام الش��اطبي-رحمه اهلل-: »يجب على كل ناظر يف الدليل الش��رعي مراعاة 
م��ا فه��م منه األول��ون، وما كان��وا عليه يف العمل ب��ه؛ فهو أح��رى بالصواب، وأق��وم يف العلم 

والعمل«)3). 
المسألة الثانية: تأصيل القاعدة.

ثبت اعتبار مقاصد الش��ريعة باالس��تقراء، يقول اإلمام الش��اطبي رحمه اهلل: »فقد اتفقت 
األم��ة -بل س��ائر الملل- على أّن الش��ريعة وضع��ت للمحافظة عل��ى الضروريات الخمس، 
ي��ن، والنفس، والنس��ل، والم��ال، والعقل، وعلمه��ا عند األمة كالض��روري، ولم  وه��ي: الدِّ
يثبت لنا ذلك بدليل ُمعّين، وال ش��هد لنا أصل ُمعّين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ماءمتها 

)1)  منهاج السنة النبوية )118/6).
)2)  انظر: إعام الموقعين عن رب العالمين )168/1).

)3)  انظر: الموافقات )289/3).
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للش��ريعة بمجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد، ولو اس��تندت إلى ش��يء ُمعّين لوجب عادة 
تعيين��ه، وأن يرجع أهل اإلجماع إليه، وليس كذل��ك؛ ألّن كل واحد منها بانفراده ظني، وألنه 
كم��ا ال يتعي��ن يف التوات��ر المعن��وي، أو غي��ره أن يكون المفي��د للعلم خربا واحدا دون س��ائر 
األخب��ار، كذل��ك ال يتعين هنا الس��تواء جميع األدلة يف إفادة الظن على ف��رض االنفراد، وإن 
كان الظن يختلف باختاف أحوال الناقلين، وأحوال دالالت المنقوالت، وأحوال الناظرين 
يف قوة اإلدراك وضعفه، وكثرة البحث وقلته، إلى غير ذلك، فنحن إذا نظرنا يف الصاة؛ فجاء 
فيه��ا: ژ ڭ  ڭ  ژ ]البقرة: 110[ عل��ى وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها، وذم 
التاركي��ن لها، وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قيام��ًا وقعودًا وعلى جنوهبم، وقتال من 
تركه��ا أو عان��د يف تركها، إلى غير ذلك مم��ا يف هذا المعنى، وكذلك النف��س: ُنهي عن قتلها، 
وُجعل قتلها موجبًا للقصاص متوعدًا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك، كما كانت 
الصاة مقرونة باإليمان، ووجب َس��ّد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على 
م��ن ال يقدر على إصاح نفس��ه، وأقيمت الحكام والقضاة والمل��وك لذلك، ورتبت األجناد 
لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت س��د رمقه بكل حال وحرام من 
الميت��ة والدم ولحم الخنزير، إلى س��ائر ما ينضاف لهذا المعن��ى، علمنا يقينًا وجوب الصاة 
وتحريم القتل، وهكذا س��ائر األدلة يف قواعد الشريعة، وهبذا امتازت األصول من الفروع؛ إذ 
كانت الفروع مس��تندة إلى آحاد األدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من االس��تناد إلى 
الظ��ن، بخاف األصول؛ فإهنا مأخوذة من اس��تقراء مقتضي��ات األدلة بإطاق، ال من آحادها 

على الخصوص«)1).
وم��ن حيث المعن��ى فإّن لكّل صان��ع قصدًا من صنعت��ه، فمراعاة ذل��ك القصد يف كامه 

المتعلق بالصنعة من المسّلمات لدى العقاء.
المسألة الثالثة: أمثلة توضيحية للقاعدة.

يمك��ن أن يمثل لهذه القاعدة ببيان مقصد الش��ارع من تش��ريع األح��كام حكمًا ُحكمًا، 
ومقصدًا مقصدًا، وبخاّصة ما يتعّلق بحفظ الضروريات ووس��ائل حفظها، قال الرازي رحمه 

)1)  انظر: الموافقات )31/1).



92

قواعد فهم الن�ص ال�ضرعي و�ضوابطه

اهلل: »أم��ا النفس فهي محفوظة بش��رع القص��اص، وقد نبه اهلل تعالى علي��ه بقوله: ژ ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البق��رة: 179[، وأم��ا الم��ال فهو محفوظ 
بشرع الضمانات والحدود، وأما النسب فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ ألّن المزاحمة 
عل��ى األبضاع ُتفضي إلى اختاط األنس��اب المفض��ي إلى انقطاع التعّهد ع��ن األوالد، وفيه 
ين فهو محفوظ  ي والتغّلب وهو مجلبة الفس��اد والتقاتل، وأما الدِّ التوثب على الفروج بالتعدِّ

بش��رع الزواجر عن الرّدة والمقاتلة مع أهل الحرب، وقد نّبه اهلل تعالى عليه بقوله: ژ چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ک  ژ ]التوب��ة: 29[، وأم��ا العق��ل فهو محفوظ بتحريم المس��كر، وقد نب��ه اهلل تعالى عليه 

بقول��ه: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]المائدة:91[)1).

ففي فلك هذه المقاصد، يكون فهم النص، كمن أشرف على الموت، ووجد ميتًة، ونّصًا 
بقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ژ  ]المائدة: 3[ 

مع التنبيه إلى أّن مراعاة مقاصد الشريعة ال تكون بإلغاء النّص بأي وجه مِن الوجوه.
املطل��ب الراب��ع: القاع��دة الرابعة: »اجلمع ب��ني الن�صو���ص ال�صرعية املتع��ّددة يف مواردها 

وم�صادرها«.
هذه القاعدُة يتوّقف عليها الفهم الصحيح للنّص الش��رعّي؛ لكوهنا ُتؤلِّف بين النصوص 
ح عاقة النصوص بعضه��ا ببعض من ناحية أخرى،  ال��واردة يف باب واحد م��ن ناحية، وُتوضِّ
مما يندفع به التعارض والتناقض، ويس��تقيم الحكم المبني عليها، وبياهنا يف المس��ائل الثاثة 

اآلتية: 
المسألة األولى: المعنى اإلجمالي للقاعدة.

لفهم النص الشرعي على وجهه الصحيح يلزم ضّم النصوص الشرعية الواردة يف الباب 
الواحد بعضها إلى بعض؛ لتحديد العاقة بين معانيها ومراميها؛ فإّن بعض النصوص قد يأيت 
تأكيدًا للبعض، أو تفس��يرًا، أو تكمياً، أو توجيهًا ب��أن ُيخّصص عاّمه، أو ُيقيِّد مطلقه، أو يرّد 

)1)  انظر: المحصول )160/5(. وانظر: البحر المحيط )266/7).
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مجمله إلى ُمبّينه، أو يرّد متش��اهبه إلى ُمحكمه، أو ليدّل على نس��خه، فينسجم المعنى يف عقد 
منتظ��م، ويجلو الفهم بالحكم المراد من النّ��ص دون اضطراب، وال تناقض، أو يكون بعضه 
قطع��ي الداللة واآلخ��ر ظنّّيها، فا يجوز أخذ بعض النص وت��رك بعضه؛ ألّن ذلك يؤدي إلى 

برت النصوص، وقد ذم اهلل اليهود على هذا الصنيع فقال تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  
چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ژ ]البقرة: 85[، وهبذا يدخل التأويل الفاسد 
على النصوص، والهوى ُيّتبع يف األحكام، ويقول اإلمام أحمد -رحمه اهلل-: »الحديث إذا لم 

ر بعضه بعضًا«)1). تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث ُيفسِّ
ويق��ول اإلمام الش��اطبي رحمه اهلل: »وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغ��اء الفتنة به، فكثيًرا ما 
ترى الجّهال يحتجون ألنفس��هم بأدلة فاس��دة، وبأدلة صحيحة؛ اقتصارًا بالنظر على دليل ما، 
واّطراحًا للنظر يف غيره من األدلة األصولية والفروعية العاضدة لنظره، أو المعارضة له«)2).

وق��ال يف موض��ع آخر: »ف��إّن مأخذ األدلة عند األئمة الراس��خين إنما ه��و على أن تؤخذ 
الش��ريعة كالص��ورة الواحدة بحس��ب م��ا ثبت من كلّياهت��ا وجزئّياهت��ا المرّتبة عليه��ا، وعاّمها 
المرت��ب عل��ى خاّصه��ا، وُمطلقها المحمول عل��ى مقّيده��ا، ومجملها المفّس��ر ببّينها... إلى 
م��ا س��وى ذلك من مناحيها، فإذا حص��ل للناظر من جملتها حكم م��ن األحكام؛ فذلك الذي 
نظمت به حين استنبطت... فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعًضا 

كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة متحدة«)3).
وهبذا الجمع وتوجيهه يتضح معنى النص الشرعي بجاء.

المسألة الثانية: تأصيل القاعدة.
ثبتت هذه القاعدة بالكتاب والس��نة وإجماع س��لف األمة، فمن الكتاب والسنة ما نجده 
م��ن اإلجمال يف مواضع والتفصيل يف مواضع أخرى، وكذا ما نجد من الناس��خ والمنس��وخ، 

أض��ف إل��ى ذل��ك ق��ول اهلل تعال��ى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     

)1)  انظر: الجامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )212/2).
)2)  االعتصام )284/2).
)3)  االعتصام )311/1).
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]الزم��ر: 23[ ق��ال القرطب��ي رحمه اهلل: »ُيش��به بعضه بعضًا يف 
ق بعضه بعضًا، ليس في��ه تناقض وال اختاف.. تثنى فيه القصص  الحس��ن والحكمة، وُيصدِّ

والمواعظ واألحكام، وثني للتاوة فا يمل«)1).
 وقول��ه يف آي��ة أخ��رى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ژ ]آل 
عم��ران: 7[، حي��ث بين اهلل تعالى أّن في��ه آيات بّينات واضحات الّدالل��ة، ال التباس فيها وال 
غم��وض كآي��ات الحال والحرام، هنَّ أصل الكتاب وأساس��ه ژ ڻ  ڻ ژ أي: وفيه 
آيات ُأَخر فيها اش��تباه يف الداللة على كثير من الناس، فمن رّد المتش��ابه إِلى الواضح المحكم 

فقد اهتدى، وإِن عكس فقد ضّل)2).
وأش��ار سبحانه إلى تآلف نصوص الكتاب مع تعّددها، بحيث ال تختلف، وأّن فهمها عند 

الرس��ول ×، وك��ذا عند المجتهدين من بعده، فقال ج��ّل وعا: ژ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      
ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ژ ]النساء:82- 83[.
وقال تعالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
گ   گ     گ   ک   کک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ       ڍ  

گ  ژ ]البقرة:85[.

)1)  الجامع ألحكام القرآن )249/15(، وانظر أيضًا: لباب التأويل يف معاين التنزيل )55/4).
)2)  انظر: تفس��ير الق��رآن العظيم البن كثير )6/2(، وهن��اك أقاويل كثيرة يف بيان المحكم من المتش��ابه، ذكر الماوردي 
-رحم��ه اهلل-  ثماني��ة منه��ا، قال: »اختلف المفس��رون يف تأويله على س��بعة أقاوي��ل: أحدها: أن المحكم الناس��خ، 
والمتش��ابه المنس��وخ. والثاين: أّن المحكم ما أحكم اهلل بيان حاله وحرامه، فلم تشتبه معانيه. والثالث: أن المحكم 
ما لم يحتمل من التأويل إال وجهًا واحدًا، والمتشابه ما احتمل أوجهًا. والرابع: أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه، 
والمتش��ابه الذي تكررت ألفاظه. والخامس: أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتش��ابه القصص واألمثال. 
والس��ادس: أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفس��يره، والمتش��ابه ما لم يكن إلى علمه س��بيل مما 
اس��تأثر اهلل بعلمه، كقيام الس��اعة، وطلوع الش��مس من مغرهبا، وخروج عيسى ونحوه. والس��ابع: أن المحكم ما قام 
بنفس��ه ولم يحتج إلى اس��تدالل. ث��م زاد ثامنًا، فقال: ويحتمل ثامن��ًا: أّن المحكم ما كانت مع��اين أحكامه معقولة، 
والمتش��ابه ما كانت معاين أحكامه غير معقولة، كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام بش��هر رمضان دون ش��عبان، 

وإنما جعله محكمًا ومتشاهبًا استدعاء للنظر من غير اّتكال على الخرب«. النكت والعيون )369/1).
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ومن الس��نة ما جاء مؤّكدًا لنص الكتاب، أو مبّينًا لمجمله، أو مكّماً له، وذلك كتحريم 
الجم��ع بي��ن المرأة وعّمتها، وبي��ن المرأة وخالتها، ففي حديث أبي هري��رة رضي اهلل عنه: أن 
رس��ول اهلل × ق��ال: »ال يجمع بين المرأة وعمته��ا، وال بين المرأة وخالته��ا«)1)، وجاء ذلك 

لتكمي��ل المحرم��ات من النكاح التي ج��اء هبا القرآن الكري��م يف قوله: ژ ڍ  ڌ  
إل��ى  ژ  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    

قوله: ژ ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ ژ ]النساء: 23[.
وال خاف بين العلماء يف أّن الجمع بين النصوص شرط لمعرفة داللتها على األحكام.
والمعن��ى يقتضيه كذلك، فالنصوص من مش��كاة واحدة، فالعم��ل ببعضها دون الرجوع 

إلى بعض يوقع يف التعارض وهو منتف عن الشارع الحكيم.
المسألة الثالثة: أمثلة توضيحية للقاعدة.

يصدق تطبيقًا لهذه القاعدة كّل عاّم مخصص، أو مطلق مقّيد، أو مجمل مفّسر، أو ناسخ 
ومنسوخ، كما يمكن التمثيل عليه بإيراد بعض النصوص التي يبدو التعارض بينهما ظاهرًا مع 
إم��كان التوجيه بما يدفع التعارض، وأكتفي هنا بذكر مثاٍل، للناس��خ والمنس��وخ، ومثاٍل آخر 

لتوجيه النص المتعارض بادئ النظر.
المثال األول: الناسخ والمنسوخ، وذلك يف قول اهلل تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]البق��رة: 240[، م��ع قول��ه 

ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعال��ى: 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ژ ]البقرة: 234[.

حي��ث نس��خ عدة المتوىف عنه��ا زوجها من حول كامل إلى أربعة أش��هر وعش��رة أيام)2)، 
فتأّمل من قرأ آية الحول ولم يّطلع على آية أربعة أشهر وعشرًا، أو لم يدر كيف يوّجهها.

المثال الثاين: يف المتعارض بادئ النظر، تأمل قول اهلل تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  

)1)  خّرجه الش��يخان يف صحيحيهما: البخاري يف باب ال تنكح المرأة على عّمتها )12/7(، ومس��لم يف باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها يف النكاح )1028/2).

)2)  انظر: الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم البن حزم ص )29).
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  ]البقرة: 115[، مع قوله سبحانه: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  ]الرحمن: 17، 18[، وقوله عّز وعا: ژ ٱ  ٻ  ٻ      

ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  ]المعارج: 40[
فبجمع هذه النصوص، يستقيم لنا الفهم بأن المراد باإلفراد غير التثنية وغير الجمع، وأنه 
ال تع��ارض بينها، قال ابن جري��ر الطربي رحمه اهلل »وإنما معنى ذلك: »وهلل المش��رق« الذي 
تشرق منه الشمس كّل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إْذ كان ذلك معناه: وهلل 
ما بين قطري المشرق، وما بين قطري المغرب، إذ كان شروق الشمس كّل يوم من موضع منه 

ال تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروهبا كل يوم«)1).
وقول��ه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ يعني مش��رق الش��تاء ومش��رق الصي��ف ومغرهبما، 

وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغرهبما)2).
وقول��ه: ژ ٻ      ٻ  ٻژ: أي مش��ارق الش��مس ومغارهبا كما تقدم، وقيل مش��ارق 

الشمس والقمر والكواكب ومغارهبا )3).
م��ن هن��ا يتبين لن��ا أّن من قواعد فهم النص الش��رعي أن يك��ون النظر فيه ش��اماً لجميع 
النص��وص، ف��ا ينظر يف بعض النصوص، وُيهمل بعضها؛ ألّن النظ��رة العوراء إلى النصوص 
ه��ي الت��ي نبتت منها ظاهرة االف��رتاق يف الّدين فأنتجت الفرق والجماع��ات البدعية يف الفكر 
اإلس��امي، وأنجب��ت أصحاب االتجاهات المنحرفة يف زماننا ه��ذا، هدموا بعض النصوص 

بمعول التأويل الفاسد، وتشبثوا ببعضها.
الثابت��ة  ال�صرعي��ة  امل�صطلح��ات  ب��ني  »التميي��ز  اخلام�ص��ة:  القاع��دة  اخلام���ص:  املطل��ب 

وامل�صطلحات العرفية املتغرية«.
ه��ذه القاع��دة درع أمان من س��وء فهم النص الش��رعي، فهي تأيت بعد اس��تكمال أدوات 
الفهم، ذلك أّن للش��ارع حقائق مرادة، ومصطلحات ثابت��ة ال تخضع لتغّير األزمنة واألمكنة، 

)1)  انظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن )526/2).
)2)  انظ��ر: جام��ع البيان يف تأويل آي القرآن )607/21(؛ تفس��ير القرآن العظي��م )6/7(؛ دفع إيهام االضطراب عن 

آيات الكتاب ص )22).
)3)  انظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن )623/23(؛ دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ص )22).
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بينما توجد أحكام أخرى مضافة إلى العرف، فتتغير بتغير األحوال زمانًا ومكانًا، كما أّن أهل 
الزمان قد يصطلحون على ألفاظ ال تتناس��ب مع مقصود الشارع مِن لفظه، والتفريق بين هذه 
المصطلحات مهّم جّدًا؛ لئا تحمل ألفاظ على معان غير مرادة، وتوضيح ذلك يف المس��ائل 

الثاثة اآلتية:
المسألة األولى: المعنى اإلجمالي للقاعدة.

لضمان س��امة فهم النّص الشرعي يلزم التفريق بين المصطلحات الموضوعة للحقائق 
والمعاين المرادة للش��ارع وبين المصطلحات واأللفاظ العرفية المتداولة يف زمان ما لحقائق 
معين��ة ومع��ان مح��ّددة، فإذا ل��م يتفق مقصود الش��ارع من لفظ، ل��م يكن له أث��ر على الحكم 

الشرعي، ولذا قّعد الفقهاء أّن العربة بالحقائق والمعاين ال باأللفاظ والمباين)1).
يقول ش��يخ اإلس��ام ابن تيمي��ة رحمه اهلل: »ومِن أعظم أس��باب الغل��ط يف فهم كام اهلل 
ورس��وله أن ينش��أ الرجل على اصطاح حادث؛ فيريد أن ُيفّس��ر كام اهلل بذلك االصطاح، 

ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها«)2).
ويف معرض سرد أسباب َتسلُّل الخطأ إلى فهم مراد النّص النبوي، يقول ابن القيم -رحمه 
اهلل-: »وينض��اف إلى ذلك تنزيل كامه على االصطاحات الت��ي أحدثها أرباب العلوم، من 
األصوليي��ن، والفقه��اء، وعل��م أحوال القلوب، وغيره��م، فإّن لكّل مِن ه��ؤالء اصطاحات 
حادث��ة يف مخاطباهتم وتصانيفهم، فيجيء من قد ألف تلك االصطاحات الحادثة، وس��بقت 
معانيها إلى قلبه فلم يعرف س��واها، فيسمع كام الشارع فيحمله على ما ألفه من االصطاح؛ 
فيقع بس��بب ذلك يف الفهم عن الش��ارع ما لم يرده بكامه، ويقع من الخلل يف نظره ومناظرته 

ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه«)3).
فلتحدي��د معن��ى الن��ص الش��رعي يج��ب علين��ا أن نف��رق بي��ن المصطلحات الش��رعية 
والمصطلح��ات العرفي��ة إاّل إذا تطابق��ت وتوافقت، أو كانت مرادة من الش��ارع، فالمصطلح 

)1)  ونّصه��ا: »الع��ربة يف العقود للمقاص��د والمعاين ال لأللفاظ والمباين«. راجع: ش��رح القواع��د الفقهية للزرقا ص 
.(55(

)2)  انظر: مجموع الفتاوى )107/12).
)3)  مفتاح دار السعادة )272/2).
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العريف يش��رتط فيه إلى جانب الحقيقة اللغوية أن يض��اف إليه عرف الناس، ثم أخص الدوائر 
هنا التعريف الشرعي؛ ألنه أكثر تحديدًا، ولذلك فالشرع يحكم على العرف واللغة، والعرف 
ال يحك��م إال عل��ى اللغة، واللغ��ة ال تحكم على الش��رع وال على العرف وإنم��ا فيها الحقيقة 

والمجاز.
ويمكن توضيح العاقة التضمنّية بينهما بأّن العرف ُيخّصص اللغة، والشرع يخصصهما 
جميع��ًا، وال عكس، بمعنى أّنه ي��رتك المعنى اللغوي للعرف؛ ألن الع��رف أخص من اللغة، 
فاللغة تتسع لما ال يتسع له العرف، ويرتك العرف للشرع عند الحاجة، واللغة من باب أولى.

المسألة الثانية: تأصيل القاعدة.
دّلت الس��نة النبوية وإجماع األمة على أّن المصطلحات الش��رعية وحقائقها قاضية على 
المصطلح��ات العرفّية، من ذلك لفظ الصاة، فق��د ورد بمعنى الّدعاء كما هو داللة اللغة، يف 

ق��ول اهلل تعال��ى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  
ہ  ھ  ھ  ژ ]التوب��ة: 103[، قال المفس��رون: ق��ول : ژ ڻ  ڻ ژ أي: وادع لهم 
بالمغفرة لذنوهبم، واس��تغفر لهم منها، ژۀ   ۀ  ہ  ہژ ، أي: إّن دعاءك واس��تغفارك 
طمأنين��ة له��م، بأن اهلل قد عفا عنهم وقبل توبتهم)1)، كما ورد بمعنى ش��رعّي داالًّ على أقوال، 

وأفع��ال، وهيئ��ات معينة، كم��ا يف قول��ه س��بحانه: ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ     چ  ژ ]اإلس��راء: 78[، فقد وردت الس��نة بأن المراد 
بذلك الصلوات الخمس، ففي حديث ابن مس��عود رض��ي اهلل عنه، أّن رجاً أصاب من امرأة 

قبل��ًة، فأتى النبي ×، فأخربه فأنزل اهلل عز وجل: ژ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ژ ]ه��ود: 114[ فق��ال الرج��ل: ي��ا رس��ول اهلل ألي ه��ذا؟ قال: 

»لجميع أمتي كلهم«)2)، وجاء يف كتاب الزهد البن المبارك رحمه اهلل: ژ ہ  ھ  ھ  
ھ     ھ  ے       ے ژ ]هود: 114[، قال: فطرفا النهار: الفجر، والظهر، والعصر، وزلفًا من 

الليل: المغرب، والعشاء، فهي الصلوات الخمس«)3).

)1)  انظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن )454/14(؛ تفسير القرآن العظيم )207/4).
)2)  متفق عليه، وقد سبق تخريجه.

)3)  انظر: الزهد والرقائق البن المبارك ص )317).
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وقد اّتفق الفقهاُء على أّن هذه الّصلوات الخمس فرائض)1)، وال يستعاض عنها بالدعاء.
ومما ُيقّرر هذه القاعدة ما جاء يف حديث أبي هريرة -رضي اهلل عنه- أّن رسول اهلل ×، 
ق��ال: »أتدرون م��ا المفلس؟« قالوا: المفلس فينا َمن ال درهم له وال متاع، فقال: »إّن المفلس 
ِمن أّمتي يأتي يوم القيامة بصالة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد ش��تم هذا، وقذف هذا، وأكل مال 
ه��ذا، وس��فك دم هذا، وضرب ه��ذا، فُيعطي هذا ِمن حسنات��ه، وهذا ِمن حسنات��ه، فإن فنيت 
حسنات��ه قب��ل أن يقضى ما عليه أخذ ِم��ن خطاياهم فطرحت عليه، ثم ط��رح يف النار«)2)، فبّين 

المراد بالمفلس يف العرف الشرعي، وهذا يدّل داللة واضحة على صّحة هذه القاعدة.
ومن المعنى أّن الش��ارع يخاطب الناس بم��ا تحتمله لغاهتم مع تقييدات ُيبّينها، وُيوقفهم 

عليها، فا ُيخرج عنه إلى مطلق اللغة بعد البيان.
المسألة الثالثة: أمثلة توضيحية للقاعدة.

المعاين إّما أن تكون لغوية، وإما أن تكون عرفية، وإما أن تكون ش��رعّية، ونجد الش��ارع 
الحكيم يستعمل هذه الحقائق كّلها يف مواضعها، فا ُبد من التمييز بينها، ومثال ذلك الجامع 
ما ذكره ش��يخ اإلس��ام ابن تيمية-رحمه اهلل- من أّن: »األس��ماء التي َعّلق اهلل هبا األحكام يف 
الكتاب والس��نة، منها ما يعرف َحّده وُمس��ّماه بالش��رع فقد بّينه اهلل ورس��وله؛ كاس��م الصاة، 
وال��زكاة، والصي��ام، والح��ج، واإليمان، واإلس��ام، والكف��ر، والنفاق، ومنه م��ا يعرف َحّده 
باللغة؛ كالش��مس، والقمر، والس��ماء، واألرض، والرب، والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة 
الناس وعرفهم فيتنوع بحس��ب عادهتم؛ كاسم البيع، والنكاح، والقبض، والدرهم، والدينار، 
ونحو ذلك من األسماء التي لم يحدها الشارع بحّد، وال لها حّد واحد يشرتك فيه جميع أهل 
اللغ��ة بل يختلف قدره وصفته باختاف عادات الن��اس، فما كان من النوع األول فقد بينه اهلل 
ورس��وله، وما كان م��ن الثاين والثالث فالصحاب��ة والتابعون المخاطبون بالكتاب والس��نة قد 
عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود يف اللغة أو المطلق يف عرف الناس، وعادهتم من 
غير حّد ش��رعّي وال لغوّي، وهبذا يحصل التفقه يف الكتاب والس��نة، واالسم إذا بين النبي × 
حّد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة، أو زاد فيه، بل المقصود أّنه عرف مراده بتعريفه 

)1)  انظر: مراتب اإلجماع ص )24).
)2)  خّرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، باب تحريم الظلم )1997/4).
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هو × كيفما كان األمر؛ فإن هذا هو المقصود، وهذا كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مسكر 
خمر فعرف المراد بالقرآن وس��واء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مس��كر 
أو تخ��ص ب��ه عصير العنب. ال يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد اهلل ورس��وله هبذا 
االسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول × وبأن الخمر يف لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول 
نبي��ذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها، وإذا كان األمر كذلك فما أطلقه اهلل 
من األس��ماء وعّلق به األحكام من األمر والنهي والتحلي��ل والتحريم لم يكن ألحد أن ُيقيِّده 

إال بداللة مِن اهلل ورسوله«)1).
وانظ��ر إلى كلمة »الس��يارة« يف قول اهلل تعال��ى: ژ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ژ ]يوس��ف: 10[، ق��ال المفس��رون: ويف 
ژۓژ قوالن: أحدهما: أهنم المسافرون ُسموا بذلك؛ ألهنم يسيرون، الثاين: أهنم مارة 

الطريق)2)، وهذا يختلف عن معنى »السيارة« يف عرف زماننا.
وإذا أع��رض الم��رء عن ه��ذا المنهج يف تعامله م��ع المصطلحات الش��رعية ولم يع هذه 
الفروق ويدرك هذا التنّوع؛ فإنه يضل ضااًل كبيرًا، ألنه يؤدي بأصحابه إلى أس��وأ األحكام، 

وأتعس النتائج.

مراد الشارعمحيط النصاللغة العربية

النص

   الفهم

تحديد المصطلحجمع النصوص

هذا الش��كل ُيوّض��ح عاقة هذه القواع��د بعضها ببعض لضمان الفه��م الصحيح للنص 
الش��رعي، فف��ي كل خطوة احتمال تطرق الخطأ إلى الفهم بس��د بابه تمامًا، أو احتمال س��وء 

فهمه بعد فتح بابه من جهة، أو الخروج منه خطأ.

)1)  مجموع الفتاوى )235/19).
)2)  النكت والعيون )3/ 12).
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اخلامتة
أحمد اهلل تعالى وأش��كره أن وّفقني إلتمام هذا البحث، وأصلي وأس��ّلم على المبعوث 
رحم��ة للعالمين، وقدوة للس��الكين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد أس��فر البحث 
عن نتائج مهّمة يف ضبط فهم النص الش��رعي منهجًا وقواعد، والح لي فيه توصيات، أما عن 

النتائج فهي:
1-أّن مفهوم النص الش��رعي هو داللة ألفاظ الكتاب والس��نة على األحكام بغّض النظر 
ع��ن إفادهت��ا القطع أو الظن، أو كوهنا ظاهرة، أو محتملة، أو كوهنا عاّمة أو خاّصة، أو ناس��خة 

ومنسوخة.
2-أّن النّص الشرعّي وحي من اهلل تعالى، فكان موضع تعظيم وإجال لدى المسلمين، 
وهو بخاف النصوص البشرية التي ال تسلم من الهوى وبالتالي تكون موضع طعن وانتقاد.

3-أّن لتعظيم النص الش��رعي مقاصد ووس��ائل متع��ددة، وتتلخص مقاصده يف تصديقه 
واالنقي��اد له، والعمل بمقتضاه، وتقديمه على العقل، وتحكيمه يف الحياة، أما وس��ائل تعظيم 
الن��ص فهي: حف��ظ اهلل تعالى له، ووجوب احرتام��ه بالوقوف عند مقتضاه وع��دم التقّدم بين 

يديه، وخدمته بتبيينه ونشره، وفهمه على وجهه.
4-أّن منهج فهم النص الشرعي مضبوط من خال مراعاة مقاصد تعظيمه واتباع وسائل 
ذل��ك، بن��اًء على داللة معانيه اللغوية، ويف ضوء فهم س��لف األمة الصال��ح من الصحابة وَمن 

بعدهم، ضمن قواعد وضوابط محّددة.
5-أّن داللة النص الشرعي على الحكم يكون من خال عبارة النص، وإشارته، وداللته، 

واقتضائه كما قرره علماء أصول الفقه.
6-أّن لفهم النص الش��رعي على وجهه قواعد جامعة، وضوابط معتربة، ُتعّد سياجًا له، 

وحصنًا منيعًا من تسّلط المؤّولة عليه لصرفه عن مقصوده الذي سيق من أجله.
7-أّن منافذ الخطأ إلى فهم النص الش��رعي، ونوافذ الغلط يف إدراك مفاده راجعتان إلى 

إهمال قواعد فهم النص الشرعي كلّيًا، أو إغفال بعضها.
8-أّص��ل البح��ث قواع��د فه��م الن��ص الش��رعي بأدلة م��ن الكت��اب والس��نة واإلجماع 
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والمعقول، مع ذكر أمثلة توضيحية لتقريبها.
9-تضمن��ت هذه القواعد المس��ّلمة ال��رد الضمني على دع��اة التأويل الفاس��د وخطباء 

الحداثة المنحرفة.
وأما عن التوصيات فهي:

1-إب��راز قواعد فهم النص من خال وس��ائل اإلعام المتعّددة، والتي ُتعّد س��لطة نافذ 
األمر والنهي يف العالم.

2-ترجمة ه��ذه القواعد والضوابط إل��ى أبرز لغات العالم المش��هورة، وتزويد المراكز 
البحثية هبا يف العالم.

3-إنش��اء كرس��ي علمي ُيعنى بضوابط فهم النص الشرعي، ويش��ّجع البحوث المتعّلقة 
بدحض الفرى حول النص الشرعي.

هذا، وصّل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسّلم تسليمًا 
كثيرًا.

* * *
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مفت��اح دار السعادة ومنش��ور والية العل��م واإلرادة، لمحمد بن أب��ي بكر بن أيوب بن 40
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:751ه�(، دار الكتب العلمية، بيروت.

مقايي��س اللغة، ألبي الحس��ين أحمد بن ف��ارس بن زكريا، تحقيق: عبد الس��ام محمد 41
هارون، دار الفكر، طبع سنة 1399ه� - 1979م.

42

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الش��يعة القدري��ة، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عب��د الحليم بن عبد الس��ام بن عبد اهلل بن أبي القاس��م بن محمد اب��ن تيمية الحراين 
الحنبلي الدمش��قي )ت: 728ه�(، تحقيق: محمد رش��اد س��الم، طبعة جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسامية، الطبعة األولى: 1406 ه� - 1986م.

43
الموافق��ات، إلبراهي��م بن موس��ى بن محم��د اللخمي الغرناطي الش��هير بالش��اطبي 
)ت:790ه�(، تحقيق: أبو عبيدة مش��هور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة 

األولى 1417ه�- 1997م.

44
الناس��خ والمنسوخ يف الق��رآن الكريم، ألبي محمد علي بن أحمد بن س��عيد بن حزم 
األندلسي القرطبي الظاهري )ت: 456ه�(، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى: 1406ه� - 1986م.

45
النكت والعيون، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
الش��هير بالماوردي )ت:450ه�(، تحقيق: الس��يد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.



107

د. ميادة حممد احل�سن

�سوابط
تنزيل الن�سو�ص على الواقع

د. ميادة حممد احل�سن
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل



108

�صوابط تنزيل الن�صو�ص على الواقع



109

د. ميادة حممد احل�سن

الحم��د هلل ال��ذي أق��ام للعباد دينًا كام��اً خاتمًا ، وش��ريعًة على محجة بيض��اء خالدًة ، 
وصل��ى اهلل عل��ى لبنة تم��ام األنبياء ، أبل��ِغ من أدى رس��الة الوحي قواًل، وخيِر م��ن قام بتبليغ 
التش��ريع فعاً، الذي أرسى الشريعة على منهج من الخير قويم، راعي المثال والحال، وعلى 

آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
فإن النص الشرعي هو ما يجمع كلمة األمة، والمرجع الذي ُيحتكم إليه عند النزاع سواء 

يف حياة النبي × أو بعد مماته؛ ولهذا قال –تعالى-: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ  ]النس��اء: 

65[، وق��ال: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  
جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   ژ ]النس��اء: 59[، 

وقد حوت النصوص بين ألفاظها ويف بطون معانيها كليات عامة، محكومة بالمصالح الحقيقية 
والمقاصد الش��رعية، وحيث إن مدلوالت النصوص من أح��كام وأخبار مطلقة مجردة، فإهنا 
ص، ولتتحول من عالم المثال إلى عالم الحال. تحتاج إلى واقع تتحول فيه إلى وجود مشخَّ

والش��ريعة اإلس��امية صالحة للن��اس يف كل زمان وم��كان عرب أصوله��ا وكلياهتا القابلة 
لانطب��اق عل��ى مختلف األحوال بحيث تس��اير أحكامه��ا مختلف األح��وال دون حرج وال 
مش��قة وال عسر، والواقع التاريخي يشهد كيف تمكن اإلسام من تغيير بعض أحوال العرب 
والفرس والقبط والرببر والروم والتتار والهنود والصين والرتك من غير أن يجدوا حرجًا وال 

عسرًا يف اإلقاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة.
فالنصوص الش��رعية ليس��ت مقصودة لذاهتا، بل ُيراد منها أن تتحول إلى عنصر فاعل يف 
عملية البناء اإلنساين، وذلك باصطباغ الفعل البشري هبا، طوعًا هلل واختيارًا لشرعته السامية، 
فكان البد من االجتهاد يف استنباط األحكام من النصوص واالجتهاد يف تطبيق تلك األحكام 

على أرض الواقع.
لقد تفاوت الناس يف التعامل مع النص بإزاء الواقع المتغير، والواقع اليوم بضج بحالتين 

متناقضتين: 
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األولى: حالة التجديد والتنوير: التي يدعو أصحاهبا إلى القطيعة المعرفية مع ما يسمونه 
)ال��رتاث اإلس��امي(،ونبذ القراءة األصيل��ة للنصوص، والتعام��ل معها كحال��ة تاريخية لها 
ظروفه��ا وأحواله��ا التي انقضت وتصرمت، فل��م يعد من حاجة للعمل بالن��ص بنفس قراءته 

السابقة، وتوجهوا للنصوص يؤولوهنا حسب رغباهتم.
 القس��م الث��اين: حالة الجم��ود على الن��ص: وهؤالء يقدس��ون الماضي ألن��ه يحمل حضارة 
اإلس��ام، وش��هد والدة دولته، وفتوحاته، وأنجب عظماء الفكر، ويتعللون بأن ما وصل منهم من 
مدون��ات نصي��ة، لم تدع للمعاصرين مج��اال للزيادة عليها، ويعتمدون عل��ى نصوص مجتزئة عن 
سياقها النصي والمقاصدي، ويطبقوهنا دون النظر إلى الواقع، السيما نصوص الفتن والماحم . 
يف مواجهة هذا الواقع، كان البد من التأكيد على مدى سلطان الواقع على النص، وإيراد 
الضواب��ط التي تتعلق بتنزيل النصوص عل��ى الواقع، ولذلك أردت الكتابة يف » ضوابط تنزيل 

النصوص على الواقع«.
ومن الدراسات السابقة التي وقعت عليها:

كت��اب )التأصي��ل العلمي لمفه��وم فقه الواق��ع( للدكتور: س��عيد بن محمد بيه��ي، الدار  	•
العالمية للنشر، اإلسكندرية، ط2، 2005م، وهو كتاب قيم يف تأصيل مفهوم الواقع لكنه 

لم يتطرق إلى ربط الواقع بالنص وضوابط ذلك.
كتاب )فقه الواقع: أصول وضوابط( للكاتب أحمد بو عود، نسخة pdf على الشبكة العنكبوتية  	•

كتاب )تنبيه الَمراجع على تأصيل فقه الواقع( للشيخ عبد اهلل بن بيه، ط1، 2014م. 	•
وهذه الدراس��ات ركزت عل��ى تحديد مفهوم الواقع وطرق الكش��ف عن الواق��ع وبيان تأثير 
الواقع، وبحثي يتناول جزئية مختلفة من حيث ضبط العمل االجتهادي بنظرة شاملة تبدأ 

من النص فالواقع فالمنهج.
وقد عرضت البحث وفق المخطط التالي: 

مصطلحات البحثالتمهيد 
الضوابط1-
النص2-
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الواقع3-
التنزيل 4-

ضوابط التنزيل المتعلقة بالنصالمطلب األول
الضابط األول: التحقق من ثبوت النص

الضابط الثاين: فهم النص على منهج األصوليين
علله  مع  بالتوازي  اللغوية  النص  دالالت  اعتبار  الثالث:  الضابط 

ومصالحه ومقاصده 
ضوابط التنزيل المتعلقة بالواقعالمطلب الثاين

الضابط األول: اإلحاطة بالواقع والفهم الدقيق له
الضابط الثاين: تكييف الواقع شرعًا

الضابط الثالث: االنطباق التام على الواقع لنصوص الفتن والماحم
ضوابط التنزيل المتعلقة بالمنهجالمطلب الثالث

الضابط األول: اعتماد منهج تحقيق المناط
الضابط الثاين: استعمال الموازنات والمآالت

الخاتمة والتوصيات

وسرت يف البحث على المنهج التالي: 
عزوُت اآليات إلى سورها يف متن البحث.  -1

خرج��ُت األحادي��ث من كتب الحديث المعتمدة بذكر المص��در ثم الكتاب فالباب فرقم   -2
الحديث فالجزء والصحيفة.

اعتمدت على كتب األصول المتقدمة، فإذا نقلت النص بلفظه جعلته بين إشاريت تنصيص   -3
ونسبته إلى مرجعه، وإن نقلت المعنى صدرُت الحاشية بقولي: ينظر. 

وختامًا أحمد اهلل الذي يسر لي هذا البحث وأعانني على إتمامه، فإن كان ما فيه صوابًا 
وصاحًا فمن اهلل وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأضرع إلى اهلل أن يكألين بعينه 

التي ال تنام كاءة ككاءة الوليد، إنه قريب سميع مجيب.
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التمهيد
م�سطلحات البحث

وفيه أربعة فروع :
الفرع الأول: تعريف ال�صوابط

أ-الضواب��ط يف اللغ��ة: جم��ع ضابط، وهو مأخوذ من ضبط الش��يء يضبط��ه ضبطًا: أي 
حفظ��ه حفظ��ًا بليغ��ًا أو حازمًا. ومن��ه قيل: ضبط��َت الباد، إذا قم��ت بأمره��ا قيامًا حازمًا 

محافظًا عليها. والضبط: لزوم الشيء وحبسه وحصره. والضبط: اإلتقان واإلحكام )1).
ب-الضابط يف االصطاح الشرعي: استعمل الضابط يف عدة معان، منها:

1. بمعن��ى القاع��دة أي: »حكم كلي ينطبق عل��ى جزئيات« )2) أو هو: »القضية الش��رعية 
الكلية المختصة بباب من أبواب الفقه والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها« )3) 
ومن األمثلة على ذلك: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إال ألربعة: أم مرضعة ولدك، 

وبنتها، ومرضعة أخيك، ومرضعة حفيدك )4). 
2. تعريف الشيء، كقول الفقهاء: »ضابط العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى« )5).

3. أقسام الشيء، ومثاله: ما ذكر السيوطي: »ضابط الولي يف اإلجبار أقسام: أحدها َيجرب 
وُيج��رب، وهو: األب. والثاين: ال ُيجرب، وهو: الس��يد يف العبد عل��ى المرجح فيهما. والثالث: 
يج��رب وال ُيج��رب، وهو: الس��يد يف األمة. والرابع: عكس��ه، أي ال َيجرب وُيج��رب، وهو الولي يف 

السفيه« )6).

)1)  ينظر : لسان العرب ، مادة : ضبط )340/7( ، و أساس الباغة ، مادة : ضبط )370/1( ، وهتذيب اللغة ، مادة 
: ضبط )339/11) .

كشاف اصطاحات الفنون للتهانوي ) 886/2( ، و المعجم الوسيط )533/1)    .  (2(
)3)  والضوابط الفقهية تختلف عن القواعد الكلية يف أنَّ مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، إذ إن 
نطاقه ال يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله، فالضابط يجمع فروعًا من باب واحد، 
أما القاعدة فهي تجمع فروعًا من أبواب ش��تى. ينظر: األش��باه والنظائر للس��بكي ) 21/1  ( ، واألش��باه والنظائر 

البن نجيم )166 ( ، والكليات ألبي البقاء الكفوي )728 ).
)4)  األشباه والنظائر للسيوطي )486) . 

)5)  األشباه والنظائر البن السبكي )307/2 ). 
)6)  األشباه والنظائر للسيوطي )475) . 
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4.  األمارة الدالة على الوجود، سواء عرب عنها بالشرط أو السبب، ومثاله: ما ذكر القرايف 
يف الجواب عن الس��ؤال: ما ضابط المش��قة المؤثرة يف التخفيف؟ »يجب على الفقيه أواًل أن 
يفحص عن أدنى مش��اق تل��ك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو اس��تدالل ثم ما ورد 
عليه بعد ذلك من المشاق ينظر فيه ثانيًا فإن كان مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطًا 
وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطًا مثال ذلك التأذي بالقمل يف الحج مبيح للحلق بالحديث 
الوارد عن كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإال فا والسفر مبيح للفطر 

بالنص فيعترب به غيره من المشاق«)1).
واعترب الشافعية وجود أربعين  ممن تجب عليهم الجمعة ضابطًا لوجوهبا )2).

 فالضوابط استعملت يف االصطاح الفقهي بمعنى واسع وشامل لكل ما ُيحصر ويحبس، 
سواء أكان بالقضية الكلية، أم بالتعريف، أم بذكر عامة الشيء، أم بالتقسيم )3). 

وبالنظر إلى أن مقصود البحث تحديد نطاق التأثر والتأثير بين النص والواقع، فالضوابط 
ُيراد منها تأطير عملية االجتهاد بالشروط الازمة لضمان عدم افتئات الواقع على النص وعدم 

إغفال النص للواقع. 
وعلي��ه فالباحث��ة ترى أن أق��رب المعاين إلى موض��وع البحث » ضواب��ط تنزيل نصوص 

األحكام على الواقع « هو: الشروط الالزمة لتحقق اإلتقان ونفي الخلل والزلل.
الفرع الثاين: تعريف الن�ص

: رْفُعك الش��يء. َنصَّ  أ- الن��ص يف اللغة: جاء يف لس��ان العرب يف م��ادة: نصص: النَّصُّ
، وقال عمرو بن دينار: »ما رَأيت رجاً  ه نّصًا: َرَفَعه. وكل ما ُأْظِهَر، فقد ُن��صَّ ال�حدي��ث َينُصُّ
ت الظب�ي��ُة ِجيَدها: َرَفَعْت��ه. َوُوِضَع  ْه��ِري« َأي َأْرَفَع له وَأْس��نََد، وَنصَّ َأَن��صَّ لل�حدي��ث من الزُّ
ِة َأي عل�ى غاية الَفِضيحة والش��هرة والظهور. وال�ِمنَّصُة: ما ُتْظَهُر عل�يه العروُس  عل�ى ال�ِمنَصَّ

لُتَرى)4). قال يف هتذيب اللغة: »والنّّص: التَّوقيف. والنّّص: التعيين على شيٍء ّما«)5) 

)1)  الفروق للقرايف )219/1) . 
)2)  ينظر : األصول والضوابط للنووي ) 34) . 

)3)  القواعد الكلية والضوابط الفقهية لشبير )22) .
)4)  ينظر: لسان العرب ، مادة : نصص )97/7).

)5)  هتذيب اللغة ، مادة : نصص ) 82/12). 
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ويجعل الزمخشري المعنى الحقيقي أو المعنى الرئيس يف )النص( هو الرفع واالنتصاب 
وما سوى هذا المعنى من المجاز)1) 

فالن��ص إذًا:هو الكام المس��ند إلى قائله، وم��ا مّيزه ناقله عن كام��ه برفعه إلى صاحبه، 
والموقوف عليه.

ب-النص يف االصطاح الشرعي: يطلق النص يف عرف األصوليين إطاقات عدة، منها: 
يطلق النص على ما دل على معناه داللة قطعية، وهو هبذا المعنى قسيم للظاهر، ألنه قسم   -1
من أقس��ام اللفظ، قال الجويني: »والنص م��ا ال يحتمل إال معنى واحدا، وقيل: ما تأويله 
تنزيله« )2) وقال ابن تيمية: »ويراد بالنص ما داللته قطعية ال تحتمل النقيض كقوله )تلك 

عشرة كاملة( و )اهلل الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان( «)3).
فه هبذا قال: »ما دل بالوضع من  ويطلق على ما دّل على العلية من كتاب أو سنة، ومن عرَّ  -2

الكتاب أو السنة على علية وصف لحكم«)4) وهؤالء يقسمونه إلى نص وظاهر.
ويطلق على ما دّل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت داللته نصًا أو ظاهرًا   -3
)5) فهو الدليل من القرآن أو السنة، قال يف كشاف االصطاحات: » كل ملفوظ من الكتاب 

والسنة...، أي ما يقابل اإلجماع والقياس« )6)،ويقول ابن حزم)ت 456ه�(: »والنص هو 
اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة المستدل به على حكم األشياء وهو الظاهر نفسه« )7).

وقال ابن تيمية )ت 728ه�(: »ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والس��نة سواء كان 
اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال 

المكلفين« )8).

)1)  ينظر: أساس الباغة ) 636-635).
)2)  متن الورقات )12( ، وينظر : المعونة يف الجدل )128) .

)3)  مجموع الفتاوى ) 288/19) .
)4)  المحصول، الرازي، النص على العلة ) 2/ 311( ، وينظر : هناية السول ) 55/3( ، والبحر المحيط، الزركشي) 

195/5( ،وشرح التلويح على التوضيح، ) 136/2) .
)5)  ينظر : الرسالة ) 512) .

)6)  كشاف اصطاحات الفنون ) 194) .
)7)  اإلحكام يف أصول األحكام ) 43/1) .

)8)  مجموع الفتاوى ) 288/19) .
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وجعل الغزالي )ت 505ه�( لفظ النص من المشرتك بين المعاين الثاثة السابقة)1) 
والمقصود هبذا البحث هو اإلطاق األخير، وتعرب الباحثة عنه بالقول: »كل لفظ مفهوم 

المعنى من الكتاب والسنة ورد عن صاحب الشرع فهو نص« )2).
الفرع الثالث: تعريف الواقع

أ-الواقع يف اللغة: يفيد لفظ »َوَقَع: يقع، وقعًا، ووقوعًا« يف اللغة عدة معان، هي: 
1-الس��قوط وإنزال الش��يء على الش��يء، قال ابن فارس )ت395ه���(: »الواو والقاف 
والعين أصل واحد يرجع إليه فروعه، يدل على س��قوط ش��يء يقال: وقع الش��يء وقوعًا فهو 

واقع، والواقعة: القيامة، ألهنا تقع بالخلق فتغشاهم، والوقعة: صدمة الحرب« )3).
2-حصول الش��يء وثبوته : كقولنا: وقع الحق؛ أي: ثبت، ووقع الحق عليه؛ أي: ثبت، 

ووقع يف الشرك: حصل فيه.
ومن هنا فمفردة الواقع تعني: الحاصل والنازل، ومنها كلمة الواقعة؛ أي: النازلة، ووقائع؛ 
ة والمكروه«)4)  ��دَّ أي: ن��واِزل، وق��ال الراغ��ب األصفهاين)ت502ه�(: »وال تق��ال إال يف الشِّ
فالواقع��ة: النازلة من صنوف الدهر، وهبذا س��مى القرآُن يوم القيام��ة بالواقعة يف قوله تعالى: 
ة وأهوال، ويف هذا المعنى  چڑ ک ک ک چ ]الواقعة: 1[؛ أي: القيامة بما فيها من ِشدَّ

قوله تعالى: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ ]النساء: 100[.
3- وج��وب الش��يء ولزومه: قال اب��ن منظور )ت711ه���(: » وقع الق��ول والحكم إذا 
وج��ب، وقول��ه تعال��ى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ چ ]النم��ل: 82[، ق��ال الزجاج: معن��اه – واهلل 
س��بحانه أعلم – وإذا وجب القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض « )5) ، ويف هذا المعنى 
ق��ال  ]األع��راف: 71[،  چ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  چ  تعال��ى:  قول��ه 
القرطب��ي )ت 671ه���(: » وقع أي وج��ب يقال: وقع القول والحك��م أي وجب ومثله: ولما 

وقع عليهم الرجز أي نزل هبم « )6). 

)1)  ينظر : المستصفى ) 1/ 384)  .
)2)  ينظر: التصور اللغوي عند األصوليين )146) .

)3)  معجم مقاييس اللغة ، مادة : وقع )6/ 133-132) .
)4)  المفردات يف غريب القرآن ) 530) .

)5)  لسان العرب ، مادة : وقع )403/8) .
)6)  الجامع ألحكام القرآن )237/7) .
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ب-الواق��ع يف االصط��اح: اس��تعمل األصوليون الواق��ع بالمعنى اللغ��وي للتعبير عن 
الحاصل، قال الش��يرازي)ت 476ه�( يف اللمع: »فكما ال يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس 

لم يجز إنكار العلم الواقع باألخبار« )1).
 وبمثل��ه ق��ال الجويني )ت 478ه���(: »والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واس��تدالل 
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي الس��مع والبصر والشم والذوق واللمس أو 

التواتر« )2).
ُن اْلمْفتِي  كما استعمل للداللة على الموجود، فقد قال ابن القيم )ت 751ه�(: »واَل يَتَمكَّ
واَل اْلحاكِ��ُم من اْلفْتَوى واْلُحْكِم بِاْلحقِّ إاّل بِنْوَعْيِن م��ن اْلفْهِم أَحُدُهَما فْهُم اْلواقِِع واْلِفْقِه فيه 
واْس��تِنَْباُط عْلِم حِقيَقِة م��ا وَقَع بِاْلقَرائِِن واأْلََم��اَراِت واْلَعَاَماِت حتى يِحيَط ب��ِه عْلمًا َوالنَّوُع 

الثَّاين َفهُم اْلَواجِب يف اْلَواقِع« )3).
ول��م أظف��ر بتعري��ف اصطاحي أو ش��رعي للف��ظ الواقع، ذل��ك أن لفظ الواق��ع بمعناه 

المطلوب يف هذا البحث لم يكثر استعماله يف خطاب الشرعيين إال حديثًا.
وقد عرف صديق حس��ن خان )ت1307 ه�( الواقع بقوله: »الواقع هو: ما عليه الش��يء 

نفسه يف ظرفه، مع قطع النظر عن إدراك المدِركين، وتعبير المعبِّرين« )4). 
واعت��رب الدكت��ور عبد المجيد النج��ار أن الواقع »يعن��ي: ما تجري عليه حي��اة الناس، يف 
مجاالهتا المختلفة، من أنماط يف المعيش��ة، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف، وما 

يستجد فيها من نوازل وأحداث« )5). 
وي��رى أحم��د بوعود أن الواقع هو »الح��ال الذي عليه الناس، بكل ما فيه من خير وش��ر 

وسلبيات وإيجابيات«)6). 
والذي يظهر للباحثة أن المعنى األدق يف التعبير عن الواقع هو ما ذكره صديق حسن خان 

)1)  اللمع ) 1/ 71) .
)2)  متن الورقات )8) .

)3)  إعام الموقعين ) 87/1) .
أبجد العلوم )413/1).  (4(

)5)  يف فقه التدين فهمًا وتنزيًا ) 60) .
)6)  فقه الواقع : أصول وضوابط ) 14) .
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إال أن الجزء الثاين من التعريف تأكيد للمفهوم، والحد ينبغي أن ُيصان عن ذلك.
وعلي��ه يك��ون المقصود بالواقع يف هذا البحث: »ما عليه الش��يء نفسه يف ظرفه« )1) وهذا 

يؤكد على ضرورة فهم الواقع كما هو وضمن شروطه الزمنية والمكانية.
الفرع الرابع: تعريف التنزيل

أ-التنزي��ل يف اللغة: قال ابن فارس )ت 395ه�(: »النون والزاي والام: كلمة صحيحة، 
تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته نزواًل، ونزل المطر من السماء نزواًل، والنازلة 

الشديدة من شدائد الدهر تنزل... والتنزيل: ترتيب الشيء، ووضعه منزله«)2).
ل:  ل��ه َتنْزياً والتنزيل َأيض��ًا: الرتتيُب، و التنزُّ  ويف لس��ان الع��رب: النُُّزول: الحلول، ونزَّ

النُّزول يف ُمْهلة، وَنَزَل من ُعْلٍو إِلى ُسْفل: انحدر )3).
ب-التنزي��ل يف االصطاح: لم أج��د تعريفًا اصطاحيًا لكلمة »تنزيل« لكن األصوليين 
استعملوا اللفظ بكثرة بمعناه اللغوي أي بمعنى )ترتيب الشيء على الشيء ووضعه منزلته(.
فق��د جاء يف الربه��ان للجويني )ت 478ه���(: »فمن ادعى تنزيل جه��ات الخطاب على 
حك��م كام واحد مع العلم بأن يف كت��اب اهلل تعالى النفي واإلثبات واألمر والزجر واألحكام 

المتغايرة فقد ادعى أمرًا عظيمًا« )4).
ويف المستصفى: »والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل االتفاق عن العلماء على تنزيل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم« )5)، وقال اآلمدي )ت 631ه�(: »فاألصل تنزيل لفظ 

الصاة والصوم والبيع على عرف الشارع« )6)
ومن الشائع قولهم: »ينزل منزلة..« نقل الرازي )ت 606ه�( عن الشافعي )ت 204ه�( 
قوله: »ترك االستفصال يف حكاية الحال مع قيام االحتمال ينزل منزلة العموم يف المقال« )7). 

)1)  وهو اختيار سعيد بيهي ، ينظر : التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع ) 157-156).
)2)  مقاييس اللغة ، مادة : نزل )5 / 417) .

)3)  ينظر:لسان العرب ، مادة : نزل )11 / 657-656) .
)4)  الربهان )290/1) .

)5)  المستصفى ) 262/1).
)6)  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) 215/2).

)7)  المحصول يف أصول الفقه ) 631/2).
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وحي��ث إن مقص��د البحث النظر يف تنزيل النص��وص على الواقع فإن التنزي��ل ُيراد له أن 
يربط بين فهم النص وتطبيقه يف بيئته الواقعية أو هو ترتيب الحكم الشرعي على الواقع.

وقد ُروعي الواقُع يف تنزيل التش��ريع منذ اللحظات األولى له، فكان التدرج يف األحكام 
َمْعلم��ًا واضح��ًا، وكان القض��اء واإلفتاء والنظر يف الن��وازل من أوضح مظاه��ر التنزيل على 
الواق��ع عن��د الفقهاء، وتبل��ور هذا العمل على ش��كل مصطل��ح خاص على ي��د الغزالي )ت 

505ه�( سماه »تحقيق المناط« المعبِّر تماما عن تنزيل النص على آحاد الصور.
بن��اء على ما س��بق عرضه يمك��ن تعريف تنزيل الن��ص على الواقع بأن��ه:» تطبيق الحكم 
صة «، وعليه يكون المقصود بضوابط تنزيل نصوص  الشرعي الثابت بالنص على حالة مشخَّ

األحكام على الواقع: 
صة«. »الشروط والخطوات المنهجية الالزمة لتطبيق النصوص على الوقائع المشخَّ

والتنزيل يقوم على أقطاب ثاثة، هي: 
1-الن��ص: بم��ا يدل عليه من أح��كام وصفات تتس��م بالتجريد والعموم، وتش��كل بمجملها 

صورًا ذهنية تحتاج واقعًا يحملها.
2-الواقع: ووقائعه التي قد تكون غامضة، ال يتضح منها المقاصد، وال تستبين فيها المآالت.
3-المنه��ج العقل��ي: ويقصد به الخط��ة الناظمة لعمل العقل يف تنزي��ل النصوص على الواقع 
بحي��ث تخترب الش��روط الموضوعي��ة لتطبيق الن��ص يف ض��وء مقاصد التش��ريع ومراعاة 

المآالت وبما ال يعود على النص باإلبطال.
فعملية االس��تدالل يف التنزيل تقوم على قياس صوري، مقدمته الكربى ش��رعية مستمدة 
م��ن النص، ومقدمته الصغرى مس��تمدة م��ن الواقع، لنصل إلى النتيج��ة من حمل النص على 

الواقع. 
ولم تتناول الباحثة المجتهد مع أنه ركن يف عملية تنزيل النص على الواقع، ألن الشروط 
العام��ة فيه مس��لَّمة، والش��روط الخاص��ة بتنزيل الن��ص على الواق��ع ال تعدو األم��ور الثاثة 

المذكورة، كما أن هذا البحث ال يقدم للعموم بل هو مقدم تذكرة للمجتهدين.
وم��ن هن��ا كان البحث عل��ى ثاثة مس��ارات: ضواب��ط متعلق��ة بالنص فضواب��ط الواقع 

فضوابط المنهج.
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املطلب الأول
�سوابط التنزيل املتعلقة بالن�ص

كان��ت عناية علماء المس��لمين من مفس��رين ومحدثين وأصوليين وفقه��اء بالنص عناية 
كبي��رة، فوضعت مناهج لفهم النص وطرق االجتهاد في��ه وفق نظريات متينة وقواعد محكمة 
ال يس��تطيع هذا البحث اإلتيان هبا، لذلك سأش��ير إلى أهم ما يتعلق منها بالتنزيل على الواقع، 

وهي: 
ال�صابط الأول: التحقق من ثبوت الن�ص 

 اهتم علماء المسلمين منذ وقت مبكر بالتحقق من ثبوت النص، فالنص وحٌي له قداسته 
وسلطته التشريعية، فكان البد من التحقق من ثبوت وروده.

وقد أجمع المس��لمون على أن القرآن الكريم متواتر النقل، قطعي الثبوت، محفوظ عن 
التغيير والتبديل بحفظ اهلل، قال اهلل تبارك وتعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ 

]الحجر: 9[.
 وأما الس��نة، فقد ابتكر علماء المس��لمين منهجًا متميزًا يف ضبط الس��نة وأوجدوا علوم 
اإلسناد معيارًا لقياس ثبوت الورود، فكان من السنة ما هو قطعي الثبوت وهو المتواتر، ومنها 

الظني وهو ما دون ذلك.
 وال ش��ك أن ه��ذا البحث ال يمكنه اإلحاط��ة بالمنهج العلمي لثب��وت النص، وإنما هي 
إش��ارة إل��ى وجوب التحري يف ه��ذا الجانب بحيث يش��رتط يف النص أن يك��ون مفيدًا القطع 

بالتواتر أو غلبة الظن باآلحاد)1).
ال�صابط الثاين: فهم الن�ص على منهج الأ�صوليني 

ويتضمن:
أ-الوقوف على مناسبات النزول والورود

المراد بمناسبات النص: الظروف التي اقرتن حدوثها بنزول النص، ووروده، وهذا يعني 
أن اقرتان نزول النص أو وروده هبذه الظروف مقصوٌد للش��ارع دون أن يكون لتلك الظروف 

)1)  ينظر يف علوم السند : منهج النقد يف علوم الحديث للعرت ) 344) .
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أثر يف تحديد مصير ذلك النص وجودًا وعدمًا، فالنص الش��رعي_ كتابًا  وس��نة_ حاكٌم على 
الظروف واألمكنة والبيئة، ألنه يخاطب الحاضر، والماضي، والمستقبل.

إن مصطلح مناسبات النزول يربز السمة العالمية للنص الشرعي الذي ال ُيحد عمره وال 
مجاله وال مداه، فمناسبات النزول هي األجواء التي نزل فيها الوحي، والشأن يف تلك األجواء 
م��ن حي��ث التعميم والتجريد، كش��أن الناس الذين ن��زل فيهم الوحي، فالظ��روف واألوضاع 
واألحداث مجرد مناس��بات للتكليف وليست جزءًا من النص الشرعي،  وإال الشتملت عليه 

ألفاظ ذلك النص وتركيبه.
ويف ه��ذا يق��ول الش��اطبي )ت 790ه�(: »معرفة أس��باب التنزي��ل الزمة لم��ن أراد علم 
الق��رآن، والدلي��ل على ذلك أمران: أحدهم��ا: أن علم المعاين والبيان ال��ذي يعرف به إعجاز 
نظم القرآن فضاً عن معرفة مقاصد كام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات األحوال: 
ح��ال الخطاب من جهة نفس الخط��اب، أو المخاطِب، أو المخاَط��ب، أو الجميع....الوجه 
الثاين: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع يف الشبه واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهرة 

مورد اإلجمال حتى يقع االختاف، وذلك مظنة وقوع النزاع« )1).
ويقول ابن تيمية )ت 728ه�( يف مجموع الفتاوى: » فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل اآلية 
وما بعدها، وعرف مقصود القرآن، تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وعرف السداد من 
االنحراف واالعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، 

فهذا منشأ الغلط من الغالطين « )2).
ب- اعتبار سياق الحدث:

المقصود بس��ياق الحدث: النظر يف كل ما جاء يف الموضوع الواحد من نصوص، ومعرفة 
قطعي الداللة منها وظنيه، والعام المخصوص، والمطلق المحمول على المقيَّد، قال السيوطي 
)ت 911ه�(: »قال العلماء من أراد تفس��ير الكتاب العزيز طلبه أواًل من القرآن، فما ُأجمل منه 

يف مكان فقد ُفسر يف موضع آخر، وما اخُتصر يف مكان فقد ُبسط يف موضع آخر منه« )3).

)1)  الموافقات ) 4/ 146 ) .
)2)  مجموع الفتاوى )94/15 ) .

)3)  اإلتقان يف علوم القرآن ) 467/4)  .
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 ويف هذا يقول ابن قّيم الجوزية )ت 751ه�(: »السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين 
المحتم��ل، والقط��ع بع��دم احتمال غي��ر الم��راد، وتخصيص الع��ام، وتقييد المطل��ق، وتنوع 
الدالل��ة، وهذا م��ن أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فم��ن أهمله غلط يف نظره، وغالط 
يف مناظرت��ه، فانظر إلى قوله تعالى: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ ]الدخان: 49[ 

كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير« )1).
إن وحدة المش��رع تقتضي منطقية التش��ريع واتس��اقه وعدم تناقضه بحيث ال يضرب بعُضه 
بعض��ًا، وإن وحدة المصدر تفرز وحدة األحكام، وإلى هذا يش��ير النحاس )ت 338ه�( بقوله: 
»القرآن كله بمنزلة س��ورة واحدة، وعلى هذا نظمه ورصفه وتأليفه، وقد صح عن ابن عباس أن 
اهلل ج��ل وع��ز أنزل القرآن جملة واحدة إلى الس��ماء الدنيا يف ش��هر رمضان، ث��م نزل متفرقًا من 
الس��ماء « )2)، وكذل��ك س��نة رس��ول اهلل × ينبغي النظر يف س��ياق أحداثها يف إط��ار النظر الكلي 
الشامل، فمن يتمسك من سيرة النبي × بكلمة قالها يف موطن خاص )جئتكم بالذبح( )3)ويغفل 
ع��ن كلي الحال ال��ذي كان عليه المصطفى × من الرحمة وإقامة الع��دل وتجنب إراقة الدماء، 

وُيسقط القطعَي المتواتر مما قامت الشريعة لتحقيقه، هو مناقٌض للتشريع اإلسامي قطعًا.
 إن النظر إلى الس��يرة النبوية على أهنا غزوات وحروب فقط، هو قتل للمعنى التش��ريعي 

الذي ُيراد منه إعمار األرض وجلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
 لكن يجب التنبه إلى أن السياق يختلف باختاف المجال، فالعبادات لها سياقها الخاص 

هبا، وكذا الحدود والمعامات، وقبل هذا كله أحكام السياسة الشرعية.
ج- التزام التجرد والموضوعية يف فهم النص الشرعي 

يجب أن ينطلق فهم النص من النص نفسه، فيستمد صحته وصاحيته وسامته من النظر 
المج��رد فيه، وال ينبغي  أن يكون فهم النص أس��ير خربات الناظر في��ه من مواقف ومعتقدات 
ونحوه��ا، وذل��ك أن الفهم المبني عل��ى مواقف س��ابقة يعيق الوصول إل��ى الصواب يف فهم 

النص، بل كثيرًا ما يتميز هذا الفهم باإلسقاطات والتكلف.

)1)  بدائع الفوائد ) 815/4 ) .
)2)  إعراب القرآن ) 78/5) .

)3)  أخرجه أحمد يف مسنده ، حديث رقم ) 7036 ( ، )218/2) .
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وهذا ما أشار إليه علماء الرواية لما أسقطوا رواية المبتدع الداعية لبدعته)1) والسيما إذا 
كان الحديث يف موضوع بدعته، وما هذا الشرط إال لما للمعتقدات والخربات من تأثير على 

اإلدراك وعملية التفكير. 
والمقص��ود بالتج��رد: تخل��ي الناظ��ر يف الن��ص عن جمي��ع مقررات��ه الس��ابقة، ومواقفه 

المتعددة، وتوجهه إلى النص الشرعي بعقلية نزيهة، هتدف إلى التوصل إلى المراد اإللهي.
وأما الموضوعية فهي: تجرد المجتهد من الذاتية، وتميزه باألمانة واالس��تقامة عند االجتهاد يف 

فهم نص من النصوص بحيث يجعل التوصل إلى المراد اإللهي من نصه هدفه ومرماه يف اجتهاده.
ولذل��ك يش��رتط اب��ن حزم )ت 456ه���( يف المجته��د البعد ع��ن التقليد والهوى، حي��ث يقول يف 
معرض ترجيحه أن المصيب من المجتهدين واحد: » كل متكلم يف مس��ألة ش��رعية -ممن له أن يتكلم 
على الوجه الذي أمر به من االستدالل الذي ال يشوبه تقليد وال هوى- فهو حاكم يف تلك المسألة « )2)
وبس��بب إغفال عام��ل التجرد والموضوعية ش��اع التفس��ير السياس��ي والمذهبي للنص 
الشرعي � قرآنًا وحديثًا � ولو استحضر هذا الضابط المنهجي المهم عند االجتهاد يف فهم نص 
من نصوص الوحي � كتابًا  وس��نة � لما انتش��رت بين المسلمين التفاسير الخادمة للتوجهات، 

واألفكار، والمذاهب، والمشارب.
إّن غي��اب هذا الضاب��ط يف تعامات كثير م��ن متعصبي الفرق والمذاه��ب واالتجاهات 
مع النصوص الش��رعية أدَّى إلى استجرار النص الشرعي إلى جميع ساحات الصراع الفكرية 
والعلمية والسياسية إلخ.. استجرارًا تعسفيًا لتأييد مذهب أو منهج فكري أو عقدي أو فقهي، 

ب. م من الذاتية والتحيُّز والتعصُّ د المتفهِّ وما ذلك إال بسبب عدم تجرُّ
ال�صابط الثالث: اعتبار دللت الن�ص اللغوية بالتوازي مع علله وم�صاحله ومقا�صده 

س  وإن ش��ئت فقل: اعتبار الظاهر والمعنى معًا، وقد عاب الشاطبي )ت790ه�( َمن قدَّ
الظاهر حتى ألغى القياس، ومن ألغى األلفاظ حتى أصبح باطنيًا، وبين أن الموقف الحق هو 
التوس��ط بقوله: » أن يق��ال باعتبار األمرين جميعا على وجه ال يخ��ل فيه المعنى بالنص، وال 
ُه أكثر  بالعكس، لتجري الش��ريعة عل��ى نظام واحد ال اختاف فيه وال تناقض، وه��و الذي َأمَّ

)1)  ينظر : منهج النقد يف علوم الحديث للعرت ) 83-84( ، وينظر : مقدمة ابن الصاح )114) .
)2)  اإلحكام يف أصول األحكام ) 292/3) .
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العلماء الراسخين« )1)، فمنهج الراسخين إعطاء المعنى حقه إلى جانب حق اللفظ. 
 والدالل��ة كم��ا قال الس��بكي )ت 756ه���(: »معنى يعرض للش��يء بالقي��اس إلى غيره، 
ومعناه: كون الش��يء يلزم من فهمه فهم ش��يء آخر« )2)، »فالش��يء األول: هو الدال، والشيء 

الثاين: هو المدلول«)3) .
وقد وض��ع األصوليون نظرية ناضجة لفهم دالالت النصوص واس��تحاب المعنى من 
اللف��ظ ب��كل أبع��اده، ورغم اخت��اف األصوليين واللغويي��ن يف الداللة إال أهن��ا ال تخرج عن 
اعتب��ارات ثاث: اعتبار العرف، واعتب��ار الطبيعة، واعتبار العقل، فه��ي: إما عقلية أو طبيعية 

أو وضعية )عرفية( )4). 
كما أن الدالالت تنقس��م بحس��ب أداء السياق للمعنى، قال الس��عد التفتازاين )ت792ه�(: 
»التقس��يم الرابع يف كيفية داللة اللفظ على المعنى وقد حصروها يف عبارة النص وإشارته وداللته 
واقتضائ��ه«)5)، وقال الجرجاين )ت 816ه���(: »وكيفية داللة اللفظ على المعنى باصطاح علماء 

األصول محصورة يف: عبارة النص وإشارة النص وداللة النص واقتضاء النص« )6).
وتع��رض علماء أصول الفقه لمعاين األس��اليب وما يرتتب على الثنائي��ات الداللية التي 
وضعوها تحت عناوين: العام والخ��اص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمحكم 

والمتشابه.
ففه��م النص يكون يف ضوء دالالته اللغوية وليس ع��رب الخيال و الخرص والوهم، لكن 
الوق��وف مع اللف��ظ يقود إلى الجم��ود وتعطيل األح��كام، وُيفضي إلى م��آالت خطيرة، كما 
حدث مع الخوارج فبدعتهم: » إنما هي من س��وء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن 

فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب«)7).

)1)  الموافقات ) 2/ 393 ) .
)2)  اإلهباج للسبكي )204/1) .

)3)  شرح الكوكب المنير ) 125/1) .
)4)  ضوابط المعرفة )27).

)5)  التلويح على التوضيح )242/1( .
)6)  التعريفات ) 139).

)7)  مجموع الفتاوى البن تيمية ) 13/ 30) .
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 فكان البد من توس��يع مدى إعمال النصوص بالتعليل، ليكون نظام الش��ريعة مس��تقيمًا 
ال اخت��اف فيه وال تناقض، فالمعرفة اللغوية للنص تحتاج إلى المعرفة المقصدية من النص 

باستجاء علته وسببه والحكمة المقصودة منه. 
ومما الش��ك فيه أن النص المختص بالعقائد وأصول العبادات وأخبار الفتن والماحم 
وأش��راط الس��اعة، ُيتوقف في��ه عند حدود لفظ��ه، وال ُيتجاوز به عنه، فهو )ن��ص توقيفي( إال 
ما علله الش��ارع نفس��ه، وإال فيما يتعلق بش��روطه وأس��بابه وموانعه، وهو ما يس��مى )الحكم 

الوضعي(، وسيأيت يف ضوابط الواقع مزيد بيان لهذه النقطة 
والنص��وص غي��ر التوقيفية معللَّة بالجملة أو بتعبيري هي معلل��ة إما بالفعل )وهي العلل 
الثابتة نصًا أو ظاهرًا أو إيماًء( أو بالقوة )وهي العلل المس��تنبطة بالمناس��ب الذايت أو التبعي( )1)، 
فالش��ريعة الت��ي ُأريد لها أن تبقى حتى ي��رث اهلل األرض ومن عليها تحتضن التعليل ش��ريانًا 
يمده��ا بمقومات البق��اء والخلود، وذل��ك لَيِفَي المح��دود بالامحدود، وليحي��ط المتناهي 
بالامتناه��ي، قال البزدوي )ت 382ه���(: »األصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره، 

ال بحكم نفسه« )2)، فالحاجة إلى توصيف المستجدات أفرزت الحاجة إلى التعليل.
ع الوحي يف أساليب التعليل، َفِمَن التعليل بالوصف المنضبط عن طريق النص  ولقد » نوَّ
الصريح، أو الظاهر، أو عن طريق اإليماء والمناسبة، توسيعًا لمجال إعمال النص إلى أقصى 

مدًى يمكنه، إلى التعليل بالِحَكم والمصالح والمقاصد، تأصياً لكليات الشريعة « )3).
وه��ذا ما دع��ا إلى القول بأن األصل يف النصوص التعليل، فهي معللَّة بالقوة، قال تعالى: 
»چ ے ے ۓ ۓ چ ]المؤمن��ون: 115[، يق��ول الغزال��ي )ت 505ه(: »كل 
ٌم عليه من كتاب أو  ه أصٌل مقطوع به مقدَّ معنى مناسب للحكم، مطرد يف أحكام الشرع، ال َيردُّ
سنة أو إجماع، فهو َمقول به، وإن لم يشهد له أصل معين« )4)، ويقول الشاطبي )ت790ه�(: 

» تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها يف الخلق«)5).

)1)  ينظر: التعليل بالشبه )123-150( و)228-201) .
)2)  أصول البزدوي ) 374) .

)3)  التعليل بالشبه )24) .
)4)  المنخول ) 364) .

)5)  الموافقات )8/2) .
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وكام الغزالي والشاطبي ينصب على علل المصالح ال علل األحكام)1)، هذه العلل التي 
تش��كل العمود الفقري الحامل للمس��تجدات والناظم لحركة تنزيل النص على الواقع، يقول 

الجصاص )ت 70ه�( يف أهميتها: »ألنه لو لم يتعبدنا هبا فسدنا، وإذا تعبدنا هبا صلحنا«)2). 
أما المقاصد فهي: المعاين العامة التي دلَّ االستقراء التام على قيام الشريعة عليها، وهي 
الت��ي تنقل النص��وص من اختاف التفريع إل��ى ائتاف التأصيل، يقول اب��ن القيم )751ه�(: 
��ريَعَة مْبنَاَها وَأَساُس��َها على اْلحَكِم َوَمَصالِح اْلعَباِد يف اْلمَعاِش واْلَمَعاِد، َوهَي عْدٌل  »فإن الشَّ
ُكلُّها، وَرْحَمٌة ُكلُّها، َوَمَصالُح ُكلُّها، َوحْكَمٌة ُكلُّها، فُكلُّ مْسَأَلٍة خَرَجْت عن اْلعْدِل إلى اْلجْوِر، 
َها، وَعْن اْلمْصَلَحِة إلى الَمْفَسَدِة، وَعْن الِحْكَمِة إلى العبث، َفَليَسْت من  وَعْن الّرْحَمِة إلى ضدِّ

الّشِريَعِة وإِْن ُأدِخَلْت فيها بِالتَّأِويِل«)3).
وينبث��ق من المعاين العام��ة والمقاصد الكلية مقاصد جزئية خاص��ة بكل باب من أبواب 
األح��كام الفقهية، فمقاصد العبادات الجزئية تختلف عن مقاصد األس��رة الجزئية، ويختلف 

عنهما كذلك مقاصد السياسة الشرعية.
وم��ن األهمية بم��كان أن نؤكد على أن المقاصد والحكم والعل��ل فرع عن األلفاظ، فا 
يصح اعتبار علة أو مقصد يعود على اللفظ باإلبطال واإللغاء، وذلك س��دًا لبدعة )إعادة فهم 
النص الش��رعي( التي تتوسل بالمقاصد لتؤصل للقراءات الفاسدة للنصوص الشرعية، يقول 
الش��اطبي )ت790ه���(: »وإذا كانت المعاين غي��ر معتربة بإطاق، وإنم��ا تعترب من حيث هي 
مقص��ود الصيغ، فاتب��اُع أنفس الصيغ التي هي األصل واجٌب، ألهن��ا مع المعاين كاألصل مع 

الفرع، وال يصح اتباع الفرع مع إلغاء األصل«)4). 
إن االتس��اق بي��ن ألفاظ النص ومقاص��ده، وبين ظاهره وحكمت��ه، ينفي االضطراب عن 
الف��روع واألحكام الجزئية، ولذلك يقرر الغزال��ي )ت505ه�( أن: » مثار التخبط يف الفروع، 

ينتج عن التخبط يف األصول« )5).

)1)  علل األحكام هي : أوصاف يف األصل المعلول ، أما علل المصالح فهي: معان يف المتعبَّدين ال يف الحكم ، ينظر: الفصول 
يف األصول للجصاص )134-136( ، فعلل األحكام هي علة القياس وعلل المصالح هي أساس االستصاح .

)2)  الفصول يف األصول ) 136) .
)3)  إعام الموقعين ) 3/3) .

)4)  الموافقات ) 148/3) .
)5)  المنخول من علم األصول )3) .
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املطلب الثاين
 �سوابط التنزيل املتعلقة بالواقع

الواق��ع هو البيئة التي يتحول النص فيها من التجريد إلى التش��خيص، فوظيفة النصوص 
رس��م األح��كام التكليفية العام��ة المجردة، وضب��ط الكليات التش��ريعية العام��ة، لكن تطبيق 

ص يتنزل عليه. الحكم المستثَمر من النص يحتاج إلى واقع مشخَّ
وألن الواقع متغير ومتجدد ومتنوع، وجب النظر يف الش��روط واألس��باب والموانع التي 
تعرتي الواقع المشخص فتؤثر يف تطبيق الحكم التكليفي، فاألصوليون قسموا خطاب الشارع 
إلى تكليف ووضع، وما ذاك إال إلدراكهم بأهمية فحص الواقع وبيئة تنزيل النص أو الحكم.
وق��د ن��صَّ الش��اطبي )ت 790ه���( على أن اعتب��ار أفع��ال المكلفين له جانب��ان: جانب 
التعقل )التجريد( وجانب الوجود المش��خص، قال: »المقصود من وضع األدلة تنزيل أفعال 
المكلفي��ن على حسبها وهذا ال نزاع في��ه، إال أن أفعال المكلفين لها اعتباران: اعتبار من جهة 
معقوليته��ا، واعتبار من جهة وقوعها يف الخارج« )1)، فاعتبار أحكام أفعال المكلفين من جهة 
المعقول هو فهم النص بجميع ضوابطه، أما اعتبار وجودها المش��خص فهو بالنظر يف الواقع 

وفحص األسباب والشروط والموانع المتعلقة بحكم النص.
إن مراعاة الواقع تمنح التشريع بعده اإلنساين، وهذا ماَحٌظ يف تشريع الرخص يف مقابلة 
العزائم، ويف نسخ األحكام، وتدرج التشريع، إال أن الواقع ليس حاكمًا على النص، ولذا كان 

البد من ضوابط للواقع لتنزيل النص عليه، أسردها فيما يلي:
ال�صابط الأول: الإحاطة بالواقع والفهم الدقيق له

إن للعلم بالواقع وجميع مكوناته أثرًا كبيرًا يف عملية تنزيل النص خربًا كان أو حكمًا، إذ 
رِه«، فا بد من فهم الواقع فهمًا دقيقًا وتصوره تصورًا  إن »الُحكُم على الشيِء َفرٌع َعن َتَصوُّ
صحيحًا قبل البدء يف تنزيل النصوص عليه، وهو ما طالب به عمر بن الخطاب  أبا موسى 
األش��عري  يف كتابه الشهير »ثم الفهم.. الفهم.. فيما أدلي إليك مما ورد عليك، مما ليس 
يف ق��رآن وال س��نة، ثم قايس األمور عند ذلك، واعرف األمث��ال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها 

)1)  الموافقات ) 33/3) .
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إل��ى اهلل وأش��بهها بالحق« )1)، ويف هذا يق��ول ابن القيم: »وال يتمكن المفت��ي وال الحاكم من 
الفت��وى والحك��م بالحق إال بنوعين من الفه��م: أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واس��تنباط 
عل��م حقيقة ما وقع بالقرائن واألم��ارات والعامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاين : فهم 
الواج��ب يف الواق��ع، وه��و فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لس��ان رس��وله يف هذا 

الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخر«)2).
ويف هذا النص يشير ابن القيم إلى أن الواقع قد يكون غامضًا، ومختلفًا عما يبدو، لذلك 

البد فيه من استنباط العلم بالنظر الشامل لكل القرائن واألمارات.
وقد س��بق بيان أن الواقع هو»ما عليه الشيء نفسه يف ظرفه« )3) لكن إدراك الشيء على ما 
هو عليه ليس س��هاً، ألنه ارتس��ام وجود ذهني ناجم عن وجود حقيقي واقعي عرب الحواس، 

يقول الغزالي )ت505ه�(: »الشيء له يف الوجود أربع مراتب:
 األولى: حقيقته يف نفسه.

الثانية: ثبوت مثال حقيقته يف الذهن، وهو الذي يعرب عنه بالعلم 
الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة على المثال الذي يف النفس 
الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ، وهو الكتابة، فالكتابة تبع للفظ 
إذ ت��دل علي��ه، واللفظ تبع للعلم إذ ي��دل عليه، والعلم تبع للمعل��وم إذ يطابقه ويوافقه، وهذه 
األربع��ة متطابق��ة متوازي��ة، إال أن األولين وج��ودان حقيقيان ال يختلف��ان باألعصار واألمم، 
واآلخري��ن -وهو اللف��ظ والكتابة -يختلفان باألعصار واألمم، ألهنم��ا موضوعان باالختيار 

ولكن األوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة يف أهنا قصد هبا مطابقة الحقيقة«)4).
فالوجود الذهني أو اللفظي أو الكتابي قد يطابق الوجود الخارجي الحقيقي لألشياء وقد 
يخالف��ه، إذ منافذ إدراك الواقع الحواس، والحواس قد تخطئ، يقول الجويني )ت 478ه�(: 

)1)  أخرجه الدار قطني يف س��ننه ) 4 / 132( ، والبيهقي يف الس��نن الكربى)150/10( ، وينظر: إعام الموقعين)1 
. (86 /

)2)  إعام الموقعين ) 87/1 ) .
)3)  ينظر ص ) 11 ( من هذا البحث .

)4)  المستصفى ) 1/ 19-18 ) .
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»ومرجع المحسوسات إلى الحواس، وهي عرضة اآلفات«)1).
إن تعقي��د الواق��ع مع خ��داع الحواس أو ضعفها ع��ن اإلدراك الش��مولي يقتضي نظرًا يف 

كواشف الواقع تثمر العلم فيه وتنفي التخرص والتخيل. 
وكواش��ف الواق��ع هي المق��والت العش��ر عند المناطق��ة، التي تش��مل تحدي��د الماهية 
واألعراض)2): وذلك باإلجابة عن األسئلة المفتاح، وهي: )ماذا ولماذا وأين ومتى وكيف(، 
ف��األول عن الماهي��ة، والثاين عن العلة والس��بب، والثالث عن الم��كان، والرابع عن الزمان، 

والخامس عن الحال والكيف )3)، وهذا يتطلب:
َل َش��اهُد يوُس��َف بَش��قِّ اْلَقميِص من دُبٍر إلى  النظر يف القرائن واألمارات »كما تَوصَّ  -1
يِن حتى  كِّ َل س��َلْيَماُن صلى الّلُه عليه وسلم بقوله اْئتونِي بالسِّ َمْعرَفِة َبَراَءتِه َوصْدقِِه وَكَما تَوصَّ
َل َأميُر اْلمْؤمِنِيَن َعليٌّ عليه الّس��َاُم بقوله  َأش��قَّ الَوَلَد َبْينَكَم��ا إلى َمْعرَفِة َعيِن اأْلمِّ وَكَم��ا تَوصَّ
لْلَم��ْرَأِة الت��ي حَمَلْت كَتاَب َحاطٍب لم��ا َأنَكَرْتُه َلتْخِرْجَن اْلكَتاَب أو لنجردنك إلى اْس��تْخَراِج 
اِم بَتْعِذيِب أَحِد اْبنْي أبي اْلُحقْيِق بَأْمِر رسول الّلِه صلى  َل الّزَبْيُر بن الَعوَّ اْلكَتاِب منها وَكَما تَوصَّ
ْنَفاِق بقوله  ا ظَهَر ل��ه َكذُبُه يف دْعَوى َذَهاب��ِه باإْلِ ُهْم عل��ى كنِْز جبي لمَّ الّل��ُه عليه وس��لم حتى دلَّ
��ِرَقِة  َل النُّْعماُن بن َبش��يٍر بَضْرِب اْلُمتََّهميَن بالسَّ اْلم��اُل َكثيٌر واْلَعْهُد أْقَرُب من ذلك وَكَما تَوصَّ
إلى ظُهوِر اْلماِل اْلمْسُروِق عنَْدُهْم َفإْن ظَهَر َوإالَّ ضَرَب من اّتَهَمُهْم كما ضَرَبُهْم وَأْخَبَر أنَّ هذا 

ُحكُم رسول الّلِه × « )4).

)1)  الربهان ) 110/1 ) .
)2)  يقص��د بالمق��والت العش��ر ، الجوه��ر والك��م والكي��ف واإلضافة واألي��ن و المت��ى والوضع والمل��ك والفعل 

واالنفعال. وجمعها بعضهم يف أبيات شعرية ، فقال : 
م���ال���ك اب�������ن  األزرق  ال����ط����وي����ل  زي�������د 

م���ت���ك���ي ك����������ان  ب�������األم�������س  ب����ي����ت����ه  يف 
ف����ال����ت����وى  ل������������واه  غ�����ص�����ن  ي����������ده  يف 

ف��������ه��������ذه ع������ش������ر م���������ق���������والت س������وا
فف��ي هذين البيتين إش��ارة إل��ى أمثلة للمقوالت العش��ر، ف� »زيد« مث��ال للجوهر، و»الطويل« للك��م، و»األزرق« 
للكي��ف، و»االبن« لإلضافة، و»يف بيته« لألين، و»باألمس« للمتى، و»متكي« للوضع، و»يف يده س��يف« للملك، 

و»لواه« للفعل، »فالتوى« لانفعال ، ينظر : ضوابط المعرفة ) 328) . 
)3)  تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع )36) .

)4)  إعام الموقعين ) 88/1) .
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االستفصال ممن يعاينون الواقع ويعايشونه، سواء كانت واقعًا خاصًا أو عامًا، ذكر   -2
البغدادي )ت 463ه�( أن» رجاً قال لش��ريك: حلفُت، ولس��ت أدري كيف حلفُت؟ فقال له 
ش��ريك: ليت، إذا دري��َت أنت كيف حلفَت، دريُت أنا كيف أفتي��َك« )1)،لكن ينبغي التنبه إلى 
أغراض من ُيس��تفَصلون عن الواقع، فقد يقدم أحدهم الواقع فيش��رح صورته كأجمل ما يقال 
يف الجواز، ويتكلم عن الواقع نفِس��ه آخٌر فيذكر أس��وأ ما يقال يف التحريم،وهذا مشاَهد يعرفه 

كل قاض ومفٍت، والفقيه المتبصر يقيم ميزانًا يف نفسه عن حال المتكلم.
اس��تفصال أه��ل الخربة يف ن��وع الواقع، فقد يك��ون الواقع متعلقًا بأب��واب الطب أو   -3

االقتصاد أو الفلك أو السياسة فيجب الرجوع إلى علمهم، عماً بقوله تعالى: چ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ]النحل: 43[، قال الخطيب البغدادي )ت 463ه�(: »ثم يذكر 
المس��ألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم، ويشاورهم يف الجواب، ويسأل كل 
واحد منهم عما عنده« )2)، و يقول الشاطبي: »إذا عنت له مسألة، ينظر فيها زاول أهل المعرفة 

بتلك المعارف المتعلقة بمسألته، فا يقضي فيها إال بمشورهتم«)3).
4-  االس��تعانة بالبيانات واإلحصاءات والدراسات التي تعطي تصورًا دقيقًا عن حقيقة 
الواق��ع بأبعاده الثاثة )الماضي والحاضر والمس��تقبل( وتفصيات��ه ودقائقه، والوقوف على 

أمراضه ومشاكله وقضاياه المختلفة.
ال�صابط الثاين: تكييف الواقع �صرعًا 

جاء يف معجم لغة الفقهاء: »التكييف الفقهي للمسألة: تحريرها، وبيان انتمائها إلى أصل 
معي��ن معترب«)4).فالمقصود من هذا الضابط: بيان الجهة الت��ي ينضوي الواقع تحت حكمها، 
وه��و الن��وع الثاين من الفهم الذي ذكره ابن القيم بقول��ه: » وال يتمكن المفتي وال الحاكم من 
الفت��وى والحك��م بالحق إال بنوعين من الفه��م: أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واس��تنباط 
عل��م حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعامات حت��ى يحيط به علمًا، والنوع الثاين: فهم 

)1)  الفقيه والمتفقه ) 2/ 390) .

)2)  الفقيه والمتفقه ) 2/ 390) .
)3)  الموافقات ) 4/ 108-107 ) .

)4)  معجم لغة الفقهاء ) 123) .
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الواج��ب يف الواق��ع، وهو فه��م حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لس��ان رس��وله يف هذا 
الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخر« )1).

إن المرحلة التالية لفهم الواقع واس��تنباط العلم به تتعلق بتكييفه الشرعي، وبيان الحكم 
الش��رعي المتعل��ق به، وهذا ه��و الثمرة من عملية تنزي��ل النص، وهي تحتاج إلى اس��تحضار 
لألدل��ة، وملكة فقهي��ة متمكنة من الكليات والجزئيات، ولكي يك��ون فهم الواجب يف الواقع 

عميقًا، وشاماً، خاصة إذا كان الواقع معقدًا البد من مراعاة األمور التالية: 
تفريد الواقعة:   -1

النص الشرعي يتعلق بفعل اإلنسان، وأفعال الناس قد تتطابق يف صورة الفعل الخارجي، 
ولكن تختلف يف المضمون اإلنس��اين، فعن عبد الّلِه بن عْمِرو بن العاص قال: )كنا عنَْد النبي 
× فَجاَء شابٌّ فقال: يا رُسوَل الّلِه ُأقبُِّل وأنا صائٌِم؟ قال: اَل فَجاَء شْيٌخ فقال: أَقبُِّل وأنا َصائٌم؟ 
ق��ال: نعم، قال: فنََظَر َبْعضنَا إلى َبعٍض. فقال رس��ول الّل��ِه ×:قد َعلْمُت لَم نَظَر َبْعضُكْم إلى 
َبعٍض! إن الش��يخ َيْملُك َنفَس��ُه( )2)، وجاء رجل إلى ابن عباس)فقال: ألمن قتل مؤمنا متعمدا 
توب��ة. قال: ال، إال النار، قال: فلما ذهب، قال له جلس��اؤه: أهك��ذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن 
لمن قتل توبة مقبولة. قال: إين ألحسبه رجا مغضبًا، يريد أن يقتل مؤمنًا قال: فبعثوا يف إثره 

فوجدوه كذلك( )3)
هذان النصان يدالن بش��كل واضح على تفريد الواقعة اإلنس��انية، ف� »الش��ريعة لم تنص 
عل��ى حك��م كل جزئية على حدهتا، وإنما أت��ت بأمور كلية وعبارات مطلق��ة تتناول أعدادا ال 

تنحصر ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست يف غيره «)4).
الع��رض على أه��ل العلم، ف��رأي الجماع��ة خير م��ن رأي الواحد، يق��ول الخطيب   -2
البغدادي )ت 463ه�( معلقًا على أهمية ذلك: » ثم يذكر المسألة � أي المفتي � لمن بحضرته 
ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويش��اورهم يف الجواب، ويس��أل كل واحد منهم عما عنده، 

)1)  إعام الموقعين ) 87/1 ) .
)2)  المسند لإلمام أحمد ، حديث رقم ) 6739(، )185/2) .

)3)  الجامع ألحكام القرآن ) 333/5) .
)4)  إعام الموقعين )87/1) .
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فإن يف ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح، وقد قال اهلل تبارك وتعالى: چ ڤ ڦ ڦڦ چ 
]آل عمران: 159[، وش��اور ×يف مواضع وأش��ياء وأمر بالمشاورة، وكانت الصحابة تشاور 

يف الفتاوى واألحكام« )1).
التثبت والتحري وعدم التعجل يف تكييف الواقع، فقد يطرأ ما يغير فهم الواقع، أو يظهر   -3
علم ينايف حقيقته وما يلزم منه، ورد عن مالك أنه قال: »إين ألفكر يف مس��ألة منذ بضع عش��رة سنة 

فما اتفق لي فيها رأي إلى اآلن، وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي« )2) .
ال�صابط الثالث: اأن ينطبق الواقع على الن�ص انطباقًا تامًا:

وه��ذا خاص بنصوص األخبار من الفتن والماحم وأش��راط الس��اعة، بحيث يقال: إن 
هذه الواقعة المعينة يف الخارج هي المقصودة بهذا النص.

وذلك ألن نصوص الش��ارع يف هذا المجال مطلقة، فعملية التنزيل تقييد لها بحال معينة 
س��واء أكانت ش��خصيات أم أوقات أم أمكنة أم أح��وال مخصوصة، وه��ذا التقييد مفتقر إلى 

الدليل، والدليل هو: مدى انطباق هذه النصوص على تلك الواقعة.
وتنزي��ل نص��وص األخبار على الواق��ع كان يف عهد الصحابة رض��ي اهلل عنهم، فقد صح 
يف حدي��ث أس��ماء بن��ت أبي بكر رضي اهلل عنه��ا يف قصة مقتل ابن الزبي��ر  أهنا قالت وهي 
تخاط��ب الحجاج:) أما إن النب��ي × حدثنا أن يف ثقيف كذابًا ومبي��رًا، فأما الكذاب فرأيناه، 

وأما المبير فا إخالك إال إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها( )3).
اب: )َفَرَأْينَاُه( َتْعنِي بِِه اْلُمْخَتار ْبن َأبِي ُعَبْيد الثََّقِفّي،  قال النووي )ت 676ه�(: »َوَقْولَها يف اْلَكذَّ
َفَق اْلُعَلَماء َعَلى َأنَّ  َم َيْأتِيه، َواتَّ َعى َأنَّ ِجْبِريل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن َشِديد اْلَكِذب، َومِْن َأْقَبحه: اِدَّ

اج ْبن ُيوُسف، َوَاهلل َأْعَلم«)4).  اِب ُهنَا اْلُمْخَتار اْبن َأبِي ُعَبْيد، َوبِاْلُمبِيِر اْلَحجَّ اْلُمَراد بِاْلَكذَّ
كما ورد اختاف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف وصف )ابن صّياد( بأنه الّدجال لوجود 
بعض األوصاف فيه، وكان على طريقة الكهنة يخرب بالخرب فيصح تارة، ويفس��د أخرى فش��اع 

)1)  الفقيه والمتفقه ) 390/2) .
)2)  الموافقات ) 286/4) .

)3)  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب :فضائل الصحابة ، باب : ذكر كذاب ثقيف ومبيرها ،حديث رقم )2545) .
شرح صحيح مسلم ) 100/16) .  (4(
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ذل��ك بين الناس، ف��كان جابر يحلف باهلل أنه هو الّدجال، وق��ال بأن عمر كان يحلف 
عل��ى ذلك –أيضًا- أمام النبي × يف حين بّين ابن صياد ألبي س��عيد الخدري لما س��افر 
مع��ه بأن��ه ليس هو الدجال بدلي��ل أن النبّي × قال عن الدجال: »هو َكافٌِر وأنا ُمْس��لٌِم« وقال: 
َة وقد  »ه��و َعِقي��ٌم ال ُيوَلُد له وقد َتَرْك��ُت َوَلِدي بِالَمِدينَِة«، وق��ال: »ال َيْدُخُل الَمِدينَ��َة وال َمكَّ

َة«)1). َأْقَبْلُت من الَمِدينَِة وأنا ُأِريُد َمكَّ
وتعت��رب النصوص المتعلقة بالماحم والفتن وأش��راط الس��اعة من المس��ائل المهمة يف 
اإلسام، نظرًا لكوهنا تختص ببيان الحوادث المستقبلية الكائنة بعد وفاة النبي × حتى وقوع 
الس��اعة، فهي م��ن عوالم الغيب الذي يجب اإليمان به، وتصديق��ه، فا يصح إيمان العبد إال 

باإليمان بكل ما صحَّ عن النبي × من أخبار غيبية يف الماضي والحاضر والمستقبل. 
وهنا البد من التنبيه على إش��كال كبير، يتمث��ل )بتنزيل النصوص على الواقع( ألغراض 
خاصة منفصلة عن الجانب اإليماين، وتدخل يف باب المغالبة والكيد السياسي أحيانًا، وتعرب 
ع��ن حالة من ضع��ف القراءة العلمية وش��يوع الخرافات واألس��اطير أحيانًا أخ��رى، فتنزيل 
النصوص على الوقائع المعينة الماضية والحاضرة والمس��تقبلية وتكييفها لمطابقة ما ورد يف 
باب الفتن والماحم وأش��راط الس��اعة، كتقييدها بش��خصيات أو أوقات أو أمكنة أو أحوال 
معينة مخصوصة دون دليل راجح، والتوس��ع باس��تخدام األخبار المنقولة عن بعض السلف 
والتابعين والعلماء، فضا عن اإلس��رائيليات، يخرجها عن مقاصدها األساسية، ولذلك كان 

الشرط التطابق بين النص األخباري والواقع من كل وجه.

* * *

)1)  شرح مشكل اآلثار )297-288/7) .
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املطلب الثالث
 �سوابط التنزيل املتعلقة باملنهج

ب��ان فيما س��بق كيف نفهم الخطاب الش��رعي المبن��ي على النص، وكيف ن��درك الواقع 
ونكيفه شرعًا، لكن الضوابط السابقة ال تكفي لمنع الخطأ أو االنحراف يف تنزيل النص على 
أرض الواقع، إذ البد من اتباع منهج علمي يزود الناظر والمجتهد بقدرة على النظر الحيادي 

والمجرد، هذا المنهج هو ما يسميه العلماء بتحقيق المناط.
ال�صابط الأول: اعتماد منهج حتقيق املناط 

أكثر الغزالي )ت505ه�( من إطاق المناط على متعلَّق الحكم يف كتابيه »شفاء الغليل« 
و »المس��تصفى« والم��راد بالمناط: مناط الحك��م، وهو العلة يف الش��رعيات)1) والمقصود يف 
ه��ذا البحث بتحقي��ق المناط: »أن يثبت الحكم بمدَركه الش��رعي، لكن يبق��ى النظر يف تعيين 
محله« )2)، فتحقيق المناط هو تطبيق الحكم الكلي الثابت بالش��رع على الواقع المش��خص، 
وه��و معنى قائم م��ن اللحظات األولى لنزول التش��ريع، وهو آخر خط��وة للمفتي كما ذكرها 
اب��ن القي��م )ت751ه�( يف نصه القيم حيث قال: »وال يتمك��ن المفتي وال الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة 
م��ا وقع بالقرائن واألم��ارات والعامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاين : فهم الواجب يف 
الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، ثم يطبق 

أحدهما على اآلخر«)3).
هذا التطبيق للنص بما يثمره من أحكام ُيعرف ببداهة العقول، إذ الشرع ال ُيراد لذاته، بل التصاف 
أفعال العباد به، والصطباغ األزمنة واألمكنة بلونه، يقول الش��اطبي )ت790ه�(:» ألن الشرائع إنما 
جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون«)4)، ومن هذه الحيثية نصَّ الغزالي)ت505ه�( 
عل��ى أن تحقي��ق المناط ضرورة الزمة للتش��ريع فقال : »وأما االجتهاد يف تحقي��ق المناط فا نعرف 

)1)  ينظر: المستصفى ) 2 / 230) .
)2)  الموافقات )90/4) .

)3)  إعام الموقعين ) 87/1 ) .
)4)  الموافقات ) 232/3) .
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خافًا بين األمة يف جوازه، وهو نوع اجتهاد.... وهو ضرورة كل شريعة« )1).
وق��د مث��ل األصولي��ون لتحقي��ق المن��اط بجه��ة القبلة، فإهن��ا من��اط وجوب اس��تقبالها 
المنص��وص علي��ه يف قوله تعال��ى: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ چ ]البق��رة: 144[ ، 
وكون هذه الجهة هي جهة القبلة حالة االشتباه مّما يعلم باالجتهاد واألمارات الموجبة للظن 

عند تعذر اليقين)2).
رات والكفاي��ات يف نفقات األق��ارب، وإيج��اب المثل يف قيم  ومّثل��وا ل��ه بتقدير المق��دَّ
المتلف��ات وأروش الجناي��ات، وطل��ب المثل يف ج��زاء الصيد، فكلها تعود إل��ى االجتهاد يف 

تن�زيل المناط على الفروع وجزئيات الحوادث )3) .
ويقوم مسلك تحقيق مناط النص على خطوات إجرائية، أبينها فيما يلي: 

أوالً: تطبيق مسلك السبر والتقسيم: 
الس��رب يف اللغة: االختبار، تقول العرب: هذه قضية يسرب هبا غور العقل � أي يخترب � وكل 

امرئ زرته فقد سربته )4).
أما التقس��يم يف اللغة فهو: التجزئة، يقال: قسمت الش��يء قسمًا من باب ضرب: صيرته 

أجزاًء فانقسم )5) .
لقد طرح األصوليون الس��رب والتقسيم مسلكًا إجرائيًا لتنقيح المناط الخاص أي: العلة 
فوه بقولهم: »حصر األوصاف الموجودة يف األصل المقيس عليه وإبطال  القياسية، ولذلك عرَّ
ما ال يصلح منها للعلية، فيتعين الباقي لها« )6)، وشرح معناه الجويني بقوله: »إن الناظر يبحث 
عن معان مجتمعة يف األصل، ويتتبعها واحدًا واحدًا، ويبين خروج آحادها عن صاح التعليل 

به إال واحدًا يراه ويرضاه« )7).

)1)  المستصفى ) 230/2 � 231) .
)2)  ينظر: التعليل بالشبه )194) .

)3)  ينظر: المستصفى ) 230/2 � 231( والموافقات ) 90/4 � 94( واإلهباج شرح المنهاج ) 82/3 � 83) .
)4)  لسان العرب، مادة :سرب )340/4( ،والمعجم الوسيط ،مادة: سرب )412/1) .

)5)  لسان العرب، مادة: قسم )478/12( ، والمعجم الوسيط ،مادة: قسم )735/2) .
)6)  ينظر: المحصول ) 353/2( ،والمستصفى ) 295/2 ( و هناية السول ) 96/3).

)7)  الربهان ) 35/2 ).
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والواق��ع أن الس��رب والتقس��يم يصح إجراؤه يف تنقي��ح المناط العام، وه��و خطوة منهجية 
موضوعية، تقوم على جمع كافة االحتماالت ثم اختبارها واستبعاد ما ال يمكن، واالستدالل 

لما يبقى.
ففي تنزيل النص على الواقع يرتبع )السرب والتقسيم( على قمة اإلجراءات يف فهم الواقع 
حيث يجمع الناظر يف الواقع كل ما يقع يف دائرة مدركاته، وما ينتج عن اس��تفصاله لمعايش��ي 

الواقع وخربائه، وكذا نتائج الدراسات واإلحصائيات، 
وكذا للس��رب والتقس��يم الصدارة يف فه��م الواج��ب يف الواقع، حيث يحص��ر الناظر كافة 
األح��كام الت��ي يمكن للواقع أن ينضوي تحتها، ثم يخترب ما حصره واحدًا واحدًا، ليظهر لديه 

ما هو الواقع، وما الواجب فيه أي تكييفه الشرعي.
واختب��ار العناص��ر المحص��ورة يكون يف كل بحس��به، فق��د يكون مرج��ع الناظر تناقض 
مة، ويكون اختبار  الروايات، أو حال الراوي، أو الش��ك يف الدراس��ات واإلحصائي��ات المقدَّ

عناصر تكييف الواقع ببيان قوة التطابق والشبه بين الواقع والجهة التي ينضوي تحتها. 
كما يتضم��ن اختبار العناصر المحصورة تمييز األوص��اف المؤثرة من الطردية، فالواقع 
ق��د تحتف ب��ه أمور ليس له��ا مدخل يف التكيي��ف الفقهي ل��ه، كما يمكن أن يكون مش��حونًا 

بتفصيات ليس لها تأثير سوى االقرتان الوجودي.
إن الس��رب ي��ؤدي إل��ى إلغاء األوص��اف الطردي��ة المحتفة بالواقع غي��ر المؤثرة في��ه، وإبقاء 
األوصاف المؤثرة، جاء يف حاش��ية »إدرار الش��روق على أنواء الف��روق« يف معرض التفريق بين 
قاع��دة الحك��م والفت��وى: » فقها القضاء والفتوى مبني��ان على إعمال النظ��ر يف الصور الجزئية، 
وإدراك ما اشتملت عليه من األوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها، ويعمل معتربها«)1)، وعقب 
صاحب الحاش��ية بقوله: »وقوله طرديها، أي: األوصاف الطردية التي ال تنبني على وجودها أو 
فقده��ا ثمرة، وهذا وج��ه تخطئة المفتين والقض��اة لبعضهم بعضًا، فقد يبن��ي القاضي والمفتي 

حكمه وفتواه على األوصاف الطردية المختلفة)2) بالنازلة، ويغفل عن أوصافها المعتربة« )3).

)1)  الفروق مع حواشيه ) 123/4) .
)2)  كذا يف النسخة المطبوعة ، ولعلها : المحتفة .

)3)  الفروق مع حواشيه ) 123/4) .
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ثانيًا: بناء صورة االستدالل يف تحقيق المناط: 
فصورة االستدالل يف تحقيق المناط تقوم على مقدمتين: 

مقدمة صغرى: عقلية، تستند إلى الواقع المشاَهد والحال الحادث 
مقدمة كربى: نقلية، أفادهتا النصوص لفظًا أو معنًى، وقد تكون من قبل الحكم السلطاين 

بحكم اإلمامة والسياسة الشرعية. 
قال الشاطبي )ت790ه�(: »كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين:

 إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، واألخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي
 فاألول��ى: نظري��ة، وأعني بالنظرية هنا ما س��وى النقلية س��واء علينا أثبت��ت بالضرورة أم 

بالفكر والتدبر وال أعني بالنظرية مقابل الضرورية.
والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر يف كل مطلب شرعي بل هذا جار يف كل مطلب عقلي أو 

نقلي فيصح أن نقول األولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم«)1).
وذلك مثل قولنا عن شراب )س(: هذا مسكر، وكل مسكر حرام، فهذا حرام. 

فالقضية األولى: مقدمة صغرى، توضح تكييف الشراب بأنه منضٍو تحت فئة المسكرات 
من مش��روبات الواقع، والقضية الثانية: مقدمة كربى، تبين حكمًا ش��رعيًا كليًا مس��تمدًا من 
النص��وص، فكان��ت النتيجُة تحقيَق المن��اط بتعدية الحكم الكلي إلى الصورة المش��خصة يف 

الواقع.
وبمثله ذكر السبكي)ت756ه�( تحقيق مناط الكفاية يف النفقة، يقول: » فإن مناط الحكم 
يف نفق��ة القري��ب: الكفاية، وذل��ك معلوم بالنص، أم��ا أن الرطل كفاية لهذا الش��خص أم ال؟ 
مين، وهو مبني عل��ى الظن والتخمي��ن، وينتظم هذا االجته��اد بأصلين:  في��درك بق��ول المقوِّ

أحدهما: أنه ال بد من الكفاية، والثاين: أن الرطل قدر الكفاية، فيلزم منه أنه الواجب.
 أما األصل األول: فمعلوم بالنص واإلجماع، وأما الثاين فبالظن «)2) 

وترتي��ب صورة االس��تدالل يف كام الس��بكي كالتال��ي: الكفاية يف نفق��ة القريب واجبة، 
مقدار )كذا( كفاية، فهو الواجب.

)1)  الموافقات ) 3/ 44-43 ) .
)2)  اإلهباج )82/3) .
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ثالثًا: التفريق بين القطعي والظني 
الق��ول بمراعاة الواقع ال يعني أن يكون ظرف الزمان أو المكان ملغيًا للنص الش��رعي، 
وخصوص��ًا القطع��ي منه الذي يس��تبطن مقاصد حقيقي��ة قد تخفى على بع��ض المجتهدين، 
يقول الغزالي ناقدًا فتوى عالم ألحد الملوك لما جامع يف هنار رمضان أنه عليه صوم ش��هرين 
متتابعين دون إعتاق الرقبة: » فهذا قول باطل، ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا 
الب��اب يؤدي إل��ى تغيير جميع حدود الش��رائع ونصوصها بسبب تغير األح��وال«)1) ، فالواقع 
لي��س ل��ه أولوية على كل نص، كما أنه لي��س كل واقع تجب مراعاته وإال فلن يبقى للتش��ريع 

اإلسامي وجود. 
يَن َأَتْينَاُه  ا َقِدَم َس��ْهُل ْب��ُن ُحنَْيٍف مِْن ِصفِّ فق��د ورد يف صحيح البخاري: )قال أبو وائل: َلمَّ
ْأَي َفَلَقْد َرَأْيُتنِي َيْوَم َأبِي َجنَْدٍل َوَلْو َأْس��َتطِيُع َأْن َأُردَّ َعَلى َرُسوِل اهللِ  َنْس��َتْخبُِرُه، َفَقاَل: اتَِّهُموا الرَّ

َم َأْمَرُه َلَرَدْدُت َواهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم( )2). َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
والمراد بالرأي هنا: المناقض للنصوص القطعية التي ال يصح االجتهاد فيها، أو مخالفة 
أم��ر النب��ي × ، قال ابن بطال)ت449ه�( يف ش��رحه على البخاري: »اهتم��وا الرأي الذي هو 
خاف لرأي رس��ول اهلل وأمره على الدين، الذي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا هبا رس��ول اهلل 
يوم أبي جندل، فإن ذلك خطأ، فأما االجتهاد واالستنباط من كتاب اهلل وسنة رسوله وإجماع 
األم��ة فذلك هو الحق الواجب والفرض الازم ألهل العلم «)3)، وقال ابن حجر العس��قاين 
)ت852ه���(: » فكأن��ه قال اهتموا الرأي إذا خالف الس��نة كما وقع لنا حيث أمرنا رس��ول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم بالتحلل فأحببنا االستمرار إلى اإلحرام « )4).
واألص��ل أن الن��ص القطعي يفيد القطع واليقين على الواقع��ة التي تندرج ضمن حكمه، 
لك��ن ال يلزم من هذا أن يكون تطبي��ق النص القطعي على الواقعة الجديدة قطعًا ويقينًا، ألنه 
تطبيق بش��ري يخضع للصواب والخطأ، وبالتالي قد يك��ون تطبيق النص القطعي قطعيًا وقد 

)1)  المستصفى )174/1) .
)2)  أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب : المغازي، باب: غزوة الحديبية، حديث رقم )3953( ، )1534/4) .

)3)  شرح صحيح البخاري البن بطال )352/10) .
)4)  فتح الباري )288/13) .



138

�صوابط تنزيل الن�صو�ص على الواقع

يكون ظنيًا، والتطبيق الظني المراد هنا هو غلبة الظن.
 ومثال��ه كما ذك��ر الغزالي )505 ه�(:األمر بالتوجه إلى القبل��ة بقوله تعالى: چ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭڭ چ ]البق��رة: 144[، فالمجته��د أو المكلف مل��زم بتطبيق هذا النص 

القطع��ي يف كل ص��اة يصليها، ف��إذا كان يف مكان جه��ة القبلة فيه معلومة، كم��ن يصلي أمام 
الكعب��ة عيان��ًا يف الحرم المك��ي، كان تطبيقه للنص القطع��ي قطعيًا ويقيني��ًا، لكن لو كان يف 
صح��راء أو يف م��كان يصعب فيه التع��رف على جهة القبلة، فواقعه الزم��اين أو المكاين يف هذه 
الح��ال يف��رض عليه اس��تعمال غلب��ة الظن، يق��ول الغزال��ي)505 ه(: » والكعب��ة تعلم قطعًا 

بالعيان، وتظن باالجتهاد، وعند الظن، يجب العمل، كما يجب عند المشاهدة« )1).
رابعًا: التفريق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 

والمقصود بخطاب التكليف: خطاب الش��ارع المتعل��ق بفعل المكلف طلبًا أو تركًا أو 
تخييرًا، ومتعلقه: اإليجاب والندب والحرمة والكراهة واإلباحة.

ى خَطاَب اإْلْخَباِر« )2)فيش��مل  وأم��ا خطاب الوض��ع »الذي أخربنا أنَّ الّلَه وَضَعُه َويَس��مَّ
الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي وضعه الش��ارع س��ببًا أو شرطًا أو مانعًا أو 

عزيمة أو للصحة)3).
��ارُع َأوَجْب��ت َعَلْيكْم  وخط��اب التكلي��ف هو األصل يف التش��ريع »َفاألَْصُل أْن َيقوَل الشَّ
جِم َوالَقْطِع َفبِخ��َاِف األَْصِل«)4)، ولو  ��رَقَة عَلمًا عل��ى الرَّ ا َجْعلُه الّزَنى َوالسَّ م��ت وَأمَّ أو َحرَّ
تع��ارض التكليفي مع الوضع��ي قدم التكليفي، كحال المصلي إذا لم ما يجد ما يس��رت عورته 

فإنه يصلي با سرتها، فيسقط حكم الوضع وال يسقط حكم التكليف.
ويع��رب خطاب التكليف ع��ن وصف للفعل مق��دور للمكلَّف، بخ��اف خطاب الوضع 
فه��و غير مقدور للمكلف، بل ه��و يعرب غالبًا عن البيئة التي يوجد فيه��ا المكلف، لذلك فإن 
المقدمة الكربى يف تحقيق المناط تشتمل دائمًا على حكم تكليفي مستحلٍب من النصوص، 

)1)  المستصفى ) 117/1) .
)2)  البحر المحيط للزركشي )99/1) .

)3)  ينظر : المحصول ) 138/1( ، والبحر المحيط للزركشي )99/1) .
)4)  البحر المحيط للزركشي )100/1) .
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وأما المقدمة الصغرى فهي تتناول حكم الوضع فتبحث يف وجود الشروط واألسباب وانتفاء 
الموانع لتحكم بانضواء الواقع تحت الحكم التكليفي.

فالواج��ب على محقق المناط التنبه للفرق بين الخطابين، وتقديم خطاب التكليف على 
خطاب الوضع. 

خامسًا: المخاَطب بالفعل هو المكَلف بتحقيق المناط 
م��ن المؤكد أن علماء األم��ة الربانيين هم المخاطبون بتحقيق المن��اط، إذ هم الذين قال 
اهلل تعال��ى فيه��م: چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ]النحل: 43[ ، قال الش��اطبي 
)ت790ه���(:» ف��إذا نظ��ر المجته��د يف العدالة مث��اً، ووجد هذا الش��خص متصف��ًا هبا على 
حس��ب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الش��هادات 

واالنتصاب للواليات العامة أو الخاصة «)1)، وهذا النظر للمفتي كذلك.
وي��رى اب��ن بيه أن م��ن يتوجه له الخطاب هو المس��ؤول ع��ن تحقيق المن��اط )2)، فالفرد 
المكلف مس��ؤول عن تحقيق المناط فيما يتعل��ق بوضوئه وصاته وما يحدث فيها من حركة 
هل هي كثيرة أو قليلة، قال الغزالي)ت505ه�( يف اإلحياء: » وكل مكلف فهو صاحب موازين 
يف أفعاله وأقواله « )3)،كما أن الخطاب قد يتوجه إلى الجماعة ويقصد هبا الفرد كقوله تعالى: 
چ گ گ ڳ ڳ ڳ چ ]النس��اء: 3[، فال��ذي يحق��ق من��اط العدل هو الف��رد، ومعلوم أن 
القض��اء يتوجه له الخطاب يف تقدير النفقات وفصل الخصومات كما يف حكمي الطاق، قال 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  تعال��ى: چ 
ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ چ ]النس��اء: 35[ فجميع مسائل القضاء كالفصل يف 
دعاوى األموال أو أحكام األبدان ونحوها بالبينات أو اإليمان يحقق مناطها القاضي، كما أن 
مس��ائل » بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعين قتاله وصرف أموال بيت المال يف 
جهاهتا وجمعها من محالها وتولية القضاة والوالة العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار 

ذمة وصلحا هذا هو شأن الخليفة واإلمام األعظم« )4) فيحققها الحاكم العام .

)1)  الموافقات ) 97/4 ) .
)2)  تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ) 77) .

)3)  إحياء علوم الدين )78/2) .
)4)  الفروق )258/1) .
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ال�صابط الثاين: ا�صتعمال املوازنات واملاآلت
وه��ذا فقه دقي��ق يحتاجه الناظر يف الواق��ع، فينظر يف مكونات الواقع ون��وِع تعلقها بفعل 
المكلفي��ن على ميزان الضروريات والحاجيات والتحس��ينات، يقول الغزالي )ت505ه�(يف 
صف��ات المجتهد: »أن يكون محيطا بمدارك الش��رع، متمكنًا من اس��تثارة الظن بالنظر فيها، 

وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره« )1).
كما أن اعتبار مآالت التنزيل، وهو استش��راف ما يمكن أن يرسمه تنزيل الحكم الشرعي 
على األفعال من مصالح أو مفاسد يسهم يف تحقيق المناط، ف� »النظر يف مآالت األفعال معترب 

مقصود شرعًا«)2). 
و الم��آالت ليس��ت على درجة واح��دة، فمنها ما يكون أداؤه إلى المفس��دة أو المصلحة 
قطعي��ًا وقد يكون أغلبيًا أو ن��ادرًا، فالحكم بالمنع دفعًا للمآالت الض��ارة المتوقعة، أو إذنًا 
تحقيق��ا للم��آالت النافعة المتوقعة إذا كان وقوعها أغلبيًا أو أكثريًا س��ائٌغ يف َس��نَِن التش��ريع 
القائ��م على االحتياط والتحرز )3)، ولكن اإلفراط فيه مذموم حتى ال تصير الش��ريعة مجموع 

تحوطات تكبل المكلفين باآلصار واألغال التي ما جاء اإلسام إال لوضعها عنهم.
كما أنه من المرتكزات األساس��ية التي يس��تند إليها تنزيل النصوص على الواقع ضرورة 
مراع��اة الظروف الخاصة التي تع��رتض بعض الوقائع والحاالت، م��ا يجعل تطبيق األحكام 
العامة عليها سببًا يف إلحاق الحرج والمشقة، وحينئذ ُيعطى الواقع حكمًا خاصًا على سبيل 

االستثناء والرتخص. 
وهبذا تكون قد اكتملت ضوابط تنزيل النصوص على الواقع

)1)  المستصفى )342/1 ) .

)2)  الموافقات ) 194/4 ) .
)3)  الموافقات )195/4) .
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اخلامتة
بع��د أن تم بي��ان ضوابط تنزيل النصوص عل��ى الواقع، أذيل البح��ث بجملة من نتائجه، 

وهي:
1-  الن��ص هو الحاكم والمحكوم به ، والواقع محكوم في��ه ومحكوم عليه، فا يبطل الواقع 
الن��ص، وإنما يجري النظر يف ش��روط تطبيق الن��ص ووجود الموانع، وه��ذا ليس إبطااًل 

للنص بقدر ما هو انعدام الشروط الموضوعية للتطبيق. 
من الواجب توس��يع مدى النصوص بالتعليل والتقصيد، لكن بش��رط ع��دم إبطال ألفاظ   -2

النصوص وإلغائها.
يستعمل السرب والتقسيم لفهم الواقع وإدراكه، وكذا لفهم واجب الشرع يف الواقع.  -3
تعتمد عملية تنزيل النص على الواقع على مقدمتين: كربى نقلية، وصغرى عقلية.  -4

إن التطبيق البشري للنص القطعي ال يلزم أن يكون تطبيقًا قطعيًا، بل قد يحتمل الصواب   -5
كما يحتمل الخطأ.

إن إغف��ال الواقع وع��دم فهم تعقيداته يف الحكم أو الفتوى الش��رعية ه��و يف حقيقة األمر   -6
إلغاء للنص واّطراح للحكم الوضعي.

ض��رورة اإلفادة من العلوم اإلنس��انية واالجتماعية الحديثة يف فهم حقيقة مس��ائل الواقع   -7
وتعقيداته المختلفة، السيما أن هناك مناهج متعددة تساعد علماء الشريعة يف درك الواقع.

التو�صيات:
وقد خلصت إلى عدة توصيات، هي:

1- رفع وعي طلبة الدراس��ات العليا المختصين بالفقه بالواقع ولوازمه، وآليات التعامل   
الصحيح معه. 

2- تقديم دورات للمختصين يف تنمية مهارات التعامل مع النصوص، وآليات الكش��ف   
عن الواقع.

3- تأس��يس مراك��ز دراس��ات متخصص��ة لدراس��ة الواق��ع وتحوالته ليص��در الرأي عن   
الجماع��ة، وبن��اء منهج إس��امي مس��تقل يتعامل م��ع كافة األط��راف الفكري��ة والثقافية 

واالجتماعية.
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املراجع
معلومات الكتاباسم المؤلفاسم الكتابم

أبجد العلوم الوشي المرقوم 1
دار الكت��ب العلمي��ة - بيروت - صديق بن حسن القنوجييف بيان أحوال العلوم 

1978،تحقيق: عبد الجبار زكار

الرحم��ن اإلتقان يف علوم القرآن 2 عب��د  الدي��ن  ج��ال 
السيوطي

 - لبن��ان   - الفك��ر  دار 
1996م،الطبع��ة:  1416ه���- 
األولى،تحقيق: سعيد المندوب.

علي بن محمد اآلمدي أبو الحسناإلحكام يف أصول األحكام 3
 دار الكت��اب العربي - بيروت - 
األولى،تحقيق:  1404،الطبعة: 

د. سيد الجميلي

علي بن أحمد بن حزم األندلس��ي اإلحكام يف أصول األحكام 4
أبو محمد

دار الحديث - القاهرة - 1404، 
الطبعة: األولى

دار المعرفةمحمد بن محمد الغزالي أبو حامدإحياء علوم الدين 5

أساس الباغة 6
عم��ر  ب��ن  محم��ود  القاس��م  أب��و 
ب��ن محم��د ب��ن عم��ر الخوارزمي 

الزمخشري
دار الفكر - 1399ه� 1979م

دار الكت��ب العلمي��ة - بيروت - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطياألشباه والنظائر 7
1403، الطبعة: األولى

األشباه والنظائر � لإلمام تاج 8
الدين السبكي 

اإلم��ام تاج الدين عب��د الوهاب بن 
علي ابن عبد الكايف السبكي

دار الكتب العلمية - - 1411-
1991، الطبعة: ، تحقيق:

الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن األشباه والنظائر البن نجيم 9
نجيم

دار الكتب العلمية - بيروت 

10
كن��ز   – الب��زدوي  أص��ول 
مطبعة جاويد بريس–كراتشي.علي بن محمد البزدوي الحنفيالوصول إلى معرفة األصول 

أب��و زكري��ا محيي الدي��ن يحيى بن األصول والضوابط 11
شرف النووي )المتوىف: 676ه�(

المحقق: د. محمد حس��ن هيتو، 
الناش��ر: دار البش��ائر اإلس��امية 
بي��روت - الطبع��ة: األول��ى،   –

1406

أب��و جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د بن إعراب القرآن 12
إسماعيل النحاس

 - بي��روت   - الكت��ب  عال��م 
1988م،الطبع��ة:  1409ه���- 
غ��ازي  د.زهي��ر  الثالثة،تحقي��ق: 

زاهد
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معلومات الكتاباسم المؤلفاسم الكتابم

إع��ام الموقعي��ن ع��ن رب 13
العالمين

أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

الدمشقي

دار الجيل - بيروت - 1973،
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

محم��د بن أبي بكر أي��وب الزرعي بدائع الفوائد 14
أبوعبداهلل

مكتبة ن��زار مصطفى الباز – مكة 
المكرمة - 1416 - 1996،

هش��ام  األولى،تحقيق:  الطبع��ة: 
عب��د العزي��ز عط��ا – ع��ادل عبد 

الحميد العدوي

عبد الملك بن عبد اهلل بن يوس��ف الربهان يف أصول الفقه 15
دار الوفاءالجويني أبو المعالي

التأصيل العلمي لمفهوم فقه 16
سعيد بيهيالواقع 

 – للنش��ر  العالمي��ة  ال��دار 
 - 1426ه���   – اإلس��كندرية 

2005م، الطبعة الثانية.

عن��د 17 اللغ��وي  التص��ور 
السيد أحمد عبد الغفاراألصوليين 

دار النشر: شركة مكتبات عكاظ، 
الطبع��ة األول��ى، 1401  ج��دة، 

ه�/1981 م، ص146.

علي بن محمد بن علي الجرجاينالتعريفات 18
دار الكت��اب العرب��ي - بيروت - 
األولى،تحقيق:  1405،الطبعة: 

إبراهيم األبياري

يف 19 وأث��ره  بالش��به  التعلي��ل 
الرش��د-الرياض-ميادة محمد الحسنالقياس عند األصوليين  مكتب��ة 

2005م،الطبعة الثانية.

أحم��د هتذيب اللغة 20 ب��ن  محم��د  منص��ور  أب��و 
األزهري

 - العرب��ي  ال��رتاث  إحي��اء  دار 
بيروت - 2001م، 

الطبع��ة: األولى ، تحقيق: محمد 
عوض مرعب

محم��د ب��ن إس��ماعيل أب��و عبداهلل الجامع الصحيح 21
البخاري الجعفي

دار اب��ن كثير، اليمام��ة - بيروت 
الطبع��ة:   ،1987  -  1407  -
الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب 

البغا

أحم��د الجامع ألحكام القرآن 22 ب��ن  أب��و عب��د اهلل محم��د 
دار الشعب - القاهرةاألنصاري القرطبي

أحم��د الجامع ألحكام القرآن 23 ب��ن  محم��د  اهلل  عب��د  أب��و 
األنصاري القرطبي

دار الشعب - القاهرة
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معلومات الكتاباسم المؤلفاسم الكتابم

اإلمام عبد القاهر الجرجايندالئل اإلعجاز 24

دار الكت��اب العرب��ي - بي��روت 
1995م،الطبع��ة:  1415ه���   -

األولى،
تحقيق: د. التنجي.

54
شرح التلويح على التوضيح 
أص��ول  يف  التنقي��ح  لمت��ن 

الفقه. 

عم��ر  ب��ن  مس��عود  الدي��ن  س��عد 
التفتازاين

دار الكت��ب العلمي��ة - بيروت - 
1416ه��� - 1996م. ، تحقيق: 

زكريا عميرات

شرح الكوكب المنير 25
محم��د بن أحمد بن عبد العزيز بن 
علي الفتوح��ي الحنبلي المعروف 

بابن النجار

جامعة أم القرى – معهد البحوث 
العلمية – مكة المكرمة - 1413 
ه�،الطبع��ة: الثاني��ة، تحقي��ق: د. 

محمد الزحيلي،د. نزيه حماد

أبو الحس��ن علي بن خلف بن عبد شرح صحيح البخاري 26
الملك بن بطال البكري القرطبي

 / الس��عودية   - الرش��د  مكتب��ة 
الرياض - 1423ه� - 2003م، 
الطبع��ة: الثانية، تحقيق: أبو تميم 

ياسر بن إبراهيم

أب��و جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د بن شرح مشكل اآلثار 27
سامة الطحاوي

لبن��ان/   - الرس��الة  مؤسس��ة 
بيروت - 1408ه��� - 1987م، 
الطبعة: األولى، تحقيق: ش��عيب 

األرنؤوط

دار القلم –دمشق -1998م عبد الرحمن حبنكة الميداينضوابط المعرفة 28

أبو عمرو عثمان ب��ن عبد الرحمن علوم الحديث 53
الشهرزوري

دار الفكر المعاص��ر - بيروت - 
تحقي��ق:  1977م،   - 1397ه��� 

نور الدين عرت

فت��ح الب��اري ش��رح صحيح 29
البخاري 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقاين الشافعي

دار المعرف��ة - بي��روت، تحقيق: 
محب الدين الخطيب

الف��روق أو أن��وار الربوق يف 30
أنواء الفروق )مع الهوامش( 

أب��و العب��اس أحم��د ب��ن إدري��س 
الصنهاجي القرايف

دار الكت��ب العلمي��ة - بيروت - 
الطبع��ة:  1998م،   - 1418ه��� 
األولى، تحقيق: خليل المنصور

أحمد بن علي ال��رازي الجصاص الفصول يف األصول 31
الحنفي

القاض��ي،  اهلل  س��عيد  تحقي��ق: 
اله��ور،  العلمي��ة،  المكتب��ة 

1981م.
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معلومات الكتاباسم المؤلفاسم الكتابم

الش��بكة أحمد بوعودفقه الواقع: أصول وضوابط 32 عل��ى  منش��ور 
العنكبوتية،مكتبة الدرر السنية

أب��و بكر أحم��د بن علي ب��ن ثابت الفقيه و المتفقه33
الخطيب البغدادي

دار النش��ر: دار اب��ن الج��وزي - 
الس��عودية - 1421ه���، الطبعة: 

الثانية،
تحقي��ق: أبو عب��د الرحمن عادل 

بن يوسف الغرازي

نس��خة pdf، متاحة على الشبكة عبد المجيد النجاريف فقه التدين فهما وتنزيا 34
العنكبوتية.

عل��ي كتاب المعونة يف الجدل 35 ب��ن  إبراهي��م  إس��حاق  أب��و 
الشيرازي

دار الغ��رب اإلس��امي، بيروت، 
ه���/   1408 األول��ى،  الطبع��ة 
1988 م، تحقي��ق: عب��د المجيد 

تركي.
دار صادر – بيروتالتهانويكشاف اصطاحات الفنون 36

37
يف  معج��م  الكلي��ات 
والف��روق  المصطلح��ات 

اللغوية 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفومي

 - بي��روت   - الرس��الة  مؤسس��ة 
1419ه��� - 1998م. ، تحقيق: 
محم��د   - دروي��ش  عدن��ان 

المصري

محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور لسان العرب 38  
األفريقي المصري

 - دار ص��ادر  النش��ر:  دار 
بيروت،الطبعة: األولى

عل��ي اللمع يف أصول الفقه 39 ب��ن  إبراهي��م  إس��حاق  أب��و 
الشيرازي

بي��روت   - العلمي��ة  الكت��ب  دار 
- 1405ه��� -1985م،الطبع��ة: 

األولى

عبد الملك بن عبد اهلل بن يوس��ف متن الورقات 40
الجويني

 - الري��اض   - الصميع��ي  دار 
الطبع��ة:   ،1996-1416

األولى، تحقيق.

ش��يخ 41 فت��اوى  مجم��وع 
اإلسام ابن تيمية 

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراين 
أبو العباس

تيمي��ة،  اب��ن  مكتب��ة  النش��ر:  دار 
عب��د  تحقي��ق:  الثاني��ة،  الطبع��ة: 
الرحم��ن ب��ن محم��د ب��ن قاس��م 

العاصمي النجدي

محمد بن عمر بن الحسين الرازيالمحصول يف علم األصول 42

ب��ن  محم��د  اإلم��ام  جامع��ة 
س��عود اإلس��امية - الري��اض - 
األولى،تحقيق:  1400،الطبعة: 

طه جابر فياض العلواين
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معلومات الكتاباسم المؤلفاسم الكتابم
دار الكتب العلميةمحمد بن محمد الغزالي أبوحامدالمستصفى يف علم األصول 43

مؤسسة قرطبة - مصرأحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباينمسند اإلمام أحمد بن حنبل 44

مس��لم ب��ن الحج��اج أبو الحس��ين المسند الصحيح 45
القشيري النيسابوري

 - العرب��ي  ال��رتاث  إحي��اء  دار 
بي��روت - الطبعة: ب��ا، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي

إبراهيم مصطف��ى / أحمد الزيات المعجم الوسيط 46
/ حامد عبد القادر / محمد النجار

دار الدعوة، 
تحقيق: مجمع اللغة العربية

معجم لغة الفقهاء47
أ.د. محمد رواس قلعة جي،

المكتبة التدمرية، 1991م د. حامد صادق قنيبي

أبي الحس��ين أحمد ب��ن فارس بن معجم مقاييس اللغة 48
زكريا

دار الجي��ل - بي��روت - لبن��ان - 
1999م،الطبع��ة:   - 1420ه��� 

الثانية،
عب��د الس��ام محم��د  تحقي��ق: 

هارون

أبي الحس��ين أحمد ب��ن فارس بن معجم مقاييس اللغة 49
زكريا

دار الجي��ل - بي��روت - لبن��ان - 
1999م،الطبع��ة:   - 1420ه��� 

الثانية،
محم��د  الس��ام  عب��د  تحقي��ق: 

هارون

دار المعرفة - لبنان،أبو القاسم الحسين بن محمدالمفردات يف غريب القرآن 50
تحقيق: محمد سيد كياين

محمد بن محمد بن محمد الغزالي المنخول يف تعليق األصول 51
أبوحامد

 - دمش��ق   - الفك��ر  دار 
1400،الطبع��ة: الثانية،تحقي��ق: 

د. محمد حسن هيتو

دار الفكر - دمشق – 1418ه�-نور الدين عرتمنهج النقد يف علوم الحديث55
1997م.

ب��ن محم��د الموافقات 52 ب��ن موس��ى  إبراهي��م 
الش��هير  الغرناط��ي  اللخم��ي 

بالشاطبي

الس��عودية   - عف��ان  اب��ن  دار 
1417-1997،الطبع��ة:   -
عبي��دة  أب��و  األولى،تحقي��ق: 

مشهور بن حسن آلسلمان
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د. ن�سرة البدري حممد البدري
األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-جامعة القصيم
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الحمد هلل الذي بنعمته اهتدى المهتدون، أحمده وأش��كره على فضله وعطائه الميمون، 
أحم��ده تعالى ال��ذي قصد بتكليف عباده تحقيق مصالحهم يف الحال والمآل، وأش��هد أال إله 

إال اهلل وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد...

قراءة النصوص الشرعية وفهم أسرارها ودقائقها بمنهج مقاصدي أمٌر تدعو إليه الحاجة 
الملِحة، ألنه المعين المنضبط، لربط تكليف العبد بمقاصد اهلل سبحانه وتعالى، يف كل أقسام 
الش��ريعة والس��يما العقيدة، والعلم يش��ُرف بش��رف المعلوم، وتعّلم العقي��دة الصحيحة من 
منبعها األصلي – الكتاب والسنة – على هنج السلف الصالح لهذه األمة، من أعظم القربات، 
وأشرف المقامات، وقبول األعمال مشروط بسامتها، والوقوف على مقاصد التوحيد يهدي 

للتي هي أقوم.
وخصص��ت أحادي��ث توحيد األلوهية بالدراس��ة المقاصدية ، ألن توحي��د العبادة محل 
ابتاء لكثير من المس��لمين ،وقد يقع المس��لم يف ش��رٍك بتقصيره يف معرفة مقصد الش��ارع من 
توحي��د األلوهي��ة وألن التوحيد هو قضية األمة اإلس��امية ، والتوحيد أك��رب دعامة للرغبة يف 
الطاعة، وجعله اهلل س��بحانه وتعالى شرط لصاح األعمال، وهو أول واجب على المكلف، 
وأم��ا اختي��اري للمقاصد األصلية والتبعية – أي المقاصد باعتبار مرتبتها يف القصد – وربطها 
بتوحي��د األلوهية ،لمعرف��ة المقصد الخالص الذي ليس فيه ح��ظ للمكلف ، فيتوّرع من أخذ 
الحظوظ  هبذا المقصد، ويتوجه هلل بالعبادة الخالصة،ويخرج من دائرة هواه عبدا هلل اختيارًا، 
كما هو عبٌد هلل اضطرارًا، وكذلك بمعرفة المقصد التبعي الذي يعرتيه الحظ والغرض يتناول 
المكلف حظه باإلذن الش��رعي ،أما اختياري للتطبيق المقاص��دي لهذه النصوص ألن الفكر 
المقاص��دي قط��ع  مراحل كبيرة  على المس��توى النظري با ش��ٍك ، ولكن��ي أرى  أن التطبيق 
المقاصدي  ما يزال يحتاج لمزيد من البحث والتدقيق والضبط ، وكذلك لنجمع بين التأصيل 

النظري والتفعيل العملي. 
وإذا ما اس��تحضرنا جانب التوحيد والمقاصد يف قراءة النص الشرعي ، من كتاب وسنة، 
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يتحق��ق المقصد التعبدي بمعناه العام ، ويتجلى يف مظهر النظر بالبصيرة للمس��تقبل ، ومظهر 
اإلخ��اص أي الخل��و من حظ النفس وأخ��ذه بالمقاصد األصلية ، وكذل��ك يف مظهر الرتّقي 
والتح��ّول ، فا يرضى العب��د بحال حتى يطلب حاال فوقها ، وأفض��ل منها ، حتى يبلغ درجة 
اليقين يف العبادة، والسيما أن التعبد هلل وحده هو الغاية من خلق اإلنسان ، فلزم أن هتيمن هذه 
الغاية العظمى  على جملة أفعاله ، حيث ال يحصل منه الفعل إال وهو يقصد أن يسير به ُقدمًا 
إل��ى تحقيق هذه الغاية ، أما اختياري للجام��ع الصحيح ألحاديث اإلمام البخاري ألنه  أصح  
الكتب بعد كتاب اهلل سبحانه وتعالى، وألن فقه البخاري رحمه اهلل يتلخص يف تراجم أبوابه.

وتتمثل مشكلة البحث يف اآلتي:
العبادات ال تعلل ولكن هل لها ولتوحيد األلوهية مقاصد أصلية وتبعية 	•

م��ا هي الثمرة من تن��اول نصوص أحاديث التوحيد بق��راءة مقاصدية، وكذلك كيفية  	•

استخراج المقاصد من النصوص.
أم��ا منهج��ي يف البحث عمل��ُت بالمنهج االس��تقرائي ، يف جمع الم��ادة العلمية من كتب 
الحديث والعقيدة والمقاصد ،و تتبعت نصوص األحاديث الواردة يف كتاب اإلمام البخاري، 
الخاص��ة بأحاديث األلوهية  ما اس��تطعت لذلك س��بيا ، فأحيانا يس��تدل اإلم��ام  رحمه اهلل ، 
بمجموعة من العبادات  يف حديث واحد ، أو بحديث واحد لكل أنواع التوحيد ، من ربوبية، 
و ألوهية ، وتوحيد األس��ماء والصفات ، كما س��أوضح لمنهجه رحمه اهلل يف المبحث األول، 
لذل��ك جمعت عددًا من العبادات يف قس��م واح��د ، وأوردت من المقاص��د األصلية والتبعية  
م��ا فتح اهلل به على بصيريت وبحس��ب م��ا أورده العلماء ، ث��م أوردت األحاديث الخاصة هبذه 
العبادات ، من ش��هادتين وصاة ، زكاة ، صوم ، حج ، ذكر، دعاء ، وتاوة قرآن. أو األعمال 
بنية العبادة ، من أمٍر بالمعروف وهني عن منكر ، وبر الوالدين ، ومن القيم والصفات المعينة 
على العبادة ، كاإلخاص ، والصرب ، واس��تيفاء الحقوق وعاقتها بالتوحيد مع اختصار سند 
األحاديث تحاش��يًا لإلطال��ة ، على هنج ترتيب وتبويب اإلمام البخ��اري رحمه اهلل ، ووثقت 
كل حدي��ث  بكتابة الباب  ورقم��ه ، للرجوع إليه متى احتجنا لذلك ، واكتفيت بحديث واحد 
لكل نوٍع من العبادات ، على سبيل االستدالل بذكر الشاهد فقط )جزء من الحديث( عند ذكر 
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المقص��د األصلي ، ثم أفردت مطلب��ًا لذكر كل األحاديث المتعلق��ة بمقاصد هذه العبادات، 
وعملت بالمنهج التحليلي  يف تطبيق واستخراج المقاصد من نصوص األحاديث.

خطة البحث:
تتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: تحوي أهمية الموضوع، وس��بب االختيار، وحدود البحث، ومش��كلة البحث 
منهج البحث وخطة البحث.

المبح��ث األول: نبذة مختصرة عن اإلمام البخ��اري – رحمه اهلل – وصحيحه وعاداته يف 
تراجم أبوابه. 

المطلب األول: اإلمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح.
المطلب الثاين: عادات اإلمام البخاري يف تراجمه .

المبحث الثاين: مفهوم التوحيد والمقاصد.
المطلب األول: مفهوم التوحيد.

المطلب الثاين: مفهوم المقاصد األصلية والتبعية.
المبحث الثالث: تطبيق المقاصد األصلية والتبعية على أحاديث األلوهية، )العبادات(.

المطل��ب األول: المقاصد األصلي��ة والتبعية لكلمة التوحيد والص��اة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد .

المطلب الثاين: حق اهلل وحق العبد .
المطلب الثالث: المقاصد األصلية لإلخاص .

المطلب الرابع: المقاصد األصلية لألذكار واألدعية .
المطلب الخامس: المقاصد األصلية لألضحية وذكاة الصيد .

المطلب السادس: المقاصد األصلية لفضل تاوة القرآن .
المبحث الرابع: تطبيق المقاصد األصلية والتبعية على أحاديث األلوهية )أعمال تعبدية(.

المطلب األول: المقاص��د األصلية لألمر بالمعروف والنهي عنى المنكر.
المطلب الثاين: المقاصد األصلية لبيعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومحبته .

المطلب الثالث: المقاصد األصلية لرب الوالدين .
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المطلب الرابع: مقاصد مشروعية الجزاء ونيل الحظوظ للموحدين المخلصين.       
 الخاتمة: تحتوي على ملخص البحث وأهم ما ورد فيه ثم الفهارس.

 لعل هذا المختصر – إن ش��اء اهلل تعالى –يك��ون معينًا على الدخول يف التطبيقات على 
المقاصد األصلية والتبعية، يف العبادات الواردة يف أحاديث اإلمام البخاري كتاب التوحيد.

* * *



153

د. ن�صرة البدري حممد البدري

املبحث الأول
نبذة موجزة لالإمام البخاري وكتابه وعاداته فيه

املطلب الأول: الإمام البخاري وكتابه اجلامع ال�صحيح:
هو اإلمام عبد اهلل محمد بن إسماعيل، البخاري الحافظ اإلمام يف علم الحديث. صاحب 
الجام��ع الصحيح والتاريخ، رحل يف طلب الحدي��ث إلى أكثر األمصار، وقِدم بغداد واجتمع 

إليه أهلها واعرتفوا بفضله وشهدوا بتفرده يف علم الرواية والدراية )1).
ول��د اإلم��ام البخاري يوم الجمعة بعد صاهتا، لثاث عش��رة َخلت من ش��هر ش��وال، س��نة أربع 
وتس��عين ومائة، نش��أ يتيمًا، ُحبِب إليه العلم منذ الصغر، وس��اعده عليه ذكاءه المفرط، ذهبت عيناه يف 
صغره، فرأت أُمه إبراهيم عليه الساَم فقال يا هذه قد رّد اهلل على ابنك بصره ببكائك ودعائك، فأصبح 
وقد رّد اهلل عليه بصره، حفظ الحديث وله عشر سنين فلما طعن ستة عشر حفظ كتاب ابن المبارك )2) 

ووكيع )3)، وكان يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح )4).
حاز يف اإلسام المكانة العظمى بتأليفه أصح كتاب بعد كتاب اهلل سبحانه، وهو)صحيحه(
الذي سارت بذكره الركبان، وتلقته العقول بالقبول يف كل عصر وأوان، وقد فاق أمثاله يف جميع 
الفنون واألقس��ام، ُخص بمزايا بين دواوين اإلسام، وهو أجّل الكتب الصحيحة نقاً ورواية، 
وفهمًا ودراية، وأكثرها تعلياً وتصحيحًا، وضبطًا وتنقيحًا، واحتياطًا وتحريرًا، واس��تنباطًا 
وتقريرًا. ففقهه الذي ظهر من خال تراجمه لألحاديث قد أدهش الفحول البوازل من األعصار، 
والعلماء األفاضل من األمصار، فإنه التزم مع تخريج األحاديث الصحيحة المس��ندة، استنباط 
الفوائد الفقهية، فاس��تخرج بفقهه الثاقب من مت��ون الحديث معاين كثيرة وأحكامًا عديدة فهذا 

أكرب همه وجل قصده، حتى قال جمع من األئمة فقه البخاري يف تراجمه )5).

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان ج4 ص188   (1(
)2)   اب��ن المب��ارك ه��و : اإلمام العالم أمير المؤمنين يف الحديث ، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك المرزوي ، فقيه 

عالم جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، مات يف طلب العلم ، أنظر هدى الساري ألبن حجر ص503.
ه��و وكي��ع ابن الج��رح بن مليح بن عدي ، اإلمام الحافظ ، محدث الع��راق ، كان من بحور العلم  ، وعرض عليه   (3(

القضاء فامتنع . تويف سنة 197ه� . انظر تاريخ بغداد ) 481-466/13 ) .
طبقات الشافعية الكربى ص77 .  (4(

فتح الباري البن حجر ) 243/1).  (5(
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ولقد أجاد القائل:
أع����ي����ا ف����ح����ول ال���ع���ل���م َح������ل رم�������وز م��ا 

)1( أس��������رار  م����ن  األب����������واب  يف  أب��������داه   
 ق��ال البخاري: كنت عند إس��حاق بن راهوي��ه )2)، فقال رجل لو جمعت��م كتابا مختصرا 
للس��نن، فوق��ع ذل��ك يف قلب��ي فأخذت يف جمع ه��ذا الكت��اب فأخرجته يف نحو س��تمائة ألف 
حديث، وصنفته يف س��تة عش��ر س��نة، وجعلته حجة فيما بيني وبين اهلل، فقال: وما أدخلت يف 

الجامع إال الصحاح، وتركت من الصحاح ألجل الطول )3).
           رتب اإلمام البخاري صحيحه، من حيث مناسبة الكتب بعضها مع بعض، ومناسبة 
األبواب يف نسقها ضمن هذه الكتب، ومناسبة األحاديث وترجمة األبواب. وقد أبدى اإلمام 
البخ��اري يف ه��ذه األنواع الثاث��ة فقها دقيقًا، ونظ��رًا صائبًا، ونبه عن فوائد تنت��زع من أدلتها 

انتزاعا، تحتاج إلى دقة نظر، وتوقف واستدالل )4).
املطلب الثاين: عادات الإمام البخاري يف تراجمه:

ع��ادات اإلم��ام البخ��اري يف تراجم��ه، من أه��م األم��ور الت��ي يحتاجها مطال��ع الجامع 
الصحيح، فنذكر بعًضا من هذه العادات باختصار من غير تمثيل ألن المجال ال يسمح بذلك.
           فمن عاداته يف تراجمه أنه يقصد تسمية األبواب، فيعطف بين المتشاهبين يف الحكم، 
ويقرن بينهما، ويحمل القواعد الفقهية واألصولية فيما ترجم به، وهذا كثيٌر يف تراجمه، ومنها 
م��ا يحي��ل على ما هو بي��ن الناس مألوف وعنده��م معروف، وإن لم يصرح ب��ه، فمثاً ترجم: 
ب��اب اإلثم��د والكحل من الرمد، ولي��س يف الحديث ذكر اإلثمد، فذكره لك��ون العرب غالبا 
م��ا تكتحل به، ومنها يرتجم بالحكم على المْش��َكل ويرتك الجلي الواض��ح، أو يؤثر الرتاجم 
الخفية على الظاهرة، فيفعل ذلك شحذا للعقول، وتدريبًا للفهوم وتنبيها على مواطن العلة، 

إرشاد الساري للقسطاين )24/1) .  (1(
)2)  ه��و إس��حاق بن إبراهيم بن مخلد ب��ن إبراهيم الحنظلي المرزوي المعروف بابن راهويه، احد أئمة المس��لمين ، 
وعلما من أعام الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والورع، والزهد روى عنه البخاري ومسلم توىف 238 

ه� انظر تاريخ بغداد)343/6).
إرشاد الساري للقسطاين ص244 .  (3(

إفادة النصيح ص26 .  (4(
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أو يرتجم تفقهًا، ثم ال يكون يف نص الحديث الذي ساقه يف الباب ما يشهد له، إنما يشير بذلك 
إلى أن فقه المس��الة مأخوذ من هذا الحديث، أو يرتجم للمس��ألة المبهمة، برتاجم مبهمة كأنه 
ينبه على طريق االجتهاد. وكذلك من عاداته يرتجم مستفهمًا على المسائل التي فيها خاف. 
وم��ن عاداته أن يرتجم بمذاهب بعض أهل العلم ثم يس��تدل له، وه��ذا النوع من الرتاجم دال 
على مذهبه وكذلك يصيغ الرتاجم العامة كقوله باب أيام الجاهلية، باب القسامة، باب مبعث 
النب��ي– صلى اهلل عليه وس��لم –. ومن عاداته ذكر اآلث��ار وذلك حينما يريد أن يّقوي ما ترجم 
ب��ه ويوضحه، وم��ن صور ترجمته أن يرتجم دون أن يذكر يف الب��اب حديثًا، أو يجعل ترجمة 
األبواب آية من كتاب اهلل تعالى، أو يرتجم برتاجم فقهية لكن ال يسند يف الباب حديثا أو يقول 
باب.......ثم ال يذكر له ترجمة، ويورد ما ش��اء فيه من أحاديث، وأحيانا تكون مناسبة الباب 

لما بعده، ويكون كالفصل الممِهد له )1).
 ومن عاداته أيضًا  أن يكرر الحديث وال يكرره بإسناد واحد، ويقصد به إزالة الشبهة عن 
الناقلي��ن، أو بيان اختاف الرواة، أو ترجيح أح��د األمرين المتعارضين، أو دفع توهم الزيادة 
يف اإلس��ناد، فيورد اإلمام البخاري– رحمه اهلل –اإلس��ناد على الوجهين، أو يكرره للتصريح 
بالسماع، وذلك إذا ورد معنعنا، ثم ورد بطرق أخرى، أو ليخرجه عن حد الغرابة، وقد يعتقده 
َم��ن ليس مِن أهل الصنعة الحديثية تك��رارا، أو ليعّين طرق الحديث، إذا كان موقوفًا ال تعلق 
ل��ه    بالب��اب )2)، وكذلك عاداته تقطيعه الحديث إذا كان مش��تماً على جمل متعددة ال تتعلق 
إحداه��ا باألخرى )3)، ومن لم ينتبه لعادات البخاري يف ترجمة أبواب كتابه الجامع الصحيح 

يسيء فهم مقاصده.
          أما منهجه يف جمع األحاديث ال يمكن االلتزام به إال لمثل هؤالء العلماء األذكياء، 
ف��كان يجمع مجموعة من األحاديث بأس��انيدها الصحيحة، تحت ب��اب واحد ويؤكد وحدة 
الموض��وع، بش��رٍح من كتاب اهلل تعالى مما يجعل الفهم ميس��ور، والمقص��د واضح، فأحيانا 

)1)  كتاب تراجم البخاري المسمى : مناسبات  أبواب صحيح  البخاري بعضها بعضا ألبي حفص البلقيني  ص33-
60بتصرف .

هدى الساري ألبن حجر ص16 .  (2(
)3)  لب اللباب ص 42-43بتصرف .
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يس��تدل بكلم��ة واحدة م��ن الحديث، ويس��تدل بالجزء اآلخر يف م��كان آخر، ويعقب��ه بآية ثم 
الشرح المختصر كإشارات.

           يف ب��ادئ األم��ر يصع��ب للمتتب��ع أحاديث��ه أن يع��رف المناس��بة ما بين اس��م الباب 
واألحاديث الحاوية له، إال بعمق يف الفهم وتتبع يف السرد، ووقفة تأمل، وليس ذلك يف ترتيب 
األحادي��ث عامة، ب��ل يف أحاديث الب��اب الواحد فيّق��دم وّيؤخر حتى يتوصل الق��ارئ للفهم 

المتكامل من وحدة الموضوع.
           فا يمكن أن نس��توعب مراده يف س��طور، وال حصر ثناء العلماء عليه يف كلمات، 
فمنهج��ه يحت��اج لمؤَلف آخر ُيفهم الق��ارئ أكثر، أما عن مناقب أبي عب��د اهلل وفضائله، وثناء 

العلماء عليه، فالكتب عامرة وال مطمع يف استيعاب غالبها. 
وعن مذهبه الفقهي، اختلف أهل العلم، فبعضهم عده ش��افعي، والبعض اآلخر قال من 

أصحاب اإلمام أحمد.

* * *
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املبحث الثاين
مفهوم التوحيد واأنواع املقا�سد 

املطلب الأول: مفهوم التوحيد:
التوحيد أس��اس كل الديانات المرسلة من اهلل سبحانه وتعالى على لسان الرسل للبشرية 
قاطبة، وهو حفٌظ للدين من جانب الوجود والعدم وتوحيد القلب هلل سبحانه بالتوكل والتدبر 

والتفكر )1).
التوحي��د لغ��ة هو مص��در وحد الش��يء إذا جعله واح��دًا )2). يقول الراغ��ب األصفهاين: 
»وح��د: الوحدة االنفراد. الواحد يف الحقيقة هو الش��يء الذي ال جزء له البتة، وواحد مطلقًا 
ال يوصف به غير اهلل تعالى« )3). واصطاحًا: -هو إفراد اهلل تعالى بما يختص به من الربوبية، 

واأللوهية، واألسماء، والصفات )4)، واجتمعت أقسامه الثاثة يف قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ ]مريم:65[.

القسم األول: توحيد الربوبية:
هو أن يعتقد اإلنس��ان أنه ال خالق، وال مال��ك، وال مدبر للكون إال اهلل، فا خالق إال اهلل 
كم��ا يف قوله تعال��ى:  ژ ں  ں  ڻ   ڻ ژ ]األعراف: 54[، وأن يعتقد أنه ال يملك الخلق 
إال خالقه��م، كما يف قوله تعالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ژ ]آل 

عمران:189[، وأن يعتقد اإلنس��ان أنه ال مدبر إال اهلل وحده، لقوله تعالى: ژ ۆ  ۈ  ۈ      
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  ]يونس:30[.فتوحي��د الربوبي��ة ل��م ينك��ره أحد 
معلوم من بني آدم، فلم يقل أحد أن للعالم خالقين، ولم يجحده أحد ال على سبيل التعطيل إال 
ما أنكره فرعون مكابرة ، كما قال اهلل س��بحانه حكاية عنه: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ]النازعات: 
24[، ول��م ينكره أحد على س��بيل التش��ريك إال المجوس حيث قال��وا أن للعالم خالقين هم 

طب القلوب لإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية ص231  .  (1(
لسان العرب البن منظور باب ) و – ح – د ( .  (2(

)3)  المفردات للراغب األصفهاين . تحقيق محمد سعيد كياين . ص515 .
شرح الطحاوية ) 241/1 ) .  (4(
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الظلمة والنور. ولم ينكر الربوبية حتى المشركين الذين ُبعث فيهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والعقل يدلل 
أن الخالق للعالم واحد، ولقوله تعالى ژ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]المؤمنون:91[.
القسم الثاين: توحيد األلوهية:

            يق��ال ل��ه توحي��د العب��ادة باعتباري��ن. فباعتبار إضافته هلل س��بحانه، يس��مى توحيد 
األلوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يس��مى توحيد العبادة، وهو إفراد اهلل عّز وجّل بالعبادة، 

فه��و المس��تحق لها كم��ا يف قول��ه تعال��ى: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      
ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]الحج : 62 [.

            والعبادة تطلق على شيئين: بمعنى التذلل هلل – عز وجل – بفعل   أوامره، واجتناب 
نواهيه، محبًة وتعظيمًا، وكذلك تطلق العبادة على المتعبد به، وهو جامع لكل عمل يحبه اهلل 
ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة )1)، وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق، 

ومن أجل ذلك أرس��ل اهلل الرس��ل وأنزل عليهم الكتاب، قال تعالى ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ژ ]األنبي��اء: 25 [.وه��ذا ما دفعني أن أكتب 
ع��ن مقاصد أحادي��ث األلوهية يف ب��اب التوحيد، وكما ق��ال ابن عثيمين رحم��ه اهلل » ما أكثر 
المسلمين الواقعين يف شرك العبادة !!. لهذا ينبغي أن ُيركز على هذا النوع من التوحيد لُيِخرج 
اهلل سبحانه هؤالء المسلمين الذين يقولون بأهنم مسلمين، وهم مشركون، وال يعلمون » )2).

القسم الثالث: توحيد األسماء والصفات:
وهو إفراد اهلل – عز وجل – بما له من أسماء وصفات، وهذا يتضمن شيئين: - اإلثبات: 
بأن نثبت هلل س��بحانه جميع أس��مائه وصفاته التي أثبتها لنفس��ه يف كتابه  أو س��نة نبيه صلى اهلل 
عليه وسلم ، ونفي المماثلة  وذلك بأن ال نجعل هلل مثيا يف أسمائه وصفاته)3) كما قال تعالى 

ژ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ ]الشورى:11[. 
 فالواجب أن نؤمن بما وصف اهلل به نفسه يف كتابه، وعلى لسان رسوله – صلى اهلل عليه 

القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11.  (1(
المصدر نفسه ص12 .  (2(

شرح الطحاوية ) 245/1 ) .  (3(
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وسلم – من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف )1).
            فاس��تحضار واستش��عار مقاصد التوحيد بكل أقس��امه تجعل كل تصرفات العبد 
عب��ادة، ويصلح عمله، ويقبل عند اهلل س��بحانه وتعالى. وال يتحق��ق التوحيد إال بثاثة: العلم 
فنعل��م أن ال إل��ه إال اهلل، واالعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد ال يتحقق التوحيد، وثالثًا باالنقياد 

واالمتثال هلل يكتمل التوحيد )2). 
املطلب الثاين: مفهوم املقا�صد الأ�صلية والتبعية:

مقص��د يف اللغ��ة يرجع لمادة )ق: ص: د) وهي تدور عل��ى معنى التوجه والنهوض نحو 
الش��يء. ه��ذا أصل اس��تعمالها يف الحقيقة )3). أم��ا ) ش : ر: ع ) يف لغة العرب بمعنى ش��رعة 
الم��اء، وهو المورد الذي يش��رعه الناس، فيش��ربون ويس��تقون وتطلق عل��ى: الدين، والملة، 

والمنهاج، والطريقة، والسنة)4).
تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية: -

ل��م نظفر له��ا بتعريف محدد عند المتقدمين من علماء أص��ول الفقه واجتهد المتأخرون 
بتعريف��ات متع��ددة منه��ا: )ه��ي المع��اين والحكم الت��ي راعاها الش��ارع يف التش��ريع عمومًا 

وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد) )5).
أقسام المقاصد: -  

قس��م اإلمام الشاطبي )6) المقاصد تقس��يمات خاصة من جهة قصد اهلل سبحانه وتعالى، 
ومن جهة قصد المكلف، فأما من جهة قصد اهلل تعالى لوضع هذه الش��ريعة قس��مه إلى أربعة 
أقس��ام هي: من جهة وضع الش��ريعة ابتداًء ومن جهة وضع الشريعة لإلفهام، ومن جهة وضع 

القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص16 /17.بتصرف  (1(
المصدر نفسه ص61 .  (2(

لسان العرب البن منظور ) 3 / 353 ( وأنظر المعجم الوسيط ) 2 / 738 ) .  (3(
لسان العرب ) 8 / 174 ( والصحاح للجوهري ) 3 / 1136 ) .  (4(

مقاصد الشريعة اإلسامية وعاقتها باألدلة الشرعية لمحمد سعيد ص37  .  (5(
الشاطبي هو : إبراهيم بن موسى بن محمد أبو اسحق اللخمي الغرناطي – الشهير بالشاطبي ، من علماء المالكية،   (6(
كان إمام��ًا محققًا أصوليًا ، مفس��رًا فقهيًا ، محدثًا نّظارًا ، ثبت��ًا بارعًا يف العلوم ، ومن تصنيفاته ) الموافقات يف 
أصول الفقه – واالعتصام ( ، تويف سنة 790ه� .انظر شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية ص231 ، واألعام 

للزركلي ج1 ص171 ، ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ص46 .
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الش��ريعة للتكلي��ف بمقتضاها، ومن جه��ة وضع الش��ريعة لدخول المكل��ف تحت حكمها، 
وكيفية استدامة المكلف للعمل هبا )1). 

أما من جهة قصد المكلف، فتدور مسائلها حول األعمال بالنيات. ثم ُقسمت باعتبارات 
مختلفة، فقسمت باعتبار ذاهتا )درجتها يف القوة) إلى ضرورية وحاجيه وتحسينية، )2) وقسمت 
باعتبار إثباهتا إلى قطعية وظنية، وقسمت باعتبار مواقع وجودها إلى: مقاصد مواقع وجودها 
يف الدني��ا، ومقاصد مواقع وجودها يف اآلخرة، ومقاصد ممتزجة )3). وكذلك قس��مت باعتبار 
االحتياج إليها يف قوام أمر األمة واألفراد، إلى ثاثة أقس��ام: ما كان االحتياج إليها قطعًا، وما 
كان االحتي��اج إليه��ا ظنًا، وما كان االحتي��اج إليها وهمًا. وباعتب��ار العموم والخصوص من 
حي��ث النظر ألحوال التش��ريع إلى مقاص��د عامة، وخاصة، وجزئية. وكذل��ك باعتبار العموم 
والخص��وص م��ن حيث النظر ألحوال األمة إل��ى مقاصد كلية وجزئية. أم��ا المقاصد باعتبار 
مرتبته��ا يف القصد إلى مقاصد أصلية، ومقاصد تبعي��ة، وهذا هو موضوع البحث، لنوضح أن 
توحيد األلوهية – توحيد العبادة – له مقاصد أصلية أعظم مصلحة وليس فيها حظ للمكلف، 
ومقاص��د تبعية هبا ح��ظ للمكلف ويف مراع��اة المقاصد األصلية موافقة لمقصود الش��ارع يف 
أص��ل التش��ريع، وبمراعاهت��ا يصي��ر العم��ل أقرب إل��ى اإلخ��اص، وإذا بن��ى المكلف على 
المقاصد األصلية، تصير كل تصرفاته عبادة، ألنه قاصٌد االمتثال هلل وحده، وتجنبه من الوقوع 
يف ش��رك العب��ادة والرياء. أم��ا التبعية فهي خادم��ة ومكملة لألصلية: »فالقس��م األول يقتضيه 
محض العبودية، والثاين يقتضيه لطف المالك للعبيد« )4)، وهذا تعريف عام لعموم المقاصد، 
وضوابط المقاصد التبعية، وسيأيت كما ذكرنا الحديث مفصاً عن المقاصد األصلية والتبعية، 

يف المبحث التطبيقي لها على أحاديث توحيد األلوهية.

الموافقات ج2 ص5 ، وعلم المقاصد الشرعية لنور الدين الخادمي ص70-75 بتصرف .  (1(
مقاصد الشريعة اإلسامية البن عاشور ص78 .  (2(

الموافقات ج2 ص25-26 بتصرف .  (3(
الموافقات ج2 ) 178 / 179 ) .  (4(
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املبحث الثالث
تطبيق املقا�سد االأ�سلية والتبعية على اأحاديث االألوهية

باب التوحيد لالإمام البخاري )العبادات(
توطئة:

بع��د أن تحدثنا عن المقاصد األصلية التي ليس فيها حظ لمكلف، والتبعية، التي هبا حظ 
للمكلف، نبحث عن الجانب التطبيقي يف العبادات، أي المقاصد األصلية والتبعية لألحاديث 
الواردة يف توحيد العبادة يف باب التوحيد لإلمام البخاري – أحاديث توحيد األلوهية – ليتضح 
المراد ويستش��عر المكلف القصد على هدًى وبصيرة، الس��يما أن اإلنسان خلق مجبواًل على 
ح��ب الحظوظ والس��عي إليه��ا يف كل مناحي الحي��اة، ولكن هل يمك��ن أن ينال إذنًا ش��رعياً  
للوص��ول إلى أغراض وحظوظ دنيوية كانت أو أخروية ع��ن طريق العبادات. وكما أوردنا أن 
العب��ادات مكان ابتاء يف وص��ول الحظوظ عن طريقها، ويوضح اإلمام الش��اطبي ويبين لهذا 
المقص��ود بقوله: »إن القائم عل��ى المقصد األول – المقصد األصلي – قائم بعبء ثقيل جدًا، 
وحم��ل كبير من التكلي��ف، ال يثبت تحته طالب حظ يف الغالب، وه��ذه الحالة يهدي اهلل إليها 
م��ن اختصه بالتقرب من العباد، لذلك كانت النبوة أثقل األحمال وأعظم التكاليف« )1)، وقال 

تعالى ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ژ ]المزمل: 5[. 
وقبل أن ندخل يف باب التطبيق البد من معرفة المقارنة بين المقاصد األصلية والتبعية )2) 

لتطبيقها على بصيرة ومعرفة.
الفرق بين المقاصد األصلية والتبعية: -

1-المقاصد األصلية والتابعة كاهما من قبيل المقاصد الشرعية التي قصدها الشارع. 
2- كاهما ثابت باألدلة الشرعية المعتربة.

3- المقاصد األصلية هي األصل واألساس، والتابعة ثابتة بالتبع.
4- األصلية ليس فيها حظوظ المكلف، والتابعة فيها ماال يحصى من حظوظ المكلف من المنافع.

)1)  الموافقات ج2 ص151 .
)2)  علم المقاصد الشرعية  د . نور الدين الخادمي ص158-159 بتصرف .
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5- مراعاة المقاصد األصلية أقرب إلى اإلخاص، بخاف التابعة قد تش��وهبا ش��ائبة الجري 
وراء الش��هوات، األمر الذي قد يخش��ى معه دخول الش��بهات يف أداء التكاليف، وإذا لم 

يفهمه المكلف قد ينتهي إلى مخالفة قصد الشارع والهاك.
6- م��ن حي��ث تأكيد الطلب: األصلية يؤك��د الطلب عليها، أما التابع��ة ال يؤكد الطلب عليها 

ألهنا مسايرة لما ُجبِل عليه اإلنسان وال يحتاج لزيادة تشديد يف طلبه.   
بعد اإللمام بأطراف الدراسة النظرية عن المقاصد األصلية والتبعية، كما تفضل به علماء 

المقاصد يمكن تناول المبحث التطبيقي على النحو التالي:
أحادي��ث باب التوحيد لإلمام البخاري – رحمه اهلل – ش��املة للتوحيد بأقس��امه الثاثة: 
توحي��د الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األس��ماء والصفات، لذلك صعب اس��تخاص 
أحاديث توحيد األلوهية، وعزلها عن األحاديث األخرى يف باب التوحيد. كما ذكرنا يف منهج 
اإلم��ام البخاري، ق��د يذكر حديثا واحدا وب��ه تأصيل لتوحيد األلوهية، والربوبية، واألس��ماء 
والصف��ات يف الوق��ت نفس��ه، لذلك س��وف اقتص��ر يف االس��تدالل على موضوع الش��اهد يف 
األحاديث الواردة يف العبادات، وكذلك األعمال التي وردت بنية العبادة، مع وضع كل قس��م 
من أقس��ام العبادات تحت عنوان محدد لربطها واإلشارة إليها، على حسب ما ورد يف ترجمة 
أبواب��ه، أحيان��ًا يذكر عبادات مختلفة يف حديث واحد، مما يجعلني أضعها يف قس��م واحد ثم 
إي��راد كل األحادي��ث المتفقة مع العنوان المح��دد، وأنقلها بأرقامها وأس��ماء األبواب التابعة 
له��ا والصفح��ات يف الهامش، زي��ادًة للتوضيح وللتمكي��ن من الرجوع إليها مت��ى احتجنا إلى 
ذلك. مع اختصار الس��ند تحاش��يا لإلطالة ثم اذكر ما فتح اهلل لي به من مقاصد أصلية وتبعية، 
فأورد المقاصد األصلية والتبعية ألحاديث الباب ثم أورد بعدها األحاديث التي ذكرها اإلمام 
البخاري، الخاصة بمقاصد العبادات، واألعمال التعبدية، مع زيادة التعليق حس��ب الحاجة، 

متتبعة منهج اإلمام يف تسلسل األحاديث وربطها بالباب المعّين. 
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املطل��ب الأول: املقا�صد الأ�صلية والتبعية لكلمة التوحيد وال�صالة والزكاة وال�صيام واحلج 
واجلهاد: -

فنبدأ بما بدأ به اإلمام البخاري يف كتاب التوحيد )1)، يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنه: 
َم – ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل إَِلى َنْحِو َأْهِل الَيَمِن َقاَل َلُه: »إِنََّك َتْقَدُم  – َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا َبَعَث النَّبِيُّ َلمَّ

ُدوا اهللَ َتَعاَلى«)2). َل َما َتْدُعوُهْم إَِلى َأْن ُيَوحِّ َعَلى َقْوٍم ِمْن َأْهِل الكَِتاِب، َفْلَيُكْن َأوَّ
أوالً: المقاصد األصلية لكلمة التوحيد: -

وهي التي ال يدخل إنس��ان اإلس��ام إال هبا، باعتبارها الركن األول من أركان اإلس��ام، 
ومعناها أال نعبد إال اهلل. ومقاصدها األصلية تتمثل يف ش��روطها السبعة )3)،أواًل العلم هبا: أي 
العل��م بمعناها أن ال معبود بحق إال اهلل، لقوله تعال��ى: ژ يب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ ]محمد: 
19[. وم��ن مقاصده��ا األصلية اليقين: أي اس��تيقان القلب بالش��هادتين )أش��هد إن ال اله إال 

اهلل وان محم��دًا رس��ول اهلل(، اعتقادًا جازمًا ال يصاحبه ش��ك أو ارتي��اب لقوله تعالى ژ ھ    
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ ]الحج��رات: 15[  وكذلك من مقاصدها 
اإلخاص يف النطق بالشهادتين: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك)4)، 
لقول��ه تعالى ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ژ ]الزمر: 3 [، وم��ن المقاصد األصلية  لكلمة التوحيد، 

الصدق فيها المنايف للكذب: لقوله سبحانه وتعالى ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      
ۇ  ۆ  ۆ  ژ ]العنكب��وت: 3 [،  واهلل يعل��م م��ا كان وما يكون وما لم يكن، ولو 
كان كي��ف يك��ون، وهذا مجم��ع عليه عند أهل الس��نة والجماعة )5). وم��ن المقاصد األصلية 
للش��هادتين المحبة هلل ورس��وله: ألن محبته تعالى ومحبة الرس��ول – صلى اهلل عليه وسلم – 
مقدم��ة على كل محب��وب لقوله تعال��ى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ژ ]البقرة: 165[. ومن 

)1)  البخاري ) كتاب المغازي ( باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 160/3 .
صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء يف دعاء عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – أمته إلى توحيد اهلل تبارك   (2(

وتعالى ) 3771 ) ) 9/ 114 )
)3)  حقوق النبي – صلى اهلل عليه وسلم –  على أمته يف ضوء الكتاب والسنة / محمد بن خليفة التميمي  ط . الرياض 

1435 ه� .
)4)  معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ج1 ص382  .

)5)  تفسير ابن كثير  404/3 .
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المقاصد األصلية االنقياد هلل واالستس��ام ظاهرًا وباطنًا: لقول��ه تعالى ژ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ ]األح��زاب: 36[. ومن مقاصد 

تش��ريع الش��هادتين: القبول وااللتزام بمقتضياهتم��ا ولوازمهما: لقول��ه تعالى ژ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ ژ ]البق��رة : 185[. فبمعرف��ة المقاص��د تتحق��ق معرفة مراتب الش��هادة، وهي العلم 

والتكلم هبا، وأن يعلم غيره هبا، ثم يلتزم بمضموهنا. 
المقاصد التابعة لكلمة التوحيد: - 

ه��ي الحظ��وظ الدنيوي��ة مث��ل الراح��ة والطمأنينة عن��د نطقه��ا، وتذوق ح��اوة اإليمان 
هب��ا، واآليات واألحادي��ث عامرة بذلك، واألخروي��ة مثل دخول الجنة هب��ا، والبعد عن النار 

والعذاب، ووجوب شفاعة الرسول  صلى اهلل عليه وسلم للناطق هبا.
ثانيًا: المقاصد األصلية للصالة: - 

ح الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – يف الحديث لمعاذ كيفية التدرج يف تعليم وتطبيق  وضَّ
األحكام لقوله – صلى اهلل عليه وس��لم – »َفإَِذا َعَرُفوا َذلَِك، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهللَ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم 
َخْم��َس َصَل��َواٍت فِي َيْوِمِه��ْم َوَلْيَلتِِهْم«)1) ث��م دخل يف فرضية الصاة، وه��ي التقرب هلل تعالى 

بالسجود وما تقرب العبد بشيء أفضل من السجود.
 وم��ن مقاصده��ا األصلي��ة الخش��وع هلل تعال��ى يف قول��ه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ژ 
]ط��ه:14[ألن الص��اة تض��رع هلل ع��ز وج��ل، وأن يلت��زم الهيئ��ات المس��تحبة يف الص��اة يف 
الس��جود، والركوع، والقيام، والجلوس. ممتثاً مطيعًا هلل س��بحانه وتعالى لقوله – صلى اهلل 
عليه وسلم– عن مالك بن الحويرث: ]َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُمونِي ُأَصلِّي[ )2)، قال اإلمام الشاطبي: 
»المقصد من مشروعيتها الخضوع هلل سبحانه بإخاٍص والتعبد له، والتوجه إليه، واالنتصاب 

على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له....«)3).

سبق التخريج يف المقاصد األصلية والتبعية لكلمة التوحيد ص 13 من البحث.    (1(
)2)  البخاري باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة )6246) ) 86/9)

)3)  الموافقات ص 400/2 بتصرف .
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المقاصد التبعية للصالة: -
فهي راحة وطمأنينة، وماذ من أنكاد الدنيا، وهني عن الفحشاء والمنكر، وطلب الرزق 
هبا ژ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ژ ]طه:132[ 

وهي س��بب إلنجاح الحاجات كاالس��تخارة وص��اة الحاجة، يف قول��ه تعالى: ژچ  ڇ  
اهلل  فأعط��ى   ، ]اإلس��راء:79[  ژ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
س��بحانه بقيام الليل المق��ام المحمود، وكذلك طلب الفوز بالجن��ة، والنجاة من النار، وكون 
المصلي يف خفارة اهلل)1)، ونيل شرف المنازل، وبتقرب العبد هلل ينال الرضا، ويكون يف حفظه 
ورعايت��ه، ومن الحظوظ أهن��ا مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة ل��ألذى، مطردة  لألدواء، 
مقوي��ة للقل��ب، مبيضة للوج��ه، مفرح��ة للنفس، مذهبة للكس��ل، منش��طة للج��وارح، ُمِمدة 
للقوى، ش��ارحة للصدر، مغذية لل��روح، منورة للقلب، حافظة للنعم��ة، دافعة للنغمة، جالبة 
للربك��ة، مبع��دة عن الش��يطان، مقربة للرحم��ن، وبالجملة: فلها تأثير عجي��ب يف حفظ صحة 
الب��دن والقل��ب وقواهما، ودفع المضار عنهما، وما ابتلى رجان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية 
إال كان ح��ظ المصل��ي منها أقل، وعاقبته أس��لم، وللصاة تأثير عجيب يف دفع ش��رور الدنيا، 
والس��يما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا، فما اس��تدفعت شرور الدنيا واآلخرة، 

وال استجلبت مصالحها بمثل الصاة )2).
لذل��ك أورد األم��ام البخ��اري ع��دة أحاديث للص��اة بأنواعه��ا والمداوم��ة والمحافظة 
عل��ي أوقاهتا، حتى يتضح المغ��زى من كل حديث من مقاصد أصلي��ة وتبعية، وبعد تعريفهم 

وتعليمهم للصاة الواردة يف الحديث، كركن ثان من أركان اإلسام. 
ثالثًا: المقاصد األصلية للزكاة واإلنفاق يف سبيل اهلل: -

أم��ر الرس��ول – صلى اهلل عليه وس��لم – معاذًا أن يخربهم بوجوب ال��زكاة كركن ثالث. 
بل أمره ليبين لهم الحكمة من مش��روعيتها ومصارفها ليكون أمرها أوقع يف النفس، وتطمئن 
ْوا، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ  قلوهبم ألمر اهلل س��بحانه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمعاذ »َفإَِذا َصلَّ
وا بَِذلَِك َفُخْذ  اهللَ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َزَكاًة فِي َأْمَوالِِهْم، ُتْؤَخُذ ِمْن َغنِيِِّهْم َفُتَردُّ َعَلى َفِقيرِِهْم، َفإَِذا َأَقرُّ

)1)  الخفارة هي الذمة / العهد / األمان / الحراسة . معجم المعاين. 
)2)  زاد المعاد يف هدي خير العباد البن قيم الجوزية .
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ِمنُْهْم، َوَتَوقَّ َكَرائَِم َأْمَواِل النَّاِس«)1).
 ومن مقاصدها األصلية إظهار العبودية هلل سبحانه وتعالى، وأداؤها تعظيمًا لشعائر اهلل، 
والقي��ام هبا امتث��ااًل ألمره تعالى، ومقصدها األصلي أن الم��ال هلل، والمكلف ما هو إال خليفة 
هلل في��ه، و اإلنف��اق يعني قوة االعتقاد بأن الرازق هو اهلل س��بحانه وتعال��ى، وهو من موجبات 
التق��رب هلل تعال��ى وذلك كما أورد اإلمام البخاري يف حديث أبي هريرة أنه س��مع رس��ول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم يقول »َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك«)2)
المقاصد التبعية للزكاة واإلنفاق يف سبيل اهلل: -

م��ن مقاصدها التبعية تطهي��ر نفس المعطى وتزكيتها من الش��ح والبخل، وتخليصها من 
س��يطرة حب المال، وهي تمريٌن للمس��لم على العطاء والسخاء، األمر الذي يدفعه إلى البذل 
واإلنف��اق، وتحقيق مزيد م��ن التآلف والمحبة والتواصل بين أف��راد المجتمع يف قوله تعالى: 
ژ  ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ 
]التوب��ة: 103[، وق��ال تعال��ى: ژ ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    ژ  
]س��بأ: 39[، وغيره��ا من اآليات الدالة على وعد اهلل بالح��ظ األوىف للمكلف. ثم إن المزكِي 
يلح��ق به وبأهل��ه وذريته وذويه بركات وأث��ار دعاء الناس، وثناء الفقراء، وش��هادة المائكة، 
وج��زاء الخال��ق الكري��م يف العاجل واآلج��ل، وكذلك تحقي��ق أواصر التكاف��ل يف المجتمع 
والرتاحم والتواد، فيكون له األثر يف سامته من األحقاد، والضغائن، والتحاسد، والتباغض، 
والغش، والخداع، وقطع الطريق، والفقر، بسد حاجات الفقراء، وتخليص أصحاب الديون، 

واألسرى والمحبوسين )الغارمين ويف الرقاب(، واإلسهام يف أمن المجتمع )3). 
رابعًا: المقاصد األصلية للصيام: -

  ثم أورد اإلمام البخاري األحاديث الدالة على فرضية الصوم كركن من أركان اإلسام، 
ومن مقاصده األصلية تحقيق التقوى بعبودية اهلل سبحانه وتعالى، ألهنا عبادة يتقرب هبا العبد 
لربه برتك شهواته، فيضبط نفسه بالتقوى ومراقبة اهلل سبحانه يف كل زمان ومكان، ولهذا يقول 

سبق التخريج يف المقاصد األصلية والتبعية لكلمة التوحيد ص 13 من البحث.    (1(
ُلوا َكَاَم اهللِ)7496) )143/9) صحيح اإلمام البخاري باب كتاب ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ  (2(

)3)  علم مقاصد الشريعة للخادمي ص173 بتصرف  .



167

د. ن�صرة البدري حممد البدري

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   ٿ   ژ  تعال��ى  اهلل 
ڦ  ڦ  ژ ]البق��رة: 183[، وذل��ك كما أورد اإلمام البخاري يف الحدي��ث، »لُِكلِّ َعَمٍل 

ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن ِريِح الِمْسِك«)1). ْوُم لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوَلُخُلوُف َفِم الصَّ اَرٌة، َوالصَّ َكفَّ
المقاصد التبعية للصيام: -

 م��ن المقاصد التبعية للصوم تزكية النفس وتنقيتها من األخاق الرذيلة، وحتى يعين اهلل 
س��بحانه وتعالى المكلف على أداء الصوم، ش��رعه يف شهر من خصوصياته تصفيد الشياطين 
سبحانه. فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – قال: »إَِذا اْسَتَهلَّ 
��َياطِيُن« )2). ومن مقاصده  َدِت الشَّ َقْت َأْب��َواُب النَّاِر، َوُفتَِّحْت َأْبَواُب اْلَجنَِّة، َوُصفِّ َرَمَض��اُن، ُغلِّ
الجليل��ة أن في��ه تجربة لمقاس��اة الحرمان والجوع، وتذك��ر الفقراء الذين يقاس��ون أبد الدهر 
األمّري��ن: الجوع والعطش، واالس��تعانة على التحصين، والدخول من ب��اب الريان، وتعويد 

الصائم على الصرب والتضحية )3). 
خامسًا: المقاصد األصلية للحج: -

وختام��ًا ألركان اإلس��ام ث��م أورد اإلمام البخ��اري أحاديث فرضية الحج عندما ُس��ئَِل 
الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »إِيَماٌن بِاهللِ َوَرُس��ولِِه، ُثمَّ الِجَهاُد، ُثمَّ 

َحجٌّ َمْبُروٌر«)4).
م��ن المقاصد األصلية للحج تحقيق العبودية، واالمتثال، وتعظيم ش��عائر اهلل ألن الحج 
به كل العبادات، ش��هادة، وصاة، وصيام، ونفقة، ومناسك أخرى. ويتمسك الحاج بالطاعة 
المطلقة هلل تعالى. يطوف حول حجر – الكعبة ش��رفها اهلل –، ويقبل حجر – الحجر األس��عد 
أكرم��ه اهلل – ، ويرم��ي بحج��ر – الجم��رات عظمه��ا اهلل –، ويس��عى بي��ن حجري��ن – الصف��ا 
والمروة– ، وما أعظمها ش��عائر ، وما أس��عدها لحظات ، بخش��وع  وحب وامتثال  بعيدًا عن 
التعلي��ل، عبدًا هلل  مختارا، متمثا بطاعة المائكة المكرمين ، ويؤدي كل المناس��ك يف وقت 

)47( صحيح اإلمام البخاري باب ذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم ويرويه عن ربه )7538) )157/9).  (1(
مسند اإلمام أحمد  طبعة الرسالة : مسند أبو هريرة  )8914) ) 489/14)  .    (2(

)3)  علم مقاصد الشريعة للخادمي ص173  .
)48( صحيح البخاري باب قوله تعالى } قل فأتوا بالتوراة فأتلوها  إن كنتم صادقين { )156/9) .  (4(
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معين ومحدد، وبعدد معين ومحدد،  ويف مكان معين ومحدد،  وبطريقٍة معينة ومحددة ، وال 
اس��تنكار ، س��ائا اهلل أن يكتب له العودة مرات ومرات – بل بتضرع وحب وامتثال –، ملتزم 
بقول الرسول – صلى اهلل عليه وسلم –: »لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، َفإِنِّي اَل َأْدِري َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد 

تِي َهِذِه«)1) تقربًا هلل وخشية من غير تفريط وال غلو.  َحجَّ
المقاصد التبعية للحج: - 

المساواة، والوحدة، والقوة، وتذكير الناس بيوم الحشر، وهو مؤتمر إسامي كبير تتبادل 
فيه الفوائد، والفوز بالجنة، والنجاة من العذاب، وقبول الدعوات، وتجديد النيات الصالحة، 

والتعاون والرتاحم )2). ويرجع صاحب الحج المربور كيوم ولدته أَمه حامدا شاكرا.
سادسًا: المقاصد األصلية للجهاد: -

فقرن الرس��ول – صلى اهلل عليه وس��لم – بين ش��عيرة الجهاد وأركان اإلسام واإليمان 
ألن الجهاد هو الحافظ للدين من جانب العدم عندما ُس��ئَِل الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم َأيُّ 
الَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »إِيَماٌن بِاهللِ َوَرُسولِِه، ُثمَّ الِجَهاُد، ُثمَّ َحجٌّ َمْبُروٌر« )3) والجهاد يف سبيل اهلل 
ينبغي أن يقرتن باإلخاص ويتجرد عن األغراض الدنيوية، وأن يكون القصد منه إعاء كلمة 
اهلل، وقه��ر أع��داء الدين، والمحافظة عل��ى الدين من جانب العدم، وتأمي��ن الدين من جانب 

الوجود، يف أعلى مراتبه.  
المقاصد التبعية للجهاد: -

     المجاهد يف سبيل اهلل يف هذه الحالة بين أمرين، أما أن يرجع منتصرًا على الكفر وأهله، 
فرحًا بما أحرزه من غنائم، وبما ناله من أجر، وإما أن يظفر بالشهادة، ونيل الدرجات العا يف 

الجنة، التي وعد اهلل هبا من أستشهد )4).
بعد أن وقفنا على مقاصد هذه العبادات نس��رد ما أورده اإلمام البخاري يف باب التوحيد 

من األحاديث الخاصة هبذه العبادات مجملة.

مسلم باب رمي جمرة العقبة  )1297) ) 943/2) .        (1(
)2)  علم مقاصد الشريعة للخادمي ص174  .

صحيح البخاري باب قوله تعالى } قل فأتوا بالتوراة فأتلوها  إن كنتم صادقين { )156/9) .  (3(
)4)  المقاصد السنية يف األحاديث اإللهية للمقدسي . مكتبة الرتاث بالمدينة المنورة ص357  .
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َتُه إَِلى َتْوِحيِد اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى )كلمة  َم ُأمَّ َباُب َما َجاَء فِي ُدَعاِء النَّبِيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
التوحيد – صالة – زكاة – صوم – وحج( وجهاد

أحاديث باب صحيح اإلمام البخاري:
َم  – َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ ا َبَعَث النَّبِيُّ 1/  الحديث األول: - َس��ِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: َلمَّ
َل  – ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل إَِلى َنْحِو َأْهِل الَيَمِن َقاَل َلُه: »إِنََّك َتْقَدُم َعَلى َقْوٍم ِمْن َأْهِل الكَِتاِب، َفْلَيُكْن َأوَّ
ُدوا اهللَ َتَعاَلى، َفإَِذا َعَرُفوا َذلَِك، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهللَ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس  َما َتْدُعوُهْم إَِلى َأْن ُيَوحِّ
��ْوا، َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهللَ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َزَك��اًة فِي َأْمَوالِِهْم،  َصَل��َواٍت فِي َيْوِمِه��ْم َوَلْيَلتِِهْم، َفإَِذا َصلَّ
وا بَِذلَِك َفُخْذ ِمنُْهْم، َوَتَوقَّ َكَرائَِم َأْمَواِل النَّاِس«)1).  ُتْؤَخُذ ِمْن َغنِيِِّهْم َفُتَردُّ َعَلى َفِقيرِِهْم، َفإَِذا َأَقرُّ
    يف هذا الحديث تعليم بالتدرج ألركان اإلس��ام لذلك أمر الرس��ول – صلى اهلل عليه 

وسلم –، معاذًا – رضي اهلل عنه – أن يعلمهم بالتدريج الشهادتين ثم الصاة ثم الزكاة.
2/ الحدي��ث الثاين: - عن ابن عباس »آُمُرُكْم بَِأْرَب��ٍع َوَأْنَهاُكْم َعْن َأْرَبٍع: آُمُرُكْم بِاإِليَماِن 
َكاِة،  الَِة، َوإِيَت��اُء الزَّ بِ��اهللِ، َوَه��ْل َت��ْدُروَن َما اإِليَماُن بِ��اهللِ؟ َش��َهاَدُة َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ، وأق��ام الصَّ
بَّاِء)2(،َوالنَِّقيرِ)3(، َوالظُُّروِف  َوُتْعُطوا ِمَن الَمْغنَِم الُخُمَس، َوَأْنَهاُكْم َعْن َأْرَبٍع: الَ َتْش��َرُبوا فِي الدُّ

َتِة)4(، َوالَحنَْتَمة«  )5).  الُمَزفَّ
   ففي هذا الحديث أمر الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم أمته باإليمان ألنه أساس التوحيد 
كما عرفه اإلمام الش��افعي بقوله: )أن اإليمان قول وعمل ونية ال يجزئ واحد من الثاثة عن 
اآلخر )6). واإلس��ام هو اإلذعان والتس��ليم. فورد اإليمان واإلس��ام يف النصوص الش��رعية 

صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء يف دعاء عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – أمته إلى توحيد اهلل تبارك   (1(
وتعالى ) 3771 ) ) 9/ 114 ).

بَّاء: َوِهي اْلقرَعة ينتبذ فِيَها فيضرى . غريب الحديث البن الجوزية )319/1). )54) الدُّ  (2(
النقي��ر: أص��ل النخلة ينقر وس��طه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى علي��ه الماء ليصير نبيذا مس��كرا.)104/5(. النهاية يف   (3(
غريب الحديث واألثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباين 
الج��زري اب��ن األثير )المتوىف: 606ه�(: المكتب��ة العلمية - بيروت، 1399ه��� - 1979م ، تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوي - محمود محمد الطناحي.
المزفت من األوعية: هو اإلناء الذي طلى بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.)304/2).  (4(

الحنتم: َوِهي جرار مدهونة خضر َكاَن يحمل فِيَها إَِلى اْلَمِدينَة اْلخمر . النهاية يف غريب الحديث واألثر)448/1).  (5(
)6)  كتاب األم لألمام الشافعي 213/1.
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بمعن��ى واحد، كم��ا يف قول��ه تعال��ى ژ ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ژ ]الذاريات:  35[ ژ 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ]الذاري��ات:36[، وكذل��ك ورد بمعنيين، يف قول تعالى ژ 
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ژ َ ]الحجرات: 14[، ويف هذا الحديث ورد 
اإليم��ان بمعنى اإلس��ام ثم ُذكر يف هذا الحديث اإليمان بمعن��اه العام وأضاف مغانم الجهاد 
إش��ارة لمش��روعيته كعبادة، وهنى ع��ن كل ما يؤدي إلى مظن��ة الكبائر ألن العب��ادة هي التزام 
األمر والنهي معًا، ومن أعظمها شرب الخمر المستوجب للحد وعدم رضا اهلل سبحانه، وال 
يكتمل إيمان يف قلب إال بطاعة أمره عز وجل واجتناب نواهيه لذلك ربطه باجتناب الش��رب 
يف ه��ذه األواين المذك��ورة ألهنا كانت تس��تعمل لحفظ وتصنيع الخم��ور. والمقصد واضح، 

فسبحان الذي منح رسولنا جوامع الكلم.
3/ الحدي��ث الثالث: -عن أبي هريرة أنه س��مع رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم يقول 

»َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك«)1)
4/ الحدي��ث الرابع: -َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َفَقاَل: »َهِذِه َخِديَجُة َأَتْتَك بِإَِناٍء فِيِه َطَعاٌم - َأْو إَِناٍء 

ْرَها بَِبْيٍت ِمْن َقَصٍب الَ َصَخَب فِيِه، َوالَ َنَصَب«)2) الََم، َوَبشِّ فِيِه َشَراٌب - َفَأْقرِْئَها ِمْن َربَِّها السَّ
��ى اهلُل َعَلْيِه  5/ الحدي��ث الخام��س: - َعْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعنُْه: َأنَّ َرُس��وَل اهللِ َصلَّ
ْيِل َوَمالَئَِكٌة بِالنََّه��اِر، َوَيْجَتِمُعوَن فِي َصالَِة الَعْصرِ  َوَس��لََّم، َقاَل: »َيَتَعاَقُبوَن فِيُكْم: َمالَئَِك��ٌة بِاللَّ
َوَص��الَِة الَفْجرِ، ُث��مَّ َيْعُرُج الَِّذي��َن َباُتوا فِيُك��ْم َفَيْسَأُلُهْم َوُهَو َأْعَل��ُم بُِكْم، َفَيُقوُل: َكْي��َف َتَرْكُتْم 

ِعَباِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َتَرْكنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوَأَتْينَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن«)3).
يؤكد يف هذا الحديث واألحاديث اآلتية أهمية وجوب االستمرار يف العبادة، والمحافظة 
والمداومة عليها ليتحقق المقصد األصلي منها، وكذلك يوضح المقاصد التبعية التي وعد هبا 
اهلل عباده المكرمين من دخول الجنة، والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، وبشارة الصائم بطيب 
خلوفه عند اهلل واختصاصه س��بحانه بالجزاء على الصوم، وقبول اهلل تبارك للحاج والمهاجر 

والمجاهد يف سبيله، ووصفهم باإليمان، ونيل رضوان الكريم تفضاً على عباده الطائعين.

)1)  سبق التخريج يف  المقاصد التبعية للزكاة واألنفاق يف سبيل اهلل ص 17 من البحث.
صحيح البخاري  باب يريدون إن يبلوا كام اهلل )7497))144/9).  (2(

المصدر نفسه باب تعرج المائكة والروح إليه ) 7430 ) ) 9/ 126 ).  (3(
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َم َيْرِويِه َعْن َربُِّكْم،  6/ الحديث السادس: - عن َأَبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن  ْوُم لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوَلُخُلوُف َف��ِم الصَّ ��اَرٌة، َوالصَّ َق��اَل: »لُِكلِّ َعَمٍل َكفَّ

ِريِح الِمْسِك«)1)
اََة  َم اإِلْساََم َواإِليَماَن َوالصَّ ى النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ 7/ الحديث الس��ابع: - َوَس��مَّ
َم لِبِاٍَل: »َأْخبِْرنِ��ي بَِأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه  َعَم��ًا، َقاَل َأُبو ُهَرْي��َرَة: َقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
ْيُت َوُس��ئَِل َأيُّ الَعَمِل  ْر إاِلَّ َصلَّ فِي اإِلْس��الَِم« ، َقاَل: َما َعِمْلُت َعَماًل َأْرَجى ِعنِْدي َأنِّي َلْم َأَتَطهَّ

َأْفَضُل؟ َقاَل: »إِيَماٌن بِاهللِ َوَرُسولِِه، ُثمَّ الِجَهاُد، ُثمَّ َحجٌّ َمْبُروٌر«)2)
املطلب الثاين: حق اهلل وحق العبد: 

بع��د أن تحدثن��ا ع��ن مقاصد أركان اإلس��ام كعب��ادة يقام هب��ا الدين، ومقاص��د الجهاد 
لحفظ��ه، أورد اإلم��ام البخاري حديث لتوضيح حق اهلل وحق العب��د، لعاقتها بالتوحيد، ألن 
حق��وق العباد هي الحظوظ واألغراض التي يجب أن يعرفه��ا العابد، ويطلبها بإذن اهلل تعالى 
تعبدًا وطاعة، ويف الحديث الش��ريف عندما س��أل رس��ول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – معاذًا 
ع��ن الحق األصلي الذي ليس فيه غرض للمكلف، فس��أله عما أوجب��ه عليه، أي ما يجب أن 
يعاملوه به س��بحانه، وألقاه على معاذ بصيغة الس��ؤال بقوله: )َأَتْدِري َم��ا َحقُّ اهللِ ....( ليكون 
أشد حضورًا لقلبه، حتى يفهم ما يقوله رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم –، وقوله أن يعبدوه، 
أي يتذللوا له بالطاعة، وال يش��ركوا به ش��يئًا ، أي يف عبادته، ولفظ ش��يئًا نكرة يف صياغ النفي 
تعم كل ش��يء، بمعنى ال يش��ركوا به رسوال، وال وليا، وال ملكا، وال غيرهم، بأن تكون عبادًة 
مطلقة، والعبادة هي التوحيد ألهنا مبنية عليه، فكل عبادة ال توحيد فيها ليس��ت عبادة، وأحق 

الحقوق هو حق اهلل، وال تنفع الحقوق إال به.
أما حق العباد على اهلل، أي ما يجب أن يعاملهم به سبحانه، والعباد لم يوجبوا شيئًا، بل 

اهلل أوجبه على نفس��ه تفضاً منه على عباده، قال تعالى: ژ ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
]األنع��ام:  ژ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
54[، وكت��ب هن��ا بمعنى أوجب على نفس��ه، فحق العباد على اهلل أال يعذب من ال يش��رك به، 

سبق التخريج يف  المقاصد التبعية للصيام  ص 17 من البحث  (1(
صحيح البخاري باب قوله تعالى } قل فأتوا بالتوراة فأتلوها  إن كنتم صادقين { )156/9) .  (2(
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فهذا تفضل من اهلل سبحانه لم يوجبه عليه أحد)1). وهذا الحق يعترب حظًّا للمكلف، وهو نيله 
رضوان اهلل ومجانبة غضبه وعذابه سبحانه.

المقاصد األصلية الستيفاء الحقوق: -         
 م��ن المقاص��د األصلي��ة لمعرفة الحقوق ش��كر النعمة الموجبة لفهم مقصد الش��ارع يف 
تكريمه للمكلف، فيتوجهوا هلل يف طلبها وال يس��ألوا غيره س��بحانه، وكذلك معرفة أداء الحق 

وبذل المستحق على بصيرة وبإذن شرعي.
المقاصد التبعية الستيفاء الحقوق: -         

وبمعرفة الحق تطمئن النفوس وترضى، ويمتنع التخاصم والتواثب، والتنافس السلبي، 
والتع��ّدي، وتس��ود روح الرحمة والقناع��ة من أجل مجتمع الفضيلة، وم��ن كمال المقصد يف 
ني��ل الحقوق، تعجيل إيصال الحقوق ألصحاهبا، وهو مقصد من الس��مو بمكان، وإال كانت 
المفسدة. وبمعرفتها والعمل هبا يتحقق المقصد األصلي والتبعي ويكون المسلم سمحًا إذا 

قضى وسمحًا إذا اقتضى.
حديث الباب: -

َع��ْن ُمَع��اِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم: »َيا ُمَعاُذ َأَتْدِري َما َحقُّ اهللِ َعَلى 
ُهْم  الِعَب��اِد؟«، َقاَل: اهلُل َوَرُس��وُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َأْن َيْعُبُدوُه َوالَ ُيْش��رُِكوا بِِه َش��ْيًئا، َأَت��ْدِري َما َحقُّ

َبُهْم«)2) َعَلْيِه؟«، َقاَل: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َأْن الَ ُيَعذِّ
املطلب الثالث: املقا�صد الأ�صلية لالإخال�ص:

عل��ى العب��د تنمي��ة اإلخاص يف قلب��ه وتقويت��ه، وذلك بكم��ال التعلق باهلل تأله��ًا وإنابة 
وخوف��ًا ورجاء وطمعًا وقصدًا لمرضات��ه وثوابه يف كل األمور الظاهرة والباطنة )3) ومن أكرب 
مقاصد اإلخاص دفع الشرك األكرب واألصغر وهذا هو السبب الذي أورد به اإلمام البخاري 
أحاديث اإلخاص يف كتاب التوحيد. فاإلخاص يقوي االعتقاد، واإلخاص يّقوم اإلسام 

القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح العثيمين –ص31 بتصرف .  (1(
صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ) 7373) )114/9).  (2(

)3)  كتاب التوحيد للش��يخ محمد عبد الوهاب وكتاب القول الس��ديد يف مقاصد التوحيد للش��يخ عبد الرحمن ناصر 
سبعي ط . الثانية 1423ه� ص31  .
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واإليمان واإلحس��ان )1) وباإلخاص يتجن��ب المكلف الرياء يف القول والعمل، واإلخاص 
شرط قبول العمل الصالح ألنه إرادة وجه اهلل بالعبادة )2).

المقاصد التبعية لإلخالص: -
 باإلخ��اص يتحق��ق الرجاء والخ��وف، والطمع يف مرض��اة اهلل تعالى، والف��وز بالجنة، 
وهو س��ٌر بين العبد وربه، فيجعل العبد يتلذذ يف فعل الخيرات، واإلخاص مورث لحب اهلل 
تعالى، وفضل س��ورة اإلخ��اص أهنا تعدل ثلث القرآن، وهي الس��ورة المحققة لإلخاص، 
وهذا مقصد جليل يدرك��ه العارفون بمقصدها، ويتعاهدوهنا يف الصلوات والدعاء كما علمنا 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
حديث الباب 

ا َأْصَبَح  ُدَها، َفَلمَّ ، َأنَّ َرُجًا َس��ِمَع َرُجًا َيْقَرُأ ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد ُيَردِّ َعْن َأبِي َس��ِعيٍد الُخْدِريِّ
َها، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصلَّى  ُجَل َيَتَقالُّ َم َفَذَكَر َلُه َذلَِك، َوَكَأنَّ الرَّ َجاَء إَِلى النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َها َلَتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآِن« )3). اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، إِنَّ
المطلب الرابع: المقاصد األصلية لألذكار واألدعية:

الدعاء هو إظهار الفاقة هلل س��بحانه وتعالى، وهو مخ العبادة، ومن يتأمل الس��نة المباركة 
يجد أن هنالك أذكار للصباح والمساء، للطعام والشراب، للنوم واالنتباه، للصلوات وأعقاهبا، 
لركوب الدابة والس��فر، وأذكار تتعلق بطرد الحزن والهم، وأذكار تقال عند رؤية المس��لم لما 

يحب ويكره الخ.... )4)
فهذه األذكار العظيمة بحسب تنوعها ومناسباهتا تجديد لعهد اإليمان، ومن مقاصدها –
أيضا- تقوية الصلة باهلل تعالى، واعرتاف بنعمه المتوالية وآالئه المتتالية، وشكرًا على تفضله، 
وإنعامه، حيث اللجوء هلل وحده، واالعتماد عليه دون س��واه، والتذلل له، والتعوذ به س��بحانه 
من كل ش��ر وباء، وهذا يعن��ي تقرير التوحيد هلل وإقرار بألوهيته وربوبيته وبأس��مائه وصفاته 

المصدر نفسه ص39 .  (1(
)2)  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور : محمد صدق بن أحمد البورنو . مؤسسة الرسالة ص59 .

)3)  صحيح البخاري كتاب التوحيد  باب ما جاء يف دعاء النبي أمته للتوحيد )7374) )114/9).
)4)  فقه األدعية واألذكار لعبد الرزاق عبد المحسن البدر . دار كنوز أشبيلية ص7.
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س��بحانه )1(، وه��ذا يمثل مقص��د العبادة وإظهار الفاق��ة هلل حيث ال ماذ من��ه إال إليه، ويف كل 
حاالته  وأوضاعه ، وحاجاته.

المقاصد التبعية لألذكار واألدعية: -
             للذكر والدعاء ثمرات وفوائد كما قال ابن القيم رحمه اهلل: ] الذكر ش��جرة تثمر 
المعارف واألحوال التي شّمر إليها السالكون، فا سبيل إلي نيل ثمارها إال من شجرة الذكر، 
وكل ما عظمت تلك الش��جرة ورس��خ أصلها، كان أعظم لثمرهتا فالذكر يثمر المقامات كلها 
م��ن اليقظة إلى التوحيد، وه��و أصل كل مقام، والقاعدة التي ينبني عليه��ا، كما ينبني الحائط 

على أسه، وكما يقوم السقف[ )2).
و يف الذك��ر م��ن النف��ع والربكة والفوائد م��اال يمكن أن يحيط به إنس��ان، وكفى بقول اهلل 
ژ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ                 ۇ   ۇ   ژ  تعال��ى: 

]األحزاب:  35[.
أحاديث الباب 

1/ الحدي��ث األول: - َعْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، َقاَل: » إَِذا َجاَء 
اٍت، َوْلَيُقْل: »بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت َجنْبِي، َوبَِك  َأَحُدُكْم فَِراَش��ُه َفْلَينُْفْضُه بَِصنَِفِة َثْوبِِه َثاََث َمرَّ
الِِحيَن«)3). َأْرَفُعُه، إِْن َأْمَسْكَت َنْفِسي َفاْغِفْر َلَها، َوإِْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِما َتْحَفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ
2/ الحديث الثاين: - عن جابر بن عبد اهلل الس��لمي قال: )َكاَن َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

وَرَة مَِن الُقْرآِن )4) ُمُهُم السُّ َها، َكَما ُيَعلِّ ُم َأْصَحاَبُه ااِلْستَِخاَرَة فِي األُُموِر ُكلِّ َم ُيَعلِّ َوَسلَّ
ِة لَِما ُهَو  المعن��ى االصطاحي لاس��تخارة هي: َطَلُب االْختَِي��اِر. َأْي َطَلُب َص��ْرِف اْلِهمَّ
َعاِء اْل��َواِرِد فِي ااِلْس��تَِخاَرِة)5) يف هذا الحديث ،  ��اِة، َأْو الدُّ اْلُمْخَت��اُر ِعنْ��َد اهللِ َواألَْوَلى، بِالصَّ
يتض��ح أهنا من أفضل العبادات لما فيها من صرف الهمة هلل س��بحانه وتعالى  ولنعلم أن خيرة 

)1)  المصدر نفسه  ص9.
)2)  الوابل الصيب ص132.

َؤاِل بَِأْسَماِء اهللِ َتَعاَلى َوااِلْستَِعاَذِة بَِها )119/9)  )3)  المصدر نفسه  َباُب السُّ
)4)  صحيح البخاري باب )قل هو القادر( )7390 ) )9/ 118).

)77( لب اللباب ج5 ص 123.
)5)  صحيح البخاري باب )قل هو القادر( )7390 ) )9/ 118).
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اهلل للعب��د خيرا من خيرته لنفس��ه، وإن اهلل يحب أن يس��أل من فضل��ه  وأما المقصد التبعي لها 
باعتبارها صاة وأن ما أختاره اهلل تعالى هو الفرج سواء وافق هوى المكلف أم لم يوافق.

َم إَِذا َأَوى إَِلى  3/ الحدي��ث الثال��ث: - َعْن ُحَذْيَفَة، َق��اَل: َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
��ِه الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما  ُهمَّ بِاْس��ِمَك َأْحَيا َوَأُموُت«، َوإَِذا َأْصَبَح َقاَل: »الَحْمُد لِلَّ فَِراِش��ِه َقاَل: »اللَّ

َأَماَتنَا، َوإَِلْيِه النُُّشوُر«)1)
َم َيُقوُل ِعنَْد الَكْرِب: »الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ  4/ الحدي��ث الرابع: -َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
َمَواِت َوَربُّ األَْرِض  الَعِلي��ُم الَحِليُم، الَ إَِل��َه إاِلَّ اهللُ َربُّ الَعْرِش الَعظِيِم، الَ إَِل��َه إاِلَّ اهللُ َربُّ السَّ

َربُّ الَعْرِش الَكرِيِم«)2)
5/  الحديث الخامس: - َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعنُْهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل 
ْيَطاَن َوَجنِِّب  ُهمَّ َجنِّْبنَا الشَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَراَد َأْن َيْأتَِي َأْهَلُه، َفَقاَل: بِاْسِم اهللِ، اللَّ

ُه َشْيَطاٌن َأَبًدا«.)3) ْر َبْينَُهَما َوَلٌد فِي َذلَِك َلْم َيُضرُّ ُه إِْن ُيَقدَّ ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا، َفإِنَّ الشَّ
املطلب اخلام�ص: املقا�صد الأ�صلية لالأ�صحية وذكاة ال�صيد:

إّن خل��ق اهلل س��بحانه للمخلوقات ليس عبث��ًا ، والمقصد األصلي هو التس��خير الكوين  
لإلنس��ان )4)، فالذكاة الش��رعية ،من األعمال التعبدية ، ومن مقاصدها األصلية االعرتاف بأن 
الخلق هلل جميعًا س��بحانه ، والمقصد األصلي ال يتصرف المس��لم يف خلقه سبحانه إال بإذنه 
يف اس��تباحة هبيمة األنعام ، وبالوصف الش��رعي الذي حددته الش��ريعة، امتثااًل ألمره تعالى ، 
واعرتافًا بفضله ، وال يمكن استحال هبائم األنعام إال برضاه سبحانه ، وإال ُتعترب الذبيحة يف 
هذه الحالة، ميتة محرمة على أّمة محمد صلى اهلل عليه وس��لم ، لذلك أحل اهلل الذكاة وحرم 
قت��ل مب��اح األكل ، وكذلك من المقاص��د األصلية لألضحي��ة تقوية لمعنى اإليمان بالرس��ل 
والش��رائع الس��ابقة  والتقرب هلل زلفى بالكبش الذي فدى به اهلل جل وعا س��يدنا إس��ماعيل،  

)1)  المصدر نفسه  باب سؤال اهلل تعالى  بأسمائه وصفاته )7394 ) )9/ 119).
)2)  المصدر نفسه  باب وكان عرشه على الماء )7426) ) 126/9).

)3)  المصدر نفسه  )7396 ) )9/ 119).
)4)  مقاصد الشريعة والسياق الكوين المعاصر ، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 

ص442 .
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بش��روط يف األضحي��ة  ، وش��روط يف وق��ت ذبحها ، وش��روط يف التصرف يف لحمه��ا، طاعةً  
وامتثااًل هلل وعبادة ، وتوجها بشكر النعمة.

المقاصد التبعية لألضحية وذكاة الصيد: -
االس��تمتاع بالحال الطيب من المطعومات، وش��كر النعمة، وإطعام األهل واإلخوان، 
واإله��داء، واإلنفاق والتص��دق للمحتاج والفقير وتكريم بني آدم أن الكون مس��خر بإذن اهلل 
تعالى له، ويف األضحية كس��ب ورضا اهلل تعالى يف أيام طيبات مباركات يحس��ن العمل فيها، 

وإطعام البائس الفقير، وتوسعة لألهل واألوالد.
أحاديث الباب

َم  ��ى النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ 1/ الحدي��ث األول: - َع��ْن َقَتاَدَة، َع��ْن َأَنٍس َقاَل: »َضحَّ
ي َوُيَكبُِّر«)1) بَِكْبَشْيِن ُيَسمِّ

َم ُقْلُت:  2/ الحديث الثاين: -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم، َقاَل: َس��َأْلُت النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َمَة، َوَذَكْرَت اْسَم اهللِ، َفَأْمَسْكَن َفُكْل،  ُأْرِس��ُل كِاَبِي الُمَعلََّمَة؟ َقاَل: »إَِذا َأْرَسْلَت كاِلََبَك الُمَعلَّ

َوإَِذا َرَمْيَت بِاْلِمْعَراِض َفَخَزَق َفُكْل«)2)
يف هذا الحديث توضيح طرق الذكاة، ويف الحديث التالي إدراك اإلذن من اهلل باس��تباحة 

أكلها.
ُث َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َقاُلوا: َيا  3/ الحديث الثالث: -عن ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوَة، ُيَحدِّ
َرُس��وَل اهللِ، إِنَّ َها ُهنَا َأْقَواًما َحِديٌث َعْهُدُهْم بِِش��ْرٍك، َيْأُتوَنا بُِلْحَماٍن اَل َنْدِري َيْذُكُروَن اْسَم اهللِ 

َعَلْيَها َأْم اَل، َقاَل: »اْذُكُروا َأْنُتُم اْسَم اهللِ، َوُكُلوا«)3)
املطلب ال�صاد�ص: املقا�صد الأ�صلية لف�صل تالوة القراآن:

            العناي��ة بالق��رآن العظي��م، عناية بكام اهلل تعالى ال��ذي ال يأتيه الباطل من بين يديه 
وال خلف��ه، المتحّدى ب��ه، المعِجز بكل حرٍف في��ه، والتاوة تعني العلم والعم��ل بالقرآن )4) 

)1)  صحيح البخاري )7399 ) )9/ 120).
)2)  المصدر نفسه  )7397 ) )9/ 119).
المصدر نفسه  ) 7398) )9/ 119).  (3(

)4)  المفردات للراغب األصفهاين ص 75.
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وتدب��ر معانيه تزيد العب��د قربًا هلل تعالى ويزداد اعتقادًا بما جاء فيه من أحكام وِحكم ودروس 
ومواعظ، وهي من أفضل األعمال هلل سبحانه، واآليات واألحاديث شاهدة على ذلك.

المقاصد التبعية لفضل تالوة القرآن: -
 الق��رآن هداي��ة، وش��فاء، وكفاية، وعافية، والعب��د كلما كان عظيم العناي��ة بالقرآن تاوًة 
وحفظ��ا، مذاكرة وتدبرًا، وعماً وتطبيقًا، نال من الس��عادة والطمأنين��ة وراحة البال، وزوال 
الهم والغم والحزن بحس��ب ذلك. واآليات واألحاديث، دالة على نزول السكينة والمائكة 
عند القراءة، وفضائل القرآن على س��ائر الكام، واغتباط صاحب القرآن، وحاوة   تحس��ين 

الصوت بالرتتيل والقراءة يف كل األحوال واألزمان )1)
حديث الباب 

َم َقاَل: »َمَثُل الُمْؤِمِن الَِّذي  َعْن َأبِي ُموَس��ى َرِضَي اهلُل َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
ِة، َطْعُمَها َطيٌِّب َوِريُحَها َطيٌِّب، َوَمَثُل الَِّذي الَ َيْقَرُأ َكالتَّْمَرِة، َطْعُمَها َطيٌِّب  َيْق��َرُأ الُقْرآَن َكاألُْتُرجَّ
، َوَمَثُل  ْيَحاَنِة، ِريُحَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوالَ ِري��َح َلَها، َوَمَثُل الَفاِجرِ الَِّذي َيْق��َرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل الرَّ

الَفاِجرِ الَِّذي الَ َيْقَرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل الَحنَْظَلِة، َطْعُمَها ُمرٌّ َوالَ ِريَح َلَها«)2)

* * *

)1)  المتواري على أبواب البخاري لإلمام ناصر الدين بن المنير  
المصدر نفسه )7560 ) )161/9).  (2(
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املبحث الرابع
تطبيق املقا�سد االأ�سلية والتبعية على اأحاديث االألوهية

باب التوحيد لالإمام البخاري )اأعمال تعبدية(
املطلب الأول: املقا�ص��د الأ�صلية لالأمر باملعروف والنهي عنى املنكر:

              األم��ر بالمع��روف والنه��ي عن المنكر تكليف رباين مقطوع به، وهو عمل األنبياء 
والمرس��لين، وسلوك الدعاة الصالحين، وس��بب خيرية األمة وطريق هنضتها، وقد دعت إليه 

الش��ريعة يف نص��وص وقواع��د ال تحصى)1) مثل قول��ه تعال��ي ژ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  
ژ  گ    گ   گ   کگ    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ  

]الحج: 41 [
              ولألمر بالمعروف مقاصد جليلة وهذا دليل على أهمية القيام هبذه الشعيرة. ومن 
مقاصده األصلية تحقيق مرضاة اهلل تعالى، والمحافظة على كليات الش��ريعة، من حفظ ديٍن، 
ونف��ٍس، وعقٍل، ونس��ٍل، ومال، تقربًا هلل، وطاعًة ألمره، ومن أه��م مقاصده تحقيق أمر اهلل يف 

االستخاف يف األرض.     
المقاصد التبعية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - 

المقاص��د التبعي��ة ال تحصى وال تع��د، ألهنا تؤدي إلى الص��اح واإلصاح يف األرض، 
وتطهي��ر المجتم��ع من األمراض، واالعتق��اد بأنه تكليف وعبادة هلل تجع��ل القائم هبا مطمئنًا 
لحكم اهلل، منتظرًا للجزاء، صابرًا محتس��بًا، مستشعرًا مسؤولية التكليف، مهما ظهرت أمامه 

المصائب والمحن واالنتقادات، وصاحبها موعود بالفوز بالجنة، والنجاة من النار )2).
حديث الباب 

ٌة َقائَِمٌة  تِي ُأمَّ َم َيُقوُل: »الَ َيَزاُل ِمْن ُأمَّ عن ُمَعاِوَيَة َقاَل: َس��ِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
َبُهْم َوالَ َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأتَِي َأْمُر اهللِ َوُهْم َعَلى َذلَِك«)3). ُهْم َمْن َكذَّ بَِأْمرِ اهللِ، َما َيُضرُّ

)1)  علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي ص188 بتصرف.
المصدر نفسه ص190 بتصرف.  (2(

)3) المصدر نفسه باب إِنََّما َقْوُلنَا لَِشْيٍء إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )4760) )136/9).
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املطلب الثاين: املقا�صد الأ�صلية لبيعة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم وحمبته:
البيع��ة ن��وع من الطاعة كما جاء يف المفردات )بايع الس��لطان إذا تضم��ن بذل الطاعة له، 

بم��ا يرضخ له )1)، ويقال لذلك بيعة ومبايعة لقوله تعالى ژ ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  
ی  ی  ی  جئ  ژ  ]التوبة :111[ إش��ارة لبيعة الرضوان )2(، فطاعة الرس��ول ومحبة 
الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم واجبة ، كما طاعة اهلل ،  فطاعته مثمرة لمحبته، ومحبته محققة 
لطاعته عليه الصاة والس��ام. وبيعته عليه الس��ام بيعة هلل عّز وجّل ولدين اإلسام، ومحبته 

ال تنف��ك عن محب��ة اهلل تعالى لقول��ه س��بحانه: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
ی  یژ  ]النس��اء: 59[، إًذا الطاعة والمحبة مقص��د يف ذاهتا، مؤدية لمقاصد جليلة، مثل 

ي، واالنقياد، واإلذعان لألوامر، واجتناب النواهي. التأسِّ
فمحبت��ه من الدين وتحقيقها يكون بما ش��رع اهلل يف هذا الدي��ن، ال عن طريق البدع ، أي 
ليس��ت محبت��ه يف مظاهر التعظيم اللس��اين المليء بالغلو والش��رك ، ألن حس��ن النية  ال يبيح 
االبتداع يف الدين وكما قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: »من كان مستأنًسا  هبدي الرسول صلى 
اهلل عليه وس��لم ، فليستأنس بصحابته ، فإهنم كانوا أبّر هذه األمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها 

تكلفا وأكثرها هديا.....« )3).
 المقاصد التبعية لبيعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومحبته: -

             بيعت��ه وطاعت��ه ومحبت��ه عليه الصاة والس��ام، موجبة لرضا اهلل تعالى،  ولدخول 
الجنة، ومجانبة س��خطه تعالى، فتّقر عينه، ويطمئن قلبه، ويتذوق هبا حاوة اإليمان، والوعد 
ب��أن يزم��ر معه لقوله صلى اهلل عليه وس��لم] المرء يزمر مع من أح��ب [ )4) والبيعة وطاعة ولي 

األمر والمعاهدة مؤدية لألمن واالستقرار. 
حديث الباب 

َم فِ��ي َرْهٍط، َفَقاَل:  امِِت، َقاَل: َباَيْعُت َرُس��وَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ َع��ْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

رَضخ لألمر الواقع : استسلم  المعجم الوسيط  (1(
المفردات للراغب األصفهاين ص67.  (2(

حقوق النبي على أمته  محمد بن خليفة التميمي ص322 -324 بتصرف.  (3(
أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب الحب يف اهلل واستجابة الدعاء.  (4(
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»ُأَبايُِعُكْم َعَلى َأْن الَ ُتْش��رُِكوا بِاهللِ َش��ْيًئا، َوالَ َتْسرُِقوا، َوالَ َتْزُنوا، َوالَ َتْقُتُلوا َأْوالََدُكْم، َوالَ َتْأُتوا 
بُِبْهَت��اٍن َتْفَتُروَنُه َبْي��َن َأْيِديُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َوالَ َتْعُصونِي فِي َمْعُروٍف، َفَمْن َوَفى ِمنُْكْم َفَأْجُرُه َعَلى 
اَرٌة َوَطُهوٌر، َوَمْن َسَتَرُه اهللُ، َفَذلَِك  ْنَيا، َفُهَو َلُه َكفَّ اهللِ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذلَِك َشْيًئا َفُأِخَذ بِِه فِي الدُّ

َبُه، َوإِْن َشاَء َغَفَر َلُه«)1) إَِلى اهللِ: إِْن َشاَء َعذَّ
املطلب الثالث: املقا�صد الأ�صلية لرب الوالدين:

م��ن أفضل ه��ذه المقاصد أن بّر الوالدين هو الش��كر هلل لقوله تعالى ژ ڃ  ڃ  
ژ  ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ  

]لقم��ان:14[، وطاعتهم��ا تعني طاعة اهلل عّز وجّل اآلمر بذل��ك ، ورضاه تعالى يف رضاهما ، 
وهما وصية اهلل لعباده وأنعم هبا وصية ، يف قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ.

المقاصد التبعية لبر الوالدين: - 
بر الوالدين س��بب س��عادة المس��لم فربّهما ي��وّرث كما عقوقهما ، لقول��ه  صلى اهلل عليه 
ُر اهللُ َما َش��اَء ِمنَْها إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة إاِلَّ ُعُقوَق اْلَوالَِدْيِن َفإِنَّ اهللَ َتَعاَلى  ُنوِب ُيَؤخِّ وس��لم: »ُكلُّ الذُّ
ُلُه لَِصاِحبِِه فِي اْلَحَياِة َقْبَل اْلَمَماِت«)2)، فربهما يحقق احرتام الكبير، وطاعة والة األمور ،  ُيَعجِّ
ويحافظ على شكل ومضمون وظيفة األسرة ، والرتاحم بين أفرادها ، ويقوي كيان المجتمع 
المس��لم  من التف��كك واالنحال، ورب��ط أواصر المحب��ة ، ألهنما الش��جرة الحانية والماذ 
الرح��ب ، لذل��ك اعتنت الش��ريعة بربهما أحياًء كان��ا أو أمواتا ، ألن حقوقهما تنس��ى إال لمن 

رحم اهلل.
حديث الباب

َم َأيُّ األَْعَماِل  ع��ِن اْبِن َمْس��ُعوٍد َرِضَي اهلُل َعنُْه: َأنَّ َرُجاً َس��َأَل النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
الَُة لَِوْقتَِها، َوبِرُّ الَوالَِدْيِن، ُثمَّ الِجَهاُد فِي َسبِيِل اهللِ«)3) َأْفَضُل؟ َقاَل: »الصَّ

  يف ه��ذا الحدي��ث جمع رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ما بين ب��ر الوالدين، والصاة 
لوقتها، والجهاد يف سبيل اهلل وسماها أفضل األعمال، وعّدها من األعمال التعبدية الخالصة، 

)1)  المصدر نفسه باب المشيئة واإلرادة ) 7468) )9/ 137).
)2)  المستدرك على الصحيحين للحاكم   كتاب الرب والصلة )7263) )172/4).

)3)  صحيح البخاري  باب الصاة لوقتها وبر الوالدين )7534) )156/9).
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دليل وتأكيد على مكانة بر الوالدين عند اهلل س��بحانه، فرب الوالدين هو التوس��ع يف اإلحس��ان 
إليهما وضده العقوق )1). 

املطلب الرابع: مقا�صد م�صروعية اجلزاء ونيل احلظوظ للموحدين املخل�صني:       
ه��ذه األحاديث تبين وتلّخ��ص المقاصد األصلي��ة والتبعية للعبادة الخالص��ة، والجزاء 
األوىف للعب��د الصالح من رب كريم، يتجاوز بفضله تعالى عن النية الس��يئة يف األعمال، ما لم 
ينفذها العبد بل يؤجر على تركها ، والنية الحسنة إن أتبعها بعمل تتضاعف وإن لم يتبعها بعمل 
يؤج��ر ، وأعد اهلل لهم ماال يمكن أن يتخيله بش��ر من النعيم ، وجعل العبد مقبوال ومحبوبا هلل 
وللعباد، بسبب حب اهلل عّز وجّل، ووعد بدخول الجنة  للموحدين وإن ارتكبوا المعاصي  ما 
لم يشركوا، وكذلك البشارة للصابرين ، ألن الصرب بأنواعه هو المعين على التزام العبادة، بل 
هو عبادة  يرجع هبا العابد إلى ربه يف الطاعات، والبعد عن المعاصي وقبول أقدار اهلل،  فيوىف 
أجره بغير حساب وعدًا من اهلل تعالى، ويلتقي مع رسوله صلى اهلل عليه وسلم على الحوض، 

كل هذه األحاديث  بشارة لِلُعباد الموّحدين.
أحاديث الباب

َم َقاَل: »َيُقوُل اهللُ: إَِذا َأَراَد َعْبِدي  1- الحديث األول: - َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْن َيْعَمَل َس��يَِّئًة، َف��الَ َتْكُتُبوَها َعَلْيِه َحتَّى َيْعَمَلَها، َف��إِْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها بِِمْثِلَه��ا، َوإِْن َتَرَكَها ِمْن 
َأْجِل��ي َفاْكُتُبوَه��ا َلُه َحَسنًَة، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْعَمَل َحَسنًَة َفَلْم َيْعَمْلَه��ا اْكُتُبوَها َلُه َحَسنًَة، َفإِْن َعِمَلَها 

َفاْكُتُبوَها َلُه بَِعْشرِ َأْمَثالَِها إَِلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف«)2)
َم َقاَل: »َقاَل  2- الحديث الثاين: - عْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

الِِحيَن َما الَ َعْيٌن َرَأْت، َوالَ ُأُذٌن َسِمَعْت، َوالَ َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ«)3) اهللُ: َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ
3- الحدي��ث الثال��ث: - َع��ْن َأبِي ُهَرْي��َرَة َرِضَي اهلُل َعنْ��ُه، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل 
َعَلْيِه َوَس��لََّم: »إِنَّ اهللَ َتَب��اَرَك َوَتَعاَلى إَِذا َأَحبَّ َعْبًدا َناَدى ِجْبرِي��َل: إِنَّ اهللَ َقْد َأَحبَّ ُفالًَنا َفَأِحبَُّه، 

المفردات للراغب األصفهاين ص40  (1(
صحيح البخاري  )7501) )149/9).  (2(

)3)  المصدر نفسه ) 7498))144/9).
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َماِء،  َماِء: إِنَّ اهللَ َقْد َأَحبَّ ُفالًَنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ َفُيِحبُّ��ُه ِجْبرِيُل، ُثمَّ ُينَاِدي ِجْبرِيُل فِي السَّ
َوُيوَضُع َلُه الَقُبوُل فِي َأْهِل األَْرِض«. 

4/ الحديث الرابع: - »اْصبُِروا َحتَّى َتْلَقُوا اهللَ َوَرُسوَلُه، َفإِنِّي َعَلى الَحْوِض«)1)
خاتمة  باب التوحيد      

            خت��م البخ��اري كتاب��ه بحدي��ث الحم��د والتس��بيح، كم��ا ب��دأ أوله بحدي��ث النية، 
عم��ا هبما أي تحريرا لقصده أول العمل حتى يكون خالصا لوجه اهلل تعالى وحمدا وش��كرا 
وتقديس��ا ل��ه عز وج��ل يف آخر العمل على م��ا وفقه إليه. هذا وأس��أل اهلل س��بحانه وتعالى أن 
يرزقن��ي الصدق واإلخاص يف العمل وأن يمن علي بحس��ن القبول وأن ينفع بما وفقني إليه 
من خدمة لهذا الكتاب العظيم وأن يجعل هذا يف صحيفتي وصحيفة والدي وش��يوخي ومن 
علمني من المؤمنين وأن يجزي من ش��ارك وس��اهم يف إنجاز هذا العمل بما يس��تحق من أجر 
ومثوبة. وصلى اهلل على س��يدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحس��ان إلى يوم الدين 

والحمد هلل رب العالمين)2).
 حديث اخلامتة

َع��ْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة َرِض��َي اهلُل َعنُْه، َقاَل: َقاَل النَّبِ��يُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم: »َكِلَمَتاِن َحبِيَبَتاِن 
َساِن، َثِقيَلَتاِن فِي الِميَزاِن: ُس��ْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه، ُس��ْبَحاَن اهللِ  ْحَمِن، َخِفيَفَتاِن َعَل��ى اللِّ إَِل��ى الرَّ

الَعظِيِم«.)3)
           هناك إشارات مقاصدية كثيرة للعلماء عن اختيار األمام البخاري ألحاديث البداية 
والنهاي��ة، لكتابه الجامع الصحي��ح، ولكتاب التوحيد، قال الحافظ اب��ن حجر )4) »الظاهر أن 
اإلم��ام البخ��اري قص��د ختم كتاب��ه – الجامع الصحيح – بم��ا دّل على الوزن، ألن��ه آخر آثار 
التكلي��ف، فإن��ه لي��س بعد الوزن إال االس��تقرار يف أح��د الدارين، إلى أن يري��د اهلل إخراج من 

)1)  المصدر نفسه  باب وجوه يومئذ ناضرة )7441) ) 132/9).
)2)  تعليق د/ مصطفى األغا )162/9).

)3)  صحيح البخاري باب َوَنَضُع الَمَواِزيَن الِقْسَط لَِيْوِم الِقَياَمِة  )7563))162/9).
ه��و احم��د بن علي بن محمد الكناين العس��قاين المعروف بابن حجر وهو لقب بعض آبائه نش��أ يتيمًا واش��تغل   (4(
ب��األدب وطل��ب الحدي��ث فربع في��ه،  مات بمصر س��نة 852 م��ن مؤلفاته فتح الباري بش��رح صحي��ح البخاري 

واإلصابة انظر معجم الشيوخ عمر بن فهد الهاشمي محمد الزاهي مراجعة تحقيق  محمد الجاسر ص70
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قضى بتعذيبه من الموحّدين، فيخرجون من النار بالش��فاعة واهلل تعالى أعلم« )1). وذكر أحد 
مش��ايخنا الفضاء نكتة بديعة يف بدء اإلمام البخاري بحديث )إنما األعمال بالنيات) وختمه 
بحديث )كلمتان حبيبتان....) هو أن كل منهما حديث غريب، فكأنما اإلمام البخاري رحمه 
اهلل يش��ير إلى حديث )بدأ اإلس��ام غريبا وس��يعود غريب��ا كما بدأ فطوبى للغرب��اء) أي الذين 
يأخ��ذون ماُ وجد بين هذين الحديثين، من األحاديث الصحاح التي أس��ندت للنبي صلى اهلل 
عليه وسلم )2). واألدب يف االبتداء إخاص النية، ويف االنتهاء مراقبة الخواطر ومناقشة النفس 
على الماضي، واالعتماد يف تكفير ما لعله يحتاج لتكفير، بما جعله الش��ارع مكّفرًا للهفوات، 
مخّلصًا للحس��نات من النزعات الداخلة يف حيز الفوات )3). فأراد اإلمام البخاري ختم كتابه 
باألش��راف، وق��د تقرر أن م��دار أمور الدين، على خمس��ة أش��ياء: االعتق��ادات، والعبادات، 
والمعام��ات، والزواجر، واآلداب، فلما فرغ اإلمام من بي��ان الكل بّين االعتقادات، فلله درُّ 
هذا اإلمام الهمام، ما أحسن ترتيبه الكتاب! افتتح ببدء الوحي وعليه مدار الدين، وثنّى بكتاب 
اإليمان وعليه مدار النجاة، ثّلث بالعلم، وعليه مدار معرفة العبادات والمعامات الش��رعية، 
وخت��م بالتوحيد، وعليه مدار اإلعمال الصالحة، فافتتح باألش��راف، واختتم باألعلى، وآخر 
ال��كام بالتس��بيح والتحميد )4)، فكل م��ا أورده العلماء دليل على اهتمامه��م بمعرفة مقاصد 

وضع األحاديث وترتيبها، كاهتمامهم بمعرفة ِحكمها ومقاصدها.

* * *

انظر فتح الباري )542/13) .  (1(
)2)  لب اللباب لعبد الحق )  ج5 /314) .

)3)  المتواري على أبواب البخاري البن المنير ص439.
)4)  لب اللباب ج5 ص313.
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خامتة البحث
نحمده س��بحانه الذي بنعمته تت��م الصالحات، أن وصلت لخواتي��م هذا البحث، ألورد 

أهم ما ورد فيه. كما يلي:
ب��دأت المبح��ث األول بمختص��ر لإلم��ام البخاري وكتاب��ه، وعاداته ألهن��ا معينة يف فهم 

ترتيب األبواب وتسميتها، وربطها باألحاديث.
تناول البحث مفهوم التوحيد وأقس��امه من توحيد ربوبية، وهو االعتقاد أن ال خالق وال 
مالك وال مدّبر للكون إال اهلل، و توحيد ألوهية ويقال له توحيد باعتبارين، فباعتبار إضافته هلل 
س��بحانه يس��مى توحيد ألوهية ، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة ، وهو إفراد 
اهلل ع��ز وج��ل بالعب��ادة ،وتطلق العبادة على ش��يئين: بمعنى التذلل هلل س��بحانه ، واالمتثال له 
باألوامر والنواهي وتتمثل يف العبادات، وكذلك تطلق العبادة على المتعبد به من كل األعمال 
الت��ي يحبه��ا اهلل ويقبلها، والعمل هبا لوجهه تعالى وحده ال ش��ريك له ،وه��ذا التوحيد  ابتاء  
لكثير من المس��لمين كما ّبينا، أما توحيد األس��ماء والصفات: وهو أن نثبت له سبحانه  جميع 
أس��مائه وصفاته ، التي أثبتها لنفس��ه يف كتابه، أو س��نة نبيه صلى اهلل عليه وس��لم ، وننفي عنه 

المماثلة والتشبيه سبحانه.
            واتض��ح م��ن ذلك أن الكليات العقدي��ة هي األصول االعتقادية اإليمانية الكربى، 
الت��ي تمث��ل المرتكزات األولية للدين، وبمعرفة مقاصدها يتحق��ق اإلخاص يف العبادة، كما 
أمرنا اهلل سبحانه، امتثاال وطاعة، للفوز برضاه، وهو أعلى درجات المقاصد األصلية والتبعية.
وتح��دث البحث عن مفه��وم المقاصد وأقس��امها العامة والخاصة ،واختي��ار المقاصد 
األصلي��ة والتبعي��ة وتخصيصها بالدراس��ة والتطبيق عل��ى نصوص أحادي��ث توحيد األلوهية 
)توحي��د العب��ادة ) لتحديد إم��كان أو عدم إمكان ني��ل الحظوظ هبذه المقاص��د يف العبادات، 
ووض��ح البح��ث أن للعبادات مقاصد أصلي��ة وتبعية، وأن المكلف يج��ب أن يتجرد ويتورع 
م��ن أخ��ذ حظوظه بطريق المقاصد األصلية للعبادات، حتى ال يقع يف مهالك الش��رك بأنواعه 
من غير وعي وقصد، ألن الخطأ يف مقصد العبادة ال تصححه النية الحسنة ،وال بأس عليه أن 
ينظ��ر لحظه التبع��ي األخروي ويقصده تبعًا على الرأي الراجح، أم��ا الحظ  التبعي الدنيوي، 
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مكان اختاف بين الفقهاء ويحتاج لتأمل، واحتياط وانتباه ،على حسب حال المكلف ، لكن 
األساس يف العبادة اإلخاص هلل تعالى.

أما الجانب التطبيقي كان عن استقراء وتتبع المقاصد األصلية والتبعية لكل عبادة واردة 
يف أحادي��ث الب��اب، أو عمل بنية العبادة، ثم ذكر هذه األحادي��ث كما أوردها اإلمام البخاري 

)رحمه اهلل).
              يف ختام هذا الباب أحمد اهلل، وأسّبح بشكره على أن مّن علي بإتمام هذا البحث، 
ف��إن أصب��ت فمن اهلل وإن أخط��أت فمن قصور فهمي والش��يطان، وأس��أل اهلل أن يتقبل جهد 
الُمِقل، ويجعله حجًة لي يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، وسبحان 

اهلل وبحمده، وسبحان اهلل العظيم.

* * *



186

املقا�صد الأ�صلية والتبعية لأحاديث الألوهية

فهر�ص امل�سادر واملراجع
1. اإلهب��اج يف ش��رح المنهاج عل��ى منهاج األصول إلى عل��م األصول للبيض��اوي – تحقيق 

جماعه من العلماء، ط بيروت – دار الكتب العلمية الطبعة 1416-1996ه�.
2.األعام لخير الدين الزركلي- دار العلم –بيروت – الطبعة السادسة 1984م.

3.إرش��اد الس��اري يف ش��رح صحيح البخاري – المؤل��ف احمد بن محمد اب��ن أبي بكر عبد 
الملك القسطاين – المطبعة الكربى – األميرية – مصرط7 1323ه�.

4.أصول النظام االجتماعي يف اإلس��ام – الطبعة الثانية ) تونس- دار حسنون ( القاهرة: دار 
السام 1427ه�- 2006م.

5. كتاب األم لألمام الشافعي  مطبعة دار الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 1403ه - 1983م.
6.تفس��ير الق��ران العظيم للحافظ إس��ماعيل ابن عم��ر ابن كثير المتوىف 774ه��� - دارا لجيل 

بيروت –لبنان – الطبعة األولى 1408ه�-1988م.
7.تاري��خ بغ��داد للخطيب البغ��دادي أبو بكر احمد ب��ن علي ابن ثابت الخطي��ب البغدادي- 
 – عط��ا  الق��ادر  عب��د  مصطف��ى  وتحقي��ق  دراس��ة   – بي��روت   – العلمي��ة  الكت��ب  دار 

الطبعةاالولى1417ه�.
8.الجام��ع ألح��كام القران ألبي عبد اهلل اب��ن احمد القرطبي دار الكت��ب العلمية- بيروت – 

الطبعة 1413ه�-1993م.
9.حق��وق النبي صلى اهلل عليه وس��لم على أمت��ه يف ضوء الكتاب والس��نة- محمد بن خليفة 
التميمي – تقديم معالي الش��يخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الش��يخ – 

الطبعة الثانية 1435ه�-2014مدار التوحيد للنشر- الرياض- السعودية.
10. زاد المع��اد يف ه��دي خير العباد المؤلف محمد بن أبي بكر ابن أيوب ش��مس الدين ابن 
قيم الجوزية – مؤسسه الرسالة – بيروت – مكتبه المنارة اإلسامية – الكويت ط27  – 

1415ه�- 1994.
11.شجرة النور الذكية يف طبقات المالكية – محمد بن محمد بن مخلوف – الطبعة السلفية– 

بدون.
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12.ش��رح العقي��دة الطحاوية عب��د الرحمن ابن ناصر ب��راك ابن إبراهيم ال��رباك – إعداد عبد 
الرحمن ابن صالح السديس – التدمرية – الطبعة الثانية – 1429ه� -2008م.

13.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – إسماعيل بن حماد الجوهر بتحقيق احمد بن عبد 
الغفور عطار- دارا لعلم للمايين – بيروت الطبعة الثالثة 1404ه�-1984م.

14.ش��رح الحلي��ة ع��ن معاين الواس��طية م��ع الكواش��ف الجلية يف ش��رح العقيدة الواس��طية 
للش��يخ عبدا لعزيز بن محمد سليمان – مطبعة أنصار الس��نة المحمدية بمصر سنة النشر 

1406ه�-1985.
15.صحي��ح البخاري ألب��ي عبد اهلل محمد بن إس��ماعيل – ترقيم وتبوي��ب محمد فؤاد عبد 

الباقي –القاهرة – الطبعة األولى 1443ه�.
16.صحيح مس��لم ألبي الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري –ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي-المملكة العربية السعودية- رئاسة إدارة البحوث-بدون.
17.طبق��ات األصوليين )الفت��ح المبين يف طبقات األصوليين( عب��د اهلل مصطفى المراغني- 

دار الكتب العلمية –بيروت الطبعة الثانية 1394ه�.
18.طبقات الشافعية الكربى- لشيخ اإلسام علم األعام –حجه الحفاظ والمفسرين سيف 
النظار والمتكلمين ناصر الس��نة ومؤيد الملة –ت��اج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي 

السبكي- الطبعة الثانية- دار المعرفة للطباعة والنشر –بيروت –لبنان.
19.ط��ب القلوب لألمام ش��مس الدين ابن أبي بكر المش��هور بابن القي��م الجوزية – تأليف 
وتحقي��ق عمر احمد ال��راوي – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة األولى 1424ه�- 

2003م.
20.عل��م المقاصد الش��رعية –ن��ور الدين اب��ن مختار الخادم��ي –عضو الهيئة التدريس��ية – 
جامعه اإلمام محمد بن سعود اإلسامية بالرياض- الطبعة الخامسة 1435ه�-2013م 

العبيكان للنشر الرياض السعودية.
21.فتح الباري بش��رح صحيح البخاري –البن حجر احمد بن علي العسقاين –دار الفكر-

بيروت – الطبعة 1988م.
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22.فقه األدعية واألذكار- عبد الرزاق عبد المحسن البدر – دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع 
– الرياض- السعودية –الطبعة األولى 1426ه�-2005م.

23.الق��ول المفي��د على كتاب التوحيد لفضيلة للش��يخ محمد بن صال��ح العثيمين – دار ابن 
الجوزي – الطبعة الثانية 1424ه�.

24.كت��اب التوحي��د للش��يخ محمد ب��ن عبد الوه��اب – الطبع��ة الثانية 1423ه���- 2003م 
-الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء – الرياض- السعودية.

25.كت��اب الق��ول الس��ديد يف مقاصد التوحيد للش��يخ  عبد الرحمن ناصر الس��بعي – الطبعة 
الثانية 1423ه� )مطبوع مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب(.

26.لبال لباب يف الرتاجم واألبواب ) يف شرح تراجم أبواب صحيح البخاري – تأليف العامة 
عبد الحق الهاش��مي أبي محمد عبد الحق عبد الواحد الهاشمي  العمري الهندي المكي 
المت��وىف 1392ه���- تحقيق لجن��ه متخصصة م��ن المحققين – الطبع��ة الثانية1432ه�-

2011م –دار النوادر للنشر والتوزيع – سوريا – لبنان – الكويت.
27.لس��ان الع��رب البن منظور – جمال الدين محمد ب��ن مكرم – دار صابر بيروت – الطبعة 

األولى – بدون.
28.المتواري علي أبواب البخاري – تأليف اإلمام العامة ناصر الدين ا بن المنير – المتوىف 
683ه��� - تحقيق وتعليق علي حس��ن عبد الحميد – الطبع��ة األولى 1411ه�-1990م 

–المكتب اإلسامي بيروت.
29.مختصر إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي – لشيخ اإلمام حجه اإلسام  محمد بن محمد 

الغزالي المتوىف 550ه� - دار الفكر – دمشق – الطبعة األولى 1414ه� 1993م.
30.مسند اإلمام احمد بن حنبل – دار صابر – بيروت – بدون – المستدرك على الصحيحين 
للحاكم أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل ابن محمد النيس��ابوري – تحقيق مصطفى 

عبد القادر عطا – دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة األولى 1411ه�-1990م.
31.المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية– قام بإخراجه جمع من العلماء – الطبعة الثانية– 

القاهرة – 1392ه�-1972م
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32.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول – للشيخ حافظ ابن احمد بن علي 
الحك��م بتحقي��ق عمر اب��ن محمود أبو عم��ر – دار ابن القي��م – الدم��ام – الطبعة األولى 

1410ه� - 1990م.
33.المفردات يف غريب القران – تأليف أبو القاس��م الحس��ين بن محمد المعروف بالراغب 
األصفهاين توىف 503ه� - تحقيق وضبط محمد س��عيد كياين – دار المعرفة– بيروت – 

لبنان – بدون ط.
34.المقاصد الس��نية يف األحاديث األلوهية – تأليف أبي القاس��م علي بن بلبان المقدس��ي – 

الطبعة األولى 1403ه� - 1983م
35.مقدم��ه الم��ع الدراري على جامع البخاري للش��يخ زكريا بن محم��د الكاندهلوي _ دار 

الكتب العلمية بيروت لبنا 1403ه� - 1982م.
36.مقاصد الشريعة اإلسامية وعاقتها باألدلة الشرعية لمحمد سعيد ابن احمد ابن مسعود 

اليوبي – دار الهجرة للنشر والتوزيع – الطبعة األولى 1418ه� 1992م.
37.مقاصد الش��ريعة اإلس��امية البن عاش��ور العامة اإلم��ام محمد الطاهر ابن عاش��ور – 
دار الس��ام للطباعة والنش��ر – دار س��حنون للنش��ر والتوزيع – تون��س – الطبعة الرابعة 

1430ه�-2009م.
38.مناسبات أبواب صحيح البخاري بعضها بعضا ألبي حفص البلقي يكتا برتاجم البخاري 
تأليف ش��يخ اإلس��ام أبي حفص عمر ابن رس��ان ابن نصير البلقيني المتوىف 805ه� - 
تحقي��ق الدكتور احمد ابن فارس الس��لوم أس��تاذ التفس��ير بجامعه المل��ك فيصل الطبعة 

األولى 1431ه�- 2010م.
39.مقاصد الش��ريعة والس��ياق الكوين المعاصر- أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها 

الرابطة المحمدية للعلماء- المغرب.
40.الموافقات يف أصول الفقه ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي – 

المشهور باألمام الشاطبي – تحقيق ابن دراز – دار المعرفة – بيروت –بدون.
41.نيل االبتهاج بتطريز الديباج – ألبي العباس  احمد بن احمد التنبكتي – المتوىف 1032ه� 

-مطبوع على هامش الديباج المذهب – دار الكتب العلمية بيروت.
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42.هدى الساري ألحمد بن علي  بن حجر - تحقيق عبد القادر شيبة الحمد - مكتبة الرياض 
المملكة العربية السعودية 1411ه� .

43.الواب��ل الصي��ب من الكلم الطيب لمحمد ابن أبي بكر ابن أيوب ش��مس الدين ابن القيم 
الجوزية – تحقيق سيد  إبراهيم – الدار الحديثة - القاهرة – الطبعة الثالثة 1999م.

44.الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي ابن احمد البورنو – مؤسسه 
الرسالة- الطبعة األولى 1404ه�- 1983م.

45.وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين احمد بن محمد أبي بكر ابن 
خلكان 608-681ه� -حققه الدكتور إحسان عباس – دار صابر بيروت.

* * *
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املحور ال�صاد�ص

املناهج املخالفة يف التعامل
 مع الن�ص ال�سرعي

1- مظاهر عدم توقري الن�ص ال�شرعي والتهوين منه.
2- املناهج املتقدمة يف التعامل مع الن�ص ال�شرعي: درا�شات تاريخية و�شفية.

3- املناه���ج املعا�ش���رة يف التعام���ل م���ع الن�ص ال�ش���رعي: )املنهج التاريخ���ي، املنهج 
املادي، املنهج التاأويلي، املنهج احلداثي، املنهج العقالين(.
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املنهج التاأويلي يف التعامل مع الن�ص
الروحانية احلديثة اأمنوذجًا

د. هيفاء بنت نا�سر الر�سيد
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية- الرياض
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يعد النص الديني - يف الش��ريعة اإلس��امية - المصدر األول واألوح��د لتلقي المعتقدات 
الغيبي��ة، والتش��ريعات الديني��ة التي تنظم حي��اة الفرد والمجتمع المس��لم، وتضب��ط المعامات 
واألح��كام الدنيوية واألخروية. كما أن نصوص الكتاب والس��نة تحظى بقدس��ية وتقدير يف جل 
المجتمعات اإلسامية بكافة شرائحها، ولها احرتام وثقل يف دعم األفكار والتوجهات المختلفة 
لدى المتلقي. ولذلك يش��كل الن��ص الديني أهمية كربى يف إضف��اء المصداقية والقبول للفكرة 

المطروحة أيًا كانت، ويشكل تصور مراد الشارع من تلك النصوص والتعبير عنه أهمية أكرب.
لق��د ُضبط فهم نص��وص الكتاب والس��نة وفق قواع��د مفصلة قررها أه��ل العلم قديمًا 
وحديثًا باألثر واالستقراء، تعتمد على مرتكزات رئيسة من أهمها: اعتبار الدالالت اللغوية، 
واستحضار مناسبة ورود النص، وفهم النص يف سياقه الشرعي، واعتماد فهم السلف الصالح 

كمرجعية قوية لجميع ما سبق . 
غي��ر أن التف��رق العق��دي والمنهجي منذ أزمنة مبكرة من تاريخ اإلس��ام أدى إلى س��وء 
إعمال النص الش��رعي، والتعس��ف يف تفس��يره وتأويله، ليتوافق مع مراد كل فرقة منحرفة أو 
مذه��ب محدث. ومن ثم برز مصطلح »التأويل« للتعبير ع��ن الطرق المختلفة لصرف النص 

عن ظاهره وحمله على المعنى الذي يقصده المؤول.  
ومع امتداد تلك المناهج التأويلية - القديمة - إلى عصرنا الحديث، برزت مناهج محدثة 
لها منطلقات ومناهج مغايرة للمنهجيات القديمة، وإن اتفقت معها يف النتائج والمخرجات، 

التي ال تقل عن سابقتها خطورة. 
ومن أبرز القراءات المحدثة للنص المقدس، هي تلك التي تقدمها أطروحات الروحانية 
الحديث��ة، المتمثل��ة بتيار ظهر يف الغرب كحركة مضادة للتدي��ن التقليدي واإللحاد المادي يف 
ذات الوقت، فقدمت الروحانية تصورات تتجاوز المحس��وس للكون والوجود ، ولم ترتض 
التفس��يرات األثرية للنص، بل س��لطت عليه س��يف التأويل الذي فرغه م��ن مدلوله اللغوي، 

وجرده من سياقه الديني والتاريخي. 
مشكلة البحث: 

نظ��رًا لح��ال األمة اإلس��امية يف الزمن الراه��ن، وانفتاحها عل��ى أنواع من االس��تيراد المادي 
والثق��ايف، ظه��ر للروحاني��ة الحديثة أنصار بين أبناء المس��لمين، نش��روا مبادئها وطبق��وا مناهجها. 
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غير أن هذا التيار الفكري لم يحظ   – بعُد - باهتمام الباحثين الذي يس��تحقه وتس��تلزمه خطورته، 
وبدت المكتبة العقدية - والشرعية عمومًا - مفتقرة للبحوث األكاديمية التي تعالج آثار هذا الفكر 
الدخي��ل م��ن جوانب متعددة. ومن ثم ج��اءت فكرة هذا البحث المختصر، إس��هامًا من الباحثة يف 

كشف أحد جوانب االنحراف يف هذا التيار، وسعيًا منها إلبراز خطورته للعلماء والمختصين. 
أهداف البحث: 

التعريف الموجز بالروحانية الحديثة كتيار فكري ومذهب عقدي.  .1
بيان المنهج التأويلي يف الروحانية الحديثة وخصائصه عرب نماذج غربية وعربية.  .2

نقد المنهج التأويلي للروحانية الحديثة بإيجاز يتناسب مع حجم البحث.  .3
منهج البحث: 

اتبعُت يف هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي النقدي.
خطة البحث: 

ينقسم هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثاثة مباحث، وخاتمة، كالتالي: 
مقدمة، وفيها: مشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه، ومسرد مباحثه.

التمهيد: يف المنهج التأويلي للنص الشرعي، وفيه:
تعريف التأويل يف لغة العرب.  -

مفهوم التأويل عند السلف.  -
مفهوم التأويل عند المتكلمين.  -

المنهج التأويلي الحديث للنص.  -
المبحث األول: التعريف  بالروحانية الحديثة، وأبرز خصائصها، وفيه مطلبان:

   المطلب األول: التعريف بالروحانية.
   المطلب الثاين: أبرز خصائص الروحانية الحديثة. 

المبحث الثاين: منهج الروحانية الحديثة يف التعامل مع النص وأبرز خصائصه، وفيه مطلبان: 
   المطلب األول: نماذج للتأويل الروحاين يف العالم الغربي.
   المطلب الثاين: نماذج للتأويل الروحاين يف العالم العربي.

المبحث الثالث: نقد المنهج التأويلي للتيار الروحاين الحديث.
الخاتمة ، وفيها أبرز نتائج البحث .
الفهارس ، وهي: فهرس المراجع .
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متهيد
املنهج التاأويلي للن�ص ال�سرعي 

قبل الحديث عن التأويل كمنهجية للتعامل مع نصوص القرآن والسنة، ال بد من التقديم 
بمعن��ى ) التأوي��ل ( يف لغة العرب، والمفهوم االصطاحي لهذا اللفظ، وتطور اس��تخدامه يف 

سياق فهم النص الديني.
أوال: تعريف التأويل يف لغة العرب.

ل ُيَؤول  للتأويل عدة معاين متقاربة ُذكرت يف معاجم اللغة العربية، »فهو ) تفعيل ( من أوَّ
تأوي��اً«)1). ق��ال ابن فارس: »الهم��زة والواو والام أص��ان: ابتداء األمر وانته��اؤه«)2). وآل 
ي��ؤول، أي: رجع. قال يعقوب: ُيق��ال: )أَول الحكم إلى أهله(، أي: أرجعه ورّده إليهم. ومن 

ه��ذا الب��اب تأويل ال��كام ، وهو عاقبته وما ي��ؤول إليه، وذلك قوله تعال��ى: ژ ڀ  ڀ  ٺ   
ٺ ژ   ]األعراف: 53[. يقول: ما يؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم )3). 

قال الجوهري يف الصحاح: »الَتْأويل: تفس��ير ما َيُؤوُل إليه الشيء«)4). »وقال أبو عبيد يف 
قول��ه: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ  ]آل عمران: 7[ ، قال: التأويل المرجع والمصير، مأخوذ 

من آل يؤول إلى كذا، أي صار إليه. وأّولته: صّيرته إليه« )5).
فالتأوي��ل عن��د علماء اللغ��ة المتقدمين يدور على معنين: التأويل بمعنى تفس��ير الش��يء 

وبيانه، والتأويل بمعنى العاقبة والمرجع والمصير.
لك��ن لو اطلعنا على المعاج��م المتأخرة لوجدنا يف بعضها - إضافة للمعنيين الس��ابقين 
- معن��ى آخر ه��و أقرب لاصطاح المتأخر منه ألصول اللغة وقواعدها 6. وهو ما س��يتضح 

الحقًا بإذن اهلل.

)1)  هتذيب اللغة: 15 / 314.
)2)  مقاييس اللغة: 1 / 158.

)3)  انظر: مقاييس اللغة: 1 / ) 160 – 163 ).
)4)  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 4 / 1627.

)5)  لسان العرب: 11/ 34 .
)6)  انظر: ظاهرة التأويل الحديثة: 29.
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ثانيا: مفهوم التأويل عند السلف.
اس��تخدم الس��لف - رضوان اهلل عليهم -  مصطلح التأويل بما يتفق مع المعنى اللغوي 
األصل��ي للف��ظ، ووفقًا لوروده يف نصوص الش��رع. قال الطبري - رحم��ه اهلل -: »وأما معنى 
التأويل يف كام العرب، فإنه التفسير والمرجع والمصير« )1)، وقال القرطبي: » التأويل يكون 
بَِمْعنى التَّْفِسير، كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول األمر إليه« )2) .
ووضح ذلك شيخ اإلسالم رحمه اهلل يف قوله: »وأما  التأويل يف لفظ السلف فله معنيان: 
أحدهما: تفس��ير الكام وبيان معناه، س��واء وافق ظاه��ره أو خالفه. فيكون   -  
التأويل والتفسير عند هؤالء متقاربًا أو مرتادفًا وهذا - واهلل أعلم - هو الذي عناه مجاهد أن 
العلماء يعلمون تأويله، ومحمد بن جرير الطبري يقول يف تفسيره: ) القول يف تأويل قوله كذا 

وكذا ( و ) اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ( ونحو ذلك، ومراده التفسير. 
والمعن��ى الث��اين: هو نفس الم��راد بالكام، ف��إن ال��كام إن كان طلبًا كان   -  
تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خربًا كان تأويله نفس الشيء المخرب به. )3)، كما قالت 
عائشة رضي اهلل عنها : ) كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف ركوعه:   ]سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، 

الله��م اغفر لي [ يتأول القرآن( )4). وقال تعال��ى: ژ ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  ]األع��راف: 53[. ومنه تأويل الرؤيا، وتأويل 

العمل، كقوله: ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]يوسف: 100[ «.)5)
ولذل��ك وقع االختاف يف إمكانية معرفة »التأويل« الختاف معناه عند المتحدث، فإن 
أريد به بيان المعاين وتفس��ير اآليات فذلك - با ش��ك- معلوم للن��اس على تفاوت بينهم يف 
ذلك، وإن أريد بالتأويل حقائق األخبار الغيبية كان العلم به من خصائص الرب ۴، ال يطلع 

عليه البشر يف هذا اآلن )6).

)1)  الجامع ألحكام القرآن: 4/ 15.
)2)  جامع البيان: 6/ 204.

)3)  مجموع الفتاوى: 13/ 288، وانظر التدمرية: 92. 
)4)  أخرجه البخاري يف صحيحه: 1/ 164، باب: التسبيح والدعاء يف السجود، برقم: 817.

)5)  شرح الطحاوية: 213.
)6)  انظر: المرجع السابق: 213.
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ثالثًا: مفهوم التأويل عند المتكلمين.
أخذ مصطلح »التأويل« عند المتكلمين معنى مغايرًا للمعاين اللغوية أو المفاهيم الواردة 
عن السلف، وإن كان أدرج هذا المعنى - كما أسلفنا - يف بعض معاجم اللغة العربية المتأخرة 

دون ربطه باألصل اللغوي، وإنما لبيان المعنى الحادث للمصطلح.
فق��د صار معنى »التأويل« يف اصطاح المتأخرين: »ص��رف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
آخ��ر يحتمله اللف��ظ يف الجملة« )1)، أو »ص��رف اللفظ عن االحتمال الراج��ح إلى االحتمال 
المرجوح لدليل يقرتن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين يف تأويل نصوص 
الصف��ات، وت��رك تأويلها« )2). ف��كان هذا الفعل مطي��ة بعضهم لرد النص الش��رعي الصحيح 
، واالحتج��اج ب��ه على غير مراد الش��ارع. ق��ال ابن أبي الع��ز: »وهبذا تس��لط المحرفون على 
النص��وص، وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فس��موا التحري��ف تأوياً، تزيينًا له وزخرفة 

ليقبل« )3).
و »التأويل« هبذا المعنى قد يكون تفس��يرًا صحيحًا إذا تحققت شروط صرف اللفظ عن 
ظاهره )4)، وقد يكون تأوياً كاميًا إذا اختص بالنصوص المخالفة لمذهب المتكلمين، ولم 
تؤيده قرائن صحيحة، ويكون تأوياً فلس��فيًا إذا ص��رف النص عن ظاهره ليتفق مع المفهوم 
الفلسفي، ويكون تأوياً باطنيًا إذا خا من أي قرينة - ولو كانت ضعيفة- ولم تحتمله اللغة 

ولو من بعيد.
ومع بطان جميع هذه األنواع من التأويل وكوهنا - يف الواقع - نوع من أنواع التحريف 

للنص، إال أهنا تتفاوت يف خطورهتا ومدى انحرافها من األدنى لألشد.

)1)  المرجع السابق: 73 .
)2)  التدمرية: 91، وانظر:  مجموع الفتاوى: 17 / 401، وروضة الناظر: 1 / 508.

ش��رح الطحاوية: 212، وانظر: الفتاوى الكربى البن تيمية: 167/2، بيان تلبيس الجهمية: 71/2، والصواعق   (3(
المرسلة: 215/1.

)4)  » األول: أن يكون موافقًا لوضع اللغة، أو ُعْرف االس��تعمال أو عادة صاحب الش��رع، وكل تأويل خرج عن هذا 
فليس صحيح.

 الثاين: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي ُحمل عليه إذا كان ال يستعمل كثيرًا فيه.
الثالث: إذا كان التأويل بالقياس فابد أن يكون جليًا ال خفيًا، وقيل: أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم، 

وقيل: ال يجوز التأويل بالقياس أصاً ». إرشاد الفحول: 2/ 34 .
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رابعًا: المنهج التأويلي الحديث للنص.
ل��م يقف تطور مفه��وم »التأويل« عند تحريف المتكلمين قديم��ًا، ففي الفرتة المعاصرة 
ظهر معنى جديد لهذا المصطلح المش��كل يتجاوز تل��ك المفاهيم المحدثة فضاً عن تصور 
الس��لف، فقد أصبح التأوي��ل ُيطلق على نظرية عامة يف آليات الفهم، ه��ي أكثر عمقًا وتعقيدًا 

مما سبق، تسمى يف الغرب: الهرمينيوطيقا، أو »التأويلية«.
ُتع��ّرف الهرمينيوطيقا بأهنا: »علم وفن التفس��ير اإلنجيلي«)1)، يق��ول د.هنري فركلير: هي 
»عل��م« العتمادها على قواعد محددة يف فهم الن��ص، وهي »فن« ألن فيها مرونة يف تطبيق تلك 
القواعد على النص )2). وبمعنى أعم: هي »نظريات حول طبيعة الفهم اإلنساين، سواء كان هذا 
الفهم متعلقًا بالكتب، أو باألعمال الفنية، أو الهندسية، أو بالتواصل اللفظي وغير اللفظي« )3).
لقد نش��أت نظريات الهرمينيوطيقا يف بيئة نصرانية، وقواعدها مبنية على طبيعة »الكتاب 
المقدس« ودوائر الدراس��ات الاهوتية ، ثم توس��عت وتفرعت إلى ما يتجاوز ذلك. يقول د. 
خال��د السيف: »تحول التأويل من كون��ه مصطلحًا متداواًل يف مباحث النصوص الدينية، إلى 
علم يبحث يف آليات الفهم، بعد أن تعدى مرحلة النصوص الدينية، ليصبح علمًا مستقاً بذاته 
يبحث يف كيفية الفهم س��واء يف النصوص الدينية، أو الحقول اإلنس��انية كالتاريخ، والفلسفة ، 

والنقد األدبي، واألنثربولوجي، وغيرها«)4).
وق��د تطور مفه��وم الهرمينيوطيق��ا، وتنوعت النظري��ات التي تندرج تحت ه��ذا المصطلح 
الع��ام، فكان��ت هناك نظري��ات تقليدية، هي أش��به ما تكون بأصول التفس��ير، تق��وم على قواعد 
منطقي��ة لتفس��ير النص المق��دس، مثل: القواع��د اللغوية، وس��ياق النص، والمناس��بة التاريخية 
لوروده، باإلضافة لتفس��يرات الاهوتيين، مع التأكيد على أن األصل أن ظاهر النص هو المراد، 
واستبعاد المعاين الباطنية واإلشارية التي ال توجد لها قرائن واضحة يف ذات النص )5). ونظريات 

 Hermeneutics ، Principles and Process : 16  (1(
Hermeneutics ، Principles and Process: 16 :2)  انظر(

 Hermeneutics ، An Introduction : 1  (3(
)4)  ظاهرة التأويل الحديثة: 33

  Hermeneutics ، Principles and Process: 79 – 120 ،  and Esotericism and Biblical Interpretation:5)  انظر(
Christian Research Journal : 28
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أخرى - وهي التي تم استيرادها يف العالم اإلسامي- تعمل على تأويل النص بطريقة خيالية 
ورمزية، مس��تبعدة المعنى الحريف المباش��ر، ومحاولة اكتش��اف المعاين »الخفية« وراء النص 

المقدس)1) . 
تش��رتك ه��ذه النظريات القائمة عل��ى المعاين الخفية مع التأويل عن��د المتكلمين يف عدم 
اعتب��ار المعنى الظاهر النص، فه��ي ال تنظر لرتكيبته حرفيًا، وال تعترب معن��اه المتبادر للقارئ 
الع��ادي. »والماحظ يف داللة نظرية التأويل الحديثة أن��ه ال يوجد ما يمكن أن تنتظم فيه هذه 
النظرية من قواعد ثابتة، وال ُأطر علمية إال الكشف عن المعاين والدالالت المسترتة يف خبايا 

النص«)2).
لقد أصبحت نظريات الهرمينيوطيقا – يف العالم اإلس��امي - وس��يلة للتحرر من داللة 
الن��ص بطريقة تبدو »علمي��ة«، تعمل على توظي��ف مصطلحات مزخرفة مس��توردة للتوصل 
إلى فوضي معرفية، وإعادة قراءة الرتاث وفقًا لرؤى مؤدلجة وأجندات مس��بقة، رغم حملها 

لشعارات موهمة تنّفر من »التبعية« للسلف و»التقليد األعمى« للقرون المفضلة.

* * *

)1)  فهم الفهم: 14، والهرمينيوطيقا وإشكاالت التأويل: 232، الهرمينيوطيقا يف الواقع اإلسامي: 45 .
)2)  ظاهرة التأويل الحديثة: 34.
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املبحث الأول
 التعرف بالروحانية احلديثة واأبرز خ�سائ�سها

املطلب الأول: التعريف بالروحانية.
»الروحاني��ة« ترجم��ة حرفية للمصطل��ح األعجم��ي Spirituality، وقب��ل الحديث عنها 

كمذهب فكري محدد المعالم، سأعّرف بالمصطلح العربي - يف اللغة - باختصار:
وح )1)، على غير قي��اس )2)، والجمع: ُروحانيون)3).  وح��اين - بضم الراء - نس��بة إلى الرُّ الرُّ
قال الزبيدي: »األلف والنون من زيادات النسب، وهو من نادر معدول النسب« )4)، زيدت بقصد 
وحاين ما  المبالغ��ة أو التوكي��د، ولهذا نظائر كثيرة يف اللغة )5). وقال س��يبويه: إن العرب تجعل الرُّ

ُنسب إلى المائكة والجن، وكل روح ال جسد لها )6)، وقيل: تقوله لكل شيء فيه روح )7). 
لكن الذي يعنينا يف هذا البحث تحديدًا، هو مفهوم »الروحانية« يف االصطاح الحديث، 

والمقصود هبا ضمن التيارات الفكرية المعاصرة. 
لم يرد لفظ »الروحاين« - أو أي من صيغه - يف كتاب اهلل ۴، وال على لس��ان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وإنما ورد يف بعض األحاديث التي حكم عليها أهل العلم بالوضع)8)، ولذلك فإن استخدامه 
للتعبير عن المعاين الش��رعية مس��تفاد من الثقاف��ات األخرى، بينما المعن��ى المراد به يختلف 

)1)  انظر: تاج العروس: 6 / 412. 
)2)   انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة : 2 / 956.
)3)  انظر: الصحاح: 1 / 367، ولسان العرب: 463.

)4)  تاج العروس: 6 / 412. 
)5)  معجم الصواب اللغوي: 1/ 413. 

)6)  القول بأن المائكة والجن أرواح با أجس��اد فيه نظر، والصواب: أن هذا القول باطل، بل للمائكة أجس��ام نورانية كما 
يدل عليه ظاهر القرآن. قال الش��يخ ابن عثيمين رحمه اهلل: »المائكة أجس��ام با ش��ك، كما قال اهلل ۵: ژ ۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ  ژ  ]فاطر:1[، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ]أطَّت السماء[ واألطيط: صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل، 
تسمع له صريرًا من ثقل الحمل ... ويدل لهذا حديث جربيل عليه السام: أن له ستمائة جناح قد سد األفق، واألدلة على 
هذا كثيرة . وأما من قال: إهنم أرواح ال أجس��ام لهم، فقوله منكر وضال«. )ش��رح األربعين النووية (: 61-62، وقال يف 

) القول المفيد ( 1/ 308: »فالقول بأهنم أرواح فقط إنكار لهم يف الواقع، وهو قول باطل«.
)7)  انظر: الصحاح: 1/ 367، ولسان العرب: 463، وهتذيب اللغة: 146/5.

وحانيُّوَن، خلَقُهُم اهللُ من ضوِء نوِرِه [ حكم عليه األلباين بالوضع يف السلسلة  )8)  ومن ذلك: حديث ]قوٌم يقاُل َلُهُم الرَّ
ْوحانيِّن [ أورده ابن  الضعيفة: 6516، وحديث: ]يبعُث اهللُ عزَّ وجلَّ بكلِّ حرٍف منها س��بَعمائِة ألِف مَلٍك من الرَّ
وحانيِّيَن يف  الجوزي يف الموضوعات: 176/3، وحديث: ]َمِن اس��تمَع إلى َصوِت غناٍء، لم يؤَذْن لُه أن يسمَع الرُّ

الجنَِّة [ ضعفه األلباين يف ضعيف الجامع: 5409. 
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باخت��اف الس��ياق)1). وال��ذي يظهر أن ه��ذا المصطلح نص��راين األصل، ومعل��وم أن علماء 
النص��ارى يوصف��ون باآلباء الروحانيي��ن)2)، وإن كان المصطل��ح انتقل اس��تخدامه لكثيٍر من 
الديانات األخرى، السيما الشرقية منها كالهندوسية والبوذية)3). فقد أطلق وصف »الروحاين« 
يف النصرانية أول األمر يف مقابل الجس��ماين، وليس يف مقابل المادي أو المحسوس، وأريد به 

ذلك الذي يحيا منقادًا لإلله ال لشهواته الجسدية.
اس��تمر هذا المعنى هو الس��ائد يف الغرب حتى القرن الثاين عشر للمياد )4)، ثم برز معنى جديد 
متأث��ر بالفلس��فة اليونانية، حي��ث أطلق »الروحاين« كوصف للعاقل البش��ري يف مقاب��ل المخلوقات 
غي��ر العاقلة، م��ن حيوانات ونباتات وجم��ادات )5). ولم يتحول الوصف إلى َعَل��م متعلق بما ُعرف 
ب� »الحياة الروحانية« إال يف القرن الس��ابع عش��ر للمياد بفرنس��ا. بعدها غاب المصطلح عن الدوائر 
الاهوتية حتى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وشاع استخدامه يف الكنيسة، إذ حل 

محل المصطلحات الدينية األخرى كالزهد والرهبانية يف الخطاب الاهويت)6).
لكن ما هي »الروحانية الحديثة«؟ وما عاقتها بالمفهوم النصراين للروحانية؟

قول روبرت ش��لدريك: »إن االس��تخدام الحديث لمصطلح الروحانية يتسم بالغموض 
أحيان��ًا، ويصع��ب تعريفه بش��كل دقيق نظ��رًا النفصاله المتزاي��د عن المفه��وم الديني، وعن 
ج��ذوره النصراني��ة عل��ى وجه الخص��وص..، ولكن رغ��م تل��ك الضبابية يمكنن��ا القول بأن 
مصطلح الروحانية يشير إلى أعمق القيم والمعاين التي يسعى اإلنسان لتحقيقها. وبتعبير آخر، 
الروحانية تعني: رؤية ما للروح البشرية، وما يمكن أن يسهم يف تحقيق أقصى إمكانياتها« )7) .

)1)  ُيطلق لفظ الروحانية وُيراد به عدة معاين، من أبرزها:
1-الروحانية بمعنى اإليمانية والخشوع.

2- الروحانية بمعنى األعمال السحرية. ) انظر: الرد على المنطقيين: 287، والصفدية: 192، وتيسير العزيز الحميد: 
379، ومعجم اللغة العربية المعاصرة: 956/2)

3- الروحاني��ة بمعن��ى علم اإللهيات وم��ا وراء الطبيعة. ) انظر: تكملة المعاجم العربي��ة: 5/ 234 (، وتأيت الروحانية 
بمعناها الفكري المعاصر، وسيأيت توضيحه.

)2)  انظر: المعجم الوسيط: 380 .
A Brief History of Spirituality : ( 1 - 3 ) :3)  انظر(

 A Brief History of Spirituality : 3 :4)  انظر(
 A Brief History of Spirituality : 3 :5)  انظر(
 A Brief History of Spirituality : 3 :6)  انظر(

( A Brief History of Spirituality : ( 1 – 2  (7(
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ال يعطين��ا تعريف ش��لدريك مفهوم��ًا دقيق��ًا للروحانية، وإنما فيه إش��ارة إل��ى إحدى أبرز 
خصائ��ص هذا التيار، وه��ي اهتمامه بم��ا وراء الطبيعة، والمواضيع المتج��اوزة للحس والمادة، 
لك��ن »الروحاني��ة« كتي��ار جديد، ومذهب فكري مس��تحدث، منفصل��ة تمامًا عن تل��ك الخلفية 
النصراني��ة الت��ي اس��تعارت منه��ا المصطلح، فه��ي مزاحمة للطرح الدين��ي، تقدم بدائ��ل ال دينية 
لتحقي��ق ذات األه��داف والغايات المرجوة من التدين)1)، بل تعد ش��كاً من أش��كال الثورة على 
»األصولي��ة الديني��ة«، وتتمثل يف »حكمة روحاني��ة عالمية» تعمل على تغيير اإلنس��ان من داخله، 
ال عرب وس��اطة األنبياء وقيود الوحي)2)، وتوس��يع دائرة المقدس لتشمل كل شيء)3). فالروحانية 

الحديثة استكشاف روحي خارج اإلطار الديني التقليدي والبحث الذاتي عن المعنى)4).
ومع ذلك، تش��رتك الروحانية الحديثة مع الدين يف صفٍة تتس��بب كثيرًا يف الخلط بينهما، 
أال وه��ي معارض��ة كل منهم��ا للعلمانية واإللحاد. في��رى ديفيد تريسي أن العالم يش��هد ثورة 
روحي��ة على العلمانية المادية، ويحدده��ا يف تيارين اثنين: األصولية الدينية، والتيار الروحاين 
الحديث)5). لكن الغرب اليوم يف مأزق روحي، بين نظام علماين أثبت فشله يف تلبية الحاجات 
الروحية األساسية لإلنسان، وبين نظام ديني لم يعد يواكب العصر الذي يعيشون فيه، فكانت 

تلك بيئة خصبة النتشار مبادئ الروحانية الحديثة وصور »التدين البديل« )6).
ثم لو أردنا أن نربط الروحانية الحديثة بش��يء من الديانات الوضعية لكان االرتباط بينها 
وبين الديانات والفلس��فات الش��رقية يف غاي��ة الوضوح، ولذلك يمك��ن اعتبارها حركة غربية 
المنش��أ ش��رقية النََّفس والجذور، يصفها بع��ض الباحثين بأهنا تمثل تج��اوزًا لعهد »العلم» - 
أو ما يس��مى scientific era - الذي ينظر لإلنس��ان نظرًة آلية، وه��ذا التحرر من منهجية العلم 

الحديث يعد من خصائص هذا التيار كذلك)7).

  Spirituality – Gottlieb : 74: 1)  انظر(
 The Spirituality Revolution : 5 : 2)  انظر(
 The Spirituality Revolution : 4 : 3)  انظر(
The Spirituality Revolution : 14 : 4)  انظر(
 The Spirituality Revolution : 11 : 5)  انظر(
  The Spirituality Revolution : 2 : 6)  انظر(
 The Spirituality Revolution : 1 : 7)  انظر(
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املطلب الثاين: اأبرز خ�صائ�ص الروحانية احلديثة.
بناء على ما س��بق يف المطلب األول، يمكننا تحديد أبرز خصائص الروحانية الحديثة  - 

والتي تميزها كتيار فكري مستقل - فيما يلي:  
االهتمام بما وراء الطبيعة، وما يجاوز المحسوس المادي.  -

الثورة على العلمانية واإللحاد المادي الصرف.  -
محاربة األصولية الدينية وما يوصف بالتدين »التقليدي«، مع إظهارهم لقبول الدين.  -

تحديد الهداية الروحية بالمصادر الداخلية الذاتية وهيمنتها على »الوحي« النبوي.  -
البحث الذايت عن الحقائق الروحية و»المعنى«.  -

توسيع دائرة المقدس ليشمل كل شيء.  -
التأثر الواضح بالفلسفات الشرقية يف كثيٍر من األحيان.  -

االنتقائية والتلفيقية يف منهج التلقي والتقرير.  -
التهوين من نواتج العلم الحديث وعدم االنضباط بمنهجيته.  -

حمل المصطلحات الدينية والمفاهيم العلمية الحديثة على المبادئ الروحانية.  -
التسويق والطابع الربحي التجاري.   -

وم��ع اس��تعراض هذه الخصائص يربز تس��اؤل وجيه : ه��ل الروحانية ه��ي ذاهتا )حركة 
العص��ر الجدي��د(؟ برأي تريس��ي: »كا، إهنا أكرب وأوس��ع وأكث��ر إحاطة م��ن )حركة العصر 

الجديد(، الذي يعترب تفرع محدود ذو طابع تجاري للحركة الروحانية الحديثة«)1). 
ولكن الواقع المشاهد أن الروحانية الحديثة ليست بمنأى عن مظاهر التسويق التجاري، 
واالس��تغال المادي المستهجن، بل يرى بعض الباحثين أن االهتمام بالروحانية الحديثة هو 
من مظاهر الثقافة الغربية المعاصرة المتمحورة حول الذات، باإلضافة للطبيعة االس��تهاكية 
لتل��ك المجتمعات، والت��ي كانت من أس��باب رواج التطبيقات الروحانية المتمثلة بأس��اليب 

اللياقة البدنية والحياة الصحية )2). 

 The Spirituality Revolution : 3   (1(
 A Brief History of Spirituality : 2 ، and Spirituality – Gottlieb : 22 ، and The Spirituality Revolution : 4 : 2)  انظر(
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املبحث الثاين
 منهج الروحانية احلديثة يف التعامل مع الن�ص ال�سرعي واأبرز خ�سائ�سه

ترجع جذور الروحانية الحديثة إلى الفلسفات الشرقية والمدارس الصوفية والباطنية يف 
الديان��ات الكتابية، ولذلك تنتهج المنهج الذي يوافق تلك الجذور الفكرية والعقدية. فهي ال 
تعدو كوهنا صورا جديدة لمنهجيات قديمة للتعامل مع النصوص المقدسة، تعتمد »التأويل« 
كأس��اس لذلك المنهج. فالنص المقدس يمثل لهذا التيار عقبة     ومطية، فبالقراءة األصولية 
المعتم��دة على الدالالت اللغوية والمعاين الظاهرة يعد النص- وخاصة الش��رعي- مناقضًا 
ألبرز المعتقدات التي ترتكز عليها الفلسفات الروحانية، وهادما ألصولها، وهي - يف الوقت 
ذات��ه - فرص��ة ومطية تمرر عربه��ا  األفكار والفلس��فات الروحانية؛ فالش��ريحة »المتدينة« - 
المتقبل��ة للنص المقدس - ش��ريحة واس��عة ومس��تعدة للتلق��ي من ذلك الن��ص، وليس على 
المنظِّر للروحانيات الحديثة سوى التشكيك بالمنهج »التقليدي« للتعامل مع النص، وتقديم 

المنهج التأويلي كبديل عصري مقبول يف األوساط الدينية.
وبا ش��ك فالحاج��ة لتأويل الن��ص المقدس تختل��ف باختاف البيئات واألش��خاص، 
فالبيئ��ة الت��ي يربز فيه��ا تعظيم الن��ص كالمجتمعات المس��لمة المحافظة، ي��ؤدي النص دورًا 
ب��ارزًا يف تش��كيل األيدولوجي��ات الفكرية واالجتماعية وحتى السياس��ية، وتس��عى األطراف 
المتصارعة لحش��د التأييد الش��عبي عرب توظي��ف النصوص لدعم توجهاهت��م. بينما تقل تلك 
الحاج��ة يف المجتمع��ات ال�اديني��ة إلى حٍد كبي��ر، ولكنها ال تنعدم كلي��ًا؛ ألن المجال الذي 
تس��تهدفه الروحاني��ات الحديث��ة ه��و ُمزاحم للط��رح الدين��ي، وال يعمد لمواجهت��ه أو إظهار 
معادات��ه، وإنما العدو الظاهر له هو المادية الِصرفة واإللح��اد. أما التدين »التقليدي« فهو مع 

تناقضه التام للمبادئ واألصول الروحانية، فعداوته مبطنة وغير صريحة.
املطلب الأول: مناذج للتاأويل الروحاين يف العامل الغربي .

نجد يف المجتمع الغربي توجهين يف األطروحات الروحانية، طرح يتجاهل النص الديني 
وال يعيره االهتمام، ومن ثم ال توجد لديه منهجية محددة للتعامل معه، وطرح تجد فيه النص 
الدين��ي حاض��رًا بدرجات متفاوت��ة وفقًا للمخاط��ب وللموضوع. ولذلك ف��إن التيار الديني 
األصول��ي- إن ص��ح التعبي��ر - يبدي تحفظًا كبي��رًا وامتعاض��ًا ظاهرًا تجاه التي��ار الروحاين 
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وتوظيفه النظريات التأويلية يف تفسير نصوص الكتاب المقدس. 
وم��ن أبرز رموز الروحانية الحديثة يف العالم المنّظرين لمبادئها: المعلم الهندي أوش��و، 
وديباك تشوبرا، وإكهارت تولي، وواين داير، وأقل منهم شهرة: إسرت هيكس، ولين مكتاغرت. 
يق��ول د.رون رودز - المتخصص يف دراس��ة األناجيل - منتق��دا القراءات الباطنية لرواد 
الروحاني��ة الحديثة، و) حركة العصر الجديد ( لنصوص اإلنجيل: »يف المنهج الباطني القائم 
عل��ى مقولة: ) هذا تأويلي الش��خصي للنص(، لم تعد الس��لطة الجوهري��ة للكتاب لمقدس، 
وإنم��ا للعق��ل الفردي للمفس��ر. ومن أج��ل ذلك يق��دم لنا المفس��رون الباطني��ون تناقضات 

متضاربة يف تفسيرهم لنص محدد من اإلنجيل«)1).
وينتق��د ك��ارل أولس��ن - باح��ث يف الدراس��ات الاهوتية - يف مق��ال بعنوان ) تش��وبرا 
يروج ليس��وع جديد ( خلو كتاب ) يس��وع الثالث ( من أي مرجعية علمية لنتائجه وافرتاضاته 
وتأويات��ه؛ ف��� ديب��اك ال يحيل إلى كتب أو مص��ادر وال إلى نقل عن خ��رباء، كما ال يوجد أي 
ضاب��ط منص��وص عليه يحدد المنهجية الت��ي يتعامل بناء عليها مع الن��ص، فيقبل بعضه ويرد 
آخر ويعتمد الظاهر أو اإلش��ارة أو معنى باطن يف بعض األحيان، حتى قال عن  تش��وبرا: »إن 
موقف��ه ال يعتمد عل��ى العقل، وإنما على منظومة تأويلية غي��ر موضوعية يصفها بأهنا روحانية 

الدينية« )2) .
فالمنه��ج الذي يتبناه دعاة الروحانية الحديث��ة يف الغرب غير محدد المامح، بل يتصف 
ب��ذات االنتقائي��ة والتلفيقية الت��ي يتصف هبا هذا التي��ار، فبعضهم يوظف النظري��ات التأويلية 
الحديثة يف تفريغ النص من مدلوله الحريف الظاهر وحمله على معتقداته الش��خصية وأفكاره، 
وبعضهم  يعمد إلى النص مباش��رة فيفس��ره بمفهوم��ه الذايت غير الموضوع��ي ودون أن يلزم 
نفس��ه ب��أي قواعد أو ضواب��ط يف ذل��ك، وبعضهم يّدع��ي الكش��وف واإللهام��ات الداخلية، 
وبعضه��م يزعم أن النص إش��اري وله مع��اين باطنية دون تحديد مصادر تل��ك المعاين، وغير 
ذلك من معالم الفوضى المعرفية يف تفس��ير النص الديني المقدس. ولكن العامل المش��رتك 
بين هؤالء جميعهم هو: اس��تبعاد ظاهر النص المخالف لمبادئهم وحمله على ما ال يخالفها، 

 Esotericism and Biblical Interpretation ، Christian Research Journal : 28   (1(
 Deepak Chopra Peddles a «New» Jesus ، This Rock : vol. 19 no.7 :2)  انظر(
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وتحريف نصوص أخرى لتؤيد المبدأ الذي يتبنونه، أما األساليب المتبعة يف ذلك فهي -كما 
سبق- مشوشة ومضطربة.

إن م��ن أهم الخطوات التي يس��لكها المؤول الروحاين للن��ص الديني، هي إزالة العوائق 
الفكري��ة التي تحول بينه وبين تعطيل النص أو اس��تغاله، وم��ن أبرز تلك العوائق: الدالالت 
اللغوي��ة، والمفه��وم »الم��وروث« لفئٍة ذاِت خصوصية. ولذلك يس��عى ه��ؤالء لتحطيم هذه 
المص��ادر يف نفوس وعق��ول المتلقين، قب��ل محاولتهم تقديم ما يصادمها ويعارضها بش��كل 
س��افر، فإن األف��كار والمعتقدات الت��ي يقدمها كثير م��ن الروحانيين يف الغ��رب تتعارض مع 
أص��ول الديان��ة النصرانية، وال يمكن للنصراين الذي لديه أدنى معرف��ة بمبادئ دينه أن يتقبلها 
بحال. ولكن إذا تم تشكيكه - ال يف قدسية النص ومصداقيته - وإنما يف طريقة فهمه وتفسيره، 
واتس��عت دائرة المفهوم حتى لم يكد يكن لها حد، بات إقناعه بالمفهوم المس��تحدث أيس��ر 

بكثير.
يقول ديباك تشوبرا - يف كتابه )يسوع الثالث()1) - محاواًل إزالة األُطر التي تضبط مفهوم 
نص��وص اإلنجيل، مع إب��داء »تعظيم« مزيف لكتاب النصارى المقدس: »يمكن ألي أحد أن 
يقدم تفس��يرًا جديدًا للعهد الجديد. لألس��ف، هذا النص العظيم ُمبهم وُمْشَكل إلى حٍد يؤيد 

أي أطروحة حول معناه« )2).
وبتصديق هذه العبارة تس��قط خصوصية التفسير المأثور للنص الديني، ويصبح ليس إال 
واح��دًا من األطروحات المتنوعة التي يؤيدها ه��ذا النص »المبهم«، فا يقّل ما يطرحه ديباك 

يف تفسيره للنص مصداقية عن ذلك الفهم »التقليدي«.
ث��م يفرد تش��وبرا يف الكتاب نفس��ه فص��اً كاماً بعن��وان »إنجي��ل االس��تنارة«، يقدم فيه 
تأوياته الخاصة لنصوص األناجيل)3) وفقًا لفلسفاته الروحانية وخلفيته الهندوسية، متطرقًا 
لمواضي��ع بعيدة عن النصرانية كالكارما، ووهمي��ة العالم، واالتحاد ووحدة والوجود، والتي 

)1)  يسوع األول: هو يسوع التاريخي ووجوده كشخصية تاريخية لم يدون عنها الكثير، يسوع الثاين: هو يسوع الديني 
ونظرة الكنيس��ة إلى هذه الشخصية والتعاليم المنسوبة إليه،ويسوع الثالث: الذي هو تعبير عن حالة من الكينونية 

والوعي التي يمكن للمستنير بلوغها 
The Third Jesus : 139  (2(

The Third Jesus : 72 :3)  بعضها من مصادر غنوصية كأنجيل توماس الغنوصي. انظر(
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جعلها عناوين لمباحث هذا الفصل )1).
ال هتمن��ا النصوص التي عم��ل ديباك على تحريفها يف هذا الكت��اب بقدر ما يهمنا فحص 
التأويات التي قدمها، ومقارنتها بالعقائد النصرانية الرئيسية إلدراك مدى انحراف هذا التيار 
يف منهج��ه التأويلي للنص��وص الدينية، أو - على أقل تقدير- بعدها ع��ن المفاهيم النصرانية 

بالجملة. 
فمن المعاين التي قدمها كتأويات روحانية لنصوص اإلنجيل، ما يلي:

- ذاتية الوحي واإللهام الغنوصي)2)، أي إمكانية تحصيل »الوحي« لكل أحد.
- أن »المصدر« يف داخل كل واحد من الناس، وال حاجة لواسطة النبوة )3).

- أن المعجزات الخارقة تتحقق بمجرد تحوير الوعي وسلوك الطريق الروحاين)4).
- أن العال��م ص��در ع��ن العقل ) الوع��ي ( اإللهي، وباقرتاب اإلنس��ان للطبيع��ة اإللهية يدرك 
أن العال��م يص��در عن عقله ) وعي��ه ( الذايت ، وكل ما فيه يتحول ويتش��كل بناء على ذلك 

»الوعي« )5).
- أن اإليجو - أو ال� ) أنا ( بمفهومها الفلسفي )6) – تقف عثرة يف طريق النمو الروحاين )7).

- أن الوعي الس��امي هو الوعي اإللهي الذي ُيخرج اإلنس��ان من صفته البشرية إلى »الكينونة 
المطلقة«، وتحقيقه ممكن لكل مريد )8) .

- أن »المص��در« هو النور والبش��ر هم أجزاء من ذلك النور، م��ع التصريح يف مواضع متعددة 
بأن »المصدر« مرادف لإلله )9).

The Third Jesus : ( 49 – 128 )  :1)  انظر(
The Third Jesus : 70 :2)  انظر(
The Third Jesus : 65 :3)  انظر(
The Third Jesus : 66 :4)  انظر(
The Third Jesus : 64 :5)  انظر(

)6)  ال� ) أنا ( يف الفلسفات الروحانية الباطنية تعني التميز الذايت واالعتقاد باالنفصال عن الكلي، ولذلك نبذ ال� أنا هو 
نفي لانفصال عن الكلي واعرتاف بوحدة الوجود.

The Third Jesus : 59 :7)  انظر(
The Third Jesus : 56 :8)  انظر(

»اإلله« يف الفلسفات الروحانية الباطنية هو الكينونة المطلقة ، وليس مباينا مفارقا للموجودات المخلوقة.
The Third Jesus : 77  :9)  انظر(
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ويتع��رض تش��وبرا - يف كتاب ) يس��وع الثال��ث (- ألكثر من مئة موض��ع يف أناجيل متى 
ويوحنا ولوقا ومرقص، من قرأ يف تأويله لها ظن أن المصدر هو الغيتا أو الفيدات )1) بتفسيراهتا 
الباطنية المحدثة، وليست قراءة للنصوص المسيحية بصرف النظر عن التحريف الوارد فيها. 
فالمقصود أن المعاين التي ينس��بها ديباك لنص��وص اإلنجيل ال يمكن أن تكون صحيحة 
لتعارضه��ا الواضح مع أصول الديان��ة النصرانية التي تكفر القائلي��ن بوحدة الوجود وتخص 

األلوهية يف المسيح، وتحصر الخاص يف معتقداهتم المتعلقة بالصلب والقيامة.
لك��ن كيف يمكن ل��� ديباك تش��وبرا تمرير ه��ذه المعتق��دات الباطنية كتأوي��ات مقبولة 

لنصوص اإلنجيل؟ لعله باإلمكان توضيح ذلك من عدة أوجه:
توس��يع دائرة المفهوم، وهو ما سبقت اإلشارة إليه، فهو يشكك القارئ بالتفسيرات   -1
التقليدية والمأثورة للنصوص الدينية ألن النص مبهم ومش��كل ويحتمل معاين متعددة، ومن 
ث��م يقضي على انحياز القارئ للتفس��ير المأث��ور، ويصبح منفتحًا ألي تأوي��ل ُيَقدم إليه دون 

وجود أي ضابط للرتجيح.
ع��دم االلتف��ات لقواعد اللغة وأس��اليبها، كتعمي��م النص ظاه��ر الخصوصية لتمرير   -2
المعتقدات الباطنية. ففي كتاب )القوانين الروحانية للنجاح( - مثا - يقول ديباك تشوبرا: »يف 
اإلنجيل: ) اس��كن، واعلم أين أنا الرب (. وهذا ال يمكن تحقيقه سوى بالتأمل« )2)، فالربوبية 
يف النص اإلنجيلي خاصة بالمتحدث، وليس��ت »حالة« يمكن التوصل إليها عرب السكون كما 
هو يف معتقد ديباك، كما أن األمر بالهدوء والسكون غير مرتبط بالمعنى االصطاحي للتأمل، 
والذي ترجع جذوره للفلس��فات واألديان الش��رقية، فضاً عن أال يك��ون ثمة طريق لتحقيقه 

سوى »التأمل« على طريقة الهندوس.
التأوي��ل الباطن��ي الذي ال يتعلق بظاهر النص. يقول ديب��اك يف كتابه ) العقل الخارق   -3
(: »عندم��ا ق��ال يس��وع: ) أنا نور األرض ( يوحن��ا 8 : 12، أراد أن الناس س��يرون ألوهيته إن 
ل��م ينظروا إليه كمجم��وع لحم ودم، وإنما كجزء من كينونة اإلله«)3) . قد يكون هذا التفس��ير 

)1)  من الكتب الهندوسية المقدسة.
 The Seven Spiritual Laws of Success : 7   (2(

 Super Brain : 240 : 3)  انظر(
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متفق��ًا م��ع ما يعتقده النصارى يف المس��يح ڠ، ولكن تش��وبرا لم يقف عند ه��ذا الحد، بل 
ط��رد هذا التأويل المنحرف على س��ائر الناس، فجعل كل واحد منه��م جزء من اإلله متخف 
وراء س��تار اللحم والدم. ويف موضع آخر يقول :»عندما يقول يس��وع يف كتاب مّتى: ) رباطي 
سهل وحملي خفيف ( فهو يعّبر عن المبدأ الجوهري يف اليوغا، وأن عقله مصطف مع العقل 

الكوين، إرادته مع اإلرادة اإللهية« )1). 
إن ديباك تشوبرا ال ينظر للديانات السماوية إال كصور محرفة للحكمة األصيلة، والعمل 
بظاهرها وتفس��ير نصوصها حرفيًا يعد- يف نظره- ابتعادًا عن »جوهر تلك األديان وحقائقها 
الباطني��ة« . ولذل��ك عندما ألَّف كتابين عنون ألحدهما ب� )يس��وع( واآلخر )محمد(، لم يكن 
يقص��د هباتين »الروايتين« تأييد الديانات الكتابية بأي ش��كل من األش��كال، وإنما أراد هدمها 
من الداخل، وإبراز التيارات الباطنية داخل تلك الديانات على أهنا هي الصور الصحيحة لها.
ففي كتاب )يس��وع( يجعل هدفه إيصال البش��رية كلها إلى »اإلش��راق« واالتحاد باإلله، 
فيقول: »ماذا لو كان يسوع يريد من أتباعه – ومنا- أن نصل لذات الوحدة مع اإلله التي وصل 
إليه��ا؟ قصت��ي مبنية على أن هذه فعاً كانت إرادته. بتتبع الش��اب الناصري الباحث يف طريقه 

ألن يكون مسيحًا، رسمُت الخارطة إلى اإلشراق« )2).
أم��ا يف كتاب ) محم��د ( أراد أن يقرر بأن الطرق الصوفية هي األقرب لدعوة رس��ول اهلل 
م حبًا ش��ديدا هلل،  ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه يقول: »كل مس��لم يحب النبي، ولكن فرع متميز من اإلس��ام قدَّ
ففي طريقهم إلى اإلله نلحظ لمحًة من قوة وجمال ميراث محمٍد .. سعى الصوفيون لاتحاد 

باإلله، وطريقهم لاستنارة هو الحب« )3). 
وه��ذه »الرس��الة الموحدة« بين جمي��ع المذاهب واألدي��ان هي التي يق��وم عليها تعامل 
الروحاني��ة الحديث��ة مع النصوص الدينية، ولذلك يقول إكه��ارت تولي - وهو من أكرب رموز 
الروحاني��ة الحديث��ة - يف كتابه المش��هور ) قوة اآلن (: »عندما أنقل- أحيانًا - عن يس��وع أو 
ب��وذا أو كت��اب ) منهج يف المعجزات (، ال أفعل ذلك ألج��ل   المقارنة، وإنما للفت انتباهك 

    The Seven Spiritual Laws of Yoga : x  (1(
 Jesus : iix – iiix  (2(

 Muhammed : 265  (3(
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بأنه ال يوجد ولم يوجد س��وى رس��الة روحانية واحدة يف جوهرها، وإن كانت تأيت يف أشكال 
مختلفة«)1) .

ويس��لك تولي ذات المس��لك الباطني الذي يسلكه تش��وبرا،  فيحمل النص الديني على 
معاين فلسفية بعيدة كل البعد عن سياقه األصلي، فعند حديثه عن خطورة اإليجو الذي يفصل 
اإلنس��ان عن ذاته اإللهي��ة الحقيقية المتجذرة يف الكينونة، يس��تدل بنص ع��ام من اإلنجيل ال 

داللة فيه على ما يريد، فيقول: »تصبح كما قال يسوع: )فرع قطع من الجذر( « )2).
ويستغل األمثال الواردة يف اإلنجيل بطريقة باطنية ملتوية )3)، ليلبس على القارئ البسيط 

فيظن أن القصة إذا كانت »رمزية« يمكنها أن ترمز ألي شيء من غير ضابط أو قيد. 
يقول إكهارت تولي: »ويف حكاية رمزية أخرى ، يتحدث - اإلنجيل- عن خمس نس��اء 
ال مباليات ) غير واعيات (، ليس لديهن ما يكفي من الزيت )الوعي( يبقين به شعلهن مضيئة 
) العيش يف اللحظة(، ومن ثمَّ يفوهتن العريس )اآلن(، وال يصلن لوليمة العرس )االستنارة(، 

وهن يف مقابل خمس نساء أخريات لديهن ما يكفي من الزيت )الوعي( « )4) . 
وألن الس��ياق ال��ذي ي��رد فيه النص الديني يش��كِل أهمي��ة كربى يف فهمه فهمًا س��ليمًا، 
يس��عى تول��ي إلى اس��تبعاد ذلك الس��ياق، ويجعل النص المقتص من س��ياقة أكث��ر تعبيرًا عن 
المع��اين الخفي��ة يف داخله، وهذه النصوص اإلش��ارية تحمل معاين تتج��اوز التفكير هي أكثر 
أهمية من المعنى المفهوم من الس��ياق. ولذلك َيعَتربُ إكهارت كتابه ) حديث السكون ( ليس 
سوى إشارات، ويشبهه بالس��وترات Sutras، الكتب الهندوسية والبوذية المقدسة المشبعة 
بالرمزية، والتي تحمل معان خفية باطنية. ثم يشير إلى النص المقدس يف النصرانية، والذي ال 
يحمل تلك المعاين المبطنة يف أصله، فيعطي حاً لتجاوز هذه »الس��طحية« بقوله: »إن أقوال 

يسوع وأمثاله - عندما تقتطع من سياقها القصصي - يمكن اعتبارها سوترا« )5).
ف�إكهارت تولي ال يراعي المدلول اللغوي عند تعامله مع النص الديني، وال يلتزم بسياق 

   The Power of Now : 6  (1(
The Power of Now : 39   (2(

The Power of Now : 99 :3)  انظر(
The Power of Now : 79   (4(

Stillness Speaks : xi    (5(
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النص، بل يش��جع على إخراج النص من س��ياقه، باإلضافة إلى تش��كيكه بالمفهوم التقليدي 
والموروث الس��ائد. فهو يذكر أن كّتاب اإلنجيل أنفس��هم لم يفهموا رس��الة المسيح بالشكل 
الصحي��ح، وأن »التأوي��ل الخاط��ئ« بدأ يتس��رب منذ بداي��ة التدوين، واس��تمر حتى ضاعت 

»المعاين الحقيقية«كليا )1).
إن األمثل��ة الس��ابقة هي جمع لطرٍف يس��ير مما تف��ّرق يف كتب ش��خصيتين تعد من أبرز 
شخصيات الروحانية الحديثة ، وطرحهما له شعبية واسعة لدى المهتمين هبذا الفكر يف العالم 
الغربي واإلسامي على حد سواء، وكتبهما ومحاضراهتما المرئية والمسموعة مرتجمة للغة 

العربية. 
ولكن أبرز المؤلفات التي تمثل التأويل الباطني يف الروحانيات الحديثة، والكتاب الذي 
يعد عمدة يف هذا الباب، هو للمؤلفة األمريكية كورين هيالين - المتوفاة عام 1975م- وهو 
بعنوان: ) تفس��ير العصر الجديد لإلنجيل ( ، يقع يف س��بعة مجلدات، ولكنه غير متداول وال 

مشتهر.
تقول د.كرس��تينا س��تاين – من قس��م الدراس��ات الديني��ة بجامعة جن��وب أفريقيا - عن 
��ر هبا الكتاب  ه��ذا الكتاب: »يعد تفس��ير هيالين لإلنجيل نموذجًا واضحًا للطريقة التي ُيفسَّ
المق��دس م��ن قبل المهتمي��ن به من أتباع ) حرك��ة العصر الجديد (. قلة م��ن الباطنيين أعطوا 
تفس��يرًا ش��اماً  كهذا. وعلى كٍل، فهؤالء يس��تخدمون اإلنجيل بطريقة انتقائية ألجل تحقيق 

هدف محدد، وال يهمهم فحصه بشكل منهجي شامل«)2) .
إن ه��ذا الحكم المختصر من د.كريستينا يلخص بجاء المنهج الملفق الذي يتبعه رواد 
الروحاني��ة الحديثة يف تعاملهم مع نصوص اإلنجيل، وتعامل أتباعهم من العرب مع نصوص 

الكتاب والسنة.
ويؤكد د. رون رودز - أستاذ الاهوت يف جامعة بيوال بكالفورنيا - أن العامل المشرتك 
بي��ن األطروحات الروحانية التي تتناول نصوص اإلنجيل هو المنهج االستس��راري الباطني، 
فيقول: »إن الرابط المشرتك الذي يجمع بين هؤالء المفسرين لإلنجيل هو توظيفهم لمنهجية 

The Power of Now : 79 :1)  انظر(
  An Example of a ‹New Age› Interpretation of the Bible ، Mystic Light Online Magazine  (2(



214

�ملنهج �لتاأويلي يف �لتعامل مع �لن�ص �لروحانية �حلديثة �أمنوذجًا

باطني��ة لتفس��ير الكتاب المقدس، بمعنى أن كل واحد منهم يس��عى لتحصي��ل معاين روحانية 
مخفية وسرية« )1).

ومم��ا يحس��ن ذكره هن��ا ، أن ه��ذه المنهجي��ة الباطني��ة يف التعامل مع النصوص ليس��ت 
مقصورة على النصوص الدينية ، بل تتجاوزها الس��تغال النظريات والمصطلحات العلمية 
. ولذلك يتهكم الفيزيائي األميركي ش��ون كارول Sean Carroll على طريقة ديباك تش��وبرا يف 
فهم النظريات الفيزيائية واس��تغالها يف تمرير المبادئ الروحانية، متسائاً متى سيصدر كتابا 

بعنوان ) الهرمنيوطيقا الكّمية ( )2) ؟!
وبناء على ما سبق يمكن تحديد أبرز سمات منهج الروحانية الحديثة يف تناول النصوص 

بالنقاط التالية:
نقد المفهوم الموروث للنص الديني والتنفير منه.  -1

اقتطاع النص من سياقه يف مصدره.  -2
عدم االلتفات لمناسبة ورود النص وسياقه التاريخي.  -3

اعتب��ار المعن��ى الحريف الظاهر ليس هو المراد من الن��ص، أو على أقل تقدير ليس بأهمية   -4
المعنى الباطن.

تحمي��ل النص معاين ال تتفق مع أصول الديان��ة، وال تتفق مع المدلول اللغوي للنص إال   -5
باإلشارة أحيانًا.

عدم تقديم ضوابط أو قواعد تضبط تأويل النص، وترجيح معنى على آخر.  -6
الق��راءة المؤدلج��ة للنص الديني، بحي��ث يحمل دائمًا عل��ى ما يوافق أو يؤي��د المبادئ   -7

الروحانية.
انعدام المرجعية والمنهجية الموحدة التي تضبط التعامل مع النصوص.  -8

املطلب الثاين : مناذج للتاأويل الروحاين يف العامل العربي .
ال تقل خطورة القراءات »الروحانية« للنصوص المقدس��ة يف العالم العربي واإلس��امي 
عنه��ا يف الغرب، بل تفوقه��ا وتتجاوزها ألجل تناولها لنص مقدس على الحقيقة، وش��رع لم 

 Esotericism and Biblical Interpretation ، Christian Research Journal : 28  (1(
. Quantum Hermeneutics  : ومقاله الذي بعنوان preposteruniverse.com 2)  تصفح : مدونة كارول(
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تناله يده التحريف. ولكن نظرًا لما س��بقت اإلش��ارة إليه عند ذكر س��مات التأويل الروحاين، 
نج��د المهتمي��ن بالروحاني��ات الحديث��ة يف العالم اإلس��امي يختلف��ون اختافًا واس��عًا يف 
المرجعي��ة والمنه��ج، مع اتفاقهم - يف الجملة - على الس��مات المذكورة آنفًا، وأخص منها 

العداء الظاهر لضبط النص بمفهوم السلف ومنهجهم رضوان اهلل عليهم يف التعامل معه .
فعل��ى س��بيل المث��ال ، إذا نظرنا إلى م��ا يطرحه أ. محم��د الدحيم - من أب��رز المهتمين 
بالروحانيات الحديثة على المس��توى المحلي - س��نرى أن محاولة إس��قاط مرجعية السلف 
يف ذه��ن المتلق��ي متصدرة يف طرحه. فهو يناقش موضوع »القدس��ية« الت��ي يتصف هبا النص 
الش��رعي، ويؤك��د أهن��ا ال تنطبق عل��ى المفهوم، ومن ثم ال تحظى بالتس��ليم ال��ذي يحظى به 
الن��ص، فيق��ول: »إن الحديث عن المفهوم ليس حديثًا عن ش��يء مق��دس ومعصوم، ولكنه 
حديث عن إنتاج بشري وممارسة إنسانية تتأثر بكل معطيات التحول، وعناصر التغير النفسي 
واالجتماع��ي والسياس��ي واالقتص��ادي والبيئي« )1). وهذا الكام ال يخل��و من الصحة - با 
شك - ولكنه هبذا اإلطاق يمهد للتخلي عن فهم السلف، أو يجعله يف منزلة واحدة مع فهم 

الخلف.
ثم يشجع القراءة المتجردة عن التفسيرات الواردة فيما يسميه »الرتاث«، ويزعم أن ذلك 
س��يقدم للقارئ مع��اين »وجدانية« جديدة، فيق��ول: »القراءة للنص الدين��ي - من دون إحاطة 
ال��رتاث التفس��يري بالقارئ - تمنحه فض��اًء فكريًا يتمثل يف الوعي الوج��داين الذي ال يمكن 
وصف��ه بأكثر من إش��ارات أو رموز على صعي��د الذهن، وهو على صعيد الس��لوك ليس أكثر 
إبداع��ًا م��ن كونه تجربة، كل ذل��ك حين يتمثل يف تركي��ب أو تراكيب جدي��دة للمعنى، أو يف 

الدخول إلى فضاءات ضال 2المعنى، وذلك أقوى وأنقى وأتقى«)3). 
ف��إذا ُنزع��ت أفضلية الفهم الس��لفي وأس��قطت هيبته، وتق��ررت الق��راءة المتجدرة غير 
المنهجية للنص الش��رعي، قدم لنا محمد الدحيم المنظور التفكيكي والهنائية الداللة، ليبقى 
الن��ص مرتع��ًا لكل فكرة يقذفها الش��يطان يف »وج��دان« القارئ، حيث يق��ول: »طبيعة النص 

)1)  مقال: المفهوم الديني .. هل يتغير؟، صحيفة ) الحياة (: 31 - 5 - 2014م.
)2)  كذا يف األصل، ولعل المقصود: ظال.

)3)  مقال: قراءة النص الديني، صحيفة ) الحياة (: 21 - 3 - 2011م.
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الديني واس��عة وغير قابلة للتأطي��ر أو الحد أو النهائية، وكلما كان الق��ارئ متوافقًا مع طبيعة 
الن��ص الذي يقرأه، أعط��اه النص«)1)، ويق��ول: »تمثلت أزمة الفهم التدين��ي للنص الديني يف 
الخل��ود إلى اس��تدالالت تأريخية تحولت بفعل التلق��ي الاواعي- يف أفض��ل التعابير- إلى 

توجيه معياري وتفسير هنائي لنص غير قابل لفكرة النهائية« )2).
ث��م بعد ذلك، ال ُيقدم منهجًا يضب��ط هذه الدالالت غير المحدودة. فهو مع تحذيره من 
المنهج »التقليدي« البشري لفهم النص، والذي يقوم على ضوابط مفصلة ودقيقة، وُتستحضر 
في��ه المقاص��د والمناس��بات وقواعد اللغ��ة، يحيل إلى مفاهي��م مبهم��ة وأدوات غير منضبطة 
- كالتأوي��ل والتأم��ل وال��ذوق- ويعرب عنها بمصطلح��ات صوفية    مس��تهلكة ، فهل مصادر 
هذه التأويات »اإلش��راقية« غير بش��رية ؟ يق��ول : »إن التدين الذي يصل��ح للحياة وللكونية 
وللعطاء المس��تمر هو التدين الذي نقرؤه من وحي الرس��الة، ومن توجيه النص المقدس كما 
هو، ال كما يريده فهم البش��ر، المنتج تحت أي ضغط ولمصلحة أي أحد. فجمالية الدين أنه 
ال َيْخَل��ق وال يبل��ى، بل هو جدي��د متجدد. وه��ذه الخاصية »الجدة والتجدد« ترهق كس��الى 
الذه��ن التقليدي ومن خالهم تتأزم فكرة التدين. لكن حتمية النور اإللهي تتجلى إش��راقاهتا 
على طريق الحقيقة« )3). ولكن السؤال الملّح هنا هو: إذا كان يريد منا قراءة النص »كما هو« 

وليس  »بفهم البشر« ، فماذا ُيسمى هذا الفهم الجديد؟ 
يخت��م الدحي��م هذه المقالة ملخصًا اله��دف من هذه القراءة التأويلي��ة الجديدة للنص 
الش��رعي، وه��و إس��قاط الفهم الس��لفي ب��ل واس��تبعاد الفهم العقل��ي كذل��ك، ألن القراءة 
الروحاني��ة الجدي��دة ترتك��ز على الذوق والكش��وف العرفاني��ة، فيق��ول: »وال ريب أن هذا 
الطريق من الوعي س��وف يس��قط الكثير م��ن المفاهيم المغلقة، والمفاهي��م الوقتية المرهتنة 
بالحدث، وكذلك المفاهيم الشخصية ذات المنتج العقلي القاصر عن مَلكة الكلي والغارقة 

يف تفاصيل الجزئي« )4).

)1)  المقال السابق.

)2)  المقال السابق.
)3)  مقال: كيف نقرأ الدين؟، صحيفة ) مكة (: 26 / 5 / 1435ه.

)4)  المقال السابق.
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ويف مق��ال آخ��ر بعنوان: ) الفلس��فة وفهم الق��رآن (، يقدم محمد الدحي��م عنصرًا جديدًا 
لقراءة النص الش��رعي يعرف بالتأويل الفلسفي، مش��يًدا بتجربة ابن رشد، ومعه مفهوم خطير 
جًدا وهو الفهم المتجدد للنص، فيقول: »تأريخ الفكر اإلس��امي يؤكد وجود الصلة الوثيقة 
بي��ن الفيلس��وف والفهم القرآين، فالخطاب الفلس��في ليس متنافرًا معه، إذ إن التش��ارك هو يف 
منطقة الفهم المتجدد للنص. هذا النص القرآين العظيم الذي يجب أن يكون كما هي طبيعته، 

متدفق المعاين غير محدود بمحاوالت فهمية تاريخية« )1).
وال يرتدد يف التصريح بأن دور الفيلسوف يف فهم النص القرآين يستلزم تأويله على غير 
ظاهره، ثم يس��تدل اس��تدالاًل خاطئًا على مش��روعية »التأويل« - هبذا المعني - بآيات ورد 
فيها اللفظ، لكن بمعناه اللغوي ومفهومه عند المتقدمين، فوقع يف خلل منهجي واضح وهو 
حم��ل النص الش��رعي على اصطاح حدث بع��د وروده. يقول الدحيم: »تقتضي الفلس��فة 
ضرورة التأويل لفهم القرآن، والذي أصبح منقصة يف الفهم وانحرافًا عقائديًا عند البعض، 
م��ع أن اهلل تعال��ى يق��ول  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ  ] آل عم��ران : 7 [، 
وق��د دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن  عباس: ] الله��م فقهه يف الدين وعلمه التأويل[)2). فكان ابن عباس 

ترجمان القرآن« )3). 
وه��ذه أيض��ا مفارقة أخرى، ففي دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن عب��اس  تزكية لفهمه رضي اهلل عنه 
عل��ى أقل تقدير، واعرتاف��ه بأن هذا الصحابي الجليل »ترجمان الق��رآن«، رغم منهجه القويم 

يف التعامل مع نصوص القرآن، ورغم أنه لم يؤثر عنه تأويل باطني أو إشاري با قرائن قط.
يتمي��ز الدحي��م عن كثير من المهتمي��ن بالروحانيات الحديثة يف العال��م العربي بأنه يقدم 
مفه��وم التأويل للنص القرآين ضم��ن منظومة فكرية محددة، بمعنى أنه يوضح النظريات التي 
يوظفها يف هذا المجال، بخاف غيره ممن يقدم نماذج كثيرة جدًا للتأويل الروحاين يف طرحه، 
ولكن ال يتحدث بش��كل واضح عن المنهجية التي يتبعه��ا يف ذلك، وال عن منطلقاته النظرية 

يف التأويل . 

)1)  مقال: الفلسفة وفهم القرآن، صحيفة ) مكة (: 5 / 5 / 1435 ه.
)2)  أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده: 4 / 225 برقم: 2397 وقال األرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.

)3)  مقال: الفلسفة وفهم القرآن.
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أم��ا الدحي��م فيس��عى لتقديم »مش��روع تأويلي جدي��د« قائم على مش��اركة الفيلس��وف، 
ومعتم��د عل��ى »اللذة«، ومنطلق م��ن النظريات التأويلي��ة الحديثة يف الغرب أو م��ا يعرف ب� ) 
الهرمينيوطيق��ا(، حيث يقول: »أس��تكمل الحديث باإلش��ارة إلى مش��روع تأويل��ي له تجربته 
وفاعليته وحضوره العلمي عالميًا، وهو ما اصطلح عليه  ب�الهرمينيوطيقا«)1)، فهو يبحث عن 
تطبي��ق هذه النظرية، وتقديم »مش��اركة فهمية تفتح آفاق المعنى يف ظل س��قوط مفهوم العقل 

الكاسيكي القديم وأدواته، ولما يتشكل العقل الجديد وآلياته«)2).
إن الهرمينيوطيقا يف مفهوم الدحيم اكتش��اف يف »ل��ذة النص« ، »اللذة« التي يريد الدحيم 
جعله��ا ركي��زة يف التأويل القرآين، مفهوم مبهم ُيمنع الس��ؤال عن ماهيت��ه. فهو ينقل قول منذر 
عياش��ي يف مقدمة ترجمته لكتاب روالن بارت: »اللذة تأيت هكذا، إهنا حضور من غير سؤال، 
ووجود يعم كل ش��يء، دون أن يتموضع يف ش��يء. وليس ش��يء أقتل للذة من سؤال يستفسر 
عن موضوعها. اللذة ليست موضوعًا. إهنا هي. وإهنا لتكتشف دائمًا من غير سؤال. وسعادة 
الملتذ كالنور. تأيت بقدح زناد الروح ، فا يدركها إال من تحرر من نفسه جسدًا ودخل يف نفسه 
د يف تفس��ير علماء أفن��وا أعمارهم يف قراءة القرآن والس��نة، وتقرير  نص��ًا«)3). فعجبا لمن ُيزهَّ
ج لمثل هذا العبث؟ ويدعى أن هذا يكس��ر  المناه��ج والقواع��د والضوابط يف فهمها، ث��م ُيروَّ

جمود الفهم وانغاق الداللة يف علوم التفسير والفقه وأصوله4.
ويف مقابل محمد الدحيم نجد »المستش��ار« المص��ري أحمد عمارة، فطريقته يف التعامل 
مع النصوص مرتبطة بتوجهاته الروحانية كذلك، ولكنه ال ينطلق من نظرية قائمة يف تأوياته، 
وإنم��ا يقدم عددًا ال يكاد ُيحد م��ن تحريفات لمعاين النصوص دون وجود أي مرجعية - ولو 
ش��كلية - توجه هذا التفس��ير. وإنما هي فوضى غير موضوعية ليس لها أي مس��تند لغوي وال 

عقلي وال شرعي.
يتف��ق عمارة مع س��ائر رواد الروحاني��ة الحديثة يف محاول��ة انتزاع ثق��ة المتلقي بالمنهج 

)1)  مقال: نحو مشروع تأويلي جديد، صحيفة ) مكة (: 12 / 5 / 1435ه.
)2)  المقال السابق، وراجع مقال: العقل الجديد، صحيفة ) الحياة (: 20 - 12 - 2013م.

)3)  مقال: نحو مشروع تأويلي جديد.
)4)  انظر: مقال: نحو مشروع تأويلي حديث.
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السلفي يف فهم النص الشرعي، وما قدمه جهابذة علماء الشريعة من إرث معريف ثري، ليستبدله 
بفهم س��طحي ش��اذ، ليس له أي مستند سوى خواطر غير منضبطة ومستوردات فلسفية نشاز. 
فف��ي مقال له بعنوان: )نس��ف الموروث( يقول أحمد    عم��ارة: »عندما تتبع الموروث تكون 
ملغي العقل تماما فتصدق أشياء ال تدخل عقل طفل صغير، هذا يعترب عبادة لغير اهلل وشرك، 

ال تتخيل فداحة تأثيره على حياتك«)1).
فهو يعترب الملتزم بمنهج السلف مشركًا عابدًا لغير اهلل، والمتطفل على الشريعة المحّكم 
ألهوائ��ه ونزواته ونظرته القاصرة موحدًا عاب��دًا هلل، وقد أفرد لهذا المبدأ مقالة بعنوان: )عابد 
الموروث وعابد اهلل(، يؤكد فيه أن ليس لفهم السلف أي مزية على فهم أمثاله، فيقول: »عابد 
اهلل حقًا يعلم أن وعي البش��ر يتطور ويزداد، يعي لماذا هنى النبي الصحابة أن يفس��روا القرآن 
والحدي��ث وإنم��ا ينقلوهن��م بالنص؟ ألن كل أمة س��تفهم بحس��ب زيادة وعيه��ا«)2)، ويجعل 
حدي��ث النبي ملسو هيلع هللا ىلص »خير الناس قرين«)3) مخص��وص بخيرية الثواب وليس متعلقًا بالوعي وال 
الفهم. ولم يدرك أن مقومات »الفهم« لم تجتمع ألحد كاجتماعها للس��لف، فهم أقوم الناس 

ألسنة، وأقرهبم من عصر التنزيل، وهم الذين عاصروه وشهدوا مناسباته.
وبع��د أن ُيج��ّرد الن��ص من س��ياقه التاريخ��ي، ومدلوله المأث��ور عمن عاص��روا التنزيل 
وش��هدوه، يخطو خطوة إضافية لهدم الداللة اللغوية للنص، فيكتب سلسلة مقاالت بعنوان: 
)هل ن��زل القرآن باللغة العربية حقا؟(، تتضمن كّمًا هائاً من المغالطات الش��رعية والعقلية 
فض��اً عن اللغوية، يضيق ه��ذا البحث الموجز عن تتبعها. ولكن خاص��ة الفكرة التي تدور 
عليها المقاالت هي أن القرآن نزل بما س��ماه »اللس��ان العربي« وليس باللغة العربية، فاللسان 
العربي- بزعمه- لس��ان أصلي غير بشري، هو الذي تكلم به اهلل ۴، وبه يخاطب كل شيء، 
وأما اللغة العربية فلغة مس��تحدثة تش��به اللس��ان العربي، ولكن ال تطابقه. وهو قول مبتدع ال 
أعل��م ل��ه فيه س��لف، إذا لو كان ثمة فرق بي��ن اللغة التي تحدث هبا الع��رب يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

)1)  رأس المقال: عندما تتبع الموروث ..، فيسبوك: 4 / 2 / 2012 م .
)2)  مقال: عابد الموروث وعابد اهلل، فيسبوك: 5 / 6 / 2014م .

)3)  أخرجه البخاري يف صحيحه: 171/3، كتاب: الش��هادات، باب: ال يش��هد على ش��هادة جور إذا ش��هد، برقم: 
 .2652
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وبين »اللسان« الذي نزل به القرآن لما خفي ذلك على األمة، ولنقل إلينا بالتواتر، والواقع أن 
المتواتر نقله عن علماء السلف هو عدم التفريق بين اللسان العربي ولغة العرب. 

يقول ش��يخ اإلسالم يف س��ياق الحديث عن معنى اإليمان مؤكدًا اتفاق اللسان الذي نزل 
ب��ه القرآن مع لس��ان العرب: »فوجب أن اإليمان يف الش��ريعة هو اإليم��ان المعروف يف اللغة؛ 
ألن اهلل م��ا غير اللس��ان العرب��ي، وال قلبه، ولو فعل ذل��ك لتواترت األخب��ار بفعله، وتوفرت 
دواع��ي األم��ة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه، ويف علمن��ا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار 
أس��ماء األش��ياء والتخاطب بأس��ره على ما كان، دليل على أن اإليمان يف الشريعة هو اإليمان 
اللغوي«)1). وقال ابن الوزير عن مش��ركي العرب: » هم أهل اللس��ان العربي والفهم لدقائقه، 

والقرآن الكريم نزل على ُلغتهم« )2).
إن هذا الطرح الس��طحي الخالي من االستدالل الش��رعي أو التاريخي فتح باب التأويل 
االنتقائ��ي ل��� أحمد عمارة عل��ى مصراعية، فإن قيل له: قولك مخالف لق��ول ابن عباس مثاً، 
ق��ال: أن��ا أعبد اهلل وال أعبد الموروث، وإن   قيل: قولك ال يتفق مع قواعد اللغة العربية، قال: 
النص لم يرد هبذه اللغة أصا، فإن قيل: كيف فهمته إذا؟ قال: هو قريب من اللغة العربية لكنه 
يفهم ب� »الوعي« الشخصي، وإن قيل: ليس هذا المعنى الذي أفهمه بوعيي، قال: لكل مرحلة 
م��ن »الوعي« فهم خاص. مع رد س��افر لألحاديث الصحيحة الت��ي ال تتوافق مع المعاين التي 

يفتيه فيها قلبه، وجعلها من »الموروث« الذي يجب نسفه.
وهبذا يتنصل من أي منهج نقدي يمكن أن تعرض عليه ش��طحاته الشاذة بكل المقاييس، 
ورغ��م أين لم أقف على كام له حول مذهب��ه العقدي، إال أنه قد يكون لطرحه أصول يف قول 
األشاعرة بالكام النفسي، ورد حديث اآلحاد يف باب العقائد. ولوال أن للرجل متابعة شعبية 
واس��عة لألس��ف، وأنه يمثل توجه متكرر بي��ن رواد الروحانية الحديث��ة يف العالم العربي، لما 

ضمنُت مقاالته الامنهجية يف بحث أكاديمي محكم. 
وألج��ل توضي��ح النتيجة المباش��رة لتخبط أحمد عم��ارة المنهج��ي يف تعامله مع النص 

الشرعي، سأسوق بعض األمثلة على »تأوياته» لعدٍد من األحاديث واآليات. 

)1)  اإليمان: 100.
)2)  العواصم من القواصم: 67/6.
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- قال تعالى: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  ] القصص : 56 [.
فس��ر عمارة المشيئة هنا بمشيئة العبد، فقال: »ش��اء عندما تكون موجهة للبشر: أي أخذ 
باألس��باب .. لذا عندما يقول اهلل تعالى: ژ جث  مث  ىث  يث     حج  ژ  ] آل عمران : 37 [ ، 
أي يرزق من يأخذ بأسباب الرزق بغير حساب« )1)، وزعم أن زكريا - ڠ- أدرك بعد ذلك 
أن الرزق موافق لمشيئة العبد فذهب يظهر لربه مشيئته بالدعاء. وذلك لئا تتعارض اآلية مع 
عقي��دة جذب القدر المركزية يف الفكر الروحاين، وهو تأويل متكلف مخالف لس��ياق اآلية - 
وغيرها - حيث إن إرادة زكريا الولد كانت حاضرة قبل شهوده كرامة مريم، ولكن لما كانت 
األسباب غير متفقة مع إرادته لم يطمع يف تحقيق مراده، حتى كانت كرامة مريم موعظة تذكره 
بأن اهلل يخرق العادة إذا ش��اء س��بحانه، هنالك دعا زكريا ربه وس��أله ما ال يكون بالعادة، ألنه 
عل��م أن اهلل فّعال لما يريد. قال الطبري رحم��ه اهلل: »فمعناها: عند ذلك، أي: عند رؤية زكريا 
ما رأى عند مريم من رزق اهلل الذي َرَزقها، وفضله الذي آتاها من غير تسبُّب أحد من اآلدميين 
يف ذل��ك له��ا« )2)، وقال ابن كثير: »لما رأى زكري��ا ڠ- - أن اهلل تعالى يرزق مريم - عليها 

السام - فاكهة الشتاء يف الصيف، وفاكهة الصيف يف الشتاء، طمع حينئذ يف الولد«)3).
- قال تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ژ  ] البلد : 4 [ .

من مبادئ الفلسفة الروحانية أن العالم يكون على ما تريده أنت ، ولذلك يتعارض معها 
تفسير هذه اآلية بأن الدنيا ال تخلو من الضيق والمشقة، ففسرها أحمد عمارة بتفسير مبتدع يف 
الش��رع واللغة، قائاً: »خلقنا اإلنس��ان يف كبد  = خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم .. كبد معناها 
أحس��ن تقويم .. ب��اهلل عليكم تدبروا القرآن. وانتبهوا لمن يري��د أن يوهمكم بأن الحياة صعبة 

ومشقة وضيق«)4).
وأما بقية الس��ورة فيؤولها كالتالي: »ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  هنا: ال يقس��م اهلل بالجسد .. 
ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ: ونفس��ك تسكن هذا الجس��د من أجل اختبار الدنيا. ژ چ  چ  ڇ   ژ: 

)1)  رأس المقال: شاء عندما تكون موجهة للبشر ، فيسبوك: 3/11/ غير محدد.
)2)  جامع البيان: 6/ 359.

)3)  تفسير القرآن العظيم: 37/2.
)4)  رأس المقال: آيات خطيرة من أساسيات الحياة .
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وهذا الجس��د تس��كنه كل األنفس وكل األوالد يف كل بقاع األرض ... بتفس��ير معنى )البلد( 
على أنه جس��مك، واألصنام على أهنا أفكارك المعرقلة، تتماش��ى اآلية مع كل البشر، وتشرح 
أس��باب ضي��اع الناس يف الحياة بس��بب أم��راض أجس��امهم وأفكارهم التي يمش��ون وراءها 

ويعبدوهنا كاألصنام أشد عبادة من اهلل« )1).
إن هذا التفسير الباطني المبتدع متفق مع منهج أحمد عمارة، فهو تلفيق غير مستند إلى شيء 
من العلوم، ال اللغة وال الش��رع وال المنطق، ولذلك ال توجد مرجعية يمكن مناقشته بواسطتها، 
وال أرضية مش��رتكة يمكن االنطاق منها. فأي أحد بإمكانه تفس��ير اآلية بأي ش��يء، وال يمكن 

ألحد رد تفسيره - حتى عمارة نفسه -نموذج واضح على الفوضى المنهجية لدى الرجل. 
- ق��ال تعال��ى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ  ] الزمر : 45 [.
ق��ال عم��ارة حاماً اآلية على كل من يرجع ألهل الذك��ر يف فهم مراد اهلل من كامه: »من 
أكرب المصائب - يف رأيي- أن مس��لمي اليوم ال يدركون هذه اآلية، فإذا ذكر اإلنسان كام اهلل 
وحده دون الرجوع لكام الذين من دونه يش��مأزوا منه ويتهموه بأبشع التهم«)2). فحمل هذه 
اآلية التي وردت يف كفار مشركين يعبدون األصنام على من يأخذ بقول ابن عباس وابن مسعود 
يف تفس��ير آي القرآن، الملتزمين بمنهج الس��لف وأش��د الناس حرصًا على إخاص العبودية 
هلل بش��هادة مخالفيهم. يقول ابن جرير يف تفس��ير اآلية: »وإذا أفرد اهلل جل ثناؤه بالذكر، فدعي 
وح��ده، وقيل ال إله إال اهلل، اش��مأّزت قلوب الذين ال يؤمنون بالمع��اد والبعث بعد الممات. 
وعنى بقوله: ژ ہژ: نفرت من توحيد اهلل. ژ ھ  ے  ے  ۓ   ۓژ يقول: وإذا 
ُذك��ر اآللهة التي يدعوهنا من دون اهلل مع اهلل .. إذ الذين ال يؤمنون باآلخرة يستبش��رون بذلك 

ويفرحون« )3).
- ق��ال تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ 

]البقرة : 154 [ .

)1)  مقال: هل نزل القرآن باللغة العربية حقًا ) 5 (، فيسبوك: 19 / 1 / 2014م.
)2)  مقال: العدل والظلم ) 2 (، فيسبوك: 30 / 6 / غير محدد.

)3)  جامع البيان: 21 / ) 300 - 301 ) .
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تتع��ارض الفلس��فة الروحانية المس��وقة لوحدة األديان م��ع كل ما يرد يف ال��والء والرباء 
والمحب��ة والبغض، الس��يما ما كان ل��ه تعلق بالجه��اد والقتال يف س��بيل اهلل، ولذلك يصرف 
أحمد عمارة اآلية عن معناها الظاهر قائاً: »الشهادة ليس لها عاقة بالموت هنائيًا، فالشهادة 
ش��يء والقتل يف سبيل اهلل شيء ثاين والموت شيء ثالث، وبتفسيرهم الموروثي للشهادة أهنا 
الموت، تمنوه ودعوا على أنفس��هم به وعلى أوالدهم فجذبوا ألنفس��هم الموت والدمار من 
كل م��كان« )1). ويجه��ل - أو يتجاه��ل - األحادي��ث المتواترة يف تقرير أن القتل يف س��احات 
الجه��اد م��ن أبرز معاين الش��هادة، ومن ذلك ق��ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أحد يدخ��ل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا، وله ما على األرض من ش��يء إال الش��هيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل 

عشر مرات لما يرى من الكرامة« )2).
ۇۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   ے     ژ  تعال��ى:  ق��ال   -
ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ  

ې  ې  ى  ى  ائ  ژ اآلية ] المائدة : 82 [ .
بن��اًء عل��ى ما ذكر يف الفقرة الس��ابقة،  يق��ول عمارة: »م��ن يقول أن المس��يحيين كفار أو 
مشركين هو يف العمق يكذب ما قاله اهلل سبحانه وتعالى عنهم يف القرآن. هو يتدخل يف القلوب 
واألفئدة والنوايا، يضع نفسه حاكمًا بداًل من اهلل سبحانه وتعالى، هو ال يعلم كما سماهم اهلل 
يف كتاب��ه الكريم، انظ��ر ماذا قال اهلل عنهم وصدق ربك وال تصدق غيره .. اآلية تش��ير إلى أن 
هناك مسيحيين سيدخلون الجنة، ومسيحيين مشركين سيدخلون النار، اهلل هو الذي سيحكم. 
فكفى تدخا يف ما اختصه اهلل سبحانه وتعالى لنفسه« )3). وعلى طريقة أهل البدع ينتقي أحمد 
عمارة من النصوص ما يوافق مراده، ويرتك غيرها وما تقرر يف بداهة العقول، فالشرك إشراك 
غي��ر اهلل مع��ه يف العبادة، وهل الذين يقولون إن اهلل ثالث ثاثة على التوحيد؟ وقد نص القرآن 
عل��ى كفرهم يف غير موضع )4)، بل قد صرح ۴ بش��ركهم- إن ظ��ن عمارة أن الكفر ال يطلق 

)1)  مقال: انتبه للسبل، فيسبوك: 6 / 8 / غير محدد.
)2)  أخرجه البخاري يف صحيحه: 4 / 22، كتاب: الجهاد والس��ير، باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، برقم: 

.2817
)3)  رأس المقال: من أكرب المصائب، فيسبوك: 7 / 1 / 2012م 

)4)  المائدة: 17، والمائدة: 73 مثا .
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على الش��رك- يف قوله تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  
ٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ژ ] البقرة : 135[ ، وقوله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  

ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤ   ڤ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]  المائدة:72 [ .

- قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم 
يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان«. 

تمش��يا مع مبادئ الفلس��فة الروحانية التي تجعل الواقع تجلي��ًا ماديًا لذبذبات األفكار، 
يتجاوز عمارة المأثور الشرعي والحد اللغوي قائاً: »فأضعف هنا من الضعف بكسر الضاد، 
وه��و الزي��ادة .. ألن اإليمان كلما يكون متضاعفًا، كلم��ا كان التغيير قويًا .. والتغيير بالقلب 
يحت��اج إلى إيمان قوي ج��دًا، وهذا هو أضعف اإليم��ان« )1). متجاه��اً أن أفعل التفضيل ال 

تصاغ إال من الفعل الثاثي ، غير أن »اللغة« وقواعدها ال تعني له الكثير.
- كم��ا ي��رد األحادي��ث الدال��ة عل��ى إفطار الحائ��ض يف رمض��ان )2)، ويجع��ل ذلك من 

»الموروث« )3)، وكذلك الفطر عند أذان المغرب، ألهنا تخالف »فهمه« .
ه��ذا غيض من فيض، وطرف يس��ير م��ن تحريف هذا الرجل لنص��وص الوحيين، تحت 

ستار نبذ التبعية والموروث، والقراءة الجديدة الصادرة عن الوعي الشخصي .
ولعله باس��تعراض هاتين الش��خصيتين من المتأثرين بالروحانية الحديثة، يتضح للقارئ 
وج��ود توجهين داخل هذا التيار، توجه يتبنى النظري��ات التأولية الممنهجة، وتوجه ال ينطلق 
م��ن خلفيات نظرية واضحة، طرحه أقرب للعش��وائية والتخبط، وه��ذا التوجه - حاليًا - هو 

األكثر.

)1)  مقال: التخاطر الذهني ، فيسبوك: 11 / 9 / 2011 م.
)2)  يف صحي��ح البخ��اري ) 35/3 رق��م: 1951 ( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص س��ئل عن معنى نقصان دين الم��رأة فقال: ] أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ [ قلن: بلى. قال: ] فذلك من نقصان دينها [. وس��ئلت عائش��ة رضي اهلل عنها: ما بال 
الحائ��ض تقض��ي الصوم وال تقضي الصاة؟ فقال��ت: ) كانت يصيبنا ذلك فنؤمر بقض��اء الصوم وال نؤمر بقضاء 

الصاة ( رواه مسلم: 1 / 265 رقم: .335
)3)  مقال: العدل والظلم )2).
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املبحث الثالث
نقد املنهج التاأويلي للتيار الروحاين احلديث

إن الخلل الش��رعي والمنهجي يف تعامل المتأثري��ن بالروحانية الحديثة مع نصوص   
الشريعة ظاهر،  ال يحتاج لكثير بحث وتنقيب إلبرازه، ولكن استخدام بعضهم للمصطلحات 
الموهم��ة، ومخاطبة الجماهير بالغرائب الدينية بأس��اليب مقنعة، مع عناصر أخرى ليس هذا 
محل ذكرها، ش��كلت عامل جذب وأدت إلى انتش��ار التأويات المخالفة لما قرره الس��لف 

ودلت عليه اللغة.
وألجل لم شتات الموضوع ، سأوجز أبرز مكامن الخلل يف منهج الروحانية الحديثة يف 

تعاملها مع النصوص يف األوجه التالية : 
أوالً: محاربة المفهوم األثري للنص.

تتعل��ق أهمية فهم الس��لف للنص الش��رعي بأهمي��ة معرفة قصد المتكل��م للتوصل لفهم 
س��ليم للنص، ففهم األلفاظ المجردة ال يكفي يف فهم النص الشرعي، بل هو من أبرز أسباب 
الخطأ يف التفس��ير. وال يش��ك مس��لم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعلم الخلق بمراد اهلل ۴، وأقرب الناس 
فهمًا لما أراده ملسو هيلع هللا ىلص هم صحابته الذين عاصروه وعايش��وه، ثم من نقل عنهم وعايش��هم. قال 
اإلم��ام أحمد موضحًا ما يميز فهم الصحابة رضي اهلل عنهم على فهم غيرهم: »إن تأويل من 
تأول القرآن با س��نة تدل عليه على معنى ما أراد اهلل منه، أو أثر من أصحاب رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ويعرف ذلك بما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو عن أصحابه، فهم ش��اهدوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدوا تنزيله، 
وما قصده اهلل يف القرآن، وما عني به وما أراد، أخاص هو أم عام، فأما من تأوله على ظاهره با 
دالل��ة من رس��ول اهلل، وال أحد من أصحابه، فهذا تأويل أه��ل البدع«)1). قال هذا فيمن اعتمد 

على ظاهر اللفظ دون االلتفات لمفهوم السلف، فكيف بمن أبطل االثنين؟ 
وقال شيخ اإلسام ابن تيمية - رحمه اهلل -: »ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا يف ذلك، بل كان مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا 
ل��ه خطؤه، فالمقصود بيان طرق العل��م وأدلته، وطرق الصواب، ونح��ن نعلم أن القرآن قرأه 

)1)  اإليمان: 306.
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الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهنم أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أهنم أعلم بالحق الذي بعث 
اهلل به رس��وله ملسو هيلع هللا ىلص، فمن خالف قولهم وفس��ر القرآن بخاف تفس��يرهم، فقد أخطأ يف الدليل 

والمدلول جميعًا«)1) .
وينتق��د ابن القيم رحمه اهلل القائلين بالقرآن بآرائهم المخالفة لما عليه س��لف األمة، كما 
ه��و ح��ال أتباع الروحانية الحديثة، قائاً: »إن هذا تفس��ير لكام اهلل بال��رأي المجرد الذي لم 
يذه��ب إلي��ه صاحب، وال تابع، وال قاله إمام من أئمة المس��لمين، وال أحد من أهل التفس��ير 
الذي��ن يحكون أقوال الس��لف، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال يف الق��رآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار « )2).. وإن إحداث القول يف تفسير كتاب اهلل - الذي كان السلف واألئمة على خافه - 
يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ يف نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ. وال 

يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف«)3) .
إن األدلة الشرعية على أفضلية السلف كثيرة متواترة، واألدلة العقلية على أولوية فهمهم 

على فهم خلفهم ظاهرة ، ال يتسع المقام لذكرها، قد أفردت يف تناولها مؤلفات)4).
ثانيا: انعدام المرجعية.

فالروحاني��ة الحديث��ة إذ ترفض المرجعية الس��لفية ال تقدم مرجعية بديل��ة هي محل ثقة 
للمتلقي ، بل ُتبقي المحل ش��اغرا با تحديد ، وهذا االنعدام للمرجعية العلمية لضبط الفهم 

- با شك - خلل منهجي كبير . 
ثالثًا : الذاتية الفردية  وال� )ال موضوعية(.

عندما س��عت الروحانية  الحديثة إلسقاط دور السلف يف توجيه مفهوم النص، ولم تقدم 
مرجعية س��واهم تضبط هذا المفهوم، أس��ندت الفهم لخصائص ذاتية، غير قابلة للقياس وال 
الضبط، كالذوق والوعي والتأمل، وهي خصائص نسبية غير موضوعية، ال تتوفر فيها أدوات 

فهم النص على مراد قائله، وإنما هي محاوالت لتحريف النص على مراد قارئه.

)1)  مجموع الفتاوى: 361/13.
)2)  أخرج��ه الرتم��ذي يف س��ننه: 199/5، أبواب: تفس��ير القرآن، ب��اب: ما جاء يف الذي يفس��ر الق��رآن برأيه، برقم: 

2950، وقال: هذا حديث حسن، وضعفه األلباين.
)3)  مختصر الصواعق المرسلة: 373.

)4)  راجع مثًا: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية: د. عبداهلل الدميجي.
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رابًعا: فوضى التأويل وال نهائية الداللة .
فحيث كان فهم النص الش��رعي متعلقًا بالذوق الفردي والوعي الشخصي، أمكن تعدد 
المفه��وم بتعدد األش��خاص. والنعدام المرجعي��ة التي تفصل بين األق��وال المتنوعة أو حتى 
المتناقضة، ينتج عن هذه المنهجية المس��تحدثة فوضى تأويلية ال حد لها وال زمام، وتظهر ال 

هنائية الداللة التي تفرغ النص من محتواه كليًا، فا يكون ثمة فرق بين وجوده وعدمه.
خامسًا: المنهج االنتقائي التلفيقي.

وهذا من ل��وازم انعدام المرجعي��ة والمنهجية المنضبطة، فنجد الس��مة االنتقائية ظاهرة 
ل��دى أتب��اع الروحانية الحديثة، فهم تارة يس��تدلون بآثار الس��لف، وتارة ينف��رون منها، وتارة 
يوظف��ون النظري��ات التأويلية الحديث��ة، وتارة يحيلون للكش��ف والذوق وأق��وال المتصوفة 

والفاسفة. ومن تتبع أقوالهم وأطروحاهتم تاه يف تصنيفها واحتار.
سادسًا: التوظيف األيديولوجي.

وهو ما يمكن أن يفس��ر جميع ما س��بق. فإن الروحانية الحديثة تقوم على مبادئ محددة 
ح��ول اإلل��ه والك��ون والوج��ود، وماهي��ة العاقة التي ترب��ط بينه��ا. وكثير من ه��ذه المبادئ 
تتعارض مع نصوص الش��ريعة، ومع فهم الس��لف لها، ولذلك كان هذا الفهم عقبة يف طريق 
رواج الفك��ر الروح��اين يف المجتمعات الت��ي تعظم النص، وألجل طبيع��ة الفكر الروحاين ال 
يمكن أن ينضبط بمرجعية خارجية، بل مصدره المعريف ذايت داخل ، وهو ما يؤدي إلى فوضى 
التأويل، ويش��جع االنتقائية بحيث يقبل ما يوافق مبادئه من النصوص وتفسيراهتا، ويرفض ما 

يخالفها فيرده أو يؤوله.

* * *
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اخلامتة
يف خت��ام هذا البحث، ال أزعم أين أحطت بموضوعه وجمعت أطرافه، أو أن البحث فيه قد 
نضج واكتمل، بل أرى أن هذه الدراسة المختصرة ال تعطي الموضوع حقه من التحليل المتعمق 
والنق��د العلم��ي المتزن، بل هي بمثابة اإلش��ارات والتنبيهات التي تفت��ح للمختصين والباحثين 
نافذة صغيرة على تيار فكري خطير متزايد الحضور واالنتشار، لم يحظ باالهتمام الذي يستحقه 
وال��ذي ت��ربأ به الذمم، ولذل��ك أوصي الباحثين بالنظ��ر يف هذا التيار وأصول��ه وتطبيقاته، ودعم 
المكتبة العلمية ببحوث رصينة تكشف خطورته وتسهم يف بناء تصور متكامل عن حقيقته، ومع 

ما سبق، فإين وقد بذلت جهدًا يف هذا البحث المختصر ُأبرز للقارئ أهم نتائجه: 
للتأويل معان ش��رعية مقبولة، هي: التفسير، والحقيقة التي يؤول إليها األمر، ومعنى عند   .1

المتأخرين هو: صرف معنى اللفظ عن ظاهره، وهو المقصود يف هذا البحث.
الروحاني��ة الحديث��ة تي��ار فكري نش��أ يف الغ��رب لمناهضة التدي��ن »التقلي��دي« والمادية   .2
المحضة، ويتميز بالبحث الداخلي عن المعنى والحقيقة، وتوصف بأهنا »حكمة عالمية« 

تتناول القضايا الميتافيزيقية عرب المعرفة الداخلية ال الوحي.
الروحاني��ة الحديثة مصطلح مظلي تندرج تحته عدد م��ن الحركات - كالعصر الجديد-   .3

وتنفرد عنه بخصائص تميزها.
المنه��ج الروح��اين يف التعامل مع النصوص المقدس��ة غير محدد بش��كل دقيق، ويتصف   .4
بالتلفيقية واالنتقائية كالروحانية ذاهتا، ومع ذلك يمكن اإلش��ارة إلى أبرز الس��مات التي 
تميزه، ومنها: نقد المفهوم الموروث، وعدم االهتمام بالمناس��بات والسياقات، وتقديم 

قراءات مؤدلجة تتفق مع المبادئ الروحانية، مع انعدام المرجعية وضوابط المنهج.
يمكن تقسيم المتأثرين بالروحانيات الحديثة يف العالم اإلسامي - من حيث تعاملهم مع   .5
النص - إلى قس��مين: قسم ينتقي من النظريات التأويلية القديمة والحديثة لتأييد طرحه، 
وقسم يعتمد فوضى غير موضوعية ال تقوم على أسس من اللغة، وال العقل، وال النقل.

يربز الخلل يف منهج الروحانية يف التعامل مع النصوص يف عدة أوجه، من أهمها: إسقاط حجية   .6
فه��م الس��لف ومنهجهم، واعتمادهم على الكش��وف الذاتية والمعارف اللدني��ة، مما يؤدي إلى 

فوضى ال هناية الداللة، وهو ما يخدم توظيفهم الشخصي واأليدولوجي للنص الشرعي.
ه��ذا التي��ار الباطني الحديث بحاجة ماس��ة للكش��ف، والمجتمع اإلس��امي بحاجة إلى   .7

التنبيه منه والتحذير، وهو ما يستلزم النظر يف طرحه وااللتفات لتصوره ونقده.
هذا واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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املراجع
إرش��اد الفح��ول إلى تحقيق الح��ق من علم األص��ول - محمد بن علي الش��وكاين - دار   .1

الكتاب العربي –الطبعة األولى - 1419ه�.
اإليم��ان - ش��يخ اإلس��ام ابن تيمي��ة - تحقيق: محمد ناص��ر الدين األلب��اين - المكتب   .2

اإلسامي - عمان، األردن  - الطبعة الخامسة - 1416 ه� .
ت��اج الع��روس من جواه��ر القاموس - أبو الفي��ض مرتضى الزبي��دي - دار الهداية - ب   .3

ب - ب ط - ب ت.
تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ) التدمرية ( - شيخ   .4
اإلس��ام اب��ن تيمية - تحقيق: د. محمد الس��عوي - مكتبة العبي��كان - الرياض- الطبعة 

السادسة - 1421ه�.
تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء ابن كثير الدمشقي - تحقيق: سامي محمد سامة - دار   .5

طيبة للنشر والتوزيع - ب ب - الطبعة الثانية - 1420 ه� .
تكمل��ة المعاج��م العربية - رينه��ارت ب��رت آن دوزي - ترجمة: محم��د النعيمي و جمال   .6

الخياط - وزارة الثقافة واإلعام بالجمهورية العراقية - الطبعة األولى - 1979 م .
هتذيب اللغة - محمد بن أحمد األزهري الهروي - تحقيق: محمد عوض مرعب - دار   .7

إحياء الرتاث العربي - بيروت - الطبعة األولى - 2001 م .
تيس��ير العزي��ز الحميد يف ش��رح كتاب التوحيد الذي ه��و حق اهلل على العبيد - س��ليمان   .8
بن عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: زهير الش��اويش - المكتب اإلس��امي – 

بيروت، دمشق - الطبعة األولى - 1423ه�.
جام��ع البي��ان يف تأوي��ل الق��رآن - أبو جعف��ر الطربي - تحقيق: أحمد ش��اكر- مؤسس��ة   .9

الرسالة- ب ب - الطبعة األولى - 1424 ه� .
10. الجام��ع ألحكام القرآن - ش��مس الدين القرطب��ي - تحقيق: أحمد ال��ربدوين وإبراهيم 

أطفيش - دار الكتب المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية - 1384 ه� .
11. الرد على المنطقيين - شيخ اإلسام ابن تيمية - دار المعرفة - بيروت - ب ط - ب ت.
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12. روض��ة الناظ��ر وجنة المناظ��ر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أحم��د بن حنبل - ابن 
قدامة المقدسي - مؤسسة الريان للطباعة والنشر - ب ب - الطبعة الثانية - 1423ه� . 
13. سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة - ناصر الدين األلباين - دار المعارف - الرياض 

-  الطبعة األولى - 1412ه�.
14. س��نن الرتمذي - تحقيق أحمد ش��اكر/ محمد ف��ؤاد عبدالباقي - ش��ركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية - 1395ه�.
15. شرح األربعين النووية - محد الصالح العثيمين- دار الثريا للنشر - ب ب - ب ط - ب 

ت.
16. شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تحقيق : جماعة من العلماء،  تخريج : 
ناصرالدين األلباين - دار السام للطباعة والنشر - الطبعة المصرية األولى - 1426ه�.

17. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق : 
أحمد عطار  - دار العلم للمايين - بيروت - الطبعة الرابعة - 1407ه�.

18. صحي��ح البخ��اري - تحقيق: محمد زهير الناصر - دار ط��وق النجاة - ب ب - الطبعة 
األولى -1422ه�.

19. صحيح مسلم - تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الرتاث العربي - بيروت - 
ب ط - ب ت.

20. الصفدية - ش��يخ اإلس��ام ابن تيمية - تحقيق : محمد رشاد س��الم - مكتبة ابن تيمية - 
مصر - الطبعة الثانية - 1406 ه� .

21. الصواعق المرس��لة يف ال��رد على الجهمية والمعطلة - ابن قي��م الجوزية - تحتق : علي 
الدخيل اهلل - دار العاصمة - الرياض - الطبعة األولى - 1408 ه� .

22. ضعيف الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين األلباين - المكتب اإلسامي - ب 
ب - ب ط - ب ت .

23. ظاهرة التأويل الحديثة يف الفكر العربي المعاصر، دراسة نقدية إسامية - د. خالد عبدالعزيز 
السيف - مركز التأصيل للدراسات والبحوث - جدة - الطبعة الثالثة - 1436 ه� .

24. العواصم من القواصم يف الذب عن س��نة أبي القاس��م - ابن الوزير القاس��مي - تحقيق : 
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شعيب األرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة - 1415ه�.
25. فه��م الفهم ، مدخ��ل إلى الهرمينيوطيق��ا - نظرية التأول من أفاطون إل��ى جادمار - د. 

عادل مصطفى - رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة األولى 2007 م .
26. الق��ول المفي��د على كت��اب التوحي��د - محمد الصال��خ العثيمين - دار اب��ن الجوزي - 

المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية- 1421 ه� . 
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الهرمينيوطيقا يف الواقع اإلسامي بين حقيقة النص ونسبية المعرفة - معتصم السيد   .36  
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كلية العلوم اإلنسانية - جامعة قطر - العدد الرابع عشر - 1412ه�.
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د. حممد عبد الدامي علي �سليمان حممد اجلندي
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة واألديان � المشارك � بجامعتي األزهر بالقاهرة

وجامعة الملك فيصل � كلية اآلداب باإلحساء 
وعضو جمعية العقيدة واألديان بالجامعة اإلسامية
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الحم��د هلل رب العالمين، الواحد األحد، الفرد الصمد، المتنزه عن الصاحبة والش��ريك 
والولد، وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، 
شهادة تقطع هبا الظنون واألوهام، صاة وسامًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبع���د؛
    فقد مارس الحداثيون منهجًا نقديًا للنص القرآين بشراهة مغرضة؛ وهي ممارسة ُتعنى 
ب��كل ما يمكن قراءت��ه يف النص عرب التأويل غي��ر المنضبط بكل صوره، فالمدرس��ة الحداثية 
مارست نقدها للنص الشرعي بكل ما أوتيت من تكذيب وتدليس، ولعل »النص القرآين« من 
أكثر الميادين المتاحة لتجارب المنهج الحداثي النقدي يف تجلياته المختلفة، وقد سلك هذا 
المنهج طريق التحريف للوصول إلى وضع »القرآن« يف قالب »نص روائي« أو »نثري« ينطبق 
س على  عليه محور األجناس األدبية غير مقتنعين بمسألة التغاير التخصصي والتفاضل المؤسَّ
اإلعجاز بكل أنواعه، ومس��ألة فهم النص القرآين تعتمد على قواعد تفس��يرية وفقهية تس��تمد 
حجيتها الش��رعية من ذات النص، ورغم ذلك بث الحداثيون الشك يف مصادر االستنباط ويف 
ط��رق التفريع أو اإلحالة إلى حكم الفروع؛ عم��اً بمنهج الحداثة يف أن النص محكوم بوعي 
القارئ وفهمه دون تقيد بقواعد أو انضباط بضوابط، وذلك ألن أصل المنهج النقدي الحداثي 
ينطلق من صنع المنظر الغربي، وعلى الظامية الغربية، ومهم جدًا أن نضع يف الحسبان ذلك 
التأصيل، وقامت فكرة المنهج الحداثي يف نقد النصوص الش��رعية على المؤامرة التشكيكية، 
لذل��ك هاجم الحداثيون المفس��رين القدماء، وزعموا أن القرآن منت��ج ثقايف قابل الختباره يف 
مخترب س��ردي يعيد إنتاج��ه وقراءته، وعليه أعلن الحداثيون صراحة عن مش��روعهم يف قراءة 
النص القرآين، وحددوا مس��اقات إعادة القراءة، بما يعطي مندوحة من حرية فكرية واهنة غير 
مرهونة بقداس��ة مس��بقة، وقد افتتن هبذه الدعوات نخبة معتربة يف عالمنا العربي واإلسامي، 
بما فتح المجال أمام حداثة علمانية متطرفة؛ هدفها تشويه وتحريف الدين الحنيف واستباحة 
الن��ص الق��رآين لتحقيق هذا الغرض الخبيث، وقد اعتمد المنه��ج الحداثي النقدي يف قواعده 
الهش��ة الخبيثة عل��ى اتجاهات عدة منه��ا: االتجاه البني��وي والتفكيكي والعقل��ي والتاريخي 
وغي��ر ذلك، كما أنه يجب التنبيه إلى أن أفض��ل المطارحات يف تبيان هتافت دعاوى هؤالء ال 
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يكون بالرد العنيف غير المحتكم للمنطق العلمي؛ والذي يؤدي إلى نتائج عكس��ية يف صالح 
األدعياء، بل يجب االلتزام بالمحاورة العلمية الهادئة والمس��توعبة لإلشكاليات المطروحة، 

والقادرة على درء الشبهات وإثبات عظمة االستنباط واالجتهاد الشرعي.
أهمي��ة البح��ث: إن المنهج الحداثي يف نق��د النص القرآين منهج مس��تورد ينادي بحداثة 

متأخرة توجه مفهوم النص إلى غير قبلته ، وتتلخص أهمية الموضوع فيما يلي : 
1 � األهمي��ة العلمية: التعرف عل��ى منهج الحداثيين يف نقد الن��ص القرآين، وأصول هذا 
المنهج واتجاهاته وغاياته، والكشف عن ذلك الدس الناعم الذي يداهم ثقافاتنا وعقيدتنا يف 

ظل االنفتاح المعلومايت الذي تجاوز الحدود واألعراف.  
2 � األهمي��ة العملية: تكوي��ن خلفية فكرية عن خصومة المنه��ج الحداثي يف التعامل مع 
القرآن الكريم حتى ال ينخدع الشباب بالحداثيين، خصوصًا مع زيادة حرص الحداثيين على 
اس��تقطاب الشباب بأس��اليب مداهنة ماكرة، مع جهل كثير من الشباب بمخططات الحداثيين 

التي تريد أن تأسرهم يف معركة مصيرية  تستهدف العقيدة واألخاق والمجتمع  .
3 � األهمية المستقبلية: وتعد هذه األهمية من الضرورة بمكان، فالواقع المعاصر يحتاج 
إلى الرتكيز على مزيد من الدراسة لتلك المذاهب، وإعداد دروع وقاية لصد سهامها الموجهة 

إلى قلوب المسلمين. 
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى تحقيق المقاصد التالية: 

- اس��تنتاج أصول المنهج الحداثي يف نقد النص الق��رآين الكريم، والتعرف على بعض رواده 
يف العالم اإلس��امي، وقياس مدى تش��بعهم هبذا المنهج وحرصهم على صياغة منهجية 

معربة تشاكله.
- الوق��وف على أه��م االتجاهات الحداثية التي تصب يف وعاء نق��د النص القرآين، والتي من 
خاله��ا يتم تأويل النص القرآين، وإثبات ش��ذوذ هذه االتجاهات عن ثقافتنا اإلس��امية 

األصيلة.
- بي��ان الغاي��ات الخبيث��ة وراء تطبيقات المنهجي��ة النقدية للحداثيين، وم��دى حرصهم على 
تعطيل النص القرآين ، وعصرنته من خال تأويات غربية متحررة ال صلة لها باإلنسانية 

واألخاق والقيم.
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منهج الدراسة: استقامت منهجية البحث على المنهج الوصفي التحليلي.
خط��ة البحث: تتكون الدراس��ة التي صدره��ا الباحث بعنوان ) المنه��ج الحداثي يف نقد 

النص القرآين ..أصوله واتجاهاته وغاياته (، من مقدمة وتمهيد وثاثة مباحث وخاتمة:
المقدمة: وفيها نبذة عن موضوع الدراسة وأهمية وأهداف الموضوع وخطته.

التمهيد ، ففيه: تعريف بمصطلحات عنوان البحث.
المبحث األول: أصول تاريخية لمنهج النقد الحداثي للنص القرآين.

المبحث الثاين: االتجاهات الحداثية يف نقد النص القرآين.
المبحث الثالث: غايات النقد الحداثي للنص القرآين.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وال يزع��م الباح��ث أن ه��ذا البحث يح��وى بين دفتي��ه كل عناصر القضي��ة، ولكنه جهد 

المقل، وعلى اهلل قصد السبيل.                  
واهلل ولي التوفيق والسداد.

* * *
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التمهيد
التعريف مب�سطلحات عنوان البحث

المنه��ج الحداث��ي: المنه��ج: م��ن »منَه��ج الطري��ق: وَضُح��ه والِمنه��اج كالمنَه��ج«)1)، 
و»المنه��اج: الطري��ق الواض��ح ويف التنزي��ل العزي��ز: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ )2) 

والخطة المرسومة ) محدثة (، ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما«)3).
والحداثي: من »الحداثة« وهي مصطلح دخيل على معجمنا الثقايف، فالحداثة من حيث  
مفهومها الغربي »Modernisme« وهو مصطلح معقد، غير أّنه يمكن تلّمس طبيعة المصطلح 
يف معاجمن��ا العربي��ة بنوع من الش��كلية والمحدودي��ة التي ترتبط بش��كل المصطلح، كونه لم 
يستخدم من قبل النقاد العرب القدامى الذين أوردوا مصطلحات أخرى تقرتب منه يف الداللة 
كالتجديد والتحديث والحديث، ومفهوم هذا المصطلح يف معاجم اللغة يدور حول القديم، 
واالبتداء، والشيء الجديد، ففي الصحاح: »الحديث: نقيض القديم، والحديث: الخرب، يأيت 
على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير قياس،  والحدوث: كون ش��ئ لم يكن، 

وأحدثه اهلل فحدث، وحدث أمر: أي وقع، واستحدثت خربًا، أي وجدت خربًا جديدًا «)4).
 ويف القام��وس المحيط »الحديث: الجديد، وحَدث حدوثًا وحداثة  نقيض قُدم،وُتضّم 

داله إذا ُذكر مع قدم، وحدثان األمر بالكسر أّوله وابتداؤه لحداثته... وابتدائه..« )5).
ويف المصب��اح المني��ر: »َح��َدَث الش��يء ُحُدوًثا م��ن باب قعد: تج��دد وجوده فه��و َحاِدٌث 
وَحِديٌث، ومنه يقال: َحَدَث به عيب: إذا تجدد وكان معدومًا قبل ذلك، ويتعدى باأللف فيقال: 

َأْحَدْثُتُه، ومنه ُمْحَدَثاُت األُُموِر: وهي التي ابتدعها أهل األهواء، وَأْحَدَث اإلنسان إِْحَداًثا«)6).

)1)  أب��و الحس��ن علي بن إس��ماعيل النحوي اللغوي األندلس��ي المعروف بابن س��يده،  المخص��ص، تحقيق: خليل 
إبراهيم جفال ) ط. دار إحياء الرتاث العربي - بيروت – ط1، سنة 1417ه� 1996م ( ج� 4، ص� 39.

)2)  سورة المائدة : آية 48.
)3)  إبراهي��م مصطفى/أحم��د الزيات/حام��د عب��د القادر/محمد النجار، المعجم الوس��يط، تحقي��ق: مجمع اللغة 

العربية ) ط. دار الدعوة، د.ت( ج� 2، ص� 957.
)4)  إس��ماعيل بن حماد الجوهري، الصح��اح، تاج اللغة وصحاح العربي��ة، ) ط. دار العلم للمايين، بيروت، ط4، 

سنة 1990م ( ج� 2، ص� 301. 
)5)  مجد الدين يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) ط. دار الجيل، بيروت، د.ت ( ج�1، ص�170.

)6)  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للرافعي ج� 1، ص� 124.
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أم��ا عند ع��رض المعنى االصطاحي فعلينا أن نميز بي��ن مصطلحين، أحدهما: الحداثة 
العلمية، واآلخر هو الحداثة الفلس��فية، فالحداثة العلمية تعني »اإلبداع الفكري لإلنس��ان يف 
مجال التعامل مع الطبيعة، وتس��خيرها واس��تثمارها، والتصرف فيه��ا والتغلب على صعاهبا، 
ويف مختل��ف مجاالهت��ا التي تبدأ من األرض ومن عليها، وم��ا عليها، تصعد إلى عالم الفضاء 
وم��ا فيه، مرورًا باإلنس��ان ومج��االت حياته المختلف��ة االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية، 
وأنم��اط س��لوكه الفردي واالجتماعي، ش��مواًل للحاض��ر والماضي والمس��تقبل، لذا عرفها 
الفيلسوف الغربي« جان ماري دوميناك بأهنا: »إتاحة التطور والتفتح يف آن ما لكل اإلمكانات 

واالحتماالت من أجل أن يتمكن كل فرد من التمتع هبا، وتنمية القوى المنتجة« )1) . 
فالحداث��ة العلمية هي تقدم تقني، وهنضة علمية يف كافة المجاالت الحياتية، واإلس��ام 
ال يرف��ض هذا الن��وع من الحداثة، بل يحث علي��ه، ألنه يرفض الت��واكل والتأخر، والرجعية، 
وش��رط قبولها أن تس��تخدم يف إطار أخاقي، أم��ا إذا اتصلت الحداثة العلمية بإس��قاط القيم 

وإلغاء األخاق فهي مرفوضة أيضًا.
أما الحداثة الفلسفية، فهي المعنية بالدراسة من حيث موقفها من النص القرآين، ويقصد 
بالحداثة الفلسفية: »اتجاه ظهر يف مطلع القرن العشرين عند المثقفين، ومحاولتهم لوضع علم 
الاهوت يف توافق مع الفلسفة والعلوم الحديثة، ويف قاموس »روبير« للغة الفرنسية، الحداثة: 
»حرك��ة ديني��ة هتدف إلى تفس��ير جديد للعقائ��د والمذاهب الرتاثية، لتتمش��ى مع اكتش��افات 
التفس��ير الحديث، وقد أدانته الكنيسة س��نة 1907م« )2)، وهذا التعريف يكاد يقارب المعنى 
الصحيح للحداثة بمفهومها الغربي، وقد اس��تعمل ه��ذا المفهوم مع كافة العقائد والنصوص 
بم��ا فيها القرآن الكريم، مع أن أصل ظهوره كان الس��تخدامها يف المجال الكنس��ي، ومعركة 
التجديد التي دارت عند منعطف القرن التاس��ع عش��ر والقرن العش��رين، لتحديث الاهوت 

والعقيدة الكاثوليكية.
نقد: يقال: »نقد الشيء نقدًا: نقره ليختربه، أو ليميز جيده من رديئه، يقال: ونقد الدراهم 

)1)  باسم علي خريسان ، ما بعد الحداثة ، ) ط. دار الفكر، دمشق، سنة 2006م ( ص� 47.
)2)  زين��ب عبد العزيز، هدم اإلس��ام بالمصطلحات المس��توردة ..الحداث��ة واألصولية ) ط. دار القبس، ط1 س��نة 

2004م( ص� 35.
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والدناني��ر وغيرهم��ا نقدًا وتنقادًا: ميز جيدها م��ن رديئها، ويقال نقد النثر ونقد الش��عر: أظهر 
م��ا فيهما من عيب أو حس��ن، وفان ينقد الن��اس: يعيبهم ويغتاهبم، وناقده: ناقش��ه يف األمر، 
وانتقد الولد: شب والدراهم قبضها وأخرج منها الزيف، ويقال: انتقد الشعر على قائله أظهر 

عيبه«)1).
النص القرآين: »نص النَص: َرْفُعَك الشْيَء؛ َكنَص الَحِديث. وَنَصْصُت ناَقتي: إذا َرَفْعَتها 
ْكته. وَنَصْصُت  ٍة. وَنَصْصُت الشْيَء: َحرَّ يف السير. والماِشَطُة َتنُصُّ الَعُرْوَس َفُتْقِعُدها على مِنَصَّ

ْيِء. وَنُص ُكل َشْيٍء: ُمنَْتهاه«)2). الرُجَل: إذا اْسَتْقَصْيَت َمْسَأَلَته عن الشَّ
     ويف لسان العرب البن منظور:»النص: رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصًا: رفعه، 
، ووضع على المنص��ة: أي على غاية الفضيحة والش��هرة والظهور،  وكل م��ا َأظِه��ر فقد ُن��صَّ
وقيل: النص أصله منتهى األش��ياء، ومبلغ أقصاها، ومنه قيل: نصصت الرجل إذا استقصيت 
مس��ألته عن الش��يء، حين تستخرج كل ما عنده، وينصهم أي: يس��تخرج رأيهم ويظهره ومنه 
ق��ول الفقهاء: نص القرآن، ونص الس��نة: أي ما دل ظاهر لفظهم��ا عليه من األحكام، وانتص 

الشيء وانتصب إذا استوى واستقام« )3) .
وورد مفه��وم الن��ص يف المعاج��م الحديث��ة بمعنى الرف��ع والمورد والمنه��ل والمرجع، 
والمدون��ة والمخطوطة والمطبوعة، ففي  معجم المصطلحات اللغوية النص )Text(: »يعني 
يف العربي��ة الرف��ع البالغ ومنه منصة الع��روس، والنص كام مفهوم المعن��ى فهو مورد ومنهل 
ومرج��ع، والن��ص )Textus( ه��و النس��يج، أي الكتابة األصلي��ة الصحيحة، المنس��وجة على 
منواله��ا الفريد، والش��روحات والتعليقات، والن��ص: المدونة، الكت��اب يف لغته األولى، غير 

المرتجم، قرأت فانًا يف نصه، أي يف أصله الموضوع« )4).

)1)  إبراهي��م مصطف��ى/ أحمد الزيات/ حام��د عبد القادر/محمد النجار، المعجم الوس��يط، تحقي��ق: مجمع اللغة 
العربي ) ط. دار الدعوة ، د.ت ( ج� 2، ص� 944.

)2)  أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاين، المحيط يف اللغة، تحقيق: الشيخ محمد 
حسن آل ياسين، ) ط. عالم الكتب، ط1، سنة 1414ه� -1994 م ( ج� 8، ص� 91 .

)3)  ابن منظور، لسان العرب، ) ط. مكتبة دار المعارف، بالقاهرة، 1979(  ج�13، ص� 97 ، 98.
)4)  خلي��ل أحم��د خليل، معج��م المصطلحات العربي��ة، ) ط. دار الفكر اللبناين، بيروت، ط1، س��نة، 1995م ( ص� 

.137-136
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والنص القرآين: »هو كام الّله المعجز، المنّزل على النّبي محمد صّلى الّله عليه وسلم، 
باللفظ العربي، المكتوب يف المصاحف، المتعّبد بتاوته، المنقول بالتواتر، المبدوء بس��ورة 

الفاتحة، المختوم بسورة الناس«)1).
وع��ن اختص��اص ألف��اظ الن��ص الق��رآين ومفردات��ه بصف��ات يتفرد هب��ا عن غي��ره يقول 
ْت ألفاظ القرآن يف أنفِس��ها هبيئاٍت وصفاٍت يس��مُعها الس��امعون إِذا كانَت  الجرجاين: »اختصَّ
ًة يف الق��رآن ال يج��دون لها تلك الهيئاِت والصف��اِت خارَج الق��رآن، وال يجوُز أن تكوَن  متل��وَّ
��كنات  يف مع��اين الكل��م المفردِة، وال يج��وُز أن يكون هذا الوصُف يف تركيِب الحركات والسَّ
حت��ى كأنَّه��م- أي العرب- ُتُحّدوا بأن يأت��وا بكاٍم تكون كلماُته عل��ى َتواليها يف زنِة كلماِت 

القرآن«)2).
أصول��ه: »األصول جمع أصل،  وهو يف اللغة: ما يفتق��ر إليه وال يفتقر هو إلى غيره، ويف 
الشرع: ما يبنى عليه غيره وال يبنى هو على غيره، واألصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى على 

غيره« )3)، والمراد هنا ما ُبني عليه المنهج الحداثي يف نقد النص القرآين.
اتجاهات��ه: االتج��اه يف اللغ��ة: هو المقاب��ل والحذاء، م��ن »تجه«، يقال: تج��اه العدو أي 
»ُمقابله��م وِحَذاَءه��م،  والتاء فيه بدل من َواو ِوَجاه أي مما يل��ي وُجوَهُهم«)4)، ومنه الوجهة، 
أي القبلة، كما يف قوله تعالى ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ ژ  )5) » أي لكل ِذي ملة 

يَها »أي مستقبلها«)6). قِبلة« ُهَو ُمَولِّ

)1)  وهبة بن مصطفى الزحيلي،  التفسير المنير يف العقيدة والشريعة والمنهج، ) ط. دار الفكر المعاصر، دمشق، ط2، 
سنة 1418ه�( ج� 1، ص� 13.

)2)  عبد القاهر الجرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم المعاين، تحقيق: محمد التنجي، ) ط. دار الكتاب العربي، بيروت، 
ط1، سنة 1995( ص� 290.

)3)  عل��ي بن محمد ب��ن علي الجرجاين، التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري )ط. دار الكتاب العربي، بيروت ط1، 
سنة 1405 ه� ( ص� 45.

)4)  أب��و الس��عادات المب��ارك بن محمد الج��زري، النهاية يف غريب الحدي��ث واألثر، تحقيق: طاه��ر أحمد الزاوى- 
محمود محمد الطناحي، ) ط.المكتبة العلمية، بيروت، 1399ه� - 1979م ( ج� 1، ص� 476 .

)5)  سورة البقرة: 148.
)6)  أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الس��مرقندي الفقيه الحنفي، بحر العلوم، تحقيق: د.محمود مطرجي، )ط. 

دار الفكر، بيروت، د.ت ( ج� 1، ص� 128.
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كم��ا يأيت االتجاه بمعنى: القصد، »كقوله��م: اتجاهك وتجاهك، أي قصدك«)1)  كما أن 
اتجاه الحداثيين يقصدهم .

أما االتجاه اصطالحًا فهو: »اس��تعداد وجداين مكتس��ب، ثابت نس��بيًا، يميل بالفرد إلى 
موضوع��ات معين��ة فيجعله يقب��ل عليها ويفضله��ا، أو يرحب هب��ا ويحبها، أو يمي��ل ب�ه عنها 

فيجعله يعرض عنها أو يرفضها أو يكرهها«)2).
وقي��ل االتجاه ه��و: »الش��عور بالتأييد أو المعارض��ة إزاء موضوع معي��ن كجماعة معينة 
أو فك��رة أو فلس��فة أو قضية كاالتجاه نحو الم��رأة أو نحو القومية العربي��ة ويتكون بالخربة و 

االكتساب ويمكن تعديله«)3).
غايات��ه: »الغايُة َمَدى الش��يء والغاَيُة َأْقصى الش��يء اللْي��ُث الغاَيُة َمدى كلِّ ش��يٍء وَألُِفه 
ي��اٌء وه��و من تْأليف َغْيٍن وياَءيِن وَتْصغيُرها ُغَييَّة تقول َغيَّْيت غاية ويف الحديث َأنه س��اَبق َبْيَن 
ِة كذا هو من غاية كلِّ ش��يٍء َم��داُه وُمنَْتهاه وغاية كلِّ ش��يٍء ُمنْتهاُه  الَخْي��ِل فجَع��َل غايَة الُمَضرَّ

وجمعها غايات«)4).
ف الجرج��اين يف التعريفات الغاية بأهن��ا »الغاية ما ألجله وجود الش��يء«)5)، ولعل  وُيع��رِّ
الباح��ث م��ن خال تعري��ف الجرجاين يكون قد وقف عل��ى مغزى الغاي��ة ومفادها يف عنوان 
الدراس��ة، فيك��ون المعنى: الهدف الذي ألجله قام ألجله المنه��ج النقدي الحداثي يف تعامله 

مع النص القرآين.
وي��دور معنى عن��وان البحث مجماً م��ن خال الرتاكي��ب االصطاحية الس��ابقة حول 
مفه��وم واحد هو: إيضاح طريقة الحداثيين يف ذم وتش��ويه النص القرآين، ومعرفة أصول هذا 

المنهج الحداثي النقدي، واتجاهاته، وأهدافه .

)1)  ابن منظور، لسان العرب، ج�3، ص� 255.
)2)  أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، ) ط.المكتب المصري الحديث، اإلسكندرية، سنة 1973 ( ص�.95

)3)  عبد الرحمن عيس��وي، قاموس مصطلح��ات علم النفس الحديث والرتبية ، ) ط. الدار الجامعية، بيروت، س��نة 
1987م ( ص� 21.

)4)  ابن منظور، لسان العرب، ج� 15، 143.
)5)  علي بن محمد بن علي الجرجاين، التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري ) ط.دار الكتاب العربي، بيروت ،ط1، 

سنة 1405ه�( ص� 207.
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املبحث الأول
اأ�سول تاريخية ملنهج النقد احلداثي للن�ص القراآين 

   لمنهج النقد الحداثي أصول غريبة عن بيئاتنا اإلسامية، دخيلة على ثقافاتنا، استوردها 
ط��اب الحداثة من بني جلدتنا، وهم ثل��ة تقدس الفكرة الغربية، وتحتقر الموروث من تراثنا 
اإلس��امي، وقد عمل هؤالء على تكوين منهج حداثي لنقد النص القرآين على غرار الهجمة 

الحداثية الغربية على الكنيسة الكاثوليكية، وهذا ما سيأيت بيانه.
نقد الكتاب المقدس وأثره يف بلورة منهج النقد الحداثي للنص القرآين  :

تنبث��ق أص��ول المنهج الحداثي يف نقد النص القرآين  من فلس��فة الحداث��ة، »والذي يعود 
إلى هيجل)1) القرن التاس��ع عشر«)2)، ويرى بعض الباحثين أن التحليل النقدي للنص القرآين 
انتظم على س��ير الحداثة الفلس��فية، ويعترب »كانط - القرن الثامن عش��ر- هو مؤسس أو رائد 
الحداث��ة الفلس��فية«)3)، ويرى الفيلس��وف األلماين »هيجل« أن ثمة أس��باب وتداعيات كانت 
س��ببًا يف نشأة الحداثة الفلسفية، وهي اإلصاح الديني والثورة الفرنسية، يقول هيجل: »فمع 
اإلصاح الربوتس��تانتي لدى »لوث��ر«)4) أصبح اإليم��ان الديني مرتبطًا بالتفكير الش��خصي، 
وكأن العالم القدس��ي قد أصبح واقعًا مرتبطًا بالتفكير الش��خصي، فه��ذا اإلصاح قام على 
التأكيد على س��يادة الذات، وأبرز قدرهتا على التمييز واالختيار باعتباره حقًا من حقوقها، يف 
حي��ن كان اإليمان التقلي��دي قائمًا على ضرورة االتباع والخضوع لقوة الرتاث والتقليد، كما 
أن الث��ورة الفرنس��ية، وإعان مبادئ حقوق اإلنس��ان قد فرضت مبدأ حري��ة االختيار بمقابل 

)1)  جورج وليم هيجل ) 1779-1831 م (، فيلسوف ألماين صاحب المنطق الجدلي الهيجلي، راجع منير بعلبكي،  
قاموس المورد، معجم أعام، ) ط. دار العلم للمايين، بيروت، سنة 2005م ( ص� 43.

)2)  محمد سبيا، الحداثة وما بعد الحداثة، ) ط. مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، سنة 2005م ( ص� 32.
)3)  عمانوئيل كانط ) 1724- 1804م( وهو فيلس��وف ألماين، يعترب أحد أعظم الفاس��فة يف جميع العصور، انظر: 

منير بعلبكي، قاموس المورد، ص� 51.
)4)  ولد »مارتن لوثر Martin Luther« يف العاش��ر من نوفمرب س��نة 1483م، يف مدينة »أيس��ليبين«  Eisleben األلمانية، 
مصلح بروتستانتي، مؤسس الكنيسة اإلنجيلية على أسس مضادة للكنية الكاثوليكية، من مؤلفاته »مواعظ الدعوة 
للسام« وكتب أغاين األطفال الكنسية، والصلوات، وقواعد تعليم العبادة المسيحية الكبيرة والصغيرة، قاد حركة 
اإلصاح الديني بش��كل ثوري إلصاح الكنيس��ة يف العصور الوسطى، انظر: محمد أبو حطب خالد، مارتن لوثر 

واإلسام ) ط. المجلس األعلى للثقافة، سنة 2008 م ( ص� 19 وما بعدها.
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الحق التاريخي المفروض، كقاعدة أساسية للدولة«)1).
تط��رف الكنيسة واحتكارها للعل��م وتكبيلها للعقل: ثم تقري��ب أدق يتجلى عند تأصيل 
النظ��رة النقدية الحداثية للنص القرآين، يجذر لها يف رواق الفلس��فة الحداثية، حيث إن »كافة 
المج��االت التي انطلقت منها الحداثة كانت متباينة إال أهن��ا التقت عند ضرورة واحدة، هي: 
إجراء إصاح يف العقائد األصولية، ويف التعليم الكاثوليكي، ويف نفس هيكل المس��يحية، بل 
ويف العقائد المس��يحية األخرى، وكانت مهمة الحداثة تتلخص إجمااًل يف نقد الرتاث الديني 
عل��ى ضوء األبح��اث والتجربة إلع��ادة صياغته وتفس��يره وفقًا الحتياج��ات العصر، أي إن 
جه��ود أنص��ار الحداثة كانت تبدو وكأهنا جهودًا لتفادي تفاقم األزمة التي كانت على وش��ك 
االنفج��ار، وذل��ك بالتوفيق بين العل��م وعقيدة اإليمان،  وهي نفس األزم��ة التي تعرضت لها 
الكنيس��ة يف منتصف القرن التاسع عشر ، وحاول األحرار آنذاك بعملية مصالحة بين الكنيسة 
والعلوم والحضارة العصرية«)2)، ولكنها فش��لت ألن الكنيسة نفسها احتكرت العلم، وأقرت 
»معصومية البابا من الخطأ ممثاً لإلله على األرض، ورفضت األخطاء الناجمة عن العقانية 

والمذاهب الفلسفية«)3).
وبذلك اصطدمت الكنيس��ة بالحض��ارة العصرية، وعطلت دور العقل، يف ظل »س��يطرة 
الكنيس��ة على التعليم يف المدارس، واحتكرت لنفس��ها تأويل الكتاب المقدس، وأدانت كل 
من جاهر بحقيقة لم تقرها من قبل، ومن لم يذعن لها تحيق به اللعنة، كما بس��طت الكنيس��ة 
نفوذها، وفرضت سيطرهتا على الجامعات األوروبية، وحولتها إلى معاقل لاستبداد، وأوكار 
للرجعي��ة، حيث أدرك��ت أن يف خروج هذه الحرك��ة التعليمية من قبضتها تعريضًا لس��لطاهنا 
وتعاليمه��ا للخطر والنق��د«)4)، وتمرد العق��ل الحداثي ضد هذا التضييق، فق��د كان يعاين من 
التكبي��ل تحت إش��راف الكنيس��ة، وتمثل هذا التمرد يف »ش��جاعة بع��ض المفكرين وجرأهتم 

)1)  محم��د س��بيا، يف مقالة له بعنوان: التح��والت الفكرية الكربى للحداثة ..مس��اراهتا اإليس��تيمولوجية ودالالهتا 
.http://www.aljabriabed.net/n02_03sabila.htm الفلسفية، انظر: شبكة المعلومات الدولية على الرابط

)2)  زينب عبد العزيز، هدم اإلسام بالمصطلحات المستوردة .. الحداثة واألصولية ) ط.دار الكتاب العربي ، ط1، 
سنة 2004م ( ص� 45- 46. 

)3)  المرجع نفسه، ص� 50. 
)4)  أحمد علي عجيبة، أثر الكنيسة على الفكر األوروبي، ) ط. دار األفاق العربية، ط1، سنة 2004م ( ص� 6.
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يف توجي��ه النق��د للبابوية أو لرجال الدين المس��يحي بش��كل عام«)1)، كما تجاوزت الكنيس��ة 
حدودها الدينية لتفرض على عقل اإلنسان واباً من الخرافات  والسحر والشعوذة، و»عندما 
دع��ا فاس��فة التنوير يف أوروبا يف القرن الثامن عش��ر إلى تغليب حك��م العقل واالهتداء به يف 
الحكم على األش��ياء، كانوا يدركون بأن اإلنس��انية عرب تاريخها اهتدت بالعقل إلى اكتشافاهتا 
وحضاراهت��ا المتعاقبة. ولكن بيت القصيد أهنم كانوا يقص��دون بدعوهتم هذه اعتماد المنهج 
العلم��ي التجريب��ي يف النظر إلى الك��ون والوجود والحي��اة ومن ثم التحرر من أس��ر األوهام 
والخرافات والتحيزات المس��بقة التي تضرب أس��س التفكير وتش��ل قدرة العقل يف الكشف 
عن ماهية األش��ياء. دعوهتم هذه كانت حربًا ضد كل أش��كال الس��حر والتخريف والشعوذة 
والتعص��ب الت��ي فرضتها األنظمة الكنس��ية اإلقطاعية التي وضعت تاريخ أوروبا الوس��يط يف 

دائرة الظام«)2).
تطور أزمة الحداثة يف ظل دعوى عصمة البابا المطلقة والتفسير الالهوتي للنص اإلنجيلي: 
تطور أزمة الحداثة يف أهم البلدان األوروبية؛ وهي فرنس��ا وإيطاليا وألمانيا وإنجلرتا »تنصب 
حول مكونات العقيدة، وس��لطة البابا المطلقة، وعدم معصوميته، والتفس��ير الاهويت للنص 
اإلنجيلي والكيان الكنسي، وقد انصب النقد يف هذا المجال حول اهلل، وألوهية المسيح«)3).

م��ن ه��ذا المنطلق كان من الطبيعي أن يتمرد أتباع الكنيس��ة عليها ب��ردة فعل متطرفة 
قوي��ة، وب��داًل من التص��دي للخرافة والجه��ل والحكر الكنس��ي؛ حم��ل الحداثيون لواء 
الح��رب عل��ى اهلل والدي��ن - أي دي��ن- والقيم واألخ��اق، والغيب، وأصبح��ت التقنية 
بالمفه��وم الحداثي هي الحاكمة لإلنس��ان والمتس��يدة عليه بعيدًا ع��ن الدين، بل وتكون 
»التقنية هي ما يهدد قبل كل شيء إرادة اإلنسان يف أن يصبح سيدًا، إهنا هي ما ينفلت من 

قبضة ومراقبة اإلنسان«)4).

)1)  نفس المصدر، ص� 14. 
)2)  جال أمين، حول مفهوم التنوير، ضمن، قضايا التنوير والنهضة يف الفكر العربي المعاصر، ) ط. مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت، د. ت( ص� .76
)3)  زين��ب عب��د العزيز، هدم اإلس��ام بالمصطلحات المس��توردة ..الحداث��ة واألصولية ) ط.دار الكت��اب العربي، 

ط.أولى، سنة 2004م ( ص� 43. 
)4)  محمد سبيا، الحداثة وانتقاداهتا .. نقد الحداثة من منظور غربي، ص� 79.
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تبعات تعنت الكنيسة على النص القرآين : 
  كان��ت بداي��ة النق��د الحداث��ي للنص القرآين بس��بب الكنيس��ة، »فإن أول خط��وة يف هذا  
الطريق تبدأ من اإلصاح الديني الذي يمثل المنفذ لبقية اإلصاحات السياسية واالقتصادية 
والثقافية والعلمية وغيرها، فهو الذي يخلق المش��روعية ويحقق تلك اإلصاحات، والقرآن 
الكريم هو الدس��تور األول للمسلمين، فبدأ الحداثيون يف تطبيق تلك التجربة ومحاولة تنظير 
الفكر الحداثي الديني ليكون أساس��ًا لقراءة جدي��دة للنصوص القرآنية، حيث تبنى أصحاهبا 
فلسفات ومذاهب غربية حديثة حاولوا تطبيقها يف تفسير القرآن الكريم، متجاوزين األدوات 

العلمية التفسيرية المسطرة عند أهل االختصاص يف هذا العلم«)1) .
 ورد يف قاموس الاهوت الكاثوليكي الصادر عام 1962م ما يؤصل لهذا الكام، حيث 
جاء فيه، الحداثة »عبارة شاملة لتحديد األزمة الدينية التي دفعت الكنيسة عند منعطف القرن 
العشرين، لذلك ال يمكن فصل كلمة الحداثة عن الموقف الذي وجدت فيه الكنيسة يف أواخر 
القرن التاس��ع عش��ر، فكان البد من تدخل السلطات الكنسية للكش��ف عن الحداثة بأهنا تيار 
لنقد الدين والمطالبة بعمل إصاح للتعليم الكاثوليكي، وتحديث المبادئ العقائدية نفس��ها، 
فالمطلوب تحديثه هو مفهوم وبنية العقيدة نفسها، فالحداثة تمس مجمل الاهوت األساس 
برمت��ه لإلطاحة به؛ أي إهنا حرك��ة مذهبية تؤدي إلى ضرب األساس��ات الموضوعية للعقيدة 
الكاثوليكي��ة بزعم تحديثها، وتطبيق الحداثة على المس��يحية القائم��ة على الرتاث، ال يمكن 

إال أن يكون له نتائج سيئة، فقد دخلت هذه العبارة ومشتقاهتا من باب الصراع الديني« )2).
وكان��ت هذه النظرة للدين والنص المقدس؛ امتدادًا لبلورة رؤية يف الش��رق ضد القرآن، 
وقدم��ت العقل عليه زعمًا منه��ا بضرورة تقديم العقل على النص، وضرورة التحرر من قيود 

النص ونظرته الرجعية حسب مزاعم الحداثيين.
وح��ق لنا أن نق��ول إن الق��راءات الحداثية للنص الق��رآين؛ ما ه��ي إال تداعيات يف ظاهر 
أمرها وباطنه تس��ببت فيها الكنيسة الغربية، فهي السبب الرئيس فيما أصاب عقول الحداثيين 

)1)  عم��ار التميم��ي، التواص��ل الحض��اري ومفه��وم الحداث��ة، )ط. مطبع��ة الثقلين، الع��راق، ط2، س��نة 1436ه�، 
2015م(، ص� 73، 74. 

)2)  زينب عبد العزيز، هدم اإلسام بالمصطلحات المستوردة ..الحداثة واألصولية، ص� 41.
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م��ن عطب أدى إلى توس��يعهم لدائرة اله��وس التجريبي النق��دي تجاه القرآن الكريم قياس��ًا 
عل��ى نقدهم للكتاب المق��دس، وقد حال ذلك دون الوصول للحقيق��ة، وجعل من التناقض 
الحداثي الامعريف يف الصياغة النقدية للنص القرآين حقًا معرفيًا ناجزًا، على الرغم من بلوج 

المفارقة بين النص القرآين ونصوص الكتاب المقدس.
وم��ن هنا وجدنا بين ظهرانينا محاوالت إليجاد منهجية تس��ير على نفس الخطى يتبناها 
تاميذ تش��ربوا من روافد الحداثة الغربي��ة؛ وظهرت قراءات  لبعض اآليات القرآنية على هذا 
المقتضى االنتقادي، ومنها قراءة »محمد أركون« ومدرسته يف تونس، و»نصر حامد أبو زيد« 

وقراءة »حسن حنفي« وغيرهم.
وتس��عى »الق��راءات الحداثية إلى أن تحق��ق قطيعة معرفية بينها وبين م��ا يمكن أن يطلق 
علي��ه »القراءات الرتاثي��ة«، وهذه على نوعين أحدهم��ا: القراءات التأسيس��ية، وهي التي قام 
هب��ا المتقدمون، مفس��رين كانوا أو فقه��اء أو متكلمين ... والثاين الق��راءات التجديدية : وهي 
الت��ي ق��ام هبا المتأخ��رون ، ومعلوم أن الق��راءات التي تختص بكوهنا تفس��يرات للقرآن تضع 
لإليمان أسس��ه النظرية، أو تقوي أس��بابه العملية، فهي قراءات ذات صبغة اعتقادية صريحة�، 
أما القراءات الحداثية، فهي تفسيرات آليات القرآن الكريم تخرج عن هذه الصفة االعتقادية، 
وتتص��ف بضدها، وه��و االنتقاد، فالق��راءات الحداثية ال تريد أن تحص��ل اعتقادا من اآليات 

القرآنية، وإنما تريد أن تمارس نقدها على هذه اآليات«)1).

* * *

)1)  طه عبد الرحمن، روح الحداثة ..المدخل إلى تأس��يس الحداثة اإلس��امية، ) المركز الثقايف العربي، ط1، س��نة 
2006م(، ص� 176 
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املبحث الثاين
االجتاهات احلداثية يف نقد الن�ص القراآين

  إن التكوين المعريف الحداثي بتحليل النص القرآين؛ يتجلى يف إقحام القراءات المعرفية 
المستوردة يف عقلية النخب الحداثية العربية، فتكون عقل جديد تغّيرت نظرته للواقع، وزعم 
أنه وحده الوحيد القادر على تجلية المعاين الحقيقية يف جميع النصوص اإلسامية، بل تطور 
األمر لدى بعض العقول المعبأة بالثقافات الحداثية ، ورسخ فيها نظرة ارتيابية من استنباطات 
المفس��رين األوائل للن��ص القرآين، وقد ترتب علي��ه الدعوة إلى التخلي ع��ن النص أو تفتيته 
حين��ًا، أو إع��ادة قراءت��ه ومحاولة إنتاجه، وليس ذل��ك فقط بل أحيانًا يت��م التعامل مع النص 
على اعتباره عديم اإليجابية، وقد تكونت يف ظل ذلك اتجاهات حداثية يف التعامل مع النص 
الق��رآين؛ القت رواجًا من بعض النخب، وقد وقف الباحث على هذه االتجاهات من خال 
االس��تقراء يف أطروحات متخصصة يف الحداثة، وعمل على حصرها وترتيبها ترتيبًا تاريخيًا 
بعد جمع مادهتا، وقد القت هذه االتجاهات رواجًا لدى بعض النخب يف األوساط العربية، 

فاغرتفوا من معينها وساروا يف دروهبا ومسالكها، ومن هذه االتجاهات:
أوال: االتجاه العقلي المجرد يف المنهج النقدي الحداثي القرآين: 

   االتجاه العقلي، هو اتجاه يقوم على »التفس��ير العقاين لكل ش��ئ يف الوجود، أو تمرير 
كل ش��ئ يف الوج��ود من قناة العق��ل إلثباته أو نفيه أو تحديد خصائص��ه«)1) بما يف ذلك النص 

القرآين.
 واالتج��اه العقلي المجرد يكاد يكون هو المرجعية العليا للنص القرآين عند الحداثيين، 
حي��ث تعتم��د القراءة الحداثية على العقل المجرد يف التعامل م��ع اآليات القرآنية، بل والرأي 
المجرد عن الدليل حتى فيما يتعلق بالحقائق الغيبية، »وكأن العقل شيء عام ومجرد ، يمكنه 
أن يص��در أحكامًا دون العودة إلى أي مرجعية، ولكن ه��ل يقوم العقل بذاته؟ وهل يعمل يف 
ف��راغ؟ إن دققنا النظر وجدن��ا أن العقل يعمل يف إطار منظومة قيمي��ة، وداخل منظومة معرفية 

تشكل مرجعيته النهائية«)2) .

)1)  محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة ، ) ط. دار الشروق، ط7، سنة 1413ه�، 199م ( ص� 500.
عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية يف الحداثة الغربية، ص� 351.  (2(
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»فالعق��ل يف حقيقة أمره م��دار اإلدراك الذي يحدد اختيارات اإلنس��ان يف الحياة يميز هبا 
بين الخير والش��ر، والحق والباطل، والطيب والخبيث، واألم��ر مختلف يف المنهج الحداثي 
العقلي« )1)، والذي »يصور العقل  على أنه مجرد انعكاس لإلدراك الحس��ي، يس��تمد معارفه 
م��ن التجربة وحدها، فالمعرفة عندهم معرفة بعدي��ة، وليس لها مبادئ قبلية تحكمها، وإنكار 
المب��ادئ الفطرية األولية للعقل، فالعقل صفحة بيضاء ترتاكم فيه المعطيات الحس��ية المادية 
لتصبح أفكارًا بس��يطة، وتتجمع األفكار البسيطة لتصبح مركبة إلى أن يصل إلى ما يتصور أنه 

األفكار الكلية والمطلقات«)2). 
يقول»ل��وك« يف تفصي��ل ذل��ك: »فلنف��رتض أن الذه��ن صفح��ة بيضاء خالي��ة من جميع 
الحروف، وبدون أية أفكار، فكيف يمأل ؟ ومتى ينال بذلك المستودع الواسع الذي تطبعه يف 
مخيلة اإلنسان؟ على هذا أجيب بكلمة واحدة: من التجربة، ومن ذلك تتأسس جميع معارفنا 
ومن ذلك تستمد ذاهتا هنائيا«)3)، »والمنهج الحداثي من خال تصوره للعقل؛ »يبني مشروعه 
يف نقد النص من خال محاولته اخرتاق حدود كل ما يقول عنه»لامفكر فيه« أو »المستحيل 

التفكير فيه« يف الدين اإلسامي«)4(.
وقد اعتمد االتجاه العقلي يف التعامل مع النص على عدة اتجاهات تنبثق منه، وهي:

1. اتجاه تحليل النص: وهو الذي يعتمد بعض اآلليات الكاسيكية يف التفسير والتأويل، 
ويطعمها ببعض وسائل المنهج التحليلي الحديث، مع إعطاء صفة الكفاءة الكاملة للتحليل.
2 . اتجاه تفتيت النص: النص طبقات، ويف جيولوجيا النص الوسيلة الوحيدة، إلبراز ما 

بين الطبقات، هو الحفر والغوص داخلها للعثور علي المكبوت والمسكوت عنه.
3. اتج��اه تفجي��ر النص: هن��اك نصوص تس��تعصي علي التحلي��ل: لذا يج��ب مقاربتها 
مع وس��ائل الجيولوجيا الحس��ية؛ أي تفجي��ر النص، والبحث يف متناثرات��ه عما يصلح للواقع 

والوعي الحديث.

عبد الكريم سروش، الرتاث والعلمانية، ) منشورات الجمل، ألمانيا، ط1، سنة 2008م ( ص� 172.  (1(
)2)  محم��د ب��ن حجر القرين، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االس��تدالل يف القرآن، دراس��ة تحليلية نقدية، 

)ط.مركز البحوث والدراسات، ط1، سنة 1434ه� ( ص� 157.
)3)  برتراند رسل، الفلسفة الحديثة، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، )ط. الهيئة المصرية للكتاب، سنة 1997م ( ص� 253.

)4)  محمد بن حجر القرين، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل يف القرآن ، ، ص� 168 .
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4. اتج��اه تقوي��ض النص: بحي��ث يتحول النص إل��ى إعاقة للحظات الزمني��ة العصرية، 
لذا ليس هناك وس��يلة إال تقويضه، واالس��تئناس بالفراغ والامعنى، ألنه أحسن من الحضور 

والسلطة النصية.
وه��ذه االتجاهات العقلية  كلها نابعة م��ن رؤى إيديولوجية محضة، رغم اّدعاء التماهي 

المعريف، والنزاهة المنهجية )1( .
ثانيًا: االتجاه التاريخي يف منهج النقد الحداثي للنص القرآين:

إن االتج��اه التاريخي لنقد الن��ص المقدس- عمومًا - يف المفه��وم الحداثي، هو اتجاه 
يرى ضرورة »إخضاع النص ألثر الزمان والمكان والمخاطب مطلقًا« )2)، وهو المعنى الذي 
أراد الحداثيون إسقاطه على النص القرآين، ويعرفه أركون بمعنى مقارب فيقول هو: »التحول 

والتغير ؛ أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور واألزمان«)3).  
ويس��عى الحداثي��ون م��ن وراء ه��ذا االتج��اه إلى إح��كام القبضة عل��ى ناصية التش��ريع 
اإلس��امي ع��ن طريق تأرخة النص الق��رآين، ومن ثم زحزحة المرجعية اإلس��امية عن ثباهتا 
»ومن هنا ألقى غاة الحداثة يف القراءة المعاصرة للنص القرآين مدلفًا مناسبًا إلى استيفاء هذا 
الغرض الهدمي، وليس هناك مرجع أولى بالهدم، وأجدر باالخرتاق من كتاب اهلل تعالى«)4)، 
واالتج��اه التاريخ��ي، أو القول بتاريخية النص القرآين، إلغاء ص��ارخ لديمومته ومواكبته لكل 
عصر، لذلك فالتاريخية قباب مقدسة يف القراءات المعاصرة، ال تستثنى منها قراءة، ذلك إهنا 
- أي التاريخي��ة - المدخ��ل األثير لدى الحداثيين لنقض صاحي��ة القرآن الكريم لكل زمان 

ومكان ، ومحاصرة عالمية الهدي القرآين«)5) .    
وقد  أثار الحداثيون جدلية حول ارتباط النص بالواقع، وانتقدوا اس��تبطان النص بشكل 

)1)  رفعت سام، بحثًا عن الرتاث العربي: نظرة نقدية منهجية، )ط.دار الفارابي، بيروت، ط1، سنة1989م( ص�22.
)2)  أحم��د إدري��س الطعان، العلمانيون والقرآن الكريم »تاريخية النص« بتقدي��م نور الدين عرت ومحمد عمارة ) ط. 

دار ابن حزم، ط1، سنة 1428ه� ، 2007م ( ص� 332� 
)3)  أركون، من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسامي، ص� 26. 

)4)  قط��ب الريس��وين، الن��ص القرآين من هتاف��ت القراءة إلى أف��ق التدبر ..مدخل إل��ى نقد الق��راءات وتأصيل التدبر 
القرآين، ) ط.وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، المغرب، ط1، سنة 1431ه�، 2010م ( ص� 411. 

)5)  المرجع نفسه، ص� 425. 



251

د. حممد عبد الدامي علي اجلندي

طقوس��ي شعائري - حس��ب زعمهم - »ومن هنا يسلط الفكر الحداثي مفهوم تاريخية النص 
عل��ى النص القرآين لتأكيد تش��كل خطابه من خال تاريخه الواقعي ال��ذي انبثق منه، ومن ثم 

تحديد مفاهيمه ودالالته بتاريخه«)1). 
 وتاريخي��ة النص القرآين تلغي صاحيته الزمانية والمكانية حس��ب رؤية الحداثيين، أي 
»الكش��ف عن تاريخية الخطاب القرآين عن طريق ربطه بالبيئة الجغرافية والطبيعية والبش��رية 
القبائلي��ة لش��به الجزي��رة العربية يف القرن الس��ابع المي��ادي، والبحث التاريخ��ي الحديث - 
حسب زعمهم - يثبت أن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته ، فألفاظه ومرجعياته الجغرافية 

والتاريخية تدل على ذلك«)2).
لته الظ��روف الخاصة  وهب��ذا رب��ط الحداثيون َفْهم الن��ص بزمن تاريخي غير ممتد، ش��كَّ
المحيطة بالنص، لذا يلزم الكش��ف عن تفس��ير النص القرآين تفس��يرًا تاريخيًا شاماً لعقائده 
وتصوراته حس��ب ما قال »أركون«يف كتابه تاريخية الفكر العربي اإلس��امي، ويستطرد قائا: 
»بل يتجاوزه - أي النص- ليشمل ما يعرب عنه بربط فكر صاحب النص بمجاله التاريخي بكل 
أبع��اده الثقافية والسياس��ية واالجتماعية، وبذلك يتم له تحقيق هدفي��ن: أحدهما: فهم النص 
القرآين الذي تأس��س عليه الفك��ر الرتاثي، والثاين: تحديد الوظيف��ة األيديولوجية للنصوص، 

واختبار اإلمكان التاريخي للنص«)3).
إن أرك��ون يري��د أن يخترب صاحي��ة النص القرآين يف واقعنا المعاص��ر، وهذا ما تخبط به 
»نص��ر حامد أبو زي��د«)4) لما زعم أن العاقة بين النص الق��رآين والواقع الثقايف وتغير عاداته، 
عاق��ة تضادي��ة أو جدلية، لذلك ذهب إلى أن النص القرآين منتج ثقايف تاريخي صالح لتاريخ 

)1)  محمد بن حجر القرين، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل يف القرآن، ص� 141.
)2)  هاشم صالح يف تعليقه على كتاب محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني، )ط.دار 

الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، سنة 2001م  ( ص� 14 وما بعدها.
)3)  محم��د أركون، تاريخية الفكر العربي اإلس��امي، ترجمة هاش��م صالح ) ط. المركز الثق��ايف العربي، المغرب، 

ط3، سنة 1998م ( ص� 20 وما بعدها .
)4)  نص��ر حام��د أبو زيد) ولد يف 10يوليو، وتويف يف 5 يوليو س��نة 2010م، أكاديمي مصري، متخصص يف فقه اللغة 
العربي��ة، ق��ال: بأن الن��ص الديني األصلي هو منتج ثقايف، بمعنى أن اهلل يخاطب البش��ر وفق��ًا لثقافته، انظر: نصر 

حامد أبو زيد المفكر المفرتى عليه - وفاء حلمي - جريدة الحزب العربي الناصري - 13نوفمرب 2005م.
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نزول��ه فقط، يقول: »إن العاقة بين الن��ص والثقافة عاقة جدلية معقدة، وهو يف حقيقته منتج 
ثقايف«)1) .

 وق��د غالت الحداث��ة يف موقع اإلنس��ان وفهمه وتفس��يره للدين والوح��ي، وجعلت منه 
ع عن هذا المنه��ج مفاهيم أخرى، من  فيلس��وفًا كبيرًا فوق قداس��ة النص ومفهوم��ه »وقد تفرَّ
أهمها: نظرية )األنسنة(، والتي تجعل اإلنسان محورًا لتفسير الكون بأسره، وتؤكد على إنكار 
أي معرفة من خارج اإلنسان كالدين أو الوحي، فالوحي عندما يراد َفْهمه، ال بد أن ينتقل من 
الوض��ع اإلله��ي إلى الوضع اإلنس��اين، كما تفرع عن��ه كذلك نظرية النس��بية، فالنصوص وإن 
كان��ت ثابتة يف منطوقه��ا، إال أهنا متحركة يف المفهوم تبًعا لتغيُّر الزم��ان والمكان، وينتهي هذا 
المنهج التاريخي وما تفرع عنه من نظريات إلى التعدد غير المحدود يف تأويات النص«)2) .

وانطاقًا من هذا التصور يصبح اإلنس��ان حس��ب الرؤية التاريخي��ة الحداثية  المنفصلة 
عن القيم »با حدود يتمتع بكل السمات األساسية للطبيعة، فهو مكتف بذاته، مرجعية ذاتية، 
ومعيارية ذاتية، ال توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه ) اجتماعية، أو تاريخية، أو أخاقية، 
أو جمالية ( إنس��ان يعيش يف الزمان الطبيعي الحر، وليس يف الزمان التاريخي اإلنس��اين الذي 
تتحك��م فيه القيم واألع��راف، بل هو وأفكاره وتاريخه وأش��واقه وأحزانه مجرد جزء من بناء 

وهمي«)3).
المه��م .. أن الفك��ر الحداث��ي يدعو صراح��ة إلى تجاوز الن��ص القرآين بدع��وى إعاقته 

تاريخيًا للمعاصرة، فهو يتماشى مع بيئة تاريخية غابرة حسب رؤيتهم.
ثالثًا: االتجاه البنيوي يف المنهج النقدي الحداثي للنص القرآين: 

البنيوية يف اللغة الغربية والعربية تعني: البناء والتش��ييد، »فالغربيون ينس���بون البنيوية إلى 
بنية، ويرون أهنا مش��تقة من األصل الاتيني )Stuere( ال��ذي يعني البن��اء أو الطريقة التي يقام 

)1)  نص��ر حام��د أب��و زيد، مفهوم النص..دراس��ة يف علوم الق��رآن )ط. المركز الثق��ايف العربي، المغرب ، ط6، س��نة 
2006م( ص� 24.

)2)  سليمان ربضي، الفكر العربي الحديث والمعاصر، )دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية، فلسطسن،2000م( ص� 
.597

)3)  عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية يف الحداثة الغربية، ص� 18.



253

د. حممد عبد الدامي علي اجلندي

هبا مبنى معين» )1)، وقد استخدمها العرب أيضا للداللة على التشييد والبناء، واستخدم علماء 
اللغة والنحو صورًا منها تتصل ببناء الجملة وتركيبها»)2).

أما يف العصر الحديث فيرجع الدارس��ون الفضل يف »نش��أة الدراس��ات البنيوية إلى عالم 
اللغ��ة السويس��ري »فردينان��د دي سوس��ير« Ferdinand De Sassure، إذ ي��رون أن آراءه يف 
التفرق��ة بين اللغة والك�ام، والدال والمدلول، ويف أولوية النس��ق أو النظام على باقي عناصر 

األسلوب، ويف التفرقة بين التزامن والتعاقب هي التي أسست لنشأة الدراسات البنيوية. 
وترجع أص��ول منهجية قراءات الحداثيين للنص القرآين ونق��ده إلى هذا االتجاه أحيانًا 
- البنيوي��ة الحديثة-  »وهذه النظرية تقوم عل��ى معاملة النص- أي نص- بوصفه نصًا لغويًا 
صرف��ًا، لذلك فهم ال يفرقون بين النصوص، ويس��وون القرآن بالنصوص اإلبداعية البش��رية 
من ش��عر ونثر، وتس��توي النصوص بصرف النظر ع��ن الثقافات واللغ��ات والمجاالت، وال 
يه��م اختاف النصوص وتباعدها ما دامت المس��ألة تتعلق باالش��تغال على النص بغية العلم 
ب��ه، ويقص��د باالش��تغال على النص نق��ده وتفكيكه، فا يه��م هنا الفرق بين ن��ص وآخره من 
حي��ث المضامين والمحتوي��ات، فالبنيوية تتعامل مع النص القرآين كأي نص بش��ري، تحلله 
كما يحلل أي نص إبداعي بش��ري لكاتب من الكتاب، اعتمادًا منه على المنهجية الحديثة يف 
النق��د وهي تنظر إلى النص على أنه كائن منفصل عن قائله، وأن القراءة اإلبداعية للنص، هي 
إبداع ثان للنص، حيث يمكن اس��تنباط وقراءة نصوص أخرى منها، لم تأت يف صلب النص 

األصلي« )3).
وكان��ت البدايات األولى للبنيوي��ة العربية يف »النصف الثاين من الس��ّتينات على يد نخبة 
بعضه��ا تعّل��م يف أورّبا، وعمل عل��ى تطبيق ما تعلمه يف ش��تى مناحي الحي��اة الثقافية العربية، 
خاص��ة فيما يتعلق بإعادة تش��كيل العقل العرب��ي عرب تحليل جديد للبنى، يقوم أساس��ًا على 
م��وت المؤلف« )4)، وهو وصف مطابق لحال الحداثة العربي��ة التي حاولت الّلحاق بالركب 

صاح فضل، نظرية البنائية يف النقد األدبي، ) ط.دار الشروق ، ط1، سنة 1998م ( ص� 120.  (1(
)2)  ابن منظور، لسان العرب ) ط.دار صادر، بيروت، د.ت ( ج� 14، ص� 89.

)3)  علي حرب، نقد النص، ) ط. المركز الثقايف العربي، ط4، سنة 2005م ( ص� 11 وما بعدها.
)4)  روالن بارت، لذة النص، ترجمة منذر عياشي، ) ط.مركز اإلنماء الحضاري،بيروت،( 1992م (  ص� 56-55.
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الحض��اري الغرب��ي عرب االستنس��اخ التام والس��ريع، وربح الزم��ن دون النظر إل��ى المراحل 
التاريخية الموضوعية الواجب المرور هبا.

وأّول م��ا قام��ت ب��ه البنيوية العربية ه��و إعادة ق��راءة النص القرآين وال��رتاث، والوصول 
إل��ى نظرية نقدية متماش��ية م��ع طابع التحديث، ومن خ��ال القراءة يف فك��ر الحداثي العربي 
»جابر عصفور« نقف على أن البنيوية تتعامل مع النص على »أن الرموز اللغوية يف النصوص 
اإلس��امية متع��ّددة الّداللة حّية متحّركة، ال تقرأ نفس��ها بنفس��ها، وتمتل��ئ بثغرات الصمت، 
وعام��ات الغّي��اب، ووف��رة اإلح��االت إلى م��ا ه��و خارجها، وكذل��ك تنفر م��ن المطلقات 
والفرضّي��ات الجاه��زة، ولغ��ة الظاهر المح��ّددة، كما يج��ب مقاومة المقدس باعتب��اره فكرًا 
أس��طوريًا منس��يًا، ومحاول��ة بناء فكر نق��دي يعتمد تعدد العق��ول وجدلية الوج��ود واعتماد 
المقياس الزمني والتاريخي يف بلورة رؤية نصية صحيحة بعيدة عن اإلطاق واالنغاق« )1).
والمنطق البنيوي يوصلنا إلى أن لقارئ النص القرآين »أن يحمل ألفاظه على ما يشاء من 
معان يجدها يف نفس��ه، حيث انفصل الكام عن المتكلم وعن منزله، وأصبح ملكًا للس��امع 
يحمله على ما يش��اء فمرًة يجعله أس��يرًا ألسباب النزول، والس��ياق االجتماعي، ومرة يجعله 
مخاطبًا ألش��خاص وأحداث بعينها، ومرة يحمله عل��ى التأويل، ومرة على التحريف تحررًا 
من قاعدة اللغويين واألصوليين، من أن الوضع قبل االس��تعمال والحمل معًا، ولو جاز لكل 
باحث وس��امع أن يحمل الكام على ما يش��اء من مختلف الدالالت، يتخير منها ما يروق له 

النتفت قيمة اللغة، وفقدت داللتها، وتاه الناس يف مفاهيمها«. )2) 
 وقد اتبعت المدرس��ة الحداثية يف التفس��ير منهج البنيوية »فأخ��ذت بتطبيق المنهج على 
نماذج من هذه اإلش��كاليات، ومن بينها - على س��بيل المثال- ضوابط االس��تخدام اللغوي 
يف القرآن، وتحديد العائد المعريف بطريقة ألس��نية معاصرة ، تختلف عن االستخدام الكامي 

الشائع يف اللسان العربي القديم .
ولم يبال الحداثيون حس��ب البنيوية  بقدسية النص القرآين ألنه »يستمد مرجعيته من اللغة، 
وإذا انتقلن��ا إل��ى الثقافة قلن��ا: إن هذا النص منت��ج ثقايف، باعتب��اره محكوًما بالقواني��ن الداخلية 

)1)  جابر عصفور، قراءة الرتاث النقدي ) ط. دار سعاد الصباح، القاهرة، ط1، سنة1992م ( ص�25.
)2)  أحمد إدريس الطعان، العلمانيون والقرآن، )ط.دار ابن حزم الرياض،ط1، سنة 1427ه،� 2007م ( ص� 148.
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البنيوية والداللية للثقافة التي ينتمي إليها، وليست النصوص الدينية نصوًصا مفارقة لبنْية الثقافة 
لت يف إطارها ب��أي حال من األح��وال، والمص��در اإللهي لتلك النص��وص ال يلغي  الت��ي تش��كَّ
إطاًق��ا حقيق��ة كوهنا نصوًصا لغوي��ة بكل ما َتعنيه اللغ��ة من ارتباط بالزمان والم��كان التاريخي 
واالجتماعي ، فالنصوص - دينية كانت أم بشرية - محكومة بقوانين ثابتة، والمصدر اإللهي ال 
د،  هت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر يف واقع تاريخي محدَّ يخرجها عن هذه القوانين؛ ألهنا توجَّ
إهنا محكوم��ة بجدلية الثبات والتغير، فالنصوص ثابتة يف المنطوق، متحركة متغيرة يف المفهوم، 

ويف مقابل النصوص تقف القراءة محكومة أيًضا بجدلية اإلخفاء والكشف« )1) .
هبذه الش��اكلة من تعامل البنيوية مع النص القرآين، على أنه يس��توي مع س��ائر النصوص 
اللغوية األدبية والشعرية، فهو معين يسمح لكل من هب ودب أن يضيف إليه وينزع منه كيفما 

شاء- حسب زعمهم-
رابعًا: االتجاه الهرمنيوطيقي يف منهج النقد الحداثي للنص القرآين:

إن مصطل��ح الهرمنيوطيق��ا )Hermeneutics( مصطلح له انتماؤه الثق��ايف، ذلك االنتماء 
الذي يش��ّكل الحاضن الطبيعي لمضمونه الداللي، فا يتوقع حينها أن تكون له حركة داللية 
خارج إطار البيئة التي أنتجته، وبالتالي ال يتصور أن يكون هناك بحث داللي يف الثقافة العربية 
واإلسامية لمصطلح الهرمنيوطيقا، ومن هنا نجد كثيرًا من الباحثين يفضلون إبقاء المصطلح 
على طبيعته األساس��ية دون أن يرتجم ألي مصطلح مقاب��ل، وذلك بناًء على أن الهرمنيوطيقا 
وم��ا تحمل��ه من مخزون داللي ال يوجد له��ا بالفعل ما يقابلها يف الثقافة اإلس��امية والعربية، 

وفيما يأيت نحاول تعريف المصطلح تعريفًا دالليًا تقريبيًا.
والهيرمونطيق��ا أو التأويلي��ة: »إح��دى المصطلح��ات التي ظهرت يف العص��ر الحديث، 
وتحديدًا يف دوائر الدراسات الاهوتية، ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن 
يتبعها المفس��ر لفهم النص الديني»)2)، وقال: »الهرمونطيقا تعني: ذلك الجزء من الدراسات 

ع��ادل مصطفى، مدخل إلى )الهرمينوطيقا( نظرية التأويل من أفاطون إلى جادامر ) ط.دار النهضة، لبنان، ط1،   (1(
سنة 1424ه�( ص� 94.

)2)  عبد الوهاب المس��يري، موس��وعة اليه��ود واليهودي��ة والصهيونية، )ط.دار لش��روق، القاهرة 2004ط2، س��نة 
2005م( ج�1، ص� 88 بتصرف. 
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الاهوتي��ة المعني بتأوي��ل النصوص الدينية بطريق��ة خيالية ورمزية تبعد ع��ن المعنى الحريف 
المباشر، وتحاول اكتشاف المعاين الحقيقية والخفية وراء النصوص المقدسة»)1).

ف »حس��ن حنفي«  الهرمونطيق��ا )Hermeneutics(بأهنا تعن��ي يف علم الاهوت: »فّن   وعرَّ
تأويل وترجمة الكتاب المقّدس، فالتأويل هو: »العلم الديني باألصالة والذي يكّون لّب فلسفة 
الدي��ن ويق��وم ع��ادة بمهمتين متمايزتي��ن تمامًا: األولى: البح��ث عن الصح��ة التاريخية للنص 

المقدس عن طريق النقد التاريخي، والثانية: فهم معنى النص عن طريق المبادئ اللغوّية «)2).
ويق��ول نصر حام��د أبو زيد عن مصطل��ح الهرمونطيقا: »مصطلح قديم، بدأ اس��تخدامه 
يف دوائر الدراس��ات الاهوتية، ليش��ير إل��ى مجموعة القواعد والمعايي��ر التي يجب أن يتبعها 
المفس��ر لفهم الن��ص الديني )الكت��اب المق��دس( و»الهرمونطيقا« هبذا المعن��ى تختلف عن 
التفس��ير الذي يش��ير إليه المصطلح )Exegesis(على اعتبار أن هذا األخير يش��ير إلى التفسير 

نفسه يف تفاصيله التطبيقية بينما يشير المصطلح األول إلى نظرية التفسير«)3).
وب��دأ االتجاه »الهرمنيوطيقي« يحضر يف الوس��ط اإلس��امي كفاعلية لفه��م النص القرآين، 
وق��د بدأت بوادر نقل تل��ك التجربة التأويلية إلى واقع النص الق��رآين مع بعض المفكرين الذين 
اعتربوا تأويلية الفيلسوف »غادامير« تفتح الطريق أمام تأسيس جديد للمعنى القرآين، ومن أمثال 
هؤالء نصر حامد أبو زيد، الذي يقول عن هرمنيوطيقية »غادامير«: »وتعد الهرمنيوطيقا الجدلية 
عن��د غادامي��ر من خال منظور جدلي م��ادي، نقطة بدء أصيلة للنظر إلى عاقة المفس��ر بالنص 
ال يف النص��وص األدبية ونظرية األدب فحس��ب، بل يف إعادة النظر يف تراثنا الديني حول تفس��ير 
الق��رآن من��ذ أقدم عصوره وحتى اآلن، لنرى كيف اختلفت الرؤى، ومدى تأثير رؤية كل عصر- 
من خال ظروفه - للنص القرآين، ومن جانب آخر نس��تطيع أن نكش��ف عن موقف االتجاهات 
المعاصرة من تفس��ير النص القرآين، ونرى داللة تعدد التفس��يرات يف النص الديني على موقف 

المفسر من واقعه المعاصر أيًا كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا المفسر أو ذاك)4).

)1)  عبد الوهاب المس��يري، مقال الموضوعية والذاتية، ش��بكة المعلومات الدولي��ة »اإلنرتنت»، موقع عبد الوهاب 
.www.almessiri.com  المسيري

)2)  حس��ن حنف��ي، تأوي��ل الظاهريات.. الحال��ة الراهنة للمنه��ج الظاهرايت وتطبيق��ه يف الظاهرة الديني��ة، )ط. مكتبة 
النافذة، ط1، سنة 2006م ( ص� .384.

)3)  نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص� 13.
)4)  نفس المصدر، ص� 13.
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وبذل��ك تكون المعرفة من واق��ع العملية التأويلية للنص القرآين معرفة نس��بية ومتحركة 
بشكل ال يضمن معه أن تكون هناك مامح ذات تصور ثابت لإلسام، وقد نجد تلك النتيجة 
عن��د مفكر آخر وهو »عبد الكريم س��روش« الذي يفصل بين الدي��ن والمعرفة الدينية، حيث 
يجع��ل كل أنم��اط المعرف��ة الدينية هي تأوي��ات متحركة ال تعرب عن الحقيقة بش��كل هنائي، 
يق��ول: »المعرف��ة الدينية جهد إنس��اين لفهم الش��ريعة مضبوط ومنهجي ومتح��رك، ودين كل 

واحد هو عين فهمه للشريعة«)1).
 وتثير الهرمنيوطيقيا منظومة من اإلش��كاالت يف واقع المعرفة اإلس��امية، بشكل يستفز 

الباحث اإلسامي، لكوهنا ضرب حداثي خبيث، مكشوف الهوية، معطل الداللة.
وقد تسللت تلك اتجاهات المنهج الحداثي النقدي  إلى بادنا العربية كما تتسلل األفعى 
الناعمة الملمس لتقتنص فريستها، وما أن تشعر الفريسة هبا إال وهي جثة هامدة تزدردها رويدًا 
رويدًا، هكذا كان تس��لل االتجاهات الحداثية الس��ابقة إلى عقول معتنقيها وروادها وسدنتها 
م��ن أدب��اء ونقاد ومفكرين على امت��داد الوطن العربي، وقد وجدت له��ا يف فكرنا العربي تربة 
خصب��ة، س��رعان ما نمت وترعرعت على أي��دي روادها العرب، وحين تس��للت االتجاهات 
الحداثي��ة يف نق��د النص الق��رآين إلى ثقافتنا العربية، وقد امتلك س��دنتها  مه��ارة التحايل على 
الجهل��ة وأنصاف المثقفين ممن يدعون أهن��م منفتحون على الفكر الغربي وثقافته، وال بد أن 
يواكب��وا هذا التطور ويتعاملوا معه بما يقتضي��ه الواقع، وإن كان واقعًا مزيفًا ال يخطف بريقه 
إال عقول الجهاء واألتباع، فأخذ دعاهتا على عواتقهم تمرير هذه البدعة الجديدة، وجاهدوا 
يف الوصول إلى أغراضهم الزائفة، حتى استطاعوا أن يقنعوا الكثيرين هبا، باعتبارها دعوة إلى 
التجدي��د والمعاصرة هتدف إلى االنتقال باألدب العربي المتوارث نقلة نوعية جديدة تخلصه 
مم��ا علق به من س��مات الجم��ود والتخلف، ليواك��ب التطور الحضاري ال��ذي يفرضه واقع 

العصر الذي نعيشه، والذي تفرضه سنن الحياة. 
خامسًا: االتجاه التفكيكي يف المنهج النقدي الحداثي القرآين: 

التفكيكية هي: »ثورة كاس��حة على جميع المفاهي��م القديمة التي أنتجها الغرب وغيره، 
وهو تعويض لما عد قيمًا وأنساقًا ومفاهيم منطقية وأخاقية نظر إليها على أهنا تمثل جوهر  

)1)  سروش عبد الكريم، القبض والبسط يف الشريعة، ترجمة: دال عباس )ط.دار الجديد، بيروت،2002م( ص� 30.
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الفكر اإلنساين وأعطيت صفة العلو والثبات واإلطاق على ما هو نسبي أو زائل«)1) .
ع��د التفكيك)deconstruction( أه��م حركة يف النق�د لما بع��د البنيوية، »وقد ارتبط 

هذا االتجاه بالفيلسوف الفرنسي »جاك دريدا« )2) الذي جدد النظر يف ماهيتها«)3).   
 وق��د جاءت »التفكيكية » كردَّ فعل الهنيار البنيوية يف فرنس��ا بعد أحداث الثورة الطابية 
عام 1968م، فهي إفراز طبيعي لحالة اإلحباط وإنكار النظريات الشاملة المتماسكة كالبنيوية 

الماركسية وغيرها .
وه��ذا يؤصل للتفكيكية ويردها إلى بيئته��ا األصيلة، فهي تعد مصطلحًا غربيًا، إال أن انتماءها 
إلى الس��ياق الثقايف العربي الحداثي؛ جعله ملكًا للناقد الحداثي العربي المهووس بالحداثة الغربية 

ليستعمله يف نقد النص القرآين، وقد استعملها الحداثيون يف تفكيك النص القرآين بعقانية مجردة.
وتبدأ مرحل��ة التعامل »التفكيكي« مع النص القرآين ع��ن طريق »تفكيك النص وتحليله 
إلى فقرات متعددة، وال يقوم هبذا التفكيك إال القارئ، فهو يفك هذا النص، ويعيد بناءه َوْفق 
آلي��ات تفكيره، فالقارئ يوظف النص الديني حس��ب معطياته وَفْهمه، والنص الديني الواحد 

ع« )4). له الكثير من الُقراء، وبالتالي تتعدد القراءات وتتنوَّ
يق��ول محم��د أركون ع��ن تفكي��ك النص الق��رآين بحس��بانه بني��ة لغوية أس��طورية: »إن 
المعطي��ات الخارقة للطبيعة والحكايات األس��طورية القرآنية تتلق��ى بصفتها تعابير أدبية، أي 
تعابي��ر محورة عن مطام��ح ورؤى وعواطف حقيقية، يمكن للتحلي��ل التاريخي واللغوي أن 

يعرفها ويكشفها«)5). وهو مراد التفكيكية من النص القرآين وتطبيقاهتا .

)1)  وليد قصاب، مناهج النقد األدبي، رؤية إسامية )ط.دار الفكر، دمشق، سوريا، ط1، سنة 2007م(  ص� .185
)2)  جاك دريدا )Jacques Derrida)  فيلس��وف فرنسي من مواليد الجزائر، مجدد نظرية التفكيك، ولد جاك دريدا 
يف 15 تم��وز، س��نة 1930م،  يف حي البيار بمدينة الجزائر، وهو فيلس��وف وقارئ نصوص من الرتاث الفلس��في 
الغرب��ي، وجه هذا الفيلس��وف انتقادًا حاس��مًا للفكر البني��وي، فلقد ذهب إلى أن فك��رة »البنيوية» كانت تفرتض 
دائم��ًا »مرك��زًا » م��ن نوع ما للمعنى حت��ى يف البنيوية، هذا المركز يحك��م البنية، ولكنه هو نفس��ه ليس موضوعًا 
للتحلي��ل البني��وي، انظ��ر: إبراهيم محم��ود خليل: النقد األدب��ي الحديث من المح��اكاة إلى التفكي��ك، ) ط.دار 

الميسرة، ط1، سنة 2003م ( ص� .110
جاك دريدا، الكتابة واالختاف، ترجمة كاظم جهاد ) ط. دار توبقال، ط1، سنة 2000م( ص� 57.  (3(

كمال عبداللطيف، قراءات يف الفلسفة العربية المعاصرة، ) ط.دار الطليعة، بيروت، ط1، سنة1994م ) ص� 32.  (4(
)5)  محمد أركون،  الفكر اإلسامي قراءة علمية ترجمة هاشم صالح ، ص� 191 .
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املبحث الثالث
غايات النقد احلداثي للن�ص القراآين 

  انزلق بعض أدعياء الفكر العليل نحو هاوية الغش الثقايف الحداثي، فزعموا أن الحداثة 
الغربية لون من التجديد اإلسامي لتحقيق المدنية والتحضر، ورفض الرجعية والتقليد ، بينما 

حقيقة الحداثة الغربية مجافية للحضارة والمدنية بمعناها السامي. 
وإن ق��راءة الحداثيي��ن للنص الق��رآين وتأويله، تعد بدعًا من التزيي��ف الفكري؛ إلضفاء 
هالة من الش��رعية على هرطقاهتم؛ لتقديمها على أهنا ثوابت إس��امية متجددة بتجدد العصر، 
إهن��م يريدون تطوي��ع النص وفقًا لتغير البيئ��ات والثقافات، ال تطويع الثقاف��ات وفقا للنص، 
وم��ا ذلك إال ألهنم أك��ربوا من مقام العقل م��ع تجاهلهم تماما لكون العق��ل ليس إال صفحة 
بيض��اء ترتاكم عليها المعطي��ات المادية، وما قدرات العقل إال عملي��ة توالد وورود لخربات 
مكتس��بة، ومس��تودع لكثير من الذكريات المخزنة يف الوعي والاوع��ي، ولكنهم حولوا هذا 
المفهوم إلى القطع بضرورة اس��تعمال العقل يف تجديد فهم النص على أس��س تجتث حقيقة 
كنهه ومضمونه، مع أن اإلسام ال يصطدم بالعقل يف تحقيق تجديد تنضبط عليه الثقافات بما 
يضم��ن البقاء لإلنس��انية يف بيئات نقية صالحة، فالتجديد يف اإلس��ام ال يمس أصول العقيدة 
والش��ريعة واألخاق، التي تعد أرضًا مش��رتكة جامعة لكل مامح القوامة لألمة على س��ائر 

األمم عرب الزمان والمكان.
ولك��ن س��رقت األهواء من عبدوها من دون اهلل، وأصب��ح لمنهجهم يف التعامل مع النص 
طلب��ة وغاي��ة، وس��أكتفي هنا ببعض الغايات األساس��ية م��ن وراء نقد النص القرآين؛ كأس��اس 
لم��ا يرتتب عليه��ا من غايات أخ��رى يف ش��تى المجاالت األخاقي��ة والفكري��ة واالجتماعية 
والسياس��ية واالقتصادية، وما يش��مله ذلك من س��لوكيات المرأة وحجاهبا ونظرهتا لنفس��ها يف 
المجتمع، وس��لوكيات الرجل وأخاقيات إباحية لدى الشباب، ومعامات اقتصادية تخالف 
جوه��ر النص، وغير ذلك مما يعد النص مهيمنًا عليه، وذلك عن طرق قلب المفاهيم من قبل 
الحداثيين، وتزييف الوعي ، واللعب على أوتار األهواء والشهوات كمفاتح للتحكم يف قلوب 
المرض��ى وأهل العلل، وهذه الغايات جمعتها من خال الق��راءة يف كتابات الحداثيين، حيث 
عرضوا لها يف كتاباهتم وأطروحاهتم ، وكذلك من واقع ما سطره علماء النقد للمنهج الحداثي 
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ومقاالت الحداثيين، ومن أهم ما سعى المنهج النقدي إلى تحقيقه للحداثيين ما يأيت:
الغاية األولى:  إعادة قراءة النص القرآين بأسلوب حداثي يخالفه:

إن النس��ق الفكري يف المنه��ج النقدي الحداثي يرفض صاحية الن��ص القرآين لكل زمان 
ومكان، وينكر أن الشريعة اإلسامية كليات ومباديء وأطر حاكمة، متجاهاً كوهنا وضع إلهي 
ثابت، زاعمًا أن فهم النص القرآين يتطور ويتغير، أما تأويله على صورته التي أنتجها المفسرون 
فيجب تعطيله، و»ال بد من قراءة صحيحة الس��تنطاق دالالت مناس��بة داخل النظام اإلش��اري 
اللغ��وي، وليس ق��راءات تلوينية تلّمع النص دون أن تغوص يف باطن��ه، فتظل رهينة الماضي ال 

تزحزح عن مكاهنا مهما كانت الظروف، فتفقد وعيها وواقعها، وتظّل عالة على غيرها«)1). 
إن إعادة النص استدعاها يف نظر الحداثيين »أن النص لم يعد يحمل المعاين التي تناسب 
حاج��ة العص��ر المتجددة، فآلي��ات الفهم تغي��رت وطبائ��ع المخاطبين تغي��رت، واهتمامات 
البش��رية يف تغير مس��تمر، حتى المصطلحات التي تشغل بالهم تختلف كثيرًا عن مصطلحات 
البيئة التي نزل فيها القرآن، وعليه فإن أية قراءة لنصوص القرآن ال بد أن تأخذ يف اعتبارها هذه 

المسألة، التي تسمى بجدلية المعنى والتاريخ«.)2)
وي��رى الحداثيون ضرورة إعادة ق��راءة النص، وعدم االنكباب على قراءاته القديمة التي 
تفق��ده وزن��ه وقيمته، ف�»تل��ك القراءات حولت النص إلى بوق ال يس��مع منه س��وى أصوات 
الموجهين، وليس صوت النص، فلحقه غياب كلي لكينونته، ألنه تم تناوله من منظور مؤدلج، 
همه الوحيد التكلم باس��م النص، وليس ال�تكلم ألجل النص. وتربز على خاف ذلك وظيفة 
التأويل التي تسعى إلى فهم الواقع فا فكر خ�ارج الواقع المتضمن لجميع أشكال التعارض 
والتباي��ن، إذ ال ينبغي حصر دراس��ة ال�رتاث على الماضي، واجرتار أف��كار أمجاده، فالعاقة 
بي��ن الماضي والحاض��ر عاقة تواصل وجدل تس��توجب قراءة الماضي لفهم��ه وتجاوزه ال 

لتقديسه«)3).

)1)  رشيد بنحدو، قراءة يف القراءة، مجلة الفكر العربي المعاصر، )دار اآلفاق، بيروت،1988م( عدد48، ص� 19.
)2)  حبيب مونسي، الق�راءة و الحداث�ة )مقاربة الكائن والممكن يف القراءة العربية ) منشورات اتحاد الكتاب العرب 

سنة2000 م ( ص� 17وما بعدها.
)3)  نصر حامد أبو زيد، إشك�اليات القراءة وآليات التأويل، ص� 191.
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إن الحداثيي��ن المتذرعي��ن بالتجديد إلعادة قراءة النص القرآين على أس��س المنهجيات 
الفلس��فية واللغوي��ة الغربية الحديثة بعد القطع مع الرتاث التفس��يري، والبدء من الصفر، إنما 
يكررون نفس عمل المستش��رقين الذين وجهوا س��هامهم إلى النص القرآين بش��كل مباشر أو 
غير مباشر بإثارة كل أنواع الشبهات حوله، ويكرسون نفس المحاولة إلبادة المعالم الداللية 

للنص القرآين.
والحداثي��ون من وراء إع��ادة قراءة النص يحاول��ون إلغاء ما اس��تنبطه العلماء من النص 
وفق الفهم الصحيح وبضوابطه المقرر شرعًا، بل رأوا أن إعادة قراءة النص  هي الحل  لكل 
الصعوب��ات الت��ي تواجهنا يف فه�م الق��رآن الكريم يف الوق��ت الراهن فق��رروا أن »كل اآليات 
التي تبدو من س��ياقها الجربية المتناقضة مع اإلطاق، يجب أن تعاد قراءهتا يف إطار اإلطاق 

وضمن توسطات جدلية« )1).
الغاية الثانية: فتح منافذ التشكيك والنقد يف النص القرآين:

طالب الحداثيون بنقل الرتاث والنص القرآين من س��احة الامفكر فيه إلى ساحة المفكر 
فيه، وهذا ما صرح به »محمد أركون« ومعنى نقل النص والرتاث من ساحة الامفكر فيه إلى 
ساحة المفكر فيه »أي من ساحة المسلمات إلى ساحة المشكوك فيه القابل للنقد، لذلك فا 
يصح اعتبار اإلس��ام وال النظ��ر إليه كنموذج حقيقي مكتمل؛ ألن ال��رتاث كله بما فيه النص 
القرآين مفتوح وغير محدد بشكل هنائي مغلق، فهو قابل للزيادة خاضع للتغير المستمر الذي 
يفرض��ه التاري��خ ، وينبغ��ي على المثق��ف العربي المعاصر أن ينخرط يف اس��رتاتيجية ش��املة 

للتدخل العلمي من أجل فتح العقليات المغلقة وتحريرها«)2).
ويتحايل »نصر حامد أبو زيد« على النص ليحمل مصدريته مس��ئولية كونه معضلة تدعو 
العقل للتأويل والنقد حس��ب رؤيته ، فيق��ول: »كيف يمكن الوصول إلى المعنى الموضوعي 
للن��ص الق��رآين؟ وهل يف طاقة البش��ر بمحدوديتهم ونقصهم الوصول إل��ى القصد اإللهي يف 
كماله وإطاقه؟ إن مثل هذه األطروحات ال يمكن ألي معرفة معالجتها سوى القراءة النقدية 

)1)  أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، )ط. دار ابن حزم، د.ت( ص�276-275. 
)2)  محمد أركون، الفكر اإلس��امي: نقد واجتهاد، ترجمة هاش��م صالح، ) ط. المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

د.ت ( ص� 20 - 21.
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بآليات تأويلية وحدها«)1).
ونلمح عرب هذه المعضلة أن الهاجس المؤرق ؛ كيفية اإلس��هام يف بلورة وتأسيس معرفة 
عقلي��ة بالن��ص الق��رآين إذ الماحظ -كما يق��ول أبوزي��د - : »أن ما يجمعنا نحن المس��لمين 
موج��ود يف النص، وينبغي التس��ليم بذلك، لكن الوصول إلي��ه وبلوغه لن يكون إال من خال 
الق��راءة التأويلية، باعتبار التأويل العملية األمثل للتعبير ع��ن عمليات ذهنية على درجة عالية 

من العمق يف مواجهة النصوص والظواهر«)2).
وال ي��دري الباحث أي عقل يقص��ده أبو زيد وغيره من الحداثيي��ن، وأي عمليات ذهنية 
يستطيع من خالها  - مجردة - أن يفقه مضامين النص ومراميه؟!!، إن »العقل مثل الحاسوب، 
يخ��رج لنا ما نضعه بداخله، والعقول أنواع، فهناك العقل المادي، والعقل التفكيكي، والعقل 
النقدي، والعقل التأسيسي، ودائمًا وراء العقل يوجد نموذج يسبق العملية العقلية، ويف معظم 
األحوال نجد أن مقصود الحداثيين هو العقل المادي، والعقل المادي غير قادر على التعامل 
إال مع حركة المادة والجانب المادي لإلنس��ان، وهو يرصد وقد يفسر ولكن من خال مادية 

سطحية«)3).
الغاية الثالثة : ابتداع تأويل حداثي للنص القرآين ، وإلغاء الموروث :

تمث��ل هذه الغاي��ة عملية نزع وإحال؛ أي نزع المعنى الحقيق��ي للنص القرآين وتفريغه، 
وإح��ال تأوي��ل غربي ال يتواءم مع مضمونه، يقول أركون »يف الواقع أن اإلس��ام نفس��ه كان 
يمث��ل حداث��ة، كل الحركات الك��ربى كانت تمثل الحداثة يف عصرها، أم��ا اآلن فمما ال ريب 
فيه أن اإلس��ام أصبح نوعًا من الرتاث والتقليد، ومعارف مرتاكمة، ومواقف ثقافية مكررة، 
هذا ش��يء واضح لكل من يرى ويبصر، وال يمكن ألي ش��خص عاقل أن يقول بأن اإلس��ام 
يمثل حاليًا الحداثة، أما يف لحظة انبثاقه التاريخية فقد كان اإلس��ام يمثل لحظة حداثة بدون 
شك، ولحظة انبثاق الخطاب القرآين كان يمثل تغييرًا، بل تغييرًا جذريًا بالقياس إلى ما قبله، 

)1)  نصر حامد أبو زيد،  إشك�اليات القراءة وآليات التأويل، ص� 19.
)2)  نفس المصدر، ص� 194.

)3)  س��وزان ح��ريف، ح��وارات الدكتور المس��يري العلماني��ة والحداث��ة والعولم��ة، )ط.اآلفاق المعرفية، ط1، س��نة 
1434ه�، 2013م ( ص� 176.
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لك��ن بعد أن ترس��خت الدولة اإلس��امية فإن التغيير اس��تمر لبعض الوقت عل��ى الصعيدين 
االقتصادي والسياسي، ثم تشكل تدريجيًا فكر ثابت تحول بالتدريج إلى أرثوذكسية، أي من 
طاق��ة تغييري��ة انبثاقية إلى تصور ثابت وثبويت للحقيقة، إلى تصور ملجوم ومس��جون من قبل 
اختصاصيي��ن معروفين هبذا العمل وهم الفقهاء والعلماء وحراس األرثوذكس��ية، وهم الذين 
يدعوه��م عالم االجتماع األلماين »ماكس ملر« بموظفي التقديس، أو المس��ؤلين عن تس��يير 

أمور التقديس«)1). 
 وق��د مثلت هذه الغاية الخبيثة انقابًا عل��ى بواعث النص القرآين وأهدافه بكل مجاالته 
األخاقي��ة والسياس��ية واالجتماعية واالقتصادية وغير ذلك، وذلك بإدخ��ال الفكرة الغربية، 
وجعلها � بداًل من اهلل، محور الس��لوك والثقافات، والسلطان كله للعقل المجرد، وال سلطان 
عل��ي العقل إال للعقل وحده، األمر الذي حول الحداثة الغربية إلى دين طبيعي يحل ويحرم، 
ويبيح ويمنع، دين قوامه العقل والعلم والفلس��فة، وإحاله محل الدين الس��ماوي، ويف ذلك 
إع��ان صريح لمقاطعة الم��وروث الديني لفهم النص القرآين، والتعام��ل مع المنتج المعريف 

الحداثي يف فهم النص وتأويله.
 ومن ذلك قول»أركون« يف محاولة منه لهدم قراءة النص القرآين بفهم أكابر المفس��رين، 
والحط من قدر ما طرحه المفسرون من استنباطات تشريعية وعقدية وأخاقية، ممثاً بتفسير 
الطربي: »أقول وأنا أفكر مثاً بطريقة تلقي المدونة النصية التفسيرية كتفسير الطربي مثاً من 
قب��ل جماعة المؤمنين الذي��ن ينتهي هبم األمر إلى حد خلطه بمضمون المصحف نفس��ه، أي 
بمضمون القرآن بصفته فضاء تتكثف فيه وتنصهر كل الدالالت المتمايزة ؛ بمعنى أن تفس��ير 

الطربي يصبح مقدسًا كالقرآن يف وعيهم«)2).
وق��د وضع الحداثيون إللغاء تراثنا ومعارفنا التي تواترت إلينا  مس��ارًا فكريًا تس��عى فيه 
المدرس��ة الحداثي��ة »إلى التوفيق بين نصوص الش��رع وبين الحضارة الغربي��ة والفكر الغربي 
المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأوياً جديدًا يتاءم مع المفاهيم المستقرة لدى 

)1)  محم��د أرك��ون، نحن والحداثة، ترجمة: محمد س��بيا، وعبد الس��ام بن عب��د العالي، دفاتر فلس��فية، نصوص 
مختارة ص� 105.

)2)  محمد أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح، ص� 86.
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الغربيين، ويف ظل االنفتاح المعلومايت واالكتشافات الصناعية الهائلة يف هذا العصر؛ تتفاوت 
رموز تلك المدرس��ة تفاوتًا كبيرًا يف موقفها من النص الش��رعي، ولكنها تش��رتك يف اإلسراف 
يف تأويل النصوص، سواء كانت نصوص العقيدة، أم نصوص األحكام، أم األخبار المحضة، 

ويف رد ما يستعصي من تلك النصوص إلى التأويل«)1).
يق��ول الحداثي »نصر حام��د أبو زيد« يف ضرورة التحرر من الن��ص القرآين ، واالنطاق 
نحو آفاق واسعة با قيود، وبدون سلطة يفرضها النص القرآين: »آن أوان المراجعة واالنتقال 
إلى مرحلة التحرر ال من س��لطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة اإلنسان يف 

عالمنا ، علينا أن نقوم هبذا اآلن وفوًرا قبل أن يجرفنا الطوفان«)2).
وغاي��ة الحداثيين من وراء التخلص من النصوص القرآنية، »إحداث تغييرات واس��عة يف 
فهم اإلس��ام، الذي يعتربون أن فهمه قد تأثر بالظ��روف التاريخية الماضية، واختلط بالتقاليد 
واألعراف المحيطة به. وهم يريدون تحريره من أسر هذه القيود وتعديله ليكون مائًما للعصر 
الحاضر، وهم يرون أن النموذج اإلسامي التاريخي وتطبيقه حتى يف عصر الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم، لم يعد مناسبًا اآلن، ولكن يمكن االحتفاظ بجوهر اإلسام وتكييفه حتى يناسب 
العصر، ويرون أن القيم والمبادئ الغربية من الديمقراطية والحرية وغيرها تتماش��ى بس��هولة 

مع اإلسام، ولهذا يودون إدخال الحداثة الغربية يف اإلسام فيتطور تماشًيا مع العصر«)3). 
ويتماش��ى مع قول الحداثيي��ن العرب بضرورة عصرنة النص القرآين قول »ش��ليرماخر« 
)أح��د كبار المنظري��ن للهرمينوطيقا(: »كلما تق��دم النص يف الزمن صار غامضا بالنس��بة إلينا 
وصرنا- من ثم- أقرب إلى سوء الفهم ال إلى الفهم، وعلى ذلك البد من قيام »علم« أو »فن« 

يعصمنا من سوء الفهم، ويجعلنا أقرب إلى الفهم«)4).

)1)  محمد عبد الرزاق أس��ود، االتجاهات المعاصرة يف دراس��ة السنة النبوية يف مصر وباد الشام ) ط. دار دار الكلم 
الطيب، ط1، سنة 1429ه� - 2008م ( ص� 464.

)2)  نصر حامد أبو زيد، اإلمام الش��افعي وتأس��يس اإليديولوجية الوس��طية )ط. دار سينا، القاهرة، سنة 1992م( ص� 
.146

)3)  بس��طامي محمد س��عيد خير، مفه��وم تجديد الدين، ) ط. مركز التأصيل للدراس��ات والبح��وث، جدة، المملكة 
العربية السعودية، ط1، سنة 1433ه� - 2012م ( ص� 196. 
)4)  نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص� 20.
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الغاية الرابعة: إلغاء مصدرية الوحي، وإنكار الغيب:
زعم الحداثيون أن النص القرآين المكتوب نص بشري من حيث الصياغة، وليس وحيًا 
ربانيًا، فهو نص لغوي أدبي كسائر النصوص األدبية وذلك ليتسنى لهم إسقاط القداسة عنه، 
وبالتالي نقده دون ضوابط ودون مراعاة لخصائصه التي انفرد هبا عن س��ائر النصوص، يقول 

نصر حامد أبو زيد:
 »إن النص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف والمقصود بذلك أنه تشكل يف الواقع والثقافة 

خال فرتة تزيد على العشرين عاما«)1).
ويرمي الحداثيون إلى »رفع عائق الغيبية، أي زحزحة الوحي عن مكانته باعتباره مصدرًا 
للمعرف��ة، ويت��م ذل��ك عن طري��ق التعامل مع اآلي��ات بكل م��ا توفره النظريات والفلس��فات 
الحديثة، ويكون ذلك بواسطة نقد علوم القرآن، والتوسل بالمناهج المقررة يف علوم األديان 

بالغرب، وإعطاء العقل سلطة مطلقة يف إخضاع اآليات للنقد«)2).
 وله��ذا االختاف الجذري بي��ن مضمون النص القرآين، وتأوي��ل العقل له وفق الحداثة 
الغربي��ة، اختلف��ت مقاصد قراءة النصوص القرآني��ة يف رواق العلماء المس��تنبطين لمفاهيمها 
على أسس وضوابط شرعية، وفهم وفقه، عن قراءته على الطريقة العقانية الحداثية المجردة 
فقراءة العلماء المس��تنبطين قامت لمعرفة المقاصد اإللهي��ة واألحكام الدينية التي أرادها اهلل 
سبحانه وتعالي يف آيات القرآن الكريم، بينما جاء طرح المنهج الحداثي لمفهوم النص القرآين 

لتغيير وجهته وتحييده عن معانيه، وعزل األرض عن السماء، ومقاطعة العقل للوحي.
والعقل البشري يف نظر الحداثيين »وصل سن النضج، ولم يعد بحاجة إلى هداية وإرشاد 
م��ن اآللهة والماورائيات، وإن الموقف الحقيقي للقرآن، إنم��ا يتمثل يف إعان القرآن بانتهاء 

نظام النبوة والرسالة، والقرآن ينهي وصاية السماء على األرض بإهناء النبوة والرسالة«)3).
وي��رى الحداثي )محمد احم��د خلف اهلل( أن القرآن »ليس كتاب دين كما يفهمه الناس، 

)1)  نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص،) ط. المركز الثقايف العربي، بيروت ، ط1، سنة1990م (ص� 24.
)2)  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ) ط. المركز الثقايف العربي، المغرب ،ط1، سنة 2005م ) ص�183.

)3)  محم��د أحم��د خل��ف اهلل ومحمد محم��ود المدين، الق��رآن نظرة عصري��ة جديدة، ) ط. نش��ر المؤسس��ة العربية 
للدراسات والنشر، ط1،سنة 1988م( ص� 24.
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ب��ل يفهمه عل��ى أنه كتاب نزل من الس��ماء ليح��رر العقل البش��ري من قيود س��لطات اآللهة، 
وس��لطات األنبياء والمرس��لين، وس��لطات رجال الدين، وتحرير العقل من سلطات اآللهة؛ 
يعني عنده أن تكون أعمال اإلنسان غير مرتبطة بمشيئة اآللهة ورغباهتا ورضاها، وأما تحريره 
من س��لطات األنبياء والمرسلين؛ فبالقضاء على الهالة التي يراها الناس قدسية ويحيطون هبا 
األنبياء والمرسلين، ويردهم إلى مكاهنم الطبيعي، وهو أهنم مجرد بشر ال أكثر وال أقل، وإذا 
كان القرآن أعطى العقل البش��ري س��لطة يف مناقشة سلطة الس��ماء، فكيف يمنعه من الحق يف 

مناقشة سلطة األرض«)1). 
وبذل��ك تج��اوزت الحداثة يف غاياهتا حدود الموضوعية يف دراس��ة الن��ص القرآين، وقد 
تبخرت هبا بعض المنتس��بين إلى اإلس��ام م��ن بني جلدتن��ا، وصفقوا لرؤيتها الت��ي تقدم فكرًا 
وثقافة ورؤية اجتماعية وأخاقية بديلة لما جاء به النص القرآين، وراح كثير من دعاهتا يتيهون 
يف مس��تنقعات الفك��ر الغربي، ويتقلبون بين مدارس��ه المختلفة بعقلية هزيلة ال تملك س��وى 
نعة، تحت شعار مواكبة  التبعية الس��اذجة ومصطلحات فلسفية مس��توردة، وعبارات رمزية مقَّ

العصر والتطور والتجديد .

* * *

)1)  محمد أحمد خلف اهلل ومحمد محمود المدين، القرآن نظرة عصرية جديدة،  ص� 7 - 17.
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اخلامتة
   من خال التطواف السابق؛ يظهر لنا جليًا عدة نتائج وتوصيات، نوجزها فيما يأيت:

أوالً: أه����م النتائج: أسفر البحث عن عدة نتائج، منها:
1. أن ج��ذور المنه��ج الحداثي النقدي يس��تمد منابعه من المدارس الحداثي��ة الغربية، حيث 
كان��ت الهجمة النقدية الشرس��ة من قبل الغرب عل��ى النصوص اإلنجيلي��ة الكاثوليكية، 

وعلى غرارها أراد الحداثيون العرب تطبيقها على النص القرآين.
2. كان للتأث��ر الش��ديد من الحداثيي��ن باالتجاه الم��ادي الوضعي ولعاق��ة الوعي بالنص يف 
النط��اق الحداث��ي أثر يف ظه��ور منهٍج نقدي تج��اه النص الق��رآين، مما أدى إل��ى الدعوة 
إلى تج��اوزه وأحيانًا تفتيته، وأحيانًا إعادة إنتاجه وفق الج��دل الهيجلي، وأحيانًا هْدُره 

باعتباره سلبًا مطلقًا.
 ظه��رت اتجاه��ات حداثية ع��دة يف نقد الن��ص القرآين؛ وفق��ا للمنطق الحداث��ي، أبرزها 

المدرسة العقلية والتاريخية والبنيوية والهرمنيوطيقية والتفكيكية .
3. أه��م ما هتدف إلي��ه المنهجية النقدي��ة الحداثية للنص الق��رآين، إعادة ق��راءة القرآن، قراءة 
مفتوح��ة، باعتباره ظاهرة تاريخية ونصية قب��ل أن يكون كتابًا إلهيًا، وإعادة تأويل القرآن 

تأوياً غربيًا متحررًا .
4. تكمن خطورة  النظريات الحديثة التي تتعامل مع النص القرآين يف كوهنا تستهدف المعنى 
وتحاول النيل منه بوس��ائل ق��د تدق وتخفى تارة، وقد تكون واضح��ة تارة أخرى، وهذا 
األمر يش��به إلى حد بعيد ما ذهبت إليه الباطنية من حيث س��لب اللغة العربية المعاين التي 

تدل عليها، وصرفها إلى معاين ال تمت إلى اللغة بصلة حقيقية.
5. أغل��ب الجهود التي بذله��ا المغرضون ترتكز على نصوص هذا الدين، ليقينهم بأن زعزعة 

هذه النصوص هي الوسيلة التي تمكنهم من خدمة أغراضهم بأسرع السبل. 
ثانيًا: أه��م التوصيات: يوصي الباحث بعد التطواف السابق بما يلي:

أوالً: عق��د ن��دوات ومؤتمرات عالمية على غ��رار هذا المؤتمر المبارك؛ يس��تدعى فيها 
الحداثيون العرب لفتح نوافذ فكرية جديدة قد تحدث لديهم نوعًا من المراجعات الفكرية .
ثاني��ًا: تكثيف الجهود العلمية من قبل المؤسس��ات الحكومي��ة والخيرية واإلعامية يف 
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إبراز مواكبة النص القرآين للعصر، ومخاطبته لكافة المس��تويات والبيئات من خال نصوصه 
من غير تحريف وال تبديل وال تعطيل.

ثالثًا: تخصيص مقرر يتصل بالدراس��ات القرآنية يضم بين جنباته إثبات مخاطبة القرآن 
لكل عصر ويف أي مكان إلى يوم القيامة.

وصل اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * *
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   إن الحديث عن »المتخيلL’imaginaire « باعتباره س��ببًا لتش��كل المرويات وتزايدها 
وانشطارها -كما يزعم العقانيون المعاصرون – رغم كونه من مباحث »األنرتوبولوجيا«)1)؛ 
ق��د يب��دو إقحامًا لغير ذي صل��ة، غير أن الناظ��ر يف كتابات أعيان التيار العق��اين المعاصر – 
بمختلف اتجاهاهتم - يلحظ أنَّ فريقًا منهم نس��َب نش��وء الروايات النبوية وتزايد عددها بعد 
منتص��ف الق��رن الثاين الهجري إل��ى صناعة »خيال ال��رواة«، أو »المخّيل��ة الجماعية لألجيال 
اإلس��المية« يف عص��ور التدوين؛ فيكون »المتخيل اإلس��امي=الديني« هب��ذا االعتبار – لدى 
هذه التيارات - من أس��باب تش��ّكل النص النبوي وظهوره، نافين أن يكون مصدره هو النبي 
صلى اهلل عليه وسلم نفسه، ويفسرون العدد الهائل من األحاديث التي اشتملت عليه دواوين 
الس��نة بكونه إفرازًا للاَّوعي الجمعي ألجياٍل من الرواة، وترجمًة  لَِتَمثُّل المس��لمين األوائل 
ل�»المقّدس« وتصورهم إزاءه، وليس نقاً صادقًا موثوقًا لما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ه. أو فعله أو أقرَّ
 ونح��اول يف هذه البحث أن ندرس هذه النظرية من كتابات منظِّريها والمتحمس��ين لها، 
ونناقش��ها على ضوء القواعد العلمية والش��واهد التاريخية والدالئل العقلية من خال الخطة 

اآلتية:
المبحث األول: مفهوم المتخّيل.

المطلب األول: يف اللغة.
المطلب الثاين: يف االصطالح الفلسفي.

المطلب الثالث: يف االصطالح األنتروبولوجي.
المطلب الرابع: المتخّيل الديني=اإلسالمي: 

المبحث الثاين: نظرية المتخيل اإلسالمي – عرٌض للحجج وتفصيل للبراهين-.
المبحث الثالث: نقد عام للنظرية.

)1)  أنرتوبولوجيا Anthropology: )علم اإلنسان(، أو علم اإلنسان من حيث هو كائن طبيعي واجتماعي وحضاري.  
ينظر: المعجم الفلسفي، معجم اللغة الغربية، ص24.
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المطلب األول: منشأ النظرية.
المطلب الثاين: إخضاع النص النبوي لنظريات علم النفس.

المطلب الثالث: المتخّيل ونظرية نشوء الحديث.
المبحث الرابع: نماذج ألحاديث زعم العقالنيون أنها ظهرت بفعل المتخّيل.

المطلب األول: محمد أركون ومرويات الكاللة.
المطل��ب الثاين: المتخّي��ل يف حديث بدء الوحي )دراس��ة لموقف بسام الجمل وهش��ام 

جعّيط(.
أوالً: بسام الجمل ودعوى تناقض الحديث.

ثانيًا: هشام جعّيط ودعوى تناقض الحديث ومعارضته للقرآن.
وقد سلكت يف إعداد هذه الورقة البحثية مناهج ثاثة:  

المنهج االستقرائي: بتتبع نصوص خصوم السنة النبوية من العقانيين، يف التأسيس لهذه   .1
النظري��ة، وأيضًا يف تتبع مواردهم ومرجعياهتم من كام المستش��رقين والكتاب الغربيين 

ونصوصهم.
المنهج التحليلي: حاولت م��ن خاله تفكيك هذه النصوص مربزًا حجج القوم وأدلتهم   .2

التي عليها بنوا نظريتهم.
المنه��ج النقدي: بعرض »نظرية المتخيل الديني« على قواطع العلم، وش��واهد التاريخ،   .3
ودالالت العق��ل، وإبراز زيفها وبطاهنا، وإثبات صحة نس��بة الس��نة إل��ى مصدرها وهو 
الرس��ول صل��ى اهلل عليه وس��لم، وبي��ان أهنا ليس��ت نتاج��ًا للمخيلة الجماعي��ة لألجيال 

اإلسامية األولى.
   وجدي��ر بالتنويه - أواًل- أنَّ نقّرر بأن المجاالت والمواضيع التي كان للمتخيل الديني 
أثر يف اخرتاع وتشكيل نصوصها - حسب أصحاب هذه النظريه - مرتبطة - غالبًا - بالغيبيات 
وم��ا ال يدركه العقل كأحاديث الجنة والنار، والربزخ والقيامة، وأش��راط الس��اعة، وأحاديث 

المعجزات، وكذا الروايات التي ورد فيها ذكر المائكة والجن والشياطين.
   وإليض��اح ه��ذه العاق��ة ال بأس من نق��ل نصِّ ألحد أهم المتحمس��ين له��ذه الفكرة، 
حين يقرر بأنه )أس��ندت إلى الرس��ول عش��رات اآلالف، بل قل مئات اآلالف من األحاديث 
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حوهت��ا مجاميع الحديث من صحاح وس��نن ومس��انيد، تدور على عّدة أغ��راض منها الكام 
على صور الفردوس والجحيم على غرار ما تش��ّف عنه الكتب التالية ضمن تلك المجاميع: 
صفة القيامة )الصور...الش��فاعة...الصراط...أواين الحوض(، صفة الجنّة )شجرة الجنّة...
أب��واب الجنّة...ثمار أه��ل الجنّة...(، صفة جهنّم. وهذه العّينات ه��ي من األبواب المتواترة 
والمتكّررة يف مصنّفات الحديث النبوي وش��روحها، ويظهر أّن العلماء المسلمين استخدموا 
ع��ددًا3 من األحادي��ث يف هذا الغرض لوضع مؤّلف��ات برّمتها تندرج يف أدبّي��ات القيامة، من 
نحو »حادي األرواح إلى باد األفراح« البن قّيم الجوزّية، و»التخويف من النار« البن رجب 
الحنبلي، و»الدرر الحسان يف البعث ونعيم الجنان« لجال الدين السيوطي، و»دقائق األخبار 

يف ذكر الجنّة والنار« للقاضي أحمد()1).
   وس��يأيت مزيد تفصيل حول هذه الدعوى يف ثنايا هذا المبحث، لكن قبل ذلك نرى من 

الازم بيان مفهوم »المتخّيل« يف اللغة، ويف الوضع الفلسفي واالجتماعي.

* * *

)1)  المتخيل اإلسامي بحث يف المرجعيات، بسام الجمل .
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املبحث الأول
 مفهوم املتخّيل

املطلب الأول: يف اللغة:
   يدور معنى التخيل يف اللغة على »التشّبه«:

   ق��ال ابن فارس:)الخ��اء والياء والام أصٌل واحد يدلُّ عل��ى حركة يف تلون؛ فمن ذلك 
الخيال، وهو الشخص. وأصله ما يتخّيله اإلنسان يف منامه؛ ألنه يتشبه ويتلّون ... يقال: يشبه 

أن يكون كذا يخّيل إلي أنه كذا()1(.
   وقال الخليل: )وَتَخيََّل إليَّ أي: ُشبَِّه()2).

 )وَتَخيََّل إليه أنَُّه كذا، أي: َتَش��بََّه()3)، و)تخيَّلْت: اش��تبهْت()4)، و)كل شيء اشتبه عليك 
فهو مخيل()5).

املطلب الثاين: يف ال�صطالح الفل�صفي:
   نحاول هنا الوقوف على دالالت مصطلح »التخّيل« يف مجاله الفلسفي. 

   يص��ف أب��و نصر الفارابي الق��وة المتخّيلة بأهنا )حاكمة على المحسوس��ات ومتحكمة 
فيه��ا، وذلك أهنا تفرد بعضها على بعض، وترك��ب بعضها على بعض تركيبات مختلفة، يتفق 

يف بعضها أن تكون موافقة لما حس، ويف بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس(6.
   ويقول التهانوي يف معجمه: )التخّيل عند الحكماء هو إدراك الحّس المش��رتك الصور 

... ويعرف أيضا بحركة النفس يف المحسوسات بواسطة المتصّرفة)7«)8). 

)1)  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 353/2. 
)2)  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، 305/4. 

)3)  معجم ديوان األدب، إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ت: أحمد مختار عمر، 458/3. وانظر أيضا: الزاهر يف معاين 
كلمات الناس، أبو بكر األنباري، ت: حاتم صالح الضامن، 515/1.

)4)  هتذيب اللغة، األزهري، 567/7
)5)  المصدر نفسه، 564/7. 

)6)  آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداهتا، أبو نصر الفارابي، ص50.
)7)  يريد التهانوي بمصطلح »المتصرفة« تلك القوة التي يف الدماغ والتي من شأهنا تركيب الصور والمعاين وتفصيلها 

والتصرف فيها واخرتاع أشياء ال حقيقة لها. انظر: كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي، 1441/2. 
)8)  كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي، 400-399/1. 
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   وباعتبار »التخيل« مرتبة من مراتب اإلدراك يأيت ثانيًا بعد »اإلحس��اس«، وقبل كل من 
»الوه��م« و»التعّق��ل«، وإذا عرف بأّن »اإلحس��اس«- مثاً- هو: )إدراك الش��يء الموجود يف 
الم��اّدة الحاضرة عند المدرك؛ مكنوفة هبي��آت مخصوصة من األين والكيف والكم والوضع 
وغيرها()1)؛ فيكون »التخّيل« - حسب التهانوي دائمًا -: )هو إدراك الشيء مع تلك الهيئات 
المذك��ورة يف حال غيبته بعد حضوره، أي ال يش��رتط فيه حضور الم��ادة بل االكتناف بالعوار 

وكون المدرك جزئيًا()2).     
   ويف المعج��م الفلس��في: )Imagination( التخّي��ل تألي��ف صور ذهني��ة تحاكي ظواهر 
الطبيع��ة، وإن ل��م تعرب عن ش��يء حقيقي موج��ود، والمخيلة قوة تتصرف يف الص��ور الذهنية 

والتحليل والزيادة والنقص()3). 
   )فالتخيل إذن قوة مصورة، أو قوة ممثلة، تريك صور األش��ياء الغائبة؛ فيتخيل لك أهنا 

حاضرة، وتسمى هذه القوة بالمصورة()4).
   واخت��ار بعضه��م تعريف��ًا للتخيل عبَّ��ر عنه بكون��ه )تأليف صور ذهني��ة تحاكي ظواهر 

الطبيعة وإن لم تعرب عن شيء حقيقي موجود()5).
   )ويق��ع التميي��ز عادة بي��ن التخّيل التمثيلي الذي يس��تحضر صورة ش��يء ماض نعرفه، 
والتخّي��ل المبدع الذي يتمث��ل التأليف بين الصور المتأتية عن التجربة الحس��ية تأليفًا طريفًا 

مبدعًا، مثلمًا يف األدب والفن والعلوم عمومًا()6).
   وعموم��ًا يمك��ن أن نخلص إلى تعريٍف جام��ٍع ل�»التخّيل« يف العرف الفلس��في بكونه 
قوة ذهنية تصّور أش��ياء تحاكي ظواهر الطبيعة، وإن لم يكن لتلك األش��ياء المتخّيلة وجود يف 

الواقع. 

)1)  المرجع نفسه، ص111. 
)2)  المرجع نفسه، ص111. 

)3)  المعجم الفلسفي، إعداد: مجمع اللغة العربية، ص42-41. 
)4)  المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 261/1. 

)5)  المرجع نفسه، 262/1. وانظر أيضًا: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين سعيد، ص415. 
)6)  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين السعيد، ص415. 
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املطلب الثالث: يف ال�صطالح الأنرتوبولوجي: 
يص��ف أرك��ون المتخّيل بأن��ه دال على )بنية متكامل��ة تدخل يف الرتكيبة النفس��ية الفردية 
والجماعي��ة عل��ى الس��واء، ويتيح لنا أن نفه��م اآلليات العميق��ة لكيفية اش��تغال المجتمعات 

البشرية وحركيتها()1).
   ويعرفه بسام الجمل بكونه: »جملة المنتجات السيميائّية، الّلغوّية أو غير الّلغوّية، التي 
يصطنعها اإلنس��ان الديني يف عاقته مع المف��ارق والمطلق أو المحايث من أجل اإلجابة عن 

أسئلة البدايات والدنيوّيات واألخروّيات بعضها أو جميعها«)2).
  املطلب الرابع: املتخّيل الديني الإ�صالمي:

 يعّرفه بعض الباحثين بكونه )ما يعكس اآلفاق الذهنية لألجيال اإلسامية األولى، وتعرب 
عن تمثلها لكل ما هو خارق للعادة مما له عاقة بالعجيب والغريب وعالم األسطورة()3). 

   ويف نس��بتهم النص��وص الحديثي��ة لصناع��ة المتخّي��ل اإلس��امي؛ ال يري��د العقانيون 
المعاص��رون بالمتخيل هنا تلك األداة القادرة )على تمّثل األش��ياء واس��تخاص داللة منها(
)4)، إنم��ا يريدون المعنى المرادف للوهم والاواقع واألس��طورة)5)، يريدون »عالم األذهان« 

المقاب��ل لعالم »األعي��ان«، ويلخصون العاقة بين األول والثاين يف كوهنا )تتأس��س يف الوعي 
المعريف الاش��عوري العربي اإلس��امي على أولوية الذهني الس��معي الخربي، على الذهني 
العين��ي )الصفايت(. وعلى هذا فإن المعول عليه هو األول، وهو مناط معرفة العالم من خال 
قي��اس الذهني العيني على الذهني الس��معي، أي قياس عالم الش��هادة عل��ى عالم الغيب، أو 

)1)  اإلسام والتاريخ والحداثة، محمد أركون، ص18. 
)2)  المتخي��ل اإلس��امي بحث يف المرجعيات، بس��ام الجمل، مقال منش��ور يف موقع »مؤمنون با ح��دود» بتاريخ: 

2014/01/20م.  
)3)  أسباب النزول، بسام الجمل، ص383. 

)4)  حس��ب بس��ام الجمل فقد كان هذا هو مفهوم مصطلح »المتخيل«= l’imagination يف القرن الثاين عشر للمياد، 
غير أن هذا المفهوم سيتطور إلى نقيضه؛ إذ سيصبح دااًل على الاواقع واألوهام. انظر: أسباب النزول، الجمل، 

.Les Avatars de l imaginaire، jean deschamps :ص376. وانظر إحالته إلى
)5)  يعرف »باسكال«  Pascal»المخيلة« )بأهنا الجزء المخجل يف اإلنسان، إهنا سيدة الخطإ والبطان، ومما يزيد يف 
لؤمها أهنا ال تظهر دائما على حقيقتها(. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال الدين سعيد، ص416.
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قياس الشاهد على الغائب يف اللغة الفقهية ()1).
   ويمكننا أن نصيغ تعريفًا للمتخيل اإلس��امي باعتباره سببًا لتشكل الحديث النبوي- 
مج��اراًة ألصح��اب النظري��ة ال أكثر- بأن��ه: تأليف صور ذهني��ة تحاكي الواق��ع وال يكون لها 
وج��ود حقيقي، ويأيت اس��تجابة لآلف��اق الذهنية لألجيال اإلس��امية األولى، وُتْب��ِرُز تفاصيَل 
التصّور اإلس��امي للغيبي��ات والمعجزات ولكل ما هو مصادم للعق��ل مناقض للحس، مثل 
صفة الجنة والنار، وصور المائكة والجن والشياطين، وبعض األخبار المتعّلقة ببدء الوحي 
وأشراط الساعة ... وغيرها؛ فتكون األخبار المنسوبة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم الواردة 
يف هذه األب��واب اخرتاعًا واختاقًا من مجموع الرواة؛ أماه عليهم تصّورهم وتمّثلهم لهذه 

األشياء، ال النقل الصادق لما قاله عليه الصاة والسام أو فعله أو أقره.
   

* * *

)1)  سدنة هياكل الوهم، عبد الرزاق عيد، ص42. 
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املبحث الثاين
 نظرية املتخيل االإ�سالمي – عر�ٌص للحجج وتف�سيل للرباهني-

   تبّي��َن مم��ا مضى يف المطلب األخير أن المتخّيل اإلس��امي – عنَد منّظريه - هو تأليف 
صور ذهنية تحاكي الواقع وال يكون لها وجود حقيقي، ويأيت استجابة لآلفاق الذهنية لألجيال 
اإلس��امية األول��ى، وُتْب��ِرُز تفاصيَل التصّور اإلس��امي للغيبيات والمعج��زات ولكل ما هو 
مص��ادم للعقل مناقض للحس، مثل صفة الجنة والنار، وصور المائكة والجن والش��ياطين، 
وبع��ض األخب��ار المتعّلقة ببدء الوحي ... وغيرها؛ فتكون األخبار المنس��وبة إلى النبي صلى 
اهلل عليه وس��لم ال��واردة يف هذه األبواب اخرتاعًا واختاقًا من مجم��وع الرواة؛ أماه عليهم 

تصّورهم وتمّثلهم لهذه األشياء، ال النقل الصادق لما قاله عليه الصاة والسام.
   يقول بس��ام الجمل: )لقد أس��ندت إلى الرسول عشرات اآلالف، بل قل مئات اآلالف 
من األحاديث حوهتا مجاميع الحديث من صحاح وس��نن ومس��انيد، تدور على عّدة أغراض 
منه��ا ال��كام على ص��ور الفردوس والجحي��م على غرار ما تش��ّف عنه الكت��ب التالية ضمن 
تلك المجامي��ع: صفة القيامة )الصور...الش��فاعة...الصراط...أواين الحوض(، صفة الجنّة 
)ش��جرة الجنّة...أب��واب الجنّة...ثمار أهل الجنّ��ة...(، صفة جهنّم. وه��ذه العّينات هي من 
األب��واب المتواترة والمتك��ّررة يف مصنّفات الحديث النبوي وش��روحها، ويظه��ر أّن العلماء 
المس��لمين اس��تخدموا عددًا من األحادي��ث يف هذا الغرض لوضع مؤّلف��ات برّمتها تندرج يف 
أدبّي��ات القيامة، من نحو »حادي األرواح إلى ب��اد األفراح« البن قّيم الجوزّية، و»التخويف 
م��ن النار« البن رج��ب الحنبلي، و»الدرر الحس��ان يف البع��ث ونعيم الجن��ان« لجال الدين 

السيوطي، و»دقائق األخبار يف ذكر الجنّة والنار« للقاضي أحمد ()1).
   وال يمك��ن حص��ُر مرجعيات المتخّيل اإلس��امي - عند منّظري��ه -؛ وإن زعَم بعضهم 
أهنا ال تخرج عن الثقافات العربية قبل اإلس��ام، وك��ذا الموروثات الدينية الوثنية، ونصوص 
التوراة واإلنجيل، بل إننا بالكاد نستطيع ضبط مجاالتِه؛ إذ هي تتسع أحيانًا لتشمَل األحاديث 
   l’imaginaireالواردة يف أس��باب الن��زول، والتي أكد بعضه��م ب�أهنا) تندرج يف باب المتخي��ل

)1)  المتخيل اإلسامي بحث يف المرجعيات، بسام الجمل. 
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مبحثًا من مباحث األنرتوبولوجيا الرمزية تحديدًا()1). 
    وأركون نفسه يقول:)ناحظ تحويل اآليات التشريعية إلى سرد قصصي بواسطة تطور 
أدبيات أس��باب الن��زول يفرض نوعًا من التأطير الخيالي لآلي��ات القرآنية التي تختزل عندئذ 

إلى نوع من الحرفية الزائدة عن الحد()2).
   ويص��ف كتب أس��باب الن��زول بأهنا )ككت��ب قصص األنبياء المنتش��رة ل��دى القصاص 
الشعبيين تعيد بث الخارق للطبيعة والعجيب المدهش الخاب داخل خطاب تشريعي مقطوع 
من سياقه األسطوري األصلي، ومفصول عن مقصده األولي التاريخي والحيزي المكاين()3).

   ويقرر يف بعض كتبه بأن )أن نموذج المدينة األكرب ما هو إال من اخرتاع المتخيل الجماعي 
ألجيال متتالية من المؤمنين الذين أس��قطوا على الزمان والمكان التدش��ينين للدولة اإلس��امية 

)622-632م(، الحضارة المتنمذجة والمثالية للسلطة العادلة والمقدسة والشرعية ))4).
   ويش��طط أرك��ون فيدع��ي أن التزايد -  المزعوم - لألحادي��ث يف القرون األولى راجع 
أساس��ًا إلى اخرتاع نصوص تجس��د تمثل المس��لمين لشخصية نبيهم وتس��تجيب لتقديسهم 
ل��ه، حيث يقول: )ونحن نج��د معاداًل لهذه الفكرة يف تعلق المس��لمين بمث��ال أخاقي أعلى 
ال يمكن تجاوزه، هذا المثال الذي كان قد تجس��د يف ش��خصية النبي صلى اهلل عليه وسلم أو 
صحابت��ه وم��ن المعلوم أن األحاديث النبوية ما انفكت تتزايد وتنتش��ر طيل��ة القرون الهجرية 
الثاث��ة األول��ى، وهي تعرب عن مجم��ل القيم األخاقي��ة الدينية المعظم��ة والمبجلة من قبل 
مختل��ف الفئ��ات االجتماعية يف أوضاعها الحياتي��ة المتنوعة، كما أهنا مس��قطة على النماذج 

المثالية المقدسة للسلف الصالح()5).
   ويف هذا الس��ياق حاول بعض العقانيين دراسة المتخيل يف الروايات التفسيرية، بزعم 
أن اله��دف هو )اإلحاطة بخصائص التفكير والمخيال يف الثقافة العربية اإلس��امية يف جانب 
من جوانبها المسكوت عنها( وقرر أن )عالم العجيب والغريب ليس يف هناية األمر شيئًا آخر 

)1)  أسباب النزول، بسام الجمل، 375. وينظر  كتاب »العجيب والغريب يف كتب التفسير، لوحيد السعفي. 
)2)  من االجتهاد إلى نقد العقل، محمد أركون، ص80. 

)3)  المرجع نفسه، ص81. 
)4)  أين هو الفكر اإلسامي المعاصر، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، ص175. 

)5)  المرجع السابق، ص185. 
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ٍر للمخلوقات والموجودات، وإدراك للمحسوس��ات، وتطلع إلى الغيب تأيت كلها  غي��ر تَصوُّ
مص��ورة تصوي��رًا فنيًا يف قصص مختلفة، منه��ا، الخيالي ومنها الميثي ومنها الديني، تس��اهم 
جميعًا بقسطها يف تقديم الفكر ومظاهر تطوره ورسم مامح المخيال وعناصره الفاعلة()1).
 وإبرازًا لتعدد مجاالت المتخيّل الديني كصانع للروايات يقرر هشام جعيط: بأن أحداث 
السيرة النبوية )تقارب الحقيقة ولو على وجه الخيال يف نسجها لحياة متماسكة معقولة للنبي، 

بالرغم من التناقضات()2)؛ أي أهنا -ببساطة- تمّثٌل لخيال الرواة حول حياة نبيهم. 
   وي��رى محمد حمزة بأن )الحديث النبوي يف هناية األمر تمّثٌل لما اس��توعبه المحدثون 
فيم��ا بع��د، أو كما فهموه، ففيه جانب كبي��ر من ذات الراوي وثقافته ووعي��ه، فنقل التاريخ ال 

يعكس التاريخ كواقع وأحداث()3).
   ورغم إقرار عبد المجيد الشريف بأن )المحدثين بذلوا جهودًا ال تنكر يف التثبت من مدى 
صحة األحاديث التي بلغتهم حسبما توفر لهم من وسائل معرفية، إال أهنم لم يكونوا ]حسبه[ 
واعين كل الوعي بأن ما دونوه إنما هو تمثٌُّل )Resprésentation( معيَّن للس��نة، وليس الس��نة 
ذاهتا، وهو تمثل فيه ما فيه من التأثر بالثقافة المحيطة، وكيفية المخيلة الجماعية وذاكرة الرواة 

طيلة عقود عديدة من الزمن ()4).
   ويقول الش��ريف أيضًا: )عملية الجمع والتصني��ف والتدوين يف حّد ذاهتا عملية اختيار. 
واالختي��ار معن��اه االحتفاظ بأش��ياء وإقصاء أخ��رى، وال يتصّور ذلك إال بنق��د متن الحديث 
نق��ًدا ضمنًيا بالوس��ائل العقلّي��ة، ولو ذهب يف ظّن المحّدث أّنه ال ينقد س��وى الس��ند، معدال 
أو مجّرًحا .فما احتفظ به هو ما كان يعكس التمّثل الس��ائد لش��خص الرس��ول يف فرتة متأخرة 
ع��ن زم��ن الوحي وطرأت فيها تحّوالت جذرية إلى حّد ما، مثلما يعكس إس��قاًطا للقيم التي 

شاعت يف أوساط المحّدثين دون سواهم من العلماء( )5) .

)1)  العجيب والغريب يف كتب تفسير القرآن، وحيد السعفي، دار األوائل – دمشق، 2006م، ص34. 
)2)  تاريخي��ة الدع��وة المحمدي��ة يف مكة، هش��ام جعيط، ص152، وقد دلن��ي على هذا النقل كت��اب الدكتور فخري 

عيسى )الحداثة وموقفها من السنة النبوية(، ص139. 
)3)  الحديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسامي، محمد حمزة، ص245-244.

)4)  لبنات، عبد المجيد الشريف، ص154.
)5)  المرجع نفسه، ص181. 
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   يذكرن��ا كام الش��ريف هذا بما س��بقه إليه أس��تاذه أركون حي��ن قرر أن إضفاء القداس��ة على 
مروياٍت وأحاديَث بفعل التكرار المدرس��ي والورع الجماعي هو السبب يف تفشي هذه المرويات 

وكثرهتا، وأن أول خطوة يف مسار التوثيق الصارم للسنة يكمن يف استبعاد كل ما هو »الهويت«)1). 
   وهذا »عبد الرزاق عيد» يزعم أن قصة اإلسراء والمعراج: )هو نتاج تأليف جماعي، كان 
يعاد إنتاج صياغته وفق أس��ئلة الثقافة الدينية واالجتماعي��ة واألخاقية لهذه المرحلة التاريخية 
أو تلك، وتلبية لحاجة اإلعاء والتسامي القارة يف الاوعي الجمعي للبشر؛ طلبًا للنشوة سواء 

بإله أو بدون إله، كما تتوصل الدراسات المعاصرة لمسألة المقدس يف الغرب()2).
   ويته��م ح��ربَ األمة ابن عب��اس رضي اهلل عنهما؛ بأنه اس��تقى مروياته من كعب األحبار؛ 
فنس��بها إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ، )وأعاد إنتاجها تخييليًا بما يتاءم مع الخيال العربي 

وذائقته، بل وحاجته الروحية والثقافية واالجتماعية()3).
   ول��و اسرتس��لنا يف تتّبع اإلنتاج الفك��ري لبعض أعيان االتجاه العق��اين المعاصر - بتيَّاريه 
الحداثي والعلماين- لوجدنا تركيزًا حول مسألة المتخيل الديني وتأثيره يف اختاق النص النبوي 
ووضعه، أو يف إضفاء مسحة خيالية أسطورية عليه. وليس المقصود تقصي جميع األحاديث التي 
��ر العقانيون العصري��ون وجودها يف المدونة الحديثية بكوهنا من صناعة الخيال اإلس��امي،  فسَّ
لكننا سنقتصر على دراسة نماذج محددة، واخرتنا من منّظري هذا الطرح أبرَز  المتحّمسين له)4).
   لك��ن سنس��بق ذلك بنقد عام ألص��ول هذه النظرية؛ تبّي��ُن وهاَءَها المنهج��ي وخواَءها 

العلمي، ومفارقتها للموضوعية والنزاهة.

)1)  ناف��ذة على اإلس��ام، أك��ون، ص76، 80، والاهوت كلم��ة مركبة من جزئي��ن تعني علم اهلل، والم��راد هبا عند 
النصارى علوم اإللهيات، أو علوم العقائد، ويقابلها الناس��وت: وهي العلوم المتعلقة بالطبيعة واإلنس��ان، وعلم 
الكام هو الذي يرادف هذا المصطلح عند المسلمين، ومراد أركون باستبعاد كل ما هو الهويت يف السنة النبوية، 
أي: رفض وردُّ كل األحاديث التي تتناول أمور الغيبيات وما ال مدخل للعقل فيه، كالنصوص النبوية التي تتحدث 

عن ذات اهلل وصفاته، وتلك التي تتناول أخبار الجنة والنار والمائكة وأشراط الساعة ... وغيرها.
)2)  سدنة هياكل الوهم، عبد الرزاق عيد، ص132. 

)3)  المرجع نفسه، ص92. 
)4)  وق��د أف��رد بعض العقانيي��ن المعاصرين كتبًا حول المتخّيل اإلس��امي وأث��ره يف صناعة النص��وص الدينية المتضمنة 
للخوارق والمعجزات وما يعجز العقل عن إدراكه أو تصوره، وأغلب هؤالء الكتاب من التونسيين !!، وقد أشرف على 
طباعة ونش��ر أبحاثهم مؤسس��ة »مؤمنون با حدود« التي هتتم بنش��ر مثل هذه التس��ويدات، ومما وقفت عليه مما أشرت 
إليه آنفًا: )المتخّيل اإلس��امي .. بحث يف المرجعيات(، و)ليلة القدر يف المتخّيل اإلس��امي( كاهما لبس��ام الجمل، 

)المعجزة يف المتخيل اإلسامي( لباسم مكي، و)الفردوس والجحيم يف المتخّيل اإلسامي( للطيفة كرعاوي.



286

نظرية املتخّيل الديني واأثرها يف ت�شكل احلديث النبوي

املبحث الثالث
 نقٌد عام للنظرية 

املطلب الأول: من�صاأ الفكرة.
   إن الدعوى القائلة بأن األحاديث النبوية والروايات التي نقلت جوانب حياته صلى اهلل 
عليه وسلم هي نتاج لمخيلة المسلمين يف عصور الرواية والتدوين، هي يف حقيقتها استنساخ 
لنظرية الفيلس��وف » أرنس��ت رينان«)1) يف نقد النصوص المس��يحية؛ وهي قائمة على أن قصة 

المسيح هي صناعة األجيال النصرانية األولى)2).
   وكغيرها من الدعاوى العريضة التي يطلقها الحداثيون والعلمانيون والعقانيون حول 
»النص« و»الرتاث«؛ ال تعُد مسألة »المتخّيل« وتأثيرها يف صناعة المقّدس سوى كوهنا تكرارًا 
لما قرره المفكرون الغربيون يف نقدهم للنصوص المس��يحية واليهودية؛ فهي بذلك استنساخ 
لمنه��ج النقد الغربي ومحاولة لتطبيقه يف نقد نصوص الس��نة النبوية، واجرتار رديء لما أثاره 

المستشرقون حول مصادر الدين اإلسامي. 
   ويع��ّد »رينان« من أبرز من أث��ار هذه القضية عند تعرضه لنصوص اإلنجيل ومعجزات 
المس��يح، حين رفضها مربرًا ذلك بأهنا نتاج للمخي��ال المجتمعي لألجيال النصرانية األولى، 
أم��ا ما تعلق بالنصوص اإلس��امية )الحدي��ث على وجه الخصوص(؛ فالتهم��ة بأهنا اختاق 
نابع من الخيال القصصي للرواة حاضر يف كتابات بعض المستش��رقين أمثال: »وانس��ربو«)3)، 

)1)  رين��ان Renan: فيلس��وف فرنس��ي ولد س��نة 1923م بمدين��ة تريجيه من أعمال بريتانيا بفرنس��ا، دخل المدرس��ة 
الاهوتي��ة، وتضل��ع من اللغات الش��رقية حت��ى برع فيها، رح��ل إلى لبنان ون��زل يف دير اآلباء اليس��وعيين بغزير، 
وانتخب عضوًا يف المجمع اللغوي الفرنسي سنة 1878م. من آثاره: )تاريخ اللغات السامية(، و)تاريخ األديان(، 

و)المفردات العربية(. انظر: المستشرقون، العقيقي، 203/1،  وموسوعة المستشرقين، بدوي، ص311. 
)2)  انظ��ر كتاب��ه: )The Life of Jesuse،Translated by William G.Hutchison، London :Walter Scott( )حي��اة 
يسوع( وانظر: جهاالت وأضاليل نقض افرتاءات عبد المجيد الشريف على السنة النبوية، سامي عامري، ص27. 
)3)  اش��تهر المستشرق جون وانس��ربو John Wansbrough  بنظريته التي تنص على أن القرآن تطور بشكل تدريجي 
خال القرنين الس��ابع والثام��ن المياديين، وأنه قد جمع خارج الجزيرة العربية، يف منطقة قريبة من باد الش��ام، 
واعترب الروايات الشفهية الرتاثية الاهوتية )والتي تشكل األحاديث النبوية جزًءا كبيرا منها( نتاجًا لمخيلة رواهتا، 
وأّصل لنظريته تلك يف كتابه الشهير )دراسات قرآنية(. انظر: القرآن وشبهات المستشرقين، صاح حسن رشيد، 

مقال منشور يف صحيفة )الحياة( اللندنية بتاريخ: 25 تشرين األول 2013م.
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»كيرن«)1)، و»باتريشيا كرونه)2) «)3).
   فالحاص��ل أن ه��ذه النظري��ة ليس��ت نابع��ة م��ن نظ��رة موضوعية ومحاي��دة ألصحاب 
االتجاهات العقلية المعاصرة؛ إنما هي تقليد بحت للمستشرقين؛ سواء يف نقدهم للنصوص 
اإلس��امية أو النصوص المس��يحية واليهودي��ة، وهو تقليد ال يمكن فهم��ه إال بكون أصحابه 

مأسورين هبذه النظريات؛ منبهرين بنتائجها.  
   وال يبدو هذا االس��تلهام مس��تغربًا إذ أن تعظيم العقل وجعله حاكمًا على النَّقل، وردِّ 
النص��وص الدينّي��ة لمجرد تّوّهم المعارضة بينها وبين داللته هو مس��لك نش��َط في��ه المعتزلة 
قديمًا، وبعض المستشرقين يرى أن أكرب مصيبة ابتلي هبا المسلمون هي القضاء على المنزع 
العقل��ي يف نقد الوحي عرب قمع االعتزال، والتمكي��ن للمحّدثين يف تثبيت رأيهم بتقديم النقل 

على دالالت العقول.)4)    

)1)  فريديري��ك كيرن Friedrich  Kern: مستش��رق ألماين ولد س��نة 1874م تعلم يف جامعات ل��وزان وفيينا وبرلين، 
س��افر إلى القاهرة إلى أن أتقن العربية، وألف رس��الته للدكتوراه بإش��راف فولرز، تويف س��نة 1921م، عن س��بعة 
وأربعين سنة، من مؤلفاته: نشره لكتاب )اختاف الفقهاء( للطربي مع مقدمة ضافية باللغة العربية، و)األحاديث 
الموضوعة(، و)تاريخ البوذية يف الهند( . انظر: تاريخ اآلداب العربية، لويس ش��يخو، ص334،  والمستشرقون، 

نجيب العقيقي، 729/2،  وموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص472.
)2)  انظر: كتاهبا )الهاجريون Hagarism ( الذي ألفته بمعية المستشرق »مايكل كوك«، والذي يعترب من أبرز ما أّلف 
ل اإلسام  يف التش��كيك بصحة المدونة اإلسامية )القرآن والس��نة النبوية(، وأسس للنظرية الهاجرية حول  تشكُّ
يف القرن األول الهجري. والكتاب ترجمه نبيل فياض. ولاس��تزادة حول خاصة ما تضمنه كتاب )الهاجريون( 
ينظر: اإلس��ام المبكر ... االستشراق اإلنجلوسكسوين الجديد، باتريسيا كرون ومايكل كوك أنموذجًا، للباحثة 

التونسية آمنة الجباوي، ضمن »منشورات الجمل«.
)3)  انظ��ر: ج��دل المتخيل والاهويت من محمد الاهويت إلى محمد التاريخي، حمود حمود، مقال منش��ور يف مجلة 

)األوان( بتاريخ2010/12/21م. 
)4)   اإلش��ادة بالمن��زع العقل��ي للمعتزل��ة مس��لك ش��ائع عند المستش��رقين، وأب��رز من تحم��س له م��ن المعاصرين 
المستشرق الفرنسي »جاك بيرك» يف ترجمته المشهورة للقرآن الكريم إلى الفرنسية، حيث أقحم فيها بعض آرائه 
ح��ول العلماني��ة وحرية الم��رأة والديمقراطية والعقل ... وغيره��ا، ودافع فيها عن طرحه يف ك��ون القرآن الكريم 
عظَّم  العقل وأعطاه األولوية يف مراتب اإلدراك واالس��تدالل، وانتقد محاربة بعض المس��لمين للمنزع العقلي يف 
ق��راءة النص��وص عرب قمع االعتزال. انظر: إع��ادة قراءة القرآن، جاك بيرك، ترجمة: وائل ش��كري، تقديم: أحمد 
صبح��ي منص��ور. وانظر أيضًا كتابه: العرب من األمس إلى الغد، ترجمة: على س��عد. وانظر نقدًا لطرحه يف: من 
معارك االستش��راق ضد المصحف الش��ريف .. ترجمة »جاك بيرك» بين المادحي��ن والقادحين، إبراهيم عوض. 
و)إش��كاليات ترجم��ة مع��اين القرآن الكريم(، محم��ود العزب.  وانظ��ر أيضًا: دور الحديث يف تش��كيل المجال 

الفرقي، عادل عبد اهلل، مقال منشور يف مجلة )أوان(، بتاريخ: 2010/04/11م. 
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   فليس لهؤالء العقانيين العصريين غير النفخ يف النظريات الغربية والشرقية، حتى ولو 
كانت هذه النظريات أجنبيًةلم توضع أساسًا لنقد النص الديني اإلسامي.

املطلب الثاين: اإخ�صاع الن�ص النبوي لنظريات علم النف�ص. 
   معلوٌم أن نظرية )تأثير الخيال الديني للرواي يف تشّكل النص المروي والتعديل عليه(، 
تق��وم على تحليل نفس��ية َنَقل��ة النص النبوي، وتتأس��س على الزعم بأن كثي��ًرا من األحاديث 
النبوية التي تناقلها الرواة الثقات عرب أجيال من الزمن؛ إنما مرجعها إلى خياالت هؤالء الرواة 
وتصّوراهت��م وتمثّله��م -كما قرر الش��ريف -، وهذا األمر إضافة لكون��ه محض دعوى ال دليل 
ٌة علمية رصينة؛ هو يف حقيقته إخضاع للحديث النبوي إلى  عليها وال برهان، وال تعضدها حجَّ
نظريات علم النَّفس، فهو يعكس التخبط المنهجي الواضح للعقانيين، ويجس��د )االستلهام 
االستس��امي من علم النفس وعلم االجتماع، أصول النظر والتحليل دون اس��تيعاب لقصور 
هذه المناهج وعدم مائمة أدواهتا ومقوالهتا لميدان البحث يف الدراس��ات اإلسامّية. ويبدو 
هذا التس��طيح الفكري الِغرُّ بصورة واضحة مثاً يف حكم الش��ريف على الس��نّة أهنَّا ليست تراًثا 
نبوي��ًا محفوظ��ًا، وإّنما هي »تمّثل«)Représentation (1 معين للس��نّة، وليس الس��نّة ذاهتا«)2). 
لم يحّدد لنا الش��ريف هنا »ماهية« التمّثل، ... إاّل أّنه على كل حال يبدو أّنه يش��ير إلى أّن الس��نّة 
إّنما هي صناعة عفوية غير واعية لألجيال المس��لمة، وليس��ت نقاً واعيًا لحقيقة موضوعّية، 
وهو تفس��ير غافل عن جوهر الظاهرة التاريخية المتشبعة باألسماء والتورايخ واألسانيد التي 
تتحّرك يف بؤرة من نور على بس��اط التاريخ. إّنه حكم مس��رف يف ش��ططه التبس��يطي بإقحامه 
آليات أجنبية عن علوم الس��نة، وتفس��ير حقائ��ق تاريخية صلبة بإجماالت س��اذجة، والقارئ 
للدراس��ات الدينّية الغربّية المتخّصصة، ياح��ظ أّن إخضاع المواضيع المطروقة إلى دعاوى 

علم النفس يف حّل ُمغلقات المسائل، ضعيف جًدا ()3).

)1)  التمّث��ل ه��و )مثول الص��ور الذهنية بأش��كالها المختلفة يف عالم الوع��ي، أو حلول بعضها مح��ل بعضها اآلخر( 
المعجم الفلس��في، مجمع اللغة العربية، ص54.  وانظر أيضًا: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جال 

الدين السعيد، ص117. 
)2)  سبق ونقلنا نص الشريف هذا. 

)3)  نقض افرتاءات عبد المجيد الشريف على السنة النبوية، عامري، ص29-28. 
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   فيستحيل عقاً أن تتفق أجيال المسلمين عربَ قرون من الزمن على تمّثات وتصّورات 
ذهنية متفقة يف جلِّ تفاصيلها، ثم ُيتواطُأ على نسبة ذلك كّله إلى معين النّبوة.

   ثم يقال أيضًا: متى بدأ تش��كل هذه التصّورات؟ أيف عهد الصحابة رضي اهلل عنهم؟ ! 
أم يف عصر التابعين؟ أو أنه تشّكل يف العصر الذي تا ذلك؟ وكيف نفّسر ظهور القوالب التي 

ُصبَّت فيها هذه التصورات والتخيات؟ أعني متون النصوص الحديثية.
��ت )بفع��ل التكرار المدرس��ي والورع    ف��إن أجي��ب عن ذل��ك بكوهنا إنما ظهرت وتفشَّ
ُر ظهورها يف العصر  الجماعي( – كما يقول أركون)1) - عرب قرون من الزمن، أي أنه ال ُيَتَصوَّ
��ر وج��ود صحائف الصحابة رضي اهلل عنهم، والتي وصل  الذي يلي عصر النبوة، فكيَف ُيفسَّ
بعضه��ا إلى أيدين��ا اليوم؟، وهي مم��ا كتبوه يف زماهنم من أحاديَث س��معوها ع��ن النبي عليه 
الص��اة والس��ام، وال ُيرتاب يف صحة نس��بتها إليهم، بل إن منها ما وص��ل إلينا مخطوطًا)2) 

فكيف يستقيم هذا يف نظِر العقل؟! 
   ولنطرد هذه النظرية على كل الروايات التاريخية التي تناقلها الرواة عرب تاريخ البش��رية 
فالق��ول ب��أن هذه الروايات هي تمثل لخي��ال الرواة حول األحداث والش��خوص - كما يقرر 
العقاني��ون -، يس��تلزم )أن ما نق��ل إلينا من أحداث الح��روب العالمية، بما يس��مى الحرب 
العالمية األولى، والثانية.. إنما هي انعكاس��ات، ورس��م للمخيال الش��عبي األوروبي المغرم 
بالصراع��ات والقت��ل عل��ى نم��وذج )رعاة البق��ر(، وما نقل إلين��ا من صور، ما ه��ي إال تمثيل 

)1)  سبق أن نقلنا نص أركون هذا ص... . 
)2)  منها على سبيل المثال: صحيفتا جابر بن عبد اهلل األنصاري، وأبي موسى األشعري رضي اهلل عنهما. حيث ذكر 
الش��يخ صبحي الس��امرائي أن للصحيفة مخطوطتين يف مكتبة الشهيد علي باشا. ينظر: مقدمة تحقيق )الخاصة( 
للحس��ين بن عبد اهلل الطيبي، ص11. وينظر: الس��نة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص352،  ودراسات 
يف الحديث النبوي، األعظمي، ص96، 104، وبحوث يف تاريخ الس��نة، أكرم العمري، ص295، وتدوين السنة 

النبوية نشأته وتطوره، محمد بن مطر الزهراين، ص72. 
   ومنه��ا أيض��ًا: صحيفة أبي هريرة رضي اهلل عنه، وتعرف بالصحيفة )الصحيح��ة( التي كتبها همام بن منبه عن أبي 
هريرة، وتعرف أيضًا: بصحيفة همام بن منبه، ألن ألبي هريرة عدة صحف كتبها عنه غير واحد، لم يصلنا منها غير 
هذه، ولها مخطوطتان يف كل من دمشق وبرلين، وأول من حققها الشيخ العالم محمد حميد اهلل. انظر: مقدمة تحقيق 
)صحيفة همام بن منبه( لعلي الحلبي، ص17، ومقدمة تحقيق )خاصة الطيبي( للسامرائي، ص10، و)بحوث يف 

تاريخ السنة المشرفة( للعمري، ص296، والسنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص357-356.
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وتجسيد لهذه الروايات، على شكل أفام بطولية، يبتدئ السئ فيها بالعدوان، ويلحق خسائر 
فادحة يف خصمه )الخير( البطل، حتى إذا كاد أن يقضى عليه، اس��تيقظ هذا البطل من ضعفه، 
وشحن قوته، وانقلب األمر لصالحه، فهزم الشرير يف اللحظات األخيرة.. فالشرير هنا تمثل يف 
ألمانيا النازية وبالدولة العثمانية اإلرهابية، والبطل تمثل يف بريطانيا وأميركا والحلفاء.. فهذه 
الق��راءة للحروب العالمية ينبغي أن توصف بأهنا قراءة إبداعية، وإن كانت تضرب صفًحا عن 
كل األحداث والمآس��ي واالنتصارات والهزائم وقتل األرواح التي فتكت باإلنسانية والحياة 
يف ه��ذه الحروب..وكذلك يمكن القول عن وصول اإلنس��ان إلى القمر بأهنا أفام س��ينمائية 
تعكس الخيال األمريكي المتمثل بغزو الفضاء، فتجس��د هبذه الصور المتخيلة.. فرفض هذه 
القراءات لكوهنا غير منطقية، ومخالفة لما استقر عليه الواقع العلمي؛ يستلزم رفض ادعاء أن 
األحاديث النبوية والس��يرة نس��يج المخيال المجتمعي.. فهذه كتلك إنكار للحقائق، وتجاوز 
عما هو ثابت تاريخيًا، متحقق واقعيًا، كمن ينكر وجود مرحلة جاهلية عربية قبل اإلس��ام، 

ووجود مرحلة جاهلية إنسانية يف عالمنا المعاش()1).
  فه��ذا الطرح يصّور بش��كل س��خيف منظوم��ة القيم والش��رائع المعجزة الت��ي تضمنتها 
األحاديث النبوية الش��ريفة، بإحالة ذلك كله إل��ى خيال الرواة وتمّثلهم، ويرجعها إلى صناعة 

عفوية غير واعية لمخيال األجيال اإلسامية يف عهد الرواية.
   إن��ه يتجاه��ل حقيقة انتقال النص النبوي عْبَر آلي��ات هي المنتهى يف الدقة والصحة، هو 
يتغاضى عن ألوف األس��انيد التي تنوقلت عربها الرواية المصطفوية، ليقرر يف األخير أنَّ هذه 
األحاديث كلَّها إنما هي »تمّثٌل« للس��نة النبوية، وال تمثل الس��نة التي صدرت عن النبي صلى 

اهلل عليه وسلم على وجه الحقيقة.
   إن الحقيقة العلمية التي تقول بأنه ُبِدئ يف تدوين الحديث النبوي مبكرًا، يقضي تمامًا 
عل��ى زعم أركون والش��ريف وغيرهما، من كون الس��بب يف وجود كم هائل م��ن المرويات يف 
المدونة اإلس��امية، هو ناتج عن س��بب نفس��ي اجتماعي حمل الرواة على إس��قاط تمثاهتم 

وتخياهتم حول الغيبيات يف قوالب نصية نسبوها إلى السنة النبوية)2).

)1)  الحداثة وموقفها من السنة النبوية، الحارث فخري عيسى، ص140. 
)2)  انظر: السنة قبل التدوين، الخطيب، ص356-357،  وعلوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص22. 



291

د. حممد رم�ضان رم�ضاين

املطلب الثالث:»املتخّيل« ونظرية ن�صوء احلديث:
     الق��ول ب��أن المروي��ات هي نت��اج للمتخّيل الديني لل��رواة، يصادم ما بات مس��تقرًا يف 
الدراس��ات االستش��راقية المنصفة م��ن أن الحديث النبوي كان موج��ودًا يف وقت مبكر، وهو 
ما يظهر جلّيًا - مثاً - يف دراس��ة المستش��رق األلماين »هرلد موتس��كي« حول )مصنف عبد 
ال��رزاق()1)، ورده عل��ى دع��اوى »جوزيف ش��اخت«)2) حول نظرية نش��وء الحدي��ث والفقه 
اإلسامي)3)؛ حيث أثبت »موتسكي« بما ال يدع مجاال للشك بأن السنة النبوية كانت حاضرًة 
قب��ل هناي��ة المائ��ة األولى الهجرية، مس��تنتجًا ذل��ك من خال دراس��ة مرويات عب��د الرزاق 

)1)  وهي دراس��ة ش��هيرة جدًا عنواهنا )بدايات الفقه اإلس��امي وتطوره يف مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاين/
الميادي الثامن( وأصل البحث أطروحة أكاديمية نش��رها الربوفسور موتسكي باللغة األلمانية سنة 1991م، ثم 
ترجمت إلى اإلنجليزية س��نة 2002م، ونقلها إلى العربية: جورج تامر، وخير الدين عبد الهادي، وصدرت س��نة 
2010م، عن دار البش��ائر اإلسامية. انظر لزامًا: حوار الربوفسور موتسكي مع الدكتور عبد الرحمن أبو المجد 
 . http://vb.tafsir.net/tafsir36621/#.VDkzrhY7_-A:والذي نشره األخير يف ملتقى أهل التفس��ير على الرابط

وتضمن الحوار ملخصًا ألهم أفكار الكتاب. 
)2)  ش��اخت: يوسف ش��اخت Joseph schkhet، مستش��رق ألماين متخصص يف الفقه اإلسامي، ولد سنة 1902م، 
يف مدينة »راتبور« األلمانية، درس الاهوت واللغات الش��رقية يف جامعتي »برس��او« و»لييتس��ك« فحصل على 
الدكتوراه س��نة 1923م، ثم عين مدرس��ًا للغات الش��رقية يف الجامعة المصرية، وعمل يف وزارة االس��تعامات 
الربيطانية، ثم انتقل بين عدة جامعات مثل: أكسفورد، وجامعة الجزائر، وجامعة »ليدن«، ويف األخيرة أشرف على 
إصدار )دائرة المعارف اإلس��امية(، تويف ش��اخت سنة 1969م بنيويورك، وترك الكثير من التآليف والتحقيقات 
أهمها: )الش��روط الكبي��ر( للطحاوي، و)الفقه اإلس��امي(، و)تاريخ الفقه اإلس��امي(. المستش��رقون، نجيب 

العقيقي، 469/2، واألعام، الزركلي، 234/8، وموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص366.  
)3)  تتلخص نظرية ش��اخت يف كون األحاديث المنس��وبة إلى النبي صلى اهلل عليه وس��لم، ال تحتوي على معلومات 
موثوق هبا عن تلك الفرتة اإلس��امية األولى، بل تعكس لنا اآلراء التي كانت خال القرنين األولين من الهجرة، 
والنصف األول من القرن الثالث الهجري. انظر: الرد على مزاعم المستشرقين »جولد سيهر« و»يوسف شاخت« 
ومن أيدهما من المستغربين، عبد اهلل بن عبد الرحمن الخطيب، بحث مقدم لندوة: عناية المللكة العربية السعودية 
بالس��نة والس��يرة النبوية، نظمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش��ريف، ص12. ومناهج المستشرقين يف 
الدراس��ات اإلس��امية: النظام والقانون اإلسامي يف الدراسات االستش��راقية المعاصرة، سليم العوا، 273/1. 
وانظر الدعوى نفسها عند المستشرق األلماين »كارل بروكلمان« يف كتابه: )تاريخ الشعوب اإلسامية(، ترجمة: 
مني��ر بعلبك��ي، ونبي��ه فارس، ص71. ويرى عبد الجواد ياس��ين أن الحاجة إلى تش��ريعات جدي��دة تواكب تطور 
الحياة االجتماعية، وكذا الصراعات السياسية والمذهبية التي ظهرت بعد هناية المائة األولى أدَّى إلى استحداث 
نص ديني أكرب حجمًا من القرآن، ويكافئه يف الحجية وهو الحديث النبوي. انظر: المستش��ار عبد الجواد ياس��ين 
.. الدين أو التدين؟ التفكر من خارج اإلطار، حوار أجرته معه مجلة )يتفكرون(، التي تصدرها مؤسسة »مؤمنون 

با حدود«، الرباط، المملكة المغربية، العدد:02، 2013م، ص109. 
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الصنع��اين )211ه�(، وش��يخه معمر بن راش��د )153ه���(،  فالطرح القائل بأنَّ��ه لم يكن هناك 
وج��ود لألحادي��ث إال بعد القرن الث��اين الهجري ث��م تعرضت هذه األحادي��ث لتزايد عددي 
أنت��ج عش��رات اآلالف م��ن المرويات بفعل اخ��رتاع ال��رواة وفربكاهتم؛ ه��ذا الطرح أضحى 
باهت��ًا جدًا من الجهة العلمية، ليس يف األوس��اط العلمية والفكرية اإلس��امية فقط، بل حتى 
عند المستش��رقين المعاصرين والمفكرين الغربيي��ن المحَدثِين، إذ أن الدالئل المحايدة كلَّها 
)الوثائ��ق، المخطوط��ات، الرواي��ات التاريخية المتواترة ..( تش��هد بأجمعه��ا على أن وجود 

الحديث النبوي قديم جًدا.
   ولسنا بصدد اإلثبات العلمي والتاريخي للتدوين المبكر للسنة النبوية، فهذا الموضوع 

استوىف حقه من البحث، وهو كاٍف لمن رام الحقيقة، وكان سمته التجرد واإلنصاف)1). 

* * *

)1)  أبرز ما ألف يف إثبات هذه القضية كتاب الدكتور محمد مصطفى األعظمي )دراسات يف الحديث النبوي وتاريخ 
تدوين��ه( وأص��ل الكتاب هو أطروحة علمية نال هب��ا المؤلف درجة العالمية »الدكت��وراه« من جامعة »كامربيدج« 
س��نة 1966م، ونال به جائزة الملك فيصل العالمية يف خدمة اإلسام سنة 1966م، وهي أوعب دراسة يف إثبات 

التدوين المبكر للسنة النبوية.
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املبحث الرابع
 مناذج الأحاديث زعم العقالنيون اأنها ظهرت بفعل املتخيل الديني  

   ركزن��ا هن��ا عل��ى كتاب��ات مجموعة من أعي��ان االتجاه العق��اين المعاص��ر ممن عّدوا 
»المتخيل الديني» سببًا لتشكل الحديث النبوي. 

المطلب األول: محمد أركون)1( ومرويَّات الكاللة:
   ي��رى محمد أركون أن مرويَّات الكالة التي أوردها اإلمام الطربي يف تفس��يره؛ تندرج 
ضمن ما يس��ميه »المتخيل االجتماعي» والذي - حس��به - دفع المس��لمين إلى اختاق  هذه 
الرواي��ات، ذات الطابع الس��ردي الحكائي؛ فيقرر )أن فن الس��رد والحكاية يؤدي إلى تغليب 
التص��ورات الخيالي��ة عل��ى العق��ل التاريخي من أج��ل توليد )إيم��ان( مح��دد ال ينفصم عن 
المتخيل االجتماعي، ألن فن السرد والحكاية والقصص يتناسب مع رغبات الخيال وإشباع 

األحام والمبالغات ...()2). 
   نح��ن هنا بصدد ن��صٍّ تأصيلي من أركون، ينّظر فيه ل��دور الخيال يف صناعة النصوص 

ين من المدونة الحديثية. الدينية واخرتاعها، وقد مثَّل لدعواه تلك بنصَّ
   وكان يف كتابه )من االجتهاد إلى نقد العقل اإلس��امي( عقد فصاً بعنوان )الكام الحق 
والمتّخيل الديني( شرع فيه بتحليل ونقد مرويات الكالة؛ أراد من خال ذلك االستدراك على 
عمل بعض المستش��رقين المهتمين بنقد الرتاث اإلسامي أمثال: »جولدسيهر«)3)، »شاخت«، 

)1)  كات��ب وأكاديم��ي حداثي، م��ن مواليد الجزائر س��نة 1928م، تلقى تعليمه األول يف مس��قط رأس��ه، ثم درس يف 
مدرس��ة اآلباء البيض التبش��يرية يف وهران، وانتقل بعدها إلى جامعة الجزائر ليدرس هبا األدب والفلس��فة، أكمل 
دراس��اته العليا بجامعة الس��ربون بوساطة من المستش��رق الفرنسي »لويس ماس��ينيون«، ثم عين مدرسًا يف نفس 
الجامع��ة لمادة الفكر االس��امي المعاصر س��نة 1980م، تويف س��نة 2010م، بالمغرب. اش��تهر أركون بمواقفه 
الطاعنة يف القرآن الكريم والس��نة النبوية، حيث يرى أهنما محرفان، وغير موثوق بصحتهما، وقد س��لك يف ذلك 
نفس مس��الك المستش��رقين، ودعا إلى ضرورة قراءة النصوص اإلسامية وفق مناهج النقد الغربية، وقد عرب عن 
هذه النظريات يف عدد من الكتب التي خلفها مثل: )الفكر اإلسامي نقد واجتهاد(، )من االجتهاد إلى نقد العقل 

اإلسامي(، )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني( ... وغيرها. 
)2)  من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسامي، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح ، ص51. 

)3)  إجن��اس جولدس��يهر IGNAZ GOLDIHER: مستش��رق مج��ري يه��ودي ولد س��نة 1850م بالمج��ر، تعلم يف 
بودابست وبرلين، ورحل إلى سورية إلى أن صحب الشيخ طاهر الجزائري فرتة، زار أغلب الباد العربية، وعين 
مدرس��ًا يف جامعة بودابس��ت، قال السباعي: »عرف بعدائه لإلس��ام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة = 
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و»جونيبال«)1)، ومن بعدهم »ديفيد بورز« الذي ألَّف كتابًا  كاماً عن نظام اإلرث يف اإلسام؛ 
ذهب فيه إلى أن المعنى الصحيح للفظة »الكالة« هي »زوجة اإلبن المتوىف«، غير أن الصحابة 
تعم��دوا إخفاء مدلوله��ا لحرمان المرأة م��ن نصيبها الذي ش��رعه لها القرآن الكريم؛ تكريس��ًا 

للهيمنة الذكورية وإبقاًء على نظام اإلرث الجاهلي الذي كان يحرم المرأة من حقوقها)2).
   وم��ا يهمنا هنا هما الروايتان اللتان س��اقهما »أركون« يف دراس��ته، وجعلهما مثااًل على 
دور المخيلة الدينية واالجتماعية يف اختاق النصوص، ودعواه بأهنما من نسج الخيال، وبأن 

القراءة النقدية للنصين تمحوهما تمامًا. 
   يق��ول أرك��ون: )لتوضي��ح ذل��ك دعون��ا نضرب مثلي��ن اثنين م��ن خ��ال الروايات أو 
الحكايات التي يوردها الطربي. فهناك أواًل: قصة الثعبان الذي يظهر فجأة يف الغرفة يف اللحظة 
التي أوش��ك فيه��ا عمر على إعطاء معنى كلم��ة الكالة، وهناك ثانيًا: قص��ة النبي عندما راح 
يغتس��ل بماء وضوئه جابر بن عبد اهلل المغمى عليه. عندما نتأمل  يف األمر مليًا نجد أن هاتين 
الواقعتين ال تثيران أي اعرتاض أو انتقادات يف الحكايات الشفهية عندما يسمعها السامعون. 
عل��ى العكس فإن هؤالء يدخلون عندئذ يف دائرة العجيب المدهش والس��احر الخاب. إهنم 
يدخلون يف دائرة اإلرادة الغيبية هلل حيث تلتقي األفكار واألوضاع مباشرة داللة مؤكدة وهنائية 
ال تقب��ل النقاش. ولكن عندما ننتق��ل إلى مرحلة الكتابة أو المكتوب ف��إن االنطباع الحاصل 
بس��بب هذه التظاه��رات المعجزة يفقد من قوت��ه تدريجيًا، وبالتالي م��ن وظيفته حتى تجيء 
الق��راءة النقدي��ة العقانية وتمحوه كلي��ًا باعتباره يدخل يف دائرة الخرافة أو علم المقدس��ات 
والقديسين، أي يف دائرة الظواهر المميزة للوعي األسطوري ولنمط المعرفة المناسبة له()3).

=المعارف اإلس��امية«، له تصانيف باللغات األلمانية، واإلنجليزية، والفرنس��ية ترجم بعضها إلى العربية، تويف 
س��نة 1921م، من أهم منش��وراته وتصانيفه: )ديوان الحطيئة(، )ترجمة لكتاب توجي��ه النظر( لطاهر الجزائري، 
)العقيدة والش��ريعة يف اإلس��ام(..وغيرها. موس��وعة المستش��رقين، عبد الرحمن بدوي، ص197،  واألعام، 

الزركلي، 84/1، واالستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، مصطفى السباعي، ص40. 
)1)  من االجتهاد إلى نقل العقد اإلسامي، أركون، ص44. 

)2)  من غرائب الدراسات الغربية عن اإلسام، رضوان السيد، مقال منشور يف صحيفة »الحياة« طبع الرياض، عدد: 
17025، تاريخ: 2009/11/14. 

)3)  من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسامي، أركون، ص60-59. 
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   يشير أركون إلى الرواية التي ذكرها اإلمام ابن جرير يف تفسير قوله تعالى: ژ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]النساء: 176[، وهي كاآليت: 

   ق��ال الط��ربي: )حدثنا أبو كريب ق��ال: حدثنا عثام قال: حدثن��ا األعمش، عن قيس بن 
مس��لم، عن طارق بن ش��هاب ق��ال: أخذ عم��ر كتًِفا وجم��ع أصحاب محمد صل��ى اهلل عليه 
ُث به النساء يف خدورهن فخرجت حينئذ حيَّة  وس��لم، ثم قال: ألقضين يف الكالة قضاًء تحدَّ

ه(. قوا، فقال: لو أراد اهلل أن يتم هذا األمر ألتمَّ من البيت، فتفرَّ
   والخربُ أس��نَدُه ابن جرير يف )جامع البيان()1)، وأخرجه البيهقي يف )الس��نن الكربى)2)، 
من طريق جرير عن األعمش وفيه: ) ... وجمع أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم ليكتب 
الج��د وه��م يرون أن��ه يجعله أب��ًا فخرجت عليه حي��ة فتفرقوا؛ فق��ال: ل��و أراد اهلل أن يمضيه 

ألمضاه(. 
   قال ابن كثير: )وهذا إسناد صحيح()3).

   ويريد بالثانية ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي اهلل عنه أنه قال: )َجاَء رسول اهلل 
َأ َوَصب علي مِن وضوئه، َفَعَقْلُت،  َم َيُعوُدنِي، َوَأَنا مِريض اَل َأعِقل، َفَتَوضَّ َصلَّى اهلل َعَلْيه َوَسلَّ

فقلت: يا رسول اهلل لَِمِن الِميراث؟ إِنما َيِرثنِي كالة، َفنََزَلْت آية الفرائض()4).
   يزع��م أرك��ون أن القراءة النقدي��ة العقانية لهذين النصين تبي��ن بأهنما مندرجان ضمن 
الخراف��ة والامعقول؛ لتضمنهما المدهش والس��احر الخاب المخالف لما يدل عليه العقل 
والح��س، ويؤكد ب��أن المتخّيل الديني واالجتماعي لألجيال اإلس��امية، وتمثَّلها للخوارق؛ 

ين األسطوريين !!. أسهَم يف اخرتاع هذين النصَّ
   ولنح��اول هنا تحليل كام أركون؛ من خ��ال إمعان النظر فيما جعله دلياً على دعواه 

تلك:

)1)  انظره بتحقيق أحمد شاكر، 439/9،  وانظر: الدر المنثور يف التفسير بالمأثور، عبد الرحمن السيوطي، ت: عبد 
اهلل الرتكي، 147/5.

)2)  انظره بتحقيق محمد عبد القادر عطا، 401/6. 
)3)  تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، ت: سامي سامة، 486/2. 

)4)  أخرجه البخاري يف )الصحيح(، رقم194. 
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1. أن النصين يميزهما الطابع السردي الحكائي.
2. أهنما يتضمنان الساحر الخاَّب المصادم لداللة العقل.

3. أن القراءة النقدية العقلية تمحو النصين وتعتربهما يف خانة الخرافة.
   ل��م يقدم أركون بين رأيه هذا دالئل مؤسس��ة، وال حجج��ًا عاضدة، خاصة أن النصين 
موج��زان ج��دًا، وال يتضمن��ان مي��زة الس��رد)1) الذي يطب��ع النص��وص القصصي��ة الطويلة أو 
المتوس��طة، لك��ن أركون إنما اس��تخدم »الس��ردية« يف وصف النصي��ن ألنَّ المصطلح دالٌّ يف 

بعض إطاقاته على النمط )والطريقة التي تروى هبا القصة والخرافة فعليا()2). 
   ويحك��م أرك��ون بأن الواقعتين من قبي��ل الخرافة والخيال رغم أن إس��نادهما صحيح، 
ونقلُة الخربين ثقات، صادقون كلُّهم، لم يعرف عنهم الكذب، بل اشتهروا بالصدق والتحري 

والتوقي وعرفوا بذلك.
   والمفتش��ون ع��ن أحوال نقلة األخب��ار، والناقدون لرواة اآلثار، مع تحرزهم الش��ديد، 
ووضعهم الشروط الشديدة فيمن تقبل روايته؛ لم يجرحوا واحدًا من نقلة هذين الخربين، بل 

جلهم متفقون على توثيقهم وتزكيتهم وقبول روايتهم. 
فالنص األول الذي ذكره أركون والذي أخرجه كل من الطربي والبيهقي هو من رواية طارق 

بن شهاب البجلي)3)، وهو صادق يف نقله لم يتهمه أحٌد من أهل عصره بالكذب واالختاق. 

)1)  الس��رد: ه��و ذكر توالي وتسلس��ل األح��داث واألفعال واألق��وال، يف الحكاية والقصة أو غيرهم��ا من النصوص 
المكتوبة، أو هو المصطلح العام الذي يشتمل على قص حديث أو أحداث، أو خرب أو أخبار، سواء أكان ذلك من 
صمي��م الحقيق��ة أم من ابتكار الخيال.  انظر: معجم المصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مجدي وهبة، وكامل 

المهندس، ص198. 
)2)  معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، س��عيد علوش، ص111، وانظر: المصطلحات األدبية الحديثة، محمد 

عناين، القسم اإلنجليزي للكتاب، ص59.
)3)  طارق بن ش��هاب البجلي األحمس��ي أبو عبد اهلل الكويف، له رؤية، وأكثر رواياته عن الصحابة. انظر ترجمته يف: 
كت��اب الطبقات الكبير، محمد بن س��عد، ت: علي محمد عمر، 188/8، والتاريخ الكبير، محمد بن إس��ماعيل 
البخ��اري، 353/4، والج��رح والتعدي��ل، عبد الرحمن بن أبي حاتم، 485/4، ومش��اهير علم��اء األمصار، أبو 
حاتم  محمد بن حبان، ت: مجدي الش��ورى، ص62، وتاريخ دمش��ق، أبو القاس��م علي بن الحس��ن بن هبة اهلل، 
ت: عم��رو بن غرام��ة العمروي، 420/24، ومعرفة الصحابة، أبو نعيم أحم��د بن عبد اهلل األصبهاين، ت: عادل 
العزازي، 1558/3، واالستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب،  علي البجاوي، 755/2،  
وهتذيب الكمال يف أس��ماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي، ت: بشار معروف، 341/13،  وسير أعام 
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   والنزاه��ة العلمي��ة تقتضي قبول روايت��ه وعدم رّدها فإن العق��اء مجمعون على أن من 
ُع��رف بالص��دق واألمانة والتحري يف نقل األخبار، واش��تهر بذلك يف أه��ل عصره ولم ُيتَّهم؛ 

ُقبلت روايته.
   ويرويه عن طارق بن شهاب التابعيُّ قيس بن مسلم)1)، اتفق على توثيقه.

   وثقه يحي بن سعيد)2)، وشعبة، وأبو حاتم، ويحي بن معين)3)، قال ابن عيينة: )ثقة ثقة(
)4)، وقال اإلمام أحمد: )ثبت ... ثقة يف الحديث()5)، وذكره ابن حبان يف )الثقات()6).

 مع ما اشتهر عنه من تعظيمه هلل وخشيته إيَّاه)7).
   فالرجل وثَّقه خرباء النقد والضليعون بأحوال الرجال، وأساطين الجرح والتعديل.  

فكيف يس��تحلُّ االختاق؟، لكن مش��كلة أركون أن ثقة الراوي واش��تهار ذلك عنه، مع 
اتفاق أهل عصره على صدقه وورعه .. ال ينهض كله معارضًا  أمام أوهامه ونظرياته.

   ثم يرويه عن قيٍس سليماُن بن مهران، المشهور باألعمش، اإلمام الثقة الثبت الحافظ، 
متفق على توثيقه، اش��تهاره بالصدق واإلمامة فيه تغني عن س��وق ش��هادات معاصريه يف بيان 

ذلك.
   ثم يرويه عن األعمش رجان: عثام، وجرير.

النباء، الذهبي، 486/3.
)1)  قيس بن مس��لم الجدلي العدواين، أبو عمرو الكويف، انظر ترجمته يف: الطبقات، ابن س��عد، 434/8،  والتاريخ 
الكبي��ر، البخ��اري، 154/7،  ومعرفة الثقات، أحمد بن صالح العجل��ي، ترتيب: نور الدين الهيثمي وتقي الدين 
الس��بكي، ت: عب��د العليم البس��توي، 222/2،  والجرح والتعدي��ل، ابن أبي حاتم، 103/7،  ومش��اهير علماء 
األمصار، ابن حبان، ص130،  والثقات، ابن حبان، 326/7،  والمنتظم يف تاريخ الملوك واألمم، عبد الرحمن 
بن الجوزي ت: محمد عطا، ومصطفى عطا، 203/7،  وهتذيب الكمال، المزي، 81/24،  وسير أعام النباء، 

الذهبي، 164/5.  
)2)  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 103/7. 

)3)  المصدر نفسه، 104/7. 
)4)  المعرفة والتاريخ، يعقوب الفسوي، ت: أكرم ضياء العمري، 86/3. 

)5)  س��ؤاالت بن هانئ لإلمام أحمد،  وانظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، يوس��ف بن الحس��ن 
بن عبد الهادي، ت: روحية السويفي، ص131. 

)6)  الثقات، ابن حبان، 326/7. 
)7)  قال س��فيان بن عيينة: )ما رفع قيس بن مس��لم رأس��ه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا هلل(.  انظر: العلل، عبد اهلل 

بن أحمد بن حنبل، ت: وصي اهلل عباس، 296/2،  والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 41/1.
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   أم��ا األول فوثَّق��ه أبو زرع��ة)1) وأحمد)2) وأب��و داود)3) وقال النس��ائي: )ال بأس به()4)، 
وذكره ابن حّبان يف )الثقات()5).  

   والثاين، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي؛ فأحد رجال الصحيحين.
   ويوري��ه ع��ن عثام ب��ن علي أبو كريب محمد ب��ن العاء ثقة حافظ، وعن��ه يروي اإلمام 

الطربي. 
   ويحق للباحث أن يس��أل أركون: من المس��ؤول عن اختاق ه��ذا النص إذن؟ والعقل 

يقول: إنه ال يجوز نسبة الكذب لمن اشتهر بالصدق والنزاهة.
   فه��ذا الحدي��ث مروي بسلس��لة من ال��رواة الثقات المأموني��ن، منتهيًا إل��ى اإلمام ابن 
جرير، وبينه وبين صاحب القصة -طارق ابن شهاب - أربعة رجال كلهم موصوف بالصدق 
واألمان��ة، ثم أودع الط��ربي هذه الرواية المنقولة إليه بالمش��افهة كتابه »التفس��ير«، وال أخال 

»أركون« يشكك يف صحة نسبة كتاب ابن جرير.
   والس��ؤال المك��رر هن��ا: متى تس��رب المخيال الجمعي لل��رواة يف هذا الن��ّص؟ بعبارة 

أوضح: من اخرتع هذه القصة؟! 
قون، والبشر متفقون على قبول خرب الصادق، وإنكاُر     إن نقلة هذا الخرب صادقون مصدَّ
ذل��ك عبٌث؛ فإن مصالح العباد يف معاش��هم قائمة على تصدي��ق إخبار من لم يعرف بالكذب، 

فكيف بمن عرف بالصدق والتوقي يف نقل األخبار؟!
   يقول الس��يد محمد رش��يد رضا)6): )نرى الناس يصدقون أكثر أخبار الجرائد السياسية 

)1)  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 44/7. 
)2)  سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاين يف الجرح والتعديل، ت: عبد العظيم بستوي، 343/1، وبحر 
ال��دم، ابن عبد الهادي، ص106،  وموس��وعة أق��وال اإلمام أحمد بن حنبل يف رجال الحديث وعلله، الس��يد أبو 

المعاطي النوري وآخرون، 423/2. 
)3)  سؤاالت اآلجري ألبي داود، 214/1. 

)4)   هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، المزي، 336/19.
)5)  الثقات، ابن حبان، 305/7 .

)6)  محم��د رش��يد رضا القلموين، أحد أب��رز رواد الحركة اإلصاحية يف العالم اإلس��امي، ول��د يف بلدة »القلمون« 
من أعمال »طرابلس« الش��رق س��نة 1865م، وفيها نشأ وحاز مبادئ العلوم من أشياخها أمثال: »حسين الجسر«، 
»محمود نش��ابة«، »عبد الغني الرافعي« ...وغيرهم. س��افر بعدها إلى مصر متأث��رًا بأفكار جمال الدين األفغاين= 



299

د. حممد رم�ضان رم�ضاين

والش��ركات الربقية على كثرة ما عرفوا من كذهبما، واعتقادهم أن ألصحاهبما أهواء سياس��ية 
يحاولون تأييدها بالحق وبالباطل. فإذا كان هذا ش��أن البش��ر يف أمثال هذه األخبار التي تحوم 
حولها الشبهات يف أنفسها، ويف سيرة رواهتا، فكيف يعقل أن يرتابوا يف صحة جميع األحاديث 
الت��ي صححها حفاظ المحّدثين بعد نقد متوهنا، وإقام��ة ميزان الجرح والتعديل لكل فرد من 
أف��راد رواهت��ا؟!، وقد علم أهنم ال يقبل��ون يف االحتجاج حديًثا منقطع اإلس��ناد، وال حديًثا يف 
رواته مجهول، أو أحد ثبت عليه الكذب أو سوء الحفظ أو النسيان أو مخالفة الثقات األثبات 
يف روايت��ه ... أفتعقل��ون مع ه��ذا، أن نرتاب يف تصديق جميع األحادي��ث التي نقلت لنا بدقة، 
لم يعهد لها البش��ر نظيًرا يف تاريخهم القديم وال الحديث، وأنتم ترون أنفس��كم، وسائر البشر 
يصدقون أكرب ما يروى لهم با س��ند وال بحث يف رواته، بل كثيًرا ما يصدقون أخبار من ثبت 

عليهم الكذب مراًرا، كرواة الربقيات والجرائد؟()1).
   وزعم محمد أركون أن القراءة النقدية العقانية للنص )تمحوه كليًا باعتباره يدخل يف 

دائرة الخرافة(.
   بغ��ّض النظ��ر عن صحة أثر عمَر رضي اهلل عنه من جهة إس��ناده؛ فإنه ال يتضمن ما يس��تحيل 
وقوعه، وليس فيه إال أنَّ عمَر أراد أن يخرب جلساءه بمعنى الكالة؛ فخرجت حّية؛ فعَدَل عن عزمه.
   فأي��ن محلُّ مناقضة هذا الخرب للعقل؟ وأين الخ��ارق فيه؟ ولم اعترب أركون هذا الخرب 

من )التظاهرات المعجزة(؟!
   وما الدليل على أنه صناعة المتخيل الديني و االجتماعي؟!

    ث��مَّ ما األمر الذي َتمثَّل��ُه الرواة من خال هذا النّص المخرتع، حتى ُيزعم أنه إنما جاء 
استجابة لرغبة التقديس لدى الرواة، وإشباعًا ألحام األجيال اإلسامية؟! 

=ومحمد عبده؛ ليلتحق باألخير يف القاهرة س��نة 1898م، ويؤس��س مجلة »المنار« التي غدت لسان اإلصاح يف 
العالم اإلسامي ومرجع المسلمين يف معرفة الكثير من أمور دينهم، وأسس معهد »الدعوة واإلرشاد«، وانخرط 
يف العمل الدعوي والسياسي مؤسسًا عديد األحزاب والجمعيات، تويف يف الطريق من »السويس« إلى »القاهرة« 
يف أوت س��نة 1935م. من آثاره: )مجلة المنار(، )الوحي المحمدي(، )تفس��ير المنار(، )الوهابيون والحجاز(. 
األعام، الزركلي، 120/6، والتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، 253/2، ومعجم المؤلفين، كحالة، 

293/3، واألعام الشرقية يف المائة الرابعة عشرة الهجرية، زكي محمد مجاهد، 1075/3.  
)1)  مجلة المنار، مقال: السنة وصحتها والشريعة ومكانتها )1(، محمد رشيد رضا، 25/19.  
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   نحن مطمئنون إلى أنه ال إجابة مقنعة مؤسس��ة عن هذه التس��اؤالت المشروعة، سوى 
الدعاوى الجوفاء والطروحات الباهتة، وكا األمرين هباٌء يف ميزان العلم.    

ا النصُّ الثاين الذي مثَّل به أركون على دعواه تلك، وهو حديث جابر رضي اهلل عنه؛  •	أمَّ
فهو يف الصحيحين، وليس فيه ما يخالف العقل البتة، بل إنه ال يتضمن خارقًا أو معجزًة، ولم 
يجع��ل العلماء هذا الحدي��ث من أحاديث المعجزات، وليس فيه إال أن رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم صبَّ فضل وضوئه على صاحبه المغمى عليه، فاستفاق من إغماءته.
   وأرك��ون يزعم أن الوجدان اإلس��امي وتكريس الهيمنة الذكوري��ة هو من أوجد مثل هذه 
المرويات التي تمنع األنثى حقها يف الميراث، وتؤسس لغموض معنى »الكالة« عند الصحابة. 
   والعلماء الذين انربوا لنقد الصحيحين كالجّياين والدارقطني لم يتعرضوا لهذا الحديث 

بالنَّقد، ولم يتكلموا فيه. 
ب البخ��اري رحمه اهلل للحديث يف صحيحه بقول��ه: باب صب النبي صلى اهلل     وق��د بوَّ

عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه.
   يعت��رب محمد أرك��ون ما ورد يف النصين من قبيل المتخّي��ل االجتماعي؛ وهو مدفوع يف 
ذل��ك بغرض مع��روف، يعرفه من اطلع على كتبه ونظرياته، وهو التنكر لفهم الس��لف لبعض 
األلف��اظ ال��واردة يف الق��رآن الكريم؛ بحج��ة أن معناه��ا كان غامضًا لديه��م، أو أن الجدل يف 

تحديد دالالهتا الدقيقة كان قائمًا يف تلك الفرتة، كما هو الشأن يف مصطلح »الكالة«.
   وج��اء تركيزه على مصطلح »الكالة«؛ ألنه - وجلَّ العقانيين المعاصرين- متربمون 
م��ن نظام اإلرث يف اإلس��ام، خاصة ما تعلق منها بفرض األنثى، وه��و - أي: أركون - يرى 
أن ف��رض الفقهاء لمنطقهم يف تحدي��د معنى »الكالة« هو تكريس للهيمن��ة الذكورية، وربط 

للميراث بالتقاليد الجاهلية السائدة.
   ويق��رر أيض��ًا أن ه��ذه الروايات وغيرها ال تحدد معنى »الكال��ة«، بل هتدف إلى إبقاء 
معناه��ا غامضًا ومش��كاً)1)، والغ��رض هو كما يقول: )ألن��ه يبدو أن مكان��ة الكالة تحدث 

)1)  يقول أركون: )والبدهية األولى التي نس��تخلصها من هذه الروايات التي أوردها الطربي هي محاولته المستبسلة 
والضاري��ة إلبق��اء كلمة »الكالة« دون معن��ى، أي العجز عن تحديد معناها(. انظر: م��ن االجتهاد إلى نقد العقل 

اإلسامي، ص52. 
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وضعًا جديدًا يؤدي إلى زعزعة نظام اإلرث العربي السابق()1).
   ولس��نا هن��ا بصدد مناقش��ة هذا ال��رأي، ب��ل اكتفينا بمناقش��ة نقد »أرك��ون« لألحاديث 
والمروي��ات التي وردت فيها هذه اللفظة )الكالة(، ودعواه أهنا صناعة للمتخيل االجتماعي 

الديني. 
   وأثبتنا أن ما عول عليه يف دعواه ال ينهض دلياً على نظريته تلك، فالروايتان صحيحتان، 

وليس فيهما ما يشير إلى أهنما من صناعة خيال الرواة. 
املطل��ب الث��اين: املتخّي��ل يف حديث ب��دء الوح��ي )درا�صة ملوق��ف: ب�صام اجلم��ل)2(، وه�صام 

جعيط()3(  
   م��ن األحادي��ث التي زع��م العقانيون المعاصرون أهنا نس��بت إلى الرس��ول صلى اهلل 
عليه وس��لم بفعل الصناعة الخيالية للرواة المس��لمين؛ تلك المتعلقة بالمائكة على العموم، 
والمل��ك جربيل عليه الس��ام بوجه أخص، حي��ث يزعم هؤالء أن كثيرًا م��ن األحاديث التي 
جاءت يف وصف جربيل عليه السام، ليست إال اختاقًا الواعيًا لألجيال اإلسامية األولى، 
وتعبيرًا عن تمّثلهم لهذا المخلوق المقّدس، ونحتًا للصورة المتخّيلة عنه، وال عاقة لها بما 

صدر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم على وجه الحقيقة.  
   وس��أبرز- هنا- موقف الكاتبين الحداثيين »بس��ام الجمل« و»هش��ام جعيط« إزاء هذا 
الصن��ف من المرويات، لكن قبل هذا أنوه أن األول كان قد قرر أن المائكة عمومًا وجربيل 
على وجه خاص ال يعُد كونه ]رمًزا= Le symbole[ يعترب ركنًا ضروريًا يف أي عملية تخّيلية، 
وكان ق��د س��بقه يف ذلك هش��ام جعيط حين نفى أن يك��ون جربيل من المائكة من األس��اس 

)1)  المرجع نفسه، ص52. 
)2)  باح��ث وأكاديمي تونس��ي، حاص��ل على الدكت��وراه يف اآلداب من جامعة منوبة، يش��غل أس��تاذًا يف كلية اآلداب 
بصفاقس، له مجموعة من األعمال المنش��ورة من بينها: كتاب )أسباب النزول(، )اإلسام السني(، و)ليلة القدر 
يف المتخّيل اإلس��امي(، ويش��رف على تحكيم البحوث المقدمة لمؤسس��ة »مؤمنون با ح��دود« الحداثية التي 

تطعن يف اإلسام ومصادره. 
)3)  كات��ب وم��ؤرخ حداثي تونس��ي، ول��د يف تونس س��نة 1935م، وحصل على اإلج��ازة يف التاريخ س��نة 1962م، 
والدكتوراه من جامعة باريس س��نة 1981م، عمل مدرس��ًا يف عدة جامعات منها: جامعة تونس، جامعة ماك غيل 
بمونري��ال )كن��دا(، وجامعة كاليفورنيا، وتولى س��نة 2012م رئاس��ة مجمع بيت الحكمة. م��ن مؤلفاته: )الوحي 

والقرآن والنبوة(، )يف السيرة النبوية(، )أزمة الثقافة اإلسامية( .. وغيرها.
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مستداًل بقول اهلل تعالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ژ ]البقرة: 98[)1).

 وهذا من أغرب االس��تدالل؛ فإنَّ عطف جربيل وميكائيل على المائكة، هو من عطف 
الخاص على العام للداللة على التعظيم والتش��ريف، ويسمى يف عرف أهل اللغة )التجريد(،  
��ْيء مندرجا تحت عموم، ثم تف��رده بِالذكِر، َوذلك لمعنى ُمْخَتصٍّ بِه دون  )وهو َأن يكون الشَّ
أف��راد ذل��ك العام. فجربيل ومي��كال جعا كأهنما من جن��س آخر، ونزل التََّغاُي��ُر فِي الوصف 
، على  كالتغاي��ر يف الجنس، فعطف. وهذا النوع من العط��ف، أعني عطف الخاص على العامِّ

تِي اْنفردت بِها الواو()2).  سبيل الّتفضيل، هو من األحكام الَّ
 أم��ا حدي��ث ب��دء الوح��ي، أو م��ا يعرف بقص��ة »الغ��ار«؛ فه��و مم��ا تواط��أ العقانيون 
المعاص��رون - بمختل��ف اتجاهاهت��م - على إنكاره، وهم يف ذلك كله لم يأتوا بجديد س��وى 
النفخ يف النظريات االستشراقية، وإعادة طرحها بصيغ مختلفة – كعادة القوم يف جّل نظرّياهتم 
المنتحلة -؛ وهذا الحديُث هو الذي قال فيه المستش��رق الربيطاين »منتجمري وات« بأنه )ال 

فائدة كبيرة من مناقشة إسناده()3)، واقرتح بداًل من ذلك دراسة األدلة العقلية لفقراته! )4).
   ونص الحديث محل الدراس��ة يحكي )اللقاء األول بين الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم 
وجربيل عليه الس��ام، وهو ما عرف بحادثة الغار، وهو مخرج يف كتابي البخاري ومس��لم – 
وهم��ا من أوثق المص��ادر العلمية التي جمعت األحاديث النبوي��ة – لذلك لم يمار أحد ممن 
عرف��وا منه��ج النقد الحديثي يف صحة هذه الرواية وثبوهتا؛ ألهنا اس��توفت ش��روط الصحة يف 
الس��ند والمتن، فالس��ند متص��ل بريء من أي نوع من أن��واع االنقطاع، ورجال��ه الرواة حازوا 
العدال��ة –أي األمانة العلمية -، والضب��ط - أي الكفاءة العلمية أيضًا، والمتن - وهو الكام 

)1)  انظر: الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، ص119، )هامش32). 
)2)  البحر المحيط يف التفس��ير، أبو حيان محمد بن يوس��ف األندلس��ي، ت: صدقي جميل، 516/1،  وانظر: أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل، نصر الدين البيضاوي، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 96/1،  والتحرير والتنوير. 
)3)  محمد يف مكة، ويليام منتجمري وات، ترجمة: عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ، ص105 )نسخة الشاملة(،  وانظر: 
منه��ج مونتغم��ري وات يف دراس��ة نبوة محمد، جعفر ش��يخ إدريس، ضمن )مناهج المستش��رقين يف الدراس��ات 

العربية اإلسامية(،  215/1. 
)4)  محمد يف مكة، منتجمري وات، ص105. 
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الذي انتهى إليه الس��ند - خال من الش��ذوذ والعلة القادحة، كما سلم منهما السند كذلك، بيد 
أن معظ��م أصحاب االتج��اه العقاين المعاصر، ينك��رون هذه الرواية، ويدع��ون أهنا مختلقة 
مصنوع��ة وضعه��ا يف القرن الث��اين أو الثالث م��ن الهجرة )مس��يرو أمور التقديس( ألس��باب 

وأهداف عدة()1).
   ولس��نا هنا يف وارد الرد على جّل من أنكر هذه القصة، إنما القصد مناقش��ة من زعم أنَّ 

الحادثة من نتاج المتخيل الديني، وأن خيال الرواة هو من رسم جربيل على تلك الصورة.
    وس��نحصر الدراس��ة يف ذكر اعرتاضين الثنين من أقطاب العقاني��ة المعاصرة، وهم: 

بسام الجمل، هشام جعّيط.  
أوالً: بسام الجمل ودعوى التناقض يف الحديث:

   لقد س��عى »بس��ام الجم��ل» يف أطروحته )أس��باب الن��زول( إلى إلص��اق كّل الروايات 
واألخبار الواردة يف ش��أن جربيل عليه السام، س��واء ما تعلق منها بشكله أو وظيفته أو بعض 
األحداث التي كان حاضرًا فيها، إلى صناعة المتخيل اإلس��امي، أي أّن وجدان المس��لمين 
األوائل وتمّثلهم لهذا المخلوق المقدس – حس��به – هو ما أس��هم يف صناعة هذه النصوص 
واخرتاعها، وفرض وجودها يف المدونة اإلس��امية، وهو يف سبيله هذا – أي الجمل – وأثناء 
س��وقه للمرويات، ال يبالي أكانت هذه المرويات يف أعلى درجات الصحة، أو كانت يف أدنى 
دركات الضع��ف، وأن��ى له ذلك والقصور يف معرفة علوم الحديث وقواعده س��مة عامة لدى 

أصحاب االتجاه العقاين المعاصر، ال يكاد ينفّك عنها أحد.
   ولتجلية ذلك وبيانه - وحتى تتضح الصورة - أحب أن أسبق بالنتيجة التي وصل إليها 
»الجمل« بعد دراسته لبعض المرويات المتعلقة بجربيل، قبل عرض رأيه يف )حديث الغار(؛ 

حتى نفهم تفاصيل هذا الرأي.  
   فهو يقرر: ) بأن صورة جربيل يف المتخيل اإلس��امي غير مقتصرة على دوره األصلي 
بصفته مبلغاً كام اهلل إلى الرس��ول، وإنما أس��ندت إليه وظائف أخرى خارجة عن مقتضيات 
الرسالة يف جوهرها، حتى إنه أدلى برأيه يف بعض الصحابة، وواضح أن همَّ المتخيل اإلسامي 

)1)  االتجاه العلماين المعاصر يف علوم القرآن الكريم دراسة ونقد، أحمد محمد فاضل، ص155، بتصّرف. 
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يف هذا الباب إعادة بناء عاقة الرسول بجربيل منذ بدايتها حتى نشأ ضرب من التازم بينهما. 
وقد أس��همت أخبار أس��باب النزول يف إثبات صور عديدة لجربيل أنتجها المتخيل ال مرجع 
لها أصاً يف نص المصحف. وبذلك أسقطت األجيال اإلسامية على جربيل تمثاهتا لكائن 
من الكائنات الامرئية، وألبس��ته قيمًا وس��لوكًا ومش��اعر متنزعة من واقع الناس يف معاشهم 
وعاقاهتم االجتماعية. فهذا جربيل ينطق بلس��ان عربي ويس��تبد ب��ه الحزن، ويجهش بالبكاء 
ويركب الخيل، ويتمثل يف صورة بش��ر س��وي ...إلخ، وبذلك فإن تكتم الوحي عن ش��خصية 
جربيل يف مامحه وحقيقته لم يمنع المتخيل اإلس��امي من أن ينس��ج له صورًا جعلته أقرب 
إلى عالم اإلنسان المادي منه إلى عالم الكائنات الامرئية، ويعني ذلك أن المتخيل يف أسباب 

النزول قد أدى وظيفة مهمة وهي أنسنة جربيل()1).
   فكما هو واضح يف هذا النص، ينس��ب الجمل بعض الوظائف إلى جربيل عليه السام 
يف س��ياق إثبات أهنا منس��وبة إليه من طرف المتخيل الديني للرواة، وهذه الوظائف كما ترى 
بعضه��ا ثابت أثبتته��ا الروايات الصحيح��ة، وبعضها ال يصحُّ وال يثبت كبكائه عليه الس��ام؛ 
فإن��ه ال يثبت في��ه نصٌّ صحيح، وما روي يف ذل��ك فهو موضوع كالحدي��ث الطويل الذي فيه 
وص��ف جربي��ل للنار، وفيه: )فنظر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم إلى جربي��ل وهو يبكي، 

فقال: )أتبكي يا جربيل وأنت من اهلل بالمكان الذي أنت به؟!))2).

)1)  المرجع نفسه، ص388. 
)2)  أخرج��ه الطرباين يف )المعجم األوس��ط(، 89/3،  واب��ن أبي الدنيا يف )صفة الن��ار(، ت: محمد خير، ص103، 
كاهم��ا م��ن طريق س��ام الطويل عن األجلح الكندي، ع��ن عدي الكندي عن عمر بن الخط��اب رضي اهلل عنه. 
ق��ال الهيثمي: )فيه س��ام الطويل، مجمع على ضعف��ه(. مجمع الزوائد، 387/10، وق��ال األلباين: )موضوع(. 
السلس��لة الضعيفة، 312/2، وقال أيضًا: )الرتكيب والصنع عليه ظاهر، ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الكريم 

يف موضعي��ن من��ه: األول: قول��ه يف إبليس: )كان من المائك��ة(، واهلل عز وجل يقول في��ه: ژ ۀ        ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ     ھ ژ  ]الكه��ف:  50[، وم��ا يروى عن ابن عباس يف تفس��ير قول��ه: ژ ۀ  ہ  ژ  أي: من خزان الجنان، 
وأن إبلي��س كان من المائكة، فمما ال يصح إس��ناده عنه، ومم��ا يبطله أنه خلق من نار كما ثبت يف القرآن الكريم، 
والمائك��ة خلقت من نور كما يف صحيح مس��لم  عن عائش��ة مرفوعًا، فكيف يصح أن يك��ون منهم خلقة، وإنما 
دخل معهم يف األمر بالس��جود آلدم عليه الس��ام ألنه كان قد تش��به هبم وتعبد وتنسك، كما قال الحافظ ابن كثير، 
وقد صح عن الحسن البصري أنه قال: )ما كان إبليس من المائكة طرفة عين قط، وإنه ألصل الجن، كما أن آدم 

عليه السام أصل البشر (.
الموضع الثاين: قوله: )ابتلي به هاروت وماروت(. فإن فيه إش��ارة إلى ما ذكر يف بعض كتب التفس��ير أهنما أنزال= 
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��ا ك��ون جربي��ل ينطق بلس��ان عربي فصيح، وكون��ه كائنًا ماديًا، فهو مما لم تس��تقل      أمَّ
الروايات بالداللة عليه، إذ القرآن الكريم – والذي يسميه الكاتب »الوحي« -، دلَّ على ذلك 
أيض��ا، فكي��ف يزعم أن ما دّلت عليه المرويات ال مرجع له��ا يف نص المصحف، ويدعي أهنا 

مما أنتجه المتخيل اإلسامي للرواة من أجل أنسنة جربيل؟!
ا كونه كائنًا ماديًا –أي: جس��مًا-؛ فقد وصف اهلل المائكة بقوله: ژ ۀ  ۀ      أمَّ
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژ ]فاطر: 1[، وجربيل ملٌك با ريب، إذ 

كيف يستقيم أن ال يكون ماديًا)1) وتكون له أجنحة؟!.
   وق��د وص��ف اهلل جربيل يف قوله: ژ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ژ ]النجم: 6[، قال ابن عباس، 

والحسن: )ذو منظر حسن( ، وقال قتادة: )ذو خلق طويل()2).
   فكيف يكون كذلك وهو ليس جسمًا؟!

   وال تع��ارض بي��ن كونه جس��مًا، وكونه ال مرئيًا؛ ف��إن الكثير م��ن المخلوقات التي ال 
تدركه��ا العي��ن لصغر حجمها-  مثاً -؛ ال ينكر الكاتُب يف كوهنا أجس��امًا؛ مثل المخلوقات 

المجهرية، والخايا، والبكتيريا ... وغيرها.

=إل��ى األرض، وأهنما ش��ربا الخمر وزنيا وقتا النفس بغير، فه��ذا مخالف لقول اهلل تعالى يف حق المائكة: ژ ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ ]التحريم: 6[، ولم يرد ما يشهد لما ذكر، إال يف بعض اإلسرائيليات التي 

ال ينبغي أن يوثق هبا(. السلسلة الضعيفة، 313-312/2.  
)1)  نحن يف وصفنا لجربيل بأنه كائن مادي إنما نجاري المعرتض يف اصطاحه، وإال فإننا نفضل استخدام مصطلح 
»الجسم« كونه األنسب يف االستعمال الشرعي، ويستعمله العلماء يف تعريف المائكة، يقول الشيخ ابن عثيمين: 
)المائكة أجس��ام، وليس��ت أرواحًا با أجس��ام، ولكن اهلل عز وجل حجبهم عنا، جعله��م عالمًا غيبيًا، كما أن 
الجن أجسام ولكن اهلل عز وجل حجبهم فجعلهم عالمًا غيبيًا(. شرح كتاب رياض الصالحين، محمد بن صالح 

بن عثيمين، 392/4-394. وقال أيضًا: )المائكة أجسام با شك، كما قال اهلل عّز وجل: ژ ۀ   ۀ  ہ  
ہ   ہ ژ ]فاطر:1[، وقال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: )أطت الس��ماء( واألطيط: صرير الرحل، أي إذا كان 
على البعير حمل ثقيل؛ تس��مع له صريرًا من ثقل الحمل، ويدل لهذا حديث جربيل عليه الس��ام: أن له س��تمائة 
جناح قد سد األفق ، واألدلة على هذا كثيرة، وأما من قال: إهنم أرواح ال أجسام لهم، فقوله منكر وضال، وأشد 
منه نكارًة من قال: إن المائكة كناية عن قوى الخير التي يف نفس اإلنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا 
من أبطل األقوال(. شرح األربعين النووية، محمد بن صالح بن عثيمين، ص 61-62( ، وينظر: »مجموع فتاوى 

ورسائل العثيمين« )5/ 119-118) .
وقال عمر األش��قر:)ولما كانت المائكة أجس��امًا نورانيَّة لطيفة ؛ فإن العباد ال يستطيعون رؤيتهم، خاصة أن اهلل 

لم ُيعِط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية(.
)2)  جامع البيان، الطربي، 499/22،  وتفسير القرآن، السمعاين، 285/5.   
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 أم��اَّ كون��ه ناطقًا متكلمًا؛ فكام المائكة ونطقهم ثابت بنص الكتاب أيضًا، وقد ذكر اهلل يف 
س��ورة الحجر حوارًا جرى بينهم وبين نبي اهلل إبراهيم عليه الس��ام، حين جاؤوه مبشرينه بالولد، 

قال تعالى: ژ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  ڀ   
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ    ڀ   ڀ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ ]الحجر: 51 – 60[.
   وحي��ن وف��دوا إل��ى لوط علي��ه الس��ام: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

]الحجر: 61 – 65[.
   والمرس��لون يف القصتي��ن هم من المائك��ة با نزاٍع، فنطقهم بفصي��ح الكام ثابت يف 
الوحي القرآين – كما يحب »الجمل« تسميته-، ولم تختص المرويات المشكلة التي هي من 

صناعة المتخيل اإلسامي بإثباته !!.
   أم��ا جربي��ل عليه الس��ام، وال��ذي يزعم الكات��ب أنَّ نطقه بفصيح ال��كام ال مرجع له 
يف ن��ص المصح��ف، وأنَّ األحادي��ث التي ت��روي أنه تكلم ونط��ق إنما هي صناع��ة للمتخيل 

اإلس��امي؛ فالقرآن الكري��م أثبت أنه تكلم مع مريم عليها الس��ام يف قوله تعالى: ژ ڍ   
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ژ مريم: ]17 - 21[.

   والعلماء متفقون على أن »الروح« يف اآلية هو جربيل عليه السام)1)، وهو هنا يخاطب 

)1)  قاله: قتادة، وعكرمة، والحس��ن، وعطاء بن يس��ار، ووهب بن منبه، وابن جري��ج.. وغيرهم. انظر: جامع البيان، 
الطربي، 163/18، وتفس��ير القرآن العظيم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ت: أسعد الطيب، 2403/7،  ومعالم 

التنزيل، البغوي، 223/5، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 220/5. 
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مريم البتول بكام تفهمه، وال أخال الكاتب ينكر هذا أو يشكك فيه؛ فلَم يزعم أنَّ هذه األمور 
ألصقتها الروايات بجربيل إشباعًا لرغبة التقديس، وتلبية لمطلب الوجدان الديني، واستجابة 

لتمثلهم لشكله ودوره؟!. 
   ثم إن آيات سورة )مريم( تثبُت أيضًا تمثل جربيل عليه السام بالبشر، يف قوله تعالى: 
ژ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ژ مري��م: ]17[، وه��و أمر ادع��ى »الجمل« أن ال أصل له يف نص 
المصحف، وأن األحاديث استقلت بذكره؛ كوهنا صناعًة لخيال الرواة الذين أرادوا أن يكون 

جربيل كذلك. 
وبالعودة إلى حديث بدء الوحي نذكر بالمقطع المستشكل لدى الكاتب، وهما مقطعان، األول:

   )ث��م نوديُت، فرفعُت رأس��ي، فإذا هو على العرش يف اله��واء ... فقلت دّثروين دّثروين، 
فصب��وا على ماًء فأنزل اهلل تعال��ى: ژ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ژ 

المدثر: ]1 – 4[)1).
   يقول بس��ام الجمل: )ولعلَّ أهم ما ياحظ يف هذا الخرب أن جربيل لم يكن س��وى صورة 
مائكية لم تأنس لها نفس محمد، فش��عر باالرتجاف، وانتابه إحس��اٌس بالربودة؛ فطلب التدّثر 
طلبًا للدفء. ولكن زوجه خديجة ومن كان معها صبوا عليه ماًء، وهو يف بعض الروايات )ماًء 

بارًدا(، ومن هنا تنشأ صورة مستفزة لألذهان لجمعها بين الشيء ونقيضه: التدثر والماء()2). 
   أشكل على بسام الجمل، الجمع بين طلبه صلى اهلل عليه وسلم التدثر من الربد، وصب 
الس��يدة خديجة رضي اهلل عنها للماء البارد عليه، ووصف األمر بأنه مستفز لألذهان، والواقع 
غي��ر ه��ذا تمامًا فإنَّ من البدهيات يف علم الطب معالجة الحم��ى - وهي ارتفاع درجة حرارة 
الجس��م - بالماء البارد، والمش��اهُد يف عالم الناس أن المحموم يش��عر بالربد والرعش��ة رغم 
ارتفاع درجة حرارة جس��مه، وش��عوره بالربد ناتج من محاولة الجس��م تربيد نفس��ه لتخفيض 

الحرارة، من خال إفراز العرق. 
فالعج��ب م��ن تعّجب »الجمل« من جم��ع النص النبوي بين طلبه صلى اهلل عليه وس��لم 

)1)  أخرجه هبذا اللفظ: البخاري يف )الصحيح(، رقم:4922، ورقم:4924، ومسلم يف )الصحيح(، رقم:257. عن 
جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.

)2)  أسباب النزول، الجمل، ص384. 
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التدثر، وبين صبِّ الماء البارد عليه، ولو كلَّف المعرتض نفسه النظر يف كتب شروح الحديث 
ألدرَك أنَّ ما بينّاه هو عين ما ذكره الشراح يف تفسيرهم الحكمة من الجمع بين األمرين.

واستش��كال »الجمل« لهذا المقطع من الرواية إنما نتج من سوء فهمه للنص، إذ زعم أن 
س��بب طلب النبي صلى اهلل عليه وس��لم التدثر إنما كان بسبب الخوف والفزع، والذي جعله 
يش��عر بال��ربودة، فصعب عليه التوفيق بي��ن هذا وصبه صلى اهلل عليه وس��لم الماء البارد على 
رأس��ه، لكن ظاه��ر الرواية يدل على أن س��بب ذلك إنم��ا كانت الحمى التي يش��عر المريض 

معها - أو بعدها - غالبا بالربودة، والحاجة إلى التدّثر.
يقول الحافظ ابن حجر: )كأن الحكمة يف الصب بعد التدثر طلب حصول الس��كون لما 
وقع يف الباطن من االنزعاج أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي 

معالجتها بالماء البارد()1). 
والحافظ يش��ير هنا إلى الحديث الذي أرش��د فيه النبي صلى اهلل عليه وس��لم إلى طريقة 

معالجة الحمى بتربيد الجسم بالماء يف قوله: )الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء()2).
وقد كان دأبه صلى اهلل عليه وس��لم أنه إذا ُحمَّ صبَّ الماء على رأس��ه، وبذلك كان يأمر 
أصحابه، فعن أس��ماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها أهنا قالت: )كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يأمرنا أن نربدها بالماء()3).
فهذا االستش��كال ال وزن له، والصورة ليست مستفزة لألذهان – كما ادعى »الجمل«-، 

بل هي موافقة للعقل والمنطق.
ثم انتقل الجمل من رواية الصحيح هذه إلى رواية ش��ديدة الضعف؛ ليبني عليها عالَي 
وقص��ورًا، ويق��وي هبا نظريت��ُه يف صناعة خيال ال��رواة للنصوص المش��كلة المخالفة للعقل، 

)1)  فتح الباري بش��رح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العس��قاين، ت: محب الدين الخطيب، 
 .722/8

)2)  أخرجه البخاري يف )الصحيح(، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأهنا مخلوقة، رقم:3261، 3262، 3263، 
3264، وكتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم، رقم:5723، 5725،5726، ومس��لم يف )الصحيح(، كتاب 

السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم: 2209،2210، 2212.
)3)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحي��ح(، كتاب بدء الخل��ق، باب صفة النار وأهن��ا مخلوقة، رقم: 5724،  ومس��لم يف 

)الصحيح(، كتاب السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم:2211. 
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والرواي��ة ه��ي م��ا روي عنه صلى اهلل عليه وس��لم أنه قال: ) ... ثم نزل ب��ي إلى قرار األرض، 
فتوض��أ وتوضأت، ثم صلى وصليُت مع��ه ركعتين. وقال: هكذا الصاة يا محمد، فذكر عليه 

الصاة والسام ذلك لخديجة ...()1). 
قال الجمل: )إن الصورة التي رس��مها المتخيل اإلس��امي عن جربيل تعوياً على هذا 
الخرب تقدمه على أنه إمام مرش��د للرس��ول يعلمه كيفية الوضوء وأداء الصاة ويخاطبه بلسان 
عرب��ي مبين: )هك��ذا الصاة يا محم��د(، يحصل ذلك كله والرس��ول يف بدء عهده بالرس��الة 
وبتلقي الوحي وقبل فرض الصاة بس��نتين، وال ش��ك يف أن وظيفة هذا الخرب أنه يلبي مطلبًا 
مهما للوجدان اإلسامي قديًما، وهو قيام الرسول بفريضة الصاة قبل غيره من الناس، بمن 
فيه��م صحابته. إذ ال يتصور هذا الوجدان أن يقضي الرس��ول م��دة إقامته يف مكة منذ البعثة – 

وهي تربو على عشر سنوات – دون صاة()2).
   فكم��ا ترى؛ يؤس��س الكاتب للدع��اوى العريضة بن��اًء على رواية واهي��ة، منقطعة، لم 
يصححه��ا واحد من المحدثين، إنما ذكرها الرازي يف )تفس��يره()3) بصيغة التمريض عن ابن 
عب��اس رض��ي اهلل عنهما، عند تفس��ير قوله تعال��ى: ژ ک  ک  ک    گ  گژ ]القلم: 02[، 

وتابعه عليها ابن عادل الحنبلي)4) يف لبابه)5)،والشربيني)6)  يف )السراج المنير()7).

)1)  انظر الصفحة الموالية.  
)2)  أسباب النزول، الجمل، ص385. 

)3)   التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 79/30.
)4)  س��راج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، أبو حفص الدمش��قي، إمام مفسر، لم تذكر المصادر تاريخ مياده، 
واختلفت يف تاريخ وفاته، فقيل: يف 880 ه، وقيل: قبل ذلك. من أشهر آثاره: تفسيره الكبير الموسوم ب�)اللباب(. 
لم أعثر له على ترجمة سوى يف: طبقات المفسرين، أحمد بن محمد األدنه وي، ت: سليمان الخزي، ص418، 
والس��حب الوابلة عل��ى ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد اهلل بن حميد، ت: بكر أب��و زيد وعبد الرحمن العثيمين، 

793/2،  واألعام، الزركلي، 58/5،  ومعجم المؤلفين، كحالة، 300/7. 
)5)  اللباب يف علوم الكتاب، سراج الدين عمر بن عادل الحنبلي، ت: عادل عبد الموجود وآخرون، 267/19. 

)6)  محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين القاهري الشافعي، المشهور بالخطيب، فقيه مفسر، ولد ونشأ بالقاهرة، 
وفيه��ا تويف س��نة 977ه، من آثاره: )مغن��ي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج(، )والس��راج المنير يف اإلعانة على 
معرفة بعض معاين كام ربنا الحكيم الخبير(. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  عبد الحي بن أحمد ابن العماد 
الحنبلي، ت: محمود األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، 561/10،  والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة،  

نجم الدين العزي، ت: خليل منصور، 72/3،  واألعام، الزركلي، 06/6
)7)  السراج المنير . 
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   إذن ... يعّول »الجمل« على هذا الخرب الضعيف جدًا؛ لينسب إلى الوجدان اإلسامي 
صناعة هذا الخرب وغيره من األخبار التي تشير إلى أن جربيل عليه السام علم النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم الصاة، ألن هذه األخبار تلبي مطلبًا مهمًا لهذا الوجدان    - حس��ب جعيط-، 
وهو قيام النبي بالصاة قبل أن تفرض، ألنَّ قداسة النبي صلى اهلل عليه وسلم لدى المسلمين 

وتمّثلهم لمكانته؛ تمنع أن يقضي عشر سنوات دون أن يؤدي الصاة هلل عز وجل!.
   وليس هناك خربٌ صحيٌح ينصُّ على أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أدى الصاة – بأفعالها 
وأقوالها المخصوصة المعروفة – قبل أن تفرض عليه ليلة اإلسراء، يف القصة المشهورة التي 
أخرجها الش��يخان، وفيها قوله صلى اهلل عليه وس��لم: ) ... َفَأْوَحى اهلُل إَِليَّ َما َأْوَحى، َفَفَرَض 
َم َفَقاَل: َما َفَرَض  َعَليَّ َخْمِسيَن َصَاًة فِي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفنََزْلُت إَِلى ُموَسى َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
تَِك؟ ُقْلُت: َخْمِس��يَن َصَاًة. َقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْس��َأْلُه التَّْخِفيَف ... َقاَل : َفَلْم  َربَُّك َعَلى ُأمَّ
ُد إِنَُّهنَّ َخْمُس  ��َام َحتَّى َقاَل: َيا ُمَحمَّ َأَزْل َأْرِجُع َبْيَن َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوَبْيَن ُموَس��ى َعَلْيِه السَّ

َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة ، لُِكلِّ َصَاٍة َعْشٌر ، َفَذلَِك َخْمُسوَن َصَاًة()1).
   قال الحافظ ابن كثير: )فلما كان ليلة اإلسراء قبل الهجرة بسنة ونصف؛ فرض اهلل على 
رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركاهنا وما يتعلق هبا بعد 

ذلك، شيئًا فشيئًا()2).
   أما جربيل عليه السام، فليس لدينا نٌص ثابٌت صحيٌح يدل على أنه صلى بالنبي صلى 
اهلل عليه وس��لم قبل حادثة اإلس��راء، بل الثابت أنه صلى بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، وعلمه 

أوقاهتا صبيحة اإلسراء.
َبْيِر  َاَة َيْوًم��ا، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ َر الصَّ    فع��ن اْبِن ِش��َهاٍب َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َأخَّ
َاَة َيْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة، َفَدَخَل َعَلْيِه َأُبو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ  َر الصَّ َفَأْخَبَرُه َأنَّ اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشْعَبَة َأخَّ
َفَق��اَل: َم��ا َهَذا َيا ُمِغيَرُة؟ َأَلْيَس َق��ْد َعلِْمَت َأنَّ ِجْبِريَل َنَزَل َفَصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل 

)1)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحي��ح(، كتاب الص��اة، باب كي��ف فرضت الصاة يف اإلس��راء، رق��م349، وكتاب 
أحاديث األنبياء، باب ذكر إدريس عليه السام، رقم3342، وكتاب مناقب األنصار، باب المعراج، رقم3887، 
وكتاب التوحيد، باب ژ ڃ  چ  چ   چ ژ ]النس��اء: 164[،  ومس��لم يف )الصحيح(، كتاب اإليمان، 

باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفرض الصلوات، رقم259، 263.
)2)  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 164/7. 
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َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل اهللِ 
��ى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى  َصلَّ
ُث َيا  َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم، ُث��مَّ َقاَل: )بَِهَذا ُأمِْرت( َفَقاَل ُعَمُر لُِع��ْرَوَة: اْنُظْر َما ُتَحدِّ
َاِة؟ َفَقاَل  َم َوْقَت الصَّ َام ُهَو َأَقاَم لَِرُسوِل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُعْرَوُة؟ َأَو إِنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ

ُث َعْن َأبِيِه)1). ُعْرَوُة: َكَذلَِك َكاَن َبِشيُر ْبُن َأبِي َمْسُعوٍد ُيَحدِّ
ْيُت  ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ نِي، َفَصلَّ    ويف رواي��ة أنه صلى اهلل عليه وس��لم قال: )َنَزَل ِجْبِري��ُل َفَأمَّ

ْيُت َمَعُه( َيْحُسُب بَِأَصابِِعِه َخْمَس َصَلَواٍت. ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ ْيُت َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ َمَعُه، ُثمَّ َصلَّ
   أم��ا إرش��اد جربي��ل النبي صلى اهلل عليه وس��لم إلى أوقات الصاة؛ فق��د كان يأتيه عند 
دخ��ول وقت كل فرض، كم��ا يف حديث َجابر ْبن َعْبِد اهللِ رضي اهلل عنهما َق��اَل: )َجاَء ِجْبِريُل 
ُد َفَصلِّ  ��ْمُس َفَقاَل: ُقْم َي��ا ُمَحمَّ َم ِحيَن َزاَلْت الشَّ ��َام إَِلى النَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ َعَلْي��ِه السَّ
ُجِل مِْثَلُه َجاَءُه لِْلَعْصِر َفَقاَل: ُقْم َيا  ��ْمُس. ُثمَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َكاَن َف��ْيُء الرَّ الظُّْهَر ِحيَن َماَلْت الشَّ
��ْمُس َجاَءُه َفَقاَل: ُق��ْم َفَصلِّ اْلَمْغِرَب. َفَقاَم  ��ُد َفَصلِّ اْلَعْصَر. ُثمَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َغاَبْت الشَّ ُمَحمَّ
��َفُق َجاَءُه َفَق��اَل: ُقْم َفَصلِّ  ��ْمُس َس��َواًء، ُث��مَّ َمَكَث َحتَّى إَِذا َذَهَب الشَّ َها ِحيَن َغاَبْت الشَّ َفَصاَّ
َها ... الحديث، وفيه: َفَقاَل – يعني جربيل -: َما َبْيَن َهَذْيِن َوْقٌت ُكلُُّه()2). اْلِعَشاَء. َفَقاَم َفَصاَّ
   وق��د أجمع العلماء على أن ذلك كان صبيحة اإلس��راء، وأن أول صاة صاها جربيل 

بالنبي صلى اهلل عليه وسلم كانت صاة الظهر
    ق��ال القرطب��ي رحمه اهلل:)ول��م يختلفوا يف أن جربيل عليه الس��ام هب��ط صبيحة ليلة 

اإلسراء عند الزوال فعلم النبي صلى اهلل عليه وسلم الصاة ومواقيتها ()3).

)1)  أخرج��ه البخ��اري يف )الصحيح(، كتب الص��اة، باب مواقيت الصاة، رقم521، وكت��اب يدء الخلق، باب ذكر 
المائكة، رقم3221، ويف كتاب المغازي، باب ..، رقم4007، ومسلم يف )الصحيح(، كتاب المساجد ومواضع 

الصاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم166، 167. 
)2)  أخرج��ه أحم��د يف )المس��ند(، رقم14538، 408/22، والنس��ائي يف )الس��نن( ت: عبد الفتاح أب��و غدة، كتاب 
المواقيت، أول وقت العشاء، رقم526، 263/1، وابن حبان يف )الصحيح(، ت: شعيب األرناؤوط، 335/4، 
والط��رباين يف )المعج��م الكبير(، 260/17، قال الهيثمي: )يف الصحيح أصله من غير بيان ألول الوقت وآخره(. 

مجمع الزوائد، 305/1، والحديث صححه األلباين يف )إرواء الغليل(، 270/1.
)3)  الجام��ع ألح��كام الق��رآن، محمد بن أحم��د القرطبي، ت: عبد اهلل الرتك��ي ومحمد الخن ومحم��د كريم الدين، 

.15-14/13
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   وقال ش��يخ اإلسام ابن تيمية: )لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي 
صلى اهلل عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم()1).

َها َرُس��وُل اهللِ  ُل َصَاٍة َصاَّ وأخ��رج عب��د الرزاق يف )مصنفه( عن الحس��ن قوله: )َكاَن��ْت َأوَّ
ْهَر َفَأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَل: ژ ک  ک  گ  گ  ژ ]الصافات: 165[))2). َم الظُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

   ونح��ن يف عرضن��ا لهذه األدلة إنم��ا نثبت أن جربيل صلى بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم 
إمامًا، وعلمه المواقيت بعد بعثته عليه السام بعشر سنين، وال دليل ثابت على أنه فعل ذلك 

قبل اإلسراء.
   نع��م.. ذه��ب بعض أه��ل العلم إلى أن الصاة فرضت على المس��لمين قبل اإلس��راء، 
قال الحافظ ابن حجر: )ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل اإلس��راء صاة مفروضة إال ما كان 
وق��ع األمر به من ص��اة الليل من غير تحديد وذهب الحربي إل��ى أن الصاة كانت مفروضة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعش��ي وذكر الش��افعي عن بعض أهل العلم أن صاة الليل كانت 
مفروضة ثم نس��خت بقوله تعال��ى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]المزمل: 20[، فصار الفرض قيام 

بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس()3).
   لكن ليس هذا محل بحثنا، بل إبطال ما زعمه »الجمل« من أن خيال المسلمين وتمثلهم 
لدور جربيل عليه الس��ام يف تعليم النبي الصاة؛ هو ما أس��هم يف اخرتاع مثل هذه النصوص 
المش��كلة !، وأن وج��ود هذا النص يلبي مطلبًا وجدانيًا للمس��ملين وه��و أن النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم كان يؤدي الصاة قبل أن يفرضها اهلل على األمة. والرواية التي ذكرها »الجمل« 
يف معرض استش��هاده مع كوهنا ضعيفة جدًا؛ فهي- أيض��ًا - تخالف الروايات التي ذكرناها، 
والت��ي ت��دل يف مجملها على أن جربيل عليه الس��ام أمَّ النبي صلى اهلل عليه وس��لم ألول مرٍة 

صبيحة ليلة اإلسراء، وليس قبل ذلك. 
ثانيًا: هشام جعّيط ودعوى تناقض الحديث ومعارضته للقرآن:   

خصص »هشام جعيط« قسمًا ال بأس به من كتابه )الوحي والقرآن والنبوة( لنقد حديث 
بدء الوحي، وخلصت دراس��ته إلى أن إرهاصات النبوة التي س��بقت لقاء النبي صلى اهلل عليه 

)1)  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن قاسم، 301/7. 
)2)  أخرجه عبد الرزاق يف )المصنف(، ت: حبيب الرحمن األعظمي، 453/1 .

)3)  فتح الباري، ابن حجر، 456/1.
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وسلم بجربيل وما تضمنته قصة الغار وتفاصيل بدء الوحي األول ال تعد سوى كوهنا )تصورًا 
إساميًا لبدء البعث تغلب فيه الرعاية اإللهية دورًا هائاً، ويلعب فيه محمد دورا سلبيًا. فا 
شيء يؤهله شخصيًا للنبوة، وإنما اصطفاه اهلل واختاره فهو المصطفى المختار الذي سيكون 
وع��اء الوحي ال أكثر، وبقدر ما يكون الق��رآن بليغًا - وقد تاه رجل أمي- بقدر ما يدلل هذا 
عن أصله اإللهي، بحيث يتوارى الرس��ول وراء اهلل ورس��وله الكريم، الملك، يف تلقي الوحي 
واإلفص��اح عنه للناس. وهك��ذا فقصة الغار وما حف هبا تريد أن تش��ير إلى أن النبوة فرضت 
على محمد من الخارج وتكاد تكون بنوع من اإلجبار، وأنه لم يكن ليتوقع هذا أبدا حتى ظن 
بنفس��ه الجنون. لقد خبا دور محمد تمامًا يف الوحي، وهذا ما يتماشى مع المعتقد اإلسامي 

يف أن القرآن كام اهلل بحذافيره لفظًا ومعنى، وهذا ما منح اإلسام مصداقية وقوة()1).
   واعتمد يف إنكاره القصة وزعمه بأهنا نتاج للمتخيل اإلسامي على أمور ثاث:

•خل��و المصح��ف من ذكر بع��ض أحداث الرواي��ة)2(: وهو ما دفعه لوص��ف الحادثة بأهنا 
)اخت��اق بحت()3)، وادع��اؤه بأن جل أحداث الغار هي نتاج للتخّيل اإلس��امي الذي يفرض 
أن يك��ون الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم أمي��ًا، وأن يعنفه جربيل، وأن ال يكون للرس��ول دور 
س��وى تلق��ي الوحي لفظًا ومعنى ... إل��خ)4)، وهذا االعرتاض ال وزن ل��ه إذ أن القرآن لم يأت 
بتفصي��ل جل الحوادث من مبتدإ مياده صلى اهلل عليه وس��لم، وعدم ورود بعض التفاصيل يف 
النص القرآين ليس مربرًا إلنكارها، بل إن من مظاهر الباغة والبيان يف التنزيل الحكيم؛ اعتماده 
اإليج��از واالختص��ار، واالقتصار على ذكر األحداث الك��ربى المهّمة، خاصة يف القصص، ثم 
إن��اَّ ن��رى أن »جعّيط«ناقض حين قرر أواًل أن )القرآن ال يش��ير البتة إل��ى غار حراء وما جرى فيه 
حس��ب السير، وبالتالي يكون ذلك أمرًا مثيرًا لالس��تفهام واالس��تغراب()5(، ثمَّ زعمه  معارضة 

)1)  الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، ص41. 
)2)  الوحي والقرآن والنبوة، جعيط، ص35. 

)3)  المرجع نفسه، ص38. 
)4)  المرجع نفسه، ص42-41. 

)5)  المرجع نفسه، ص35، وألحظه يستخدم لفظة »البتة« التي تفيد القطع، أي أن القرآن لم يرد فيه اإلشارة إلى قصة 
الغار بأي ش��كل من األش��كال. انظر: العين، الخليل بن أحمد، 109/8،  ومختار الصحاح، محمد بن أبي بكر 

الرازي، ت: يوسف الشيخ محمد، ص28.
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بعض فصول القصة آليات سورة النجم التي تحكي اللقاء األول بين النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وجربي��ل عليه الس��ام، وهو إق��رار منه بأن تلك اآلي��ات تعرضت لذلك اللق��اء وذكرت بعض 
أط��واره وأحداثه، ويمك��ن أن يكون جواب جعّيط أنه ال ينكر اللقاء لكنه ينكر مكان اللقاء وهو 
»الغار« ومجمل وقائعه، وهذا ال يغير ش��يئًا فإن من خصائص القصص القرآين )تجريد الوقائع 
عما يعوق االعتبار من ذكر الش��خصيات أو الزمان أو المكان؛ فرتى قصة أصحاب الكهف قد 
ُأعِفَي الس��امعون لها من الش��غل بأسماء هؤالء الفتية، والزمان الذي كانت فيه القصة، والمكان 
ال��ذي هرب��وا منه، وإليه أووا، والحاك��م الذي اضطهدهم، حتى الش��غل بعددهم صرف القرآن 
المكلفي��ن عن��ه، إذ كان الم��راد االعتبار بصدقهم واليقين على حفظ اهلل لمن س��ار على درهبم، 

وقدرة اهلل على إحياء الموتى يف اآلخرة كما أحياهم يف الدنيا()1).
   فكذاك قصة بدء الوحي يف الذكر الحكيم، والتي وردت اإلشارة إليها يف سورة التكوير 
والنج��م، اقتضت باغة القرآن إعفاء الس��امعين من ذكر مكان اللق��اء األول بين جربيل عليه 
السام والنبي صلى اهلل عليه وسلم، أهو يف غار أو جبل أو واٍد؟ !؛ إذ محل اإلخبار واالعتبار 
هن��ا ه��و وصف الملك جربيل عليه الس��ام، وبي��ان االتص��ال األول والثاين بين��ه وبين النبي 

الكريم صلى اهلل عليه وسلم.
   وقد أشار القرآن الكريم إلى أحداث كثيرة لم يذكر العنصر المكاين لها، كقصة إدريس 
عليه الس��ام، وخرب الرجل المؤمن يف سورة يس ... وغيرها، فهل ننكرها وننفي حدوثها من 

أجل ذلك؟!)2). 
   وقد اتفقت كلمة المفس��رين على أنَّ قصة الغار وردت اإلشارة إليها يف سور،كالتكوير 

والمدثر والعلق)3)، وآيات يف النجم والمزمل)4).

)1)  القصص القرآين وأثره يف اس��تنباط األحكام، أسامة محمد عبد العظيم حمزة، ص15،  وانظر: التحرير والتنوير، 
ابن عاشور، 65/1.

)2)  اإلعجاز القصصي يف القرآن الكريم، سعيد عطية مطاوع، ص85. 
)3)  انظر: جامع البيان، الطربي، 08/23، 520/24،  وتفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاين، ت: 
ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس غنيم، 255/6، ومعالم التنزيل يف تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي، ت: محمد عبد اهلل النمر وعثمان ضميرية وس��ليمان الحرش، 474/8،  والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل، أبو القاس��م محمد بن عمرو الزمخش��ري، ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض، 251/6،  والجامع 

ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ت: عبد اهلل الرتكي وكامل الخراط وماهر حبوش، 374/22.     
)4)  انظر: البحر المحيط، أبو الحيان األندلسي، 311/10،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 436/8.
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   ق��ال ابن عطية يف تفس��ير قوله تعال��ى: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ ]النجم: 8[: )ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّى 
فقال الجمهور: استند إلى جربيل عليه السام، أي دنا إلى محمد يف األرض عند حراء()1).

   وقال ابن جزي: )َفاْس��َتوى: أي اس��توى جربيل يف الجو إذ رآه النبي صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وهو بغار حراء()2).

   وقال أبو حيان األندلسي يف تفسيره لمطلع سورة العلق: )هذه السورة مكية، وصدرها 
أول ما نزل من القرآن، وذلك يف غار حراء على ما ثبت يف صحيح البخاري()3).

   ول��و تتبعن��ا جل كتب التفس��ير لوجدن��ا أئمة هذا العل��م ينقلون اإلجم��اع على أن هذه 
اآليات تتحدث عن رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم لجربيل يف غار حراء.

   لك��ن العقانيين العصريين - ومنهم جعيط – يفضلون س��لوك الطريق األس��هل، وهو 
إنكار األمر برّمته، والرمي بأقوال عشرات المفسرين عرض الحائط من أجل إثبات الدعاوى 

العريضة الزائفة الخالية من أي مستند علمي أو تاريخي.
   ولس��نا نفه��م لم��اذا يتن��اول أصح��اب االتجاه��ات العقلي��ة المعاص��رة – وجلهم من 
األكاديميين – مس��ائل يف الشرعيات )يف التفسير والحديث( ، وال يكلفون أنفسهم النظر فيما 
كتبه أصحاب هذا الش��أن م��ن األئمة والعلماء على مدار أربعة عش��ر قرن��ًا، ويكتفي أغلبهم 

باالقتيات على كتب المستشرقين والكتاب الغربيين وهم أجانب عن هذه العلوم ولغتها؟!
   هذا مناف ألبس��ط قواعد البحث العلمي النزيه، وهو ضرورة النظر فيما كتبه أصحاب 
كل ف��ن، وب��ذل الوس��ع يف اإلحاطة بمقاالهت��م، ومن ثمَّ تحلي��ل ذلك كله ونق��ده وفق معايير 
علمي��ة س��ليمة وصلبة، لكننا نرى الق��وم يجازفون يف الحكم عل��ى دالالت كثير من نصوص 
الس��نة النبوية، ويصفوهنا بالمش��كلة والمس��تغربة ! دون النظر يف كتب ش��روح الس��نة حتى، 
وال االلتف��ات إلى رأي العلماء يف  تفس��ير هذه الدالالت وحكمهم عليه��ا، وهم أهل العربية 

األقحاح الضليعون بمرامي األلفاظ والعبارات ودالالهتا.

)1)  المحرر الوجيز يف تفس��ير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلس��ي، ت: عبد الس��ام عبد الشايف 
محمد، 197/5.

)2)  التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن جزي الكلبي، ت: محمد سالم هاشم، 381/2. 
)3)  البحر المحيط يف التفسير، أبو حيان األندلسي، ت: صدقي محمد جميل،  506/10. 
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•	التناق��ض يف فص��ول القصة: يزعم »جعيط«ن قص��ة الغار )تتناقض عندئ��ذ إذ تعترب أن 
محم��دًا ال يحس��ن الق��راءة كما أنه ال يفهم س��لوك الملك أب��دًا يف تعنيفه للنب��ي حتى الموت 
بالكاد. ولعل هذا الس��لوك اس��توحي من وصفه بأنه )ذو قوة(، و)ش��ديد القوى(، واعترب أن 
محم��دًا جرب هذه القوة الخارق��ة، وحقيقة األمر أن كل هذا ال يتماس��ك منطقيًا وتاريخيًا، 

ويشهد القرآن ذاته على عكس ذلك تمامًا يف سوريت التكوير والنجم()1).
   مم��ا جعل��ه يس��تنتج يف األخي��ر بن��اء على نظريت��ه يف رفض األس��انيد بالنس��بة للمؤرخ 
واالعتم��اد فقط عل��ى متن الرواية ب��أن )قصة الغار ثم رؤي��ة الملك فيما بع��د وإن كانت غير 

مستحيلة طبعًا لتواتر المصادر لدينا؛ فإين شخصيًا أرفضها ()2).
   يش��ير »جعي��ط« هن��ا إلى التناق��ض المزعوم بين أمي��ة النبي صلى اهلل عليه وس��لم وأمر 

الملك جربيل له بالقراءة.
•	معارضة القصة آليات »النجم« و»التكوير«: ويجعل جعيط من حديث بدء الوحي وما 
ورد في��ه م��ن أحداث عنيفة معارضة آليات النجم والتكوير يف بي��ان اللقاء بين النبي صلى اهلل 

عليه وس��لم وجربيل عليه الس��ام يف قوله تعال��ى: ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  کچ ]النج��م: 5 - 13 

[. وقوله: ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ژ ]التكوير: 19 – 23[.

   ويعرب عن هذه المعارضة بقوله: )الرواية إذن تذكر اس��تعمال القوة إزاء الرسول، وهذا 
خاف��ًا لما ورد يف القرآن س��واء يف س��ورة التكوير أو النجم حيث ج��رت األمور يف جو بعيد 
عن العنف ويف جو تقبل وعطف وتقارب ش��ديد، وإذا نعت القرآن الش��خص الماورائي بأنه 
ذو قوة؛ فاش��يء يدلل على أنه اس��تعمل القوة إزاء محمد بل هو ژ ڱ  ڱ ژ ، ويف الرؤية 
األولى لسورة النجم دنا منه بتؤدة ژ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ ژ   وكأنه الهمس. أما يف الرؤية 

الثاني��ة للس��ورة نفس��ها، فإن محم��دًا عومل بصفة خاص��ة حيث انكش��فت أمامه ژ ہ  ھ  

)1)  المرجع السابق، ص42. 
)2)  المرجع السابق، ص35. 
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ھ ژ. كل ه��ذا ينف��ي تمامًا ما ذكر عن غار حراء، وما ذك��ر عما جرى بعده من القصص 
عن تش��كك محمد يف رس��الته وخوفه من الجنون، وعن غمه وحزنه مما أصابه حتى أنه فكر 
يف االنتح��ار، وكذلك قص��ة خديجة واختبارها لهوي��ة الماورائي أهو ملك أم ش��يطان، وهي 
قصة قد تعرب عن األنتروبولوجيا العربية بخصوص الخير والش��ر وعالقة ذلك بالمرأة وجنس 

المرأة، إال أهنا مشوبة بقسط من المسيحية نجده بقوة عند ورقة بن نوفل()1).
   هذا النص يحوي أخطاء عدة، ودعاوى مرسلة ال دليل عليها وال مستند:

•	ف��أوالً: ليس هناك تناقض بين حديث الغار وآيات النجم والتكوير كما ادعى الكاتب، 
وليس يف نص الحديث ما يدلُّ عن أن اللقاء كان عنيفًا، وما توهمه الكاتب من قوله صلى اهلل 
عليه وس��لم )فخضني حتى بلغ مني الجهد( ليس فيه إش��ارة إلى أنَّ الملك جربيل كان عنيفًا 
أو شديدًا معه صلى اهلل عليه وسلم، بل غاية ما فيه أن الخّض وتكرير األمر عليه بالقراءة كان 
تنبيهًا له صلى اهلل عليه وس��لم بأنه كلِّف بأداء أعباء النبوة من التبليغ واإلنذار، وتكرير األمر 
له بالقراءة كان ش��اقًا على النفس، ش��ديد الوقع عليه؛ إذ لم يكن عليه السام يتوقع أن يكّلف 

بالدعوة إلى دين اهلل.
   يق��ول القاض��ي عي��اض: )وه��ذا الغط من جربي��ل له - عليهما الس��ام - إش��غال له عن 
االلتف��ات إلى ش��ىء من أمر الدنيا، وإش��عار بالتفرغ لما أتاه به، وفعُل ذل��ك ثاثًا؛ فيه تنبيه على 
استحباب تكرار التنبيه ثاثًا، وقد استدل به بعُضهم على جواز تأديب الُمَعلِّم للمتعلمين ثاثًا.
وقال أبو سليمان: وإنما كان َذلك ليبُلَو صربه، ويحسن تأديبه؛ فيرتاض الحتمال ما ُكّلفه 
ة؛ ولذلك كان يعرتيه مثل حال المحموم ويأخذه الرحَضاُء - أى البهُر والعرق  من أعباء النُُّبوَّ
- ق��ال: وذلك يدل على ضعف القوة البش��رية والوجل، لتوق��ع تقصير فيما ُأمر به وخوف أن 

يقول غيره()2).
وقال أبو ش��امة المقدس��ي: )َفإِن قلت: لم فعل بِِه اْلملك َذلِك؟ قلت: َقاَل اْلُمهلب: فِيِه 
ْنَس��ان يذك��ر وينبه على فعل اْلَخْير بَِما َعَلْيِه فِيِه مش��قة)3). َقاَل َغيره: َوفِيه َدلِيل  من اْلِفْقه َأن اإْلِ

)1)  المرجع السابق، ص40-39. 
)2)  إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، ت: يحي إسماعيل، 483/1. 

)3)  ولم أجده يف شرح المهلب على الصحيح الموسوم ب�: )المختصر النصيح يف هتذيب الكتاب الجامع الصحيح(. 
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ات، َوقد ُرِوَي َعنُه  على َأن اْلُمْس��َتحّب فِي ُمَبالَغة َتْكِرير التَّنْبِيه والحض على التَّْعلِيم َثَاث َمرَّ
َام َأنه َكاَن إِذا َقاَل َشْيئًا َأَعاَدُه َثَاثًا لإلفهام()1). َعَلْيِه السَّ

   وقال النووي: )َقاَل اْلُعَلَماُء َواْلِحْكَمُة فِي اْلَغطِّ َش��ْغُلُه مَِن ااِلْلتَِفاِت، َواْلُمَباَلَغُة فِي َأْمِرِه 
ِم َأْن َيْحَتاَط فِي  بِإِْحَض��اِر َقْلبِ��ِه لَِما يقوله له، وكرره ثاثًا مبالغة ىف التنبيه، َفِفيِه َأنَُّه َينَْبِغي لِْلُمَعلِّ

ِم َوَأْمِرِه بِإِْحَضاِر َقْلبِِه()2). َتنْبِيِه اْلُمَتَعلِّ
ة  ��هْيلي: )َوَكاَن َذلِك إِْظَهارا للش��دة َواْلج��د فِي اأْلَمر َوَأن َيْأُخ��ذ اْلكتاب بُِقوَّ    وق��ال السُّ

َويْترك األناة َفإِنَُّه َأمر َلْيَس بالهوينى()3). 
   وقد نقل الحافظ ابن حجر إنكار بعض الشراح أن يكون جربيل عليه السام قد ضغط 
ُه َحتَّى  على النبي صلى اهلل عليه حتى اس��تفرغ جهده، ألنه لو كان ذلك )َيِصيُر اْلَمْعنَى َأنَُّه َغطَّ
َة  َتُه فِي َضْغطِِه بَِحْيُث َلْم َيْبَق فِيِه َمِزيٌد، َوُهَو َقْوٌل َغْيُر َسِديٍد؛ َفإِنَّ اْلبِنَْيَة اْلَبَشِريَّ اْسَتْفَرَغ اْلَمَلُك ُقوَّ

ِة اْلَمَلكِيََّة اَل ِسيََّما فِي ُمْبَتَدإِ اأْلَْمِر()4). اَل ُتطِيُق اْستِيَفاَء اْلُقوَّ
•	ثاني��ًا: عل��ى ف��رض أن اللق��اء بين النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم وجربيل يف الغار ش��هد 
استخدامًا للقوة من الملك إزاء الرسول كما يزعم »جعّيط»؛ فإنه ليس يف آية التكوير ما يعارض 
هذا، ووصف جربيل بأنه ژ ڱ  ڱ ژ  ، ال ينفي استخدام أصل القوة، وال يدل هذا الوصف – 

أي: كريم – إال على صفة »الكرم«، أو »الكرامة« والتي تعني النزاهة والخلق الكريم.
   قال ابن عطية: )وَكِريٍم يف هذه اآلية يقتضي رفع المذام()5).
   ويقول السمعاين: )َرُسول كريم، أي: كريم على مرسله()6).

   وقال ابن القيم: )ذو مرة أي حسن الخلق، وهو الكريم يف سورة التكوير()7).
   فليس يف اآلية داللة على كون جربيل عليه الس��ام اس��تخدم القوة أو لم يفعل يف لقائه 

)1)  شرح الحديث المقتفى يف مبعث النبي المصطفى، أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ت: 
جمال عزون، 117/1.  

)2)  المنهاج يف شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحي بن شرف النووي، 199/2. 
)3)  الروض األنف يف شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن السهيلي، ت: عبد الرحمن الوكيل، 400/2.

)4)  فتح الباري، ابن حجر، 357/12. 
)5)  المحرر الوجيز، ابن عطية، 444/5. 

)6)  تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاين، 163/6. 
)7)  التفسير القيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية، 495/1. 
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بالنبي صلى اهلل عليه وسلم، واآلية تصف الملك بأنه »كريم« أي: مكرم لمرسله، أو ذو خلق 
حسن، أو منزه عن المذام ..، لكن »جعيط« يريد إقناع قارئيه بأن اآلية - ووصف جربيل فيها 
- مصادم لحديث الغار الذي يروي تفاصيل عنيفة –حس��به- يف اتصال جربيل عليه الس��ام 
بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، فوصف الحديث بأنه مشكل مستغرب، ثم انتهى برّده وإنكاره، 
قائ��اً: )قص��ة الغار ثم رؤي��ة الملك فيما بعد وإن كانت غير مس��تحيلة طبع��ا لتواتر المصادر 

لدينا؛ فإين شخصيا أرفضها ()1).
•	ثالث��ًا: ال عاق��ة لآليات الكربى المذكورة يف س��ورة النجم - والت��ي رآها النبي صلى 
اهلل عليه وسلم يف رؤيته الثانية لجربيل - بالقضية التي يحاول »جعيط« إثباهتا، وهي أن اللقاء 
بين الرس��ول والملك لم يش��هد اس��تخدام جربيل للقوة مع النبي صلى اهلل عليه وسلم يف غار 
، وهو مخالف  ح��راء، أي أن م��ا ذكر يف ثنايا القصة من أنه خضه حتى بل��غ منه الجهد ال يصحُّ
آلية النجم؛ كما يزعم »جعيط» دائمًا، ولس��نا نفه��م موضع الداللة من اآلية على معارضة ما 
ج��اء يف حديث الغار، خاصة قول الكاتب: )فإن محمدًا عومل بصفة خاصة حيث انكش��فت 

أمامه ژ ہ  ھ  ھ ژ. كل هذا ينفي تمامًا ما ذكر عن غار حراء(.
   فآية النجم هذه وما قبلها تروي ما حدث للنبي صلى اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء، وما وقع 
له فيها من رؤية جربيل عليه السام، وال عاقة لها بحادثة الغار كما نص عليه جمهور العلماء.)2) 

   ثم إن المراد باآليات الكربى تنازع فيه المفسرون إلى أقوال:
- أنه رفرف أخضر من الجنة قد سّد األفق، وهو قول ابن مسعود رضي اهلل عنه)3)، وهو األشهر.
- أنه جربيل عليه السام، قاله عبد الرحمن بن زيد، ومقاتل بن سليمان)4)، ونسبه البغوي 

إلى ابن مسعود أيضًا.)5)

)1)  المرجع السابق، ص35. 
)2)  انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، 198/5. 

)3)  أخرجه اإلمام أحمد يف )المس��ند(، 319/7،  والبخاري يف )الصحيح(، كتاب تفس��ير القرآن، باب ژ ہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ]النجم: 18[، رقم 4858، والنسائي يف )السنن الكربى(، ت: حسن شلبي، 277/10،  
والط��رباين يف )المعج��م الكبي��ر(، ت: حمدي الس��لفي، رق��م 9051، 216/9.  وانظر: جامع البي��ان، الطربي، 

521/22،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 43/5.  
)4)  انظر: جامع البيان، الطربي، 522/5،  والكش��ف والبيان عن تفس��ير القرآن، أبو إسحاق الثعلبي، ت: أبو محمد 

بن عاشور ونظير الساعدي، 144/9،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 43/5. 
)5)  معالم التنزيل، البغوي، 408/6.  
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- وقيل: المراد باآليات الكربى؛ النور الذي رآه النبي صلى اهلل عليه وسلم يف تلك الليلة، 
نقله السمعاين.)1)

   ف��ا تع��ارض - كما ترى - بين آية النجم، وبين م��ا ورد يف قصة بدء الوحي من فصول 
وأحداث؛ قد تفيد بأن جربيل عليه الس��ام اس��تخدم القوة يف تعامله م��ع النبي صلى اهلل عليه 
وسلم من خال خضهِّ وتكرير األمر عليه بالقراءة؛ .. هذا كله على افرتاض أنَّ القصة شهدت 
تفاصي��ل عنيف��ًة، والصواب ما بينّاه من أن خضه وغطه كان من جربيل مبالغة يف التنبيه على ما 
ُكّلف به صلى اهلل عليه وس��لم من أداء الرس��الة، وحثًا له على أخذ الكتاب بقوة وترك األناة، 
وقد نقلنا كام القاضي عياض، وأبي ش��امة والس��هيلي والنووي يف بيان ذلك ففيه كفاية لمن 

رام الحقيقة.
•	رابع��ًا: كعادة العقانيين العصريين يزعم »هش��ام جعيط« بأن اختبار الس��يدة خديجة 
رضي اهلل عنها لما حدث للنبي صلى اهلل عليه وسلم، وسؤالها ورقة بن نوفل عما يقوله عليه 
السام يعرب )عن األنرتوبولوجيا العربية بخصوص الخير والشر وعاقة ذلك بالمرأة وجنس 
المرأة(، أي أن القصة اخرتعها الرواة الذي أس��قطوا فيها تمثلهم وتخّيلهم – يف تلك الفرتة - 

لعاقة المرأة بالخير وبالشر!. 
   وهذه الدعوى كسابقاهتا جوفاُء عرجاُء، ال تعد كوهنا مجرد إنشاء.

 والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحاهبا أدعياء. 
   وال يعقل - لمجرد توهم الكاتب التعارض بين حديث الغار وآية التكوير - أن ينسب 
الحدي��ث لخيال الرواة، ويزعم أن االنرتوبولوجيا العربية ونظرة العرب للمرأة وقتها؛ دفعت 

الرواة إلى اخرتاع هذه القصة!.  
   فالحاص��ل أن حديث بدء الوحي صحيح ال إش��كال في��ه، وال تعارض بينه وبين العقل 

أو القرآن. 
  فتقرر مما س��بق أن نس��بة هذا الحديث العظيم إلى خيال الرواة وتمّثلهم؛ دعوى واهية 

خالية من أي مستند علمي صحيح.

)1)  تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاين، 293/5. 
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خامتة واأهم النتائج
   من خال عرض )نظرية المتخيل الديني وأثرها يف تشكل الحديث النبوي(، وتحليلها، 

ومن ثم مناقشتها المناقشة المستفيضة خلصنا إلى جملة من النتائج نربزها يف اآليت:
أن النص النبوي مصدره النبي صلى اهلل عليه وس��لم، وقد تنوقل وفق آليات هي الغاية يف   .1
الدقة والموثوقية )األس��انيد(، ونسبته إلى الخيال الجمعي للرواة يف القرون األولى قول 
ال  يق��وم على أس��اس علمي متين، وال ينهض على براهي��ن صلبة، وال يعدو كونه دعوى 

إنشائية عريضة خالية من أي دليل تاريخي أو علمي مقبول.
أن الحداثيين والعلمانيين استلهموا هذه النظرية من كتابات المستشرقين أمثال: »رينان«،   .2
»وانس��ربو«، و»كرون��ه« .. وغيره��م، وق��د وضعت أساس��ًا لنق��د النص الدين��ي الغربي 
)المس��يحي واليهودي(، فسحبها هؤالء على النصوص اإلس��امية، خاصة »الحديث«، 
وزعموا بناء عليها أن ألوف المرويات التي اشتملت عليها دواوين السنة هي نتاج لخيال 

الرواة وتمثلهم للمقدسات، ورغبتهم يف التعظيم والتبجيل.
إن الحقيقة العلمية الصلبة التي تنص على التدوين المبكر للسنة النبوية يف القرن الهجري   .3
األول تقضي على هذه النظرية من أساسها، ولم يقتصر تأكيدها على العلماء المسلمين، 
بل إن عددًا من المفكرين والباحثين الغربيين قرروا ذلك وأكدوه، ولعل أشهرهم »هرلد 
موتسكي« الذي أثبَت يف أطروحته األكاديمية أن وجود الحديث النبوي قديم جدًا، وهو 

سابق لظهور المصنفات الحديثية المعروفة.
إن الدافع إلى استدعاء هذه النظرية من المدونة االستشراقية؛ هو رغبة العقانيين المعاصرين   .4
يف رد كل األحادي��ث المتعلق��ة بالغيبي��ات الت��ي ال تدركها العق��ول، والتش��ريعات المتعلقة 

باألحوال الشخصية والسياسة الشرعية، فهو مسلك من مسالك رفض السنة وإنكارها.
عند دراس��تنا نماذج ألحاديث زعم العقانيون المعاصرون أهنا من صناعة خيال الرواة؛   .5
تبي��ن أن ه��ذه األحادي��ث إم��ا أن تك��ون صحيحة منقول��ة باألس��انيد الثابتة؛ مم��ا يدل – 
عق��اً– أن مرجعيته��ا ليس إلى خي��ال الرواة الاوع��ي، أو تكون مكذوب��ة موضوعة فا 
يصح االس��تدالل هبا على هذه النظرية ألن أول من يرفض هذه الروايات هم المحدثون 

أنفسهم، وقد حكموا عليها بالوضع.  
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إنَّ الحم��د هلل نحم��ُده ونس��تعينُه ونس��تغفره ونعوُذ باهلل من ُش��رور أنفس��نا ومن س��يِّئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فا مضلَّ له، ومن يضلل فا هادَي له، وأشهُد أنَّ محمدًا عبُده ورسوله، 
ة وجاَهد يف اهلل حقَّ جهاده، حتى أتاه اليقيُن، صلَّى اهلل  بلَّغ الرس��الَة وأدَّى األمانَة ونصَح األمَّ

عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد؛ 

ًقا  ��رعيِّ ل��دى االتِّجاه الحداث��ي المعاِصر أم��ًرا مؤرِّ َل التَّعاُم��ُل مع النَّصِّ الشَّ فلق��د ش��كَّ
ًصا، وإشكالية ًمعرفيَّة كربى. وهاجًسا منغِّ

��ْرِب م��ن - الِفْكر بمْخَتلِف مدارس��ه  ��رعيُّ كذلك عند ه��ذا الضَّ وإنم��ا كان النَّ��صُّ الشَّ
د مناهِج التَّحليل لديه - ألنَّه استْشعر الخوَف مْن حُمولته التَّشريعية، وَمراميه الفْكريَّة،  ومتَعدِّ
دمة الحضاريَّة التي أحدَثه��ا لقاُؤه بالغرب  ومنْظوَمت��ه اإليديولوجي��ة، وراَم بِفعل التَّأث��ر بالصَّ
امية يف أْرض الواقِع  اء السَّ وتوجهاته الفكريَّة أْن يحوَل ُدون تنزيِل أنواِره الهادية، وشريعتِه الغرَّ

وبْين المسلميَن يف هذا العصر.
وتح��اول هذه المش��اركُة يف هذا المؤتمر العلمي المب��ارك – يف بياٍن لموضوعها وتجلية 
��رعي اس��تنباطًا  لمبناه��ا- أن ترص��َد كيفي��ة تعامِل االتج��اه الحداثي المعاصر مع النَّصِّ الشَّ

لشرائعه، وفهمًا ألحكامه، وتنزياً لهْديه يف دنيا الناس.
ومن أهدافها ومراميها:

��رعي باالتجاهات  - بي��اُن تأثُّر النَّظريات الحداثية المعاصرة أثناء التَّعامل مع النَّصِّ الشَّ
سة. الفكريَّة الغْربية يف قراءة النُّصوص المقدَّ

��ل هبا الفكُر الحداث��يُّ المعاصُر أثناء  - الكش��ُف عن تفاصي��ِل النظرة التأويلية التي توسَّ
عيِّ  ، وما اْس��َتتبع ذلَك من الجْري وراَء المصطلح الدَّ التعامل مع النصِّ الش��رعيِّ اإلس��اميِّ
المْستوَرد الهرمينيوطيقا ) علم تفسير النص الديني أو التأويل( وتوظيفه توظيفًا شائنًا لتفسير 

هدي األحكام الشرعيَّة.
رعيِّ التِّي أطلقها االتجاُه الحداثيُّ المعاصُر،  - بياُن هتافِت دعوى االْجتهاد يف النصِّ الشَّ
لتهاف��ِت المرجعي��ِة النظريَّة التِّي اس��تنَد إليها هذا اللوُن من الفكر أثن��اء التعامل مع النُّصوص 
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قرآنًا وس��نًة، وذْكر نم��اذج من هذه االجتهاداِت التي هَي - يف مي��زان العلم الصحيح- ألواٌن 
من المروق من الدين، والتَّمرد على أحكامه.

وكانت خطة هذه الدارسة على هذا النحو: 
راسة وُخطَّتها وقيمتها وجدواها ومنهِج البْحث فيها. مة يف بيان موضوع الدِّ مقدِّ

مبحث ٌتمهيدي يف ش��ْرح مفردات عنوان الدراس��ة: االتجاه الحداثي، االجتهاد الفقهي، 
النص الشرعي.

المبحث األول: الجذور التاريخية لقراءة النص الشرعي قراءة تنويرية وفيه مطلبان:
رعي يف القرون األولى مع الِفرق والنِّحل. المطلب األول: القراءة التنويرية للنَّص الشَّ

المطلب الثاين: القراءة التنويرية للنَّص الشرعي مع جيل ُرواد النَّهضة يف العصر الحديث.
المبح��ث الثاين: آلي��اُت القراءة الحداثية للنص الش��رعي أْو أس��س االجته��اد  الحداثي 

المعاصر وفيه مطلبان:
رعي. المطلب األول: العلوم اإلنسانية مطيُة االتجاه الحداثي لتعطيل داللة النَّص الشَّ

المطلب الثاين: توظيف مناهج أخرى يف القراءة الحداثية للنص الشرعي واالجتهاد يف فهمه.
��رعي يف اجته��ادات الطَّرح  المبح��ث الثال��ث: نتائُج وآث��اُر القراءةِ الجدي��دة للنَّصِّ الشَّ

الحداثي المعاصر وفيه مطلبان:
المطلب األول: يف بيان نتائج القراءة الحداثية للنصوص الشرعية لدى الفكر الحداثي المعاصر.
رعي يف اجتهادات الطَّرح الحداثي المعاصر. المطلب الثاين: آثاُر القراءةِ الجديدة للنَّصِّ الشَّ
راس��ة م��ع ذكر ُجملٍة من التَّوصيات  خاتم��ة البحث: وفيها ُخاصات ألهمِّ ما ورد يف الدِّ

والمقرتحات التِّي ُتغني اإلضافة العلميَّة للموضوع المْبحوث فيه.
ومن معالم المنهاج العلمي المتَّبع يف هذه الدراسة:

أوالً: سلوُك المنهاج االس��تقرائي لمختلف االتجاهات العلمانية المعاصرة التي اعتنت 
بقراءة النص الشرعي قرآنا وسنة مع التمثيل لهذه االتجاهات.
ثانيًا: سلوُك منهاٍج ُيعنى بالتحليل والمقارنة واالستنتاج.

ي َيُروُم الكش��َف عن وجوه الخلل والُقصور يف مناهج  ثالثًا: س��لوُك المنهاج النقدي الذِّ
رعي لدى هذه االتجاهات العلمانية. تحليل الخطاب الشَّ

واهلُل وليُّ التَّوفيق والهاِدي إلى أْحسن تحليل.
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مبحثٌ متهيدي
يف �سْرح مفردات عنوان الدرا�سة

االتجاه الحداثي، االجتهاد الفقهي)1(، النص الشرعي
1- الجتاه احلداثي:

الحداثي لغًة: من الحداثة وهي مأخوذة من الفعل الثاثي حدث، يقال: »حَدَث الش��يء 
يحُدث حدوثًا وحداثة، وأحدثه هو فهو محَدث وحديث، وكذلك استحدثه«)2).

والحُدوث: »كون شيء لم يكن، وأحدثه اهلل فحدَث، وحدث أمٌر أي وقع«)3).
وحدث الشيء حدوثًا وحداثة نقيض قُدم)4).

والَحداثة: »سن الشباب«)5).
ن ِّوحديثها بيِّن الَحداثة والُحدوثة«.)6) ويقال: »رجٌل َحَدُث السِّ

وُي��روى يف الحديث المش��هور: »لوال حداثُة قومك بالكفر لنقض��ُت الكعبة وبنيتها على 
أساس إبراهيم...«)7).

ج على معنى الحداثة يف  الحداثيُّ اصطالحًا: هذه النس��بُة إلى الحداثة، ونحن إذا لم نعرِّ
بيئتها األصلية يف أوروبا، وأردنا أن نقف على معناها يف التَّداول الثقايف العربي، ف��� »إن مفهوم 
د  الحداثة يف الفكر العربي مفهوم مطَّاط، وغير مستقر، وليس له صورة واحدة، أو شكل محدَّ
فهو مفهوم متحرك وش��مولي، يشمل كلَّ التيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية بكل فروعها 

التي وفدت لعالمنا العربي«)8).

)1)   آثر الباحُث التنصيَص على االجتهاد الفقهي يف عنوان بحثه وإن كان البحُث يف االجتهاد االستداللي بعمومه ألن 
البحوث التي اعتنت بدراس��ة نظرة االتجاه الحداثي المعاصر لاجتهاد الفقهي قليلة بل منعدمة، فاختار الباحُث 

إبراز االجتهاد الفقهي يف العنوان احتفااًل به وتنويهًا.
)2)  لسان العرب، مادة حدث 131/2.

)3)   المصدر السابق.
)4)  المعجم الوسيط، مادة حدث 159/1.
)5)   المصدر السابق، مادة حدث 160/1.

)6)  لسان العرب، مادة حدث  132/2.
)7)  المغ��رب يف ترتيب المع��رب، للمطرزي، مادة حدث106/1، والحديث أخرجه الش��يخان هب��ذا اللفظ أعني- 

الحداثة-: البخاريُّ برقم 1585 ومسلم برقم 1333.
)8)   الحداثيون العرب يف العقود الثاثة األخيرة والقرآن الكري، د/ الجياين مفتاح، ص.21
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ولم��ا كان مفه��وم الحداث��ة Modernité هب��ذه الدرج��ة م��ن الغم��وض اختلفت آراء 
الحداثيي��ن الع��رب يف بي��ان معناه��ا، وإن اتفقوا على كثير م��ن مقتضياهتا ومس��تلزماهتا، فعبد 
المجيد الش��رقي ي��رى أن المفهوم »مس��تعَمل للداللة على المميزات المش��رتكة بين البلدان 
األكث��ر تقدمًا يف مج��ال النمو التكنولوجي والسياس��ي واالقتصادي واالجتماع��ي)1) «، وأنَّ 
» أه��م ما يمي��ز المجتمعات التي تتَّس��م بالحداثة قدرهتا بخاف المجتمع��ات التقليدية على 
ر الحداثة بدون  االبت��كار والتغيي��ر)2) «، وأنَّ من أه��م لوازم الحداث��ة »العقانية، إذ ال ُتَتص��وَّ

عقلنة»3 «.
 و يرى حنا عبود  أن »الحداثة فعل كوين شمولي، وعندما يكون هذا الفعل محليًا نْطلق 

عليه اسم التجديد أو جديد«)4).
ب الحداثة يف تعريٍف يجمع أهمَّ ما قد ُتستعمل فيه، فإننا نقول:الحداثة  وإذا أردنا أن نقرِّ
مذه��ب فك��ري وأدبي يحمل ج��ذوره وأصوله م��ن الغرب، يق��وم على أس��اس التمرد على 

الموروث الثقايف والحضاري، ومحاولة تجاوزه بعد فهمه وتفسيره.
وم��ن أه��مِّ خصائص الط��رح الحداثي »الثورة الهائج��ة على القديم وخاص��ًة الدين وما 
يتص��ل به، حتى ولو كان الدي��ن فيه وثنية وانحراف، وكذلك الجن��س واإلباحية واالنحال، 
وأخيرًا محاولة تغطية ذلك كله بفكٍر أو أدٍب من خال السعي إلى جديٍد والبحث عن حديٍث 

يف تلك الظلمات وذلك التِّيه«)5).
ومما ُيمكن أن ياَحظ على الحداثيين العرب » أهنم تربيرًا لدعوى االنقطاع عن تراثهم، 
��دون تراث غيرهم، وهترب��ًا من مواجهة حاضرهم أو ماضيهم ينتقدونه جملة أو تفصيا  يمجِّ
لتربي��ر اتباع حاضر غيرهم، فالحداثة تعني عندهم انقطاعًا عن الماضي إذا كان هذا الماضي 
هو ماضي الذات العربية نفسها، أما إذا كان ماضي الغرب فهي اتصاٌل واستمراٌر وثيقان«)6).

)1)   اإلسام والحداثة،  د/ عبد المجيد الشرقي، ص24.  
)2)  المصدر السابق، ص25.

)3)  المصدر السابق.
)4)   الحداثة عرب التاريخ: مدخل إلى نظرية حنا عبود، ص.57 

)5)   الحداثة من منظور إيماين، د/ عدنان علي رضا النحوي، ص66 و.67 
)6)  النخبة واأليديولوجيا والحداثة، د/ سعيد شبار، ص .98
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2- االجتهاد الفقهي: البد يف الوقوف على مدلول هذا المصطلح من التعريج على معنى 
االجته��اد أواًل وعل��ى معنى الفقهي ثانيًا، فأم��ا االجتهاد لغًة: فهو افتع��ال من الجهد - بفتح 
الجيم وضمها-: الطاقة والوسع، قال الزبيدي:» قال ابُن األثير: قد تكرر لفظ الَجهد والُجهد 
يف الحدي��ث، وهو بالفتح: المش��قة، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم: الوس��ع والطاقة«)1)، ثم 
بيدي بعد حيٍن:»...ويف حديث معاذ: أجتهد رأيي)2)، االجتهاد: بذل الُوس��ع يف طلب  قال الزَّ

األمر، والمراد به ردُّ القضيَّة من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، وهو مجاز«)3). 
ى االجتهاد، وَمْجُموُعها يدوُر على هذه الضوابط:  واختلفت عباراُت األصوليين يف ُمسمَّ
حْت  1- البد من توفر ملكة االجتهاد وشروطه يف المتصدي لهذا األمر، وذاك الذي صرَّ
به عبارُة الغزالي عندما قال:» بذل المجتهد وسعه«)4)، وعبارُة الشوكاين أيضًا التي فيها:» بذل 
��ْت عبارُة المجتهد ال��واردة يف التعريف األول للغزالي،  الُوس��ع يف نيل حكم ش��رعي«)5)، ودلَّ

على أنه لكي يصير الشخص أهاً لاجتهاد البدَّ من توفُّر شروط ذلك فيه.
2- حدُّ اس��تفراِغ الُوْس��ع يف االجتهاد، يكوُن إلى النِّهاية والعجز عن بذل المزيد، وذاك 

فوا االجتهاد)6).   الذي ُتفيده عبارُة اآلمدي وغيره من األصوليين الذين عرَّ
3- غايُة االجتهاد وهدُفه الوصوُل إلى معرفة الحكم الش��رعي، وذلك واضٌح من عبارة 

وكاينِّ التِّي نقلناها قبُل. الشُّ
وأما الفقهي، فهذه النسبة إلى الفقه وهو لغًة:» العلُم بالشيء«)7)، وقيل:» الفهم«)8)، وأما 
الفق��ه يف االصطاح فهو: »عبارٌة عن العلم باألحكام الش��رعية العملية المكتس��ب من األدلة 

التفصيلية لتلك األحكام«)9).

)1)   تاج العروس للزبيدي، 534/7. 
)2)   أخرجه أبو داود، 18/4-19 ، والرتمذي، 616/3.

)3)   تاج العروس للزبيدي، 539/7.
)4)   المستصفى من علم األصول، للغزالي، 350/2. 

)5)  إرشاد الفحول، للشوكاين، ص250. 
)6)  يق��ول اآلمدي يف اإلحكام يف أصول األحكام 162/4يف تعريف االجتهاد: »هو اس��تفراغ الُوس��ع يف طلب الظن 

بشيء من األحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه«.
)7)  مجمل اللغة، البن فارس مادة فقه، 703/1.

)8)  الصحاح يف اللغة، للجوهري، 2243/6.
)9)  الكليات، ألبي البقاء الكفوي، 290/1.
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ويك��ون معن��ى االجتهاد المضاف هنا إلى الفقه – يف االجته��اد الفقهي- هو الذي يكون 
مجاله األحكام الشرعية العملية كما هو واضٌح بيٌن.

3- النص الشرعي:
ه  : فهو لغًة يعني الرفع والظهور، قال يف لس��ان العرب: »ن��صَّ الحديَث ينصُّ وأم��ا النَّ��صُّ

.(1(» ا: رفعه، وكل ما ُأظهر فقد ُنصَّ نصًّ
ة معاٍن منها: » األول: كلُّ ملف��وٍظ مفهوِم المعنى من  والن��صُّ اصطاحًا يطل��ق على عدَّ
��رًا حقيقًة أو مجازًا عاّمًا أو خاّصًا اعتبارًا  ��نة س��واء كان ظاهرًا أو نّصًا أو مفسَّ الكتاب والسُّ
منه��م للغالب...وه��ذا المعنى هو المراد بالنُّص��وص يف قولهم عبارة النص، وإش��ارة النّص 

وداللة النص واقتضاء النص«)2).
والثاين: النص بمعنى الظاهر وهو اصطاح اإلمام الشافعي.

والثالث: النص ما ال يتطرق إليه احتمال أصاً، وهذا التعريف أشهر تعريفات النص.)3)
والمقصود بالشرعي كل ماله نسبة إلى الشريعة كما هو ظاهٌر.

والمراد بالنص الشرعي على هذا، ألفاظ الكتاب والسنة »سواء كان اللفظ داللته قطعية 
أو ظاهرة، وهذا هو المراد مِْن قول َمْن قال: النصوص تتناول أفعال المكلفين«)4).

* * *

)1)  لسان العرب، مادة نصص، 97/7.
)2)  كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، 1696/2. 

)3)  المستصفى يف علم األصول، للغزالي، 196/1. دار الكتب العلمية، بيروت 1413ه�.
)4)  مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسام ابن تيمية، 288/19�.



339

اأ.د. حممد بن زين العابدين ُر�ستم

املبحث الأول
اجلذور التاريخية لقراءة الن�ص ال�سرعي قراءة تنويرية)1(.

��رعي وليدَة العص��ر الحديث، بل لق��د كانت لها  ل��م تك��ِن الق��راءةُ  التَّنويري��ة للنَّصِّ الشَّ
امتداداٌت يف تاريخ فكر اإلساِم التليد، وأصوٌل ضاربة يف الِقدم يف مراحل حياته التي انتفع هبا 
الناس أجمعين، ويف هذا المبحث سنلقي- سريعًا- أضواًء كاشفًة على هذه الجذور التاريخية 
له��ذه القراءة، لنرى مدى الرتابط الحاص��ل بينها وبين القراءة الحَداثي��ِة المعاِصرة التي َتروُم 
رعيَّة المرعيَّة  اليوَم ممارس��َة االجتهاد الفْقهيِّ المتفلِّت من شروطه الموضوعيَّة وضوابطِه الشَّ
��رعي المستنَبطة من األصلْين  تها قواعُد العلم الشَّ كما قيَّدها أعاُم اإلْس��ام، وشِهدْت بصحَّ

ام. راجْين المنيرْين: كتاب ِاهلل وسنِة نبيِّه عليه أفضُل الصاة وأزكى السَّ العظيمْين والسِّ
رعي يف القرون الأوىل مع الِفرق والنِّحل املطلب الأول: القراءة التنويرية للنَّ�ص ال�صَّ

��رعي  لق��د مارَس الفكُر المنحرُف- ُم��ْذ أْن ُوجد- نوعًا من القراءة التَّنويرية للنَّصِّ الشَّ
منذ القرون األولى لإلس��ام، فنتجْت عن ذلك ألواٌن من االجتهاِد الفقهيِّ بخُصوص مسائل 
شرعية، وكانت فِرُق الخوراج واالعتزال والباطنية من أْسرع النِّحل التي انتسبْت إلى اإلسام 
باط��اً - يف التأوي��ل للنص الش��رعي وتحريف��ه- وإبطاله وتش��ويهه، وإخراج��ه عن مقاصده 
الس��امية، ومعانيه الرباني��ة العالية، والفْكُر الحداثي المعاصر ناق��ٌل عن هذا الفكر المنحرف، 

متأٍس به يف إبطال داللة النص، وُمقتٍد به يف المْسخ والتأويل)2).
ولق��د كان »التأوي��ل« األداَة المعرفيَّة الوحي��دة الرائجة لدى مختلف الِف��رق التي رامْت 
مقارب��ة النصِّ الش��رعيِّ تحريفًا لداللته وإبطااًل لمعانيه، ولذلك ق��ال ابنُ قيم الجوزية رحمه 

اهلل يف نونيته المشهورة:

)1)  التنوير: مصطلٌح دارٌج يف كتابات الحداثيين العرب المعاصرين اقتبس��وه من عصر األنوار الذي تفتَّقت بزعمهم 
فه  فيه العقلية الغربية يف فرنس��ا خاصة ع��ن منجزاٍت علميٍة رائدٍة يف مجال العلوم المادية واإلنس��انية، فلذلك وظَّ

الباحُث ههنا يف دراسته.
)2)  استفادة الفكر الحداثي المعاصر من االتجاهات المنحرفة لدى الفرق الضالة القديمة أمٌر يؤيده تنويه هذا الفكر 
بمناه��ج البحث والتفكي��ر عند المعتزلة وأهنم أفضل الف��رق الكامية التي تبنَّت المنه��اج العقاين يف فهم النص 

الديني اإلسامي.
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ه������ذا وأْص�����������ُل ب���ل���يِّ���ة اإلْس�����������الم م���ْن 
وال����ُب����ْط����الن ال���تَّ���ح���ري���ف  ذي  ت�����أوي�����ِل 

���ب���ع���ي���ن ب���ْل ق ال���سَّ ي ق����د ف������رَّ وه�����و ال�������ذِّ
ال�����ُب�����ْره�����ان)1( ِذي  ق�����ول  ث���الث���ًا  زادت 

حْت بذل��ك عباراُت كثيٍر من متبني هذا االتجاه المنحرف للنصِّ الديني، فمن  ولقد صرَّ
وا به  ذلك قول بِْش��ر المريسي الذي يعرتف فيه بأْن »ليس ش��يٌء أْنقَض لقولنا من القرآن، فأقِرُّ

فوه بالتأويل«)2). يف الظاهر، ثم َصرِّ
لة األوائل  ولقد بيَّن األس��تاُذ الدكتور ُعمر األش��قر - يف كاٍم له نفيٍس- جنايَة هؤالء المتأوِّ
ي��ن يريدون هدم  عل��ى النُّصوص الش��رعية، فقال: »لق��د كان التأويُل باَب ش��رٍّ كبير ولجَ منه الذِّ
نوا  الون الواجبات فَصرفوها عن وجهها، وهوَّ ل الضَّ لوه... لقد أوَّ َاإلساِم، فما تركوا شيئًا إال أوَّ
يَن ضلُّوا بضالهم على  َأ الذِّ ماِت تأوياً ج��رَّ لوا المحرَّ عل��ى أتباعهم رمَيها وراء ظهوره��م، وأوَّ
لوا نصوَص عذاب القرب ونعيمه والساعةَ وأهوالها، والمعاد والحشر  ارتكاهبا والُولوغ فيها، وأوَّ

والميزان والجنة والنار، بحيث فقدت النصوُص تأثيَرها يف ُنفوس العباد..«)3).
لته بعُض الفرق من ش��رائع اإلس��ام قوُل القرامط��ة يف الصاة: إهنا  وم��ن أمثلة ما قد تأوَّ
صلة الداعي)4) إلى دار السام، وقالوا يف الزكاة: إيصال الحكمة إلى المستحق، ويف الصيام: 
إن��ه عب��ارة عن كتمان أس��رارهم، ويف الحج: إنه الس��فر إلى ش��يوخهم، ورأوا أن الجنة عبارة 
ع��ن التمت��ع يف الدني��ا بالل��ذات، وأن النار عب��ارة عن الت��زام العبد بالش��رائع والدخول تحت 

أثقالها!!!)5).
الة يف تاريخ الفكر اإلس��امي قد انعكس��ت  ومجم��ُل القول: أنَّ بدَع الِفرق القديمة الضَّ
على االجتهادات الفقهيَّة لدى التَّيار الحداثي المعاصر أْخذًا بمنهج التفكير عندها، واقتباسًا 
م��ن طريقة التَّخريج والتحليل واالس��تنباط، وبناِء الُفروع على األُص��ول المعتَقدة -باطاً – 

)1)  نونية ابن القيم، 111/1.
)2)  درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، 218/5. 

)3)  التأويل خطورته وآثاره، للدكتور عمر األشقر، ص 8 و9. 
)4)  قلت: داعيهم ال داعي اهلل كما هو واضح.

)5)  بدعة إعادة فهم النص الشرعي، للشيخ محمد صالح المنجد، ص36.
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م على النقل، واالعتقاِد أنَّ أدلة الش��ارع ال ُتفيد اليقين بل تفيد  حق��اًّ، كاالعتق��اد أنَّ العقل ُمقدَّ
الظَّن)1).

املطلب الثاين: القراءة التنويرية للنَّ�ص ال�صرعي مع جيل ُرواد النَّه�صة يف الع�صر احلديث
كان للمدرسة اإلحيائية التي ظهرْت يف مصر يف مطالع القرن العشرين أثٌر واضحٌ يف توجيه 
األنظ��ار إلى وجوِب نبذ التقليد، وتوظيف العق��ل يف فتح باب االجتهاد الفقهي، ولعل مغاالهتا 
– م��ع بعض زعمائه��ا والمتبنِّين لفكرها التَّنويري- أْوجَد الحجَة لمن أتى بعدها ممن س��ميناه 
االتج��اه الحداثي المعاصر يف االسرتس��ال يف االجتهاد دون رقي��ٍب، وإطاِق الِعنان يف إحداث 

التغيير يف مجاالِت الفقه اإلسامي دون استجماع للشروط المرعية والضوابط المعتَبرة.
ي لاجتهاد  ومن أعام ُرواد النهضة يف العصر الحديث الذين كانوا لاتجاه الحداثي - المتصدِّ
ي بالغ يف اإلعاِء من شأن العقل على حساب النقل  الفقهي-س��لفًا وقدوًة، الش��يُخ محمد عبده الذِّ
ح قائاً: »اتفق أهُل الملة اإلسامية إال قلياً ممن ال ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل  وصرَّ
ُأخذ بما دلَّ عليه العقُل، وبقي يف النقل طريقان طريق التس��ليم بصحة المنقول مع االعرتاف بالعجز 

عن فهمه، وتفويض األمر إلى اهلل يف علمه، والطريقة الثانية تأويل النقل«)2).
ويق��ول أيض��ا: »وهبذا األصل - تقديم العقل على ظاهر الش��رع عند التعارض الذي قام 
على الكتاب وصحيح الس��نة وعمل النبي صلى اهلل عليه وس��لم- مهدت بين يدي العقل كلُّ 

.(3(» سبيل، وأزيلْت من سبيله جميُع العقبات واتسع له المجال إلى غير حدٍّ
وم��ن ث��مَّ ارتفع صوت الش��يخ محم��د عبده منادي��ًا بضرورة نب��ذ التقلي��د والحثِّ على 
االجتهاد، وتحرير اإلس��ام من الجمود  يف الشريعة »وهي صورة من صور الجمود الفكري، 
دت أحكام الشريعة عن سماحة اإلسام  تبدو يف التضييق على الناس يف أحكام الش��ريعة، فبعَّ
وس��عته التي وِس��عت العالم بأس��ره، وهي اليوم تضيق على أهلها حتى اضطروا إلى التماس 

غيرها حمايًة لحقوقهم المشروعة«)4).

)1)  جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسامية، للدكتور محمد أحمد لوح، ص44. 
)2)   اإلسام والنصرانية، لمحمد عبده، ص71.

)3)  حاشية على شرح الدواين للعقائد العضدية، للشيخ محمد عبده، القسم الثاين، ص501.
)4)   تحرير العقل عند اإلمام محمد عبده، د/ بلقاس��م ش��توان مجلة الدراسات العقدية ومقارنة األديان، التي تصدر 
عن مخرب البحث يف الدراس��ات العقدية ومقارنة األديان، بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلس��امية، قس��نطينة 

بالجزائر، العدد الرابع، ذو الحجة، 1429ه� ص322.
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��د عبده » ليس ذلك االجتهاد  ويج��ب أن ُيفهم أنَّ االجتهاد الذي يدعو إليه الش��يخُ محمَّ
الذي يقف عند تفس��ير المس��ائل التي لم يوجد لها حلٌّ يف الكتاب والس��نة، وإنما هو اجتهاٌد 

يحاول فيه إيجاد صياغات جديدة تتاءم والعصر الحاضر«)1).
له  رًا بما أصَّ ولقد مارس الش��يُخ محمد عبده اإلفتاء مجتهدًا يف قضاي��ا فقهية مختلفة متأثِّ
مًا المصلحَة، مْؤثرًا ُمس��ايرة الواقع على ِحساب النَّص،  م على النقل، محكِّ من أنَّ العقل مقدَّ
وم��ن فتاوي��ه يف هذا المجال: فتواه الرتنس��فالية التي »قد كانت من أعظم ما ش��نع به خصومه 
ومعارضوه، وخاصة المسألة أن أحد المسلمين يف الرتنسفال أرسل إلى الشيخ...يستفتيه يف 
ثاثة أمور: لبس الربانيط، وثانيها أكل اللحوم التي يذبحها نصارى الرتنسفال على غير طريقة 
المس��لمين، إذ يضربوهن��ا بالبلط وال يذكرون عليها اس��م اهلل...وقد أفت��ى محمد عبده بجواز 
األمور الثاثة التي س��أل عنها الرتنس��فالي، ولكن المس��ألة التي أثارت عليه الش��غب خاصة 

هي المسألة الثانية التي أفتى فيها بجواز أكل لحوم النصارى مستندًا إلى قوله تعالى: ژ ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ ، فق��د قال ه��ذا بعد تحريم الميتة، وأحل 
طعامه��م وهو يعل��م ما يقولون عند الذبح، ويعلم ما يعتقدون بعزير والمس��يح، ورأى محمد 
عب��ده يف فتواه أن المضروبة بالبلطة هي غير الموق��وذة التي حرمها اهلل، فالوقيذ والموقوذ هو 

د من عصا أو حجر«)2). الذي يقتل بغير محدَّ
يها البعُض المدرسة  »والحقيقة أن هذه المدرس��ة المس��ماة بالمدرسة العقلية وقد يس��مِّ
العصرانية...تمدُّ رواقها على مس��احة واسعة من عالمنا اإلسامي، ويقع تحت تأثيرها قطاع 
ٌعريٌض من أبناء المس��لمين...وتعتمدها جامعاٌت ومعاهد ومدارس إسامية بل ومؤسساٌت 
س��ائل الجامعية  فكري��ة عالمية، وتنتش��ر أطروحاهتا يف كثي��ٍر من المج��ات والدوريات والرَّ

والكتب ووسائل اإلعام المرئية والمسموعة«)3).
ولقد اس��تطاعت هذه المدرس��ة العقلية الحديثة من خال هذه القنوات والوس��ائل، أن 

)1)  المصدر السابق، ص327.
تاري��خ  ع��ن   ،342  /1 حس��ين،  محم��د  محم��د  للدكت��ور  المعاص��ر،  األدب  يف  الوطني��ة  االتجاه��ات    (2(

اإلمام،716-667/1.
)3)   التجديد يف الفكر اإلسامي، للدكتور عدنان محمد أمامة، ص365.
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ن جياً من المتبنين ألفكارها كان من بين طائعه االتجاه الحداثي الذي مارس االجتهاد  تكوِّ
جًا ألهمِّ معالم هذه المدرسة القائمة على ما يلي: الفقهي يف النصوص الشرعية، مروِّ

أوالً: المواءمُة بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية، وذلك بتطويع النصوص 
وتأويلها تأوياً جديدًا يتاءم مع المفاهيم المس��تقرة لدى الغربيين، وعرض اإلسام عرضًا 

يقبله المثقفون ثقافة عصرية.
ثانيًا: التوس��ُع يف فهم القرآن الكريم فهمًا جديدًا قد يخ��رج النص عن دالالته اللغوية، 

ويجانب المعاين المفهومة منه من قِبل السلف الصالح.
ثالثًا: الخضوُع لس��لطة الواقع يف تناول القضايا الفقهية العملية التي تتناول الربا والمرأة 

والحريات العامة إلى آخره.
رابع��ًا: اعتم��اُد التأوي��ل أداًة معرفي��ًة للدفع يف ُص��دور النُّصوص الت��ي تخالف قناعات 

المدرسة الفكرية، وإن كانت هذه النُّصوص صحيحًة صريحة الداللة تفيد اليقين.
خامس��ًا: اعتماُد الفه��م المقاصدي للنُّصوص بدَل الفهم الح��ريف التقليدي، فالمقاصد هي 
الَحَكم يف َقبول النصوص وردِّها، كما أهنا هي الفيصُل يف فهمها وتعييِن المراد منها، ومن المقاصد 

الكليَّة المعتمدة عند هذه المدرسة يف هذا السبيل: الحرية اإلنسانية والتوحيد والعدل)1).
ي ظهر بعد عصر  وال يفوتنا هنا التَّنويه يف ُعجالٍة باالتجاه التَّغريبي العلماينِّ اإللحاديِّ الذِّ
النهضة بقليل أو يف وقتها، وكان له صوالٌت وجوالٌت يف فهم النص الشرعي واستنباط معاين 
ل، وبرز من هذا االتجاه كاتبوَن من ذوي  منه تنابذ مضمونه، وتخاصم فقهه اإلسامي المؤصَّ
القناع��ات واإليديولوجيات المتع��ددة، فمنهم الملحد كالصادق النهي��وم2، ومنهم النصراين 
كسامة موس��ى)3)، ومنهم المضطرب الذي يتأرجح بين اإلسام وغيره من األهواء والنِّحل 

والمذاهب واالتجاهات كطه حسين)4).

)1)  هذه المعالم مستفادٌة من تجديد الفكر اإلسامي، ص366 و367.
)2)  صاحب كتاب اإلسام يف األسر، وإسام ضد اإلسام.

)3)  صاحب كتاب اليوم والغد.
)4)  صاحب مس��تقبل الثقافة يف مصر والكتاب الذي أثار ضجة عارمة: »يف الش��عر الجاهلي« وأغلب هؤالء قد فضح 

خبيئتهم، د/ محمد محمد حسين، يف كتابه:»االتجاهات الوطنية يف األدب المعاصر«.



344

االجتاه احلداثي واإ�شكالية االجتهاد الفقهي يف الن�ص ال�شرعي

املبحث الثاين
رعي اأْو اأ�س�ص االجتهاد  احلداثي املعا�سر �صجِّ ال�سَّ اآلياُت القراءة احلداثية للنَّ

ان��ربى االتجاُه الحداثي المعاِصر للتَّعامل مع النَّصِّ الش��رعي من خال منظومة معرفية 
ُمثقلة بجملة من آليات القراءة والتأويل، ويف هذا المبحث سنُلقي األضواَء الكاشفَة على هذه 
فة من قِبل هذا االتجاه لفهم النُّصوص الش��رعيَّة، واس��تثمارِ ما فيها من أْحكام  اآلليات الموظَّ
وتعاليم استثمارًا - بزعمه - تجديدًا أو ثوريًا، أو تنويريًا معاِصرًا ُمنَسِجمًا مع ُروح العْصر، 

والثَّقافِة الحديثة، والمْكتسبات اإلنسانيَّة يف الحرية والعْدل والمساواة!
رعي املطلب الأول: العلوم الإن�صانية مطيُة الجتاه احلداثي لتعطيل دللة النَّ�ص ال�صَّ

ل االتجاُه الحداثيُّ المعاصر من أجل »االجتهاد« يف فهم داللة النص الشرعي فهمًا  توسَّ
جدي��دًا مناس��بًا للعصر بزعم��ه، بجملة من معطيات العلوم اإلنس��انية الحديثة التي اكتس��بها 
اإلنسان المعاصر من خال تاريخه يف البحث والتفتيش عن »الحقيقة« و »المعرفة اليقينية«!!.
ولم يكن اتصاُل االتجاه الحداثي المعاصر بالعلوم اإلنسانية عن طريق الصدفة، بل كان 
اتص��ااًل علميًا من خال توافد بعض الطلبة العرب على مراكز البحث العلمي يف الجامعات 

الغربية يف عواصم الثقافة يف أوروبا خال الستينيات من القرن العشرين)1).
وممن يمكن التمثيل به - ممن س��يرد بعُد النقل عنهم يف هذا البحث- د/ حس��ن حنفي، 

ود/ محمد أركون، وعبد المجيد الشريف، بعد ذلك.
رعي  فها التياُر الحداثي المعاصر لفهم النّص الشَّ ومن العلوم اإلنس��انية الحديثة التي وظَّ
��ح االستش��راق الغربي بتنزيله��ا على النص الش��رعي)2)، األنثروبولوجي��ة)3(: التي هتتم  وتبجَّ

)1)  دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنس��انية الغربية منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقها، د/ عبد الرزاق هرماس، 
ص44 – 47، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطوير لدراسات القرآنية، الرياض، المنعقد يف: 1434/4/6ه�.

)2)  دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنس��انية الغربية منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقها، د/ عبد الرزاق هرماس، 
ص49. 

)3)  األنثروبولوجيا: مركب لفظي من أنثروس وتعني: إنسان، ولوجي وتعني: العلم، فاألنرتوبولوجيا: علم اإلنسان، 
انظ��ر: دع��وى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنس��انية الغربي��ة منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقه��ا، د/ عبد الرزاق 

هرماس، ص52 هامش2.
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بدراسة التجمعات البشرية البدائية القديمة، ولقد اعتنت أقسام الاهوت يف أوربا باالستفادة 
من هذا العلم يف دراس��ة التوراة واإلنجيل- النص الديني- دراس��ة نابعة من البحث يف طبيعة 
المجتمع��ات البدائي��ة التي ن��زل الكتابان فيهما » وبخاص��ة ما يرتبط بفهم وتفس��ير معتقداهتا 
وأنم��اط تفكيرها األس��طورية، ومادام��ت معاهد الاه��وت األوربية نظرت إل��ى مجتمعات 
الت��وراة واألناجيل من ه��ذه الزاوية النقدية، فيجب تبعًا لذلك إخض��اع جميع الكتب الدينية 
ومنه��ا القرآن لنفس الش��يء، واعتبار مجتمع الصحابة رضي اهلل عنه��م بالتبع مجتمعًا بدائيًا 
أيض��ًا طالم��ا أن��ه ينتمي إلى حقب��ة التاريخ الوس��يط يف التقس��يم األوربي للحق��ب التاريخية 

الكربى«)1).
وم��ن مناهج العلوم اإلنس��انية الغربية الحديثة التي توس��ل هبا التي��ار الحداثي المعاصر 
للرتوي��ج الجتهادات��ه الباطلة يف فهم النص الش��رعي: منهج »علم تاري��خ األديان«، وهو علٌم 

»تبعًا للفهم الغربي يبحث يف تراتبية األديان واالستفادة المحتملة لبعضها من بعض«)2).
ولق��د اقتب��س االتج��اُه الحداث��يُّ المعاص��ر يف اجتهادات��ه يف فه��م الن��ص الش��رعي من 
المستش��رقين تطبيقهم لمنهج علم تاريخ األديان يف دراس��ة القرآن الكريم ) النص الش��رعي( 

بالمقارنة مع األديان السابقة يف عقائدها وتشريعاهتا وأحكامها3.
ول��م تكن نظرياُت النقد األدبي الغربية الحديثة بمنأى ع��ن اجتهادات التيار الحداثي يف 
فه��م النص الش��رعي،  إذ غدت النصوص الش��رعية » حقاً ُمباحًا«  لتجرب��ة كل ِّنظريٍة نقدية 

أدبية تِجدُّ يف الساحة األدبية العالمية.
��رعي لمناهج العلوم اإلنس��انية بما فيه��ا نظريات النقد األدبي   وصار إخضاُع النَّص الشَّ
يحم��ل مصطلحًا جديدًا يقال له :» الق��راءة« lecture وهو يعني: »إعادة إنتاج المعنى، وتعدد 

المعاين بتعدد القراءات«)4).
وظه��رت البنيويُة التي تقوم على أس��اس أنَّ النصوص األدبية والش��رعية وغيرها  »تظل 

)1)  دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنس��انية الغربية منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقها، د/ عبد الرزاق هرماس، 
ص53.

)2)  المصدر السابق، ص54.
)3)  المصدر السابق.

)4)  المصدر السابق، ص63.
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دائمًا قابلة للتفس��ير، وتنظر إلى التفس��ير أو الق��راءة بأهنا عملية مس��تمرة ال تكتمل االكتمال 
ر أو القارئ بأنَّه يساهم يف إنتاج المعاين«)1). النهائي أبدًا، كما أهنا تنظر إلى المفسِّ

ض��ت عليها العقلي��ُة النقديُة الغربي��ُة يف العصر  وم��ن نظري��ات الق��راءة والفهم التي تمخَّ
الحدي��ث مم��ا كان له توظيٌف يف االجته��اد الحداثي المعاِص��ر لفهم النَّص الش��رعي، نظريُة 
د  الهرمينيوطيقا أو ما قد ُيسميه بعُضهم ب� »التأويلية «)2)، وهي تعني يف بيئتها الغربية التي تحدِّ
��ر لفهم الن��ص الديني )  داللَته��ا: »مجموع��ة القواع��د والمعايير الت��ي يجب أن يتبعها المفسِّ

الكتاب المقدس( «.)3)
رعي نصر  ولقد تولى كْبَر التَّوظيِف واالنتصاِر لهذه النَّظريَّة يف الِقراءة الجديدة للنَّصِّ الشَّ

حامد أبو زيد4.
والش��كَّ أن موق��ف المس��لم المعاصر من ه��ذه المناه��ج الحديثة يف قراءة النص الش��رعي 
يك��ون تبعًا للغاية من اتخاذها إج��راًء أدواتيًا لقراءة الكتاب الكريم، ف��إذا كانت غايتها الوصول 
إلى إثبات بش��رية القرآن وأنه نصٌّ خاضع للنقد كسائر النُّصوص؛ فإنَّ الموقف منها يكون رفضًا 
له��ا ومحاربة لغاياهتا الدنيئة، وإذا كان توظيُف بعضها - مما يمكن توظيفه وال يتعذر تنزيله على 
دًا  خًا لربانية القرآن ُمساهمًا يف إبراز أنواره، كاشفًا عن حقائق إعجازه، مؤكِّ النَّص القرآين- ُمرسِّ
ُمباينته لس��ائر الكام فإنَّ لنظر الباحث المس��لم فيه مجااًل فس��يحًا، مع التوقي من القول على اهلل 

ع الكريم. بما لم يقل، والخوض فيما ليس مقصودًا للشارع الحكيم وال مرادًا من المشرِّ

)1)  الق��رآن الكري��م ومناهج تحليل الخطاب، للدكتور عبد الرزاق هرماس، مجلة كلية الش��ريعة، جامعة قطر، العدد 
19/ 1422ه�، ص22.

)2)  الهرمنيوطيق��ا hermeneutic لفظ��ة يونانية مش��تقة من الفعل اليوناين hermenvein ومعناه: التفس��ير والتوضيح، 
وه��ي تعن��ي يف علم الاهوت تأويل النص��وص الدينية بطريقة خيالية ورمزية بعيدة ع��ن المعنى الحريف للنص يف 
محاولة للكش��ف عن المعاين الحقيقية والخفية وراء النصوص المقدس��ة، انظر: الهرمنيوطيقا جذور المصطلح 

ودالالت المعنى، معتصم سيد أحمد، مجلة البصائر اللبنانية، العدد 50، السنة 1433/23ه، ص25.
)3)  المصدر السابق.

)4)  ألف نصر حامد أبو زيد كتبًا تدل ُّعلى تبنِّيه لنظرية التأويلية، منها: »فلس��فة التأويل دراس��ة يف تأويل القرآن عند 
محيي الدين ابن عربي«، وأخرجْت مؤسسة نصر حامد أبو زيد للدراسات اإلسامية سنة 2015م كتابًا بعنوان: 
مْت فيه بحوث أربعة عشر باحثًا،  »التأويلية ونصر حامد أبو زيد« كان نتاج مؤتمر س��ابق انعقد س��نة 2014م، قدِّ

كان موضوعها التنويه بالتأويل مرتكزًا أساسيًا يف المشروع الفكري لحامد نصر أبي زيد.
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املطل��ب الث��اين: توظيف مناهج اأخ��رى يف القراءة احلداثية للن���ص ال�صرعي والجتهاد يف 
فهمه)1(

لم يرتك االتجاهُ الحداثيُّ المعاصُر- يف س��بيل تمرير اجتهاداته الفقهية الش��اذة الغريبة-  
مجااًل من مجاالت المعرفة الحديثة سواء كان أصياً أو مستوردًا إال سعى يف توظيفه منهجيًا 

والتنظير له، واستنْباُته يف البيئة اإلسامية) النصِّ الشرعي(، ومن هذه السبل والمناهج:
أوالً: التاريخية أو التاريخانية:  يشرح المفكر المغربي عبد اهلل العروي معنى هذا االتجاه 
قائاً: »ليس��ت التاريخانية مذهبًا فلس��فيًا تأمليًا، وإنما هي موقف أخاقي يرى يف التاريخ - 
بصفت��ه مجموع الوقائع اإلنس��انية - مخربًا لألخ��اق وبالتالي للسياس��ة، ال ُيعنى التاريخاين 
بالحقيق��ة بقدر ما ُيعنى بالس��لوك بوقف��ة الفرد بين األبطال. التاريخ يف نظ��ره هو معرفة عملية 

أواًل وأخيرًا«)2).
وم��ن بين غايات هذا المنهج »ربط س��ائر المع��اين واألحكام بالتاري��خ و] بيان [)3) تأثير 

التاريخ يف تشكلها وتكوينها سلبًا أو إيجابًا«)4).
س القطيع��ة مع الماض��ي، ويعدُّ المواقَف والمس��ائَل  كم��ا أنَّ التاريخاني��ة »مفه��وم ُيكرِّ
والنُّصوَص وكلَّ ش��يء ال يمكن أْن يتجاوَز زمانه، فهي مفهوم يعمُل على رْهنِ كلِّ ش��يء يف 

سة صارت لها تجلياٌت مختلفة...«)5). تاريخه، وهذه القطيعة المكرَّ
��س التوظيُف الحداثي المعاصر لهذا المنه��ج يف القراءة على المقارنة، أْي بما  ولقد تأسَّ
أن ه��ذا المنهج يمكن التوس��ل ب��ه يف عملية فهم النص الديني المس��يحي، فه��و صالح لفهم 
جمي��ع النص��وص الديني��ة بما فيها اإلس��امية، وهذا غير صحي��ح، كما أن تبني ه��ذا المنهج 
إجراًء يف االجتهاد يف فهم النص الش��رعي يؤدي إل��ى نتائج وخيمة، منها الوصول إلى أحكام 

)1)  إنم��ا أف��رد الباحُث هذه المناهج الفلس��فية بمطلٍب ثاٍن خاصٍّ هبا ليتمَّ له التناس��ُق المطل��وُب منهجيًا يف مباحث 
م كلَّ مبحث إلى مطلبين َفسايَر هنا التَّقسيَم المذكوَر حفاظًا على التوازن وطلبًا للتناسق. الدراسة ألنه قسَّ

)2)  ثقافتن��ا يف ض��وء التاري��خ، للدكتور عب��د اهلل العروي، المرك��ز الثقايف العربي، بي��روت – لبنان، وال��دار البيضاء، 
المغرب، الطبعة الثانية، ص16.

ح سقوطها من مصدر النقل. )3)  زيادة البد منها وأرجِّ
)4)  القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسير، للدكتور محمد محمود كالو، ص 194. 

)5)  التاريخية ....المفهوم وتوظيفاته الحداثية، للدكتور مرزوق العمري، منشور على النت على الرابط التالي:
http://historyinarabic.blogspot.com/2012/11/blog-post_8866.html
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»تخالف اإلس��ام ذاته، مثل التشكيك يف مصدره، والحكم بعدم صاحية المرجعية الدينية 
يف الراهن.... ولهذا بدا الموقف الحداثي يف القول بتاريخية النص اإلسامي مضطربًا«)1).

ثانيًا: المنهج األلسني: وهو يهدف إلى »اكتشاف القوانين التي تحكم اللغة واستعماالهتا، 
وين��زع إلى البحث ع��ن القوانين التي تحكم لغ��ات العالم جميعها يف وق��ت واحد«)2)، ومن 

غايات هذا المنهج »فْهم المنطق الذي يحكم اللُّغات من أجل ضبط المعنى أو الداللة«)3).
ولقد اس��تغل التيار الحداث��ي المعاصر - الرامي إلى قراءة النص الش��رعي قراءة جديدة 
تْس��ُلب عنه القدسية، وُتس��ِقط عنه صفة الربانية- هذا المنهج، ووظفه توظيفًا مشوهًا، ومن 
توظيفاته الحداثية: توظيف محمد أركون الذي »يقرتح منهجية جديدة يف قراءة النص القرآين 

باستخدام المعارف اللغوية والسيميائية والنقدية«)4).
ومم��ا يمك��ن ماحظت��ه على ق��راءة محم��د أركون للن��ص الش��رعي وفق ه��ذا المنهج 
األلس��ني، أنه منهج يدرس النصَّ الدينيَّ دراس��ته للنص البشري، وهذا مما ال يمكن قبوله يف 

البيئة اإلسامية)5(.
ثالث��ًا: المنه��ج التفكيكي: والتفكيك عبارة عن »اس��رتاتيجية تنطلق من موقف فلس��في 
مبدئي قائم على الش��ك، وقد ترجم التفكيكيون هذا الشك الفلسفي نقدًا إلى رفِض التقاليد، 

رفِض القراءاِت المعتمدة، رفِض النظام والسلطة من ناحية المبدأ«)6).
إن َّمعنى النَّص عند الناقد التفكيكي »داخَل النص وال نس��تطيع فرضه عليه من الخارج، 
م��ن تاري��خ المؤلف أو الظ��رف االجتماعي أو السياس��ي ال��ذي كتبه فيه، وال م��ن انطباعات 
وآراء المتلق��ي أو نظرت��ه إل��ى العلم، بمجرد الف��راغ من كتابة النص يصبح ذل��ك النصُّ دائرة 

)1)  المصدر السابق.
)2)  القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسير، للدكتور محمد محمود كالو، ص83. 

)3)  المصدر السابق.
)4)  محمد أركون والمنهج األلس��ني النقدي يف دراس��ة الظاهرة القرآنية، للدكتور أحمد بوعود، منش��ور على الرابط 

 http://liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.php?/archives/1780-!!.html  :التالي
)5)  المصدر السابق.

)6)  المراي��ا المحدب��ة م��ن البنيوية إلى التفكي��ك، للدكتور عب��د العزيز حمودة، سلس��لة عالم الفك��ر، التي يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بالكويت، العدد 232، أبريل 1998م، ص  267.
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مس��تقلة كاملة مغلقة منفصل��ة عن كلٍّ من ذات المبدع وذات الناق��د أو المتلقي، لكن هذا ال 
يعن��ي أحادية التفس��ير أو م��وت المؤلف من منظور النق��د الجديد، فالنص الجيِّ��د يتيح تعدد 
المعاين ووظيفة النقد أن يكشف عن هذه المعاين المتعددة مادام النص، والنص وحده يسمح 

بالتفسيرات المتعددة«)1).
ولهذا عدَّ بعُض الُكتَّاب المعاصرين التفكيك اشتغااًل على بِنية النَّص وتحلياً »لفاعليته 
للكش��ف ع��ن آليات��ه يف إنتاج المعن��ى أو إجراءاته يف إف��راز الحقائق أو أالعيب��ه يف إخفاء ذاته 
وحقيقته، وهو يتعامل مع النص بوصفه اس��رتاتيجيًة للحجب والخداع والنسخ والتحويل أو 

التحريف«)2).
ولق��د ُوج��دت محاوالت عربي��ة حداثية معاصرة يف ق��راءة النصوص وفق ه��ذا المنهج 
وخاص��ة يف المج��ال األدب��ي)3)، وترتفع أصوات من حي��ن إلى حين من أج��ل تطبيق المنهج 

التفكيكي على النص الشرعي.
رابع��ًا: المنه��ج المادي: يقوم ه��ذا المنهج يف صورته الماركس��ية على تفس��ير الظواهر 
االجتماعي��ة واالقتصادية على أس��اس الصراع الطبقي بين فئات المجتم��ع، ويزعم المتبنُّون 
له��ذا المنه��ج أن التاري��خ وحركت��ه كلُّ ذل��ك انع��كاس للواقع)4)، ولق��د حاول��ْت طائفة من 
الحداثيين المعاصرين)5) أن تفسر تاريخ اإلسام نّصًا وهديًا وعقيدةً وشريعًة على ضوء هذا 

المنهج الغربي المستورد.
��ريعة وأصولها ما ُيناس��ب  خامس��ًا: المنه��ج االنتقائي: ونعني ب��ه التخيُّر من قواعد الشَّ
إيديولوجي��ة الحداث��ي وقناعته الفكريَّة - والحداثي هنا يمارس التش��ويه والتزوير للحقائق- 
فة  فها توظيفًا شائنًا، ومن هذه األصول الموظَّ ألنه يتجنىَّ على هذه األصول فيمسُخها ويوظِّ

من قِبل االتجاه الحداثي يف االجتهاد الفقهيِّ المعاصر:

)1)  المصدر السابق، ص273.
)2)  الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة، علي حرب، ص54.

)3)  م��ن هذه المحاوالت يف ه��ذا الباب: كتاب: »القصيدة والن��ص المضاد« وكتاب:» الخطيئ��ة والتكفير« وكتاب» 
تشريح النص« للدكتور عبد اهلل الغذامي.

د البهي، ص14.  )4)  هتافت الفكر المادي التاريخي بين النَّظِر والتَّطبيق، محمَّ
)5)  من هؤالء عبد اهلل العروي والطيب التيزيني وحسين مروة فيما قد كتبوا وحاضروا ونشروا.
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أوالً: دعوى الُوصول إلى مرتبة االجتهاد واألحقيَّة يف ذلك:
لم يس��تِح االتجاُه الحداثيُّ المعاصُر من ادِّعاء االجتهاد يف قضايا الش��رع، ولم يمتنع من 
ذل��ك صيانًة لنفس��ه عن الخوِض فيما ال يحس��نه وُيتقنه، ب��ل إنَّه تمادى يف ِغيِّ��ه فزعَم أن َّحقَّ 

ين مكفوٌل له تبعًا اللتزامه باإلسام، وإيمانه بمعتقداته وتصوراته!!!)1). االجتهاد يف الدِّ
ولذلك انربى هذا النوع من الفكر الشاذ الضال إلى االجتهاد، وطَرَح عشرات الشبهات 

حول القضايا الفقهية المتنوعة.
ثانيًا: التعلق بمقاصد الش��ريعة وتغلي��ب جانبها على حساب النص، وبناء األحكام على 

مراعاتها دون التفات إلى داللته:
��رعي على  ج��رى الطَّ��رُح الحداث��يُّ المعاص��رُ يف اجتهادات��ه على النَّظ��ر إلى الحْكم الشَّ
ٌق للمصلح��ة وإنْ تعارضْت مع داللة النَّ��ص ومفهوماته، ولذلك س��ارَع إلى التَّنويه  أنَّ��ه محقِّ
بالمصالح واإلعاء من شأهنا، والقطِع بأنَّ األحكام تدور مع المصالح، فإذا ُوجدت الحكمة 

والمصلحة ُوجد الحكم، وإذا ُعدمت ُألغي الحكم وإْن كان قطعيًا؟!!)2).
��ريعة للعص��ر، وأْخِذ  وي��رى الجاب��ريُّ - يف هذا المجال- أنَّه ال س��بيَل إلى ُمس��ايرة الشَّ
قي والتقدم بين أم��م األرض اليوَم إال »باعتب��ار المقاصد والمصالح  المس��لمين بأس��باب الرُّ

أساسًا للتشريع«)3).
واخرتع االتجاُه الحداثيُّ يف فهم النَّصِّ الشرعيِّ متعلَّقات جديدة أناط هبا الحكَم المستفاَد 
من الخطاب القرآين أو الحديثي وهي التي أشار إليها  الطالبي عندما قال: »إن مقاصد الشارع 
ير يف اتجاهها ونجتهد  ه والتي ينبغي أن ُنواصل السَّ ��هم الموجَّ التي يش��ير إليها ما س��ميناه بالسَّ
يف تحقيقها ترتكز على مجموعة من القيم: حرية االعتقاد، المساواة يف الحقوق والواجبات، 

التضامن والعدل، قبول التعددية«)4).

جون من إبداء آرائهم يف قضايا دينية  )1)  هناك أدلة كثيرة على هذا الذي قلناه تطفح هبا  كتب الحداثيين الذين ال يتحرَّ
مختلفة، وهم يعلنون هذه اآلراء على رؤوس األشهاد يف برامج إذاعية أو تلفزيونية أو على أعمدة صحف سيارة 

أو على صفحات مواقع إلكرتونية معروفة.
)2)  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، للجابري، ص61.

)3)  المصدر السابق، ص 59.
)4)  عيال اهلل، لمحمد الطالبي، ص177.
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وم��ن أغ��رب المتعلَّق��ات التي أن��اط هبا االتج��اُه الحداثي الحك��مَ وج��ودًا وعدمًا ِحاًّ 
وحرم��ة: الح��ق يف حرية التعبي��ر، وحرية االنتم��اء السياس��ي، والحق يف انتخ��اب الحاكمين 

وتغييرهم، والحق يف الشغل والخبز والمسكن والملبس والحق يف التعليم والعاج)1).
وص  ��رع يف ردِّ النُّصُّ وس��نذكر فيما يأيت أمثلًة من األْحكام التِّي أْلغاها هذا االتجاُه المتسِّ
بدعوى اس��تعمال المقاصد والمعاين، وما ترتَّب على الُغلوِّ يف ذلك من نتائج خطيرة انتهكْت 

اء المُصونة. ريعة الغرَّ ِحمى الشَّ
، ودفع داللته الواضحة بدعوى مراعاة أحوال الناس   ثالث��ًا: تقديمُ المصلحة على النَّصِّ

المقتضَية لدفع المفاسد وجْلب المنافع:
»وق��د زاد حض��وُر هذه العب��ارة)2) وعَظم أثره��ا يف الكتاباِت المعاص��رة حيث أصبحْت 

قاعدًة ُتعتمد يف بناء األحكام الشرعية، وعذرًا لتأويل أو نفي بعض األحكام الشرعية«)3).
إِذ »المصلحةُ أس��اُس التَّش��ريع، وكلُّ تش��ريٍع يدفع ضررًا ويجُلب مْصلحًة ال يكون دافَع 
تكفي��ٍر بأيِّ حاٍل من األحوال، وتعطيُل النُّصوص من ميدان المعامات حين يكون لَدْفع ضرٍر 
أْو جْل��ب منفعٍة ال يخرج به المجتمع أْو تخرُج به الحكومة من اإليمان إلى الُكفر بأيِّ حاٍل من 
رورات يف اإلْسَام ُتبيح المحظورات«)4). األحوال، إنَّما هذا التعطيُل إنَّما يكوُن لضرورٍة والضَّ
وغدا أمرًا مألوفًا - يف الفكر الحداثي المعاصر- تعليُل األحكام بالمصالح، فكلُّ حْكٍم 
��ق ذلك وأدَّى إليه فهو معتَبر من جهة العق��ل ، ومالم يؤدِّ إليه، فهو ُملغى وموقوٌف العمُل  حقَّ

به، وواجٌب اطِّراُحه وعدم ُالعمل به.
يقول الجابريُّ ش��ارًحا ِوجهةَ نظره يف ُوجوب تأسيس األحكام الشرعيَّة على المصالح: 
»...أم��ا الطريق��ة الثانية فتقرتح االنطاق من المقاصد- مقاصد الش��رع - يف عمليَّة تأس��يِس 
ات وال  معقولي��ة األح��كام وهي العملية التي بدوهنا ال يمكن تطبيق الش��ريعة على المس��تجدَّ
عل��ى الظروف واألح��وال المختلف��ة المتباينة، ولم��ا كان مقصد الش��ارع األول واألخير هو 

)1)  وجهة نظر، لمحمد عابد الجابري، ص67.
)2)  يعني تقديم المصلحة على النص.

)3)  التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، فهد بن صالح العجان، ص132.
)4)  الصحوة اإلس��امية يف مصر، لمحمد أحمد خلف اهلل، نقًا عن التس��ليم للنص الش��رعي والمعارضات الفكرية 

المعاصرة، ص132.
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��س معقولية  ي يؤسِّ مصلح��ة الن��اس فاهلل غن��يٌّ عن العالمي��ن، فإنَّ اعتب��ار المصلحة ه��و الذِّ
رعية وبالتَّالي فهو أْصُل األُصوِل كلِّها«)1). األحكام الشَّ

��رعي- للمصلحة  وتش��بََّث الط��رُح الحداث��يُّ المعاِص��رُ يف تعطي��ل العم��ل بالنَّ��ص الشَّ
حابة كعمر بن الخطَّ��اب رضي اهلل عنه يف  الراجح��ة- يف كثي��ٍر من اجتهاداته بعم��ل بعِض الصَّ

قة عام المجاعة. اجتهاداته يف تعطيل العمل بحد ِّ السرَّ
حيحة »مقداَر  ��واهِد التاريخي��ة الصَّ راس��ُة العلميَّ��ةُ المتأنيَّ��ُة المؤيَّدُة بالشَّ د الدِّ بينم��ا تؤكِّ
��رعي ومقدار تس��ليمه ل��ه وتقديره  ُخض��وع عمر ب��ن الخطاب - رض��ي اهلل عنه - للنَّصِّ الشَّ
م على النَّصِّ ش��يئًا، ومن  واحرتام��ه ومهابت��ه، ومن المس��تبعِد عقاً مع تل��ك الحال أْن ُيق��دِّ
المستبَعد عقاً أيضًا أن ُيلغي الحْكمَ الثابَت من أجل ما رآه من قياٍس أو مصلحٍة أو اجتهاٍد، 

وكيف يحقُّ لنا أن ننقل عنه شيئًا يخالف الحال المعهود عنه؟«)2).
رابعًا: ادِّعاء تغيُّر األحَكام بتغير األزمان:

��اذِة هب��ذه القاعدة التِّي  ولق��د تش��بَث الطَّرُح الحداث��يُّ المعاِصُر يف اجتهاداته الفقهيَّة الشَّ
��ريعة وثوابتها، ولها ضوابُط وفيها مح��رتزاٌت، ومواضع  تس��تمدُّ مش��روعيتها من أصول الشَّ
ُإعم��اٍل ومواضُع إهم��اٍل، فأتى بالعجائب يف فقٍه مس��لوٍب من التوفي��ِق، وتديٍُّن منقوٍص عند 

التطبيق، وشريعٍة ممسوخٍة عند التَّحقيق، كما سنذكره عند التمثيل.
 ورأى االجته��اُد الحداث��يُّ أنَّ الش��ريعة اإلس��امية ق��د اعتربِت »النس��َخ لبع��ض األحكام 
ه من  الش��رعية حقًا خاصًا بمن له س��لطة االش��رتاع وأخذْت به، أما التغيير لحكٍم لم ُينس��ْخ نصُّ
قِبل الش��ارع فق��د أجازته للمجتهدين من قض��اة ومفتين تبعًا لتغير المصال��ح يف األزمان أيضًا، 
وامتازت بذلك على غيرها من الش��رائع، وأعطت فيه درس��ًا بليغًا عن مقدار ما ُتعطيه من حرية 
للعقول يف االجتهاد، ومن تقديٍر لتحكيم المصالح يف األحكام، وهكذا أصبح العمل هبذا المبدأ 

الجليل قاعدة مقررة يف التشريع اإلسامي ُتعلن بأنه ال ُينكر تغير األحكام بتغير األزمان«)3).

)1)  وجهة نظر، للجابري، ص57. 
)2)  التوظي��ف الحداث��ي لاجتهادات العمرية: قراءة نقدية، لس��لطان العمري، العدد 285 / 1432ه، منش��ور على 

  http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=789:الرابط التالي
)3)  الموقف المعاصر من المنهج السلفي يف الباد العربية: دراسة نقدية، للدكتور مفرج بن سليمان القوسي، ص54.
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املبحث الثالث
رعي)1( �صجِّ ال�سَّ نتائُج واآثاُر القراءة ِاجلديدة للنَّ

رح احلداثي املعا�سر)2( يف اجتهادات الطَّ
 هذا المبحث معقوٌد لبيان نتائج وآثار اجتهادات الفكر الحداثي المعاصر يف فهم النَّص 
راس��ة وُعصارهتا والغايُة المقُصودة منها،  ��رعي من جهة استنباط فقهه، وهو ُزبدة هذه الدِّ الشَّ
��مًا إل��ى مطلبين: األول يف بي��ان نتائج الق��راءة الحداثية للنصوص  وس��يكون الكام فيه مقسَّ
الش��رعية ل��دى الفكر الحداث��ي المعاصر، والث��اين: يف بيان آثار أطروح��ات ونظريات الطرح 
احة الفكريَّة المعاِصرة يف الباد العربية واإلسامية  رعي يف السَّ الحداثي المعاصر يف النَّصِّ الشَّ

نظريًة وممارسًة.
املطلب الأول: يف بيان نتائج القراءة احلداثية للن�صو�ص ال�صرعية لدى الفكر احلداثي املعا�صر

كان النَّ��صُّ الش��رعيُّ بالنس��بة للحداثيين المعاصرين »حق��اً معرفيًا« لتجرب��ِة نظريات 
ي��ن، وإحياِء ما اْندرس  ومناه��ج الغرب البْحثية من أجل التَّرويج للقوِل بالتش��بُّث بتعاليم الدِّ
منه، وتطوير مقوالته، وتحديث أطروحاته إلمكان تطبيقها يف عصٍر كُثرت تحدياُته، ويف حياٍة 
ْت بمس��تجداٍت طارئة، ونوازل جديدة لم يس��بق للفقه  معاص��رٍة تعقَّدت واضطرب��ت، وعجَّ

ض لها، وال للفهم التقليدي أْن َحَلم)3) بالتَّْفكير فيها ؟!!  اإلسامي أْن تعرَّ
��رعي،  ولق��د أدى هذا الصني��ُع بالحداثيين إلى رُك��وب مطية االجتهاد يف فْهم النَّصِّ الشَّ
وذلك بتوظيف مناهج َوُسبل يف البحِث وصفنا مِْن حالها آنفًا، واآلن نذكُر هنا نتائج استعمالها 

عي. ٌة على ما ندَّ وتوظيفها مع التمثيل وإيراد النَّماذج التي هي شاهدة ٌعلى ما نذكُر، وأدلَّ

��رعي وأْتبع نفَس��ه يف اس��تعماله هنا يف هذا المبحث ألنَّ النصَّ الش��رعيَّ قرآنًا  )1)  إنما نصَّ الباحُث على النَّصِّ الشَّ
، فا جرم أن يكون التنويه به جاريًا على لسان  وسنًة هو الركن األعظُم لاستنباط الفقهيِّ واالستخراجِ التشريعيِّ

الباحث وقلمه.
)2)  الفرُق بين النتائج واآلثار من جهة أن النتائج سبقتها أسباٌب ومقدماٌت أْسلمْت إليها، وأما اآلثاُر فهي وإن شاهبت 
رس الحداثي المتعاطي لاجتهاد  ل عليه يف الدَّ النتائَج من وجٍه فلقد باينتها من جهة أهنا صارْت مما ُيعمل به وُيعوَّ

الفقهي يف النص الشرعي.
)3)  مِْن )َحُلم ُحْلمًا( إذا رأى يف منامه ش��يئًا، وإنما اس��تعمل الباحُث هذا التعبير وهو يحكي موقف الطرح الحداثي 
��رعي واس��تنباط فقهه وهديه، ألن هذا الطرح تش��بث هبذا العذر يف أن  إزاء توظيف مناهج جديدة لفهم النصِّ الشَّ

النوازل قد كُثرت، واسُتجدَّ منها ما لم يكن موجودًا من قبل، وطرَأ منها ما لم يكن يف الحْسبان!.
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أوالً: االنفالت من س��لطِة النَّصِّ وتعطيل هديه وتوقيف العمل بمنطوقه: كانت المناهج 
فة من قِبل التيار الحداثي المعاصر ذريعة لانقاب على سلطة النص الشرعي، وتوقيف  الموظَّ
العمل به، والتجني على حاكميته وُهداه، بدعوى  مس��ايرة الشريعة »لروح العصر«، و»ضغط 
الواقع«، و»ُس��نة التطوير«، و»الظرفية الدولية«، فكانت حصيلُة ذلك الُبعد عن منطوق النَّص 

ومفهومه، وإشارته وداللته يف عدة أحكام فقهية باستعمال مناهج مختلفة منها:
- إلغ��اء أحكام اإلرث: بدعوى عدم مس��ايرهتا للواقع، إذ هدُيه��ا »كان صالحًا يف ذلك 
لت  العص��ر، بل كان مثاَر إعجاٍب أحيانًا، ولكن��ه ينبغي أْن ُيتجاوز اليوم، ألنَّ الظروف قد تبدَّ
تب��داًل بعيدًا، واألحوال تغيرت تغيرًا كبيرًا«)1)، و»ألن الواقع هو الذي أملى على الوحي تلك 
الحلول التي جاء هبا لمشكاته أي أن الواقع هو الذي يحكم الفكر كما تقول الماركسية«)2)، 
وما الوحي ) النص الشرعي( - كما يقول حسن حنفي- إال » تجارب شعورية إلنساٍن يعيُش 

ويتأزم ويفرح ويتألم، ويكون الوحي هو تفريُج هذا الهمِّ أو حل ذلك اإلشكال«)3).
- وم��ن ُصور إلغ��اء اإلرث: إلغاءُ الحْك��م المستفاد من قوله تعال��ى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ ژ )4(. بتوظي��ف المنه��ج اللغ��وي البنيوي، إذ كت��ب الجابري مقااًل بعن��وان: »قراءة 
عصرية للرتاث العربي اإلسامي منهج وتطبيق»، تساءل فيه أواًل قائاً: كيف نقرأ هذا الحكم 

َقراءة تجعله معاصرًا لنفسه ومعاصرًا لنا؟«. 
ل حكمًا ثابتًا ال  لم يكن الجابري يف قراءته للنص مهتمًا كثيرًا بحرفية النص، وأنه يشكِّ
يتغي��ر بتغير الزم��ان والمكان...، ولكنه يعتمد على منهج التحليل األلس��ني وقواعد التحويل 
والتولي��د. وحت��ى يس��تطيع الجاب��ري أن يجعل الن��ص معاصرًا لنفس��ه فإنه يق��رأ النص قراءة 
تاريخي��ة يف بداية األمر وينظر يف المحيط االجتماعي الَقَبلّي المش��اعي، حيث كانت الملكيَّة 
للَقبليَّة وليست للفرد. أما الظرف الثاين يف ذلك المحيط التاريخي فهو المصاهرة لدى القبائل 
��لمية وتنميته��ا بين القبائل يقتضي نوعًا من  العربي��ة، وحتى يتمَّ المحافظة على العاقات السِّ

)1)   اإلسام والحرية االلتباس التاريخي، محمد الشريف، ص112.
)2)  ظاهرة اليسار، لمحسن الميلي، ص82.

)3)  المصدر السابق.
)4)  سورة النساء، اآلية: 11.
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تب��ادل النس��اء، غير أن تزويج البنت بش��خص من غير قبيلتها قد يثي��ر مصادمات يف حال وفاة 
أبيه��ا، ذل��ك ألن��ه إذا كان حقها أن تأخذ نصيبًا مما ترك وهو لم يرتك س��وى حقه المش��اع يف 
الرعي والمرعى المشرتك، فهذا يعني أن ماشية زوجها وهو من قبيلة أخرى سيدفع هبا لرتعى 
يف أرض أهل الزوجة، وهذا شيء سيؤدي إلى الخصومة،  وهذا هو السبب يف كون المجتمع 
العرب��ي يف الجاهلية ال يعطي البنت ش��يئًا من المي��راث اتقاء للمش��كات المذكورة، ولهذا 
لجأ اإلس��ام إلى حلٍّ وس��ٍط يف جْعل نصي��ب البنت الثلث بدل النصف. وهن��ا فإن الجابري 
ل النَّصِّ أتى موافقًا للعصر الذي نزل فيه حيث يقول: »وبذلك تتحقق  ينطلق من مبدأ أنَّ تشكُّ
المس��اواة بين الرجل والمرأة«....ولكن يبقى بعد ذلك مدى اس��تجابة هذا الحكم الش��رعي 
للعص��ور التي أتاه��ا التغيُّر حتى عصرن��ا الراهن؟ أج��اب الجابري بطريق��ة اإلحالة الضمنية 
حيث يقول: »وهذه المس��ألة من اختصاص الفقه��اء المجتهدين وهو أمر يقع خارج اهتمامنا 
واختصاصنا«، ولكنه بعد هذا يضرب مثاً يدل إلى ما يرمي إليه، وهو أن فقهاء جبال األطلس 
أفتوا بأن البنت إذا اس��تغنت بأهلها فا ترث زوجها، وإذا اس��تغنت بزوجها فا ترث أهلها إذا 
كانت المطاَلبات تسبب مشكات وحروبًا بين القبائل، ثم ينتهي الجابريُّ بالقول: »ومعلوٌم 
أنَّ هن��اك م��ن الفقهاء المجتهدي��ن من يرى أن الن��ص َّإذا تعارَض مع المصلح��ة العامة، ُأخذ 

بالمصلحة العامة، ألهنا هي الهدف من النص«)1).
ووج��ه العاقة بين هذا المثال وبين ترك النص أنَّ الجابري يعطِّل المس��تفاَد من نصِّ آية 

مًا المصلحَة العامَة المقتضية َلذلك بزعمه يف هذا العصر. قسمة المواريث محكِّ
- إلغ��اء عقوب��ة القطع والرجم والَجلد:- حس��ب أبو القاس��م حاج حم��د- ألنَّها كانت 
س��ارية المفعول يف ذلك العصر التاريخي الساَّبق على اإلس��ام، ثم يخُلص إلى القول ب� »أنَّ 
الثابت يف التَّشريع هو مبدأ العقوبة أو الجزاء، أما األشكال التطبيقيَّة لهذا المبدأ فموكولٌة لكل 
ات العصور، ويبقى  عْصر على حس��ب أوضاعه وأعرافه وقيمه، وهبذا يستوعُب القرآن متغيرِّ

)1)   مناهج االتجاه العقلي الغربي يف العصر الحديث وأثرها على االتجاه العقلي العربي يف دراسة النصوص الشرعية 
دراس��ة نقدية يف ضوء اإلس��ام، للدكتور خليفة العسال، رسالة ماجستير يف كلية الشريعة، الرياض، جامعة اإلمام 
محمد بن س��عود اإلس��امية، 1426ه� 1427ه�، رس��الة غي��ر مطبوعة، ص243. وإنما رج��ع الباحُث إلى هذه 

ته وأسعفته يف المثال الموايت والشاهد المناسب. الدراسة وإن كانت غير مطبوعة ألنه وجد فيها ضالَّ
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كما أراد اهلل صالحًا لكل زمان ومكان«)1).
رقة  ويرى حسين أحمد أمين أنه من غير المناسب أْن نجري النَّص َّعلى ظاهره يف حدِّ السَّ
��رعي الوارد يف ذلك بقوله: »كان االعتداء على  يف هذا العصر، ويحتاُل يف ردِّ ظاهر النَّص الشَّ
الس��ارق يف الصح��راء بس��رقة ناقته بما تحم��ل من ماء وغ��ذاء...يف مصافِّ قتل��ه؛ لذلك كان 
م��ن المه��مِّ للغاية أنْ تقرر الش��ريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الش��دة لجريمة الس��رقة يف مثل 
هذا المجتمع، أَما وقد دخل اإلس��اُم مجتمعاٍت تعرف ش��كاً م��ن الملكية أهم من الملكية 
المنقولة، وأصبح سْلُب الرجل قرابة مائة ال يعني أمرًا جلاً، فقد يجد المجتمع عقوبة لجريمة 
الس��رقة غي��ر العقوبة يف المجتمع البدوي دون أن يكون اختي��اره للعقوبة الثانية خروجًا على 
ة التي توخاها اإلس��ام  اإلس��ام...حيث إهنا يف المجتمع المدين تحقق نفس النتائج المرجوَّ

يف المجتمع البدوي«)2).
ويحت��ال بعُض أرباب االتجاه الحداثي يف االجتهاد يف ثوابت الش��رع بما ُيتضاحك منه، 
كإس��قاط جم��ال البنا الحدَّ عمن س��رق للم��رة األولى، وكإجازته للُمس��لم المغ��رتب الُقبلة 
مة قال: »والصاة بعدهما تكفير لهما«)3)، وكإجازته إمامة المرأة للرجال)4) يف فقهيات  والضَّ

جديدة يف حكم المرتد)5). 
ومم��ا ُياح��ُظ على ظاه��رة االنفات من س��لطة الن��ص التي ينتهجه��ا التي��اُر الحداثيُّ 
م«، أو »اإلسام  المعاصُر يف نظرته إلى ما يس��ميه ب� »اإلس��ام التنويري« أو »اإلس��ام المتقدِّ
ر« أهنا ظاه��رٌة تتعلَّل بأس��باٍب منه��ا: الس��عي يف ماءمة تعاليم »اإلس��ام  العص��ري المتح��رِّ
التقلي��دي« للعص��ر، والتأكيد على الجوانب اإليجابية فيه، ذلك ألننا» ال نس��تطيع أن نتقبل - 
ال��رتاث- كم��ا هو، بل علينا أن نعيد صياغته، فنطرح عنه ما هو غير مائٍم لعصرنا، ونؤكد فيه 

)1)   العالمية اإلسامية الثانية، أبو القاسم حاج حمد، 496/2- 497.
)2)  دليل المسلم الحزين، حسين أحمد أمين، ص131.

)3)  الخ��رب يف جري��دة األحداث المغربية يف الع��دد الصادر بتاريخ 2004/9/5م، ص12، وأف��اد جمال البنا أنه يجب 
»علين��ا أن نع��رتف بالواقع الذي ال يمكن تجاهله يف هذا العصر، وهو عدم قدرة كثيرين من الش��باب والفتيات على 
الزواج يف ظل المعروض من المؤثرات الخارجية التي تؤثر على الغريزة الجنسية التي غرسها اهلل يف اإلنسان«!!! .

)4)  الخرب يف جريدة األحداث المغربية، العدد2399، بتاريخ2005/8/23م، ص11.
)5)  حرية االعتقاد والفكر يف اإلسام، لجمال البنا، ص6.
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الجوانب اإليجابية، ونحددها ونصوغها بلغة مناس��بة لعصرنا، إنه التجديد الذي ال غناء عنه، 
إذا كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة، إنه التجديد الذي يجمع األصالة والمعاصرة«)1). 

ومن هذه األس��باب: دعوى ربط نجاح التجربة اإلسامية المعاصرة يف ُدنيا الناِس اليوَم 
ب�:»إجراء تجديد جذري يف منهج الفكر اإلسامي ورؤيته الحضارية«)2). 

وتتضح يف هذه األمثلة العاقةُ بينها وبين ترك النص من حيُث أن َّكلَّ واحٍد من أصحاب 
ه��ذه األمثلة ُينادي بإلغ��اء عقوبة القطع والجل��د والرجم متعلاً بضرٍب من التأويل الفاس��د 

لداللة النصوص.
جر منها، والمطالبة باس��تبدالها  ��رعي والضَّ ثانيًا: االش��مئزاز من مصطلحات النصِّ الشَّ
حًا رأي��ه يف هذه القضي��ة- :»إنَّ يف العصر  بمصطح��ات جديدة: يقول حس��ن حنف��ي - موضِّ
ألفاظ��ًا تج��ري مج��رى الهش��يم يف الن��ار مث��ل اإليديولوجي��ا والحرك��ة والتغيي��ر والتح��رر 
والجماهير والعدالة...أما ألفاظ اهلل والجنة والنار واآلخرة والحساب والعقاب...فهي ألفاٌظ 
قْطعيَّ��ة ِصرفة ال يمكن التعامل معها دون فهم أو تفس��ير أو تأويل...وألفاُظ الجنِّ والمائكة 
والشياطين بل الخلق والبعث والقيامة ألفاٌظ ُتجاوز الحسَّ والمشاهدة وال يمكن استعمالها، 

ألهنا ال تشير إلى واقٍع وال يقبلها كلُّ الناس«)3).
��رع يف باب العقائ��د والعبادات والمعام��الت يف العمل  ثالث��ًا: التفري��ُق بين ُنصوص الشَّ
والتطبي��ق: فم��ا كان منها من القس��م األول ف��ا َيقبل التغيي��ر والتطوير إذ هو ثاب��ٌت، وما كان 
منها من القس��م الثاين فه��و قابٌل للتَّغيير والتبديل، يقول محم��د النويهي: »إن َّنصوص القرآن 
والس��نة يف مس��ائل العقيدة والعبادة هي التي ُتقبل، أما غيرها يف أيِّ ناحيةٍ من نواحي التش��ريع 
فتخضُع للتَّعديل والتغيير واإلضافة والحذف«)4)، ويرى الكاتُب نفس��ه أنَّ » كلَّ التش��ريعات 
التي تخ��صُّ أمور المعاش والعاقات االجتماعية بين الناس والتي يحتويها الكتاُب والس��نُة 
وام وعدم التغيير، ولم تكن إال حلواًل مؤقتة احتاج إليها المس��لمون األوائل  لم ُيقصد هبا الدَّ

)1)  مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، لنصر حامد أبو زيد، ص16.
)2)  أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أبو سليمان، ص 172.

)3)  الرتاث والتجديد، لحسن حنفي، ص140.
)4)  محمد النويهي، مجلة اآلداب، بيروت، عدد مايو 1970م، ص31.
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وكانت صالحة وكافية لزماهنم فليست بالضرورة ُملزمًة لنا«)1).
رعي َلبوسًا جديدًا وخْوُض ِغمار تجربٍة جديدةٍ يف قراءته: »ألنَّ  رابعًا: إْلباُس النصِّ الشَّ
من حق ِّكل ِّجيل بل من واجبه أن تكون له تجربته وأْن يثري هبا النُّصوص ويثريها بالنُّصوص 

غير مقلد وهو قادر على االجتهاد«)2).
رعيَّة على ما يفعل- إلى  ولذلك سعى االجتهاُد الحداثيُّ المعاصُر – من أجل إْضفاء الشَّ
ين  ع��دِّ االجته��اد حقًا مكفواًل لكلِّ أح��د3، حتى لمن ليس أهاً يف نظر علم��اء »فقه النقل الذِّ
ه��ْم خصوٌم لعلماء« فقه العقل »ممن يْدعون إلى ممارس��ة التطوير والتغيير« للفقه الموروث 

الموصوف ب�: »التقليدي« و»العقيم«)4).
رح احلداثي املعا�صر. رعي يف اجتهادات الطَّ املطلب الثاين: اآثاُر القراءة ِاجلديدة للنَّ�صِّ ال�صَّ
اس��تدعى توظيُف االتِّجاه الحداثي المعاصر لمناهج غريبة يف قراءة النصِّ الش��رعي إلى 
اإلفضاء إلى آثار ِجدِّ خطيرٍة يف فهم الش��ريعة، وتطبيقها على أرض الواقع يف هذا العصر، ويف 

ج على ذْكر بعِض هذه اآلثار التي أوقفنا عليها البحُث، فمن ذلك)5): هذا المطلب ُنعرِّ
أوالً: نزع القداس��ة عن النُّصوص الش��رعية: جرى االتجاُه الحداث��يُّ المعاصُر يف قراءته 
سة، تطبَُّق عليها مناهُج النَّقد الحديثة  نة ُنصوصًا غيَر ُمقدَّ رعي على عدِّ القرآِن والسُّ للنَّصِّ الشَّ
التِّي تطبَُّق على بقية النُّصوص البش��ريَّة، فالنُّصوص كلُّها س��واء أمام هذه المناهج المطبَّقة يف 

مجاالت األدب واالجتماع والتاريخ يف ُدنيا النَّاس اليوم.
ومم��ا يحتجُّ به االتجاُه الحداثي يف هذا الس��بيل، القوُل بأن َّالجامع المش��رتك بين النَّص 
اِن، وهذه اللغة يجب دراستها وفَق  الديني والنص البشري هو اللغة التي ُكتب بواسطتها النَّصَّ

المناهج المستحَدثة من قِبل اإلنسان يف فهم اللِّسان.

)1)  محمد النويهي ،مجلة اآلداب، بيروت، عدد مايو 1970م، ص10.
)2)  حوار ال مواجهة، 43 و44.

)3)  وجهة نظر، ألحمد الخمليشي، 151/7.
)4)  وجهة نظر، ألحمد الخمليشي، 177/6 و150/7.

)5)  مظاهر االنعتاق من النص والتحرر من س��لطته باديٌة يف كتاب��ات الحداثيين المعاصرين، وذَكر الباحُث هنا جملة 
م��ن آثار القراءة الجديدة للنص الش��رعي ولم ي��ر التطويل بذكر عاقة ذلك برتك النص وإلغ��اء هديه، وترَك بيان 

ذلك لفطنة القارئ اللبيب الذي ُيفرتض فيه أن يكوَن من أهل التَّخصص يف فْهم النَّصِّ ودالالته ومقتضياته.
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ويعبِّ��ر االتجاه الحداث��يُّ - يف َصفاقة ُمخزيٍة وقلَّة حياٍء وعْجرف��ٍة متناهيٍة- عن مذهبه يف 
��رعي قائاً على لس��ان علي حرب: »والبد من نزع هالة القداسة  نزع القداس��ة عن النَّص ِّالشَّ

عن الوحي بتعرية آليات األسطورة والتعالي والتقديس التي يمارسها الخطاُب القرآين«)1).
ويش��رح محمد أركون كيف ُأْضفَيِت القداس��ُة عل��ى النص الديني قائ��ا: »إنَّ التقديَس 
سة ُخلع عليها، وُأسدَل بواسطة عدٍد من الشعائر والطقوس والتاعبات الفكريَّة  للكتب المقدَّ

االستداللية والظروف السياسية واالجتماعية والثقافية«)2).
وم��ن أْج��ل هذا التَّجني عل��ى النصوص الديني��ة، كان مْن واجِب الحداث��يِّ المعاصر أن 
س، يقول محمد  يتعام��ل م��ع القرآن عل��ى أنه نصٌّ من النص��وص، وليس على أنَّه وحٌي مق��دَّ
أركون مبينًا ذلك: »البد من النظر إلى القرآن ليس على أنه كاٌم آٍت من فوق، وإنما على أنه 

حَدٌث واقعيٌّ تمامًا كوقائع الفيزياء والسيولوجيا«)3).
ثانيًا: النُّصوص الش��رعية نصوٌص ليست لها دالالٌت ثابتة أو معاين ذاتية: فا توجد عند 
االتجاه الحداثي المعاصر - يف ممارسته لاجتهاد- »عناصر جوهرية ثابتة للنصوص، وليس 
لأللفاظ أي داللة ذاتية فالنَّصُّ هو فضاء داللي وإمكان تأويلي، والقراءة ال تخرج من مأزقها 
إال إذا توقفن��ا ع��ن النظر إلى النص بوصفه أح��ادي المعنى وإلى الق��راءة بوصفها تتطابق مع 
النص، ولذلك فالنص الذي ينصُّ على الحقيقة ينتهي بانتهائها، ولكن النص ال يقول الحقيقة 
والق��راءة هي التي تحيل��ه إلى معنى، وال يمك��ن الوصول إلى المعن��ى الحقيقي الموضوعي 
للنَّ��ص الديني والقصد اإللهي من��ه ألنه ال وجود لهذا المعنى، فالمعن��ى متغير من عصر إلى 

عصر«)4). 
ولذلك كان واجًبا - حسب الطرح الحداثي المعاصر- منهجياًّ ممارسُة ما يلي:

1/ التأوي��ل: ذلك ألن��ه» الزٌم من لوازم اللغة وهو صفٌة مازمٌة لكلِّ خطاٍب دون تفريق 
بي��ن النص الواضح وبي��ن المجمل أو المبهم أو المتش��ابه، ومن َثمَّ التأوي��ل ضرورة للنص، 

)1)  نقد النص، علي حرب، ص203.
)2)  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص25.

)3)  تاريخية الفكر العربي اإلسامي، ص284.
)4)  إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر أبو زيد، ص424، ونقد الحقيقة، علي حرب، ص9.
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وال يوج��د ن��صٌّ إال ويمكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص ب��ه«)1)، والنص الديني عند 
الحداثيين »برموزه يفتح آفاق تأويٍل ال حدود لها للقارئ الذي ُيحيِّنُه حسب عالمه المعيش، 

ليعيد امتاكه بإعطائه المعنى الذي يائمه«)2).
رس اللِّس��اين وظهور التفكيكية أصبح المؤلف  2/ الُحْكم بموِت المؤلف: مع تقدم الدَّ
للنصوص- أيًّا كانت هذه النصوص- غائبًا ُمس��َتَخفًا به، فهو مجرد »مستخدمٍ للغة، ولذلك 
ه قارئ��ه، وإنما أصبح المعنى يعتمد  فهو ليس ُمنش��ئًا للنَّ��ص أو َمْصدرًا له يحتكُر معناه ويَوجِّ
على القارئ...وما المؤلف إال ناسٌخ يعتمد على مخزون هائل من اللغة الموروثة وهذه اللغة 
هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف، أدى كلُّ ذلك يف النهاية إلى استبعاد المؤلف ثم إعان 

موته«)3).
3/ التح��رر من ُس��لطة النص: ن��ادى الطَّرح الحداث��يُّ المعاصُر – يف قراءت��ه التجديدية 
للنصوص اإلسامية- باالنعتاق من سلطة النَّص والتَّمرد عليه، ذلك ألنَّ مهمة القارئ الناقد 
أم��ام الن��ص قراءة ما ل��م يقله النص الذي »يحتاج إلى عين ترى فيه م��ا لم يره المؤلف وما لم 

يخطر له«)4).
ينية عند ُممارس��ة الق��راءة العلميَّة للنَّص: إْذ أنَّ من ش��روط  4/ التَّح��رُر م��ن العاطفة الدِّ
الق��راءة التجديدي��ة للن��ص الديني:»  دراس��ة النَّ��ص با عواطف جيَّاش��ة من ش��أهنا أن ُتوقع 

الدارس يف الوهم وخصوصًا إذا كان موضوع الدراسة نصًا دينيًا أو نحو ذلك»5.
��رط المهمَّ تكوُن هي: »القراءة الحية« المطلوبة التي فيها  والقراءُة التي تس��تويف هذا الشَّ
»الخلق« و »التجديد«، وإذا لم تس��توف ذلك تكون » قراءة ميتة«)6) ال تنتفع األمة اإلس��امية 

هبا.

)1)  موقف االتجاه العقاين اإلسامي المعاصر من النص الشرعي، سعد بن بجاد العتيبي، ص 469.
)2)  إصاح اإلسام بدراسته بعلوم األديان، العفيف األخضر، ص59.

)3)  موقف االتجاه العقاين اإلسامي المعاصر من النص الشرعي، ص469 و470.
)4)  الممن��وع والممتن��ع يف نق��د الذات المفك��رة، علي حرب، ص 22. وواض��ٌح أنَّ الذي يرى يف الن��صِّ ما لم يكن 

مقصود القائل منعتقًا منه ساع يف التمرد عليه والخروج عن مقاصده ومراميه.
)5)  الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، لمحمد شحرور، ص30.

)6)   نقد النص، علي حرب، ص204.



361

اأ.د. حممد بن زين العابدين ُر�ستم

ثالث��ًا: نسبي��ةُ معاين النصوص وعدم الوق��وف على مقاصدها النهائي��ة: ذلك ألنَّ دعوى 
��رعي احتكاٌر للحقيق��ة ووصايٌة على الناَّس ومن هنا  الوقوف على المعنى النهائي للنَّص الشَّ
ف��إنَّ الق��رآن الكريَم يف نظر الخطاب الحداثي المعاصر: »لي��س له ثوابٌت بل هو مجموعٌة من 
المتغيِّرات َيقرأ كل عصر فيه بنفس��ه، وال توجد قراءاٌت صحيحٌة وأخرى خاطئة، فالقراءات 
كلُّه��ا صحيح��ة والخطأ هو ق��راءة المعاصرين للق��رآن بمنظوٍر غير عصري، إنَّ��ه مفتوحٌ على 
جميع المعاين، إنه كوٌن من العامات والرموز....ومادام القرآن عندهم ال ينصُّ على الحقيقة 
، ولذلك فا يح��قُّ أليِّ تفس��يٍر أن ُيغلَِق القرآن،  ف��إنَّ المعاين في��ه ال هنائية وال تق��ُف عند حدٍّ
ألنَّ النصوَص ُتنتج دائمًا دالالٍت جديدة مفتوحة مطَّردة والركون إلى التفس��ير الحريف موت 

.(1(» للنصٍّ
ة للنَّصِّ التي هي يف الحقيقة» تجربٌة  ونس��بيُة دالالِت النُّصوص ُتساعد على القراءة الحرَّ

شخصيٌة« 
، ويظل  ل���» للقارئ« أو »المجتهد«، ويظل إنتاج الداللة فعاً مشرتكًا بين القارئ والنصِّ

النص متجددًا بتعدد القراء من جهة وباختاف الظروف من جهة أخرى)2).
��رعية بالواق��ع السياس��ي)3(: ادَّعى االتج��اهُ الحداثيُّ  رابع��ًا: دع��وى تأثُّرِ النُّصوص الشَّ
��رعي توجيَه األحداث السياس��ية والوقائع  المعاص��ر المتص��دي لاجتهاد يف فه��م النصِّ الشَّ
االجتماعية للنصوص الش��رعية فهمًا وممارس��ًة، »فكلُّ الدراس��ات الفكرية المعاصرة التي 
أخذْت تنبُش يف تاريخ اإلس��ام وتراثه كانت تعتمُد بش��كل رئيس��ي على تأثير السياس��ة على 
��ْرعية وطرائق االس��تدالل واالجتهاد، وأنَّ األحكام والنصوص لم يكن مردُّها  النُّصوص الشَّ

إلى التشريع والديانة بقدر ما هي متأثرة بواقعها الذي صاغته السياسة«)4).

)1)  موقف االتجاه العقاين اإلسامي المعاصر من النص الشرعي، ص470و472.
)2)  قضايا يف نقد العقل الديني، محمد أركون، ص279، والرتاث والتجديد، لحسن حنفي، ص112.

)3)  يرى الباحُث أنَّ تأثير األحداث السياس��ية يف فهم النص الش��رعي عند الحداثي من آث��ار القراءة الجديدة للنص، 
وليس��ت س��ببًا من األس��باب الحاملة على ذلك، ألن هذه الدعوى لم َيس��بْق إليها أحٌد قبَل الطَّرح الحداثي، وما 
ل أثرًا بارزًا للقراءة الحداثية الجديدة كما هو  ُوجد من ذلك يف تاريخ الفكر اإلسامي فاستثناءاٌت منفردٌة ال تشكِّ

الحال عند الحداثيين المعاصرين.
)4)  معركة النص، لفهد بن صالح العجان،  ص 63.
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وبالغ االتجاه الحداثي يف رد ِّكلِّ الظواهر الفكرية يف تاريخ حضارة اإلس��ام إلى التأثير 
السياس��ي حتى قال عبد الجواد ياسين: »فما من ش��يء يف هذا التاريخ إال وهو مْبُصوٌم بخاتم 
السياس��ة: الفك��ُر والفقه واالجتماع واالقتص��اد واللغة والفن والجغرافيا والس��يكولوجيا بل 

رعُي ذاته«)1). والنصُّ الشَّ
خامس��ًا: تحريف الش��ريعة يف عقيدتها وأحكامه��ا التفصيلية)2(: أدى التأوي��ُل الحداثيُّ 
رعي إلى مْسخ العقيدة اإلسامية، وتزوير أحكامها التفصيلية، وتفسير ذلك تفسيرًا  للنصِّ الشَّ
د بن عب��د اهلل عليه أفضل الصاة  غريب��ًا عن روحها ومقاصد ُمنزلها، وس��نَّة الناق��ل لها محمَّ

وأزكى التسليم.
إنَّ إع��ادَة النََّظر يف اإلْس��ام صنيٌع مربور عن��د االتجاه الحداثي المعاص��ر، ومفخرٌة من 
مفاخرهم، ومنقبة يف ِس��ِجلِّ أعمالهم، يقول محمد أركون مشيرًا إلى أن المهمة التي يقوم هبا 
تتلخ��ص يف : »تجدي��د الفكر الدين��ي وتحرير العقل العربي ونقدهما مم��ا يعانيانه من تخلف 

ر وقصور، من أجل تأسيس عقانية عربية نقدية مركبة ومنفتحة«)3).   وتحجُّ
ه علي حرب بما قام به حسن حنفي من تجديد يف الرتاث الديني يف اإلسام فيقول:  وينوِّ
ة  »هبذا يقوم حسن حنفي بإعادة النظر يف كلِّ شيء ويسعى إلى قْلب كلِّ المفهومات... وخاصَّ
مات  يف كتاب��ه م��ن العقي��دة إلى الثورة م��ن أجل إع��ادة البناء والتأس��يس، وينس��ُف كلَّ المقدِّ
ة يف العقل العربي واإلسامي، والغريُب أْن يفعل كلَّ هذا  واألصول ويزعزع البديهيات القارَّ
م نفس��ه بوصفه فقيهًا من فقهاء المسلمين  ال بوصفه ملحدًا أو مرتدًا أو محاربًا للدين بل يقدِّ

د لهم دينهم«)4)!!!. يجدِّ
ج له االتجاُه الحداثي يف قراءته الجديدة للنص الشرعي:)5) ومماَّ روَّ

)1)  السلطة يف اإلسام العقل الفقهي السلفي بين النَّص والتاَّريخ، لعبد الجواد ياسين، ص167.
)2)  إنم��ا أس��هَب الباحُث هنا يف ذكر األمثلة الفقهيَّة ألَثر إلغاء النَّص ِّمن قِب��ل االتجاه الحداثي المعاِصر لتقرير ما قد 
تخلَّ��ص إلي��ه من أحكامٍ تحتاج إل��ى أدلة واضحة وحجج بينة، فرارًا مْن أن ُيرم��ى بالتَّجني يف الحْكم، والجْور يف 

االستنتاج.
)3)  نقد النص، علي حرب، ص65.
)4)  نقد النص، علي حرب، ص71.

)5)  اختار الباحُث هذه األمثلة مع أهنا قد تكون مكررة يف بحثه، ألهنا مما يتكرر ذكُره عند الطرح الحداثي بأس��اليب 
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- النبوة منتهية ألن العقل قادٌر بذاته على بلوغ درجة اليقين)1)، وال سلطان إال سلطانه)2)، 
وهو ال سلطة عليه إال للواقع الذي نعيشه.)3)

- والنصوص الشرعية ليست حجة، والعقل أقوى منها يف االحتجاج.)4)
- وال رْجم يف اإلسام.)5)

- والمرتد ال يقتل ألن حكم الردة سالب لحرية االعتقاد  التي هي حقٌّ ُمصاٌن من حقوق 
اإلنسان المعاصر)6).

��ت للتمييز بين  - والحج��اب الش��رعي للم��رأة المس��لمة ليس فرضا بل هو تش��ريع مؤقَّ
المحصنات وغير المحصنات.)7)

- وال ينبغي التفريق بين الرجل والمرأة يف الشهادة)8).
- وال ُيشرع  تعدد الزوجات.)9)

- وُشرب الخمر مكروه وليس محرمًا.)10)
- والربا جائز وفائدته ال غضاضة يف أخذها وتعاطيها.)11)

مختلفة وأنظار متعددة، فا جرَم أن يكرر الباحُث ذكرها تبعًا لتكررها عند ُمتبنِّيها والمعتقدين لها.
)1)  نقد النص، ص28 و29.

)2)  ظاهرة اليسار اإلسامي، للميلي، ص57.
)3)  المصدر السابق، ص54.
)4)  المصدر السابق، ص54.

)5)  أين الخطأ، عبد اهلل العايلي، ص76.
)6)  حرية االعتقاد والفكر يف اإلسام، لجمال البنا، ص7 و24.

)7)  م��ن القائلي��ن هبذا الفقه فؤاد زكريا يف الصحوة اإلس��امية يف ميزان العقل، ص24، وحس��ين أحمد أمين يف دليل 
المسلم الحزين، 132.

)8)  امرأتنا بين التشريع والمجتمع، للطاهر حداد، ص17 و18، واإلسام والحرية، للشريف، ص62.
)9)  امرأتنا بين التشريع والمجتمع، للطاهر حداد، ص55.

)10)  الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، لمحمد شحرور، ص477.
)11) هذا رأي عبد الرحمن الشرقاوي. وانظر: كتاب رأُيهم يف اإلسام، ص68.
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خامتة البحث
رعي من أْصحاب االتجاه  لم يكن سهاً أمام من تبنى المناهج الغربيَّة يف قراءة النَّص الشَّ
حوا جهارًا هنارًا بمعاداة منطوق الشريعة يف الكتاب والسنة فاحتالوا بضروب  الحداثي أن يصرِّ
من الحيل يف س��ْلب المعاين الصحيحة الصريحة للنصوص الشرعية، واخرتعوا لذلك قواعد 
جديدة بديلة عن قواعد أصول الفقه التي ذهبت ُمهج علمائنا يف تأصيلها واالستدالل لها من 

األصلْين العظيمْين والمنبعْين النيِّرين: الكتاب والسنة.
يق��ول الجاب��ريُّ م��ربرًا دعوته إلى تغيي��ر قواعد علم أص��ول الفقه: »وال ش��يء يمنع من 
اعتم��اد قواعد منهجية أخرى إذا كان من ش��أهنا أن تحقق الحكمة من التش��ريع يف زمن معين 

بطريقة أفضل«.)1)
��رعي فهمًا جديدًا يخاصم القديم  كان أول صني��ع لاتجاه الحداثي - يف فْهم النَّص الشَّ
- نْبذ ما قد علِق بالنَّصِّ الديني من شروحات وتعليقات للقارئين - علماء السلف-  تراكمت 
ع��رب عصور ماضية وأزمنة متقادمة ؛ ألنَّ النص��وص الدينية »بنت المناخ الثقايف الذي ظهرت 
فيه فهي إذن نس��بية وتتغير بتغير أس��لوب حياة الناس وعقلياهتم، فتغدو متقادمة أي تجاوزها 

الزمن«.)2) 
مة من  ��رعي بأنَّ »األجوبة الجاه��زة« المقدَّ لق��د آمن االتج��اُه الحداثي يف فْهم النَّصِّ الشَّ
ساداتنا الفقهاء عرب عصور اإلسام الخوالي عن قضايا األمة وهمومها، والصالحة لكل زمان 
وم��كان ال محل لها تحت س��ماء العالم اليوَم ألهن��ا »اليقين الجامد وإيم��ان العجائز المطلق 
والس��اذج«)3)، ولقد أدى ذلك إلى اخرتاع ما اصُطلح عليه: ب� »اإلس��ام العالمي الجديد« أو 
ي��ن العلماين الجديد« الذي يقوم على معالم دين جديد لم ينزل على قلب محمد بن عبد  »الدِّ

اهلل صلى اهلل عليه وسلَّم.
 ومن ركائزه الكربى:

��هادة   - أنَّ الش��هادتْين لي��س لهما مدل��وٌل إيماين محٌض، وإنما تعنياِن يف هذا العصر الشَّ

)1)  وجهة نظر، ص62.
)2)  إصاح اإلسام بدراسته وتدريسه بعلوم األديان، العفيف األخضر، ص53.

)3)  المصدر السابق، ص31.
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النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ)1).
-  وأنَّ الصالة مسألة شخصية)2) وليست واجبة)3)، وُفرضت أصاً لتليين عريكة العربي، 

وتعويده على الطاعة للقائد)4)، وُتغني عنها رياضة اليوغا وهو ما غفل عنه الفقهاُء)5).
 - والزكاة ليست واجبة وإنما هي اختيارية)6).

- والصوم ليس واجبًا أيضًا)7).
 - والحج من الطقوس الوثنية العربية القديمة وهو عبارةٌ عن حنيٍن إلى أس��طورة الَعْوِد 

(9(!!! وحيُّ األبدي)8)، وُيغني عنه الحجُّ العقلي ُّأو الحجُّ الرُّ
إنَّ ه��ذا العَب��َث ال مكاَن له يف ش��رِع اهلل »ألنَّ المعرفة يف الش��ريعة اإلس��امية مبنية على 
��س عل��ى التَّصديق الج��ازم واليقين الذي الش��كَّ فيه، بينما ه��ذه الدعوى يف  اإليمان المؤسَّ
الحقيق��ة فك��رة ترتبط بموقف فلس��في ُيس��يطر على العق��ل الغربي وهو الي��أس من تحصيل 
اليقي��ن، مما جع��ل المعرفةَ كلَّه��ا ذات طبيعة افرتاضية فه��ي دائمًا بانتظاِر التعدي��ِل والتغييِر 
واهن��ارت مقول��ة المعرفة الموضوعية أو المعرفة اليقينية، وهبذا الش��كل ُتصبح القراءة عملية 

تغييٍر للحقيقة وليست نقاً أو تغييرًا«)10).
راس��ة يف تلخيٍص لمحتواها العلميِّ ومضموهنا المعريفِّ)11)،  تلك هي أهم ُّمعالم هذه الدِّ

)1)  من العقيدة إلى الثورة، لحسن حنفي، 17/1.
)2)  مآل اإلس��ام يف القراءات العلمانية، للدكتور أحمد الطعان، بحث منش��ور على عدة مواقع إلكرتونية منها موقع 

 www.saaid.net صيد الفوائد
)3)  اإلسام بين الرسالة والتاريخ، لعبد المجيد الشريف، ص63.

)4)  سلطة النص، لعبد الهادي عبد الرحمن، ص110 و111.
)5)  اإلسام يف األسر، الصادق النيهوم، ص127.

)6)  اإلسام بين الرسالة والتاريخ، لعبد المجيد الشريف، ص63.
)7)  لبنات، لعبد المجيد الشريف، ص173.

)8)  العنف والمقدس والجنس،  تركي علي الربيعو، ص89.
)9)  محمد أركون، مجلة الكرمل، العدد 34 /1989م، 23/1.

)10)  موقف االتجاه العقاين اإلسامي من النص الشرعي، ص471، والمرايا المحدبة، ص36.
)11)  قد يبدو للقارئ الكريم أن َّالباحث قد خالَف األْولى - هنا يف الخاتمة- يف ذكره لمسائل وقضايا تحتاج إلى 
صا  را به القارئ، ملخِّ تأصيٍل وتقريٍر، وهو إنما فعل ذلك عْمدًا، إْذ راَم إعادة طرح إشكال بحثه بأسلوب آخر مذكِّ

فكرة َالبحث األساسية، متخلِّصًا بعُد إلى النتائج والتوصيات التي جاءت مذيِّلة مباحث ومطالب البحث.
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وإذا كان لنا مِْن توصيات ومقرتحات يف آخرها، فهَي التِّي َنسوقها على هذا النحو:
راسات اإلساميَّة  رعية وأقسام الدِّ أوالً: عنايُة الدرِس الجامعيِّ المعاصِر يف الكلياِت الشَّ
يف الجامعات العربيَّة واإلس��اميَّة بدراسة آراء الطَّرح الحداثيِّ المعاصر التي ُتعنى باالجتهاد 
��رعي ومتعلقاته، وتقرير ذل��ك يف مقررات وخطط برام��ج هذه الكليات  يف قضاي��ا الن��صِّ الشَّ
الش��رعية وأقس��ام الدراس��ات اإلس��امية ذات الصلة، وذلك س��يؤدي إلى تخري��ج الطَّالِب 
ِص يف معرفة هذه اآلراء الغريبة الش��اذة، العارِف بطرق االنتصار لنصوص  ��رعيِّ المتخصِّ الشَّ

امغة لُشبهات الخصم المعاند.  دود العلميَّة الدَّ الوحيْين، المتشبِِّع بالرُّ
ثانيًا: توجيُه عناية البحِث الشرعيِّ المعاصِر إلى دراسِة ُشبهاِت الطَّرح الحداثيِّ المتناوِل 
فًا مناهج العل��وم الغربي��ة الحديثة المكَتش��فة يف العصر  للنصِّ الش��رعيِّ تن��اواًل غريب��ًا موظِّ
الحدي��ث يف بيئ��ٍة غريبٍة عن أرضنا وواقعن��ا، واقرتاِح بحوٍث ش��رعيَِّة أكاديميَّةٍ يف موضوعاٍت 
، وتقديِم األجوبة العلميَّة  تتن��اول بالنقد والتحليل هذه الش��بهاِت التيِّ تتناول النصَّ الش��رعيَّ
��رعية العلميَّة بكافة وسائل النَّشر  س��ائل الشَّ المقنِعة عنها، مع العنايِة بنش��ر هذه الُبحوث والرَّ

الحديثة المتاحة: ورقيًا وإلكرتونيًا.
��رعيَّة وأْقس��ام  ثالث��ًا: توجي��ُه عناي��ة المنظِّمين للمؤتم��رات والنَّ��دوات يف الكلياَّت الشَّ
دود  راس��ات اإلس��اميَّة إل��ى أْن يكون موضوُع ه��ذه المؤتم��رات والندوات متعلِّق��ًا بالرُّ الدِّ
فة من قِب��ل االتجاه الحداث��ي المعاِص��ر يف قراءته للنَّصِّ  العلميَّ��ة المتناِول��ة للمناه��ج الموظَّ

نيعة من منطوقاته ومفهوماته. اذة الشَّ ، واستْخراج اآلراء الشَّ رعيِّ الشَّ
��ريعة يف عْقدها هذا المؤتمَر العلميَّ الُمبارك  وما صنيُع جامعة الَقصيم ُممثلًة يف كلية الشَّ
يف هذا الموضوع المهمِّ الخطير إال نموذجًا ُيمكن االقتداء به، والنَّسج على منواله يف جهات 

سات علمية مختلفة. جامعيَّة أخرى وعند مؤسَّ
راس��ة على التََّمام، وأعوذُ باهلل من رأٍي فيها قد أخطأه  وأحمُد اهلل عز جلَّ يف آخر هذه الدِّ
راِج  ، وصلَّى اهلل وسلَّم على الهاِدي الَبشيِر والسِّ واُب، أو شطَّ به التحليُل، أو جانَب الحقَّ الصَّ

يِن. ٍد وعلى آله وصحبه وسلَّم تْسليًما كثيًرا إلى يوم ِالدِّ المنيِر نبيِّنا محمَّ
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امل�سادر
د حس��ين، مؤسس��ة الرسالة،  - االتجاهات الوطنية يف األدب المعاصر، للدكتور ُمحمد محمَّ

بيروت، الطبعة السادسة 1403 ه� . 
- اإلح��كام يف أص��ول األحكام، اآلمدي، الطبعة األولى، مؤسس��ة النور، بتعليق الش��يخ عبد 

الرزاق عفيفي.
- إرشاد الفحول، للشوكاين، دار الفكر، دون تاريخ.

- اإلسام والحرية االلتباس التاريخي، محمد الشريف، دار الجنوب للنشر، الطبعة األولى، 2009م.
- اإلسام والحداثة، د/ عبد المجيد الشريف، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية، 1991م.

- اإلسام والنصرانية مع العلم والمدنية، لمحمد عبده، دار المنار، الطبعة الثامنة، 1373ه�. 
- اإلسام بين الرسالة والتاريخ، لعبد المجيد الشريف، دار الطليعة، بيروت، 2001م.

- اإلسام يف األسر، الصادق النيهوم رياض الريس، لندن، قربص، 1991م.
- إصاح اإلسام بدراسته بعلوم األديان، العفيف األخضر، منشورات الجمل، بيروت، 2014م.
- إش��كاليات القراءة وآليات التأوي��ل، نصر أبو زيد، المركز الثق��ايف العربي، بيروت، الطبعة 

الثانية، 1996م.
- أزمة العقل المس��لم، عبد الحميد أبو سليمان، الدار العالمية للكتاب اإلسامي، الرياض، 

الطبعة الثانية، 1412ه�.
- أين الخطأ ؟ عبد اهلل العايلي، دار الجديد، بيروت، 1992م.

- بدعة إعادة فهم النص الشرعي، للشيخ محمد صالح المنجد، مجموعة زاد، دون تاريخ.
- تاج العروس الزبيدي، تحقيق مجموعة من األساتذة، دار الهداية، دون تاريخ.

- التاريخي��ة ....المفه��وم وتوظيفاته الحداثية، للدكتور مرزوق العمري، منش��ور على النت على 
blog-post_8866.html/11/http://historyinarabic.blogspot.com/2012:الرابط التالي

- التأويل خطورته وآثاره، للدكتور عمر األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعة األولى، 1412ه�.
- تاريخي��ة الفكر العربي اإلس��امي، محمد أرك��ون المركز الثقايف العرب��ي، بيروت، الطبعة 

الثالثة، 1998م.
- التجدي��د يف الفكر اإلس��امي، للدكتور عدنان محم��د أمامة، دار ابن الج��وزي، الرياض، 

الطبعة األولى، 1424ه�.
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- تحرير العقل عند اإلمام محمد عبده، د/ بلقاسم شتوان، مجلة الدراسات العقدية ومقارنة 
األديان التي تصدر عن مخرب البحث يف الدراسات العقدية ومقارنة األديان بجامعة األمير 

عبد القادر للعلوم اإلسامية، قسنطينة، بالجزائر، العدد الرابع، ذو الحجة 1429ه.
- التس��ليم للنص الش��رعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، فهد بن صالح العجان، مركز 

التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة الثانية، 1436ه�.
- الرتاث والتجديد، لحسن حنفي، دار التنوير، بيروت، 1980م.

د البهي، مكتب��ة وهبة، القاهرة،  - هتاف��ت الفك��ر المادي التاريخي بين النَّظ��ِر والتَّطبيق، محمَّ
الطبعة الثالثة، 1975م.

- التوظيف الحداثي لاجتهادات العمرية: قراءة نقدية، لسلطان العمري � منشور على الرابط 
http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=789  :التالي

- ثقافتن��ا يف ضوء التاري��خ، للدكتور عبد اهلل العروي، المركز الثق��ايف العربي، بيروت، لبنان، 
والدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية.

- جناية التأويل الفاس��د على العقيدة اإلس��امية، للدكتور محمد أحمد لوح، دار ابن عفان، 
الرياض، 1997م.

- الحداثي��ون الع��رب يف العقود الثاث��ة األخيرة والق��رآن الكريم، د/ الجي��اين مفتاح ، دار 
النهضة، سوريا، الطبعة األولى، 1427ه�.

- الحداثة عرب التاريخ: مدخل إلى نظرية حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1989م.
- الحداث��ة من منظ��ور إيماين، د/ عدنان علي رض��ا النحوي، دار النحوي للنش��ر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة الرابعة، 1414ه� -1993م.
- حرية االعتقاد والفكر يف اإلسام، لجمال البنا، دار الفكر اإلسامي، 1998م.

- حاشية على شرح الدواين للعقائد العضدية، ضمن األعمال الكاملة لجمال الدين األفغاين، 
الجزء األول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1972م. 

- حوار ال مواجهة، أحمد أبو المجد، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2006م.
- درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسامية، الرياض، الطبعة الثانية، 1411ه�.
- دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانية الغربية: منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقها، د/ 
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عب��د الرزاق هرماس، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطوير الدراس��ات القرآنية، الرياض، 
المنعقد يف 1434/4/6ه�.

- دليل المسلم الحزين، حسين أحمد أمين، دار الشروق، بيروت، 1983م. 
- رأيه��م يف اإلس��ام، ح��وار صريح مع أربعة وعش��رين أديب��ًا عربيًا، لوك باريولس��كو، دار 

الساقي، بيروت،1990م.
- سنن أبي داود، تحقيق: محيى الدين عبد الحميد، مصر.

- س��نن الرتمذي أو جامعه مع ش��رح المباركفوري، المسمى: عارضة األحوذي، دار الفكر، 
بيروت، دون تاريخ.

- سلطة النص: قراءات يف توظيف النص الديني، لعبد الهادي عبد الرحمن، االنتشار العربي، الطبعة الثانية.
- السلطة يف اإلسام العقل الفقهي السلفي بين النَّص والتاَّريخ، لعبد الجواد ياسين، المركز 

الثقايف العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 2000م.
- الصحاح يف اللغة للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمايين، بيروت، 

الطبعة الرابعة، 1407ه�.
- الصحوة اإلسامية يف ميزان العقل، لفؤاد زكريا، دار التنوير، بيروت، الطبعة األولى، 1985م.
- ظاهرة اليسار اإلسامي، لمحسن الميلي، دار النشر الدولي، الرياض، الطبعة األولى، 1993م.
- العنف والمقدس والجنس يف الميثولوجيا اإلس��امية، لرتكي علي الربيعو، المركز الثقايف 

العربي، بيروت والدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 1995م.
- عيال اهلل، لمحمد الطالبي سراس، الطبعة الثالثة، 2006م.

- القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب، للدكتور عبد الرزاق هرماس، مجلة كلية الشريعة، 
جامعة قطر، العدد 19/ 1422ه�.

- القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسير، للدكتور محمد محمود كالو، 
دار اليمان، سوريا، الطبعة األولى، 1430ه�.

- الق��رآن من التفس��ير الم��وروث إلى تحليل الخط��اب الديني، محمد أرك��ون، دار الطليعة، 
بيروت، الطبعة الثانية،  2005م.

- قضايا يف نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسام اليوم؟ محمد أركون ترجمة: هاشم صالح، 
دار الطليعة، بيروت 1999م.
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- الكت��اب والقرآن، قراءة معاصرة، لمحمد ش��حرور، ش��ركة المطبوعات للنش��ر والتوزيع، 
بيروت، 1992م.

- كش��اف اصطاح��ات الفن��ون والعل��وم، للتهان��وي، تحقيق: عل��ي دحروج، مكتب��ة لبنان 
ناشرون، الطبعة األولى، 1996م.

- الكليات، ألبي البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، دون تاريخ.

- لبنات، لعبد المجيد الشريف، دار الجنوب، تونس، 2011م.
- لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414ه�.

- المعجم الوسيط، مجموعة من األساتذة، دار الدعوة، دون تاريخ.
- المغرب يف ترتيب المعرب، للمطرزي، دار الكتاب العربي، دون تاريخ .

- المس��تصفى م��ن علم األصول، للغزال��ي، الطبعة المص��ورة عن الطبع��ة األميرية، بوالق، 
القاهرة، وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1413ه�.

- مجموع الفتاوى، لش��يخ اإلس��ام اب��ن تيمية، تحقي��ق: عبد الرحمن بن محمد بن قاس��م، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416ه�.

- مجمل اللغة، البن فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1406ه�.
- محمد أركون والمنهج األلس��ني النقدي يف دراسة الظاهرة القرآنية، للدكتور أحمد بوعود، 
http://liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/:منش��ور على الرابط التالي

index.php?/archives/1780-!!.html

- الموق��ف المعاصر من المنهج الس��لفي يف الباد العربية دراس��ة نقدي��ة، للدكتور مفرج بن 
سليمان القوسي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األولى، 1423ه�.

- مناه��ج االتج��اه العقلي الغربي يف العص��ر الحديث وأثرها على االتج��اه العقلي العربي يف 
دراس��ة النصوص الشرعية دراسة نقدية يف ضوء اإلسام، للدكتور خليفة العسال، رسالة 
ماجس��تير يف كلية الشريعة، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية، 1426ه� 

1427ه�، رسالة غير مطبوعة.
- العالمية اإلسامية الثانية جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، أبو القاسم حاج حمد، دار ابن 

حزم، بيروت، 1996م. 
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- المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، للدكتور عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم الفكر، التي 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بالكويت، العدد 232 أبريل 1998م.

- مفه��وم النص دراس��ة يف علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، بي��روت، المركز الثقايف العربي، 
الطبعة الثالثة، 1996م.

- محم��د النويه��ي، مجلة اآلداب، بيروت، عدد مايو 1970م ) لم يتيس��ر ل��ي الوقوف على 
عنوان المقال فرتكُت التنصيَص عليه اضطرارًا ال اختيارًا(.

- موقف االتجاه العقاين اإلس��امي المعاصر من النص الش��رعي، س��عد بن بجاد العتيبي، 
الرياض، الطبعة الثانية، 1434ه�.

- الممن��وع والممتن��ع يف نقد الذات المفكرة، عل��ي حرب، المركز الثق��ايف العربي، بيروت، 
الطبعة الرابعة، 2005م.

- معركة النص، لفهد بن صالح العجان، كتاب مجلة البيان، الرياض، الطبعة األولى، 1433ه�.
- امرأتنا يف  التشريع والمجتمع، للطاهر حداد، المعارف، تونس.

- من العقيدة إلى الثورة، لحسن حنفي، دار التنوير، بيروت، 1985م.
- مآل اإلسام يف القراءات العلمانية، أحمد الطعان، بحث منشور على عدة مواقع إلكرتونية 
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- محمد أركون، مجلة الكرمل، العدد، 34 /1989م.

- نونية ابن القيم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1417ه�.
- نقد النص، علي حرب، المركز الثقايف العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 2000م.

- النخبة واأليديولوجيا والحداثة، د/ سعيد شبار، دار الهادي، بيروت، الطبعة األولى، 1422ه�.
- الهرمينيوطيق��ا ج��ذور المصطل��ح ودالالت المعنى، معتصم س��يد أحمد، مجل��ة البصائر 

اللبنانية، العدد50، السنة 1433/23ه� .
- وجهة نظر، ألحمد الخمليشي، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى، 2010م.

- وجه��ة نظ��ر نحو إعادة بن��اء قضايا الفكر العرب��ي المعاصر، لمحمد عاب��د الجابري، مركز 
دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت، 2004م. 
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ة رات ال�سلبيَّ املوؤثجِّ
�ص ال�سرعي  يف املوقف من النَّ

) الهرمينيوطيقا احلداثية اأمنوذجًا (

ين �سادق حممد اأحمد وجيه الدجِّ
س مساعد- جامعة إب- اليمن مدرِّ

باحث دكتوراه- جامعة أسيوط- مصر
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الحم��د هلل ربِّ العالمي��ن، والص��اة والس��ام على رس��وله األمين، وعل��ى آله وصحبه 
ا بعد؛ أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أمَّ

تعريف موجز بموضوع البحث:
زًا على       يتمح��ور ه��ذا البحث ح��ول المؤثِّرات يف الموق��ف من النَّص الش��رعي، مركِّ
المؤثِّرات الس��لبية منها، الناتجة عن التفاعل والتداخل مع الثقافات الوافدة والمستوردة، مع 
االقتص��ار على )الهرمينيوطيق��ا الحداثية(، التي تمثِّل أهم األصول الت��ي تولَّدت منها الثقافة 
الغربي��ة الحديثة والمعاص��رة، ونظَّمت لديهم منهج التعامل مع النص��وص الدينية الموجودة 
عنده��م، مع اس��تنتاج اآلثار التي ترتب��ت على هذا األنموذج على الفكر اإلس��امي الحديث 
رين أو المثقفين العرب المسلمين الذين  والمعاصر، يف ظل وجود عدٍد ليس بقليل من المفكِّ
ينح��ون نفس المنحى الغربي يف هذا األمر وغيره من األم��ور المتعلقة بالنظريات أو المناهج 

العلمية والمعرفية.
 أهداف البحث ومشكلته:

      تكم��ن مش��كلة ه��ذا البح��ث يف وج��ود مجموع��ة من المناه��ج والنظري��ات العلمية 
والمعرفية الخاصة بالتعامل مع النص الشرعي والموقف منه والقراءة له، وفقًا لما هو متعارف 
علي��ه ل��دى الغرب يف تعاملهم مع نصوصهم الدينية، رغم أن هن��اك فوارَق جوهريًة كثيرًة بين 
نصوصنا الدينية والنصوص الدينية لدى الغرب؛ على اعتبار أن القرآن الكريم محفوٌظ بحفظ 
اهلل س��بحانه وتعالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ ]الحجر: 9[، ومن َثمَّ فإن حفظ 
لة  الس��نة النبوية الش��ريفة الزٌم من لوازم حفظ القرآن، وال س��يَّما أهنا المبيِّنة لمبهمه، والمفصِّ
لمجمل��ه، والمقيِّدة لمطلقه، وهكذا، يف حين أن الكتب الدينية لدى غير المس��لمين، بما فيها 

السماوية كالتوراة واإلنجيل، قد طرأ عليها الكثير من التحريف والتزييف. 
    وإلى جانب نقد الجوانب المتَّصلة بالمشكلة اآلنفة الذكر؛ فإنَّ الدراسة هتدف - أيضًا 

- إلى تحقيق الكثير من األهداف األخرى؛ منها:
1- إعطاء لمحة عامة عن المؤثِّرات الس��لبية يف الموقف من النَّص الش��رعي لدى الفكر 
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��رات اإليجابية التي البدَّ من توافرها  العربي اإلس��امي يف العصر الحديث، ومقارنتها بالمؤثِّ
كشرط لسامة منهج التعامل مع النَّص.

يني  2- بي��ان مفه��وم الهرمينيوطيقا؛ باعتبارها نظريَة تفس��ير أو منهجي��َة تأويل للنَّص الدِّ
لدى الغرب، واستنتاج أثرها يف الموقف من النَّص الشرعي يف األوساط اإلسامية المعاصرة.
3- بيان مفهوم الحداثة؛ باعتبارها فلس��فة تجديد وتنوير وإحياء وفق النسق الغربي لها، 
واستعراض المواقف منها يف الفكر العربي اإلسامي الحديث والمعاصر، ومدى أثرها على 

الموقف من النَّص.
4- التعريف بظاه��رة القراءة الحداثية للقرآن الكريم، مع إبراز نماذج مختارة منها لعدٍد 

ادها تنظيرًا وتطبيقًا. من أكثر روَّ
خطة الدرا�صة:

اش��تملت الدراس��ة عل��ى مقّدم��ٍة، احتوت عل��ى ه��ذه الفقرة وس��ابقاهتا، ومدخ��ٍل عاٍم 
ن المبحث األول  ومبحثين، وخاتمة؛ إذ تركز المدخل حول مفهوم النص الشرعي، فيما تضمَّ
التعريف بالحداثة والهرمينيوطيقا، أما المبحث الثاين فتمحور حول أثر منهج الحداثة ونظرية 

نت الخاتمة من النتائج والتوصيات. الهرمينيوطيقا على الموقف من النص الشرعي، وتكوَّ
مدخل عام إلى الدراسة

    تقتض��ي المنهجية العلمية على الباحث؛ أن يس��تهل تناوله لموضوع دراس��ته بمدخل 
نه من اإلحاطة به من جوانبه العامة وزواياه الرئيسة، بما يجعل الفكرة عن الموضوع  عام، يمكِّ
واضح��ًة ل��دى القارىء. وهذه الدراس��ة ال تبدو بحاجة إلى ش��يء أكثر م��ن حاجتها إلى بيان 

مفهوم النص الشرعي الذي تدور حوله وترتكز عليه.
    فالنَّ��ص يف اللغ��ة: ُيس��تعمل لإلف��ادة على عدة معاٍن؛ أهّمها: إس��ناد الق��ول إلى قائله، 
وإظهار الش��يء وإبرازه، وغاية الش��يء ومنتهاه وأقصاه)1)، واللغويون يجعلون مفهوم النص 

متوافقًا مع مفهوم الجملة، فالنص – عندهم- عبارة عن متتالية من الُجَمل.)2)

)1)   ُينظر: ابن فارس، أبو الحس��ن أحمد بن فارس بن زكريا )ت395ه(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد الس��ام 
محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط1، 1399ه�- 1979م، مادة: نص: )5/ 365).

)2)   ُينظ��ر: حس��ين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى س��يميائية الدال، الدار العربي��ة للعلوم، الجزائر، ط1،= 
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    أما النَّص يف االصطاح؛ فقد استخدمه العلماء المسلمون بمعنيين رئيسين: 
ح به اإلمام الش��افعي )ت204ه�( بقوله:     األول: بمعن��ى اآلية والحديث، وهذا ما صرَّ
��ًا مثل جمل  »جم��اع م��ا أبان اهلل لخلق��ه يف كتابه مما تعّبده��م به.. فمنها: م��ا أبان لخلقه نصَّ
��ًا«)1)، وهو ما وافقه عليه اإلم��ام الغزالي )ت505ه( مع  ا بّين نصَّ فرائض��ه.. م��ع غير ذلك ممَّ

فارق قصر األخير النصَّ على ما ال يتطرق إليه التأويل.)2)
   الث��اين: بمعن��ى الثب��وت والدالل��ة عل��ى األح��كام، فه��و الظاهر البيِّ��ن م��راُده، ويقابل 
المحَكم الذي ال يحتاج إلى تأويل يف اصطاح األصوليين)3)، ويف هذا يقول اإلمام الشاطبي 
)ت790ه�(: »األدلة النقلية إما أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند ال يحتمل متنها على 
التأوي��ل على ح��اٍل، أو ال، فإن لم تكن نصوصًا، أو كانت ول��م ينقلها أهل التواتر، فا يصح 
استناد مثل هذا إليها؛ ألن ما هذه صفته ال يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب، وإن كانت 
نصوص��ًا ال تحتمل التأويل ومتواترة الس��ند، فهذا مفيد للقط��ع، إال أنه متنازع يف وجوده بين 

العلماء«)4).
    وأجم��ل اإلمام الس��يوطي )ت911ه�( آراء العلم��اء يف تعريف النص؛ بقوله: »النص: 
اللف��ظ المفي��د المرتف��ع عن قبول التأوي��ل، وقيل: ما ال يحتم��ل إال تأوياً واح��دًا، وقيل: ما 
يستوي ظاهره وباطنه، وقيل: ما تعرى لفظه عن الشبهة، ومعناه عن الشركة، وقيل: ما وقع يف 

بيانه إلى أقصى غايته«)5).
   وُوصف النص بكونه ش��رعيًا؛ حتى يختص بما كان مصدره الش��رع اإلس��امي، فُيراد 
بالنص الشرعي »الكام الصادر من المشرع لبيان التشريع، وينحصر يف المصدرين األساسيين 

=2007م: )ص44- 48).
)1)   الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط3، 2005م: )ص111).

ج أحاديثه ونصَّ عليه: د.محمد حس��ن هيتو، دار الفكر، دمش��ق،  قه وخرَّ )2)   ُينظ��ر: المنخ��ول يف علم األصول، حقَّ
ط3، 1419ه�- 1998م: )ص243).

)3)   ُينظر - على س��بيل المثال -: التفتازاين، س��عدالدين محمود بن عمر )ت793ه�(، التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح يف أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1996م: )ص490- 491).

)4)   الموافقات يف أصول الشريعة، تحقيق وشرح: عبداهلل دراز، دار الحديث، القاهرة، 2006م: )2/ 294).
)5)   عبدالرحمن جال الس��يوطي أبو الفضل، معجم مقاليد العلوم، تحقيق: د.محمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، 

القاهرة، 1424ه�- 2004م: )ص63).
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للتش��ريع اإلسامي وهما الكتاب والس��نة«)1)، فهو اللفظ المركب المفيد أو الجملة المفيدة 
المنصوص عليها يف الش��رع اإلسامي، عن طريق القرآن والسنة)2)، دون أن يدخل يف مفهوم 
الن��ص ما هو ت��راث من آراء وأقوال العلم��اء، وإن تعامل الحداثيون على أس��اس أن كل هذا 

مندرج تحت النص الشرعي.)3) 
وقد برزت يف اآلونة األخيرة الكثير من المؤثِّرات السلبية يف موضوع الموقف من النص 
متها نظرية الهرمينيوطيقا يف التفسير، التي هي جزء من  الش��رعي لدى المس��لمين، تأيت يف مقدِّ

منهج الحداثة، والدراسة تتمحور حول الهرمينيوطيقا خصوصًا والحداثة عمومًا.

* * *

حه وعلَّق علي��ه: مصطفى أحمد  )1)   أحم��د بن الش��يخ محمد الزرقا )ت 1357ه�(، ش��رح القواع��د الفقهية،، صحَّ
الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1409ه�- 1989م: )147/1).

)2)   ُينظر: د.أيمن علي صالح، مصطلح النص يف الفقه األصولي، بحث منشور يف مجلة )إسامية المعرفة(، المعهد 
العالمي للفكر اإلسامي، فيرجينيا، أمريكا، العدد: 33- 34، السنة التاسعة، 2003م: )ص89).

)3)   ُينظر: أس��تاذنا أ.د.معتمد علي أحمد س��ليمان، اإلس��ام بين عصمة النص وضوابط نقد الفهم، مكتبة اآلداب، 
القاهرة، ط1، 1433ه- 2013م: )ص16).
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املبحث الأول
مفهوم الهرمينيوطيقا واحلداثة

املطلب الأول: مفهوم الهرمينيوطيقا
    ق��د يبدو ه��ذا المصطلح غريب��ًا لدى الكثيرين يف األوس��اط اإلس��امية، العربية منها 
بالتحديد، ولكنه قديم جدًا يف الرتاث الغربي، فقد بدأ استعماله يف دوائر الدراسات الاهوتية 
يني  ��ر لفهم النَّص الدِّ اللة على مجموعٍة من القواعد والمعايير التي يجب أن يتَّبعها المفسِّ للدَّ
س( )1)، ومرَّ هذا المصطلح بعدة مراحل، فإذا كان بدأ يف الدراسات الاهوتية  )الكتاب المقدَّ
وفق اإلطار الكاس��يكي، فإنه انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الرومانس��ية الخاصة بعملية الفهم 
وشروطها يف تحليل النصوص، ومن ثم تطّور باالنتقال من اإلبستمولوجيا إلى األنطولوجيا، 
أي م��ن البح��ث عن منه��ج للفهم إلى البحث ع��ن معنى الفه��م و حقيقته، لكن ه��ذا التطور 
يني، تفس��يرًا  الدالل��ي للمصطلح ل��م يخرجه ع��ن دائرته األس��اس المتمثِّلة بفه��م النَّص الدِّ

وتأوياً وتنزياً.)2)
ت هبا نظرية الهرمينيوطيقا إلى اآليت: )3) م المراحل التاريخية التي مرَّ وهناك من قسَّ

»الش��لييه«  ممثليه��ا  وأب��رز  التأملي��ة،  والفلس��فة  الهرمينيوطيق��ا  األول��ى:  المرحل��ة 
و»برونشفيك« و»النبو«.

  المرحلة الثانية: وفيها انتقلت من التأّمل إلى التأويل، وحدث هذا التحّول على يد أحد 
ممثليها وهو »جون نابير«.

اد هذا  ل، بمعنى التأويل »كممارسة االرتياب«، وروَّ    المرحلة الثالثة: الُبعد النقدي للتأمُّ
هم: »ماركس« و»نيتشه« و»فرويد«.

)1)   ُينظر: د.عبدالوهاب المس��يري، موس��وعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الش��روق، القاهرة، ط1، 1999م: 
)1/ 88(، د.نص��ر حام��د أب��و زيد، إش��كاليات القراءة وآلي��ات التأويل، المرك��ز الثقايف العرب��ي، بيروت، ط4، 
1996م: )ص13(، د.نص��ر حامد أب��و زيد، الخطاب والتأويل، المركز الثق��ايف العربي، بيروت، ط1، 2000م: 

)ص173).
)2)   ُينظ��ر: الهرمنيوطيقا: المفهوم والتطور التاريخي، مقالة منش��ورة على ش��بكة اإلنرتنت، عن طريق الرابط اآليت: 

http://philobouzariah.ahlamontada.com/t27-topic

)3)   ُينظر: نبيهة قارة، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1998م: )ص18- 23).
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��مها إلى هرمينيوطيقا فلسفية    ونحا آخرون منحى آخر يف تقس��يمها، ف�»يول ريكور« قسَّ
وهرمينيوطيق��ا توراتي��ة، معّدًا العاق��ة بينهما عاقة تضمين، فالفلس��فية تذه��ب إلى القطب 
مها تلميذه حسن  التورايت، والتوراتية من جهتها تتبع الفلس��فية، بل هي تطبيق لها.)1) بينما قسَّ
س��ة، فاألولى تضع قواعد عامة لتفس��ير أي  ة، وهرمينيوطيقا مقدَّ حنف��ي إلى هرميينوطيقا عامَّ
س��ة  ن��ص، أما األخرى فهي تض��ع القواعد الخاصة لتفس��ير النصوص الدينية والكتب المقدَّ

دون غيرها.)2)
ف الدكتور عبدالوهاب المس��يري الهرمينيوطيق��ا بقوله: »هي مش��تقة من الكلمة  ويع��رِّ
��ح - من علم الاهوت- حيث كان يقصد هبا  ��ر أو يوضِّ اليونانية »Hermeneuin« بمعني ُيفسِّ
ذلك الجزء من الدراس��ات الاهوتية المعني بتأوي��ل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية 
تبعد عن المعنى الحريف المباشر، وتحاول اكتشاف المعاين الحقيقية والخفية وراء النصوص 

سة«)3). المقدَّ
��ا الدكت��ور نصر حامد أبو زيد، فيذك��ر أن الهرمينيوطيقا عبارة ع��ن التأويل للنصوص  أمَّ
الديني��ة؛ فكان مما قال��ه يف هذا الباب: »أفضى الخوض يف الكت��اب المقّدس يف تاريخ الثقافة 
األوروبية إلى بلورة نظرية التأويل -الهرمينيوطيقا- التي تمَّ نقلها من مجال دراسة النصوص 

الدينية إلى مجال دراسة النصوص األدبية يف النظرية النقدية المعاصرة«)4).
: »الهرمينيوطيقا تعني علم التأويل والتفسير دون وضع فروق  ويذهب حسن حنفي إلى أنَّ
دقيقة بينهما، إال إذا قلنا: إن التفسير يظل هو التفسير الذي يعتمد على اللغة وأسباب النزول، 
دون أن ندخل يف الباطنية، ودون أن ندخل يف مستويات أعماق النص. أما الهرمينيوطيقا أي: 
علوم التأويل فهذه تتجاوز مس��توى علوم اللغة ومس��توى الواقع والعالم إلى مستوى المعاين 

��ان بورقية، عين للدراس��ات والبحوث  )1)   ُينظ��ر: م��ن النَّص إلى الفعل: أبحاث التأويل، ترجمة: محمد برادة، حسَّ
اإلنسانية، القاهرة، ط1، 2001م: )ص86، 91).

)2)   ُتنظ��ر مقالته )ق��راءة النص( يف مجلَّة )ألف/ مجلة الباغة المقارنة(، الجامعة األمريكية، القاهرة، العدد الثامن، 
ربيع 1988م، ضمن ملف حول )الهرمينيوطيقا والتأويل(: )ص10).

)3)  الموضوعية والذاتية، مقالة منشورة له يف موقع »فاسفة العرب« على شبكة اإلنرتنت،
.http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeastwest/Knoweldge/Objectivity_and_Subjectivity.htm

)4)   النص والسلطة والحقيقة، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء – المغرب، ط1، 19995م: )ص112).
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الباطنية للنص وأبعاده المختلفة، نزل القرآن على سبعة أحرف، فهذا التأويل ينطبق أكثر على 
ن األبعاد الباطنية للنص إذا ما عاش��ه الش��عور، يف حين أن  الهرمينيوطيق��ا؛ ألّن التأويل يتضمَّ
د ضبط لغوي، وفهم عن طريق مباحث األلفاظ، ربما يف العودة – أيضًا- إلى ما  التفسير مجرَّ

اه األصوليون والقدماء )تحقيق المناط( و)تنقيح المناط( «)1). سمَّ
ويتاب��ع حديثه بأنَّ »الهرمينيوطيقا الدينية هي منه��ٌج تتجلَّى من خاله أخاقيات النص، 
ا إذا كانت حقيقًة  وتح��اول أن تجعل المنهج أداًة لكش��ف الحقيقة الدينية، بصرف النَّظ��ر عمَّ
ميتافيزيقيًة أم حقيقًة طبيعيًة أم حقيقًة أخاقيًة اجتماعيًة. الهرمينيوطيقا الدينية تحاول أن تبني 

عالم الدين كما كشف عنه النص دون أن تأخذ موقفًا ودون أن تقوم بعملية نقدية«)2).
؛ فالهرمينيوطيق��ا نظرية يف تأويل الكتاب المقدس، وه��و علم فقه اللغة أو  وبش��كٍل عامٍّ

علم الفهم اللغوي، وأساس منهجي لدراسة العلوم اإلنسانية، وظاهرة دراسة الوجود.)3)
وبم��ا أّن ه��ذه النظرية التفس��يرية أو التأويلية نش��أة غربي��ة؛ فإنَّ من األهمي��ة بمكان ذكر 
فها بأّنها: »فّن كش��ف الخطاب يف  ادها هناك، فها هو )بول ريكور( يعرِّ تعريفه��ا لدى أب��رز روَّ
األثر األدبي«.)4)، وقيل: فن تأويل النصوص المقدسة اإللهية أو النصوص الدنيوية البشرية، 
وهي كذلك مساوية للتفسير أو للفلولوجيا بما هي تفسير حريف أو نحوي وصريف لغوي لبيان 

معاين األلفاظ والجمل والنصوص، وهذا ما ُيعرف بالتفسير اللفظي.)5)
ويجم��ل الدكت��ور حس��ن الش��افعي ال��كام ح��ول ه��ذا المصطل��ح بقول��ه: إن��ه »يعني 
بالهرمينيوطيق��ا Hermeneutics قواعد التأويل والفهم للنصوص الدينية، وهو مصطلح قديم 
التصق بالثيولوجيا المس��يحية، وتعرض لتطورات عدة يف مدلوله، ضيًقا وسعًة، حسب تطور 
الفكر الديني والفلس��في يف س��ياق الحضارة الغربية ودراس��ات الكتاب المقدس، ويمكن أن 

)1)   الهرمنيوطيقا وعلوم التأويل، مجلة قضايا إس��امية معاصرة، مركز دراس��ات فلسفة الدين، بغداد، العدد التاسع 
عشر: )ص88).

)2)   الهرمنيوطيقا وعلوم التأويل، مجلة قضايا إسامية معاصرة، مرجع سابق: )ص88).
)3)   د.فهد محمد القرش��ي، منهج حس��ن حنفي: دراسة تحليلية نقدية، رس��الة دكتوراه منشورة، مكتبة مجلة البيان، 

الرياض، ط1، 1434ه�: )ص418- 419(. بتصرف يسير.
)4)   من النص إلى الفعل، مرجع سابق: )ص85).

)5)   خالد الس��عيداين، إش��كالية القراءة يف الفكر العربي اإلسامي المعاصر: نتائج محمد أركون أنموذجًا، الجامعة 
التونسية، جامعة الزيتونة، المعهد األعلى ألصول الدين، 1998م: )ص64).
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ص هذه األطوار المتفاوتة للمصطلح ودالالته، كما يلي: نلخِّ
الهرمينيوطيقا: األصول النظرية التي تعني بتفسير النصوص الثيولوجية.  -1

أو أسس تفسير الكتاب المقدس وتطبيقاهتا.  -2
أو العلم النظري والفن العملي المتعلقان بتفسير النصوص القديمة.  -3

أو نظرية فهم النصوص الدينية والفلسفية واألدبية وتأويلها.  -4
أو نظرية فهم النصوص الدينية والفلسفية واألدبية وغيرها وتطبيقاهتا.  -5

أو أصول تأويل المدونات المسجلة بالكتابة.  -6
أو فهم صور الوجود اإلنس��اين وتأويلها: وهو أوس��ع الدالالت التي انتهت إليها الفلسفة   -7
المعاصرة على يد هيدجر، بحيث تش��مل كل الدراسات اإلنسانية واالجتماعية، والواقع 
أن أكث��ر الفاس��فة المحدثين تأثيًرا يف إحي��اء هذا المصطلح وتجديد أسس��ه الفكرية هو 
)هوسرل( صاحب الظاهريات، ببحوثه يف تجنب االنحياز يف األحكام، ثم لحقه مزيد من 
التطور والتأصيل المعريف على يد )ش��لير ماخر( و )ديلثي(، والفيلس��وف )هيدجر( كما 

أسلفنا، حتى قيل: إن التأويل )الهيرمينيوطيقا( وضعه الثيولوجيون ونماه الفاسفة«)1).
فالتفس��ير أح��د العناص��ر األساس��ية المازم��ة لتكوي��ن الهرمينيوطيق��ا، والتفس��ير يف 
الفينومولوجي��ا عبارة عن »إرج��اع الظاهرة إلى أصولها األولى ونش��أهتا وحواملها المادية«، 
كما أن التأويل عنصر أساسي هو اآلخر، فهو مرادف للهرمينيوطيقا التي تدرس الفهم بوصفه 

ظاهرة أبستمولوجية وأنطولوجية، من خال مجالين لنظرية الفهم: 
ا يعنيه فهم نٍص ما.    1- السؤال عمَّ

2- السؤال عن معنى الفهم ذاته من الناحية الوجودية.)2)
ف��ت الهرمينيوطيق��ا بأنَّها: »نظري��ة عمليات الفهم يف عاقتها مع تفس��ير النصوص هكذا  وُعرِّ
«)3)، فهي نظرية فلس��فية يف التعامل مع  هة هي فكرة إنج��از الخطاب كنصٍّ س��تكون الفك��رة الموجِّ

ين، بحث منش��ور يف مجلة المس��لم المعاصر، بيروت، العدد 115، الس��نة  )1)  حرك��ة التأويل النَّس��وي للقرآن والدِّ
2005م، )ص91( وما بعدها.

)2)   ُينظر: د.فهد محمد القرشي، منهج حسن حنفي، مرجع سابق: )ص415- 416).
)3)   عم��ارة الناص��ر، اللغة والتأويل: مقارب��ات يف الهرمينيوطيقا الغربي��ة والتأويل العربي اإلس��امي، دار الفارابي، 

بيروت، ط1، 2007م: )ص19).
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النص الديني، تعمل على »فحص النصوص داخليًا وربطها بسياقها العام خارجيًا، وأنه يطمح من 
ر الكاس��يكي لفهم النصوص.. إلى فهم الظواهر  التأوي��ل إلى درجة العالمية.. إنَّه يتجاوز التصوُّ
االجتماعي��ة والس��لوكيات الفردي��ة واألح��داث التاريخية.. ه��و أن يحلَّ الم��ؤول ويعيش ذهنيًا 

التجارب واألفكار نفسها التي كانت سببًا يف مياد هذا النص.. ليدرك لحظة انبثاق المعنى«)1).
وه��ي إن كان��ت تأوياً يف كثيٍر من جوانبها؛ فإنَّ ثمة فرقًا بينه��ا وبينه، فهي »منهج ال يقوم على 
األس��س الت��ي يق��وم عليها التأوي��ل، بل هي محاولة اس��تنطاق الن��ص ومحاولة قراءت��ه وفق تاريخه 
واستخراج المسكوت عنه فيه.. إهنا منهج يختلف مضمونًا كلّيًا عن التأويل العربي اإلسامي«)2).

املطلب الثاين: مفهوم احلداثة
أواًل: الحداثة يف اللغة:

    الحداث��ة يف اللغة مص��در للفعل )حدث يحدث حدوثًا وحداثًة(، وهي تدل على عدة 
متها، إلى جانب إفادة الكام والخرب.)3) معاٍن، يأيت الجديد المنايف للقديم يف مقدِّ

    وقد وردت اللفظة يف السنة النبوية –على صاحبها أفضل الصاة وأتم السام- هبذا المعنى 
األول، أي إفادة الجديد الذي هو عكس القديم، كما ورد يف حديث أم المؤمنين عائشة –رضي اهلل 
عنها- أهنا قالت: قال لي رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم-: »لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم لبنيته على أس��اس إبراهيم - عليه الس��ام -، فإنَّ قريش��ًا اس��تقصرت بن��اءه وجعلت له 
خلفًا«)4)، و)خلفًا( أي: )بابًا(. كما ُروي عن عائش��ة نفس��ها أهنا قالت يف حديث: »فمن س��فهي 

وحداثة سني«)5)، وهي هنا تقصد صغر سنها وقلة خربهتا وقرب عهدها.

)1)   محمد ش��وقي الزين، تأويات وتفكيكات: فصول يف الفكر العرب��ي المعاصر، المركز الثقايف العربي، بيروت- 
الدار البيضاء، ط1، 2008م: )ص23- 24).

)2)   د.الحارث فخري عيس��ى عبداهلل، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، رسالة دكتوراه منشورة، الجامعة األردنية، 
دار السام، القاهرة، ط1، 1434ه- 2013م: )ص355).

)3)   ُينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )حدث(: )2/ 36).
)4)   صحيح البخاري، كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنياهنا، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 

ط3، 1407ه�/ 1987م، رقم )1508): )2/ 574).
)5)   مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: ش��عيب األرناؤوط وآخرين، مؤسس��ة الرسالة، بيروت، ط2، 1420ه�/ 
1999م، رقم )26348): )43/ 368(. وذكر ش��عيب األرناؤوط يف نفس الموضع، أن الحديث إسناده حسن. 
وقال األلباين: »إسناده حسن«. ُيراجع: إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسامي، بيروت، 

ط2، 1405ه�- 1985م: )7/ 86).
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ها دخيل��ًة على اللغة     وذه��ب باح��ٌث مذهبًا بعي��دًا يف الموقف من هذه اللفظ��ة؛ إذ عدَّ
العربي��ة، بحج��ة أن معاجم اللغة لم تفرد لها الحيز الذي يثبت ذلك، إلى جانب أهنا ما وردت 
يف الحدي��ث إال مضاف��ة إلى غيرها)1)، وه��و كام ليس بدقيق، إذ الدخيل ليس��ت اللفظة ذاهتا 

وإنما هو المعنى المدلول منها.
ثانيًا: الحداثة يف االصطالح:

   وردت الكثي��ر م��ن التعريف��ات للحداث��ة، بعضها تختل��ف فيما بينه��ا بالمبنى والبعض 
اآلخر بالمعنى، ويجد النَّاظر الدقيق فيها أن هناك تعريفاٍت اقتصر فيها أصحاُبها على جوانب 
دة دون الجوانب األخرى)2)، وهناك من ظهر يف تعريفه لها متأثِّرًا بموقفه منها، قبواًل أو  مح��دَّ
رفضًا، دفاعًا أو هجومًا، ووصل األمر يف هذا إلى حدِّ أن حاول البعض تعريفها بأنَّها الشيء 
ال��ذي ال ُيع��رف؛ نتيجًة لع��دم انضباطها ووضوحه��ا!، يف داللة واضحة عل��ى أن االختاف 
حول المفهوم االصطاحي للحداثة كبير وواسع، إلى درجة أن البعض عبَّر عن ذلك بطريقة 
س��اخرة؛ فقال: »إذا وضعَت يف حجرة واحدٍة المناقش��ين األساسيين للمفهوم، -وأنا معهم- 
ثم أغلقَت الحجرَة وألقيَت بالمفتاح بعيدًا، فلن يحدث إجماٌع بين المشرتكين يف الجدل بعد 

أسبوع، وأنَّ خطًا رفيعًا من الدماء سوف يظهر من تحت الباب«)3).
   وقد جاءت تعريفات الحداثة وفقًا ألكثر من اعتبار، يمكن إجمالها يف اآليت:

  أ- باعتب��ار عاقتها بالم��وروث: تقوم الحداثة وفق هذا على أس��اس التقاطع مع الرتاث، 
فت بأنَّها: »حركة انفصال وتقاط��ع عن الرتاث والماضي، لكن  والماض��ي عموم��ًا، ومن هنا ُعرِّ
د، ومن ثَّمَّ فهي.. اس��تمرار  لي��س لنب��ذه، وإنَّما الحتوائ��ه وتكوينه وإدماجه يف مخاضه��ا المتجدِّ

تحويل لمعطيات الماضي وقطيعة مع االندماج فيه«)4)، ومن هنا قيل: إن لكل عصٍر حداثَته.)5)

)1)   هو: د.محمد رش��يد ريان، الحداثة والنص القرآين، رس��الة ماجس��تير غير منش��ورة، الجامعة األردنية، 1997م: 
)ص9(، نقاً عن: د.الحارث فخري، الحداثة وموقفها من السنة: )ص9(. الحارث 28 .

)2)   محمد س��بيا وعبدالس��ام بن عبدالعالي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال، الدار البيضاء – المغرب، ط1، 
2007م: )ص7( وما بعدها.

)3)   د.عبدالعزيز حمودة، المرايا المقّعرة: نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة، الكويت، العدد: )272(، جمادى 
األولى 1422ه�- 2001م: )ص101).

)4)   ش��يلي والي��ا، ص��دام ما بعد الحداثة: إدوارد س��عيد وتدوين التاري��خ، ترجمة: عفاف عبدالمعطي، رؤية للنش��ر 
والتوزيع، القاهرة، ط1، 2006م: )ص142).

)5)   أدونيس، النص القرآين وآفاق الكتابة، دار اآلداب، بيروت، ط1، 1993م: )ص95- 96).
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  ب- باعتبار مناهجها وأدواهتا: تكون الحداثة يف هذا اإلطار عبارًة عن »الرؤية الفلسفية 
والثقافي��ة الجديدة للعالم، الرؤية التي أعادت بناء مصوغ اإلدراك اإلنس��اين للكون والطبيعة 
واالجتماع البش��ري...«)1)، وما تش��تمل عليه من أدوات؛ من مثل: »البنيوية والس��يمولوجيا 

ونظرية القراءة واسرتاتيجية التفكيك«)2).
  ج- باعتب��ار موقفها من الصراع الحضاري: ينظر البعض إلى الحداثة باعتبارها أداة من 
أدوات الصراع الحضاري الذي يش��هده العالم اليوم، وبالذات بين المشرق والمغرب، ومن 
َثمَّ فهي تس��عى إلى ف��رض النموذج الغربي، األمريك��ي تحديدًا، على العال��م يف كافة ميادين 

الحياة، وهذا يجعل الحداثة قريبًة يف مدلولها من العولمة.)3)
   د- باعتب��ار صراعها مع الطبيعة: قد يكون أش��هر تعري��ف للحداثة وفق هذا المرتكز ما 
ن أهنا: »اسرتاتيجية شمولية يتبعها العقل من أجل السيطرة  أورده الدكتور محمد أركون، وتضمَّ
عل��ى كل مجاالت الوجود والمعرفة والممارس��ة عن طريق إخضاعه��ا لمعايير الصاحية أو 
ع��دم الصاحية«)4)، فهي تحاول توظيف العلم والتقنية يف ممارس��ة الس��يادات الثاث: بدءًا 

بالسيادة على الطبيعة، مرورًا بالسيادة على المجتمع، وانتهاًء بالسيادة على الذات.)5)
   ه�- باعتبار عاقتها بالكنيس��ة: ارتبط مفهوم الحداثة باألزمة الدينية التي عاش��تها أوربا 
يف العصور الوس��طى، وهدفها يف هذا يرتكز على تعزيز س��لطة الكنيسة الثيوقراطية، وتجديد 
الثيولوجية والعقد االجتماعي، فهي »مجموعة العقائد والميول التي لها هدف مشرتك يتمثَّل 

يف تجديد الثيولوجية والعقد االجتماعي وسلطة الكنيسة«.)6)

)1)   د.عبداإلل��ه بلقزي��ز، العرب والحداثة: دراس��ة يف مقاالت الحداثيين، مركز دراس��ات الوح��دة العربية، بيروت، 
2007م: )58).

)2)   ُينظر: عبدالغني بارة، إش��كالية تأصيل الحداثة يف الخطاب النقدي العربي المعاصر: مقاربة حوارية يف األصول 
المعرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2005م: )ص26).

)3)   مني��ر ش��فيق، يف الحداثة والخطاب الحداث��ي، المركز الثقايف العرب��ي، الدار البيضاء، المغ��رب، ط1،1999م: 
)ص41- 42).

)4)   م��ن فيص��ل التفرقة إلى فص��ل المقال: أين هو الفكر اإلس��امي المعاص��ر، ترجمة وتعليق: هاش��م صالح، دار 
الساقي، بيروت، ط2، 1995م: )ص181).

)5)   ُينظر: د.طه عبدالرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأس��يس الحداثة اإلس��امية، المركز الثقايف العربي، الدار 
البيضاء- المغرب، ط1، 2006م: )ص23).

)6)   عبدالغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة، مرجع سابق: )ص16- 17).
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   و- باعتب��ار ش��مولها وس��عتها: ح��اول البع��ض إيجاد تعري��ف لها من مجم��وع ما دار 
حولها؛ فقال: إنَّ الحداثة »محاولة اإلنس��ان المعاصر رفض النمط الحضاري القائم والنظام 
المعريف الموروث واس��تبدال نمط - جديد معلمن - تصوغه حصيلة )خليط( من المذاهب 
والفلس��فات األوربي��ة المادي��ة الحديثة به عل��ى كافة األصع��دة الفنية واألدبي��ة واالقتصادية 

والسياسية واالجتماعية والفكرية«)1).
   وخل��ص البعض من مجم��وع ما ُذكر من تعريفاٍت للحداثة إل��ى القول بأنَّها: »محاولة 
ق تقّدم  ر م��ن قيوده )ثوابت��ه( ليحقِّ صياغ��ة نموذج للفك��ر والحياة يتجاوز الم��وروث ويتحرَّ
راته  اإلنس��ان ورقيِّ��ه بعقله ومناهجه العصري��ة الغربية لتطويع الكون إلرادته واس��تخراج مقدَّ
لخدمته«)2)، وهبذا يكون الحداثي هو من يطبِّق الحداثة ويمارس��ها يف أس��لوب حياته ويعدها 
منهجيته الفكرية، لكنَّ البعض رأى أن الحداثي العربي مقلٌِّد ال مبِدٌع، فهو يتعامل مع الحداثة 
باعتبارها ميزانًا للحق ويعد نتاجاهتا هناياٍت معرفيًة، والمفارقة هنا تكمن يف كونه يتعامل - يف 
مقابل ذلك - مع النصوص الشرعية باعتبارها معطيات فكرية محتملة تقبل النقد والتمحيص، 
ب لها الحداثي)3)، وقد  ولهذا ُأطلق عليه )حداثوي(، تعبيرًا عن تعصبه للحداثة التي ال يتعصَّ
يكون هذا رّدًا على الحداثيين الذين ُيطلقون على اإلس��امي مصطلح )اإلس��اموي( للتعبير 

عن كونه متعصبًا للنصوص.)4)

* * *

)1)   محمد رشيد ريان، الحداثة والنص القرآين، مرجع سابق: )ص15).
)2)   د.الحارث فخري، الحداثة وموقفها من الُسنَّة النبوية: )ص33).

)3)   ُينظر: د.طه عبدالرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسامية، مرجع سابق: )ص47).
)4)   من هؤالء: د.محمد أركون، فقد ذكر هذا المصطلح يف كثير من مؤلفاته.



387

ين اأ. �صادق حممد اأحمد وجيه الدِّ

املبحث الثاين
�ص ال�سرعي اأثر الهرمينيوطيقا احلداثية على املوقف من النَّ

إنَّ التأثي��ر الذي أحدثته نظرية الهرمينيوطيقا الحداثية على الموقف من النص الش��رعي 
يف األوس��اط اإلس��امية لم يعد باألمر الخفي، وال س��يَّما أن ش��واهد إثبات ذلك كثيرة جدًا، 
��روا هبما، منهم – ب��ل إهنا تفوق الحص��ر وتتجاوز العد، ويوج��د الكثير من الكتَّاب الذين تأثَّ
على س��بيل المث��ال ال الحصر-: )1) محمد أرك��ون، وطيب تيزيني، ومحم��د عابد الجابري، 
وعلي حرب، ونصر حامد أبو زيد، وأدونيس )علي محمد سعيد(، ومحمد أحمد خلف اهلل، 
ومحمد شحرور، وصادق جال العظم، وحسن حنفي، وهاشم صالح، وتركي علي الربيع، 

ورمضان بن رمضان، وعبدالهادي عبدالرحمن.
وكثي��رة ه��ي المظاهر الت��ي يتجلَّى فيها هذا التأّث��ر، وهي متداخلة ومتش��ابكة فيما بينها، 

ونظرًا للحجم المسموح به يف البحث، فقد أجملها الباحث يف مظهَرْيِن رئيَسْيِن: 
أحدهما: أنسنة النص وتعطيل العمل به.     

 واآلخر: تغليب الرمزية وتعّدد القراءة. 
وسيتم الحديث عن أهم الجوانب المتعلقة بكلٍّ منهما، مع الشواهد.

املطلب الأول: اأن�صنة النَّ�ص وتعطيل العمل به
أواًل: أنسنة النَّص ونزع القداسة عنه:

س��ة أو النص��وص الدينية إلى عصر      تع��ود فكرة »األنس��نة« يف التعامل مع الكتب المقدَّ
النهضة األوروبية؛ على اعتبار أن التمّرد الذي قام به الربوتستانيون على الكنيسة الكاثوليكية 
كان ل��ه بالغ األثر يف ش��يوع هذه الحركة اإلنس��انية، التي تقوم على إس��قاط كل س��لطة، وعّد 

اإلنسان معيار كل شيء، والقول بأن اإلنسان معيار ذاته.)2) 

)1)   ذكر هذه األمثلة د.محمد بن سعيد السرحاين، يف بحثه الموسوم )األثر االستشراقي يف موقف محمد أركون من 
القرآن الكريم(، منشور على الشبكة العالمية للمعلومات، عن طريق هذا الرابط:

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar_Alathar_Alesteshraqy.pdf 
)2)   ُينظر: إس��ماعيل عبدالفتاح عبدالكايف، معجم مصطلحات عصر العولمة، ط1، 1425ه�- 2004م: )ص29- 
30(، كري��ن برينتون، تش��كيل العقل الحديث، ترجمة: ش��وقي خليل، الهيئة المصرية العام��ة للكتاب، القاهرة، 

ط1، 2004م: )ص23).
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فنزعة اإلنس��انية أو األنس��نة عبارة عن تصّور يأيت ممثاً لعدمية ما بعد الحداثة، وتنطلق 
م��ن فكرة موت اإلله، وكذلك تحرير اإلنس��ان من أي��ة أوهام –وفق تعبيره��م- تتعلَّق بالقيم 
والثواب��ت، ف�)نيتش��ه(، الذي ارتب��ط بفكرة األنس��نة، كان يرمي منها إلى القض��اء على اليقين 
المع��ريف، ب��ل وحتى على مفه��وم اإلله بذات��ه، فيما جاء )لودفي��ج فيورباخ( ليح��اول تأنيس 
د انعكاس  اإلله، واعتبار الوجود الحقيقي الفعلي صفًة لإلنسان وحده، وجعل اإللوهية مجرَّ

للماهية اإلنسانية.)1) 
و يمثِّ��ل قانون األنس��نة أبرز منطلقات الفكر الحداثي، وه��و »يعني إعادة تصوير العاقة 
بي��ن اهلل واإلنس��ان، بمعن��ى أن االنطاق يف البح��ث المعريف والوجودي يج��ب أن يكون من 

منطلق ما يراه اإلنسان ال من منطلق ما يريده اهلل«)2).
ر أن الهدف األساسي من وراء التأويل  ده الدكتور محمد عمارة، الذي قرَّ     وما سبق يؤكِّ
الهرمينيوطيق��ي هو أنس��نة الدين بإحال اإلنس��ان محل اهلل، ودورها يف الن��ص الديني هو ما 
توحي��ه القراءة الذاتية للقارىء، وم��ا توحيه كينونة العالم إلى الق��ارىء، بداًل عن العكس)3)، 
وأن الحداث��ة الغربية دفعت رّوادها يف العالم العربي اإلس��امي إلى اس��تخدام المصطلحات 
غها م��ن مضامينها اإليمانية، وذلك بتأويل الدين ألنس��نته وتحويله إلى نس��ق  الديني��ة بما يفرِّ

فكري إنساين.)4) 
وُيلح��ظ هذا لدى أقط��اب هذا التيار يف العالم العربي اإلس��امي، فها هو حس��ن حنفي 
د وصٍف للواقع، وهذا ما  يتعامل مع القرآن والس��نة على أس��اس أهنما معًا ليسا أكثر من مجرَّ
ُيفهم من قوله بأّنه »نشأ الرتاث من مركٍز واحٍد وهو القرآن والسنة، وال يعني هذان المصدران 

اب المس��يري، الحداثة وم��ا بعد الحداثة، دار الفكر، دمش��ق، ط1، 1424ه�- 2003م: )ص28- )1)   ُينظ��ر: د.عبدالوهَّ
29(، زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، لجنة التأليف والرتجمة، القاهرة، 1355ه�- 1936م: )1/ 507(، 

جيمس كولير، اهلل يف الفلسفة الحديثة، ترجمة: فؤاد كامل، مكتبة غريب، القاهرة، 1973م: )ص336- 338).
)2)   د.محم��د ب��ن حجر الق��رين، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االس��تدالل يف اإلس��ام، رس��الة دكتوراه 

منشورة، إصدار: مجلة البيان، الرياض، ط1، 1434ه�: )ص23).
)3)   ُينظ��ر: يف فق��ه المواجه��ة بين الغرب واإلس��ام، مكتبة الش��روق الدولي��ة، القاه��رة، ط1، 1423ه�/2003م: 

)ص78).
)4)   ُينظ��ر: مس��تقبلنا بين التجديد اإلس��امي والحداثة الغربية، مكتبة الش��روق الدولية، القاه��رة، ط1، 1432ه�- 

2003م: )ص28).
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ح بعدم احتجاجه  د وصٍف للواقع«)1)، بل إنَّ��ه يصرِّ أي تقدي��س لهما أو للرتاث، بل ه��و مجرَّ
بالس��نة النبوية؛ إذ يقول: »لم أس��تعمل الحديث الش��ريف تأييدًا للقرآن حتى ال يعرتض أحد 
األدعي��اء برواية الحديث وس��نده ودرجة صحته، وتضيع القضي��ة يف مماحكات العنعنة، هذا 
باإلضافة إلى أنَّه ال يوجد ش��يٌء يف الحديث ال يوجد أصله يف القرآن. واالعتماد على القرآن 

وحده هو الرجوع إلى األصل أواًل، وهو أوعى وأشمل وأكمل«)2).
   إنَّ الربَط بين أنس��نة النص ونزع القداسة عنه نابٌع من طبيعة العاقة التي تربط بعضهما 
ببعض، إذ إن األنس��نة تس��تلزم األخرى، فهي تعني التعامل مع النص الديني بوصفه نصًا غير 
س، وفقًا وما ورد واس��ُتورد م��ن الغرب عن طريقة ه��ذه النظرية التأويلية أو التفس��يرية  مق��دَّ
)الهرمينيوطيق��ا(، الت��ي مثَّلت أرضية أو قاع��دة انطاق نحو إنكار المنزل��ة العالية ل�)الكتاب 

س(، ومن هذه النظرية المادية الجدلية )األنسنة( انبعثت مناهج تحليل النص الديني. المقدَّ
   ويدخل الحداثيون إلى أنس��نة النصوص الش��رعية من بوابة أس��باب النزول، وُأجملت 

طريقة ذلك يف مسَلَكْيِن رئيَسْيِن: 
 ، 1- فمنه��م م��ن يع��ّدون النَّص القرآين – مث��اً- ردَّ فعٍل إله��يٍّ إزاء وضٍع ثقايفٍّ بش��ريٍّ
وبالتال��ي فيكون الب��اب مفتوحًا واالحتمال واردًا لتغّير معانيها وتب��ّدل أحكامها، وفقًا لتغّير 
الظروف التي كانت سببًا لها. ويربِز نصر حامد أبو زيد وحسن حنفي أنموذجين بارزين لهذا 

االتجاه. 
2- ومنه��م م��ن يميِّز يف تعامله مع النص بين مرحلة المش��افهة ومرحل��ة التدوين، وهذا 
ما س��لكه محمد أركون وعبدالمجيد الشريف، وش��اركهما –أيضًا- حسن حنفي وغيره. كما 
ق حنفي إلى األنس��نة من ناحية التش��ريع م��ن مدخل التطّور ليتمَّ تكييف الش��ريعة طبقًا  يتطرَّ
لدرج��ة تقدم الوعي البش��ري يف األصول والف��روع، مِعّدًا الغاية من الوحي متمثِّلًة باس��تقال 

الوعي اإلنساين عقاً وإرادًة.)3)

)1)   الرتاث والتجديد: موقفنا من الرتاث القديم، المؤسس��ة الجامعية للدراس��ات والنشر، بيروت، ط5، 1422ه�- 
2002م: )ص154).

)2)   مجلة اليسار اإلسامي: )ص99(. نقًا عن: د.فهد القرشي، منهج حسن حنفي: )ص417).
)3)   من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير، بيروت، ط1، 1988م: )4/ 104، 106(. بتصّرف. 
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   وإذا كان الحداثي��ون يحرص��ون عل��ى ع��دِّ الن��ص الق��رآين أو النب��وي )الوحي( ضمن 
م��ا يش��تمل عليه الرتاث اإلس��امي، فإن هذا يفيد بأن��ه أحد المداخل التي يلج��ون منها نحو 
الوص��ول إلى عملية األنس��نة ونفي طبيعة الوحي ونزع القداس��ة عن النص، ول��م يميِّزوا بين 
الوح��ي وما س��واه، حتى وإن كان ال��كل يف خانة الرتاث، ويتعاملون معه كله على أس��اس أنه 
بشري المصدر، وأنَّ القداسة أو الهالة التي نالها ليست إال نتيجًة لما أضفاه له الناس من تلقاء 

أنفسهم)1)، وُيعد حسن حنفي واحدًا من هؤالء)2).
    وم��ن الوض��وح بم��كاٍن أن الحداثيي��ن الع��رب ما هنجوا ه��ذا النهج إال تأث��رًا بما كتبه 
المستش��رقون الغربيون الذين اهتموا بدراسة علوم اإلس��ام، وكان هدف غالبيتهم ال يخرج 
ع��ن إثارة الش��كوك وتغذية الش��بهات وإضع��اف الثقة لدى المس��لمين بأصوله��م وتراثهم، 
نته الموسوعات الغربية، كالموسوعة الربيطانية - على سبيل المثال-  وبعضهم تأثَّر بما تضمَّ

التي حاولت القيام بما يشبه وضع السم على الدسم!!.
   وم��ن مداخ��ل أنس��نة الوح��ي لدى الحداثيي��ن، إدخاله ضم��ن ما يش��تمل عليه الرتاث 
اإلسامي، فيكون مثله مثل غيره من النقوالت البشرية واآلراء االجتهادية، فُيقبل منها وُيرد، 
فُينقل عن أركون قوله بأن »الرتاث يش��مل كام اهلل المنقول إلى البشر باسم القرآن عن طريق 
اه من الملك جربيل عليه السام، ويشتمل - أيضًا  محمٍد - صلى اهلل عليه وسلم- الذي تلقَّ

-بشكل متضامن ال يتجّزأ كام النبّي –صلى اهلل عليه وسلَّم- وأعمال السنة«)3).
   ومن عمل على أنسنة النص القرآين، فإنه من باب أولى يعمل على أنسنة النص النبوي، 
لك��ن العك��س ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا، فقد يكون هن��اك من ينزع صفة الوحي عن 
ر ض��رورة مازمتها للقرآن الكري��م.)4) ونصَّ  ��د فيه ويقرِّ الس��نة النبوي��ة، يف الوقت الذي يؤكِّ
بعضه��م صراحًة عل��ى أن »الحديث النبوي لي��س وحيًا منزاًل، ول��و كان كذلك ألصبح متنه 

)1)   د.الحارث فخري عبداهلل، الحداثة وموقفها من السنة: )ص47).
)2)   ُينظر: الرتاث والتجديد، مرجع سابق: )ص219).

)3)   الفكر اإلس��امي: قراءة علمية، ترجمة: هاش��م صالح، مركز اإلنماء القومي، بيروت، والمركز الثقايف العربي، 
الدار البيضاء، ط2، 1996م: )ص125).

)4)   ُينظر: د.الحارث فخري، الحداثة وموقفها من السنة: )ص119- 131).
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س إال  )نص��ه( قرآنًا يقرأه المس��لم عند أدائه فروض الصاة«)1)، وأن��ه »ليس هناك ما هو مقدَّ
كلم��ات اهلل المباش��رة من كتاب��ه الحكيم«)2)، ويب��دو من الوضوح بمكان أن هذا االس��تدالل 
مته��اٍو؛ إذ ليس كلُّ وحيٍّ صالحًا للقراءة يف الصاة، بل إن هناك أذكارًا من الس��نة النبوية تتمَّ 

قراءهتا فيها، ووفق هذا االستدالل نفسه فالسنة تكون وحيًا.
ثانيًا: الدعوة إلى تعطيل العمل بالنصوص:

   يح��اول الحداثيون جاهدين إرس��اء دعائم لفكرة تعطي��ل العمل ببعض النصوص التي 
مي��ن- أنَّ أحكامها لم تعد –وفق نظرهتم- مناس��بًة لظروف الواقع، وهذا يعني  ي��رون – متوهِّ
أهنم ينطلقون يف موقفهم هذا من الدعوة إلى وقف تطبيق الش��ريعة بمعناها الضيِّق الذي يفيد 

ما يتصل بالعبادات والمعامات.
 وه��ذا على خ��اف الحقيقة الواضح��ة التي ال تخف��ى إال عن أعمى البص��ر والبصيرة، 
وتتمثَّل يف صاحية الشريعة اإلسامية للتطبيق يف كل زمان ومكان، وال سيَّما أنَّها تجمع بين 
الثبات يف األصول والمرونة يف الفروع، ومن ثَّم فهي تملك القدرة على معالجة المش��كات 
الطارئ��ة والن��وازل المس��تجدة، وكان��ت منهجيته��م يف تعاملهم م��ع النصوص التي تش��تمل 
عل��ى أحكام، قائمًة على جملة من المرتكزات الرئيس��ة؛ من مث��ل: البحث عن مقصد النص 
قب��ل إص��دار الحكم، وفهم النص يف ضوء مابس��اته وأس��بابه، والتمييز بي��ن المقاصد الثابتة 
والوس��ائل المتغيِّرة، والماءم��ة بين الثوابت والمتغيِّرات، والتميي��ز يف االلتفات إلى المعاين 

بين العبادات والمعامات.)3)
   فالحداثيون يس��تخدمون المناهج الغربية يف تعاملهم مع نصوص اإلس��ام، ويجعلون 
بعضه��ا مدخ��اً إلى القول بأن أحكام الدي��ن مرتبطة بالبيئات التي نزل��ت النصوص فيها، بل 
وبالوقائ��ع الت��ي نزلت هب��ا، فالقراءة العصرية لل��رتاث - ويدخلون فيه الوحي قرآنًا وس��نًة - 
هتدف إلى »جعل المقروء معاصرًا لنفس��ه على صعيد اإلشكالية النظرية، والمحتوى المعريف 

ثي��ن، دار رياض الريس، بي��روت، ط1، 2004م:  ين م��ن إمام المحدِّ )1)   زكري��ا أوزون، جناي��ة البخ��اري: إنقاذ الدِّ
)ص14).

)2)   تركي الحمد، السياسة بين الحال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، دار الساقي، بيروت، ط4، 2006م: )ص78).
)3)   ُينظ��ر: د.يوس��ف القرض��اوي، دراس��ة يف فقه مقاصد الش��ريعة بي��ن المقاصد الكلي��ة والنص��وص الجزئية، دار 

الشروق، القاهرة، ط1، 1427ه�- 2006م: )ص145- 153).
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والمضم��ون األيدولوج��ي، أي قراءت��ه يف محيط��ه االجتماعي التاريخي م��ن جهة، ويف ذات 
الوق��ت جعله معاصرًا لن��ا من جهٍة أخرى، على صعي��د الفهم والمعقولي��ة«)1). فهم يربطون 
مون المصلحة على النص، فلو كانت المصلحة – مثاً- تقتضي  األحكام بوقائع نزولها، ويقدِّ
أن يك��ون لألنثى أقل أو أكثر من نصف الذكر المس��اوي له��ا يف الدرجة والرتبة، فا ضير من 
ذلك وإن خالف نصًا صريحًا)2)، وهذا فهم قائم على أساس ليس بقويم؛ إذ إن من المصلحة 
ما هو ملغي وغير معَتَبٍر يف الش��رع )المصلحة الملغيَّة(، ومنها ما لم يعتربه الش��رع ولم يلغه، 
ب��ل أطلقه وأرس��له )المصلحة المرس��لة(، ومنها المصلحة المعتربة التي اعتربها الش��رع بأن 
ش��رع ما يحاف��ظ عليها ويحظر التفريط هبا )المصلحة المعَتَب��رة(.)3) ويقول الجابريُّ - أيضًا 
-: إن المصلح��ة كان��ت »المس��تند الذي كان الصحاب��ة يرتكزون عليه يف تطبيقهم للش��ريعة، 
س��واء تعلَّق األمر بم��ا فيه نص أو بما ليس فيه... فإذا تعارض��ت المصلحة مع النص يف حالة 
لون بمنطوق النص  من الحاالت وجدناهم يعتربون المصلحة، ويحكمون بما تقتضيه، ويؤجِّ
مون  فيها«)4)، وهذا الكام ليس بدقيق –أيضًا-؛ فلم يكن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - يقدِّ
ذ بع��ض األحكام على بعض الحاالت، وهي  المصلح��ة على النص، وإن كان بعضهم لم ينفِّ

قليلة جدًا، فإن ذلك نتج عن عدم توفر شرائط التطبيق وليس فيه إيقاف أو تعطيل.
   ما س��بق يكف��ي لتوكيد أن »الخطاب العلماين العربي ينطل��ق منهجه من خال توظيف 
الجانب األصولي الفقهي يف )المقاصد/ المصالح(، ووسائل من علوم القرآن؛ هي: )أسباب 
النزول( إلثبات أن: األحكام الش��رعية يف القرآن الكريم انعكاس للواقع االجتماعي يف عصر 
ن��زول الوح��ي وما قبله، ومن َث��مَّ فهي أحكام تاريخي��ة مرتبطة بعصرها، والعربة فيها ليس��ت 

بعموم اللفظ وإنما بخصوص السبب«)5).

)1)  محمد عابد الجابري، الرتاث والحداثة: دراس��ات ومناقش��ات، مركز دراس��ات الوح��دة العربية، بيروت، ط2، 
1999م: )ص60).

)2)   المرجع السابق: )ص55- 56).
)3)  ُينظ��ر: عبداللطي��ف العلمي، المصلحة المرس��لة واالستحس��ان وتطبيقاهت��ا الفقهية، وزارة األوقاف والش��ؤون 

اإلسامية، الرباط- المغرب، ط1، 1425ه�- 2004م: )ص35).
)4)   الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996م: )ص41- 42).

)5)   د.محمد علي أبو هندي، مشروع النهضة بين اإلسام والعلمانية: )ص299).
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ع��ي أركون صعوبة فهم اآليات القرآني��ة يف الوقت الحاضر، ومن ثم فإن من     فمث��اً: يدَّ
االس��تحالة، وليس فق��ط الصعوبة، أن يتمَّ تطبيق تش��ريعاته وتنفيذ أحكام��ه، بدعوى أن فهم 
الق��رآن يقتضي أن ُيربط بوحدة نصية مرتبطة بس��لوك النبيِّ - صلى اهلل عليه وس��لم- وعاقة 
فه��م العبارة والتصرف المباش��ر لقائله��ا.)1)، ويقول أيضًا-: »إنه وهم كبي��ر أن يتوقَّع الناس 

عاقًة ما بين القرآن والشريعة«)2). 
ن عدم مش��اهدة كيفية  وه��ذه النتيجة التي يص��ل إليها هي ناتجة ع��ن مقدمته التي تتضمَّ
وهيئ��ة وتاريخي��ة نطق النبيِّ - صلى اهلل عليه وس��لم- لهذه اآليات، ومن ث��م فإن فهم القرآن 
يقتض��ي تجري��د القرآن ع��ن مصدره، ودراس��ته يف هذا الزمن عل��ى أنه نص أدب��ي ُتطبَّق عليه 
ق بين القرآن  مختلف المناهج المعتمدة يف دراس��ة أية نصوص أدبية أو تاريخية، ومن هنا يفرِّ
والظاه��رة القرآنية، فيقول: »أما التمييز بين القرآن الكري��م والظاهرة القرآنية فأقصد به الفرق 
بين تغذية الروح اإلس��امية بكام اهلل تعالى، ودراس��ة النصوص القرآنية كما ندرس الظاهرة 

الفيزيائية أو البيولوجية أو االجتماعية أو األدبية«)3).
   كم��ا ينطل��ق عبدالمجيد الش��ريف من نف��س الحيثية يف تفريق��ه وتمييزه بي��ن ما يصفهما 
ب�)إس��ام الرس��الة( و)إس��ام التاريخ(، جاعاً هذا األم��ر مدخاً لتعددية القراءة لإلس��ام، 
��دًا أنه »ليس هناك إس��ام واحد، ال عرب الزمان وال عرب المكان.. لقد اس��تطاع اإلس��ام  مؤكِّ
عي أن إس��امه هو أفضل من إس��ام  أن يتكيَّ��ف م��ع أوض��اع مختلفة متناقضة... وال أحد يدَّ
غيره...«)4)، وهو –أي الشريف- يظهر بكامه هذا واقعًا يف مشكلة الخلط بين الدين والتدين، 
أو بين اإلس��ام والفكر اإلس��امي، فيعد الصور المختلفة للتدين أديانًا يف ذات الدين نفسه، 
��ى يف حديثه عن )إس��ام المتصوفة( و)اإلس��ام الس��ني( و)إس��ام الفقهاء(  وه��ذا م��ا يتجلَّ

و)إسام الفاسفة(.

)1)   ُينظر: الفكر اإلسامي: قراءة علمية، مرجع سابق: )ص18).
)2)  تاريخية الفكر العربي اإلس��امي، ترجمة: هاش��م صالح، مركز اإلنماء القومي، بيروت، المركز الثقايف العربي، 

الدار البيضاء- المغرب، ط2، 1996م: )ص299).
)3)   الفكر العربي، ص19. نقًا عن: د.نعمان عبدالرزاق الس��امرائي، الفكر العربي والفكر االستش��راقي بين محمد 

أركون وأدوارد سعيد، دار صربي، الرياض، ط1، 1410ه: )ص58).
)4)   اإلسام بين الرسالة والتاريخ، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2001م: )ص14).
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ن ينظِّر للقول هبذا إال وهو يستش��هد –أساس��ًا- باالجتهادات     وت��كاد ال تجد أحدًا ممَّ
العمري��ة، أي التي ق��ام هبا الخليفة الف��اروق عمر بن الخطاب –رضي اهلل عن��ه-، بدعوى أنه 
ع أرض  أوقف قطع يد السارق عام الرمادة، وأوقف -كذلك- سهم المؤلفة قلوهبم، ولم يوزِّ
رة، نالت الكثير من النقاش��ات  الس��واد يف الع��راق على الفاتحي��ن)1)، وهي استش��هادات مكرَّ
وال��ردود، بما يفيد يف خاصته أن عمر لم يعطِّ��ل العمل بالنصوص الواردة يف تلك األحكام، 
ولكنه وجد أن س��ياقها الذي كانت تأخذ منه معناها غير موجود، وبالتالي فا مجال للتطبيق 

مع عدم توفر أركانه.)2)
د القراءة ة وتعدُّ املطلب الثاين: تغليب الرمزيَّ

أوالً: تغليب القراءة الرمزية للنَّص:
يجتهد الخطاب العلماين يف إبراز النصوص الدينية بأهنا مجموعة من الرموز والمجازات 
التي يرمز هبا لما يريد، بما يتيح للقارىء حرية توجيه النص والخروج منه بالمعنى المطلوب، 
فه��و يتعام��ل مع القرآن كما يتعامل م��ع األناجيل، من حيث أهنا مج��ازات ال يمكن أن تكون 
قانونًا واضحًا، وزعم أن الخطاب القرآين تلميحي أكثر منه تصريحيًا.)3)، وعبَّر أحدهم عن 

منهجهم هذا بأن اإلنسان »يحيا بالرمز وللرمز ويف الرمز«)4).
   وم��ع أنَّ التص��وف يغل��ب عليه الخطاب الروح��ي القلبي على الفك��ري العقاين، فإنَّه 
مثَّ��ل أحد الماج��ىء التي لجأ إليها واتَّكأ عليها الحداثي��ون العرب يف تعاملهم مع النصوص 
الدينية اإلس��امية، دون إغفال مؤاخذهتم إيَّاه إقصاء العقل وهتميش دوره وضعف تفعيله)5)، 
واالش��تغال بالص��اح الف��ردي دون الجمعي مع مناصرة الس��لطات القائمة، س��لطات األمر 

الواقع، يف البلدان العربية واإلسامية.)6) 

)1)   ي��ربز )جم��ال البنا( واحدًا من أكثر المستش��هدين هب��ذه االجتهادات يف كثير من كتبه.  ُينظ��ر: 1- نحو فقه جديد، دار 
الفكر اإلسامي، القاهرة، ط1، 1999م: )3/ 115- 116( ؛ 2- اإلسام دين وأمة وليس دينًا ودولًة، دار الشروق، 

القاهرة، ط1، 2008م: )ص80( ؛ 3- روح اإلسام، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2009م: )ص138).
)2)   تركي الحمد، السياسة بين الحال والحرام، مرجع سابق: )ص36).

)3)  ُينظر: أركون، تاريخية الفكر العربي اإلسامي المعاصر: )ص299(، وقارن: هاشم صالح، هوامشه على كتاب 
أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مرجع سابق: )ص154).

)4)   د.علي حرب، التأويل والحقيقة، دار التنوير العربي، بيروت، ط1، 1985م: )ص19).
شون يف التاريخ اإلسامي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2004م: )ص151). )5)   ُينظر: محمود إسماعيل، المهمَّ
)6)   ُينظر: محمود إسماعيل، الرتاث وقضايا العصر، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005م: )ص162- 164).
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ويمثِّل الجانب الرمزي كلمة الس��ر يف لجوء الحداثيين إلى المنهج الصويف، فالصوفيون 
يقول��ون بالرمزي��ة واإلش��ارة ويتعام��ل بعضهم م��ع اللغة والكون م��ن منطلق أهن��ا عبارة عن 
منظوم��ة من الرموز التي تش��ير إلى معاٍن خفيَّ��ٍة غير المعاين الجليَّة، األم��ر الذي جعل الباب 
مفتوح��ًا أمامه��م لتأويل النصوص وفقًا وما يريدون توظيفه��ا له، وهذا ما يربز لدى عدٍد من 
الحداثيي��ن؛ مثل: محم��د أركون)1)، نصر حامد أبي زيد)2)، كما كان زكي نجيب محمود على 
نفس النس��ق)3)، قبل أن تشهد حياته الفكرية تحّواًل إيجابيًا إلى المنهجيَّة اإلساميَّة. ووصل 
األم��ر هبؤالء الحداثيين وأمثالهم إلى التحرر من المنطق، واالعتماد على الذوق)4)، وأفرطوا 
يف االتكاء على المجاز واالس��تعارة والكناية ونحوها من األساليب البيانية المعروفة يف اللغة 
العربي��ة)5)، دونما تقيُّد بضوابط اللغة، ولعلَّ أقوى دلي��ل على هذا يتمثَّل يف تعبير أحدهم عن 
اه خي��اٌل خاٌَّق كخيال  »م��دى إمكانية التوس��ع االحتمالية للخطاب الق��رآين، كما كان قد تلقَّ
اب��ن عرب��ي«)6)، وأّن »التصوف يقلِّل من مدّونات الوح��ي إال من أجل أن يحلَّ وحيه الخاص 

محلَّها«)7).
ده د.عبدالرحمن بدوي     ويحتل الرمز مكانًة مهّمًة وكبيرًة يف الهرمنيوطيقا، وهذا ما يؤكِّ
بقول��ه: »إن إدراك وتحديد المعنى المختبىء يف النصوص كان يش��غل دائمًا مكانًة عظيمًة يف 

نظرية الهرمنيوطيقا«)8).

)1)   ُينظر: الفكر اإلسامي- نقد واجتهاد، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط3، 1998م: )ص162- 163).
)2)   ُينظر: فلس��فة التأويل: دراس��ة يف تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، المركز الثقايف العربي، بيروت، ط6، 

2007م: )ص267- 268).
)3)   ُينظر: قيم من الرتاث، مكتبة األسرة، القاهرة، مهرجان القراءة للجميع، ط، 1999م: )ص56- 57).

)4)   هناك من عدَّ الش��عور النفس��ي أحد مصادر المعرفة. ُينظر: زكي نجيب محمود، ثقافتنا يف مواجهة العصر، مكتبة 
األسرة، القاهرة، مهرجان القراءة للجميع، ط، 1997م: )ص80- 81).

)5)   ُينظر يف هذا: الجابري، ُبنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظام المعرفة يف الثقافة اإلسامية، سلسلة: نقد 
العقل العربي )2(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط8، 2007م: )ص247- 248).

)6)   محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: )ص33).
)7)   علي المربوك، النبّوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ: محاولة يف إعادة بناء العقائد، دار التنوير، بيروت، ط1، 

1993م: )ص26).
)8)   المدخل إلى الدراسات التاريخية، أنجلو أوسينوبوس، ترجمها عن الفرنسية واأللمانية: د.عبدالرحمن بدوي، 

القاهرة، 1997م: )ص118).
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ويقول أبو زيد: »يركز »بول ريكور« اهتمامه على تفسير الرموز ، وهو يفرق بين طريقتين 
للتعام��ل م��ع الرم��وز، األولى هي التعامل م��ع الرمز باعتب��اره نافذة نطل منه��ا على عالم من 
المعنى ، والرمز يف هذه الحالة وسيط شفاف عما وراءه )!( هذه الطريقة يمثلها »بولتمان« يف 
تحطيمه لألس��طورة الدينية يف العهد القديم والكش��ف عن المعاين العقلية التي تكش��ف عنها 
هذه األس��اطير. وهذه الطريقة ُيطلق عليه��ا »ريك��ور« »Dymythologizing« والطريقة الثانية 
يمثله��ا كل من »فرويد« و »ماركس« و »نيتش��ه« وهي التعامل مع الرم��ز باعتباره حقيقة زائفة 
ال يجب الوثوق به، بل يجب إزالتها وصواًل إلى المعنى المختبئ وراءها Dymystification؛ 
إن الرم��ز يف هذه الحالة ال يش��ف عن المعنى، بل يخفيه ويطرح ب��داًل منه معنًى زائًفا، ومهمة 
كنا فرويد يف  التفسير هي إزالة المعنى الزائف السطحي وصواًل إلى المعنى الصحيح. لقد شكَّ
ر كل من ماركس ونيتشه، الحقيقة  الوعي باعتباره مستوًى سطحًيا يخفي وراءه الاوعي، وفسَّ
الظاهرة باعتبارها زائفة ووضعًا نسقًا من الفكر يقضى عليها ويكشف زيفها، وإذا كان تفسير 
الرموز عند بولتمان أو فرويد أو نيتش��ه أو ماركس ينص��ب على الرموز بمعناها العام اللغوي 
واالجتماع��ي؛ فإن تعريف ريكور للرمز معربًا عنه باللغة، ومن ثم ينصب التفس��ير عنده على 

تفسير الرموز يف النصوص اللغوية، وهذه هي غاية الهرمينيوطيقا«)1).
د القراءة للنَّص الواحد: ثانيًا: تعدُّ

دًة ل��ه؛ تبعًا لتعدد     ي��رى أصح��اب ه��ذا االتج��اه أن النص الواح��د يقبل ق��راءاٍت متعدِّ
احتماالته وتنّوعها، إلى درجة إمكانية قبول التناقضات، وهذا مدخٌل خطيٌر ومزلٌق كبيٌر يجعل 
الباَب مفتوحًا لذوي األهواء والتشهي، بحيث يجد كٌل منهم نفَسه قادرًا على استعمال النَّص 

بما يوافق هواه ويصادف رغبته.)2)
   ويذهب أحدهم إلى التوكيد بأن »هذه هي خاصية النص الجدير بالقراءة: إنه ال يحمل 
، ولذا فهو ال ينفصل عن قارئه  يف ذاته داللًة جاهزًة وهنائيًة، بل هو فضاٌء دالليٌّ وإمكاٌن تأويليٌّ

)1)   إشكاليات القراءة وآليات التأويل، مرجع سابق: )ص44- 45).
)2)  ُينظ��ر: د.طيب تيزيني، اإلس��ام والعصر- تحديات وآفاق، باالش��رتاك مع د.محمد س��عيد البوطي، دار الفكر، 
دمش��ق، ط1، 1998م: )ص112، 113، 123(، د.محمد أركون، الفكر اإلسامي- قراءة علمية: )ص274(، 

د.خالد السعيداين، إشكالية القراءة: )ص223).
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وال يتحقَّق دون مس��اهمة الق��ارىء، وكل قراءة تحقِّق إمكانًا دالليًَّا ل��م يتحقَّق من قبل، كل 
ق��راءة هي اكتش��اف دون جديد«)1)، وهذا الكام لم يأِت به صاحُبه م��ن فراٍغ، وإنَّما هو مبنيٌّ 
على مس��لَّمٍة مبدئيٍة بالنس��بة له، ينظر من خالها إلى النص اإلسامي بأنه »كام تتسع معانيه 
الل��ة فيه، إنَّه كاٌم ال يمكن اس��تقصاء معانيه أو حص��ر دالالته، وال يمكن  د وجوه الدَّ وتتع��دَّ

ألحٍد أن يقبض عليه أو يفوز بحقيقته«)2).
ع االحتماالت، أوصلهم إلى  الالت، متنوِّ د الدَّ وتقرير هؤالء بأنَّ النَّص اإلس��امي متعدِّ
اها أنه ن��صٌّ قابٌل لعدٍد كبيٍر من القراءات، وتوجي��ه ذلك أن »تتناول كلُّ  الخ��روج بنتيجة مؤدَّ
قراءٍة مستوًى واحدًا أو عددًا من المستويات كموضوٍع للقراءة والمعاينة، وتعّدد المستويات 
وتنّوع األصعدة الس��يميائية ال يعني انغاق كل صعيد أو مستوًى على نفسه، بل يعني انفتاحه 
على غيره من المستويات وعلى الواقع«)3)، ويف هذا إتاحة فرصة التاعب بالنصوص ومعانيها 
أمام كل ذي هوًى، وال سيَّما أهنم يرون النصَّ اإلساميَّ قاباً لكثير أوجٍه من المجاز وقائمًا 
عليها، ومن َثمَّ فكل محاولة فهم أو شرح آليٍة ما، إنَّما هي »تمثِّل نمطًا قرائيًَّا محتماً للقرآن 
دٍة للنَّص القرآين  الكري��م والس��نة النبوية، فهي من َثمَّ واحد من أنم��اٍط قرآنيٍة محتملٍة ومتع��دِّ
الُسنِّي المركَّب ذي الُبنية المفتوحة، فهي تمثِّل مشروعيًة اجتماعيًة.. كما تملك شرعيًَّة نصيًَّة 

منطلقًة على نحٍو تأويليٍّ ما من ذلك النص«)4).
   والحدي��ث عن الرمزي��ة اللغوية للنص من المداخل التي يدخلون منها إلى زعم وجود 
تع��دد قرائي للنصوص، فعندهم أن »وظيفة الرم��وز يف األصل فتح عالم النص على التعددية 
وعل��ى تأويات متعارضة؛ أي أن الرمز يعيد تش��كيل العالم لتمّثات اللغة وإش��اراهتا، وكذا 
تنش��يط فعل التخيي��ل يف الذات، ففي الرمز يكم��ن المعنى المزدوج، والمعن��ى المزدوج هو 

موضوع التأويل«)5).

)1)   د.علي حرب، نقد الحقيقة، المركز الثقايف العربي، بيروت، ط1، 1993م: )ص9).
)2)   المرجع السابق: )ص34، 35).

)3)   د.حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، مرجع سابق: )ص103).
)4)  د.طيب تيزيني، النَّص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق، د.ط، 1997م: )ص31(. وُينظر 

ما بعدها.
)5)   عمارة الناصر، اللغة والتأويل: )ص42).
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   لق��د أجمل أحد الباحثين خصائص القراءة التأويلية الهرمنيوطيقية عند حس��ن حنفي، 
من هذه الناحية، يف اآليت:

   »أ- أن الش��خص بإمكانه قراءة النص ويف غمضة عين يفهم معناه ويس��تعمله كحجة - هذا 
بناًء على الطريقة الحدسية عنده -

  ب- أن الن��ص لي��س بثاب��ت، بل ه��و مجموعة متغي��رات، وكل عصر وجي��ل فهمه الخاص 
للنصوص، ومن ثم فليس ألحٍد أن يلزم أحدًا بفهمه وتأويله، وال سيَّما أن النسبية طاغية 

يف المعرفة.
  ت- أن العص��ر ه��و الذي يفس��ر الن��ص يف القراءة، كم��ا أن النص هو الذي يفس��ر العصر يف 
التدين؛ ألن التفسير الحريف للنص موت للنص، وإيثار للفظ على المعنى، وللثبات على 

التغير، وللسكون على الحركة.
  ث- أن التفسير الحريف للنصوص أشبه ما يكون بمحاولة تثبيت الزئبق باألصبع فيفر المعنى 

منه خارج القصد.
  ج-أن معنى النص قد يتغّير حس��ب األحوال النفس��ية للقارىء الواحد، وحسب الفروق بين 

األفراد، وتبعًا للبيئات الثقافية والحضارات والعصور...«)1).

* * *

)1)   د.فهد محمد القرشي، منهج حسن حنفي: )ص452- 453). 
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اخلامتة
يمك��ن الخل��وص من مجموع ما س��بق ذكره وإيراده يف هذه الدراس��ة إل��ى مجموعة من 

النتائج؛ أهّمها:
أن هن��اك الكثي��ر م��ن المؤّث��رات الس��لبية يف الموق��ف م��ن النص الش��رعي، ت��أيت نظرية   -1
الهرمينيوطيق��ا المنبثقة م��ن منهج الحداثة والمولودة من رحمها، يف مقّدمتها، وال س��يَّما 

أهنا نظرية يف التعامل مع النص الديني، فهمًا وتنزياً، تفسيرًا وتأوياً.
أن مصطلح الهرمينيوطيقا، وإن كان قد يبدو غريبًا لدى البعض يف األوس��اط اإلسامية،   -2
فإنه جّد قديم يف الرتاث الغربي، فقد بدأ اس��تعماله يف دوائر الدراس��ات الاهوتية للداللة 
على القواعد والمعايير التي تضبط حركة المفّسر أو المؤّول يف تعامله مع النص الديني، 

ثم مّر بمراحل تاريخية كان لها تأثيرها على مدلوله أو مفهومه.
أن الهرمينيوطيقا نظرية يف تأويل النص الديني، وهو علم فقه اللغة أو علم الفهم اللغوي،   -3

أو أساس منهجي لدراسة العلوم اإلنسانية وظاهرة يف دراسة الوجود.
أن مفهوم الحداثة غير منضبط وال محّدد، فلها تعريفات كثيرة تختلف بعضها يف المبنى،   -4
وبعضه��ا اآلخر يف المبنى والمعنى معًا، وأن تعريفها ورد وفقًا ألكثر من اعتبار؛ أهّمها: 
عاقته��ا بالم��وروث، مناهجه��ا وأدواهتا، موقفها م��ن الصراع الحض��اري، صراعها مع 

الطبيعة، عاقتها بالكنيسة، شمولها وسعتها.
أن التأثي��ر الذي أحدثته نظري��ة الهرمينيوطيقا الحداثية على الموقف من النص الش��رعي   -5
يف األوس��اط اإلس��امية، فلم يعد باألمر الخفي، وال س��يَّما أن ش��واهد إثباته طفْت على 

السطح، ولكثرة المتأّثرين به يف عموم أنحاء العالم اإلسامي.
أن هناك الكثير من المظاهر التي يتجلَّى فيها مدى تأثير نظرية الهرمينيوطيقا الحداثية على   -6
الموقف من النص الش��رعي، وهي متداخلة ومتشابكة، وقد أجملها الباحث يف مظهَرْيِن 

رئيسيِن: 
         األول: أنسنة النص وتعطيل العمل به. الثاين: تغليب القراءة الرمزية وتعّدد القراءة.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كم��ا ينبغي لجال وجهه وعظيم 
س��لطانه، والص��اة والس��ام األتمان األكم��ان على س��يدنا محمد أفض��ل الذاكرين، وإمام 
الش��اكرين، وسيد المرس��لين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من 

سار على درهبم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:
فإن البحث يف اتجاهات التفسير، ويف مناهج تأويل النص القرآين الكريم، يحظى بأولوية 
خاصة وأهمية ك��ربى، بين القضايا والمواضيع، التي انصرفت إليها جهود العلماء والباحثين 

يف العقود والسنوات األخيرة، وذلك لموجبات واعتبارات، أهمها:
أ- منزلة النص القرآين المجيد، باعتباره نصًا ربانيًا خالدًا، ال تنقضي عجائبه، وال يشبع 
منه العلماء، وال يخلق على كثرة الرد، نص يستوعب الزمان والمكان واإلنسان، ويتفاعل مع 
الظروف الطارئة والنوازل المستجدة، وال يفتأ يف معرتك التدافع الفكري والنزال الحضاري، 
صامدًا ش��اهدًا ثابتًا، يتحدى األفكار األرضية واإليديولوجيات الوضعية، ويثبت يف كل يوم 
أنه وحي اهلل الكامل، وحبله المتين، وكامه الخالد الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 

خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
ب- واق��ع المس��لمين، وما يعرتي��ه من انحراف��ات واختاالت، وما يعج به من مفاس��د 
وتش��وهات، ترج��ع -يف هناي��ة المطاف-إلى أفه��ام ناقصة للدين، وتمث��ات قاصرة ألصوله 
وفروع��ه، يس��توجب تصويبها وتصحيحه��ا؛ إعادة النظ��ر يف طرائق التلقي ع��ن اهلل، ومناهج 
فهم نص��وص الوحي، حتى تعود التصورات واألفهام، والتصرف��ات واألعمال، إلى صفائها 
وخلوصها، وإلى اعتدالها ووس��طيتها، وحتى يعود المس��لم إلى س��الف عهده، وتعود لألمة 

سيرهتا األولى.
ج- تسلل طائفة من الدخاء والمتطفلين خلسة وعلى غفلة من األمة، إلى ساحة القرآن 
والتفس��ير، وإلى ميدان االجتهاد والتجديد، بش��عارات بّراقة وأقنع��ة خّداعة، يظهرون الغيرة 
عل��ى الدي��ن ويبطنون الرغب��ة يف تحريف نصوصه وتش��ويه مفاهيمه، يدع��ون االجتهاد وهم 
ليس��وا من أهله، ويتش��دقون باإلصاح وهم ال يقصدونه، أولوا بغير فه��م، وأفتوا بغير علم، 
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فضل��وا وأضل��وا، وهلكوا وأهلك��وا، فاقتضت الغيرة على اإلس��ام والق��رآن، والنصيحة هلل 
ورس��وله، التصدي لرتهاهتم بالبيان، وألباطيلهم بالتفنيد، حتى ال يغرت هبم الشباب، وال تتأثر 

هبم الناشئة.
ه��ذا وق��د اقتضت طبيع��ة الموضوع، اعتم��اد المنهج االس��تقرائي الوصف��ي التاريخي، 
الذي س��عينا من خاله إلى فهم ظاهرة »القراءات الحداثية« للنص القرآين، باستحضار سياق 
نش��أهتا ومراحل تطوره��ا، قبل االنتقال لدراس��ة »التأويل الحداثي للنص الق��رآين«، مفهومًا 
ورؤي��ة ومرجعي��ة، بالبحث يف األص��ول المرجعية الغربية له��ذه الطريقة التأويلي��ة، وتحديدًا 
منه��ا األصل الهيرمينوطيقي واألصل األدبي، من أجل التوصل إلى بناء تعريف علمي ورؤية 
موضوعي��ة لها. وحتى ال يظل الحديث يف موضوع ش��ائك ومعقد من هذا النوع مجرد ادعاء 
أو كام نظ��ري ع��ام، ال تس��نده نماذج عملية وأمثلة حي��ة، فقد وقع اختيارن��ا على أحد رموز 
التيار التأويلي الحداثي، أو من أس��ميناهم يف ثنايا البحث ب� »الباطنية الجدد«، وأحد أكثر هذا 
االتج��اه تمث��اً ألفكارهم، وتمثي��اً آلرائهم، هو الفيلس��وف والمفكر المغرب��ي محمد عابد 

الجابري، من خال كتابه »فهم القرآن الحكيم«.
وبناء على ما س��بق، فقد اس��تقر ال��رأي على بحث هذا الموضوع، وف��ق خطة مكونة من 

ثاثة محاور على النحو اآليت:   
أواًل: المدرسة الحداثية يف تأويل النص القرآين: نشأهتا وتطورها.

 ثانيًا: التأويل الحداثي للنص القرآين: المفهوم، الرؤية، المرجعية.
ثالثًا: نماذج من تأويات الجابري للقرآن الكريم من خال كتابه )فهم القرآن الحكيم(.

* * *
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بني يدي الورقة
      ل��م يعد مجال الدراس��ات اإلس��امية عموما، ومجال التفس��ير بوج��ه خاص، ِحكرًا 
على أصحاب التخصص، من ذوي الخلفية العلمية الش��رعية، مفسرين ومحدثين وأصوليين 
وفقه��اء، وإنما دخله قوم من مش��ارب ومجاالت وتخصصات أخ��رى، بعضها أبعد ما يكون 
عن ميدان الدراس��ات اإلسامية والعلوم الش��رعية. فقد دخل قوم من حقل الفلسفة، ودخل 
آخرون من حقل اللس��انيات، ودخ��ل قوم من علم التاري��خ واألنثروبولوجيا، ودخل آخرون 
من علم االستشراق والهيرمينوطيقا، فظهرت – خال العقود الثاثة األخيرة – مجموعة من 
الكتابات والدراس��ات والبحوث، لثلة من المفكري��ن العلمانيين العرب المعاصرين، تناولوا 
من خالها عددًا من مواضيع الفكر اإلسامي، وقضايا العلوم الشرعية، تحت عناوين شتى، 
م��ن قبيل »نقد الفكر الديني« و »تجديد الفكر اإلس��امي«، وغيرها من العناوين. ولم يكتف 
هؤالء ببحث بعض جزئيات وقضايا الفكر اإلس��امي، بطريقة انتقائية، كما كانوا يفعلون من 
ذي قبل، بل انتقلوا – يف وقت الحق– إلى دراسة نصوص ومصادر الفكر اإلسامي نفسها، 
فاقتحم��وا ميدان الدراس��ات القرآنية والحديثية، ففس��روا القرآن العظيم، وش��رحوا أحاديث 
الرس��ول الكريم، واستنبطوا األحكام الش��رعية، وتكلموا يف التصحيح والتضعيف، وناقشوا 
عل��ل األحاديث، وتناولوا بالنقد علوم الفقه واألص��ول والمقاصد وغيرها، كل ذلك من غير 

أهلية وال خربة وال مراس،  فجاءوا بغرائب النتائج وعجائب األقوال.
      ولقد مثل تأويل النصوص الشرعية، وفق رؤية معينة ومنهج محدد، عمدة الحداثيين 
العلمانيي��ن، يف محاوالهتم الفكرية، واجتهاداهتم التفس��يرية، وفيما يرجحونه من ترجيحات، 
وم��ا يختارون��ه من اختي��ارات، إذ حاولوا من خاله القف��ز على ما تواضع علي��ه علماء األمة 
من ش��روط االجتهاد وضوابطه يف الش��رع، كما س��عوا إلى تجاوز تراث األمة من علوم اآللة 
المؤهل��ة لفهم النصوص الش��رعية واالس��تنباط منه��ا، كعلمي أصول الفقه وأصول التفس��ير 
اللذين يرشدان الفهم ويضبطان االستنباط، وكعلوم القرآن الكريم )أسباب النزول، والمكي 
والمدين، والمحكم والمتش��ابه...(، التي ال يس��تغني عنها المفس��ر لكام اهلل تعالى، وكعلوم 
الرواية والدراية يف الحديث، التي من خالها يفهم حديث رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وكالعلوم العربية )النحو، والصرف، واالشتقاق، والباغة(، التي ال بد منها لفهم بيان القرآن 
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المعجز، وتذوق الباغة النبوية الرفيعة.
       والورقة التي نقرتح المشاركة هبا يف ندوتكم الدولية المباركة، هتدف إلى الكشف عن 
رؤية الحداثيين إلى النص الشرعي، وعن منهجهم يف تأويله، من خال كتابات رائد من رواد 
ه��ذه المدرس��ة، هو الباحث والمفكر المغربي الدكتور محم��د عابد الجابري. ونقرتح بحث 

الموضوع من خال المحاور اآلتية:
اأوًل: املدر�صة احلداثية يف تاأويل الن�ص القراآين: ن�صاأتها وتطورها.

        »التأوي��ل الحداث��ي« أو »الق��راءة الحداثي��ة« للق��رآن الكريم هي فك��رة تفرعت عن 
أطروحة أوس��ع وأكرب، هي ما عرف يف بداية القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميادي، 
ب��� »إع��ادة قراءة الرتاث« أو »إعادة النظ��ر يف الرتاث«، أو »إعادة صياغ��ة العاقة مع الرتاث«، 

وغير ذلك من العناوين.
       وق��د ظه��رت أطروحة »إعادة قراءة الرتاث« يف س��ياق الجدل والنقاش، الذي واكب 
احتكاك المس��لمين بالغرب حضارة و ثقافة، إبان حقبة االس��تعمار الغربي للعالم اإلسامي، 

وهي أطروحة وراءها سببان اثنان:
األول: انبهار المس��لمين بالحضارة الغربية، وبما حققه الغرب يف عالم الصناعة والمادة 
والعلوم من طفرة نوعية، فنجم عن ذلك لدى فئة من مثقفي العالم اإلسامي نوع من اإلحباط 
والصدمة، ونوع من الهزيمة النفسية؛ أدت إلى ارتمائهم يف أحضان الغرب، واعتناقهم لثقافته 
و فلس��فته ومفاهيمه بش��كل أعمى. يقول الدكتور توفيق يوسف الواعي، يف هذا الصدد: »لقد 
واجه العالم اإلسامي مشكلة تقدم الغرب العلمي، وجهًا لوجه، وهذا التحدي السافر على 
طريق واحد، وهو صاحب الحضارة العريقة، والرس��الة الدينية الخاتمة، وصاحب الش��هادة 
على البش��رية، بعدما انس��حبت كل الديانات والمذاهب القديمة، متواري��ة من نوره الوهاج، 
وحجته المش��رقة، وصاحب الرقعة الواسعة، والثقافة المنتشرة، والقوة الكربى التي يحسب 
لها ألف حس��اب. فكان تحدي الحض��ارة المادية للعالم اإلس��امي، أعظم من تحديها ألي 
أم��ة، وألي حض��ارة، وألي ثقافة، وق��د صاحب تلك الحض��ارة مذاهب فكرية، وفلس��فات 
مادي��ة، ونظ��م سياس��ية، واقتصادي��ة، وعمراني��ة، واجتماعية، وخلقي��ة، وكان ال ب��د أن ينظر 
الناس- وخاصة الش��عوب المتخلفة- إلى هذه المذاهب، والفلس��فات، والنظم، نظرة تقدير 
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واحرتام، ألهنا إنتاج تلك الشعوب المتقدمة، وحصاد تلك األمم المتطورة، التي فتتت الذرة، 
وصنعت الطائرة والصاروخ وأدارت األقمار«.)1)

العام��ل الثاين: االستش��راق ودوره الخبيث يف تش��ويه صورة اإلس��ام عقي��دًة وحضارة 
وتاريخًا، حيث كتب المستش��رقون حول اإلس��ام ما يزيد على ستين ألف بحث وكتاب، ال 
تخرج يف معظمها عن الدور الذي ذكرناه. يقول األستاذ فتحي يكن، يف ذلك: »نشطت حركة 
االستش��راق يف القرن الرابع عش��ر الهجري، وبخاصة بعد س��قوط الخافة نش��اطا ملحوظا، 
وتتلخ��ص حركة االستش��راق هذه بأهنا إحدى المحاوالت الت��ي اعتمدها الغرب عرب العديد 
من مؤسساته وعلمائه للدس على اإلسام، وإلقاء الكثير من المفرتيات واألباطيل يف محيط 

اإلسام وأفكاره ومصادره وتاريخه، تحت مظلة البحث العلمي...«.)2)
ويؤكد الدكتور محمود حمدي زقزوق: »إن مما ال جدال فيه أن االستش��راق له أثر كبير 
يف العال��م الغرب��ي ويف العالم اإلس��امي على الس��واء، وإن اختلف��ت ردود األفعال على كا 
الجانبين، ففي العالم الغربي لم يعد بوسع أحد أن يكتب عن الشرق، أو يفكر فيه، أو يمارس 
فعاً مرتبطًا به، أن يتخلص من القيود التي فرضها االستش��راق على حرية الفكر أو الفعل يف 
هذا المجال... ويف عالمنا العربي اإلسامي المعاصر، ال يكاد يجد المرء مجلة أو صحيفة أو 
كتابًا، إال وفيها ذكر أو إشارة إلى شيء عن االستشراق، أو يمت إليه بصلة قريبة أو بعيدة«.)3)
 وق��د أدى ذل��ك الزخم االستش��راقي إلى ظهور فئ��ة من المس��تغربين، تبنت أطروحات 
االستش��راق وأف��كار المستش��رقين، وس��عت إلى نش��رها والتمكين له��ا بكل م��ا أوتيت من 
إمكانيات، وما وضع تحت تصرفها من وس��ائل. لقد »س��رت روح الهزيمة يف طائفة عريضة 
ممن تثقفوا بقش��ور الثقافة اإلس��امية أمام الهجمات االستش��راقية، مما ولَّد عندهم الشعور 
بالمذل��ة يف االنتم��اء إل��ى الفكر اإلس��امي، أو الرتبي��ة اإلس��امية، أو األع��راف والمفاهيم 

)1)   الحض��ارة اإلس��امية مقارن��ة بالحضارة الغربي��ة، للدكت��ور توفيق يوس��ف الواع��ي، ص 686، ط. دار الوفاء، 
المنصورة، 1408ه�.

)2)   العالم اإلس��امي والمكائد الدولية خال القرن الرابع عش��ر الهجري، لفتحي يكن، ص 55، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط9، 1412ه�- 1991م.

)3)   االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، للدكتور محمود حمدي زقزوق، ص 13، كتاب األمة، ط1، 
1404ه�.
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اإلسامية، وولَّد حب التخلص من هذا االنتماء بأي وسيلة«.)1)
وقد تضافر العامان الس��ابقان يف ظهور مقاالت وبحوث ومؤلفات، تبنت نظرة الغرب 
إل��ى اإلس��ام، وروجت ألف��كار المستش��رقين تجاهه، مما يمك��ن اعتباره إرهاص��ًا لظاهرة 

»القراءات الحداثية« للقرآن، ومناخًا عامًا مهد لظهورها.
        لقد نشأت »القراءة الحداثية« للقرآن وتطورت على مراحل، وكانت يف بداياهتا عبارة 
عن ظاهرة فردية، تأخذ شكل آراء ومواقف فردية متفرقة، ال يكرتث لها وال يهتم هبا إال قلياً، 
باعتبارها شذوذًا يف الرأي وخروجًا عن اإلجماع. ثم ما لبثت أن تحولت إلى ظاهرة جماعية 
وتيار فكري إيديولوجي، ينتمي إليه كتاب وباحثون من مختلف األقطار العربية واإلسامية، 
تجمعه��م أفكار متقاربة، ويوحدهم أو يكاد منهج مش��رتك، ويمثلون نِحل��ة واحدة واتجاهًا 

واحدًا.
 كانت البداية يف مطلع القرن العشرين الميادي، عندما كتب محمد توفيق صدقي مقااًل 
بعنوان: »اإلس��ام هو القرآن وحده«، نشره يف مجلة المنار، العدد 9، عام 1906م، ذهب فيه 
مذهب��ًا تأويليًا مغرقًا يف الغرابة، والبعد عن المأل��وف، والخروج عن قواعد ودالالت اللغة 
العربية، حاول فيه التش��كيك يف ثبوت الس��نة وحجيتها، وس��عى إلى إدخالها يف خانة الصراع 
السياس��ي اإلس��امي، بعد ما ُع��رف بالفتنة الك��ربى، كل ذلك من أجل إقصائه��ا من مصادر 

اإلسام، وقصر هذا األخير على القرآن ال أكثر.)2)
ويف س��نة 1914م، نش��ر منص��ور فهم��ي كتاب��ًا تحت عن��وان »حال��ة الم��رأة يف التقاليد 
اإلس��امية وتطوراهتا« يف باريس، وهو يف األصل رس��الة حصل هبا على درجة الدكتوراه من 
جامع��ة الس��وربون. وقد عرض يف ه��ذا الكتاب لتأويل كثي��ر من اآلي��ات المتضمنة ألحكام 
خاص��ة بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، يف موضوع العاقة الزوجية وغيره��ا، وانتهى إلى نتائج 
وآراء س��خيفة، منها ما ذكره من أن »محمدًا ُيش��ّرع لجميع الناس ويس��تثني نفس��ه... ومع أنه 
كان المش��رع الذي ينبغي أن يخضع لما يدعو إلى تطبيقه على اآلخرين؛ إال أنه كان له ضعفه 

)1)   العالم اإلسامي والمكائد الدولية، لفتحي يكن، ص 58.
)2)  األنسنة والعقلنة واألرخنة: أفكار عفنة، للدكتور محمد كالو، مقال منشور بموقع: ملتقى البيان يف تفسير القرآن، 

بتاريخ: 16- 08-، 2007م. 
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واخت��ص نفس��ه ببعض المزايا«.)1) ومنه��ا قوله: »لقد حد النبي من نظ��ام تعدد الزوجات، إال 
أنه تعدى بالنس��بة إلى نفس��ه ما وضعه من حدود لآلخرين، فمع أن بقية المؤمنين لم يكن يف 
مقدورهم أن يتزوجوا بأكثر من أربع نس��اء، فإن محمدا أجاز لنفسه أن يتزوج بأكثر من ذلك، 
هذا كما أنه اس��تلزم لشرعية الزواج دفع مهر، ووجود شهود، إال أنه يف زواجه أعفى نفسه من 

المهر والشهود«. )2)
بعد ذلك بقليل، ظهرت مجموعة من البحوث والدراسات االستشراقية، التي تبنت نفس 
المنظ��ور، وتعاملت مع الن��ص القرآين تعاملها مع أي نص بش��ري، فأخضعته لكل ما توصل 
إلي��ه العق��ل الغربي من مناهج ومعارف وعلوم، مجردة إياه من أي خصوصية، أو قدس��ية، أو 
صفة ربانية، فأس��فر ذلك عن إبطال نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم، واعتبارها مجرد امتداد 
لنب��وات العهد القدي��م، وأن القرآن الكريم مأخوذ عن المأثورات اليهودية والمس��يحية. وقد 

كان رائد هذا االتجاه المستشرق »نولدكه« يف دراسته عن »تاريخ القرآن« الكريم.)3)
ويف س��نة 1925م، أصدر الش��يخ علي عبد ال��رازق - وكان قاضي��ا بمحكمة المنصورة 
الش��رعية االبتدائية - كتابه المشحون بالسموم االستشراقية »اإلسام ونظام الحكم«، عرض 
في��ه لمناقش��ة اآليات واألحاديث ال��واردة يف مواضيع الحكم والسياس��ة، بمنهج استش��راقي 
ورؤية علمانية واضحة؛ لينتهي منها إلى إنكار وجود نظام سياسي إسامي، وليقطع كل صلة 
بين اإلس��ام و السياس��ة، ثم أتبعه بكتاب آخر، يعد امتدادًا لألول، بعنوان »اإلس��ام وسلطة 
األمة«، خاصته - على حد تعبيره -: »أن هذه المسألة - أي الخافة - دنيوية وسياسية أكثر 
من كوهنا مس��ألة دينية، وأهنا من مصلحة األمة مباش��رة، ولم يرد بيان صريح يف القرآن الكريم 

وال يف األحاديث النبوية، يف كيفية نصب الخليفة وتعيينه، وشروط الخافة وماهي...«.)4)

)1)   أنظر: العالم اإلسامي والمكائد الدولية، ص 115.
)2)   العال��م اإلس��امي والمكائد الدولية، ص 116. يقول فتحي يكن: »وقد كت��ب المرحوم ) محمد لطفي جمعة( 
مق��ااًل طوياً نش��رته صحيفة »المؤي��د« يف28يناير 1914، وفيه رد قوي على مزاعم منص��ور فهمي، الذي اعتمد 
على األحاديث الموضوعة والضعيفة، ومع ذلك فلن يشأ أن يفهمها على وجه صحيح، بل فهمها على وجه خطأ 

ألغراض قبيحة انطوت عليها نفسه القبيحة«. العالم اإلسامي  والمكائد الدولية، ص 117.
)3)   األنسنة والعقلنة واألرخنة: أفكار عفنة، د. محمد كالو، مقال سابق، على شبكة االنرتنت.

)4)   اإلسام وسلطة األمة، للشيخ علي عبد الرازق، ص 5، ط: المجلس الوطني الرتكي ) د. ت(.
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 ويتابع قوله مستغربًا: »إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب اهلل الكريم، وتراجع النظر 
فيم��ا بين فاتحته وس��ورة الناس، ف��رتى فيه تصريف كل مثل، وتفصيل كل ش��يء من أمر هذا 
الدين ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ ، ثم ال تجد فيه ذكرا لتلك اإلمامة العامة أو الخافة، إن 
يف ذلك لمجااًل لمقال! ليس القرآن وحده الذي أهمل تلك الخافة، ولم يتصد لها، بل السنة 

كالقرآن أيضا قد تركتها ولم تتعرض لها«. )1)
ويف س��نة 1926م، أص��در طه حس��ين كتاب��ه » يف الش��عر الجاهلي«، عرض في��ه للقرآن 
وناقشه يف غير مناسبة، ومما جاء فيه: أن »للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن 
أن يحدثنا أيضا، ولكن ورود هذين االس��مين يف التوراة والقرآن، ال يكفي إلثبات وجودهما 

التاريخي«.)2)
 ويضيف يف نفس السياق: »... فضا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا هبجرة إسماعيل 
بن إبراهيم إلى مكة ونش��أة العرب المس��تعربة فيها، ونحن مضطرون إلى أن نرى هذه القصة 
نوع��ًا م��ن الحيلة يف إثبات الصل��ة بين اليهود والعرب م��ن جهة،  وبين اإلس��ام واليهودية، 
والق��رآن والت��وراة من جه��ة أخرى، وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نش��أت في��ه هذه الفكرة، 
إنما هو العصر الذي أخذ اليهود يس��توطنون ش��مال الباد العربية، ويبنون فيه المستعمرات، 
فنحن نعلم أن حروبًا عنيفة ش��بت بين هؤالء اليهود المس��تعمرين، وبين العرب الذين كانوا 
يقيمون يف هذه الباد، وانتهت بشيء من الماينة، ونوع من المحالفة والمهادنة، فليس ببعيد 
أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأصحاب الباد منشأ هذه القصة التي تجعل 
العرب واليهود أبناء أعمام، ال سيما وقد رأى أولئك وهؤالء أن بين الفريقين شيئًا من التشابه 

غير قليل، فأولئك وهؤالء ساميون...«.)3)

)1)  المرج��ع الس��ابق، ص16. يقول األس��تاذ فتح��ي يكن: »وقد قابل��ت الدوائر االس��تعمارية و المراكز التبش��يرية 
النصرانية كتاب الش��يخ علي عبد الرازق، بالرتحيب والتصفيق، ألنه يف الحقيقة يخدم أهداف االس��تعمار وأعداء 
اإلس��ام، يف تش��ويه اإلس��ام من جانب،  ويف الس��يطرة على الش��عوب اإلس��امية وإذاللها إلى األب��د«. العالم 

اإلسامي و المكائد الدولية، ص 60.
)2)   يف الشعر الجاهلي، لطه حسين، ص 26.

)3)   المرجع السابق، ص 26.
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 ث��م يخل��ص إلى الق��ول: »وقد كان��ت قريش مس��تعدة كل االس��تعداد لقب��ول مثل هذه 
األسطورة يف القرن السابع للمسيح...«.)1)

 ويف س��نة 1947 ، أنج��ز محم��د أحمد خلف اهلل رس��الة لنيل الدكتوراه من قس��م اللغة 
العربية بجامعة القاهرة، يف موضوع »الفن القصصي يف القرآن الكريم«، رأى فيها أن القصص 
الق��رآين نمط من أنماط القص��ة الفنية التي ال يلتزم الفنان فيها الص��دق وتحري الواقع، وإنما 
يعط��ي نفس��ه من الحرية ما يغير به ويب��دل و يزيد و يخرتع. وال يقف هبذا عند قصة أو قصص 
بعينها، ولكنه يطرد هذا الشأن يف كل ما قصه القرآن. وقد زعم أن هذا تأويل لآليات، وخاصة 
آيات القصص التي هي عنده من المتش��ابه، يجري فيها مذهب السلف ومذهب الخلف، من 

التسليم أو التأويل.)2)   
         وق��د تط��ورت الدراس��ات االستش��راقية ح��ول الق��رآن الكري��م يف س��تينيات القرن 
العش��رين، على يد مجموعة من المستشرقين ممن يس��مون أنفسهم ب»التفكيكيين«، أمثال: 

»جون واسبنرو« و»كوك« و»كرون« و غيرهم.
وعن هؤالء المستشرقين أخذ كثير من أصحاب القراءات الحداثية للقرآن الكريم، أمثال 
العلماين الجزائري المتفرنس محمد أركون، الذي كان ال يخفي رغبته بأنس��نة النص القرآين، 
وإحالته إلى التاريخ، وينظر إلى النص على أنه من إنتاج محمد صلى اهلل عليه وسلم، والذي 

ال يرى أهمية أو مرجعية يف المواضيع القرآنية إال للبحث والدرس االستشراقي.
          وأمث��ال الش��يوعي الس��وري م��ن أص��ل ترك��ي صادق ج��ال العظ��م )1934م(، 
اعتن��ق الفكر الش��يوعي، وجهر بإلحاده يف كتابه »نقد الفكر الدين��ي« الصادر عام )1969م(، 
وخاصته: أن اإلس��ام يناقض العلم الحديث، وعق��د فيه فصاً خاصًا يدافع فيه عن إبليس 
س��ماه »مأس��اة إبليس«، رد عليه كثير من العلماء، وله أيضًا: »ما بعد ذهنية التحريم« دافع فيه 

دفاع المستميت عن سلمان رشدي.

)1)   نفسه، ص 27.
)2)   رفضت هذه الرس��الة يف حينها، فرفع صاحبها األمر إلى وزير المعارف الذي أحال الرس��الة إلى الش��يخ محمود 
شلتوت، عضو جماعة كبار العلماء للنظر فيها وإبداء الرأي، فكتب فضيلته تقريرًا بين فيه خطأ الطالب فيما ذهب 

إليه. العالم اإلسامي والمكائد الدولية، ص 123- 124.
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         عل��ى أن م��ن أش��دهم تأثرا بأفكار المستش��رقين وحماس��ًا ألطروحاهتم: المصري 
نص��ر حامد أبو زيد، وأس��وأ ما كتبه »نقد الخطاب الدين��ي«، الذي أعاد طبعه عام )1995م(، 
مع مقدمة طويلة جدًا كلها إصرار على خطاياه، حاول إلصاق النص القرآين بالتاريخ لتسويغ 

التخلي عنه.
والس��وري محمد شحرور، الذي يقف على خلفية فلسفية ماركسية، فخرج علينا بكتابه 

المهلهل: »الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة« )1990م(.
 والمصري حس��ن حنفي، أس��تاذ الفلس��فة عن الفكر االعتزالي ومنظر ما يسمى باليسار 
اإلس��امي، أخرج مؤلفاته التي تس��ير على غرار المنظومة الماركس��ية، وأهم أفكاره ضمنها 

كتابه »الرتاث والتجديد: موقفنا من الرتاث القديم« صدر سنة )1980م(.
 والتونسي عبد المجيد الشريف، وله صلة وثيقة بالدوائر الدينية المسيحية يف إيطاليا على 
وجه الخصوص، ويتميز بكفاءته المنهجية العالية، وبأس��لوبه العربي المتين، وبسعة اطاعه 
عل��ى الرتاث اإلس��امي عل��ى وجه العموم، وهو لذل��ك يعترب أكفأهم يف نص��رة هذه الوجهة 
التأويلي��ة التي يلتفون عليها، ويف الرتويج لها والدفاع عنها، أهم آرائه ضمنها كتابيه: »لبنات« 

)1994م(، و»اإلسام بين الرسالة والتاريخ« )2001م(.
  وأخي��رًا محم��د عاب��د الجاب��ري، الذي اس��تقبلت مقاالت��ه الرمضانية المنش��ورة -قبل 
س��نوات - يف صحيفة »االتحاد« اإلماراتية وكتابه »مدخل لدراس��ة القرآن« هبجوم شرس من 
قب��ل العديد م��ن الباحثين والكتاب.)1)، حتى إن بعض المق��االت والتعليقات ذهبت إلى حد 
إدراج آراء الجابري ضمن إطار الحرب التي تشنها أمريكا والغرب على اإلسام والقرآن.)2)
 وق��د تط��ورت »الق��راءات الحداثية« للنصوص الش��رعية معرفي��ًا ومنهجيًا، عرب ثاث 

مراحل:

)1)   قارن وس��ام فؤاد يف مقاله: الفكر اإلس��امي بين ضغوط بنيدكت والجابري، المنشور بموقع الشهاب بين أقوال 
بابا الفاتيكان وآراء الجابري، متهمًا إياه بجهله التام بعلوم الحديث والناسخ والمنسوخ. 

)2)   مما يستش��هد به يف هذا الصدد دراس��ة صدرت قبل س��نوات عن البنتاغون األمريكي، خلصت إلى أن المش��كلة 
الحقيقي��ة ه��ي م��ع الق��رآن، اقرتحت ما أس��مته ب� »تحقي��ق الق��رآن« أو »تنقيح القرآن« تحت ش��عار »اإلس��ام و 
التحدي��ث«، وق��د ت��ردد بعض من ص��دى ذلك  يف بعض الن��دوات والملتقي��ات التي احتضنتها بع��ض العواصم 

العربية، كتلك التي عقدت يف بيروت يومي 25- 26 يونيو 2003م.
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األولى: كانت فيها على ش��كل مواقف وآراء جزئي��ة متفرقة، من بعض اآليات والقضايا 
القرآني��ة المنتق��اة، كتلك التي تناولت الم��رأة، والميراث، وتعدد الزوج��ات، وغيرها، ولعل 
س��بب ذلك يرجع إلى المس��توى الذي كانت عليه الدراس��ات االستشراقية التي تأثرت هبا يف 
ذلك الوقت، حيث كانت تركز على هذا النوع من القضايا، بش��كل جزئي وس��ريع، ومن غير 

استيعاب وعمق.
الثاني��ة: انتقلت م��ن النمط الجزئي االنتقائي يف التعامل مع الق��رآن، إلى نمط جديد، هو 
نمط الدراس��ة الموضوعية، التي اهتمت بمواضيع قرآنية بنوع من االس��تقصاء واالستيعاب، 
بجم��ع ودراس��ة اآليات ال��واردة يف الموض��وع الواحد، كتل��ك المتعلقة بمواضي��ع: الحكم، 
والحري��ة، والمس��اواة، والقضاي��ا االجتماعية، وما إل��ى ذلك، وإن كانت تل��ك المحاوالت 
والدراس��ات ال تخلو من قدر غير يسير من العموم والسطحية، بحكم أن أصحاهبا جاءوا من 

تخصصات بعيدة عن مجال الدراسات اإلسامية والعلوم الشرعية.
الثالثة: انتقلت فيها تلك القراءات من دراسة قضايا جزئية ومواضيع قرآنية منفصلة، إلى 
محاوالت لتفس��ير بعض سور القرآن الكريم، مثل محاوالت كل من محمد أركون، ومحمد 
ش��حرور، ليص��ل األمر إلى ذروت��ه مع أول محاولة ش��املة لتفس��ير القرآن، م��ع محمد عابد 
الجابري، الذي أصدر »تفسيره«: »فهم القرآن الحكيم«، ومع التونسي أبو يعرب المرزوقي، 

الذي أصدر مؤخرا كتابه: » التفسير الفلسفي للقرآن الكريم«.
ثانيًا: التاأويل احلداثي للن�ص القراآين: املفهوم، الروؤية، واملرجعية.

قلما يس��تعمل الحداثيون يف كتاباهتم المنهجية التنظيرية مصطلح »التأويل«، وإنما يشيع 
عنده��م اس��تعمال مصطلح »القراءة» مرادف��ًا له وبدياً عنه، وعلى الرغ��م من كون مصطلح 
»الق��راءة« مصطلحًا إس��اميًا قرآني��ًا أصياً، ب��ل أول مصطلحات الوحي ن��زوال، فإنه -يف 
العقود األخيرة -ش��اع استعماله بداللة جديدة، هي: دراسة وتأويل النصوص المختلفة وفق 
مناهج غربية معينة، مس��تمدة من حقول معرفية مختلفة، كالسوسيولوجيا، واألنثروبولوجيا، 

والنقد األدبي، واللسانيات، والفلسفة، وغيرها. 
         ومصطلح القراءة -بالمفهوم السابق-نشأ أصاً يف إطار ما يسمى بعلم »الهرمينوطيقا« 
Hermeneutique، وهي: )فن وأسلوب الفهم والتأويل، والقضية األساسية التي تتناولها هي 
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مشكلة تفسير النص بشكل عام، سواء كان هذا النص تاريخيًا أم دينيًا، واألسئلة التي تحاول 
اإلجابة عنها أس��ئلة كثيرة و معقدة  ومتش��ابكة، حول طبيعة النص وعاقته بالرتاث والتقاليد 
م��ن جه��ة، وعاقته بمؤلفه م��ن جهة أخرى، واألهم م��ن ذلك أهنا تركز على عاقة المفس��ر 

بالنص()1). 
ث��م انتقل ه��ذا المصطلح بعد ذلك إلى دائرة العلوم اإلنس��انية، وإلى مجال الدراس��ات 
األدبي��ة على وجه التحديد، وهنالك تطور ليتح��ول إلى »نظرية« مع أصحاب »نظرية التلقي« 

من أقطاب مدرسة )كونستانس( األلمانية للنقد األدبي.
 ومن مجال النقد و الدراسات األدبية، أدخله البعض-بحذافره - إلى مجال الدراسات 
اإلس��امية، من خال محاولة إخضاع النص القرآين لنفس مناهج و تقنيات وأساليب تحليل 

النصوص األدبية، عند أصحاب نظرية التلقي )2).
يق��ول الدكت��ور نصر حامد أب��و زيد يف هذا الص��دد: »إن النص أداة اتص��ال يقوم بوظيفة 
إعامي��ة، وال يمكن فهم طبيعة الرس��الة الت��ي يتضمنها النص إال بتحلي��ل معطياته اللغوية يف 
ضوء الواقع الذي تش��كل النص من خاله.      و القول إن كل نص رس��الة يؤكد أن »القرآن« 
و»الحدي��ث النب��وي« نصوصًا يمكن أن نطبق عليها مناهج تحلي��ل النصوص، و ذلك ما دام 
ثم��ة اتفاق على أهنما »رس��الة«. ومعنى ذلك أن تطبيق هنج تحليل النص��وص اللغوية األدبية 

)1)   » تعاريف« لمحمد صهيب الشريف، ص: 206، دار الفكر، دمشق، ط1، 1420ه- 2000م.
)2)   ألس��تاذنا العامة الدكتور الش��اهد البوش��يخي كام نفيس يف قضية المصطلح الوافد،  يقول فيه: »واألمة اليوم، 
وه��ي عل��ى عتبة تجديد النطق بالش��هادتين، تعاين من أمر المصطلح الوافد، الذي يمث��ل فيضان الغرب و طوفانه 
الذي أغرق أغلب أجزاء األمة، وال سيما  يف العلوم المادية والعلوم اإلنسانية، نتيجة هبوطها وارتفاعه. وال عجب 
أن يغرق البحر ما انخفض عن س��طحه، ولكن العجب يف »حس��ن االستقبال«، إذ االهتمام بالمسألة المصطلحية 
اليوم، حيثما كان يف أمتنا، قد ولى وجهه، كلية أو كاد، شطر المصطلح الوافد، ال تشذ-أو ال تكاد تشذ- عن ذلك 
مؤسسة أو فرد، من مجامع إلى جامعات، ومن معاهد ومراكز إلى لجن ومنظمات، كلها تتسابق، بتنسيق أو بدون 
تنس��يق، »متنافسة« يف تلقي المصطلح الوافد. ومن رجالها من يستقبله استقبال الفاتح المنقذ، بقلبه وقالبه، معنى 
ومبنى، ومن رجالها من يلبس��ه الزي العربي كيفما كان، العتبارات ش��تى، دون أي مس لمفهومه. ومن رجالها- 
وهم القلة النادرة- من يقفونه يف حدود األمة الحضارية للسؤال، والتثبت من الهوية، وحسن النية، ودرجة النفع، 
وقد يتعقبونه يف مختلف المجاالت  والتخصصات التي قد يكون عشش فيها، أو باض وفرخ بغير حق. فاإلشكال 
المصطلح��ي يف األم��ة اليوم عميق وخطي��ر ودقيق؛ ألنه »يتعلق ماضي��ًا بفهم الذات، وحاض��رًا بخطاب الذات، 

ومستقباً ببناء الذات« .قول يف المصطلح، مجلة دراسات مصطلحية، ع1، ص 5- 6، 1422ه�- 2001م.
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عل��ى النصوص الدينية ال يف��رض على هذه النصوص هنجًا ال يتاءم مع طبيعتها. إن المنهج 
هنا نابع من طبيعة المادة ومتائم مع الموضوع«)1).   

ومن هنا ش��اعت مصطلح��ات وتعبيرات من قبي��ل »القراءات الجدي��دة«، أو»القراءات 
الحداثية« أو »القراءات المعاصرة» للقرآن الكريم، وأصبحت تمأل الساحة الفكرية، وتحظى 

بقدر من االنتشار والجاذبية، تحولت معهما إلى نوع من الموضة الفكرية. 
عل��ى أن مصطل��ح »الق��راءة« يف حقيق��ة األم��ر يحيل عل��ى إح��دى النظري��ات التأويلية 

المعاصرة، التي تدور حول مركزية القارئ »المتلقي وأثره يف فهم النص«)2).
تلك النظرية، هي ما يعرف يف دائرة النقد األدبي ب� »نظرية التلقي« التي تنسب إلى مدرسة 
»كونس��تانس«    )جامع��ة جن��وب ألمانيا( يف النق��د األدبي، ومن أبرز منظريه��ا )هانز روبرت 
ياوس( صاحب نظرية »هيرمينيوطيقا التلقي« أو »جمالية التلقي«، و)فولفغانغ إيزر( صاحب 

نظرية »فينومينولوجيا التلقي«. 
والذي يقرأ ألصحاب هذا االتجاه يلمس تأثرهم الواضح هبذه النظرية، لدرجة تدفع إلى 
اإلحساس بأن المتلقي     -عندهم-أكثر أهمية وتأثيرًا، يف تحديد داللة النص من النص نفسه، 
وإليك هذا النموذج: يقول الدكتور محمد عابد الجابري يف »تعليقه« على سورة العصر: »إن 
عبارة الس��ورة بسيطة واضحة، ولكن البسيط يف شؤون المعرفة   - علمية كانت أو دينية- هو 
الميسر، ليس هناك يف مجال المعرفة بسيط يف نفسه، بل البسيط هو ما يعتربه محصل المعرفة 
بسيطًا. من أجل ذلك كان كل شرح ل� » البسيط« من هذا المنظور هو تعقيد. لننظر كيف عقد 

بعض المفسرين مضمون هذه السورة..«)3).
          بن��اًء عل��ى ماس��بق، يمك��ن تعريف »الق��رءات الحداثي��ة« أو »المعاص��رة« للقرآن 
الكريم، بأهنا: مجموعة من الدراسات والمقاربات، التي تحاول تأويل النص القرآين وحمله 
عل��ى أي معن��ى وداللة تناس��ب أهواء أصحاهبا مهم��ا كانت بعيدة غريبة، تح��ت ذريعة حرية 

)1)   مفهوم النص: دراس��ة يف علوم القرآن، للدكتور نصر حامد أبو زيد، ص 26- 27، المركز الثقايف العربي، الدار 
البيضاء، ط 5، 2000م.

)2)   القراءات المعاصرة للقرآن الكريم، د. فريدة زمرد، حوار مع موقع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب على شبكة 
األنرتنت، بتاريخ 02/14/ 2008م.       

)3)   فهم القرآن الحكيم،  للدكتور محمد عابد الجابري، 1/ 53، دار النشر المغربية، ط1، 2008م.
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الفه��م والتأويل، بعيدًا عن أية أهلية علمية أو ضوابط منهجية، وباس��تخدام مناهج ونظريات 
وضعية مس��تفادة من حقول معرفية، تنتمي إلى دائرة اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، 
كاللسانيات، وعلم االجتماع )السوسيولوجيا()1)، والتاريخ، واألنثروبولوجيا )2)، والفلسفة، 

وغيرها.
يقول نصر حامد أبو زيد - وهو من أشد المنافحين عن فكرة »القراءات الجديدة« للقرآن 
الكري��م-: »واجبنا كباحثين معاصري��ن أن نفيد من إنجازات المناه��ج الحديثة المعاصرة يف 
)اللسانيات( و)علم تحليل الخطاب( و)السيميولوجيا(، وكل ما تقدمه من آليات وإجراءات 
ناج��زة لفه��م القرآن وتحليل��ه. إن التخوف م��ن هذه اإلنج��ازات،  وتصور أهن��ا تمثل هتديدًا 
لقداسة النص، إنما تعكس رقة يف اإليمان وضعفًا يف الثقة بالنفس، إن حسنت النوايا. أما إذا 
غاب حس��ن النية فإن التخوف تعبير عن موق��ف ضمني يعكس حرصا على إبقاء الحال على 
ماهو عليه لصالح قوى يهدد )التجديد( و )التقدم( مصالحها... ويف يقيني أن هذا المنهج يف 
أصوله الرتاثية وبتواصله مع التطور المذهل يف مناهج القراءة والتحليل هو القادر على حماية 
النص الديني من التوظيفات اإليديولوجية التي شهدناها يف القرن العشرين، سياسية كانت أو 

اقتصادية، علمية كانت أو فلسفية«)3).
       وتق��وم »الق��راءة الحداثي��ة« للنص القرآين - عند أصحاهبا - على أس��اس: »أن وعي 
الباح��ث هو الذي يدخل يف عملية اس��تنطاق النص، ال أن النص هو الذي يرس��م أفق القارئ 

)1)   السوس��يولوجيا: ) النزعة االجتماعية( Sociologism : ) يقصد بذلك التفس��ير والتأويل الش��امل للمجتمعات و 
تنظيمه��ا ومضم��ون قيمها وتطورها عن طري��ق مناهج علم االجتماع وحدها. وتتجه النزعة السوس��يولوجية إلى 
استيعاب القيم الخلقية بل والقواعد القانونية، وتحاول تفسير نشأهتا وتطورها عن طريق النظرية السوسيولوجية 
وحده��ا، كم��ا تعمل عل��ى أن تختزل عالم القيم والعالم اإلنس��اين  وحتى علم النفس نفس��ه يف محصلة تنظيمات 
تضعها النظرية السوس��يولوجية يف صورة تفسير هنائي (.انظر: »تعاريف« لمحمد صهيب الشريف، ص 197، ط 

دار الفكر/ دمشق، ط 1، 1420ه/ 2000م.
)2)   األنرتوبولوجيا: Anthropology: ) علم اإلنس��ان من حيث ه��و كائن فيزيقي واجتماعي، ويتفرع من هذا العلم 
مجموعة من العلوم المتخصصة يف دراس��ة اإلنس��ان، من األنرتوبولوجيا الثقافية، واألنرتوبولوجيا االجتماعية، 

واألنرتوبولوجيا الفيزيقية (. المرجع السابق، ص: 191.
)3)   الخط��اب والتأويل، للدكتور نص��ر حامد أبو زيد، ص 262- 263، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، ط1، 

2000م.
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ووعي��ه، بالتأكي��د نقصد هنا النص المفتوح على التأويل ال مطل��ق النص، بعبارة أخرى نقول 
إن للقارئ دورًا حاس��مًا يف اكتش��اف أبع��اد النص  ودالالت معاني��ه، إذ يدخل معه يف عملية 
تباصر - من تبصر- فيضيئ الباحث الزوايا الخفية يف النص بما يتوفر لديه من مخزون معريف، 
يف المقابل يش��عر النص القارئ بخفايا المعنى التي قد تكون محتجبة ومس��ترتة، لكن دون أن 
ترتقي داللة النص إلى مستوى قلب المفاهيم ورسم السياسات وتوليد الرؤى لدى الباحث. 
له��ذا يتح��ول النص إلى مخت��رب حقيقي يمارس في��ه الباحث مهارته المعرفي��ة فيقلب أوجهه 
ويتخير منها ما يتناغم ورؤيته وحدود وعيه واهتماماته، والنص القرآين تحديدًا حمال أوجه، 

وبالتالي فهو حقل خصب يصلح الستنبات المعاين واألفكار والمنظومات«.)1)     
     ويدعو أنصار هذا االتجاه »إلى اجتهاد با حدود وال قيود، وإلى تأويل با قواعد وال 

ضوابط«.)2)
وهو »اتجاه يمكن أن نس��ميه اتجاه التغيير، وهو أشبه ما يكون باتجاه الباطنية يف التاريخ 
اإلسامي، حيث يخرج النص عن كل معنى للمردود اللغوي ومما عليه تعارف الناس، على 
عد اللغة وس��يلة لنقل األفكار، إلى ش��يء يشبه الرمز، بحيث نتحرر من النصوص ونصل إلى 

تحقيق المصلحة كيف كانت..«.)3)
يق��ول الدكتور حس��ن حنفي- أحد رموز تي��ار- » القراءات الحداثي��ة« و صاحب كتاب 
»الرتاث والتجديد«: »القراءة هي التي تقرأ النص وتس��تعمله كحامل لش��يء آخر ال يوجد يف 
الن��ص، فنح��ن الذين نعط��ي النصوص معانيها، تس��تطيع أن تقرأ قصة موس��ى على أنه تحرر 
ضد فرعون، وتس��تطيع أن تقرأ قصة موس��ى على أنه يدافع عن بني إسرائيل بمفردهم، فلماذا 
وأي��ن باق��ي المصريين؟! فكل نص له عدة ق��راءات، هذا هو علم الق��راءات الموجود حاليًا 
يف الفلس��فات الغربية المعاصرة، وكل الفلس��فات اآلن هي قراءة على ن��ص قديم، ومحاولة 

للتأويل لنص قديم، حتى نبين أن النص متعدد االتجاهات«)4). 

)1)    التاريخي والاتاريخي يف النص الديني، د. حسن جابر، مجلة المنطلق العدد 120، ربيع- صيف 1998م، ص 
.27 - 26

)2)  االجتهاد بين النص والمصلحة والواقع، د. أحمد الريسوين، ص: 16، ط دار الفكر/ دمشق، ط1، 1420ه�/ 2000م.
)3)  قضية تجديد أصول الفقه، د. علي جمعة، ص: 46، ط دار الهداية 1414ه�/ 1993م.

)4)   االتجاهات الجديدة يف علم الكام، حوار مع الدكتور حس��ن حنفي، مجلة قضايا إسامية معاصرة، العدد 14، 
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فه��ذا النص واضح وصريح يف أن »القراءات الحداثية« ال تحرتم النص، وال هتتم بما إذا 
كان يدل على المعنى أو ال يدل عليه، المهم عندهم أن يكون للقارئ القدرة والخربة يف السير 
بالن��ص وتوجيه��ه حيث يريد. وهذه فكرة نش��أت أص��ا يف مجال النق��د األدبي مع أصحاب 

»نظرية االستقبال« أو» التلقي« فأدخلها هؤالء عنوة إلى مجال الدراسات اإلسامية.
عل��ى أن الوقوف عل��ى المرجعية النظري��ة والمنهجية للقراءة الحداثية للنص الش��رعي؛ 
يقتضي دراسة وتحليل »نظرية التلقي« يف النقد األدبي، التي تمثل األصل النظري والمنهجي 

األبرز لتلك القراءة.
 يق��رر أح��د رواد نظرية التلقي، األلم��اين فولفغانغ إيزر - وهو ثاين اثني��ن فيها بعد زميله 
هانز روبرت ياوس- أن »النص ليس يف وسعه أن يمتلك المعنى إال عندما يكون قد قرئ«. )1)
 أي أن الن��ص - عن��ده - إنما يتخلق بين ثنايا فعل القراءة، أم��ا قبل ذلك فإنه يبقى بدون 

معنى.
ويرى كذلك، أن النص ليس إال إطارًا، يس��تطيع القارئ أن يمأله بما شاء من المضامين 
والمعاين، يقول: »إن الذخائر واالسرتاتيجيات النصية تقدم فقط إطارًا يجب على القارئ أن 

يركب فيه موضوعًا جماليًا لنفسه«.)2)
ولذل��ك »تب��دأ متعة الق��ارئ عندما يصبح هو نفس��ه منتج��ا، أي عندما يس��مح النص له 
ب��أن يأخ��ذ ملكاته الخاصة بعي��ن االعتبار، وهن��اك بالطبع حدود الس��تعداد القارئ من أجل 
المشاركة، وستتجاوز هذه الحدود إذا جعل النص األشياء واضحة أكثر من الازم، أو جعلها 

من ناحية أخرى بالغة الغموض«.)3) 
يق��ول الدكتور محمد عباس عبد الواحد يف ش��رح »نظري��ة التلقي«: »يقرر أصحاب هذه 
النظري��ة، يف إجراءات التفاعل مع النص؛ أن يش��ارك القارئ يف صنع المعنى، ال أن يقف عند 
مهم��ة التفس��ير التقليدي، الذي يؤدي بدوره إل��ى الثنائية بينه وبين الن��ص، أي يصبح القارئ 

1422ه�- 2001م، ص 33.
)1)   فع��ل القراءة..نظري��ة جمالية التج��اوب ) يف األدب(، فولفغانغ إيزر، ص 11، ترجم��ة: د.حميد لحميداين، ود. 

الجالي الكدية، مطبعة النجاح الجديدة، 1995م.
)2)    فعل القراءة..نظرية جمالية التجاوب ) يف األدب(، ص 55.

)3)    نفسه، ص 56.
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عنص��رًا خارجًا عن الن��ص، و لكنه بالمش��اركة يف صنع المعنى يتح��ول الرتكيز من موضوع 
النص إلى سلوك القراءة، فا تكون مرجعية العمل الفني إلى الموضوع وال إلى ذاتية القارئ 
بل إلى االلتحام بينهما. ولتوضيح مس��ألة المش��اركة يف صنع المعنى، فقد ميزوا بين مهمتين 

للقارئ، هما:
  1- مهمة اإلدراك المباشر.

 2- مهمة االستذهان.
أما مهمة اإلدراك المباش��ر فهي تمثل المس��توى األول يف التعامل مع النص، حيث يبدأ 
الق��ارئ يف تفه��م الهيكل الخارجي للنص متمث��اً يف معطياته اللغوية و األس��لوبية. والنتيجة 
الت��ي يصل إليها القارئ يف هذه المرحلة التفس��يرية ال تس��مى- عندهم عماً فنيًا- يحس��ب 
للقارئ، ألن العاقة بينه وبين النص مازالت مفصولة أو معزولة هبذا البناء اللغوي، وهو واقع 
تحت سيطرة اإلشارات والرموز والمفاتيح النصية... أما مهمة االستذهان - أي عمل الذهن 
والخيال- فهي المهمة التي تتش��كل فيها ذاتية القارئ، ويكتشف عالمًا داخليًا لم يفطن إليه 
يف المرحلة األولى. فاالس��تذهان جزء أساس��ي من الخيال الخاق الذي ينتج و بش��كل غير 
هنائ��ي مواضيع جمالية، وال يت��م إنجاز ذلك دائمًا بصورة مباش��رة، فعندما ينتقل القارئ من 
مهمته المباش��رة إلى المس��توى الثاين للق��راءة تبدو أمامه ) فراغ��ات( أو ) غموض( أو ) بقع 

إهبام( عليه أن يستكملها، ليكون مشاركًا يف صنع المعنى«.)1) 
   وينتقد )فولفغانغ إيزر( ما يراه ش��كاً تقليديًا يف التأويل؛ ألنه يحول - يف نظره- دون 
جعل النص تجربة للقارئ، ويكتفي بجعله تجربة لصاحبه، يقول: »الشكل التقليدي للتأويل 
قائم على البحث عن المعنى الوحيد بإرش��اد القارئ، وبالتالي جنح إلى تجاهل طبيعة النص 

بوصفه حدثًا وتجربة للقارئ ينشطها هذا الحدث يف آن واحد«.)2)
يذه��ب الناق��د األمريكي )روبرت هول��ب( إلى القول: بأن )إيزر( يق��دم »جملة مختلفة 
م��ن االعتب��ارات التي تزعزع حقًا ما يف وجه��ة النظر التقليدية المتعلقة بالنص من اس��تقرار، 

)1)   ق��راءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي ) دراس��ة مقارنة، د. محمود عباس 
عبد الواحد، ص 22- 23، دار الفكر العربي، ط1، 1417ه�- 1996م.

)2)    فعل القراءة..نظرية جمالية التجاوب ) يف األدب(، فولفغانغ إيزر، ص14 ) مرجع سابق(.
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فعنده أن العمل الفني يتشكل عن طريق فعل القراءة ويف أثنائه، وجوهر العمل األدبي ومعناه 
ال ينتمي��ان إلى الن��ص، بل إلى العملية الت��ي تتفاعل فيها الوحدات البنائي��ة النصية مع تصور 
القارئ.  ويف أثناء هذه العملية يناط بالقارئ مهمة إنش��اء عمل فني متفرد لم يكن قد تش��كل 
بع��د، وتمييز أش��كال المعنى التي تتولد عن هذه اإلنش��اءات، وتمثل فاعلي��ة القارئ يف توليد 

معنى النص، وليس الرسالة المزعومة الكامنة فيه، تمثل بؤرة اهتمامات إيزر«.)1)
بينم��ا يرى الدكتور عباس عبد الواحد: أن »الرؤي��ة النقدية التي تتبناها النظرية يف مفهوم 
االستقبال ترتبط بالقارئ أكثر من ارتباطها بصاحب النتاج، فهم يستبعدون دراسة النص على 
أس��اس منه��ج يهتم بحياة الكات��ب أو المؤلف، ألن النص يف ذات��ه، أو يف ارتباطه بصاحبه، ال 
يمث��ل- عنده��م- فنًّا ما لم يخضع لعملي��ة اإلدراك، وهذا يتم بواس��طة القارئ خال تفاعله 
مع النص، ولكي يتحقق التفاعل بالصورة التي يروهنا كان تركيزهم على أهمية الدور الواسع 

الذي ينهض به القارئ عرب مجموعة من اإلجراءات المنظمة يف عملية القراءة«.)2)
وخاصة القول، أن القارئ عند منظري التلقي أهم من النص نفس��ه، فقد »أزاح منّظروا 

التلقي البؤرة التفسيرية لديهم من النص إلى القارئ«.)3)
 ولذلك فإن حياة النص تنتهي ببداية اشتغال القارئ به، يقول هولب: »ويف نظرية التلقي 
ال يعي��ش النص، بعد أن زحزح عن مركز الدراس��ة األدبي��ة، إال من خال القارئ ومن خال 

تاريخ اشتغال القارئ به«.)4)
ه��ذا وق��د تعرض��ت نظري��ة »االس��تقبال« أو»التلق��ي« النتق��ادات واس��عة م��ن كثير من 
الهيرمينوطيقيي��ن والنقاد، وحتى من بعض منظريه��ا وروادها أحيانا، فهذا )فولفغانغ إيزر( - 
أحد رواد النظرية- يعرتف باستناد عملية »القراءة« إلى ذوق القارئ ومزاجه، وليس إلى النص 
المقروء، مما يوقع يف نوع من االعتباطية والذاتية )5)، يقول: » من بين االعرتاضات الرئيس��ية 

)1)   نظري��ة التلقي..مقدم��ة نقدية، روب��رت هولب، ص 217، ترجمة د. ع��ز الدين إس��ماعيل، المكتبة األكاديمية، 
القاهرة، ط 1، 2000م.

)2)   قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي ) دراس��ة مقارنة(، د. محمود عباس 
عبد الواحد، ص 19 ) مرجع سابق(. 

)3)   نظرية التلقي..مقدمة نقدية، روبرت هولب، ص 224. ) مرجع سابق(.
)4)   المرجع السابق، ص 217.

)5)   الدلي��ل عل��ى اعتباطي��ة المنهج يف »نظرية التلق��ي« أن )إيزر( يتحدث عن أصناف من الق��راء، يقول: »إن عددًا = 
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على نظرية التجاوب الجمالي كوهنا تضحي بالنص من أجل االعتباطية الذاتية للفهم«. )1)
كم��ا يعرتف بأن للنص س��لطة وتأثي��رًا على الق��ارئ، ال يمكن إلغاؤهم��ا بالمرة، يقول: 
»رغ��م أن��ه من الواضح أن أفعال الفهم موجهة ببنيات الن��ص، فإن النص ال يمكنه أن يمارس 

مراقبة كاملة، وهنا قد يشعر المرء ببعض االعتباطية«.)2)
ويق��ول يف نف��س الموضوع: »إن القراءة نش��اط موجه من النص، وه��ذا النص يجب أن 

يعالجه القارئ ليتأثر بدوره بما سبق أن عالجه«.)3)
ومما عابه النقاد على نظرية التلقي، أن الطرائق والمناهج المعتمدة فيها، لم تثبت فائدهتا 
وجدوائيتها دائمًا، يف دراس��ة النص��وص والوصول إلى أعماقها المس��ترتة وأبعادها الخفية، 
يقول الناقد األمريكي )روبرث هولب(: »ال شك يف أن نظرية التلقي كان لها تأثير هائل على 
الطريقة التي توجه هبا الدراسات األدبية يف الوقت الحاضر، ولكن الطرق التي استكشفتها لم 
تثبت دائمًا أهنا منفتحة ومثمرة كما كان المتوقع أصاً. وكثيرًا ما انتهت الرحلة إلى منعطفات 

وهنايات مسدودة وطرق ملتفة«.)4)
كم��ا أن فكرة »قابلية النص للقراءة المتعددة« كانت محل انتقادات واس��عة أيضًا، يقول 
الش��يخ عل��ي أك��رب رش��اد: »الهرمنيوطيق��ون( متناقضون يف األف��كار واألفع��ال، فكما يدعي 

=كبيرًا من نماذج القراء المختلفين يس��تحضرون هنا عندما يصدر الناقد األدبي أحكامًا حول تأثيرات األدب أو 
التجاوب��ات مع��ه... هناك يف المقام األول القارئ »الحقيقي« الذي نعرفه م��ن خال ردود أفعاله الموثقة، وهناك 
يف المق��ام الث��اين الق��ارئ » االفرتاضي« وهو الذي يمكن أن تس��قط عليه كل تحيينات الن��ص الممكنة، وعادة ما 
تتفرع المقولة الثانية إلى ما يدعى بالقارئ »المثالي« ثم القارئ »المعاصر«. وال يمكن القول بأن القارئ المثالي 
موج��ود موضوعي��ًا، بينم��ا القارئ المعاصر يصعب تكييفه لش��كل من أش��كال التعميم، رغم أن��ه موجود بدون 
ش��ك«. »فعل القراءة..نظري��ة جمالية التجاوب ) يف األدب( «، فولفغانغ إيزر، ص20 )مرجع س��ابق(. ويضيف 
-يف نفس السياق-: »إن الرغبة يف اإلفات من هذه األصناف التقليدية للقراء - لما لها أساسًا من دور تقليدي- 
يمكن أن تاحظ س��لفًا يف مختلف المحاوالت التي جرت س��ابقًا لتطوير فئات جديدة من القراء...منها القارئ 
األعل��ى ) ريفاتي��ر(، والقارئ المخرب ) في��ش(، والقارئ المقصود )وولف(، وأخيرًا الق��ارئ الضمني ) إيزر( «. 

فعل القراءة، لفولفغانغ إيزر، ص: 24- 29.
)1)   فعل القراءة.. نظرية جمالية التجاوب يف األدب، فولفغانغ إيزر، ص 15 ) مرجع سابق(.

)2)   المرجع السابق، ص 16.
)3)   نفسه، ص 94.

)4)   نظرية التلقي.. مقدمة نقدية، روبرت هولب، ص 216 ) مرجع سابق(.
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)غادامر(: »ال يمكننا تش��خيص مفردات تدل على ش��يء داللة قطعية«، وهبذا سيعود التفهيم 
والتفه��م غير ممكنين أو ال يمك��ن الوثوق هبما، إذًا فلماذا يحاولون تفهيم أفكارهم لآلخرين 
أصاً؟ ولماذا يكتبون وينتجون النصوص؟ فبحس��ب تصورات )غادامر( وأضرابه يتس��اوى 

الكام والسكوت وتتعادل الكتابة وعدمها«. )1)
ويضيف يف نفس السياق: »القابلية للقراءة خاف سيرة العقاء الذين ما فتئوا يتحاورون 
ويتفاهم��ون ويضع��ون القواني��ن ويبلغوهن��ا ويدون��ون اللغ��ة واآلداب ويدرس��وهنا ويؤلفون 
الكت��ب ويرتجموهنا ويتنازعون ويدافعون ...الخ متوكئي��ن يف كل ذلك على ما تعنيه األقوال 
والنصوص، وواثقين بوجود مفاهيم مشرتكة بين األذهان، وبغير هذا لكانت كل المحاورات 

واألحكام واالختافات والوفاقات لغوًا وعبثًا ال تدل على أي شيء«.)2)
وفك��رة »قابلية النص للقراءة المتعددة«، تقتضي القبول باألفهام المتعارضة والمتناقضة 
يف فه��م النصوص، وه��ذا أمر مرفوض عقاً وعرف��ًا، ف� »القابلية للقراءة ال س��يما يف صيغتها 

المتطرفة تقتضي اجتماع النقيضين، فهي تبارك فهمين متناقضين لعبارة واحدة«.)3)
عل��ى أن الس��ؤال األس��اس ال��ذي يوجه إل��ى »نظري��ة التلقي« وإل��ى إطاره��ا المرجعي 
»الهيرمينوطيقا«، هو - على حد تعبير الش��يخ أحمد واعظي-: »ماذا يجب أن يفعل المفس��ر 
لذهنيته عند فهم النص؟ هل يقصي ذهنيته أم يسمح لها بالتدخل؟«. يجيب على هذا السؤال 
بالق��ول: »األس��لوب المتعارف علي��ه يف فهم النص يوصي المفس��ر باالحرتاس الش��ديد من 
إش��راك ذهنيت��ه، وأحكامه، وتطلعاته المس��بقة، ألن هذا يقود إلى التفس��ير بالرأي والتفس��ير 
بالرأي مرفوض وممنوع، وتحميل المفس��ر نزعاته وأغراضه على النص ممارس��ة مدانة، أما 
الهرمنوطيقا المعاصرة – أو طيف محدد منها هو الهرمنوطيقا الفلس��فية – فتؤكد أن إش��راك 
ذهنية المفس��ر ليس��ت عديمة الضرر وحس��ب، بل تمثل ش��رطًا الزمًا لحصول الفهم. فمن 

شروط حصول الفهم أن يسمح المفسر لذهنيته بالتدخل والنظر«.)4)

)1)   منط��ق فه��م الدين...قراءة النص الديني بين التعددية واالكتش��اف، علي أكرب رش��اد، ص163-164، تعريب: 
حيدر نجف، مجلة المحجة، ع 3، نيسان 2002م- محرم 1423ه�.  

)2)   المرجع السابق، ص 164.
)3)   نفسه، ص 164 .

)4)    الدين و تعدد القراءات، للشيخ أحمد واعظي، ص 21، تعريب )عن الفارسية( حيدر نجف، مجلة المحجة، ع 
3، نيسان 2002م- محرم 1423ه�.
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ويحس��م الش��يخ واعظي هذا الخ��اف المفتعل بالقول: »ليس��ت مهمة المفس��ر صناعة 
المعاين، وإنما فهم المعاين وتفهيمها«.)1)

وم��ن عج��ب أن يكون ألتب��اع هذه النظري��ات ومقلديه��ا يف الباد اإلس��امية، من الثقة 
واإليمان هب��ا، وإإلذعان لمفاهيمها ومناهجها، أكثر مما عند مبدعيها ومنتجيها من الغربيين. 
وه��ذا ما س��نقف عليه من خال اس��تعراض نماذج من »الق��راءات الحداثي��ة« للنص القرآين 

والحديثي يف المحور الموالي.
ثالثًا: نماذج من تأويالت الجابري للقرآن الكريم من خالل كتابه )فهم القرآن الحكيم()2(

   م��ن أج��ل أال يبقى حديثنا عن »القراءات الحداثي��ة« للقرآن الكريم مجرد كام نظري، 
مما قد يعترب ادعاء أو تحاماً، فقد خصصنا هذا المحور لنموذج من تلك القراءات نستدل به 
عل��ى الباقي. وقد حرصنا على أن يكون هذا النموذج ألحد كبار رموز هذا التيار، هو المفكر 

والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري رحمه اهلل وغفر له.
أ- من  هو محمد عابد الجابري؟.)3(

      من المناس��ب - قبل الدخول يف صلب هذا المحور- أن نعرف بش��خصية الجابري، 
م��ن باب الربط بي��ن القول وقائله، والفكرة وصاحبها، ومن ب��اب فهم النصوص واألفكار يف 

ضوء ميول واتجاهات ونزعات أصحاهبا:
     ول��د محم��د عاب��د الجاب��ري هناي��ة ع��ام 1935م، يف مدين��ة فكيك ش��رقي المغرب، 
وارتقى يف مس��الك التعليم يف بلده، حيث قضى فيه 45 س��نة مدرسًا ثم ناظر ثانوية ثم مراقبًا 
وموجهًا تربويًا ألس��اتذة الفلس��فة يف التعليم الثانوي، ثم أس��تاذًا لمادة الفلسفة يف الجامعة. 
حص��ل عام 1967 على دبلوم الدراس��ات العليا يف الفلس��فة، ثم دكتوراه الدولة يف الفلس��فة 
عام1970م، من كلية اآلداب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وعمل أستاذًا للفلسفة 
والفكر العربي واإلسامي بالكلية نفسها. انخرط الجابري يف خايا المقاومة ضد االستعمار 

)1)   المرجع السابق، ص 17.
)2)   فهم القرآن الحكيم: التفس��ير الواضح حس��ب ترتيب النزول، د. محمد عابد الجابري، القس��م األول، دار النشر 

المغربية، الدار البيضاء، ط 1، 2008م. 
.www.aljabriabed.net/ : 3)  انظر: ترجمة الجابري يف موقعه الرسمي: منرب الجابري(
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الفرنس��ي للمغرب بداية الخمس��ينيات من الق��رن الماضي، وبعد اس��تقال الباد اعتقل عام 
1963م، م��ع عدد من قيادات ح��زب االتحاد الوطني للقوات الش��عبية، كما اعتقل مرة ثانية 
ع��ام 1965م، م��ع مجموعة من رجال التعليم إثر اضطرابات عرفها المغرب يف تلك الس��نة. 
كما كان قياديًا بارزًا يف حزب االتحاد االش��رتاكي للقوات الش��عبية فرتة طويلة، قبل أن يقدم 
استقالته من المس��ؤوليات الحزبية يف أبريل/نيسان 1981م، ويعتزل العمل السياسي ليتفرغ 
لإلنتاج الفكري. وكان له أيضًا نش��اط يف المجال اإلعامي، حيث اشتغل يف جريدة »العلم« 
ثم جريدة »المحرر«، وساهم يف إصدار مجلة »أقام«، وكذا أسبوعية »فلسطين« التي صدرت 

عام 1968م.
حصل الجابري على مجموعة من الجوائز الفكرية والفلسفية، منها:

- جائزة بغداد للثقافة العربية، اليونسكو، يونيو/حزيران 1988م.
- الجائزة المغاربية للثقافة، مايو/أيار 1999م.

- جائزة الدراسات الفكرية يف العالم العربي، نوفمرب/تشرين الثاين 2005م.
- جائزة الرواد، مؤسسة الفكر العربي، ديسمرب/كانون األول 2005م.

- ميدالي��ة ابن س��ينا من اليونس��كو بمناس��بة الي��وم العالمي للفلس��فة، نوفمرب/تش��رين الثاين 
2006م.

- جائزة ابن رشد للفكر الحر، أكتوبر/تشرين األول 2008م.
ومن أهم مؤلفات الجابري، نذكر:

- العصبي��ة والدول��ة: معالم نظرية خلدونية يف التاريخ اإلس��امي، وهو ن��ص أطروحته لنيل 
الدكتوراه.

- مدخل إلى فلسفة العلوم )جزآن(.
- نحن والرتاث: قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي.

- الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية.
- تكوين العقل العربي.

- بنية العقل العربي.
- العقل السياسي العربي.
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- حوار المغرب والمشرق: حوار مع د. حسن حنفي.
- مسألة الهوية: العروبة واإلسام... والغرب.

- الدين والدولة وتطبيق الشريعة.
- المشروع النهضوي العربي.

- ابن رشد: سيرة وفكر 1998م.
- العقل األخاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية.

ب- نماذج من تأويالت الجابري للقرآن الكريم:
      يح��دد الجاب��ري - يف مقدمة كتابه- نظرته إلى بعض القضايا المتعلقة بعلم التفس��ير، 
مث��ل قضية الحاجة إلى هذا العلم، والمنهج الموص��ل إلى فهم القرآن، والموقف من الرتاث 

التفسيري لألمة، وغيرها من القضايا.
      ي��رى الجابري أن الحاجة إلى تفس��ير الق��رآن الكريم، هي حاجة متجددة ومطلوبة يف 
كل مكان وزمان، ويعرتف بأن »المنهج« - يف ذلك - يظل هو العقبة الكأداء والسؤال األكرب، 
يقول: »فهم القرآن« مهمة مطروحة يف كل وقت ومطلوبة يف كل زمان، وقد يكفي التذكير بأن 
اقتناعن��ا بأن الق��رآن يخاطب أهل كل زمان ومكان يفرض علينا اكتس��اب فهم متجدد للقرآن 
بتج��دد األح��وال يف كل عصر، وإذن فطرح الس��ؤال بصيغة » كيف نفه��م القرآن؟« ال ينطوي 
عل��ى أية مغامرة، لكن اإلجابة عنه، على ضوء معطيات العصر الذي نعيش فيه، هي المغامرة 

الكربى«)1).
      ويحدد الجابري منهجه يف التفسير، وهو التعامل المباشر مع النص، من خال فصله 
عن الرتاث التفس��يري لألمة، يقول: »فهم القرآن« ليس هو مجرد نظر يف نص ملئت هوامش��ه 
وحواشيه بما ال يحصى من التفسيرات والتأويات، بل هو أيضًا »فصل« هذا النص عن تلك 
الهوامش والحواشي، ليس من أجل اإللقاء هبا يف سلة المهمات، بل من أجل ربطها بزماهنا 
ومكاهن��ا، كي يتأتى لنا »الوصل« بيننا نحن يف عصرنا وبين »النص« نفس��ه، كما هو يف أصالته 
الدائم��ة... وما نقصد ب�� »أصال��ة النص«...هنا على صعيد الفهم، هو ه��ذا النص مجردًا عن 

)1)   فهم القرآن الحكيم، د. محمد عابد الجابري، القسم األول، المقدمة، ص 6.
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أنواع الفهم له، التي دونت يف كتب التفس��ير باختاف أنواعها واتجاهاهتا. إن األمر يتعلق هنا 
أساسًا بعزل المضامين اإليديولوجية لتلك األنواع من الفهم«.)1)

      لكن الجابري سرعان ما يدرك ثقل المهمة ووعورة الطريق، فيقرر االستفادة من بعض 
التفاس��ير غير اإليديولوجية حس��ب تصنيفه، يق��ول: »أما المحتوى المعريف يف كتب التفس��ير 
فألهنا - يف الجملة - يكرر بعضها بعضًا، فإنه يمكن االستغناء عن كثير منها واالقتصار على 
التفاس��ير المؤسس��ة: مثل التفاس��ير التي ألفها بعض علماء اللغة، وبعناوين لغوية الطابع مثل 
»مج��از القرآن« و»معاين القرآن«، والتفس��يرين اللذين يمكن اعتبارهما بحق عمدة التفاس��ير 
الاحقة لهما، وهما »جامع البيان يف تفس��ير القرآن« لمحمد بن جرير الطربي... و»الكش��اف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل« للزمخش��ري... أما التفاس��ير 
األخرى التي ال يكرر بعضها بعضًا كحلقات متفرعة عن سلسلة الطربي أو الزمخشري، فهي 
يف الغالب تتحرك بوضوح وس��بق نية، يف إطار مذهب م��ن المذاهب التي عرفها تاريخ الفكر 
اإلسامي، ومع أننا لم نقص هذه من اهتمامنا إقصاء، فإننا قد تجنبنا صحبتها لما يغمرها من 

»مياه« إيديولوجية متدفقة«.)2)
ث��م م��ا يلب��ث الجاب��ري أن يق��رر االس��تفادة م��ن جمي��ع التفاس��ير، بم��ا فيها التفاس��ير 
اإليديولوجي��ة، يق��ول: » كان علي الرجوع إلى جميع ما أمكنني الحصول عليه من المؤلفات 
الس��ابقة التي لها عاق��ة ب� »فهم القرآن«، ويقع جلها تحت عنوان التفس��ير. والتفاس��ير كثيرة 
جدا: منها الطويل والوس��يط والوجيز، ومنها الس��ني والش��يعي والصويف، ومنها الذي يغلب 
علي��ه االعتماد عل��ى المأثور، ومنها الذي يغلب عليه الرأي، ومنه��ا الذي يهيمن فيه المنظور 
الفقهي، ومنها الذي يستهوي صاحبه الجدل »الكامي« )نسبة إلى علم الكام(، كما أن منها 
م��ا ليس تفس��يرًا للقرآن بالمعنى االصطاحي بل حديثًا تحت ظال��ه، أو اجتهادًا على ضوء 

مناره إلخ، إلخ«.)3)

)1)   فهم القرآن الحكيم، المقدمة، ص 7.
)2)   فهم القرآن الحكيم للجابري، القسم األول، المقدمة، ص 7- 8.

)3)   المرج��ع الس��ابق، المقدم��ة: ص9. لعل الجابري لم يطلع على تفس��ير العامة الفلس��طيني محم��د عزة دروزة 
»التفسير الحديث«، فإنه اعتمد تفسير القرآن حسب ترتيب النزول كذلك.
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كما يقرر اعتماد ترتيب النزول بدل ترتيب المصحف، يقول: »النتيجة العامة والعملية التي 
خرجت هبا من مصاحبة التفاسير الموجودة، هي أن المكتبة العربية اإلسامية تفتقر إلى تفسير 
يستفيد يف عملية الفهم من جميع التفاسير السابقة، ولكنه يعتمد ترتيب النزول، ويسلك طريقة 
يف »اإلفهام« ألصق بالطريقة التي تعتمد اليوم يف الكتابة، مع االستفادة مما يقدمه الحاسوب من 

إمكانيات على مستوى التنظيم والتصنيف واستعمال العامات إلخ«.)1)
     وأم��ا م��ن ناحية الرتتي��ب والتبويب، فيق��ول الجابري: »وزعنا مادة »التفس��ير« يف كل 
سورة إلى ثاثة أقسام: تقديم، وهوامش، وتعليق. أما التقديم فقوامه عرض مختصر، صدرنا 
به كل سورة، خصصناه ألهم المرويات التي وردت حولها كسورة، أوحول بعض آياهتا، مما 
يعت��رب من »أس��باب النزول« أو ما هو مج��رد مرويات تعين على الفه��م أو على تحديد تاريخ 
نزول الس��ورة أو ظروف نزولها.. إلخ، مع التخفيف من ساس��ل السند )2) إلى أقصى حد، إذ 

ما الفائدة من ذكر السند لغير المختص فيه؟ أما المختص فله مراجعه ومقاييسه«.)3)
ويح��دد الجاب��ري يف هناي��ة مقدمته المنهجية جوه��ر محاولته، واألس��اس العلمي الذي 
اس��تند إليه فيه��ا، بالقول: »إذا كان من الض��روري التعبير، يف كلمات مع��دودة، عن جوهر ما 
دشنا القول فيه هبذا العمل، فنحن ال نرتدد يف ادعاء أننا نشعر بالتوفيق يف )قراءة القرآن بالسيرة  

وقراءة السيرة بالقرآن( «. )4)
وبعد المقدمة المنهجية التي اس��تهل هبا الجابري كتابه، ش��رع يف التفس��ير الفعلي لسور 

القرآن الكريم، وفيما يلي أمثلة من فهمه للقرآن:
يقول الجابري يف تفس��يره لآليات الخمس األولى من س��ورة العل��ق - وهي قوله تعالى 

)ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  
ک  ک  ک   گ  ژ ] العل��ق 1- 5.[-: »والمعن��ى: ت��ربك يا محمد باس��م رب��ك، واعلم أن هذا 
الرب الذي يوحي إليك هو الذي خلقك من دم علق برحم أمك، تحولت إليه نطفة من أبيك. 

)1)   فهم القرآن الحكيم، ص 10- 11.
)2)    الحظ كيف عرب الجابري عن األسانيد - التي هي عماد النقل و الرواية يف تاريخ األمة- ب� »ساسل السند«.

)3)    فهم القرآن، القسم األول، ص 13.
)4)    فهم القرآن الحكيم، 1/ 15.



432

الت�أويل احلداثي للقراآن الكرمي الروؤية واملنهج

واعلم كذلك أنه هو نفسه الذي علم بالقلم، وعلمك ما لم تكن تعلم«.)1)
ويس��تدل عل��ى ما ذهب إليه بالق��ول: »وما يرجح لدينا هذا المعنى ه��و أن حديث القرآن 
ع��ن الخل��ق قد ورد على ثاث مس��تويات: 1- خلق اإلنس��ان الش��خص من عل��ق، 2- خلق 
اإلنس��ان النوع ) آدم ( من طين، 3- خلق الكون ) الس��ماوات واألرض( من دخان كما س��يرد 
ذل��ك مفصاً. أم��ا العلق فجمع علقة وهو الدم الجامد، »س��ميت بذلك ألهن��ا تعلق لرطوبتها 
بم��ا تمر عليه، ف��إذا جفت لم تكن علقة«. ونحن نرى أنه ال معنى الس��تنتاج القرطبي من كون 
اآلية اس��تعملت »العلق« بالجمع، أن المراد هو »اإلنس��ان الجمع«، يعني بني آدم. ذلك أنه ال 
معنى لمقولة »اإلنس��ان الجمع«. فاإلنس��ان إما شخص مش��ار إليه )مفردًا أو جمعًا( وإما نوع 
)نوع اإلنس��ان أي مفهومه(. ويف القرآن: اإلنس��ان النوع الذي هو آدم قد خلقه اهلل من طين، أما 
اإلنس��ان الش��خص وهو متعدد )بنو آدم( فقد خلقه من علق. أما اإلنسان الشخص الواحد غير 

المتعدد فا وجود له. يشهد بالصحة لما قلناه قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  
پ  پ  پ  ڀ  ژ  ]النجم 45- 46[والخطاب هنا عن اإلنسان الشخص، هو حسب الروايات 
شخص معين، وهو الوليد بن المغيرة ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ژ ، ]النجم 

33- 34[، ومث��ل ذل��ك قول��ه: ژ ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ژ  ] القيام��ة 36- 39[، فالخط��اب في��ه عن أبي 

جهل بن هشام«.)2)
 فانظر واعجب، كيف خصص الجابري لفظ »اإلنس��ان« بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم بغير 
مخصص، مع أن ذلك مخالف لعرف اللغة والش��رع معًا، فإن لفظ »اإلنس��ان» يف لس��ان العرب 
ع��ام يطلق على جن��س بني آدم وليس على فرد بعينه، ثم إن االس��تعمال الق��رآين ليس من عادته 
مخاطبة النبي صلى اهلل عليه و سلم بوصف »اإلنسان«، بل درج على مخاطبته بوصف الرسالة ) 
يأيها الرسول( أو بوصف النبوة ) يأيها النبي( أو بوصف العبودية  )تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده( أو باس��مه الش��خصي ) محمد رس��ول اهلل(.  ثم إن الجابري كرر نفس الخطأ مرة أخرى، 

حين خصص »اإلنسان« - يف اآليات التي استدل هبا من سورة القيامة- بأبي جهل بن هشام.

)1)   نفسه، ق1/ ص 22.
)2)   فهم القرآن الحكيم، 1/ 22.
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والذي أوقع الجابري فيما وقع فيه من خطأ، هو ما أسماه يف مقدمة كتابه ب� »قراءة القرآن 
بالسيرة«، وهذه المقولة ليست إال قناعًا لما يسميه أصحاب »القراءات الجديدة« ب� »تاريخية 
النص القرآين« أي: قصر القرآن على اإلطار الزماين والمكاين واإلنس��اين الذي نزل فيه بحيث 
ال يتعداه إلى غيره. وهو أمر يتعارض مع خلود القرآن وعموم الشريعة، ويخالف قول جمهور 
العلماء واألصوليين، من أن »العربة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب«، وأن »العام يبقى 
على عمومه حتى يرد ما يخصصه«، فأين هؤالء من هذه القواعد، وهم يدعون إلى ما يسمونه 
ب��� »التعامل المباش��ر مع النص«، ومن أين لهم هبا وقد ج��اؤوا من تخصصات بعيدة متطفلين 

على القرآن والتفسير.
وق��د تكرر خطأ التخصي��ص بغير مخصص - مع الجابري - يف غير س��ورة، وإليك هذا 

المثال من »تفس��يره« لقوله تعالى من سورة الفجر: ژ گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ژ ]الفج��ر 15- 16[، أن 
المراد به: »التنبيه إلى سلوك المأل من قريش، الذين كان الواحد منهم إذا ما اختربه ربه بالغنى 
والث��روة ف��رح وقال: )ربي أكرمن��ي(، وأما إذا ما اختربه بالفقر والحاجة فهو يش��تكي ويقول: 
)رب��ي أهانن��ي(. ويضيف: »ذلك ما يعطيه الس��ياق على س��بيل العم��وم. وروي أن المقصود 
أش��خاص من قريش ذكروا أسماءهم. وعندما يذكر اإلنسان يف مثل هذا السياق فالمراد به يف 

الغالب خصوم الدعوة المحمدية«.)1) 
نف��س الخط��أ كرره الجابري يف »فهمه« لس��ورة األعلى، قال: »لنخت��م إذن بما ختمت به 
الس��ورة، وهو أن الناس )والخط��اب إلى قريش( يفضلون الحياة الدني��ا على األخرى مع أن 
ه��ذه خير وأبق��ى، كما أوضحت ذلك »الصح��ف األولى« أي الكتب الس��ماوية منذ إبراهيم 

وموسى«.)2) 
        وم��ا أكث��ر ما يعمد الجابري إلى تفس��ير اللفظ القرآين بمج��رد المعنى اللغوي العام، 

وإهمال )المعنى الشرعي( الذي من خاله يعرف قصد المتكلم:
يقول يف »فهمه« لقوله تعالى من س��ورة الضحى: ژ ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ] اآلية: 

)1)  فهم القرآن الحكيم، للجابري، 1/ 45- 46.
)2)  المرجع السابق، 1/ 41.
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4[: » ويف نظرنا، فليس المقصود هنا ب� »اآلخرة« و»األولى« المعنى الشرعي: الحياة األخرى 
بع��د الدنيا، بل المقصود هو المعنى اللغوي، أعن��ي: المرة األولى يف مرحلة الطفولة، والمرة 
التالي��ة يف مرحل��ة النبوة«.)1) فالمراد - عنده- إذًا: » )ولآلخرة(: ما يعطيك يف المرة الثانية أي 

النبوة. )خير لك من األولى(: مما أعطاك يف المرة األولى يف مرحلة طفولتك«.)2) 
ويقول يف »فهمه« لقوله تعالى من سورة الضحى: ژ ک  ک   ک  ژ ]اآلية: 7[: 

»كان قد ضل الطريق عند رجوع مرضعته به إلى أهله«.)3)
ويقول يف »فهمه« لس��ورة الش��رح: » ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ ]اآلية: 1[: ألم نوس��ع من أفق 
رؤيتك بالوحي الذي ننزله عليك؟ اس��تفهام تقريري. ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ژ  
]اآلي��ة: 2-3[: »أذهبن��ا عنك ما عانيت��ه يف ابتداء النبوة من هموم وأح��زان خصوصًا عند انقطاع 
الوحي« )4) .. ژ ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ژ ]اآلية: 5[: وهكذا فبعد الش��دة والضيق اللذين عانيت منهما 
حين انقطاع الوحي عنك، ها هي حالة اليس��ر تعود إليك، لقد اس��تؤنف الوحي، وس��يأيت النصر، 
تماما كما بعد الليل يأيت الضحى، ... ژ ۅ  ۉ  ژ: واآلن وقد اسرتحت من العسر الذي أصابك 

يف طفولتك، ژ ۉ  ژ  ]اآلية: 7[: فاجتهد يف تبليغ الرسالة التي كلفناك هبا«.)5)
فمتى كان ) شرح الصدر( يف اللغة يعني توسيع أفق الرؤية كما زعم الجابري؟ ومتى كان 
)الوزر( بمعنى الهم والحزن؟ وأين هذا من المعنى اللغوي بل والشرعي لهذين اللفظين؟.  

بل كثيرًا ما يقفز الجابري حتى على المعنى اللغوي العام و يتجاهله، حين ال يس��عفه بما 
يريد،  يقول يف »فهمه« لس��ورة الكوثر: )إِنَّا َأْعَطْينَ��اَك اْلَكْوَثَر) ]اآلية: 1[: »الكثير من النعم«، 

ژ ژ  ژ  ڑ     ژ  ]اآلية: 2[: »فأخلص لربك العبادة«.)6)

)1)   نفسه، 1/ 49.
)2)   نفسه، 1/ 49- 50.

)3)   فهم القرآن الحكيم، 1/ 50.
)4)   علق الجابري على تفسيره لهذه اآلية- بعد ذكره ألقوال المفسرين فيها- بقوله: »ونحن قد ارتأينا ما ذكرناه، ألنه 
أكثر انس��جامًا مع الس��ياق الذي يجمع هذه اآلية مع اآليتين الس��ابقة والاحقة ) شرح الصدر، و رفع الذكر( من 
جهة، وأكثر ارتباطًا مع الظروف الموضوعية التي كان يعيش��ها النبي عليه الس��ام حين نزول هذه السورة«. فهم 

القرآن الحكيم، 1/ 52.
)5)  فهم القرآن الحكيم، للجابري، 1/ 51.

)6)   المرجع السابق، 1/ 58.
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وق��د أغ��رب الجابري غاية اإلغراب يف »فهمه« لس��ورة العصر،  وق��ال يف معناها ما لم يقله 
أحد من المفس��رين، قال: »يمكن التعبير عن مضموهنا كما يلي: إن اإلنس��ان، )أي إنسان كان(، 
س��يتعاقب عليه يف هذه الحياة العس��ر واليس��ر، كما يتعاق��ب الليل والنهار، إل��ى أن تقوم القيامة 
ويحي��ن وق��ت الحس��اب والجزاء، فأم��ا الذي استس��لم يف الدنيا له��ذا التعاقب ي��دور مع الليل 
والنهار، مع اليس��ر والعس��ر، من دون تفكير يف النهاية، ومن غير إعداد لها فس��يكون الخسران له 
هناية أبدية ) جهنم(. أما  ژ پ  ڀ   ژ  بالبعث والحساب والجزاء ژ ڀ  ڀ  ژ  
وهم أحياء، فأطعموا الفقراء والمساكين وحافظوا على أموال اليتامى... ژ ڀ  ٺ  ژ  
أي باتباع الصراط المستقيم الذي يرسمه القرآن، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  على ما 
يصيبهم من العسر يف أوقات من الدنيا، هؤالء لن يكون مصيرهم الخسران، بل الربح )جنات 

النعيم( «.)1)
ونحن ال ندري سند الجابري فيما ذهب إليه هذه المرة، أهو المعنى اللغوي العام الذي 
كثي��رًا ما يلوذ به؟ أم هو مجرد الذوق والتخمين المرادف للقول يف القرآن بالرأي المذموم؟. 
وانظ��ر كي��ف حمل لفظ ) اإلنسان( ه��ذه المرة على العموم على غي��ر عادته، وكيف خصص 

)الصالحات( بغير دليل.
وال��ذي أوقع الجابري يف هذا اإلغراب والبعد أنه فس��رها يف ضوء س��ابقتيها يف النزول- 
حس��ب ترتيبه- س��وريت الضحى والشرح، يقول: »وتأيت س��ورة العصر لتستخلص العربة مما 
ورد يف الس��ورتين السابقتين: فبعد أن أقسم تعالى بالضحى الذي هو زمان الخروج من ظلمة 
الليل وسكونه ووحشته، وبعد أن عّدد النعم التي أنعم هبا على رسوله، كيسر جاءه بعد عسر، 
أقس��م بالعصر الذي هو بداية هناية النهار ومجيء لي��ل آخر هتيمن فيه الظلمة والضيق، ليعقبه 
هنار جديد يأيت بالفرج،  وهكذا... وبالتالي فالحياة ليس��ت كلها عس��رًا يعقبه يس��ر )ليل يعقبه 

هنار( بل هي أيضًا يس��ر يعقبه عس��ر )هنار يعقبه ليل(. وهذا يف نظرنا ما استوجب تكرار ژ ۇ  
ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ژ. إن��ه تك��رار يح��ث على األمل يف هنار جديد كلما كان هناك 
ليل طارئ. فعلى الرسول أن يستعد لما قد يحدث من عسر بما يصرفه بسام ويفسح المجال 

)1)   فهم القرآن الحكيم، للجابري، 1/ 55.
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ليسر جديد. ذلك ما ستؤكد عليه السورة التالية«.)1)
وال ش��ك أن تفس��ير القرآن بالقرآن أصل كبير من أصول التفسير، ولكن العلماء وضعوا 
لذل��ك ضواب��ط وتفاصيل، منها أن يك��ون المبين والمبين يف نفس الموض��وع، ال يف مواضيع 

مختلفة وإن كانت متقاربة أو متازمة. 
وم��ن المزالق التي يقع فيها الجابري: الخروج ع��ن ظواهر النصوص القرآنية بغير أدلة، 
أو بأدل��ة وقرائن واهية، بل وأحيانا خاطئة. يقول يف »فهمه« لقوله تعالى من س��ورة الماعون: 
الس��ورة  يف  ش��يء  »ال   :]5-4[ ژ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ژڃ  
يصرف معنى الصاة إلى المعنى االصطاحي الشرعي، خصوصًا والصاة والزكاة لم تكونا 
معروفتي��ن هبذا المعنى الش��رعي يف المرحلة الت��ي نزلت فيها هذه الس��ورة. كل ذلك يحملنا 
عل��ى اعتبار المعنى اللغوي وحده، أعني ال��زكاة بمعنى الصدقة. أما الصاة فيمكن أن يكون 
المقصود هبا يف الس��ورة هو الدع��اء أو العبادة على العموم أو الصاة كما مورس��ت يف العهد 
المك��ي )مرتين يف اليوم(، وبالتالي يك��ون قوله تعالى ژ ڃ  ڃ  ژعبارة عن وعيد 
للمتعبدي��ن الذين هم عن »عبادهتم« س��اهون أي غافلون. والغفلة هن��ا ال تعني عدم أدائها يف 
وقتها فحس��ب، بل تعني باألولى واألحرى عدم مراعاة المضامين االجتماعية يف العبادة التي 
من بينها الرأفة باليتيم والحض على طعام المسكين والتواضع وعدم المراءاة وابتغاء ما ينفع 

الن��اس.. ال��خ. هذا مع العلم أن »الصاة تنهى عن الفحش��اء والمنك��ر« ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  
وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ژ  ]العنكبوت 45[، وبالتالي ف�ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ   يمكن 

تفسيره  على ضوء هذه اآلية بالذين يسهون عن اجتناب الفحشاء والمنكر...«.)2)
صحيح أن القرآن يس��تعمل بعض األلفاظ المش��رتكة – أحيانًا - بمعناها اللغوي العام، 
ولك��ن من قال بأن الصاة والزكاة بمعناهما الش��رعي لم تكون��ا معروفتين يف العهد المكي؟ 
وم��ن قال بأن معنى الصدقة يف لفظ »الزكاة« ومعنى الصاة مرتين يف اليوم يف لفظ »الصاة«، 

من قال بأهنما معنيين لغويين؟.

)1)   فهم القرآن الحكيم ، 1/ 53.
)2)   المرجع نفسه، 1/ 63- 64.
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       وانظ��ر كي��ف يفت��ح الجاب��ري الباب على مصراعي��ه لحمل اللفظ الق��رآين على أكثر 
م��ا يمكن م��ن المعاين من غير ترجيح، كم��ا فعل مع لفظ »الصاة«، حين زع��م أنه قد يراد به 
معن��ى الدع��اء، وقد يراد به معنى العبادة على العموم، وق��د يراد به الصاة مرتين يف اليوم كما 
كان علي��ه األم��ر يف بداية العهد المك��ي. صحيح أن لفظ »الصاة« مش��رتك بين معناه اللغوي 
)الدع��اء( ومعناه الش��رعي )العب��ادة المعروفة(، لك��ن ال أحد من المفس��رين وغيرهم حمله 
عل��ى معنى )العبادة على العموم( كما فعل الجابري. ثم انظر كيف أول الجابري )الس��هو يف 
الصاة( بالغفلة ع��ن المضامين االجتماعية للعبادة التي من بينها الرأفة باليتيم والحض على 
طعام المس��كين والتواضع و عدم المراءاة. أين الدليل على هذا المعنى الذي ال يحتمله لفظ 

»السهو« أصاً ؟ أم هو السياق الذي يوجهه الجابري كما يشتهي ويتصرف فيه كما يريد؟.
 نفس الخطأ وقع فيه الجابري يف»تعليقه«)1) على قوله تعالى: ژ ڭ   ڭ  ۇ  ژ  ] اآلية 
6 من س��ورة األعلى[، بعد أن ذكر أقوال العلماء يف تفس��يرها، فعلق عليها بالقول: »أما الطربي 
ال��ذي أورد كثي��رًا من األق��وال يف الموضوع، فيقول: »والقول الذي ه��و أولى بالصواب عندي، 
قول من قال: معنى ذلك: فا تنسى إال أن نشاء نحن أن ننسيك بنسخه ورفعه«، ويضيف: »وإنما 
قلنا ذلك أولى بالصواب، ألن ذلك أظهر معانيه«. أما نحن فقد نؤيد الطربي يف قوله ذلك »أظهر 

معانيه«، ولكننا نرى أن هناك حاجة إلى التدقيق يف النص. فمن جهة، قوله تعالى : ژ ڭ   ڭ  
ۇ  ژ ، غي��ر ظاهر منه أن المفعول الثاين ل� ژ ڭژ ، هو القرآن. إن اللفظ الذي يس��تعمله 
القرآن بكثرة يف هذا المجال هو الوحي ) أوحينا إليك(. وعلى كل حال فالضمير يف ژ ڭژ 
ال يع��ود بالضرورة على القرآن، وال على ش��يء معين من أمور الش��رع، فالباب مفتوح: فما قبل 
هذا القول )أي القسم األول من السورة( يتعلق ب� »المعاد« كما أشرنا إلى ذلك يف الشرح، أما ما 

)1)   ال أدري لم��اذا اخت��ار الجاب��ري لفظًا صحفي��ًا مبتذاًل مثل »التعلي��ق« ليعرب به عن فهمه ل��كام اهلل تعالى بدل » 
التفسير«، مع أنه يدرك تمام اإلدراك عدم انتماء هذا اللفظ إلى حقل العلوم الشرعية عمومًا والتفسير خصوصًا. 
وعموم��ًا ف��إن ه��ذه الماحظ��ة الش��كلية الدال��ة تنطبق على معظ��م أصح��اب الق��راءات الجديدة للق��رآن، فهم 
»يستعملون مصطلحات غير المصطلحات المعروفة المتداولة، فبدل نزول القرآن استعملوا ) الواقعة القرآنية(، 
وبدل القرآن ) المدونة الكربى(، وبدل اآلية )العبارة( « د. محمد كالو، األنس��نة والعقلنة واألرخنة: أفكار عفنة، 
مقال بموقع ملتقى البيان يف تفسير القرآن، 16- 08- 2007م. وال يمكن تفسير هذا الحرص الزائد على التميز 

إال بعقلية »خالف تعرف«.   
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بع��ده، أعن��ي قول��ه: ژ ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ژ فمعناه: أن اهلل يعلم 
ما تذكره ولم تنس��ه )أي ما تجهر به منه( كما يعلم )َما َيْخَفٰى( ، أي ما لم تجهر به لنس��يانك إياه. 
��ُرَك لِْلُيْسَرٰى( كإش��ارة إلى أن النسيان وعدم النسيان، كاهما يمكن أن  ويأيت قوله تعالى: )َوُنَيسِّ
يكون وس��يلة للتيس��ير، حس��ب مقتضى األحوال. ما نريد تأكيده هنا هو ض��رورة التفكير يف آي 
الذكر الحكيم بعيدًا عن األفكار المسبقة، مثل فكرة العصمة التي اكتست طابعًا مذهبيًا سياسيًا 
يف الفكر اإلس��امي: ألهل السنة رأي، وللمعتزلة رأي، وللشيعة رأي وهكذا. والغالب ما يقول 
صاحب المذهب برأي يف مس��ألة من المس��ائل، ليس ألنه عنصر يف أصل مذهبه، بل لكون هذا 

الرأي يدفع به احتمال أن يؤيد به رأي خصمه«.)1)
انظ��ر كيف جعل الجابري نفس��ه نِ��ّدًا لإلمام الطربي يف التفس��ير: يؤيده تارة، ويس��تدرك عليه 
أخ��رى. وانظ��ر كيف يس��عى - بنوع م��ن الحيلة والده��اء- إلى تمطي��ط العب��ارات القرآنية لتصبح 
مفتوحة على كل المعاين، ومتناولة لكل االحتماالت، حتى ال يكون هناك قول صواب وقول خطأ، 
وفهم راجح وآخر مرجوح، وحتى يتس��نى لمن ش��اء أن يقول ما شاء يف كتاب اهلل، من غير رقابة من 

أحد، ودون تصويب أو تخطئة من أحد. وهذا لعمري ما صنعه الباطنية يف تاريخ اإلسام.
ومن مزالق المنهج عند الجابري: التوظيف الس��يء للس��ياق، الذي كثيرًا ما يس��تنجد به 
لتس��ويغ ما ي��راه راجحًا ومقصودًا م��ن المعاين. وقد أوقع��ه هذا الخلل يف كبي��رة من الكبائر 
وزلة من الزالت التي ارتكبها، وهي مجاراة المعتزلة يف إنكار رؤية اهلل تعالى يف اآلخرة، التي 
هي جزء من عقيدة الس��لف والخلف من أهل الس��نة والجماعة )2) ، قال - بعد ذكر الخاف 

)1)  فهم القرآن الحكيم، للجابري، 1/ 40- 41. 
)2)   قال العامة ابن كثير - رحمه اهلل - يف تفس��ير آيات الرؤية من س��ورة القيامة: » ژ پ  ڀ    ڀ    ژ من النضارة 
أي: حس��نة هبية مش��رقة مسرورة، ژ ڀ      ٺ  ٺ        ژ أي: تراه عيانًا، كما رواه البخاري يف صحيحه: ) إنكم سرتون 
ربكم عيانًا(. و قد ثبتت رؤية المؤمنين هلل عز و جل يف الدار اآلخرة، يف األحاديث الصحاح من طرق متواترة عند 
أئمة الحديث، ال يمكن دفعها وال منعها، لحديث أبي هريرة وهو يف الصحيحين أن ناس��ا قالوا: يا رس��ول اهلل هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: )هل تضارون يف رؤية الشمس و القمر ليس دوهنما سحاب؟( قالوا: ال، قال: ) إنكم 
ترون ربكم كذلك( أخرجه الش��يخان.. ويف الصحيحين عن جرير قال: نظر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى 
القمر ليلة البدر، فقال: ) إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن اس��تطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع 
الشمس و قبل غروبها فافعلوا( أخرجاه يف الصحيحين. ويف الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وس��لم:  )جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فض��ة آنيتهما وما فيهما( وما بين القوم وبين أن 
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الحاصل يف الموضوع بين المعتزلة من جهة، وأهل الس��نة واألش��اعرة من جهة ثانية -: »أما 
نح��ن فنرى أن الذي أدى إلى االنس��ياق مع هذا النوع من » ال��كام« هو االنغاق يف األلفاظ 
وإهم��ال الس��ياق. ذلك أن قول��ه تعال��ى: ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ژ ، ]القيامة 22-
23[، لي��س قواًل مس��تقاً معزواًل، بل هو مرتبط بما بع��ده أعني قوله: ژ ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ژ: فلفظ )نَّاِضَرٌة( يقابله لفظ )َباِسَرٌة( أي ضده ) وهو كالحة(، كما أن لفظ 
)ناظِ��َرٌة( يقابل��ه لفظ )َفاقَِرٌة( بمعنى: عقاب. وغني عن البي��ان القول: إن انتظار العقاب ضده 
انتظار الثواب. وإذن فالسياق التقابلي يقتضي أن يكون مقابل )َأن ُيْفَعَل بَِها َفاقَِرٌة(: )العقاب( 

هو )إَِلٰى َربَِّها َناظَِرٌة(: ) تنتظر ثواب رهبا( «.)1)
هك��ذا، بتحكي��م »الس��ياق«، وهبذه البس��اطة، أخرجن��ا الجابري من الخاف يف مس��ألة 
الرؤي��ة، وأقنعنا بص��واب رأي المعتزلة. ولكي يخفي نزعته االعتزالي��ة هذه؛ حرص على أن 
ينه��ي كام��ه بالقول: »وهناك م��ن المعتزلة من اقرتح ق��راءة عبارة )إَِلٰى َربَِّه��ا َناظَِرٌة(، هكذا: 
)آالء رهبا ناظرة(، أي تنتظر نعم ربه! ولكن االنتقال من )إلى( إلى )آالء( يصعب تربيره، حتى 

ولو استحضرنا اختاف القراءات، وعدم التنقيط يف الكتابة العربية«.)2) 
ومما يس��رتعي االنتباه يف عمل الجابري حرصه - يف تقديمه للس��ور- على ذكر ما أمكن 
من روايات يف أسباب النزول، ولكن تعامله مع تلك الروايات أبعد ما يكون عن قواعد المنهج 
العلمي، ال��ذي وضعه علماء الحديث، لتمحيص المرويات، والجمع بينها، وترجيح بعضها 
عل��ى بعض، فقد جعل الجابري من رأيه ومزاجه المعي��ار الوحيد يف الحكم على المرويات، 

واختيار ما يريد منها، ورد ما يريد، حتى اهتمه البعض بالجهل التام بعلوم الحديث.

ينظروا إلى اهلل عز وجل إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن( رواه البخاري ومسلم. ويف مسلم عن صهيب 
عن النبي صلى اهلل عليه وس��لم قال: ) إذا دخل أهل الجنة الجنة – قال – يقول اهلل تعالى: تريدون ش��يئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فيكش��ف الحجاب، فما أعطوا ش��يئا أحب 
إليهم من النظر إلى رهبم، و هي الزيادة( ثم تا هذه اآلية: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ رواه مس��لم. ففي هذه 
األحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى رهبم عز و جل يف العرصات ويف روضات الجنات. و روى اإلمام أحمد عن 
ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر يف ملكه ألفي سنة يرى أقصاه 
كم��ا ي��رى أدناه، ينظر إلى أزواج��ه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر يف وج��ه اهلل كل يوم مرتين( أخرجه أحمد و 

الرتمذي«. مختصر تفسير ابن كثير، 3/ 576- 577.
)1)   فهم القرآن الحكيم، للجابري 1/ 143. 

)2)   المرجع السابق، 1/ 143.
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بل لقد عمد الجابري يف أكثر من سورة إلى االجتهاد يف افرتاض وتقدير أسباب نزول، ال 
رواة وال وجود لها إال يف ذهنه، وإليك هذه األمثلة:

يق��ول الجابري يف »تعليقه« على س��ورة العادي��ات: »يبقى بعد هذا، البحث عن »س��بب 
ن��زول« ه��ذه الس��ورة ككل، ومع أنه ليس من الض��روري البحث لكل آية أو س��ورة يف القرآن 
عن »س��بب نزول« لكون القس��م األعظم من القرآن قد نزل ابتداء، فإن ما ذكروه من أس��باب 
نزول تخص سورًا سابقة لهذه، يسمح بافرتاض أن تكون هذه السورة قد نزلت يف أحد أغنياء 
قري��ش ممن كانوا يس��يئون للنبي عليه الس��ام، ويس��تهزئون به، ويعي��رون المؤمنين بالفقر.. 
ال��خ، وبالتالي يك��ون المقصود بقوله تعال��ى: ژ ہ  ہ   ہ  ہ    ژ وما تاه هو هذا 
الش��خص بالذات، وهذا االفرتاض يجد ما يس��نده يف ما روي عن س��بب نزول السورة التالية 

لهذه: ژ ڎ    ڎ  ڈ  ژ ، كما سنرى«.)1)
ويق��ول يف تقديمه لس��ورة الضحى: »يذكر المفس��رون والمؤلفون يف »أس��باب النزول« 
رواي��ات متعددة حول س��بب نزول هذه الس��ورة، أش��هرها واحدة )متع��ددة الصيغ و المعنى 
واح��د( مفادها: أن جربيل أبطأ عن النبي صلى اهلل عليه وس��لم ول��م يأته بالوحي مدة، فحزن 
لذلك، وأن امرأة )بعضهم يقول زوجته خديجة( قالت له تعليقًا على ذلك: »ما أرى صاحبك 
إال قد قاك«. فحزن النبي صلى اهلل عليه وسلم لذلك، فنزلت هذه السورة تسلية له. قد تكون 
تلك الرواية صحيحة لكوهنا رويت من جهات متعددة وذكرها البخاري ومسلم، غير أن ربط 
سبب نزول هذه السورة ب� »إبطاء جربيل« عن النبي صلى اهلل عليه وسلم لسبب من األسباب، 
ال يس��تقيم مع س��ياق آيات الس��ورة. وقد ش��عر كثير من المفسرين بذلك فتس��اءلوا عن وجه 
اتص��ال قول��ه ژ ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ، بم��ا قبل��ه ژ چ    چ   ژ فأدلوا ب��آراء ال تجيب عن 
الس��ؤال بما ينس��جم مع السياق!. ونحن نرى يف سياق هذه الس��ورة ما يفيد نوعًا من العتاب 
موج��ه للنبي صلى اهلل عليه وس��لم!. أما س��بب ه��ذا العتاب كما يفهم من الس��ياق فقد يكون 
فعاً، أن أحدًا قال للنبي صلى اهلل عليه وس��لم: »إن ربك قالك«، بمعنى أنه أهمل ش��أنك ولم 
يرف��ع من درجتك أمام أعين قريش، س��واء بمال أو جاه وما أش��به، وأن النب��ي صلى اهلل عليه 

)1)   فهم القرآن الحكيم، للجابري 1/ 57.
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وسلم ربما تأثر بذلك، فجاء الرد المناسب: ژ ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ«.)1)
ويف تقديمه لسورة التكوير، يقول الجابري: »أما هذه السورة - أعني سورة التكوير- فلم 
يرد عنها ما يش��ير إلى مناس��بة نزولها  ال إلى أي خاف حول رتبتها، كل ما ذكرته مصادرنا ال 
يتع��دى رواية تقول: »لما ن��زل قوله تعالى يف هذه الس��ورة: ژ ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ژ ، قال 

أبو جهل بعدها: »ذاك إلينا، إن ش��ئنا اس��تقمنا وإن ش��ئنا لم نس��تقم«، فأنزل اهلل ژ وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ. وهذا نموذج من نماذج كثيرة من روايات »أس��باب النزول«، 
حيث تقتطع آية واحدة، وأحيانًا جزء من آية، ليؤتى لها بسبب نزول يخصها بمفردها من غير 
اعتبار لما قبلها وما بعدها، وال للسياق الذي تنتمي إليه،  والحق أن النموذج الذي بين أيدينا 
هنا أخف من نماذج كثيرة، ألنه يتعلق بآخر آية من الس��ورة، الش��يء الذي يسمح بافرتاض أن 
الس��ورة كانت قد ختمت أصا بقوله تعال��ى: ژ ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ژ ، ثم كان تعليق أبي 
جه��ل، ث��م جاء الرد عليه، ولو فرضن��ا أن أبا جهل لم يتدخل لكانت الس��ورة قد ختمت هبذه 
اآلي��ة، أعن��ي قوله تعال��ى: ژ ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ژ ، لكن هذا ال يغير من األمر ش��يئا، فقد 

وردت آيات هبذا المعنى، أي دون اس��تدراك، مثل قوله تعالى: ) ژ ىئ  ىئ            ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ   مئ  ىئ         ژ ، ]المدث��ر 36- 37[، وقول��ه: ژ چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ، ]عب��س 
11- 12[ وقوله: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ ، ]الكهف: 29[، 

كما وردت آيات أخرى مصحوبة باستدراك مماثل للسابق كقوله تعالى: ژ ڄ  ڃ        ڃ     
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ ، ] المدث��ر 
54-56[. وإذن فإقح��ام رواية تدخل أبا جه��ل هنا فضل وزيادة، ونحن إنما أثرناها هنا ألننا 
ال نس��تبعد أن تكون هذه الرواية وضعت تحت تأثير الخاف الحاد الذي نش��ب بين المعتزلة 

من جهة وأهل السنة واألشاعرة من جهة أخرى حول مسألة الجرب واالختيار«.)2) 
 وكثي��رًا م��ا يضرب الجابري صفحًا ع��ن كل الروايات الواردة يف أس��باب النزول، دون 
بيان س��بب موجب لذلك، قال يف تقديمه لسورة األعلى: »لم يرد حول هذه السورة وظروف 

نزولها ما يستحق الذكر، ولذلك سننتقل مباشرة إلى محتواها«.)3) 

)1)   فهم القرآن الحكيم، 1/ 49.
)2)   فهم القرآن الحكيم،  للجابري، 1/ 35.

)3)   المرجع السابق، 1/ 38.
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       وم��ا أكث��ر ما ذكر الجابري م��ن روايات زائفة وأخبار كاذبة، دون إش��ارة إلى ضعفها 
وهتافتها، وإليك ما أورده يف »تعليقه«لى سورة العصر، قال: »روي أن عليًا بن أبي طالب كان 
يقرأ اآلية، يعني اآلية الثانية من سورة العصر، كما يلي: »والعصر ونوائب الدهر، إن اإلنسان 

لفي خسر، وإنه فيه إلى آخر الدهروكأنه يحكي حاله بعد تعيين عثمان خليفة«.)1) !!
وصفوة القول: أن من يقرأ »فهم الجابري للقرآن الحكيم«، يش��عر أنه أمام باحث مبتدئ 
يف التفس��ير، وليس أمام مفس��ر، باحث له من الثقة واالعتداد بالنفس الكثير)2)، ولكن ليس له 

من ثقافة وذوق وعدة المفسر إال القليل القليل.
وختاما - وعلى حد تعبير الدكتور محمد كالو- فإنه »بقدر ما يأس��ف المس��لم المثقف 
وغي��ر المثق��ف لمثل هذه القراءات والمش��اريع المش��بوهة، بقدر ما يرى أن م��ن نعم اهلل عز 
وجل على هذا الدين أن قيض له أناسًا يهاجمونه ويعارضونه، ويعلنون عليه حربًا ضروسًا 
ال ه��وادة فيه��ا بأفكارهم وأقامهم، ويرص��دون لذلك األموال العظيم��ة، والجهود الكبيرة، 
ويجندون لهذه الحرب أفتك ما لديهم من أس��لحة فكرية مدم��رة، ومادية مبيدة، ثم ينتظرون 
انتهاء دور اإلسام يف قيادة العالم، ولكنهم سرعان ما تتجهم جباههم، وتكلح وجوههم، يوم 
يرون النار التي أوقدوها على اإلس��ام ارتدت إليهم، فأحرقت باطلهم، وكش��فت عوارهم،  
فما زادت اإلسام إال انتشارا، حتى كأهنم بذلك إنما يبشرون باإلسام ليعرف الناس حقيقته 
فيدخل��وا في��ه أفواج��ا، ويدير الن��اس حينئذ ظهوره��م لألباطيل حي��ن تحرقها ن��ار الحقيقة. 
وال ن��دري فلربم��ا كانت الق��راءات الجديدة للقرآن الكريم نعمة لإلس��ام إلظهار محاس��نه 

وجواه��ره، وبضدها تتميز األش��ياء، وصدق اهلل عز و جل حينما ق��ال: ژ گ  گ  گ    گ  
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ژ ، ] األنبياء: 18[«)3).

)1)   نفسه، 1/ 54.
)2)   يكثر الجابري يف بحثه من استعمال عبارات من قبيل: »وهذا المعنى يتفق تمامًا مع ظروف نزول اآلية» 1/ 27. »أما 
نحن فنرى أن المعنى الذي يعطيه السياق» 1/ 27. »وهذه تأويات تبتعد يف نظرنا عن اإلطار الذي نزلت فيه اآليات» 
1/ 28 »ه��ذه التأوي��ات تعرب عن اتجاه صاحبها أكثر مما تعرب عن الحقيقة التاريخية» 1/ 28 .» هناك روايات أقرب 

يف نظرنا من حيث اللفظ إلى القول بأولوية..» 1/ 25. » وهذا التأويل يف نظري بعيد» 1/ 29... إلخ.
)3)  األنس��نة والعقلن��ة واألرخن��ة: أفكار عفن��ة، د. محمد كالو، مقال منش��ور بموقع: ملتقى البيان يف تفس��ير القرآن، 

بتاريخ: 16- 08- سنة 2007م.
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أحمد الريس��وين، »االجتهاد بين النص والمصلحة والواقع«، ط دار الفكر، دمشق، ط 1،  	•

1420ه� -2000م.
أحم��د واعظي، »الدي��ن وتعدد القراءات«، تعريب )عن الفارس��ية( حي��در نجف، مجلة  	•

المحجة،ع 3، نيسان 2002م- محرم 1423ه�.
توفيق يوس��ف الواعي، »الحضارة اإلس��امية مقارنة بالحضارة الغربي��ة«، ط دار الوفاء،  	•

المنصورة، 1408ه�.
حس��ن حنف��ي، »االتجاه��ات الجديدة يف علم ال��كام«، مجلة قضايا إس��امية معاصرة،  	•

العدد 14، 1422ه�- 2001م.
حس��ن جاب��ر، »التاريخ��ي والاتاريخي يف النص الدين��ي«، مجلة المنطل��ق العدد 120،  	•

ربيع- صيف 1998م.
روب��رت هولب، » نظرية التلقي.. مقدمة نقدية«، ترجمة د. عز الدين إس��ماعيل، المكتبة  	•

األكاديمية، القاهرة، ط1، 2000م.
الشاهد البوشيخي، »قول يف المصطلح«، مجلة دراسات مصطلحية، ع1، 1422ه�- 2001م. 	•

فتح��ي يكن، »العالم اإلس��امي والمكائد الدولي��ة خال القرن الرابع عش��ر الهجري«،  	•

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1412ه�- 1991م.
فري��دة زمرد، »القراءات المعاصرة للقرآن الكريم«، ح��وار على موقع الرابطة المحمدية  	•

لعلماء المغرب على شبكة األنرتنت، بتاريخ 02/14/ 2008م.       
فولفغان��غ إيزر، »فعل القراءة.. نظرية جمالية التجاوب ) يف األدب( «، ترجمة: د. حميد  	•

لحميداين، ود. الجالي الكدية، مطبعة النجاح الجديدة، 1995م.
عل��ي أكرب رش��اد، »منطق فه��م الدين...قراءة الن��ص الديني بين التعددية واالكتش��اف«،   	•

تعريب: حيدر نجف، مجلة المحجة، ع 3، نيسان 2002م- محرم 1423ه�.  
علي جمعة، »قضية تجديد أصول الفقه«، ط دار الهداية 1414ه- 1993م. 	•

علي عبد الرازق، »اإلسام وسلطة األمة«، ط: المجلس الوطني الرتكي ) د. ت(. 	•
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محمد حمدي زقزوق، »االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري«، كتاب األمة،  	•
ط1، صفر الخير 1404ه�.

محمد كالو، »األنس��نة والعقلن��ة واألرخنة.. أفكار عفنة«، مقال بموق��ع: ملتقى البيان يف  	•
تفسير القرآن، نشر بتاريخ: 16- 08- 2007م. 

محمد صهيب الشريف »تعاريف« ، دار الفكر، دمشق، ط1، 1420ه�- 2000م. 	•
محم��د عاب��د الجابري، »فهم القرآن الحكيم: التفس��ير الواضح حس��ب ترتيب النزول«،  	•

القسم األول، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط1، 2008م. 
محم��ود عب��اس عب��د الواحد، » ق��راءة الن��ص وجماليات التلق��ي بين المذاه��ب الغربية  	•

الحديثة وتراثنا النقدي )دراسة مقارنة( «، دار الفكر العربي، ط1، 1417ه�- 1996م.
نصر حامد أبو زيد، »مفهوم النص.. دراسة يف علوم القرآن«، المركز الثقايف العربي، الدار  	•

البيضاء، ط5، 2000م.
نصر حامد أبو زيد، »الخطاب والتأويل«، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000م. 	•

* * *
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إن الحمد هلل ، نحمده، ونس��تعينه، ونس��تغفره، ونس��تهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فا مضل له، ومن يضلل فا هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
أما بعد؛

فإن النص الش��رعي- المتمثل يف القرآن الكريم والس��نة النبوية - هو أصل هذا الدين له 
قدس��يته ومكانت��ه الرفيعة، وقد امتاز ه��ذا األصل العظيم بخصائص وتف��رد بفضائل منها: أن 
اهلل تعال��ى تكف��ل بحفظه حيث قال تعالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ )1)، كما أن 
هذا األصل هو طريق التحليل والتحريم، ومعرفة أحكام اهلل وشرعه، كما أنه الميزان لمعرفة 
صحيح اآلراء وسقيمها، قال الشافعي رحمه اهلل تعالى: )وأن يجعل قول كل أحد وفعله تبعًا 

لكتاب  اهلل ثم سنة رسوله()2).
ل��ذا أحاطه علماء األم��ة بعناية كبيرة، فقد اهتم��وا بفقه النص الش��رعي تنظيرًا وتطبيقًا، 
وبذلوا يف س��بيل ذل��ك جهودًا كبي��رًة وأنتجوا مجموعة م��ن العلوم الخادمة للنص الش��رعي 
والمستمدة منه كالتفسير، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث وأصول الفقه، وغيرها من العلوم.
ولم يكن المعاصرون من علماء األمة أقل اهتمامًا بالنص الشرعي من أسافهم األوائل، 
فنّظ��روا، وأّصل��وا، وأّلفوا الكتب، وس��عى بعضهم للجم��ع والتحقيق، وبعضه��م للتجديد، 
فظهرت المناهج المعاصرة يف التعامل مع النص الش��رعي، ف��كان المنهج التأويلي أحد هذه 
المناه��ج، وقد يكون خادمًا للن��ص، محققًا لمقاصده؛ إذا توفرت فيه الش��روط الصحيحة، 
أم��ا إذا كان خاف ذل��ك فيكون ضربًا من ضروب إنكار النص بل ه��و أخطر منه لما فيه من 

التدليس والتلبيس.
ونظرًا ألهمية النص الش��رعي حيث يعترب أصل الدين - كما ذكرت س��ابقًا - فقد سعت 
جامعة القصيم مش��كورة إلقامة مؤتمر عالمي عن »النص الش��رعي، القضايا والمنهج«، وقد 

)1)  سورة الحجر، آية: 9.
)2)  الرسالة، ص 198.
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أحببت المش��اركة فيه، ووقع اختياري على المحور الس��ادس: المناهج المخالفة يف التعامل 
مع النص الشرعي، وتحديدًا على المنهج التأويلي وأثره على النص الشرعي. 

وذلك للمس��اهمة يف بيان حقيقته، وأنواعه، وش��روطه، وآثاره على األمة،  وقد اقتضت 
طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة.

المبحث األول: »حقيقة التأويل« ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول: تعريف التأويل.  -   

المطلب الثاين: الفرق بين التأويل والتفسير.   -   
المبحث الثاين: » أنواع التأويل وضوابطه« ويشتمل على مطلبين:

المطلب األول: أنواع التأويل.  -   
المطلب الثاين: ضوابط التأويل.  -   

المبحث الثالث: » آثار التأويل« ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول: آثار التأويل الصحيح.  -   

المطلب الثاين: آثار التأويل الخاطئ.  -   
وق��د اعتم��دت يف ه��ذا البحث عل��ى المنه��ج االس��تقرائي ثم المنه��ج التحليل��ي، وقد 
اصطلح��ت بكلمة )انظ��ر( عند إثب��ات المصدر يف الهام��ش إذا كان النق��ل بالمعنى، وإثبات 
المص��در مباش��رة إذا كان النقل نصًا، واعتمدت على المنهج العلم��ي يف كتابة البحوث؛ من 
االعتماد على المصادر األصلي��ة، وتخريج األقوال من مصادرها، وتوثيق النقول، كما قمت 
بع��زو اآليات إلى س��ورها، وتخري��ج األحاديث والحك��م عليها، وغيرها من أس��س البحث 

العلمي، ثم أعقبت ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
وأخي��رًا أس��أل اهلل أن يجع��ل هذا العم��ل خالصًا لوجه��ه الكريم، وأن يرزقن��ي التوفيق 
والس��داد؛ إن��ه ولي ذلك والقادر عليه  وصلى اهلل وس��لم على نبينا محم��د وعلى آله وصحبه 

أجمعين .
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املبحث الأول
 حقيقة التاأويل

 ويشتمل على مطلبين:
املطلب الأول: تعريف التاأويل.

التأويل لغة: 
التأوي��ل يف اللغ��ة: مأخوذ م��ن األول وهو الرجوع، قال يف القام��وس: آل إليه أواًل ومآاًل 

رجع وعنه ارتد، وأول الكام تأوياً، وتأوله دبره وقدره وفسره، والتأويل: عبارة الرؤيا  )1).
وق��ال اب��ن منظور: التأوي��ل من أّول، أي رجع وع��اد، ونقل أيض��ًا: إن التأويل والمعنى 

والتفسير واحد. 
وق��د ُعرف التأويل لغة بأنه: تفس��ير الكام الذي تختلف معاني��ه وال يصح إاِّل ببيان غير 

لفظه. 
 وعرفه بعضهم بقوله: التأويل جمع معاين َألفاظ َأشكلت بلفظ واضح ال إشكال فيه)2).

* ق��ال الراغ��ب األصفه��اين: التأويل م��ن األول أي الرجوع إلى األص��ل، ومنه الموئل 
للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علمًا كان أو فعاً )3).

واصطالحًا:
 يطلق التأويل على ثاثة معاٍن:

1.  التفسير والبيان: وهو أكثر ما كان يستخدمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم، وهذا هو الغالب على اصطاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير والقرطبي 
وأمثالهم��ا من المصنفين يف التفس��ير: اختلف علم��اء التأويل يف الم��راد بقوله تعالى كذا 

وكذا، أو القول يف تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره)4).
الحقيق��ة الت��ي ي��ؤول إليها الكام: وه��ذا المعنى الذي ي��راد بلفظ )التأوي��ل( يف الكتاب   .2

)1)  انظر: القاموس المحيط، ص 866.
)2)  انظر: لسان العرب، 11 / 32.

)3)  المفردات يف غريب القرآن، 1/ 99.
)4)  انظر: تفسير الطربي،  17/ 273.
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والس��نة، ومن ذلك قوله تعالى: ژ ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ )1) أي: يوم يقع 
هذا الذي ينكرون، وتنكش��ف عاقبته)2)، ويف قصة يوسف قال تعالى: ژ گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ژ)3)  أي: وق��ت وق��وع الرؤيا الت��ي رآها وهو صغير وهي قول��ه تعالى: ژ ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ژ )4). وقول��ه 
صلى اهلل عليه وس��لم يف دعائه البن عباس رضي اهلل عن��ه: »اللهم فقهه يف الدين ، وعلمه 

التأويل«)5).
ص��رف اللف��ظ عن االحتم��ال الراجح إلى االحتم��ال المرجوح لدليل يق��رتن به)6): وهو   .3
اصط��اح كثير م��ن علماء       أصول الفقه  والمتكلمين، وه��ذا المعنى هو الذي وقع فيه 
الجدل، فهو قد يكون صحيحًا إذا توفرت فيه شروط التأويل الصحيح، وقد يكون فاسدًا 

مذمومًا إذا اختل فيه شرط من الشروط التي وضعها العلماء.
املطلب الثاين: الفرق بني التاأويل والتف�صري.

أهنم��ا بمعن��ى واحد، وعليه فهم��ا مرتادفان، وهذا هو الش��ائع عن��د المتقدمين من علماء   .1
التفسير، كاإلمام ابن جرير وغيره)7).

التفس��ير أعم م��ن التأويل، وأكثر اس��تعماله يف األلفاظ ومفرداهتا، وأكثر اس��تعمال التأويل يف   .2
المعاين والجمل، وأكثر ما يس��تعمل يف الكتب اإللهية، والتفس��ير يس��تعمل فيها ويف غيرها)8)، 
ا أن يس��تعمل يف غريب األلفاظ كالبحيرة والس��ائبة والوصيلة والحام، أو يف تبيين  فالتفس��ير إمَّ
المراد وش��رحه، كقوله تعال��ى : ژ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ )9) ، وأما 

)1)  سورة األعراف، آية: 53.
)2)  تفسير الطربي، 8/ 203.
)3)  سورة يوسف، آية: 100.

)4)  سورة يوسف، آية: 4.
)5)  رواه ابن حبان يف صحيحه، كتاب إخبار النبي صلى اهلل عليه وسلم عن مناقب الصحابة، 531/15. قال الحاكم: 

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، انظر: المستدرك على الصحيحين، 3 /615.
)6)  انظر: معاين التأويل الثاثة المذكورة يف مجموع الفتاوى، 3 / 55.

)7)  مجاز القرآن 1/ 86، اإلتقان يف علوم القرآن 167/4.
)8)  اإلتقان يف علوم القرآن، 4/ 167، وانظر: مفهوم التفسير والتأويل، ص 110.

)9)  سورة البقرة، آية: 43.
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ا، نحو )الكفر( المس��تعمل تارًة يف الجحود  ا، وم��رًة خاصًّ التأوي��ل فإنه يس��تعمل مرًة عامًّ
المطلق، وتارًة يف جحود الباري خاصة، و)اإليمان( المستعمل يف التصديق المطلق تارة، 
ويف تصدي��ق دين الحق تارة، وإما يف لفظ مش��رتك بين مع��اٍن مختلفة، ونحو لفظ )وجد( 

المستعمل يف الجد والوجد والوجود)1) .
التفسير القطع بأن مراد اهلل من اللفظ كذا بدون تردد وبدون شك ، والتأويل ترجيح أحد   .3

الوجوه المحتملة دون قطع)2) .
التفسير بيان وضع اللفظ؛ إما حقيقًة وإما مجاًزا، كتفسير )الصراط( بالطريق و)الصيب(   .4
بالمط��ر، والتأوي��ل تفس��ير باطن اللف��ظ، مأخوذ م��ن األول، وهو الرج��وع لعاقبة األمر، 
فالتأوي��ل إخبار عن حقيقة المراد، والتفس��ير إخبار عن دليل المراد؛ ألن اللفظ يكش��ف 
عن المراد، والكاشف دليل، مثال ذلك: قوله تعالى: ژ ک  ک  ک  ژ )3)، تفسيره: 
أن��ه من الرصد، يقال: رصدت��ه أي: رقبته، والمرصاد: مفعال من��ه، وتأويله: التحذير من 
التهاون بأمر اهلل والغفلة، واالس��تعداد للعرض علي��ه، وقواطع األدلة تقتضي بيان المراد 

منه على خاف وضع اللفظ يف اللغة)4).
التفس��ير يتعلق بالرواية، مما ال يدرك إال بالنقل ، كأس��باب النزول، والقصص ، والتأويل   .5

يتعلق بالدراية)5) من المعاين، ويتوقف على الفهم.
ما وقع مبينًا يف كتاب اهلل، ومعينًا يف صحيح السنة، ُسمي تفسيًرا؛ ألن معناه قد وضح وظهر،   .6
ولي��س ألحد أن يتعَرض إليه باجتهاد وال غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد ال يتعداه، 

والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون لمعاين الخطاب، الماهرون يف آالت العلوم )6).
التفس��ير بيان المعاين التي ُتستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاين التي ُتستفاد   .7

بطريق اإلشارة، فالنسبة بينهما التباين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين)7)  .

)1)  الربهان، 149/2، والتفسير والمفسرون، 1 / 20.
)2)  انظر: مفهوم التفسير والتأويل ، ص 110، وكشف األسرار، 1 / 121.

)3)  سورة الفجر، آية: 14.
)4)  اإلتقان يف علوم القرآن، 168/4، التفسير والمفسرون، 20/10، وانظر كشف األسرار، 1 / 120.

)5)  اإلتقان، 168/4، الربهان، 150/2 ، روح المعاين 5/1 .
)6)  اإلتقان، 168/4، 169، وانظر: مفهوم التفسير والتأويل ، ص 111.

)7)  روح المعاين، 6/1، التفسير والمفسرون، 21/1.
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املبحث الثاين
» اأنواع التاأويل و�سوابطه«

 ويشتمل على مطلبين:
املطلب الأول: اأنواع التاأويل.

تتعدد أنواع التأويل بحسب اعتبارات مختلفة، ومن هذه االعتبارات ما يلي:
أوالً: أنواع التأويل باعتبار الصحة والفساد:

التأويل هبذا االعتبار ينقسم إلى ثاثة أنواع وهي:
الن��وع األول: التأوي��ل الصحيح: وهو التأويل الذي يصار إلي��ه بدليل، يقول ابن تيمية: ) 
إن��ا ال نذم كل ما يس��مى تأوياً مما فيه كفاية، إنما ن��ذم تحريف الكلم عن مواضعه، ومخالفة 
الكتاب والسنة، والقول يف القرآن بالرأي()1). وقال يف موضع آخر: ) ويجوز باتفاق المسلمين 
أن نفس��ر إح��دى اآليتين بظاهر األخرى ويص��رف الكام عن ظاه��ره، إذ ال محذور يف ذلك 
عند أحد من أهل الس��نة، وإن س��مى تأوي��اً وصرفًا عن الظاهر، فذلك لدالل��ة القرآن عليه، 

ولموافقة السنة والسلف عليه، ألنه تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيرًا له بالرأي()2).
ومثاله: قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ، )3): الميتة تدل على تحريم اللحم والجلد، 
فه��ل الم��راد بالتحريم اللحم والجلد أو جاء ما يخرج الجلد؟ ج��اء ما أخرج الجلد فنحن هنا 
نؤول التحريم ونصرفه إلى اللحم فقط، فإذا جئنا نفس��ر هذه اآلية ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ ، 
نقول ُحرم عليكم لحمها دون جلدها فإذا دبغ فإنه يجوز وليس محرم وقد دل على هذا التأويل 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيما إيهاب دبغ فقد طهر ))4) وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )هال انتفعتم بجلدها))5)، فهذا الدليل لم 

ُيحمل على ظاهره وإنما ُحمل على المعنى المؤول وهو تأويل صحيح لصحة دليله.

)1)  مجموع الفتاوى، 6 /20.
)2)  المرجع السابق، 21/6.

)3)  سورة المائدة، آية: 3.
)4)  أخرجه النس��ائي يف س��ننه، باب جلود الميتة 4 / 382، والرتمذي يف سننه، باب ما جاء يف جلود الميتة إذا دبغت، 
4 / 321  وقال عنه: هذا حديث حس��ن صحيح، وابن حبان يف صحيحه، 104/4، وقال: إس��ناده صحيح على 

شرط مسلم.
)5)  أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه، باب الصدقة على موال��ي أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 2/ 128، ومس��لم يف صحيحه، باب 

طهارة جلود الميتة بالدباغ 1/ 276 .
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ل باعتقاده  الن��وع الث��اين: التأويل الفاس��د: وهو التأويل الذي يص��ار إليه بما يظنه الم��ؤوِّ
دلياً، وهو ليس كذلك يف الواقع ونفس األمر.

ومثاله : ما وقع يف تأويل ) ذوي القربى ( يف قوله تعالى : ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ .... ژ )1)، وقول��ه تعالى ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک   گ  گ   ....ژ )2)، ظاه��ر الن��ص ُيج��وز أن يعطى قرابة الرس��ول صلى اهلل عليه 
وسلم من الفيء سواء كانوا أغنياء أو فقراء فوصف قربى النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو سبب ثبوت الحق لهم 
يف خم��س المغنم دون تقييد بوصف فقرهم، وهذا ق��ول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: ال 
يعط��ون إال بوصف الفقر ففائدة تعيين خمس الخمس لهم أن ال يحاصهم فيه من عداهم من 
الفقراء وعللوا هذا التأويل الذي ذهبوا إليه بأن األغنياء مس��تغنون عن هذا المال وال يستحقه 
إال الفق��راء ،وقال��وا ألن المقص��ود من التوزيع س��د الحاجة والغني ال حاجة عن��ده)3)، وهذا 

تأويل فاسد ألنه صير إليه بما يظنه المؤول دلياً وهو ليس بدليل يف واقع األمر. 
 الن��وع الثال��ث: التأوي��ل الباط��ل المردود: وه��و التأويل ال��ذي يصار إليه ب��ا دليل، بل 
ه��و لعب، وعب��ث، وتحكم. وهو ما جنح إلي��ه أصحاب األهواء، من الماح��دة، والباطنية، 

والمجسمة،  والرافضة  ،وغيرهم، ويحكم بكفر من صار إليه بعد بيان الحقيقة له)4).
ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ژ )5) بالحس��ن  ومثال��ه: تأوي��ل الرافض��ة قول��ه تعال��ى: ژ 

والحسين)6) . 
ثانيًا: أنواع التأويل باعتبار قرب المعنى وبعده:

التأويل هبذا االعتبار ينقسم إلى نوعين: 
الن��وع األول: التأويل القريب :وهو التأويل الذي ُيصرف فيه اللفظ عن ظاهره إلى معنى 

آخر قريب االحتمال)7).

)1)  سورة األنفال، آية: 41.
)2)  سورة الحشر، آية: 7. 

)3)  التحرير والتنوير، 9/11، وانظر: المستصفى، 3 / 113.
)4)  انظر: شرح العقيدة الطحاوية، 8 / 11، وانظر: الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية، 1/ 185.

)5)  سورة الرحمن، آية: 22.
)6)   منهاج السنة النبوية يف نقض كام الشيعة القدرية، 7 / 245.

)7)  أثر تأويل النص الشرعي يف االختاف الفقهي، ص 13، أصول الفقه اإلسامي، للزحيلي، 316/1.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ومثال��ه قول��ه تعال��ى: ژ 
ڀ....  ژ )1).            

إن القي��ام إلى الص��اة يف هذه اآلية مصروف عن معناه الظاهر إل��ى معنى آخر قريب منه 
وه��و الع��زم على أداء الصاة لقيام الدلي��ل على ذلك؛ وهو أن الش��ارع الحكيم ال يطلب من 
المكلفين الوضوء بعد الش��روع يف الصاة، وإنما يطلبه منهم قبل الش��روع فيها؛ ألن الوضوء 
ش��رط يف صحتها، والش��رط يوجد قبل المش��روط ال بعده، وهو تأويل قريب يتبادر فهمه من 

اآلية بمجرد قراءهتا أو سماعها)2) .
الن��وع الثاين: التأوي��ل البعيد: وهو التأويل الذي ُيصرف في��ه اللفظ عن ظاهره إلى معنى 

آخر بعيد االحتمال)3).
ومثاله: ما يقوله أصحاب أبي حنيفة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يف أربعين ش��اة شاة«)4)، من أن المراد 
ب��ه مق��دار قيمة الش��اة؛ وذل��ك ألن قوله ملسو هيلع هللا ىلص »يف أربعين ش��اة ش��اة« قوي الظه��ور يف وجوب 
الش��اة عين��ًا، حيث إنه خصصها بالذكر، وال بد يف ذلك من إضم��ار حكم، وهو إما الندب أو 
الوجوب، وإضمار الندب ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النصاب به، فلم يبق غير 

الواجب.
وال يخف��ى أن��ه يلزم من تأويل ذلك بالحمل على وجوب مقدار قيمة الش��اة بناء على أن 
المقصود إنما هو دفع حاجات الفقراء وسد خاهتم جواز دفع القيمة؛ وفيه رفع الحكم وهو 
وجوب الشاة بما استنبط منه من العلة ،وهي دفع حاجات الفقراء واستنباط العلة من الحكم، 

إذا كانت موجبة لرفعه ، كانت باطلة)5).

)1)  سورة المائدة، آية: 6.
)2)  أصول الفقه اإلسامي، للدكتور زكي الدين شعبان، ص 453.

)3)  أثر تأويل النص الشرعي يف االختاف الفقهي، ص 13، وانظر: أصول الفقه اإلسامي، لزكي الدين شعبان، ص 
.453

)4)  أخرجه أبو داود يف سننه، باب زكاة السائمة 2/ 99، والرتمذي يف سننه، باب ما جاء يف زكاة اإلبل والغنم، 2/ 8، 
وقال عنه: حديث حس��ن، ثم قال: وس��ألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، خاصة البدر المنير، 

.298 /1
)5)  اإلحكام يف أصول األحكام، 2 / 52، 53، وانظر: المستصفى، 3 /98.
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ثالثًا: أنواع التأويل باعتبار اإلجمال والتفصيل:
ويستعمل هذا النوع من التأويل يف تأويل أسماء اهلل وصفاته خاصة، وينقسم التأويل هبذا 

االعتبار إلى نوعين هما:
الن��وع األول: التأوي��ل اإلجمالي: هو أن ت��رد كل معاين الصف��ات يف الجملة ونقول بأن 

ظاهرها غير مراد؛ لقواطع وبراهين عقلية على أن اهلل ال يش��بهه ش��يء)1). قال تعالى: ژ ٺ  
ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ )2).

الن��وع الثاين: التأوي��ل التفصيلي: أن نأخ��ذ كل آية من آيات الصف��ات ونخرجها بتأويل 
عل��ى مقتض��ى أي وجه م��ن أوجه اللغة أو أي معن��ى، ولو كان بعيدًا )3)، ومث��ال ذلك ما ذكره 
أب��و حام��د الغزالي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ال تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول: قٍط قط، 
وينزوي بعضها إلى بعض«)4)، قال الجبار: »هو الرجل الظالم، أو ملك يخلقه اهلل يضع قدمه 

يف النار«)5).
رابعًا: أنواع التأويل باعتبار الحقيقة التي يؤول إليها الكام:

ينقسم التأويل هبذا االعتبار إلى نوعين:
الن��وع األول: تأوي��ل الخرب: والخرب: هو م��ا احتمل الصدق والك��ذب لذاته بقطع النظر 

عمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى اهلل ورسوله قطع بصدقه)6).
والخ��رب يدور بين اإلثبات مثل قول��ه تعالى: ژ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ ﴾)7)، والنفي 

مثل قوله تعالى: ژ ٺ  ٿ        ٿ ژ )8).

)1)  شرح العقيدة الطحاوية، لسفر الحوالي، 1/ 944.
)2)  سورة  الشورى، آية: 11. 

)3)  شرح العقيدة الطحاوية، لسفر الحوالي، 1/ 944.
)4)  أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه، كتاب األيمان والن��ذور، باب الحلف بع��زة اهلل وصفاته وكلمات��ه، 4/ 2080، 
ومسلم يف صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء 4 / 

.2187
)5)  شرح العقيدة الطحاوية، لسفر الحوالي، 1/ 944.

)6)  مصطلحات يف كتب العقائد، 1/ 18، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، 8 / 189.
)7)  سورة طه، آية: 5 .

)8)  سورة الشورى، آية: 11 .
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وتأويل األخبار: هو حقيقتها، ونفس وجودها، فتأويل ما أخرب اهلل به عن نفس��ه المقدسة 
الغني��ة بما لها من حقائق األس��ماء والصفات هو حقيقة نفس��ه المقدس��ة المتصفة بما لها من 

حقائق األسماء والصفات.
وتأويل ما أخرب اهلل به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد)1).

وتأوي��ل قيام الس��اعة، وما أخرب به يف الجنة من األكل والش��رب، والن��كاح، هو الحقائق 
الموجودة أنفسها.

وتأويل رؤيا يوسف عليه السام هو وقوعها يف الخارج، وتحققها، وهكذا.
والخرب ال يلزم من تأويله العلم به، فهو واقع وإن لم ُيْعلم به، فأش��راط الس��اعة وأحوالها 

ستقع وإن لم ُيعلم هبا ، وكذلك حقائق أسماء اهلل وصفاته هي حقيقة وإن لم ُيعلم هبا)2).
الن��وع الث��اين: تأويل الطلب أو اإلنش��اء، والطلب أو اإلنش��اء: هو م��ا ال يحتمل الصدق 
والك��ذب لذات��ه، وذل��ك ألنه ليس لمدل��ول لفظه قبل النط��ق به وجود خارج��ي يطابقه أو ال 

يطابقه)3).
ويدخ��ل تحت اإلنش��اء أو الطل��ب أنواع عديدة أش��هرها: األمر، والنهي، واالس��تفهام، 

والتمني، والنداء.
وتأوي��ل الطل��ب: إما أن يكون أمرًا، وإم��ا أن يكون هنيًا، فاألمر: طل��ب الفعل، والنهي: 

طلب الكف.
فإذا كان الطلب أمرًا فتأويله: هو نفس الفعل المأمور به، أي امتثاله، والعمل به.

وإذا كان الطلب هنيًا فتأويله: هو نفس اجتناب المنهي عنه، أي تركه)4).
واألمثل��ة عل��ى ذلك كثيرة جدًا مث��ل قوله تعال��ى: ژ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ )5) ، 

)1)  انظر: التدمرية، ص96، والفتوى الحموية الكربى البن تيمية، تحقيق د. عبدالمحسن التويجري، ص290.
)2)  مصطلحات يف كتب العقائد، 1/ 22.
)3)  مصطلحات يف كتب العقائد، 20/1.

)4)  المرجع السابق.
)5)  سورة البقرة، آية: 43.
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فتأويل ذلك إقامة الصاة وإيتاء الزكاة)1)، وقوله تعالى: ژ ژ  ژ  ڑ ژ )2)، فتأويل ذلك 
البعد عن قربان الزنا)3)، وهكذا. 

و الطل��ب الب��د يف تأويله من معرفته والعل��م به؛ لُيفعل أو ُيجتنب؛ ف��إن كان الطلب أمرًا 
فابد يف إيقاعه وفعله وامتثاله من معرفة العلم به سواء كان واجبًا كإقامة الصاة، أو مستحبًا 

كالسواك.
وإن كان الطل��ب هني��ًا فابد من معرفته والعلم به؛ لُيجتنب س��واء كان النهي للتحريم أو 

الكراهة .
املطلب الثاين: �صوابط التاأويل ال�صحيح واأمثلة على ذلك.

    ق��رر علم��اء الش��ريعة أن األصل عدم التأويل، وأن التأويل خ��اف األصل، وال يعدل 
عن األصل إلى خافه إال بدليل؛ حفاظًا على نصوص الشريعة من نزعات الهوى ، فوضعوا 
ضواب��ط للتأويل ، ول��م يعتربوا التأويل صحيح��ًا مقبواًل إال بتوفر ه��ذه الضوابط ؛ وإال فهو 

تأويل فاسد مردود، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
1. أن يكون المتأول ممن توفرت فيه شروط االجتهاد، بأن يكون عالمًا بأسباب التأويل 
ا بمدل��والت األلفاظ  ومقاصدها، عالمًا بالش��ريعة اإلس��امية وأدلتها، وله  ومجاالت��ه، ملمًّ
دراية  بأس��باب النزول، والناس��خ والمنسوخ ، فإن فقد هذا الش��رط يف المؤول، لم يكن أهاً 

للتأويل)4). 
2. أن يس��تند التأوي��ل إلى دليل صحيح  معترب ش��رعًا يدل على ص��رف اللفظ عن معناه 
الظاه��ر إلى غي��ره وأن يكون هذا الدليل راجحًا على ظهور اللفظ يف مدلوله؛ ألن األصل هو 
العمل بالظاهر إال إذا قام دليل على أن المراد باللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، فالعام مثاً 
عل��ى عمومه، وال يقص��ر على بعض أف��راده إال بدليل، والمطلق على إطاق��ه وال يعدل عن 
إطاقه الشائع إلى تقييده إال بدليل يدل على إرادة هذا القيد، وظاهر األمر الوجوب فيعمل به 

)1)  انظر: تفسير القرطبي، 1/ 343، تفسير ابن كثير، 1/ 151.
)2)  سورة اإلسراء، آية: 32.

)3)  انظر: تفسير المنار، 5/ 92.
)4)  انظر: شرح كتاب التوحيد، 99/ 8، والمهذب يف علم أصول الفقه 2 / 1207.
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حت��ى يقوم الدليل على الندب أو اإلرش��اد أو غيرهما، والنهي ظاهره التحريم فيعمل به حتى 
يدل الدليل على العدول عنه إلى الكراهة مثاً )1).

3. أن يك��ون المعن��ى الذي أول إلي��ه اللفظ من المعاين
يك��ون اللف��ظ قاب��اً للمعنى ال��ذي يص��رف إلي��ه إذا كان بينه وبين اللفظ نس��ب م��ن الوضع 
اللغوي)2)، أو ُعرف االستعمال أو عادة الشرع، فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام)3) 

يف كثي��ر م��ن نصوصه؛ مثل: قصر الوجوب يف كلمة ) الناس ( يف قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے   
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ژ )4) عل��ى المكلفي��ن دون 

الصبيان والمجانين)5).
كذل��ك تقييد المطلق)6) جرت به عادة الش��رع  واللغة ال تأب��اه، فقد قام الدليل على تقييد 
)الوصي��ة ( المطلق��ة يف قول��ه تعال��ى: ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ژ )7) بالثلث يف قوله 
صلى اهلل عليه وس��لم لس��عد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه: ) الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ))8)، فالعام إذا ُصرف عن العموم وأريد 
به بعض أفراده بدليل، فهو تأويل صحيح؛ ألن العام يحتمل الخصوص، وحين يراد به بعض 
أف��راده فق��د أول إلى معنى يحتمل��ه)9). والمطلق إذا صرف عن الش��يوع، وحمل على المقيد 

بدليل؛ فهو تأويل صحيح.

)1)  انظر: أصول الفقه للزحيلي، 315/1، طائفة البهرة وتأوياهتا الباطنية آليات القرآن الكريم، ص 27 -29.
)2)  انظر: المهذب يف علم أصول الفقه، 2/ 1207.

)3)  الع��ام: ه��و اللفظ الذي يس��تغرق جميع م��ا يصلح له من األف��راد، وتخصيص العام: هو قص��ر اللفظ على بعض  
أفراده، أو صرف العام عن عمومه، انظر: أصول الفقه اإلسامي للزحيلي، 2/ 243، 254. 

)4)  سورة آل عمران، آية: 97.
)5)  انظر: تفسير البغوي، 2 /72، وفتح القدير للشوكاين، 1/ 415 .

)6)  المطلق: هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد ش��ائع أو أفراد على س��بيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات؛ 
كقوله تعالى يف آية الظهار: ژ ٺ  ٺ  ژ ، )سورة المجادلة، آية: 3(، والرقبة واقعة على صفات متغايرة؛ من 
كفر، وإيمان، وذكورة، وأنوثة، وصغر، وكرب. أما المقيد: فهو اللفظ الواقع على صفات قيد ببعضها؛ كقوله تعالى 
يف كفارة القتل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ژ ، )س��ورة النس��اء: آية: 92(، فاسم الرقبة واقع على المؤمنة والكافرة، 

فلما قيدها هنا باإليمان كان مقيدًا من هذا الوجه. انظر: أصول الفقه للزحيلي، 208/1، 254. 
)7)  سورة النساء، آية: 11.

)8)  رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 4/ 3. ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، 3 /1251.
)9)  انظر: تفسير النصوص، 381/1.
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 أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاين التي ال يحتملها اللفظ نفسه، وال 
يدل عليها وجه من وجوه الداللة، فا يكون التأويل صحيحًا مقبواًل، وعلى هذا فإن التأويل 
ال يدخل يف  النصوص الدالة على أحكام أساس��ية تعترب من العقائد وقواعد الدين، وال تتغير 
بتغير الزمن؛ كاإليمان باهلل ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وكذلك  النصوص الدالة 
على أحكام هي من أمهات الفضائل وقواعد األخاق التي تقرها الفطر السليمة، وال تستقيم 
حي��اة األم��م بدوهنا؛ كالوفاء بالعهد والعدل، وأداء األمانة، والمس��اواة أمام الش��ريعة، وصلة 
األرح��ام، وبر الوالدين، والصدق، والنصوص التي تح��رم أضدادها، من الكذب، والخيانة، 
وعقوق الوالدين، والنصوص التي اقرتن هبا ما يفيد التأبيد  وغيرها من القواعد األساسية التي 

ال تحتمل تأوياً وال نسخًا)1).
4. أال يتع��ارض التأوي��ل م��ع نص��وص قطعي��ة الدالل��ة؛ ألن التأوي��ل منهج م��ن مناهج 
االس��تدالل واالس��تنباط االجتهادي الظني ، والظني ال يقوى على معارضة القطعي؛ كتأويل 
القص��ص ال��واردة يف القرآن الكري��م بصرفها عن معانيه��ا الظاهرة إلى مع��ان أخرى يصيرها 
خيالية ال واقع لها، وهذا التأويل معارض لصريح اآليات القاطعة التي تدل على أن لها واقعًا 

تاريخيًا)2). 
أما إذا اختل ضابط من الضوابط الس��ابقة؛ فإن التأويل يصبح صرفًا للفظ عن االحتمال 
الراج��ح إل��ى االحتمال المرجوح بغي��ر دليل، فيكون من باب تحريف ال��كام، ومن التأويل 
الذي ذمه الس��لف، قال ابن تيمية: ) فإن هذا التأويل يف كثير من المواضع من جنس تأويات 
القرامطة والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله 

من أقطار األرض، ورموا يف آثارهم بالشهب ()3).

* * *

)1)  انظر: المناهج األصولية، ص 76 – 77.
)2)  انظر: المناهج األصولية، ص190، والمهذب يف علم أصول الفقه، 2/ 1207.

)3)  مجموع الفتاوى، 4/ 69.
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املبحث الثالث
اآثار التاأويل

ويشتمل على مطلبين:
املطلب الأول: اآثار التاأويل ال�صحيح.

إن التأويل الصحيح له آثار واضحة مهمة ومنها:
1. االخت��اف الفقه��ي: لق��د كان لتأوي��ل النصوص الش��رعية أثر واض��ح يف االختاف 

الفقهي؛ باعتبار أن التأويل باب من أبواب االستنباط)1).
وال يخف��ى األثر الواضح للتأويل يف المس��ائل الفرعية المس��تنبطة من النصوص ، إذ هو 
سبب اختاف الفقهاء يف أحكام هذه المسائل. والمعروف عند الفقهاء، أن العمل بالمختلف 

فيه ال ينكر على صاحبه إال أن يكون الخاف شاذًا )2). 
واالختاف هبذه المثابة يكون توسعة على الناس يف الفروع، فمن عمل بشيء من أقوال 
العلم��اء يف ذلك، يكون إن ش��اء اهلل مصيبًا، حتى لو كان مخطئًا فإن��ه معفو عنه، ومن اجتهد 

فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر كما جاء يف الحديث)3).
 وه��ذا ه��و االختاف الذي يمثل الرحمة؛ ألنه يمثل س��عة واتس��اعًا لح��ل قضايا األمة 
ومش��اكلها، واألمثلة على ذلك كثيرة ومنها على س��بيل المثال: اختلفوا هل يجوز أن تصرف 

جميع الزكاة لصنف واحد من األصناف الثمانية المذكورين يف   قوله تعالى: ژ ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ژ )4) ؟، أم ال يجوز؟
لهم يف المسألة قوالن:

القول األول: يجوز صرفها لصنف واحد أو أكثر من صنف بحسب الحاجة، وهذا قول 

)1)  انظر: أثر تأويل النص الشرعي يف االختاف الفقهي، ص 17 .
)2)  الموسوعة الفقهية الكويتية، 10 / 46.

)3)  وه��و قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر« والحديث 
أخرجه البخاري يف صحيحه، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 108/9، ومس��لم يف صحيحه، باب 

بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 1342/3.
)4)  سورة التوبة، آية: 60.
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اإلمام مالك وأبو حنيفة.
واحتج��وا بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقبيصة ابن المخارق)1) حين تحم��ل حمالة)2): »أقم يا قبيصة 
حت��ى تأتينا الصدق��ة فنأمر لك هبا«)3)، وقال��وا لو وجب صرفها إلى جمي��ع األصناف لم يجز 

دفعها إلى واحد)4).
القول الثاين: ال يجوز ذلك بل يقس��م على األصناف الثمانية كما س��مى اهلل تعالى، وهذا 
ق��ول اإلمام الش��افعي. واحتجوا بأن اهلل جعل الصدقة لجميعه��م بام التمليك، وعطف بواو 

التشريك فا يجوز االقتصار على بعضهم)5).
وه��ذا الخ��اف وق��ع يف تأويل اآلية يف مس��ألة أصناف ال��زكاة، واألمثلة عل��ى ذلك كما 

ذكرت كثيرة.
•	إصابة مراد الشارع: هذا هو األصل يف التأويل، ألن الغرض من التأويل إدراك الحقيقة 

التي يئول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله)6).
لذل��ك لم يعرتض النب��يملسو هيلع هللا ىلص  أو يعنف من خرج عن أمره م��ن الصحابة عندما أمرهم أن 
ال يصّل��وا العصر إال يف بني قريظة  فأدركهم العص��ر يف الطريق، فقال بعضهم: ال نصلي حتى 
نأتيه��ا، وق��ال بعضهم: ب��ل نصلي لم يرد من��ا ذلك، فُذكر ذل��ك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فل��م يعنف واحدًا 
منه��م)7).  فبع��ض الصحابة حملوا النهي عل��ى حقيقته، ولم يبالوا بخ��روج الوقت، ترجيحًا 
للنه��ي ال��ذي هنا على النهي يف تأخير الصاة عن وقتها، وأم��ا البعض اآلخر فقد حمل النهي 

)1)  هو قبيصة بن المخارق بن عبد اهلل بن ش��داد الهالي، يكنى أبا بش��ر، يقال له البجلي، له صحبة، س��كن البصرة، 
روى عن��ه أب��و عثم��ان النه��دي، وأبو قاب��ة، وابنه قطن بن قبيص��ة، انظر: اإلصاب��ة يف تميز الصحاب��ة، 215/3، 

واالستيعاب يف أسماء األصحاب، 244/3.
)2)  الحمال��ة: الم��ال الذي يتحمله اإلنس��ان، أي يس��تدينه ويدفعه يف إص��اح ذات البين. انظر: ش��رح النووي على 

صحيح مسلم، 133/7.
)3)  أخرجه مسلم يف صحيحه، باب من تحل له المسألة، 722/2.

)4)  انظر: المغني البن قدامة، 4/ 129، وبداية المجتهد، 1/ 201.
)5)  انظر: المستصفى من علم األصول، 102/3، والمغني البن قدامة، 4/ 129.

)6)  انظر: أعام الموقعين، 251/4، ومفهوم التأويل يف فهم الحديث النبوي، ص 6.
)7)  أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه، باب صاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماًء، 15/2، ومس��لم يف صحيحه، باب 

المبادرة بالغزو، 1391/3.
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على المجازية ، وقالوا: إنه كناية عن الحث واالس��تعجال واإلس��راع إلى بني قريظة، فصلوا 
قبل أن يصلوا إلى بني قريظة)1). 

•	الجم��ع بين األدل��ة عند التع��ارض، فالتأويل ليس مج��رد حالة يقتضيها النص بح��د ذاته، بل 
أصب��ح ض��رورة ُيلجأ إليه عند تع��ارض األدلة وذلك لغ��رض توفيقي أو حل مش��كلة، فاألصل عند 
الجمهور الجمع بين الحديثين ما أمكن، والتأويل ركن أساسي يف ذلك)2)، فقد اشتهر عن ابن خزيمة 

مقولته: ) ال أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأيت به ألؤلف بينهما ()3).
و قد أش��ار الش��اطبي إلى أهمي��ة التأويل يف إبطال دعاوى النس��خ فقال: ) إن غال��ب ما ادعي فيه 
النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاٍ فيه، ومحتماً، وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه ()4) .
ويؤكد هذه القاعدة الكرخي بقاعدة ش��بيهة تخص أصحابه الحنفية، وتتمثل بأن كل آية 
أو حدي��ث يخال��ف قول أصحاب��ه أي الحنفية، فهو إما منس��وخ، أو مرج��وح، أو يحمل على 

التأويل من جهة التوفيق)5).
املطلب الثاين: اآثار التاأويل اخلاطئ.

إن التأويل الفاس��د جناية على اإلس��ام وأهله؛ بل على كل الشرائع، و هو أصل خراب 
الدين والدنيا، فما اختلفت األمم على أنبيائهم إال بالتأويل، وما تس��لط علينا أعداء اإلس��ام 
إال بالتأويل، ودماء المس��لمين ما أريق��ت إال بالتأويل؛ فاليهود والنصارى أبطلوا البش��ارات 
المصرحة بصحة نبوة محمد صلى اهلل عليه وس��لم بتأويل هذه البش��ارات وتبديلها وكتماهنا. 
وافرتاق اليهود إلى إحدى وس��بعين فرقة ، والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة ، وافرتاق هذه 
األّم��ة إلى ثاث وس��بعين فرقة، إنما أوجبه التأويل. وما دخل أعداء اإلس��ام من الفاس��فة 

والقرامطة والباطنية واإلسماعلية والنصيرية إال من باب التأويل)6).
ولقد كان التأويل الفاس��د المخالف للكتاب والس��نة  باَب ش��رٍّ كبير، فكم جنى التأويل 

)1)  انظر: فتح الباري، 410/7، وشرح الزرقاين على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 70/3.

)2)  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، 4/ 16، وانظر: المهذب يف علم أصول الفقه، 5/ 2415.
)3)  فتح المغيث للعراقي:  329.

)4)  الموافقات: 106/3.
)5)  تأسيس النظر، للدبوسي، ص 171-169.

)6)  انظر: أعام الموقعين، 4 / 251.
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الفاس��د عل��ى الدين وأهله م��ن جناية ؛ألنه نابع م��ن الهوى والتعصب لل��رأي، أو بمكر ماكر 
لإلس��ام وأهل��ه، فهل ُقتِ��َل عثمان رضي اهلل عنه إال بالتأويل الفاس��د؟ وك��ذا ما جرى يف يوم 
الجمل ،وصفين ، ومقتل الحسين)1)؟ وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة إال بالتأويل؟ 
فهو وس��يلتهم لرد داللة النصوص وتعطيل معانيها دون تعرض إلنكارها وردها بالكلية ، فما 
ترك��وا ش��يئًا إال أّولوه ؛ فأّول��وا الواجبات فصرفوه��ا عن وجهها، وأول��وا المحرمات تأوياً 
ج��ر الذين ضلوا بضالهم على ارتكاهبا والولوغ فيه��ا، وأولوا نصوص عذاب القرب ونعيمه، 
والس��اعة وأهواله��ا، والمعاد والحش��ر، والميزان، والجن��ة والنار؛ بحي��ث فقدت النصوص 

تأثيره��ا يف نف��وس العب��اد)2)، فوقعوا يف تحري��ف التنزيل، ق��ال تعال��ى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  

ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ژ )3).
كما أن التأويل  فتح الباب ألهل الشرك والبدع إلفساد دين اهلل، يقول ابن القيم: ) فأصل خراب 

الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده اهلل ورسوله بكامه، وال دل عليه أنه مراده ( )4).
والتأوي��ل أيضًا يش��وش القلوب؛ ف��إن القلوب تطمئن إل��ى معبوده��ا إذا عرفته بصفاته 
وأس��مائه، ووثق��ت بالنص��وص الت��ي تحدثنا عن��ه، فإذا أصبح��ت النصوص مج��ااًل للتأويل 

واألخذ والرد؛ فقدت هيبتها وضعفت الثقة هبا، وأدى ذلك إلى الجهل بالباري)5).
وه��ذا التأوي��ل المذموم هو م��ا جنح إليه المكف��رون يف هذا العصر؛ ليك��ون لما يفعلون 
مس��تندًا ش��رعيًا، فقد جعلوا ارتكاب بع��ض المعاصي كفرًا مخرجًا من الملة يس��تبيحون به 
س��فك الدماء، فحكموا بكفر حكام األمة اإلسامية، ثم امتد حكمهم بالتكفير ليشمل الرعية 
وعلماء األمة أيضًا، ووصفوهم بالطواغيت، وليس لهم مستنٌد فيما ذهبوا  إليه سوى تأويلهم 

الفاسد لنصوص الكتاب والسنة، فماهم إال خوارج هذا الزمان. 

)1)  هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما، سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أمه فاطمة بنت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة، ولد سنة 4ه�، وقتل سنة 61ه�. انظر: صفوة الصفوة 1/ 762.  

)2)  شرح العقيدة الطحاوية، للدكتور سفر الحوالي.
)3)  سورة آل عمران، آية: 7. 

)4)  انظر: أعام الموقعين، 250/4 .
)5)  انظر: التأويل خطورته وآثاره ، ص 24.
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اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد هلل على ما أنعم به علي من نعم عظيمة، 

وآالء جسيمة، وله الحمد على ما يسر لي وسهل من إكمال هذا البحث وإتمامه.
وقد توصلت خال بحثي هذا إلى عدد من النتائج؛ منها ما يلي:

أن الدي��ن اإلس��امي يختلف عن األدي��ان األخرى بم��ا يتمتع به من اس��تمرارية مع هذه   .1
الحي��اة حت��ى هنايته��ا       والحياة  يف تطور مس��تمر، تس��تجد فيها أم��ور وتنتهي أخرى، و 
تتغير فيها شؤون من حال ألخرى، لذا جاءت النصوص الشرعية تحمل يف طياهتا قواعد 
وضوابط عامة ينزلها العلماء على الوقائع وينتهجون طرق  يف ذلك منها التأويل الصحيح 

للنصوص والذي هو طريق من طرق االجتهاد.
أن االخت��اف الفقه��ي من أبرز آثار التأويل الصحيح، وهو خ��اف بقصد إحقاق الحق،   .2
وليس دافعه الش��هوة والهوى، بل إنه من مزايا هذه الشريعة التي امتازت بالمرونة، ورفع 

الضيق والحرج، واحرتمت العقل وأطلقت الفكر، ومنعت التقليد األعمى.
لي��س كل تأويل مذم��وم بل إن التأويل وف��ق الضوابط التي وضعه��ا العلماء يحافظ على   .3

نصوص الشريعة من نزعات الهوى.
إن التأويل وفق الضوابط التي وضعها علماء الشريعة ال يتصدى له إال عالم متمكن.  .4

إن التأويل الصحيح باب إلعمال الدليلين المتعارضين ظاهرًا؛ وهو أولى من ترك أحدهما.  .5
إن الغرض من التأويل الصحيح هو إدراك الحقيقة التي يئول إليها المعنى والتي هي مراد   .6

الشارع. 
أن التأويل الفاس��د باب شر كبير، جنى كثيرًا من الويات على اإلسام والمسلمين، كما   .7

أنه باب للتكفير الذي انتهجه خوارج هذا الزمان.
إن م��ن أعظ��م المخاط��ر الفكرية التي تس��لح هبا أعداء اإلس��ام لغزو المس��لمين فكريًا   .8

التأويات الفاسدة المنحرفة للنصوص الشرعية.
أن علم��اء الس��لف ل��م يألوا جهدًا يف ال��رد على أهل الب��دع يف تأوياهت��م المنحرفة، تارة   .9
بعرض العقيدة الصحيحة بأدلتها، وتارة بذكر تأوياهتم المنحرفة وش��بهاهتم والرد عليها 

ونقضها، ومن هؤالء العلماء األفاضل شيخ اإلسام ابن تيمية رحمه اهلل تعالى.
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  أما ما أوصي به يف هذا المقام فهو ما يلي:
إعادة صياغة المناهج الدراس��ية يف التعليم العام بحي��ث ُتوجد هيبة يف نفوس النشء عند   .1

التعامل مع النص الشرعي مما يحفظ له قداسته، وخصوصيته.
رب��ط الناش��ئة بمنهج الس��لف يف توقير النص��وص وتعظيمها، وبيان معالم ه��ذا التعظيم،   .2

وذلك من خال الخطب واللقاءات العلمية.
وأخيرًا اسأل اهلل تعالى أن يكون فيما قدمت النفع والفائدة لمن اطلع عليه، كما ال يفوتني 
أن أشكر جامعة القصيم  ممثلة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسامية على إتاحة الفرصة لي 
يف الكتابة يف هذا الموضوع المهم يف حياة المسلم، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم .

* * *
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قائمة امل�سادر واملراجع
القرآن الكريم.  .1

اإلتقان يف علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي، تحقيق: محمد   .2
أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: بدون، 1394ه�- 1974م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أثر تأويل النص الش��رعي يف االختاف الفقه��ي، لعاطف محمد أبو هربيد، بحث قدم يف   .3
مؤتمر »النص بين التحليل والتأويل والتلقين«، جامعة األقصى، غزة.

أح��كام القرآن للجصاص، ألحمد بن علي الجصاص، تحقيق محمد قمحاوي، الطبعة:   .4
بدون )1405 ه�(، ط، دار إحياء الرتاث، بيروت، لبنان.

اإلحكام يف أصول األحكام، ألبي الحسن علي بن محمد اآلمدي، بدون، 1403ه�، دار   .5
الكتب العلمية، بيروت.

أض��واء البي��ان يف إيضاح القرآن بالق��رآن، لمحمد األمين بن محمد المختار الش��نقيطي،   .6
الطبعة: بدون، 1415ه� - 1995م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان.

التأويل خطورته وآثاره، لعمر بن سليمان األشقر، الطبعة: األولى1412ه�.  .7
االس��تيعاب يف معرفة األصحاب، ألبي يوسف بن عبد الرب القرطبي، مطبوع مع اإلصابة   .8

يف تميز الصحابة. 
اإلصاب��ة يف تميز الصحابة، لش��هاب الدين أحمد بن حجر العس��قاين، الطبعة والتاريخ:   .9

بدون، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
10. أصول الفقه اإلسامي، للدكتور زكي الدين شعبان، الطبعة، بدون، 1408ه�-1988م، 

مؤسسة علي الصباح، الكويت.
11. أصول الفقه اإلس��امي، للدكتور وهبة الزحيل��ي، الطبعة، األولى، 1406 ه�-1986م، 

دار الفكر دمشق، سوريا.
12. إيض��اح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، لمحمد بن إبراهيم بن س��عد اهلل بن جماعة، 

تحقيق: وهبي سليمان غاوجي األلباين، الطبعة األولى، 2005، ط، دار السام.
13. بداية المجتهد وهناية المقتصد، للقاضي محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن 

رشد الحفيد، الطبعة والتاريخ: بدون، دار الفكر .
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14. الربه��ان يف عل��وم القرآن، ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركش��ي، 
تحقيق: محم��د أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األولى، 1376ه� - 1957م ، دار المعرفة، 

بيروت، لبنان.
15. تأس��يس النظر، لعبيد اهلل عمر الدبوس��ي، تحقيق: مصطفى الدمش��قي، الطبعة والتاريخ: 

بدون، مكتبة الكليات األزهرية.
16. التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي، الطبعة: بدون، 1984ه�، 

الدار التونسية للنشر، تونس.
17. تفس��ير القرآن العظيم، لعماد الدين أبي الفداء إس��ماعيل بن كثير القرشي، الطبعة الثانية، 

1412ه�-1991م، دار الخير، بيروت.
18. تفسير الطربي، لمحمد بن جرير الطربي، طبعة دار الفكر، 1405ه�.

19. تفس��ير القرطب��ي، لمحمد بن أحم��د القرطب��ي، الطبعة والتاري��خ: بدون، دار الش��عب، 
القاهرة، مصر.  

20. التفس��ير والمفس��رون، للدكتور محمد الس��يد حس��ين الذهبي، الطبعة والتاريخ: بدون، 
مكتبة وهبة، القاهرة .

21. تفس��ير المنار، لمحمد رش��يد بن علي رض��ا، الطبعة: ب��دون، 1990م ،  الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.

22. تفس��ير النصوص يف الفقه اإلس��امي، لمحمد أديب صالح، 2008، المكتب اإلسامي 
للطباعة والنشر.

23. خاص��ة البدر المنير، لعم��ر بن علي بن الملق��ن، تحقيق حمدي عب��د المجيد، الطبعة: 
األولى1410ه�، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

24. روح المعاين يف تفس��ير القرآن العظيم والس��بع المثاين، لشهاب الدين محمود بن عبد اهلل 
الحسيني، تحقيق:  علي عبد الباري عطية، الطبعة: األولى 1415ه� ، دار الكتب العلمية، 

بيروت.
25. س��نن أبي داود، لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين، تحقيق: محمد عبد الحميد، 

الطبعة والتاريخ: بدون، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
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26. س��نن الرتم��ذي، ألبي عيس��ى محمد بن عيس��ى بن س��ؤرة، الطبعة: ب��دون، 1414 ه�/ 
1994م دار الفكر، بيروت، لبنان.

27. الس��نن الكربى البيهقي، ألحمد بن الحسن البيهقي، تحقيق: محمد عطا، الطبعة: بدون، 
1414ه�-1994م، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.

28. سنن النسائي، ألحمد النسائي، الطبعة: األولى، 1411 ه�-1991م، دار الكتب العلمية، 
بيروت.

29. ش��رح أصول اعتقاد أهل الس��نة والجماعة، ألبي القاس��م هبة اهلل بن الحسن الالكائي، 
تحقيق: أحمد بن سعد حمدان الغامدي، الطبعة: الثامنة، 1423ه�- 2003م، دار طيبة، 

السعودية.
30. شرح العقيدة الطحاوية، لسفر بن عبد الرحمن الحوالي .

31. المس��تدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبداهلل الحاكم النيس��ابوري، تحقيق: مصطفى 
عطا، الطبعة األولى،1411ه�، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .

32. ش��رح النووي على صحيح مس��لم، ليحيى بن ش��رف النووي، الطبعة، الثانية،1392ه�، 
دار إحياء الرتاث، بيروت، لبنان.

33. صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان التميمي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، الطبعة: الثانية، 
1414ه�-1993م،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

34. صحي��ح البخاري، لمحمد بن إس��ماعيل البخ��اري، تحقبق: د.مصطفى البغ��ا، الطبعة: 
الثالثة، 1407ه�-1987م، دار ابن كثير، بيروت، لبنان. 

35. صحيح مس��لم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة 
والتاريخ بدون، دار إحياء الرتاث، بيروت، لبنان.

36. الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمان بن سحمان بن مصلح 
بن حمدان النجدي، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

37. طائفة البهرة وتأوياهتا الباطنية آليات القرآن الكريم، دراسة للدكتور سامي عطا حسن.
جامعة آل البيت، المفرق، المملكة األردنية الهاشمية.
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38. الفتاوى الحديثية، ألحمد بن محمد بن علي بن حجر، الطبعة والتاريخ: بدون، الناش��ر: 
دار الفكر.

39. الفت��وى الحموية الكربى، ألحم��د عبد الحليم بن تيمية الح��راين، تحقيق: حمد بن عبد 
المحسن التويجري ،الطبعة: الثانية، 1425ه�- 2004م، دار الصميعي.

40. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقاين، تحقيق :محب 
الدين الخطيب  الطبعة والتاريخ: بدون، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

41. فت��ح المغيث بش��رح ألفي��ة الحديث للعراقي، لش��مس الدي��ن أبو الخير محم��د بن عبد 
الرحمن الس��خاوي، تحقيق: علي حس��ين علي، الطبعة: األول��ى، 1424ه�- 2003م، 

مكتبة السنة، مصر.
42. القام��وس المحي��ط، لمجد الدي��ن أبي طاهر محمد ب��ن يعقوب الفيروزآب��ادى، تحقيق: 
مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرسالة، الطبعة: الثامنة، 1426ه� - 2005م، مؤسسة 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
43. كش��ف األس��رار عن أصول فخر اإلس��ام البزدوي، لع��اء الدين عبد العزي��ز بن أحمد 

البخاري، الطبعة األولى، 1411ه� -1991م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
44. لس��ان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور، الطبعة والتاريخ: بدون، دار 

المعارف مصر.
45. صف��وة الصفوة، لعبد الرحمن أبي الفرج، تحقيق: محم��ود فاخوري/ د.محمد رواس، 

الطبعة الثانية،1399ه�- 1979م، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 
46. مجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري، تحقيق:محمد فواد س��زگين، 

الطبعة: بدون، 1381ه�، مكتبة الخانجى، القاهرة .
47. مجموع الفتاوى، ألحمد عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

النجدي الطبعة الثانية، التاريخ: بدون، مكتبة ابن تيمية.
48. المس��تصفى من علم األص��ول، ألبي حامد محمد بن محمد الغزال��ي، الطبعة والتاريخ: 

بدون، الجامعة اإلسامية، كلية الشريعة، المدينة المنورة. 
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49. مصطلح��ات يف كتب العقائد، لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد، الطبعة: االولى، ت: 
بدون، درا ابن خزيمة.

50. المف��ردات يف غري��ب الق��رآن، ألب��ي القاس��م الحس��ين بن محم��د المع��روف بالراغب 
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التأوي��ل آلية بحثي��ة هتدف إلى الغوص يف أعماق النص، وس��رب أغ��واره، والوصول إلى 
أعماقه، وتحريك ما تس��تأثر به الداللة، وتتمنع به عن المس��تعجل. ومن هذا المنطلق يمكننا 
القول: أن التأويل هو رحلة العبور من المعنى إلى معنى المعنى. غير أن ما يجب أن نس��جله 
ونح��ن يف مقدمة هذا البح��ث: أن التأويل يف الثقافة العربية -وعلى وجه الخصوص يف النص 
الش��رعي-  يختلف كلية ع��ن التأويل بمفهومه الغربي، فلس��فة، وإج��راء، ومنهجًا. ذلك أن 
التأوي��ل الغرب��ي قد ارتب��ط بالهرمنيوطيقا. وهي العل��م المرتبط بالم��وروث الديني اليهودي 
والمس��يحي. وقد احتكره رجال الدين عندهم. وفيه يعل��ق المعني، ويتيه يف مفاهيم، ال يعلم 
كنهها إال رجال الدين أنفس��هم. وقد أحاطوه بجان��ب كبير من التكتم والغموض. مما يجعل 
العاق��ة بي��ن النص األصل والنص الوس��يط تكاد تكون مس��تحيلة لدى المتلق��ي. على غرار 
م��ا نجد يف العاقة بين الت��وراة والتلمود. ولذلك حين نقل التأوي��ل الهرمنيوطيقي من دائرته 
الكنس��ية إلى النص غير الدين��ي، فقد احتفظ التأويل بطابعه الغام��ض، وأصله المعمي. ومن 
ه��ذا المنطلق لم يعد مهمًا عندهم القبض على داللة مح��ددة، يعنيها ويقصدها النص، بقدر 
م��ا أصبح المهم عندهم فتح الن��ص على كل الوجوه الممكنة، وغي��ر الممكنة للمعنى. ومن 
ه��ذا الفهم حدد ) ت��ودوروف ( مفهومه للتأويل. فالتأويل عنده ال يهم أن »يكون صحيحًا أو 
خاطئًا، ليكون غنيًا أو فقيرًا، خصبًا أو عميقًا، فاتنًا أو ال«)1). فا أهمية للداللة، وال أهمية 
للقبض على المعنى ما دام المدلول غامضًا، والعاقة بين الدال والمدلول متش��رذمة، تجعل 

الدال دائم الرتحال والتجوال؛ بحثًا عن مدلوله.
 يف حين نجد التأويل يف الثقافة العربية واإلسامية، يرتبط بالنص ليزيل عنه الوهم والشك 
ال��ذي يمكن أن يلتصق به نتيجة القراءة الس��طحية للنص. ويضع��ه يف دائرة البيان والوضوح. 
وبالتال��ي ال ي��كاد يختلف عن التفس��ير، إال باعتباره حف��رًا أكثر عمقًا؛ ليفس��ح مجااًل أعمق 
لإلبان��ة والوض��وح. ومن هذا المنطلق لم تعرف الثقافة اإلس��امية هذا البون الشاس��ع الذي 

)1)  تزفيطان تودوروف – الشعرية – ترجمة:  شكري المبخوت، ورجاء بن سامة، ط2، 1996م، دار توفال للنشر، 
المغرب، ص 18.
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عرفت��ه الثقافة الغربية يف التفريق بين التفس��ير والتأويل. حيث يق��رتب المفهومان إلى الدرجة 
التي نجد فيها رجاً مثل ابن حبيب النيس��ابوري يقول: » قد نبغ يف زماننا مفس��رون، لو سئلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه«)1)؛ لشدة القرب بين التفسير والتأويل. والذي 
يهمنا يف هذا الصدد، أن التأويل يف الثقافة الغربية يميع المعنى ويش��ظيه. يف حين نجد التأويل 
يف الثقافة العربية، يش��د على يد المعنى؛ ليس��لك به مدارج اإلبانة والوضوح. وإذا كان محمد 
أرك��ون، وحامد أبو زيد، قد اختارا مقاربة النص الش��رعي، فإن عي��ب الرجلين، أهنما اختارا 
منهجًا ال تربطه أي عاقة بالنص الشرعي؛ مما جعل ما توصل إليه كا الرجلين، يقذف هبما 
يف م��دارك الهالكين. ولذلك جاء هذا البحث ليوضح خطر تطبيق المنهج الغربي على النص 
العربي عمومًا، والنص الشرعي بوجه أخص. ومن هنا فرضت إشكالية النص نفسها. حيث 
تنطلق من النش��از الناجم بين الغربة الواقعة بين المنهج الغربي والنص العربي، وجمع بين ما 

يستحيل الجمع بينهما. وقد فرضت هذه اإلشكالية جملة من األسئلة نحصرها يف ما يلي:
 كيف يمكن مقاربة نص يأخذ مكانته من قدس��يته بمنهج ال يعرتف أساس��ًا بالمقدس؟ 

كيف يمكن مقاربة نص إلهي المصدر بمنهج ال يرى يف غير البشرية مصدرًا للنصوص؟
وقد اعتمدت هذه الدراس��ة لإلجابة عن تس��اؤالهتا على المنهج التاريخي، واس��تعانت 
بجمل��ة من اإلجراءات المنهجية: كالوصف، والش��رح، والتفس��ير، والمقارنة وقد س��ار هذا 
البح��ث وف��ق الخطة التالية: مقدمة: توضح التصور الع��ام للبحث. ثم المبحث األول: الذي 
اخت��ص بالوقوف عند مفهوم األنس��نة، نش��أة، واصطاحًا. ث��م ينتقل البح��ث إلى المبحث 
الثاين: وقد قسم إلى مطلبين: المطلب األول: وقد تناول مفهوم األنسنة والتأويل عند محمد 
أرك��ون. والمطلب الثاين: وقد تناول تطبيق محمد أركون منه��ج التأويل على النص القرآين. 
ثم المبحث الثالث: وقد تناول: مفهوم األنسنة والتأويل عند حامد أبي زيد، ليخلص البحث 

إلى خاتمة يلخص فيها ما توصل إليه من نتائج.

)1)  ج��ال الدي��ن الس��يوطي: اإلتقان يف علوم الق��رآن، تحقيق: محمد أب��و الفضل إبراهي��م، ج4، 1998م، المكتبة 
العصرية، صيدا بيروت، لبنان، ص 167.
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املبحث الأول
 مفهوم االأن�سنة ون�ساأتها

لقد بات من نافلة القول، ونحن نود أن نقف عند توجه أنس��نة النص القرآين، عند محمد 
أرك��ون وحام��د أب��ي زيد، أن نقف عند مفهوم األنس��نة. ه��ذا المصطلح الغربي الذي ش��هره 
الرجان؛ لنس��ف كل ما له عاقة بعل��وم األمة، وعقيدهتا الصحيحة، الت��ي نقلها الخلف عن 
الس��لف. فمفهوم األنسنة مفهوم إلحادي يستمد جذوره الفلسفية من فلسفة )نيتشه(، القائمة 
على موت اإلله، وهي الفكرة التي احتفى هبا أركون كثيرًا، وتحمس لها، للدرجة التي جعلته 
يعتقد أن نيتشه بطرحه هذا، مع ماركس، وفرويد، هم من فتح باب الحداثة الفكرية يف أوروبا، 
حين يقول: »الواقع أن نيتش��ه ساهم مع كل من ماركس، وفرويد، يف بلورة منهجية الشك، أو 
االشتباه، إلى أقصى حد، بمعنى أنه ينبغي على العقل، أن يشتبه دائمًا بالصاحية المزعومة، 
أو بالموثوق��ة المطلق��ة، إلنتاجاته الثقافي��ة، والمعرفية... وقد أكد المؤرخ��ون المعاصرون، 

على صحة منهجية نيتشه وحدوساهتا الفلسفية العبقرية«)1). 
لقد رأى هذا الفيلسوف الغربي أن اإليمان يقف مانعًا دون العقل؛ ليصل إلى االستدالل 
على كل ما حوله؛ ألن فكرة التسليم اإليماين تقف دونه؛ ولذلك كانت فكرة موت اإلله التي 
انبثقت عنها فكرة الش��ك، هي الفكرة التي أعج��ب هبا أركون أيما إعجاب؛ وجعلته يتحمس 
لنيتش��ه التحمس الذي جعله يؤنب حتى الفاسفة الغربيين الذين رأوا يف دعوة نيتشه شذوذًا، 
وخطرًا على العقل نفس��ه. إذ يقول: »عودة إلى مس��ألة غياب فكرة اإلله. لقد استخدمت هذا 
المصطلح النيتش��وي عن قصد؛ لكي أذكر الجامعيين الغربيين بأهنم قد حذفوا هذه المناقش��ة 

الفلسفية من ساحة العلوم االجتماعية بدون حق«)2).
فاألنس��نة تعني رفض الشرائع السماوية، ورفض إعطاء النص الديني المصدرية اإللهية، 
ونزع س��مة القدس��ية عنه، ألن ارتباط النص الدين��ي بالذات اإللهية المتعالي��ة، والمنزهة عن 
الخط��أ، يجعله نصًا هو اآلخر متعاليًا. ألنه ال يأتي��ه الباطل من بين يديه وال من خلفه. وهذا 

)1)   محم��د أرك��ون: قضاي��ا يف نق��د العقل الدين��ي، ) كيف نفهم اإلس��ام الي��وم (، ط. دار الطليعة، بي��روت، لبنان، 
ص210. 

)2)   المرجع نفسه، ص207. 
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يجعل��ه يف نظره��م يخ��رج عن المجال البش��ري لح��دود النص. ولك��ي يعود الن��ص لطبيعته 
البش��رية البد من أنسنة العقل الناسج للنص. وهو العقل الذي »بني على العلم، وعلى نظرية 
إنس��انية ش��املة، رأت أن على العقل يف كل مكان، أن يتحرر من س��يطرة األسطورة، والدين، 
والاهوت، ومن س��يطرة الكنيسة يف العصور الوس��طى، ليلتفت إلى حاجاته اإلنسانية، وإلى 

إمكانية تطوره ونمائه«)1).
 وقد جعلت األنسنة الدين مساويًا لألساطير، انطاقًا من اعتقاد هذا التوجه، أن الدين، 
واألس��طورة، كاهما من صنع البش��ر. واألديان كلها يف هذه المس��ألة سيان. فهي ال تميز بين 
الدين المزيف، والدين الحق. وبالتالي أصبحت األنس��نة يف نظرهم، حتمية تقتضيها الطبيعة 
البش��رية، الت��ي تف��رض عليها واقعيته��ا أال تخرج عن طابعها البش��ري. ولذل��ك فقد فرضت 
األنس��نة العق��ل. وأحلته مح��ل التعاليم اإللهية. وبذل��ك تتحول يقيني��ة المعرفة من مصدرها 
اإللهي، إلى المصدر البش��ري ممثلة يف العقل » إن العقانية المؤنس��نة تؤمن بإمكانية وصول 
العق��ل إلى اليقين بعملية عقانية معقدة، وطويلة كالمعرفة نفس��ها، تتوازى مع تعقيد تركيب 
العق��ل، وتعقي��دات العملي��ة المعرفية ذاهت��ا. عادة ما تب��دأ المعرفة بالح��واس كمعرفة أولية. 
وترتقي ش��يئًا فش��يئًا، إلى أن تنتهي بالمعرفة العقانية المدركة للموض��وع المدرك. كما أن 

العقل يدرك اآللية التي يستخدمها للوصول إلى إدراك موضوعه«)2).
 لقد أصبح - العقل يف ظل الفلسفة األنسنية - محيطًا بكل شيء، ومدركًا لكل الحقائق، 
وعن��ده منته��ى المعرفة واليقين. ومن ه��ذا المنطلق فإن النص بمفهوم��ه الديني - من وجهة 
النظ��ر األنس��نية- يصبح  يقتل اإلنس��ان، ويتعدى على حريته، وينف��ي محوريته. حين يفرض 
نفسه سلطة وحيدة، مهيمنة، تملك وحدها سلطة إنتاج المعنى وتأويله، ليتحول النص الديني 
مع توجه األنس��نة، من محور للكون، إلى تابع يدور يف فلك اإلنس��ان. وبذلك يصبح اإلنسان 
ه��و محور االهتمام ب��دل النص الديني. ويفس��ح المجال أمام العقل المتأنس��ن أن يعلن »أنه 
يف صي��رورة دائم��ة، تقوده إلى اكتش��اف، واخرتاع، وخلق طرق جديدة من التفكير الفلس��في 
والعلم��ي... كما يعل��ن عدم قبوله بس��يطرة اإليديولوجي��ات على عقله، أي��ًا كان مصدرها: 

)1)  جورج الفار، عودة األنسنة يف الفلسفة واألدب والسياسة، مطبعة أروى، دار الثقافة، األردن، ص21.
)2)  المرجع نفسه، ص 20.
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سماويًا، أو أرضيًا«)1).
لقد لجأ المجتمع األوروبي إلى األنس��نه وقوفًا يف وجه الكنيس��ة التي اس��تعبدت الناس 
باسم الدين. وفرضت نظام السخرة باسم الدين . وأولت كتاهبا المقدس وفق أهوائها؛ لتضمن 
لنفسها الوجاهة والسلطة. كما قتلت العلماء باسم الدين » ففي مرحلة ما قبل األنسنة ، وهي 
مرحل��ة ما قبل عص��ر النهضة واإلص��اح الديني بالنس��بة للفكر الغرب��ي... كانت النصوص 
المقدس��ة هي التي تضع ماهية اإلنس��ان، وتحدد له ما يفعله، وما ال يفعله«)2). والمقصود هنا 
بالنصوص المقدس��ة: تلك النصوص التي يلجأ إليها رجال الدين المسيحي، ليحرفوا الكلم 
ع��ن مواضعه. ويقولون ه��و من عند اهلل، وما هو من عند اهلل. مما جعل تلك النصوص جائرة 
ظالمة. وقد كان أنصار الثورة الفرنس��ية على صواب حين رفعوا ش��عار )اشنقوا آخر إقطاعي 
بأمع��اء آخر قس��يس(. ولذلك فقد كان الذي��ن دعوا إلى العلمنة يف أوروب��ا. والذين دعوا إلى 

عزل إله الكنيسة عن الحياة على صواب. 
وم��ن ه��ذا المنطلق، فقد كانت إيطاليا س��باقة يف إبعاد علوم الكنيس��ة، وإعطائها الصبغة 
البش��رية. فق��د »بدأت آثار ه��ذه النزعة غير الدينية تتمج��د يف نحت التماثيل العارية، تش��بيها 
بالفن اليوناين. وبدأت ثقافة هتتم باإلنس��ان، وليس باإلله فقط. وكان من أهم رواد النهضة يف 
إيطاليا الش��اعر اإليطالي الكبير )دانتي أليغيير(، الذي كتب رائعته، الكوميديا اإللهية ش��عرًا. 
وفيها صور بشكل أدبي رفيع مصائر البشر بين الجنة والنار، والمطهر. فوضع يف المظهر كما 
تخيله، كثيرًا من الوجوه، والفاس��فة اليونانيين، الدين قدموا خدمة للبشرية. ومنهم سقراط، 
وأفاط��ون، وأرس��طو، متج��اوزًا الفكرة المس��يحية القائل��ة: جميع الخارجين عن الكنيس��ة 

مصيرهم النار وجهنم«)3).
 لقد غيرت إيطاليا يف عصر النهضة مصدر المعرفة المس��يحية، التي كانت تس��وق معرفة 
وتنسبها إلى اهلل. مما جعل اإلنسان األوروبي يرفضها لتناقضها، وتعسفها. وقد كان دانتي خير 
مثال لذلك - كما أش��ار الدكتور جورج الفار يف النص السابق-، حين رفض الجنة بمفهومها 

)1)   المرجع السابق، ص 26.
)2)   المرجع نفسه، ص 47.

)3)    جورج الفار – عودة األنسنة  - ص20.
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الديني الذي يخصصها للمؤمنين المذعنين لس��لطة الكنيسة دون غيرهم. لتصبح الجنة عنده 
ذات طابع بش��ري، يدخلها كل من قدم خدمة للبشرية. ولذلك كان من سكاهنا سقراط، على 
الرغم من أنه قتل بس��بب إلحاده. وهكذا يضع التوجه اإلنس��اين العقل بدل الدين، إن »العقل 
المؤنس��ن الذي نادى به فاسفة التنوير، قد بني على العلم، وعلى نظرية إنسانية شاملة، رأت 
أن على العقل اإلنس��اين يف كل مكان أن يتحرر من س��يطرة األس��طورة، والدين، والاهوت، 
ومن سيطرة الكنيسة يف العصور الوسطى، ليلتفت إلى حاجاته اإلنسانية، وإلى إمكانية تطوره 

ونمائه«)1).
 أما يف الوطن العربي، فقد وجد التوجه األنس��ني طريق��ه إلى الفكر، والثقافة العربية عن 
طري��ق اإلستش��راق الذي عامل النص الق��رآين، معاملة النص اإلنجيلي، رغم البون الشاس��ع 
بينهم��ا. وع��ن طريق جي��ل التحديث الذي دخ��ل المثاقفة مع فكر وفلس��فة الغرب، بنفس��ية 
مهزوم��ة، مس��لوبة، تنظر إل��ى تراثها نظرة احتق��ار وتقزيم. يف حين نظرت إل��ى الفكر الغربي 
نظرة تضخيم وانبهار. ولنا أن نقف على هذه المقولة ألحمد أمين، وهو يقزم الرتاث العربي، 
ويضخ��م الرتاث الغربي حين يقول: » فلما قرأت كتب النقد اإلنجليزية، رأيت فيها محاولة، 
كبي��رة لتحوي��ل النقد إلى عل��م منظم، له قواعد، وأص��ول، على حين أن الكت��ب العربية التي 
ذكرهتا: كتب ابن س��ام، والعس��كري، واآلمدي، وغيرهم، لم تؤصل األصول. وإنما كانت 

لمحات خاطفة يف النقد ال تروي العليل«)2). 
 ولذل��ك فقد كانت العاقة وطيدة بين جيل التحديث والحركة اإلستش��راقية، على نحو 
ما نجد عند طه حس��ين، الذي بنى »مش��روعه النقدي على المثاقفة مع أوروبا سواء من خال 
دراس��ته يف الجامعة المصرية التي التقى فيها بجملة من المستش��رقين، ال س��يما أستاذه كارلو 
نالينو«)3)، وهو ما جعله يلوك آراء المستشرقين على أهنا مسلمة. ويخرج برأيه الخطير يف النص 
الديني س��واء أكان إس��اميًا، أم مس��يحيًا، أو يهوديًا، على طريقة المستش��رقين حين يقول: 

)1)    المرجع نفسه   - ص  21 . 
)2)  أحمد أمين: النقد األدبي، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص9.

)3)  س��عد البازعي: اس��تقبال اآلخر الغ��رب يف النقد العربي الحدي��ث، ط1، 2004م، المركز الثق��ايف العربي، الدار 
البيضاء، المغرب، ص 98.
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» للت��وراة أن تحدثن��ا عن إبراهيم وإس��ماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهم��ا أيضًا. ولكن ورود 
هذين االس��مين يف التوراة والق��رآن، ال يكفي إلثبات وجودهم��ا التاريخي، فضاً عن إثبات 
ه��ذه القصة التي تحدثنا هبجرة إس��ماعيل بن إبراهيم إلى مكة، ونش��أة العرب المس��تعربة... 
ونح��ن مضطرون إل��ى أن نرى يف ه��ذه القصة، نوعًا م��ن الحيلة يف إثبات الصل��ة بين اليهود 

والعرب من جهة، وبين اإلسام، واليهودية، والقرآن، والتوراة من جهة أخرى« )1).
 لقد س��مح طه حس��ين لنفس��ه -باس��م األنس��نة - أن يعترب القرآن الكريم كتابًا مؤنسنًا، 
يلج��أ إلى الحيلة والمكر؛ ليخرتع الصلة بين العرب واليهود. وبذلك تلتقي األنس��نة القديمة 
ممثلة يف طه حسين، مع األنسنة الحديثة ممثلة يف أركون يف تأويل النص القرآين، دون االعتبار 
لخصوصيته اإللهية. حيث يخرج علينا طه حس��ين بكتبه الثاثة: األدب الجاهلي -مس��تقبل 
الثقاف��ة بمص��ر- األي��ام، حيث ن��رى » نزعة إنس��انية واضحة يف ه��ذه المؤلف��ات، من خال 
منهجه الش��كي... ولم تنقطع مسيرة األنسنة عن األدب والفكر العربي منذ عصر النهضة إلى 
اليوم. فقد أعاد محمد أركون إحياءها يف كتابه الش��هير معارك من أجل األنس��نة يف الس��ياقات 

اإلسامية، ويف كتابه نزعة األنسنة يف الفكر العربي الذي صدر عام 1997م« )2).
 وهكذا يلتقي األنس��انيون القدامى منهم والمحدث��ون حول فكرة تحويل محور التأويل 
م��ن مص��دره اإللهي الثابت، القائم عل��ى اليقين المطلق يف كل ما جاء م��ن عند اهلل عز وجل، 
إلى محور الش��ك، والداللة المتذبذبة، غير المس��تقرة. فبعد أن كان النص مصدر الكون ألنه 
يستمد صدقيته من مصدره اإللهي، يتحول مصدر النص لإلنسان، حاماً معه صفاته البشرية. 
حيث أصبح النص يس��تمد خصائصه من مصدره البشري. فأصبح يتسم بالنقص، والضعف، 
وعدم االس��تقرار. غير أن التوجه األنس��ني رأى يف هدا الضعف قوة، ألنه يحرر اإلنس��ان من 
أي س��لطة تحد من حرية تفكيره. يقول أركون: »كانت النصوص المقدس��ة هي التي تضع ما 
هية اإلنس��ان، وتحدد له ما يفعله وما ال يفعله، بمعنى أن اإلنس��ان ينصت للنص، ويس��لم له 
إرادته، ويتبع أوامره ونواهيه، وال يس��ائله، وال يس��تطيع أن يرسم مسافة بين النص وبين وعيه 
بما يقوله النص. فالنص أواًل وأخيرًا... ولكن يف األنسنة، أصبح محور االهتمام هو اإلنسان 

)1)  طه حسين، يف الشعر الجاهلي، ط1،1926م، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ص26.
)2)  جورج الفار: عودة األنسنة، ص 23.
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... وذلك من خال جعل العقل اإلنس��اين يف مرتبة الحاكم األول وصاحب الس��لطة يف كل ما 
يتعلق بمعارفه، ومساعيه، وإنجازاته وأماله«)1).

      لق��د انطل��ق أصح��اب التوجه األنس��ني من الفكر االستش��راقي، وطريق��ة تعامله مع 
الن��ص القرآين ، بعيدًا عن طبيعة النص العربي الذي ينطلق من الوضوح الذي يفرضه اليقين. 
مم��ا يعن��ي أن النص يعن��ي داللته ويقصدها بعينه��ا ، بعيدًا عن أي هرطق��ة. وهذا الذي جعل 
الباغة العربية القديمة تحتفي بالتش��بيه بداًل من االس��تعارة، لوضوح التشبيه عن االستعارة. 
وهو الس��بب ذاته الذي جعل اآلمدي يف موازنته يمي��ل للبحرتي، ويظلم أبا تمام إلغراق أبي 
تمام يف االس��تعارة، وتوس��عه فيها.  وقد كان حرص األصوليين، والمفس��رين على الوضوح 
ش��ديدًا، حتى ال يحل الش��ك مح��ل اليقين يف تأويل الن��ص القرآين، مما جع��ل بعضهم ينكر 
وجود المجاز يف القرآن الكريم. وقد ذكر الزركشي يف كتابه الربهان بعضًا منهم حيث يقول: 
»وأم��ا المجاز فاختلف يف وقوعه يف القرآن الكريم... وأنكره جماعة منهم: ابن القاضي، من 
الش��افعية: واب��ن خوير من��داد من المالكية. وحكي ع��ن داوود الظاهري، وابنه، وأبي مس��لم 

األصفهاين« )2).  
يف حين وجدنا التوجه األنسني يحل الشك محل اليقين، غلى غرار ما رأينا مع طه حسين. 
وقد رأى األنس��نيون استحالة خلخلة يقين الداللة القرآنية، ما لم يتمردوا   على قدسية النص 
القرآين، والتعامل مع كل النصوص انطاقًا من مصدرها اإلنساين، حتى يتسنى لهم يف نظرهم 
التعامل مباشرة مع النص، بعيدًا عن السلطة التي تقف وراءه. مستفيدين يف ذلك من تفكيكية 

دريدا التي جاءت لتفضح اللوغوس الغربي الذي يقف وراء كل الخطابات التي يصدرها.
 

* * *

)1)  مصطفي كيحل: األنس��نة والتأويل يف فكر محمد أركون، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم يف الفلس��فة، 
إشراف إسماعيل زروخي، قسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص43.

)2)  بدر الدين الزركشي: الربهان يف علوم القرآن، ج2،  ط3، 1980، دار الفكر بيروت، لبنان، ص 255.
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املبحث الثاين
التاأويل عند حممد اأركون

املطلب الأول: مفهوم اأن�صنة الن�ص القراآين عند اأركون
 عل��ى نف��س األرضية يق��ف محمد أرك��ون، محاواًل خ��وض تجربة المنهجية األنس��نية 
القائمة على الش��ك »ويبدو لنا أن محمد أركون الذي كتب بالفرنس��ية، أنه يمثل امتدادًا لهذا 
الخ��ط العقاين. ويس��جل أنه ربما كان أول مفكر تيولوج��ي، الهويت. بمعنى أنه كان أول من 
اس��تعمل أساليب الاهوت المسيحي، والفلس��فات المعاصرة، لتطبيقها على النص القرآين، 
محاواًل شرح ، وتأويل هذا النص«)1). ويعمد أركون يف إنجاز مشروعه على تقويض المركز. 
ولذل��ك يخت��ار جملة من األس��ئلة يراها كفيل��ة هبذه المهمة: »ه��ل ينبغي علينا أن نس��تمر يف 
التح��دث عن هذه المس��ائل بعبارات اإلصاح من أجل بحث إس��ام أصي��ل، نقي، حقيقي، 
متموضع دائمًا يف لحظة تدش��ينية نموذجية، لحظة النبوة؟ نقول ذلك ونحن نعلم أن المعرفة 
التاريخية هبذه اللحظة، قد أصبحت خارج نطاق إمكاناتنا إلى األبد، بسبب ضياع وثائق أولى 
أساس��ية كثيرة، ضياع ال مرجوع عنه، وال تعويض له. أم ينبغي علينا أن نش��تغل على زحزحة 
المش��روعية اإلس��امية وتفكيكها داخليًا. من أجل التوصل إلى مش��روعية أخرى كونية، أو 

قابلة ألن تعمم كونيًا«)2).
 المشكلة عند أركون مشكلة هوية. وهذا الذي يجعله يضع قضية النص، قضية هامشية، 
ألن بالنس��بة إليه أن القضية األس��اس هي قضية الهوية. فإذا اس��تطعنا أن نحل هذا اإلشكال، 
فس��تحل معه كل القضايا األخ��رى. ولذلك يصر أركون على زحزح��ة النص من المركز إلى 
الهام��ش، ألن��ه يمثل عن��ده هامش يف مقابل المرك��ز الذي هو الذات. ولم��ا كان اهلل هو مركز 
الداللة ومصدرها يف النص القرآين، فقد بدأ أركون بتقويض هذا المفهوم، حتى يحرك الداللة 

من ثبوتيتها ويقينيتها، لتصبح قابلة لتعدد القراءة، والتفتح على ال هنائية التأويل.
 فلق��د أخربن��ا المولى عز وجل أن النص القرآين ال ريب في��ه، فهو نص يقيني، مطلق، ال 
يأتي��ه الباط��ل بين يدي��ه، وال من خلفه. هذا الن��ص الذي يأخذ أهميته، وقيمت��ه ألنه تنزيل من 

)1)  جورج الفار: عودة األنسنة، ص79.
)2)  مصطفى الحسن: الدين والنص والحقيقة، ط1، 2012م، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ص 47.
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عزيز حكيم، سوف يقف عائقا أمام أركون ليحقق أنسنته، انطاقًا من نص يقوم على الشك. 
وهذا قد حتم عليه التخلي عن المصدر اإللهي للنص القرآين، والبحث عن إله آخر، يتناسب 
وأنس��نة أركون من خال صنع إله فضفاض، ويبدأ عملي��ة التقويض بقوله: »وعلى عكس ما 
تظ��ن المس��لمة التقليدية، التي تفرتض وجود إله حي، ومتع��ال، وثابت، ال يتغير، فإن مفهوم 
اهلل ال ينج��و من ضغ��ط التاريخية وتأثيرها، أقصد أنه خاضع للتح��ول، والتغير بتغير العصور 

واألزمان«)1).
 وليس مهمًا عند أركون أن يحدث ما يحدث، إذا كان ذلك كفيل بتقويض المركز الذي 
يقف حائاً بينه وبين النص المأنسن الذي يتخذ من شك منهجية، تفتح أمامه ال هنائية الداللة. 
وال مانع عنده أن يكون البديل، هو هذا اإلله المائع المتغير، الذي ال يقر له قرار. لنجد أنفسنا 
م��رة أخرى أمام فوضى الداللة التي نادت هبا التفكيكي��ة. لكن األخطر هذه المرة، ليس على 

مستوى النص ذي الطبيعة الزئبقية، ولكن يف ثوابت الحياة التي ال تقوم لها قائمة إال هبا.
 ولم��ا كان اإلل��ه مائع��ًا يف فكر أركون، أصب��ح لزامًا، أن تكون الرس��االت الصادرة منه 
كذل��ك. وم��ن هذا المنطلق كانت دعوته إل��ى إعادة النظر يف الكتب الس��ماوية. والبحث عن 
نموذج يجمعها يف كتاب واحد. ولذلك فقد كان إعجابه شديدًا بدانيال روس وهو يقوم بعمل 
مماثل حيث يقول: »وعندما اطلعت على كتبه ألول مرة، تس��اءلت قائاً: أال يمكن أن نفعل 
شيئًا مشاهبًا يف ما يخص القرآن؟ وما هي النتيجة التي سنتوصل إليها إذا ما قارنا بين اإلنجيل 

والقرآن هبذه الطريقة؟«)2).
 وق��د ه��داه إلهه الجديد إلى التش��كيك يف الن��ص القرآين � وإلى أن يعص��ف كلية بالنص 
القرآين، ويعدمه من الوجود، بحجية تزوير هذا النص، ليعود بنا إلى ثنائية، المركز والهامش. 
ويعت��رب انطاق��ًا من توجه��ه األنس��ني أن المركز هو الذي ف��رض النص الق��رآين المعروف. 
وق��د عمد هذا المركز إل��ى تغييب النص الق��رآين الحقيقي، وهو نص الهام��ش، النص الذي 

)1)   محم��د أركون: الفكر اإلس��امي، ق��راءة علمية، ط2، 1996م، ترجمة هاش��م صالح، المرك��ز الثقايف العربي، 
بيروت، لبنان، ص102.

)2)  محمد أركون: الفكر اإلس��امي، نقد واجتهاد، ط3، 1998م، ترجمة هاش��م صالح دار الساقي، بيروت، لبنان، 
ص 270.
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قال��ه الرس��ول للصحابة مش��افهة. وهو نص عن��ده ينتهي بمج��رد انتهاء التلفظ ب��ه. ولما كان 
من المس��تحيل الوصول إل��ى هذا النص، فقد عمد المركز إلى تزوير نصوص ليخول لنفس��ه 
الهيمن��ة عل��ى األقلية، ومصادرة ثقافته��ا. »فحين يتحدث عن القرآن الكري��م يعتقد أن كتابته 
تمت بمؤامرة يف المدن، ألغراض سياس��ية. فأبو بكر الصديق رضي اهلل عنه، حذف وأضاف 
لغرض تكريس سلطته. ويعتقد جازمًا أن ثمة قرآنًا آخر، كان موجودًا يف القرى يتلى شفاهة، 
لكن��ه اندث��ر، ألن القرى ال تكتب... وهكذا ال يكلف أركون نفس��ه إثبات نص قرآين آخر. بل 
يجعل من قاعدته مفتاحًا لقراءة التاريخ. هذا المفتاح الناتج عن أزمة نفس��ية عاش��ها يف بيئته 

الثقافية الشفهية«)1).
 وانطاق��ًا م��ن هدا الفهم الذي ينطلق من التش��كيك يف ثبوت النص القرآين ، يعيد طرح 
الفك��ر االعتزال��ي القائل بخلق القرآن، ليثبت فكرة أن الق��رآن الذي بين أيدينا، ليس هو كلمة 
اهلل، وإنم��ا ه��و نص مؤنس��ن حين صي��غ باللغة العربية، وه��ي لغة إنس��انية، تحمل خصائص 
المجتم��ع العرب��ي.  وبالتالي ما جاء فيه م��ن آيات، فهو يتعلق باإلنس��ان العربي. ولذلك فهو 
يرى »أن القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية. أن نقول بأن القرآن مخلوق، فهدا يعني أنه متجسد 
يف لغة بش��رية، هي هن��ا اللغة العربية«)2). وهكذا نجد أنفس��نا أمام طرح يعص��ف بيقينية اإلله 
الواح��د األحد، ويضع مكانه إلهًا مائعًا، ال هو أرضي، وال س��مائي، جريًا وراء النيتش��وية، 

واعتقادها الزائف، يف اعتبار أن اإلله من صنع البشر.
 ولذلك ال نعجب حين نجد أركون يلوم الغربيين، حين تجاوزوا فلس��فة نيتشه، وعادوا 
لإليمان باإلله حيث يقول: »عودة إلى مسألة غياب فكرة اإلله. لقد استخدمت هدا المصطلح 
النيتش��وي عن قصد، لكي أذكر الجامعيين الغربيين، بأهنم قد حذفوا هذه المناقش��ة الفلسفية 
من س��احة العلوم االجتماعية بدون حق«)3). لم ينس أركون فضل نيتش��ه عليه يف العثور على 
إله��ه المؤنس��ن، الذي يمكنه م��ن تأويل النصوص القرآني��ة، دون أي قيد أو س��لطة. وهدا ما 
دفع��ه ليعلن دينه الجديد، الذي ال تربطه أي عاقة بالمؤسس��ة العلمية اإلس��امية المتعارف 

)1)  مصطفى الحسن، الدين والنص والحقيقة، ص63.
)2)  محمد أركون، قضايا يف نقد العقل الديني، ص 278.

)3)  المرجع السابق، ص 207.
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عليه��ا. وه��ا هو يعلن تمرده عليه��ا، وخروجه عنها، ومخالفته ل��كل علمائها حين يقول: »ال 
أعرف فقيهًا معاصرًا واحدًا، أو شيخًا، أو رجل دين يقبل بإعادة طرح مسألة القرآن، ككام 
مخلوق من قبل اهلل. ال أحد يقبل بمعالجة هذه المسألة الهامة، على ضوء العلم الحديث«)1).
وس��يعمد اإلل��ه الجديد ال��ذي صنعه أركون إلى إذاب��ة الفوارق والح��دود، بين األديان، 
والمعتقدات، والمذاهب، ألن اإلله الجديد، يطرح الشك بدل اليقين. وبذلك يصبح ال شيء 
موثوق فيه. وتصبح كل قراءة، هي إس��اءة ق��راءة، ويصبح بإمكان الاهويت، وعالم الدين، أن 
يح��دث القطيعة المعرفية مع مص��ادره الدينية. ويصبح بإمكانه، أن يق��ارب النص المقدس، 
انطاقًا من معطياته البش��رية الذاتية. وبذلك سيجد نفسه قد دخل منطقة التوافق، التي يلتقي 
عندها وفيها البش��ر جميعًا، انطاقًا من طبيعتهم البش��رية. يقول أرك��ون: »لقد ابتدأ العلماء 
يعرتف��ون بأن الخطابات الاهوتية التي ظهرت حتى اآلن، مرتبطة كلها بأيديولوجية رس��مية، 
أو معارضة كاثوليكية – بروتس��تانتية – س��نية- ش��يعية. ونحن نريد أن نخرج من هذا اإلطار 
الضي��ق، وأن نجعل ممكنًا وجود تفكي��ر ديني، منفتح، من دون أية أس��بقيات الهوتية، على 

جميع التجارب الدينية للبشرية«)2).
 لق��د أصب��ح الدي��ن تجرب��ة بش��رية تحكمه��ا النس��بية البش��رية. وبالتالي ال ش��يء يدعو 
للتعصب، إذا كانت التجارب البشرية تقتضي أن يكون ما كان البارحة صحيحًا، قد يكون يف 
الغ��د خاطئًا. حتى يف ما يتعلق باهلل، وبالنص المقدس. وليس هذا عجيبًا، إذا كان إله أركون 
مؤنس��نًا، يجري عليه ما يجري على البش��ر. ولذلك نجده يقول: »يمك��ن القول بأن التصور 
الحدي��ث هلل يتجل��ى يف األمل، يف االنفتاح عل��ى أفق األمل. األمل بالخل��ود، األمل بالحرية، 
األمل بالعدالة، األمل بتصالح اإلنسان مع ذاته. هذا هو اهلل بالنسبة للعالم الحديث، والتصور 

الحديث«)3).
  أهذا هو اهلل؟ ما هذا اإلله المائع الذي ال يقر له قرار، وال ترتسم له معالم؟ ما هذا اإلله 

)1)  المرجع نفسه، ص222.
)2)  محمد أركون، القرآن من التفس��ير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ط2، 2005م،  دار الطليعة، بيروت، 

لبنان، ص111.
)3)  محمد أركون، قضايا يف نقد العقل الديني، ص282.
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ال��ذي يختص��ره أرك��ون يف مجموعة أماين؟ لقد رض��ي أركون إللهه أن يكون هب��ذه الميوعة، 
والضبابي��ة، حتى يتخل��ص من المركزية، الت��ي يفرضها االنتماء إلى فك��رة واضحة المعالم، 
حي��ث يك��ون المنتمي ملزم��ًا بتبعات الفك��رة التي ينتم��ي إليه��ا، مصطبغًا بصبغته��ا، يدور 
يف فلكه��ا. وه��و يريد لنفس��ه أن تك��ون ذاتًا حرة ال تتقي��د بقيد، وال ترتبط برباط ، كريش��ة يف 
مهب الريح. ولذلك فهو يعتقد أن المجتمع البش��ري الواحد الذي تنش��ده األنس��نة، يستحيل 
تحقيق��ه م��ا لم نعمد إلى تقوي��ض كل المركزيات حيث يقول: »من العب��ث أن ندعو أخاقيًا 
إلى التسامح يف الوقت الذي تقوى فيه كل رواسب العصور الوسطى التي تشكل منطقة هائلة 
من المس��تحيل التفكير فيه. أي من فرض التعصب والقمع. إننا نقويها، وندعمها، عن طريق 
التاعب بالنصوص المقدس��ة، أو التي قدسها مرور الزمن، وتراكم القرون. إن هذا التاعب 

بالنصوص، واآليات، واألحاديث، يعني السقوط يف مغالطة تاريخية ضخمة«)1).
 لق��د هيمن��ت فكرة موت اإلله على فك��ر أركون. وقد دفعته هذه الفك��رة إلى رفض كل 
فك��ر ينطل��ق من اإليمان بإله أحد أحد؛ اعتقادًا منه أن اإليمان القائم على دين واحد، يس��تمد 
تعاليم��ه م��ن إله خارج إطار البش��ر. من هذا المنطل��ق العقائدي، كان رف��ض أركون لمفهوم 
الروح، كما جاء يف القرآن الكريم. حيث يرى أن »الموقف الديني للروح ال يسمح إال بصيغة 
معينة... صيغة محصورة داخل جدران النظام العقائدي، الخاص بكل دين. ويقدمون مؤلف 
هذا النظام دائمًا على أنه اإلله المتعالي، المليء بالنيات الطيبة، والحسنة تجاه اإلنسان. وقد 
ظ��ل ه��ذا النظام الدين��ي مهيمنًا على عقول البش��ر، حتى ظهور الحداثة الفكرية. وس��احها 

المفضل، النقد التاريخي للنصوص، كل النصوص بما فيها النصوص المقدسة«)2).
املطلب الثاين: تطبيق اأركون منهج التاأويل على الن�ص القراآين.

 لق��د أعلن أرك��ون عن المنهج الذي س��يقارب به النص القرآين. وح��دد النقد التاريخي 
للنص��وص، المنه��ج الذي يضع النصوص كلها يف س��لة واحدة. ال يف��رق بين المقدس منها، 
وبي��ن المدن��س. وال يضع فارقًا بين ما هو من عن��د اهلل، وما هو ليس من عند اهلل. لقد أعجب 
أرك��ون كثيرًا بأبي حيان التوحيدي، واعتربه ش��قيقه األمثل، ألنه أول من طبق النقد التاريخي 

)1)  المرجع نفسه، ص250.
)2)  محمد أركون، نزعة األنسنة يف الفكر العربي، ط2، 2006، دار الساقي، بيروت، لبنان، ص18.
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عل��ى النص��وص الدينية. ول��م يعر أي اهتمام لقداس��ة النص القرآين، وكأن��ه حداثي يعيش يف 
عصر أركون. فقد كان موقفه كما يرى أركون »يذكرنا بموقف الفيلسوف المسيحي الفرنسي 
باسكال، فكاهما يعتنقان نزعة إنسانية مشاهبة، يف ظل العاقة مع اهلل. فاهلل بحسب تصورهما 
ليس ذلك اإلله الذي-ال يسأل عما يفعل وهم يسألون-كما ورد يف سورة األنبياء من القرآن. 
إنه ليس العاهل المطلق، الذي يقدم الشرع لإلنسان، مقابل تقديم هذا األخير الطاعة الكاملة 

له«)1).
 لقد رأى أركون أن التوحيدي وباسكال، قد انتميا إلى الحداثة، ألهنما داسا على قداسة 
الكتاب السماوي، واعتمد ا النقد التاريخي. وعلى درهبما سيسير أركون وهو ينشد الحداثة. 
ولذلك مبدئيًا، ومنهجيًا س��يرفض التفس��ير، وس��يعتمد مبدأ المقاربة الذي يحمل بين طياته 
منهج الش��ك. وهو العمدة التي يق��وم عليها المنهج التاريخي بدياً ع��ن اليقين الذي يعتمده 
منهج التفس��ير، ال��ذي ينطلق من اليقين والتس��ليم الكامل لما ورد عن اهلل ورس��وله. ولذلك 
نج��د أركون وهو يقارب س��ورة الكهف، يس��تهل مقاربته بالتش��كيك يف صحة م��ا اتفق عليه 
المفس��رون. فحي��ن يبدأ مقاربت��ه لقصة أهل الكه��ف، يبدؤها بقوله: »يب��دو أن نص الحكاية 
هذه قد تعرض لتحويرات، أو لتغييرات، كان )ريجيس باشير(، قد كشف بوضوح، بواسطة 
التنضي��د الطباعي، عن نس��ختين متوازيتين، لآليات من9 إلى16. يض��اف إلى ذلك أن اآلية 
25 تج��د مكانتها باألح��رى بعد اآلية:11، لوال أهن��ا تنتهي بالقافية )عا(... ، وقد كش��فوا يف 
هذه اآليات ذاهتا عن ش��ذوذ لغوي وهو كلمة )س��نين( الواردة بعد عبارة ثاث مائة، بدال من 
سنة... وهذا ما يجعلنا نفرتض العديد من الفرضيات، حول شروط، أو ظروف تثبيت النص 

كما يقول باشير«)2).
 وه��و كام ينم عن جهل فظيع باللغ��ة العربية. وإذا ما أردنا أن نناقش أركون يف ما ذهب 
إليه، فإننا نناقش��ه من مبدأ الحداثة التي يتبناها أركون نفسه... أليس من أبرز معالمها القطيعة 
المعرفي��ة الت��ي تحتم عليك التعام��ل مع الن��ص دون الرجوع إلى خلفية خ��ارج النص؟ وقد 
وجدنا أركون يف هذا النص ينتهك هذا الشرط، ويعتمد كلية على الخارج، ليكون باشير هو 

)1)  المرجع السابق، ص19.
)2)  محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص 148.
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المرجعية التي يعتمدها إلصدار هذه األحكام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أليس الحداثي 
هو من ينطلق من الشك المنهجي يف كل النصوص التي يقف عندها؟ فلماذا لم يطبق أركون 
الشك المنهجي على نصوص باشير؟ لماذا وقف منها موقف المسلم، وكأهنا الحق الذي ال 
يأتيه الباطل من بين يديه، أو من خلفه؟ أليس هذا تقديسًا؟ والنقد التاريخي يرفض التقديس.
إن المتأم��ل يف مقاربة أركون لس��ورة الكهف، س��يبدو له من الوهل��ة األولى، أن الرجل 
ال عاق��ة ل��ه بالحداث��ة، وال بالمناهج العلمية. وإنم��ا هو رجل ال يختلف يف ش��يء عن جيل 
التحديث، المنبهر بحضارة الغرب، فراح يحاكي الخطاب االستش��راقي، حتى يثبت للغرب 
انتس��ابه للحضارة الغربية. وقد أوضحنا ذلك من خال نموذج طه حس��ين.  فأين إذن العقل 
النق��دي ال��ذي كان يتبجح ب��ه، وهو ينعى على المؤمنين تس��ليمهم التام لما ج��اء من عند اهلل 
ورس��وله؟ أليس هو القائل: »نقص��د بالمؤمنين هنا المؤمنين بالمعن��ى التقليدي للكلمة. أي 
الذي��ن ال يخرج��ون عن النظ��ام العقائدي الخاص بالدين الذي ينتس��بون إلي��ه. وال يطرحون 
عليه أي س��ؤال، وإنما يس��لمون به تسليمًا. وهو إيمان ما قبل العقل النقدي، أو ما قبل الثورة 
العلمي��ة الحديث��ة ال م��ا بعدها. أما بعد تطبيق النق��د التاريخي على النصوص المقدس��ة، فقد 

يتولد إيمان جديد، أوسع بكثير من السابق«)1). 
والس��ؤال الذي نطرحه على أركون، ما هو هذا اإليمان الجديد، الذي سوف يتولد حين 
يتخلى المؤمنون عن إيماهنم القائم على عقيدة التس��ليم؟ إنه وال شك إيمان النقد التاريخي، 
ال��ذي يختار مرجعيت��ه الفكر االستش��راقي. ومن ه��ذا المنطلق ال نعج��ب إذا وجدنا أركون 
يتحول إلى داعية للفكر االستشراقي حين يقول مستنكرًا على المسلمين إعراضهم عن الفكر 
االستش��راقي: »حتام يس��تطيع المس��لمون أن يس��تمروا يف تجاهل األبحاث األكثر خصوبة، 
وتجديدًا من الناحية االستكش��افية المعرفية ، فصدت بالطبع أبحاث الغربيين الذين يدعوهنم 
بالمستشرقين . أقول ذلك وأنا أفكر بأبحاث نولدكه، وجوزيف شاخته و. ج . ه�. أ جوينبول 
ع��ن الحدي��ث النبوي وغيره��م. وكلهم متجاهلون تمام��ًا من قبل المس��لمين. أو يهاجمون 
من قبل الفكر اإلس��امي المعاصر، دون أي تميي��ز، أو تفحص موضوعي. حتام يهملون، أو 

)1)   محمد أركون: نزعة األنسنة يف الفكر العربي، ص 18.
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يمررون تحت ستار من الصمت، أو يحذفون كليًا من الساحة الثقافية العربية، أو اإلسامية. 
هل يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى أبد اآلبدين ولمصلحة من؟«)1).

 وهك��ذا يب��دو لن��ا بجاء ووض��وح، أن األنس��نة التي يعنيه��ا أركون هي تطبي��ق المنهج 
االستش��راقي عل��ى الن��ص المقدس، عل��ى نحو ما فعل مع بداية س��ورة الكهف التي ش��كك 
يف نس��بة اآلي��ات األول��ى منها إليها. واألغرب م��ن هذا كله، أن يكتش��ف أركون الذي محت 
العجمة كل آثار الحرف العربي من لسانه، وأصبح ال يحسن الكتابة إال بالفرنسية، هذا الرجل 
حين يطبق منهجه األنس��ني على النص القرآين، يتوهم أنه اكتشف عيبًا أسلوبيًا، لم يتفطن له 
أرب��اب الباغ��ة، والفصاحة من قريش، وتابعيها من قبائل العرب المش��ركة. لقد رأى أركون 

أن أس��لوبا ورد يف سورة الكهف، لم يحرتم الكتابة العربية وأساليبها، وهو قوله تعالى: ژ ڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ  ]الكه��ف: 9[،  فإل��ى أي ش��يء 
تش��ير) أم ( هذه؟ هي عادة تش��ير إلى التناوب، أو التفضيل بين شيئين. ولكن ال يوجد هنا إال 
ش��يء واح��د. ال يوجد بديل تناوبي. فما معن��ى هذه ال��) أم ( إذن؟ أال يعن��ي ذلك أن اآليات 
األولى مقحمة على السورة، وال عاقة لها هبا كما تقول نظرية نولدكه. فما لحق من آيات ال 

عاقة له بما سبق«)2).
 م��ن العجي��ب أن يتحدث رجل يف القرآن الكريم، وهو يجهل أبس��ط قواع��د اللغة العربية، ال 
يستطيع أن يفرق بين أم االستفهامية، وأم التفصيلية. ثم ما عاقة أم بالنتيجة التي توصل إليها، حين 
اس��تنتج أن اآليات األولى ليس��ت من القرآن. إهنا النية المبيتة مس��بقًا عند المستشرقين، للتشكيك 
يف الق��رآن، وإق��رار رأيهم المزع��وم، من أن القرآن مس��روق من اليهودية والمس��يحية. لكن أركون 
يأب��ى إال أن ينض��م إلى صفهم، ويك��ون واحدًا منهم. وه��و يعتز هبذا االنتماء مع قناعته الراس��خة، 
يف كل م��ا يقوله المستش��رقون، ول��و كان ذلك عن طريق لي عنق النصوص كما فعل مع آي س��ورة 
الكهف. وهو يتبنى كل آرائهم دون استثناء. ولذلك نجده يقول حين أصدرت المستشرقة جاكلين 
ش��ابي كتاهب��ا ) رب القبائل- إس��ام محمد ( وجدنا أركون يقول: »وس��وف أغتن��م فرصة صدور 
كتاب زميلتي جاكلين شابي... فقد أصدرت يف العام الماضي كتابًا بعنوان: ) رب القبائل – إسام 

)1)   محمد أركون: قضايا يف نقد العقل الديني، ص 54 ، 55.
)2)  محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص 148.
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محمد (. يمثل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه التي قدمتها الباحثة يف السوربون. وقد حاولت أن تقرأ 
بطريق��ة تاريخية محضة، صارمة، ما كان��ت قد دعته بالقرآن المكي. قل��ت بطريقة تاريخية حازمة، 
ألهن��ا لم تعبأ إطاقًا باالعتبارات الاهوتية أو الروحية. إن تطبي��ق القراءة التاريخية المحضة على 

الكام الذي أصبح نصًا مقدسًا، ومؤسسا ألمة واسعة من المؤمنين«)1).
 بنفس المنهج االستشراقي يسمح أركون لنفسه أن يشكك يف صحة القرآن الكريم. فقد 
كان بالنس��بة إليه كامًا ش��فويًا، ثم حوله اإلنس��ان إلى نص مقدس. وبالتالي فإن ما يس��مى 
بالق��رآن المكي أكذوبة، ال أس��اس له من الصحة. لقد تش��بث أركون بالنق��د التاريخي ليمرر 

الخطاب االستشراقي، وهو منهج يدوس على كل مقدس، باسم العلم. 
هبذا المنهج العلماين الذي يضع الواقع سلطة هنائية، ليس قبلها، وال بعدها سلطة يقارب 
أرك��ون الن��ص القرآين. ولس��ت أدري كي��ف أمكن له أن يق��ارب النص  الق��رآين الذي يعتمد 
عل��ى محور ركين، وهو اإليمان باهلل األحد األح��د، كيف اتفق ألركون أن يقارب هذا النص 
بمنهج ال يؤمن باهلل ؟ ولذلك أراد أركون أن يخرج من هذا المأزق بالتشكيك يف نص القرآن 
المتداول بين المس��لمين، واالدعاء بوجود نص آخر للق��رآن ومن هذا المنطلق كانت دعوته 
إل��ى إعادة مراجع��ة »كل الوثائ��ق التاريخية التي أتيح له��ا أن تصلنا، س��واء كانت ذات أصل 

شيعي، أم خارجي، أم سني. هكذا نتجنب كل حذف ثيولوجي لطرف ضد آخر«)2).
 لقد هداه منهجه االستش��راقي إلى أن أهل الس��نة هم الذين وضعوا القرآن. وقد دس��وا 
الكثي��ر من اآلي��ات التي تخدم إيديولوجيته��م. ومن هذا المنطلق فقد ق��رر أركون أن يقارب 
س��ورة التوبة، ليفض��ح اإليديولوجية الس��نية، القائمة على العنف، من خ��ال كتاب يؤلفه يف 
الموضوع »وهو كتاب مركز كله على دراس��ة س��ورة التوبة، أو الرباءة. وآمل أن أقدم دراس��ة 
تطبيقية متكاملة عن الموضوع، من خال دراس��ة هذه الس��ورة القرآنية، التي ذكر فيها العنف 
كثيرًا. آم��ل يف التوصل إلى بلورة نظرية انثربولوجية، ال اختزالية عن العامل الديني، والعامل 
السياسي، والعامل الداللي... ال أستطيع أن أتوسع هنا يف تحليل العاقات الكائنة بين الذرى 

)1)   محمد أركون: قضايا يف  نقد العقل الديني، ص54.
)2)  محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسامي، ط2، 1996م، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

ص290.
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الثاث: العنف، التقديس، الحقيقة، أو: )العنف، الدين، الحقيقة(؛ وذلك ألين منشغل اآلن، 
بتخصيص كتاب كامل يف المسألة«)1).

 لقد انطلق أركون من أنس��نة النص المقدس، ليعامل النص القرآين على أس��اس أنه نص 
بشري، من صنع أهل السنة والجماعة المتعصبين. مما جعلهم يفردون سورة بأكملها للعنف. 
وه��و يلوم المفس��رين من هذا المنطلق؛ ألهنم ال يقفون وقف��ات نقدية مع النص القرآين. فهو 
يعيب عليهم انطاقهم يف تفاس��يرهم من مس��لمة: أن »كل العبارات، أو اآليات المجموعة يف 
النص الرسمي القانوين، أي المصحف صحيحة كليًا. وال يختلط هبا أي كام غير إلهي«)2). 
هبذا المنهج العلماين الذي ال يؤمن إال بما ينتجه اإلنسان نفسه، وجريًا وراء ما تقره المدرسة 
االستشراقية، قارب أركون سورة الفاتحة التي يرى فيها داللة عائمة، ومعنى غائب، وال يمكن 
أن تخرج بأي ش��يء من قراءة هذه الس��ورة. فبعد أن يحول التفس��ير إلى جداول، ومربعات، 

وداالت، يخرج من مقاربة سورة الفاتحة هبذه النتيجة.
» إن مف��ردات الفاتح��ة وبناه��ا النحوية، عامة ج��دًا، ومنفتحة جدًا، عل��ى كافة ممكنات 
المعن��ى، إل��ى درجة أهنما تمارس��ان دورهما كحقل رمزي، تنبثق منه، وتس��قط عليه مختلف 
أن��واع التحديات والمعاين. ولكن ال توجد أي معرفة، وال أي نظام معريف، يمكنه أن يس��تنفد 
معناه��ا، أو أن يثبته هنائيًا«)3). هبذه الطريقة التعس��فية، زعم أركون أنه يتبنى العلمية يف مقاربة 
الن��ص القرآين. إن األنس��نة التي تبناه��ا أركون هي مجرد غطاء لنية مبيت��ة؛ هتدف إلى تكريس 

الفكر االستشراقي، وطرحه كفكر بديل عن الفكر اإلسامي األصيل.

)1)   محمد أركون: نزعة األنسنة يف الفكر العربي، ص34، 35.
)2)   محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب  الديني، ص155. 

)3)  المرجع السابق: ص 143.
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املبحث الثالث
االأن�سنة والتاأويل عند حامد اأبو زيد

وإذا انتقلنا من أركون إلى حامد أبي زيد فإننا س��نجد أنفسنا مرة أخرى وجهًا لوجه أمام 
الفكر المتأنس��ن الذي يتبنى العلمانية، وال يعرتف بقدس��ية القرآن الكريم. ولذلك ال نعجب 
أن نج��د األفكار نفس��ها تتكرر م��ع حامد أبي زيد، الذي يبدأ مقاربته للن��ص القرآين، بنقد لغة 
الق��رآن، التي ي��رى فيها لغة قد حول��ت الخطاب اإلنس��اين االجتماعي، إلى خط��اب متعال، 
مقدس. وبالتالي فإن أنس��نة ه��ذا الخطاب أصبح هو الغاية المنش��ودة، التي يصبو إليها النقد 
األنسني »إن البحث عن خصوصية اللغة الدينية، ينطلق من مسلمة أساسية، مفادها قدرة هذه 
اللغ��ة على تحوي��ل اآلين، والتاريخي، والنس��بي، واالجتماعي - إن ش��ئنا الدقة- إلى مجال 
المطلق، والمتعالي، واألزلي. وهذه القدرة تحتاج من الباحث إلى تحليل آليات تلك اللغة، 

والتي تمكنها من إحداث هذا التحول«)1).
إن الغاية من مقاربة النص القرآين عند حامد أبي زيد، هي الكش��ف على اللغة اإلنسانية، 
الت��ي تحول��ت إلى لغة إلهي��ة، والبحث عن الخط��اب الذي كان آنيًا مؤقت��ًا، مرتبطًا بمكان، 
وزم��ان محدد، ث��م انتقل إلى خط��اب أزلي، متعال، مق��دس. إهنا الفكرة نفس��ها التي عرض 
له��ا أركون يف التش��كيك يف مصدر القرآن اإللهي. ومن ه��ذا المنطلق راح أبو زيد يغدق على 
أركون عبارات االمتنان ويصفه بالش��جاع  »وبعبارة أخرى نقول: إن هذه الش��جاعة هي التي 
ت��ربز جانب النقد الحر يف خطاب أركون. إهنا ش��جاعة نابعة من الوعي بأن كل خطاب يزعم 
امتاك��ه للحقيق��ة، هو خطاب مش��بوه«)2). إهنا الش��جاعة الت��ي مكنت أرك��ون أن يقول رأيه 
صريحًا يف أن القرآن من صنع البشر. وأن القرآن الحقيقي ليس هذا الذي بين أيدينا. يف حين 
أن أب��ا زيد لم يملك الش��جاعة الكافية، ليعرب عن رأيه صريحًا. وإنم��ا عرب عن رأيه بالعموم، 
فاعترب كل خطاب يزعم امتاكه الحقيقة هو خطاب مشبوه. والقرآن يملك الحقيقة المطلقة، 

وهو بالتالي فهو يف نظر أبي زيد، خطاب مشبوه.

)1)  نص��ر حام��د أبو زيد: الخط��اب والتأويل،  ط2، 2005م، المرك��ز الثقايف العربي، ال��دار البيضاء، المغرب، ص 
 .107

)2)  المرجع السابق، ص111. 
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 ومن هذا المنطلق فقد ذهب أبو زيد - كما ذهب أركون- يطعن يف المفسرين؛ النطاقهم 
يف تفس��ير القرآن من اعتقادهم من أن القرآن كتاب مق��دس، يملك الحقيقة المطلقة، ولذلك 
فق��د جع��ل غاية بحثه أن »يزي��ل عن األفكار القداس��ة التي تراكمت حولها م��ن جراء الرتديد 
والتك��رار. وم��ن جراء تش��ويه األفكار األخ��رى التي تخالفه��ا، وتدحضه��ا. ويف عملية إزالة 
القداس��ة تلك، نوع م��ن التفكيك المعنوي ال��ذي ال يغتال األفكار، ولكن��ه يكتفي بردها إلى 
س��ياقها الذي يس��مح لألفكار الجديدة بالقدرة على مناقشتها، ومساجلتها على أرض الفكر، 
ولي��س عل��ى أرض العقيدة«)1). إن المفس��رين ينطلقون م��ن أرضية العقي��دة، وهذا ما يجعل 
كامهم يحمل قدس��ية العقيدة. ولهذا رأى أبو زيد ضرورة أنس��نة ه��ذا الخطاب، وذلك عن 

طريق نقل البحث عن المعنى يف النص القرآين، من التفسير إلى التأويل.              
من هذا المنطلق رأى أبو زيد أن البون شاس��ع بين التفس��ير الرتاثي، والتأويل الحداثي. 
حي��ث ال يع��دو أن يكون التفس��ير الرتاثي، نقاً لمختلف الروايات. وه��و ما  يمكن أن نعتربه 
قراءة أفقية للنص القرآين. بينما التأويل الحداثي، فهو قراءة تفكيكية لبنى النص- وهي القراءة 
العمودي��ة للنص- فالقراءة الرتاثي��ة للنص القرآين كما يرى أبوزيد »تعتمد... بالدرجة األولى 

على الرواية والنقل ال على النقد والتفكيك«)2).
والبون شاس��ع بين النق��ل والتفكيك. وبالتالي ال يمكن بأية ح��ال من األحوال،  تحقيق 
القراءة التأويلية القائمة على الحفر والتنقيب، وتقلب المدلول يف ظل المقدس. ولذلك يجب 
يف نظر أبي زيد التعامل مع النص القرآين بعيدًا عن القدس��ية. وينبغي البحث عن اإلنس��اين يف 
هذا النص »إن الثبات من صفات المطلق والمقدس. أما اإلنس��اين فهو نس��بي متغير. والقرآن 
ن��ص مقدس من حيث منطوقه، لكنه يصبح مفهومًا بالنس��بي والمتغير أي من جهة اإلنس��ان 

ويتحول إلى نص إنساين يتأنسن«)3).
وحين عمد أبو زيد إلى تفكيك نص القصص القرآين بدل تفسير، أزاح عن طريقه الداللة 

)1)  المرجع السابق، ص 20.
)2)  حام��د أب��و زيد: مفهوم النص )دراس��ة يف علوم الق��رآن(، ط5، 2005 م، المركز الثقايف العرب��ي، الدار البيضاء، 

المغرب ص1.
)3)  نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، ط2، 1994م، دار سينا للنشر، القاهرة، مصر، ص 126.
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القارة التي أثبتها المفسرون لهذه القصص. فراح  يضرب عرض الحائط، كل التفسيرات التي 
قدمها المفس��رون للقصص الق��رآين؛ ليحدد المخاطب يف هذه القص��ص بالكيفية التي تروق 
للتوج��ه التفكيكي... حيث نقل صوت المخاطب الواحد يف هذه القصص كما يقدمه س��ياق 
القص��ص القرآين، إل��ى »تعدد األصوات فيه. هذه الظاهرة التي ت��م التغاضي عنها تحت تأثير 
الخط��اب الفقهي الرس��مي، الذي كان تصوره يركز على مرس��ل الخط��اب، بوصفه الصوت 
الوحي��د األح��د، صاح��ب األم��ر والنهي. بينما يكش��ف تحلي��ل البنية اللس��انية واألس��لوبية 
للخط��اب القرآين، أن المتكلم يف هذا الخطاب ليس واحدًا يف جميع الس��ور واآليات. فهناك 

مواضع يكون المتكلم فيها هو اهلل . وهناك مواضع يكون المتكلم فيها هو جربيل«)1). 
إن تفكيكي��ة أبي زيد قادته لينقل يقين النص القرآين، م��ن خال العقيدة التي ينطلق منها 
المفس��رون، من أن القرآن كله من عند اهلل. فهو وحده اآلمر الناهي. لينقلنا أبو زيد بتفكيكيته 
إلى الش��ك، من خال تعدد األص��وات يف الخطاب القرآين. فبعد أن كانت عقيدتنا راس��خة، 
يف أن الذي يكلمنا يف القرآن هو اهلل وحده، يريدنا أبو زيد أن نش��كك يف ذلك، ألن المخاطب 
حس��ب رأيه، متعدد. قد يكون اهلل عز وجل، وقد يكون جربيل، وقد يكون الرس��ول صلى اهلل 
عليه وسلم، وقد يكون كاتب الوحي. هذا هو التأويل الذي يطرحه أبو زيد بدياً عن التفسير.
التأويل والتفس��ير خطان متوازيان ، يس��يران جنبًا إلى جنب. وال يمكن الفصل بينهما. 
وما التفس��ير إال درجة من درجات التأويل. وحتى الغربيين يف تأويلهم، قد اشرتطوا ما يسمى 
بالجماعة القرائية؛ حت��ى يتجنبوا فوضى القراء. وبالتالي فوضى التأويل. أما الدعوة المطلقة 
هذه التي بش��ر هبا أبو زيد وأنصاره يف الدعوة غير المش��روطة للتأويل يف النص القرآين، فهذه 
س��تؤدي حتم��ًا إلى فوضى التأويل، ونس��ف جهود14 قرنًا من الجه��د والعطاء. صحيح أن 
ال��رتاث فيه الغث والس��مين ونح��ن مطالب��ون بعملية التصفي��ة، ولكن دون أن ننس��ف تراثنا 

وخصوصياته، وننظر إليه نظرة االزدراء والسخرية كما نظر أبو زيد لهذا الرتاث.
إن مشكلة القراءة التفسيرية يف رأي أبي زيد هي تشبث المفسرين بقدسية النص القرآين. 
فالتعامل مع النص انطاقًا من سمته القدسية تجعل المتلقي، يقف أمام النص ليستقبل التعاليم 

)1)  عبد السام يوبي: المسكوت عنه يف نقد نصر حامد أبو زيد آلليات الخطاب الديني، رسالة ماجستير، عن جامعة 
ميلود معمري، تيزيوزو، 2010��� 2011م، ص 95.
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اإللهية دون أن يفكر يف تفكيك لغة النص. وهذا بطبيعة الحال س��وف يقف عائقًا أمام عملية 
الحف��ر والتنقيب. وتصبح هذه القدس��ية كما ي��رى علي حرب تم��ارس اإلرهاب واالختزال 
والتس��طيح من خال المش��روع الثقايف الذي تطرحه كمش��روع أوحد يف توليد داللة النص و 
»لع��ل ما نحتاج إليه هو تفكيك مقولة المش��روع بالذات. فنحن بقدر م��ا ندعي أننا أصحاب 
مش��اريع ثقافية ش��املة وعريض��ة، نمارس االخت��زال والتبس��يط واالس��تبعاد واإلرهاب«)1). 
ومن هذا المنطلق راح أبو زيد، يركز على إلغاء القدس��ية يف النص القرآين، ويكرس األنس��نة، 
والمشروع الثقايف البشري، كمشروع بديل يف الكشف عن داللة النص القرآين. يقول أبو زيد: 
»إن المتاح الوحيد أمام الدرس العلمي هو درس الكام اإللهي من خال تحليل معطياته يف 
إط��ار النظام الثقايف الذي تجلى من خاله. ولذلك يكون منه��ج التحليل اللغوي هو المنهج 

الوحيد اإلنساين الممكن لفهم الرسالة ولفهم اإلسام من ثم«)2).
 ويطرح أبو زيد بديل القدس��ية، العلمانية؛ ليعطي العلمانية روحًا جديدة كانت تفتقدها 
يف الثقاف��ة العربية اإلس��امية. فبعد الس��معة الس��يئة للعلمانية يف الثقاف��ة العربية، حيث كانت 
تعني فصل الدين عن الدولة، ويتبناها المارقون عن الدين. ليتحول مفهومها عند أبي زيد إلى 
س��مة ايجابية لما تحمله من قدرات متميزة يف التأويل »إن العلمانية ليس��ت يف جوهرها سوى 
التأوي��ل الحقيقي والفهم العلمي للدين«)3). وبذلك تصبح الفلس��فة العلمانية أكثر قدرة على 
تأويل النص، والولوج إلى أعمق أغواره من الفلس��فة التي يتبناها المفسرون الرتاثيون، وهذا 
يجعل أبا زيد ينفي سمة التأويل عن المفسرين الرتاثيين؛ ليحصر كل جهودهم يف البحث عن 
المعن��ى ال��ذي تتيحه اللغة من خال المعاين التي وضعها األوائل، لتختصر مهمة المفس��ر يف 
الرواية والنقل. حيث يرى أن طريقة الرتاثيين »تعتمد ...بالدرجة األولى على الرواية والنقل 

ال على النقد والتفكيك«)4).  
وقد جنت القدس��ية يف نظر أبي زيد، على المفس��رين. مما جعل كل تفس��يراهتم نس��خًا، 
يستنس��خ بعضها من بعض. مما يجعل هذا النص ثابت��ًا، ال يعرف ديناميكية، وال حركة، ألن 

)1)  علي حرب: الماهية والعاقة نحو منطق تحويلي، ط1، 1998م، الدار البيضاء، بيروت، لبنان، ص188.
)2)  نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص، ص27.

)3)  نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، ط4، 2005م، المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، المغرب، ص89.
)4)  نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص، ص 14. 
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»الثبات من صفات المطلق والمقدس. أما اإلنس��اين فهو نس��بي متغير. والقرآن نص مقدس 
م��ن حي��ث منطوقه، لكنه يصبح مفهومًا، بالنس��بي والمتغير. أي من جهة اإلنس��ان. ويتحول 
إلى نص إنساين يتأنسن«)1). ومن هنا فقد تميز التفسير بالقراءة األفقية السطحية، يف حين كان 
يج��ب أن يعتم��د النص على التأويل الذي ال تتحقق ظروفه إال حين يس��تطيع القارئ أن يقيم 
عاقة حميمية بينه وبين النص. وهي ما يس��ميها أبو زيد القراءة االس��تغراقية. »إن االستغراق 
حال��ة وجودية تصاحب نمطًا معينًا من القراءة، هي القراءة التأويلية التي يحدث فيها تماهي 
القارئ، بش��كل ش��به كلي مع عالم النص. وبدون االس��تغراق تظل القراءة سطحية، وعرضة 

ألهواء القارئ، فتوصف بأهنا من قبيل التأويل المكروه«)2).
وهكذا يس��تخلص أبو زيد بعد هذه الجولة يف التفريق بين التفس��ير والتأويل   أن القراءة 
التأويلي��ة ال وج��ود لها يف القراءات الرتاثية؛ ألن النظرة التقديس��ية للن��ص القرآين قد حجبت 
على المفس��رين الرتاثيين القراءة التأويلية. أما ما أس��موه تأوياً فف��ي نظر أبي زيد فهو مجرد 
وهم. ألن تأويلهم بمقياس التأويل الحداثي ال يختلف على التفسير عندهم القائم على النقل 
والرواية. وكل المحاوالت التأويلية آلي القرآن الكريم قديمًا وحديثًا يف نظر أبي زيد، ليست 
من التأويل يف شيء، ما لم يتخل النص القرآين عن قدسيته، ويدخل يف إطار اإلنساين، ويتخلى 
عن س��مته اإللهية ويتأنس��ن. وال يتورع أبو زي��د أن يدعو إلى تغيير النص��وص وتحويلها من 
س��ماهتا اإللهية إلى الطابع البش��ري اإلنساين، فتصبح معربة عن وجدان قارئها ال عن منهجها 
اإلله��ي. حيث يقول صراح��ة ال بد من »نقل النصوص واألفكار م��ن مجاالهتا األصلية، إلى 
مجاالت أخرى عصرية ال عن طريق استثمار إمكانات الداللة األصلية، بل عن طريق توسط 

الشعور أو التجربة الشعورية للباحث، وهي أشبه ما تكون باالستعارة الشعرية«)3).
وهك��ذا ومن خال ه��ذا النص يقفز بنا أبو زي��د إلى مناهج ما بع��د الحداثة حيث دريدا 
ومنهج��ه التفكيك��ي. حيث يتخلى ال��دال عن مدلول��ه، ويصبح من االس��تحالة القبض على 
المدل��ول . ألنن��ا كلما حاولن��ا أن نقبض على المدل��ول ، حتى يتحول ه��ذا األخير إلى دال . 

)1)  نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، ص126.
)2)  نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص، ص 239. 

)3)   نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص179.
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وبذلك يفقد الدال والمدلول أهميته يف القبض على المعنى الذي كان محددًا سابقًا بالعاقة 
القائمة بين الدال والمدلول. أما اآلن ويف ظل تفكيكية دريدا أصبحت الداللة أشبه باالستعارة 
الش��عرية. وبذلك يخلو الجو للقارئ ليتفرد بالنص ويفعل به ما يش��اء، دون قيد أو حد ، على 

غرار ما فعل روالن بارت بنص بلزاك .
  وأعتق��د أن فلس��فة المعن��ى المؤج��ل. والنص المائ��ع المتفتح عل��ى كل أوجه الداللة 
الممكنة، يمكن أن يقبل مع النص األدبي الذي ينبني أساس��ًا على الميوعة واالنزياح، حيث 
ينش��د الجمالي��ة يف ذاهتا ولذاهتا، ويطلب مواطنها إلى أقصي م��ا يمكن أن تتحقق بذلك أعلى 
درج��ات الجمالي��ة، حيث يصبح المعن��ي ثانويًا، والجمالي��ة هي المقص��د والغاية. ويصبح 
التاع��ب باللغ��ة والخ��روج هبا عن المتواض��ع والمقصود م��ن داللتها غاية يف ح��د ذاهتا. يف 
ظ��ل ه��ذا النص يمكن تأجي��ل المعني. ويمكن الرتكي��ز على رصد حركة انف��ات الدال عن 
مدلوله. ويمكن تفكيك النص انطاقًا مما يوحي به هذا النص لقارئه، من خال تلك العاقة 

الحميمية التي تنشأ بينهما.
أم��ا الن��ص المقدس فق��د أفصح من الوهلة األول��ى عن طبيعة داللت��ه، فقال تعالى:    
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ )1)، فالريب القائم على االنزياح حيث تش��ظي 
الداللة، وتشرذم المعنى، وصعوبة القبض على المدلول، أو استحالة ذلك يف بعض األحيان، 

ال م��كان ل��ه يف النص القرآين. فهو كتاب كم��ا قال تعال��ى: ژ گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ   ڱ   ں  ژ )2). فاإلح��كام ه��و حج��ر الزاوي��ة يف النص الق��رآين. فآياته محكمات، 
واضح��ات الداللة، غير قابلة للفج��وات التي تجعل القارئ يختلف عن قارئ آخر يف تحديد 
مفهوم الداللة. وهذا هو األصل واألعم يف آي القرآن الكريم. وهذا الذي أقرت به آي القرآن 

الكري��م. حي��ث يق��ول تعال��ى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ ژ)3) .

)1)  سورة البقرة، آية: 1
53 سورة هود، آية: 1   (2(

)3)  سورة آل عمران، آية: 7
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إذًا فالوضوح واإلحكام هما أم الكتاب. أم المتش��ابه فهو قليل. ولذلك ال يش��تغل به إال 
الذي��ن يف قلوهبم مرض. ولذل��ك كان ينبغي أن يكون تأويل القرآن منطلقًا من طبيعته القائمة 
عل��ى اإلح��كام. وبالتالي فإن ما ذهب إليه أب��و زيد من تطبيق التفكي��ك الدريدي على النص 
القرآين، فإنه مخالف لطبيعته. وما يس��ميه أبو زيد اس��تعارة شعورية تمكن القارئ من التأويل 
المطلق، فإهنا إن كانت تناس��ب النص البش��ري، فإهنا ال تناس��ب إطاقًا النص المقدس. وما 
يس��ميه أبو زيد تأوياً فإنه ال يتناس��ب والتأويل الديني الذي يس��تمد س��لطته من اهلل. يف حين 

يستمد تأويل أبي زيد سلطته، من إمكانيات القارئ الذاتية
وهب��ذا المفه��وم يصبح تأويل أبي بكر للنص القرآين، ومن س��ار عل��ى هنجه، يف نظر أبي 
زي��د، ليس تأوياً، ألنه يقتبس قرينته التأويلية من الدين نفس��ه. وه��ذا يف نظره يكرس القراءة 
األحادي��ة، التي تبعد كل من س��واها من الق��راءات. فحتى يعرتف أبو زيد هب��ذا التأويل؛ البد 
م��ن تغيي��ر القرينة: من قرينة دينية، إلى قرنية علمانية. وه��ي القرينة التي اعتربها أبو زيد تمثل 
التأوي��ل الحقيق��ي، يف مقابل التأوي��ل المزيف الذي تقيم��ه القرينة الديني��ة. ولذلك اعترب أبو 
زي��د العلمانية الضامن الوحيد للحرية الفردية الكفيلة بتحقي��ق التأويل األمثل. »إن العلمانية 
ه��ي الحماية الحقيقية لحرية العقيدة والفك��ر«)1). فالعلمانية وحدها من يحول المقدس إلى 
إنساين. ألنه ال يمكن للمقدس أن يؤول ما لم يحول إلى األنسنة. ألن المقدس ببساطة ثابت، 

أحادي، يمارس التهميش واإللغاء. 

* * *

)1)  نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، ص 43.
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خامتة البحث 
لق��د جنى أب��و زيد، ومن قبله أركون عل��ى النص القرآين، حين عمدا إل��ى برته عن بيئته، 
وعلوم��ه، ورجال��ه، ووضع��وه يف بيئة غريبة عن��ه، ال تربطه هب��ا أي عاقة، أو صل��ة. وقاربوه 
بمناهج، وضعها ألد أعدائه. مما جعل هذه المقاربات، مش��وهة، مسيئة، تبعد، وال تقارب أو 

تقرتب. نستطيع أن نلخص نتائج هذا البحث يف النقاط التالية: 
ال وجود للمنهج الربيء.  -1

ال يس��تطيع المنه��ج أن يرح��ل إل��ى الثقافات األخ��رى دون يحم��ل معه تبعات��ه الفكرية   -2
والفلسفية واإليديولوجية. 

لقد حاد عن جادة الطريق كل من أركون وحامد أبوريد حين قاربوا النص القرآين بمناهج   -3
غربية، شاذة التوجه، وغريبة الرؤيا. 

ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها.   -4
ما غادر اآلباء هذه الدنيا حتى تركوا لنا من المناهج ما يغنينا عن غيرها.   -5

كان األول��ى بأركون وحام��د أبي زيد، أن ينقبوا يف الرتاث ع��ن المنهج الصالح، الذي ال   -6
يخرج النص الشرعي عن فهم السلف الصالح.

  
 

* * *
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قائمة امل�سادر واملراجع 
القرآن الكريم.   -1

2-  أحمد أمين – النقد األدبي – ط4 – دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.
3-  بدر الدين الزركش��ي – الربهان يف علوم القرآن – ج 2 – ط3 – 1980م – دار الفكر – 

بيروت – لبنان.
تزفيط��ان ت��ودوروف – الش��عرية – ترجم��ة ش��كري المبخ��وت ،رجاء س��امة – ط2 –   -4

1996م – دار توفال للنشر – المغرب.
5-  جال الدين الس��يوطي – اإلتقان يف علوم القرآن – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – 

ج4 – 1998 م– المكتبة العصرية – صيدا – بيروت – لبنان.
جورج الفار – عودة األنسنة يف الفلسفة واألدب والسياسة – وطبعة أروى – األردن.  -6

حامد نصر أبو زيد – الخطاب والتأويل – ط1 – 2000م – الدار البيضاء – المغرب.  -7
8-  حام��د نصر أب��و زيد -  نقد الخطاب الدين��ي – ط4 – 2005 م– المركز الثقايف – الدار 

البيضاء – المغرب. 
حامد نصر أبو زيد – إشكالية القراءة وآليات التفسير – ط3 – 2004 م– المركز الثقايف   -9

العربي – الدار البيضاء – المغرب.
حام��د نصر أبو زيد – مفهوم النص  دراس��ة يف علوم الق��رآن – ط5- المركز الثقايف   -10

الغربي – الدار البيضاء المغرب.
11- س��عد البازع��ي – اس��تقبال اآلخ��ر – ط1 – 2004 م– المرك��ز الثق��ايف العربي – الدار 

البيضاء – المغرب.
12- طه حسين – يف الشعر الجاهلي ط1 – 1926م – دار الكتب المصرية – القاهرة – مصر.
13- عبد العزيز حمودة المرايا المحدبة – عالم المعرفة – العدد232 – 1989م – منشورات 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت.
14- عبد السام يوبي – المسكوت عنه يف نقد نصر حامد أبو زيد آلليات الخطاب الديني. 
15- عل��ي حرب – الماهي��ة والعاقة نحو منطق تأويلي  – ط 8 – 1988م – المركز الثقايف 

العربي – الدار البيضاء – بيروت – لبنان.
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– دار الساقي – بيروت – لبنان.
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2005 م– دار الطليعة – بيروت – لبنان.
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24 - مصطف��ى الحس��ن – الدي��ن والن��ص والحقيق��ة – ط1– 2012 م– الش��بكة العربي��ة 
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مناهج معا�سرة )حداثية(
يف التعامل مع الن�ص ال�سرعي

د. احلارث فخري عبد الله
األردن
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عاش العالم اإلسامي منذ ظهور اإلسام يف صراع متواصل ومستمر مع الحضارات والثقافات 
األخ��رى؛ وكان��ت بداي��ة هذا الصراع منذ ظهور اإلس��ام ببعثة س��يدنا محمد صلى اهلل عليه وس��لم، 
واتخذ الصراع أش��كاال متعددة، وبقي بين تقدم وتأخر إلى أن اس��تقر األمر إلى اإلس��ام والمسلمين 
قرونا طواال، اس��تمرت ما يزيد عن ثاثة عش��ر قرنا حكم اإلس��ام يف مجملها العالم، وسادت ثقافته 
العالم أجمع.. حتى جاء العصر الحديث، واستنارت أوروبا بعد مخالطتها للمسلمين، فخرجت من 
س��باهتا، وأخذت تصنع حضارهتا على أنقاض حضارة المس��لمين وما ورثته عنهم من علوم ومناهج 
ال تعد.. ثم بنت عليها وطورهتا، بينما أخلد المس��لمون إل��ى األرض، وأخذوا بأذناب البقر، ورضوا 
بالزرع، وتركوا العمل، وأغفلوا العقل واإلنتاج، فتقدم اآلخر علينا، ثم أخذ فجأة بالظهور على سطوة 

الحروب الصليبية ليفاجئنا بأنه كان يعمل ويعمل، فأنتج ما لم نعلم وما ال نتوقع من المعارف..
فده��ش بعض مفكري العرب والمس��لمين بما لدى اآلخر الغربي، فأخذوا ينس��لون يف 
ركاب��ه، ظانين أن كل ما لديه خير وصواب، فكانت م��ا يعرف بصدمة الحداثة، وأخذ البعض 
التتلمذ على الغرب، واس��تقاء المعرفة منه بعجرها وبجرها، دون تمحيص أو إعمال فكر أو 
نق��د، ث��م حمل معارفه غربية المنش��أ والصاحية منادي��ا بتطبيقها على م��ا لدينا من نصوص، 
ورفض ما عندنا من مناهج وكنوز بداعي عدم الصاحية واألفول.. فظهر ما يسمى بالمناهج 

الحداثية المعاصرة يف التعامل مع النص ونقده.
ويأيت هذا البحث ضمن أوراق المؤتمر الذي تقيمه كلية الشريعة والدراسات اإلسامية 
يف جامع��ة القصي��م بالمملكة العربية الس��عودية، للوق��وف وتجلية بعض ه��ذه المناهج التي 
أبدعها منشئوها ليمحصوا كتبهم وموروثهم الذي يخلو من مقومات الحياة، ويتيه الناظر فيه 
فا يس��تطيع الفهم، وال يقدر على حل التناق��ض والتعارض الذي من المحال فكه.. فأبدعوا 
ما أظهروا من مناهج كلها فشلت يف تنقية موروثهم حتى خرجوا هناية المطاف بنظرية »موت 
اإلله«، أو »موت المؤلف«، وأن ال حقيقة، وال معنى، وال ثابت، فكل ش��يء مقبول، والعربة 
بال��ذات القارئ��ة، ال بالذات الكاتبة.. محاوال الباحث توضيح هذه المناهج بإطالة س��ريعة، 

ليلقي الضوء عليها، ويضرب أمثلة تطبيقية لها على النص الشرعي.
ويكتف��ى بالمث��ال لبيان الصحة م��ن البطان، واجتن��ب الباحث أي عب��ارة للتجريح، أو 
الحك��م على الهيئات أو األش��خاص، فهذا ليس من موضوع بحث��ه، أو مجال اهتمامه. وإنما 
ج��ل همه تس��ليط الض��وء على جزئية ت��اه فيها البعض، واغ��رت هبا آخرون، بقص��د أو من غير 
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قص��د، بعلم أو بغيره.. وتناُول الباحث لبعض المس��ائل أو القضايا التي ما زالت مثار خاف 
بين المس��لمين من حيث القبول أو الرفض، أو النق��اش والتفصيل بين القبول والرفض، مثل 
مس��ألة التأويل وموقف علماء المس��لمين منه، فاس��تخدام الباحث للتأويل اإلسامي يف هذا 
البحث ال يعني موقفه من التأويل بالمقبول أو غيره، وإنما اس��تخدم التأويل هنا ال لمناقش��ته 
وإق��راره، وإنم��ا ليقرب الصورة لمفهوم الهرمينيوطيقا ع��ن الحداثيين، وأن ال مجال لمقارنة 
هيرمينيوطيقا الحداثة بعلم التأويل عند من قال به من المس��لمين، فش��تان بين االثنين، فلينتبه 
لذلك، وقد قسم البحث إلى مباحث خمس؛ جعل كل مبحث منها لمناقشة منهج من مناهج 
الحداثيين يف التعامل مع النص الش��رعي، وخاتمة كما هو مبثوث يف ثناياه، مجتهدا بذلك ما 

وسعه الجهد، فإن أحسن فمن اهلل وفضله، وإن أساء فيسأل اهلل العفو والمغفرة.
وق��د اتبع الباحث يف بحثه المنه��ج الوصفي التحليلي، لتحليل المناهج الحداثية التي تناولها 
الباح��ث يف بحثه ه��ذا، وبياهنا، ملتزما االختصار الش��ديد الذي اقتضته ش��روط البحث، علما بأن 
أصل هذا البحث جاء يف خمس وتس��عين صحيف��ة، وال يظن الباحث بأنه أوىف هذه المناهج حقها 
يف التجلية والمناقشة والتحليل، ولكن على من يرغب باالستزادة الرجوع إلى الكتب التي تناولت 

الموضوع، ففيها تجلية وخير كثير.. واهلل المستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل..
وقب��ل الولوج إلى البحث يجدر الوقوف على تفاس��ير بع��ض المصطلحات التي ذكرت يف 
البحث، ومنها؛ النص الش��رعي: ويقصد به اآلية من القرآن والحديث من الس��نة، س��واء ما كان 
ظاه��را بين��ا بذاته ال يحتم��ل التأويل أم كان يحتم��ل التأويل)1)، وعلى هذا المعنى تم اس��تخدام 
»الن��ص« يف هذا البح��ث. ومن المصطلحات التي تحتاج إلى تعري��ف: الحداثة: وهي )محاولة 
صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز الموروث، ويتحرر من قيوده )ثوابته( ليحقق تقدم اإلنسان 
ورقيه بعقله ومناهجه العصرية الغربية، لتطويع الكون إلرادته، واستخراج مقدراته لخدمته()2)، 
وم��ن هذه المصطلحات: الخطاب اإلس��امي: ويقصد به هنا: )الفك��ر الذي يعتمد على النص 
والثوابت أصا معرفيا لتكوينه، وإنتاجاته الحضارية، وتقويم الواقع وفقه()3)، ويندرج تحته كل 
المناه��ج والعلوم التي أنتجها هذا الفكر أو هذا الخطاب بصرف النظر عن موقفه أبناء الخطاب 
اإلسامي من المناهج الفكرية والنقدية المنتجه وفق هذا األساس من حيث القبول أو الرفض.

)1)  وعلى هذا المعنى اس��تخدمه الش��افعي يف الرسالة عند تعريفه للنص. انظر: الشافعي، محمد بن إدريس المطلبي 
)ت 204ه�(: الرسالة، ص� 111، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة دار الرتاث-ط3.

)2)   عبد اهلل، الحارث فخري )2013(: الحداثة وموقفها من السنة النبوية: ص�33، القاهرة: دار السام.
)3)   السابق نفسه: ص� 43.
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بني يدي البحث
الق��راءة الحداثية للنصوص، والت��ي تعد من صور نقد النص ذات��ه –عندهم- تقوم على 
أس��اس مكّون م��ن مبدأين: أوالهما بش��رية النص��وص، وإن كانت وحي��ًا، إال أهنا أصبحت 
بشريًة بمجرد تجسدها يف عالم البشر ولغته، وثانيهما: التعامل مع النصوص الدينية كالتعامل 

مع األخبار التاريخية والنصوص اللغوية األدبية سواًء بسواء.
وم��ن هنا تجد تأكيد الحداثي على التعامل مع النص –مطلق النص- بصفته نصًا لغويًا 
صرفًا، بمعنى أن يطبق عليه القواعد التي تطبق على أي نص أدبي من شعر أو نثر )سواء كان 
هذا النص هو القرآن، أو الحديث النبوي. إن دراسة النص من حيث كونه نصًا لغويًا، أي من 
حي��ث بنائه وتركيبه وداللته، وعاقته بالنصوص األخرى يف ثقافة معينة، دراس��ة ال انتماء لها 
إال لمجال الدراسات األدبية يف الوعي المعاصر))1)، وهذا من شأنه إقصاء أي تقديس للنص، 
ودراس��ته مجردا من )كل غاية تبجيلية، فهذا هو الش��رط الذي ال بد منه لكي نتتبع المسارات 
العميقة للوعي اإلس��المي))2)، منطلقي��ن من القاعدة التي أقرها ريك��ور بأن )كل خطاب يتم 
إنج��ازه كحدث، ويتم فهمه أو إدراكه كمعنى()3)،  أي التعامل مع النص بوصفه عرضًا زائاً 

وفق معطيات وسياقات محددة أوجدت هذا النص وأنتجته.
وه��ذه النظرة للنص��وص كانت منطلقا للحداث��ي لتطبيق المناهج النقدي��ة للحداثة على 
النصوص اإلس��امية، رافضا للمنهج النقدي اإلس��امي، وللقراءة اإلس��امية للنصوص)4)، 
فطب��ق على الن��ص المناهج والق��راءات المتداولة على الس��احة الثقافية الغربي��ة من )القراءة 

)1)    أبو زيد، نصر حامد )2005(: مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، ص�18-19،ط6، بيروت: المركز الثقايف العربي.
)2)   أرك��ون، محم��د )2005(: القرآن من التفس��ير الموروث إلى تحلي��ل الخطاب الديني، ص���96، ط4، )ترجمة 

هاشم صالح(، بيروت: دار الطليعة للنشر.
)3)    نق��ًا ع��ن الزين: تأويات وتفكيكات، فصول يف الفكر العرب��ي المعاصر، ص�75، ط1، بيروت، الدار البيضاء: 

المركز الثقايف العربي.
)4)   انظ��ر: م��ا كتبه ب��دوي، عبدالرحمن )1977م(: مقدمة كت��اب النقد التاريخي، والذي يض��م ترجمًة لثاثة كتب 
هي: المدخل إلى الدراس��ات التاريخية، ألنجلو وس��ينوبولس. وكتاب: نقد النص، لبول ماس. وكتاب: التاريخ 
العام، إليمانويل كنت، ص� ج-و، وكالة المطبوعات- الكويت، ط3. وانظر إلى ما وصفه ابن خلدون من مناهج 
وضوابط لنقد المرويات التاريخية يف مقدمة كتابه: العرب وديوان المبتدأ والخرب، 28/1، مصدر س��ابق. لتجد أن 

الحداثي اقتبس ما وضع من مناهج لنقد المرويات التاريخية لتطبيقها على الروايات اإلسامية.
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التاريخية- اإلنرتوبولوجية، القراءة األلسنية- السيميائية()1)، أما )من الناحية المنهجية يجب 
القول بأن القراءة الاهوتية- التفسيرية ال ينبغي أن تحصل إال بعد إجراء القراءتين األوليين، 
وبناًء على األس��س النقدية الجديدة.. وهذا يعني أنه ينبغ��ي تفكيك كل القراءات التقليدية.. 
وأقص��د بها القراءات المحصورة داخل بروتوكول اإليمان، ينبغي تفكيكها ثقافيًا وفكريًا))2)، 
والتعام��ل م��ع النصوص اإلس��امية وفق هاتين القراءتي��ن، يبتغي منه الحداث��ي التحرر )ولو 
للحظ��ة من الهيمنة الساحقة للنص.. التي تحجب عن��ا حقيقة ماديته اللغوية، أي حقيقة كونه 
مكتوبًا بحروف لغة بشرية معينة، وطبقًا لقواعد نحوها وصرفها، وهي هنا اللغة العربية()3)، مما 
يس��تلزم قراءة النص القرآين والحديث النبوي بوصفهم��ا خطابين لغويين يخضعان لمقاييس 

اللغة ومناهج دراستها.

* * *

)1)   أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص�39-40، مرجع سابق.
)2)   نفس السابق.

)3)   صالح، هاشم: مقدمة كتاب: من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، أين هو الفكر اإلسامي المعاصر؟، ألركون: 
ص 13،ط3، بيروت: دار الساقي.
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املبحث الأول
املنهج الهرمينيوطيقي )الهرمينيوطيقا(

لع��ل الباحث ال يجان��ب الصواب إذا ذهب إل��ى أن التأويل الباب األوس��ع الذي ولجه 
الحداث��ي ليعم��ل أدواته يف الفكر اإلس��امي، وقد ال يجان��ب الصواب مرًة أخ��رى بقوله إن 
التأويل هو أس��اس المناهج النقدية التي اتخذها الحداثي أداًة له لنقد النص والرتاث عمومًا 
ليصار إلى نقض النص وإقصائه، فإذا أشهر اإلسامي سيف النص يف وجه الحداثي، أشهر له 
األخير سيف التأويل، ف� )إذا صح افتراضنا أن الحضارة العربية اإلسالمية هي حضارة النص، 
يصح أيضًا أن نقول إنها حضارة التأويل، وذلك أن التأويل هو الوجه اآلخر للنص))1)، فكان 
التأويل بصفته منهجا لقراءة النص وفهمه أساس ظهور المناهج الحداثية لقراءة النص ونقده.
والتأويل منهج اتبعه أصحابه –حس��ب مربر بعضهم للقول به- إعمااًل للنص، وحفاظًا 
عليه، لئا يس��تبعد لس��وء فهم ظاهري له ال يقتضيه المقام وغير مراد للشارع الحكيم، فيكون 
منشأ هذا التعارض سوء فهم للنص حماً له على ظاهره، ويكون الصواب حمله على المعنى 
المراد غير الظاهر، ف� )نحن نقطع قطعًا أن كل ما أدى إليه البرهان مخالفة ظاهر الشرع أن ذلك 
الظاه��ر يقبل التأويل على قانون التأويل العرب��ي))2)، ولكن هذا المنهج يف صرف الكام عن 
ظاه��ره إلى معنى غير ظاهر بحدود وضوابط مقّيدة للفهم لم يرق للحداثي، ولم ير فيه بغيته، 
فأنتجت الحداثة مفهومًا آخر هو )الهرمينيوطيقا(، فأصبح )هناك نظريتان.. أواًل: نظرية علم 
الباغ��ة التقلي��دي التي اقتص��رت كما نعلم على تعري��ف المجاز بصفته مج��رد حلية أو زينة 
لغوي��ة.. وهناك النظرية الحديثة للمجاز، وهي ال ترس��م حدودًا قاطعًة إلى مثل هذا الحد بين 
الواقعي والمجازي، إنما هي تلح على الدور المحوري الذي يلعبه المجاز أو الكناية يف توليد 

الساحة المعنوية لكل خطاب وتشكيلها()3).
مفهوم الهرمينيوطيقا: عرفت بأهنا )نظرية عمليات الفهم يف عالقتها مع تفسير النصوص، 

)1)   أبو زيد: مفهوم النص، ص�219، مرجع سابق.
)2)   ابن رش��د: فصل المقال يف تقرير ما بين الش��ريعة والحكمة من االتصال، ص� 98،ط4، بيروت: مركز دراس��ات 

الوحدة العربية.
)3)   أركون: أين هو الفكر اإلسامي المعاصر، ص�89، مرجع سابق.
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هكذا ستكون الفكرة الموجهة هي فكرة إنجاز الخطاب كنص))1)، وذلك بالنظر إليها )كمتأمل 
ح��ول عملي��ات الفهم.. ولك��ن تميزت الهرمينيوطيق��ا هنا بكوهنا فلس��فية، فألهنا ارتبطت يف 
بدايتها بتفس��ير وتأويل النصوص الدينية )اإلنجيل«)2)، فهي عملية تأويلية يف األساس ولكنها 
اختلف��ت ع��ن التأويل بالنظر إليها عل��ى أهنا )جهد من أجل تحرير ما تجم��ده الكتابة وتوقف 
تاريخه، من أجل إحالة إجابات الكتابة إلى أسئلة التاريخ أهنا تحيي ما يموت يف الوجود بفعل 
نس��يان الذات ليأخذ ماهيته وزمنيته، إهنا.. النش��اط الفلسفي األكثر قدرًة على توليد المفاهيم 
بواس��طة نخ��ر العتامة التي تلف اللغ��ة الحاملة للوحي ومعانيه()3)، أي أهنا محاولة اس��تنطاق 

النص، ومحاولة قراءته وفق تاريخه، واستخراج المسكوت عنه فيه..
وذلك ألن الحداثي وف��ق الهرمينيوطيقا يتعامل مع النص بوصفه لغويًا، فتكون العملية 
الهرمينيوطيقي��ة هي عملية )فحص النص��وص داخليًا، وربطها بسياقه��ا العام خارجيًا، وأنه 
يطمح من التأويل.. إلى فهم الظواهر االجتماعية والسلوكيات الفردية واألحداث التاريخية.. 
هو أن يحل المؤول محل المؤلف، ويعيش ذهنيًا التجارب واألفكار نفسها التي كانت س��ببًا 
يف مي��الد هذا الن��ص.. ليدرك لحظة انبث��اق المعنى()4)، فه��ي )فن تأويل النص��وص.. بتبيان 
بنيته��ا الداخلية والوصفية، ووظيفته��ا المعيارية والمعرفية، والبحث ع��ن حقائق مصغرة من 
النصوص وربما المطموسة العتبارات تاريخية وأيديولوجية))5)، فهي إطار للمتواري خلف 

النص، وللشئ الذي يحاول النص إقصاءه أو تغييب ظهوره ودثره خلف بنيته الرتكيبية.
وكان��ت هذه النظرة إل��ى وظيفة الهرمينيوطيقا ومفهومها اعتم��ادًا على النظرة إلى النص 
عل��ى أنه عملية حج��ب، فهو نص )ملتو حينم��ا ال يهم المؤلف أن يك��ون مفهومًا، أو حينما 
يكتب لجمهور يمكنه أن يفهم تلميحاته ومضمراته ..وهذا هو الشأن يف النصوص الدينية))6)، 

)1)   ناصر، عمارة: اللغة والتأويل مقاربات يف الهرمينيوطيقيا الغربية والتأويل العربي، ص�19، ط1، بيروت: دار الفارابي.
)2)   نفس السابق.

)3)   نفس السابق، ص�205.
)4)   الزين: تأويات وتفكيكات، ص�33-34، مرجع سابق.

)5)   نفس السابق، ص 29.
)6)   انجلوا وس��يبنوبولس، كنت: المدخل إلى الدراس��ات التاريخية، ص�118، ط3، )ترجمة: عبد الرحمن بدوي(، 

الكويت: وكالة المطبوعات
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وذلك ألن النص اإلس��امي –حس��ب الحداثيين العرب- )ليس معطًى ثابتًا محددًا س��لفًا، 
ب��ل ه��و.. معنى يف حالة من التوتر الدائم تتوقف على س��ياق المفس��ر وحاله من جهة، وعلى 

العاقات التي يمكن أن يقيمها بين اآليات واألحاديث من جهة أخرى()1).
وهبذا فإن الهرمينيوطيقا عملية إعادة )إنتاج علم آخر للمعنى، حيث يشكل النص مفتاحًا 
ل��ه من خ��ال رموزه ومعاني��ه المزدوجة التي تعط��ى كنقطة تفصل بين عال��م النص المؤلف 
وعال��م الن��ص المؤول، وتعد كل قراءة تأوي��الً ألنها...تقضي على الكتاب��ة لتقيم عالم النص 
عل��ى الذات والوع��ي))2)، أي أن دور النص يكمن يف فتح الباب لول��وج علم المعاين، ليبحر 
فيها المؤول ليقول ما يش��اء حس��ب ما يتبادر إلى نفس��ه وعقله من معان ومفاهيم ال يش��رتط 
ارتباطها بمنطوق النص، لتبني الحداثة جميع مناهجها على أساس الهرمينيوطيقا من البنيوية 
والتاريخية لتنتهي هناية التحليل إلى التفكيكية، فعلينا –حسب قولهم- )أن نتعامل مع القرآن 
والحدي��ث المحم��دي يف صيغتها القولية الش��فهية وكأهنما نصان نصصا قب��ل أن يدخا حيز 
المع��ارك الك��ربى والصغرى التي قامت يف س��ياق تنصيصهما أي كتابتهم��ا()3) وذلك لجعل 
النص )المقروء معاصرًا لنفس��ه.. معناه فصله عنا.. وجعله معاصرًا لنا معناه وصله بنا)4، من 

جهة الفهم واإلدراك ال من جهة التطبيق واإلعمال.
ويمك��ن إجمال القول ب��أن الهرمينيوطيقا منهج يتعامل م��ع النصوص بوصفها نصوصًا 
لغويًة تقوم على الخداع وااللتواء، وتخفي من المعاين غير ما تظهر، فاللغة عبارة عن رموز أو 
معطيات لتصوير األمور، فليس��ت معطيات حقيقية ثابتة وال هنائية.. فالهرمينيوطيقا تبحث يف 
األداة التي تتوس��ط بين الدال من ألفاظ النص وتراكيبه )الظواهر( وبين المعرفة )المدلول(، 
وه��و مخفي خلف بناء الن��ص، أي تبحث يف اللغة وقدرهتا، وآلية توصيلها للمعرفة إلى أفهام 
اإلنس��ان وعقل��ه، من خال ق��راءة المحجوب والمس��تور خلف النص، وه��ي محاولة لفتح 

)1)   أبو زيد، نصر حامد )2007(: فلسفة التأويل دراسة يف تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، ص�393، ط6، 
بيروت: المركز الثقايف العربي.

)2)   ناصر: اللغة والتأويل، ص�21-22، مرجع سابق.
)3)   تيزيني، طيب: النص القرآين آفاق إشكالية البنية والقراءة، ص�49، ط2، دومش: دار الينابيع.

)4)   الجاب��ري، محم��د عابد: نحن والرتاث قراءة معاصرة يف تراثنا الفلس��في، ص�16، ط1، بيروت: مركز دراس��ات 
الوحدة العربية.
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الن��ص أمام تعدد الق��راءة، وأمام تنوع القراء ليفهم كل قارئ من النص ما يش��اء.. والمرجعية 
الوحي��دة يف الفهم هي م��ا يتبادر إلى ذهن القارئ لتؤول الهرمينيوطيق��ا إلى القراءة التفكيكية 
آخ��ر إنتاجات الحداثة من المناهج النقدية ونظريات القراءة.. لتنزع القداس��ة عن النصوص، 
ولتن��زع النص ع��ن التطبيق بتعويم المعنى وفتح آفاق القراءة، ف��ا يعد باإلمكان القبض على 

المراد من النص، وتنتفي الحقيقة، فا ثابت.
نش��أة الهرمينيوطيق��ا ومنطلقاته��ا: نش��أت الهرمينيوطيقا يف ض��وء الواق��ع العلمي لدى 
الغ��رب، فلجأ إلي��ه مفكرو الغرب بع��د الثورة اللوثرية على الكنيس��ة يف محاول��ة منهم لفهم 
الكت��اب المقدس بعهديه القديم )التوراة(، والجديد )اإلنجيل( الذي وجدوه مليئا بالتناقض 
بين النس��خ فيما بينها من جهة، وبين النس��خة الواحدة نفس��ها من جهة أخرى، فعندما عجزوا 
ع��ن إيجاد رواب��ط منطقية أو تاريخي��ة أو غيرها بين هذه النص��وص المتعارضه لجأوا إلنتاج 
الهرمينيوظيقا للتأويل غير المنضبط، ثم تطور إلى أن أصبح علما مس��تقا بذاته ف� )نش��أ علم 
»الهرمينيوطيق��ا« الذي ط��ور التأويل من حيث كونه منهجًا م��ن المناهج إلى علم موضوعي 
يتن��اول المع��ارف –على تنوعه��ا- بهدف التحقق م��ن مصداقيتها من جانب، وتفس��يرها من 
جان��ب آخر()1)، فاس��تحالت الهرمينيوطيق��ا منهجًا نقديًا يس��عى إلى إثبات الن��ص أو نفيه، 
ول��م يقتصر على قراءة النص وفهمه، حيث )بدأ مصطلحًا الهوتيًا كمنهج لتفس��ير نصوص 
الكت��اب المق��دس ذات الطابع »الميت��ي« ]أي الغيبي[ ال��ذي يحتمل التأوي��ل.. إلى أن صار 
منهج��ًا –بل علمًا-.. ثم توس��ع مفه��وم المصطلح ليصب��ح علمًا مكتماً يف الفهم لتفس��ير 
ظواه��ر العل��وم االجتماعية واإلنس��انية()2)، وهكذا أصبح علمًا نقديًا يمارس س��طوته على 

النصوص عمومًا.
مح��ددات التأوي��ل الهرمينيوطيق��ي: يف��رق الحداثي��ون ابتداًء بي��ن نوعين م��ن التأويل: 
التأويل المباش��ر، والتأويل غير المباش��ر، وذلك ألن )النص حين يك��ون محورًا لحضارة أو 
ثقاف��ة، ال بد أن تتعدد تفس��يراته وتأوياته، ويخضع هذا التعدد التأويل��ي لمتغيرات عديدة..

)1)   إسماعيل، محمود: يف تأويل التاريخ والرتاث، دراسة نظرية وتطبيقية، ص�11، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.
)2)   إس��ماعيل، محم��ود: يف نقد حوار المش��رق والمغرب بي��ن د.حنفي ود. الجابري، ص���74، ط1، القاهرة: رؤية 

للنشر والتوزيع.
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]منه��ا[ طبيع��ة العلم.. الذي يتن��اول العالم المتخص��ص النص، فيح��اول أن يفهم النص من 
خالل��ه، أو يحاول يجعل النص يفصح عنه))1)، ومنها الحاجة إلى تعدد تفس��يرات وتأويات 
النصوص اإلس��امية، ألهنا محور حضارهتا، ففتح الحداثي الباب واسعًا أمام عملية التأويل 
الهرمينيوطيق��ي، )أي أن��ه »ال يوج��د نظرية يف التأوي��ل مستقلة عن تطبيقه، فه��و ليس منهجًا 
 ،kart decomprenders :بحي��ث يستطيع تعلمه وتطبيقه على حقل من الموضوعات )غادي��ر

ص 272«)2)، فهذا أول محدد للممارسة الهرمينيوطيقية، وهو عدم وجود منهج.
والمحدد الثاين هو عدم وجود تأويل أو فهم صحيح مطلقًا، مما يعني غياب مرجعية أو 

ضوابط تحتكم إليها عملية القراءة)3).
والمح��دد الثال��ث هو خض��وع جميع النص��وص إلى التأوي��ل دون تمييز بي��ن محكمها 
ومتشاهبها، ظاهرها ونصها4، فمحددات التأويل الهرمينيوطيقي الحداثي هي الامحددات.

م��ع التنويه بأن هذا الموق��ف ال ينقضه ضرورة امتاك الم��ؤول الهرمينيوطيقي ألدوات 
التأوي��ل التي تمكنه من إجراء عملياته التأويلية الهرمينيوطيقية، ولكن هذه األدوات تتمثل يف 

استيعاب المناهج النقدية واللسانيات المعاصرة.
مثال على تطبيق المنهج الهرمينيوطيقي على النصوص الشرعية: قراءهتم لكل األحاديث 
واألمور الغيبية أو للمعجزات أو لحدوث بعض القصص والوقائع يف السيرة النبوية على أهنا 
رموز من نسيج الخيال الشعبي، ومنه ما قرأه حنفي من الروايات التي تشير إلى حدوث الربكة 
يف الطعام من أكل الجم الغفير من الطعام اليسير، أو الربكة يف الماء القليل ليشرب منه الكثير، 
ونبع الماء بين أصابعه.. فقرأها بالنظر إلى )الغاية أو العلة أو العلة الغائية لذلك، وهو وضوء 
الجيش، أو س��قيه العدد الكبير من الماء اليسير، أس��وة بمعجزة الطعام، إشباعه الخلق الكثير 
من الطعام القليل.. وقد يضاف شرب الدواب مع شرب البشر.. وبداًل من أن يأيت الماء نبعًا 
م��ن األرض، قد يأيت نزواًل من الس��ماء فينزل المطر بدع��واه حتى ولو يف وقت الصحو دونما 

)1)   أبو زيد: مفهوم النص، ص�9-10، مرجع سابق.
)2)   ناصر: اللغة والتأويل، ص�31، مرجع سابق.

)3)   انظر: نفس السابق، ص�32.
)4)   تيزيني: النص القرآين، ص�253، مرجع سابق.
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حاج��ة إلى غمام، فذاك أعظم حت��ى ال يكون هناك رابط ضروري بين العلة والمعلول.. ونبع 
الم��اء ونزول المطر يف بيئة صحراوية جافة يعد معج��زًة يف حد ذاته، ويف مجتمع الماء حياته، 

والجفاف موته()1).
وه��ذه الق��راءة الت��ي ال تخفي إن��كار الغي��ب واالعتم��اد الكام��ل على الجهد البش��ري 
واألس��باب البش��رية، ففيها رفض مطلق ألي تدخل من الغيب يف عالم البش��ر.. وال يخفى ما 
يف ه��ذا الموقف من فس��اد يبطله الواقع المعاش، فا يعني ابت��داًء اإليمان بالغيب عدم اتخاذ 
األس��باب، وال تعني صاة االستس��قاء يف اليوم الصحو لنزول المطر يكون نزوله معجزًة من 
المعجزات، ولكن األمر ال يعدو أن واضع األس��باب ابتداًء قادر على إيجاد أس��باب حدوثها 
وقتما ش��اء، ونزول المطر غير مرتبط بفصل أو بمكان أو زمان محدد، بل متى توفرت أس��بابه 
وش��روطه كان حدوثه، ومن بيده األس��باب قادر على إيجادها وقتما يش��اء س��بحانه، كما أنه 
كثيرا ما تتوفر األس��باب ولكن ال تحدث األفعال المبنية عليها كرتاكم الغيوم شتاء وال أمطار 
بل جفاف دائم، وما ذلك إال ألن موجد األس��باب لم يش��أ إجراء األفعال، بالرغم من تدخل 
اإلنس��ان أحيانا بإيجاد األس��باب لكنه يعجز عن إيجاد النتائج كما يريد، مثل المطر الصناعي 

وغيره.
أم��ا إطع��ام الكثي��ر من الطع��ام القلي��ل.. فهذا مم��ا ال ينكر، وليس فيه ش��ئ، ب��ل الواقع 
المحس��وس يثب��ت ذلك، فكثيرًا ما تظ��ن أن الطعام كثير ولكنك تفاج��أ عندما ال يكفي العدد 
القلي��ل، ويف المقابل كثيرًا ما تخش��ى من أن الطعام والش��راب قليل مقارن��ًة مع العدد الكبير، 

فتتفاجأ بأن الطعام يكفي ويزيد، وقد شبع الجميع، وما المانع أن يشرب الدواب أيضًا؟.

* * *

)1)   حنفي، د. حس��ن: من العقيدة إلى الثورة، سلس��لة الرتاث والتجديد، 4/ 150-151،ط1، بيروت: دار التنزير 
والمركز الثقايف العربي.
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املبحث الثاين
املنهج التاريخي )التاريخانية(

يع��د المنه��ج التاريخ��ي من المناه��ج الحداثي��ة التي ظه��رت لتحليل الخط��اب وقراءة 
النصوص، خاصة النصوص القديمة )الرتاث(� وتحكيمه فيها قبواًل ورفضًا، إقصاًء وإبعادًا، 
فهم��ًا وتأوي��اً.. بحيث يتم قراءة النص وفهمه ضمن الس��ياق التاريخي ال��ذي ورد فيه، فإذا 
كان الخطاب اإلس��امي ينظر إلى النصوص الدينية من قرآن وس��نة على أهنا صالحة للزمان 
والم��كان مطلقا، وذل��ك ألهنما من )الوحي الدين��ي الخاتم، والوحي الخات��م يمتد زمنه إلى 
م��ا بعد زم��ن نزوله حتى إن كل زمن يليه يك��ون زمنه، فيتعين أن يبح��ث يف اآليات القرآنية ال 
عن عالق��ات الماضي حتى توقف صالحيتها على هذه العالق��ات.. وإنما أن نبحث فيها عن 
عامات الحاضر حتى نستمد منها معالم االهتداء يف الحياة اآلنية صانعين لتاريخية مستقبلية()1)، 
فالنص يف اإلس��ام صالح للحاضر والمس��تقبل كما صنع الماضي عرب أربعة عشر قرنًا، فهو 
صالح لصناعة المس��تقبل، ولكن الحداثي العربي يف س��يره على خطى الحداثة الغربية يدعو 
إلى قراءة النصوص اإلس��امية وفق السياق التاريخي قائاً بصاحية النص للزمان والمكان 

الذي قيل فيه فقط.
ومن هذا المنطلق )التاريخية( ذهب الحداثي إلى القول بعدم إمكان )العودة إلى النموذج 
النبوي، ألننا أصبحنا نرى بوضوح تاريخيته واندماجه يف األنماط العابرة إلنتاج المعنى داخل 
التاريخ، ولكننا أصبحنا نعرتف.. بأن الخطاب النبوي لم يستبدل بعد، أي لم يحل محله بديل 
جدي��د، وبالتال��ي فإن لهذا السب��ب ال يزال يقدم المعنى حتى يف س��ياقنا الحديث.. فالخطاب 
النب��وي يخلق كما يف لحظة انبثاقه األولية »مديونية المعنى«.. إنه يخلقها إلى درجة أنه يحّيي 
الحركة الداخلية للوعي المطيع()2)، ولما لم يتمكن الحداثي من إقصاء النصوص اإلسامية 
عن دائرة الفعل، اضطر إلى التعامل معها من خال الدعوة إلى تطبيق التاريخية أو التاريخانية 

)1)   عبدالرحمن، طه: روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسامية، ص�204، ط1، بيروت: المركز الثقايف 
العربي.

)2)   أرك��ون: الق��رآن م��ن التفس��ير الم��وروث إلى تحلي��ل الخطاب، ص���86، مرجع س��ابق. مع ماحظ��ة أنه يقصد 
»بالخطاب النبوي« القرآن الكريم الذي يعده خطابًا نبويًا وليس الس��نة، ولكن كامه هنا ينطبق على الس��نة من 

حيث األولى، ولما تقرر يف الفقرة السابقة.
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عل��ى هذه النص��وص، فُتقرأ النصوص وتقبل بموجب التاريخ ال��ذي وردت فيه، أي بتحكيم 
التاريخ وواقعه يف النص، وكان ممن دعا إلى تطبيق هذا المنهج سوى ما ذكر حسن حنفي)1)، 
ونضال عبدالقادر)2)، ومحمد حمزة)3)، ونصر أبو زيد)4).. وغيرهم الكثير من حداثيي العرب 
الذي��ن ع��دوا التاريخية أساس��ا للفكر بم��ا تعنيه من نزع القداس��ة عن النصوص اإلس��امية، 

وإسقاطها على التاريخ، لتصبح تابعًة للواقع ال صانعة له.
مفهوم المنهج التاريخي: ويقصد به قراءة النصوص وفق السياق الذي وردت فيه، وذلك 
بصفت��ه –أي النص- منتجًا ثقافيًا، بمعنى أن��ه انعكاس للثقافة السائدة، وإنتاج من إنتاجاتها، 
وقص��ر مراد الن��ص على المفهوم الذي ورد في��ه بعصره فقط، فا بد أن تجد الثقافة الس��ائدة 
حاض��رًة يف هذا النص أو ذاك، وذلك من منطلق )إن النصوص الدينية ليست س��وى نصوص 
لغوي��ة، بمعنى أهنا تنتمي إلى بنية ثقافية محددة.. التي تعد اللغة نظامها الداللي()5)، ومن هنا 
فإن��ه )ليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أس��باب الن��زول.. أو غيرها من علوم القرآن.. 
ف��إن البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من 
خ��الل منطوقها، وذلك نتيجة طبيعي��ة لتاريخية اللغة.. األمر الذي يؤك��د أن للمفاهيم بعدها 
االجتماع��ي ال��ذي يؤدي إهداره إل��ى إهدار دالالت النص��وص ذاهتا()6)، وم��ن هنا اتصفت 
المفاهي��م بالتغي��ر الدائ��م باختاف البيئ��ات االجتماعي��ة، وذلك تط��ور من تط��ورات اللغة 
وداللته��ا على الواقع بم��رور األزمان المختلفة، وبناًء عليه يصبح )م��ن غير الطبيعي أن يصر 
الخطاب الديني يف بع��ض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر األول، رغم تجاوز 
الواقع والثقافة يف حركتها تلك التصورات ذات الطبع األسطوري))7)، فيصبح )من الضروري 

)1)   انظر: حنفي، حسن )1982(: دراسات إسامية، ص�336-337، ط1، بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر.
)2)   عبدالقادر، نضال: المأزق يف الفكر الديني، ص�204، مرجع سابق.

)3)   حمزة، محمد )2005(: الحديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلس��امي الحديث، ص�327، ط1، الدار البيضاء: 
المؤسسة العربية للتحديث الفكري.

)4)   أب��و زيد، نصر حامد )2006(: النص والس��لطة والحقيقة، إرادة المعرف��ة وإرادة الهيمنة، ص�17، ط5، بيروت: 
المركز الثقايف العربي.

)5)   أبو زيد، نصر حامد: نقد الخطاب الديني، ص�204، ط2، بيروت والدار البيضاء: المركز الثقايف العربي.
)6)   نفس السابق، ص�17.

)7)   نفس السابق، ص�204.
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التعامل مع النص القرآين ليس فقط من خالل أسباب النزول، ولكن من خالل سياقه التاريخي 
يف معناه األش��مل، ومن خالل ش��خصية النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم وعاقته بالمجتمع 
والثقاف��ة()1)، وهذا المنهج مفهومه )ال يعني دائمًا »الزمانية«، بل يعني أننا ملزمون باس��تعادة 
السياق التاريخي لنزول القرآن من أجل أن نتفهم مس��تويات المعنى وآفاق الداللة، فنس��تطيع 
التمييز يف مجال األحكام والتش��ريعات بين مس��تويات لم ينتبه لها أس��افنا()2)، وتطبيق هذا 
المنهج يعني )أن األمر الذي كان جاريًا تنفيذه يف المجتمعات اإلسامية.. ال يلزم المسلمين 
تنفيذه اليوم.. ألنه أمر كان مناس��بًا للعصر الذي ن��زل فيه وللعصور التي تلته))3)، ويف النتيجة 
ف��إن الدع��وى إلى تطبيق المنهج التاريخي بالمفهوم الذي تحدد س��ابقًا، إنما يعني النظر إلى 
النص��وص والتعام��ل معها عل��ى أن صالحيتها محصورًة يف الزمان والمك��ان الذي قيلت فيه، 
وبالسياق العام لتاريخها الخاص، وهي بعد ذلك تخضع لتغيرات اللغة وتطورها عبر التاريخ.
ومجم��ل القول: إن تطبي��ق المنهج التاريخ��ي وقبوله يؤدي إلى نتائج عدي��دة منها إلغاء 
صاحية النصوص اإلس��امية وم��ا بني عليها من أحكام للتطبيق يف واقعن��ا المعاصر، ف� )إذا 
قرأن��ا نص��وص األحكام من خال التحليل العميق لبنية النصوص.. فربما قادتنا إلى إس��قاط 
كثي��ر من تل��ك األحكام بوصفها أحكام��ًا تاريخيًة كانت تصف واقعًا أكثر مما تضع تش��ريعًا()4)، 
ومنها نزع أي قداسة عن النص اإلسامي بمختلف مكوناته، وأن كل ما أنتجه النص وقال به 
هو تعبير عن مرحلة تاريخية انتهت ووجب اس��تبدالها، بحيث تصبح النصوص مادة )يمكن 
االس��تفادة ]منها[ يف دراس��ة الحوادث التاريخية وتحليلها()5)، وليس لها أية قيمة تش��ريعية، 
أو أي دور يف بن��اء الحض��ارة، ومن نتائج��ه أيضا القول بأن األحكام اإلس��ام هي أخاقيات 
س��لوكية ونفس��ية )موجهة إلى ضمائر المسلمين وس��رائرهم()6)، فهي ليست واجبة التطبيق، 

)1)   أب��و زيد: ملحق جري��دة النهار بتاريخ: 2002/10/14م، نقًا عن نضال عبدالق��ادر: المأزق يف الفكر الديني، 
ص�205، مرجع سابق.

)2)   أبو زيد، نصر حامد )2007(: دوائر الخوف يف خطاب المرأة، ص�11، ط4، بيروت: المركز الثقايف العربي.
)3)   نفس السابق، ص�10.

)4)   أبو زيد: النص والسلطة والحقيقة، ص�139-140، مرجع سابق.
)5)   أوزون، زكري��ا: جناي��ة البخاري، إنقاذ الدين م��ن إمام المحدثين، ص�27، ط1، بي��روت: رياض الريس للكتب 

والنشر.
)6)   عبدالرحمن: روح الحداثة، ص�186-188، مرجع سابق.
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وم��ن نتائج��ه أيضا الذهاب إلى أن الواق��ع هو األصل الذي ينتج الن��ص، والنص تابع للواقع 
قب��واًل ورفضًا، فالواقع صانع النص، والنص ال يبني واقعًا وال حضارًة، وذلك ألن )الوحي 
من حيث هو نص اكتمل وانتهى، والتاريخ من حيث هو واقع ال يكتمل وال ينتهي وإنما يظل 
منفتح��ًا()1)، فيبق��ى األصل هو الواقع، والن��ص تابع له، ألن الواقع متج��دد ال متناهي، بينما 

النص متلبس بالزمان والتاريخ، فينتهي بتجاوز التاريخ له.. وغيرها الكثير.
مثال على تطبيق المنهج التاريخي على النصوص الشرعية واألحكام: 

أحك��ام المرأة: قرأ الحداث��ي أحكام المرأة والنص��وص الواردة فيها من قرآن وس��نة وفق 
المنهج التاريخي من خال عرضها على الس��ياق التاريخي، فذهب إلى أن أحكام المرأة بداية 
اإلسام إنما جاءت ثورة على الواقع الذي نزلت فيه، حيث كانت المرأة تعامل كمتاع من متاع 
الدنيا أو قطعة أثاث تباع وتشرتى وتورث كما يورث المال، فا كيان لها وال كرامة، وينظر إليها 
عل��ى أهنا عار كلها منذ والدهت��ا يبحث األب عن وأدها.. ففي ظل هذه الظروف جاء اإلس��ام 
بتش��ريعاته ليعط��ي للمرأة بعض حقوقه��ا مما يمثل ثورًة على الواق��ع)2)، ويف مثل هذا الحال ال 
ينظر إلى النصوص على أهنا مطلقة، وتمثل غاية ما أراده اإلس��ام للمرأة، بل ال بد من التعامل 
مع النصوص وفق )مفهوم النسبية و»التاريخية« تفسيرًا ألحكام اإلسالم عن المرأة إنها.. ليست 
أحكام��ًا نهائي��ة، بل هي أحكام نابعة م��ن وضعية المجتمع الذي أنزلت فيه.. وال ش��ئ يجعلنا 
نعتق��د خل��ود هذه الحال��ة دون تغيير.. هذه الحي��اة ال تستوعبها النصوص لف��رط طولها وتعدد 
أطواره��ا واختالفه��ا.. هذه النصوص ذاهت��ا تحمل يف داللتها بصمات زمنه��ا، وتحيل بداللتها 
المباش��رة إل��ى واق��ع الحياة الذي نزل��ت فيه()3)، ووف��ق هذا الس��ياق تفهم األح��كام المتعلقة 
بميراث المرأة وحجاهبا ومجمل أحكامها، ف� )ال تكون المعاين الواردة يف النصوص عن المرأة 
بم��ا يف ذلك توريثها نصف نصيب الذكر ذات مغزى يتح��دد بقياس طبيعة الحركة التي أحدثها 
الن��ص.. إهنا حركة تتجاوز الوضع المتردي للمرأة، وتسير يف اتجاه المساواة المضمرة يف قضية 

)1)   أدونيس، علي أحمد سعيد (1983(: الثابت والمتحول األصول، ص�93، ط4، بيروت: دار العودة.
)2)   انظر أركون، محمد )2007(:الفكر اإلس��امي نقد واجتهاد، ص�127، ط4، )ترجمة هاش��م صالح(، بيروت: 

دار الساقي.
)3)   أب��و زي��د: دوائر الخوف، ص�67-69، مرجع س��ابق. وينقل يف كامه موقف الطاهر الحداد: امرأتنا يف الش��ريعة 

والمجتمع، ص�31.
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الم��رأة.. المضمر الكلي تحرير اإلنس��ان()1)، فإذا تم النظر إلى قضي��ة ميراث المرأة مثاً )نجد 
اإلس��ام أعطاها نصف نصيب الذكر بعد أن كانت مس��تبعدة ابتعادًا تامًا، ويف واقع اجتماعي/
اقتص��ادي ت��كاد تكون المرأة فيه كائن��ًا ال أهلية له.. وليس من المقب��ول أن يقف االجتهاد عند 
ح��دود المدى الذي وقف عنده الوح��ي، وإال انهارت دعوى الصالحية لك��ل زمان ومكان من 
أساس��ها، واتس��عت الفجوة بين الواقع المتحرك والنصوص()2). ومن هنا )إذا كانت حدود اهلل 
الت��ي يجب أن ال نتعداها هي أال نعطي الذكر من المي��راث أكثر من ضعف نصيب األنثى، وأال 
نعط��ي األنثى أق��ل من حظ الذكر، فإن هذه الح��دود تسمح للمجتهد أن يق��رر أن المساواة بين 
الذكر واألنثى ال تخالف حدود اهلل، إن المس��اواة معناها أن التس��وية بي��ن الحد األقصى للذكر 
والحد األدنى لألنثى ليس فيها مخالفة لما حده اهلل()3)، وانطاقًا من الميراث يوجب الحداثي 
المس��اواة المطلق��ة بين الرج��ل والمرأة يف جميع أحكام اإلس��ام التي وضع��ت المرأة موضع 

القاصر ذات النظرة التي تجعلها دون الرجل مكانًة وقيمًة من وجهة نظره.
وال��ذي يظهر أن الحداثي يف نظرته للمرأة يك��رس مبدأ التبعية للرجل ودوراهنا يف فلكه، 
فتكون كاملة األهلية إذا تساوت به، وإن كان الرجل الذي يطلب مساواهتا معه يرتع يف أسفل 
أس��فلين، فا تتحقق كرامة المرأة إال إذا رتعت كما يرتع الرجل، أو تش��قى مثل شقائه، أما أن 
تتمايز المرأة عن الرجل فهو مما يعد انتهاكًا لها، وضياعًا لحقوقها من وجهة نظر الحداثي، 
وه��ذه النظرة لديه إنما اس��تمدها من س��ياقه المع��ريف وتكوينه الفكري الغربي، الذي أش��قى 
الم��رأة وأورده��ا المهالك، وأورثها العناء بمس��اواهتا بالرجل دون مراع��اة لفروق واختاف 
االس��تعدادات الفطرية والنفس��ية والجس��دية، فأصبحت المرأة س��لعًة تباع وتش��رتى، ولكن 
لي��س بضغط م��ن األب أو الزوج، وإنما بضغط من الحياة ولقم��ة العيش، أصبحت المرأة يف 
نظر الحداثة –يف صيغتها العامة الظاهرة- جس��دا لاستمتاع، ووسيلًة لجني األرباح وتسويق 
المنتجات، فزواج الرجل منها ش��راكًة يقضي هبا ش��هوته، وتتحمل هي اإلنفاق على نفس��ها، 
وتبعي��ة الحم��ل واإلنج��اب ورعاي��ة األوالد بعد قضائه لغرض��ه منها دون ترتي��ب أي تبعات 
علي��ه إضافي��ة.. فالمعادلة بين الرج��ل والمرأة يف الحداث��ة الغربية تميل مي��اً مفرطًا لصالح 

)1)   أبو زيد: نقد الخطاب الديني، ص�236، مرجع سابق.
)2)   نفس السابق، ص�113.

)3)   أبو زيد: دوائر الخوف، ص�233-235، مرجع سابق.
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الرجل على حس��اب المرأة، وإن ظهرت بمظهر المس��اواة معه بإلزامه��ا باإلنفاق على البيت 
بالتس��اوي، وإذا وقع الطاق كان لزامًا عليها مقاس��مته مالها مم��ا جمعته وعملت لتحصيله 
أثن��اء م��دة الزواج، إن حدث زواج أصاً، وإن لم يتم الزواج قضى ش��هوته وأنجب له أطفااًل 
ثم تركها وأطفالها دون التزام مفروض عليه، وأصبحت هي بالخيار إما أن تدوس على فطرة 
األمومة وعاطفة الرحمة بأطفالها فتدفعهم إلى مؤسس��ات الرعاية، أو أن تتماش��ى مع الفطرة 
فتتحمل ضنك االعتناء باألطفال غير الش��رعيين الذين أنجبتهم برتحيب الحداثة وإفرازاهتا.. 

ففي كا الحالين تصور حجم الشقاء الذي تحياه المرأة يف ظل هذه المنظومة.
ولكن التشريع اإلسامي الذي هو وحي رباين أنزل كل شئ منزلته، ووضع األمور يف نصاهبا، 
فتعام��ل م��ع الرجل حس��ب طبيعته، وبما وهب��ه اهلل من قدرات، وحب��اه من إمكاني��ات، وألزمه من 
مس��ؤوليات، فأوجب عليه اإلنفاق على الزوجة كما على األوالد، وألزمه العناية وتربية األوالد يف 
الفرتة األطول من حاجة الولد إلى الرعاية، فكان ذلك عليه من الواجبات ملزمًا هبا ليس له التمنن 
وال االمتن��اع.. ويف حال تقصيره بش��ئ من ذلك عاقبه التش��ريع ذاته بالتعزي��ر� وأعطى للزوجة حق 
التفريق وألزمه بالنفقة والنس��ب وكل ما إلى ذلك، وهذا الشرع عامل المرأة وفق قدراهتا وبطبيعتها 
الجس��مانية والنفس��ية، فوضع لها أحكامًا، وجعل لها كيانًا منفصاً عن الرجل، فا تقاس به، كما 
أن��ه ال يقاس هبا، فهي مس��تقلة بذاهتا لها مالها وتجارهتا وحريته��ا وحقوقها الكاملة غير المنقوصة، 
فقد تكون غنيًة وزوجها فقير، ومع ذلك ال تلزم باإلنفاق عليه، وما تدفعه له يكون من قبيل الصدقة 

والزكاة، فهي مختارة حرة مريدة بذاهتا، حقوقها مصانة بذاهتا.
ومسألة الميراث من المسائل التي بنيت يف الشريعة اإلسامية، ونزل الشارع الحكيم هبا 
من منطلق هذه النظرة المس��تقلة للرجل وللمرأة، وبمنظور الواجبات على كل واحد منهما، 
ال عل��ى منظور التط��وع والصدقات، ومن هنا فليس صحيحًا أن نصي��ب المرأة من الميراث 
نص��ف نصيب الرجل، ففي حاالت عديدة يكون للزوجة أو لألم أكثر من نصيب المقابل لها 
من الرجال، فإذا تم القول بالمس��اواة يف هذه الحاالت يكون الغبن والظلم وقع على المرأة، 
وهل يقبل الحداثي الداعي للمساواة بذلك يف هذه الحاالت؟)1)، مع األخذ بعين االعتبار أن 

)1)   منه��ا على س��بيل المثال ال الحص��ر: إذا توفيت امرأة ولها زوج وبنت وأم وش��قيق، فيكون للبنت نصف الرتكة، 
وألبيها الزوج الربع وللجدة أم المتوفاة السدس، ولألخ 12/1من الرتكة، وهنا يكون للبنت أكثر من نصيب أبيها 

الذكر.. واألمثلة عديدة.



519

د. احلارث فخري عبد اهلل

الرجل هو الملزم باإلنفاق وتأمين متطلبات األسرة والحياة.
وصحيح أن اإلسام بشريعته المتقدمة جاء ثورًة على الواقع مما لم يألفه أهل الجاهلية، 
ولك��ن يؤخذ على قراءة الحداثيين ع��دة أمور منها: أن الصورة التي رس��مها الحداثي للمرأة 
الجاهلي��ة بوصفه��ا متاع��ًا ال قيمة له وما إل��ى ذلك.. هذا ج��زء من الصورة ولي��س الصورة 
كامل��ًة تمام��ًا، فكم��ا أن بعض الرجال يف ذلك الزم��ن كانوا مما ال قيمة له��م وال وزن، ويقع 
عليهم الظلم، ويباعون ويش��رتون، وتسبى نساؤهم كما أطفالهم ذكورًا وإناثًا.. فكذلك كان 
من النس��اء يف الجاهلية من أهل الحس��ب والنس��ب والجاه والس��لطان، ومن أصحاب الرأي 
والمش��ورة والم��ال، من أمثال خديجة بن��ت خويلد، وهند بنت عتب��ة، وأم مصعب بن عمير، 
وغيره��ن الكثي��ر.. مم��ن ملكن المال، وك��ن من أصحاب الج��اه والرأي حتى بي��ن الرجال، 

وهؤالء ممن شملهن تشريع اإلسام، وأغفل ذكرهن الخطاب الحداثي.
ومنها أن القراءة التاريخية ألحكام المرأة يف اإلس��ام تؤكد على أهنا أحكام هنائية لم تأت 
مرحلي��ة لتص��ل إلى غاية لم تتحقق م��ع انتهاء الوحي، بل ما جاء به اإلس��ام عند نزول الوحي 
أو عند تحققها األول يمثل غاية مراد الش��ارع الحكيم، وذلك ألن الس��ياق التاريخي يقول بأن 
الصراع المحتدم بين رسالة اإلسام وبين الشرك إنما كان على مسألة التوحيد أي يف االعتقاد، 
وهذا هو محور الصراع، وكانت مسألة التشريعات الجزئية يف درجة ثانية، وكانت مسألة المرأة 
والميراث يف درجة رابعة وخامسة.. بمعنى أن ميراث المرأة لم يكن مما يخشاه اإلسام أن يثير 
الحروب ضده، أو ينفر الناس من الدخول فيه، بل هو باب من أبواب العدل الذي أراد تحقيقه 

ليوصد مقابله بابًا من الظلم اعتاده الناس وساروا به حتى أصبح من مألوف حياهتم. 
وعلى فرض صحة قراءة الحداثيين ألحكام الميراث.. فإذا كان اإلسام يف بدايته يخشى 
امتناع الناس عنه يف حال فرض الميراث بالتس��اوي بين الرجل والمرأة.. فلماذا لم يصل إلى 
غاية هدفه بإعان تلك المس��اواة بعد أن اس��تقر أمره وصار له دولة وله رجال ينافحون عنه؟، 
فالس��ياق التاريخي يدل على قدرة التش��ريع فرض هذه المس��اواة وعدم تركها لاجتهاد بعد 
وف��اة النبي صلى اهلل عليه وس��لم، فتصب��ح عرضًة للضياع وعدم التحقق بس��بب أهواء الناس 
وأمزجته��م، فاإلنس��ان مفطور على حب التمل��ك وعدم منح ماله دون مقاب��ل، لقوله تعالى: 
ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ژ )الفجر: 20( فإذا كان مقصود اإلس��ام الوصول إلى المساواة 
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التامة بين المرأة والرجل يف الميراث، فإن عدم تصريحه هبذه الغاية وعدم تحقيقه لها يف أوج 
قوته مع امتاكه ألدوات فرضها يعد تفريطًا وإضاعًة للحقوق، وإبقاًء للظالم وإقرارًا للظلم، 
وه��ذا بحق الش��ارع الحكيم، صاحب الع��دل المطلق، ممنوع ممتنع، فل��زم من ذلك أن هذه 
األحكام الثابتة نصًا هي غاية ما أراده الشرع نصًا وأوجده واقعًا وحكمًا.. بل لقد علمت أن 
الشارع لم يرتك شيئا من أمر الدين إال وبينه ولم يرتكه ألهواء الناس، وما تركه لظروف الزمان 
والم��كان ال يعدو أن يك��ون يف الجزئيات المتأثرة بالظرف الزم��اين والمكاين وجودا أو عدما 
أو درجة يف التحقق.. ألم تر أنه عندما لم يتمم النبي صلى اهلل عليه وس��لم تطهير الجزيرة من 
الديان��ات غير اإلس��امية مثا، صرح ألصحابه آخر حياته م��وكا لهم المهمة من بعده بقوله 
صلى اهلل عليه وس��لم: »ال يجتمع يف جزيرة العرب دينان«)1)، فأنفذ المسلمون بعهد عمر هذا 
الم��راد.. فكيف يرتك النبي صلى اهلل عليه وس��لم التصريح هبذه الغاي��ة يف ميراث المرأة دون 

إيضاح حتى للخاصة إذا كانت غاية الشرع المساواة؟، هذا مما يستبعد.
وليست المساواة هي العدل أبدًا، بل العدل هو إعطاء كل شئ حقه، فالعدل وضع األمور يف 
نصاهبا دون إفراط وال تفريط.. فإذا كان المش��ّرع هو صاحب العدل المطلق العارف كنه األشياء 
بس��رائرها وعانيته��ا فهو خالقها وموجدها.. فإنه يمتنع عن الظل��م، ويكون توزيع الميراث وفق 

ما حدد هو العدل بذاته، وهو الصالح بعينه للبشر يف مطلق أحوالهم، ف�)الشريعة عدل كلها(.. 
ومن هنا يتبين بطان القراءة الحداثية لمس��ألة مساواة المرأة بالرجل وما يتفرع عنها من 
مس��ائل الميراث، وتجدر اإلشارة إلى أن المس��ألة مرتبطة بمنظومة معرفية كاملة، قائمة على 
أن أس��اس هذه األحكام هو نصوص الوحي ذي المصدر اإللهي.. فا تؤخذ قضية الميراث 

بمعزل عن المنظومة اإلسامية)2).

)1)   والحدي��ث نص��ه كما عند الطرباين من حديث عائش��ة قالت: كان آخر ما عهد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: 
»ال ي��رتك يف جزيرة الع��رب دينان« انتهى. أخرجه أحمد: المس��ند، 275/6، وانظر الطرباين، س��ليمان بن أحمد 
ب��ن أي��وب اللخمي )ت260ه���(: المعجم األوس��ط، 300/1 ح�1066، تحقيق محمد حس��ن إس��ماعيل، دار 
الفك��ر- عمان، ط1، 1999م. وأخرجه البيهقي يف الك��ربى من حديث أبي هريرة، انظر: البيهقي، أبو بكر أحمد 
بن الحسين )ت458ه�(: السنن الكربى، كتاب المساقاة/ باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج 6/ 190 ح� 

11629، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، ط3، 2003م.
)2)   انظر يف هذه المس��ألة ما كتبه أبو زيد: دوائر الخوف، ص�287-290، وما كتبه جعيط، هش��ام )2007(: الس��يرة 

النبوية 2 تاريخية الدعوة المحمدية يف مكة، ص�83، ط1، بيروت: دار الطليعة.
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املبحث الثالث
املنهج العقالين )العقالنية( و اأولية العقل

)االنتقال من تقدي�ص الن�ص )الوحي( اإىل تقدي�ص العقل(
مسألة )العقل( من المنطلقات الهامة التي ارتكز عليها الفكر الحداثي، منطلقًا منه ليبني 
عليه إنتاجاته الفكرية، ومناهجه العلمية؛ فبعد أن أزال الحداثي القداسة عن النص والوحي، 
حل العقل مكان الوحي يف القدس��ية، حتى كان للعقل منزلة عند الحداثي تفوق منزلة الوحي 
والنص عند أبناء الخطاب اإلسامي، فانتقل الحداثي العربي من تقديس الوحي والنص، إلى 
تقديس العقل وإنتاجه من الفكر، فالعقل عند الحداثي مرتبط بمفاهيم متعددة ال يمكن حصر 
فهم واحد له، وتجدهم متشعبين ومختلفين بالنظر إلى العقل من مختلف منطلقاهتم وقيمهم 
العلي��ا الت��ي اتخذوها ش��عارا للحياة؛ فمنهم م��ن نظر إلى العقل من خال قيمة عليا يف نفس��ه 
كالحرية مثاً، فمن مستلزمات العقل والعقانية الحرية المطلقة يف الفهم والعمل واالختيار، 
فا يحاس��ب شخص على فهم خاطئ ما دام مبنيًا على إعمال النظر والتأمل والفكر العقلي، 

مهما كانت نتائج هذه الممارسة الحرة.
لذا كان رائ��د العقانيين وقدوهتم –من أصحاب المنهج العقلي وتقديس العقل- اليوم 
هو الشيطان نفسه، فهو عندهم أول من استخدم عقله، وأعمل نظره، يف قبول األحكام وردها، 
فإبليس )رمز الحرية والرفض وتحدي اإلنسان))1)، برفضه االنصياع لألمر اإللهي بالس��جود 
آلدم، ف�)ربما لم يعص إبليس بتركه السجود آلدم، ولكن لجحده باهلل))2)، فهو قد اتخذ موقفه 
بالعصيان باس��تخدام عقله، يريدون بذلك التسويغ إلى أن اتخاذ الموقف المبني على إعمال 
النظ��ر واس��تخدام العقل ال يعد معصي��ة مهما أدى إليه ه��ذا العقل من نتائ��ج، محاولين زرع 
هذه القيمة للعقل ليتخذوه إلهًا لهم يشرع ويحكم.. فكان إبليس رائد الحداثيين العقانيين، 
ويتمث��ل ذلك ب� )اعتراض إبليس على خالقه ومخالفته له بتحكيم العقل وعصيان األمر، ولقد 
سرت هذه الشبهة إلى آدم وذريته من بعده، وكانت سببًا لهبوطه إلى األرض، وكانت إذن بدء 

)1)   حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة، 195/4، مرجع سابق.
)2)   نفس السابق.
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العالم ومنطلق االجتماع والعمران وبداية العقل))1)، فعجب ألمر هؤالء تركوا كل ما سبق من 
بداية التاريخ وخلق آدم حتى العصر الراهن من معطيات وش��خصيات وقدوات، فلم يجدوا 
إال إبليس الملعون يف كل الديانات واألفكار س��وى عند عبدة الش��يطان التخاذه رائدًا وإمامًا 

وملهمًا لهم.
لكن حداثة العقل بمفهومها اآلنف الذكر، هي اتباع هوى النفس بإطاق العنان للرغبات 
والش��هوات وكبح العقل وإلغائه تحت وطأة جموح الشهوة بمختلف أشكالها، فأكثر ما يميز 
حداث��ة اليوم بأهنا حداثة هوى ورغبات نفس، فاتخذ هؤالء الهوى إلهًا لهم، وأخذوا يقلبون 
النص��وص وبتحكمون هبا، بعرضها على أهوائهم ف� )اجترءوا على نصوص الش��رع التي جاء 
بها الوحي المعصوم يف القرآن العزيز والسنة المشرفة، فردوها بال مباالة، وجحدوها بال إثارة 
م��ن علم أو هدى، إال اتباعًا لهوى أنفس��هم أو أهواء اآلخرين مم��ن يريدون أن يفتنوهم عن 
بع��ض ما أنزل اهلل إليهم من الحق()2)، فأفضى اإلنس��ان الحداثي هناي��ة المطاف )يدور حول 
نفس��ه، وأصب��ح يعيش ليأكل ال يأكل ليعيش.. وأن كل كفاحه النبي��ل قد حصر ما بين اإلنتاج 
واالس��تهاك...اللذين يفرض��ان علي��ه أن ال يقن��ع وال يش��بع()3)، فا ه��دف، وال غاية، وما 

أش��بهها بحياة البهائ��م، وصدق اهلل إذ يق��ول: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  )الفرقان:44(، فعرضوا النص على العقل، أو قل على 
اله��وى، فما واف��ق عقولهم أو أهواءهم أخ��ذوه وقبلوه، وما عارضها أو اش��تبه على عقولهم 
ردوه ورفضوه، مع تحديد مفهوم واضح لهذا العقل الذي جعلوه حكما على النص ومشرعا 
للحي��اة.. وم��ا هذا إال نقديس للعقل، وتألي��ه له من دون اهلل، وما ه��و إال اتباع للهوى يرفضه 

العقل السليم والعلم الصحيح.

* * *

)1)   حرب، علي:نقد الحقيقة، ص� 31، مرجع سابق.
)2)   القرضاوي، يوسف )2007م(: دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، ص� 85، 

دار الشروق، القاهرة، ط2.
)3)   البنا، جمال: روح اإلسام، ص� 32، دار الشروق: القاهرة، ط2.
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املبحث الرابع
املنهج املادي )املادية(

نقد الن�ص بعر�سه على العلم الطبيعي واإنتاجات الع�سر
تع��رض فري��ق كبير من الحداثيي��ن لصدمة الحداث��ة، فذهلوا بالحض��ارة الغربية، خاصًة 
فيم��ا أنتجت��ه من علوم ومنتجاهت��ا التقنية.. وكالمعت��اد أخذ الحداثي العربي ه��ذه اإلنتاجات 
محاوال تطبيقها على مكونات الحضارة اإلس��امية وثقافتها الراس��خة؛ فدعا فريق منهم إلى 
إعادة نقد النصوص وقراءهت��ا بعرضها على العلم الطبيعي وإنتاجاته بوصفها المرحلة األكثر 
تط��ورًا يف تاريخ البش��رية وفق )نظرية كوم��ت.. قانون الحاالت الثاث.. العقل اإلنس��اين يف 
تصويره الوجود مر بحاالت ثاث: األولى الحال الثيولوجية أو الاهوتية، والثانية هي الحال 
التجريدي��ة، والح��ال الثالثة هي الح��ال العلمية التي تبح��ث عن طريق المالحظ��ة والمقارنة 
واالس��تقراء عن س��نن الكون وقوانينه الثابتة))1)، فالدين يمثل المرحلة البدائية األولى للحياة 
البشرية بتصوراته عن الكون والحياة.. وهذه المرحلة قد تجاوزها العقل اإلنساين بمرحلتين 
ليصل إلى اكتش��اف الكون وس��ننه الثابتة وقوانينه المحركة بعقله البشري المجرد، وبناًء عليه 

فإن األكثر تقدمًا يصبح معيارًا لمعرفة التقدم من عدمه والصواب من نقيضه.
وم��ن هنا رأى فريق م��ن الحداثيين العلم الطبيعي والمادية الطبيعية معيارًا ضابطًا يجب 
عرض النصوص اإلس��امية عليه قبواًل ورفضًا، ف� )العلم هو أساس اإلثبات أو النفي وليس 
الرواية()2)، فعلى اإلنس��ان العربي اليوم )أن يختاروا ألنفس��هم أحد وجهين: فإما هم العلماء 
المعاص��رون ل��روح العلم، فيرفضون كل ما ينفي ذلك، وإما ه��م الوارثون لثقافة غير علمية، 

فيقبلون هذا التذبذب بين أن يكون للطبيعة قوانينها وأال يكون()3).
وق��د يق��ول قائ��ل: ه��ل من مش��كلة أو س��وء قص��د أو ضرر يف ع��رض النص الش��رعي 
والم��وروث على العلم الطبيعي؟، وهل يف النص الش��رعي ما يعارض العلم ويناقضه؟، وإذا 

)1)   وهي نظرية كومت كما نقلها هيكل، محمد حس��ين )2007م(: اإليمان والمعرفة والفلس��فة، ص23-24، دار 
الكتب العلمية- بيروت، ط1.

)2)   حنفي: من العقيدة إلى الثورة، 148/4-149، مرجع سابق.
)3)   محمود، زكي نجيب: تجديد الفكر العربي، ص�12، دار الشروق: القاهرة، ط7.
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كان هذا موجودًا فلماذا نتشبث به ونرفض عرضه على إفرازات العلم اليوم؟.. يمكن مناقشة 
هذه األس��ئلة الربيئة ظاهرا بالقول بأن عرض الروايات والس��نة على الحقائ��ق العلمية الثابتة 
أح��د الضواب��ط التي أخذ هبا نق��اد الحديث وفقهاؤه عن��د نقدهم للرواي��ات الحديثية ابتداءا، 
فهذا مما ال إش��كال فيه، ولكن بمراعاة ضابطين ضروريين يف هذا المقام: أوالهما: أن تكون 
الرواي��ة المنتق��دة ظنية الداللة أو الثب��وت أو كاهما، وثانيهما: أن تك��ون المعطيات العلمية 
اكتس��بت صفة القطعية أي أصبحت حقيقة علمية اكتسبت الصفة اليقينية مثل دوران األرض 
حول نفس��ها وحول الش��مس، أو كروي��ة األرض وما إلى ذلك.. فما ه��ذا وصفه تنطبق عليه 
القاع��دة أن��ه ال يعارض صحيح المنقول صريح المعق��ول، وإن وجد هذا التناقض نتوقف أو 

نرفض الظني ونأخذ بالقطعي من الرواية أو العلم، وال يوجد خوف على الرواية من العلم.
ولك��ن الحداث��ي عن��د دعوته إلعادة نق��د النص وفق ه��ذا المبدأ إنما يري��د فتح المجال 
لرفض��ه ورده ألدنى ش��بهة، أو لتوهم عدم الموافق��ة ابتداًء، بدعوى أن مي��دان العلم يختلف 
ويس��ير بطري��ق متواٍز تماما مع طريق العلم، فا مجال وال احتم��ال لالتقاء بينهما البتة.. ألن 

مبتغاه إنما هو إقصاء النص جملة..
مث��ال على المنهج المادي لنقد النص وقراءته: حديث الذبابة: من األمثلة على رد بعض 
األحادي��ث والق��ول بعدم صحته��ا بدع��وى مناقضتها للعلم رده��م لحدي��ث الذبابة بدعوى 
معارضت��ه للعل��م، وهو ما ترفض��ه األذواق العامة وينايف الحضارة)1)، وقال��وا بأن العلم أثبت 
أن الذباب من أهم أس��باب انتش��ار األمراض واألوبئة بين الناس، فكيف يأمر النبي بغمسه يف 
الش��راب قبل إخراج��ه؟!.. والجواب عن ذلك من وجوه: أواله��ا: أن كثيرا من المخلوقات 
والحيوان��ات تحم��ل المتض��ادات، فه��ي تحم��ل الس��م، وتحمل الش��فاء من الس��م، كما يف 
األفعى وغيرها من الهوام الحاملة للس��موم، وتس��تخرج األدوية والرتياق منها لعاج اآلفات 
واألم��راض والوقاي��ة من الس��موم)2). وثانيه��ا : أن العلم الحدي��ث أثب��ت أن الذباب يحمل 

)1)   وه��و حدي��ث: »إذا وقع الذباب يف ش��راب أحدكم فليغمس��ه، ثم ينزعه، فإن يف إح��دى جناحيه داء ويف األخرى 
ش��فاء«، البخ��اري: الجامع الصحيح، كت��اب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب يف ش��راب أحدكم.. 433/6، ح� 

3320، مصدر سابق.
)2)   انظر ما نقله ابن حجر عن الخطابي يف شرحه لحديث الذبابة يف فتح الباري، السابق نفسه.
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الجراثي��م يف إحدى جناحيه، ولكنه لكي يحمي نفس��ه منها فا يموت بما يحمله من داء، فإن 
جسم الذبابة وجهازها المناعي يشكل أجسامًا مضادًة للجراثيم التي يحملها)1).

وثالثها: أن الحديث لم ينص على األمر بش��رب الماء أو الشراب الذي وقع فيه الذباب، 
ولكن يوجه اإلنس��ان المس��لم الذي وقع الذباب يف إنائه ورغب بش��رب ما فيه أو لم يكن له 
ب��د من ش��رب ما فيه ولم يرد إلقاءه، ف��إن عليه أن يغمس الذبابة باإلناء ث��م يلقيها، لما يف هذا 
الفعل من حماية طبية لهذا اإلنسان تدخل يف باب الطب الوقائي، خاصًة وأن وقوع الذباب يف 

الطعام مما تعم به البلوى يف بعض األماكن..

* * *

)1)   انظر األبحاث والمقاالت الكثيرة المنشورة يف هذا الباب على مواقع االنرتنت، ومنها أبحاث معّدة من سبعينيات 
القرن الماضي.
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املبحث اخلام�ص
املنهج التفكيكي لنقد الن�ص وقراءته

ينتم��ي منه��ج التفكي��ك لنقد النص��وص وقراءهتا إلى مدرس��ة ما بعد الحداث��ة أو ما بعد 
البنيوي��ة، وقد ظهر ه��ذا المنهج على يدي بعض مفكري الغرب م��ن أمثال دريدا وغيره ممن 
نّظروا لهذا المنهج وأّطروا له.. وكعادهتا قامت الحداثة العربية باستقاء هذا المنهج من نظيرهتا 
الغربية محاولًة إس��قاطه على النصوص اإلسامية نقدًا وقراءًة.. ودعا الحداثيون العرب –أو 
جلهم- إلى تطبيق هذا المنهج بحذافيره ف� )ينبغي علينا القيام بتفكيك النص القرآين وتحليله، 
ومن ثم اكتش��اف ال��دالالت التي قد تضع يدنا على معقد المس��ألة()1) للتمكن هناية المطاف 
من نزع القداسة عن النص وقراءته حسب فهم كل قارئ، وإفقاد النص أي داللة على المعنى 
بفتح باب التأويل غير المنضبط، وللتمكن كذلك من التخلص من القوالب الجامدة وأحادية 
المعنى التي وضعها الخطاب اإلسامي مشكاً سياجًا حول النص ال يلجه إال أصحاب هذا 

الخطاب وحدهم.
مفه��وم التفكيك: عند الوقوف على مفهوم )التفكيك( أول م��ا يواجه الباحث هو اتفاق 
المنظرين لهذا المنهج على أن أساس��ه يقوم على فقدان المعنى وعدم الثبات فيه، وأن العربة 
بال��ذات القارئ��ة للن��ص، ال بكاتبه، وال بمص��دره، ويقبل النص، أو يرفض وي��ؤول، أو يفهم 
عل��ى معنى م��ن المعاين أو وجه من الوجوه اعتمادًا على ما تبادر إلى ذهن القارئ من المعاين 
عن��د قراءت��ه للنص –موضع القراءة-، وهو ما يس��ميه بعضهم ب� )الح��دس(، وقريب من هذا 
الموقف –إن لم يكن هو ذاته- ما دعى إليه حس��ن حنفي من النقد الش��عوري للمرويات، أي 
نقد الروايات اعتمادًا على الش��عور الذايت للناقد )القارئ( دون حاجة إلى وجود ما يؤيد هذه 
الق��راءة، أو يرفضها، أو وجود ما يس��وغ ه��ذا النقد أو ينفيه.  فالتفكيكي��ة تنظر إلى النص بأنه 
)لي��س ثابتًا قارًا محكم الوثاق، بل ه��و نصوص متعددة )تناص( مهاجرة يف الزمن، ال يمكن 
اإلمس��اك هبا، لذا فه��م ينادون بإرجاء الداللة، وفتح باب الق��راءات المتعددة إلى ما ال هناية(
)2)، فالتفكيك هو )اس��رتاتيجية وبراعة ودهاء يف فحص النصوص والموضوعات يس��عى إلى 

)1)   تيزيني: النص القرآين، ص�284، مرجع سابق.
)2)   ب��ارة، عب��د الغني )2005(: إش��كالية تأصيل الحداثة يف الخطاب التنويري العرب��ي المعاصر، مقارنة حوارية يف 
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كس��ر منطق الثنائيات الميتافيزيقي داخل/ خ��ارج، دال/ مدلول، واقع/ مثال، إلقرار حقيقة 
»المرتدد الايقيني« يف عبارة »ال هذا...وال ذاك« ()1). 

أي أن التفكيكي��ة ه��ي نفي الحقيقة حس��ب نظرة نيتش��ة )ال��ذي يعت��رب الحقيقة وهمًا 
م��ن األوه��ام التي أقرها اللوغ��وس حتى يحافظ على ثبات��ه، لذلك دعا إل��ى أن الحقيقة أو 
المعن��ى غير موجود يف العالم اآلخر )العق��ل الميتافيزيقي(.. وإنما هي يف العالم الظاهري، 
عالم الس��طوح القابل للتأويل الاهنائ��ي، عالم الفوضى الذي تتعدد تفاس��يره بعدد القراء، 
فالحقيقة هي االعتقاد، فقد يكون الش��ر خيرًا، والمدنس مقدس��ًا، والحقيقة زيفًا ووهمًا، 
واليقين شكًا()2)، فإن )نيتشة وديريدا ونقاد جامعة »بال« انصرفوا إلى لعبة الدوال المتعددة 
الدالالت.. وهكذا تقدم التفكيكية نفسها باعتبارها نظرية تضع المستقبلية العقانية األكثر 
تأصاً يف الوعي اليومي موضع تساؤل، ومشروع التفكيكية هو يف هناية األمر تفكيك هيمنة 
األيديولوجيات والمنظومات المتعلقة هبا()3)، أي أن التفكيكية هي الاحقيقي والامقدس 
والاهنائي والاثبات والامطلق، فكل ش��ئ قابل للنقاش وخاضع للتساؤل.. ومن هنا فإن 
الق��راءة التفكيكي��ة للنصوص تق��وم على إقصاء التفكي��ر المنطقي، وإبع��اد العقل الربهاين، 
و)اخ��رتاق حدود اللغة والمنطق ال يتم إال بالحدس، فهو ح��ده الذي يجعل الذات القارئة 
تعانق الذات المقروءة، فتعيش معها إش��كاليتها ومش��اكلها.. إنه رؤية مباش��رة استكش��افية 
تستكش��ف الطريق، وتس��تبق النتائ��ج.. هبذا النوع م��ن الحدس االستش��رايف تتمكن الذات 
القارئة من قراءة ما سكتت عنه الذات المقروءة، وسيلتها يف ذلك ما يف النص من عامات()4)، 
ومن هذه العامات )ما يختفي وراء س��ياق التفكير، ويتس��رت وراء مناورات التعبير()5)، أي 
بمعرفة المنطلق الفكري والقضية األيديولوجية التي يخفيها النص، ويتسرت خلف منطوقه، 
وه��و م��ا عرب عن��ه أحدهم ب� )الكش��ف عن المضم��ون األيديولوج��ي لفكر ما هو الوس��يلة 

األصول المعرفية، ص�27، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
)1)   الزين: تأويات وتفكيكات، ص�189، مرجع سابق.
)2)   بارة: إشكالية تأصيل الحداثة، ص�27، مرجع سابق.

)3)   خمري، د. حسين: نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص�383، الدار العربية للعلوم: الجزائر، ط1.
)4)   الجابري: نحن والرتاث، ص�30، مرجع سابق.

)5)   نفس السابق.



528

مناهج معا�شرة )حداثية( يف التعامل مع الن�ص ال�شرعي

الوحي��دة لجعل��ه فعاً معاصرًا لنفس��ه مرتبطًا بعالمه، فصل الذات ع��ن الموضوع، وفصل 
الموض��وع عن الذات عمليتان متداخلتان.. إهنما تش��كان مع��ًا اللحظة األولى يف المنهج 

لحظة طلب الموضوعية()1).
وبعب��ارة أخرى: التفكيك هو الهرطقة، فهو ش��ئ ال ش��ئ، هو غي��اب المعنى، وانفات 
الفكر، وضياع الحقيقة، هو هامية التفكير، هو ضياع اإلنسان، ألن إنسانًا با فكر وال ضابط 
يك��ون فقد العقل، ألن العقل هو الضبط، والتفكيك انف��ات من الضوابط جملًة، وال حقيقة 
وال ثابت يف التفكيك، فهو عملية مساءلة مستمرة لنص، وتولد ال هنائي للمعاين التي ال ترتبط 
بالنص برابط منطقي ضرورة، فهو )فهم الفهم، وإعادة النظر يف مفهوم الحقيقة ذاته، فلم تعد 
الحقيق��ة تطابق الحكم مع الموضوع القائم خارج الذهن.. بل الحقيقة تتعلق بظروف تكّوهنا 
وش��روط إنتاجها وانبنائها، وتتوقف على معطيات التجربة ومواضيع النظر، وحقوق القراءة، 
وأحوال الذات القارئة، إنها ثمرة الحاكمة اإلنسانية، وش��كل من أش��كال ممارس��ة اإلنس��ان 
لذات��ه، أي ثم��رة تأوله لوج��وده()2)، فما يحدد الحقيقة ليس��ت الحقيقة ذاهت��ا، بل هي الذات 
القارئة حس��ب مكونات القارئ الذاتي��ة، وخلفيته الثقافية، ومرجعياته األيديولوجية حس��ب 
تكوين��ه الثقايف والعلمي.. ومن هنا فقد يكون الش��ئ المتعارف عليه بأنه خير بذاته يكون عند 
قارئ ما شر مطلق.. وهذا أحد أوجه الحداثة يف أحد صور تطبيقها للحرية كمبدأ كلي ومرجع 

عام وقيمة عليا تنظم السلوك اإلنساين، وتجعل اإلنسان إله نفسه.
ويمك��ن إجمال القول بأن التفكيك هو منهج لق��راءة النص وفهمه ولنقده ونفيه، يتعامل 
م��ع النص بوصفه نصًا لغويًا، وبنيًة مس��تقلًة بذاهتا، منفصلًة ع��ن عالمها الخارجي حتى عن 
صاحبه��ا وعن مصدرها، بحيث يت��م الوقوف على الدافع من النص )الفكرة األيديولوجية أو 
الطرح األيديولوجي( الذي يقف خلف النص، وهو الش��ئ المس��ترت أو المخفي وراء النص، 
وذلك بتجزئته إلى وحدات جزئية منفصلة، ثم إعادة تش��كيله حس��ب ما تولد يف نفس القارئ 
من معنى، أو ما ترك النص يف نفسه من انطباعات، دون أن ترتبط هذه المعاين أو االنطباعات 
المتول��دة يف ذه��ن القارئ برابط منطقي برهاين، أو أن تتب��ع لمنهج منضبط يف القراءة والفهم، 

)1)   نفس السابق، ص�29.
)2)   حرب: نقد الحقيقة، ص�66، مرجع سابق.
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ليصل القارئ إلى ما يريد من المعاين دون وجود للحقيقة أو الثوابت، ودون وجود للمقدس 
أو العل��وي، ف��كل نص عالم خ��اص –وفق هذا المنهج- ال يرتبط بن��ص آخر وإن كان لنفس 
صاح��ب النص األول، فا عربة بأي ش��ئ خارج النص، بل العربة بالق��ارئ وفهمه فقط، مما 
يفت��ح الباب واس��عًا أمام ع��دد ال هنائي من الق��راءات ونفي للحقائق، في��ؤول األمر إلى نفي 
التقدي��س، وإل��ى العلمنة، والنفس البش��رية أو الهوى ه��و إله الناس، ومحرك��ه، ومحدد قيم 

األشياء من خير أو شر حسب الهوى.
مثال على تطبيق المنهج التفكيكي:  ما قرأه هش��ام جعيط لقصة نزول الوحي على النبي 
صلى اهلل عليه وسلم وقال له: اقرأ، فرد النبي صلى اهلل عليه وسلم: »ما أنا بقارئ« فذهب إلى 
أن )عبارة: »ما أنا بقارئ« التي تبدو مهمًة ال تعني يف رأيي »ال أحسن القراءة«، بل »أرفض أن 
أقرأ، ألين حر يف أن أقرأ أو ال أقرأ«، ولم يطع النبي هذا األمر حسب الرواية إال مكرهًا بالقوة، 
وأخيرًا فجربيل هو الذي قرأ النص، فانطبع يف قلب الرسول()1).. فهذا الفهم لهذه الرواية إنما 
قام به جعيط، ألنه رأى يف أمية النبي صلى اهلل عليه وسلم ما يناقض فكرته المحورية يف قراءته 
للس��يرة القائمة على عد اإلس��ام منحواًل من الديانات األخرى السابقة عليه وخصوصًا من 
المسيحية الشرقية السورية، بدليل التشابه بين بعض أحكام اإلسام وبين ما هو يف المسيحية، 
ناسبًا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم تعلم المسيحية يف رحاته التجارية إلى الشام، وأنه مكث 

فيه سنًة أو سنتين يتعلم على يدي رهباهنا، فانتحل اإلسام منها.
فإذا قبل أمية النبي، وقبل رواية بداية نزول القرآن أو أول ما نزل، فإنه ينس��ف مش��روعه 
كام��اً، ومن هنا ذه��ب إلى قراءة الرواية عل��ى هذا النحو ليحقق ثاثة أم��ور: أوالها: رفض 
أمي��ة النبي، وثانيها: رفض المصدر اإللهي للقرآن أو الن��ص، وثالثها: إطاق الحرية الكاملة 
لإلنس��ان بضوء فهمه لقول النبي صلى اهلل عليه وس��لم »ما أنا بقارئ«، أي )أنا حر يف أن أقرأ 
أو ال أقرأ..(. وتاحظ أنه لم يقدم أي مس��وغ لهذا الفهم س��وى أن هذا هو الذي يفهمه، فهو 
غير مطالب بدليل، فالعربة بالذات القارئة ال الكاتبة، ومعلوم بطان هذه القراءة، وفساد هذا 
الفهم، ألن أمية النبي صلى اهلل عليه وسلم –أمية القراءة والكتابة- ثابتة يف الواقع االجتماعي 

)1)   جعيط، هشام )2007(: السيرة النبوية )1( الوحي والقرآن والنبوة، ص� 40، دار الطليعة: بيروت، ط3.



530

مناهج معا�شرة )حداثية( يف التعامل مع الن�ص ال�شرعي

المش��خص لحي��اة النبي صلى اهلل عليه وس��لم، وثابتة يف القرآن الكريم نص��ًا بقوله تعالى ژ 
ژ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

)األعراف: 157( وقوله: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ژ  )األعراف:  158)..

وال يس��تغرق كثيرًا يف مناقش��ة ه��ذه القراءة، ألن مس��ألة إثبات أمية النب��ي صلى اهلل عليه 
وس��لم واضحة، فالمجتمع الذي عاش��ه النبي صلى اهلل عليه وس��لم كان يتس��م بأمية القراءة 
والكتاب��ة، وإن وجدت بعض الكتاب��ات والمدونات كالمعلقات العش��ر وتدوين القرآن فيما 
بعد.. إال أن الس��مة الغالبة ألهل ذلك العصر من تلك البقعة هي األمية، ويش��هد لذلك قوله 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعال��ى: 
ڤ  ژ  )الجمعة: 2) وقوله تعالى على لس��ان أهل الكتاب: ژ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  )آل عمران: 75).
وأما ادعاء أن اإلسام منحول من المسيحية الشرقية السورية، فهذا بحث ميدانه القراءة 
التاريخية، ويمكن الرد بالقول: إن التش��ابه الموجود بين اإلسام والديانات السابقة عليه من 
أهل الكتاب، إنما هو –من الوجهة اإلس��امية- ما تبقى من ديانات أهل الكتاب س��المًا من 
التحريف، ذلك ألن اإلس��ام واليهودية والمسيحية ورس��الة إبراهيم ونوح.. وكافة األنبياء، 

إنم��ا مصدره��ا واحد، ومنش��ئها وموجدها واحد، وه��و رب العالمين، لذا ج��اء قوله تعالى: 
ژھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  ژ  )الش��عراء: 197( فهذا الش��به يحمل على ذلك، 
وهو وحده المصدر للكل.. والمسلم مطالب باإليمان بالرسل السابقين جميعًا، ألن الدعوة 

اإلسامية امتداد للدعوات الربانية السابقة واحدة المصدر.

* * *
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اخلامتة
أوال: جمي��ع المناه��ج الحداثي��ة م��ن الهرمينيوطيقيا، والبنيوي��ة، والتاريخي��ة، والمادية 
العقلي��ة، والتفكي��ك هي أدوات إلقصاء الن��ص، وإحال العقل مكانه، لرفض س��لطة النص 

المقدس، والقول بسلطة العقل المقدس.
ثاني��ا: المناهج الحداثي��ة ال تصلح للتطبيق ولنقد النص، وذل��ك ألهنا تختلف من حيث 
المي��دان، فواق��ع الن��ص االس��امي يخالف مخالف��ة تامة واق��ع النصوص التي أنش��أت هذه 

المناهج فجاءت لنقدها.
ثالثا: ال يخش��ى على النص اإلسامي من تطبيق هذه المناهج عليه، ولكن هذه المناهج 
بذاهتا غير صالحة للتطبيق على النص اإلسامي ابتداء، ألهنا ترفض أن تكون منهجا منضبطا.. 

فهي العبث، وال يقبل تطبيقه على ديننا.
رابعا: أثار الحداثيون مجموعة من الش��بهات التي أش��غلت الساحة الفكرية االسامية، 
ولك��ن هذا ال يعني أهنا مش��تبهات حقيقية، بل هي هتويم��ات عقلية، فأي عقل قادر على إثارة 

أي تشكيك يف أي شيء، ويف أي وقت.
خامس��ا: أثرت الحداثة على عدد من مفكري المس��لمين، فأخذ بعضهم يكرر مقوالهتم 
بوع��ي أو دون وعي بفحواها وبغرضها.. وذهب آخ��رون إلى تحكيم عقولهم يف المرويات، 
مم��ا حدا ببعضهم المس��ارعة إلى رفض ورد بعض النصوص دونم��ا حاجة إلى طول نظر أو 
عميق فكر، ظنا منه بأنه بذا يخدم الدين، ويس��د بابا يمكن للمغرضين النفاذ إلى االس��ام من 
خال��ه.. بينم��ا هو يف الواق��ع يمثل فعله هذا نقطة نص��ر للحداثيين، بحي��ث تمكن من تجنيد 
إس��امي موثوق عند المس��لمين لخدم��ة مصالح الحداثيي��ن بالتس��ويق ألفكارهم من حيث 

يدري أو ال يدري.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

د. الحارث فخري عيسى عبداهلل     
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اأ.خالد اأوخراز

الحمد هلل، وصلى اهلل وس��لم على س��يدنا محمد وعلى آله وصحبه وس��لم تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين

اهتمت كثير من الدراس��ات الحداثية العربية ب��»قراءة«)1) القرآن الكريم باعتباره العنصر 
األس��اس يف تش��كيل تراث األمة اإلس��امية، وبناء علومه��ا ومعارفها، بغية تأس��يس نوع من 
القطيع��ة المعرفي��ة، والمنهجي��ة الكلي��ة أو الجزئية مع الكتاب��ات القديمة عن الق��رآن الكريم 
وعلومه، رافعة دعاوى التجديد واألنس��نة)2) والعقلنة والمعاصرة...؛ وس��محت لنفس��ها أن 
تم��ارس ما تس��ميه:»قراءة جديدة«، و» تدب��رًا معاصرًا«، و» تفس��يرًا حديث��ًا«، و»فتحًا ألفق 
ق��رآين حداث��ي جديد«، بدعوى أهنا »تجتهد«، و»تفك��ر«، و» تتدبر« وال حرج يف » االجتهاد«، 
و»التفكر«، و» التدبر«؛ األمر الذي حملها على التجرؤ على قداس��ة القرآن وإخضاعه لسلطة 
المنهجي��ة العقاني��ة بغية تج��اوزه معرفيا، ونقله من مس��توى التعالي والمفارق��ة إلى اإلقرار 

باتصاله وخضوعه لمؤثرات الزمن الطبيعي. 
 وقد س��ار كثير من الباحثين العرب على خطى أس��اتذة التفس��ير النص��ي الغربيين الذين 
درس��وا النصوص الدينية يف بعدها البشري الطبيعي دون االعرتاف بأصلها المفارق؛ فجاءوا 
بأصناف من القراءات »المعاصرة« للنص القرآين، منها: »القراءة التاريخية« التي يعد الجزائري 

)1)  كلمة »القراءة« ترجمة عربية لكلمة Lecture الفرنس��ية، فا عاقة له باللفظ نفس��ه الموجود يف المعاجم العربية؛ 
و ه��و مفهوم اختلف الباحثون حول تعريفه؛ فقد عرفه محمد محم��ود كالو يف كتابه »القراءات المعاصرة للقرآن 
الكري��م يف ضوء ضوابط التفس��ير« على أنه »اس��تخدام النظري��ات الحديثة يف تأويل الق��رآن الكريم«؛ و عرفه عبد 
ال��رزاق هرم��اس يف كتابه »قضية قراءة النص القرآين« بأنه: »تعني التفس��ير أو التأويل«، وي��رى بعض الباحثين يف 
ه��ذه الظاه��رة أن من لوازم األخذ ب�:» القراءة »منهجا لفهم القرآن«، المعرفة واالطاع على المذاهب الحديثة يف 
البحث والدراسة والنقد، والُمراد بالمعاصرة النسبة إلى العصر الراهن«، وتسمى كذلك »بالقراءة الحداثية«، و» 
الق��راءة الجديدة«، و» الق��راءة العصرانية«، وال يخفى ما تحمله هذه المصطلحات من معاين التمرد على القواعد 

واألصول، وضرورة األخذ بالمناهج الغربية الحديثة يف البحث والدراسة والنقد.
ينظر بحث محمد بن زين العابدين رستم المقدم إلى مؤتمر» القراءات المعاصرة للقرآن الكريم«، جامعة شعيب 
الدكالي كلية اآلداب، ش��عبة الدراس��ات اإلس��امية الجديدة المغ��رب2011م، المعنون ب��» نظ��رات يف القراءة 

المعاصرة للقرآن الكريم يف دول المغرب العربي«، منشور بموقع ملتقى أهل التفسير على هذا الرابط:
http://vb.tafsir.net/tafsir26208/#ixzz2YkYzNc76 

)2)  يقصد هبا رفع القدسية عن القرآن وجعله يف مستوى كام البشر، روح الحداثة، طه عبد الرحمان، ص:178.
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الفرنسي محمد أركون أبرز أعامها)1)، و»القراءة األدبية«)2)، و»القراءة التأويلية«)3) و»القراءة 
اإليديولوجية«)4)، و »القراءة المعرفية العقلية« التي حمل لواءها المفكر المغربي محمد عابد 

الجابري، والتي هي موضوع هذا البحث.
 تعرتف أغلب هذه القراءات بأن النص القرآين وما يرتبط به من تفسيرات موروثة يشكل 
عقب��ة معرفية أم��ام كل محاولة إلعادة بناء الش��خصية العربية الحديثة؛ نظ��رًا الرتباطه الوثيق 
بالق��راءات القديمة التي أحاطت به حتى غ��دت جزًء من بنيته الداللية، وعنصرا بنائيا يف ذات 
المتلقي المعاصر؛ لذا فقد اجتهدت هذه القراءات يف تطبيق آليات حداثية، محاولة -حس��ب 
زعمها- إنقاذ النص القرآين من س��لطة المرجعيات المختلفة، وجعله متاحا للتناول اإلنساين 
كأي نص أدبي أو فكري، بعيدا عن مفاهيم اإلطاق والتعالي واالنفصال والقدس��ية؛ إال أهنا 
تختل��ف يف كيفية اإلجابة عن الس��ؤال اإلش��كالي: كيف نق��رأ القرآن قراءة تس��اهم يف تحرير 

الواقع العربي من تبعات الهزيمة واالنحطاط؟. 
لك��ن ليس غرض��ي تتبع مختل��ف هذه الق��راءات ومناهجها؛ بل س��أقتصر على دراس��ة 

)1)     كاتب جزائي فرنس��ي عين محمد أركون أس��تاذا لتاريخ الفكر اإلس��امي والفلس��فة يف جامعة الس��وربون عام 
1980 بع��د حصول��ه على درجة دكتوراه يف الفلس��فة منها، وعمل كباحث مراف��ق يف برلين عام 1986 و1987، 
وش��غل منذ العام 1993 منصب عضو يف مجلس إدارة معهد الدراس��ات اإلس��امية يف لندن، تويف س��نة 2010، 
وللوق��وف عل��ى تفاصيل هذه القراءة تنظر كتبه التنظيرية اآلتية : »الفكر اإلس��امي: ق��راءة علمية«، و »كيف ُيقرأ 
القرآن«، و » القرآن من التفس��ير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني«، وكتبه التطبيقية اآلتية: »قراءة الفاتحة«، 
و »ق��راءات يف الق��رآن«، ولنقد أطروحاته تنظر الكت��ب اآلتية: »القرآن الكريم والقراءة الحداثية: دراس��ة تحليلية 

إلشكالية النص عند محمد أركون« الحسن العباقي، دار صفحات للنشر، ط 1، دمشق، 2009. 
)2)    الش��يخ أمين الخولي )1895 - 1966( هو أديب مصري من كبار المدافعين عن  اللغة العربية، أس��س جماعة 
األمن��اء ع��ام 1944، ومجلة األدب ع��ام 1956، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1966، يعد مؤس��س 
المدرس��ة األدبية يف التفسير هو وزوجته بنت الشاطئ، وقد شرح أسس منهجه التفسيري يف كتابه »التفسير البياين 

للقرآن«.
)3)   يع��د المصري نص��ر حامد أبو زيد من أبرز أعامه��ا، وللتفصيل حول الموضوع تنظر كتب��ه: »مفهوم النص«، و 
»النص السلطة والحقيقة«، ومن الردود على أطروحاته كتاب »نقض كتاب نصر حامد أبي زيد ودحض شبهاته«، 

رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 1996.
)4)   يعد حس��ن حنفي المفكر المصري من أبرز ممثليها، ومن كتبه حول هذا الموضوع: » الرتاث والتجديد«، »من 

العقيدة إلى الثورة«.
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إح��دى هذه الق��راءات لدى أحد هؤالء المفكرين هو محمد عاب��د الجابري)1)، لنتعرف على 
أب��رز مامح الق��راءة المعرفية العقلية للقرآن عنده من خال أمثل��ة تطبيقية نزاوج فيها بين رد 

الدعاوى التي أطلقها، ونقد منهجه يف التفسير والتحليل.
املحور الأول: القراءة املعرفية العقلية للرتاث عند اجلابري:

اش��تهر محمد عابد الجابري بمش��روعه الكبير يف نقد ال��رتاث العربي ما جعله يخصص 
لهذا الموضوع مؤلفات كثيرة حاول فيها جاهدا أن يرسم أسس مشروعه النقدي الذي ينحاز 
إل��ى العقانية هبدف التحرر مما هو ميت ومتخش��ب يف كياننا العقل��ي وإرثنا الثقايف من أجل 
أن نحتوي الرتاث ال أن يحتوينا، ونقوم بإلغاء س��لطته علينا فننظر إلى العالم كما نريد ال  كما 

يريد لنا الرتاث)2) - حسب رأيه -.
  ففي نظره إن المشكلة الكبيرة التي تعاين منها األمة اإلسامية والعربية على الخصوص 
ه��ي أهن��ا مكبلة بأغال الرتاث، وال تزال تقتات منه ككائنات تراثية تبحث عن حل مش��اكلها 
فيه)3)، لذلك فهي تعيد إنتاج القديم، وتفكر بتفكير القدماء، يقول يف هذا الس��ياق: »فما يميز 
الثقافة العربية منذ عصر التدوين إلى اليوم هو أن »الحركة« داخلها ال تتجسم يف إنتاج الجديد، 
بل يف إعادة إنتاج القديم، وقد تطورت منذ القرن الس��ابع إلى تكلس وتقوقع واجرتار، فس��اد 
فيها ما سبق أن عربنا عنه »بالفهم الرتاثي للرتاث، وهو الفهم الذي ما زال سائدا إلى اليوم«)4).
وبعد أن ش��ّخص مشكلة األمة العربية يف هيمنة الرتاث على عقلها المعاصر - ما جعلها 
تتخلف عن ركب الحضارة المعاصرة التي وظفت العقل يف شتى مجاالت الحياة، ووصلت 

)1)   )محم��د عاب��د الجاب��ري -1936/2010( مفكر وفيلس��وف مغربي، ل��ه 30 مؤلفا يف قضايا الفك��ر المعاصر، 
أبرزه��ا »نق��د العق��ل العربي« الذي تمت ترجمت��ه إلى عدة لغات أوروبية وش��رقية، كّرمته اليونس��كو لكونه أحد 
أكرب المتخصصين يف ابن رش��د، من أهم أعماله: نحن والرتاث: قراءات معاصرة يف تراثنا الفلس��في )1980( - 
العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية يف التاريخ العربي اإلسامي )1971(- تكوين العقل العربي )نقد العقل 
العربي 1ج( )1982(- بنية العقل العربي )نقد العقل العربي ج2))1986(- العقل السياسي العربي )نقد العقل 
العرب��ي ج3) )1990( - العق��ل األخاق��ي العربي )نقد العق��ل العربي ج4(- مدخل إلى الق��رآن الكريم - فهم 

القرآن الحكيم أو التفسير الواضح حسب أسباب النزول.
)2)   تكوين العقل العربي، ص: 8-7.

)3)   نحن والرتاث، ص:19
)4)   الرتاث والحداثة: دراسات ومناقشات، ص:15
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م��ن التقدم أعل��ى المراتب - يصف حا لهذا ال��داء فيقول: »... ومن هن��ا كان من متطلبات 
الحداثة يف نظرنا تجاوز هذا »الفهم الرتاثي للرتاث« إلى فهم حداثي، إلى رؤية عصرية له...، 
إلى مس��توى ما نس��ميه المعاصرة، أعني مواكب��ة التقدم الحاصل على الصعي��د العالمي«)1)، 

مؤكدا أن ال هنضة بدون نقد العقل الذي يعد شرطا أساسيا وأوليا يف كل مشروع للنهضة)2).
ولتحقي��ق غاية جعل الرتاث معاصرا لنا، والتحرر من س��لطته علينا، وممارس��ة س��لطتنا 
نح��ن عليه)3) يق��رتح الجابري منهجا س��ماه المنهج التحليل��ي، يقوم على تحلي��ل البنية: بنية 
النص عرب كش��ف الغطاء عن العاقات القائمة بين عناصره��ا بوصفها منظومة من العاقات 
الثابتة يف إطار بعض التحوالت، وذلك بالقضاء عليها بتحويل ثوابتها إلى تحوالت ليس غير، 
وبالتالي التحرر من س��لطتها، وفتح المجال لممارسة س��لطتنا عليها، فهذا النوع من التحليل 
هو ما يس��ميه الجابري ب�»التفكيك«: تفكيك العاقات الثابتة يف بنيٍة ما هبدف تحويلها إلى ال 
بنية، إلى مجرد تحوالت، وهذا يندرج تحته، تحويل الثابت إلى متغير، والمطلق إلى نس��بي، 
والاتاريخي إلى تاريخي، والازمني إلى زمني، وبالتالي الكشف عن المعقولية الثاوية وراء 
كثير من األمور التي تقدم نفس��ها كس��رٍّ مغلق، كميدان الامعقول مستغٍن عن المعقولية بفعل 

التقادم الذي يجعل الرتاث مقطوع الصلة عن زمانيته وأسباب نزوله)4).
وأم��ا المقصود بكون الرتاث معاصرًا لنفس��ه - يف نظر الجاب��ري - فمعناه جعله معاصرًا 
لنفسه على صعيد اإلشكالية النظرية، والمحتوى المعريف، والمضمون األيديولوجي، وهو ما 

يتطلب من الباحثين معالجته يف محيطه المعريف واالجتماعي والتاريخي الخاص)5) .
وأم��ا كون��ه معاصرًا لن��ا فمعناه نقل الرتاث إلين��ا ليكون موضوعًا قاب��اً ألن نمارس فيه 

وبواسطته عقانية تنتمي إلى عصرنا)6)، تجعله معاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية)7).

)1)   نحن والرتاث، ص: 16.
)2)   تكوين العقل العربي، ص:5.

)3)   الرتاث الحداثة، ص:47.
)4)   الرتاث والحداثة، ص:48

)5)   نحن والرتاث، ص:11.، الرتاث والحداثة، ص: 47.
)6)   الرتاث والحداثة، ص: 47

)7)   نحن والرتاث، ص:12
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فبممارس��ة العقاني��ة النقدية يف تراثن��ا، وبالمعطيات المنهجية لعصرن��ا، يمكن أن نزرع 
يف ثقافتن��ا الراهنة روحًا نقدية جدي��دة وعقانية مطابقة؛ إذ هما :الش��رطان الضروريان لكل 

هنضة)1).
م��ن خال ُنُقول المؤلف التي أوردناها أعاه تتبي��ن لنا من الناحية النظرية بعض مامح 
المنهج العقلي)2) الذي طبقه الجابري على الرتاث عمومًا، وفيما يلي تفصيل لهذا المنهج يف 

مجال النص الشرعي.
املحور الثاين: مالمح املنهج العقلي يف جمال الدرا�صات القراآنية واحلديثية عند اجلابري:  
تح��دث الجابري عن النص الش��رعي وعلومه يف مؤلفاته عن العق��ل العربي، غير أنه قد 
أف��رد مواضيعه بمؤلف خاص س��ماه: »مدخل إلى القرآن الكريم، الج��زء األول يف التعريف 
بالقرآن«)3)، عبارة عن دراس��ة نظرية، وتفس��ير س��ماه: »فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح 
حسب ترتيب النزول«، عبارة عن دراسة تطبيقية لما سطره يف المدخل من آراء، ولهذا سنركز 
بش��كل كبير على هذين المؤلفين األخيرين باعتبارهما آخر كتبه تأليفا، ولكوهنما سيتضمنان 

آخر آرائه حول القرآن والسنة.   
فف��ي المدخل س��لك الجاب��ري »مبدأ التدرج يف اإلعداد النفس��ي للق��ارئ«، قصد هتيئته 
لقبول أفكاره وآرائه التي يعتقد أنه س��ُيعرتض عليها، أو أهنا س��تكون مس��تفزة للقارئ؛ وذلك 
بتأكيده غير ما مرة أن القضايا التي سيعيد النظر فيها لم تكن محل إجماع بين الباحثين، أو أنه 

ال ُيَسلم هبا إال داخل الدائرة اإلسامية.
فم��ن ذلك قوله بعد عرض بعض التعاريف المش��هورة للقرآن الكريم: »وهذا ال يس��لم 
ب��ه ابت��داء، إال المس��لم المومن بأن الق��رآن كام اهلل«)4)، ويضيف قائا: »ف��إذا نظرنا إلى هذا 
التعريف داخل دائرة اإلس��ام والمس��لمين، أمكن القول إنه تعريف إس��امي حيادي»، لكنه 

)1)   محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص:87.
)2)   ما وظفه الجابري من خطوات يف مجال  الدراسات القرآنية والحديثية ال يرقى إلى مفهوم المنهج بمعناه العلمي، 

وسنطلق عليه مفهوم المنهج تجوزا. 
)3)   سنحيل على هذا الكتاب باسم المدخل بقية البحث.

)4)   المدخل، ص: 11.
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غير مقبول يف المجال التداولي)1) غير اإلسامي ما يسمح بإعادة النظر فيه«)2).
ومن األمثلة كذلك قوله: »إذا كان هذا الوصف، وصف النبي بأنه خاتم النبيين منصوصا 
علي��ه يف الق��رآن، مقبوال من طرف الجميع فإن هناك مذهبا إس��اميا يمي��ز يف النبوة بين ما هو 
مخت��وم فعا وبين ما هو مس��تمر بصورة م��ن الصور...، وهناك من يجع��ل التواتر واإلعجاز 

موضوع نظر«.)3)
وبع��د أن انتهى من نقد بعض تعاريف القرآن الكريم، وبي��ان »مذهبيتها«، وُبعد بعضها عن 
االع��رتاف بح��ق االختاف يف الفهم، ومن إي��راد بعض القضايا التي كان��ت محل خاف داخل 
الدائرة اإلس��امية أعقب ذلك ببيان األسباب التي دعته إلى الكتابة يف مراجعة الرتاث المكتوب 
يف عل��وم الق��رآن قائ��ا: »أعتقد أنه ال ضرورة يف االسرتس��ال بعد الذي ذكرن��اه يف اإلتيان بمزيد 
م��ن التعريفات ك��ي يقتنع القارئ بأن الكتاب��ة يف موضوع »التعريف بالقرآن« ش��يء مربر، إننا ال 
هندف إلى مس��اءلة ه��ذه التعريفات عن خلفياهتا المعرفية والمذهبي��ة واإليديولوجية)4)، ال نريد 
الدخول معها يف جدال يعطيها فرصة الدفاع األيديولوجي عن نفس��ها؛ بل نريد أن نسلك إزاءها 
مسلكًا مغايرًا تمامًا، نريد استعادة األسئلة القديمة التي كانت وراء كوهنا، وطرح أخرى جديدة 

تتجاوزها، أعني بذلك طرح مسار الكون والتكوين للظاهرة القرآنية نفسها«)5).
ويضي��ف قائا: »فالناظ��ر يف الموضوع نظرة من يحمل منظار الثقاف��ة العربية كما ورثها 
جيلنا واألجيال الس��ابقة س��يحكم بأن الكام يف النص القرآين قد اس��توفاه األقدمون يف تلك 
المؤلف��ات الجامع��ة، والح��ق أهنم طرح��وا- تقريب��ا- جميع  األس��ئلة المتعلق��ة بالموضوع 
وناقش��وها، وقدم��وا إجاب��ات عنه��ا حت��ى لُيخيل إل��ى الم��رء اليوم أنه ل��م يعد هن��اك مجال 

للمزيد!«)6). 

)1)   يقص��د بالمج��ال التداولي: البيئ��ة المعرفية التي يتم فيها اس��تعمال المفاهيم، والمقصود هب��ا البيئة المعرفية غير 
الغربية.

)2)   المدخل، ص:12.
)3)   نفسه.

)4)    مجموعة اآلراء واألفكار والعقائد والفلسفات التي يؤمن هبا شعب أو أمة أو حزب أو جماعة. 
)5)   المدخل، ص: 13.
)6)   المدخل، ص: 14
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فمن خال النصوص أعاه يتبين أن الجابري كان يهدف إلى إعداد القارئ المنتمي إلى 
المجال التداولي اإلس��امي إعدادًا نفس��يًا يقبل بموجبه أطروحاته التي س��يعرضها يف كتابه، 
وحت��ى ال يفاجأ بمضموهنا وتس��تفزه عم��د الجابري إلى بيان أن هذه القضايا التي سيناقش��ها 
من جديد ليست محط إجماع، وأن القول فيها لم يستوف فيها بعد كما يظن كثير من الناس.

 فالجاب��ري ل��م يرض لنفس��ه أن ينظ��ر هبذا المنظ��ار الم��وروث الذي نظر ب��ه المؤلفون 
القدم��اء يف عل��وم القرآن؛ ألنه يكرس التقلي��د ويجانب العقل والعقاني��ة؛ لذلك وّلى وجهه 
ش��طر مناظر المستش��رقين لينظر من خالها إلى الرتاث العلمي يف علوم القرآن، هذه المناظر 
التي  ستس��مح- برأيه- بإثارة أس��ئلة تجد مرجعيتها الصريحة والمضمرة يف ثقافتهم الخاصة 

هبم، أسئلة تثير قضايا لم تكن من المجال المفكر فيه يف الثقافة العربية.)1) 
والعجيب يف األمر أنه ومع اعرتافه بأن إثارة أس��ئلة متولدة يف ثقافة بعينها) غربية ( داخل 
ثقافة أخرى )إس��امية( ليس فيه ما يدفع إلى إثارهتا وأن إثارة األس��ئلة المتعلقة بصحة القرآن 
ومصداقيته من قبل المستش��رقين داخل الدائرة اإلس��امية لن تحظى بمثل القبول واالعتبار 
الذي��ن حظيت هبما داخل الثقافة األوربية، وأنه لن يكون لها الوقع نفس��ه وال النتائج نفس��ها؛ 
فإنه قد أشاد بقدرهتا على إغناء التفكير داخل الثقافة اإلسامية، وقدرهتا على ممارسة نوع من 
الس��لطة عليها، سلطة السائل أو الفاعل المزعج على المس��ؤول كما هو شأن أسئلة األطفال 

التي ال تخلو من إزعاج فكري حسب قوله)2).
فبعد هذا اإلعداد النفسي للقارئ يفصح الرجل عن مراده بصريح العبارة مؤكدًا أنه البد 
من إثارة تلك األسئلة داخل شرنقتنا)3)، كما طرحها المستشرقون من قبل داخل شرنقتهم)4).
ويزيد مراده بيانا بقوله: »فرق شاسع بين وضع »الكتاب المقدس« وتاريخ تكوينه، وبين 
وضع القرآن ومساره التكويني، ومع ذلك فإن هذا الفرق سواء أخذ بعين االعتبار أو لم يؤخذ 

ال يعفي من طرح أسئلة الكون والتكوين«.

)1)    نفسه.
)2)   المدخل، ص: 14.

)3)   الش��رنقة: معناه��ا االنغ��اق واالنطواء عل��ى الذات، والمقصود هبا عن��د الجابري هي إثارة هذه األس��ئلة داخل 
دائرتنا المعرفية اإلسامية الخاصة بنا.

)4)   المدخل، ص: 16.
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من خال ما س��بق يتبين أن الجابري قد دفعه للبح��ث يف علوم القرآن وإعادة مراجعة ما 
كتب فيه أمران:

 أولهم��ا داخل��ي: ويتمثل يف عدم كفاي��ة اإلجابات التي قدمت داخل الدائرة اإلس��امية 
عن هذه األسئلة؛ إذ القول بكفاية هذه اإلجابات ال يعدو أن يكون ضربًا من الخيال يتعجب 
من��ه،)1) ثم رغبته يف تج��اوز بعض العوائق المعرفية التي حالت دون النظر يف »الرتاث الثقايف« 

يف هذا المجال.
 وثانيهما خارجي: يتجلى يف تأثير الس��لطة الفكرية للمستش��رقين الذين عدهم الجابري 
س��ائلين مزعجين ال يمكن تجاهل أس��ئلتهم التي أثاروها بخصوص القرآن الكريم وعلومه؛ 

لذلك حمل نفسه عناء التعريف بالقرآن الكريم من جديد.
وبخص��وص طبيعة التعري��ف الذي يروم المؤل��ف تعريف القرآن به؛ فق��د تبدى لي من 
خ��ال تتبع قضاي��ا الكتاب أنه تعري��ف يرتكز على »آليتي��ن منهجيتين«، هم��ا: آلية التفكيك، 
م��ن خال نقد ما س��ماه »المعارف المتلقاة«، و»األفكار المتلق��اة«)2) يف الرتاث، والتي عدها 
»عوائ��ق معرفي��ة«)3) تحول دون تمحي��ص المعارف المتلقاة، وتجعل منها مس��لمات معرفية 
غير قابلة للمراجعة والنقد، ثم آلية التأس��يس عرب تقديم أطروحات وآراء بديلة تستجيب -يف 
نظره- لتطلعات العصر، »ألنه بغير تجديد التفكير يف األس��ئلة القديمة، وطرح أخرى جديدة 
ل��ن يتأتى لنا االرتفاع بمس��توى فهمنا »للظاهرة القرآنية« إلى الدرج��ة التي تجعلنا معاصرين 

لها، وتجعلها معاصرة لنا«)4) .
وأما الفئة التي يقصدها المؤلف هبذا التعريف فقد حددها يف القراء العرب والمس��لمين 

واألجانب كذلك، ثم فئة ممن يصدق عليها- حسب تعبيره – »اإلنسان عدو ما يجهل«)5).
 ف��ا فرق عند المؤلف بين المس��لمين وغير المس��لمين؛ فكله��م يف حاجة إلى التعريف 
بالقرآن، ف�»هم بالنس��بة إلّي س��واء، الفرق بين المس��لم وغير المس��لم يف هذا المجال هو أن 

)1)   يدل على ذلك وضعه لعامة التعجب، ص:14. 
)2)   المدخل، ص:69

)3)   نفسه، ص:89.
)4)   المدخل، ص: 15.

)5)   المدخل، ص:8.
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المسلم يؤمن بالقرآن، وغير المسلم ال يؤمن به، أما المعرفة بالقرآن، معرفة أغلبية المسلمين 
ومعرفة علماء المستشرقين وحتى البابا نفسه، فإهنا تبقى معرفة هزيلة، أعتقد اليوم أن األجزاء 
التي كتبت يف »نقد العقل العربي« هي ضرورية، ونحن يف حاجة ألكثر منها الكتس��اب معرفة 
حقيقية بالقرآن، الغالبية من المس��لمين اليوم حتى المثقفين وحفاظ القرآن الخ...؛ يمكن أن 
نعت��رب أن فهمهم لإلس��ام  هو كما كان يقال قديم��ا من جنس »إيمان العجائ��ز«، أي اإليمان 
بدون بحث، والنتيجة هي أن أي ش��يء خارج عن الموروث يتم اعتباره خارجا عن اإلس��ام 
يف النهاي��ة، »إيم��ان العجائز« هو إس��ام الجهل بالق��رآن، وبما فيه وبظروفه ال��خ، وهو إيمان 
مقب��ول م��ن الناحية الدينية؛ لكن م��ن الناحية الفكرية هو غير كاٍف، لذلك فس��واء تعلق األمر 
بالمستش��رقين أو بغير المس��لمين عموما، أو تعل��ق األمر بالمس��لمين، أو حتى ببعض الذين 
يكتب��ون يف ه��ذا الميدان أيض��ا فإن الغالبية العظمى منهم ليس��ت يف المس��توى ال��ذي يتطلبه 

التعامل مع هذا الكتاب: القرآن الحكيم«)1).
واض��ح م��ن كام المؤلف أن غايته ه��ي تقديم »معرف��ة حقيقية« بالق��رآن، وكأن هذا الرتاث 
ال��ذي كتب ألزيد من أربعة عش��ر قرنًا لي��س فيه من المعرفة الحقيقية بالقرآن ش��يء، فعجيب أمر 
المؤلف حين ربط هذه المعرفة عن القرآن بمعرفة كتبه عن العقل العربي، وجعله مفتاحًا ضروريًا 
لحصوله��ا، فلي��س مقبواًل عقاً وال نقاً اتخ��اذ كل هذا الرتاث وراءنا ظهرّي��ا، بدعوى هزالته، أو 
لكون الذين كتبوه ليسوا يف المستوى الذي يتطلبه التعامل مع القرآن الكريم؛ فحسُب المؤلف أنه 

كان عالة يف كثير من القضايا التي تناولها على المسلمين والمستشرقين الذين قال عنهم ما قال.
وبع��د هذا التقديم الذي لخصت فيه األس��باب التي دع��ت الجابري إلى مراجعة الرتاث 
المكتوب يف علوم القرآن، وتصوره لكيفية هذه المراجعة التي استلهمت التجربة االستشراقية 
يف نق��د الكتب الس��ابقة والغاية منها، س��أعرض يف ما يلي أهم آليات »المنه��ج العقلي» الذي 

وظفه الجابري للبحث يف النص الشرعي:
1- آلية التشكيك أو الشك من أجل الشك:

والمقصود هبذه اآللية أن الجابري قد وقف موقف الشك من كثير من القضايا التاريخية، 
خصوصا الروايات المتعلقة بأحداث السيرة أو بعلوم القرآن، ورّدها من غير حجة وال دليل، 

)1)   أسبوعية األيام المغربية، العدد المؤرخ ب� 17/11 نوفمرب 2006



548

املنهج العقالين يف التعامل مع الن�ص ال�شرعي عند مفكري العرب

فمن األمثلة على ذلك قوله بعد إيراد األحاديث التي رويت يف مسألة األحرف السبعة: »يمكن 
للمرء أن يشك يف صحة هذه األحاديث ما دامت أحاديث آحاد...، وأن األحاديث المروية يف 
الموضوع تجد مصداقيتها الموضوعية – إن لم نقل التاريخية – يف ظهور الحاجة إلى البحث 

واالنشغال بما قررته«)1).
فقد وعد الجابري يف مقدمة كتابه المدخل أنه لن يش��كك يف الروايات المتعلقة بأحداث 
الس��يرة النبوي��ة خصوص��ا إذا ورد الح��دث م��ن رواي��ات مختلف��ة)2)، غير أنه أخل��ف وعده 
المنهجي، فشكك يف كثير من الروايات المتعلقة ببعض األحداث المتواترة يف السيرة النبوية: 
كانش��قاق القمر، وحادثة اإلس��راء والمعراج، مؤوال لها، ورد معج��زات النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم لمجرد الش��ك، ولكوهنا »أحادي��ث آحاد«، وقد غلب طابع التش��كيك عل��ى لغته من 
خ��ال اس��تعماله الكثير »لصيغ التمري��ض«: »قيل«، و »ُروي« التي تفيد الش��ك وعدم اليقين 

يف الخرب المروي.
وقد دفع به هذا األمر إلى التعجب من كثرة ما رواه بعض الصحابة من األحاديث والتشكيك 
فيه، كتش��كيكه فيما روته عائش��ة -رضي اهلل عنها- بقوله: »لقد ضّخم بعضهم دور السيدة عائشة 
يف رواية الحديث، وال يستبعد أن يكون للجانب السياسي دور يف ذلك، وقد تويف الرسول -عليه 
الس��ام- وهي يف حدود الثامنة عش��رة من عمرها، بمعنى أهنا الزم��ت النبي )ص( كزوجة لمدة 

ست سنوات، فكيف يعقل أن يروى عنها كل ذلك العدد الهائل من األحاديث؟«)3).
ما عرضه الجابري ال يكفي دليا للتعجب والتشكيك يف ما روي عن عائشة -رضي اهلل 
عنه��ا-، أو يف فضلها، فالعربة ليس��ت بالمدة التي قال الجاب��ري إهنا غير كافية لرتوي كل هذه 
األحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وس��لم؛ بل العربة بمدى الحفظ والوعي والفهم عن النبي 
-صلى اهلل عليه وس��لم، وقد كانت عائش��ة -رضي اهلل عنها- من أحفظ الصحابة وأوعاهم، 

وأعلم أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم.

)1)   المدخل، ص:154.
)2)   »لي��س المقص��ود اختاف التضاد، وإنم��ا اختاف الرواية عن األخرى بزيادة بع��ض التفاصيل أو نقصاهنا، فهي 
بمنزل��ة حادثة الس��ير التي يروي الش��هود بعض تفاصيلها، مع اخت��اف بينهم، فهذا االخت��اف دليل على وقوع 

الحادثة، وإنما المطلوب العمل على ترتيبها حتى تتضح الصورة«، المدخل، ص:18.
)3)   أسبوعية األيام، مصدر سابق.
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 وه��ذه الدع��وى قد نقله��ا الجابري عن نولدك��ه)Nöldeke( )1) بنصها م��ن كتابه »تاريخ 
القرآن«)2).

األمر نفسه قاله عن أبي هريرة رضي اهلل عنه: »أما أبو هريرة الذي ينسب إليه كم هائل من 
األحاديث فهو لم يدخل اإلسام إال قبل وفاة النبي بأربع سنوات)3)« .

إن الغاي��ة من التش��كيك يف روايات هذي��ن الصحابيين الجليلين وغيره��م كثير هو رّد ما 
روي عنهما من األحاديث، وفسح المجال أمامه النتقاء ما يناسب مواقفه، ورد ما يخالفها.

 ل��م تقتصر آلية التش��كيك عن��د الجابري على الحديث الش��ريف، بل تعدت��ه إلى القرآن 
الكري��م، ق��ال �� وه��و يتحدث عن احتم��ال وقوع النقص يف س��وريت براءة واألح��زاب: »لقد 
اش��تملت الس��ورتان على نقد داخلي، ومراجعة وحساب، وكش��ف عورات -وخاصة سورة 
براءة- لم يرد مثله يف أية سورة أخرى، وال نعتقد أن ما سقط منهما من اآليات -إذا كان هناك 
س��قوط بالفعل- يتعلق هبذا الموضوع، ألن ما احتفظت به الس��ورتان كان عنيفا وقاس��يا إلى 

درجة يصعب معها - بالنظر إلى أسلوب القرآن يف العتاب - تصور ما هو أبعد من ذلك«.)4)
وقال: »وكل ما يمكن قوله -على سبيل التخمين ال غير- هو أن يكون الجزء الساقط من 
س��ورة براءة هو القس��م األول منها، وربما كان يتعلق بذكر المعاهدات التي كانت قد أبرمت 
مع المشركين، ذلك أن سور القرآن بخاصة الطوال منها، تحتوي عادة على مقدمات تختلف 
طوال وقصرا مع اس��تطرادات قبل االنتقال إلى الموضوع أو الموضوعات التي تش��كل قوام 

السورة، وأما سورة األحزاب فيبدو أن ما سقط منها مباَلغ فيه«.)5)
هذا هو أس��لوب الجابري، أس��لوب التش��كيك يف قال��ب »البحث العلم��ي« والعبارات 

)1)   ثي��ودور نولدك��ه Theodor Nöldeke  )1836 - 1930( يعد ش��يخ المستش��رقين األلم��ان. ولد عام 1836 يف 
هامب��ورغ، أتقن العربية، والعربية، والس��ريانية، درس يف فيينا وبرلين ولي��دن، حصل على الدكتوراه عام 1856م 
وهو يف س��ن العش��رين عن تاريخ القرآن، عين مدرس��ا للتاريخ اإلسامي يف جامعة جوتنجن عام 1861، وأستاذ 

التوراة واللغات السامية يف كييل عام 1864.
)2)   انظر الصفحة: 349.

)3)   سلسلة مواقف، العدد69، ص:10.
)4)   المدخل ص:209.

)5)   نفسه.
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الموهمة، )يبدو أن ما س��قط منها مباَلغ فيه، ما يمكن قوله على س��بيل التخمين ال غير، هو أن 
يكون الجزء الساقط من سورة براءة.. وهكذا(.

2- آلية االنتقاء، أو منطق التجاهل: 
كثي��را ما غ��ّض الجابري الطرف ع��ن كثير من األدل��ة المخالفة والمناقض��ة ألطروحاته 
دون أن يكل��ف نفس��ه عناء مناقش��تها أو تأويلها، حتى ول��و بضرب من التأوي��ل بعيد، فكثيرا 
م��ا يعمد إلى تقوي��ة الحجج الضعيفة، ويس��تميت يف الدفاع عنها، ويق��دم الروايات الضعيفة 
على الصحيحة، ويجعلها هي األس��اس، وال يتثبت من صحتها، ويبني عليها أحكاما وقضايا 
خطي��رة؛ فلم يلت��زم الجابري المنه��ج العلمي الصحي��ح يف تعامله مع األحادي��ث النبوية من 
حيث التخريج والتحقيق، والماحظ عنده بش��كل بّين غياب تحقيق الروايات التاريخية -يف 
الغالب األعم- لتمييز صحيحها من سقيمها إسنادًا ومتنًا، فقد اعتمد على كثير من الروايات 
الحديثي��ة والتاريخية دون أن يلتزم منهجًا نقديًا ش��اماً يف تعامله م��ع معظم تلك الروايات، 

وقد أوقعه هذا األمر يف أخطاء كثيرة.
فليت��ه وق��ف عند هذا الحد، بل كثيرًا ما س��لك مس��لك االنتقاء يف تعامل��ه مع األحاديث 
ال��واردة يف الموض��وع الواحد؛ حي��ث يورد منها ما يؤيد موقفه ول��و كان ضعيفًا دون نقد وال 
تمحي��ص، وال رجوع إلى أق��وال العلماء فيه��ا، ويتجاهل الروايات التي تع��ارض موقفه، أو 
يردها دون أدنى شبهة ولو كانت صحيحة، ال دليل له سوى قوله إهنا »أخبار آحاد«، كمعجزة 
اإلس��راء والمعراج، وانشقاق القمر، وترجيحه لروايات دون مرتبة رواية البخاري المعتمدة، 
ومن ذلك ترجيحه لروايات تدل على أن نزول الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم يف غار 

حراء كان مناما على رواية البخاري التي تؤكد أنه كان يقظة)1). 
وبن��اًء على مواقف الرجل من الس��نة وحجيتها وعمل المحدثي��ن والنقاد التي فصلها يف 
الفصل الذي خصصه للس��نة النبوية يف كتابه »بنية العقل العربي« يمكن فهم س��بب رده لكثير 
من األحاديث، خصوصا خرب اآلحاد الذي قال بش��أنه: »إن هذا الخرب قام على أس��اس سلطة 
إجماع الصحابة، وإسناده ال ُيثبُت صحة الخرب يف ذاته، بل إنما ُيثبت صحة نسبته إلى الرسول 

)1)   المدخل، ص: 93-91.
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طبقا للش��روط الت��ي يعتمدها أهل الحديث، فهو صحيح على ش��روطهم، وليس صحيحا يف 
نفسه«)1).

ولست هنا بصدد مناقشة آرائه تلك، بل لبيان منهجه االنتقائي والعشوائي يف االستدالل 
بالحديث والروايات التاريخية، وهذا األمر منه عام يف كثير من كتبه. 

بعد أن عرضنا باختصار آلليات المنهج العقلي للجابري التي تأثر فيها كثيرا بالدراسات 
االستشراقية ننتقل إلى عرض أمثلة تطبيقية.  

املحور الثالث:  املنهج العقلي يف درا�صة الن�ص ال�صرعي عند اجلابري: اأمثلة تطبيقية.
بع��د أن عرض��ت باختصار آلليات المنه��ج العقلي التي وظفها الجاب��ري يف التعامل مع 
النص الش��رعي س��أعرض كيفية تطبيقه له��ا معرفيا من خال القضايا اآلتي��ة: معجزات النبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم، وقصص األنبي��اء بين القرآن والكتب الس��ابقة، وترتي��ب القرآن على 

حسب النزول، والموقف من تفاسير العلماء.
1- معجزات النبي صلى اهلل عليه وسلم:

ذه��ب الجابري إلى أن برهان نبوة الرس��ول –صلى اهلل عليه وس��لم- هو القرآن، وليس 
المعج��زات الحس��ية وخرق الع��ادة ونحوها؛ إذ إن أس��لوب القرآن يف اإلقن��اع عنده يختلف 
اختافًا بينًا عن أسلوب التوراة واإلنجيل، فالقرآن قد بنى استدالالته وفق مقتضيات العقل، 
أما أسلوب التوراة واإلنجيل فهو االحتكام إلى أمور خارج طور العقل من مثل: قلب العصا 
حي��ة، وفل��ق البحر، وإحياء الموتى التي هي قفز على ما جرت به العادة من س��نن ال تتخلف، 
وتحت عنوان »من رفع األسباب فقد رفع العقل«)2) يؤكد الجابري أن إنكار مبدأ السببية يلغي 
إمكانية معرفة حقيقة أي ش��يء؛ إذ إننا ال نعرف حقيقة األش��ياء إال بمعرفة أس��باهبا، فمن رفع 

األسباب فقد رفع العقل.
 وكنتيجة مباشرة للقاعدة أعاه ذهب الجابري إلى أنه ال يمكن إطاقا التضحية بالسببية 
وت��رك المجال للمعجزة، وقد اتخ��ذ الجابري من القرآن مصدرا إلثب��ات موقفه من أن النبي 

صلى اهلل عليه وسلم لم تكن له من معجزة سوى القرآن نفسه مستدال بثاث آيات:

)1)  بنية العقل العربي، ص: 125. 
)2)   المدخل، ص:125.
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اآلي��ة األولى: ق��ول اهلل تعال��ى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ژ )1)، ووجه 
الدلي��ل عن��ده يف اآلية هو أن البش��ر ال يمكنهم اإلتي��ان باألمور الخارقة من ارتقاء يف الس��ماء 
ونحوه، والنبي –صلى اهلل عليه وسلم- بشر، لذلك فهو ال يستطيع أن يفعل مثل هذه األمور.
 والثاني��ة: قول��ه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ژ )2)، 
ووجه االس��تدالل هبذه اآلية هو أن المانع من إرس��ال المعج��زات المؤيدة لمحمد صلى اهلل 

عليه وسلم هو تكذيب األولين هبا. 
الثالثة: قول��ه تعال��ى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې   ې  ژ )3)، ووجه اس��تدالله هبا هو أنه »عندما أصر المشركون 
عل��ى النب��ي أن يأتيهم بآيات معج��زات كما جاء هبا األنبياء الس��ابقون رد الق��رآن عليهم هبذه 
اآلي��ة...، وإذًا فالق��رآن ال يحتاج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه وكونه منزال من عند اهلل؛ 

بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه«)4).
وأوج��ه االس��تدالل هبذه اآليات غير مس��لم به للمؤل��ف، فليس المعنى فيه��ا كما فهم، 
فتفسيره لقوله تعالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ژ  بكون اإلنسان ال يستطيع 
الصعود إلى الس��ماء غير دقيق، فهو قد تجاهل بقية األسئلة التي سألتها قريش النبي صلى اهلل 
عليه وسلم، وهي أن يكون له بيت من زخرف، أو حديقة من نخيل وعنب، فهذه اآلية ال تعني 
بحال أن اإلنسان ليس يف مقدوره فعل األشياء التي طلبوها، ولكن المعنى هو أن الرسول بشر 
وعبد مأمور، وليس له أن يطلب من اهلل إن�زال هذه اآليات أو تلك؛ فاهلل هو الذي ين�زل اآليات 
باختياره، فا يس��أل عما يفعل؛ وهبذا يبدو تفس��ير الجابري لآلية بعيدًا عن المراد منها، وعليه 

فالمعجزات التي جرت على يد النبي صلى اهلل عليه وسلم كانت بمشيئة اهلل وإرادته.
أم��ا قول��ه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ژ  فقد ذهب 
الجاب��ري إل��ى أن المانع من إرس��ال المعج��زات المؤيدة لمحم��د صلى اهلل عليه وس��لم أن 

)1)  سورة اإلسراء، اآلية:93.
)2)   سورة اإلسراء، اآلية: 59.

)3)   سورة العنكبوت، اآليتان 50، 51.
)4)   المدخل، ص:164.
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األولين قد كذبوا بمثل هذه المعجزات؛ أي أن اهلل لن يرس��ل إلى النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
أي معجزات إطاقًا لهذا الس��بب، وهذا غير صحي��ح؛ إذ إن اهلل تعالى قد أجرى المعجزات 
على يدي النبي صلى اهلل عليه وس��لم كما هو ثابت، ومعنى اآلية واضح إذا تم فهمه اس��تنادا 
إلى الس��ياق وس��بب الن�زول، ويبدو من الس��ياق أن إن�زال المعجزات التي طلبها الكفار هي 

إنذار بالدمار إذا لم يؤمنوا. 
أما قوله سبحانه وتعالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ فلي��س المعن��ى في��ه كما فهم من أن��ه ليس للنبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم من معجزة أخرى س��وى القرآن، ب��ل المعنى كفى بالق��رآن دليا على 
صدق نبوة محمد صلى اهلل عليه وس��لم؛ أي: لولم يكن له إال القرآن وحده لكفاه بالرغم من 
أن له معجزات أخرى غيره، ولو تأملوا هذا القرآن لكفاهم عن طلب أي آية أو عامة أخرى؛ 

إذ إنه ظاهر التفرد، بّين التميز، داٌل على أنه من عند اهلل. 
إن إص��رار الجابري على أن معجزة النبي صلى اهلل عليه وس��لم هي القرآن وحده مؤكدا 
ع��دم حاجت��ه إلى أم��ور أخرى م��ن خارجه لي��س عبثا؛ ب��ل الغاية منه ه��ي التمهيد لمناقش��ة 
المعج��زات التي وقعت للنبي صلى اهلل عليه وس��لم، نحو معجزة انش��قاق القمر، واإلس��راء 

والمعراج، إما بتأويلها، أو نفيها.
وقد سلك الجابري يف مناقشة المعجزات النبوية ثاثة مسالك هي: االنتقاء، والتأويل، والتشكيك. 
أ- مسل��ك االنتقاء: والمقصود ب��ه أن الجابري قد اقتصر على مناقش��ة المعجزات التي 
يمك��ن تأويله��ا يف القرآن الكري��م بنوٍع م��ن التأويل؛ كانش��قاق القمر، واإلس��راء والمعراج، 
اس��تنادًا إلى أقواٍل يف التفاس��ير ليس��ت بذاك، وضرب صفحًا عن تلك المعجزات التي ليس 
إل��ى تأويلها س��بيل، كعصمة النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم من الناس، وإنج��اء اهلل إبراهيم من 
النار، وانقاب عصا موس��ى حية وثعبانًا)1)، أو انفاق البحر لموس��ى)2)، لذلك لم يشر إليها 

من قريب وال بعيد!!. 

)1)   م��ر عل��ى اآليات الت��ي تحدثت عن ه��ذه المعجزة مرور الك��رام من غير تفس��ير وال تعقيب، ينظ��ر: فهم القرآن 
الحكيم، ص: 282.

)2)   األمر نفسه فعله مع معجزة انفاق البحر، المرجع نفسه، ص: 285.
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ب- مسل��ك التأويل: بعد أن أدى المس��لك األول بالجابري إلى اإلعراض عن مناقش��ة 
بع��ض المعجزات ال��واردة يف الق��رآن نظ��را لوضوحها واس��تعصائها على التأوي��ل الذي قد 
يخرجها عن حقيقتها، سلك إزاء معجزة اإلسراء والمعراج وانشقاق القمر اللتين اقتصر على 
ذكرهما مس��لك التأوي��ل؛ فلم ينفهما نفيًا كليًا مطلقًا، وإنما م��ال إلى تأويلهما حتى تخرجا 
عن حقيقة كوهنما معجزتين، وتوافقا ما ذكره من الحفاظ على نظام العالم، وعدم خرق سننه 

ونواميسه، حتى »ال ُيرفع العقل برفع األسباب«.
وألج��ل ذلك أش��اد الجابري بموقف الكندي يف ميله إل��ى التأويل الذي ال يعني اخرتاق 
المجال التداولي الذي ن�زل فيه القرآن؛ إذ إن الحقيقة الدينية ال تناقض العقل؛ غير أهنا يف بعض 
األحيان ال يمكن نيلها من ظاهر النص، بل قد يستلزم األمر اللجوء إلى التأويل)1)، وهذا بيان 

آراء الجابري بشأن معجزة انشقاق القمر، واإلسراء والمعراج.
1-  معجزة انشقاق القمر:

قبل بيان رأيه يف هذه المس��ألة وتفس��يره لهذه اآلية: ژ ھ  ھ  ے  ے  ژ )2) 
الت��ي هي محور الجدل بين نف��اة هذه المعجزة ومثبتيها أكد الجاب��ري من جديد أن القرآن ال 
يحت��اج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه، »ونحن نؤكد فعا أن الش��يء الوحيد الذي يفهم 
م��ن الق��رآن بأكمله أنه معجزة خاص��ة بالنبي محمد عليه الس��ام هو الق��رآن ال غير، فالقرآن 

يكفي ذاته بذاته يف هذا الشأن«)3). 
ويضيف الجابري قائا: »وواضح! أننا هنا أمام إغاق هنائي لمس��ألة إمكانية تخصيص 
خات��م النبيين والمرس��لين بمعجزة من جنس ما طالبت به قريش، لق��د قررت اآلية أن القرآن 

كاف وحده كمعجزة للنبي عليه الس��ام، ثم أهنت الجدل يف الموضوع بأن خاطبت النبي أن: 
ژ ې  ى          ى  ائ  ائ  ەئ ژ )4).

وبخط��ى حثيثة يتقدم الجابري ص��وب غايته قائا :»ولمعرتٍض أن يق��ول: هناك ظواهر 

)1)   المدخل، ص:110.
)2)   سورة القمر، اآلية:1.
)3)   المدخل، ص: 110.

)4)   سورة العنكبوت، اآلية:52.
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من قبيل المعجزات الخارقة للعادة مروية عن بعض الصحابة، من ذلك ما قيل يف تفسير قوله 
تعالى ژ ھ  ھ  ے  ے  ژ ، وما روي بش��أن »اإلس��راء والمعراج«، وهذه أمور 
ناقش��ها القدماء من العلماء والمفسرين، واآلراء فيها مختلفة، وهي كلها تراث لنا، ومن حقنا 
بل ومن واجبنا أن نختار منها ما ال يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع العقل ومعطيات العلم 

يف عصرنا«)1). 
يفه��م من قوله: »ولمع��رتض أن يقول هناك ظواهر من قبيل المعج��زات الخارقة للعادة 
مروي��ة ع��ن بعض الصحاب��ة...«، أن نفي هذه المعج��زات هو األصل ولي��س العكس، فكأن 
الجاب��ري يريد بذلك أن يرد على م��ن يثبتها، ولتربير موقفه وتأييد رأيه قدم جملة من الحجج 

الضمنية والصريحة، كما يلي:
•	قول��ه إن هاتين المعجزتي��ن رويت عن بعض الصحابة، ولفظة »بعض« تدل على العدد 
من ثاثة إلى تسعة، وربما استعماله لها مقصود للداللة على أن من رواهما من الصحابة قلة، 
وذلك باستعماله لصيغة التمريض »ُروي«، ووضعه لعبارة »اإلسراء والمعراج« بين عامات 
التحف��ظ الت��ي تفيد الش��ك وعدم اليقي��ن، واألمر بخاف ذل��ك، فقد جاء ذكره��ا يف القرآن، 

وبلغت رواية هذه الحادثة حد التواتر.
•	اختاف اآلراء بش��أهنا بين منكر ومثبت، لذلك فا عجب إن أثارها من جديد، فكوهنا 
كلها تراثا يعني خضوعها للمراجعة والنقد، وهذا األمر عجيب، فا يميز بين ما يقبل المراجعة 

وما ال يقبلها، وال بين الثابت و المتغير، فكل شيء عنده سواء!.
•	وج��وب االحتكام إلى العقل ومعطيات العلم العصرية يف االختيار من هذه اآلراء، فما 

كان منهما منسجما معهما ُقبل، وما خالفهما ُرد)2).
وبع��د هذا التمهيد الم��ربر لموقفه انتقل إلى إي��راد أقوال بعض المفس��رين يف اآلية التي 
ُذك��ر فيها انش��قاق القمر قائا: »فمنهم من قال إن القمر انش��ق فعا وش��اهده الناس يف مكة، 
وأن ذلك جاء عقب س��ؤال قريش النبي أن يأتيهم بآية، ومنهم من قال: إن القمر سينش��ق يوم 
القيامة، ومنهم من قال: إن معنى انش��قاق القمر: اتض��اح األمر وظهوره، ألن العرب تضرب 

)1)   نفسه.
2 نفسه.  (2(
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بالقمر مثا يف ما وضح، وقيل: إن ذلك كان خس��وفا حل بالقمر يف زمان النبي صلى اهلل عليه 
وسلم«)1).

وقد اس��تبعد الجابري كل األقوال مرجحًا أن يكون الذي حل بالقمر »خسوفا« وظاهرة 
طبيعية عادية، وإذا كان انشقاق القمر عند الجابري خسوفًا طبيعيًا؛ فقد ذهب حسن حنفي إلى 

أن اقرتان بعض المعجزات بدعوات األنبياء هو من قبيل االتفاق وبمحض المصادفات)2). 
وق��د م��ال الجابري إلى رأي ضعيف كما س��بق؛ إذ ذهب إلى أن معنى »انش��قاق القمر« هو 
خس��وفه، وقد اس��تدل بقوٍل أورده اإلمام ابن عاش��ور، وهو مرور جس��م س��ماوي حجب ضوء 
الش��مس عن وجه القمر، كما اس��تدل بحديث أورده الطرباين عن ابن عباس قال: »ُكسف القمر 
على عهد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فقالوا: س��حر القمر، فن�زلت اقرتبت الس��اعة وانشق 
القم��ر«)3)، والحق أن الجابري لم يكن موفقًا أو باألحرى أمينًا يف  النقل عن ابن عاش��ور الذي 
أخذ عنه فكرة الخس��وف،  وإنما كان يقول بخافها؛ إذ أورد األدلة التي تؤكد أن القمر قد انش��ق 
حقيقة، بل وحدد تاريخ هذا االنش��قاق بأنه كان س��نة خمس قبل الهجرة، ثم قال: »إن كثرة رواة 
هذا الخرب تدل على أنه كان خربًا مس��تفيضًا«)4)، ثم ناقش ابن عاشور كل اآلراء، وعرض لكون 
أهل اآلفاق قد رأوا هذه الظاهرة أم ال؟، ثم بعد ذلك ذكر مس��ألة الخس��وف، وقال إننا أوردناها 

»مسايرين لاحتماالت الناشئة عن روايات الخرب عن االنشقاق إبطااًل لجحد الملحدين«)5).
ويتش��بث بآخ��ر حجة قائ��ا: »أما نحن فنرى أن ع��دم نزول آيات أخرى تؤكد »انش��قاق 
القمر« دليل على أن ما حدث لم يكن من قبيل »خرق العادة«، فلو كان األمر استجابة لطلب 
قري��ش كم��ا ذكرت الروايات ل��كان يف القرآن ما يفيد ذل��ك...، كل هذا قد رج��ح لدينا أن ما 

حدث كان خسوفا كما وردت بذلك رواية ابن عباس«)6).

)1)   المدخل، ص:167.
)2)   من الثورة إلى العقيدة، ص: 75.

)3)   المعج��م الكبي��ر 11/ 250، برقم: 11642، س��ليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاس��م الط��رباين/ مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل/ الطبعة الثانية، 1404 - 1983/ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.

)4)   التحرير والتنوير، ج 27، ص: 167.
)5)   التحرير والتنوير، ج 27، ص: 170-167

)6)   المدخل، ص:168.
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وه��ذه الحجة أوهى من أن يرد عليها، فمفه��وم مخالفة كام الجابري أن كل ما لم ينزل 
القرآن بشأنه أكثر من مرة يمكن الشك فيه ورده!.

2- معجزة اإلسراء:
ذك��ر الجاب��ري أن اإلس��راء بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم لي��ا من المس��جد الحرام إلى 
المس��جد األقصى إنما كان بروحه دون جس��ده، وقد كان ذلك »رؤي��ا« يف المنام؛ وهذا ليس 
خرقا للعادة، وليس فيه رفع لس��نن الكون، واس��تدل على أن اإلس��راء كان رؤي��ا منامية بقوله 
تعال��ى: ژ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ )1)، و ع��دم ذك��ر ذلك يف القرآن ثم يف 

الروايات األساسية - حسب زعمه - يف الموضوع التي يظهر منها أن ذلك كان مناما)2).
  وهذا القول ليس بجديد، بل هو رأي ضعيف ناقشه العلماء وأبطلوه، وقد أبطل القاضي 

عياض هذه الدعاوى يف كتابه »الشفا« تحت فصل سماه» إبطال حجج من قال إهنا نوم«)3).
وبخصوص معجزة المعراج ذهب الجابري إلى أنه كان كاإلسراء؛ إذ إن كليهما قد حدثا 
يف رؤي��ا منامي��ة وليس حال اليقظة؛ ألن اإلنس��ان ال يمكن��ه االرتقاء إلى الس��ماء، فإذا قلنا إن 
المعراج كان بالجس��م فإن ذلك يعني أن الرس��ول رأى اهلل رؤية بصرية، وهذا ال يمكن إال مع 

األجسام، واهلل منزه عن الجسمية)4).
وأشير هنا إلى أن هذه االستدالالت واألقوال قد أخذها عن نولدكه.)5) 

وهن��ا أنب��ه إلى بعض األخطاء التي وقع فيها الجابري يف هنجه لمس��لك التأويل يف هاتين 
المعجزتين، وهي باختصار:

-  غلب��ة االنتق��اء عل��ى منهج��ه يف التعامل مع الحج��ج، حيث ي��ورد ما يناس��ب موقفه، 
ويتجاهل ما يعارضه، ويقوي الضعيف من األقوال ويتشبث هبا.

- األخذ بتأويات بعيدة يف اللغة، ومخالفة قول المحققين من أهل اللغة )تفس��ير الرؤيا 
بالمنامية(.  

)1)   سورة اإلسراء، اآلية: 60.
)2)   المدخل، ص:169-168.

)3)   الشفا، القاضي عياض ،ج 1، ص: 152-149.
)4)   المدخل، ص:169.

)5)   تاريخ القرآن، ص:25.
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ج- مسلك التش��كيك والرد: لما لم يجد الجابري للمعجزات الواردة يف القرآن مدفعا، 
وسلك نحوها مسلك التجاهل والتأويل، فإنه على العكس من ذلك قد نفى المعجزات التي 
وردت يف الس��نة نفي��ا قاطعا، وذك��ر أن األحاديث الت��ي وردت فيها إنما هي أخب��ار آحاد، قد 
تس��اهل النقاد فيها، ألهنا ليس��ت أحاديث أحكام؛  ألن المحدثين »كانوا يتس��اهلون يف قبول 

أحاديث الثواب والعقاب وفضائل األعمال«)1).
صحي��ح أن األحادي��ث التي وردت فيها هذه المعجزات ليس��ت أحاديث أحكام ولكنها 
يف الوقت نفس��ه ليس��ت أحاديث فضائل أعمال وثواب وعقاب خافا لم��ا ذكر، وإنما تتعلق 

بإثبات النبوة والدين نفسه.
فواض��ح مجانب��ة الجابري للصواب، فمعج��زات النبي صلى اهلل عليه وس��لم بلغت حد 
التوات��ر، فق��د نقلها كثير م��ن الصحابة الكرام، وهذا يبي��ن عدم تفريقه بي��ن الحديث المتواتر 

واآلحاد.
من خال مناقش��تنا باختصار لموقف الجابري من معجزات النبي صلى اهلل عليه وس��لم 

يتبين لنا بعض مامح النزعة العقانية كما يلي:
- تأويل بعض المعجزات بما يخرجها عن حقيقة كوهنا معجزة إلى جعلها مجرد حدث 

منامي.
- رفضها بدعوى أهنا تتناىف مع العقل ومعطيات العلم المعاصر، ذلك أن القول بالمعجزة 

يرفع العقل.
2- قصص األنبياء بين القرآن والكتب السابقة:

م��ن القضاي��ا التي أوالها الجابري عناية كبيرة يف الش��رح والتفصيل قضي��ة المطابقة بين 
القص��ص الق��رآين وقصص التوراة واإلنجي��ل؛ فقد قصر جانب األصال��ة واإلبداع يف قصص 
الق��رآن يف طريق��ة عرض��ه لها، فق��ال: »والح��ق أن األصالة واإلب��داع يف الق��رآن -ويف القص 
خاص��ة- هم��ا يف طريقته الخاصة يف ع��رض القصص، وكل من يريد أن يلم��س هذا الجانب 
)األصال��ة واإلبداع( فما عليه إال أن يضع الت��وراة أمامه ويحاول أن يعرب عن قصصها بصورة 

)1)   المدخل، ص:169.
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تش��به الطريق��ة التي عرب هبا الق��رآن«)1)، مضيف��ا أن عاقة قصص القرآن بقص��ص التوراة هي 
عالق��ة تصديق وحكاي��ة ومطابقة إلى ح��د كبير، ف��»عاقة الق��رآن بالت��وراة واإلنجيل عاقة 
تصدي��ق بصورة عامة؛ بل يمكن القول إهنا يف مجال القصص عالقة حكاية؛ بمعنى أن القرآن 

يحكي ما ورد يف التوراة من أخبار بني إسرائيل«)2). 
ويق��ول يف موضع آخ��ر: » والواقع أن جل »الح��وادث التاريخية« الت��ي يحكيها قصص 
الق��رآن عن أنبياء بني إس��رائيل يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء يف الت��وراة واإلنجيل، والقرآن 

جاء مصدقا لما بين يديه منهما«)3).
يف هذا الكام تقريرات وأحكام عامة ال دليل عليها، بل يحتاج تقريرها إلى اس��تقراء تام 
للموض��وع، فيكف��ي عقد مقارنة بين قصة لوط، وابراهيم، وس��ليمان، وداود عليهم الس��ام، 

ليتضح البون الشاسع بين قصص القرآن والتوراة، ويتقرر عدم صدق هذه الدعوى. 
فقد جاء يف سفر التكوين عن قصة ابراهيم أنه »تواطأ مع سارة على الكذب والدياثة...، 
وأن��ه أس��لم زوجته الجميلة لمن يعاش��رها يف الحرام طمعًا يف بقائه حي��ًا«)4)، وعن لوط »أنه 
س��كر وزن��ى بابنتيه«)5)، وعن داود أنه »فاس��ق متلصص على عورات الن��اس، الزاين، القاتل، 

المغتصب للنساء والزوجات«)6).
فبع��د ع��رض هذه النماذج عن قصص هؤالء األنبياء يف التوراة كيف يصح منه قوله: »إن 
عاق��ة الق��رآن بالتوراة واإلنجيل عاق��ة تصديق بصورة عامة؛ بل يمك��ن القول إهنا يف مجال 

القصص عاقة حكاية، بمعنى أن القرآن يحكي ما ورد يف التوراة من أخبار بني إسرائيل«!.
إن هذا الصنيع منه ال مربر له؛ فلعله من السقطات والهفوات التي وقع فيها بقصد أو بغير 
قصد، فالرجل لم يكلف نفس��ه عناء عقد ولو مقارنات بس��يطة وس��طحية بين قصص القرآن 

وقصص التوراة، ولو فعل لما خلص إلى هذا الحكم. 

)1)   المدخل، ص:392.
)2)   نفسه.

)3)   المدخل، ص:239.
)4)   سفر التكوين: 20-10.

)5)   نفسه:38-30.
)6)   سفر صموئيل الثاين: 11: 26-1.
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وقد أغفل الرجل أن القرآن لم يأت مصدقًا للكتب الس��ابقة فقط، بل جاء مهيمنًا عليها 
كذل��ك، ومصححًا لما اعرتاها من تحريفات ومضيفًا عليه��ا...، وهنا تتجلى هيمنته عليها، 
ولئن كان قد أش��ار إلى جانب من جوانب الهيمنة يف قوله: »صحيح أن القرآن يقرر أن التوراة 
واإلنجي��ل قد داخلهم��ا التحريف خصوصا على مس��توى عقيدة التوحيد والتنزيه والبش��ارة 
»بالنب��ي األمي«، أما ما ع��دا ذلك فالقرآن مصدق لما بين يديه منهم��ا«)1)، فإنه قد حصرها يف 
مستوى العقيدة والبشارة، رافضا بذلك أن تكون الهيمنة بمعنى التصحيح قد شملت القصص 

وغيرها من األخبار، ليؤكد بذلك دعوى تطابق القصص القرآين مع قصص الكتب السابقة.
من خال موقف الجابري من قصص القرآن الكريم يظهر لنا بوضوح مدى تأثره المعريف 
بالدراس��ات االستش��راقية التي تزعم أن كل ما جاء فيه إنما هو منحول عما سبقه من الكتب، 
وقد نقل هذا القول عن  »نولدكه«، الذي ادعى أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم قد اعتمد على 
اليهودي��ة والنصراني��ة إلى درجة أنه نادرا م��ا توجد فكرة يف القرآن إال وق��د أخذت عنهما)2)، 
وأن أكث��ر قصص األنبياء يف القرآن، بل كثير من التعاليم والفروض هي ذات أصل يهودي)3)، 

واإلسام ليس إال الصيغة التي دخلت هبا المسيحية العرب)4).
3- تفسير القرآن حسب ترتيب النزول إرضاًء للعقل:

ناق��ش الجابري يف الفصل العاش��ر المعن��ون من المدخل ب�»ترتي��ب المصحف وترتيب 
الن��زول« جملة م��ن القضايا المتعلقة برتتي��ب المصحف، والمعايير الت��ي اعتمدها يف ترتيب 
النزول الذي اس��تعاض به عن ترتيب المصحف مربزًا أهمية هذا الرتتيب وفوائده يف »معرفة 

القرآن«)5) من حيث نزوله متزامنًا مع مراحل الدعوة اإلسامية.
 غير أن هذا المنهج لم يكن بدعًا فيه من الباحثين، فهو معروف يف خطوطه العامة، وقد 
أش��ار بنفس��ه إلى أن فكرة تفس��ير القرآن وفقا لرتتيب النزول، تعود إلى المستش��رق الفرنسي 
»ريجس بالشير«لذي قام برتجمة »معاين القرآن«لى الفرنسية )1947-1950(، على أساس 

)1)   المدخل، ص:24.
)2)   تاريخ القرآن، ترجمة جورج تامر، ص: 343،

)3)   تاريخ القرآن، ص:7
)4)   نفسه، ص: 8.

)5)   نفسه.
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ترتي��ب النزول الذي وضعه »ثيودور نولدكه« وإلى محمد ع��زة دروزة يف »التفسير الحديث« 
الذي قال عنه إنه لم يأت بجديد، إذ لم يوظف ترتيب النزول يف بناء أي تصور عن مسار نزول 
الق��رآن الكريم)1)، إضافة إلى  تفس��ير عب��د الرحمن حنبكة الميداين المس��مى »معارج التفكر 

ودقائق التدبر«.
ففي ختام تفسيره المسمى: »فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول« 
أعل��ن الجابري عن رض��اه قائا: »يمكن القول دون فخر زائد وال تواضع زائف إنه ألول مرة 
أصبح ممكنًا عرض القرآن، ومحاولة فهمه بكام متصل مسرتس��ل يشد بعضه بعضًا، كام 
يلخص مسار التنزيل، ومسيرة الدعوة يف تسلسل يرضي النزوع المنطقي يف العقل البشري«.

4- الموقف من  التفاسير المتقدمة:
إن إش��ادة الجابري بمنهج ترتيب النزول قد رافقه انتقاد ش��ديد للتفاس��ير التي اعتمدت 
ترتي��ب المصحف، فبعد تأكيده عل��ى أن فهم القرآن مهمة مطروحة يف كل وقت، ومطلوبة يف 
كل زمان، دعا إلى ضرورة اكتساب فهم متجدد للقرآن بتجدد األحوال يف كل عصر من خال 
تجريد هذا النص- أي القرآن – مما سماه أنواع الفهوم، والتفسيرات، والتأويات باختاف 

أنواعها واتجاهاهتا، وعزل المضامين األيديولوجية لتلك األنواع من الفهم.
وقد اس��تثنى م��ن كل الرتاث التفس��يري تفس��ير الطربي والزمخش��ري، مؤك��دًا أن باقي 
التفاسير يف الغالب تتحرك بوضوح وسبق نية يف إطار مذهب من المذاهب التي عرفها تاريخ 
الفكر اإلس��امي، »وم��ع أننا لم نقصها م��ن اهتمامنا فإننا قد تجنبنا صحبته��ا لما يغمرها من 

»مياه«  أيديولوجية«)2).
ليؤكد يف األخير أن النتيجة العامة والعملية التي خرج هبا من مصاحبة التفاسير الموجودة 
هي أن المكتبة العربية اإلسامية تفتقر إلى تفسير يستفيد يف عملية »الفهم« من جميع التفاسير 

السابقة، ولكنه يعتمد ترتيب النزول«)3).
وقد بسط دعواه هذه يف نص طويل نورده كما هو، ثم نعقب عليه:

)1)   المدخل، ص:221.
)2)   فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، القسم األول، ص:10-6.

)3)   نفسه.



562

املنهج العقالين يف التعامل مع الن�ص ال�شرعي عند مفكري العرب

يقول: »أما المفس��رون -كلهم تقريبا- حتى الكبار منهم، فقد انس��اقوا يف تفاس��يرهم مع 
ترتيب المصحف، فيبدؤون من البقرة بعد الفاتحة ليفس��روا ما تاها يف المصحف، هذا بينما 
واق��ع الح��ال أن البقرة هي تتويج للقرآن، ولهذا قال »باش��ير« الذي ق��ام برتجمة القرآن إلى 
الفرنسية: »نحن نقرأ القرآن مقلوبًا«، نبدأ من آخر ما نزل لنصل إلى »قل أعوذ برب الناس«، 
بينما س��ورة »الناس« هذه هي من الس��ور األوائل يف ترتيب النزول، المفس��رون القدماء ومنذ 
عه��د الصحابة كانوا يب��دؤون القرآن من البقرة، وفيها آيات هي م��ن آخر ما نزل، وهذا مربر؛ 
ألن الدول��ة كان��ت تحت��اج إلى قرآن التش��ريع أكثر من حاجته��ا إلى قرآن الدع��وة الذي طبع 
المرحل��ة المكية، وال��ذي كان موجهًا كله تقريبا إلى قريش، فهذا التس��اوق بين نزول القرآن 
منجما وتطور الدعوة المحمدية ووقائع السيرة النبوية غفل عنه كبار المفسرين أنفسهم حين 
يفس��رون آية من األعراف أو البق��رة أو غيرهما، وكأهنا آية منفصلة مس��تقلة، وإذا تكلموا عن 

أسباب نزولها تكلموا عن واقعة معينة مقطوعة عن سياقها«.)1)
إن ما ادعاه الجابري من أن المفسرين غفلوا عن العاقة بين نزول القرآن الكريم ومسار 
الدعوة النبوية حين يفسرون آية من األعراف أو البقرة أو غيرهما، وكأهنا آية منفصلة مستقلة، 
وإذا تكلموا عن أسباب نزولها، تكلموا عن واقعة معينة مقطوعة عن سياقها، ال مربر له سوى 
الرغبة يف نسبة هذا السبق إلى نفسه من غير دليل وال حجة، فالمتصفح لكتب التفسير يجدهم 
ال يم��رون على آية لها س��بب نزول إال ونبه��وا عليه، وبينوا عاقتها بمراح��ل الدعوة النبوية، 
ومتى نزلت، وألي س��بب نزلت، وما اهتمامهم ببيان كون السور مكية أو مدنية إال دليل على 
إدراكهم العميق الختاف طبيعة القرآن المكي عن المدين يف مواضيعه وأس��لوبه، فهذا األمر 
وإن ل��م يك��ن واضحا ومنصوصا علي��ه عندهم فهو مبثوث يف ثنايا كتبه��م، ولعل الجابري لم 
يتنبه له، كيف ال، وقد أخذ على نفسه أن يتجنب صحبتها لما يغمرها من »مياه« أيديولوجية، 
وقد فاته أن كثيرًا من العلماء قد حرصوا على بيان عاقة اآليات بعضها ببعض، وكذا الس��ور 
يف ما بينها، وقد تناولوا هذه األمور تحت مس��مى »المناس��بة« يف الق��رآن الكريم، وأفردوا لها 

مؤلفات خاصة.

)1)   أسبوعية األيام، مصدر سابق.
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ورّدًا على دعوى أن المسلمين يقرؤون القرآن مقلوبا كما نقلها عن المستشرق الفرنسي 
»ريجس بالش��ير«، أقول: إن مدعي هذه الدعوى والداعين إلى قراءة القرآن وتفس��يره حسب 
ترتي��ب النزول ل��م يدركوا الحكمة من ترتيب القرآن على غي��ر ترتيب النزول، وقد واجهتهم 
ع��دة اعرتاض��ات ل��م يجدوا له��ا مدفع��ا، أقواها: أن ه��ذا الرتتيب الذي��ن يدعونه غي��ر يقيني 
باعرتافهم هم، وثانيها: أن ترتيب السور مما وقع عليه إجماع الصحابة رضي اهلل عنهم، حتى 
وإن وقع االختاف هل هو باجتهادهم، أو بتوقيف من النبي صلى اهلل عليه وسلم، فهم أعلم 
الن��اس بالق��رآن، وال يجوز أن يفعلوا ش��يئا لم يفعله الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم، أو ليس 
لهم عليه دليل ما، إضافة إلى أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم كان جربيل عليه الس��ام يعارضه 
الق��رآن الكري��م يف كل رمضان عل��ى الرتتيب، كم��ا كان يصلي بالقرآن يف الص��اة مرتبا على 

ترتيب السور.
لي��س غريب��ا أن يدعي الجابري هذا الفضل لنفس��ه، وقد رمى برتاث العلماء يف التفس��ير 
وراء ظهره، ووصفه بما وصفه، وكأن كل ما كتب لم يرض النزوع المنطقي يف اإلنس��ان حتى 
َل�بَّاه هو، فالمطلع على تفس��يره الذي قال عنه ما قال ليجده أقرب ما يكون إلى معجم لش��رح 
كلم��ات الق��رآن الكريم م��ن عنديته، وبين الفين��ة واألخرى يضيف تعليقا، أو يش��رح كلمة ال 
تحتاج إلى شرح، وكثيرا ما غض الطرف عن كثير من األمور التي تحتاج لشرح وتفصيل)1). 

املحور الرابع: خال�صات وا�صتنتاجات:
م��ن خال عرضن��ا لبعض تفاصي��ل المنهج العقل��ي يف التعامل مع النص الش��رعي عند 

الجابري نظريا وتطبيقيا نخلص إلى الخاصات اآلتية:

)1)   كثيرة هي القضايا التي تناولها الجابري، وأحيا جدلها من جديد، دون أن يدلي فيها بجواب قاطع يشفي الغليل، 
فق��د اس��تمات يف الدفاع عن أطروحته يف عدم أمية النبي صلى اهلل عليه وس��لم، وتأكي��ده على كونه يعرف القراءة 
والكتاب��ة، حاش��دا جمل��ة من األدلة النقلي��ة والعقلية ما يدعم موقف��ه، أغلبها مما عرض��ه نولدكه بخصوص هذه 
القضي��ة، األم��ر ال��ذي عالجه فيما يقرب من أربعين صفح��ة؛ غير أنه يف النهاية لم يبين م��ا يرتتب عن القول بعدم 
األمية، األمر الذي يؤكد على أن رأيه لم يكن من ورائه هدف واضح س��وى مخالفة المش��هور، وتجاوز ما س��ماه 
»معارف متلقاة«، وما عده عائقا منهجيا، حال دون النظر من جديد يف هذا القول، األمر نفسه يصدق على مناقشته 
لألحرف الس��بعة، والق��راءات القرآنية، وقضية تحريف الق��رآن، وأول وآخر ما نزل، والمك��ي والمدين...، كلها 

قضايا لم يأت فيها  بجديد، سوى أنه أثار أسئلة عالقة بشأهنا، وأحيا نقاشا قد أميت.
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 -1- مداخل عقلنة النص الشرعي:
أ- مدخ��ل عل��وم القرآن: وقد تجلى ذل��ك يف مراجعة الجابري لكثي��ر من مباحث علوم 
الق��رآن يف كتاب��ه »مدخل إلى الق��رآن الكريم«، كما س��طرها األقدمون، ألهنا وس��ائط معرفية 
حاجب��ة للحقيق��ة، وصارفة ع��ن الفهم الموضوعي للن��ص القرآين، وعوائ��ق معرفية البد من 
تجاوزه��ا، وم��ن بين المباحث الت��ي وظفها يف هذا اإلط��ار: مبحث نزول الق��رآن، ففي نظره 
إن الرتتيب المنطقي والعقلي لفهم القرآن جيدا هو قراءته وتفس��يره حس��ب ترتيب النزول ال 
ترتيب المصحف، ألننا بذلك نقرؤه ونفهمه يف سياق نزوله متزامنًا مع مراحل السيرة النبوية، 

وليس كما نقرؤه مقلوبًا حسب ترتيب المصحف.
لذلك كتب تفسيرًا سماه:» فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول«، 

طّبق فيه تصوره للموضوع.
وم��ن المباحث الت��ي دلف منها الجاب��ري لعقلنة فهم النص الش��رعي مبحث »أس��باب 
الن��زول«، فهذا المبحث م��ن أهم مباحث علوم القرآن التي تس��اعد الباحث على فهم القرآن 
الكري��م يف تزامن��ه م��ع مراحل الس��يرة النبوي��ة، إضافة إلى كوهن��ا توقفنا على ظروف تش��ريع 
األح��كام وتاريخي��ة تش��ريعها، لذا وظفه يف كثير م��ن األحيان ليقول بض��رورة تغيير األحكام 
)مثال حكم قطع يد السارق(، ألن األسباب التي أدت إلى تشريعها يف الماضي لم تعد قائمة، 
وإنما هناك ظروف جديدة تستلزم تشريعًا مغايرا، ذلك أن بناء معقولية الحكم الشرعي على 
»أس��باب النزول« يف إطار اعتبار المصلحة يفسح المجال لبناء معقوليات أخرى عندما يتعلق 
األمر »بأسباب نزول أخرى«، أي بوضعيات جديدة، وبذلك تتجدد الحياة يف الفقه، وتنبعث 

الروح يف االجتهاد، وتصبح الشريعة قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان)1).
ب- المدخ��ل األصولي: وق��د وظف فيه الجاب��ري مبحثين مهمين م��ن مباحث أصول 

الفقه، هما مبحث مقاصد الشريعة، ومبحث االجتهاد.
أما بخصوص مقاصد الشريعة فقد أكد أن المطلوب اليوم هو إعادة بناء منهجية التفكير 
يف الشريعة انطاقا من مقدمات جديدة ومقاصد »معاصرة«)2)، منتقدا عجز طريقة األصوليين 

)1)   الدين والدولة وتطبيق الشريعة، ص:167.
)2)   نفسه، ص: 167
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التي تعتمد القياس والتعليل واس��تثمار األلفاظ يف استنباط األحكام، داعيًا إلى اعتماد طريق 
المقاصد منطلقًا وأساس��ًا)1) تنبني عليه معقولية األحكام، إذ بدوهنا ال يمكن تطبيق الشريعة 
عل��ى المس��تجدات، وال على الظ��روف واألحوال المختلف��ة المتباينة)2)، ف��إذا كان المقصد 
األول واألخي��ر للش��ارع هو مصلحة الناس ف��إن اعتبار المصلحة هو الذي يؤس��س معقولية 
األح��كام الش��رعية� وبالتال��ي فهو أصل األصول كله��ا، »وواضح أن ه��ذه الطريقة تتحرك يف 
دائ��رة واس��عة ال حدود لها، دائرة المصلحة، وبالتالي فهي تجع��ل االجتهاد ممكنا ولدى كل 
حالة«)3)، وتفتح الباب باس��تمرار أمام التجديد واالجتهاد، ألن اعتبار المصالح يتطور بتطور 

المصالح واألوضاع، واختاف الوضعيات.)4)
ولبيان مراده بالمقاصد أورد مثال حد الس��ارق قائا: »فإذا ما تحررنا من س��لطة القياس 
واالنشداد إلى األلفاظ، وانصرفنا باهتمامنا إلى البحث عن »أسباب النزول« وهي هنا الوضعية 
االجتماعية التي اقتضت نوعا من المصلحة، وطريقة معينة يف مراعاهتا، فإننا سنجد أن »قطع 
يد الس��ارق« تدبير مربر ومعقول داخل تلك الوضعي��ة)5)، وهذه المعقولية لدى الجابري هي 
أن قطع يد الس��ارق كان معموال به قبل اإلس��ام، وأن طبيعة الرتحال التي يعيش��ها المجتمع 
العربي البدوي قبل اإلس��ام ال تس��مح بالس��جن، إذ لم توجد هناك سجون وال أسوار، ولما 
جاء اإلس��ام وكان الوضع العمراين زمن البعثة ال يختلف عما كان عليه من قبل فقد احتفظ 

اإلسام بقطع اليد كحد للسرقة)6) .
أم��ا بخصوص مبحث االجته��اد التي اتخذه الجابري مدخا للق��ول بضرورة التجديد، 
وانفت��اح الفقه عل��ى قضايا معاصرة فيرى أن المطلوب اليوم يف ميدان الش��ريعة هو إعادة بناء 
منهجي��ة التفكير يف الش��ريعة، انطاقًا من مهم��ات جديدة ومقاصد معاص��رة، وذلك بإعادة 
تأصي��ل األصول وإع��ادة بنائها، ونقطة البداية ه��ي إعادة تأهيل عقل المجته��د وإعادة بنائه، 

)1)   نفسه، ص: 169.
)2)   نفسه، ص:170.
)3)   نفسه، ص: 171.
)4)   نفسه، ص: 172.

)5)   نفسه، ص: 175-174.
)6)   نفسه، ص: 175.
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مربزًا أن س��بب غياب االجتهاد واس��تمرار األمة يف الوضعية التي تعيش��ها إنما مرده إلى عدم 
ظهور مجددين تتوفر فيهم الش��روط الضرورية لممارسة االجتهاد ممارسة ترقى إلى مستوى 

طبيعة مشاكل العصر وتحدياته، أي: الشروط المنهجية والفكرية بصورة خاصة)1).
فف��ي نظره فاألوائل إنما هم رجال ش��يدوا ألنفس��هم مرجعيات تنظ��م االجتهاد، وتضع 
له ضوابط مقننة، وتوخوا فيها أن تجيب عن مس��تجدات عصرهم، وتلك القواعد واألصول 
الت��ي وضعوها كانت مفيدة وربم��ا ضرورية إلنتاج المعرفة الفقهية وضبطها بس��ياج تقيه من 
الفوضى، بعدها تساءل مستغربا: هل يجب األخذ بتلك القواعد واألصول على أهنا ضرورية 
ومفي��دة دوما؟)2)، ليجيب: بأهن��ا قواعد منهجية عامة، ومجرد وس��ائل، وإذا لم تتطور بتطور 
العلم والمعرفة فإهنا تصبح قيودًا تجمد المعرفة عند حد معين، وتكرس التقليد، وتقتل روح 

االجتهاد)3).
وق��د ترتب ع��ن هذه المقدمات أعاه أن��ه رفض األخذ بقاعدتي��ن أصوليتين هما قاعدة 
»العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب«، و »األحكام تدور مع عللها وليس مع حكمها«، 
لذل��ك يجب يف نظره تجاوز القواع��د األصولية باعتبارها قيودًا منهجية قيدت المعرفة الدينية 
يف الماضي والتعامل معها بمرونة، والنظر إليها من زاوية النسبية، ومن منظور تاريخي، حتى 

نتمكن من معالجة مشاغل عصرنا ومشاكله)4).
يتب��ن لن��ا إذًا أن الرج��ل له تص��ور للمقاص��د والمصالح مخال��ف لما درج علي��ه علماء 
األصول، تصور لم يراع فيه ما هو معترب منها وما هو غير معترب، داعيًا إلى تطبيقها دون التزام 
بالضواب��ط والقواعد المتع��ارف عليها، ودون تميي��ز يف األحكام بين ما ه��و قطعي ثابت وما 
ه��و متغير، ب��ل أكثر من ذلك دعا إلى نبذ هذه القواعد واألص��ول وبناء أخرى جديدة تواكب 

العصر. 
المدخ��ل الحديثي: وذلك يف تعامله مع الحديث النبوي بمنهج انتقائي تش��كيكي مؤكدًا 

)1)   نفسه، ص: 159
)2)   الدين والدولة وتطبيق الشريعة، ص: 10.

)3)   نفسه، ص: 11
)4)   نفسه، ص: 12-11.
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أغلب األحاديث إنما هي أخبار آحاد يجوز فيها األخذ والرد، مع خلط بين بين المصطلحات 
الحديثية )قوله بكون األخبار المروية يف معجزات النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبار آحاد، مع 

كوهنا متواترة(.
المدخ��ل اللغوي: اتخذ الجابري اللغة مدخاً كبيرًا لتأويل كثير من اآليات واألحاديث 
بما يتناس��ب واآلراء التي يريد تأكيدها، ومن األمثلة على ذلك تأويله االس��م الموصول »ما« 
يف جملة »ما أنا بقارئ« الوارد يف حديث نزول الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم يف غار 
ح��راء الدال على النفي، أي نفي كونه يعرف القراءة على االس��تفهام، وكون حرف الباء زائدا 
ليك��ون المعنى - حس��ب رأيه - ما الذي أقرأ بعد أن تحذف الب��اء الزائدة)1)، ليؤكد بذلك أن 

النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يكن أميا، بل كان يعرف القراءة والكتابة.
 وم��ن ذل��ك تأكي��ده على ض��رورة فه��م القرآن ضم��ن معهود الع��رب وم��ا يعرفونه من 
تصورات، وتعد هذه الفكرة عنده مرتكزا أساسيا بنى على أساسه موقفه من كثير من القضايا 
العلمية، كقضية اإلعجاز والتفس��ير العلمي، فقد نقل كامًا للشاطبي مفاده أنه يجب االلتزام 
باللس��ان العربي يف فه��م القرآن، ومراعاة أس��لوهبم يف التعبير، وكوهنم أميي��ن معا، وال يجوز 

تحميل��ه من المعاين ما ال يتناس��ب مع كون العرب أمة أمي��ة، لقوله تعالى : ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ژ  وعليه فإن الشريعة أمية أيضا، ثم قال: »ولما كان األمر كذلك فيجب أن ال نلتمس يف 

الق��رآن وال يف الحديث ما يخرج عن مفهوم العرب م��ن العلوم و المعارف«)2)، فعندما يقول 
بعض الناس: إن يف القرآن ما اكتشفه العلم الحديث فإن هذا يطرح علينا تساؤالت منها: أين 
كنتم قبل االكتش��اف؟، و لماذا لم تكتش��فوه أنتم؟)3)، فدعاة التفسير العلمي إذا كانوا يهدفون 
إل��ى إثبات أن العلم ُيزكي القرآن فهذا لس��نا يف حاجة إلي��ه، وال كان القرآن يف حاجة إليه، إهنا 

عملية أيديولوجية)4).

)1)   المدخل، ص: 71.
)2)   بنية العقل العربي ، ص: 545  

)3)  الجابري : بنية العقل، ص: 545 ، 546،  الجابري : القرآن و العلوم الكونية، جريدة االتحاد االش��رتاكي، ركن 
وجهة نظر، العدد: 10600،13 يونيو 2004  

)4)  نفسه .
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فم��ا يري��د الجاب��ري أن يخلص إلي��ه هو كون اللغ��ة العربي��ة قوالب جام��دة وهنائية، لغة 
محص��ورة الكلم��ات، ومضبوطة التح��والت، وكوهنا لغة ال تاريخية، ألهن��ا ال تتجدد بتجدد 

األحول، وال تتطور بتطور العصر)1).
 ول��م يقتص��ر عل��ى تأوي��ل مف��ردات الن��ص الش��رعي، بل تع��داه إل��ى الدعوة إل��ى نبذ 
المصطلحات األصيلة، واس��تعمال مصطلحات جديدة تناس��ب العص��ر، يقول بصدد حديثه 
ع��ن »دالئل النب��وة«: »وقد ألفت كت��ب كثيرة تحت ه��ذا العنوان، وهذا االصط��اح يتقاطع 
مضمونه مع كثير من المسائل التي تندرج فيما ندعوه »بالظاهرة القرآنية«، ومع ذلك فمفهوم 
الظاهرة أوسع، وهو أيضا معاصر لنا بقدر ما كان المصطلح اآلخر معاصرًا للقدماء...، ويفي 

بالغرض، غرضنا المعاصر لنا أكثر مما يفي به مفهوم دالئل النبوة«)2).
2- مآالت القراءة العقالنية للنص الشرعي عند الجابري:

م��ن خال قراءيت لبعض كتب الجاب��ري اتضح لي أن النزعة العقلية، واالعتداد بالمنهج 
العقلي قد ترتبت عليه عدة نتائج يف دراسة النص الشرعي نجملها كما يلي:

- فبخص��وص الق��رآن الكريم: فق��د تجلت بعص مام��ح التعامل العقلي يف دراس��ته يف 
رفضه ترتيب المصحف، وتأكيده على ضرورة قراءته وتفس��يره على حس��ب النزول حتى ال 
نق��رأه مقلوب��ا، وتأويله البعيد ج��دا لكثير من اآليات إرض��اًء »للنزوع العقل��ي« الذي ال يقبل 
بالتفاس��ير الموروثة غير العقلية، وتأويله للمعجزات الواردة يف القرآن الكريم التي يس��تحيل 
عقا حس��ب زعم��ه أن تقع )انش��قاق القمر، ومعجزة اإلس��راء والمع��راج(، وتأويلها تأويا 

يتناسب مع العقل )كوهنا وقعت مناما(.
- وأما بخصوص السنة النبوية: فقد وظف الجابري آليات االنتقاء والتش��كيك والرفض 

يف دراسة الحديث النبوي الشريف.
- وأم��ا فيم��ا يتعلق بأحكام الش��ريعة: فقد دعا إل��ى إلغاء الحدود الش��رعية، فهي لم تعد 
صالحة للعصر، فقد انتهى زمنها، ويجب تطبيق أحكام أخرى كالسجن، ألن العقل المعاصر 

ومنظومة حقوق اإلنسان الكونية ال تقبل هبا.

)1)   بنية العقل العربي، ص: 83
)2)   المدخل، ص:17



569

اأ.خالد اأوخراز

خامتة
إن ما توصل إليه الجابري من نتائج من خال القضايا المنهجية والمعرفية التي درسناها 
يف هذا البحث ليس فيها جديد يذكر، وإنما هي آراء مستعادة نقلها عن المستشرقين خصوصا 
»نولدك��ه«، بل ه��ي يف غالبها تقلي��د لهم، وما هذه المناه��ج الغربية التي وظفه��ا الجابري يف 
مجال الدراس��ات القرآنية والحديثية إال مجرد آليات اس��تهاكية غايتها االستهاك المنهجي 
والمعريف، وما اعتزاز الجابري بنفسه، واعتداده هبا، وتقليله من شأن ما كتبه األولون يف مجال 
الدراسات القرآنية، شأنه شأن أغلب مدعي التجديد والحداثة- فا عربة عندهم هبذا الرتاث 
الضخ��م، إذ هو مجرد عوائق معرفية أمام التقدم- إال دليل على العقدة النفس��ية التي أصابت 
كثي��را منهم من ال��رتاث، وهو ما يتناىف مع التواضع العلمي ال��ذي ينبغي أن يتحلى به الباحث 

الموضوعي الذي يعتمد مبدأ الرتاكم المعريف يف هذا المجال، ويعرتف بفضل األولين.

* * *
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م�سادر البحث 
- ) المصادر المعتمدة يف هذا البحث كلها نس��خ إلكرتونية، إال كتاب مدخل إلى القرآن 

للجابري(.
1-القرآن الكريم برواية حفص.

2-األسبوعية المغربية »األيام«، بتاريخ17 نوفمرب .2006
3-بني��ة العقل العربي: دراس��ة تحليلية نقدية لنظم المعرفة يف الثقافة العربية، مركز دراس��ات 

الوحدة العربية بيروت، الطبعة9، 2009.
4-تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، ترجمة جورج تامر، ط1، بيروت 2004، مؤسسة كونراد أدنوار.  

5-تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، طه عبد الرحمان، المركز الثقايف العربي، ط 2.
6-التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ط 1984.

7-الرتاث والحداثة: دراس��ات ومناقش��ات، محم��د عابد الجابري، مركز دراس��ات الوحدة 
العربية، الطبعة1، 1991.

8-تكوي��ن العق��ل العربي: محم��د عابد الجابري، مركز دراس��ات الوح��دة العربية، بيروت، 
الطبعة10،  2009.

9-الدي��ن والدولة وتطبيق الش��ريعة، محمد عابد الجابري، مركز دراس��ات الوحدة العربية، 
بيروت، الطبعة1، 1996.

10-سلسلة مواقف، محمد عابد الجابري، العدد69.
11-الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، مؤسسة الكتب الثقافية، ط 3.

12-فهم القرآن الحكيم: التفس��ير الواضح حسب ترتيب النزول، القسم األول، محمد عابد 
الجابري، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2008.

13-مدخل إلى القرآن الكريم: يف التعريف بالقرآن، محمد عابد الجابري، الجزء األول، دار 
النشر المغربية، الدار البيضاء 2006.

14-من الثورة إلى العقيدة، حسن حنفي، المركز الثقايف العربي، طبعة 1988.
15-نحن والرتاث: قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجابري، المركز الثقايف 

العربي، بيروت، الطبعة6، 1993.
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قواعد القراءة الهرمنيوطيقية للقراآن الكرمي
 عند ن�سر حامد اأبي زيد

قراءة نقدية للمناهج والنماذج

د. فالح خري الدين
كّلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسامية

جامعة وهران، الجزائر
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     الهرمنيوطيق��ا منه��ج فك��ري أساس��ه التأويل، ورؤي��ة حداثية يونانية النش��أة، وظاهرة 
بحثية تقوم على قاعدة س��رب النصوص وتحليلها لتحصيل دالالهتا واس��تخراج المعاين منها، 

ومشروع استّقل بآلياته المعرفية يف فهم الوجود واإلنسان والرتاث.
     ويعت��رب المنهج التأويل��ي – الهرمنيوطيقا-فكرة الحداثة عن��د المفّكر نصر حامد أبي 
زيد فهي يف تصّوره رؤية جديدة للعالم مرتبطة بمنهجية عقلية مرهونة بمكان وزمن محّددين 
بعاقتها التناقضية مع ما يس��ّمى بالتقليد أو الرتاث أو الماضي، فهي حالة خروج من التفسير 
التقليدي إلى ما يسّمى بالقراءة العصرية التي تختزل حصيلة مناهج ونظريات متأّثرة بحصيلة 

التصّور الغربي.
     لقد اّتفق علماء الشريعة على أّن النصوص الشرعية ال تفّسر إاّل بأصول معرفية و قواعد 
علمية ذات عاقة بالنص من حيث اللغة و البيئة قال ابن تيمية رحمه اهلل: »من فّسر القرآن أو 
الحديث وتأّوله على غير التفس��ير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفرت على اهلل ملحد 
يف آيات اهلل محّرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة واإللحاد وهو معلوم البطان 
باالضطرار من دين اإلس��ام..«)1)، و على هذا فإّن منهج الدراس��ة قام ليجيب على اإلشكال 
الرئيس و هو: ما العاقة بين قواعد التفسير اإلسامي و مناهج التأويل الهرمنيوطيقي يف فهم 

النصوص الشرعية ؟   وتتفّرع عن اإلشكال الرئيس التساؤالت اآلتية:
 - هل قواعد تفس��ير النصوص الش��رعية قطعية يف اإلعمال أم يجوز الخروج عنها؟ وإذا ساغ 

الخروج عنها فماهي المنطلقات الفكرية واألدوات المنهجية المحّددة لذلك؟
- ه��ل األص��ل يف تأوي��ل النصوص النظر إل��ى مقاصد المتكّل��م لتحقيق اإلفه��ام الذي ينبني 
علي��ه التواصل أم العربة الرتكيز على المتلقي ومدى قدرته على اس��تنباط المعاين وإن لم 

يقصدها المتكّلم؟
- م��ا الج��دوى الذي حّققه حامد أب��و زيد من توظيف منه��ج التأوي��ل الهرمنيوطيقي يف فهم 

النصوص الشرعية؟ 

)1)   مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي، ط ،1412ه� ،1991م، دار علم الكتب، 
الرياض، 244/13
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- ماهي المحاذير الفكرية التي وقع فيها؟ وماهي األخطاء العلمية التي انتقد فيها؟
     وللوقوف على حقائق الموضوع ودقائق مسائله سلكنا المنهج التالي يف البحث:

1 -استعراض أهم قواعد وضوابط تفسير وتأويل النصوص الشرعية يف اإلسام.
2 -جمع القواعد والضوابط المفس��رة من المصادر األصلية كمصادر تفس��ير القرآن وأصول 

الفقه.
3 -بيان المرتكزات الفكرية للمنهج التأويلي الهرمنيوطيقي عموما.

4 -تأصي��ل المنه��ج التأويل��ي عن��د نصر حامد أب��ي زيد من حي��ث المنطاق��ات واألدوات 
والغايات.

5 -عرض طروحات المفكر نصر حامد أبي زيد.
         وتكون من خال األدوات العلمية التالية:

أ -التتبع بالتحليل وفق المنهج الوصفي مع التزام األمانة التاّمة عند النقل والتوثيق. 
ب -المناقشة والنقد وفق المنهج الموضوعي مع التزام قواعد البحث العلمي.

ج -التعليل واالستنباط وفق المنهج االستقرائي مع التزام الحجة العلمية والرباهين العقلية.
   والبحث إذ يتش��ّوف إلى عمق االس��تقصاء فإنه يبتغي دّقة التأصيل واالس��تنباط ليحّقق 

النتائج اآلتية:
الوقوف على ضرورة التفسير يف فهم مقاصد المتكلمين وإفهام المخاطبين.   -

بيان أهمية التأويل يف عملية التواصل الحضاري بين اإلنسانية.  -
الوقوف على مناهج التأويل المختلفة للحضارات البش��رية المتعددة، واس��تنباط مناهج   -

الفهم الصحيح منها.
ولقد جاءت هذه الدراسة العلمية لتبرز الحقائق التالية:

مفهوم النظرية التأويلية يف سياقها التاريخي وإطارها الثقايف وبيئتها االجتماعية.  -
األسس المكّونة للنظرية التأويلية من خال مراحل نشأهتا يف إطار الفكر الغربي الحداثي.  -
محاذي��ر تنزيل النظري��ة التأويلية على النصوص الش��رعية من قبل المفكري��ن الحداثيين   -

العرب.
إهمال أدوات النظر الشرعي يف التعامل مع النص القرآين.  -
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شّدة التحامل على الرتاث العربي اإلسامي والتسرع يف الحكم عليه.      -
 ولق��د عنونت الدراس��ة ب�: قواعد الق��راءة الهرمنيوطيقية للق��رآن الكريم عند نصر حامد 

أبي زيد.
       » قراءة نقدية للمناهج والنماذج«.

مُت البحث إلى مقدمة و ثاثة مباحث، و خاتمة، وهي كما يلي:     و لقد قسَّ
المقدمة:

والتوظي��ف  العقدي��ة  الخلفي��ة  بي��ن  نص��ر  وحام��د  الهرمنيوطيقي��ة  األول:  المبح��ث 
االيديولوجي.

المطلب األول: مفهوم الهرمنيوطيقا.
المطلب الثاين: تاريخ نشأة الهرمنيوطيقا.

المطلب الثالث: الجذور العقدية الوثنية للهرمنيوطيقا. 
المطلب الرابع: مرتكزات النظرية الهرمنيوطيقية عند نصر حامد أبي زيد

المبحث الثاين: تطبيقات الهرمنيوطيقا على القرآن عند نصر حامد أبي زيد
المطلب األول: بشرية النص القرآين: » األنسنة«.

المطلب الثاين: التفسير العقلي للنص القرآين. » العقلنة«.
المطلب الثالث: التفسير التاريخي للنص القرآين.» األرخنة«.

الخاتمة

* * *
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املبحث الأول
الهرمنيوطيقية وحامد ن�سر بني اخللفية العقدية والتوظيف االيديولوجي.

املطلب الأول: مفهوم الهرمنيوطيقا.
 الهرمنيوطيقا كلمة اليونانية بمعنى التأويل، والتفس��ير)1)، و ترجع إلى معنى س��رب النص 
وتحليل��ه لفه��م دالالته، فهي »فن تأويل وتفس��ير النصوص بتبيان بنيته��ا الداخلية والوصفية 
ووظيفتها المعيارية والمعرفية، والبحث عن الحقائق المضمرة يف النصوص..«)2)، وقد اّتسع 
مفهوم الهرمينوطيقا يف تطبيقاته المعاصرة ليشمل مجال النصوص الاهوتية وكافة النصوص 
األدبي��ة البش��رية يف مختلف العلوم اإلنس��انية)3) لتصبح المنهج الع��ام يف كل قراءة لنص ديني 
أو تراث فكري أو اجتهاد معريف لتس��تّقل بفهم الكون و اإلنس��ان و استشراف الحياة و تفسير 
الواق��ع و ق��راءة األحداث)4)، و هبذا غدت عند أصحاهبا »نش��اطا ذي فعالي��ة لجهد الذات يف 
تحصيل الحقيقة...فهي تسند فاعليتها من تحليلها للوجود الذي يسبق المعنى وإلحاق الفهم 
به، ومنه نتمّكن من فهم العالم من خال اس��تعادة عاقة الفكر بالوجود إلى س��كن تس��تطيع 

الذات أن تثبته لرتاقبه وترصد حركة الداللة فيه، هذا السكن هو اللغة...«)5)
املطلب الثاين: تاريخ ن�صاأة الهرمنيوطيقا. 

     لقد مّرت النظرية الهرمنيوطيقية يف نشأهتا بالمراحل الفكرية التالية:
أ- الهرمنيوطيقا من الدرس الديني إلى البحث التأويلي التأسيسي 

 يع��ّد المفك��ر الاه��ويت األلم��اين » ش��ليرماخر: 1834/1768« زعي��م الهرمنيوطيق��ا 
الحديث��ة أّول من انتق��ل بالتأويلية من مرحلة الدرس الاهويت إلى مرحلة التقعيد والتأس��يس  

وفق منهجين:

)1)  فعالية القراءة وإش��كالية تحديد المعنى يف النص القرآين، محمد بن أحمد جهان، دار صفحات للنش��ر، دمشق، 
ط1 ،2008، ص 168، و هيرمنيوطيق��ا القرآن، عب��د العالي العبدوين ، دار المعارف الحكمية، المغرب ،ط 1 ، 

2007 ، ص 15 .
)2)  إش��كالية التأويل ومرجعياته يف الخطاب العربي المعاصر،حفناوي بعلي، مجلة الموقف األدبي، ع440، اتحاد 

الكتاب العرب، 2007.
)3)  إشكاليات القراءة و آليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقايف العربي، بيروت، ط 4 ، 1996 ، ص 13.
)4)   إشكالية القراءة يف الفكر العربي اإلسامي المعاصر، خالد السعيداين، رسالة جامعية، جامعة الزيتونة، تونس، ص 66.

)5)   اللغة والتأويل لعمارة ناصر، ص 19 -20.
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األول -المنهج اللغوي: ويعّد الملكة القوية والمدخل الرئيس لفهم الكام.
الثاين -المنهج النفسي: ويعّد األداة القادرة على قراءة النفسيات البشرية.

     ولقد أعطّى ش��ليرماخر األولوية للمنهج اللغوي يف عملية القراءة التأويلية من خال 
الرتكيز على الجزئيات تأسيسا لمفهوم انفتاح الداللة، وإبقاء لسيرورة التأويل دون هناية.)1)   

 ب- الهرمنيوطيقا تجربة فكرّية بين المؤّلف والمتلّقي.
     لقد أّقر المفكر األلماين » ديثلي: 1911/1833« المفّكر » شليرماخر « على منهجه 
يف التأوي��ل ليضي��ف له البعد الثال��ث يف القراءة التأويلية وه��و التجربة اإلنس��انية يف الحياة إذ 
يعتربها المنهج الجامع بين مّؤلف النص و قارئه لتنعكس مامح التجربة الذاتية للمتلقي من 
خ��ال القراءة التأويلية لنص المؤلف لتؤول عملية القراءة إلى تغيير »مفهوم الفهم نفس��ه من 

أن يكون عملية تعّرف عقلية إلى أن يكون مواجهة تفهم فيها الحياة نفسها«.)2)
ت-الهرمنيوطيقا استنطاق النص خارج مراد المتكّلم.

     ذه��ب المفّك��ر األلماين »مارتن هايدجر: 1976/1889« إلى أّن اإلنس��ان ال يوّظف 
اللغة ولكنّها تتجّسد من خال الواقع انطاقا من قاعدة االستقالية بين الوجود واإلنسان،)3) 
والقص��د من هذا التنظير الهرمنيوطيقي تأس��يس نظرية ظاهرية يف المعرف��ة تنتصر لبناء الفهم 
عل��ى معيار وج��ودي حتى تعرى اللغة ع��ن طابعها ال��ذايت، وتصير منظارا وجوديا لإلنس��ان 
والكون والحياة، فالنص وعاء لتجّليات وجودية يف معناها الفلسفي واألصل يف دور المؤول 

استنطاق الغامض الخّفي يف النص من خال الجّلي الواضح عند القارئ.)4)
ث - الهرمنيوطيقا  أولوية التجربة النفسية على المنهج العلمي. 

     يع��ّد الفيلس��وف األلماين »هانس جورج جادامر« من أع��ام النظرية التأويلية الحديثة 

)1)   إشكاليات القراءة و آليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، ص 22، و انظر نظرية التأويل، مصطفي ناصف، النادي 
األدبي و الثقايف، جدة، السعودية، ط 1، 2000 ،ص 52 .

)2)   إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، ص 27، وانظر فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى يف 
النص القرآين، محمد بن أحمد جهان، ص 178.

)3)   اشكالية القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، ص 31 .
)4)  النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، منشورات وزارة األوقاف، الرباط، المغرب، ط 

1 ، 2010 ، ص 260 .
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فق��د أرجع فهم النص إل��ى صورة الرتابط بين إدراك قوانين التفاع��ل بين التجارب المرتاكمة 
والحقائ��ق الكامن��ة يف الن��ص اللغ��وي، ومنطل��ق »جادام��ر« أّن المواقف اإلنس��انية الذاتية و 
المكّون��ات الش��خصية ه��ي العوامل المؤّسس��ة لكي��ان المتلّق��ي و فهمه المس��تقل للماضي 
والحاضر لتكون مدخا شعوريا و مسلكا نفسيا يتفاعل مع النص بتوليد المعاين و الدالالت، 
وتعمي��ق قيم اإلبداع يف القراءة التأويلية، وقد ش��ّبه هذه العملي��ة باللعبة التي تبدأ من المؤلف 
الاعب، وتنتهي إلى المتلقي المتفّرج من خال وسيط محايد هو الشكل الذي يتيح التفاعل، 
ويجعل التلّقي ممكنا وموصوال عرب تراخي العصور و األزمنة، و الزم هذا أّن النص ال ينطوي 
على حقيقة ثابتة، ألّنها تتغّير من عصر ألخر بحس��ب أفق التلّقي بين المحدودية و الاهنائية، 
وتغاير مسالك تجربة القراءة عند المتلقي، واختاف مدارك المتلقين يف كل زمان ومكان )1)، 

و عليه فإّن اإلضافة الجادامرية تفضي إلى المفاسد التالية:
األولى: إسقاط المعيار األساس كمرجع للتأويل.

الثانية: تلغي التفسيرات السابقة بدعوى التغّير الحاصل برتاكم الوقائع عرب العصور.
الثالثة: األولوية يف قراءة المعاين للمتلقي.

الرابعة: إحالة النص على الفناء من خال إسقاط معانيه األصلية.   
ج- الهرمنيوطيقا استقالية المتلّقي بمعنى النص. 

    ذهب الفيلسوف الفرنسي »بول ريكور« إلى بناء نظرية التأويل الهرمنيوطيقية من خال بعدين:
األول: دالل��ة البعد الرم��زي يف التأويل من خال العاقة الوس��ائطية بين الرمز والداللة 
األلي��ة، فق��د يريد المؤّلف داللة معينة من الكام مع قص��د أخرى يف زمن واحد، ولقد وّظف 

هذا المنهج يف نقد األسطورة الدينية يف العهد القديم.)2)
الثاين: داللة البعد الرمزي يف التأويل دون وساطة الستنطاق المجهول وكشف المستور، 
وهبذا تصبح هذه الرمزية أداة إيحائية خارج النّص متعّددة التأويات دون هناية لتحيا قراءات 

المؤّول ويحكم على النّص ومؤّلفه بالموت والفناء.)3)

)1)   إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، ص 41.
)2)   المرجع نفسه، ص 44

)3)   من النص إلى الفعل لبول ريكور، ص 116.
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ح- الهرمنيوطيقا دعوى ثبوت الفرق بين مصطلح المعنى والمغزى.
     ذه��ب المفك��ر األمريكي المعاصر »هيرش« إلى أّن حقيقة النظرية التأويلية مبنية على 
أّن تلق��ي النّ��ص و فهمه يختلف من قارئ آلخر، ومن بيئة ألخ��رى، بل يختلف عند المؤّلف 
نفس��ه تبعا الختاف أط��واره الحياتية، و عليه فابّد من التفريق بي��ن المعنى والمغزى، و من 
ه��ذا المنطلق فالمعنى داللة ثابتة تدّل على النص و يتحّقق بآلي��ة التحليل الهرمنيوطيقي، أّما 

المغزى فهو داللة متجّددة وفق التغّير يف عامل الزمن و المكان و صور التلقي.)1)
املطلب الثالث: اجلذور العقدية الوثنية للهرمنيوطيقا.

     لق��د اق��رتن مصطل��ح الهرمنيوطيقا منذ العهد اإلغريقي بتفس��ير النص��وص الاهوتية و 
األدبي��ة ليكون تفس��ير النص الهوميروس��ي – التطبي��ق القاعدي األصل��ي - مجموعة القواعد 
والمعايير التي يجب أن يّتبعها المفّسر لفهم األصول الفلسفية والدينية خاّصة نصوص الكتاب 
المقّدس)2)، و ترجع الهرمنيوطيقا يف أصلها اإلغريقي إلى الديانات الوثنية ثّم تزداد وضوحا يف 
المحافظة على المنهج العقدي من خال قيام قواعدها التأويلية عند حركة النقاش المس��يحي 
للنص��وص الدينية المس��يحية يق��ول غادامير: »تلّق��ت الهرمنيوطيقا دفعًا جدي��دًا بالرجوع إلى 
حرفية  الكتابات المقّدس��ة كما مارس��ها اإلصاحيون من الربوتستانت بدخولهم يف جدال مع 
عقيدة الكنيس��ة...«)3)، فاتجمعت أبش��ع الكفريات و أش��نع الش��ركيات التي نازعت اهلل تعالى 

ربوبيته و ألوهيته و صفاته و أسمائه، و إّن مّما صاحب الهرمنيوطيقا من الوثنيات ما يلي: )4)
- اإلعتقاد بأّن »هرمس« رسول اآللهة إلى البشر.

- اإلعتقاد بأّن »هرمس« هو الوسيط المؤهل لتفسير رساالت اآللهة وتقريبها للفهم البشري.

)1)  إش��كالية القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، ص 48، وانظر فعالية القراءة وإش��كالية تحديد المعنى يف 
النص القرآين، محمد بن أحمد جهان، ص 193.

)2)   ماهية الهرمينوطيقا، أحمد واعظي، مجلة المحجة، معهد المعارف الحكمية، بيروت،2003، ع6، ص3.  
)3)    فلسفة التأويل األصول، المبادئ، األهداف، هانس غادامير، ترجمة محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم، 

بيروت، ط 2، ص 65.
)4)  انظ��ر: فلس��فة التأويل األص��ول، المبادئ، األه��داف، هانس غادامي��ر، ترجمة محمد ش��وقي الزين، ص 184، 
والتأوي��ل يف الغ��رب، النش��أة والمفهوم، ف��ؤاد عبد المطل��ب، مجلة الموق��ف األدب��ي، ع440، والنظرية األدبية 
المعاصرة، رامان س��لدن، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنش��ر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص175، 

ومقاالت يف الظاهراتية وفلسفة التأويل، سعيد توفيق، دار النصر للتوزيع والنشر، مصر، 1999، ص55 .
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- اإلعتق��اد بأّن »هرمس« هو إله الفصاحة والحكايات ورس��ول األحام والّرؤى، وهو ثمرة 
زواج بين اإلله »زيوس« و»اإللهة« »مايا«. 

- اإلعتقاد بأّن »هرمس« يملك رعاية الخلق.
      و يعترب تحريف الكتب السماوية السابقة الدافع الرئيس يف ضياع النصوص المقدسة 
األمر الذي أّدى إلى أن تعّددت نس��خ الكتاب فلم يجمعها إحصاء و فسدت عقائده فجمعت 
أشنع الكفريات، وأخنع الّشركيات، وانغلقت معانيه إلى درجة الرموز و العامات، وتناقضت 
أحكام��ه فأصبحت أغ��اال، وتعارضت أخباره و قصص��ه فأضحت أس��اطير فغابت الثقة يف 
الق��راءة الدينية للنص المقّدس و اّتجهت األنظار إلى إعادة تفس��ير النصوص الدينية فظهرت 
حرك��ة نق��د الكتاب المق��ّدس – التأويلية – و نادى أصح��اب هذا االتجاه إل��ى حرية القراءة 
و التأوي��ل م��ن خال حمل نص��وص الكتاب المقدس عل��ى المعاين الجدي��دة التي أحدثتها 
القراءات النقدية الحديثة و عليه فإّن التجربة التاريخية التي مّرت هبا نصوص الدينية اليهودية 
والمس��يحية مع صراع حركة النقد القوية التي أطاحت بقدس��ية هذه النصوص كانت من أبرز 
الدوافع التي أّدت إلى نش��أة االتجاه الهرمنيوطيقي)1)، و عليه فمن الكفر البواح التس��وية بين 
اإلس��ام و غيره من األديان ألّن اإلس��ام يختلف اختافا جذريا عن غيره يف أصوله و فروعه 

،و يف نزوله و ثبوته ،و يف بعقائده و أحكامه، و يف تحّديه و إعجازه قال تعالى: ژ گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]سورة فصلت:42[، و قال سبحانهژ ڇ  
ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ژ ]سورة المائد:48[.

املطلب الرابع : مرتكزات النظرية الهرمنيوطيقية عند ن�صر حامد اأبي زيد.
   يق��وم منه��ج الفكر الحداثي يف دراس��ة الرتاث اإلس��امي على قاعدة الفكر الفلس��في 

الغربي الذي يعترب النظرية التأويلية من أهّم آلياته البحثية وفق المرتكزات التالية:
أ- األولوية للمتّلقي ال المتكّلم.

     لق��د ن��زع المذهب التفكيكي إل��ى القراءة التأويلية لتحرير النّص من س��لطة مؤلفه، و 

)1)    اسبينوزا وأثره يف منهجية تحقيق النصوص عند المحدثين، حامد ناصر الظالمي، مجلة أبحاث البصرة، العراق، 
العدد 28، والتأويلية بين المقدس والمدنس، عبد المالك مرتاض، مجلة عالم الفكر، عدد 1، سنة 2000.
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تقدي��م المتّلق��ي عنه يف الفهم و اإلفه��ام لتصبح تأويات القارئ أصل ال��كام و مقصده، أّما 
م��راد المتكّل��م فيصب��ح وهما مرجوحا ليدّل ه��ذا المذهب على واقع  و ه��و موت الكاتب و 
والدة الق��راءة )1) فيغدو مصير الكاتب يف األخير تحميل��ه مقصد القارئ إكراها، و تقويله من 

التأويات ما قد يتعارض يف ذاته، و يتناقض مع العقل، و يتصادم يف الواقع.)2)
ب- إهمال مقصد النص و عدم إعماله.

      و تؤول الفكرة إلى النتائج التالية:
األول��ى: س��قوط مقص��د صاح��ب الن��ص ألّن األولوي��ة يف تحقيق المع��اين للقارئ   -  

المتّلقي فهو مبدع المعاين و الدالالت و الحاكم على مقاصد المتكّلم من الكام.)3)
- الثاني��ة: عبثي��ة البحث ع��ن مقاصد المتكّل��م، فإذا كانت الع��ربة للمتلّق��ي فهو األولى 
باس��تنباط دالالت��ه أّما المتكّل��م فحكمه الفناء ،و عليه ف��إّن البحث عن مقص��د النص و مراد 

مؤلفه يصبح من األوهام.)4)
الثالث��ة: تعّدد التأويات و صدامه��ا، و هذه النتيجة ضرورة حتمية لداللة المقّدمتين   -  
السابقتين انتفاء قصد المتكلم، و أولوية غيره بفهم كامه فيتحصل من ذلك كثرة التفسيرات 

و التأويات ثّم صراعها- لعدم إدراكها مقصد الكام - ابتغاء السيرورة.)5)
ت-  صدام القراءات التأويلية الامتناهية.

    إّن إس��قاط أولوي��ة المتكّل��م بمقصد كامه، و تقديم المتّلقي عن��ه بأولوية فهم الكام 
حك��م عل��ى صاحب النص بالم��وت و الفناء فتكثر حينئ��ذ التأويات و تتن��ّوع وقد تتعارض 
يف إدراك مقص��ود ال��كام فتتصادم و تتقط��ع ألّن مرجعيتها يف التأويل النس��بية يف اإلدراك ،و 

المزاجية يف البحث، و اإليحائية يف التفسير لتدخل التأويات عالم 

)1)   هسهسة اللغة ، روالن بارت ،ترجمة منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب سوريا ، ط 1 ، 1999 ، ص 83
)2)   المرجع نفسه ، ص 396.

)3)   التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ، امربتو إيكو ، ترجمة سعيد بنكراد ، المركز الثقايف العربي، بيروت ،ط 1، 
2000 ، ص43.

)4)   التفكيكية دراسة نقدية ، بيرف زيما ، ترجمة أسامة الحاج ، المؤّسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت ،ط 
1،1996 ، ص 70.

)5)   التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ، أمربتو إيكو ، ص 43.
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الص��راع الفك��ري و العن��ف األدبي لتتح��ّول الحياة اإلنس��انية إلى جحي��م التناقضات و 
الصدامات.)1)

ث- التعالق النصي.
    و حقيقت��ه انفت��اح النّ��ص نحو التأويل و عدم القطعية يف معانيه فتنش��أ من ذلك العامة 
الرمزي��ة المنفتح��ة على الق��ارئ ،و وف��ق المنهج األدب��ي التفكيكي يصب��ح التعالق يف النص 
مدخ��ا إل��ى تعّدد التأوي��ات دون هناي��ة، و تصادمها دون فائ��دة مربّرة يق��ول روالن بارت: 
»الن��ص مصنوع من كتاب��ات مضاعفة، وهو نتيجة لثقافات متع��ّددة تدخل كلها يف بعضها مع 
بعض يف حوار، ومحاكاة ساخرة، وتعارض، ولكن ثّمة مكان تجتمع فيه هذه التعّددية، وهذا 

المكان ليس الكاتب كما قيل إلى الوقت الحاضر إّنه القارئ«.)2)
ج- الفراغات الداللية.

    لق��د ق��ّررت النظرية التأويلية أّن خضوع الن��ص لحكم النقد يوجب عدم كمال داللته، 
و ع��دم ثب��ات الحقائق فيه، و علي��ه فإّنه معّرض للفج��وات الداللي��ة و الصوامت التي يجب 
عل��ى المتلّقي ملء ه��ذه الدائرة الهرمنيوطيقية إنطاقا من الق��راءة المبدعة الناضجة والتلّقي 
المتفاع��ل )3)، و علي��ه إذا أصبح��ت لغة النّ��ص عامات فارغة، و إش��ارات مبهم��ة، و رموز 
مغلقة، فقد س��قطت س��لطة اللغ��ة يف الداللة على المع��اين بقواعدها و غ��دا المنهج التأويلي 
الهرمنيوطيق��ي العمدة يف الفهم، و هبذا أصبحت دعوى الرموز مدخا واس��عا ومس��لكا حّرا 

إلفساد التواصل اللغوي من خال إفساد معاين النصوص و الخطابات .

* * *

)1)   من النص إلى الفعل، أبحات يف التأويل لريكور ، ص 158 
)2)   هسهسة اللغة ، روالن بارت ، ص 83

)3)   انظر حفريات المعرفة لفوكو ، ص 25  و  الخطئية والتكفير للغذامي ، ص 49.
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املبحث الثاين
تطبيقات الهرمنيوطيقا على القراآن عند ن�سر حامد اأبي زيد

     إّن منطل��ق أب��ي زيد يف التعامل مع  القرآن  و الرتاث الش��رعي هو »الواقع الذي ينتظم 
حركة البش��ر المخاطبين بالنّص وينتظ��م المتقّبل األّول للنص وهو الرس��ول... هبذا المعنى 
يك��ون البدء يف دراس��ة النص بالثقافة والواقع بمثابة البدء بالحقائ��ق األمربيقية ..« )1)، »وتعّد 
الهرمنيوطيق��ا الجدلية عند غادامر بعد تعديلها من خال منظور جدلي مادي نقطة بدء أصيلة 
للنظر إلى عاقة المفّس��ر بالنص ال يف النصوص األدبية ونظرية األدب فحس��ب، بل يف إعادة 

النظر يف تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره حتى اآلن..«)2) .
و عليه فإّن منهج النظر يف القرآن عند أبي زيد يقوم من  خال الجمع بين أداتين هما:

األولى:  القراءة التأويلية الهرمنيوطيقية  –  
– الثانية: الجدلية المادية الماركسية. 

 و تتجّلى حقيقة التفس��ير التاريخي يف قصر القراءة عل��ى الظروف التاريخية – األعراف 
و التقالي��د و الوقائ��ع-  وفق الحدود الزمانية و المكانية المصاحبة لنزول النص القرآين - )3)، 
و هبذا يقصر النص يف الفهم و االس��تنباط على س��ببه لتسلب حقائق الخلود منه فا يصلح إاّل 

لزمن النزول و المنزل عليهم، و تخلع عنه خصائص الشمول و العالمية. 
   و  يعترب التفسير التاريخي القاعدة المركزية للفكر الغربي حيث مّر المصطلح المعريف 

الفلسفي يف نشأته بمراحل متعددة وفق اإلجراءات التالية:)4)
األول - إحياء الرتاث اليوناين الوثني.

الثاين - اإلصاح الديني المسيحي من خال الكشف عن تاريخية التفسير الكنسي.
الثالث - تشكيل المعرفة اإلنسانية من خال مصدر العقل.  

)1)   مفه��وم الن��ص، دراس��ة يف مفهوم القرآن ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثق��ايف العربي ، الدار البيضاء ،المغرب ، 
ط4 ،1998 ، ص 20 .

)2)   إش��كاليات القراءة وآليات التأويل ، نصر حامد أبو زيد ، ص 49 ، و نقد الخطاب الديني ،نصر حامد أبو زيد ، 
مكتبة مدبولي ، القاهرة ،ط 3 ، 1995 ، ص 193.

)3)  اإليمان باهلل و الجدل الشيوعي، فتح الرحمن أحمد محمد الجعلي، الدار السعودية ، جدة، ط1، 1984 ، ص 51.
)4)  موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل ،مكتبة عويدات ،بيروت ،ط 2 ، 2001 ، 2 – 822 .  
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   و هب��ذا يق��ع فه��م القرآن تحت س��يطرة اإلس��قاط اإليديولوج��ي الماركس��ي و تأويله 
بالهرمنيوطيقا – أي الجمع يف التطبيق التأويلي بين الجدلية الماركسية كمنهج و الهرمنيوطيقية 

كآلية إجرائية، و هبذا العمل الامتناهي يف التأويل يصل أبو زيد إلى النتائج التالية.
املطلب الأول: ب�صرية الن�ص القراآين : » الأن�صنة«  -
- الفرع األول: مفهوم األنسنة و حقيقتها التاريخية. 

     يعّد مصطلح اإلنس��انية، و األنس��نة ترجمة للمصطلح الفرنسي Humanisme  والذي 
اش��ّتق من اللغة الاتينية  Humanistas  والتي تعني » تعّهد اإلنس��ان لنفس��ه بالعلوم الليربالية 
الت��ي  هبا يك��ون جاء حقيقته كإنس��ان متمّيز عن س��ائر الحيوانات..«)1)، وق��د أطلقت كلمة 
اإلنس��اين على المتمّكن من العلوم و المعارف المّتصلة باإلنس��ان خاّصة المتعّلقة بالحضارة 

اليونانية و الرومانية.)2) 
و يرجع مصطلح األنسنة يف الفكر الغربي إلى األصول الفكرية من خال مايلي:

. 1546 –1384LUTHER »أ – الدعوة إلى فكرة إصاح الرتاث الكنسي » مارثن لوتر
    و ظه��رت بالتم��ّرد عل��ى قاع��دة التوّس��ط بين اهلل و اإلنس��ان، و رفض احتكار تفس��ير 
الكتاب المقدس، و إعان حرّية االعتقاد، و قد نازع » مارثن لوتر« البابا س��لطته السياسية، و 

تصّدى لفكرة التجارة بصكوك 
الغفران و القداس، و تحويل القربان إلى جسد المسيح و دمه .)3) 

 DIDIER  ERASME »ب – الدعوة إلى استقالية العقل بالقيادة دون الدين »ديديه ايراسم
1469 – 1536، وتجّلت دعوته بالتسوية بين الفلسفة و الاهوت يف تحقيق المعرفة، و مبدأ 
حري��ة االختيار كحق طبيعي و بذلك صادم الكنيس��ة يف أصل الس��لطة الزمني��ة للملوك الثابتة 

باألمر الكنسي)4).

)1)   الموسوعة الفلسفية، مكتبة مدبولي، عبد المنعم الحفني، القاهرة ، ط1 ، 1986 ، ص71 .
)2)    مدخل إلى التنوير األوروبي ، هاشم صالح،  دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ط1 ، 2005 ، ص75 .

)3)    الفك��ر الح��ر، اندري��ه ناتاف ، ترجمة رندة بعث ، تدقيق جمال ش��حيد ، المؤسس��ة العربي��ة للتحديث الفكري، 
دمشق، سورية، ط  1 ،2005 ، ص63 .

)4)     موسوعة  الالند الفلسفية، تعريب  خليل أحمد خليل، المجلد2  ص569 .
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ت – الدعوة إلى تقديس اإلنسان و تبخيس األديان.   
      و لقد تجّلت جهود مفكري هذه المرحلة يف المظاهر التالية:)1)

-  الجهود الفلسفية للمفّكر: » اسبينوزا«  و تقوم على فكرة تأليه الطبيعة.
- الجهود الفلسفية للمفّكر: » فخته«  و تقوم على فكرة أولوية العقل يف تفسير النصوص 

المقدسة و الحكم عليها.
- الجهود الفلسفية للمفّكر: » أوجست كونت«  وتقوم على أصل تأليه اإلنسانية. 

- الجهود الفلسفية للمفّكر: » فيورباخ « و تقوم على فكرة تأنيس اإلله و تأليه األنسان.
- الجهود الفلسفية للمفّكر: » نيتشه«  و تقوم على فكرة موت اإلله و خلود اإلنسان.

- الجهود الفلسفية للمفّكر: » فرويد«  و تقوم على فكرة إشباع رغبات اإلنسان المتعددة.
- الجهود الفلسفية للمفّكر: » سارتر«  و تقوم على فكرة إلحاد الغيب و تأليه اإلنسان.

- الفرع الثاين: مسالك أبي زيد و فرية أنسنة القرآن الكريم.
    إّن خطة األنس��نة عند أبي زيد تس��تهدف باألساس إزالة وصف القدسية عن طريق نقل 
اآلي��ات القرآني��ة من الصفة اإللهية إلى الوضع البش��ري من خال ح��ذف عبارات التعظيم و 
مصطلحات التقديس، واس��تبدال المصطلحات الش��رعية بمبهمات باطلة، والتسوية يف رتبة 
االستش��هاد بين الكام اإللهي والكام اإلنساين،و المماثلة بين القرآن الكريم و اإلنجيل من 
خ��ال المقارنة بين كامه المنزل و عيس��ى عليه الس��ام المخلوق، فت��ؤدي هذه اإلجراءات 
ا لغويًّا مثله مثل أّي نصٍّ بش��ري، وينتج عن هذه المماثلة اللغوية النتائج  إلى جعل القرآن نصًّ
اآلتي��ة: الس��ياق الثقايف للنص القرآين، والوضع اإلش��كالي للنص الق��رآين مما يجعله مجماً 
يقب��ل التأويات غير المتناهية، واس��تقال النص القرآين عن مص��دره، وعدم اكتمال دالالته 

و أحكامه. 
لق��د ص��ّرح أبو زيد بأّن النص الديني – القرآن و الس��نّة - نّص كس��ائر النصوص األدبية 
تخض��ع لقواني��ن – اجتماعية و لغوية و ثقافية - تحكمها فق��ال: »إّن النصوص دينية كانت أم 

)1)    انظر  مفهوم األنس��نة ،أحمد بن محمد اللهيب ، مجلة الدراس��ات اإلسامية،الرياض ،السعودية ،المجلد 27 ، 
العدد 3 ،ص 8  ،و  األنسنة و التأويل يف فكر محمد أركون، كيحل مصطفى ، دار األمان ، الرباط ،المغرب، ط1، 

2011 ،ص 56.
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بشرية محكومة بقوانين ثابتة و المصدر اإللهي للنصوص الدينية ال يخرجها عن هذه القوانين 
ألّنها تأنس��نت منذ تجّس��دت يف التاريخ و اللغة و توّجهت بمنطوقها و مدلولها إلى البش��ر يف 
واقع تاريخي محّدد إّنها محكومة بجدلية الثبات و التغّير فالنصوص ثابتة يف المنطوق متغّيرة 
يف المفهوم و يف مقابل النصوص تقف القراءة محكومة أيضا بجدلّية الكشف و الخفاء..«)1)، 
وبعد التقعيد ألنسنة النّص القرآين باشر يف اإلجراء التطبيقي و ذلك من خال إسقاط وصف 
القدس��ية عن الق��رآن ليصبح نصًا أدبيًا محض��ًا يعرتيه ما يعرتي الرتاث األدبي البش��ري من 
التأثي��ر و التأث��ر  أو الصواب و الخطأ فقال:» إنَّ النص القرآين يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف؛ 
والمقصود بذلك أنَّه تشكل يف الواقع والثقافة خال فرتة تزيد على العشرين عامًا، وإذا كانت 
هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقا عليها، فإنَّ اإليمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي 
ر من ث��م إمكانية الفهم العلمي لظاه��رة النص..«)2)، و  يطم��س هذه الحقيق��ة البديهية، ويعكِّ
عليه فإّن أبا زيد يرى أّن النصوص تكس��ب صدقها و قّوهتا من خال دورها الواقعي و أدائها 
يف الثقاف��ة، فما يرفضه الرتاث الثق��ايف و يقصيه ال يصلح أن يكون داخل دائرة النصوص، وما 
يقبل��ه كان نّص��ا معتربا » وقد يختلف اتجاه الثقافة يف اختيار النصوص من مرحلة تاريخية إلى 
مرحلة أخرى، فتنفي ما س��بق أن تقبَّلته، وتتقّبل ما س��بق لها أن نفته من هذه النصوص..«)3)، 

ولقد هنج أبوزيد لتحقيق ذلك المسالك التالية:
أ - خلع القداسة عن القرآن بدعوى النقد الحر.

      و المدخل إلى ذلك تجريد القرآن من األوصاف التقديسية  التي تشعر الناس برّبانية 
القرآن الكريم، ومصدره اإللهي، وامتداده الغيبي لتس��قط الهيبة من القلوب فتقع التسوية بينه 
بين النصوص البش��رية بدعوى جام��ع وصف األدبية المحضة ، وفوض��ى حّرية النقد ليكون 
هذا الحذف وس��يلة لنقد المقّدس��ات الرّبانية ونقضها، والتش��كيك يف المحكمات اإللهية و 
تبخيسها، وتزييف الحقائق و المسّلمات و رّدها قال أبو زيد: »إّن النص القرآين و إن كان نصا 
مقّدس��ا إاّل أّنه ال يخرج عن كونه نّصا فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد األدبي كغيره من 

)1)    نقد الخطاب الديني ، نصرحامد أبو زيد ، ص  119.
)2)   مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، نصر أبو زيد، المركز الثقايف العربي، بيروت، ص 24.

)3)   المرجع نفسه ، ص 27. 
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النصوص األدبية..«)1)، فإذا حكم على القرآن بوصف البش��رية فقد خلع عنه وصف القداسة 
و العصم��ة، و أعطيت األولوية يف الفهم للقارئ ليتفاعل النص هبذا الوصف مع أفق المتلّقي 

وتجارب القارئين.)2) 
ب - إقصاء المصطلحات اإلسامية و التشكيك يف الحقائق الشرعية.

و من صور التشكيك مايلي:
- إيثار مصطلحات الفكر الغربي و الرتاث الفلسفي كتشبيهه الوحي الرباين بما نقل عن 
المستش��رقين من أوصاف بشرية – كاإللهام، االنفعاالت النفس��ية، التنويم بأشكاله، التجربة 

الذهنية المشرقة.)3)
- نع��ت اآلي��ات القرآني��ة بالعامات و الرم��وز)4)، و الن��ص اللغوي.)5) يق��ول نصر أبو 
زي��د: »إّن القرآن نص ديني ثابت م��ن حيث منطوقه، لكنّه من حيث مفهومه يتعرض له العقل 
اإلنساين ويصبح مفهوما يفقد صفة الثبات، ومن الضروري هنا أن نؤّكد أّن حالة النص الخام 

المقّدس حالة ميتافيزيقية..«.)6)
- التش��كيك يف إعجاز القرآن إذ يقول: » إّن إعجاز القرآن ليس إال يف تغلبه على الش��عر 

وسجع الكهان، ولكنه ليس معجزا يف ذاته..«. )7)
- تغلي��ب وصف األدبية على القرآن إش��عارا بقوميته العربية لنف��ي العالمية و الخلود إذ 
يقول عن القرآن: »كتاب العربية األكرب وإثرها األدبي الخالد دون نظر إلى اعتبار ديني..«)8)، 
ويق��ول كذل��ك: » منذ ن��زل القرآن يف كلم��ات عربية أصبح بش��ريًا يجوز الطع��ن فيه وعليه، 

وتجوز مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكام البشري من خطأ وصواب..«.)9)

)1)   المرجع نفسه ،ص 24 .
)2)   إشكاليات القراءة ، نصر حامد أبو زيد ، ص 41.

)3)    مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن ، نصر حامد أبو زيد، ، ص 47 .
)4)    النص ،السلطة، الحقيقة  ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقايف العربي ، بيروت ،ط 1 ، 1995 ، ص 242.

)5)    المرجع نفسه ، ص 92.
)6)    نقد الخطاب الديني ، نصر حامد أبو زيد ، ص 126.

)7)   انظر قصة أبي زيد وانحسار العلمانية يف جامعة القاهرة، عبدالصبور شاهين، دار االعتصام ،القاهرة ،ص29 ، و 
مفهوم النص- دراسة يف علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد ، ص27.

)8)   مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن ، نصر حامد أبو زيد ، ص 12.
)9)   انظر قصة أبو زيد وانحسار العلمانية يف جامعة القاهرة، عبدالصبور شاهين، ص86.



588

قو�عد �لقر�ءة �لهرمنيوطيقية للقر�آن �لكرمي عند ن�صر حامد �أبي زيد

ت - الحكم على القرآن بالفراغ الداللي.
    لق��د حك��م أبو زي��د بقصور النص الق��رآين عن اس��تيعاب الداللة بالبي��ان تبعا لقصور 
لغت��ه عن ش��مول الواقع بحقيقت��ه الزمانية و المكاني��ة و عليه فابّد من دخول ق��راءة المتلّقي 
يف اس��تدراك الخف��اء الحاصل يف النص بالبي��ان ألّن »اللغة يف النصوص و ل��و كانت معاصرة 
للق��ارئ ليس��ت بّين��ة بذاهتا إذ يتدّخ��ل أفق القارئ الفك��ري و الثقايف يف فهم لغ��ة النص و من 
ث��ّم يف إنتاج داللت��ه..«)1)، ثّم يبقى المدخل اإلجرائي يف ذلك وص��ف القرآن بالفجوات التي 
تحت��اج إل��ى البيان، والعامات الت��ي تفتقر إلى التأويل فيوظف مس��لك التفس��ير الامتناهي 
للن��ص القرآين من خال توظيف أدوات اللغة الهرمنيوطيقية إذ »التعامل مع النصوص ينتهي 
يف التحلي��ل األخي��ر إلى التعامل معه��ا بوصفها صورًا فارغة قابلة لامت��اء بالمضمون الذي 
يفرضه المنهج، منهج الشعور الذايت، ويف هذا التصّور لطبيعة النص تتساوى النصوص الدينية 
والنصوص الفكرية الكامية..«)2) ، و هبذا االنفتاح التأويلي يفّرغ القرآن من أحكامه،و تمّيع 
دالالته ألّنه أضحى» صورا عاّم��ة قابلة لامتاء بالمضمون الذي يفرضه المنهج..«)3) الذي 
حكم على القرآن بالتحريف وحركة التش��ريع كّلها يف العهد النبوي حيث »انتش��رت عمليات 
المح��و واإلثب��ات على جميع المس��تويات، على مس��توى التاريخ ،.. وعلى مس��توى األدلة 

الدينية ... ولم ينج القرآن من آثار عمليات المحو واإلثبات تلك..«.)4)
ث - التلميح بدعوى االستمداد من العهد القديم و الجديد.

وآلي��ة ذلك المقارنة بين نزول القرآن و نزول عيس��ى عليه الس��ام للحكم بالمماثلة بين 
الديانتين يقول أبو زيد: »والمقارنة بين القرآن والس��يد المس��يح من حيث طبيعة نزول األول 
وطبيعة مياد الثاين تكشف عن وجوه التشابه بين البنية الدينية لكّل منهما داخل البناء العقائدي 
لإلسام نفسه، ولعّلنا ال نكون مغالين إذا قلنا : إّنهما ليستا بنيتين، بل بنية واحدة رغم اختاف 

العناصر المكّونة لكل منهما، فالقرآن كام اهلل، وكذلك عيسى عليه السام..«.)5)

)1)   نقد الخطاب الديني ، نصر حامد أبو زيد ، ص 121. 
)2)   المرجع نفسه ، ص 181.
)3)   المرجع نفسه ، ص 182.

)4)   الخطاب والتأويل ، نصر حامد أبو زيد ،المركز الثقايف العربي ، بيروت ،ط 1 ، 2000 ، ص 136.
)5)   نقد الخطاب الديني لنصر حامد أبو زيد ، ص 204  ،و تجاهل المفّكر أّن القرآن صفة هلل تعالى و أّن عيسى عليه=  
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ج - استصحاب ضاالت الفكر االعتزالي.
 و قد وّظف أبو زيد فكر االعتزال المنحرف مع االنتقاء دون موضوعية من خال ما يلي:
-  التش��كيك يف عقي��دة أهل الس��نة و الجماع��ة يف القرآن من خال نس��بة ثبات عقيدهتم 
إلى قهر الس��لطة السياسية  »ولم تكتس��ب فكرة أزلية النص قداستها وهيمنتها إال بفعل القهر 
والقمع الس��لطوي، واالهنيار الحضاري، والتخلف الفكري الذي أصاب العالم اإلس��امي، 
بفعل عوامل التفتت الداخلي، والهجوم الخارجي..«)1) ، وتناس��ى أّن بدعة خلق القرآن هي 

التي فرضت على مجموع األمة بالسيف و االمتحان.
التشنيع على عقيدة أهل السنة و الجماعة .  -  

د النصوص الديني��ة، وُيثبِّت المعنى   ق��ال أبو زيد:» ب��أن قدم القرآن وأزلية الوح��ي ُيجمِّ
الدين��ي..« )2)، و قال عن حدوث القرآن يف عقيدة االعتزال :» الذي يعيد للنصوص حيويتها، 

ويطلق المعنى الديني بالفهم والتأويل من
 س��جن اللحظ��ة التاريخي��ة إل��ى آف��اق االلتح��ام هبم��وم الجماع��ة البش��رية يف حركتها 

التاريخية..« )3)
- تزكية عقيدة االعتزال يف القرآن .

 ق��ال أب��و زيد: »الموقف االعتزال��ي رغم أهميته التاريخية يظّل موقفًا تراثيًا ال يؤّس��س 
وح��ده وعينا العلمي بطبيعة النصوص الدينية، والموقف االعتزالي ش��اهد تاريخي دال على 
بواكي��ر وإرهاص��ات ذات مغزى تقدمي علمي، والمغزى - ال الش��اهد التاريخي - هو الذي 
يهمنا لتأسيس الوعي بطبيعة النصوص الدينية..«)4)، و المعتزلة مع مقولتهم الشنيعة يف القرآن 

ما وصفوه بأنه قول البشر. 
- توظيف الفكر المنحرف كمدخل إلى أنسنة القرآن 

=الّسام أثر صفة الخلق بقوله:»كن فيكون«. وما قاله يف هذه المسألة ال يعدو أن يكون اجرتارا لمقوالت أسياده 
من المستشرقين.

)1)  انظر النص السلطة الحقيقية، نصر حامد أبو زيد ، ص 69 .
)2)   نقد الخطاب الديني ، نصر حامد أبو زيد ، ص 202 .

)3)   انظر : المرجع السابق ، ص 202 . 
)4)   نقد الخطاب الديني ، نصر حامد أبو زيد ، ص 206 . 
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ق��ال أبو زيد:» إذا كانت النصوص الدينية نصوصًا بش��رية بحك��م انتمائها للغة والثقافة 
يف ف��رتة تاريخية محددة هي فرتة تش��كلها وإنتاجها، فهي بالضرورة نص��وص تاريخية..«)1)، 
وقال كذلك: »إّن القول بإلهية النصوص واإلصرار على طبيعتها اإللهية تلك يستلزم أن البشر 
عاج��زون بمناهجهم عن فهمه��ا..« )2)، و قد وظف الفكر الباطن��ي الصويف كمدخل للتأويل 
انطاقا من فكرة الظاهر و الباطن فقال: »فالش��ريعة تظل يف النهاية بنية لغوية تعبيرية تاريخية 

متغيرة من حيث الظاهر لكنها ثابتة من حيث الباطن..«.)3)
- الفرع الثالث: الردود االستشراقية على دعوى أنسنة القرآن الكريم.

 و أفضل الردود شهادات المستشرقين على بطان دعوى األنسنة و هي:      
أ- إثبات أصل القرآن الكريم.

قالت فاجليري :» وما زال لدينا دليل آخر على األصل اإللهي للقرآن هو أّن نصه ظّل   -  
ثابتًا طوال القرون الطويلة، منذ نزوله إلى اليوم، وسيبقى بمشيئة اهلل طالما بقي العالم..«.)4)

ب- نفي التحريف عن القرآن الكريم.
- ق��ال موري��س بوكاي: »صح��ة القرآن التي ال تقب��ل الجدل تعطي الن��ص مكانة خاصة 
بي��ن كت��ب التنزيل، وال يش��رتك مع نص الق��رآن يف هذه الصح��ة، ال العهد القدي��م وال العهد 

الجديد..«.)5)
ت- رّبانية األحكام القرآنية.

- قال توماس كاراليل: »نحن سمينا اإلسام ضربًا من النصرانية، ولو نظرنا إلى ما كان 
من س��رعته إلى القلوب، وش��دة امتزاج��ه بالنفوس، واختاطه بالدم��اء يف العروق، أليقنا أنه 
كان خي��رًا من النصرانية، التي كانت تصدع الرأس بضوضائها الكاذبة، وترتك القلب ببطاهنا 
قفرًا ميتًا، على أنه كان فيها عنصر من الحق، ولكنه ضئيل جدًا، وبفضله فقط آمن الناس هبا، 

)1)   المرج��ع الس��ابق ص 206 ، وانظ��ر الن��ص، الس��لطة ،الحقيق��ة، حامد أب��و زيد ،المرك��ز الثق��ايف العربي،ط1، 
1995،ص 68 .

)2)   المرجع السابق ص 206.
)3)    هكذا تكّلم ابن عربي ، نصر حامد أبو زيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2002 ، القاهرة، ص 211 .

)4)   تفسير اإلسام ، لورا فاجليرى ، ترجمة أحمد أمين عز العرب ، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، 1959، ص 35.
)5)   انظر دراسة الكتب المقدسة يف ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي ، دار المعارف، بيروت ،ص 286.
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وحقًا إهنا كانت ضربًا كاذبًا من النصرانية كالدعي بين األصاء..«.)1)
ث - خلود القرآن الكريم و ثباته.

- قال موريس بوكاي: »القرآن مع ثراء موضوعاته خال من األخطاء العلمية، يف حين أن 
الت��وراة م��ع قلة موضوعاهتا تضم أخطاء علمية ضخمة، مما ال يدع مجااًل للش��ك يف أنه نص 

من اهلل سبحانه سليم موثوق به«)2).
ج - بطان دعوى استمداد القرآن من الكتب السابقة.

- قال موريس بوكاي: »إّن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات 
يف القرآن تربز الفروق األساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علميًا وبين مقوالت القرآن 
التي تتوافق تمامًا مع المعطيات الحديثة، ولقد رأينا دلياً على هذا من خال روايتي الخلق 

والطوفان..«. )3)
-  الفرع الرابع: مفاسد دعوى األنسنة يف قراءة نصر حامد أبي زيد.

أ- نقد مفهوم الوحي و نقض حقائقه.
       ينطلق أبو زيد يف نقد القرآن من:

أواّل - فك��رة التاريخي��ة ليجع��ل من البع��د الواقعي الحدث��ي و الرتاث الثقايف اإلنس��اين 
مدخ��ا للق��دح يف رّبانية القرآن فيقول: »إّن النص، أي - النص القرآين - يف حقيقته و جوهره 
منتج ثقايف، والمقصود بذلك أّنه تش��ّكل يف الواقع و الثقافة خا فرتة تزيد على العشرين عاما 
،وإذا كان��ت ه��ذه الحقيقة تب��دو بديهية ومتفق��ا عليها ف��إّن اإليمان بوجود ميتافيزيقي س��ابق 
للن��ص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية، ويعّكر من ث��ّم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة 

النصوص..«.)4)
ثانيا - فكرة أدبّية النصوص  ليس��قط عن أخبار القرآن و أحكامه وصف القطعية ليدخله 
مداخل األس��اطير و الخرافات فيحك��م عليه بأّنه نّص لغوي محض »ب��كل ما تعنيه اللغة من 

)1)   األبطال، كاراليل، ترجمة محمد السباعي، المؤسسة المصرية العامة للنشر والطباعة ، القاهرة ، ص 59.
)2)   انظر: دراسة الكتب المقدسة يف ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي ، ص 145. 

)3)   المرجع السابق ، ص 286.  
)4)   مفهوم النص ألبي زيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط 1 ، 1995 ، ص  24،و انظر النص، السلطة، 

الحقيقة، حامد أبو زيد، ،ص 66.
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ارتباطه بالزمان والمكان التاريخي واالجتماعي، وما خارج عن اللغة وس��ابق عليها ال يمّت 
إلين��ا نحن البش��ر بصلة، أي حديث عن ال��كام اإللهي خارج عن اللغة من ش��أنه أن يجذبنا، 

شئنا أم أبينا، إلى دائرة الخرافة أو األسطورة..«.)1)
ثالثا - فكرة إخضاع تفسير العقائد لمنهج التحليل اللغوي فيعّلق عنها فيقول:» إّن المتاح 
الوحيد أمام الدرس العلمي هو درس الكام اإللهي من خال تحليل معطياته يف اطار النظام 
الثقايف الذي تجّلى خاله، ولذلك يكون منهج التحليل اللغوي هو المنهج الوحيد اإلنس��اين 

الممكن لفهم الرسالة..«.)2)
ب – تحريف الحقيقة الشرعية لمقام النبوة.

ومنطلق أبي زيد يف تزوير حقيقة النبوة إرجاعها يف الثبوت إلى:
أواّل - قوة األفق الخيالي.

     و القص��د م��ن ذلك إرجاع النبوة يف حقيقته��ا الثبوتية إلى حالة انعكاس الرتاث الثقايف 
الخيالي عند العرب حول العوالم األخرى كالجّن من قاعدة نظرية الاوعي إلى الواقع يقول 
أب��و زيد: »لقد ظّل تصّور اّتصال البش��ر بعالم الجّن أو العوال��م األخرى بصفة عاّمة جزءا من 
المفاهيم المس��تقّرة يف الثقافة العربية اإلسامية، وعلى أساسه أمكن تفسير ظاهرة النبّوة ذاهتا 
من خال الخيال عند الفاسفة والمتصّوفة..«)3)، ثّم يبني على هذه المقّدمة نتيجة مضموهنا 
أّن ظاه��رة الوحي حالة بش��رية وضعية عماده قوة األفق الخيالي مع تأثي��ر الواقع التاريخي و 
الرتاث الثقايف يف تش��كيل المتن القرآين فيقول: »إّن تفس��ير النبّوة اعتمادا على مفهوم الخيال  
معناه أّن ذلك االنتقال من عالم البشر إلى عالم المائكة انتقال يتّم من فاعلية المخّيلة اإلنسانية 
التي تكون يف األنبياء أقوى منها عند سواهم من البشر، والنبوة يف هذا التصّور ال تكون ظاهرة 
فوقي��ة مفارق��ة ...وهذا كّله يؤيد أّن ظاهرة الوحي لم تكن ظاه��رة مفارقة للواقع... بل كانت 

جزءا من مفاهيم الثقافة، ونابعة من مواضعاهتا وتصّوراهتا..«.)4)

)1)   النص ، السلطة ، الحقيقة ، ألبي زيد ، ص 92.
)2)   مفهوم النص، ألبي زيد ، ص 24.

)3)   المرجع نفسه ، ص 41.
)4)  مفهوم النص – دراسة يف علوم القرآن-  ألبي زيد ، ص 14، 24 ، 28.
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ثانيا - دعوى بشرية التفسير النبوي.
     إذ يرجع كل قول من الرسول صلى اهلل عليه و سّلم اقرتن بتفسير القرآن إلى الوصف 
البش��ري لينفي عنه وصف العصمة فتس��قط صفة النبّوة لتكون كما قال المستشرقون اجتهادا 
بشريا عقليا قال أبو زيد: »النص منذ لحظة نزوله األولى – أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي 
– تحّول من كونه »نصا إلهيا« و صار فهما »نصا إنس��انيا« ألّنه تحّول من التنزيل إلى التأويل 

إّن فهم النبي للنص يمّثل أولى مراحل حركة النص يف تفاعله بالعقل البشري..«.)1)
- املطلب الثاين: التف�صري العقلي للن�ص القراآين. »العقلنة« 

- الفرع األول: منزلة العقل يف اإلسالم.
    لق��د اعتنى اإلس��ام بالعقل فكّرم��ه و جعله مناط التكليف؛ وم��ن تكريم اهلل تعالى أن 

جعله محل النظر يف األنفس واآلفاق على الوجه التالي:
أوال: اختصاص أصحاب العقول بالعلم الموصل لمقاصد العبادة قال تعالى: ژ ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ ]البقرة:179[
ثانيا: قصر منفعة الذكر و الموعظة على أصحاب العقول قال سبحانه: ژ ې  ې  ې  
ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ژ  ]البقرة:269[ 

وق��ال عّز و ج��ّل: ژ ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ژ  ]يوسف:111[

ثالث��ا: تحريم إهمال العقل بذم التقليد األعم��ى قال تعالى: ژ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ  
]البقرة: 170-171[. وقال صلى اهلل عليه وس��لم: »ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس 
أحسن��ا وإن ظلموا ظلمنا ولك��ن وّطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أس��اءوا فال 

تظلموا«.)2)

)1)  نقد الخطاب الديني ، أبو زيد ، ص 126 .
)2)    رواه الرتمذي 364/4 حديث رقم 2007 ، وضّعه األلباين يف مشكاة المصابيح 112/3 حديث رقم:5129. انظر 

سنن الرتمذي، خدمة: عزت عبيد الدعاس، الطبعة األولى 1387ه�/1967م، مطابع الفجر الحديثة، دمشق.
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رابع��ا: حرم��ة االعت��داء على العق��ل مطلقا – معن��ى كإفس��اده بالكفر و البدعة أو حّس��ا 
بالمس��كر مثاله قول��ه تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ]المائ��دة:90[ وع��ن أم س��لمة رضي اهلل عنه��ا قالت: »هنى 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت«.)1)
خامس��ا: الدع��وة إلى كل خير يقوي العق��ل و ينّميه قال صلى اهلل عليه وس��لم: »المؤمن 
الق��وي خي��ر وأحب إل��ى اهلل من المؤم��ن الضعيف، ويف كل خي��ر، احرص على م��ا ينفعك، 
واس��تعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك ش��يء فال تقل: لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: 

قدر اهلل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان«.)2)
- الفرع الثاين: مسالك التأويل العقلي للقرآن عند أبي زيد.

و تقوم العقانية عند أبي زيد و غيره من الحداثيين على مجموعة من األسس هي:)3)
 أ - التعامل النقدي مع جميع الموضوعات المادية و المعنوية.

ب - إقرار الشك المنطقي و رفض القرارات المسبقة.
ت - التحّرر من القبليات و التفاعل مع التجربة.

ث - االنفتاح على المتناقضات و الثنائيات.
و لقد وّظف أبو زيد دعوى التأويل العقلي من خال المسالك التالية:

أ -  نقد الحقائق المعرفية يف العلوم القرآنية.
    لقد وصف أبو زيد علوم القرآن بالرجعية فقال: »وإذا كان علماء الماضي قد استجابوا 
للتحدي الحضاري الذي كان مطروحا عليهم اس��تجابة حّققت إلى حّد الحفاظ على الرتاث 
م��ن الضي��اع، فإّن الرتاث الذي حفظ��وه لنا هو الرتاث بالمعنى الرجع��ي..«)4)، و ظهر انتقاده 

لمسائل علوم القرآن يف السائل التالية:

)1)    رواه أبو داود 90/4 كتاب األشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم:3686، وصححه األلباين يف صحيح 
الجامع الصغير 96/6 حديث رقم: 6854. انظر س��نن أبي داود، خدمة: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار 

الحديث، الطبعة األولى 1394ه�/1974م،دمشق.
)2)    رواه مسلم يف صحيحه 2052/4 كتاب القدر، باب األمر بالقوة وترك العجز ، حديث رقم:2664.

)3)     موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل يف اإلسام ، محمد بن حجر القرين ، دار البيان ، الرياض، 
ط 1 ، 1434 ، ص 167 

)4)    مفهوم النص – دراسة يف علوم القرآن- ألبي زيد ، ص 12.
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األولى: التهوين من أهمية علم أسباب نزول القرآن.)1)  
    و حصل بدعوى عموم األس��باب أغلب اآليات، و عدم تعّين االس��ناد يف تحديد سبب 
النزول ،و التش��كيك يف رواة السند الذين تحّملوا روايات أسباب النزول لتتوافق الدعوى مع 
القاعدة الماركس��ية الجدلية التاريخية يف إجراء التأويل المنحرف و انفتاحه على الامتناهي، 

و قصر النص القرآين على بيئته و أفراده ثّم إسقاط الخلود و العالمية عنه.)2)
الثانية: دعوى التعارض بين المكي و المدين و الناسخ و المنسوخ.)3)

الثالثة: تحريف دالالت المفردات القرآنية كحمل مفردات اللوح المحفوظ والكرس��ي 
و العرش على المجاز وتفس��ير الحفظ اإللهي للقرآن بعدم التدخل الرّباين المباش��ر يف عملية 

التدوين و التسجيل.)4)
ب - تقديم النظرية التأويلية. 

     لقد اس��تفاد أبو زيد من مناهج الفكر الغربي - التي تش��ّكل آلية التأويل الهرمنيوطيقي 
كالمنهج التفكيكي للبنيات الرتكيبية والمنهج السيميائي يف التحليل اللغوي – يف تنزيل نتائج 
التأويل الهرمنيوطيقي على النصوص الشرعية فهو ال يرى ضيرا يف ذلك الجتماعها مع غيرها 
م��ن النصوص يف وصف األدبية المحضة )5) فيقول: »ال خش��ية من أن نطرح القرآن للمناهج 
الحديثة يف الدراس��ة، فهي تمكننا من اكتش��اف مس��تويات عميقة يف القرآن لم يستطع العلماء 
اكتش��افها..«)6) ، و حقيقة المس��تويات العميقة يف دعوى أبي زيد ماهي إاّل تأويات منحرفة 

تعتمد العناصر التالية:
األول��ى: فك��رة انفصال ال��دال عن المدلول من خال اس��تبعاد المعن��ى األصلي للنص 

بإعطاء األولوية لفهم القارئ.
الثاني��ة: فك��رة الفرق بي��ن النص و التأويل و بي��ن القراءة و اللغة، فق��د اعتمد أبو زيد  يف 

)1)    المرجع نفسه ، ص 109 .
)2)     االتجاه العلماين المعاصر يف علوم القرآن ، ص 259 .

)3)    مفهوم النص– دراسة يف علوم القرآن- ألبي زيد ص 177 .
)4)    النص،السلطة ،الحقيقة، حامد أبو زيد، ،ص 69 .

)5)    الخطاب والتأويل ، ألبي زيد ، ص264.
)6)    انظر العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ، ص771.
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التفري��ق بي��ن المعنى و المغزى عل��ى نظرية المفك��ر األمريكي»هيرش« يف أّن النص يش��مل 
المعنى التاريخي الذي يناسب الوضع - الثقايف و اللغوي و االجتماعي – الذي نزل فيه لكنّه 
يتضّمن المغزى المس��كوت عنه لكونه مدلول عنه يف النص بطريقة ضمنية أو بداللة الس��ياق 
الخارج��ي ، و يعت��رب منهج التحلي��ل اللغوي المدخ��ل الرئيس للقراءة التأويلي��ة عند أبي زيد 
للكش��ف عن التداخل العاقي بين النص الديني و الواقع الثقايف الذي نش��أ فيه يقول أبو زيد: 
»ال يمكن فهم طبيعة الرس��الة التي يتضّمنها النص إاّل بتحليل معطياته اللغوية يف ضوء الواقع 
الذي تش��ّكل فيه النص ...الواقع واس��ع يش��مل األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية 

والثقافية ويشمل المتلّقي األّول للنص و مبلغه كما يشمل المخاطبين بالنص..«. )1)
ت – التفسير الجدلي القرآين.  » المركسة« 

     من المعروف أن المشروع اإلنساين يستند يف قيامه إلى اللغة بوصفها وسيلة التواصل 
لتحقي��ق التفاع��ل التام مع الطبيع��ة و هذا يدّل على ثب��وت العاقة بين ال��ذات و الموضوع ، 
وبي��ن الفكر والواقع ،و ما يش��ير إلى ذلك عاقة االتصال بين ال��دال و المدلول لتدّل العاقة 
يف األخير على ثنائية األش��ياء ليؤول األمر يف األخير على ضرورة حتمية ، وهي ثنائية الخالق 
والمخل��وق، وبما أّن الفكر الحداثي الغربي يجحد الحقيق��ة األولى التي ترجع إليها الطبيعة 
ف��إّن مدخ��ل الفصل بين ال��دال و المدل��ول - أي اللف��ظ و المعنى – هو من أه��م الذرائع يف 
القض��اء على مفه��وم الثنائية ألّن المدلول هو الوجه المفهوم لإلش��ارة يّتج��ه دائما نحو وجه 
اإلل��ه »المدلول المتج��اوز« فإّن ربطن��ا الدال »وجه اإلش��ارة المحس��وس« بالمدلول »وجه 
اإلش��ارة المفهوم« ف��إّن اللغة تصبح بذلك متمركزة حول المب��دأ الواحد مّتجهة نحو األصل 
اإلنس��اين الرّب��اين كما يق��ول » دريدا«)2)، و هبذا ف��إّن القول بالفصل بين ال��دال و المدلول هو 
إه��دار للثنائية التكاملية و إنكار لألصل الرّباين لإلنس��ان و الطبيعة و إس��قاط للغة يف إطاقية 

الصيرورة لتصير ظاهرة طبيعية تفّسر بقواعد مستقّلة عن اإلنسان.  
ث - تقديس العقل و تأليهه.

    إّن منطل��ق أب��ي زي��د يف تقدي��م العقل عل��ى النقل دالل��ة الفكر الغرب��ي الحداثي الذي 

)1)    مفهوم النص ،نصر أبو زيد ،ص 26.
)2)    انظر موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل يف اإلسام ، محمد بن حجر القرين ، ص 182.
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قّدم العقل وقّدس��ه بعد الصراع التاريخي بينه وبين الس��لطة الدينية الكنسية، وعليه فإّن النص 
الق��رآين على رأي أبي زيد جامد يخضع للواقع ال��ذي كّونه، والعقل هو األداة المنتجة للفكر 
والحداثة، ومنه فإذا »كان االس��تناد إلى س��لطة النصوص يعني أنَّ الماضي هو الذي يصوغ 
الحاضر دائًما، فإنَّ االس��تناد لس��لطة العقل يعني قدرة الحاضر الدائمة على صياغة القوانين 
التي تناس��به..« )1)، ومن هذا التفس��ير فإّن الن��ص القرآين ال يزيد الحي��اة إاّل تعقيدا،فابد من 
تدخ��ل العق��ل ألنَّ  »حلَّ مش��كات الواقع إذا ظلَّ يعتمد على مرجعية النصوص اإلس��امية 
م حلواًل ناجعة..«)2) ، و بناء  يؤدِّي إلى تعقيد المش��كات حتَّى مع التس��ليم بأنَّ الخطاب يقدِّ
على هذه المقّدمات فإّن العقل هو األصل يف إنشاء النصوص و اآللية يف الفهم و القراءة و ال 
ح��دود لذلك وهبذا »ال يجوز أن يق��ف االجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي، 
وإاّل اهن��ارت دعوى الصاحي��ة لكل زمان ومكان، واّتس��عت الفجوة بي��ن الواقع المتحّرك، 

والنصوص التي يتمّسك هبا الخطاب الديني بحرفيتها..«.)3)
- الفرع الثالث: مفاسد العقلنة يف قراءة نصر حامد أبي زيد.

          و من المفاسد المتعدّدة ما يلي:
أ-  إسقاط الحقائق الغيبية بدعوى مصادمة العقل التنويري.
         لقد تعامل أبو زيد مع الغيبيات القرآنية فانتهج ما يلي:

أواّل: قاعدة الفلسفة المادية كمنطلق أساسي يف إرجاع العقائد الغيبية إلى التصّورات   -  
األسطورية يف ثقافة الجماعة البشرية فهي رهينة مستوى الوعي يف مراحل تطّوره، و قد صّرح 
أّن الغيبيات ترجع يف تأسيسها إلى جدلية المعريف و االيديولوجي)4)، وعليه فإّن اآليات الداّلة 
على الغيبيات كالعرش والكرس��ي والشياطين والجّن و المائكة حكمها التأويل لتخرج عن 

األسطورة  و الخرافة  و تساير الحداثة.)5) 
- ثاني��ا: قاعدة الفك��ر الغربي يف التعامل التجريبي مع الغيبيات إما إس��قاطها باإلهمال و 

)1)    النص، السلطة، الحقيقة ، أبو زيد نصر حامد ، ص 18. 
)2)    المرجع نفسه. ص143.

)3)   نقد الخطاب الديني ألبي زيد ، ص 135.
)4)    المرجع نفسه ،ص 82 ، 106 

)5)   المرجع نفسه ، ص 7 ، 8 ، 99 ، 207.
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تأويله��ا هرمنيومنطيقي��ا باإلعمال مع إرجاعها إلى مراحل التك��ّون العقلي البدائي عند نزول 
الن��ص القرآين فمثا »الس��حر و الحس��د و الجن والش��ياطين مف��ردات يف بيئ��ة ذهنية مرتبطة 

بمرحلة محّددة من تطّور الوعي اإلنساين..«)1) 
ب - التسوية بين القرآن و الكتب السماوية المحّرفة.

  يقول أبوزيد: »إّن كل الخطابات تتس��اوى من حيث هي خطابات وليس من حّق واحد 
منها أن يزعم امتاك الحقيقة، ألّنه حين يفعل ذلك يحكم على نفسه بأّنه خطاب زائف..«)2) 
، و م��ا ذك��ره يرجع علي��ه بالتناقض يف جهل��ه خصائص التوثي��ق التاريخي لنص��وص الكتب 
الس��ماوية، فالعهد القديم ُكتبت أسفاره يف قرون، وبلغات مختلفة ومتعددة مشافهة دون سند 
أو مس��ند)3)، أّما نسخ العهد الجديد فهي مختارة – مع اختاف اللغات و اضطراب المتون و 
تعارض تواريخ الثبوت - من بين أناجيل القرن الرابع الميادي دون سند معتمد  أو مسند)4)، 

فوصف اهلل تعالى تحريفهم فقال سبحانه: ژ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ہ   ہہ   ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ژ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ     ھ   ھ  

]المائدة:41[، و قوله جّل و عا: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   
قول��ه  و   ]13 ]المائ��دة:  ژ   ۇ  ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     ھ  

تعال��ى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ  ]البق��رة:75[، و قول��ه س��بحانه: ژ ٹ  ٹ  ٹ  
چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ ]البق��رة:79[،  أّم��ا القرآن الكريم فق��د حفظ يف الصدور و 

الس��طور حفظا متواترا من زمن النزول إلى يومن��ا هذا قال تعالى: ژ ڤ  ڤ   ڦ  

)1)   المرجع نفسه ، ص 212.
)2)   النص ، السلطة ، الحقيقة ألبي زيد ، ص 8.

)3)   عب��د الوه��اب طويلة : الكتب المقدس��ة ، ط2 ، دار الس��ام القاه��رة 2001 ، ص: 88 ، 89  ، 91 و ما بعدها . 
وموريس بوكاي : الكتب المقدسة يف ضوء العلوم الحديثة ، ط4، دار المعارف، بيروت، ص: 23. 

المرج��ع نفس��ه ، ص 132 ،و انظر أضواء على المس��يحية ، رؤوف ش��لبي،المكتبة العصري��ة ، بيروت ، 1975،   (4(
ص41. 



599

د. فـــالح خيــر الديــن

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ ]المائدة:15[.

ج - هدم مبدأ المرجعية للنصوص الشرعية.
      و وّظف اآلليات اإلجرائية التالية :

- أواّل: دع��وى مراجعة الرتاث و نقده قصد تفعيله و تثمينه لمس��ايرة الحضارة و التقدم  
فقد »آن أوان المراجعة و االنتقال إلى مرحلة التحّرر ال من سلطة النصوص وحدها بل من كل 
سلطة تعوق مسيرة اإلنسان يف عالمنا علينا أن نقوم هبا اآلن فورا قبل أن يجرفنا الطوفان..«.)1)
- ثاني��ا: التخوي��ف من مش��اكل المس��تقبل عند توظي��ف النصوص الش��رعية كمرجعية 
للحياة اإلنس��انية، و عليه فإّن »حّل مش��كات الواقع إذا ضّل معتمدا على مرجعية النصوص 

اإلسامية يؤدي إلى تعقيد المشاكل..«.)2)
- ثالثا: استشراف التاريخ و استحضار مآسيه بالمغالطة و التزهيد يف حقائقه بالتزوير فإذا 
»كان مبدأ تحكيم النصوص يؤدي إلى القضاء على استقال العقل و تحويله إلى تابع يقتات 

بالنصوص و يلوذ هبا و يحتمي فإّن هذا ما حدث يف تاريخ الثقافة العربية اإلسامية...«.)3)
- رابعا: التهويل من مخاطر توظيف النصوص الش��رعية كمرجعية للحياة اإلنس��انية يف 
مجاالهتا المتنوعة فقال: » خطر الحاكمية ليس مقصورًا على الداللة السياسية بل يمتد عمقًا 
إلى بنية الوعي االجتماعي بدءا من األس��رة فتتحّول المؤّسس��ة الدينية – األزهر – إلى حكم 
يف شؤون الفكر و اإلبداع الفعلي و الفني،و إّن وجود جهاز للرقابة على الكتب و المصنّفات 

األدبية و الفنية كارثة يف حّد ذاهتا..«.)4)  
املطلب الثالث: التف�صري التاريخي للن�ص القراآين .» الأرخنة«  -

-  الفرع األول: مضامين األرخنة عند أبي زيد.  
     و يق��وم مفه��وم التاريخية عند أبي زيد على أّن الن��ص القرآين جزء من البناء الفوقي – 

)1)  اإلمام الشافعي و تأسيس األيديولوجية الوسطية ، نصر أبو زيد ،مؤسسة سينا للنشر ،القاهرة، ط 1992 ، ص 146. 
)2)  النص السلطة الحقيقة ،نصر حامد أبو زيد ، ص 144.

)3)  نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد ، ص 27.
)4)  النص السلطة الحقيقة ،نصر حامد أبو زيد ، ص 143.
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الفك��ر و الرتاث – الذي تش��ّكل بفعل البناء التحتي -  البن��ى االقتصادية واالجتماعية – وفق 
قاعدة الجدلية المادية الشيوعية ليتقّرر يف األذهان زورا وهبتانا أن القرآن الكريم كسائر الرتاث 
الفك��ري اإلنس��اين يرجع يف أصل ثبوته إلى الواقع االجتماع��ي واالقتصادي بكل وظائفه )1)، 
وهبذا يؤول حقيقة تاريخية النص القرآين إلى إسقاط حكم الثبات والخلود عن النص القرآين 
وش��ريعته من خال ربط آيات األحكام فيه بس��ياقها التاريخي، ووقائ��ع نزولها بحيث يقصر 
الن��ص على أس��بابه الخاصة  فا يعّمم يف الزمان و المكان واإلنس��ان يق��ول أبو زيد : »الواقع 
هو األصل و ال سبيل إلهداره من الواقع تكّون النص ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه ومن 

خال حركته بفعالية البشر تتجدد داللته فالواقع أواّل والواقع ثانيًا والواقع أخيرًا..«.)2)
- الفرع الثاين : مسالك التفسير التاريخي للقرآن الكرين عند أبي زيد.

   و لقد وّظف أبو زيد التأويل التاريخي من خال المسالك التالية:
أ- التوظيف اإليديولوجي لمباحث علوم القرآن.       

     لق��د اعتم��د أب��و زي��د على توظيف مع��ارف علوم الق��رآن يف تفعيل الق��راءة التأويلية، 
ورّكز على أهّم العلوم اّتصاال بمفهوم تاريخية النصوص مثل علم المكي والمدين ،و الناسخ 
والمنس��وخ )3)، و لق��د اّدعى أبو زيد أن تقس��يم النص القرآين إلى مك��ي و مدين مع انفراد كل 
منهم��ا بخصائص ي��دّل على ظاهرة الجدلي��ة التاريخية بين النص كنتيج��ة حتمية عن الواقع، 
وانطاق��ا من هذا التقس��يم فإّن النص القرآين س��يخالف نفس��ه من حيث المضم��ون،و اللغة 
والصياغة لتدّل المخالفة على ارتباطه بجدلية الواقع و تأثيره هذا من جهة ،و من جهة أخرى 

فإّن المناقضة بين األحكام يف صورة الناسخ و المنسوخ دليل على ذلك.)4) 
 ب- دعوى أسطورة النص القرآين.

و النص القرآين يف القراءة الحداثية الهرمنيومطيقية بنية أسطورية استمدت مضامينها من:
أواّل -  تأثي��ر الرتاث الثقايف للبيئة البش��رية التي نزل فيها النص الق��رآن  يقول أبو زيد: » لقد 
اعتمدت النصوص الدينية ش��أهنا ش��أن غيرها من النصوص على جدلية المعريف واإليديولوجي 

)1)   انظر التفسير الماركسي لإلسام ، محمد عمارة ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1 ، 1996 ، ص 62 .
)2)   نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد ، ص 130 .

)3)   المرجع نفسه ، ص 206.
)4)   مفهوم النص ، أبو زيد ،ص 15 .
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يف صياغة عقائدها، المعريف التاريخي، يحيل بالضرورة إلى أكثر التصورات األس��طورية يف وعي 
الجماعة التي توجهت لها النصوص بالخطاب، بينما يحيل اإليديولوجي إلى وعي مغاير..«)1)

ثاني��ا – تنزي��ل فاعلية الواقع التأثيرية على النص فيرتّتب عل��ى ذلك إهدار البعد العالمي 
للنص القرآين ليجّمد على واقعه الزمني والمكاين فيتحّول إلى أسطورة يقول أبو زيد: »وإهدار 
الواقع  لحس��اب نص جامد ثابت المعنى و الداللة يحّول كليهما إلى أس��طورة يتحول النص 
إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده اإلنساين و الرتكيز على بعده الغيبي ...ويتحّول الواقع إلى 
أس��طورة نتيجة لتثبيت المعاين و الدالالت ،و إضفاء طابع هنائي عليها تأسيسا على مصدرها 
الغيبي، ثّم محاولة فرض المعنى الثابت األزلي المفرتض على الواقع االجتماعي اإلنس��اين، 
والنتيجة الحتمية لذلك إهدار النص والواقع معا، واس��تبدال األس��طورة هبما، وهكذا يحكم 

علينا الخطاب الديني أن ندور حول أنفسنا يف دائرة مفرغة..«.)2)
ت – أولوية التفسير الهرمنيوطيقي.

   وف��ق منطق أبي زيد النص القرآين نتيجة حتمي��ة لتفاعات الواقع التاريخي مع الرتاث 
الثقايف ليتنزل وصف البش��رية على النص القرآين و عليه فإّن »النصوص الدينية تأنس��نت منذ 
تجّسدت يف التاريخ و اللغة وتوجهت بمنطوقها و مدلولها إلى البشر يف واقع تاريخي محّدد، 

إّنها محكومة بجدلية الثبات والتغّير، فالنصوص ثابتة يف المنطوق متغّيرة يف المفهوم..«.)3)
 و بما أّن النص القرآين ذو صبغة بشرية فإّنه يعرتيه ما يعرتي النصوص األدبية المحضة من 
النقد فهو فضاء مفتوح الداللة مفتقر للبيان فيكون األولى بسلطة تأويله قارئه من خال حمله 
يف الفه��م على المنهج التأويل��ي الهرمنيومنطيقي لينفتح النص القرآين على ال هنائية التأويل و 
تصادم االحتماالت ليؤول األمر يف األخير إلى أّن النص القرآين كغيره من النصوص البشرية 
مع��رض ألن يم��وت إذا لم يجد قّراء )4)، وهذا تبن صريح للمضامي��ن الفكرية الهرمنيوطيقية 

والتي منها مقولة روالن بارت: »موت الكاتب هو الثمن الذي تتطّلبه والدة القراءة..«.)5)

)1)    النص ، السلطة ، الحقيقة ، أبو زيد ، ص 135.
)2)    نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد ، ص 131.

)3)   المرجع نفسه ، ص 118 ، 119.
)4)   الخطاب والتأويل ألبي زيد ، ص 264.

)5)   هسهسة اللغة لروالن بارت ، ص 83.
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  - الفرع الثالث : مفاسد التأويل التاريخي عند نصر.)1(     
وتتجّلى مفاسد أبي زيد العقدية يف المسائل التالية: 

1 -  إنكار رّبانية القرآن الكريم و خلوده.
   إّن المنطلق األولي للفكر العلماين الحداثي هو التأسيس بأّن القرآن الكريم ليس حقيقة 
متعالي��ة فوق التاريخ بل هو ظاهرة نصية مرتبطة بثقاف��ة معرفية و عاقات اجتماعية يقول أبو 
زي��د: »إّن الن��ص، أي - الن��ص الق��رآين - يف حقيقته و جوهره منتج ثق��ايف، والمقصود بذلك 
أّن��ه تش��ّكل يف الواق��ع و الثقافة خا ف��رتة تزيد على العش��رين عاما، وإذا كانت ه��ذه الحقيقة 
تبدو بديهية ومتفقا عليها فإّن اإليمان بوجود ميتافيزيقي س��ابق للنص يعود لكي يطمس هذه 

الحقيقة البديهية، ويعّكر من ثّم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النصوص..«.)2)
و يق��ول كذلك: » ال يمكن فهم طبيعة الرس��الة التي يتضّمنه��ا النص إاّل بتحليل معطياته 
اللغوية يف ضوء الواقع الذي تش��ّكل فيه النص ...الواقع واس��ع يش��مل األبني��ة االقتصادية و 
االجتماعية و السياسية و الثقافية و يشمل المتلّقي األّول للنص و مبلغه كما يشمل المخاطبين 
بالنص..« )3)، و يف قوله إنكار لحقيقة عقدية يقينية يوجب الرّدة فإذا كان الغيث حقيقة مغايرة 

لألرض باعتبار نزوله من السماء فإّن القرآن الكريم أولى بذلك من وجوه متعددة أهمها:
أ- التصري��ح برّباني��ة الق��رآن بدالل��ة اقرتان��ه يف الذكر بأس��ماء اهلل تعال��ى و صفاته قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      ژ  س��بحانه: 
ٺ  ژ  ]فّصل��ت: 1 – 3[ وقال كذل��ك : ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]فّصل��ت:41-42[ و ق��د دّل االس��تقراء أن اهلل ما 
ذكر كتابه إاّل وقرنه يف الذكر بأس��مائه و صفاته ليدّل االقرتان على عظمة القرآن و علو شأنه 

و أهمية نزوله.)4)

)1)   انظ��ر الن��ص ، الس��لطة ، الحقيقة ألبي زيد ، ص 96، والخطاب و التأويل ، أبو زي��د نصر حامد ، المركز الثقايف 
العربي، ط3 ، 2008 ،الدار البيضاء ،المغرب، ص 197.

)2)   مفه��وم الن��ص ألب��ي زيد ، الهيئ��ة المصرية العام��ة للكت��اب ،القاه��رة ،ط 1 ، 1995 ، ص  24، و انظر النص، 
السلطة، الحقيقة، حامد أبو زيد، ،ص 66.

)3)   مفهوم النص ،نصر أبو زيد ،ص 26 
)4)   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1 ، 1408 ه�، ج1، ص 41.
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ب-  التعظيم اإللهي للقرآن الكريم. لقد اجتمعت يف القرآن خمس فضائل:)1)
األولى: أنه أفضل الكتب السماوية.

الثانية: نزل به أفضل الرسل جربيل عليه السام .
الثالثة: نزل على أفضل الخلق محمد صلى اهلل عليه و سّلم.

الرابعة: نزل ألفضل أّمة أخرجت للناس. 
الخامسة: نزل بأفضل األلسنة و أفصحها.

ت – عظمة التحّدي القرآين و جاء إعجازه.
   ال ج��دال يف أّن الق��رآن الكري��م أعظ��م المعجزات فقد ص��ّرح بذلك عن نفس��ه فقال: 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ے  ۓ   ے   ھ  ھ   ہھ  ھ   ہ   ہ   ہ    ڻ  ۀ  ۀ   ژ 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ې  ژ ]العنكب��وت: 50-51[ قال ابن خلدون: »اعلم أن أعظم المعجزات وأش��رفها 

وأوضحها داللة القرآن الكريم المنّزل على نبينا محّمد صلى اهلل عليه و سلم...و القرآن نفسه 
ه��و الوحي وه��و الخارق والمعجزة فش��اهده يف عينه ال يفتقر إلى دلي��ل مغاير له فهو واضح 

الداللة التحاد الدليل و المدلول فيه..«.)2)
2 -  تنزيل الوصف التاريخي و األسطوري على العقائد الغيبية و األحكام الشرعية.

3 -  إضفاء النسبية على األحكام الشرعية.
4 – تحريف الدين بدعوى تجديده و تحديثه يقول أبو زيد: »ال يجوز أن يقف االجتهاد 
عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي، وإالَّ اهنارت دعوى الصاحية لكلِّ زمان ومكان 
��ك الخطاب  ر، وبي��ن النصوص التي يتمسَّ ك والمتطوِّ واتَّس��عت الفج��وة بين الواقع المتح��رِّ

الديني المعاصر بحرفيتها..«.)3)

)1)    تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كام المنّان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار المدين ، جّدة، ط 1408 ه� ، 
ج3 ص 435 

)2)   نقا عن روائع البيان يف إعجاز القرآن، محمد سالم محيسن، دار محيسن للطباعة والنشر، القاهرة ط 1 ،2002، 
ص 16 .

)3)   نقد الخطاب الديني ، أبو زيد نصر حامد ، ص  135.  
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اخلامتة
   الهرمنيوطيق��ا منهج فكري عماده التأويل، و جاءت نش��أته الهوتية لتفس��ير النصوص 

الدينية ثّم استّقل بآلياته المعرفية  ومسالكه التحليلية يف فهم الوجود و اإلنسان و الرتاث.
   ويعّد نصر حامد أبو زيد من المفكرين الحداثيين العرب الذين وّظفوا النظرية التأويلية 
يف تفس��ير النص القرآين متأثرا بمرجعيته الماركس��ية التي طفت على س��طح كل مسألة ناقشها 
ليرج��ع الن��ص القرآين يف ثبوته إل��ى أثر الجدلية المادي��ة التاريخية يف تكوين الرتاث البش��ري 
ليص��ل يف األخي��ر إلى كفري��ات صريحة يردها الش��رع الحكيم، ومحاذير علمي��ة كثيرة يأباها 
البحث العلمي الموضوعي، وأخطاء علمية ترّدها المعارف البديهية و المس��ّلمات القطعية، 

وكانت مداخله لتحقيق مفاسده المنكرة كالتالي:
1 -  مدخل األنس��نة: وهو مدخل كفري خبيث يس��تهدف به القضاء على وصف قدسية 
القرآن الكريم، وذلك عن طريق نقل اآليات القرآنية من الوضع اإللهي إلى الوضع البش��ري 
بالنق��د الح��ر،و بإس��قاط مصطلحات التعظيم، والتس��وية يف االستش��هاد بين ال��كام اإللهي 
وال��كام اإلنس��اين، والمماثلة بين الق��رآن الكيم ونص��وص الكتب المحرفة م��ن خال أداة 
المقارن��ة بين القرآن وكلمة اهلل تعالى عيس��ى عليه الس��ام، ومقصد األنس��نة إس��قاط واجب 
عبودية اهلل تعالى بتقديم االش��تغال باإلنس��ان وتنزيله محور الحياة وف��ق عقيدة الفكر الغربي 

المسيحي وهذا نتاج حركة النقد الهرمنيوطيقي التي أقصت الوصاية الروحية للكنيسة.
2- مدخ��ل العقلنة: و يس��تهدف ب��ه القضاء على وصف غيبية الق��رآن الكريم من خال 
إخض��اع اآلي��ات القرآنية لجميع مناهج البح��ث الحديثة، وذلك بنقد مباح��ث علوم القرآن، 
والتوس��ل إلى ذلك بالنظريات النقدية والفلس��فية المس��تحدثة، وإطاق س��لطة العقل بالنقد 
والتحري��ف، فيرتت��ب ع��ن ذلك إفس��اد دالالت الوح��ي، والتش��كيك يف عقائ��ده وأحكامه، 
ومقصده من العقلنة تقديم هوى الرأي بدعوى إعمال العقل إلس��قاط العمل بالوحي اإللهي 
وفق عقيدة الفكر الغربي المسيحي وهذا نتاج حركة النقد الهرمنيوطيقي التي أقصت الوصاية 

العلمية للكنيسة.  
3- مدخل األرخنة: ويس��تهدف به القضاء على وصف حاكمية القرآن الكريم ووس��يلته 
يف ذل��ك قصر أحكام اآليات القرآنية على ظروفها الزمانية والمكانية ليرفع عن القرآن الكريم 
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خل��وده الزمني، وش��موله المكاين، وعمومه المكلفين، ومقصده م��ن األرخنة التعّلق بالحياة 
الدني��ا وإهمال األخرة بتمجيد المدنية الغربية وتفس��ير النصوص القرآنية لمس��ايرة منجزات 
الغ��رب المس��يحي، وهذا نت��اج حركة النق��د الهرمنيوطيقي الت��ي أقصت الوصاية السياس��ية 

للكنيسة. 
   و لق��د وق��ف البحث عند مامح التكوين الفكري لحام��د أبي زيد من خال الخطوط 

التطبيقية التي وّظفها بالتأويل منها:
1 – الدعوة إلى انتفاء قصد المتكّلم و إعطاء أولوية الفهم للمتلقي.

 قال : »إّن تحديد المعنى المرجوح من المعنى الراجع يف الظاهر أو المؤول تحديد مرهون 
بأفق القارئ وعقله«)1)، و »المؤول النموذجي هو خاّق آخر يواكب خاّق النص«.)2)

2 – دعوى التعالق النصي الذي يحيل على فكرة االستمداد القرآين من الثقافات البشرية.
ق��ال:» والحقيق��ة أن النص القرآين منظومة من مجموعة من النص��وص التي ال يمكن فهم أي 
منه��ا إال من خال س��ياقه الخاص، أي : بوصف��ه نصا، وإذا كان النص القرآين يتش��ابه يف تركيبه مع 
النص الشعري كما هو واضح من خال المعلقات الجاهلية مثا، فإن الفارق بين القرآن والمعلقة 
من هذه الزاوية المحددة يتمثل يف المدى الزمني الذي استغرقه تكون النص القرآين ... هذه التعددية 

النصية يف بنية النص القرآين تعد يف جانب منها نتيجة للسياق الثقايف المنتج للنص«.)3)
3 – بدع��ة الفج��وات الداللية للحكم على الن��ص القرآين بانفتاحه عل��ى حتمية التأويل 

الامتناهي.
 التأويل ملكة »تحتاج لحركة الذهن أو العقل إزاء النص، إهنا األبعاد التي تحتاج لحركة 
التأوي��ل بعد أن يس��تنفد المفس��ر بأدواته العلمي��ة كل إمكانيات الداللة التي يمكن اكتش��افها 

بواسطة هذه العلوم، فالتأويل يعتمد على حركة ذهن المؤول يف مواجهة النص..«)4).
4 – الدعوة إلى صراع التأويات الامتناهية بدعوى الحداثة.

)1)   مفهوم النص ألبي زيد ، ص 205-204.
)2)   إشكاليات القراءة وآليات التأويل ألبي زيد ، ص 241.
)3)   النص ، السلطة ، الحقيقة ، ألبي زيد ، ص 105-104.

)4)    المرجع نفسه ، ص 237.



606

قو�عد �لقر�ءة �لهرمنيوطيقية للقر�آن �لكرمي عند ن�صر حامد �أبي زيد

قائمة امل�سادر و املراجع
-  األبط��ال، كاراليل، ترجمة محمد الس��باعي، المؤسس��ة المصرية العامة للنش��ر والطباعة، 

القاهرة. 
-  االتجاه العلماين المعاصر يف علوم القرآن . 

-  اإلسام يف وجه التغريب، أنور الجندي، دار االعتصام، القاهرة . 
-  إش��كاليات القراءة و آليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقايف العربي، بيروت ،ط 

. 1996 ،4
-  إش��كالية القراءة يف الفكر العربي اإلس��امي المعاصر، خالد الس��عيداين، رس��الة جامعية، 

جامعة الزيتونة ،تونس .
-  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الش��نقيطي،مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

ط1، 1408 ه� .
-  اإلمام الش��افعي و تأس��يس األيديولوجية الوس��طية، نصر أبو زيد ،مؤسس��ة س��ينا للنش��ر، 

القاهرة، ط 1992 .
-  األنس��نة و التأويل يف فكر محمد أركون، كيحل مصطفى، دار األمان، الرباط، المغرب،ط 

. 2011، 1
- حفريات المعرفة لفوكو، ص 25.

-  اإليمان باهلل و الجدل الشيوعي، فتح الرحمن أحمد محمد الجعلي، الدار السعودية، جدة، 
ط1، 1984.

-  التأوي��ل بين الس��يميائيات والتفكيكية، امربتو إيكو، ترجمة س��عيد بنك��راد، المركز الثقايف 
العربي، بيروت ،ط 1، 2000. 

-  تفسير اإلسام، لورا فاجليرى، ترجمة أحمد أمين عز العرب، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، 
 .1959

-  التفسير الماركسي لإلسام، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1996 . 
-  التفكيكية دراسة نقدية، بيرف زيما، ترجمة أسامة الحاج، المؤّسسة الجامعية للدراسات و 

النشر، بيروت ،ط 1،1996 .
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-  تيس��ير الكريم الرحمن يف تفس��ير كام المنّان،عبد الرحمن بن ناصرالسعدي، دار المدين، 
جّدة، ط 1408 ه�.

-  الخطئية والتكفير للغذامي، ص 49.
-  الخطاب و التأويل، أبو زيد نصر حامد، المركز الثقايف العربي،ط3، 2008 ، الدار البيضاء، 
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-  دراسة الكتب المقدسة يف ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي ، دار المعارف، بيروت .

-  دين اإلسام، د. لينز، ص 5. 
- روائع البيان يف إعجاز القرآن،محمد سالم محيسن، دار محيسن للطباعة والنشر، القاهرة ط 

.2002، 1
-  سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، الطبعة 1، 1394ه� 

/1974م، دمشق.
-  س��نن الرتمذي، خدمة: عزت عبيد الدعاس، الطبعة 1،1387ه���/1967م، مطابع الفجر 

الحديثة، دمشق.
-  صحي��ح مس��لم، تحقي��ق محم��د عب��د الباق��ي، دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة، الطبع��ة 1، 

1375ه�/1955م مصر.
-  العلمانيون والقرآن الكريم للطعان، ص771.

-  فعالي��ة القراءة وإش��كالية تحدي��د المعنى يف النص الق��رآين، محمد بن أحم��د جهان ،دار 
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-  الفك��ر الح��ر، اندريه نات��اف، ترجمة رن��دة بعث، تدقيق جمال ش��حيد، المؤسس��ة العربية 
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-  قصة أبي زيد وانحسار العلمانية يف جامعة القاهرة، عبدالصبور شاهين، دار االعتصام، القاهرة .
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 ، ط   ، النج��دي  محم��د  ب��ن  الرحم��ن  عب��د  تحقي��ق:  تيمي��ة،  اب��ن  الفت��اوى،  -  مجم��وع 
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-  مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، نصر أبو زيد، المركز الثقايف العربي، بيروت.
-  مفهوم النص، دراس��ة يف مفهوم الق��رآن، نصر حامد أبو زيد، المرك��ز الثقايف العربي، الدار 

البيضاء ،المغرب، ط4 ،1998  .
-  مقاالت يف الظاهراتية وفلسفة التأويل، سعيد توفيق، دار النصر للتوزيع والنشر، مصر.

-  من النص إلى الفعل لبول ريكور، ص 116.
-  الموسوعة الفلسفية، مكتبة مدبولي، عبد المنعم الحفني، القاهرة، ط 1، 1986 .

-  موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل ،مكتبة عويدات ، بيروت ، ط2، 2001 .
- موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل يف اإلسام، محمد بن حجر القرين، دار 

البيان، الرياض، ط 1، 1434 .
-  النص ،السلطة، الحقيقة ، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقايف العربي، بيروت ، ط 1، 1995.
- النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، منشورات وزارة األوقاف، 

الرباط، المغرب ،ط 1، 2010 .
- نظرية التأويل، مصطفي ناصف، النادي األدبي و الثقايف، جدة ، السعودية ،ط 1، 2000.

- النظري��ة األدبية المعاصرة، رامان س��لدن، ترجم��ة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنش��ر 
والتوزيع، القاهرة.

- نقد الخطاب الديني ،نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي، القاهرة ،ط 3، 1995 .
-  هسهسة اللغة، روالن بارت ،ترجمة منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب سوريا، 

ط 1، 1999.
-  هكذا تكّلم ابن عربي، نصر حامد أبو زيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002، القاهرة.
-  هيرمنيوطيقا القرآن ،عبد العالي العبدوين، دار المعارف الحكمية، المغرب ،ط 1، 2007.
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د. حممد بن عبدالله البخاري
جامعة ابن زهر � أكادير



610

املنهج التاريخي يف فهم الن�ص القراآين عند اأمني اخلويل تنظريًا وتطبيقًا



611

د. حممد بن عبداهلل البخاري

الحمد هلل رب العالمين، والصاة والس��ام على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المنهج التاريخي يف فهم القرآن يقوم على أساس ربط آيات هذا الكتاب بالبيئة التي 
بع��ث فيها نب��ي اإلس��ام ملسو هيلع هللا ىلص، أي أن أحكامه وهديه إنما ه��و تصوير لواق��ع اجتماعي ارتبط 
بحياة البش��رية يف الحجاز أو الجزيرة العربية خال القرن األول للهجرة )الس��ابع الميادي(؛ 
وهو منهج له صلة بتوجه يف الدراسات الاهوتية بالغرب سعى للتعامل مع النصوص الدينية 
للنصارى وفهمها بعد قطع صلتها بالحقب التاريخية التي تلت العصر الذي عاش فيه المسيح 

عليه السام.
وق��د تلقف هذا المنه��ج نفر من أبناء العالم العربي، وتأثروا ب��ه، دون أن يتبينوا مقاصده 
المنتهية إلى قطع صلة القرآن � باعتباره وحيا من اهلل وهديا منزال إلى البش��رية � بالعصر الذي 

نعيش فيه اليوم. 
ويعترب األس��تاذ أمين الخولي من أش��هر من تبناه ودعا إليه، وس��عى لكي يؤس��س له بيئة 

أكاديمية تحتضنه بالجامعة المصرية قبل أكثر من نصف قرن.  
وتروم هذه المش��اركة جمع واستيعاب الجانب النظري لهذا المنهج كما قرره الخولي، 
م��ع بيان الج��ذور األصيلة له يف الرتاث الفكري الغربي الحديث، م��ع تقييم ما أنتجه الخولي 

وتامذته من تطبيقات يف مجاله.
أما الدراسات السابقة التي اهتمت هبذا الموضوع، فلم أقف على بحث مفرد فيه، وإنما 

تم التعرض إليه يف بحثين عن مناهج التفسير يف العصر الراهن:
- عرض له أوال د. السيد أحمد خليل يف كتاب »دراسات يف علوم القرآن« الذي صدرت 

طبعته الثانية عام 1389ه.
- ثم اهتم به األستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي ضمن أطروحته للدكتوراه عن 

»اتجاهات التفسير خال القرن الرابع عشر«، وهي مطبوعة عام 1407ه.



612

املنهج التاريخي يف فهم الن�ص القراآين عند اأمني اخلويل تنظريًا وتطبيقًا

خطة البحث:
وقد استوت يف مقدمة، ومدخل تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة. 

تناولت المقدمة التعريف بالموضوع مع عرض خطته وطريقة دراسته...
أم��ا المدخ��ل التمهي��دي فعرض��ت فيه بإيج��از ترجم��ة أمين الخول��ي مقرون��ة بعناوين 

منشوراته المتصلة بموضوع البحث.
بع��د ذل��ك تكلمت يف المبحث األول عن معالم المنه��ج التاريخي يف فهم النص القرآين 

عند أمين الخولي. 
ث��م عرضت يف  المبحث الثاين لتقييم إنتاج الخولي وتامذته يف مجال تطبيقاهتم له على 

النص القرآين.
وختمت البحث بخاصة ألهم ما استنتجته منه.

أما المنهج الذي سلكته يف جمع مادته وتحريره فقد قام على خطوات:
تتبع مظان مادته يف آثار أمين الخولي وكتاباته التي نشرها.  -1

دراسة عدد من كتابات تاميذه التي تبنوا فيها الدعوة إلى المنهج.  -2
عقب اس��تكمال جمع المادة اتجهت لدراس��تها وتقويمها مستفيدا من جهود من سبقني،   -3

مع االحرتاز من التكرار.
وختاما أس��أل اهلل عز وجل أن يوفقني لخدمة كتاب��ه الكريم ذودا عن حياضه، وأن يباعد 
بين��ي وبي��ن كل ما يبعدين عن فهمه والعمل به، ويرزقني أجر حس��ن تاوته، ويمهد لي وألمة 

اإلسام سبيل السعادة يف اتباع أوامره ونواهيه. 

* * *
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مدخل متهيدي
فه��م هذا المنه��ج التاريخي كما دع��ا إليه الخولي يرتب��ط ارتباطًا وثيق��ًا بحياة الرجل، 
وبالبيئ��ة الثقافي��ة والجامعية التي ع��اش فيها ما بين 1926 إلى 1966م، وقد ارتأيت تقس��يم 

المدخل التمهيدي إلى فقرتين رئيستين أعرض فيهما للتعريف بالخولي، ثم بآثاره.
أوال- موجز عن حياة أمين الخولي وبيئته العامة:

ول��د س��نة 1895م، وأتم تعليم��ه األولي مع حفظ القرآن يف الخامس��ة عش��ر من عمره، 
ثم التحق بمدرس��ة القضاء الش��رعي، فاجتاز امتحان القبول فيها، وأتم فيها تعليمه االبتدائي 
والجامعي؛ ومدرس��ة القضاء الش��رعي � هذه � أنش��أها س��عد زغل��ول بالقاه��رة حتى ال يظل 
تخريج القضاة الشرعيين حكرا على األزهر، وقد تخرج أمين الخولي من هذه المدرسة سنة 

1920م، وعين يف نفس السنة مدرسا هبا.
وألن الوظائف القنصلية المصرية يف الخارج كانت تشمل وظيفة »اإلمامة«، وهي شبيهة 
بالملح��ق التعليمي أو الثقايف اليوم، فقد انتدب الخولي إمامًا بالس��فارة المصرية بروما س��نة 
1923م، وأقام يف إيطاليا مدة س��نتين تعلم فيها ش��يئا من اللغة اإليطالي��ة، واطلع على الحياة 
الدينية والثقافية وجهود المستشرقين يف أوربا، ثم نقل إلى مفوضية مصر بربلين سنة 1926م، 

فتعلم اللغة األلمانية، وازداد تعرفا على الرتاث االستشراقي هناك.
ويف س��نة 1927م ألغيت وظيفة اإلمامة بالس��فارات المصرية، فعاد إلى مصر، واستأنف 

عمله مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي)1). 
ويف س��نة 1928م أغلقت مدرس��ة القضاء الش��رعي، فانتق��ل إلى التدريس بقس��م اللغة 
العربية يف كلية اآلداب بجامعة فؤاد األول )جامعة القاهرة اآلن(، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية 

ووكيا للكلية سنة 1946م.
وخال هذه الفرتة التي ش��هدت بدء انتشار جهاز المذياع بالحواضر ُقّدر ألمين الخولي 
بدًء من سنة 1944م أن يسجل لإلذاعة المصرية برامج سماها »من هدي القرآن« كانت تذاع 

خال رمضان، طبعها فيما بعد ضمن كتيبات.

)1)   اتجاهات التفسير: 901.
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وقد أس��س برفقة بعض تاميذه جماعة أدبية أس��ماها: »جماعة األمناء«، واألمناء جمع 
أمين، وأمين اسمه، وقد أرادها مدرسة أدبية تنهج هنجه، وتسير على دربه، ومن أشهر رجالها: 
د.شكري عياد، ومحمد أحمد خلف اهلل، ود. الصاوي الجويني، ود. عائشة عبدالرحمن بنت 

الشاطىء... 
ويف آخ��ر حياته الوظيفية عين س��نة 1953م مستش��ارا فني��ا لدار الكتب، ث��م مديرا عاما 

للثقافة إلى أن أحيل للتقاعد سنة 1955م. 
يقول الدكتور السيد أحمد خليل: »األستاذ أمين الخولي.. شخصية جمعت بين االتصال 
بالحضارة الغربية ومناهجها يف الدراسة وبين الدراسة العربية والدينية، فقد تخرج يف مدرسة 
القض��اء الش��رعي، وارتحل إل��ى أوروبا، فأتقن اإليطالي��ة واأللمانية، وقرأ كثي��رًا من آداهبما، 
وألم بالحركة االستش��راقية ومناهج أصحاهبا يف الدراس��ة، وما كاد يس��تقر به األمر أس��تاذًا يف 
الجامع��ة المصري��ة حتى تولى دراس��ة الباغة العربية والتفس��ير، ث��م األدب المصري، وكان 
ش��ديد اإلعجاب بمحمد عبده، فتأثر به، وس��لك س��بيله يف الدعوة إلى تجديد حياة التفس��ير 

القرآين«)1). 
وقد ظل الخولي حريصا بعد تقاعده على المشاركة يف مناقشة رسائل تامذته حتى وفاته 

يف التاسع من مارس سنة 1966م.
ثانيا- آثار الخولي المنشورة المتصلة بالقرآن:

وق��د ت��رك عدة مؤلفات ومق��االت يف اللغ��ة واألدب والباغة والنحو والس��ير والتاريخ 
والمل��ل والنح��ل والتفس��ير، وأكثرها مقررات دراس��ية، كما له تعليقات على م��واد من دائرة 
المع��ارف اإلس��امية، االص��دار المع��رب ب��دًء م��ن 1933م، وق��د جمعت ث��اث من هذه 

التعليقات يف كتاب طبع بعنوان: »مناهج التجديد يف النحو والباغة والتفسير واألدب«)2). 
كما كتب الجزء الرابع من معجم ألفاظ القرآن الكريم، الذي أصدره مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة خال الفرتة من 1953 � 1970 م استجابة لدعوة بعض أعضاء المجمع.

)1)  انظر: دراسات حول القرآن: 147.
)2)  اختصرت ترجمته من كتاب: أمين الخولي، للدكتور: حسين نصار، ص 9.
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وال��ذي يهمنا م��ن أعماله هو ما له تعل��ق بالتعامل مع النص الق��رآين، خاصة ما كتبه عن 
التفسير ومناهجه، وما قدمه من رؤى )تجديدية( يف باغة القرآن.

وأول م��ا كتب��ه تنظيرًا لمنهجه يف التفس��ير جاء ضم��ن تعليقه على تعريب مادة »تفس��ير« 
يف دائرة المعارف اإلس��امية يف إصدارها األول، وهي مادة حررها المستش��رق »كراديفو« )1)، 
وعل��ق عليها الخول��ي، وهذا التعليق ه��و الخاصة النظري��ة لما يدعو إليه يف تفس��ير القرآن، 
ولذل��ك اس��تله من الدائ��رة، وأعاد طبعه يف كتيب صغي��ر أكثر من مرة منذ 1942م يف رس��الة 
بعن��وان: »التفس��ير: معالم حيات��ه ومنهجه اليوم« كما أدمج��ه ضمن كتاب��ه: »مناهج التجديد 
يف النحو والباغة والتفس��ير« المش��ار اليه س��الفا، وق��د ردد هذا المنهج كثي��ر من تامذته يف 

مقدمات منشوراهتم ورسائلهم الجامعية. 
ه��ذا من الناحي��ة التنظيرية، وأما الجان��ب التطبيقي لهذا المنهج فقد اس��تهله الخولي يف 
سلس��لة: »من ه��دي القرآن« المذكورة س��الفًا، وهي مجموعة حلقات إذاعي��ة كان يلقيها يف 
اإلذاعة المصرية، وطبعت منها ثاثة كتب هي: »يف رمضان«، »يف أموالهم«، »القادة والرسل«.
ويلح��ق بما تقدم ما أنتجه تاميذه الذين تلقوا على يديه منهجه، وأش��رف على بحوثهم 
وأطاريحه��م الجامعي��ة، لكننا س��نعول بدرج��ة أكرب على ما قرره هو بنفس��ه، ورس��مه بلفظه 

وخطه، مع اعتبار بعض تطبيقات تاميذه وإنتاجاهتم.

* * *

)1)  مستش��رق فرنس��ي، ولد سنة 1867م، أس��تاذ اللغات الش��رقية بالمعهد الكاثوليكي بباريس، اهتم بتاريخ العلوم 
عند العرب، حقق وترجم كتبًا عدة، ومن أعماله: مفكرو اإلسام يف خمسة مجلدات، تويف سنة: 1953. ينظر: 

موسوعة المستشرقين، تأليف: عبدالرحمن بدوي. ص462.   



616

املنهج التاريخي يف فهم الن�ص القراآين عند اأمني اخلويل تنظريًا وتطبيقًا

املبحث الأول
معامل املنهج التاريخي عند اأمني اخلويل

س��تكون العم��دة يف معرف��ة ه��ذا المنه��ج عل��ى كتاب��ات الخول��ي، علما بأن��ه ال يصرح 
بالمنطلقات التي يؤسس عليها توجهه، أو الخلفيات التي أثرت فيه أو كانت مصدر استمداد 

عنده، وقد أدرجت ضمن هذا المبحث مطلبين: 
األول: يف عرض المنهج التاريخي كما قرره الخولي. 

والثاين: يف البحث عن جذور هذه الدعوى ومقاصدها.
املطلب الأول: املنهج التاريخي كما قرره اخلويل

أه��م ما يعتمد عليه يف تبيين معالم منهج الخولي يف التعامل مع النص القرآين هو ما قرره 
يف تعليقه على مادة »تفس��ير« من دائرة المعارف اإلس��امية، وفيه عرض تصوره لما ينبغي أن 
يكون عليه التفس��ير اليوم، الذي � بحس��به � يجب أن يربط فيه النص القرآين بشخصية صاحبه، 

وبالبيئة التي ظهر فيها، أي بالبيئة التاريخية للقرن األول الهجري يف الجزيرة العربية.
 أول ما بدأ به الخولي � فيما كتبه � هو نقد مناهج المتقدمين يف تفس��ير القرآن على اعتبار 

أن كل نوع من أنواع التفسير � بحسبه � إنما يصل القرآن بثقافة المتصدي لتفسيره.
ليق��رر عقب ذلك قاعدته التي مؤداها أن »الش��خص الذي يفسر نصًا، يلون هذا النص � 

وال سيما النص األدبي � بتفسيره له، وفهمه إياه«)1).
وعلى هذه القاعدة يميز بين التفاس��ير، فيربط كل تفسير بشخصية مفسره، ويقول: »على 
هذا األصل وجدنا آثار شخصية المتصدين لتفسير القرآن تطبع تفسيرهم له يف كل عهد وعصر، 
وعلى أي طريقة ومنهج، سواء أكان تفسيرهم له نقليا مرويًا، أم كان عقليا اجتهاديا... ولعله 
ال يب��دو هذا األثر الش��خصي واضحًا يف التفس��ير الم��روي ألول وهلة، ولكن��ك تتبينه إذا ما 
ق��درت أن المتص��دي لهذا التفس��ير النقلي إنما يجمع حول اآلية من المرويات ما يش��عر أهنا 
متجه��ة إلي��ه، متعلقة به... وكذل��ك راج بين القوم � كما الحظ ابن خلدون.. ما هم يف ش��وق 
إلي��ه وتعلق به، م��ن أخبار بدء الخلق، ونش��أة الوجود، وتفصيل األح��داث الكربى يف تاريخ 

)1)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية � المجلد الخامس: 362 � 363.
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اإلنس��انية األول��ى؛ ألميتهم، وقلة المتداول بينهم منه، فكانت كثرة االس��رائيليات، وكان كل 
أولئ��ك صورًة عقليًة لهذا العصر، ومن هنا نس��تطيع القول بأنه حتى يف رواج التفس��ير النقلي 
وتداوله تكون ش��خصية المتعرض للتفس��ير ه��ي الملونة له، المروجة لصن��ف منه، أما حين 

يصير التفسير عقليا اجتهاديا فإن هذا التلوين الشخصي يبدو أوضح وأجلى...« )1).
ومض��ى يبي��ن أن كل صاحب فن يلون تفس��يره بفنه، فالنحوي يتعرض للتفس��ير بأصول 
الصنعة اإلعرابية، والمتكلم يجتهد يف إبطال استدالالت خصومه، والفقيه يركز على الجانب 

الفقهي، وهكذا...
ولما كان األمر كذلك فإنه يقرتح منهجًا يجعل المفسر محكوما بتاريخ النص، وظروفه، 
وبيئت��ه، وش��خصية صاحبه، وبربط النص م��ع ظروفه البيئية س��يتخلص من ربط��ه بالثقافات 

الحادثة واللغات الدخيلة أو المولدة.
خطة التفسير كما يراها الخولي:

المقدم��ة التي س��عى أمي��ن الخولي ليؤس��س عليها خطته يف التفس��ير تقوم على تقس��يم 
القدماء للعلوم ثاثة أقسام:  

»علم نضج واحرتق، وهو النحو واألصول.
وعلم نضج وما احرتق، وهو علم الفقه والحديث.

وعلم ال نضج وال احترق، وهو علم البيان والتفسير«)2).
وهو تقس��يم أفاده الزركش��ي يف كتابه المنثور عن بعض المش��ايخ)3)، وعلى هذا التقسيم 
يبني الخولي محاولته التجديدية، فيقول: »ويش��اء اهلل أن يكون علم البيان وعلم التفس��ير من 
أول م��ا أق��وم على خدمته يف كلي��ة اآلداب بجامعة فؤاد األول.. فيكون قول القدماء أنفس��هم 
بع��دم نضجهما إذنا صريحًا منه��م بالمحاولة المجددة يف هاتي��ن المادتين، وقد تقدمت إلى 

هذه المحاولة تحت الشعار الذي اتخذته لنفسي وهو: أول التجديد قتل القديم فهمًا«)4).

)1)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية � المجلد الخامس: 362 � 363.
)2)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية � المجلد الخامس: 365.

)3)  المنثور يف القواعد الفقهية: 72/1.
)4)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية � المجلد الخامس: 365.
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وهكذا يؤس��س لخطته التفس��يرية من كام األقدمي��ن، بل يرى تقس��يمهم إذنًا صريحاً  
لوضع خطته التجديدية يف التفس��ير، وهي خطة تستلهم المنهج التاريخي، وتستنسخه بلباس 

أدبي، وهذا عرض خطواهتا كما قررها:
الخطوة األولى: النظر يف القرآن باعتباره كتاب العربية األعظم.

يذه��ب الخولي إلى أن س��ابقيه اعت��ربوا القرآن كت��اب هداية أوال، وأن دراس��اهتم للغته 
وأس��لوبه إنما نظروا إليها من باب كوهنا من »علوم الوس��ائل« التي توصل إلى هدي الكتاب، 
وهو يريد أن يقلب هذا المعطى، وألنه لم يجرؤ يف مصر آنذاك على نقد أئمة وعلماء التفسير 
القدام��ى، فق��د اتجه إل��ى المحدثين الذي��ن اختار من بينه��م محمد عبده، فق��ال: »فالمقصد 
الحقيق��ي عن��د اإلمام محمد عبده: هو االهتداء بالقرآن، وهو مقصد جليل وال ش��ك، يحتاج 
المس��لمون إل��ى تحقيق��ه، لكن لي��س بدعًا من ال��رأي أن ننظ��ر يف المقصد لنق��ول: إنه ليس 
الغرض األول من التفسير، وليس أول ما يعنى به ويقصد إليه، بل إن قبل ذلك مقصدًا أسبق، 
وغرضًا أبعد، تتش��عب عنه األغراض المختلفة، وتقوم علي��ه المقاصد المتعددة، وال بد من 
الوف��اء ب��ه قبل تحقيق أي مقصد آخر، س��واء أكان ذلك المقصد اآلخر علمي��ا أم عمليا، دينيا 
أم دنيوي��ا... وذلك المقصد األس��بق والغرض األبعد ه��و النظر يف القرآن من حيث هو كتاب 
العربي��ة األكبر، وأثره��ا األدبي األعظم، فهو الكتاب الذي أخل��د العربية وحمى كياهنا وخلد 

معها، فصار فخرها وزينة تراثها..«)1).
ثم قال: »وتلك الدراسة األدبية ألثر عظيم كهذا القرآن، هي ما يجب أن يقوم به الدارسون 
أوال وفاء بحق هذا الكتاب، ولو لم يقصدوا االهتداء به أو االنتفاع بما حوى وشمل، بل هي 
م��ا يج��ب أن يقوم به الدارس��ون أواًل، ولو لم تنط��و صدورهم على عقيدة م��ا فيه، أو انطوت 
عل��ى نقيض ما يردده المسلم��ون الذين يعدونه كتابهم المقدس، فالق��رآن كتاب الفن العربي 

األقدس، سواء أنظر إليه الناظر على أنه كذلك يف الدين أم ال.
وهذا الدرس األدبي للقرآن يف ذلك المستوى الفني، دون نظر إلى أي اعتبار ديني هو ما 
نعت��ده وتعتده معنا األمم العربية أصاً، والعربية اختاطًا: مقصدًا أول، وغرضًا أبعد، يجب 

)1)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 366.
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أن يسبق كل غرض، ويتقدم كل مقصد...«)1).
نفهم من الكام السالف أن الدرس القرآين عند الخولي درس أدبي محض، يمكن لكل 
مش��تغل بالق��رآن أن يقوم به، س��واء أكان معتقدًا ربانيته، أم كان كافرًا هب��ا، وعليه فإن النظر يف 
الق��رآن ابتداًء عنده يس��توي في��ه المؤمن والكافر، ويس��توي فيه من ينظر إلى الق��رآن باعتباره 
وحيًا من اهلل، ومن ينظر إليه باعتباره نصا أدبيا بش��ريًا من وضع رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه يرى أن 
القرآن كتاب العربية األعظم، فهو كتاب أدبي مفتوح لكل ناظر، ومؤدى هذه الخطوة األولى:
التمكي��ن للدراس��ة األدبي��ة للق��رآن، أي دراس��ته باعتباره ج��زًء من النص��وص المكتوبة   -1

بالعربية، ويف هذا ما فيه من فتح الباب لنقض ربانية مصدره، ومساواته بكام الناس.
دعوة غير المؤمنين به إلى الخوض يف مجال هذا الدرس، ولو كان معتقدهم متناقضا مع   -2

هديه.   
ثم بعد تحقق هذا الدرس األدبي، يمكن لمن أراد أن يهتدي بالقرآن أن يطلب ما فيه من 
تش��ريع وحكمة وأخاق، ومن لم يرد ذلك فله أن يطلب قصده أيضا... قال غفر اهلل له: »ثم 
ل��كل ذي غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء هبذا الدرس األدبي أن يعمد إلى ذلك الكتاب، 
فيأخ��ذ منه ما يش��اء، ويقتبس منه م��ا يريد، ويرجع إلي��ه فيما أحب من تش��ريع، أو اعتقاد، أو 

أخاق، أو إصاح اجتماعي، أو غير ذلك...«)2).
ويع��ود للتأكي��د على أن أي اس��تفادة من القرآن أو اهتداء به ال بد أن ينبني على الدراس��ة 
األدبية، وظاهر أن األس��تاذ أمين متحيز يف تقرير منهجه التفس��يري إلى صناعته األدبية، فرتاه 
مضخما ألمر التفس��ير األدبي إلى درجة جعله أس��اس كل تفس��ير، وإلى درجة س��ده ألبواب 
التماس هداية القرآن واالنتفاع به سوى باب األدب، فآل به األمر إلى ما بدأ به من انتقاد تلوين 
التفس��ير بثقافة المتصدين له، فلم يخرج عن ذلك، بل هو لم يكتف بالتلوين، بل تجاوز ذلك 
إلى منع كل لون غير لونه، وهبذا يكون قد سد كل سبل االهتداء بالقرآن سوى سبيل الدراسة 
األدبية التي يس��توي يف إعمالها المؤمن والكافر، قال: »فجملة القول: إن التفس��ير اليوم � فيما 
أفهمه � هو الدراسة األدبية، الصحيحة المنهج، الكاملة المناحي، المتسقة التوزيع، والمقصد 

)1)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 366.
)2)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 366 - 367.
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اليوم للتفس��ير أدبي محض صرف، غير متأثر بأي اعتبار وراء ذلك.. وعليه يتوقف تحقق كل 
غرض آخر يقصد إليه.. هذه نظرتنا إلى التفسير اليوم، وهذا غرضنا منه«)1).

فم��ا هي هذه الدراس��ة األدبية التي جعله��ا المقصد األوحد لل��درس القرآين، والمقصد 
األعظم الذي ال يجوز أن يسبقه مقصد، وعليها ينبني كل غرض ومقصد؟؟

إنه��ا دراس��ة تاريخية تبغ��ي تفسير الق��رآن على وفق ترتي��ب النزول، وتغ��وص يف بحث 
الظروف واألحوال المقترنة به، وتتغول يف دراس��ة البيئة العامة والخاصة، وتبحث يف شخصية 

صاحب الرسالة، وذلك أس المنهج التاريخي، وهذا ما سيظهر يف الخطوات اآلتية:
الخطوة الثانية: جمع اآليات ذات الموضوع الواحد وترتيبها ترتيبا زمنيا.

المنهج التاريخي منهج يس��عى إلى تفس��ير القرآن الكريم وفق ترتيب النزول، وقد سعى 
بعض المستش��رقين إلى إعمال ه��ذا الرتتيب التاريخي، وما اس��تطاعوا)2)، وكثيرا ما صرحوا 
بأن ترتيب المصحف ال يس��اعد على فهم القرآن الكريم فهمًا تاريخيًا ياحظ تطور الدعوة 
واألس��لوب، و أمين الخولي متأثر بمقولتهم، فنجده ينتحل رأيهم، فيقول معلقًا على ترتيب 
المصحف: »والقرآن كما هو معروف لم يرتب على الموضوعات والمسائل، فيفرد كل شيء 
منها بباب أو فصل، يجمع ما ورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك المس��ألة، فليس على ترتيب 
كت��ب العقائ��د، مع ما فيه من أصول العقي��دة، وليس على ترتيب كتب التش��ريع مع ما فيه من 
أصول التش��ريع، وال هو كذلك على نس��ق كتب األخاق أو التاريخ، وال القصص، وال غير 
ذلك، بل ليس على ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت أحداث الحياة بأس��فار عنونت كل 
س��فر منها بحادث، أو حين جرت على تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها بقسم، كما لم 

يرتب على شيء من تاريخ ظهور آياته..«)3).
وه��ذه العبارة األخي��رة: »ظهور آيات��ه« تحمل أثرًا استش��راقيا يرى القرآن مؤلفًا بش��ريا 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 366 - 367.
)2)  منهم: المستش��رق الفرنسي»ريجيس باشير«1973م، فقد ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية عام 1950، 

ورتب ترجمته على ترتيب النزول، ثم بعد سنوات أعاد الرتتيب على أصله المصحفي.
)3)  م��ادة تفس��ير ضمن دائرة المعارف اإلس��امية - المجلد الخام��س: 367،وهنا يظهر تأثره بدراس��ات الاهوت 

بالغرب.
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ظهر كما تظهر جميع المقوالت البش��رية استجابة لظروف تاريخية، والعبارة األصح: »نزول 
آياته«، ثم لم يقارن ترتيب القرآن برتتيب »بعض كتب الدين«؟

وم��رد ذل��ك إلى التأث��ر بالمنهج التاريخ��ي المطبق يف دراس��ة الاهوت المس��يحي عند 
الغربيين، وبخاصة المدرسة الربوتستانتية بألمانيا.

ويق��ول أيض��ًا: »فالحكم التش��ريعي يف أكثر من موضع، واألص��ل االعتقادي قد عرض 
ل��ه غير مرة، والقصة قد وزعت مناظرها ومش��اهدها يف جملة أماكن، وهكذا تقرأ يف الس��ورة 
الواح��دة فنون��ا من القول، وتم��ر بألوان من األغ��راض المختلفة، تعرض لها س��ورة أخرى، 

فيتكامل العرضان، وتتم الفكرة بتتبعها يف مواطن متعددة«)1).
لينتهي الخولي من خال ما تقدم الى أن تفس��ير القرآن على وفق ترتيبه يف المصحف ال 
ك��ن من الفهم الس��ليم الذي يكتمل فيه النظر المؤدي إل��ى الفهم الصحيح، فيقول: »فيبدو  ُيمَّ
للناظ��ر أن تفس��يره س��ورًا وأج��زاء ال يمكن م��ن الفهم الدقي��ق، واإلدراك الصحي��ح لمعانيه 
وأغراضه، إال إن وقف المفس��ر عند الموضوع ليستكمله يف القرآن، ويستقصيه إحصاء، فيرد 
أول��ه إل��ى آخره، ويفهم الحقه بس��ابقه.. فالناظر يف س��ورة البقرة مثاً يج��د من الحديث عن 
المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم الفهم الصحيح، إذا ما قورن بما يف سورة المؤمنون من 
الجزء الثامن عش��ر، ثم هو واجد يف هذه البق��رة عن المنافقين وحالهم ما ال يفهم على وجهه 
إال مع س��ورة المنافقون يف الجزء الثامن والعش��رين، وقصة آدم يف البقرة إنما تفسر مع ما ورد 

عنها يف سور األعراف والحجر والكهف وغيرها«)2).
وبن��اء عل��ى ذل��ك يص��رح � بوضوح يحم��ل نربة غي��ر خافي��ة من االنتق��اد � ب��أن ترتيب 
المصح��ف لم يلت��زم وحدة الموضوع، ولذلك وجب أن ينظر يف القرآن حس��ب موضوعاته، 
وأن تجم��ع اآليات ذات الموض��وع الواحد وترتب ترتيبًا زمنيًا على وفق نزولها، وعلى هذا 
األس��اس يكون النظر فيها، قال: »فجملة القول إن ترتيب القرآن يف المصحف قد ترك وحدة 
الموض��وع لم يلتزمها مطلقًا، وقد ترك الرتتيب الزمني لظهور اآليات لم يحتفظ به أبدًا، وقد 
فرق الحديث عن الش��يء الواحد والموضوع الواحد يف سياقات متعددة، ومقامات مختلفة، 

)1)  نفسه: 367.
)2)  نفسه: 367- 368.
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ظهرت يف ظروف مختلفة، وذلك كله يقضي يف وضوح بأن يفسر القرآن موضوعًا موضوعًا، 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع الواحد جمعا إحصائيا مس��تقصيا، ويعرف ترتيبها الزمني، 
ومناس��باهتا ومابس��اهتا الحافة هبا، ثم ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم، فيكون ذلك التفسير 

أهدى إلى المعنى، وأوثق يف تجديده..« )1).
وهذا المنهج مناس��ب لما يس��مى بالتفس��ير الموضوع��ي، وهو جدير باالعتب��ار لوال ما 

يشوبه من آثار استشراقية تتمثل يف اإلصرار على ترتيب اآلي ترتيبًا تاريخيًا.
وهذا الرتتيب على وفق النزول نادى به كثير من المستش��رقين وحاولوه، لكنهم اختلفوا 
وتضارب��ت آراؤه��م كما تش��هد على ذلك م��ادة »قرآن« الت��ي كتبها المستش��رق »ويلتش« يف 
االصدار الثاين لدائرة المعارف االس��امية ضمن المجلد الخامس، ألن المروي من أس��باب 
الن��زول ضئيل، والصحيح منه قليل، وذلك لحكمة أراده��ا اهلل عز وجل، وهي أن هذا القرآن 
كت��اب هداية وإرش��اد غير مقرتن بف��رتة زمنية وال حقب��ة تاريخية، وليس��ت العربة بخصوص 

األسباب، وإنما المعترب عموم األلفاظ المهيمنة على كل األزمان واألحقاب.
وكأن األستاذ أمين الخولي أحس بأن قطعه على ترتيب القرآن يف المصحف برتك وحدة 
الموضوع فيه تجاوز وس��وء تعبير وتقدير، فاس��تدرك يف ختام الفقرات بفتح الباب أمام النظر 
يف وحدة الس��ور وتناسبها، لكن ذلك مؤخر إلى ما بعد النظر التاريخي يف القرآن، فقال خاتما 
الحديث عن أمر الرتتيب: »فصواب الرأي � فيما يبدو � أن يفس��ر القرآن موضوعًا موضوعًا، 
ال أن يفس��ر عل��ى ترتيب��ه يف المصحف الكريم س��ورًا أو قطعًا، ثم إن كانت للمفس��ر نظرة يف 
وحدة الس��ورة وتناس��ب آيها واطراد س��ياقها فلع��ل ذلك إنما يكون بعد التفس��ير المس��تويف 

للموضوعات المختلفة فيها«)2).
الخطوة الثالثة: دراسة ما حول القرآن.

وخاصة هذه الدراسة تؤدي إلى ربط القرآن باألحداث التاريخية، والظروف االجتماعية 
والبيئية التي تنزل فيها، فيتلقى القرآن على أنه كتاب تاريخي مرتبط بزمانه ومكانه، وإن ألبس 
الخول��ي هذه الدراس��ة لب��اس األدب، فهي دراس��ة تاريخية محضة خالصة، وإن س��لمنا بأهنا 

)1)  نفسه: 368 .
)2)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 368.
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دراس��ة أدبي��ة فإهنا تبغ��ي تأريخ أدب البيئ��ة العربية يف القرن الس��ابع المي��ادي، فآلت يف كا 
الحالين إلى التاريخ. 

ث��م يس��قط الخولي منهج ال��درس األدبي على تفس��ير الق��رآن، فيقول: »منهج التفس��ير 
األدب��ي صنفان من الدراس��ة: كما هي الخطة المثل��ى يف درس النص األدبي، وهذان الصنفان 

هما: دراسة حول القرآن، ودراسة يف القرآن«)1).
وهو هبذا يكش��ف بوضوح عن مس��اواته بين منهج درس نصوص األدب، ومنهج درس 
النص التش��ريعي اإلل��هي، فاس��توى الوحي عنده مع الكام البشري، وال تعدو خطته المثلى 
أن تكون نسخة لخطة درس النص األدبي، فاستبدل مناهج المفسرين بمنهج األدبيين، ثم هو 
يس��بق دراسة القرآن بدراس��ة لما حول القرآن تحكم درس القرآن نفس��ه، وتؤطره، وتحكمه 
بالظ��روف واألح��وال التي نزل فيها القرآن، قال: »فأما دراس��ة ما حول القرآن: فمنها دراس��ة 
خاصة قريبة إلى القرآن، ومنها دراس��ة عامة بعيدة فيما يبدو من ظاهر الرأي، ولكنها يف تقدير 

المنهج األدبي الزمة لفهم القرآن فهما سليمًا دقيقًا«)2).
فدراسة ما حول القرآن على درجتين:

دراسة خاصة بنص القرآن، تتعلق بأحوال النزول والجمع والكتابة والقراءات.
ودراسة عامة للبيئة العربية والثقافة السائدة زمن التنزل.

الدراسة الخاصة لما حول القرآن:  -1   
ويجم��ل مفه��وم الدراس��ة الخاص��ة يف مباح��ث »الن��زول والجم��ع والق��راءة« فيق��ول: 
»والدراس��ة الخاصة ه��ي ما ال بد لمعرفته مما حول كتاب جليل كه��ذا الكتاب، ظهر يف نحو 
عشرين عامًا أو كذا وعشرين عامًا، ثم ظل مفرقًا سنين حتى جمع يف أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة، وكان جمعه وكتابته عماً ساير الزمن طوياً، وناله من ذلك ما ناله، ثم هناك قراءاته، 

ومسايرة هذه القراءة للتطور اللغوي الذي تعرضت له اللغة العربية«)3).
وغير خاف أن هذه الدراسة تعود بنا إلى إعادة البحث يف مسائل مجمع عليها مما يتعلق 

)1)  مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 368.
)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.
)3)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.
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بتوثي��ق النص الق��رآين، وال يخفى أن البحث يف ه��ذه الجوانب من دأب المستش��رقين الذين 
يس��عون إلى التش��كيك يف وثاقة النص القرآين، وأمين الخولي بما س��بق له من مخالطتهم تأثر 
هب��م وبأبحاثه��م، وال يخفى تأثره يف ثنايا كلماته من مثل: »ثم ظل مفرقًا س��نين حتى جمع يف 
أدوار مختلفة وأحوال مختلفة، وكان جمعه وكتابته عماً ساير الزمن طويالً، وناله من ذلك ما 
ناله، ثم هناك قراءاته، ومسايرة هذه القراءة للتطور اللغوي الذي تعرضت له اللغة العربية«)1).
وهذه أحكام مستمدة من كام الغربيين، فعرض الجمع بأنه كان يف أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة فيه لمز خفي وتشكيك، وأنه ناله ما ناله، أي: أصابه ما أصابه من عوارض تبعث على 
الشك، ثم حكمه على القراءات أهنا تساير التطور اللغوي حكم استشراقي خالص، ال يتوافق 

مع توقيفتها.
ث��م ي��رى أن هذه األبحاث »ج��د الزمة يف نظر دارس��ي اآلثار األدبية، وال ب��د منها لفهم 

النصوص المدروسة، واالتصال هبا اتصاال مجديًا...«)2).
ويعود لإلش��ادة الصريحة بعمل الدارس��ين الغربين يف دراسة ما حول القرآن، خصوصًا 
المستش��رق األلماين »نولدكه« يف كتابه »تاريخ الق��رآن« فيقول: »...أبحاث هؤالء المحدثين 
ق��د أفاضت على تلك الموضوع��ات ألوانا من العناية العلمية، إن لم تخل من االهتام فإهنا لن 

تخلو من روح النقد والتمحيص التي ال بد منها يف تناول هذه األبحاث«)3).
فمجمل القول أن الخولي يرى أن الدراسة الخاصة لما حول القرآن مما يجب االعتماد 
علي��ه يف فه��م الق��رآن، و »ما ينبغي مطلقًا أن يتقدم لدرس التفس��ير من ل��م ينل حظه من تلك 

الدراسة القريبة الخاصة حول القرآن«)4).
الدراسة العامة لما حول القرآن:  -2

وأما النوع الثاين من دراس��ة ما حول القرآن، فهو الدراسة العامة البعيدة، قال يف وصفها: 
»وأم��ا ما حول القرآن من دراس��ة عامة، فهو ما يتصل بالبيئة المادي��ة والمعنوية التي ظهر فيها 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.

)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.

)3)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.

)4)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.
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الق��رآن وعاش، وفيها جم��ع وكتب، وقرئ وحفظ، وخاطب أهله��ا أول من خاطب، وإليهم 
ألقى رسالته لينهضوا بأدائها، وإباغها شعوب الدنيا.

ف��روح الق��رآن عربية، ومزاجه عربي، وأس��لوبه عرب��ي، ژ ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ )1) 
والنف��اذ إلى مقاص��ده إنما يقوم على التمثل الكامل، واالستش��فاف التام لهذه الروح العربية، 

وذلك المزاج العربي، والذوق العربي.
وم��ن هنا لزمت المعرف��ة الكاملة لهذه البيئ��ة العربية المادية، أرضه��ا بجبالها وحرارها 
وصحاريها وقيعاهنا، وس��مائها بس��حبها ونجومه��ا وأنوائها، وجوها بح��ره وبرده وعواصفه 

وأنسامه، وطبيعتها بجدهبا وخصبها.. ونباهتا وشجرها...
ف��كل ما يتصل بتلك الحي��اة المادية العربية، وس��ائل ضرورية لفهم ه��ذا القرآن العربي 

المبين.
م��ع م��ا يتصل بالبيئ��ة المعنوية بكل ما تتس��ع له ه��ذه الكلمة من ماض س��حيق، وتاريخ 
معروف، ونظام أسرة أو قبيلة، وحكومة يف أي درجة كانت، وعقيدة بأي لون تلونت، وفنون 
مهما تتنوع، وأعمال مهما تختلف وتتش��عب، فكل ما تقوم به الحياة اإلنس��انية لهذه العروبة، 

وسائل ضرورية كذلك لفهم القرآن العربي المبين...« )2).
وظاهر أن هذه الدراس��ة العامة الموغلة يف البيئة العربية الخاصة وقت التنزل إنما تس��عى 

لربط القرآن بتلك البيئة، فيؤول األمر إلى جعله نصًا تاريخيًا مستودعًا يف حقبة معينة.
ثم يقول الخولي: »...أما ما دمنا نقرأ التش��بيه العرب��ي القرآين أو التمثيل العربي القرآين، 
ف��إذا مادته األض��واء العربية والظواه��ر الجوية العربي��ة، والحي أو الجماد المش��هود يف باد 
العرب ال نعرف عنه ش��يئًا، وليس عند ناعته صورة خاصة، فما يحق لنا مع هذا أن نقول إننا 

نفسر هذا القرآن، أو نمهد لفهمه فهمًا أدبيا يهيئ لانتفاع به يف نواحي أخرى«)3).
وهذا القطع بعدم أحقية التفسير إال بعد التمهيد له بمثل هذه الدراسة فيه نفخ وتضخيم، 
فلي��س بمس��رتاٍب أن معرف��ة أحوال العرب وثقافته��م مما يعين على فهم كثير من األس��اليب 

)1)   سورة الزمر، اآلية 28. 
)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370.
)3)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370.



626

املنهج التاريخي يف فهم الن�ص القراآين عند اأمني اخلويل تنظريًا وتطبيقًا

والتعابي��ر القرآني��ة، لكن ال ينبغي أن يطغ��ى هذا الجانب ويتجاوز ح��دوده ليبحث يف ظواهر 
مادي��ة ال تعلق له��ا باالهتداء بالقرآن، وهو م��ا أوغل فيه الخولي، فانطل��ق موغا يف تضخيم 
معرف��ة البيئة التاريخية قائاً: »وم��ا دمنا نذكر الحجر، واألحقاف، واأليكة، ومدين، ومواطن 
ثمود، ومنازل عاد، ونحن ال نعرف عن هذه األماكن إال تلك اإلش��ارات الش��اردة، فما ينبغي 
أن نق��ول إنن��ا فهمنا وصف القرآن لها وألهله��ا، أو أننا أدركنا مراد الق��رآن من الحديث عنها 
وعنه��م، ث��م لن تكون الع��ربة هبذا الحديث جلي��ة، وال الحكمة، وال الهداي��ة المرجوة مفيدة 

مؤثرة«)1). 
وهذا المس��لك الموغل يف تفس��ير الق��رآن بالظواهر المادية زمن الن��زول مناقض لهدي 
الق��رآن يف اإلع��راض عن تفصي��ل ما ال يعي��ن عن االهت��داء، فليس يعزب ع��ن رب األرض 
والس��ماوات التعري��ف بالحجر واألحقاف، واأليكة، ومدين، ولي��س المراد معرفة األماكن، 
ووصف أحوالها، وإنما المراد القرآين االتعاظ بحالهم، وما آل إليه أمرهم من هاك وعذاب، 

والقصد يف ذلك االعتبار. 
ثم كيف الس��بيل إلى معرفة هذه الديار، والوقوف على أخبارها وأوصافها؟، ذلك بحث 
تاريخ��ي يق��وم على افرتاضات وس��ماعات، ويفتقر إل��ى توثيق وتدقيق، لبع��د الزمن واندثار 
الخرب، فهل يصح أن نوقف فهم القرآن على مثل هذه الدراس��ة المفتقرة إلى الصحة، القائمة 

على الظن واالفرتاض؟؟؟
وخالص��ة الدراس��تين الخاصة والعامة لما ح��ول القرآن يجملها الخول��ي بقوله يف ختام 

عرضه لهما: »تلك إلمامة بما حول القرآن من دراسة، وهي يف جملتها ترجع:
إما إلى تحقيق النص، وضبطه، وبيان تاريخ حياته...

وإما إلى التعريف بالبيئة التي فيها ظهر، وعنها تحدث، وبين مغانيها ومعانيها تقلب«)2).
وهذا تنصيص صريح منه على أهداف الدراسة، وهي:

-  البح��ث يف تاريخ الن��ص وتحقيق��ه، والتوصية بالبح��ث يف تحقيق النص،    
وضبطه، وتشكيك فيما أجمع عليه من قطع بوثاقته وصحته.

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370.

)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370.
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-  رب��ط القرآن بزمانه وبيئت��ه ربطا مؤكدًا يمنع فهم��ه دون الرجوع إلى تاريخ    
تنزله، فآلت الدراس��ة إلى استيداعه يف زمان معين، وتاريخ محدد، والقرآن ليس كتابا تاريخيا 

مرتبطا بزمن معين.
وبع��د أن وضع المنطلق��ات التاريخية واألحكام الدراس��ية المس��تخلصة وفق المناهج 
المادية البش��رية التي ال تفرق بين الوحي وغيره من النصوص األدبية التي أبدعها البشر يصل 
الخولي إلى دراسة القرآن نفسه، فيقول: »وبعد استيفاء ذلك يكون التقدم إلى: دراسة القرآن 

نفسه«)1).
الخطوة الرابعة: دراسة القرآن نفسه:

ودراس��ة الق��رآن عن��د الخولي تق��وم على مرحلتي��ن: النظ��ر يف المفردات، ث��م النظر يف 
المركبات.

1- النظر يف المفردات:
وأول ما ينظر فيه، معنى المفردة يف اللغة، مع تحقيق داللتها وتطورها، ولحظ استعمالها 

زمن التنزل، ثم بعد تحقيق المعنى اللغوي ينتقل إلى النظر يف استعمالها القرآين.
ق��ال عن هذه الدراس��ة: »...وه��ي تبدأ بالنظ��ر يف المفردات، والمت��أدب يجب أن يقدر 
عن��د ذل��ك: ت��درج داللة األلف��اظ، وتأثرها يف ه��ذا التدرج يتف��اوت ما بين األجي��ال، وبفعل 
الظواه��ر النفس��ية واالجتماعية، وعوامل حضارة األمة، وما إل��ى ذلك مما تعرضت له ألفاظ 

العربية...«)2).
وه�هنا يسم الخولي متعاطي الدرس القرآين بالمتأدب � أي دارس األدب � بدل المفسر، 
وهو الوس��م األصح الذي ينبغي أن يس��تعمل، وظاهر أن التاريخ حاضر يف كل خطوات هذا 
المنه��ج، فأول ما عل��ى الناظر يف القرآن البدء ب��ه تقدير تاريخ داللة األلف��اظ وتطورها، وهو 
ملح��ظ جميل ينب��ه فيه إلى ض��رورة مراع��اة مفهومات المصطلح��ات القرآنية وف��ق داللتها 
األصلية، لئا يس��قط الناظر الداللة الحادثة على اللفظ القديم، قال ش��ارحا وموضحا ذلك: 
»أصب��ح من الخط��أ البين أن يعمد متأدب إل��ى فهم ألفاظ هذا النص الق��رآين األدبي الجليل، 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 371.

)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 371.
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فهم��ا ال يقوم على تقدير تام له��ذا التدرج، والتغير الذي مس حي��اة األلفاظ وداللتها، وعلى 
التنب��ه إل��ى أنه يريد ليفهم هذه األلفاظ يف الوقت الذي ظهرت في��ه، وتليت أول ما تليت على 

من حول تاليها األول عليه السام«)1).
وه��ذا التعل��ق بدالل��ة اللفظ زمن التنزل كاٍف ش��اٍف مغ��ٍن عن ما قدمه من دراس��ة عامة 
ح��ول الق��رآن، تتيه يف تفاصيل البيئة، وتغوص يف األحوال القديم��ة بما ال فائدة فيه، والبحث 
يف داللة األلفاظ زمن التنزل يس��تصحب معه ما يحتاج إليه من ثقافة عربية، ومعرفة باألحوال 

االجتماعية على القدر المتيسر المحتاج إليه.  
وبما أن النظر يف المفردات يستلزم بحثًا تأريخيًا لتطور مفهوماهتا، وتغير دالالهتا، وهو 
بحث غير منجز، يستدرك  قائاً: »وإذا كان هذا هو األصل األول يف فهم داللة ألفاظ القرآن، 

فمن لنا به مع أن معاجمنا ال تسعف عليه وال تعين؟..«)2). 
ولما كان األمر كذلك فقد ألزم الخولي مفسر القرآن بإنجاز هذا البحث التأريخي لتدرج 
داللة األلفاظ، فقال: »معاجمنا ال تس��عف على ش��يء من تحقيق هذا األصل الثابت يف تدرج 
األلف��اظ.. فليس أمام مفس��ر القرآن حين يبتغ��ي المعنى األول أللفاظ��ه إال أن يقوم بعمل يف 

ذلك، مهما يكن مؤقتًا وقاصرًا فإنه كل ما يمكن اليوم،...« )3).
وبع��د تحقي��ق المعنى اللغ��وي يتم االنتقال إل��ى تحقيق داللة االس��تعمال القرآين، قال: 
»وإذا فرغ من البحث يف معنى اللفظة اللغوي، انتقل بعده إلى معناها االس��تعمالي يف القرآن، 
يتتب��ع وروده��ا فيه كله، لينظر يف ذل��ك، فيخرج منه برأي عن اس��تعمالها، هل كانت له وحدة 
اطردت يف عصور القرآن المختلفة ومناس��باته المتغيرة، وإن لم يكن األمر كذلك فما معانيها 
المتع��ددة التي اس��تعملها فيها القرآن؟، وبذا يهتدي بمعناه��ا أو معانيها اللغوية إلى معناها أو 
معانيها االستعمالية يف القرآن، وهو بما ينتهي إليه من كل أولئك يفسرها مطمئنًا يف موضعها 

من اآلية التي جاءت فيها«)4).

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 371.

)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 371.
)3)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 371 - 372.

)4)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 372.
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وظاهر أنه ال ينفك عن الجنوح إلى القول ب� تاريخية الدرس القرآين، فينبه إلى رصد داللة 
اللف��ظ فيما يس��ميه »عصور القرآن«، ألنه س��بق له التأكيد على ترتيب الق��رآن ترتيبا تاريخيًا، 

ومن ثم ينبه على اعتبار الرتتيب التاريخي يف دراسة داللة اللفظ يف القرآن.
وإذا كان هذا المقرتح من دراس��ة المفردات مسبوقًا إليه على نحو عشرة قرون يف كتاب 
المف��ردات للراغب األصبهاين، فقد عقب عليه أمين بقول��ه: »وقد حاول الراغب األصفهاين 
من��ذ قراب��ة ألف ع��ام أن يعطينا مفردات الق��رآن يف قاموس خاص هبا، وعانى فيها ش��بيهًا بما 
وصفنا، أو بش��يء من أصل فكرته، ولكنه لم يتم التعقب اللغوي، ولم يستوف التتبع القرآين، 
وفاته مع ذلك فرق ما بين عصره وعصرنا يف دراسة اللغات وصاهتا، إال أنه يف كل حال نواة 
تخج��ل من بع��ده، وبخاصة أهل هذا العصر الطموح، فيؤلمه��م أال يملكوا إال هذا القاموس 
القرآين الناقص بل البدائي، وبالتزام هذا المنهج األدبي يرجى كمال هذا القاموس، وقواميس 

أخرى تتطلبها حياة القرآن، كتاب العربية األعظم«)1).  
وباٍد من التعقيب شعور األستاذ أمين بفوقية مقرتحه، وعلو منهجه على مناهج السابقين، 
لك��ن ه��ذه الفوقية والضخامة يف التنظير صارت هباًء منثورا عند التطبيق، فلم تنتج معش��ار ما 

أنتج األولون.
وبعد استيفاء النظر يف المفردات ينتقل إلى: 

2- النظر يف المركبات:
قال األس��تاذ أمين: »ثم بع��د المفردات يكون نظر المفسر األدب��ي يف المركبات، وهو يف 
ذلك � ال مرية �  مستعين بالعلوم األدبية من نحو وباغة الخ. ولكن ال على أن الصنعة النحوية 
عمل مقصود لذاته، وال لون يلون التفسير كما كان الحال قديمًا.. بل على أهنا أداة من أدوات 
بي��ان المعنى وتحديده، والنظ��ر يف اتفاق معاين القراءات المختلفة لآلي��ات الواحدة، والتقاء 

االستعماالت المتماثلة يف القرآن كله. 
ثم على أن النظرة الباغية يف هذه المركبات ليس��ت هي تلك النظرة الوصفية التي تعنى 
بتطبيق اصطاحي باغي بعينه، وترجيح أن ما يف اآلية منه كذا ال كذا، أو إدراج اآلية يف قسم 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 372.
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من األقس��ام الباغية دون قسم آخر، كا، بل على أن النظرة الباغية هي النظرة األدبية الفنية 
الت��ي تمثل الجمال القولي يف األس��لوب القرآين، وتس��تبين معارف هذا الجمال، وتس��تجلي 
قس��ماته يف ذوق بارع قد استش��ف خصائص الرتاكي��ب العربية، منضمًا إل��ى ذلك التأمات 
العميق��ة يف الرتاكي��ب واألس��اليب القرآنية، لمعرفة مزاياه��ا الخاصة هبا بين آث��ار العربية، بل 
لمعرفة فنون القول القرآين وموضوعاته، فنًا فنًا، وموضوعًا موضوعًا، معرفة تبين خصائص 

القرآن يف كل فن منها، ومزاياه التي تجلو جماله«)1).   
والماحظ أن الخولي حرر التفس��ير األدبي من الصنع��ة النحوية واالصطاح الباغي، 
ليجع��ل القول فيه عائمًا تحت مس��ميات غير منضبط��ة، كالجمال القولي، وال��ذوق البارع، 
والتأم��ات العميقة، دون أن يضع أي منهج بديل منضبط يرجع إليه يف النظرة الباغية، وإنما 
ه��ي تأم��ات وأذواق تتيح لكل أن يقول ما يش��اء، وهو ما أحس به، فخت��م هذا الفقرة بقوله: 
»ولئ��ن كان مث��ل هذا مما يطلب أو يوصف يف قليل من الجمل أو األس��طر، فإن تحقيقه ليس 
هب��ذه الس��هولة والق��رب، وإنما يقوم عل��ى إصاح أدبي باغي أحس��ب الحي��اة األدبية اليوم 

تحاوله، وهي بالغة منه إن شاء اهلل مبلغًا حسنًا، ومستفيدة به يف التفسير األدبي للقرآن«)2).
والذي بلغ المبلغ الحسن من قبل ومن بعد هو الباغة على اصطاحها وأصلها الذي انتقده، 

وانتهت دعوات التجديد واإلصاح، وانكشف زيفها وافتقارها إلى مقومات بناء علم بديل)3).

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 372 � 373.
)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 373.

)3)  يق��ول األس��تاذ أحمد عبدالغفور عطار: »والربكة يف الش��يخ أمين الخولي، فقد ثار عل��ى علوم الباغة، وزعم أنه 
سيجدد فيها، وكان هذا منذ أربعين سنة، كل ما صنعه الخولي تجنيه عليها دون أن يأيت بجديد إال بعد زمن طويل، 

وكان تجديده أضحوكة األضاحيك. 
 أطلق الشيخ الخولي على الباغة العربية، فتجنى عليها علما، وأنكر من قعدوا قواعد علومها، وهاجمهم بعنف، 
و انته��ى ب��ه الهجوم والهدم إلى العبث المش��ين بكت��اب اهلل وبباغته العالي��ة، وما نريد أن نرد على الش��يخ أمين 
الخول��ي مقل��د المستش��رقين الحاقدين، فاقدي الذوق، على س��قم فهم��ه، و قلة علمه، وكثرة لؤم��ه، وأفن رأيه، 
وعظ��م غ��روره، بل يكف��ي أن نذكر أمثلة مما جاء بمذك��رات له تحت عنوان: »مذكرات يف عل��م المعاين« أماها 
الخول��ي عل��ى طلبته يف كلي��ة اآلداب بالجامعة المصرية، ت��دل على هذه الحرب التي يعلنها عل��ى القرآن الكريم 

بسخفه وتجديده.
      تن��اول الخول��ي ه��ذه اآلي��ة الكريم��ة: ژ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ ژ  )آل عمران 144(، وأراد أن يتحدث عما فهمه من بياهنا فقال ما نصه:                                               =
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وبم��ا أن النظرة الباغية عند أمين الخولي تقوم على تأمات ذوقية فقد ربط خاتمة قوله 
يف اإلص��اح الباغ��ي بالتصريح الواضح الصري��ح على ارتباطه إصاح��ه الباغي بالتفسير 
النفس��ي للق��رآن، وهو م��ا يزيد يف توس��يع جانب ال��ذوق والوج��دان، مقابل تحطي��م القيود 
واألح��كام، لينفتح مجال القول يف التفس��ير با قيد أو بره��ان، قال تجاوز اهلل عنا وعنه: »وإذا 

أوىف بنا القول على هذا اإلصاح األدبي فإنا نشير إلى ما تنبغي مراعاته من:
التفسي��ر النفسي: ألن ما اس��تقر م��ن تقدير صلة الباغة بعلم النفس قد مهد الس��بيل إلى 
القول باإلعجاز النفس��ي للقرآن، كما كش��ف عن وجه الحاجة إلى تفسير نفساين للقرآن يقوم 
على اإلحاطة المس��تطاعة بما عرف العلم من أسرار حركات النفس البشرية يف الميادين التي 
تناولتها دع��وة القرآن الدينية، وجدله االعتقادي، ورياضته للوجدانات والقلوب، واس��تاله 
لقدي��م ما اطمأنت إلي��ه، وتوارثته عن األس��اف واألجيال، وتزيينها بما دع��ا إليه من أيمان، 
بنق��ض مربم ه��ذا القديم، وهبدم أصوله، وكيف تلطف القرآن لذلك كله، وماذا اس��تخدم من  
حقائق نفس��ية يف هذه المطالب الوجدانية، والمرامي القلبية، وماذا أجدت رعاية ذلك كله يف 

إنجاح الدعوة وإعاء الكلمة؟.
فالتفس��ير النفس��ي يقوم على أس��اس وطيد من صلة الفن القولي بالنفس اإلنسانية، وأن 

الفنون على اختافها � ومن بينها األدب � ليست إال ترجمة لما تجده النفس..« )1). 
وهكذا انتهى المنهج التاريخي إلى تفسير نفسي وحكم وجداين ال حاكم له وال ضابط، 
بعدما تأس��س على دراس��ة أدبي��ة تاريخية تربط النص التش��ريعي بزمانه، وتقص��ره على بيئته، 

 =»يريد اهلل أن يقول: هو محمد ده يطلع إيه؟، محمد هذا والرسل من قبله مجرد »سعاة بوستة«، هو مرسال زي المراسيل 
الل��ي قبل��ه، يجي ويروح، و يموت وينتقل، القصد هنا واضح يف أن المقصود به التوهين من أثر الرس��ول يف الدين، 
وكذلك جاءت تسميته برسول اهلل، ولو قال: نذير. هاد. سراج. لقطع الطريق على هذا الغرض... وكأن أبوبكر يريد 

أن يقول: يا سي عمر، الدنيا بخير. و األمانة ال تزال يف أعناق الموجودين، و محمد يموت زيه زي غيره«.
أصحيح  أن اهلل يريد التوهين من أثر الرسول يف الدين؟، هذا هو فساد الشيخ الخولي وتجديده، فاهلل ال يريد التوهين 

بل يريد نفي الخلود يف الحياة عن رسوله العظيم، و أما »بوسته« و »سي عمر« فنرتكهما للحارات والغرز.
       قبح اهلل الشيخ، فقد أراد ان يجدد فجّدف، وأراد أن يتفلسف فخّرف... أهذه باغة القرآن؟.

        هكذا أراد خصوم اإلس��ام بالقرآن، فش��وهوا جماله العظيم بمثل تخريف الش��يخ الخولي، وسموه تجديدًا وثورة 
يف علوم الباغة العربية، وانتهت هبم قوهتم وسيطرهتم إلى أن انتدبوه ليدرس الناشئة اإلسامية يف الجامعة باغة 

قرآهنم الكريم هبذا األسلوب الذي يهبط به إلى كام السوقة«. ]الزحف على لغة القرآن: 11 - 13[. 
)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 373.
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واإليغاُل يف دراس��ة البيئة والش��خصية يس��تلزم البلوغ إلى اعتماد التفسير النفسي، واالرتكان 
إليه، وهو ما أكد عليه الخولي يف ختام تعليقه فقال: »وعلى كل حال فنحن إنما أعنينا بما يقوم 
به الفهم األدبي للقرآن، وهو الفهم الذي يتقدم كل اس��تفادة منه، ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
األخ��رى من هداية الخلق، أو إصاح حالهم أو التش��ريع له��م، فكل هذا يجب أن يقوم على 
أساس وطيد من الدرس األدبي الذي أسلفنا وصفه العام، فيتصل بالخربة النفسية كما ذكرنا، 

وقد تتصل المطالب األخرى بعد ذلك بعلم االجتماع أو غيره«)1).
وختم الكام عن منهجه بقوله معرتفًا بثقله وصعوبة تحققه: »مهما يكن لهذه المطالب 
من أثر يثقل خطانا، ويؤخر أثمار دراس��تنا، ويش��عرنا بالنقص، ويعود علينا بالائمة، فإن هذه 
ه��ي الحقيقة، وهذا ه��و الواجب، وأولى لنا أن نؤثر تقرير ه��ذه الحقيقة على أن نكذب على 
أنفسنا وعلى األجيال، فنزعم الكفاية الكاملة، والقدرة الموفورة، ولئن لم يكن لنا من الكمال 

إال الشعور بالنقص فذلك أجمل بنا من التزيد الزائف..« )2).
ولي��س م��رد الصعوبة إلى ق��وة المنهج وصابت��ه، وإنما النعدام المناس��بة بي��ن المنهج 
والنص الشرعي، فدراسة النص الشرعي ليست كدراسة النص األدبي، وما يريده الخولي من 
دراس��ة تاريخية للقرآن لم يس��تطع القيام به، ألن طبيعة النص القرآين طبيعة ترتفع عن الزمان 
والمكان؛ ألنه نص مهيمن على كافة األزمان، وصالح لكل مكان، وليس نصًا تاريخيًا أريد 

له االرتباط بزمان معين.
وإذا كان المنهج التاريخي كما أريد له يف منبته االستش��راقي يقصد إلى قصر النص على 
زمانه وبيئته، فليس كل متعاطيه يدركون ذلك ويقصدون إليه، وعليه فلسنا ننسب إلى األستاذ 
أمين الخولي القصد إلى اس��تيداع القرآن يف زمانه، وقصره بش��كل مطلق، وإنما غايته التعامل 
م��ع الق��رآن على نحو متحرر من األحكام تطغى فيه العناية بالمقاصد والقيم، وهو ما عرب عنه 
الخولي بتغير صورة الدين مع تغير األزمنة واألمكنة، قال  تجاوز اهلل عنه: »الدين الذي يصلح 
لكل زمان ومكان؛ ألنه يساير كل زمان ومكان، لن يصلح لهذه المسايرة بصورة واحدة لزمان 

واحد، ومكان واحد، فكيف إذا كان هذا الزمان منذ مئات السنين«)3). 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 374.

)2)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 374.
)3)   من هدي القرآن يف رمضان: 68.
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تلك معالم المنهج التاريخي كما قررها الخولي بخطه وأس��لوبه، عرضناها كما هي من 
خال كامه، وإن استطال هذا المطلب هبا فألنا أردنا عرضها كما هي دون اختصار قد يخل 

ببعض شروطها، لننتقل إلى البحث عن جذور هذه الدعوة وارتباطاهتا يف المطلب الثاين. 
املطلب الثاين: جذور املنهج التاريخي عند اخلويل وتاأثراته

ال تخفى تأثرات الخولي بمناهج البحث الغربية التي اعتمدها الغربيون يف دراسة كتبهم 
المقدس��ة، وم��ن خال ما س��طره بنفس��ه تظهر هذه التأث��رات، وإن لم يفص��ح عنها اإلفصاح 
التام، فإن اإلش��ادة بأعمالهم جلية بينة، فبعد أن أش��اد بدراس��اهتم لما حول القرآن، خصوصا 
المستشرق األلماين »نولدكه« يف كتابه »تاريخ القرآن«، يف قوله مثا: »أبحاث هؤالء المحدثين 
ق��د أفاضت على تلك الموضوعات ألوانا م��ن العناية العلمية، إن لم تخل من االهتام فإهنا لن 

تخلو من روح النقد والتمحيص التي ال بد منها يف تناول هذه األبحاث«)1).
وأم��ا ما عرضه من منهج مقرتح، فمعلوم ارتباطه باآلراء الغربية التي كان ينادي هبا رواد 
التجدي��د الدين��ي من المش��تغلين بالاهوت يف أورب��ا...، ففتح مجال القول يف التفس��ير لكل 
أدي��ب أو دارس مؤمن��ا كان أو كافرًا، والنظر يف القرآن باعتب��اره نصا أدبيا دون مراعاة خاصية 
الرباني��ة؛ منتح��ل عن س��دنة النزعة الربوتس��تانتية بأورب��ا يف دعوهتم إلى تجاوز قصر تفس��ير 

النصوص الدينية على رجال الدين من الكاثوليك.
وأما تعليق فهم القرآن بدراسة ما حوله من أحوال البيئة العربية يف القرن السابع الميادي وظروفها، 
فهو توجه غربي سبق إليه الاهويت األلماين: »شاير ماخر«)2)، وانتحله عنه عدد من المستشرقين، وهو 

توجه تاريخي ينتهي إلى ربط النص القرآين بحقبة زمنية وبيئة اجتماعية ال ينفك عنها.
لق��د كان مص��در اس��تمداد أمي��ن الخول��ي لهذا المنه��ج يف ال��درس الق��رآين خافيا على 
الدارس��ين بحكم ع��دم معرفتهم باأللمانية، إل��ى أن قيض اهلل الدكتور/ الس��يد أحمد خليل، 

الذي كشف يف كتابه الصادر سنة 1969م أصل هذا المنهج ومصدره.
قال الدكتور/ خليل عن قواعد تفس��ير النص التي أصلها ش��اير ماخر: »وقد كان لهذه 
القواع��د واألصول مكانها البارز يف حركة مجددة قام بها األس��تاذ أمي��ن الخولي يف الجامعة، 

دون أن يشير رحمه اهلل إلى تأثره بهذه القواعد واستفادته منها.

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 369.
)2)  انظ��ر: دراس��ات حول القرآن: 137- 138، وش��اير ماخر هو: فريديريش دانييل ش��اير ماخر، فيلس��وف الهويت 

ألماين. ولد يف 1768م. له تأثير واسع يف المذهب الربوستانتي، تويف سنة: 1834م. انظر: معجم الفاسفة: 396.
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وإذا كان األس��تاذ الخولي يف دعوته إلى تجديد التفسير، أو إلى تفسير القرآن موضوعات 
ق��د عني بش��خصية صاحب النص، ولغته، واس��تعمال هذه اللغ��ة، ودوران اللفظة الواحدة يف 
العم��ل األدبي كله، ثم ح��رص على أن يتحدث عن الوحدة األدبي��ة وصلتها بالنص، فإن كل 

أولئك مما عرض له شالير ماخر«)1).
ويضيف د. خليل، فقد »تناول »شاير ماخر« عنصر الوحدة األدبية للنص، وكشف عن 
أهميته��ا وق��رر يف غير تحرج أن الكت��اب المقدس تنقصه ه��ذه الوحدة، إذ إن��ه مجموعة من 

الكتب، ال يكاد يصل بينها شيء يمكن أن يعتمد عليه يف تقرير وحدة هذا الكتاب«)2).
وق��د نق��ل الخولي كام »ماخر«، فأس��قطه على القرآن، ومن ثم ن��ادى بإعادة ترتيبه عند 
تفس��يره حتى يت��م تجميع الوحدة الموضوعي��ة له، وال يزال قوم يدندن��ون حول هذه الوحدة 
البنائية للقرآن كما أس��موها، وهي موجودة ظاه��رة لمن تدبر وأنعم النظر يف الكتاب، فما من 

س��ورة إال ولها مقصد وغرض، وناظم يجمع آيها، وإن لم يتبينه الدارس��ون المحدثون ژ ہ  
ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ژ )3).

على أن الدراس��ة المتأنية للمنهج الذي دع��ا اليه الخولي توقف صاحبها على أصل هذه 
الدعوى ومنبعها:

1- فق��د دعا »ش��اير ماخر« إل��ى توثيق الن��ص وتحريره)4)، وهو ما أس��ماه الخولي بالدراس��ة 
الخاصة لما حول النص، ومعلوم أن توثيق النص مجمع عليه مقطوع به، والبحث فيه تشكيك وطعن.
2- وأقام »ش��اير« منهجه يف تفسير النصوص على »شخصية صاحب النص«، وكذلك 
قرر أمين الخولي قاعدته التي يحدد هبا ألوان التفسير فقال: »الشخص الذي يفسر نصًا، يلون 

هذا النص � وال سيما النص األدبي � بتفسيره له، وفهمه إياه«)5).
3- وحدد »شاير« »األصول التي تقوم عليها دراسة الشخصية من أسرة عاش بينها، أو 
نسب يرجع إليه، أو بيئة خالط أهلها، أو ثقافة اكتسبها، أو قيم دان هبا«)6)، وهي عينها الدراسة 

)1)  انظر: دراسات حول القرآن: 8.
)2)  انظر: دراسات حول القرآن: 141.

)3)  سورة النور، اآلية 40. 
)4)   انظر: دراسات حول القرآن: 143

)5)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 362.
)6)   انظر: دراسات حول القرآن: 137.
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العام��ة لما حول الق��رآن، وترجع »إلى التعري��ف بالبيئة التي فيها ظه��ر، وعنها تحدث، وبين 
مغانيها ومعانيها تقلب«)1).

4- وأكد »ش��اير ماخر« على وجوب دراس��ة اللغة نش��أة وتطورًا)2)، وه��و ما أكد عليه 
الخولي، وهذا أمر سبق إليه األولون، فميزوا الدخيل عن األصيل، واألعجمي عن العربي. 

5- وي��رى »ش��اير« أن االعتن��اء بلغة الن��ص »وإحصاء اس��تعماالت الم��ادة الواحدة، 
وكيف تصرف فيها صاحب النص مما يفسح الطريق للمفسر أو المؤول للتفريق بين المعاين 

وتحديدها«)3)، وعينه ما قرر الخولي.
والخاصة التي انتهى إليها الدكتور/ الس��يد أحمد خليل صاغها بقوله: »وال نكاد نظفر 

بجديد عنده يختلف عما دعا إليه شالير ماخر«)4).
وظاه��ر من كام الخول��ي أن الباعث له على اقرتاح هذا المنهج هو مجاراة الدراس��ات 
المنجزة حول الكتب الدينية يف دوائر الاهوت عند الغربيين، يدل على ذلك قوله عفا اهلل عنا 
وعنه: »الكتب الدينية األخرى أقدم من القرآن بالقرون المتطاولة، وبيئاتها قد عفت معالمها، 
ولغاته��ا قد تخلت عنه��ا، إذ خرجت من الحياة، ولكنا نجد ما يف ه��ذه الكتب الدينية جميعًا 
م��ن حي وجماد، وحادثة، وعلم قد أفرد بالدراس��ة، ووضعت ل��ه الكتب المطولة والمعاجم 
المستوفاة حتى ما يفوت شيء منها من يبتغي معرفته، وهذا كله إلى جانب الدراسات التاريخية 
واألدبي��ة والدينية والقانوني��ة واالجتماعية العميقة والمقارنة الت��ي أصابتها تلك الكتب، وال 
أتحدث عن الرتجمات والنش��رات، فتلك نواح أخرى ليس��ت اآلن موضع حديثنا، ولكن هبا 
تعظ��م المأثمة يف هذا التقصير الدراس��ي لكتاب هو أجل وأق��دم، وأوثق ما عرفت العربية من 

آثارها األدبية«)5). 
وتظه��ر التبعية ويتجل��ى التقليد ألعمال علماء الاهوت ومن تأثر هبم من المستش��رقين 
من خال قوله يف ختام مقالته، حين يحرض الدارس��ين، ويحثهم على التأسي بصنيع الغربين 

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370.
)2)   انظر: دراسات حول القرآن: 138.
)3)   انظر: دراسات حول القرآن: 140.
)4)   انظر: دراسات حول القرآن: 148.

)5)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 370 - 371.
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يف دراس��ة كتبه��م الديني��ة، فيق��ول: »وليس ال��ذي نبغيه من ه��ذا المنهج مس��تحيا، وال بعيد 
التحقق، فقد ش��عر أس��افنا بجملته وقاموا ببعضه للقرآن، ثم ق��ام المحدثون به كله، لكتبهم 

األدبية والدينية، ولن نكون نحن بين هؤالء وأولئك الضائعين العاجزين«)1). 
لكنا مع كل ما سبق من بيان ارتباط الخولي بمنهج هؤالء الغربيين يف دراسة تراثهم الديني 
المدخول، ودراس��ة مستش��رقيهم للقرآن، فإننا ال نلحق الرجل هبم كلي��ة، فمهما بلغ به االنبهار 
واالعجاب بأعمالهم فإنه ال يمكن أن يس��ير على هنجهم الطاعن يف القرآن على النحو الواضح 
الصري��ح، وإنم��ا يس��عى إلى اس��تثمار منهجهم يف فه��م القرآن فهم��ا تاريخيًا، وقد بي��ن تلميذه 
األس��تاذ شكري محمد عياد الفرق بين منهج األستاذ الخولي التاريخي، والمنهج التاريخي عند 

المستشرقين، فقال: »لهؤالء المستشرقين طريقة خاصة يف دراسة القرآن، تقوم على دعامتين: 
فأما الدعامة األولى فهي أن القرآن قد نزل مقسمًا، يف فرتة من الزمن تبلع نيفًا وعشرين 
عامًا، فكان مما اقتضاه تطور الزمن أن تتغير موضوعاته وأسلوبه، حسب تغير ظروف نزوله.
والدعام��ة الثاني��ة أن القرآن من إنش��اء محمد]ملسو هيلع هللا ىلص[، وأن محمدًا ]ملسو هيلع هللا ىلص[اس��تعار كثيرًا من 
األفكار التي بثها فيه، من األفكار اليهودية والنصرانية، التي كانت معروفة يف بعض البيئات يف 

الجزيرة العربية أو قريبًا منها، كما استمد بعض المعاين من الشعراء الجاهليين«)2).
ثم يذكر الفرق بين غاية المنهجين فيقول: »ولئن كان المستش��رقون يطمئنون من بحثهم 
إل��ى بيان م��ا يعدونه أصواًل قديمة لهذا الكت��اب جاءته من بيئات مختلفة،... فإننا.. نس��تعين 
بالبح��ث التاريخي يف القرآن لنفهم بيئت��ه الفكرية، وبيئته المادية، وبيئته اللغوية بأوس��ع ما يف 

كلمة البيئة من معنى، ولناحظ تطور األسلوب مع تطور البيئة وتسلسل الفكرة«)3).
فالمنه��ج واح��د مع اخت��اف يف القصد، فغاي��ة المستش��رق البحث عن أص��ول القرآن 
ومص��ادره الت��ي اس��تفاد منها، ألن��ه ال يؤمن برباني��ة مصدره، وأما المس��لم المتأث��ر بالمنهج 
التاريخي فغايته فهم القرآن يف ضوء هذا المنهج الذي يعتمد على ربط النص ببيئته وبشخصية 

صاحبه، وال فائدة يف إسقاط هذا المنهج على كتاب اهلل، لقصوره واستحالة تطبيقه.

)1)   مادة تفسير ضمن دائرة المعارف اإلسامية - المجلد الخامس: 374.
)2)   يوم الدين والحساب: شكري محمد عياد: 20.
)3)   يوم الدين والحساب: شكري محمد عياد: 21.
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املبحث الثاين
تقييم اإنتاج اخلويل وتالميذه من تطبيقات على الن�ص القراآين

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: تقييم ما اأنتجه اخلويل من تطبيقات

وس��نعتمد على سلس��لة: »من هدي القرآن«، وهي مجموعة حلق��ات إذاعية كان يلقيها 
يف اإلذاع��ة المصري��ة، ثم طبع��ت يف عدة كتب منها: الحك��م بما أنزل اهلل، والق��رآن والحياة، 

والجندية والسلم، ويف رمضان، ويف أموالهم، والقادة والرسل.
وس��نقتصر على عرض مختص��ر لما أودعه يف كتابيه: من ه��دي القرآن يف رمضان، ومن 

هدي القرآن يف أموالهم.
وق��د ذكر يف مقدمته لكتاب: »م��ن هدي القرآن يف رمض��ان«: أن منهجه يقوم على »فهم 
القرآن نفسيًا واجتماعيًا، ثم أدبيًا فنيًا، يعتمد على الحس اللغوي أللفاظه وعباراته، ويعمد 

إلى دقائق بيانه البليغ يف تراكيبه واستعماالته، وعن هذا الطريق يعرف مراميه ومقاصده«)1).
وبي��ن يف ثنايا مقاالت��ه أن طريقته يف التفس��ير »تعتمد على التتبع الش��امل لقول القرآن يف 
الموض��وع الواحد، واس��تقصاء غرضه يف المرمى الواحد، على اخت��اف تناوله له يف األزمنة 
المتباع��دة والمناس��بات المتع��ددة، إذ إن ه��ذا التتبع واالس��تقصاء هو ال��ذي يقرب من ذوق 
الق��رآن الفني، وينقلن��ا إلى جوه األدبي، حت��ى ننتهي إلى دقائقه، وال نقف عند ش��رح اللفظة 

اللغوية، وذكر المعنى الشائع للجملة، والغرض القريب اليسير من التعبير«)2).
وس��يتضح ل��كل ناظ��ر يف تطبيقات األس��تاذ أمي��ن الخولي االنفص��ال التام بي��ن ما قرره 
الخول��ي يف خطته التفس��يرية وتطبيقاته، فلم يس��تطع اعتم��اد الرتتيب التاريخ��ي للقرآن، وال 
اس��تطاع استثمار دراس��ة ما حول القرآن من بيئة وأحوال يف تفس��يراته، وهو ما يؤكد استحالة 
تنزي��ل ه��ذا المنهج التاريخي عل��ى النص القرآين، وإنم��ا الذي تألق فيه الخولي، هو دراس��ة 
المفردات، بتتبع مواطن اس��تعمالها، ورعي أس��يقتها الس��تخراج معانيه��ا، وإنما نورد بعض 

األمثلة لتطبيقاته لنربهن على عدم التزام األستاذ أمين بمنهجه الذي سطره.

)1)   من هدي القرآن يف رمضان: 5 - 6.
)2)   من هدي القرآن يف رمضان: 30.
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ومن خال الحلقة األولى يف كتابه: »من هدي القرآن يف رمضان« تتجلى محاولته للتميز 
ع��ن الس��ابقين، فعن��ون ألول حديث ب���: »قالوا يف حكم اإلس��ام وأقول«، وابت��دأ بعرض ما 
تحدث به المتحدثون عن حكم الصوم، فذكر التخلق بأخاق اهلل، والتش��به بالمائكة، وقهر 
النفس، وكس��ر الشهوة، وأنه وس��يلة إلى التقوى، والرحمة، والعطف على المساكين، وشكر 
النعم��ة، ث��م أصدر حكمه عليها قائ��اً: »أيتها العق��ول المفكرة، إن المتأم��ل يف هذه الحكم، 
ليلمح فيها اتجاهين متضادين، فبينا يستش��ف فيها نفحات فلس��فية، ويس��تمع لنغمات زاهدة 

أجنبية، إذا به يشهد نزعة مادية استمتاعية«)1).
ث��م انطل��ق يجمع آيات اإلطع��ام والطعام م��ربزًا الوحدة الس��ياقية بينها، وه��ي: أن أكل 
الطعام عامة على البش��رية، احتج هبا القرآن على منكري بش��رية الرسل، »وهكذا يعد القرآن 
دائما أكل الطعام آية هذه البش��رية المحتاج��ة، على حين يعد اإلطعام مظهر األلوهية وصورة 

اإلنعام، يكرر ذلك مرارًا فيقول على لس��ان إبراهيم عليه السام يف وصف إل�هه: ژ ائ  ەئ  
ەئ  وئ    ژ )2)، ويق��ول يف إنعامه على قري��ش: ژ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ژ )3)، ويمي��ز ف��رق ما بين األلوهية مقابلة بالبش��رية فيقول: ژ ہ  ہ    ہ  ہ ژ )4)، 

ويبكت العباد قائاً: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ )5)«)6).
ث��م يبين حكمة الصوم المس��تخلصة من جمع ه��ذه اآليات وتدبرها، وه��ي: »أخذ هذه 
البش��رية بالصوم لتنتبه انتباها قويًا لما تحتاجه، فتشعر شعورًا واضحًا بحاجتها األصيلة، فا 

تتعدى طورها، وال تتجاوز بالغرور قدرها«.
ويقول بعد ذلك: »أحسب أن ذلك من حكمة تشريع الصوم معنى غير بعيد، يؤيده واقع 

نفسي، ويدل عليه هدى قرآين، ويؤنس به سياق متحد، واستعمال مطرد«)7).

)1)   من هدي القرآن يف رمضان: 8 - 9.
)2)   سورة الشعراء اآلية 79.

)3)   سورة قريش اآلية 4.
)4)   سورة األنعام اآلية 14.

)5)   سورة الذاريات اآلية 57.
)6)   من هدي القرآن يف رمضان: 14.
)7)   من هدي القرآن يف رمضان: 15.
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وم��ا خلص إليه ليس يبعد عن ما ذكر المتحدثون من حكم الصوم، س��يما ما يتعلق بقهر 
النف��س وكس��ر الش��هوة، وال جديد وال تميز س��وى يف طريق��ة التناول التي تعتم��د على جمع 
اآليات يف الموضوع، ودرس��ها يف سياقاهتا واس��تعماالت ألفاظها مع اعتبار الجانب النفسي، 
وتتجل��ى يف عبارته األخيرة مس��تنداته يف اس��تخاص حكمة الصوم، وهي: الواقع النفس��ي، 
والهدى القرآين، والس��ياق المتحد، واالستعمال المطرد، وال أثر يف تطبيقاته لما خطط له من 

دراسة للبيئة، وترتيب لآلي حسب النزول. 
ويف الحلق��ة الثاني��ة، وه��ي بعنوان: »يف رمض��ان« تناول مفه��وم اإلنزال يف قول��ه تعالى: 
ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ )1)، فق��ال: »والمفس��رون من��ذ أوله��م إلى اليوم � 
فيم��ا رأيت � يدورون حول أقوال بعينها مواجهين مش��كلة: هي أن الق��رآن إنما نزل مفرقًا يف 
عش��رين س��نة، أو أكثر عند المناس��بات، ال يف ش��هر رمضان فقط، فتارة يقولون يف تفسير هذه 
اآلية: إن القرآن نزل جملة يف رمضان، أو يف النصف منه من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، 

فجعل يف بيت العزة...« )2).
ث��م ق��ال: »وقد هاجم هذه الرواي��ات من هاجمها، ومهما يكن من ش��أهنا فليس لها كبير 
غناء يف معنى اآلية، وما كان القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بنزوله من سماء 

إلى سماء، حتى يفسر بذلك نزوله يف رمضان«)3).   
ورد قول من قال إن المراد هو معارضة جربيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان، فقال: »هل يس��هل 

تفسير النزول بالمقابلة أو المعارضة أو المدارسة؟، ما أظن«)4).
ورد كذلك قول من قال: ابتدأ نزول القرآن يف رمضان، بأن التاريخ غير ثابت وال محدد، 
ثم قال: »وهكذا ال تجد من هذه األقوال التي دار حولها المفسرون جميعا يف فهم آية رمضان 

هذه رأيا ترتاح إليه«)5).
وبع��د ذل��ك عرض رأيه ونتاج نظ��ره فقال: »أيها الش��اعرون بروعة الق��رآن: لقد قصروا 

)1)   سورة البقرة اآلية 185.
)2)   من هدي القرآن يف رمضان: 22.
)3)   من هدي القرآن يف رمضان: 23.
)4)   من هدي القرآن يف رمضان: 23.
)5)   من هدي القرآن يف رمضان: 25.
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النزول عل��ى المعنى المادي يف االنتقال، والهبوط، واالنحدار، ونحوه، وليس هذا كل معنى 
الكلمة، وليس هذا كل ما اس��تعمل فيه القرآن هذه الكلمة، لقد اس��تعملها القرآن يف حس��يات 
لي��س فيه��ا انتقال، وال هبوط، فهو يقول: ژ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ژ )1)، وليس هابطا 
م��ن الس��ماء، وه��و يق��ول: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ ژ )2)، وليس 
يعن��ي انحدار ه��ذا من األعلى إلى األرض، ب��ل ياحظ أنه حين يقصد ه��ذا االنتقال المادي 

يذكر مبدأه، ويصرح به فيقول:
ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ )3)،ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ )4)،ژ پ  پ  پ  ڀ  

ڀ      ژ )5)، ولم يذكر هذا المبدأ يف آية رمضان ونزول القرآن فيه.
ومن المفروغ منه أن األلفاظ ال تقتصر على معناها الحس��ي أبدا، بل تنتقل عنه انتقاالت 
كثيرة إلى إطاقات معنوية، وهم أنفس��هم قالوا: اإلنزال تقريب الش��يء والهداية إليه، وإنزال 
اهلل نعمه، ونقمه على الخلق إعطاؤهم إياها، ففيم إذن هذا الوقوف عند معنى النزول المادي 

من سماء إلى سماء، أو الوصول إلى األرض واإلباغ إلى شخص«)6).  
ثم خلص إلى ما يراه من معنى اإلنزال، فقال: »فإنزال القرآن يف رمضان يمكن أن يكون 
بتقريبه إلى الناس، وأنسهم به يف شهر رمضان عندما يرتاضون بالصوم، ويدركون من الصوم 

ما رأينا من غاية تتسق مع الفكرة الجامعة يف فهم الدين وفهم الحياة..
على هذا الوجه يفهم أن نزول القرآن يف رمضان هو تقريبه واإليناس به، فيزيد االستشفاف 

لهداه، وبيناته«)7).
وهكذا يخلص األس��تاذ الخولي إلى رأي له حظ يس��ير من النظر، لكنه ال يعلو على آراء 
الس��ابقين، وال يقوى على مس��اماهتا ودحضها، وظاهر من خال بحثه سهولة تجاوز تفاسير 

)1)   سورة الحديد اآلية 25.
)2)   سورة األعراف اآلية 26.

)3)   جزء من آية يف أكثر من سورة، منها سورة األنعام 99، والرعد 17، والنحل 10، 65.
)4)   سورة النبأ اآلية 14.

)5)   سورة المائدة اآلية 114.
)6)   من هدي القرآن يف رمضان: 25 -26.

)7)   من هدي القرآن يف رمضان: 26.
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الس��لف واألولي��ن، والضرب هبا عرض الحائ��ط، ليحل محلها رأي يق��وم على بحث لغوي 
وتأمات تعتمد المتبادر يف اس��تعماالت المفردة  القرآنية، وليس بمس��رتاب أن ذلك مس��لك 
قوي��م، لكن��ه ينبغي أن يراعي فهم الس��لف، ويس��تنير بأقواله��م، ال أن يس��تقل عنهم كما فعل 

األستاذ الخولي.
وتتال��ت حلقاته بعب��ارات عائمة يغلب عليها التفلس��ف والوع��ظ، يف موضوعات تربط 
الص��وم بالحياة االجتماعية والتكافل المجتمع��ي، مع اهتمام باإلصاح الديني، ونقد للدعاة 

واألئمة، ومدارسة أدبية آليات الصيام، وبيان لحكمه ومقاصده.  
وأم��ا الكت��اب الثاين وهو: »من ه��دي القرآن يف أموالهم« فقد بين في��ه أنه جاء على وفاق 
منهج فني »يف فهم اإلعجاز القرآين فهما منضبطًا محدودًا، مرهتنًا بالداللة اللغوية الواضحة 
يف تطور معاين الكلم العربية، ثم باإليحاء الفني للفظ تحددت داللته األولى، فحددت معانيه 

الثانية، وبما قرر السياق القرآين من أصل المعاين«)1). 
وس��عى في��ه إلى إب��راز مثالية الق��رآن يف هذا الب��اب، وأنه اكتف��ى بتن��اول الكليات وترك 

الجزئيات، ليوسع من النظر المصلحي الذي يستطيع أن يساير تقلبات األزمان واألحوال.
وانتق��ل إلى بي��ان غريزة حب المال يف اإلنس��ان، وكي��ف عالجها القرآن دون إن��كار  بحديث 
»نفس��اين صحيح، واجتماعي عقلي واقعي«)2)، مستداًل بآيات حب المال، وإيتاء على حبه، وآيات 

وصفه بالزينة: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ )3)،ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ...  ژ )4).
وهكذا يس��تمر يف الحديث عن الجانب االجتماعي، وتعديل البيئة إلحداث توازن مالي 
بي��ن الن��اس، مع حث على ال��زكاة واإلنفاق بأس��لوب أدبي، وعرض فن��ي، يخاطب النفوس 

والضمائر، ويحض على العمل واإلنتاج، والتدافع من أجل تحقيق العدالة االجتماعية.
ويف أثناء ذلك يعرج على اس��تعمال القرآن أللفاظه، من مثل تركه لفظ اإلحس��ان يف ذكر 

المال، ألن فيه معنى التفضل واإلنعام، وال تفضل يف إعطاء الحق المعلوم من المال.

)1)   من هدي القرآن يف أموالههم: 17.

)2)   من هدي القرآن يف أموالههم: 31.
)3)   سورة الكهف اآلية 46.

)4)   سورة آل عمران اآلية 14.
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وتظهر يف مواطن يس��يرة بعض تطبيقات قاعدته يف تلوين المفس��ر للتفس��ير بالحياة التي 
يعيشها، فيرى أن تفسير الطربي آلية فتنة األموال: »متأثر بلون من الحياة العاملة الجادة« بينما 

تفسير الزمخشري  يذهب إلى التنفير من األموال، والنصح بالزهد يف الدنيا«)1). 
ومن حين لحين ترش��ح بعض االنتقادات ألهل التفس��ير، فيقول مثاً: »ولكن مفسرينا � 
رحمهم اهلل � قد شغلوا بآفة ما يشغل به كل من أراد فهم نص، وتفسير عبارة، إذ يتجه هبا إلى ما 
يس��يطر على تفكيره هو االهتمام به.. وقد كانت حياهتم بنظمها وأوضاعها داعية إلى الهرب 

من الدنيا، والفرار إلى اآلخرة، فكانت لهم تلك العناية هبا وحدها«)2).
وهكذا ت��راه يربط كالم المفسرين ببيئتهم التاريخية وأحوالهم المعيش��ية، فيقول أيضًا: 
»وإنه ليبدو للمتصل هبذه التفاسير السابقة أن منها ما غلبت فيه الثقافة الخاصة ألصحابه على 
اتجاهاهت��م يف فهم القرآن، فوجه��ت ذلك الفهم وجهة خاصة، بل طبعت��ه بطابع فكري معين 

حدد فسيح األفق القرآين أحيانًا، وألزمه ما ال تلتزم عباراته أحيانا«)3). 
وخص القس��م الثاين من كتابه: »م��ن هدي القرآن يف أموالهم« وه��و بعنوان: ال مذهبية، 
لنقد كتاب: »اشرتاكية اإلسام« للدكتور مصطفى السباعي، ويف نقده نقد للتاريخ اإلسامي، 
ورفض للقول بمثاليته وفاضليته، مع ردود قاس��ية عل��ى المؤلف، وتضجر من اهتمام ببعض 
الجزئيات الش��رعية، واستدالله هبا، مع سعي إلى إبطال استدالالته،� وإبراز تناقضاته، واهتام 

بالتقليد وسوء الفهم.
والخالص��ة أن ال جدي��د يف تطبيقات األس��تاذ أمي��ن، وأن ما نادى به من دراس��ة تاريخية 
تعتمد ترتيب اآلي وفق النزول لم يستطعه مطلقا يف دراساته، وما أطال فيه من خطط الدراسة 
العامة لما حول القرآن، وتتبع البيئة واألحوال المصاحبة للنزول ال أثر له يف التطبيق، وكل ما 

استطاع أن يحققه هو مشاكسة أقوال األولين بآراء مشاهبة تستند على درس نفسي ولغوي.
ويكاد االستدالل بالحديث ينعدم عند األستاذ أمين، وظاهر أنه غير معتن به، وال قاصد 
إليه، فهو يرى أن يفس��ر القرآن بعضه ببعض دون الرجوع إلى الس��نة، كما صرح بذلك فقال: 

)1)   من هدي القرآن يف أموالههم: 36 - 37.
)2)   من هدي القرآن يف أموالههم: 85.
)3)   من هدي القرآن يف أموالههم: 85.
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»واألمر ال يحتاج إلى االس��تظهار بالحديث، والتنظير به، وإنما الش��أن أن يرتك القرآن يفس��ر 
بعضه بعضًا«)1). 

وق��د يش��تط فيرد م��ا صح من حديث رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ففي س��ياق عرض ما استش��هد به 
المتصوف��ة م��ن أحاديث يف فضل الجوع، يع��رض بعضها بصيغة من التوهي��ن دون تمييز بين 
صحيحها وس��قيمها، ويف خالها الصحيح المتفق عليه، كحديث: »إن الش��يطان ليجري من 
اب��ن آدم مج��رى ال��دم«)2)، ويف موطن آخر تج��ده متضايقًا من ذكر بع��ض جزئيات األحكام 
واالس��تدالل هبا، فرتاه يشنع على الدكتور: مصطفى الس��باعي االستدالل بسنة تغطية اإلناء، 

والشرب من فم السقاء، فيقول معلقًا: »فهل من هذا األفق يتحدث إلى الناس«)3).    
ويغل��ب االنتق��اء يف تعامل��ه مع أقوال المفس��رين، فيختار ما يراه مناس��با لم��ا يتجه إليه، 
ويبني عليه بحثه ودرسه، قال يف ثنايا درسه: »أعمد دائمًا إلى قول بعض المفسرين األقدمين 
أنفس��هم ممن شاموا بعض هذا النور، واتجهوا إلى مش��ارقه، أبدأ من قولهم بتوجيه إلى تمام 

البيان الفني والتفسير األدبي«)4). 
ويس��تنير بآراء علماء النفس، ويفس��ر على ضوء اصطاحاهتم الق��رآن، بل يحاكم أقوال 
المفسرين إلى قول أهل العلم بالنفوس، فيقول: »نقبل من قول مفسريه ما نقبل، وننظر يف غير 

ذلك من أقوالهم، على أساس من هؤالء البصراء بالنفوس، المهذبين للغرائز«)5).
ويف تطبيقات��ه حسن��ات، كبع��ض النظ��رات اللغوي��ة والتدقيق��ات، وجمع اآلي��ات ذات 
الموض��وع الواح��د، وهو المصطل��ح عليه بالتفس��ير الموضوعي، وهو منه��ج قديم اعتنى به 

وحاول إبرازه واعتماده يف دراساته.
وأه��م ما امتاز به الخول��ي: القصد إلى »فه��م الكتاب الكريم يف ح��دود المعنى اللغوي 
الذي عرفته العربية عند نزول القرآن، ثم يقبل ما يحتمله هذا المعنى يف أصله اللغوي ومعدنه 

)1)   من هدي القرآن يف أموالههم: 30.
)2)   من هدي القرآن يف رمضان: 33.

)3)   من هدي القرآن يف أموالههم: 128.

)4)   من هدي القرآن يف أموالههم: 100.
)5)   من هدي القرآن يف أموالههم: 34.
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العربي من حقائق«)1).
وهذا ما تبقى من منهجه التاريخي، وهو تاريخ المعنى اللغوي، وهو القدر المحمود من 
منهجه الذي اقرتح، قال فضيلة األس��تاذ الدكتور فهد الرومي حفظه اهلل: »وإذا نظرنا إلى هذه 

الدراسات وغيرها مجتمعة وجدناها تحتفظ من المنهج بالخصائص التالية:
1- إهنا تدرس القرآن الكريم حس��ب الموضوعات، وليس حس��ب تسلس��ل الس��ور يف 

القرآن الكريم.
2- إهنا هتدف إلى التدبير النفسي واالجتماعي يف القرآن للحياة اإلنسانية، وترى أن هذا 

هو المجال الخاص للقرآن، وهو السبيل المفردة لتحقيق أهداف الرسالة اإلسامية.
3- إهن��ا تعمد إل��ى معاين اآليات التي تؤديها ألفاظ العربية كم��ا كان يفهمها أهل العربية 
يف عهد نزول القرآن، وال تتجاوزه إال اللتماس ما للفظ والنظم من إيحاءات أدبية وفنية«)2).

املطلب الثاين: تقييم ما اأنتجه تالميذ اخلويل من تطبيقات
وليسوا سواء، وقد اخرتت االقتصار على اثنين منهم: تلميذ وتلميذة.

فأم��ا التلميذ، وهو الدكت��ور محمد أحمد خلف اهلل، الذي أث��ار بإنجاز أطروحته: »الفن 
القصصي يف القرآن الكريم«، تحت إش��راف األس��تاذ الخولي، زوبعة كش��فت حقيقة ما كان 
يدرس��ه األس��تاذ الخولي لتاميذه يف حصص الدراس��ة، وقد ذكر يف كتابه منهجه المعتمد يف 

البحث، وهو منهج أستاذه الخولي كما وضعه.
وق��د قرر يف أطروحت��ه أن القصص القرآين ما هو إال أمثال وأس��اطير أدبية المراد منها ما 
تحمله من معاٍن وجواهر، وليس��ت قصصًا تاريخية واقعية، ولذلك قرر أن: القصص القرآين 

ينبغي أن يفهم فهما أدبيا باغيًا، وأنه ال يجوز أن يفهم فهمًا تاريخيًا)3).
وما وصل هذا الدكتور إلى هذا التقرير الس��خيف إال ألنه اعتمد منهج ش��يخه يف التسوية 
بين الدرس األدبي والدرس القرآين، فآلت هذه التسوية إلى نظر يساوي النص القرآين بالنص 
األدبي البش��ري، وانتهت مع أطروحة خلف اهلل إلى أحد لوازمها، وهو التسوية بين القصص 

)1)   من هدي القرآن يف أموالههم: 78.
)2)   اتجاهات التفسير يف القرن الرابع عشر: 903.
)3)   اتجاهات التفسير يف القرن الرابع عشر: 959.
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القرآين الحق والقصص األدبي المخرتع، فجعل قصص القرآن حكايات وأس��اطير مخرتعة، 
القصد منها االعتبار ال التاريخ، على غرار قصص القصاص واألدباء.

ق��ال الدكت��ور أحمد عبد الغفار: »ولم تقبل الجامعة رس��الة خلف اهلل، وردهتا يف وجهه، 
ألن ما فيه من تكذيب للقرآن ليس مما تقبله جامعة أقامها بلد مسلم.

وحشد أعداء اإلسام صحفًا وكتابًا يدافعون عن هذا الكتاب، ويحتجون على الجامعة 
باس��م حرية البح��ث، وحرية الجامعة، وحرية العل��م، وأول المحتجين أمي��ن الخولي بكون 
وصفه المشرف على الرسالة، وألن من رفضوا الرسالة خصوم مثل الدكتور أحمد أمين غفر 

اهلل له ورحمه.
وهنضت الصح��ف المصرية الكبيرة وصحف العالم العربي تدافع وتعلن س��خطها ألن 
الحرية: حرية البحث والقول والفكر »تصادرها« الجامعة التي يجب أن تجد فيها هذه الحرية 
ماذها وأمنها، واشتغل الرأي العام مدة هبذه القضية ثم نسيها؛ ألن الكتاب وصاحبه والشيخ 

أمين الخولي ووراءهم قوى الشر كلها سقطوا صرعى«)1).
وقد انتهت زوبعته وس��قطت، ولس��ت يف حاجة لبيان هتاوي دراسته ونتائج بحثه، ولكن 
يهمني أن أسجل اعترافه بعجزه عن تنزيل الجانب التاريخي من منهج أستاذه، فبعد أن عرض 
مف��ردات المنهج، قال معرتفًا بعجزه عن إعم��ال الخطوة األولى منه، وهي ترتيب اآلي وفق 
تاريخ النزول: »وإين ألعرتف هنا أيضا بأن هذه الخطوة، وإن تكن أش��ق من األولى وأعس��ر، 
إال أين لم أبذل فيها جهدا يذكر؛ ذلك ألين اعتمدت يف هذا الرتتيب التاريخي للقصص القرآين 
عل��ى المصحف الملكي، وإن كن��ت أعلم أنه ليس بالرتتيب التاريخ��ي الدقيق، لكن ليس يف 

اإلمكان أبدع مما كان.
ولكن��ي أعرتف إلى جانب هذا ب��أن ذلك الرتتيب كان عظيم الفائدة يف دراس��ة القصص 
الق��رآين وصلته بالبيئة ونفس��ية النبي ]ملسو هيلع هللا ىلص[ وتطور الدعوة اإلس��امية، فلق��د كان مرآة صادقة 
ل��كل ما يصادف الدعوة من عقب��ات، كما كان الصورة الصادقة لما يعانيه النبي عليه الس��ام 
من أزمات نفسية وعاطفية، وعلى كل، فقد أفادين هذا الرتتيب التاريخي فيما يخص القصص 

)1)   الزحف على لغة القرآن: 9.
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القرآين بدراسة التطور الداخلي لهذا القصص..« )1).
كم��ا أقر أيض��ًا بالعجز عن إعم��ال منهج معارضة الق��رآن بكتب الس��ابقين، وهو منهج 
يستهوي المستشرقين والمتلهفين للقول بأخذ القرآن عن كتب السابقين وقصص الجاهلين، 
فيقول: »أما التطور الخارجي، فقد حالت بيني وبينه عقبات، منها أن الوقوف على النصوص 
الس��ابقة للقص��ص القرآين م��ن أقاصيص الجاهليين ال س��بيل إليها، ومنه��ا أن صلة القصص 
الق��رآين بالاحق يتوق��ف أوال على صلت��ه بالمعاصر من أحاديث الرس��ول ]ملسو هيلع هللا ىلص[، وهذه من 

األمور التي سأفرغ لها بعد بحثي هذا إن شاء اهلل«)2).
وأما التلميذة، فهي الدكتورة عائش��ة عبدالرحمن، بنت الش��اطئ، صاحبة التفسير البياين 
للقرآن، التي حاولت تطبيق منهج أس��تاذها وزوجه��ا،  وصرحت بانتحائها لمذهبه، واتباعها 
لطريقته، فقالت: »وكان المنهج المتبع يف درس التفسير � إلى نحو ربع قرن من الزمان � تقليديا 
أثري��ا، ال يتج��اوز فهم النص القرآين على نحو ما كان يفعل المفس��رون م��ن قديم، حتى جاء 
شيخنا اإلمام »األستاذ أمين الخولي«، فخرج به عن ذلك النمط التقليدي، وتناوله نصا لغويا 

بيانيا على منهج أّصله، وتلقاه عنه تامذته، وأنا منهم«)3).
وبحس��بها فإن »األصل يف المنهج التناول الموضوعي لما يراد فهمه من كتاب اإلس��ام، 

ويبدأ بجمع كل ما يف الكتاب المحكم من سور وآيات يف الموضوع المدروس.
يف فه��م ما ح��ول النص: ترت��ب اآليات فيه على حس��ب نزولها، لمعرفة ظ��روف الزمان 
والمكان، كما يستأنس بالمرويات يف أسباب النزول من حيث هي قرائن البست نزول اآلية، 
دون أن يفوتنا ما تكون العربة فيه بعموم اللفظ ال بخصوص السبب الذي نزلت فيه اآلية، وأن 
الس��بب في��ه ليس بمعنى الحكمي��ة أو العلية التي لوالها ما نزلت اآلية، والخاف يف أس��باب 
النزول يرجع غالبًا إلى أن الذين عاصروا نزول اآلية أو الس��ورة ربطها كل منهم بما فهم، أو 

م أنه السبب يف نزولها. بما توهَّ
يف فهم دالالت األلفاظ: نقدر أن العربية هي لغة القرآن، فنلتمس الداللة اللفظية األصيلة 

)1)   الفن القصصي يف القرآن: 44 - 45.
)2)   الفن القصصي يف القرآن: 45.

)3)   التفسير البياين للقرآن الكريم:13.
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ص للمح  التي تعطينا حسَّ العربية للمادة يف مختلف استعماالهتا الحسية والمجازية، ثم نلخِّ
الدالل��ة القرآني��ة باس��تقراء كل م��ا يف القرآن من صيغ اللف��ظ، وتدبر س��ياقها الخاص يف اآلية 

والسورة، وسياقها العام يف القرآن كله.
يف فهم أس��رار التعبير: نحتكم إلى س��ياق النص يف الكتاب المحكم، ملتزمين ما يحتمله 
نصًا وروحًا، ونعرض عليه أقوال المفس��رين، فنقبل منها ما يقبله النص، ونتحاشى ما أقحم 

على كتب التفسير من مدسوس اإلسرائيليات، وشوائب األهواء المذهبية، وبدع التأويل.
كما نحت��اج إلى الكتاب العربي المبين المحكم يف التوجيه اإلعرابي واألس��رار البيانية، 
نع��رض علي��ه قواعد النحويي��ن والباغيين، وال نعرض��ه عليها، وال نأخذ في��ه بتأويل لعلماء 
السلف على صريح نصه وس��ياقه، لتس��وية قواعد الصنعة النحوية وضوابط علوم الباغة، إذ 

القرآن هو الذروة العليا يف نقاء أصالته وإعجاز بيانه«)1).
والناظر يف تفس��يرها يلح��ظ اهتماما بارزا باس��تقراء األلفاظ، وكان��ت يف أكثر ذلك عالة 
على كتاب الراغب، وأما ما يتعلق بالدراس��ة التاريخية للقرآن، فلم تلتزم بما دعا إليه أستاذها 
من دراس��ة مس��تفيضة لما ح��ول القرآن من بيئ��ة، وتاريخ، وأحوال ن��زول، فكانت تعرض ما 
يتيس��ر من مرويات النزول، ثم تعقب ببيان قاعدة: العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، 
فتقول يف مطلع سورة الضحى بعد ذكر أسباب النزول: »وال نقف عندما اختلفوا فيه، فأسباب 
النزول ال تعدو أن تكون قرائن مما حول النص، وهي باعرتاف األقدمين أنفسهم ال تخلو من 
وهم، واالختاف فيها قديم«)2)، وهكذا تنس��ف دعوة ش��يخها، وتتجاوز منهجه بلطف منها، 
وأم��ا دعوى الرتتي��ب التاريخي للقرآن، فا أثر لها يف تفس��يرها، وإنما غل��ب عليها االهتمام 

بتدقيق معاين األلفاظ.
والخاص��ة أن تنزي��ل المنه��ج التاريخ��ي تعذر على أمي��ن الخولي وتاميذه، ألس��باب 

أجملها يف العناصر التالية:
- طبيع��ة المنهج: فهذا المنهج ينظر إلى الق��رآن باعتباره حلقة من حلقات تطور »تاريخ 
النص��وص المكتوب��ة بالعربي��ة«، أي بعب��ارة أوضح »تاري��خ األدب العرب��ي«، واذا كان ذلك 

)1)   التفسير البياين للقرآن: 10- 11.
)2)   التفسير البياين للقرآن الكريم:23.
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مستساغا لدى المستشرقين، فإنه بالعكس منبوذ عند أهل العربية. 
- بيئة المنهج: فهذا المنهج ولد وس��ط بيئة مس��يحية تريد التخلص من س��طوة الكنيس��ة 
الكاثوليكي��ة، ومن فهمها للنص��وص الدينية يف ألمانيا، فلما حاول الخولي اس��تنباته يف مصر 

)أخرج شطأه(  معوجا ذابا. 
- طريقة اس��تمداد المنهج: وذلك عن طريق الرتجم��ة الحرفية، فقد اقتصر الخولي فيما 
كتبه عنه على ترجمة مقالة »شاير ماخر« عن التفسير يف )دائرة معارف الديانات واألخاق(-
الغربية- مع انتحال الكام لنفسه، لذلك عجز عن تطبيقه، وكان تامذته أعجز منه، وإذا أضفنا 
إليه عدم إدراك هؤالء لمنطلقاته الفلسفية األوربية تبين لنا أن تبني هذا المنهج التاريخي كان 
فقط نزعة )حداثية( سعى الخولي كي يوجد لها موطأ قدم عقب عودته من ألمانيا، لكنه فشل 

يف مسعاه.
 فكان بذلك هو وتامذته من بعده كالتي نقضت غزلها، وهكذا بقي المنهج المس��تورد 
من الغرب يف حيز التنظير، ولم يستطع أن يتنزل إلى ميدان التطبيق، لما سبق يف علم اهلل وأخرب 

ب��ه يف آيات��ه من أن ه��ذا الكتاب  معص��وم محف��وظ ژ ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  
ڭ ژ )1).

* * *

)1)   سورة األنعام اآلية 115.
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خامتة
ظل فهم القرآن واالستنباط منه خاضعا لمنهج سديد قوامه أمور ثاثة:

- األخذ بما صح من صحيح المنقول عن المبعوث ملسو هيلع هللا ىلص، أو صحيح المروي عمن أكرمه اهلل 
بأن شهد عصر تنزيل الوحي.

- تحكيم ما دل عليه مطلق اللسان العربي فيما لم ينقل فيه شيء.
- البصيرة بما يقتضيه السياق القرآين من المعاين واللطائف.

لكن يف عصرنا الراهن اش��رأبت دعوات ألبس��ت رداء التجديد يف فهم القرآن وتفس��يره، 
اقتصرت منها هذه الدراسة على »المنهج التاريخي« الذي تبناه وناضل لنشره أمين الخولي.

وقد انتهت الدراسة من خال عرض وتقويم الموضوع إلى جملة استنتاجات أهمها:
- كون هذا المنهج الذي لم يكشف صاحبه يوما ما عن جذوره غربي النشأة، مسيحي المنبت.
- غاية هذا المنهج التاريخي االنطاق يف دراس��ة القرآن م��ن اعتباره أثرا أدبيا صرفا، وبذلك 

أصبح حلقة تاريخية من حلقات تاريخ أدب اللغة التي نزل هبا.
- اتجه األستاذ أمين الخولي إلى استنبات منهجه يف محراب التحصيل العلمي، وهو الجامعة، 

واختار رسائل الدراسات العليا وسيلة لنشره.
وق��د اقتض��ت إرادة اهلل أن تغدو الدعوة إلى المنهج التاريخ��ي مثل زبد البحر حين تذيبه 

األمواج، واهلل غالب على أمره، وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه. 

* * *
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القراءة التاريخية للن�ص القراآين
 امل�سروع االأركوين اأمنوذجا – عر�ص ونقد

د. غنية املكي بوحو�ص
جامعة محمد الصديق بن يحيى ، جيجل – الجزائر
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الحمد هلل الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل، وبأكرم نبي أرس��ل، وجعل تاوة القرآن الكريم به 
تعالى تتصل، فأتم بذلك نعمته علينا وأكمل، والصاة والس��ام على س��يد المرس��لين، إمام الكل 

الهادي إلى أقوم السبل، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدين واعتدل، أما بعد.
فم��ا من ش��ك أن أعظم كت��اب جدير بالقراءة ه��و القرآن الكريم، وما من ش��ك أن أرقى 

خطاب جدير ببذل الجهد يف فهمه والوقوف على مراميه، هو الخطاب القرآين.  
وبالفعل لم يلق ولن يلقى كتاب العناية واالهتمام كما لقي القرآن الكريم، يقول مصطفى 
َخ الناس- كتاب،  صادق الرافعي )ت 1356ه(: »ال ُيعرف يف تاريخ العالم كّله - من لدن أرَّ
بلغت عليه الشروح، والتفاسير، واألقوال والمصنفات المختلفة، ما بلغ من ذلك على القرآن 

الكريم«)1).
يستوي يف ذلك أتباعه وأعداؤه، وكل من الفريقين يسهم يف خدمته، بطريقة ما، وكيفية ما.
ولق��د كثر يف األوس��اط العلمي��ة والثقافية والفكري��ة الحديث عن اتج��اه حديث يف فهم 
الخط��اب القرآين وتفس��يره، ومنهج جدي��د يف التعامل م��ع النص القرآين؛ عرف��ت بالقراءات 
الحداثي��ة، ومنه��ا الق��راءة التاريخية، إذ يح��اول أصحاهبا تقديم أنفس��هم كمفكرين مبدعين، 
يأتون بفهوم جديدة للقرآن والس��نة، من ش��أهنا أن تنهض باألم��ة، وتخلصها من كل ما تعانيه 

من أزمات مختلفة.
وألن ما تطرحه مثير للفضول، وجدير باالهتمام، فإن ثمة أسئلة تفرض نفسها، وهي: 

ما المراد بالقراءات التاريخية؟، من يتزعمها ويحمل لواءها؟، هل قدمت بالفعل وتقدم 
هذه القراءات مشروعا تجديديا إبداعيا هنضويا  كما يزعم أصحاهبا؟، أم أهنا اكتفت بالدعوى، 
وقصرت عن الدليل، واحتفلت بإعادة المنتج الغربي؛ على الطريقة اإلسقاطية؛ الببغائية، مع 

غياب تام للروح التحليلية النقدية؟.
وكمحاول��ة لإلجابة عن تلكم األس��ئلة، كانت هذه الورقة الت��ي أضعها بين أيديكم، من 

خال مبحثين:
األول: مفهوم القراءة التاريخية للنص القرآين، وأسسها الفكرية.

)1)  إعجاز القرآن والباغة النبوية، الرافعي، ص124.
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املطلب الأول
مفهوم القراءة التاريخية للن�ص القراآين ون�ساأتها

اأول: مفهوم القراءة التاريخية للن�ص القراآين:
ق��ال عل��ي ح��رب: »التاريخية تعن��ي أن لألح��داث والممارس��ات والخطاب��ات أصلها 
الواقع��ي، وحيثياهت��ا الزماني��ة والمكاني��ة، وش��روطها المادي��ة والدنيوية، كم��ا تعني خضوع 
البنى والمؤسس��ات والمصطلحات للتطور والتغيي��ر، أي قابليتها للتحويل والصرف وإعادة 

التوظيف«)1).
وقول��ه: »كما تعني خضوع البنى والمؤسس��ات والمصطلح��ات للتطور والتغيير، 
أي قابليتها للتحويل والصرف وإعادة التوظيف«، هو يف الحقيقة ليس تعريفا للتاريخية 
بعبارة مغايرة، وإنما تأسيس عليها، فالحكم على حدث، أو ممارسة، أو خطاب بكونه 
اس��تجابة لحيثياته الزمانية والمكانية، يسوغ تجاوزه إلى غيره بحسب ما يقتضيه الراهن 

والمأمول. 
وقال قطب الريس��وين: »إن تاريخية النص تعني ارتباطه بواقعه ومداره الزماين والمكاين 
ال��ذي ن��زل في��ه، والنص يف ه��ذا المنظ��ور ال يع��دو أن يك��ون نتاج��ا للظ��روف االجتماعية 
واالقتصادية والسياس��ية التي أس��همت يف تش��كيله، مما يجعله عارضا يف تأثيره، محصورا يف 

بيئة نشأته، غير منفك عن دواعي تشكله«)2).
وحسب نظرية تاريخية النص فإنه »ال يتأتى الحكم على األديان والمعتقدات والمذاهب 

إال بعزوها إلى سياقها التاريخي الذي احتف بلحظة تشكلها«)3).  

)1)   نقد النص، علي حرب، ص 65.
)2)   النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، ص 209 – 210.

)3)   النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، ص  210.
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ثانيا: ن�صاأة القراءة التاريخية واأعالمها:
ي��رى قطب الريس��وين أن بدايات نظرية تاريخية الن��ص القرآين تعود إلى الدع��وى التي أطلقها 

الطاهر الحداد)1)، يف أعماله)3،2)، قضى فيها بالتاريخية المطلقة للش��ريعة اإلسامية، مستثنيا العقائد 

واألخاق، يف حين يجوز تجاوز أحكام الميراث والحجاب وتعدد الزوجات تماشيا مع روح العصر 

ومتطلبات��ه، وهو القائل: »امرأة اليوم بتأثير روح العصر، يف تربيتها وتعليمها قد أخذت تكافح الحياة 

بجد يف عامة ميادينها: يف األعمال الصناعية والزراعية والتجارية، فتش��تغل يف معامل الحديد والنار، 

ويف حفر المناجم يف بطون األرض، ويف المغامرات اإلنس��انية، كش��ق المحي��ط بالطيران يف أعاصير 

الج��و، ويف األعمال الح��رة كالطب والمحاماة، ويف األدب الذي لها في��ه صورة واضحة من روحها 

ونبوغها، ويف الصحافة والتأليف، ويف المقامات السياس��ية العالية، ويف تأسيس النوادي والجمعيات 

النسائية، يف أغراض مختلفة مستقصية يف ذلك خطوات الرجل، ولقد نالت من ذلك نصيبًا وافرًا، وما 

تزال تدأب لتنال حتى المساواة التامة مع الرجل يف الدولة والمجتمع ]... [، وفيما أرى أن اإلسام 

يف جوه��ره ال يمان��ع يف تقرير هذه المس��اواة من كام��ل وجوهها؛ متى انتهت أس��باب التفوق، 

)1)   من مواليد 4 ديسمرب 1899 وتويف يف 7 ديسمرب 1935، مفكر، نقابي وسياسي تونسي، تلقى تعليمه يف الكّتاب، 
ثم بجامع الزيتونة .https://ar.wikipedia.org/wiki ، تمت الزيارة بتاريخ: 03 / 07 / 2015 م، على الساعة 
10.00. وعلى الرغم من أنه تلقى تعليمه األول يف الُكتَّاب والزيتونة، إال أنه اس��تغرابي الفكر، ويرى أن أحكام 
الحج��اب وتعدد الزوجات تتناىف والعصر، وعقبة دون التطور، ولم يرتدد يف التصريح هبذه األفكار يف كتابه الذي 
طبع الطبعة األولى سنة 1930م، وكتب مقدمته سنة 1929م، وهو تاريخ كان فيه المغرب العربي –ومنه تونس- 
يعاين من الس��لطة االستدمارية الفرنسية، وهي سلطةلم تدخر جهدا من أجل القضاء على مقومات الهوية العربية 

اإلسامية، أو على األقل تشويهها بتشجيع الفكر االستغرابي.
)2)  نظر النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، ص  210.

)3)  نس��ب علي ح��رب أولية قراءة الق��رآن قراءة تاريخي��ة إلى المفس��رين القدامى، ليس من باب االعرتاف بالس��بق 
العلم��ي ألهله، وإنما إلضفاء الش��رعية على هذا االتجاه –القراءة التاريخي��ة– يف التعامل مع القرآن الكريم، قال 
يف نقد النص – ص 78 / 79: »ولكن ما أردنا إيضاحه أن المفس��رين الكاس��يكيين إذ نظروا إلى القرآن بوصفه 
خطاب��ا عربي��ا، وإذ بحثوا عن أس��باب نزول آياته يف الزمان ويف المكان قد قرأوه ق��راءة تاريخية، ونحن ال نختلف 
عنهم يف هذه الناحية سوى أهنم قد فسروه بحدود إمكاناهتم المعرفية، وبحسب ما أتاحته لهم أدواهتم المنهجية، 
بينم��ا نحن نفعل ذلك، أي نفس��ره ونقرأه بحس��ب ما تتيحه لن��ا إمكاناتنا المعرفية أي تقنياتن��ا المنهجية وأجهزتنا 
المفهومية ]... [، وهكذا فالقدماء من المفسرين قد تعاملوا مع الوحي تعاما تاريخيا، فنظروا إليه بوصفه خطابا 
عربيا، والفرق بيننا وبينهم أهنم مارس��وا القراءة التاريخية له دون أن يقولوا ذلك، فهم نس��وا ذلك أو تناس��وه على 

حد تعبير أركون، يف حين نحن نمارس القراءة التاريخية وُننَظِّر لها«.
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وتوفرت الوسائل الموجبة«)1).
و»التاريخي��ة يف ال��درس القرآين اس��توفت حظها م��ن التأصيل والتنزيل عل��ى يد راعيها 
ومنش��ئ صرحه��ا؛ محمد أركون)2) «)3) كبي��ر القراء الحداثيين؛ الذي ق��ال يف مؤتمر انعقد يف 
باري��س س��نة 1974 م: »إذا كانت قراءيت صحيح��ة، وإذا ما حظيت بالقب��ول فإن ذلك يطرح 
مش��كلة حاس��مة بالنس��بة للفكر اإلس��امي المعاصر كما ال يزال يمارس حتى اليوم، أقصد 
بذل��ك م��ا يلي: أريد لقراءيت هذه أن تطرح مش��كلة ل��م تطرح عمليا قط هبذا الش��كل من قبل 
الفكر اإلس��امي، أال وهي: تاريخية القرآن، وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة، 
حيث كان العقل يمارس آليته وعمله بطريقة معينة ومحددة، وبالتالي فلم يعد ممكنا إس��قاط 
مفه��وم العقل وتحديدات العقل عل��ى القرآن، لم يعد ممكنا إس��قاط الوعي العقاين المتأثر 
بالفلسفة اإلغريقية عليه، كما فعلت القراءات اإلسامية طيلة قرون وقرون، وهذا هو الهدف 

األساسي)4) من الدراسة التي أقدمها بين أيديكم اليوم«)5).
هب��ذه الكلمات، لم يرتدد محم��د أركون يف اإلعان الصريح؛ عن مش��روع قرائي جديد 
»كلي��ًا«!!!، للق��رآن الكريم، ولم يرتدد أيضا يف الكش��ف عن أهداف هذا المش��روع، وهو – 
وبعد أن يقرأ قراءة علمية غير مس��بوقة؛ على حد زعمه -، س��وف يحكم على القرآن الكريم 

باإلقامة الجربية يف سجن التاريخ.

)1)   امرأتنا يف الشريعة والمجتمع، الطاهر الحداد، ص 34 - 35.
)2)   ول��د ع��ام 1928 يف بل��دة تاوريرت ميمون األمازيغي��ة بالجزائر، وانتقل م��ع عائلته إلى بلدة عي��ن األربعاء، والية عين 
تموش��نت، حي��ث تلقى تعليمه االبتدائي، ثم واصل دراس��ته الثانوية يف وهران لدى اآلب��اء البيض، وهناك أيضا عاش ما 
يسمى »صدمة ثقافية«، ثم درس األدب العربي والقانون والفلسفة والجغرافيا بجامعة الجزائر،  وبتدخل من المستشرق 
الفرنس��ي لوي��س ماس��ينيون )Louis Massignon( ق��ام بإعداد التربيز يف اللغ��ة واآلداب العربية يف جامعة الس��وربون يف 
باريس، ثم اهتم بفكر المؤرخ والفيلس��وف ابن مس��كويه الذي كان موضوع أطروحته، ُعين محمد أركون أستاذا لتاريخ 
الفكر اإلس��امي والفلس��فة يف جامعة الس��وربون عام 1980، بعد حصوله على درجة دكتوراه يف الفلس��فة منها، وعمل 
كباحث مرافق يف برلين عام 1986 و1987، ش��غل ومنذ العام 1993 منصب عضو يف مجلس إدارة معهد الدراس��ات 
اإلس��امية يف لن��دن، ت��ويف يف 14 س��بتمرب 2010م عن عمر ناه��ز 82 عاما بعد معان��اة مع الم��رض يف باريس، ودفن يف 

المغرب. https://ar.wikipedia.org/wiki/، تمت الزيارة بتاريخ: 03 / 07/ 2015، على الساعة 14:00.
)3)   النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوين، ص 211.

)4)   كذا يف النص، والصواب: األساس.
)5)   الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، ص 212.



657

د. غنية املكي بوحو�ش

املطلب الثاين
االأ�س�ص الفكرية املنهجية للقراءات التاريخية

اأول: مربرات القراءة التاريخية للن�ص القراآين:
أ- كون القرآن الكريم نصا:

ي��رى رواد القراءة التاريخية للقرآن الكريم، أن��ه –القرآن الكريم– خطاب؛ ونص لغوي 
أدبي، ومن َثمَّ فهو يخضع لما تخضع له سائر النصوص، قال طه حسين: »ال شك أن الباحث 
الناق��د، والمفك��ر الج��ريء ال يفرق يف نقده بين الق��رآن وبين أي كتاب أدبي آخ��ر«)1)، بل إن 
كبير القراء التاريخيين لم يكتف بإنزال القرآن الكريم منزلة سائر النصوص، بل وجعله دوهنا 
–حاش هلل ولكتابه العظيم-، قال محمد أركون: »إنه لدّى فكر معاصر متعود اتباع نوع معين 

من الربهان، واإليحاء، والوصف، والسرد يف نصوص يجري إنشاؤها بحسب مخطط صارم، 
ف��إن الق��رآن مدعاة للنف��ور بعرضه غي��ر المنظم، واس��تخدامه غير المعتاد للخط��اب، ووفرة 
إيحاءاته األس��طورية، والتاريخية والجغرافية والدينية، وكذلك بتك��راره وانعدام ترابطه«)2)، 
َحِسَب محمد أركون القرآَن الكريَم أطروحًة جامعية، تقدم هبا أحد الطلبة لنيل شهادة علمية، 
وَعدَّ نفس��ه عضوا يف لجنة المناقش��ة، وراح يسرتسل يف تس��جيل الملحوظات، واصفا القرآن 
الكري��م بانع��دام الوحدة الموضوعية والرتاب��ط النصي، والفوضى العلمي��ة بخلط العديد من 

المجاالت، فضا عن التكرار. 
– علم��ا أن التك��رار، وفقدان الرتابط، ووح��دة الموضوع، والقفز عل��ى األفكار، وعدم 

االنتهاء إلى نتائج واضحة)3)، وكثرة الحشو واالستطرادات، والدعاوى العريضة، مع الفقر يف 
المادة العلمية والش��واهد التاريخية)4)، صفة جلية يف مؤلفات محمد أركون؛ وهو هبذا كتاب 
منف��ر ال يغري بالقراءة، وهو هبذا القول الش��نيع يضع نفس��ه يف دائ��رة خطيرة جدا، إن الكتاب 

)1)   نقض مطاعن يف القرآن الكريم، محمد أحمد عرفة، ص 4.
)2)   الوحي: الحقيقة والتاريخ، محمد أركون، مجلة الثقافة الجديدة، عدد 26 – 27، سنة 1983، ص 34، نقا عن 

النص القرآين من هتافت القراءة إلى أفق التدبر، ص 219.
)3)   ينظر مثا: الفصل الثاين من كتاب تاريخية الفكر العربي اإلسامي، ص 65 وما بعدها. 
)4)   ينظر مثا: الفصل الرابع من كتاب الفكر اإلسامي قراءة علمية، ص 113 وما بعدها.  
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الذي لم يجد فيه معارضوه من كبار الفصحاء وأرباب الباغة والبيان ثغرة صغيرة على الرغم 
م��ن حرصه��م على ذلك، ي��أيت من يلحن يف الق��ول –وال يكاد يبين بالعربي��ة– يزعم ما يزعم 
بخص��وص نظام القرآن الكريم اللغوي، وهو نظ��ام رباين خالص وخاص، ال يخضع أبدا لما 

يتواضع عليه البشر. 
ب- ضي��اع الن��ص األصلي للقرآن الكريم عن��د االنتقال من النص الش��فاهي إلى النص 

الكتابي:
 يقول محمد أركون: »فهناك أشياء تضيع أو تتحور أثناء االنتقال من المرحلة الشفهية إلى 
المرحل��ة الكتابية«)1)، وهذا الكام صحيح نظريًا، إال أن��ه ال يصدق أبدا على القرآن الكريم 
ال��ذي تم توثيقه فوريًا صوتيًا وكتابيًا، ودالئل ذلك تحفل هبا كتب الس��نة الصحيحة وعلوم 
الق��رآن الت��ي تغافل عنها محم��د أركون، ويضيف يف موض��ع آخر: »بعض الم��واد أو الوثائق 
األساس��ية أو الضرورية للتوصل إلى معرفة صحيحة بالقرآن قد اندثرت إلى غير رجعة، فإنه 
ينبغي علينا أن نعرتف بأن أي إعادة قراءة ال يمكنها أن تتوصل إلى المعنى الحقيقي التاريخي 
الكام��ل للعبارات اللغوية القرآنية«)2)، وكأن��ه هنا يريد التيئيس بالمطلق من إمكانية الحصول 
على النص األصلي للقرآن الكريم، وما دام النص المتوفر مشكوكا يف أصالته وصحته –على 
حد زعمه من خال قوله بتغير النصوص حال انتقالها من الوضع الشفهي إلى الكتابي-؛ فا 

ضير من التعامل مع القرآن كسائر الكتب والنصوص.
ج_ ارتباط النص القرآين بالزمان والمكان الذي نزل فيهما:

وهذا األس��اس »يق��رر أن القوانين االجتماعية تتصف بالنس��بية التاريخي��ة، وأن القانون 
من نتاج العقل الجمعي، وتعمم ذلك على الش��رائع اإللهية أيضا«)3)، وإذا ُأخذ هبذا األس��اس 
المرجعي منهاجا لتفس��ير النص��وص الدينية، كان معنى ذلك أن تك��ون هذه النصوص رهينة 

تاريخها إذ »ال يمكن فصل أي نص عن تاريخه«)4).

)1)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ص 53.
)2)   القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص 106.

)3)   االتجاه العلماين المعاصر يف علوم القرآن، دراسة ونقد، أحمد محمد الفاضل، ص 237.
)4)   القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسير، ص 88.
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قال محمد أركون: »ينبغي أن يس��تيقظ المسلمون، أن يفتحوا عيوهنم، أن يقرؤوا القرآن 
بعي��ون جديدة، أن يتموضعوا يف عصره وبيئته لكي يفهم��وه على حقيقته، وعندئذ ال يعودون 
يسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه، أو نظرياته وأيديولوجياته، فالقرآن ليس كتابًا يف علم 
الفيزياء أو الكيمياء، وال يف علم االجتماع واالقتصاد، وهو ال يفرض نظاما اقتصاديًا محدداً  
دون غيره، وال نظاما سياسيا معينا، هذه األشياء مرتوكة للبشر لكي يحلوها طبقا لقوانين علم 
االقتصاد واالجتماع والسياس��ة، القرآن هو أوال وقبل كل ش��يء خطاب ديني يتحدث بباغة 
عالية عن موضوعات أساس��ية تخص البش��ر أينما كانوا، كالحي��اة والموت واآلخرة والعمل 
الصال��ح، والعدل وح��ب الجار...«)1)، وال ي��رتدد محمد أركون أن يص��ف الخطاب القرآين 
بأنه: »تعبير رمزي ذو بنية أسطورية تعرب عن وقائع أصيلة ترتبط بالوضع الثقايف للجماعة التي 

أبدعته«)2).
د_ االعتماد على بعض مباحث علوم القرآن:

اتخذ دعاة القراءة التاريخية للقرآن الكريم بعض مباحث علوم القرآن، كالنس��خ، وتعدد 
القراءات، وأس��باب النزول، أساس��ا لتربير وإضفاء الش��رعية على القراءة التاريخية، بل إهنم 
وا تعامل المفسرين القدامى مع القرآن الكريم تعاما تاريخيا، قال علي حرب: »ولكن ما  َعدُّ
أردنا إيضاحه أن المفسرين الكاسيكيين إذ نظروا إلى القرآن بوصفه خطابًا عربيًا، وإذ بحثوا 
عن أسباب نزول آياته يف الزمان ويف المكان قد قرأوه قراءة تاريخية، ونحن ال نختلف عنهم يف 
هذه الناحية سوى أهنم قد فسروه بحدود إمكاناهتم المعرفية، وبحسب ما أتاحته لهم أدواهتم 
المنهجية، بينما نحن نفعل ذلك أي نفس��ره ونقرأه بحسب ما تتيحه لنا إمكاناتنا المعرفية، أي 
تقنياتن��ا المنهجية وأجهزتنا المفهومية، فهم اس��تخدموا يف تفاس��يرهم مصطلحات، كالعموم 
والخص��وص، والمحكم والمتش��ابه، والظاهر والباطن، والناس��خ والمنس��وخ، وغيرها من 
المفاهي��م اإلجرائية التي كانت متداولة يف الحقل المعريف للعلوم العربية اإلس��امية، يف حين 
نحن نس��تخدم اليوم المفاهيم التي تزودنا هبا علومنا الحديثة، والتي تتداول بش��كل خاص يف 
الحقل المعريف الغربي، وهذا ما يفعله أركون بالتحديد على نحو بارع وكاشف ال يضاهيه فيه 

)1)   قضايا يف نقد العقل الديني، محمد أركون، ص 285 _ 286.
.Lectures du Coran ; Mohamed Arkoun ; P 10     (2(
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أحد من المعاصرين، مس��تخدمًا بذلك جملة من المفاهيم اإلجرائية التي تبلورت على نحو 
خاص يف األلسنية، واإلناسة، والسيمياء، وعلم أصول المعرفة، كالداللة، والرمز، والمجاز، 
والمخيال، واألسطورة، والبنية، وشبكة العاقات... الخ، وهكذا فالقدماء من المفسرين قد 
تعاملوا مع الوحي تعاماً تاريخيًا، فنظروا إليه بوصفه خطابًا عربيًا، والفرق بيننا وبينهم أهنم 
مارس��وا القراءة التاريخية له دون أن يقولوا ذلك، فهم نس��وا ذلك، أو تناس��وه على حد تعبير 

أركون، يف حين نحن نمارس القراءة التاريخية وُننَظِّر لها«)1). 
والتأسيس لمشروع علمي كبير اعتمادًا على بعض مباحث علوم القرآن؛ غير موفق البتة 

لألسباب اآلتية:
1- أسباب النزول:

   اعتم��د دع��اة التاريخي��ة على أس��باب النزول التي ي��رتاوح عددها بين أرب��ع مئة واثنان 
وس��بعون س��ببا عند الواحدي، وثماين مئة وثمانية وثمانين عند السيوطي من أصل ستة آالف 
ومئتين وست وثاثين آية بالعد الكويف، وبعضها سندها ضعيف، أي بنسبة سبعة ونصف، أو 
أربعة عش��ر يف المئة تقريبا)2)، وإن حاول محمد أركون المغالطة واإليهام بوجود سبب نزول 
ل��كل آية فقال –م��ن دون دليل-: »وهذه القصص العديدة تش��كل الخلفية األس��طورية التي 

تفسر لنا سبب نزول كل آية من آيات القرآن«)3).
إن الق��ول بتاريخي��ة القرآن الكريم اعتمادا على نس��بة أربعة عش��ر يف المئة –على أقصى 

تقدير-، غير علمي بالمرة استنادا لعلم اإلحصاء.   
ث��م إن دع��اة التاريخية غفل��وا بل تغافلوا عن قاع��دة: العربة بعم��وم اللفظ ال بخصوص 
الس��بب، وهي القاعدة التي وعاه��ا الصحابة الكرام، فكانوا يلتزمون بالحكم الش��رعي، وإن 
علموا فيمن نزل، ولقد سمى اهلل تعالى صحابيا باسمه، وهو ينزل حكما شرعيا، وبّين عمومه 

ل��كل المؤمني��ن، فق��ال تعال��ى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

)1)   نقد النص، علي حرب،  ص 78 – 79.
)2)   ينظر النص اإلسامي بين التاريخية واالجتهاد والجمود، محمد عمارة، ص 6.

)3)   القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، محمد أركون، ص 30.
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ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  چ)1). 

2- النسخ:
   مس��تند آخر حاول دعاة التاريخية االتكاء عليه، وهو وجود الناس��خ والمنسوخ يف القرآن 
الكريم، قال محمد أركون: »فالوحي ليس كامًا معياريًا نازاًل من السماء من أجل إكراه البشر 
على تكرار طقوس الطاعة والممارس��ة نفس��ها إلى ما ال هناية؛ وإنما يقرتح معنى الوجود، وهو 
معن��ى قابل للمراجعة والنقض«، انظر اآليات الناس��خة والمنس��وخة يف الق��رآن )2)، إال أن هذا 
المس��تند أيضا ال يس��لم لهم، ذلك أن عدد األحكام المنس��وخة قليل جدا، بل نادر مقارنة بغير 
المنسوخ منها، فضا على أن ما نسخ منها قد أقيم غيره مقامه، وأخذ صفة العموم والديمومة.

3- القراءات القرآنية:
وج��د محمد أركون يف تعدد القراءات القرآنية دليا على تعدد النص القرآين وعدم أحاديته، 
ومن ثم فهو يقرأ حس��ب الحاجة التاريخية، قال متحدثا عن منهج الطربي يف تفس��يره: »يف الواقع 
إن��ه انتق��ى وانتخب، وحذف، ونظ��م معلوماته طبقا لمواقفه السياس��ية والديني��ة، وقد هدف إلى 
المصالح��ة بين المس��لمين على أس��اس زيديته المعتدلة التي تتجس��د من خ��ال بذل الجهد من 
أجل إضفاء المش��روعية على الس��لطة العباسية، وتس��فيه موقف األمويين والتش��يع السياسي أو 
المس��يس يف آن معا، هذا ما يفس��ر لنا س��بب إلحاحه على التوفيق بين مختلف نسخ النص القرآين 
)القراءات(، ثم تفس��ير اآليات بعبارات تش��بهها وبلغة سهلة وواضحة«)3)، وهذه الدعوى أهوى 
من سابقتيها، ألن محمد أركون فاته أن القراءات القرآنية منزلة، وال مجال فيها لاجتهاد والرأي، 

أو حتى القياس، واألدلة القائمة على ذلك – نقلية وعقلية - ال تعد كثرة منها:
أ_ األدلة النقلية:

من القرآن الكريم
قال اهلل تعالى: 

)1)   سورة األحزاب اآلية 37.
)2)   القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، محمد أركون، ص 85.

)3)   القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، محمد أركون، ص 151 - 152.



662

�لقر�ءة �لتاريخية للن�ص �لقر�آين �مل�شروع �لأركوين �أمنوذجا 

چ ڭ   ڭ  ۇ    چ)1).    -
چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی    ی  جئ  حئ   مئ  يئ  جب  حب  خب       چ)2).     -

چ چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ     چ)3).     -
 ومن أهم دالالت اآليات الس��ابقات بيان المصدر اإللهي للقرآن الكريم وكيفية قراءته، 

ووجوب اتباعها.    
  من السنة النبوية الشريفة:

ع��ن عم��ر ب��ن الخطاب رضي اهلل عنه قال: س��معت هش��ام بن حكي��م بن حزام يقرأ س��ورة 
الفرق��ان يف حياة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، فاس��تمعت لقراءته فإذا ه��و يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فكدت أساوره يف الصاة، فتصربت حتى سلم، 
فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟، قال: أقرأنيها رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس��لم، فقلت: كذبت... فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، 
فانطلقت به أقوده إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقلت: إين سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها، فقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: »أرس��له.. اقرأ يا هشام«.. فقرأ 
عليه القراءة التي س��معته يقرأ، فقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »َكَذلَِك ُأْنِزَلْت«)4).. ثم قال: 
»اقرأ يا عمر«.. فقرأت القراءة التي أقرأين، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »َكَذلَِك ُأْنِزَلْت.. 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه«)5). 
وأهم ما يستفاد من هذا الحديث النص على توقيفية القراءات القرآنية، وأن الصحابة لم 

يكونوا ليتساهلوا بشأهنا وال ليجامل بعضهم بعضا فيها.
ب_ األدلة العقلية:

ل��و كانت القراءات القرآني��ة اجتهادية لكان عددها ال هنائيًا، وقد تقدم كيف أن الصحابة 
 كان ينك��ر بعضهم على بعض وجوها قرائية لش��بهة مخالفة التنزيل، وقد رد العلماء عددا 

)1)   سورة األعلى اآلية 6.
)2)   سورة القيامة اآلية 16 – 17 - 18.

)3)   سورة النمل اآلية 6.
)4)   ويف رواية: »هكذا أنزلت«.

)5)   أخرجه البخاري.
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من القراءات يس��توعبها الرس��م، وتجيزها العربية، ويس��يغها المعنى اللغوي، ألهنا تفتقر إلى 
سند السماع والنقل والرواية، بل أدب وعوقب بعضهم على جرأته على التأليف يف القراءات 
من دون سماع، وهو الذي وقع مع ابن مقسم)1)، قال أبو طاهر البزار: »وقد نبغ نابغ يف عصرنا 
هذا، فزعم أن كل ما صح عنده وجه يف العربية بحرف من القرآن يوافق خط المصحف فقراءته 
به جائزة يف الصاة ويف غي�رها، فابتدع بدعة ضل هبا عن قصد الس��بيل«)2)، وهذا المس��لك يف 
الق��راءة غاي��ة يف الخطورة، ألنه يفتح بابًا واس��عًا جدا من القراءات التي تحمل معان ش��تّى، 
م��ا أرادها المولى تبارك وتعالى، ويف ذلك ذه��اب لكتاب األمة وأصل دينها، وألن اهلل تعالى 
تكفل بحفظ كتابه، فإن بدعة ابن مقسم لم تتجاوز عصره، بل »ولن تعدو ضالته مجلسه«)3). 

ثانيا: الأ�ص�ص املنهجية للقراءة التاريخية للن�ص القراآين:
يف كام علي حرب الس��ابق بيان لألدوات المنهجية التي اس��تخدمتها القراءة التاريخية، 

وهي: 
أ_ المنهج التاريخي األنرتوبولوجي:

ال يخفي محمد أركون انبه��اره بالمنهج التاريخي األنرتوبولوجي والفيلولوجي، ويرى 
في��ه منف��ذا للحقيق��ة المطلقة، وه��و يف نظره قد طبق بنج��اح يف الغرب عل��ى النصوص –كل 
النصوص بما فيها النصوص الدينية-، وال ضير أبدا من تطبيقه كذلك على النص القرآين، إال 
أنه يرى أنه ينبغي استبعاد بعض المعوقات، وأهمها الرتاث »األسطوري« البعيد عن العقانية 
والمنطقي��ة، والمحاط هبالة من التقديس بالغة، ويقرتح بديا عنه قراءة تاريخية تعتمد الثنائية 
الضدية، يقول محمد أركون: » ]...[ الثقافة السائدة والخاصة بالمعرفة خال القرنين األول 
والث��اين للهج��رة، ال يكف��ي التذكير والق��ول بأن النقل الش��فهي كان يغلب آن��ذاك على النقل 
الكتابي، وإنما الش��يء األساس��ي)4) واألكثر أهمية يكمن فيما يلي: ينبغ��ي تبيان كيف أن ُبْعَد 
الغريب الس��احر والمدهش )le merveilleux ( أو البعد األسطوري والرمزي والمجازي كان 

)1)   ينظر جمال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، ج 2 ص 575 – 576.
)2)   جمال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، ج 2 ص 575 – 576.

)3)   أبو طاهر البزار، نقا عن جمال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، ج 2 ص 576.
)4)   كذا يف النص، والصواب: األساس.
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يتغلب آنذاك على المقوالت العانية، والمنهجيات المنطقية يف تشكيل المخيال االجتماعي، 
وطريقة وظائفيته وممارس��ته لعمله، من المعروف أن هذه العمليات األخيرة )أي المقوالت 
العقانية( لن تنشأ ولن تتطور إال بعد اخرتاع الورق، وانتشار الخط العربي وتحسنه، وإتقانه 
التاريخي المتدرج، ثم دخول العقانية المنطقية أو المركزية اليونانية إلى ساحة الثقافة العربية 
اإلس��امية، ينبغي أن تس��تعاد دراس��ة كل التاريخ الثقايف للمجال العربي واإلس��امي ضمن 
هذا المنظ��ور المزدوج للتنافس بين العاملين: الش��فهي والكتابي، واألس��طوري والعقاين، 
والغريب الساحر والمحسوس الواقعي، والمقدس والدنيوي األرضي«)1)، هكذا بجرة قلم، 
ينفي محمد أركون صفة العلمية عن الرتاث اإلسامي، ويرميه بالخرافة واألسطورة، مقدماً  
أدل��ة واهية للغاية، فهو نفى تماما التوثيق الكتابي الفوري للقرآن الكريم، وتغافل عن المنهج 
العلم��ي النقدي الذي اعتمده المس��لمون يف تصحيح األحاديث واآلثار والس��ير، ومنهجهم 
العلم��ي الص��ارم يف نقد الرجال، مضيفين بذلك للمعرفة اإلنس��انية علوما جديدة لم يس��بقوا 
إليه��ا، ورب��ط دخ��ول العقاني��ة للثقافة اإلس��امية بتطور الخ��ط العربي، واكتش��اف الورق، 

واالحتكاك بالفلسفة اليونانية !!!.       
ب_ المنه��ج األلس��ني الس��يميائي: ي��رى ويج��د محم��د أرك��ون يف المناه��ج اللس��انية 
الس��يميائية، ماذا وخاصا أكيدا من األس��ر العق��دي والقراءة اإليمانية التبجيلية التقديس��ية 
للنص��وص، ق��ال محمد أركون: »أصب��ح مؤكدا الي��وم أن التحليل الس��يميائي يجرب الدارس 
على ممارس��ة تمرين من التقش��ف والنقاء العقلي والفكري البد منه، يمثل ذلك فضيلة ثمينة 
ج��دا، وخصوصا أن األمر هنا يتعلق بنصوص محددة كانت قد ولدت وش��كلت طيلة أجيال 
عديدة الحساس��ية والمخيال الجماعيين والفرديين، وعندئذ نتعلم كيف نقيم مس��افة منهجية 
تجاه النصوص، أو بيننا وبين النصوص »المقدس��ة«، دون إطاق أي حكم من هذه األحكام 
التيولوجية أو التاريخية التي تغلق باب التواصل مع المؤمنين فورا )ياحظ أين وضعت كلمة 
المقدس��ة بين قوسين كدليل على هذه المسافة التي نتخذها مع هذه النصوص( «)2)، ولمزيد 
م��ن اإليضاح يقول هاش��م صال��ح: »يقصد أركون بذل��ك أن التحليل األلس��ني الحديث )أو 

)1)   الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 36.

)2)   الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 32.
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الس��يميائي الداللي بش��كل عام( يحرر المرء من أسر النصوص الدينية وهيبتها الضخمة التي 
تضغ��ط عليه م��ا إن يبتدئ بقراءهتا«)1)، نعم إن المش��روع األركوين يرى يف الس��يمياء المحرر 
والمخّل��ص األعظم، والعجب كل العجب أنه ال توجد آية واحدة من القرآن الكريم حجرت 
عل��ى العق��ل أو صادرته، ب��ل العكس هو الصحيح، الق��رآن الكريم دعوة إل��ى إعمال العقل، 
وه��و وحده كاف��ل الحرية الفردية والجماعية، ولقد عاب اهلل تعالى، وش��نع عن الذين أبطلوا 
حواس��هم، وتوقفوا عن إعمال عقولهم، بل ورتب لهم على ذلك عقوبة أخروية، قال تعالى: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ)2)، وقال 

تعالى أيض��ا: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ)3). لق��د 
غ��اب عن محم��د أركون ومن تبعه أن  جوهر رس��الة القرآن هي التوحي��د، والتوحيد تحرير، 
تحرير لإلنس��ان من عب��ادة غير اهلل تعالى، وتحري��ر لعقله من الجم��ود والتقليد لآلخرين من 
دون حجة قائمة وال برهان مبين، ولقد عاب القرآن الكريم التمس��ك األعمى بسنن األولين، 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ     ق��ال اهلل تعال��ى: چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ)4). 

ج_ مناه��ج العل��وم اإلنس��انية واالجتماعي��ة: يث��ق محم��د أرك��ون يف العلوم اإلنس��انية 
واالجتماعية ثقة مطلقة، ويرش��حها لتقديم إجابات صريحة هنائية عن كل األس��ئلة التي عجز 
ال��رتاث عن اإلجابة عنها، أو هترب عن اإلجابة عنه��ا بتصنيفها يف قائمة الممنوع التفكير فيه، 
وه��و القائ��ل: »نجد تاريخي��ا أن الرتاث بصفته نس��يجا نصي��ا ومعنى مضمونيا، )أي كش��كل 
وكمضم��ون(، يحمل عامات هذه المنافس��ة وآثارها، وهذا ما يجعل الزم��ا ومحتوما اليوم 
إع��ادة تقييم الش��كل والمعن��ى، ألن كل المفاهيم األساس��ية المضطل��ع يف المعاش الضمني 
للمؤمنين )من تقديس، وغرائبي مدهش أو س��احر، وأس��طورة، وعامل ش��فهي أو كتابي، أو 

)1)   الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 32 هامش 1.
)2)   سورة الفرقان اآلية 44.

)3)   سورة األعراف اآلية 179.
)4)   سورة البقرة اآلية 170.
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مخي��ال، أو عقاين أو ال عق��اين...( هي اآلن يف طور االنتقال إل��ى حالة المعروف الصريح 
بفضل االكتش��افات الجديدة لعلوم اإلنس��ان والمجمتع«)1)، ولم ينتبه محمد أركون أنه هبذا 
يس��تبدل تراثا بآخر، ومنتجا بشريا بآخر، مع فارق غاية يف األهمية، وهو أن الرتاث اإلسامي 
اس��تنار ويس��تنير بنور الوحي، وينضب��ط بضوابط تقي��ه الزلل، يف حين ال مني��ر لدرب الرتاث 

البديل سوى العقل البشري المحدود. 
ثالث��ا: اس��تعمال مصطلحات بديلة ع��ن المصطلحات المعه��ودة يف الدرس القرآين   

خصوصا واإلسامي عموما:
وظف المش��روع األركوين مصطلحات مختلفة عن تلكم التي عهدت يف الدرس القرآين 
خصوصا واإلسامي عموما، وما من مربر علمي لذلك، سوى أنه رام رفع القداسة عن القرآن 
الكريم، وتجريده من هالته وش��حنته اإليماني��ة التي تحول دون القراءة العلمية النقدية –على 

حسب زعم محمد أركون-، ومن ذلك تسمية القرآن الكريم بأسماء غريبة منها:
أ_ تس��مية القرآن الكريم بالمصحف، أو النص الرس��مي المغل��ق)2)، للتمييز بين النص 
األصلي الشفهي الضائع،  والنص الكتابي المتأخر المفروض من قبل سلطة سياسية –حسب 
ظ��ن أرك��ون-، قال محمد أركون: »قل��ت المصحف ولم أقل القرآن، ألنه يدل على الش��يء 
الم��ادي الذي نمس��كه بأيدين��ا يوميا، وألن��ه يقابل الت��وراة واإلنجيل، فهو كت��اب مؤلف من 

صفحات سجل فيه الخطاب القرآين بالخط المعروف«)3).
ب_ اإلعراض عن أس��ماء القرآن، كالذكر، والوحي، والتنزيل، واس��تبدالها بمصطلح: 

»الخطاب النبوي«)4): 
يص��ر محم��د أركون عل��ى أن القرآن الكري��م جرى عليه م��ن التغيير والتبدي��ل ما جرى 
عل��ى الت��وراة واإلنجيل، بس��بب تأخر التدوين عن زم��ن التنزيل، لذا فإن اس��تعمال مصطلح 
»الخط��اب النب��وي« يكون أكثر دقة من اس��تعمال القرآن أو الذكر أو الوح��ي أو التنزيل، التي 

)1)   الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 36.
)2)   ينظر الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ص 200.

)3)   الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ص 77.
)4)   ينظر نافذة على اإلسام، محمد أركون، ص 57.
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تق��رر س��لفا الصفة اإللهي��ة لهذا الن��ص –الذي فق��د أصالته حس��ب محمد أرك��ون-، الذي 
قال: »إن الرس��االت المنقولة بواس��طة أنبياء إس��رائيل، وبواس��طة يسوع المس��يح، وبواسطة 
محمد، كانت يف البداية عبارة عن عبارات ش��فهية، س��معت وحفظت عن ظهر قلب من قبل 
الحواريين الذين مارسوا دورهم فيما بعد كشهود ناقلين لما سمعوه ورأوه، ويف كل األحوال 
وأيا تكن المكانة الاهوتية للتلفظ األولي للرس��الة، فقد حصل مرور من الحالة الشفهية إلى 
حال��ة الن��ص المكتوب، كما وحصل تثبيت بواس��طة الكتابة للرس��الة التي ت��م جمعها ضمن 
ظ��روف تاريخية ينبغي أن تتعرض للنقد التاريخي، والضب��ط التاريخي، والتحقق التاريخي، 
وقد تعرضت بالفعل لذلك بش��كل يرضي المؤرخ قليا أو كثيرا، وهكذا تش��كلت النصوص 
الكربى التوراة واألناجيل والمصحف«)1)، ويمضي يف تأكيد التغير الذي ال بد منه للنصوص 
عند االنتقال من الوضع الش��فهي إلى الكتابي فيقول: »األناجيل ليست إال عبارة عن رواية ما 
س��معه الحواريون أو تذكروه من تعاليم ابن اهلل الذي تكلم باس��م األب )أي اهلل( «)2)، وقصد 
التش��كيك يف صحة المكتوب واضح يف قوله: »ما سمعه الحواريون أو تذكروه من تعاليم ابن 

اهلل«. 
وال يخفي هاش��م صالح المقصد التشكيكي التجاوزي الذي يراد تحقيقه من خال هذا 
التاعب المصطلحي؛ فيقول: »أود أن أذكر هنا بأن مفهوم »الخطاب النبوي« كان قد تبلور أو 
نحت انطاقا من التحليل األلسني والسيميائي الصرف للخطاب الديني المتجلي يف التوراة، 
واإلنجيل، والقرآن، وبالتالي فهو ينطبق على هذه المجموعات النصية الثاث، وهذا يعني أن 
الكتب الثاثة تتميز بخصائص لغوية وسيميائية داللية مشرتكة ومتشاهبة، وهي خصائص تميز 
الخطاب الديني عن غيره من الخطابات على الصعيد اللغوي المحض، كالخطاب الفلس��في 
مثا، أو الخطاب المنطقي الذي يس��تخدم اللغ��ة بطريقة مختلفة عن طريقة الخطاب الديني، 
وهذا ما اكتشفه العلماء بعد التحليل الدقيق لخطاب التوراة واإلنجيل والقرآن، ولهذا السبب 
 le يحق لنا أن نتحدث عن ش��يء اس��مه الخطاب النبوي، أو خطاب النبوة، أو خطاب األنبياء
discours prophétique. وه��ذا التمييز يتيح لن��ا أن نتجاوز معرفيا اآلراء الاهوتية عن مفهوم 

)1)   الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ص 77.

)2)   الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ص 76.
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الوح��ي، ولكنه ال يتيح لن��ا أن نتجاوزها وجوديا أو حياتيا، ألهنا مغروس��ة يف أذهان المايين 
من المؤمنين منذ قرون عديدة«)1).

ج_ المدونة الرس��مية المغلقة: من أغرب وأبش��ع بَِدِع المشروع األركوين المصطلحية، 
تس��مية الق��رآن الكريم ب���: »المدون��ة الرس��مية المغلقة«، وه��و مصطلح يطلقه عل��ى التوراة 
واإلنجيل والقرآن يف آن، معتربا الجميع نصوصا تمتعت بالقداسة يف بادئ عهدها ثم اعرتاها 
التبدي��ل، أي أهن��ا س��ادت ثم ب��ادت، وحلت ث��م اضمحلت، يق��ول محمد أرك��ون: »وهكذا 
تش��كلت النصوص الكربى: الت��وراة واألناجيل والمصحف... وقد كرس��ت هذه النصوص 
طبقا لمجريات مبلورة ومضبوطة من قبل السلطات العقائدية، ثم رسخت على هيئة مدونات 
نصية رس��مية مغلقة، قلت رس��مية، ألهنا متولدة عن مجموعة من القرارات المتخذة من قبل 
»الس��يادات« المأذون��ة والمعرتف هبا من قب��ل الطائفة، وقلت مغلقة، ألنه لم يعد مس��موحًا 
ألّي كان أن بضيف إليها أي كلمة، أو يحذف منها أي كلمة، أو يعدل يف المصحف أي قراءة 

معرتف بأهنا صحيحة«)2).   
د_ الظاهرة القرآني��ة أو الحدث القرآين)3): بدعة مصطلحية أخرى لمحمد أركون، وهو 
تس��مية القرآن الكريم ب�: »الظاهرة القرآني��ة«)4)، ويف بياهنا يقول: »ما الذي أقصده بالظاهرة؟، 
أقص��د الق��رآن كح��دث يحصل ألول م��رة يف التاري��خ، وبش��كل أدق أقصد ما يل��ي: التجلي 

التاريخي لخطاب شفهي يف زمان ومكان محددين تماما«)5).
أم��ا يف بيان المقصد من هذا االصطاح فق��د بدا متناقضًا جدًا، إذ قال يف موضع: »فأنا إذ 

)1)   القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص 78 هامش 1.
)2)   الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص 77، وينظر أيضا نافذة على اإلسام، محمد أركون ص 57.

)3)   ينظر قضايا يف نقد العقل الديني، محمد أركون، ص 185.
)4)  حرّي بالذكر هنا أن المفكر اإلسامي مالك بن نبي، قد سبق إلى هذه اإلطاقة، وهبذا يفقد محمد أركون السبق 
المصطلح��ي، وه��و يعرتف بذلك، غير أنه يري��د به غير ما أراد به مالك بن نبي، فهو ي��رى أن مالك بن نبي وظف 
المصطل��ح محافظ��ا على النظرة التبجيلية للق��رآن الكريم، يف حين يري��د هو أن يفرغ القرآن الكريم من ش��حناته 
اإليمانية، قال محمد أركون: »كان مالك بن نبي قد استخدم قبلي مصطلح الظاهرة القرآنية ضمن منظور تبجيلي 
أو تقديسي ]...[ ولكن استخدامي لهذا المصطلح يتخذ معنى آخر مختلفا بالطبع«، قضايا يف نقد العقل الديني، 

محمد أركون، ص 186.
)5)   قضايا يف الفكر اإلسامي، محمد أركون، ص 186.
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بل��ورت المصطلح على هذا النحو ل��م أكن أهدف إلى الدفاع عن البعد الديني لهذا الخطاب، 
أو نف��ي ه��ذا البعد عنه، لم أك��ن أهدف إلى خلع التقدي��س عليه، أو نزع التقدي��س عنه، وإنما 
كن��ت أهدف إلى وصف األمور كما ه��ي«)1)، فهو هنا يزعم أنه رج��ل علمي موضوعي، يريد 
تصوي��ر الظاهرة القرآنية –حس��به- كما هي، وال يقصد نزع القداس��ة عن الق��رآن الكريم، ويف 
موضع آخر قال: » استخدمت هنا مصطلح الظاهرة القرآنية، ولم أستخدم مصطلح القرآن عن 
قص��د، لماذا؟ ألن كلمة »قرآن« مثقلة بالش��حنات والمضامين الاهوتي��ة، وبالتالي فا يمكن 
اس��تخدامها كمصطل��ح فعال من أجل القي��ام بمراجعة نقدية جذرية لكل الرتاث اإلس��امي، 
أو إعادة تحديده، أو فهمه بطريقة مس��تقبلية استكش��افية، فأنا أتحدث هنا عن الظاهرة القرآنية 
كم��ا يتحدث علماء البيولوجيا عن الظاهرة البيولوجية أو الظاهرة التاريخية، وأهدف من وراء 
ذل��ك إلى وض��ع كل الرتكيبات اإلس��امية العقائدية، وكل التحديدات الاهوتية والتش��ريعية 
واألدبي��ة والباغية والتفس��يرية إلخ، على مس��افة نقدية كافية مني كباع��ث علمي«)2)، ولمزيد 
من والوضوح، واإليضاح لمقصد نزع القداسة عن القرآن الكريم، يقول هاشم صالح: »قلت 
الظاه��رة القرآنية، وكان يمكن أن أقول الح��دث القرآين، أي القرآن كحدث تاريخي حصل يف 
لحظ��ة معينة من لحظ��ات التاريخ، ومن الواض��ح أن أركون يفضل اس��تخدام هذا المصطلح 
لكي يغرس القرآن يف التاريخية، ولكي يزيل عنه تلك الشحنات الاهوتية المرعبة التي تحول 
بيننا وبين فهمه على حقيقته، ينبغي تحييد الهالة الاهوتية ولو للحظة لكي نس��تطيع أن ندرس 
النص يف كل ماديته اللغوية ومعانيه التي تعكس حتما أجواء بيئة معينة وزمن معين«)3)، نعم إن 
المشروع األركوين يريد أن يغرس القرآن الكريم يف التاريخية التي افرتضها سلفا فيه، وهو الذي 
عرب عنه هاشم صالح، بل أقره من دون دليل بقوله: »ومعانيه التي تعكس حتما أجواء بيئة معينة 
وزمن معين«، وعلى الرغم من أن هاش��م صالح لم يرتدد يف إبداء النزعة التاريخية والتجريدية 
تجاه القرآن الكريم، إال أنه لم يفصح عن سبب وصفه الشحنات الاهوتية بالمرعبة، وهو هبذا 

يجانب العلمية، ألنه يمارس وصاية على الباحث والقارئ دون حجة قائمة.

)1)   قضايا يف الفكر اإلسامي، محمد أركون، ص 186.
)2)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ص 199 – 200.

)3)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ص 199 هامش 2.
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ه�- تجريد القرآن الكريم من صفات التقديس والتبجيل: يفضل محمد أركون استعمال 
مصطلح الخطاب النبوي والمصحف بدل القرآن الكريم –كما تقدم-، وإن تنازل واستعمله 
فإن��ه يذك��ره من دون صف��ة، وهو يزعم أنه هبذا المس��لك يهيئ األجواء لق��راءة علمية محضة 

تبتعد عن المؤثرات اإليمانية التي تؤدي إلى تقرير أمور سلفا.  
و_ تسمية اآليات القرآنية ب�: »العبارات النصية للقرآن«)1): إمعانا يف تجريد القرآن الكريم 
من خصوصيته وقداس��ته، يعرض محمد أركون ع��ن مصطلح »آية«، إلى مصطلح »العبارات 

النصية للقرآن«، ليستوي بعد ذلك الكام اإللهي بالكام البشري.  
وفضا عن ما سبق فإنه يذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم من دون أن يتكلف عناء الصاة 
والس��ام عليه، بل إنه أحيانًا يتعمد تجريده من صفة النبوة والرس��الة بأن يس��ند إليه وظائف 
أخرى مثل الفعالية االجتماعية، قال محمد أركون: »وهذا الخطاب الش��فهي رافق الممارسة 

التاريخية المحسوسة لفاعل اجتماعي يدعى: محمد بن عبد اهلل«)2). 
وه��ذا التغيير المقصود للمصطلحات يفضي إلى إلغاء المص��در الرباين للقرآن الكريم، 
ونزع ورفع القداسة عنه، وإضفاء الصفة البشرية عليه، ومن ثم فهو يؤسس لمبدأي األنسنة)3) 

والعقلنة المطلقة )4)، وهذا مآل طبيعي للدعوة التاريخية.

)1)   ينظر الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 35.
)2)   قضايا يف الفكر اإلسامي، محمد أركون، ص 186.

)3)   ترى هذه الخلفية الفكرية األركونية، أن قداس��َة القرآن الكريم ُتمثِّل عائقا كبيرا أمام القراءة المنطلقة المفتوحة، وعليه 
فا بد من تجريده من هذه الميزة، وذلك بنقله من الوضع اإللهي إلى الوضع البش��ري، وتوس��لت لتحقيق ذلك بحذُف 
صف��ات التعظي��م عن الق��رآن الكريم، واس��تبدال مصطلحات جديدة بأخرى مق��ررة، ونزعة األنس��نة يف الفكر األركوين 
واضحة جدا، وفيها أعدت أطروحات علمية منها: األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون، أطروحة دكتوراه يف الفلسفة، 

إعداد مصطفى كيحل، إشراف إسماعيل زروخي، جامعة محمود منتوري، قسنطينة الجزائر، سنة 2008 م.
)4)  وهي خلفية فكرية هتدف إلى رفع عائق الغيبية، وإطاِق سلطة العقل، إذ قرر القارئ الحداثي أنه ال آيَة قرآنيَة تمتنع 
ع��ن االجته��اد، وما من ضوابَط وال ح��دوٍد للتأويل، قال محمد أركون: »فيما يتعلق بالقرآن بش��كل خاص، فإين 
سأدافع عن طريقة جديدة يف القراءة، طريقة محررة يف آن من األطر الدوغمائية األرثوذكسية، ومن االختصاصات 
العلمية الحديثة التي ال تقل إكراها وقس��را، إن القراءة التي أحلم هبا هي قراءة حرة إلى درجة التش��رد والتسكع يف 
كل االتجاهات... إهنا قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة«، الفكر األصولي 
واس��تحالة التأصي��ل، ص 76، وقد ش��رح طه عب��د الرحمن هذين المبدأين ش��رحًا وافيًا يف محاض��رة له يف نقد 

القراءات الحداثية، تم االطاع عليها عرب الشبكة العنكبوتية على هذا الموقع:
http://www.hewarye.com/vb/archive/index.php/t- 
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املبحث الثاين
اإجنازات واإخفاقات القراءة التاريخية

املطلب الأول: اإجنازات القراءة التاريخية
أوال: الدعوة إلى إعادة قراءة القرآن الكريم، وإعادة قراءة التراث:

أه��م إنجاز للمش��روع األركوين، -فيم��ا أرى- هو الدعوة إلى إع��ادة قراءة الرتاث،   
والدعوة إلى قراءة القرآن الكريم بعقولنا ال بعقول غيرنا –ممن س��بقنا-، وإن لم يكن س��ابقا 
إليه��ا، فقد تقدمت عليه دعوة التجديد -بمحاس��نها ومآخذها- لمحمد عبده ومحمد رش��يد 
رضا إلى ذلك، وإعادة قراءة الرتاث، وقبله؛ إعادة قراءة القرآن الكريم، فعل ينبغي أال يقتصر 
عل��ى زمن وال مكان وال فئة، وهو فعل له ما يس��نده ش��رعا؛ فاآليات الكريم��ات الداعية إلى 
التدبر والتفكر وإعمال العقل كثيرة، وما يربره عقا، فالقدرات العقلية نظرا وتحليا وتركيبا 
واستنباطا متفاوتة، ويقتضيه واقعا، فالنوازل التي تطلب إجابة قرآنية تتوالى وتتكاثر، وأدوات 

الكشف عن مراد اهلل تعالى متغيرة.
وم��ع إقرار ضرورة إعادة ق��راءة القرآن الكريم والرتاث، ينبغي أال تدفعنا الحماس��ة إلى 
طرح كل ما أنتجه الس��لف، فالمعرفة اإلنس��انية تراكمية بطبعها، ومع ذلك ال بد من النظر إلى 
ر-،  الرتاث بعين التقدير وليس التقديس، فالقداسة المطلقة هي للقرآن الكريم –النص المفسَّ

ر فهو نتاج علمي بشري، قابل للنقد، فاألخذ أو الرد. أما النص المفسِّ
ثانيا: الدعوة إلى تعداد المناهج، واالنفتاح على اآلخر:

المش��روع األرك��وين وه��و يقرتح ق��راءة جديدة للق��رآن الكري��م، وظف مناهج لس��انية 
وفلس��فية، م��ع التحف��ظ ال على تلك��م المناهج، ولكن عل��ى خلفيات التوظي��ف، والحمولة 
َلْتها تلك المناهج جربا، يكون أكد ضرورة وفائدة االنفتاح العلمي  الفكرية والعقدية التي ُحمِّ
المنهجي على اآلخر، وقد اس��تخدم أس��افنا مناهج عديدة بغية الكش��ف عن حقائق قرآنية، 
ومن ذلك توظيف المنهج التجريبي للكشف عن حقيقة وزن الذرة، والتي من معانيها النملة، 
قال أبو حيان مفسرا قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ   چ)1)    »فأخرب تعالى بصفة عدله، 

)1)   سورة النساء من اآلية 40.
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وأن��ه ع��ز وجل ال يظلم أدنى ش��يء... وضرب مث��ا ألحقر األش��ياء وزن ذرة، وذلك مبالغة 
ٍة« أن الذرة لها وزن، وقيل ال وزن  عظيم��ة يف االنتفاء عن الظلم البتة، وظاهر قوله: »مِْثَقاَل َذرَّ
لها، وأنه امتحن ذلك فلم يكن لها وزن...«)1)، إن لفظة »مثقال« دفعتهم إلى الكشف عن وزن 
النملة، غير أن الميزان الذي توفر لهم يومئذ لم يس��عفهم يف الكش��ف عن وزهنا، فقالوا بأن ال 
رُّ  وزن له��ا، وح��اول غيرهم تقري��ب وزهنا، فقالوا على م��ا عرب به يف القام��وس المحيط: »الذَّ

صغار النمل، ومئة منها زنة حبة شعير«)2). 
وقص��ة وزن النمل��ة، وإن انتهت إلى نتيجة خاطئة بس��بب عدم دق��ة الميزان، إال أهنا   
مفخرة عظيمة للمسلمين، ومنقبة كبيرة لهم، وهي ترد وببساطة على الزعم األركوين القاضي 
بربمج��ة العقل المس��لم وتوقفه عن األداء، فها هو العقل المس��لم يتفاع��ل إيجابيا مع القرآن 

الكريم، وتستفزه آية بل لفظة قرآنية، فيهرعون للبحث واالختبار.
وح��رّي بالذكر هنا أن القرآن الكريم ال يخش��ى البحث وإعمال العقل، بل يدعو إليهما، 
ألن البحث الجاد وإعمال العقل بحق هنايته إلى الحقيقة التي هي غاية القرآن الكريم ومطلبه.

املطلب الثاين: اإخفاقات القراءة التاريخية
لألس��ف الش��ديد المشروع األركوين الذي حاول أن يقدم نفس��ه كسابقة علمية يف تاريخ 
الفكر العربي اإلسامي، المشروع الذي زعم أنه يمتلك أدوات منهجية علمية كفيلة وحدها 
بالكش��ف عن الحقيقة، المش��روع الذي دعا إلى طرح األدوات المنهجية العربية اإلسامية، 
وس��فه أحامها، لألس��ف الش��ديد؛ هذا المش��روع ل��م يتأخر الزم��ن كثيرا يف إظه��ار عوراته 

التاريخية والعلمية والمنهجية)3)، ومن ذلك:
أوالً: ادعاء العلمية ونفيها عن اآلخر، وفيه جالء النرجسية، وروح اإلقصاء الواضحة جدا 
يف أقوال محمد أركون الذي َيُعدُّ نفس��ه العالم المجتهد المتس��لح ب��اآلالت العلمية الحديثة، 

)1)   البحر المحيط، أبو حيان، ج 3 ص 261.
)2)   القاموس المحيط، الفيروز أبادي، باب الراء فصل الذال، ص 421.

)3)  وهي من الكثرة ما وفر مادة خصبة لتأليف كتاب، عدد صفحاته بنظام الوورد ثاث مئة وتسع وخمسون صفحة، 
عنوان��ه: »األخط��اء التاريخية والمنهجية يف مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري -دراس��ة نقدية تحليلية 

هادفة-، لصاحبه: خالد كبير عال، حاصل على دكتوراه دولة يف التاريخ اإلسامي من جامعة الجزائر.
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ويصفها ب�: »الباحث المفكر«)1)، وأنه يأمل تقديم: »إضاءة حاس��مة ليس فقط لمس��ألة القرآن 
الذي أصبح مصحفًا، وإنما بش��كل أوسع وأعم لمسألة رهانات المعنى، والداللة المتضمنة 
يف التضاد بين المجتمعات الشفهية ومجتمعات الكتاب المقدس أو الكتب المتفرعة عنه«)2)، 
وأنه صاحب إبداعات مصطلحية، وجهود نقدية، إال أن: »الكثيرين لم يروا يف هذا المصطلح 
الجدي��د الذي اخرتعته إال تقليدا للمصطلح القرآين »أهل الكتاب« وهكذا أهملوا كل الجهد 

النقدي الذي بذلته«)3).
 وه��ذا خط��أ علمي فادح ل��م يقبله، ولم يغفره، ولم يس��كت عنه حتى أنصار المش��روع 
األرك��وين نفس��ه، ومنهم عل��ي حرب)4)، ال��ذي يتابع األعم��ال األركونية أواًل ب��أول)5)، وهو 
القائل: »فإن أركون يقدم لنا قراءته بوصفها »قراءة علمية« للفكر اإلس��امي كما ينبئنا عنوان 
كتاب��ه األخير، وه��و إذ يقوم بقراءة القرآن ينظر إليه بصفته خطابا »أس��طوري البنية«، وبالطبع 
ف��إن من يضع خطابه يف دائرة العلم يرى إلى الخطابات األخرى واقعة يف دائرة األس��طورة أو 
الوهم أو اإليديولوجيا.. وهنا نختلف مع األستاذ أركون كل اإلختاف)6)، ولننظر فيما يعنيه 
عنوان كتابه، فماذا تعني »القراءة العلمية« للفكر اإلس��امي س��وى أو)7) القراءات السابقة لم 
تك��ن علمي��ة؟ ]... [ فأركون يتص��دى لقراءة القرآن وتفس��يره، واألوائل قد فس��روه أكثر من 
مرة، ولكن أركون إذ يفس��ر القرآن أو ينظر يف التفاس��ير الموضوعة له يضفي صفة العلم على 
قراءته، وال معنى لذلك سوى نفي الصفة العلمية عن القراءات القديمة، وهذا ما نعارضه به، 
ألنن��ا ل��و فعلنا ذلك لكننا)8) ننف��ي ذلك النتاج الفكري الضخم الذي تركه لنا علماء التفس��ير، 
أجل التفس��ير، علم من العلوم العربية اإلس��امية، ومن يقرأ كتاب »الربهان يف علوم القرآن« 

)1)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون ص 49. 
)2)  الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ص 81.

)3)  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص 80.
)4)  كاتب ومفكر و فيلسوف لبناين، له العديد من المؤلفات منها: »نقد النص« و»هكذا أقرأ«.

)5)  وهو القائل: »أنا الذي أعنى بفكر أركون ونتاجه، فإين أقرأه وأتابع أعماله من خال الرتجمات العربية التي يقوم 
هبا هاشم صالح بالتعاون مع المؤلف وتحت إشرافه«، نقد النص، علي حرب، ص 64.

)6)  كذا يف النص، والصواب: االختاف، هبمزة وصلية.
)7)  كذا يف النص، ولعله سبق قلم، والصواب: أن.

)8)  كذا يف النص، ولعله سبق قلم، والصواب: لكنا.
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للزركش��ي، وهو مصنف يف أصول التفس��ير إذا صح التعبير، يتبين له أن التفس��ير ميدان علمي 
ل��ه حده وماهيت��ه، وله موضوعه وغرضه، ول��ه لغته ومصطلحاته، وله قواع��ده وأصوله، وله 
أدلته وبراهينه، طبعا إننا إذ نقرأ القرآن اليوم، أو نعيد النظر يف التفاسير القديمة، قد نستكشف 
حقائق لم تستكشف من قبل، أي أننا قد نعقل ما لم يعقله السابقون، وال عجب فهذا دليل على 
تجدد الفكر وتطوره، أو على اتس��اعه وتعمقه، ولكن هل هذا يس��وغ لنا ادعاء الصفة العلمية 
لقراءتنا ونفيها عن الغير؟!، وهل إن قراءتنا هي علمية ألننا نستخدم عدة معرفية تختلف عن 
العدة التي اس��تخدمها المفس��رون الكاسيكيون، هذا ما ال نس��لم به، ألننا نرى أن كل مفسر 
يفسر القرآن إنما يفسره بحسب النظام المعريف السائد يف عصره، كل قارئ له يجرب فيه لغته، 

ويمتحن مفهوماته، وكل واحد يحمل عليه معناه، ويقرأه بحسب اسرتاتيجته)1«))2). 
هكذا يس��تدرك علي حرب على محمد أركون، ويذكره بأبسط مبادئ المعرفة اإلنسانية، 
وأهن��ا تراكمية يضيف الاحق إلى الس��ابق، وما علمه الاحق لتوف��ر أدوات بحثية ومعطيات 
معرفي��ة جدي��دة، ال يعطي الحق بحال نزع صبغة العلمية عمن تقدم، لمجرد توظيفهم أدوات 

ومعارف مختلفة.
ثانيًا: تصدى المشروع األركوين لقراءة القرآن الكريم، وتوسل إلى ذلك بمناهج وأدوات 
غربية، وضعت أساسا لنقد ما يسمى الكتاب المقدس –التوراة واإلنجيل-، اكتفى بإسقاطها، 
ولم يخطر له على بال نقدها، وكتب مش��روعه بالفرنس��ية، وأهمل العربية التي ال يعرف منها 
إال الشيء اليسير؛ الذي لم يجنبه اللحن أثناء اللقاءات اإلعامية، وفقه اللغة العربية؛ بجميع 
مستوياهتا: نحوا وصرفا وباغة وأصوات...، واحد من أهم األدوات الضرورية لمن أراد أن 
يفهم الخطاب القرآين أوال؛ وتفس��يره أو الحكم عليه ثانيا، ترى كيف غفل محمد أركون عن 

كون إتقان الباحث لغة موضوع بحثه شرط أساس لاقرتاب من الحقيقة بشأنه؟.
ثالثًا: لئن س��ارع محمد أركون إلى نفي صفة العلمية عن التراث العربي اإلسالمي، فإنه 
لم يرتدد يف اعتبار وجودها مطلقة يف اإلنتاج الغربي االستشراقي، فَكفَّ عن البحث، واكتفى 
برتديد أقوال المستش��رقين، معربا عن وفائه الكامل لمعلميه البيض، وأساتذته الغربيين، فهم 

)1)  كذا يف النص، ولعله سبق قلم والصواب: اسرتاتيجية.
)2)  نقد النص، علي حرب، ص 79 – 80.
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يف نظ��ره: »الباحثي��ن الرواد الذين س��اهموا يف الدراس��ات القرآنية بش��كل علم��ي، وأدوا إلى 
تقدمه��ا، أو تقدم معرفتنا العلمي��ة بالقرآن«)1)، وجّرته الثقة المطلقة والوفاء لاستش��راق إلى 

أخطاء علمية ومنهجية وتاريخية فادحة، منها)2):
1_ ع��دم التوثيق من المصادر اإلس��امية األصيلة –وهي متوف��رة-، وإيثار التوثيق من 

المراجع االستشراقية، ومن ذلك أنه: 
ع��ّرَف بع��َض مصطلح��ات علوم الحدي��ث، كالحديث، والس��نة، واألث��ر، والخرب،   -  

والسماع، والرواية، وأحال إلى إنسيكلوبيديا اإلسام)3). 
نقَل أخبارا تاريخية إس��امية، من دون الرجوع إلى المصادر اإلسامية، وأحال إلى   -  

كتب استشراقية)4).
تح��ّدث عن المرس��وم ال��ذي أص��دره الخليفة العباس��ي الق��ادر ب��اهلل )ت 422ه�(   -  
المعروف باالعتقاد القادري، وأحال إلى كتاب للمستشرق األمريكي جورج مقدسي عنوانه: 
ابن عقيل: الدين و الثقافة يف اإلس��ام الكاس��يكي، الصادر باللغة اإلنجليزية)5)، ولم يرجع 
إلى المصادر التاريخية اإلس��امية التي تكلمت عن هذا االعتقاد، ومنها: كتاب المنتظم لعبد 

الرحمن الجوزي )ت597ه�( الذي أورد االعتقاد كاماً يف تاريخه)6).
2_ إيراد أخبار ونصوص من دون توثيق تمامًا، ومن ذلك:

ادعاؤه حدوث إجماع بين المس��لمين على ش��كل ومضمون النص القرآين يف القرن   -  
الراب��ع الهج��ري، بعد فرتة طويلة م��ن االحتجاج واالخت��اف)7)، وهذه الدع��وى فضا عن 
عدم توثيقها، فهي دعوى باطلة أساس��ًا – ولعل هذا هو سبب عدم التوثيق-، ألن المسلمين 

)1)  الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ص 39. 
)2)  سأقتصر هنا على بعض األخطاء للتدليل واالستشهاد ليس إال، إذ ال يمكن ذكرها جميعا، فهي من الكثرة ما يسع 
مجلدا ضخما، وللتوسع قليا يرجى االطاع على كتاب األخطاء التاريخية والمنهجية يف مؤلفات محمد أركون 

والجابري، خالد كبير عال، ص 5 وما بعدها.
)3)  ينظر الفكر اإلسامي قراءة علمية،  محمد أركون ص 22 - 48. 

)4)   ينظر تاريخية الفكر العربي اإلسامي، محمد أركون، ص 224 وما بعدها.  
)5)  ينظر القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، محمد أركون، ص 11 - 12. 

)6)   المنتظم يف تاريخ األمم والملوك، الجوزي، ج 16، ص 106 وما بعدها. 
)7)   ينظر كتابه: تاريخية الفكر العربي اإلسامي، ص 94.  
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أجمعوا على النص القرآين يف الجمع البكري، وهو حدث يف القرن األول الهجري.
إيراد أخبار تاريخية عن عصر دولة بني بويه بالمش��رق اإلس��امي )320-447ه�(،   -  

من دون توثيق)1).
أورد حديث��ا بالمعن��ى، ومن دون تخريج، وهو حدي��ث ال أصل له ، وهو: »اختاف   -  
أمتي رحمة«)2)، فقال: »إن الحديث الش��هير الذي يتناول االختاف، ويرى فيه رحمة لألمة، 
ُيع��رب بطريقت��ه الخاص��ة عن فائ��دة االخت��اف«)3)، يف حين س��اق حديثا صحيح��ا ً–من دون 
تخري��ج-، ولم يس��مه حديثًا بل: »مبدأ ق��وي من مبادئ الاهوت اإلس��امي«)4)، وهو قوله 

صلى اهلل عليه وسلم: »ال طاعة لمخلوق يف معصية الخالق«)5).
3- توظيف مغالطات بقصد التضليل واإليهام، ومن ذلك:

التظاهر بمخالفة المستش��رقين يف تعاملهم مع اإلس��ام منهج��ًا وتطبيقًا)6)، وهو يف   -  
الواقع تلميذهم الويفّ. 

نف��ي التوثي��ق الكتاب��ي الفوري للق��رآن الكريم، وه��و القائل: »هنا نجد أنفس��نا أمام   -  
المشكلة الضخمة للكام الشفهي –أي القرآن- الذي أصبح نصا«)7). 

ادع��اؤه بأنه ال ُيوجد إس��ام واح��د، و إنما ُيوجد إس��امات، بقدر الفئ��ات الثقافية   -  
والعرقي��ة الت��ي تعتنقه، وهذا زعم باطل، ومغالطة مكش��وفة، ألن اإلس��ام يف أصله وحقيقته 
إسام واحد، يقوم على القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وأما التعدد العرقي، فمرده 
لعالمية اإلس��ام، وأما التعدد الثقايف -كما س��ماه-، فمرده اختاف الفهوم والتفسيرات التي 

يستوعبها ويقرها القرآن والسنة.

)1)   ينظر: معارك من أجل األنسنة، ص 61 و ما بعدها.  
)2)  سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين، حديث رقم 57، ج 1 ص 141. 

)3)  تاريخية الفكر العربي اإلسامي، محمد أركون، ص 93. 
)4)  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص 11. 

«، حديث  )5)   أخرجه الرتمذي يف س��ننه، ج 4 ص 209، وأحمد، بلفظ: »اَل َطاَعَة لَِمْخُلوٍق فِي َمْعِصَيِة اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
رقم 1095، ج 2 ص 333.   

)6)  ينظر مثا: الفكر األصولي، ص 46، 47، 48، 197، 198. واإلسام، أوروبا، ص 98. 
)7)  الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 146. 



677

د. غنية املكي بوحو�ش

4- كث��رة المبالغ��ات والتهويات: وظف محم��د أركون منظومة مصطلحي��ة ومفاهيمية، 
أحاطه��ا بالكثي��ر من التبجيل –ال��ذي عابه على الرتاث اإلس��امي-، فهو ال ي��رتدد يف التباهي 
بعمل��ه، وتوظيف��ه مناهج لم يس��بقه غيره إليها يف الدرس اإلس��امي، وال ي��رتدد يف ازدراء منتج 
غيره، وحري بالذكر أن ترسانته المصطلحية من مثل: »الطقس الشعائري،  الرأس مال الرمزي، 

المخيال االجتماعي...« يغلب عليها الخواء، والغرض منها يف الغالب اإلهبار ليس إال.
5- وصف الذات اإللهية بما ال يليق هبا، ومن ذلك وصفه اهلل تعالى بالبطل الُمَغّير)1).

6- تحريف معاين نصوص القرآن الكريم، ومن ذلك: 
ادع��اؤه أن معن��ى قوله تعال��ى: چ  پ  پچ، كان يعنى زمن الرس��ول: »رب   -  
القبائل«)2)، وهنا الرغبة يف التحريف بينة، وقصد التضليل جلّي، ألنه أقّر أنه أخذ هذا المعنى من 
ترجمة جاكلين شابي)3)، وكان بإمكانه أن يرجع إلى ترجمات أكثر أمانة ووفاء بالمعنى األصلي 
–وهي ال تعد كثرة-، وهو قد آثر األخذ عن جاكلين دون غيرها، ووصف كتاهبا ب�ال�: »قّيم«، ال 
لشيء إال لكوهنا تسير وإياه يف اتجاه واحد بخصوص النظرة إلى القرآن الكريم وكيفية التعامل 
معه، ويف مدح عملها يقول: »أش��عر بالس��عادة فعا ألن أش��ير إلى كتاب قيم مثل هذا الكتاب، 
كتاب يمشي يف االتجاه الذي يرغبه الباحث المفكر ويسعى إليه، إن كتاهبا يقدم المثال العملي 
المحسوس على إمكانية تحقيق طفرة نوعية، إبستمائية وإبستمولوجية، يف الكتابة التاريخية عن 
القرآن، إن المؤلف�ة ترس��م حدودا ال يمكن اخرتاقه���ا ب�ين القانون المعياري لمهنة المؤرخ من 

جهة وبين مجال الفكر اإليماين والمعرفة اإليمانية م�ن جهة أخرى«)4).
7- إي��راد الرواي��ات –ول��و ضعيفة– م��ا دامت توافق ه��واه، واإلعراض ع��ن الروايات 
الصحيح��ة الت��ي تخالف مذهبه، وهذا مس��لك يف التعامل م��ع الروايات ال صلة ل��ه بالعلمية 

والموضوعية مطلقًا. 

)1)  ينظر: الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 105. 
)2)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون ص 138. 

)3)   ينظ��ر: الفك��ر األصولي واس��تحالة التأصي��ل، محمد أركون ص 186، وكانت جاكلين ش��ابي، ق��د ألفت كتابًا 
بالفرنس��ية، عنونته ب���: » Le seigneur des tribus. L’Islam de mahomet«، أي: »رب القبائل، إس��ام محمد«، 

طبع بباريس سنة 1997م. 
)4)   الفكر األصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون ص 49 - 50. 
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8- َنَفى األصل الرباين للش��ريعة اإلس��امية، وهو الذي تس��اءل: »كيف حصل أن اقتنع 
مايي��ن البش��ر أن الش��ريعة ذات أصل إله��ي؟«)1)، ثم انتهى محم��د أركون إلى أن الش��ريعة 
تشّكلت تدريجيًا بفضل ممارس��ات القضاة، واجتهادات العلماء، وهو مذهب المستشرقين 
ك��� »جولد تس��يهر«، مؤكدًا ومس��فرًا عن تبعيت��ه المطلقة له��م، قال –تتمة لكامه الس��ابق-: 
»إن عل��ى المنه��ج التفكيكي والتحليلي العلم��ي المحرر يف كتابة التاري��خ أن يجيب عن هذا 
الس��ؤال. هذا ما سنحاوله اآلن حسب الرواية الرسمية، فالشريعة كانت قد تشكلت تدريجياً  
بفضل ممارسات القضاة الذين كان عليهم مواجهة حل مسائل المسلمين المتفرقة والعديدة، 
كان منهجه��م يتمثل يف اس��تجواب القرآن من أجل اس��تخاص الحل من��ه ]... [ هذه الرواية 
الرس��مية للقصة التي كان المستش��رقون قد وضعوها على محك النقد التاريخي أثبت هؤالء 
المستش��رقون )غولدزيهر، شاخت، إلخ...( أن األشياء كانت قد جرت بشكل مختلف، وأن 
النظري��ة )أو الرواي��ة( التي اخرتعه��ا الرتاث ليس��ت إال وهما، وذلك من أجل إس��باغ الصفة 
اإللهية على قانون قد أنجز داخل المجتمعات اإلسامية، وبشكل وضعي كامل«)2)، هذا هو 
َر بتطبيق المنهج التفكيكي والتحليلي  َق وَبشَّ صاحب المش��روع العلمي الكبير، وبعد أن َش��وَّ
العلمي المحرر يف كتابة التاريخ لإلجابة عن س��ؤال أزعجه، اكتفى بتقرير إجابة صاغها غيره، 

ولم يقم، وال أقاموا عليها دليا.  
رابعًا: العجز عن التنزيل والتطبيق على كامل القرآن:

عاش محمد أركون اثنتين وثمانين س��نة، س��تا وثاثين سنة منها بعد إعانه عن مشروعه 
»الكبي��ر«)3) كما يحلو له أن يصفه، وهي مدة زمنية طويلة، وكافية ألن يس��تويف القرآن الكريم 
كام��ا قراءة وفق منهجه المقرتح، إال أنه اقتصر على س��ور من الق��رآن الكريم ال يبلغ عددها 
ع��دد أصابع الي��د الواحدة، فقد طب��ق منهجه على س��ورة الفاتحة والتوب��ة والكهف والعلق، 
وُيْفَت��َرُض لمش��روع ُوِصَف ب�: »الكبي��ر«، و ب�: »الق��راءة العلمية«، أن يوظف أداة االس��تقراء 

)1)  تاريخية الفكر العربي اإلسامي، محمد أركون، ص 296 - 297 . 
)2)  تاريخية الفكر العربي اإلسامي، محمد أركون، ص 296 - 297 . 

)3)   يرجى متابعة برنامج »إضاءات« على موقع: yootube - الذي يعده تركي الدخيل، والذي اس��تضاف فيه محمد 
أركون؛ يف حلقتين، وفيه شرح محمد أركون مشروعه الكبير كما وصفه.
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الكامل، أما أن يقتصر العمل على أربع س��ور من أصل مئة وأربع عش��رة س��ورة، فهو الدليل 
على القصور الَبيِّن الواضح.   

خامسًا: استعادة شبهات المشركين ومصطلحاتهم:
بش��ر محمد أركون بمش��روع كبير وعلمي جديد كليا، إال أنه لم ينتبه أنه قام باس��رتجاع 
ش��بهات مشركي مكة –وهو ال يخفي إعجابه هبم-، بل ووظف مصطلحاهتم التي عربت عن 

تخبطهم وتخبطه بخصوص وصف القرآن الكريم، ومحتوياته: كاألساطير، والسحر. 
سادسًا: تخبط المشروع األركوين بعدم وضوح الهدف:

يبدو المش��روع األرك��وين على الرغم من نرجس��يته وادعائه امت��اك »اآلالت العلمية«، 
متخبط��ا، تائها، ضاال، فهو لم يحس��م أمره بخصوص النص الذي س��يمارس عليه مش��روعه 

القرائي »الكبير«، وبقي مرتددا بين أمرين: 
األول: إعادة قراءة النص القرآين المتوفر بأدوات جديدة علمية –يف تقديره-، ثم تجاوز 
أحكامه التي لم تعد مسايرة للعصر، كحكم الميراث مثا الذي قال فيه: »ال يمكننا أن نستمر 
يف قبول أال يكون للمرأة قسمة عادلة، فعندما يستحيل تكييف النص مع العالم الحالي، عندما 
يكون منبثقا عن وضع اجتماعي ال يتناس��ب يف ش��يء مع عالمنا الحاضر، ينبغي العمل على 

تغييره«)1). 
وج��رأة أرك��ون يف الدعوة إل��ى تجاوز أح��كام القرآن الكري��م لم تقتصر عل��ى األحكام 
الفقهي��ة، ب��ل امتدت ألح��كام العقيدة وفيها يق��ول: »ال أقول هذا الكام لك��ي أغلب موقف 
اإلس��ام فيما يخص مس��ألة البعث، وإنما ألفتتح حقاً جديدًا من التفكير تصبح فيه المزاعم 
التقليدية للمس��يحية واإلسام متجاوزة معا عن طريق دراسة المشاكل المتموضعة يف ما قبل 
البع��ث والصحة اإللهية للقرآن، ينبغي العودة إلى أس��س المس��ألة وأصلها، كنت قد بينت يف 
مكان آخر كيف أن معارضي النبي ]صلى اهلل عليه وس��لم[ يف مكة والمدينة كانوا يطلبون منه 
براهي��ن قاطعة على هذه الصحة، تمامًا كالمناقش��ات التي حصلت يف المس��يحية بخصوص 

القرب الفارغ والبعث يف زمن الحواريين«)2).

)1)  التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءة المعاصرين، إبراهيم محمد طه بويداين، ص204.
)2)  الفكر اإلسامي قراءة علمية، محمد أركون، ص 46.
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الثاين: إعادة صياغة النص القرآين وفق معطيات تتيحها وثائق –لم يذكرها محمد أركون، 
ولم يبشر باحتمال وجودها-بعد أن قرر –من دون حجة– أن النص القرآين تعرض للتحريف 
ل��دواع طائفية ومذهبي��ة، قال: »ينبغي أوال إعادة كتابة قصة تش��كل هذا النص بش��كل جديد 
كليا، أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها الرتاث المنقول نقدا جذريا، وهذا يتطلب 
الرجوع إلى كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا، س��واء كانت ذات أصل ش��يعي، أم 
خارجي، أم س��ني، هك��ذا نتجنب كل حذف ثيولوجي لطرف ضد آخ��ر، المهم عندئذ التأكد 
من صحة الوثائق المس��تخدمة، بعدها نواجه ليس فقط مس��ألة إعادة قراءة هذه الوثائق، وإنما 
أيض��ا محاولة البحث ع��ن وثائق أخرى ممكنة الوج��ود كوثائق البحر الميت التي اكتش��فت 
مؤخرا ]... [، هكذا نجد أنفس��نا أمام عمل ضخم من البحث وتحقيق النصوص الذي يتبعه 
فيم��ا بعد-وكم��ا حدث لألناجيل والتوراة– إعادة قراءة س��ميائية ألس��نية للن��ص القرآين، إن 
المنهج األلس��ني رغم غاظته وثقل أس��لوبه، يمكنه أن يحررنا من تلك الحساس��ية التقليدية 

التي تسيطر على عاقتنا البسيكولوجية بتلك النصوص عاقة منغرسة منذ الطفولة«)1).
سابعًا: محاولة المصادرة على المطلوب وااللتفاف على الحقيقة:  

انطلق محمد أركون يف الدرس القرآين بمنهج تاريخي، وهو يريد أن يثبت نتائج افرتضها 
س��لفا، ولم يستس��لم للبح��ث العلمي ول��م ينقد ل��ه، انطلق وهو يس��وي بين الق��رآن الكريم 
المحف��وظ، وبي��ن الت��وراة واإلنجيل المحرفي��ن، معتربا الجمي��ع نصوصا تمتعت بالقداس��ة 
حين��ا م��ن الزمن، ثم اعرتاه��ا التغيير، لتفقد بعدها م��ا يجب لها من التقديس، ل��ذا راح يتفنن 
يف اس��تبدال المصطلحات اإلسامية بمصطلحات غريبة، الظاهرة القرآنية، الخطاب النبوي، 
المدونة الرس��مية... وهذا مس��لك غير علمي تماما –»لمش��روع علمي كبير«-، ألنه يستبدل 

مصطلحات مقررة بأخرى مفرتضة ال حجة عليها.
ثامنًا: مشروع تقويضي، ذو نزعة تفكيكية تشكيكية تجاوزية، وليس مشروعا ًعلميًا:

يف��رتض يف المش��اريع العلمي��ة الرصين��ة، والق��راءات الج��ادة، أن تؤس��س فك��رًا قائما 
عل��ى الحج��ج والرباهين واألدلة، يف حين اكتفى المش��روع األركوين بالتش��ويش على الفكر 

)1)  تاريخية الفكر العربي اإلسامي، محمد أركون، ص 290 - 291.
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اإلس��امي واإلنس��اين، مش��روع حاول أن يلبس ثوب العلمية، لكنه تجرد منها، بالتس��وية أو 
المقارن��ة بين المختلفي��ن تماما –الق��رآن الكريم المحف��وظ والكتب الس��ماوية المحرفة-، 
والتخبط بعدم وضوح هدف المش��روع، والتيه بالخلط بين مناه��ج مختلفة، ومحاولة إخفاء 

وهن هذا المشروع باإلهبار باستعمال مصطلحات غريبة، وعبارات موغلة يف التعقيد.
تاس��عًا: المش��روع األركوين زعم التجدي��د والعصرنة والحداث��ة، إال أنه اكتف��ى بتقليد 
حداث��ة اآلخر، المختلفة من حيث الدواعي واألهداف، إذ ثمة فرق بين روح الحداثة، وواقع 
الحداث��ة)1)، روح الحداثة التي تعني جملة من المبادئ التي تس��عى إلى التطوير، وتطمح إلى 
األفض��ل، وواقع الحداثة؛ وهو المس��توى الذي أمكن لبعضه��م، يف هذا المجتمع أو ذاك من 
الوصول إليه يف محاولتهم تجسيد قيم الحداثة، وهي محاوالت شتى متباينة ونسبية، وما قام 
به أدعياء الحداثة العرب، ما هو إال محاولة فاشلة الستنساخ واقع حداثة اآلخر، ولم يقرتبوا 

البتة من روحها.
وهكذا فإن قراءة اآليات القرآنية كما مارسها صاحب المشروع العلمي الكبير وأنصاره، 
هي تقليد صريح لما أنتجه واقع الحداثة يف المجتمع الغربي، فا ينفع أن يقال أن إبداع هؤالء 
الق��راء يتجل��ى يف كوهنم قاموا بتطبيق منهجيات ونظريات لم تطب��ق على القرآن من قبل، فقد 
ظه��ر أن ه��ذا التطبيق ال يعدو كونه إس��قاطا آليا، واإلس��قاط ال إبداع معه، ب��ل إن هذا التقليد 
جع��ل قراءهتم ترج��ع إلى زمن ما قبل الحداثة، وهو زمن الوق��وع تحت الوصاية الذي ثارت 
علي��ه بالذات الحداثة، وقد رضي هؤالء بأن يضعوا أنفس��هم اختيارا تح��ت الوصاية الثقافية 
والفكرية والسياس��ية لصانعي الحداث��ة، فتكون قراءاهتم، بموج��ب روح الحداثة، عبارة عن 
ق��راءات القاصري��ن، ال قراءات الراش��دين، ويلزم بالتال��ي أنه ال حداث��ة إال بالتحرر من هذه 
الوصاية الش��املة، والخروج إلى فضاء اإلبداع الحقيقي، ال��ذي ال يتأتى عن طريق القراءات 
الحداثي��ة، وإنم��ا بتفعيل فريض��ة التدبر، وحرك��ة التجديد التفس��يري المنضبط��ة بجملة من 

الضوابط، التي تضمن لها سامة المسار وطيب الثمار.
عاش��رًا: جرأة رواد الق��راءة التاريخية على الق��ول يف القرآن الكريم م��ا ليس فيه، فتحت 

)1)   ينظر روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ص 24 وما بعدها.
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ش��هية كل من رام شهرة ولم يبلغها بعلم رسخت هبا قدمه، وال بفكرة نيرة جادت هبا قريحته، 
للهذي��ان ومحاولة النيل م��ن القرآن الكريم، وهيهات هيهات، ومن أولئك من ُدِعَي بصاحب 
الفراغ��ات)1)، الذي حاول أن يبدو كمنظٍر للوٍن جديٍد من التعامل مع النصوص، ومقرتِح فٍن 
جدي��ٍد يف الق��راءة، وقبل ذلك أطلق حكما وعممه –من دون تأس��يس– فقال: »ال يوجد نص 
متماس��ك كما هو الخط المستقيم، حيث بالتحليل الفلسفي التقليدي هو بمثابة نقطة ممتدة، 
ال نصَّ متماسك، أقصد: ال نصَّ من غير فراغات متغلغلة بين تصوراته وأفكاره وجمله، وإذا 
كانت القراءة أصنافًا وفنونا، فلنجعل من قراءة الفراغات داخل النص فنا من هذه الفنون«)2).
وبعدما فرغ صاحب الفراغات من التأس��يس لنظريته -من دون حجج-، لم يجد س��وى 
القرآن الكريم حقا للتطبيق، قال: »هذا هو النص، مجموعة من التصورات واألفكار واآلراء 
والصور، ولكن بين كل فكرة وأخرى، بين كل تصور وآخر مسافة كبيرة، هذه المسافة تختزن 
حقائق غائبة، هل يمكننا اكتشافها؟، وهي مسافة جاهزة يف بعض األحيان لملئها بما نريد، بما 
نرغب، وبما نفكر، وبما نريد أن نوصله أيضا، فهل يمكننا أن نتناص مع غيرنا هبذه الطريقة؟، 
يق��ول الق��رآن الكري��م: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  چ)3)، 
فمم��ا ال ش��ك فيه هناك مس��افة مذهل��ة بين الرتابي��ة والبش��رية«، وأضاف: »العق��ل هبذا يمأل 
فراغات القرآن، ليس هذا الجهد من نوع التفس��ير، التفس��ير توضيح وبيان للمقصود، ينصب 
على اكتشاف الداللة، أما هذه المحاولة فهي عملية )ترميم للنص القرآين( تكميل للنص«)4)، 
إن صاحب الفراغات الذي يزعم ترميم النص القرآين –حاشا هلل ولكتابه العظيم– كان حريًا 
به أن يوجه جهوده لرتميم عقله وملء فراغاته، فهو من السفه ما جعله يفضح نوايا  »مشروعه: 

)1)   هكذا دعاه عبد الحمن بودرع، ورفض التصريح باسمه يف متن كتابه، وهو غالب حسن الشابندر، كاتب عراقي، 
مقيم يف الس��ويد، ذو نزعة لتوحيد الطوائف الش��يعية لمواجهة أهل السنة، »مفكر إسامي« !، يزعم أن ال مرجعية 
له سوى مرجعية النقد، من مؤلفاته: »ليس من سيرة الرسول الكريم«، و»مشكلة تدوين الحديث يف عصر النبّي«، 

ينظر: الخطاب القرآين ومناهج التأويل، عبد الرحمن بودرع، ص 36 – 37.  
)2)  فراغات النص القرآين... من يمألها وكيف؟، غالب حسن الشابندر، مجلة إياف اإللكرتونية، عدد مارس سنة 

.2009
)3)  سورة الروم اآلية 20.

)4)  فراغات النص القرآين... من يمألها وكيف؟، غالب حسن الشابندر.
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قراءة النصوص بملء فراغاهتا«، وأنه مشروع ال يعنيه أبدًا خدمة النص، وإنما خدمة الرغبات 
واألهواء والخبث!!!... ، فقال: »والمطلوب هو اقتحام هذا الفراغ من أجل اكتش��اف بعض 
هذا المخزون، وهناك معنى آخر لملء هذا الفراغ، أن ُنسلِّل أو ندسَّ بين األفكار والتصورات 
خيالنا، رغباتنا، شهواتنا، أفكارنا، نمضيها بين تلكم األفكار والتصورات التي يحملها النص، 
ُنْلِحْم بين األفكار والتصورات بواس��طتنا نحن، أنفس��نا، روحنا، ضميرنا، خبثنا، فرحنا، وكل 

ما هو لصيق بنا، بشكل وآخر «)1).  

* * *

)1)  المرجع نفسه.
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خامتة
هذا، وقد انتهت الورقة إلى:

أواًل: أن المش��روع األركوين حاول أن يرتدي ثوب العلمية؛ لكنه ابتعد عنها كثيرًا، يؤكد 
ذل��ك كثرة األخطاء التاريخية والعلمية والمنهجية الفادحة التي عانى منها؛ والتي يس��لم منها 

-غالبا- البحث العلمي المبتدئ.
ثانيًا: أن المش��روع األركوين وهو يقدم نفس��ه مصححا لمسار الفكر العربي اإلسامي، 
وواصف��ا ذات��ه بالق��راءة العلمية للق��رآن الكريم، والرتاث اإلس��امي، يزعم امت��اك الحقيقة 
المطلقة، باحتكار صفة العلمية، ونفيها عن غيره، وهو بذلك يكون قد أصاب نفسه يف مقتل.
ثالثًا: أن المشروع األركوين سعى إلى العلمنة، وليس العلمية للفكر العربي اإلسامي)1)، 
وأن هم��ه ه��و عزل القرآن الكريم عن الحياة، تمامًا كما ح��دث مع التوراة واإلنجيل، وليس 

قراءته –كما زعم– قراءة علمية.
رابعًا: أن المش��روع األركوين؛ يف واقع األمر ليس مش��روعا تجديدي��ا إبداعيا، وإنما هو 
تك��رار ببغائي لطرح غربي واستش��راقي تن��اول النص التورايت واإلنجيل��ي، وألحق هبا النص 
القرآين، وتعامل مع الجميع بالكيفية نفسها، ولألسف أيضا المناهج الغربية وإن ارتدت ثوب 
العلمية، وتزينت بحلية الموضوعية، فإنه يف ال ش��عور واضعيها ومنفذيها العقدة من الس��لطة 
الكهنوتية عموما، والكنس��ية خصوصا، غير أن هذه العقدة لم تقتصر على التوراة واإلنجيل، 
ب��ل امتدت للق��رآن الكريم، وهنا ال بد من رفع الفتة قف كبي��رة عاليا، ولئن نجحت المناهج 
والدراسات الغربية يف رفع القداسة عن نصوص التوراة واإلنجيل، فلن تتمكن من فعل ذلك 
م��ع القرآن الكري��م، ولئن ردد أدعياء الحداثة العرب ببغائية كام بعض المستش��رقين بش��أن 
تاري��خ توثيق نص الق��رآن الكريم؛ القاضي باندثار النص األصلي، فقد غفلوا؛ بل تغافلوا عن 
ق��ول البع��ض اآلخر من المستش��رقين الذين لم ي��رتددوا يف االعرتاف بصح��ة وأصالة النص 
الق��رآين، وهذا كام المستش��رق »ن بورل��ي«: »بين أيدينا كتاب معاص��ر، فريد يف أصالته ويف 
س��امته، ولم يش��ك أحد يف صحته كما أنزل أي ش��ك جدّي، وهذا الكتاب هو القرآن، وهو 

)1)   وهو مقصد لم يخفه محمد أركون، بل صرح به، وأفرد له عنوانًا خاصًا: »اإلسام والعلمنة« يف كتابه: تاريخية 
الفكر العربي اإلسامي، ص 275 وما بعدها.
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اليوم كما كان يوم كتب أول مرة تحت إشراف محمد ]صلى اهلل عليه وسلم[... وهذا الكتاب 
لي��س مجموع��ة أحاديث أو تقارير يفرتض فيه��ا أن محمدا قد قالها، فه��ي نفس اآليات التي 
أماها بنفسه يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر خال حياته.. وأن الحسنة الوحيدة يف طريقة زيد 
أهنا كانت أمينة فوق الشبهات، فلم يفعل شيئا ليضيف فقرات، أو يضع جمل ربط، أو يحذف، 
أو ينسخ.. لقد عمل بإخاص ال يمكن تصوره... والمهم أن القرآن هو العمل الوحيد الذي 
عاش دون أن يبدل فيه، وال يوجد ش��يء يمكن أن يقارن هبذا أدنى مقارنة يف الديانة اليهودية، 

وال يف الديانة المسيحية«)1).
خامسًا: أن توظيف مختلف المناهج العلمية الصحيحة، والمعارف اإلنسانية، للكشف 

عن الحقيقة هو من الحكمة؛ التي هي ضالة المؤمن.
سادس��ًا: أن االنفت��اح على اآلخر ينبغ��ي أن يكون وفق ضوابط تمنح فرصة االس��تفادة، 

وتمنع االنبهار المفضي لانصهار فاالندثار.
وتوص��ي الورق��ة بإعداد المزيد من الدراس��ات لبيان هتافت ووهن دعوات المتس��ورين 
إلعادة قراءة النصوص الشرعية، والتفعيل المستمر لفريضة التدبر وحركة التجديد التفسيري 
المنضبطة، وْلَتُقْم بذلك مؤسس��ات علمية إس��امية عالمية، ضمانا لس��امة المس��ار، وطلباً  

لطيب الثمار.
والحمد هلل رب العالمين.   

* * *

)1)   القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، ص 10.
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12- سنن الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي، ت، أحمد محمد شاكر وآخرون، 

دار إحياء الرتاث العربي – بيروت، د ت.
13- الصحيح المس��ند الجامع، محمد بن إس��ماعيل البخاري، دار طوق النجاة، ط 1 س��نة 

1422ه�.
14- الفك��ر اإلس��امي ق��راءة علمي��ة، محمد أرك��ون، ترجمة هاش��م صالح، مرك��ز اإلنماء 

القومي، بيروت، ط 2 سنة 1996م.
15- الفكر اإلس��امي نقد واجتهاد، محمد أركون، ترجمة وتعليق هاش��م صالح، المؤسسة 

الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، د ت.
16- الفكر األصولي واس��تحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر اإلس��امي، محمد أركون، 

ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الساقي بيروت، لبنان، ط 1 سنة 1999م.
17- القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة 

بيروت – لبنان، ط 3 سنة 1417ه� / 1996م.
18- القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ترجمة وتعليق 

هاشم صالح، دار الطليعة بيروت، ط 2 سنة 2005م.
19- قضاي��ا يف نقد العقل الديني، كيف نفهم اإلس��ام اليوم، محم��د أركون، ترجمة وتعليق 

هاشم صالح، دار الطليعة بيروت، د ط، د ت.
20- مس��ند اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل، أبو عب��د اهلل أحمد بن محم��د بن حنبل بن هال بن أس��د 
الشيباين، ت، شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط 1 سنة 1421ه� - 2001م.
21- معارك من أجل األنس��نة يف السياقات اإلس��امية، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، 

دار الساقي بيروت، ط 1 سنة 2001م.
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22- المنتظ��م يف تاري��خ األمم والمل��وك، جمال الدين أب��و الفرج عبد الرحم��ن بن علي بن 
محم��د الج��وزي، ت، محمد عب��د القادر عط��ا، مصطفى عب��د القادر عط��ا، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط 1 سنة 1412ه� - 1992م.
23- نافذة على اإلس��ام، محمد أركون، ترجمة صياح الجهيم، دار عطية بيروت، لبنان، ط 

1 سنة 1996م.
24- النص اإلس��امي بين التاريخية واالجتهاد والجم��ود، محمد عمارة، هنضة مصر، ط 1 

سنة 2007م.
25- نق��د الن��ص، علي ح��رب، المركز الثقايف العرب��ي، الدار البيضاء - المغرب، ط 4 س��نة 

2005م.
26- نقض مطاعن يف القرآن الكريم، يتضمن تفنيد ما ألقاه المدعو طه حسين على طلبة كلية 
اآلداب يف الجامعة المصرية، محمد أحمد عرفة، وكيل كلية الش��ريعة اإلس��امية، وقف 
على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواش��ي، الس��يد محمد رش��يد رضا، صاحب المنار، 

مكتبة الزهراء، 9 ش عبد العزيز  عابدين، القاهرة، طبعة ثانية 1986م.
ثالثا: الرسائل الجامعية:

األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون، أطروحة دكتوراه يف الفلسفة، إعداد مصطفى   -1
كيحل، إشراف إسماعيل زروخي، جامعة محمود منتوري قسنطينة الجزائر، سنة 2008م.

الق��راءات المعاصرة للق��رآن الكريم يف ضوء ضوابط التفس��ير، أطروحة دكتوراه يف   -2
التفسير وعلوم القرآن، إعداد محمد محمود كالو، إشراف عبد المنعم بشنايت.

رابعا: المجات:
-  مجلة إيالف اإللكترونية، عدد مارس سنة 2009.

خامسا: المواقع اإللكرتونية:
- https://ar.wikipedia.org/wiki
- http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2009416830/3/.htm
- http://www.hewarye.com/vb/archive/index.php/t-
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الحمد هلل هادي الَجنان، باري الِجنان، مكلِّف اإلنس والجان.
والصاة والسام على سيد الخلق، نبي الحق، إمام الغرب والشرق.

وعلى الصحابة الحافظين لدينهم، الناقلين لسنة نبيهم، والتابعين لهديهم وسبيلهم، وبعد:
فلم يش��ّكل التعامل مع النصوص الش��رعية -حفظًا ونقدًا- إش��كالية عن��د المتقدمين، 
سواء يف زمن نزول الوحي، أو بعده، كما لم تكن القراءة والحفظ والمنهج العلمي أو الفكري 
باألم��ر الحادث على األمة اإلس��امية؛ بل إهنا كانت منذ اللحظ��ة األولى للوحي، وال زالت 
يف كل لحظة موردًا رئيس��ًا للعلوم اإلنس��انية، وطالما كان علماء الس��لف يقرؤون ويحفظون 

ويجتهدون، وينتقدون، ويحللون ويراجعون.
ومن��ذ اللحظ��ة األولى التي نزل فيه��ا النص القرآين، عمد الصحاب��ة  لفهمه وتحليله، 
والس��ؤال عنه؛ ابت��داء مما حكم��ت عليه خديجة  م��ن مصدرية الوح��ي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، حتى 
بداي��ة عص��ر الخافة، وأمر أب��ي بكر الصديق الصحاب��ة   بجمع القرآن وتدوينه، ونس��خه 
للمدائ��ن والبل��دان زم��ن عثم��ان ، حتى بق��ي أمر الس��نة المطه��رة محفوظ��ًا يف القلوب 
والعقول، إلى ظهور بذرة التدوين، وبزوغ عصر الصحيحين والس��نن، وما بعده من المسانيد 
والمستخرجات، وما رافقها من أجواء الحفظ والنقد، والتدقيق والتحقيق، وما نتج عن ذلك 

من تصفية لكتب السنة التي بقيت حتى عصرنا هذا حاملة يف طياهتا كام المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
كل ذلك التاريخ اإلس��امي يف التعامل مع النصوص الش��رعية كان مليئًا بأجواء الفهم، 
والتحلي��ل لنص��وص الوحي، ودراس��تها، واس��تنطاق عباراهتا، وتحليل إش��اراهتا، وحراس��ة 
مدلوالهت��ا، وفهمه��ا وتأويله��ا ضمن قواني��ن مضبوطة، وقواعد مش��دودة، ومناهج راس��خة 
ومرتبط��ة بمقتضي��ات اللغة، ومحتكمة للش��رع وح��دوده، خوفًا من أي تأوي��ل مجازف، أو 
استنباط مخالف، وصيانة لها من اإلسفاف، والبعد عن قوانين التأويل المجانبة لقواعد اللغة 
والش��رع، فتش��كلت منظومة متناغمة من أصول الدين والفقه، تحمل قواعد مستندة إلى أدلة 

شرعية ولغوية معلومة لكل مشتغل يف هذا الفن.
وقد َوِسع هذا السلَف لعقود من الزمان، حكموا به الباد والعباد، وشّرعوا منه القوانين، 
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وأقام��وا به عماد الدين، ونش��روا هديه للن��اس كافة، حتى عجزت أية حض��ارة أن تضاهي ما 
وصلت إليه العلوم اإلسامية من الرقي والتقدم واالزدهار على مدى مئات السنين.

م�صكلة البحث ومربرات اختيار املو�صوع:
لق��د بقي األمر على م��ا ذكرنا آنفًا، حتى برز ع��دد من ناطقي اللغة، مّدع��ي فقهها؛ تناولوا 
نصوص القرآن والسنة بقراءة ُتسمى ب�»الحداثية«؛ وهي قراءة تأويلية خارجة عن نطاق المعهود 
المنطقي، مستمدة آلياهتا من تجارب الغرب يف فهم نصوصهم المقدسة، غير مكرتثين لنتاجات 
نصوصه��م العقدية والفقهي��ة بقدر ما تتوق إليه أنفس��هم من النقد، باس��تخدام »نظريات لغوية« 
مبتدعة )كالبنيوية)1)، والتفكيكية)2)، والس��يميائية)3«، والتي كانت وليدة الصراع الحداثي الغربي 
مع الدين، فأدى ذلك إلى االشتغال باإلنسان بعيدًا عن اهلل )األنسنة(، واالهتمام بالعقل خارجًا 
ع��ن الوح��ي )العقلن��ة(، ومراعاة للدنيا من غير النظ��ر إلى اآلخرة )األرخن��ة(، مما أدى هبم إلى 
معالج��ة النص��وص الربانية ضم��ن تقاليد يهودي��ة نصراني��ة، ُتخضع كام اهلل ۵ ورس��وله ملسو هيلع هللا ىلص 
لمناهج النقد التي خضعت لها نصوص التوراة واإلنجيل يف إطار الفكر الغربي والذي صار عند 

الحداثيين العرب مرجعية مسلَّمة، غير قابلة للنقاش والتعديل.
فأنتج ذلك تأثرًا واضحًا عند عدد من »المثقفين« العرب على درجات متفاوتة، ساعدت 
عليه عوامل متعددة، مّدعين –عن قناعة وإصرار- أهنم يقفون موقف الدفاع عن اإلس��ام –
زعموا-، وإخراجه من الزاوية الضيقة التي وضع نفسه فيها!، واتخذوه مولجًا لنقض قواعد 
الدي��ن وآيات الكتاب الحكيم، فكانوا مص��داق قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »دعاة على أبواب جهنم، من 
أجاهب��م إليه��ا قذفوه فيها«، إذ »هم من جلدتنا، ويتكلمون بألس��نتنا«)4)، فهذا محمد أركون)5) 

)1)  البنيوية: منهج يستكش��ف العاقات الداخلية المتبادلة للعناصر األساس��ية يف النص، وفهمه بش��كل كلي، بعيدًا 
على المعاين المباشرة لها. انظر الرويلي والبازعي، دليل الناقد العربي، ص 67، بتصرف.

)2)  التفكيكي��ة: مذه��ب أدب��ي يقول باس��تحالة الوصول إلى فهم متماس��ك أو متجانس للنص أي��ًا كان. انظر عناين، 
المصطلحات األدبية الحديثة، ص131، بتصرف.

)3)  الس��يميائية أوالس��يمانتية: علم الداللة، وه��و علم حديث يبحث يف ال��دالالت اللغوية، ي��درس المعاين اللغوية 
على صعيد المفردات والرتاكيب، وما يتبعه من تطور لهذه المفردات بعيدًا عن االش��تقاقات التاريخية لها. انظر 

الرويلي والبازعي، دليل الناقد العربي، ص177، بتصرف.
)4)  متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عامات النبوة يف اإلس��ام، حديث رقم )6557(، وصحيح 

مسلم، باب وجوب مازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ويف كل حال...، حديث رقم )3434).
)5)  محم��د أرك��ون، جزائري األصل، ول��د ع��ام 1928م، درس األدب العربي والقانون والفلس��فة والجغرافيا يف= 
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يزع��م قائ��اً: »إن الجمه��ور األوروبي يجهل كل ش��يء ع��ن حقائق اإلس��ام والمجتمعات 
اإلس��امية، كما أنه مليء باإلحكام الس��لبية المس��بَّقة تجاهها، وأنا أهدف إلى إيضاح األمور 

على حقيقتها، وبالتالي إزالة هذه األحكام المسبقة أو زحزحتها بعض الشيء إن أمكن«)1).
وهك��ذا ن��رى أن الق��وم ُيِعدون أنفس��هم منقذي الفكر اإلس��امي من بين طريف كماش��ة 
المجتم��ع األوروب��ي، ومجددي الحض��ارة والفكر الم��وروث، إذ يعالجون جمي��ع القضايا 
الشرعية المشكِلة على حد سواء، متأثرين –بعمق- بمعطيات الحضارات والثقافات الغربية، 

فضاً عن الضغوط الواقعية.
فل��م يقف��وا –ولو لمرة- إلثبات صحة وجهة النظر من جهة اإلس��ام عند التعارض، بل 

نجدهم دومًا يعالجون قضاياهم على حساب اإلسام وفقًا لما يفكر فيه الغرب.
اأهمية الدرا�صة واأهدافها:

ُعني��ت ه��ذه الدراس��ة بتوضيح مفهوم الحداثة ونش��أهتا، والكش��ف ع��ن هويات عقول 
أصحاهبا، وتحليل أصولها ومصادرها، وطريقة انتقال عدواها إلى بعض المستغربين العرب.
جين على أساليب نقدهم، وقواعد تعاملهم، ودوافع نبذهم لنصوص الشريعة، وآثار  معرِّ
ذلك المنهج، متتبعين يف ذلك سقطاهتم، ومسلطين الضوء على عثراهتم وهناهتم، وموضحين 

اآلليات القويمة يف التعامل معها، واهلل الموفق والمستعان، وعلى نبيه السام والعرفان.
الدرا�صات ال�صابقة:

تح��وي المكتبة اإلس��امية المعاص��رة عددًا من المؤلف��ات الناقدة لمناه��ج الحداثيين، 
والدارس��ة لمناه��ج قراءهت��م للنصوص الش��رعية؛ لك��ن أيًا منها ل��م تبلور األس��س الدافعة، 
والمنطلقات الفكرية المسببة لظهور العداوة بين الحداثة والنصوص الشرعية، والمؤدية إلى 

الطعن يف مصادر الدين، ومن أهم تلك الدراسات:
1. القرين، عائض بن محمد، 1988م، الحداثة يف ميزان اإلسالم، دار هجر، مصر، الطبعة األولى.

عرض فيه المؤلف إلى أهداف المنهج الحداثي، ومواقف بعض الحداثيين، ورموزهم، 

=الجزائر، ودرس الدكتوراه يف اللغة واآلداب العربية يف جامعة الس��وربون يف باريس، وعّين فيها مدرس��ًا لتاريخ 
الفكر اإلسامي والفلسفة، وله مؤلفات عدة فيهما، تويف يف فرنسا عام 2010م، ودفن يف المغرب.

)1)  أركون، اإلسام أوروبا الغرب، ص197.
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وط��رق تعاملهم م��ع النصوص الش��رعية وأس��اليبها، وقد أش��ار يف عدة مواض��ع متفرقة إلى 
إشكاليات ذلك المنهج، دون حصر أو بلورة لها.

2. ريان، محمد رشيد ريان، 1997م، الحداثة والنص والقرآين، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.
ع��رض فيها الباح��ث مناهج الحداثيين للتعام��ل مع النص القرآين م��ن حيث الثبوت أو 

الداللة، وآليات تطبيق المناهج الحداثية يف تفسير النص القرآين.
3. عب��د اهلل، الحارث فخري عيسى،2010م، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، رس��الة 

دكتوراه، الجامعة األردنية.
اختصت الدارس��ة بنقد القراءة الحداثية للسنة النبوية ومناهجها، مع التعريج على بعض 
المنطلق��ات الفكري��ة الدافعة للحداثيين لنقد الس��نة، لكنها خلت عن بلورة إش��كاليات ذلك 

المنهج ورصدها.
4. الش��ريف، عب��د المجيد، 1991م، اإلس��الم والحداثة، ال��دار التونسية للنش��ر، تونس، 

الطبعة الثانية.
     وق��د ع��رض إلى عدة مح��اور خالف فيها الحداثيون نصوص القرآن والس��نة، ومدى 

خروجهم عن سياقاهتا، لكنها لم ُتشر إلى األسس المؤدية إلى تلك النتائج.
منهجية البحث:

قامت كتابة هذا البحث على عدة مناهج مرتابطة شكلت يف مجملها هيكلية هذا البحث، 
وكانت على النحو اآليت:

- المنهج االس��تقرائي: يقوم على استقراء مناهج النقد النظرية والنصوص التطبيقية عند 
الحداثيين، ووضعها ضمن أطر موضوعية مرتابطة.

- المنه��ج التحليل��ي: ويقوم على تحليل ما تم اس��تقراؤه من المادة، ودراس��ته، والعمل 
على الربط بين مفردات مناهج الحداثيين ومنهج أهل السنة، وعرض الفجوة القائمة بينهما.
- منهج النق��د: ويقوم على تقويم تلك النصوص ونقدها، وبيان ثغراهتا، ومآالت العمل 

بمقتضاها، ومدى تباين مقاصدها وأغراضها.
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املبحث الأول
مفهوم احلداثة )Modernity( وما بعدها

ة من مادة »ح د ث«، ويف اللغة ُيقال: »حدث حدوًثا، وَحداَثًة، فهو  الحداثَة – لغًة- مشتقَّ
حديث«، وُيقال: )َحَدَث( نقيض )َقُدَم()1)؛ فكلمة حداثة كلمة نس��بية؛ إذ كل ما هو قديم كان 
حديثًا نسبة لما قبله، وكل ما سيكون حديثًا يف المستقبل سيؤول إلى قَِدم قياسًا لما سيكون 

بعده؛ فالحداثة مصطلح ال يرتبط بنص معين، أو حدث معين.
ويف ضوء هذا المضمون تصبح الحداثة يف مأزق لغوي َعِصيٍّ على االس��تيعاب والفهم، 

وال يمكن تطبيقه إال على زمن المتكلم دون غيره)2). 
كما يتسم هذا المصطلح بالغموض باتفاق الباحثين، ولهذا قال بعض الحداثيين ساخرًا: 
»إذا وضعت - يف حجرة واحدة - المناقش��ين األساس��يين للمفهوم، -وأنا معهم- ثم أغَلْقت 
الحج��رة وألقيَت بالمفتاح بعيًدا، فلن يحدث إجماع بين المش��رتكين يف الجدل بعد أس��بوع، 

وأن خًطا رفيًعا من الدماء سوف يظهر من تحت الباب«)3). 
وسّبب ذلك اختافًا واسعًا غير منضبط يف تعريف مصطلح الحداثة )Modernity(، أو 
العصرنة، أو التحدي��ث، فجعلوها وصفًا ألي عملية تتضمن تحديثًا وتجديدًا لما هو قديم؛ 
لذل��ك فقد تس��تخدم يف مج��االت عدة، لكن ه��ذا المصطلح برز واضح��ًا يف المجال الثقايف 
والفك��ري التاريخ��ي، ليدل على مرحلة التط��ور التي طبعت أوروبا بش��كل خاص يف مرحلة 

العصور الحديثة)4).
ولهذا اندفع الحداثيون العرب -يف تصورهم لتحقيق الحداثة- إلى تحقيق قطيعة معرفيَّة 
مع الماضي، واحتقار الرتاث، ثم الوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد نقطة)5)، فوصفوا 
��جن؛ وجعلوا نصب أعينهم قول الحداثي األمريكي: »مش��كلتكم أنكم تنظرون  التاريخ بالسِّ

)1)  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة »حدث».
)2)  عبد الغني، سقطة الحداثة والخصوصية الغربية، ص47، بتصرف.

)3)  حمودة، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، والنص عن بحث ألقاه إيهاب حسن بمؤتمر بجامعة عين شمس 
سنة 2000م، كما وصف الحداثة بأهنا تتحدى التعريف، وكأهنا الشبح.

.www.wikibeadia.net  (4(
)5)  حمودة، المرايا المقعرة، ص37.
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إلى الوراء، وهبذا أصبحتم ُسجناَء الماضي«.)1)
ولذل��ك فق��د تعامل الحداثي��ون مع النصوص الش��رعية عام��ة بأجمعها وفق��ًا للمعايير 

الغربية، الملخصة فيما يلي:
ين)2). ين«، أي: إرجاء الدين إلى اإلنَسان، وإحال األساطير محلَّ الدِّ 1– »أنَسنَة الدِّ

سة)3). 2– تطبِيق المبادئ النَّقدية الَوافِدة على النصوص المقدَّ
ين فِكر  3– وضع العمليَّة »أو العقانيَّة« والدين على طرَفي نِقيض، على أس��اس أن: الدِّ

، يتعارض مع التفكير العلِمي والعقاين)4). غيبِيٌّ
وهذا يربر طلب محمد أركون قراءِة الفكر اإلس��امي من جديد -حَس��ب زعمه- قراءًة 

علمية، وإخضاِع القرآن الكريم لمحكِّ النقِد التاريخيِّ المقارن)5).
والناظ��ر يف مفه��وم الحداثة يعلم أهنا منهج يؤمن بما ينطق به اإلنس��ان يف اللحظة اآلنية، 
تاركة وراءها كل قديم، وهادمة لكل ما هو موروث، وهذه اللحظة اآلنية س��رعان ما تنقضي، 
ويح��ل محله��ا مرحلة أخرى هتدمها، وهك��ذا دواليك...، فإن الحداثة ال تؤمن بنفس��ها، وال 
تضع لمنهجها قواعد وثوابت تقوم عليها؛ لذلك –وعلى مدى السنين- بقيت الحداثة هامية 
المنه��ج، تتغير بتغير الفكر اإلنس��اين، وتأخذ لون الواقع الذي تعاين��ه، كما يأخذ الكأس لون 
الش��راب الذي يملؤه؛ فكلما تغير الواقع من مكان آلخر، ومن زمان آلخر، فإهنا تغير منهجها 
تبعًا لذلك، فضاً عن تفس��ير هذه المنهجية عند كل ناقد بحس��ب منطق��ه، ومدى تأثر ثقافته 

وفكره بالشرق أو الغرب.
قل��ت: وعلى ذلك يمكننا أن نصف الحداثة بأهن��ا »منهج فكري أدبي علماين، مبني على 
ع��دة عقائد غربية ومذاهب فلسفية، يقوم على الث��ورة على الموروث ونقده وتفسيره بحسب 

وجهة نظر القارئ«.
وهتدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين، وما صدر عنها من عقيدة وشريعة، وتحطيم كل 

)1)  المرجع السابق، ص 48.
)2)  حمودة، المرايا المحدبة، ص 35. 

)3)  المرجع السابق، ص 64. 
)4)  حمودة، المرايا المقعرة، ص 91-90. 

)5)  أبو السعود، الحصار الفلسفي للقرن العشرين، ص50.
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القي��م الدينية واألخاقية واإلنس��انية، بحجة أهنا قديمة وموروث��ة، لتبني الحياة على اإلباحية 
والفوض��ى والغموض، وعدم المنطق، والغرائز الحيوانية، وذلك باس��م الحرية، والنفاذ إلى 

أعماق الحياة.
ولتوضيح ش��مولية هذا الفكر الحداثي، وأنه ال يقتصر على الش��عر واللغة فحس��ب، بل 
يتع��دى ذلك إلى آي الق��رآن والحديث النبوي، نتأم��ل قول الكاتبة الحداثية خالدة س��عيد)1) 
يف مق��ال لها بعنوان )المامح الفكري��ة للحداثة(، تقول: »إن التوجهات األساس��ية لمفكري 
العش��رينات، ُتقدم خطوطًا عريضة تسمح بالقول: إن البداية الحقيقية للحداثة من حيث هي 
حركة فكرية ش��املة، قد انطلقت يوم��ذاك، فقد مثَّل فكر الرواد األوائ��ل قطيعة مع المرجعية 
الديني��ة والرتاثي��ة كمعيار ومص��در وحيد للحقيق��ة، وأقام مرجعي��ن بديلين، العق��ل والواقع 

التاريخي، وكاهما إنساين، ومن ثّم تطوري«)2).
–عل��ى ذل��ك- خاص��ة لمذاه��ب خطي��رة ملح��دة، ظه��رت يف أوروب��ا،  فالحداث��ة 
كالمس��تقبلية)3)، والوجودي��ة)4)، والس��ريالية)5)، وه��ي من هذه الناحية ش��ر؛ ألهن��ا إماءات 
الاوعي يف غيبة الوعي والعقل، وهي صبيانية المضمون، عبثية يف ش��كلها الفني، تمثل نزعة 
الشر والفساد يف عداء مستمر للماضي والقديم، وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة يف 
المجتم��ع األوروبي، ولظهور الش��ك والقلق يف حياة الناس مم��ا جعل للمخدرات والجنس 

تأثيرهما الكبير)6).

)1)  خالدة سعيد، سورية األصل، فرنسية اإلقامة، زوجة الشاعر الحداثي أدونيس، لها عدة مؤلفات يف النقد األدبي.
)2)  خالدة، المامح الفكرية للحداثة، ص27.

)3)  المس��تقبلية: حركة توجه نحو المس��تقبل، وبدء ثقافة جديدة، واالنفصال عن الماضي، ورفض أي اعتقاد س��ابق 
.ar.wikipedia.org :باعتباره فاشاً ومزيفًا. انظر

)4)  الوجودي��ة: تيار فلس��في يميل إل��ى إبراز قيمة الوجود اإلنس��اين، وتأكيد تف��رده، وقدرته على حل مش��اكله، وقضاء 
.ar.wikipedia.org :حوائجه، وتنظيم حياته بإرادته وحريته، ودون أي موجه )كالتعاليم السماوية والشرع(. انظر

)5)  السريالية )فوق واقعية(: حركة تجريدية تبحث يف أعماق الذات للوصول إلى السر العميق، والاشعور، وما هو 
.ar.wikipedia.org :مدفون يف النفس. انظر

)6)  ُينظر مجموعة من الباحثين، الموس��وعة الميس��رة يف األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة - الندوة العالمية 
للشباب اإلسامي.



698

اإ�شكالية املنهج احلداثي يف التعامل مع الن�شو�ص ال�شرعية

املبحث الثاين
ن�ساأة احلداثة ومراحل تطورها

اأوًل: ن�صاأة احلداثة عند الغرب:
 (Postmodernity أو Postmodcrnism( )ُيع��د مصطلح��ا )الحداثة( و)ما بع��د الحداث��ة
بفرعيه من أهم المصطلحات التي ش��اعت وس��ادت من��ذ الخمس��ينيات الميادية من القرن 

الماضي عند الغرب، ولم يهتِد أحد بعد إلى تحديد مصدره بدقة)1).
إال أن أول المذاه��ب األدبية الفكرية ظهورًا يف الغرب هي »الكاس��يكية« التي تتحدث 
ع��ن النمطي��ة والجمود، ثم جاءت »الرومانس��ية»، فكانت ثورة وتمردًا على »الكاس��يكية«، 
واّدع��ت أن الش��رائع والتقالي��د والعادات هي التي أفس��دت المجتمع، ويج��ب أن يجاَهد يف 
تحطيمه��ا، ثم المدرس��ة »الواقعية« التي تطورت إلى »الرمزي��ة«، التي كانت الخطوة األخيرة 
قب��ل الحداث��ة التي وصل��ت يف الغرب ش��كلها النهائي على ي��دي األمريكي اليه��ودي »عزرا 

باوند«)2)، واإلنجليزي »توماس إليوت«)3) )4).
وهكذا انتهت الحداثة إلى الجمع بين عدة مناهج غربية، فمن شيوعية مادية إلى دارونية 
تقول: »بأن أصل اإلنس��ان قرد«، وميثولوجية تنكر أن يكون األصل يف األديان التوحيد، وأن 
اإلنسان األول ما لجأ إلى التدين إال لجهله بالطبيعة، وخوفه منها، حين لم يستطع أن يواجهها 

بالتفسير العلمي الصحيح -زعموا-.
ويق��ول عل��ي الغام��دي)5) يف مقالة تح��ت عنوان )الش��عر الحدي��ث كمصطل��ح( متأثرًا 
بالنظريات الغربية: »ومهما يقال إن تلك المصطلحات منقولة من الغرب، حيث كانت صدى 
لما كان عليه القرن التاسع عشر، إال أن لها شمولها اإلنساين، وصياغتها العالمية التي تناسب 

)1)  مجموعة من الباحثين، قراءات يف ما بعد الحداثة، ص61.
)2)  عزرا ويس��تون لوميس باود، يهودي األصل، أمريكي الجنس��ية، ش��اعر وناقد وموس��يقي، يعترب أهم ش��خصيات 

حركة الحداثة يف األدب العالمي يف أوائل وأواسط القرن العشرين، تويف عام 1972م.
)3)  توماس س��تيرنز إليوت، ش��اعر ومسرحي وناقد بريطاين، حائز على جائزة نوبل يف األدب، رائد يف حركة الحداثة 

األدبية، تويف عام 1965.
)4)  عباس، فن الشعر، ص72.

)5)   علي الغامدي، كاتب سعودي، يف مجاالت األدب والشعر، متأثر بنظريات الغرب، ومتأثر هبا بشدة، ليس له كثير 
إنجاز، لكنه اشتهر بمناداته لهذا المنهج بقوة.
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كل لغ��ة، وم��ن هذه المصطلحات على س��بيل المث��ال : الدارونية، والتي تعترب كش��فًا لتطور 
بع��ض جوانب الكائن اإلنس��اين، وكذلك العلوم الميثولوجية تعد كش��فًا ألص��ول العقائد!، 

وه��ذه المصطلح��ات يف
والتجربة يف ربط المقدمات بالنتائج، والعلة بالمعلول«)1).

ثانيًا: ن�صاأة احلداثة العربية، ومدى تاأثرها بالغرب:
إن الحداثة -يف أصلها ونشأهتا- مذهب فكري غربي، ولد ونشأ يف الغرب، ثم انتقل منه إلى 
باد المس��لمين، نتيجة للمابس��ات التاريخية التي عانى منها المس��لمون يف القرن العشرين، من 
س��قوط لسيادهتم، واس��تعمار بلداهنم، وتوالي الهزائم الفكرية والنكس��ات العسكرية عليهم أمام 
الغرب، وَفَش��ِل التيار العلماين بش��قيه »القومي والماركس��ي« يف تحقيق ما وعد به من ش��عارات 
التنمية والتحرر، األمر الذي أجرب العلمانيين على إعادة النظر يف أساليب العمل والنضال السابق.
وال شك أن الحداثيين العرب حاولوا بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا لحداثتهم جذورًا 
يف التاري��خ اإلس��امي، محاكاة لما فعل��ه الغرب يف إرجاع حداثتهم إلى الث��ورة اللوثرية، فما 
أس��عفهم إال أن استشهدوا إما بملحد، أو فاسق، أو ماجن؛ كالحاج، وابن عربي الصوفيين، 
وبش��ار، وأبي نواس، وابن الراوندي، والمعري، والقرامط��ة، وثورة الزنج)2)، لكن الواقع أن 
كل ما يقوله الحداثيون هنا، ليس إال اجرتارًا لما قاله حداثيو أوروبا وأمريكا، ورغم صياحهم 
ومناداهتم باإلبداع والتجاوز للسائد والنمطي -كما يسمونه عندهم- إال أنه ال يطبق إال على 
اإلسام وتراثه، أّما وثنية اليونان، وأساطير الرومان، وأفكار ماحدة الغرب، حتى قبل مئات 
الس��نين، فهي قمة الحداثة، وبذلك فُهم ليس��وا إال مجرد نقلة لفكر أعمدة الحداثة يف الغرب، 

مثل: إليوت، وباوند، وريلكة، ولوركا، ونيرودا، وبارت، وماركيز)3).
وهك��ذا نم��ت الحداثة –بداي��ة- يف البيئ��ة الغربية، وكان��ت إحدى مراحل تط��ور الفكر 
الغرب��ي، ث��م نقلت إل��ى باد العرب صورة طب��ق األصل لما حصل يف الغ��رب، ولم يبق منها 

عربي إال الحروف المكتوبة.

)1)  الغامدي، الشعر الحديث كمصطلح، ص62.
)2)  انظر: أدونيس، الثابت والمتحول، ص61.

)3)  برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، ص11.
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وق��د توال��ت االعرتافات م��ن منظري الحداثة بذل��ك؛ فهذا محمد ب��رادة)1) يكتب مقااًل 
بعنوان »اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة«، يؤكد فيه بأن الحداثة مفهوم مرتبط أساسًا 
بالحض��ارة الغربية، وبس��ياقاهتا التاريخية وما أفرزته تجارهبا يف مج��االت مختلفة، ويصل يف 
النهاي��ة إل��ى أن الحديث عن حداثة عربية مش��روٌط تاريخي��ًا بوجود س��ابق للحداثة الغربية، 

وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين)2).
وهكذا وصفه غالي شكري)3) بقوله: »وعندما أقول الشعراء الجدد، وأذكر مفهوم الحداثة 
عندهم …. أتمثل كبار ش��عراء الحركة الحديثة من أمثال : أدونيس)4)، وبدر ش��اكر الس��ياب)5)، 
وص��اح عب��د الصبور)6)، وعبد الوهاب البيايت)7)، وخليل حاوي)8)…. عند هؤالء س��وف نعثر 
على إليوت، وإزرا باوند، وربما على رواسب من رامبو)9)، وفاليري)10)، وربما على مامح من 

أحدث شعراء العصر يف أوروبا وأمريكا، ولكنا لن نعثر على الرتاث العربي!«)11).

)1)  محمد برادة، روائي وناقد مغربي، نال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون يف باريس، ويعمل أستاذًا لألدب يف 
جامعة الرباط، تأثر بالحداثيين الغربيين، وله عدة مؤلفات أدبية.

)2)  المرجع السابق، الصفحة نفسها.
)3)  غال��ي ش��كري، كاتب وناقد ومؤرخ مص��ري قبطي، نال درجة الدكتوراه من جامعة الس��وربون بفرنس��ا، وعمل 

رئيسًا لتحرير مجلة »القاهرة«، تويف عام 1998م.
)4)  أدونيس، اس��م مس��تعار من اآللهة اليونانية، واس��مه علي أحمد سعيد إسرب، سوري الجنس��ية، نال الدكتوراه من جامعة 
القدي��س يوس��ف، يع��د األب الروحي للحداثيين الع��رب، له مؤلفات كثي��رة ومرتجمة لعدة لغات، أب��رز من حمل لواء 
الحداثة، ودعا لها بقوة، خاصة يف رسالته الدكتوراه التي بعنوان »الثابت والمتحول«، ُرشح لنيل جائزة نوبل ولم ينلها.

)5)  بدر ش��اكر الس��ياب، ش��اعر عراقي، أحد مؤسس��ي الش��عر الحر، عاش حياة الحرمان، نادى بتغيير أسس الشعر 
وبحوره، والثورة عليها.

)6)  محم��د ص��اح الدين عب��د الصبور الحكوايت، مصري الجنس��ية، وهو أهم رواد حركة الش��عر الحر، وأهم رموز 
الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، له عدة مؤلفات أدبية، تويف عام 1981م.

)7)  عب��د الوهاب البيايت، ش��اعر وأدي��ب عراقي، أحد أهم رواد الش��عر الح��ر، والحداثة األدبية والش��عرية مع نازك 
وسياب، اشتغل أستاذًا يف جامعة موسكو، وتويف عام 1999م.

)8)  خليل حاوي، شاعر لبناين، نال الدكتوراه من جامعة كامربج، وعمل فيها حتى وفاته، أدخل الحداثة والاتقليدية 
يف شعره، وتويف منتحرًا عام 1982م.

)9)  آرثر رامبو، ش��اعر فرنس��ي، كان متحررًا يف األخاق والعادات، تأثر الشعراء بش��عره الثائر المتحرر، وصار رمزًا 
للحداثة الشعرية عند الغرب، تويف 1891م.

)10)  ب��ول فاليري، ش��اعر فرنس��ي، أحد زعماء المدرس��ة الرمزية، وتوغ��ل فيها حتى التيه، التي كانت إحدى أس��س 
المدرسة الحداثية.

)11)  العلي، الحداثة يف العالم العربي، دراسة عقدية، 690/2.
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املبحث الثالث
اإ�سكاليات املنهج احلداثي يف التعامل مع الن�سو�ص ال�سرعية

يتعل��ق مفه��وم النص الق��رآين والنبوي عن��د الحداثيين باألس��س الفكري��ة، والخلفيات 
الوضعية التي ينطلقون منها؛ فممارسة العقل الحداثي لسلطاته المطلقة على الساحة الفكرية 
والدينية جعلت المس��ّلمات رهن الجدال والنقد، وحّولت كثيرا من النصوص المجمع على 
ثبوهتا أو داللتها موضع الشك والزيف، مما أدى إلى إفرازات نكراء لنتاجات شاذة، وقواعد 
منبوذة اعتربها الحداثيون فتحًا يف علم التفسير، والحديث، والنقد، وعلل المتون، وتجديدًا 

ألسس التصحيح والتضعيف، والقبول والرد.
وظه��رت إش��كاالت المنه��ج الحداث��ي يف التعام��ل مع النص��وص الش��رعية من خال 
أس��س التعامل مع النصوص الش��رعية؛ سواء كانت متعلقة بقواعد الثبوت، أو بعلوم الداللة، 

ونجملها بما يأيت:
املطلب الأول: اإ�صكالت التعامل مع قواعد الثبوت

وقد قامت على أربعة إشكاالت أساسية: 
أولها: انعدام أي دليل نقلي خالص الصحة.

وثانيها: التحريف يف شروط مؤلفي كتب الصحيح.
والثالث: إدعاؤهم عجز علوم اإلسناد عن تمييز األحاديث الصحيحة. 

والرابع: الطعن يف طريقة تدوين السنة النبوية. 
وفيما يأيت تفصيل ذلك:

اإلشكالية األولى: انعدام الدليل النقلي الخالص:
فا يؤمن التيار الحداثي بوجود دليل نقلي مصّدق، وأنه -على حد تعبير حسن حنفي)1)-: 
»ال يعتمد على صدق الخرب سندًا أو متنًا، وكاهما ال يثبتان إالَّ بالحس والعقل طبقًا لشروط 

)1)  حس��ن حنفي، كاتب مصري، يعد نفس��ه منظر اليس��ار اإلس��امي، وتيار االس��تغراب، نال الدكتوراه من جامعة 
الس��وربون يف فرنس��ا، يعد أحد أهم الش��خصيات الحداثية العربية، عمل أس��تاذًا لآلداب يف جامعة القاهرة، وله 

مؤلفات عدة.
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التواتر، فالخرب وحده ليس حجًة، وال يثبت ش��يئًا على عكس ما هو س��ائد يف الحركة السلفية 
ُس��ول«، واستش��هادها بالحجج  المعاص��رة على اعتمادها المطلق على: »قال اهلل«، و»قال الرَّ
النقلية وحدها دون إعمال الحس والعقل، وكأن الخرب حجة، وكأن النقل برهان، وأس��قطت 
العقل والواقع من الحساب، يف حين أنَّ العقل أساس النقل«)1)، فأسقط حنفي بذلك –وبكل 

بساطة- اإلجماع على نقل القرآن، كما أسقط علوم اإلسناد والجرح والتعديل والعلل.
ثم تقول خالدة سعيد: »...فالحقيقة عند رائد؛ كجربان، أو طه حسين ال تلتمس بالنقل، 
ب��ل تلتمس بالتأمل واالس��تبصار عند ج��ربان، وبالبحث المنهجي العقاين عند طه حس��ين، 
وكذلك تلتمس بوضوح لدى عدد كبير من كتاب تلك المرحلة، على اختاف اختصاصاهتم 

واتجاهاهتم فهمًا لإلنسان بوصفه المخول بالتحكم يف مصيره ويف صنع التاريخ«)2).
وق��د توس��ع هبم األمر إلى نقد علوم الحديث الكاش��فة عن صح��ة األحاديث وضعفها، 
واضعين أنفس��هم أوصياء عليها، مش��ككين يف ق��درات تلك العلوم على العم��ل بمقتضاها، 
مقرتحين إعادة النظر فيها، والعمل على أساس تعديلها، هكذا دون أسس علمية محضة، بل 

قياسًا على ما يعايشه العالم اإلسامي من صراع الحضارات)3).
وهك��ذا أس��قطوا أي دليل نقل��ي، وحّملوا العق��ل والتجربة مهمة البحث ع��ن الحقيقة، 
ونزع��وا ع��ن هذه األم��ة أهم ما ميزه��ا اهلل به عن األم��م؛ كعلم اإلس��ناد، ومرجعية األصول، 
ومنهج االتباع، والذي ُيعد –حتى حسب منطقهم- على درجة غير مسبوقة من العلم والبحث 
والتدقي��ق، وحق��اً زاخرًا بالعل��وم العقلية والمنطقي��ة، وهذا وحده ُيثب��ت أن العقل وحده ال 
يس��تطيع أن يحكم على األشياء واألفكار؛ ألن المستندات العقلية التي يتبعها الحداثيون هي 

يف األصل منقولة لديهم، فهم يف دوامة النقل شاؤوا أم أبوا.
اإلشكالية الثانية: تحريف شروط أصحاب الصحيح:

لق��د أبعد كثير من الحداثيين النجعة يف التعامل مع األحاديث الصحيحة، حتى بلغ فيهم 
األمر إلى أن يساووا نصوصها بأي خطاب بشري، كما فعل علي حرب)4)، وأركون، وحنفي، 

)1)  حنفي، التُّراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، ص318.
)2)  خالدة، المامح الفكرية للحداثة، ص27.

)3)  انظر أركون، نافذة على اإلسام ص75.
)4)  علي حرب، كاتب لبناين، شديد التأثر بالحداثيين الغرب، خاصة التفكيكية، له عدة مؤلفات أدبية فلسفية.
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وشحرور)1)، ومنهم من ذهب مذهبًا منكرًا يف تأسيس مشروع للتوفيق بين التُّراث والحداثة، 
كم��ا فع��ل الجابري؛ فف��ي معرض حديث��ه عن الحدي��ث الصحيح ذك��ر أنَّ »كت��ب الحديث 
الصحيح��ة، كصحيح��ي البخاري ومس��لم إنما هي صحيحة بالنس��بة للش��روط التي وضعها 
أصحاهب��ا لقبول الحدي��ث، فالحديث الصحيح ليس صحيحًا يف نفس��ه بالض��رورة... وإنما 
هو صحيح بمعنى أنه يس��تويف الشروط التي اش��رتطها جامع الحديث كالبخاري ومسلم«)2). 
وال ُيدرى أيُّ عاقل ُيس��ّلم بذلك!، إذ لم يعبأ الجابري بتلقي األمة اإلس��امية قديمًا وحديثًا 
للصحيحين بالقبول ما يغني عن بيان قيمة هذين الكتابين باعتبارهما أصح كتابين تضمنا سنة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
د ش��حرور من أن هذه المقولة م��ن أكرب المغالطات،  واألعج��ب من ذل��ك ما اعتربه محمَّ
حي��ث جاء يف أصوله الجديدة: »يقولون: صحيح مس��لم وصحيح البخ��اري!، ويقولون: إهنما 
أصح الكتب بعد كتاب اهلل!، ونقول نحن: هذه إحدى أكرب المغالطات التي ما زالت المؤسسات 
ينيَّ��ة ُتكره الناس على التس��ليم هبا تحت طائلة التكفير والنف��ي«)3)، وهذا أمر متوقع خروجه  الدِّ
منه، فمن تحّدث بغير فنه أتى بالعجائب، فلو أن الجابري وشحرور وغيرهما، تكلموا يف قواعد 
الج��رح والتعديل، ومنطقي��ة الحكم على األحاديث بالصحة أو الضع��ف، لكان خطابًا علميًا 

خاضعًا لألخذ والرد، إال أن مصادر تفكيرهم، ومنابع عقائدهم تناقض ذلك.
وال يناقض اس��تنكارنا لهذا ما يقول به كثير من أهل العلم من االس��تدراك على البخاري 
ومس��لم، وما تم انتقاده وفق ش��روط علم الحديث والعلل المعروفة، إال أن هناك فرقًا بين ما 
يكون اس��تدراكًا، وما ُيحمل على محمل التش��كيك يف منهج صاحبي الصحيح من التثبت يف 

نقل الحديث.
اإلشكالية الثالثة: إدعاء عجز علوم اإلسناد عن تمييز األحاديث الصحيحة: 

م��ن أخطر ما وقع فيه الحداثيون عدم االعرتاف بقدرة علوم اإلس��ناد على الكش��ف عن 

)1)  محمد شحرور، أستاذ الهندسة المدنية يف جامعة دمشق، مؤلف ومنظر القراءة المعاصرة للقرآن التي حاول فيها 
إيجاد معاٍن جديدة له، تأثر بالفكر الماركسي، ويعد أحد رموز الحداثة العربية، له عدة مؤلفات بالقراءة الحداثية 

للقرآن.
ين والفكر، ص8. )2)  الجابري، يف قضايا الدِّ

)3)  شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسامي، ص160.
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األحادي��ث الصحيح��ة وتمييزها ع��ن الضعيفة، وأن جمي��ع األحاديث الت��ي يحملها الرتاث 
اإلسامي هي يف درجة واحدة)4)، متجاهلين أو متناسين ما أسسه علماء الحديث من مختلف 
علوم اإلسناد والمتن؛ كعلم مختلف الحديث، وعلم نقد الرجال، والجرح والتعديل، وتاريخ 
الرواة، وعلم تأويل مش��كل الحديث، والناسخ والمنس��وخ، ومعرفة غريب الحديث وعلله، 
ومعرف��ة الموضوعات، وكش��ف حال الوضاعي��ن، وعلم أصول الرواي��ة، وغيرها من الفنون 
التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه لم يلق خطاب أو نص تاريخي من الرعاية والتثبت 

مثل ما لقيت نصوص السنة النبوية خصوصًا باعرتاف الغرب أنفسهم)5).
 وأن ه��ذه الرعاية التي حظيت هبا نصوص الدين اإلس��امي ل��م يحظ هبا أي نص آخر، 
س��واء يف نصوصهم المقدس��ة، أو األدبية الثقافية، لكن بالرغم من ه��ذه الرعاية الفائقة إال أن 
ه��ذه العل��وم –يف نظرهم- ما تجاوزت ح��ّدًا أكثر من أن تكون »مماح��كات جدالية تقليدية، 
وال تش��كل دراس��ة علمية حول الموضوع«، بل تحتاج إلى »إقامة مقارنة كلية بين إس��نادات 
الس��نة والشيعة والخوارج«، والنظر يف صحتها »بوساطة الوسائل الحديثة للتفحص والبحث 

العلمي )الحاسوب(، ثم بواسطة النقد التاريخي«)6).
وق��د حّمل الحداثيون الحس والعقل مس��ؤولية الحكم على قب��ول الحديث أو رده بداًل 
من تلك العلوم، واشرتطوا تواترها، يقول حسن حنفي: »والحقيقة أنَّ الدليل النقلي الخالص 
ال يمك��ن تص��وره، ألن��ه ال يعتمد إالَّ على صدق الخرب س��ندًا أو متنًا، وكاهم��ا ال يثبتان إالَّ 

بالحس والعقل طبقًا لشروط التواتر«)7).
ثم ما فتئ إال أن تناقض فقال: »وبالتالي فإنَّ الحجج النقلية كلها ظنية حتى لو تضافرت 

وأجمعت على شيء أنه حق لم يثبت أنه كذلك إالَّ بالعقل«)8).
إذ إن��ه يف ه��ذه الفقرة يحدد المنه��ج الذي تثبت به حجية الدليل النقل��ي، أال وهو التواتر 
المبني على االس��تقراء التام، المفيد للقطع حس��ب ما اتفقت عليه كلمة المناطقة والفاس��فة 

)4)  ُينظر: حنفي، التُّراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، ص373.
)5)  انظر: أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص102.

)6)  المرجع السابق، الصفحة نفسها.
)7)  حنفي، التُّراث والتجديد، من العقيدة إلى الثورة، ص373.

)8)  حنفي، المرجع السابق، ص374.
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قديم��ًا وحديث��ًا، وبالتالي يصبح التضافر أو االس��تقراء ه��و الدليل العقلي يف ح��د ذاته، فا 
يحتاج إلى العقل مرة ثانية إلثبات معقوليته، وإالَّ لزم الدور. 

وراح حنف��ي يبش��ر، ويحتفي بس��لطة العقل على النقل، دونما تأصي��ل عقاين لمربرات 
��لطة، وعليه فقد افرتض س��لفًا أنَّ قوة العقل تفوق قوة النَّّص، ألن النَّّص يف رأيه »ال  هذه السُّ
يثبت ش��يئًا، ب��ل هو يف حاجة إلى إثبات، يف حين ال يقف ش��يء غامض أم��ام العقل، فالعقل 
قادر على إثبات ُكّل ش��يء أمامه أو نفيه«، وبفضل هذا االجتهاد الغريب »أصبح النَّّص مجرد 
ة تحت��اج إلى مضمون يملؤه��ا«)1)، وهذا المضمون مس��توحًى مم��ا يمليه العقل  ص��ورة عامَّ
والتجرب��ة ل��كل قارئ ل��ه، دون إجباره على األخ��ذ بتأويات غيره م��ن الحداثيين فضاً عن 

علماء الشريعة اإلسامية.
وتكم��ن خطورة هذا التحليل يف منهجيته القائمة على ثاث قضايا: أولها: أن األحاديث 
النبوية كلها ظنية س��ندًا ومتنًا. الثانية: العقل أس��اس فهم نصوص الدين. الثالثة: جْعل الواقع 

أساس الجميع.
وتخال��ف هذه القضاي��ا الثاث ما اتف��ق عليه جمهور المس��لمين قديم��ًا وحديثًا؛ فقد 
أجمع��وا على وجود ما هو قطعي الداللة يف الس��نة؛ كالنُّّصوص الت��ي تبّين أعداد الركعات يف 
الصلوات، وعدد الصلوات، ومقادير الزكاة وغيرها، واتفقوا على جعل النقل أساس العقل، 
��ريعة بش��رط ع��دم معارضته للنقل، فض��اً عن أن العقل  واتفق��وا على أنَّ الواقع معترب يف الشَّ
باتفاق العقاء ليس كاش��فًا مطلقًا عن الحقائق كما زعم حنفي، وإال فكيف ُيفسر الغيبيات، 
والمشكات العقلية التي طالما بقيت دون تفسير على مدى الزمان؟، وكيف يعرتف بالتطور 
الثقايف والفكري اإلنس��اين؟، دون أن يس��بق هذا التطور قصور وعجز فكري عند الس��ابقين، 
وكيف سيفس��ر ما سيكتشفه العقل الحقًا من الخطأ والزلل العقلي والمنطقي الذي هو واقع 

يف عصرنا الحاضر؟!.
وما ُيس��تغرب حقًا أن حس��ن حنفي وأمثاله م��ن الحداثيين تجاهلوا التاريخ اإلس��امي 
برمت��ه، وما أنجزه اتباع النص من الحضارة والتق��دم، وجعلوا النص مصدر التخلف مطلقًا، 

)1)  حنفي، المرجع السابق، ص374، و376.
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وأس��اس الرجعية دائم��ًا، فادعوا أن »أولوية النَّ��ّص على الواقع تعط��ي األولوية للنص على 
التجديد، وللماضي على الحاضر، وللتاريخ على العصر...، ذلك التَّاريخ الذي يس��حبنا إلى 
الوراء، ألنه ما زال يعتمد على س��لطة الوحي، وأم��ر الكلمة، وما زال يتطلب الطاعة المطلقة 
لمج��رد األم��ر«)1)، وبناًء عليه رتب مصادر الش��ريعة بطريقة منكوس��ة، فق��ال: »ترتيب األدلة 
��نَّة، ُثمَّ الكتاب، فعلى اإلنس��ان أن يجته��د رأيه، فإن  األربع��ة: القي��اس، ُث��مَّ اإلجماع، ُثمَّ السُّ
��نَّة، ُث��مَّ الكتاب«، ويف  ل��م يجد ففي إجم��اع األمة، حاضرًا أو ماضيًا، فإْن لم يجد فعليه بالسُّ
رأي��ه »فاألدل��ة األربعة كلها ترتكز على الدلي��ل الرابع، دليل العقل، وبالتال��ي كانت األولوية 
للدلي��ل العقلي على دليل النقل«، والحظ حنفي أنَّ »الرتتيب التقليدي لألدلة ابتداء بالقرآن، 
فالحدي��ث، فاإلجم��اع، فالقي��اس يجعل اله��رم قائمًا على قمت��ه، والمخ��روط مرتكزًا على 

رأسه«)2).
وه��ذا المنهج فيه ثغ��رات عميقة؛ ابتداء م��ن أن المناهج الغربية تح��ررت من نصوصها 
الش��رعية، ألهنا س��ببت له��ا قرونًا م��ن التخلف والظ��ام؛ يف حين أن النصوص الش��رعية يف 
اإلس��ام كانت س��بب تقدمه��م وحضارهتم، وما عانت��ه الحضارة من التش��رذم يف هذا العصر 
كان بس��بب بعدها عن نصوصها الش��رعية، على عكس الحضارة األوروبية التي كانت تزداد 

تراجعًا كلما التزمت بنصوص الكنيسة والدين.
إضافة إلى أن العقل البشري متفاوت من شخص لشخص؛ فضاً عن تفاوت العقل ذاته 
يف أزمانه المتباينة؛ وعلى ذلك س��يكون لكل عقل أحكام متعددة يف المس��ألة الواحدة؛ إضافة 
لما س��يكون لغيره من العقول للمس��ألة ذاهتا؛ وهذا يؤدي إلى تماٍه وتمّيع، وانفات غير متناٍه 
لألحكام والعقائد والش��رائع؛ وهذا يؤدي إلى انعدام الفائدة من النصوص الشرعية، ويصبح 

الرجوع إليها أمرًا عديم الجدوى والحاجة.
اإلشكالية الرابعة: الطعن يف طريقة تدوين السنة: 

إن مقدم��ات ما قاله الحداثي��ون عن القرآن، دفعتهم -ومن باب أولى- أن يتجرؤوا على 
السنة، والزعم بأن الظروف السياسية وأوضاع المجتمعات التي انتشر فيها اإلسام احتاجت 

)1)  المرجع السابق، ص250.
)2)  حنفي، المرجع السابق، ص و249، 376.
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إلى أحاديث جديدة تحاكي متغيراهتا، وتعالج أحكامها، يقول محمد أركون: »إن السنة ُكتبت 
متأخرة بعد موت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بزمن طويل، وهذا ولَّد خافات لم يتجاوزها المسلمون حتى 
اليوم بين الطوائف الثاث السنية، والشيعية، والخارجية، وصراع هذه الفرق الثاث جعلهم 
يحتك��رون الحديث، ويس��يطرون عليه، لما للحدي��ث من عاقة بالس��لطة القائمة... وهكذا 
راح السنة يعرتفون بمجموعتي البخاري ومسلم المدعوتين بالصحيحين«!)1)؛ ويرى أركون 
أن الحدي��ث ج��زء من الرتاث الذي يجب أن يخضع للدراس��ة النقدي��ة الصارمة لكل الوثائق 
والم��واد الموروثة كما يس��ميها)2)، ثم يقول: »وبالطبع فإن مس��يرة التاري��خ األرضي، وتنوع 
الش��عوب التي اعتنقت اإلس��ام ق��د خلقت ح��االت وأوضاعًا جديدة ومس��تحدثة لم تكن 
متوقع��ة، أو منصوص��ًا عليها يف القرآن وال يف الحديث، ولك��ي يتم دمجها وتمثلها يف الرتاث 
فإنه لزم على المعنيين باألمر أن يصدقوا عليها، ويقدس��وها، إما بواس��طة حديث للنبي، وإما 

بواسطة تقنيات المحاجة والقياس«)3).
وهكذا ش��كك الحداثيون يف تدوين الس��نة، وعّدها المنهج الحداثي يف قراءته التفكيكية 
»مجموع��ات نصي��ة مغلق��ة« ذات بنية »تيولوجية)4)- أس��طورية« حس��ب تعبي��ر أركون- قد 
خضع��ت »لعملي��ة االنتق��اء واالختي��ار والحذف التعس��فية الت��ي ُفرضت يف ظ��ل األمويين، 
وأوائل العباس��يين، أثناء تش��كيل المجموعات النصية«، كما أن ه��ذه »المجموعات النصية« 
ق��د تعرض��ت لعملية النقل »الش��فاهي« بكل مش��اكلها، ولم ت��دون إال متأخ��ًرا، وهذا الوجه 
»الش��فاهي« قام به جيل من الصحابة، ال يرتفعون عن مستوى الشبهات، بل تاريخهم تختلط 

فيه »الحكايات الصحيحة« ب�»الحكايات المزورة«)5).
والغري��ب يف األمر أن أس��ياد أركون من عقاء الغرب ال يعرتفون هبذا، بل أركون نفس��ه 
يناق��ض نفس��ه يف موض��ع آخر، فيذكر فيه أن الس��نة لقيت م��ن الرعاية والتثبت م��ا لم يلقه أي 

)1)  أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص101. 
)2)  المرجع السابق، ص102.
)3)  المرجع السابق، ص104.

)4)  التيولوجي��ة: علم اإللهيات، الذي يقوم على منطقية منهجي��ة تقوم على اإليمان بالدين والروحانية واإلله. انظر: 
.ar.wikipedia.org

)5)  المرجع السابق، الصفحة نفسها.
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خط��اب أو نص تاريخي، وباعرتاف الغرب أنفس��هم)1)، وجهله بعلم الحديث –أو تجاهله- 
، وبين وقوعهم يف  دفع��ه إل��ى الخلط بين وجود »الحكايات المزورة« يف تراج��م الصحابة 
، وقد كش��فت عنه علوم الحديث،  ُله الصحابة  مس��توى الش��بهات؛ فاألول واقع: ال َيَتَحمَّ

، وهو أمر مستهجن. على عكس الثاين الذي يحمل يف طياته طعنًا يف عدالة الصحابة 
املطلب الثاين: اإ�صكالت التعامل مع علوم الدللة

وتحوي ثاث إشكاالت حداثية تعاَمل من خالها الحداثيون مع نصوص الشريعة:
أولها: إسقاطهم لحجية النصوص، ونبذ قدسيتها، ونزع صفة الوحي عنها.

والثاين: إخضاعها –كسائر النصوص الرتاثية- للنقد، وعزلها عن مرجعيتها وقائلها.
والثال��ث: جعل نصوصه��ا تحوي معاين محجوبة، وأس��رارًا باطنة، ال يكش��ف عنها إال 

قواعدهم الحداثية، وما كان مفهومًا منها ال يوافق ما ُوضعت له، وتفصيل ذلك ما يلي:
اإلشكالية األولى: النصوص الشرعية تراث ال وحي )إسقاط حجيتها ونبذ قدسيتها(:

يرى الحداثيُّون -بدرجات مختلفة- أنَّ نصوص الشريعة تراث أكثر من أن تكون وحيًا، 
وعند حديثنا عن رؤى الحداثيين يف نصوص القرآن والس��نة فإهنا ال تنفك عن منظومة الفكر 
الع��ام، والرؤية الش��املة للحداثيين ع��ن الدين بأس��ره، وإن كانوا تقّصدوا الق��رآن وأحاديث 
الصحيحين بش��كل أساس��ي؛ كوهنا مما تلقته األمة بالقبول، ولي��س لطائفة أن تدعي تملصها 

من االعرتاف بأّي من تلك النصوص، ورد دعاوى الحداثيين بتضعيف ذلك النص. 
راسات اإلسامية  وقد ذكر الفيلسوف -الجزائري األصل- محمد أركون -مسؤول الدِّ
يف جامعة الس��وربون بفرنسا- يف معرض رّده على من يصفهم بالمتشددين أهنم »يعتقدون أنَّ 
��نَّة تراث��ًا يتطلب تجريدها من  ��نَّة( ينبغي أن تتغلب على ُكّل بدعة«، واعتبار السُّ التُّ��راث )السُّ
س��ماهتا الخاصة التي جعلت منها مصدرًا ثانيًا للش��ريعة اإلسامية. ويستلزم من ذلك اعتبار 

نَّة مجرد خطاب أو نص ظهر يف التَّاريخ لمهمة خاصة ليس لها طابع الديمومة)2). السُّ
��نَّة إرهاصًا من إرهاصات تش��كل »أرثوذكسية« على حد تعبيره،  وعّد أركون تدوين السُّ
حي��ث يق��ول: »ُثمَّ راح��ت األرثوذكس��يات الكربى تتش��كل تاريخيًا عن طري��ق تأليف كتب 

)1)  انظر أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص102.
)2)  الكلمة بين قوسين ألركون، انظر أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص102.
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الحديث أو الصحاح، أقصد األرثوذكس��ية الس��نية، واألرثوذكس��ية الش��يعية، واألرثوذكسية 
الخارجية«)1). 

وبعيدًا عن تأثر أركون واستخدامه ألفاظًا خارجة عن قاموس العربية أو علوم الحديث، 
وإقحام مصطلح »األرثوذكسية» بطريقة يمجها البحث العلمي، فقد سعى إلى وضع السنة يف 
موض��ع حجب الحقائق، وإقصائها عن مصدرية تبليغ أس��س العقيدة الصافية، واهتامها بأهنا: 
»خط��اب أحادي، قائم على الحصر واالس��تبعاد، واإلدانة واإلقص��اء...«)2)؛ ولهذا لم يتوان 
الحداثي��ون ع��ن اعتبار مصدرية الحديث النبوي إحدى ش��طحات الش��افعي الذي -حس��ب 
زعمهم- وضعها مصدرًا ثانيًا من مصادر التشريع اإلسامي، كما وصفه أركون بأنه ذو عقل 
»ينم��و ويرتعرع داخل إطار مجموعة نصي��ة )Corpus( ناجزة ومغلقة على ذاهتا، نقصد بتلك 
المجموعات النصية؛ القرآن والحديث«)3) ؛ ذلك فقد ُوضعت تلك النصوص الش��رعية على 
محك النظر والنقد، والتفكيك )دون الرتكيب(، ليؤول هذا النَّّص يف النهاية إلى مجرد خطاب 
يمكن نقده ونقضه، »ففي نقد النَّّص تستوي النُّّصوص على اختافها...)و( هنا يمكن الجمع 
بي��ن النَّص الفلس��في والنَّّص النب��وي«)4)، وأن ما أقره النبي ملسو هيلع هللا ىلصمن العادات والتقاليد ليس��ت 
وحيًا؛ ألهنا ليس��ت تبليغًا من عند اهلل، وإنما هي »مواضعات النظام االجتماعي الس��ائد« –
عل��ى حد تعبير ح��رب-، وبالتالي ينبغي أن ُيرتك ما أقره الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص من هذا القبيل؛ ونرتك 
نحن أنفس��نا لمواضعات النظام الس��ائد يف هذا الزمان، حتى لو تعارضت مع ما كانت عليه يف 

عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه)5).
د ]ملسو هيلع هللا ىلص[)6)  ويقول شحرور: »إنَّ المشكلة تأيت مرة أخرى من زعم الفقهاء أنَّ حال محمَّ
د ]ملسو هيلع هللا ىلص[)70) حرام إلى يوم القيامة، وتأيت من اعتبارهم أنَّ  ح��اٌل إلى يوم القيامة، وح��رام محمَّ
القرارات النَّبويَّة التنظيمية لها قوة التنزيل الحكيم الش��امل المطلق الباقي، ناسين أنَّ التحليل 

)1)  المرجع السابق، ص 246.
)2)  حرب، نقد النَّّص، ص 17.

)3)  أركون، الفكر اإلسامي نقد واجتهاد، ص65 و69، و أبو زيد، اإلمام الشافعي، ص41.
)4)  حرب، نقد النص، ص11.

)5)  المرجع السابق، ص38.
)6)  إضافة من الباحث، وقد استخدم المؤلف )ص( بداًل منها.
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والتحري��م محص��ور باهلل وح��ده، وأنَّ التقييد األب��دي للحال المطلق يدخ��ل حتمًا يف باب 
ُسل«)1). تحريم الحال، وهذه صاحية لم يمنحها ۵ ألحد بما فيهم الرُّ

وتقول خالدة س��عيد: »عندما كان طه حس��ين وعلي عبد الرزاق يخوضان معركة زعزعة 
ه إلى حدود الموروث التاريخي، فيؤكدان  النموذج )اإلسام(، بإسقاط صفة األصلية فيه، وردِّ
أن اإلنسان يملك موروثه وال يملكه الموروث، ويملك أن يحيله إلى موضوع البحث العلمي 
والنظ��ر، كم��ا يملك حق إعادة النظر يف ما اكتس��ب صفة القداس��ة، وحق نزع األس��طورة عن 
المقدس، وحق طرح األس��ئلة والبحث عن األجوبة«)2)، ثم تقول: »يتضمن هذا كله إس��قاط 
العصمة عن الماضي وأشكاله أو نماذجه، واعتبار هذه األشكال تاريخية قابلة للتغيير«)3)، ثم 
تضيف: »إذا كانت منجزات اإلنسان أو إبداعاته امتدادًا له،...والمعتقدات والطقوس امتدادًا 
للهوي��ة أو للوعي بالتميز...؛ فإن نقضها أو تجاوزه��ا يغدو نقضًا أو تجاوزًا للذات يف بعض 
أبعاده��ا، هذا النقض يتطلب مواجهة الذات ونقدها، أو مواضعتها، أي تحويلها إلى موضوع 

للنقد والبحث«)4).
وتتطاول هذه الحداثية أكثر من ذلك، فتزعم أن التعاليم الدينية ما كانت إال صورة قديمة 
تعم��ل الحداثة على تكس��يرها، وتفكي��ك الذاكرة، وزعزعته��ا، وإعادة تنظي��م عناصرها من 
منظ��ور الواقع، من خال القطيعة مع المرجعية الدينية والرتاثية، وإس��قاط النماذج، وعصمة 
المطلقات، واستبدال ذلك بالتجربة والكشف، ويكون ذلك بأنسنة الدور النبوي، واضطاع 
اإلنس��ان بعبء مصي��ره؛ لذلك فإن اإلنس��ان لم يع��د متلقيًا لألوام��ر والنواه��ي أو القوانين 

الخارجة عنه، بل قطبًا آخر يقابل هذه القوى)5).
وهذا كله يفس��ر ما تحمله مناهج الحداثيين من إس��قاط لحجية الس��نة، واستبعادها عن 

تنظيم حياة البشر، فضاً عن اعتبارها مصدرًا لألحكام والقوانين التي يؤمن هبا المسلم.
ثم يضعنا مصطلح »التُّراث« –كما يسميه الحداثيون- يف مغالطة وجودية وفكرية حينما 

)1)  شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسامي، ص153.
)2)  خالدة، المامح الفكرية للحداثة، ص26.

)3)  المرجع السابق، ص27.

)4)  المرجع السابق، ص28.
)5)  المرجع السابق، ص29-31، بتصرف.
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��نَّة مجرد ن��ص يمكن إخضاعه للنق��د، وبالتالي يمكن قبول��ه أو رفضه، وهذا  يف��رتض أنَّ السُّ
��ة، أي ما فعله وقاله وأق��ره النَّبّي  ��نَّة النَّبويَّ د ش��حرور يؤك��د بكل جرأة أنَّ »السُّ م��ا جعل محمَّ
الكريم ]ملسو هيلع هللا ىلص[)1) ليست وحيًا«، وراح يستدل على ذلك بقضايا لغوية وعقلية أبعدته عن جادة 
نَّة هي وصفها بالتاريخية، وأهنا  الصواب، وإنَّ أخطر ما توصلت إليه دراسة شحرور حول السُّ
كله��ا اجتهاد من طرف النَّب��ّي ]ملسو هيلع هللا ىلص[)76)، وأنَّ عدالة الصحابة وإجماعهم أمر يخص الصحابة 
��نَّة يمكن إطاقه مرة أخرى مع تغير الظ��روف الموضوعية، وأهنا  وحده��م، وأنَّ ما قيدته السُّ
��نَّة  ��نَّة- اجتهاد يف حقل الحال يخضع للخطأ والصواب، وبالتالي فإنَّ ما تأيت به السُّ -أي السُّ

ليس شرعًا، وإنما هي قانون مدين يخضع للظروف االجتماعية)2).
��نَّة، والمتعلقة  راس��ات اإلس��امية حول السُّ ويس��تغل ش��حرور المواضيع المثارة يف الدِّ
نَّة فيه؛  بقضايا ش��بيهة بما ذكره ولكنها ليس��ت ضمن اإلطار الذي يريد هذا الكاتب وضع السُّ
نَّة التش��ريعية وغير التشريعية،  ��نَّة بين السُّ راس��ات اإلس��امية العلمية حول السُّ فقد فرقت الدِّ
وبين تصرف النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص كرس��ول وقاٍض وإمام، ونبهت إلى بشريته ملسو هيلع هللا ىلص التي ال يوافقها الوحي 
��نَّة  أحيان��ًا حينما تجتهد تحت ش��عار »أنتم أعلم بأمور دنياكم«)3)، وأكدت أنَّ النس��خ يف السُّ

حاصل للتدرج يف التشريع، والتيسير على المكلفين)4).
إال إن خط��أ ش��حرور يكمن يف منهج��ه التعميمي الذي جعل من القضايا الس��الفة الذكر 
نَّة النَّبويَّة، وهو بالتالي يستدل بالجزء على الكل، ويستنبط دون وجود أدلة  الس��مة الغالبة للسُّ
د ملسو هيلع هللا ىلص كنبي،  كافية تش��كل قاعدة لاس��تنباط، وغريب منهج الحداثيين أهنم يفرقون بين محمَّ
د كرسول، إذ نقرأ هذا يف نص غير منطقي، يقول فيه شحرور: »ومن هنا فنحن ال نجد  ومحمَّ
د النَّبّي، بل نجد أكثر  د البشر اإلنسان، وال أمرًا بطاعة محمَّ يف التنزيل الحكيم أمرًا بطاعة محمَّ
د اإلنس��ان  ُس��ول، لماذا؟، ألن الطاعة ال تجب إالَّ لمعصوم، ومحمَّ د الرَّ م��ن أمر بطاعة محمَّ
ُسول هو المعصوم يف حدود رسالته  د الرَّ د النَّبّي ليس معصومًا، ومحمَّ ليس معصومًا، ومحمَّ

)1)  إضافة من الباحث، وقد استخدم المؤلف )ص( بداًل منها.
)2)  شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسامي، ص62، و14-13.

)3)  صحيح، رواه مسلم برقم )4358).
)4)  شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسامي، ص151.
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حصرًا الموجودة يف التنزيل«. ويخلص إلى أنَّ »النبوة تحتمل التَّصديق والتكذيب«، ويحصر 
ُس��ول يف تبليغ الذكر الحكي��م، وعدم الوقوع يف الح��رام، وتجاوز حدود  ش��حرور عصمة الرَّ

اهلل)1).
نَّة على مجرد  وبناًء عليه فإن طرح شحرور هذا يقتضي أمرين أساسين: أولهما: قصر السُّ
د ملسو هيلع هللا ىلص  نقل الوحي إلى البشر دون تمتعها بصاحية تبيينه وتفسيره، وثانيها: مساواة النبي محمَّ

يف اجتهاده بباقي البشر.
ُس��ول ملسو هيلع هللا ىلص الذي يرى ش��حرور أنه يتمتع بالعصمة  ل، فهو انتقاص لدور الرَّ ا األمر األوَّ أمَّ
بوصفه رس��واًل ال نبيًا، فما قيمة رس��ول معصوم إذا كان يلعب دور آلة اتصالية مربمجة سلفًا 

لنقل خطاب من المخاطِب إلى المخاَطب، دون أن ُتعطى لها صاحية البيان؟!.
وهنا يتصادم ش��حرور مع منط��وق ق��ول اهلل ۵: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   
ٿ  ژ )2)، ومفهوم��ه على حد س��واء، كما يخرج عن دالالت كثير م��ن اآليات المماثلة، بل 
وما تواتر عن الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك كذلك، ولم يجد ش��حرور أو غيره ما يعضد قولهم الشاذ 

هذا.
واألم��ر الجدير بالذكر، أن النب��وة بمفهومها اللغوي الصريح تدل على نقل الخرب الغيبي 
–من النبوأة- وهو ما ينطبق على صفات الرسول، وإن كانت تفارقها من جهة أخرى إال أهنما 
تتفقان على تلقي الغيب واإلخبار به)3)، ال على ما ادعاه ش��حرور وأمثاله من االجتهاد، وإال 

فأين الفرق بين النبي والمجتهد على ما وصفوا؟!.
ث��م إنَّ نظرية االتصال المعاصرة تؤكد أنه إذا كانت وس��يلة االتصال ش��خصًا فا ُبدَّ أنَّ 
يتمتع هذا الش��خص بقدر من الحرية الفكرية، واالس��تقالية الذاتية، والمرونة الخطابية التي 
تقتضيه��ا طبيع��ة صاحب الخط��اب األصلي والمخاَط��ب؛ ذلك ألنَّ الخط��اب لفظ ومعنى، 
وتبليغ��ه يقتضي أس��اليبه من تصري��ح وكناية، وحقيقة ومجاز، وإش��ارة وإيم��اء، وغيرها من 
��دًا ملسو هيلع هللا ىلص بأي واحدة منها لتبليغ الس��نة النبوية، بل أباح له  األس��اليب الت��ي لم ُيلزم الوحُي محمَّ

)1)  المرجع السابق، ص59 و154.
)2)  سورة النجم: 3، 4.

)3)  انظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 1/ 67، مادة »نبأ«.
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استخدام جميعها، وهيأه لإلفادة منها)1)؛ كما صّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ُبعثت بجوامع الكلم«)2).
ا األمر الثَّاين، فإنَّ طرح شحرور يتجاهل جواز وقوع خطأ يف اجتهاد النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص مع عدم  أمَّ
إق��رار الوح��ي له، فلقد ذكر اآلمدي واب��ن الحاجب وابن الهمام والش��اطبي وأهل الحديث، 
ُس��ول ملسو هيلع هللا ىلص متفقون  وغيره��م من علماء األص��ول أنَّ القائلين بجواز وقوع الخطأ يف اجتهاد الرَّ
على أنه ال ُيقر على خطأ، بل ال ُبدَّ من تنبيهه، فضاً عمن نفوا وقوع الخطأ أصاً يف اجتهاده، 
وإنم��ا اعت��ربوه من باب خاف األول��ى)3)، كما أن ه��ذا محال عقاً، وال يج��وز منطقًا على 
رس��الة اُتصف��ت باإللهية، كما ق��ال الدكتور عبد الغني عب��د الخالق: »إن��ه ال ُيعقل أن يذهب 

ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه«)4).
وتتأك��د مزاع��م تراثية نصوص الش��ريعة على لس��ان نصر حام��د أبو زي��د)5)، الذي ربط 
��نَّة، حيث ذك��ر أنَّ »النَّّص منذ  بي��ن دراس��ة النَّّص القرآين وبين النَّّص النبوي يف بيان منزلة السُّ
لحظ��ة نزوله األولى مع قراءة النَّب��ّي له لحظة الوحي تحول من كونه نصًا إلهيًا، وصار فهمًا 
إنس��انيًا؛ ألنه تحّول من التنزيل إلى التأوي��ل... وال التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة 
ُسول للداللة الذاتية للنص«، وال يكرتث نصر بالقول عندما يؤكد أنَّ مصطلح التأويل  فهم الرَّ
»بدأ يرتاجع بالتدريج، ويفقد داللته المحايدة، ويكتس��ب داللة سلبية، وذلك يف سياق عملية 

التطور والنمو االجتماعيين...«)6). 
وهذا التصريح يحتوي على مغالطة واضحة، وبدعة فاضحة، لم يكلِّف نصر نفس��ه عناء 
��نََّة تأويٌل للقرآن الكريم؛ س��واء كان هذا التأويل تخصيصًا لعامه،  الربهنة عليها، وهي أنَّ السُّ

)1)  عبد الخالق، حجية السنة، ص219.
)2)  متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعثت بجوامع الكلم، حديث 

رقم )6731(، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب، حديث رقم )631).
)3)  ُينظ��ر ابن األمي��ر، التقرير والتحبي��ر، 4/ 205، والكوكب المنير ش��رح مختصر التحرير، 3/ 28، والش��اطبي، 

الموافقات، 4/ 470، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 4/ 573.
نَّة، ص219. )4)  عبد الخالق، حجية السُّ

)5)  نصر حامد أبو زيد، باحث متخصص بالدراسات اإلسامية وفقه اللغة، نال الدكتوراه من جامعة القاهرة، له عدة 
مؤلفات طبق فيها الهيرمنيوطيقا وعلوم الاهوت على النصوص الشرعية، مما أدى إلى رميه بالكفر ونفيه، وتويف 

ودفن يف مصر عام 2010م.
)6)  أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص174.
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أو تقيي��دًا لمطلقه، أو تفصياً لمجمله، فكيف يرتاجع ذلك التأويل تدريجيًا عنده؟!، وكيف 
يس��تقيم يف ذلك ما أضافته الس��نة من أحكام ش��رعية تبّي��ن ما لم يذكره القرآن من تش��ريعات 

أجمع علماء األمة –فضاً عن عوامها- أهنا من الدين؟! )1).
ينيَّة يف اليهوديَّة  وقد يكون التأويل مدخاً إلى النقد على حد ما مورس يف تأويل الكتب الدِّ
والمسيحيَّة تحت اس��م الهرمنيوطيقا)Hermeneutics( (2( والذي انتهى المآل بالمؤولين إلى 

س، وهو ما سنبحثه يف النقطة التالية. تأكيد تاريخية النَّّص الُمقدَّ
اإلشكالية الثانية: الخطاب الديني خطاب لغوي قابل للنقد )نظرية موت المؤلف(: 

وهو ما يسمى بنظرية »موت المؤلف«، أو »عزل النص«، إذ يقتضي هذا المنهج إخضاع 
النصوص الشرعية آلليات التفكيك، والنظريات األلسنية الحديثة، ولقد رأى بعض الحداثيين 
د أركون أنه »من المل��ّح والعاجل -من وجهة نظر التَّاريخ العام  ض��رورة ذلك، كما أكد محمَّ
للفك��ر- أن نطب��ق على دراس��ة اإلس��ام المنهجيات واإلش��كاليات الجدي��دة، نقصد بذلك 
تطبي��ق المنهجيات واآلفاق الواس��عة للبحث من تاريخية)3)، وألس��نية)4)، وس��يميائية داللية، 

وأنثربولوجية)5)، وفلسفية«)6).
ويق��ول علي ح��رب: »وكينونة النص تقض��ي بالنظر إليه من دون إحالت��ه، ال إلى مؤلفه، 
��نَّة النَّبويَّة  وال إل��ى الواق��ع الخارجي«)7) وله��ذا أّكد الحداثيون على ما ُيس��مى ب� »تراثية« السُّ
-كم��ا قدمنا-، وفرض التس��اوي بين أن��واع الخطاب؛ فأصبح النَّّص النب��وي ُعرضة لمناهج 

)1)  انظر الشافعي، الرسالة، ص44، بتصرف.
)2)  الهرمنيوطيقي��ا: مجموعة من القواعد المتبعة لدراس��ة الاهوت، وفهم النص��وص الدينية، والعمل على تأويلها 
بطريقة خيالية ورمزية بعيدة عن المعنى الحريف المباش��ر، وتحاول اكتش��اف ما وراء النص باعتباره حجابًا يخفي 

من المعاين غير ما ُيفهم من ظاهره. انظر الرويلي والبازعي، دليل الناقد العربي، ص88، بتصرف.
)3)  التاريخي��ة أو األرخن��ة: نقد النصوص الموروثة، وإس��قاط قدس��يتها، واخضاعها للواق��ع دون النظر إلى اآلخرة 

.ar.wikipedia.org :واإليمان. انظر
)4)  األلسنية: علم تطور اللغات البشرية، وعمليات االتصال، على خاف ما كان معهودًا يف السابق.

)5)  أنثروبولوجيا: علم يبحث يف مراحل تطور اإلنس��ان، وأصله الخلقي، كما يبحث يف تطوره االجتماعي والثقايف. 
.ar.wikipedia.org :انظر

)6)  أركون، تاريخية الفكر العربي اإلسامي، ص61.
)7)  حرب، نقد النص، ص12.
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األلس��نيات الحديثة، وتحليل الخطاب التاريخي ونقده، ففي منطق النقد »يس��تقل النَّّص عن 
نَُّة بعد ذلك  د السُّ المؤلف«، وبالتالي تم تفكيك أهم عاقة تربط النَّّص النبوي بالوحي، لُتجرَّ
من ش��رعيتها الت��ي منحها إياها الوحي، ُث��مَّ ينتقل هذا المنهج إلى تفكي��ك النَّّص النبوي عن 
الحقيق��ة، فق��د أصبحت هذه األخيرة هي األخرى محل نقد الرتباطه��ا بالنَّّص النبوي، يقول 
عل��ي حرب: »فالنَّّص النبوي، مثاً، ال تكمن أهميته يف كون��ه يروي الحقيقة أو يتطابق معها، 

بل تكمن بالدرجة األولى يف حقيقته هو...«)1).
وهك��ذا يصب��ح النَّّص النبوي نفس��ه موضع المس��اءلة ما إذا كان حج��ة أم ال، فضاً عن 

تضمنه رسالًة للبشرية، أو كونه هدى وبشرى للعالمين. 
إنَّ ه��ذا المنه��ج ُيذري بالقيم الحضارية واإلنس��انية التي تضمنتها رس��الة خات��م النَّبّيين 
أدراج الرياح، ويجعل العقل النس��بي حاكمًا على العقل المطلق الذي باركه الوحي، وخّوله 

مهمة هداية البشرية.
واألخط��ر من ذلك، أنه يعتقد أن »النص يعك��س واقعه المعاصر له فقط، وينتهي بانتهاء 
زمانه، وأن محاولة إحالته أو ربطه بواقع معين ليس��ت س��وى تفسير للنص بنص آخر، أي هي 
حج��ب للحج��ب«)2)، ومعنى ذلك أن محاولة إس��قاط النص النبوي على أي��ة حادثة واقعية، 
وتطبي��ق حكمه عليها، والعمل به يف خارج نطاق عص��ره وزمانه إنما هو تعتيم مبطن، وظام 
مضاعف ال يس��تقيم والمنطلقات المنطقية، أو األسس التش��ريعية المتعلقة بحصر النص بما 

يخصه من الزمان دون غيره، وهو تشكيك صريح بالنصوص النبوية بشكل خاص.
ومعلوم أن التشكيك بالسنة تشكيك بمصادر الشريعة، وهو تشكيك يف القرآن أيضًا، كما 
أنه تش��كيك يف حقيقة الوجود اإلنس��اين، ودعوة إلى العبثية بقوانين الفكر، وتماٍه للعقلنة التي 
ال يضبطه��ا ضابط ش��رعي أو عقلي أو منطقي، فضاً عن الدخ��ول يف التأويات الامتناهية، 
وإش��كالية العاقة بين الن��ص المعطى ولغته، فلي��س ل�»قصد« المؤل��ف، أو النص، مكان يف 
»النظري��ة التأويلي��ة« الجديدة، باعتبار أن النصوص ال تحم��ل أي معنى إال ذلك الذي يصنعه 
القارئ ويش��كله، مما ي��ؤدي إلى »فوضى التفس��ير«، و»ال هنائية المعنى«، و»نس��ف محتوى 

)1)  المرجع السابق، ص14.

)2)  المرجع السابق، ص13.
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الن��ص«، و»إبطال مقص��وده«؛ يف ظل الغيب��ات الثاثة التي تق��وم عليها»التأويلي��ة الحديثة«: 
)غيبة المؤل��ف، وغيبة المرجعية، وغيبة القصدية(، وبذلك وحده يس��تأثر الحداثيون بتأويل 
النص الديني؛ قرآًنا وسنة، ويتاعبون بفهمه وتفسيره ومدلوله، يف »باطنية« مسرفة، ال ترى يف 
»ظواه��ر« النصوص أكثر من رموز ومؤش��رات ومدلوالت كوامن بواطن، هي مركز الثقل يف 

النص، وبدل أن يكون الهوى تبًعا لمعطيات النص، يكون هو تبًعا ألهوائنا!.
وال ب��د هنا من التس��اؤل م��ا إذا كانت آلي��ات تفكيك الخطاب الديني والبش��ري تتصف 
بالعلمي��ة، وه��ل ه��ي مجمع عليه��ا؟، وهل نجح��ت يف نقد الخط��اب الديني وقراءت��ه قراءة 
إيجابية؟، وهل الخطاب الديني بالضرورة معاٍد للحداثة بحيث يحتاج إلى تفكيك وتركيب؟، 

وهل بالضرورة وضع الرتاث والحداثة يف إطار عدائي ال يتصور الجمع بينهما؟.
إن الذي يراجع تطور علم األلسنيات يف الغرب، ويتأمل يف »الهرمنيوطيقا« التي استخدمت 
يف نق��د النصوص الدينية يخلص إلى الق��ول إن النظريات »الس��يمانتية« و»الرباغماتية«)1) لم 
تصل بعد إلى مس��توى تحليل أي خطاب ديني فضاً عن نق��ده أو تفكيكه، فالبعد الرباغمايت 
يف اللغة يحرص على بيان عاقة اللفظ باس��تعماله يف زمان ومكان محدد، أي س��لطة الزمان 

والمكان على النص الديني)2). 
بينما يف المفهوم اإلسامي، الخطاب الديني المتمثل يف القرآن والسنة غير خاضع لهذه 
السلطة إال ما تقتضيه متطلبات تنزيل النص على الواقع؛ ذلك ألن الزمان والمكان مخلوقان 
بينما خطاب الوحي صفة من أوصاف المخاطِب وهو اهلل ۵، وهو متعال عن س��لطة الزمان 

والمكان.
اإلشكالية الثالثة: الخطاب الشرعي حجاب )بواطنه مباينة لمنطوقه(: 

بم��ا أنَّ النَّ��ّص النبوي »ال يقول الحقيقة، بل يخلق حقيقت��ه« يف نظر الحداثيين، فإنه ُينظر 
إليه من طرف هؤالء على أنه حجاب، وال ينبغي الوثوق به ثقة مفرطة؛ ألنه يحجب الحقائق 
المطلقة التي يجب أن نفكر فيها، وعليه ف� »اس��رتاتيجية النَّّص تقوم على جملة من األالعيب 

)1)  الرباغماتي��ة: ه��ي الرتكي��ز على المنفع��ة المادية والعملية كمكون أساس��ي للحقيق��ة، وإهمال المب��ادئ والفكر 
.ar.wikipedia.org :اإلنساين كدافع للبحث عن الحقيقة. انظر

. Asa Kosher، Pragmatics and Chomsky’s Research Program، p.678.  (2(
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واإلج��راءات؛ يمارس الخطاب من خالها آلياته يف الحجب والتبديل والنس��خ، والنَّّصوص 
س��واء يف ذلك«، وعليه يقتضي المنهج التفكيكي أن يقوم يف »التعامل مع النَّّص على كش��ف 
المحجوب«)1)، أي مس��اءلة حقيقة النَّّص ومصدره حت��ى ال يحجب ما يجب أن يكون محل 

مساءلة ونقد.
وهذا اهتام بأن الخطاب الديني خطاب »ديماغوجي«، أو »دوغمائي«)2) يس��عى لحجب 

الحقائق، وصرف الناس، وإلهائهم عن البحث يف قضايا تتعلق بحجية هذا النص الشرعي.
وهذه عبثية يف التحليل ينّزه البش��ر أنفس��هم عنها، فضاً عن تنزيه الشريعة؛ ألهنا تناقض أهم 
أسباب ورودها، وهي الهداية والرشاد، وهذا عند العقانيين والمناطقة أمر محال، فا يجوز ألي 
خط��اب ديني أو غيره أن يناقض وجوده، ويهدم نفس��ه، ال من بعي��د وال من قريب، فكيف يكون 

خطاب اهلل ۵ للبشر خطابًا غير مفهوم، أو أن ظواهره مخالفة لبواطنه؟!، هذا مناٍف للعقل.
ولو س��لمنا بذلك العتربنا –أيضًا- أن كام الحداثيين أنفسهم هو كام »دوغمائي«، ما 
المان��ع؟، وعند ذلك يكون بواطن نقدهم للقرآن والس��نة تخالف ظواه��ره، وهو أمر يهدم ما 

يسعون إليه من غرائب نتاجات فكرهم.
ه��ذا، وصل��ى اهلل على س��يد األولين واآلخري��ن، وإمام األنبي��اء والمرس��لين، وعلى آله 

وصحبه وسلم.

)1)  انظر حرب، نقد النَّّص، ص11 و14 و18.
)2)  الدوغمائي��ة أو الدوغماتي��ة: هو التعصب لفكرة أو اعتقاد معين دون أي قبول لمناقش��تها أو الش��ك فيها، وُتس��تخدم 
.ar.wikipedia.org :أحيانًا لإلشارة إلى الجمود الفكري، أو التشدد يف االعتقاد الديني أو المبدأ األيديولوجي. انظر
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النتائج والتو�سيات
بعد دراس��ة الحداثة ونشأهتا، وما خّطته أقام كثير من أتباعها، وبعد النظر يف إشكالياهتا   
المتعلقة يف التعامل مع النصوص الشرعية –خاصة-، واألسباب الدافعة لمؤسسيها ومنظريها 
من الغرب، والعوامل المؤثرة على ناقليها ومقلديها من الشرق؛ يمكننا أن نخُلص إلى اآليت:
1. هناك اختاف واس��ع بي��ن منظري »الحداثة« الغربيين لتحدي��د معنى هذا المصطلح؛ 
ألنه ظهر ضمن ظروف متباينة لدى مؤسسيه، تشير إلى ضرورة التنبه إلى عدم انجراف العقل 

المسلم إلى تلك العشوائية.
2. إن أول نشأة للحداثة كانت عند الغرب؛ مناهضًة للتعصب الفكري والسطوة الكنسية، 
وخروجًا على الرتاث المناقض للعلم والعقل الس��ائد عندهم، فوضع المقلدون من حداثيي 
الش��رق الثقاف��ة العربية يف الكفة ذاهت��ا، وطبقوا تلك النظريات على تراثه��م العربي دون أدنى 
تعديل، األم��ر الذي يوجب االطاع على مصادر تلك النظري��ة، وظروف والدهتا، ومربراهتا 

غير المتحققة يف المجتمع المسلم.
3. إن مش��روع الحداثيين قائم على تعديل مفاهيم الرتاث، ورفضها بالكامل، عن طريق 
خل��ق قطيع��ة مرجعية ومعرفية مع النصوص الموروث��ة، دون النظر يف مدى صدقها أو عدمه، 

األمر الذي يوجب توعية خاصة لمدى خطورة التخلي عن الرتاث اإلسامي.
4. انض��وى تحت تلك النظريات نوعان من اإلش��كاالت؛ األول: ما تعلق بقواعد إثبات 
النص��وص الش��رعية، والثاين: ما تعل��ق بعلوم دالالت األلف��اظ ومعانيه��ا، وكاهما مناقض 
ألس��س الش��ريعة والتاريخ اإلس��امي، اللذين ُيعّدان مح��ورا الثقافة وأساس��ها، مما يوجب 

التمسك فيهما، وعدم استبدالهما بموروث غربي عائم.
5. إن تباين المناهج الحداثية مع المنهج اإلس��امي الصحيح، يؤدي إلى تناقض النتائج 
واألح��كام بين أس��س الفك��ر اإلس��امي والحداثي، األم��ر الذي ال ب��د من استش��رافه لدى 

الدارسين، وأخذه بعين االعتبار عند النظر يف نظريات الحداثة الغربية.
6. ظه��رت خطورة المناه��ج الحداثية بع��د التصري��ح بمناهجها ونتائجه��ا القائمة على 
فق��دان الصحة والقدس��ية لمصادر الدي��ن، وعجزها عن حمل مكنوناهتا لألجي��ال المتوالية، 
ونزع أهليتها يف تمثيل شرع اهلل ۵، والقدرة الحصرية لتلك النظريات الحداثية للكشف عن 
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حقيق��ة تل��ك النصوص، وهذا يقّوض الدين بأكمله، األمر ال��ذي ُيلزم محاربة تلك المناهج، 
وعدم االنخداع بظواهرها المزيفة.

7. إن مجم��وع م��ا يؤول إليه كل ما س��بق، هو نبذ النصوص الش��رعية، وانس��اخ الناس 
عن الدين، وافرتاض تناقض الش��ريعة مع العقل والواقع، ومحاكاة ملحدي الغرب يف طريقة 
عًا للبشرية، دون الرجوع إلى الفرق  تعاملهم مع نصوصهم المقّدسة، واتخاذها مصدرًا مشرِّ
الهائ��ل بين نصوص الكتب المقدس��ة ونصوص الش��ريعة اإلس��امية، وتأثي��ر كل منها على 

الشعوب، واإلنجازات الفكرية والحضارية لكل منها.

* * *
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 فهم الن�ص القراآين )التوظيف العلماين( 

-درا�سة حتليلية نقدية-

د. عزالدين بن اخلمار بن عبد ال�سالم �سليماين
وزارة الرتبية والتعليم-المملكة المغربية
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تلج��أ بعض الخطاب��ات المعاصرة إلى فهم الن��ص القرآين بآليات جدي��دة أفرزها تطور 
العلوم اللغوية والفلسفية، بحجة أن قواعد الفهم الموروثة عن القدامى ليست كافية لتحصيل 
فهم يناس��ب الواقع المعاصر ويحل مشكاته، ومن هذه اآلليات آلية قصد المؤلف التي قعد 

لها الفيلسوف الهرمينوطيقي »جورج غادمير«. 
والذي تجدر اإلش��ارة إلي��ه أن توظيف المقاصد يف فهم القرآن الكريم ليس��ت بالش��يء 
الجديد يف الفكر اإلسامي، فقد ظهرت تفسيرات جديدة آليات القرآن الكريم منذ الصحابة 
رضي اهلل عنهم، ولم يغب هذا الفهم إال يف بعض فرتات جمود الفكر اإلسامي...إذن ما هي 
هذه الضوابط التي تحكم استحضار هذه المقاصد أثناء فهم النص القرآين؟، وماهي تجليات 

االنحراف يف الفهم عند عدم االلتزام هبا؟.
إن التوظي��ف العلم��اين للنظ��ر المقاصدي ينبثق م��ن المرجعية العلماني��ة التي ال تعرتف 
بالمنظومة الفكرية والس��لوكية لإلسام، وإنما تس��عى لزعزعة الثوابت الدينية، لذلك فالنظر 
المقاص��دي وف��ق هذا االتجاه يق��وم على اعتبار علل النصوص الش��تقاق مع��اين ال صلة لها 
بظاه��ر النص، وذلك ألن ه��ذا التيار لم يحرتم تل��ك الضوابط التي أقره��ا العلماء المربزون 

الذين أّسسوا لهذا العلم. 
إن المقاصد الشرعية كما تدل عليه صفتها تستوحي وجودها من صميم الشرع وتعاليمه، 
فه��ي ليس��ت بخارجة عن نصوصه حت��ى يطلب إدراكها من غير جه��ة تلك النصوص، لذلك 

يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
- الوقوف عند أهمية البعد المقاصدي أثناء  النظر يف النص الشرعي.

- إبراز الضوابط العامة والخاصة إلعمال المقاصد الشرعية عند علماء األمة المعتربين.
- كشف التوظيف العلماين للبعد المقاصدي يف فهم النص القرآين.

- الوقوف عند نماذج من آيات األحكام التي أخضعت لهذا المنهج.
- الخروج بخاصات ونتائج وآفاق للبحث يف هذا الموضوع. 

وق��د اعتم��د الباحث عل��ى المنهج المق��ارن، باإلضافة إلى االس��تعانة بآلي��ات التحليل 
واالستنتاج وفق الخطة اآلتية:
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المبحث األول: النظر المقاصدي يف القرآن الكريم دراسة تأصيلية.
المطلب األول: أهمية النظر المقاصدي يف القرآن الكريم.

المطلب الثاين: الضوابط العامة إلعمال المقاصد يف فهم النص القرآين.
المطلب الثالث: الضوابط الخاصة يف الفهم المقاصدي المقاصد يف فهم النص القرآين.

المبحث الثاين: التوظيف العلماين للمقاصد يف فهم النص القرآين.
المطلب األول: الهرمينوطيقا وقصد المؤلف.

المطلب الثاين: تطبيقات الهرمينوطيقا.
المطلب الثالث: توظيف المقاصد والتشريع.

1- اإلرث.

الربا.  -2
3- نظر وتعقيب.

خاتمة.

* * *
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املبحث الأول
اأهمية النظر املقا�سدي يف فهم القراآن الكرمي

درا�سة تاأ�سيلية
املطلب الأول: اأهمية النظر املقا�صدي يف فهم القراآن الكرمي

ي��راد بالبعد المقاصدي يف فهم نصوص القرآن الكري��م ذلك المنهج الذي يعنى بظواهر 
النص��وص وباطنه��ا، والجمع بينهما يف اعت��دال، وربط الجزئيات بكليات الش��ريعة ومبادئها 
العام��ة، »ف��ا يخ��ل بالمعنى والمراد م��ن النصوص بدعوى اس��تيعاب النص ل��كل حاجات 

اإلنسان، وال يخل بظواهرها الصريحة ودالالهتا بدعوى عجز النصوص عن استيعاهبا«)1). 
إن ه��ذا المنهج هو الس��بيل ال��ذي اتبعه العلماء الراس��خون الذين وقفوا موقفًا وس��طًا 
بي��ن فئة تتمس��ك بظواه��ر النصوص وحرفيته��ا، وتفهمها بمع��زل عن مقاصد الش��رع، »فهم 
ورث��ة الظاهري��ة القدامى الذين أنكروا تعليل األحكام أو ربطه��ا بمقصد«)2)، حيث قال عنهم 
الش��اطبي »...ومن ه��ؤالء أيضا بعض أه��ل البدع واأله��واء، فإهنم وقفوا عن��د اتباع ظواهر 

القرآن على غير تدبر وال نظر يف مقاصده ومعاقده«)3). 
وطائف��ة أخرى-وهي المقصودة بالورقة- تبنت طرحًا يقوم على اإليغال يف اعتبار علل 
النص��وص ومقاصدها الش��تقاق معاٍن ال صلة له��ا بظواهر تلك النص��وص الصريحة، فتبنى 
عليه��ا أحكام��ا تؤول إلى إهدار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألن القرآن يف نظرهم روح 

وقيم قبل أن يكون نصوصًا وأحكامًا.
وإن كان��ت مظاه��ر الخلل بادية يف موق��ف كل من الطرفين كان لزاما الب��دء بتبيين أهمية 

إعمال المقاصد، ودوره يف فقه نصوص القرآن الكريم و الشريعة على العموم:
- إن الش��ارع الحكيم منزه عن العبث، وكل منزل بقدر، ولكل تش��ريع حكمة ومقصد، 

ضوابط يف فهم النص ص:39 . عبد الكريم حامدي- كتاب األمة العدد 107، س��بتمرب 2005/ رجب 1426،   (1(
السنة الخامسة والعشرون. 

السياس��ة الشرعية يف ضوء نصوص الش��ريعة ومقاصدها.ص:212 د يوسف القرضاوي– ط1. مؤسسة الرسالة   (2(
1422ه� 2001م 

)3)  الموافقات يف أصول الش��ريعة، 179/4. أبو إس��حاق  الشاطبي، تحقيق عبد اهلل دراز، دار المعرفة بيروت. دون 
تاريخ.
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ق��ال تعال��ى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ )1) وقال جل من قائل: 
ژ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  
مت  ژ)2)، وكثيرة هي األحكام والتش��ريعات التي بين الشارع عللها وحكمها، والمصالح 
المرتتب��ة عنه��ا »... ولهذا أجمع جمه��ور العلماء –فيما ع��دا فئة قليلة– عل��ى تعليل أحكام 
الش��ريعة وربطها بالحكم والمصالح«)3)، حتى صار النظر المقاصدي يف التش��ريع اإلسامي 
من األمور القطعية المجمع عليها، يقول د. نور الدين الخادمي: »من المعلوم صراحة وقطعًا 
أن التشريع اإلسامي ال يخلو من إقرار حقيقة مقاصدية أحكامه وتعاليمه، تلك الحقيقة التي 
أجمع عليها كافة الباحثين والدارسين، وأقرهتا مختلف العقول واألعراف والعوائد والقوانين 
يف كل زمان ومكان، فهو منطو على مقاصده يف الخلق، وغاياته يف الوجود، وأسراره وحكمه 

يف حياة الناس وأحوالهم«)4).
 وكان هذا الفهم باديًا يف اجتهادات الصحابة والقرون المشهود لها بالخيرية، وإن غابت 

لديهم التسميات والتعريفات وكانت تحقق وظيفتها يف تنزيل األحكام من عدمه.
 من كل ما س��بق يتبين أن اس��تثمار النظر المقاصدي يف حس��ن فقه النصوص متجذر يف 

تاريخ األمة واجتهادات علمائها الراسخين. 
-  إن الناظ��ر يف آي��ات الق��رآن المتفق��ه يف أحكامه يف غياب اس��تحضار المقاص��د العليا 
للكت��اب العزي��ز يحيد عن الصواب يف جمي��ع مراحل عمله هذا فهما واس��تنباطا وتنزيا، إن 
الفهم الس��ليم للنص هو الذي »يراعي مقاصد الش��رع عند االستنباط وفهم النصوص والنظر 
يف أحكام الش��رع، فإذا أراد المجتهد معرفة حكم واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص 
لتطبيقها على الوقائع، وإذا أراد التوفيق بين األدلة المتعارضة اس��تعان بمقصد التش��ريع، وإن 
دعته الحاجة إلى بيان حكم اهلل يف نازلة مس��تجدة عن طريق القياس أو االستحس��ان و غيرها  

تحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها«)5).

)1)  المؤمنون: .115
)2)  الدخان: 38- 39.

)3)  ينظر: تعليل األحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي، ص:20 دار النهضة العربية بيروت 1981م. 
)4)  االجتهاد المقاصدي، كتاب األمة 56/1.

)5)  مقاصد الشريعة وأثرها يف اإلصاح والتشريع ووحدة األمة، عبد اهلل زبير، مقال منشور بأعمال الندوة العالمية= 
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إن األساس المقاصدي الذي يعنى بالقرائن واألمارات الخارجة عن اللفظ، والتي بدوهنا 
ُتْهدر دالالت عديدة لهذه األلفاظ فتفقد ميزة الرتجيح بين األدلة المتعارضة يف الظاهر، وُتْعدم 

إمكانية التوفيق بينها ليظل هامش االختاف بينها كبيرا، والهوة بين االستنتاجات واسعة. 
ف��إذا كان ه��ذا حال المجتهد الفقيه م��ع هذا العلم، فإّن العامي ذا النزر اليس��ير من العلم 
الش��رعي، بعلمه ألس��رار النصوص وعللها، يزداد قلبه إيمانًا ويقينًا، ليبعثه ذلك على العمل 

واالمتثال ويحصنه من دواعي التشكيك يف أحكام الشريعة. 
ولقد كان غرضي من سوق مظاهر الحاجة إلى علم المقاصد، إبراز أثره يف توجيه العقل 
المس��لم عل��ى اختاف مس��توياته أثناء النظر يف نص��وص القرآن الكريم، وفت��ح اآلفاق أمامه 
واس��عة للتحليل واالس��تنباط وحس��ن التنزيل على الواقع، يقول الدكتور عمر عبيد حس��نه: 
»إن بناء العقل المقاصدي يحدث تغييرًا اس��رتاتيجيًا يف الثقافة، ونقلة نوعية يف الحياة القلبية 
والذهنية، ويعيد للوحي عطاءه المتجدد على يد البش��ر، وإعادة النظر فيما وضعوا من آليات 

مجردة للتعامل معه، وتنزيله على الواقع بعيدا عن مصالح الناس«)1). 
أم��ا م��ن ناحية النص فإن النظ��ر المقاصدي له ي��ربز علله وأغراضه، وينف��ذ إلى المعاين 
واألس��رار المبثوثة فيه، وال يكتفي فقط باألخذ بظواهره حت��ى ال يبقى مجاله ضيقا ومعزوال 
ع��ن حياة الن��اس وواقعهم، »فالنص��وص إذا أخذت بظواهرها وحرفيته��ا فقط ضاق نطاقها، 
وق��ل عطاؤها، وإذا أخ��ذت بعللها ومقاصدها كان��ت معينا ال ينضب، فينفت��ح باب القياس، 
وينفس��ح باب االس��تصاح، وتج��ري األح��كام مجراها الطبيع��ي يف تحقيق مقاصد الش��رع 

بجلب المقاصد ودرء المفاسد«)2).
فاس��تصحاب المقاص��د أثناء النظر يف الن��ص القرآين يمنحه العط��اء المتجدد حتى يبقى 
مهيمن��ا عل��ى واقع الن��اس، خصوص��ا وأن الوقائع والن��وازل غير محدودة، وكلها تس��تدعي 
رأي الش��رع وتحكيمه، يقول د. صالح الزنكي: »بما أن التش��ريع اإلسامي جاء ليعالج واقع 
المكلفي��ن وأحواله��م يف جمي��ع األزمن��ة واألمكن��ة، ويف كل األحوال، وليمد المس��تجدات 

=للفقه وأصوله، مقاصد الشريعة اإلسامية وسبل  تحقيقها يف المجتمعات المعاصرة ماليزيا. غشت 2008م.
)1)  عمر عبيد حسنة يف تقديم كتاب االجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجاالته 17/1.

)2)  نظرية المقاصد عند الشاطبي: أحمد الربسوين ص: 333، المعهد العالمي للفكر اإلسامي 1401ه�/1991م. 
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بأحكام��ه م��ن جهة، وم��ن جهة أخ��رى أن النصوص التش��ريعية م��ن حيث الع��دد محصورة 
ومع��دودة، والوقائع متجددة، وعليه ف��إن االجتهاد يقرتب من الصواب إذا دار يف فلك النص 
ورحاب��ه، وعليه فإن الحاجة تقتضي االلتفات حول النص ،وأن ال يربحه المجتهد كلما وجد 
إلى ذلك سبياً، من خال إعمال كافة طاقات النص من غير اعتساف أو تطويع أو تحوير«)1).  
إن اس��تثمار كل طاق��ات النص من غي��ر قصور وال تطويع ال يتأتى إال باس��تحضار البعد 

المقاصدي، ألنه يتيح:
أوال: التوفي��ق بين األخذ بظاهر النص وااللتفات إلى روحه ومدلوله باعتبار كل القرائن 

الخارجية والداخلية التي تدل على المراد اإللهي.
ثاني��ا: رب��ط النص��وص بأدلة التش��ريع الكلية وغاياته الك��ربى، مما يربز وحدة الش��ريعة 
وتكاملها، دون تناقض أو تعارض، قال الش��اطبي: »فمن الواجب اعتبار الكليات عند إجراء 
األدلة الخاصة من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية 
ع��ن كلياهتا...«، ثم قال: »وكما أن األخذ بالجزئي معرض��ًا عن كليه فقد أخطأ، فكذلك من 

أخذ بالكلي معرضًا عن جزئية فا بد من اعتبارهما معا يف كل مسألة«)2).
ثالثا :ضمان حسن التنزيل، واعتبار مآالت الوقوع الفعلي للمراد اإللهي من النص على 

أرض الواقع.
رابع��ا: التميي��ز بين نصوص الش��ريعة القطعية، وبي��ن النصوص الظنية الت��ي تحتاج إلى 

إعمال النظر المقاصدي.
وهذا ما يحيلنا إلى فائدة أخرى الس��تثمار هذا البع��د، وهي تحقيق صفة الخلود والبقاء 
للش��ريعة اإلس��امية ونصوصها، يقول د. أحمد الريس��وين: »إن أهمي��ة االجتهاد المقاصدي 
هو الكفيل بدوام أحكام الش��ريعة اإلس��امية للعصور واألجيال التي أتت بعد عصر الشارع، 
والت��ي تأيت إلى انقضاء الدنيا«)3). وكذلك النص��وص العامة المطلقة، فإهنا تحتاج إلى إعمال 
هذا البعد لبيان ما يدخل تحتها مما ال يدخل، مما يؤكد مرونة التشريع وواقعيته، وقدرته على 

)1)  التوظيف التفسيري لدرس المقاصد .د صالح زنكي الندوة العالمية للفقه وأصوله ماليزيا 2006. 
)2)  ينظر الموافقات 3/ 5- 15.

)3)  نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص:  334.
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التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف.
إذن فمعرفة مقاصد الش��ريعة تمكن المس��لمين من العيش باس��تمرار تحت ظل الشريعة 
اإلس��امية، وتنظيم ش��ؤون حياهتم وفقا لتوجيهات الش��ارع الحكيم، ثم إن دراسة مقاصدية 
القرآن الكريم س��وف تفس��ح المجال واسعا أمام عودة األمة لتحتكم له يف قضاياها المصيرية 

ونوازلها المستجدة.
وم��ن هن��ا يمكن الق��ول: إن تحقيق انطاقة جدي��دة يف علوم الش��ريعة، وتحقيق انبعاثها 
من جديد ال يتصور بعيدًا عن الفهم المقاصدي لنصوص الش��ريعة، ألهنا مرجع كل اجتهاد، 
ودلي��ل كل فتوى، »...فكم��ا أّن من ال يؤمن بقواني��ن الكون واطِّرادها واس��تقرارها وكمالها 
ودقتها ال يمكن أن يتقدم يف أي علم من العلوم المادية، فكذلك من ال يؤمن بحكمة التشريع 
الشاملة، وبقوانينه المطردة، وقواعده المضبوطة ال يمكن أن يتقدم يف علم الشريعة أبدًا«)1). 
إن البحث يف علل النصوص وحكمها هو بحث عن القيم والس��نن المبثوثة فيها لتجعل 

من مصادر التشريع مشرفة ومهيمنة على الزمان والمكان البشريين.
 وأخي��را فم��ا يج��ب التأكيد علي��ه مرة أخ��رى أن هذا الفهم ل��م يغب عن أغل��ب علماء 
المس��لمين طيلة القرون الماضية، إال أن عوزهم كان من جهة التسميات والتعريفات، إذ كان 

هذا الفقه مضمنًا يف اجتهاداهتم، ولم يربح تأوياهتم واستنباطاهتم.
أما اليوم، فإن ما تتعرض له الشريعة اإلسامية من هجمة شرسة للتوهيم بعدم صاحيتها 
لواق��ع الناس، وتعطيل نصوصها وأحكامه��ا ألن مقتضيات العصر وظروفه تجاوزهتا، يجعل 
من الفكر المقاصدي أمرا محتمًا للتدليل على خلود النص القرآين، باعتباره حاماً لمراد اهلل 

تعالى، وإيفائه بحاجات الناس المتجددة يف كل زمان ومكان.
يمكن القول بأن إلعمال المقاصد يف فهم النصوص القرآنية فوائد كثيرة منها:

- إبراز علل التشريع القرآين وأسراره، وعدم االكتفاء بظواهر النصوص وحرفيتها. 
- الجمع بين معنى اللفظ ومبناه على نحو يربز تماسك الشريعة واتساقها جسدا وروحا، 

داال ومدلوال.

)1)  المصدر السابق ص:  232.
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- تزوي��د الفقي��ه والمجتهد الناظر يف نصوص الكتاب بنظرة ش��مولية تس��تحضر كليات 
التشريع باعتبارها ضابطا لحصر أوجه االختاف وتضييق سبله.

-ترك ما شذ من المعاين وما جانب المراد من اآلراء لمخالفتها مقاصد الشرع.
- تحقيق صفتي الخلود والدوام للشريعة اإلسامية.

-التوسع والتجديد يف الوسائل الخادمة للقرآن الكريم فهما واستنباطا وتنزيا.
- اعتبار المآالت والنتائج المرتتبة عن التنزيل على أرض الواقع.

- التدليل على استيعاب الشريعة لكل المتغيرات، وصاحيتها لكل زمان ومكان.
- بيان أوجه المصالح  المجتلبة والمفاسد المجتنبة يف أحكام القرآن الكريم ومقاصده.
- التميي��ز بي��ن االجتهاد المقاصدي األصي��ل، وبين التوظيف ال��ذي ال يتقيد بالضوابط 

الشرعية واألسس المنهجية لهذا العلم.
املطلب الثاين: ال�صوابط العامة للمقا�صد ال�صرعية

إذا كان إعم��ال النظ��ر المقاص��دي يف فه��م القرآن الكريم ل��ه مربراته الش��رعية وأصوله 
المقطوع بصحتها وآثاره: كتلك المتعلقة بإحياء دور العقل المسرتشد هبدي الوحي، وكذلك 
اعتب��ار واقع تنزيل األح��كام وخصوصياته، كما كان إهمال هذا البعد والنزوح إلى التمس��ك 
بحرفي��ة النص��وص وظواهرها س��ببا للقصور والجم��ود، فإن التوس��ع يف النظ��ر المقاصدي 
دون ضوابط منهجية وثوابت ش��رعية يش��كل منزلقًا خطيرًا –مع حس��ن النية–، ومطية لدى 
البعض اآلخر للتحلل من أحكام الش��ريعة، وتعطيل نصوصها الصريحة القطعية تحت ذريعة 
المصال��ح اآلنية وضرورات الواق��ع، أو ما يطلق عليه بتفعيل روح الش��ريعة وقيمها، لتجاوز 
عقب��ة النص��وص التي ال تحمل يف طياهتا مصالح الناس، أو تتع��ارض مع بعضها اآلخر، تلك 

المصالح التي استقل العقل بإدراكها دون أي دليل من الوحي.
 إن المقاصد الشرعية كما تدل عليها صفتها تستوحي وجودها من صميم الشرع وأدلته، 
ونصوص��ه وتعاليم��ه، فهي ليس��ت بخارجة عن نصوص��ه، إذ »من المه��م أن تاحظ أن هذه 
المقاصد ليس��ت بمعاٍن خارج��ة عن نصوص الوحي حتى يطلب إدراكه��ا من جهة غير جهة 
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تلك النصوص، ولكن النصوص كلها جاءت تحملها يف طياهتا«)1).
 إن المقاصد الش��رعية مبنية على التصرفات الش��رعية، وهي متوقف��ة على ما انبنت عليه 
وجودا وعدما، فالدعوة إلى اس��تقالها عن أساس��ها وأصولها دعوة لهدمها وطرحها بذهاب 

ما انبنت عليه واستندت عليه...)2)
إن البح��ث يف الش��روط الضابط��ة للمقاصد الش��رعية يس��تلزم الب��دء أوال بالوقوف عند 

خصائصها وسماهتا، فهي:
- دينية ودنيوية.
- عامة وشاملة.

-  سلوكية وملزمة.
- جارية على اليسر.

- حقيقية غير وهمية.
وهي بالتفصيل كاآليت:

- دينية ودنيوية: دينية، ألهنا تحفظ للخلق دينهم الذي هو أس��اس خلقهم ژ ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ )3)، وكل تص��رف م��ن العب��د إال وللدي��ن نصيب من��ه، أي أن هذه 
المقاصد تحفظ حق اهلل تعالى يف كل حكم ش��رعي، وه��و جهة تعبد العبد، »ودنيوية، ألن هبا 
قيام الحياة ومعاش الخلق، بحيث إذا فقد أحدها أو حدث خلل هبا أو ببعضها يعرض الحياة 

لاهنيار و الضياع«)4).
 فالمقاص��د الش��رعية منبثق��ة من المفه��وم الش��امل للعب��ادة، ومتصفة بصف��ات الربانية 
والعبودية، ويجب أن ال يطرأ عليها بمرور األزمنة وتعاقب األمم واختاف األفهام ما يسلبها 

هذا البعد. 
ف��ا يمك��ن لم��ن يوظف المقاصد الش��رعية يف فه��م النص��وص القرآني��ة أن يغيب نظرة 

)1)  خاف��ة اإلنس��ان بين الوحي والعقل، عب��د المجيد النج��ار، ص:93، المعهد العالمي للفكر اإلس��امي، ط:2، 
1413ه�/1993م. 

)2)  ينظر: االجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه 137/2.
)3)  الذاريات .56

)4)  فقه المقاصد وأثره يف الفكر النوازلي، د. عبد السام الرافعي، ص: 55 2004م إفريقيا الشرق. 
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اإلس��ام للعالم واإلنس��ان؛ تلك النظرة الجامعة بين البعدين المادي والغيبي، والحياة الدنيا 
واآلخ��رة، والتنس��يق بي��ن مطالب ال��روح والجس��د، وبين م��راد اهلل ومصالح الخل��ق. يقول 
الشاطبي: »الغاية من التشريع إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا هلل اختيارًا كما 

هو عبد هلل اضطرارًا«)1).
يقول د.عبد الس��ام الرافعي: »إن المقاصد دينية إس��امية ش��رعية؛ دينية ألهنا من وضع 
إلهي يدعو أصحاب العقول إلى ما جاء به الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص، وإس��امية ألهنا خضوع وانقياد لما 
أخرب به الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص، وش��رعية ألهنا تطبيق م��ن المكلف«)2). وعليه فإن األوصاف الس��ابقة 
التي تتصف هبا المقاصد الش��رعية هو الضامن للتوظيف الس��ليم لها على وفق مراد الش��ارع 

وحكمته.
عامة وش��املة: فهي تنس��حب على جمي��ع المخاطبين هبا بأوصافه��م ال بذواهتم، وعلى 
الوقائع بش��روطها التي تحقق وجود تلك المقاصد، كما تنس��حب من حيث الزمان والمكان 
على الحال والمس��تقبل والماضي، بحيث تصان يف كل زمان ومكان متى توفرت لها ش��روط 
التكليف، ثم إهنا: »عامة يف نفس��ها تش��مل جميع أمور الدنيا والدين بالحفظ واإلقامة، حفظ 
دين العبد، وهو رأس األمور كلها، ونفسه وماله وعرضه وعقله، شاملة شمولية هذا الدين«)3). 

فالمقاصد مستقاة من شريعة اإلسام التي تغطي كل مناحي الحياة ومجاالهتا.
- س��لوكية وملزمة: إن المقاصد بخصائصها الش��رعية تنظم س��لوك اإلنس��ان، وتضبط 

عاقته بخالقه وخلقه، بجلب أنواع المصالح ودرء المفاسد.
إن البح��ث المقاص��دي ليس بحثًا مجردًا فكريًا، حي��ث إّن له جذورا تتمثل يف نصوص 

وتكاليف وضعها الشارع لحفظ مقصوده من الخلق مّما يضمن إقامة وبقاء هذه المقاصد.
وه��ي ملزم��ة –أي المقاص��د- ألهنا إنما وضع��ت لمصالح العب��اد لتطب��ق وتنفذ، »وال 
تتحص��ل المصال��ح إال عن طريق اإلل��زام بوجه عام، ألهن��ا تنظم س��لوك المكلفين، وتضبط 
عاقاهتم، وتحكم معاماهتم، س��واء تعلق األمر بس��لوك المكلف مع خالقه، أو مع نفسه، أو 

)1)  الموافقات 2/ 37.
)2)  الفكر المقاصدي و أثره يف الفكر النوازلي، ص:  75.

)3)  المصدر نفسه، ص: 65.
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مع غيره من المكلفين، فا حجة ألحد من الناس بعد س��ماع الخطاب وفهمه، والقدرة على 
االمتثال له، وس��ماع الخطاب يلزم التطبيق، فمن س��مع قوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ژ  وجب عليه إقامة الصاة وإيتاء الزكاة، ومن سمع قوله تعالى: ژژ  ژ  ڑ ژ  

وجب عليه تطبيق هذا النهي الموجب للرتك المحرم لإلقدام. وهكذا..«)1). 
-جاري��ة على اليسر، وفق الفطر الس��ليمة والعق��ول الراجحة، ألن الفط��رة تلزم التكليف 
بالمقدور والمس��تطاع، قال تعالى: ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ژ )2). لكّن اليس��ر الذي 
يفض��ي إلى التحلل من تكاليف الش��رع ليس هو المقصود، ألن: »اليس��ر معترب يف الش��رع حال 
اإلتيان بالمأمورات، واالجتناب للمنهيات وفق مراد الشارع من غير إخال متعمد، أو تكاسل 
غير مسيب، فمن أخّل بما أمر به، أو تكاسل أو اكتسب ما هني عنه اعتمادا على يسر الشرع فقد 
حرف معنى اليسر... إنما اليسر مع اإلحسان، أي اتباع شرع اهلل بإخاص، فإن خرج عن دائرة 
اإلخاص هلل كان يس��ر هوى«)3)،  وهو ما أكده الش��اطبي رحمه اهلل بقوله: »المصالح المجتلبة 
والمفاسد المستدفعة إنما تعترب من حيث تقام الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس 
يف جلب مصالحها العادية، أو درء مفاس��دها العادية... فالشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين 
م��ن أهوائه��م حتى يكونوا عب��اد اهلل، وهذا المعنى إذا ثبت ال يجتمع م��ع فرض أن يكون وضع 

الشريعة وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه: ژ ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ ژ )4)«)5).

 يقول د.الريس��وين معقبًا »فالمصلحة الكلية أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من 
تكاليف الشرع يف جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل هبواها 

حتى يرتاض بلجام الشرع«)6).
إن المقاصد الشرعية أجمعت العقول السليمة على قبولها وحفظها، وتقبلتها الفطر النقية 

)1)  فقه المقاصد وأثره يف الفكر النوازلي، عبد السام الرافعي. ص:67.
)2)  الحج: 78. 

)3)  الفكر المقاصدي وأثره يف الفكر النوازلي ص:69.
)4)  المؤمنون: 71.

)5)  الموافقات37/2- 39.
)6)  نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص:38 .
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بالرضا، فكلما صفت الفطرة ونجت من عوامل الرتذل ميزت المصالح من المفاسد، وكانت 
العق��ول الراجحة مهي��أة لقبول الحق، ألن الحق ليس س��وى جلب المنفعة ودرء المفس��دة، 
»والمقاص��د عل��ى تنوعها واخت��اف مراتبها تتس��م بالمعقولية والمنطقي��ة، وال يجحدها إال 

أصحاب العقول المختلة واألمزجة المهتزة«)1).
وهنا يجب التأكيد على أن العقل البشري مهما بلغ مراتب النضج والكمال المعريف فإنه 
ال يمكن أن يس��تقل بمفرده يف درك حقيقة المصال��ح وجوهرها، وكليتها وعمومها، ومراتبها 
وتعارضه��ا، وترجيح األولي منها عل��ى الثانوي، وذلك لس��ببين: »أوال: لو كان كذلك لكان 

العقل حاكما قبل مجيء الشرع، والتالي باطل عند جمهور المسلمين.
ثاني��ا: لو صح ذلك لبطل أث��ر كثير من األدلة التفصيلية لألح��كام، ولو تم ذلك لما ثبت 
الدليل على أن األحكام جارية وفق مصالح العباد، إذ الدليل إنما هو االس��تقراء المأخوذ من 
ه��ذه األدلة التفصيلية نفس��ها«)2). ولقد تعرض اإلمام الش��اطبي لبيان ه��ذا القصور يف إدراك 
العقل للمصالح والمفاس��د، وكثيرا ما يستش��هد عليه بأهل الفرتات الذي��ن وقعوا يف كثير من 
التخب��ط وس��وء التقدير والتدبي��ر)3)، كما يق��ول: »إن المصالح التي تقوم هبا أح��وال العبد ال 

يعرفها حق معرفتها إال خالقها وواضعها، وليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه«)4) .
ولي��س غرض��ي م��ن س��وق ه��ذه النص��وص الخ��وض يف إش��كالية التقبيح والتحس��ين 
العقليين)5) ومذاهب الكاميين يف المس��ألة، بقدر م��ا أعرض خاصة لبعض مواقف العلماء 
المعتربين الش��يء ال��ذي يزيد من تكوين تصور عام وش��امل لخصائص المقاصد الش��رعية، 
خصوصا وأن تس��ييد العقل المادي وإعاء منطقه ُيَعّد مدخا لفئة العلمانيين العتبار مصالح 

)1)  االجتهاد المقاصدي ص:32 .
)2)  ضوابط المصلحة، محمد سعيد رمضان البوطي ص:117، ط:4 مؤسسة الرسالة 1402ه/1972م. 

)3)  ينظر نظرية اإلمام الشاطبي. ص: 255- 256.
)4)  الموافقات 1/ 349.

)5)  إلى جانب نظرية األشاعرة التي تقول بأن األفعال واألشياء ليست قبيحة وال حسنة يف ذاهتا، فالحسن هو ما حسنه 
الشرع، والقبيح ال يكون كذلك إال بتقبيح الشرع له، هناك المعتزلة الذين يرون أن الحسن والقبح ذاتيان عقليان، 
أي أن األفعال و الرتوك واألش��ياء موصوفة بالصاح والفس��اد قبل أن يأيت حكم الش��رع بذلك، وأن العقل يدرك 
ذل��ك ويثبته، والماتريدية يثبتون كون الحس��ن و القبح ذاتيين عقليين، ولم يعت��ربوا أن التكاليف واألحكام تثبت 

بمجرد العقل، بل البد لذلك من السمع.
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دون أخرى، ثم ترجيحها على جزئيات الشريعة وأحكامها.
- حقيقي��ة غي��ر وهمية: وأقص��د هبذه الخاصية أن مقاصد الش��ريعة ال تنبن��ي على ظنون 
وتخمين��ات غير مطردة »...فالقول بقصد الش��ارع إلى حفظ ه��ذه الكليات الكربى، ال يكفي 
إلثبات��ه اإلتي��ان بنص أو بضع��ة نصوص –إن وج��دت- تصرح هب��ذا القص��د، فالقضية أكرب 
وأخطر من أن تثبت بدليل يمكن تطريق االحتمال إليه، س��واء يف ثبوته أو داللته، أو س��امته 
م��ن المعارض، فالقضية ال تحتمل الظن، وال يقيمها إال الدليل القطعي، ألهنا أصل األصول 

يف الشريعة«)1).
ولذلك س��لك أئمة هذا العلم خصوصا الش��اطبي يف إثبات المقاصد مس��لك االستقراء 
القائم على »النظر يف أدلة الش��ريعة الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه األمور العامة، 
على حد االس��تقراء المعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض 

مختلفة األغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك األدلة«)2).
فهذا المس��لك س��د باب الهوى يف اقرتاح مقاصد للدين ال صلة لها بنصوصها، أساس��ها 

الواقع، وتحسين الظن بالعقل، وتغليب المصلحة الدنيوية، واتباع الهوى.
املطلب الثالث: �صوابط اإعمال النظر املقا�صدي يف فهم الن�ص القراآين

ونق��ف هنا مع بعض الضواب��ط الخاصة للتفس��ير المقاصدي للنص��وص، والتي يمكن 
إجمالها فيما يلي:

- فه��م المقاص��د وفق مقتضيات اللسان العربي: إذ إّن صحة فهم النصوص، واس��تنباط 
أحكامه��ا، والوق��وف عل��ى مقاصده��ا متوقف عل��ى حذق اللغ��ة العربي��ة، والتمك��ن منها، 
واالحت��كام إلى معهود العرب يف اس��تعمالها. يقول اإلمام الش��اطبي عن ه��ذا الضابط: »إنما 
البح��ث المقصود هنا أن القرآن نزل بلس��ان العرب عل��ى الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من 
هذا الطريق خاصة...فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إلى تطلب فهمه 
من غير هذه الجهة...«)3) وينبه إلى خطورة تجاهل هذا األس��اس، وجعله سببًا يف االنحراف 

نظرية المقاصد عند الشاطبي ص: 286.   (1(
)2)  الموافقات: 51/2. 

)3)  ينظر: الموافقات 66-65/2.
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واالبت��داع يف الدين إلى جانب تحس��ين الظن بالعقل)1)، ألن لس��ان الع��رب هو المرتجم عن 
مقاصد الشرع. 

إن ه��ذا القان��ون يحك��م جميع اللغ��ات البش��رية، وإاّل لم يع��د للغة فائ��دة، ولم يصبح 
الصطاح��ات الن��اس دور يف تبليغ المعن��ى المراد بي��ن المتواصلين، »وبم��ا أن اللغة عرفية 
اصطاحي��ة وصفي��ة، وج��ب مراعاة ذلك االصط��اح، ومعهود اس��تعمال أهل تل��ك اللغة، 

وطرائق التعبير عن معانيهم، وسبل تصريفها حتى يسهل الوقوف على المقصد«)2).
ول��و افرتضن��ا أن وضعًا من تلك األوض��اع أو عرفًا من تلك األعراف ق��د تغير على ما 
كان عليه، وجب فهمه بحس��ب أصله الذي كان عليه، ال على أس��اس ما آل إليه األمر، ولهذا 
يشرتط اإلمام الشاطبي على الناظر يف مقاصد القرآن الكريم والباحث عن معانيه: »أن يسلك 
يف االس��تنباط منه واالس��تدالل به مس��لك كام الع��رب يف تقرير معانيه��ا، ومنازعها يف أنواع 
مخاطباهت��ا خاص��ة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحس��ب ما يعطيه العقل فيها، ال 

بحسب ما يفهم من طريق الوضع، ويف ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع«)3). 
- استحضار جملة من المعلومات اللغوية يف فهم النص الشرعي إلدراك مقصده وعلته، 
وذلك مثل عموم اللفظ وخصوصه، وظاهره وباطنه الذي ال ينصرف إليه إال بدليل، فا يكتفي 
المفس��ر بتأويل النص ومنحه دالالت مختلفة بحس��ب هواه دون العناي��ة بتلك المعلومات، 
»والخاصة أن العمل بمقتضى داللة الظاهر واجب اتفاقا ما لم تقم قرينة من الشرع أو العقل 
أو اللغ��ة أو الع��رف العام تخرجه عن ظاهره فيؤول حينئذ حس��بما تقتضيه تلك القرينة، ولما 
كان مج��رد تخيل المصلحة المعارضة لداللة الظاهرة ليس قرينة من هذه القرائن األربع كان 

األخذ هبا مناقضة للظاهر ال تأويا له، وهو غير جائز اتفاقا«)4).
ومن أمثلة ذلك: اعتبار األمر والنهي كما وضعا أصا يف اللغة، فاألمر مفيد لطلب الفعل، 
والنه��ي لطل��ب الرتك، »فاألوامر والنواه��ي، إذا جاءت ابتدائية تصريحي��ة دلت على مقصود 

)1)  ينظر: االعتصام 293/2.
)2)  النص الشرعي و تأويله ص: 58.

)3)  الموافقات1/ 44.
ضوابط المصلحة. محمد سعيد رمضان البوطي، 140.  (4(
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الش��ارع. األوامر تدل عل��ى القصد إلى حصول المأمورات، والنواه��ي تدل على القصد إلى 
منع حصول المنهيات«)1). 

ويضاف إلى ذلك مراعاة المعنى الرتكيبي، وما يظهر من خال النظرة الكلية، واستحضار 
القرائن المقالية. يقول د. عبد الكريم حامدي عن هذا الضابط: »هو النظر يف سياق الخطاب 
الشرعي سوابقه ولواحقه لتحديد المقصود منه، لذلك فالنظرة الكلية للنص وما يحتف به من 
قرائ��ن ضرورية لفهم مراد الش��ارع، أما النظرة الجزئية فا تفي��د إال يف تحديد المعنى اللغوي 

لظاهر النص«)2).
- معرفة أس��باب التنزيل، وذلك ألهميتها يف رفع الش��به واإلشكاالت عن القرآن الكريم 
حين تأويله. ومعلوم أن الس��نة تش��ارك القرآن يف ذلك، فا يمكن إدراك مقصد النص القرآين 
بعيدا عن معرفة س��بب نزوله، ولذلك اعترب الش��اطبي العالم بأس��باب الن��زول عالما بالقرآن 

الكريم، والجاهل هبا أو الغافل عنها خارجا عن فهم المقصود باآليات)3). 
- ال بّد وأثناء الكشف عن مقصد اآليات القرآنية الرجوع إلى شرحها وبيانها وهي السنة، 
فهي تفصل مجمله، وتبين مش��كله، وتبس��ط مختصره، وتقيد مطلق��ه. »فا محيص لمن أراد 
علم القرآن الكريم وقوفًا على مقاصده وغاياته من النظر يف بيانه وشرحه )وهي السنة(، وبعد 
ذلك ينظر يف تفس��ير السلف الصالح إن أعوزته الس��نة، ومن أراد غير ذلك كان تأويله للقرآن 

الكريم على غير ما أنزل اهلل، وعمله على غير هدى، فضا عن خروجه عن الجماعة«)4). 
ويبقى االهتداء إلى حكم القرآن بالصحابة رضوان اهلل عليهم وعلماء األمة يف اجتهاداهتم 
وآرائهم ضروريا للوصول إلى حقيقة المقاصد، وتقييمها بميزان الشرع. »وذلك لما توفر لهم 
من صدق اإليمان، وفصاحة اللسان، وأصول البيان، ومعاصرهتم لنزول القرآن، ومشاهدهتم 

لمن كلف ببيان القرآن، بأفعاله وأقواله وتقريراته«)5). 

)1)  الموافقات 2/ 393.
)2)  ضوابط يف فهم النص، عبد الكريم حامدي ص:137 ، كتاب األمة عدد:107 سبتمرب 2005/رجب 1426ه�. 

)3)  ينظر الموافقات 349/3- 350.
ينظر المقاصد العامة للش��ريعة اإلس��امية، يوس��ف حامد العالم ص: 60- 61، القاهرة دار الحديث الخرطوم   (4(

الدار السودانية للكتاب.
- المقاصد العامة للشريعة اإلسامية، ص:119، د. يوسف حامد العالم ط:1412م/1991م.   (5(
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- أن ال تكون المعاين والمقاصد المستنبطة من النص معارضة ألصل من أصول الدين، 
أو دليا من أدلته الش��رعية »فالمقاصد مع أدلتها الش��رعية كالكلي مع جزئياته، وكاألصل مع 

فروعه، فبينهما تازم وثيق، وارتباط عميق من حيث البقاء واالنتهاء«)1).
إن ه��ذه المب��ادئ مثل:مقاص��د أو روح التش��ريع والمصلح��ة اس��تنبطت مدلوالهتا من 
نصوص الشريعة، فا يمكن أن تكون مناقضة أو مخالفة ألصلها، فالمعاين المستنبطة األولى 
باالعتبار هي تلك المنس��جمة مع نصوص الشريعة، والمنضبطة هبا »فالعمل بالمقاصد ليس 
على عمومه وإطاقه، فهو مقيد بعموم األدلة والقواعد والضوابط الش��رعية، وبس��ائر األبعاد 
العقدية واألخاقية والعقلية المقررة، وهذا ما يجعلنا نعد المقاصد أصاً تابعًا لألدلة، وليس 

دليا مستقا ومنفردا«)2).
- إن الباح��ث ع��ن مراد اهلل تعالى م��ن خطابه ال بد أن يكون مؤمن��ًا بمصدر هذا الكالم، 
ومستش��عرا لعظمته، وهو اهلل تعالى بكل صفاته وأس��مائه الحسنى، مستحضرًا عصمة النص 
ال��ذي يتعام��ل مع��ه ويبين م��راده، ومن ثم ف��إن التعام��ل مع الن��ص القرآين يتطل��ب  صفات 
ومؤه��ات رفيع��ة يف الذي يتعاطى معه، كما يتطلب أدوات ووس��ائل متمي��زة يف كيفية التفقه 
فيه، وتفسيره وفهمه، وبيان مراد اهلل تعالى منه، وليس أقل هذه الخصال سامة النية، وحسن 
القصد، وطلب التس��ديد والعون م��ن صاحب هذا الكتاب ليكون التعامل يف مس��توى النص 
الذي يختلف عن التعامل مع سائر كام الناس، وهذه الحاجة تتأكد إذا استحضرنا أنه يرتتب 

على ذلك مصالح العباد ومصائرهم يف دنياهم وآخرهتم.
إن غي��اب  ه��ذا البعد المصدري يف فقه النص الش��رعي هو ما جع��ل بعضا من المؤولين 
يتعاملون معه كس��ائر الخطابات اإلنسانية األخرى. »فأسقطوا على النص الشرعي ما يخضع 
له –بل حتى ما ال يخضع له– سائر النصوص البشرية من اإلسقاطات، ووضعوه تحت محك 
النق��د والمراجعة، مما أدى هبم الحال إلى الرتدد والتش��كيك يف صحة النص وصدقه الذايت، 
وأخي��را رفع الثق��ة عنه...وعدوا تلك النصوص من إفرازات التاري��خ، أو من صنع العاقات 

)1)  االجتهاد المقاصدي ص:  137.
)2)  االجتهاد المقاصدي ص: 42.
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والظروف االجتماعية بين الناس أيامئذ...«)1).
ولك��ي تتجن��ب مثل هذه المزالق يش��رتط يف الناظ��ر يف كتاب اهلل تعالى الش��رط الرتبوي 
كما توفر لس��الفيهم من أهل النظر المقاصدي، إذ تمي��زوا: »بإيماهنم وتقواهم، وبرهنوا على 
ذلك من خال سيرهتم ومواقفهم، وخدمتهم لدينهم، ألن المقام مقام مسؤولية عظيمة، وهي 

القيادة العلمية والفكرية لألمة، فا ينبغي إسنادها لغير األمناء الصادقين من أبناء األمة«)2).
يمكن تلخيص هذه الضوابط يف جملة من القواعد:

- إن المقاص��د الش��رعية ه��ي المعاين المس��تخلصة م��ن التصرفات الش��رعية المتنوعة 
نصوصا وأحكاما، وقرائن وتعليات، ومعطيات لغوية وتاريخية، وغير ذلك.

- تتصف المقاصد الش��رعية بصفات: اإلس��امية والدينية، واالطراد والواقعية، واليسر 
واإللزام، هذه الخصائص تجعل المقاصد تنافح عن نفسها بنفسها، وتمتلك وسائل الممانعة 

من حقيقتها.
- تخت��ص المقاصد الش��رعية بجلب مصالح الدني��ا واآلخرة، وجل��ب المنافع العاجلة 

واآلجلة .
- إذا كان للعقل دور مهم يف الكش��ف عن مقاصد النص وتنزيلها، فهو ال يس��تقل وحده 

بدرك المصالح المجتلبة والمفاسد المدرءة، بل يحتاج إلى هدي الوحي وإرشاده.
- األص��ل يف العب��ادات التعبد دون االلتفات إلى المع��اين، ألن العقل المادي عاجز عن 

إدراك حقيقتها ومنفعتها على وجه التفصيل.
- ال يكون إعمال المقاصد يف فهم النص إال على وفاق تام مع اللس��ان العربي، ومعهود 

العرب يف التخاطب أيام التنزيل، وال يعدل عن ظاهر النصوص إال بقرينة معتربة شرعًا.
- إن المقاصد للنصوص، كالروح للجسد بينهما تازم تام، وتغليب أحد الطرفين على 

اآلخر يوقع يف الزيغ واالنحراف.
 -التحلي بالورع والتقوى والمس��ؤولية أثناء الكشف عن مقاصد النصوص واألحكام، 

)1)  البعد المصدري لفقه النصوص ص:35 د. صالح قادر زنكي، ع133 كتاب األمة 1427ه�/2006م. 
)2)  النظ��ر المقاص��دي و أولويات��ه الراهن��ة د. محمد رفي��ع ندوة مقاصد الش��ريعة وس��بل تحقيقه��ا يف المجتمعات 

المعاصرة، ماليزيا 2006.
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وذلك باستش��عار عظمة الش��ارع المنزل للنص، واستحضار عصمة النص، فهما صماما أمان 
لحسن الفهم والتعامل مع النصوص الشرعية.

- م��ن الض��روري أثناء النظ��ر المقاصدي يف الق��رآن الكريم الرجوع إلى الس��نة النبوية، 
واجتهادات السلف الصالح من الصحابة و العلماء المعتربين.

- اعتبار القرائن الخارجية والداخلية أثناء االستنباط والكشف عن المراد.

* * *



743

د. عزالدين بن اخلمار بن عبد ال�سالم �سليماين

املبحث الثاين
التوظيف العلماين للمقا�سد يف فهم الن�ص القراآين

املطلب الأول: الهرمينوطيقا وق�صد املوؤلف
يمكن اعتبار نظرية الهرمينوطيقا وليدة المجتمع الغربي، وقد أنجبت كثيرا من النزاعات 
الفكرية والتيارات الفلس��فية دون أن ننس��ى عاقتها األولى بالنصوص المقدسة )اإلنجيل(، 
وم��ن المنطقي أن تكون قد تأثرت بكل هذه المراحل، ولقد لخص أحمد واعظي التحديات 

التي فرضتها الهرمينوطيقا الفلسفية أمام األسلوب المعهود للنص فيما يلي:
- »فهم النص حصيلة امتزاج أفق المعاين لدى المفسر مع أفق المعاين يف النص، ولذلك 
ف��إن إش��راك ذهنية المفس��ر يف عملية الفهم لي��س بالمذموم، بل هو ش��رط وجودي لحصول 

الفهم، وينبغي التسليم له كواقع ال مندوحة منه.
- الفهم الموضوعي للنص بمعنى الفهم المطابق للواقع غير ممكن: ألن العنصر الباطني 

أو ذهنية المفسر وقبلياته شرط لحصول الفهم.
- عملي��ة فه��م النص عملية غي��ر منتهية، فإمكانية الق��راءات المختلف��ة للنص ال تعرف 

حدودا تتوقف عندها.
- ليس ثمة فهم ثابت غير متحرك، وال يصح تحديد فهم، بوصفه الفهم النهائي الذي ال 

يتغير لنص من النصوص.
- ليس��ت الغاية من تفسير النص القبض على )مراد المؤلف(، فنحن نواجه النص وليس 
المؤل��ف، وم��ا المؤلف إال أحد ق��راء النص، وال يتميز عن باقي القراء والمفس��رين بش��يء، 
والنص كيان مس��تقل يتحاور مع المفسر، فينتج عن ذلك فهم النص، وهكذا فالمفسر ال يعبأ 

بالمقاصد والغايات التي أراد المؤلف التعبير عنها. 
- ال يوجد مناط أو معيار لفحص التفسير القّيم من غير القّيم، إذ ال يوجد أساس��ًا ش��يء 
اسمه تفسير قيم. والرواية التي تتحدث عن شيء اسمه تفسير قيم أو صحيح تقر إدراك مرامي 
المؤلف كغاية للتفسير؛ بينما الهرمينوطيقا الفلسفية ترى »أصالة المفسر«، وال تتوخى معرفة 
قصد المؤلف إطاقا، وألن مفسري النص كثر، ولهم على مر الزمان آفاق متعددة ومختلفة، 

ستظهر فهوم للنص جد متباينة، ال يصح اعتبار أي منها أفضل من اآلخر.
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- الهرمينوطيقا الفلسفية مائمة تماما ل�� )النسبية التفسيري) وتفتح مجااًل رحبًا لتفاسير 
متطرفة«)1).

املطلب الثاين: تطبيقات الهرمينوطيقا
لق��د تأث��ر التيار العلم��اين يف العالم العرب��ي بنظري��ة الهرمينوطيقا يف تأويل آي��ات القرآن 
الكري��م، رغ��م أهنا كانت وليدة بيئة معينة يف الغرب. إن مثل هذه المناهج المس��تعارة ليس��ت 
بريئة يف ذاهتا، وال تملك أدوات موضوعية، بل إهنا تحمل يف طياهتا توجهات عقدية وفلسفية 

بعيدة كل البعد عن عقيدة اإلسام.
وإذا كان��ت الهرمينوطيق��ا كنظري��ة تأويلية ح��اول منتجوها تجاوز احت��كار رجال الدين 
المس��يحيين لقراءة النصوص الدينية، ونبذ الخرافات التي تشوب اإلنجيل المحرف، فإن من 
اس��توردها ووظفها لقراءة القرآن الكريم ال يملك أي مس��وغات شرعية لهذا الفعل، وسوف 
ن��رى أثن��اء تحليل ه��ذا التوظيف م��دى التطابق الت��ام بي��ن الهرمينوطيقا كمنت��ج غربي وبين 

التوظيف غير الشرعي لها على القرآن الكريم.
1- الهرمينوطيقا والنص القرآين:

  إن الن��ص القرآين س��يخضع آللي��ة الهرمينوطيق��ا باعتبارها »فنا يف الفه��م وتجربة للفوز 
بالمعنى«)2)، وس��يعدل ويحور حتى يكون يف متناول التأويل، ألن هذا المصطلح هو الكفيل 
بإدراك الغايات التي يبحث عنها هذا الخطاب، فهو نص »بش��ري ُمَؤنس��ن«، إذ بمجرد نزول 
القرآن إلى البشر أصبح كتابا بشريا، يقول نصر أبو زيد: »إن النصوص الدينية كانت أم بشرية 
محكومة بقوانين ثابتة، والمصدر اإللهي للنصوص الدينية ال يخرِجها عن هذه القوانين ألهنا 
»تأنس��نت« منذ تجس��دت يف التاريخ واللغة، وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر يف واقع 

تاريخي محدد«)3).
 لقد تحول الكتاب الكريم من التنزيل إلى التأويل؛ فالقرآن أصبح كتابًا تراثيًا– تاريخيًا 
واجتماعيًا، ال يتمتع بأية قدسية تجعله يف منأى عن المساءلة والنقد. يقول د. أبو زيد: »ومن 

)1)  ماهية الهرمينوطيقا. أحمد واعظي ص: 15 مجلة المحجة، العدد 9 – 2003م – 1423ه�.
)2)  الدين من وجهة نظر الهرمينوطيقا: اإلسام بين التاريخ والحقيقة، زهير الخويلدي ص:1 .

)3)  نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد ص: 74 ط:1، 1992م، سينا للنشر. 
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الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنها شيئًا إال 
ما ذكره النص عنها، ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان المتغير والنسبي، فالنص منذ لحظة 
نزوله األولى –أي مع قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحظة الوحي– تحول من كونه )نصا إلهيا) وصار فهما 

إنسانيا، ألنه يتحول من التنزيل إلى التأويل«)1).
ويق��دم دلي��اً عل��ى أن النص الق��رآين ليس كاما إلهيا بأن كام اهلل قد تجس��د يف ش��كل 
ملم��وس يف كلتا الديانتين، ألن القول بإلهية النص��وص كما يدعي أصحاب -الهرمينوطيقا- 
يح��رم النص من حيويته يف إنتاج الدالالت، ويحدد اس��تمراره يف العط��اء، يقول أبو زيد: »إن 
الق��ول بإلهي��ة النص��وص، واإلصرار عل��ى طبيعتها اإللهية تلك، يس��تلزم أن البش��ر عاجزين 
بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية اإللهية بوهب بعض البش��ر طاقات خاصة تمكنهم 
من الفهم... وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم اإلنسان العادي 

– مقصد الوحي وغايته، وتصبح شفرة إلهية ال تحلها إال قوة إلهية خاصة«)2).
لذل��ك ف��إن الحل الوحي��د هو اعتبار الن��ص الديني بش��ريًا، ومن ثم إخضاع��ه لآلليات 
القرائية الحديثة كسائر النصوص األخرى، »ألن النصوص الدينية نصوص لغوية، شأهنا شأن 
أي نص��وص أخ��رى يف الثقافة، وأن أصله��ا اإللهي ال يعني أهنا يف دراس��تها وتحليلها تحتاج 

لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع منهجيتها اإللهية الخاصة«)3).
بع��د ه��ذا اإلع��داد ينفس��ح المجال أم��ام إعم��ال التأويل للوص��ول إلى مقاص��د النص 
األصلي��ة، فالتأوي��ل حس��ب ه��ذا التي��ار: »إرجاع الش��يء أو الظاه��رة موضوع الدراس��ة إلى 
علله��ا األولى وأس��باهبا األصلية، والبعد الدالل��ي الثاين للصيغة الثاثي��ة – أ و ل- هو معنى 
الوصول إلى الغاية – غاية الش��يء- بالرعاية والسياس��ة واإلصاح«)4)، واآللية األمثل لذلك 
هي الهرمينوطيقا الفلس��فية فمهمتها: »فهم النص كما فهمه مؤلفه، بل هي أحس��ن مما فهمه 

مبدعه«)5).

)1)  نفسه ص: 93.
)2)  المصدر السابق ص:  197.

)3)  نقد الخطاب الديني ص: 197.
)4)  نفسه ص:  110.

)5)  إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبوزيد، ص:22، المركز الثقايف العربي 1992م بيروت. 
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إذن فالنص الش��رعي يصبح ملكا مش��اعا للق��ارئ، وليس للمؤلف، والق��ارئ هو الذي 
يضف��ي عليه المعاين المناس��بة، وهو صاح��ب القصد، حيث »إن القرآن ن��ص ديني ثابت من 
حي��ث منطوق��ه، لكن��ه من حي��ث يتعرض له العقل اإلنس��اين يصب��ح )مفهوم��ًا( و يفقد صفة 

الثبات، إنه يتحرك وتتعدد دالالته«)1).
2- الهرمينوطيقا والوعي التاريخي:

مب��دأ آخر من مبادئ الهرمينوطيقا كما يقول غادامي��ر: »هو الوعي التاريخي«)2)، ومفاده 
أن: »تفسير النص يجب أن يكون مرهونا بتاريخه، ويجب أن يكون ساكنا هناك لحظة مياده، 
فا يمكن فصل أي نص عن تاريخه، والذات التي تقود عملية الفهم مرتبطة تمام االرتباط مع 

تاريخها، ومنفعلة بالزمن الذي تقوم فيه بعملية الفهم«)3).
إن العم��ل بتاريخية النصوص أفضى إلى القول بالتفس��ير التاريخي للقرآن، حيث عّدت 
التعبيرات القرآنية موافقة لظروف المخاطبين هبا األوائل، لكنها – وتلك الظروف قد تبدلت 
– ال تتواف��ق وأفق القارئ اليوم، يقول أبو زيد: »إن النصوص تخاطب يف األصل واألس��اس 
واقع��ا تاريخي��ا محددا، تتحدد من خاله وَعْب��ر لغته –بكل اجتماعياهت��ا– داللتها، لكن هذه 

الداللة قابلة دائما لانفتاح واالتساع «)4).
ويش��رح أبو زيد البعد التاريخي المتحكم يف فهم النص بأنه ليس علم أس��باب النزول أو 
الناسخ والمنس��وخ بقوله: »وليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب النزول-ارتباط 
النص��وص بالواقع، والحاجات المثارة يف المجتمع والواقع- أو علم الناس��خ والمنس��وخ-
تغيير األحكام لتغير الظروف والمابس��ات- فإن البع��د التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق 
بتاريخية المفاهي��م التي تطرحها النصوص من خال منطوقها، وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية 

اللغة التي صيغت لها النصوص«)5).

)1)  نقد الخطاب الديني. ص: .93 
)2)  يف مفهوم��ي الق��راءة والتأويل، ص: 29 د. محم��د المتقن، مجلة عالم الفك��ر، ص:35 ع:2 المجلد 33 أكتوبر 

ديسمرب 2004م. 
االتج��اه الهرمينوطيقي يف الدراس��ات القرآني��ة، عبد الرحيم ب��ودالل، ص:4، مؤتمر الق��راءات الجديدة للقرآن   (3(

الكريم، 2007/04/25.
)4)  نقد الخطاب الديني. ص: 96. 

)5)  المصدر السابق ص: 73 .
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ويش��مل الق��ول بالتاريخي��ة كذلك س��نة رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فالق��ول بأن فهم الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص 
والصحاب��ة y ه��و األصوب واألقرب إلى م��راد اهلل تعالى يؤدي -يف نظره- إلى تأليه البش��ر، 
حي��ث يق��ول: »وااللتفات إلى مزاعم الخط��اب الديني بمطابقة فهم الرس��ول للداللة الذاتية 
للن��ص عل��ى ف��رض وجود مثل ه��ذه الداللة الذاتي��ة، إن مثل ه��ذا الزعم يؤدي إل��ى نوع من 
الش��رك، م��ن حيث إنه يطابق بين المطلق والنس��بي، وبين الثابت والمتغي��ر، حيث يطابق بين 

القصد اإللهي والفهم اإلنساين لهذا القصد«.)1) 
إن الغرض من إقصاء الس��نة النبوية هو محاولة لتجريد النصوص الدينية من أي ش��روح 
ملزمة، وفتحها أمام آليات قراءة النصوص البش��رية على تطرفها، وبالطريقة نفس��ها يتم إلغاء 
ت��راث األمة العلم��ي واجتهادات العلم��اء، حيث »إن إه��دار البع��د التاريخي-بالرجوع إلى 
س��لطة الرتاث والسلف- يسهم يف التطابق بين مش��كات الحاضر وهمومه، وبين مشكات 
الماضي وهمومه، وافرتاض إمكانية صاحية حلول الماضي للتطبيق على الحاضر باالستناد 

إلى سلطة الرتاث والسلف«.)2) 
إن ه��ذا التي��ار قد يلجأ إلى بعض اآلراء الش��اذة لاحتجاج على ه��ذا الطرح، ومن ذلك 
االستش��هاد عل��ى تاريخية الق��رآن الكريم بخل��ق القرآن، يق��ول يف ذلك نصر أب��و زيد: »كان 
المعنى النقيض الذي س��اد بعض الوقت وتمَّ هتميش��ه بعد ذلك هو أن القرآن حادث مخلوق 
ارتب��ط إيج��اده وإنزاله بحاجة البش��ر تحقيقا لمصلحته��م. وإذا كان معنى ق��دم القرآن وأزلية 
الوح��ي يجمد النصوص الدينية ويثب��ت المعنى الديني، فإن معنى ح��دوث القرآن وتاريخية 
الوحي هو الذي يعيد للنصوص حيويتها ويطلق المعنى الديني-بالفهم والتأويل- من سجن 

اللحظة التاريخية إلى آفاق االلتحام هبموم الجماعة البشرية يف حركتها التاريخية«.)3) 
لقد نف��ى هذا القول صفة خلود القرآن، وصاحيته لكل زمان ومكان، وحكم على آياته 
وأحكام��ه بأهنا غير مس��ايرة للحياة العصري��ة، لذلك تزاح مفاهيم الق��رآن ومقاصده األصلية 
بواسطة التأويل دون احرتام أبسط مبادئه وشروطه. يقول هذا الكاتب: »إن مفردات )التجارة( 

)1)  نفسه ص: 93 -  94.
)2)  نفسه ص:  95.

)3)  نقد الخطاب الديني ص:  192.
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و)القرض( و)البيع والش��راء( ومثياهتا مفردات لغوية تنتمي إلى مجال داللي محدد، وكثرة 
ورودها يف النص القرآين تكشف عن انعكاس الواقع الثقايف الداللي يف النص، ولكن ورودها 
المجازي ال الحقيقي كاشفا عن أن االنعكاس ليس آليا مرآويا، إذ للنص آلياته اللغوية الخاصة 
الت��ي يع��د المجاز من أهمها«)1). من هنا تبدأ آلية الهرمينوطيقا يف قراءة النصوص القرآنية بعد 

أن أصبحت )بشرية تاريخية( معدة للتأويل المقاصدي، وذلك باعتبار المسلمات التالية:
- إن النصوص ال تملك فرض سلطة داللية تحملها لغة التنزيل، بل على العكس من ذلك 
فهي: »ليست بينة بذاهتا، إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثقايف يف فهم لغة النص، ومن ثم يف 
إنت��اج داللته، ولعله من قبيل التكرار أن نس��تدعي قول اإلم��ام علي )كرم اهلل وجهه(: »القرآن 
حمال أوجه«)2)، وقوله: »القرآن خط مس��طور بي��ن دفتين ال ينطق إنما يتكلم به الرجال««)3)، 
فاألوجه التي يحتملها النص ليست نابعة من صريح لفظه، بل مما يحمله القارئ من مقاصد 

يفرضها على النص.
- إن مقاص��د الوحي ال تحملها النصوص يف طياهتا بل إن )المقاصد( تصبح أداة لتطويع 
دالالت اآليات وصريح منطوقها، ف����»األلفاظ القديمة ال تزال حية مستعملة، لكنها اكتسبت 
دالالت مجازي��ة، واإلصرار على ردها إلى دالالهتا الحرفي��ة القديمة، وإحياء المفاهيم التي 

تصوغها إهدار للنص والواقع معا، وتزييف لمقاصد الوحي الكلية«)4).
ويق��ول كات��ب آخر من نف��س التيار بع��د أن حدد مقاصد الق��رآن، إذ ه��و: »كتاب هدى 
ورحمة، وبشرى وموعظة، واطمئنان للمسلمين«)5)، وللبشر أن يحددوا التفاصيل واألحكام 
حس��ب مقتضي��ات الواق��ع ورغبات الن��اس: »إنه كتاب م��ودة وأخاق، يقول كل ش��يء وال 
يقول ش��يئا، ولكنه يرتك للبش��ر أن يضبطوا مفهومي المودة واألخاق، ويجعلوا منهما حالة 
تعج بالحياة البش��رية المش��خصة، وإنه كت��اب معامات وعقائد، ولكنه ال يملي على البش��ر 

)1)  المصدر السابق ص:  170.
)2)  لم أقف على سند يوثق به يف نسبة هذه العبارة إلى علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه.

)3)  نفسه ص:  87.
)4)  نفسه ص:  103.

)5)  اإلس��ام والعص��ر تحدي��ات وآف��اق، د. طي��ب تي��زي ص: 105 ، سلس��لة ح��وارات الق��رن الجدي��د، ط:2 
1420ه/2002م، دار الفكر دمشق.
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كي��ف يفهم��ون -بالمعن��ى الداللي- ذل��ك، وكي��ف يدرجون��ه يف منظوماهت��م األيديولوجية 
والقيمي��ة إدراج��ا وظيفيا، وبح��دود العاقات االجتماعية الس��ائدة، وتح��ت مفعول اإلرث 
السوس��يوثقايف واالعتقادي، والجمالي والنفس��ي، والحضاري واإلثن��ي يف حينه، وإنه كتاب 
عدال��ة ومس��اواة، ولكنه يرتك للناس أن يح��ددوا ذلك ويضبطوه وفق ش��روطهم االجتماعية 

التاريخية والمعرفية«)1).
3- الهرمينوطيقا وتأويل لغة النص الديني:

لقد أصبح القرآن الكريم عند أصحاب هذا التيار قالبًا وإناًء فارًغا ينطق بجميع األفكار 
الت��ي يحملها القارئ، يقول عل��ي حرب: »ليس إعجازه )أي الق��رآن( إذًا مجرد كونه ينطوي 
على تش��ريع أو تس��نين، وإنم��ا كونه ينفت��ح على كل معنى بحي��ث يمكن أن تتم��رأى فيه كل 

الذوات، وأن تقرأ فيه مختلف العقائد والشرائع«)2).
ولع��ل المتأم��ل فيما يقول��ه غادامير ع��ن دور اللغة يف التعبي��ر يحيلنا بش��كل بديهي إلى 
مرجعية الذين يصفون القرآن بما سبق، حيث »إن اللغة عند غادامير ليست ألفاظًا أو تعبيرات 
لفظي��ة، يمكن أن تحل إحداهما محل األخرى، على أس��اس اف��رتاض نوع من التكافؤ القائم 
بينها، بل هي كيان منفرد من الرتكيب اللغوي واألس��لوب التعبيري، أو القدرة على الخطاب 
واإليح��اء«)3)، إن اللغة ل��م تعد ألفاظا تحمل دالالت، بل رم��وزًا وإيحاءات، بل على األكثر 
من ذلك فإن الداللة اللغوية الصريحة للفظ أصبحت تمثل عائقًا أمام كشف القصد والمعنى 

الحقيقيين.
واألمر نفس��ه قال به فاس��فة الهرمينوطيقا يف قراءهتم للنصوص )الدينية األسطورية( يف 
الفكر المس��يحي، يقول نصر أبو زيد: »يركز) بول ريكور( اهتمامه على تفس��ير الرموز، وهو 
يفرق بين طريقتين للتعامل مع الرموز، األولى: هي التعامل مع الرمز باعتباره نافذة نطل منها 
على عالم من المعنى، والرمز يف هذه الحالة وس��يط ش��فاف عم��ا وراءه، هذه الطريقة يمثلها 
)بولثمان( يف تحطيمه لألس��طورة الدينية يف العهد القديم، والكش��ف عن المعاين العقلية التي 

)1)   نفسه ص:  106.
)2)  نقد النص- علي حرب ص:87 ط:1993م، المركز الثقايف العربي الدار البيضاء. 

)3)  االتجاه الهرمينوطيقي يف الدراسات القرآنية، ص: 5.
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تكشف عنها هذه األساطير...والطريقة الثانية فيمثلها كل من )فرويد ( و)ماركس( و)نيتشه(، 
وه��ي التعام��ل مع الرمز باعتب��اره حقيقة زائفة ال يجب الوثوق ب��ه، إن الرمز يف هذه الحالة ال 
يش��ف عن المعنى الحقيقي، بل يخفيه ويطرح بدال منه معنى زائفا، ومهمة التفس��ير هي إزالة 

المعنى الزائف السطحي وصوال إلى المعنى الصحيح«)1). 
وعل��ى المن��وال نفس��ه ال يعت��رب العلماني��ون األلف��اظ يف اللغة قوال��ب للمع��اين، بل إهنا 
أصبح��ت رم��وزًا وكنايات، يحملها القارئ أو المس��تعمل ما يريد من المع��اين باعتماد آليتين 
هم��ا: )اإلخفاء والكش��ف(: »اإلخفاء وذلك بأن تخفي ما ليس جوهريًا ومعها بالنس��بة لها، 
وهو ما يتعلق غالبا بالزمان والمكان، والكش��ف: هو أن تربز للوجود ما هو جوهري بالنس��بة 
لها. فليس ثمة شيء ثابت يف النص، وليس فيه عناصر جوهرية، بل لكل قراءة جوهرها الذي 

تكشف عنه وتربزه«)2).  
لقد منحت الهرمينوطيقا للقارئ إمكانية إسقاط معان على النصوص ال تمت بصلة إلى 
دالالت ألفاظه��ا، ولق��د أصبحت الضوابط التي ضبط هبا العلماء المس��لمون عملية كش��ف 
مع��اين النصوص والوصول إلى مقاصده��ا عائقا أمام حيوية الفكر، وتجميدا لدالالهتا، يقول 
نص��ر أبو زي��د: ينتهي الخطاب الديني إلى االنغاق يف دائرة النصوص بعد أن جمدها وقضى 
عل��ى حيويتها، ويصدق ق��ول القائل: »احتمين��ا بالنصوص فدخل اللص��وص«، وذلك حين 
يقض��ي على أه��م وأخطر ما أق��ّره الفقهاء من مب��ادئ عقلية: المصالح المرس��لة، والمقاصد 
الكلي��ة، فيعيده��ا إل��ى النص��وص م��رة أخ��رى وبالمفهوم ال��ذي يطرح��ه لها مع أهن��ا مبادئ 
لتأوي��ل النصوص«)3). لذلك يجب تجاوز )التفس��ير الفقهي الكاس��يكي( إلى »فضاء نظرية 
هيرمينوتيكية )تأويلية( تمضي من مظاهر النص إلى ما يجاوزه«)4)، ألن النظر الكاسيكي يف 
نظر جمال باروت وعي ش��كلي يضحي بمقاصد الشريعة وحكمتها لصالح المباحث البيانية 

واللغوية)5). 

)1)  إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص: 44، 45 .
)2)   نقد الخطاب الديني ص:  73.

)3)  المصدر السابق ص:  99.
)4)  النص الوعي الواقع، نحو نظرية مقاصدية تأويلية، جمال باروت، ص:47. 

)5)  نفسه: 48.
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إن اهتمام العلماء المسلمين -يف نظرهم- بالوسائل )لغة النص( جعلهم يطلبوهنا لذاهتا 
ليس لما ورائها، ومن ثم تعطيل النص عن مقاصده.

إن الوعي المقاصدي للنصوص هو الذي ينبني على: »أس��اس المقاصد الكلية للشريعة 
الت��ي يمك��ن إدراجه��ا يف إطار نظري��ة عامة لتأوي��ل النص الق��رآين يف إطار عال��م متغير، على 
أس��اس تحقيق المصلحة التي يفرتض أن تش��كل رحى التشريع اإلسامي، فالتأويل يف ضوء 
المصلحة هو من أهم أبعاد هذه النظرية المدعوة إلى السيادة، والتي ينطلق فيها فهم النص من 

وعي جديد هو الوعي المقاصدي، وهو ما يربط بين التأويل واالجتهاد«)1).
إن التأوي��ل المقاصدي الذي يقرتح��ه -جمال باروت- ال يختص باأللفاظ غير واضحة 
الداللة، بل »يش��مل أيضا ما هو واضح الداللة بأقس��امه المعروفة، مثل الظاهر والنص الذين 
يقب��ان التأوي��ل، إذ إن إغ��اق التأويل حت��ى يف الظاهر والنص قد يؤدي إل��ى البعد عن روح 
التش��ريع والخروج عن أصوله العامة«.)2) ومن ثم تصبح القرائن التي تصرف اللفظ الواضح 
الداللة عن ظاهر معناه ليست كما أقرها علماء أصول الفقه، وإنما يكون هذا االتساع الداللي 
»بأدل��ة معينة تنتمي برمتها إلى حقل المتغير يف الواقع مثل العقل والعرف والمصلحة، وروح 

التشريع ومقاصده، بما يف ذلك قيادة التخصيص إلى نسخ النص فعليًا«)3). 
لق��د فتحت فلس��فة الهرمينوطيقا الباب عل��ى مصراعيه للقارئ والمفس��ر آليات القرآن 
الكريم ألن يحمله ما ش��اء من مقاصد ومعان ه��ي )محصلة لتجاربه وواقعه ومجتمعه(، ألن 
لغ��ة القرآن الكريم م��ن منظورها بنية لغوية نصية، ذات وظيفة جمالية ش��عرية ليس��ت لها أية 

قداسة. 
4- نظر وتعقيب:

إذا كان أصح��اب ه��ذا التي��ار يج��دون يف مصطلحات مث��ل )مقاصد الوح��ي، ومقاصد 
التش��ريع( مدخ��ا لتأويل النص��وص، والحد من س��لطتها، فإهن��م أبعد ما يكون��ون عن علم 

المقاصد الشرعية وضوابط إعمالها يف فهم النصوص الشرعية.

)1)  المصدر السابق ص: 48.
)2)  نفسه ص:48. 
)3)  نفسه ص: 50.
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وكما أس��لفنا فإن النص��وص القرآنية جاءت لتحقيق مقاصد الش��ارع الراجعة إلى جلب 
مصلح��ة الخل��ق ودفع المفس��دة عنهم، وهذه المقاصد ليس��ت بخارج��ة أو منفكة عن نطاق 
النصوص ذاهتا، فا ينبغي أن تؤول وتفهم بعيدا عن تلك األهداف العامة، »فكل نص يحمل 
تحقي��ق مقص��د إلهي ينبغي أن يعين ذلك المقصد، ويجري على أساس��ه فهم النص. ذلك أن 
تعيي��ن مقص��د معين من خ��ارج محتوى النص، ث��م يفهم النص على أساس��ه يمكن أن يؤدي 

)وقد وقع ذلك بالفعل( إلى الحيدة والزيغ يف الفهم، واالنحراف يف التأويل«1.       
إن النص��وص الش��رعية جاءت مجس��دة إلرادة الش��ارع يف تحقيق مقص��د معين، وعلى 
المتلقي أو المؤول استفراغ وسعه يف التدبر يف النصوص الشرعية لتحديد مراد الشارع منها.
وخاصة القول إن تطبيق الهرمينوطيقا على آيات القرآن الكريم أفضى إلى القول بما يلي:
- القرآن الكريم نص بش��ري ليس��ت له أية قداس��ة، فهو يخضع لجميع المناهج العلمية 

والعقلية الحديثة يف قراءته.
- الق��راءة الس��ليمة للنص��وص القرآنية هي الت��ي تأخذ بعي��ن االعتبار تاريخي��ة أحكامه 

وتشريعاته ومفاهيمه.
- ال يج��ب االحتكام إلى تراث األمة واجتهادات العلماء والراس��خين وفهمهم للقرآن، 

ألنه جمود على واقع ال يشبه معطيات الواقع الحالية.
- مشروعية القراءات المتعددة للقرآن الكريم »فلكل مسلم الحق يف أن يفهم عن اهلل من 

كتابه وعن رسوله من كام دون توسيط أحد من سلف أو خلف«)2).  
- تتمي��ز لغ��ة القرآن ببنية تس��مح هب��ذه التعددية القرائي��ة »تثير يف قارئها ح��س التوغل يف 

)باطنها( الكامن وراء )ظاهرها(، أو يف خافيته«.)3)
- »إن الباح��ث ع��ن مقاصد القرآن ل��ن يجد أدنى صعوب��ة يف ذلك، ألنه ينطق ب��كل الذوات، 

وتتمرأى فيه كل المذاهب التي يحملها القارئ، فهو ال يثبت شيئا، بل هو يف حاجة إلى إثبات«.)4)

)1)  أهمية المقاصد يف النصوص الشرعية � د. رقية طه العلواين. 
)2)  الدين من وجهة الهيرمينوطيقا � زهير الخولدي مقال . 

)3)   اإلسام و العصر تحديات وآفاق، سلسلة حوارات لقرن جديد � طيب تيزي. ص: .115 
)4)  من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي395/1 1981م، مكتبة مدبولي القاهرة. 
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- أصبح��ت لغة القرآن يف عرف الهرمينوطيقا رموزا وكنايات، ووس��ائط ش��فافة يحملها 
المتلقي ما يشاء من المعاين واألفكار.

- إن المقاصد من هذا المنظور تس��تقى من خارج النص من الواقع والمصلحة اآلتية من 
تج��ارب الن��اس، »ثم تفرض على النص��وص فرضا، ألن ما تحمله النصوص من تش��ريعات 

ومقاصد ال قيمة لها يف رأيهم، ال قيمة لها يف ذاهتا، بل قيمتها يف حقائقها الخفية«. 
لقد كانت نش��أة نظري��ة الهرمينوطيقا نتاج الصراع بين أصحاب الفكر التنويري وس��لطة 
الكنيس��ة عل��ى ق��راءة النصوص الديني��ة، وما كان بي��ن ثنايا اإلنجي��ل والتوراة من األس��اطير 
والخراف��ات الت��ي أعملت فيه��ا الهرمينوطيقا لتأويله��ا وعقلنتها، إال أن هذا الفكر الفلس��في 
ق��د حوى الح��ق والباطل، وثار على كل القي��م والعقائد، ومن ثم فإن اس��تعارة الهرمينوطيقا 

وتطبيقها على القرآن الكريم يعد إجحافا وقياسا يف غير محله، غاياته ليست بريئة.
 لق��د أخربن��ا اهلل -عز وجل- أن وس��يلة الق��راءة تبتدئ من اللغ��ة المبينة، فق��ال تعالى: 

ژپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ )1)، وق��ال أيض��ا: ژ ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ   ٺ  ژ )2). 
 إن الربط بين البيان واإلفصاح هو ما عمل العلماء على إنجازه طيلة التاريخ اإلسامي، 
وانتهوا إلى تقرير الحقيقة التي خلدت معاين القرآن، وصانته عن أي تحريف، يقول الشاطبي: 
»إن البح��ث المقصود هنا، ويقصد بيان قصد الش��ارع يف وضع الش��ريعة لإلفه��ام: أن القرآن 
ن��زل بلس��ان الع��رب على الجملة، فطل��ب فهمه إنما يكون م��ن هذه الطريقة نفس��ها، ألن اهلل 
تعالى يقول: ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  )3)، وقال: ژ ڻ  ۀ     ۀ  ژ )4) مما يدل أنه عربي، 
وبلس��ان عرب��ي، ال أنه أعجمي، وال بلس��ان العجم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لس��ان العرب 

يفهم، وال سبيل إلى فهمه من غير هذه الجهة«)5).

)1)  فصلت 2 �  3.
)2)  النحل 103.

)3)  يوسف: 2.
)4)  الشعراء 195.

)5)  الموافقات الشاطبي:2 / 64.
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املطلب الثالث: توظيف املقا�صد والت�صريع
يمك��ن اعتب��ار موقف التيار العلماين من التش��ريعات واألحكام القرآنية س��واء يف جانب 
التعبد أو المعامات هو نتيجة للموقف الذي تبنوه اتجاه القرآن الكريم، من حيث أن مصدره 
بش��ري، وأن لغت��ه تاريخية، لذلك اعتمدوا آليات ومنهجيات حديث��ة يف فهم اآليات وتأويلها 
واس��تنباط األحكام، فالخلل المنهجي الذي أص��اب هذه المنطلقات أفضى إلى توظيف غير 
س��ليم لمفهوم المقاصد أو روح التش��ريع، هبدف إلغاء الجانب التشريعي يف القرآن، وتعطيل 

األحكام التي جاءت هبا النصوص القطعية.
إن القرآن الكريم –يف نظر العلمانيين- لم يأت بقوانين ملزمة تضبط العاقات األس��رية 
والمالية، وليس فيه تشريعات جنائية تحدد العقوبات البدنية رغم تحقق موجباهتا وشروطها، 
وحجتهم يف ذلك أن القرآن الكريم تؤطره مقاصد وغايات من قبيل الرحمة واليسر، واقتصاره 
عل��ى المبادئ العام��ة دون الخوض يف الجزئيات والتفاصي��ل التقنينية، ويمكن حصر مامح 

هذا التصور فيما يلي:
- الق��رآن الكري��م كتاب مقاصد وغاي��ات أخاقية لم ين��زل لتبيين األح��كام وتفصيلها، 
حي��ث » إن��ه كتاب مقاصد أخاقي��ة، وكتاب رحمة وتيس��ير، إلى جانب أنه كت��اب دعوة إلى 
الدي��ن الحنيف، وليس كت��اب تقنين وتدوين«)1)، وعلى فرض وجود بعض التش��ريعات فإن 
غاية القرآن الكريم منها ليس��ت اإللزام الحريف هبا، بل التيسير:»إن القرآن الكريم لم يقصد يف 

األمور التي شرع فيها التجميد والتحجير، وإنما أوصى بالتيسير ال بالتعسير«)2).
- إن آي��ات األح��كام يف القرآن الكريم ه��ي من الضآلة بحيث لم يكن الغرض منها س��ّن 
قان��ون خالد، بل كانت اس��تجابة لظروف محددة يف الزمان والم��كان النبويين، يقول الصادق 
بلعي��د: »إن اآلي��ات الحكمي��ة قليلة، ول��م ينزل أي منه��ا إال تبعا لحادثة طرأت، أو لمش��كلة 
طرح��ت على الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص، فظروف النزول هذه تدل عل��ى أن الحلول أحدثت عند حدوث 
الواقعة المسببة لها، وعلى أساس المعطيات الخاصة هبا«)3). أما عبد المجيد الشريف فيرى أن 

)1)   القرآن والتشريع، قراءة جديدة آليات األحكام، الصادق بلعيد ص: 312 منشورات الحلبي 2004م بيروت.
)2)   المرجع نفسه ص: 309.

)3)   القرآن والتشريع ص:121.
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مقاص��د الوحي ال تلزم المكلف باتباع األحكام التفصيلية، ألن: »الوحي ال يتحدث البتة عن 
الشريعة بمعنى القانون اإللهي، بل يستعملها بمعنى الطريق، فوظيفته بيان االتجاه الذي يجدر 
بالمؤمن أن يس��ير فيه، أما تفاصيل الس��لوك يف هذا االتجاه فمنها مقدار ضئيل دّل عليه، وهو 
بمثابة الحلول الظرفية لمش��اكل اعرتضت اجتماع المس��لمين«)1). بع��د ذلك يدعو إلى قراءة 
مقاصدي��ة لنصوص األح��كام، وااللتفات إلى مع��اين األلفاظ، ال إلى حرفيتها: »إن الرس��الة 
المحمدية هتتم بما هو خير وشر يف اللحظة التي وقعت فيها النازلة، فتكون ما ترشد إليه قاعدة 
لمعايير الس��لوك المس��تقيم واألخاق الفاضلة، التي يتعين على المسلم االستنباط منها، وال 
يتم االس��تنباط على أساس سليم بالتمسك بحرفيتها يف نوع من عبادة النص، بل بالبحث عن 
روحه��ا ومغزاها، ومراعاة المقصد منها«، والجهة المعهود إليها بقبول تلك التش��ريعات هي 
م��دى ماءمتها للواقع والضمير »ويكون ضمير المس��لم هو الحك��م األول واألخير يف مدى 

االستجابة للتوجيه اإللهي«)2).
- إن المقص��د م��ن التش��ريع القرآين وف��ق هذه الرؤية ه��و مخاطبة ضمائر المس��لمين يف 
التكليف، واقتصاره على الزجر والعقاب العاطفيين فقط، وليس يف الخطاب القرآين إجبار أو 
إلزام، وللمكلف الحرية الكاملة يف االس��تجابة أو عدم االمتثال ألحكام القرآن دون عقوبات 

مادية)3).
- القول بعدم اكتمال التشريع القرآين، حيث إن ما جاء به من تكاليف يمثل الحد األدنى 
م��ن األح��كام التي ارتبط��ت بظروف واق��ع التنزيل ومابس��اته)4)، مما يفضي إل��ى الضرورة 

استكمال التشريع القرآين وفق مبادئه ومقاصده.
- كان اهتم��ام الفقهاء والمفس��رين منصبًا عل��ى المعاين اللغوية، وتعمق��وا يف المباحث 
البياني��ة، ولم يطلق��وا العنان لتأوياهتم بغية إخ��راج الدالالت من دائرة لغ��ة النص إلى دائرة 

المصلحة. 

)1)   اإلسام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشريف 39 ط:1 2001م، دار الطليعة بيروت.
)2)   القرآن والتشريع 301.

)3)   ينظر القرآن والتشريع 299،301.
)4)   نفسه 199.
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وخاص��ة الق��ول إن هذا التيار قد اتخذ موقفا يمك��ن أن يوصف بالعداء تجاه النصوص 
القرآنية ودالالهتا الصريحة، ومن المقرتحات لتجاوز عقبتها لتأسيس منظومة قانونية جديدة، 
يق��ول فضل الرحمن: »إن عملية تكوي��ن أي منظومة أصيلة وقابلة للحياة ينبغي أن يكون ثمة 

حركة يف اتجاهين:
- االتجاه األول: يتحرك من معالجة القرآن للقضايا الملموسة يف زمنها ومكاهنا المحدود 

للوصول إلى المبادئ العامة التي تصل إليها التعاليم كلها.
- االتج��اه الثاين ينطل��ق من هذا المس��توى العام يف حرك��ة رجوع للوصول إلى تش��ريع 
خاص، يأخذ يف اعتباره الشروط الضرورية والمرتبطة بالواقع االجتماعي الحاصل حاليًا«)1)، 
إن هذه المحاولة تس��عى إلى إفراغ القرآن الكريم م��ن حاكميته على الواقع وعزله عن الحياة 

وإخضاع مبادئه وأحكامه لضرورات العصر.
ومن مظاهر هذه القراءة الحداثية اعتبار آيات اإلرث وتحريم الربا واألحوال الشخصية..
آراء تش��ريعية لحاالت مخصوصة ومعدودة ال يمكن أن تصلح قانونا يحتكم إليه المسلمون 

يف كل عصر ومصر.
4- اإلرث:

بالنس��بة لنصي��ب الم��رأة يف المي��راث المنصوص عليه بآي��ات قطعية الثب��وت والداللة، 
يجب أن تفهم »ضمن السياق االجتماعي الذي همشها وألغى حقها يف المجتمع العربي قبل 
اإلس��ام، فالنص المحدد لميراثها ال يفرض على الواقع م��ا يتصادم معه كليا بقدر ما يحركه 
جزئيًا«)2)، أما التحريك الكلي فهو تجاوز هذا التش��ريع الرب��اين، واعتماد قوانين وضعية من 
إفراز البش��رية، ألن الرتاث الفقهي اإلس��امي »قد تمس��ك بحدود مع��اين النصوص، مهدراً  

للمغزى، وحاكمًا على التاريخ بالثبات، وعلى داللة النصوص بالجمود«)3).
إن الوق��وف عن��د الدالالت الحرفية للنص��وص المحددة للمواريث يعن��ي الجمود عند 
واقع يعّد من الماضي، فالواقع المتحول يفرض على المس��لمين تكييف هذه النصوص حتى 

)1)   اإلسام وضرورة التحديث، فضل الرحمن، ترجمة إبراهيم العريس 35، ط:1 دار الساقي 1993م بيروت.
)2)   نقد الخطاب الديني ص: 221.

)3)   نفسه ص: 22.
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تتماش��ى مع هذا التطور، والقيم الثابتة الخالدة لتلك األحكام هي مقاصدها وغاياهتا، لذلك 
تص��ف د.ناجي��ة الوريمي ه��ذا المنهج يف فهم قضاي��ا الميراث يف القرآن الكري��م بأنه: يحمل 
الحيوية والخلود إلى النص نفس��ه، بحيث يجعله جملة دالالت مبدئية عامة، تس��تثمر يف كل 
م��رة تبعا لما يقتضي��ه العصر، ليقيم بذلك حدًا فاصاً يف النص بي��ن المعنى الجزئي والمعنى 

الجوهري البعيد.«)1). 
إن ه��ذا المعن��ى الجوه��ري البعيد ال يدرك من خ��ال النص، بل يطلب م��ن مقتضيات 
العطر وضرورات الواقع، لكي نحصل يف األخير على »إس��ام األحكام، وإس��ام المقاصد، 
أو لنقل إس��ام كل عصر على حدة، وإسام لكل العصور«)2)، ينبني هذا الطرح على الفصل 
بين النص ومقصده، ألن الواقع والعقل البشري هو ما يحدد المقاصد والغايات من التشريع، 
وه��و يف نفس الوقت يحكم على األحكام التش��ريعية بالرجعية والتخلف، من هنا يصبح حق 
الم��رأة يف المي��راث المنصوص علي��ه يف القرآن الكري��م حكما متج��اوزا، ألن الظروف التي 

أحاطت به قد وّلت.
الرب���ا:  -5

لم تخرج نظرهتم للنص المحرم للربا عن السياق العام لتوظيف مقصد النص، حيث إن 
آي��ة تحريم الربا كانت ترمي باألس��اس إلى: »الرتكيز على العدال��ة االجتماعية واالقتصادية، 
وعلى المس��اواة األساسية بين البش��ر«)3)، أما ألفاظ التحريم وما يؤدي معناها يف اآلية فيجب 
أن تفه��م بما خل��ف وصايا الق��رآن الكري��م وتعليمات��ه، »ألن اإللحاح عل��ى المعنى الحريف 
للش��رائع ال��واردة يف القرآن، وغض النظ��ر عن التغير االجتماعي الحاص��ل بفضلها، أو الذي 
اليزال يحصل، يس��اوي غض النظر عمدا عن األغ��راض واألهداف األخاقية واالجتماعية 

التي يتوخاها القرآن«)4).
أم��ا نصر أبو زيد فيعت��رب داللة لفظ )الربا) ق��د اختفت مع ظروفه��ا التاريخية ومتعلقاهتا 

)1)   االجتهاد وقراءة النص الديني ص: 190.
)2)   نفسه ص: 190.

)3)   اإلسام وضرورة التحديث ص: 33.
)4)   المصدر السابق ص: 33.
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المكاني��ة، فهي ل��م تعد كما كانت عليه��ا يف الماضي اآلن، حيث يقول: »وم��ن مظاهر تثبيت 
المعن��ى الديني الخط��رة يف الخطاب المعاصر اس��تدعاء كلمة )الربا(، وه��ي كلمة تجاوزهتا 

اللغة يف االستعمال، الختفاء الظاهرة التي تدل عليها من المعامات االقتصادية«)1).
إن )الربا) م��ن المصطلحات القديمة التي تجاوزها تطور الواقع، لذلك يجب االلتفات 
إلى المغزى من التشريع الذي ال يؤدي إلى تحريم الفوائد البنكية المعاصرة، إن هذا المغزى 
عن��د أبي زيد هو: »إفقار المحتاجين، واس��تغال عوزه��م واضطرارهم لاقرتاض، وتحقيق 
مكاس��ب عالية، والعلة نفس��ها غير متوفرة يف فوائد البنوك«)2)، والنتيجة نفس��ها يخلص إليها 
الص��ادق بلعيد، لكن مع اخت��اف يف الطريقة، إذ إنه يعترب حكم تحريم الربا فهمًا من الفقهاء 
والمفس��رين ليس إال، أما التشريع القرآين فرغم )اس��تنكاره ) لهذا العمل فإنه لم يأت بعقاب 
مادي وال بنظام زجري يعاقب به المخالفين، فهو: »لم يضع نظاما قسريا ألية سلطة أو وظيفة 

قمعية«)3) يف هذا الباب.
إن ه��ذا المنهج قد أفرغ اآلية من داللتها الصريح��ة، واعترب حكمها أخاقيا غير قانوين، 

ومن ثم يحتكم المسلم فيه إلى ضميره بالقبول أو الرفض. 
لقد حرم اإلس��ام الربا، ومنع التعامل به منعًا ش��ديدًاَ بقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ   
ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ  
ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ  )4)، بحي��ث ال تخف��ى اآلف��ات 
االجتماعي��ة واالقتصادية للرب��ا، حيث يقول الدكتور »ش��اخت« األلماين ومدي��ر بنك الريخ 
سابقا: »إنه وبعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال يف األرض صائر إلى عدد قليل 
م��ن المرابي��ن، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائم��ًا يف كل عملية، بينما المدين معرض للربح 

والخسارة...لذلك فإن معظم مال األرض اآلن يملكه –ملكًا حقيقيًا- بضعة ألوف«)5).

)1)   نقد الخطاب الديني ص: 208.
)2)   نفسه ص:208.

)3)   القرآن والتشريع ص: 303.
)4)   البقرة: 275.

)5)  العدالة االجتماعية يف اإلسام: سيد قطب ص: 104، ط1414ه/1993م، دار الشروق بيروت.
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3- نظر وتعقيب:
إن ه��ذا الفه��م آلي��ات التش��ريع يف الق��رآن الكري��م، وال��ذي تأس��س عل��ى روح القرآن 
ومقاصده، ينطوي على خلل منهجي كبير قد أفضى يف األخير إلى تحجيم المقصد التشريعي 
للقرآن الكريم، بل وتعطيل أحكامه الثابتة القطعية، كما يس��عى إلى تجاوز الموروث الفقهي 

والتفسيري لألمة، وتعويضه بالقوانين الوضعية.
يقول محمد النويهي: »إننا لس��نا مقيدين يف إصدار تشريعاتنا الجديدة بالتماس تربير لها 
مما قاله فيه قديم يف مذهب قديم، راجحًا أو مرجوحًا، منتش��رًا أو غير منتشر، باقيًا أو بائدًا، 
داخل الس��نة أو خارجها، وإن كل ما يلزمنا هو أن نتحقق من أن التش��ريع الجديد يدفع الضرر 
ويحقق المصلحة، فإنه هو الذي يتماشى مع روح الدين، ويسعى إلى تحقيق غاياته«)1)، هذه 
التش��ريعات الجديدة ليس مطلوبا فيها أن تكون نابعة من المنظومة اإلسامية، وغير معارضة 
ألصول الدين وثوابته، بل يكفي: »إبراز الجوانب األخاقية والقيمية التي يتوافق فيها القرآن 
الكري��م مع الفلس��فات األخاقية العالمي��ة ونتائج الخربات اإلنس��انية والكوني��ة لتكون هي 

مقاصد القرآن الكريم دون تميز«)2).
لكن ما هي غايات التشريع وروحه؟، وما هي مقاصد القرآن؟، فهل هي تعطيل نصوص 
الق��رآن الكريم؟، والحكم بتاريخية أحكامه، والطعن يف مقصده التش��ريعي؟، أم هي الذوبان 

يف كل الفلسفات والمرجعيات بدون خصوصية بدعوى االنفتاح؟.
إن عدم التزام التيار العلماين بضوابط المقاصد وقوانينها بل بالمنظومة اإلس��امية ككل 

جنح هبم إلى نتائج تناقض صميم الدين وروح العقيدة.
لق��د اتفق العلم��اء على أن آي��ات األحكام يف الق��رآن الكريم تربوا على الخمس��مائة آية 
»وه��م يقصدون بذل��ك اآليات الدالة على األح��كام داللة أولية بال��ذات، ال بطريق التضمن 
وااللتزام«)3)، إن التش��ريع القرآين يف هذه القضايا جاء بنصوص قطعية الثبوت والداللة، ألن 
الق��رآن الكريم قطعي يف وروده، وآيات اإلرث وتحريم الرب��ا صريحة الداللة على التحريم، 

)1)  نحو ثورة يف الفكر الديني 169، محمد النويهي، ط:1 1983م، منشورات دار اآلداب بيروت.
)2)  القرآن والتشريع 312.

)3)  البحر المحيط الزركشي 199 تحرير عبد الستار أبو غدة، طبعة وزارة األوقاف الكويت. 
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»والمفروض أن هذه القطعيات هي التي يحتكم إليها عند الخاف، ويرجع إليها عند التنازع، 
ال أن تكون هي نفس��ها موضعا للخاف، وإال لما صح وصفها بالقطعية يف الجانبين: الثبوت 

والداللة معا«)1).
إن هذه التش��ريعات القرآنية ربانية المصدر، وليس��ت من إفراز الواقع وظروفه، يقول اهلل 

تعال��ى يف ختام آية قس��مة المواريث األولى يف س��ورة النس��اء: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ  ژ )2)، ويف خت��ام آية المواريث 
الثانية: ژ ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ )3) وبعد أحكام النس��اء والمؤمنات المهاجرات 

يف سورة الممتحنة يعقب فيقول: ژ ی   ی  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب  ژ  )4).
إن االعتماد على مقاصد الوحي وروح النص والمغزى يف فهم آيات األحكام لم يحرتم 
ضوابط النظر المقاصدي، ألن المدلول الخالص للمقاصد ال نكاد نجده عند أي من الكتاب 
السابقين، بحيث إنه ال يعدو أن يكون معنى ال يعثر عليه من خال لغة النص، وإنما من خال 
ق��راءة الس��ياق التاريخي، وظروف الزم��ان والمكان، ونريد أن نؤكد مرة أخ��رى هنا: إن فهم 
المعن��ى ال بد فيه م��ن االحتكام إلى لغة النص، وقوانين الخطاب، وأصول المواضعة اللغوية 

التي نزل هبا النص القرآين بمعهودهم يف الخطاب.
وال��ذي ناحظ��ه أن دور المقاصد أصبح مقتصرًا على تربير الحلول التي يمليها المتأمل 
يف النصوص، وذلك باس��تغال ما يملكه مصطلح المقاصد من ش��رعية بين العلوم، من أجل 
ل للنص طالما عجزت المناهج الحديثة عن أداء دورها يف تأويل النص  تمري��ر المعنى المتأمَّ

بطريقة مقنعة.
إن المغزى الذي اس��تنبط للتدليل على عدم اكتمال التشريع القرآين يف نصيب المرأة من 
المي��راث ال يمتلك أي دليل ألن: »س��كوت الش��ارع عن أمر مع وجود داع��ي الكام فيه دل 

)1)  دراس��ة يف فق��ه مقاص��د الش��ريعة بين المقاص��د الكلي��ة والنص��وص الجزئية، يوس��ف القرض��اوي 126، ط:1 
1427ه/2006م دار الشروق القاهرة.

)2)  النساء: 11.

)3)  النساء: 12.
)4)  الممتحنة: 10.
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س��كوته على قصده إلى الوقوف عند حد ما ش��رع«)1)، وال توجد أي قرينة أو إش��ارة أو داللة 
تفيد المغزى الذي وصل إليه الكاتب، أما نصيبها يف الميراث فيتماشى مع منظومة اإلنفاق يف 

ا...  اإلسام، كوهنا مكفولة المؤنة بنتا وزوجة وأمًّ
لقد أعمل العلمانيون المقاصد يف غير موطنها، وبغير منهجية شرعية، ألن هذه األحكام 
ج��اءت هبا اآليات منضبط��ة بداللة لغوية محكمة، ال تتحمل إال وجهه��ا الواحد الذي يؤدي 
معن��ى الوجوب أو التحريم، حيث وردت بصيغتي األمر والنهي الصريحين، فهما دالين على 
المقص��ود بغي��ر التفات إل��ى العلل، فمن الت��زم هبا حقق المقص��ود، ومن تركه��ا كان مخالفا 
ل��ه، يقول ش��يخ المقاص��د: »األم��ر بالمطلقات يس��تلزم قصد الش��ارع إلى إيقاعه��ا، كما أن 
النهي يس��تلزم قصده ل��رتك إيقاعها...ووجه ثان أنه لو تصور طلب ال يس��تلزم القصد إليقاع 
المطل��وب ألمك��ن أن يرد أمر مع القص��د لعدم إيقاع المأم��ور به، وأن يرد النه��ي مع القصد 
إليق��اع المنه��ي عنه، وبذلك ال يكون األم��ر أمرا وال النهي هنيا، ه��ذا خلف، ولصح انقاب 
األم��ر هني��ا وبالعكس، وألمك��ن أن يوجد أمر أو هني م��ن غير قصد إلى إيق��اع فعل أو عدمه؛ 
فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه، وهذا كله محال«)2)، إن اعتبار 
مقاصد الش��ريعة من قبيل اليس��ر والرحمة بالخلق، ال يعني اإلعراض عن جزئياهتا وأحكامها 
التفصيلية، كما أن مشقة مخالفة الهوى ليست من المشقات الجالبة للرخص واالستثناءات، 
حي��ث إنه من مقاصد التش��ريع »إخراج المكلف م��ن داعية هواه حتى يكون عب��دا هلل اختيارًا 
كم��ا هو عبد هلل اضطرارا«)3)، إن التش��ريع القرآين جاء ملزمًا بتحقي��ق هذه المقاصد كما جاء 
ملزما أيضا بس��لوك األساليب المحدد يف النصوص، فتكون تلك األساليب أمارات دالة على 
مراد الش��ارع منه��ا، فتكون وظيفة العق��ل إزاءها ه��ي إدراك المعاين الدالة عليها واس��تيعاهبا 
وتمثله��ا، »وليس له من مدخل يف البحث عن احتماالت يف تعيين المراد اإللهي، ألن البحث 
ع��ن االحتماالت يف هذا النوع من النصوص من ش��أنه أن يؤدي إل��ى اعتبار أن يكون لجميع 
النصوص ظواهر وبواطن، وهو مذهب كفيل بأن يهدر داللة اللغة التي تواضع عليها اإلنسان 

)1)  الموافقات 410/2.
)2)   الموافقات 410/2.

)3)   المصدر السابق: 168/2.
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أص��اً، ويبت��ع ذلك إهدار أغراض الوحي«)1)، وهذا ما يفس��ر اعتناء المفس��رين واألصوليين 
بالمباحث اللغوية، »ألن اهلل تعالى اختار أن يكون اللس��ان العربي مظهرًا لوحيه، ومس��تودعاً  
لمراده«)2)، كما أن المعرفة اللغوية تعد إحدى آليات التفكير ووس��ائل االستنباط، وهبا يمكن 

إزالة اللبس أو الغموض الذي قد يوجد بالنص اللغوي أثناء الوقوف على مقاصده.
إن حكم العلمانيين على مقاصد القرآن بأهنا جانبت المس��توى التش��ريعي، ولم ترم إلى 

تحقيق��ه، مردود بنص الق��رآن وصريح منطوقه، إذ قال اهلل تعال��ى: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  )3)، وقال عز من قائل: ژ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ژ )4)، ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ژ  )5)، يق��ول اب��ن 
عاش��ور عن مقصد من أهم مقاصد القرآن وهو »التش��ريع: وهي األحكام عامة وخاصة،  قال 

اهلل تعال��ى: ]ژ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  »6، ولق��د جمع القرآن 

جميع األحكام جمعًا كليًا يف الغالب وجزئيًا يف المهم«)7).

* * *

)1)   خافة اإلنسان بين الوحي والعقل ص:98.
)2)   التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور 20/1، ط:1984م، الدار التونسية للنشر تونس.

)3)   المائدة:44.
)4)   المائدة: 45.
)5)   المائدة: 47.
)6)   المائدة: 48.

)7)   التحرير والتنوير 40/1.
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خامتة
إن التوظيف العلماين للمقاصد هبذه الكيفية دون ضابط ش��رعي أو أس��اس منهجي يفضي إلى 
تبديد دالالت آيات الكتاب الحكيم، بحيث إن هذا النظر لم يحرتم قدس��ية النص من حيث مصدره 
ولغت��ه، غايت��ه تذويب أحكام القرآن الكريم، والقضاء على س��لطانه، وتعويضها بقوانين تس��تمد من 
مرجعي��ات أخرى، »ولو كان كل حكم ش��رعي قاباً لألخذ والرّد والجذب والش��ّد، ألصبح ش��رع 
اهلل مادة هامية يش��كلها من ش��اء بما شاء وكيف ش��اء«)1)، وبناًء على ذلك ال يمكن أن يكون ميزانًا 
يحتك��م إلي��ه الناس إذا اختلفوا، ويرجعون إليه إذا مالوا وانحرفوا، بل يصبح هو نفس��ه يف حاجة إلى 
ميزان أو معيار آخر يتش��كل وفق أهواء الناس وأوضاعهم، ويخضع لنزواهتم، يس��تقيم باستقامتهم، 
ويعوج باعوجاجهم، ويف هذا إلغاء لمهمة شرع اهلل ورسالته يف ضبط أحوال الناس، وتقويم مسيرهتم 

بالقسط، وردهم إلى هدى اهلل وصراطه المستقيم، وقد خلص البحث إلى النتائج اآلتية:
-  إن اس��تنباط المغزى من اآليات دون أن يخضع لقواعد الداللة وضوابط التأويل، فإن 

جمهور العلماء مجمع على أن إزاحة اللفظ عن ظاهر معناه ال بد له من ضوابط:
»أن يكون التأويل يف مجال النصوص الظنية.

أن يقوم دليل قوي يربره.
أن يكون يف اللغة ما يسعه منطوقا أو مفهوما أو مجازا.

أال يتعارض مع نص قطعي أو أصل شرعي«)2).
- إن الحاجة أصبحت اليوم أكثر إلحاًحا إلى ضرورة استقصاء وحصر ضوابط االجتهاد 
المقاص��دي، ألن ت��رك ه��ذا الباب مش��رعا دون ضابط منهجي أو أس��اس ش��رعي يؤدي إلى 

التحلل من أحكام الشريعة، أو تعطيلها باسم المصلحة والمقصد.
ا بشرّيا تتسم أحكامه بالتاريخية  - تقوم نظرية الهرمينوطيقا على اعتبار القرآن الكريم نصًّ

والواقعية، ترتبط بأسباب نزولها وجودا وعدما.
- تنبني كذلك على عدم التقيد أو االحتكام لرتاث األمة واجتهادات العلماء الراسخين، 

ألن ذلك من قبيل الجمود والتشبث بمعطيات تنتفي يف واقعنا الحالي.

)1)  السياسة الشرعية ص: 265
)2)  أصول التشريع اإلسامي. محمد فتحي الدريني، 211، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق.
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- تتمّي��ز لغ��ة القرآن بحس��ب هذه المدرس��ة ببنية تس��مح بتع��دد الق��راءات، كوهنا تنطق 
بدالالت متعددة، وتبقى للقارئ السلطة الكاملة  يف اختيار المائم منها، وطرح ما عداها.

- إن المقاص��د من هذا المنظور تس��تقى من خارج النص والواق��ع والمصلحة اآلتية من 
التجربة البشرية ليتم إسقاطها على النصوص، ألن ما تحمله النصوص من دالالت ال تكتسي 

أهمية يف ذاهتا بقدر ما توحي به من دالالت خفية، بحيث تقوم الهرمينوطيقا بالكشف عنها.
- بالمقاب��ل جهد علماء األمة يف تحصين ق��راءة النص القرآين، واعتمدوا يف ذلك على ما 

بينه اهلل تعالى يف القرآن، حيث إن وسيلة هذه القراءة تبتدئ باللغة المبينة قال تعالى: ژپ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  )1)، وقال أيضا: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پپ   پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ژ )2).
-  م��ن بين ما قّرره علماء األمة أّن صحة فهم النصوص، واس��تنباط أحكامها، والوقوف 
على مقاصدها متوقف على حذق اللغة العربية، والتمكن منها، واالحتكام إلى معهود العرب 

يف استعمالها. 
- الم��راد م��ن النّص ال ينفك عن لفظ��ه، منضبط بدالالته الصريح��ة التي حددهتا أصول 

المواضعات اللغوية بين المخاطبين بالقرآن وقت نزوله.  
- كذل��ك اس��تحضار القرائ��ن الداخلية للن��ص، مثل الس��ياق المقالي، وكذل��ك القرائن 
الحالية مثل أس��باب النزول والس��نة النبوية المبّينة، واالس��تهداء بأقوال السلف لما توفر لهم 

من صدق اإليمان، وفصاحة اللسان، وأصول البيان، ومعاصرهتم لنزول القرآن.
- ال يس��تقيم عقاً وال ش��رعًا أن يكون المقصٌد المستنبط مخالفًا أو مناقضًا ألصل من 
أص��ول الدين، أو ثابت من ثوابته، الش��يء الذي يفرض عل��ى القارئ للنص أن يكون متحليًا 

بقيم الدين، متشبعا بمبادئه. 
ويبق��ى أن نبي��ن هن��ا أن البحث يف ضواب��ط الفهم الق��رآين ال يعني التحجي��ر على العقل 

البشري الذي أمر بتدبر القرآن ليستفيد منه ما ينفعه يف دنياه وآخرته.

)1)  فصلت: 2 -  3.
)2)  النّحل:  103.
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الئحة امل�سادر واملراجع
- القرآن الكريم.

- االتج��اه الهرمينوطيق��ي يف الدراس��ات القرآني��ة، عبد الرحيم ب��ودالل، مؤتمر الق��راءات الجديدة 
للقرآن الكريم، 2007/04/25.

- اإلسام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشريف  ط:1 2001م دار الطليعة بيروت.
- اإلس��ام و العص��ر تحدي��ات وآف��اق � د. طي��ب تي��زي، سلس��لة ح��وارات الق��رن الجدي��د ط:2 

1420ه�/2002م، دار الفكر دمشق. 
- اإلسام وضرورة التحديث، فضل الرحمن، ترجمة إبراهيم العريس ، ط:1 دار الساقي 1993م بيروت.

- إشكاليات القراءة و آليات التأويل، نصر حامد أبوزيد،  المركز الثقايف العربي 1992م بيروت .
- أصول التشريع اإلسامي .محمد فتحي الدريني، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق.

- البحث يف تاريخ المقاصد »نشأته ومستقبله وتطوره« د. أحمد الريسوين، بحث مقدم لندوة مقاصد 
الشريعة التي نظمتها مؤسسة الفرقان  بلندن. من 1 إلى 5 مارس 2005 بلندن.

- البحر المحيط الزركشي، تحرير عبد الستار أبو غدة، طبعة وزارة األوقاف الكويت. 
البعد المصدري لفقه النصوص، د.صالح قادر زنكي، ع133، كتاب األمة 1427ه�/2006م. 

- التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ط:1984م، الدار التونسية للنشر تونس.
 - تعليل األحكام د. محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية بيروت 1981م. 

 تقدي��م لكتاب النص الش��رعي وتأويل��ه، اإلمام الش��اطبي أنموذجا، عمر عبيد حس��نة ، كتاب األمة 
عدد:.117.

- التوظيف التفسيري لدرس المقاصد .د صالح زنكي، الندوة العالمية للفقه وأصوله ماليزيا 2006. 
- خافة اإلنس��ان بين الوحي والعقل، عبد المجيد النجار، المعهد العالمي للفكر اإلس��امي ط:2 

1413ه�/1993م. 
- دراس��ة يف فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، يوسف القرضاوي، ط:1 

1427ه�/2006م دار الشروق القاهرة.
- الدين من وجهة نظر الهرمينوطيقا: اإلسام بين التاريخ والحقيقة، زهير الخويلدي. 

- السياس��ة الش��رعية يف ضوء نصوص الش��ريعة و مقاصدها، د يوس��ف القرضاوي– ط 1. مؤسسة 
الرسالة 1422ه� 2001م 

- ضوابط المصلحة، محمد سعيد رمضان البوطي ، ط:4 مؤسسة الرسالة 1402ه�/1972م. 



766

�صوابط اإعمال التعليل املقا�صدي يف فهم الن�ص القراآين )التوظيف العلماين( 

- ضواب��ط يف فهم الن��ص. عبد الكريم حامدي- كت��اب األمة، العدد 107 س��بتمرب 2005/ رجب 
1426 السنة الخامسة و العشرون.

- ضوابط يف فهم النص، عبد الكريم حامدي، كتاب األمة عدد:107 سبتمرب 2005/رجب 1426ه�. 
- العدالة االجتماعية يف اإلسام سيد قطب، ط1414ه�/1993م، دار الشروق بيروت.
- فقه المقاصد وأثره يف الفكر النوازلي، د. عبد السام الرافعي، 2004م إفريقيا الشرق. 

- يف مفهوم��ي الق��راءة والتأوي��ل، د.محم��د المت،قن مجلة عال��م الفكر، ع:2 المجل��د 33 أكتوبر 
ديسمرب 2004م. 

- القرآن والتشريع قراءة جديدة آليات األحكام، الصادق بلعيد  منشورات الحلبي 2004م بيروت.
- ماهية الهرمينوطيقا. أحمد واعظي. مجلة المحجة، العدد 9 – 2003م – 1423ه�. 

- مقاصد الشريعة اإلسامية،  ابن عاشور ط:1366ه�، دار سحنون للنشر تونس. 
- مقاصد الشريعة اإلسامية وسبل تحقيقها يف المجتمعات المعاصرة ماليزيا. غشت 2008م.

- مقاصد الش��ريعة وأثرها يف اإلصاح والتش��ريع ووحدة األمة. عبد اهلل زبير، مقال منشور  بأعمال 
الندوة العالمية للفقه وأصوله.

- المقاصد العامة للش��ريعة اإلسامية، يوس��ف حامد العالم ، القاهرة دار الحديث، الخرطوم الدار 
السودانية للكتاب.

- مقاصد العامة للشريعة اإلسامية، د. يوسف حامد العالم، ط:1412م/1991م. 
- من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي 1981م، مكتبة مدبولي القاهرة. 

- الموافقات يف أصول الش��ريعة،  أبو إسحاق  الش��اطبي، تحقيق عبد اهلل دراز، دار المعرفة بيروت. 
دون تاريخ.

- نحو ثورة يف الفكر الديني،  محمد النويهي، ط:1 1983م، منشورات دار اآلداب بيروت.
- النص الوعي الواقع، نحو نظرية مقاصدية تأويلية، جمال باروت. 

- النظ��ر المقاص��دي وأولويات��ه الراهن��ة د. محم��د رفيع، ندوة مقاصد الش��ريعة وس��بل تحقيقها يف 
المجتمعات المعاصرة، ماليزيا 2006.

اإلس��امي  للفك��ر  العالم��ي  المعه��د  الربس��وين،  أحم��د  الش��اطبي،  عن��د  المقاص��د  نظري��ة   -
1401ه�/1991م.

- نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ط:1، 1992م، سينا للنشر. 
- نقد النص، علي حرب، ط:1993م المركز الثقايف العربي الدار البيضاء. 
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