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 )فكرة تدّخل اهلل( شكالّية البحثة إلالوالدة السياقّي

ّ  حت موقة وعالية يف احلياة مر مكانةً اإلسالمي بوصفه فهاًم هلا ـ  الرشيعة ـ وبلتبعها الفقه   لت

ا تلتصّ بوقائع احلياة اليومي ة مي ة،اإلسال ّ يف حياة الفرد املسلم  ،ذلك أّن  وتسعى لللتدخ 

 واجلامعة املسلمة بدرجة عالية.

ّ(، فنحن مضطر  دعنو اللتي ربام  سياقات هذه املفردةون لرصد ما نلتكل م عن مفردة )اللتدخ 

ين تقع موضوعة بحثنا هنا يف أدًا لندرك جي   ؛تكون ظهرت مع ظهور اإلنسان عىل هذه األرض

حتكي عن وجود موقفني  ،حلاد بمشهدها القديمة الدين واإلهذا الكلتاب؛ فنحن نعرف أن  ثنائي  

 من )فكرة = اهلل(:

حقيقي ة تعّب  عن  يرى أن  اهلل واقعي ة   ، حيثالساموي وهو موقف الدين املوقف األّول:

ّ  وجود   ض له،فر  ي   ي  كامل  أي  صفة يلتصف هبا أو أاملطلق يف الوجود والذي ال حدود له يف  فك

ر عن قضي ة آخر عن اهلل تبارك وتعاىل، وهذا برصف النظ نفرضه مطلقًا بلتامم اإلطالق فهو تعبي  

، أمام تقسيم واللتي متثّ إحدى األفكار اللتي تضع األديان   ،له غي امللتعني  اإلله امللتعني  أو اإل

له امللتعني  امللتعايل، بينام متيّ أديان  رشقي ة لتقادها باإلعرف باعن  األديان اإلبراهيمي ة ت  حيث نجد أ

ة نحو اإلله غي امللتعني  والذي يمثّ ساحة مطلقة بمعنى من املعاين.  كالبوذي 

ة إن  األديان  ّ  ما سواه، ولكن ه مل يرتكه، بّ بشكّ عاالساموي  م تعلتّب أن  اهلل خلق العامل وك

 هو يف عني خلقه مدب ر، وهذا اللتدبي يلتخذ يف هذه األديان شكلني، مها:

الذي يلتمثّ يف اإلدارة امللتواصلة هلل سبحانه هلذا  ولوجي،طأ ـ الشكل التكويني األن

 ..يت وواملحيي واملم ق واملنعم واملعنيزالوجود، فهو الرا

ثّ يف أن  اهلل مل يرتك البرش بعد أن خلقهم ليديروا موامللت ،لتوجيهي اإلرشاديب ـ الشكل ا

يف أو حيسن هلم فعله ىل ما يلزمهم فعله إرشادهم توجيههم وإيف  أمورهم دون أن تكون له يد  



  

له بالذي خلق فرتك، بّ هو بالذي خلق فرعى وتابع هذا اإل قلوهبم أو جوارحهم، فليس

إن  اهلل بفعّ هذا اللتوجيه امللتمثّ ـ فيام يلتمثّ ـ  لق يف حاجاته اللتكوينية والعملي ة معًا.اخل

ة اللتي بيد البرش كفيلة  ات، أجىل نفسه لنا ووضعنا يف مواجهة أمامه، إن  الكلتب الساموي  بالنبو 

كريم بأصّ وجودها بخلق إحساس فينا أن  اهلل حارض ويلتكل م وخياطب.. إن  ن سخ القرآن ال

س يف البيوت ختلق يف الروح اإلنساني ة إحساسًا عميقًا والواعيًا بحضور اهلل  والكلتاب املقد 

وعدم غيابه، فهو مل يرتكنا بّ دخّ معنا يف حوار ودخلنا معه، ويمكنك أن تشعر بذلك لو 

، ختايلت الصورة دون أي  نبوات أو جتل يات هلل من هذا النوع عّب تاريخ البرش عىل اإلطالق

ات ، وهبذا يلب ي فسرتى هناك أن  اهلل غائب ولن تشعر بثقّ حضوره بحجم حضوره مع النبو 

قه،  ّ اإلهلي حاجًة إنساني ة عميقة )حاجة املواجهة مع اهلل( بأصّ وجوده ورصف حتق  اللتدخ 

متامًا كام يشعر من لديه رسالة خطي ة من امللك احلاكم والسلطان املقلتدر للبالد، موجودة يف 

 .لتهبي

ا  وهو موقف اإلحلاد، والذي يلتجه نحو إنكار   املوقف الثاين: جذري لفكرة )اهلل(، فيى أّن 

ا رض الواقع ويف ا فق احلقيقةأفكرة ومهي ة ال واقعي ة هلا، وال حتظى بأي  مصداقية عىل  ، أو أّن 

 .فكرة غي ثابلتة بّبهان منطقي

 يلتخىل  من ث م   متامًا عن فكرة وجود اهلل، وهو ختىل   ـ يه القديم واجلديدبشكل  ـ إن  هذا اإلحلاد 

ّ هذا اإلّنائي ًا عن ف اً  وًا أتدخاًل تكويني  كان سواء  ،له يف هذا الوجودكرة تدخ   توجيهي ًا إرشادي 

. ..هدايلتي اً ًا ترشيعي    ما شئت فعّب 

ّ  يف فضاء األأال  ،هذه الثنائية ظل ت حاكمة سابع عرش ديان اإلبراهيمي ة، حلتى القرن الق

امليالدي، حيث ظهر تي ار يف الغرب ما لبث أن اتسع نطاقه عاملي ًا بدرجة معي نة، وهو ما يعرف 

 (.Deismباملذهب الربويب أو املذهب الطبيعي )

ّ   يشرتك مع هألن   قع يف حلقة وسطى بني األديان واإلحلاد؛هذا املذهب ي هام يف واحد من ك

دة ّ  واحد وخيلتلف عن ،قواسم حمد  ر، ففي الوقت الذي يشرتك فيه مع يف دوائر أخ  منهام  ك

ة يف وجود اهلل وخاأل ّ اهلل يف العامل ـ مع اخلتالفات بني ديان الساموي  القي لته، ينكر متامًا تدخ 

ّ يف هذا العامل بعد أن خلقه وسعة   أنصار هذا املذهب يف درجات    ،هذا اإلنكار ـ فاهلل ال يلتدخ 

الً تكويني ًا وال ه اهلل بصانع الساعات املاهر، فإن  الصانع املاهر املبدع هو يشب  قد  غيه، وال تدخ 



  

 لكي يلتابعها هو طويّ بال حاجة   اها للتبقى عندك لزمن  ي  إثم يعطيك  ،ذلك الذي يصنع ساعةً 

ّ  فرتةأو ت   ىل ملتابعة دائمة منه فهو غي ا ذلك الصانع الذي حتلتاج ساعلته إ، أم  رجعها إليها ك

بّ هي بروعة  ،مرها يومي اً أىل من يلتابع إفالكه كالساعة اللتي ال حتلتاج أ خلق العامل يف ماهر، فاهلل

كمة رسمت هلا يف حلظة اخللق، واهلل خلق يف هذا الوجود لوحدها ضمن خط ة حمخلقها تسي 

ّ  ناإل وسط هذا الوجود بام منحه  شبحيث يمكنه أن يعي ،يشء سان فمنحه العقّ والشعور وك

رشيعي ة، وهذا ما يعني لتحاجة لكي يلتابعه يف اهلداية السلوكي ة وال فال ومن ثم   ،ناتمن إمكا

ات مطلقاً  ، وهذا معنى أن  الربوبي ة تؤمن ة مفهوم الوحي واملعجزاتوعبثي   عدم احلاجة للنبو 

 .باهلل وتكفر باألديان

إال بسبب اإلنسان  وإذا ما كانت هناك مشاكّ إنساني ة يف هذا العامل فليست عند الربوبي ني

ة وإتقان ـ عىل ما منحه اهلل من إمكانات.  نفسه الذي مل يشلتغّ ـ بجدي 

فيون وجوده ثابلتًا،  ،ة وجود اهللعىل اخلط  اآلخر، خيلتلف الربوبي ون عن امللحدين يف قضي  

ّ اهلل يف العامل، حيث ي   ا إلنكار نكره الطرفان معًا إم  لكن هم تلقائي ًا يلتفقون معهم يف قضي ة تدخ 

ّ مع االعلتقاد بوجود اهلل أو إلنكار   ون.دس كام يراه امللحأصّ وجود اهلل من رأاللتدخ 

مة ّ اهلل)لنا أن  فكرة  حيلتض ،هبذه املقد   فكرة حمورية يف هذا النزاع ثالثي  هي  (تدخ 

اء األنحمن  يضًا يف هذه الفكرة بنحو  أاألطراف، ونحن نعرف أن  هناك نقاشًا فلسفي ًا وكالمي ًا 

ليها يف احلدوث إن  حاجلته أىل العل ة حدوثًا أو إّ، ضمن احلديث عن حاجة املعلول ب  من ق  

 والبقاء معًا، وهو نزاع عرفه الرتاث الفلسفي والكالمي.

ّ اهلل(، ترتد  إىل فكرة أكثر تعقيدًا تلتصّ بشكّ عالقة اهلل بالعامل، وهي  إن  فكرة )تدخ 

ت الفالسف ة وامللتكل مني والباحثني، حلتى ظهرت نلتيجة ذلك نظري ات كثية عالقة لطاملا حي 

ك، إىل الفلسفة الرواقية  ًا، من األفالطوني ة واهلل الصانع، إىل الفلسفة األرسطي ة واإلله املحر  جد 

 واإلله الذي يمثّ روح العامل الراسخة فيه، إىل الفلسفة األفلوطيني ة واألفالطونية اجلديدة يف

ة الصدو ئي ة.. إىل غي ذلك من األفكار اىل الفلسفة الصدرر والفيض، وصوالً إنظري 

رات.  واللتصو 

ـ دون اإلحلاد الساموي طار الدين إموضوع يفرض متوضعنا يف  صل  أبوصفنا ننطلق هنا من 

نا لو  هلي،ن بفكرة التدّخل اإلأو الربوبيّة ـ فهذا يعني أّننا نؤم نلتج أن  ينا فكرة وهذا ما ي  ختط 



  

ات بوصفنا مؤمنني هبا، فهذا يعني  يضاً أينا وختط   ،ّ اللتكوينياللتدخ   نا نوافق عىل أفكرة النبو  ن 

 وجيهي واإلرشادي من حيث املبدأ.ّ اللتاللتدخ  

، كأن ه حياكي ذلك اجلدل ثالثي  األطراف، لكن من داخّ ـ ديني وهنا يظهر أمامنا سؤال  

ة، وجهة   ّ ا وهو: أخرى هذه املر  ال ما هي حدود تدخ  ات يف حياة البرش تدخ  هلل عّب النبو 

ّ  وتوجيهي اً  هدايلتي ًا وترشيعي اً  فاتنا وسلوكي  شامّ بحيث إ ؟ هّ هو تدخ  اتنا وأفعال ن  مجيع ترص 

ّ اللترشيعي أو  ى باللتدخ  ّ اهلل فيها باهلداية واإلرشاد أو ما يسم  ن  أجوارحنا وجوانحنا قد تدخ 

ّ الذي تعلتقد به األديان ّ   هذا اللتدخ  ات هو تدخ   حمدود؟ ما معنى هذا؟ وكيف؟ املؤمنة بالنبو 

 ارتداد السؤال املركزي: إنتاج ثالثة فهوم عاّمة للدين

ّ   هذا السؤال البسيط يمكن أن يمثّ معضلةً  ات وفع  حقيقي ة يف فهمنا لدور الدين والنبو 

ل معامل هذه  ة اللتي مارسها اهلل جتاه اخللق. إن  أو  املعضلة يكمن يف دور القوى اهلداية اإلرشادي 

واللتوجيه والسي  يف اإلرشادـ مثاًل ـ نحت لإلنسان يف اخللق، ما هو دور العقّ املعرفي ة اللتي م  

سان بوصفه نورًا منحناه نله مساحة إلدارة حياة اإلا عطيت ؟ وهّ بالبرش نحو اخلي والكامل

 فام هو؟ ذا كان له دور  إاتنا؟ وواهلل يف وجودنا وذ

 :يه ،للدينثالثة فهوم مام أاملوضوع يضعنا تلقائّيًا هذا 

أعىل ـ يف رؤيلتنا له ـ وهو الدين الذي يمثّ  األعىل أو الدين األكثري، هـ الدين بحّد  1 

ر من اللتد ّ، حيث يرى أمسلتوى ملتصو  ّ  خ  صغية وكبية يف  نصاره أن  الدين أرشدنا لك

ار بّ يذهب بعض أنصار هذا اللتي   ال وهلا حكم.إ ة  اتنا، وأن ه ما من واقعتفاصيّ حياتنا وسلوكي  

إىل القول بأن  أبسط اللتفاصيّ الطبي ة والصحي ة واجلزئيات اللتكويني ة خملتزنة يف رسالة السامء لنا، 

 وأن  القرآن حيوي مجيع العلوم.

، وأن  الدين حيمّ أنظمة تربوي ة النظري اتن ظ م ويف هذا الفضاء يمكن احلديث عن فقه ال

لة، وهنا نجد و يًا أعىل ملاقلتصادية وإداري ة واجلتامعية وسياسي ة شاملة وكاملة ومفص  قولة أن  جتل 

ّ  بعرضها العريض.  اإلسالم هو احل

ّ هبذا  ـ الدين بحّده األدنى أو الدين األقّّل، 2 وهو الذي يرى أنصاره أن  الدين مل يلتدخ 

انلتباه البرش  فت  راد هبا ل  أالت حمدودة جدًا تغوياًل، بّ مارس تدخ  هؤالء املسلتوى الذي يعلتّبه 



  

ة املودعة فيهم يف األصّ، فاألنبياء مل يأتوا للتقديم معرفة طر السلوكي  عادة تركيز اال  إفقط، و

واللتي غابت عن احلضور  ،توا للفت انلتباهنا للمعرفة الكامنة يف نفوسنا مجيعاً أبّ  ،ة لناضافي  إ

 ثي طغياننا ومصاحلنا.أبفعّ ت

وليس له برنامج دنيوي ساسًا لآلخرة، أبّ أتى  ،للدنيا ت  ا نجد من يقول بأن  الدين مل يأهن

ّ  ما حيمله هو رسالة روحي ة وأخالقي ة ختلع عىل احلياة معنى.دارة احلياة اإلنساني ةإل ونجد  ، ك

ا ما ا  ، أهالت وعيت مؤه  كيف غي ما املتلنساني ة بأن  الدين إن ام تقصده اإلأيضًا من يقول  ودع م 

كاننا العودة لطاقاتنا الذاتية لوضع احللول ، بّ بإمفينا من معرفة فال حاجة لنا به للدين

ة: توق   ، واللتي تلعب دورًا يف تقليص عات البرش من الدينملشاكلنا، وهذا ما يفرز مثّ نظري 

 .حلد  األدنى من وجهة نظر بعض أنصارهابامساحة الدين 

ر سلسلة من الفهوم للدين تلتسع وتضيق تبعًا  ،األوسط هـ الدين بحّد  3 وهنا يمكن تصو 

وسنرى يف سياق بحثنا يف هذا الكلتاب كيف أن  األنظار اخلتلفت يف هذا املوضوع  لرؤيلتنا له.

 واتسعت وضاقت.

ّ اهلل يف اخللق يمكن أن تأخذ لنفسها شكاًل إن  : ونتيجة الكالم د حجم آفكرة تدخ  خر حيد 

ّ  ل بأن  الدين خي  الدين، فعندما نقو ّ   ،صغية وكبية ّب عن ك عياته،  كثية   فهذا الدين ثقي مد 

ا عندما نقول بأن ه حمدود ب عيات ال  ،نة أو حمدود جداً رجة معي  دوأم  فهو دين  خفيف قليّ املد 

 يزاحم العقّ واللتجربة يف نشاطهام.

 والشبكة العالئقّيةموضوع البحث 

مناه الهتا دًا كيف أن  موضوع مساحة الرشيعة وتدخ  نا نالحظ جي  بلت ،هبذا اللتصوير الذي قد 

نحو شكايل يرتد  أيضًا إ هو موضوع   ،بحجم الوقائع ملتها مقارنةً وحجم املعطيات اللتي قد  

سعت مساحة الدين ـ تام ا، فكل  )بمعناه الكّل  أو بمعناه الفردي النسبي( عالقة النص  بالعقّ

ع سيكون أكّب، حجم اللتعارض امللتوق  ّ سلترتاجع عندها، ومساحة العقن  إيعة ـ فرشومساحة ال

 .ن هو الذي ننحاز له عند هذا اللتعارضم  برصف النظر عوالعكس صحيح، 

ة  إذن ـ وتلقائي ًا ـ موضوع بحثنا ذو صلة كذلك بقضي ة العالقة بني الدين والعلم، خاص 

 عندما ينفلتح معنى العلم عىل العلوم اإلنساني ة.



  

العقّ واللتجربة اإلنساني ة والعلم من جهة ويعة العالقة املفرتضة بني الدين وعىل خلفي ة طب

يضًا يف سياق هذا البحث عن حجم العالقة بني الدين أيمكن احلديث من جهة ثانية، و.. 

سعت مساحة ت، فكل ام ابمعنى فصّ الدين عن الدولة واإلدارة السياسي ة االجلتامعي ة والعلامني ة

دارة احلياة ني ة )أعني بالعلامنية هنا أن  إص اللتوافق بني الدين والعلامرصت فالرشيعة تقل  

بون نحو هن  الذين يذأبرشي حمض(، هلذا نجد  وأن  السلطة شأن   وزمني، برشي   اإلنسانية شأن  

ه األدنى  ؛ ألن  سياقاهتم الفكري ة يعًا يف فكرة العلمنةرسجمون دينعادًة ما مقولة الدين بحد 

ه األعىل جي نبينام الذيفورًا، تسمح بذلك  اللتوفيق  بالغة يف دون صعوبةً يذهبون نحو الدين بحد 

ة وملتوق عة ينبغي أن نكون واعني هلا وتكشف لنا إن  هذه نلتائج طبيعي   .سالمة واإلعلامني  لبني ا

 هذا البحث وخطورته العالية.أيضًا عن أمهي ة 

، مل يعد يقف عند حدود  والبد  يل أن ا شي إىل أن  رصاع العلم والعقّ واللتجربة مع النص 

ل النزاع  العلوم اللتجربي ة، كام هي احلال السائدة إىل القرن العرشين، بّ يف هذا القرن ارتفع معد 

ليبلغ العلوم اإلنساني ة نفسها واللتي أخذت تزاحم النص  والوحي يف مساحات اشلتغاهلام 

 باإلنسان نفسه.

 أهمّية البحث وضرورته

د لنا هوي ة مم ا تق م تلوح لنا أمهي ة هذا البحث ورضورته وكذلك الفوائد الناجتة عنه، إن ه حيد  د 

د لنا ـ بدرجة معي نة أيضًا ـ موقفنا من العقّ  الرشيعة بدرجة معي نة ومساحة نشاطها، وحيد 

واالجلتامعي ة واللتجربة اإلنساني ة يف إدارة احلياة، كام يعني  لنا املرجع يف سن  القوانني السياسي ة 

ة وغيها، ويساهم كذلك يف وضع رؤية للعالقة بني الدين والعقّ والعلم  واالقلتصادي 

واللتجربة اإلنساني ة، بّ سنرى كيف أن ه يساهم يف حتريك عجلة اللتفكي يف وضع درجة قياس 

ية، معي نة بني الرشيعة واحلياة، وحياول أن يبني  كيفية تغطية الرشيعة هلا، وشكّ هذه اللتغط

ات إىل جانب فقه  س لفقه امللتغي  ات واملسلتجدات، بام يؤس  وطبيعة تعامّ الرشيعة مع امللتغي 

، كام يرتك البحث تأثيات خطية جدًا عىل مناهج االجلتهاد الرشعي املسلتحدثات والنوازل

فه يف ثنايا الكلتاب  .نفسها، مما سوف نلتكش 

م لنا ضلعًا من أضالع ـ مع هذا كل ه ـ وهو  ّ اهلل يف يقد  رؤية ديني ة فلسفي ة يف طبيعة تدخ 



  

ات يف اللتاريخ البرشي حياة اإلنسان  .ودور النبو 

 صول الفقهأالفقه ووة: الكالم موضوع البحث وصلته بثالثّي

يكشف لنا عن أّن هذا املوضوع عىل إّن اجلواب عن هذا السؤال املركزّي يف دائرة البحث 

 علوم إسالمّية: صلة بثالثة حقول معرفّية أو ثالثة

فهذا البحث يقع يف صلب اهلتامم امللتكل م؛ ألن ه يلتصّ  ـ علم الكالم اإلسالمي، 1

ات ووظائفها من جهة  بالوحداني ة اللترشيعي ة هلل تعاىل من جهة، كام وله صلة بدائرة فعّ النبو 

شاء اهلل ـ يف ، هذا فضالً عن اجلوانب امللتصلة بعلم الكالم اجلديد، كام سنرى بوضوح ـ إن ثانية

 الفصّ الثالث من هذا الكلتاب.

اته؛ ألن ه صلب اهلتاممحيث يقع هذا البحث كذلك يف ـ علم أصول الفقه اإلسالمي،  2

يدرس النصوص الرشعي ة يف بنيلتها اللتحلتي ة، ففهم خصائص الرشيعة اللتي ختّبنا عنها 

د النصوص يؤثر ـ كام سوف نرى الحقًا ـ عىل طريقة فهمنا لنصوص الرش يعة نفسها، وحتد 

وقد سبق أن أرشنا يف شكّ وعينا للرشيعة والعقّ ومساحلتهام ودورمها يف صنع القانون، 

 مناسبة أخرى إىل أّن علم أصول الفقه صار اليوم بحاجة إىل خطوتني معًا:

 تكمن يف حذف أو تقليص بعض املوضوعات عديمة الفائدة أو قليلة النفع.أ ـ سلبّية، 

تكمن يف إضافة بعض املوضوعات اللتي مل تصبح جزءًا من الدرس األصويل  ب ـ إجيابّية،

. ، ومن أبرزها مساحة الرشيعة وفقه الثابت وامللتغي  واملسلتجد   بعد 

ن  بعض أضالع هذا البحث يلتصّ بعمّ أحيث سنرى  ـ علم الفقه اإلسالمي نفسه، 3

والية األمر واالجلتامعي، و الفقه السيايسالفقيه واجلتهاده يف نظري ات وثيقة الصلة مثّ 

 .وحدودها

هلا وجه  وموضوعات هذا الكلتاب/البحث هلا وجه كالمي ما ا ريد أن أصّ إليه هو أن  

وعيًا وهو ما يعني أن  من يريد أن ينظ ر فيه حيلتاج أن يملك ؛ كذلك فقهيأصويل وهلا وجه  

بّ دعونا للفقه وأصوله، وكذلك اجلديد وفلسفة الدين، القديم وكاماًل بقضايا علم الكالم 

باته حيلتاج إىل تعاون ثالثي: كالمي ـ أصويل ـ فقهي، فهذه العلوم  نقول: إن  هذا املوضوع بلتشع 

مه من نسق وخّبة ووعي بأضالع هذا امللف  هنا وهناك.  الثالثة يمكنها معًا املسامهة هنا بام تقد 



  

موضوعات هذا البحث يف هذه العلوم  ورغم ما قلناه، لكن نا نجد أن ه ـ وإىل اليوم ـ مل تدرج

الثالثة، باسلتثناء تناول علم الكالم اجلديد له من زاويلته، إىل جانب تناول الفقه اإلسالمي 

ّ  هذا البحث خارج النطاق الرسمي لعلم  بعض املوضوعات ذات الصلة كوالية األمر، فيام ظ

ة أو كلتب علم الكالم الرسمي ة الكالم وأصول الفقه، ومل يدرج حلتى اليوم يف البحوث األصولي  

قة ال بفلتح باب له!  إال بإشارات ملتفر 

 صوهلا املفروضةأحدود دراستنا و
مناها ـ نوضح منذ البداية أن  هذا البحث  الرضوري لنا أنمن  ـ بالصيغة املدخلي ة اللتي قد 

ر طرحه عىل مسلتويني اثنني:  يمكن تصو 

 .املستوى الديني العامأ ـ 

 .رشعي والفقهي اخلاصاملستوى الب ـ 

نا تارة نلتكل   ، وهذا م عن مساحة الدين يف احلياة ودوره ووظيفة العمّ النبوي  بمعنى أن 

ض الرشيعة؛ إ بحث عام يرتد  إىل علم الكالم القديم واجلديد معًا، وهو أوسع من دائرة ذ يلتعر 

للتارخيي ة واملسلتقبلي ة وغي لدور الدين يف جمال العلوم الطبيعي ة واإلخبارات الطبي ة واـ مثاًل ـ 

 ذلك. وهذا املسلتوى من البحث غي منظور لنا هنا.

لت فيها، بمعنى  إن ام املنظور هو حدود الرشيعة ونطاقها ودائرة اشلتغاهلا واملساحة اللتي تدخ 

ّ  الوقائعن  الرشيعة اإلسالمي ة تكل  أهّ  عىل املسلتوى  فبي نت املوقف الرشعي   ،مت يف ك

ّ املوىل سبحانه فيهاأوضعي مثاًل أو اللتكليفي وال ًا معينًا ليبني   ن  بعض األمور تدخ  موقفًا مولوي 

ن  ال زمة عىل أر للتقدير العقّ واللتجربة اإلنساني ة يف اختاذ القوانني الالخ  بينام ترك مساحات ا  

 مع القيم وسائر األحكام الرشعي ة؟هذه القوانني تلتعارض 

ن  رغم أ و مسلتوى رشعي فقهي عمّل، وليس أوسع من ذلك،ن  مسلتوى بحثنا هأهذا يعني 

 ؛نة عىل املسلتوى العام كام هو واضحمعي   ثيه بدرجة  نلتكل م عنه يرتك تأاملسلتوى اخلاص الذي 

 .راسةهذا فيام يلتعل ق بحدود هذه الد منه. ألن ه يف ّناية املطاف جزء  

واملفروضات القبلي ة اللتي صول املوضوعة األبعض كشف عن ويف سياق احلدود يلزمنا ال

كام ساسها، مة مسبقة ينطلق هذا البحث عىل أننطلق منها وال ندرسها هنا، بّ نعلتّبها مسل  



  

 وإن كانت عىل صلة هبا، وذلك مثّ: ،يلزمنا تعيني املوضوعات اللتي ال تدخّ ضمن دراساتنا

ن ال نبحث هنا يف فنح هلّية من حالل  وحرام،النبّوات، ووجود مبدأ الرشيعة اإلـ ثبوت  1

ات،   نبحث يفامصاًل موضوعًا، إن  أ سالمي ة، بّ نعلتّبهأصّ وجود رشيعة يف الرسالة اإل أن  النبو 

ة املحمدي ةوصوالً إ ّ  تفاصيّ احلياة اإلهّ جاءت برشيعة ت   ،ىل النبو  ساني ة أو نصدر أحكامًا لك

 وكيف؟ ال؟

، وليس دينًا جاء للعرب دين  للعامل أمجع ن  اإلسالم هوبمعنى أ ـ عاملّية الدين وخلوده، 2

ة أو لقوم   بّل وأصّ ق ، فهذا ليس جزءًا من موضوع بحثنا، بّ هو مفروض  معي ننيخاص 

يًا، وبعد اللتسليم بأن ه دين أ ن  اإلسالم دين  موضوع، فبعد االعلتقاد بأ ىل إبدي عاملي وليس حمل 

حكامه صاحلة ن  أأ ألساعة، وبعد اللتسليم بمبدىل قيام اويسي معه إ نسان  اإليلتابع يوم القيامة 

  ّ بمرور الزمن، ينطلق السؤال املركزي: هّ ما جاء به النبي  كلي ًا زمان ومكان وال تنلتهي  لك

ّ  الوقائع أو بعض مساحات احلياة؟ د ا ريد منه أن يعالج ك  حمم 

سالم، وال يف صدره اإلكم  رشعي ما أوبعبارة  أخرى: نحن ال نبحث يف العمر الزمني حل

ة املساحة املكانية  أو ال، بّ نبحث يف العالقة بني مثالً ن ه يشمّ غي العرب أو ،لهوالبرشي 

  ّ ع الديني من كونه يريد أن يبني  حكم ك الوقائع إىل يوم  اللترشيع والوقائع، فهّ انطلق املرش 

ة ثاالقيامة، أو أن ه انطلق من كونه يريد أن يضع أحكامًا   ،فات البرشلبعض ترص  بلتة ـ ـ ولو أبدي 

 فيام بعضها اآلخر يرتكه هلم ليضعوا له قوانني تنظيمي ة؟

ض له لبعض  ىل أن  بعض جوانب مسألة اللتأبيد سنضطر  إشارة جتدر اإلطبعًا  لللتعر 

ة الشيخ كام عند  ،املناسبات د احلديث عن نظري  له سياقاته  جملتهد شبسرتي، وهذا أمر  حمم 

ة  ذن اهلل.ى بإ، كام سوف نراخلاص 

ا ال  وال يعني وضعنا هلذه العناوين ضمن األصول املوضوعة واملفروضة لبحثنا هنا، أّن 

ة  حتلتاج لبحث   لدراسة اليوم يف نفسها، بّ نحن نعلتّب أن  هذه امللف ات هي أيضًا بحاجة ماس 

لتها، فهناك من قد يقول ة ـ وليس للتلقينات موروثة ـ توضحها وجتليها وتدرس أدل  بأن   جدي 

ّ  مقنع عليها، فكرة العاملي   ة من يقول بأن  ة فكرة حتلتاج إلعادة نظر، حيث ال يوجد دلي بّ ثم 

الديانة اليهودي ة واملسيحي ة ليست عامليًة يف أصّ نزوهلا، مسلتندًا يف ذلك ملعطيات اللتاريخ 

س والقرآن الكريم نفسه من حيث اعلتباره  سى كاًل من موسى وعيولنصوص الكلتاب املقد 



  

ة، نبي ني لبني إ وهناك من يقول بأن  فكرة اللتأبيد فكرة غي صحيحة وال توجد أدل ة رسائيّ خاص 

ام هي توجيهات ن  إو ،صالً أ ةً ن  لغة الدين ليست قانوني  ا من يقول بأمقنعة فيها، بّ وجدن

خالقي ة وتوصيات عمالنية ومن ثم فال يوجد يشء اسمه فقه ورشيعة وقانون، وهذه كل ها أ

ا بدهيي ة! فبعد طرح سلسلة انلتقات مل يعد يصح  اليوم جتاهّ تناوهلا بجدي ة بحج  ملف   ادات ة أّن 

ًا لعلم الكالم وأ آخذين  يضاً أا هذه املوضوعات ني أن يدرسصول الفقه اإلسالمي  صار رضوري 

ة ة املسلتجد  رات النقدي   .بعني االعلتبار طبيعة اللتطو 

 وفصول هذه الدراسةمسار البحث 

ا د هذا اللتعريف اإلمجايل، البد  لنا أن نشي إىل ما سوف نقوم به يف هذا الكلتاب، وذلك أن نبع

  ّ ضمن  ،واالرتدادات اللتي تلتصّ هبذه الفكرةوقائع احلياة،  سندرس فكرة شمول الرشيعة لك

 الفصول اآلتية:

لتها ، فهّ هلا أصّ؟ وما هي أدفكرة الشمول القانوينأصّ  وندرس فيه الفصل األّول: ل 

ويف هذا الفصّ سنجد أنفسنا أمام رضورة  ؟ة واللتارخيي ة واحلديثي ة وغي ذلكني ة والعقلي  آالقر

فرضي اهتا  وذلك من خالل مقارنة ،ح معناهايالقاعدة وتعريفها وتوضالفكرة/تفكيك 

ة اللتي تساق يف هذا املضامر.  اللتفسيي ة مع نوعي ة األدل 

ن قاعدته، يف عة فهم الشمول، بعد الفراغ كيفي  اهلل ـ  وندرس فيه ـ بحول الفصل الثاين:

ات من جهة واملسلتجدات واملسلتحدثات من جهة ثانية، وهنا سندرس النظري ات ضوء امللتغي  

مها االجلتهاد االسالمي لللتعامّ مع موضوع الثابت وامللتغي   وموضوع  ، من جهةاللتي قد 

 قواعد فقه النوازل أو املسلتحدثات من جهة ثانية.

املدرسي ة )ما من واقعة وهذا يعني أن نا يف هذا الفصّ سنفرتض أن  فكرة الشمول اللترشيعي 

ّ  املسلتجدات إال وهلا حكم(  ثابلتة، ونحاول رصد تفسي هذا الشمول تفسيًا معقوالً يف ظ

ات  ة هنا؟لي ات هذه اللتغطية اللترشيعي  ي آات، فام هوامللتغي   وما هي أصول فقه امللتغي 

ات؟واملسلتج  د 

ة الثابت وامللتغي  ملثّ ا هذا ما سيجعلنا نطرح نظري ة منطقة الفراغ  لسيد الصدر، ونظري 

ة املدرسة الكالسيكي  واخلميني وغيمها طباطبائيال ادة:سلثّ امل ووالية األمر ة يف ، ونظري 



  

د مهدي شمس الدين، وغي، االجلتهاد الرشعي    ذلك. وا طروحة العالمة حمم 

وندرس فيه النوع اآلخر من القراءة للموضوع، واللتي ترى أن  الشمول  ثالث:ال الفصل

م رؤيلتها لعالقة ا لرشيعة باحلياة بمعناه احلريف القانوين اللترشيعي غي صحيح، وهذه القراءة تقد 

ّ  مساحات احل ّ  امللتغي  يف ظ  ات واملسلتجدات من جهة أخرى.ياة من جهة ويف ظ

ة الدين واحلدود الفسنطرح بعض ا ،ويف سياق هذا الفصّ ة ملرلنظري ات مثّ نظري  ثّ دي 

ة الدين األخروي لدكلتور ا أو ، بازرگانمهدي  املهندسثّ ملعبد الكريم رسوش، ونظري 

ي م وتنزيلها من اللتعايل ونظري ة رسالي ة الدين ملثّ الشيخ عّل عبد الرازق، 
تقليص الرشيعة إىل ق 

د جملتهد إىل اللتارخيي ة  الذي سنلتوق ف معه أيضًا مع ا طروحلته املعنونة بـ  يشبسرتملثّ الشيخ حمم 

ة العفو يف ثنايا الفصّ ، )ّناية عرص الفقه اإلسالمي(  ما ـ لنظري 
ضنا ـ ملناسبة  فيام نكون قد تعر 

ة اللتي طرحها أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ل، وهي النظري   وغي ذلك.، األو 

لتنا قاًل؛ لنقّدم فيه ُاطروحتنا ويف هناية الفصل الثالث، سنفرد بحثًا مست يف املوضوع ونظري 

لنا  ة، السيام يف ضوء ما توص  لإاخلاص  لتنا وما بعده ليه يف الفصّ األو  ، ونعالج نلتائج نظري 

ليها عىل مسلتوى قواعد ومناهج االجلتهاد إاهتا واالرتدادات اللتي تفيض قوعومشكالهتا وم

 الرشعي.

 ويف النهاية

أصول لتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث اخلارج يف علم قد كانت فصول هذا الكل

واللتي ألقيلت ها عىل طلبة البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف احلوزة العلمي ة الفقه اإلسالمي، 

، ثم قمت بمزيد من اللتعميق هلا م2012ـ  2011الدرايس  يف مدينة قم يف إيران، للعام

عًة ـ مر   ًة ثانية عىل طالب البحث اخلارج يف احلوزة العلمي ة يف والبحث فيها، ثم ألقيلتها ـ موس 

دًا بمزيد من اللتعميق هلا واملراجعة؛ م، 2018ـ  2017لعام الدرايس قم، وذلك ل ألقوم جمد 

فضّ يمكن أن يقوم ين وعي أحماولة للتكوللتنلتظم يف فصول هذا الكلتاب، الذي أرجو أن يكون 

 عليه االجلتهاد الرشعي.

وهو أن يلتحىل  بالصّب، إن من جهة سعة  اّص من القارئ الكريم هنا،ولدّي رجاء خهذا، 

البحث وما تلتطل به معاجللته من توسعة؛ نظرًا للتشابك املوضوعات عىل الصعد املخلتلفة، وإن 



  

من جهة نوعي ة املوضوعات املطروحة اللتي قد تثي حفيظلته أحيانًا أو تبدو للوهلة األوىل غريبة 

، أو حتدث رشخًا يف تفكيه يدفعه للرفض، انطالقًا من كونه بات جدًا وغي مقنعة إطالقاً 

 فكري معني  جيعّ من العسي عليه االقلتناع يف البداية بنوعي ة املوضوعات اللتي 
مأنوسًا بنسق 

ن ـ إن شاء اهلل  لتها؛ كي يلتمك  ًا عىل أن يلتابع القارئ الفصول برم  سوف تطرح، وهلذا أجدين مرص 

ر بطريقة جتن بنا مجيعًا سوء الفهم أو وقوع اللتباس أو حصول حكم ـ من اللتقاط األفكا

مسلتعجّ؛ ألن ني صغت الكلتاب بحيث إن  سياق النلتائج سوف يظهر بشكّ تدرجيي منذ 

ة املخلتارة. ة النهائي ة يف آخر الكلتاب عند عرض النظري  ن الصورة العام  ل ليكو   الفصّ األو 

ن املوضوعات اللتي تبدو يف الذهن املدريس غي وهلذا، من الرضوري لنا يف هذا النوع م

ة يف الدراسات اإلنساني ة، وهو قانون اللتعليق  مألوفة، أن نسلتخدم القانون احلاكم، خاص 

(، وهو من القوانني الغاية يف األمهي ة واللتي نأمّ شيوعها يف Epoche)تعليق احلكم = 

ّ  خلفي ة  مسبقة قدر اإلمكان، وتأجيّ إصدار الدراسات الديني ة، ويعني تفريغ الذهن من ك

ي  ر من الوسواس القهري النقدي حال تلق  أحكام لغاية االنلتهاء من مجع املعلومات، واللتحر 

األفكار من اآلخرين، وسعي اإلنسان ليكون خاليًا من أي  موقف جتاه القضي ة املعروضة، فإن  

إن شاء ل اللتامهي مع أصحاهبا، من خالهذا ما سوف ييّس  له عملي ة فهم األفكار والظواهر، 

 اهلل.

هذا الكتاب، ماّدًة ملطالعة الباحثني ونقدهم أفكار كون توأن  ،أرجو أن أكون قد وّفقت

فلو وف ق اهلل وكان هذا الكلتاب صاحلًا، فإن  وردًة واحدًة ال  ،املوضوعّي، إن شاء اهلل تعاىل

ق، وعقّ فرد  مثّل أصغر تعطي ربيعًا، بّ الربيع  اجلتامع  حقول الورود، واليد  الواحدة ال تصف 

اد  ّ  األمور بال عون من اهلل، وال تعاون مع الناس، فجهود اآلخرين ـ من النق  بكثي من أن حي

 .والباحثني ـ هي اللتي جتعّ الورد ربيعاً 

يشء وجمّددًا ودائاًم، أتوّجه بالشكر والتقدير إىل أرسيت الكريمة وزوجتي العزيزة عىل كّل 

قريب نه من أجّل، راجيًا هلم ـ من اهلل سبحانه ـ كّل خري وسالمة يف الدين والدنيا، إّنه يفعلو

 جميب.

ـ خاّصًة النّقاد منهم ـ بحضورهم  كام أتّوجه بالشكر اجلزيل إىل كّل طاليب األعزاء

ومناقشاهتم وأسئلتهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم، واألجواء احليوّية العلمّية التي صنعوها 



  

خالهتم اليومّية تقريبًا.. وإىل كّل من ساندين وأعانني بيشء، داعيًا اهلل تعاىل أن جيزهيم مجيعاً بمدا

 جزاء املحسنني.

اها ت رشدنا نسألك اللهم  ، وبصيًة متنحنا إي  نورًا ت لقيه يف قلوبنا ّنلتدي به إىل ما هو احلق 

رك والعمّ، ومغفرًة تلتجاوز هبا عن ذنوبنا سن الد   وتقصينا، إن ك ويل  قريب   للصواب وح 

 قدير.
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 متهيد
لته، فام هي املنطلقات اللتي دفعت القانوين سوف ندرس يف هذا الفصّ مفهوم الشمول  وأدل 

ّ  مرافق احلياة  الكثيين يف الفكر اإلسالمي لالعلتقاد بأن  الرشيعة شاملة يف قوانينها لك

ة مقنعة أو  ة؟ وما هو مفهوم ذلك؟والوقائع اإلنساني   ا ال ترقى إىل مسلتوى أوهّ هذه األدل  ّن 

 ة هبذه السعة والشمول؟دفادة قاعإ

ته وتفكيك هويّ  قانون الشمولني مها: مفهوم ساسيّ أىل قسمني البحث هنا إوسوف نقّسم 

ثانية؛ وذلك أّن فهم هذا القانون مهم جدًا  جهةومثبتاته من الشمول القانوين من جهة، وأدّلة 

نا نزعم أن  الصورة املدرسي ة السائدة يف مدارس  إلينا قبل الرشوع يف املثبتات؛بالنسبة  ألن 

ة هلل فيه ـ  ّ  وضع أو فعّ ثم  االجلتهاد الفقهي تعلتقد بصيغة )ما من واقعة إال وهلا حكم(، فك

، وسوف نرى يف ثنايا البحوث القادمة ـ بعون اهلل ـ هّ حقًا يعلتقدون هبذه  هو بنفسه ـ حكم 

غة دون وقوعهم يف هتافت أو أن  هذه الصيغة جيب تعديلها أو يمكن طرح صيغ أخرى يف الصي

 املقام؟



 

 

 

 

 

 احملور األّول

 : املفهوم واهلوّيةالتشريعي الشمول قانون

 متهيد
شمله من الشمول اللترشيعي وما ينحاول هنا أن نحل ّ بصورة أولي ة افرتاضي ة مفهوم 

رية له وترشيح مفهومه الذي يمكن طرحه، هبدف ممارسة تفكيك للموضوعات،  مبادئ اللتصو 

ا فهذالقاعدة وما محله من دالالت، ا املفهوم/برصف النظر عن املسار اللتارخيي لطرح هذ

يانًا بجامعي ة الرشيعة، وأخرى بشمول الرشيعة، وثالثة بقاعدة نفي اخللو، حعّب  عنه أ املفهوم

، ال وهلا حكمإمن حكم، ورابعة بقاعدة ما من واقعة  عة  ن ه ال ختلو واقأواملراد بنفي اخللو هو 

 .، إىل غي ذلك من اللتعابيوخامسة بقاعدة ما من يشء إال وفيه كلتاب  أو سن ة

واألركان التي  ،الشمول وقاعدتهوسوف نحاول تفكيك هذه العناوين لتحليل مفهوم 

 :تيةوذلك عرب النقاط اآلتأتلف لتشّكله، 

 ؟قانون الشمول التشريعييف والشريعة احلكم  ما هو املراد منـ  1
وما هو  ؟فام هو املراد من الرشيعة ،هال  كحكامها للحياة وأ عندما نقول بشمول الرشيعة

ن نعرف ماذا يراد من أنريد  ،وهكذا عندما نقول بعدم خلو  الواقعة من حكم   ؟املراد من احلكم

 احلكم هنا؟

ة زوايايف هذا السياق يمكن طرح املوضوع من ع ن  احلكم يملك يف أمن تارًة انطالقًا  ،د 

ر األ ة تقسيامت وهوي اتاللتصو  ة مراتب ودرجاتصويل عد   :، وأخرى من أن  له عد 

 ـ احلكم من حيث األنواع واألقسام 1ـ  1
، ويمكن طرح ذلك الشمول اللترشيعيي  من أنواع احلكم هو املنظور يف أننظر  بمعنى أن



  

 عىل الشكّ اآليت:

 ووضعّي احلكم من حيث هو تكليفّيـ  1ـ  1 ـ 1
نييمثّ احلكم اللتكل الشمول اللترشيعين  أالذي يالحظ  نا نسأبمعنى  ،في مورده امللتيق   أل:ن 

 لحأحكام يسوفق اللتقسيم اخلام ،ي  حكم  تكليفي من األحكام اخلمسةأهّ الوقائع ال ختلو من 

ّ  مأأو  ،اللتكليفي ة ا من األفعال ال هو بالواجب وال باحلرام وال ن ه يمكن فرض واقعة  ما وفع

 عنه خارج نطاق الرشع؟ هو مسكوت   إن امو ،روه وال باملباحكباملسلتحب  وال بامل

نا نسلتوحي إف ،ات الرتاث اإلسالميعندما نراجع أدبي   ن أن  ن  احلكم اللتكليفي هو مقدار ملتيق 

والعيني، واللتخييي واللتعييني، بال فرق بني أنواعه وتقسيامته كالكفائي ، يف املوضوع

ز واملعل ق، واللتعبدي  ع، واملطلق واملرشوط، واملنج  واملوق ت وغي املوق ت، واملضي ق واملوس 

د ة منطقة الفراغ للسي  نجد أن  نظري  ـ عىل سبيّ املثال ـ هلذا وواللتوصّل، والنفيس والغيي و..، 

د باقر  ث عن فراغ  حمم  ر وجود فراغ يف دائرة املب الصدر تلتحد  ن من تصو  اح، فهي مل تلتمك 

ا عثرت عىل دائرة خارج املباح ـ ومنأولو  ،ن  الفراغ هو يف دائرة املباحأحقيقي هلذا قالت ب  ّن 

ـ بّ لقال الصدر  ،ة األخرى ـ ملا صح  مثّ هذه املقاربةلزامي  ربعة أو اإلخارج األحكام األ ثم  

ف شصاًل، وهذا ما يكأات ي يف املباحات ويف غي الرشعي  رة الفراغ جتبأن  نظري  وفق ما نلتوق ع ـ 

 كان ملتصالً عىل الدوام باحلكم اللتكليفي. الشمول القانوين واللترشيعين  فهم أعن 

ة  وبناء عليه، تظهر هنا فكرة   ليها الشيخ صادق الرجياين يف بعض بحوثه، وهي إشار أمهم 

، وإن ام هي تعبي آخر اإلباحة هّ هي حكم  أو ال؟ فإذا قلنا بأن  ا أن   إلباحة مطلقًا ليست بحكم 

أن  بعض الوقائع ختلو بالفعّ من ـ بّ هو ي نلتج رضورًة  ـ عن عدم وجود احلكم، فإن  هذا معناه

ة موارد املباحات؛ ألن  املفروض أن  املباحات تعّب  باملعنى السائد للكلمة حكم ، وذلك يف كاف 

 عها وموردها.عن عدم وجود حكم  يف الرشيعة ملوضو

باحة تعّب  عن نفي احلكم ال وهكذا ـ والفكرة للشيخ الرجياين ـ لو قلنا بأن  بعض أنواع اإل

يف الرتخيص وإطالق  لوجود مصلحة   ؛باحة االقلتضائي ة حكم  ن  اإلأا، كام لو قيّ بأنواعه مجيع

ا اإلباحة غي االقاالعنان دفعت هل هذه احلال أيضًا ففي  ساسًا،أائي ة فليست بحكم  لتض، أم 

                                              
د الصدر، ما وراء الفقه 1)  .39: 7( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: حمم 



  

سوف ختلو بعض الوقائع من حكم، وهي الوقائع اللتي يف موردها إباحة غي اقلتضائي ة، وإن ام ما 

 .دفع إليها هو عدم وجود اقلتضاء ألي  حكم  آخر، ال وجود اقلتضاء لوجودها

 قد ،نص  قاعدة نفي اخللو  يف  (احلكم)يف مقاربة اللتي طرحها الرجياين لكن  هذه الطريقة 

دة ال من الزاوية  الرجياين إن   :أو باألحرىشكالي ة، إضعنا أمام ت يقارب املوضوع من زاوية حمد 

ملتن )ما الواردة يف )حكم( ن  الرجياين حياول تفكيك املفردة أوذلك األصّ اللتي ّندفها هنا، 

، بّ فقط يف ضوء ذلكقضي ة الشمول اللترشيعي ، يف حني ال نريد فهم من واقعة إال وهلا حكم(

ر الشارع األ :ة من هذا، وهو مفهومسبق أكثر أمهي  أ يف ضوء مفهوم   ّ  هّ قر  قدس تنظيم ك

 صدر أحكامًا كافية هلذا اللتنظيم أو ال؟أاحلياة بحيث 

؛ ألن  الذي يطرح  إن  هذا هو السؤال املركزي الذي نريده اليوم من وراء قاعدة نفي اخللو 

عاىل قد وضع األنظمة الكافية إلدارة احلياة والوصول هذه القاعدة يرى أن  اهلل سبحانه وت

باإلنسان يف هذه الدنيا إىل مراحّ كامله الدنيوي واألخروي معًا، ومن ثم  فإذا تركت الرشيعة 

منطقة املباحات واعلتّبنا هذه املنطقة منطقًة غي ملتصلة بجعّ األحكام، فإن  هذا يعني أن  

ة قوانني  الشارع رأى أن ه ال رضورة جلعّ حكم   هنا أصاًل، ومن ثم  فال حاجة موضوعيًة لسن  أي 

، وإال لو فرضنا أن  ال توجد مرجعي ة قانوني ة أخرى يف هذا الصددمن ثم  يف هذه الدائرة، و

البرش احلتاجوا اىل سن  قوانني يف دائرة املباحات اللتي هي خارج نطاق اللترشيع، فهذا يعني أن  

م برناجمًا  كافيًا وشاماًل، فلو قلنا بخلو  املباحات من اللترشيع فهذا ال يعني أن نا بلتنا الرشيعة مل تقد 

نؤمن بأن  الرشيعة ال هتدف تغطية وقائع احلياة بالرضورة، بّ هذا جيلتمع مع القول باللتغطية 

انطالقًا من أن  احلياة مل حتلتج يف تغطيلتها إال إىل وضع األحكام األربعة األخرى أو األحكام 

 يف نفي أي ة مرجعية قانونية أخرى أو هو كاف  يف نفي احلاجة جلعّ قوانني اإللزام
ي ة، وهذا كاف 

ر  .ا خ 

نا من وراء قاعدة نفي اخللو  وما تلتصّ به من  إن  هذا هو السؤال الكالمي املركزي الذي هيم 

ع آخر يف تنظيم حياة البرش الفردي ة واجلامع )نفي  ي ةقضي ة اللتوحيد اللترشيعي ونفي وجود مرش 

، وهذا املسلتوى من مقاربة املوضوع ال فرق فيه بأن تكون اإلباحة جعاًل حلكم  أو العلمنة(

                                              
، جمل ة بجوهشهاي اصويل، العدد 1)  .163: 7( انظر: صادق الرجياين، قاعدة نفي اخللو 



  

الشيخ الرجياين صحيح  يف نفسه، لكن ه من زاوية أعمق ـ هي  هليست حكاًم من األصّ، فام أفاد

ر املسلم اليوم أو امللتكل م املسلم ـ ليس كافيًا.  اللتي يقصدها املفك 

ضه لقاعدة ال رضر قائاًل:هذا، وقد ذك إن  ما  ر السيد الصدر يف مباحثه األصولي ة، عند تعر 

ّ  واقعة عن حكم  من األحكام ال يراد منها إال أن  الرشيعة ليست ناقصة  يدل  عىل عدم خلو  ك

كام هو  ،بمعنى عدم احلكم ،ومهملة لبعض الوقائع، وهذا أعم  من اإللزام والرتخيص

، وإن كان بياننا ـ يف ظن ي امللتواضع ـ احلكم الرتخيص   نه أن ه فهم من عدم  . فيبدو مواضح

أفضّ من هذه املقاربة؛ ألن  افرتاض أن  الرتخيص هو عدم احلكم مع دخول الرتخيص يف )ما 

إذ لو كان من واقعة إال وهلا حكم( يبدو غريبًا من الناحية اللتنظيمي ة ملفاهيم املوضوع، 

، وإذا مل يكن موقفًا فال موقفًا قان الرتخيص ع جتاه العبيد فهو يف ّناية املطاف حكم  وني ًا من املرش 

، ما مل يعلتّب صياغة القاعدةمعنى هلذا الكالم، ومن ثم  للتصحيح الفكرة جيب أن نقوم بلتعديّ 

السيد الصدر أن  عدم احلكم حقيقًة ينلتج ـ عقلي ًا ـ بالنسبة إلينا الرتخيص، وهذا خروج  عن 

 .اب الرتخيص للموىل، فإذا أراد ذلك اقرتب جدًا من صياغلتنا للموضوعانلتس

الشمول وكذا ، فهل يمكن طرح ىل احلكم الوضعيإوإذا انتقلنا من احلكم التكليفي 

 ال وهلا حكم وضعّي، أو ال؟إهبذه الصيغة: ما من واقعة قاعدة نفي اخللو 

رات اللتي يطلقوّنا يف سياق قاعدة اإلنصاف يقلتيض أن نقول بأن  مراجعة الرتاث والعبا

نفيًا أو إثباتًا، توضح أن ه ليس مرادهم احلكم الوضعي، بّ نظرهم إىل األحكام نفي اخللو  

يضًا بصيغة احلكم الوضعي أالقضي ة اللتكليفي ة، لكن السؤال: هّ يمكن لنا نحن أن نطرح 

 وضعي؟ ال وهلا حكم  إما من واقعة  :فنقول

رة غي أىل إمكان ذلك من حيث املبدأ، ويرى إ يذهب الشيخ الرجياين ن  املوانع امللتصو 

 صحيحة، وذلك أن  ما يمنع من هذه الفرضي ة هو:

عي ضح أن  احلكم الوضا، ومن الو(الفعّـ )تفسي كلمة )الواقعة( يف ملتن القاعدة بأ ـ 

من الطبيعي أن ختلو  فعال، وهذا يعني أن هكثيًا ما يلتعل ق بالذوات واألشياء اخلارجي ة ال باأل
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غي القول الذي يذهب إىل إنكار وجود احلكم الوضعي بمعزل  عن احلكم اللتكليفي، ويرى ( بناًء عىل 2)

 أن  احلكم الوضعي هو عينه احلكم اللتكليفي، وهو رأي خمالف للمشهور جدًا.



  

 بعض األفعال من األحكام الوضعي ة.

ذوات أحيانًا بالن  تعل ق احلكم الوضعي أب ،ي الرجياينأهذا الكالم يمكن مناقشلته يف ر لكن  

قًا بجميع األفعال وببعض ال يمنع عن تعل قه بجميع األفعال، فيكون احلكم الوضعي ملتعل  

ر  ،ة أيضاً الذوات اخلارجي   نا طرح القاعدة يف سياق احلكم الوضعي حلتى لو فّس  فيمكن تصو 

 كلمة الواقعة بخصوص األفعال.

ة نلتج عبثي  ن  األحكام الوضعي ة منلتزعة عن األحكام اللتكليفي ة، وهو ما ي  أأن نقول ب ب ـ

 ال وفيه حكم تكليفي  إ ن ه ما من مورد فيه حكم وضعي  البحث يف األحكام الوضعي ة هنا؛ أل

 .وهو احلكم اللتكليفي   ،عي بدون منشأ انلتزاعهضكم الور احللة تصو  السلتحا أيضًا؛

ّ  م  إن  احلكم الوضعي أي الشيخ الرجياين ـ بعن هذا الكالم ـ وفق رأاب وجي   ا جمعول مسلتق

اط بني باالرت ضح فك  امسلتقّ، ويف هذه احلال من الو لبعض حاالته جمعوهو يف مطلقًا أو 

ن  احلكم الوضعي أمام موضوعنا، أو أ كون هذا املانع عائقاً فال ي ،احلكم اللتكليفي والوضعي

ّ   ليس بمجعول   قلنا هبذا فإن ه  حلتى لو ، وهناتابع للحكم اللتكليفي ام هو منلتزع  ن  إو ،اً دبأ مسلتق

وذلك أن  القول بكون احلكم الوضعي منلتزعًا  ؛ضعيور القاعدة يف دائرة احلكم اليمكن تصو  

ّ   ن  أ من احلكم اللتكليفي ال يعني وضعي بالرضورة، وهذا  حكم تكليفي ينلتزع منه حكم   ك

وضعي أو  ل هّ الوقائع كل ها يوجد يف موردها حكم  أن  القاعدة هنا يمكن طرحها، فنسأيعني 

 .ن  بعض الوقائع فيه حكم وضعي والبعض اآلخر ليس كذلك؟أ

يمكن طرح البحث  والفكرة اللتي طرحها الرجياين هنا كل ها صحيحة يف تقديري، ومن ثم

ًا هبا منه، بّ هو يف ظن ي  عىل مسلتوى احلكم الوضعي؛ لكن ني أجد أن  البحث فيها ال فائدة معلتد 

، وي دخلنا يف قد حيرف أذهاننا عن املقصد األصّ من وراء البحث يف شمول الرشيعة

ة ـ يف علم أصول الفقه صد يف تقديري فاملق ؛االسلتطرادات اللتي كث رت ـ نلتيجة النزعة اللتجريدي 

نت بالفعّ من تغطية مجيع وقائع وجمريات احلياة بمنظومة قانوني ة ـ مهام  هو أن  الرشيعة هّ متك 

ّ  القوانني  ينا أحكامها، ومهام كانت نوعي ة أحكامها ـ يمكنها إدارة احلياة وسن  ك سم 

لنسق الرضورية لذلك أو ال؟ إن  هذا النسق من طرح املوضوع هو يف ظن ي أفضّ من ا
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ني ما إذا كانت الرشيعة  اللتجريدي االفرتايض الذي أغرق الشيخ الرجياين باللتحليّ، فال هيم 

ني أن تكون قد وضعت حكام تنظيمي ًا قادرًا عىل  ّ  واقعة حكاًم وضعي ًا، بّ هيم  قد وضعت لك

مرجعي ة  بال، أن يدير الواقعة نفسها ليوصّ اإلنسان من خالله إىل الغايات املنشودة يف احلياة

 .مهام كانت نوعي ة هذا احلكمقانوني ة أخرى، 

 احلكم من حيث هو واقعّي وظاهريـ  2ـ  1ـ  1

ما  :ساس احلكم الظاهري والواقعي معًا، فنقولأعىل مفهوم الشمول  ةهّ يمكن صياغ

بناء عىل  ظاهري؟ ال وهلا حكم  إيضًا: ما من واقعة أواقعي، ونقول  ال وهلا حكم  إمن واقعة 

 ود حكم واقعي وظاهري، وأن  هذه الثنائية هي يف نفسها ثنائي ة واقعي ة.وج

هو الرشيعة الواقعي ة، وهذا جّل  من خالل  من الواضح أن  منظور الباحثني يف هذا امللف  

م يعلتّبون أن   ّ  السبب يف هذا أّن  تلتب ع الكلامت، وال جتدهم ناظرين للحكم الظاهري، ولع

ة هلا قدرة تغطية وقائع احلياة، انطالقًا من تعميم مفهوم احلكم الظاهري  األحكام الظاهري 

صول العملي ة لحأعقاًل واألخذ باللتقسيم احلارص  ،معًا من جهةالعملي ة صول ت واأللحأمارا

 ،ةارصالقسمة احلن  هذه الفرائد، فإمات يخ األنصاري يف مقد  شوفق ما طرحه ال ،من جهة ثانية

ّ  مرافق احلياة ،األماراتىل ضم  أيضًا إعندما ت   ، ومن ثم يغدو جتعّ احلكم الظاهري شامالً لك

 .أمره واضحًا؛ وهلذا مل يلتناولوه بالبحث هنا

مرتىض  عىل لسان الشيخ نيصولي  األ بعض نوضح األمر أكثر، فعندما يقولدعونا 

،النص  اآليت:  هـ(1281) صاريناأل ا أن  اعلم أن  املكل ف إذا اللتفت إىل حكم  رشعي  فإم 

، فاملرجع فيه هي القواعد  . فإن حصّ له الشك  حيصّ له الشك  فيه، أو القطع، أو الظن 

الرشعي ة الثابلتة للشاك  يف مقام العمّ، وتسمى باألصول العملي ة، وهي منحرصة يف أربعة؛ ألن  

ا أن يمكن االحلت ا أن يالحظ فيه احلالة السابقة أم ال، وعىل الثاين فإم  ياط أم ال، وعىل الشك  إم 

ل جمرى االسلتصحاب، والثاين  ا أن يكون الشك  يف اللتكليف أو يف املكل ف به. فاألو  األول فإم 

جمرى اللتخيي، والثالث جمرى أصالة الّباءة، والرابع جمرى قاعدة االحلتياط. وبعبارة أخرى: 

والثاين إما أن يكون ل جمرى االسلتصحاب، الشك إما أن يالحظ فيه احلالة السابقة أو ال، فاألو  

ل جمرى أصالة الّباءة، والثاين إما أن يمكن االحلتياط فيه أو  الشك فيه يف اللتكليف أو ال، فاألو 



  

ل جمرى قاعدة االحلتياط، والثاين جمرى قاعدة اللتخيي  .ال، فاألو 

م حرصإف  ومن ،ربع حاالتأسان ضمن وا مجيع الوقائع احلاصلة أمام اإلنن  هذا معناه أّن 

و االسلتصحاب، أصالة الّباءة أو االحلتياط أو اللتخيي أفال توجد واقعة ال تدخّ ضمن  ثم  

ّ  واقعة هلا   .ظاهري يف هذه احلال حكم  العقّل ـ  ـ بالبت  فك

طبعًا إذا كن ا نبحث بمنظار  آخر يف املوضوع، وهو منظار اللتمييز بني األمارة واألصّ من 

م يل وظيفًة عملي ة، أو قلنا بأن  بعض األصول زاوية أن  االصّ العمّل ال يعطين ي حكاًم بّ يقد 

ّ  فقط هي أحكام  عقلي ة  ة مل تغط  ك وليست جمعوالت  رشعي ة، فهذا يعني أن  الرشيعة الظاهري 

 الوقائع، بّ بعضها.

عىل مسلتوى احلكم الظاهري أمر  ممكن، وال  قضي ة الشمول القانوينفإن  طرح  ،ومهام يكن

لكن  الذي ّندفه هنا هو الرشيعة الواقعي ة، فلسنا بصدد احلديث عن أن  احلكم  مانع منه،

مًا يف  الظاهري شامّ أو ال، بّ نحن بصدد احلديث عن قضي ة أكثر عمقًا وأسبقي ًة وتقد 

املراحّ، وهي واقع الرشيعة من حيث كوّنا شملت وقائع احلياة أو ال، بّ هذا البحث يف 

ة ام سوف نرىجوهره سيرتك أثرًا ـ ك لتنا اخلاص  ًة يف آخر الكلتاب عند طرح نظري  ـ عىل ، خاص 

ة   ومساحلتها وكيفي ة تناوهلا، فانلتظر.واألصول العملي ة طبيعة فهمنا لحأحكام الظاهري 

 من حيث هو مولوّي وإرشادي (احلكم)ـ  3ـ  1ـ  1

ث عن هذه النقطة العالمة الشعراين، حني قال:  عن حكم.. وال بد   ال جيوز خلو  واقعةحتد 

أن يكون احلكم ههنا أعم  من احلكم املولوي أو اإلرشادي؛ فإن  معرفة اهلل تعاىل هلا حكم وهو 

م له حكم البلت ة،  ًا، وكذلك مالزم املحر  الوجوب؛ حلسنها الذايت، لكن ليس وجوبه مولوي 

مة وليس حكمه الوجوب واالسلتحباب وغيمها إال احلرمة، ولكن  حرملته إرشادي ة ، ومقد 

 .رشادي، وكذلك اإلطاعة واجبة إرشاداً إلالواجب واجبة بالوجوب ا

ة معًا، بحيث ال يقال يبدو أن  الشعراين أوالذي  ة واإلرشادي  ن  بأراد أن جيمع األوامر املولوي 

ّ  الوقائع هلا حكم مولوي بالرضور ة.ةك  ، بّ األمر يعم  األوامر اإلرشادي 
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رشادي أو األمر إىل مولوي وإن  احلكم هو الذي ينقسم أنظر عن وهذا الكالم ـ برصف ال

ع إهو الذي ينقسم  ىل هذين القسمني ـ ينبغي اللتفصيّ فيه هبدف اسلتيضاحه، وذلك أن  املرش 

األحكام العقلية القبلي ة اللتي تكون مثّ وجوب إطاعة اهلل سبحانه، فإن ه  سبحانه إذا الحظ

ًا قانوني ًا يف ذلك بأن قال: أطيعوا اهلل، فإن  هذا أذا إفيقوم بلتكريسها واللتأكيد عليها،  صدر نص 

ن  حكمه هذا مل يكن أغاية األمر  ،ن ه يف هذه الواقعة ـ وهي طاعة اهلل ـ قد أصدر حكامً أيعني 

ـ بنحو  حلكم العقّ املسبق والقائم  واللتكريس وانام كان نوعًا من اللتقرير  ،بداعيإنشاء إب

رة ـ هذا النوع من  ّ نزول الرشيعة، وهذا املقدار كاف  يف اعلتبار املوىل قد سد  ب  من ق   القضي ة املقد 

ح بمضمون احلكم العقّل هذا، ويف تقديري ف الوقائع ما دام قد يف  ن  هذا الكالم صحيح  إرص 

ن تصويبًا ملرجعي ة قانوني ة أخرى يف بعض قراراهتا وهي العقّ، لكن   ،نفسه، وإن كان يلتضم 

 .شمول الرشيعةقضي ة رض  بهذا ال ي

ة  ومن هذا النوع األحكام اإلمضائي ة، فإن ه حلتى لو كان العقالء يسيون عىل توافقات عام 

ع هلب  بينهم من ق   غط ى الوقائع يف اعلتباره قد  كاف  ـ لو ثبت ـ  اّ نزول الرشع، فإن  إمضاء املرش 

ّ  الوقائع أن يأيت حكام املمضاة، وال جيب يف القانون الاللتي تطاهلا هذه األ ذي يريد تغطية ك

 ة أخرى أن أتت هبا.مرجعية معرفي   قانونية مل يسبق ألي   بأحكام  فقط 

ح بنص  هنا ن  األمر املهم الذي ينبغي االنلتباه له أإال  ع سبحانه إن رص  يوافق  هو أن  املرش 

ا ، أسأالقانوين القائم، فال بأو العقالئي مقلتىض احلكم العقّل  ت عن قوانني قام العقّ ذا سكإم 

ع قد لتبأو العقالء بسن ها من قبّ، فإن  هذا السكوت ال يمكن فهمه عىل أن ه كاف  الع ار املرش 

غط ى وقائع احلياة اللتي غط لتها هذه القوانني من قبّ، والسبب يف ذلك أن  فكرة وجود أحكام 

ة هي يف األأو أوامر إإمضائي ة  كام مول وليس العكس، الشمفهوم صّ تقع حتت سلطة رشادي 

ّ  بمعنى أن  سيأيت توضيحه،  ّ  أقبّل  ه لو ثبت مسبقًا بدلي فإن   ،مرافق احلياة ن  الرشيعة شاملة لك

سكوت الشارع عن معطيات قانونية عقلي ة أو عقالئي ة إمضاًء هلا،  حهذا األمر هو الذي يمن

بّ، فإن  سكوته عن ذلك حيلتمّ بينام لو مل يثبت هذا األمر من قبحيث تلحق بعد اآلن برشيعلته، 

ن ه أت هلا العقول والعقالء، وي للمساحة اللتي تصد  رد اللتصد  ن ه مل ي  أ وحيلتمّ ،اإلمضاء من جهة

هلم وعقالئي لتهم ملا حكمت به عقوـ متامًا أو جزئي ًا ـ تركها هلم، برصف النظر عن كونه موافقًا 

حلتى قانون املالزمة بني العقّ والرشع ـ أو اإلمضاء ـ بّ رشاد أو ال، ففكرة اإلهنا وهناك 



  

ّ  الشمول القانوين إال بعد ثبوت  ،عليها وال يكفي فيها السكوت ىل نص  إحتلتاج   ،آخر بدلي

 .فينفلتح جماهلا عىل تفصيّ

ق الشعراين صحيحة من حيث املبدأ ، برصف النظر باملعنى الذي بي ناه وعليه، ففكرة املحق 

 األفضّ اللتعبي باألمر اإلرشادي.عن تعبيه باحلكم، فيام كان 

 يفردّي ومجعهو احلكم من حيث ـ  4ـ  1ـ  1

يمكن فرضها ـ بحسب اللتصوير البياين ـ يف مسألة الشمول اللترشيعي من الواضح أن  

ّ  واقعة يواجهها الفرد  النطاق الفردي، ويمكن فرضها يف النطاق األعم، فيمكن أن نقول: ك

 ّ  واقعة يواجهها الفرد أو تواجهها اجلامعة فلها حكم.فلها حكم، ويمكن أن نقول: ك

ر الثاين يأخذ بعني االعلتبار تلك القوانني اللتي تلتصّ  والفرق بني االثنني أن  احلكم يف اللتصو 

ة و سات العام  ة، وإن بنشاط الدولة واملؤس  ة العام  بالشؤون السياسية واالجلتامعي ة واالقلتصادي 

ّ  فرد يف هذا السياق االجلتامعي أو السيايس أو كانت بحسب املآل سوف ترجع إ ىل وظيفة ك

 ذاك.

ة فقط وعىل مسلتوى قضاياهم  ّ  وقائع البرش يف حياهتم الفردي  فهّ الرشيعة غط ت ك

ا غط ت جممّ وقائع حياهتم بوصفهم أفرادًا أو مجاعات؟  الشخصي ة أو أّن 

ة وليس حلياة األإن  دراسة شمول الرشي اد فقط، مهم جدًا بالنسبة لبحثنا فرعة للحياة العام 

 هذا؛ ألن  مركز تنازع العديد من اللتيارات والنظري ات هنا هو يف هذا القسم بالدرجة األوىل،

ّ  أ ي الشؤون الفردية املحضة نواع القوانني والنظم اللتي تغط  ومن ثم يفرتض تعميم البحث لك

 أو اجلامعي ة.

 (الظاهر والباطنالقي )قانوني وأخهو احلكم من حيث ـ  5ـ  1ـ  1

الفكرة هنا هي أن  احلكم الذي ال ختلو واقعة منه، هّ هو خصوص األحكام امللتصلة 

بالظواهر اخلارجي ة والسلوك املادي للبرش يف مسلتوى أبداّنم، أو أن  املراد ما يشمّ الظواهر 

 الباطني ة اللتي متثّ السلوك الروحي والنفيس هلم؟

نني يف العامل اليوم، فهي تلتجه يف الغالب للتنظيم حياة األفراد يف إذا الحظنا منظومات القوا



  

إال لرضورة، فهّ  ةسلوكهم املادي، أي يف حركات أبداّنم، وليس هلا عالقة بحاالهتم النفسي  

ا تسلتوعب األحكام األخالقي ة امللتصلة  الرشيعة الشاملة مماهية هلذه النسخة من القوانني أو أّن 

جب وغي مواقف للظواهر الروحية والنفسي ة كاحلسد واحلقد والع   بباطن اإلنسان وتضع

 ذلك؟

هذا السؤال يفلتح عىل عالقة الرشيعة باألخالق؛ فإذا فصلنا بينهام ظهر لنا اخلتصاص 

األخالق باحلياة الباطني ة لحأفراد، بينام بدا القانون وكأن ه يلتعامّ معهم بوصفهم موجودات 

ة.  مادي 

هو أن نطرحها عىل مسلتوى أعم  من الظاهر  هنا،ضّية صّح يف تناول القإال أّن ما نراه األ

والباطن، ومن ثم  يصبح املراد من احلكم أعم  من القوانني اإللزامي ة واللتوجيهات األخالقي ة 

والروحي ة، فالوحي النازل من السامء هّ جاء للتنظيم حياة اإلنسان عىل مسلتوى املاديات أو 

فس أيضًا؟ وهّ الرشيعة حتمّ يف طي اهتا توجيهات سلوكية روحي ة عىل مسلتوى الروح والن

ف والعرفان والنفس والرياضات الروحي ة لكي يمنحونا  كاملة بحيث ال نحلتاج لعلامء اللتصو 

ة وإن ام النص  الديني أو ال؟  توجيهات وبرامج، بّ يكون مرجعنا ليس جتربلتهم البرشي 

ني الفقه واألخالق مسألة شائكة، ومسألة املوقف من يشار أخيًا إىل أن  مسألة العالقة ب

ة أيضًا، نرتكها ملجال  آخر. يت باألخالقية هي مسألة مهم   النصوص اللتي سم 

 وغري شرعي)إهلّي( شرعّي هو ـ احلكم من حيث  6ـ  1ـ  1
 جعول  اإلهلي امل أن  املراد باحلكم الذي ال ختلو واقعة منه هو احلكم   أقصد من هذا العنوان

ة، إال أن  الكالم يف أن  إحالة  من اهلل تعاىل، وهذا واضح من فكرة شمول الرشيعة الساموي 

هّ يعني أن  أحكام تلك واألمر بإطاعلتها، الرشيعة عىل مرجعي ة قانوني ة أخرى ـ لو حصّ ـ 

كام يذهب إليه بعض الباحثني ، إهلي جمعول من اهلل تعاىل املرجعي ة هي حكم رشعي

لته ـ  املعارصين ض لنظري  ومن ثم  نسلتطيع أن نضم  أحكامها إىل أحكام ـ وسيأيت اللتعر 

ّ  مرافق احلياة أو أن  دعوى شمول الرشيعة ي قصد منها  الرشيعة، ونعلتّب أن  الرشيعة شاملة لك

ت عليها سواء كانت معروفة بعضها من قبّ أو ال كام  األحكام اللتي جاءت هبا الرشيعة ونص 
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ا أن  الرشيعة تقول مثالً: أطيعواعقولكم فيام توصلكم إليه من خالل جتارب قلنا سابقًا، أم  

ال يعني أن  ما حتكم به عقوهلم هو حكم رشعي إهلي، بّ وجوب ـ عىل األصح  ـ احلياة، فهذا 

ةً  ا بصدد  اإلطاعة خاص  هو احلكم الرشعي اإلهلي، ما مل نفهم من وجوب اإلطاعة أّن 

حكام العقّ للرشيعة، وهذا بحث آخر، وسيأيت الكالم يف هذه االسلتطراق لبيان انلتساب أ

اًل يف غي موضع من هذا الكلتاب، فانلتظر.  النقطة مفص 

وعليه، فاملراد باحلكم هو احلكم الذي أصدره اهلل سبحانه وبي نه لعباده بوصفه حكاًم منسوبًا 

ا لو قال شخص   بأن  أحكام العقّ هي إليه جاءت به رشيعلته الساموية عّب الوحي ونحوه، أم 

رنا بامأمن اهلل خاطبنا هبا عّب عقولنا، فك ا وحي من نوع آخر، فهذا بحث  آخر ي ذك  ي عرف عن  ّن 

يس اكليمندس االسكندري )تويف حوايل عام أحد اآلباء األوائّ يف املسيحي ة، وهو القد  

يرى حي، حيث كان م( الذي كان يسعى لللتوفيق بني الفلسفة اليوناني ة والالهوت املسي215

س، ن  اهلل خاطب اليهود بالوحي بأ  .وفلسفلتهم وخاطب اليوناني ني يف عقوهلموالكلتاب املقد 

ولن أسلتطرد يف هذا املوضوع اآلن؛ ألن  لنا كالمًا كثيًا يف هذه النقاط، بّ نريد هنا فقط أن 

م أن ه جمعول من اهلل رتبط باحلكم املنسوب له تعاىل، واملعلوي الشمول القانويننشي إىل أن  

اهلل ، دون احلكم املنسوب إىل غيه ولو كان قد أمر بوصفه جزءًا من رشيعلته النازلة للبرش

 .(الغي)بإطاعة هذا 

 ـ احلكم من حيث هو أّوليٌّ وثانوي 7ـ  1ـ  1

من الواضح أن  املعني  لنا باحلكم يف نظري ة الشمول اللترشيعي ليس خصوص احلكم 

يلالواقعي  ه ويسلتوعب أيضًا احلكم األو  الثانوي الذي له هيمنة وسلطة الواقعي ، بّ ما يعم 

يل يف مورده، فقانون نفي الرضر وقانون نفي العّس واحلرج وقانون األهم  عىل احلكم األو 

ة الشمول، والبد  أن تؤخذ أثناء  واملهم وغي ذلك من هذه القوانني هي قوانني مشمولة لنظري 

ا قد جعلت يف الرشيعة رشط أن يكون هناك دليّ عىل أ ،فهم هذه النظري ة  ،قواننيبوصفها ّن 

 ومل يكن مصدر تقنينها غي الرشع دون أن يظهر من الرشع املوافقة عليها.

لدى اسلتعراض النظري ة ـ بحول اهلل ـ يت هذه اإلضافة للحكم الثانوي تكمن فيام سيأوقيمة 

ات الوقائعي ة، فإن  ات وامللتغي  القانوين ومساحة املسلتجد  بني الشمول  املدرسي ة يف تفسي اللتوافق



  

ذا مل يكن احلكم الثانوي مندرجًا ضمن إأحد األعمدة هناك هو مفهوم العناوين الثانوية، ف

 سالمي.معضلة للفكر املدريس يف الفقه اإلّ ن ه سيشك  إف ،مفهوم احلكم يف قانون الشمول

 تدرجاالراتب واملاحلكم من حيث ـ  2ـ  1

سالمي أن  احلكم افرتضت له مراحّ أصول الفقه اإلمن املعلوم للباحثني يف جمال 

 أبرزها: ،ودرجات

مرتبة روح احلكم اللتي تقوم عىل وعي املوىل للمصلحة وإرادته للتحقيقها من خالل  ـ 1

 الفعّ يف اخلارج.

وهو ما يلوح  ،وهذه املرتبة اعلتّبها مثّ الشيخ صادق الرجياين داخلًة يف سياق البحث

لتهم القادمة،   لدينا ثالث جهات هنا:إال أّن الصحيح أّن من بعض أدل 

باملصلحة واملفسدة يف الفعّ ـ ونحن نلتكل م هنا قياسًا عىل املوىل العريف ـ علم املوىل أ ـ 

ون بأن  إالفالين، ومن الواضح أن  هذا ال عالقة له بشمول الرشيعة، ف ن  املنكرين للشمول يقر 

د علمه ال يعني  اهلل ّ  يشء، وجمر  ة بعثها للبرش ن ه صاغ هذا العلم يف قوالب قانوني  أيعلم بك

 وأنزهلا لحأنبياء.

حب ه لصدور هذا الفعّ من العبد، وشوقه لذلك، وهذه املرتبة لوحدها ال تعني شمول  ب ـ

م. ؛الرشيعة  لنفس السبب امللتقد 

دنا نا وهو أن   ،ضايفإإرادته لصدور الفعّ بمعنى  ج ـ من مكان  آخر أن ه بالفعّ يريد لو تأك 

ر الشمول فيه، لكن   د فرض نظري؛ ألن  هذه اإلمن ا ذلك ويطلبه، فهذا يمكن تصو  رادة هذا جمر 

فكيف  ،ونحو ذلك والرشيعة والنصوصواألولياء ذا مل تنكشف للعباد من خالل األنبياء إ

 ،رادةاإلواقع هذه وليس  ،س يف القضي ةيمكن معرفلتها؟ إن  االنكشاف هنا هو العنرص األسا

ته الفعّ دراإاهلل كشف لعباده أن  ذا مل ينكشف األمر بحيث يصدق نلتيجة هذا االنكشاف إف

 ص  فإن  هذا ال يصح  جعله م   ،الفالين منهم
ّ  مرافق احلياة.ر  د   ًا لرشيعة شاملة لك

ق قاعدة الشمولن  مرتبة روح احلكم كافية يف حتأن  إطالق القول بإوهبذا يظهر  غي  ،ق 

االنكشاف والذي عادًة ما ال يكون بمعزل  عن املرتبة الثالثة بقرار الكشف و، بّ العّبة صحيح
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، ويف ظن ي فإن  ما يفرض دخول مرحلة روح احلكم هنا هو وجود اعلتقاد مسبق القادمة

الصادر؛ ألن ه ال جمال  بشمولي ة الرشيعة، وهلذا نعلتّب أن  إثبات إرادة اهلل كاف  يف إثبات احلكم

د اإلرادة غي  ألن ال يكون له ا لو أنكرنا الشمول فإن  جمر  حكم يف موضوع  من املوضوعات، أم 

 املّبزة ال تساوي الشمولي ة.

ّ  الوقائع.مرتبة اجلعّ واإلنشاء، بحيث جعّ اهلل أحكامًا تغط   ـ 2  ي ك

ذا جعّ احلكم إوالصدور، فإن  اهلل  نطولوجي ة باالنكشاف واإلبرازأوهذه املرتبة هلا صلة 

ن  رشيعلته أـ فهنا ال يقال ب  لو مل يرسّ نبي ًا بعدـ كام صدره ومل يّبزه للعباد بعد  واعلتّبه ولكن ه مل ي  

ـ فنحن ال  هليفق االعلتبار اإلشاملة؛ ألن ه ليس امللتنازع عليه يف شمول الرشيعة هو وجودها يف ا  

خروجها من هذا األفق نحو العباد، سواء وصلت كل ها  بّنبحث يف قضي ة غيبي ة هنا ـ 

ر  لبعضهم؛ جلميعهم أو بعضها ن  اهلل جعّ ألعنارص زمني ة وتارخيية وموضوعية برشي ة. ولنلتصو 

بعد، فإن ه ال فائدة من  رسّ أي  نبي  رشيعلته يف السامء قبّ خلق اإلنسان، ثم خلق اإلنسان ومل ي  

بعث الرسّ هّ بعث معهم رشيعة شاملة  دمامركز اهلتاممنا أن ه عن اموراء البحث يف رشيعلته، إن  

أو ال؟ فهذا هو املحور الذي ينفعنا ـ جامعًا  اً بوصفه موىل وضع قانونهلم بحيث كشف نفسه ـ 

 براز.إي  أصّ الرشيعة املعلتّبة بال أال  ،دارة املوضوعإيف 

ة ياة، ويقصد بالفعلي  يع وقائع احلكام الفعلية تغط ي مجن  األحأبمعنى  ،ةمرتبة الفعلي   ـ 3

قت قت قيودها املوضوعي ة، فموضوع احلكم ورشوطه وقيوده حتق  تلك األحكام اللتي حتق  

 ث صار احلكم فعلي ًا.يبح

ة؛ لبداهة ن ه ال معنى لفرض أن  اللتنازع هنا هو يف األحكام الفعلي  أىل إوقد ذهب بعضهم هنا 

يع أو الذي غي املسلتطكالشخص  ،ق موضوعهاعدم حتق  نلتيجة  ةً ن  بعض األحكام ليست فعلي  أ

  ّ ّ   مل هي غايلته أن  بعض األحكام فعلية وبعضها غي  ،الوقائع عليه اهلالل، فالرشيعة شاملة لك

 .فعّل نسبي اً 

ة فرض أن  املراد من احلكم فيها هو قاعدة الشمول لنا تركيبة م  لو تأكن ل أمكن القول بصح 

عي وذلك أوإمكان تصوير ذلك؛  ،أيضاً  احلكم الفعّل ا تد  ّ  أّن  واقعة فلها حكم فعّل،  ن  ك

ّ   ؛وهذا صحيح قواقعة هي يف ظرفها  ألن  ك املساوي حليثية وقوعها املسلتكن ة يف  )ظرف اللتحق 
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ّ  حكم هو حكم فعّل، فهناك فرق بني  ن  أهلا حكمها الفعّل، ال ( وصفها بكوّنا واقعة ك

ن  بعضها أحكام الرشيعة هي أحكام فعلي ة، لوضوح أن  مجيع أعي د  يال  شمويلي األمرين، فال

عي أيف الزماين أو ذاك، لكن ه ليس بفعّل يف هذا الظر ّ  د  واقعة هي يف ظرفها حتمّ حكاًم  ن  ك

ّ  الوقائع يف ظرف تلك الوقائع،  ال يف فعلي ًا، وباللتايل فالرشيعة النازلة حتمّ أحكامًا فعلية لك

، بينام املسلتطيع حكمه ة، ظرف نزول الرشيع فغي املسلتطيع حكمه الفعّل هو عدم وجوب احلج 

 الفعّل هو الوجوب.

ّ  مرافق احلياة بنحو تنجيز  ـ 4 ز، وهنا من الواضح أن  الرشيعة ليست شاملة لك مرتبة اللتنج 

م ال نبحث يف ن نا ال أر دومًا، بيد العهدة برشوط وقيود ال تلتوف   ز والدخول يفنج  لتأحكامها، للتقو 

  ّ ز فعّل لك ّ  الوقائع، بّ نبحث يف وجود حكم منج  ز دائاًم ويف ك ّ  حكم هو منج  واقعة  أن ك

 يضًا.يف ظرفها، وهذا ما يمكنه إنلتاج الشمول اللترشيعي أ

 بشكلني: مبدأ الشمول الترشيعييمكن صياغة ّنه أ وينتج عاّم قلناه

ّ  الوقائ الشكل األّول:  ىل يوم القيامة حكاًم.إفعال واأل عإن  الرشيعة حتمّ اآلن لك

ز اآلن ال يوجد حكم منج   إذوطبقًا هلذا الشكّ يفرتض تفسي احلكم باملعنى الثاين فقط؛ 

 ق عنارصها املوضوعي ة.وفعّل للوقائع القادمة ما مل تلتحق  

ّ  واقعة يف ظرفها الزمكاين  الشكل الثاين:  حكاًم.واألفرادي إن  الرشيعة حتمّ لك

بع، بعد األخذ بعني اياغة تنسجم مع تفسي احلكم باملعنى الثاين والثالث والروهذه الص

 ة اللتنجيز.ار يف املعنى الرابع حيثي  لتباالع

ل ثابلتاً قه لو مل يكن الشكّ األوالشكّ الثاين ال يمكن حتق   فضّ اعلتبار الشكّ هلذا فاأل ؛و 

ل هو األصّ يف  ل.والشكّ الثاين  ،مبدأ الشمول اللترشيعياألو   هو نلتيج الشكّ األو 

والنلتيجة اللتي نخرج هبا من النقطة األوىل هنا هو اآليت: إن  األفضّ أن يكون املراد 

هو احلكم الواقعي املنشأ باجلعّ واالعلتبار  قانون الشمول اللترشيعياحلكم يف الرشيعة وب

ال، وسواء  مبرش أبّ عند السواء كان له نسخة مطابقة من ق   ،للبرشـ صدورًا ـ ز واملّب  اإلهلي 

ًا، ، كان حكاًم وضعي ًا أم تكليفي اً  لي ًا أم ثانوي  يعالج مضائي ًا، إ متأسيسي ًا أفرديًا أم اجلتامعي ًا، أو 

 .ة مادية أم معنوي ة، أو غي ذلكسلوكي   ظاهرةً 

 :مبدأ الشمولومن هذا يتبنّي لنا أّن هناك نمطني من طرح 



  

ّ  واقعة حكم النمط األّول:  هذا هو النمط السائد.و ؟هّ لك

هلي مسبق بلتقديم املنظومة إة عن قرار ئهّ األحكام الصادرة يف الرشيعة ناش النمط الثاين:

 ؟خرىضافة قانوني ة ا  رضورة ألي  إ بحيث ال مصلحة وال حاجة وال ،ة الكاملة للبرشالقانوني  

ورد الذي مل تكن فيه هلي بكون املفة قانونية يف سياق نقض العلم اإلضاإي  أاألمر الذي يضع 

 فيه. يف جعّ أحكام  وال حاجة أحكام مم ا ال مصلحة 

ل والثاين أن نا يف النمط األول لو وضعنا يدنا عىل  ي  واقعة فسوف أوالفرق بني النمط األو 

ن أن املمكن ما فم الثاين لو وضعنا يدنا عىل واقعة   نقول بأن  هلا حكاًم يف الرشيعة، بينام يف النمط

 ن ال يكون هلا حكم، لكن  عدم وجود حكم هلا ال يعني أن  أومن املمكن  ،هلا حكميكون 

م برناجمًا قانونيًا ناقصًا للبرش، بّ بمعنى  حالأالشارع  األمر ملرجعي ة قانوني ة أخرى أو أن ه قد 

نفي أي  حكم يف مورد املسكوت عنه عنده، ورفض جعّ حكم يف هذا املورد نظرًا لعلمه 

 مور.املطلق باأل

 ويف تقديري، فإن  طرح القضي ة بالنمطني معًا يف غاية األمهي ة.

 ؟مبدأ الشمول القانونيما هو املراد من الواقعة والوقائع يف ـ  2
ة مبدأ الشمول القانوينالواقعة يف ماذا نريد من  ؟ هذا السؤال يمكن له أن ي طرح عىل عد 

م آنفًا،  فلتكون موردًا جزئي ًا،  ثل الواقعة يف ظرف وقوعها،ممسلتويات؛ وقد تبني  بعضها مم ا تقد 

ّ  املوارد اجلزئي ة رجع غايلته أن  احلكم ملا كان موح   ، إىل دًا يف ك ومثل حكم كّل  كام هو جّل 

مثّ كّل  وعنوان الصالة والصوم واحلج  وغي ذلك، مما هو عنوان كّل   الواقعة بصورهتا الكلّية،

 جوب أو احلرمة أو غي ذلك.ينصب  عليه حكم كّل  وهو الو

وقد اعلتّب الشيخ صادق الرجياين أن  املراد بالواقعة هنا البد  وأن يكون هو الكّل  وليس 

ب عىل ذلك أن  رت   ن  األحكام مسوقة عىل ّنج القضي ة احلقيقية ال اخلارجي ة، ومن ثم  أل ؛اجلزئي

ة هنا أو هناك ال تدخّ ضمن هناك أو بحالة  ة اللتي تلتعل ق بفرد هنا أواألحكام اجلزئي   خاص 

 .فهي خارجة عن هذه القاعدة صاًل، وال تعني الفقيه يف يشء، ومن ثم  أالبحث الفقهي 

ة، لكن ه ال مانع من أن نقول بأن  الرشيعة نظ مت حياة  وهذا الكالم حيمّ جانبًا من الصح 
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، وصب ت القانون عىل العنوان غايلته أن  الغالبي ة نظ مت حياهتم عّب العنوان ال ،البرش مجيعهم كّل 

العام، كام هي احلالة القائمة يف اللتقنني عند البرش، فيام نظ مت شيئًا من حياة بعض الناس عّب 

اسلتعانت بثنائي األحكام الشخصي ة والكلي ة لوضع  أحكام موردي ة جزئي ة، ومن ثم  فلتكون قد

 حلياة البرش مجيعًا، وهذا ال مانع منه. نظام  

ة، يشمّ أيضًا بعض األحكام وهذا  الكالم كام يشمّ األحكام الواردة يف حق  النبي  خاص 

اللتي نزلت يف عرص النبي  ثم تم  نسخها بناء عىل وجود أحكام منسوخة، أو األحكام اللتي 

نا بنظرة عليا يمكننا القول  ة السابقة ثم تم  نسخها برشيعة الحقة، فإن  جاءت يف الرشائع الساموي 

رشيعة الساموية نظ مت حياة البرش يف االملتداد الزمني لعمر البرشي ة، عّب ثنائي األحكام بأن  ال

ًا )خصائص النبي أنموذجًا(  ة أفرادي  ة يف الزمان واملكان مع األحكام اخلاص  ة اململتد  العام 

ة بعرص انطالق الدعوة أنموذجًا( وهكذا.  وزمانيًا )أحكام منسوخة أو خاص 

ا قوله بأن  ا ألحكام اجلزئي ة امللتعل قة بشخص  معني  خارجة عن نطاق عمّ الفقيه، فهذا وأم 

ضنا ملوضوع خصائص النبي  اللترشيعي ة  ما سبق لنا أن ناقشناه يف كلتاب حجي ة السن ة عندما تعر 

أن يسلتفيد من هذه اخلصائص ـ يف اجلملة ـ واالجتاهات األصولي ة فيها، وقلنا بأن  الفقيه يمكنه 

 .األحكام الرشعي ة الكلي ة من سلسلةً 

ّن الذي يبدو هو أّن مفردة )الواقعة( يمكن لنا تصويرها النظر عن هذا كّله، فإوبرصف 

 يرها:ووتصالشمول الترشيعي ة صياغة قاعدة بأحد شكلني، يؤثران عىل كيفيّ 

ّ  من األ، قات األحكام نفسهاإن  )الواقعة( هي ملتعل   الشكل األّول: ل من فعافال خيلو فع

ّ  هذا هو قًا حلكم  من األحكام الرشعي ةيلحقه فيكون الفعّ هذا أو الرتك ملتعل   حكم   ، ولع

 .املفهوم املنسبق إىل األذهان من هذه القاعدة

ىل موقف يف إفرادي معني  حيلتاج ي ظرف زمني مكاين أإن  )الواقعة( ه الشكل الثاين:

بعها البرش ملا لول الالزمة له واللتي لو ات  تنظيمه، فالرشيعة هلا موقف يف تنظيمه ووضع احل

 يف هذه الواقعة. واجهوا مشكلةً 

م، إن  هذه  ولنأخذ مثاالً، انخفاض قيمة النقود بوصف ذلك ظاهرة ناجتة عن اللتضخ 
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زاء هذه الظاهرة، إالواقعة هي اللتي ال ختلو من حكم، بمعنى أن  الرشيعة هلا موقف رشعي 

م يف أ داء الديون، وهكذا، فالواقعة ليست هي امللتعل ق، بّ امللتعل ق مثّ: وجوب حساب اللتضخ 

واقعًا يف سياق معاجلة الواقعة  احلرمةهو الذي يكون بفعله يف مورد الوجوب أو تركه يف مورد 

ّ  هذه الواقعةفضّ وضع ممكنأوالسي هبا نحو   .، أو هو املسار العمّل األسلم يف ظ

ح الشكّ ال ّ  تعبي الواقعة يرج  ؛ فنحن نجد مثّ هذا اللتعبي الشمول ثاين للتفسي قاعدةولع

ث عن أن  الوقائع احلادثة يلزم الرجوع فيها إىل رواة احلديث،  يف بعض الروايات اللتي تلتحد 

ات أو الظروف الطارئة يرجع يف بيان املوقف العمّل يف  فإن ه ليس املراد إال أن  بعض املسلتجد 

 لرشيعة.ظل ها إىل رواة احلديث احلاملني ل

أمام فكرة سوف تأيت إن شاء اهلل تعاىل ـ جزئي ًا ـ بيد أن  الشكّ الثاين للتفسي القاعدة يضعنا 

رين املعارصين  يف الفصّ الثالث من فصول هذا الكلتاب، وهو ما طرحه غي واحد  من املفك 

ّ  القضايا السي اسي ة كالدكلتور عبد الكريم رسوش، من أن  الرشيعة مل تأت لوضع برامج حل

عي ذلك. ة واألمنية وغي ذلك، بّ إن  القانون ليس برناجمًا للعمّ أساسًا وال يد   واالقلتصادي 

ما ا ريد قوله هو أن  الصياغة الثانية للقاعدة تضعنا أكثر أمام احلتاملية الدخول يف تصادم مع 

ل هلا يمكنه أن خيف ف من ذلك، بأن  يقال: إن  غ عيه هو فكرة رسوش، بينام الشكّ األو  اية ما ند 

ع أّنا وضعت برامج عمّ للنهوض  ف، لكن ها مل تد  ّ  ترص  أن  الرشيعة أعطت حكاًم رشعي ًا لك

ّ  مشاكّ السياسة واألرسة واألمن، وعىل أي ة حال فهذا موضوع سيأيت  باالقلتصاد أو ح

 احلديث فيه والنقاش يف مالبساته.
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ت طلق هذه املفردات الثالث يف األدبيات الديني ة يف إطار توصيف الرشيعة الساموي ة، ويمكن 

ر معان  هلا عىل الشكّ اآل  :يتتصو 

ال يف ضوء ملتعل قه واليشء إإن  مفهوم اجلامعي ة مفهوم نسبي جدًا، ال يمكن فهم معناه  أ ـ

هو فعال األفراد مثالً فإن  معنى اجلامعي ة ، فإذا أخذنا أليه جامعةً إالذي تكون الرشيعة بالنسبة 

ّ  فعّ من هذه األأ ّ  ما حيلتاجه الناس لقيامة ن  الرشيعة هلا حكم يلتصّ بك ا لو أخذنا ك فعال، أم 

ة واللتقنيات املساعدة واخلطط  حياهتم، فإن  األمر يغدو أكثر سعًة، فإن  الّبامج االقلتصادي 



  

ة والعالج لتها ضمن األمني ة واللتكلتيكات العسكري  ات الطبي ة والوقاية الصحي ة سوف تكون برم 

، بمعنى أن  الرشيعة ال تقول فقط: جيب عليكم وضع عالجات لحأمراض ما جتمعه الرشيعة

ا مما حيلتاجه الناس مثالً   .اجلسدي ة، بّ تقوم بنفسها بوضع هذه العالجات؛ ألّن 

ه اجلامعي ة، ومن لدينا ملتعل ق هذ حاً إذن، مفهوم اجلامعي ة يف نفسه غي واضح ما مل يكن واض

 الواضح أن  احلد  األدنى املطروح يف مفهوم اجلامعي ة هو ما يكون بمالحظة أفعال العباد

ا تعني عدم خلو  الواقعة من حكم، أر بخ  هلذا عّب  عن النظري ة يف مواضع ا  اهتم، ووسلوكي   ّن 

ة ملا هو أوسع من هذه ومن ثم  فقد تس ،وسوف نعلتّب هذا املقدار هو مركز البحث وقنا األدل 

 اجلامعي ة أو تدفعنا للتقليص هذا املسلتوى منها.

طلق وصفًا عىل الرشيعة، وهذا األمر عينه يأيت يف مفردة الشمول أو الشمولي ة اللتي ت  

 واضح.

د فسوف يأيت بحث   ،مفردة الكامل اأم   ة القرآني ة، وسوف نحد  ها باللتفصيّ عند عرض األدل 

ة الشمول هو أن  كامل الرشيعة ة، لكن  املطروح يف أدبي  دهذه املفرموقفنا من  ات القائلني بنظري 

ملي لتها يساوي شمو شاملة لن  ن  الرشيعة اللتي ال تكون جامعةً أ، ويف احلد  األدنى باملعنى امللتقد 

 ، وهذا يعني أن  أحد عنارص كامل الرشيعة هو اسلتيعاهبا ألفعال البرشتكون كاملة تلقائي اً 

 .، وسيأيت اللتعليق عىل هذا الكالموالوقائع النازلة هبم
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إن  مفهوم شمول الرشيعة يلتطل ب يف نفسه سلسلة مفاهيم ونلتائج تلقائي ة، نعلتّبها هنا 

 مفاهيم ذات صلة، مثّ:

ألن  فهذا الفقه عىل صلة وثيقة بقانون الشمول؛  فقه النوازل أو فقه مستحدثات املسائل:أ ـ 

ع  رجوع الفقيه للنصوص هبدف احلصول عىل إجابات للوقائع النازلة هو أمر   بدرجة  ما ـ ملتفر 

ات لي  آال لكانت إيضًا، وأن حتكي عن هذه الوقائع أهذه النصوص تريد  ن  أعىل عقيدته بـ 

 بحث خملتلفة متامًا.ال

، بّ هو أحد أصول فقه لكن  هذا ال يعني أن  قانون الشمول هو نفسه فقه املسائّ املسلتحدثة

املسلتحدثات، فهذا الفقه يقوم عىل قانون الشمول ال أن ه يضع إجابة عن السؤال املركزي يف 



  

  ّ ًة يف ضوء ما قلناه سابقًا من أن  حم هو احلكم الواقعي مبدأ الشمول اللترشيعي بحثنا، خاص 

مه لنا البحث الفقهي السائد  اليوم. وليس احلكم الظاهري الذي غالبًا ما يقد 

 ن  الفقه عليه أن يكون معارصاً أوهو الذي يعني  :أو فقه الثابت واملتغرّي  فقه املعارصةب ـ 

ّ  من خالل أصالة النصوص ن  عليه أن يواكب أبمعنى  وأصياًل يف الوقت عينه، املسلتجدات  ك

ّ  القضايا اللتي تطرحها القوانني املعارصة، وأويطرح ر جابة عن اإلمنه ب ىكلتفن ه ال ي  أيه يف ك

ّ  يبّ هو جي ،القضايا املشرتكة بني احلياة القديمة واحلادثة  اهتا.لوان احلياة بملتغي  أ ب عن ك

ة ولو كان جدهتا ببعض  تإن نا نالحظ اليوم بأن  الدين بات معني ًا بشكّ كبي بقضايا مسلتجد 

ة عن الوضع السابق، و ا باتت ملتغي  ّ بات هو ما أشكاهلا، أو فلنقّ هناك من يقول بأّن  يشك 

ة املسيحي ة ًا عىل األديان ـ خاص  ـ مثّ قضايا  اليوم اللتي تشلتغّ كثيًا عىل هذا األمر سؤاالً ملح 

البيئة، واملثلي ة اجلنسي ة، والطالق، واملرأة، واالنفجار السكاين، واإلجهاض، وحقوق الطفّ، 

 وغي ذلك.والعنف، 

ة ا ثبت أن  إن  فقه امللتغي  والثابت ليس هو نظري  لشمول، لكن ه مبني  عليها وحياول أن ي 

  ّ الشمول الذي نعلتقد به يمكن لنا تكييف الفقه يف ضوئه بحيث يصبح هذا الفقه مسلتجيبًا لك

اهتا، ففقه امللتغي  والثابت هو حاجة تفرضها عىل الفقيه قاعدة الشمول، ويف  الوقائع بملتغي 

ا بالفعّ قابلة الوقت عينه لو نجح هذا الفقه فإن ه يمكنه  ّ مركز أمن هلذه القاعدة، وأّن  أن يشك 

ات.  لإلجراء وفق هذه اآللي ة الفقهي ة يف الثوابت وامللتغي 

ة أو فقه النظري ات، واملراد  والذي قد :مظُ فقه الن  ج ـ  يعّب  عنه يف بعض األدبيات بفقه النظري 

نة ومنظ مة وملتناسقة للسي نحو هدف، منه هنا أن  الفقيه يقوم بإنلتاج معرفة فقهي ة جامعة ومدو  

ة مسلتويات أبرزها:ن  البحث الفقهي يمكن أن يسي عىل أوذلك   عد 

ة إوهو الفقه الذي يدر ،ئلاملستوى األّول: فقه املسا ىل س الرشيعة عىل شكّ مسائّ مصطف 

ّ  مسألة واقعة أو فعاًل أو سلوكًا معي ناً  لق اللحية مثّ حكم ح ،جانب بعضها بعضًا، وتعالج ك

م الفقيه هنا فقهه عىل شكّ إ وحكم الغيبة وحكم أخذ الفوائد البنكي ة وهكذا، جابات ويقد 

  ّ د بموضوعها جابة  إفقهية تلتصّ ك  .املحد 

دة، جزئي ة وهو فقه يلتخط ى حماولة اجلواب عن قضي ة  املستوى الثاين: فقه القواعد، حمد 

دة ليلتصّ من الوقائع، مثّ قاعدة الفراغ وقاعدة ما يضمن  بقاعدة هلا تطبيقات يف مواضع ملتعد 



  

 بصحيحه يضمن بفاسده وهكذا.

للحصول عىل ـ بشكله الذي يطرحه أنصاره ـ وهو فقه يسعى  املستوى الثالث: فقه النظم،

ّ ناحية من نواحي حياة  معني أنظمة مسلتوعبة ملجموعة كبية من الوقائع امللتصلة بملف   يشك 

وفقه ، كفقه النظام االقلتصادي وفقه النظام االجلتامعي ي واالجلتامعيالبرش يف مسلتواها الفرد

ز عىل يدالنظام البيئي  املؤمنني بحاكمية  وهكذا، وقد طرح هذا النوع من الفقه بشكّ مرك 

د برز من طرحه السيد أومن  ،بيق الرشيعةطة وتسالم السياسي  اإل  باقر الصدر.حمم 

ّ  من وجهة نظر أنصاره؛ أ، ال بفكرة شمول الرشيعةإن  فقه النظ م يلتصّ اتصاالً وثيقًا  ق

كم قبضلتها عىل حمور  جمموعة كبية من القوانني امللتناسقةعن ألن  النظام هو عبارة  اللتي حت 

 مركزي من حماور احلياة اإلنساني ة.
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 :مبدأ الشمول اللترشيعي والقانوينصياغة ، أكثر من صورة لنىل اآلإينلتج عام  قلناه 

ّ  فعّ من  1 ، وهذا معنى أن  ما من فعّ ـ يف أي  حلظة فله حكم رشعي ،فعال األفرادأـ ك

 .من اللحظات ـ إال ويلتصف بأحد األحكام اخلمسة

2   ّ طالب يلتمثّ يف موقف عمّل ي  جتاهه، لرشيعة رد  فعّ لوضع فردي أو اجلتامعي ف ـ ك

ّ  تغييه. ىل كامهلم املنشودإيام به ليصلوا فون بالقاملكل    يف ظل ه أو يف ظ

ّ  الوقائع، وذلك  3 ـ الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لك

عن علم  مسبق منها بأن  حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة، وأن ه ال حاجة وال مصلحة يف سن  أي  

 .نفسه ملصلحة  يف الرتك ؛ن ام ي رتك األمرقانون يف غي هذه الدائرة، وإ

ّ  حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد مرجع قانوين آخر  4 ـ إن ه يف ك

ليس ن  أي  مرجع غي اهلل فالبد  أن يكون كاشفًا عن موقف اهلل ورشيعلته، وأغي اهلل تعاىل، و

 ه.هلي ومنافسًا لقائاًم يف عرض هذا املوقف اإل

ة  يف تعريف صيغة اللتاليةلربع لوصلنا لوعليه فلو مجعنا هذه الصياغات األ الشمول نظري 

للبلوغ هبا نحو كامهلا  اهلل هو املرجع القانوين الوحيد حلياة البرش وتنظيمهاوهي:  اللترشيعي

ّدد، حم عند اهلل حكم  ـ يف نفسه وصورته وعنوانه ـ أو ظرف برشي معنّي فله  فعل   ، فكّل املنشود



  

 ن يكون فيه حكم.أفيه هو أّنه ال ينبغي إرادة اهلل ّن أوإن مل يكن له حكم فهذا يعني 

فهي املقصد  ،ةننطلق نحو األدل  ؛ للفكرة الشمولنكلتفي هبذا القدر من اللتوضيح اللتمهيدي 

 لنا هنا. األهم  



 

 

  

 

 

 احملور الثاني

 الشمول التشريعي، األدّلة واإلثباتات

 مدخل

 رح قضي ة الشمول اللترشيعي عىل مسلتويني:يمكن أن ت ط

، واملراد به إثبات الشمول  ـ 1 يه بالشمول اللترشيعي والقانوين اخلاص  البياين ما ا سم 

د، وعىل رأس ذلك القرآن الكريم، فنقول: عىل مسلتوى للقانون الديني  هّ مصدر  ديني حمد 

الدين أو أن  يف القرآن األساسي ات يسلتوعب القرآن الكريم متام اللترشيعات الديني ة، بّ ومتام 

ة للدين اإلسالمي؟  العام 

عان للتامم الوقائع اللتي يواجهها البرش  ـ 2 عىل اللتقديرين معًا، هّ القرآن )ومعه السن ة( يرش 

عان للتامم وقائع  ام يرش  ة؟ وعىل افرتاض أّن  دة من الوقائع البرشي  عان لدائرة حمد  ام يرش  أو أّن 

قه عمليًا؟احلياة، فام معنى   هذا املفهوم أساسًا؟ وكيف يلتم  حتق 

ر السائد يف الثقافة اإلسالمي ة أن  القرآن الكريم هو النص  الف أّما املستوى اخلاّص، لتصو 

اإلهلي الذي يلتوىل  بيان األمور األساسي ة يف الدين، ويقوم بلتقديم بيانات عامة وجمملة هلا، فيام 

ألمور الرئيسة وتفصيلها وبسط الكالم حوهلا وبيان ما أمجّ ا هتأيت السن ة الرشيفة للتوضيح هذ

 منها، ومن ثم فإن  اللتخّل  عن السن ة سيؤد ي إىل نلتائج كارثي ة عىل الدين اإلسالمي.

من يذهب إىل كفاية القرآن وجامعي لته، وأن  ـ مثّ القرآنيون ـ ويف مقابّ هذا الرأي، هناك 

  ّ بجديد  غي تفسي النص  القرآين أو تطبيق عموماته عىل املوارد الدين، وأن  السن ة مل تأت  فيه ك

ة.  واحلاالت املسلتجد 

ة واملسيحي   ة وقع نزاع كبي أة هذه املعركة أو اجلدل شهدته الديانة اليهودي  يضًا، ففي اليهودي 

قيني حول حجي ة غي اللتوراة من النصوص الواصلة يسيني والصدو  ، فضاًل عن حجي ة بني الفر 



  

يسيني وانقراض ال لتلمود، وانلتهى األمر ـ وألسباب سياسي ة وتارخيي ة أيضًا ـ النلتصار الفر 

وقيني من احلياة اليهودي ة يف حدود القرن الثاين امليالدي. ويف املسيحي ة وبظهور احلركة  الصد 

ه كثيًا من جانب العديد من ا للتيارات الّبوتسلتانلتي ة يف القرن السادس عرش امليالدي، تم  اللتوج 

س فقط، دون غيه من السنن  ي  الّبوتسلتانلتي ة نحو حجي ة الكلتاب املقد  األوىل آلباء والس 

س  الكنيسة، عىل خالف ما هو السائد يف الكاثوليكي ة واألرثوذكسي ة، واعلتّب الكلتاب املقد 

كة لوحده جامعًا للديانة، وهبذا ظهرت تيارات مؤمنة بعمق هبذا األمر وما عرف بمثّ احلر

 اإلنجيلي ة.

حجي ة السن ة يف الفكر »كن ا بحثنا باللتفصيّ ـ بحمد اهلل تعاىل ـ هذا املوضوع يف كلتابنا لقد 

لنا هناك من خالل نصوص القرآن الكريم نفسه إىل أن  القرآن حيلتوي «اإلسالمي ، وتوص 

وبي نا هناك أن   أغلب ما يف الدين، دون أن تسقط حجي ة السن ة ودورها يف االجلتهاد اإلسالمي،

هذه النلتيجة من شأّنا أن ترتك تأثيات كبية عىل فهم الكلتاب والسن ة وعىل االجلتهاد 

 اإلسالمي عمومًا.

لقي بظالهلا وعليه، فلن نعيد ذلك البحث، لكن نا سنعرف أن نلتيجة ذلك البحث سوف ت  

دًا من النصوص اللترشيع ي ة، فإذا كانت فيه أغلب عىل املوضوع الثاين، فالقرآن احلتوى عددًا حمد 

اللترشيعات الديني ة إذًا فكيف يمكنه أن يسلتوعب متام وقائع احلياة اإلنسانية عّب الزمن إىل يوم 

 القيامة؟ ولو صح  أن اسلتوعبها فكيف تكون طبيعة هذا االسلتيعاب؟

د الوضع امليداين أمام القائّ بالشمول الع ام، وعليه، فنلتيجة البحث يف الشمول اخلاص  تعق 

 كام سوف نرى الحقًا.

ام كان هناك سؤال  أقلق املجلتهد املسلم، وهو: كيف ف وأّما املستوى العام، منذ قديم األي 

 .يمكن للنصوص امللتناهية أن حتكم يف الوقائع غي امللتناهية؟

 :وقد دفع ذلك ـ أحيانًا ـ لتبنّي خيارات مكّملة تسّد النقص البادي بسبب هذا السؤال

القياس ـ مثالً ـ لكي يردموا من خالله ثغرة تناهي  عض الفقهاء املسلمنيفاختار ب

وهلذا قال النصوص، فيقومون باسلتنساخها يف امللتشاهبات، كي يسلتوعب الدين  متام  الوقائع، 
                                              

 .257ـ  229( انظر: حيدر حب  اهلل، حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي: 1)

 .5: 1؛ وابن رشد، بداية املجلتهد وّناية املقلتصد 199: 1( راجع: الشهرسلتاين، امللّ والنحّ 2)



  

معظم الرشيعة صادرة عن االجلتهاد وال تفي فيام ينسب له: هـ( 478)إمام احلرمني اجلويني 

وقال ومراده من االجلتهاد هنا القياس فقد كان بصدد الدفاع عنه، ، الرشيعة بعرش معشارها

بالرضورة ي علم من اجلتهادهم واخلتالفهم )يقصد الصحابة( أن  .. : هـ(505) الغزايل

م كانوا ملتعب دين باالجلتهاد  .النصوص مل تكن حميطة، فدل  هذا أّن 

ة الثنائية اللتي تعلتمد تارًة مبدأ العموم إىل نظ آخر من الفقهاء واألصولّيني فيام جلأ فريق   ري 

واإلطالق يف النصوص، وأخرى مبدأ األصول العملي ة، مثّ أصّ الّباءة واالحلتياط 

د الوظيفة العملي ة للمكل ف يف  واالسلتصحاب واللتخيي، حيث قالوا بأن  األصول العملي ة حتد 

ّ  غياب املعرفة بالوظيفة الواقعي ة القائمة يف أصّ ال رشع، وأن  هذه األصول العملي ة األربعة ظ

هلا قدرة اسلتيعاب متام الوقائع؛ ألن  متام الوقائع ختضع للتقسيم عقّل حارص تشلتمله هذه 

 ىل ذلك من قبّ.إملحنا أكام األصول األربعة، 

ض  د عن سؤال آخر افرت  لنا قلياًل، سنجد هذا السؤال مبني ًا عىل جواب  حمد  لكن نا لو تأم 

ر املسلم وهو: هّ تسلتوعب الرشيعة متام وقائع مسل اًم  واضحًا يف اخللفي ات املعرفي ة للمفك 

 احلياة بالفعّ؟ وإذا كانت تسلتوعبها فام معنى هذا االسلتيعاب؟

وما مل نجب عن هذين  إذن، فنحن أمام سؤالني جوهرّيني: أصل االستيعاب، وكيفّيته،

مي يغط ي احلياة اإلنساني ة، بّ سيكون الفقه اللتساؤلني، فلن نسلتطيع الدخول يف اجلتهاد  إسال

ة و.. أمام حتد  كبي.  الفردي واملجلتمعي وفقه النظري 

ّ  وقائع احلياة عبارة  ر املسلم أن  شمول الرشيعة لك والذي يظهر من ممارسة الفقيه واملفك 

دة بوض ، بّ افرتضت مسل مة معروفة بدهيي ةعن مصادرة قبلي ة مفروغ منها  ملتسامل  ، وحمؤك 

ّ  فقيه ا قاعدة عرفها ك لتها بني علامء املسلمني بمخلتلف مذاهبهم، وأّن  لكن امللفت ، عىل صح 

                                              
 .519: 3( انظر: الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه 1)

 .296( املسلتصفى: 2)

بة وغيهم، حيث سيأيت الكالم 3) ( نرتك حاليًا اللتي ار الذي ي نسب إليه نفي االعلتقاد بالشمول مثّ املصوِّ

 فيه بحول اهلل تعاىل.

ة للفقه املقارن: 4)  .144؛ والصدر، املدرسة اإلسالمي ة: 230( راجع: احلكيم، األصول العام 

د الصدر، ما ورا5) د الصدر من أكثر الفقهاء والعلامء 6: 4، و 43: 1ء الفقه ( انظر: حمم  ّ  السيد حمم  . ولع
 



  

نا مل نجد دراسة مسلتقل ة هلذه القاعدة املرتد دة يف الكلتب أو عىل األلسن  ما من واقعة إال وهلا »أن 

ال يف علم الكالم ألخية ـ ـ عدا خالل العقود الثالثة امل نجد هلا دراسة مفردة «.. حكم

اإلسالمي وال علم أصول الفقه، وال يف الفقه نفسه، وإن ام كان ي شار إليها هنا أو هناك، وهذه 

من األمور اللتي حتلتاج إىل درس  واع يف أصول االجلتهاد اإلسالمي، ومن الغريب أن ال ت فرد 

ة وأن  هناك لة  من هذا النوع بالبحث مع أن  نمطي ة علم األصول والفقأمس ه تقوم عليها، خاص 

ق العراقي كام سيأيت قوالً منسوبًا بإنكار هذه القاعدة أن  القول هـ( 1361)، بّ يرى املحق 

وليس من تفسي سوى  .إنكار هذه القاعدة يف اجلملة باملعنى الواسع لللتصويب يقوم عىل

مات غي واعية وإن ام مركو يًا من مكان  ما.وضوح القضي ة أو ابلتنائها عىل مقد   زة يف الذهن تلق 

ة الشمول القانوين واللترشيعي،نود  هنا أن نلتناول بالبحث ي ة حال، أوعىل  من زاوية  نظري 

 .األدلة واملسلتندات

وسنجعل حمور نظرنا هنا هو املفهوم املدريس هلذه النظرّية، وهو الذي يرى أّن لكّل واقعة ـ 

ّيًا مبارشًا مل توكل فيه مهّمة التقنني واإلنشاء ألّي جهة أو مهام كان حجمها ـ حكاًم واقعّيًا إهل

 .مرجعّية قانونّية ُاخرى

 وسوف أجعّ ذلك عىل مراحّ وخطوات ملتلتالية:

 أّواًل: املستند العقلي والعقالني لنظرّية الشمول القانوني

، من حكم رغم أّن بعض العلامء أوجز هنا قائاًل بأّن العقل ال يستقّل بعدم خلّو الواقعة

ردنا أن نرشع من العقل، لننطلق منه دلياًل عىل فكرة الشمول، فسوف نالحظ وجود أإذا لكن 

ـ واإلضافة حماوالت استدالليّة توّظف العقل خلدمة فكرة الشمول القانوين، يمكننا عرضها 

 :كاآليتعليها ـ 

                                                                                                                     
 اسلتخدامًا جلملة: ما من واقعة إال وهلا حكم.

 .230ـ  229)القسم الثاين(:  4( انظر: ّناية األفكار 1)

 .386( انظر: حبيب اهلل الرشلتي، بدائع األفكار: 2)

ة العقلي ة هنا إىل 3) ل مثّ برهان احلاجة ( يمكن تقسيم األدل  قسمني: خارج ـ ديني ة، وداخّ ـ ديني ة، فاألو 

 للوحي، والثاين مثّ برهان االنلتقال من اخللود واخلامتي ة إىل الشمول.



  

 ستوعباملواستدعاء التقنني التفصيلي ، وخلوده وخامتّيتهـ مشول الدين  1

، عىل خالمن أن   ،هو ما ذكره بعض العلامءأّول األدّلة هنا   ّ  فالدين اإلسالمي دين  شام

 ، ّ  حدث  يف احلياة، فله فيه موقف  إجيايب  أو سلبي  الديانات األخرى، ومقلتىض شمولي لته أن  ك

ن  إ. بّ كسواء كان هذا احلدث مما تقلتضيه الطبيعة البرشي ة كاألكّ والرشب أم مل يكن كذل

 .اخلامتي ة تسلتدعي مفهوم الشمول اللترشيعي

ألن   به ـ ليس سوى مصادرة عىل املوضوع؛ ه االستدالل  إال أّن هذا الدليل ـ لو قصد قائلُ 

كون الدين شامالً تعبي  آخر عن اسلتيعاب أحكامه ومنظوماته للتامم وقائع احلياة، فام هو الدليّ 

ّ  اللتنازع يف املوضوع. وهلذا أعلتقد أن  هذه املحاولة ال عىل شمولي لته هبذا املعنى؟  فإن  هذا هو حم

 تعّب  عن اسلتدالل أساسًا، بّ هي املسل مة  املفروضة سلفًا.

ن  وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن  شمول الدين يوصّ لشمول الرشيعة، وهذا إن مل يلتضم 

عىل شمول الدين نفسه، وليس  سلفًا شمول الرشيعة، فهو بنفسه دعوى؛ حيث نحلتاج لدليّ

ة اللتي تطرح يف قضي ة شمول الرشيعة، فالحظ جي دًا.تقريبًا من دليّ   سوى نفس األدل 

ف يمكن االنلتقال من كون الدين فلم يوضح لنا املسلتدل ون هنا كي ،أّما موضوع اخلامتّية

ّ  الوقائع، إن  الوجهدسالمي هو خاتم األاإل ي للربط بني املنطق يان إىل كون رشيعلته شاملة لك

ـ ملصلحة  يعلمها اهلل سبحانه ـ ذ ما املانع أن  هذا الدين اخلاتم قد ترك الفكرتني غي واضح؛ إ

ى أن  أبّ لعل ه ر ،كبية من حياة البرش بال تقنني، معلتمدًا يف ذلك عىل اجلهود البرشي ة مساحات  

 ،وكة هو مصلحة قائمة بنفسهادفع العقّ للجهاد للتحصيّ املوقف األفضّ يف الوقائع املرت

ّ  فيها كامل اإلنسان وخالقيلته الذهنية إلدارة نفسه، حلتى لو وقع هنا أو هناك يف بعض  ولع

                                              
ة للفقه املقارن: 1) ؛ وعبد اهلل نرصي، الدين بني احلدود 230( انظر: حممد تقي احلكيم، األصول العام 

 .72واللتوق ع: 

مة املهذب ( انظر: جعفر ال2) ؛ 174: 1؛ والصايف الكلبايكاين، جمموعة الرسائّ 6: 1سبحاين، مقد 

ة فقه أهّ البيت، العدد  ؛ 73ـ  71: 4ومكارم الشيازي، املسائّ املسلتحدثة يف الفقه اإلسالمي، جمل 

؛ وفالح عبد احلسن الدوخي، منطقة 82: 1وكامل احليدري، رشح احللقة الثانية )بقلم عالء السامل( 

؛ وراجع: جوادي آمّل، رشيعت در 149؛ وعّل رضا بيوزمند، قلمرو دين: 171لفراغ اللترشيعي: ا

 .215ـ  214آيينه معرفت: 



  

ي لكيفية صنع األطعمة واألرشبة وكيفي ة صنع وسائّ األخطاء،  متامًا كام تركت األديان اللتصد 

ويكفي أن  الرشيعة لك.. وغي ذوكيفية وضع اخلطط احلربي ة والعسكري ة النقّ والعربات 

ة يمكنه أن يشلتغّ عىل اللتقنني يف ظل ها وحتت تأثيها.  وضعت له ا طرًا عام 

رنا بام يراه القديس  هبام وامللتشابه يف م( من أن  وجود اإل430) أوغسطنيوهذا ما يذك 

ّ واللتفكية يف دفع العقّ لللتأحلالنصوص الديني ة تكمن خلفه مص ولو كانت نلتيجة هذا  ،م 

ّ عدم  ّ يمكن أن أر خ  ف أمور ا  اانكشملتكل م أحيانًا وإن ام صابة املراد احلقيقي للإاللتأم  ثناء اللتأم 

ترك مساحة لللتفكي البرشي كي يضع  يف. فأي  مانع أن تكون احلكمة تكون نافعًة بنفسها

دات اللتي يمنع عن جتاوزها، هّ وانني فيها الق ة له واملحد  يلتناىف ذلك مع بعد وضع اال طر العام 

 خامتي ة الرشيعة؟ وكيف؟

ا القول بأن  إعالن اخلامتي ة بمثابة إعالن أن  هذا الدين تام  كامّ ال نقص فيه وال تبديّ  وأم 

، فهذا ربط  بني اخلامتي ة والكامل ـ يف مقابّ النقص ـ وسيأيت أن  الكامل هّ يسلتبطن وال نسخ

بني اخلامتي ة والكامل، حيلتاج إىل افرتاض ترابط آخر بني الشمولي ة أو ال؟ فإن  افرتاض الرتابط 

ض ملوضوع الكامل  الكامل والشمولي ة لكي تثبت القضي ة اللتي نبحثها هنا، وسيأيت اللتعر 

 وعالقلته بالشمولي ة القانوني ة قريبًا جدًا عند اسلتعراض النصوص القرآنية املسلتدل  هبا هنا.

ا لو مل  وهذا ما ينلتج أيضًا أن  القول بأن   الرشيعة جاءت للتكامّ اإلنسان يف هذه الدنيا، وأّن 

ا نقضت غرضها الذي هو إيصال  ّ  أنواع السلوك، فهذا يعني أّن  تبني  املوقف الصحيح يف ك

ن  يعني أمما  ،ة مل توضحها لهإذ تركت له عنارص تكاملي   عىل درجات الكامل؛اإلنسان إىل أ

ن الكاملاخلامتي   ن الشمولي ةوالكامل  ،ة تلتضم   .قعنا يف نقض الغرض..وإال و ،يلتضم 

عي أهذا القول غي دقيق  ىل ق الغرض اإلهلي بإيصال اإلنسان إن  حتق  أيضًا؛ وذلك أن ه يد 

ّ  املواقف القانوني   ّناية كامله يف الدنيا ملتوق ف   فاته، ومن لة عىل كشف ك ّ  ترص  ين لنا أن أك

العقّ البرشي يف اسلتخدام عىل أيضًا فًا ساين ملتوق  نّ اإلماكنعرف ذلك؟ فلامذا ال يكون هذا اللت

بحيث تكون املصلحة يف هذا لبعض القضايا اللتي يواجهها البرش، اجرتاح احللول القانوني ة 
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ة والروحية والذهني  يمن الناحاالسلتخدام  يع مجأكّب من مصلحة تلقينه والذاتية ة ة الرتبوي 

بلتامم  فرضي ة؟ وهّ نحن عىل علم  الين لنا نفي هذه أ ة بشكّ ناجز؟ ومناملواقف السلوكي  

وماذا جييب القائلون هبذا الكالم هنا عن عدم  !حيثيات املصالح واملفاسد يف هذا السياق؟

 ّ وضوح الكثي من األحكام الرشعي ة يف عرصنا هذا؟ أال يقولون بأن  املصلحة يف عدم تدخ 

ات جديدة؟ وإذا قالوا بأن  السب رين اهلل بنبو  ب هو ظلم البرش وإخفائهم احلقيقة، فام ذنب امللتأخ 

الذي ضاعت عليهم احلقائق؟ وملاذا ال يكون ظلم البرش سابقًا سببًا يف تقرير املوىل سبحانه 

عدم إرسال رشيعة شاملة هلم بعد ذلك؟ ومن أين لنا أن نعرف األمر عىل واقعه يف مثّ هذه 

م براهني عقلي ة ميزهت  ا الوضوح والقاطعي ة؟القضايا حلتى نقد 

ّ   ،يان ألجّ تكامّ أوالدك، كيف أن ك يف بعض األحخذ مثاالً  ال تعطيهم احللول يف ك

ًة أو مر  ولو أبّ ترتكهم خيوضون اللتجربة  ،املشاكّ أو القضايا اللتي يواجهوّنا ني، تخطأوا مر 

صلحة األهم عندك غي أن  امل ،ن  الوقوع يف اللتجربة اخلاطئة حيرمهم املوقف الصحيحأورغم 

ة أكّب بحسب  نضجون تفكيهم وخّبهتم الذاتيةي   تكمن يف جعلهم ويكلتسبون سعًة وجودي 

حة فيه يف بعض لإلنسان مما تكون املصة ل، فام املانع أن تكون الرتكيبة اللتكوينياللتعبي الفلسفي

ّ مسؤولي    ة السلوك واكلتشاف املوقف الصحيح؟األحيان كامنًة يف تركه يلتحم 

.. حيث قال: إذا ا ريد توظيفه هنا،  ي،وقف متحّفظ من كالم الفرر الرازدفعنا ملا ما يهذ

ه من يأيت بعده، إن ترك شيئًا من النصيحة والبيان يسلتدرك   ،الذي يكون بعده نبي   النبي   ألن  

ليس لولده الذي  لته وأهدى هلم وأجدى، إذ هو كوالد  بعده يكون أشفق عىل أم   ا من ال نبي  وأم  

فإن  كالمه يوحي بأن  النبي  اخلاتم جيب أن ال يرتك شيئًا من البيان، وهذا  .له غيه من أحد

غي صحيح وفقًا للمقاربة اللتي قلناها؛ ألن  تكليف العقّ باجرتاح احللول القانوني ة لبعض 

ون توجيه زوايا حياة البرش، قد يكون بنفسه مقصودًا للشارع سبحانه وهدفًا من أهدافه، فيك

كنا نحوه بمقلتىض طبائع األشياء، حيث نحلتاج الجرتاح احللول  النبي  لنا إليه أو سكوته عن حتر 

ًا.. يكون بيانًا ونصيحًة، فال داعي حلرص معنى البيان والنصيحة بالكشف  عندما ال نجد نص 

 املبارش عن احلكم القانوين أو األخالقي يف القضي ة.

نفهم املالحظة املركزّية  ،ىل حماولة املقاربة بني اخلامتيّة والشمولّيةوممّا أثرناه من مالحظات ع
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ن  مقلتىض حيث افرتض أ ،اخللود والشمولّيةحماولة الربط التي سعى هلا بعضهم بني عىل 

غي واضح  ي متام وقائع احلياة وميادينها، وهذا ربط  خلود الرشيعة هو كوّنا شاملة تغط  

نت الرشيعة خالدًة فهي شاملة؟ وما الذي يمنع عقالني ًا من خلود رشيعة  ذا كاا إمنطقي ًا؛ فلامذ

عي  ا تغط  أال تد   ؟والساحات ي متام الوقائع وخملتلف امليادينّن 

 محّقق النراقياجململة للاولة احملـ حكم العقل بعدم خلّو الوقائع،  2

ق النراقي، منعىل شمولية الرشيعة هو ثاين األدّلة  ق  ما ذكره املحق  أن  العقّ حاكم  بعدم حتق 

 .واقعة إال وهلا حكم

ومل يرشح لنا النراقي تقريب حكم العقّ بذلك، وكيف كانت عملية حكم العقّ هنا، 

سنه   من احلوادث ال خيلو إما أن يكون حسنًا أو قبيحًا أو يلتساوى ح 
ّ  مراده أن  أي  حدث  ولع

ا أن يكون ّ  إم  راجحًا أو مرجوحًا أو تلتساوى فيه اجلهات فال  وقبحه، ولنقّ: ال خيلو أي  فع

 هو بالراجح وال باملرجوح:

ا أن يكون رجحانه شديدًا بحيث يكون تركه قبيحًا فهو  أ ـ ل )رجحان الفعّ( إم  وعىل األو 

.  الواجب، أو ال يكون كذلك فهو املسلتحب 

ا أن تكون مرجوحي لته شديدة بحيث ب ـ يكون اإلتيان به  وعىل الثاين )مرجوحي ة الفعّ( إم 

 قبيحًا فهو احلرام، وإال فاملكروه.

 عىل اللتقدير الثالث واألخي )اللتساوي( فهو املباح. ج ـ

 إهلي  يف الب ني، وليس إال 
وال توجد حالة أخرى يف علم اهلل تعاىل، فالبد  من فرض موقف 

 .هذه، ومعه يكون املوقف اإلهلي  بالرضورة أحد األحكام اخلمسة اللتكليفي ة

إن  اللترشيع اإلهلي هو املوقف  وبعبارة أخرى ـ وفق كالم بعض الباحثني املعارصين ـ:

ّ  وقائع احلياة  ، وحيث إن  الشارع تعاىل عامل  بك  معني 
الذي يلتخذه الشارع جتاه سلوك 

ّ  واقعة أو فعّ؛ إذ ال معنى لعلمه اللتام  هبا مع خلو   وتفاصيلها، فالبد  أن يكون له موقف من ك
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ك عن موقف، إذ هي أمامه إما واجدة ملالك الوجوب أو مالك احلرمة أو غي ذلك، وهذا ما ذل

ينلتج تلقائي ًا األحكام اخلمسة، وحيث إن  الشمول اللترشيعي ليس إال أن يكون للموىل سبحانه 

موقف  من الوقائع، فهذا يكشف أن  الشمول العلمي عنده يسلتدعي تلقائي ًا موقفًا شاماًل من 

 .ائع كل ها، األمر الذي يفرتض قانون الشمول اللترشيعيالوق

وهو أن نا ال نبحث يف واقع صفة  ة،مهيّ أمرًا بالغ األغفل نه يُ أوهذا الدليل رغم وجاهته، بيد 

)عىل كالم سيأيت يف الدليّ  الفعّ اخلارجي  من حيث كونه راجحًا أو مرجوحًا أو غي ذلك

بالرجحان هذا أو املرجوحي ة، وإن ام يف جعّ الشارع سبحانه ـ ، وال يف علم اهلل تعاىل القادم(

، كافيًة لة الثبوت، بمعنى املالكبعد هذا العلم ـ ترشيعًا يلتعل ق بعهدة املكل فني، فليست مرح

هنا، دون أن جيعّ الشارع حكاًم نلتيجلتها، فمصب  اللتنازع إن ام هو يف وجود حكم  جمعول من 

 ب ه فحسب.قبّ املوىل، ال يف علمه وح

وللتقريب الفكرة، نأخذ األحكام العقلي ة العملية، حيث وقع خالف بني علامء أصول الفقه 

سن العدل، هّ جيب أن حيكم املوىل سبحانه بوجوب  اإلسالمي يف أن ه بعد حكم العقّ بح 

ر هلذا احلكم  العدل أو ال؟ فذهب بعضهم إىل عدم الوجوب، بّ إىل عدم وجود داع  ومّب 

كي ة العقّ نفسه، فيام ذهب آخرون إىل خالف ذلكالرشعي  ، وهذا معناه أن  العّبة بعد حمر 

سن اليشء يف ذاته بقدر ما هي يف صدور حكم رشعي ملتعل ق به بعد كونه حسنًا أو  ليست يف ح 

ع فيه حكاًم، بّ يرتك للبرش  قبيحًا. ومن ثم  فمن املمكن أن يرى اهلل الفعّ حسنًا، لكن ه ال ي رش 

اولوا اكلتشاف هذا احلسن وهذا الرجحان يف هذا الفعّ، واالنقياد لعقوهلم فيهأ ؛ ملصلحة ن حي 

 .يراها هو نفسه يف ذلك

ومن هنا، يلتضح لنا عدم سالمة املقاربة اللتي ذكرها بعض املعارصين؛ فإن  علم اهلل بالوقائع 

ه للبرش وداخّ يف  ال يساوي موقفًا منها؛ ألن  املوقف الذي نبحث عنه هو ممارسة ترشيع موج 

ّ  اهلل حصّ له علم  هبذه األفعال وحاالهتا، لكن ه رأى مصلحًة أهم يف أن يرتك  عهدهتم، ولع

ن ملوقفه هذا؛ دفعًا للبرش نحو ممارسة ذلك يف أنفسهم؛ لكي يكون ذلك أحد  بيان علمه امللتضم 

 عنارص تكاملهم الرئيسة، فمن أين لنا نفي هذه الفرضي ة؟
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ون بأن  الرشيعة اإلسالمي ة مل منا هذا كال ؤي دوي نا نجد العديد من العلامء والباحثني يقر  أن 

ي مثاًل، وإن ام اكلتملت يف أواخر العرص املدين، أو  ن  رشيعة اهلل مل أتكن كاملة يف العرص املك 

ون إتكلتمّ  م ال يشك  د دون من قبله، مع أّن  لعلم ان  أيف ـ يف الوقت عينه ـ ال مع النبي  حمم 

ي، فلامذا ال يقولون  هلي  إ ذايت   هلي املنلتج بشكّ تلقائي ملوقف  اإل كان موجودًا قبّ العرص املك 

ة كانت كاملةأب ؟! ليس ذلك ن  الرشيعة يف عرص النبي  نوح كانت كاملةأو أ ن  الرشيعة يف مك 

نا نبحث عن الرشيعة الصادرة عّب اللتقنني اإل ه للبرشسوى ألن  ، ال ّ والصدور()اجلع هلي املوج 

كام بي نا هذا األمر عند رشح مفهوم قانون  ،بديالرشيعة الكامنة يف علم اهلل تعاىل األزيل واأل

م. ل امللتقد   الشمول اللترشيعي يف املحور األو 

 نياالستناد للمالزمة بني احلكم الشرعي واحلسن والقبح الذاتّيـ  3
ق االسلتدالل يف ثنايا كلامهتم هو املحق   هذاإضاءًة ضمني ة عىل يظهر أن  من الذين طرحوا 

رين النزاع يف املالزمة بني حكم العقّ ر بني امللتأخ  هقد اشلت: قالهـ(، حيث 1329اخلراساين )

ّ  ما يكون متام مالك حكم العقّ بحيث لو اط لع عليه العقّ حيكم  والرشع، بمعنى أن ك

ّ  يكون العقّ فيام بحسن الفعّ به أو قبحه يكون متام مالك حكم الرشع حلتى  به دليالً اسلتق

كي ال يكون عليه دلياًل. وهذه املالزمة هي اللتي تكون مفاد القضي ة  ،عليه وكاشفًا عنه أو ال

  ّ ما حكم به العقّ حكم به الرشع(. وال خيفى أن  هذه القضي ة قد يقال يف قبال  املعروفة: )ك

صّ احلكم الرشعي، أثبات إاملقصود من يرى جواز خلو  الواقعة عن احلكم الرشعي، فيكون 

ة حكم غي ملحوظة أ ثبات املطابقةإقباالً ملن ينفيه، ف صالًة، وقد يقال يف قبال من يرى صح 

ثبات املطابقة بعد الفراغ عن ثبوت احلكم ون املقصود هبا إالرشع عىل خالف حكم العقّ، فيك

 .الرشعي فيها

ن املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع ُيدرس من يقصد اخلراساين من هذا الكالم أّن قانو

 زاويتني:

إثبات أن  ما حكم به العقّ يف مورد  ما فللرشع حكم  مطابق  حلكم العقّ يف  الزاوية األوىل:

هذا املورد، وهبذا تكون قاعدة املالزمة قد وقعت يف سياق رد  القول بإمكان أن  الشارع قد 
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 عقّ، وهذه الزاوية غي منظورة لنا هنا.حكم يف هذا املورد بخالف حكم ال

وجود حكم  للعقّ، يف مقابّ  يف مورد رشعإثبات أصّ وجود حكم لل الزاوية الثانية:

، وهذه هي الزاوية اللتي تعنينا هنا؛ وهذا اإلثبات معناه أن ه كل ام حكم العقّ بعد اكلتشافه و  اخلل

يكون قد حكم، برصف النظر عن مطابقة حكم متام املالك يف الفعّ ذاته، فإن  الشارع البد  وأن 

 الرشع حلكم العقّ أو عدم املطابقة.

والسبب يف ذلك أن  العقّ عندما حكم إن ام نلتج حكمه عىل أساس اكلتشافه متام املالك، 

واملفروض أن  الشارع يعرف متام املالك أيضًا، فكام أن  العقّ حيصّ له إرادة للفعّ لو كان 

ن الفعّ ملتصفًا باحلسن الذايت، كذلك الشارع العاقّ حيصّ له األمر مالكه هو احلسن، وكا

عينه، وهكذا يف طرف مالك املرجوحي ة، وهذا يعني أن  الشارع له معرفة وإرادة للفعّ أو 

معرفة وإرادة لرتك الفعّ، متامًا كالعقّ يف حالة انكشاف احلسن والقبح الذي يف األفعال له، 

 عرفًة وإرادة، ومها لب  احلكم وروحه.وهبذا نكلتشف أن  للشارع م

هذا االسلتدالل واالسلتدالل السابق الذي طرحه النراقي، هو أن  النراقي اعلتّب والفرق بني 

أن  العقّ حيكم بعدم خلو  الواقعة عن احلكم، يف حني مل يرشح لنا صورة ذلك، بينام هنا 

ًة لفكرة قانون ؛ إلثبات هبذا اللتقريب املالزمة نسلتخدم فكرة احلسن والقبح يف األفعال منضم 

ّ  األفعال.  أن  املوىل له حكم  يف ك

 :بمالحظات ظ عليههذا االستدالل يمكن أن يالح  

أو فاده اخلراساين نفسه، وحاصله: إن ه ال يوجد رضورة إلرادة اليشء أبام املالحظة األوىل: 

د نلتيجة إنشاء حكم بداعي البعث والزجر فيه  سن والقبح فيه؛ وذلك أن  وجود العلم باحلجمر 

سن بعض األفعال لكن هم ال يريدوّنا، كام يف كرههم اإلحسان إىل العقالء قد يدركون ح  

فعال القبيحة مع علمهم بّ إن  شيوع اخلتيار البرش لحأحسن،  ن  اإلحسان أمر  أرغم  ،شخص

ال لكانت ، وإادةن ه ال تالزم بني العلم باحلسن والقبح وبني اإلرأبقبحها ليس سوى دليّ عىل 

وال يشكّ هنا بأن  ما يمنع  ني يف األفعال.اإلرادة دومًا عىل وفق العلم باحلسن والقبح الذاتي  

 هو امسنه أو عن ترك الفعّ الذي يدركون قبحه إن  العباد عن القيام بالفعّ الذي يعلمون ح  

نا نجيب بأليه تعاىلال جيوز نسبلته إ مر  ذا أوه ،ةط  اهلوى والفساد والرغبات املنح ن  العقّ ؛ ألن 

ه  رادة الفعّ من العبدإواملوىل سبحانه قد يرى مصلحًة أهم يف عدم  وعدم إنشاء حكم يف حق 



  

ن ه ألجمموعة أفعال؛ نحو  ، متامًا كعدم وجود مصلحة يف بعث شخص  بداعي البعث والزجر

لبعث، فالبعث تعيق هذا ا ألن  هناك مصلحة أهم   ؛فنرتك بعثه نحوه ،قريب عهد باإلسالم

ةً  ر خ   مصالح ا  بّ مها بنفسيهام تكمن خلفهام ،بنفس امللتعل ق والزجر ليست مصاحلهام حرصي 

نشائي بداعي ختلو الواقعة من حكم إة كام هو واضح، وهبذا نسلتنلتج أن ه من املمكن أن ضافي  إ

 .يضاً أرادة والكراهة و  من اإللبّ يمكن اخل ،البعث والزجر

 :هو لنا هنااخلراساين بام املهم فيه  املحّققصادق الرجياين عىل وقد أورد الشيخ 

والبعث إليه، ال يقصد إال سن الفعّ سن الفعّ وارادته أو ح  إن  القائّ باملالزمة بني ح   أ ـ

ّ  العنارص املؤثرة يف ذلك،  احلسن الذي يكون بعد الكّس واالنكسار للمصالح واملفاسد أو لك

سن الفعّ، وكالمنا فيام لو مل تكن فإذا كانت هناك مصلحة أ هم  متنع فإن  العقّ هنا ال يرى ح 

جدت كإرادة اللتسهيّ أو وجود املزاحم أو غي ذلك، فهذا خارج  عن  ا لو و  مصلحة متنع، أم 

 موضوعنا أساسًا.

إن  الكالم تارًة يف املالزمة بني احل سن والقبح وبني اإلرادة والكراهة، وأخرى يف  ب ـ

بني احلسن والقبح وبني البعث والزجر أو مرحلة اخلطاب بداعي البعث والزجر  املالزمة

واللتي هي مرحلة الفعلية عند اخلراساين وبحسب اصطالحه، وما ساقه صاحب الكفاية 

ل،  يلتناسب مع املالزمة بشكلها الثاين، بينام ما هو روح احلكم بحسب اعرتافه هو الشكّ األو 

لفعّ عند العقّ قد يكون حسنًا مرادًا عقاًل لكن  املانع يمنع عن وهذا مل يقّ فيه شيئًا. فا

 .إصدار خطاب هبذا الصدد

 :بعّدة أجوبة مناقشة الرجياينالتعليق عىل ولكن يمكننا 

إن  هذا الكالم مبني  عىل أن  قانون املالزمة يشمّ حكم العقّ باحلسن اجلواب األّول: 

أو أن ه ىل تقدير عدم رؤيلته حسنًا أو قبحًا يف الفعّ، والقبح ويشمّ حكمه أيضًا باإلباحة ع

ّ  األ مبني   فعال بأن تكون حسنة أو قبيحة، وال معنى لفرض اإلباحة فيها عىل حرص ك

واللتساوي، وإال لو قلنا بأن  قانون املالزمة ال يشمّ حاالت يكون فيها الفعّ خاليًا من احلسن 

ّ  كذلك، فلن يلتم  لنا ما نريد هنا؛ وذلك  والقبح، وهي موارد اإلباحة، بعد اإلقرار بوجود فع
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ن ه ما دام املورد من موارد حكم العقّ بعد الكّس واالنكسار فهذا يثبت أن  العقّ لو فرض أ

 ات املوضوع وحصّ عنده الكّس واالنكسار فسوف حيكم باحلسناط العه عىل متام حيثي  

ون املالزمة فسوف تثبت وجود حكم رشعي يف والقبح، ولو سل منا هبذه القضي ة، ثم آمن ا بقان

مثّ هذه املوارد، لكن  السؤال يف حمّ بحثنا ليس أصّ هذه املالزمة بنحو القضي ة املهملة، وإن ام 

 ّ عنرص اإلطالق فيها، بمعنى كيف يل أن أعرف اآلن أن ه بعد الكّس واالنكسار لن يلتوص 

، ومن ثم  فال تكون هذه األفعال العقّ إىل عدم وجود حسن وال قبح يف بعض األفعال

 مشمولة لقانون املالزمة حلتى نفرض يف موردها حكاًم رشعي ًا؟

ّ  ال حكم هلل فيها،  (املباحات)كون بعض ـ مل تم  ـ ثبت وهذا الكالم ي   الواقعي ة عىل األق

لت  هذا اإلشكال هنا ـ  والالفت أن  الشيخ الرجياين نفسه ـ وقد الحظت  ذلك بعد أن سج 

قبّ هبذا اإلشكال الحقًا بوصفه نقضًا عىل أصّ االسلتدالل بقانون املالزمة هنا، بّ األغرب ي

أن  الرجياين يف آخر البحث يلتبن ى فكرة املزاحم، ويصب ها يف مسلتوى جعّ اخلطاب، ال يف 

قهام ، ولو صح  هذا عنده لكان األوىل به أن يشكّ عىل مسلتوى اإلرادة والكراهة وحتق 

 بأصّ القضي ة، وهي تساوي احلكم مع إرادته دون جعّ رشعي بداعي البعث اخلراساين

والزجر، مع أن ه كان أقر  سابقًا بأن  روح احلكم يف املالك واإلرادة، وجعّ هذا املسلتوى من 

 احلكم داخاًل يف قضي ة البحث يف قانون الشمول اللترشيعي!

سن والقبح يف األفعال تارًة وعدم اللتالزم وبعبارة أخرى: إن  إيراده األخي بإبطال كلي ة احل  

تشكيّ  بينهام وبني جعّ اخلطاب بداعي البعث أو الزجر أخرى، كان ينبغي هلام أن يعيدا

 فضّ.مناقشاته للخراساين بشكّ أ

ل هذا إحدى صور الشمول اللترشيعي، وال يعيق لكن مع هذا كل ه، إن ام يعيق جواب   نا األو 

ّ  الصور؛  ر الواقعي ة ال معنى  (املباحات)ك أن  هذه ن  معنى ذلألك جلعّ قوانني فيها، وال مّب 

فال يثبت يف موردها مرجعي ة بناًء عىل القول بأن  جعّ القوانني تابع  حرصًا للحسن والقبح، 

 .سبحانه، وهذه إحدى صيغ فكرة الشمول قانونية غي اهلل

نا ثبوهتا قد قلنا بأن  مرتبة روح احلكم ـ وهي اجلواب الثاين:  حمض العلم واإلرادة ـ ال هيم 

س أو جيعّ املوىل حكاًم عىل وفقها، وقد حصّ هنا خلط  بني إرادة املوىل وحكمه  ما مل يؤس 
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نة يف  أو يف جعله الوجوب عىل العباد، ظرف بالوجوب، فنحن ال نريد من اإلرادة تلك امللتضم 

نا،  د إرادًة مل جيعّ املوىل ـ لسبب  أو آلخر بّ نريظرف العلم بعدم خلو  رشيعلته عن حكم يف حق 

والسؤال: ما هو الدليّ عىل أن  هذه اإلرادة كافية يف اعلتبار  ،حكاًم عىل وفقها عىل العبادـ 

وهبذا يكون كالم اخلراساين يف مرحلة البعث واإلنشاء كافيًا،  وجود حكم رشعي يف موردها؟

ا رو نا تسمياهتم للمالك واإلرادة بأّن  ام روح احلكم الذي تم  جعلوال هتم  ه أو ح احلكم، فإّن 

لم بجعله ولو مل يصلنا اخلطاب الن جوهر احلكم الرشعي لوحدمها، ولع  ام بذاهتام يشك   و، ال أّن 

ّ  وصدور.  ّ  نظام هذا البحث وهذه الطريقة يف املعاجلمل يكن هناك جع ة نوع من اخللط ولع

 بني احلقيقي واالعلتباري.عندهم 

إن  املفروض أن  الكالم هو يف احل سن والقبح الذاتي ني يف األفعال، وليس يف  الث:ثال اجلواب

ق اخلراساين  املصالح واملفاسد، فإذا بنينا عىل اللتمييز بني هذين األمرين ـ ويظهر من املحق 

ذلك ـ فسيصبح من اخلطأ حديث الرجياين عن فكرة احلسن والقبح بعد والشيخ الرجياين 

، بينام الكّس واالنكسار فيه الكّس واالنكسا ر؛ ألن  املفروض أن  احلسن والقبح يف الفعّ ذايت 

عارضًا يلتصّ بشكّ أكّب باملصالح واملفاسد، وهذا يعني أن  ما قاله اخلراساين   اً ي لحق به عنوان

ّ  حسنًا، لكن  املزامحات متنع عن إرادته، وهذا  صحيح؛ فإن  الفعّ بعد الكّس واالنكسار يظ

، إال إذا قيّ بأن  املراد من ذاتية احلسن والقبح هي ما يريده اخلراساين من مالحظلته بالضبطهو 

 ذاتي لته بالنسبة للفعّ بوصفه جزئي ًا حقيقي ًا ال لعنوانه!

وهبذا يظهر أن  مالحظة اخلراساين النقدي ة عىل توظيف قانون املالزمة هنا صحيحة، 

 وإيرادات الرجياين غي دقيقة.

غاية ما يف  رادة اللتكويني ة،ة تقع عىل موازاة ومضاهاة اإلرادة اللترشيعي  إن  اإل ظة الثانية:املالح

واللترشيعي ة تلتعل ق بفعّ اآلخرين، وهنا ننظر يف احلسن  ،ن  اللتكوينية تلتعل ق بفعّ النفسأاألمر 

الت نحوه، رادة اللتكوينية لللتعل ق به وحتريك العضفإن ه تارًة يكون لزومي ًا بحيث يدفع اإل

رادة اللترشيعي ة عىل وزان وأخرى ال يكون لزومي ًا، بحيث ال يكون كذلك، وإذا كانت اإل

احلسن غي اللزومي لن تكون هناك إرادة ترشيعي ة لزومي ة؛  ن ه يف موردأفهذا يعني  ،اللتكويني ة

كلته نحو ألن  املفروض أن  اإلرادة اللترشيعية اللزومية هي اللتي بحيث لو وصلت للعبد حلر  

الفعّ لزومًا، واملفروض هنا هو العكس، فال تنبعث يف نفس اآلمر هنا إرادة لزومي ة، واإلرادة 



  

 ال تكون إال لزومي ة، فاجلتمع احل سن والقبح مع خلو  الواقعة من اإلرادة.

رادة قد تكون لزومي ًة وقد تكون غي لزومي ة، بأن  اإل وقد أجاب بعض املعارصين هنا

ة غي سلتلتباعها للفعّ ضعيفًا أو بطيئًا، بّ إن  قياس اللترشيعية عىل اللتكوينيبحيث يكون ا

رادة اللترشيعية تسلتلزم حتريك العضالت، بينام اإلرادة اللتكوينية صحيح يف نفسه؛ وذلك أن  اإل

عدم اسلتلتباع يف اآلمر، بّ نحن ننكر  اً نفساني   اً أمرإال نفسها ليست  إذ هي يف ؛ال تسلتلتبع شيئاً 

ك نحو احلسن غي غي اللزومي لإلرادة  احلسن اللزومي ة؛ ألن  العاقّ بام هو عاقّ يلتحر 

ّ الوهم واخليال ولو كان مثّ تدخ   ،أو مزاحم حيانًا ملانع  أبعث عنه نام ال ين  إاللزومي و

، و ة األمر كذلك؛ ة اللترشيعي  درابدًا، ويف اإلاقّ بام هو عاقّ ال يرتك الراجح أال فالعإواحلس 

فلتكون قد ًا، تلقائي    صدوره من اآلخرينىلإسن غي اللزومي اشلتاق ك احل  أدرذا إالعاقّ  فإن  

 .وهذا كاف   ،رادة لهحصلت له إ

قانون املالزمة هو ضوع هو أن  وما نراه املنهجة الصحيحة يف مقاربة املإن  : ثالثةاملالحظة ال

ّ  اي الشارع سبحانه إلصدثبات مسبق للتصد  إىل إالذي حيلتاج  ر جعوالت رشعي ة عىل ك

يه هذاإالوقائع، و ن  أحكام العقّ لن يمكن إف ،ال فلو كانت هناك مصالح حتول دون تصد 

وإن كان يمكن فرض أن ه ، بقانون املالزمة فرض كون اهلل قد جعّ حكاًم رشعي ًا يف موردها

يلته أن ه ال يمكن أن وغاموافق  عليها، إذ هناك فرق بني موافقلته عليها وبني جعله الرشعي هلا، 

 .ي صدر حكاًم رشعي ًا عىل خالفها مثالً 

ة ما كان جممعًا عليه بني الناس ـ موافقة  ومعنى ذلك أن  اهلل إذا رأى أحكام العقول ـ خاص 

ألغراضه وملصالح الناس، وصحيحًة يف مضموّنا، فال يعني ذلك أن ه أنشأ بالرضورة حكاًم 

الفلته فكرة خمالفة احلكم الرشعي اإلهلي، بّ لعل ه اكلتفى بام رشعي ًا عىل وفقها، للترتتب عىل خم

فت  ومقنِّن غي تصوير اهلل  لوا إليه، ونظ موا أمورهم عىل وفقه، فلتصوير اهلل دائاًم عىل أن ه م  توص 

عىل أن ه هاد ، فإن  كونه هاديًا للكامل، قد يكلتفي هو فيه بزرع العقول تكوينًا لكي تصّ الناس 

ن حيلتاج إلفلتاء يف هذا املجال، وكام يمكن للعقول أن ختطأ أحيانًا وال يرض  ذلك إليه، دون أ

ة خطأ هلذه العقول نفسها يف مرحلة  هبداية اهلل، كذا إفلتاء املوىل يمكن له أن يصبح ماد 
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 االكلتشاف والعقّ النظري.

ا و م؛ لكونه دعوى أن  املوىل سبحانه هو سي د العقالء، فالبد  أن يكون قد حكم بحكمهأم 

ويمثالن شأنًا ترشيعي ًا  واحدًا منهم، بعد فرض أن  احلسن والقبح هو ما تسامل عليه العقالء

د عنرص  إدراكي للحسن والقبح يف اخلارج .. هذه الدعوى ليست سوى قانوني ًا هلم، ال جمر 

ون هبذا، ثم  مصادرة؛ فإن ه يفرض فيها أن  املوىل من العقالء، ثم يفرض أن  العقالء مجيعًا حيكم

ي سلتنلتج أن  املوىل حكم هبذا، مع أن  الكّبى ي فرتض ـ لكي نجزم هبا ـ أن نكون قد أحرزنا سلفًا 

أن  مجيع العقالء قد جعلوا قوانني عىل وفق هذا املدرك العقّل العمّل، وليس فقط رأوا ما يف 

ّ  بعضهم ـ وهو سي دهم، وهوأو احلسن والقبح ملتعل قه من املصالح املوىل سبحانه ـ  ، فلع

العقالء، ولو لكونه قد سائر لسبب  أو آلخر ال نعرفه، مل جيعّ قوانني عىل وفق ما حكم به 

راد االسلتدالل هنا بمثّ هذه املقاربة؟  !اكلتفى بحكمهم يف توجيه أنفسهم إىل كامهلم، فكيف ي 

، إن ام هو باعلتبار هذا إذا مل نقّ بام ذهب إليه السي د الصدر من أن  انبعاث العقالء جلعّ ح كم 

وقوع ذلك يف سياق مصاحلهم وتنظيم أمورهم، فيام اهلل سبحانه خارج عن دائرة تلك 

لزم له ألن حيكم بأحكامهم وترشيعاهتم؟ . وهذا الكالم كل ه برصف النظر املصالح، فأي  م 

 عن االسلتدالل بقاعدة اللطف، فانلتبه.

عىل الشمول  ،مةزقانون املالقبح الذاتينّي مع باحلسن والوهبذا ظهر عدم صّحة االستدالل 

 الترشيعي.

 الواقعّية ـ مرجعّية املالزمة بني احلكم الشرعي واملصاحل واملفاسد 4

إذا غضضنا الطرف عن فكـرة احلسـن والقـبح الـذاتي ني، لنـذهب خلـف فكـرة املصـالح 

ّب القول بأن  األفعـال ال واملفاسد الواقعي ة يف األفعال، فإن ه يمكن تصوير الشمول اللترشيعي ع

ّ  املصالح واملفاسـد، فالبـد  أن  ختلو من املصالح واملفاسد، وحيث إن  اهلل تبارك وتعاىل عامل  بك

تكون لديه إرادة وكراهة هلذه األفعال تبعًا لذلك؛ باملالزمة بني العلم باملصلحة واإلرادة، وبني 

ريعي عـّب هـذه الطريقـة العقلي ـة مـن ـالعلم باملفسدة والكراهـة، وهبـذا يـلتم  الشـمول اللتشـ
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 االسلتدالل.

 أبرزها:ولكّن هذا االستدالل يعاين هو اآلخر من مشاكل، 

ما طرحه السيد اخلميني، ويظهر من امليزا هاشم اآلمّل، من أن  هذه  املشكلة األوىل:

مًة أو مكروهًة أو مسلتحب ة أو واجبة أو م باحة باإلباحة املالزمة تلتم  يف األفعال اللتي تكون حمر 

ا املباح غي االقلتضائي فإن ه ال توجد فيه مصالح ومفاسد، بّ هو عينه اخللو  من  االقلتضائي ة، أم 

ّ  كالمنا، بّ اإلباحة الرشعي ة هي مورد البحث.  املصالح واملفاسد، واإلباحة العقلي ة ليست حم

م، بّ الدليّ عىل خالفه، مل يقم دليّ عىل عدم خلو  الواقعة عن احلكيقول السيد اخلميني: 

فإن  الواقعة لو مل يكن هلا اقلتضاء أصاًل، ومل يكن جلعّ اإلباحة ـ أيضًا ـ مصلحة، فالبد  وأن ال 

عاة..  .تكون حمكومًة بحكم، واإلباحة العقلي ة غي الرشعي ة املد 

 بأن  اإلباحة تقف خلفها عّب القول هذه املشكلة وقد حاول بعض املعارصين تفكيك

مصلحة، وهي مصلحة اللتسهيّ وإرخاء العنان للمكل فني واقعًا يف هذه املساحة، وهبذا ال 

ن العبد من نسبة  قبّ هذا فيكفي مصلحًة أن يلتمك  تكون اإلباحة عنده إال اقلتضائي ًة، وإن مل ي 

لك كذ ،ي سنده إىل الوجوب اإلهلي الفعّ أو الرتك إىل املوىل سبحانه، فكام عندما يفعّ الواجب  

ق اإلرادة أو الكراهة من املوىل دائاًم، أي سواء كانت هناك  عندما يفعّ املباح، وهبذا نثبت حتق 

ّ  إال وحيمّ مصلحًة أو مفسدةمصلحة أو مفسدة  .، وال يقع فع

يمكن ، لكن وهذه املحاولة التفكيكّية مبنائيّة، وترجع إىل إنكار وجود املباح غري االقتضائي

 التعليق:

ّ  مباح  إن   أ ـ وجود املباح يف اجلملة ال شك  يف كونه ذا مصلحة، إال أن  اجلزم بكون ك

ألجّ مصلحة هو تكمن خلفه مصلحة اللتسهيّ أو إطالق العنان وأن ه ما من مباح واقعي إال و

؛ ففي بعض املوارد ال يرى املقن ن أي  ضي يف كون املكل ف يف هذا اللتسهيّ، يبدو يل أمرًا صعباً 

رًا لللتقييد، ال ألن ه جيد ما يبعثه املورد  أو ذاك مطلق العنان أو مقي دًا، لكن ه ي طلقه ألن ه ال جيد مّب 

د من هذا ومراقبة عمّ املقن نني  وحيث ه عىل اإلطالق، ويمكن مراجعة الوجدان لللتأك 
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ه بطال اللتعميم الذي رامه صاحب هذه املحاولة هنا؛ ألن  ، ويكفينا احلتامل ذلك إلوتطل عاهتم

 .من دون جزمه باللتعميم ال يمكنه بناء املناقشة هذه

 نعم، لو أنكرنا املباح االقلتضائي لكان كالم املسلتشكّ هنا يف غاية اللتامم بالوجدان أيضًا.

ن  هذه املحاولة املسلتشكّ، وهو أوفقًا ملنهجنا ال وفقًا ملنهج ما يمكن اعلتباره إشكاالً  ب ـ

ي  من وهي مصلحة اللتسهيّ، دون اسلتثناء أ ،اح الواقعيتسعى إلثبات وجود مصلحة يف املب

ة ب :ؤالسال املباحات، لكن   باحة ني وجود هذه املصلحة وبني جعّ اإلهّ توجد مالزمة حرصي 

 رشعًا؟

هبا، فإن   االنلتباه إليه هنا هو أن  هذه املصلحة الواقعي ة حيث إن  اهلل عامل   إن  اليشء الذي مل يلتم  

جعّ اإلباحة وثانيهام عدم جعّ حكم ه حتقيقها من خالل طريقني: أحدمها إرادته هلا يمكن ل

ق املصلحة أمن  وترك هذه املساحة خاليةً ي  حكم مطلقًا، أ ي  ترشيع، فإن  الصورة الثانية حتق 

يذهب املوىل حلتى النهاية ن ه ال يمكن أن إالواقعي ة القائمة، وهذا بخالف مصلحة الوجوب، ف

باحة اإلباحة يمكن حتقيقها عّب جعّ  جعّ الوجوب، بينام مصلحة اإلعّب الإ يف إرادهتا

وعّب ترك اجلعّ اللترشيعي مطلقًا من جهة ثانية، وترجيح أحدمها ال دليّ  ،من جهةالرشعي ة 

، ومن ثم  فدليّ املالزمة يريد إثبات اللتالزم بني املصلحة واإلرادة، لكن  إرادة املباح ال يسنده

رادة حمضة يف إوقد سبق أن قلنا بأن  املهم هو سن  القانون ال حصول  تثبت جعله الرشعي،

ّ  مراد السيد اخلميني هو هذا وإن كان لو صح  ما قلناه نفس املقن ن ال فرق ربام يقال بأن ه ، ولع

 .فيه بني اإلباحة االقلتضائي ة وغي االقلتضائي ة

ـ كام يف مثّ مسلك حق   الحلتياطنعم لو قيّ بأن  العقّ والعقالء يبنون أمورهم هنا عىل ا

 ملا أمكن احلفاظ عىل مصالح املباح إال عّب جعّ اإلباحة، فالحظ.ـ  الطاعة

إال أن  هذا اإلشكال الذي ذكرناه جيري عىل الصيغة املعروفة لفكرة الشمول اللترشيعي 

طرحناها  وهي صيغة: ما من واقعة إال وهلا حكم، بينام عىل بعض الصيغ األخرى اللتي سبق أن

ال يرض  هذا اإلشكال بالشمول اللترشيعي، مثّ صيغة: إن  املوىل يرتك سن  بعض القوانني لعلمه 

بأن ه ال فائدة يف اللتقنني اإللزامي فيها مثالً، أو صيغة الوحدانية اللترشيعي ة هلل تعاىل، وعدم وجود 
                                              

ة من طالبنا،  ( انظر: هذه املالحظة امللتصلة بمبنى حق  الطاعة، طرحها يف جملس الدرس بعض1) األعز 
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 مرجع قانوين آخر كام صار واضحًا.

ضت ـ وهي مصلحة نسبة الفعّ إىل اهلل تعاىل واملتثال ن  املصلحة الثانية اللتي افإ ج ـ رت 

ن مصلحًة يف اجلعّ الرشعي  ن مصلحًة يف الفعّ نفسه، بّ تلتضم  تكليفه الرشعي ـ ال تلتضم 

لإلباحة؛ فإن  اجلعّ الرشعي لإلباحة يسمح بوالدة مصلحة الحقًا عّب نسبة الفعّ إىل املتثال 

ث عن املالزمة بني هذه تكليف املوىل، ال أن  ذات الفعّ تشلتمّ  عىل مصلحة لكي نلتحد 

 .، كام هو مقلتىض الدليّ هنا بني املصالح واملفاسد وبني احلكماملصلحة وبني اإلرادة

إال إذا قيّ بأن  قانون املالزمة نقيمه بني مصلحة اجلعّ ونفس اجلعّ، فيثبت أن  املوىل أراد 

إرادته له، بّ املفروض أن  اإلرادة هنا اجلعّ لللتالزم بني علمه باملصلحة يف أمر  ما وبني 

ّ  العبد،  تكويني ة، فيفرتض ثبوت مرادها فورًا، وهو اجلعّ؛ ألن ه فعّ املوىل سبحانه وليس فع

ق املصلحة يف نفس اللترشيعومقلتىض هذا الكالم وإن كان  ، إال أن ه أمر  ال بأس به يف حتق 

 املباحات، فالحظ وتأم ّ.

ّ  منظور املسلتشك ّ هنا هو رد  كالم السيد اخلميني يف نفي وجود مصلحة مطلقًا هذا ولع

 يف جعّ اإلباحة.

ّ  من هذا الكالم عىل قاعدة الشمول، عّب إنشاء  د ـ قد يقال بإمكان إقامة دليّ مسلتق

مالزمة بني املصلحة واملفسدة من جهة واإلرادة من جهة ثانية، ثم إنشاء تالزم بني اإلرادة 

اض أن ه كل ام كان الفعّ فيه مصلحة أو كان مباحًا غي اقلتضائي فإن  جعّ وبني اجلعّ عّب افرت

حكم عىل وفقه من املوىل فيه مصلحة املتثال العبد امللتعل ق  ناسبًا له للموىل سبحانه، وهذه 

 مصلحة عظيمة كافية يف تّبير مثّ هذا األمر.

جعّ احلكم، غي أن  إحراز إال أن  اجلواب هو أن  هذه املصلحة وإن كانت عالية ومن نلتائج 

ر يف اجلملة يف غاية الصعوبة، مثّ مصلحة تفويض إدارة بعض  ا ال تنافسها مصالح ا خ  أّن 

بحيث يكون توظيفهم األمور للعباد أنفسهم هبدف توظيف عقوهلم وتنمية ذواهتم وغي ذلك، 

ومن أين لنا أيضًا،  لعقوهلم يف اجرتاح بعض احللول القانوني ة نوعًا من املتثال األمر اإلهلي

عي انحصار املصلحة يف هذا، وسيأيت  إدراك متام املصالح املوجودة يف مثّ هذا األمر حلتى ند 

 مزيد تعليق عند احلديث عن برهان اللطف هنا.

م يف اإلشكال عىل الدليّ السابق، وهو أن  إثبات احلكم يف عامل  املشكلة الثانية: ما تقد 



  

ق من كون الرشيعة اللتي وضعها اهلل اإلرادة حمضًا ال ينفع شيئ نا نريد اللتحق  ًا يف مورد بحثنا؛ ألن 

للعباد وأدخلها يف عهدهتم وأصدرها هلم، هّ هي شاملة أو ال؟ وهذا كام يمكن أن يكون 

قًا، كذلك يمكن أن تكون هناك مصالح مزامحة تدفع املوىل لرتك سن  القوانني يف مساحة  ملتحق 

ة يف مثّ املباحات الواقعي ة معي نة ملصالح أهم  يف ن ، ومن ثم  فال يمكن أن نثبت عندهظره، خاص 

هنا شيئًا ذا بال عىل مسلتوى قضي ة بحثنا، وهلذا اعرتف الشيخ الرجياين بأن  غاية ما يثبلته هذا 

الدليّ ـ وهو عنده الدليّ العقّل الوحيد املثبت لقاعدة نفي اخللو ـ هو احلكم يف مرحلة املالك 

 ال غي. واإلرادة

هذه األدلة للموضوع هي طريقة فلسفي ة حمضة قائمة عىل قاربة إن ني أعلتقد بأن  طريقة م

ة بني األشياء، بينام أظن  بأن  جوهر موضوع بحثنا هو قضي ة اع ة لتباملالزمات القهري  ي ة من دراإاري 

بّ ام حيثي اته. العنا عىل متاملوىل سبحانه ناجتة عن مسلتوى معريف لديه من الصعب اد عاء اط  

ة، إىل جانب ما زلت أعلتقد بأن  فكرة شمول الرشيعة نفسها ت  إن ني  لقي بظالهلا هنا عىل األدل 

 فكرة اللطف اللتي سيأيت احلديث عنها إن شاء اهلل.

 ـ املقاربة بني أهداف الدين ومشولّية الشريعة 5

من قاربة بني أهداف الدين يطرح بعض الباحثني املعارصين حماولًة هنا تقوم عىل نوع  من امل

ًا من جهة ثانية وشمولي ة رشائعه اللتفصيلي ةجهة  ، عىل أساس أن  الدين جاء بأهداف  كّبى جد 

وشاملة لقضايا اإلنسان، كإقامة العدل ورفع الظلم، فكيف يمكنه أن يسوق هذه األهداف 

ى بنفسه لبيان تلك دون أن يضع هلا قوانني تفصيلي ة وطرقًا موصلة هلا؟! بّ البد  أن يلت صد 

 .الطرق؛ ضامنًا ألهدافه ومصاحله

ة يمكن أن يعلتمد عىل فكرة اللطف اللتي سوف يأيت احلديث عنها،  إن  هذا النوع من األدل 

ن  املقن ن ال يمكنه أن يرتك هذه أساس أ، عىل وحكملته وقد يمكن أن يعلتمد عىل عقالني ة املقن ن

، ومن ثم فافرتاض ختل يه عنها هو وحريصًا عليها السامية اللتفاصيّ ما دام معني ًا بأهدافه
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 افرتاض غي عقالين.

احلديث عن قاعدة اللطف  عندىل ما سيأيت إذ ـ إضافًة إ يضًا،أإال أّن هذه املقاربة غري دقيقة 

ن قناعةً  يقيني ة؛ والسبب يف ذلك أن   ـ ال نجد أن  هذا الّبهان يعطي أكثر من الرتجيح، وال يكو 

ن، ومن ثم  فمن املمكن أن يعلتمد عىل اللتكوين يف سد  بعض الثغرات امل ع هنا هو نفسه املكو  رش 

ة يف ترشيعه إذا صح  اللتعبي،  ع  أطلق بضعة كلامت أخالقي ة عام  فنحن ال نلتكل م عن مرش 

نا نبحث يف أن  هذا الّبنامج هّ ّ  ما يف األمر أن  ع وضع برناجمًا، ك  وذهب، بّ نلتكل م عن مرش 

ّ  اللتفاصيّ بحيث وضع هلا أحكامها وبي نها للناس أو ال؟ وعليه فلامذا ال يكون  ّ  لك هو شام

أن يعلتمد عىل جتربة الناس أنفسهم يف سد  بعض الفراغات بحيث يكون قد حكياًم عقالني ًا 

م بره انًا تركها عمدًا ملصالح حملتملة؟ فام مل ننف  مثّ هذه االحلتامالت فإن نا ال نسلتطيع أن نقد 

وال يوجد برهان عىل اسلتحالة نجاح العقّ يف إدارة بعض األمور  عقلي ًا يف هذا السياق.

 اللتنظيمي ة حلياة البرش.

بّ واقع اللتجربة اإلنساني ة اللتارخيي ة يف تعاملها مع الرشيعة يثبت اد عاءنا وينفي اد عاء 

ألحكام، وتركت ذلك موضوعات اجزئي ات املسلتدل ني هنا؛ وذلك أن  الرشيعة مل تبني  

للتشخيص املكل فني، أي تركت ذلك لعقوهلم وجتربلتهم وخّبهتم يف حتديد املوضوعات 

واألهداف والظروف واملالبسات، واألمر عينه فعللته يف القضاء، وهذا أمر  يرتك اللترشيعات 

 ّ ع )عرضًة خلطأ اللتجربة اإلنساني ة أيضًا، ومع ذلك مل يلتدخ  ن( املرش  اإلطالق،  هنا عىلواملكو 

ة، فكام فعّ هذا هنا ملاذا ال يكون قد فعّ شيئًا شبيهًا به عىل  هات العام  بّ اكلتفى ببعض املوجِّ

مسلتوى بعض املساحات اللتي تركها أيضًا للتشخيص البرش كي يسن وا فيها قوانني يف ضوء القيم 

مها الدين، ال أدري ة اللتي قد  أين هي املشكلة يف  األخالقي ة واللتوجيهات األيديولوجي ة العام 

 هذا؟ وأين تكمن الالعقالني ة فيه؟

 ـ مرجعّية االستقراء يف تكريس الشمول القانوني 6

نقصد هبذا الدليّ أن  مراجعة نصوص الكلتاب والسن ة ترشفان باإلنسان عىل القطع بأن  

ّ  مرافق احلياة، وال نقصد هبذا االسلتدالل  ه ـ الذي أملح إليالرشيعة جاءت للشمول لك



  

ثبات الشمولي ة، بّ نقصد أن نجعّ النص  الديني إديني يف  أن نسلتند لنص  ـ  بعضهم إملاحاً 

ذا صح  اللتعبي، فاللتلتب ع يف النصوص جيعلنا نالحظ حجم املساحة اهلائلة إكل ه صغرى الدليّ 

ّ  لت فيها األديان، ومن ثم  يغدو من غي املنطقي احلديث عن رشيعة غي شاملة اللتي تدخ   لك

 .مساحات احلياة

ة السابقة أو عن نسق دليّ اللطف، وذلك  إن  هذا الدليّ لو حل لناه خيلتلف عن نسق األدل 

أن ه ال يعلتمد عىل مالزمات عقلي ة قهري ة، وال يسلتخدم قياسًا أو دليالً ملي ًا ينطلق فيه من األعىل 

حات اهلائلة اللتي غط لتها، إىل األسفّ، وإن ام يرجع لواقع الرشيعة كي ينظر يف حجم املسا

 ويسلتنلتج من مراكمة اللتلتب ع شمولي ة  الرشيعة.

يات  احلقبات الالحقة عىل نزول إال أن  املشكلة اللتي تواجه هذا النوع من األدل ة هو حتد 

ل يف الوحي وصدور النصوص  نظام بيئي  إمكانات احلديث عن ، وذلك أن ه سيأيت الكالم املطو 

وقضايا بيع  تفاصيّ أحكام املسلتحدثات الطبي ة، وكذلك عن يف النصوصمذكور  شامّ

ع واللتلقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها، وحكم  األعضاء والوصي ة هبا أو اللتّب 

السيطرة عىل الفضاء وبعض الكواكب، ودخوهلا يف ملكي ة الدولة املسيطرة، بّ وأحكام 

ومسألة اإلرساف يف اسلتهالك طاقات وخيات  الفضاء عمومًا بام فيها أحكام العبادات،

ة اإلنجاب إىل  األرض، وقضايا النمو  السكاين وعالقلته باللتنمية وتنظيم النسّ واللتعقيم وحري 

غي ذلك من أمثلة وحاالت، فرضت اليوم وجود سلطات ترشيعي ة عىل املسلتوى الداخّل 

ة، ومنظمة ا ة العاملي ة، وغيمها مم ا قي د حري ة والدويل واإلقليمي، مثّ وكالة الطاقة الذري  لصح 

 البرش وألزمهم بام مل يرد يف النصوص.

م أخرى أو األصول العملي ة إن  أجوبة الفقهاء هنا تقوم عىل القياس تارًة أو أخذ العمو

ّ يف أصّ قدرة هذه ثالثة، أو العنوان الثانوي رابعة،  ونحو ذلك، وسوف يأيت النقاش املفص 

السلتجابة يف وضع نظم قانوني ة. ونحن هنا ال نلتكل م يف احلكم الظاهري بّ نلتكل م اآلليات عىل ا

 يف األحكام الواقعي ة نفسها.

ة هنا هي طبيعة قراءتنا للنصوص الديني ة، فالنص  القر ين مل يضع قوانني آالنقطة املركزي 
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سن ة الثابلتة ال تكاد تفي ة للكثي من األشياء، وهذا ما يقر  به األغلب تقريبًا، ونصوص التفصيلي  

بالكثي من الوقائع إال عّب نظام العنوان الثانوي تارًة وفكرة العمومات أخرى، وسيأيت أن  

الفرق هو وما  ؟شاملةمبادئ ترشيعي ة اهلام هّ تنلتج ترشيعًا شامالً أو تنلتج أمثهاتني الفكرتني و

 بينهام؟

 يكال بعض األمور لويل  وا إلر  طم اضكيف أّن   ،رينولك أن تنظر يف حال الفقهاء امللتأخ  

اللتي شعروا باسم احلكم الوالئي أو غيه، وة األمر أو غيه مللتابعة بعض اللتفاصيّ القانوني  

ة ال تكفي أـ وسنرى مديات صدق شعورهم هذا ـ معها  ن  العمومات والعناوين العام 

 لوحدها هنا.

ضة جل ضًا وهذا كل ه يعني أن  حسم دعوى أن  النصوص ملتعر  ميع هذه اللتفاصيّ تعر 

القادمني إن شاء اهلل، وهذا قانوني ًا، حيلتاج للتجاوز بعض العقبات اللتي سوف نراها يف الفصلني 

ًا معل قًا عىل ما سيأيت.ما يد  فعنا هنا العلتبار هذا اجلواب جوابًا تقديري 

 ستيعا  القانوني لياًل على االدة ربة الفقهّيجالتـ  7

الل من نوع  آخر هنا ال يعلتمد عىل قياس افرتايض لنسبة وطاقة قد يمكن بناء اسلتد

النصوص عىل اسلتيعاب الوقائع، كام كانت احلال مع الدليّ السابق، بّ يعلتمد عىل اللتجربة 

 عّب الزمن، وذلك أن ه من املمكن أن يطرح أحد  مقاربةً  صلةالفقهي ة اللتارخيية يف سيورهتا امللتوا

ن الفقه من تقديم فلتاوى فيها،  من هذا النوع، فيقول بأن   ة واحلادثة قد متك  مجيع الوقائع امللتغي 

ّ  حاسم عىل أن  الرشيعة اإلسالمي ة تغط ي متام الوقائع، وبلتعبي آخر: ملاذا  ومن ثم  فهذا دلي

نذهب خلف مقاربات عقلي ة حمضة وال نسلتند إىل مقاربة عقالني ة قائمة عىل اللتجربة اللتارخيي ة، 

اتواللتي ت ّ  امللتغيات واملسلتجد  نا عىل أن  الفقه كان دائاًم ذا قدرة عىل تقديم أجوبة عىل ك  ؟دل 

د ف ق عىل اسلتيعاب الرشيعة، وإال ملا أمكن للفقه اإلسالمي أن يلتمد  هذا خي دليّ وقوعي ملتحق 

ّ  هذه املساحات اهلائلة.  ليسلتوعب ك

بني الرشيعة بوصفها واقعًا قانونيًا  لط كبريّن هذه املحاولة العقالنية التارخيية تقع يف خأإال 

فنحن ال نبحث يف ، اللتي تنلتجها اللتجربة الفقهي ة منزالً من عند اهلل وبني الرشيعة الظاهري ة

ة القائمة عىل األصول العملي ة والعدمي ة وغيها عىل تقديم أجوبة،  إمكانات األحكام الظاهري 



  

ت ليشء من هذا القبي بّ نبحث يف أصّ الرشيعة، وهّ هي بالفعّ ّ، حلتى لو مل قد تصد 

 صول العملية والعدمي ة مثالً؟نصّ إليه أجرينا األ

هذا يعني أن  الصورة جيب أن تكون مقلوبة متامًا، ففي البداية علينا أن ننظر يف واقع 

ّ  عىل شمولي لتها القانوني ة؟ ومن هناك نذهب خلف  الرشيعة لنرى هّ يوجد دليّ مسلتق

لتها يف منطلقاهتا اللتي افرتضلتها واللتي عىل أساسها قامت اللتجربة ال فقهي ة لنرى مديات صح 

ّ  يشء، فلو أن  الفقه اإلسالمي اقلتنع منذ البداية بأن  الرشيعة غي مسلتوعبة  بلتقديم أجوبة عن ك

هبذه الطريقة، بّ وغيها للتامم الوقائع ملا وجدناه يذهب خلف األصول العدمية والعملية 

ّ  أرحيي ة ـ بأن  املورد الفالين مل أجد فيه حكاًم، ومن ثم فال دليّ عىل وجود لرأيناه ي قر  ـ وبك

بعد اسلتخدام أصّ أصاًل، مم ا سيدفع الفقيه إلنشاء قانون برشي يف هذا املورد،  هقانون إهلي في

ة وهذا يعني أن  آلي ات الفقه هي اللتي جيب أن ختضع إلثبات فكرة شمولي  عدم اجلعّ اإلهلي، 

ة الرشيعة هو الذي يمكنه أن ة القائم عىل مصادرة شمولي  الرشيعة وليس واقع اللتجربة الفقهي  

يكون دلياًل ملصلحة الشمول، إذ يبدو حالك هنا وكأن ك تريد من جتربة الفقه القائمة عىل 

فرضي ة الشمول وذهني لته أن ت ثبت الشمول نفسه، وهذا غي صحيح منطقي ًا، إال يف حالة 

ة املحرزة ـ عّب مقاربة حمايدة ـ عىل إثبات األحكام واح دة، وهي قدرة النصوص واألدل 

ّ  الوقائع، وهذا ما سوف نبحثه باللتفصيّ عند احلديث عن إشكالي ة املسلتجد   ونسبلتها هلل يف ك

 والقديم والثابت وامللتغي  يف الفصول اآلتية.

رة تكاد تك بّ إن   ون شهادة لصاحلنا هنا؛ فعندما توكّ جتربة االجلتهاد اإلسالمي امللتأخ 

إدراك الثغرة القائمة، وسوف نقف  من ن  القوانني، فهذا نوع  األمور لنظر ويل  األمر ليس  

باللتفصيّ مع اجلدل القائم بني أنصار هذا النوع من قراءة األمور وبني أنصار الفقه املدريس 

ون عىل أن  نظام الرشيعة بنفسه قادر عىل تقد  يم أجوبة قانوني ة.الذين يرص 

 ـ برهان احلاجة للوحي والنبّوات، توحيد املعطيات 8

ات  يقف هذا الّبهان هنا عىل ركيزة أساسي ة هي اللتي اسلتخدمت إلثبات رضورة النبو 

واحلاجة للوحي يف الثقافة الدينية الكالمي ة املدرسي ة، وسوف أقوم بصياغة هذا الّبهان عىل 

 طريقلتي من خالل عنرصين:



  

 املسلتوى املعريف املحدود للبرش مع حاجلتهم لقوانني اجلتامعي ة. ـأ 

هم نحو سن  القوانني بطريقة مصلحي ة تفلتقد  ب ـ املسلتوى النفيس للبرش، والذي جير 

 العدالة.

د الثقافة الديني   ة امللتوارثة عىل رضورة الوحي للبرش انطالقًا من هذين العنرصين، ففي تؤك 

ل هناك تركي ة العقّ اإلنساين يف اجرتاح القوانني، انطالقًا من العنرص األو  ز عىل حمدودي 

لته يف إدراك متام زوايا وخفايا النفس اإلنساني ة الفردي ة واالجلتامعية ومتام تعقيدات البيئة  حمدودي 

املحيطة جغرافي ًا وتكويني ًا وإنساني ًا، وهذا ما يفرض حاجلته لقانون ينطلق من مركز املعرفة 

يس إال اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا مل تكن الرشيعة شاملًة فهذا يعني أن  بعض الوقائع والعلم ول

ّ  املشكالت، بّ هو يعاين منذ آالف السنني من  ّ  حمدود غي قادر عىل ح قد تم  إيكاله لعق

ل والنقد ونقد النقد إىل ما ال ّناية، فكيف ال يمكن فرض شمول الرشيعة يف  اللتخب ط واللتحو 

ّ  واق  ع  من هذا النوع؟!ظ

ينا إشكالي ة العلم واملعرفة عند اإلنسان، فسوف  ا العنرص الثاين فهو يرى أن نا لو ختط  أم 

نصطدم بإشكالي ة ثانية، وهي إشكالي ة املصلحة؛ وذلك أن  البرش الذي سيسن ون القوانني سوف 

د هذا، ومن ثم   ،يصوغوّنا عىل وفق مصاحلهم يف يمكن إيكال فك واللتجربة اللتارخيية تؤك 

ة سن  القوانني للبرش؟! هذا يعني  وأن  منطق  ، سبحانههلل حرصي   ن  القانون هو حق  أمهم 

 ات.هذا احلق  بالوحي والنبو  قنوات فرض حرص ياألشياء 

ة من جهةوهبذا نثبت احلاجة أل هذه ابة ورضورة اسلتيعاب اسلتج ،ا وىل صّ الوحي والنبو 

ّ  وقائع حياة البرشلة جاحلا  .من جهة ثانية وتفاصيلها ك

يف الثقافة الديني ة، بوصفه برهانًا عىل الكامنة هذا االسلتدالل من االسلتدالالت النمطي ة 

ات  .رضورة الوحي والنبو 
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صل بحث أبيد أّن هذا االستدالل هنا غري نافع ـ برصف النظر عن مديات كونه نافعاً يف 

 :لتوليفة معطيات نبّوة والوحي ـ وذلكال

قد سان يف سن ه للقوانني، فنحن منطقي ًا يفرتض أن نفلتنة اإلإذا كن ا نفلتقد إىل الثقة بأخالقي   ـأ 

بّ ـ األديان  وتاريخ   .صلحلتهيفه هلا ملوظهلي ة ويف حتويره هلا وتالثقة به يف فهمه للقوانني اإل

ين ورجال الد يانبناء األدأن ه كيف وظ ف الكثي من أعىل يشهدان  ـ والنصوص الدينية نفسها

من حيث شعروا أو مل يشعروا، ومن ثم فإذا  ،تفسي النصوص واللتعامّ معها وفقًا ملصاحلهم

نه وغي ذلك، فإن  إخالقي اته وأسان هنا هو نن  العنرص املفيد للوثوق باإلأا نرى كن   يامنه وتدي 

أن يقن ن يف املساحة هذه العنارص بنفسها يمكن لنا فرضها رشوطًا يف املقن ن البرشي الذي يريد 

حكامها يف املساحة املغط اة، وإذا مل تكن صوص وأبار عدم معارضة النلتاملرتوكة آخذًا بعني االع

هذه كافية فإن  نزول الرشائع الكاملة لن يغي  شيئًا، وسيفسد  تطبيق  الرشيعة كام أفسد من قبّ 

 انوني ة.توظيف العقّ بشكّ صحيح للوصول إىل احلقيقة األخالقي ة والق

حول  معلوماته حول الوجود واحلياة ويف سان يعاين من نقص  نن  اإلألسنا نشك  يف  ب ـ

نفسه وقضايا االجلتامع وغي ذلك، لكن  السؤال الذي يفرض نفسه: هّ هذا اجلهّ عند 

ن نحرمه من ممارسة فعّ اللتوجيه واللتقنني بشكّ كامّ ألن ه يعاين أبحيث جيب  اإلنسان مطبق  

 ن  األمر ال يبلغ هذه الدرجة؟أو أوقل ة معرفة من جهّ 

ومعايي ثبات اهلل نفسه إلست ا ريد أن أدخّ يف سجال قائم عىل اجلدل والنقض يف أن  

ن يلتم  بمعزل عن ات احلسنة يمكن أوالسلوكي  خالقي ة القيم األالكثي من وفعله،  ي ةأخالق

ة عىل مسالك العدلي ة، النصوص الدينية،  سلتعني بفكرة سكوت الرشيعة أريد أن وال ا  خاص 

ليكون ذلك شاهدًا  ة اللتنظيمية،حكام العقّ العمّل واحلياة والبناءات العقالئي  أعن الكثي من 

ة عىل أ وضع عىل مسلتوى ن  العقّ واللتجربة اإلنساني ة قادرة عىل الوصول إىل مساحة مهم 

 القوانني..

د أن  جربة اإلنساني ة، فإن  هذه اللتخلف أمر  آخر، وهو مراجعة اللتجأذهب لكن ني س ربة تؤك 
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، وأن  هناك الكثي من املساحات اللتي يقدر عىل سان اسلتطاع أن يدير الكثي من أمورهناإل

توظيف عقله فيها للوصول إىل غايات منشودة، وإذا كان العقّ اإلنساين قد أخطأ يف جماالت 

عقّ، بّ اعلتبار العقّ أحد القوى القادرة عىل معي نة فإن  فرضي لتنا هنا ليست اسلتبدال الرشع بال

سن  قوانني تأخذ بعني االعلتبار القيم الرشعي ة واملبادئ القانونية اإلهلي ة، فهّ عندنا دليّ عقّل 

ة مل أو تارخيي  توف ق مطلقًا، حلتى نلتخذ هذا املوقف السلبي  من ولن عىل أن  اللتجربة البرشي 

 ؟العقّ يف ا فق اللتجربة امليداني ة

ّ  من جهله، فهّ كانت هذه  وعىل فرض أن  النصوص والوحي جاءا لكي ينقذا العق

النصوص بمعزل عن نشاط العقّ الذي عّبه نقوم بفهم النصوص نفسها، واملفروض أن  فهم 

ر  ّ  من حال فهم احلياة يف اللتعقيد واللتشابك والغموض، فام هو املّب  النصوص ليس حاله بأق

ا العقلية اإلنساني ة يف فهم النصوص ووعي اللتاريخ وإدراك بعض املنطقي للوثوق بجهودن

 ما يف الوقت الذي ال نعطي هذا العقّ أي  ثقة  بجهوده 
م واملقاصد والغايات بدرجة  ك  احل 

حتلتاج للتّبير  نا وقعنا يف مفارقةال نبدو أن  أ خارج إطار النصوص، ويف عامل إدارة احلياة نفسها؟!

 ؟!منطقي

عى هنا والقائم عىل ثنادلتاالس أن  وهبذا نفهم  وإن كان  ،حةلة اجلهّ واملصي  ئالل املد 

ه ال ن  أكام  ،شاملة من جهةالجيء الوحي وال بالرشيعة ملكن ه ال يرتفع ب يف اجلملة، صحيحاً 

ن يامرس نشاطًا تقنينًا يف مساحة معي نة وفق أيوجد دليّ عىل شموله بحيث يعوق العقّ عن 

 خالقي اته ومبادئه اللترشيعي ة.أهدي الرشع يف قيمه و

ما هو الدليّ الذي حييّ إمكاني ة أن يكون اهلل تعاىل قد ترك العقّ خيوض اللتجربة مع  ج ـ

ّ  اهلل رأى أن  العقّ اإلنساين  لو منحناه  ّ  نواقصه، إذ يف ذلك نامؤه وتنميلته ولو النسبي ة، فلع ك

ة وا طر   دة فإن  هذا يقع ملصلحة اإلنسان بشكّ  مساحًة يف إدارة احلياة وفق توجيهات عام  حمد 

ما هو املعطى املنطقي  للوصول إىل قوانني صحيحة دائاًم. كبي، ولو كان هذا العقّ ربام ال يوف ق

الذي ينفي أن تكون الصورة عىل هذه احلال؟ بّ ما هو الذي ينفي أن تكون خّبات العقّ يف 

األنبياء وتربيلتهم هلذا العقّ عّب اللتاريخ السحيق،  جمال إدارة احلياة إىل اليوم هي نلتيج تعليم

للتصبح لدهيم  بحيث نفذت تعاليمهم يف كيفي ة توظيف العقّ يف إدارة احلياة إىل األجيال

؟ هّ لدينا نقض تارخيي عىل مسلتويات معي نة من النضج يف املعرفة ويف إدارة بعض أمورهم



  

اجلملة ـ إحياًء بعض  النصوص القرآني ة، مثّ  بّ ربام توحي به ـ يف ذلك من وجهة نظر ديني ة؟

الطَّرْي  قوله تعاىل: ) بِّْحن  و  ب ال  ُيس 
اُوود  اجْلِ ع  د  ْرن ا م  رَّ س  ِعْلاًم و  ْين ا ُحْكاًم و  ت  ُكالا آ  ن  و  ْيام  ا ُسل  ْمن اه  هَّ ف   ف 

ة  ل بُوس  ل ُكْم لِتُْحِصن ُكمْ  نْع  ْمن اُه ص  لَّ ع  اِعلنِي  و  ُكنَّا ف  اكُِرون   و  ْنُتْم ش  ْل أ  ه  ( )األنبياء: ِمْن ب أِْسُكْم ف 
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يات طلنفرض أن  العقّ غي قادر عىل إدارة احلياة ولو جزئي ًا بحيث ال تسمح لنا املع د ـ

ليه، لكن السؤال الذي يفرض نفسه عىل اإلنسان املؤمن باألديان إبإيكال مهمة  من هذا النوع 

ّ  هو: من قال بأن  تنظ ة بشكّ كامّ هو جزء من الكامل اإلنساين املنشود؟ فلع يم احلياة الدنيوي 

ن  ترك مساحة من هذه احلياة مضطربة يف تنظيمها هو حاجة ابلتالئي ة للتحقيق أاهلل تعاىل يرى 

مي ة؟ فهّ من ناف  ملثّ هذه يرقى من الغايات املادية الدنيوية اللتنظأغايات معنوي ة هي 

دة يف فضاء ديني؟ وهّ من دليّ يثبت أن الكامل احلقيقي املنشود هلل يف حياة الفرضي ات املول  

ًا؟ ـ حرصًا ـ ىل اآلخرة ملتوق ف إة د  لتالبرش عّب مسيهتم املم عىل تنظيم احلياة بشكّ كامّ دنيوي 

 وما هو الدليّ عىل ذلك؟

كي  ؛رتكها لنقصهابّ ي ،هذا يعني أن ه من املمكن أن ال هيلتم  املوىل سبحانه هلذه القضي ة

ة ارتقاء معنوي لإلنسان ولو وقع يف مشاكّ دنيوي ة ، متامًا كسائر نواقص عامل الدنيا تكون ماد 

 .اللتي جعلها املوىل سبحانه عىل هذه الشاكلة البلتالء اإلنسان واملتحانه

ق  من هنا، ال يبدو يل واضحًا أن  صورة العقّ والنفس اإلنساني لتني حتيّ إمكاني ة منحهام ح

ة يف تقنني القضايا اللتنظيمي ة، ال يف وضع الدساتي  اللتقنني ضمن رشوط ومساحات، خاص 

ي باحلكم الوالئي ومنطقة نشاط ويل األمر،  ّ  ما سم  ة، وسوف يأيت الحقًا أن  ك الكلي ة العام 

ليس سوى إقرار ضمني بوجود اعلتبار للعقّ يف النشاط اللتقنيني واللتنظيمي يف هدي الرشع 

 ف.احلني

 صياغة املقاربة عرب ثنائّية الفعل الدنيوي واألثر األخروّي

هذا، وقد طرح السي د كامل احليدري حماولة هنا يف صياغة اسلتدالل العجز البرشي عن 

املعرفة تقوم عىل الفكرة الفلسفي ة القائلة بالعالقة اللتكويني ة بني األفعال اإلنساني ة يف الدنيا 

ط والنلتائج األخروي ة، حيث  إن  العقّ غي قادر عىل الوصول إىل تفاصيّ هذه العالقات بلتوس 



  

اللتجربة اإلنساني ة؛ ألن  عامل اآلخرة خارج النشأة الدنيوي ة هذه، فهذا يعني أن  اإلنسان يفرتض 

ّ  من األفعال، وليس معنى هذا  ّ  فع به أن يرجع إىل اهلل لكي خيّبه بطبيعة هذه العالقة يف ك

ّ  وقائع احلياة، فكأن  بيان قوانني اآلخرة حيلتوي بيان قوانني الدنيا سوى شمولي ة الرش يعة لك

 .نفسها

وهذه الصياغة يف االسلتدالل ختلتلف عن سابقلتها؛ ألن نا ال نريد هنا بيان عجز العقّ عن 

تنظيم احلياة الدنيوي ة، بّ بيان عجزه عن النجاة يف اآلخرة عّب حتديد سلوكي اته الدنيوي ة، 

إن  اآلخرة أكثر غموضًا بالنسبة إلينا من الدنيا، هلذا تصبح هذه املقاربة لالسلتدالل أكثر  وحيث

ةً   هبذا املعنى. قو 

 إال أّن هذا الكالم يمكن التعليق عليه؛ وذلك:

ة العالقة السببي ة أو اللتكويني ة بني الفعّ الدنيوي واألثر األخروي،  الً:أوّ  إن ه يقوم عىل نظري 

ة، وقلنا بأن ه ال دليّ وقد سبق لنا  ال من  يسندهأن ناقشنا هذه النظري ة يف بعض دروسنا اللتفسيي 

ة النصي ة عىل خالفها بحسب الظاهر، وهلذا ال نؤمن  النص  وال من العقّ، بّ بعض األدل 

م األعامل اللتي بات يميّ إليها كثيون.  بنظرية جتس 

ربام يقال ـ أة الدنيا يف أفعال العباد، فبّ حلتى لو آمن ا بأن  األثر األخروي هو نلتيج نش

ّ  وتقص  ـ بأن ه  ّ  أفعالنا يف الدنيا هي سبب واملسألة بحاجة ملزيد تأم  ليس هناك دليّ عىل أن  ك

ة، بّ ما نسلتطيع اجلزم ّ   تكويني آلثار أخروي  ّ  أثر أخروي معلول  لعم يف  إنساين   به هو أن  ك

ّ  عمّ إنساين يف  الدنيا هو سبب ألثر أخروي، فهذا ما يبدو يل أن ه من الصعب الدنيا، ال أن  ك

أصّ إال من خالل عدد حمدود جدًا من النصوص اللتي لدينا حتف ظ عىل دالالهتا عىل  إثباته

م األعامل، مثّ ما جاء يف أواخر سورة الزلزلة  .موضوع جتس 

ة اللتي قد تصيب وق ثانيًا: نا نجيز العمّ باألحكام الظاهري  د ختطأ، فهذا يعني أن  حيث إن 

 ةاخلمر لدينا تّبيرًا هلذه القضي ة يف زاوية العالقة اللتكويني ة بني الفعّ واألثر، فلو رشب شخص  

ن األثر األخروي ابظن  حلي لته ، فإن  طبيعة الفعّ مع الني ة مع املعرفة متثّ ثالثي ًا هو الذي يكو 

ذا قبلنا هبذا، ملاذا يسلتحيّ يف هذه إهنا، و ن ه ال ينفيه املسلتدل  أمثاًل، وهذا يشء من الواضح 
                                              

(1 : د رشح للملتن الذي كان بصدد 50( انظر: احليدري، الظن  . ولعل ه طرح هذه املقاربة بوصفها جمر 

 رشحه أو لعل ه عدل عن هذا الفهم كام سمعنا.



  

باسلتخدام عقله يف بعض مساحات أفعاله، بحيث قد خيطأ  احلال أن يكون اهلل قد كل ف اإلنسان

(، وعىل أيضاً  الواقع اللتكويني فقط، بّوقد يصيب لوح الواقع )وال أقصد الواقع اللترشيعي 

 ؟!للترشيعيتقدير اخلطأ فيكون حاله حال من مل يصب الواقع ا

إن  الرشيعة يف هذه احلال لن تكون سوى خمّب عن طبيعة العالقة اللتكوينية  وبعبارة أخرى:

بني األفعال ونلتائجها األخروي ة، وقد يصيب اإلنسان يف فعله وقد خيطأ، واملفروض أن ه يف حال 

ة تن ر ال يرتت ب عليه العقاب، وعليه فام املانع أن يوكّ اهلل مهم  ظيم بعض األعامل اخلطأ املّب 

م ولو مل يدركوا طبيعة العالقة بني الفعّ الدنيوي واألخروي،  لعقول العباد، ولو بدعوى أّن 

لكن  طريقلتهم الدنيوية يف اللتنظيم قريبة جدًا من إصابة هذه العالقة اللتكوينية، ولو مل يعرفوا 

نفي هذا االحلتامل سيكون  ذلك، ومن ثم  فحيث إن نا ال نعرف طبيعة هذه العالقة اللتكويني ة فإن  

 عسيًا علينا أيضًا، ومع العجز عن نفيه يصبح من الصعب تكريس هذا االسلتدالل هنا.

كام أعطت الرشيعة احلق  للعقّ يف االجلتهاد يف فهم النصوص ومنحت الظن   وبعبارة ثالثة:

ر األخروي رغم احلجي ة، دون أن يؤثر ذلك عىل الطبيعة العالئقي ة بني الفعّ الدنيوي واألث

ولو من احلتاملي ات اخلطأ، فكذلك يمكن أن متنح احلق  للعقّ يف اللتقنني الدنيوي املحض، 

علاًم منها أن  هذا العقّ يف خالل سكوهتا عن توظيف العقّ يف مساحات الفراغ احلقيقي، 

 كبية اآلثار  
ة املنشودة، ويف موارد اخل رصاط هذا اللتقنني سوف يصيب بدرجة  طأ األخروي 

ة السلبي ة، متامًا كام مل تلحق املخطئ يف  سوف يكون معذورًا، فلن تلحقه النلتائج األخروي 

 االجلتهاد أو عند اعلتامد الظنون.

برهانًا عىل املتناع تفويض العقّ يف اللتقنني  لّ هذا االسلتدالوهبذا ال يمكن أن يشك  

 .مبارشةً  وحرص احلق  باهلل تعاىل

 ىل حصرّية التقنني اإلهليإالربوبّي التوحيد ـ من  9

ةوآخرون يعلتمد الشيخ جعفر السبحاين  ة أفيها من  ونينطلق هنا، عىل مقاربة خاص  ن  أدل 

اللتوحيد يف ن  ؛ فإاللتوحيد يف الربوبي ة اللتكويني ة تثبت بنفسها اللتوحيد يف الربوبي ة اللترشيعي ة

ف واملدب ر ألمور اإليالربوبي ة اللتكويني ة  ض أي   هسان هو اهلل سبحانه، وأن  نعني أن  امللترص   مل يفو 

ة ن  الربوبي ة اللترشيعي ة تعني تدبي احلياة اللتنظيمي  إدارة الوجود واحلياة، وحيث يشء لغيه يف إ



  

ال لزم إيضًا، وللترشيعي واحدًا أأن يكون الرب  اـ بمقلتىض وحدانية اللتدبي ـ فالبد  ،لإلنسان

 .ن ه مناقض لللتوحيد ومثبت لنوع  من الرشكأواملفروض  ،ةة اللتكويني  الربوبي  وحداني ة خرق 

ة توحيد اهلل عىل خملتلف الصعد هي بع دل ة ـ أوالقرين ـ عند السبحاين نها يوهبذا تكون أدل 

صدر عن اللتوحيد اللترشيعي ونفي وجود مقن ن آخر غيه، وهو يسلتدعي حرص القوانني بام 

 اهلل، فال مرجعي ة قانوني ة لغيه.

 ؛، بل يعاين من مأزق بياين والتباس تعبرييهذا االستدالل هنا غري منطقي يف تقديري ولكنّ 

ة اللتقنني، فإذا أعطينا حق  اللتقنني لإلنسان ولو  ن عقاًل حرصي  ألن  الربوبي ة اإلهلي ة ال تلتضم 

من مطلقًا، فهذا ال يعني أن  اإلنسان صار خارجًا عن تدبي اهلل؛ ألن  حركلته يف اللتقنني هي ض

اللتدبي اإلهلي الواقعي، وأدل ة وحدانية اللتدبي ال يوجد فيها ما يفيد وحداني ة اللترشيع، وإال لزم 

عدم منح احلق  للرجّ يف تدبي شؤون األرسة، ويف اختاذ قرارات تنظيمي ة، وهكذا وصوالً إىل 

، فلامذا ال ي  بّ وصوالً إويل  األمر،  نوعًا من اخلرق  فرض هذاىل الوالية اللترشيعي ة للنبي 

مثّ خرقًا لللتوحيد ـ كام يهلي فال ! وإذا كان هذا نلتيجة اإلذن اإل؟الربويب لللتوحيد اللتدبيي

أين و ؟هلي لهتقنني العقّ نوعًا من اللتفويض اإلـ فلامذا ال يكون  الشيخ مصباح اليزدييقول 

ض بعض القوانني ن يكون اهلل فو  أن ه يسلتحيّ ؟ وكيف نعرف عقاًل أالةتكمن هذه االسلتح

 للعقّ؟

ّ  األفعال قد أخذت  من الواضح أن ني هنا أناقش اسلتدالل اللتوحيد الربويب املنلت ج لكون ك

ا لو قصد السبحاين أن  مرشوعي ة  موقفها من اهلل سبحانه وفقًا للفهم املدريس للشمولي ة، أم 

ًا البد  أن تنطلق من اإلذن اإلهلي ألصّ هذا العمّ اللتقنيني البرشي،  تقنني العقّ تقنينًا برشي 

 فهذا ال نناقش فيه، بّ نقبله، كام سيلتضح من خالل الفصول القادمة إن شاء اهلل.

 د الصدرقاعدة اللطف والشمولّية القانونّية، حماولة السّيـ  10

أن  اهلل تعاىل عامل   ونذكريإىل قاعدة اللطف، حيث  هناوالباحثني بعض العلامء  سلتندي

                                              
د بن حجر بن حسن القرين، اللترشيع الوضعي يف 65( انظر: السبحاين، حمارضات يف اإلهليات: 1) ؛ وحمم 

 .132ـ  80ضوء العقيدة اإلسالمي ة: 

 .135( انظر: مصباح اليزدي، دروس يف العقيدة اإلسالمي ة: 2)



  

د  ح واملفاسد الراجعة حلياة اإلنسان، وهذا معناه أن هبجميع املصال ـ بحسب تعبي السيد حمم 

ع لإلنسان اللترشيع األفضّ، وفقًا للتلك » باقر الصدر ـ: من اللطف الالئق برمحلته أن يرش 

 .«املصالح واملفاسد، يف شلتى جوانب احلياة..

والتي نعتقد عىل قاعدة اللطف،  وهذا االستدالل حيمل يف طّياته نزعة كالمية واضحة مبنيّة

 أّن العديد من األدلّة السابقة انطلقت من ذهنّيتها.

 وهنا يمكن التعليق بعّدة أمور:

ة قاعدة اللطف، ونحن ال  الً:وّ أ ة كالم يف أصّ صح  قاعدة نكر أصّ ننريد هنا أن ثم 

د اخلوئي والسي  رها ـ كاإلمام اخلميني انكيلوح منهم إاللطف، مع أن  بعض علامء العدلية 

ثّ ـ إال أننا ننكر، وفاقًا ملميف بعض أبحاثهوالشيخ آصف حمسني اخلميني مصطفى السيد و

ق النراقيا أن  العقّ اإلنساين ال  ، قدرتنا عىل تطبيقها املوردي، وقد ذكرنا يف حمل هملحق 

عىل مسلتوى  نا وهناكيملك األدوات املعرفي ة اللتي يسلتطيع من خالهلا حتديد ما هو األصلح ه

؛ ألن  تشابك املصالح واملفاسد يف اخللق، واألرسار اإلهلي ة يف العلّ مصالح الوجود كل ها

الغائي ة هلذا اخللق ال تبدو واضحة لإلنسان يف أكثر اللتفاصيّ، وهذا معناه أن  بإمكان العقّ أن 

عىل احلكم يف االملتدادات ّ  ـ ـ غالبًا عىل األقحيكم يف أصّ املوضوع )اللطف(، لكن ه غي قادر 

ّ  أمرًا عسيًا جدًا، متامًا كمعرفة العقّ حلسن العدل وصعوبة  امليداني ة، فلتشخيصه لحأصلح يظ

                                              
. هذا ومن املمكن أن ال يكون الصدر معلتقدًا هبذا 148: 1( انظر: الصدر، دروس يف علم األصول 1)

الدليّ، لو انحرص كالمه يف كلتاب احللقات؛ انطالقًا من كونه قد ال يمثّ آراءه الشخصي ة النهائي ة، كام 

مة.ذكر ه  و نفسه يف املقد 

؛ وآصف 359: 6؛ ومصطفى اخلميني، حتريرات يف األصول 257: 1( روح اهلل اخلميني، أنوار اهلداية 2)

؛ بّ يشم  من آخرين يشء من رائحة ذلك، مثّ السيد 144: 2حمسني، معجم األحاديث املعلتّبة 

؛ بّ رصيح كالمه يف 143: 3، ودراسات يف علم األصول 155: 3اخلوئي يف اهلداية يف األصول 

إذ ال جيب  ؛ة القاعدة يف نفسهاعدم متامي   :الً وفيه أو  هو ذلك؛ حيث قال:  138: 2مصباح األصول 

ّ   تعاىل بحيث يكون تركه قبيحاً  اللطف عليه منه تعاىل  ما يصدر يسلتحيّ صدوره منه سبحانه، بّ ك

 .د فضّ ورمحة عىل عبادهجمر  

 .709ـ  705، 197 ( النراقي، عوائد األي ام:3)

 .152ـ  151( انظر: حيدر حب اهلل، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 4)



  

له إىل حتليّ الكثي من مصاديقه.  توص 

والالفت للنظر أن  العديد من املسلتدل ني هنا يف الوقت الذي ال يؤمنون بقدرة العقّ عىل 

عون هنا قدرته عىل حتديد املصالح عىل معرفة املصالح واملف اسد يف جزئي ات حياة اإلنسان، يد 

دون ما هو األصلح  رغم يف الفعّ اإلهلي نفسه، وما هو األخالقي مسلتوى الفعّ اإلهلي وحيد 

ة،  ة املزامحات ومسلتوى اللتشابك واللتعقيد يف مصالح الوجود العام  يف نوع من املفارقة حد 

وهذا من وجهة نظري أمر لم الكالم وأشاعرًة يف علم الرشيعة، بحيث نصبح معلتزلًة يف ع

، سواء فهم من قاعدة اللطف قيامها عىل العقّ األخالقي يف يسلتحق  شيئًا من االسلتغراب

ة املطلقة يف الذات اإلهلي ة ماللتحسني واللتقبيح أ ، عىل مبدأ الرضورة املنطلقة من اقلتضاء اخليي 

يناها بقاعدة ال صول املعلتزلي ة أم عىل نلتجناها عىل األأاء و، وسقاعدة العناية ملطف أوسواء سم 

ة الفيض اال وغسطيني ة املسيحي ة اللتي تقرتب بعض  اليشء منها، ولكن ها ال متاهيها  .نظري 

م، ما هو املانع أن يرى املوىل سبحانه أن  البرش من صاحلهم أن نعطي  ثانيًا: واسلتلتباعًا ملا تقد 

لنا املبارش بجعّ األحكام يف تلك عقوهلم حق  ال دة، دون تدخ  لترشيع يف مساحات حمد 

م كام قد خيلتلفون يف أحكامهم العقلي ة، قد اخلتلفوا كثيًا يف فهم  املساحات، السيام وأّن 

األحكام الرشعي ة، فإمكاني ة اخلطأ يف احلاللتني واردة عملي ًا. ونحن ال نريد فرض ختّل  الوحي 

ّ  الوقائع، بحيث تكفينا القضي ة املهملة، ولو بنسبة عن دوره، بّ فرض ك ونه ال يغط ي ك

 عقلي ة يف هذا أو حكم  بالقبح يف ذلك عىل اهلل سبحانه؟! 
اخلمسة يف املائة، فهّ من اسلتحالة 

 وكيف؟ ي رجى بيانه عقالني ًا.

مسلك  بّ السي د الصدر نفسه يقول يف مباحث اإلمجاع عند نقده قيام حجي ة اإلمجاع عىل

ة الثابلتة ة املالكات اللتكويني  ريد من املصالح احلقيقي  إن ه لو ا  اللطف كام فعّ الشيخ الطويس: 

فمثّ هذه املالكات من الواضح عدم لزوم حفظها  ،بقطع الن ظر عن أحكام الشارع وترشيعاته

                                              
ة املعلتزيل واإلمامي ـ قيامه عىل فكرة 1) ّ  مط لع عىل الفكر الكالمي اإلسالمي ـ خاص  ( من الالفت لك

كأن ه إنسان، ثم تقويم اللتحسني واللتقبيح العقلي ني، وذهابه ـ إذا صح  اللتعبي ـ لللتعامّ مع اهلل و

فات اإلنسان، وهذا ما مل يرض  به بعض الفالسفة الحقًا، بّ اعلتّبوا أن   فاته تبعًا للتقويمنا للترص  ترص 

لوا االشلتغال عىل مقوالت: الوجود،  ة، هلذا فض  اللتعامّ هبذه الطريقة ال يوصّ إىل نلتيجة مرجو 

ة، والفيض، والصدور، وأمثال ذلك؛  لوا إىل نلتائجهم.والكامل، واخليي   ليلتوص 



  

من اهلل سبحانه  ّ مبارشعىل حفظها بلتدخ   ومل جتر العادة أيضاً  ،ةمن قبّ اهلل سبحانه عىل البرشي  

 ،رة من خالل اللتجارب واملامرساتوكّ ذلك إىل خّبة البرش وبصيهتم امللتنامية امللتطو  بّ ا  

ّ  احلكمة يف ترك البرش وخّبته ليلتكامّ ويكد  وتلت ، واحلاصّ فلت ح قدراته وإمكاناته تدرجيي اً ولع

ا لعدم املقلتيض ملثّ إ ؛ةني  قاعدة اللطف ال يمكن تطبيقه عىل مثّ هذه املالكات األولي ة اللتكوي م 

 ىل اهلل سبحانه أ ن  يبعث أطب اءذي ذكرناه، وهلذا مل يلزم عق أو للمزامحة مع املالك الهذا اللتطبي

ريد تطبيقها عىل املصالح واملالكات البعدية اللتي حتصّ يف طول اللترشيع . ولو ا  كام بعث أنبياء

وهي اللتي طريق حفظها  ،اللتكامّ املعنويوهي مالكات الطاعة والعبودية هلل و ،الرباين  

فكّبى تطبيق قاعدة اللطف عىل  ،ع وواضع العقاب والثوابسبحانه بام هو مرش  باهلل منحرص 

، ةة العام  مثّ هذه املصالح وإ ن  كان ال خيلو من وجه وهلذا طبقت القاعدة إلثبات أصّ النبو  

رق يف حفظ هذه املالكات الطولية بني احلكم ذ ال فصغرى ذلك غي منطبق يف املقام؛ إ ن  أإ ال  

فحلتى إذا كان ما أمجع عليه الفقهاء خالف احلكم الواقعي ال يكون ذلك  ،الظاهري والواقعي  

ًا كام هو رة ظاهري  بّ عىل طبقه وبقاعدة أو أصّ من أصوله ووظائفه املقر   ،خارجًا عن الرشع

 .واضح

حها هنا، فال جيب عىل اهلل حفظ املالكات الواقعي ة يف إن  هذه املقاربة يمكننا تطبيقها برو

لهم البرش تشخيص صغريات موضوعات األحكام  بعض املوارد، كام مل جيب عليه أن ي 

ا املالكات اللترشيعي ة فيمكنه حفظها  واألمور اخلارجي ة كنجاسة هذا الثوب أو غي ذلك، وأم 

ًا تكمن خلفه مصلحة سعي اإلنسان عّب إيكال األمر إىل العقّ فيها، بوصفه نشاطًا  برشي 

. البد  من للتنظيم أموره، فإذا أخطأ فيكون كاحلكم الظاهري يف أن ه كان عىل وفق إرادة الشارع

 .نفي متام هذه الفرضي ات لكي يلتم  تقديم مقاربة عقلي ة حاسمة هنا

ّ اإن  املؤمنني بقاعدة اللطف حياول ثالثًا: هلي يف مواضع إلون دائاًم تّبير غياب اللتدخ 

أو لعدم بعث أنبياء  مثّ هذا الزمان، فام هو املوجب اليوم لعدم حضور النبي  أو اإلمام ،عديدة

دد  اليهإاألحكام اللتي تاه العلامء وحاروا يف الوصول العقائد و؟! وأين هو لطف اهلل ببيان ج 

 ؟!عميقة فيها خالفات ووقعت بينهم
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ن  غياب الرشيعة اهلل اسلتخدام الطرق امللتعارفة، وأمن  ن  املطلوبالنمطي هنا هو أواجلواب 

 .أو نقص يف لطفه ال عن تقصي من اهلل سبحانه ،اليوم كان بسبب ظلم البرش وطغياّنم

أن ه إذا كان جيوز عىل اهلل اللطيف أن  وهذا النوع من املقاربة بعينه جيري يف بحثنا هنا؛ وذلك

ّ يف جمال  بسبب أن  املورد م ن موارد تقصي البرش وطغياّنم، فام الذي يمنع أن يكون ال يلتدخ 

عدم جعله الرشيعة شاملًة بسبب طغيان اإلنسان من قبّ، فحرمه من الرشيعة الشاملة الحقًا 

ّ تبعات طغيانه القديم بإيكال أمر اللتقنني  عندما بعث الرسول اخلاتم، وألقاه يف مصاعب حتم 

ع ما يف ذلك من مصاعب وأخطاء وتعث رات؟ ما الذي إليه يف بعض الدوائر، ليدير أموره، م

دية اللتي كانت  جيعّ فرضي ة من هذا النوع مسلتحيلة ديني ًا يف إمكاناهتا؟ ومن ثم فالرشيعة املحم 

سلتكون شاملة مل تعد كذلك بسبب طغيان البرش قبّ الوحي املحمدي، مما جعلنا حمرومني من 

 مثّ هذه الفرضي  
ات اإلمكاني ة ال يمكن إقامة برهان عقّل هنا وفقًا هذا الفيض. وما مل ننف 

 لقانون اللطف.

مني؟ كان هذا السؤال بعينه واردًا عليك  وإذا قلت  يل بأن ه ما ذنب الالحقني مع تقصي امللتقد 

م ، فكام كان ذنب السابقني عل ة غياب األحكام عن الالحقني كذا كان يف جوابك النمطي  امللتقد 

م اهلل عىل بني إرسائيّ ذنبهم عل ة ترك امل وىل بيان بعض الرشيعة هلم ولالحقني، كيف وقد حر 

مها، 160بظلمهم طي بات  ا حل ت هلم )النساء:  (، فمع وصفه هلا بالطي بات وباملحل لة لكن ه حر 

منا من شمولي ة  ر  ّ  هذا الظلم الذي ح  وكان هذا أمرًا معقوالً يف فضاء ظلمهم وبغيهم، فلع

عي إنلتاج الرشيعة ما  ّ  يوم، ومن أين لنا نفي مثّ هذا حلتى ند  يزال ساريًا يف البرش يرتكبونه ك

 برهان عقّل حاسم؟

 احملاوالتة، معامل اإلخفاق وضعف نتيجة البحث يف املنطلقات العقلّي

نا مل  ونلتيجة الكالم يف النمط العقّل والعقالين لالسلتدالل يف قضي ة الشمول اللترشيعي أن 

نعًا يفرض هذا الشمول وجيعله أمرًا واقعًا، وليس هناك سوى اسلتبعادات تارًة، نجد شيئًا مق

وترجيحات ا خرى، ومالزمات ال توصّ إىل اهلدف الرئيس ثالثة، بّ العديد من أنامط 

 االسلتدالل هنا يبدو يل كالمي ًا، مل يعد قادرًا عىل الصمود أمام املقاربات الفلسفي ة املعارصة.

اخلطأ املنهجّي الذي تقع فيه املنهجيّة العقليّة يف تناول هذا املوضوع، يكمن يف  إّننا نالحظ أنّ 



  

 اجلهات اآلتية:

االنلتقال من الواقعي ات احلقيقي ة إىل إثبات أمر قانوين، بمعنى عدم وضوح االنلتقال من  أ ـ

ة  عامل ذات الفعّ وعامل املعرفة واإلرادة اإلهلي ة إىل عامل سن  القوانني، وهذا ما ابلت ليت به مثّ أدل 

رها أخالقي ة األفعال أمرًا  املالزمة، سواء تلك اللتي انطلقت من احلسن والقبح الذاتي ني يف تصو 

ذاتي ًا ال ينفك  عنها وفقًا لنمط اللتفكي املعلتزيل، أم تلك اللتي انطلقت من وظيفي ة الفعّ 

قي وأقمحت ئي ة الفعّ األخالاألخالقي عىل الطريقة الكانطي ة، أم تلك اللتي انطلقت من غا

، كام يذهب إليه العديد من سدة وغايات الفعّ يف توصيفه األخالقيمفاهيم املصلحة واملف

 .الفالسفة واألصولي ني

زنا مرارًا عىل أمهي ة أن نبحث عن سن  اهلل للقوانني وإدخاله هلا حي ز اللتنفيذ  هلذا رك 

نا عنه بإصدار اجلعّ   اللترشيعي.واملالحقة، وهو ما عّب 

هلي يف زاويلته األخالقي ة كام للفعّ اإل حماولة حرص األمور يف تفسي واحد، سواء ب ـ

للتعيني السلوك واخليار األفضّ لإلنساني ة عىل مسلتوى تقديم  حصّ مع مثّ قاعدة اللطف، أم

ّ مسؤولية سن  هذه اللترشيعات يف بعض  ترشيعات ناجزة هلا أو دفعها لللتفكي وحتم 

 .املساحات

ة السابقة حرص األمور بخيار واحد، وهو خيار اسلتيعاب الرشيعة اإلهلية  إن  حماولة األدل 

ّ  الوقائع، مل تكن موف قة، وحاولت تضييق أو حتييد الفرضي ات األخرى رغم أن نا ال نملك  ك

 معطيات ملتوف رة عن طبيعة اخليارات األخرى ونلتائجها املرتق بة.

ح أن  خيار الوص ول إىل موقف من قضي ة شمولي ة الرشيعة ومساحلتها، انطالقًا من إن ني ا رج 

  ّ مات الديني ة، هو خيار غي ناجح، وأن  ك معطيات عقلي ة حمضة ولو املتلكت بعض املقد 

مفلتوحة، حلتى لو قلنا بوجود ترجيحات ظني ة فيام بينها، ومن هنا ما تزال االحلتامالت 

سه، لننظر هّ أخّبنا شيئًا عن مرشوعه يسلتحسن بنا الذهاب خلف صاحب الرشيعة نف

 من ذلك؟ بيشءالقانوين يف سعلته ودائرته ومساحلته ونطاقه أو أن ه مل يقم 

 هذا ما سوف نحاول معرفلته يف البحوث القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

 ستيعا  التشريعية االثانيًا: املستند القرآني لنظرّي
ين اخلالص، نحو مقاربة نصي ة متثّ حماولة إذا خرجنا من إطار اللتحليّ العقّل والعقال



  

الكلتشاف موقف صاحب الرشيعة نفسها اللتي نبحث يف دائرهتا القانونية ومساحة اشلتغاهلا 

ل ما ينبغي اللتوق ف عنده هو النص  القرآين الذي يمثّ املعّب  األفضّ عن موقف  اللترشيعي، فأو 

بدائرة الرشيعة اللتي أتت هبا  صاحب الرشع، فهّ هناك من ترصحيات أو تلوحيات قرآنية

د لكي يبلغها للناس أو ال؟ هذا هو السؤال الذي نبحث عن  السامء وأبلغلتها للرسول حمم 

 له حالي ًا. إجابة  

ة  والبد  لنا ـ بدايًة ـ أن نشي إىل حماولة بعض الباحثني املعارصين اعلتبار االسلتناد إىل األدل 

اً   ني مل أفهم وجه الدور املنطقي يف هذا املقاربة النصي ة؛ فلامذا ال، ولكن  النقلي ة هنا، أمرًا دوري 

خالل النص  النفسه؟ ثبت شمولية الرشيعة الواقعي ة من ن ي  يصح  ملن يؤمن بمرجعي ة النص  أ

؟ تبدو يل هذه القراءة حرصاً  ثبات دائرة الرشيعة من خارج نطاق النصوص الديني ةإاذا جيب ومل

 غي دقيقة.

توجد هنا عّدة حماوالت لالنتصار ملقولة وجود موقف قرآيّن إجيايب من قضّية ة حال، وعىل أيّ 

 الشمول القانوين، وأهم ما يمكن طرحه هو اآليت:

 والعبور حنو الشمولّيةمفهوم كمال الدين، ـ  1
السي د الدكلتور عمر سليامن األشقر وكثيين مثّ ما يلوح من كلامت هو هنا  ّولالدليل األ

د هادي معرفت  سيسلتاينالعّل  ، من والشيخ نارص مكارم الشيازي وغيهموالشيخ حمم 

ْلُت ل ُكْم ِدين ُكْم ..﴿االسلتناد إىل أدل ة كامل الرشيعة يف القرآن الكريم، كقوله تعاىل:  اْلي ْوم  أ ْكم 

تِيو   يُْكْم نِْعم  ل  مْت ْمُت ع  رة الشمول للتامم وقائع (، فإن ه لو مل يكن هلذه الرشيعة قد3)املائدة:  ﴾..أ 

 .احلياة مل تكن كاملة، وهذا ما يقع عىل النقيض من نصوص كامهلا

                                              
د مصطفوي، فلسفة الفقه، دراسة يف اال سس املنهجي ة للفقه اإلسالمي: 1)  .172( انظر: حمم 

لتاين، قاعدة ال رضر وال ؛ والسيس52ـ  51( انظر: عمر سليامن األشقر، خصائص الرشيعة اإلسالمي ة: 2)

؛ ونارص مكارم الشيازي، شمولي ة الرشيعة، نقد نظرية الفراغ القانوين يف اإلسالم، جمل ة 292رضار: 

؛ 72ـ  71؛ وعبد اهلل نرصي، الدين بني احلدود واللتوق ع: 19: 39ـ  38االجلتهاد واللتجديد، العدد 

ة نامه ؛ ومعرفت، حو158ـ  157وحممد تقي جعفري، فلسفه دين:  ار حول جامعي ة القرآن، جمل 

؛ وحمسن عباس نجاد، علم ديني: 156ـ  149؛ وعّل رضا بيوزمند، قلمرو دين: 5: 6مفيد، العدد 
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ز  د السفياين قد اسلتند بشكّ مرك  ىل آية إكامل الدين هنا يف كلتابه إوكان الدكلتور عابد بن حمم 

 .الذي طبع قبّ عقود

امل الرشيعة مفهوم  له وذلك أن  ك ؛ولكّن االستدالل بكامل الرشيعة هنا يعاين من مشكلة

 معنيان:

أن تكون الرشيعة مغطيًة جلميع وقائع احلياة، فيكون كامهلا بالنسبة إىل الواقع،  ل:وّ املعنى األ

: ما من  ليًا ـ قاعدة  فهي كاملة ألّنا تسلتوعب الواقع  كل ه، وهذا هو الكامل الذي ينلتج هنا ـ أو 

 .واقعة إال وهلا حكم

 شئ عن طبيعة العالقة بني الرشيعة ومتام الوقائع.فالكامل هنا هو توصيف نا

لت، بمعنى أن  هناك  املعنى الثاين: أن يراد وصوهلا إىل نقطة الغاية املرادة هلا، فلتكون قد كم 

ن هذه الرشيعة وهذا الدين، فعندما تللتئم بأمجعها حيصّ كامل  الدين، سواء  جمموعة عنارص تكو 

ّ  وقائع احل دة منها؛ ملصلحة  يف كان الدين هذا يغطي ك ياة أم ا ريد له أن يغط ي مساحًة حمد 

 ذلك.

 أو بني اليشء وأجزائه. ،والكامل هنا هو توصيف قائم عىل طبيعة العالقة بني اليشء وغايلته

ل،  ولو نظرنا إىل اآلية القرآني ة املشار إليها وأمثاهلا، مل نجد هلا داللًة واضحة عىل املعنى األو 

ا ظاهرة يف إكامل الدين، فهي تريد أن تقول: إن ني أكملت  بّ هي أقرب إىل املعنى الثاين؛ ألّن 

ّ بالنسبة إليكم، واليوم قد حظي بكامله، ال أن ه  اليوم لكم الدين، فالدين باألمس مل يكن قد كم 

ّ هبذه املالحظة ّ يف ذاته بالنسبة لوقائع احلياة واليوم قد كم  ، فهذا ما ليست مل يكن قد كم 

 .اك أي  إشارة لههن

من جمموع وقائع احلياة،  %90لو فرضنا أن  الدين اإلهلي  يغط ي مساحة  خرى:أ وبعبارة  

نا أكملنا لكم الدين، فإن   والقرآن والسن ة كانا يّبزانه ويظهرانه، ثم نزلت هذه اآلية تفيد أن 

لت لكم، فلتصدق اآلية الكريم ة يف هذه احلال أيضًا، معنى ذلك أن  اللتسعني يف املائة هذه قد كم 

ل املطلوب.  ومعه ال يكون فيها ظهور يف الكامل باملعنى األو 

من أّن جامعيّة الدين غري بجملة خمترصة رسوش عبدالكريم وهبذا يصّح ما قاله الدكتور 
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يقي ، ومل حياول ممارسة تفكيك هرمنوطبالشكّ الداليل رغم أن ه مل يوضح هذا املعنى ،كامله

 الكريمة وأمثاهلا بالشكّ الكايف. لنص  اآلية

من أن ه يكفي يف كامل الدين أن تكون بعض مساحات  وأّما ما طرحه الشيخ عليدوست،

ة قانوني ة هلا ـ ولنفرض العقّ أو ويل األمر ـ ساحلياة قد تم  تعيني مرجع قانوين هلا أو مؤس  

ّ  مرا فق احلياة، فال يكون هناك تناف  فيكون الدين قد سد  متام الثغرات ووضع نظامًا شامالً لك

ونية رديفة أخذت نة قاملؤه بمرجعي   مثاهلا، وبني فكرة وجود فراغ يلتم  أية الكريمة وبني اآل

ثبات ية إكامل الدين إلآالقانوين من الدين نفسه، فال يصح  االسلتدالل ب التها واقلتدارهحجي  

أعم  من اجلعّ القانوين العام املبارش  ، وهلذا فإن  املراد بالرشيعة عنده ما هوشمولي ة الرشيعة

انا عىل مرجعي ة  واجلعّ القانوين غي املبارش والذي يكون مع الواسطة عّب إحالة اهلل سبحانه إي 

 .قانوني ة أخرى

فكرة منح  ن ه يعلتمد عىل؛ ألوسيأيت باللتفصيّ كام أوضحنا مراراً  هذا الكالم غري دقيق،

ة حق  ا ، وإال فلو مل باملعنى املدريس للتقنني؛ وهذا ال يعني أن  الرشيعة كاملةمرجعي ة قانونية برشي 

، ونزلت آية واحدة تقول: ارجعوا إىل عقولكم وجتاربكم املرتاكمة لكي تسن وا  تنزل رشيعة  قط 

القوانني، فهذا يعني أن  اهلل أنزل رشيعة كاملة! وهذا يشء غي منطقي، ما مل نعد إنلتاجه بطريقة 

مثاالً عىل ذلك الدسلتور الذي يكون مرجعًا للدولة، فهّ إذا قال الدسلتور بأن   خملتلفة. خذ

املجلس النيايب هو الذي يقوم بسن  القوانني، فهذا معناه أن  الدسلتور يشلتمّ عىل نظام قانوين 

؟ إن  وضوح اللتوصيف هنا يف بحيث يكون املرجع القانوين منحرصًا فيه شامّ ومسلتوعب

ال نقع ضحايا لعبة ألفاظ، فالدسلتور هنا وضع رؤية شاملة، لكن ه مل يضع  غاية األمهي ة، حلتى

ة سن  القوانني ملجلس النواب، وفيام نحن فيه األمر  قوانني شاملة، بّ كان برناجمه إيكال مهم 

ن سعيه ملطابقة  كذلك بّ هنا أوضح؛ ألن  نشاط العقّ اإلنساين يف سن  القوانني إذا تضم 

ملجعولة فهذا جي د، ويمكن أن نعلتّبه وسيلة موف قة بدرجة جي دة مثالً، لكن  القوانني اإلهلية ا
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ة للعقّ  عى هنا أن  دائرة تقنني العقّ مل يكن هلل فيها حكم، وهلذا ا وكلت املهم  د  اليشء الذي ي 

نفسه ليلعب هذا الدور، ويف هذه احلال فام يسن ه العقّ هو جهد برشي حمض، ويمكن بوضوح 

عدا مرجعي ة العقّ نفسها ال أن  نقول بأن  الرشيعة مل تضع قوانني يف هذه املساحة، العبارة أن 

وهذا فراغ حقيقي يف املنظومة القانوني ة، وإن نلتائج هذه املرجعي ة هي جزء من قوانني الرشيعة، 

ه .عىل مسلتوى الغاياتمل يكن بالرضورة فراغًا  ّ  القائلني بالرشيعة بحد  ا وإال يلزم أن يكون ك

األدنى ـ وسيأيت تفصيّ نظري اهتم يف الفصّ الثالث إن شاء اهلل ـ مم ن يناقشهم الشيخ 

 عليدوست، من القائلني بشمول الرشيعة!

وهبذا نسلتنج أن  مقاربة الشيخ عّل دوست لن يمكن تصحيحها ما مل نكن مقلتنعني مسبقًا 

ة اللتي سبقت اإلشارة إليها آنفاً  ة اللغوي  ة لن تعود  ،بمقاربلتنا النقدي  ة مقاربلتنا النقدي  ومع صح 

 .هناك حاجة هلذه املحاولة االللتفافي ة عىل املوضوع

اللتي تقول بأن  إكامل الدين كان بنصب اإلمامة  وعىل هذا املنوال، يظهر خطأ املحاولة

ق اإلكامل ..اللتي تقوم بدورها بلتحقيق اإلكامل الحقًا بعد عرص النبي   ، فإن  ظاهر اآلية هو حتق 

ق اإلشارة إىل ما به حيصّ اإلكامل الحقًا، لو سل منا بثبوت واليلتهم اللترشيعي ة.  ال حتق 

واالسلتشهاد  بواقع احلال من أن  الكثي من األحكام املنقولة عن أهّ البيت ال وجود له زمن  

ًا لآلية؛ وذلك أن  تلك النصوص يمكن صدور ، هو قلب  للمعادلة وليس شاهدًا تفسيي   النبي 

الكثي منها من النبي ومل تصلنا، بّ قد وصلنا الكثي منها بالفعّ عّب طرق الشيعة والسن ة، كام 

ة أو يكون حكاًم والئي ًا، ويكون  د تطبيق زمني للقواعد النبوي  يمكن أن يكون الكثي منها جمر 

قرينًة ، وليس بمعونة اآلية الكريمةبعضها اآلخر و صدور بعضها والئي ةً هذا بنفسه شاهد 

ا االسلتشهاد بحديث الثقلني فهو غي دقيق؛ ألن  حديث الثقلني ترصف اآلية عن ظاهرها . وأم 

ة، وال  ة مسلتقل ة  عن نصوص القرآن والسن ة النبوي  ثبت أن  النصوص اللتي تصدر عن األئم  ال ي 

عىوجود هلا فيهام، بّ ي ثبت عدم تعارضها معهام وعدم افرتاقها عنهام، وهذا ال يثبت ا  ملد 
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م.   كام تقد 

 إضافّية موّسعةإكمال الدين، مقاربة مفهوم 

 هذا، وقد ذكر بعض الباحثني هنا أّن الكامل يمكن فرض تفسريين له، مها:

أن ي راد بكامل اليشء اسلتكامله ألجزائه وأصوله وفروعه أو هو بلوغه هلدفه  ل:وّ التفسري األ

راتب للكامل؛ ألن  اليشء له حاللتان: إما ال النهائي، ويف هذه احلال ال يمكن فرض درجات وم

ا أن تكلتمّ أجزاؤه ويصّ إىل هدفه، فال يمكن فرض  تكلتمّ أجزاؤه أو ال يصّ إىل هدفه، وإم 

ا وجود أو عدم.  اللتشكيك يف الكامل هنا، بّ إم 

أن تكون للكامل هنا درجات  ومراتب، فيكون اليشء كامالً بالنسبة إىل يشء  التفسري الثاين:

فهم أيضًا آخ ك نسبي، وهبذا ي  ر، وناقصًا بالنسبة إىل يشء ثالث، وهذا معناه أن  الكامل أمر  مشك 

 معنى أن  اإلسالم أكمّ األديان.

ووفقًا هلذين التفسريين، يمكن القول بأّن آية إكامل الدين هلا داللة  ما عىل شمولّية اإلسالم 

 ومفاهيمه وترشيعاته، وذلك من خالل بيانني:

ق األجزاء واألهداف مجيعًا، انسجامًا مع اللتفسي  ل:وّ ان األالبي إذا اعلتّبنا الكامل بمعنى حتق 

، فيكون اإلسالم أكمّ   ّ م للكامل، فإن  معنى ذلك أن  الّبنامج اإلسالمي  كام ل امللتقد  األو 

ها؛ نظرًا ملا للدين من دور يف برجمة احلياة، وهذا يعني أن ه قادر  عىل  اإلجابة عىل الّبامج وأعم 

لزمه بالعناية بمخلتلف األبعاد  مجيع حاجات البرش يف حدود رضورات الكامل املفرتض، مما ي 

ة اإلنساني ة، ما مل يطرأ مانع.  الوجودي 

ث عن إمتام الن عمة  ويظهر هذا اللتفسي جي دًا عندما نالحظ تكملة اآلية الكريمة تلتحد 

تعاىل يريد أن يقول: إن  مجيع ما تلتطل به سعادتكم قد جاء اإلهلية؛ ألن  النعمة هنا معناها أن  اهلل 

 يف دينكم.

وال معنى هنا لفرض أن  كامل الدين يكون بمعي ة دور العقّ، أي أن  علّ كامله هو األنبياء 

والعقّ معًا، فقسم  من الدين يكون ويصّ عّب العقّ، وقسم  منه عّب الوحي؛ والسبب يف 

رض مع مفاد إكامل الدين بواسطة األمر اإلهلي؛ ألن  ظاهر رفض هذا االحلتامل أن ه يلتعا

ْلُت ﴿  ال بواسطة العقّ.‘ هو أن  اإلكامل قد تم  من خالل الوحي إىل الرسول ﴾أ ْكم 



  

إذا كان الكامل  صفًة وجودية تعّب  عن اسلتغناء املوجود عن غيه إذا قيس به،  البيان الثاين:

كريمة أكثر وضوحًا يف إفادة شمولي ة اإلسالم، كام هو فسيكون مفهوم إكامل الدين يف اآلية ال

 .جّل  

 اجلديدة قاربةبيانات املوقفة نقدّية مع 

 هذا الطرح برّمته يعاين من ثغرات عّدة، ويمكن التعليق:

نلتج أكملي ة الّبامج  الً:وّ أ ق أجزائه وأهدافه ي  إن  الباحث اعلتّب أن  تفسي كامل الدين بلتحق 

لتها وقدرهتا عىل اجلواب عن متام ملتطل بات احلياة، وهذه هي املصادرة عينها؛ ألن ه الدينية وأعمي  

 آخر غي 
 
ما دمنا نفرض أن  الكامل بمالحظة األجزاء فهذا معناه ـ ضمنًا ـ عدم أخذنا أي  يشء

ق األهداف ال يعني شمولي ة  الب نية الداخلي ة للدين، كام أن  فرض كامل الدين من خالل حتق 

ن، إال إذا أثبلتنا يف املرحلة السابقة أن  اهلدف من الدين هو تنظيم مجيع مرافق احلياة الدي

نا ما نزال نبحث يف أن  الدين هّ هو معني  هبذا املسلتوى من  وتغطيلتها بنفسه، واملفروض أن 

 اللتغطية أو ال؟ وكأن  الكاتب املوق ر ما زال مسكونًا بفرضي ة الشمولي ة، وهلذا فّس  الكامل

 اسلتلتباعًا ملا اسلتكن  يف أعامق فكره.

مل يلتضح ملاذا إذا كان الكامل الديني بمالحظة متامي ة األجزاء واألهداف فسيكون  ثانيًا:

ل رصفنا النظر  ها؟! وذلك أن  املفروض أن نا يف البيان األو  الدين حاويًا ألكمّ الّبامج وأعم 

ز ناته، عن عنرص املقارنة النسبي ة مع خارج اليشء، ورك  ناه عىل بنيلته الداخلية يف أجزائه ومكو 

؟!  فلو تم  هبذا االعلتبار فكيف نثبت أن ه صار األكمّ، وأن ه ال توجد برامج أكمّ منه وأعم 

إن  االسلتعانة هنا بمقطع )إمتام النعمة( من اآلية الكريمة غي موف قة فيام يبدو؛ ألن   ثالثًا:

ط فيها فاعّ اإلمتام هنا ليس هو الدين، وإن   ام هو اهلل سبحانه، وهذه هي املشكلة اللتي تور 

ّ  ما تلتطل به سعادة اإلنسان،  الكاتب املحرتم؛ فهناك فرق بني أن أقول: إن  الدين قد جاء بك

ّ  ما تلتطل به سعادته، ففي احلالة األوىل ربام أمكن  وبني أن أقول: إن  اهلل قد أعطى اإلنسان ك
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الثانية فال؛ ألن  اهلل إذا أعطى متام النعمة فال دليّ عىل أن  إعطاءه اسلتفادة يشء، أما يف احلالة 

ذلك كان من خالل الدين فحسب، حلتى نجّس  بني متام النعمة والدين، فقد يكون أعطى ذلك 

ق إمتام النعمة، ال  بالدين والعقّ والفطرة وغي ذلك، فباكلتامل الدين مت ت العنارص كل ها وحتق 

يس االسكندراين أن  الدين هو متام  عنارص السعادة والنعمة. وهذا ي شبه ما ي نسب إىل القد 

م(، من القول: إن  اهلل خاطب 215تيلتوس فالويوس اكليمندس )كليمنت( ) امللتوىف  حوايل 

ة. العّبانينياليوناني ني بعقوهلم وخاطب   بالوحي والنبو 

 عرايف، حني ذهب إىلّل رضا األربة اللتي قام هبا الشيخ عنفهم خطأ املقا ،ومن هذا املنطلق

عندما تصبح وصفًا الحقًا  ن  اآلية الكريمة تفيد كامل الدين ومتامي لته معًا، ومن ثم  فاللتاممي ةأ

؛ وذلك أن  اآلية للدين فهي تفيد اجلامعي ة والشمولي ة حلتى لو مل يكن وصف الكامل مفيداً 

ة بالدين، بّ هي رصحية بكوّنا صفة ملتعل قة ليس فيها أي  مؤرش  عىل كون اللتاممي ة صفة ملتعل ق

ًا، بّ حلتى لو  بالنعمة اللتي منها الدين، واللتي تلتم  بالدين، ال أن  الدين هو الذي تم  وصار تام 

ة واضحة عىل كون  سل منا بأن  وصف اللتاممي ة ملتعل ق بالدين يف اآلية فال توجد داللة لغوي 

ًا ال نقص فيه من جهة وال عجز فيه عن اللتاممية تعني اجلامعي ة؛ ألن  متامية ا ليشء صيورته تام 

من جهة ثانية، وهذان املفهومان ما زاال منسجمني مع فرضي ة عدم يف نفسه حتقيق الغاية منه 

 الشمول كام قلنا آنفًا وسنوضح أكثر الحقًا بإذن اهلل.

لنا عن املالحظة الثالثة، وسل منا بأن  الدين هو الذي رابعًا: يعطي اإلنسان متام النعمة،  لو تنز 

 فهنا نسأل: ما هو املراد بلتامم النعمة؟

ز  ، السيام بناًء عىل ثقافة القرآن اللتي ترك  فإذا قيّ: إن  متام النعمة هنا هو يف الفوز األخروي 

الب عد األخروي، فإن ه ال يثبت أكثر من أن  الدين معني  بلتحقيق النعمة العليا، وهي السعادة 

ة ودعوى اللتالزم  ، وأين هذا من شمولي ة ترشيعاته للتنظيم شؤون احلياة الدنيوي ة؟!األخروي 

 حتلتاج لدليّ منطقي وموضوعي.الشمويل 

ّ  خيات الدنيا واآلخرة، فهذا واضح الفساد؛ ألن  اهلل  ا إذا قيّ بأن  متام النعمة هو يف ك وأم 

ّ  هذه النعم بإنزال  × هذه اآلية أو بلتنصيب اإلمام عّلمل يلتم  عىل العرب املسلمني آنذاك ك
                                              

. وكأن  الشيخ األعرايف شعر بأن  168، 122ـ  121سرته رشيعت: گ( انظر: األعرايف، قلمرو دين و1)

 مفهوم كامل الدين ال يكفي لوحده إلثبات املطلوب.



  

ق متامية النعمة خارجًا وواقعًا ال تقديرًا، ونفس  بناًء عىل ربطها بذلك؛ ألن  اآلية تفرض حتق 

ة ما مل تطب ق يف  ق متام النعم الدنيوي ة واألخروي  ترشيعات الدين لوحدها ليست كافية للتحق 

 الواقع اخلارجي.

ألخروية معًا، فإن  اآلية تشي إىل إمتام ذلك ال إىل متامه، وأما اذا قصد السعادة الدنيوية وا

ق بكون اجلزء األخي  فإمتامه كان بأمر  وحياين وهذا غي أن  متامه كان وحياني ًا، واإلمتام يلتحق 

ّ جي دًا.  وحيانيًا، وال يفرتض كون متام األجزاء كذلك، فلتأم 

ّ  املراد من إمتام النعمة هو الب عد الديني،  أي أن  اهلل قد أتم  عليكم ـ بإنزال هذه اآلية أو ولع

لت ه املنظورة له، ال متام نعمه وال بعضًا معينًا لنا منها، وهذه النعمة × بلتنصيب عّل ـ نعم 

 عنواّنا العام هو صالحهم وفوزهم.

 وعليه فال يوجد شاهد يف إمتام النعمة عىل فرضي ة الشمول يف إكامل الدين.

الباحث لفرضي ة أن  إكامل الدين كان بمعي ة العقّ بأن  ظاهر اآلية هو إن  مناقشة  خامسًا:

اإلكامل بواسطة الوحي دون غيه، هذه املناقشة غي واضحة أيضًا؛ ألن  اإلكامل وحيي  ال 

م، يضاف إىل ذلك مشكلة أخرى، وهي أن  اهلل تعاىل ينسب اإلكامل إىل نفسه،  الكامل كام تقد 

لشيعي لآلية وأسباب نزوهلا، سيكون املعنى: إن  اهلل تعاىل قد أكمّ الدين فإذا أخذنا باللتفسي ا

بيوم الغدير وتنصيب عّل  للخالفة، وهذا اللتنصيب ـ وفق املعلتقد الشيعي ـ مل يكن قد حصّ 

× يف يوم الغدير، وإن ام تم  اإلعالن عنه يف هذا اليوم، إذ يعلتقد الشيعة بأن  نصوص إمامة عّل

ة إىل يو م الدار يف السنوات األوىل من البعثة النبوي ة، وأن  هذه النصوص القرآنية واحلديثية مملتد 

علت من قبّ املوىل سبحانه يف يوم الغدير، وهذا  ت بشكّ ملتواصّ، ال أن  إمامة عّل ج  اسلتمر 

ما يفرض علينا اعلتبار أن  إكامل الدين ـ انسجامًا مع املعلتقد الشيعي ـ مل يكن أساسًا باكلتامل 

ته وكامله الواقعي، ومحايلته والطمأنينة عليه. ا كانت مكلتملًة، بّ قو   أجزائه؛ ألّن 

كم وا ظهرتم عليه، متامًا  فيلتم خوف عدو  هم أو احلتمّ أن يراد باآلية أن كم ك  وقد فّس  بعض 

، ووفقًا لذلك كيف نجعّ االكلتامل منحرصًا كام تقول: اليوم تم  لنا امللك، وكمّ لنا ما نريد

ز هذا االحلتامل هو أن  اآلية نفسها قالت: ب ُروْا ِمن ..﴿الوحي؟! بّ ما يعز  ف  ئِس  الَِّذين  ك  اْلي ْوم  ي 

ِضيُت ل   ر  تِي و  ْيُكْم نِْعم  ل  أ مْت ْمُت ع  ْلُت ل ُكْم ِدين ُكْم و  ْوِن اْلي ْوم  أ ْكم  اْخش  ْوُهْم و  ش  ْ ُكُم ِدينُِكْم ف ال  َت 

                                              
 .274: 3؛ والطّبيس، جممع البيان 435: 3؛ والطويس، اللتبيان 593: 1( انظر: الزخمرشي، الكشاف 1)



  

ِن اْض  م  ِحيماإلسالم ِدينًا ف  ُفور  رَّ إِنَّ اهللّ  غ  ْثم  ف  ِ  إلِّ
انِف  رْي  ُمت ج   غ 

ة  ص  ْم  ( فان  3)املائدة:  ﴾ُطرَّ يِف خم 

 مع فرضي ة الكامل الواقعي ال الكامل البنيوي الذايت.هذا ما ينسجم 

وهذا كل ه معناه أن  الباحث هنا ملزم بمزيد من تفكيك املوقف وحتليله وفق األصول 

ة الشيع  ي ة.العقدي 

إن  البيان الثاين املذكور ال ينفع شيئًا؛ ألن ه مبني  عىل فرضي ة تفسيية للكامل غي  سادسًا:

ظاهرة لغًة وال عرفًا؛ فإن  حذف امللتعل ق والطرف املقيس عليه الكامل من اآلية يفيد أن  االكلتامل 

ا تريد أن تقول بأن   ني اليوم جعلت الدين أكمّ كان له يف بنيلته الداخلية، وال يظهر من اآلية أّن 

 من أي  برنامج  آخر.

ّ  حاجات البرش، فقد يقال بأن ه قد تكون  بّ حلتى لو قلنا بأن  كامل الدين يف إجابلته عن ك

من حاجات البرش أن يامرسوا اللتقنني؛ نلتيجة طبيعة اللتغي  السي ال الدائم يف حياهتم، وهذه نقطة 

 ا نسلتعرض الروايات املسلتدل  هبا عىل الشمولي ة.سيأيت تفصيّ الكالم فيها الحقًا عندم

 وحصيلة الكالم: إّن هذه املداخلة هنا غري واضحة هبذا املقدار.

وهبذا يظهر لنا أن  آية إكامل الدين ومفهوم إكامل الدين ال ارتباط هلام بمفهوم شمول الدين 

ا برسوخ الدياجلميع وقائع احلياة وزواي ن يف الواقع اإلنساين، بحيث مل ها، وإن ام مها مرتبطان إم 

ناته الداخلي ة، أو ببلوغه مرحلة  تعد هناك خشية عليه من خصومه، أو باللتئام أجزائه ومكو 

حتقيق اهلدف املرجو  منه.. وهذه املفاهيم أو الصور الثالث ال يوجد ارتباط  عضوي  أو قهري  

 .القانوين رضوري بينها وبني مفهوم الشمول

 الشمولّية للقرآن الكريم، عرض وحتليل ونقديانّية ـ مرجعّية الب 2

االعلتامد عىل نصوص البياني ة الكل ية  ثبات الشمولي ة اللترشيعي ة هوإلثاين األدّلة القرآنّية 

ّ  يشء، وهذا ما  للقرآن الكريم، حيث ت ثبت هذه النصوص أن  يف القرآن بيانات   ترجع لك

ثبت شمولي ة القرآن الكريم وجامعي لته ّ  ما يلتصّ بشؤون اإلنسان واملجلتمع وغي ذلك. ي   لك

 وهذه اآليات القرآنيّة هي:

ء..﴿قوله تعاىل: ـ  1 ْ ْطن ا يِف الكِت اِب ِمن يش  رَّ ا ف   (.38)األنعام:  ﴾..مَّ

ِجئْن ا بِك  ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 يِْهْم ِمْن أ ْنُفِسِهْم و  ل  ِهيًدا ع   ش 
ة  ُث يِف ُكلِّ ُأمَّ بْع  ْوم  ن  ي  ىل  و  ِهيًدا ع  ش 



  

ى لِْلُمْسلِِمني   ُبرْش  ًة و  ْْح  ر  ُهًدى و   و 
ء  ْ يْك  الْكِت اب  تِْبي اًنا لُِكلِّ يش  ل  ْلن ا ع  زَّ ن  ِء و  ُؤال   (.89)النحّ:  ﴾ه 

اًل و  ﴿قوله تعاىل:  ـ 3 صَّ ل  إِل ْيُكُم اْلكِت اب  ُمف  ُهو  الَِّذي أ ْنز  اًم و  ك  رْي  اهللَِّ أ ْبت ِغي ح  غ  ف 
الَِّذين  أ 

ين   ِ ُكون نَّ ِمن  امْلُْمرت  ال  ت  قِّ ف  بِّك  بِاحْل  ل  ِمْن ر  ُه ُمن زَّ نَّ ُمون  أ  ْعل  ْين اُهُم الْكِت اب  ي  ت   (.114)األنعام:  ﴾آ 

ةً ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 4 ْْح  ر  ىل  ِعْلم  ُهًدى و  ْلن اُه ع  ْد ِجْئن اُهم بِكِت اب  ف صَّ ل ق  ْوم  ُيْؤِمنُولِ  و   ﴾ن  ق 

 (.52)األعراف: 

برِي   ر  ل  ا  ﴿قوله عز  من قائّ:  ـ 5 كِيم  خ  ل ْت ِمن لَُّدْن ح  اُتُه ُثمَّ ُفصِّ ْت آي  )هود:  ﴾كِت اب  ُأْحكِم 

1.) 

ّ  جالله:  ـ 6 ل كِْن ﴿قوله ج ى و  ِديًثا ُيْفرت   ان  ح  ا ك  ْلب اِب م 
ة  أِلُوِِل اأْل  ِصِهْم ِعرْب  ان  يِف ق ص  ْد ك  ل ق 

ْوم  ُيْؤِمنُون  ت ْصدِ  ًة لِق  ْْح  ر  ُهًدى و   و 
ء  ْ ت ْفِصيل  ُكلِّ يش  ْيِه و  د   (.111)يوسف:  ﴾يق  الَِّذي ب نْي  ي 

ْيِه ﴿وقال تعاىل:  ـ 7 د  نْي  ي  ْصِديق  الَِّذي ب  ل كِْن ت  ى ِمْن ُدوِن اهللَِّ و  ْن ُيْفرت  
ا اْلُقْرآ ُن أ  ذ  ان  ه  ا ك  م  و 

ْفِصيل  الْكِت اِب ال   ت  امل نِي  و  بِّ الْع  ْيب  فِيِه ِمْن ر   (.37)يونس:  ﴾ ر 

ًة ﴿وقال سبحانه:  ـ 8 اِر ُمبْرِص  ة  النَّه  ي  ْلن ا آ  ع  ج  ْيِل و  ة  اللَّ ي  ا آ  ْون  ح  ت نْيِ ف م  ي  ار  آ  النَّه  ْيل  و  ْلن ا اللَّ ع  ج  و 

ننِي   د  السِّ د  لِت ْعل ُموا ع  ُكْم و  بِّ ْضاًل ِمْن ر  ْفِصياًل لِت ْبت ُغوا ف  ْلن اُه ت   ف صَّ
ء  ْ ُكلَّ يش  اب  و  س 

احْلِ )اإلرساء:  ﴾و 

12.) 

هذه اآليات القرآنية الكريمة تنطق بإثبات عدم سقوط يشء من الكلتاب الكريم وأن ه 

ّ  يشء،  اًل تفصياًل، وأن  تفصيله تعل ق بك ّ  يشء، وكان ما فيه مفص  ّ  يشء، وبني  ك اسلتوعب ك

يمكن احلديث عن نفي الشمولي ة القرآنية أو أن  الدين ليس  هّكل ها فبعد هذه النصوص 

ّ  وقائع احلياة؟!  .بمسلتوعب  لك

                                              
؛ وعبد اهلل نرصي، الدين 420: 6؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 20( انظر: الشافعي، الرسالة: 1)

؛ 55ـ  53؛ والقرضاوي، الدين والسياسة، تأصيّ ورد  شبهات: 70ـ  65بني احلدود واللتوق ع: 

؛ ونارص مكارم الشيازي، شمولي ة الرشيعة، 136ـ  131والسفياين، الثبات والشمول يف الرشيعة: 

؛ ومصطفى كريمي، الدين حدوده ومدياته: 19ـ  18: 39ـ  38جمل ة االجلتهاد واللتجديد، العدد 

؛ واألعرايف، قلمرو 11ـ  10؛ وعبد اهلل ناصح علوان، اإلسالم رشيعة الزمان واملكان: 292ـ  282

د بن عمر94ـ  85سرته رشيعت: گدين و ؛ وحمسن 17ـ  13بن سامل بازمول، تغي  الفلتوى:  ؛ وحمم 

 .46ـ  42؛ وإسامعيّ كوكسال، تغي  األحكام يف الرشيعة اإلسالمي ة: 61عباس نجاد، علم ديني: 



  

د هذا ل عليك يا حمم  نز  من سورة النحّ:  89يقول املفّس  الطّبي عند تفسيه اآلية 

ّ   القرآن بياناً   .معرفة احلالل واحلرام والثواب والعقاب من ،ما بالناس إليه احلاجة لك

 نّيآالقرالبيان راءة نقدّية يف االستناد ملفهوم كلّية ق
أقوى األدلّة من لقادمة بحول اهلل ـ اة وهذا الدليل يمكن عّده ـ إىل جانب النصوص احلديثيّ 

 عىل مبدأ الشمول والكّلية، والبد لنا هنا من بعض التعليقات:

 بني الكتا  التشريعي والكتا  التكويينـ  1ـ  2

ىل ـ وفق ترتيبنا ـ ال ربط هلا بموضوع بحثنا هنا، كام ذكرنا ذلك يف مناسبة  اآلية األوإن  

؛ وذلك أن  مالحظة اآلية بلتاممها واللتي جاء هذا املقطع يف سياقها يعطي معنى آخر ا خرى

ن اح  ﴿للكلتاب الوارد فيها، فقد قال تعاىل:  ائِر  ي طرُِي بِج  ال  ط  ة  يِف األ ْرِض و  آبَّ ا ِمن د  م  م  و  يِْه إاِلَّ ُأم 

ون   ُ ِْم حُيْرش  هبِّ  ُثمَّ إىل ر 
ء  ْ ْطن ا يِف الكِت اِب ِمن يش  رَّ ا ف  ْمث اُلُكم مَّ (، وهذا السياق 38)األنعام:  ﴾أ 

ة يثي احلتامالً آخر يف املراد من الكلتاب؛ ألن  كلمة )الكلتاب( قد املرتبط بالشؤون اللتكويني  

 نها:اسلتعملت يف القرآن بمعان  خملتلفة، م

ي اليهود والنصارى بأهّ الكلتاب.ربام و ـ التوراة واإلنجيل، 1  هلذا سم 

قِّ ﴿قال سبحانه:  ـ القرآن الكريم، 2 ْلن ا إِل ْيك  اْلكِت اب  بِاحْل  أ نز   (.48)املائدة:  ﴾و 

ل والثاين راجعني إىل معنى واحد، وهو الدين أو الرشيعة أو  بّ يمكن أن يكون املعنى األو 

د تطبيقات هلذا الوحي اإل ، فيكون القرآن أو اللتوراة جمر  لزامي  النازل من السامء عىل النبي 

 العنوان.

اتُِح ﴿ومنه قوله تعاىل:  ـ اللوح املحفوظ أو أّي يشء يشبهه يف أّنه خلق  تكويني، 3 ف  ُه م  ِعند  و 

اْلب   ِّ و  ا يِف اْلرب  ُم م  ْعل  ي  ا إاِلَّ ُهو  و  ُمه  ْعل  ْيِب ال  ي  بَّة  يِف اْلغ  ال  ح  ا و  ْعل ُمه   إاِلَّ ي 
ة  ق  ر  ْسُقُط ِمن و  ا ت  م  ْحِر و 

بنِي   ابِس  إاِلَّ يِف كِت اب  م  ال  ي  ْطب  و  ال  ر  ِت األ ْرِض و   (.59)األنعام:  ﴾ُظُلام 

 بّ ربام كانت هذه اللتعابي كنائي ًة عن ثبات العلم اإلهلي امللتعل ق بوقائع العامل وحلتمي لته.

                                              
 .211: 14( جامع البيان 1)

 .236ـ  235( انظر: حيدر حب  اهلل، حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي: 2)



  

ىل  امْلُْؤِمننِي  كِت اًبا ﴿كقوله تعاىل:  لزام والتنجيز القانوين،رض واإلالفـ  4 ان ْت ع  ة  ك  ال  إِنَّ الصَّ

ْوُقوًتا  (.103)النساء:  ﴾م 

، قال تعاىل: اململوكمثّ املكاتبة مع  رفني،طـ ما يرجع للتوافقات القانونّية بني  5

ل  ..﴿ َّا م  ْبت ُغون  اْلكِت اب  مِم الَِّذين  ي  اِل و  آ ُتوُهْم ِمْن م  ا و  رْيً لِْمُتْم فِيِهْم خ  اتُِبوُهْم إِْن ع  ك  ُنُكْم ف  ْيام 
ْت أ  ك 

اُكمْ   (.33)النور:  ﴾..اهللَِّ الَِّذي آ ت 

ُه مثّ:  ـ صحائف األعامل يوم القيامة، 6 ْن ُأويِت  كِت اب  م  اِمِهْم ف   بِإِم 
ْدُعوا ُكلَّ ُأن اس  ْوم  ن  ﴿ي 

ُأول   تِياًل بِي ِمينِِه ف  ال  ُيْظل ُمون  ف  ْم و  ُ ُءون  كِت اهب  ْقر  ك  ي 
ز 71)اإلرساء:  ﴾ئِ (، ففيها ت ثبت وحتلتم وتنج 

 أعامل اإلنسان.

 وغي ذلك من املعاين واالسلتخدامات.

وبعض هذه املعاين يمكن إرجاعه إىل بعض، واجلامع يف كلمة الكلتاب يف اللغة العربي ة هو 

ة الكلمةا، التنجيز واحلتم والثبات وهلذا ، نطالقًا من عنرص اجلمع والضم  املخلتزن يف ماد 

ي الكلتاب كلتابًا؛ ألن  املكلتوب فيه ناجز وحلتمي بشكّ أكّب يف املعامالت اللتجاري ة وغيها،  سم 

ة مفردة الكلتاب ووجوه ترصيفها يف القرآن الكريم  وقد رشحنا يف بعض حمارضاتنا اللتفسيي 

ة.  وجذورها اللغوي 

د يف االحلتامالت، يكون األقرب يف اآلية اللتي نحن فيها هو املعنى وعلي ه، فلو الحظنا الرتد 

ّ  من عدم إمكان اجلزم بظهورها يف أن  املراد من  م )اللوح املحفوظ(، وال أق الثالث امللتقد 

لتنا يف كلتاب العلم يشء مما وقع يف هذا العاالكلتاب هو القرآن الكريم ف  ّ: مل ي  مل، ، فيكون املحص 

 .ومل يغب عن علم اهلل وإرادته وسلطانه يشء

 مفهوم )التفصيل( يف توصيف القرآن الكريمـ  2ـ  2

هو تناول جزئيات األمور واسلتيعاب « اللتفصيّ»إن  ما ينرصف اليوم إىل ذهننا من كلمة 

عنى االملتدادات والثنايا يف مقابّ اإلمجال الذي بات يعني اللتناول العام ملوضوع  ما، وهذا امل

ة الشمولي ة هنا.  يوحي يف آيات تفصيّ الكلتاب بشمولي لته واسلتيعابه بام خيدم نظري 
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 ّ إال أن  الرجوع إىل اللغة واللتفاسي، يوضح لإلنسان أن  املراد باللتفصيّ هو اللتبيني، فاملفص 

 ، ، يف مقابّ املجمّ الذي يعني غي املبني  يث بني شيئني بح وأصّ الفصّ من البنيهو املبني 

ألن  به تبني  ؛ّق العرب عىل اللسان اسم املفص  ل  أطز اليشء عن اليشء ويبني عنه، وهلذا يلتمي  

لت آياته أو فيه تفصيّ يعني أن ه كلتاب واضح ومبني ، األمور وتلتمي ز فوصف القرآن بأن ه ف ص 

 وتبيان ونور.

وا قوله تعاىل:  ِميا وهلذا فّس  ْلن اُه ُقْرآًنا أ ْعج  ع  ل ْو ج  ِميٌّ ﴿و  اُتُه أ أ ْعج  ل ْت آي  اُلوا ل ْوال  ُفصِّ ا لَّق 

يِْهْم ع   ل  ُهو  ع  ْقر  و  اهِنِْم و  الَِّذين  ال  ُيْؤِمنُون  يِف آذ  اء و  ِشف  نُوا ُهًدى و  ِذين  آم  يِبٌّ ُقْل ُهو  لِلَّ ر  ع  ًمى و 

ِعيد ان  ب  ك  ْون  ِمن مَّ ك  ُين اد 
، نت بلسان  عريب واضح نفهمه(، بمعنى أن ه بي  44)فصلت:  ﴾ُأْول ئِ

لته  ومتايز مفاهيمه فليس املراد من تفصيّ القرآن اسلتيعابه وشموله، وإن ام بيانه ووضوحه ونوري 

ش،  ّ  ما بلتنا نعّب  عنه باللتفصيّ اليوم عن بعضها بحيث ال ختلتلط فلتلتشو  وما شابه ذلك، ولع

يناه بذلك ألن ه  ، أو ألن ه مصداق لللتمييز من أساليبه باً أسلولللتبيني و اً مصداقبات عندنا إن ام سم 

 .والفصّ بني األشياء

ُمون  ﴿ومن هنا قال تعاىل:  ْعل  ْوم  ي  بِياا لِق  ر  ًنا ع  اُتُه ُقْرآ  ي  ل ْت آ  (، فجعّ 3)فصلت:  ﴾كِت اب  ُفصِّ

نا إاللتفصيّ يف سياق العربي ة، و من اإلعراب عن اليشء الذي  ،بمعنى الوضوحالعربي ة ذا فّس 

 يضًا.الداللة واضحة أ يعني اإلفصاح عنه والبيان، صارت

ّ  يشء»هذا كل ه بقطع النظر عن قيد  ، وهبذا ال يمكن 6رقم:  الوارد هنا يف اآلية« ك

 .7ـ  5ـ  4ـ  3االسلتدالل هنا باآليات رقم: 

 ومناسبات احلكم واملوضوع (كّل شيء)مفهوم ـ  3ـ  2

 اآلية الثانية والسادسة هنا، يسلتلزم اشلتامل القرآن الوارد يف« كّ يشء»إن  األخذ بحرفي ة 

ّ  األحداث  ّ  جزئي ات العلوم واملعارف، بّ وك  وكبية عىل اإلطالق من ك
ّ  صغية  عىل ك
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اللتي وقعت وتقع وسلتقع إىل ما بعد يوم القيامة، واآلية الكريمة ال تفيد فقط اشلتامل القرآن عىل 

عى بأن ه الالزم هذا هذا، بّ بيانه له، واالللتزام بمثّ  ومن ثم فالبد  إطالقًا،  غي معقولقد يد 

ّ  يشء»من فهم  ّ  يشء بعد « ك بام خيرج هذا العنوان عن الشمولي ة املطلقة، وحيث إن  املراد بك

نًا. ّ  ما يثبت كونه قدرًا ملتيق   إلغاء الكلي ة املطلقة غي واضح لنا، فنأخذ بك

احلكم واملوضوع وطبيعة ما يظهر عقالئيًا من القرآن.. من هنا، نجد أن  السياق ومناسبات 

اهلداية واإلرشاد وتقريب اإلنسان نحو اهلل سبحانه مالحظة ذلك كل ه يفرض أن  الكل ية هنا ب

وما فيه صالحه وكامله من هذه اجلوانب، متامًا كام لو قال شخص يضع كلتابًا يف الكيمياء: إن  

ّ  يشء، فإ ن  املناسبات تسلتدعي إرادته الشمولي ة بمالحظة الكيمياء، ال هذا الكلتاب فيه تبيان ك

رين مطلق العلو ة بني امللتأخ  ين ـ خاص  ة، وهلذا وجدنا العديد من املفّس  م واملعارف البرشي 

ض  منهم ـ يميلون جلعّ املعارف القرآني ة منحرصًة يف دوائر اهلداية دون أن متنع عن اللتعر 

ر هنا وهناك.  لعلوم  ا خ 

به، ما هو؟ وذلك « كّ»هنا املراد تعل ق الكل ية « اليشء»بعد هذا كل ه، ينبغي أن يثبت لنا أن  

ى له القرآن  ًا هبا، فلو أثبلتنا أن  الشأن الذي تصد  ّ  آخر خارج اآلية نفسها ولو كان حاف  من دلي

لكائن البرشي، الكريم هو الّبنامج احليايت واألخروي لإلنسان بلتامم األبعاد الوجودي ة هلذا ا

نا أثبلتنا أن   ّ  ما يلتصّ هبذا اجلانب، أما لو أن  فإن  اآليلتني هنا سلتثبلتان أن  القرآن اسلتوعب ك

ي القرآن للتوضيح اجلانب الروحي واخللقي لإلنسان ـ مثالً ـ فإن   الدليّ يدل  عىل تصد 

 الشمولي ة لن تفيد يف بعض اجلوانب السياسي ة وهكذا.

نلتج عدم ق يف هذا املوضوع، فال ي سلتدل  هبا بنفسها درة هذه اآليات هنا عىل البت  وهذا ما ي 

 لوحدها، وإن ام حتلتاج مل عينات خارجي ة أو حاف ة.
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ة الصوفية العرفاني ة يف فهم القرآن الكريم وّنج  لته، مبني  عىل غي النظري  وما قلناه برم 

ل يف ال نشآت، فباطنه نشأة وجودية له، وليس تأويله، وأن ه تعبي آخر عن العلم اإلهلي امللتنز 

ثت عن بطون باطنًا دالليًا،  وكذلك مبني  عىل غي االعلتامد عىل النصوص الروائي ة اللتي حتد 

ّ  القرآن وشمولي لته باملعنى العريض،  من وجهة نظرنا، وقد  لكن  إثبات ذلك كل ه بالدليّ مشك

 .ناقشنا بعض أبعاده يف موضع آخر

 يف اللغة العربّية (الكلّية)م املنطقي ملفهوم نقد الفهـ  4ـ  2

 إنساين  يرتبط باحلياة اإلنساني ة وبنائها 
ّ  شأن  ى لبيان ك سل منا أن  القرآن الكريم يلتصد 

ّ  »ونظامها، لكن مع ذلك يمكن اللتوق ف عند إفادة  للكل ية املطلقة بحيث ال وجود وضعًا « ك

ي.ملساحة حمدودة ترك القرآن فيها احلديث وا  للتصد 

أو يف الكثرة األغلب  يف األعم  « كّ»واملوجب إلثارة هذا اللتساؤل هو اسلتخدامات كلمة 

الً ـ لبعض النصوص اللتي  ،، بّ ويف القرآن الكريمكثياً  عند العربالكاثرة  ض ـ أو  ولنلتعر 

نا لللتفكي يف املوضوع،   مثّ:يمكنها أن تسلتفز 

ا ذُ ﴿قال تعاىل:  ـ 1 ُسوْا م  ل امَّ ن  ِرُحوْا باِم  ف  ا ف  تَّى إِذ   ح 
ء  ْ اب  ُكلِّ يش  ْيِهْم أ ْبو  ل  ت ْحن ا ع  ُروْا بِِه ف  كِّ

بْلُِسون   ا ُهم م  إِذ  ْغت ًة ف  اُهم ب  ْذن   (.44)األنعام:  ﴾ُأوُتوْا أ خ 

ّ  يشء عىل اإلطالق؟! فهّ ًا فلتح عليهم أبواب ك  حق 

ى اْلكِت اب  ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 ْين ا ُموس  ُهًدى  ُثمَّ آت   و 
ء  ْ ْفِصياًل لُِّكلِّ يش  ت  ن  و  ىل  الَِّذي  أ ْحس  مت  اًما ع 

ِْم ُيْؤِمنُون   هبِّ اء ر  لَُّهم بِلِق  ًة لَّع  ْْح  ر   (.154)األنعام:  ﴾و 

ُرْذ ﴿قوله تعاىل:  ـ 3 ء  ف  ْ ْفِصيالً لُِّكلِّ يش  ت  ْوِعظ ًة و   مَّ
ء  ْ اِح ِمن ُكلِّ يش  ت ْبن ا ل ُه يِف األ ْلو  ك  ة  و  ا بُِقوَّ ه 

اِسِقني   ار  اْلف  ُأِريُكْم د  ا س  نِه  ْأُخُذوْا بِأ ْحس  ك  ي  ْوم  ْأُمْر ق   (.145)األعراف:  ﴾و 

ّ  يشء بحيث صارت مساوية متامًا للقرآن الكريم يف  ًا يف توراة موسى ك فهّ حق 

ّ  يشء؟! مضموّنا؟!  وهّ يف هذه األلواح املعدودة اللتي نزل هبا تفصيّ ك

ب ًبا﴿تعاىل: قوله  ـ 4  س 
ء  ْ ْين اُه ِمن ُكلِّ يش  آت  نَّا ل ُه يِف اأْل ْرِض و  كَّ ا م   (.84)الكهف:  ﴾إِنَّ
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ّ  يشء عىل اإلطالق، بحيث كان يمكنه الذهاب يف  ًا كان لذي القرنني سبب لك فهّ حق 

 الفضاء مثالً أو صناعة القنبلة الذري ة؟!

اوُ ﴿قوله تعاىل:  ـ 5 ُن د  ياْم  ِرث  ُسل  و  ُأوتِين ا ِمن ُكلِّ و  نطِق  الطَّرْيِ و  ْمن ا م  هي  ا النَّاُس ُعلِّ
ا أ  ال  ي  ق  ود  و 

ْضُل امْلُبنِيُ  و  اْلف  ا هل ُ ذ   إِنَّ ه 
ء  ْ  (.16)النمّ:  ﴾يش 

ظِيم  ﴿قوله تعاىل:  ـ 6 ْرش  ع  ا ع  هل    و 
ء  ْ ُأوتِي ْت ِمْن ُكلِّ يش  ْلُِكُهْم و  أ ًة مت  ْدُت اْمر  ج   ﴾إيِنِّ و 

 (.23)النمّ: 

ّ  يشء أو هو تعبي كنائي أو بليغ عن الكثرة  ًا أن  ملكة سبأ كان عندها من ك فهّ حق 

 والوفرة والعظمة؟

ِمنًا ﴿قوله تعاىل:  ـ 7 ًما آ  ر  ْم ح  ْن هل ُ كِّ ْ ُنم  مل  طَّْف ِمْن أ ْرِضن ا أ و  ع ك  ُنت ر  ى م  د  تَّبِِع اهْلُ اُلوا إِْن ن  ق  و 

ب ى إِل ْيِه ث   ْعل ُموجُيْ ُهْم ال  ي  ل كِنَّ أ ْكث ر   ِرْزًقا ِمْن ل ُدنَّا و 
ء  ْ اُت ُكلِّ يش  ر   (.57)القصص:  ﴾نم 

ة يف زمن النبي  وقبله كانت جتبى إليها ثمرات العامل كل ه؟! ثمرات أفريقيا ورشق  فهّ مك 

 آسيا وشامل أوروبا والقارة األمريكي ة؟!

ب ك  إىِل  ﴿قوله تعاىل:  ـ 8 ى ر  أ ْوح  َّا و  مِم ِر و  ج  ِمن  الشَّ ب اِل ُبُيوًتا و  ِذي ِمن  اجْلِ
ِ  النَّْحِل أ ِن اَتَّ

ْعِرُشون   اب  خُمْت لِف  * ي  ُْرُج ِمْن ُبطُوهِن ا رش   بِِّك ُذلُاًل خي  اْسُلكِي ُسبُل  ر  اِت ف  ر  ُثمَّ ُكِّل ِمْن ُكلِّ الثَّم 

لِ  اء  لِلنَّاِس إِنَّ يِف ذ  اُنُه فِيِه ِشف  ْلو 
ُرون  ك  آل   أ  كَّ ت ف  ْوم  ي  ًة لِق   (.69ـ  68)النحّ:  ﴾ي 

ْلن ا ﴿وقال تعاىل:  ـ 9 ع  ج  ا و  ت ْقن امُه  ف  ْتًقا ف  ت ا ر  ان  اأْل ْرض  ك  اِت و  و  ام  نَّ السَّ
ُروا أ  ف  ر  الَِّذين  ك  ْ ي  مل  و 

أ 

يٍّ أ ف ال  ُيْؤِمنُون    ح 
ء  ْ  (.30)األنبياء:  ﴾ِمن  امْل اِء ُكلَّ يش 

 ّ اجلن  واملالئكة صاروا يملكون احلياة من املاء؟فه

ا ﴿وقال سبحانه:  ـ 10 ْل ُهو  م  ا ب  اِرض  مُمْطُِرن  ا ع  ذ  الُوا ه  تِِهْم ق  اِرًضا ُمْست ْقبِل  أ ْوِدي  أ ْوُه ع  امَّ ر  ل  ف 

هبِّ    بِأ ْمِر ر 
ء  ْ ُر ُكلَّ يش  مِّ اب  أ لِيم  ُتد  ذ  ا ع  ْلُتْم بِِه ِريح  فِيه  اكِنُُهْم اْست ْعج  س  ى إاِلَّ م  أ ْصب ُحوا ال  ُير  ا ف 

ْوم  املُْْجِرِمني   لِك  ن ْجِزي اْلق  ذ   (.25ـ  24)األحقاف:  ﴾ك 

ّ  يشء عىل اإلطالق يف الوجود؟ بّ هّ دم رت األرض اللتي  فهّ دم رت هذه الريح ك

 هب ت عليها أم دم رت البيوت واألبنية ونحو ذلك مما ب ني عىل األرض؟

( يف اللغة العربي ة ليس كام أراد األصولي ون إن  ه  ّ نا عىل أن  اسلتخدام كلمة )ك ذا كل ه يدل 

وه، وهو الشمولي ة املطلقة واملوجبة  والفالسفة يف السور املنطقي للقضي ة املنطقية أن يفّس 



  

رصف حلتى بات ذهننا ينالكلي ة، فهذا بيان  منطقي دخّ اللغة العربي ة يف القرن الثاين اهلجري، 

ا اللغة العربي ة إىل ذلك فورًا اليوم،  ه اللتعابي وتريد فكثيًا ما تسلتخدم مثّ هذوالعرفي ة وأم 

األصّ يف االسلتخدام عندما يكون املورد واسع املصاديق كأن ه ، بّ هذا الكثرة والوفرة

عفلته القرائن أو ألس واألفراد وغي حمصور، ولو أراد امللتكل م الشمولي ة املطلقة للزمه مزيد بيان

ة بالكالم  .احلاف 

ـ ال االستردام ريف والعريب عّن تعبريات العموم يف االستردام الأوما نريد قوله هنا هو 

 توّظف يف حالتني:النربوي يف العلوم الحقاً ـ 

حالة العموم احلقيقي الشامّ بنحو املوجبة الكلي ة أو السالبة الكلي ة، كام هي احلال يف  أ ـ

 يا يف األدبيات املنطقي ة.كلي ة القضا

وكأن  غي الداخّ يف العموم ملحق  ،بيانًا للكثرة الكاثرةصيوة الرتكيب بنفسه  ب ـ

ة ـ مثّ األمثلة كمتامًا كالرتا، ولو بالقياس واملقارنة مهي لتهلقل لته أو لعدم أبالعدم  يب اللغوي 

ل إىل   .البيانأسلوب من أساليب الشعبي ة ـ اللتي تلتحو 

الكثرة والغلبة واألمهي ة والشمول معًا، السعة وكون ألفاظ العموم من أدوات بيان وهبذا ت

ا موضوعة ملعنى مشرتك وهذا ال  أو للجامع بني هذه كل ها.، أو بنحو االشرتاك اللفظي فكأّن 

ك باإلطالق املوجود أحيانًا يف مدخول أدوات العموم إلثبات الشمولي ة لو  ينايف إمكان اللتمس 

 ثي ات اإلطالق، وهو ما يكون عادًة يف اجلمّ اإلنشائي ة من األمر والنهي ونحو ذلكمت ت حي

ة.أكثر من   اجلمّ اخلّبي 

ّ  ما يشهد ـ بنحو اللتأييد ـ ملا نقول، هو املقولة املشهورة القائمة عىل اللتجربة واملراقبة  ولع

، فإن  كثرة اللتخصيصات ص  تصبح قضي ة مفهومة  يف النصوص الديني ة: ما من عام إال وقد خ 

دًا الكثرة الكاثرةأكثر يف سياق فهم العمومات بنحو األعم من الكلي ة و ص مؤك  ، فيكون املخص 

أن  العام اسلتعمّ يف بيان األكثر، وأن  هذه هي طريقة الشارع والنبي  وأهّ البيت والصحابة يف 

ر الذي سعى لفرض اس لتخدام لفظ العام هنا يف البيان، وهذا عىل خالف الفهم األصويل امللتأخ 

ض عىل املراد اجلدي وليس  ر  العموم حقيقًة رغم جميء اللتخصيص، بدعوى أن  اللتخصيص ع 

عىل املراد االسلتعاميل، وأن  اهلدف من إطالق العام هو جعله قانونًا ي رجع إليه يف غي مورد 



  

ة وأن ه  ل، خاص  ات والقضايا اإلنشائي  حيمّ ذهني ة اللتخصيص، فهذا اجلواب واضح اللتأو 

ة،  ة اللتي نجد هلا حضوردون القانوني ة االعلتباري  حو ًا يف اللغة واالسلتعامل بنفس الناجلمّ اخلّبي 

ص.  الوارد يف اسلتخدام العام مع عروض املخص 

دت   عىل فكريت هذه فيام يلتعل ق بأدوات العموم ودالالهتا يف اللغة العربي ة يف مواضع  وقد أك 

ة من كلتبي منذ سنو ومن املعروف أن ه يوجد يف الرتاث األصويل واالجلتهادي ات، عد 

اإلسالمي قول  بأن  ألفاظ العموم موضوعة للمشرتك بني العموم واخلصوص، وقد ذهب إىل 

، وقال السيد القزويني ـ يف تعليقلته عىل املعامل ـ السيد املرتىض يف الذريعةرصحيًا هذا القول 

ه:  كام يف اإلحكام، وإىل املرجئة والسي د املرتىض  ،أيضًا إىل املرجئةزي ع  حول هذا الرأي ما نص 

وقوله اآلخر الوقف كام يف رشح املخلترص  ،والواقفي ة كام يف املنية، وإىل األشعري يف أحد قوليه

ذهبت املرجئة وقال اآلمدي الذي هو بنفسه من القائلني باللتوق ف هنا: ، للعضدي وغيه

وذهب الشافعي ومجاهي املعلتزلة وكثي من الفقهاء  ،صيغة له يف لغة العربالعموم ال  إىل أن  

ومنهم من خالف يف اجلميع ، الصيغ حقيقة يف العموم، جماز فيام عداه ما سبق ذكره من إىل أن  

 والالم، كام يأيت تعريفه، وهو مذهب أيب هاشم. املنكر واملعروف واسم اجلنس إذا دخله األلف

وقد نقّ عن ، هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص وجماز فيام عداه وص إىل أن  وذهب أرباب اخلص

: الوقف وهو رواآلخ أحدمها: القول باالشرتاك بني العموم واخلصوص، األشعري قوالن:

واخلصوص، أو االشرتاك، ووافقه عىل الوقف  مما قيّ يف احلقيقة يف العموم، ءعدم احلكم بيش

ّ   القايض أبو بكر، ّ بني ة من فص  ومن الواقفي   ني.من القولني مجاعة من األصولي  واحد  وعىل ك

خبار والوعد والوعيد، دون فقال بالوقف يف اإل مر والنهي،، واألوالوعد والوعيد خباراإل

 .األمر والنهي

يف عرض املواقف واآلمدي، والطويس  الغزايلوقد أسهب العديد من القدماء كأيب حامد 

أو متامًا رون يلتجاهلون هذا البحث ، فيام بات امللتأخ  ة األدل ة، فراجعيف هذه القضي ة ومناقش
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بعض  قدماء : ذكره د الصدر ــ بحسب تعبي السي  ذا الرأي ، بّ هون عليه رسيعاً يمر  

 !.األصولي ني، إال أن ه تشكيك  ال ينبغي االللتفات إليه

ًا للسيد املرتىض ) رًا نص  د هذا األمر  هـ(،436وقد صادفت  مؤخ  عىل مسلتوى األمثلة يؤك 

فإن قال: فلم ..قد ال نوافقه عليه، يقول السيد املرتىض: وإن وقع منه يف سياق  اللتي سقناها، 

ّ   :قوله زعملتم أن   زلزلة  ( قد خرج منه بعض األشياء؟ قيّ له: قد قال اهلل تعاىل: )إن  ءيش )ك

 مر اهلل به فرعون والكافرين مل خيلقه، فثبت أن  الذي أ يامنعظيم( ومل خيلقها، واإلء الساعة يش

ّ   األشياء )أطلق( يف بعض دون ومل تؤت من  ،(ءيش بعض، وقد قال اهلل تعاىل: )وأوتيت من ك

ّ   ، وإنام أراد مما أوتيلته ]هي[ دون ما مل تؤته. وقال تعاىل: )جيبى إليه ثمراتامن شيئاً يملك سل  ك

و[ كذلك  جيبى ]إليه ام أراد مماثمرات الرشق والغرب، وإن  ه مل جتب إليه وقد علمنا أن   ،(ءيش

ّ   قوله تعاىل: ( وإنام ءوقال تعاىل: )فلتحنا عليهم أبواب كّ يش ( مما خلقه تعاىل.ءيش )خالق ك

ّ   وقال تعاىل: )تبياناً  أراد ما فلتح عليهم.  ( ومل يرد تبيان عدد النجوم وعدد اإلنسءيش لك

ّ  وقال تعاىل: )تدم   مما باخللق إليه حاجة يف دينهم. ءيش ّ  ام أراد تبيان ك، وإن  واجلن    ءيش ر ك

. وقال: ر من أرسلت للتدميهام ]أراد[ تدم  معه، وإن   ر هودا والذينا تدم  ا( ومل يرد أّن  بأمر رهب  

  ّ وما أشبه ما ذكرناه  والسكون. ( ومل ينطق احلجارة واحلركةءيش )أنطقنا اهلل الذي أنطق ك

ى يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق أن   قوله: )بديع الساموات واألرض ضاً كثي، كذلك أي

  ّ عىل النصارى ومل يرد  هذا رد   األزواج واألوالد واألجسام، ألن   ( أرادره تقديراً فقد   ءيش ك

 وما ذكرناه يف اللغة مشهور، قال لبيد بن ربيعة: والفسوق. الفجور

  ّ ّ   ءيش أال ك  نعيم ال حمالة زائّ ما خال اهلل باطّ * وك

ّ  : باطّ، وقد قال شعره هذا الذي قاله باطّ، وال أن   احلق   ومل يرد أن   ام أراد وإن   ء،يش ك

ّ   :بعض األشياء، ويقول القائّ ّ   ءيش )دخلنا املرشق فاشرتينا ك ام حسن(، وإن   ءيش ورأينا ك

  ّ ّ   ءيش أراد ك  ...رأوا مما ءيش مما اشرتوا، وك

يف املنطقي ن  كثرة اسلتعامل أدوات العموم يف غي العموم احلقيقي إ :فاملوقوخالصة 
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)إال إذا كان املنسبق نلتيجة طبيعة املوضوع أو  دون إحساس باملجازة والعربية رفي  عاألدبيات ال

السياق هو العموم احلقيقي األمر الذي حييج إىل القرينة للخروج منه بوصفه أحد البدائّ 

ّ  ما ـ األصولي ون يف بحثهم عن أن  اللتخصيص ال غة(، االسلتعاملي ة يف الل ه ـ بشك بّ هذا ما أقر 

ة اسلتخدام العام.. إن  كثرة االسلتعامل دون إحساس باملجاز  جيعلنا ال نفهم من يعني جمازي 

عة نحو غي العموم الشمويل ّس، أو فقّ: جيعلنا نسوقها ببالرضورة دوات العموم الكلي ةأ

د مواجهة احلتام الكريم ليست فيه تفاصيّ  نن  القرآإن نا نالحظ ألي ة معقولة، وحيث بمجر 

ّ  يشء عىل اإلطالق،  حلتى أن  كثيًا منهم أقر  بأن  تفاصيّ األحكام جاءت يف السن ة قانوني ة لك

! وال معنى هلا مع شمولي ة الكلتاب ال يف الكلتاب،  ومشهورهم عىل قبول السن ة اللتأسيسي ة للنبي 

بّ اص  من اللتفسي أملحنا له يف كلتاب حجي ة السن ة يف بحث السن ة اللتأسيسي ة.. إال برضب  خ

ح سندًا عند املشهور ـ واللتي يسلتوحى ورد هذا يف بعض الروايات  اآلتية ـ خّب مح اد املصح 

ىل أن  بعض ما يف ـ إ (أو)بحسب تعبي ـ بام يشي  ،ال وفيه كلتاب أو سن ةإما من يشء  منها أن

نا كل ه هلذا  ..بّ يف السن ة ،ليس يف الكلتابالرشيعة  ّ   أنكان من حق   نعيد فهم الكلي ة هنا بشك

د عنرص أ الكثرةد عنرص يؤك   ة اللتي رسمها القرآن وعدم أمهي ة أو يؤك  مهي ة اخلطوط العام 

 خطوط فكري ةنامذج و ة  لتها، األمر الذي جيعّ الشمولي ة القرآني ة شمولي  بمسلتوى أمهي   اللتفاصيّ

(paradigm)، ةقانوني   طر  أو ،ةخالقي  أوقيم  ،ةبادئ ترشيعي  ورؤى أيديولوجي ة، وم، 

 .اجلزئي ة لتفاصيّمعلتد  به من ال مع بعض   تي ة،ومسارات حيا

( للعمومإبّ حلتى لو قلنا ب  ّ بادي لنا جتعله بمثابة الن  طبيعة النص  القرآين إف ،فادة )ك

ّ   يةلقارئ لفهم الكثرة والغلبة ونحو ذلك من اآلالقرينة امللتصلة اللبي ة اللتي تدفع ا أو عىل األق

ة يف دالللتها ّ  لعدم االطمئنان بانعقاد الشمولي ة اللتام  ض لك نا بقراءة القرآن ندرك أن ه مل يلتعر  ؛ ألن 

يل كافيًا يف  رباك إتفاصيّ القانون باملعنى الذي يريده املسلتدل  هنا، فيكون هذا االنطباع األو 

عىل ـ أو هو موجود حملتمّ القريني ة ـ ّ قرينة ملتصلة لبي ة ويشك   ،يةعموم من اآلفهمنا لل

، وال تكون اآلية نافيًة هلذا االنطباع؛ ألن  املفروض ة والغلبة ونحو ذلكاالقلتصار عىل األكثري  

نا ما زلنا نبحث يف  أن ه ال يوجد دليّ غيها عىل هذه الشمولي ة، واملفروض ـ من جهة ثانية ـ أن 

ّ يف املوضوع ملي اً   .أصّ دالللتها عىل ذلك، فالحظ جي دًا وتأم 

ح بعدم شمولي ة ذاته، فانلتظر، وراجع  هذا، وسيأيت يف البحث احلديثي أن  القرآن نفسه يرص 



  

ر.  املجموعة األوىل من املجموعات احلديثي ة القادمة حلتى ال نكر 

 شاملةاللشريعة إىل اة ة الشمولّيمصادرة القفز من البيانّيـ  5ـ  2

وهو يف نظري من أهم  اللتعليقات عندي هنا، وذلك أن  غاية ما ت ثبت اآليات املسلتدل  هبا 

ّ  يشء، لكن ها ال تثبت أن  هناك شيئًا اسمه رشيعة شاملة حلتى يلتكل م عنها  هنا، أن  القرآن فيه ك

 القرآن، وهنا نقطة الضعف االسلتداليل هبذه اآليات.

ّ  احلياة، ثم ملا قال  :ولتوضيح مرادي أقول نحن افرتضنا أن  الرشيعة والدين شاملني لك

ّ  احلياة، مع أن  هذا مصادرة،  ّ  يشء، فهذا يعني أن  فيه أحكامًا ديني ة لك القرآن بأن  فيه ك

ّ  الدين خملتص  بمساحة تساوي  ّ  احلياة؟ فلع وذلك أن ه من أين عرفنا أن  الدين شامّ لك

ّ  يشء هو أن ه بني  الثامنني يف املائة م ّ  يشء، ومعنى أن ه بني  ك ن احلياة مثاًل، والقرآن جاء وبني  ك

هذه الثامنني يف املائة، ثم بني  العرشين لكن ال بوصفها جزءًا من الدين، بّ بوصفها قياًم أو 

رجو أحكامًا عقلي ة إنساني ة )ليست جمعوالت ديني ة رشعي ة(، قام باإلخبار عنها، فاالنطالق ـ وأ

الً من إثبات شمولي ة  ّ ـ من شمولي ة البيان القرآين لشمولي ة الرشيعة مغلوط، بّ الب د أو  اللتأم 

الرشيعة حلتى تكون شمولي ة البيان القرآين مغط يًة للرشيعة الشاملة من ق بّ، وإال كان القرآن 

ا سائر األمور فهو يبي نها ال بام هي رش أي ال بام هي منشآت ع، مبي نًا للرشيعة غي الشاملة، وأم 

الطاعة والعبودّية جزءًا من عالقة لتكون  ،جمعولة من اهلل هبدف إدخاهلا يف ذّمة املكّلفنيقانونّية 

ة غي ديني ة، متامًا كحديثه عن أي  قضي ة  ،عبيدوالسبحانه بني املوىل  بّ بام هي معطيات حق 

إال بناء عىل  ة؟ مع أن  القرآن قد ذكرها..تكويني ة، فهّ كون النحّ يأكّ من األزهار مسألة ديني  

 قول:

ّ  العلوم ديني ًة، كام فيام أ ـ  املنسوب إىل بعض املعارصين، مثّ يذهب إليه من يرى أن  ك

لته حول العلم الدينيا سلتاذنا الشيخ عبد اهلل جوادي آمّل  .وغيها ، يف نظري 

ّ  ما ب ني  يف القرآن فهو دين، فل و كان أمرًا سلوكي ًا )وبني  حلتى ولو من ب ـ أو من يرى أن  ك

ة دون ظهور البيان يف نسبلته للدين ، أي نسبلته هلل بوصفه اجلاعّ القانوين للحكم ليدخله يف ذم 

ة بيننا ( صار رشيعًة جمعولة م  وعهدة املكل فني كجزء من عالقة العبودي ة دخلة يف العهدة والذم 

 وبني اهلل.



  

ّ  العلوم ديني ًة حلتى لو كانت تبحث عن  صحيح؛لكّن كال هذين التوّجهني غري  فليست ك

ة العلم الديني موضوع   ها ديني ًة، والبحث يف هوي  خلق اهلل الراجع للفعّ اإلهلي، فهذا ال يصي 

 طويّ جدًا، نكله ملباحث فلسفة الدين والكالم اجلديد.

ّ  ما ذكره القرآن فهو دين أو رشع، بّ قد يذكر ما هو جمعول  رشعي أو عقيدة وليس ك

ديني ة، وقد يذكر أمورًا واقعي ًة حقيقي ة )يف الفعّ أو اللتكوين( خلدمة املجعول الرشعي أو 

العقيدة الديني ة، كلتوصيفه الساموات واألرض، فهذا اللتوصيف حق  لكن ه ليس بدين، نعم 

، لكن  هذا ال يعني أن  نفس توصيفاته هي  دين تصديق القرآن يف توصيفاته واجب  رشعي 

)أترك تفصيّ هذه النقطة ملباحث فلسفة الدين والكالم اجلديد، وكذلك مباحث اللغة الديني ة 

 عمومًا، وأكلتفي هبذا القدر(.

وهذا كل ه يعني أن  عّل  مراجعة النص  الديني والقرآين، فام ظهر أن ه ب ني  بوصفه تكليفًا 

ذلك ال أسلتطيع أن أقول ـ بنحو القاعدة رشعي ًا أو حقيقًة عقدي ة، أخذت  به، وما مل يظهر يل 

مه حقيقًة ديني ة، حلتى لو مل أره بنفيس، بّ يمكن  املسبقة املسقطة من األعىل ـ بأن  القرآن قد قد 

مه بوصفه حقيقًة واقعي ة أعم  من الديني ة وغيها، فبحثنا يف الرشيعة الشاملة  أن يكون قد قد 

ّ  الوقائع، ال يف أصّ احلسن الذايت هلذا اللتي تسلتبطن مفهوم جعّ قانوين رشعي إهل ي  لك

ّ  واقعة، فهذا ال يالزم اجلعّ اللترشيعي، كام قلنا سابقًا يف إطار مناقشة  الفعّ أو غيه يف ك

ق النراقي  ، فراجع.والشيخ الرجياين مداخلة املحق 

ث عن أحكام العقّ واللتجربة اإلنساني ة، وأمرنا  باع عقولنا وهذا يفيد أن  القرآن ربام حتد  بات 

وبني  لنا ماذا حتكم عقولنا دون أن يقول بأن  حكم عقلنا هو جمعول رشعي  ديني له، بّ 

باع أحكام عقولنا القائمة عىل اللتجربة اإلنساني ة والقيم  املجعول الرشعي الوحيد هو وجوب ات 

ه ديني ًا من خالل النص  والعقّ معًا. ة، فسلوك اإلنسان يوج   الفطري 

ه إذا مل نقبّ املالزمة بني احلسن والقبح أو بني العلم باملصالح وبني اإلرادة اإلهلي ة، وهذا كل  

وإال لزم أن يكون القرآن مبي نًا للتلك اإلرادة يف األفعال، وهو كاشف عن ديني ة املوقف فيها، 

 لكن ه قد سبق من ا املناقشة يف هذا كل ه.

مت أن  القرآن الكريم قد اشلتمّ عىل جممّ  والذي نفهمه من مجلة املقاربات اللتي تقد 

القضايا الدينية املرتبطة هبداية البرش إىل اهلل تعاىل، وأن  ذلك ال يمنع عن وجود بعض األمور 



  

اللتي ترك القرآن الكريم أمر بياّنا إىل مصدر  آخر، كام ال يوجد ما يمنع عن أن تكون املساحة 

  ّ  تفاصيّ حياة اإلنسان. اللتي يغط يها البيان القرآين غي شاملة لك

 باع حكمهوالنهي عن ترك اّتكم غري اهلل بني النفي حلـ  3

ن ه ال يوجد من له أتفيد بعض النصوص القرآني ة حرص احلكم باهلل سبحانه، ومعنى ذلك 

، وهذا يدل  عىل أن ه لن يكون هناك مرجع  قانوين آخر غي اهلل وال رشيعة أو حكم  غي اهلل تعاىل

 :، ويمكن فرز هذه النصوص عىل جمموعلتني رشيعلته وقانونهقانون غي

 ما دل  عىل حرص احلكم باهلل ونفيه عن غيه، ومن النصوص هنا: املجموعة األوىل:

ْكُم إِ ﴿قال تعاىل:  ـ 1 ْست ْعِجُلون  بِِه إِِن احْلُ ا ت  ا ِعنِْدي م  ْبُتْم بِِه م  ذَّ ك  يبِّ و   ِمْن ر 
يِّن ة  ىل  ب  الَّ ُقْل إيِنِّ ع 

اِصلنِي   رْيُ اْلف  ُهو  خ  قَّ و   (.57)األنعام:  ﴾هللَِِّ ي ُقص  احْل 

اِسبنِي  ﴿وقال سبحانه:  ـ 2 ُع احْل  رْس 
ُهو  أ  ْكُم و  قِّ أ ال  ل ُه احْلُ ُهُم احْل  ْوال  وا إىِل  اهللَِّ م   ﴾ُثمَّ ُرد 

 (.62)األنعام: 

ْعبُُدون  ِمْن ُدونِهِ ﴿وقال عز  وجّ:  ـ 3 ا ت  ا  م  ل  اهللَُّ هِب  ا أ ْنز  اُؤُكْم م  ب  آ  ْنُتْم و  ا أ  ْيتُُموه  مَّ ًء س  ْسام 
إاِلَّ أ 

ل كِنَّ أ   يُِّم و  يُن اْلق  لِك  الدِّ اُه ذ  ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ ر  أ الَّ ت  ْكُم إاِلَّ هللَِِّ أ م  ْكث ر  النَّاِس ال  ِمْن ُسْلط ان  إِِن احْلُ

ُمون   ْعل   (.40)يوسف:  ﴾ي 

ة  ﴿وقال عز  من قائّ:  ـ 4 ق  رِّ اب  ُمت ف  اْدُخُلوا ِمْن أ ْبو   و 
اِحد  ْدُخُلوا ِمْن ب اب  و  نِيَّ ال  ت  ا ب  ال  ي  ق  و 

كَّلِ  ْلي ت و  يِْه ف  ل  ع  ْلُت و  كَّ ْيِه ت و  ل  ْكُم إاِلَّ هللَِِّ ع   إِِن احْلُ
ء  ْ نُْكْم ِمن  اهللَِّ ِمْن يش  ا ُأْغنِي ع  م  لُ  و  كِّ  ﴾ون  امْلُت و 

 (.67)يوسف: 

إِل يِْه ﴿وقال تباك وتعاىل:  ـ 5 ْكُم و  ل ُه احْلُ  و 
ةِ اآْل ِخر  ْمُد يِف اأْلُوىل  و  ُهو  اهللَُّ ال  إِل ه  إاِلَّ ُهو  ل ُه احْل  و 

ُعون    (.70)القصص:  ﴾ُتْرج 

ر  ال  إِل ه  إاِلَّ ُهو  ﴿وقال تعاىل:  ـ 6 ا آ خ  ع  اهللَِّ إهِل ً ْدُع م  ال  ت  ْكُم و  ُه ل ُه احْلُ ْجه  الِك  إاِلَّ و   ه 
ء  ْ ُكل  يش 

ُعون   إِل ْيِه ُتْرج   (.88)القصص:  ﴾و 

ْلُت ﴿وقال سبحانه:  ـ 7 كَّ يِْه ت و  ل  يبِّ ع  لُِكُم اهللَُّ ر  ُحْكُمُه إىِل  اهللَِّ ذ   ف 
ء  ْ ْفُتْم فِيِه ِمْن يش  ا اْخت ل  م  و 

إِل ْيِه ُأنِيُب   (.10)الشورى:  ﴾و 

الَِّذين  ﴿ل تعاىل: وقا ـ 8 اًل و  صَّ ل  إِل ْيُكُم الْكِت اب  ُمف  ُهو  الَِّذي أ ْنز  اًم و  ك  رْي  اهللَِّ أ ْبت ِغي ح  غ  ف 
أ 



  

َّْت  مت  ين  و  ِ ُكون نَّ ِمن  امْلُْمرت  قِّ ف ال  ت  بِّك  بِاحْل  ل  ِمْن ر  ُه ُمن زَّ نَّ ْعل ُمون  أ  ْين اُهُم اْلكِت اب  ي  ت  بِّ  آ  ُة ر  لِم  ك  ك 

ْن يِف اأْل ْرِض ُيِضل و إِْن ُتطِْع أ ْكث ر  م  لِيُم و  ِميُع اْلع  ُهو  السَّ تِِه و  لاِم  ل  لِك  ْداًل ال  ُمب دِّ ع  ْن ِصْدًقا و  ك  ع 

ُْرُصون   إِْن ُهْم إاِلَّ خي  تَّبُِعون  إاِلَّ الظَّنَّ و  بِيِل اهللَِّ إِْن ي   (.116ـ  114)األنعام:  ﴾س 

 رص حق  احلكم به سبحانه.إن  هذه النصوص حت

ذم  الذين ال الدعوة للحكم بام أنزل اهلل ونصوص قرآني ة واضحة يف  املجموعة الثانية:

حيكمون بام أنزل اهلل تعاىل، وهذا دال  عىل أن  من حيكم بمرجع  قانوين  آخر غي اهلل فهو حيكم 

 بغي ما أنزل اهلل وال حيكم بام أنزل اهلل تعاىل:

ُكْن ﴿ىل: قال تعا ـ 1 ال  ت  اك  اهللَُّ و  قِّ لِت ْحُكم  ب نْي  النَّاِس باِم  أ ر  ْلن ا إِل يْك  اْلكِت اب  بِاحْل  ْنز  ا أ  إِنَّ

ِصياًم  ننِي  خ 
ائِ  (.105)النساء:  ﴾لِْلر 

ْون  إىِل  كِت  ﴿وقال سبحانه:  ـ 2 ر  إىِل  الَِّذين  ُأوُتوا ن ِصيًبا ِمن  الْكِت اِب ُيْدع  ْ ت  مل 
اِب اهللَِّ لِي ْحُكم  أ 

ُهْم ُمْعِرُضون   ِريق  ِمنُْهْم و  ىلَّ ف  ت و  ْين ُهْم ُثمَّ ي   (.23)آل عمران:  ﴾ب 

ِريق  ِمنُْهْم ُمْعِرُضون  ﴿وقال تبارك اسمه:  ـ 3 ا ف  ْين ُهْم إِذ  ُسولِِه لِي ْحُكم  ب  ر  ا ُدُعوا إىِل  اهللَِّ و  إِذ  و 

ق  ي   ُم احْل  ُكْن هل ُ إِْن ي  ْيِهْم و  ل  ِيف  اهللَُّ ع  ض  أ ِم اْرت اُبوا أ ْم خي  اُفون  أ ْن حي  ر  ْأُتوا إِل يِْه ُمْذِعننِي  أ يِف ُقُلوهِبِْم م 

ُسولِِه لِي   ر  ا ُدُعوا إىِل  اهللَِّ و  ْول  امْلُْؤِمننِي  إِذ  ان  ق  ُسوُلُه ب ْل ُأول ئِك  ُهم  الظَّاملُِون  إِنَّام  ك  ر  ْين  و  ُهْم أ ْن ْحُكم  ب 

تَّْقهِ  ي  ْش  اهللَّ  و  خي  ُسول ُه و  ر  ْن ُيطِِع اهللَّ  و  م  ك  ُهُم امْلُْفلُِحون  و 
ُأول ئِ ْعن ا و  أ ط  ِمْعن ا و  ُقوُلوا س  ُأول ئِك  ُهُم ي   ف 

ُزون  
ائِ  (.52ـ  48)النور:  ﴾اْلف 

ا ُهًدى ﴿وقال عز  من قائّ:  ـ 4 اة  فِيه  ْلن ا التَّْور  ا أ ْنز  ُموا إِنَّ ا النَّبِي ون  الَِّذين  أ ْسل  ُكُم هِب  ْ ُنور  حي  و 

اء  ف   د  ْيِه ُشه  ل  اُنوا ع  ك  ْحب اُر باِم  اْسُتْحِفُظوا ِمْن كِت اِب اهللَِّ و 
اأْل  انِي ون  و  بَّ الرَّ اُدوا و  ِذين  ه  ُوا لِلَّ ش  ْ ال  َت 

نًا ق   م  ايِت ث  وا بِآ ي  ُ ال  ت ْشرت  ْوِن و  اْخش  افُِرون  النَّاس  و  ك  ُهُم الْك 
ُأول ئِ ل  اهللَُّ ف  ُْكْم باِم  أ ْنز  ْ حي  ْن مل  م  لِياًل و 

اأْلُُذن  بِاأْلُ  اأْل ْنف  بِاأْل ْنِف و  نْيِ و  نْي  بِالْع  اْلع  ا أ نَّ النَّْفس  بِالنَّْفِس و  ْيِهْم فِيه  ل  ت ْبن ا ع  ك  نَّ و  السِّ ُذِن و 

اص   ص 
ُروح  قِ اجْلُ نِّ و  ُأول ئِك  ُهُم بِالسِّ ل  اهللَُّ ف  ُْكْم باِم  أ ْنز  ْ حي  ْن مل  م  ة  ل ُه و  ار  فَّ ُهو  ك  ق  بِِه ف  دَّ ْن ت ص  م  ف 

ت   آ  اِة و  ْيِه ِمن  التَّْور  د  نْي  ي   ا ب 
ًقا ملِ دِّ ْري م  ُمص  ى اْبِن م  اِرِهْم بِِعيس  ىل  آ ث  ْين ا ع  فَّ ق  ُون  و 

ْنِجيل  فِيالظَّاملِ ِه ْين اُه اإْلِ

ْلي ْحُكْم أ ْهُل اإْلِ  ْوِعظ ًة لِْلُمتَِّقني  و  م  ُهًدى و  اِة و  ْيِه ِمن  التَّْور  د  نْي  ي   ا ب 
ًقا ملِ دِّ ُمص  ُنور  و  ْنِجيِل باِم  ُهًدى و 

ْلن ا ْنز  أ  اِسُقون  و  ُأول ئِك  ُهُم اْلف  ل  اهللَُّ ف  ُْكْم باِم  أ ْنز  ْ حي  ْن مل  م  ل  اهللَُّ فِيِه و  ْنز 
ًقا  أ  دِّ قِّ ُمص  إِل يْك  اْلكِت اب  بِاحْل 

تَّبِْع أ هْ  ال  ت  ل  اهللَُّ و  ْين ُهْم باِم  أ ْنز  اْحُكْم ب  ْيِه ف  ل  ْيِمنًا ع  ُمه  ْيِه ِمن  اْلكِت اِب و  د  نْي  ي   ا ب 
ك  ِمن  ملِ اء  امَّ ج  ُهْم ع  اء  و 



  

اًجا  ِمنْه  ًة و  ع  ْلن ا ِمنُْكْم رِشْ ع  قِّ لُِكلٍّ ج  ا احْل  ُكْم يِف م  ل كِْن لِي ْبُلو  ًة و  اِحد  ًة و  ُكْم ُأمَّ ل  ع  اء  اهللَُّ جل   ل ْو ش  و 

ت لُِفون  و   ْ ُين بِّئُُكْم باِم  ُكنْتُْم فِيِه َت  ِيًعا ف  ْرِجُعُكْم مج  اِت إىِل  اهللَِّ م  رْي  اْست بُِقوا اخْل  اُكْم ف  ت  ْين ُهْم باِم  آ  ِن اْحُكْم ب 
أ 

ل  اهللَُّ  اعْ  أ ْنز  لَّْوا ف  و  إِْن ت  ل  اهللَُّ إِل يْك  ف  ا أ ْنز  ْن ب ْعِض م  ْفتِنُوك  ع  ْرُهْم أ ْن ي  اْحذ  ُهْم و  اء  ْهو 
تَّبِْع أ  ال  ت  ْم و  ل 

ا اِسُقون  أ ف ُحْكم  اجْل  ثرًِيا ِمن  النَّاِس ل ف  إِنَّ ك  ام  ُيِريُد اهللَُّ أ ْن ُيِصيب ُهْم بِب ْعِض ُذُنوهِبِْم و  نَّ
ْبُغون  أ  ِهلِيَِّة ي 

نُون  
ْوم  ُيوقِ ُن ِمن  اهللَِّ ُحْكاًم لِق  ْن أ ْحس  م   (.50ـ  44)املائدة:  ﴾و 

أ ْسِمْع ﴿وقال تعاىل:  ـ 5 اأْل ْرِض أ ْبرِصْ بِِه و  اِت و  و  ام  يُْب السَّ ُم باِم  ل بُِثوا ل ُه غ  ْعل 
ا ُقِل اهللَُّ أ  ْم م  هل ُ

ال   ِِلٍّ و  ًداِمْن ُدونِِه ِمْن و  ُك يِف ُحْكِمِه أ ح   (.26)الكهف:  ﴾ ُيرْشِ

عها توصّ رسالةً  ة واضحة وهي أن  احلكم هلل، وال حكم   هذه النصوص عىل تنو  مركزي 

 ، ة احلق  لغي اهلل أبدًا، وأن  أولئك الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل تعاىل فهم خارجون عن جاد 

هبذه النصوص دليالً عىل الوحداني ة اللترشيعي ة  فعليهم االحلتكام للوحي اإلهلي  النازل، وكفى

 له سبحانه.

لكن رغم دسلتوري ة العديد من هذه النصوص وقاطعي لتها، إال أن ه البد  لنا من دراسلتها 

يًا؛ لنرى ما الذي تريد أن توصله هذه النصوص احلاسمة.  بشكّ أكثر هدوءًا وتأن 

 فإّننا نالحظ اآليت: ،ولو نظرنا يف هذه النصوص

إن  بعض هذه النصوص يقع يف سياق احلديث عن حكم اهلل وثبوت الكلمة الفصّ له  أ ـ

يف اآلخرة، وليس بصدد إنشاء اعلتبار قانوين أو اإلخبار عن نفي مرجعي ة قانونية يف احلياة 

إذ هي واضحة يف احلديث (، 62الدنيا، وذلك مثّ اآلية الثانية من املجموعة األوىل )األنعام: 

إىل اهلل وعن رسعة احلساب، فالسياق ال يسمح بفرض كون اآلية يف إطار تأصيّ  عن الرد  

 مرجعي ات قانوني ة أو نحو ذلك.

من كونه سياقًا قانوني ًا، مثّ اآلية اخلامسة من  دال يسمح لنا باللتأك   أو أن ه يقع يف سياق  

ره ويقضيه (، إذ لعل ها تشي إىل قضاء اهلل يف األ26املجموعة الثانية )الكهف:  رض وما يقر 

ره تبارك وتعاىل  .ويقد 

ث عن االسلتعجال بام (، 57واآلية األوىل من املجموعة األوىل )األنعام:  حيث إن ه يلتحد 

سيأيت به اهلل تعاىل، وهو سياق ال يسمح لنا بالوثوق باسلتيعابه القضايا القانوني ة اللتي نحن 

 بصددها هنا.



  

(، حيث هي بصدد أن تشي إىل حكم اهلل 67 )يوسف: واآلية الرابعة من املجموعة األوىل

 يف نفسه، ومل ي رش القرآن الكريم إىل أن  ما قاله 
ة وأن  يعقوب قال ذلك حلاجة  اللتكويني، خاص 

ًة أيضًا أن ه ذكر أن ه ال  قة هو حكم اهلل تعاىل امللتعل ق هبم، وخاص  هلم عن الدخول من أبواب  ملتفر 

ّ  يشء وال ي غني عنهم من اهلل من يش ر ك ء، ثم أشار إىل أن  احلكم هلل سبحانه، فهو الذي قد 

 دور ليعقوب يف يشء من قضائه وقدره سبحانه.

(، فإن  88، 70القصص: سادسة من املجموعة األوىل )الية ية اخلامسة واآلاآلوكذلك 

النهائي يف ىل اهلل يوحي وكأن  املراد من احلكم هو القضاء والقرار سياق احلديث عن الرجوع إ

 ن ه بيده سبحانه.أو ،اخللق

إذن فنحن أمام جمموعلتني من النصوص القرآنية: إحدامها واضحة يف اخلتصاصها باحلكم 

د من تبلور  اللتكويني والقرار النهائي اإلهلي يف اخللق واآلخرة، والثاين يعيقنا السياق عن اللتأك 

ة، وهبذا يمكننا داللة واضحة عىل ارتباط هذه اآليات بالقضايا القانوني   ة وإدارة احلياة الدنيوي 

 آية قرآني ة )أو دال  قرآين( عمدة هنا. ةاسلتبعاد ست آيات من جمموع ثالث عرش

مة غاية ما تعطيناه هو ذم  الذين ي   ب ـ ون حلكم اهلل فيرتكونه، دع  إن  بعض النصوص امللتقد 

يه يف احلأوال تفيد  ذا خالفت ك فرق بني أن تقول: إياة، فهنان  حكم اهلل ما هي مساحة تصد 

ن أفأنت ترتكب عماًل سيئًا، وبني  ،ليهإك لالحلتكام ن دعوت  أليه بعد إحكمي أو مل حتلتكم 

ّ  القضايا واألمور تقول: ال يوجد حكم   ل يلتنسجم مع كون إن  النص األو   .غي حكمي يف ك

هلا بحجم تغطيلتها  اً عة مقارنّب عن هذه الرشين خي  أ ريدرشيعلتك غي شاملة، فيام النص  الثاين ي

 لوقائع احلياة ونواحيها.

(، من 52ـ  48(، واآلية الثالثة )النور: 23اآلية الثانية )آل عمران: ن  أمن هنا نالحظ 

املجموعة الثانية، ال تعطينا توصيفًا حلكم اهلل نفسه من حيث الشمولي ة واالسلتيعاب، وإن ام 

ز نظرها عىل أن ه حيث يكون حكم  د اإلنسان ترك  اهلل موجودًا ثم ي دعى اإلنسان  إليه، ثم يلتمر 

 عليه ويرفض، فهو مذموم ومسلتحق  لللتوبيخ اإلهلي.

مة، يمكن لنا الرتكيز عىل نصوص ذم  احلكم بغي ما أنزل اهلل،  ج ـ وانطالقًا من النقطة امللتقد 

د لنا فإن  الداللة اللغوي   ي أاحلكم بغيه، ، وهلل حكم  ن  املقصود هو وجود أة هلذا اللتعبي تؤك 

ن ه حكم  بغي ما أيصن ف ما مغاير حلكم اهلل مع وجود حكم اهلل بالفعّ، فهذا  احلكم بقانون  



  

(، وهي يف احلقيقة 50ـ  44ة: دية الرابعة من املجموعة الثانية )املائن  اآلأأنزل اهلل، وهلذا نجد 

ف لنا دائرة الرشيعة  ة آيات، ال يمكنها أن توص  د لنا أونطاعد  ن  قها، لكن بإمكاّنا أن تؤك 

هو ـ يف ظرف وجودها ـ ن  احلكم بغي هذه األحكام أحكامًا منزلة من عند اهلل، وأ للرشيعة

 ة جتاه اهلل سبحانه.جريمة أخالقي  

والذي يدفعنا هلذا الفهم هو أن  اجلمّ السالبة يف اللتداول العريب والعريف ال حتمّ يف طي اهتا 

حلالة وجود العرفي ة الللتها دالسالبة بانلتفاء املوضوع، بّ هي تنرصف يف  :املناطقةه يما يسم  

ثم احلكم بام سواه، وال  ،وجود حكم اهللالعرف املوضوع، فاحلكم بغي ما أنزل اهلل يفهم منه 

صالً، ومن ثم  فهذا أال يوجد فيها حكم اهلل  يفهم العرف حالة احلكم بقانون العقّ يف حالة  

ز عىل أخالقي  النص  د لنا مساحة األحكام اإلهلي ة، بقدر ما يرك  اللتعامّ معها عىل فرض  ةال يؤك 

 ن ه البد  من االنصياع هلا وعدم االحلتكام لغيها.وجودها، وأ

ه عند احلديث عن مفهوم آية النبأ، حيث ارتكب شبه هذا األمر ما بحثناه يف حمل  وي  

مقاربلتهم ـ يف  يف اجلملة ني الذي وافقناه هناكي السيد اخلميأصولي ون خطأ ـ وفق راأل

إذ ال يدل  املفهوم عىل حالة جميء العادل بالنبأ؛ ألن  حالة جميء العادل بالنبأ هي  ،يةاآل فهوممل

مصداق  عقّل لعدم جميء الفاسق، بينام العرف يفهم من مفهوم اآلية عدم جميء الفاسق بحيث 

 ة وجود نبأ العادل.ال يكون هناك نبأ، وساكلتة عن حال

د مفهوم شمولي ة الرشيعة  د ـ إن  اآليات امللتبقية، وفيها اآليات األكثر وضوحًا، ال تؤك 

لته ، وهو وجود حكم إهلي من اهلل نفسه باملعنى املدريس الكالسيكي الذي ندرسه هنا ونلتلتب ع أدل 

ّ  واقعة من الوقائع د حرصي ة حكم اهلل تعاىللك  ومرجعي لته، وهذا ؛ ألن  هذه اآليات تؤك 

ّ  الوقائع، كذلك هو منسجم مع إحالة اهلل تعاىل  املفهوم كام ينسجم مع وجود أحكام  هلل يف ك

البرش يف بعض النواحي احلياتي ة إىل عقوهلم وأمره هلم بأن يلت بعوا عقوهلم فيام متليه عليهم بام ال 

 العقّ هنا كانت بحكم اهلل، يناقض معايي رشعه ودينه وأخالقي اته، ومن ثم  فاإلحالة عىل

ات احلياتي ة  والرجوع حلكم العقّ ونلتائج اخلّبة العقلي ة املعرفي ة اإلنسانية يف إدارة بعض امللف 

ة هو رجوع  ملا حكم به اهلل تعاىل، وليس خروجًا عن حكم  حتت غطاء الكل يات الرشعي ة العام 
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د أن  احلكم هلل، وهذا  منسجم مع حاكمي ة اهلل تبارك وتعاىل. اهلل، والنصوص القرآنية تؤك 

إذن، فنصوص حرصي ة احلكم باهلل سبحانه ضمن السياق القانوين واللترشيعي، متنع عن 

ة للحياة، يف عرض مرجعي ة احلكم اإلهلي، لكن ها ال متانع  فرض وجود مرجعي ة قانوني ة إداري 

ذت قيملتها من احلكم اإلهلي مسب دنا من أن  اهلل راض  عن فرض مرجعي ة قانوني ة أخ  قًا أو تأك 

ا رضورة حياتي ة بحكم تنظيم األمور فيام باألخذ منها وموافق  يف رشعه عىل ذلك،  أو اعلتّبنا أّن 

 فيه حكم  تفصيّل من الرشيعة الساموي ة
ًة عىل قاعدة: ما من واقعة إال  ..مل يأت  حلتى تكون دال 

اولة أمثال الشيخ عليدوست املشار إليها فيام وهبذا تكون حموهلا حكمها اخلاص هبا من اهلل، 

رهياألو  أسلفناه، ناجحة هنا ون عىل مرجعي ة راد أن جي  ، يف مقابّ جبهة املدرسي ني الذي يرص 

ّ  احلاالت واملوارد.  النصوص أو احلكم اإلهلي املبارش يف ك

الَِّذين  اْس ﴿فلو أخذنا ـ عىل سبيّ الفرض واملثال ـ نص  آية الشورى:  ِْم و  هبِّ اُبوا لِر  ت ج 

ْقن اُهْم ُينِْفُقون   ز  َّا ر  مِم ْين ُهْم و  ى ب  أ ْمُرُهْم ُشور  ة  و  ال  اُموا الصَّ أ ق  (، وقال فقيه  38)الشورى:  ﴾و 

ة تنظيم أمورهم، خرج عن  ومفّس   بأن  مرجع ذلك إىل أن  املسلمني الصاحلني توكّ إليهم مهم 

ة عىل ما يرونه وحيكمون به.. لو قال شخص  ذلك ما حكم به الرشع فكانت له حكوم ة وأولوي 

هبذا فهذا معناه أن ه فهم من آية الشورى ـ وربام يفهم غيه من نصوص أدل ة والية الفقيه أيضًا ـ 

رضًا إهلي ًا وتوكيالً إهلي ًا للمسلمني يف تويل  أمورهم وإدارهتا، فإذا احلتاجت إىل تقنينات موضعي ة 

د حاكمي ة اهلل، بّ كانت هي ّ  ضمن نطاق هذا اللتفويض، فهنا مل حتد  أو طارئة، فهذا داخ

األصّ يف مرجعي ة اإلنسان املؤمن يف تنظيم أموره ووضع القوانني الالزمة هلذا اللتنظيم فيام مل 

 يبي نه الرشع.

ّ  الوقائع  ّ هذه اآليات مع كون الرشيعة مل تغط  ك وهذا ما ينلتج أن ه من املمكن تعق 

ّ، بّ غط ت بعضها، ثم تركت بعضًا آخر لإلنسان أن يدير أمره فيه؛ فهذه اآليات باللتفصي

ّ  يشء والذي ال سلطوهو  ،نافعة هنا يف مرجعي ة اهلل املطلقة ان لنا عىل يشء من ملكه املالك لك

 ار الفقهي املدريس كام صار واضحًا.ذنه، لكن  هذا ال يساوي فرضي ة مشهور اللتي  إال بإ

اه يبدو لنا واضحًا أيضًا أّن النصوص القرآنّية التي استردمت مفردات من نوع: وممّا أسلفن

ال ت ساعد عىل اسلتجالء األمور يف  الرشيعة أو املنهاج أو املّلة أو األّمة أو الدين أو نحو ذلك،

عىل وجود نظام  شمويل قانوين منزل ـ ولو جملتمعًة ـ موضوع بحثنا، وال داعي لفرض دالللتها 



  

 اهلل تعاىل. من عند

مهام  أو تغيري مواضعه، كالمه كام أّن النصوص الدينية التي تذّم تبديل رشع اهلل أو حتريف

ا تفرض رشيعًة وتنهى عن اللتعامّ معها هبذه  ناها، ال عالقة هلا بموضوعة بحثنا هنا؛ ألّن  فّس 

أو تلك، ال ّنج يف هذه الدائرة  الطريقة أو تلك، فيام بحث نا هو يف نفس وجود هذه الرشيعة

نا لسنا بصدد إثبات أصّ وجود الرشيعة، بّ  اللتعامّ معها بعد فرض وجودها، وقد قلنا بأن 

 بصدد حتديد مساحاهتا والنطاقات اللتي تشلتغّ عليها بعد فرض وجودها.

كام أّن النصوص التي ُتلزم برّد كّل يشء متنازع عليه إىل اهلل والرسول، ال تؤثر هنا كام هو 

ن  اإلرجاع ما دام قد دخّ فيه الرسول، فإن  الرسول بوصفه ـ أيضًا ـ زعيم اجلامعة أل واضح؛

 يف إلغاء فكرة شمولي ة الرشيعة؛ حيث ظهر وسيظهر باللتفصيّ أن  الرسول له 
دخول ه كاف 

والية اللترشيع الوالئي واللتي هي مغايرة للتبليغ الدين؛ فاإلرجاع إليه أعم  من اإلرجاع للدين 

نساين الصالح امللتجّل  فيه، والذي يمكنه سن  قوانني يف هدي الدين وليست وللعقّ اإل

ّ  القوانني ترجع إىل اهلل وإىل اإلنسان الذي يلتوىل  شأن اجلامعة، فيسن   بالرضورة من الدين، فك

هلا القوانني وفقًا لنظري ة عدم الشمولي ة، كام سيأيت يف الفصّ األخي من هذا الكلتاب بحول اهلل 

 ىل، فال تكون مثّ هذه النصوص معارضة ملقولة النافني للشمولي ة، فالحظ جي دًا.تعا

 نتيجة البحث يف املرّبرات القرآنّية لنظرية الشمول القانوني
يكشف عن  دليل عقّل أو عقالين أو قرآين حاسم،إىل اآلن أّي وهبذا يظهر أّنه مل يتوّفر لنا 

  ّ وإن أسعفلتنا  ،باملعنى املدريس هلذا املفهوم وقائع احلياةمبدأ شمولي ة الرشيعة اإلسالمي ة لك

بعض النصوص القرآني ة يف تكريس حرصي ة احلكم اإلهلي باملعنى الذي أوضحناه يف طي ات 

د عىل ف الكالم السابق،  ،وجود مرجعي ة قانوني ة مقبولة للشارع سبحانه كرةوهو معنى ال يلتمر 

 ة.ي  دينم مع الضوابط اللقوانني بام ينسجتقوم بنفسها بسن  ا

ة ـ اإلمجاع و.. واحلديث ـ للنظر يف وهذا كل ه يفرض علينا  االنطالق نحو سائر األدل 

 مديات إفادهتا مفهومًا للشمولي ة من هذا النوع.

 ثبات مشولّية الشريعةّية اإلمجاع والتوارث الديين يف إ: مرجعثالثًا
ة الشمولي ة طرحها يف سياق إثبات نظري   هذا هو النوع الثالث من املسلتندات اللتي يمكن



  

عي ة.  باملعنى املدريس هلا، وقد مجعنا فيه نوعني من األدل ة: اإلمجاع واللتسامل، والسية امللترش 

عىل ـ ن إمجاعًا قاطعًا ون تساملًا عظياًم وجممعون  املسلمني ملتساملأوذلك أن ه قد يقال ب

عىل أن  الرشيعة شاملة ـ  ة وميوهلمة والكالمي  هاهتم الفكرية والفقهياخلتالف مذاهبهم وتوج  

ّ  مرافق احلياة م فيه توجيهه اإلجيايب إات اإلنسان ي  ن  الدين مل يرتك شيئًا من سلوكأو ،لك ال وقد 

عة؛ هلذا نجدهم يسألون دائاًم عن موقف الدين أو السلبي ، بّ هذا األمر مرتكز  يف أذهان امللترش 

ّ  قضي ة يواجهوّنا، وهذ ام، ومل يكن خيطر يف باهلم أن  مساحًة يف ك ه هي عادهتم منذ قديم األي 

 ما من مساحات احلياة تقع خارج نطاق اللتغطية الديني ة القانوني ة واألخالقي ة.

نة واإلمجاعيقول امليزا اآلشلتياين:  ليّ ونطق به الس  عدم جواز خلو   ،الذي قام عليه الد 

 .الواقعة عن احلكم الواقعي

ة اللتصويب ـ ول املحقق اخلراساينقوي فلو كان غرضهم من .. : ـ يف سياق نقده لنظري 

ي إليها حكام املؤد  ـ بأن تكون األأحكام يف الواقع بعدد اآلراء  اللتصويب هو االللتزام بإنشاء

خبار وإمجاع فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر األ ـة ة كام هي ظاهري  واقعي   االجلتهادات أحكاماً 

ّ   له تبارك وتعاىل يف كّ واقعة حكامً  األخيار عىل أن   بناأصحا  ه غي، إال أن  يشرتك فيه الك

 .ن عىل ذلكن  اإلمجاع والرضورة قائامأخر آ، بّ ذكر يف موضع ..حمال

ّ  هلل  ة عىل أن  تسامل فقهاء اإلمامي  وقال الشيخ حممد جواد مغني ة:  يصيبها  واقعة حكامً  يف ك

طئها من أخطأ، وللمخطئ أجر، وللمصيب أجران، كام يف احلديث من أصاب، وخي

 .الرشيف

الزمه اخلتصاص األحكام .. وقال السيد اخلوئي يف سياق نقده لللتصويب األشعري: 

هلل سبحانه يف  ة عىل أن  الرشعية بمن قامت عنده األمارة، وهو خالف اللتسامل واألخبار الدال  

  ّ  .لعامل واجلاهّ ومن قامت عنده األمارة ومن مل تقمواقعة حكاًم يشرتك فيه ا ك
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 .71اخلراساين، درر الفوائد:  (3)

 .67: 6( فقه اإلمام جعفر الصادق 4)

 .445: 3؛ وانظر أيضًا: مصباح األصول 24: 1( موسوعة اإلمام اخلوئي، االجلتهاد واللتقليد 5)



  

ّ   د عندنا أن  قد تفر  وقال صاحب الفصول:  عروض  لوال ناً معي   واقعة حكامً  هلل تعاىل يف ك

 عنه باحلكم وهذا هو املعّب  ، لكان عليه أن يعمّ عىل حسبه ،وهو جهّ املكلف به ،املانع

 باإلمجاع أو هو ملتعارف  فيه كثيًا. ، واللتعبي بـ )عندنا( يوحيالواقعي

د رضا اإلصفهاين:  ا الفرقة الناجية وقال الشيخ حمم  الذاهبة إىل أن   ـكلملتها  اهلل أعىل ـوأم 

ّ  واقعة حكامً هلل  ة الرشعي  يف ك  ...ة، والطريق إليه منحرص يف احلج 

د تقي الّبوجرديوقال  له  خبار من أن  األ ليهمجاع وما تواتر ع.. خالف اإل: الشيخ حمم 

  ّ  .يشرتك فيه العامل واجلاهّ حكامً  واقعة   سبحانه يف ك

هوي   ة اللتصويب الحظ أن  السيد الصدر يف سياق رد  باطّ اللتصويب  ن  أاعلتّب  ،نظري 

ّ  واقعة يبلغ السلتلزامه خلو  الواقعة عن احلكم ؛بالرضورة ، وهذا معناه أن  ثبوت حكم يف ك

 والوضوح عنده. مرتبة الرضورة

 .وهبذا يظهر من النصوص العديدة هلم دعوى اإلمجاع عىل هذه القضي ة

بّ إن  حماولة القائلني بالقياس الذهاب خلفه ال تعّب  سوى عن اعلتقاد بأن  للرشيعة حكاًم يف 

غي املنصوص، وأن  هناك فرقًا بني املنصوص واملحكوم، فخلو  الواقعة من النص  ال يساوق 

ّ بالقياس للوصول إىل هذا احلكم الكامنخلو   ولو وصوالً  ،ها من احلكم، وهلذا لزم اللتوس 

 ظني ًا بالنسبة إلينا.

 قراءة نقدّية يف اإلمجاع والسرية على املستويني املذهيب واإلسالمي

 ذلك من ريإال أّنه يمكن التعليق عىل هذا اإلمجاع أو التسامل أو الرضورة أو الشهرة أو غ

 :، مضافًا إىل السرية املترّشعّية بأمورالتعابري

عية هنا يبدو صعبًا؛إن  إثبات ا الً:أوّ  ذ يكفي يف قيام السية عىل توجيه األسئلة إ لسية امللترش 

                                              
ة: 1)  .7( الفصول الغروي 

 .595( وقاية األذهان: 2)

 .230: 2، ق4( رسالة يف االجلتهاد واللتقليد، ملحقة بكلتاب ّناية األفكار ج3)

 .216: 4( انظر: بحوث يف علم األصول 4)

 .233( راجع أيضًا: كاشف الغطاء، أصّ الشيعة وأصوهلا: 5)



  

ة ن تكون الرشيعة تلتسم بالسعةأحول أي  موضوع  ، ومن ثم  حلتى لو تلتسم بالشمولي ة اللتام 

القضي ة أو تلك فيبادر للسؤال عنه، وليس معنى ن  للرشيعة موقفًا من هذه أفاملكل ف حيلتمّ 

ّ  واقعة واجهوها أّن   م يعلتقدون بوجود أم يرجعون للنص يف ك و مسلتجد  اصطدموا به أّن 

موقف للرشيعة  رتاضهم االحلتاميل وجودف، بّ هذه العملية يمكن تفسيها وفقًا الفيه حكم  

د من ا، ومن ثم ال نسلتطيع اللتأهن عة يف لتن  املأك  ، بّ يف عرص الصحابة واألرش  ة عرص النبي  ئم 

 .)الشمولي ة( ذا النوعهكانوا ملتفقني عىل فكرة  من  ،هّ البيتأمن 

ولو افرتضنا أن  توجيههم األسئلة الكثية مع أخذهم إجابات  هلا، من الطبيعي أن يكون قد 

ّ  يشء، ومن ثم  يلتبلو ر هذا ول د عندهم بمرور الزمن فكرة أن  الرشيعة جتيب عن ك

فإن  هذه الفرضي ة لو أثبلتناها تارخيي ًا ـ ومن الصعب إثباهتا لدى مثّ أهّ السن ة  االرتكاز..

الذين حيرصون عرص النص  بفرتة حياة النبي  األكرم ـ غاية ما تفيد أن  هذا االرتكاز الذي 

يهم توجيهًا نب ة منهم، وليست نلتيجة تلق  ة عفوي  ًا يف ذلك حصّ هو نلتيجة قراءة اجلتهادي  وي 

بالرضورة، ومن ثم  فلو فرضنا أن نا خط أناهم يف هذا االسلتنلتاج واخلتلفنا معهم فيه، بعد ظهور 

مسلتجدات ال إجابات هلا حاليًا ـ كام يقول النايف لشمولي ة الرشيعة ـ فال قيمة ملا اسلتنلتجوه 

هلذا االسلتنلتاج بشكّ عفوي؛ ألن  ما كشفلته القرون الالحقة والعرص احلديث يصلح إرباكًا 

هذا لو مل نقّ بأن  املرتكز يف أذهاّنم شمولي ة العفوي البسيط الذي تول د لدهيم فيام مىض، 

م مل خيطر يف ذهنهم شمولي ة الرشيعة عىل املتداد اخلط  الزماين لو  الرشيعة حلياهتم وزماّنم، وأّن 

ت الوقائع،  ت احلياة واسلتجد  عية باملعنى علاًم أن  هذا االسلتنلتاج مل يعتغي  د سيًة ملترش 

 املصطلح هلذه الكلمة يف مباحث أصول الفقه.

 اخلليفة ن  رجوعهم للنبي  أو اإلمام أو الصحايب  أوهو  ،ضايف  إ بّ يمكن هنا طرح احلتامل  

ربام كان رجوعًا لعقّ هؤالء يف سن  بعض القوانني امللتصلة بالوقائع احلادثة، وفقًا لروح 

ة قوعه نظرًا للموقعي  وانون جمعول يف الرشيعة نفسها، وهذا أمر ال يبعد الرشيعة، وليس نقاًل لق

ة ة الروحي   .أن  أو بنينياللتي يلتملتع هبا هؤالء بني املسلموالسلطوي   ّ  صارهم عىل األق

الية يف النبي  أو لتة مرجعها لعنرص الوبّ إن  فرضي ات وجود أحكام حكومي ة آنية مؤق  
                                              

ة من طالبنا، وهو صاحب الفضيلة الشيخ 1) ( أورد هذه املداخلة علينا يف جملس الدرس بعض  األعز 

 مهدي وفائي حفظه اهلل تعاىل.



  

أو  بي  رجع فيه لشخص النعن رسيان االعلتقاد بأن  بعض الوقائع ي   يضاً أعّب  تن اإلمام، يمكن أ

من قبّ  قانوني ة ممنوحة هلام بّ بوصفهام يملكان سلطةً  ،دائامً  ال بوصفهام ناقلني للرشيعة ،اإلمام

ه بالسؤال للنبي  إاملوضعي ة اللتي يمكنها ، يف سن  القوانني اهلل تعاىل أو  دارة أمور اجلامعة، فاللتوج 

ّ  ام ال يعني دائاًم أاإلم ًا يف أصّ الرشع، بّ ربام حكاًم رشعي   واقعة   ن  السائّ قد اعلتقد بأن  لك

ة يرجع  ليه يف حتديد العديد من املواقف، وهذا االحلتامل إملكان والية النبي أو اإلمام عىل األم 

ة عندما ندخّ يف القضايا يبدو يل حيظى بقدر جي   ة واالقلتصادي ة ي  سياسية واالجلتامعالد من القو 

ة  .، ونكون معلتقدين سلفًا بوجود الشخصي ة الوالئية احلكومي ة يف النبي  أو اإلمامالعام 

ك يف وضوحها بعض  إن  دعوى انعقاد إمجاع   ثانيًا: شيعي إمامي عىل القضي ة شك 

صّ أ إىل تأم الت لدهيم يفن  يف كلامت بعض كبار العلامء ما يشي الحظنا أوقد  ،املعارصين

ّ  من األال مثّ ما  ،شكال، مما يوحي بأن  القضي ة ليست هبذا الوضوح واجلالءقضي ة بشك

ّ  من املحقق كاظم اخلراساين ، والسيد روح اهلل اخلميني، يف فوائده أسلفنا نقله عن موقف ك

، وسوف تأيت مواقف بعض ق الرشلتي غي رصيح يف القضي ةويلوح يشء ما من املحق  

رين يف امللتأخ   رين واملعارصين، كالعالمة شمس الدين وغيه من العلامء والباحثني واملفك 

 الفصّ الثالث من هذا الكلتاب، بّ قبّ ذلك أيضًا.

م كانوا مسكونني بفكرة  لكن  مراجعة سياق االجلتهاد اإلمامي يفيض باإلنسان لالعلتقاد بأّن 

ومًا للتحديد أبحاثهم دهبون يف ّناية الشمولي ة عىل الدوام، يبحثون عن املوقف الرشعي، ويذ

ّ  القضايا،  وهلذا هذا املوقف، بام يشبه وجود خلفي ة مقلتنعة متامًا بوجود جواب رشعي عن ك

فلتون باإلباحة حيث ال دليّ عىل احلرمة،  نعم العرص احلديث شهد انزياحات يف اللتفكي يف ي 

عة، لكن  العصور السالفة أهذا امللف  وظهرت  ة حركة ال يبدو ما يوجد معه فكار ملتنو  مضاد 

 العام  إمامي ًا. جهلذا املزا

                                              
 .1، اهلامش رقم 176، فانظر مقاللته السابقة: ( وهو ما يظهر من الشيخ صادق الرجياين1)

د رضا اإلصفهاين عىل كلامت اخلراساين يف مواضع كالمه، فانظر: وقاية األذهان: 2) ـ  368( قد عل ق حمم 

ّ بني الدليّ العقّل والنقّل، كام احلتمله ـ ولو مسلتضعفًا له نوعًا ما 369 ّ  صاحب الكفاية يفص  ؛ ولع

 .1، اهلامش رقم 176أو مقرر  بحثه، فانظر مقاللته السابقة:  ـ الشيخ صادق الرجياين

 .386( الرشلتي، بدائع األفكار: 3)



  

 ، عية يف عرص النص  والفرق بني اللتجربة الفقهية الالحقة عىل عرص النص  واللتجربة امللترش 

ن وآلي ات االجلتهاد والنصوص الرصحية واصلة إلينا يف الفرتة الالحقة، بحيث  أن  الرتاث املدو 

هاهتم من خالهلا، األمر الذي يكاد يكون شبه معدوم يف فرتة نسلتطيع تكوين صورة عن توج  

عة يف ارتكازهم، وليس عن  ننا من أخذ انطباع عام عن جممّ امللترش  ، بحيث ال يمك  عرص النص 

 شخص  هنا أو آخر هناك.

ة اللتصويب  ثالثًا: إن  افرتاض وجود إمجاع إسالمي  عىل هذه القضي ة يبدو صعبًا، فنظري 

ه عّب ممارسة االجلتهاد، ومن هنا يمكننا بصيغلتها الع ا تؤمن بالفراغ وتريد سد  ليا، تبدو وكأّن 

ًا عن خرق حقيقي  ة يمكن أن يكون معّب  اإلسالمي مجاع لإلالقول بأن  تيار اللتصويب يف األم 

 .عىل فكرة الشمولي ة

ة  حتتاج ليشء من التدقيق؛ّن هذه املالحظة أبيد  ًا يمكن يضأهي اللتصويب ألن  نظري 

ه األعىل ـ  وذلك أن   ـ بمعنى معني  ـ لصالح فكرة الشمول؛تصنيفها  القائّ باللتصويب بحد 

فضاًل عن احلد  األدنى ـ وإن كان يرى خلو  الواقعة من احلكم قبّ نظر املجلتهد، لكن ه رسعان 

عي ة، ما ي لصق نظر املجلتهد بالرشع نفسه، في دخّ رؤية الفقيه للقضي ة ضمن األحكام الواق

رفضناها يف نفسها ـ أن  القائّ باللتصويب ما يزال  موهذا يعني ـ سواء قبلنا بفكرة اللتصويب أ

بذاته وعينه ـ ال نسبة الرتخيص يف مسكونًا هباجس كسب رشعي ة املوقف القانوين من نسبلته 

بعد  للرشيعة اإلهلي ة، فرغم عدم وجود حكم رشعي إهلي مسبق، لكن هممارسة العقّ لللتقنني ـ 

ة عند املسلمني كانت مبني ًة عىل فكرة أن   نظر املجلتهد يصبح موجودًا، وكأن  الثقافة االجلتهادي 

ّ  مرهونة بأن يكون هذا املوقف نفسه يف مضمونه وصيغلته منسوبًا هلل  رشعي ة موقف  قانوين تظ

د من أن   بعد ذلك، فال نسلتطيع متعاىل، سواء كانت هذه النسبة قبّ إبداء املجلتهد لرأيه أ اللتأك 

ة اللتصويب خترق اإلمجاع يف روحه.  نظري 

، إن مل نعم، هي خترق اإلمجاع قبّ رأي الفقيه، وهي هبذا املعنى متثّ نقضًا لشمولي ة الرشيعة

نقّ بأن  علم اهلل املسبق بام سلتؤول إليه أنظار املجلتهدين يعني أن  لديه أحكامًا واقعي ة يف األمر 

                                              
د باقر الصدر، يف سياق نقده لللتصويب يف كلتاب )املعامل 1) ( الحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ كيف أن  السيد حمم 

بالنقص، وهي النلتيجة (، اعلتّب أن  اللتصويب قد وقع يف سياق اهتام الرشيعة 39اجلديدة لحأصول: 

ة.  اللتي وصلها الفكر السن ي ـ من وجهة نظره ـ من خالل مقارباته االجلتهادي 



  

ل هو الوجوب ملن حيصّ عنده ظن   بعدد أنظار املجلتهدين فيكون احلكم عند اهلل من األو 

ن  احلرمة، فظن  الفقيه جزء من موضوع احلكم، برصف ظالوجوب، واحلرمة ملن حيصّ عنده 

 النظر عن معقولي ة هذا األمر تبعًا ملعقولي ة اللتصويب.

خّب مثّ  رشيعة،نعم، قد توحي بعض النصوص احلديثيّة بوجود من كان ال يرى شموليّة ال

إن  أيب صلوات اهلل عليه أتاه أخوه عبد اهلل بن عّل، »قال: × عن أيب عبداهلل أيب خدجية،

يسلتأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرحال، فأذن هلم، فلام  جلسوا، قال: ما من يشء إال 

ان   و 
يا أبا  فقالوا: ،ا منهسلتمكن  ع، فقالوا فيام بينهم: قد واهلل اض  فو  وله حد  ينلتهي إليه، فجيء باخل 

 ،بسم اهلل :قيّ ه إذا وضعه؟ قال: حد  فقال: نعم، قالوا: فام حد   ء؟جعفر هذا اخلوان من اليش

ّ   ،وإذا رفع قيّ: احلمد هلل ، ..«ام اآلخر شيئاً قد   إنسان مما بني يديه وال يلتناول من ويأكّ ك

ًا، وهذ ّ  يشء حد  م ما كانوا يقولون بأن  لك ر ي فرتض أن يقوم عىل عدم شمول فكأّن  ا تصو 

، وهلذا غمز اإلمام فيهم ملا جلسوا، وتكشف الرواية عن جدل بينهم وبينه حول الرشيعة

ّ  بعض املعلتزلة ـ مثّ هؤالء ـ كان هلم كالم يف حدود الرشيعة واللتكليف.  القضي ة، فلع

ظاهر يقولون بأّنه حيث ال هـ(، إىل أّن أهل ال595كام يشري نّص مهّم البن رشد الفقيه )

وهذه نسبة ليست سهلة للمذهب  ،نّص ال جيري القياس وما سكت عنه الشارع فال حكم له

 الظاهري.

املعنى املنظور للقائلني الشمولي ة ب سل منا أن  اإلمجاع واللتسامل وغي ذلك قام عىل رابعًا:

ها األعىل، ي ًا ك، لكن  هذا اإلمجاع يبدو يل مدرسالمي  إو أ مذهبي   ن ه إمجاع  أو بالرشيعة بحد 

ًة عن ، خاص  نا رأينا أوذلك  د الشيعة اإلمامي ة؛بشكّ واضح وجّل  ن  االجلتهاد اإلسالمي أكيف ن 

ًة هلذه القضي ة من الكلتاب والسن ة والعقّ، وأ س  م  اللت   ة كانت  ن  مجلةً أدل  وافرة من هذه األدل 

وكذلك مفاهيم مثّ مفاهيم اخلامتي ة  ،نصوص القرآني ةمن أنظار وممارسات املجلتهدين كال قريبةً 

                                              
 .431: 2؛ واملحاسن 293ـ  292: 6( الكايف 1)

ًا ينحرص يف الداللة عىل شمول الرشيعة أو ال، حيث 2) ّ  يشء حد  ( برصف النظر عن أن  القول بأن  لك

ة الشمول، وسوف نأيت عىل ذكر هذه الرواية بعينها هذا ما سندرسه يف االسلتدالل احل ديثي عىل نظري 

 هناك، إن شاء اهلل تعاىل.

 .5: 1( انظر: ابن رشد، بداية املجلتهد وّناية املقلتصد 3)



  

ة اوقوانني املالزمة وغي ذلك، برصف النظر وأكملي ة اإلسالم واخللود  سلتنلتاج عن صح 

ر تارخيي اً أالشمولي ة القانوني ة منها. وهذا يعني  وفق منهج  ن ه من املنطقي للغاية ومن املعقول املّب 

أن تكون مثّ هذه األدل ة هي اللتي بلورت لدهيم يف القرن  (Justification) إمكان اللتّبير

ن  اللتيار الذي انلترص هلذه الفكرة قد هيمن عىل الثقافة أثاين اهلجري فكرًة من هذا النوع، وال

 ة الحقًا.سالمي  اإل

ة،  د األمر إمامي ًا بالنظر ملا سوف يأيت من كثرة الروايات اللتي متثّ مسلتندًا هلذه النظري  ويلتأك 

لتهم بوفرة النصوص اللتي يمكن أملتاز تراثهم احلديثي عن ي ماميةفاإل ن تصب  لصالح هذه أئم 

ة، وهذا يعني أن  هذا اإلمجاع يمكن أن يكون قد تبلور نلتيجة هذه النصوص  الشمولي ة اللتام 

 احلارضة يف اللتداول البحثي والديني.

وقف يرجع لشخص النبي  املبل غ واسلتلتباعًا لذلك، ال يغدو هذا اإلمجاع عملي ة كاشفة عن م

د اجلتهاد إسالمي تبلور تدرجيي ًا يف فضاء تنامي حضور الفقهاء  يف والقضاة للدين؛ إذ لعل ه جمر 

ًة بعد قيام الدولة العباسي ة ،احلياة االجلتامعي ة للمسلمني ، ومن ثم  فمن حق  الباحثني خاص 

لتهم، إذا رأوا أن  مسلتنداهتم الالحقني أن يناقشوا هؤالء املجمعني يف منطلقاهت م ومّبراهتم وأدل 

 املحلتملة ال تقوم عىل قراءة صحيحة.

ة هذا ب أن نقلتنع بصوابي  عن ه من الصأمجاع والسية من هذه املقاربة لدليّ اإلونسلتخلص 

ة إىل هذا سالمي  إأو شهرة  سالمي  إ ن  الوقوف يف مقابّ إمجاع  أريقة علمي ة، رغم طالدليّ ب ة قوي 

 .د  ليس أمرًا سهالً عىل الصعيد النفيساحل

وهذا الذي نفعله يف االخلتالف مع كثي من اإلمجاعات والشهرات اإلسالمي ة ال يعني 

، حلتى )عقّ الكثي( إذا صح  اللتعبي عىل العقّ اجلمعي)عقّ الواحد( ترجيح العقّ الفردي 

القضي ة ال تقاس هبذه الطريقة، بّ  ن  أل ؛ىل الرتجيح العقالينإيفلتقد يف نفسه  ن ه ترجيح  أيقال ب

د  ة املوضوع ومناقشاتنا هلا، مع إمكاني ات اخلطأ امللتلتايل زمني ًا، وهو أمر تؤك  تقاس بمقاربة أدل 

ّ  األديان.  الشواهد اللتارخيي ة عىل وقوعه بكثرة يف ك

  ّ نني عليه، لربام أمكحاسم ليس عندي دليّ علمي  افرتايض   بّ لو أردت أن أدخّ يف حتلي

                                              
ص الفقهي، ال بأس بمراجعة مثّ كلتاب: وائّ حالق، 1) راته واللتخص  ( حول موضوع القضاء وتطو 

ره:  ض هلذا املوضوع يف كلتب أخرى له.150ـ  95نشأة الفقه اإلسالمي وتطو   ؛ كام تعر 



  

ا  القول بأن  طبيعة العقّ )البرشي( الديني، هي طبيعة مي الة لللتعميم واهليمنة، بمعنى أّن 

ّ  يشء حتت سلطان  خ يف نفسها ميول قوي ة نحو جعّ ك النطالقها من فكرة املطلق )اهلل(، ترتس 

ّ  يشء ديني ًا؛ ألن  ه ي اهلل تعاىل، األمر الذي يدفع نفسي ًا نحو الرغبة يف اعلتبار ك ذا األمر يقو 

إطالق اهلل وهيمنلته عىل الوجود، فالنزعة الشمولي ة يف الفكر الديني قد تكون اتساعًا غي 

واقعي ة، وهي السعة املطلقة هلل سبحانه، أو ربام يكون األمر راجعًا للشعور  صحيح لفكرة  

ّ  األمور حتت عد الفراغ عن إرشافه تعاىل، ولو كان اإلرشاف ترشيعي ًا، ب برضورة أن تكون ك

ة اللتكويني ة.  فكرة الوحدانية اللتدبيي 

ن  ظهور املذهب أ، وننظر كيف لكي تلتضح الفكرة وسكولنالحظ املشهد بشكّ مع

ّ  ( Humanism)ساين ناإل ى بالقرون الوسطى، بات يدفع  بشك تدرجيي منذ ّنايات ما يسم 

، وتغي  خارطة الفلك املحور بدل اعلتبار اهلل هو ،سان نفسه هو املحورنار اإلباإلنسان العلت

ت خارطة أفالك بطلميوس )ح  ، م(1543)م( مع أفالك كوبرنيكوس 168الفلسفي كام تغي 

ن  اإلنسان اجته بشكّ تدرجيي للتعميم هيمنة اإلنسان أومنذ ذلك احلني يالحظ الباحث كيف 

ّ  يشء، ومرشعناً نفسه بوصفه معيارًا حلق   ّ  يشء يراد رشعنلته أو  انية ك ّ  يشء يراد لك حاظرًا ك

، حلتى وصّ األمر إىل احلديث اليوم عن املثلي ة اجلنسي ة وعن االنلتحار وغي من خالله حظره

 .ذلك بوصفها حقوقًا لإلنسان

رس الفلسفية الرتكيبي ة )وال أعني ايف تقديري؛ ألن  املد هذا النوع من النزوع طبيعي  

ن ه عندما هتيمن أ، وهذا يعني ةالفلسفية االحادي   ضعف من املدارسأما تكون كثيًا اللتلفيقي ة( 

ّ  األ ن نجد لديهأمركزي ة عىل العقّ اإلنساين فمن املمكن  فكرة    اءشيميوالً نفسي ة لعرض ك

نا رأينا أخرى لفكرته املركزي ة، إىل حد  أي  فكرة ومنافسة أوشعورًا بمزامحة  ،عىل هذه الفكرة ـ ن 

يرون أن  قيامة اإلنسان ال تكون إال يف القرن العرشين سفة بعض الفالعىل سبيّ املثال ـ 

مم ا : لكي تكون إنسانًا جيب أن تكون اهلل، بعضهمأو بلتعبي بخفض اهلل إىل مسلتوى الصفر، 

 .املصياهلوي ة وحق  تقرير  ن ه ال يوجد شعور بأن ه باإلمكان منح مرجعي لتني اثنلتني معاً أيعني 

 أّن االستدالل بالسرية املترّشعية واإلمجاع والشهرة ال يقوم عىل أكتفي هبذا القدر وبه يتبنّي 

 .أساس  علمّي مقنع، وإن حظي بدور نفيس كبري ومؤّثر



  

 مرجعّية احلديث الشريف والتأسيس للشمولّية املطلقةرابعًا: 

ة ربام يمكننا القول بأن   ع هنا، النصوص احلديثي ة اللتي ذكرت أن  الدين قد رش  من أهم األدل 

دة،  ّ  يشء له صلة بمخلتلف جوانب حياة اإلنسان، وهذه النصوص ملتعد  عي تواترها كام ادي ك

ة يف أصول »هـ( يف كلتابه 1104وقد مجع أغلبها احلري العامّل )الحظنا سابقًا،  الفصول املهم 

ة  .«األئم 

يدها، والبد  لنا من بحث هذه النصوص ودراسة مديات دالالهتا، وقيمة مصادرها وأسان

ومع األسف الشديد نادرًا ما وجدنا دراسة شاملة مسلتوعبة وجهات صدورها ومناسباهتا، 

ون عىل مثال يمر  هنا سلتقصاء وملتابعة تفصيلي ة هلا، بّ غالبًا ما كان الباحثون اهلذه النصوص و

ّأو سلبي، مع أجيايب إباسلتنلتاج  جونرخيثم  ،أو مثالني أو ثالثة منها مفصالً  ن  هذا الدليّ يشك 

 وعليه تقوم الكثي من األفكار واملفاهيم. ،ساسي ًا يف تكوين نظري ة شمولي ة الرشيعةأ

ثون حتت عناوين مثّ: لزوم الرد   النصوص هنا وقد الحظنا أن  نسبة كبية من ساقها املحد 

 ، وهو عنوان يوحي باسلتنلتاج حرصية املرجعي ة يفإىل الكلتاب والسن ة وعدم العمّ باآلراء

ّ حرصية مرجعي ة معرفة الدين بالرجوع للكلتاب والسن ة دون  الكلتاب والسن ة، وإن كان يلتحم 

ّ النصوص يف وقائع احلياة، يف مقابّ  د لنا عىل حجم تدخ  ىل الرجوع يف فهم الدين إأن يؤك 

، واحلديثي ـ األصويلـ وقعت هذه النصوص يف سياق اخلالف اإلخباري وهبذا راء، اآل

 .ّب اللتاريخ اإلسالميعالكالمي، 

ال وفيه كلتاب إليه الناس إوبعضهم ساق هذه األخبار حتت عنوان باب أن ه ليس يشء حيلتاج 

 .أو يف هذا السياقوالقول بغي علم بواب البدعة والقياس أأو سن ة، وذلك عقب 

رًا إلثبات رضورة احلكومة  ظ فت مؤخ  ووالية الديني ة وقد الحظت  أن  هذه النصوص و 

أرش ال وفيه كلتاب أو سن ة، حلتى إالفقيه، عّب القول بأن ه إذا كانت الرشيعة مل ترتك شيئًا 

                                              
ة 1) ة يف أصول األئم   .517ـ  480: 1( احلر  العامّل، الفصول املهم 

 .198: 12( فالحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ: اللتقي املجليس، روضة امللتقني 2)

ر  العامّل، ؛ واحل185ـ  183؛ والكركي، وصول األخيار: 265: 1( راجع: الفيض الكاشاين، الوايف 3)

ة   .480: 1الفصول املهم 



  

ا تركت أمر احلكومة والسياسة وأعقّ ّ ي  اخلدش فه  .دارة البالد؟!إّن 

نامرس يف األوىل منهام وعىل أي ة حال، سوف نحاول مطالعة هذه النصوص عىل مرحللتني: 

رًا عن حاللته،  ؛جزيئي ةاللت اللتفصيلي ة املطالعة   ّ  حديث عىل حدة ونأخذ تصو  تليها لكي ندرس ك

 وذلك عىل الشكّ اآليت:، املوضوعي ة املطالعة اإلمجالي ة اللتحليلي ةيف املرحلة الثانية 

 املؤّكدة ملبدأ الشمول ّيةنصوص احلديثللجزيئّية تالطالعة امل املرحلة األوىل:
ويمكن جعلها يف جمموعات ذات بموضوع بحثنا،  ثّمة جمموعة كبرية من النصوص تتصل

 :ة وألسنة توضيحّية متكثّرةدأشكال بيانّية متعّد 

 على كّل شيء الكتا  والسّنةاشتمال اجملموعة األوىل: نصوص 

 يف هذه املجموعة يمكن إدراج بعض األحاديث:

َّ خرب الرواية األوىل:  يشء إال وفيه  ما من»، قال: سمعلته يقول: ×اهلل عن أيب عبد اد،ْح 

 .«كلتاب  أو سن ة

ّ  يشء مطلقًا أو ـ باسلتخدام االسلتثناء بعد اللتنكي املطلق ـ فإن  هذا احلديث  دال  عىل أن  ك

 موجود  يف الكلتاب والسن ة، والداللة واضحة وحاسمة. ،يف قضايا احلياة اإلنساني ة

ّ  يشء يف الكلتاب والسن   ة حلتى ي سلتوحى منه أن ه البد  أن كام أن  احلديث ال يلتكل م عن بيان ك

ّ  يشء يف الكلتاب والسن ة، ومن ثم  فإن   يكون قريب املأخذ، بّ هو يثبت وجود ما يرتبط بك

ينا قضي ة النقّ باملعنى، وقضي ة بنية اخلطاب واللغة القرآني ة ذا ختط  ة هلذا احلديث ـ إالبنية اللفظي  

إال دركها ال ي   ،ةشاري  إة وني  د سيقت بطريقة بطلتي يف القرآن قّ أن تكون األحكام الـ تلتحم  

 .هّ البيت مثالً أمثّ شخص النبي  و ،شخاص النوادر عّب اللتاريخبعض األ

هذا هو حال  من هنا، الحظنا الشيخ السبحاين يقول ـ معل قًا عىل أمثال هذا احلديث ـ:

ن املوضوعات واحلوادث، يف م ة العرتة الطاهرة، فلو مل نجد حكم كثي  ة عند أئم  الكلتاب والسن  

                                              
: 1؛ واملنلتظري، دراسات يف والية الفقيه 620: 2( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: اخلميني، كلتاب البيع 1)

؛ ومكارم الشيازي، بحوث فقهي ة 147ـ  145؛ واحلائري، أساس احلكومة اإلسالمي ة: 170ـ  169

ة:   .78ـ  77رير الوسيلة )والية الفقيه(: ؛ والسيفي املازندراين، دليّ حت517مهم 

 .408؛ وانظر: بصائر الدرجات: 59: 1( الكايف 2)



  

والعقائد فيهام، فام ذلك إال ألجّ قصور  وال وقفنا عىل مجلة من املعارف ،ةالكلتاب والسن  

منها تسلتنبط  ،وإشارات، وتنبيهات وتلوحيات يف الكلتاب رموزاً  ألن   ؛ة بضاعلتنافهمنا وقل  

ها علم   وقد اخلتص   ،دهبا اإلنسان إىل املعارف والعقائ أحكام احلوادث واملوضوعات، وهيلتدي

 .هبم دون غيهم

ّ  و ة بأنوار عقلي   وال يعرف ذلك إالاألهم  منه تعبي املوىل صالح املازندراين، حيث قال: لع

انية وأعامل بدني ة وجماهدات نفساني ة ورياضات فكري ة واسلتعدادات فطرية موجبة  وموهبة رب 

كام  ،هتا ومبادئها وغاياهتا وظواهرها وبواطنهاوصور كل ياهتا وجزئي ا النكشاف حقائق األشياء

يقني ة املانعة عن مشاهدة أنوار الرافضني عن ذواهتم جالبيب إهلي ات البرشي   هو طريقة الصدِّ

ا الناس ما حتلتاجون إليه من معامل دينكم وغيها من الكلتاب  احلرضة الربوبي ة، فخذوا أهي 

عوا إىل ما  لمون، وال تقولوا ماال تع والسن ة، وارجعوا إىل أهلها إن كنلتم ال تعرفون وال تلتّس 

أنكر احلق  إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق  تفرتون، فإن  أكثر احلق  فيام تنكرون ومن

ه بشبهة أو تقليد أو قياس أو اسلتحسان فهو من اخلارسين الذين خّسوا  إليه اعلتقاد ضد 

 .نصي رة من ويل  والأنفسهم يف الدنيا واآلخرة فام له يف اآلخ

 ولندرس هذا احلديث يف سنده وداللته:

ة سنده، لكن نا توق   أّما سند هذا احلديث،أ ـ  ة فيه، ال من حيث فاملعروف صح  فنا غي مر 

بني حممد بن عيسى بن أو ضعف تضعيف أحد الرواة فيه، بّ من حيث وجود شبهة إرسال 

كان هذا السند من مسلتثنيات نوادر احلكمة، نعم  عبيد ويونس بن عبد الرمحن، ولعل ه لذلك

ن د    يف بصائر الدرجات صحيح، برصف النظر عن ثبوت الكلتاب نفسه. ذا املضمونه س 

د بن عيسى بن  وملزيد توضيح لقضي ة مشكلة السند هنا، البد  من اللتوق ف قلياًل عند حمم 

يسى بن عبيد بن يقطني بن موسى حممد بن ع» عبيد، ولنالحظ ـ أوالً ـ ما قاله النجايش فيه:

موىل أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليّ يف )من( أصحابنا، ثقة، عني، كثي الرواية، حسن 

مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن  اللتصانيف، روى عن أيب جعفر الثاين

د عليه، ورأيت الوليد أنه قال: ما تفرد به حممد بن عيسى من كلتب يونس وحديثه ال يعلتم

                                              
ب 1) مة املهذ   .11: 1( مقد 

 .280: 2( رشح أصول الكايف 2)



  

قال  أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثّ أيب جعفر حممد بن عيسى، سكن بغداد.

 حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني أصغر يف السن   أبو عمرو الكيش: نرص بن الصباح يقول: إن  

دي، ب  العبين حيأن يروي عن ابن حمبوب. قال أبو عمرو: قال القلتيبي: كان الفضّ بن شاذا

ويثني عليه، ويمدحه، ويميّ إليه، ويقول: ليس يف أقرانه مثله، وبحسبك هذا الثناء من 

أخّبنا أبو عبد اهلل بن شاذان، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حييى، عن احلميي، قال: ّ.. الفض

 .«حدثنا حممد بن عيسى بكلتبه ورواياته. وعن أمحد بن حممد، عن سعد، عنه، باملسائّ

ا نوادر »ضعيف، اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن بابويه عن رجال ..: »فقال الطويس   أم 

أخّبنا  .ه كان يذهب مذهب الغالة.برواياته، وقيّ: إن   ، وقال: ال أروي ما خيلتص  «احلكمة

، عن اللتلعكّبي، عن ابن مهام، عنه ، كام ذكره يف مواضع ا خر من «بكلتبه ورواياته مجاعة 

لكن ه يف موضعني آخرين وصفه تارًة بأن ه يونيس ضعيف عىل ، تقويم حاله تارةً  رجاله، دون

ح خرى بأن ه يونيسأقول القميني )يف نسخة من الكلتاب(، و ، ويف موضع ثالث رص 

 .بضعفه

هذه النصوص تسب بت يف جدل بني العلامء، ففيام ذهب فريق لللتضعيف مطلقًا، ذهب 

 ، وقد بذلت جهود للتفسي هذه النصوص.مة احلّلآخرون لللتوثيق، مثّ العال

حممد بن عيسى بن إن  : ـ ، حتى ال نطيل؛ ألّن املقام ليس بذاكوالذي يبدو ِل ـ باختصار

ح أن ه عبيد  ، ويسلتدل  يرتج   عىل ذلك: ثقة 

ًا بوصفه له بأنه عني وثقة وجليّ يف األصحاب. الً:أوّ   توثيق النجايش له توثيقًا قوي 

 .ما نقله الكيش عن الفضّ بن شاذان، وجعفر بن معروف :ثانياً 
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ما نقله النجايش عن ابن نوح من أن  ابن عبيد كان عىل ظاهر العدالة والوثاقة، وأن   ثالثًا:

 األصحاب ينكرون تضعيفه.

ر ـ لكن يف مقابّ هذه اللتوثيقات الواضحة،  هناك تضعيف الشيخ مع بعض املؤي دات األخ 

الصدوق وتضعيف حممد بن احلسن بن الوليد ـ شيخ الصدوق ـ له، فإذا  الطويس وتضعيف

ف، ما مل تكن هناك خصوصية للتقديم تعارض اجلرح واللتعديّ لزم إما تقديم اجلرح أو اللتوق  

 اللتعديّ.

والسبب يف ذلك أن  مرجع تضعيف  لكّن اإلنصاف أّن تقديم التعديل هنا هو األرجح،

هو موقف ابن الوليد من رواياته، عندما اسلتثناه فيام اسلتثنى من حممد بن عيسى بن عبيد إن ام 

ا الشيخ الصدوق فأغلب الظن أن ه تبع أسلتاذه ابن الوليد يف نوادر احلكمةروايات كلتاب  ، وأم 

إذًا فاألقرب أن  تضعيف الصدوق ناتج عن  ،هلته له من تبعي  كام هو املعروف عنهذه القضية، 

م عنه.النجايش يف نقّ ام هذا ما يفهم من العباس بن نوح كام تضعيف ابن الوليد، ورب  امللتقد 

نا إذا راجعنا كلامت  وأرجح الظن  أيضًا أن تضعيف الطويس للسبب نفسه، وذلك أن 

حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، الطويس اللتي أسلفناها وجدناه يقول يف الفهرست: 

، وقال: ال أروي «نوادر احلكمة»بويه عن رجال ضعيف، اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن با

هذا اخلّب مرسّ منقطع، وطريقه  .. عىل أن  ويف االسلتبصار يقول: ، «ما خيلتص  برواياته..

حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وهو ضعيف، وقد اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن 

نوادر احلكمة، وقال: ما خيلتص   احلسني بن بابويه من مجلة الرجال الذين روى عنهم صاحب

 .بروايلته ال أرويه، ومن هذه صورته يف الضعف ال يعرتض بحديثه

فهذه اجلمّ تدل  عىل أن  اعلتامده عىل تضعيفه كان ملوقف القميني ـ أي الصدوق ووالده ـ 

ر اللتضعيف فيام نقله عن ابن  فه كأنه بني  مّب  بابويه، ألن ه يف الفهرست واالسلتبصار بعد أن ضع 

وهو الشيخ الصدوق، وهبذه الطريقة نعرف أن  الصدوق والطويس رجعا يف اللتضعيف إىل 

 موقف ابن الوليد.
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وإذا رجعنا نحن مبارشًة إىل موقف ابن الوليد، لنقرأ ما يقول؛ نجد أن ه مل يكن يقصد من 

ه؛ ألنه تارة اسلتثنى روايات حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس،  وأخرى اسلتثنائه تضعيف 

اسلتثنى روايات حممد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، كام جاء يف كالم النجايش حول هذين 

، وبلتحليّ هذين االسلتثنائني نعرف أن ه ال يواجه مشكلة يف حممد بن عيسى االسلتثناءين

 :نفسه، وإن ام فيام ينقله عن يونس، وهذا ربام يكون

 .لضعف ابن عيسى أ ـ

، فرواياته بن عبد الرمحن يونس ق  ابن عيسى مل يللت   ابن الوليد يرى أن   وربام يكون ألن  ب ـ 

عىل املخفي  سناد منقطع، أي باإلرسال سال أو الوجادة، وكذلك رواياته بإعنه كانت باإلر

ه تركه ألن  ابن عيسى اعلتمد الوجادة أو مل حيرز ابن الوليد األرجح يف تفسي هذه الكلمة، فلعل  

وابن الوليد مل يكن بصدد تعديّ أو جرح رواة كلتاب نوادر احلكمة، ، سيلهجهة الوثوق بمرا

، فلو كان ابن عيسى ضعيفًا يف غرضه األصّل بّ كان بصدد تصحيح الروايات أو تضعيفها

اته عن يونس، وال يسلتثنيه هو بشكّ مطلق؟! عنده فلامذا يسلتثني مراسيله أو خصوص مروي  

عىل أن  ثمة مشكلة غي ضعف ابن عيسى، فليس عند ابن الوليد فهذا اللتقييد يف االسلتثناء دليّ 

ّ  الكثي تضعيف، وإن ام فهمه الصدوق والطويس وا بن نوح )الذي وثق ابن عبيد( خطًأ، ولع

ة، األمر الذي دفع  من روايات غرائب يونس املعروفة عنه جاءت من طريق ابن عبيد خاص 

ها يف النقّ عنه وترويج هذه املنقوالت عنه، يف بعضهم الهتامه باعلتامد طرق الوجادة أو نحو

مقابّ ما جاء يف الطرق إىل يونس املنقولة يف الفهارس عّب ابن فضال تارًة وإبراهيم بن هاشم 

ا خرى، وكأن  ابن عبيد كان مسؤوالً أكثر عن ترويج هذه الصورة عن يونس بواسطة الرتويج 

 ات ابن عبيد عنه.احة يونس عّب اسلتثناء مروي  لكلتب الوجادات غي املوثوقة، فا ريد تطهي س

ال يعلتمد عليه بعد هذا الشكّ يف منطلقاته،  بن عبيدمن هنا، فلتضعيف الرجلني ال

ة اللتوثيق اللتي ذكرناها ما يفيد  وتضعيف ابن الوليد ليس بثابت، وعليه فال يوجد يف أدل 

ومل يعد يمكن األخذ به، وكذلك  الوثوق بالسند علينا، س  ب  تضعيفه، نعم إذا نقّ عن يونس اللت  

ح بنظري أن  نقله عن شخص  بإسناد منقطع إذا نقّ روايةً  ، بّ الظاهر املرتج  ولو بانقطاع خفي 
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ر هذا  د من قبلنا إلثبات اتصال السند، حيث ال يبعد أن يكون قد كر  البد  أن يرافقه اللتشد 

 .اللتدليس معلتمدًا عىل الوجادة

د به اليقطيني أو اخلتص  بهيبقى توصيف الطويس ون ،نعم من  قله عدم األخذ بام تفر 

ن ه من أولكن  الصحيح لتضعيف وقد نقله عن الصدوق، الن  هذا اللتعبي ظاهر يف روايات، فإ

دات اليقطيني عن يونس، حيث إن  مجيع اللتعابي تصب  يف سياق ترك ملتفر   ،سهو تعبي الطويس

د هبا، ال مطلق أخبار اليقطيني ة وخا امللتفر  ن  الصدوق نفسه قد نقّ عنه كثيًا يف كلتبه بام فيها أص 

 ن ينقّ عنه عن يونس، فالحظ.أن ه ندر ، رغم أالفقيه

ح فاألصح   ، لكن  السند الذي يروي فيه القول بوثاقة حممد بن عيسى بن عبيد اليقطينيترج 

ا البحث يف كلي ة عقد املسلتث .لعدم الوثوق به ؛عن يونس نلتحف ظ عليه نى واملسلتثنى منه يف وأم 

ضنا له باللتفصيّ يف بحوثنا الرجالي ة، فراجع  .كلتاب النوادر، فقد تعر 

 هذا كل ه يف السند.

ئة الذهن يفسوف نكلتفي ببعض اإلثارات االحلتاملي ة للته وأّما داللة هذا احلديث،ب ـ 

 :مجايل القادم، وذلكللبحث اإل

ّ  يشء أن  هذا احلديث من خالل ترديده بني الك ـ 1 لتاب والسن ة، كأن ه يوحي لنا بأن ه ليس ك

ن فيه عىل النقيض من فكرة البياني ة الكلي ة القرآني ة  يف الكلتاب، وهبذا يقف يف هذا اإلحياء امللتضم 

 باملقاربة اللتي أسلفناها.

ّ  يشء ففيه كلتاب أو سن ة، أكام أن  احلديث عن  ـ 2 قد تثار مشاكسة هنا حول عدم ن  ك

لو أحالت الرشيعة يف ألن ه ال يبني  طبيعة حديث الكلتاب والسن ة عنه، ف ؛ملعنى املدريسباإثباته 

 ن  أبعض األمور عىل العقّ اإلنساين اخلاضع لقيمها ومعاييها، فيصح  يف هذه احلال أن يقال ب

ئّ عن حكم ملكي ة الفضاء مثالً، لكان ف يه الكلتاب والسن ة فيهام هذا اليشء، فكأن  الكلتاب لو س 

تسن وا ترجعوا فيهام إىل عقولكم وكالم وهو: إن  ملكي ة الفضاء أمر  يأمركم الكلتاب والسن ة أن 

، متامًا كام يقول ذلك يف بعض اللتفاصيّ اللتطبيقي ة فيهام القوانني وفقًا لقيم الرشيعة وأهدافها

 .اللتي ي رجع فيها لويل  األمر العام أو اخلاص

ما يفيد أن  يف القرآن تبيان )الرواية الثانية اآلتية( ان ر  ن مح   نعم، ورد يف صحيحة حممد بـ  3
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ّ  يشء ومن ثم لو صح  ما فهمناه من هذا الرتديد هنا، سيكون هذان اخلّبان ملتصادمني  ،ك

ّ  من األشكال، ما مل نرفع اإلشكالي ة باملشاكسة اللتي بي ناها آنفًا.  بشك

أن ه مقلتطع  من سياق، حيث مل ي ذكر يشء قبله وال هذا احلديث كأضف إىل هذا كل ه، أن  ـ  4

سياق وبعده، ويف هذه احلال علينا اللتفلتيش عىل مشاهباته؛ لكي نقرتب من السياق االحلتاميل  له، 

 :سائر األحاديث هو

ا سياق السؤال عن أن ه بامذا يفلتي اإلمام ، مثّ رواية أّوالً:  قلت  :قال، سورة بن كليبإم 

 :قال؟ فام مل يكن يف الكلتاب :قلت ،«بالكلتاب»قال  ؟اإلمام ييفلت ءيش ي  أب ×:عبد اهللأليب 

 ...«ةال يف الكلتاب والسن  إ ءليس يش» :قال ؟ةفام مل يكن يف الكلتاب والسن   :قلت ،«ةبالسن  »

 .هّ البيتأىل إسياق النهي عن القياس ولزوم الرجوع أو ثانيًا: 

هو  ،ثالهأميف هذا احلديث و (اليشءـ )راد بن  املأعىل فرض  ان، يساعدوهذان السياقان

ّ  منها الكلتاب والسن ة، واإلفلتاء األمر الديني، فيكون املعنى: إن  الدين والقضايا الديني ة  مل خي

، مثّ القياس، ويف هذا السياق ال ا   فال حاجة للذهاب خلف طريقة   خرى غي مرجعي ة النص 

رشيعة معني ًا بقياس درجة العالقة بني الـ باب اليث حادأىل سائر إلو ضم  ـ يعود هذا احلديث 

والوقائع، بّ هو معني  بقياس درجة العالقة بني الرشيعة والنصوص الديني ة املوجودة يف 

وأن  املفلتي تكفيه ن  النصوص الدينية تغط ي قضايا الرشيعة كل ها، أالكلتاب والسن ة، و

ا ماذا تغط ي الرشيعة من وقائع احلالنصوص،   .ياة فهو أمر غي منظور هناأم 

ائر الدرجات الذي نقّ النص  صن  الصفار يف بأولعل ه هلذا وجدنا ـ كام سوف يأيت ـ 

، يفلتح بعد هذا فورًا بابًا مسلتقاًل حتت عنوان هنا مضمونه هلذه الرواية الصحيح املطابق يف

(، ليذكر فيه سبع روايات ةما يعرفه األئم   ةباب يف املعضالت اللتي ال توجد يف الكلتاب والسن  )

د أن  األ ،(يف جوهرها إىل اثنلتني)ترجع  ة كانوا يواجهون ما ليس يف الكلتاب والسن ة، ئم  تؤك 
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. ي شار إىل أن  هذا احلديث واضح  يف موافقة اإلمام الضمني ة فيه عىل أن ه يمكن 407( بصائر الدرجات: 2)

جع للسن ة، بينام مل يوافق عىل خلو  الكلتاب والسن ة، وهذا ما جيعّ من مثّ   في 
 
ّ  الكلتاب من يشء أن خي

ديث مصادمًا ـ بنحو  من األنحاء ـ للبياني ة الكلي ة القرآني ة اللتي اديعى وجود دليّ قرآين وبعض هذا احل

ّ للتجد مسلتوى من اللتهافت يف النصوص احلديثية هنا.  النصوص احلديثية عليها، فالحظ وتأم 



  

ظنا عىل نصوص هذا الباب، كام سوف يأيت، لكن ه يثينا هنا ، حيث جتده يوافق عىل ورغم حتف 

ائر النصوص ال وجود حاالت ختلو نصوص الكلتاب والسن ة من احلديث عنها، رغم أن  س

ّ  طريقة اجلمع اللتي قلناها توف ق بني بعض النصوص  .توافق عىل هذا، ولع

امللك  أتاين الفضّ بن عبدقال:  ،عن أيب عبد اهلل الرواية الثانية: صحيحة حمّمد بن ُْحران،

إىل باب  فخرجت   ،ونحن بمنى ،املذهب يقال له: شبيب معلتزيل   ،ومعه موىل له ،النوفّل

ما كالمك هذا املوصّ الذي  يما أدر :فقلت م،فأنشأ املعلتزيل يلتكل   ،يف ليلة مقمرةالفسطاط 

 ،ثم جعلهم أثالثاً  ،خيته يف إحدى الفرقلتني اهلل خلق اخللق فرقلتني، فجعّ قد وصللته، إن  

حلتى اخلتار عبد مناف، ثم اخلتار  ،خيلتار ، ثم مل يزل)الثالث( ال ثالثإفجعّ خيته يف إحدى 

اخلتار من عبد املطلب عبد اهلل، ثم  ، ثم اخلتار من هاشم عبد املطلب، ثمهاشامً  من عبد مناف

وأنزل عليه  ، فبعثه اهلل باحلق  والدةً  فكان أطيب الناس ،‘رسول اهلل داً اخلتار من عبد اهلل حمم  

 .هإال ويف كلتاب اهلل تبيان ءالكلتاب ، فليس من يش

برصف النظر عن املوقف من نسخة كلتاب  وهذه الرواية معلتّبة اإلسناد بحسب الظاهر،

ين امللتكل م عن اللتبياني ة الكلي ة، وقد آاملحاسن الواصلة إلينا، ودالللتها مطابقة لداللة النص  القر

ر، علاًم أ سبق أن ن  هذه الرواية ختلتلف بعض اليشء عن مثّ الرواية عل قنا عليها فال نكر 

ا تقع موقع اخلال ن  أف مع بعض الروايات القادمة املسلتوحى منها السابقة كام قلنا، كام أّن 

 يانًا مواقف ال وجود هلا يف الكلتاب فيجع للسن ة.حاإلمام يواجه أ

بّ إن  سياق النقاش مع املعلتزيل ربام يفلتح الباب أمامنا لطرح احلتاملي ة  معقولة قد تعيق 

ّ  املعلتزيل ينطل ك بعمومي ة الداللة يف الفقرة األخية، فلع ة العقلي ة اللتمس  ق من طبيعة األدل 

إلثبات قضاياه الكالمية والدينية، وقد اسلتغرب منه اإلمام يف املوصّ الذي وصله، فأراد أن 

ينب هه إىل مرجعي ة النص  يف فهم الدين، وعدم تيّس  فهم الدين بطريق العقول، فيكون اخلّب هنا 

 ن، وأن  دين اهلل ال يصاب بالعقول.عىل شاكلة األخبار الناهية عن إعامل العقول يف فهم الدي

ة الواقعة بني اإلمام واملعلتزيل غي منقولة لنا،  ومرجع مالحظلتنا األخية إىل أن  سياق احلواري 

مع علمنا بنسق تفكي املعلتزلة، ويف هذه احلال يملتنع األخذ بإطالقي ات النصوص خارج 
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دًا لدينا يف السياقات املحلتملة، و نلتج املتناع األخذ بالعموم هنا، الدائرة األكثر تأك  هذا ما ي 

د  وسيأيت يف الروايات الالحقة ويف املقاربة اإلمجالي ة للنصوص احلديثية )املرحلة الثانية( ما يؤك 

أن  الكثي من النصوص هنا إن ام هو بصدد تأكيد مرجعي ة النص  يف فهم الدين، ال تأكيد شمولي ة 

 /الدين ـ الدين/الوقائع( خملتلف.الدين للوقائع، فطرفا النسبة )النص

قال: قلت: أصلحك اهلل، × عن أيب احلسن موسى ان،ر  هْ ة بن مِ ع  ام  خرب س  : الرواية الثالثة

ر )مسطور، مسلتطر(، إال وعندنا فيه يشء مسط   إن ا نجلتمع فنلتذاكر ما عندنا، فال يرد علينا يشء

لصغي ليس عندنا فيه يشء، فينظر بعضنا وذلك مما أنعم اهلل به علينا بكم، ثم يرد علينا اليشء ا

وما لكم وللقياس؟ إن ام هلك من »؟ فقال: أحسنهإىل بعض، وعندنا ما ي شبهه، فنقيس عىل 

هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما ال تعلمون 

فة، كان يقول: قال عّل وقلت أنا، وقالت فها ـ وأهوى بيده إىل فيه ـ ثم قال: لعن اهلل أبا حني

فقلت: ال، ولكن هذا كالمه، فقلت: أصلحك « الصحابة وقلت، ثم قال: أكنت جتلس إليه؟

نعم، وما حيلتاجون إليه إىل يوم »الناس بام يكلتفون به يف عهده؟ قال: ‘ اهلل، أتى رسول اهلل

 .«ال، هو عند أهله»، فقلت: فضاع من ذلك يشء؟ فقال: «القيامة

، قال: سأللته فقلت: إن  أناسًا ×عن العبد الصالح وهذا اخلرب ورد بسند  صحيح كاآليت:

ك وسمعوا منهام احلديث، فربام كان اليشء يبلتّل به بعض  من أصحابنا قد لقوا أباك وجد 

أصحابنا وليس عندهم يف ذلك يشء يفلتيه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ 

 .«ليس بيشء إال وقد جاء يف الكلتاب والسن ة إن ه»فقال: 

                                              
ّ  يشء، حسبام يقول ( لست أدري إذا كانت شخصي ة بمسلتوى سامعة بن مهران، لديه امل1) سطور حول ك

هو يف الرواية أعاله، فكيف مل يكن يعرف أن  هناك ـ عىل ما هو املعروف ـ مئات النصوص احلديثي ة 

ة ـ حيث هو هنا يسأل اإلمام الكاظم ـ يف النهي عن  عن اإلمام الباقر والصادق، ومن قبلهام من األئم 

د يف أمره، فكيف تسن ى اجلمع بني هذا االسلتيعاب يف روايات مسطوراته وبني عدم  القياس واللتشد 

اط العه عىل قضي ة من هذا النوع وهبذا احلجم؟! هذا يثي يف ذهني بعض اللتساؤل وعالمات 

ّ فقط.  االسلتفهام اللتي قد حتوم حول هذه الرواية، أطرحها لللتأم 
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 ونحو هذا اخلرب:

ا نلتالقى فيام بيننا فال : إن  ×قال: قلت أليب احلسن ،يمكِ حممد بن ح   خربالرواية الرابعة: 

أنعم اهلل به علينا بكم، وقد يرد علينا  ءوذلك يش ء،إال وعندنا فيه يشء، يكاد يرد علينا يش

ال، وما لكم فنقيس عىل أحسنه؟ فقال:  ،وعندنا ما يشبهه ءعندنا فيه يش وليس ءاليش

، ثم وقلت، وقالت الصحابة وقلت لعن اهلل أبا فالن، كان يقول: قال عّل   وللقياس، ثم قال:

إذا جاءكم ما : ×ولكن هذا قوله، فقال أبو احلسن ،قلت: ال إليه؟ كنت جتلسقال: 

فقلت: ومل ذاك؟ قال:  ـووضع يده عىل فمه  ـ فها كم ما ال تعلمونء، وإذا جافقولوا تعلمون

  بعده إىل يوم  أتى الناس بام اكلتفوا به عىل عهده وما حيلتاجون إليه من ‘رسول اهلل ألن

 . ةالقيام

بنفس سند احلديث السابق إىل سامعة بن مهران، فيكون  وارد  ـ خّب سامعة ـ وهذا احلديث 

د بن حكيم، فهو يف أحد املوضعني من يح، لكن ه يف طريقه اآلخر صح، ضعيفاً  ا خّب حمم  وأم 

 .بعّل بن إسامعيّ بن شعيب أو ابن ميثم، امليثمي، فإن ه جمهول احلالاملحاسن ضعيف السند 

رين له ال ينفع وتوثيق   ، ه ملتكل اًم بارعًا ومن وجوه امللتكل مني من الشيعةوكون   .بعض امللتأخ 

لته يف النقّليس دلياًل عىل عداللته ووثاقلت وتريض   .ه بمعنى صدقه، فضالً عن ضبطه ودق 

من حيث دفاعه عن املذهب الشيعي وليس بالرضورة للتعديله له أو حتسينه ، الطويس عنه

صفوان عنه ال تكفي عىل ما  ورواية   .لنقله للحديث واللتاريخ، لو قلنا بأن  الرتيض  يفيد اللتوثيق

ذهب بعض املعارصين لللتوق ف بعض اليشء يف أصّ رواية بحثناه يف دراساتنا الرجالي ة، بّ 

ّ  عىل وثاقلته، بمعنى اعلتبار رواياته والركون إىل ، صفوان عنه وعليه، فلم يقم عندي دلي

قنا يف حمل ه عدم ثبوت  .نقله د بن خالد الّبقي وقد حق  ا النقّ الثاين للمحاسن ففيه حمم  وأم 

                                              
ة 235، 213: 1( املحاسن 1) أتاهم رسول اهلل بام اكلتفوا به يف قال: ، جاء 510: 1؛ ويف الفصول املهم 

وما  ،أتاهم بام يسلتغنون به يف عهدهآخر قال:  قال : ورواه بلفظ   .عهده، واسلتغنوا به من بعده

 .هة نبي  اهلل وسن   بعده كلتاب   يكلتفون به من
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د بن حك، وثاقلته فال نعيد  ، فيكون اخلّب ضعيفًا مطلقًا.يم نفسه مل تثبت وثاقلتهبّ حمم 

بّ يبدو يل يف غاية الغرابة أن ي نسج حديثان ملتطابقان يف األسئلة واألجوبة ووقائع احلوار، 

ّ  راو  ينقّ الواقعة منسوبًة إىل نفسه، األمر الذي ييش بوقوع خطأ يف السند أو بكون أحد  وك

ل.السندين قد اخلتلق لنفسه عني القص    ة الواردة يف السند األو 

وعىل أّية حال، فالبّد من التوّقف عند متن هذين احلديثني، مرّكزين عىل خرب سامعة، فإّن 

 املتن:

رى نواضح  جّل  يف أن  مفهوم الشمولي ة قد جاء يف سياق رد  القياس احلنفي، وسوف  ـ 1

كام  ؟ولي ة والقياس أو الالحقًا هّ هناك ترابط يف جهات صدور األحاديث هنا بني الشم

 .أملحنا لبعضه قبّ قليّ

ة نقطة وردت يف ذيّ هذه الرواية، وهي مفهوم احلاجة، حيث تفيد أن   ـ 2 وثم 

ّ  يشء حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة، وهذا يعني أن  األشياء اللتي ال ‘ الرسول قد جاء بك

، ال تكون عىل سبيّ الفرض م العقّحيلتاج الناس إىل معرفة املوقف منها، كام لو كان فيها حك

فيام قد يقال يف املقابّ بأن  احلديث مل جيعّ احلاجة ملتعل قًة بمعرفة املوقف مشمولًة هلذا احلديث، 

نا بحاجة  منها بّ هبا بنفسها، ومن ثم  فوصول العقّ إىل حتديد موقف يف قضي ة معي نة ال ينايف أن 

 هلذه القضي ة نفسها.

إن شاء اهلل يف مفهوم احلاجة هذا الوارد يف بعض هذه النصوص، هّ الحقًا وسوف ننظر 

 له داللة معي نة أو ال؟

ّ  ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة موجود يف الكلتاب  ـ 3 ولو بقينا مع هذا احلديث فإن  ك

ة ملا سوف يأيت بحثه الحقًا بعون اهلل،  والسن ة، ودعونا هنا نثي بعض اللتساؤالت اللتمهيدي 

اليوم حيلتاج املؤمنون إىل مناقشة مدارس الفلسفة املعارصة وقضايا اهلرمنوطيقا وإشكالي ات ف

البحث اللتارخيي ومعضالت اإلحلاد املعارص عّب قضايا الدارويني ة والفيزياء الكمي ة، فهّ يف 

الكلتاب والسن ة طرائق النقاش معهم ومواد  هذا النقاش، وأساليب إقناعهم، ومعطيات 

لعلمي معهم؟ وأين ذلك؟ أال ينبغي أن نلتوق ف مع هذه النصوص بلتحليّ ملتنها أو البحث ا

 نقده؟
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 ليها موجودة يفإهذه النصوص هو أن  القضايا الديني ة املحلتاج  ن  ما تريدههذا يعني أإن  

ّ  القضايا املحلتاج أالكلتاب والسن ة، ال  ي  مقاربة عقالني ة هلذه أليها موجودة فيهام، فإن  إن ك

ا ا كام فهمنا يف احلديث  ،سياقالىل تغيي تفسيها وفهمه ضمن هذا إلنصوص سوف يدفعنا إم 

ين يمكن تقديم أف إالأو محلها عىل يشء من املبالغة، و ،لتشكيك بصدورهاالىل لسابق، أو إا

 ثبات يشء من هذا القبيّ؟!مقاربة عقالنية مقنعة إل

مها الطريقة طبعًا البد  يل أن أتوق ف هنا عند حتليّ هذه  ا ال اللتي نقد  يف املقاربة، وذلك أّن 

ن  الفهم الديني املدريس يقوم عىل يمكن أن تكون مقبولة يف الوسط الديني املدريس؛ أل

ثباهتا، بينام الفهم احلداثي يف القضايا الديني ة إج للقضي ة هبدف االكلتفاء بوجود الدليّ املخار  

ًا ا بحيث يمكن أإثباهتيقوم عىل حتليّ القضي ة املراد  أقول فعندما  ـ قابلة للفهم،ن تكون ـ برشي 

ّ  يشء يف الكلتاب والسن ة، لوجود حديث يفيد هذا؛ فإن  املقاربة املدرسي ة تكلتفي هبذا  بأن  ك

املحضة للموضوع، بينام املقاربة احلداثية  العقلي ةاملقدار، وختضع للنص  انطالقًا من اإلمكانات 

ا تلتساءل مبارشًة: كيف يمكن أن لقضي ة من هذا النو ع، تذهب نحو مزيد من اللتعقيّ؛ ألّن 

ّ  القضايا اللتي حيلتاجها البرش إىل يوم القيامة شموالً تفصيلي ًا حسب  يكون هذا النص  شامالً لك

الفرض؟ هّ هذه القضي ة يف حد  نفسها معقولة؟ وكيف؟ واملقصود بمعقولية القضي ة ليس 

وجود مشاهبات هلا أو مقاربات جتعلها قريبة لالسلتيعاب، وخاضعة اإلمكان املحض، وإن ام 

ضمن اإلمكان الوقوعي بحسب االصطالح الفلسفي، وإال فسوف تصبح يف عداد الغرائب 

 اللتي حيلتاج تصديقها للمزيد من اإلثباتات القاطعة.

من تعقيلها هذا يعني أن  الفهم احلديث يعلتّب أن  اسلتيعاب القضي ة املسلتدل  عليها هو جزء  

ّ  من خارجها عليها؛  الدليّ ما دام وإثباهتا، وأن ه ال يكفي لإلثبات كوّنا ممكنة مع وجود دلي

 يمكن افرتاض تفسيه بأكثر من وجه.نفسه 

ًا، فكثي من األمور يف  ّ  ما ثبت تعقياًل تام  ويف املقابّ جتد فهاًم آخر ال يفرض تعقيّ ك

ر  العلوم املخلتلفة تثبت دون أن يكون ة يف العلوم الطبيعي ة، فام هو املّب  بمقدورنا تفسيها، خاص 

ثبلتها هذا الدليّ ال يمكننا بعد  من فهم متاما  د أن  النلتيجة اللتي ي  ّ  إثبايت  ملجر  إلبطال قيمة دلي

 حيثي اهتا ومالبساهتا؟!

 قد كام توجد يف احلديث إثارة يمكننا طرحها، وهي أن  احلديث يقول بأن  رسول اهلل ـ 4



  

ّ  يشء مما حيلتاجون  جاء الناس   د أن ه موجود  عند  ئّ عنليه، ثم مل ا س  إبك ضياع تراث النبي  أك 

 أوىل ـ أن خيدم مرجعي ة أهّ البيت العلمي ة، فيلتقاطع مع 
راد له ـ من جهة  أهله، وهذا اللتعبي ي 

ب اللتي عند النصوص اآلتية حول اجلفر واجلامعة ومصحف عّل وفاطمة وغي ذلك من الكلت

ثانية ـ يثي سؤاالً: هّ تم  نرش وإعالن هذا الرتاث النبوي   هّ البيت النبوي، لكن ه ـ من جهة  أ

ة ظ ًا به عند أهله، أو أن  املراد هو أن   ،يف احلقبة النبوي  ثم ضاع منها يشء بني الناس وبقي حملت ف 

ة،  ومل يلتم  اإلعالن عنه، ومن ثم  بعض اإلرث النبوي تم  تسليمه إىل أهّ البيت النبوي  خاص 

 فمن املمكن أن يلتم  اإلعالن عنه الحقًا، وربام يف عرص اإلمام املهدي  يف آخر الزمان؟

ل، والذي يبدو لنا أن ه األقرب ملعطيات داخّ امللتن وخارجه، فإن   إذا اخذنا باللتفسي األو 

ّ  عىل الفهم، بينام لو أخذنا باللتفسي الثاين، فإن   معناه أن  الرشيعة الواقعي ة الصادرة  األمر سه

، وهذا ما يفلتح عىل فرضي لتني:  للناس ربام مل تكلتمّ بعد 

أن يكون النبي  مل يبني  رشيعلت ه الكاملة رغم حاجة الناس إىل اجلزء الناقص  الفرضّية األوىل:

نلتج أن  الرشيعة الواقعي ة مل تصدر كل ها يف متام الوقائ ، وهذا ما ي  ع اللتي كانت تعيشها غي املبني 

رات. ، وهو مفهوم كأن ه يناقض الكثي من اللتصو   اإلنساني ة حلتى يف عرص النبي 

أن يكون النبي  قد بني  رشيعلت ه للناس، وكانت بحسب زمانه كاملًة شاملة،  الفرضّية الثانية:

  ّ ًا بحيث تغط ي مجيع وقائع احلياة يف تلك العصور، غي أن  جزءًا من هذه الرشيعة ظ خملتص 

، وهذا اجلزء هو الرشيعة الواقعي ة غي الصادرة ، لكون موضوعاهتا للناس بأهّ البيت النبوي 

ات املسائّ اللتي نعيشها نحن  وفضاءات قضاياها مل تولد بعد  يف حياة البرشي ة، مثّ مسلتجد 

نسبة إلينا، اليوم، وهبذا يمكن القول بأن  الرشيعة اليوم كاملة يف ذاهتا، ناقصة يف صدورها بال

ة.  معلومة بأرسها ألشخاص األئم 

رات امللتصلة بموضوع بحثنا وفقًا  ومثّ هذه الفرضي ة يمكن أن يرتك تأثيًا كبيًا عىل اللتصو 

للمعلتقدات اإلمامي ة، وسأكلتفي بطرح القضي ة هبذا املسلتوى اآلن؛ ألن نا سوف نرجع هلذه 

 لتظر.الفرضي ة الحقًا يف ثنايا فصول هذا الكلتاب، فان

إن  اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن »، قال: ×عن أيب عبداهلل م،رازِ خرب مُ : امسةية اخلاالرو

ّ  يشء، حلتى واهلل ما ترك اهلل شيئًا حيلتاج إليه العباد، حلتى ال يسلتطيع عبد  يقول: لو كان  تبيان ك



  

 .«هذا ا نزل يف القرآن، إال وقد أنزله اهلل فيه

ّ  ما حيلتاجه العباد، بحيث لو متن ى وهو واضح  يف الدال ّ  يشء يف القرآن، وك لة عىل وجود ك

، وقد فهم املوىل املازندراين من ذلك لتشف أن ه موجود بالفعّكوجود يشء يف القرآن ال شخص  

أن  هذه األمور كل ها موجودة يف القرآن الكريم، غايلته أن  بعضها بنحو الظاهر وبعضها بنحو 

 .مه إال الرسول واألوصياءالباطن الذي ال يعل

، إن مل نقّ  بن حديد الوارد فيهعدم ثبوت وثاقة عّلإال أن  هذه الرواية ضعيفة السند ب

ا تنايف بنحو   .، وربام لضعف ابن حديد وصف املجليسي هذا احلديث  بالضعيفبضعفه كام أّن 

قبول اإلمام بخلو  القرآن عن  تلك الروايات اللتي يفهم منهاـ رشنا سابقًا أ كامـ من األنحاء 

 حكم ووجوده يف السن ة، فراجع.

ما من أمر  خيلتلف فيه ×: »قال: قال أبو عبداهلل س،يْ ن   بن ُخ ىلَّ ع  خرب مُ  :سادسةالرواية ال

 .«إثنان إال وله أصّ يف كلتاب اهلل عز  وجّ، ولكن ال تبلغه عقول الرجال

ـ إىل جانب الروايات الواردة يف عدم إمكان وهذا احلديث يصطف  ـ بدرجة داللي ة معينة 

فهم القرآن لغي املعصوم واللتي اسلتند إليها اإلخباري ون، وقد أل ف صدر الدين الشيازي بحثًا 

 .يف رشح هذا احلديث

 لكنّنا لو تأّملنا هذا احلديث، لوجدنا فيه مشكلًة من حيث السند واملتن معًا:

ون م  ي  ة بن م  ب  ل  ع  مجيع املصادر، حيث يرويه ـ يف بعض املصادر ـ ث  فإن ه مرسّ يف  ،ا السندمّ أ ـ أ

ثه، عن معىل  بن خنيس، عن اإلمام، فيام يرويه كذلك  ن حد  ثه أو عن بعض عم  ن حد  ـ أي عم 

ط املعىل  بن خنيس، يف بعض املصادر األخرى، فيكون مرسالً أصحابنا ـ   عن اإلمام دون توس 

ث  ثعلبة  باخلّب.، حيث ال ي  يف متام مصادره ن  حد   علم حال م 

لتمّ فيها «له أصّ»فإن  النقطة األساسي ة فيه تكمن يف تفسي كلمة  ب ـ وأّما متنًا، ، حيث حي 

                                              
 .451: 2؛ وتفسي القمي 59: 1( الكايف 1)
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 احلتامالن:

ض له القرآن، فيكون املعنى: ما من أمر خيلتلف فيه اثنان ـ سواء يف االحتامل األّول: أ ن يلتعر 

ض القرآن مر أن ه ال تبلغه عقول ، وكشف احلق  فيه، غاية ما يف األله الدين أم غيه ـ إال وقد تعر 

 الرجال. وهو مدلول واسع حيث مل يقي د طبيعة األمر املخلتلف فيه بأن يكون دينيًا.

ّ  يشء»وهذا اللتفسي هو ما عل قنا عليه يف بحث تفسي آية  ، حيث نجد أن  هذا «فيه تبيان ك

ق أن  القر ّ  يشء خيلتلف فيه اثنان، وهو املعنى غي مقبول، فكيف نصد  آن الكريم حوى ك

لَّم  اهللُّ ﴿بنفسه يقول:  ك  ل يْك  و  ْ ن ْقُصْصُهْم ع  ُرُسالً ملَّ بُْل و  ل يْك  ِمن ق  ْصن اُهْم ع  ْد ق ص  ُرُسالً ق  و 

ْكلِياًم  ى ت  ّ  يشء، واهلل تعاىل يقول 164)النساء:  ﴾ُموس  (؟! وكيف يكون يف القرآن خّب ك

ُدوْا ﴿واخر السور املدني ة: لرسوله يف أ ر  ِمْن أ ْهِل امْل ِدين ِة م  اِب ُمن افُِقون  و  ن  األ ْعر  ْول ُكم مِّ َّْن ح  مِم و 

ظِيم   اب  ع  ذ  د ون  إىل ع  ت نْيِ ُثمَّ ُير  رَّ هُبُم مَّ ذِّ نُع  ُمُهْم س  ْعل  ُمُهْم ن ْحُن ن  ْعل  اِق ال  ت  ىل  النِّف  )اللتوبة:  ﴾ع 

ّ  يشء، واملفروض أن  الرسول(؟! فلو كان ال101 هو العامل به، فكيف مل ‘ قرآن فيه خّب ك

بالغيب.. فإن  ‘ يعلم بخّب هؤالء املحيطني به؟! وهكذا يف اآليات اللتي تنفي علم النبي

ّ  يشء هبذا العرض العريض.  القرآن دال  عىل أن ه ليس فيه ك

ن ه توجد إشارات جلذور هذا أن يراد بأن  أصله يف القرآن موجود، وأ االحتامل الثاين:

املوضوع، فأصله موجود يف القرآن ال أن ه بعينه موجود فيه، وعندما يكون األصّ موجودًا 

ة ، األمر فهذا ال يعني الشمولي ة إال هبذا املقدار، أي بمقدار القواعد العامة والقوانني الدسلتوري 

تفصيّل ولو عّب العمومات واملطلقات، الذي ال يامنع أن يكون هذا األمر مم ا مل يرد فيه قانون 

ة، وا حيّ اللتقنني ملرجعي ة قانوني ة ا خرى ة عام   .لكن وردت فيه معايي قيمي ة ودسلتوري ة وإرشادي 

وهبذا يلتبني  أن  هذا احلديث ال ي ثبت الشمولي ة باملعنى املدريس، بّ هو منسجم مع الكثي 

ه األدنى.من االجتاهات اللتي تصن ف يف دائرة الذاهبة   إىل فهم الدين بحد 

 :ونحو هذا اخلرب

 ×:قال: قال أمي املؤمنني× عن أيب عبداهلل ة،ق  د  ة بن ص  د  ع  ْس خرب م  : السابعةالرواية 

 ذلك القرآن فاسلتنطقوه ولن ينطق لكم، أخّبكم عنه، إن  فيه علم ما مىض، وعلم ما يأيت إىل..



  

 .«لتم فيه ختلتلفون، فلو سأللتموين عنه لعل ملتكموبيان ما أصبح ،يوم القيامة، وحكم ما بينكم

ح بأن  يف القرآن علم ما  ثنا عنه، بّ هو يرص  فهذا احلديث يصب  يف السياق نفسه الذي حتد 

ح بأن ه مل يذكر للرسول قصص مجيع األنبياء، بّ إن  هذا احلديث  مىض، مع أن  القرآن نفسه يرص 

س ملبدأ عدم نطق القرآن للناس، وال ي ان  لِّلنَّاسِ ﴿قرآن يقول: يؤس  ا ب  ذ  )آل عمران:  ﴾ه 

 .وغيها، مما يدل ّ عىل تعل ق البياني ة القرآنية بالناس ال بأشخاص اسلتثنائي ني بأعياّنم ،(138

هذا، وهذا اخلّب أيضًا ضعيف السند باإلرسال؛ ألن  حممد بن حييى قد نقله عن بعض 

 أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة.

قد  :يقول ×قال: سمعت أبا عبد اهلل، ني  عْ أعىل بن صحيحة عبد األ: الثامنةرواية ال

وما هو كائن إىل يوم القيامة، وفيه  وأنا أعلم كلتاب اهلل وفيه بدء اخللق، ‘ولدين رسول اهلل

 ]خّب[ ما هو كائن، أعلم وخّب ما كان، و وخّب األرض، وخّب اجلنة وخّب النار، خّب السامء

ّ   ي، إن  أنظر إىل كف  ذلك كام   .ءيش اهلل يقول: فيه تبيان ك

م  .، وسيأيتوقد تبني  حاله مم ا تقد 

ذكره  اهلل عز   إن   يقول: ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،وب بن احلرّ يّ أ معتربة: التاسعةالرواية 

، وأنزل فيه اً فال كلتاب بعده أبد ، وخلتم بكلتابكم الكلتببعده أبداً  ني فال نبي  كم النبي  خلتم بنبي  

  ّ وخّب ما  ،ما قبلكم وفصّ ما بينكم وخلقكم وخلق الساموات واألرض ونبأ ءيش تبيان ك

 .ة والنار وما أنلتم صائرون إليهوأمر اجلن   ،بعدكم

م، وسيأيت.  وقد تبني  حاله أيضًا مم ا تقد 

اهلل فيه نبأ ما كلتاب قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،سامعيل بن جابرإمعتربة : العارشةالرواية 

 .ما بعدكم وفصّ ما بينكم ونحن نعلمه قبلكم وخّب

                                              
 .61ـ  60: 1( الكايف 1)

د ورد 2) ( إال إذا أرص  شخص  أن ال ي رجع اسم اإلشارة )هذا( إىل القرآن كل ه، بّ خلصوص أمر حمد 

 عنه قبّ هذه اآلية بعينها، فانلتبه.احلديث 

ة 217؛ وبصائر الدرجات: 61: 1( الكايف 3)  .483: 1؛ والفصول املهم 

ة 269: 1( الكايف 4)  .484: 1؛ والفصول املهم 

ة 216؛ وبصائر الدرجات: 61: 1( الكايف 5) ة 414: 2؛ وكشف الغم  ؛ وورد 484: 1؛ والفصول املهم 
 



  

م وسيأيت، بّ احلديث غي واضح يف الشمولية اللتفصيلي ة، إذ ال حيكي  وقد تبني  حاله مم ا تقد 

، ولعل ه بنحو تأمي عن كيفية بيان هذه األشياء فلعل ه بنحو املعايي السنني ة اللتارخيية والقيمية

 .سن  القوانني في فصّ اللتنازعبعضكم لي

، واللتي غالبها ضعيف السند، فالبد  الثإىل غريها من الروايات الشبيهة هبذه الروايات الث

من رد  علمها إىل أهلها أو تأويلها بام ال ينايف القرآن الكريم بالطريقة اللتي بي ناها، فخّب ما كان 

ي ة ومنطق االجلتامع البرشي، ال تفاصيّ وما يكون قد يراد منه معرفة منطق الصيورة اللتارخي

 .األحداث، واهلل العامل

ّ  يشء × عن أيب احلسن موسى ة،ع  ام  صحيحة س   عرشة: احلاديةالرواية  قال: قلت له: أك

ّ  يشء تقول به(  ّ  يشء »فيه؟ قال: )يقولون( أو تقولون ‘ يف كلتاب اهلل وسن ة نبي ه)ك بّ ك

ّ  يشء يف الكلتاب «هيف كلتاب اهلل وسن ة نبي  )نقوله(  فهم من هذا اخلّب أن  ك ، حيث قد ي 

 والسن ة، فيفيد الشمولي ة.

، خاّصة بمعونة صيغته يف بصائر متاماً عن املوضوع جنبيٌّ هذا اخلرب أ نّ اإلنصاف أ إال أنّ 

ّ  يشء، وإن ام بصدد  ؛الدرجات ألن ه ليس بصدد احلديث عن اسلتيعاب الكلتاب والسن ة لك

ن  ما يقوله أهّ البيت ليس إضافًة عىل ما يف الكلتاب والسن ة، بّ هو رشح هلام، احلديث عن أ

وهلذا اسلتندنا إىل مثّ هذه الرواية يف مباحثنا يف السن ة اللتأسيسية ألهّ البيت^ يف كلتابنا 

، فهذا احلديث يمكن اد عاء عدم انعقاد إطالق فيه بقرينة «حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي»

تنطلق من الكلتاب هّ اللتخاطب الظاهر يف أن  نظره كان إىل أن  نصوص أهّ البيت مقام 

 ؟والسن ة أو من اجلتهاد الرأي عندهم

ـ يف حديث طويّ ـ × عن اإلمام الرضا خرب عبد العزيز بن مسلم،الرواية الثانية عرشة: 

ه القرآن فيه تبيان حلتى أكمّ له الدين، وأنزل علي‘ إن  اهلل عز  وجّ مل يقبض نبي ه».. قال: 

                                                                                                                     
، يف  ؛ 85ـ  84: 20؛ والطّباين، املعجم الكبي 91: 1مسند ابن حنبّ قريب منه عن اإلمام عّل 
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اًل، فقال  م  ّ  يشء، بني  فيه احلالل واحلرام، واحلدود واألحكام، ومجيع ما حيلتاج الناس إليه ك  ك

 :  ّ لته معامل دينهم.. وما ‘ .. ومل يمض  ﴾تاب من يشءكما فّرطنا يف ال﴿عز  وج حلتى بني  ألم 

ة إال بي نه  .«ترك ]هلم[ شيئًا حيلتاج إليه األم 

واضح جّل  يف تفسي إكامل الدين باكلتامل ترشيعاته وقوانينه، ومنها اإلمامة  وهذا احلديث

ز هذا احلديث الطويّ كالمه عليها، ورشح أن  املراد هنا هو إمتام الدين بوالية اإلمام.  اللتي رك 

م من نصوص تفيد عدم اشلتامل القرآن عىل  إال أن  مشكلة هذا اخلّب ـ برصف النظر عام  تقد 

ّ  يشء ـ تكمن يف سنده؛ فإن  بعض املصادر أوردته مرساًل، وبعضها اآلخر أورده بالسند إىل  ك

القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم، وإذا راجعنا حال عبد العزيز بن مسلم 

ض الطويس ـ وفقًا  صاحب الرواية، فإن نا نالحظ أن ه مل يذكره الرجالي ون اإلمامي ة، عدا تعر 

د اسمه يف رجالهلبعض النسخ فق ، ويبدو أن ه اسم  ليست له روايات كثية، من هنا ط ـ ملجر 

 يصعب األخذ برواياته واحلال هذه.

ّل  م  س  وبمراجعة الرتاث الرجايل عند أهّ السن ة، نالحظ وجود عبد العزيز بن مسلم الق 

هـ، فال 167 عام ، لكن ه ال يمكن أن يكون الراوي هنا؛ وذلك أن ه تويفاملوثق يف كلامهتم

هـ، وكذلك ذكروا عبد 203يمكن أن يروي عن اإلمام الرضا امللتوىف يف شهر صفر من عام 

العزيز بن مسلم األنصاري، واحلتملوا احتاده مع سابقه، ولكن ه بعيد عن طبقة النقّ عن 

الرضا، بّ عد  يف نفس طبقة القسمّل، وهو يروي بواسطة واحدة عن أنس بن مالك، وينقّ 

، وال دليّ عىل احتاده مع راوي هذا اللتابعني عن اه بعض  ، علاًم أن ه موصوف باجلهالة وإن قو 

 احلديث هنا.
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ف عىل أخيه الراوي عنه هنا،  ولو غضضنا الطرف عن عبد العزيز بن مسلم وحاولنا اللتعر 

 وهو القاسم بن مسلم، لرأينا أن ه رجّ مهمّ جدًا، فال ذكر لشخص هبذا االسم يف كلتب

، وال يعقّ أن يكون هو هذا الراوي الرجال عدا شخص واحد يعد  يف أصحاب الصادق

 عن اإلمام الرضا؛ الخلتالف الطبقة.

والغريب أن  احلر  العامّل قد ذكر أن  هذا اخلّب قد رواه الصدوق يف العيون واألمايل بأسانيد 

دة ا إىل سند الكايف، وملتعد  ّ  مصادره ترجع إم  هو سند مرسّ، حيث يرفع القاسم ، مع أن  ك

أو سند الصدوق، الذي ينلتهي إىل القاسم بن  ؛بن العالء احلديث فيه إىل عبد العزيز بن مسلم

ّ  النصوص واألسانيد تنلتهي إىل عبد العزيز بن مسلم، فال معنى للحديث  مسلم عن أخيه، فك

دة، وهذه من األخطاء املوجودة رين  عن أن  هذا اخلّب له أسانيد ملتعد  ثني امللتأخ  لدى بعض املحد 

 أو من العبارات املومهة لغي امللتلتب عني.

ّ  من ×قال: كنت عند أيب عبداهلل سامة،أيب أخرب الرواية الثالثة عرشة:  ، فسأله رج

ما من يشء حيلتاج إليه أحد من ولد آدم، إال وقد جرت فيه »املغيية عن يشء من السنن، فقال: 

ّ  ، ، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرهامن اهلل ومن رسوله سن ة ة يف فام السن   :فقال رج

: احلمد هلل فرغت قلت وإذا ،ذ باهلل من الشيطان الرجيمتذكر اهلل وتلتعو  دخول اخلالء؟ قال: 

نسان يكون عىل تلك احلال وال فاإل . قال الرجّ:ّس وعافيةي من األذى يف ي  عىل ما أخرج من  

 ،ليس يف األرض آدمي إال ومعه ملكان موكالن به هإن  خيرج منه؟ قال: يصّب حلتى ينظر إىل ما 

ثم قاال: يا ابن آدم انظر إىل ما كنت تكدح له يف الدنيا إىل ما  ،برقبلته فإذا كان عىل تلك احلال ثنيا

 .«هو صائر

كنت  :قال ،أيب أسامة)عن( محاد بن لكن  الصفار يف البصائر روى احلديث هبذه الطريقة: 

 ءمن يش ما :فقال ،من السنن ءفسئّ عن يش ،ةمن املغيي   وعنده رجّ ×عند أيب عبد اهلل

فقال  .ولوال ذلك ما احلتج   ،ة من اهلل ومن رسولهوقد خرجت فيه السن   الإحيلتاج إليه ولد آدم 

 اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم :قوله ×:فقال أبو عبد اهلل ؟وبام احلتج  ي: املغي
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 .هب الناس بام احلتج   لته وفرايضه وما حيلتاج إليهكمّ سن  فلو مل ي   ،حلتى فرغ من اآلية ،لتينعم

ّ  يشء  إن  هذا النص  واضح  ورصيح يف صدور السنن واللترشيعات من اهلل ورسوله يف ك

ّ  مرافق احلياة من حيث احلاجة. لد آدم، وهذا واضح جدًا يف شمول اللترشيع لك  حيلتاج إليه و 

ال أقّل بصالح بن عن سند هذا اخلرب، ففي غري بصائر الدرجات هو ضعيف السند، وأّما 

وقال ، وذلك أن ه ذكره الطويس يف الفهرست والرجال دون توصيف السندي الوارد فيه،

كثاره إمضافًا إىل  ..أيضًا رواية جعفر بن بشي عنه)الوثاقة( ويشي إليها  ..» :الوحيد البهبهاين  

ه كثي الرواية وسديد الرواية يف ترمجلته، وأن   دها رواية إبراهيم عنه؛ ملا مر  عنه، ويؤي  من الرواية 

 . كام وقع يف طريق كامّ الزيارات.«..ومقبوهلا

رنا ذلك، وبي نا تفصيله يف بحوثنا الرجالي ة،  لكن  هذه الوجوه كل ها ال تثبت الوثاقة كام كر 

د جعفر بن  فراجع، والغريب االسلتناد إىل رواياته عن جعفر بن بشي، فإن ه حلتى لو قبلنا بلتعه 

د بأن ال يروي عنه إال  بشي بعدم الرواية عن غي الثقات، لكن كيف يمكن له أن يلتعه 

 الثقات؟! فالرجّ جمهول احلال.

عن  ،د بن عيسىعن حمم   ،ثنا عبد اهلل بن جعفرحد  فهو كاآليت:  وأّما سند بصائر الدرجات،

، ورجاله ثقات. لكن  أيب أسامة)عن( عن محاد بن  ،جعفر بن بشي عن ،داحلسني بن سعي

باملراجعة مل نجد للحسني بن سعيد رواية عن جعفر بن بشي، وإن كانت ممكنة جدًا، وذلك أن  

 هـ.203هـ، فيام األهوازي له روايات عن الرضا امللتوىف  عام 208جعفر بن بشي تويف عام 

ن من عندنا مم   ن  إ ×:عبد اهلل قلت أليب :قال  سعيد األعرج،: خربرابعة عرشةالرواية ال

فقال أبو عبد  .نقول فيه برأينا ،ةالسن   يرد علينا ما ال نعرفه يف كلتاب اهلل وال يف :ه يقولونيلتفق  

 .«ةفيه السن   ال جاء يف الكلتاب وجاءيشء إليس  ،كذبوا» ×:اهلل

ّ  يشء وداللة هذا اخلّب صارت واضحة من خالل ما تق م، وهو يريد اللتأكيد عىل أن  ك د 

د بن خالد  موجود يف الكلتاب وموجود يف السن ة معًا، لكن  املشكلة يف سنده، حيث يقع فيه حمم 
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م.  الّبقي، ومل تثبت وثاقلته عندي كام تقد 

عى أن ه ال تقييد فيه باألمور الفقهي ة، فهو  د  وهذا اخلّب لو ا خذ به عىل إطالقه، حيث قد ي 

ة ـ كأن   ه يبني عىل حرص مرجعي ة حلتى مثّ علم الكالم ـ يف غي إثبات أصّ األلوهي ة والنبو 

، أكثر مم ا ينسجم مع علم الكالم العقّل أو علم الكالم  ، وكأن ه يدعو لعلم كالم  نقّل  بالنص 

ع املناهج.  امللتنو 

 أجوامع ،ما بلغسأللته عن مياث العلم  :قال : خرب حممد بن مسلم،امسة عرشةالرواية اخل

ّ  العلم أم يفّس  )من(  م فيها الناس من الطالق األمور اللتي يلتكل  )هذه( هذا )من( يف  ءيش  ك

فلو ظهر أمرنا مل يكن من  ،والفرايض)القضاء( ه كلتب العلم كل   اً علي   إن   :فقال؟ والفرايض

 .)فيه نمضيها( ة يمضيهاسن   ال وفيهإ يشء

د أن   عند أهّ البيت العلم كل ه والفرايض وأن ه لو ظهر أمرهم مل يكن  يريد هذا اخلّب أن يؤك 

ىض، مما يكشف عن الشمولي ة اللتفصيلي ة، واخلّب من حيث اإلسناد  من يشء إال وفيه سن ة مت 

معلتّب برصف النظر عن قيمة كلتاب بصائر الدرجات، وقد وقع يف السند القاسم بن يزيد، 

 .)ويف بعض املواضع القاسم عن بريد بن معاوية( ةوالصحيح أن ه القاسم بن بريد الثق

ّ  يشء كاجلامعة واملصحف ونحو ذلك،  ويبدو هذا اخلّب عىل نسق أخبار ما كلتبه عّل  من ك

 هناك. القادمةفلتأيت عليه املالحظات 

بأي  يشء ي فلتي ×: ، قال: قلت أليب عبد اهلليبل  كُ  ة بنر  وْ رب س  خ: سادسة عرشةالرواية ال

، قلت: فام مل يكن يف «بالسن ة»، قلت: فام مل يكن يف الكلتاب؟ قال: «بالكلتاب»ال: اإلمام؟ ق

ًة أو اثنني، قال: «ليس يشء إال يف الكلتاب والسن ة»الكلتاب والسن ة؟ قال:  رت مر  ، قال: فكر 

ا ما تظن  فال» د ويوف ق، فأم   .«يسد 

كتاب والسنّة، لكّن هذا احلديث داللة هذا احلديث واضحة يف أّنه ما من يشء إال وهو يف ال

 قد يواجه مشاكل ثالث:

إن  سورة بن كليب إن كان هنا هو النهدي الكويف الذي من أصحاب اإلمام  وىل:األاملشكلة 

د ذكر الشيخ الطويس اسمه يف أصحاب الصادق،  ض له أحد سوى جمر  الصادق، فلم يلتعر 
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بن معاوية األسدي، الذي هو من فيكون جمهول احلال، وأما إذا كان هو سورة بن كليب 

أصحاب الباقر والصادق معًا، فإن  وثاقلته مبني ة عىل وروده يف أسانيد تفسي القمي، أو عىل 

قناه يف بحوثنا الرجالي ة،  رواية بعض األجالء عنه، وال نقول هباتني النظري لتني إطالقًا كام حق 

داً   .فالرواية ال يمكن االعلتامد عليها إال بوصفها مؤي 

إىل محاد بن عثامن أن ه قال: سأله  لكّن الصفار نقل هذه الرواية مّرة ثانية بالسند الصحيح

ة  وأنا شاهد ر  و   ، وهبذا تكون الرواية معلتّبة السند برصف النظر عن كلتاب البصائر نفسه.س 

إن  هذا اخلّب ن قّ بسند صحيح إىل حريز عن سورة بن كليب يف نفس  املشكلة الثانية:

دره وهو بصائر الدرجات، لكن فيه أن ه عندما سأله كليب عن حالة عدم وجود يشء يف مص

قد ».. الكلتاب والسن ة، مل جيبه اإلمام بأن ه ما من يشء إال وهو موجود فيهام، بّ أجاب فورًا: 

د ويوفق، وليس كام تظن  .«أعرف الذي تريد، يسد 

بني ما ينقله عنه حريز بسند صحيح، وما وهبذا يقع تناف  يف املنقول عن سورة بن كليب 

ّ  الشاهد،  ينقله عنه ربعي بسند صحيح أيضًا، فإذا ب ني عىل أصالة عدم الزيادة ا خذ باجلملة حم

قنا يف أصول الفقه أن ه ال توجد هنا أصول  وإذا ب ني عىل أصالة عدم النقيصة مل يؤخذ، وقد حق 

تلتبع درجة وثوق الباحث، ومن الصعب أن حيصّ لنا وثوق عقالئي ة ثابلتة مرعي ة اإلجراء، وإن ام 

ّ  الثقة زاد هنا اشلتباهًا مع رواية أخرى غي ثابلتة، وهكذا.. وإن كانت  يف هذه احلال، فلع

ز ذلك بأن  اخلّب الصحيح  احلتامالت النقيصة أقوى عادًة من احلتامالت الزيادة السهوي ة، ويعز 

وأنا حارض( يساند النقّ الذي يشلتمّ عىل هذه اجلملة،  السند هنا )خّب محاد أن ه سأله سورة

 فراجع.

ا  املشكلة الثالثة: رجها عن جمال بحثنا، وهو أّن  ًا يف تفسي هذه الرواية خي  إن  هناك احلتامالً قوي 

ليست بصدد مساحة اللترشيعات اإلسالمي ة، بّ هي بصدد مرجعي ات اإلمام يف جوابه عن 

ه يل يف الرشع )يفلتي(اللترشيعات، فيكون املعنى:  فليس يل مصدر  له غي  إن  أي  سؤال يوج 
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الكلتاب والسن ة، فام من يشء أجيب به أو جييب به جميب عن لسان الرشع إال وهو يف الكلتاب 

والسن ة، وهذا غي أن ه ما من واقعة إال وحكمها يف الكلتاب والسن ة، فيكون مطلع الرواية قدرًا 

نًا يف مقام اللتخ ّ جيدًا.ملتيق  ّ  الشاهد، فلتأم   اطب منظورًا إليه يف اجلملة حم

، قال: قلت له: يكون يشء ال يكون ×عن أيب عبد هلل : خرب خيثم،سابعة عرشةالرواية ال

حلتى أعدت  عليه مرارًا، « ال»، قال: قلت: فإن جاء يشء؟ قال: «ال»يف الكلتاب والسن ة؟ قال: 

يق وتسديد، ليس حيث تذهب، ليس حيث بلتوف»، ثم قال بإصبعه: «ال جييء»فقال: 

 .«تذهب

لكن  خيثم الوارد يف السند يبدو أن ه تصحيف خيثمة؛ لعدم وجود اسم خيثم يف مصادر 

ّ  مرد د يف طبقة الراوين عن اإلمام الصادق ة أشخاص، × الرجال، وخيثمة رج بني عد 

ب ن ى وثاقلته عىل ما قيّ عنه ويظهر من السيد اخلوئي ترجيح أن ه خيثمة بن عبد الرمحن، الذي ت  

د أنه بأن ه كان وجهًا يف أصحابنا ّ  جدًا، بّ جمر  ، إال أن  تعيني كونه عند اإلطالق هو هذا مشك

وجه  يف أصحابنا ال يعني معروفي لته أكثر يف جمال الرواية، السيام أن  النجايش والطويس مل 

نا طرقهام إىل كلتبه، نعم ذكر النجايش اسم خيثمة عىل يرتمجاه مسلتقاًل ومل يذكرا أن  له كلتبًا، ومل يبي  

اإلطالق، وذكر سنده إليه املنلتهي بمحمد بن عيسى، لكن  خيثمة هذا غي خيثمة بن عبد 

 الرمحن حلتى بشهادة اخلوئي، فيكون جمهوالً.

وعليه، فرتجيح خيثمة بن عبد الرمحن عىل أربعة أسامء أخرى تللتقي معه يف عدم ذكر كلتاب  

بسطام بن »، يبدو صعبًا، وحلتى عندما ذكر النجايش أن ه وجه يف أصحابنا كان يقول: هلا

احلصني بن عبد الرمحن اجلعفي، ابن أخي خيثمة وإسامعيّ. كان وجهًا يف أصحابنا وأبوه 

، مما يشي إىل معروفي ة هذه األرسة «وعموملته، وكان أوجههم إسامعيّ وهم بيت بالكوفة..

روفي ة ال تساوق احلضور احلديثي؛ ألن  هلا عالقة بغي جانب اللتحديث والرواية بالكوفة، واملع
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ة أو حلتى بعض السفراء وهكذا..  أيضًا كبعض وكالء األئم 

ة ة الرواية مشكّ، وإن كانت دالللتها تام   .مبدئي اً  وعليه، فإثبات صح 

 همنصوص ُكُتب أهل البيت واإلرث النبوّي الواصل إلي: الثانيةجملموعة ا

 يف هذه املجموعة يمكن أيضًا إدراج بعض األحاديث، وهي:

فقلت له: جعلت  ،×أيب عبد اهللعىل دخلت قال:  يب بصري،أصحيحة األوىل: الرواية 

بينه  سرتاً  ×، ههنا أحد يسمع كالمي؟ قال: فرفع أبو عبد اهللة أسألك عن مسألإين   فداك

 ،جعلت فداك ، قال: قلت:لك سّ عام بدا ،دحمم  ثم قال: يا أبا  ،فأطلع فيه ،آخر وبني بيت  

منه ألف باب؟ قال: فقال:  يفلتح له باباً  ×اً م علي  عل   ‘رسول اهلل ثون أن  شيعلتك يلتحد   إن  

  فلتح منألف باب ي   ×اً علي   ‘م رسول اهلليا أبا حممد عل   ّ قال: قلت:  ،باب ألف   باب   ك

قال: ثم قال:  .إنه لعلم وما هو بذاك ثم قال: ،يف األرض قال: فنكت ساعة   .واهلل العلم هذا

  عندنا اجلامعة وما يدرهيم ما اجلامعة؟ وإن   ،ديا أبا حمم :وما  ،قلت: جعلت فداك قال

ل ق  وإمالئه من  ،‘بذراع رسول اهلل صحيفة طوهلا سبعون ذراعاً اجلامعة؟ قال:   فيه وخط   ف 

ّ   عّل   ّ   بيمينه، فيها ك  ،حيلتاج الناس إليه حلتى األرش يف اخلدش ءيش حالل وحرام وك

ام أنا لك فاصنع ما قال: قلت: جعلت فداك إن   د؟يا أبا حمم   فقال: تأذن يل ورضب بيده إيل  

 ،قال: قلت: هذا واهلل العلم ـغضب ـ كأن ه محلتى أرش هذا وقال:  ،بيده شئت، قال: فغمزين

عندنا اجلفر وما يدرهيم ما  وإن  : ثم سكت ساعة، ثم قال .ه لعلم وليس بذاكإن  : قال

ني والوصيني، وعلم العلامء وعاء من أدم فيه علم النبي  ؟ قال: روما اجلف قلت: :قال اجلفر؟

                                              
ه إذا كان أبو بصي الوارد يف سند هذا احلديث هو الرضي1) ه يثي تساؤلنا أن  ر الذي ال يرى، فكيف ( لعل 

اللتفت إىل أن  اإلمام نظر وراء السرت ورفعه؟! ثم كيف انلتبه إىل أن  اإلمام كان ينكت يف األرض؟! 

 ولعل ه كان معه أحد فأخّبه أو مخ ن ذلك من خالل القرائن واملالبسات وبعض األصوات.

ّ  من حق  اإلنسان أن يلتساءل هنا، إذا كان هذا احلديث يثبت أل2) هّ البيت علومًا واسعة ال حدود ( لع

ّ  صغية وكبية، وما يقع وحيدث يف هذا العامل، فام الوجه يف أن يرفع  هلا، وأن  هذه العلوم تشمّ ك

اإلمام السلتار لينظر هّ يوجد أحد أو ال؟ أمل يكن يعلم باألمر؟ أليس هذا موحيًا بيشء من االرتياب 

ّ  يشء، لكن ه يعمّ بالظاهر. من احلديث؟ إال إذا قيّ بأن  اإلمام يعلم  ك



  

ثم  .ه لعلم وليس بذاكإن  هذا هو العلم، قال:  قلت: إن   :، قالمن بني إرسائيّ الذين مضوا

 ؟÷فاطمة يدرهيم ما مصحفوما  ،÷عندنا ملصحف فاطمة وإن  ثم قال:  ،سكت ساعة

هذا ثالث مرات، واهلل  فيه مثّ قرآنكم مصحف  ؟ قال: ÷قال: قلت: وما مصحف فاطمة

 .ه لعلم وما هو بذاكإن  قال: . قال: قلت: هذا واهلل العلم ،ما فيه من قرآنكم حرف واحد

قال:  ،م الساعةعندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن تقو إن  ثم قال:  ،ثم سكت ساعة

 قلت: جعلت فداك فأي   .ه لعلم وليس بذاكإن  : ، قالجعلت فداك هذا واهلل هو العلم قلت:

، إىل يوم ءبعد اليش ءمر، واليشمر من بعد األاأل ما حيدث بالليّ والنهار،العلم؟ قال: ء يش

 .«القيامة

ة عىل شمولي ة علم أهّ البيت وأن  عندهم ك ز بقو  ّ  ما حيلتاج واخلّب يرك  ّ  حالل وحرام وك

ظ عىل دعوى علم الغيب  نا نلتحف  إليه الناس. وال توجد هنا سوى بعض املشاكّ امللتني ة، حيث إن 

عاة للنبي  وأهّ بيلته، ونراها منافيًة لروح الكلتاب العزيز وداللة آياته، وهذا نقاش  الوسيعة املد 

 .، وسنشي إليه الحقاً مبنائي ال نخوض فيه الساعة

عندي  إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل :قال ،الءخرب احلسني بن أيب الع  : ثانيةلرواية الا

زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيّ عيسى، » فيه؟ قال: ءيش قلت: فأي   ، قال:«اجلفر األبيض

، فيه قرآناً  واحلالل واحلرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن   ،إبراهيم عليهم السالم وصحف

 لتاج الناس إلينا وال نحلتاج إىل أحد حلتى فيه اجللدة، ونصف اجللدة، وربع اجللدةحي وفيه ما

 .«..وأرش اخلدش

                                              
( يوجد كالم كثي حول هذه اجلملة، وأن ه هّ املراد منها حتريف القرآن الكريم أو يشء آخر؟ وهّ 1)

  ّ املراد من أن ه ثالثة أضعاف القرآن يف احلجم أو يف املضمون؟ مع أن  املفروض أن  القرآن فيه بيان ك

 قرآنكم حرف  واحد منه؟ فهّ املعنى لفظي  هنا مع ب عد هذا يشء. وما هو املقصود من أن ه ال يوجد يف

االحلتامل أو أن  املراد أن  فيه من العلوم ما ال عني له وال أثر يف القرآن امللتداول بني املسلمني )قرآنكم(؟ 

وهذه كل ها بحوث تراجع يف سياق اجلدل املذهبي، ويف بحوث علم أهّ البيت يف علم الكالم، فال 

 نطيّ.
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 وهذا اخلرب:

وذلك أن ه  اخلفاف؛ فهو ضعيف؛ ملجهولي ة احلسني بن أيب العالء أ ـ أّما من الناحية السندّية،

عّل  األعور، موىل بني أسد،  احلسني بن أيب العالء اخلفاف، أبو»ترجم النجايشي اخلفاف  فقال: 

ذكر ذلك ابن عقدة، وعثامن بن حاتم بن منلتاب، وقال أمحد بن احلسني: هو موىل بني عامر، 

، ونقّ «وأخواه عّل وعبد احلميد، روى اجلميع عن أيب عبد اهلل، وكان احلسني أوجههم..

. وقد اعلتمد يف توثيقه ، ومثله الطويسحوله الكيش ما ال عالقة له باللتوثيق واللتضعيف

ة طرق مثّ وروده يف أسانيد كامّ الزيارة وكذلك يف أسانيد تفسي القمي، ورواية ابن أيب  عد 

ده يف مشيخة الصدوق وعمي وصفوان عنه، وكثرة رواياته، وأن  له أصاًل من األصول، وور

ة حماولة وغي ذلك من القواعد الرجالي ة اللتي ناقشناها باللتفصيّ يف مباحثنا الرج الي ة. وثم 

ضنا يف البحوث الرجالي ة هلذا  تعلتمد عىل تعبي النجايش عنه بأن ه كان أوجه إخوته، وقد تعر 

اللتعبي وأن ه غي دال  عىل أن  الوجاهة كانت بمالك الرواية حلتى يكون يف ذلك توثيق  للرجّ، 

عى ظهور هذا اللتعبي يف مكانلته االجلتامعي ة، علامً  أن  إخوته مل تثبت وثاقلتهم حلتى  بّ لعل ه ي د 

 يكون هذا اللتوصيف فيه مبالغة يف املدح، وعليه فالرجّ مل تثبت وثاقلته.

غي دال  هنا؛ وذلك أن  غاية ما يفيد هو أن  عند أهّ فهو  ب ـ وأّما من الناحية الدالليّة،

دل  بالرضورة البيت علاًم واسعًا بحيث حتلتاجهم الناس وال حيلتاجون للناس، وهو مفهوم ال ي

عىل الشمولي ة القانونية، نعم تعبي اجللدة ونصف اجللدة كناية عن سعة هذه الكلتب بحيث 

ة أيضاً   ، إال بنحو اإلشعار.تطال اللتفاصيّ اجلزئي ة، لكن  هذا ال يدل  عىل الشمولي ة اللتام 

عندنا  إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل قال: ،يفرْي  ب الصَّ رْ ر بن ك  كْ خرُب ب  : الثالثةالرواية 

 ‘رسول اهلل إمالء عندنا كلتاباً  الناس ليحلتاجون إلينا، وإن   نحلتاج معه إىل الناس، وإن   ال ما

ّ  ×عّل وخط   مر فنعرف إذا أخذتم به باأل حالل وحرام، وإنكم للتأتونا ، صحيفة فيها ك

 .«ونعرف إذا تركلتموه
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 :وهذا احلديث

إذ مل يذكره أحد سوى الطويس الصييف؛  عيف بمجهولي ةفهو ض أ ـ أّما من الناحية السندّية،

بّ يبدو أن  عدد رواياته يكاد ال يلتجاوز  ،يف الرجال، ذاكرًا اسمه فقط يف طبقة اإلمام الباقر

 أصابع اليد الواحدة.

ّ  احلالل ف ب ـ وأّما من الناحية الدالليّة، أيضًا ال عالقة له ببحثنا؛ فإن  غايلته وجود ك

عندهم، بحيث حيلتاجهم الناس وال حيلتاجون أحدًا، وهذا غي حتديد مساحة احلرام واحلرام 

رنا مرارًا.  واحلالل بالقياس إىل الوقائع، كام كر 

فقال:  ،أصحابنا عن اجلفر بعض   ×قال: سأل أبا عبد اهلل بيدة،أيب عُ خرب : رابعةالرواية ال

علامً  هو جلد ثور مملوءفاجلامعة؟ قال:  :، قال له ًيف عرض  تلك صحيفة طوهلا سبعون ذراعا

ّ   األديم مثّ حلتى  ما حيلتاج الناس إليه، وليس من قضية إال وهي فيها، فخذ الفالج، فيها ك

إنكم للتبحثون عام ثم قال:  ،فسكت طويالً  :؟ قال÷قال: فمصحف فاطمة .أرش اخلدش

وكان دخلها  عني يوماً مخسة وسب ‘فاطمة مكثت بعد رسول اهلل إن   ،تريدون وعام ال تريدون

أبيها، ويطيب نفسها،  يأتيها فيحسن عزاءها عىل ×وكان جّبئيّ ،شديد عىل أبيها حزن  

يكلتب ذلك، فهذا  ×لتها، وكان عّل  ذري   وخيّبها بام يكون بعدها يف وخيّبها عن أبيها ومكانه،

 .÷مصحف فاطمة

 وهذا اخلرب:

ة سنده، مجيع رجفإن   ّما من الناحية السندّية،ـ أأ  نا مع ذلك ال نرى صح  اله ثقات، غي أن 

ينقّ عن بعض أصحابنا، وال نحرز أن  أبا عبيدة كان حارضًا عند السؤال  با عبيدةأن  أوذلك 

أو أن  )بعض أصحابنا( هو من نقّ له ذلك، فيكون عنوان )بعض أصحابنا( عبارة عن قطعة 

 من السند، واألرجح هو ذلك، فيكون اخلّب مرسالً.

عم، يف أحد نقّل الشيخ الصفار يف البصائر للحديث، ينقله بطريقه إىل احلسن بن حمبوب ن

ًة أخرى عن ابن رئاب بالطريق عينه إليه،  عن عّل بن رئاب عن اإلمام، مع أن ه ينقّ احلديث مر 

ة ينقّ عن ابن رئاب عن اإلمام  لكن  ابن رئاب ينقّ عن أيب عبيدة عن بعض أصحابنا، فمر 
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، وأخرى وبالسند عينه البن رئاب ينقّ عنه عن اإلمام بواسطة أيب عبيدة! واألقرب أن  مبارشةً 

ل خطأ وفيه نقص، السند األ بقرينة ما جاء يف الكايف للحديث عينه، ومثّ هذه األخطاء كثية و 

رة أيضًا.سخ كلتاب البصائريف ن    ، وفقًا للمطبوع منه اليوم، واملنقول يف املصادر امللتأخ 

م  أّما من الناحية الداللّية،ب ـ و ّ  ما حيلتاج الناس إليه فيه، وقد تقد  فهي تدل  عىل وجود ك

حلتاملني: أحدمها ما حيلتاجونه يف ذاته، وثانيهام ما حيلتاجونه بحيث ليس اأن  هذه الصيغة حتلتمّ 

قدير هلم من سبيّ له وألمره، وعىل اللتقدير الثاين ال ينفع االسلتدالل هنا يف اجلملة، دون اللت

ل.  األو 

لتمّ ؛ ألن  القضي ة يف لغة  بّ ربام حي  أن  عبارة )ليس من قضي ة( معناها ليس من حكم 

ا معناها املسلتخدم اليوم فربام ـ لو كان موجودًا  ـ آنذاك العرب تعني احلكم وما ي قىض، وأم 

يعطي  ليس شائعًا، ومن ثم فيكون املعنى: وليس من حكم  إال وهو يف الصحيفة، وهذا ال

 شمولي ة األحكام للوقائع، بّ يفيد شمولي ة بيان الصحيفة لحأحكام.

ف مصحف فاطمة بأن ه أخبار املسلتقبلي ات، وأخبار رسول  يشار إىل أن  هذا احلديث كأن ه يعر 

املشية وكأن ه يف مقام تعريفه  ، مسلتخدمًا يف آخره مجلة )هذا هو مصحف فاطمة(اهلل يف اجلن ة

م  وتبيينه، بينام اف امللتقد  جيعّ يف ـ بّ وغيه ـ الحظنا أن  خّب احلسني بن أيب العالء اخلف 

لتاج إليه وحكم اجللدة ونصف اجللدة، بناًء عىل رجوع هذا اللتوصيف مصحف فاطمة ما حي  

 هناك ملصحف فاطمة، ال ألصّ املوضوع املسؤول عنه، وهو اجلفر األبيض.

وهي  !عالقة مصحف فاطمة باحلالل واحلرامبّ قد أورد الكليني رواية رصحية يف نفي 

تظهر الزنادقة يف سنة ثامن وعرشين يقول:  ×عثامن قال: سمعت أبا عبد اهلل محاد بنرواية 

 إن   وما مصحف فاطمة؟ قال: ، قال: قلت:÷ نظرت يف مصحف فاطمةوذلك أين  ؛ ومائة

يعلمه إال اهلل عز  ما المن وفاته من احلزن  ÷دخّ عىل فاطمة ‘هاهلل تعاىل ملا قبض نبي  

فقال: إذا  ،×إىل أمي املؤمنني ثها، فشكت ذلكها وحيد  يسّل غم   فأرسّ اهلل إليها ملكاً  ،وجّ

ام يكلتب كل   ×فجعّ أمي املؤمنني فأعلملته بذلك ،أحسست بذلك وسمعت الصوت قويل يل

 ،الل واحلراممن احل ءه ليس فيه يشأما إن   قال: ثم قال: ،حلتى أثبت من ذلك مصحفاً  ،سمع

                                              
د آبادي 1) ة من طاليب، وهو صاحب الفضيلة الشيخ مهدي حمم  ( هذا االحلتامل طرحه عّل  بعض األعز 

 حفظه اهلل.



  

 .ولكن فيه علم ما يكون

ملا حرضه  ’عّل   احلسني بن إن  قال:  ×عن أيب جعفر أيب اجلارود، : خربامسةالرواية اخل

 ،ة ظاهرةووصي   ملفوفاً  إليها كلتاباً  فدفع ،الذي حرضه، دعا ابنلته الكّبى فاطمة بنت احلسني

ه ملا به، فدفعت فاطمة الكلتاب إىل عّل بن أن   معهم ال يرون إال مبطوناً  ’وكان عّل بن احلسني

قال: قلت: ما يف ذلك الكلتاب جعلني  ،إلينا يا زياد ثم صار واهلل ذلك الكلتاب ،×احلسني

فيه  إليه ولد آدم منذ خلق اهلل آدم إىل أن تفنى الدنيا، واهلل إن   فيه واهلل ما حيلتاجاهلل فداك؟ قال: 

 .فيه أرش اخلدش أن   احلدود، حلتى

 ما حرضه، دفع ×ملا حرض احلسنيقال:  ×عن أيب جعفر صيغة  أخرى جاء: ويف

ما كان، دفعت  ×لته إىل ابنلته فاطمة ظاهرة يف كلتاب مدرج، فلام أن كان من أمر احلسنيوصي  

ما حيلتاج إليه ولد آدم منذ قال: ؟ ف، قلت له: فام فيه يرمحك اهلل’ذلك إىل عّل بن احلسني

 .نىكانت الدنيا إىل أن تف

ّ  حاجات البرش منذ اخلليقة إىل قيام  عها لك وهذا احلديث يفيد مفهوم احلاجة أيضًا، ويوس 

 الساعة، وكل ها موجودة يف كلتاب  كان مع احلسني يف كربالء.

ناها بالقوانني اجلزائي ة، ويبدو أن  قضي ة احلدود مثية يف تركيز هذه النصوص عليها،  لو فّس 

ر كثيًا، وهذا كام يدل  عىل كونه كاملثّ يف القل ة، قد يوحي أحيانًا بأن  وتعبي أرش اخلدش ملت كر 

 بعض الرواة اخلتلق روايات شبيهة بام سمعه مريدًا حماكاته بطريقه السندي  هو.

واخلرب فيه أبو اجلارود زياد بن املنذر، وقد كنت سابقاً أبني عىل وثاقته، لكنّني اآلن مرتّدد يف 

 هم املعطيات املفيدة لتوثيقه هو اآليت:ذلك؛ وذلك أّن أ

م أخذوا برواياته من بعض الطرق الً:أوّ  ، وهذا يكشف عن ما ذكره الغضائري من أّن 

 وثاقلته يف حد  نفسه.

ة نسخة كلتاب الغضائري املوجودة بني أيدينا اليوم غي حمرز، فال  واجلواب: إن  أصّ صح 

د األخذ بروايات  احلتاملي ة منقوصة،  إال بوصفها قرينةيعلتمد عىل هذه النسخة،  له من أحد  وجمر 
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ة السند م كانوا يعملون بنظام حشد القرائن وليس  من طرفه؛ الطرق قد يكون لغي صح  فإّن 

فقط السند، وربام كان رجال هذا الطريق أكثر تثب لتًا يف رواياته، بحيث ال يروون عنه إال ما 

لته  .ده بطرق  أخرى عندهملدهيم من خالل اعلتضا حيصّ وثوق بصح 

ما ذكره الشيخ املفيد من أن ه من الرؤساء األعالم الذي ال يطعن عليهم و.. فهذه  ثانيًا:

 .شهادة توثيق عظيمة

وقد بحثنا يف علم الرجال قيمة توثيق املفيد واعلتّبناه ناقصًا جدًا، بّ إفاداته مليئة باألخطاء 

دات، فراجع  .وامللتفر 

ة أسانيد كلتابه ورجاله.وأمثاله بن إبراهيم رواية عّل  ثالثًا:  عنه. وقد شهد بصح 

بن إبراهيم واملوجود اليوم بيننا ال يعلم نسبلته إليه،  إن  هذا اللتفسي املنسوب لعّل   واجلواب:

قنا املوقف منه يف بحوثنا الرجالي ة.  وقد حق 

 رين له.توثيق بعض العلامء امللتأخ   رابعًا:

ا اجلتهادات لتأخ  إن  شهادات امل واجلواب: هتا رين ال قيمة هلا؛ ألّن  ناقصة جدًا يف قو 

 كام قلنا مرارًا.االحلتاملي ة بالنسبة إلينا، 

ا أن  توثيقه هبذه الوثائق يعارضه الروايات الذامة له والواردة يف كلتاب الكيش ، فال أم 

ة سندًا،  ألّنا ضعيفة السند، وال يدل  يشء منها عىل كذبه سوى رواية واحدة ؛يصح   غي تام 

ة االحلتاملية  ة احلتاملي ة ولو ضعيفة، فلتعارض القو  الناقصة لكن ها عىل أي ة حال نصوص تعطي قو 

 ة النلتائج الرجالي ة من باب االطمئنان.يف إفادات اللتوثيق، عىل مسلكنا يف حجي  

ن ، لكن  كلامهتم تكاد تكون واضحة يف أالرجّ مضع ف جدًا عند أهّ السن ة ،نعم

بعض الصحابة، ولعل ه كذب عليه فيها، وحيث  تضعيفه كان لروايلته يف حق  أهّ البيت وذم  
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ينطلق اللتضعيف من مثّ هذا األمر اخلاليف بني املذاهب ال نطمئن له، برصف النظر عن مدى 

نا لو نظرنا فيها ال نجد فيها هذا اته يف هذا املجال أو ذاك، ولعل  موافقلتنا عىل مضمون مروي  

 .ي قالوهالذ

 ، وال بوثاقلته.ن ه ال يمكننا االطمئنان بضعفهإوالنلتيجة 

ة؛ فإن  غايلته أن  يف الكلتاب ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة،  بّ إن  داللة هذا احلديث غي تام 

وهذا كام حيلتمّ أن  كّ ما حيلتاجه الناس فهو فيه، كذا حيلتمّ أن  ما فيه هو مم ا حيلتاجه الناس إىل 

 يامة، فالحظ الرتكيب لرتى ترد د االحلتامل اللتفسيي هنا.يوم الق

عندنا  إن   :سمعلته يقول :، قال×عن أيب عبد اهلل ان،ن  خرب عبد اهلل بن ِس : سادسةالرواية ال

فيها جلميع ما حيلتاج  ن  أو ،بيده ّل  ه عوخط   ‘رسول اهلل مالءإ ،صحيفة طوهلا سبعون ذراعاً 

 .أرش اخلدش إليه الناس حلتى

عدا إشكالي ة نفس كلتاب بصائر الدرجات، الذي  ،وهذا احلديث معلتّب من حيث السند

ا دالللته فواضحة طبقًا ملا قلناه سابقًا. د بنقّ هذه الرواية هبذه الصيغة، وأم   تفر 

 :×قال أبو عبد اهلل :قال ور،فُ عْ اهلل بن أيب ي   خرب منصور بن حازم أو عبد: سابعةالرواية ال

أرش اخلدش فيها فيها ما حيلتاج إليه حلتى أن   ،ة طوهلا سبعون ذراعاً عندي صحيف ن  إ. 

 وهذا اخلرب:

هبذا العنوان كل هم جماهيّ  عنوننيباحلريري، فإن  امل فهو ضعيف أ ـ أّما من الناحية السندّية،

مثّ مبنى كامّ الزيارة وتفسي القمي ومها غي عىل ، وال توثيق لبعضهم سوى أو مهملون

ملني، واألرجح هنا أن ه سفيان بن إبراهيم احلريري أو اجلريري. علاًم أن  هذه الرواية من سا

دات بصائر الدرجات.  ملتفر 

فلو فصلناه عن سائر األحاديث مل تكن فيه داللة مقنعة،  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ و

ّ  ما حيلتاج إليه الناس،  بّ قال بأن  فيها ما حيلتاج إليه وذلك أن ه ال يقول بأن  يف هذه الصحيفة ك
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الناس، وهذا اللتعبي كام ينسجم مع الكلي ة، كذلك هو منسجم جدًا مع كون ما يف هذه 

ّ  ما حيلتاجه الناس فهو يف هذه الصحيفة، فيكون  الصحيفة حيلتاجه الناس، دون أن يكون ك

 املعنى أن  فيها شيئًا حيلتاجه الناس.

ليصّ إىل أرش اخلدش، لكن  هذا ال يكشف عن الكلي ة نعم، ذيلها كاشف عن سعة جماهلا، 

ة.  اللتام 

عّل  عندنا كلتاب  ،يا فضيّ :قال يل أبو جعفر :قال ار،س  ل بن ي  يْ ض  خرب فُ نة: مالرواية الثا

بيده  هثم خط   ،ال وهو فيه حلتى أرش اخلدشإلتاج إليه حي   ءما عىل األرض يش ،سبعون ذراعاً 

 .هبامهعىل إ

 وهذا اخلرب:

نا فهو مشكوك يف أمره، وذلك  ّما من الناحية السندّية،أ ـ أ باسم مروان  مل نعثر عىل راو  أن 

ّ  املراد عامريروي عن  د بن مروان، فإن  هلام رواية عن  فضيّ بن يسار، ولع بن مروان أو حمم 

د بن مروان، حيث وجدنافضيّ بن يسار يف الكلتب األربعة  ، وربام يكون الراجح هنا هو حمم 

ة له  ، وحممد بن مروان جمهول احلال، عن الفضيّ يف بصائر الدرجات نفسه اتروايعد 

ّ بّ ضعف. ّ  تأم  دات البصائر. فالسند حم  واحلديث من ملتفر 

، ويعطيه عني املواصفات  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ و ث هنا عن كلتاب عّل  فهو يلتحد 

لتاج إليه، فدالللته ملتصلة بمفهوم احلاجة الذي اللتي تعطى للجامعة وأمثاهلا، يف أن  فيه  ّ  ما حي  ك

 أرشنا له سابقًا.

لد ذكر له وقيعة و   :قال ،×عبد اهلل عن أيب نان اآلخر،خرب عبد اهلل بن ِس : تاسعةالرواية ال

 وخط   ،‘مالء رسول اهللإ ،جللدي ماعز وضأن عندنا ن  إواهلل : فقال ،وذكرنا اجلفر ،احلسن

 ، فيها  ن  إو ،بيده عّل  ها مالها رسول اهلل وخط  أو ،ذراعاً  ا لصحيفة طوهلا سبعونعندن ن  إوعّل 
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 .أرش اخلدش لتاج إليه حلتىجلميع ما حي  

وهذا اخلّب معلتّب من حيث اإلسناد، بعيدًا عن قضي ة كلتاب بصائر الدرجات نفسه، ودالللته 

م، فال نعيد.  ت شابه ما تقد 

ما هذا  :فقالوا ،ذكر ولد احلسن اجلفر :قال الكويف، مرسل أيب القاسم: عارشةالرواية ال

 ،هاب ضأنإهاب ماعز وإمها إهابان  ،نعم :فقال ،×عبد اهلل ذلك أليب فذكر برش   ،ءبيش

ّ   ،ان علامً مملو    .حلتى أرش اخلدش ءيش كلتبا فيهام ك

 وهذا اخلرب:

الرواية الكويفي إذ ينقّ  ؛نىفهو ضعيف باإلرسال يف احلد  األد ،ّما من الناحية السندّيةأأ ـ 

دات بصائر الدرجاتحابه بال تعينيأصعن بعض   .، واخلّب أيضًا من ملتفر 

إلمام اواإلمامة بني بني احلسن خالفات فاخلّب وقع يف سياق  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ و

م أ امة، فا ريد رادوا أن يبخسوا ما عند اإلمام حلتى ال يكون يف موقع اإلمالصادق، وكيف أّن 

ن  أثم ذكر  ،نأضالهابني وجلدين واحد من املاعز والثاين من إثبات أن  لديه شيئًا ملتمي زًا فذكر إ

  ّ  رش اخلدش.أيشء حلتى  فيهام ك

بعيدًا عن أن  وقوع نصوص يف سياق اللتصارع حول قضي ة اإلمامة ـ وهذه اللتوصيفات 

ز من احلتاملي ات وضعباملعنى العام أو اخلاص،  غلب هذه النصوص تقع يف أاحلديث، و يعز 

ن يكون أمل نفهم كيف يمكن قد ي لتساءل هنا ويقال: فإن ه ـ  هذا السياق أو حتلتمّ هذا الوقوع

ّ  يشءأجلدا ماعز وض اجة إىل سبعني ذراعًا للجامعة كي تشلتمّ كانت احل! وملاذا ؟ن فيهام ك

ّ  يشء اإلهابان، مع اشلتامهلام عىل تطابق  وملاذا كانت هناك اجلامعة وكان هناك هذان ؟!عىل ك

 يف املعطى؟

وقد جياب عن هذا اللتساؤل بأن  اإلهابني ال يراد منهام كوّنام مكلتوبًا عليهام، بّ وضعت 

  ّ فيهام الكلتاب والصحف، فال يبعد أن يكون فيهام كلتاب عّل  ومصحف فاطمة واجلامعة وك

مة قد توحي بب عد احتاد ما يف اإلهابني ذلك معًا، فيتفع اإلشكال، لكن  بعض النصوص امللتقد  

مع اجلامعة، وإن مل تنف  احلتامل كوّنام موضعًا جلمع الصحف ال أن ه مكلتوب عليهام، إذ هذه 
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مة أفادت أن   موجودان، دون توصيف هلام، ثم أفادت وجود اجلامعة اإلهابني النصوص امللتقد 

 فت بني النصوص يف توصيفاهتا.ييش بقدر من اللتها بمثّ هذه الصفات، بام مع توصيفها

سمعلته  :قال ،×عن أيب عبد اهلل نان اآلخر،عبد اهلل بن ِس  خرب احلادية عرشة:الرواية 

 ،ام هو جلد شاة ليست بالصغية وال بالكبيةإن   ؟اجلفر أتدرون ما)وتدرون(  ،وحيكم :يقول

ال وهو فيه حلتى أرش إإليه حيلتاج  ءمن يش ما ،فيه ق  ل  من ف   ‘مالء رسول اهللإو عّل   فيها خط  

 .اخلدش

ا حول سنده ففيه عّل بن  سامعيّ، والظاهر إوهذا اخلّب صار واضح الداللة فال نطيّ، أم 

دات البصائر.أن ه يف هذه الطبقة ال يوجد من ثبلتت وثاقلته  ، واخلّب من ملتفر 

 ،رزين ال ثعلبة أو عالء بنإعلمه أال  :قال ،رْي ك  اهلل بن بُ  عبدأبان وخرب : ثانية عرشةالرواية ال

تصلح يف  اموإن   ،وأشهر سيفه مام حلتى خرجإه مل يكن ن  أ ،×عن أحدمها ،د بن مسلمعن حمم  

رسول  كانوا يأتونه ويسألونه عام خلف فقال أبو عبد اهلل ألقوام   :قال ،اإلمامة ييعن ،قريش

عندنا  ‘ولقد خلف رسول اهلل ،×إىل احلسن ّل  وعام خلف ع ،×إىل عّل   ‘اهلل

ّ   ،هاب شاةإال إ ،وال جلد بقرة ،وال جلد ثور )محار(ما هو جلد مجال  ،جلداً   ما حيلتاج فيها ك

اهلل  ه كالم من كالمولكن   ،ما هو قرآن وخلفت فاطمة مصحفاً  ،إليه حلتى أرش اخلدش والظفر

 .×عّل مالء رسول اهلل وخط  إنزل عليها أ

 هذا اخلرب:

يمكن تصحيح السند، لو تم  تصحيح نسخة كلتاب قد يقال بأن ه ف دّية،ّما من الناحية السنـ أأ 

د هبا الصفار يف البصائر ، إال أن  الصحيح بصائر الدرجات اللتي بني أيدينا؛ إذ هذه الرواية تفر 

ار يروي اخلّب عن أمحد بن موسى،  أن  اخلّب ضعيف  من حيث اإلسناد؛ وذلك أن  الصف 

ح أن ه األش : عري، وقد قال فيه وباملراجعة يرتج  أمحد بن أيب زاهر، واسم أيب زاهر »النجايش 

موسى، أبو جعفر األشعري القمي، موىل، كان وجهًا بقم، و حديثه ليس بذلك النقي، وكان 

 .«ف كلتبًا..حممد بن حييى العطار أخص  أصحابه به وصن  
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عنه بأن ه كان وجهًا وأن ه  أقول: أمحد بن موسى األشعري القمي، مل يرد يف توثيقه إال اللتعبي

الزمه حممد بن حييى، لكن  هذا ال يكفي للحكم بوثاقلته، فإن ه ال دليّ عىل أن ه كان وجهًا بمعنى 

إن مل نقّ بأن  هذه الكلمة تنرصف إىل اجلانب مرجعًا معلتمدًا يف احلديث بالرضورة، 

د بن حييى العطار به، خ ة وأن  عدد رواياته عنه االجلتامعي، وال نعرف مالبسات عالقة حمم  اص 

 وحكم  قليّ جدًا، مم ا يكشف عن أن  هذه العالقة ربام ال تكون ملتصلة بجانب احلديث. 

النجايش وغيه عليه بأن ه غي نقي احلديث يفيد وجود أحاديث منكرة يف نصوصه املنقولة، 

ح  احلكم بوثاقلته مع ذلك فال يصوهو وإن مل يسلب الوثاقة متامًا غي أن ه يغمز به نوعًا ما، ومعه 

  ّ من يرد باسم أمحد بن موسى ويكون الراوي عنه حممد بن حييى العطار فهو هذا  كل ه. وك

 الرجّ.

ّ  ما حيلتاج إليه باللتفاصيّ  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ و فهو واضح يف إفادة وجود ك

امة، حيث اإلشارة يف اجلزئي ة عند أهّ البيت، ومن الواضح وقوعه يف سياق منازعات اإلم

له لقضي ة حرص اإلمامة بمن خرج بالسيف، ولعل ه وقع يف سياق ة، فا ريد  أو  املنازعة مع الزيدي 

م   ثبات  إ  ألهّ البيت عىل اآلخرين. تقد 

ا اجلملة األخية من الرواية، فلعل ها مرتبكة، فكيف يكون كالم اهلل وقد أماله رسول  وأم 

مصحف فاطمة جاءها بعد وفاة رسول اهلل، إال إذا قيّ ـ كام ذكر اهلل عليها، واملفروض أن  

ـ أن  املراد برسول اهلل هنا هو جّبيّ، فينسجم املضمون مع سائر الروايات، وال يقع  بعضهم

 أي  هتافت أو غرابة.

هو جلد ثور، يف حني أن  خّب من رسول اهلل لكن  هذه الرواية تنفي أن  ما عند أهّ البيت 

م )الرواية أيب عب  اآلتية )خّب عّل  بن سعيد( الثالثة عرشة، وكذلك الرواية (الرابعةيدة امللتقد 

، ما مل يكن ما كان جلد  ثور  موروثًا بأن  ما عندهم هو جلد ثور، فيقع يشء  من اللتهافت نتقوال

ان هذا عندهم من عّل  مثالً، فيام املنفي  هنا أن يكون املوروث من الرسول هو جلد ثور، وإن ك

 .اللتخريج غي مقنع

 ،×عند أيب عبد اهلل كنت قاعداً  :قال ،)سعد( ديْ عِ بن س   عّلّ  خرب: ثالثة عرشةالرواية ال
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ما لقيت من احلسن بن  ،جعلت فداك : بن خنيسفقال له معىل  ، من أصحابنا وعنده أناس  

يت حممد بن عبد نا أميش يف بعض السكك إذ لقأبينا  ،جعلت فداك: ارثم قال له الطي   ،احلسن

، أهيا الرجّ  :فقال يل ،ةمن الزيدي   حوله أناس   ،محارىل اهلل بن احلسن ع رسول اهلل  ن  إفإيل  إيل 

ة ة اهلل وذم  كّ ذبيحلتنا فذلك املسلم الذي له ذم  أصلواتنا واسلتقبّ قبللتنا و من صىل   :قال

نك هؤالء الذين تغر  اتق اهلل وال  :فقلت له، )طعن(من شاء أقام ومن شاء ظعن ، رسوله

 ن  : إفهال قلت له :قال ،ال :قال ؟ومل تقّ له غي هذا :عبد اهلل للطيار فقال أبو ،حولك

ووقع  ‘فلام قبض رسول اهلل ،ون له بالطاعةواملسلمون مقر   قال ذلك ‘رسول اهلل

ه هيزأ ن  أالعجب لعبد اهلل بن احلسن  :فقال حممد بن عبد اهلل بن عّل، االخلتالف انقطع ذلك

العجب لعبد اهلل بن  :فقال ،×فغضب أبو عبد اهلل ،عونالذي تد   ويقول هذا يف جفركم

عّل بن أيب طالب  ويزعم أن   ،مام وال كان أبوه إماماً إمام صدق ما هو بإ يقول ليس فينا ،احلسن

كلتب وعلم فيه  ،ام هو جلد ثور مذبوح كاجلرابا قوله يف اجلفر فإن  م  أو ،ويرد ذلك مل يكن إماماً 

 ×ه عّل  وخط   ‘مالء رسول اهللإ ،حيلتاج الناس إليه إىل يوم القيمة من حالل وحرام ما

 ودرعه ‘عندي خاتم رسول اهلل ن  إو ،وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن ،بيده

 .نف من زعمأوعندي اجلفر عىل رغم  ،وسيفه ولوائه

 وهذا اخلرب:

فإن  الرواية منقولة عن عّل بن سعد يف بعض املواضع من  أ ـ أّما من الناحية السندّية،

خ، واملراد به عّل بن سعيد، عىل ما جاء يف سائر س  البصائر، والظاهر أن ه من السهو أو خطأ الني 

بمدح،  اً املواضع من البصائر، وباملراجعة مل نجد أحدًا من امللتسمني هبذا االسم ثقة أو مذكور

ا مهمّ أو م د االسم، مثّ بّ مجيعهم إم  عّل بن سعيد ذكور يف رجال الطويس أو الّبقي بمجر 

، وعّل بن سعيد البرصي، املذكور يف أصحاب الصادق، وعّل بن سعيد ابن (يأو الرق  ) الّبقي

أخت صفوان، املعدود يف أصحاب الرضا، وعّل بن سعيد ابن امرأة ناجية، املذكور يف 

ملذكور يف أصحاب الباقر، وعّل بن سعيد أصحاب الصادق، وعّل بن سعيد بن بكي، ا

الكندي، وعّل بن سعيد املدائني املعدود يف أصحاب الرضا، وعّل بن سعيد املكاري الواقفي، 

 املذكور يف أصحاب الكاظم.
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نعم، عّل بن سعيد بن رازم القاساين ثقة يف احلديث مأمون، إال أن ه ال يروي عن اإلمام 

د بن عيسى وابن أيب اخلطابجعفر الصادق، بّ هو يف طبقة ا ، لراوين عن أمحد بن حمم 

 وعليه فصاحب الرواية هنا ضعيف باجلهالة.

ًة أخرى يف سياق  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ  فمن املالحظ أن  هذه القضي ة قد وقعت مر 

أن  احلديث منازعات اإلمامة وبيان عنارص اللتفضيّ، داخّ اللتيارات الشيعي ة باملعنى العام، كام 

مة، ويسلتخدم احلديث  يظهر منه أن  مصحف فاطمة من اجلفر، كام ت لمح إليه روايات ا خر ملتقد 

 تعبي ما حيلتاج الناس إليه إىل يوم القيامة.

لكن  اإلنصاف أن  هذا احلديث ال عالقة له بموضع بحثنا؛ ملا قلناه سابقًا، من أن  غاية ما 

ثبت هذا البيان الوارد فيه أن   عندهم ما حيلتاج الناس إليه من احلالل واحلرام، لكن  هذا ال يبني   ي 

لنا حجم مساحة احلالل واحلرام من حياة البرش، فالقضي ة ال ربط هلا بموضوع بحثنا، فالحظ 

ر أو نطيّ. دًا حلتى ال نكر   جمد 

عن أيب احلسن عّل بن موسى  ال،ضَّ بن ف   بن عّلّ  خرب احلسن: رابعة عرشةالرواية ال

يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم  ،مام عالماتلإلقال:  ،’لرضاا

، ويرى ، ويكون مطهراً وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولد خملتوناً ، الناس، وأشجع الناس

ّ   من خلفه عىل  ه وقعوإذا وقع عىل األرض من بطن أم   ،كام يرى من بني يديه، وال يكون له ظ

 يويسلتو ،ثاً حمد   وال ينام قلبه، ويكون صوته بالشهادتني، وال حيلتلم، وتنام عينه راحلتيه رافعاً 

ّ األرض عز وجّ قد وك   اهلل ن  أل ؛، وال يرى له بول وال غائط‘عليه درع رسول اهلل

املسك، ويكون أوىل بالناس منهم  وتكون لرائحلته أطيب من رائحة ،بابلتالع ما خيرج منه

ّ   الناس تواضعاً  ويكون أشد   آبائهم وأمهاهتم،بأنفسهم، وأشفق عليهم من  ذكره،  هلل ج

ه لو حلتى أن   الناس عام ينهى عنه، ويكون دعاؤه مسلتجاباً  ويكون آخذ الناس بام يأمر به وأكف  

، وسيفه ذو الفقار، ‘، ويكون عنده سالح رسول اهللبنصفني تالنشق   دعا عىل صخرة  

إىل يوم القيامة، وصحيفة فيها أسامء أعدائه إىل  يكون فيها أسامء شيعلته ويكون عنده صحيفة

فيها مجيع ما حيلتاج إليه  وهي صحيفة طوهلا سبعون ذراعاً  ،وتكون عنده اجلامعة، يوم القيامة

العلوم  آدم، ويكون عنده اجلفر األكّب واألصغر: إهاب ماعز وإهاب كبش، فيهام مجيع ولد
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مصحف  اجللدة، ويكون عنده حلتى أرش اخلدش وحلتى اجللدة ونصف اجللدة وثلث

 .÷فاطمة

 وهذا اخلرب:

د بن إبراهيم  هفقد روا ّما من الناحية السندّية،ـ أأ  الصدوق يف مجيع املصادر عن شيخه حمم 

د تريض  املوصوف تارًة باملكلتب وأخرى باملؤدب، ومل تثبت وثاقلته، وجمر  بن إسحاق الطالقاين، 

قنا ذلك يف بحوثنا روايلته عنه ال تعني تعديله،  وكذلك ،ثبت شيئاً الصدوق عليه ال ي   كام حق 

 ة لقائه باحلسني بن روح النوبخلتي تدل  عىل تشي عه ال عىل وثاقلته.وما جاء يف قص  الرجالي ة، 

 فالرواية ضعيفة السند.

ًة جديدة وقوع هذه القضي ة يف سياق عالمات  ّما من الناحية الداللّية،أـ وب  فنحن نجد مر 

ا تسلتعمّ تعبي: مجيع ما حيلتاج الناس إليه الناس اإلمامة  وقضي ة إثبات اإلمام وتعيينه، كام أّن 

 إىل يوم القيامة.

وذلك أن ه بحيث يؤثر ذلك عىل وثوقنا هبا، ويف النفس من بعض مقاطع هذه الرواية يشء، 

ّ  له،  نت هذه القضي ة لكاوفهمنا من هذه اجلملة املعنى املفهوم هلا عرفًا، لو كان اإلمام ال ظ

أمرًا مشهودًا ملتداوالً، فلامذا ال نجد عينًا وال أثرًا هلذا األمر يف إثبات اإلمامة بني الشيعة عند 

ا معجزة من معجرجوعهم إىل اإلمام الالحق، وإرادهتم تعيينه وحتديده اته أو ز، واملفروض أّن 

روايات تقارب نجد هذا األمر إال يف بّ ملاذا ال نكاد  ؟!ي رتق ب هلا أن تكون دليالً عىل اإلمامة

( والشيعة معًا، لو أ األربعة وكل ها ضعيفة خذنا بعني االعلتبار السن ة )حول شخص النبي 

دًا به،  اً وغالبها شيعيضها ضعيف اإلسناد جدًا، عاإلسناد وب مع أن ه منقول عند الصدوق ملتفر 

 الف واملخالف؟!ن تلتناقّ بني املؤمن شأّنا أ

يا ..قال:  هن  أ ×عن أمي املؤمنني س اهلالِل،يْ م بن ق  يْ ل  ُس خرب : امسة عرشةالرواية اخل

ّ   إن   ،طلحة ي وخط   ‘بإمالء رسول اهلل ،عندي ‘دآية أنزهلا اهلل يف كلتابه عىل حمم   ك

  ّ ّ   ‘دآية أنزهلا اهلل عىل حمم   بيدي، وتأويّ ك  ءيش أو حكم أو أي   حالل أو حرام أو حد   وك

يدي حلتى أرش  بإمالء رسول اهلل وخط   مكلتوب  ، ة إىل يوم القيامة عنديم  حتلتاج إليه األ
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ّ  . اخلدش من صغي أو كبي أو خاص أو عام، كان أو يكون إىل يوم  ءيش قال طلحة: ك

يف مرضه  إيل   أرس   ‘رسول اهلل نعم، وسوى ذلك أن  قال:  فهو مكلتوب عندك؟ القيامة

ّ   مفلتاح ألف باب من ه اتبعوين ة منذ قبض اهلل نبي  األم   ألف باب. ولو أن   باب العلم يفلتح ك

 ...إىل يوم القيامة ومن حتت أرجلهم رغداً  وأطاعوين ألكلوا من فوقهم

 هذا اخلرب:

ليم املوجود بني أيدينا أ ـ أّما من الناحية السندّية،  فهو ضعيف  بعدم ثبوت نسبة كلتاب س 

  ّ ة روايات كلتاب االحلتجاج وال اليوم إليه، ونقّ صاحب االحلتجاج عنه مرس ، ومل تثبت صح 

 .عىل ما بحثناه يف حمل ه ،طرقه وال وثاقة مشاخيه

ّ  حالل وحرام يف الصحف اللتي  ب ـ وأّما من الناحية الداللّية، فهذا احلديث يفيد وجود ك

، ثم يضيف بأن  كّ ما حيلتاج إليه الناس فهو عنده، وهذا كاشف عن مفهوم  بني يدي  عّل 

 لشمولي ة مع فكرة احلاجة، فالداللة جي دة مبدئي ًا.ا

م عّل  عىل غيه، وهو  والبد  أن نعلم أن  احلديث يقع يف سياق قضي ة اإلمامة وبيان تقد 

. د من هذا السياق احلاف   حديث طويّ يمكن مراجعلته لللتأك 

  حديث  ـ يف ن ه قالأ ‘عن رسول اهلل اهلل بن جعفر، عبد خرب سادسة عرشة:الرواية ال

ه يف أرضه وخزانه عىل ؤوشهدا ،وتعاىل عىل خلقه ..هم حجج اهلل تبارك: واصفًا أوصياءه ـ

ومن عصاهم عىص اهلل. ال تبقى األرض طرفة  ،أطاع اهلل علمه ومعادن حكمه. من أطاعهم

ة بأمر دينهم وبحالهلم وحرامهم. هبم. خيّبون األم   عني إال ببقائهم، وال تصلح األرض إال

واحد وّني واحد، ليس فيهم اخلتالف وال  وينهوّنم عن سخطه بأمر   موّنم عىل رىض رهب  يدل  

بيده، يلتوارثونه إىل يوم القيامة.  أخي عّل   هلم إمالئي وخط  يأخذ آخرهم عن أو   فرقة وال تنازع.

هم يف غمرة وغفلة وتيه وحية غيهم وغي شيعلتهم وأوليائهم. ال حيلتاجون كل   أهّ األرض

 .ة حتلتاج إليهم..من أمر دينهم، واألم   ءة يف يشمن األم   حد  أ إىل

واخلّب من حيث اإلسناد حاله كحال سابقه، وهو يف الداللة غي واضح؛ إذ غاية ما فيه أن  
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ة حتلتاج إليهم، وهذا ال ة، فيام األم  ة الدين ربط له بالرضورة بشمولي   أهّ البيت ال حيلتاجون لحأم 

هّ البيت مما حيلتاجه الناس، فاخلّب أفيهام ما يعرفه  لكن   ،يكونان شاملني أو الرشيعة، فقد ال

 هنا. نقطة بحثنا ونظرناعن  خارج  

م أهّ البيت عىل  ومن الواضح أيضًا السياق العقدي هلذا احلديث، وأن ه يريد بيان تقد 

ة وحاجة غيهم إليهم.  غيهم يف األم 

يف حواره مع  ×ن اإلمام احلسن بن عّلع االحتجاج، مرسل: سابعة عرشةالرواية ال

اخلالفة ال تصلح  ا، وأن  ة من  األئم   نحن نقول أهّ البيت أن  ..معاوية بن أيب سفيان، أن ه قال: 

 جمموع   العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا ه، وأن  ة نبي  اهلل جعلنا أهلها يف كلتابه وسن   إال فينا، وأن  

وهو عندنا مكلتوب  إىل يوم القيامة حلتى أرش اخلدش إال ءه ال حيدث يشه بحذافيه، وأن  كل  

 ..بيده. ×عّل   وبخط   ‘بإمالء رسول اهلل

 :اخلربوهذا 

ّ  يف االحلتجاج، ون  فهو  ّما من الناحية السندّية،أأ ـ  ة ب  س  مرس ه احلر  العامّل يف الفصول املهم 

يثبت عندنا، فاخلّب ضعيف من  ، ومل نعثر عليه، وعىل تقديره فالكلتاب ملليمإىل كلتاب س  

 سناد.حيث اإل

ن ه أفهذا اخلّب هبذه الصيغة خملتلف عن سائر األخبار، وذلك  ية الداللّية،حب ـ وأّما من النا

يوحي لنا بأن  أرش اخلدش ليس هو بيان احلكم الرشعي، بّ هو بيان أمر واقعي وهو ما جيّب 

، هّ البيتأرش ذلك، فهذا معلوم لدى أون فيدفع ،شهم لبعضهمدىل يوم القيامة خإالناس به 

ح أن ه قد وقع فيه سهو  يف اللتعبي أو أن  الناقّ  فاخلّب هبذه الصيغة ال يدل  عىل يشء هنا، مم ا يرج 

 جي د
قًا لبيان  بّ حلتى لو جتاوزنا هذه القضي ة فإن  دالللته عىل سعة الرشيعة  ..باملعنى مل يكن موف 

  ّ يشء غي مقنعة، وسيلتضح أمر هذه املقاربة اللتي نقوهلا هنا عند  واضحة، لكن  دالللته عىل ك

 البحث يف املرحلة الثانية إن شاء اهلل تعاىل.

دًا عىل السياق العقدي اللتنازعي حول قضي ة اإلمامة، وكيف أن  هذا املوضوع  د جمد  ونؤك 

ة أهّ البيت بالنسبة لغيهم.  كان دائاًم يقع ضمن هذا السياق؛ لبيان أولوي 
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 ح   د بنخرب حممّ : منة عرشةالرواية الثا
ام هلك من كان إن   :قال ،×عن أيب احلسن، يمكِ

 ،ه حلتى أكمّ له مجيع دينه يف حالله وحرامهوتعاىل مل يقبض نبي   اهلل تبارك ن  إ ،قبلكم بالقياس

( )خمفي  ا مصحف ّن  أو ،هّ بيلته بعد موتهأإليه يف حياته وتسلتغيثون به وب فجاءكم مما حتلتاجون

قال  :ن يقولأبا حنيفة لعنه اهلل مم   إن   :ثم قال .فيه ألرش خدش الكف   حلتى أن   ،عند أهّ بيلته

 .نا قلتأوّل  ع

 وهذا اخلرب:

د بن حكيم،عفهو ض ّما من حيث السند،أأ ـ  فقد ذكره النجايش  يف بعدم ثبوت وثاقة حمم 

، اجلدل يف الكالمعىل درته روايات يف قثالث دون توثيق، ونقّ فيه الكيش الطويسو

واثنلتان منها روامها هو لنا، والثالثة ورد فيها حممد بن عيسى عن يونس،  ،وهي ضعيفة السند

لو مت ت فال تفيد اللتوثيق؛ ألن  القدرة يف الكالم ال وقد قلنا بضعف هذا السند سابقًا، بّ 

فيكون  عنه ال تثبت وثاقلته، ورواية ابن أيب عمي، فضاًل عن الوثوق بالنقّ تساوق العدالة

 د بن حكيم جمهول احلال.حمم  

فاحلديث ال يفيد يف موضوع بحثنا؛ إذ غايلته حاجة الناس  ب ـ وأّما من حيث الداللة،

ّ  الرشيعة حلتى  ، وهذا العلم يف ك ألهّ البيت؛ ملا عندهم من العلم الذي أخذوه عن النبي 

ّ  مرافق اللتفاصيّ منها الواصلة ألرش اخلدش، وهذا ال  يثبت بالرضورة أن  الرشيعة شاملة لك

 احلياة، ولو أثبت ألثبت سعلتها فقط.

واحلديث واضح أن ه وقع يف سياق اللتنازع االجلتهادي  الطائفي بني املذاهب يف القرن الثاين 

 اهلجري، وقضي ة القياس، فال نطيّ.

ّ   :يقول ×قال: سمعت أبا عبد اهلل يبة،أيب ش   خرب: تاسعة عرشةالرواية ال علم ابن  ض

اجلامعة مل تدع ألحد  إن   ،بيده ×عّل وخط   ‘إمالء رسول اهلل ،عند اجلامعة ةم  ّب   ش  
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طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من  أصحاب القياس إن   ،، فيها علم احلالل واحلرامكالماً 

 .صاب بالقياسدين اهلل ال ي   ، إن  عداً إال ب   احلق  

 وهذا اخلرب:

أن ه يروي با شيبة الوارد يف السند يفرتض أفإن ه ضعيف؛ وذلك أن   ـ أّما من حيث السند،أ 

يب عبد اهلل الصادق، وبالرجوع إىل املصادر الرجالي ة واحلديثية يلتبني  أن  من ذكر يف طبقة عن أ

، وهو مهمّ أبو شيبة اخلراساين، وهو مهمّ، وأبو شيبة األسدي اإلمام جعفر الصادق هم:

، وال توثيق له أيضًا، فالرجّ جمهول، واخلّب أصحاب الباقريف  أبو شيبة الفزاريلك، وذ كر كذ

 غي تام  من حيث السند.

فال عالقة هلذا اخلّب ببحثنا؛ وذلك أن ه بصدد إجراء املقارنة بني  اللة،أّما من حيث الدب ـ و

هّ البيت أني يدي رة بىل النصوص امللتوف  إهجي ّنج القياس ومنلتهجي ّنج الرجوع منلت

رات أو فلنقّ بأن ه ي  ن  وجود اجلامعة يمنع من احلاجة للقياس، إ، وهلذا فالنبوي   لغي املّب 

ين أفيها احلالل واحلرام، لكن هلا ـ بحسب توصيف الرواية ـ واجلامعة املوضوعي ة للقياس. 

ع وتغطية الرشيعة وقائالالل واحلرام يف نفسه جلميع ة هذا األمر كل ه بقضي ة شمول احلعالق

ّ  مناحي احلياة اإلنساني ة؟!  لك

كام أن  اخلّب واضح  يف وقوعه يف سياق املنازعات املناهجي ة بني املسلمني يف قواعد 

 عدًا مذهبي ًا واضحًا.االجلتهاد، وحيمّ ب  

 فاخلّب ضعيف من حيث الداللة والسند معًا.

عندنا  إن   :يقول ×أبا عبد اهلل سمعت :قال سليامن بن خالد، صحيحة: عرشونالرواية ال

 من حالل وال ما ،بيده ×عّل   وخط   ،‘مالء رسول اهللإ ،ذراعاً سبعني )سبعون(  لصحيفة

 .ال وهو فيها حلتى أرش اخلدشإ حرام

د  وهذا اخلّب، وإن تم  سندًا، برصف النظر عن نسبة كلتاب بصائر الدرجات، حيث هو امللتفر 

جنبي  عن بحثنا أيضًا، وذلك أن  غايلته هو أن ه ما من حالل وال حرام بنقّ هذا اخلّب، إال أن ه أ
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ّ  احلالل واحلرام،  بام فيها وما من أمر  يف الرشيعة إال وهو يف هذه الصحيفة، فهي شاملة لك

ّ  مرافق احلياة إىل يوم اللتفاصيّ اجلزئية للحالل واحلرام،  ا هّ أن  احلالل واحلرام شامّ لك أم 

ما ال تفيده الرواية إطالقًا، ما مل نحمّ كلمة احلالل واحلرام عىل مطلق األمر  فهذا ؟القيامة

 املمنوع وغي املمنوع، برصف النظر عن جهات املنع ومصدره، لكن ه تكل ف  واضح.

 نحواً  ×ا عند أيب عبد اهللكن   :قال، خرب حممد بن عبد امللك: الواحدة والعرشونالرواية 

ما خلق اهلل من  ،واهلل صحيفة طوهلا سبعون ذراعاً  عندنا :علته يقولفسم :قال ،من سلتني رجالً 

 .أرش اخلدش فيها حلتى أن   ،ال وهو فيهاإحالل أو حرام 

لعني السبب الذي قلناه قبّ قليّ عند  أيضًا؛ وهذا اخلّب ال داللة فيه عىل موضوع بحثنا

ا من حيث السند، فبرصف   النظر عن قضي ة كلتاب البصائر،اللتعليق عىل الرواية السابقة، وأم 

د بن عبد امللك صاحب الرواية يفرتض أن ه يف طبقة اإلمام الصادق ومن وقع يف هذه  .فإن  حمم 

د بن عبد امللك األنصاري، فهو م :الطبقة  ضع ف يف كلامت الشيخ الطويس، وإنإن كان هو حمم 

، فهو جمهول لك الطائي الكويفحممد بن عبد امل، أو الشيباين حممد بن عبد امللك بن أعنيكان 

. وحلتى لو أثبلتنا وثاقة ابن أعني الشيباين بعمومات مدح آل أعني، فإن ه ال وال توثيق له

د هنا من كون راوي هذا احلديث هو ابن أعني دون غيه مم ن حيم لون هذا االسم، يمكننا اللتأك 

 وعليه فاخلّب ضعيف اإلسناد.

)األرجح أن ه أبو العباس البقباق الثقة العني،  بن العباس اخرب: ثانية والعرشونالرواية ال

 عندنا ن  إواهلل  :قال ،×عن أيب عبد اهللالذي يروي عنه الناقّ هنا، وهو القاسم بن عروة(، 

رسول  مالء، إفيها مجيع ما حيلتاج إليه الناس حلتى أرش اخلدش ،لصحيفة طوهلا سبعون ذراعاً 

 .اهلل عليهبيده صلوات  وكلتبه عّل   ‘هللا

م،  م للتأكيد س  ويالحظ أن ه تم  اسلتخدام الق  وداللة اخلّب صارت واضحة من خالل ما تقد 

ة روايات الحظنا فيها الق   ر، وذلك يف عد  م حارضًا، كخّب أيب س  هذه املعلومات اللتي تلتكر 

م )رقم: (، 21 قم:(، وخّب حممد بن عبد امللك )ر9 (، وخّب ابن سنان )رقم:5 اجلارود امللتقد 
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 وهذا اخلّب.

ا السند ففيه القاسم بن عروة، وقد  ، والطويسأم  ومل ينص  أحد  ،ذكره النجايش، والكيش 

، وقد اسلتدل  لوثاقلته بوجوه كل ها خاضعة للنقاش يف القاعدة واملصداق، وقد أجاد عىل وثاقلته

 ، فراجع حلتى ال نطيّ.السيد اخلوئي يف نقدها

 :قال ×عن أيب عبد اهلل ،(عمرو بن أيب نرصأيب بصري )خرب : رشونثالثة والعالرواية ال

مالء رسول اهلل إ ؟!أين هو من اجلامعة :×فقال أبو عبد اهلل ،ّبمةوذكر ابن ش   سمعلته يقول

 .فيها احلالل واحلرام حلتى أرش اخلدش ،بيدهعّل  ه وخط  

م )رقم: اق بيان األفضلي ات، وال داللة له (، ويقع يف سي19 واخلّب يشبه خّب أيب شيبة امللتقد 

  ّ أصاًل، إذ غاية ما يفيد أن  يف الصحيفة احلالل واحلرام، لكن  هذا ال يفيد شمولي ة الرشيعة لك

 الوقائع، بّ غايلته سعة الرشيعة، من خالل تعبي أرش اخلدش.

ا من حيث السند، فقد أورد  أيب بصي عىل الصفار يف البصائر هذه الرواية تارًة بالسند إىل أم 

ثنا إبراهيم بن هاشم بن )عن( حييى بن أيب عمران، عن يونس، عن محاد بن  الشكّ اآليت: حد 

ة أخرى عن أيب بصي بالسند اآليت: عثامن، عن عمرو بن أيب املقدام، عن أيب بصي ، ومر 

ثنا حممد بن عيسى، عن يونس، عن محاد، عن عمرو بن أيب املقدام، عن أيب بصي ة حد  ، ومر 

ثنا حممد بن عيسى، عن فضالة، عن أيب بصي، فلتارًة وقع  ثالثة عن أيب بصي بالسند اآليت: حد 

د بن عيسى وأيب بصي ثالث  حممد بن عيسى يف السند وأخرى مل يقع، وتارة تقع بني حمم 

 وسائط، وأخرى بينهام واسطة واحدة!

ة ل، وينهيه بحامد ، ينقّ اخللكن  احلر  العامّل يف الفصول املهم  ّب عن البصائر بالسند األو 
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ة وأن   عن عمرو بن أيب نرص )وهو ثقة(، والظاهر أن ه من خطأ النسخ أو من السهو، خاص 

، نقّ اخلّب عن البصائر بالسند املوجود يف البصائر الذي بأيدينا املجليس  يف بحار األنوار

 اليوم، والعلم عند اهلل.

ل للبصائر فالس أي ة حال، وعىل م سابقًا، وأن ه مل ند األو  ضعيف بيحيى بن أيب عمران كام تقد 

تثبت وثاقلته، والسند الثاين ضعيف بعدم اعلتبار السند الذي يكون: حممد بن عيسى عن يونس، 

حصول سقط يف والسند الثالث نشك  جدًا يف أمره بعد وجود السندين اآلخرين، فنرتاب يف 

ة وأن  فضالة   خفي  هنا يف هذا ال يروي عن أيب بصي، مما يكشف عن وقوع السند، خاص 
إرسال 

 السند.

 :قال ×عن أيب عبد اهلل الرْحن بن أيب عبد اهلل، خرب عبد: رابعة والعرشونالرواية ال

ال إوال حرام  ما خلق اهلل من حالل  ، عاً ايف البيت صحيفة طوهلا سبعون ذر إن   :سمعلته يقول

 .حلتى أرش اخلدش ،وفيها

د ف النظر عن قضي ة كلتاب بصائر الدواخلّب من حيث السند معلتّب برص رجات، والذي تفر 

لكن  الداللة غي ملتوف رة هنا، وذلك أن  غاية ما يفيد أن  ما خلقه اهلل ملتصفًا بنقّ هذا احلديث، 

ّ  ما خلق اهلل فهو حالل وحر ام باحلالل واحلرام فهو يف هذه الصحيفة، وهذا ال يبني  هّ ك

 رشعًا أو ال؟ وقد مر  نظي ذلك فال نعيد.

 وقفات تأّملّية حتليلّية مع نصوص تراث النيّب وأهل البيت

نصوص اجلامعة واجلفر وكلتاب أكثر بني  واجلامع   هل البيت،هو مهّم روايات كتب أهذا 

ّ  احلالل واحلرام، وكثرة الروايات هنا مع ضعف سند نحو ذلك، فاطمة وعّل و هو وجود ك

ورثوه كابرًا عن كابر يف هذه عظياًم كثرها، يمكن حتصيّ الوثوق معه بأن  لدى أهّ البيت علاًم أ

 الصحف.

ّ  ما حيلتاجه الناس من حالل وحرام، فهو مفاد عدد   وهو من هذه النصوص،  أما أن  فيها ك

هو هنا من األخبار الدال ة عندنا من أصّ أربعة  وعرشين خّبًا، والصحيح فقط أحد عرش خّبًا 
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ل )رقم:1 أخبار، هي: خّب أيب بصي )رقم: ثالثة (، وخّبه 6 (، وخّب عبد اهلل بن سنان األو 

د بنقلها الشيخ الصفار يف بصائر الدرجات، عدا الرواية األوىل من 9 الثاين )رقم: (، وكل ها تفر 

 فقد نقلها معه الشيخ الكليني يف الكايف. ثالث،هذه الروايات ال

 ، الصحيح منها وغيه.هنا الدال ة جمال اللترشيع موجود يف مجيع النصوص وقيد احلاجة يف

شارة ملوضوع إي  أهّ البيت األخرى ليست فيها لكن  العديد من نصوص كلتب أ

د من ذلك، وهلذا مل أالشمولي ة، ويمكن بمراجعة املصادر اللتي أحلنا عليها يف اهلوامش اللت ك 

 .ولي ةمش، بّ بصدد البحث يف الهّ البيتأث يف كلتب نا لسنا بصدد البحن  أل ؛ها هنارضنسلتح

)أعني جمموعة نصوص الكتب بشكل عام  وليست هناك مشكلة حقيقّية يف هذه النصوص

تدفعنا ملقاربة تأّمليّة ، واملوروث النبوي، التي يفرتض أّن نصوص الشمولّية موجودة فيها(

 كن نشري لبعض املشاكل والتساؤالت، لوال نريد أن نروض يف بحثها من زوايا ُاخرفيها، 

 :مثل، التي هتّمنا

 إشكالّية التنايف مع الكتا  والسّنة يف قضّية العلم بالغيبأ ـ 

ّ  العلم من علم أهّ البيت بالغيب الروايات  ذهه ما جاء يف بعضونقصد بذلك  وما وك

ة يكون أو كان أو  بني علامء اإلمامي ة هو كائن إىل يوم القيامة، حيث وقع جدل يف هذه النظري 

خرى من حيث تعارضها فيام بينها، وال نريد وا  الكريم  تارًة من حيث منافاهتا للقرآنأنفسهم، 

 أن نخوض يف هذه القضي ة هنا، لكن نشي لبعض نصوص الكلتاب.

ِمْن : قوله تعاىل خماطبًا نبي ه ذلك،ومن  اِب ُمن افُِقون  و  ن  األ ْعر  ْول ُكم مِّ َّْن ح  مِم أ ْهِل امْل ِدين ِة ﴿و 

اب  ع   ذ  د ون  إىِل  ع  ت نْيِ ُثمَّ ُير  رَّ هُبُم مَّ ذِّ نُع  ُمُهْم س  ْعل  ْحُن ن  ُمُهْم ن  ْعل  اِق ال  ت  ىل  النِّف  ُدوْا ع  ر  ﴾ م  ظِيم 

 فكيف يكون عنده علم العامل كل ه؟ ،املنافقني من حوله ، فإذا كان ال يعلم بعض  (101)اللتوبة: 

ل ك  قُ : ﴿وقوله تعاىل ال أ ُقوُل ل ُكْم إيِنِّ م  ْيب  و  ُم اْلغ  ال أ ْعل  آئُِن اهللِّ و  ز  ل الَّ أ ُقوُل ل ُكْم ِعنِدي خ 

﴾ ُرون  كَّ ت ف  اْلب ِصرُي أ ف ال  ت  ى و  ْست ِوي األ ْعم  ْل ي  َّ ُقْل ه  ى إِِل  ا ُيوح  بُِع إاِلَّ م  تَّ
، هّ (50)األنعام:  إِْن أ 
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م له السي د جعفر  نه الشيخ أكرم بركات العامّل يف كلتابه: حقيقة اجلفر عند الشيعة، وقد  مراجعة ما دو 

 مرتىض العامّل.



  

 لغيبي املطلق؟!هذه اآلية تنسجم مع العلم ا

يْب  : ﴿وقوله تعاىل ُم اْلغ  ل ْو ُكنُت أ ْعل  اء اهللُّ و  ا ش  ا إاِلَّ م  ا ال  َض  ْفًعا و  ُقل الَّ أ ْملُِك لِن ْفيِس ن 

﴾ ْوم  ُيْؤِمنُون  ب ِشري  لِّق  ِذير  و  اْ إاِلَّ ن  ن 
وُء إِْن أ  نِي  الس  سَّ ا م  م  رْيِ و  ، (188ف: )األعرا ال ْست ْكث ْرُت ِمن  اخْل 

فهّ هناك يف هذه اآلية قيد االسلتقالل عن اهلل، فهو ينفي علمه بالغيب معل اًل ذلك بأن ه لو كان 

ه سوء، فهّ عدم مس  السوء له ملتوقف عىل العلم بالغيب  يعلمه السلتكثر من اخلي وما مس 

ق أيضًا عدم مس  الس ومسلتقاًل عن اهلل أ  وء له؟أن  العلم بالغيب ولو غي املسلتقّ حيق 

نُوْا : ﴿وقوله تعاىل اْ بِط اِرِد الَِّذين  آم  ن  آ أ  م  ىل  اهللِّ و  االً إِْن أ ْجِري  إاِلَّ ع  يِْه م  ل  ْوِم ال أ ْسأ لُُكْم ع  ا ق  ي  و 

يِن ِمن  اهللِّ إِ  نرُصُ ن ي  ْوِم م  ا ق  ي  ُلون  * و  ه  ْ ْوًما َت  اُكْم ق  ل كِنِّي  أ ر  ِْم و  هبِّ ال ُقو ر  ُم م  ْم أ ف ال  إهِنَّ ُ دهت  ر  ن ط 

ال  أ ُقوُل  ل ك  و  ال  أ ُقوُل إيِنِّ م  يْب  و  ُم اْلغ  ال  أ ْعل  آئُِن اهللِّ و  ز  ال  أ ُقوُل ل ُكْم ِعنِدي خ  ُرون  * و  كَّ  لِلَِّذين  ت ذ 

ْعل ُم باِم  يِف أ نُفِسِهْم إِ 
ا اهللُّ أ  رْيً ْعُينُُكْم ل ن ُيْؤتِي ُهُم اهللُّ خ 

ِري أ  ْزد  ـ  29)هود:  ﴾ينِّ إًِذا ملَِّن  الظَّاملنِِي  ت 

 العلم املطلق؟ ينسجم مع شخص له ×، فهّ هذا اللسان من النبي نوح(31

ا : ﴿وقال تعاىل بُِع إاِلَّ م  تَّ ال  بُِكْم إِْن أ  ُل يِب و  ا ُيْفع  ا أ ْدِري م  م  ُسِل و  ْن الر  ا ُكنُت بِْدًعا مِّ ُقْل م 

ا أ ن   م  َّ و  ى إِِل  نِي ُيوح  ن ب  اِهد  مِّ ِهد  ش  ش  ْرُتم بِِه و  ف  ك  ان  ِمْن ِعنِد اهللَِّ و  ْيُتْم إِن ك  أ  بنِي  * ُقْل أ ر  ِذير  م  ا إاِلَّ ن 

﴾ ْوم  الظَّاملنِِي  ِْدي اْلق  ُتْم إِنَّ اهللَّ  ال  هي  ْ اْست ْكرب  ن  و  آم  ىل  ِمثْلِِه ف  يل  ع 
ائِ ، فهّ (10ـ  9)األحقاف:  إرِْس 

بّ الوارد يف بعض هذه الروايات هنا، وع من اخلطاب يناسب أن ه يعلم علم الغيب كل ه، هذا الن

عي هنا بأن ه ال خيلتلف حاله عن بقية الرسّ وليس سوى نذير وبشي وليس له علم بام  هو يد 

 !إن  عنده علم املنايا والباليا وما هو كائن وما يكون إىل يوم القيامة :سيحصّ ونحن نقول

 املفاهيم تنسجم مع روح هذه اآليات الكريمة؟!فهّ هذه 

بِْل : ﴿وقال تعاىل ْوُمك  ِمن ق  ال  ق  ا أ نت  و  ُمه  ْعل  ا ُكنت  ت  ا إِل يْك  م  ْيِب ُنوِحيه  تِْلك  ِمْن أ نب اء الْغ 

﴾ ب ة  لِْلُمتَِّقني 
اقِ اْصرِبْ إِنَّ الْع  ا ف  ذ  ى بعض ، فقبّ نزول هذه اآليات مل يكن يعرف حلت(49)هود:  ه 

الصادر األول الذي أفاض الوجود والصور العامل املطلق بّ وقصص األنبياء فكيف يكون هو 

النوعي ة عىل العامل منذ بدء اخلليقة، وهو ال يدري بعض أحداث األنبياء قبله؟! وكيف يكون 

ه كام يقولون؟! وكيف يمكن أن يكون املراد غي ه عىل عاملًا بالغيب املطلق وهو جنني  يف بطن أم 

ح له بالنفي لعلمه وأيضًا نفي علم قومه معًا؟  طريقة إي اك أعني واسمعي يا جارة وهو يرص 

وغي ذلك من النصوص القرآني ة واحلديثي ة الكثية، اللتي تضعنا أمام تساؤل حول بعض 



  

املفروض أن ه مأخوذ من النبي  كام تقول هذه  النصوص هنا يف سعلتها لعلم أهّ البيت النبوي  

 .روايات نفسهاال

 وقد كانت النصوص احلديثي ة نفسها يف هذا املوضوع قد بلغت حدًا كبيًا من اللتعارض

هذه اللتعارضات، ومحّ بعض جمموعات  واالخلتالف، حلتى بذلوا جهودًا معروفة يف فك  

بعض بام يفك  العقدة، ففيام بعض النصوص رصيح يف العلم الفعّل املطلق،  ىلالنصوص ع

لذلك، وهلذا قال السي د اخلوئي ـ بمناسبة  ما، معل قًا عىل رواية وقع فيها  اً مغاير رنجد بعضًا آخ

ه:   االعرتاض عىل الرواية مبني   ويمكن أن يقال: إن  كالم معروف يف قضي ة علم اإلمام ـ ما نص 

ف عىل اإلرادة، عندهم من غي توق   عليهم السالم باملوضوعات حارضاً  ةعىل كون علم األئم  

علمهم  عىل أن   ا بناءعلمهم باألحكام كذلك، وأم   ت عليه مجلة من الروايات، كام أن  دل   دوق

ه فال يلتوج   ،مجلة أخرى من الروايات ت عليهباملوضوعات تابع إلرادهتم واخلتيارهم، كام دل  

 ولكن   قبّ اإلرادة. صدور الفعّ عنهم عليهم السالم جهالً  مكانإل ؛شكال عىل الروايةاإل

علم ذلك  الغامضة، واألوىل رد   من املباحث ×البحث يف علم اإلمام ّ اخلطب أن  سه  الذي ي

 .ف رمحه اهللإىل أهله كام ذكره املصن  

، وامللتصلة  ة يف موروثاهتم عن النبي  ومن العجيب أن  بعض روايات خصائص األئم 

ناقض هذه ّ  يشء، وت  املجموعة هنا  بموضوعنا مبارشًة، رصحية يف عدم علم أهّ البيت بك

ار بسنده إىل  سمعت سليامن بن خالد  :قال ،بصي أيباملنلتمية لنفس املوضوع، فقد أورد الصف 

سيف رسول اهلل  احلسن يزعم أن   عبد اهلل بن ن  ، إعلت فداكج   :فقال ،×ل أبا عبد اهللأيس

ثم  ،عينيه قط   رآه وال بواحدة من هذا املصباح ما ،الكعبة ال ورب   :فقال أبو عبد اهلل ،عنده

فاإلمام هنا  .بن احلسني عّل   وهو يف حجر ال أن يكون رآه أبوه وهو صبي  ، إال أدري :قال

د من أن  والد عبد اهلل بن احلسن قد رأى السيف وهو يف حجر عّل بن احلسني،  غي ملتأك 

ّ  يشء وما هو كائن وكا ن وسيكون، واملفروض أن  أبا بصي نفسه روى لنا أن  اإلمام يعلم ك

 واألمر بعد األمر!

ّ   وقد يقال: م ال يعلمون الغيب، لكن  ك يمكن اخلروج من هذه املشكلة هنا عّب القول بأّن 
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م إذا أرادوا علموا، وذلك عّب الرجوع إىل هذه  الغيب موجود يف هذه الصحف، غاية األمر أّن 

 الصحف والكنوز اللتي عندهم.

فروض أن  هذه الكلتب أخذوها إما من امللك أو من فامل لكّن هذه املحاولة غري موّفقة،

الرسول، واملفروض أن ه قد حصّ هلم أو لبعضهم علم  هبا، فال يسلتقيم القول بأن  علمهم هنا 

ينا عىل داللة هذه النصوص.  ليس بحارض أو ليس بحاصّ، لو أرص 

 حماولة فهم آخر لفكرة العلم مبا كان وما سيكون  ـ 

م فهاًم آخر جلملة )العلم بام كان ويكون إىل يوم 1 )رقم:إن  صحيحة أيب بصي  (، تقد 

ا جتعّ العلم بذلك  القيامة(، يمكنه أن يرفع معارضة هذه النصوص للكلتاب والسن ة؛ وذلك أّن 

عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن  إن  .. خملتلفًا عن العلم باللتفاصيّ، حيث جاء فيها:

 .ه لعلم وليس بذاكإن  : ، قالجعلت فداك هذا واهلل هو العلم ت:قال: قل ،تقوم الساعة

مر، مر من بعد األاأل ما حيدث بالليّ والنهار،العلم؟ قال: ء يش قلت: جعلت فداك فأي  

 .«، إىل يوم القيامةءبعد اليش ءواليش

ا تعاين من هتافت داخّل ـ وكأن  علمهم ا ع  أّن  ل مل يكن فهذه الرواية توحي ـ إذا مل ند  ألو 

م يعلموّنا  للوقائع احلادثة تلو األخرى، وهذا ما قد جيعلنا نفّس  تلك اجلملة املشهورة بأّن 

ّ  واقعة علاًم مبارشًا هبا،  باإلمجال بنحو العلم بقوانني االجلتامع واللتاريخ، ال بنحو العلم بك

ملسلتقبّ يف مساراته وكأن ه يقدرون عىل حتديد املنعطفات واملرتفعات واملنخفضات وقراءة ا

ليا منحوها.  الكلي ة ملئات السنني أو آالف السنني القادمة، عّب حماسبات ومعرفة ع 

ّ  ما  وإذا أخذنا هبذا اللتفسي، فمن املمكن هنا أن يكون املراد من وجود علم لدهيم بك

فة احلق  حيلتاج إليه الناس هو هبذا النحو بحيث يكون يف هذه الصحيفة القواعد واملعايي ملعر

والباطّ والسلوك احلسن وغيه، فيقوم أهّ البيت باسلتخدام هذه املعايي الكلي ة إلصدار 

، ولو مل تكن يف نفسها وحيًا إهلي ًا  أحكام موضعي ة موردي ة من قبلهم تكون مطابقة للحق 

ّ  ه انية، وهذا ما يفّس  عقالني ًا إمكاني ة اشلتامل بضعة كلتب قليلة عىل ك ذه العلوم، ورشيعًة رب 

 حيث إن  ذلك يبدو غي معقول، كام سنشي.
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إن  صحيحة أيب بصي وأمثاهلا خلقت مشكلة ألنصار فكرة العلم الوسيع ألهّ البيت هنا، 

 ، حلتى وجدنا املوىل صالح املازندراين حياول تأويّ الرواية عّب القول بأن  هلم علمني: فعّل 

 لرواية عىل ازديادهم من العلم أيضًا تدرجيًا.، وقد نجد من حيمّ اوقريب من الفعلي ة

 إشكالّية االستيعا  وإمكانات تضّمن الصحفج ـ 
 )رقم:مثّ خّب سليم بن قيس  خيلق يف األذهان تساؤالت ملتني ة،ن  بعض هذه النصوص إ

ّ  يشء صغي وكبي أو خاص أو عام كان أو يكون إىل يوم القيامة فهو ( 15 الذي فيه أن  ك

، وكذلك خّب احلسن بن عّل بن ‘أرس  له به رسول اهللاإلمام عّل وغيه،  مكلتوب عند

ّ  14 فضال )رقم: ّ  شيعلته وأسامء ك (، الذي يشي إىل وجود صحيفة عند اإلمام فيها أسامء ك

، فإن ه ال ي عقّ تصديق أن يكون ذلك كل ه مكلتوبًا، فأي  كلتاب سيسعه أعدائه إىل يوم القيامة

اللتي تنافيها روايات اط الع بعض  إال إذا أدخلنا فكرة املعاجز ،ومآنذاك، بّ حلتى الي

وكذلك احلديث عن  ؟!األصحاب عىل هذه الكلتب دون إشارة ليشء اسلتثنائي كام سوف نرى

ّ  هذا إال بطريقة إعجازي ة؟! صحيفة  بحجم    حمدود كيف يمكن هلا أن تسلتوعب ك

يحها إىل ضعيفها ـ أن  الرشيعة وعىل أي ة حال، فام تفيده هذه النصوص ـ بضم  صح

ّ  ما حيلتاجه اإلنسان إىل يوم القيامة، وأن  هذه اجلامعة أو غيها حتوي ذلك كل ه،  تسلتوعب ك

ّ  يشء من أمور الدين،  فة من سبعني ذراعًا عىل ك لنا قلياًل يف شكّ احلتواء اجلامعة املؤل  ولو تأم 

عة الكلتابة يف ذلك العرص، والسبعون ذراعًا وما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة، مع تقدير طبي

ر بحوايل  ّ  بقليّ، ولو فرضنا أن  عرض اجلامعة هو مرت  كامّ، لصار  35تقد  مرتًا أو أزيد أو أق

 1000صفحة، أو فقّ  600و 500تقدير عدد صفحات اجلامعة بكلتابلتنا اليوم ترتواح بني 

، واملفروض أن  ما حيلتاج إليه الناس صفحة، أي جمل د واحد يقارب حجمه حجم القرآن الكريم

يشمّ القرآن أيضًا، وإال كان ما فيها مما هو غي ما جاء يف القرآن الكريم، وهو يرض  بكل ية بيان 

 القرآن.

إن  هذه النصوص تقول بأن  يف اجلامعة ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة، فلو قاربنا هذه 

همنا أن  هذه اجلامعة فيها القواعد وبعض اللتفاصيّ، األشياء إىل جانب بعضها بعضًا لربام ف
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ا ليست مسوقًة مساق البيانات اللتفصيلي ة اجلزئي ة ّ   وأّن  ّ  القوانني الدائمة واملؤقلتة ولك لك

ا املجلتمعات والظروف إىل يوم القيامة ؛ ألن  املفروض أن  هذا احلجم ال يكفي، من هنا نفهم أّن 

بيت برتشيد الناس وفقها، وتكون هذه األصول تغط ي مساحة حتوي األصول اللتي يقوم أهّ ال

، وهذا ما ينسف فكرة الشمولي ة القانوني ة اللتفصيلي ة، احلاجة اإلنسانية للقانون إىل يوم القيامة

ة اللتي يقوم العقّ بسن  القوانني ضمن إطارها، كام سيأيت  ز فكرة الشمولي ة الدسلتوري  ويعز 

 توضيح هذه النقاط الحقًا.

 قيمة الصحف املتوارثةوإمكانات النقل، الصحف بني اإلظهار واإلخفاء، د ـ 

ّ  لبعض هذه  ال نريد أن نطرح هنا سؤاالً حول السبب يف عدم نرش أهّ البيت ال أق

الصحف امللتصلة بمعرفة الدين والرشائع؟ وما هي طبيعة هذه الصحف؟ وملاذا مل يلتم  تقديمها 

ًا هلم عن  للناس للتكون دلياًل عىل حقي ة أهّ البيت أمام احلسنيني والزيدي ة وغيهم، وصاد 

بّ كيف يطلب اإلمام من بني احلسن أن يأتوا باجلفر ليكون دليالً عىل االسلتهزاء بأهّ البيت؟ 

ة دعواهم، ويكذهبم يف دعواهم وجوده عندهم، واملفروض أن ه ال ي ظهر  اجلفر  للناس؛  صح 

، بّ بعضها يذكر اجلامعة ويص نبي  كام تنص  بعض الروايات ألن ه ال ينظر فيه إال نبي  أو

ة بحيث ال يفهمها الناس؟  ؟أيضًا هبذه الصفة أو فهّ كلتبت هذه الصحف بلغة خاص 

له الناس؟  نت ما ال يلتحم  وملاذا وما فائدة اد عاء وجودها لآلخرين لو كان األمر كذلك؟ تضم 

أن  القرآن وهو أعىل منها انلترش بني الناس؟ وملاذا مل مل يسمح بنرشها بني خواص  الشيعة، مع 

؟  ملاذا اللتعامّ معها بمثّ يقم اإلمام بإمالء ـ ولو بعض مقاطعها ـ عىل الشيعة أو عىل اخلواص 

 هذه األرساري ات؟

عقّ أن  هذه الكلتب بقيت معهم يف كربالء وأخذهتا فاطمة بنت احلسني اللتي بّ كيف ي  
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د بن مسلم وزرارة وأيب بصي ـ اط لع عىل بعض هذه الكلتب،  بني ـ مثّ حمم  النصوص أن  بعض املقر 

، وقد يكون غي اجلامعة واجلفر.  وربام يمكن اجلمع بأن  ما اط لعوا عليه هو كلتاب عّل 



  

ض للحرق أو املصادرة من قبّ السلطات؟! كيف وصلت ا رست بنفسها يف كربال ء، ومل تلتعر 

هابني إوهي بحجم عّب فاطمة بنت احلسني وعات من الكلتب إىل اإلمام الصادق مهذه املج

ح ذلك فرضي ة وأكثر؟!  أن  فيها سلسلة من تضخيم الروايات هلذه الكلتب أو أال يرج 

ة لكي يلتم  منه مة بطريقة خاص  ة، بحيث مل يكن الناس اللتقعيدات املقد  ا أخذ املعايي العام 

لني لفهم ذلك، األمر الذي يلغي فكرة وجود الرشيعة الشاملة بالشكّ الذي نعرفه اآلن، مؤه  

ّ هذا فرضي ة معقولة هنا؟  واهلل العامل؟ أال يشك 

احلسني معارضة برواية  يب اجلارود اللتي تفيد تسليم الكلتب لفاطمة بنتأن  رواية إبّ 

د أنقلها ا رىأخ صي ة ألم  ون  احلسني بن عّل سل م الكلتب واللكليني يف نفس الباب، وهي تؤك 

احلسني  إن  قال:  ،×أيب بكر احلرضمي، عن أيب عبد اهلل سلمة، فقد أورد الكليني يف خّب

 سلمة ريض اهلل عنها الكلتب والوصية، فلام عليه ملا صار إىل العراق اسلتودع أم   صلوات اهلل

وظاهر احلديث أن  جمموعة كلتبه تركها هناك ال بعض  .«دفعلتها إليه ×بن احلسني رجع عّل

العالمة املجليس والفيض ذلك كلتبه ـ وهو غي ما دفعه لفاطمة بنت احلسني ـ كام حاول 

 .الكاشاين والسيد مرتىض العسكري

 أزمة التعارض الداخلي واخلارجيهـ ـ 

 :وبينها وبني غيها تناف  أيضاً  ،إن  نصوص الكلتب هذه، بينها منافاة

ّ  يشء، وفقًا للداللة القرآني ة ـ أ ، عند املسلتدل ني هنا فمن جهة يفرتض أن  القرآن فيه تبيان ك

مة مطلع احلديث عن االسلتدالل بالروايات هنا، مثّ  ووفقًا أيضًا لبعض النصوص امللتقد 

د بن محران ) الرواية اخلامسة  (، وخّب مرازم )وىلالرواية الثانية من املجموعة األصحيحة حمم 

(، الرواية السابعة من املجموعة األوىل (، وخّب مسعدة بن صدقة )من املجموعة األوىل

 احلر  (، ومعلتّبة أي وب بن الرواية الثامنة من املجموعة األوىلوصحيحة عبد األعىل بن أعني )

الرواية العارشة من املجموعة جابر )(، وخّب إسامعيّ بن الرواية اللتاسعة من املجموعة األوىل)

 .(، وغي ذلكاألوىل
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ن يكون عند أهّ البيت صحف لو كانوا يفهمون أي  حاجة ألفوإذا كان األمر كذلك 

ّ  العلوم عّبه مبارشةً  ذا كانت هذه الصحف إإال  ؟!القرآن فهاًم حقيقي ًا، ويمكنهم الوصول لك

 نصوص هنا.مهم قواعد الفهم، وهو خالف الظاهر من التعل  

ة قد أوتوا العلم ئم  باب أن  األت عنوان: لتقالً حتبّ قد عقد الكليني يف الكايف بابًا مس

بّ القرآن  ،، وقد أورد فيه بعض الروايات اللتي تدل  عىل أن  علم القرآنثبت يف صدورهمأو

للكلتب ي  حاجة لكي يرجعوا أ، فوأن  هذا املتياز هلم عن الناس رهمويف صد موجود  نفسه، 

؟! وإذا كان إلثبات اإلمامة هبا، فكيف مل يعرضوها عىل الناس، بّ يظهر من والصحائف

قال: بعض الروايات اللتعامّ معها بّسي ة مطلقة، مثّ خّب زرارة )الصحيح عىل املشهور(، 

 .×إال أمي املؤمنني ،فيه إال برأيه قال ما أجد أحداً فقال:  عن اجلد   ×سألت أبا جعفر

يف  ه  ك  ئ  ر  ق  فالقني حلتى ا   كان غداً  إذا؟ قال: ×فام قال فيه أمي املؤمنني ،لحك اهللقلت: أص

من أن تقرئنيه يف كلتاب، فقال يل  إيل   حديثك أحب   ثني فإن  حد   ،، قلت: أصلحك اهللكلتاب

فأتيلته من الغد بعد  ،أقرئكه يف كلتاب لقني حلتىاف إذا كان غداً  ،اسمع ما أقول لكالثانية: 

وكنت أكره أن أسأله إال  ،الظهر والعرص وكانت ساعلتي اللتي كنت أخلو به فيها بني ،ظهرال

، ×أقبّ عىل ابنه جعفر ،فلام دخلت عليه ،ةباللتقي   خشية أن يفلتيني من أجّ من حيرضه خالياً 

فقام  ،يف البيت ×فبقيت أنا وجعفر ،ثم قام لينام، قرء زرارة صحيفة الفرائضأ فقال له:

لست أقرئكها حلتى جتعّ يل عليك اهلل أن ال فقال: ، مثّ فخذ البعي صحيفةً  فأخرج إيل  

 ،ومل يقّ: حلتى يأذن لك أيب، فقلت: أصلحك اهلل ،آذن لك حلتى أبداً  ث بام تقرء فيها أحداً حتد  

، فيها إال عىل ما قلت لك ما أنت بناظر  أبوك بذلك؟ فقال يل:  ومل يأمرك ق عّل  ومل تضي  

ألبث الزمان  هلا، هبا، حاسباً  بالفرائض والوصايا، بصياً  عاملاً  ك لك، وكنت رجالً فقلت: فذا

طرف  فلام ألقى إيل   ،الفرائض والوصايا ال أعلمه فال أقدر عليه من عّل   ىيلق أطلب شيئاً 

فنظرت فيها فإذا فيها خالف ما بأيدي  ،لنيه من كلتب األو  يعرف أن   الصحيفة إذا كلتاب غليظ

لته كذلك فقرأته حلتى وإذا عام   ،مر باملعروف الذي ليس فيه اخلتالفالصلة واألالناس من 

باطّ حلتى أتيت عىل  :وقلت وأنا أقرؤه ،ة حتفظ وسقام رأيوقل   بخبث نفس   أتيت عىل آخره
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أقرأت صحيفة فقال يل:  ،×لقيت أبا جعفر ،فلام أصبحت ،أدرجلتها ودفعلتها إليه ثم ،آخره

هو  ء،قال: قلت: باطّ ليس بيش كيف رأيت ما قرأت؟ال: فقلت: نعم، فق الفرائض؟

، الذي رأيت إمالء رسول الذي رأيت واهلل يا زرارة هو احلق   فإن   قال: ،خالف ما الناس عليه

ه إمالء فقال: وما يدريه أن   ،فأتاين الشيطان فوسوس يف صدري ،بيده ×عّل   وخط   ،‘اهلل

 ،ود الشيطان ن  ال تشك   ،يا زرارةقبّ أن أنطق: فقال يل  ،بيده ×عّل وخط   ‘رسول اهلل

ثني وقد حد   ،بيده ×عّل وخط   ‘ه إمالء رسول اهللوكيف ال أدري أن  ، ك شككتواهلل إن  

 ...يأيب عن جد  

د  ـ ب ة أخرى بني هذه املجموعة من النصوص اللتي تؤك  ونجد معارضة واضحة أيضًا مر 

ّ  يشء، وبني جمموعة ثانية من النصوص أن  لدهيم صحفًا عن النبي  وعّل  وفاط مة فيها ك

ت عرف بروايات املعضالت، واللتي أوردها الشيخ الصفار أيضًا يف بصائره وغيه، حلتى عقد بابًا 

ه ) (، ومن هذه النصوص من املعضالت ةمام ما ليس يف الكلتاب والسن  لهم اإلباب ما ي  سام 

 اآليت:

ة يعمّ بكلتاب اهلل وسن   عّل  كان  :الق ،×عن أيب جعفر صحيحة حمّمد بن مسلم،

فيه  هلمه اهلل احلق  أ ،ةواحلادث الذي ليس يف الكلتاب وال يف السن   ءعليه يش فإذا ورد ،رسوله

د بن مسلم .واهلل من املعضالت وذلك هلاماً إ  .وقد ورد هذا اخلّب بغي طريق إىل حمم 

كان  :قال ،×عن أيب جعفره ـ ـ الوارد بأكثر من طريق إلي خرب عبد الرحيم القصري

رجم  ،ةه ما ليس يف الكلتاب والسن  ءفإذا جا ،اهلل ة رسولبكلتاب اهلل وسن   يقيض ×عّل  

 .قه اهلل للصوابأو أن ه نظر يف األمر بظن  فوف   . واملراد أن ه ساهموهي املعضالت ،فأصاب

ة الثالثة نجد تعارضًا بني هذه النصوص والنصوص ا ـ ج ألخرى اللتي تدل  عىل بّ وللمر 

عامر أن  أهّ البيت يكون يشء ليس عندهم فيأخذونه من الروح القدس، فقد ورد يف معلتّبة 

 بحكم اهلل وحكم: بام حتكمون إذا حكملتم؟ قال: ×قلت أليب عبد اهلل قال:، الساباطي

                                              
 .95ـ  94: 7( الكايف 1)

 .255ـ  254( بصائر الدرجات: 2)

 .310؛ واالخلتصاص: 410ـ  409( املصدر نفسه: 3)



  

د ي  ع  ج  . ويف خّب انا به روح القدسالذي ليس عندنا، تلق   ءفإذا ورد علينا اليش ،داود

حكم آل داود، فإن حتكمون؟ قال:  حكم   ، قال: سأللته بأي  ’اين، عن عّل بن احلسنيد  م  اهل  

 .انا به روح القدستلق   ءأعيانا يش

ّ  يشء مم ا حيلتاج إليه  فكيف يكون يشء ليس عندهم واملفروض أن  عندهم كلتبًا فيها ك

 الناس إىل يوم القيامة، وهذه من أعظم احلوائج؟!

بّ الغريب أن  بعض هذه النصوص هنا واضح يف أن ه يريد اللتأكيد عىل أن  ما يف  ـ د

ّ  فيه ما ليس يف القرآن الكريم، مثّ  مصحف فاطمة ليس فيه يشء مم ا يف القرآن أو عىل األق

بان أ(، وخّب الرواية األوىليب بصي )أ(، وصحيحة الرواية الثانيةيب العالء )أخّب احلسني بن 

ذا إ(، فالرواية الثالثة عرشة(، وخّب عّل بن سعيد )الرواية الثانية عرشةبن بكي ) وعبد اهلل

حافظ شخص عىل فكرة عدم حتريف القرآن الكريم، فكيف يمكن له أن جيمع بني هذه 

ّ  يشء ـ مصحف فاطمة فيه غي القرآن ـ القرآن مل املجموعات من النصوص  )القرآن فيه ك

ف(  ّ  أبغي تحير   ف؟!ملتكلِّ  وي

د أن  ما يف  واألغرب أن  أبا بصي نفسه الذي روى لنا هنا الرواية اخلامسة عرشة، واللتي تؤك 

مصحف فاطمة ليس له وجود أو اشرتاك مع ما يف القرآن الكريم، يروي لنا هو بنفسه خّبًا 

ذات يوم  ‘بصي: بينا رسول اهللآخر أورده الكليني نفسه يف الكايف أيضًا، حيث يقول أبو 

 ،‘ثم أتى الوحي إىل النبي  ..: ‘له رسول اهلل فقال ،×إذ أقبّ أمي املؤمنني ،الساً ج

قال:  ،ليس له دافع من اهلل ذي املعارج فقال: سأل سائّ بعذاب واقع للكافرين بوالية عّل

 ،‘نزل هبا جّبئيّ عىل حممد هكذا واهللا ال نقرؤها هكذا، فقال: قلت: جعلت فداك إن  

. فكيف يكون مصحف فاطمة ال عالقة له ..÷واهلل مثبت يف مصحف فاطمةوهكذا هو 

ثبت اللتحريف، ثم نقول يف الوقت نفسه بعدم  بالقرآن الكريم، ثم هنا يأيت باآلية الكريمة وي 
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بام  حتريف القرآن الكريم؟! أال هيز  هذا جمموعة هذه النصوص هنا عىل مسلتوى الوثوق هبا

 ؟هلا نحلتكم إليها وحتسم النزاع حييجنا ملرجعي ة خمارجة

ة مصحف كل ه، هذا  ـهـ  فضالً عن اللتعارض القائم بني بعض هذه الروايات يف هوي 

، مثّ خّب لتفاطمة، ففيام بعضها يفهم منه أن ه يشلتمّ عىل املس يب عبيدة أقبلي ات وأحوال النبي 

بأن ه يلتصّ ( 2 قم:مثّ خّب احلسني بن أيب العالء )ر ،قد توحي روايات ا خر(، 4 )رقم:

عىل تقدير عود اللتوصيف يف خّب احلسني باحلالل واحلرام وما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة، 

م.بن أيب العالء له، ال إىل اجلفر،   كام تقد 

 هل البيتأمستويات الوثوق بنصوص كتب و ـ 

ز اآلن عىل قضي ة مسلتوى الوثوق ب يث ، حمجموع نصوص الشمولي ةوال أريد أن أرك 

ة سوف نلتكل م عن هذا املوضوع الحقًا، لكن  مسلتويات الوثوق بمثّ هذه املجموعة  من اخلاص 

ّ  من سائر املجموعات هنا، والسبب يف ذلك أن  سياقات أغلب  النصوص، هي يف تقديري أق

ثة عن كلتب وموروثات أهّ البيت ال ّ  ـ هذه النصوص امللتحد  بوي، قد وقعت يف نـ وربام ك

ة مع احلسنيني والزيدي ةت اإلمامة داخّ البيت العلوي والفاطمي، إطار منازعا أو يف ، خاص 

ة املذاهب األخرى كأيب حنيفة وفقهاء الرأي يف العراق، وهذا السياق إذا  سياق اللتنازع مع أئم 

ضممناه إىل لغة املبالغة اللتي حتملها هذه النصوص ـ وأعني باملبالغة املضمون  غي العادي 

عيه من أمور ـ وأخذنا بعني االعلتبار الضعف السندي ألغلب هذه النصوص، ملحلتواه ا فيام تد 
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ة، وقد أوردها عبد اهلل بن احلسن، وبعض النصو ص تفيد أن  هناك من اعلتقد أن  سيفه عند الزيدي 

ة السيف مع عبد اهلل بن احلسن مشهورة النقّ، وأن ه كان يقاتّ به،  بصائر الدرجات وغيه، وقص 

خني، ويمكن مراجعة هذا األمر يف كلتب احلديث واللتاريخ، فال نطيّ هنا، ومن هنا  ونقلها بعض املؤر 

األمحر عند الشيعة اإلمامي ة اللتأكيد عىل أن  فيه سالح رسول اهلل، وهو رد  عىل ورد يف نصوص اجلفر 

، كان يف سياق الرد  عىل  مزاعم احلسني ني. بّ يبدو يل أن  تركيز أهّ البيت عىل كلتب ملتوارثة ذات علم 

أن  أهّ تقليّ احلسنيني من شأّنا، وتأكيدهم عىل قيمة وجود السيف عند اإلمام، األمر الذي وجدنا 

دين عىل قيمة الكلتب وأمهيلتها، نظرًا ملا ي عرف عن بني احلسن يف تلك الفرتة  البيت نفوه مطلقًا، مؤك 

ه ليس هلم رصيد علمي بارز.  من أن 



  

د الصفار والكليني هبا ثني اآلخرين هلا، مثّ الصدوق غالباً  مع تفر  ، وجتاهّ أغلب املحد 

ة مع لغة بعضها الواضحة يف والطويس وأمثاهلم ، لدفعنا ذلك للمزيد من الرتيث، خاص 

وضع معني، مثّ حديثها عن األرساري ات، وبلوغها بالعلم مبلغًا عظياًم النزوع نحو تكريس 

ًا، وهجومها العنيف عىل اآلخرين، واسلتخدامها لغة القسم للتأكيد املوقف، وغي ذلك مم ا  جد 

ة الوثوق أمام إشكالي ة حصول اليقني له بمثّ هذا املسلتوى من  يضع الباحث املقلتنع بنظري 

مه هذه النصوصالداللة الذي تريد أن ت  .قد 

عي أن  النصوص الصادرة بالفعّ عن أهّ البيت كانت تريد تأكيد  ومن ثم  يمكن لنا أن ند 

وجود إرث نبوي  عظيم عندهم، وهذا املقدار يمكن حتصيّ الوثوق به بضم  هذه الروايات إىل 

ا توصيفات هذه الروايات لطبيعة املوروث النبوي   عندهم،  الكثي من الروايات اال خر، أم 

تبدو غي موثوقة يف هذه احلال،  (الكلي ة والشمولي ة)فيصبح أمرًا مشكوكًا واللتفاصيّ واللتعابي 

ة ال ألن  الرواة كذابون، بّ الحلتاملي ات الوضع أو الدس  أو اإلضافة  ة أو غي امللتعمد  امللتعمد 

مثّ نظرية الوثوق، بّ  من اً لبعض اللتعابي يف املنقول هنا، نظرًا حلساسية املوضوع، وانطالق

ة وأن  هناك روايات ا خر  نظرية الوثوق الوثاقلتي أيضًا اللتي مال إليها أمثال السي د الصدر. خاص 

يف مصادر أهّ السن ة تنفي وجود كلتاب لعّل  أو صحيفة بأزيد من صحيفة صغية فيها بضعة 

 .و ذلك، فراجعأحكام، ال تزيد عن أصابع اليد الواحدة، مثّ حكم فكاك األسي، ونح

                                              
نا ال نكاد نجد بني ما ذكره أمثال الطويس والنجايش وابن النديم يف الفهارس كلتابًا 1) ( لفت نظري أن 

ث عن كلتب أهّ البيت وا لرتاث الواصّ إليهم يف صحف أو جلد، مع أن ه كان من املناسب أن يلتحد 

 يصن ف الشيعة شيئًا يف هذا.

: 8، و30: 4، و36: 1؛ وصحيح البخاري 190: 2؛ وسنن الدارمي 79: 1( انظر: مسند ابن حنبّ 2)

ـ  23: 1؛ ومسند احلميدي 24ـ  23: 8؛ وسنن النسائي 433ـ  423: 2؛ وسنن الرتمذي 47، 45

؛ وغي ذلك مما ينلتهي إىل إسنادين أو ثالثة، وال نريد أن نلتبن ى هذا اللتصوير املذكور يف الكلتب 24

احلديثي ة السني ة، بقدر ما نعلتقد بأن  من يريد أن يدرس قضي ًة تارخيي ة بشكّ حمايد وموضوعي، عليه أن 

إرادة تضعيف موقعي ة أهّ يأخذ بعني االعلتبار منذ البداية متام مصادر املسلمني، وإذا كان حيلتمّ 

عاء أن  أهّ البيت ما كانت عندهم كلتب، وهو احلتامل معقول  البيت يف الرواية السني ة من خالل اد 

جدًا، فإن  احلتامل تضخيم املشهد واملبالغة فيه من قبّ الشيعة املوالني ألهّ البيت يف الرواية الشيعي ة 

ة أيضًا، فعلينا در ّ  هو اآلخر قائاًم بقو  اسة املشهد من متام الزوايا؛ لكي نحصّ عىل مسلتويات يظ
 



  

 النبوّي هل البيتأتب ُكالداللة املؤكّدة يف نصوص مساحة ز ـ 

 ذه املجموعة من النصوص نوعني من البيان:إّننا نجد يف هومن هنا، فحيث 

وجود ما حيلتاج الناس إليه عند أهّ البيت وال حيلتاج أهّ البيت به أحدًا من  النوع األّول:

ة، بام يثبت علمهم ومكانلتهالناس ، ال فرق يف ذلك بني أن يكون ما م العلمي ة احلرصي ة يف األم 

 .عندهم مكلتوبًا يف صحف أو ملتوارثًا بغي ذلك، أو هو توفيق من اهلل لفهم الكلتاب والسن ة

ّ   النوع الثاين: ىل يوم القيامة بمعنى الشمولي ة يه الناس إلإومجيع ما حيلتاج  وجود ك

 .سيق ذلك وتغليفه بب عد  أرساري وغيبيتن، مع املعلوماتي ة واألحكامي ة

ل قدرًا ملتيقنًا، فيام النوع الثاين من  مت هذه املالحظات، يمكن فرض النوع األو  وحيث تقد 

أو من سوء تعبي بعض الناقلني، أو مبالغًا به يف سياق اللتنافس، املمكن أن يكون مدسوسًا 

ة نأخذ بالقدر امللتيق   قوة الوثووفقًا لنظري   يف مجيع الروايات ملتشابه جدًا اللتعبي أن  ون، خاص 

ثم  نحلتت أو نقلت سائر الروايات عىل نسقها وضعًا  ،واحدة صدرتعبارة ن  هناك أوكًا، تقريب

ة النقلي ة.  أو اشلتباهًا يف الدق 

نا به  نا نحلتمّ أن  الرواية كانت )عندنا ما حيلتاجه الناس ولدينا علم كثي اخلتص  وهذا يعني أن 

لت بفعّ اللتصارع الطائفي واللتهاب رسول اهلل ة(، فلتحو  م يف األم  ، يضعنا يف موقف ملتقد 

ّ  العلوم عىل  ّ  علم النبي  ومن قبله، الذي حيوي ك املوقف يف القرن الثاين اهلجري إىل )عندنا ك

اإلطالق، جمموعًة كل ها يف بضعة صحف، ال جيوز ألحد النظر فيها إال بعد اللتي والللتي ا، وال 

ن وهو الصيغة  ت نرش ة(. فنأخذ بالقدر امللتيق  ًا خمفي ًا يف بيوت األئم  بني الناس،، ومتثّ بعدًا رسي 

 األوىل اللتي يمكن دعوى تواترها لو أخذنا بعني االعلتبار جمموعات حديثي ة أخرى.

ن( هنا هي: أن  أهّ البيت ليس هلم علم حارض  وهبذا تكون الفرضي ة الراجحة )القدر امللتيق 

ّ  يش ء، هلذا كانت هذه الكلتب امللتوارثة حاجًة هلم للعلم، ويف هذه الكلتب كلي ات الدين بك

ومفاصّ األمور، بحيث يكون اإلمام بام يملك من مؤهالت قادرًا عىل الوصول إىل الكثي من 

                                                                                                                     
الوثوق بالقضي ة اللتارخيي ة، وملزيد من االط الع عىل املقاربة الشيعي ة لقضي ة مروي ات أهّ السن ة هنا، 

ة مصحف اإلمام عّل، يمكن مراجعة: عبد اهلل الدق اق، حقيقة مصحف اإلمام عّل عند السن ة  وقص 

 سع للموضوع.والشيعة؛ ففيه رصد وا



  

 املعلومات عّبها وعّب غيها، وهذا املقدار قد يمنع عن فهم الشمولي ة باملعنى املدريس هنا.

 ، مطالعة نقدّية: نصوص إثبات احلّد لكّل شيءالثالثة اجملموعة

 ، ومهّم هذه النصوص هو اآليت:يشء حّداً لكّل ثّمة نصوص تؤّكد أّن اهلل قد جعل 

)سيف عن منصور الصيقّ ـ سيف بن عمية عن  خرب سيف بن ميمون: وىلالرواية األ

الذي مل يدع شيئًا إال و )قد احلمد هلل ».. ـ يف حديث ـ قال: × ميمون(، عن أيب عبداهلل

 .«جعّ( له حدًا..

ح بأن  اهلل مل يرتك شيئًا إال وقد جعّ له حد   وسيأيت اللتعليق عىل داللة هذه ًا، حيث ترص 

ا السند فهو مضطرب بني املصادراملجموعة،   :أم 

السم فلتارًة عن عبد اهلل بن جبلة عن سيف بن ميمون، ويبدو أن ه خطأ؛ لعدم وجود هذا ا أ ـ

 .يف األسانيد والطرق

عن منصور الصيقّ، فيكون السند ضعيفًا بجهالة منصور  ،وأخرى عن سيف ب ـ

د؛ حيث ذكره الطويس يف  الصيقّ، وهو منصور بن الوليد الصيقّ الكويف املكن ى بأيب حمم 

ض غيه له ، وقد أملح الوحيد البهبهاين إىل احلتامل ظهور رجاله دون توصيف، ومل يلتعر 

ته له يف الكايف يفيد مضموّنا كونه شيعي اً  سن حاله من خالل رواية  ح   ، وهو ما رفع من قو 

 .الشاهرودي النامزيي 

نا قلنا مرارًا بأن  الروايات اللتي تدل  عىل إمامي لته ال أإال  ا الروايات اللتي تن  ثبت الوثاقة، وأم 

ه ال مصلحة له يف ذلك، بّ كيف نعرف ص فهو راوهيا، فكيف نعرف أن  تدل  عىل كونه من اخلل  

هو القول بكون الصيقّ جمهول أن  هلذا األمر عالقة بالصدق والدق ة يف النقّ؟! فالصحيح 

                                              
ه فقه أهّ 1) ، جمل  د املؤمن، قوانني ثابت وملتغي  ( اسلتدل  ببعض هذه النصوص عىل الشمولي ة الشيخ  حمم 
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سلتفاد منها بيان حاله من حيث النقّ قليلة ال ي  عنه نصوص املنقولة الو ،ال ومل يوثقه أحداحل

 والرواية.

جوع إىل املصادر يظهر أن  اسم ميمون عن ميمون، وبالر ،وثالثة عن سيف بن عمية ج ـ

ي ي طلق عىل ميمون بن األسود، وهو ميمون القداح وذلك أن ه  ظاهرًا، وهو جمهول احلال، املك 

اد والباقر والصادق، دون أي  توصيف ، ومثله قد ذكره الطويس يف رجاله يف أصحاب السج 

 .فعّ الّبقي

ن اح، فإن  ني بميمون ا نالحظ أن  وحلتى لو جتاهلنا خصوص ميمون القد  ّ  امللتسم  مل تثبت  ك

 وثاقة ولو واحد منهم، فيكون اخلّب ضعيف السند حلتى لو جتاهلنا االضطراب.

إن  أيب صلوات اهلل عليه أتاه »قال: × اهلل عن أيب عبد يب خدجية،أخرب : ثانيةالالرواية 

ال، فأذن هلم، فلام  جلسوا، أخوه عبد اهلل بن عّل، يسلتأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرح

 و  قال: ما من يشء إال وله حد  ينلتهي إليه، فجيء باخل  
ع، فقالوا فيام بينهم: قد واهلل ض  فو   ان 

ه ه؟ قال: حد  فقال: نعم، قالوا: فام حد   ء؟يا أبا جعفر هذا اخلوان من اليش فقالوا: ،ا منهاسلتمكن  

ّ   ،وإذا رفع قيّ: احلمد هلل ،بسم اهلل :قيّ إذا وضع  إنسان مما بني يديه وال يلتناول من ويأكّ ك

 .«..ام اآلخر شيئاً قد  

، وله ضوابط وقيود ومعايي   عىل اإلطالق إال وله حد 
 
إن  هذا احلديث يفيد أن ما من يشء

د شمول الدين وأحكام اهلل، وملا وضع اخلوان بني  هلم اإلمام  ، مما يؤك  وأحكام ما شئنا فلنعّب 

ة من اللتسمية واللتحميد وغي ذلك، وهذا يعني أن  ما من أمر  إال وضعت له حدود املائد

 ضوابط يف الرشع احلنيف.

فيه قال  وهذا اخلرب ضعيف السند أيضًا بصالح بن أيب ْحاد، حيث ورد يف طريق الكايف،

صالح بن أيب محاد أبو اخلي الرازي، واسم أيب اخلي زاذويه، لقي أبا احلسن » :النجايش  

: ، ..«يعرف وينكر. له كلتب عسكري، وكان أمره ملبسًا )مللتبسًا(،ال يف أيب »وقال الكيش  
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اخلي صالح بن أيب محاد الرازي: قال عّل بن حممد القلتيبي، سمعت الفضّ بن شاذان، يقول يف 

أيب اخلي: وهو صالح بن سلمة أيب محاد الرازي كام كني، وقال عّل: كان أبو حممد الفضّ 

لتبه ، وذكره الطويس يف ك«ويمدحه وال يرتيض أبا سعيد اآلدمي ويقول: هو األمحق يرتضيه

فه ي  موقفالرجالي ة لكنه مل يذكر فيه أ ، وتوق ف فيه العالمة احلّل  ابن الغضائري  ، فيام ضع 

د النجايش وتضعيف ابن الغضائري  لهواملعلتمد عندي اللتوق   »..قائاًل:   .«ف فيه، لرتدي

وقد حاول الوحيد البهبهاين توثيق الرجّ عّب كونه مم ن مل يسلتثن من رجال نوادر 

قنا يف بحوثنا الرجالي ة أن  عدم االسلتثناء من نوادر احلكمة ال يفيد احلكمة ، إال أن نا حق 

 .توثيقاً 

ا كام حاول الشيخ النامزي توثيقه من خالل شهادة الفضّ بن شاذان تارًة واللتي نقلها لن

، إال أن  ذلك غي الكيش، ووقوعه يف أسانيد تفسي القمي أخرى عند تفسي سورة يونس

موف ق يف تقديري؛ وذلك أن  شهادة ابن شاذان مل تثبت عنه بعد كون الناقّ هو القلتيبي، وهلذا 

ها السيد اخلوئي موافقًا عىل توثيقه من خالل رجال القمي وت ، وقد بحثنا يف حمل ه عدم ثبرد 

بّ عبارة النجايش ولو مل تكن مفيدة ، فال يوجد ما يفيد وثاقة الرجّ، هذا املبنى أيضاً 

ا حتمّ قدرًا من السلبي ة،   وهبذا يكون سند الكايف غي معلتّب رجالي ًا.لللتضعيف غي أّن 

 صحيح، فيكون تام  السند قد ورد يف أحد املوضعنيف ،للربقي املحاسنكتاب ّما يف أ
 .بسند 

ّ  الالفت للنظر هنا أكن  ل ة بشك رسامء آخر بأ  موضع  قد نقلت يفقريب جدًا  ن  القص  ! ا خ 
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 :اآلتية وهو ما يف هذه الرواية

القايض  ر  مرو بن ذ  ع   فصحبني ،اً قال: خرجت حاج   : خرب ثوير بن أيب فاختة،الثالثةالرواية 

أنظر  قالوا: وكانوا إذا نزلوا منزالً  ،امر  ت بن هب   ل  ، والص  املارص ، وابن قيس(القاص)

رنا(  ن فقد حزرنااآل ّ   ×نسأل أبا جعفر ،أربعة آالف مسألة)حر  يوم،  عنها، عن ثالثني ك

 ني ذلك حلتى إذا دخلنا املدينة فافرتقنا، فنزلت أنا عىل أيبقال ثوير: فغم   دناك ذلك.وقد قل  

وكنت  صحبوين، ،، والصلتابن ذر، وابن قيس املارص ،، فقلت له: جعلت فداك×جعفر

رنا( أسمعهم يقولون: قد حزرنا  ني فغم   ،عنها ×نسأل أبا جعفر ،أربعة آالف مسألة)حر 

غد دخّ  ، فلام كان منذن هلمأفإذا جاؤوا ف ،ك من ذلكما يغم  : ×فقال أبو جعفر ذلك.

يا : ×جعفر فقال: جعلت فداك بالباب ابن ذر ومعه قوم، فقال أبو ×موىل أليب جعفر

 ،موا، فلام طال ذلكيلتكل   ومل ،موا وقعدوافلام دخلوا سل   ، فقمت فأدخللتهم،قم فأذن هلم ،ثوير

فلام رأى ذلك أبو  مون.قبلوا ال يلتكل  األحاديث وأ)يسلتنبئهم( يسلتفلتيهم  ×أقبّ أبو جعفر

و فلام جاءت به فوضعلته، فقال أب ،هايت اخلوانة: ح  قال جلارية له يقال هلا رس    ،×جعفر

ّ  : ×جعفر ينلتهي  اً هلذا اخلوان حد   حلتى أن   ،ينلتهي إليه اً حد   ءيش احلمد هلل الذي جعّ لك

كلوا، ثم أقال: ثم  .اهللوضع ذكر اهلل وإذا رفع محد  إذاه؟ قال: ، فقال ابن ذر: وما حد  إليه

 الذي هلل احلمدصار يف يده، قال:  م فلامد  من أ   فجائلته بكوز   ،اسقيني: ×قال أبو جعفر

  ّ  يش جعّ لك
 
ه؟ ، فقال ابن ذر: وما حد  ينلتهي إليه اً الكوز حد   هلذا ينلتهي إليه حلتى أن   اً حد   ء

من  وحيمد هلل إذا فرغ، وال يرشب من عند عروته وال ذكر اسم اهلل عليه إذا رشبي   :قال

مون، يلتكل   قال: فلام فرغوا أقبّ عليهم يسلتفلتيهم األحاديث فال .كان فيه)كّس  إن( كّسان 

                                              
 هـ.156أو  153( هو من املرجئة، وتويف عام 1)

( أن  الرواية هكذا: عمرو بن ذروة بن قيس املارص. وعمر أو عمرو بن قيس 87( يف )خالصة األقوال: 2)

(، ويوجد شخص اسمه عبد اهلل بن قيس املارص 376ألقوال: املارص معروف وهو برتي )خالصة ا
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ة، وال توثيق له يف كلتب (، وقد وثقه أغلب علامء اجلرح واللتعديّ من أهّ السن  194: 3لسان امليزان 

 الشيعة اإلمامي ة.



  

 ثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟أال حتد   ،يا ابن ذرقال:  ،×أبو جعفر فلام رأى ذلك

 كلتاب اهلل :خرك فيكم الثقلني أحدمها أكّب من اآل تارين  إ، قال: يا ابن رسول اهلل قال: بىل

ت رسول فإذا لقي ،يا ابن ذر: ×فقال أبو جعفر .واكلتم هبام لن تضل  ن متس  إوأهّ بيلتي 

ابن ذر حلتى رأيت  ىقال: فبك الثقلني فامذا تقول له؟ يف)خل فلتني( ي ن  لت  ف  ل  ما خ   :فقال ،‘اهلل

: ×فقال أبو جعفر ا األصغر فقلتلناه.وأم   ،قناهقال: أما األكّب فمز   دموعه تسيّ عىل حليلته، ثم

قه( قه د  ص  ذن ت  إ : عن ى يسأله عن ثالثحلت يا ابن ذر، ال واهلل ال تزول قدم يوم القيامة)تصد 

قال: فقاموا  .نا أهّ البيتوعن حب   عمره فيام أفناه، وعن ماله من أين اكلتسبه وفيام أنفقه،

قال: فلتبعهم ثم رجع،  ،تبعهم فانظر ما يقولونا: ملوىل له ×وخرجوا، فقال أبو جعفر

ما أقول، خرجنا معك؟ فقال: ويلكم  عىل هذا فقال: جعلت فداك سمعلتهم يقولون البن ذر:

 .وزالك   اخلوان وحد   يعلم حد   سأل رجالً ، وكيف أواليلته اهلل يسألني عن يزعم أن   رجالً  ن  إ

قمي أو لوقوعه يف مشيخة العىل رجال  وتوثيقه مبني   ،يب فاخلتةالسند ثوير بن أويف 

ذا توق ف فيه ثبت توثيقًا وال قدحًا، وهل، وهذه الرواية اللتي يروهيا هنا ال ت  االصدوق، ومل يثبلت

ا املصادر السني ة فقد كثر اهت  العالمة احلّل   وأن ه من أركانه، وأن ه مرتوك  بالكذب فيها امه ، وأم 

علتد    عنه وتركه، وإن كان يظهر من العجّل  و ،بهوضعيف، وأن ه ال ي 
يف  أن  غي واحد  مل يرو 

، والظاهر أن  تشي عه كان كلتب حديثهي   موضع أن ه ال بأس به، ويف موضع آخر أن ه ضعيف  

                                              
 (.221ـ  219. )وحتقيق مصطفوي: 485ـ  483: 2( رجال الكيش )اخلتيار معرفة الرجال( 1)
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ـ  375: 1؛ وميزان االعلتدال 194: 1؛ واملغني يف الضعفاء 431ـ  429: 4( انظر: هتذيب الكامل 3)

. ومع هذا كل ه ال ينقيض 262: 1؛ والعجّل، معرفة الثقات 33ـ  32: 2يب ؛ وهتذيب اللتهذ376

ه مل ا يرتجم الشيعة الواردين يف كلتب السن ة يذكر أحيانًا  عجبي من بعض الباحثني املعارصين كيف أن 

خصوص عبارات السن ة اللتي توحي بقبوهلم، ولكن ه ال يذكر عبارات السن ة اللتي تدل  عىل تضعيفهم! 

د جعفر الطبيس يف كلتابه )رجال الشيعة يف أسانيد السن ة وهو م (، حيث نقّ 69: 2ا فعله الشيخ حمم 

جزءًا من كالم العجّل الدال  عىل نفي البأس عن ثوير، وترك اجلزء الثاين املوجود يف السطر نفسه 

فة له! واملنقول عن العجّل يف تضعيفه، فضاًل عن ترك نقّ الكثي من النصوص الرجالي ة السني   ة املضع 

نا بحاجة للكثي من الوقت كي نخرج من إطار العقّ املذهبي والسجايل واأليديولوجي نحو  أعلتقد أن 

 العقّ العلمي املحايد واملوضوعي والشفاف.



  

ث النوري ومشهورًا، بارزاً  ن  نصوصه يف أو، والسيد رشف الدين العامّل كام يذكر املحد 

، وهلذا فنحن نلتحف ظ عىل تضعيفه من خالل لعبت دورًا يف اهتامه بالكذبوعقيدته اللتشي ع 

يحها من خالل املعطيات كلامت رجاليي السن ة، لكن نا غي قادرين عىل إثبات وثاقلته أو ترج

ح وثاقلته  .الشيعي ة، فالرجّ مل تثبت ومل ترتج 

بّ يكاد اإلنسان يشعر بالريب هنا من أمر هذا احلديث؛ وذلك أن ه إذا كان هؤالء النفر 

بوا  الثالثة قد محلوا معهم أربعة آالف مسألة، بام يدل  عىل سعة علمهم واط العهم، فكيف تعج 

م تفاجؤوا أن يبلغ العلم هذا املبلغ؟! وهّ شخص من علم اإلمام بحد  الك وز واخلوان، وكأّن 

حيمّ أربعة آالف مسألة يف تلك الفرتة يسلتغرب أن يكون هناك من يعلم بحد  الكوز واألكّ 

ًا؟! وما اجلديد يف قضي ة دعوى اإلمام لإلمامة حلتى  عىل املائدة، ومها من األمور العادية جد 

ما يقول له اإلمام بأن ه سي سأل عن الوالية مع علمه هو ـ بّ هو بنفسه يشعر ابن ذر  باهلول عند

ة غريبًة بعض اليشء؟!  قد روى لإلمام ـ بحديث الثقلني؟! أال تبدو الوقائع يف هذه القص 

د الكيش يف الوقت عينه هبا، وتشابه السيناريو الواقع فيها  ة، وتفر  د ثوير هبذه القص  إن  تفر 

ة السا ة يف اخلّب اآليت معه يف القص  بقة مع مجاعة املعلتزلة، وتشابه االثنني مع نفس وقائع القص 

م ـ الريب يف النفس، وحيلتمّ معه الوضع ولو يف بعضها.  أيضًا.. أمر  كل ه يثي ـ مع ما تقد 

ة ثالثة  ّ  ما مر  رًا بشك ويبدو سياق صدور هذا احلديث يف إطار مسألة اخلوان والطعام ملتكر 

 ى، وهي:يف رواية أخر

، وسمعلته يقول وقد أتينا ×قلت أليب احلسن: قال : خرب الفضل بن يونس،رابعةالرواية ال

ّ  : بالطعام  يش احلمد هلل الذي جعّ لك
 
ه هذا الطعام إذا وضع؟ وما حد   قلنا: ما حد   .اً حد   ء

 .، وإذا رفع حيمد اهلل عليهعليهى سم  أن ي   ه إذا وضعحد  فقال:  ،إذا رفع؟

د بن خالد الّبقي، ومل تثبت وثاقلته عنديو م يف السند حمم   .كام تقد 

عن أيب عبد  ،د(ق  رْ )وخرب داود بن ف   باطرِ  (احلسن بن عّل بن)خرب عّل بن : امسةاخلالرواية 
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ّ   إن   بادة:د بن ع  ع  لس   ‘قال النبي   :قال ،×اهلل  يش اهلل جعّ لك
 
ّ  اً حد   ء  ، وجعّ عىل ك

  وجعّ ما دون األربعة   ،اً وجّ حد   ود اهلل عز  من حد اً ى حد  من تعد  
 
عىل  مسلتوراً  الشهداء

 .املسلمني

د بن خالد الّبقي، عن عّل بن احلسن بن وقد نقّ  الكليني هذه الرواية عن أمحد بن حمم 

هو روايلته ذلك ، رباط، وهذه الرواية نقلها الّبقي  بالفعّ، إال أن  املوجود يف كلتاب املحاسن له

من  قال قوم  قال:  ×أيب عبد اهلل د، عنل  بن رباط، عن أيب خم   )احلسن( بن احلسني  عّل عن

عىل بطن امرأتك؟ قال: كنت واهلل  برجّ لو وجدته صانعاً  الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت  

من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا  فقال: ‘فخرج النبي   رقبلته بالسيف، قال: ضارباً 

: يا سعد، فأين األربعة ‘فقال النبي بخّبهم وما قال سعد، ‘سعد؟ فأخّب النبي

ه قد فعّ؟ فقال عيني وعلم اهلل فيه أن  ي الشهداء الذين قال اهلل؟! فقال: يا رسول اهلل، مع رأ

ّ   إن   عينك وعلم اهلل، : واهلل يا سعد بعد رأي‘النبي  يش اهلل قد جعّ لك
 
، وجعّ عىل اً حد   ء

  ما دون األربعة   ، وجعّ حداً من حدود اهلل ى حداً من تعد  
 
 .عن املسلمني مسلتوراً  الشهداء

ح يف النظر أرتهنا، يمن  بام رن  الشيخ الكليني نقّ مقطعًا من هذه الرواية عن الّبقي، أو ج 

خرى وصّ مع سياقه ًة وصّ للكليني مقلتطعًا وأيكون الّبقي قد نقّ الرواية عينها بنقلني تار

سابع اهلجري هذه الرواية بالصيغة الوقد نقّ الطّبيس يف القرن  لنا عّب كلتاب املحاسن،

مة  هلا  ،املنقولة يف كلتاب املحاسن والغريب أن  الكليني نفسه ينقّ لنا الرواية بعينها مع مقد 

عن أيب خملد يف موضع آخر بالشكّ الكامّ املوجود يف املحاسن عّب طريقني إىل احلسن بن 

، وهبذا يروي الكليني هذه الرواية تارة عن الّبقي عن بن رباطحمبوب عن عّل بن احلسن 

عمرو بن عثامن عن ابن رباط، وأخرى عن عّل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن حمبوب عن ابن 

د بن عيسى األشعري عن ابن حمبوب عن ابن  ،رباط د بن حييى عن أمحد بن حمم  وثالثة عن حمم 

ابن رباط راوية عن الصادق، ويف البقية جيعله راوية عن أيب ل جيعّ رباط، لكن ه يف النقّ األو  
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 خملد عن الصادق.

ةً  ة سعد أن ه ينقلها لنا مر  أخرى الّبقي والكليني  ومن الالفت يف هذه الرواية يف قص 

داود بن فرقد ينلتهي إىل فضالة بن أيوب، عن والطويس والصدوق بطريق آخر خملتلف متامًا، 

، لكن  الطويس يف موضع آخر ينقّ اخلّب بطريقه إىل ابن حمبوب عن رأيب يزيد الكويف العط ا

 .يب خملد(، عن الصادقأابن رباط، عن ابن مسكان عن أيب خالد )وليس 

 هذا اخلرب:

حفقد  أّما من الناحية السندّية،أ ـ  واخلّب  ،، فيام وصفه والده باملوث قاملجليسه صح 

 .، ولو عىل مسلتوى بعض طرقهنعة الرجالي ة والسندي ةصحيح  بالفعّ عىل قواعد الص

ال عالقة له ببحثنا، ـ كأخبار هذه املجموعة كل ها ـ فهذا اخلّب  ّما من الناحية الداللّية،أب ـ و

يه، فأن  غاية ما يفيد هنا هو أوذلك  ّ  يشء فله حد  ال جيوز وال ينبغي تعد  ّ  أن  ك من  ي  فع

ختط يها  ودًا بحدود، وهذه احلدود ال يصح  ختط يها، وعىل تقديرفرتض أن يكون حمدفعال ي  األ

 عىل ذلك قانوني ًا. ما ثر  أن ه ترتت ب عقوبة أو فإ

وحرصية اللترشيع اإلهلي بال فرق بني القول بشمولي ة الرشيعة  ،وهذا الكالم صحيح  

قبّ الرشع ال حدود ن  القائّ بعدم الشمولي ة ال يقول بأن  األفعال املرتوكة من أك وعدمه؛ وذل

ا حمكومة باإلباحة لوال كم هلا يف نفسهاهلا، بّ يقول بأن ه ال ح   ، وهذا مفهوم مغاير للقول بأّن 

ة يمكن طرح املثال اآليت:القيود  ، ولكي نسلتوضح هذه الفكرة املهم 

، ال بالعموم وال باخلصوص نت ال تضع له قوانني يرجع إليهاأإذا ذهب ابنك إىل اجلامعة، ف

إن  عليك يف الصف  أن تفعّ كذا وكذا، أو إن  عليك يف امللعب أن ترتك كذا  :ال تقول لهو

ّ يف  وكذا، وال تقول له بأن  عليك أن تدرس يف الوقت الفالين وبالطريقة الفالنية، وال تلتدخ 

ّ  تقوم به يف الوقت عينه أنت تقول له: إن  أعامله وال تقوم بلتحديدها له، لكن أقواعد  أو ي  فع
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ى أمن الرتوك يصدر عنك، مهام كان وكيفام قوننلته وفعللته ونظ ملته، فيجب  ترك   ن ال يلتعد 

ن ال تسلتهلك ـ أ 3أن ال تؤذي سائر الطالب. ـ  2ـ أن ال ترسب يف الدراسة.  1احلدود اآلتية: 

  ّ ظ مت نو فيه الكفاية ل هكيفإن  ما أعط ،كثرلتاج ملا هو أياها هناك وحتإامليزانية اللتي أعطيك  ك

 فاتك.وجدول مرص

ّ  أعامل ولده يف اجلامعة طيلة مخس سنوات أو  يف هذا املثال، الوالد هنا يضع حدودًا لك

ة تسيي أعامله أو تنظيم قانوني ة له لكيفي   ن ه وضع منظومةً أنا ال نقول بثاًل، لكن  سبع سنوات م

فاته، إن  مفهوم احلد  منسجم متامًا مع الكلي ات،  ق تفسيه يف إطار وضع القوانني وال يضيترص 

ّ  يشء باللتفصيّ، فلو  ّ  يشء غي وجود أحكام قانوني ة لك اجلزئي ة، فوجود حدود رشعي ة لك

وا حدودي يف اللتجارة وهي: الّسقة واالخلتالس وأكّ  قال اهلل: تاجروا فيام بينكم لكن ال تلتعد 

فاتنا اللت ّ  ترص  ة، لكن ه ال يقال هنا بأن ه وضع املال بالباطّ والظلم، فقد وضع حدودًا لك جاري 

 قانونًا لللتجارة يمكن به إدارة اللتجارة الداخلية واخلارجي ة.

بمعنى أن ه قد  وعليه، ففكرة احلدود الشاملة مغايرة لفكرة القوانني اللتفصيلي ة الشاملة

مساحة ؛ ألن  القوانني ال تسمح برتك توضع احلدود وال توضع القوانني الكاملة وقد جيلتمعان

لإلنسان كي يسن  ويقن ن، بينام فكرة احلدود تلتوامل مع فكرة ترك مساحة لإلنسان أن يقن ن بنفسه 

ى احلدود، واملساحة هنا مرتوكة، وليست مباحة.  رشط أن ال يلتعد 

وهنا، نحن نبحث يف شمولي ة الرشيعة بعد اإلقرار بمرجعي لتها، ومن ثم  فشمولي ة الرشيعة 

ًا؛ ألن  اللتحديد يقوم عىل ركنني أساسيني: قانوني ًا باملعنى  املدريس السائد غي شمولي لتها حدودي 

ـ األصول املنطلق منها مثّ الرؤية الفلسفي ة واألخالقي ة اللتي تقوم صورة اإلنسان يف وعينا  1

ة أو غي ذلك.  د كم  أو كونه آلة أو سلعة، أو كونه موجودًا له حياة معنوي  ـ  2عليها ككونه جمر 

 له، فهي من ثم  
والغايات املنشودة، فالرشيعة عندما ترسم أصوالً لعمّ الفرد وغايات 

فاته، بّ أحكمت قبضلتها حلتى عىل نشاطه اللتقنيني الالح ّ  ترص  ؛ قأحكمت قبضلتها عىل ك

د، دون أن متنعه بالرضورة من القيام بوضع القوانني  ا وضعت املقن ن يف سياق بارادايم حمد  ألّن 

 ت قد تكون واسعة.يف مساحا

م إن  هذا الكالم صحيح لوال سياق بعض النصوص، مثّ  قد تقول: خّب أيب خدجية امللتقد 

 .ظاهر يف الشمولي ة اللتفصيلي ة ؛ إذ هو(2 )رقم:



  

د كون املثال الذي وقع شأنًا تفصيلي ًا ال يفرض تفسي  إال أّن ذلك غري دقيق؛ وذلك أن  جمر 

ن ه من املمكن أن  اإلمام هنا صاغ أوذلك  ؛ال عينه خاضع للمناقشةالقاعدة بذلك، علاًم أن  املث

ّ  فعّ ومحده عىل النعمة مثاًل،  بنفسه تقنينًا منطلقًا من احلدود، فاحلدود هي ذكر اهلل يف بداية ك

 وهذا حيلتاج للتفصيّ ليس هنا حمل ه. سقط احلد  عىل املورد،ألكن  اإلمام 

 ىل أمرين:إّن فكرتنا تقوم عوبعبارة أخرية: 

بحيث يكون  ،من حيث دالللته عىل أطراف اليشء األمر األّول: البعد اللغوي لكلمة احلّد،

ىل مساحة إممنوعًا خارجها أو منلتفيًا، ومن ثم  فكلمة احلد  تعطي دائرة اليشء أو تضييق اليشء 

 ما.

 األمر الثاين: انطالقًا من ذلك، هناك فرق بني هاتني اجلملتني:

 ء حّداً اهلل جعل لليش

 اهلل جعل لليشء كّل حدوده

وما يدل  عىل الشمولي ة هو اجلملة الثانية دون األوىل، ومن ثم  فالشمولي ة مرتبطة بالكلي ة 

ّ  يشء(، وهذا ما ينلتج أن  اهلل جعّ  ، وليست مرتبطة بالكلي ة امللتصلة باليشء )ك امللتصلة باحلد 

ّ  يشء، ال يع ّ  يشء حدًا، لكن  جعّ حد  لك ّ  زمان لك ني أن  متام حدود هذا اليشء يف ك

ًا( كلمةومكان قد تم  جعلها رشعًا؛ ألن  اللتنكي يف  ر يف رو ،)حد  يسمح  يات احلد  الاوامللتكر 

 .، ما مل نكن مسكونني مسبقًا بفكرة الشمولي ةبفرض الشمولية يف حدود اليشء كل ها

ى احل ، كاشف عن أن ه ليس املراد ويلتأي د ما نقول بأن  نفس اللتعبي بأن  من تعد  د  فله حد 

ي عنها يف مقام العمّ، مع أن  ذلك ال يوجب  باحلد  هو احلكم، وإال لشمّ اإلباحة واللتعد 

 عادًة عقوبًة أو أثرًا.

د  ليس يشء  إال  ول»قال:  ×اهلل   عن أيب عبد أيب بصري،خرب  سادسة:الرواية ال قال: «. ه ح 

داك، فام ح  
ل ت  ف 

ع  ّ؟ قال: قلت: ج  أال  خت  اف مع » ؟ قال:ني  : فام حد  اليقت  قل«. الي ق ني»دي اللتوك 

ي  .«ئاً اهلل  ش 

ّ  يشء حداً  ّ  يشء أويعني  ،فيكون مساوقًا لشمولي ة الرشيعة ،فهذا احلديث جيعّ لك ن  لك
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 حكاًم من األحكام.

 وهذا اخلرب:

د البرصي، وذلكي ة فسفالعقدة األسا السندّية،حية أ ـ أّما من النا قال أن ه  يه هو معىل  بن حمم 

، أبو احلسن، مضطرب احلديث واملذهب، وكلتبه »النجايش: فيه  د البرصي  معىل  بن حمم 

ابن . وقال فيه ، فيام ذكره الطويس يف كلتبه الرجالي ة دون توثيق أو تضعيف«..قريبة

 .«وز أن خيرج شاهداً يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، وجي..» :الغضائري  

ذكر ، وكونه من مشايخ اإلجازة :أمور مثّ إثبات وثاقة معىل  بن حممد، معلتمد  عىلو

وروده يف أسانيد تفسي القمي وكلتاب ، والصدوق له يف مشيخة كلتاب من ال حيرضه الفقيه

بت وثاقة الراوي، أمثال ذلك، وقد قلنا مرارًا بأن  هذه النظري ات اللتوثيقية ال تثكامّ الزيارة، و

ا قريبة املضمون من املذهب،  وعليه فالرجّ مل يثبت توثيقه وإن كان وكون كلتبه قريبة يعني أّن 

بأن ه مضطرب احلديث واملذهب، ال يسقط  هنص  راجحًا، لوال نص  النجايش، وذلك أن  

، ألن  املهم وثاقة الراوي وليس مذهبه،  االوثاقة، فاضطراب املذهب ليس بضار  اضطراب  أم 

فقد قلنا يف بحوثنا الرجالي ة بأن ه ليس رصحيًا يف اللتضعيف، لكونه تعبيًا منفلتحًا عىل احلديث 

وجود ارتباك يف أحاديثه، كأن يروي الغرائب أو ال يكون امللتن سلياًم، أو احلتامالت، فقد يفيد 

الدرجة الثانية  يكون هناك ارتباك يف طبيعة النقّ، فاضطراب احلديث جيعّ الرواية يف مسلتوى

أمام رواية من ليس بمضطرب يف احلديث، لكنه ال يسقط احلديث من رأس دائاًم بحيث يفقد 

د بقرينة سياقي ة جهة الراوي الوثاقة والعدالة ة الوثوقي ة يف نقله ما مل نحد  ، رغم ضعف القو 

ـ جايش مفيدًا وهبذا يكون كالم الن .الضعف يف احلديث؛ الحلتامل اتصاهلا بحيثي ات النقّ

ة االحلتاملي ة يف القرائن الناقصة املسلتدل  هبا فالحظ وانلتبه، فنحن  جلهة تضعيف  ـ احلتامالً  للقو 

مني. ة االحلتاملي ة من خالل كلامت امللتقد   نلتكل م دومًا عىل مسلك الوثوق والقو 

 وعليه فاخلّب ضعيف السند.
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رتب بنا أكثر من اللتفسي الذي طرحناه فإن  هذا اخلّب يق ّما من الناحية الدالليّة،ـ وأب 

اها، فاللتعبي هنا أراد  ملفهوم احلدود، وهي النهايات اللتي حيق  أن يصّ إليها اليشء وال يلتعد 

ّ واليقني من خالل بيان النقطة األقىص اللتي يصالّنا، وهذا منسجم أكثر مع  تبيني حد  اللتوك 

جامه مع مفهوم فكرة احلكم الرشعي من وراء مفهوم احلدود واال طر اللتي ذكرناها أكثر من انس

.  احلد 

يف داخّ احلدود ليس  فاحلدود هي اللتي تعني  حركة اإلنسان داخلها، لكن ها ال تنفي كون ما

 مجيع األحكام، بّ يرتك أحيانًا لإلنسان كي يضع القوانني فيها.مبي نًا له 

ما من قال:  ،×عن أيب عبد اهلل : خرب )عبد اهلل بن ميمون( ابن القّداح،سابعةالرواية ال

فرض اهلل عز وجّ الفرائض  ،ينلتهي إليه فليس له حد  ، إال الذكر ،ينلتهي إليه إال وله حد   ءيش

إال  ،هفهو حد   واحلج فمن حج   ،ههن، وشهر رمضان فمن صامه فهو حد  فمن أداهن فهو حد  

 ...ينلتهي إليه ومل جيعّ له حداً  ،وجّ مل يرض منه بالقليّ عز   اهلل الذكر فإن  

ًة  د األشعري وسهّ بن زياد، ودالللته تساعدنا مر  واخلّب ضعيف السند بجعفر بن حمم 

ي املدى الذي يمكن أن يصله اليشء وال أأخرى عىل تفسينا ملفهوم احلد  من زاوية بحثنا هنا، 

 شهور للكلمة.عم  يف الداللة من مفهوم شمولية الرشيعة باملعنى املأ، فيكون احلديث يلتخط اه

بّ هذا احلديث باخلصوص واضح يف عدم كونه بصدد بيان مفهوم الشمولية القانوني ة، 

ًة تلو  بقدر ما هو يف مقام بيان املدى املنظور لليشء بحيث ال يسلتدعى اإلنسان للتكراره مر 

 األخرى، أو فقّ: نسبة اإلتيان باليشء، وأين هذا من مفهوم شمولي ة الرشيعة؟!

ّ   إن  قال:  ×عن أيب عبد اهلل صحيح سامعة،: لثامنةاالرواية   يش لك
 
ى ومن تعد   ،اً حد   ء

 .كان له حد   ذلك احلد  

د الكليني بنقله، ودالالته صارت واضحة يف ضوء قراءتنا  واخلّب تام  السند، رغم تفر 

ي احلد  يثبت حد   (، وهبذا ي فهم أيضًا معنى أن  تعد  ّ  يشء فله حد  ًا، وذلك أن  ملفهوم حديث )ك

ي باحلد  ألن ه حيد  حركة اإلنسان عن فعّ  احلد  الثاين هو العقوبة أو األثر القانوين، وربام سم 

وهبذا يكون احلديث مسلتهدفًا إثبات أن  األفعال ويضع لذلك ّناية، املعايص واجلرائم، 
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  ّ من وجود أحكام  اإلنساني ة حمدودة بحدود يمنع ختط يها، وهذا مفهوم ملتساوي النسبة إىل ك

ّ  يشء باملفهوم املدريس للشمولي ة، وإىل ترك مساحة وسطى بني احلدود، لكي يقوم  لك

ى حدود اهلل.  اإلنسان باللتنظيم فيها، واللتقنني هلا، بام خيدم حركلته داخّ احلدود وال يلتعد 

ثبت أن   ّ  يشء، لكن ها ال ت  هذه  بّ يمكن أن نضيف هنا أن  هذه الرواية ت ثبت احلدود لك

 ّ احلدود رشعي ة، ومن ثم فالقائّ بعدم شمولية الرشيعة بإمكانه أن يقول: إن  الرشيعة مل تلتدخ 

يف بعض املساحات، وتركلتها لللتجربة اإلنساني ة لكي تسن  فيها القوانني، وهذا يعني أن  

دة،  ة زمني ة حمد  ة اللتواضعي ة تصبح حدودًا هنا لليشء ولو ضمن مد  فلتكون القوانني البرشي 

ى هذا احلد  فيكون معاقبًا أو  يرتتب عليه بنفسها داخلًة حتت عمومي ة صحيح سامعة، ومن تعد 

، ما مل ثر قانوين، فرتكيبة صحيح سامعة أعم من احلد  الرشعي املبارش واحلد  العقالين البرشيأ

 .نضم هلا سائر الروايات فيحصّ انرصاف

سمعلته يقول:  قال: ×عن أيب جعفر ،املارص بن قيس)عمرو( خرب عمر : التاسعةالرواية 

  وجعّ  ،‘نه لرسولهة إال أنزله يف كلتابه وبي  حيلتاج إليه األم   شيئاً  اهلل تبارك وتعاىل مل يدع إن

  ّ  .اً حد   ى ذلك احلد  عليه، وجعّ عىل من تعد   يدل   وجعّ عليه دليالً  ،اً حد  ء يش لك

 وهذا اخلرب:

نذر الذي هو خمرج املبعدم ثبوت وثاقة احلسني بن فهو ضعيف  ّما من الناحية السندّية،أ ـ أ

دة، حيث مل ترد فيه توثيقات، ورواياته قليلة جدًا.  هذا احلديث يف املصادر امللتعد 

ّ  يشء( وبني مفهوم  اللّية،من الناحية الد ّماأب ـ و فاحلديث جيمع بني تعبي )تبيني ك

؛ إذ يمكن فهم احلدود، فقد يصلح قرينة عىل فهم احلدود بم عنى األحكام، لكن ه غي ملتعني 

األمرين معًا من احلديث، بحيث يريد اللتأكيد عليهام معًا بنحو االنضامم، فال داللة رصحية فيه 

عى هنا.  عىل املد 

 ،يا عمرو بن قيس: ×قال: قال أبو عبد اهلل : خرب عمرو بن قيس،العارشة الرواية

ّ   وأنزل عليه كلتاباً  اهلل عز وجّ أرسّ رسوالً  أشعرت أن   ، ما حيلتاج إليه وأنزل يف الكلتاب ك

ّ   يدل   وجعّ له دليالً  ّ   عليه، وجع قلت: أرسّ  قال: ؟اً حد   وملن جاوز احلد   اً حد   ءيش لك
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ّ   وأنزل عليه كلتاباً  رسوالً  ّ   ،دليالً  وجعّ عليه ،ما حيلتاج إليه وأنزل يف الكلتاب ك ّ   وجع  لك

وجّ  اهلل عز   إن  قال:  قال: ؟اً حد   : وكيف جعّ ملن جاوز احلد  ، قلتنعم؟ قال: اً حد   ءيش

ملجاوزة  اً طعت يده حد  ق   هافمن أخذها من غي حل   ،هال  يف األموال أن ال تؤخذ إال من ح   حد  

 فعّ غي ذلك إن كان عزباً  ومن هأن ال ينكح النكاح إال من حل   اهلل عز وجّ حد   ، وإن  احلد  

 .ملجاوزته احلد   ؛رجم وإن كان حمصناً  ،حد  

 وهذا اخلرب:

د بن حسان، وقد  أ ـ أّما من الناحية السندّية، ة جهات، ففي السند حمم  فهو ضعيف من عد 

حممد بن حسان الرازي، أبو عبد اهلل الزينبي، يعرف وينكر، بني بني، يروي »قال فيه النجايش: 

، وقد تشب ث بعض الي ة دون توثيقيف كلتبه الرج . وذكره الطويس«عن الضعفاء كثيًا..

لتها يف بحوثنا  االعلامء بمثّ كونه يروي عنه األجالء وأمثال هذه السبّ اللتي ناقشناه برم 

بيس الكويف، وهو جمهول جدًا،  الرجالي ة، فالرجّ مل تثبت وثاقلته. هذا ويف السند أيضًا ابن د 

 ورواياته نادرة.

جدًا يف فهم فكرة احلدود بام يدل  عىل احلكم  فهو ظاهر ّما من حيث الداللة،أب ـ و

، بمعنى حلي ة ما دون احلدود، ال كوّنا مرتوكة أو األعم منهام، فلتكون داللة احلديث  الرشعي 

ة.  تام 

ّ   هأن   ×عن أيب جعفر ،)النجراين( خرب أيب الوليد البحراين: ادية عرشةالرواية احل  أتاه رج

؟ فقال أبو إال وله حد   يشءه ليس أنت الذي تزعم أن   د بن عّل،فقال له: يا حمم   ،ةبمك  

جعّ اهلل له  إال وقد ،وال كبياً  مما خلق اهلل صغياً  ءه ليس يشنعم، أنا أقول: إن  : ×جعفر

تذكر هذه؟ قال:  مائدتك ، قال: فام حد  اهلل فيه ى حد  فقد تعد   ، إذا جوز به ذلك احلد  اً حد  

ال كوزك هذا؟ قال:  ، قال: فام حد  حني ترفع، وتقم ما حتلتها اسم اهلل حني توضع، وحتمد اهلل

ك وإذا وضعلته عىل في ه مقعد الشيطان،فإن   ؛وال من موضع كّسه ،ترشب من موضع أذنه

النفس  ، فإن  أنفاس س فيه ثالثةوتنف   ،عن فيك فامحد اهلل)رفعلته( ، وإذا رافعلته فاذكر اسم اهلل
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 .الواحد يكره

 ي تفّرد بنقله الشيخ الربقي:وهذا اخلرب الذ

، وهذا االسم نجراينبا الوليد الأن  فيه أوذلك فهو ضعيف؛  أ ـ أّما من الناحية السندّية،

 وجود له، هذا االسم نكرة ال يضاً أ، والبحراينن يكون أبا الوليد أال وجود له، وحيلتمّ نكرة 

، مّ احتاده مع أيب لبيد اهلجريبا لبيد البحراين املخزومي، الذي حيلتوحيلتمّ جدًا أن يكون أ

 وهو مهمّ جدًا أيضًا.

اج كام أن  يف السند أبا إ  .ومل يوثقوهـ وهو عبد اهلل بن عثامن ـ سامعيّ الّس 

ة من  ب ـ أّما من حيث الداللة، م، ويبدو أن ه يلتكل م عن نفس القص  فقد اتضح حاله مم ا تقد 

 خالل تكراره الكوز واملائدة وغي ذلك.

× قال: سمعت أبا عبداهلل خرب سليامن بن هارون )والعجّل(،اية الثانية عرشة: الرو

ما خلق اهلل حالالً وال حرامًا إال وله حد  كحد  الدار، فام كان من الطريق فهو من »يقول: 

الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حلتى أرش اخلدش فام سواه، واجللدة ونصف 

 .«اجللدة

 :وهذا اخلرب

فقد ورد بطريقني إىل أبان، أحدمها عن حممد بن عيسى بن عبيد  ا من الناحية السندية،مّ أأ ـ 

عن يونس عنه، وهو ضعيف كام قلنا، وثانيهام سنده إليه صحيح يف املحاسن للّبقي، لكن  أبان 

ل إىل أبان، وأخرى ينقله  عن تارًة ينقّ هذا اخلّب عن سليامن بن هارون، كام يف السند األو 

ان العجّل أو سليم بن أيب حسان العجّل، وسليم العجّل رجّ مهمّ  سليامن بن أخي حس 

ان العجّل  ، والظاهر أن ه عني سليامن بن هارون النخعي.كسليامن بن أخي حس 

                                              
 .512ـ  511: 1؛ والفصول املهمة 275ـ  274: 1( املحاسن 1)

 .486: 11؛ وقاموس الرجال 444ـ  443: 8( انظر: مسلتدركات علم رجال احلديث 2)

؛ واألشعري، 168؛ وبصائر الدرجات: 273: 1انظر: املحاسن ؛ و175: 7، و59: 1( الكايف 3)

. وأرش اخلدش هو جّبان النقص العارض عىل تقشي اجللد ولو بعود صغي )انظر: 161النوادر: 

ة اليشء وي ّسه وهوانه وصغره.204: 1، ومرآة العقول 269: 1الوايف   (، وهو كناية عن قل 

 .121، 115 :4( انظر: مسلتدركات علم رجال احلديث 4)



  

نعم، يبقى أن  احلديث ورد يف البصائر بالسند إىل حييى بن أيب عمران، ومل تثبت وثاقلته إال 

ة تفسي  ي أو كونه من الوكالء، وقد بحثنا يف حمل ه أن  عىل نظري  هذا ال يفيد توثيقًا بشكّ  القم 

 مطلق. فاخلّب غي تام سندًا.

وعليه يكون للخّب طريقان: أحدمها إىل سليامن وهو ضعيف به، واآلخر إىل محاد، وهو 

 ضعيف بيحيى بن أيب عمران.

 .جهولهذا، وقد وصف املجليس  سند  هذا احلديث يف الكايف بامل

ع اهلل من حالل أو حرام أو ما خلقه  ،ةا من الناحية الدالليّ مّ أب ـ و فاحلديث يفيد أن  ما رش 

ع  ، وهذا ال يفيد شمولي ة اللترشيع، بّ يفيد أن  ما رش  من يشء هو حالل أو هو حرام له حد 

أو  كانت له حدود واضحة وحاسمة أو نلتائج وآثار واضحة، أو أن  ما خلق بوصفه حالالً 

ّ  بحثنا، وليس ناظرًا لقياس درجة اللتناسب  حرامًا، فهو كذلك، فال يرتبط هذا احلديث بمح

بني احلالل واحلرام من جهة والوقائع من جهة ثانية، بّ لقياس درجة اللتناسب بني احلالل 

 واحلرام وبني احلدود امللتصلة هبام.

كحدود  اً للدين حد   إن  بو عبد اهلل: قال: قال أ : خرب الفضيل بن يسار،ثالثة عرشةالرواية ال

 .فيه إىل جدار   وأومى بيده ،بيلتي هذا

د بن خالد الّبقي. ا السند فضعيف بمحم   والداللة واللتعليق عليها صارا واضحني، أم 

ي،رابعة عرشةالرواية ال ْفص بن الب ْررت  إال وله  ءما من يشقال: ، عن أيب عبد اهلل : خرب ح 

 .وما كان يف الدار فهو من الدار هذه، فام كان يف الطريق فهو من الطريق،كحدود داري  حد  

 وحاله كسابقه سندًا وملتنًا.

 .ومثُل هذه األحاديث يف داللتها جمموعُة أخبار ُاخر فال نطيل

 اجملموعة الرابعة: النصوص املتفّرقة
 توجد هنا بعض النصوص املتفّرقة يمكن بياهنا كاآليت:
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ـ يف حديث × عن أيب جعفر الثاين خرب احلسن بن العباس بن احلرُ  ْيش،ألوىل: الرواية ا

أبى اهلل أن يصيب عبدًا بمصيبة  يف دينه أو يف نفسه أو ]يف[ ماله ليس يف ».. طويّ ـ أن ه قال: 

 .«أرضه من حكمه قاض  بالصواب يف تلك املصيبة..

 وهناك من يقيض فيه بحكم اهلل، يف فهذا اخلّب يفرض أن  أي  حدث يقع عىل اإلنسان إال

ّ  زمان، وهو ما يسلتبطن وجود حكم  إهلي  يف  ة يف ك إشارة إىل رضورة وجود املعصوم واحلج 

ّ  الوقائع والنوازل.  القضي ة عند املعصوم نفسه، األمر الذي يفيد شمول األحكام لك

 وهذا اخلرب:

فيه قال العباس بن احل ريش، حيث فهو ضعيف باحلسن بن  أ ـ أّما من الناحية السندّية،

ردي احلديث،  ، وهو كلتاب  (إنا أنزلناه يف ليلة القدر)جدًا. له كلتاب:  ضعيف  ..» :النجايش  

فه ابن الغضائري والعالمة احلّل  وابن داود«..مضطرب األلفاظ ، ومل يوثقه . كام ضع 

مني  .الطويس وال غيه من امللتقد 

ري والنامزي الشاهرودي وغيمها أن يوث قوه؛ من الكربايس  ن مثّ وقد حاول بعض امللتأخ 

مني له كان عن اجلتهاد  منهم يف رواياته، وعدم قدرهتم عىل اسلتيعاب  حيث إن  تضعيف امللتقد 

، (إنا أنزلناه يف ليلة القدرمضامينها، مع أن  الشيخ الكليني قد نقّ من روايات هذا الكلتاب )

 القمي. وقد ورد يف أسانيد تفسي

ضعيف عىل املشهور باحلسن بن العباس، لكن يظهر وقال العالمة املجليس عن هذا اخلّب: 

ه مل يكن للتضعيفه سبب إال رواية هذه األخبار العالية الغامضة اللتي ال يصّ الرجال أن   من كلتب

وأمحد بن حممد روى هذا  ،ثنيعند املحد   إليها عقول أكثر اخللق، والكلتاب كان مشهوراً 

ه كان يروي عن الضعفاء، فلو مل يكن هذا عن قم بسبب أن   ه أخرج الّبقي  مع أن   ،الكلتاب
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 .لته عندي كثيةوالشواهد عىل صح   ،ى لروايلتهعنده ملا تصد   الكلتاب معلتّباً 

؛ حيث مل تثبت   ّ إال أن  األقرب واألرجح هو ضعف الرجّ أو عدم ثبوت وثاقلته عىل األق

ة توثيق رو ا حماوالت اة تفسي القمي، عندنا نظري  ، فقد قلنا يف رينامللتأخ  املجليس وبعض وأم 

مني االجلتهاد  حمل ه بأن   بّ يسلتوعب اللتوثيقات أيضًا، فلامذا  ،ال يقلترص عىل اللتضعيفعند امللتقد 

ة الكثي من اللتوثيقات واللتضعيفات، وهلذا نحن مل يؤخذ به يف اللتوثيق؟!  ونحن نقبّ اجلتهادي 

مني نعلتّب أن  مع ة، ومن ثم فموقف امللتقد  د قرائن وليست أدل  طيات الرجاليني القدماء جمر 

ّ قرينة احلتاملي ة لللتضعيف، حيث ال نجزم بأن  منطلقهم منحرص قهرًا بموقفهم من نظري ة  يشك 

لته لرأينا ضعفه برصف  نا لو اط لعنا عىل كلتاب ابن احلريش برم  ر هلا، ولعل  اإلمامة باملعنى امللتأخ 

، وهلذا فيكون توثيق القمي ـ لو تم  ـ معارضًا بلتضعيفات النجايش  النظر عن املوقف من الغلو 

 عىل مسلتوى القرائن االحلتاملية امللتنافية.

ها وأن  أكثر اخللق ال يفهموّنا وما شابه ذلك ة رواياته وعلو  ا مناقشة صح  فكل ه ال  ،وأم 

ًا ق الرجّ من خالل بضعة روايات يوث   سليمة املضمون لو سل م ذلك، صلة إلينا واله قليلة جد 

ّ  يضعه يف حيز اجلهالة،  لته الكاملة لنا، وال أق فإن  اكلتشاف وثاقة الراوي وتشخيص هوي 

يلتناسب ـ طردًا وعكسًا ـ مع نسبة رواياته املنقولة يف الكلتب، فإذا كانت كثية أمكننا حتليلها 

جدًا ال تزيد عىل أصابع اليدين فمن للوصول إىل معطيات حوله، بينام عندما تكون قليلة 

لته يف النقّ ووثاقلته من  الصعب لنا اسلتكشاف طبيعة شخصي لته يف مذهبه وتفكيه وميوله ودق 

ظات امللتني ة عىل  د بضع روايات منلتقاة من جمموع رواياته. علاًم أن  لدينا الكثي من اللتحف  جمر 

فيها هذه الرواية الطويلة، وال نريد أن نطيّ  رواياته اللتي أوردها أمثال الكليني يف الكايف، بام

 هنا.

اته  د بن عيسى عنه، فغايلته أن ه مل ير  يف ما رواه هو عنه من مروي  ا رواية أمحد بن حمم  وأم 

ه، لكن نا قلنا يف بحوثنا الرجالي ة، بأن ه مل يثبت وثاقة أحزازة، و ن ه مل يكن مقلتنعًا بضعفه أو بغلو 

ّ  من روى عنه ابن عي سى األشعري؛ لللتمييز بني الرواية عن الثقة وعدم الرواية عن ك

، بّ لو الحظنا الرتاث احلديثي عند الشيعة لرأينا أن  مروي ات هذا الرجّ قليلة الضعيف
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ًا، أو أن ه ليس  م مل يرحبوا برواياته، بّ أخذوا منها عددًا قلياًل جد  ّ  هذا مؤرش عىل أّن  ًا، ولع جد 

 فالرجّ مل تثبت وثاقلته.هلم روايات ملتداولة عديدة، من الرواة الذين 

 وعليه، فاحلديث ضعيف من حيث اإلسناد.

فربام نالحظ أن  مضمونه ال يساعد عىل موضوع بحثنا؛  ّما من الناحّية املتنّية،ب ـ وأ

.. ومن ثم  فالبد من فرض وجود شخص  ه قاض  م  ك  ن  ح  الحلتامل أن تكون اجلملة هكذا: م 

ا أن  هذا احلكم هو حكم  إهلي موحى، فهذا ال عالقة له  يقيض باحلكم صوابًا يف تلك املسألة، أم 

 هبذه الرواية، فلتأم ّ جيدًا، وسيأيت مزيد توضيح هلذه النقطة املحوري ة.

ًة  عىل خلو  ـ احلتامالً ـ بّ إن  اجلملة السابقة عىل اجلملة موضع الشاهد تكاد تكون دال 

أرأيت إن قالوا: ..حيث قال: بّ دال ًة رصحيًا عىل اخللو  القرآين،  الكلتاب والسن ة من احلكم،

يأمر وينهى، ولكن للقرآن أهّ  القرآن ليس بناطق   إن   ة اهلل القرآن؟ قال: إذن أقول هلم:حج  

ة واحلكم الذي األرض مصيبة ما هي يف السن   يأمرون وينهون، وأقول: قد عرضت لبعض أهّ

، وليس يف مه بلتلك الفلتنة أن تظهر يف األرضاهلل لعل القرآن، أبى ليس فيه اخلتالف، وليست يف

 .ج عن أهلهاهلا ومفر   حكمه راد  

 بمنى عن مخسامئة حرف× قال: سألت أبا عبداهلل خرب هشام بن احلكم،الرواية الثانية: 

، قلت: جعلت «قّ كذا وكذا»من الكالم، فأقبلت أقول: يقولون: كذا وكذا، قال: فيقول: 

داك، هذا احلالل وهذا احلرام، أعلم أن ك صاحبه، وأن ك أعلم الناس به، وهذا هو الكالم، ف

ة ال »فقال يل:  [ يا هشام، ]ال[ حيلتج  اهلل تبارك وتعاىل عىل خلقه بحج  ويك ]وحيك ـ وتشك 

ّ  ما حيلتاجون إليه  .«يكون عنده ك

ناس باحلالل واحلرام، لكن ه مل يكن فهشام بن احلكم يقر  هنا بأن  اإلمام الصادق هو أعلم ال

نكر عليه اإلمام جعفر الصادق ذلك،  يلتوق ع أن يكون كذلك يف قضايا علم الكالم، وهنا ي 

ّ  ما حيلتاجه الناس، ومن ذلك قضايا علم  ة عىل اخللق البد وأن يعلم بك وي علمه أن  احلج 

ّ  يشء حيلتاج  ه الناس يف قضاياهم.الكالم وإشكاالته، وهذا يعني أن  الدين يسلتوعب ك
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 وهذا احلديث:

ه  عّلي بن معبد الذي نقله عن هشام أ ـ اّما من الناحية السندّية، ج  وعّل بن معبد  .فمخر 

، نعم دون أي  توصيف النجايش  جمهول احلال، مل يذكر له أي  توثيق، حيث ذكره الطويس و

أن ه تصحيف عّل بن معبد  نقله الطويس يف األمايل عن عّل بن سعيد عن هشام، والظاهر

انسجامًا مع ما هو موجود يف سائر املصادر، ولو فرضنا أن ه عّل بن سعيد، فهو جمهول احلال 

 فال نعيد. ، من املجموعة الثانية،13 متامًا، كام قلنا سابقًا عند احلديث عن سند الرواية رقم:

ا اسلتدالل الشيخ النامزي بأن  بعض روايات عّل بن معبد د سن عقيدته وأم  ال  عىل ح 

، فهو غي مقنع، بّ إن  هذا املنهج الذي اعلتمده النامزي يف إثبات وثاقة الراوي ولو وكامله

مني، هو منهج غي مقنع، بّ منحاز مذهبي ًا؛ إذ دائاًم ما نجد  ورد تضعيفه أحيانًا يف كلامت امللتقد 

عيًا إمامي ًا، وهذا لوحده ال يكفي يف النامزي يوثق الراوي لوجود روايات  له تدل  عىل كونه شي

إثبات الوثاقة بمعنى الصدق، فضالً عن الوثاقة بمعنى الضبط وإتقان عملي ة النقّ احلديثي 

ّ  سليم؛ وهّ كل ام ثبت تشي ع الرجّ ثبلتت وثاقلته؟! وعليه فاخلّب ضعيف السند.  بشك

بن احلكم كان يلتكل م مع اإلمام فهو ضعيف  أيضًا؛ ألن  هشام  ب ـ وأّما من الناحية املتنّية،

جعفر الصادق يف قضايا الكالم، وملا اسلتغرب من سعة علم اإلمام هبذا املجال أيضًا أشار إىل 

ره يف الكالمي ات، وهنا أجابه اإلمام  أن  اإلمام يعرف احلالل واحلرام، لكن ه ما كان يلتوق ع تبح 

ّ  م ثبت أن  اإلمام يعرف بنفسه ك ّ  بام أجاب، وهذا ي  ا حيلتاج الناس إليه، ال أن  الدين شامّ لك

لتاج إليه؛ إذ ال مساوقة بني ما يعرفه اإلمام وبني الدين، السيام عىل نظري ة علمه بالغيب  ما حي 

وباللغات مجيعها وغي ذلك، فاإلمام يعلم أصول االسلتدالل وطرائق االحلتجاج الكالمي، 

ن  ما يوصّ إىل العقيدة الدينية يدرج يف علم وهذه من علم الكالم وقد ال تكون من الدين؛ أل

ة جدًا سوف  ّ  ما ي قال يف علم الكالم فهو عقيدة ديني ة. وهذه نقطة مهم  الكالم، ال أن  ك

 نسلتعني هبا الحقًا عند دراسة جممّ نصوص املوضوع هنا، فانلتظر.

ك يف عدم علم هشام بن احلكم بعلم اإلمام ا لصادق يف قضايا ي ضاف إىل ذلك، أن ه قد ي شك 

علت هذه املحاورة بمنى يف  ص بالكالم الشيعي، إال إذا ج  الكالم، وهو يعلم بإماملته وملتخص 
                                              

 .388؛ والرجال: 151؛ والطويس، الفهرست: 273( انظر: النجايش، الفهرست: 1)

 .481ـ  480: 5( انظر: مسلتدركات علم رجال احلديث 2)



  

ام شباب هشام بن احلكم، السيام لو ب ني عىل أن  وفاته كانت عام  هـ، 179هـ وليس 199أي 

اخلّب هـ وعليه ف148فإن  لقاءه بالصادق سيكون يف أوائّ شبابه، حيث تويف  الصادق عام 

 ضعيف سندًا وداللًة.

ومثل هذا اخلرب يف الداللة أخبار  ُاخر، كررب يونس عن هشام وغريه، وال حاجة لتكرارها 

 واإلطالة هبا بعد وضوح خروجها داللًة عن موضوع بحثنا.

وقد قبض ».. ـ يف حديث ـ قال: × عن أيب جعفر مرسل يعقوب بن سامل،الرواية الثالثة: 

ة..وقد أك‘ رسول اهلل ّ  حج  . «مّ لكم الدين، وبني  لكم سبيّ املخرج، فلم يرتك جلاه

ة أمامه.  حيث يفيد كامل الدين وبيان السبيّ وأن  اجلاهّ ال حج 

 وهذا اخلرب:

ّ  لكونه مرساًل، كام هو واضح، حيث ينقّ  أ ـ أّما من الناحية السندّية، فهو ضعيف ال أق

 عن رجّ عن أيب جعفر.

فهو يشي إىل كامل الدين وبيان السبيّ، وهذا املقدار ال يدل   احية الداللّية،ب ـ وأّما من الن

سوى عىل متامي ة الدين ال شمولي لته، وقد ناقشنا سابقًا يف دعوى اللتالزم بني الكامل والشمول، 

ة»نعم، قد يسلتفاد من مجلة:  ّ  معذور، «فلم يرتك جلاهّ حج  ، أن  اجلاهّ قد يقول بأن ني جاه

ة حينئذ  ومل يك ن هناك يف القضي ة حكم أعلمه، فلو فرض عدم شمول الدين كان للجاهّ حج 

ّ  احلديث مبني  عىل اللتعذير يف فرض اجلهّ مع وجود احلكم ال  ّ، فلع يف بعض املوارد، فلتأم 

 مطلقًا.

عن أمي  مرسل سعدان بن مسلم ]وصحيح يونس بن يعقوب[،الرواية الرابعة: 

ر اهلل، ».. ـ أن ه قال: ـ يف حديث × املؤمنني رتم من أخ  م اهلل وأخ  ملتم من قد  أما إن كم لو قد 

وجعللتم الوالية والوراثة حيث جعلها اهلل، ما عال ويل  اهلل، وال طاش سهم  من فرائض اهلل، 

ة يف يشء من أمر اهلل[، أال علم ذلك عندنا  وال اخلتلف اثنان ]يف حكم اهلل، وال تنازعت األم 

مت أيديكم..من كلتاب اهلل  .«، فذوقوا وبال ما قد 

ّ  خالف يكون عندهم بام عرفوه من كلتاب اهلل، فيكون معنى ذلك  ّ  ك ثبت أن  ح واخلّب ي 
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أن  ذلك موجود  يف كلتاب اهلل تعاىل، مما يسلتدعي شمولي لته ألي  خالف، وهذا مؤرش لالسلتيعاب 

 اللترشيعي والقيمي.

رسّ، أرسله سعدان بن مسلم إىل أمي املؤمنني، وقد ورد هذا اخلّب بطريقني: أحدمها م

وبينهام فاصّ زمني طويّ، وأما الثاين فهو تام السند، حيث يرويه حممد بن الوليد، عن يونس 

بن يعقوب. وحممد بن الوليد وإن ترد د بني الثقة وغيه، إال أن ه هنا حممد بن الوليد البجّل  

 نس بن يعقوب، فيكون السند صحيحًا.اخلزاز الثقة؛ ألن ه هو الذي يروي عن يو

أخّبين أبو لكن  ما يلفت نظرنا يف هذه الرواية أن ه قد أوردها املفيد يف أماليه هبذه الطريقة: 

ثنا عيسى بن قال: حد   ،د احلسنيبن حمم   ثنا أبو عبد اهلل جعفرقال: حد   ،حفص عمر بن حممد

، عن عبيد اهلل بن أمحد أبو معاذ اخلزاز : أخّبناقال، قال: أخّبنا حفص بن عمر الفرا ،مهران

ة ا األم  فقال: أهي   ،اس خيطب الناس بالبرصة، إذ أقبّ عليهم بوجههعب   قال: بينا ابن ،الربعي

والوالية  وجعللتم الوراثة ر اهلل،رتم من أخ  م اهلل، وأخ  ملتم من قد  يف دينها، أما لو قد   ةامللتحي  

وال اخلتلف اثنان يف حكم ، اهلل وال عال ويل  ، ئض اهللملا عال سهم من فرا ،حيث جعلهام اهلل

، مت أيديكمطلتم ]فيه[ بام قد  اهلل. فذوقوا وبال ما فر   من كلتاب ءة يف يشاهلل، وال تنازعت األم  

 .منقلب ينقلبون ظلموا أي   سيعلم الذينو

 .صطفىوهبذه الطريقة أيضًا نقّ هذه الرواية الطويس يف أماليه والطّبي يف بشارة امل

فهذه الصيغة توحي وكأن  صاحب اخلطبة هو ابن عب اس وليس اإلمام علي ًا، أو ربام يكون 

وقع سقط يف سند األمايل، ومل يذكر اسم اإلمام عّل صاحب اخلطبة بقرينة وجودها منسوبًة 

د نالحظ أن  اخلطبة خالية من الشاهد، الذي هو  إليه يف سائر املصادر، ومع مثّ هذا الرتد 

احلديث عن أن  علم ذلك كل ه يف كلتاب اهلل تعاىل، وهذا ما قد يربك الوثوق هبذه الفقرة 

بخصوصها، إال إذا قيّ بأن ه ال مانع من صدور هذا اللتعبي من عّل  وابن عباس، غايلته أن  ابن 

ّ  العلم عنده، بّ ال يبعد أن  ابن عبا ة عىل أن  ك س عباس ال جيرؤ عىل قول تلك الكلمة الدال 

 أخذ مضمون اخلطبة من اإلمام عّل.

ا الناس، واهلل ما من يشء ».. ‘: لرسول اهلل ما جاء يف خطبة الوداع :اخلامسةالرواية  أهي 
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بكم من النار  بكم من اجلنة ويباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به، وما من يشء يقر  يقر 

 .«ويباعدكم من اجلن ة إال وقد ّنيلتكم عنه..

، وهذه الرواية واردة يف طرق مولي ة الدعوة النبوي ة، ومن ثم شمولي ة الدينحيث تفيد ش

 .السن ة والشيعة

ّ  يشء له  ويناقش دة قد تم  بياّنا، لكن هّ ك بة واملبع  بأن  غاية ما تفيده أن  األشياء املقر 

ض له الرواية. وبعبارة أخرى: دية أو ال؟ فهذا ما مل تلتعر  بية واملبع  ب  عالقة باملقر  ّ  مقر  ّ  فع ك

ّ  هو  ّ  فع ، وك د قد ب ني  يشء  د يشء  آخر، فاحلديث ال ينفي وجود يف نفسه ومبع  ب أو مبع  مقر 

أفعال ال عالقة هلا باللتقريب أو اللتبعيد، وشمولي لته إن ام هي من حيث بيان األفعال اللتي هلا دور 

باً  دًا بحسب النوايا فال يكون  يف اللتقريب واللتبعيد. بّ قد يكون الفعّ الواحد املباح مقر  ومبع 

، متامًا ، بّ يفرتض أن  املباحات خارجة عن هذا السياق بنحو  من أنحاء اخلروجبيانه يف نفسه

 .كخروج املرتوكات

م، فإن  هذا احلديث ال يمنع أن يكون النبي  قد قال بأن  بعض  بّ لو غضضنا الطرف عام  تقد 

لتكم وجتربلتكم وتسن ون فيها القوانني يف ي  إىل خّبواألمور هي شورى بينكم، وترجعون فيها 

هدي الرشيعة مثاًل، وتللتزمون فيام بينكم بذلك ما دام األمر تواضعي ًا، ملا فيه مصلحلتكم، وهذا 

يف نفسه يملك قدرة اللتقريب واللتبعيد عن اجلن ة والنار، فال إفادة يف مثّ هذا اخلّب لفكرة 

ّ  ما له عالقة بالربط بني الدنيا شمولي ة الرشيعة، بّ فيه إفادة لف كرة شمولي ة البيان النبوي لك

 واآلخرة.

ّ  يشء حلتى اخل  ‘ قيّ له: قد عل مكم نبي كمقال:  خرب سلامن،: سادسةالالرواية  راءة، ك

قال: فقال: أجّ، لقد ّنانا أن نسلتقبّ القبلة لغائط  أو بول أو أن نسلتنجي باليمني أو أن 

ّ  من ثالث ة أحجار أو أن نسلتنجي برجيع أو بعظم، ويف صيغة ثانية أن ه قال لسلامن نسلتنجي بأق

ّ  يشء حلتى اخلراءة. قال:  بعض  املرشكني وهم يسلتهزؤن به: إين  أرى صاحبكم يعل مكم ك

 .«أجّ..
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، غي أن  غاية ما يفيد أن  هؤالء املرشكني السند صحيحـ وفق أصول أهّ السن ة ـ واحلديث 

دالحظوا أن  الرش ّ يف مساحة كبية من حياة ‘ يعة اللتي جاء هبا حمم  لة وتلتدخ  مفص 

د هلم سلامن هذا األمر، لكن  هذا ال ي ثبت الشمولي ة، بّ يثبت سعة الرشيعة الصحابة، وقد أك  

ر هؤالء يف ذلك العرص لللتغطية القانوني ة واألخالقي ة، ومديات إىل حد  كبي،  ة وفق تصو  خاص 

وإال فسياق احلديث سياق مبالغة، علاًم أن  حات الوقائع عّب الزمن، وعيهم البسيط بمسا

ّ  اسلتنلتاج سلامن يف غي حمل ه أو أن ه يعّب  عن انطباعه يف  احلديث غي مروي  عن معصوم، ولع

 زمنه.

، هو الصيغة الثانية للحديث، حيث تفيد أن  سلامن   ّ حه عىل األق د ما نقول أو يرج  وما يؤك 

دي قد ت ض من خالل هذه القضي ة السلتهزاء املرشكني، املحم  وهذا ما دون أهّ الكلتاب، عر 

ي أو ما هو قريب منه، وهي الفرتة اللتي  ح أن يكون احلوار معهم قد حدث يف العهد املك  يرج 

د عنرص املبالغة، ال اإلخبار عن الشمولي ة  كانت اللترشيعات اللتي نزلت فيها قليلًة جدًا، مما يؤك 

 نبي  عن موضوع بحثنا.جفهذا احلديث أ عي ة.اللتامة الواق

كيف  :عن األخرس ×قال : سألت أبا عبد اهلل الرواية السابعة: صحيحة حممد بن مسلم،

 يت بأخرسا   ×أمي املؤمنني ن  إنة؟ فقال: عي بي  عي عليه دين ومل يكن للمد  اد   حيلف إذا

الذي مل  : احلمد هلل×ي املؤمننيفقال أم ،نةعي بي  ومل يكن للمد   ،فأنكر ،عي عليه دينواد  

فقال  ،يت به، فا  ثم قال: ائلتوين بمصحف ،ة مجيع ما حتلتاج إليهنت لحأم  خيرجني من الدنيا حلتى بي  

 ...ه كلتاب اهلل عز وجّن  ألحأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إىل السامء وأشار 

ة  اللتي يف زمنه ال يف مطلق واحلديث معلتّب اإلسناد، لكن  دالللته يمكن فهمها يف سياق األم 

ة  ة يف زمنه، خاص  األزمنة واألمكنة، وال حيمّ داللًة إطالقي ة؛ فإن  هذا اللتعبي ي طلق عىل األم 

وأن  املروي  عن اإلمام عّل قليّ يف الفقه قياسًا بغيه مثّ اإلمام الصادق والباقر، ما مل يقصد ما 

.يشمّ ما تركه من كلتب عند أبنائه من أهّ البيت   النبوي 

التي يرتّقب أن يكون هلا صلة معتّد هبا واملجموعات احلديثّية هذا هو مهّم األخبار 
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ض ألخبار واضحة اللتاميز عن موضوعنا، كام قد ورد يف  بموضوع بحثنا، وقد تركنا اللتعر 

بعض املصادر احلديثية والقرآني ة عند أهّ السن ة بعض النصوص القليلة جدًا املنقولة عن 

ن عبارات قد يكون فيها داللةالصحاب ، وتلتضم  ، ولكن   ،ة وليس عن النبي  وأغلبها غي دال 

ا ليست منقولة عن النبي  وأهّ البيت، فال نأخذ هبا؛ لعدم ثبوت حجي ة سن ة الصحايب  حيث إّن 

 حلتى عند الكثي من علامء أهّ السن ة.

لتاب أو نحو ذلك، يظهر منه كام أن  بعض النصوص الدال ة عىل حرص احلرام بام ورد يف الك

ّ  قانون مطلقًا فليس إال  مه، فهو منحرص بالكلتاب أو غيه، ال أن  ك اإلشارة ملا أحل ه اهلل وحر 

يف الكلتاب، بحيث يمنع عن وجود قانون غي إهلي خارج الكلتاب برتخيص  إهلي  يف ذلك من 

 داخّ الكلتاب.

ي ة من البحث يف النصوص احلديثي ة، وال يلتم  هبذا نكون قد انلتهينا من املرحلة األوىل اللتجزيئ

ة جدًا.  الكالم إال باملرحلة الثانية املهم 

 املرحلة الثانية: املقاربة اإلمجالّية للنصوص احلديثّية

د مبدأ شمولي ة  هذه هي أهم  الروايات واألحاديث اللتي وردت يف كلتب احلديث، تؤك 

يل، الرشيعة واسلتيعاهبا جلميع مرافق احلياة، وأن   ه ما من واقعة إال وهلا حكم رشعي  واقعي أو 

م مقاربة جمموعي ة لننظر إليها يف  وقد قمنا بدراسة جتزيئي ة هلذه النصوص وعلينا هنا أن  نقد 

لنا إليه يف املرحلة األوىل.  جمموعها، ولنرى أيضًا نلتائج ما توص 

 :عّدة وقفات  ويمكن تقديم تصّورنا عن القضّية من خالل 

 ع الصورة التجزيئية على مستوى املصادر واألسانيد والدالالت والسياقاتـ مج 1

العلتها من خالل املصادر واألسانيد طفيمكن م ،فةالسإذا أردنا رصد جمموعة النصوص ال

 والدالالت وامللتون والسياقات، وذلك عىل الشكّ اآليت:

دًا هبا الشيخ  لقد الحظنا أن  سبع عرشة رواية من جمموع الروايات ـ املصادر: 1 نقلها ملتفر 

د هبا الّبقي يف املحاسن، واثنلت ار يف بصائر الدرجات، وست  روايات تفر  عرشة رواية  يالصف 

د هبا الكليني يف الكايف،  ار معًا يف البصائر والكايف، وست  روايات تفر  نقلها الكليني والصف 



  

الثالثة معًا، وباقي الروايات خملتلف  وروايلتني نقلهام الكايف واملحاسن معًا، ورواية واحدة نقلها

مصادر، يغيب  ةوسلتني ترجع لثالثاثنني احلال، وهذا يعني أن  أربعًة وأربعني رواية من أصّ 

عنها الطويس والصدوق واملفيد وأمثاهلم، ونجد الكليني يشرتك مع هتذيب األحكام يف رواية، 

د الكيش  .، وهكذا بروايةومع بعض كلتب الصدوق يف رواية واحدة. فيام يلتفر 

 بحث ثالثة: البصائر واملحاسن والكايف.الاملصادر العمدة للروايات موضوع  ،ذنإ

ة بالكلتب الشيعي ة اإلمامي ة،  ،عىل خط  آخر نالحظ أن  نوعي ة املصادر تكاد تكون حرصي 

ة ملتفووغياب املصادر احلديثي ة األخرى عن امل د هبا ضوع باسلتثناء رواية سني ة واحدة غي نبوي  ر 

 عند أهّ السن ة، وروايلتني مشرتكلتني.

أضف إىل ذلك، أن  مجيع هذه الروايات هنا صدر ـ عىل ما يبدو ـ يف القرن الثاين اهلجري مع 

ا غيهم فال نكاد  ة: الباقر ـ الصادق ـ الكاظم ـ الرضا، وأغلبي لتها عن اإلمام الصادق، أم  األئم 

، وا ثنلتني عن اإلمام عّل بن أيب طالب، وواحدة عن سلامن نجد شيئًا، عدا روايلتني عن النبي 

، وبعض النصوص احلسن بن عّل، وواحدة عن اإلمام اجلواداإلمام الفاريس، وواحدة عن 

ة األربعة ال عالقة له داللي ًا بموضوع بحثنا أصاًل، مثّ: خّب سلامن، واخلّبين  عن غي األئم 

، وخّب اإلمام اجلواد  .املنقولني عن النبي 

،  األسانيد:ـ  2 لو الحظنا جمموع هذه الروايات برصف النظر عن الدال  منها وغي الدال 

عرشون رواية واحد ون ه توجد إات، فجرلنظر عن املوقف من كلتاب بصائر الدوبرصف ا

ًا وفقًا لقواعد الصنعة احلديثي ة، ادسنإوالباقي كل ه غي معلتّب  ،صحيحة السند ن  ما يقرب أي أي 

 لروايات هنا معلتّب.من ثلث ا

نا، ثاملالحظ أن ه يوجد من بني هذه األخبار ما له داللة مبدئي ة عىل موضوع بح ـ الداللة: 3

ت الدال ة هو واحد وثالثون رواية، والصحيح سندًا من بينها هو إحدى عرشة اوعدد الرواي

ة بالنسبة أرواية، وهذا يعني  ا الباقي وة والثالثلينا هنا هو هذه الواحدإن  الروايات املهم  ن، أم 

شكالي ات ملتني ة أو نصوص لتكل م هنا برصف النظر عن وجود إفليست له داللة، وطبعًا نحن ن

 معارضة، وسيأيت احلديث عنه.

ا لو ألة كلتب أهّ البيت، أسابقة يف مسالهذا كل ه برصف النظر عن مداخالتنا  خذنا أم 

ة  ،نلتيجة اللتي خرجنا هبا هناك من حتليّ امللتونال تسع عرشة فسيصبح عدد الروايات الدال 



  

رواية، ومن بينها ثامين روايات صحيحة السند، برصف النظر عن مسألة اعلتبار كلتاب بصائر 

 الدرجات.

وقد تبنّي من خالل ما تقّدم الوجوه التي دفعتنا الستبعاد جمموعة نصوص من إطار الداللة 

 باآليت: عمدهتا األولّية، ويمكن تلريص

وقوع سياق بعض النصوص يف إطار مرجعي ة فهم الدين، وأن  املرجع يف  ألّول:الوجه ا

الفهم هو الكلتاب والسن ة، وليس العقّ أو القياس أو غيمها، فالعالقة بني النصوص 

 واألحكام، وليست بني األحكام والوقائع.

ن كون وقوع بعض النصوص ضمن تعبي )له أصّ يف القرآن(، وهذا أعم  م الوجه الثاين:

القرآن قد أعطى حكمه أو أوكّ البت  القانوين فيه للعقّ، فاإلحالة عىل العقّ ـ مع بيان 

ّ  يشء فله أصّ يف الكلتاب.  املعايي الكلي ة ـ يصدق معها أن  ك

بيان أن  أهّ البيت ال يقولون شيئًا من عندهم، وأن  كّ ما عندهم هو يف  الوجه الثالث:

 ن أي  أمر، وهذا مفهوم مغاير ملفهوم شمولي ة الرشيعة.الكلتاب والسن ة، وال يضيفو

إن  عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما جيعّ الناس حتلتاج إليهم وال  بع:االوجه الر

 .إىل يوم القيامة حيلتاجون ألحد، وهذا أعم  من كون ما عندهم هو رشيعة شاملة

ا مغاير ملفهوم: إن  عند أهّ إن  عند أهّ البيت ما حيلتاجه الناس، وهذ الوجه اخلامس:

ّ  ما حيلتاجه الناس.  البيت ك

ّ  ما حيلتاجه الناس، وهذا ال يثبت  الوجه السادس: ن  ما يعرفه اإلمام هو أاإلمام يعرف ك

ليه وال يكون أمرًا ديني ًا حمضًا، اس معه إورشيعة بالرضورة ودائاًم، فقد يعرف ما حيلتاج الن دين  

ة. وتسديد بّ لديه مثاًل وعي    من اهلل يف رؤية األمور واختاذ القرارات وتوجيه األم 

إن  بعض النصوص تدل  عىل متامي ة الدين باجلهود النبوي ة وغيها، وهذا  الوجه السابع:

 .، وفقًا ملا قلناه من عدم اسلتلزام اللتاممي ة للشمولي ةمفهوم ال يساوق شمولي ة الدين

د مفيإن  بعض النصوص  الوجه الثامن: ّ  يشء هوم احلدودؤك  ، ولكن  احلدود ال املحيطة بك

 .، كام قلناتعني الرشيعة اللتفصيلي ة بالرضورة

ّ  ذكر  ن  النبي  إن  بعض النصوص يفيد أ الوجه التاسع: عن اجلن ة أو  دب أو يبع  ما يقر  ك

ّ  أالنار، وهذا ال يساوق  ة فعال نسجم مع كون بعض األفعّ فله حكم، بّ ي ن  ك بةخاص   مقر 



  

د  ة يف ذاهتا.أو مبع 

، أن  أغلبي ة  ـ السياق: 4 عت يف سياق نصوص هنا وقاللقد الحظنا بشكّ واضح وجّل 

ا يف إهّ البيت ووصف علمهم وتكريس إماماللتأكيد عىل مرجعي ة أ مامة لتهم، والطعن إم 

راق، وهذا واضح ملموس من عي يف الأهّ الرأنهجه االجلتهادي مثّ مغيهم، أو يف صواب 

ه إىل املقطع الزماين لصدور هذه النصوص، ل مراجعة هذه النصوصخال ، وهو ما ينبغي ضم 

 .وهو القرن الثاين اهلجري

ة به بحيث ت فقدنا  ـ املتون: 5 وأعني هبا أن  ملتن هذه النصوص، هّ يعاين من مشاكّ حاف 

أو هّ توجد فيه  ؟و الإمكانية االعلتامد عليه كلي ًا أو جزئي ًا أو يفرض علينا فهمه بطريقة ا خرى أ

ة تفرض االحلتفاظ به أو ال؟  ة ووهذا ما يسلتدعي جتميع نقاط عنارص قو  الضعف امللتني القو 

ة أو عىل فرض وجودها ـ ومنها وجود عنارص عقالني ة أو نصوصي ة  معاكسة ـ وقد مؤيد 

ضنا لبعض املواضع سابقاً  ذلك يف ، وسوف نحل ّ يف العديد من الروايات ونحن نلتلتب عها تعر 

 ثنايا ما سيأيت بحول اهلل.

رنا.  إذا اتضحت النقاط هذه، فعلينا النظر يف جمموعة النصوص هنا، لنكمّ تصو 

 ـ إعادة التفسري وفقًا لثنائّية القياس والشمولّية 2

علتمد عىل مبنى الشمولي ة يأن ه  ، ومنه ما هو صحيح السند،نصوص هنابعض اليالحظ من 

ا األمر قد يواجه مشكلًة نقدية قوي ة، وهي أن  القياس ـ عند القائلني به يف نفي القياس، لكن  هذ

ـ أمارة  من األمارات املعلتّبة رشعًا، واملؤمنون بالقياس يقولون بوجود دليّ عىل حجي لته يف 

الكلتاب والسن ة، فاالعلتامد عليه عندهم ليس خروجًا عن إطار مرجعي ة القرآن والسن ة، بّ هو 

 والوصول إىل اميار رشعي وضعه الكلتاب والسن ة لفهمهام وفهم أحكامهاعلتامد عىل مع

مراداهتام، فكام يعلتمد الفقيه اإلمامي عىل تنقيح املناط القطعي  للتّسية احلكم أو عىل إلغاء 

اخلصوصي ة لالنلتقال إىل احلاالت الشبيهة، كذلك يقوم الفقيه احلنفي ـ مثاًل ـ بأخذ القياس 

ر لنا هذه الروايات أن  مساعدًا هبذا النحو  ملعرفة حكم اهلل يف الواقعة الشبيهة، فكيف ت صو 

القياس خروج  عن مرجعي ة الكلتاب والسن ة وكأن ه ابلتكار حكم من عندنا غي موجود يف 

 الكلتاب والسن ة؟!



  

إن  الفقيه السن ي املعلتقد بالقياس ال يقول بأن  القرآن والسن ة ليس فيهام  :ةوبعبارة موجز

األحكام، بّ يقول بأن  طريقة الوصول إىل بعض األحكام تكون عّب أخذ األحكام  مجيع

الشبيهة للتّسيلتها، فاخلالف ليس يف واقع األحكام، وإن ام يف شكّ الوصول إليها أو شكّ بياّنا 

يف الكلتاب والسن ة، فبعض  منها بني  مبارشًة وبعض  آخر بني  بالواسطة، أو إن  بعضها بني  

 ام بعضها اآلخر ب ني  ومل يصلنا، فام هو الربط بني مفهوم الشمول ومفهوم القياس؟!ووصلنا في

وهذا يعني أن  ربط عملي ة نقد القياس بفكرة الشمولي ة غي منطقي؛ فإذا قال القائّ 

بالقياس: إن ني أعمّ بالقياس للوصول إىل حكم اهلل عّبه، معلتمدًا عىل دليّ حجي ة القياس، 

اب عليه: إن  الرشيعة شاملة؛ ألن  هذا اجلواب سيكون كمن جييب فإن  مثّ هذا ا لشخص ال جي 

القائّ بحجي ة خّب الواحد بذلك! فالقائّ بالقياس أو خّب الواحد يلتفقان مع غيمها عىل 

شمولي ة الرشيعة مثاًل، لكن هام خيلتلفان يف طريقة الوصول لحأحكام الرشعي ة، فكيف يربط 

 ياس وإثبات شمولي ة الرشيعة؟!النص  هنا بني نفي الق

هدف هذه املجموعة من النصوص هنا ليس إثبات الشمولي ة الواقعية هذا يعني أّن 

ّ  يشء، بمعنى ليس إثبات أن   للرشيعة، ثم ربط هذا املفهوم بمسألة الرشيعة الواقعي ة فيها ك

بًا يف الكلتاب والسن ة القياس، وإن ام اهلدف أمر  آخر، وهو أن  القضايا والوقائع جتد هلا جوا

بنصوص تغط يها مبارشًة، فحكاية القرآن والسن ة عن األحكام كل ها هي حكاية ملتساوية، ال أن  

بعضها مت ت احلكاية عنه، فيام بعضها اآلخر يفرض اسلتنلتاجه اسلتنلتاجًا من حكاية القرآن عن 

ل ال ت عد  يف اللغة والعرف  ل، وحكايلته عن البعض األو   حكايًة عن البعض الثاين.البعض األو 

ث عن مجيع الوقائع بحديث لغوي عريف، فيام القياس  اوهذا يعني أن  القرآن والسن ة قد حتد 

ليس طريقًة عرفية يف احلكاية، وهلذا اضطر  اآلخذون بالقياس إىل أخذ حجي لته من القرآن 

ّ  لفهم مرادات   امللتكل م.والسن ة؛ ألن ه ليس سبيالً عاديًا يف الغالب عىل األق

هذا، والبد من رصد معنى القياس وحدوده يف القرن الثاين اهلجري؛ ملعرفة مالبسات 

الت  ومناخات صدور هذا احلديث وأمثاله؛ ألن  القياس قد شهد تارخييًا مجلة من اللتحو 

يعلتقد ضمنًا قد واللتعديالت واإلضافات اللتفصيلي ة، وهذا كل ه يعني أن  القائّ بالقياس 

، وإال مل يكن مضطرًا السلتخدام القياس فيام ال نص  ملا يسلتخدم هو القياس  فيه الرشعبشمولي ة 



  

ل عند فقدان النص  أن يلتحل ّ من أي  مسؤولية جتاه املوضوع  فيه، بّ كان بإمكانه من األو 

ملا يقوم  الذي ال نص  فيه، فاسلتخدامه القياس شاهد عىل كونه مسكونًا بمبدأ شمولي ة الرشيعة

نا عىل أن  ، سلتخدام القياس فيههو با للتواجه القائّ بالقياس مل تأت  هذه الروايات هنا وهذا يدل 

ّ  مرافق احلياة، بّ جاءت للتناقشه يف مثّ فكرة:  ال نص  »من زاوية شمول الرشيعة واقعًا لك

، فإن  هذا «فيه ، فإن  اسلتخدام القياس نلتيجة عدم وجود نص  مشكللته افرتاض عدم وجود نص 

فرتاض مغاير  الفرتاض عدم وجود حكم واقعي، فالروايات جاءت هلنا للتثبت الوفرة يف اال

، وليس الوفرة يف األحكام يف مقابّ العدم؛ ألن  القائّ بالقياس النصوص مقابّ عدم الوفرة

يذهب نحوه عند عدم توف ر النصوص، فهذه الروايات تريد تأكيد شمولي ة النصوص يف 

ا مرجع كاف  يف معرفة األحكام الرشعية بال حاجة للرجوع إىل حكايلتها عن األحكام،  وأّن 

 .القياس

                                              
( بناًء عىل هذا الفهم، ينفلتح تساؤل  آخر، وهو أن  منهج االجلتهاد اإلمامي القائم اليوم، يامرس هو 1)

بنفسه أيضًا مبدأ عدم الوفرة يف النصوص، ويعلتقد بأن  النصوص غي ملتوف رة، لكن ه بدل أن يلجأ إىل 

، وهي القواعد اللتي ال تكشف حكم اهلل الواقعي يف املسألة «األصول العملي ة»امه القياس جلأ إىل ما أس

د الوظيفة العملية حال فقدان النصوص من الّباءة واالحلتياط  اللتي ف قد فيها النص بقدر ما حتد 

ره أصول االجلتهاد اإلمامي اليوم.  واللتخيي واالسلتصحاب وفقًا ملا تقر 

قضي ة الوفرة يف النصوص بني القائّ بالقياس والقائّ باألصول العملي ة ما إذن، فام هو الفارق يف أصّ 

داما معًا حيلتكامن إىل ما يرونه دلياًل عىل احلكم الرشعي؟! بّ بعض القائلني بالقياس يرى القياس 

 أمارًة، فيكون حاله أحسن من حال القائّ باألصول العملي ة.

يّ، لكن يمكن أن أشي هنا إىل أن  منهج هيمنة مبدأ األصّ حيلتاج اجلواب عن هذا السؤال إىل كالم طو

العمّل هو منهج غي صحيح، وقد أرشنا هلذا األمر يف حمل ه، وأنه البد  وأن نكون دائاًم منطلقني من 

ة املحرزة، كام أن منهج هيمنة األصول العملي ة مرجعه أحيانًا ـ بام يشبه ما حصّ  منهج هيمنة األدل 

ا ذات منحى تفصيّل جزئي فرعي، عند أهّ السن   ة ـ إىل الرغبة يف اللتعامّ مع األحكام الرشعي ة عىل أّن 

ه كل ام زاد  ة إىل جانب بعضها، بام يوحي بأن  م الفقه بوصفه كاًم هائاًل من احلاالت اجلزئي ة املصطف  فيقد 

الزيادة وتدفق هذا الكم  كانت زيادته عىل حساب حجم النصوص امللتوف رة اللتي توق ف فيها سيّ 

ت هذه املقاربة لكان معنى ذلك أن  خلاًل ‘ الكثرة بوفاة النبي .. ولو صح  أو انقطاع عرص النص 

، وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل عند احلديث عن شكّ شمولي ة  أساسي ًا يف مناهج االجلتهاد واقع 

 الرشيعة بسط أكّب هلذا املوضوع.



  

د الوفرة يف النصوص والكفاية بام ال  :والنلتيجة إن  نصوص أهّ البيت هنا تريد أن تؤك 

املجموعة من النصوص ، وهذا يعني أن  هذه أو اجلتهاد الرأي عموماً  حييج إىل منهج القياس

عن القياس، تريد إثبات مرجعي ة أهّ البيت، بمعنى أن  اسلتعاملكم هنا وسائر نصوص النهي 

، القياس مل يكن صحيحًا؛ ألن  القياس فرع عدم وجود مصدر املعرفة بالرشع،  وهو النص 

، واملنهج السليم يف واملفروض أن  اإلمام موجود،  وبيده النصوص اللتي وصللته من النبي 

ي عن فذهابكم إىل القياس مشكللته األفهمها،  ساسي ة تغييبكم اإلمام، وهذا معناه أن ه قد ّن 

 .القياس إلثبات مرجعي لتهم، ال ألمر آخر

وعليه، فهذه املجموعة من النصوص تريد تكريس وفرة النصوص لالسلتغناء عن القياس؛ 

لنا النص  الصحيح السند  للوصول إىل احلكم املفروض سلفًا وجوده يف الواقعة، لكن لو تأم 

ض لقضي ة القياس، سنجد ـ وفقًا هلذا السياق ـ أن ه صار باإلمكان فهمه يف هنا، وا لذي تعر 

ًة أخرى صحيحة سامعة حيث لإطار وفرة النصوص ال يف إطار شمولي ة الرشيعة، ف نالحظ مر 

ك وسمعوا منهام احلديث، فربام  تقول: سأللته فقلت: إن  أناسًا من أصحابنا قد لقوا أباك وجد 

لتّل به بعض أصحابنا وليس عندهم يف ذلك يشء يفلتيه، وعندهم ما يشبهه، كان اليشء يب

، فالعموم «إن ه ليس بيشء إال وقد جاء يف الكلتاب والسن ة»يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال: 

ّ  ما أ، بّ كقهراً  املوجود يف اجلواب األخي، ليس ملتصاًل بعالقة الرشيعة بالوقائع ن ه يقول: ك

عن موقف رشيعة السامء فيه، فهو موجود يف الكلتاب والسن ة فال تذهبوا هو دين وتبحثون 

                                              
نلتج مرشوعي ة القياس يف عرص الغيبة، حيث تظهر املشكلة من ( يفهم بعض امللتأخرين من هذا أن ه 1) ي 

جديد، وال نريد أن نخوض يف تفصيّ وجهة النظر هذه، لكن نريد أن نقول بأن  جمموعًة ال بأس هبا 

ّ  يشء أو أن  الكلتاب وسن ة  مت حلتى اآلن تدل  عىل أن  الكلتاب كان حاويًا لك من النصوص اللتي تقد 

ون رشع اهلل النبي كذلك، السيام  عون، بّ يفّس  إذا بنينا ـ كام هو الصحيح ـ عىل أن  أهّ البيت ال يرش 

يف كلتابه وسن ة نبيه، فهذا معناه أن  نصوصهم لن تضيف تغطيًة جديدة مل تكن من قبّ حلتى يكون عدم 

ّ  من النصوص األصلي ة.  الرجوع إليهم يف نلتيجلته حتصياًل لكم  أق

الفكرة احلتامالً بأحد األوجه، بأن يكون املراد أن  مشكللتكم يف فهم الكلتاب ومع ذلك، يمكن األخذ هبذه 

والسن ة، وأن كم مل تفهموا كيف تؤخذ منهام األحكام كل ها، وهلذا جلأتم للقياس، فنحن ننهاكم عن 

القياس، بام يعني لفت نظركم إىل أن  ترككم للعرتة سب ب لكم خلاًل يف فهم الكلتاب والسن ة، ولو 

ّ  هذا اخللّ، ورفع أسس احلاجة بعد ذلك إىل القياس.رجعلت  م إليهم لكان يمكن ح



  

مجال النص  إ سايقالة شكالي  إطار فهم إسياق يف أال يوجب هذا ال .اتكمصكم وختر  خلف عقول

، ويكون تركيب اجلملة منسجاًم جدًا،  يف موضوع بحثنا؟! أال تعني كلمة )يشء( هنا احلكم 

ّ  حكم بحثلت م عنه بالقياس فهو موجود يف الكلتاب والسن ة، لكن كم مل ترجعوا فيكون املراد: ك

 ملصادر معرفة السن ة ومل تفهموا الكلتاب جيدًا، فلجأتم للقياس بدل أن تلجؤوا للنصوص؟!

د بن حكيم م، ولنالحظ خّب حمم  ام هلك إن   :قالأن ه  ،×عن أيب احلسنحيث ينقّ  امللتقد 

ه حلتى أكمّ له مجيع دينه يف حالله وتعاىل مل يقبض نبي   اركاهلل تب ن  إ ،من كان قبلكم بالقياس

ا مصحف ّن  أو ،هّ بيلته بعد موتهأإليه يف حياته وتسلتغيثون به وب فجاءكم مما حتلتاجون ،وحرامه

 ) ن أبا حنيفة لعنه اهلل مم   إن   :ثم قال .فيه ألرش خدش الكف   حلتى أن   ،عند أهّ بيلته)خمفي 

 .نا قلتأوّل  قال ع :يقول

ال يف وشمولي لته يف تبيني األحكام ن  النقطة املحوري ة تكمن يف مرجعية النص  أأال نالحظ 

ةة األحكام شمولي   مساحة يف ذهنهم أن  الرشيعة تغطي  ، وكأن ه كان مركوزاً للوقائع اللتام 

ن  النصوص كافية للتغطية أحكام الرشيعة يف هذه أ، واللتي كانوا يبحثون عن حكمهاوقائع ال

ا هّ الوقا  فهذه النصوص تبدو جمملة فيه. ،ن  املركوز كان هو الشمولي ة املطلقة أو الأئع، أم 

م هنا أيضًا، حيث يقول:  ّ   :يقول ×سمعت أبا عبد اهللويساعدنا خّب أيب شيبة امللتقد   ض

اجلامعة مل تدع  إن   ،بيده× عّل وخط   ‘إمالء رسول اهلل ،عند اجلامعةةم  ّب   علم ابن ش  

طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا  أصحاب القياس إن   ،، فيها علم احلالل واحلرامماً ألحد كال

 .صاب بالقياسدين اهلل ال ي   ، إن  عداً إال ب   من احلق  

ن يف مقام  إن  ضم  هذه النصوص إىل بعضها مع نصوص القياس، جيعّ القدر امللتيق 

ا  ّ  الوقائع إىل اللتخاطب من النصوص هو شمولي ة النصوص لحأحكام، أم  شمولي ة الرشيعة لك

ا أمر مركوز أو ربام  يوم القيامة، فليس ظاهرًا من النص  بعد هذه املقاربة املجموعي ة، بّ هو إم 

ن الشمولي ة ن السعة وال يلتضم  ّ  ما قلناه يصلح معيقًا كان املركوز شيئًا آخر يلتضم  ،. وك

ّ جي دًا.السلتظهار اإلطالق من حرفي ة الداللة اللفظي ة يف   النصوص، فلتأم 

وحاصل هذه الوقفة هنا خروج بعض النصوص املستدّل هبا هنا عن دائرة االستدالل 

 :وهي ،داللّياً 

 .الرواية الثالثة من املجموعة األوىل(صحيحة سامعة ) ـ 1



  

د بن حكيم )الرواية الرابعة من املجموعة األوىل( ـ 2  .خّب حمم 

ّ رواية مح اد )الرواية األوىل من املجموعة األوىل(، سيغدو بّ إن  اللتعبي املوجز يف مث ـ 3

ض هلذه  حملتماًل لوقوعه يف سياق القضي ة عينها نظرًا للتشابه اللتعابي، كام بين ا ذلك عند اللتعر 

وأن ه كل ه موجود يف  ،الرواية، ومن ثم  فسيكون معنى )اليشء( هو )احلكم واألمر الديني(

 .الكلتاب والسن ة

)الرواية الرابعة عرشة من املجموعة  يد األعرجوضح من ذلك هو خّب سعبّ األ ـ 4

م كانوا يقولون بجواز ل عن أفإن  السائّ كان يس ،األوىل( هون، وأّن  القوم الذين عنده مم ن يلتفق 

، واإلمام هنا هاجم أولئك ووصفهم القول بالرأي  فيام ال ي عرف يف كلتاب اهلل وسن ة النبي 

سًا بالكذب،  أو سن ة، وهذا كل ه سياق اللتنازع مع  كلتاب  فكرة أن ما من يشء إال وفيه مكر 

عي شح  النصوص وتّبير الرجوع للقياس  ونسبة نلتائجهام للدين ولو نسبًة عقالني ًا، والرأي مد 

واجلواب املناسب هلم هو شمولي ة النصوص ووفرهتا مقارنة بالرشيعة الواقعي ة، ال ظني ًة، 

 كام يف نفسها.شمولي ة واقع األح

ّ  من أن ه يؤثر عىل إمجال  وإذا مل ي قبّ فهم هذه النصوص يف هذا السياق هبذا املعنى، فال أق

 الداللة نسبي ًا، فيكفي إلسقاط االسلتدالل هبا.

 فضالً عن بعض الروايات األخرى اللتي كن ا ناقشنا سابقًا يف أصّ دالللتها.هذا كل ه، 

 ة أهل البيتـ بني مشولّية الشريعة ومرجعّي 3

 :أمرينإىل  هيمكن إرجاع سياقات الكثي من النصوص هنا،إن  

راته املعرفي ة؛ للتأكيد أن  بدائله موجودة، السيام أهّ  ـ 1 سياق اللتنديد بالقياس وتفلتيت مّب 

ثنا عنه يف الوقفة والنصوص والفهم الذي بيدهم للكلتاب والسن ة، وهذا ما حتد   البيت أنفسهم

ا بأن  هناك تناسبًا ما بني شح  احلديث املعلتّب يف يد الفقيه وبني جلوء الفقيه ملثّ ، وقلنالسابقة

القياس والرأي؛ وهلذا يقال بأن  القياس تراجع يف القرن الثالث اهلجري بعد انلتشار كلتب 

 .احلديث الضخمة بني أهّ السن ة

م ال ـ 2 عاملون احلقيقي ون سياق إثبات علم أهّ البيت وسعلته وحاجة الناس إليهم، وأّن 

ت أحكام  اهلل، وخرجت من حالة اللتيه اللتي ف  ر  بالقرآن والسن ة، وأن  الناس لو رجعت إليهم لع  



  

ّ  يشء عندهمهي فيها  .، وأن  ك

 هذا السياق يمكن فهمه ضمن تفسريين:

ّ  يشء، وأن  الوصول إىل هذه احلقيقة غي ميسور  أحدمها: إن  الرشيعة والدين يغط يان ك

لكم دون الرجوع إىل أهّ البيت، وأن كم أخطأتم عندما رجعلتم ـ للوصول إىل هذه لعقو

ين للحديث عن الدين  الرشيعة الشاملة ـ إىل عقولكم أو إىل غي أهّ البيت من املراجع امللتصد 

عي اإلمامة الفقهي ة أو الكالمي ة.  كمد 

هّ البيت، وهم الذين إن  الرشيعة، كائنًة ما كانت مساحلتها، موجودة عند أ ثانيهام:

ّ  نصوصها، ولدهيم املنهج الصحيح يف فهمها واسلتنطاق النصوص ملعرفلتها، ومن  وصللتهم ك

بلتم من ليس أهاًل لذلك كي يرشدكم  ثم  فقد أخطأتم عندما رجعلتم لعقولكم يف فهمها أو نص 

 إليها.

حلاف ة بصدور أغلب هذه ن  السياقات الزمكاني ة واملوضوعي ة األيه هنا، هو إما ا ريد أن ا لفت 

ح( النصوص، يفلتح  بمعنى أن  مقارنة عىل الفرضي ة الثانية أكثر من فلتحه عىل األوىل، )ويرج 

لي ًا ـ أن  اهلدف األوضح هلذه النصوص ليس إثبات شمولي ة  السياق بالنص  يفرتض ـ أو 

ن بلتكريس مفهوم الرشيعة، بّ إثبات مرجعي ة أهّ البيت. وإثبات  مرجعي ة أهّ البيت ال يكو

ّ  يشء يف الدين وبالرشيعة واحلياة،  شمولي ة الرشيعة، بّ بلتكريس مفهوم شمولي ة علمهم بك

يف الوقفة السابقة عند مقاربة قضي ة العالقة بني القياس والشمولية املوجودة يف شبيه ما رأيناه 

 الكلتاب والسن ة.

لنصوص هو النهي عن إعامل العقّ وبعبارة أخرى: من املمكن جدًا أن يكون املراد هبذه ا

أو االحلتكام لبعض املرجعي ات )الفقهي ة والكالمي ة( لفهم الدين، ال عن إعامل العقّ يف سن  

ّ  الوقائع. ث عنها الدين، وال عن شمولي ة الدين لك ن  مقاربة أوينلتج عام  قلناه  قوانني مل يلتحد 

ى يف هذه النصوص، يفلتح عىل  ن  النقّ باملعنى الذي مارسه أاحلتاملي ة السياق باهلدف امللتوخ 

ذا كان إومهنا فكرة الشمولي ة، فمثاًل: تعبيًا غي دقيق عن القضي ة، فأ الرواة قد يكون اسلتخدم

ن  الراوي يعيد الكلتاب والسن ة مم ا حتلتاجونه، فإاإلمام الصادق قد قال: أنا أعلم بكّ ما جاء يف 

ّ  ما مجإنلتاج هذا املفهوم يف   .ذهبوعلمه عندنا ومل ي ،حتلتاجونه فهو يف الكلتاب والسن ةلة: ك

 :وربام يتعّزز ما نقول بأّن ألسنة الروايات هنا جاءت خمتلفة



  

ّ  ما حيلتاج إليه الناس(، وأخرى يعّب  بـ )إن  عندنا ما حيلتاج إليه  أ ـ فأحيانًا نجد يعّب  بـ )ك

جيعّ الناس حتلتاج إليهم وال أو )إن  عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما الناس(، 

ّ  ما حيلتاجه الناس(،  والفرق بني اللتعبيين دقيق، ومن ثم  حيلتاجون ألحد(، أو )اإلمام يعرف ك

فمن املمكن أن  الراوي ألحد اللتعبيين كان يقصد اللتعبي اآلخر، فلتسامح يف النقّ أو نقّ 

 .حسب فهمه وطاقلته

ن  القرآن(، فيام تعّب  نصوص ا خر بأه أصّ يف وأحيانًا أخرى نجد النصوص تعّب  بـ )ل ب ـ

لراد املعنى الراوي أن املمكن أن مكّ يشء يف القرآن والسن ة، ومن ثم  ف فاسلتخدم تعبيًا  األو 

 قيق.دغي 

 ـ وقفة مع مفهوم )ما حيتاج إليه الناس( 4

ث عن  ّ  ما حيلتاج أن  لدى أإن  العديد من النصوص هنا يلتحد  لناس إىل ليه اإهّ البيت ك

 : ماذا يعني؟)احلاجة( يوم القيامة، ولنلتوق ف قلياًل عند هذا املفهوم

 رح تصّورين هلذا املفهوم:طيمكن 

بلي ًا، بحيث يكون ن يكون أ التصّور األّول: ّ  يشء هو يف مفهوم احلاجة هنا ق  املراد أن  ك

 هّ بيلته.أنفسه حيلتاج الناس إليه فهو موجود يف الكلتاب والسن ة وعند النبي  و

ر سيلتم  االسلتدالل هنا؛ وذلك أن  معرفة املوقف العمّل من مجي ع الوقائع ووفقًا هلذا اللتصو 

 ايل هو أمر  حيلتاجه البرش، ومن ثم  فيكون عند الدين موقف منه.يف ظرفها الزمكاين واحل

س ومن الراجح أن خيلتار القائّ هبذا اللتفسي هنا ختصيص األمر ببعض ما حيلتاج إليه النا

ّ  يشء  ة مثالً امللتصلة بالشأن الديني؛ السلتبعاد أن يكون ك وهو القضايا السلوكي ة والعقدي 

 حيلتاج الناس إليه ـ بام يف ذلك كيفي ة حتضي األطعمة وطبخها و.. ـ موجودًا يف الدين.

ًا ال قبلي ًا؛ بمعنى  التصّور الثاين: ّ  أأن يكون مفهوم احلاجة هنا بعدي  يشء ن  الدين عنده ك

بطبيعة وضع البرش جتاهه، فالبرش ليه ملتصّ احلاجة إلتوصيف فحيلتاج الناس إليه بعد اللتجربة، 

رهبم وغي ذلك جواب عن جمموعة من اذا كان لدهيم بحكم تكوينهم وفطرهتم وعقوهلم وجتإ

م مل يعودوا بحاجة ليشء فيها، ومن ثم  فينحرص جمال الدين بام حيلتاج  ،القضايا فهذا يعني أّن 

 الناس إىل الدين فيه.



  

نا أمام تفسيين: )ما حيلتاج الناس إليه يف نفسه( و )مأوهذا يعني  ا حيلتاج الناس إىل الدين ن 

 ي  من املعنيني أقرب للنصوص السابقة؟فيه(، فأ

ل هو األقرب يف أغلب النصوص؛ لعدم وجود تقييد إضايف فيها  الظاهر أن  املعنى األو 

ر الثاين، لكن  مع ذلك ال يصح  االسلتدالل هبذه النصوص عىل ما نحن فيه، يفرض اللتصو 

 ويمكن طرح وجهني هنا:

)لو مل نقّ بذلك حلتى يف مطلق  إن  هذا ال جيري يف املباحات غي االقلتضائي ة الوجه األّول:

) لتاج فيه حلتى ملعرفة اإلباحة؛ ألن  اجلري عىل املباحات باملعنى األعم  ؛ ألن  موردها مم ا ال حي 

ن  أاإلباحة يف هذه املوارد ال مصلحة فيه يف نفسه وال حاجة إليه، ومعه ال يوجد ما يفرض وفق 

ّ  الوقائع.  الرشيعة اشلتملت عىل بيان ك

وذلك أن  ختصيص اخلارج  إال أّن هذا الوجه وإن كان صحيحاً يف نفسه، غري أّنه ليس بنافع؛

كاف  يف نفسه ملعرفة كون موارد هذا عن دائرة املوجود يف الرشيعة باملباح غي االقلتضائي، 

ي جلعّ القوانني  املباح مباحة يف لوح الواقع ومطلقًا، وهذا كاف  يف املنع عن اللتصد 

واإللزامات فيها؛ ألن ه خالف مقلتضيات لوح الواقع األخالقي والقانوين، ومن ثم  فهذا الوجه 

رجعي ة  ملرشعي ة توفي الي قادر عىل يمكنه نفي قاعدة نفي اخللو  باملعنى امللتداول هلا؛ لكن ه غ

، وقد سبق أن ذكرنا مطلع هذا قانوني ة إلزامي ة ا خرى يف حياة البرش كالعقّ واللتجربة اإلنساني ة

 .الكلتاب سلسلًة من الصيغ اللتي يمكن تصوير الشمولي ة اللترشيعي ة هبا

ّ  األشياء اللتي نحن بحاجة إليها،  الوجه الثاين: وهذا ما يفلتح عىل احلتاملي ة إن نا ال نعرف ك

ي لسن  بعض القوانني يف بعض املساحات يف بعض األزمنة والظروف، وهذه  حاجلتنا لللتصد 

احلاجة ربام تكون أعظم من احلاجة ملعرفة مبارشة باملوقف العمّل املبارش، ومع تزاحم 

 احلاجات تنسب احلاجة احلقيقة للحاجة األقوى واألعظم عادًة.

ة أن  الدين والرشيعة عندما الحظوا حياة اإلنسان وحاجاته، فمن املمكن معنى هذه الفكر

م اط لعوا عىل حاجة عميقة لديه للتحقيقه الكامل ة الرشيعة نفسها اللتي  أّن  بّ والسلتمراري 

ّ مسؤوليفرتض أن ه بحاجة إليها ي ة اللتقنني ووضع النظم ضمن إطار الدين، ، وهي حاجة حتم 

ن يكون هناك مساحة هي حاجة اإلنسان ملامرسة هذا الدور يف احلياة يف ومن ثم  فأي  مانع من أ

ّ  ما نحلتاجه،  هدي أصول الرشيعة وقيمها، فلو كانت النصوص الواقعي ة تسلتوعب بيان ك



  

ّ هذه  وكان هذا مم ا نحلتاجه، فإن  هذا يعني أن  بعض مساحات احلياة نحن بحاجة فيها للتحم 

يف لوح الواقع اللترشيعي، وهو ما يساوق خلو  بعض الوقائع ـ  املسؤولي ة، فيكون هذا مسنوناً 

كة ـ من جعّ األحكام الديني ة املبارشة، واالكلتفاء كاولو ضمن ا طر زم ني ة حمدودة وملتحر 

 بجعّ احلكم األكثر حاجة، وهو وجوب جعّ البرش للقوانني يف هدي الرشيعة.

م صياغة أكثر شمولي ة لإلشكال يمكنني بي انه هبذه الطريقة: إن  نصوص احلاجة ولكي أقد 

ا أن تكون ناظرة للمشهد يف القرن الثاين اهلجري )مشهد شح  النصوص واللجوء ملعرفة  إم 

ل، تكون هذه الروايات ناظرة  ة( أو ال، فعىل اللتقدير األو  الدين إىل مقاربات عقلي ة وبرشي 

م آنفًا.إ يأيت ينإلثبات شمولي ة النصوص وكفايلتها، وعىل اللتقدير الثا  شكالنا امللتقد 

ّ اشلتامل القرآن والسن ة وكلتب أهّ البيت عىل مجيع ما حيلتاجه البرش، فأمر  وهبذا يمكن تعق 

د مسؤولي ة البرش يف اللتقنني يف مساحات معي نة، قد يكون كفيالً بسطر واحد ـ مثّ آية  واحد حيد 

كة عّب الزمن.الشورى بني املؤمنني لو قيّ هبا ـ يف أن يغطي مساحات واسع  ة ملتحر 

ن  إ :نقولبل لو أردنا املزيد من التحليل هنا، وتفصيله سيأيت يف الفصول الالحقة، فربام 

ات، فعالج الثوابت وأعطى األطر  الرشع الحظ أن  حياة اإلنسان تقوم عىل ثوابت وملتغي 

يل إىل العقّ اإلنسا ات، ثم ترك خصوصياهتا يف السياق اللتحو  ين ومل ير  حاجًة العامة للملتغي 

لبياّنا، بّ رأى حاجًة للسكوت لكي ت رتك هذه األمور للعقّ، فإن  من شأن ذلك تكامّ 

العقول الذي هو بنفسه حاجة إنساني ة أيضًا، وهذا ما يفّس  غياب العديد من املوضوعات عن 

ساهتا. رتاثال  الديني مثّ تنظيم الشكّ اإلداري للدولة ودوائرها ومؤس 

إن  امللتغي  يف احلياة اإلنساني ة ال يمكن تغطيلته بشكّ تفصيّل قبّ وعي ال: بل ربام يق

اإلنساني ة ملآالته؛ ألن  فهم املخاطب للنص  سوف يكون مسلتحيالً عمليًا قبّ عيشه يف سياق 

ل اهلجري عن األحكام  ثت النصوص يف القرن األو  ، فلو حتد  املوضوع الذي حيكي عنه النص 

ن أحد من فهم ذلك يف عرص نزول النص أو صدوره، امللتصلة باللتقنية  املعلوماتي ة فلن يلتمك 

وهذه اإلشكالي ة الواقعي ة هي اللتي تفرض عىل الرشيعة من البداية معاجلة الثوابت ووضع 

، ثم إيكال األمر للعقّ املؤمن املهلتدي هبدي  ات تغطية عام  القواعد اللتي هلا قابلية تغطية امللتغي 

 الرشع.

ينلتج عدم شمولي ة الرشيعة باملعنى املدريس، بّ هو يقر  بأن  العنرص الزمني  وهذا ما



  

والسيورة اللتارخيية ال يمكن أن يسمحا للرشيعة بلتغطية مجيع الوقائع بشكّ واحد عىل املتداد 

ّ  هو األقوى ما دام  ل اللتارخيي، وهذا املنطق يظ الزمكان، فكأن  الدين يواجه منطق اللتحو 

نا نعرتف هنا بأن  الدين مل  الدين ال يريد ة يف تبليغ الرساالت، فكأن  اسلتخدام السبّ اإلعجازي 

ة إليها؛ خلصوصي ة  ترجع  لة يف احلياة اإلنساني ة رغم حاجة البرشي  يغطِّ تلك املسلتجدات امللتحو 

إىل املقلتضيات الزمنية واللتارخيي ة، وهذا الوضع الزمكاين خيلق بنفسه حاجًة يف إيكال بعض 

ت للعقّ املؤمن.امل  هام 

، مبدئيّة ّن فيه داللةائرة االستدالل ممّا كنّا نقول بأوهبذه الوقفة َترج عّدة نصوص عن د

سامة )الرواية الثالثة عرشة من املجموعة األوىل(، وخّب ابن قيس املارص يب ا  أ معلتّبة وهي:

العارشة من املجموعة  يةا)الرو قيس بن  عمروّب)الرواية اللتاسعة من املجموعة الثالثة(، وخ

د بن مسلم )الرواية السابعة من املجموعة الرابعة(، الثالثة(،  ة بّ خترج وصحيحة حمم  عد 

عبد اهلل بن سنان، وخّب  صحيحو ،يب اجلارودأيضًا وهي: خّب روايات من املجموعة الثانية أ

كي، وخّب ابن بان وابن بأابن سنان اآلخر، وخّبه الثالث، وخّب  صحيحالفضيّ بن يسار، و

ـ  14ـ  12ـ  11ـ  9ـ  8ـ  6ـ  5يب األحاديث رقم: تفضال، وخّب ابن العباس )هي عىل الرت

دًا هبذه الذهني ة اللتي قلناها  من املجموعة الثانية(. 22 فلو نظر القارئ هلذه النصوص جمد 

 فسوف يراها بمعنى خملتلف متامًا.

 غري اإلمامي؟! اءضولّية يف الفمـ ملاذا مل تظهر نصوص الش 5

ّ  هذا السؤال مثيًا للدهشة: ملاذا مل نجد هذه اللغة اللتي رأيناها يف هذه النصوص حول  يظ

مل نجدها يف الرتاث احلديثي السن ي؟ هّ كان السن ة يرون عدم شمولي ة  ..شمولي ة الرشيعة

قيه السن ي الرشيعة؟ وإذا كان هذا الرأي موجودًا فكم كان حجم منارصيه؟ ملاذا اضطر  الف

ّ منذ البداية بأن ه ال حكم هلل فيام مل يردنا فيه للذهاب للقياس وأمثاله ملعرفة حكم اهلل، ومل يق  

 ؟نص  

ث عن شمولي ة الرشيعة، فلامذا مل ينقّ هذا األمر يف عىل خط  آخر: إ ذا كان النبي  قد حتد 

هم هذا يف يشء أو أهّ السن  أتراث  ّ  ساكلتًا إ؟ ون ه كان ينفعهمة؟ هّ كان يرض  ذا كان النبي  ظ

فلامذا مل يلتكل م يف قضي ة من هذا النوع؟ هّ  ،يلتصّ بوصف دينه ورشيعلتهمهم  عن موضوع 



  

ث عن ذلك أو آاكلتفى بنص  قر ن ه اكلتفى باالنطباع الذي سيحصّ عند معارصيه حول أين حتد 

هّ السن ة واللتي أ كام ربام توحي بذلك رواية سلامن املنقولة يف مصادر ،شمولي ة الرشيعة

 ذكرناها سابقًا؟

لتها مرشوعة، واليشء الذي يلح  علينا هنا هو اللتفلتيش عن مصلحة يف أ سئلة تبدو يل برم 

ىل يومنا إ ات النبي  يف ذلكهّ السن ة لنقّ مروي  وع أو يف جتاهّ أسكوت النبي  عن هذا املوض

قابّ بدو شحيحة جدًا، ويف املهذا، حلتى أن  النصوص السن ية عن الصحابة وكبار اللتابعني ت

غرقنا باللتأكيد عىل فكرة االسلتيعاب ت   ،ة يف القرن الثاين اهلجرينجد عرشات النصوص الشيعي  

 عليه!رص  ـ برصف النظر عن املناقشات الداللي ة والسندية السابقة ـ وت

لذي ليامرسوا االجلتهاد ا ،يأناف وغيهم يذهبون نحو القياس واجلتهاد الرحذا كان األإ

م ال يعأباع السبّ الظني ة للوصول للحكم الرشعي عّب ذلك، فهذا معناه هو عندهم ات   شون يّن 

وا عىل أن ام كانت مشكللتهم شح  النصوص، فلامذا إعقدة من شمولي ة الرشيعة، و ي  أ رص 

ك بشمولي   ة نقّ عنه يشء يف ذلك؟ هّ هي احلاجة للمرشوعي  ن  النبي  مل ي  أة الرشيعة رغم اللتمس 

س، وكانت ة قوانينه وترشيعاته للتكون ملزمًة للنابمعنى حاجة القايض واملفلتي والوايل ملرشوعي  

شكال املرشوعي ة يف ذلك الزمان، فوجدناهم يسلتنلتجون ثم ينسبون النسبة للدين شكاًل من أ

ن  القضي ة منطلقة من فهمهم للنصوص القرآنية أدون أن خيرجوا عن إطاره، أو يللدين وال ير

مة اللتي اسلتدل  هبا هنا عىل الشمولي ة؟  امللتقد 

لكلتامن ـ ين اهلجري اقرن الثلارهم الغالب يف ايف تي  ـ هّ السن ة ي  مصلحة ألأجد ألست 

ة عىل شمولي ة الرشيعة ة الدال  بّ بالعكس فإن  أهّ احلديث ربام تكون هلم  ـ النصوص النبوي 

ه نظرًا للمرجعي ة ا دة عندهم ـ؛ رغبة يف تكريس هذا اللتوج  ن  قضي لتهم كانت مع أللنصي ة امللتشد 

ن  النبي  مل أشح  النصوص الواصلة ال مع شمولي ة الرشيعة، ومن ثم  يبدو يل االحلتامل األرجح 

دة  سلتوجب تيقّ شيئًا حول هذا املوضوع، ومل يصدر منه موقف بارز أو مواقف علنية ملتعد 

ة الشيعي  د ذلك أجيال الالحقة، ويؤك  ىل األإقّ نلتن تأ عادةً  ة هي األخرى ن  النصوص النبوي 

ا معدومة، شحيحة جدًا هنا،  ة مل حياولوا فاألإن مل نقّ بأّن  عياهتم عّب نقّ إئم  ثبات مد 

د شمولي ة الرشيعة، مع  ة اللتي تؤك  م كانوا أالنصوص النبوي  ً جدًا لو أّن  ن  هذا األمر كان مهام 

، بّ غاية ما وجدنا هو تركيزهم عىل توف ر سائر املذاهبمن  يواجهون من يقول بنفي الشمولي ة



  

 .واملتالكهم هلا يف الصحف أو العقول النصوص

ح أن  النبي  ـ ووفقًا لفهمنا القرآين أهذا كل ه ي عن يشء يف هذه القضي ة  ًا ـ مل يلتكل ميضرج 

 ، بهارهم بسعة خذوه عن الشمولي ة بعد انأوإن ام هو انطباع املسلمني الذي بشكّ واضح وجّل 

 الرشيعة النازلة.

دًا أن  املعركة اللتي كانت تدور رحاها يف القرن الثاين اهلجري  د يل جمد  هذا السياق يؤك 

والنصوص الصادرة عن أهّ البيت بكثرة يف تلك الفرتة، هو إشكالية شح  النصوص وما 

بّ ا خرى الكلتشاف أحكام اهلل،  كة  مناهج  اجلتهاد  فاملعركة معرينجم عنها من الذهاب نحو س 

وهلذا يف القرن الثالث اهلجري ال نشهد حضورًا هلذه النصوص عند أهّ البيت، داخّ ـ ديني، 

ّ  النلتشار احلديث بني أهّ السن ة منذ بدايات هذا القرن دورًا كبيًا يف إعادة تكريس  ولع

ة تراجعًا  مرجعي ة النص  يف االجلتهاد وتراجع دور القياس واجلتهاد الرأي يف األوساط العام 

ّ العبايس  نسبي ًا، كرتاجع دور املعلتزلة يف احلياة الثقافية آنذاك؛ إذ يف هذا العرص حكم امللتوك 

(247  ّ فع شأن ابن حنبّ بعد إخراجه من السجن، وتراجع دور  هـ( وهيمن أه احلديث ور 

 من ظهور مذهب األشاعرة.كل ه أهّ الرأي، وما أعقب ذلك 

النصوص النبوي ة من مثّ هذه اللتعابي؛ ألن  القضي ة طارئة تلتصّ  وهذا ما يفّس  خلو  

)شمولي ة الرشيعة( ، وليست قضي ًة يف أصّ الدين وبيانه )وفرة النصوص( باإلرث النبوي

، فالحظ.  حلتى يلتكل م هبا النبي 

 والسياق الَعَرضي لصدور النصوص سئلة املتشّرعةبني أـ  6

م يثي أمامنا اسلتفه عة بالسؤال عن آخر، امًا إن  ما تقد  ه أحد من امللترش  وهو: ملاذا مل يلتوج 

ًا ضمن سياقات إال يف نصوص قليلة، مساحة الرشيعة،  ض  ر  بّ جاءت النصوص يف املوضوع ع 

ر؟  ا خ 

 إّن اجلواب عن هذا السؤال حيمل معه افرتاضني:

بحيث مل حيلتج إىل أن تكون شمولي ة الرشيعة أمرًا مركوزًا راسخًا يف وعي املسلمني،  أ ـ

ضًا يف سياق احلديث عن موضوعات أخرى. وربام أخذوه من  ر  سؤال، ولذلك ا شي إليه ع 

النصوص القرآني ة أو من طبيعة تعاطي الرسول والصحابة وأهّ البيت مع قضايا الرشيعة 



  

 والفعّ اإلنساين.

وا أن يكون عدم شمولي ة الدين أمرًا واضحًا مرتكزًا يف الذهن امللترش   ب ـ عي، وهلذا مل هيلتم 

 كثيًا هبذا املوضوع ومل يسألوا عنه.

ل، ويشهد لذلك أن ه لو كان املركوز يف الوعي  ويبدو يل أن  األرجح هو االحلتامل األو 

مة  ـ لو حافظنا عىل دالالهتا اإلسالمي عدم شمولي ة الرشيعة، ألثارت نصوص الشمولي ة امللتقد 

هت إىل أهّ البيتـ  ج  بعد ترصحيهم بالشمول؛ ألن  املفروض أن  عدم الشمول  تساؤالت و 

م هذا الوعي بمثّ هذه النصوص يسلتدعي تساؤالت  ه  كان أمرًا مرتكزًا راسخًا، فصدم 

يها الرشيعة اإلسالمي ة، األمر الذي مل نالحظه إطالقًا وظهور كالم حول املساحات اللتي ال تغط  

أملحت إليه بعض هذه النصوص يف حواري ات  ، عدا مايف املنقول من كلتب احلديث واللتاريخ

 .اإلمام مع بعض املرجئة أو اخلوارج مما يلت صّ بشمولي ة احلدود

ل أيضًا أن  القائلني بالقياس يف القرن الثاين اهلجري عمدوا ملعرفة  ز االحلتامل األو  ويعز 

وص امللتوف رة، ة إىل القياس، رغم عدم ورودها بنظرهم يف النصحكم اهلل يف الوقائع املسلتجد  

ين لللتجسي بني املنصوص وغيه  فلو مل يكونوا مسكونني بفكرة الشمولي ة ملا كانوا مضطر 

 بجّس القياس وأمثاله.

عي، وهلذا جاءت  وعليه، فاألقرب أن تكون فكرة شمولي ة الرشيعة مركوزة يف الوعي امللترش 

ضًا يف سياق موضوعات ا خر. نعم، هذا األمر ينفع املعلتق   ر  ا ع  ة من أهّ البيت، أم  د بإمامة األئم 

؛ ألن  االحلتامالت هناك ملتساوية،  عي عرص النص  السن ي فيصعب عليه إثبات االرتكاز امللترش 

واملوضوع ليس مطروحًا، وال توجد نصوص حوله أو حول ما يرتبط به، واالرتكاز املسلتقر  يف 

ل أيضًا.القرن الثاين اهلجري ال يكشف بالرضورة عن وجوده يف القر  ن األو 

لقد سبق أن ناقشنا يف احلتاملي ة مدركي ة هذا االرتكاز يف  ل اآليت:ؤبناًء عليه ُيطرح التسا

وا هذا االرتكاز من فهم غي دقيق  للكلتاب الكريم  الشمولي ة، وأن ه من املمكن كوّنم قد تلق 

ر كوّنا شاملة، والسلوك النبوي  أو من طبيعة سعة الرشيعة اللتي دفعلتهم ـ خمطئني ـ للتص وهم و 

ة مل تكن لدهيم منظومة قانوني ة كّبى من قبّ،  لكن لو مل تكن الرشيعة شاملة بالفعّ وكان أم 

ر العام موجودًا عن شمولي لتها، ملاذا مل يصدر من أهّ البيت النبوي  ما يكشف هذا  هذا اللتصو 

اخلطأ الذي وقعوا فيه يف ثبت عدم شمولي ة الرشيعة؟ أال يساوق هذا إقرارهم عىل اخلطأ، وي  



  

ة كهذه؟ والغريب  نا رأينا روايات عكسي ة تفيد الشمولي ة أفهم قضي ة ديني ة مهم  و توحي هبا أن 

!  ّ  عىل األق

ًا هناأالذي  واجلواب عن هذا السؤال ثبات شمولي ة مرجعي ة يصلح إل ههو أن   ،علتّبه مركزي 

ثبات وجود أحكام تفصيلي ة كن ه ال يصلح إلالكلتاب والسن ة، يف قوهلام وفعلهام وتقريرمها، ل

ي مخسني يف املائة من حياة اإلنسان، ن  اهلل أتى برشيعة تغط  أشاملة فيهام، بمعنى أن ه لو قال قائّ ب

ّ هبا ثم ترك البقي   ه هنا، بينام لو قال بأن  صاًل، أة ومل يلتدخ  ًا يف حق  لكان هذا اإلشكال قوي 

ّ اإلنساين أو سكلتت عن سلوك العقّ اإلنساين يف سن  الرشيعة هي اللتي طلبت من العق

القوانني وفقًا هلا يف مساحة معي نة، فإن  هذا الفهم للقضي ة لن ينايف شمولي ة الرشيعة، بّ سوف 

ون  ة يف سلوك البرش ما تزال قائمًة، والبرش مضطر  نلتج تفسيًا جديدًا له، فمرجعي ة اهلل احلرصي  ي 

ّ  من األفعال ّ  ما يف األمر أن  الرشيعة تارًة أعطت حكم  يف أي  فع للذهاب خلف الرشيعة، ك

الفعّ مبارشًة، وأخرى أعطت حكاًم لإلنسان برضورة سن  القانون يف هذا الفعّ وفق قواعد 

له يف سن  القوانني الرضر  واملفسدة  املنهي  عنهام رشعًا،  وأصول معي نة، وإال لزم من عدم تدخ 

من املرجعي ة احلرصية للرشيعة، وهذا يكفي يف تّبير االرتكاز القائم ومن ثم فلم خيّ حكم 

 وتّبير السكوت عنه، دون إثبات مفهوم الشمولي ة باملعنى املدريس الذي نبحث عنه هنا.

ل قد صاغوا الكثي من آلي ات عمّ السلطة  عي بأن  املسلمني منذ الصدر األو  بّ نحن ند 

ّ  هذا واللتنظيم املدين واإلداري وفق م فوه من الفرس واليهود والنصارى وغيهم، ولع ا تعر 

ة للتنظيم األمور. ضت هلم سن  القوانني اإلداري   كان مركوزًا يف ذهنهم من أن  الرشيعة فو 

وأخلتم بفكرة ال ا ريد أن أخوض فيها اآلن، بّ أتركها لللتأم ّ، وهي تلتصّ بأصالة الديني ة 

لت بي يف منطوقات النبي  و.. وهي قضي ة إش ضت للعديد من زواياها يف خملتلف ك  كالي ة، وقد تعر 

حول السن ة واحلديث، لكن ما ا ريد أن ا يضء عليه هنا هو أن  هذه النصوص هّ تثبت ديني ة 

ا ساكلتة عن هذا املوضوع؟ ّ  احلاجات، أو أّن  ث عن شمولي لته واسلتجابلته لك  اليشء الذي تلتحد 

تارًة تعّب  بجمّ يفهم منها ديني ة اليشء امللتصف وسبب طرح هذا السؤال هو أن  النصوص 

 بالشمول، وأخرى حتلتمّ األمرين معًا:

فمن النوع األول من النصوص والسياقات: هلك القائّ بالقياس ودين اهلل ال يصاب 

 بالعقول فام جاءكم به الرسول شامّ.



  

ّ  يشء جاء يف الكلتاب والسن ة، يف الكلت اب والسن ة فصّ ومن النوع الثاين من النصوص: ك

 ما بينكم.

ن  لكن ه هدى ،أو اإلمام من العلم الذي عل مه اهلل ما ليس دينًا ورشيعة فهّ عند النبي   يمك 

 اإلنسان لو تعل مه من أن جييد الفعّ والسلوك أو ال؟

 ـ أدّلة الشمولّية ونصوصها احلديثّية يف سياق مأزق املعارضة 7

، إال أن ه قد يضًا(أ غيها من األدل ةربام أو )احلديثية  أن ه لو ثبلتت داللة النصوصهنا أقصد 

هتا ويفرض علينا تعديّ الصورة، ولن أضع املعايقال بوجود معارض ي   ات رضضعف من قو 

ة عدم الشمولي ةأيف سياق عنوان منفصّ يبحث يف  ّ يف العديد من ن نا سوف نفص  أل ؛دل 

ة الفصّ الثالث، ولكن  جوانب ومنطلقات فكرة عدم الشمولي ة يف الفصول  ني القادمة خاص 

ة يف سياق تضعيف ق ؛ لكي أقوم بلتوظيفهباخلتصارسأكلتفي ببعضها هنا، وا شي لبعض  آخر  و 

 لنا. هنلتجت  الذي يمكن أن  ننظر يف املقارنات واملقاربات مانصوص احلديث املوجودة هنا؛ ل

مدارس االجلتهاد اإلسالمي كان وحيسن يف البداية أن ا شي إىل أن  اجتاه اللتصويب يف بعض 

قد ساق فكرًة يمكن أن تلتصّ ببحثنا، وهي فكرة خلو  الواقعة من احلكم قبّ االجلتهاد، يف 

د وجود احلكم فيه دائاًم، وقد طرحت يف هذا السياق كلامت ملتقابلة، غي أن   مقابّ اجتاه يؤك 

ابي  تشبه موضوع بحثنا، هلذا لن أغلبها ـ إن مل يكن مجيعها ـ غي نافع لنا هنا، وإن اشلتملت تع

ة ومناقشات خصومهم، ويمكن  لتهم اللتي تقارب السبعة أو أكثر، وال ألدل  ض ألدل  أتعر 

الت كلتب أصول الفقه السن ي  .مراجعلتها يف مطو 

 املعطيات العكسّية باختصار عىل الشكل اآليت:وأكتفي هنا بام هو املهم من 

 إفادة الشمولّية وتأثريه على القّوة االحتمالّية يف ـ مأزق التعارض الداخلي 1 ـ 7
ن  الروايات وقعت أكيف  ،ت وبشكّ واضحالقد الحظنا يف البحث اللتجزيئي يف الرواي

بناًء عىل دالللتها  ،مما يلتناول نفس فكرهتا بينها وبني غيهايف دالللتها فيام بينها، وفيام ملتعارضًة 

ّ  يشء يف الكلتاب وتعلن ذلك أض الروايات بففيام تقول بع عىل الشمولي ة يف نفسها، ن  ك

                                              
 .58ـ  36: 6( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: الفخر الرازي، املحصول يف علم أصول الفقه 1)



  

ر تعلن بأن  الكلتاب قد ال جيد فيه اإلمام جوابًا فيجع فيه إىل السن ة، خ  ات ا  برصاحة، نجد رواي

 بّ يف بعض ثالث أن  اإلمام ال جيد اجلواب يف الكلتاب والسن ة فيذهب نحو أمر  آخر.

نا راجعنا أولو  ة هنا مبدئي ًا، لراألحاديث اللتي تدخّ ضمبعض ن  ينا هذه أن النصوص الدال 

م احلديث عنها،  ا املعارضة مع نصوص أخرى كنصوص املعضالت فقد تقد  املعارضة، وأم 

 من: فالحظ هنا كالا ً

ي وب، وخّب عبد العزيز بن مسلم )األحاديث أخّب مرازم، وصحيحة عبد األعىل، ومعلتّبة 

(، وصحيح ابن يعقوب )اخلّب الرابع من املجموعة من املجموعة األوىل 12ـ  9ـ  8ـ  5رقم: 

 .والدال ة عىل شمولي ة البيان واملضمون القرآين الرابعة(،

 :وانظر يف مقابلها

ن ه ، والدال  عىل أن  اإلمام يقر  بأمن املجموعة األوىل( 16خّب سورة بن كليب )الرواية رقم 

 .يرجع للسن ة عىل تقدير عدم وجود يشء يف الكلتاب

د بن مسلم، وخّب عبد الرحيم القصي، ومعلتّبة عامر الساباطي، وكذ لك صحيحة حمم 

ة مع روايات املجموعة الثانية  ،وخّب جعيد اهلمداين )ذكرنا هذه األخبار عند الوقفة النقدي 

ة عىل خلو  الكلتاب والسن ة معًا من بعض املواقف.  فراجع( والدال 

قياس درجة الوثوق واالطمئنان هبذه األخبار الدال ة  إن  هذا ما ينبغي أخذه بعني االعلتبار يف

 هنا.

 النصوص احلديثّية الناطقة بعدم الشمولّيةـ  2ـ  7

ة نصوص يطرحها عادًة بعض الذين ال يؤمنون بشمولي ة الرشيعة، أو بعض الذين  ثم 

د باقر ياغة أمثال السيد صلترشيعي حلتى بمثّ اليدافعون عن نظرية منطقة الفراغ  صدر الحمم 

ها:يفن تقف أهلا، وهي تقبّ    سياق معارضة نصوص شمولي ة الرشيعة، وأمه 

 ـ خطبة الوداع وعدم دنيوّية الدين، حتليل نقدي 1ـ  2ـ  7

ا الناس، واهلل ما من يشء ».. ‘: لرسول اهلل ما جاء يف خطبة الوداعالرواية األوىل:  أهي 

بكم من اجلنة ويباعدكم من النار إال وقد أمر بكم من النار يقر  تكم به، وما من يشء يقر 



  

 .«ويباعدكم من اجلن ة إال وقد ّنيلتكم عنه..

ه األدرصإن  هذه الرواية وظ فها القائلون بعدم شمولي ة الرشيعة واملنلت  نى،ون للدين بحد 

ة القائلني بالشمولي ة  ، وهذه من األمور الالفلتة!وهي بنفسها كانت أحد أدل 

م ا واضحة يف كون غرض أة عّب هذه الرواية هي ها النافون للشمولي  واملقاربة اللتي يقد  ّن 

ة ال وي  يب واللتبعيد اال خروي، ومن ثم  فشؤون تنظيم احلياة الدنالنبي  من دعوته ودينه هو اللتقر  

ة إ هن  دين   أه هبا، وهذا دليّ عىللعالقة  ّ يف احلياة الدنيوي  ال بمقدار ما يلتصّ باآلخرة، ال يلتدخ 

اته، حلتى تكون رشيعلته شاملة، وهبذا يمكن أن ال أن   ه يضع تنظيم احلياة الدنيا يف سل م أولوي 

ة الدين ال دنيوي  ينلتاج يملتنخرج باس نافح ن ه قد ه، وهي الفكرة اللتي سنرى الحقًا ألتّ ال خروي 

 .بازرگانمهدي  هندسعنها امل

 إال أّن هذه االستدالل هنا غري دقيق؛ وذلك:

ّ  ما يلتصّ إن  غاي أّوالً: ة ما يفيده هذا احلديث توصيف حالة النبي  وأن ه رشح هلم ك

ى ألمور دنياهم باللتنظيم واإلدارة، فال يوجد  بآخرهتم، ولكن  هذا ال ينفي أن يكون قد تصد 

مفهوم ـ باملعنى اللغوي واألصويل ـ هلذه اخلطبة ينفي عالقلته باجلوانب الدنيوية حلتى نأخذ من 

 اجًا علامني ًا للدين.هذه الرواية اسلتنلت

، لكن املفروض أن  هذه  ًا:نيثا دات قد ذكرها النبي  بات واملبع  ّ  املقر  ثبت أن  ك إن  احلديث ي 

دات مندجمة بالفعّ اإلنساين يف الدنيا، فظرفها الزمكاين هو الدنيا، وحيث إن ه مل  بات واملبع  املقر 

د املساحة اللتي تسلتوعبها سلوكي ات اإلنسان امل دة، فهذا يعني أن ه من املمكن أن تلتحد  بة واملبع  قر 

ة ـ ذات تأثي  فات امللتصلة بلتنظيم الشؤون الدنيوي  ف إنساين ـ بام يف ذلك اللترص  ّ  ترص  يكون ك

أخروي تقريبي أو تبعيدي، فهذا يشء ال يمكننا نفيه وال حتديد مساحلته من نص  هذه اخلطبة، 

ن هذا احلديث من مقاربة القضي ة بطريقة تعارض النصوص األخرى املثبلتة  ومن ثم لن يلتمك 

ة للدين أو لفكرة الشمولي ة اللترشيعي ة.  للجوانب الدنيوي 

دة بًة ومبع  ، هو مم ا ال نعم، ما ذكره الشيخ األعرايف، من أن  متام األفعال اإلنساني ة تقع مقر 
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ة وأن  املباحات بذاهتا ال دليّ عليه إذا أخذنا ذوات األفعال ال العناوين الطارئة عليها؛ خا ص 

 ينبغي أن تلتصّ باللتقريب واللتبعيد، فال إثبات الشمولي ة هبذا احلديث ممكن  وال نفيها.

 ـ تأبري النخل )أنتم أعلم بأمور دنياكم(، وفصل الشريعة عن اإلدارة الدنيوّية 2ـ  2ـ  7

ة و املعروف يف قّصة تأبري النرل، احلديث النبويّ الرواية الثانية:  هو حديث أخذ شهرًة عام 

 .يف الوسط السن ي، وله تداول كبي إىل عرصنا الراهن

ونص  اخلّب ـ طبقًا ألحد منقوالت صحيح مسلم الذي يعد  أهم مصدر هلذا اخلّب ـ هو: أن 

، فمر  هبم فقال: اً ص  ي  قال: فخرج ش  « لو مل تفعلوا لصلح»مر  بقوم يلقحون، فقال:  النبي

 .أنلتم أعلم بأمور دنياكمكذا وكذا. قال:  قالوا: قد قلت   ،ما لنخلكم؟»

ّ  من: أنس بن مالك، وطلحة، ورافع بن خ  وقد ن   يج، وعائشة زوج النبي، د  قّ اخلّب عن ك

 وجابر األنصاري.

إذا كان يشء من أمر دنياكم فأنلتم أعلم به، فإذا كان من ».. ويف مصادر أخرى جاء إضافة: 

 .«أمر دينكم فإيل  

ما أنا بزارع وال صاحب نخّ،  »..ويف صيغة أخرى جاء أن  النبي عل ق بعد ذلك، وقال: 

حوا  .«لق 

إن ام ظننت ظنًا؛ فال تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا : »ويف صيغة أخرى أيضًا جاء قوله

ثلتكم عن اهلل تعاىل شيئًا فخذوا به؛ فإنني لن أكذب عىل اهلل  .«حد 
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إن ام أنا برش، إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به، وإذا »...ذلك، قال: ويف صيغة أخرى ك

 .«أمرتكم بيشء من رأيي فإن ام أنا برش

وقد جعّ هذا احلديث مسلتندًا للقول بأن  الشؤون البرشية يف جمال االقلتصاد واملدنية 

دنيانا وهبا، والنبي مل والسياسة، تعد  شؤونًا دنيوية، وبمقلتىض حديث تأبي النخّ، فإننا أعلم ب

باعه يف مثّ ذلك اإلسالميني املحدثني رد  هذا االسلتدالل . وهلذا حاول العديد من يطالب بات 

القرضاوي الذي ذكر النصوص القرآنية اللتي تدل  عىل  هبذا احلديث، وذلك مثّ الشيخ يوسف

ين وغيها جميء الدين وجميء أحكام كثية فيه تلتعل ق بالسياسة واالقلتصاد كآية  .الد 

وهذا ما ساهم فيه عبداهلل القصيمي؛ حني اعلتّب أن  من أمور الدنيا خملتلف أبواب املعامالت 

والعقوبات واحلروب واملواعظ والطب  وأخبار األمم املاضية واآلتية، فكيف يمكن القول 

باعه وال تصديقه يف ذلك ّ  هذا، وأنه ال جيب ات   .؟!بخطأ النبي يف ك

وذلك أن  مالحظة سياقات صدور هذا  أّن االستناد إىل هذا احلديث غري صحيح هنا؛إال 

د أن  املنظور من الدنيا  ن من جمموعها، يؤك  احلديث وملتابعة مصادره املخلتلفة ألخذ املفاد امللتيق 

سن السلوك أو قبحه، وإن ام  ة لحأفعال ليس توصيفات األفعال من حيث ح  اجلوانب الدنيوي 

بمعنى أن كم أعلم من ي بقضايا الزراعة والصناعة واللتجارة وغي ذلك، لكن  املواقف واحلياة، 

األخالقي ة من السلوكيات اللتي فعلها اإلنسان أثناء هذه األفعال هو الذي يعنيني، فأنا يمكنني 

أن أقول لكم: إن  الربا حرام؛ ألن ه سلوك غي أخالقي، بّ هو ظامل، لكن ني ال أسلتطيع أن أقول 

ة، وأي  من البضائع هو  لكم كيف يمكن أن تربحوا يف جتارتكم لو قملتم هبا بني الشام ومك 

قوا الربح ر د، وهلذا نجد احلاألفضّ للتجارتكم هذه حلتى حتق  مة يّب  يث يف إحدى صيغه امللتقد 

 .فيه النبي  األمر بأن ه ليس بزارع وال صاحب نخّ
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ديث وقائع احلياة اليومي ة، ال احل اظر هذن  نأمن  ،وهبذا يصح  ما قاله بعض املعارصين

م عن القرضاوي ـ أن  النصوص الديني ة األخرى كام األفعالأح ، ويشهد لذلك ـ كام تقد 

لها يف الشؤون الدنيوي ة  اللتي تلتصف بالكثية جدًا يف الكلتاب والسن ة، واضحة يف تدخ 

املعامالت واالقلتصاد وغي  نوكالعالقات الزوجي ة واللتجارية وقضايا السلم واحلرب وشؤ

 ذلك.

بّ ربام نقول بأن ه لو كان املراد احلياة  السياسي ة واالجلتامعي ة، ملا كان هناك معنى لقول النبي  

بأن  أمر دنياكم إليكم وأنلتم أعلم بذلك من ي، واملفروض أن ه يف حينها كان النبي  نفسه زعيم 

 ذلك.اجلامعة ومدير شؤوّنا يف احلرب والسلم وغي 

ا املؤاخذات عىل هذا احلديث بأن ه ليس صحيحًا، وأن  ملتنه فاسد  وال يعقّ صدوره من  وأم 

ثنا باللتفصيّ عنها، وناقشناها يف موضع  آخر، فراجع ، حلتى ال النبي  وغي ذلك، فقد حتد 

ر ة بام صدر عننطيّ وال نكر  ا خاص  لتنا يف حجي ة السن ة، وأّن  ثبت نظري  ا  ، فهذا احلديث ي  النبي  إم 

ا ما سوى ذلك فال دليّ عىل حجي لته  بنحو النسبة إىل اهلل أو بنحو األمر )وجوب الطاعة(، وأم 

 سوى برهان العصمة عند القائّ هبا تبعًا ملساحة قوله هذا.

 وقفات مع مقاربة الشيخ القرضاويالتشريعي، منطقة العفو ـ نصوص  3ـ  2ـ  7

 ورد هذا اخلّب يف كلتب السن ة والشيعة: وقد ثالثة: خرب العفو،الالرواية 

ه: عن عّل بن ر   أ ـ أّما يف كتب الشيعة، فقد أورده الشيران املفيد والطويس، يعة ب  ونص 

إن  اهلل تعاىل حد  : ‘، قال: قال رسول اهلل×بي، عن أمي املؤمنني عّل بن أيب طالبالوال  

وها( لكم حدودًا فال تعلتدوها وها، وسن  لكم سننًا ع  يِّ ض  ئض فال ت  ، وفرض عليكم فرا)تلتعد 

م عليكم حرمات فال هتلتكوها ، وعفا لكم عن أشياء رمحًة منه )تنلتهكوها( فات بعوها، وحر 

 .فوها(ل  ك  )ت   ]لكم[ من غي نسيان  فال تلتكل فوها
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، فقال:  ×كام أورد ذلك الصدوق مرساًل هبذه الصيغة: وخطب أمي املؤمنني إن  الناس 

ارك وتعاىل حد  حدودًا فال تعلتدوها، وفرض فرائض فال تنقصوها، وسكت عن أشياء، مل اهلل تب

 .فوها، رمحًة من اهلل لكم فاقبلوها..ل  ك  يسكت عنها نسيانًا هلا فال ت  

ـ عن  أخرى عن النبي  تارًة وفقد أورد هذا احلديث ـ موقوفًا  ب ـ وأّما يف الكتب السنّية،

إن  اهلل فرض فرائض فال ، قال: اء وغيمهاد  ر  ي وأيب الد  ن  ش  اخل   ة  ب  ل  ع  مكحول، عن أيب ث  

تضي عوها، وحد  حدودًا فال تعلتدوها، وّنى عن أشياء فال تنلتهكوها، وسكت عن أشياء 

 .رخصًة لكم، ليس بنسيان، فال تبحثوا عنها

 :قال ،دم  ايش املرسّ عن أمحد بن حممثّ خّب العي   ،وقد وردت نصوص قريبة من الفكرة

تنلتهوا عن كثرة )تنهوا( أو مل : يف آخره )وكلتبت( وكلتب ،×احلسن الرضا يبكلتبت إىل أ

قبلكم بكثرة سؤاهلم، فقال اهلل تبارك  ام هلك من كانفإن   ،اكم وذاكإي   ،ن تنلتهواأفأبيلتم  ،املسائّ

 .كافرين ـ: إىل قولهـ  أشياء لوا عنا الذين آمنوا ال تسأوتعاىل: يا أهي  

ّ  فقال:  ،اي  د  واحل   ئّ عن حلم الغرابه س  أن   ،ابن عباسوقد ورد عن  م وحر   اهلل حالالً  أح

أيضًا أن ه ابن عباس ، كام ورد عن عنه فهو عفو ،فام سكت عنه ،وسكت عن أشياء ،حراماً 

 .هبم اهللأهبموا ما أقال: 

كان  ×اً علي   أن   :’أبيه عن ،عن جعفر ،إسحاق بن عامرهذا اللتعبي يف خّب بّ ورد 

 يف احلجور وغي احلجور ، هن  الربائب عليكم حرام مع األمهات الاليت قد دخللتم هبن   يقول:

 .فحرموا وأهبموا ما أهبم اهلل ،سواء، واألمهات مبهامت دخّ بالبنات أو مل يدخّ هبن  
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ثبات خلو  بادي إللتدل  به الفيوزآاسـ أخبار العفو والسكوت ـ هذا النوع من األخبار 

ة العفو والفراغ ، الوقائع من احلكم أحياناً  وقد كان أحد النصوص العمدة للقائلني بنظري 

، ومن أبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي، الذي اعلتّب أن  الفراغ هنا حقيقي، السن ة عند أهّ

ة للرشيعة اإلسالمي ة، وأ ن  هذه وأن  الذي تفيده نصوص العفو هو من السياسات العام 

س أصاًل مهاًم جعله القرضاوي يف بداية بحثه يف مسألة مرونة الرشيعة، وأن ه  النصوص تؤس 

ة مثّ القياس  يلزم عىل املجلتهدين ملؤ منطقة العفو هذه انطالقًا من أصول اجلتهادي 

 .والعرفواملصالح املرسلة واالسلتصالح واالسلتحسان 

ّ  هذه النصوص وأمثاهلا سامهت ـ إذا ف همنا كالمه بشكّ صحيح ـ يف خروج الباحث ولع

دسي ة، بلتقسيم ثالثي لحأحكام،  ه: الديمقراطية الق  املعارص عّل أكّب رشاد، وهو يطرح ما سام 

حة املذكورة يف الكلتاب والسن ة، واألحكام املسلترتة وهي  وهي وفقًا للتسميلته: األحكام املرص 

كام املرتوكة، وهي اللتي ت رتك للعقّ واللتجربة املمكنة االسلتنباط من الكلي ات الديني ة، واألح

ى الثالثة باملباحات!  .البرشي ة، وإن عاد الحقًا وسم 

من ا ـ أن  اللتقسيم الثالثي أو وتوضيح   ـ بلتقريب   وبيان االستدالل هبذه النصوص هنا

د أن  احلالل يشء واملعفو  عنه يشء أو اخلاميس الرباعي  آخر، فهناك الوارد يف حديث العفو يؤك 

ات، وهذا يعني أن  املعفو  عنه )والعفو  مات ومعفو  بمعنى الرتك لغًة( يأيت حالل وفرائض وحمر 

د وكة مل جتعّ فيها ترشيعات حلتى اإلمنطقة مرت للتسهيّ والرمحة ن  مصلحة اأباحة، مم ا يؤك 

وتسهياًل، وهذا  ةً هلي ة، رمحن الوقائع غي خاضعة لللتكاليف اإلهلي ة كانت وراء ترك مساحة ماإل

 ثبات عدم شمولي ة الرشيعة.كاف  يف إ

 ، واإلبهام اإلهلّيالعفو التشريعي :وقفات تأّملية مع نصوص
االستناد البّد لنا من وقفة مع نصوص العفو والسكوت واإلهبام، وذلك أّنه قد يسّجل عىل 

 ، وهي:ذه النصوص عّدة مالحظات نقدّيةهل
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 مقاربة اخلوئينقد ، (تأخري البياناجلعل القانوني ـ نصوص العفو وثنائّية )أ ـ 

هناك ن  أمن نصوص العفو املراد  أن  إىل ابعه بعض املعارصين، د اخلوئي وتذهب السي  

 يت بدين  أه ين  أفهم من ما ي  ذا وهاإلمام املهدي، وقد تظهر مع  ،سكت اهلل عنها وحجبها اً أحكام

ي نت وا  وليس املراد من هذه األحاديث تلك  ،جديد ثم اخلتفت بفعّ  ،ظهرتاألحكام اللتي ب 

 .الظاملني

ا مل علت غاية األمر أن  هذه األحكام قد ج  أن  اخلوئي يقبّ هنا بمبدأ أوك ، بّ بقيت تبني  ّن 

 .البيان ةلمؤج  

يف نفسه من جهة، وغري هادم لعدم الشمولّية من  إال أّن فهم السيد اخلوئي هنا غري مقنع

أن  احلديث واضح يف أن  اهلل بنفسه ترك هذه املواضع وسكت عنها، وهذا وذلك  ؛جهة أخرى

ر بياّنا لوقت   ض هلا، وهذا مفهوم  مغاير ملفهوم حكمه هبا لكن ه أخ  ظاهر يف أن ه هو بنفسه مل يلتعر 

مناسب، فال يظهر من النصوص وجود أحكام جمعولة، ثم اختاذ قرار بلتأجيّ بياّنا، وال قرينة 

.عىل ذلك يف   النص 

ن  هذا املقدار أإذ معنى ذلك  ؛ليناهذا يثبت عدم الشمولي ة بالنسبة إبّ لو تم  هذا الكالم ف

علن عنه  للخلق بعد ظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان، مل ي  من الرشيعة والذي سوف يبني  

قائع اللتي تقع نلتج أن  املوارد والوبعد، ومن ثم  مل يصدر، وإن تم  تدوينه يف نفسه، وهذا ما ي  

 ال فلو كان فيها حكم  إملتعل قًا للتلك األحكام الرشعي ة اآلتية هي اآلن فارغة من احلكم، و

سيأيت مع اإلمام املهدي ليس الكشف عن حكم  ، ولو كان هو اإلباحة، لكان ماواقعي  اآلن

د ، وليس غيهأو  هذه الواقعة احلقيقي، بّ هو نسخ حلكم  باإلباحة صدر يف رشيعة النبي  حمم 

، وهذا ما ال يصح  اللتعبي عنه بمثّ هذا النسق البياين واللساين الوارد يف هذه  بيانًا ملا مل يبني 

 الروايات.

ز  د أن  فكرة تأخي بيان بعض األحكام آلخر الزمان ـ وهي فكرة شيعي ة ـ تعز  وهذا ما يؤك 

                                                                                                                     
ر، فراجع؛ لكن   ة العفو والفراغ أصاًل، وإن ام وردت يف سياقات ا خ  نا حاولنا توظيف مقارباهتم نظري 

ية لنصوص العفو يف نطاق تقديم تفاسي خملتلفة عن فهم هذه النصوص بمعنى املنطقة  اللتفسي 

 اللترشيعي ة املرتوكة؛ لنرى إمكانات ذلك، فانلتبه.

 .220؛ وفقه ومصلحت: 271: 2انظر: مصباح األصول  (1)



  

ا تفرض  الفراغ اللترشيعي الواقعي، غايلته يف عرصنا، أي ما قبّ ظهور اإلمام املهدي، أو أّن 

ّ  السيد اخلوئي يقبّ بأحد نسخ حكم رشعي  واقعي  هو يشملنا اآلن مهام كان مصدره ، ولع

 .هذين الالزمني

وهذا كل ه يغاير فكرة أن  بعض األحكام تصبح فعلي ًة يف عرص ظهور اإلمام املهدي نلتيجة 

آخر متامًا، وال  مرحلة الفعلي ة، فهذا أمر  ق ظروف موضوعي ة خترجها من مرحلة اإلنشاء إىل حتق  

 عالقة له ببحثنا لو ثبت يشء من هذا القبيّ.

   ـ نصوص العفو وتأصيل منهج االجتهاد العفوي، املقاربة اإلخبارّية

ث البحراين والفيض الكاشاين،  ة، مثّ املحد  م يظهر من بعض علامء اإلخباري  أّن 

لك األصولي ني يف البحث عن بعض القضايا اللتي ال إلثبات أن  مسا هذه النصوصيسلتخدمون 

للبحث عنها عّب العقّ واالسلتلزامات العقلي ة، وتكل ف الدليّ  ..وجود هلا يف النصوص

عن بالبحث للنفس  مرفوض، وتكليف   عليها، واخلوض يف اللتدقيقات واللتعقيدات، هو أمر  

وكأن  هؤالء العلامء  .عنهه وسكلتت هبملتأيشء ال داعي للبحث عنه ما دامت النصوص قد 

من غي كالم اهلل  فيه ىل حكم  ال داعي للتكل ف الوصول إن  املسكوت عنه يف النصوص أفهموا 

ًا، فام نفهمه فهو، وغيه ينبغي اإلعراض عن ونطقه ، بّ علينا أن ننظر يف النصوص نظرًا عفوي 

 .النظر فيه وعدم تكل فه

سياق توصيف مناهج النظر واالجلتهاد يف الدين، وهذا اللتفسي هلذه النصوص يضعها يف 

ال يف سياق توصيف أمر  خارجي ملتصّ بواقع الرشيعة، وإن كان حيلتمّ أن  هؤالء العلامء 

يرون أن  املسكوت عنه يف النصوص مسكوت  عنه يف لوح الواقع، وال يوجد يف مورده إلزام  أو 

مورده حكم، وإن مل يكن هذا واضحًا من تضييق، بّ ربام ذهبوا إىل القول بأن ه ال يوجد يف 

 كالمهم.

بعض النصوص هنا ربام تكون مساعدًة عىل هذا الفهم اإلخباري ـ الذي هو يف نفسه، و
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يف اجلملة من وجهة نظري، حيث لدي  مالحظات  وبرصف النظر عن هذه األحاديث، صحيح  

واسلتنطاق النصوص، وأرى ملتواضعة عىل طرائق بعض األصولي ني امللتكل فة يف مقاربة األمور 

ة أكثر عفوي ة وعرفي ة ـ غي أن  النصوص العمدة  ال عالقة هلا هبذا هنا طريقة بعض اإلخباري 

فهي ال تقصد نفي تكل ف  ،تلتكل م عن املسكوت االلتفسي؛ وذلك أن  ظاهر رواية العفو أّن  

ة املمكنة، بّ االبحث والنظر و ّ يف األدل  لفة األشياء عدم محّ ك  قصد تسلتفراغ الوسع باللتأم 

خفيف عنكم، فال تثقلوا كاهلكم لتاللتي سكت اهلل عنها، فام سكت اهلل عنه يريد به رمحلتكم وال

نفسكم بلتكل ف البحث عنه، : ال تثقلوا أنفسكم به، وليس املرادألزام إبلتكل فه واالحلتياط فيه و

ت، وحتملوا ثقله، وليس ي ال تلتكل فوا املسكوكوت، أمسللفوها( راجعة فإن  مجلة )ال تلتكل  

حيث مل جير  اللتعبي بـ )ال تلتكل فوا البحث عنه(، داللة واضحة عىل مسألة البحث عنه، فيها 

ة عىل تقدير احلتامل صدور النص  وعدم وصوله إلينا ، وإن كان تعبي عدم تكل ف اليشء خاص 

مصداقًا للتكل ف يصلح يف ذاته لكون املراد منه عدم تكل ف البحث عنه بوصف اللتكل ف هذا 

 .اليشء نفسه، لكن  هذا اإلمكان الذايت ليس هو املنسبق للفهم العريف من داللة النصوص

وهذا الكالم الذي نسجله نقدًا عىل فهم بعض اإلخباريني هنا، يلتم  لو أخذنا بعني االعلتبار 

رى للرواية الرواية الشيعي ة حلديث العفو، وبعض صيغ الرواية السني ة، لكن  بعض الصيغ األخ

، مثّ تعبي )وسكت عن أشياء رخصًة لكم، ليس  السني ة تقف لصالح هذا اللتفسي اإلخباري 

بنسيان، فال تبحثوا عنها(، أو ما ورد من النهي عن السؤال فيام مل يصدر فيه ّني وعدم تكل ف 

ام النبي  أ ًا بعرص صدور الرشيعة أي  لتمّ كونه خاص  و بخصوص األسئلة، وإن كان هذا مم ا حي 

 غي حالة احلتامل وجود النص  وعدم وصوله، فالحظ.

 مقاربة النائييناستكمال ومساوقة السكوت للحلّية،  العفوج ـ نصوص 

ق النائيني،  هو وجود مصلحة العفو والسكوت اإلهلي مفاد حديث أن  إىل ذهب أمثال املحق 

 .لتخفيف والرمحة واللتسهيّ، انطالقًا من خصوصي ة اللكن  املوىل ال جيعله واقعًا، احلكم

أن  احلكم الواقعي النهائي يكون هنا ـ أو ن كمله بـ ـ ينلتج عن هذا الفهم لكن يفرتض أن 

 ،بالعباد ةهلي  وخاصية الرمحة اإل مصلحة اللتسهيّ الموجودًا، وهو اإلباحة، غاية األمر أن ه لو
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ي ة اخللو  اللترشيعي ضحلديث بقال عالقة هلذا ا ، ومن ثم  أو احلرمة فرتض جعّ الوجوبلكان ي  

ة مع تعبي  املصادر السني ة.بعض )رخصًة لكم( الوارد يف  إطالقًا، خاص 

؛ فإن ه واضح يف )الواقع بصيغة العفو( هذا الفهم هو األقرب هلذا احلديثقد يقال بأن  و

ض لبعض املوارد رمحًة، فلتكون رسالة احل ديث كون العفو هنا بمعنى أن ه ترك ألجلكم اللتعر 

للنص  املفيد ذكره : حالة تقع بني املوىل سبحانه وبني رشيعلتهالكشف عن ثالث حاالت 

لنص  املفيد لإلباحة، كأن يقول: ذكره ل، وحالة  املكل ف االللتزامللحرمة أو الوجوب، وهنا عىل

ّ  اهلل كذا وكذا،  ا احلالة الثالثة فهي عدم وموقف املكل ف هنا هو الرخصة، أح واقعًا ذكره ـ وأم 

د أن  حالة السكوت احلرمةوال عىل باحة ـ ألي  كالم، ال عىل اإل ، واحلديث هنا يريد أن يؤك 

الواقعي مل تنطلق من نسيان أو غفلة، بّ انطلقت من عمد ورؤية مسبقة، وهي رؤية قائمة عىل 

 ف عليه أن يلتعامّ مع النصوصالرمحة واللتخفيف، ومن ثم  فنلتيجة هذه الرؤية أن  املكل  

ا ما ال نص  فيه واقعًا، فليس عليه أن يلتكل ف شيئًا، فإن  السكوت  الصادرة من املوىل سبحانه، أم 

في خلفه تر لفة وهو ينسجم الواقعي خي   ،مع حالة اإللزامعمالً خيصًا؛ واللتكل ف هو محّ الك 

ص يف مورد سكوته  .مع أن  اهلل رخ 

حلكم الظاهري وفقدان املكل ف ن  هذا احلديث ال عالقة له بمرحلة اأوهبذا يظهر 

س صّ الّباءة، سًا ألللنصوص اللتي يمكن أن تكون قد صدرت، وليس هو مؤسِّ  بّ هو مؤس 

ّ  يف مورد السكوت الواقعي، فـ ذا صح  اللتعبي ـ إ هو يلتكل م عن احلكم الواقعي ألصالة احل

وهلذا مل يقع  ـ بالوقائع،ة الثالثية للموىل يف عالقلته ـ من حيث إصدار املوقف والصورة الواقعي  

و من هم يف م عنها إال صادرًا عن النبي  أو اإلمام عّل أهذا احلديث بصيغة العفو اللتي نلتكل  

صالة ليكون احلديث عن أ مشكلة فقدان النص   ن  املشكلة مل تكن بعد  زمنه، مم ا يدل  عىل أ

 ، نص  يفرتض أن نلتعامّ عدم الوالّباءة، بّ مشكلة أن  فقدان النص  كاشف عن عدم النص 

 خصة الواقعي ة منه سبحانه.رالعن بوصفه كاشفًا معه 

عىل شمولي ة الرشيعة بحيث تكون الوقائع منحرصة يف واضحة كام ليس للنص  داللة 

ن  حرامًا احلاالت الثالث ليفيد احلديث الشمولي ة، بّ غاية ما يفيد أن  اهلل سن  حالالً وس

ّ  ما سكت عنه فهو ترخيص، حلتى ي  شياء ترخيصًا، ال وسكت عن أ  نلتج احلديث  أن  ك

، إال إذا اد عى شخص أن  احلديث  ، فاحلديث ال ينلتج الشمولي ة وال عدم الشمولي ةشمولي ة  ال



  

 .حيوي إطالقًا مقامي اً 

أن ه جيب االعلتقاد ب ،لة اللتوضيحي ة اللتي ذكرناهاملكن لكي يلتم  فهم امليزا النائيني باللتك

ّ  أعام ينص  عىل دليّ ي  أيدينا ليس هناك بأ ال مل يعد هناك يشء إ، وواإلباحة صالة احل

ّ  عامًا لغي ، مسكوت عنه يف هذه احلال لكن  هذا مرشوط بكون الدليّ عىل أصالة احل

الشبهات املوضوعي ة من جهة، ولغي األعيان اخلارجي ة ـ كاألطعمة واألرشبة ـ من جهة ثانية، 

ا لو قيّ بأن  أصا ّ  يشء فيه حالل أم  لتها، مثّ: )ك ة هبذين املوردين بحسب أدل  ّ  خملتص  لة احل

، وحرام فهو لك حالل.. ـ خلق لكم ما يف األرض مجيعًا( فإن  مساحة املسكوت تبقى قائمة

ضنا باللتفصيّ يف مباحثنا يف األطعمة واألرشبة  ا غي ثابلتة عدا  صالة  ألوقد تعر  ، وقلنا بأّن   ّ احل

 .ت املوضوعي ة وباب األطعمة واألرشبة ونحو ذلكيف مثّ الشبها

بأن  السكوت ترخيصًا يكاد يكون واضحًا يف أن  اهلل  ـ وليس ببعيد ـ هذا كّله، إال إذا قيل

رغم أن  مصلحة اللترشيع موجودة عنده، لكن ه ختىل  عن بيان ترشيعه؛ ألن ه رأى مصلحة يف ترك 

عة من قبله، فالرتخيص ه بّ بمعنى صيورة الناس يف  ،نا ليس بمعنى اإلباحةمساحة غي مرش 

ّ  من أمرهم يف هذه املساحة جتاه املوىل سبحانه، وهذا هو معنى الفراغ احلقيقي.  ح

هنا احلتامالً يف مفاد كلمة ـ حفظه اهلل ـ هذا، وذكر أخونا الفاضّ الشيخ عّل حب  اهلل 

املسكوت عنه هو النهي عن حتريم )تلتكل فوها(، وهو أن يكون املراد من النهي عن تكل ف 

ّ  اهللوما  احلالل جم مع بياننا لفكرة امليزا النائيني الذي ينلتج أن  املسكوت مم ا س، وهذا منأح

ّ  اهلل.  أح

لكن  هذا اللتفسي لكلمة )تلتكل فوها( غي واضح بنظري القارص؛ ألن  تكل ف اليشء كلمة 

لفلته، ال العلتباره لفة كام ينسجم مع  مفيدة يف اللغة حلمّ ك  لزم؛ إذ محّ الك  ـ قانونًا ـ أن ه م 

اللتحريم والوجوب وإنشاء ترشيع  إلزامي  معاكس للحلي ة، كذلك هو منسجم مع االحلتياط 

ّ  اهلل  د له وإلزام النفس، متامًا كام يف حتريم النبي  ما أح مبلتغيًا مرضاة أزواجه، وكام يف تعه 

لفة.اإلنسان بيشء لغيه بحيث ي لزم ن  فسه بذلك ويضعها يف ك 
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مه،  بّ لو كان هذا هو املراد فهذا ال خيلتص  باملسكوت، بّ يشمّ ما أحل ه اهلل تعاىل وما حر 

 فلامذا ورد هذا اللتعبي يف خصوص املسكوت يف نصوص العفو؟

 د ـ نصوص العفو والنهي عن التفّحص والسؤال، تعليق على مقاربة الصدر

النهي عن السؤال صدر، أن  املراد هبذا النوع من النصوص هو باقر ال دد حمم  ي  ذكر الس

كام أوجبه عىل بني إرسائيّ  ،ذي قد يوجب اللتشديد من قبّ املوىل، والص واللتشكيكواللتفح  

 .يف موضوع البقرة

هو أن  اللتفسي اإلخباري ناظر   اإلخبارّي السابق، والتفسريهنا تفسري الوالفرق بني هذا 

صوص واللتعامّ معها بعد تبلور الرشيعة صدورًا، بينام يبدو من تفسي الصدر ملناهج فهم الن

، وأن  اللتشديد يف األسئلة  ن الرشيعة يف سياق نزوهلا يف العرص النبوي  أن ه ناظر  إىل مرحلة تكو 

د اللترشيعات الواقعي ة، شبه ما حصّ مع بني إرسائيّ.  قد يفيض إىل تشد 

ومنسجاًم مع بعض النصوص ، يف حد  نفسه من جهة وهذا اللتفسي ربام يكون صحيحاً 

مة من جهة ثانية، مثّ مرسّ العيايش املروي   ن  اإلمام عّل بن موسى الرضا، إال أ عن امللتقد 

د احلتامل،  فهم هذا املعنى من النصوص العمدة يف العفو هنا ال يبدو مشفوعًا بقرينة، بّ هو جمر 

هو توصيف واقع  ن  ظاهر نصوص العفوأنا ه نيإلخباري  وقد سبق أن بي نا يف مناقشة فكرة ا

ع مع ات الناس، بّ ي  بيعة هذا اللتعامّ مرتبطًا بسلوكطشارة إىل كون إاألمور دون  تعامّ املرش 
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د الرشيعة الواقعي ة بفعّ تكاثر األسئلة وتشديدها، وأن ه كيف يمكن أن  (2) بعد تقديم تفسي منطقي للتشد 

عة الواقعية ملتأثرة يف نزوهلا وتبلورها الصدوري بوضعي ات األسئلة املحيطة هبا، وأن  تكون الرشي

ّ كثي  األسئلة يمكنه أن يلزم سائر املسلمني إىل يوم القيامة إلزامًا رشعي ًا،  وجود إنسان  فضويل وملتطف 

لغي عنهم هذا األمر، وكأن  الّبنامج اللترشيعي كان تابعًا ل طبيعة تعامّ املعارصين بينام عدم وجوده ي 

ه  ًا من قبّ. بّ إن  اآلية الكريمة الناهية عن السؤال قد يقال بأن  للنص  مع الدين، ال لكونه مّبجمًا مسب ق 

ف عليه؛ إذ ليست فيها إشارة واضحة هلذا األمر؛  ال ي علم كوّنا واقعة يف سياق اسلتبيان الدين واللتعر 

لدين لو بدت هلم لكانت موجبًة لسوئهم، ولسنا بصدد هذا فلعل ها ناظرة للسؤال عن أشياء خارج ا

املوضوع بالفعّ، ولكن نا أحببنا اإلشارة ألمهي ة املوضوع ورضورة دراسلته، وسوف يأيت بعض اللتعليق 

ة الدكلتور رسوش يف الفصّ الثالث من هذا الكلتاب، فانلتظر.  عىل هذا األمر عند مناقشة نظري 



  

 .هاحلديث شارح لسلوكي ة الشارع نفسه من حيث ما صدر عنه وقن ن

ة هنا بحديث العفو، مثّ نصوص  النهي عن كثرة وهبذا يظهر أن  بعض النصوص احلاف 

 السؤال، ينبغي اسلتبعادها من نطاق موضوعنا، فال عالقة هلا ببحثنا هنا.

 هـ ـ نصوص اإلبهام بني التعّبدّية احملضة وفكرة التأبيد

به شي يشء   أن  املراد أجنبي  عن موضوع بحثنا؛ وذلكوتعابيه أن  حديث اإلهبام  ذكر بعض  

 .بيدأهو اللتد باإلهبام راامل ن  أالرازي ، بّ ذكر الفخر اموعدم فهمهومدار احلكم ة فهم العل  

إال أن  األنسب يف تفسي كلمة اإلهبام هو أن يكون املراد عدم اخلتالط يشء بيشء، وذلك 

أن  العرب ت طلق كلمة اللون البهيم وتريد اللون الذي مل خيالطه لون آخر، وتقول: أهبمت 

هذا املعنى منسجم مع الرواية هنا، فإن  قوهلا بأن  ، فال يدخّ أحد، والباب أي أغلقلته

هات مبهامت، معناه أن  احلكم فيهن  واحد سواء دخّ بالبنت أو ال، فليس فيها رشط، ومل  األم 

ث البحراين  ، عىل حد  تعبي أمثال احلر  العامّل واملحد   ّ يدخلها رشط، ومل خيلتلط هبا ح

د جواد ، وهبذا يكون معنوالعالمة الطباطبائي ى اإلهبام هنا هو اللتعميم وفق تعبي الشيخ حمم 

ّ  بحثنا، وتعبي ابن عباس يصبح بمعنى أن  ما أطلقه مغني ة ، فال عالقة لنصوص اإلهبام بمح

، بّ مورد اآلية ال يقبّ غي ما قلناه من تفسي اهلل أو مل يضع له تفصياًل أو تقييدًا فهو مطلق

 .لفكرة اإلهبام

لتي نررج هبا أّن أمر نصوص العفو ـ بعد استبعاد نصوص كثرة السؤال والنتيجة ا

ل  بني تفسي امليزا النائيني باللتكملة اللتي ذكرناها، وبني تفسي املسلتد   ونصوص اإلهبام ـ يدور

ع رجحان تفسي  العفو يصعب نصوص ، فإن  املسلتدل  هنا عىل الفراغ اللترشيعي، فإن مل ند 
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ة احلتامل الداللة ـ كام قلنا عند اللتعليق عىل شمولي ة الرشيعةضًة لنصوص معار  ها جعل ، لكن  قو 

كالم امليزا النائيني ـ جيعّ نصوص العفو، ولو مل تعارض بشكّ قاطع، حتلتمّ املعارضة 

ة نصوص الشمولي ة ولو بدرجة ضعيفة، فليالحظ ذلك  .وتوثر عىل قو 

 و فهم  جديد، حنصول ومهّمة التفريعـ نصوص إلقاء األ 4ـ  2ـ  7
ة عىل إسلتند هنا ربام ي   ن  أو ،صول للناسلقاء األإن  أهّ البيت يقومون بأىل النصوص الدال 

ع، وهذه النصوص هي:  عىل الناس أن تفر 

إن ام علينا أن ن لقي إليكم ، قال: ×عن أيب عبد اهلل الرواية األوىل: خرب هشام بن سامل،

عوا  .األصول، وعليكم أن تفر 

علينا إلقاء ، قال: ×عن أيب احلسن الرضا ية الثانية: خرب أْحد بن حممد بن أيب نرص،الروا

ع )األصول إليكم، وعليكم   .(اللتفريعاللتفر 

ام قاال: ’عن الباقر والصادق الرواية الثالثة: خرب زرارة وأيب بصري،  يإن ام علينا أن ن لق، أّن 

عوا  .إليكم األصول، وعليكم أن تفر 

 .د وصف الشهيد الثاين خّب زرارة وأيب بصي بالصحيحوق

ة امللقاة من  وتقريب االستدالل راد منه هنا سن  القوانني عىل طبق القواعد العام  أن  اللتفريع ي 

عنها باللتقنني اللتفصيّل، وأن ه يرجع فيها  أهّ البيت، وهذا معناه أن  مساحة اللتفريع مسكوت  

؛ فإن  هذا هو معنى اللتفربيع الذي هو جعّ قوانني وفقًا لحأصولإلينا نحن، كي نسن  فيها ال

 .الفروع لحأصول، فكأن  الرشيعة تعطينا أصول األشجار ونحن نقوم بوضع الفروع

يف سياق النزاع بني األصولي ني  توقعالثالثة  ه األحاديثهذوالذي يالحظ هنا أن  

رشعي ة االجلتهاد  ة عىلدالنص  شها ففيام نجد سياقات تعلتّب مثّ هذا واإلخباريني أيضًا؛

سعوا العلتبار اللتفريع  موذلك أّن   له؛آخر  ني لدهيم فهم  خباري  ، نالحظ اإلليهإوالدعوة 

                                              
، مسلتطرفا (1) ، جامع البزنطي(. 109ت الّسائر: ابن إدريس احلّل   )موسوعة ابن إدريس احلّل 

 .62: 27؛ وتفصيّ وسائّ الشيعة 110ـ  109املصدر نفسه:  (2)

 .245: 2؛ وبحار األنوار 64ـ  63: 4عوايل اللئايل  (3)

 .189انظر: حقائق اإليامن:  (4)

؛ وهاشم معروف 73: 2، و550: 1 انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: املنلتظري، دراسات يف والية الفقيه (5)
 



  

ز احلديث أن نضع نحن  عملي ة منبعثة عن األصول اللتي وضعها أهّ البيت، ومن ثم  فلم جيو 

نا جواز اللتفريع عىل األصول ّبان تضم  هذان اخلأصوالً، وهلذا يقول احلر  العامّل معل قًا هنا: 

وهذا موافق ملا  ال عىل غيها، ،ية املأخوذة عنهم عليهم السالممنهم، والقواعد الكل   املسموعة

 .ة وغي ذلكه حيلتمّ احلمّ عىل اللتقي  ذكرنا، مع أن  

لني فإن قيّ: قد جاءت روايلتان ـ ويذكر احلديثني ويقول الفيض الكاشاين:  مني امللتاألو  قد 

م عليهم السالم قالوا: علينا أن نلقي إليكم األصول، ومل يقولوا: عليكم أن  الً: إّن  ـ قلنا: أو 

تضعوا أصوالً، بّ فيه تنبيه عىل النهي عن ذلك، كام ي شعر به تقديم الظرف، فال جيوز لنا 

إلينا من األحكام  اللتفريع إال عىل أصوهلم. وثانيًا: إن  املراد باحلديثني أن نعمد إىل ما ألقوا

الكل ية اللتي تكون مواردها ملتحدة، فنسلتخرج منها أحكامًا جزئي ة بالّبهان اليقيني املوافق 

ألحد األشكال األربعة املنطقي ة، ال اللتي اخلتلفت مواردها، وحيلتاج إىل اسلتنباط أحكامها بالظن  

 .واللتخمني، وشلتان ما بني األمرين

ان  وال معنى لللتفريع القطيفي، طارحًا فهاًم آخر هلذه النصوص: ويقول الشيخ أمحد آل طع 

إال  إجراء أحكام الكلي ات إىل جزئي اهتا، بّ قد يراد من إلقاء األصول إلقاء نفس األحكام 

ع عليها غيها من ملتعل قاهتا، ومن اللتفريع تفريع لوازمها وما  باألصول من الكالم اللتي يلتفر 

مت اخلمر إلسكارها»م السالم: يلتعل ق هبا، كقوهلم عليه ع عىل هذا األصّ حتريم «حر  ، فيفر 

مجيع املسكرات؛ لوجود عل ة األصّ اللتي هي سبب اللتحريم يف الفرع، من غي تعد  ملنصوص 

العل ة وطريق األولوي ة واألخذ باللوازم الغي القطعي ة، واألفراد الغي املجزوم بدخوهلا حتت 

ة، وغي ذلك القواعد الكلي ة، وال إ حات املروي  ىل اللتأويالت اخليالي ة وال إىل الرتجيح بغي املرج 

 .مم ا مل يرد عن العرتة النبوي ة
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 بعض التعليقات: هنانا يولد

يب أيب بصي مل نعثر عليه سوى يف كلتاب عوايل اللئايل لصاحبه ابن أإن  خّب زرارة و الً:أوّ 

ضنا حلال هذا سإ(، وليس له هـ10ق مجهور األحسائي ) ناد صحيح معلتّب، وقد سبق أن تعر 

ّ  الشهيد ن ه ال يمكن االعلتامد عليهأوقلنا ب ،الكلتاب ورواته ورواياته يف بحوثنا الرجالي ة ، ولع

الثاين وصف الرواية بالصحيحة معلتمدًا يف أخذها عىل مصدر آخر مل يصلنا، أو معلتمدًا عىل ما 

مات كلتاب ال اًل هناك، فال نعيد.جاء من الطرق يف مقد  ضنا هلا مفص   عوايل اللتي تعر 

ا روايلتا املسلتطرفات، فقد وردتا يف ما نقله ابن  عن جامع هـ( 598احلّل  )دريس إأم 

البزنطي، وليس هناك سند مذكور للروايات يف املسلتطرفات، وهلذا فاملعروف بينهم عدم 

ثنى بعضهم من ذلك ما رواه عن حجي ة روايات املسلتطرفات انطالقًا من كوّنا مرسلة، واسلت

كلتاب ابن حمبوب وما رواه عن نوادر البزنطي، واملفروض أن  هاتني الروايلتني هنا مل تردا يف 

هذين املوردين، بّ وردتا يف ما نقّ عن جامع البزنطي، وهو غي ما نقّ عن نوادر البزنطي، 

 في حكم بإرساهلام وضعف سندمها.

ـ أو عىل األقّل يح سند كّل روايات مستطرفات الرسائر لكّن بعض املعارصين، حاول تصح

ّ  كلتب عّب القول بأن  ابن إدريس احلّل   العثور هلا عىل سند ـ  قد وقع يف ثامين إجازات راويًا لك

ّ  ما فيه،  الشيخ الطويس ومنها كلتاب الفهرست، فإذا كان ابن إدريس يروي الفهرست وك

ض فلتكون طرق الطويس املوجودة يف الفهرس ت طرقًا البن إدريس احلّل  إىل الكلتب اللتي تعر 

هلا الطويس يف الفهرست، وينلتج عن هذا أن ه إذا كانت للشيخ الطويس طريق إىل الكلتاب، وكان 

 .الطريق معلتّبًا، فإن  هذا يعني أن  ابن إدريس لديه هلذا الكلتاب طريق معلتّب

نا قلنا يف حمل ه ويكفي لذلك ـ حيث  ولكّن هذه املحاولة غري موّفقة، ال نريد أن نطيّ هنا ـ أن 

رز كوّنا طرقًا حقيقي ة ألصّ الكلتب ونسخها، بّ كثيًا ما تكون  رين ال حي  بأن  إجازات امللتأخ 

ن بوجود السند ف وتيم  د ترش  ، بّ هذه هي احلال يف بعض طرق طرقًا ألسامء الكلتب أو جمر 

رز كون هذه  مني، وبناء عليه فال حي   الطرق اللتي تم  العثور عليها يف اإلجازات هيامللتقد 
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 طرق  حقيقي ة. 

ه يف تلك  خ  رز أن  كلتاب جامع البزنطي كان مشهورًا ملتداولًة ن س  ي ضاف إىل ذلك أن ه ال حي 

الفرتة بحيث يكون ابن إدريس معلتمدًا يف ذلك عىل كلتاب  مشهور معلوم النسبة لصاحبه ال 

ره يف علوم الرجال  مشاكّ يف نسخلته امللتوف رة، علامً  أن  ابن إدريس احلّل  ال ي عرف بلتبح 

خ والكلتب وفق ما يظهر من تراثه، بّ قد عثروا له عىل أخطاء يف املسلتطرفات  واحلديث والنيس 

ة  نفسها، كام فيام نقله عن أبان بن تغلب وغي ذلك فال نطيّ، ويمكن مراجعة الكلتب املخلتص 

 هبذا الشأن.

ي ة إلقاء األصول ضعيفة  من حيث ضات الثالث املذكورة هنا يف قإن  الرواي والنتيجة:

رة زمانًا، اإلسناد، ومروي ة يف مصادر من الدرجة الثالثة أو الرابعة،  فمن الصعب الوثوق وملتأخ 

 هبا لنصوص الشمولي ة. اً بصدورها أو تشكيلها معارضة معلتد  

غي واضحة؛ فإن  احلرص املسلتشعر  إن  مقاربة اإلخباري ني يف فهم هذه النصوص هنا ثانيًا:

ال ما من هذه الروايات غاية ما يلتعل ق به هو ما يلزم عىل أهّ البيت، وما يلزم عىل غيهم، 

، كام حاوله الفيض الكاشاين فيام  جيوز ألهّ البيت ولغيهم، حلتى ي فهم من غي ذلك النهي 

ّ البيت أن يقوموا به هو إلقاء فالنصوص تقول بأن  غاية ما يلزم عىل أهنقلنا عنه آنفًا، 

األصول، وأن  الناس مسؤولة عن اللتفريع، لكن  هذا ال يمنع أن تكون هناك أصول أخرى 

صول ام نحن نعطي األق عىل طريقة: إن  س  يصّ إليها الناس من غي أهّ البيت؛ ألن  احلرص مل ي  

بّ جاء ومنكم فقط اللتفريع،  أو تعبي: إن ام األصول من اعليها،  اللتفريعبن فقط غلولتشوأنلتم ت

فيام الواجب عليكم هو  ،ريعفصول، ال اللتو فقط إلقاء األب علينا ههبذه الطريقة: الواج

فهم من حرص وجوب اللتفريع علينا اللتفريع، وحرص الوجوب مغاير حلرص الرشعي ة، بّ قد ي  

ّ  وظيفأهو أن  وظيفلتنا جتاه ما يقولون هو اللتفريع فقط، ال   لتنا.ن  هذا هو ك

ـ فرارًا من إشكالي ة أن  كلمة )األصول( يف الرواية ول ي ضاف إىل ذلك أن  األصويل قد يق

ّ  األصول تصدر منهم لزومًا ـ  بوجود طرق عقلي ة مجع  حمىل  بالالم دال  عىل العموم، فك

، فكأن ه بإثبات هذه عن أهّ البيت صدورهاعدم غايلته ال نسلتطيع إحراز  ،صولللوصول إىل أ

ا قد صدرت عن أهّ البيت ي  عّب مثّ العقّ ألصول ا ثبت ـ عن طريق هذه النصوص هنا ـ أّن 

ت هذه  ومل تصلنا، فأي  موجب العلتبار هذه النصوص هادمًة لطرائق األصولي ني لو صح 



  

لتها يف ذاهتا؟!ائالطر  ق عىل مسلتوى أدل 

ةً  ثالثًا: عىل رشعي ة االجلتهاد باملعنى  إن  مقاربة األصولي ني هلذه األحاديث هنا بوصفها دال 

العام ـ ال العرف  األصويل  اإلمامي له، هي األخرى غي مقنعة؛ إذ ال يقال يف اللغة والعرف

اخلاص  الالحق ـ عن عمّ الفقيه بأن ه يقوم بلتفريع األصول، بّ هو يقوم بفهم األصول من 

ة اللفظي ة وغي اللفظي ة، ثم يقوم بلتطبيقها عىل مواردها ى تفريعًا؛ إذ  األدل  املخلتلفة، وهذا ال يسم 

اللتفريع هو جعّ الفرع لحأصّ، وهنا أنت ال جتعّ فرعًا هلذا األصّ، بّ تقوم بلتطبيقه عىل 

دة.حالة هنا أو هناك، فلم تضف فرعًا له، بّ أجليلته وطب    قلته عىل موارد ملتعد 

راد اللتفريع عىل أصول  رابعًا: الكالم، كإلقاء العل ة إن  ما ذكره القطيفي من إمكان أن ي 

واسلتنلتاجنا األحكام انطالقًا منها، كعل ة املسكري ة يف حرمة اخلمر مثاًل، هو كالم جي د، لكن  

ظاهر هذه الروايات هنا هو احلرص، وكأن  هذه هي وظيفة أهّ البيت، مع أن  هذه املوارد اللتي 

 تكون من هذا النوع حمدودة نسبي ًا.

لقون أن ي   هذه النصوص يف داللة أستقرُب  ،من هنا راد منها أن  أهّ البيت يف بياّنم للدين ي 

لقوّنا، بّ يطلبون من ا نحن أن نقوم بإنشائها،  األصول الديني ة، وأن  هناك مساحة فروعي ة ال ي 

عّب األخذ بعني االعلتبار مضمون األصول ورساللتها، وهبذا يبدو يل أن  هذه الروايات تنسجم 

املؤمن الذي يقوم بإكامل الرسم وتكوين الشجرة بعد أخذ األصّ؛  مع فكرة نشاط العقّ

  ّ بحيث تكون الفروع منسجمًة مع هذا األصّ، وإن ني إذ ال أجزم متامًا هبذا املعنى، غي أن ه يظ

 بالنسبة يل أرجح من سائر املعاين املفرتضة هلذه األحاديث.

ّ هنا بأن ه ال ي عرف عن األجيال املعارصة ا كانت تقوم باللتفريع،  وال ي شك  لزمن النص  أّن 

فإن ه يكفي أن تكون مساحة اللتفريع يف حياهتم حمدودة أو عرفي ة، ليقوموا بذلك؛ كلتنظيم بعض 

 أمورهم يف القرى واألرياف عىل أصول الدين وأخالقي اته.

تعارض ـ بدرجة  ما ـ نصوص  الشمولي ة، الضعيفة السند يف نفسها وعليه، فهذه النصوص 

وإن مل تكن يف وضوح نفي الشمولي ة بمسلتوى وضوح نصوص الشمولي ة فيها، برصف النظر 

م من مالحظات ومداخالت عليها.  عام  تقد 

 ـ نصوص جعل الوالية للحاكم 5ـ  2ـ  7
ة الدال ة عىل جعّ ربام ي   ة الدال ة عىل جعّ الوالية ألويل األمر، أو األدل  سلتند هنا إىل األدل 



  

كمي ة للفقيه من قبّ النبي  وأهّ البيت، وذلك أن  هذه النصوص تفيد كون هذا الوالية واحلا

بًا من قبّ النبي  مثاًل، وهذا يعني أن  هذا اللتنصيب مغاير  لكونه مرجعًا يف  الشخص حاكاًم منص 

نلتج مرجعي ًة جديدة له ختلتلف عن مرجعي لته الشؤون العلمي ة واإلفلتائية ونقّ احلديث، وهو ما ي  

ملعرفة الديني ة املسلتبطنة يف فكرة االجلتهاد واللتقليد مثاًل، وال معنى هلذه الوالية إال أن يكون يف ا

ة،  ضًا بسن  القوانني واللترشيعات امللتناسبة مع الزمان واملكان وفق األصول الديني ة العام  مفو 

نلتج عدم الشمولي ة اللتفصيلي ة.  وهذا ما ي 

ة هنا حقيقًة واقعي ة، ملا كان معنى  لو كانت الشمولي ة   وبعبارة  أخرى: اللتفصيلي ة املفرت  ض 

لز  إضافي ة لفرض مرجعي ة قانونية  ة حأللفقيه أو ل تى بوالية األمر ـ سواء ثبلتسم  ت   ،مةم  ولو م 

ّ  ع   ّ  ألن  املفروض أوالعقد أو لغي ذلك ـ  ّب جمالس احل  اجلزئي ة احلاالت من حالة  ن  ك

 ي  معنى ملنح شخص  فأثابت معني  يف نفسه،  رشعي   حكم   اهل ،ة البرشيف حيا صلةوالوقائع احلا

، وحيث إن  ظاهر احلالة املنظورةفلتاء وكشف احلكم الرشعي املوجود يف واليًة غي والية اإل

ن ه توجد منطقة أفهذا معناه  ،ة اإلفلتائي ةرفي  عنصوص اللتولية منح والية خملتلفة عن الوالية امل

 ليها.املحلتاج إلتها بسن  القوانني الزمكاني ة مسؤولي   يلتوىل  هذا الويلي 

 ني:يف هذه القضّية يف الفصل مرّكزلن نبحث يف هذا االستدالل هنا اآلن، ألّنه سيأتينا بحث 

ة وجهة نظر ترى أن  منح  من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل،والثالث الثاين  ولكن باخلتصار ثم 

تقنين ة جديدة بالرضورة، بّ هو منح البت  يف تقويم وحتديد الوالية ال يرجع ملنح مسؤولي ة 

الواقع اخلارجي ومديات انطباق العناوين عليه إىل شخص  واحد، حلتى ال تلزم الفوىض، 

ة حول خوض حرب معي نة مع وهذا غي مسؤولي   ة اللتقنني؛ ومثال ذلك أن يقع نقاش يف األم 

يرى فريق أن ه أمر رضوري، وويل  األمر هنا ـ  فئة من الناس، ففيام يرى آخرون سلبي ة ذلك،

م باحلرب عىل تقدير اخلتياره قرار احلرب، بسن  قانون ملز   مكائنًا من كان، فردًا أم جهًة ـ ال يقو

بّ هو يف احلقيقة يقوم بلتشخيص الواقع الزمني ليى أن ه واقع  خيضع هلذه القاعدة الرشعي ة أو 

يف اللتشخيص  ، فقيمة واليلته أن ه مرجع  الرشعي ة أو نحو ذلك السياسةتلك من قواعد اجلهاد أو 

لز   ة سن  القوانني.املوضوعي اخلارجي، وتشخيصه م   م للناس، وهذا غي مهم 

ة اليوم والسلطة  د فهم هذه القضي ة من خالل رصد طريقة عمّ السلطة اللتنفيذي  ويلتأك 

ة اللترشيعي ة يف الدول الوضعي ة واملدني ة، فإن  السلطة  سات امللتمثلة يف احلكومة ـ اللتنفيذي  واملؤس 



  

، بّ تطب ق القوانني اللتي يسن ها غالباً  ال تقوم بسن  قواننياملنبعثة عنها أو املحيطة هبا إجرائي ًا ـ 

املجلس النيايب والسلطة اللترشيعي ة، لكن مع ذلك فإن  تشخيص احلكومة للمعطيات الزمكانية 

اً  حق  تقرير العديد من األمور كخوض حرب  أو الذهاب نحو  جيعلها هي اللتي تلتوىل  حرصي 

اقلتصاي معني  أو غي ذلك، ما دام ذلك غي معارض للقوانني والدساتي؛ وهلذا كثي من  توافق  

، أو املجلس الدسلتوري االتفاقي ات ال ت صبح حاسمة إال بعد أن ت عرض عىل املجلس النيايب

 .ويقوم بلتصويبها حية القانوني ةلكي حيسم عدم وجود خلّ فيها من النا

هاتان وجهلتا نظر هنا، أكلتفي بعرضهام، وسوف يأيت مزيد تفصيّ يف هذه القضي ة قريبًا بإذن 

 اهلل.

أن نا وجدنا أن  هناك تعارضًا داخلي ًا بني  املعارضةاحلديثّية وخالصة البحث يف األدّلة 

ة منها، وكذلك وجدنا بعض النصوص امللتصلة بالشمولي ة عىل تقدير فهم الشمولي ة  اللتام 

ضعيفة جدًا، بّ غالبها ال ينهض  هذه املعارضات اخلارجي ة املعارضات اخلارجي ة، لكن  

 للمعارضة.

 ـ املقاربات العقالنّية املعاِرضة ملبدأ الشمولّية ونصوصها 3ـ  7

مة ـ مقاربا ضة امللتقد  ة ـ إىل جانب النصوص املعار  ت عقالني ة تقف نقصد هبذا العنوان أن  ثم 

ة منها النصوص احلديثي ة اللتي باتت هي العمدة هنا ة الشمولي ة، خاص  ثبات يف إ يف وجه أدل 

ونسل ط الضوء هنا عىل بعض هذه املقاربات؛ ألن  تفصيّ البحث فيها سيأيت يف  .الشمولي ة

 ّ إليها القائلون الفصّ الثالث إن شاء اهلل تعاىل؛ حيث سنرى هناك آلي ات االسلتنلتاج اللتي توص 

ها األدنى أو غي األعىل.  بالرشيعة بحد 

 الشمولّيةواخللود ومفارقة اخلامتّية ـ  1 ـ 3ـ  7

يبدو هذا العنوان غريبًا، ففي الوقت الذي كانت فيه فكرة اخلامتي ة ت سلتخدم بوصفها دليالً 

فكرة اخلامتي ة ال  ن  ؛ وذلك أعىل شمولي ة الرشيعة كام رأينا، ها هي اآلن تسلتخدم بشكّ معاكس

ن  اخلامتي ة تقوم عىل نوع  من االعرتاف بالعقّ اإلنساين يمكن أن جتلتمع مع فكرة الشمولي ة؛ أل

ة اللتي كان اإلنسان فيها بحاجة شاملة  يف تعاطيه مع األمور، يف مقابّ مرحلة الوحي والنبو 



  

ة ة يف النبو  اخلامتي  ّل، وسبب فولة ومرحلة رشد عقطة هلا مرحلة ، فكأن  البرشي  للمريب  واملعل م

، قدرهتم عىل حفظ الرشيعة ووعيهم لذلك، وّ الرشيعة اخلامتةة البرش للتقب  هلي  هو أ ةاللترشيعي  

ا  لوا املسؤولي  سبب اخلامتية يف النبو  أم  ة، ة اللتبليغية فهو وجود البديّ، وهو العلامء الذين حتم 

 .فكانوا ورثة األنبياء

ة جيب أن تلتوق ف بمعنى من بّ يذهب فريق معارص للح ديث عن رضورة اخلامتي ة وأن  النبو 

ر البرش  .املعاين تبعًا لطبيعة تطو 

ة  ما يمكن بيانه يف مفارقة اخلامتي ة والشمولي ة ال يقف هنا، بّ إن ه ما دامت الرشيعة مملتد 

ر  بحسب الزمان واملكان إىل يوم القيامة، وأن ه لن يوجد رشيعة بعدها، فإن ه ال يمكن تصو 

 ، ات؛ السلتحالة اللتكي ف بني الثابت وامللتغي  ّ  الظروف وامللتغي  لها يف ك خلود الرشيعة مع تدخ 

األمر الذي يفرض ـ لكي تبقى هذه الرشيعة ـ أن تضع معايي، ثم ترتك امللتغي  للعقّ اإلنساين 

عة اإلسالمي ة يف فرتة بّ إذا كانت الرشي )املؤمن(، كي يقوم بملئ منطقة الفراغ الواقعي هنا.

ة ال تلتجاز الثالثة والعرشين عامًا قد خضعت للتغيي  تبلورها يف العرص النبوي خالل مد 

ونسخ، فكيف ي عقّ أن تبقى ثابلتة ملئات السنني األخرى؟! أليس هذا خمالفًا ملنطقي ة األشياء يف 

 الصيورة والسيورة؟!

ن  أشمولي ة،  العىل)املسلتبطنة للخلود( اخلامتية الفرق بني هذه املقاربة ومقاربة االسلتدالل ب

ة دون رعاية، أن  اهلل تعاىل ال يمكنه أقاربة كانت تعلتّب تلك امل وإال ن يرتك البرش بعد خلتم النبو 

ّ  حياهتم ما دام قد  ن يغط ي هلمأفمقلتىض لطف اهلل تعاىل يلزم من ذلك نقض غرضه مثاًل،  ك

ر ترك إ د، فطبيعة االسلتدالل هناك تنطلق من تكييف العالقة بني  رسال الرسّ بعد النبي  قر  حمم 

قة يرسال األنبياء الحقًا، بينام طرير عدم إبعد تقرواحلكمة اإلهلي ني ف طاحلاجة اإلنساني ة والل

لة هي حماولة مسلتحيلة عملي ًا؛ األمر الذي من  حماولة ختليد رشيعة شاأقاربة هنا تنبعث من امل

ق؛ ومن ثم  فاملوىل لكي يكون حلكمة هناواينفي فكرة اللطف  ؛ ألن  هذا اللطف غي قابّ لللتحق 

ا  أو حييّ وهو تراجع عن اخلامتي ة، رسّ، الرسال إن يعيد ألطيفًا بعباده يلزمه بعد اخلامتي ة إم 

                                              
د إقبال الالهوري وعّل ملزيد اط الع ع (1) ىل النظري ات اللتي ط رحت يف قضي ة اخلامتي ة، من مثّ حمم 

ري وحممد تقي مصباح اليزدي وعبد الكريم رسوش وغيهم، انظر: حممد  رشيعلتي ومرتىض مطه 

 .426ـ  359حسن قدردان قراملكي، آيني خاتم: 



  

ىل اإلنسان املؤمن نفسه وفق املعايي اللتي الثابلتة إحكام املساحة اللتي ال يمكن تغطيلتها باأل

ّ مثّ هذه امليضعها ل وخرج  سؤولي ةه، وحيث إن  البرش قد ّنض بعقله فصار مسلتعدًا للتحم 

 صول وهو يقوم باللتفريع واللتكميّ.له األضع ، لذا فإن  اهلل يعن مرحلة الطفولة

عدم تناسق شكالي ة ولي ة ترجع ـ كام هو واضح ـ إىل إروح هذه املفارقة بني اخلامتية والشم

، فهذه ة يف موضوع هي اإلشكالي   الثابت وامللتغي  ، وهلذا سوف يدور الة املركزي  ثابت وامللتغي 

رون حيث طرح املفك   ،قضي ةالحول هذه ما بعده، و ،حديثنا يف الفصّ الثاين من هذا الكلتاب

 نات اللتناغممكاإ ـ من وجهة نظرهمـ ثبلتوا أو ،ون معاجلات لفك  هذه االسلتحالةمسلامل

لة مع حماوالهتم هذهواللتناسق بني الثابت وامللتغي    .، وسلتكون لنا وقفات مطو 

حيث  ،ىل الفصّ الالحق وما بعدهإسنرتك البحث يف اللتعليق عن هذا الكالم  ،وهلذا

ة لتضح بشكّ جّل  املوقف من هذه اإلشكالي ةيس  .املحوري 

 )لو كان لبان(وطبائع األشياء إىل االستقراء من ـ  2ـ  3ـ  7

ا شي إليه هنا إشارًة، وسوف نقف معه الحقًا يف ثنايا الفصّ أقصد هبذا االسلتدالل الذي 

نا عىل قناعة واضحة الثاين والثالث بإذن اهلل، أن  اسلتقراء النصوص القرآني ة واحلديثي ة، جيعل  

بعدم شمولي ة الرشيعة، لو أردنا أن نكون حمايدين وصادقني مع أنفسنا وتاركني ألي  فرضي ة 

جاءت من تقعيدات الفقهاء وقوانينهم الشمولي ة يف االسلتدالل، فلو مسبقة، وأن  الشمولي ة 

ة عىل مسلتوى الكلتاب الكريم تركنا وأنفسنا وأردنا دراسة نصوص الدين األصلي ة ، خاص 

ـ بعيدًا عن اللتجربة الفقهي ة نفسها حالي ًا ـ ملا  وملتواتر السن ة الرشيفة ملن ال يؤمن بأخبار اآلحاد

بمعناها والبيئة  ؛رًا للكثي الكثي من مسلتحدثات املسائّ، كأحكام الفضاءرأينا عينًا وال أث

واللتجنيد اإلجباري وقوانينه، وقوانني االسلتياد واللتصدير، والنظام الرضيبي املعارص  ؛الواسع

ة مثّ اجلامرك والعقارات وغيها،  ره عىل أمور من نوع بيع خاص  وقضايا الطب  وما فلتحه تطو 

وأسلحة ، أو اهلندسة الوراثي ة أو تأجي الرحم؛ اللتلقيح الصناعيي ة هبا، أو وصاألعضاء وال

وقوانني العمّ احلديثة امللزمة للعامّ ورب  العمّ معًا، وقوانني  ؛الدمار الشامّ بأنواعها

واإلرساف يف اسلتهالك طاقات تسجيّ املعامالت والوثائق الثبوتي ة يف الدوائر احلكومي ة، 

واللتقنيات ؛ وقضايا النمو  السكاين وعالقلته باللتنمية وتنظيم النسّ واللتعقيم ؛وخيات األرض



  

ة؛وقوانني النقّ وامل وقضايا املعلوماتي ة؛ املعارصة ة والبحري ة واجلوي  وشكّ الدولة  الحة الّبي 

ساهتا ساهتا ودوائرها مع بعضها ضمن صيغ وهيكلها اللتنظيمي ونمط مؤس  ، وعالقة مؤس 

دة أو  ؛بعض أحكام الصالة والصوم مثّ أحكام العبادات يف القطب الشاميلبّ  ؛قانوني ة حمد 

ل ف  الفقهاء   هلا عّب  احلصول عىل جواب   حماولة   غي ذلك من عرشات املوضوعات، اللتي ت ك 

واألصول العدمية ا خرى، والقواعد والبناءات العقالئية ثالثة واللتي  ،األصول العملي ة تارةً 

 .وسيأيت ملحنا سابقاً أفرضي ة الشمول، كام  ها عىلراإلمضاء القائمة بدو تقوم عىل فرضي ة

جيب أن نكون رصحيني وواضحني يف أن  النصوص ال يوجد فيها ما حيكي عن الكثي من 

ّ  عفوي ة وروح عرفي ة، وأن  طرائق املجلتهدين يف  ة، لو نظرنا إليها بك هذه القضايا املسلتجد 

ن تعطينا جوابًا عن األسئلة، ال النصوص مبارشًة، وهذا ما انلتبه االسلتنباط هي اللتي حاولت أ

له الفقيه السني منذ أكثر من ألف عام، واليوم بدأ ينلتبه له الفقيه الشيعي عندما خاض جتربة 

ات ة، كام سنرى الحقاً السلطة وامللتغي   .، فأخذ يبحث عن مرجعي ات مساعدة لردم اهلو 

ضياع النصوص، بّ هي أخطر من ذلك؛ إذ ما هذه  والقضي ة هنا ال تقف عند فرضية

اخلتفت نصوصها، فيام بقيت نصوص قضايا تلك احلارض غلب قضايا العرص أاملصادفة يف أن 

ي عرصنا لبانت وظهرت ولو بشكّ خفيف؟ هناك نصوص فعاًل تغط   تفلو كان ؟!العصور

ة والصحابة يف حفظ الدين لحأئوما هو دور النبي  واأل ون يلتصد   نذيقة وهم الجيال الالحم 

جد رواية يف الكثي من نلكن نا ال نكاد  هلذا األمر؟! ملاذا نجد مئات الروايات يف أحكام الدواب  

ّ  األمم إىل يوم القيامة، قضايا املعارصة، ال أن يذهب نحو  الفقيه   طر  ضمما يمع أن  الدين جاء لك

ة صالح احلرج ووالية األمر وامل من نوع نفي الرضر ونفي ،وليس قوانني ،قواعد دسلتوري 

السن ي منذ مئات  الفقيه  يف يشء وخيلتلف عنه يف يشء شبهه ىل ما ي  إوغي ذلك مما ذهب  ،العليا

 السنني؟

وإذا قلنا بأن  النبي  أو اإلمام مل يكن يقدر عىل بيان أحكام هذا العرص لحأجيال السابقة، فلن 

ن  إمكانات صدور بعض الرشيعة وتبياّنا يف تلك يفهموها، وسل منا هبذا جدالً، فهذا يعني أ

العصور هي إمكانات غي ملتوف رة، ومن ثم فهذا إقرار بأن  الرشيعة مل تصدر كل ها للناس، وأن ه 

جيب انلتظار قادم الزمان لكي يكلتمّ تبيان الرشيعة وصدورها، وهو أمر  خمالف إلكامل النبي  

أصول العقيدة السني ة، ولو اعلتقد به بعض الشيعة تبيان الدين كل ه من جهة، وال ينسجم مع 



  

ين سوف يأيت به اإلمام املهدي يف آخر الزمان، فهذا إقرار بأن  الرشيعة اليوم هي  وأن  بعض الد 

بالنسبة ملن هم يف زماننا مل تصدر كل ها، ونحن منلتظرون السلتكامل صدورها، وهذا اعرتاف  

 ن الواصلة، بالنسبة إلينا.بعدم شمولي ة الرشيعة الصادرة، فضاًل ع

إذ  أعتقد هنا بأّن املقاربة التارخييّة للدكتور عبد املجيد الرشيف هلذا املوضوع كانت مهّمة،

ز فقهي  اعلتّب أن  الفكر اإلسالمي العريب اختذ ثالثة مواقف من هذا املأزق )عدم وجود منج 

ر العلمي(: أحدها اسلتجال ّ  ملتطل بات احلداثة واللتطو  ب القوانني الوضعي ة مع يغط ي ك

تعديالت طفيفة كام فعلت الدول املدني ة يف العامل العريب يف غي جمال األحوال الشخصي ة، 

وثانيها تأخي هذه القضي ة حلني قيام الدولة الديني ة، وثالثها أسلمة القوانني الوضعي ة عّب حماولة 

ة عليها جم املأزق الذي يواجهه االجلتهاد . وهذا كل ه يكشف عن حخلع عمومات كلي ة عام 

 هنا.

، بأن ه فراغ   كام أن  توصيف الدكلتور عبد اإلله بلقزيز للمشهد السيايس عقب وفاة النبي 

قرآين ترشيعي يف جمال السياسة والسلطان، يف مقابّ حضور قرآين ملتمي ز يف مثّ األحوال 

حن ال نجد شيئًا واضحًا يف ، يسلتحق  اللتوق ف عنده، فنالشخصي ة والعالقات اخلارجي ة

تفاصيّ اإلدارة وامللك وشكّ النظام السيايس وصفات امللتولني لحأمور، وشكّ الدولة 

ساهتا القانوني ة مع بعض وغي ذلك، مع اإلقرار بوجود حضور معني  لبعض  وعالقات مؤس 

 األمور، إضافة ملجموعة قيم حاكمة عىل العمّ السيايس.

، إىل جانب معادلة )لو كان لبان(، مع عجز اللتجربة الفقهي ة إن  ثالثي ة: االسلتقراء  النّص 

اليوم عن اللتغطية املبارشة؛ لكون الكثي من معاييها يرجع إىل البناءات العقالئي ة واألصول 

العملي ة والعناوين الدسلتورية الثانوي ة كنفي الرضر ونفي احلرج ونحو ذلك.. هذه الثالثية 

م الكثي من  الرشيعة تكشف لنا أن   ّ  يشء، وأن  النص  القرآين مل يقد  الواقعي ة الصادرة مل تغط  ك

ة، برصف النظر عن مقولة مثّ  ر الباكسلتاين غي القواعد الدسلتورية العام  فضّ الرمحن املفك 

ر اإليراين وم( 1988) يه للقضايا من أن  القرآن  ،حممد جملتهد شبسرتياملفك  يبلغ يف تصد 

ر، وعادًة ما يشلتمّ عىل القانوني ة ـ بو ة ـ أدنى مسلتوى ملتصو  ة عام  د صفها ترشيعات للبرشي  جمر 
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ة والسياسة:  (2)  .47ـ  46انظر: بلقزيز، النبو 



  

 توجيهات أخالقي ة.

نه من مراجعة اللتجربة الفقهية والنصوصي ة،  مقارنة بنوع الوقائع هذا االنطباع الذي نكو 

عنا ي ضعف من ثقلتنا بالنصوص احلديثي ة اللتي تريد أن تقنوحجم مساحة اللتقنينات املعارصة، 

د شعارات  ّ  صغية وكبية؛ إذ يبدو هذا الكالم بالنسبة إلينا جمر  بأن  القرآن والسن ة فيهام ك

ة أو مقوالت غنوصي ة غي مفهومة.  طوباوي 

وهي مقاربة خارج/دينية، تعلتمد املراقبة  ـ هذه هي املقاربة العقالني ة األقوى يف هذا السياق

إىل جانب مقاربة قط عىل نفسها مقوالت أيديولوجي ة ـ اخلارجي ة واللتلتب ع املحايد، وال ت س

، وسوف نقف كثيًا عند هذه األفكار يف الفصول  اسلتحالة اللتناسق بني الثابت وامللتغي 

لتها، الالحقة،  لتها ودق  ة هذا الطرح، وتأثيه عىل لنلتبني  مديات صح  ي  لكن نا يف اجلملة نؤمن بجد 

 بدرجة  ما. القناعات امللتصلة بالنصوص احلديثي ة

 نتائج البحث يف مرجعّية احلديث يف تأصيل نظرّية الشمولّية القانونّية

يف النصوص احلديثّية )السنّة الرشيفة( يف قضّية الشمولّية، وصلنا إىل مرحلة  عد هذه اجلولةب

 ليه، ويمكنني إجياز األمر عىل الشكل اآليت:لنتائج، ملعرفة ما الذي توّصلنا إمللمة ا

 النمطيي للمشهد احلديثي املنلترص للشمولي ة قائاًم عىل الكثرة لقد  ـ 1
 
كان توصيف  العلامء

ا  واللتواتر، حيث نجد بعضهم يعّب  عن النصوص الدال ة عىل قاعدة الشمول ونفي اخللو  بأّن 

ا كثية مسلتفيضةملتواترة ا ، فيام يعّب  آخرون عنها بأّن  ، ويصفها فريق ثالث بأّن 

 .مسلتفيضة

نا بعد سلسلة املناقشات اللتي سبقت يف مرحل  أإال  ي: املقاربة اللتفصيلي ة واإلمجالي ة، مل نجد لت  ن 

ّ   ما هو دال   ، بينها أربع تقريبًا معلتّبة فقط حوايل عرشة روايات عدا ،عىل الشمولي ةمقنع  بشك

                                              
ل، روضة امللتقني  (1) ؛ واألمني 406؛ واحلر  العامّل، الفوائد الطوسي ة: 48: 6انظر: املجليس  األو 

؛ واإلصفهاين الغروي، 85: 1؛ والرازي، هداية املسرتشدين 403االسرتآبادي، الفوائد املدني ة: 

ة:   .469واخلراساين، كفاية األصول: ؛ 407ـ  406الفصول الغروي 

 .62انظر: مهدي النراقي، جامعة األصول:  (2)
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ق ، فضاًل عن السياالسند، وبعض هذه الروايات معارض بنصوص أخرى من نفس النوع

العام لفضاء الصدور، والذي قلنا بأن ه يلتصّ أكثر بشمولي ة النصوص يف تبياّنا للرشيعة، ال 

ّ  الوقائع  .شمولي ة الرشيعة يف تبياّنا للموقف من ك

والسؤال اآلن: هل حيصل من هذه الروايات يقني  عقالئيٌّ بالصدور بعد كّل املالحظات 

د بنقلها  أو ال؟ السابقة واملقاربات العقالنّية املعاِرضة ة وأن  ثالثة من هذه الروايات تفر  خاص 

د بنقلها الصفار يف بصائر الدرجات وواحدة تفرد  هبا الّبقي يف  ،الكليني، وواحدة تفر 

املحاسن، وواحدة وردت يف البصائر والكايف، وواحدة فقط رواها لنا الصدوق إىل جانب 

 الكليني.

م ـ أن ي ثبت قضي ًة كبية جدًا بالنسبة يل ال أقلتنع بكون هذا املقد ّ  ما تقد  ار يمكنه ـ وسط ك

د مصادر حديث مذهب واحد ـ املذهب اإلمامي ـ هبا  .هبذا احلجم، إثباتًا علمي ًا، السيام مع تفر 

فإن قيّ: حيث يقول:  وال أدري مستند املحّقق النراقي هنا، لكنّه يف غاية اإلثارة بالنسبة ِل،

 حكاًم بي نه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسل م حلتى قد ورد يف األخبار ا
 
ّ  يشء لكثية أن  لك

ا أخبار آحاد ال تفيد  الً: إّن  أرش اخلدش، وأحكام اخلالء، واجللدة، ونصف اجللدة. قلنا: أو 

، فقد بي نه الرسول  . وثانيًا: إن ه ليس مدلول تلك األخبار إال أن  كل ام كان له حكم  شيئًا غي الظن 

 حكاًم وبي نه الرسول، وشلتان ما بينهام
 
ّ  يشء  .صىل اهلل عليه وآله وسلم، ال أن  لك

ّ  من هذه احلال، ما ذكره العالمة الشعراين، حيث عل ق يف سياق بحثه حول قضي ة  ولع

فإن قلت: ورد يف احلديث أن  اجلاهّ والعامل مشرتكان يف اللتخطئة واللتصويب، بالقول: 

ّ  واقعة حكاًم يشرتك فيه اجلاهّ والعامل. قلنا: .. وثانيًا: مل يلتبني  لنا احلكم، وأن  هلل  تعاىل يف ك

ة هذه األحاديث.. ة الشمول! .صح   مع أن  كاًل من النراقي والشعراين من القائلني بنظري 

ثبت شيئًا، فهي غي ناهضة يف دالالهتا أو يف ي  نصوص عدم الشمولي ة مل أغلب إن   ـ 2

ح يف نظرنا أن  أساني دها، وهي قليلة العدد قياسًا بالنصوص املفرتضة للشمولي ة، نعم ترج 

أخبار إلقاء األصول واللتفريع عليها يمكن أن يكون هلا قدر  من الداللة، لكن ها غي ناهضة من 

ها، فال تفيد وثوقًا، بّ مل تثبت حجي لتها حلتى بناء عىل حجي ة الظن  حيث مصادرها وأسانيد

                                              
ام:  (1)  .361عوائد األي 
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نا مل نسلتبعد كون أخبار العفو هلا نحو داللة، فيكون ري )خّب الواحد الظن ي(الصدو ، كام أن 

.ـ ينفعنا هنا ـ دور يف املعارضة  تني املجموعلتني معاً هلا  ولو بشكّ معني 

إن  املقاربات العقالني ة املواجهة لنصوص الشمولي ة تسلتحق  الوقوف عندها، ويف هذه  ـ 3

د عىل الوق وف مع الدليّ االسلتقرائي املفيض ملقولة )لو كان لبان(، حيث سوف املرحلة أؤك 

ة لفكرة عدم الشمولي ة اللتفصيلي ة،  نسل ط الضوء عليه ـ وعىل غيه ـ الحقًا من العنارص املقوي 

ونجده أقرب لنمط املقاربة العلمي ة اللتارخيي ة من النصوص احلديثي ة املفرتضة لصالح الشمول، 

بلغة إشباعها للب عد الغيبي األيديولوجي املّلء كرو الشمولي ة عليها قد يالحظ منواللتي 

املبالغة، بناء عىل القبول بدالالهتا املفرتضة، حيث ال نجد يف النصوص أي  مقاربة عقالني ة 

د اد عاءها.  تؤك 



 

 

 

 

 

 ُمخَرجات املطالعة التقوميّية لنظرّية الشمولّية املدرسّية

 الفصل األّولنتائج 
ة الشمول  ،يف هذا الفصّ الذي عقدناه خصيصًا لدراسة مفهوم الشمول حاولنا ورصد أدل 

 ، أن نسي بشكّ تدرجيي مع األبحاث واملوضوعات.واملناقشات امللتصلة هبا ،باملعنى املدريس

فدرسنا مقولة )احلكم(  ففي البداية، عقدنا املحور األّول لتحليل مفهوم الشمول الترشيعي،

يغة املدرسي ة لقاعدة الشمول، وهي صيغة: ما من واقعة إال وهلا حكم، ثم املسلتبطنة يف الص

درسنا مفهوم الشمول واجلامعي ة والكامل، وحل لنا املراد من )الواقعة( يف ملتن قاعدة الشمول 

 بصيغلتها املدرسي ة.

وقد توّصلنا من خالل رصد هذه األمور إىل أّن نظرّية الشمول يمكن طرحها ضمن أربع 

 صيغ:

ّ  فعّ من أفعال األفراد، فله حكم  رشعي. الصيغة األوىل:  ك

، فللرشيعة رد  فعّ جتاهه، يلتمثّ يف موقف  الصيغة الثانية: ّ  وضع فردي أو اجلتامعي  ك

ي طالب املكل فون بالقيام به ليصلوا إىل ديني يلتصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته، عمّل رشعي 

  ّ ، فالرشيعة وضعت قوانني وأحكامًا للوقائع الفردي ة تغييه كامهلم املنشود يف ظل ه أو يف ظ

 .واجلامعي ة كل ها، ومل توكّ وضع األحكام ألحد  إطالقاً 

ّ   الصيغة الثالثة: الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لك

وأن ه ال حاجة وال الوقائع، وذلك عن علم  مسبق منها بأن  حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة، 

 مصلحة يف سن  أي  قانون يف غي هذه الدائرة، وإن ام ي رتك األمر ملصلحة  يف الرتك.

ّ  حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد  الصيغة الرابعة: لي ًا إن ه يف ك أو 

ن كاشفًا عن موقف  ما هلل مرجع قانوين آخر غي اهلل تعاىل، وأن  أي  مرجع غي اهلل فالبد  أن يكو



  

وليس قائاًم يف عرض أو يكون قد اسلتمد  رشعي لته وصالحي لته لللتقنني من اهلل تعاىل، ورشيعلته، 

 هذا املوقف اإلهلي ومنافسًا له.

ة الشمول  ـ وامللتجلي ة بقاعدة: ما من واقعة إال وهلا والذي يظهر أن  الرؤية املدرسي ة لنظري 

ّ  واقعة  تقوم عىل الصيغة األحكم ـ  ّ  أو سلوك أو وضع  وىل والثانية معًا، فك مفرتض  أو فع

يلتمثّ يف احلرمة أو الوجوب  ،ة جواب قانوين مبارشي  عفراد واجلامعات، فله يف الرشيعة الواقلحأ

نفي اخللو  أو ما من  ةأو غي ذلك من صور احلكم الرشعي، وهذا هو املعنى السائد لقاعد

عىل عرض من الفصّ نفسه ملعنى الذي اشلتغلنا يف املحور الالحق ، وهو اواقعة إال وهلا حكم

 .ما يمكن أن يكون دليالً له

يف املحور الثاين، اشتغلنا بشكل  مفّصل نسبّيًا باألدّلة التي يمكن أن تنترص لنظرّية الشمول 

ة العقلي ة  يف الفقه اإلسالمي،هلا بالشكل املدريس السائد  ضنا يف البداية األدل  ر  اللتي بلغنا هبا فع 

ة القرآني ة من خالل ثالث  عرشة أدل ة، وأخضعناها مجيعًا للمناقشة واللتحليّ، ثم انلتقلنا لحأدل 

يه  جمموعات من اآليات الكريمة، وحاولنا ممارسة تأم ّ جاد  فيها، لننلتقّ بعد ذلك ملا ا سم 

عي ة(، ونخلتم  رف احلاكي )اإلمجاع والشهرة والسية امللترش  بدليّ احلديث الرشيف بدليّ الع 

 الذي أخذ من ا قدرًا كبيًا من البحث واللتحليّ.

 االستداللّية كّلها إىل اآليت:املعطيات هذه توّصلنا من خالل وقد 

عىل شمولي ة الرشيعة حاسم إن ه مل يقم دليّ عقّل  أو عقالئي  أو كالمي أو فلسفي  ـ 1

( الديني ة  ّ  وقائع احلياة،)قاعدة نفي اخللو  بوصف ذلك مبدأ يقوم فهم النصوص ووعي  لك

 الرشيعة عليه.

، وأخرى لتبعاداالسابع يأخذ طتارًة كان سائد يف املقاربات العقالني ة البّ قد قلنا بأن  الطابع 

، وثالثة وجدناه قائاًم عىل مالزمات ال توصّ إىل اهلدف املنشود، بّ الحظنا الحقًا ـ رتجيحال

ضات األد ة احلديثي ة ـ أن  أصول بعض هذه املقاربات قد مت ت صياغلتها عند احلديث عن معار  ل 

عّب حماوالت عكسي ة هلا تثبت عدم الشمولي ة، كام يف مثّ مقاربات اخلامتي ة واخللود، واللتجربة 

.  الفقهي ة واالسلتقراء النّص 

حًا واضمل يثبت مبدأ شمول الرشيعة من النص  القرآين، فلم نجد آية أو معطى قرآنيًا  ـ 2

لنا إىل أن  غاية ما تباملعنى املدريس للمفهوم ثبت الشمول اللترشيعيي   سعفنا بعض ، وقد توص 



  

ة به هو النصوص القرآني ة  ، وقد بي نا بأن ه معنى )الصيغة الرابعة( املرجعي ة اإلهلي ةتكريس حرصي 

د   رصيح أو الرضا،باللت مقبولة للشارع سبحانها خرى وجود مرجعي ة قانوني ة  كرةعىل فال يلتمر 

 ة.ي  دينلقوانني بام ينسجم مع الضوابط التقوم بنفسها بسن  ا

ة فيهام؛ وذلك مجاع واالرتكاز ال إن  اإل ـ 3 الحلتامل مدركي لتهام بشكّ قوي  جدًا، قيمة دال 

نعم ذكرنا الحقًا أن  سكوت  .واحلديثي ة انطالقًا من أحكام العقّ أو بعض النصوص القرآني ة

ن هذا االرتكاز السائد يمكن ـ وفقًا لالعلتقاد الشيعي ـ أن يكون كاشفًا عن أهّ البيت ع

ة املرجعي ة باهلل تعاىل، ال  ى حرصي  اعلتباره القانوين واملرجعي، لكن  حدود هذه الكاشفي ة ال تلتعد 

ّ  نفسها حرصي ة حكم الواقعة  فعالنا أبه سبحانه، ومن ثم  فمن املمكن أن تكون املرجعي ة يف ك

أو هلل، ويف الوقت عينه يكون اهلل قد ترك بعض املساحات لسن  القوانني ملرجعي ة أخرى هي 

بطّ املفهوم املدريس يف ضوء هديه وقيمه الروحي ة والديني ة، األمر الذي ي  أوكّ إليها ذلك، 

ة.لقاعدة الشمول، وي    ثبلتها بالصيغة الرابعة خاص 

ّ  إن  احلديث الرشيف ـ 4 يعطينا إفادة يي، أًا ـ عمدة الدليّ هنا برإمامي   ـالذي يشك 

ّ  القوانني جمعولة من اهلل نفسه ، وهذا واضح  جدًا عىل حلرصية املرجعي ة باهلل تعاىل، ال كون ك

لتنا يف حجي ة خصوص اخلّب اليقيني باليقني العقالئي االطمئناين.  نظري 

احلكم الديني، وارهتان أحكام وهبذا نستنتج أّن نظرّية الشمول، بمعنى نفي خلّو الواقعة من 

كّل الوقائع للجعل اإلهلي خاّصة، مل تثبت بدليل، وأّن فرضّية وجود مرجعيّة ثانية مرتتبة عىل 

املرجعّية اإلهلّية وواقعة يف ظّلها، ال نايف هلا، بعد مراجعة كّل األدّلة هنا، وهي ما سّميناه 

عقّ الذي يقوم بسن  القوانني اللتفصيلية يف هدي وعنينا هبا ال بمرجعّية العقل املؤمن يف التقنني،

 الرشيعة والقيم الروحي ة والدينية واألخالقي ة.

ة العقّ املؤمن املقنِّن، ورشوطه، وآلي ات عمله،  ا البحث يف هوي  ة القوانني الصادرة أم  وهوي 

الً  وقبّ ذلك دليّ رشعي ة نشاطه وانطالقلته القانوني ة، فهو ما سوف يأيت احلديثمنه،  عنه مفص 

 يف الفصول الالحقة بحول اهلل سبحانه.
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 متهيد
ختلتلف اخلطوات الالحقة اللتي يريد االجلتهاد اإلسالمي أن خيطوها هنا باخلتالف النلتائج 

ل؛ فإذا كان الفقيه   ّ إىل عدم شمولي ة الرشيعة، أو  اللتي خيرج هبا الفصّ األو  املسلم قد توص 

، ال حرص ذهب إىل اخلتصاص مفهوم الشمولي ة بالصيغة الرابعة له، وهي حرص املرجعي ة باهلل

ن لنفسه صورًة خملتلفة عن حدود الدين واللتوق عات منه أحكام الوقائع به سبحانه،  وكو 

ففي هذه احلال عليه أن ينلتقّ لدراسة املرجعي ة الثانية ومساحات اشلتغاله عىل احلياة اإلنساني ة، 

ا إىل جانب مرجعي ة اهلل أو يف الرتبة اللتالية هل ا كام أوضحنا يف الفصّ لللتقنني، واللتي تأيت عنده إم 

ل، ومن ثم  فسيكون هذا الفقيه/امللتكل م )أو فيلسوف الدين( معلتقدًا بعدم شمولي ة  األو 

الرشيعة باملعنى السائد، وهذا ما سوف نبحثه يف الفصّ الثالث، إن شاء اهلل ونرصد فيه 

رات.  اللتصو 

ّ فيلسوف الدين أو الفقيه/امللتكل م إىل االعلتقاد ا إذا توص  بشمولي ة الرشيعة، بمعنى  أم 

/الصيغة األوىل  شمولي ة األحكام اإلهلي ة للوقائع )ما من واقعة إال وهلا حكم/قاعدة نفي اخللو 

ل والثانية من صيغ الشمول القانوين مة يف الفصّ األو  (، ففي هذه احلال عليه أن يسلتكمّ امللتقد 

ة للتبيني الشمول تبيينًا ظاهر اتيًا توصيفي ًا أو تبيينًا وقائعي ًا ميداني ًا، بمعنى خطواته اهلادفة هذه املر 

لته: إذا كانت الرشيعة شاملة، فكيف؟ وما  أن  عليه أن جييب عن السؤال اآليت السلتكامل نظري 

ن نلتيجة شمولي ة الرشيعة؟  هي الصورة اللتي تلتكو 

لزمًا ب وبني ا املبدأ مة بني هذءدراسة املوامعنى هذا الكالم أن  االجلتهاد اإلسالمي صار م 

ّ  وقائع احلياة، ف كيف هو ظهور الرشيعة ظهورًا خارجي ًا، بحيث تكون بالفعّ مغط يًة لك

لكّ  شاملةً ـ منطقي ًا ـ ما هي الطريقة اللتي نفهم هبا الرشيعة بحيث تظهر وشكّ الشمول؟ 

ّ  امللتغي   الوقائع عقولة ؟ هّ يمكن الوصول إىل صيغة مات واملسلتجداتوقادرة عىل تغطية ك



  

 يف هذا السياق؟

ر الباحثون  رون املسلمون يف القرنني األخيين يف هذا املوضوع، واملجلتهدون لقد فك  واملفك 

ات وإشكالي ة اللتناسق بينها وبني الثابت  والحظوا أن  أهم مشكلة يواجهوّنا تكمن يف امللتغي 

ات اللتي ال وجود هلا من قبّ مم ا أولدته احل ياة العرصي ة، ويف املساحات اللترشيعي، ويف املسلتجد 

احلياتي ة اللتي يبدو للوهلة األوىل أن  النصوص غائبة عنها.. فصاروا بصدد تقديم نظري ات 

ثانية، من جهة وقدرهتا عىل املواكبة واملواءمة أوىل، تسمح بشمولي ة الرشيعة من جهة 

إلنسان يف هذا العرص وإمكاناهتا يف وضع احللول القانونية ملخلتلف الوقائع اللتي يواجهها ا

. وبطرح حتت عنوان الثابت وامللتغي  يف الرشيعةـ غالبًا ـ رح يف العرص احلديث وهذا ما ط   ثالثة،

نظري ات الثابت وامللتغي  وما يلتصّ هبا، حاول الفقيه تذليّ العقبات أمام الرشيعة يف اللتغطية، 

ّ  وقائع احلياة. س رؤيلته القبلي ة للتصدهيا لك  ليكر 

مها سوف ن الفكر اإلسالمي يف عمد يف هذا الفصّ لدراسة األطروحات الكّبى اللتي قد 

ية يف هذا الصدد هذا املوضوع، واللتوق ف عندها بعني اللتقويم والنظر، للوصول إىل صيغة ّنائ

 .بعون اهلل تعاىل

 الثابت واملتغيِّر من موضوع عاّم إىل مفصل من مفاصل الدرس االجتهادي

وامللتغيِّ أذهان علامء املسلمني منذ فجر النهضة اإلسالمي ة احلديثة. شغّ موضوع الثابت 

ة. لكن  املؤسف  وقد ط رحت يف هذا املجال نظري ات وطروحات كثية، وبحوث ونقاشات عد 

قرن ـ أن نا ال نجد هلذا البحث حضورًا يف علم أصول الفقه حلت ى هذه اللحظة، أكثر من ـ وبعد 

ة اللتحلتي ة يباملتياز؛ فإن  علم األصول هو املعني  بالقضايا البنـ فقهي  أصويل  ذا جانب  مع كونه  وي 

اللتي تقوم عليها الرشيعة، ومن الواضح أن  الثابت وامللتغيِّ من أهم  املوضوعات املعارصة اللتي 

 من البحوث 
 
ل هذا البحث إىل جزء أدىل مجلة  من العلامء برأهيم فيها، من دون أن يلتحو 

صي ة ـ الدراسات العليا( بحوث اخلارج )، أو أن يبحث األعالم يف لفقهي ةوا األصولي ة اللتخصي

إن  العلوم احلي ة هي العلوم اللتي جتعّ قضايا عرصها أو عرص اجليّ السابق عليها مبارشًة  فيه.

ها اللتعليمي ة. ًا يف مواد   جزءًا من بحوثها الرئيسة، ونص 

رية للدين كل ه، مما يدخّ يف نطاق وإذا افرتضنا أن  هذا املوضوع يلتصّ بال بنية اللتصو 



  

مسؤولي ات علم الكالم اإلسالمي أو يف وظائف علم فلسفة الدين، فنحن ال نجد أن  هذا 

البحث قد اسلتقر  اليوم يف علم الكالم، وغالبًا ما ي درس يف سياق من يريد معرفة مباحث 

لب فلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد، وهي مباحث ما تزال ح لتى الساعة غي داخلة يف ص 

سة الدينية، وإذا دخلت هنا أو هناك، فلم تبلغ مرحلة تركيز كبار العلامء  املنهج اللتعليمي للمؤس 

النظر فيها من خالل امللتون الدراسي ة تارًة أو من خالل بحوث الدراسات العليا أخرى إال 

وع وصيورته واحدًا من أكّب نادرًا، رغم مرور قرن من الزمن وأكثر عىل تناول ها املوض

يات اللتي تواجه الدراسات الرشعي ة.  اللتحد 

أدعو بجد  إىل االهلتامم به، عىل غرار االهلتامم الذي يوليه األصولي ون ملباحث  ،من هنا

، اإلطالق واللتقييد وعىل غرار اهلتامم  أو مباحث اسلتصحاب العدم األزيل أو مباحث املشلتق 

فهو اجلسامين والروحاين، وحقيقة الرصاط، وعيني ة الصفات للذات،  امللتكل مني بمباحث املعاد

ي ًة وخطورة وعمقًا عن هذه األبحاث، وليس بحثًا ثقافي ًا عامًا يمكن الوصول  ّ  أمه  بحث  ال يق

إىل نلتيجة  حاسمة فيه من خالل حمارضة  أو ندوة صغية أو مقالة عابرة يكلتبها باحث  أو مثق ف 

ري هذا البحث كبار العلامء، كالصدر والطباطبائي  أو عامل؛ فقد شغّ وشمس الدين ومطه 

رة عىل الدوام إزاء هذه  م أجوبًة ملتطو  وغيهم أيضًا. من هنا نلتمن ى االهلتامم به؛ لنقدِّ

لته. م   اإلشكالي ات اللتي تواجه اإلسالم، بّ تواجه املرشوع اإلسالمي  بر 

ر بأن  أهم  وظائف احلوزة الع ،من هنا رين والفقهاء االشلتغال هبذه أكر  لمي ة والعلامء واملفكِّ

ّ  هذه  ًا؛ للتصبح جزءًا من دروسنا وبحوثنا اليومي ة؛ إذ كثيًا ما ت سلتغ املوضوعات اشلتغاالً جاد 

 املوضوعات للنقد عىل اإلسالم، واللتعريض بمرشوعه اإلنساين.

 ر؟ملعاجلة موضوع الثابت واملتغيِّ االجتهاد اإلسالميملاذا يندفع 

ّ  موجز علينا أن نطرح هذا  وقبّ أن نبدأ باسلتعراض املفاصّ األساسي ة هلذا العنوان بشك

؟ اإلسالمياللتساؤل: ما الذي يدفع الفقيه   إىل معاجلة إشكالي ة الثابت وامللتغيِّ

يمكن احلديث عن عاملني أساسي ني، مها اللذان يدفعان الفقيه اإلسالمي  إىل  واجلواب:

 :اليوم وضوع ومعاجللتهتناول هذا امل

 ـ العامل الدفاعّي.1



  

 ـ العامل البنائّي.2

ة العامل  ل، فقد اجلتاحت الطروحات األيديولوجي ة واملدارس الفكري  ا العامّ األو  أم 

ة يف اخلاإلسالمي  يف  ، وال سي ام منهات ي  سبعينالات وي  سلتينالات وي  مسينالقرن العرشين خاص 

اكي ة وأمثاهلا. وهذه الطروحات واأليديولوجي ات كانت تلتفاخر بأن  املدارس املاركسي ة واالشرت

ًا، وأن  النظام اإلسالمي  غي قادر  عىل  ًا وتعليمي ًا وتربوي  لدهيا نظامًا سياسي ًا واجلتامعي ًا واقلتصادي 

ّل ب  االنسجام واللتكييف مع ملتطل بات العرص، وال يصلح إال  للمواءمة مع العرص الزراعي والق  

عليه الزمن، فكيف يمكن لنظامكم الفقهي واالجلتهادي أن يواكب احلياة يف العرص  لذي عفاا

، فام هو السبيّ  ر واللتكنولوجيا؟!.. احلياة تلتغي  وفقهكم اإلسالمي ثابت  احلديث املّلء باللتطوي

؟ ات؟ للتناسب الثابت مع امللتغيِّ  وكيف يمكن هلذه الرشيعة أن تغط ي امللتغي 

يًا بالنسبة إليهواجه املفكِّ  ل ت  حتدِّ فأين هو الّبنامج  ،ر والفقيه املسلم ثغرًة أساسي ة شك 

؟ وأين هو نظام العالقات الدولي ة؟ وأين هو النظام البيئي؟!  االقلتصادي اإلسالمي 

ص بالصالة والصوم واحلج   ، يلتلخ  وغيها؛ وتوجد واالعلتكاف نعم، يوجد نظام  عبادي 

ة باألمور املدني ة، كالبيع والنكاح والطالق، لكن  ال توجد ن ظ م بعنواّنا بعض األمور امللتعلِّق

. من هنا فإن  ما يدفع الفقيه املسلم إىل الدخول يف غامر هذا البحث هو الدفاع عن  العام 

لة  الت، بني احلياة امللتحو  ات واللتحوي اإلسالم، ليقول: إن  هناك انسجامًا بني اإلسالم واللتغيي

 الرشيعة الثابلتة.والفقه و

ا العامّ الثاين ر املسلم أراد أن يوضح أفهو أن  الفق ،أم  ، يه واملفكِّ ن  لإلسالم مرشوع  دولة 

ط ل ق عليه يف الدراسات املعارصة )أسلمة  ، ومرشوع  حياة. وهذا هو الذي ي  ومرشوع  جملتمع 

ّ  مرافق احلياة من غي أن تكون  لك رؤية  شاملة؟! احلياة(. فكيف يمكن لك احلديث عن ك

ّ  ملتقارب ورسيع. من هنا؛ ولكي ينطلق  ل وتلتغي  بشك ل وتلتحو  مع أن  احلياة املعارصة تلتبد 

ر املسلم أن يضع جوابًا عن  مرشوع الدولة اإلسالمي ة واحلركة اإلسالمي ة، أراد الفقيه واملفكِّ

أساس قوانني جاءت يف  هذه اللتساؤالت. فكيف يمكن له أن يسن  قوانينه للقرن العرشين عىل

 وكيف تسلتطيع تلك القوانني أن تسلتوعب وقائع احلياة اليوم القرن السابع والثامن امليالدي ني؟!

الهتا امللتواصلة  ؟!وتلتكي ف مع حتو 

ة  ربام يمكن اإلجابة عن هذه اللتساؤالت يف عالج إشكالي ة الثابت وامللتغيِّ يف القضايا الفردي 



  

ة والسياسي ة، وعلينا اجلزئي ة، لكن  األمر ل يس هبذه البساطة يف القضايا االجلتامعي ة واالقلتصادي 

ّ  املناسب لذلك.  اللتفكي اجلاد  يف سبيّ إجياد احل

يرى شمول األحكام جلميع الوقائع ـ كام رأينا ـ وما يزيد هذا األمر تعقيدًا أن  الفقه 

رف عن الفقهاء هذه الكلمة: )ما من واق (. ومن جهة  احلياتي ة، حلت ى ع   إال  وهلل فيها حكم 
عة 

رة، حتمّ حوادث ووقائع ليس هلا وجود يف عرص  ة  ملتطو  أخرى نالحظ أن  احلياة مسلتجد 

ل، كام يف االسلتنساخ البرشي  .واسلتئجار الرحم وبيع األعضاء اللترشيع األو 

 وعىل هذا، فام هو احلّل األنسب واألوفق حللحلة هذه اإلشكالّية؟!

ناجم عن خوض جتربة احلديث عن الثابت وامللتغي  أوصللتنا لظهور اجتاهني رد  الفعّ ال

 تنضوي حتلتهام مجيع النظري ات تقريبًا: أساسي ني يمكن أن

ّ  مرافق احلياة، ولكن  األحكام يف هذه الرشيعة عىل  االَّتاه األّول: إن  الرشيعة تسلتوعب ك

ة ترجع إىل هذه الثابلتة. فك امت، نوعني: ثابلتة؛ وملتغيِّ ك  ام أن  يف القرآن ملتشاهبات ترجع إىل امل ح 

اه ، بّ تبقى كذلك األمر يف الرشيعة أيضًا. ومن ثم  فال ن ق ص  يف الرشيعة بناًء عىل هذا االجت 

اه يميّ الشمولي ة حمافظًة عىل حاهلا  .، إذا صح  اللتعبياللتقليدي  أو السيايس  لللتدي ن . وهذا االجت 

الشمولي ة هي بنفسها فكرة غي صحيحة، وينبغي إعادة النظر هبا، وتقديم إن   االَّتاه الثاين:

دة، أو  مقاربة تفرض انسحابنا من مساحات واسعة للحياة نحو حرص الدين يف أمكنة حمد 

اه أقرب لحرص الفقه بمعناه املدريس يف هذه األمكنة،   .للتدي ن العلامين  وهذا االجت 

سعة وضيق، ما سوف نالحظه يف هذا الفصّ، وداخّ هذين االجتاهني اخلتالفات  و

 والفصّ القادم بإذن اهلل.

 الشمول إىل مصادمة احلياة!(: من معضل الثابت واملتغّير)آخر يف  حتدٍّ

، وهو ارتباط الثابت إيات هذا الذي قلناه كان أحد أوجه حتد   شكالي ة الثابت وامللتغي 

ات،   الواقعي احليايت، والقدرة عىلالرشعي بامللتغي   ّ  امللتغي  وهذه هي االسلتجابة يف ظ

 شكالي ة اللتي تلتصّ بموضوع الشمول القانوين وسعة الرشيعة.اإل

لكن  أزمة الثابت وامللتغي  مل تقف هنا، بّ أرخت بظالهلا عىل آلي ات فهم النصوص، 

لت إىل قضي ة هرمنوطيقي ة تأويلي ة هبذا اجلانب كذلك، وحت ة مل يالحظ االجفهذه املو  لتهاد ر 



  

سجم نن  لديه جوابًا ليأوعليه أن يّبهن  ،أمام أسئلة ملوضوعات جديدة اإلسالمي أن ه ـ فقط ـ

من زاوية  ،ة نفسهانشاطه مع شمولي ة الرشيعة، بّ هو أمام انلتقادات تواجه اللترشيعات الديني  

اد ـ تصادمها  ون ريد أن نمي ز  ، وسأعطي مثالني،ة واحلياةة والعقالني  مع املنطقي  ـ كام يقول النق 

 بينهام:

وال نبحث عن وجود جواب رشعي حول  ،يف الرشيعة كم الزكاة موجود  ح   املثال األّول:

 ،ة املجحفةورفع الطبقي   ني،االجلتامعي  واللتضامن راد هلا أن تساهم يف اللتكافّ الرضائب اللتي ي  

 ات؛ فلم تعدب امللتغي  عقياًم يف عرصنا بسب لكن  هذا احلكم يبدو ونرش العدالة االجلتامعي ة،

ة قادرة اليوم عىل االسلتجابة ألأ غراض الزكاة وحتقيق أهدافها، وهذا صناف األعيان الزكوي 

 ،قم بسبب عدم قدرهتا عىل اللتكي فوالع   تصاب بالضمور واملون  الرشيعة سوف ت  أيعني 

الت داخلها بام ينسجم مع الواقع السي ال امللتحاد اللتجيإو ل.حو   و 

مت  ثاين:املثال ال ّ  الرشيعة  لقد قد  حول املرأة، لكن  هذه  لت هانظري  سلسلة أحكام ت شك 

نة من سلسلة من الق ة امللتكو  ب حال املرأة يف عرص نزول الرشيعة، وال تلتواءم ناس  ت   ،اننيوالنظري 

ت عىل م  ك  فالرشيعة قد ح   ومن ثم  فاملرأة اليوم ليست هي امرأة األمس مثاًل، مع حاهلا اليوم، 

ل، وهذه معضلة حنفسها بالفشّ واملوت يف عصور اللتغي  واللت  ة تواجهها.ضافي  إو 

ل يوصلنا إىل فراغ الرشيعة اليوم؛  الفرق بني هذين املثالني رغم اشرتاكهام، هو أن  املثال األو 

ة والفعالية، فالزكاة ماتت عمليًا، كام  ألن  امللتغي  سب ب سقوط بعض األحكام عن مرتبة احليوي 

حول قضي ة الرضائب ـ مثاًل ـ اتت الرقي ة، ومن ثم  فالرشيعة اليوم ليس لدهيا جواب م

واللتكافّ والعدالة االجلتامعي ة للفقراء يف أموال األغنياء. وهذا ما يسب ب ازدياد ثقّ إشكالي ة 

ة للبرش، وانلتقاهلم من ال ات احلاصلة يف أنساق احلياة االقلتصادي  زراعة الشمول هنا نلتيجة امللتغي 

ة(   إىل الصناعة واللتجارة وما بعدمها.)اللتي تنسجم معها األصناف الزكوي 

ّ  فاعّ ـ بقضي ة الشمولي ة؛  ا املثال الثاين، فإن  اإلشكالي ة املطروحة فيه ال تلتصّ ـ بشك أم 

ألن  األحكام ما تزال موجودة فيام يلتصّ باملرأة، لكن  املشكلة ـ من وجهة نظر الناقدين ـ تكمن 

 تصادم هذه األحكام مع الواقع أو األخالق أو املنطق.. يف

، هو هذا  ّ هو الوجه الثاين للعملة نفسها اللتي يشك  واجلانب اآلخر من أزمة الثابت وامللتغي 

ل، وذلك أن  تسب ب مشكلة الثبات هنا يف موت بعض األحكام الاجلانب  سابق وجهها األو 



  

هو احلكم اليوم بعد موت الزكاة؟ لكن املثال جيعّ موضوعها يف دائرة بحث الشمول، فام 

والعدالة، ال يف مأزق الشمول،  اةيحة الرشيعة للمصادممأزق  الثاين وما شاهبه يضع املشكلة يف

 ومن هنا لزم اللتمييز بني هذين النوعني يف زاوية ارتباطهام ببحثنا.

ة يف لكن ومن خالل هذين املثالني وأمثاهلام، وجدنا قضي ة الثابت وامللت غي  تدخّ هذه املر 

تفسي النصوص، وأرجو مالحظة ذلك بدق ة، فلكي يفك  الفقيه املسلم مشكلة الزكاة ذهب ـ 

ة سيقت مساقًا تارخيي ًا، ومن ثم فاحلكم الرشعي يف الزكاة هو  أحيانًا ـ لفكرة أن  العنارص الزكوي 

لت امل هات املوارد املالية لحأفراد، فإذا حتو  وارد من الغالت األربع واألنعام الثالثة ثبوهتا عىل أم 

ر متثّ والنقدين، فإن  احلكم مل يمت، بّ انلتقّ يف تطبيقه من هذه العنارص نحو عنارص ا خ  

 أصول اللتجارات واملوارد املالية اليوم لحأفراد، مثّ جتارة العمالت أو جتارة العقارات.

ث بت ـ من وجهة نظره ـ أن  بعض وهكذا يف مثال املرأة، سعى االجلتهاد اجلديد لكي ي 

األحكام سيقت زمكاني ًا، ومن ثم  فينبغي جتريدها عن قشورها الزمكاني ة للذهاب هبا نحو 

ا مل  ى لإلفلتاء أو إدارة الدولة؛ ألّن  ز داخّ هذه القشور، فاملرأة ال تلتصد  احلكم احلقيقي املّب 

ا اليوم ف رتكن متلك املسلتوى الذهني املنشود، أم  ومن ثم  صار يمكن احلديث  ى،نع انلتهامل مّب 

ة  يها هذه املناصب مثاًل.وهي جواز تول   ،عن احلال العام 

وعدالة ة ومنطقي   ،نالحظ هنا أن  قضي ة الثابت وامللتغي  واجهت الشمولي ة من جهة

ة الثابت وامللتغي البلتكار حلول عىل وأخالقي ة  اللترشيعات من جهة ثانية، وكام أد ت نظري 

ل الصعيد النزعة ـ عىل سبيّ املثال ـ كذلك اشلتغلت عىل الصعيد الثاين، فظهرت  ،األو 

عّب تقديم إنلتاج  نقاذ بعض األحكام من املوت ريد منها إواللتي ا   ،ة يف تفسي النصوصاللتارخيي  

نقذنا من فراغ ناتج عن تاليش بعض األحكام( أو إ بعض  عادة تكوينجديد هلا )األمر الذي ي 

 يناسب العرص. باماألحكام 

ي الشمولي ة، وهو  ،إذن ي اللتصادمأالفقه اإلسالمي أمام حتد  ، وسؤال العدالة يضًا أمام حتد 

 والسبب هو امللتغي  البرشي واملوضوعي الزمكاين.

 )فضل اهلل( وقابلّية االجتهاد والنظر)سروش( فهوم يف سياقي: حتّول املعرفة امل
ة اسلتخال بأس باإلشارة إىل أن ه و ة يف الثقافة الديني   (الثابت وامللتغي  )دة ردام ثالث ملفثم 

لي ات االجلتهاد والفهم اللتارخيي اهلرمنوطيقي، وال آاملعارصة، وهي ال تلتصّ بوالفلسفي ة 



  

 بقضي ة شمولي ة الرشيعة وقدرهتا عىل املواكبة، بّ بفهم الدين، بمعنى أن  الدين وإن كان حقيقةً 

رها نلتيجة تأعًا للتغتب لكن  فهمه ملتغي    ،ثابلتة ة عىل ي  علوم البرش وتطو  ثي املعلومات البرشي 

ّ ه من زاوية كوّنا تياجلتهاد الفق اته املؤثرة عىل اجلتهاداته واسلتنلتاجاته، وهذا هو خلفي  شك 

واللتي طرحها أمثال الدكلتور  ،ة القبض والبسطالبحث امللتعل ق بلتكامّ املعرفة الدينية أو نظري  

مصطلح ـ ـ عند بعض الباحثني فيها سلتخدم ي  ، حيث وجدنا هذه النظري ة عبد الكريم رسوش

مضافًا للمعرفة الدينية، مثّ كلتاب )الثابت وامللتغي  يف املعرفة الدينية( للسيد  الثابت وامللتغي  

 كامل احليدري.

ل،  د حسني فضّ اهلل، مصطلح الثابت وامللتحو  عىل خط  آخر، اسلتخدم العالمة السيد حمم 

نى املسل امت والنصوص الرصحية اللتي ال تقبّ االحلتامل وجتديد النظر وامللتفق عليها بشكّ بمع

ة، يف مقابّ القضايا والنصوص اخلاضعة بينهم  حاسم ورضوري بني املسلمني كاللتوحيد والنبو 

للنظر واالجلتهاد، واللتي حتلتمّ اخلالف، كاإلمامة وتفاصيّ العصمة واملعاد وتفاصيّ 

ذلك، كام جاء يف مقاللته املشهورة حتت عنوان )األصالة واللتجديد(، واللتي  العبادات وغي

وهذا االسلتخدام هلذه املفردة  م.1996ن رشت يف العدد الثاين من جمل ة املنهاج البيوتي ة، عام 

 ،هلذه الكلمة)وأيضًا السن ي( املعارص يغلب يف الظن  أن ه اسلتقاه فضّ اهلل من اللتداول العريب 

الثابت ثرًا بالدراسات الفلسفي ة واألدبي ة العاملي ة اللتي اسلتخدمت مفردات من نوع ربام تأ

ل ،وامللتغي    ،صالة واملعارصة، والقديم واحلديث، واملطلق والنسبي، واألوالثابت وامللتحو 

وال نريد أن وغي ذلك من املفردات امللتداخلة وامللتفارقة يف الوقت عينه،  والرتاث واحلداثة

 اآلن. نطيّ

ل، ليس مرادفًا ملوضوع بحثنا  ومن الواضح أن  هذا اللتداول ملفردة الثبات واللتغي  واللتحو 

 فاقلتىض اللتنويه. كام صار واضحًا، حلتى لو كان يلتداخّ معه هنا أو هناك،

وال بأس باإلشارة أخيًا إىل وضوح تغاير موضوعنا مع موضوع الثابت وامللتغي  يف 

من بحوث احلركة والسكون وأنواعهام، واخلالفات الواسعة يف الفلسفة  الفلسفة، وما يلت صّ به

 حول هذه املوضوعات، مما ال يعنينا هنا.
                                              

ر والشاعر السوري عّل أمحد سعيد إسّب1) ، املعروف بأدونيس، ( الحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ كيف أن  املفك 

ل، بحث يف اإلبداع واالت باع عند العرب(.  أطلق عىل كلتابه الشهي عنوان )الثابت وامللتحو 



  

 اإلسالمي يف الرتاث االجتهاديـ الزمكان( التغّير )حملة عن حضور فكرة 
ة، وهي  جّل قضي ةً البد  أن ن   ،صّ املوضوعألكن قبّ أن ننلتقّ لدراسة  ن  الرتاث أمهم 

لتغي  عىل اللترشيعات من حيث املبدأ، برصف اللمسلمني مل ينكر يومًا تأثيات ل ادي  االجلته

من القليلة جدًا س بذكر بعض العي نات واألمثلة أالنظر عن قضي ة الشمول القانوين، وال ب

، وقد أرشنا إذ إحصاء النصوص هنا صعب  للغاية؛ لكثرهتا ووفرهتا ؛للمسلمنيالرتاث الفقهي 

ة السن ة(هلذا املوضو  :ع وللعديد من عي ناته األخرى يف كلتابنا )نظري 

األحكام منوطة باملصالح، واملصالح تلتغي  بلتغي  » :هـ(725) ـ يقول العالمة احلّّل  1

األوقات، وختلتلف باخلتالف املكل فني؛ فجاز أن يكون احلكم  املعني  مصلحًة لقوم  يف زمان  

ويف كلتاب  آخر يقول ـ وهو يدافع عن  .«خر فينهى عنهفيؤمر به، ومفسدًة لقوم يف زمان آ

ة النسخ ـ:  منوطة باملصالح، وال املتناع يف كون الوجوب مثاًل مصلحة يف  األحكام  نظري 

وقت، ومفسدة يف آخر، فلو كل ف به دائاًم، لزم اللتكليف باملفسدة، فيجب رفعه يف وقت كونه 

 .مفسدة

جيوز تغي  األحكام بلتغي  العادات، كام يف النقود  هـ(:786ـ ويقول الشهيد األّول ) 2

ا تلتبع عادة ذلك الزمان الذي  امللتعاورة واألوزان امللتداولة، ونفقات الزوجات واألقارب؛ فإّن 

وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد )الفوائد(، ومنه االخلتالف بعد الدخول يف قبض 

ج؛ عماًل بام كان عليه السلف من تقديم املهر عىل الدخول، الصداق، فاملروي  تقديم قول الزو

ومنه إذا قدم شيئًا قبّ الدخول كان مهرًا إذا مل يسم  غيه، تبعًا للتلك العادة. فاآلن ينبغي تقديم 

 .قول الزوجة، واحلتساب ذلك من مهر املثّ

وصي ات واألحوال ختلتلف األحكام باعلتبار اخلص هـ(:993ـ ويقول املحّقق األردبيّل ) 3

واألزمان واألمكنة واألشخاص، وهو ظاهر، وباسلتخراج هذه االخلتالفات واالنطباق عىل 

                                              
ة السن ة: 1)  .747ـ  734، 727ـ  719( انظر: نظري 

 .486ـ  485( كشف املراد يف رشح جتريد االعلتقاد: 2)

؛ واخلوئي، البيان يف 155ة األصول: ؛ وانظر: البهائي، زبد176( مبادئ الوصول إىل علم األصول: 3)

 .280تفسي القرآن: 

 .49؛ وانظر: ابن أيب مجهور األحسائي، األقطاب الفقهي ة: 152ـ  151: 1( القواعد والفوائد 4)



  

اجلزئي ات املأخوذة من الرشع الرشيف، املتياز  أهّ العلم والفقهاء شكر اهلل سعيهم ورفع 

 .درجاهتم

لو  ملرأة املهر  معل قًا عىل روايات عدم اسلتحقاق اـ  هـ(1104)ويقول احلّر العامّل ـ  4

ة يف املدينة طالبت به بعد موت زوجها ـ:  وقد ذكر بعض  علامئنا أن  العادة كانت جارية مسلتمر 

بقبض املهر كل ه قبّ الدخول، وإن هذا احلديث وأمثاله وردت يف ذلك الزمان، فإن اتفق 

 .وجود هذه العادة يف بعض البلدان، كان احلكم ما دل ت عليه، وإال فال

ة عدم تغيي من أصول مذهب اإلمامي   ن  إ هـ(:1373ـ ويقول الشيخ كاشف الغطاء ) 5

اهلل   احلكم ودينفال يلتغي   ،ا بالزمان واملكان واألشخاصم  ، إال بلتغيي املوضوعاتإحكام األ

وحالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه  تبديالً  اهلل ال جتد لسنة ،اجلميع واحد يف حق  

ورشد وحرض  الشخص الواحد باخلتالف حاالته من بلوغ   خيلتلف احلكم يف حق   ،نعم ،كذلك

  املوضوع فيلتغي  ها ترجع إىل تغي  وكل   ،وسفر وفقر وغنى وما إىل ذلك من احلاالت املخلتلفة

 .ر، ال يشلتبه عليك األمرفلتدب   ،احلكم

 عّية املساعدة()مشروع املرج اإلسالمّية املدرسّية ـ السياسيةأطروحات التّيارات 

ك فيه طروحات القائلني بشمولي ة  العنوان العام الذي جيمع اإلطار الكّل  الذي تلتحر 

ات،  اهتا ومسلتجداهتا هو فكرة الثوابت وامللتغي  راهتا وملتغي  الرشيعة مع مواكبلتها للحياة وتطو 

ات تديرهامبي نة احلكم يف الرشع، و لدينا ثوابتإن  : يقالحيث  مرجعي ة  ثابلتة  لدينا ملتغيِّ

يف إطار  الثابلتة بغية سنِّ القوانني ةمساعدة أيضًا. وقد وضعت الرشيعة هذه املرجعي  

ات واحلاجات الزمكاني ة، وهبذا تكون الرشيعة قد بي نت املوقف  من األمور  املسلتجدات وامللتغي 

ة معاً   .الثابلتة واألمور امللتغي 

اه يف تفسي و ةحتديد هذه املرجعي ة إىل وقد انقسم أتباع هذا االجت   نظري ات أساسي ة: عد 

                                              
 .436: 3( جممع الفائدة والّبهان 1)

 .259ـ  258: 21( تفصيّ وسائّ الشيعة 2)

 .34: 1( حترير املجل ة 3)



 

 

 

 

 

 النظرّية األوىل

 والية األمر(ُسلطة الدولة واملرجعّية املساعدة اإلنسانّية )

 متهيد

تقوم هذه النظري ة عىل االعلتقاد بأن  الرشيعة وضعت أحكامًا مبارشة، فيام تركت بعض 

، وربام يمكنني القول بأن  هذه م الشورىاملواقف لويل  األمر املنصوب مبارشًة أو عّب نظا

النظريات حظيت برتحاب  واسع يف أوساط اللتيارات اإلسالمي ة اللتي اشلتغلت بالشأن 

لت إىل إطار نمطي ألغلب االجلتامعي والسيايس يف القرن العرشين وإىل يومنا هذا ، حلتى حتو 

 .خلتلفةمدارس وتيارات الفكر السيايس اإلسالمي املعارص عند املذاهب امل

 رجعّية املساعدة اإلنسانّيةلنظرّية املصياغات 

عة يف أسلوهبا، ال بأس بعرض أبرزها  دة وبيانات ملتنو  يوجد هلذه النظرية تقريرات ملتعد 

دة جلي ة ها، كي ت صبح صورة هذه النظري ة واضحة وصياغاهتا امللتعد  ، وقد اخرتت  وأمه 

داخلها سائر البيانات اللتي بي نت هبا هذه  الصياغات اللتي هي بنظري ذات أمهي ة، وتعكس يف

النظري ة يف كلتابات الباحثني والعلامء املخلتلفني، واهلدف من ذلك توضيح النظري ة من جهة، 

 .وعدم اإلطالة يف العرض من جهة ثانية

 يف تنبيه األّمة وتنزيه املّلة أ ـ صياغة املريزا النائيين
ة ة  ربام يعود واحد من أقدم النصوص املهم  ىل امليزا النائيني إيف تكوين هذا النظري 

ة وتنزيه املل ةالقي م هـ(، وذلك يف كلتابه 1355) والذي يلزم عىل طالب الفقه ، تنبيه األم 

                                              
ة باللغة الفارسي ة عام ( هلذا الكلتاب قص  1) ل مر  هـ، ثم 1327ة طويلة جيدر مراجعلتها، حيث انلترش ألو 
 



  

ه ال، السيايس أن يدرسوه بعناية ملا له من أمهي ة يف العرص احلديث كامّ حيث ننقّ هنا نص 

 يضاح.ألمهي لته، ثم نوضحه ببعض اإل

النظر يف  ،هبا اب املجلس القيام  ومن الوظائف واملهام اللتي جيب عىل نو  النائيني:  يقول

قيام بنسخها أو السالمي ة، وة وضع القوانني وضبطها، وإحراز تطابقها مع الرشيعة اإلعملي

 ذا ما دعت الظروف لذلك.إتغييها 

                                                                                                                     
ة إىل ما بعد وفاة النائيني، 1328ن رش يف طبعلته الثانية يف عام  هـ، ليخلتفي من اللتداول يف األسواق العام 

يف إيران، بإعادة م( أحد الرجال البارزين يف الثورة اإلسالمي ة 1979حلتى قام السيد حممود الطالقاين )

هـ، أي بعد حوايل نصف قرن من اخلتفاء الكلتاب تقريبًا من 1374نرشه مع تقديم  له، وذلك عام 

ة من يرى أن  اخلتفاء الكلتاب كان بقرار  من النائيني نفسه، واخلتلفت  اللتداول يف األسواق، وثم 

كلتاب واحلد  من تداوله، اللتحليالت يف حتديد الدوافع اللتي يمكن أن تكون دفعت النائيني لسحب ال

بني من ذهب إىل أن ه وجده يرض  بمرشوع مرجعي لته املسلتقبلي ة، ومن ذهب إىل أن  ما آلت إليه احلركة 

ة يف إيران )املرشوطة( دفعت النائيني لسحب الكلتاب، حلتى ال يسلتفيد اللتيار غي الصالح  الدسلتوري 

خصوم املرشوطة أنفسهم، والعلم عند اهلل.  والذي أتى الحقًا منه، ويقال بأن  من سحب الكلتاب هم

ة أخرى من اللتداول الواسع عقب انلتصار الثورة  ث عن أن  الكلتاب اخلتفى مر  ة من يلتحد  وثم 

د خامتي واللتي أعادت إحياء 1979اإلسالمي ة يف إيران عام  م، إىل زمان حكومة الرئيس السيد حمم 

ذلك بأن  تيار والية الفقيه مل يكن ينسجم مع بعض  الكلتاب واالهلتامم به عىل نطاق معلتد  به، معل الً 

ًة من جهة تأكيده عىل مسألة الشورى وأمثال ذلك. هذا وقد ن رش الكلتاب  طروحات النائيني، خاص 

ة العرفان عام  الً ـ ببعض مقاطعه ـ مرتمجًا إىل اللغة العربية يف جمل  ة 1956أو  م، ثم ن رش الحقًا بعد 

 هـ.1437هـ، و1419، و هـ1410ترمجات يف أعوام 

ة باحثون بارزون غربي ون ومسلمون ـ مثّ الدكلتور عبد اهلادي احلائري يف كلتابه )تشيع 1) ( ثم 

ر السوري الشيخ عبد 54ومرشوطي ت:  ( ـ يرون أن  امليزا النائيني تأثر يف هذا الكلتاب بعمّ املفك 

ومصارع االسلتعباد(؛ وذلك أن   م(، واملعروف بكلتاب )طبائع االسلتبداد1902الرمحن الكواكبي )

ة عادلة  ة ورفع االسلتبداد والدعوة لنظم دسلتوري  الكواكبي نرش كلتابه هذا يف سياق الدعوة حلقوق األم 

هـ(، يف العام الذي تويف  فيه مسمومًا يف القاهرة ودفن فيها، بينام ن رش كلتاب 1320م ـ 1902عام )

من كلتاب الكواكبي، ونظرًا لللتشاهبات الكبية حلتى هـ، أي بعد سبع سنوات 1327النائيني يف عام 

يف اللتعابي واملفردات، افرتض بعضهم أن  النائيني ربام يكون تأثر بأعامل الكواكبي، وليس أمرًا بعيدًا، 

ة ومقارباته الديني ة األكثر عمقًا. نعم، هناك من خيالف يف هذا  وإن كان لكلتاب النائيني املتيازاته اخلاص 

 م(.1982الباحث اإليراين محيد عنايت )الرأي مثّ 



  

ّ  أاعلم  ي أمور وشؤون بوتد يهقة بلتنظيم شؤون البلد واملحافظة علالوظائف امللتعل   ن  ك

نوعي ة، أو نني العملي ة الراجعة للوظائف الصّ القوالة ألقد تكون أحكامًا أولي ة ملتكف   ،الشعب

ة م نة عقوبات  لتثانوي  ، فهي ال خترج عن هذين عىل خمالفة األحكام األولي ة مرتتبةً  ضم 

ا ني؛ ألّن  مالقس ، فهي وظائف عملي ة ثابلتة يف ن تكون أحكامًا نص  عليها الرشعأا بالرضورة إم 

،  ؛ىل نظر الويل  إالرشع، أو مل ينص  عليها الرشع فهي موكولة  لعدم اندراجها حتت ضابط خاص 

ل ال  خيلتلف باخلتالف األعصار وتغي  وباللتايل عدم تعيني الوظيفة العملي ة فيها. والقسم األو 

ر فيه إىل  صار، وال جيري فيه غي اللتعب د بمنصوصه الرشعي  األم  أي  قيام الساعة، وال يلتصو 

ثاين تابعًا ملصالح الزمان ومقلتضياته، وخيلتلف الخر أو وظيفة أخرى، بينام يكون القسم آ وضع

اب ، وكذا النو  ×باخلتالف الزمان واملكان، وهو موكول لنظر النائب اخلاص  لإلمام

ن له والية اإلني )الفقهاءالعمومي    قامة الوظائف املذكورة.إبن ذ(، أو من كان مأذونًا عم 

 ة عليه، وهي:فروع سياسي   صّ، ترتت ب مجلةهذا األ ةوبعد وضوح هذا املعنى، وبداه

عة هي يرات اللتي جيب اللتدقيق واملراقبة يف مدى انطباقها عىل الرشانني واملقر  ون  القإأ ـ 

ل، وال موضوع هلا يف القسم   ثاين بلتاتًا.التلك اللتي تكون من القسم األو 

ة اللتي عرفت أب ـ إن   ا أصّ الشوروي  سالمي بنص  الكلتاب والسن ة، ساس احلكم اإلأّن 

ة عليها، هو من  واللتي ابلت نيت السية   ل فخارج عن ثقسم الالالنبوي  ا القسم األو  اين ال غي، وأم 

ّ  للمشورة فيه.إ ؛هذا العنوان  ذ ال حم

يف عرص حضوره وبسط يده  ×مامن  ترجيحات الوالة املنصوبني من قبّ اإلـ كام أج 

تكون من أحكام القسم الثاين وملزمة رشعًا ال جيوز اللتخل ف عنها، حلتى أن  طاعة ويل  األمر 

الرسول يف عرض طاعة اهلل و كرت يف عرض طاعة اهلل ورسوله، بّ وجعلت طاعة الويل  ذ  

أ طِيُعوا اهلل  أ طِيُعوا ة املباركة: )ييضًا، كام يف اآلسبحانه أ ُأوِِل اأْل ْمِر ِمنُْكمْ و  ُسول  و  ( )النساء: الرَّ

(، وهذا ما عد  من معاين إكامل الدين بنصب والية يوم الغدير، كذلك تكون ترجيحات 59

ابلتهم الثابلتة يرشعًا بمقلتىض ن ني أو املأذونني من جانبهم يف عرص الغيبة ملزمةً اب العمومي  النو  

                                              
يل ـ الثانوي( بغي املعنى الشائع يف الفقه اإلمامي.1)  ( خيي ّ يل أن  امليزا النائيني يسلتخدم هنا مفردة )األو 

( ال وجود لكلمة )الفقهاء( هنا يف هذه الفقرة يف األصّ الفاريس، وقد أضافها املرتجم بني قوسني، 2)

 لللتوضيح باعلتبار سياق الكلتاب.وربام تكون إضافلته 



  

ها املغرضون، حيث ترألراجيف اللتي رضب عىل و  القطعي ة. وهكذا يلتضح فساد اهلفوات وا

رشعي، وظهر  لزم  من البدع ألن ه بال م   قانون يكون بدعةً اللزام واالللتزام هبذا زعموا أن  اإل

 صول املذهب.أع عىل مقلتضيات ك هو األغراض الفاسدة وعدم االط اليضًا أن  منشأ ذلأ

ثاين، ومندرجة حتت والية ويل  األمر السم قالن  معظم السياسات النوعي ة داخلة يف أد ـ وبام 

رة هي أعام وترجيحاهتم، والأو نائبه اخلاص  أو نائبه  صّ ترشيع الشوروي ة يف الرشيعة املطه 

وينها بصورة قانوني ة، نظرًا للتوق ف حفظ النظام وضبط أعامل دهبذا اللحاظ، لذا جيب ت

ط بلتدوينها، ويوكّ أمر القيام هبذه منوواملغلتصبني ومنعهم عن اللتجاوز واالعلتداء عليها، 

وين القوانني ـ مع األخذ بنظر االعلتبار خصوصي ات احلالة الراهنة اللتي دسبي ة ـ تالوظيفة احل  

ورها عن املجلس النيايب، يوكّ هذا األمر إىل رسمي لتها ونفوذها عىل صد وتوقف ،نحن عليها

ة ومدى كفاءهتم، ية نو  ادر كان عملهم ممىض من قبّ من له اإلذن و ذا قاموا بذلكإفاب األم 

ة وجهات املرشوعي ة، وخال من واإل م سابقًا، كان جامعًا جلميع رشوط الصح  مضاء كام تقد 

ّ  شبهة أو شائبة إشكال، وهذا هو املعنى الذي نقصده من قولنا ة : إك ن  اهليئة املنلتخبة هي القو 

امً ضهة املغر  العلمي ة املقن نة يف البالد، ومن هذا يظهر فساد شب إن  نفس عملية  :ني القائلني حتك 

ة.اماللتقنني هلذه القوانني إن     هي مقابلة ملقام النبو 

ة إن ام هو واجب حسبي يلتوق  عىل ما سبق يلتضح لنا أومزيدًا  ف عليه حفظ ن  القيام هبذه املهم 

فات الغصبي ة.  النظام وضبط اللترص 

ال يمكن مجعه يف إطار ضابطة ـ ي ة ـ كام مر  آنفًا اسات النوعيهـ ـ إن  القسم الثاين من الس

دًا بميزان خمصوص، و   بلتغي  خيلتلف باخلتالف األعصار واألمصار، ويلتغي  إن ام معي نة، وليس حمد 

سة عليه، بّ أوكللته إىل ترجيح من له الوالية.  املصالح واملقلتضيات، وهلذا مل تنص  الرشيعة املقد 

 املصالح واملقلتضيات وواقعة يف معرض ة بلتغي  قسم ملتغي  الذا قوانني امللتعل قة هبالوكذلك 

ةً أساس أن تكون أعىل  النسخ واللتغيي، وليست مبني ةً   دائمي ة. بدي 

هناك قانون يلتكف ّ بجميع هذه املصالح  األمهي ة بمكان أن يكونن  من يلتضح أ ،ومن هنا

حيحًا صد  يكون هذا القانون أمرًا ي  حأىل إيضًا أن ه أًا. ويلتضح واملقلتضيات ويكون ملتغي  

 ابقًا للوظيفة احلسبي ة.طوالزمًا وم

كيف اسلتطاع  ،سالمي ةلع عىل الدقائق اإلن  كامل احلية يف أمر هذا األجنبي  غي املط  أواحلق  



  

ة اسلتفادةً  ولئك من ذلك أمر أدقيقة صحيحة؟! وأعجب  أن يسلتفيد من هذه الوظائف املهم 

صول املذهبي ة الذين يوردون اهلني أو امللتجاهلني بمقلتضيات األجلاملنلتحلني لإلسالم ا

ذهان العوام والبسطاء! حيث شًا أليسفسطائي ة، رضبوا عليها بأحلان خملتلفة، تشو مغالطات  

ة قائلني: هّ هو عدول عن الواجب إىل احلرام أم عن  أوردوا عىل هذا النوع من األحكام امللتغي 

 ىل املباح اآلخر؟إاملباح  ىل الواجب؟ أم عنإاحلرام 

خر، آ ىل فرد واجبإفرد واجب  عدول عن هو امن ه ليس من هذه اللتشقيقات، وإن  أواحلق  

ة واجب حسبي واخاألن  حفظ النظام وسياسة أمور أشرتك والقدر امل  يار األفراد تابع  لتم 

ألمور. وترجيح من له والية النظر يف هذه ا ،صوصيات املصالح ومقلتضيات العصورخل

 .ن ه يكون الزماً صلحي ة، فإإىل آخر بلحاظ األ وكذلك األمر يف العدول من فرد  

 :ّن النائيني يعتربأمن الواضح 

صدره ثابت ال يقبّ اللتغيي وال اللتبديّ، بينام ما ي   ن  املنصوص عليه يف الرشع هو أمر  أ ـ 1

، فيقبّ وخيلتلف باخلتالفهام ،ان واملكاناألمر أو من يكون من قبله يكون تابعًا ملصالح الزم ويل  

 .والنسخ اللتغيي

اهبم ن  املسؤول عن سن  النوع الثاين من القوانني هم والة األمرإ ـ 2 ، ويف هذه الدائرة ونو 

يف القرآن الواردة الشورى، مسلتندًا يف ذلك إىل نصوص الشورى وطاعة ويل األمر  أكون مبدي

 والسن ة.

ن  فض مرجعي ة أحد يف سرن  النائيني كان يواجه تيارًا ينص  أمن الواضح من هذا ال ـ 3

ر أالقوانني ة الغمز من قناة من يعلتّبون وجود املرجعي ة ؛ لذلك وجدناه يكر  كثر من مر 

ة املق   ة، أو  ننة اد عاءً البرشي  ال و ،من البدعة ن  احلديث عن هذه املرجعي ة املساعدة نوع  أملقام النبو 

                                              
ّ  األفضّ ـ بعد املقارنة مع األصّ الفاريس ـ أن تكون الرتمجة عىل الشكّ اآليت: عدول عن فرد 1) ( لع

 واجب إىل فرد  آخر.

ة وتنزيه املل ة: 2) ـ  133، ترمجة: عبدالكريم آل نجف )ويف األصّ الفاريس ص 200ـ  196( تنبيه األم 

138.) 

ة يف زمن النائيني ـ كان ( من املعرو3) ف أن  الشيخ فضّ اهلل النوري ـ املعارض الشديد للحركة الدسلتوري 

 خيالف تشكيّ جملس يسن  القوانني، ويراه معارضًا لكامل الرشيعة اإلسالمي ة وجامعي لتها.



  

ست موقع ويل  األمر ر  ن  النصوص هي اللتي كأب النائيني بيًا، حيث جيلزم هبا رشعم  

 .نفسها طاعلتهم بمقلتىض النصوص الديني ة، ومن ثم  فيجب إوالشورى

ثاين من السياسات النوعي ة ال يمكن مجعه حتت ضابطة الن  القسم أن  النائيني يقر  بإ ـ 4

ح بأن  هذا هو السبب كنة واألمن ه خيلتلف باخلتالف العصور واألزمأل ؛واحدة ومعي نة نة، ويرص 

من له الوالية، كام يمي ز النائيني بني  ترجيحىل إمره أص  الرشيعة عليه وإيكاهلا نوراء عدم 

قوانني املنبثقة من ترجيح الخ، بينام سغي قابلة للن ةً بدي  أصّ الرشع فياها أالقوانني املنبثقة من 

ة ويل    سخ واللتغيي.لنوهي قابلة ل ،األمر غي أبدي 

األمر والشورى،  ة من سن  القوانني عّب ويل  ئات الناشلكي يفك  النائيني مشكلة اللتغي   ـ 5

ات رشعي ة، هلذا فهو ام ييش بملتغي  بىل احلرام إن  هذا عدول من الواجب أشكالي ة إفهو ينفي 

د  ثنني هو شرتك بني االآخر، والقاسم امل ىل فرد  الواجب إمن فرد  من أفراد  ن  هذا عدول  أيؤك 

ةحفظ الن  ي ة.ب  س  بات احل  ذلك أحد الواج باعلتبار ،ظام العام وسياسة أمور األم 

رة من قبّ رضورة وجود مرجعي ة مساعدة مقر   ن  النائيني انلتبه إىلأهبذه الطريقة يلتبني  

القدرة عىل سن  الرشيعة هلذه املرجعي ة هدفه أن  رجعي ة الشورى ووالية األمر، ومالرشع، وهي 

ات اللتي من هذا النوع.أل ؛املواكبة  ن  النصوص املبارشة غي قادرة عىل مواكبة امللتغي 

رة يف الدين يفتح النائيني الباب أمام مرجعّية قانونيّة برشّية جمعولة رشعًا ومقرَّ وعرب ذلك، 

ة لصالح اات ونطاق األغراض سبي  تشلتغّ يف سياق احلو نفسه، ة، ألالعام  املرجعي ة وهبذه م 

ق الرشيعة   ه لرضورة سن  القوانني أىل حد  اللتناسق بني الثوابت وامللتغيات، إ حتق  ن  النائيني يلتوج 

نًة، وبذلك تكون الرشيعة اإل املنبثقة عن هذه املرجعي ة قت بني الثابت سالمي ة قد وف  للتكون مدو 

ّ   سد  ـ املساعدة  ةعّب هذه املرجعي  ـ واسلتطاعت  ،وامللتغي   ة يف سياق امللتغي  ك  ات.حاجات األم 

ومن الرضوري أن نشي إىل أن  النائيني مل يكن بصدد احلديث عن شمولي ة الرشيعة وال عن 

 ، بّ كان بصدد وضع صيغة رشعي ة تنظيمي ة إلدارة بمفهومنا املعارص، إشكالي ة الثابت وامللتغي 

ة من االسلتبداملجلتمع تقدر عىل االسلتجابة،  فاإلشكالي ة ال يبدو كوّنا مطروحة اد، وختل ص األم 

ّ  املطروح  هو رفض هذا النسق من اللتفكي الذي آنذاك يف الوسط الديني يف ذهنه، بّ لع

يسمح بسن  دسلتور وقوانني غي الرشيعة اإلسالمي ة امللتمثلة ـ عىل سبيّ املثال ـ بكلتب الفلتاوى 



  

ة من الكلتاب والسن ةوالفقه والرسائّ العملي ة ملراجع الدين وكبار املفلتني د   .، واملسلتم 

إّنني أعتقد بأّن نّص النائيني هذا يشّكل مفصاًل تارخيّيًا؛ ملا فيه من اجلرأة والرصاحة لطرح 

مفاهيم، غالب الظّن أهّنا من غري املمكن أن تكون مقبولة يف الثقافة الدينية الشيعّية السائدة حتى 

ب ه عىل ولعل ه عدل عن مضمون هذا الكلتاب ع ،زمنه ح  ًا، فلهذا مل هيلتم لنرشه أو س  دوالً اجلتهادي 

 ما قيّ.

  الفلسفّية لثنائية الثابت واملتغّير صياغة العالمة الطباطبائي  ـ 

إىل أن  املرجعي ة املساعدة اللتي م( 1981)حممد حسني الطباطبائي السيد يذهب العال مة 

ات؛ للتعطينا القوانني املوا ، بعد إقراراه ة والية األمركبة للحياة، هي مرجعي  نرجع إليها يف امللتغيِّ

ات  .بوجود ثوابت وملتغي 

ر الطباطبائي نفوذ الدين والرشيعة يف احلياة االجلتامعي ة وختط يهام احلياة ففي البداية ، يقر 

ة، فهو يقول ن صالح »: الفردي   يف احلياة الدنيا يلتضم 
حد  الدين ومعرفلته، وهو أن ه نحو سلوك 

ام يوافق الكامل األخروي، واحلياة الدائمة احلقيقي ة عند اهلل سبحانه، فالبد  يف الرشيعة الدنيا ب

ض حلال املعاش عىل قدر االحلتياج  .«من قوانني تلتعر 

جلتامعي ة عند الطباطبائي تأيت من االجلتامع البرشي القائم عىل رضورة واحلياة اال

سلتخدام الذي هو من اعلتباري ات ما قبّ االجلتامع ؛ ألن  اإلنسان يصبح اجلتامعي ًا باالاالسلتخدام

ة الفلسفي ة للطباطبائي ىل جانب الفرد، يقول إسالم اهلتم  باالجلتامع البرشي ، واإليف النظري 

س بنيانه عىل االجلتامع رصحيًا، ومل »الطباطبائي:  ال ريب أن  اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أس 

مّ أمر االجلتامع يف شأن من ش ؤونه، فانظر إن أردت زيادة تبرص  يف ذلك إىل سعة األعامل هي 

بها إىل أجناسها وأنواعها وأصنافها، ثم  اإلنسانية اللتي تعجز عن إحصائها الفكرة وإىل تشع 

انظر إىل إحصاء هذه الرشيعة اإلهلي ة هلا وإحاطلتها هبا، وبسط أحكامها عليها، ترى عجبًا، ثم 

 قالب االجلتامع، ترى أن ه أنفذ روح االجلتامع فيها غاية ما يمكنانظر إىل تقليبه ذلك كل ه يف 

                                              
 .130: 6( امليزان يف تفسي القرآن 1)

ة الطباطبائي الفلسفي ة يف االعلتباري ات2) ، ومسألة مدني ة اإلنسان واجلتامعي لته املنبثقلتني عن ( انظر نظري 
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 .«من اإلنفاذ

إن  صالح املجلتمع العام أهم  ما يبلتغيه اإلسالم يف »ويرشح ذلك يف موضع آخر فيقول: 

ة،  تعاليمه املصلحة؛ فإن  أهم  األشياء عند اإلنسان يف نظر الطبيعة، وإن كان هو نفسه الفردي 

لشخص مبني ة  عىل صالح الظرف االجلتامعي الذي يعيش هو فيه، وما أصعب أن لكن  سعادة ا

ّ  جانب؛ ولذلك اهلتم  يف إصالح املجلتمع  يفلح فرد يف جملتمع  فاسد أحاط به الشقاء من ك

اهلتاممًا ال يعادله فيه غيه، وبذل اجلهد البالغ يف جعّ الدساتي واللتعاليم الديني ة حلتى العبادات 

ّ  ذلك ليسلتصلح اإلنسان  يف نفسه من الصالة وا حلج والصوم اجلتامعي ًة ما أمكن فيها ذلك، ك

 .«ومن جهة ظرف حياته

وعندما ينتقل الطباطبائي يف موضع  آخر ملعاجلة قضّية الثوابت واملتغرّيات، بعد تقريره هذه 

جلتمع تنقسم من إن  األحكام والقوانني اللتي جيب تنفيذها يف امل» األصول يف كتبه، فإّنه يقول:

 وجهة نظر اإلسالم إىل نوعني، مها:

اللتي هلا جذر تكويني  ثابت، مثّ: احلتياجات اإلنسان  والقوانني النوع األول: األحكام

الطبيعي ة اللتي تفيض إىل مقلتضيات ثابلتة غي قابلة لللتغيي؛ بحكم ارتباطها بالبنية اللتكويني ة 

ة جيب أن  الثابلتة لإلنسان نفسه. فلت ب عًا لوجود مثّ هذه املقلتضيات الثابلتة واحلاجات غي امللتغيِّ

ل كي ة  والقوانني تكون هناك أحكام ثابلتة، وذلك من قبيّ: األحكام
ذات الصلة بامل 

واالخلتصاص، وأحكام املعامالت والوراثة، وأحكام الزواج والطالق واعلتبار األنساب، 

 وأحكام احلدود والقصاص ونظائر ذلك.

، يلتمث ّ برابطة الربوبي ة ومن هذا 
القبيّ: أحكام العبادات، اللتي ترتكز إىل جذر  ثابت 

 والعبودية، مم ا ال يمكن أن يطاهلا اللتغيي، أو يناهلا االهلتزاز أبدًا.

جاء بيان كلِّياهتا  هذه السلسلة من األحكام والقوانني هي بنفسها الرشيعة اإلسالمية، اللتي

ة ببيان جزئي اهتا وتفاصيلها. هذا اللون من األحكام يف القرآن الكريم، وتكف   لت السن ة النبوي 

 )الرشيعة( ال طريق لنسخه أو إبطاله بنص  القرآن ورصيح السن ة.

النوع الثاين: األحكام والقوانني ذات الصلة باحلياة اليومية للناس. ومثّ هذه القوانني 
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 .330: 12( املصدر نفسه 2)



  

غيي واالخلتالف الذي يطرأ عىل طرق احلياة تكون بالرضورة حمكومًة باللتغيي، وذلك تبعًا لللت

 ووسائّ معاش الناس من يوم اىل آخر؛ ومن عرص  إىل عرص.

الت اللتدرجيي ة اللتي طرأت عىل وسائّ النقّ، بحيث  ة: اللتحو  ومثال هذه األنظمة امللتغيِّ

ة إىل انبثاق أوضاع  جديدة ة والبحري ة واجلوي  تسلتدعي  كان بدهييًا أن يقود وجود الطرق الّبي 

 .«بدورها إجياد وتطبيق سلسلة من الن ظ م اجلديدة اللتي مل يكن هلا حاجة  يف العصور السابقة

ةً  ر الطباطبائي فيقول:  ومر  ضه »أخرى يف تفسي امليزان يكر  ربام يقال: هب أن  اإلسالم للتعر 

لتمع ذاك العرص جلميع شؤون اإلنسانية املوجودة يف عرص نزول القرآن كان يكفي يف إيصاله جم

إىل سعادهتم احلقيقي ة ومجيع أمانيهم يف احلياة، لكن  مرور الزمان غي  طرق احلياة اإلنساني ة، 

فاحلياة الثقافية والعيشة الصناعي ة يف حضارة اليوم ال تشبه احلياة الساذجة قبّ أربعة عرش قرنًا 

ان إثر جماهداته الطويلة الشاق ة مبلغًا املقلترصة عىل الوسائّ الطبيعي ة االبلتدائي ة، فقد بلغ اإلنس

من االرتقاء واللتكامّ املدين لو قيس إىل ما كان عليه قبّ عدة قرون كان كالقياس بني نوعني 

لة العبقري ة  ملتبائنني، فكيف تفي القوانني املوضوعة للتنظيم احلياة يف ذلك العرص للحياة امللتشك 

ّ  من احلياتني أثقال األخرى؟ واجلواب أن  االخلتالف بني  اليوم؟ وكيف يمكن أن حتمّ ك

العرصين من حيث صورة احلياة ال يرجع إىل كل يات شؤوّنا، وإن ام هو من حيث املصاديق 

ى به ولباس يلبسه ودار يقطن  :واملوارد، وبعبارة أخرى حيلتاج اإلنسان يف حياته إىل غذاء يلتغذ 

مكان إىل مكان، وجملتمع يعيش بني  فيه ويسكنه، ووسائّ حتمله وحتمّ أثقاله وتنقلها من

ة ما  أفراده وروابط تناسلي ة وجتارية وصناعية وعملية وغي ذلك، وهذه حاجة كلي ة غي ملتغي 

يل  دام اإلنسان إنسانًا ذا هذه الفطرة والبنية، وما دام حياته هذه احلياة اإلنساني ة واإلنسان األو 

ام االخلتالف بينهام من حيث مصاديق الوسائّ وإنسان هذا اليوم يف ذلك عىل حد  سواء، وإن  

اللتي يرفع اإلنسان هبا حوائجه املادية، ومن حيث مصاديق احلوائج حسب ما يلتنب ه هلا وبوسائّ 

له من رفعها.. وكام أن  هذه االعلتقادات الكلي ة اللتي كانت عند اإلنسان أو   الً مل تبطّ بعد حتو 

ل عىل اآل خر انطباقًا، كذلك القوانني الكلي ة املوضوعة يف عرص إىل عرص، بّ انطبق األو 

مكان وسيلة، ما دام  ةاإلسالم طبق دعوة الفطرة واسلتدعاء السعادة، ال تبطّ بظهور وسيل

ا مع املخالفة فالسن ة اإلسالمي ة ال  الوفاق مع أصّ الفطرة حمفوظًا من غي تغي  وانحراف، وأم 
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ا األحكام اجلزئية امللتعل قة توافقها، سواء يف ذلك العرص القديم وال عرص احلديث. وأم 

باحلوادث اجلارية اللتي حتدث زمانًا وزمانًا وتلتغي  رسيعًا بالطبع، كاألحكام املالي ة واالنلتظامية 

امللتعل قة بالدفاع، وطرق تسهيّ االرتباطات واملواصالت واالنلتظامات البلدي ة ونحوها، فهي 

ي ضة إىل اخلتيار الوايل وملتصد  أمر احلكومة؛ فإن  الوايل نسبلته إىل ساحة واليلته كنسبة  مفو 

ف به يف بيلته، وفيام أمره إليه،  الرجّ إىل بيلته، فله أن يعزم وجيري فيها ما لرب  البيت أن يلترص 

فلوايل األمر أن يعزم عىل أمور من شؤون املجلتمع يف داخله أو خارجه مما يلتعل ق باحلرب أو 

ة، يراعي فيها صالح حال املجلتمع بعد املشاورة مع املسلمني، كام قال السلم، ماليًة أو غي مالي  

ىل  اهللِ﴿تعاىل:  ْل ع  كَّ ت و  ْمت  ف  ز  ا ع  إِذ  اِوْرُهْم يِف اأْل ْمِر ف  ش  ّ  ذلك يف 159)آل عمران:  ﴾و  (، ك

ة. وهذه أحكام وعزمات جزئي ة تلتغي  بلتغي  املصالح واألسباب اللتي ال تزال  األمور العام 

حيدث منها يشء، ويزول منها يشء غي األحكام اإلهلي ة اللتي يشلتمّ عليها الكلتاب والسن ة، 

 .«اوال سبيّ للنسخ إليه

صها و ملا يرتبط هبذا املوضوع، حتت عنوان )اإلسالم واحلتياجات يف دراسلته اللتي خص 

ربعني سؤاالً( وكذا يف بحثه عن )اللتشي ع واإلمامة( ويف أجوبلته عن )أ(، إلنسان املعارصا

هت إليه من قبّ نخبة من األساتذة اإليرانيني يف نيويورك يف الواليات امللتحدة األميكية.. وج  

يعيد الطباطبائي اللتأكيد عىل أن  اإلسالم حياكي الطبيعة اإلنساني ة، وتسلتجيب قوانينه للفطرة 

ال معنى للقديم واجلديد  واللتكوين، فال معنى للسؤال عن قدرته أو عدم قدرته عىل املواكبة؛ إذ

واإلسالم يلتعامّ يف قوانينه مع ، هنا؛ ألن  الطبيعة والفطرة ثابلتلتني دومًا، ال تغيي فيهام

ة سالم للثوابت الناجتمن هنا يسلتجيب اإل)اإلنسان الطبيعي(، وهو اإلنسان اللتكويني الثابت، 

األمر )احلاكم األحكام ـ لويل  من النوع الثاين ات ـ عن الطبيعة واللتكوين، ليرتك امللتغي  

يلتم  وضعها عّب نظام الشورى وإمضاؤها عّب نظام الوالية، لالرشعي يف الدولة اإلسالمي ة(، 

ة، ثم  ترتفع هذه كام يدير رب  األرسة وضعها، تب عًا ملقلتضيات املصالح الطارئة املسلتجد 

 طبيعي ة تلقائي ة بمجرد ان والقوانني األحكام
ـ ، واملهم لتفاء املصالح املوجبة هلاوتسقط بصورة 

ا م  عند الطباطبائي ـ أ لكن ها يف نفسها ليست جزءًا  ،األمر ويل  مة بمقلتىض أدلة وجوب طاعة لز  ّن 
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 سالمي ة النازلة.رشيعة اإلالمن 

وال  ،ة معاً وامللتغي   ثابلتةالركة احلياة باألحكام حسالم ـ عند الطباطبائي ـ وهبذا يدير اإل

امها يف دي اىل مجودها واصطبام يؤد   ،بالثوابت فحسبـ ر بعض الناقدين ام يلتصو  كـ يديرها 

ع   .ّناية الطريق عقالئي جدًا نجده يف خملتلف  سالم يف أحكامه هبذه الطريقة أمر  اإل وتنو 

ن  الطباطبائي يقر  بأن  ألالفت هنا ايضًا، مثّ الدسلتور والقوانني اللتفصيلي ة. وأالقوانني البرشي ة 

ّ  اللتفاصيّ اليومي ة للحياةأع منه لتوق  دسلتور ال ي  ال تلجأ لنظام وهلذا  ،كذا الرشيعة، ون حي

 .الشورى والوالية لفض  هذه اإلشكالي ة

وهي تقوم ـ كام رأينا ـ عىل  هذه عصارة نظرّية الطباطبائي التي كّررها كثريًا يف كتاباته،

والواقع اللتكويني لإلنسان أو اإلنسان الطبيعي  قاعدة العالقة الوطيدة بني اللترشيعات الديني ة

؛ ألن  اإلنسان الطبيعي ال يلتغي  يف حاجاته ولوازمه، بينام  والفطري، ومن ثم  ال تقبّ اللتغي 

ات هي األدوات والوسائّ واجلزئي ات اليومي ة، وقد نظ ملتها الرشيعة عّب اإلحالة عىل  امللتغي 

ل. قاعدة الوالية القائمة عىل الشورى،  وهي تقبّ اللتغي  واللتطوير واللتبد 

الحظ عند الطباطبائي تقديمه مقاربة فلسفّية تتصل بالثبات الراجع يُ بمقارنة خاطفة، و

وهذا النوع من املقاربة مل نالحظه واضحًا يف صياغة  لتعّلق الترشيعات باإلنسان الطبيعي،

يزا النائيني، كام نالحظ أن  امليزا املاجليّ السابق عىل الطباطبائي وامللتمثّ بالدرجة األوىل ب

النائيني كان قريبًا جدًا من فكرة اإلدارة السياسي ة للمجلتمع، يف حني رأينا الطباطبائي يف غالب 

ات اإلنساني ة، بعيدًا عن  تعابيه يرتفع عن هذه اخلصوصي ة ليلتكل م بشكّ عام عن امللتغي 

يات هو منطلقاهتام املخلتلفة ونوعية اللتحد  ن  ـ ـ يف غالب الظوالسبب  .ة تقنني الدولةي  صخصو

ي النائيني  ًا أكثر، يف حني كان حتد  ي الطباطبائي كان جذري  اللتي كانت تواجه كاًل منهام؛ إذ حتد 

ملتصالً بكيفي ة سن  القوانني إلدارة الدولة فقط، دون أن يواجه إشكالي ًة ضد  الدين كل ه وقدرته 

ث، كاللتي واجهها الطباطبائي وأمثاله فيام بعد، وهلذا الحظنا أن  عىل املواءمة يف العرص احلدي

سة الديني ة، حيث كان يغمز من  خصوم النائيني كانوا عبارة عن اللتيار املدريس داخّ املؤس 

ة أو بدعة، بينام خصوم الطباطبائي واجلهة  قناهتم يف اد عائهم أن  سن  القوانني هو اد عاء للنبو 
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اد امللتأثرون بالغرب والفكر احلديث.املقابلة له، هم ال  نق 

ويلزم أن ننلتبه جي دًا هنا إىل أن  متييز الطباطبائي بني امللتغي  والثابت، ليس بمعنى أن  الثوابت 

ات ومنعزلة عنها ة، فليس هناك دائرتني عنده منفصلة عن امللتغي  ، فاألكّ ثابت والسيارة ملتغي 

ات، منفصللتني، بّ املراد أن  حياة اإلنسا ها يف بطن  ن تلتواشج فيها الثوابت بامللتغي  ويكون بعض 

ها اآلخر،  ّ ـ مثالً ـ تسلتدعي سن  قوانني تلتصّ بالنقّ من حيث بعض  فحاجة اإلنسان لللتنق 

؛ ألن ه ليس من  كونه من لوازم اإلنسان الطبيعي مثالً، بينام اسلتخدام السيارة أو القطار أمر ملتغي 

فالنقّ املسلتكن  يف روح اسلتخدام وسائط النقّ احلديثة هو ثابت، بينام لوازم اإلنسان الطبيعي، 

ات؛ فاإلنسان بام هو إنسان ليس  هذه الوسيلة أو تلك اللتي يلتجىل  فيها تطبيق النقّ هي ملتغي 

ّ  زمني حلاجلته الثابلتة املعّب  عنها باالنلتقال من مكان إىل مكان مثاًل،  بحاجة للسيارة، بّ هي جت

ات اللتي ي رجع فيها لويل  األمر، وما ومن هنا ف ام يلتصّ بالسيارة بام هي سيارة هو من امللتغي 

يلتصّ هبا بام هو نقّ وانلتقال مثالً فإن ه ي رجع فيه للنص الديني؛ ألن ه من الثوابت، ولك أن 

 خذ هذا املثال للتطب ق روحه ـ كام فعلنا ـ عىل مواضع كثية أخرى.أت

 الرؤية الفلسفية ومهّمة التقننيبني  ةمشرتكصياغة ة املطهري يف سياق بلورج ـ 
فضاًل عن  ،هنامسلتقل ة ال يمكنني تصنيف الشيخ مرتىض مطهري عىل أن ه صاحب صياغة 

ّ حمرتف يف موضوع بحثنا، ، خملتلفة أن يكون صاحب نظري ة لكن ه باللتأكيد شارح مملتاز ومكم 

وتكميّ ة بيان دّ إعاعرضها وتشك  ود  أن أعرض باخلتصار أهم النقاط اللتي اسلتأ من هنا

بات ل  ص لإلسالم وملتطصوص يف كلتابه املخص  ئيني والطباطبائي معًا، وذلك باخلالنا :يملقاربلت  

 العرص.

ح   ،متيلتهني من خاي  سالم وكلي لته وكامله امللتأت  مولي ة اإلمن أعامله بش ري يف موضع  املطه  يرص 

ح فيه بأن ه ال ي ّ  اللتفاصيّ، كام سوف نرى.يف الوقت عينه الذي يرص  ّ يف ك  لتدخ 

ثابلتة لإلنسان، ويرى يف الوقت عينه أن  وسائّ تأمني  ن  هناك حاجات  ملطهري يقر  بأإن  ا

قة للدين البداع اإلنسان، وال عإاحلاجات الثابلتة ختلتلف بني العصور؛ ألن  هذه الوسائّ من 

ة العقّ ،وحتقيقها اة بلوغههبا، فالدين يعني  األهداف وكيفي   ا الوسائّ فهي من مهم  حيث  ،أم 
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عند الواقعي ة باته ل  وملتطن واإلبداع. هذه هي حاجات العرص احلقيقي ة وره عّب اللتفن  ديؤدي 

 .املطهري

وربام يكمن  األوضاع، جات احلقيقي ة لإلنسان بفعّ تغي   احلاواملطهري هنا يقر  بلتغي  

ة الثابت وامللتغي  ن يدافأ اجلديد يف مقاربلته يف أن ه حياول مه ع عن نظري  سلتاذه ا   بالبيان الذي قد 

ةإالطباطبائي أمام   هو ن  اللتغي  ؛ إذ يرى هؤالء أشكالي ة القائلني بأصالة اللتغي  يف الفلسفة املادي 

، والعكس صحيح؛ شامّ، ومن ثم  فام حيلتاجه اإلنسان اليوم يمكن أن ال حيلتاجه غداً ال صّاأل

ّ  أوها هو اليوم حيلتاج للكهرباء، وهذا يعني  ،سان للفحمفباألمس احلتاج اإلن األشياء يف  ن  ك

زمني ة ارتفعت  ين نفسه عندهم حاجة  ثوابت، بّ الدِّ   وصيورة، وال معنى للحديث عنتغي  

ّ  تطال ر احلياة اإلنساني ة، وهنا حياول املطهري أن يدافع عن رؤيلته ضد  هذه امليوم يف ظ  ،قولةو 

 املطلق الوجودي وعدم وجود ي  غعدها الفلسفي القائم عىل اللتيف ب  ـ  اخلتصار  بـ فيناقشها 

ق. 480أو  Heraclitus (475/هرقليطسالفيلسوف الباكي احلزين ثابت، كام يف نظري ات 

تني حم  لتن  اإلنسان ال يسأيف  ،وغيه م( حيث  ،عد االجلتامعيثم ينلتقّ للب   .من ماء النهر مر 

ا معلولة لقوى اإلنلتاج  ،ن  البنى االجلتامعي ة يف تغي  دائمأ ىلإون يذهب املاركسي   والسبب أّن 

ر وصيورةطووسائله، وحيث إن  وسائّ اإلنلتاج يف ت فالبنى االجلتامعي ة كل ها يف تغي   ،و 

 ن  احلاجات والعالقات مل تعد ثابلتة.أل ؛وصيورة، ومن ثم ال يمكن وضع قوانني ثابلتة

 ثلةمثوابت عّب بعض األالتأكيد فكرة مقلترصًا عىل ًا هنا، وال يعل ق املطهري كثي

القرن العرشين للفكر الشيوعي، خالل ني سالمي  بمناقشات اإل ، ربام مكلتفياً واللتوضيحات

ّ  له عذره يف النقاش  ،املاد ينيمنه وقفات أطول بعيدًا عن  لكن  هذه املقولة كانت تسلتحق   ولع

ة و ،معها ليس سوى سلسلة من  (بات العرصاإلسالم وملتطل  ن  هذا الكلتاب )أخاص 

عة. إن  حتديد وجود الثوابت بموازاة رشيعة كاملة من جهة، وتعيني  املحارضات امللتنو 

ة للتوضيح الفكرة أكثر عند  ،مساحات هذه الثوابت ووضع تعريفات دقيقة هلا ّ  حاجة مهم  يظ

 طباطبائي معًا.الطهري وامل

هنا ني ة اإلسالمي  ة عىل عقلي  م( حاك)رئاليسمة الكّل  صالأي أعلتقد بأن  ذهنية نإن  
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ة خصومهم من ن  عقلي  أيف حني نلتيجة نزعلتهم العقلية يف الفلسفة، ري، كالطباطبائي واملطه  

ا منلتمية لذهنية االجتاه اإلسمي   ،تظهر يف مثّ هذه املوضوعات ،ني وغيهماملاركسي   وكأّن 

سني الفيلسوف ا(، Nominalism/والفرد أصالة اجلزئي) لذي يعد  من أبرز أعالمه املؤس 

/نصّ ا وكام(، ىم(، املعروف بأطروحلته )شفرة/موس1347اإلنجليزي وليام األوكامي )

ة للفلسفة املدرسي ة يف فرتة ما ي عرف  والذي سامهت مدرسلته الفلسفي ة يف تسديد رضبة قوي 

الوقوف  وهو موضوع يسلتحق  عد، بالقرون الوسطى، وهي أت لنهوض املدارس اللتجريبي ة فيام ب

 عنده كثيًا.

ح بأيساعدنا  ًة أخرى عندما يرص  ات صول واملبادئ فيام امللتغي  ن  الثوابت هي األمطهري مر 

 .رات العرصو  ضع للتطصول واملبادئ، وهذا ما خية تنفيذ تلك األتكمن يف كيفي  

ساق مسوق األحكام الرشعي ة تارًة بفكرة آخر، يويل املطهري اهلتاممًا كبيًا  عىل صعيد  

  ّ بفكرة االجلتهاد يف قدرهتا عىل قائمة عىل املتداد الزمان، وأخرى  القضايا احلقيقي ة بحيث تظ

ألن  االجلتهاد هو الكفيّ بوضع احللول الزمني ة  ؛ات واملسلتجداتتغطية اإلسالم للملتغي  توفي 

ّ  عرص من خالل اسلتنباط األاملناسب ة امللتالئمة مع املصادر للتفصيلي  حكام اجلزئي ة اة يف ك

ضًا بام لتاالسوسالم من اللتواصّ ن اإلسالمي، وبه يلتمك  لترشيع اإلملة للاملج مرار الزمني، معر 

 ،خرى يف االجلتهادأ ةً ة مر  عثت الروح احلقيقي  ومعلتّبًا أن ه لو ب   ،وصللته حال االجلتهاد يف عرصنا

ّ  املشكالت، فاإلألر وال يكلتشف هذا  ،ات بثوابلتهم ربط امللتغي  سالينا قدراته املذهلة عىل ح

ة احلركي   ؛هدلتال الفقيه املجإالربط  ، بّ هو أحد سالم اإلة يفألن  االجلتهاد هو القو 

 .معجزاته

الً مملتازًا ري شارحًا ومكم  واللتي يبدو فيها املطه   ،ومن هذه الزاوية من معاجلة املوضوع

هات النائيني حلتى لو مل بدو فيها املطهري مدافعًا عن توج  ىل زاوية أخرى يإسة الطباطبائي، رملد

ا ضد  اإلففي سياق ان، باالسم يذكره سالم، لتصاره للحركة الدسلتوري ة ورفضه توصيفها بأّن 
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هوية للترشيح طهري هنا املوهو توصيف ناتج عنده عن عدم فهم روح هذه احلركة، ينطلق 

 .وضع القانون من قبّ ممثّل الشعب

امه جواب خصمهم، مال يصمد أ ون هنا هلم جواب  الدسلتوري  »يف نص  مهم جدًا:  يقول هإن  

نا نقر  أن   ن  ممثّل الشعب هم الذين النظام الدسلتوري الذي ينص  عىل أ يقول الدسلتوري ون: إن 

ن يسلتنبط حكاًم من األحكام ينظر ماذا يقول أن  املجلتهد الذي يريد أ وال يعني ،ارريصنعون الق

بّ إن   ،، ال، ليس كذلكن من أجّ تنفيذهو تعاىل، ليبل غ احلكومة بنفس ذلك القانقانون اهلل

ّ  أهّ  :لأولنا أن نس ،ممثّل الشعب هم الذين يضعون القوانني قانون وضعي ممنوع؟ ال،  ن  ك

د الدين   ّ  األزمنة واألعصار، وبني   نحن عندنا قانون باسم الدين، وقد حد  تكليف الناس لك

ّ  عرص، فقد تركها للناس القوانني ا ا اجلزئي ات واللتفاصيّ اللتي تظهر يف ك لكلي ة املجملة، أم 

، وعدم اللتعارض  كي جيلتهدوا يف وضع قانون   هلا مع األخذ بعني االعلتبار القانون اإلهلي الكّل 

 .«معه

ري جمد  امل وهنا يرضب رسة بالشكّ الذي كان طرحه الطباطبائي من دًا مثال رب  األطه 

ر يف أرسيت :ب ال يرجع للفقيه كي يقول لهفاأل بّ،ق   ر هو بام يراه صالح ؟ماذا أقر  دون ًا بّ يقر 

أن  احلديث عن ـ  بعباراته الغامزة من قناة الناقدينـ طهري املرض الرشع، وهنا يرى اأن يع

ّ  هذه األمور هو بعينه مقولة اخلوارج )ال حكم إال هلل(، غامزًا أيضًا من حكم   قناة  رشعي يف ك

ني الذين يضعهم يف سلسلة حمارضاته هذه يف وضع شبيه بذهني ة اخلوارج، يف حني اإلخباري  

ض ان  اهللأطهري امليرى  رات تلتصّ ب أو رب  العمّ أو احلكومة وضع مقر  أل بنفسه قد فو 

 .دارة عملهمبإ

ر يوف ق بني ري مللمة عنارص املوضوع؛ ليخرج بلتصو   شمولي ة هبذا نفهم كيف حاول املطه 

  ّ ات من جهة ثانية، مكماًل طريق جيلني سبقاه: جي الرشيعة من جهة، والثوابت وامللتغي 

مات ممارسة السلطة ـ أي سلطة ـ وجود النائيني وجيّ الطباطبائي ، بّ هو يعلتّب أن  من مقو 

ات  .جزء تقنيني تقوم به يف امللتغي 

                                              
 .101ـ  96( انظر: املصدر نفسه: 1)

مه بر حكومت اسالمي: 2)  .40( انظر: مطهري، مقد 



  

 راغمنطقة الف ةد الصدر وطرح نظرّيصياغة السّيد ـ 

تذل ّ  هنا أحد الرموز األساسي ة يف طرح حماولة  هـ( 1400) د حممد باقر الصدريمثّ السي  

 .العقبات أمام قدرة الرشيعة عىل املواكبة واإلدارة

ح الصدر يف مواضع بشمولي ة الرشيعة ، وقد سبق أن نقلنا عنه اسلتدالله بقاعدة يرص 

ل من هذا الكلت  .اباللطف عىل ذلك يف الفصّ األو 

ناته األوىل حلزب الدعوة اإلسالمي ة واملعروف بـ )األسس اإلسالمي ة(، واللتي  ةويف مدو 

ّنا عام  هـ، أي أواخر اخلمسيني ات وأوائّ السلتيني ات من 1381م، وصدرت عام 1958دو 

ونقصد بالرشيعة جمموعة القوانني واألنظمة اللتي جاء هبا الرسول القرن العرشين، يقول: 

ة منها والروحي ة واالجلتامعي ة بمخلتلف اللتي تعالج ة، الفكري  ة كاف   لواّنا منأ احلياة البرشي 

ة وسياسي ة وغيها، فاإل ن من عقيدة كاملة يف الكون  ؛مبدأ كامّإذًا سالم اقلتصادي  ألن ه يلتكو 

ة، ومها هم حاجلتني للبرشي  ، ويفي بأمس  وأينبثق عنها نظام اجلتامعي شامّ ألوجه احلياة

ة والنظام االجلتامعي القاعدة  .الفكري 

ل عامل شيعي  إمامي اسلتخدم تعبي لكن مع ذلك،  ربام يمكننا تصنيف الصدر عىل أن ه أو 

ل اسلتخدام له كان يف  ة، ويبدو أن  أو  ات واإلدارة العام  )منطقة الفراغ( يف سياق معاجلة امللتغي 

ص 1959الذي رشع يف تأليفه عام كلتابه الشهي )اقلتصادنا(،  م، ليلتم  القسم الثاين منه واملخص 

حيث كان بصدد دراسة عملية ، م1964ـ  1963لالقلتصاد اإلسالمي، في طبع حدود عام 

ة للمذهبني املاركيس والرأساميل  .اكلتشاف املذهب االقلتصادي يف اإلسالم بعد قراءته النقدي 

ي أن يضعنا أمام سالمة بحثه حول رسم صورة االقلتصاد اإلوقد حاول الصدر يف بداي

                                              
؛ واملدرسة 90ـ  89( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: الفلتاوى الواضحة )املرسّ الرسول الرسالة(: 1)

 .147ـ  144اإلسالمي ة: 

سبلتها كاًل أو بعضًا إليه، والنص  الذي ( انظر حول تأريخ تأليف )األسس اإلسالمي ة(، واجلدل حول ن2)

د باقر الصدر السية واملسية يف حقائق ووثائق   .267ـ  264: 1نقلناه منها: أمحد عبد اهلل أبوزيد، حمم 

؛ وجتدر اإلشارة إىل أن  سلسلة مقاالت 441ـ  440، 396ـ  395، 341: 1( انظر: املصدر نفسه 3)

ل صدرت للصدر يف املجالت كانت متثّ م ل من هذا الكلتاب، علاًم أن  اجلزء األو  قاطع من اجلزء األو 

ص لالقلتصاد اإلسالمي.  كان صدر قبّ صدور اجلزء الثاين املخص 



  

ر عام منهجي للقضي ة اسلتغرق منه عرشات الصفحات، وهناك طرح العنوان اآليت:  تصو 

ر  قلتصادي(رشيع االلت)منطقة الفراغ يف ال ل تصو  مًا أو   .له عن القضي ة ، مقد 

وحيث جئنا عىل ذكر منطقة الفراغ يف اللترشيع االقلتصادي، جيب أن  :وهنا يقول الصدر

راغ أمهي ًة كبية خالل عملي ة اكلتشاف املذهب االقلتصادي؛ ألن ه يمثّ جانبًا من نعطي هذا الف

املذهب االقلتصادي يف اإلسالم. فإن  املذهب االقلتصادي يف اإلسالم يشلتمّ عىل جانبني: 

ّ  ، ال تقبّ اللتغيي واللتبديّ.ةمن قبّ اإلسالم بصورة منجز ئلأحدمها قد م   واآلخر يشك 

األمر( يملؤها وفقًا  ة ملئها إىل الدولة أو )ويل  مهم   قد ترك اإلسالم   ،ذهبمنطقة الفراغ يف امل

ّ  مللتطل   ونحن حني نقول:  زمان. بات األهداف العامة لالقلتصاد اإلسالمي ومقلتضياهتا يف ك

ة، ال بالنسبة ة ونصوصها اللترشيعي  )منطقة فراغ(، فإنام نعني ذلك بالنسبة إىل الرشيعة اإلسالمي  

قد محأ  ‘األعظم النبي   ن  إة. فة يف عهد النبو  ع اللتطبيقي لإلسالم، الذي عاشلته األم  إىل الواق

به أهداف الرشيعة يف املجال االقلتصادي، عىل ضوء الظروف اللتي ذلك الفراغ بام كانت تلتطل  

حني قام بعملية مّء هذا الفراغ مل يمحأه بوصفه ‘ هكان املجلتمع اإلسالمي يعيشها، غي أن  

ّ  غًا للرشيعة اإلهلي  مبل  ًا نبي    النبي   ةمكان وزمان، ليكون هذا املّء اخلاص من سي ة الثابلتة يف ك

ف من قبّ األمر املكل   ة ثابلتة، وإنام محأه بوصفه ويل  ًا عن صيغ ترشيعي  معّب   ،لذلك الفراغ

 ونريد أن نخلص من هذا إىل النلتائج اآلتية: الرشيعة بمّء منطقة الفراغ وفقًا للظرف.

بدون إدراج منطقة الفراغ  تقويم املذهب االقلتصادي يف اإلسالم ال يمكن أن يلتم   ن  أالً: أو  

ة ملئه مع املنطقة ات هذا الفراغ، ومدى ما يمكن أن تساهم عملي  ضمن البحث، وتقدير إمكاني  

 وأما إذا أمهلنا يف حتقيق أهداف االقلتصاد اإلسالمي. ..اللتي ملئت من قبّ الرشيعة ابلتداءً 

االقلتصاد اإلسالمي، والنظر إىل  اتمعنى ذلك جتزئة إمكاني   منطقة الفراغ ودورها اخلطي، فإن  

 ة.العنارص الساكنة فيه دون العنارص احلركي  

ويل  هبا منطقة الفراغ من املذهب، بوصفه  ‘ة اللترشيعات اللتي محأ النبي  نوعي   ن  أوثانيًا: 

ا مل تصدر من النبي  بوصفه األمر ليست أحكامًا دائمي ة بطبيعلتها؛ أل حكام العامة غًا لحأمبل  ّن 
                                              

( ي شار إىل أن ه يف بعض طبعات كلتاب اقلتصادنا، وضع هذا العنوان بام يبدو أن ه من أصّ الكلتاب، لكن 1)

ر وضع بني معقوفلتني، بام يوحي و كأن ه ليس من أصّ الكلتاب. لكن  اللتعبي اسلتخدم يف طبعات  ا خ 

 عند الصدر يف املقطع املنقول أعاله حلتاًم.



  

علتّب جزءًا ثابلتًا من املذهب ًا للمسلمني. فهي إذن ال ت   وولي  امً الثابلتة، بّ باعلتباره حاك

كبي عىل عملية مّء الفراغ اللتي جيب أن  لقي ضوءًا إىل حد  ها ت  االقلتصادي يف اإلسالم، ولكن  

  ّ النبي  يف اها ة اللتي توخ   فهم األهداف األساسي  وف، وتيّس  حني وفقًا للظر متارس يف ك

 الفراغ دائاًم يف ضوء تلك األهداف.سياسلته االقلتصادي ة، األمر الذي يساعد عىل مّء منطقة 

املذهب االقلتصادي يف اإلسالم، يرتبط عىل هذا األساس ارتباطًا كامالً بنظام  ن  أوثالثًا: 

يوجد حاكم أو جهاز حاكم يلتملتع بنفس ما كان الرسول احلكم يف جمال اللتطبيق، فام مل 

لتاح مّء منطقة ال ي   ،ال بوصفه نبياً  ،يلتملتع به من الصالحيات، بوصفه حاكامً  ‘األعظم

ة وفقًا للظروف، وباللتايل يصبح من الفراغ يف املذهب االقلتصادي بام تفرضه األهداف اإلسالمي  

ا ملاذا تركت وأم  . ق أهدافه.نقطف ثامره ونحق   نحو  ب ر تطبيق املذهب االقلتصادي كاماًل،امللتعذ  

يف املذهب االقلتصادي اإلسالمي منطقة فراغ، مل متحأ من قبّ الرشيعة ابلتداًء بأحكام ثابلتة؟ وما 

ر وجود هذه املنطقة يف املذهب، وترك أمر ملئها إىل احلاكم؟ وباللتايل ما هي هي الفكرة اللتي تّب  

ّ  ة يف الفقه اإلسالمي  األدل  حدود منطقة الفراغ عىل ضوء  ذلك سوف نجيب عليه يف  ؟ ك

 .إن شاء اهلل تعاىل ،البحوث املقبلة

وهذا الذي وعد الصدر به، عاد وبي نه يف آخر الكلتاب يف سياق حديثه عن مسؤولي ة الدولة 

د  ثالثة عناوين: أوهلا الضامن االجلتامعي، وثانيها اللتوازن االج ق  لتامعي، يف االقلتصاد، حيث ع 

ّ الدولة.  وثالثها مبدأ تدخ 

ّ  أكثر وضوحًا واسلتداللي ًة،  ّ الدولة، رشح لنا الصدر فكرت ه بشك ويف احلديث عن تدخ 

ة، ي علتّب من املبادئ املهم  حيث قال:  ّ الدولة يف احلياة االقلتصادي  قلتصاد ة يف االتدخ 

ّ الدولة عىل وال يقلترص تدخ   ل.ة والقدرة عىل االسلتيعاب والشمو، اللتي متنحه القو  اإلسالمي  

إىل مّء منطقة الفراغ من اللترشيع. فهي  حكام الثابلتة يف الرشيعة، بّ يملتد  د تطبيق األجمر  

ق العنارص الثابلتة من اللترشيع، وتضع من ناحية أخرى العنارص يحترص من ناحية عىل تطب

 كة وفقًا للظروف.امللتحر  

، اللتي يق أحكام اإلسالملضامن تطب ؛ةياة االقلتصادي  ّ الدولة يف احلتلتدخ   ،ففي جمال اللتطبيق

دون تعامّ الناس بالربا، أو السيطرة عىل  ـ مثالً ـ فلتحول  ،ةتلتصّ بحياة األفراد االقلتصادي  

                                              
 . )طبعة املوسوعة(.445ـ  443( اقلتصادنا: 1)



  

ق ، فلتحق  حكام اللتي ترتبط هبا مبارشةً حياء، كام متارس الدولة نفسها تطبيق األإاألرض بدون 

ة بالطريقة اللتي سمح اإلسالم العام يف احلياة االقلتصادي  واللتوازن  مثاًل الضامن االجلتامعي  

 .ئللتحقيق تلك املباد ؛باعهابات  

الدولة منطقة الفراغ اللتي تركها اللترشيع اإلسالمي للدولة، لكي  متحأ ،ويف املجال اللترشيعي

، ة لالقلتصاد اإلسالمي  رة، بالشكّ الذي يضمن األهداف العام  متحأها يف ضوء الظروف امللتطو  

 ة.ة للعدالة االجلتامعي  ق الصورة اإلسالمي  وحيق  

  ّ من الرضوري  هذه البحوث إىل منطقة الفراغ هذه، وعرفنا أن   وقد أرشنا يف مسلته

دخّ ضمن ياملوقف اإلجيايب للدولة من هذه املنطقة،  ألن   ؛االكلتشاف ملي ةدراسلتها خالل ع

الصورة الذي يمنحها القدرة عىل  ك يفالصورة اللتي نحاول اكلتشافها، بوصفه العنرص امللتحر  

 أداء رساللتها، ومواصلة حياهتا عىل الصعيدين النظري والواقعي يف خملتلف العصور.

 ة ملنطقة الفراغ هذه، تقوم عىل أساس أن  والفكرة األساسي   فراغ؟الملاذا وضعت منطقة 

ًا، وتًا، أو تنظياًم مرحلي  ة للحياة االقلتصادية بوصفها عالجًا موقم مبادئه اللترشيعي  اإلسالم ال يقد  

مها باعلتبارها ام يقد  شكال اللتنظيم. وإن  د فرتة من الزمن إىل شكّ آخر من أجيلتازه اللتاريخ بع

إلعطاء الصورة هذا العموم ـ  ة الصاحلة جلميع العصور. فكان البد  الصورة النظري  

صورة بالقدرة عىل ال ك، يمد  ر العصور فيها، ضمن عنرص ملتحر  أن ينعكس تطو   ـ واالسلتيعاب

د اجلانب ولكي نسلتوعب تفصيالت هذه الفكرة جيب أن نحد   ف وفقًا لظروف خملتلفة.اللتكي  

م تلك ة اللتي تنظ  ة، ومدى تأثيه عىل الصورة اللترشيعي  نسان االقلتصادي  ر من حياة اإلامللتطو  

لتي تلتمثّ يف أساليب نسان بالطبيعة، أو الثروة الة عالقات اإلفهناك يف احلياة االقلتصادي   احلياة.

نسان، اللتي تنعكس يف احلقوق ، وعالقات اإلنسان بأخيه اإلإنلتاجه هلا، وسيطرته عليها

 والفارق بني هذين النوعني من العالقات أن   واالملتيازات اللتي حيصّ عليها هذا أو ذاك.

 منفصالً  انل من العالقات، سواء كان يعيش ضمن مجاعة أم كنسان يامرس النوع األو  اإل

دها مسلتوى خّبته ومعرفلته، نة، حيد  حال مع الطبيعة يف عالقات معي   عنها، فهو يشلتبك عىل أي  

فيصطاد الطي، ويزرع األرض، ويسلتخرج الفحم، ويغزل الصوف باألساليب اللتي جييدها. 

ام نسان عىل وجوده ضمن مجاعة، وإن  ف قيامها بني الطبيعة واإلفهذه العالقات بطبيعلتها ال يلتوق  

وتنمية الرصيد  دة،ا تؤدي إىل جتميع خّبات وجتارب ملتعد  ، أّن  تر اجلامعة عىل هذه العالقاأث



  

 نسان ورغباته تبعًا لذلك.، وتوسعة حاجات اإلالبرشي ملعرفة الطبيعة

دها احلقوق واالملتيازات والواجبات، فهي نسان، اللتي حتد  نسان باإلا عالقات اإلوأم  

قدم عىل نسان كذلك، ال ي  فام مل يكن اإل ،سان ضمن اجلامعةنف عىل وجود اإلبطبيعلتها تلتوق  

من الكسب نسان يف األرض اللتي أحياها، وحرمانه اإل فحق   ،جعّ حقوق له وواجبات عليه

اآلخرين من ماء العني اللتي اسلتنبطها إذا  لزامه بإشباع حاجاتإ، وبدون عمّ عن طريق الربا

ّ   كان زائدًا عىل حاجلته.. ّ   هذه العالقات ك  مجاعة. ال معنى هلا إال يف ظ

عالقات  فهو يرى أن   ،ز بني هذين النوعني من العالقاتيمي   ـ رهكام نلتصو   ـ واإلسالم

نسان دة اللتي يواجهها اإلتبعًا للمشاكّ امللتجد   ـ ر عّب الزمننسان بالطبيعة أو الثروة، تلتطو  اإل

 ،ب هبا عىل تلك املشاكّعة اللتي يلتغل  ع خالل ممارسلته للطبيعة، واحللول امللتنو  باسلتمرار وتلتاب  

ا عالقات وأم   يف وسائله وأساليبه. ةً عليها، وقو   رت عالقاته بالطبيعة ازداد سيطرةً ام تطو  وكل  

ًا، مهام اخلتلف ا تعالج مشاكّ ثابلتة جوهري  ألّن   ؛رة بطبيعلتهانسان بأخيه، فهي ليست ملتطو  اإل

ّ   ،إطارها ومظهرها قاهتا بالطبيعة عىل ثروة، تواجه مشكلة مجاعة تسيطر خالل عال فك

توزيعها، وحتديد حقوق األفراد واجلامعة فيها، سواء كان اإلنلتاج لدى اجلامعة عىل مسلتوى 

 ة.البخار والكهرباء أم عىل مسلتوى الطاحونة اليدوي  

الصورة اللترشيعية اللتي ينظم هبا تلك العالقات، وفقًا  وألجّ ذلك يرى اإلسالم أن  

ألّنا تعالج مشاكّ ثابلتة. فاملبدأ  ؛ةقابلة للبقاء والثبات من الناحية النظري   ،للعدالة راتهللتصو  

يعالج  ،ة يقوم عىل أساس العمّاخلاص يف املصادر الطبيعي   احلق   : إن  ـمثالً  ـ اللترشيعي القائّ

طريقة توزيع  ألن   ؛دةعامة يسلتوي فيها عرص املحراث البسيط وعرص اآللة املعق   مشكلةً 

 ة عىل األفراد مسألة قائمة يف كال العرصين.املصادر الطبيعي  

ر تبعًا نسان بأخيه، تلتطو  عالقات اإل ة، اللتي تعلتقد أن  واإلسالم يف هذا خيالف املاركسي  

مكان بحث مشاكّ إر عالقاته بالطبيعة، وتربط شكّ اللتوزيع بطريقة اإلنلتاج، وترفض للتطو  

ل من بنا عرضه ونقده يف بحوث الكلتاب األو   ، كام مر  يعةاجلامعة إال يف إطار عالقلتها بالطب

ة ة واللترشيعي  م اإلسالم مبادئه النظري  قد  أن ي   ـ عىل هذا األساس ـ ومن الطبيعي اقلتصادنا.
                                              

( يعيد الصدر احلديث عن هذه الفكرة يف مواضع أخرى من كلتبه، فانظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: اإلسالم 1)
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 يف عصور خملتلفة.باإلنسان نسان وصفها قادرة عىل تنظيم عالقات اإلب

نسان بالطبيعة وإخراج عالقات اإل، وهو راز إمهال اجلانب امللتطو  وهذا ال يعني ج ولكن  

سيطرته عىل  نسان عىل الطبيعة، ونمو  ة اإلر قدرتطو   ن  إف ؛تأثي هذا اجلانب من احلساب

، ويضع يف خدملته باسلتمرار نسان عىل اجلامعةي باسلتمرار خطر اإلر وينم  ثرواهتا، يطو  

القائّ  فاملبدأ اللترشيعي   ة.ي  اة للعدالة االجلتامعع، وللتهديد الصورة امللتبن  مكانات جديدة لللتوس  إ

، يعلتّب يف هبا من غيه ، فهو أحق  لتى أحياها، وأنفق عليها جهدًا حمن عمّ يف أرض   ن  إ: مثالً 

من الظلم أن يساوى بني العامّ الذي أنفق عىل األرض جهده،  ألن   نظر اإلسالم عادالً؛

ها، يصبح نسان عىل الطبيعة ونمو  اإل ر قدرةهذا املبدأ بلتطو   وغيه ممن مل يعمّ فيها شيئًا. ولكن  

حياء األرض فيه عىل األساليب القديمة، مل يكن إكان يقوم  ففي عرص   ،من املمكن اسلتغالله

نسان ا بعد أن تنمو قدرة اإلحياء إال يف مساحات صغية. وأم  ات اإليلتاح للفرد أن يبارش عملي  

الفرصة أن اتيهم ؤان أفراد قالئّ ممن تر لديه وسائّ السيطرة عىل الطبيعة، فيصبح بإمكوتلتوف  

يوا مساحًة هائلة من األرض باسلتخدام اآلالت الضخمة ويسيطروا عليها،  األمر الذي حي 

ة من منطقة فراغ، للصورة اللترشيعي   فكان البد   ؛ة ومصالح اجلامعةيزعزع العدالة االجلتامعي  

منع األفراد وي   ،لالعرص األو   حياء سامحًا عامًا يفسمح باإلفي  ، يمكن ملؤها حسب الظروف

تلتناسب مع أهداف االقلتصاد  حياء، إال يف حدود  ـ عن ممارسة اإلًا منعًا تكليفي   ـ يف العرص الثاين

وعىل هذا األساس وضع اإلسالم منطقة الفراغ يف الصورة  راته عن العدالة.اإلسالمي وتصو  

ر العالقات ك وتواكب تطو  العنرص امللتحر  للتعكس  ؛ةم هبا احلياة االقلتصادي  ة اللتي نظ  اللترشيعي  

 الزمن. ر امللتنامي عىل مر  نسان والطبيعة، وتدرأ األخطار اللتي قد تنجم عن هذا اللتطو  بني اإل

ة، أو منطقة الفراغ عىل نقص يف الصورة اللترشيعي   وال تدل   منطقة الفراغ ليست نقصًا:

وقدرة الرشيعة  ةن اسلتيعاب الصور عبّ تعّب   ،إمهال من الرشيعة لبعض الوقائع واألحداث

نقصًا أو  نيالرشيعة مل ترتك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يع ألن   ؛عىل مواكبة العصور املخلتلفة

ّ  بدت للمنطقة أحكامها ام حد  مهاالً، وإن  إ عطاء ، مع إة األصيلةحادثة صفلتها اللترشيعي   منح ك

 حياء الفرد لحأرض مثالً فإ الظروف.ة ثانوية، حسب األمر صالحية منحها صفة ترشيعي   ويل  

 املنع عن ممارسلتها، وفقًا ملقلتضيات الظروف. األمر حق   ًا بطبيعلتها، ولويل  ة مباحة ترشيعي  عملي  

كهذه ملّء منطقة الفراغ، هو  األمر صالحيات   والدليّ عىل إعطاء ويل   الدليّ اللترشيعي:



  

هي  ا الَِّذين  آم  ﴿القرآين الكريم:  النص  
ا أ  ُأْوِِل اأْل ْمِر ِمنُْكمْ  اهلل   نُوا أ طِيُعواي  ُسول  و  أ طِيُعوا الرَّ  ﴾و 

يف ضوء هذا ـ  هلا صالحيات أويل األمر، تضم  تلتسع د منطقة الفراغ اللتي ووحد(. 59)النساء: 

ّ  ـ الكريم  النص   عىل  يدل   ترشيعي   نشاط وعمّ مل يرد نص   فأي   ،فعّ مباح ترشيعًا بطبيعلته ك

فإذا منع اإلمام  ،ة، باملنع عنه أو األمر بهعطائه صفة ثانوي  إاألمر ب سمح لويل  ي   ،وجوبهحرملته أو 

  ّ ًا ا األفعال اللتي ثبت ترشيعي  وأم   .أصبح واجباً مباح بطبيعلته، أصبح حرامًا، وإذا أمر به  عن فع

  ّ الفعّ الذي  كام أن  ، هبا األمر   األمر   ويل   عام، كالربا مثاًل، فليس من حق   حتريمها بشك

طاعة  ألن   ؛األمر املنع عنه زوجلته، ال يمكن لويل   نفاق الزوج عىلإحكمت الرشيعة بوجوبه، ك

ة. فألوان النشاط أويل األمر مفروضة يف احلدود اللتي ال تلتعارض مع طاعة اهلل وأحكامه العام  

ّ منطقة الفراغاملباحة بطبيعلتها يف احلياة االقلتصادي    .ة هي اللتي تشك 

، ويمكن تبيينها ذه الصورة وضع الصدر معامل نظرّية منطقة الفراغ يف كتاب اقتصادناهب

 كاآليت:

إن  النص  الديني ترك منطقة فراغ، بينام مل ترتك اللتجربة الديني ة هذه املنطقة، ولكن  مّء  أ ـ

ة ـ هلذه املنطقة مل يكن عّب جانب تب ليغي تطبيقي اللتجربة الدينية ـ امللتمثلة باللتجربة النبوي 

ة ويل  األمر،  للوحي بطريقة حرفي ة، وإن ام هو بفعّ صالحي ة ممنوحة للنبي  بوصفه هذه املر 

ة العملي ة يف منطقة فراغ  السلطة، هي أن   واملائز بني النص  النبوي  اللتبليغي واللتجربة النبوي 

فليست مسلتنسخة  النص  ثابت ويعالج الثوابت، بينام اللتجربة متثّ نسخة زمني ة، ومن ثم  

ة لل امرسة الالحقة، فاحلجي ة فيها مبحرفي لتها بالرضورة، وإن ام يؤخذ ّنجها العام توجيهًا لحأم 

تكمن يف النهج ال يف النلتائج الزمني ة اللتي أفرزت هذا النهج يف تلك املرحلة، وعليه، فيمكن ملن 

جتربلته دون حاجة ألن يسلتنسخ حيمّ صفة ويل األمر ـ بعد النبي  وإىل يومنا هذا ـ أن يامرس 

جتربة النبي  بحرفي لتها يف هذا اجلانب منها، بّ هو بحاجة لالسلتلهام من ّنج اللتجربة وقيمها؛ 

ة انطلقت من فضائها املرحّل، وتعاملت مع واقعها الزمني، ولو أن   ألن  تلك اللتجربة النبوي 

م جتربًة خملتلفة يف هذا   .ة النهج والقيمدالصدد لكن ها موح  النبي  كان حي ًا اليوم لربام قد 

ينلتج عام  سبق أن  ترشيعات منطقة الفراغ ـ ولو صدرت من شخص النبي  ـ ال متثّ  ب ـ
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كة زمكاني ًا، والدائم فيها هو النهج والقيم واألهداف  القسم الدائم من اإلسالم، بّ هي ملتحر 

ة فحسب.  واخلطوط العام 

د أخذ  سالم وتقويم معطياتهإن  فهم اإل ج ـ ورؤيلته لحأمور ال يمكن أن يلتم  عّب جمر 

النصوص؛ من دون منطقة الفراغ؛ ألن  ذلك يعني أن ك أخذت جزءًا وتركت آخر، ومن ثم 

فسوف ينلتج عن اجلتهادك هذا تقديم رؤية جملتزءة غي كاملة؛ فمنطقة الفراغ رضورة وليست 

؛ ممكنًا من دون منطقة الفراغ وقوانينها، ومعنى ذلك أن  تطبيق الرؤية اإلسالمي ة لن يعود خياراً 

اللتطبيق سيلتعامّ مع اجلزء الثابت من احلياة )عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان(، دون  ألن  هذا

ك )عالقة اإلنسان بالطبيعة( ك ـ يؤثر بطبيعلته عىل اجلزء  اجلزء   ، وهو ـ عنيت  اجلزء امللتحر  امللتحر 

د عالقة اإلنسان باإلنسان  لت عالقلته بالطبيعةالثابت، فيهد   .كل ام تغو 

ا ـ عند الصدر ـ ال  ـ د إن  النقاط السابقة تقودنا إىل فهم وظائف الدولة فهاًم جي دًا، وذلك أّن 

تقف عند حدود تطبيق النصوص الديني ة، وهي مسؤولي ة عظيمة يف حد  نفسها، بّ حتمّ 

سلطة  تنفيذي ة وترشيعي ة معًا، وهبذا وظيفًة قانوني ة ترشيعي ة تقود هبا منطقة الفراغ، فالدولة 

 نالحظ أن  الصدر يللتقي بوضوح مع النائيني واملطهري يف هذه النقطة/اللتوصيف.

إن  هذا الواقع كل ه، ال يقودنا إىل اإلقرار بنقص الرشيعة، بّ عىل العكس يقودنا ـ عند  هـ ـ

؛ ألن    دائرة حركة ويل  األمر حتمّ صفةً  الصدر ـ لالقلتناع بشمولي لتها وقدرهتا عىل تغطية امللتغي 

نحت له صالحيات بمقلتىض األمر  باحة، فيام تأخذ من ويل  قانوني ة أولي ة وهي اإل ـ الذي م 

النص  القرآين اآلمر بإطاعلته، وهو ما يبدو أن ه ال يمكن فهمه عند الصدر إال يف سياق إصدار 

لديني، وإال فلن ت نسب اإلطاعة إليه، ويل  األمر إلزامات ليست موجودًة يف األصّ يف النص  ا

ثانوية ترشيعي ة، وهبذا اسلتطاع اإلسالم  صفةً بّ للنص  الديني مبارشًة ـ تأخذ من ويل  األمر 

 بة وحتقيق األهداف.كاملوا

ا اإللزامي ات فال يمكن لويل  األمر  و ـ إن  دائرة منطقة الفراغ ليست سوى املباحات، أم 

ك يف نطاقها؛ إذ ي بدو أن  الصدر يفهم من دليّ وجوب طاعة اإلنسان لإلنسان كونه اللتحر 

مقي دًا ضمني ًا )مقي د لب ًا( بعدم كونه واقعًا يف سياق معصية اهلل تعاىل، األمر الذي يلتموضع 

 ضمن دائرة اإللزامات فحسب، وهذا اللتحديد من الصدر مهم  جدًا كام سوف نرى.

سان واخلالق هي عالقة ثابلتة، وهلذا فهي حمكومة إن  الصدر يعلتّب العالقة بني اإلن ز ـ



  

 .بأحكام ثابلتة

 هذه كانت الرؤية العمدة التي قّدمها الصدر يف اقتصادنا، وبنى عليها أفكاره الالحقة.

واللتي كلتبت يف الفرتة اللتي كلتب فيها  سس اإلسالمّية حلزب الدعوة،إىل مدّونة األوبالعودة 

وظائف الدولة اإلسالمي ة، ويضعها  6س يبني  يف األساس رقم اقلتصادنا، نالحظ أن  نص  األس

يف أربع، جاعاًل ثانيها: وضع اللتعاليم، وهي اللتفاصيّ القانوني ة اللتي تطب ق فيها أحكام الرشيعة 

عىل ضوء الظروف، فيام صن ف ثالثها بأن ه تطبيق أحكام الرشيعة من الدسلتور واللتعاليم 

ةاملسلتنبطة منه، واللتي هي القو ، وهذا يعني أن  الدولة تلتوىل  ـ وفقًا لنص  انني، عىل األم 

األسس اإلسالمي ة ـ مسؤولي ة وضع قوانني تفصيلي ة، ختلتلف عن مسؤولي ة إجراء القوانني 

عًا يف وظائف الدولة يفلتحها الرشعي ة ، وهو ما قلنا ـ ونحن نوضح فكرة اقلتصادنا ـ أن ه يبني  تنو 

 .ةعىل الوظيفة اللتقنيني  

ابلتة اللتي ال ثسالمي ة الييز واضحًا بني أحكام الرشيعة اإل، نالحظ اللتم8ساس رقم األويف 

ا: أنظمة الدولة  ،وبني ما يطلق عليه اسم القوانني أو اللتعاليم ،تقبّ اللتغيي ف بأّن  واللتي تعر 

ة لظرف  ي ة واللتي تقلتضيها طبيعة األحكام الرشع ،اللتفصيلي ة ولذا فهي من الظروف،  الدسلتوري 

ا مل ترد يف الرشيعة  ر فيها أّن  رة ختلتلف باخلتالف ظروف الدولة، ومنشأ اللتطو  قوانني ملتطو 

دة، وإنام ت   سلتنبط من أحكام الرشيعة عىل ضوء الظروف واألحوال اللتي مبارشًة وبنصوص حمد 

ل  .هي عرضة لللتغي  واللتبد 

ً ساس الثامن هذا موهنا يقلتحم األمن  ن  ، حيث يقول بألينا بالنسبة إضوعًا تعريفي ًا مهام 

دسلتور امللتعارف راد منه ما هو أوسع من مفهوم الطلق ي  طالح الدسلتور اإلسالمي حينام ي  صا

ذ هي مجيعًا أحكام دسلتوري ة، كام أن  إعة اخلالدة، ييسلتوعب متام أحكام الرش عليه اليوم؛ ألن ه

ة نطلق عليها اسم )األحكا ا واللتعاليم والقوانني امللتغي  إن م الرشعي ة( إطالقًا صحيحًا؛ فإّن 

كلتسب الصفة الرشعي ة ووجوب اللتنفيذ رشعًا من األحكام كانت أحكامًا ظرفي ة لكن ها ت

الرشعي ة اللتي اقلتضلتها، وألن  اجلهاز احلاكم العادل قد تبن اها من أجّ رعاية شؤون الدولة 
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ة واحلفاظ عىل مصاحلهام العليا، والنلتيجة  رة من طى يف الدائرة امللتطسالم أعاإل هي أن  واألم  و 

رات عىل القوانني ثبّ تؤ ،رات احلياة منهاو  طغي  تاحلياة خطوطًا عريضة ال ت   ر هذه اللتطو 

 .بارش تنظيم احلياةتواللتعاليم اللتي 

أن ه يصف نشاط الدولة ـ كام وصفه نص  اقلتصادنا  لناحية ،نص  األسس هذا مهم  لنا هنا

م ـ بأ ة؛ فكالم الصدر إىل هنا يلتعاضد للتأكيد وجود امللتقد  ة تنفيذي  د قو  ن ه نشاط تقنيني، وليس جمر 

ّ تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمي ة،  ة اللتي تلتكف  وظيفة ترشيعي ة للدولة غي وظيفلتها اللتنفيذي 

ّ  امليزا النائيني كام رأينا،  ه بّ الصدر وهذا ما يلتامهى مع الفكرة اللتي كان طرحها من قب يف نص 

حول دسلتور اجلمهوري ة اإلسالمي ة يف إيران واضح ـ بعد حديثه عن منطقة الفراغ بالشكّ 

ة ة واللترشيعي ة ا سندت ممارسلتهام إىل األم  م آنفًا ـ يف تعبيه بأن  السلطة اللتنفيذي  واألمر ، امللتقد 

ا املهم  اآلخر يف نص  اال سس هو توصيف القوانني املنبثقة عن الدولة بو ة قانوني ة، بأّن  صفها قو 

أحكام رشعي ة، وبأن  هذا اللتوصيف قد اكلتسب رشعي لته ـ رغم أن  هذه األحكام ليست 

منصوصة من اهلل ـ من عدالة اجلهاز احلاكم من جهة، ومن املنطلق الذي انبثقت منه هذه 

وهذا األمر  .فالقوانني املجعولة من الدولة، إذ ليس إال الدسلتور امللتجّل  يف ظرف  من الظرو

ده الصدر يف  أن  املرجعي ة الرشيدة من وظائفها عندما اعلتّب رساللته حول الدسلتور اإليراين أك 

ّ  والعقد ملّء منطقة الفراغ حسب  البت   ة القوانني اللتي يعي نها جملس أهّ احل يف دسلتوري 

 .تعبيه

مقابّ كوّنا مرفوضة غي ولكن هّ يريد الصدر أن يعلتّب قوانني منطقة الفراغ رشعي ًة يف 

رشعي ة، أو يريد من هذا اللتوصيف إدراجها ضمن القوانني الديني ة اإلهلي ة، وذلك أن نا الحظنا 

مع الطباطبائي أن ه يف الوقت الذي يؤمن بوجوب طاعة قوانني ويل  األمر لكن ه كان حذرًا جدًا 

                                              
د باقر الصدر السية واملسية ( انظر نص  األساس الث1)  .275ـ  274: 1امن من األسس اإلسالمي ة: حمم 

ة جدل بني الباحثني يف فكر السيد الصدر، حول 20ـ  19( انظر: اإلسالم يقود احلياة: 2) ه ثم  . ي شار إىل أن 

ة أو ويل  األمر؟ وينطلق  ة واللترشيعي ة عنده، هّ هو األم  هذا االخلتالف من من ت سند له السلطة اللتنفيذي 

وجود بعض اللتاميز يف كلامته يف خملتلف كلتبه، ففي )اقلتصادنا( يالحظ إحاللته األمر لويل األمر واحلاكم، 

ة منطقة الفراغ، فلياجع.  فيام نالحظ يف كلتاب )اإلسالم يقود احلياة( نوعًا من تويل  األم 

 .21( انظر: اإلسالم يقود احلياة: 3)



  

ا أحكام ديني ة، فالطاعة وظيفة ديني ة لكن   األمر الصادر من احلاكم يف دائرة  من توصيفها بأّن 

 الفراغ ليس ديني ًا بذاته ومضمونه، فال ي نسب للدين، فهّ الصدر خيالف الطباطبائي هنا؟

د أن ه ال يريد  يف تقديري إن  الصدر ال خيالف الطباطبائي؛ ألن  ضم  نصوصه لبعضها يؤك 

رات والقوانني الصادرة من الدولة إىل الدين  نفسه، بّ يريد اللتأكيد عىل رشعي ة نسبة هذه املقر 

األحكام مقابّ عدم رشعي لتها املفيض إىل عدم وجوب طاعلتها، ويف احلد  األدنى ال نسلتوحي 

 من عبارته بوضوح فكرًة ختالف فكرة الطباطبائي.

ا باملزيد من عنارص مّدنلت (ةقرآنيّ الد الصدر يف )املدرسة ردنا أن نستعني بنصوص السيّ أذا إو

رح يف املدرسة القرآنية فكرة فإن نا نالحظ أن  الصدر ط سس،صورة مع اقتصادنا واالُ تكوين ال

دًا نسان بالطبيعة وعالقاته بأخيه اإلنعالقات اإل ّ  نوع  من هذه العالقات يؤثر أسان، مؤك  ن  ك

م معنا؛ ره يف كلتاب اقلتصادنا كام تقد   يف الثاين؛ لكن ه ال يذهب بكالمه نحو خرق ما كان قد قر 

عالقاته بأخيه اإلنسان عّب نظام الطغيان  سان بالطبيعة عىلنألن ه يفّس  تأثي عالقات اإل

ف بالطبيعة سان كل  نن  اإلالبرشي؛ أل  هألن   ؛اد اسلتبدادًا وطغياناً دزاام قويت قدرته عىل اللترص 

القة يطغى عندما يسلتغني كام ينص  الكلتاب الكريم، وهذا اللتفسي من الصدر لفكرة تأثي الع

ساني ة اللتي نسان ال يرض  حلتى اآلن بفكرة ثبات العالقات اإلنمع الطبيعة عىل العالقة مع اإل

ة املهم يف املدرسة القرآني   ساسًا يف توصيف الرشيعة بالثابلتة، لكن  أاعلتّبها الصدر يف اقلتصادنا 

د أن  تفاعّ ك  يؤل: اإلنسان )اإلنسان ـ الطبيعة(، املزدوج يئانهذا الث تكريسن  الصدر يعيد أ

ة من حياته، واللتي  عالقة اإلنسان باإلنسان عّب تنامي عالقلته بالطبيعة هي املساحة امللتغي 

دًا عىل  ى بمنطقة الفراغ، فالصدر هنا يعيد هذه اللتسمية مشيًا ملا ذكره يف اقلتصادنا، ومؤك  تسم 

ًا عىل اسلتخدام تعبي )ت رك للحاكم الرشعي أن  يمحأها ـ وفقًا للمؤرشات الفكرة عينها، ومرص 

ة(، واللتي كان سبق أن تم  اللتعبي عنها يف اال سس واقلتصادنا بالدسلتور  اإلسالمي ة العام 

 .واألحكام الرشعي ة

فكرة املؤرشات العاّمة حتظى بأمهّية عند الصدر، ففي كتابه )اإلسالم يقود احلياة(، والذي 

دًا بني الثابت يذه دّونت سطوره يف أواخر عمر السيد الصدر، ب الصدر إىل اللتمييز جمد 
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ة، وعملي   ك تلتم  صياغة املوقف منه يف ضوء املؤرشات العام  د أن  امللتحر  ك، ويؤك  ة وامللتحر 

ـ  2ـ فهاًم إسالمي ًا واعيًا بالثوابت.  1اسلتنباط املوقف يف هذا السياق تلتطل ب عند الصدر: 

قانوني ًا لصالحي ات ويل األمر، ليرشع الصدر بعدها  ـ فهاًم فقهي اً  3اسلتيعابًا جي دًا للمرحلة. 

ة ات العام   .برصد سلسلة مما أطلق عليه عنوان املؤرش 

مه يف املدرسة القرآنية واقلتصادنا، حيث يرى  ويف الكلتاب عينه، حياول الصدر رشح ما قد 

عالقات اللتوزيع،  مأن  عنارص اقلتصاد املجلتمع تقع عىل ثالثة أقسام: العنارص الثابلتة اللتي تنظ  

كة يف جمال اللتوزيع تدعو إليها مسلتجدات  وهي مأخوذة من الكلتاب والسن ة، وعنارص ملتحر 

وهو ما وضع له جديدة لالسلتغالل،  صره من إجياد فرعملي ة اإلنلتاج ومالبساهتا، وما توف  

ة،  ر وعنارص ملتحر  اإلسالم مؤرشات عام  بطبيعلته، كة يف جمال اإلنلتاج وحتسينه، وهو أمر ملتطو 

، والقسم الثالث يرجع فيه للدراسات سان بالطبيعةنوال معنى لفرض الثبات يف عالقات اإل

 .العلمي ة واخلّبة اإلنساني ة

ات اء يف كتابدصأوالتي جدنا هلا هذه صورة جمملة عن رؤية الصدر لقضّية الثابت واملتغرّي، 

مع الطباطبائي يف وجود الثوابت يلتقي  هوقد الحظنا أنّ ، جهتالمذته واملتابعني لفكره وهن

ات يف الرشيعة ا  ،واملتغريِّ ا الثوابت فاملرجعي ة فيها هي النصوص الديني ة وأمثاهلا فقط؛ وأم  أم 

ات فاملرجعي ة فيها ويل  األمر، الذي حيق  له سن  القوانني وفقًا ملا يراه من املصلحة، يف  امللتغيِّ

ة للقيم و ات العام   اللترشيعات اإلسالمي ة.ضوء املؤرش 

الصدر حرص دائرة صالحي ات ويل  األمر يف قسم  هي أن   لكّن النقطة التي خيتلفان فيها

ا الطباطبائي  ري املباحات فقط، أم  : إن  املرجعي ة يف األحكام عىل ذلك، بّ قاال افلم ينص  واملطه 

ة هي ويل  األمر. عىل أن  األخي ال يسن  القوانني بشك ، مجيعاً  ّ  مزاجي  وفقًا لرأي هؤالءامللتغيِّ

ب تعبيبّ ينطلق يف سن ها وفقًا للمؤرشِّ  س  ة ح  الصدر، فهو يعي األهداف الكّبى  ات العام 

                                              
 .56ـ  42( انظر: اإلسالم يقود احلياة: 1)

 .69ـ  64( انظر: املصدر نفسه: 2)
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ع القوانني اجلزئي ة يف إطارها وسياقاهتا. وهبذا البيان يمكن سد  الثغرة احلاصلة  للرشيعة، ويرشِّ

 يف ذلك.

ها جزءًا من وهذه القوانني اجلزئي ة اللتي يسن ها  ؛ لكن  إلزامها ال يصيِّ مة  ل ز  ويل  األمر م 

ة؛ إذ قد تقول: إذا مل تكن أوامر ويل  األمر من الرشيعة فلامذا يعاقب  الرشيعة. وهذه نقطة مهم 

وهو السؤال الذي الحظنا أن   املكل ف عىل خمالفلتها، وهو مل يرتكب حرامًا رشعي ًا إسالمي ًا؟!

 طرحوه من قبّ.خصوم النائيني كانوا 

وهنا جييب هذا االجتاه بأن  املسألة ليست غريبًة، بّ هي أشبه بأمر الوالد ولده بجلب املاء؛ 

 فإن  هذا األمر قد جتب طاعلته رشعًا، لكن ه ليس حكاًم ترشيعي ًا إهلي ًا.

ذ  مثاالً آخر وهو: شخص  ما اسلتأجرك بعقد  موق ع بينكام أن تعمّ يف عامرة منزله. وه ذا وخ 

عقد )إجارة(. والرشيعة جتعّ هذا العقد ملزمًا للطرفني. فلو قال لك الشخص الذي 

ع  يل هذا احلجر هناك، أليس من الواجب رشعًا عليك أن تضع احلجر حيث  اسلتأجرك: ض 

طلب؟ إن ه كذلك باللتأكيد؛ إذ بمقلتىض عقد اإلجارة تكون أنت ملزمًا بأن تعمّ بام يطلب منك 

هّ وضع احلجر هناك هو جزء  من الدين، بحيث لو أردنا أن نرشح الدين  الطرف اآلخر، لكن  

 فنحن نذكر وضع احلجر يف هذا املوضع عىل أن ه قضي ة  ديني ة؟!

م  بالطاعة، ولكن  املضمون ليس جزءًا من الدين.  واجلواب بالنفي باللتأكيد. فأنت هنا ملز 

ملوق عة بني الناس. وهكذا احلال يف إمكاني ة وما هو جزء  من الدين هو وجوب االللتزام بالعقود ا

إلزام الزوجة باللتمكني عندما يريد الزوج، ولكن  نفس طلب الزوج ليس جزءًا من الدين. 

م به.  وهبذا يمكن اجلمع بني ديني ة اإللزام وعدم ديني ة املضمون امللز 

أحالت حكمه إىل احلاكم  وعليه، فاجلانب امللتغي  من حياة اإلنسان مل ترتكه الرشيعة، وإن ام

الرشعي اإلسالمي للبت  فيه يف ضوء روح الرشيعة وقواعدها كام يذهب إليه العالمة 

نص  يوجد الطباطبائي، أو فلنقّ: إن  اجلانب امللتغي  قد حكمت فيه الرشيعة باإلباحة حيث ال 

وانني إلزامية نلتيجة يشمله بعموم أو إطالق، وأن ه لو احلتاجت مساحة اإلباحة هذه إىل ق إلزامي  

الرضورات الزمني ة كان بإمكان الدولة اإلسالمي ة سن  القوانني الالزمة يف ضوء املؤرشات 

الرشعي ة يف دائرة املباحات اللتي نعّب  عنها بمنطقة الفراغ، كام يذهب إىل ذلك السيد حممد باقر 

عامة يف الدين هو يف حد  الصدر، فإيكال األمر إىل احلاكم الرشعي للبت  طبقًا للمؤرشات ال



  

. ّ  مشكلة املواكبة والشمولي ة حينئذ  ة حت  نفسه تغطية غي مبارشة للمساحات امللتغي 

 وخلع صفة )الدينّية( على قوانني السلطة التشريعّية، ليدوستالشيخ عهـ ـ 

مًا عن ه من مقاربة خملتلفة متاني ة اسلتثنائي ة؛ ملا تلتضم  مهحتظى هذه الصياغة بالنسبة إلينا بأ

، وألجّ هذا األمر أدرجنا ويف الوقت عينه ملتحدة معها كام سوف نبني   ،قةبالصياغات السا

ة منطقة الفراغ؛ لكن ه من وجهة نظرنا يامرس  هذه الصياغة هنا، رغم أن  صاحبها ينكر نظري 

 .جديدة لنشاطها وآلي ات عملها يف قراءة   ،نفس منهج املرجعي ة املساعدة اإلنساني ة

حفظه اهلل،  الباحث املعارص الشيخ أبوالقاسم عليدوستبعض الباحثني، ومنهم ه جيتّ 

إىل بيان االَتاهات والنظرّيات التي حتكم موضوع بحثنا يف قضّية شمول الرشيعة، ويقّدم يف 

 هذا السياق عرضني لذلك:

م فيه النظري ات الفكري ة يف موضوع الشمول العرض األّول: ي ة إىل وهو العرض الذي يقس 

 ثالث، وفقًا ملا جاء يف كلتابه حول الفقه واملصلحة:

ة اللتي يصفها  ملنطقة الفراغ، ةر  كِ نْ شموليّة الرشيعة املُ نظرّية : وىلاأل نظرّيةال وهي النظري 

ّ  الوقائع  عليدوست باملشهورة عند اإلمامي ة، وتقوم عىل االعلتقاد بأن  الدين شامّ لك

 فراغ عىل اإلطالق.والنواحي، وال يوجد فيه أي  

وفقًا للتعبي  بمنطقة العفو والفراغ، ةرَّ قِ الشمول الترشيعي املُ نظرّية : نيةالثاالنظرّية 

د باقر الصدر  ة اللتي يؤمن هبا أمثال امليزا النائيني والسيد حمم  عليدوست نفسه، وهي النظري 

 والعالمة الطباطبائي، واللتي رشحناها آنفًا.

وهي اللتي ترى أن  هناك مساحة خالية متامًا  ،ّية عدم الشمول الترشيعيالثالثة: نظر ةالنظريّ 

ّ هبا أساسًا، وينسب عليدوست هذه النظرية ملثّ  مفلتي تركها الشارع للناس ومل يلتدخ 

ة اللتونسي ة   يف بعض مقاالته.م( 2012)ط ي  كامل الدين جع  اجلمهوري 

ة لكامل الدين ة نسبة هذه النظري  لتيارات الجعيط، فإن  الكثي من  وبرصف النظر عن صح 

                                              
( الشيخ عليدوست أحد أساتذة البحث اخلارج والدراسات العليا املعارصين يف احلوزة العلمي ة يف قم، 1)

سني فيها، له سلسلة من عرشات الكلتب واملقاالت يف جمال الفقه اإلسالمي  وأحد أعضاء مجاعة املدر 

 واالجلتهاد الديني.



  

ة املنادية بالدين باحلد  األدنى، يمكن أن تصن ف ضمن دائرة هذه النظري ة.  الفكري 

ة النظري ات باخلتصار مع ن  وبعد عرضه هلذه  لتها، ينلترص الشيخ عليدوست للنظري  بذة من أدل 

لته هنا، لكن  ال ن   إىل اآلن أنبنا منطقة الفراغ، واملفرتض  ةرافضًا حلتى نظري   ،األوىل درج نظري 

هو أن ه يرى أن  وجيعلنا نضعه يف سياق هذا الفريق، وست هنا داألمر املهم الذي يضيفه علي

 :من الرشيعة أعم  

بأن يسن  اهلل حكاًم رشعي ًا عّب النصوص القرآني ة  ،ةطمن غي واسالقانوين املبارش اجلعّ ـ  1

 .مثالً 

 .عّب السكوت عن أعراف عقالئي ة أو غيهاالذي يكون  ،اجلعّ اإلمضائيـ  2

 .مع الواسطةغي املبارش والذي يكون اجلعّ ـ  3

 أو جهة   أو سلطة   سة  ن  تكليف اهلل ملؤس  أوست دإذ يعلتّب علي ؛ثالث هو املهم  الوهذا القسم 

ة   ح النسبة ما مهم  ح رشاللتقنني يسمح لنا باعلتبار قوانينها جزءًا من الرشع ويصح  عي ة ، فام يصح 

قانون هو نسبلته إىل اهلل؛ ألن  حق  اللتقنني حق  حرصي  به تعاىل، وهذه النسبة تارة تكون نسبًة 

مبارشة إجيابي ة، وأخرى سلبي ة )اإلمضاء(، وثالثة نسبة غي مبارشة، ويف احلاالت الثالث نحن 

 نواجه رشيعًة منلتسبًة هلل سبحانه.

هنا، هو حجي ة العقّ يف الكشف عن األحكام واملرجع العمدة الذي يسلتند إليه عليدوست 

ّ  ما، ويبدو هنا  الرشعي ة؛ إذ يذهب إىل أن  العقّ ـ حلتى يف املوارد اجلزئي ة ـ له هذه القدرة بشك

ص للفقه والعقّ، وهبذه الطريقة لن  عود هناك أي  منطقة تأن ه حييلنا عىل كلتابه اآلخر املخص 

ة منطقة الفراغ  فارغة، ففي احلقيقة قام عليدوست بنفس العملي ة اللتي قام هبا أنصار نظري 

ّ  ما يف األمر أن  ما تم  توصيفه من ق   ّ  قانوين  برشيب  وأمثاهلم، ك خلع عليه  ،ّ عىل أن ه جع

 فقوانني ويل   ، ومن ثم  أو صفة االنلتساب هلل هليدوست هنا صفة الكشف عن احلكم اإلعلي

لة، األمر الذي كان العالمة األمر مثاًل ليست سوى تعبي عن أحكام ا هلل يف الوقائع امللتحو 

رج عليدوست ـ من وجهة نظره ـ أالطباطبائي شديد احلذر منه كام ر ينا. بّ هبذه الطريقة خي 

هة من قبّ نظري   ة الشمول اللترشيعي من اللتصل ب والسكوني ة واجلمود، وهي اللتهم املوج 

ها؛خصوصه ون أن ، دج العقّ بالرشعمالوقت عينه اندويف  ،ن  العقّ صار له ميدانأل ا ضد 



  

 .بّ قام بلتوجيهه ،حيد  الرشع من نشاط العقّ

مه عليدوست يف مقالة  له العرض الثاين:  (قبسات) ةرشت يف جمل  ن   ،وهو العرض الذي قد 

رف، م، 2004باللغة الفارسي ة، عام  م االجتاهات ثم نرش مضموّنا يف كلتابه حول الع  حيث يقس 

 هي: ، وينبثق عن الثاين ثالثة، فيصبح املجموع أربعةاثننيإىل 

ليه، وأن ه يمكن إويرى أن  احلنابلة يذهبون  ،(الشمول اَتاه)ويطلق عليه اسم  :االَتاه األّول

ة بعض األدل  نامذج من العثور عىل آثار له يف بعض النصوص الشيعي ة، وهنا يذكر عليدوست 

ل من هذا الكلتاب.واللتي اليناقشها بعد ذلك،  ،القليلة  سلتعرضناها مجيعًا يف الفصّ األو 

وهذا االجتاه يضعه عليدوست  ،ة الرشيعةبعدم شموليّ : وهو االَتاه القائل يناالَتاه الثا

 :اءفرق ةضمن ثالث

ويعزهلا متامًا  الفريق األّول: وهو الفريق الذي حيرص الرشيعة بالعبادات واألمور الفردّية،

يات الدينية امللتصلة باالجلتامع ن  الكل  أوالسياسي ة وغيها. وهو فريق يعلتّب  عن احلياة االجلتامعي ة

 اَتاه)طلق عليه عليدوست اسم وال عالقة هلا بعرصنا. وهذا الفريق ي   ،ةالبرشي زمني  

 .االنعزال(

 يات وترتك التفاصيل للبرش،ّن الرشيعة حتّدد الكلّ أالفريق الذي يرى  ثاين: وهوالالفريق 

ّ فيها الرشيعةواال   فالقواعد ة تلتدخ  ال عالقة هلا هبا، زئي ة فيام اللتفاصيّ والقوانني اجل ،طر العام 

ني عن عبد الكريم رسوش وحمم   ه. ،د هادي معرفتوهنا ينقّ نص  ويطلق  يف سياق هذا اللتوج 

ن ه أل ؛هذه اللتسيمة منه هلذا الفريق توربام كان هبام(.)اَتاه اإلعليدوست عىل هذا الفريق اسم 

حيث ليس لدهيا برنامج  ،يات والعموماتبالكل   رشيعة يف دائرة مبهمة عندما حيرصهااليضع 

 أو رؤية تفصيلي ة.

لترص نيليه وإويميّ  ،)اَتاه االعتدال(عليدوست  هثالث: وهو الفريق الذي يسّميالالفريق 

لت يف وتدخ   ،ويف الفرديات وغي الفرديات ،ياتلت يف الكل  ن  الرشيعة تدخ  له، وهو يرى أ

عىل  بّ الدليّ قائم   ،الواقعة عن احلكم لو  خالكثي من اللتفاصيّ، لكن ال يوجد دليّ عىل نفي 

؛ ألن  املباح ليس سوى خلو  الواقعة من حكم من النصوص وغيها، نات املباح ، ومبيِّ اخللو 

                                              
؛ وراجع له أيضًا: فقه وعقّ: 224ـ  195( حول هذا العرض، انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: 1)
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باح ال ة املي  م  ك  ، فإنكار ح  ة األخرىربعاألحكام األليست سوى كواشف عن عدم وجود 

ن  دائرة العرفي ات وغي العبادات أوى خلو  الواقعة عن حكم يف هذه الدائرة. كام سيعطي 

 األصّ فيها اإلمضاء واللتكميّ.

، ثالث ضمن االجتاه غي الشمويل يف الرشيعةالن  عليدوست يضع الفريق أوعىل رغم  ،لكن

ةً  حًا بأن ه يرى حمدودي  ا ملابقًا طبّ يكاد يكون م ،شكّ قريب جداً لكن ه يذكر هنا ب نسبي ة هلا، مرص 

سب ينلتف ومن ثم   ،عن احلكم الرشعي ن  العقّ كاشف  أ صلحة، مناملفقه واليذكره يف كلتاب 

ه هنا نظري  ، وهبذا يظهر أوال معنى للحديث عن منطقة فراغ ،حكمه للرشع  ،ة الشمولن  ما سام 

ًا من الشمول ،ومل يقبّ به النصوص للوقائع عىل الطريقة  وهو تغطية   ،كان يعني به لونًا خاص 

 ة كام وصفها هو.احلنبلي  

لته هن  نظرأإن  عليدوست يعلتّب  رها كاف   ،ىل دليّإذه ال حتلتاج ي  يف الّبهنة  بّ عني تصو 

ال إّ فيه الشارع ن  غي العبادات ال يلتدخ  أعليها واللتصديق هبا، وهو يرتكز هنا عىل فكرة 

 رشعي   ّ  هو عم ،حه الشارعلمّ العقالء يف غي العبادات وما أصن  عأ وهذا يعني ،صالحباإل

ومن ثم  يمكن هلم البناء عليه عىل  ،منهم هذا األداء وهذا النهج ّ  ب  والشارع ق   ،وديني ومقبول

 .طول اخلط  

إن  طرح الشيخ عليدوست يف مقاللته يف جمل ة قبسات، يبدو يل ملتأرجحًا غي واضح، 

ح عندي أن ه  يف سياق والدة فكرته يف مراحلها األوىل، وأعاد صياغلته وجتلية فكرته  ه  ب  لت  ك  ويرتج 

ص حول الفقه واملصلحةالذي طبع فيام بعد وللتظهر يف كلتابه  ـ حيث نجده هناك يرتك  املخص 

العديد من األفكار اللتفصيلي ة اللتي طرحها يف هذه املقالة، كفكرة الرتكيز عىل البعد اإلمضائي 

لته بنفي الشمول، ثم يف الوقت عينه يقول ما هو قريب ادات ـيف غي العب ؛ إذ هو يصف نظري 

ا اجتاه  شمويل  رافض حلتى ملنطقة  جدًا من فكرة )الفقه واملصلحة(، واللتي صن فها هناك بأّن 

                                              
؛ وفقه 222ـ  199: 32سرته رشيعت، جملة قبسات، العدد گ( حول هذا العرض، انظر: عليدوست، 1)

عىل ؛ ي شار إىل وجود بعض من ذكر روح فكرة الشيخ عليدوست، نذكر منهم ـ 353ـ  321وعرف: 

سبيّ املثال ـ: عبد املجيد قائدي، حتليّ وارزيايب نقدهاى موجود بر نظريه منطقة الفراغ شهيد صدر، 

ة نقد ونظر، 169ـ  168، 154: 70جمل ة حكومت اسالمي، العدد  د رمحاين، منطقة الفراغ، جمل  ؛ وحمم 
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ني  ن يلتحف ظ عىل ان يمكن أسنن  اإلأىل إشي ـ واملقام ليس هو املقام ـ هنا أن ا  الفراغ، كام هيم 

أو عىل فهمه لبعض نصوصهم،  ،راء هنا لبعض الشخصي اتالشيخ عليدوست بعض اآلنسبة 

مة نسبي ًا ملصلحة أهبذا نسلتنلتج ملناسبة أخرى.مر وأترك هذا األ ن  عليدوست قام بخطوة ملتقد 

 ة منطقة الفراغ وقوانني الثابت وامللتغي  لي ات نظري  آويف الوقت عينه اسلتخدم نفس  ،الشمول

عىل قوانني السلطة  (واإلهلي الديني والرشعي)ه صفة ع  ل  ي، فخ  نئياذ امليزا النلقت مناللتي ا ط

ة اللتي قام هبا يف كآخر هلا، كان هو اخلطوة املخلتلفة املر ة الشمول بلتفسي  قن نة ليحمي نظري  امل زي 

 .ات هناعن سائر النظري   ي لتهف عندها، وهبا متلتاز نظرتقديري، وهي خطوة تسلتحق اللتوق  

هذه أبرز الصياغات التي ُطرحت ضمن فكرة املرجعّية اإلنسانّية املساعدة، وفقاً نت كا

لتب ضمن هذا السياق، يرجع إىل هذه الصياغات  لتسميتنا هلا، وبمقدار تلتب عي فإن  أغلب ما ك 

دة اللتي حاولت توضيح اللتناسق بني  ّ  أو بآخر، وهلذا اعلتّبناها نامذج للكلتابات امللتعد  بشك

ابت وامللتغي  وفكرة الشمولي ة ومساحة الرشيعة، ضمن مفهوم املرجعي ة اإلنساني ة فكرة الث

دة.  املساع 

                                              
ة، ونرش يف أوائّ عام ( البد  يل أن ا شي إىل أن  عليدوست يف حو1) ار أجرته معه جملة )رسائّ( الشهري 

يل وال الثانوي! فانظر: رسائّ، العدد 2018 ح بأن  حكم احلاكم ليس حكم اهلل، ال األو  : 7م، يرص 

ة اآلتية من النصوص )اجلعّ 29 ؛ ولعل ه يريد اللتمييز بني حكم احلاكم وبني ثنائية األولي ة والثانوي 

م أعاله، وهبذا يكون هو من القائلني بنسبة املبارش واجلعّ ال سكويت(، لكي ينسجم كالمه مع ما تقد 

ب  حكمه للرشع باجلعّ 
حكم احلاكم إىل احلاكم نفسه، لكن مل ا كانت حجي ة حكمه آتيًة من الرشع، ن س 

 عّب الواسطة.



 

 

 

 

 

 تقوميّية ونقدّية وتأّملّيةوقفات 

 رجعّية اإلنسانّية املساعدةملانظرّية مع 

 متهيد

دة، بعد هذا االسلتعراض هلذه النظري   ةة ضمن بياناهتا امللتعد  ، يمكن اللتوق ف معها وقفات عد 

نسلتهدف منها اللتحليّ والنقد واللتقويم واملقارنة واملناقشة والدفاع، تبعًا لنوعي ة الوقفة اللتي 

 سنلتوق فها.

ة،  والبد  يل أن أشي منذ البداية إىل أن  بعض الوقفات اآلتية تشمّ خملتلف صيغ هذه النظري 

ذه الوقفات سوف فيام بعضها اآلخر يشمّ صيغًة أو اثنلتني منها مثاًل، ومن ثم  فمجموع ه

ة بمخلتلف صيغها وبياناهتا. ن لنا صورًة ّنائي ة تقويمي ة عن هذه النظري   يكو 

 التشريعي والفراغ اإللزامي الفراغـ بني  1

ة منطقة ن  إ ة ضمن نظري  إما أن يراد منه الفراغ اللترشيعي  ،الفراغالفراغ املحكي  عنه، خاص 

راد الفراغ اإللزامي. وي قصد بالفراغ اللترشيعي أن تكون هناك منطقة ال توجد فيها  أو ي 

ترشيعات، وأن  احلاكم اإلسالمي يمحأ هذه املنطقة باللترشيعات الالزمة يف ضوء فهمه ملقاصد 

الرشيعة وقواعدها، فيام ي قصد بالفراغ اإللزامي أن  هذه املنطقة ليس فيها إلزام رشعي أو شبه 

، عىل وه، فلتكون تعبيًا آخر عن دائرة املباحاتإلزام كالوجوب واحلرام مع املسلتحب  واملكر

ّ  تلك اللتي باملعنى األخص    .األق

، وهو ما فهمه بعضهم من السيد الصدر فإن ُقصد املعنى األّول، أي الفراغ الترشيعي،

                                              
د مهدي شمس الدين، جمال االجلتهاد ومناطق الفراغ اللترشيعي، جمل  1) ؛ 9: 2ة املنهاج، العدد ( انظر: حمم 
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 فإن  ذلك إقرار:

عى، ومن ثم  منافاة  عدمبعدم شمولي ة الرشيعة و أ ـ ة العقلي  كامهلا كام هو املد  ة والنقلي ة األدل 

مة.و  النصوص احلديثي ة امللتقد 

ّ  يف االجلتهاد  ب ـ بأن  العقّ اإلنساين قادر  عىل سن  القوانني، خالفًا ملا هو السائد ـ ال أق

اإلمامي ـ من عجز العقّ عن النفوذ يف جمال اللترشيع وصيورته مرجعي ة قانونية يف عرض 

 الرشع.

ة، كام أن ه نقض  للنصوص السابقة ذات الطابع ومن ثم، فهذا تراجع  عن مبدأ الشمولي  

الشمويل، إىل جانب عدم إبدائه تفسيًا لكيفي ة خروج هذه الدائرة عن دائرة ما حيلتاج إليه الناس 

 .إىل يوم القيامة، فضاًل عن عدم انسجامه مع طريقة الفقهاء املخط ئة يف االجلتهاد

كام هو ظاهر مراد السيد الصدر، حيث يقر   لزامي،وأما إذا قصد املعنى الثاين، أي الفراغ اإل

ليًا باإلباحة. فهنا نسأل: ما هي السبيّ اللتي يسلكها  ا دائرة مباحات وأن  فيها حكاًم أو  بأّن 

 احلاكم الرشعي لإلطاحة بلترشيع اإلباحة لصالح اإللزام الذي يقوم هو بسن ه؟

 وفكرة الواليةمنطقة الفراغ بني العناوين الثانوية ملرجع تفسريان 

ة يف الرشع، كنفي الرضر ونفي احلرج وغيها من القواعد  ـ 1 فإذا رجع إىل القواعد الثانوي 

ري، مل تكن املنطقة منطقة فراغ إلزامي؛ ألن   ة، كام توحيه بعض كلامت الشيخ املطه  العام 

ة، ويكون دور ا حلاكم هنا املفروض أن  الرشع قد أدىل بدلوه هنا من خالل قواعده الثانوي 

ة من خالل رصد مدارات األحكام الثانوي ة  اكلتشاف األحكام اإللزامي ة يف احلاالت امللتغي 

ـ وتطبيقها عىل سامت وخصائص الواقع اخلارجي، فلم ي عط  الفقيه  وال احلاكم حق  اللترشيع 

ة ـ  منطقة ومل تكن هناك خالفًا لعبارات بعضهم من أن  له سلطة ترشيعي ة وليس فقط تنفيذي 

ل  .، عىل كالم مهم  سيأيت معنا حول قضي ة العنوان الثانويفراغ ال ترشيعي وال إلزامي من األو 

كام أن ه لو كان هذا هو مقصود منطقة الفراغ مل يعد هناك فرق بني أن تكون مساحلتها هي 

ة والقواعد احلاكمة ال فرق يف عملها ب طاق  ننياملباحات أو غيها؛ ألن  األحكام الثانوي 

                                              
( ي شار إىل أن ه سوف تأيت يف الوقفات الالحقة حماوالت لإلقرار بفراغ  ترشيعي  بمعنى ال يواجه هذه 1)

ة تلك املحاوالت، لكن نا هنا نطرح أصّ إشكالي لتنا.  اإلشكالي ة، وسوف نرى مديات قو 



  

ل  قاعدة  تزاحم األهم واملهم املباح  إىل حرام  أو واجب، كذلك  املباحات وغيها، فكام حتوِّ

ة منطقة  ل قواعد الرضر واحلرج واالضطرار احلرام  إىل مباح، فلم يظهر أي  جديد يف نظري  حتو 

ر يف حرصها بنطاق املباحات، بّ مل نفهم الوجه يف إطال فهم املّب  ق توصيف الفراغ، بّ مل ي 

يل وحمكومًة لقواعد العناوين الثانوي ة  منطقة الفراغ أساسًا بعد أن كانت مباحًة بالعنوان األو 

 .اإللزامي ة هنا وهناك، فالفقيه مل يمحأ، وإنام اكلتشف عدم اخلحأ يف هذا املضامر

ّ  هذه املالحظات هي اللتي دفعت الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي ـ فيام ن قّ لنا  عنه ولع

ة منطقة الفراغ للسي د الصدر  .شفاهًا ـ إىل القول بأن ه مل يفهم نظري 

رض أن  السيد الصدر قصد هذا املعنى ملنطقة الفراغ ـ وليس بحثنا هنا توثيقيًا أو ولو ف  

ة القائمة عمليًا يف االجلتهاد الفقهي السائد،  تارخييًا ـ فإن ه يكون قد أعاد صياغة البنية االجلتهادي 

ضف طرحًا جديدًا بقدر ما صاغ الواقع االجلتهادي  صياغًة معارصة، ولعل ه لذلك ذهب ومل ي  

ة منطقة  ،بعض تالمذة السيد الصدر، وهو أسلتاذنا السيد عّل أكّب احلائري إىل القول بأن  نظري 

، الفراغ كانت موجودًة قبّ الصدر، إال أن  اجلديد فيها هو املفهوم واملصطلح والصياغة

ه عىل ما وذلك يف ة منطقة الفراغ إحداثًا أحدثه  أبو املجدلتبه ك سياق رد  حرك من اعلتباره نظري 

د مهدي شمس الدين واللتي يرى فيها أن  الصدر ، وهو ما يلتوافق مع وجهة نظر العالمة حمم 

فكرة منطقة الفراغ اللتي ط رحت ليس هلا سابق يف االجلتهاد الرشعي ومل ت لتداول يف كلامت 

 .من قبّ الفقهاء

نعم، قيمة احلاكم وويل  األمر يف هذا املعنى ملنطقة الفراغ أن ه هو الذي يلتوىل  يف أكثر 

ة حتديد املوضوعات؛ ملعرفة العناوين الرشعي ة اللتي ينبغي أن  األحيان، إن مل يكن مجيعها، مهم 
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لغة اللتعقيد، وحتلتاج تنطبق يف املقام؛ ألن  معرفة املوضوعات ـ السيام يف مثّ عرصنا ـ مسألة با

يل البدوي مصداقًا لعنوان  ما، إال أن   لوعي زمكاين ملتمي ز، وهلذا قد يكون مورد  ما بالنظر األو 

رصد تشابك املوضوعات وحاهلا البالغ اللتعقيد يف مثّ عرصنا جيعّ هذا املورد مصداقًا لعنوان  

 اخلميني. سيدالآخر، وهنا يكون دور الزمان واملكان يف االجلتهاد كام ذكر 

إال أن  الذي يبدو يل أن  السيد حممد باقر الصدر مل يكن يقصد محأ منطقة املباحات  ـ 2

ة الكالسيكي ة، بمفادات العناوين الثانوية واحلاكمة،  وإن ام كان هيدف إىل عىل الطريقة االجلتهادي 

مت فيها الرشيعة أحكاماً أوسع من ذلك أمر  آخر إلزامية يمكن  ، وهو أن  املساحة اللتي قد 

د وظيفة املكل ف، ومن ثم ال يقدر ويل  األمر أو  القول بأن  الرشع قد حكم فيها بقانون  حيد 

هلي ة، وال يمكن للفقيه تعديّ ا املجال إال أن يطيع األحكام اإلالفقيه أو الدولة اإلسالمي ة يف هذ

ي ة، ما مل حيصّ عىل مسلتند حكم اهلل تعاىل أو عصيانه أو سن  قوانني ختالف الرشيعة اإلسالم

ّ ويل  األمر  رشعي يف هذا املجال كمسلتند األحكام الثانوي ة واحلاكمة، من هنا فدائرة تدخ 

 ال تسلتوعب املجاالت اإللزامي ة.باملعنى الذي يريده الصدر 

ا جمال املباحات، فإن  الرشيعة مل تضع فيه أي  إلزام، ومن ثم  يمكن للمكل فني فيه اإلقدام  أم 

عىل الفعّ، كام يمكنهم اإلقدام عىل الرتك، وهنا يأيت دور الدولة ـ اللتي تعلتّب واليلت ها أصاًل 

 إلزامي  يف هذه الدائرة، 
ا عندما تالحظ مصلحًة يف سن  قانون  ة الصدر ـ يف أّن  موضوعًا يف نظري 

ا ال تالحظ األهم واملهم، أي ال  جيب يف هذه انطالقًا من املؤرشات العامة لللترشيع، فإّن 

ة املعروفة، بّ الدولة يف الرشع اإلسالمي ا عطيت هلا  املصلحة أن تصدق عليها العناوين الثانوي 

نظرًا لواليلتها املعطاة هلا يف الرشع، فهي ذات والية عىل  ،صالحي ة اإللزام يف هذه الدائرة

ّ  ما تراه صالحًا هلم يمكنها أن تلتخذ ف يه تدابي، حلتى املسلمني واملجلتمع اإلسالمي، وك

لزمًا للناس، ال ألن  ما  ة، والرشع  جعّ ما تقوله الدول م  برصف النظر عن العناوين الثانوي 

يل أو ثانوي بالرضورة، بّ جلعله الوالية هلا يف اللتنظيم رشط  عدم  تقوله هو حكم  رشعي  أو 

م األرسة، فلو ألزم الزوج خمالفة أحكام اهلل اإللزامي ة، فهذا متامًا كجعّ الوالية للزوج يف تنظي

األرسة بأمر  ما فإنه جيب عليهم االللتزام، وحيق  له هذا اإللزام ما مل خيالف حكاًم إهليًا وجوبيًا أو 

ق بمخالفة حكم  إلزامي ال  حتريمي ًا، حيث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، واملعصية تلتحق 

لزام الزوج هنا ال يصي جزءًا من الرشع، أي باخلتيار أحد بدائّ املباح كام هو واضح. كام أن  إ



  

ل إىل حكم رشعي إهلي، رغم أن  الرشيعة  أن  مضمون اإللزام الذي صدر من الزوج ال يلتحو 

ن  كون مضمون وال يسلتلزم قد ألزمت األرسة بالطاعة له؛ ألن  اإللزام باالنصياع ال يلتضم 

 اإللزام إهلي ًا.

ا بوالية مبارشة هذه هي احلال مع الدولة يف منطقة ال فراغ، فهي كالوالد الويل  عىل أرسته، إم 

ة  ة الوالية العامة للفقيه أو بوالية ناجتة عن العقد االجلتامعي مع األم  من اهلل تعاىل بناًء عىل نظري 

هلا سن  القوانني اللتي ال ت عارض الرشع  كام هي نظري ة الوكالة وغيها، فإن  والية الدولة ختو 

هبا ولو مل يصّ األمر إىل حد  العناوين الثانوية اللتي قد خيلتلف فيها نظر  الدولة عن وإلزام الناس 

ق موضوع العنوان الثانوي، بّ  نظر سائر املجلتهدين، فالدولة هنا ال جتلتهد فقهي ًا لرتى حتق 

 متارس تشخيصها الذايت بعيدًا عن ذلك، انطالقًا من مفهوم الوالية املجعولة هلا رشعًا بالعنوان

يل.  األو 

بناًء عىل هذا اللتفسي الذي ينسجم مع طروحات اإلمام اخلميني يف والية الفقيه، ال يرد أي  

مة، وبه نفهم ملاذا حرص الصدر منطقة الفراغ بدائرة  من اإلشكاالت السابقة بالطريقة امللتقد 

، وإن ام السواء عىل املباحات؛ ألن  املسألة ليست مسألة عناوين ثانوية جتري يف الواجب واملباح

والية، والصدر هبذا اللتفسي يكون من القائلني بالوالية املقي دة للدولة أو هي قضي ة الاملسألة 

ر ثانوي. لي ة دون مّب   الفقيه، أي أن  الوالية مقي دة بعدم خمالفة األحكام الرشعي ة األو 

م حضور املعصوم، وهذه الوالية اللتي يفهمها الصدر يامرسها الويل  الرشعي يف عرص عد

ويامرسها املعصوم نفسه يف عرص حضوره، من هنا اعلتقد الصدر بأن  للمعصوم شخصي ًة 

تبليغي ة وأخرى حكومي ة تدبيي ة والئي ة، وأن  الفقهاء خلطوا أحيانًا بني الشخصي لتني، واحلال أن  

ف يف بعض املواقف واإللزامات اللتي أصدرها املعصوم كانت من موقع الوالية اللتي  تلترص 

 دائرة امللتغي  واملباح ال اللتي تبل غ حكم اهلل الواقعي الثابت والدائم والعام.

 ة الصدرة الطباطبائي اليت حتّررت منها نظرّيمشاكل نظرّي

ة الثابت  ة منطقة الفراغ للصدر ونظري  إذا أخذنا هبذا اللتفسي، سلتظهر لدينا مقارنة بني نظري 

ة بدائرة املباحات كام رأينا، فيام النظرية الثانية وامللتغي  للطباطبائي، فإن   ة األوىل خاص  النظري 

تدور حول احلاجات غي الفطري ة وغي الثابلتة، أي حول امللتغي  يف احلياة اإلنساني ة، وهلذا تعاين 



  

ة الطباطبائي من  ة الصدر من أبرزها: نواقص ومشاكّنظري   ال تعاين منها نظري 

ة الثابت وامللتغي  ح مفهوم يوضتعدم  أ ـ ؛ إذ ما هو الفرق بينهام؟ وكيف نمي ز األمر بالدق 

ّ إليه، ثم  الفطري عن األمر غي الفطري؟ هّ يكون ذلك من طريق خارج ـ ديني نلتوص 

ًا  لني بالنلتيجة، ومن ثم قد نجد بعض ما ورد فيه النص  ملتغي  ندخّ إىل النصوص الدينية حمم 

ه ثابلتاً  ّ  ما وبعض ما مل يصلنا نصي ، أو يكون ذلك من طريق داخّ ـ ديني بحيث نقول بأن  ك

؟  ورد فيه نص  فهو ثابت وما مل يرد فيه نص  فهو ملتغي 

، ومن ثم نكون بحاجة  ل، فهذا ما يفلتح الباب عىل تارخيي ة النص  فإذا أخذنا باالفرتاض األو 

دة املعامل واألضالع، إذ  ة دقيقة يف اللتمييز، حمد  ر مثّ الشيخ حممد إىل وضع نظري  يمكن ملفك 

جملتهد شبسرتي أن يذهب إىل خضوع أغلب القوانني لنظام املواضعة وحرص الفطري ات بقضايا 

 كل ية جدًا بحيث يساوق ذلك إلغاء الطابع القائم لالجلتهاد الفقهي  وفهم الرشيعة.

ة   ا إذا أخذنا باالفرتاض الثاين، فنحن أمام مشكلة تفسي فطري  اللترشيعات  مجلة من وأم 

ية وأحكام الظهار وغيها، وكذلك نحن أمام مشكلة إلغاء كالواضحة يف زمكاني لتها  قضايا الرق 

  عن السياق اللتارخيي ومل 
الطابع الوالئي واملرحّل يف النصوص النبوي ة وغيها، وكأن  النبي ب رت 

ولو كان كذلك  ة!يعالج أي  قضي ة زمكانية يف حياته، وكذلك احلال يف أهّ البيت والصحاب

لته!  فلم يذكر لنا الطباطبائي أي  معيار آخر إلجالء نظري 

ة العالمة الطباطبائي تكمن يف غموض املفاهيم عىل مسلتوى مساحاهتا  إذن، املشكلة يف نظري 

لته ناقصة بحاجة إىل مزيد تعميق ، وهذا ليس وحدودها ودوائرها، األمر الذي جيعّ نظري 

ّ  الظروف مل ت سعفه إلكامل بيان  إشكاالً عليه، بّ هو بيان وجود خحأ حيلتاج ملزيد تكملة، ولع

راته حول املوضوع  .تصو 

ة بامللتغي  هي عني املباحات، صارت صيغلته أوضح،  ا الصدر، فحيث جعّ الدائرة املسام  أم 

وضع نظري ة يف االجلتهاد الرشعي أصوالً وفقهًا ألن  املباح ـ مفهومًا ومصداقًا ـ قد جرى 

ة لفهمه وكشفه ومتييزه عن اإللزامي اتاجلته  .ادي 

ة الصدر، هي أن   ب ـ ة الطباطبائي واللتي ال تعاين منها نظري  املشكلة األخرى يف نظري 

ات عىل املباح وغيه، ومل ير  متييزًا ـ أو مل يذكره ـ بني الواجب  الطباطبائي فلتح جمال امللتغي 

ة امللتغي  فهذا معناه أن  أمره بيد احلاكم، وأن ه واملباح، فإذا أمكن وجود واجب داخّ يف دائر



  

لته،  ، فإنداخّ ضمن واليلته، فله حق  إلغاء الواجبات كان بالعنوان الثانوي فال جديد يف نظري 

هذا ما يوقعنا يف إشكالي ة ، فدون حاجة إىل عنوان ثانويمن  ولزمه اإلشكال السابق، وإن كان

 ،  حظة مرتتبة عىل بعض نلتائج املالحظة األوىل.وهذه املالاالجلتهاد يف مقابّ النص 

 ، مسريٌة حنو الَعلَمنةىل عجز الشريعةإمن التبسيط املرجعّية اإلنسانّية ـ  2

ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة لو كانت يف إن  هذه الصورة اللتي رسملتها لنا  شكلها نظري 

لعمّل وامليداين عىل املتداد تاريخ هتا عىل املسلتوى ااالنظري سليمة، لكن نا لو رأينا ارتداد

ن لنا مشهدًا ال أظن  أن  االجلتهاد  ا سلتكو  اإلنساني ة بعد عرص النص  وإىل يوم القيامة، سنرى أّن 

 نظري ة عليها:هذه الاملدريس يقبّ به؛ فإن  العقّ األصويل يذهب إىل مجلة مبادئ جيب عرض 

له أن يكون مبدأ أن  العقّ غي قادر عىل معرف املبدأ األول: ة املصالح واملفاسد اللتي ختو 

ن من  عًا، وأن  اهلل هو العامل بخفايا احلياة اإلنساني ة وال أحد غيه، وأن  هذا هو املقدار امللتيق  مرش 

 .النصوص اللتي تنهى عن إعامل العقّ يف اللترشيع وأن  دين اهلل ال ي صاب بالعقولخلفي ات 

ّ  واقعة حكامً  املبدأ الثاين:  .رشعي اً  إن  لك

ة املرجعي ة املساعدة اإلنساني ة هذه املبادئ اللتي يظهر اعلتقاد أصحاب  هبا، ال أجدها نظري 

نا لو فرضنا أن  الدولة ـ بام  لتهمتنسجم مع نظري   نفسها، إال برضب  من اللتبسيط واللتسطيح، ألن 

ًا من تلك القوانني يف دائرة املباح عّب ا للتاريخ إىل يوم القيامة، متثّ من عقّ برشي ـ مل تسن  أي 

ّ  مشاكلهم واجلواب عن وقائعهم والنصوص هّ كان بمقدور الرشع  تنظيم حياة البرش وح

 أو ال؟

م نظريًة هنا  ق املصالح، فلامذا نقد  فإذا كان اجلواب باإلجياب، وأن  بقاء املباح عىل إباحلته حيق 

 و ال؟!ونلتعب أنفسنا هبا؟! بّ هّ هذا الكالم يف حد  نفسه معقول أ

ع آخر ليسد  له منطقةً   وأما إذا كان اجلواب بالنفي، فهذا إقرار  بأن  الرشع احلتاج إىل مرشِّ

فيها من اللترشيع الالزم وإن وجد فيها ترشيع اإلباحة؛ اذ ليس املهم أن يكون هناك  تفرغ

ّ  املشكالت ويسد  الفر ّ  واقعة بقدر ما املطلوب أن يكون هناك ترشيع حي اغات، ترشيع  يف ك

ّ  الوقائع وظروفها ع اآلخر هو العقّ اإلنساين اململتد  عّب األجيال والذي  .يف ك وهذا املرش 

ة اللتي لوالها لوقع اإلنسان يف حيص  وبيص،  سن  آالف القوانني الزمكانية اللتنظيمي ة اللتدبيي 



  

عي ة العقّ مرشوطة با عًا بعد هذا كل ه؟ وهّ مرش  للترشيع يف ومعه فكيف ال يكون العقّ مرش 

ّ  يوم إىل يوم القيامة ترشيعًا  ات السيالة ك الدوائر الثابلتة؟ وملاذا ال يكون اللترشيع يف امللتغي 

ًا يف معنوناته وإفرازاته؟  ثابلتًا يف عنوانه ملتغي 

إن  تصوير املشهد كحال رب  األرسة تبسيط  له وختفيف من حجم تداعياته؛ ألن  هذه 

ن اد عاء عجز الرشيعة عن تغطية وقائع احلياة نلتيجة انلتهاء الصورة ال ختلتلف يف جوهرها ع

ات أو يف املباحات هي  ّ  قوانني الدولة يف امللتغي  عرص النص  تارخييًا، فبدل أن نقر  بأن  ك

عملي ات ترشيعي ة ملتواصلة إىل يوم القيامة تقف إىل جانب اللترشيع اإلهلي، وهي إقرار  بمرجعي ة 

ّ  واقعة حكم و.. قمنا بلتبسيط املشهد وظنن ا أن ه العقّ يف اللترشيع، وإقر ار ببطالن قاعدة: لك

ل هذه القوانني إىل دينية  كًا هبدي األهداف الدينية تلتحو  بلتحويّ األمر إىل احلاكم الرشعي ملتحر 

أو سلتكون مساحلتها ضي قة أو هي مواضعات تشبه حال األرسة أو تنظيم رب  العمّ لشؤون 

له، يف يشء أشبه   باإلعالء.عام 

ة  السيد الصدر، وهو األسلتاذ السيد عّل أكّب مثّ بّ الغريب أن  بعض املدافعني عن نظري 

ة والرسالة، وأن  اإلسالم  ة منطقة الفراغ هي اللتي حتفظ بقاء النبو  احلائري، يذهب إىل أن  نظري 

ّ  احلال من نص  ثابت،  بلتفويضه ذلك إىل ويل  األمر قد حفظ بقاءه وخلوده، رغم أن ه مل خي

ة املخلتلفة عن موضوع بحثنا، مثّ الرجوع إىل  وفقدان النصوص هلا حلوهلا االجلتهادي 

 اإلطالقات والعمومات واألصول العملي ة.

ويذهب احلائري إىل أن  انلتساب األحكام الوالئي ة بشكّ غي مسلتقيم للشارع سبحانه، 

ليًا عىل اإلباحة مع شموهلا ثانويًا ب دليّ وجوب طاعة احلاكم.. كاف  يف وكون األحكام أو 

ّ  وقائع احلياة  .إشباع حيثي ة شمول الرشع لك

ّ البرش يف اللتقنني،  وسبب االسلتغراب هو أن  اإلسالم بلتنا نقر  بعجزه عن البقاء لوال تدخ 

وهذه هي نفس دعوى العلامني ني، كام أن  القضي ة ليست يف االنلتساب اللترشيفي هلل تعاىل، بّ يف 

له هو حكاًم يف الواقعة، وعىل تقدير ذهاب حكم اإلباحة سيكون حكم ويل األمر كاشفًا عن أن  

حكم اهلل تعاىل، ليصح  أن له سبحانه حكاًم، فإن  هذا غي أن يرىض لغيه بأن ي صدر حكاًم قد 
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ّ  وجوب طاعة ، متامًا كاحلجج يف مورد عدم العلميوافقه هو يف الواقع وقد ال يوافقه . ودلي

مديات صالحي ة احلاكم وقدرته عىل وإذا كان ناظرًا حلاكم ناظر إىل عالقة املكل فني باحلاكم، ا

 دًا.، فلتأم ّ جي  كان بنفسه دلياًل عىل عدم شمولي ة الرشيعة اللترشيع

ة دليّ الوالية إذا أخذ عىل إطالقه ليشمّ اإللزامات وقعنا يف االجلتهاد وعليه، فمرجعي  

ا إ ، أم  ذا تم  حرصها باملباحات، كام فعّ السيد الصدر، فهي توقعنا يف إشكالي ة  املقابّ للنص 

أخرى، وهي أن  الرشيعة قد منحت العقّ اإلنساين  )عقّ ويل  األمر( صالحية سن  القوانني 

ب عًا حلاجات البرش، وهذا إقرار  ضمني  حقيقي  بأن  الرشيعة مل اإللزامي ة  يف مدد زمني ة طويلة ت 

قوانني مجيع الشعوب يف مجيع األزمنة واألمكنة من خالل بنفسها عىل أن تسن   تكن قادرةً 

 نصوصها اللتي ترجع إىل مئات السنني املاضية.

ون بأن   م يقر  رين اإلسالمي ني بأّن  وهبذا يأخذ الناقد العلامين وثيقًة إضافي ة من نصوص املفكِّ

تغطية مجيع الوقائع، وأن  جمموعًة  الرشيعة ليست قادرة ـ من خالل نصوصها األصلي ة ـ عىل

ت  صالحي ة تشخيص املصلحة واملفسدة فيها لويل  األمر،  نح  ة قد م  وافرة من الوقائع املسلتجد 

 ،  إال  وهلا حكم 
لي صدر قوانينه هبذا الصدد يف دائرهتا. وهذا نقض  حقيقي لقاعدة: ما من واقعة 

ة اللترشيع باهلل سبحانه  فرتض وأمثال هذه القواعد، اللتي ت  ذه الكلمة، األعىل هلباحلد  وحرصي 

 يف االجلتهاد الرشعي!عندهم بوصفها مسل امت قاطعة 

، وسلتأيت وعليه، فنظرية مرجعي ة ويل  األمر إما ترجع إىل العناوين الثانوية، فال جديد فيها

ة الثانية اآلتية قريبًا إن شاء اهلل ض للنظري  أو ترجع إىل مرجعي ة  ؛مناقشلتها هبذا املعنى عندما نلتعر 

، العقّ اإلنساين يف سد  فراغ اللتقنني الديني، وهذا يناقض أصول مدرسة أصحاب هذه النظري ة

دها؛ ألن  رشط عدم  ّ  املشكلة، بّ يعق  د عدم خمالفة قوانني ويل  األمر للرشيعة ال حي وجمر 

ويريد اإلنسان أن  املخالفة للرشيعة هو بنفسه دليّ كون هذه القوانني ليست من الرشيعة،

 .يمنحها رشعي ة الوجود بعدم املخالفة للرشيعة، فالحظ

حوا بأنفسهم بنسبة اللتقنني  ة هنا ـ املرجعي ة اإلنساني ة ـ رص  بّ إن  أنصار هذه النظري 

لإلنسان، وقد نقلنا سابقًا كلامت امليزا النائيني والسيد الصدر يف نسبة العملي ة اللتقنينية 

 هنا، وأن  من وظائف الدولة اللتقنني واللتنفيذ معًا، وهذا خي دليّ عىل أن  لإلنسان دون اهلل

ة،  د حجي ة حكم احلاكم ووجوب طاعلته ورشعي ة سلوكه اللتقنيني واللتنفيذي وبراءة الذم  جمر 



  

ضًا من اهلل، ال يالزم سلب صفة اللتقنني عنه، بّ هذه الصفة ترجع إليه، وهذه  وكونه مفو 

ب عة ال يغي  واضعها، وهلذا كانوا دقيقني يف تعبيهم بنسبة القوانني ت نسب وا قعًا إليه، وتغيي الق 

، ولو أردنا اسلتخدام اللتعبي الفلسفي فيمكن القول: إن  املقلتيض يف جعّ القانون لإلنسان

 .الرشيعة رشط  أو أن  خمالفلتها مانعموافقة القانون هو اإلنسان، و

يف قراءة علم  ،يعلتّبوهو جهانگي صالح بور، ملعارصين، من هنا، نجد أن  بعض الباحثني ا

ة عنارصـ اجلتامعي ة،   ة الرشيعةن  م  ل  تدفع لع   ،راً ضها تنامى مؤخ  عوب ،أن  ثم 

(secularization) من جمال العقّ الديني القديس  اهقضايابعض ، بمعنى إحالة

 العنارص عنده هي: ، وهذهىل جمال العقّ البرشي العمالين الدنيوي  ، إاملاورائي

ت قوانني ذلك ل  ب  ن  الرشيعة ق  أوهذا يعني  ضائّية،مييز بني األحكام التأسيسّية واإلمـ الت 1

ّ   ،الزمان ة، ولع ببعض القوانني  ّ  ب  عث اليوم لق  الرسول لو ب   وقبلت قوانني األعراف العام 

 املعارصة اللتي أنلتجها البرش.واألعراف 

ّ  املباحاتللت ـ اتساع منطقة الفراغ 2  األمر صالحية اللتقنني فيها. ومنح ويل   ،شمّ ك

نحو موضوعات مل يكن هلا وجود أو ضوعات وّن احلياة احلديثة غرّيت املأب ـ االعتقاد 3

والفوائد البنكي ة ظاهرة جديدة متامًا مل تعرفها  ،له وجود فالربا مل يعد شارة يف النصوص،إ

ة حكم ف  .، فلزم الذهاب للعقّيهااإلنساني ة من قبّ، فليس ثم 

ىل تنحية ثامنني أو إ، بحيث أد ى ذلك ارسة فئة من العلامء جمال نقد النصوص احلديثيةممـ  4

م العقّ البرشي   الفراغ.لسد  تسعني يف املائة من الروايات، وهذا ما سيفلتح املجال نحو تقد 

مثّ تنقيح  ،الشيعةهّ السن ة، بّ ببعض أنواعه من طرف من طرف أ ـ القبول بالقياس 5

 املناط بلتوسعلته أو تضييقه.

ين فيه إىل سلتندمبعض املسلمني  هاعلتمدوغيه مم ا  مبدأ أّن احلسن ما حّسنه املسلمون،ـ  6

 بعض النصوص احلديثي ة.

                                              
لمنة هنا اإلحلاد، أو فصّ الدين عن الدولة، وال إقصاء الدين من احلياة، وال غي ذلك 1) ( ال نقصد بالع 

ن املفاهيم، بّ املراد هبا السامح بدرجة  ما للعقّ البرشي باملسامهة يف صياغة حياة اإلنسان وإدارهتا م

جى اللتنب ه للتوظيف املصطلحات هنا حلتى ال نقع يف  ة غي ق دسي ة، في  قانوني ًا وتنظيمي ًا، إدارًة برشي 

ة للفقيه. اللتباس الكالم، فهذا املعنى من العلمنة يمكن أن ينسجم جدًا حلتى  مع الوالية العام 



  

فإن  الصورة  ـ التمييز بني كّل يشء فمن الدين، وكّل يشء فال جيوز أن خيالف الدين، 7

ّ  اإل سوى علمنة  تجراء يف اللتجربة القانوني ة اإليراني ة املعارصة، ليسالثانية اللتي هي حم

وري يف زمن احلركة نطروحات مثّ الشيخ فضّ اهلل الخالف ا   للقوانني والرشائع، عىل

ون يسن ه الّبملان فالبد  أن يكون ني  قاأواللتي كانت ترى أن  مطلع القرن العرشين، الدسلتوري ة 

ال  ،س صيانة الدسلتور يف إيران واملكل ف مراقبة قوانني الّبملانعن اجلتهاد، بينام اليوم جمل

هذه القوانني مجيع حد جيلتهد يف أوال يوجد  ،يراقب سوى عنرص عدم خمالفة القوانني للرشع

 باملعنى املصطلح لالجلتهاد الرشعي.

ا ألجّ نضوج العقّ اإلنساين.أعّب طرح فكرة  ،للرامتّية دفهم اجلديالـ  8  ّن 

وقاعدة اللتزاحم، مثّ ال رضر وال حرج،  ع دائرة تفعيل نشاط العناوين الثانوّية،ـ توّس  9

 وغي ذلك. ،العرف ةومرجعي  

 .ـ الوالية العاّمة واملطلقة للفقيه 10

هذه املقاربة السيسيولوجي ة وإن اخلتلفنا يف بعض مفرداهتا، لكن ها يف تقديري صحيحة يف 

د لنا أن  فكرة منطقة مفرداهتا األخرى، وهذا ما قلناه  من أن  مراقبة األمور من اخلارج تؤك 

 الفراغ ليست سوى نوع من اإلقرار بعدم الشمولي ة.

 منطقة الفراغ وإشكالّية التسمية

من هذا كل ه نفهم أن ه ملاذا يلتبادر دائاًم إىل الذهن املدريس الكالسيكي أن  تسمية منطقة 

ل العقدي ة واالجلتهادية، ومن ثم تكون اللتسمية يف حد  الفراغ هي تسمية غي ملتناسبة مع األصو

 .، أو البد  من اعلتبارها نوعًا من املساحمة يف اللتعبينفسها إشكاالً عىل هذه النظري ة

ًة  وهذه املالحظة صحيحة وفقًا لحأصول املدرسي ة يف االجلتهاد الفقهي السائد، خاص 

نية للكشف من خالهلا عن خمزون الالوعي عند اإلمامي، وربام تكون مسلتمسكًا ألنصار العلام

م يف الوقفة األوىل، أي الفراغ  د، إال أن ه بناًء عىل اللتفسي الثاين امللتقد  الفقيه املسلم امللتجد 

ّ  وطأة، لكن ها ـ كام أرشنا ـ ال تزول. ّ  املشكلة أق  اإللزامي، تظ
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ّ  جماالت احلاجة والالفت أن  بعضهم يرص  عىل أن  األحكام الرشعية قد جرى بي اّنا يف ك

ّ  اإلنساني ة، ويف الوقت عينه منطقة الفراغ يراد هلا حتديد دور الدولة ، فإذا جرى بيان ك

لتعب ويل  األمر نفسه يف سن  القوانني لعرصه؟!  األحكام املحلتاج إليها إىل يوم القيامة، فلامذا ي 

 ، مقاربة نقدّيةنونيوُمْنَتجه القا اهلوّية الدينية حلكم ولّي األمرـ  3

والذي ربام ن  حكم ويل  األمر منسوب هلل تعاىل، أإن  ما طرحه أمثال الشيخ عليدوست، من 

.. ما ط رح من جهة ثانية وفرارًا من حمذور العلمنةمن جهة جاء تالفيًا خلرق شمولي ة الرشيعة 

كم الواقعي وأخرى عىل هذا الكالم يمكن قراءته تارًة عىل مسلتوى احلن  أال دليّ عليه، وذلك 

 مسلتوى احلكم الظاهري:

 أّوالً: املقاربة عىل مستوى احلكم الواقعي

 له معنيان: ،االنلتساب هلل سبحانهإن  

صحيح، وأعني باالنلتساب بنحو املصدر أن   وهذا انلتساب   أ ـ االنتساب بنحو املصدر،

، ومن ثم  ألزم املكل فني هبا، عملي ة سن  ويل األمر للقوانني رشعي ةً  الشارع سبحانه جعّ نفس  

دة يف الوالية من والية  ،وهذا املعنى لالنلتساب تفي به أدل ة والية األمر عىل النظري ات امللتعد 

ة عىل نفسها وغي ذلك.الوكالة ووصوالً إىل الفقيه   والية األم 

لوح الواقع، نسبة أحكام ويل  األمر نفسها هلل سبحانه، يف بنفسه نلتج ولكن  هذا املعنى ال ي  

ًا أن ه بلتشخيصه  ،بّ تنسجم مع كون ويل األمر حيكم بيشء عىل خالف مراد اهلل الواقعي ظان 

 للمصالح واملفاسد قد حافظ عىل املصالح الواقعي ة للشارع سبحانه.

ىل اهلل سبحانه، ه أن  ننسب ناتج فعّ ويل  األمر إوأعني ب ب ـ االنتساب بنحو اسم املصدر،

نا ننسب احلكم  ضي ة   يف قصدر حكامً أفإذا  ةنفس   ما فإن  وليس فقط رشعي ة  إىل اهلل تعاىل، ه هذه املر 

 .ممارسة احلكم أو وجوب اإلطاعة

ن ه ال يوجد دليّ ال من أوهذا املعنى الثاين هو الذي ينفع أمثال الشيخ عليدوست، غي 

جعّ الوالية  دفمجر   ،عىل مسلتوى لوح الواقع سابلتنيب وال من بعيد عىل تصحيح هذا االقر

                                              
گاه ترشيعي احكام حكوملتي، جملة ( انظر: ذبيح اهلل نعيميان، نظرية منطقة الفراغ به مثابه خاسلت1)
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ّ  إلشخص يف  ة ال يعني أن  ك ّ  ما دام  دارة أمور األم  أحكامه منسوبة بذاهتا هلل واقعًا، وال أق

يّ جعّ للتزامي ة لدلمن الداللة املطابقي ة أو اللتضمني ة أو اال ليس بمعصوم، فهّ هذا مسلتفاد  

 ية للحاكم؟ وأين؟ اللفظي ة جلعّ الواليغ ةالوالية؟ وهّ يسلتفاد هذا من األدل  

صيب الواقع، فيبقى الواقع ي   إن  القايض يملك رشعًا والية القضاء، ولكن مع ذلك قد ال

وهلذا ي فلتون بأن ه جيوز نقض حكم احلاكم لو علم بمخالفلته للواقع، كام أن  عىل ما هو عليه، 

ر للمحكوم له أخذ املال وهو يعلم  أن  هذا املال ليس له حكم القايض ـ لو أخطأ الواقع  ـ ال يّب 

رغم أن   يف لوح الواقع، وما ذلك إال ألن  حكم القايض ال يغي  الواقع وال ي نشئ واقعًا جديدًا،

دليّ واليلته ثابت قطعًا، وهلذا نجد يف النصوص احلديثي ة أن  النبي بنفسه يعلن ذلك، ففي اخلّب 

 أقيض بينكم بالبي نات واأليامن، وبعضكم إن امعنه ـ املروي  يف كلتب الشيعة والسن ة ـ أن ه قال: 

لته من بعض، فأي ام رجّ قطعت له من مال أخيه شيئًا، فإن ام قطعت له به قطعًة من  أحلن بحج 

 .النار

وليس من إمكان لتعّقل التصوير الذي قّدمه أمثال الشيخ عليدوست عىل مستوى لوح 

 الواقع، إال االلتزام بأحد أمرين:

بمعنى خلو  الواقع من حكم  أساسًا، ثم جعّ املوىل  التصويب بحّده األعىل، األمر األّول:

 احلكم  عىل وفق حكم احلاكم.

بمعنى وجود حكم  واقعي  للموىل، لكن ه مقي د  واقعًا  ثاين: التصويب بحّده األدنى،الاألمر 

لواقع، تغي  بعدم ورود حكم  للحاكم عىل خالفه، وإال فلو حكم احلاكم بحكم  مغاير حلكم ا

ّ  ينسجم مع حكم احلاكم.  الواقع نفسه بشك

ةً  ر، بّ سأكلتفي خ  لتصويب بكال معنييه، بّ معانيه اال  عىل بطالن ال وال ا ريد هنا أن ا قيم أدل 

بالقول: إن ه ال يوجد دليّ رشعي وال عقّل حاسم عىل اللتصويب، فدعوى تبعي ة الواقع جلعّ 

ّ احلاكم حتلتاج لدليّ، وهو مفقود، وأدل ة حجي ة األمارات احلاكم أو دعوى تقي د الواقع بجع

ة جعّ الوالية يف القضاء واحلكومة وغي ذلك، ال يسلتفاد منها  والطرق واألصول، وكذلك أدل 
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ق يف حمل ه يشء من هذا القبيّ، بّ هي ملتساو ق  ية النسبة لللتخطئة واللتصويب معًا، وقد ح 

، فال نطيّ وال  احلكم الظاهري والواقعياجلمع بنياللتصويب، وكذلك موضوع موضوع 

 .نسلتطرد

 ثانيًا: املقاربة عىل مستوى احلكم الظاهري

م هذا  لو أردنا أن نجعّ حكم احلاكم منسوبًا بذاته للموىل سبحانه جيري فيام كل ه الذي تقد 

يل، لكن من املمكن أن يقال  األمر  هنا بأن  مرجعي ة ويل  عىل مسلتوى لوح الواقع اللترشيعي األو 

فإن   ،وإن ام تعني أن ه يف مورد عدم وصول املكل فني للحكم الواقعي يف الواقعة ،ال تعني هذا كل ه

ًا، لكون حكمه مصيبًا محكم ويل  األمر حكالرشيعة جعلت  يف الغالب حلكمها ها ظاهري 

ًة يف الواقعي، فكام أ في لته طالقًا من كاشرف عدم العلم؛ انظن  الرشع جعّ خّب الواحد حج 

صابلته للواقع يف غالب املوارد أو يف كثيها، فإن  الرشيعة جعلت نظر ويل  األمر يف النوعي ة وإ

ـ أو فقّ: يف حلظة عدم وصول النص، وهي حلظة الفراغ الوصويل لللترشيع عرص عدم النص  

ًة هبذا املعنى، ال بمعنى أن ه ي  جعللته ال الفراغ الواقعي ـ  عحج  بعقله ا يراه ن  مأبّ بمعنى  ،رش 

وتشخيصه الذايت أن ه حكم اهلل الواقعي يف هذه اللحظة الزمكاني ة، انطالقًا من فهمه لروح 

ة االحلتامل، ووعيه للواقع ومصاحله، الدين وقضاياه،  يكون يف الغالب ولو بنحو الظن  وقو 

عىل احلكم  عند فقدان الدليّ اآلخرموافقًا ومصادفًا لواقع احلكم الرشعي الواقعي يف نفسه، 

 .الرشعي

ا تسد  فراغًا أساني ة بدياًل عن الرشع أو يف عرضه أو نوهبذا ال تكون املرجعي ة املساعدة اإل ّن 

ط يف اللتصويب، كشفًا ظني ًا ولو حأه، بّ تكون كاشفًا عن الرشع الواقعي ممل ي دون اللتور 

م قول ويل  األمر عىل وبه نقد  ة األمر بنفسه هو دليّ حجي ة هذا الكاشف، يويكون دليّ وال

م األمارات عىل قديوجه تيف  صول العملي ة بالورود أو احلكومة عىل اخلالف القائم بينهماأل

بّ يمكن تقديم قوله عىل سائر األدل ة واألمارات باللتخصيص أو نحوه يف بعض صول، األ

ط وغيمها ريئعليدوست وعّل أكّب احلا أمثالده ينلتج ما يروهذا ما ي  األحيان،  ، دون اللتور 

ة اأة ض  مناق   ي  إشكالي ة  بأ رجعي ة اإلنساني ة بام فيها صيغة منطقة مليضًا بني شمولي ة الرشيعة ونظري 

 .الفراغ



  

د اخلميني الذي طرحه يف أواخر حياته هبذا من املمكن هنا تفسي كالم السي  ربام يكون و

لي ةمن أن  األحكام احلكومي ة لويل  األمر هي من األ ،املعنى ، بّ يف بعض نصوصه حكام األو 

يمي ز بني احلكم القائم عىل العنوان الثانوي واآلخر القائم عىل والية الفقيه، فاحلكم الوالئي 

ويكون مفاد كالمه ـ وفقًا هلذا اللتفسي ـ أن  حكم احلاكم منشؤه  ،مغاير عنده للحكم الثانوي

ظن ه أو يقينه املوضوعي بمصالح الواقع طريقًا كلي ات الرشيعة واملصالح الواقعي ة، فيكون 

يل أو كاشفًا عنه، فيصح  القول بأن  احلكم احلكومي هو من األحكام  ملعرفة حكم اهلل األو 

 األولي ة هبذا املعنى.

يل والثانوي وبني أغي  ن  السيد اخلميني يف بعض النصوص األخرى يمي ز بني احلكم األو 

يل وال هو بالثانوين  احلكم الوالئي ال هو باأليوحي بأبام احلكم الوالئي  بّ يف رساللته ، و 

املشهورة للسي د عّل اخلامنئي حول ترصحيات األخي حول والية الفقيه يف خطبة اجلمعة، 

د السي د اخلميني بأن  حركة احلكومة اإلسالمي ة ليست ضمن أو يف داخّ دائرة األحكام  يؤك 

 .ر الذي ال يسمح لنا بفهم كالمه يف ضوء فكرة احلكم الظاهرياألم، الرشعي ة الفرعي ة

ة السيد اخلميني احلقيقي ة يف هذا املوضوع خارج عن نطاق بحثنا،  هذا، وتفصيّ بحث نظري 

 .ويراجع يف حمل ه

 أو استفهامات: لكّن هذه املقاربة تعاين من مشاكل

يسلتند الفقهاء يف اجلتهاداهتم يف هذه أن ـ وهذا أشبه باملنب ه الوجداين ـ ذ عليها يلزم إأ ـ 

رة عىل احلكم الرشعي الواقعي! اىل نظر ويل  األمر بصفلته أمإالقضي ة يف حلظلتها الزمكاني ة 

ّ  ودليالً  صبح جمال حكم احلاكم جماالً وي   ال أمثللفلتوى من قبّ سائر الفقهاء واملجلتهدين! ولع

 .ون هبذالالشيخ عليدوست يقب

ر  ب ـ أن  عقّ ويل  األمر هنا كاشف  عن القوانني الديني ة واملفروض أن نا كيف يمكن تصو 

ن بأن   عًا من ق  بعض نلتيق  بّ؛ إذ ال موضوع له ترشيعات ويل  األمر مما ال جمال لفرض كونه مرش 
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صاًل، بّ لو كان ملحوظًا فهو ملحوظ بالعموم واإلطالق والكل يات وأهداف الدين، أ

 تطبيقها عىل احلاالت اخلارجي ة، مل يعد هذا من ترشيع اهلل واللتعامّ مع هذه إن كان عّب

غايلته قام العقّ بلتطبيق كلي ة النص  عىل احلالة  ،بواسطة العقّ، بّ من ترشيعه بواسطة النص  

ن  النصوص مل أارًا برقإاملفروض أن  اللترشيع بالواسطة عند عليدوست حيلتوي بّ اخلارجي ة؛ 

 معنى له إال يف سياق أن  الرشيعة مل تصدر كل ها لعموم الناس، وهذا ال تلتكل م عن هذا األمر،

ّ  والعقد،  بّ هي يف طور الصدور السي ال الدائم عّب عقول أولياء األمور أو جمالس احل 

فالكاشفي ة هنا تسلتبطن صدور األحكام فيام فكرة الواسطة تسلتبطن أن  النصوص مل تذكر هذه 

سب تقسيم عليدوست، وال ينلتج هذا الرتكيب سوى القول األحكام ال ترصحيًا وال إمضاء ح

بأن  )الوحي( ما يزال يلتواصّ نزوالً ليبني  الرشيعة عّب عقّ ويل  األمر، أو ليكشف لنا عقّ 

ع من قبّ مع أن ه مل تلتكل م عنه النصوص، ونقطة تركيزي هنا  ويل  األمر أن  هذا احلكم قد رش 

ف حالة اللتق منني اهي عىل أن  عليدوست وص  ها لثالثة أقسام لواقعي ة عند املوىل سبحانه وقس 

ة ما، فكيف يمكن أن نجمع أطراف هذا  ح بفكرة تفويض اللتقنني إىل جهة  برشي  م، ورص  كام تقد 

ع ومل ي فصح عن  ع أو رش  ترشيعاته حلتى بعد عرص بعض الكالم إال عّب القول بأن  اهلل يرش 

، واآلن يكلتشف عقّ ويل  األمر ه ذه اللترشيعات، فام الفرق بني عقّ ويل  األمر والوحي النص 

النبوي  إال يف يقني النبي  بام أوحي إليه وعدم اليقني دومًا عند ويل  األمر؛ الحلتامل اشلتباهه يف 

عه اهلل يف اللوح املحفوظ ومل يصدره للناس بعد  وسيصدر بصدور حكم ويل   معرفة ما رش 

 األمر؟!

ة الشيخ علي حتلتوي سلسلة مفارقات داخلي ة، حتلتاج للكثي من اللتأم ّ  وستدإن  نظري 

 لفكفكلتها.

؟ وما معنى اً ذإالسؤال املركزي  هنا هو: ما معنى النهي عن إعامل العقّ يف فهم الدين  ج ـ

وما معنى  ؟وأمثالهوالرأي  ؟ وما معنى النهي عن القياسب بالعقولاصأن  دين اهلل ال ي  
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؟ هذه أسئلة البد  هلا من  النهي عن إعامل الرأي يف الدين أو النهي عن االجلتهاد يف مقابّ النص 

ّ  للتخط ي هذه القضي ة، لو أردنا الذهاب نحو فرضي ة الكاشفي ة.  ح

هية اللتي من هذا النوع يف كلتابه اوست تذليّ عقبة النصوص النالشيخ عليدحاول 

ص لدراسة الفقه والعقّ،  ة ليدافع عن موقع العقّ يف االاملخص  جلتهاد يف مقابّ اإلخباري 

د يف أكثر من موضع بوغيها،  ّ  أحيث أك  واللتخمينات  الظنون   ن نا ال نريد من العق

ة،  املوهومةوالظنون فكار زجة الشخصي ة واألواالسلتحسانات واألم ي فالن أو أورالفردي 

ة واجلوهرة القدسي ة املودعة يف نفوس البرش ف مقصوده من إن ه ي .فالن، بّ نريد تلك القو  عر 

ّ  العقّ الذي يدافع عنه بالنص  اآليت:  اكة، تقع مدركاهتا مقبولًة يف ك ة  قدسي ة عرشي ة در  قو 

ليها ال إ، ومن ثم  فنصوص النهي املشار األزمنة واألمكنة، وهي يف إدراكها وحكمها قاطعة

 .تلتصّ بالعقّ الذي يدافع عنه عليدوست

مها لنا عليدوست هنا من خالل تعاطيه  لست  أريد مناقشة املنهجي ة األفالطوني ة اللتي يقد 

 من هذا النوع قضي ة  مع العقّ بصفة ملتعالية إرشاقي ة،
أقصد هنا أن  ربط موضوع بحثنا بلتعريف 

ة العرشي ة القدسي ة أمر  ليس له إمكان تثب ت سوى احلس   مللتبسة وغي دقيقة؛ ألن  ملس القو 

ا غي  )الفطري(املشرتك والفهم  العام أو اإلرشاق احلضوري أو اليقني الّبهاين، وهذه أمور إم 

موجودة عادًة يف جمال االجلتهاد يف القضايا العملي ة اللتفصيلي ة الزمكاني ة أو أن  دائرة االحلتكام 

فيها هي املقاربة االسلتقرائي ة للذهن البرشي لحأفراد، وباللتايل فاألفضّ أن نلتعامّ مع الذهن 

نا ـ لكي البرشي لحأ فراد مبارشًة، وال ن سقط صفات حتمّ بنفسها سمة الرشعي ة للعقّ، وكأن 

فه بلتعريف  هو يف نفسه حيمّ رشعي لته ذاهتا! فهذا أشبه يشء بلتعريف  ن ثبت رشعي ة العقّ ـ نعر 

ة بأن ه  ًا (العقّ املصيب للواقع)العقّ احلج  ، فإن  هذه اجلملة وإن كانت صحيحة وجودي 

 ًا، لكن ها غي منلتجة يف املجاالت املعرفي ة املنهجي ة.وأنطولوجي  

سأحاول تبسيط األمر ألعلتّب أن  لست ا ريد اللتوق ف كثيًا عند هذا النوع من اللتعريفات، و

احلكم املشرتك أو الفهم املشرتك أو القطع الّبهاين، أو بمعنى مقصوده هو العقّ بمعنى 
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ه يف مناقشة مقوالت اإلخباري ني يف قضي ة حجي ة وهذا ما ينفع (،Common senseاإلنساين )

ة املقن نة العقّ،  بيد أن  هذا الفهم ال ينفعنا هنا؛ إذ اللتعاطي مع قوانني وجمعوالت السلطة البرشي 

ة، بذهني ة املشرتك أو القطع الّبهاين أو اإلرشاق احلضوري، ي سقطنا يف  الفهم يف القضايا امللتغي 

ة املقن نة هو براهني أو علم حضوري  متييع للموضوع؛ فهّ هذا النوع من قوانني السلطة البرشي 

إرشاقي أو كل ها حكم مشرتك برشي ال خيلتلف باخلتالف األزمنة واألمكنة، ويلتوافق عليه 

البرش مجيعهم؟! إن  القوانني اللتي تصدر من السلطات اللترشيعي ة يف البلدان املخلتلفة غالبًا ما 

، لكن ها تصبح نافذًة بواسطة عملي ة االقرتاع العام أو أنفسهم  املقن ننيتكون خملت ل فًا فيها بني

ة، فهي أساسًا ال حتظى  موافقة األغلبي ة عليها يف جملس النواب مع مصادقة املجالس الدسلتوري 

غالبًا بإمجاع املقن نني أنفسهم، فضالً عن أن حتظى بإمجاع  إنساين! بّ اد عاء حصول قطع 

ة قائمة عىل للمقن نني أنفس هم هبا صعب  يف كثي من املوارد، بّ هي غالبًا ترجيحات قوي 

 مة للجهات القانوني ة حتلتمّ اخلطأ.معطيات موضوعي ة مقد  

وعليه، مل يظهر وجه يف خروج حماولة الشيخ عليدوست عن حتت النهي عن إعامل الظنون 

ة االنسداد وإفضائها والعقّ )باملفهوم السلبي( يف معرفة الدين، إال أن نلتكل م  هنا عن نظري 

.  حلجي ة مطلق الظن 

ن  والية احلاكم خارجة عن نطاق أني ة قهرًا عىل فرض بقاربة من  هذه املأىل ذلك إضف أ ـ د

ثبلته دليّ الوالية هو الوالية ضمن العناوين الثانوي ة ي  العناوين الثانوي ة، وإال لو قلنا بأن  غاية ما 

أي الوالية اللتنفيذي ة اإلجرائي ة فقط، ، املسلتفادة من النصوص بعينها نفسهارات الرشعي ة قر  وامل

ن  هذا أصيبًا للواقع غالبًا، وقد قلنا سابقًا بعات م  وفإن  احلاكم هنا يكون تشخيصه للموض

ة املرجعي ة املساعدة اإل  ةساني ة، بّ ينسجم مع نظري  ناللتصوير للقضي ة ال ينسجم مع روح نظري 

 .ملدريس اآلتية إن شاء اهلل تعاىلاملشهور ا

: ت يف هذا، لكن  السؤال هواذ قد ختلتلف النظري  إضنا الطرف عن هذا كل ه، ضبّ لو غ ـ هـ

ًة من باب األماري ة عىل الواقع  الرشعي، كيف فهمنا من دليّ حجي ة حكم احلاكم كونه حج 

الك احلجي   وليس من باب  
ر منح حكم احلاكم آخر؟ وبعبارة  أخرى: كيف عرفنا أن  م  ة ومّب 

ة كاشفي ة مواقفه  احلجي ة واالعلتبار الديني ني هو غلبة مطابقة مواقفه اللتقنيني ة للرشع الواقعي وقو 

واحد الظن ي أو لهذه عن الرشيعة، حلتى نجعّ دليّ احلجي ة هنا مساوقًا لدليّ حجي ة خّب ا



  

ًة وأن  تقنينات احلاكم حلجي ة الظهور يف حيثي ة الكشف عن لوح الواقع اللترشيعي  اإلهلي، خاص 

ليست قائمًة عىل األمور احلسي ة املحضة، بّ هي حدسي ات واجلتهادات قد خيلتلف فيها الناس، 

 بّ قد تعارضه هو فيها بعض  النخب القانوني ة والثقافي ة؟

ن  جعّ احلجي ة حلكم احلاكم ال ي علم كونه من باب هو أ وسبب تساؤلنا النقدي  هذا

ّ  السبّ رضرًا، بمعنى أن ه قد من باب الرضورة وأن ه قي ة، بّ قد يكون من باب كونه الطري أق

، أوي قدرًا تكون سائر الطرق حتلتوي قدرًا عاليًا من مناقضة الرشيعة، بينام تولية احلاكم حت  ّ ق

جزئي ة  ظ بكوّنا خمالفة لفروعأو أن  خمالفة احلاكم للرشيعة تالح  مها ليس فيه غلبة مطابقة، الوك

ولو كانت كثية، بينام عدم منح احلجي ة حلكمه يسلتلزم وقوع خمالفات ألنواع من األحكام متثّ 

، وبعبارة  نواع الفاحشة للمخالفةاألخطورة عالية، فيمنحه الشارع احلجي ة للحد  من بعض 

د إجراء األحكام األولي ة وا لثانوي ة أخرى: إن  حجية حكم احلاكم ـ لو فرضت خارج دائرة جمر 

ـ يمكن فهمها بنحو احلفاظ عىل هذه األحكام ال بنحو الكشف عن أحكام أولي ة أخرى يف 

ة املنصوصة، ال أن ه يكشف  موردها؛ فاحلاكم بمجموع قوانينه حيمي األحكام األولي ة والثانوي 

 يف جعّ احلجي ة ألحكامه، فال دليّ عىل حجي ة حكمه بمالك عن وجود غيها
، وهذا كاف 

 .كشفال

 احلكم احلكومي أو الوالئي أو التدبرييهوّية وخصائص حتليل ـ  4

ّ  ألو  لنفهم طبيعة مفهوم حكم احلاكم، أو احلكم احلكومي  ؛أكثر سعةً  ردنا أن نذهب بشك

ف العىل اخلت ،اللتدبيي أو السلطاينالنظامي أو امللتغي  أو الوالئي أو احلكوملتي أو أو 

حقيقة هذا النوع من احلكم؟ وبامذا يملتاز عن سائر أنواع حات، فام هي لاللتسميات واملصط

صولي ون والفقهاء؟ وهّ يمكن الكلتشاف حقيقلته أن يساعدنا يف دراسة احلكم اللتي ذكرها األ

 موضوع بحثنا؟

بة: فردةاملن  الواضح أمن  ر  كث  امشبههما ي  الوالئي أو احلكم احلكم احلكومي أو  املرك 

ةً  ،سالمياإل ييف النشاط الفقه العرص احلديثسلتعامهلا يف ا ت نعند اإلمامي ة، بينام كا خاص 

منها ـ تعبي )احلكم( دون إضافة، أو  اً أو منعدمة، لنجد مكاّنا ـ أو قريبقليلة االسلتعامل سابقًا 



  

 .تعبي )احلكم السلطاين( يف أدبي ات الفقه السن ي

 يولة حكم احلاكم، حتليل تارخيقملاملدرسي ـ التفسري  1ـ  4

ّ  من أقدم اللتعريفات اللتي ذ كرت للحكم، يف دون إضافة،  ولنرشع بلتعريف احلكم ولع

، هو تعريف الق   الصنهاجي  رايف مقابّ الفلتوى اللتي هي وضع احلكم الكّل  عىل املوضوع الكّل 

إنشاء إطالق أو إلزام يف مسائّ االجلتهاد امللتقارب فيام يقع فيه هـ(، حيث قال: 684املالكي )

 .لنزاع ملصالح الدنيا..ا

ل اإلمامي )أوهذا اللتعريف بعينه  هـ(، مع توضيحات مشرتكة بينهام 786عاده الشهيد األو 

الفرق بني الفلتوى واحلكم مع أن  كالً منهام إخبار  عن حكم اهلل تعاىل يلزم املكلف حيث قال: 

د إخبار عن اهلل تعاىل بأن  حكمه يف هذه القضي ة كذا.  اعلتقاده من حيث اجلملة: أن  الفلتوى جمر 

واحلكم إنشاء إطالق أو إلزام يف املسائّ االجلتهادي ة وغيها، مع تقارب املدارك فيها، مما 

ا إخبار، واإلطالق واإللزام  يلتنازع فيه اخلصامن ملصالح املعاش. فباإلنشاء خترج الفلتوى؛ ألّن 

ا احلكم  بإطالق مسجون؛ لعدم ثبوت نوعا احلكم، وغالب األحكام إلزام، وبيان اإلطالق فيه

احلق  عليه، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها، وبإطالق حر  من يد من 

ًا  ة خيرج ما ضعف مدركه جد  اد عى رق ه ومل يكن له بي نة. وبلتقارب املدارك يف املسائّ االجلتهادي 

حاكم  وجب نقضه. وبمصالح فإن ه لو حكم به  ؛ل، واللتعصيب، وقلتّ املسلم بالكافرو  كالع  

وباجلملة فالفلتوى ليس ـ إىل أن يقول ـ:  املعاش خترج العبادات؛ فإن ه ال مدخّ للحكم فيها

من  اا من املفلتي فظاهر، وأم  وال من املسلتفلتي، أم  ، املفلتي للغي عن خمالفة مقلتضاها من فيها منع  

بقول األعلم، ثم األورع، ثم  عمّ املسلتفلتي له أن يسلتفلتي آخر، وإذا اخلتلفا ن  فحأ ؛املسلتفلتي

تلك الواقعة  ة رفع اخلالف يفيف واقعة خاص   اً خاص   نشاءً إواحلكم ملا كان   مع اللتساوي.يلتخي  

                                              
نا ال نقصد هنا البحث حول احلكم بشكّ مطلق وما له من خصائص وتنويع1) ات ( من الواضح أن 

ومراحّ، مما هو من مباحث علم أصول الفقه اإلسالمي، لكن نا نبحث عن خصوص مفردة احلكم 

ّ مدخاًل لبحثنا  اللتي تقابّ يف األدبيات الرشعي ة مفردة الفلتوى، فهذا اللتعبي هو الذي يصلح أن يشك 

جى االنلتباه لذلك.  هنا، في 

فات ا2)  .33لقايض واإلمام: ( اإلحكام يف متييز الفلتاوى عن األحكام وترص 



  

، اً جر   وهلم   ..نقضها جلاز آلخر نقض الثانية ه لو جاز لهألن   ..بحيث ال جيوز لغيه نقضها

 ام منع نصب احلك  اللتي ألجلها رش    للمصلحة وهو مناف   ؛حكاماأل ي إىل عدم اسلتقرارفيؤد  

الوقائع املشلتملة عىل مثّ هذه  للخالف يف سائر سالم، وال يكون ذلك رفعاً نظم أمور أهّ اإل

 .الواقعة

ل تم  تداوله بعدمها أيضاً  . وهو وهذا اللتوضيح املوجود يف كلامت القرايف والشهيد األو 

ض لنقض بعض قيوده الشيخ  عّل ك اًل سلسلة هـ(، 1253)اشف الغطاء تعريف تعر  مسج 

 .مالحظات عليه

ة زمني ة طويلة ن  هذا اللتعريف الذي تواصّ حضوره أوالذي يعنينا هنا  يف الفقه ملد 

يضع احلكم يف سياق عملي ة إنشاء فيام الفلتوى متثّ إخبارًا، فال فرق بني احلكم  ،اإلسالمي

مور هي قيود أو نلتائج للحكم ال حتلتوهيا الفلتوى األ والفلتوى سوى يف اإلنشاء واإلخبار، وباقي

ن  هذا النص  يلتعامّ مع جمال اللتنازع أجواز النقض وغي ذلك، كام ومن الواضح عدم ك

ة عىل  ّ دير، قبعد تأ)القضاء( أو جمال القضايا العام  ، وكأن  الفقه توص  واللتي حتلتاج إىل بت 

ت  يف القضايا القضائي ة أو القضايا النزاعية كي يلتالىف أزمة عدم إمكانية الب (احلكم)لفكرة 

ة يف الشأن العام.  العام 

ل أكام رالنص  أعاله ـ ي لنا حوال يو عن  ّ  صمنف احلكم   ن  ـ أينا يف مطلع كالم الشهيد األو 

ة اإلنشاء يف احلكم ال تفصله عن حيثي ة اإلخبار اإلخبار النهائي عن حكم اهلل سبحانه،  فهوي 

، وهذا يعني أن  عن حكم اهلل، و احلاكم اللتي يشرتك فيها مع الفلتوى كام أوضحه مطلع النص 

ة  ّ  العمليات االجلتهادي  ن  أغاية األمر اللتي توصله حلكم اهلل، بإنشاء احلكم ال يقوم سوى بك

ب صفة احلكم اللتي حتمّ يف ذاهتا سلسلة نلتائج ، فاكلتساإلنشاء وقع يف مورد خاص  معني  

لت احلكم  الرشعي الكّل  املصاغ عىل شكّ  ، فخصوصي ةوخصوصي ات الواقعة وجزئي لتها، حو 
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 فلتوى، إىل حكم  حاكم  م صاغ عىل شكّ إنشاء نافذ.

ر من القضي ة القضائي ة متامًا، إذا جتاهلنا األمثلة 965ونجد مع الشهيد الثاين ) ًا يلتحر  هـ( نص 

يلتعل ق بواقعة شخصي ة، كاحلكم احلكم  إنشاء قول يف حكم رشعي اللتي يلتناوهلا، حيث يقول: 

، كاحلكم بأن  قول ذي  لته. والفلتوى حكم  رشعي عىل وجه كّل  عىل زيد بثبوت دين لعمرو يف ذم 

م عىل اخلارج مع اليمني ق األردبيّل اليد مقد  . وهذا ما نالحظه بشكّ أوضح مع املحق 

ل إنهـ(، حيث يقول: 993) ، يف والفرق بني احلكم والفلتوى: إن  األو  شاء أمر جزئي، ال كّل 

ى،  ى إىل مثلها، بّ حيلتاج إىل إنشاء حكم آخر؛ فإن  احلكم  ال يلتعد  واقعة، بحيث ال يلتعد 

ي اً  ى إن كان كل   .بخالف الفلتوى، فإن ه يلتعد 

ام وقعا يف سياق  ة وأّن  إن  هذين اللتعريفني ال يظهر تقي دمها بالقضاء بشكّ واضح، خاص 

عن فقه لتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال يف سياق احلديث البحث عن ملحقات ك

ثان عن وقائع شخصي ة جزئي ة وليست كلي ة، وهذا املفهوم للجزئي ة ربام  القضاء، لكن هام يلتحد 

يعيقنا عن فهم فكرة إصدار القانون الكّل  من فكرة احلكم؛ ألن  اجلزئي ة اللتي نجدها ظاهرًة يف 

ه اإلسالمي عند تعريف احلكم وفهمه، ال تسمح لنا بجعّ فكرة احلكم كلامت ونصوص الفق

ّ يف قبول الفقهاء ـ  شاملًة لقوانني ذات طابع كّل  ولو مل تكن كلي لتها أبدي ة، وهذا أمر حيلتاج للتأم 

ث عنها امليزا النائيني  ث نحن عنها اليوم أو حتد  ضمن فكرة احلكم ـ بسن  القوانني اللتي نلتحد 

 قبّ.وغيه من 

ف به احلكم يف كلامهتم، جعله السيد اخلوئي ) ر  تعريفًا ـ وكذا غيه ـ هـ( 1413وما ع 

القضاء هو فصّ اخلصومة بني امللتخاصمني، واحلكم بثبوت دعوى للقضاء، حيث قال: 

عى عليه. والفرق بينه وبني الفلتوى أن  الفلتوى عبارة عن بيان  عي أو بعدم حق  له عىل املد  املد 

ًة إال األحكا م الكل ية من دون نظر إىل تطبيقها عىل مواردها، وهي ـ أي الفلتوى ـ ال تكون حج 

ا  عىل من جيب عليه تقليد املفلتي هبا، والعّبة يف اللتطبيق إن ام هي بنظره دون نظر املفلتي. وأم 

القضاء فهو احلكم بالقضايا الشخصي ة اللتي هي مورد الرتافع واللتشاجر، فيحكم القايض بأن  
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ّ  أحد  املال الفالين لزيد أو أن  املرأة الفالنية زوجة فالن، وما شاكّ ذلك، وهو نافذ عىل ك

 .حلتى إذا كان أحد امللتخاصمني أو كالمها جملتهداً 

د هنا فكرة الشخصي ة واجلزئي ة يف هوي ة احلكم القضائي ، فلعل ه ومن الواضح أن  اخلوئي يؤك 

ف القضاء باملعنى العام الشامّ له ولسائر  يعلتّب احلكم  هنا شأنًا قضائي اً  ة أو لعل ه عر  خاص 

 .أحكام احلاكم

رًا يف كلامت ابن ن  اتاللتعريف هوإذا تركنا هذ يم املرصي احلنفي ج  ، فنحن نجد تطو 

قة اجلزئي ة، 970) هـ(، حيث يبدو منه وهو يف سياق فهم كلامت الفقهاء يف بعض املواضع امللتفر 

ر كالمهم ههنا أن  السياسة هي فعّ يشء من احلاكم ملصلحة  يراها وإن مل وظاهالنصي اآليت: 

ّ  جزئي   . فإن  ابن نجيم يلتفل ت هنا من فكرة الدليّ اجلزئي، ليبط يرد بذلك الفعّ دلي

نشاط احلاكم بفكرة املصلحة، ولعل ه يمكن أن يقصد أن  احلاكم مل يعد راجعًا يف سياسلته 

الرضورة، بقدر ما هو راجع أحيانًا إىل املصلحة يف جعله القوانني وتوجيهه الرشعي ة إىل النص  ب

ةاألوامر واإللزامات ، وإن ام يكلتفي بالعمومات والعناوين الثانوي   .، أو مل يعد راجعًا لنص  جزئي 

ّل بعض اللتفاصيّ، 1266النجفي )ق حق  وبمجيء امل هـ(، يظهر تعريف  آخر للحكم جي 

ا احلكم، فهو إنشاء إنفاذ من احلاكم، للتمييز بني احلكم والفلتوى: حيث يقول وهو بصدد ا وأم 

ال منه تعاىل، حلكم  رشعي  أو وضعي أو موضوعهام يف يشء خمصوص. ولكن هّ يشرتط فيه 

، واألصّ عدم ترتب اآلثار  ّ  من الشك  لته، ال أق ن من أدل  مقارنلته لفصّ خصومة كام هو امللتيق 

يف أن  له اإلنفاذ واإللزام مطلقًا،  إين  جعللته حاكامً : ×ظهور قولهعىل غيه، أو ال يشرتط، ل

ويندرج فيه قطع اخلصومة اللتي هي مورد السؤال، ومن هنا مل يكن إشكال عندهم يف تعل ق 

احلكم باهلالل واحلدود اللتي ال خماصمة فيها. وعليه حينئذ فإذا أريد اإللزام بيشء وإنفاذه عىل 

 ومات اآلتية من حيث االخلتالف يف االجلتهاد، أنشأ احلاكم إنفاذ تلكتنقطع عنه اخلص وجه  

ة تزويج املرتضعة بصح   تكون كام لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ احلكم   اخلصومة منه عىل وجه  
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 .اخلصومة من هذه اجلهة مل يكن هلام بعد ذلك معه عرش رضعات مثالً 

 :لينا من ناحيتنيمهّم بالنسبة إ هذا النّص 

إن ه يفهم احلكم بأن ه إنشاء إنفاذ، أي  هو إنشاء يقوم به احلاكم بقصد إنفاذ  الناحية األوىل:

، بّ هو عملي ة إجرائي ة اً إضافي  يعًا الرشيعة وتطبيقها وحتقيق األمر يف اخلارج، فليس هو ترش

راد إنفاذه تارًة يكون  سلطاني ة لبت  اللترشيعات واحليلولة دون عدم إجرائها. واليشء الذي ي 

حكاًم رشعي ًا، وأخرى يكون وضعي ًا، وثالثة يكون موضوعًا خارجي ًا، فإنفاذه حكم اإلعدام 

ق احلكم يف اخلارج هو إنفاذ حلكم رشعي  ؛بحق  القاتّ املعني  وإصداره هذا القرار، بغية حتق 

ة مثالً بلتويل   رئيس  ـ عّب االنلتخابات ـ وإنفاذه ملواضعة معي نة مثّ إنفاذه للتوكيّ الناس  البلدي 

وربام حتويلها  شؤوّنم، هو يف احلقيقة إنفاذ  حلكم وضعي، أي هو تصحيح إجرائي للوكالة

مني، كحكمه مثالً  بذلك من عقد  جائز إىل مواضعة الزمة؛ وإنفاذه ملوضوع أحد احلكمني امللتقد 

ة زيد لعمرو  موضوع خارجي هو حكم  يف أو بثبوت اهلالل، بملكي ة عقار لشخص أو ببنو 

 ترتت ب عليه اآلثار الرشعي ة.

وهذه الفكرة ـ أي البعد اإلجرائي اللتنفيذي يف احلكم ـ نجدها حارضًة بعد صاحب 

ق العراقي ) ح بأن  1361اجلواهر يف كلامت غي واحد من العلامء، مثّ املحق  هـ( الذي يرص 

احلكم ليس إال إجراء األحكام يف املوارد الشخصي ةيخ لطف اهلل الصايف، والشيخ ، والش

 .نارص مكارم الشيازي

ع لنا دائرة مفهوم النزاع، من النزاع القائم بالفعّ، والذي  الناحية الثانية: إن  النجفي يوس 

ع يفلتىل النزاع امللتوق ع قيامه يف املسإعادًة،  ةيواجهه القضا  قبّ نلتيجة عدم احلكم، وهذا اللتوس 

ة هناـ لو صح  ن  به ري؛ ألغاية األمهي ة من وجهة نظ يمكن ـ  ، ولسنا بصدد البحث يف األدل 

اء إنش/ة أو السلطة القضائي ة صالحية إصدار حكمللفقه اإلسالمي أن يمنح السلطة السياسي  

رات الفلتنة أو اللتنازع يف قضي ة  ما. ؛نفاذإ  بغية سد  الذرائع، وقلع مّب 

                                              
 .100: 40( جواهر الكالم 1)

 .45( رشح تبرصة امللتعل مني )كلتاب القضاء(: 2)

(3 : ؛ ومكارم الشيازي، بحوث 30ـ  29( انظر: الصايف الكلبايكاين، األحكام الرشعي ة ثابلتة ال تلتغي 

ة:   .501ـ  498فقهي ة مهم 



  

ق النجفي شعر ب اكم خارج أن يقبّ اجلميع بفكرة حكم احلن ه من الصعب أوكأين  باملحق 

بدي نوعًا من العمّ القضائي القائم عىل فكرة اللتنازع، راد أن ي  إطار النشاط القضائي؛ فأ

ز اللتنازع طبواس به املسلتقبّل، وهبذا يمكنه أن حيافظ عىل السياق إة االنلتقال من تنج  ىل ترق 

بام ي عرف يف القانون الوضعي أشبه  لنصوص جعّ احلاكمي ة للحاكم، ويكون املوقف القضائي

ة أو وأو اللتدابي  ألحكام القضائي ة االسلتباقي ةاحلديث با القوانني الوقائي ة أو اللتدابي االحرتازي 

ة معي نة، هبدف احليلولة دون ارتكابه تدابي األمن  يف مصح 
، كحكم القايض بحبس جمنون 

ف جريمًة بعد  احلكم صدر هنا دون قيام املجنون بأي  جريمة،  ، فإن  همن مجيانه عىل أطفاهلختو 

هيدف حلامية أمن املواطنني وعدم وقائي ، لكن ه حكم اسلتباقي ناجز ودون وجود تنازع حقيقي

 وقوع اجلريمة أو اللتنازع أو غي ذلك.

 ، من اإلنفاذ إىل التقننيمفهوم احلكم احلكومي يف القرن العشرين تـ حتّوال 2ـ  4

ّ  الحظ أكن ا نهنا، إىل  مع ـ قريب للقضاء ـ خملترص  ن  الفقه اإلسالمي ما يزال يلتعامّ بشك

وال يبدو منه أن ه يفهمه عىل شكّ سن  قوانني، كام هي احلالة اللتي كم احلاكم، حموضوع 

لكن وبدخولنا فضاء القرن العرشين بدأنا نجد تناميًا لدور احلاكم وسعيًا نعاجلها يف بحثنا هنا، 

السياسي ة اإلسالمي ة،  احلركات وركرة حكمه، وربام يكون ذلك بسبب ظهملزيد تعميق لف

يات أوجبت تناول د  بيق الرشيعة، األمر الذي فرض حتطول اللتي أعلنت فكرة توظهور الد

إدارة االجلتامع السيايس، ومن ثم  فرضت دراسة أكثر عمقًا لطبيعة دور القيادة السياسية آلي ات 

لة أو جلتمع، وهوي ة وقيمة قراراهتاللدولة وامل واالجلتامعي ة ، ومديات حاجاهتا لسن  قوانني مكم 

ر مفهوم الدولة، وظهور الدولة احلديثة )الدولة  .مساعدة إلدارة احلياة ّ  ـ أيضًا ـ للتطو  ولع

لة( يف مقابّ الدولة القديمة )الدولة احلارسة( دور  يف ذلك.  امللتدخ 

اكم يف إدارة املجلتمع، يبدو أن ه انلتقّ بشكّ دور احل :إن  مفهوم حكم احلاكم أو فلنقّ

رين من مرحلة اإلجراء وتسييّ األحكام  واضح يف القرن العرشين عند بعض العلامء واملفك 

الرشعي ة عىل أرض الواقع، إىل مرحلة سن  القوانني ووضع الّبامج اهلادفة إلدارة املجلتمع، إىل 

يل والثانوي،  جانب إجراء القوانني األصلي ة الرشعي ة وفقاً  كام الحظنا هذا لثنائي ة احلكم األو 

األمر مع كلامت مثّ امليزا النائيني والسيد الصدر والسيد اخلميني والعالمة الطباطبائي 



  

مني ال يرون دورًا من هذا النوع لويل  األمر، بّ  نا نجزم بأن  امللتقد  وغيهم، وال نعني بذلك أن 

م وكلامهتم مفهومًا جلي ًا من هذا النوع، ولو كان فهو بالغ الندرة، يعني أن نا ال نالحظ يف أدبي اهت

ّ  عدم حديثهم بذلك ناتج  ّ تيارًا فقهي ًا، ولع عن العزلة ـ عند اإلمامي ة ـ بحيث ال يشك 

لوّنا اخلتيارًا انطالقًا من قراءهتم الفقهي ة للعمّ  السياسي ة اللتي كانوا يعيشوّنا قهرًا أو يفض 

رًا يف اسلتجالء دور احلاكم نحن قد بّ من غيبة اإلمام املهدي، السيايس يف ز الحظنا تطو 

 .، وسيأيتنفاً آيناه مع اإلمام اخلميني أوقراراته نحو قدرته عىل جتميد األحكام األولي ة، كام فيام ر

 من هنا، يظهر لدينا أمران:

ل نسبي يف القرن العرشين لناحية توسعة دور ويل األمر  ـ 1 من اإلجراء حصول حتو 

ىل اليوم ال يوافق عىل أكثر من إنحو اجلعّ القانوين، علاًم أن  الكثي من الفقهاء ما يزال املحض 

ًا.  فهم دور احلاكم إجرائي ًا وتنفيذي 

ل السابق، وهو وقوع نقاش حول مساحة احلكم احلكومي تبعًا حما نلتج عن اللت ـ 2 و 

ة والية الفقيهملساحة نشاط ويل  األمر، وهو نقاش أفرزته ب . ومساحة  نشاط شكّ أوضح نظري 

 .لة واحدةمويل  األمر ومساحة احلكم احلكومي وجهان لع

 إّن ما يالحظ أّنه يوجد توّجهان يرتبطان بمساحة احلكم احلكومي:

ه الذي يرى  التوّجه األّول: ن  مساحة احلكم احلكومي هي مساحة إجرائي ة، أوهو اللتوج 

ال يقوم بوضع يشء قانوين، بّ يسلتخدم مقولة احلكم لكي جيعّ أمرًا ن  احلاكم أوهذا يعني 

يل، فيجعّ  زًا بشكّ قاهر، فاحلاكم يالحظ احلكم األو  قانونيًا ما نافذًا غي قابّ للنقض ومنج 

ًا، ولو كانت  ظ  الح  ي   ديف مورده هبدف تأكيد جريانه االجلتامعي، وقي ًا حكوم حكامً  حكاًم ثانوي 

لته ناشئةً  من اللتزاحم بني األحكام الرشعي ة، فيقوم بإنشاء حكم والئي هبدف بت  اللتنازع  ثانوي 

 وحسم جمال اخلروج عن دائرة اللتطبيق القانوين.ولو املسلتقبّل 

، و حكمه أن  سلطة تشخيص الواقع ومسلتلزماته تكون بيده،  ميزةدور احلاكم هنا إجرائي 

ومنح احلكم الرشعي قدرًة أكّب يف النفوذ  إلزام مجيع األطراف بمقلتضاهونلتيجة هذا احلكم 

وبعبارة خملترصة: إن  احلاكم هيدف بحكمه تنجيز حكم رشعي  .واإلجراء عىل أرض الواقع

 ثابت  من قبّ.

ةنيالقائلالعديد من  ، بمن فيهمإن  الكثي من الفقهاء ال يفهمون  ، بنظرية والية الفقيه العام 



  

ف للفقيه ولو بدا دور الفقيه بأوسع من هذا، ومن ثم  فك   ن ه تأسيس  أّ  ترص 
 
ن ه يف أال ، إما ليشء

يل أو ثانوي عىل الواقع، فمنع الفقيه للحج  مرجعه لوقوع ل ّنايلته ليس سوى تطبيق   عنوان أو 

ة للمسلمني، أو اللتزاحم بينه وبني رضورة احلفاظ عىل  اللتزاحم بني احلج  وحفظ املصالح العام 

ة ومكانة الدولة اإلسال  .مي ة وهكذاقو 

ع من مساحة احلكم احلكومي،  التوّجه الثاين: ه الذي يوس  نحو القول بأن  ويل  وهو اللتوج 

األمر يقوم بسن  قوانني إىل جانب القوانني الرشعي ة، وال خيضع يف سن  هذه القوانني للتنجيز 

سلطة حكم ثابت من قبّ، بّ خيضع لقانون املصلحة، وليس األصلح، اعلتامدًا يف ذلك عىل 

ى األمر جلعّ نظره  الوالية املمنوحة له من الرشع، متامًا كام رشحنا ذلك سابقًا. بّ قد يلتعد 

ة، من ناحية كونه منح رشعًا  لي ة والثانوي  مًا عىل مجيع األحكام األو  املصلحي هبذا املعنى مقد 

مًا عليها مجيعًا. مًا من هذا النوع، فكان  حكمه مقد   تقد 

ّ  احلالة تقنيني ًة؛ ألن  تطبيق العنوان عىل بّ حلتى لو قلنا بم رجعي ة العنوان الثانوي هنا، تظ

ط جعوالت قانوني ة، وأخرى عّب سلسلة جعوالت قانوني ة  الواقع تارًة يكون من دون توس 

ر  هبدف حتقيق هذا اللتطبيق، ويف احلالة الثانية نحن نواجه ظاهرة تقنني حقيقي ة ولو كان مّب 

د عملي ة تطبيق لعنوان عىل واقع.أصّ وجودها هو ا  لعنوان الثانوي، إذ هذا مغاير  حلالة جمر 

ه هو ما ي نسب للسيد اخلميني يف أواخر حياته يف بعض وعىل أي ة حال، ف هذا اللتوج 

ر ـ وقع  النصوص اللتي أملحنا لبعضها آنفًا فال نعيد، ووفقًا هلذا الفهم ونلتيجلته ـ مع أسباب  ا خ 

ة، ال حول  نزاع داخّ نظري ة ة للفقيه، يدور حول سمة اإلطالق يف الوالية هذه املر  الوالية العام 

سمة العمومي ة؛ فإن  سمة العمومي ة سمة تقع يف مقابّ القائلني بخصوصي ة الوالي ة، والذين 

ًة بموارد حمدودة كاألمور احلسبية باليرون  حدود هلا، ومن ثم فمن يقول امللتفسي الوالية خاص 

ة ال يؤمن ببالوال ة املوالية الية اخلاص  حة اليوم بشكلها الواسع، لكن من يؤمن وطرالعام 

ة ـ انطالقًا من األ ة النصي ة أو غيها ـ ينفلتح أمامه سؤال اإلطالق، بمعنى أن  دبالوالية العام  ل 

ة هّ هي مطلقة أو ال؟  هذه الوالية العام 

ة الفقيه ـ ينفتح، خارج عن نظرية واليّ  ياق  وسؤال اإلطالق يف الوالية ـ حتى لو فهمناه يف س

 بل انفتح بالفعل، عىل ثالثة صعد:

، وهذا معناه أن  القائّ بالوالية املقي دة الصعيد األّول: اإلطالق مقابل التقييد باالنتراب،



  

ن  واليلته مرشوطة بانلتخاب الشعب له، فلو مل يقم الشعب بانلتخابه ال يصبح ولي ًا، وإن أيعلتّب 

ة، بّ قكان ح ة يف دائرة هنا أو  داماًل لشأنية الوالية العام  يكون حاماًل لفعلي ة الوالية اخلاص 

ا من يقول بالوالية املطلقة للفقيه، فهو يراه ولي ًا وال يربط شأنية واليلته والأهناك. و مرشوعي ة  م 

ة إجراء فعلي   ار الشعب له، بّ قد يربط مقبولي لته بذلك، أو قد يربطلتيواليلته باالنلتخاب واخ

لو مل يقبله فهو ويل  بالفعّ، غايلته قد ال نقول بدعوته إلعامل ون  الشعب أواليلته بذلك، بمعنى 

 ال غي.مثالً واليلته ولو بالقهر لعدم مقبولي لته عند الناس، ألن  العنوان الثانوي ال يسمح بذلك 

حسني عّل املنلتظري  وقد ذهب هلذه الوالية املقي دة بعض  الفقهاء، ومن أبرزهم الشيخ

 م(.2010)

بمعنى أن  ويل  األمر بعد إقامة الدولة  د الثاين: اإلطالق يف مقابل التقييد بالدستور،يالصع

لزم بالعمّ داخّ نطاق بنود الدسلتور أو أن  بإمكانه العمّ ولو  ووضع دسلتورها، هّ هو م 

املقي دة هبذا املعنى، ومن  فمن يقول بخضوعه للدسلتور فهو قائّ بالوالية ؟خارج هذا النطاق

 يرفض هذا اللتقييد فهو قائّ بالوالية املطلقة.

ومرجع هذا اللتنازع إىل مصدر سلطة الدسلتور نفسه؛ فإن ه لو قلنا بأن  الدسلتور يأخذ سلطلته 

ن  من بيده الوضع بيده الرفع، فلامذا ال يكون له حق  نقض قد يقال بأمن إنفاذ ويل  األمر له، ف

ا من يقول بأن  سلطة الدسلتور هي الدسلتور ويك ون بمعنى رفع إنفاذه له جزئي ًا أو كلي ًا؟ وأم 

سلطة توافقي ة للشعب أو ملجلس الفقهاء أو نحو ذلك، فهذا معناه أن  تعديّ الدسلتور ال يمكن 

أن يلتم  عّب ويل  األمر فقط، وإن ام عّب القنوات القانوني ة، ومن ثم  فويل  األمر ملزم بالدسلتور 

فاته بام قد خيدش  حلتى يلتم  تعديله بطريقة قانوني ة، بّ إن  خمالفلته للدسلتور ختدش يف ترص 

 بعداللته ولياقلته ملامرسة السلطة.

د  وهذا اللتنازع من أشهر املنازعات اللتي وقعت يف اللتجربة اإليراني ة يف عرص الرئيس حمم 

 خامتي.

وهذا هو جانب اإلطالق  الرشعيّة،اإلطالق يف مقابل التقييد باألحكام الصعيد الثالث: 

الذي يعنينا هنا، ويعني أن  والية ويل  األمر هّ هي مقي دة باألحكام الرشعي ة، فيلزمه تنفيذها، 

ة اإلجرائي ة، أو أن  له والية منعزلة عن األحكام  وهذا هو معنى حرص واليلته بالوالية اللتنفيذي 

ك فيها بلتفويض رشعي فيام يراه   هو، بّ حلتى لو كان مناقضًا لبعض األحكام؟الرشعي ة يلتحر 



  

 ي السيد اخلميني.أوهذا هو ما يطرح عادًة بوصفه ر

أّن حكم احلاكم هنا تصّب يف هذا السياق، حيث اعترب سيد كاظم احلائري ونجد حماولة لل

 يقع عىل نوعني:

جيز ف من خالله تندوهي صدره احلاكموهو احلكم الذي ي   ،الكاشفالنوع األّول: احلكم 

قه يف صّ لديه معطيات حتق  حتحكم  رشعي  ثابت  من قبّ، ليعمّ به من مل يبلغه هذا احلكم ومل 

ه، فمثاًل عندما حيكم احلاكم بثبوت اهلالل، فهنا س حكاًم جديدًا، بّ هناك يشء  حق  ال يؤس 

زه واقعي هو ثبوت اهلالل، وهذا اليشء الواقعي الذي ثبت عند احلاكم يريد احلاكم أن ينج  

حلتى يصبح ناجزًا يف حق  من مل يثبت عنده اهلالل، فاحلاكم هنا يصدر حكاًم كاشفًا عن هذا 

ه.  الواقع، ليلزم به من مل يثبت يف حق 

وخصوصي ة الكشف هنا هي اللتي تسمح بنقض حكم هذا احلاكم أو اللتفل ت منه نلتيجة 

لنا السلتحالة رؤية اهلالل  العلم باخلطأ، فلو علمنا يقينًا بخطأ احلاكم فيام حكم، كام لو توص 

علمي ًا وفلكي ًا يف هذه الليلة، فإن  حكم احلاكم هنا معلوم اخلطأ، وهذا احلكم غي نافذ يف حق  

من يعلم بخطئه وإن كان نافذًا يف حق  من ال يعلم. والسبب هو أن  حكم احلاكم هنا ال يزيد 

ًا طريقي ًا، ومع العلم بعدم م  طابقلته للواقع ال معنى حلجي لته.عن كونه حكاًم ظاهري 

ة،  النوع الثاين: احلكم الوالئي،  واقعي عىل األم 
وهو الذي يقصد منه احلاكم إنشاء تكليف 

 وليس تنجيز تكليف واقعي، وهذا يكون ـ عند احلائري ـ ألحد أمرين:

الرشيعة ن  إسعار، فألة حتديد األن ه ال يوجد واقع لنقوم بلتنجيزه، كام يف مسأن يفرض أ أ ـ

، بّ هو حمض ليس عندها حكم واقعي هنا، وهلذا ال يمكن تفسي حكم احلاكم بأن ه تنجيزي

أو إصداره حكاًم هبدف توحيد  ؛إنشائي ال يقف خلفه واقع، بّ هو عل ة وجود هذا الواقع

ة عىل يشء، فإن  ملتعل ق احلكم ليس فيه واقع،  وال يقصد احلاكم الدفاع عن خيار موقف األم 

ة عىل خيار  ما.دون   خيار، بّ اهلدف يف نفس توحيد موقف األم 

هذا الواقع بنحو  زن ه يوجد واقع رشعي، لكن  احلاكم هيدف بحكمه تنجيأفرض أن ي   ب ـ

ن ه لو كان إحة يراها احلاكم يف ذلك، ومثاله أن حيكم احلاكم باجلهاد، فليشمّ العامل باخلطأ، ملص

القاطعني بخطأ حكم اجلهاد  ي  ، أالقاطعني باخلالف ن  حكمه كاشفًا فقط لكان معنى ذلك أ

ضعف موقف اجلهاد ورضوراته، امهوا يف ذلك، وهذا األمر سوف ي  سيمكنهم أن ال ي ،هنا



  

ق  ؛فاحلاكم هنا ال يطرح حكاًم كاشفاً  س حكاًم واقعي ًا ليكون نافذًا بّ يؤس   ،غراضهأألن ه ال حيق 

ّ  من وصله  ؛م اهلل ـ لوال هذا احلكم احلكومي ـ ليس هو اجلهادحلتى لو قطع بأن  حك ،عىل ك

يل حلتى يلتقاعس عنه من ثبت لديه  ن  حكم احلاكم هنا مل يؤخذ طريقًا حلكم  أل  عدمرشعي أو 

خذ موضوعًا حلكم رشعي وهو وجوب طاعة احلاكم ونفوذ واليلته، فال ذلك رشعًا، بّ ا  

 ؛رة حلكمه ال ترض  شيئاً احلاكم املّبِّ  املكل ف بخطأ تشخيصات وقطع   .رة اخلطأ هناكمعنى لف

م حكم ويل  األمر عىل حكم املكلف، وعليه فدليّ أل ن  دليّ الوالية يكفي هنا إلثبات تقد 

ة الوالية يعطي احلجي ة حلكم احلاكم، بال فرق بني احلكم الكاشف واحلكم الوالئي، فالكاشفي  

 حلكم.تابعلتان لطبيعة قصد احلاكم من اخاصيلتان والوالئية 

لزم به ويل  األمر؛ أ رمة الرشعي ة ملااحلنعم، يسلتثني احلائري من هذا كل ه حالة قطع املكل ف ب

واملفروض أن  هذا قد انلتقض من  ،األحكام اإللزامي ةىل باحلفاظ ع مر منوط  ألن  حكم ويل  األ

 .وجهة نظر املكل ف هنا

ه إنشاء قانوين، وليس إجراء قانوني ًا، من الواضح أن  احلائري يفهم احلكم الوالئي عىل أن  

اه أحد أنواع حكم احلاكم، وهذا ما قد ي سلتوحى من  وهلذا مي زه عن احلكم الكاشف، جاعاًل إي 

 السيد اخلميني أيضًا.

 فنحن أمام سامت حلكم احلاكم: ،وعليه

 ـ سمة البت والقاطعّية والتنجيز. 1

 .اإلضايف ـ سمة اجلعل القانوين 2

 م التقّيد باألحكام الرشعّية.ـ سمة عد 3

الثانية، أن  السمة الثانية جتعّ سن  احلاكم للقوانني قاباًل لكونه األوىل ووالفرق بني السمة 

ال تنظر إىل طبيعة اجلعّ القانوين الذي يقوم به احلاكم، هّ هو تطبيق  يتطبيقًا حلكم ثانوي، أ

حلاكم بأن ه سلوك تقنيني، وليس إجرائي ًا لعنوان ثانوي أو ال؟ وإن ام هتدف فقط توصيف سلوك ا

فقط، فهو يف تطبيقه للعنوان الثانوي يامرس اللتقنني للوصول إىل هذا اللتطبيق، بينام يف السمة 

األوىل ال يقوم احلاكم سوى بلتنجيز وإنفاذ يشء هو يف ذاته ـ ومن دون احلاجة لوضع بنود 
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ة زيد قانوني ة ـ موجود يف الرشيعة، فهناك فرق بني أن  حيكم احلاكم بثبوت اهلالل أو ببنو 

لعمرو، وبني أن ينطلق من عنوان ثانوي وهو حفظ النظام ومنع وقوع الرضر فيسن  سلسلة 

ية واجلوي ة، قد تبلغ عرشات أو مئات البنود  ة والّب  من القوانني امللتصلة بالسي واملالحة البحري 

يانًا بني فكرة العنوان الثانوي وسمة اللتقنني أحمع إن  احلالة الثانية تسمح لنا أن نج .القانوني ة

عطى للحاكم، بينام احلالة األوىل ال تسمح لنا بأن نصف سلوك احلاكم بأن ه يامرس اللتقنني اللتي ت  

 ووضع القوانني.

إن  السمة األوىل، سمة مقبولة يف املوروث الفقهي، بينام السمة الثانية هي اللتي رأيناها منذ 

لها مطلع القرن ال فكرة بدرجة  ما عرشين تقريبًا مع مثّ نصوص النائيني ومن بعده، وتلتحم 

 .احلكم الوالئي باللتفسي الذي طرحه احلائري

ا  يل والثانوي، منفصلةً ظهر ، فلتالسمة الثالثةأم  تبدو غي وهلذا  عن احلكم الرشعي األو 

سي لكالم السيد اخلميني حاول بعض الباحثني إجياد تفمن هنا يف سياق داخّ ـ ديني، مفهومة 

ن  النزاع هنا ليس سوى نزاع لفظي، يدور حول كلمة )احلكم أ، من خالل اعلتبار فيها

رشعي ة الن  عمّ ويل  األمر ال يدور يف فلك األحكام أالرشعي(، فالسيد اخلميني عندما يرى 

يل والث انوي، وهذا معناه وليس مقي دًا هبا، ال يعني سوى احلكم الرشعي الفردي األعم من األو 

ّ بيلتًا يدًا هبا فال يمكنه أن يزذ لو كان مقي  إ هبذا النوع من األحكام؛ داً أن  ويل  األمر ليس مقي  

ًا طريقًا  ليشق   مر كذلك فلن جتد معنى لفكرة احلكومة والسلطة األللناس، ولو كان عام 

، دائامً  هبا ةً الفردي ة ومقيدذ الدولة ال يمكن أن تقوم عىل منظومة األحكام ؛ إوممارسات الدولة

ة نوع آخر من األحكام وهو األحكام الراجعة لشأن االجلتامع، واللتي تقودها  حة لصاملبّ ثم 

ة، والنوعي ة ومصالح اإل ك ضمن النوع الثاين من ويل  األسالم واملسلمني العام  مر يلتحر 

ة، وإ األحكام ال ضمن ل خاص  ك قط  النوع األو  ، وهلذا لو تزامحت مصالح ال ما أمكنه أن يلتحر 

ة ق  الفردي ة األحكام  مت الثانية عىل األوىلمع مصالح األحكام النوعي ة العام  ذ تقديم األوىل ؛ إد 

 .ولة وانلتهاء جمال النشاط العامإلغاء دور الديساوى 

يضًا خرين؛ ألن  اآلخرين أمع نظري ة اآلسق فسوف تلت   ،ة اخلميني هبذا اللتفسيفهمنا نظري  إذا 

من  ة يريدون األعم  رشعي  الًا باألحكام دمر البد  وأن يكون مقي  عندما يقولون بأن  عمّ ويل األ

ون الفرد يف األحكام القائمة م املصالح النوعية عىل املالكات د  يضًا بلتقأي والنوعي، ويقر 



  

ة، فال يوجد خالف، وال ىل إيد اخلميني لو ضممناها عبارات وكلامت ونصوص السفردي 

تللتقي عىل هذه النقطة بالذات، وهي نقطة مرجعي ة احلكم النوعي العام فسوف  ،بعضها

مه عىل احلكم  دامت املصالح  دي، بمعنى أن  احلاكم ملزم بمراعاة حقوق األفراد مارفالوتقد 

 .ي ملت فق عليهبيعطمر ة ال تسلتدعي خرقها، وهذا أالنوعي  

يف سياق إنلتاج تقنني برشي أيضًا م مفهومًا هبذا كل ه نسلتنلتج أن  احلكم الوالئي يبدو اليو

ليس خلفه جعّ قانوين يكشف عنه، لكن ه يقع هبدف تأمني مصالح األحكام الرشعي ة األولي ة 

ة واالجلتامعي ة تبعًا ملا يراه احلاكم.  أو الثانوي ة عىل املسلتويات الفردي 

 ازاحلكم األّولي واحلكم الوالئي، طروحات يف عناصر االمتيـ  3ـ  4

ينطلق املجال لتحليل هوّية احلكم احلكومي من ناحية كونه يف ذاته  ،من هذه النقطة بالذات

أو ال هذا وال ذاك، وبعبارة أخرى: ما هي عالقة احلكم احلكومي حكاًم أّولّيًا أو ثانوّيًا، 

 باألحكام األولّية والثانوّية؟

النظر عن نظرّية كون احلكم برصف ونبدأ بتصوير الفرق بني احلكم األّوِل واحلكومي، 

 :تصويراتعّدة يمكن هنا طرح حيث ، احلكومي بنفسه حكاًم أّولّيًا كام سيأيت بحثه

ن  احلكم بمعنى أ، يف املالكات ثبات والتحّولالسمة مالحظة التاميز بتصوير األّول: ال

يل هو احلكم الثابت عىل اليش ي ة الثابلتة، بينام احلكم عوالدائر مدار املصالح واملفاسد الواق ءاألو 

ة.كاحل  ومي هو احلكم الثابت عىل اليشء والدائر مدار املصالح واملفاسد امللتغي 

يل ال تلتغي   ة اللتي تقول بأن  مصالح احلكم األو  هذا اللتصوير يفرتض أن ه ينطلق من النظري 

ا تكون حم رات احلكم الثانوي أو غيه، غاية األمر أّن  كومًة للمزامحات ال واقعي ًا بعروض مّب 

ّ  األحكام األولي ة  ، وك يل ثابلتة ال تلتغي   غي، ومن ثم  يمكن القول بأن  مصالح احلكم األو 
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لي ًا أو ( كان املنطقي أن جيعّ هذا البحث بعد عرض النظري ات األربع اآلتية يف كون احلكم ا2) حلكومي أو 

ًا أو ال هذا وال ذاك، باعلتبار أن  هذا البحث هنا مرتتب عىل القول بمغايرة احلكومي هلام والكشف  ثانوي 

 عن نكلتة اللتغاير، لكن ألجّ حركة توضيح البحث أخذت املوضوع بشكّ معكوس، فاقلتىض اللتنبيه.



  

 حاهلا هكذا.

ا لو قلنا ب هلا، فهذا الكالم لن أأم  ن  عروض العناوين املزامحة يغي  من املصالح الواقعي ة ويبد 

ولي ة لن تلتعل ق بمصالح ثابلتة، بّ سلتكون ن  األحكام األأل ؛يكون له معنى يف هذه احلال

ا عىل الدوام عرضة لطرو  مثّ العناوين الثانوي ة.أحمكومة لللتغيي طاملا   ّن 

ة مشكلة جو ثبات املصالح واملفاسد ملتصّ باملوضوع  ن  أوهي  ،ري ة يف هذا اللتمييزهبّ ثم 

يل به، وتغي  املوضوع يفرتض أن ال يرض   بفكرة ثبات املصالح الذي يلتعل ق احلكم األو 

واملفاسد؛ ألن  املراد من الثبات هنا هو ثباهتا يف ظرف وجود املوضوع، وبناء عىل هذا اللتفسي، 

؛ ألن  مقولة اللتغي  فيه عىل مسلتوى مالكاته يضاً أيمكن للحكم احلكومي أن يلتصف بالثبات 

ل يف املوضوع أد ى إليست  ن  املوضوع الذي لو أميد احلكم، بحيث ىل جتإال بمعنى حصول حتو 

ًة جديدة لكان املفرتض أن يكون هذا احلكم موجودًا  ر نشأة احلكم احلكومي عاد واللتأم مر  بر 

 ن  احلكم احلكومي يلتسم يف ذاته بالثباتأشأني ًا، ومن ثم  يصح  أن نقول ببّ بذاته  ،بمالكه

ل موضوعه يبدو لنا غي ثابت، بيناماملالكي ل نسبي ًا يف اضمور حالة  ، غاية األمر أن ه للتحو  للتحو 

يل أوحت لنا بأن ه حكم ثابتوامل ، وهذا متامًا مثّ الرقي ة والظهار، املالك ضوع يف احلكم األو 

ا أحكام أولي ة رغم  ا انعدمت متامًا منذ مئات السنني وأفإّن  تعود، فهّ هبذا العروض ربام لن ّن 

ّ  يقي هلا تصبح حكاًم حكومي ًا أو أاحلق ا تظ لي لتها بحيث لو عاد موضوعها عاد ّن   ؟مالكها عىل أو 

ليست كافية لرشح املائز املالكي وفكرة الثبات واللتغي   ،اللتمييز حلتى اآلن ليس واضحاً 

 بني االثنني. احلقيقي  

يل أبحيث نقول ب ،وفاعله القانونواضع التصوير الثاين: التاميز بمالحظة  ن  احلكم األو 

ه ات وجوده هو الشارع سبحانه، فيام احلكم احلكومي فاعل  رفاعله ومرجع تشخيص مّب  

رات وجوده هو احلاكم، فاللتاميز بمالحظة جاعّ احلكم ال بمالحظة مرجع تشخيص مّب  و

 احلكم نفسه.

له  له بمالحظة بعض أنواع احلكم احلكومي، أو فلنقّ يمكن تعق  وهذا اللتصوير يمكن تعق 

ن  احلكم احلكومي منحرص يف أن ه لو قلنا بألك وفقًا لبعض تعريفات احلكم احلكومي، وذ

يت احلكم الوالئي اللتي طرحها السيد لته باإلنشاء القانوين، مثّ الصورة األوىل من صور  هوي  

ّ  حكم يصدر من  منا فكرة احلكم احلكومي لك احلائري، فاللتاميز يف الفاعّ واضح، بينام لو عم 



  

لي ة ـ احلاكم، ففي هذه احلال سوف يشمّ احلكم احلك ومي تلك األحكام الواقعي ة ـ وربام األو 

رات ياللتي وقعت موقع حكم احلاكم هبدف تنج زها عىل املكل فني غي العاملني هبا، فهنا مّب 

احلكم كانت من قبّ الشارع سبحانه، ال من قبّ احلاكم، واجلاعّ احلقيقي للحكم هو اهلل، 

وليست إنشاء حقيقي ًا لقانون أو حكم، ما ة جيزي  تن واحلكم احلكومي ليس سوى صيغة قانوني ة

يه الحقًا فانلتظرّ متايزاً نقّ بأن  نفس نسبلته لإلنسان ولو هبذا املقدار يشك   مل  .، كام سوف نقو 

وفقًا هلذا املعيار يف اللتمييز سيكون حكم القايض حكاًم حكومي ًا والئي ًا، وربام ال هذا، و

 .متييز بعض بني احلكم الوالئي واحلكم القضائي ، بّ ي الحظيكون ذلك مسلتساغًا عند بعض

وذلك عّب القول بأن  مساحة احلكم احلكومي  التصوير الثالث: التاميز بمالحظة املساحة،

يل أعم من االجلتامعي والفردي. ة، بينام مساحة احلكم األو  ة باألمور االجلتامعي ة العام   خاص 

ا لو قلنا  ،ومي ال يشمّ الشؤون الفردي ةهذا اللتمييز قائم عىل افرتاض أن  احلكم احلكو أم 

ة أحيانًا، دحكومي، ففي هذه احلال هو يشمّ القضايا الفر بأن  حكم القايض هو حكم   كام يف ي 

معاقبلته تارك الصالة أو املسلتمني، وكذا لو قلنا بأن  دائرة والية ويل  األمر تشمّ الشؤون 

ن  اللتمييز بني أعلاًم وىل باملؤمنني من أنفسهم، الفردي ة لحأشخاص؛ انطالقًا من إطالق كونه أ

، فإجياب الصالة اليومي ة الفرادى ـ وليس األمر الفردي واألمر غي الفردي حيلتاج للتحليّ

اجلامعة ـ عىل األفراد، هّ هو شأن فردي بحت أو شأن اجلتامعي جملتمعي، بحيث يرتك تأثيه 

 عىل احلياة االجلتامعي ة عمومًا؟

ّ  حكم يرتك تأثيًا أو تالحظ  إن  هذا تابع   فناه بأن ه ك للتعريفنا للحكم االجلتامعي، فإذا عر 

فيه املصالح االجلتامعي ة ولو مع مالحظة غيها، فإن  أغلب األحكام الفردي ة هي أحكام 

اجلتامعي ة، كيف والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، ومها مفهومان شديدا الصلة باحلياة 

ا ل فناه بأن ه احلكم امللتعل ق بلتحديد املوقف من العالقات الفردية باالجلتامع املجلتمعي ة، أم  و عر 

، ففي هذه احلال يمكن اللتمييز بني احلكم املجلتمعي واحلكم الفردي؛ ، ال بمطلق اآلخرالعام

ن  الصالة ليست قائمة يف جوهرها عىل حتديد مواقف من عالقة الفرد باجلامعة، وإن كانت أل

 .، بينام املشاركة يف اجلهاد شأن يربط عالقة الفرد باالجلتامع العامىل عالقلته هباترتك تأثيًا ع

ة   ،فردي يل حكم  ن  احلكم األو  أن  هذا اللتصوير إن ا ريد به أوهي  ،شكالي ة هناإبّ ثم 

يع األحكام االجلتامعي ة الواردة يف الكلتاب مجواحلكومي حكم اجلتامعي، فيلزم منه فرض 



  

ا وأوالئي ة!  والسن ة هي أحكام ي، فال دمن االجلتامعي والفر يل أعم  ن  احلكم األو  أذا قيّ بإم 

يل،  يل واحلكومي، بّ صار احلكومي نوعًا من احلكم األو  نكون بذلك قد وضعنا متييزًا بني األو 

يل عن احلكومي لو تعل قا بأمر   يبدو األمر بحاجة ملزيد توضيح  اجلتامعي؟! فكيف نمي ز األو 

 وجتلية.

ز يف حق  م يل ملز  ن  احلكم األو  أبمعنى  ،القانوينبع: التاميز بمالحظة التأثري التصوير الرا منج 

ة، أو فلنقّ نخصوص العاملني به أو الذي ده، ملزم للمجلتهد ومقل   :ثبت عندهم بطريق حج 

 .كام هو معروف بينام احلكم احلكومي واجب عىل اجلميع

لته ز عىل العامل به أو دقيق هنا؛ ألغي لكن ه  ،وهذا اللتصوير رغم صح  ن  احلكم احلكومي منج 

 مصدور احلكم احلكومي، فليس هذا احلكبن  شخصًا مل يعرف أمن ثبت عنده، فلو فرضنا 

يل، فليست نقطة متايز احلكمني يف منج   ه، متامًا كالذي مل يعرف صدور احلكم األو  زًا يف حق 

ز نفسه مع عدم أل ر؛حجي ة ومنجزية أحدمها مع العلم دون اآلخ ن  احلكم احلكومي ال ينج 

ز احلكم األو  إالعلم به، و يل، فال يصح  جعّ هذا املتيازًا ن ام ينج  يل مع عدم العلم باحلكم األو 

 .بينهام

يل يف حق  اجلاهّ به،  ز احلكم األو  إال إذا صغنا اللتاميز بالطريقة اآلتية: احلكم احلكومي ينج 

يل ال ين ة باحلكم بينام احلكم األو  لي ًا آخر غي معلوم للمكل ف، وهذه الصياغة خاص  ز حكاًم أو  ج 

س حكاًم يف نفسه وفقًا للتقسيم السيد  لي ًا ثابلتًا من قبّ، ال الذي يؤس  ز حكاًم أو  الوالئي الذي ينج 

م؛ إذ يف هذه احلال ال يكون متايز أصاًل عىل هذا الصعيد بّ هذه الصياغة تدخّ  .احلائري امللتقد 

جي ة الثابلتة عىل الظنون مثاًل يف احلكم احلكومي؛ ألن  احلجية بوصفها حكاًم وضعي ًا هتدف احل

للتنجيز األحكام األولي ة يف حق  اجلاهّ هبا أو هتدف للرتخيص فيها، فكيف نمي ز احلكم 

 احلكومي عن جعّ املنجزية من هذا النوع؟

ن يقال بأن  خمالفة األحكام أوذلك ب التصوير اخلامس: التاميز بمالحظة النتائج األخروّية،

لية أمر يوجب ترتب العقاب األخروي بينام ، لثواب األخروي، وموافقلتها توجب ترت ب ااألو 

ب الثواب ت  األخروي وموافقلته توجب ترب العقاب ن  خمالفة حكم ويل  األمر يوجب ترت  أهّ 

 ؟أن  املخالفة توجب فقط العقوبة الدنيوي ةأو األخروي 

لقضي ة يمكن أن تطرح بلتحليّ معني  وذلك بأن نقول: لو أطاع شخص حكم احلاكم هذه ا



  

ا هّ صفه حكاًم رشعي ًا أالوالئي فهو يثاب عىل طاعلته هلل يف تنفيذ أمره بإطاعة احلاكم بو لي ًا، أم  و 

ّ  صورة العقاب تكون أوضح، بمعنى  أن   نفس طاعة احلكم الوالئي توجب ثوابًا عليها، ولع

خالف شخص احلكم الوالئي فهّ يعاقب عقابني أحدمها عىل خمالفلته حكم اهلل يف طاعة  أن ه لو

 وثانيهام عىل خمالفلته للحكم الوالئي أو ال؟ ،احلاكم

ن  جاعّ احلكم يف االثنني خملتلف، ففي األحكام األولي ة جاعّ طرح هذا اللتمييز هو أسبب 

يللهي عني االبة جالقانون هو اهلل الذي جتب طاعلته، فطاعلته الوا بينام  ،هو لتزام بقانونه األو 

طاعة اهلل يف وجوب طاعة احلاكم، وجهة هلي ة وهي م باحلكم الوالئي له جهلتان: جهة إاالللتزا

ة وهي طاعة احلكم الوالئي نفسه بوصفه قانونًا جمعوالً من قبّ احلاكم، ومن ثم  يمكن أن  برشي 

عى بأن  احلكم الوالئي ال تأثيات أخروي   يل.يد   ة له، بخالف احلكم األو 

؛ إذ يف ّناية املطاف إذا كانت طاعة احلكم كالمي بالنسبة إلينا هنا لكن  هذا اللتمييز حتليّل  

يل، تقع هي موضوعه، كفى ذلك يف حتقيق  املثوبة أو كّل  الوالئي بنفسها اللتزامًا بحكم أو 

نا هنا ّندف للتقديم معيار قابّ السلتخدامه وذلك ، غيها يل أن  أيضًا يف متييز حكم  ما هّ هو أو 

عة عىل معرفلتنا بكون هذا احلكم  ا ملتفر  أو حكومي، ومثّ هذه اخلاصية هنا ال تنفعنا شيئًا؛ ألّن 

ا بنفسها تساعدنا اليوم عىل هذا اللتمييز، فاللتمييز الذي نبحث عنه هنا  ليًا أو حكومي ًا، ال أّن  أو 

 .نريده ثبوتي ًا ينفعنا إثباتي اً 

ن  األحكام األولي ة هي األحكام أبمعنى  : التاميز بمالحظة متعّلق احلكم،السادسصوير الت

، من دون مالحظة مديات انطباقه الزمكاين عىل مصاديقه،  اللتي يلتم  صب ها عىل العنوان الكّل 

يف  زيد  ويل  األمر ل فيام األحكام احلكومي ة تارًة يكون ملتعل قها جزئي ًا حقيقي ًا، كام يف نصب

خرى يكون أوأو تطبيقه لكّل  ما عىل مصداقه اخلارجي، ولة، نة يف الدمعي   ةة إداري  مسؤولي  

عّ ملدد زمنية معي نة، وهبذا يلتم  اللتمييز بني ضافي ًا، كام يف بعض القوانني اللتي جت  إملتعل قها جزئي ًا 

يل واحلكومي.  احلكم األو 

 ن مشاكل:لنقطة جّيدة، لكنّه يعاين متبه هذا التمييز ين

ًا بنطاق   ـ 1 يل ليس خاص  ر أن  احلكم األو  ، مع إن ه يلتصو  ال يوجد دليّ عىل أن ه  زماين معني 

لية رش    امللتعل ق، فاألحكام املنسوخة أحكام   ةيل مطلقًا بمالحظكلي ة احلكم األو   عت من قبّ أو 

رت صدر ي ة اللتي صدفرق بني األحكام األولاهلل تعاىل، لكن ها انلتهت وفق مدد زمني ة، بال 



  

، ثم عرضها النسخ اإلسالمي، سخت، أو تلك اللتي كانت يف الرشائع السابقةاإلسالم ثم ن  

يل ن  هوي ة احلكم أين عرفنا فمن أ كان  ىمنحرصة بالكلي ة املطلقة، وحكم الصدقة للنجواألو 

ا ال تلتعل ق بشخص معني يف حلظة   كخصائص و عرص  ما أ ما حكاًم زمكاني ًا؟ بّ من أين عرفنا أّن 

يل هو األحكام اللتي بني أ؟ إن  هذا اللتمييز افرتض النبي  األكرم الرشعي ة أيدينا ن  احلكم األو 

ا حتظى بالكلي ة املطلقة، مع  لي ة عىل املتداد أاليوم، ثم اعلتّب أّن  ن ه البد  من مالحظة األحكام األو 

 تارخيها القانوين.

ر أن  احلكم احلكوم ـ 2 ة اللتي إن ه يلتصو  ، وهذا مبني  عىل النظري  ي خاص  بإطار زماين معني 

زمكاين  يف ـ غي القضائي ـ واللتي ترى أن  احلكم احلكومي  ،يف اجلملة أيضاً نخلتارها نحن 

ة اللتي ترى ـ وتظهر من عبارات لته وطبعه العقالئيهوي   ا النظري  السيد اخلميني أمثال ، أم 

بيد ما مل يلتقي د بدليّ، فإن ه هنا ال أله صفة اللت احلكومي النبوي   ن  احلكمأـ  والشيخ املنلتظري

يل يف الكلي ة ة، ما مل فرق بني احلكم احلكومي واألو  ، فالبد  من ختريج املوقف وفقًا هلذه النظري 

ة باطلة من رأس، كام هو الصحيح.  نقّ بأن  هذه النظري 

ن  احلكم احلكومي مالكه يف جعله هبدف فإ الك،املالتصوير السابع: التاميز بمالحظة مركز 

يل مالكه يف ملتعل قهذلكب حتقيق مالك غيه  .بنفسه ، بينام احلكم األو 

 ولكن يمكن التعليق هنا:

إذا قلنا بأن  احلكم احلكومي ليس سوى احلكم اإلجرائي، األعم  من القضائي أو غيه،  أ ـ

حكم هتدف إلنفاذ حكم مسبق، بينام  ففي هذه احلال يصح  هذا اللتصوير؛ ألن ه سيكون صورة

يل يف كون  لو قلنا بأن ه أعم  من اللتنفيذ واللتقنني، ففي هذه احلال ال يمكن فرضه ملتاميزًا عن األو 

ق  مالكه راجعًا جلعله هبدف حتقيق مالك غيه؛ ألن  املفروض أن  مالكه يف ملتعل قه الذي حيق 

 يف ملتعل ق حكم  غيه. غرضًا مطلوبًا، ال يف ذاته للتحقيق مالك  كامن

إن  هذا اللتمييز ي درج مثّ الوجوب الغيي يف احلكم احلكومي، وهو واضح البطالن؛  ب ـ
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وذلك أن  احلكم الغيي يمكن أن يكون حكاًم صادرًا من املوىل هبدف حتقيق املالك الكامن يف 

 النفيس.ملتعل ق احلكم النفيس، فلتكون مصلحلته يف حتريك املكل ف نحو ملتعل ق احلكم 

ر هلا  راجعةً ن تكون بعض األحكام النفسي ة بعض األحيان يمكن أبّ يف  بحسب املالك املّب 

عًا لدائرة االعلتبار فيها آخر، ويكون احلكم املجعول  نفيس   ىل ملتعل ق حكم  إ قانوين محايًة الموس 

لي ة األخرى،   بكون فال تكون فيه مصلحة يف نفسه، فمن يقول مثالً ملصالح األحكام األو 

علت بمالك اللتزاحم احلفظي، فكالمه هذا مرجعه إىل أن ه ال توجد مصلحة يف  احلجج الظني ة ج 

العمّ بخّب الواحد أو الظهور، بّ جعّ احلجي ة هنا مل يكن سوى للحفاظ عىل مصلحة الواقع 

فرق بني امللتعل ق لحأحكام الرشعي ة األخرى غي املعلومة بالعلم الوجداين للمكل فني، فام ال

يل الذي من هذا النوع؟!  احلكم احلكومي إذًا واحلكم األو 

بمعنى أن  احلكم الوالئي ال جيوز نقضه  التصوير الثامن: التاميز بمالحظة حّق النقض،

ل، بخالف  م يف كلامت الشهيد األو  مطلقًا، وإال لزم من جواز نقضه لغوي ة ترشيعه، كام تقد 

 .آخر غيه، فإن ه جيوز نقضه باجلتهاد  

يل والفلتوى، فإن  هذا اللتمييز متييز  بني الفلتوى   بني احلكم األو 
وهذا اللتمييز وقع يف خلط 

يل واحلكومي، إذ بحثنا هنا كام قلنا ثبويت  نسلتعني به للوصول  واحلكم، وليس متييزًا بني األو 

يل الواقعي ال جيوز نقضه، بّ حرمة نقضه ال  ّ  عن حرمة نقض ملعيار  إثبايت، واحلكم األو  تق

.  حكم احلاكم إن مل تكن أشد 

ًة أخرى يف املوضع بعض أصحاب هذا وقد وقع  اللتمييز يف هذا النوع من االللتباس مر 

يل إخباري  فيام احلكم احلكومي إنشائي ، مع أن  احلكم نفسه، حني ذهب إىل أن  احلكم األو 

يل إنشائي  أيضًا من قبّ الشارع سبحانه، وهذ يل األو  ا راجع أيضًا إىل خلطه بني احلكم األو 

 والفلتوى.

يل،  وجتدر هذه بعض اللتصويرات اللتي يمكن طرحها لللتاميز بني احلكم احلكومي واألو 

يل تابع للتعريف احلكم  اإلشارة إىل أن  البحث حول اللتمييز بني احلكم احلكومي واحلكم األو 

 .لتنا يف صالحي ات ويل  األمره لنظري  راحلكومي؛ وتعريف احلكم احلكومي تابع بدو
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يرات ون  أقرب اللتصأوالذي يبدو ـ لو أخذنا خملتلف تعريفات احلكم احلكومي ومساحلته ـ 

يل واحلكومي هو اللتصوير بمالحظة جاعّ احلكم، فليس جاعّ احلكم  يف اللتمييز بني األو 

يل سوى اهلل يل  ، بينام جاعّ احلكم احلكومي هو اإلنسان، ولو للحفاظ عىلاألو  احلكم األو 

املجعول من قبّ اهلل، والذي قد يكون بنفسه ملتعل ق  احلكم  احلكومي، ومن ثم  يكون احلكم 

ّ  الصيغ القانوني ة اللتي جيعلها اإلنسان يف الشؤون الفر ة أو غيها، داحلكومي شامالً لك ي 

لية أو غيها د تنجيز األحكام األو  ا بأن  مجيع الرشيعة ، وإذا قلنوهتدف لغاية ولو كانت هي جمر 

م أن  األحكام  ، ففي هذه احلالة سينلتج عن الفرق امللتقد  قد تم  تبيينه من قبّ القرآن والنبي 

األولي ة جمعولة مسبقًا وال جمال لفرض اجلعّ القادم فيها بعد فرض خامتي ة الرشيعة وعدم 

ا األحكام احلكومية فهي دائاًم يف ، أم  معرض اجلعّ وال تلتوق ف؛  إمكان النسخ بعد وفاة النبي 

 .انطالقًا من كون جاعلها هو اإلنسان الذي يالحظ املالبسات الزمكاني ة يف جعلها

ّ  هذا اللتمييز  يل واحلكومي ليس له معنى إال إذا قلنا بأن  احلكم وعىل أي ة حال، فك بني األو 

ا لو جعلناه منسوبًا ل ه تعاىل ـ عىل مثّ اجلعّ احلكومي يف ذاته غي منسوب إىل اهلل سبحانه، أم 

ر، ومن ثم  ال معنى هلذا الكالم إال  ًا أحيانًا ا خ  لي ًا أحيانًا وثانوي  بالواسطة ـ فسوف يكون حكاًم أو 

يل املبارش وغي املبارش هو الفاعّ املبارش ئعّب تعديّ الصياغة بأن  نقول بأن  املا ز بني احلكم األو 

لي ًا أو ثانويًا أو مغايرًا هلام.وسيأيت احلديث عن ك للجعّ القانوين.  ون احلكم احلكومي أو 

 واحلكم الثانوي، مميزات وخواّص احلكومياحلكم ـ  4ـ  4

باالنتقال من التمييز بني األّوِل واحلكومي إىل التمييز بني الثانوي واحلكومي، يمكن طرح 

 عّدة أشكال للتمييز، أبرزها:

ة اللتي جعلت الرشيعة يف موردها أحكامًا، عناوإن  احلكم الثانوي ينطلق من ال ـ 1 ين الثانوي 

مثّ حالة الرضر اللتي رت بت الرشيعة عليها حكاًم أو حالة احلرج أو اإلكراه أو االضطرار أو 

اللتقي ة أو نحو ذلك، وكذلك حاالت اللتزاحم وتقديم األهم عىل املهم. بينام احلكم احلكومي 

يدعوه ذلك جلعّ احلكم هبدف حتقيق تلك ينطلق من تشخيص احلاكم للمصلحة، بحيث 

املصلحة. نعم، عروض العنوان الثانوي يكون أحد املناشئ اللتي تساعد احلاكم عىل تشخيص 

ة بينام دائرة احلكم احلكومي  املصلحة. وبعبارة أخرى: دائرة احلكم الثانوي هي العناوين الثانوي 



  

ة  .هي املصالح العام 

، وذلك أن نا يف موارد حكم احلاكم القائم عىل عنوان ثانوي كاف   غيجي د لكن ه  هذا اللتمييز

ـ حيث اعرتف هذا اللتمييز بكون العنوان الثانوي ملحوظًا أحيانًا للحاكم، ومن ثم  يفرتض 

قهرًا وجود حكم ثانوي يف حالة عروض العنوان الثانوي ـ يمكن أن يسن  احلاكم قوانني، 

ز مفاد احلكم الثانو ي عىل املكل فني بعد تشخيصه له عىل أرض الواقع، ويف هذه ويمكن أن ينج 

احلال ال يكون دور احلكم احلكومي تلبية ملتطل بات املصلحة، بّ يكون دوره تلبية احلكم 

نا الثانوي نفسه، فهذا اللتمييز يضع رضبًا من اللتباين الكّل  فيام بني احلكومي والثانوي، مع  أن 

درج هذه ن يكون تنجيزًا ال غي للحكم الثانوي، فكيف ن  ن  احلكومي يف بعض األحياأنعلم 

وي واحلكومي يف حالة كون احلكومي نوكيف نعرف الفرق بني الثا ؟احلال ضمن اللتمييز

 ؟ثانوي   تنجيزًا ملفاد  

إن  تشخيص موضوع احلكم الثانوي وحتديد مديات توف ر العنوان الثانوي يف احلالة  ـ 2

وي إن ام هو بيد املكل ف، بينام تشخيص موضوع احلكم احلكومي القائمة ليلحقه احلكم الثان

ة، ومن ثم  فلتعيني موضوع احلكم هو معيار اللتمييز بني االثنني  .ليس إال بيد احلاكم خاص 

 ظ عليه:الح  وهذا التمييز يمكن أن يُ 

حلة عدنا عىل متييزمها يف املرإن نا ّندف هنا للكشف عن متايز بني احلكمني يسا الً:أوّ 

ة  ن  هذا احلكم حكومي  أة، وهذا اللتمييز ليس مفيدًا؛ إذ كيف نعرف ثباتي  اإل لكي تنحرص مهم 

ّ  مكل ف عىل ون ه ثانأتعيني موضوعه باحلاكم أو  ة تعيني موضوعه ملتعل قة بك ي  لكي تكون مهم 

ة متايز بينهام يف املرحلة السابقة هو الذي يؤد ي لللتاميز يف هذه املرحلةحدة ، وهو ما ّندف ؟ ثم 

اه هذا اللتمييزالكشف عنه نعم لو رجع هذا اللتمييز إىل اللتمييز الثالث اآليت  .، وال يعطينا إي 

.  صح 
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ة كاللتزاحم والرضورة وغي بعض إن   ثانيًا: األحكام احلكومي ة ليس إال تطبيقًا لعناوين ثانوي 

ملجلتمعي ة، فقبّ صدور حكم ذلك، ويف هذه احلالة جتلتمع سمة الثانوي ة مع سمة العمومي ة وا

احلاكم من يكون هو املرجع يف تشخيص املوضوع: املكل ف أو احلاكم؟ فلو رأى احلاكم أن  

لحق ضعف االقلتصاد الوطني بحيث ي  ما سوف ي   اللتعامّ مع الرشكات االقلتصادية لدولة  

ن  هذا أوالسياسة  بدراسة االقلتصاد فقية، بينام رأى املكل ف مم ن خيلتص  الالرضر العام بالطبقة 

 ؟وجد رضورة هنا أو عنوان ثانوي قاهر، فمن يكون املرجعال ت  ، ومن ثم  األمر ال وجود له

د األمر؟ وكيف  نحد 

، يلتعل ق بقضايا  ر أن  احلكم الثانوي فردي  إن ني أعلتقد أن  هذا اللتمييز انطلق من خلفي ة تصو 

ًا أيضًا،  رًا واضحًا شخصي ة فقط، مع أن ه يمكن أن يكون عام  فلم يضع لنا هذا اللتمييز تصو 

 وشاماًل يف هذا املضامر.

سب هلل فبمالحظة ذا ن  إليه، ومن قبّ احلاكم ومنسوب إ إن  احلكم احلكومي جمعول   ـ 3

ا احلكم الثانوي فهو حكم جمعول   ليه، نسب إال إمن اهلل تعاىل، وال ي   تفويضه احلاكم بذلك، أم 

 .يز يف هذه احلالفواضع احلكم هو نقطة اللتمي

ه إوعليه، فنحن ننظر يف احلكم من هو صاحبه، ف ة تدل  عىل حق  ذا كان احلاكم وكانت األدل 

ّ فيام ح   سب هلل م فيه، أطلقنا عىل هذا احلكم اسم الوالئي أو احلكومي، وإذا ن  ك  يف اللتدخ 

ًا.  وصدر منه كان ثانوي 

يل واحلكومي، وبي  مثله يف اللتميي وهذا اللتمييز صحيح، وقد الحظنا ن ا مفهومه فيام ز بني األو 

م  .، فال نعيدتقد 

إن  دائرة األحكام احلكومي ة أوسع بكثي من دائرة األحكام الثانوي ة، وإن كانت العديد  ـ 4

يل أو ثانوي يف مورد ة حكم أو   .هامن مصاديق احلكم احلكومي ثم 

ن اإلنشاء اللتقنيني وليس  ومن الواضح أن  هذا اللتمييز يفهم احلكم  احلكومي بكونه يلتضم 
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فقط اإلنفاذ اإلجرائي، وإال مل يكن هلذا اللتمييز معنى، لكن  مشكللته أن ه ال يمي ز يل احلكم 

يل أو ثانوي، بّ هو مسلتكن  يف ذهنه هذا اللتمييز،  احلكومي يف املوارد اللتي يكون فيها حكم أو 

ي يف مورد وجودمها معًا؟ إن ني أعلتقد بأن ه زه عن الثانواحلكم احلكومي ومي   وإال فكيف عرف

 يمي زمها هنا من خالل فاعّ احلكم وواضعه، ال من خالل يشء آخر.

ره كلي ًا مطلقًا  ـ 5 بناء عىل زمكاني ة احلكم اللتدبيي ـ إن  احلكم احلكومي ال يمكن تصو 

عّ عادًة سوى عىل ن ه ال جي  بينام احلكم الثانوي هو يف ذاته ذو خاصية مطلقة؛ أل ـ اينطالسل

يل،  فاحلكم معايي كلي ة نوعي ة، بّ هذا ما يمي ز يف بعض احلاالت احلكم الثانوي عن األو 

الثانوي قائم عىل عنوان ثانوي، والعنوان الثانوي بطبيعلته عام مثّ الرضر أو احلرج أو 

ي ة أو شبه االضطرار أو غي ذلك، بينام احلكم احلكومي قائم عىل تعل ق روحه بقضي ة شخص

 شخصي ة.

إذ صياغة احلكم الثانوي  ؛وهبذا تلتمي ز األحكام احلكومي ة عن الثانوية يف صياغلتها أيضاً 

ذات طابع كّل وعىل ّنج القضي ة احلقيقي ة، بينام صياغة احلكم احلكومي ذات طابع خاص  أو 

 بنهج القضي ة اخلارجي ة، وإن كان اللتمييز يف ظاهر الصياغة غي دقيق.

يل، بينام  هذا ّ اخلصوصي ة يف احلكم األو  يل واحلكومي؛ للتعق  اللتمييز كن ا نرفضه فيام بني األو 

 ، إال إذا قيّ بنفس املالحظة هناك فراجع.ال يظهر العنوان الثانوي ذا طابع خاص  

يل ر من اللتمييزات حيث سيلتضح األمر أنكلتفي هبذا القد كثر مما أسلفناه يف اللتمييز بني األو 

 مي فال نطيّ.واحلكو

 تقويم نظرّياٍت أربع أو ثانوي أو مغاير هلما؟ ّوليٌّاحلكم احلكومي أـ هل  5ـ  4

لية أأرشنا فيام مىض إىل  ن  البحث يف هوي ة احلكم احلكومي وعالقلته باألحكام األو 

 توالثانوية، تارًة يقوم عىل فرضي ة تغايرمها وأخرى عىل فرضي ة احتاده مع أحدمها، وقد كان

وكن ا نبحث  ،ثانوياليل وو  ة احلكومي عن األالف هوي  لتقة قائمة عىل فرضي ة اخبالسا فروقاتال

ا اآلن، فنريد  ، حيث توجد صّ وجود اخلتالف يف البنيأن نبحث يف أيف جهة االخلتالف، أم 

 هي: ،ساسي ةهنا أربع نظري ات أ



  

 .(ـ احلكم احلكومي حكٌم أّولي )نظرّية السيد اخلميين و. 1ـ  5ـ  4
فهم من بعض وهذا ما ي   النظرّية األوىل: إّن احلكم احلكومي معدود ضمن األحكام األولّية،

د املؤمن اخلتيار هذا الرلوح من وي .د اخلمينيكلامت السي   ي حيث حياول مقاربة أالشيخ حمم 

صلحة الطفّ والقائمة عىل امل فكرة الوالية، فإن  القرارات اللتي يلتخذها ويل  خالل املوضوع من 

ًا، لق من عنوان ثانوي، طال تن لي ًا، بّ تنطلق من املصلحة ومتثّ حكامً وليست حكاًم ثانوي   أو 

قال يف حكم احلاكم وويل  األمر  .واألمر بعينه ي 

الكالم وقع موقع النقاش، خاّصة من جهة حتليل مراد السيد اخلميني من هذه القضّية،  هذا

 :هاأمهّ  ،عّدة حتليالتيمكن هنا طرح و

صّ أبمعنى  ،أصّ وجود احلكم احلكومياملراد هو أن  أن نعلتّب أن   التحليل األّول:

يل؛  وبعض عبارات السيد مرشوعي ة هذا احلكم ومنح هذه الصالحية للحاكم هو حكم أو 

لية :اخلميني قد تساعد عىل ذلك كقوله ، والية الفقيه واحلكم احلكومي من األحكام األو 

هو حكم صّ ثبوت احلكم احلكومي أصّ ثبوت الوالية للفقيه وأفهم منه أن  ربام ي  فهذا النص  

يل. ويف نص  آخر له يقول اخلميني:  إن  احلكومة اللتي هي شعبة من الوالية املطلقة لرسول أو 

مة عىل متام األحكام الفرعي ة مثّ ‘اهلل لي ة يف اإلسالم، ومقد  ، واحدة من األحكام األو 

 .وم واحلج  الصالة والص

لي ًا مثّ  ،ن  احلكم الصادر عن احلاكمأذلك ال يعني بناًء عىل هذا اللتحليّ،  كنل املمنوح أو 

يل، بّ هو حكم ثانوي ،هذه الصالحية ، بمعنى أن  األشياء عىل بأحد املعاين هو حكم أو 

يل، مثّ اإل لي ة حكم  حكمها األو  عّ مبدأ ج الرشيعة بثبوت باحة، ومن مجلة األحكام األو 

ق احلكومي، يلتعنون الفعّ/امللتعل   عندما جيعّ احلاكم احلكم   احلكم احلكومي للحاكم، فهنا

هلذا العنوان ويلتغي  كومًا ، فيصبح حم)عنوان صيورته حمكومًا من قبّ احلاكم( بعنوان ثانوي
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يل، فحكم الذهاب  لي ًا هو الوجوب عىل املسلتطيع، وإعن عنوانه األو  حلاكم الرشعي اىل احلج  أو 

لي ًا أ يضًا يف سن  قوانني واختاذ قرارات انطالقًا من املصلحة اللتي يراها، وقد اختذ له احلق  أو 

، فهنا نقول يل، لكن ه حرام بالعنوان  ىل احلج  واجب  إإن  الذهاب  :قرارًا بمنع احلج  بالعنوان األو 

عنه باحلكم احلكومي املمنوحة صالحيلته  الثانوي، واملراد بالعنوان الثانوي، تعنونه بكونه منهي اً 

لي ًا للحاكم.  أو 

 هذا الفهم له حالتان:

ر حكم احلاكم باملنع عن احلج  هو العنوان الثانوي املانع عن  احلالة األوىل: أن يكون مّب 

مًا بالعنوان الثانوي حلتى قبّ أن حيكم احلاكم، غايلته أن   ، ويف هذه احلال، يكون الفعّ حمر  احلج 

ز هذا العنوان الثانوي ومقلتضياته عىل املكل فني غي العاملني بوجوده أو بانطباقه  حكم احلاكم نج 

 هنا.

أن ال يكون يف املورد عنوان ثانوي بمعزل عن حكم احلاكم، بّ ينطلق احلاكم  احلالة الثانية:

ة املص ذه وعّب مبدأ الوالية بناء عىل ثبوت ذلك له هب ،حة فقطليف حكمه من خالل نظري 

وهو  جديدالطريقة، وهنا صحيح  أن  الفعّ بعد صدور احلكم احلكومي يصبح معنونًا بعنوان 

ّ  املشكلة ؛ ألن  السؤال يف موضوع بحثنا هنا كونه حمكومًا بحكم حكومي، لكن  هذا ال حي

عن إن ام ور احلكم، وداملركزي هنا ليس عن موقف املكل ف من ملتعل ق احلكم احلكومي بعد ص

اذا كان يلتصف يف نفسه؟ هّ يلتصف صدره احلاكم مأهذا احلكم الصادر نفسه، فعندما ة هوي  

لي ًا يف كه حكم ثانوي، واملفروض أن ه ليس كذلك عىل تقدير احلالة الثانية، أو يكون حن  بأ اًم أو 

ة الديني ة طثرناها سابقًا عىل ا  يوقعنا يف نفس اإلشكالي ات اللتي أالرشع، وهذا ما  روحة اهلوي 

لي ًا بلتفسي جديد لكلمة وستدحلكم احلاكم واللتي طرحها أمثال الشيخ علي ، أو يكون حكاًم أو 

يل، وهذا ما يلتطل ب توضيحًا أكّب، كام سنرى  .احلكم األو 

أن نأخذ الكالم والفكرة عىل ظاهرمها، ونقول بأن  احلكم احلكومي من  تحليل الثاين:ال

لي ة، ويكون تقريب امل  وقف عّب الطريقة اللتي بي نها الشيخ املؤمن آنفًا.أحكام اهلل األو 

ة الشيخ عليدوست، فال نعيد،  وهذا اللتحليّ يلتصادم مع املناقشات اللتي أبديناها جتاه نظري 

ا مقاربة الشيخ املؤمن فقد حصّ فيها خلط بني موضوعني؛ وذلك أن  ويل الطفّ له ـ  وأم 

يل ـ والية عىل الطفّ يف حدود امل صلحة أو يف حدود عدم املفسدة، كام أن  ويل باحلكم األو 



  

الطفّ بعد اختاذه قرارًا يلتصّ بالطفّ يصبح اآلخرون ملزمني بنلتائج ومسلتلزمات هذا املوقف 

يل أيضًا؛ ألن  ويل  الطفّ يغي  املوضوع بالنسبة إليهم، لكن  هذا كل ه ال يعني  رشعًا باحلكم األو 

ره ويل  الطفّ هو حكم  اهلل لته منسوبًا إليه سبحانه ال أن  ما قر  يل، بحيث يكون بذاته وهوي   األو 

ّ  هّ نبيع عقاره لنشرتي مكانه عقارًا آخر يف  واقعًا وال ظاهرًا، فليس هلل حكم  هنا يف أن  الطف

يّ هذا األمر لويل   منطقة أخرى بام فيه صالحه، أو ال؟ إن  الرشيعة ليس هلا نظر  هنا، وإن ام هي حت 

ح الطفّ، دون  يط املوقف ـ واقعًا وال ظاهرًا ـ ال أن تصح  ا حت  قراراته، غاية ما يف األمر أّن 

ين ، وثانيهام لزوم ترتيب اآلثار دون غيه : أحدمها ثبوت هذا احلق  للويلمن حدود اهلل بحد 

، فنحن هنا ال من قبّ اآلخرين عىل املواقف اللتي يلتخذها الويل  من أموال الطفّ وعدم ختط يها

يل للموىل سبحانه، وإن ام نبحث يف املضمون الواقع بني  نبحث ين اللذين مها حكم  أو  يف احلد 

يل( معنى آخر  بذاته احلدي ن من حيث نسبلته هلل، إال إذا قصد امللتكل م هنا من كلمة )احلكم األو 

 رج إطار الرشيعة واالنلتساب إليها.خا

لي ًا هو كونه مصداق احلكم إن  املراد من كون احلكم احلكومي  التحليل الثالث: حكاًم أو 

ة نصوص يمكن بضم  بعضها  يل، وتوضيح هذه الفكرة أن  السيد اخلميني لديه عد  ىل إاألو 

لتهبعض فهم نظر  هنا، وهي: ي 

مة الواجب ـ وهو يف سياق إبداء نوع  من اللتعريف  النّص األّول: قوله يف مباحث مقد 

عبارة عن نفس اإلنشاء الصادر منهام يف مقام  حكم السلطان والقايضللحكم احلكومي ـ: 

 .احلكومة والقضاء، ال اإلرادة املظهرة

د أن  احلكم احلكومي قبّ إنشائه ال وجود له، بخالف األحكام الرشعي ة  هذا النص  يؤك 

قت مراحلها الثبوتي ة عىل رأي بعض األصولي ني ال مجيعهم.  فهي قبّ إنشائها موجودة لو حتق 

ة والية الفقيه ـ حيث  لثاين:النّص ا ما ذكره يف مباحث فقه البيع ـ وهو بصدد إثبات نظري 

..إن  يف اإلسالم نظامًا وحكومة بجميع شؤوّنا، ال بقي )ال يبقى( شك  يف أن  الفقيه ال قال: 

يكون حصنًا لإلسالم ـ كسور البلد له ـ إال  بأن يكون حافظًا جلميع الشؤون، من بسط 

جراء احلدود، وسد  الثغور، وأخذ األخاريج والرضائب، ورصفها يف مصالح العدالة، وإ
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املسلمني، ونصب الوالة يف األصقاع، وإال فرصف األحكام ليس بإسالم. بّ يمكن أن يقال: 

اإلسالم هو احلكومة بشؤوّنا، واألحكام قوانني اإلسالم، وهي شأن  من شؤوّنا، بّ األحكام 

ة إلجرائها وبسط العدالة. فكون الفقيه حصنًا لإلسالم كحصن مور آلي  ، وأمطلوبات بالعرض

ة صلوات اهلل عليهم  سور املدينة هلا، ال معنى له إال كونه واليًا، له نحو ما لرسول اهلل ولحأئم 

اجلنود بإذن اهلل : »×أمجعني من الوالية عىل مجيع األمور السلطاني ة. وعن أمي املؤمنني

، فكام ال تقوم الرعي ة إال باجلنود، «وليس تقوم الرعي ة إال هبم»قال: إىل أن « حصون الرعي ة..

فكذلك ال يقوم اإلسالم إال بالفقهاء الذين هم حصون اإلسالم، وقيام اإلسالم هو إجراء 

 .مجيع أحكامه، وال يمكن إال بالوايل..

ني  النلتيجة اآلتية:  تظهرإىل النصوص السابقة للسيد اخلميني، بعضهام مع بضم  هذين النص 

إن  أهم أحكام اإلسالم هي إجراء القوانني وإقامة العدالة وبسطها يف احلياة االجلتامعي ة 

والسياسية واالقلتصادي ة، واحلاكم هنا يقوم بعملية اإلجراء هذه، وحيث إن  احلاكم ليس له 

مي ة، فهذا روح يف حكمه غي اإلنشاء، وحيث إن  خلف حكمه تكمن العدالة والقوانني اإلسال

لية اللتي يقف عىل رأسها قانون  يعني أن  حكم احلاكم هو عبارة عن تطبيق لحأحكام األو 

ص مصداق العدالة ويقوم بوضع القوانني احلكومي ة إلجراء هذه العدالة  العدالة، فاحلاكم يشخ 

سكني عىل أرض الواقع، فكام أن  تطبيق حكم دفع الزكاة للفقي عىل زيد الفقي أو عمرو امل

ليس سوى تطبيق لحأحكام الرشعي ة، كذلك األحكام احلكومي ة اللتي متثّ تطبيقات للعدالة 

يل ليس  وحفظ اإلسالم واللتي هي أهم   لي ة. والنلتيجة هي أن  تطبيق احلكم األو  األحكام األو 

يل ال غي.  سوى حكم  أو 

 يمكن مناقشتها من جهات:ـ أعني التحليل الثالث ـ هذه املحاولة 

سوف يأيت باللتفصيّ الحقًا احلديث عن هذه النقطة، وهي أن  مفاهيم من نوع العدالة  أ ـ

واملساواة واحلقوق وتطبيق اإلسالم وإقامة احلق  وإجراء القسط وغي ذلك، ليست قوانني أو 

لي ة، بّ هي منشأ القوانني واألحكام وهي غاياهتا أيضًا، فاملقن ن جيعّ القوانني  اً أحكام أو 

ها من خالل وضع هذه القوانني، منط د  ن ش  لقًا من صورة العدالة الذهني ة اللتي عنده، واللتي ي 
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ك عمالني ًا هبدف الوصول  ري القوانني يلتحر  ارجي للعدالة عّب هذه القوانني، امليداين اخلوجم 

ا تطبيقات للعدالة بحيث ت سلب عنها صفة اللترشيع، فإن  هذا  فال تصن ف القوانني عىل أّن 

للتباس  يف اللتعامّ مع املفردات، وال نريد أن نكون ضحايا لعبة ألفاظ هنا. وعليه فكيف يمكن ا

اجلمع بني شمولي ة الرشيعة وبني فكرة احلكم احلكومي بناء عىل هذا اللتفسي هلا؟! أمل يكن 

س، بإمكان املوىل أن ي صدر قانونًا واحدًا اسمه وجوب العدل مع اهلل واإلنسان والطبيعة والنف

عليه يكفي أن تأمر الرشيعة بالعدالة بناًء بّ  لكي تكون هذه اجلملة رشيعة شاملة ملتكاملة؟!

 لكي يضع البرش القوانني قاصدينها فلتكون بذلك منظومة قانوني ة ملتكاملة!

لية، وهب ،وعليه د تطبيق للعناوين األو  ذا يكون احلكم احلكومي فلتصوير املوقف عىل أن ه جمر 

لي ًا،   دقيق. غيأو 

ًا أخرى؟ إذ من  ب ـ لي ًا تارًة وثانوي  إذا كان األمر كذلك، فلامذا ال يكون احلكم احلكومي أو 

يل وأخرى من تطبيق العنوان الثانوي،  الواضح أن  احلاكم تارًة ينطلق من تطبيق العنوان األو 

ة؟! هّ نصف ه بالثانوي فكيف نصف حكمه عىل تقدير كونه قد انطلق فيه من العناوين الثانوي 

يل وفق هذا اللتفسي، علاًم  يل معًا؟! أو نصفه بالثانوي واملفروض أن  احلكم احلكومي أو  واألو 

لي ة كالعدالة؟! فكيف يكون  أن  تطبيق العنوان الثانوي يقع يف سياق إجراء كلي ات العناوين األو 

لي ًا لكونه تصوير املوقف هنا بشكّ مقنع؟ وقع يف رصاط تطبيق  فهّ يصبح احلكم الثانوي أو 

يل الذي من نوع العدالة؟! وكيف؟  احلكم األو 

ة  ج ـ ة هنا تلتعل ق بوفاء هذا اللتفسي بلتقديم توضيح ملجمّ كلامت السي  إثم  د شكالي ة تفسيي 

ة، أتدل  عىل  هاخلميني، وذلك أن  بعض عبارات فهو يصف ن ه يقبّ باألحكام احلكومي ة الثانوي 

اً حكومي ًا بكونه حكاًم  حكم امليزا الشيازي نا هنا، لكن ثانوي  ، وهذا موضوع تفصيّل ال هيم 

فهمنا بوضوح هذا املوضوع ضمن  م تفسيًا لكلامت السيد اخلميني أن ي  جيب عىل من يقد 

 تفسيه لكالمه.

لي   احلديث عن كون احلكم احلكومي حكامً وهبذا يلتبني  أن   يل  اً أو  باملعنى السائد للحكم األو 

، برصف عىل خالفهقائم الدليّ بّ  اصطالحات علامء الفقه والرشيعة، أمر  ال دليّ عليه، يف
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 .النظر عن مراد أمثال السيد اخلميني من هذا اللتعبي

 و..( العالمة حممد تقي اجلعفرياحلكم احلكومي حكٌم ثانوي )نظرّية ـ  2ـ  5ـ  4
ة اللتي تقول بأن  األ النظرّية الثانية: حكام احلكومي ة تندرج ضمن األحكام وهي النظري 

ة  ة، وعادًة ما ت نسب هذه النظري  د ـ  يف كلامت بعض الباحثني املعارصين ـالثانوي  إىل السيد حمم 

ة وأن ه يقول:  ال تدل  منطقة الفراغ عىل نقص يف الصورة اللترشيعي ة، أو باقر الصدر، خاص 

تعّب  عن اسلتيعاب الصورة وقدرة الرشيعة  إمهال من الرشيعة لبعض الوقائع واألحداث، بّ

عىل مواكبة العصور املخلتلفة؛ ألن  الرشيعة مل ترتك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يعني نقصًا أو 

ّ  حادثة صفلتها اللترشيعي ة األصيلة، مع إعطاء  دت للمنطقة أحكامها بمنح ك إمهاالً، وإن ام حد 

ة من يفهم من هذا ية، حسب الظروفويل  األمر صالحية منحها صفة ترشيعي ة ثانو . فثم 

لي ة. ة وليست أو   النص  أن  األحكام احلكومي ة ثانوي 

ر  د تقي جعفرييلوح من لثانوي ة األحكام احلكومي ة وهذا اللتصو   .العالمة الشيخ حمم 

لي ًة؛ ألن    وتنطلق هذه النظري ة من عدم اقلتناعها بإمكان اعلتبار األحكام احلكومي ة أو 

لية هي أحكام اهلل سبحانه، واحلاكم ال يامرس تقنني اهلل، بّ ينطلق من العناوين  األحكام األو 

ة إلصدار أحكام حتلتاجها اللحظة الزمني ة اللتي يعيشها.  الثانوي 

ّ  الذين يرفضون هذا اللتصوير يبدون قلقهم من حرص حركة الدولة وويل  األمر يف  ولع

ّ  قوانينها إطار العناوين الطارئة؛ فالدول ك يف نطاق احلاالت االسلتثنائي ة وتكون ك ة سوف تلتحر 

ومواقفها ضمن قواعد االضطرار واحلرج والرضر وغي ذلك، وهذا أمر يفرض تقييدًا يف 
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.  حركة الدولة وإعجازًا هلا عن ممارسة نشاطها بشكّ حر 

 :؛ وذلكهذه النظرّيةالتعليق عىل  ويمكن

ة هذه النظري ة، ة للسيد الصدر إن  نسبة هذه النظري   أّوالً: ّ  راجع  إىل رشح هوي  حتلتاج للتحلي

 حيث يمكن طرح تفسيين هلذه النظري ة، مها:

أن يكون املراد أن  نفس حكم احلاكم ليس سوى تعبي عن حكم ثانوي  ّول:األالتفسري 

ك يف ة، وهو ال يلتحر   سياق إهلي، واحلاكم يف نشاطه هذا ليس سوى انعكاس لحأحكام الثانوي 

ة اللتي  يل يف دائرة منطقة الفراغ، وإن ام هو يسلتجيب للعناوين الثانوي  إنلتاج أو اسلتجابة حلكم  أو 

لي ة يف  ه حركلته للت نلتج عّبه األحكام احلكومي ة اإللزامي ة، وإال لو اسلتجاب لحأحكام األو  توج 

املفروض وجودها  دائرة منطقة الفراغ فلن يكون هناك يشء  جديد؛ إذ لن تكون سوى اإلباحة

 من قبّ.

أن يكون املراد أن  حكم احلاكم بعد صدوره خيلع عىل الفعّ املباح بالعنوان  التفسري الثاين:

ل الفعّ من  يل عنوانًا جديدًا، وهو كونه حمكومًا بحكم  حكومي، فهذه الصفة الثانوي ة حتو  األو 

ة امل لي ة امللتصفة باإلباحة إىل حاللته الثانوي  ل ـ تبعًا حاللته األو  لتصفة باحلكم احلكومي، فيلتحو 

ًا بعد  لي ًا بعنوانه، وملزم ثانوي  ل العنوان ـ إىل اإللزام بعد أن كان مباحًا، فهو مباح  أو  للتحو 

 عروض صفة  كونه حمكومًا بحكم احلاكم عليه.

م فهموا كالأالذي يبدو من الذين نسبوا نظرية ثانوية األحكام احلكومي ة للسيد الصدر  مه ّن 

ل، وهذا يف تقديري غي خدمت لنسبة هذه سلت  ا، فعبارة الصدر اللتي ق دقيضمن اللتفسي األو 

لثانوي   ال تعّب  عن اعلتقاده بكون احلكم احلكومي بنفسه حكامً  ،ليهإ ةالنظري   ، ًا باللتفسي األو 

أن  حكم ن ه يرى ذلك؛ لكن  السيد الصدر ال يقصد أأوحى ب (الثانوي ة)فكأن  اسلتخدامه تعبي 

يل نحو مرحلة احلاكم يلتخط ى العنوان األ ، بّ يقصد أن  هبذا املعنىنوي ااحلاكم هو حكم ث و 

نلتج الثانوية باللتفسي الثاين اآلنف، دون أن يبني  لنا أن  حركة احلاكم منحرصة بمفهوم أخرى، ت  

مة صفالعنوان الثانوي املوجود يف الفقه ة الثانوية للحاكم، ، وهلذا نسب الصدر يف عبارته امللتقد 

ّ  صفًة ثانوي ة، وهذا منسجم مع اللتفسي الثاين اآلنف الذكر  حيث قال بأن ه هو الذي يمنح الفع
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ر  د ما نقول ـ خالفًا ملن يلتصو  ص حركة  عىل الصدر ن ه نقض  أويؤك  ـ أن  الصدر خص 

املعروفة يف الفقه ملا كان معنى  منطقة الفراغ باملباحات، فلو كانت منطلقاته العناوين الثانوية

ّ  فقيه، هلذا اللتخصيص،  يف  صدرالوهلذا قلنا سابقًا بأن  منطلق بّ هو أمر واضح يعرفه ك

ة هنا غي  ة العنوان الثانوي، فنسبة الصدر هلذه النظري  ة الوالية ال نظري  منطقة الفراغ هو نظري 

 صحيح يف تقديري.

 أو ال؟دائاًم ة للصدر، هّ احلكم احلكومي ثانوي برصف النظر عن نسبة النظري   ثانيًا:

الكلي ة، ال املوجبة نفي ـ حالي ًا ـ وأعني  إن  اجلواب عن هذا السؤال هو يف تقديري بالنفي،

ن  بني صفة احلكومي والثانوي، فمن جهة نحن نالحظ أ ةالكل يأو املغايرة إثبات السلب 

من وال يريد ـ لكلمة حكم احلاكم  قهي اخلاص  باملفهوم الفـ صدر حكاًم احلاكم حيكم أو ي  

يل فقط، فحكم أطلق فيه من وال ينأو ضمنه ورائه  ، بّ يقوم بلتنجيز احلكم األو  ي  عنوان ثانوي 

احلاكم باجلهاد الدفاعي مثاًل أو حكمه بقلتّ املرتد  الفالين مثاًل ليس سوى انعكاس للحكم 

يل، وال يوجد أثر هنا للحكم الثانوي،  ففي هذه احلاالت كيف نفّس  مثّ هذا النوع من األو 

 األحكام احلكومي ة؟

منا فكرة إبّ  ففي هذه احلال ال توجد يف كثي  ،لحأحكام القضائي ةكومي كم احلاحلذا عم 

هذا  ن ام هي عناوين أولي ة، كام لو ثبت للقايض بالدليّ اليقيني أن  إمن األحيان عناوين ثانوي ة، و

يل ،بذلك م  ك  فح   ،لفالنالعقار لفالن وليس  وليس  ،فهنا يكون حكمه حماكيًا للواقع األو 

ة دائامً  ن  كل ه يعني أهذا و ؟!منطلقًا من ظرف ثانوي، فكيف نقول بأن  األحكام احلكومي ة ثانوي 

ة غي واضحة.  فكرة حرص احلكم احلكومي بالثانوي 

ن  ضمون احلكم هو ثانوي، بّ إأن  مإن  املراد من ثانوي ة احلكم احلكومي ليس  قد تقول:و

ثانوي كالرضورة واللتزاحم، ولوال هذا  نفس إصدار احلاكم للحكم احلكومي يكون بمالك  

 حكومي. صدار حكم  رئ ما اضطر  احلاكم إلاملالك االسلتثنائي الطا

ن  األحكام إحيث  ،من الزاوية امليدانّية التارخيّية اً مقنعقد يكون ّنه أوهذا الكالم رغم 

بسات اسلتثنائي ة، لكن  هذا ال جيعّ جوهر احلكم احلكومي الما تصدر نلتيجة ملكثيًا ومي ة احلك
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يل ليس من عنوان ثانوي كذلك، فلو أ ن  احلاكم انطلق يف حكمه احلكومي للتكريس حكم أو 

فهذا ال يسلب عن حكمه صفة حكم احلاكم  ،بّ عن مصلحة عادية غي اسلتثنائية رآها ،طارئ

 ومي، كام هو واضح.أو احلكم احلك

ا الحظت مضمون احلكم احلكومي وربطلته  ثالثًا: إن  نقطة اإلشكال يف هذه النظري ة هي أّن 

ة، أو الحظت مالبسات صدور احلكم احلكومي وربطلتها كذلك:  بالعناوين الثانوي 

ة احلكم احلكومي، بّ اقرتبت من  احلالة األوىل، ففيأ ـ  مل تقرتب هذه النظري ة من هوي 

يل ثابت مض مونه وأهدافه، ومعنى ذلك أن  احلكم احلكومي ليس إخبارًا عن حكم ثانوي أو أو 

من ق بّ، وإال مل يكن فرق  بني حكم احلاكم بثبوت اهلالل وبني إخباره لنا ـ بوصفه ثقة ـ بثبوت 

ة مل توضح لنا حيثي   اهلالل، اللتي  ة )احلكم( بوصفه سمة بارزة يف اخلطوة القانوني ةفهذه النظري 

 قام هبا احلاكم.

، مغاير للحكم الثانوي املوجود  وعليه، فام قام به احلاكم هو نشاط  قانوين من نوع خاص 

يل املوجود من قبّ عىل تقدير وجودمها، حلتى لو تشابه يف  من قبّ، وكذلك مغاير للحكم األو 

ق يف عنرص إيات معهام، لكن ه يف ذاته خطوة قانونية مغايرة وجديدة وغراض واملؤد  األ ضايف حتق 

لته، إذ من الواضح أن ه لو كان عني هو يف هذا العنرص اإلني، وبحثنا الب   ضايف نفسه، ما هي هوي 

يل أو الثانوي الثابت من قبّ ة القانوني ة بني  ن ه مل نضع متييزاً أفهذا يعني  ،احلكم األو  يف اهلوي 

تنجيزمها، وهبذه  ياد باحلكم احلكوماملرالثانوي يل أو احلكم احلكومي واحلكم الرشعي األو  

يل أو الثانوي املوجود يف مداره عىل  الطريقة نكلتشف أن  احلكم احلكومي ال ربط له باحلكم األو 

يل أو  له  ثانوي غرضاً التقدير وجوده، بّ احلكم احلكومي كيان قائم بنفسه يكون احلكم األو 

ة، وليس هو عينه، وال   .ن ه مندرج فيهأوماد 

ن ربطه باألحكام الثانوية الثابلتة عىل هذه إن  رب ط احلكم احلكومي بالعناوين الثانوية يلتضم 

 العناوين، وهذا ما خيلق املشاكّ اللتي ذكرناها.

فنحن نالحظ العالقة بني إصدار احلاكم للحكم احلكومي وبني  ب ـ وأّما يف احلالة الثانية،

رات قيامه هبذه اخلطوة القانوني ة، ومن الواضح املالبسات الزمانية الطارئة، بمعنى النظر يف مّب  

ة تلحقه بوصفه مكل فًا، وأخرى ال يكون يف البني يشء  رات قيامه قد تكون عناوين ثانوي  أن  مّب 

ًا  رات إصداره ليس ثانوي  من هذا القبيّ كام قلنا آنفًا، ومن ثم فاحلكم احلكومي يف مقام مّب 



  

ـ لكي يصدر احلكم احلكومي ـ أن تكون هناك ظروف ثانوي ة  دائاًم، وليس احلاكم مقي دًا دائامً 

ضاغطة تفرض هذا اإلصدار، بّ بإمكانه إذا رأى مصلحًة ولو مل تبلغ رتبة العنوان الثانوي 

يل أو الثانوي الثابلتني  ّ  يف موارد إرادة تنجيز احلكم األو  امللزم، أن ي صدر حكمه احلكومي ال أق

عىل تقييد سلطة احلاكم يف إصدار األحكام عندهم جد دليّ من قبّ يف املوضوع، وال يو

 بأن يكون هناك اضطرار هلذا اإلصدار مثاًل.تقييدًا مطلقًا احلكومي ة 

ة دائاًم غي واضحن  القول بأن  األأوهبذا يلتبني   عىل املسالك  حكام احلكومي ة هي أحكام ثانوي 

ة عىل مسلك املعروفة ة للفقيهب لمن يقوالعديد مم ن ، خاص  ، ويرون املصلحة الوالية العام 

ًا يف نشاط ويل  األمر  .عنرصًا مداري 

 ة جوادي آملي وعميد زجناني(ـ احلكم احلكومي أّولي وثانوي )نظرّي 3ـ  5ـ  4

وهي النظري ة اللتي تذهب لللتفصيّ يف حال احلكم احلكومي، إذ ترى أن   النظرّية الثالثة:

ة هذه، بّ ينطلق بعض األحكام احلكومي ة ثانوي   ر من القيود الثانوي  ة، فيام بعضها اآلخر ملتحر 

وذهب ، وهذا ما يظهر من كالم األسلتاذ الشيخ عبد اهلل جوادي آمّلمن عنوان املصلحة، 

إليه رصحيًا الشيخ عباس عّل عميد الزنجاين، حيث اعلتّب أن  النسبة بني األحكام الثانوي ة 

، واخلصوص من وجه، موضحًا القضي ة  بالشكّ الذي بي ناه واألحكام احلكومي ة هي العموم

دًا أن  األحكام احلكومي ة هلا ثالث حاالت: أولي ة وثانوية وعدمهام  .ومؤك 

يانًا يف بعض حريد أن  احلاكم اإلسالمي ينطلق أن ه لو ا  بأ هم عىل هذا الكالمبعُض الحظ وقد 

ا القول بأن  ما صدر عن احلاكم  ذ؛ إقراراته من العناوين الثانوي ة، فال بأس هذا واضح، أم 

بينام  ،اهلل ثانوي جمعول  الذ احلكم إ ؛فهذا ال معنى له ،اإلسالمي هو حكم حكومي وثانوي معاً 

 .فكيف يكون احلكم الثانوي جمعوالً للحاكم هنا؟! ،احلكم احلكومي جمعول احلاكم

تصادق احلكم الثانوي والوالئي يف  من أن   وهذه املالحظة صحيحة تؤّكد ما قلناه سابقاً 

                                              
 .186( انظر: جوادي آمّل، نسيم انديشه: 1)

الت الزمكاني ة، ( انظر: عباس عّل عميد الزنجاين، حوار حو2) ل األحكام واملصادر الفقهي ة واللتحو 

 .220: 14جمموعة أعامل مؤمتر الزمان واملكان )بالفارسي ة( 

 .224ـ  223ي: در ترشيع اسالم يحكم ثانو( انظر: عّل أكّب كالنرتي، 3)



  

ًا؛ ألن  جوهر االملتياز بينهام هو  مورد معني  أو حالة معي نة ال يصي  احلكم الوالئي حكاًم ثانوي 

ر احلكمني ومالكاهتام واحدة، بّ حلتى لو وقع أحد احلكمني  جاعّ احلكم، حلتى لو كان مّب 

 احلكم احلكومي هو حكم ثانوي دائاًم. بغرض تنجيز حكم  آخر، وهبذا ال يصح  أن نقول بأن  

يل بغرض تنجيزه  ويلتضح هذا األمر أكثر فيام لو أصدر احلاكم حكاًم يف مورد حكم أو 

لي ًا،  وتقويلته تطبيقي ًا، كام أوضحنا قبّ قليّ، ففي هذه احلال هّ يكون احلكم الوالئي حكاًم أو 

ًا يف حالة ثانية، ويكون مغاير ًا هلام يف حالة ثالثة، وهي انطالقه من فيام يكون حكاًم ثانوي 

ة الديني ة للحكم  ؟!املصلحة فحسب إن  هذا يرد عليه ما سبق أن أوردناه عىل نظرية اهلوي 

يل، فراجع. ة اندراجه ضمن احلكم األو   الوالئي ونظري 

ر هنا، ويغيب عن ا جوهر اخلطوة القانوني ة اللتي يقوم هبا احلاكم، ولو  يبدو يل أن  اخلطأ يلتكر 

يل واحلكومي أو   واحد قد جيلتمع احلكم األو 
انلتبهنا إليه ـ كام قلنا سابقًا ـ لرأينا أن ه يف مورد 

الثانوي واحلكومي أو يفرتق احلكومي عنهام، بحيث يكون هو موجودًا دوّنام أو يكون 

يل أحدمها موجودًا دونه، فالعالقة بني احلكومي وهذا الثنائي ال تشبه العالقة بني األو  

زين، بّ يمكن  والثانوي، من حيث عدم إمكان تصادقهام يف حالة واحدة مع كوّنام معًا منج 

د، وال ينصهران  زمها يف حلظة واحدة، بحيث يبقيان عىل اللتعد  اجلتامع احلكومي مع غيه وتنج 

 بحيث يكونان حكاًم واحدًا، وهلذا جيب عىل املكل فني غي العاملني االللتزام باحلكم احلكومي

هم؛ لعدم  يل أو الثانوي، رغم أن  احلكم الثانوي غي ناجز يف حق  الذي يقع يف موقع احلكم األو 

ق عنوانه  ثبوت لي ًا وال حتق  عندهم، وهبذا يلتبني  أن ه يف حال االجلتامع ال يصبح احلكومي أو 

ة يف امل لته. هذه هي النقطة املركزي  ًا، بّ يبقى مغايرًا هلام يف جاعله وهوي   وضوع.ثانوي 

من هذا كل ه ال أسلتبعد أن يكون مراد الشيخ عباس عّل عميد الزنجاين هنا هو وجود 

احلكم الثانوي واحلكومي يف بعض احلاالت، وافرتاقهام يف حاالت، ال صيورة احلكومي 

 ثانويًا يف حاالت وغي ثانوي  يف أخرى، فالحظ.

 لثانوي )املوقف املختار(لي واـ نظرّية التغاير بني احلكومي واألّو 4ـ  5ـ  4

يل والثانوي، وبني  النظرّية الرابعة: د عىل اللتغاير اللتام بني ثنائي: األو  ة اللتي تؤك  وهي النظري 

ة هي اللتي خيلتارها املرجع  احلكم الوالئي احلكومي أو احلكم القضائي، ّ  هذه النظري  ولع



  

يقول بأن  احلكم احلكومي  ، حيثوغيه الديني املعارص السيد حممد عّل العلوي اجلرجاين

يل والثانوي  بام يوحي باملغايرة عنده. ،وراء احلكم األو 

بحيث يكون احلكم الوالئي أو القضائي أو  هذه النظرّية هي النظرّية الصحيحة يف تقديري،

السلطاين أو احلكومي.. حكاًم مغايرًا لسائر األحكام نلتيجة تغاير واضعه، حلتى لو اللتقى معها 

ّ  يف بع هذا احلكم هو القايض أو ويل  األمر )الدولة(، فيام جاعّ األحكام  ض احلاالت، فجاع

األولي ة والثانوي ة هو اهلل سبحانه، والقايض وويل  األمر ال يقومان فقط بلتطبيق األحكام عىل 

مل يكن احلاالت، بّ يضيفان إىل ذلك عملي ًة إنشائي ة قانوني ة يضعان عّبها حكاًم جديدًا إضافي ًا 

موجودًا من قبّ، وعىل أساس وجوده ووالدته احلادثة ترتت ب سلسلة من النلتائج القانوني ة، 

د مصدر اجلعّ القانوين هو  مثّ بطالن حق  النقض أو اإللزام لغي العاملني أو غي ذلك. وتعد 

ر وجود حكمني ملتشاهبني أحيانًا يف مورد واحد دون اسلتحالة عقلي ة أو عقال ئي ة، مها الذي يّب 

يل أو ال ا عند الشارع سبحانه فهناك حكامن غي انوي، ثاحلكم احلكومي واحلكم األو  أم 

صالة الظهر ، ثم أمر الوالد ابنه بذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين فيام يأمران مطلقاً إفملتشاهبني، 

وجوب آخر ب ويلحقه حكم   ،حكم  بوجوب صالة الظهر قبّ انلتهاء وقلتها، فهنا يلحق االبن  

د اإلخبار عن أن  اهلل أوجب الصالة عىل طاعة أحكام والدهإ ، وأحكام الوالد ليست هنا جمر 

املكل فني، بّ هي إنشاء إلزام  ا رسي من قبّ الوالد لولده يف أن يقوم بالصالة هبدف حتقيق 

 مصالح األحكام األولي ة.

ا توافق فهم حها نعلتقد بأّن  ة الرابعة اللتي نرج  مني، وربام كذلك  وهذه النظري  مشهور امللتقد 

ة املدرسي ة اآلتية، بّ وأيضًا فهم أولئك الذين فصلوا احلكم احلكومي عن  فهم أنصار النظري 

م احلديث عن نظري اهتم  .الرشيعة مثّ العالمة الطباطبائي وغيه مم ن تقد 

ة ًا لي ًا تارًة وثانوو  أيمكن فرض احلكم احلكومي حكاًم  ،ووفقًا هلذه النظري  أخرى، لكن ي 
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من هنا ، بّ األولي ة والثانوية ثانويالالرشعي احلكم يل وو  ليس بمعنى احلكم الرشعي األ

تثبت عنده خالل طبيعة منطلقات احلاكم الرشعي يف حكمه، فلتارًة ينطلق من مصلحة قوي ة 

 ا.لق من عناوين الرضورة وهكذطى ينأخرورجحان الفعّ في لزم به وفقًا لقانون املصلحة، 

 يف سياق نقد نظرّية املرجعّية اإلنسانّية املساعدة ـ التصّور املختار للحكم احلكومي 6ـ  4

ّ  )إنشائي  ـ قانوين( يصدر من اإلنسان احلامّ لرشوط معي نة،  وعليه، فاحلكم احلكومي فع

ة  نحت له يف ذلك، منطلقًا من رعاية املصالح الرشعية والنوعي ة العام  أو بموجب صالحي ة م 

يل والثانوي ـ واخلّبة البرشي ة  اجلزئي ة، معلتمدًا عىل املرك ب من القانون الديني ـ األعم من األو 

املوردي ة، هبدف حتقيق املصالح الدينية واإلنساني ة السليمة. وفرقه عن الفلتوى يكمن يف البعد 

لي ة  ة اإلنشائي القائم فيه، وفرق ه عن األحكام األو  نلتج أن  يف انلتسابوالثانوي  ه لإلنسان، وهذا ما ي 

ة احلكم الوالئي املوجود هبدف إجراء األحكام األولي ة  لته يف الصيغة والثانوي  تكمن هوي 

ا لو كانت صيغًة إنشائي ة  ة فليس سوى فلتوى، وأم  م هبا، فلو كانت صيغًة خّبي  القانوني ة اللتي يقد 

ـ وما خلفها من إرادة غة القانون وخلف هذه الصيغة مصلحة يراها احلاكم صارت حكاًم، فصي

ة هبا ـ  يل عىل شكّ فلتوى، خاص  هي املمي ز الرئيس بني اسلتهداف )اإلنسان( ذكر احلكم األو 

ولو يف إطار سلطوي ـ باملعنى السيايس للكلمة ـ جملتمعي غي فردي، وبني اسلتهدافه ذكر 

، ولو يف إطار  فردي )بعض احلدود أو األقضية عىل سبيّ  احلكم احلكومي عىل شكّ حكم 

لطوي وال جملتمعي.  املثال( غي س 

هذا اللتعريف للحكم احلكومي يمكن أن خيلتاره اإلنسان، ويقبّ بوجود مثّ هذا احلكم يف 

د بخصوص القضاء مثاًل ال غي، رشيعة، فيام قد يقول شخص آخر بأن  هذا احلكم عندي مقي  ال

ا هّ الرشيعة فاللتعريف هيدف رسم الصورة الكلي ة للحكم احلكوم قبلت بمثّ هذا ي، أم 

ي  أي  رشوط؟ وضمن أين؟ وضمن أهذا احلكم؟ واحلكم؟ وملن منحت احلق  يف جعّ 

 فهو تفصيّ إثبايت اجلتهادي. ..مساحة؟ أو غي ذلك

 :اللتقسيم ثالثي  حيث ذهب إىل أن   ،هذا، وقد صاغ بعض املعارصين القضّية بشكل خمتلف

يل والثانوي.هلي، وهو احلكـ احلكم اإل 1  م األو 

)فلتوى حكومي ة  يلتصّ بالشأن العام، وما ال يكون كذلكإىل ما وتنقسم  ،ـ الفلتوى 2



  

 .وفلتوى غي حكومي ة(

دارة االجلتامع السيايس، وغي حكومي مثّ إىل حكومي يلتصّ بإـ حكم احلاكم، وينقسم  3

 .ذلكقضية الفردي ة ونحو األ

، ال بالفاعّ، أي  إن  بمالحظة امللتعل ق باحلكم نفسهوهذه الصياغة تلصق صفة )احلكومي( 

ًا، بينام تعريفنا  حكومي ة الفلتوى أو حكومي ة احلكم شأن  يرجع لكون امللتعل ق فيهام شأنًا عام 

للحكم احلكومي، يربط صفة )احلكومي( بالطبيعة القانوني ة للمجعول والصادر، وهي طبيعة 

ًا.)احلكم واإلنشاء القانوين( مقابّ طبي  عة )الفلتوى(، بصفة احلكم نشاطًا قانوني ًا خاص 

ع يف طريقة توضيح املصطلحات، وال ضي فيه، ولكن نا نخلتار هذا اللتعريف بصفلته  وهذا تنو 

صفة ـ أحيانًا ـ يلتصّ ببحثنا بشكّ أكّب، بينام الذي يبحث يف الفقه السيايس ربام يعنيه أكثر 

ر منها بوصفها فعالً قانوني ًا إنشائي ًا. وهذا ما يدفعنا لللتأكيد احلكومي ة منلتسبًة إىل الشأن العام أكث

ّ  شخص  ،عىل أن  هذه املصطلحات جيب دراسة معناها يف سياقها الزمني تارة وعند ك

 يسلتخدم هذا املصطلح أخرى.

ـ الفقه الوالئي  اعلتّب أن   ،د أْحد املدديالسيّ الفقيه املعارص ىل أّن إس باإلشارة أكام ال ب

 حكم   اسالم فيهال يوجد لإل مساحة  ر قانونًا يف يل األمتارًة ينطلق من وضع وـ ب تعبيه بحس

الً يف احلكم الرشعي األصاًل، وأخرى يأ صّل املوجود بسبب مواجهة هذا احلكم امرس تدخ 

. وهذا إقرار واضح منه بأن  هناك وتغيي جياد حتويّ فيهأرض الواقع يسلتدعي إعىل  ملأزق  

 ليس للرشيعة فيها حكم، ويراد للعقّ اإلنساين أن يسن  فيها حكاًم. مساحات

نصل إىل النتيجة التي نريدها من وراء بحث األّوِل والثانوي  وبناء عىل كّل ما تقّدم

التي طرحت منذ بدايات نستنتج أّن نظرّية املرجعّية اإلنسانّية املساعدة واحلكومي، وهي أننا 

مل تتمّكن من حتويل احلكم احلكومي دائاًم إىل جزء من الرشيعة، تعّددة القرن العرشين بصيغها امل

بل ظّل نشاطاً قانونيّاً موازياً هلا )وكثريًا ما كان مستقالً متاماً وغري متصادق مع األحكام األولّية 

والثانوّية عند أنصار هذه النظرّية(، توكل مهّمته لإلنسان، وهو اعرتاف  ضمني بأّن إدارة 
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منظومة األحكام القانونّية األولّية والثانوّية،  اامع السيايس واالقتصادي للبرش ال تكفي فيهاالجت

بل نحن نحتاج لنوع ثالث من األحكام تقوم به اخلربة والتجربة اإلنسانّية هبدف سّد الفراغات 

 تارًة أو القدرة عىل إدارة تطبيق الرشيعة تارًة أخرى.

م إذا مل ينطلق سوى من األحكام األولي ة والثانوي ة ومل يكن إال أن ه من الواضح أن  احلاك

ّ  أو نقص أو ثغرة يف الب عد الشمويل   ز  هلا، فال تكشف فكرة احلكم احلكومي عن خل سوى منجِّ

د إنشاء إنفاذ، يف املنظومة القانوني ة يف اإلسالم ، وهلذا قلنا بأن  تعريف احلكم احلكومي بأن ه جمر 

ًا إشكالي ة اللتنايف مع الشمولي ة، بخالف وعدم السامح بوج وده يف غي هذه الدائرة، خيف ف جد 

م ة الوالية واملصلحة بعد توسعة مفادمها كام تقد  ، وبإمكان القارئ مراجعة انطالقه من نظري 

ة ـ أملحنا سابقًا لبعضها ـ لرموز كبار من أنصار فكرة ا د أن  حلكم احلكومينصوص عد  ؛ ليلتأك 

ة اللتي  هذه الفكرة ليست سوى إنشاء لنوع ثالث من اللتقنني خمارج لحأحكام األولي ة والثانوي 

 .متثّ جممّ الرشيعة اإلسالمي ة

 ـ منطقة الفراغ بني اجملال االقتصادي وحّل املعضلة القانونية العاّمة 5

لته هذه يف نطاق القضايا االقلتصادي  أن  السي  باحثني الذكر بعض  ن ه ة، وأد الصدر طرح نظري 

ة ال ختلتص  بذلك وهذا ما  .حرص منطقة الفراغ ومعادالهتا يف هذا السياق، مع أن  النظري 

ّ إشكالي ة نقدي ة عىل هذه النظري ة.  يشك 

ة يف كلتاب إف هذا الكالم غري دقيق؛ لكنّ  ويف « اقلتصادنا»ن  الصدر وإن طرح هذه النظري 

رصها هبذا املوضوع، بّ اسلتعان هبا ـ سياق بحثه حول االقلتصاد اإلسالمي، إال أن ه مل حي

بوصفها قانونًا عامًا ـ يف جمال بحثه االقلتصادي دون أن يقول هبذا احلرص إطالقًا، ولذلك نجد 

 ة.بصياغة عام  « اإلسالم يقود احلياة»يف كلتاب  حضورًا أوسعهلا 

ة ـ هلا يف ذاهتا قدرة اللتعميم ـ ولو ضمن سياق خاص، ال يّب   ر نفي بّ إن  طرح نظري 

 اللتعميم عنها، بّ األصح  اكلتشاف عنارص العموم فيها، وإلغاء مسلتلزمات السياق املوردي.

                                              
؛ وهي دراسة مت ت حتت إرشاف الشيخ نارص مكارم 2، اهلامش: 225: 1( دائرة معارف فقه مقارن 1)
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ة الفراغ القانوين يف اإلسالم.17  ، بعنوان: شمولي ة الرشيعة نقد نظري 



  

 الطبيعةة مع ر يف العالقة والتغّيـ وهم الثبات يف العالقات اإلنسانّي 6

وهي أن  السيد الصدر يعلتقد بثبات عالقة  ،هنا طرح بعض الباحثني املعارصين إشكالي ةً 

ّ  اإلنسان يف حالة اإلنسان بأخيه اإلن سان، عىل خالف عالقة اإلنسان مع الطبيعة، حيث يظ

إبداع فكري وبحث دؤوب يف معرفة الطبيعة واسلتثامرها، ومن هنا مل يضع اإلسالم أي  برنامج 

ات ناشئة  ثابت يف عالقة اإلنسان مع الطبيعة عىل خالف عالقلته باإلنسان، وحيث كانت امللتغي 

ض ألي  اخرتاق.من جانب العالقة مع ال  طبيعة، فهذا معناه أن  الّبنامج اإلسالمي ال يلتعر 

واإلشكالي ة اللتي تواجه الصدر هنا تكمن يف عدم إقاملته أي  دليّ عىل دعوييه هاتني، مع أن  

واقع احلال يكشف عن وجود ثبات وتغي  معًا يف العالقلتني معًا أيضًا، عالقة اإلنسان بالطبيعة 

ر عالقة اإلنسان مع الطبيعة يؤد ي إىل تغي  عالقلته بأخيه وعالقلته بأخيه اإلن سان، بّ إن  تطو 

ر العلمي يؤد ي ـ مثالً ـ إىل تسهيّ العالقات العامة وتّسيعها، األمر الذي  اإلنسان، فإن  اللتطو 

يول د أوضاعًا جديدة تلتطل ب قوانني جديدة وأحكامًا قضائي ة جديدة، فاخلروج من العرص 

ل نسق احلياة كل ها ويلتطل ب قوانني جديدة وخيلق حقوقًا  الزراعي إىل العرص الصناعي حيو 

 جديدة أيضًا، مثّ قضايا البنك واألموال والبورصة وغي ذلك.

ر يقع مبارشًة يف  رات عىل العالقات اإلنساني ة، بّ إن  اللتطو  وال يقف األمر عند تأثي اللتطو 

مني، األمر الذي يفيض لللتأكيد عىل أن  احلاجات الثابلتة دائرة العالقات أيضًا، كقضايا عقود اللتأ

لة موجودة معًا يف املجاالت كاف ة  .وامللتحو 

ة الصدر، رغم أن  الصدر  وهذا اإلشكال يبدو يل أن ه من أقوى اإلشكاالت اللتي تواجه نظري 

ج الرشعي كام أملح إىل ات يف العالقة مع الطبيعة عىل الّبنامكان مللتفلتًا يف اجلملة إىل تأثي اللتغي  

لته، ، ذلك الناقد نفسه يف موضوع آخر من دراسلته النقدي ة هذه لكن  وبي نا ذلك عند رشح نظري 

ة لته العام  د ما نقول أن   .اللتفاتة الصدر هذه كانت حمدودة اللتأثي عىل تكوينه لنظري  والذي يؤك 

رات اللتي الصدر اسلتعان بنفس هذا اللتقسيم يف بحثه حول خامتي ة النب ة؛ لي ثبت أن  اللتطو  و 
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ا متحورت حول   جديدة؛ ألّن 
ة  طرأت بعد العرص النبوي  ال تؤثر عىل اإلنسان للتحيجه إىل نبو 

 .من عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان جانب عالقات اإلنسان بالطبيعة وتسخيها أكثر

ات يف احلياة اإلنساني ة ر أن  هذه والذي يبدو أن  الصدر يقر  بوجود تغي  ، بيد أن ه تصو 

دث نسقًا جديدًا يف العالقة بني اإلنسان واإلنسان من حيث العناوين الكل ية يف  ات مل حت  اللتغي 

اللتعاون واللتعاضد واالسلتغالل والّسقة واللتكافّ وغيها من العناوين، وإن ام ات سع النطاق 

 نساني ة.امليداين يف حركة هذه املفاهيم املهيمنة عىل العالقات اإل

وقد كان نقده هذا جيول يف ذهني دائاًم، وقد اعلتقدت  وما أرّجحه هو أّن احلّق مع الناقد هنا،

ات اللتي طرأت عىل نظام عالقات اإلنسان باإلنسان  وما أزال بأن  هذا اللتصوير يف حجم اللتغي 

ّ تبسيطًا للمشكلة، والغريب أن   صدر قد قبّ ال والطبيعة ال يمكن االقلتناع به، وأن ه يشك 

الً يف عالقات اإلنسان و  باللتغي  يف النب ر حتو  ل يف العالقات، فكيف نلتصو  ات نلتيجة منطق اللتحو 

د× بأخيه وبالطبيعة خالل قرابة سلتة قرون تفصّ بني النبي عيسى ‘ والنبي حمم 

من أويل احلتاجت معها اإلنساني ة إىل ديانة جديدة بديلة عن ديانة  ورشيعة أتى هبا أحد األنبياء 

العزم؟ وما الذي حصّ خالل القرون السلتة هذه؟ فيام نقنع أنفسنا بأن  ما حصّ خالل 

ق  إىل مسلتوى 1400 ر  ة جديدة، ومل ي  ة اخلامتة مل يسلتدع إطالقًا أي  حاجة إىل نبو  عام بعد النبو 

ل الذي حصّ خالل تلك القرون السلت ة األوىل امليالدي ة؟ م مقا اللتحو  ة ونحن نقد  ربة خاص 

ة، األمر الذي يفرض علينا تقديم تفسيات  فلسفي ة خارج ـ ديني ة يف معاجلة موضوع خلتم النبو 

لب املوضوع.  ملخلتلف القضايا ذات الصلة بص 

فإذا كان مراد السيد الصدر مرجعي ة العناوين العامة املهيمنة عىل أشكال عالقات اإلنسان 

أيضًا تطبيقه يف جمال عالقة اإلنسان بالطبيعة باإلنسان، فإن  منطق العناوين العامة يمكن 

ات بمالحظلتها  كعناوين االسلتثامر واللتوظيف وغيها، وإذا ا ريد النظر إىل حجم امللتغي 

ّ  عام حدث يف غي ذلك، من  ،تفصيالً  فإن  ما حدث يف جوانب االرتباطات االجلتامعي ة ال يق

ة، حار الفقهاء يف خترجيها القانوين خلق حقوق جديدة وأوضاع جديدة، اسلتدعت أسئلًة جديد

 وتكييفها الفقهي.
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نا رصد  نا هنا قدرة الفقه عىل اإلجابة عن امللتغي  اجلديد يف احلياة اإلنساني ة، إن ام هيم  وال هيم 

هذا اللتمييز بني امللتغي  الداخّ ـ إنساين، وامللتغي  اإلنساين مع الطبيعة، فإن ه يبدو غي واضح، 

ا كالمها مل ّ  ومؤثر أو أن ه قد حدث فيهام معًا.فإم    حيدث فيه تغي  خم

 ، نقد وتعليقة الفراغـ فجوة األحكام الوضعّية يف نظرّي 7
ة الفراغ نفسها، حيث ذهب إىل أن   ر بعض الباحثني املعارصين فجوًة وفراغًا يف نظري  صو 

تبط باجلانب املباح ال نظرية الصدر تدور بني اإللزامي ات واملباحات، وأن  منطقة الفراغ تر

د لنا املوقف من األحكام الوضعي ة اللتي ال عالقة هلا  ة ال حتد  بجانب اإللزام، لكن  هذه النظري 

يف حقيقة األمر باإللزام وال باملباح معًا، فهّ تدخّ األحكام الوضعي ة يف دائرة منطقة الفراغ أو 

 .ال؟

ل رصد فكرة الصدر عن األحكام من خال شكال يمكن اجلواب عنهّن هذا اإلأال إ

الوضعي ة؛ فإن ه يف مباحثه األصولي ة رأى أن  األحكام الوضعي ة ليست سوى صياغات تنظيمي ة 

م األحكام الوضعي ة إىل قسمني:  تابعة لحأحكام اللتكليفي ة؛ ألن  الصدر يقس 

لوجوب ما يقع موضوعًا للحكم اللتكليفي، كالزوجي ة الواقعة موضوعًا  القسم األّول:

ف ا  .يف املال دون إذن املالك آلخريناإلنفاق عىل الزوج، وامللكية الواقعة موضوعًا حلرمة ترص 

وهذا النوع من األحكام الوضعي ة يراه الصدر من نوع االعلتبارات اللتي متلك جذورًا 

ئة عقالئي ة، والغرض منها تنظيم األحكام اللتكليفي ة وتسهيّ صياغلتها ترشيعًا، فبدل إلقاء ما

ّ مركزًا جاذبًا هلذه األحكام تدور حكم مبعثر، فإن  جعّ عنوان الزوجي ة يمكنه أن يشك  

ّ  جمموعة  منها حول  حوله، وهكذا يلتم  فرز األحكام اللتكليفي ة عىل شكّ جمموعات، تدور ك

 منطقة معي نة تسهياًل لللتنظيم القانوين.

عن احلكم اللتكليفي، مثّ جزئي ة السورة ما كان من األحكام الوضعي ة منلتزعًا  ثاين:الالقسم 

ب منها ومن غيها، ورشطي ة الزوال لوجوب صالة  املنلتزعة عن األمر اللتكليفي بالفعّ املرك 

 الظهر املنلتزعة من جعّ الوجوب عند الزوال، وهكذا..

د أمر منلتزع  ّ  للحكم؛ ألن ه جمر  ّ  مسلتق ويف هذا النوع من األحكام الوضعي ة ليس هناك جع
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ق  من اجلعّ اللترشيعي  لحأحكام اللتكليفي ة نفسها، ومن الواضح أن  األمر االنلتزاعي ليس له حتق 

 .خارجي إال ملنشأ انلتزاعه، وليس هنا إال احلكم اللتكليفي  

فهم أن  الصدر ال يرى كينونًة للحكم الوضعي، وأن ه ينظر إىل ما وراءه، فلو أرادت  من هنا ي 

ة والبطالن حكاًم وضعيًا ـ فإن ام مرجع هذا إىل تغيي  الدولة إبطال عقد  صحيح ـ بوصف الصح 

يه ـ صياغًة ـ إبطاالً األحكام اللتكليفي   ة العقد، فإن  هذا اللتغيي هو الذي نسم  ة املرتتبة عىل صح 

 .للصحيح

 فهذا اإلشكال الراجع إىل دعوى قصور نظرّية منطقة الفراغ غرُي صحيح. ،وعليه

 !رات باإللزامات الشرعّيةس املتغّيـ اّدعاء عدم مسا 8

ة الصدر بحرصها دائرة منطقة الفراغ بمجال  ذكر بعض الباحثني املعارصين أن  نظري 

املباحات من جهة، وحديثها عن اجلانب الثابت وامللتغي  يف عالقات اإلنسان مع اإلنسان 

ّ  ، تقول ـ اسلتنلتاجًا ـ بأن  ويل  األمر أو الدومن جهة ثانية والطبيعة لة ال يمكنهم ـ رغم ك

 ّ ّ  مساحاته ال يشك  ّ يف دائرة اإللزامات الرشعي ة، ومن ثم فامللتغي  بك اللتغييات ـ اللتدخ 

ّ وفق ما  هتديدًا للجانب اإللزامي من الرشيعة، حلتى تضطر  إلعطاء الدولة صالحية اللتدخ 

ة اإللزام ـ دعوى حتلتاج إىل تراه من املصلحة. وهذه الدعوى ـ أي أن  امللتغي  ال يؤثر عىل مساح

عيه هنا ة منطقة الفراغ أي  دليّ عىل ما تد   .دليّ، ومل ت قم نظري 

وهذا اإلشكال قد يكون صحيحًا من الزاوية العقالئّية املرارجة للنّص الديني واالعتقاد به، 

 واقع احلال من ألن  السي د الصدر إن ام انطلق يف ؛لكنّه ال يبدو صحيحاً من زاوية داخل ـ دينّية

ة تكييف أو ختريج عقالئي  ة منطقة الفراغ؛ فهذه النظري  أخذ النصوص الدينية أساسًا يف نظري 

                                              
 .15ـ  14: 2( انظر: الصدر، دروس يف علم األصول 1)

ي، ثبات الرشيعة، قبسات 2) ؛ وأمحد مبلغي، الثابت وامللتغي  يف الفقه اإلسالمي قراءة 18: 2( انظر: معز 
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ّل در نظريه منطقة الفراغ از منظر شهيد صدر ونقدها ونقص أصغري شورسلتا ين ورضا رشيدي، تأم 

؛ وحسن عّل أكّبيان، الثابت وامللتغي  يف األدل ة 57: 8هاى آن، جمل ة دانش حقوق عمومي، العدد 
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لواقع نّص  ترشيعي أخذ رشعي لته من مكان  آخر، ال من هذا اللتخريج العقالئي نفسه، ومعنى 

لتها الرشعي ة وإط القاهتا الزمكاني ة، ذلك أن  الصدر اسلتند يف حتييد اإللزامي ات عىل مقلتىض أدل 

ات عىل هذه  مكلتشفًا ـ ضمنًا ـ أن  ناتج هذه اإلطالقات هو ثبات أو عدم تأثي اللتغي 

 اإللزامات، فهو يريد توصيف حال الرشيعة اللتي يعلتقد هبا يف املرحلة السابقة.

وكان بإمكان الصدر أن يذكر هنا عنرصين إضافي ني ي ظهران اللتغيي يف األحكام اإللزامية 

ويقنعان املسلتشكّ هنا، وهذا العنرصان يللتزم هبام الصدر نفسه يف اجلتهاده الفقهي واألصويل، 

لي ة بطرو  موضوع األحكام  ومها: تغي  األحكام بلتغي  املوضوعات، وتغي  األحكام األو 

ث عن اللتغيي يف دائرة اإللزامي ات وفقًا هلذين املبدأين، واللتغيي يف  ة، فلو حتد  دائرة الثانوي 

ّ  دائرة  ّ ويل  األمر إىل جانب املبدأين السالفني، لبدا اللتغي  شاماًل لك املباحات وفقًا ملبدأ تدخ 

 اللترشيعات الدينية تقريبًا، بّ يف بعض كلامته إشارات هلذا األمر.

والالفت أن  املسلتشكّ عىل الصدر هنا هو بنفسه قد ذكر يف اإلشكالي ة القادمة أن  الصدر 

 طق اللتزاحم يف دائرة اإللزامي ات!طب ق من

وهو ملاذا أمكن تاليف  ورغم ذلك كّله، يبقى هناك تساؤل مل توضحه نظرّية منطقة الفراغ،

ن  ات واالسلتجابة هلا يف دائرة اإللزامي ات بمعونة عنارص داخّ ـ نصي ة، فيام مل تلتمك  امللتغي 

ها إىل االسلتعانة الرشيعة من تغطية تأثيات امللتغي  يف جمال املباح بال طريقة نفسها، مما اضطر 

ع  آخر، وهو العقّ اإلنساين امللتمثّ بعنوان الدولة أو ويل  األمر؟ ما هو اللتفسي الفلسفي  بمرشِّ

 واملنطقي هلذه الظاهرة؟

 يف طبيعة تقنني الدولة لزام واملباحي اإلـ تالشي الفرق بني دائرَت 9

ث  ات يف  بعض الباحثني املعارصين هنا أن  حتد  ّ  بحدوث تغي  ب  السيد الصدر قد ق 

م املصلحة األهم عىل املصلحة ذات األمهي ة،  اللترشيعات اإللزامي ة وفقًا لقانون اللتزاحم، بلتقد 

ا يف جمال املباحات فأعطى ويل  األمر صالحية احلكم عىل أساس املصلحة، وهنا نسأل: ما  وأم 

ز الذي يعطي الدولة صالحية تغيي  املسلتحب ات واملكروهات؟ هو املجو 

ولن يكون اجلواب سوى املصلحة، وهذا يعني أن  الدولة رأت مصلحًة أهم من مصلحة أو 

ت احلكم عىل أساسه، وهذا ليس سوى تطبيق آخر لقانون  مفسدة املسلتحب  أو املكروه فغي 



  

 .!اللتزاحم يف دائرة املباحات، فلم يظهر الفرق أبدًا بني دائريت: اإللزام واملباح

إن  ويل  األمر ـ أو الدولة ـ ال يبدو منطقي ًا منه جتاوز عنرص الرخصة )إباحة  وبعبارة أخرى:

( أو الرتجيح السلبي )الكراهة( أو اإلجيايب )االسلتحباب(، إال إذا كانت لديه  باملعنى األخص 

ح خياراته عىل هذه اخليارات، وهذا مرجعه إىل تطبيق قانون اللتزاحم  يف هذه معطيات ترج 

ة قانون اللتزاحم، فام هو الداعي  احلال، ومن ثم  ليس هناك يشء يمكن أن خيرج عن معياري 

ة منطقة الفراغ؟!  للتمييز املباح عن اإللزام يف نظري 

ملا قلناه  ؛انطالقًا من أصول ومفروضات نظرّية منطقة الفراغ ةغري دقيق ه املالحظةلكّن هذ

باح ال تسلتخدم العنوان الثانوي أو قانون اللتزاحم، وإن ام سابقًا من أن  الدولة يف دائرة امل

تسلتخدم قانون الوالية والسلطنة املجعولة هلا، فإذا رأت مصلحًة يف أمر  ما كان هلا ممارسة 

د واليلتها لإللزام بلتلك املصلحة حلتى لو مل  أن  هذه املصلحة أهم  من مصلحة اإلباحة، تلتأك 

ضع عملها لق انون األصلح، بّ لقانون املصلحة، والدليّ أن  مصلحة اإلباحة فالدولة هنا ال خت 

قد ال تكون بي نًة للدولة أساسًا انطالقًا من خفاء املالكات واملصالح الكامنة ـ بفروعها الثالثة ـ 

ّ  من  خلف اللترشيعات الديني ة، السيام يف االعلتقاد األصويل اإلمامي، الذي انطلق منه ك

فكيف نطب ق قانون األصلح يف مساحات غي معلومة املصالح دائاًم، مع  الصدر واملناق ش هنا،

ّ  دائرة املباح؟  أن  الصدر طب ق قانون املصلحة يف ك

ة منطقة الفراغ ال حترص حركلتها بنطاق وزن املصالح واملفاسد؛ ألن  ويل   هذا يعني أن  نظري 

مسلتويات املصالح أو املفاسد يف  األمر أو الدولة ـ متامًا كالفقيه ـ ربام يعجزان عن حتديد

ـ اللترشيعات األولي ة يف دائرة املباح باملعنى األعم، ومع ذلك فإن  دليّ الوالية يسمح هلام مثاًل 

ة منطقة الفراغ ـ  ا هّ هذا  بسن  القوانني عىل أساس ما يريانه من املصلحة.وفقًا لنظري  أم 

ة منطقة الفراغ ـ السامح لويل   ة املصلحة يف حدود املوقف من نظري  األمر بذلك ضمن نظري 

املباحات باملعنى األعم ـ صحيح  أو أن ه يمكن تسجيّ مالحظة نقدي ة عليه؟ فهذا بحث آخر، 

ة تسل ط الضوء عىل عدم  ض له يف املداخلة العارشة اآلتي ة، فهذه املداخلة النقدي  وهو ما سنلتعر 

امات وجمال املباحات، وجوابنا عليها كان من وجود فرق يف آلي ات عمّ الدولة بني نطاق اإللز
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ة منطقة الفراغ.  هذه الزاوية بالذات وطبقًا ملفروضات نظري 

 ة واخلاّصةتصادم مع مقتضيات اإلباحة العاّمإشكالّية الـ  10

ّ إشكاالً عىل نظري ة منطقة الفراغ،يمكننا هنا أن ن ة  سج  مة لنظري  بّ عىل أغلب الصيغ امللتقد 

تقسيمها الثنائي إىل إلزام حلتى مع وهو أن  هذه النظري ة جعلت ـ إلنساني ة املساعدة، املرجعي ة ا

ّ يف جمال املباح  وإباحة ـ املسلتحب  واملكروه يف دائرة املباح، وأعطت الدولة صالحية اللتدخ 

يف الذي يشمّ ـ وفقًا لثنائي ة اإللزام واإلباحة أو لثالثي ة املباح والوجوب واحلرمة مما ورد 

 كلامت السي د الصدر.. ـ يشمّ املسلتحب  واملكروه.

مع إطالقات أدل ة ـ والطباطبائي والنائيني بطريق أوىل ـ ماذا يفعّ الصدر  والسؤال:

  ّ ة ـ بش ّ العناوين الثانوي  االسلتحباب والكراهة وعموماهتا؟ وكيف سمح للدولة ـ دون تدخ 

كسها، كاإللزام بالرتك يف مورد املسلتحب  أو إطالقات هذه اللترشيعات عّب اإللزام هبا أو بع

اإللزام بالفعّ يف مورد املكروه، مع أن  ذلك خمالفة واضحة ملقلتىض النصوص وما حتويه 

نعم لو كان حكم احلاكم منسجاًم يف  إطالقاهتا من اسلتدعاء الفعّ أو الرتك يف الزمن كل ه؟

ة القانو يل ولو غايره يف اهلوي  ني ة فال بأس، بمعنى لو ألزم احلاكم  الروح مع احلكم األو 

يل  ة احلكم لكن  روح احلكم األو  ت هوي   ما، فهنا وإن تغي 
بمسلتحب  أو منع عن ارتكاب مكروه 

 حمفوظة من حيث الرتجيح بالفعّ أو الرتك، ال من حيث أصّ الرتخيص بالفعّ والرتك.

هة أو عموماهتا من حيث عندما نللتزم بإطالقات نصوص االسلتحباب والكرا وبعبارة ثانية:

الزمان واملكان والظرف واحلال، فهذا معناه أن  الرشيعة اليوم حتث  اإلنسان عىل فعّ هذا 

املسلتحب  أو تنأى به عن فعّ ذلك املكروه، فيام ويل  األمر ي لزمه بالعكس متامًا، وهنا حلتى لو مل 

جود إلزام يف نطاق فضاًل عن حاالت ويكن هناك إلزام يف املسلتحب ات واملكروهات، 

إال أن  فعّ ويل  األمر ينايف ما أتت به الرشيعة ويصادمها متامًا من حيث املفاهيم اإللزامي ات، 

أن يقوم شخص  ما أو غيه واملقوالت، فكيف ا جيز لويل  األمر فعّ ذلك؟ وهّ يقبّ الصدر 

؛ ألن ه يرى مصلحًة يف بالدعوة اليوم لرتك مسلتحب  من املسلتحبات كالعمرة املندوبة وإلغائها

 ذلك دون إعامل القوانني الثانوية؟!

اه إىل بعض أنواع املباحات باملعنى  وال يقف األمر عند املسلتحب  واملكروه، بّ يلتعد 



  

عىل قسمني: اقلتضائية وغي ـ الصدر  العديد من األصولي ني ـ ومنهم األخص، فإن  اإلباحة عند

ا قد تنشأ من خلو  امل باح عن مصلحة يف الفعّ أو الرتك مطلقًا، فرتجع إىل انلتفاء اقلتضائية، فإّن 

رات غيها، وقد تنشأ من مصلحة يف أن يكون املك ف مطلق العنان، وهو مفهوم ينطبق ل  مّب 

ة فرضي ة اإلباحة االقلتضائي ة أو قلنا  .عىل املباح باملعنى األخص أيضاً  نعم لو قلنا بعدم صح 

، بّ هي عدم حكم، مل يأت  هذا اإلشكال يف طرف املباح باملعنى بعدم كون اإلباحة حكاًم أصالً 

.  األخص 

وهنا نسأل: لو جعلت الرشيعة اإلباحة بمالك  اقلتضائي، فكيف سمح الصدر للدولة أن 

تفرض شيئًا وت لغي حالة إطالق العنان اللتي رأت الرشيعة املصلحة يف وجودها؟ وملاذا مل 

ل هات بني أنواع املباح من ح وايفص  يث االقلتضاء املذكور وعدمه؟ أليس ذلك مصادمًة للتوج 

أليست نصوص بعض ؟! ، واجلتهادًا يف مقابّ النص  الرشيعة وما تراه من مصالح ومفاسد

املحل لة الوارد فيها تعبي  مثّ نصوص حتليّ األطعمة ،الرتخيص خاصيةتفيد وجود املباحات 

د أن  املسلتحب واملبات، وغي ذلك؟! ي  الط أمورًا إلزامي ًة  تكروه واإلباحة االقلتضائي ة ليسوجمر 

وإن ام هي أخالقي ات مثاًل، ال ي لغي ظاهرة اللتصادم املذكورة بني ما تراه الرشيعة وما تراه 

 الدولة.

اْشُكُروا هللَِِّ ﴿فلنالحظ قوله تعاىل:  ْقن اُكْم و  ز  ا ر  يِّب اِت م  نُوا ُكُلوا ِمْن ط  ا الَِّذين  آ م  هي  
ا أ   إِْن ُكنْتُْم ي 

رْيِ اهللَِّ ا ُأِهلَّ بِِه لِغ  م  نِْزيِر و 
م  اخْلِ حل ْ م  و  الدَّ يُْكُم املْ ْيت ة  و  ل  م  ع  رَّ ام  ح  ْعُبُدون  إِنَّ اُه ت  اغ  إِيَّ رْي  ب  ِن اْضُطرَّ غ  م   ف 

ِحيم   ُفور  ر  يِْه إِنَّ اهللَّ  غ  ل   ف ال  إِْثم  ع 
اد  ال  ع  هي  ا ﴿(، وقوله سبحانه: 173ـ  172)البقرة:  ﴾و 

ا أ  ي 

ْعت ُدوا إِنَّ اهللَّ  ال  حُيِب  امْلُْعت   ال  ت  لَّ اهللَُّ ل ُكْم و  ا أ ح  يِّب اِت م  ُموا ط  رِّ نُوا ال  حُت  َّا الَِّذين  آ م  ُكُلوا مِم ِدين  و 

ُقوا اهللَّ  الَِّذي أ ْنُتْم بِهِ  اتَّ يًِّبا و  اًل ط  ال  ُكُم اهللَُّ ح  ق  ز  (، وقوله تبارك 88ـ  87املائدة: ) ﴾ُمْؤِمنُون   ر 

بنِي  ﴿اسمه:  لِّ اِرِح ُمك  و  ْمتُْم ِمن  اجْل  لَّ ا ع  م  ْم ُقْل ُأِحلَّ ل ُكُم الطَّيِّب اُت و  ا ُأِحلَّ هل ُ اذ  ْسأ ُلون ك  م  ي 

ْيُكْم  ل  ْكن  ع  َّا أ ْمس  ُكُلوا مِم ُكُم اهللَُّ ف  لَّم  َّا ع  ُنَّ مِم لُِّموهن  يُع ُتع  ِ ُقوا اهللَّ  إِنَّ اهللَّ  رس  اتَّ ْيِه و  ل  اْذُكُروا اْسم  اهللَِّ ع  و 

اُمُكْم ِحلٌّ هل ُ  ع  ط  اُم الَِّذين  ُأوُتوا الْكِت اب  ِحلٌّ ل ُكْم و  ع  ط  اِب اْلي ْوم  ُأِحلَّ ل ُكُم الطَّيِّب اُت و  س 
ْم احْلِ

ن اُت ِمن  امْلُْؤِمن اِت  امْلُْحص  ُسول  ﴿(، وقوله عز  من قائّ: 5ـ  4)املائدة:  ﴾..و  تَّبُِعون  الرَّ الَِّذين  ي 
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ْأُمُرُهْم بِامْل ْعُروِف  ْنِجيِل ي  اإْلِ اِة و  ُهْم يِف التَّْور  ْكتُوًبا ِعنْد  ُه م  ُِدون  يَّ الَِّذي جي  ِن النَّبِيَّ اأْلُمِّ اُهْم ع  نْه  ي  و 

حُي رِّ  ُم الطَّيِّب اِت و  حُيِل  هل ُ ِر و  ان ْت امْلُنْك  ل  الَّتِي ك  اأْل ْغال  ُهْم و  نُْهْم إرِْص  ُع ع  ي ض  ب ائِث  و  ْيِهُم اخْل  ل  ُم ع 

ُه ُأول ئِك  ُهُم املُْ  ع  ب ُعوا الن ور  الَِّذي ُأْنِزل  م  اتَّ وُه و  ُ ن رص  ُروُه و  زَّ ع  نُوا بِِه و  الَِّذين  آ م  ْيِهْم ف  ل   ﴾ْفلُِحون  ع 

 (.157)األعراف: 

ًا من هذه النصوص إرادة اللتحليّ واإلرصار عليه ووصف املحل ّ أال يبدو واضح

 ـ دون عنوان ثانوي ـ بالطي ب؟! فكيف يمكن للدولة املنع 
 
 يصفه اهلل بالطي ب؟! عن يشء

أن  اسلتحباب املسلتحب وكراهة املكروه  ضإذا افرُت يصعب اخلروج من هذه املشكلة، إال إّنه 

ا تقي د وإباحة املباح هي من األصّ مقي دة ب مقي د عام، وهو عدم سن  ويل  األمر ما ينافيها أو أّن 

بإذن ويل  األمر فيها، متامًا كالصوم املسلتحب  للمرأة حيث هو مقي د بإذن زوجها عىل بعض 

ا يف واقعها هي حرام يف بعض املوارد وهي اللتي يكشف عنها ويل  األمر اآلراء الفقهي ة،  أو أّن 

ـ اجلتهادًا يف النصوص نفسها ـ إثبات  هذه  عنافإذا اسلتطحة مثاًل، وإن كانت يف غالبها مبا

د ة، وأك  ّ الدولة يعد  إعدامًا  ناالدعوى الكل ية العام  عدم شموهلا لإللزامي ات، فإن  نفس تدخ 

، فحاهلا حال من يريق املاء لزرعه ملوضوع االسلتحباب، ال مصادمًة للمسلتحب رغم وجوده

املاء، فهنا يكون قد أحال بينه وبني املباح بإعدام موضوع املباح؛ فيحول بني شخص  ما وبني 

م ومل يصادم الرشيعة ّ  حمر   .لكن ه مل يقم بفع

ة غي اإللزامي ة يبدو  لكّن املشكلة تكمن  عام من هذا النوع يف مجيع األدل 
يف أن  إثبات تقييد 

ة ثبات الرشيعة ـ مما يقبّ ب ة املرجعي ة اإلنساني ة ه صعبًا وعسيًا، السيام وأن  أدل  أنصار نظري 

ز عىل احلالل إىل جانب الرتكيز عىل احلرام، مثّ النبوي  املشهور: املساعدة  حالل »ـ ترك 

. ونحن هنا «حرام إىل يوم القيامة‘ حالل إىل يوم القيامة، وحرام حممد‘ حممد

ث عن ويل  األمر ال عن املكل ف العادي بعد صدور إلزامات ويل     األمر، فليالحظ ذلك.نلتحد 

نص  اآللويس ـ عىل سبيّ املثال ـ من خالل  وهذه املنازعة نجدها يف الفكر السنّي واضحًة،

ث عن طاعة ويل  األمر ـ:  وهّ يشمّ املباح أم ال؟ فيه خالف، »الذي يقول فيه ـ وهو يلتحد 

                                              
؛ 260: 2؛ واملجليس، بحار األنوار 168؛ والصفار، بصائر الدرجات: 58: 1( الكليني، الكايف 1)

ة   .269؛ والّبقي، املحاسن: 414ـ  413: 2واإلربّل، كشف الغم 



  

ّ ما اهلل تعاىل وال أن حيل   لهم ما حل  ه ال جيوز ألحد أن حير  ألن   ؛ه ال جيب طاعلتهم فيهفقيّ: إن  

قي في وغيه، وقال بعض حمق  ك  ص  عليه احل   مه اهلل تعاىل، وقيّ: جتب أيضًا كام نص  حر  

ما  : الذي يظهر أن  ، وقال بعضهممة: جيب طاعة اإلمام يف أمره وّنيه ما مل يأمر بمحر  الشافعي  

قط بخالف ما فيه ذلك فإنه جيب ة ال جيب املتثاله إال ظاهرًا فأمر به مما ليس فيه مصلحة عام  

 ...«للمأمور به باطنًا أيضًا، وكذا يقال يف املباح الذي فيه رضر  

واحلديث عن ممارسة الوالية هنا ال يغي  من واقع األمر شيئًا؛ ألن  املفروض أن  دليّ 

ة األولي ة لحأحكام عند  بعدم السي د الصدر، بمعنى تقي ده مثّ الوالية جاء يف طول األدل 

لته يف الشق  املرتبط باإللزامات، ولو أراد اللتفصيّ بني أنواع خمالفلتها، كام يظهر من حتليّ نظري  

اللتكاليف لكان ي فرتض إبداء اخلصوصي ات املوجبة لللتمييز، األمر الذي ال نجده ملتوف رًا يف 

لته. باحة إإلطالقي ة لزام احلكومي يف موارد املباحات هو يف حقيقلته نقض فاإلوإال  بيانه لنظري 

 طالقي ة.عارض مع الرشيعة يف دائرة هذه اإلاملباح، وهو ت

علاًم أن  الذهن العقالئي يمي ز بني اجلانب العام للحياة اإلنساني ة والذي تقوم الدولة 

باللترشيع يف إطاره، وبني اجلانب الشخّص الذي يظهر يف عالقة الوالد بولده أو املالك 

ل يصادم بقانونه املباح  الرشعي باملعنى بمملوكه أو املسلتأجر بأ جيه وهكذا، من حيث إن  األو 

 األعم، فيام الثاين ال ي صادم.

راد هبا مطلق ال ي   ،عنها كرة حتريم احلالل املنهي  فن  أب قالقد يُ  ،كّله ويف مقابل ذلكلكن، 

احلالل الذي دل ت  أو كون احلالل منىل الرشيعة، إاملنع عن احلالل، بّ نسبة املنع عن احلالل 

لتة  نصوصه الرشعي ة عىل عدم قبوله لالرتفاع بعروض الرشوط واملواضعات البرشي ة ، عليهاملؤق 

ت الرشوط يف العقود واملعامالت رغم كوّنا متنع عن احلالل وت    طرفنياللزم أحد وهبذا صح 

م ن  النصوص الديني ة منعت عن الرشوط اللتي حتل ّ احلرام وحتأمع  أو كليهام،  .احلاللر 

م الشيخ مرتىض األ ة يمكن أن تنفعهـ( 1281)نصاري وقد قد  يف موضوع  هنا مقاربة مهم 

ّ  مشكلة رشعي   وهوـ حيث قال  ،بحثنا الرشوط يف العقود من زاوية حتريمها  ة  بصدد ح

 إن  املراد باحلالل واحلرام فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حلتى مع االشرتاط، نظي: »ـ للحالل
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رشب اخلمر وعمّ اخلشب صناًم أو صورة حيوان، ونظي جمامعة الزوج اللتي دل  بعض 

األخبار السابقة عىل عدم ارتفاع حكمها ـ أعني اإلباحة ملتى أراد الزوج ـ باشرتاط كوّنا بيد 

ي واهلجر، حيث دل  بعض تلك األخبار عىل عدم ارتفاع إباحلتها  املرأة، ونظي اللتزويج واللتّس 

ّل  وطبعه بحيث  باشرتاط ا ما كان حالالً لو خ  تركها معل اًل بورود الكلتاب العزيز بإباحلتها. أم 

ال ينايف حرملته أو وجوبه بمالحظة طرو  عنوان خارجي عليه، أو كان حرامًا كذلك، فال يلزم 

ّ  واحلرمة، فال  من اشرتاط فعله أو تركه إال تغي  عنوان احلالل واحلرام املوجب للتغي  احل

 .«كون حينئذ حتريم حالل وال حتليّ حرامي

األمر عليها  دة بعدم طرو  عنوان حكم ويل  رشع مقي  الإن  املباحات يف  :خرىوبعبارة أ

، إال ما خرج الرشط أو غي ذلكنوان النذر أو ع دة بعدم طرو  متامًا كام هي مقي   ،ةً لزامي  إفلتصبح 

 .بالدليّ اخلاص  

مل أن نطرح متييزًا هنا، كان ينبغي ألنصار نظرّية منطقة الفراغ أال حُيتـ وفقًا لذلك ـ لكن 

)أو خصوص النص  القرآين أو احلكم بني ما ورد النص   طرحه، وهو التمييز داخل املباحات

رة يف القضي ة( أو الدليّ  ملتصو 
دين عىل  املنسوب رصاحًة إىل اهلل، عىل احلتامالت  إباحلته املؤك 

ًة لو كانت إباحلته وما كان مباحًا ؛ بنحو إرادهتا ومطلوبي لتها د عدم من غي هذا النوع، خاص  ملجر 

ورود نص  عىل حتريمه، مما احلتملنا سابقًا أن ه هو املراد بمنطقة العفو والسكوت، ومن ثم  فام 

وردت إباحلته بنص  واضح يف الرغبة يف ترخيصه مثّ نصوص إباحة األطعمة املحل لة، ومثّ 

، مل يكن يمكن )فضاًل عن اإللزامي ات يف دائرهتا( واملكروهات ذلك نصوص املسلتحب ات

ّ انطالقًا  رة لذلك، وإال أمكنه اللتدخ  ة املّب  ّ فيها من دون طرو  العناوين الثانوي  للحاكم اللتدخ 

 مما يراه من املصلحة أيضًا.

ّ  ما يؤي د هذا األمر ما أملح إليه األنصاري آنفًا، من مثّ مرسّ العيايش عن د بن  ولع حمم 

ّ   ×قىض أمي املؤمنني»، أن ه قال: ×عن أيب جعفر الباقر ،مسلم جها رج يف امرأة تزو 

 ِّ ج عليها امرأًة وهجرها، أو أتى عليها رس  فإّنا طالق، فقال:  ةً ي  ورشط عليها وعىل أهلها إن تزو 

ى عليها رشط اهلل قبّ رشطكم، إن شاء وىف برشطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتّس  

                                              
 .34: 6( األنصاري، املكاسب 1)



  

ذلك، قال اهلل يف كلتابه: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء )بسبيّ( وهجرها إن أتت سبيّ 

ّ  لكم ما ملكت أيامنكم( ، وقال: )والاليت ختافون مثنى وثالث ورباع(، وقال: )أح

نشوزهن  فعظوهن واهجروهن  يف املضاجع وارضبوهن  فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن  سبيالً 

 .« كان علي ًا كبيًا(إن  اهلل

ّ  رشط  يقع فهو  فإن  الرواية منعت الرشط لكونه منافيًا للتحليّ اهلل تعاىل، واملفروض أن  ك

ض الرواية لنصوص اللتحليّ   للتحليّ اهلل، إن مل يكن منافيًا للتحريمه، لكن  مالحظة تعر 
مناف 

ّ  األمر ـ بحسب تعبي هذه الرواية القرآني ة يساعد عىل اسلتنلتاج  من هذا النوع الذي قلناه، ولع

مت سابقًا ـ حيرص القضي ة بام صدر عن اهلل، ال  املنسجم مع نصوص العفو والسكوت اللتي تقد 

وهو ما تؤي ده بعض النصوص يف باب بام صدر عن النبي  أو غيه، فضاًل عن املسكوت عنه، 

لف الكلتاب دون أن تعّب  ـ واللتي تعّب  بمخا الرشوط ـ مثّ صحيحة عبد اهلل بن سنان

 .، وتفصيله يف حمل ه فال نطيّفالحظ وتأم ّبمخالف السن ة، 

مناها اآلن، و مناه آنفًا ـ حيصّ اللتاميز برصف النظر عن هذه املداخلة اللتي قد  بني ـ بام قد 

، وي صبح من املعقول ـ عىل مسلتوى الثبوت  دائرة اإللزامات ودائرة املباحات ولو باملعنى األعم 

لطة عمومًا له إطالق يشمّ مثّ و ا هّ أن  دليّ والية الدولة أو الس  اإلمكان ـ القول بذلك، أم 

ة تفرض أحكامًا يف أصّ الرشع أو ال؟  لي ة أو ثانوي  هذه احلال عىل تقدير عدم وجود عناوين أو 

يايس فهذا بحث إثبايت يف الفقه السوهّ نحن بحاجة بعد هذا إلطالق يف دليّ الوالية أو ال؟ 

اإلسالمي وليس موضوعًا لقضي لتنا هنا؛ فقد يقال بانعقاد مثّ هذا اإلطالق، وقد يقال بأن  

ة جعّ احلاكمي ة  ـ بعد فرض قانون الشمول مصادرة قبلي ة ـ أقىص ما تدل  عليه نصوص وأدل 

هو منح احلاكم سلطة اإلجراء وتشخيص موضوعات األحكام يف الفضاء السيايس 

                                              
م هبذا اللتعبي، وربام يكون املراد النقّ باملعنى من اآلية الثالثة من سورة ( ال توجد آية يف القرآن الكري1)

قي كلتاب تفصيّ وسائّ الشيعة  قي كلتاب  277: 21النساء، كام يظهر من حمق  )اهلامش(، وحمق 

ة وأن  اآلية األوىل والثالثة  24: 6املكاسب للشيخ األنصاري  قنع، خاص  )اهلامش(؛ ولكن ه غي م 

 يف الرواية نفسها هنا منقوللتان بالنص  احلريف عن القرآن الكريم.املذكورتني 

 .277: 21؛ وتفصيّ وسائّ الشيعة 240: 1( تفسي العيايش 2)

 .22: 7؛ وهتذيب األحكام 202: 3( انظر: كلتاب من ال حيرضه الفقيه 3)



  

، بحيث يكون تشخيصه للظروف وإصداره املوقف تبعًا للتشخيصه العناوين واالجلتامعي العام

لزمًا للجميع ويملك سلطة اإللزام عىل صعيد االجلتامع  ة وقواعد اللتزاحم، م  األولي ة والثانوي 

، وهبذا املعنى يصح  نسبة الطاعة إىل الرسول وإىل أويل األمر يف عرض السيايس واالقلتصادي

؛ ألن  ختصيص الطاعة للرسول وأويل األمر بالذكر تسمح به خصوصي ة نسبة الطاعة هلل تعاىل

ق مالبسات األحكام لنظر ويل  األمر، فهو الذي  إيكال أمر اللتطبيق وتعيني آلي ات اإلجراء وحتق 

ق موضوع وجوب اجلهاد أو موضوع احلكم القضائي الفالين أو غي ذلك، ونحن  يعني  حتق 

ي أوامره يف ذل متامًا كام  ك واللتخّل  عن سائر املعايي اإلثباتية ملوضوعات األحكام،ملزمون بلتلق 

فال هي طبيعة عالقلتنا بالقايض الذي ال يقوم بلتأسيس قوانني يف عرض الرشيعة، ومن ثم  

ر نسبة وجوب الطاعة إليه يف عرض نسبلتها هلل  حاجة لفرض سلطة قانوني ة ترشيعي ة له حلتى نّب 

ة تأصيّ والية ويل   كام تفيده عباراتتعاىل،  العديد من الباحثني والعلامء هنا واملنلترصين لنظري 

 ،  ّ  .وهبذا يكون من أطاع الرسول مطيعًا هلل تعاىلاألمر بشكّ مسلتق

لته وهذا الذي نقوله إن ام هو  انسجام مع فكرة شمولي ة الرشيعة باملعنى املدريس، وليس برم 

ذ سيأيت موقفنا النهائي آخر هذا الكلتاب عند عرض إهلذا املوقف بشكّ ّنائي، من ا اخلتيارًا 

ة،  لتنا اخلاص   .انلتظرفنظري 

، وهو أسلتاذنا السيد عّل أكّب العلامء املعارصينومم ا ذكرنا، تظهر حماولة بعض هذا، 

بيد حالل حممد وحرامه وبني فكرة منطقة أاللتنايف بني ت ةتقديم جواب عن إشكالي  احلائري، يف 

ىل حرام بسبب تغي الظروف إ  من حالل  لتغي  ين  الكثي من األحكام أأن ه كام الفراغ عّب القول ب

 املوقف ي للتغي  سوف يؤد  ممارسة الويل  لواليلته والدولة لسلطلتها ن  إكذا ف ،واملالبسات

وعليه فيكون احلالل مقي دًا بعدم صدور حكم احلاكم  املوضوع، الرشعي للمكل ف نلتيجة تغي  

ًا فال ضي وال إشكالعىل خالفه، فبصدو  .ره يصبح املوضوع ملتغي 

ر من فكرة  إن  هذه املحاولة مقي دة ـ إثباتًا ـ بإطالقي ة دليّ والية الدولة أو احلاكم عّب اللتحر 

ة الرتخيصات واملسلتحبات  ّ  يفرض مسبقًا تقي د أدل  ة وأمثاهلا، بشك العناوين الثانوي 

نا من إشباع حيثي ة اإلطالق  واملكروهات بعدم صدور حكم احلاكم عىل خالفها، وإال فلو متك 
                                              

ـ  139: 11، العدد ( عّل أكّب احلائري، منطقة الفراغ يف اللترشيع اإلسالمي، جمل ة رسالة اللتقريب1)
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يف دليّ الوالية ومنح السلطة، بمقدار سلطة احلاكم عىل اللتشخيص واللتطبيق واإلنفاذ، كام هي 

ّ  إباحة املباح مقي د  بعدم صدور حكم  خمالف للحاكم  احلال يف سلطة القايض، فال ي علم أن  دلي

ل موضوعه، فالحظ.فيه، حلتى نرفع اليد عنه بسبب تب  د 

ة املرجعي ة  وعىل أي ة حال، فهذه املداخلة العارشة، هتدف لفرض مزيد من اللتحليّ يف نظري 

ّ لصيغة اجلتهادي ة  اإلنساني ة املساعدة للتفادي تصادمها مع الرشيعة ونصوصها، وقد يلتم  اللتوص 

ة أو يف دائرة املباحات غي  منصوصة اإلباحة )دائرة وقد ال يلتم  ذلك سوى بالعناوين الثانوي 

مةالعفو ب  (، وال نريد أن نطيّ أكثر من ذلك يف هذا.أحد تفاسيها امللتقد 

 .جائنكلتفي هبذا القدر من املداخالت لنحاول اسلتخالص النلت

 املرجعّية اإلنسانّية املساعدةة نتائج الكالم يف نقد نظرّي

جيل منطقة الفراغ التي طرحها ة واملرجعّية اإلنسانّية املساعدحصيلة املوقف من نظرّية 

يل والثانوي، اإلسالمينّي السياسينّي يف القرن العرشين،  أن ه إن قصد هبا ما يرجع إىل ثنائي األو 

 بعض املشاكّوال تواجهه إال مم ا سيأيت احلديث عنه إن شاء اهلل تعاىل، فال جديد يف الب ني، 

ة بشكّ ملتح ، وإن قصد ممارسة مبدأ الواليةاآلتية ة واخلاص  ر من نظام النصوص العام  ر 

فقد الحظنا أن  بعض املشكالت اعلتامدًا عىل مرجعي ة املصلحة،  باآللي ات املدرسي ة لالجلتهاد،

ة؛ ولكن  بعضها اآلخر ال يرد عليها ه عىل هذه النظري   .تلتوج 

قدة األصعب حينئذ   ة عدم انسجام نظرتكمن يف ـ من زاوية اهلتاممنا هنا ـ لكن  الع  املرجعي ة ي 

املانحة سلطًة ترشيعي ة للدولة أو ملجلس   (منطقة الفراغمن ضمنها و)اإلنساني ة املساعدة 

ة اللتي سيقت عىل ترشيعي  خاص  أو لويل  األمر.. عدم انسجام ذلك كل ه  مع النصوص واألدل 

 وهلا حكم يف ، وأن ه ما من واقعة إىل يوم الدين إالاواسلتيعاهب الرشيعة جامعي ة الدين وشمول

وهذا يعني أن  مرشوع املرجعي ة  .، وفقًا للفهم املشهور السائد هلذه النصوصاهلل تعاىلرشيعة 

دة منذ النائيني إىل اليوم ـ مل يقدر عىل القيام بمصاحلة مع  اإلنساني ة املساعدة ـ بصيغه امللتعد 

املحاولة تفاديًا لللتصادم مع  أصوله الكالمي ة واالجلتهادي ة، وأن ه كان عليه أن يلتخىل  عن هذه

                                              
ة الصدر يف منطقة الفراغ، ومما أسلفناه سابقًا، يظهر وجود بعض املشكالت يف 1) ( ومن مناقشة نظري 

ة النائيني والطباطبائي يف الثابت وامللتغي  أيضًا، فال نطيّ.  نظري 



  

ة و ة أو كان عليه إعادة النظر يف تلك األصول الفكري  ة،االجلتهاداملنطلقات منطلقاته الفكري   ي 

وهو  ،واإلعالن رصاحًة عن عدم شمولي ة الرشيعة واللتخّل  عن الفهم املدريس هلذه الشمولي ة

ة املرجعي ة اإلنساني ة املالفهم الذي طب   رباهتم ايف خملتلف مقأنفسهم ساعدة قه أعالم نظري 

 االجلتهادي ة يف الفقه اإلسالمي.

ى لنا يف  ،قراءات خمالفة لقراءة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة توجدهذا، و فصّ السوف تلتبد 

ة ،الثالث من هذا الكلتاب ن نوعًا من النقد املسلتبطن هلذه النظري   مما نكله لذلك الفصّ ،وتلتضم 

 .رارحلتى ال نقع يف تك



 

 

 

 

 

 النظرية الثانية

 (يف الفقه املدرسيالشمولّية التفصيلّية )املبادئ التحّولية 
، أو مجهور الفقهاء القدامى واملعارصينيمكنني القول بأن  هذه النظري ة متثّ وجهة نظر ربام 

ة ترى عدم وجود منطقة فراغ يف الرشيعة  القراءة املدرسي ة للفقه اإلسالمي، وهي نظري 

ات يمكن للفقيه عندها مي ة، كام أن ه ال توجد اإلسال أن أو للدولة أو لويل  األمر أو غيهم ملتغيِّ

فال توجد سلطة  ترشيعي ة مثّ هذه الصالحي ة أساسًا،  م، بّ ليست هلفيهاالقوانني  وايسن  

ّ  من األشكال، وال يمكننا منح أحد مثّ هذه السلطة الثابلتة حرصًا هلل  إنساني ة بأي  شك

 .سبحانه

ة ت علتّب هذه الرؤية أن   ر وجود عجز داخّ املنظومة االجلتهادي  اخلطأ الذي حصّ هو تصو 

ات ات أظهرها غي قادرة عىل تغطية مساحة امللتغيِّ ، فأجلأها ملرجعي ات  مساعدة، واملسلتجد 

ع احلال ليس ويل  األمر يف سن  القوانني، يف حني أن  واقالدولة أو املجالس النيابي ة أو كمرجعي ة 

ة بع  ز  هِّ كذلك، حيث ج   اتت املنظومة االجلتهادي   ذاتي ة كافية للتغطية املسلتجد 
ة  الت د   .وامللتحو 

عريضة يف مدارس الفقه  قاعدةً ـ إىل يومنا هذا ـ ذا الفريق الذي يملك من هنا، يميّ ه

عليه النصوص  إىل أن  شمول الرشيعة للتامم وقائع احلياة مبدأ إسالمي حاسم، دل ت اإلسالمي،

ّ  حدث يقع  واللتحليالت العقالني ة معًا، وأن  هذا الشمول يلتسم بطابع تفصيّل، بمعنى أن  ك

ا هلذا احلدث ح   يمكن لنا أن نضع يدنا عليه ونقول: إن   ًا يف الرشيعة اإلسالمي ة، ب ني  إم  كاًم خاص 

ة مبارشة له بعنوانه الشخّص أو قد جرى بيانه بطريقة ع ة تسلتوعبه، ومن ثم بطريقة خاص  ام 

ة.  ينلتج وجود حكم إهلي ملتصّ هبذه الواقعة اخلاص 

ـ عىل ما وهذه النظري ة هي املسلتكن ة يف وعي االجتاه املدريس يف االجلتهاد اإلسالمي، وعليها 

ب نيت فكرة االسلتيعاب احلارص يف األصول العملي ة، حيث افرتض علامء أصول الفقه أن  يبدو ـ 



  

يدنا عليها إال وهي مشمولة ألحد األصول العملية األربعة: الّباءة  ما من واقعة نضع

كان املرجع حاك  عن واقع الرشيعة دليّ حمرز  واالحلتياط واللتخيي واالسلتصحاب، فإذا مل يلتم  

ّ  واقعة لربام مل يكن هناك معنى ـ  هو أحد هذه األصول، فإن ه لوال فرضي ة وجود أحكام يف ك

، ذه األصول لزامًا وفورًا؛ الحلتامل خلو  الواقعة من حكم أساساً عندهم ـ إلجراء أحد ه

، كام سيأيت توضيحه ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ عند عاجلة فروض الشكملوحاجلتنا آللي ة أخرى 

ة يف آخر هذا الكلتاب لتنا اخلاص   .عرض نظري 

ة امللتوف رة بني أيدينا عىل األحكام الرش ّ  ويرى هذا الفريق أن  النصوص واألدل  عي ة تكفي حل

ة، بمعونة األصول العملي ة، بال حاجة إىل م   عينات قانوني ة من املوقف يف أي  ظاهرة ولو مسلتجد 

ن يرفض هؤالء مبدأ احلكم حلكم احلكومي ووالية األمر، دون أاخلارج بام فيها فكرة ا

ق األحكام  ، لكن هم ال يرون فيه سوى صيغة إجرائي ة للتنفيذ أو تسييّاحلكومي يف حد  نفسه حتق 

 .عمال  ً تقنيني اً ، ال بّ يف الرشيعة اإلهلي ةالقانوني ة الرشعي ة الثابلتة من ق  

سالمي فريق بعد ظهور اللتيار السيايس اإلويبدو واضحًا من النصوص امللتوف رة هلذا ال

ة منذ بد يات القرن العرشين، يبدو واضحًا القلق اوانطالق فكرة السلطة اللترشيعي ة البرشي 

بديه الفريق املدريس، وقد عكس لنا نص  النائيني الذي سبق اللتا ض لهعلذي ي  عن مسلتويات  ،ر 

ة يساوي أالقلق اللتي كان الفريق املواجه له يعيشها؛ وكان منها  ن  فرض سلطة ترشيعي ة برشي 

ة، ورغم اسلتحداث مؤس    ن  النائيني كان يعارض هؤالء لكن  أسة رديفة أو منافسة لسلطة النبو 

ة( صوصه ن فلم  ،سباب القلق الذي كان يساورهمأمل تكن واضحة يف رفع يف كلتاب )تنبيه األم 

د امل ّ  جي    .خاوفهلم هذه القضية بشكّ حيسم املوقف ويبد 

ن حلتى بعض كبار أنصار مدرسة الفكر السيايس  بّ إن  ذهني ة اللتيار املدريس هذه، مل يلتمك 

ة منطقة الفراغ، مثّ  اإلسالمي احلديث أن يلتخل وا عنها، هلذا وجدناهم يشاركون يف نقد نظري 

لطة  ة الشمول باملعنى املدريس ونفي أي  س  دوا نظري  الشيخ نارص مكارم الشيازي، ليؤك 

نا لو الحظنا مزدوج )مكارم الشيازي ـ عليدوست فسنجد كيف  ،مثاالً  (ترشيعي ة برشي ة، وكأن 

لطة الدولة وقدراهتا اللتقنيني ة، رين خملتلفني عن س  ن  اللتيار السيايس اإلسالمي كان حيمّ تصو  أ

وبني من رفض  ،بني من ذهب ملنحها هذه السلطة بلوغًا لنسبة ناجتها هلل سبحانه )عليدوست(



  

ة للتنفيذ األحكام اإلهلي ةمنحها س   د قنوات إجرائي ة إداري  )مكارم  لطة من هذا النوع ليعلتّبها جمر 

 ة الوالية ة مثّ نظري  عىل سبيّ املثال هنا ـ يذهبان لنظري   ن  الفريقني ـأ، رغم الشيازي(

ة للفقيه.  العام 

ة )االفرتاضي ة( اللتي وقعت بني السيد عّل اخلامنئي والسيد روح مخ ن أبّ إن ني  بأن  احلواري 

ل، وتعليق الثاين عىل ما جاء فيها، ربام تعكس  اهلل اخلميني، عقب خطبة اجلمعة املعروفة لحأو 

ع، مل تكن و لنا أن   اضحة حلتى ألنصار خط  هذه فكرة سلطة ويل  األمر الذاهبة بعيدًا يف اللتوس 

ومل يكن يقرأها هبذا ن  بعضهم مل يكن يفهمها هبذه الطريقة، السلطة أنفسهم أو فلنقّ بأ

 مساحة نشاطاهتاووربام يكون ذلك انسجامًا مع اإلطار املدريس لدور الرشيعة الشكّ، 

 .هني ة القوي ة هلذا اإلطارواللتأثيات الذ

ة هلذا االجتاه ـ ال بأـ وقبّ الرشوع يف رشح العن عىل خطٍّ آخر س باحلديث عن ارص البنيوي 

، أرى رضورة االهلتامم هبا بشكّ عام حلتى خارج بحثنا، وهي الرؤية اللتي ذهب إليها  رؤية 

، وترى الت هو فكرة ومهي   بعض  ى بمأزق املسلتجدات واللتحو  ة ال واقعي ة هلا أساسًا أن  ما يسم 

ّ  عّب املرجعي ة املساعدة أو أي  يشء آخر، والسبب يف ذلك أن  نظام  حلتى نبحث هلا عن ح

ة واملاديات، وأن   احلياة املعارص هو يف األصّ خطأ تارخيي ارتكبلته اإلنساني ة بانسياقها نحو املاد 

ة احلاكمة اليوم يف ّ  هذه السياسة االقلتصادية والسلطوي  ّ  أنامط العيش املعارصة،  ك العامل وك

يات  ّ  األسئلة واللتحد  هي يف األصّ انحراف  عن اخلط  الذي كان جيب علينا الذهاب فيه، وك

ة ت صبح بال معنى، ونصبح مجيعًا ملزمني اليوم  اللتي نجمت عن هذا االنحراف الكبي للبرشي 

ّ  هذا الوهم اللتكنولو ر بالعودة إىل نمط حياة  بعيد  عن ك جي واالقلتصادي الكبي الذي دم 

الطبيعة وقىض عىل خياهتا، وشي أ اإلنسان تشييئًا، وتعامّ معه بوصفه كلتلة من حلم وماد ة ال 

ه عّب اللتاريخ، وف   عي أن ه يدافع عنه وحيمّ قضي لته، مرتكبًا أكّب جناية بحق  ّ ص  غي وهو يد 

ة عن املسار الروحي الذي كان جيب عليها أن ت سلكه، فضاعت طاقة اإلنسان يف البرشي 

الركض خلف السلع اللتي أصبح أسيًا هلا وضحي ة، بدل أن تكون السلع خلف اإلنسان 

 خادمًة له.

إن  وجهة النظر هذه لو طرحها باحث  اليوم ـ وهي مطروحة يف بعض اللتيارات الفكرية 



  

ي يرفضون احلياة والديني ة يف العامل، مثّ بعض من يعرف بالراديكالي ني املسيحيني الذ

ًا )اآلميش مثاالً  يف الواليات امللتحدة األميكي ة وغيها(، اليوم املعارصة، ويعلتّبوّنا رش 

وبعض األجواء الشيعي ة املحدودة كجامعة طالقان املعارصة، وكذلك العديد من اللتيارات 

 الصوفية واملعنوي ة يف العامل املعارص..

ل سنده ويقف معه للتأكيد أمكن لباحث آخر أن ي  في ،اليوم هذا األمر طرح باحث   اإذ ن  تغو 

الرأساميل د اولة وظهور الدولة احلديثة هو يف األصّ مفهوم خاطئ سببه نمو  االقلتصدال

ة، نوتعملق رغبة اإل وعشق اإلنسان احلديث للهيمنة واسلتعباد الشعوب واسلتنزاف سان باملاد 

لة العخيات األرض،  بّ نريد الدولة احلارسة فقط باالصطالح القة، مفال نريد الدولة امللتدخ 

وأن ال  ،نسق اللتفكي احلارض هلا السائد للمفهوم، ومن ثم  فالكثي من األمور جيب اللتخّل  عن

نبحث عن حلول لواقعنا  أونبد ،نقع ضحي ة عمّ اآلخرين لننساق خلفهم يف مشاريعهم

، فوظيفلتنا اليوم ليست رض األإرادة الشيطان عىلوهو يف األصّ صنيع غينا و ،املعارص

ات اللتي أفرزها هذا الوضع اجلديد، بّ إعادة البرش نحو احلالة  وضع احللول للمسلتجد 

 .الطبيعي ة اللتي ختل صهم من النلتائج الكارثي ة هلذا الوضع القائم

ارصة هو نمط خاطئ منذ بأن  نمط احلياة املعالشديد ىل االقلتناع إفكار مرجع هذه األإن  

ن ه جيب علينا وأ، وأّن نمّو العلم والقدرة واهليمنة حصل بعيدًا عن الرقابة األخالقّيةاية، البد

ّ  إ ه يف غاية األمهي ةخملتلف متامًا.  عادة تشكيّ نمط العيش البرشي بشك العرص يف  وهذا اللتوج 

ة يف العامل ىوحيظ ،احلارض برصف  ،بالكثي من الدعم واللتأييد يف العديد من األوساط النقدي 

ن  الطريق اللتي تسي فيها أمعون اليوم عىل النظر عن مسلتويات هذا الدعم، لكن  الكثيين جي  

سان نىل اهلاوية واّنيار احلياة ودمار اإلإال إساني ة بنمط عيشها احلارض لن يوصلها ناإل

؛ وقد رأينا بدايات ذلك باسلتنزاف خيات األرض وسقوط اإلنسان يف الغربة والطبيعة

حدة واليأس وخملتلف األمراض النفسي ة الرهيبة، حلتى بدأت العودة إىل الدين من زاوية والو

اته، ومن ال يقبّ الدين بدأ يلتجه نحو احلركات الروحي ة غي الدينية املعروفة باسم  معنوي 

 .)العرفان بدون اهلل(

خول الدين يف بّ قد يعلتّب بعض أنصار هذا النسق من اللتفكي الناقد للحياة املعارصة أن  د



  

ّ الضغوطات اللتي تقع فيها الدولة  احلياة السياسي ة وارتباطه بالدولة سوف جيّبه عىل حتم 

نلتيجة النظام العاملي احلديث، فالدول هلا رضوراهتا اللتي ال يعيشها الفرد مبارشًة، وهذا يعني 

يكون مساعدًا يف  أن نا سنجعّ الدين مسامهًا يف فرض نظام احلياة املعارصة عىل الناس بدل أن

ًا، ومن هنا نجد أن  مثّ حركة اإلصالح الراديكايل اللتي عرفلتها  حتريرهم منها بلتوجيههم فردي 

هات مارتن لوثر وجان كالف   ن وغيهم الّبوتسلتانلتي ة يف مراحلها األوىل )وكانت خمالفًة للتوج 

الدولة هو ربط  ال من قادة اإلصالح الديني يف القرن السادس عرش( تعلتّب أن  ربط الدين ب

، ويفرض عىل الدين مراعاة حاجات الدولة لي ساعد يف فرضها عىل الناس،  حيمّ سوى الرش 

 بدل أن حيمّ حاجات الناس ليساعد يف فرضها عىل الدولة.

 عناصر تكّون الشمولّية املرنة يف التشريعات اإلسالمّية

هو الطبيعة  هذا االجتاه، عند( تبلور صورة واضحة عن )الشمولي ة ـ املرنةإن  املرجع يف 

ّ  املشكلة ـ عند هذا االجتاه ـ يكون من خالل وضع املرنة حلركة اللترشيع اإلسالمي، و ح

سنحاول اكلتشافها عّب حتليلنا ملناهجهم وطرائق ملتعاضدة ملتكاتفة ملتعاونة، عنارص  توليفة

 عملهم، ويقف عىل رأسها:

 واألمساء العناوينّول ضمن نظام حتتغّير القاعدة  العنصر األّول:

املعروفة القاضي ة باللتغي  يف املواقف تبعًا لللتغي  يف العناوين تؤد ي القاعدة األصولي ة 

ى واألسامء،  ، إىل منح الرشيعة قدرة تكي ف بلتبعي ة األحكام لحأسامءـ أحيانًا ـ أو ما ي سم 

ر الكّل  هلذه القاعدة عّب مسلت  ويني:عالية، ويمكن رصد هذا اللتصو 

ثبوت وهي القاعدة اللتي تقيض ب املستوى األّول: قاعدة تغرّي األحكام بتغرّي املوضوعات،

 باحلرمة اليوم عىل  حكم  
 
، فيام يكون احلكم غدًا  ضمن وضع   يشء عليه خملتلفًا نلتيجة معني 

الت  ه عليه، فالدم ال جيوز رشبه أو تناوله بنص  الكلتاب العزيز، لكن  املوضوعي ة عروض اللتحو 

                                              
ة كلتابات كثية يف الفقه السني القديم واحلديث حول موضوع تغي  الفلتوى ب1) لتغي  الزمان واملكان ( ثم 

واألحوال والعادات، وقاعدة العادة حمكمة، وغي ذلك مم ا يدرس عوامّ تغي  األحكام والفلتاوى يف 

غنا البحث بشكّ كّل  هنا. ة واللتطبيق، فلرتاجع، فقد ص   النظري 



  

ثم اسلتحال يف جسمه وصار بطبعه كالغنم أو البقر، حمل ّ األكّ  حيوان   لو رشب هذا الدم  

نا لو ذبحنا هذا احليوان يكون أكّ حلمه جائزاً  ،جزائه يف جهازه اهلضميأّ جزءًا منه بلتحل   ؛ فإن 

قًا اآلن بعد عروض اللتحو   الت ألن  موضوع حرمة األكّ هو الدم، وهذا املوضوع مل يعد ملتحق 

اللتكويني ة عليه يف داخّ جسم احليوان، فيام املأكول اآلن بالنسبة إلينا هو حلم احليوان حمل ّ 

ل يف احلكم تلقائي ًا، ه  األكّ، فبلتغي  املوضوع حيصّ حتو  ّ  ما حصّ أن  الواقع نفسه بلتغي  وك

ّ  حكم رشعي آخر، فمن غي   اللتكويني قد خرج من حتت حكم رشعي، لينضوي حتت ظ

 الواقع.هو وإن ام أو الرشيعة، وقعه هنا ليس هو الدين م

من هنا، ختلتلف فكرة نسخ األحكام الرشعي ة عن فكرة تغي احلكم بلتغي  املوضوع؛ ألن  

ة هذا املفهوم عندنا ـ تقوم بلتعديّ  فكرة النسخ ـ باملفهوم السائد هلا، برصف النظر عن صح 

ل صار يف اجلعّاحلكم نفسه ولو كان موضوعه باقيًا، فاللتح ، بينام ويف ثبوته يف أصّ الرشع و 

فكرة تغي  احلكم بلتغي  املوضوع ال تعني زوال أي  حكم من القانون الرشعي زواالً أصلي ًا، بّ 

ّ  ما يف األمر أن   األحكام ما تزال قائمة، وهي حرمة تناول الدم وجواز أكّ حلم الغنم، ك

الت اللتكويني ة أخرجت املوقف ـ من حيث الفعلي ة واملجعولي ة ـ من حتت سلطان حكم  اللتحو 

لت حكاًم وأوقفت تفعيّ حكم  آخر، دون أن تزيله من  إىل حتت سلطان حكم آخر، ففع 

د الوجود القانوين أبداً   قوي  يف أعىل الغرفة، ووضع لوح ملتعد 
 
، فاملوقف أشبه يشء بوضع ضوء

ك اللوح صار اللو ن املنبعث من اإلضاءة خملتلفًا، فهنا مل حيدث أي  األلوان يف أطرافه، فكل ام حتر 

ل يف اإلضاءة، بّ تغي  اجلسم الذي عرضت عليه اإلضاءة، فرتك أثرًا عىل النلتيجة العملي ة  حتو 

 يف الغرفة.

ث الفقهاء ضمنًا قد وهلذا ـ  املشار إليهالنهائي وال يقف األمر عند اللتغي  اللتكويني  يلتحد 

بّ يدخّ يف هذا  ـأو باالنقالب  ديث عن مسألة اللتطهي باالسلتحالةعن هذه القاعدة عند احل

صويل املوضوع ـ باملفهوم االجلتهادي األن  أليها؛ وذلك أشكال أخرى ينبغي االنلتباه إالسياق 

له ـ يعني متام العنارص امللتصلة بلتحويّ حكم  من وجوده اخلام يف أصّ الرشع إىل صيورته 

زًا داخالً يف  ّ  عنرص  فاعاًل منج  ا خذ  اللحظة يف مسؤولي ة هذا املكل ف أو ذاك، وهذا يعني أن  ك

باملسؤولي ة الناجزة الفعلية فهو داخّ يف دائرة املوضوع، وهذا ما يف تعل ق احلكم أو قيدًا رشطًا 

ات ال تقف عند اللتغي  اللتكويني الذي من نوع املثال  يفلتح فكرة املوضوع عىل أنواع من اللتغي 



  

ّ  معني  هبذه  السابق، ل املوقف من حلي ة زواج رج  يمكنه أن حيو 
فارتضاع طفلة من امرأة 

الطفلة بعد بلوغها إىل احلرمة، للتغي  املوضوع وتعنوّنا بعنوان جديد هي ابنلته من الرضاعة 

ها عليه، مثاًل،  ل أو صيورة الزواج بالبنت موجبًا للتحريم أم  ل املوضوع هو حتو  فليس حتو 

الً عنواني ًا داخاًل يف تكويني ّن ائي بزواله متامًا من الوجود بالرضورة، بّ يمكن أن يكون حتو 

دائرة االعلتبارات القانوني ة. ومسألة  العنوان الثانوي العام يف احلاالت الطارئة يمكن هلا 

بأكملها أن تدخّ يف هذا املجال هنا، وإن كن ا سنفصلها ألمهي لتها الفائقة يف موضوع بحثنا، 

 هبدف املزيد من اللتوضيح.و

وال  ،ال تفرض عدم دوام الرشيعة ،تغي  األحكام بلتغي  املوضوعاتألة وهبذا نفهم أن  مس

د  وال تفرض منح سلطة   ،تفرض النسخ بعد عرص النص    غي اهلل، بّ هي جمر 
ترشيعي ة ألحد 

الت الواقع اخلsustm) نظام ك القوانني يف دوائرها بفعّ حتو  ارجي بأشكال هذه ( قهري حير 

ة بالرشيعة  الت، وهي ظاهرة موجودة يف مجيع القوانني واألعراف، وليست خاص  اللتحو 

 الديني ة.

ومن هذا املدخّ، يمكن إقحام ما طرحه السي د اخلميني يف قضي ة الزمان واملكان، حيث 

ّ  قراءة سياقي ة  ما قد تلتغي  إذا جاءت يف ظ
للظاهرة ضمن  أثار يف حديثه أن  نظرتنا لظاهرة 

ة توحي  د فرضلته احلياة، إن ه يعلتقد أن  الظواهر واملوضوعات قد تبدو ساكنًة ومسلتقر  وضع معق 

ا يف واقع  ا ال تسلتدعي االنضواء حتت عنوان جديد يسلتدعي حكاًم خملتلفًا، إال أّن  للناظر بأّن 

رات اجلديدة ونمط اللتعقيد البالغ يف احلياة االجلتام عية والسياسية أمرها ونلتيجة اللتطو 

واالقلتصادية املعارصة.. تسي يف تغي  ملتواصّ، فاللتغي  اليوم نفذ إىل األعامق ومل يقف عند 

هـ( من األعراض 1050الظواهر، أشبه بنفوذ فكرة احلركة مع صدر الدين الشيازي )

ات يف املواقف الرشعي ة نلتيجة تغي  متو ضع الوقائع األربعة إىل اجلوهر، وهذا كل ه يسلتدعي تغي 

ات  ى إلدارة امللتغي  واألحداث بطريقة خفي ة ودقيقة، ومن هنا تأيت والية الفقيه املطلقة للتلتصد 

 .وحتديدها

                                              
اإلسالمي،  ؛ وأمحد مبل غي، الثابت وامللتغي  يف الفقه98: 21، و170: 2( راجع: اخلميني، صحيفة نور 1)

: 1قراءة يف جهود اللتيار النهضوي: اخلميني، الطباطبائي، الصدر، جمل ة االجلتهاد واللتجديد، العدد 
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 املوضوع إىل تغي  من تغي  فاملستوى الثاين: قاعدة تغرّي التطبيق بتغرّي مصاديق املتعّلق، 

، إذ نالم ،يف انطباقاته اخلارجية ومصاديقه العيني ة امللتعل ق س املسلتوى الثاين من مسلتويات اللتغي 

ًا أهذه الظاهرة تفرض  فضالً عن أصّ وجودها  لكن ليس يف فعلي ة األحكام ،يضاً تغي 

ة جدًا،  العمّل، اخلارجي اوإن ام يف شكّ تطبيقه القانوين، ويلعب العرف وهذه نقطة مهم 

حيدث هذا األمر يف ملتعل قات  والظروف املوضوعية دورًا عظياًم يف هذه القضي ة، وعادًة ما

ة،  هانة املؤمن حرام، لكن  املامرسة فإاألحكام )املأمور به( اللتي تكون من نوع العناوين العام 

ة اللتي يصدق عليها عنوان اإلهانة ليست شكالً ثابلتًا عّب الزمان واملكان، بّ هي اخلارجي  

كة دومًا، فالقيام عند دخول شخص إىل الغرفة نوع من  اإلهانة يف بعض األعراف لكن ه ملتحر 

حلتى آخر، ىل فضاء إرساف خيلتلف من فضاء وهكذا مفهوم اإلليس كذلك يف أعراف أخر، 

 لتزي نداخّ املجلتمع الواحد تبعًا للظروف املوضوعي ة واألحوال االجلتامعي ة، وهكذا عنوان ال

ا أاأللبسة عىل  تصن ف بعض أنواعضاءات ففي بعض الف ،خيلتلف تبعًا للفضاءات االجلتامعي ة ّن 

وصلة الرحم،  ،اءات ا خر، وهكذا مفهوم النفقةضزينة للمرأة، األمر غي املوجود يف ف

 ثلة بّ املئات.مومعارشة الزوجة باملعروف، وغي ذلك من عرشات األ

ة أو االجلتامعي ة الضي قة، بّ غالبًا ما تكون حركة تطبيق  واألمر ال يقف عند احلدود الفردي 

الت يف امللتعل ق األحكام يف ة خاضعة هلذا النوع من اللتحو   دائرة السياسات والنظم العام 

يمكن أن ما  سلحة يف حلظة  رشعي، لكن  صفقة أ )املأمور به(، فعدم اخلضوع للمعلتدين واجب  

ًة، وحتالف   ،آخر قد ال تكون كذلك وهي بنفسها يف ظرف   ،تكون خضوعاً   بّ قد تكون قو 

لعنوان  اقاً دصبح مصوبعد فرتة وجيزة ي  وجويب،  اآلن مصداقًا لعنوان  يكون قد  سيايس معني  

ل امللتعل ق يحتريمي، وهكذا، ويف بعض األحيان  ل املوضوع وحتو  كون هناك نوع صلة بني حتو 

 فالحظ.

ل  ّ املسؤولي ة ـ بلتحو  ز وحتم  ل األحكام ـ يف رتبة الفعلية واللتنج  وعليه، فمبدأ حتو 

ل أشكال تطبيق امللتعل قات، وتغي  املصاديق تبعًا للتغي  الظروف، من املوضوعات، ومبدأ حتو  

ات واملسلتجدات، وهو ما  لي ة الكبية اللتي تسمح للرشيعة باللتكي ف مع امللتغي  املبادئ اللتحو 

ات من خالل  ات، وقدرة الرشيعة عىل ملتابعة امللتغي  ّ  امللتغي  ق حالة املرونة يف ظ يعني حتق 

 إىل آخر، ومن ث م  من حكم  إىل آخر انلتقال امللتغي  
ع أشكال تطبيق العناوين تبعًا من عنوان  ، وتنو 



  

لة  .للظروف امللتحو 

 وسّني( )فهمان: شيعيٌّ جًا فّياضًااالجتهاد بوصفه منِت العنصر الثاني:

االجلتهاد  أحد  األسس اللتي تؤم ن حركي ة اللترشيع العديد من الفقهاء والباحثني اعلتّب 

ق مواكبة العرص وملتطل باتهاإلسالمي  ن حلقة الوصّ بني  .وحتق  إن  االجلتهاد هو الذي يكو 

ات العرص، ففلتح باب االجلتهاد ومواصلة مسيته من شأنه أن يكشف  أحكام الرشيعة وملتغي 

ا لو أقفلنا باب االجلتهاد الذي فلتحلته  ة. أم  لنا دومًا عن املوقف اإلسالمي يف اللحظة امللتغي 

سها فإننا سوف نقطع هذا الرتابط وسنلتوه يف الكشف عن االرتباطات املوجودة يف الرشيعة نف

 الرشيعة اإلسالمي ة.

بحيث  ،كبة واللتغطيةان ه عنرص رضوري للتحقيق املوأهبذه الطريقة يلتم  النظر لالجلتهاد عىل 

ن الرشيعة من ملتابعة املس رض وترمجة ذلك عىل أ ،حتقيق شمولي لتهاات وتقدر عىل جد  لتتلتمك 

 .الواقع

قًا للشمولي ة عم صورة اللتي ي قرأ فيها االجلتهاد  الهذه هي  وفقًا لللتصوير  لي اً عنرصًا حمق 

م االجلتهاد السن ي رؤية إضافي ة هلذه   ن  االجلتهاد قادر  أعندما يعلتّب القضي ة اإلمامي، بينام يقد 

ة، ويقصد الفقه السن ي باالجلتهاد هنا األ دوات املساعدة اللتي عىل تغطية الوقائع املسلتجد 

ر النصوص ومن أبرزها مرجعي ة القياس،  ،يمكنها تأمني نلتائج فقهي ة للفقيه يف حال عدم توف 

ق  تغطية الرشيعة لوقائع احلياة من خالل اعلتامده منهجًا يف ـ عماًل ـ فإن  القياس يمكنه أن حيق 

جة فاسدة منافية للرشيعة ، وإذا الحظ الفقيه اسلتدعاء القياس لنلتيمعرفة احلكم حيث ال نص  

 أجرى قاعدة االسلتحسان اللتي حتول بني القياس واخلروج بنلتائج سلبي ة.

 ،العلتامد منهجي ة االسلتصالحفيه ينطلق الفقيه فيام ال نص   ،بّ ومن القياس واالسلتحسان

احلالة املراد حتديد حكمها الرشعي للخروج  يف حيث ينظر يف املصالح واملفاسد الكامنة

                                              
؛ والشيازي )حتت 151، 149، 144( انظر ـ عىل سبّ املثال ـ: مطهري، اإلسالم وملتطل بات العرص: 1)

ة الفراغ القانوين ة االجلتهاد واللتجديد، العدد  إرشافه(، شمولي ة الرشيعة نقد نظري  ـ  38يف اإلسالم، جمل 

؛ وكامّ اهلاشمي، الثابت وامللتغي  يف الفقه الديني )ضمن كلتاب جتديد الفكر الديني(: 17ـ  16: 39
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من خالل قراءة جانبها املالكي )املصلحة واملفسدة( يف ضوء  ،لتاج املوقف الديني منهاباسلتن

م الفقه السن ي عرشات أباملسبقة معرفلته  ـ ن  الرشيعة سيقت للتحقيق مصالح العباد، وقد قد 

ن ه قانون يشلتغّ أاألمثلة عىل توليد فلتاوى من خالل قانون االسلتصالح هذا، وكـ وربام مئات 

ها هو  ،فبدل أن ينطلق من احلكم ملعرفة وجود مصلحة خلفه ،يعىل الدليّ اللمِّ  لتهد  ه املجيف

 صدر فلتواه يففي   ،موجود يف دائرهتا أن  احلكم  من خالهلا ليكلتشف بنفسه حة اآلن ليرى املص

 .ذلك

ة جدًا يف االجلتهاد السن ي، لكن   بعض  إن  فكرة االسلتصالح أو املصالح املرسلة كانت مهم 

هـ(، وإن كان ربام 505أبو حامد الغزايل )الشيخ ومن أبرزهم  ،رضوهااهّ السن ة عأ علامء

ّ  بحثنا ة ليست حم ه مؤمنًا هبا وفق صيغة خاص   لتوي رشوطًا شديدة.حت يمكن عد 

 أو احلاالت العارضة الطارئة العناوين الثانوّية العنصر الثالث:

ة ـ  ًة منها قانون اللتزاحمالعناوين الثانوي  واألحكام  ـ القايض بلتقديم األهم  عىل املهم خاص 

لية )الرضورات تبيح  واالضطرار )قاعدة ال رضر(، كالرضر ،احلاكمة عىل األحكام األو 

مها ـ كام يطرحه الشيخ يوسف القرضاوي ة عندما نعم  ـ ملفهوم  املحظورات(، خاص 

ائب للتأمني نفقات رضورات اجلامعة، وال نحرصها بإطار رضورات األفراد، مثّ فرض رض

ة، فهذه رضورة تعرض اجلامعة وقد ال تعرض الفرد قهرًا،  ة  واحلرجاحلرب حلامية األم  )املشق 

لتي.. ما اسلت كرهوا عليه(، واللتقي ة )حاالت الضعف  جتلب اللتيسي(، واإلكراه )رفع عن أم 

 ..وغي ذلكوالعجز وتطل ب محاية الذات أو اجلامعة(، 

عىل  بوصفها قادرةً املدريس  يفهمها هذا االجتاه ه من مواقف رشعي ة، العناوين وما حتملهذه 

ات اللتي ليس للرشيعة فيها موقف  منصوص مبارش هلا بعنواّنا؛  تغطية الكثي جدًا من امللتغي 

لظهورها بعد عرص النص  وزمن الوحي، ومن ذلك تقديم املصلحة العامة عىل املصالح 

ة، وهبذه العناوين واألح يلتو( عىل حسب تعبي املطهري، فكام اللتي متلك حق  النقض )الالفردي 

لية  ات وما حتلتاجه احلياة املعارصة إىل جانب األحكام األو  ن الدولة من مواكبة امللتغي  تلتمك 
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ّ  كامّ.  الكثية، وتلتم  تغطية الوقائع بشك

ة للتكييف احلياة مع ملتطل باهتاوعليه، ف واقلتضاءاهتا؛ فحني  يمكن الركون إىل العناوين الثانوي 

ّ  رضرًا عىل األكثر؛  م األق ّ  رضرًا تأيت قاعدة اللتزاحم؛ للتقدِّ يلتزاحم األكثر رضرًا مع األق

ّ قاعدة )ال رضر( ًا بمعنى من املعاين فسوف تلتدخ  ـ وفق فهم   وحينام يكون احلكم املعني  ضار 

ج( هلا ـ  ر  مثاًل. وهذا معناه أن  األحكام من أجّ نفيه أو حتجيمه؛ وكذا األمر يف قاعدة )ال ح 

لي ة تقع عىل الدوام حتت سلطان العناوين الثانوية ، القادرة عىل نفيها أو حتجيمها يف الطارئة األو 

 .موردها

سوف  افغاية ما هنالك هو أّن  وهذا كل ه يعني أن نا حينام نمنح الدولة أو غيها سلطًة ما، 

ن من إعامل القواعد الثانوية نفست ، السلطة  ضع تها يف املواطن املسموحة، وهنا ال لتمك  أي  حكم 

، بّ توال   يف احلالة الواقعة، قوم بلتطبيق احلكم الثانوي عىل مورده اخلارجيتلغي أي  حكم 

ه ، وليس ترشيعي ًا تقنيني ًا. افدور   تطبيقي  تنفيذي 

انوي ة واحلاالت العارضة لقد راهن الفقه اإلسالمي كثيًا عّب اللتاريخ عىل فكرة العناوين الث

ات  لت عنرصًا رئيسًا يف حتريكه لحأحكام عىل أرض الواقع تبعًا للملتغي  الطارئة، فشك 

 والظروف.

والبد  يل أن ا وضح هنا أن  مفهوم العنوان الثانوي ال خيلتص  يف الفقه باحلاالت االسلتثنائي ة 

يل  جيوز رشبه، لكن ه لو تعنون بعنوان  أو القاهرة، بّ هو يلتخط ى هذا، فاملاء بالعنوان األو 

سًا فإن ه يصبح حرامًا، فاللتغي  العنواين هنا غي  املوقف القانوين  ، مثّ صيورته ملتنج  ثانوي 

والرشعي، رغم أن ه ال توجد حالة طارئة قاهرة اسلتثنائية مثّ الرضورة واإلكراه، ففكرة 

كن  أمهي لتها تبدو لنا أكثر يف إطار العنوان الثانوي أوسع من احلاالت القاهرة الضاغطة، ل

 الضغوط والطوارئ، نظرًا حلاجة الرشيعة لللتكي ف مع هذا النوع من احلاالت.

ة ـ  وفقًا هلذا اللتفسي ملفهوم الثانوي ةوهبذا نكلتشف ـ  لي ة والثانوي  ع العناوين األو  أن  فكرة تنو 

ّ  كبي مع فكرة تغي  األحكام بلتغي  املوضوع ا فصلناها نظرًا نفانلتبه، لكن   ،اتتلتداخّ بشك

ة الكلي ة اللتي متثّ حاالت الطوارئالخلصوصي ة األحكام  ، أو لكون ملا هلا من أمهي ة ؛ثانوي 

ة يف هذا النوع من الثانوي ات ال يغي  العنوان أو املوضوع يف ذاته كام ، وتكوينه خصوصي ة الثانوي 

لقي عليهيف االسلتحالة يف باب الطهارة،   .صفًة إضافي ة بّ ي 



  

 األحكام احلكومّية والوالئّية العنصر الرابع:

ة بال تقوم  ترشيعات قانوني ة يف عرض األحكام سن  أو وضع هذه األحكام يف هذه النظري 

لية والثانوية، وإن ام تعّب  ـ كام يرى  السبحاين والشيخ نارص مكارم جعفر الشيخ أمثال األو 

رات اللتي تقع يف سياق إجراء األحكام األولي ة والثانوية ـ عن جمموعة من املالشيازي قر 

وتنفيذها، فهي وسائّ للتنفيذ األحكام الرشعي ة وليست أحكامًا يف عرض تلك األحكام، 

ة ند فعندما تسن  القوانني املرتبطة بالسي أو اجل   أو  أو األوراق الثبوتي ةأو اخلدمة العسكري 

، فال تعّب  سوى عن تطبيق لقانون تسعي البضائع والسلعاجلامرك أو الرضائب اجلديدة أو 

مات للتنفيذ ذلك الوجوب  س يف الرشيعة نفسها، أو عن مقد  وجوب تنظيم املجلتمع املؤس 

رها تكمياًل للرشيعة ، أو فلنقّ ـ بحسب تعبي الرشعي، فال تأخذ صفًة تأسيسية حلتى نلتصو 

ا تدابي أو تنظيامت، وليس بعض  آخر  .ت ترشيعاتـ بأّن 

ة أمثال الشيخ ليها وهذه النقطة بالطريقة اللتي جي   مكارم الشيازي متثّ حماولة رضوري 

رات، وهلذا كانت هناك رغبة يف  رات( وليس )قوانني(، للتخفيف حجم هذه املقر  تسميلتها )مقر 

ر املدريس لفكرة احلكم احلكومي فال حاجة لإلعادة واللتكرار.  وقد رشحنا سابقًا اللتصو 

أو تفسيمها أحد أهم ممي زات )اإلنسان( يمثّ املوقف من احلكم الوالئي ودور الدولة و

ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة تعطي الدولة  ة السابقة، ففيام كانت نظري  ة عن النظري  هذه النظري 

ن يف كثي من األحيان من ف لطلتها اللتكويني ة، ومل تكن تلتمك  هم فكرة سلطًة ترشيعي ة إضافة إىل س 

وجوب طاعة أويل األمر إال يف سياق سلطة  ترشيعي ة من هذا النوع، مل ترض  هذه النظري ة 

                                              
)حتت إرشاف الشيخ مكارم الشيازي(؛ وجعفر  216ـ  215: 1رن ( راجع: دائرة املعارف فقه مقا1)

ة فقه أهّ البيت، العدد  ات، جمل  ؛ وصدر 165: 48السبحاين، األحكام الرشعي ة بني الثوابت وامللتغي 

ة آفاق احلضارة اإلسالمي ة، العدد  ة أهّ البيت، جمل  : 10الدين القبانجي، األصالة واملعارصة يف نظري 

ه فقه اهّ بيت )بالفارسي ة(، العدد ؛ 120ـ  119 ، جمل  د املؤمن، قوانني ثابت وملتغي  ويسلتوحى من حمم 

، وإن كان يف بحوث أخرى للشيخ املؤمن يظهر منه القبول بمبدأ جعّ القانون من قبّ 75ـ  74: 56

قد سبق أن . و323ـ  316: 1ويل األمر، بّ جيعله من وظائفه، فالحظ له: الوالية اإلهلي ة اإلسالمي ة 

ضنا لبعض كالمه.  تعر 

د بن حجر بن حسن القرين، اللترشيع الوضعي يف ضوء العقيدة اإلسالمي ة: 2)  .51ـ  50( انظر: حمم 



  

ة   كهذه، بّ أعادت فهم احلكم احلكومي بوصفه سلطًة إجرائي ة تنفيذي 
ال املدرسي ة هنا بسلطة 

راهتا سوى وسائّ إجراء ال   غي.متثّ مقر 

 صوص الدينية القانونّيةالطبيعة البيانّية يف الن العنصر اخلامس:

تقوم عىل ة يف النصوص الدينية القانوني ة الطبيعة البياني  يرى هذا االجتاه املدريس هنا أن  

 أمرين:

ق يف أصول  أحدمها: ق  إن  األحكام فيها مسوقة عىل ّنج القضي ة احلقيقي ة ال اخلارجية كام ح 

ره مما جيعّ احلكم ثاب ، لتًا عىل املوضوع أينام كان وملتى ما كانالفقه، فهي تفرتض املوضوع وتقد 

 .وهذا هو اجلانب الثبويت للقضي ة

ا حتوي صيغ العموم واإلطالق اللتي حتمّ بطبيعلتها أو سياقاهتا قدرة الشمول،  ثانيهام: إّن 

( ملا كان عامًا فإن  1فإن  األمر بالوفاء بالعقود )املائدة: وهذا هو اجلانب اإلثبايت من املوضوع، 

ّ  وفقًا لبعض اآلراء يف فقه اللتجارات ـ قدرة أي  عق د يسلتجد  سيكون هلذا العموم ـ ال أق

ثة واملعامالت اجلديدة مشمولة لعنوان وجوب الوفاء اسلتيعابه وتغطيلته، ف د  العقود امل سلتح 

ة ومطلقة زماني ًا  ،بالعقود ت  فلدينا نصوص  عام  فمهام كثرت املعامالت والعقود واسلتجد 

اً  ة يف واقعة  حادثة يف هذا الزمان  وأفرادي  وحالي ًا تصلح السلتيعاهبا، بال حاجة  إىل نصوص  خاص 

 أو ذاك.

رواية  يف باب الوضوء، وأخرى يف باب ، حيث وردت فيه االسلتصحابوهكذا احلال يف 

ة، جعللتها تنطبق يف مجيع وهكذا، الصالة،  لكن  الفقيه األصويل  اسلتنلتج منها قاعدًة كلِّية عام 

لت ه الرشيعةوكذلك األمر مع  وارد الشك  املسبوق باليقني.م كام ينطبق عىل  ، فهوالرضر الذي نف 

ائي ة يأو مواد  كيمتناول السم  ينطبق أيضًا عىل اسلتنشاق اهلواء الذي حيمّ إشعاعات نووي ة 

 مثاًل، دون فرق  بينهام.

د املسلتجدات ال تفرض بالرضورة كثرًة موا زية يف النصوص؛ ألن  فكثرة الوقائع وتعد 

 القضي ة احلقيقي ة والصياغة اللتعميمي ة كافيلتان السلتيعاب الكثي من هذه املسلتجدات.

.. فاحلوادث غي ملتناهية، وعموم هـ(: 573وهذا ما يقول فيه قطب الدين الراوندي )



  

ه ، وهو ما يعّب  عنالنصوص أيضًا غي ملتناهية )هكذا(، وإن كانت النصوص ملتناهية..

 .الغزايل بالروابط الكل ية لحأحكام

إن  فكرة البياني ة الكلي ة يف النصوص )ثنائي ة العموم واإلطالق( متثّ واحدة من أعظم آلي ات 

إنقاذ الفقه من جهة، ومتكينه من بسط سلطلته ونفوذه عىل الوقائع يف مساحة هائلة من 

ات من جهة ثانية. ات واملسلتجد   امللتغي 

 التمييز بني الدين وفهم الدين :العنصر السادس

ّ  يشء، لكن ليس من الرضوري أن يكون فهم الدين لنا شامالً  إن  الدين يقوم بلتغطية ك

مة  ّ  يشء، هذا ما ينطبق متامًا عىل القرآن الكريم، هلذا ورد يف بعض النصوص امللتقد  يف لك

ل من هذا الكلتاب  الكريم لكن نحن ال نفقهه أن  األمر الفالين موجود يف القرآن الفصّ األو 

وإن ام يفقهه أهله، مثّ الرسول وأهّ البيت. وعليه، فعدم ظهور أمر  ما لنا من النص  القرآين ال 

ّ  أفهامنا يعني عدم وجوده وبيانه ، ومن ثم  ففهمنا للدين ال يساوي واقع الدين، بّ قد تص

 منه ال مجيعه، واسلتلتباعًا لذلك ال نسلتطيع أن نحكم عىل
 
الرشيعة الواقعي ة باملقدار الذي  جلزء

 .انكشف لنا منها

واهلدف من هذه الفكرة تأمني محاية مقابّ اإلشكالي ة اللتي قد تواجه الشمول، من حيث إن  

الطرف اآلخر قد يطالب الفريق الشمويل بإبراز شمولي ة الرشيعة والكشف عن النصوص 

ي الرشيعة ملساحات معارص ة اليوم ال نكاد نلمح هلا يف النصوص الدينية اللتي تدل  عىل تصد 

أثرًا كقوانني محاية البيئة، فإن  القائّ بالشمولي ة املدرسي ة هنا يمكنه أن يقول بأن  عدم انكشاف 

ة يرجع لقصور فهمنا، ال لعدم كون الشمول حقيقة واقعة،  ي النصوص لوقائع مسلتجد  تصد 

 ا للدين.والبد  لنا من اللتمييز بني واقع الدين وبني فهومن

وظ فها بعضهم بطريقة أخرى هنا مثّ الشيخ يوسف بني فكرة الدين وفهمه، واللتمييز 

القرضاوي، حيث ذهبوا إىل أن  من خصائص الرشيعة الواهبة هلا مرونًة، قابلي ة النصوص 
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دة، األمر الذي جيعّ نصوص الرشيعة يف الكلتاب والسن ة ذات قدرة عىل احلتواء  للفهوم امللتعد 

ة  ة داود، وغي أثري  ة ابن عمر وظاهري  دي  احلنابلة وقياسي ة األحناف وترخيصي ة ابن عباس وتشد 

ة يمكن توظيفها للتسييّ شمولي ة الرشيعة عىل أرض ذلك م صورًا ملتنوع  ، وهذا ما يقد 

 الواقع.

 العنصر السابع: السكوت القانوني )مرجعّية األعراف العقالئّية املمضاة(

خوض باللتفصيّ يف مسألة السية العقالئي ة أو العرف البرشي العام، واللتي ال ا ريد هنا أن أ

رين من األصولي ني والفقهاء باهلتامم  أوالها االجلتهاد  اإلسالمي أمهي ًة فائقة، وحظيت بني امللتأخ 

ن من أن يغط ي مساحة واسعة من النشاط  كبي، لكن ني أريد أن أشي إىل أن  الفقه اإلسالمي متك 

ة، مثّ البناء عىل االحلتجاج القان ة العام  وين اعلتامدًا عىل البناءات العقالئي ة واألعراف البرشي 

بالظن  اخلّبي أو الظن  الداليل أو اللتمل ك باحليازة أو عرشات ـ وربام مئات ـ من األمثلة 

ّ  مطلع عىل أعامل الفقهاء املسلمني.  األخرى اللتي يعرفها ك

من اللتقنني، وإن مل تكن موجودًة يف النصوص، تعلتّب قائمًة؛ معنى هذا أن  مساحًة واسعة 

ى لللتقنني يف مساحة  ما نفهم من سكوته عن بعض اجلوانب تقنينًا، فإن   فإن  املقن ن الذي يلتصد 

السكوت يمثّ فعاًل قانوني ًا عند املقن ن وال يمثّ غيبوبًة قانوني ة، وهذا يدل  عىل أن  السكوت 

)برصف النظر عن قانون املالزمة( والسكوت عن األعراف البرشية  عن حكم العقّ القطعي

  ّ نت ك ّ  نلتائجها عّب الزمن للرشيعة، فكأن  الرشيعة تضم  ي  العقالئي ة، يمنح ك والبناءات والسِّ

هذه اجلهود القانوني ة املوجودة عند العقّ والعقالء معًا، ومن ثم  ال ينبغي لنا اخلوف من نقص 

ًا يف مثّ هذه احلال عندما يواجه ظواهر   النصوص؛ ألن    معي نة. السكوت يساوي نص 

، بّ قد تلتصّ باألعراف الزمني ة عرص نزول  وال تقف قيمة السكوت القانوين عند هذا احلد 

 النص وما يمكننا معه من اسلتنطاق الظواهر للخروج بنلتائج قانوني ة.

عة يف االجتهاد ا ببياننا هلا ورشحنا  ملدريس اإلسالميهذه هي أهم أركان التحّول والسَّ

ق السعة عملي ًا، ويف الوقت عينه ال تفرض علينا الرجوع ملرجعي ة  ،وتوّسعنا فيها واللتي حتق 
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 .قانوني ة ثانية، ال يف عرض مرجعي ة اهلل وال حلتى يف طوهلا

 ة السعة والتكّيفثريها اإلجيابي على ثنائّيتأو يدياالجتهاد التجدحماوالت 

ة املدارس اللتجدبعض ن  أفسوف نالحظ  ،من هذا بعد  أنذهب أن لو أردنا  لكن يف الفقه يدي 

ة ب  اإلسالمي اسلتعانت مؤخ   ّ  بعض مشاكّ االجلتهاد رًا بسلسلة من اال طر االجلتهادي  غية ح

ة الرشعي ر سعة العنارص اللتي توف  ا ضمن ، وبعض هذه اال طر يمكن تصنيفه هناملسلتجد 

ز هنا عىل بعض هذه اال طرأىل تغطية الوقائع واالسلتجابة هلا، وسوف الرشيعة وقدرهتا ع من  رك 

 :باب املثال ال غي

فهذه النظري ة رغم القلق البالغ منها يف  ـ نظرّية تارخيانيّة بعض النصوص واألحكام، 1

ارص ن  العنأعة، فعندما نقول بإمكانات للس   لكن ها تبدو قادرة عىل توفي ،األوساط املدرسي ة

ة اللتسعة مل تؤخذ بصفة   ن  الفقيه سوف أفهذا معناه  ، لوحظت مالحظًة تارخيي ةامثابلتة وإن   الزكوي 

ّبه النصوص بعد هذا أن  الزكاة واجبة يف الرشع خيرج من فهم النصوص بنلتيجة خملتلفة، فلن خت  

ّ  ربع واألنعام الثالثة والنقدين، بّ سلتخّبيف الغالت األ ا ثابلتة يف ك ًا ساسًا ما يمث ّ أه أّن  عام 

يف حركة االقلتصاد، وأن  تعيني مصداق ما يمثّ كذلك يرجع فيه للدولة مثالً، يف إنلتاج املال أو 

ل العدي صّ أ  رضائب يفد من الرضائب اللتي تضعها الدولة إىلففي هذه احلال سوف تلتحو 

در ما يكون رضائب جديدة، بقفرض قوانني أو الالرشع، ولن يكون دور الدولة هنا سن  

                                              
: 1( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: حتت إرشاف الشيخ نارص مكارم الشيازي، دائرة معارف فقه مقارن 1)

ة الفراغ القانوين يف اإلسالم، جمل ة االجلتهاد واللتجديد، 221ـ  213 ؛ وشمولي ة الرشيعة نقد نظري 

؛ 553: 1لفقاهة ؛ وأنوار ا285ـ  284: 13؛ وتفسي األمثّ 26ـ  20، 17ـ  13: 39ـ  38العدد 

؛ ومطهري، اإلسالم وملتطل بات العرص: 138ـ  124وعبد اهلل نرصي، الدين بني احلدود واللتوق ع: 

ات، مصدر سابق: 151، 149، 144 ؛ وجعفر السبحاين، األحكام الرشعي ة بني الثوابت وامللتغي 

مد باقر السيسلتاين، ؛ وحم97ـ  89؛ وجعفر مرتىض العامّل، اآلداب الطبي ة يف اإلسالم: 172ـ  161

)وإن  146ـ  141؛ ومنهج اللتثب ت يف الدين، حقيقة الدين: 688ـ  683اجتاه الدين يف مناحي احلياة: 

مة(؛ وهاشم اهلاشمي،  ة األوىل امللتقد  فهم منه يف بعض العبارات أن ه يرى شيئًا قريبًا من النظري  كان ي 

ات، عرض ونقد، جمل ة  ؛ وانظر: 114ـ  100: 48رسالة اللتقريب، العدد الرشيعة، الثوابت وامللتغي 

يس، اللترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده   .294ـ  217: 2حممد تقي املدر 



  

 صاد( عىل احلالة الزمني ة ال غي.لتتطبيق قاعدة )ما به قوام االق

أو ّ ف  أو الع  يف الفسخ بالعنن أو الرجّ وهكذا عندما يفهم الفقيه من نصوص حق  املرأة 

ا مل تؤخذ عىل نحو املوضوعي ةأوغي ذلك،  اإلخصاء حقيقي  بّ بصفلتها مصاديق لعنوان   ،ّن 

ًا عند أحد الطرفني قبّ العقد هو املأخوذ يف الرش ع، وهو عنوان )ما يلزم من وجوده جسدي 

مكان بناء العالقة الزوجي ة(، فهذا العنوان يصبح قادرًا عىل االنطباق عىل مصاديق إعدم 

ة، ف ،جديدة مثّ هذا و يدز وأمثاله مثاًل.نطبق عىل مرض األيبال حاجة لسن  قوانني مسلتجد 

 .ذلك الكثي صوصة يف الرشع وغيموضوع عنارص االحلتكار املن

ىل غي ذلك من عرشات ـ وربام مئات ـ احلاالت البالغة األمهي ة واللتي يمكن ملنهج إ

ل الفقيه   ها يف مرح االجلتهاد اللتارخيي أن حيو  لة االسلتنباط نفسها بصورة خترج أكثر قدرة نلتائج 

ة.لتعىل تغطية الوقائع املس  جد 

م، حيث يعلتّب  لرشيعة،ـ املنهج املقاصدي يف فهم ا 2 وهو منهج يللتقي كثيًا مع املنهج امللتقد 

أن  النصوص الديني ة جاءت تارًة للتبني  األهداف املطلوبة بالذات، وأخرى للتبني  ـ فيام يعلتّبه ـ 

ه األهداف، وأن  خطأ االجلتهاد اإلسالمي يكمن يف نظرته رصد للتحقيق هذالوسائّ اللتي ت  

ا مأا عىل للنصوص كل ه ن  اللتمييز بني الوسائّ واألهداف من شأنه أن أن نوع واحد، واحلال ّن 

رنا من نصوص الوسائّ الوسائّ  بنصوص األهداف، ويضع نصوص   ق  لص  أليجعلنا  ،حير 

ّ  مرحلة. طرًا زمني ة مرحلي ة مثالً بصفلتها ا    أو بصفلتها خاضعة مللتطل بات األهداف بحسب ك

م حاالت الفقاصدي ياملاملنهج هذا إىل جانب أن   ات اللتي نراها يف فهم وجمكنه أن يرم 

والذي يدفع الفقيه للعجز عن  (قات وتفريق املجلتمعاتمجع امللتفر  )الرشيعة، فبدل نظام 

 صحاب  ملس ذلك أكام ـ نلتيجة اعلتامد معياري ة احلجي ة ـ اخلروج بصورة أنظمة فقهي ة ملتكاملة 

نذهب نحو نظام نصوص املقاصد واألهداف مثّ السيد الصدر، أنفسهم ة فقه النظرية نظري  

مةً  عطي نوعًا من بحيث ت   ،عليها لنجعلها حاكمًة عىل النصوص اللتفصيلية اجلزئي ة ومقد 

ات وعىل تغطية الوقائع دون فج ق قدرةً ق  حيوهو ما  ،ومة القانوني ةظطراف املناالنسجام بني أ

 ميداني ة.ات دون الوقوع يف تناقضات مللتابعة امللتغي   ةً مكاني  إو

منهج تقشي النصوص وفصّ  انإن  االجلتهاد املقاصدي واالجلتهاد اللتارخياين يعلتمد

ة اللتي جاءت ني، ورصد األحكام احلقيقي  الزمني منها عن امللتعايل عن الزمان واملكان اخلاص  



  

ة  ذا قلنا بالفكرة اللتي ترى أن  النصوص ال تساوي يف عددها عدد إالرشيعة من ضمنها، خاص 

ّ  أن  ما يصدر عن النبي  مثاًل ال يعني أكام بّ هي أكثر، بمعنى األح هو حكم، بّ فيه يشء  ن  ك

بعضه حكم وبعضه تطبيق احلكم عىل احلالة الزمني ة أو تشخيص وسائّ حتقيق احلكم يف 

 اللحظة الزمني ة النبوي ة.

ة املقاصد ترشيع تظهر مقولة كشف املالكات والعلّ الكامنة خلف  ،ويف سياق نظري 

ة عىل نا نشهد أاألحكام الواردة يف النصوص، وهو اجتاه بد تفاعالً معه يف الفرتة األخية، خاص 

ة، انطالقًا من احلاجة للفهم العقالين لحأحكام تارًة، ودفعًا نحو منح  صعيد األمور غي العبادي 

ن االجلتهاد من كش ف العلّ اللترشيعات مزيدًا من املرونة واللتكي ف أخرى، فكل ام متك 

واملالكات ـ ولو من خالل نصوص علّ الرشائع واألحكام ـ أمكنه ممارسة اللتعميم واللتوسعة 

يف معطيات النصوص نفسها، تبعًا للعل ة اللتي تقوم باللتوسعة واللتضييق كام هو معروف يف 

ل النصوص إىل أكثر عمومي ًة وشمولي ة، أو فقّ:  أصول الفقه اإلسالمي، وهبذه الطريقة تلتحو 

 تلتوف ر لدينا املزيد من نصوص الشمول والعموم.

ة منطقة الفراغ اعلتّبوا أن  البديّ هو املنهج  اد نظري  من هذا كل ه، نالحظ كيف أن  بعض نق 

 .املقاصدي وأمثاله

ا أد اخلميني، رغم واللتي اشلتهر هبا السي   الزمان واملكان يف االجتهاد،دور  ةـ نظريّ  3 ّن 

ة بالفهم الذي أن  هذه أال أصلها، إالمي من حيث موجودة يف الفقه اإلس آنفًا إليه ملحنا النظري 

ا غي أريس، تساعد كثيًا عىل فهم الوقائع املعارصة بحيث تبدهيا وكدونحن نرشح االجتاه امل ّن 

ا مغايرة ملا دل  عليه هذا النص  أو ذاك، أثابلتة، أو وك سان للطبيعة وحيازته ملا نفاسلتخدام اإلّن 

غي مطلق يف ذاته، بّ له إطاره املوضوعي،  شخصي ة ألحد، حكم   ةً من غي اململوك ملكي   فيها

أو باسلتقرار االقلتصاد  لحق الرضر باآلخرينيكون هذا االسلتخدام ملتوازنًا بحيث ال ي   نأوهو 

ن  جتويز أ، فعندما ينظر الفقيه اخلبي باحلياة املعارصة ملوضوع من هذا النوع، فسيعرف العام

 ؛عّ يف الرشعصّ احلكم الذي ج  ة هبذه الطريقة خارج عن أف العام باخليات الطبيعي  للترص  ا

، وأحيانًا ربام وأمثاله خر ظهر مصداقه يف هذا العرص، وهو عنوان الرضرآن ه ملتعنون بعنوان أل
                                              

( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: أبو املجد حرك ويوسف كامل، االقلتصاد اإلسالمي بني فقه الشيعة وفقه 1)

 وما بعد. 64أهّ السن ة: 



  

رضار إوما يؤدي ذلك إىل  ،ة مفرطة يف اهليمنة االقلتصاديةظهور طبقة اجلتامعي   يكون عنوان  

ابقًا بسبب عدم ظهور حياة الفقراء واملساكني، األمر الذي مل يكن له وجود هبذا الشكّ سب

 ديثة.اللتقنيات احل

ات شاف حيثي  لتإن  الدولة هنا ال تقوم بسن  قوانني جديدة، بّ يف حقيقة احلال تقوم باك

ا ن  هذه األحكام ليس موضوعها هذأطارها املوضوعي، لكي تعرف إالنصوص ومالبساهتا و

ن اإلنسان من الطبيعة عىل حصول طغيان طبقي أضوعها حالة عدم توبّ م ،الزمان ثي متك 

ة من الناس والسواد األعظم فيهمف بالحجي  .عام 

اللتي من شأّنا منح الرشيعة املزيد من الشمولي ة  أكلتفي هبذه العنارص الثالثة اإلضافي ة

 .واملرونة واللتكي ف واللتعقيّ

لتها والعنارص إن  هذه املبادئ  :/االَتاهلنظرّيةجممل القول يف هذه او هي اللتي تسلتطيع أن برم 

ّ  لنا األزمة اللتي  لِّفها ما ي طلق عليه )منطقة الفراغ(؛ وذلك من خالل تغيي األحكام تبعًا خيحت

للتغيي عناوينها؛ أو من خالل العناوين الثانوي ة؛ أو من خالل عمومات األدل ة وإطالقاهتا؛ أو 

رات إجرائي ة تطبيقي ة جزئي ةمن خ . ومن هنا أو غي ذلك الل إعطاء ويل  األمر صالحي ة سن  مقر 

حاول هذا الفريق من العلامء، الذين ألكثرهم موقف  سلبي  من حركة اللتحديث يف الفقه، أن 

ر نقصان الرشيعة، ة الطباطبائي والصدر، حيث وسموا نظري اهتم هذه بكوّنا تقرِّ  ينلتقدوا نظري 

 وهو أمر  مسل م البطالن.

ّ  مرافق احلياة، ونثبت مواكبة امللتغي  وتغطيلته  هبذه الطريقة يلتم  إثبات اسلتيعاب الدين لك

. وهبذا يكون رس   عني  عينه ال نحلتاج مل   ت، ويف الوقمن قبّ الرشيعة قانوين خارج إطار النص 

 اخلامتي ة والكامل والكل ية والشمول.



 

 

 

 

 

 نقدّيةقراءة حتليلّية 

 للفهم املدرسي آللّيات الشمول التشريعي

 متهيد

ة واللتعليق عليها، نجد ا سعت عّب اللتاريخ إلحكام نفسها  يف سياق حتليّ هذه النظري  أّن 

ّ   وتقديم الفعّ أن توف ق بني ب تملتناسق منلتظم وشامّ وحمكم؛ لكن هّ اسلتطاع ذاهتا بشك

ات وتغطية  ـ ليهاهنا بالنسبة إ ـ بوصفها أصاًل مفروضاً  ةالشمولي ة القانوني   وبني إدارة امللتغي 

ة من مشاكّ داخلي ة أو ال؟ ات أو ال؟ هّ تعاين هذه النظري   املسلتجد 

ف عليه باخلتصار، ولسنا نقصد هنا يف هذه املرحلة اول حهذا ما سن يف  بحث  الأن نلتعر 

ّ  وعنارصها صول هذه النظري ةأ ل بحث  من العنارص اللتي ذكرناها واحد  ؛ فلك ه اخلاص واملطو 

ّ  ـ نا هنا م  هي، بّ للتأم التنا هنا ضوعاً ويف قواعد االجلتهاد الرشعي، وليس هو م ـ ساس أ بشك

وعىل اسلتبعاد دور اإلنسان من العملي ة  ،رصد مدى قدرة هذه النظري ة عىل اللتوفيق من جهة

 .القانوني ة من جهة ثانية

 :كاآليت ،ليّة والتقويمّيةهنا القيام ببعض املداخالت التحلي اويمكنن

 ـ االجتهاد بني إنتاج القانون والكشف عنه 1

لته ـ يف حقيقة أمره  إن  احلديث عن االجلتهاد بوصفه أحد عنارص املواكبة، هو ـ عىل صح 

ث عن الرشيعة اإلهلي ة نفسها يف شمولي لتها واسلتيعاهبا  ّ  حديثنا؛ ألن نا نلتحد  خروج عن حم

، ال عن وسائّ إ دراكنا للرشيعة، وسبّ الوصول امللتواصّ إىل أحكامها وقوانينها، للملتغي 

ن جزءًا منها حلتى ت صبح هلا قدرة الشمول  فاالجلتهاد ليس أمرًا يصطف  بمحاذاة الرشيعة ويكو 

فهو مثّ اللغة اللتي يسلتعان هبا لفهم الرشيعة، فليس هو وال هو مصدر ترشيعي، ، بّبكلته



  

نة للرشيعة،  إن ام هو حماولة للكشف عنها، وحلتى لو غضضنا الطرف عن وواللغة عنارص مكو 

، وإن ام أتى بقرار برشي بال حاجة لنص  رشعي عليه حمضة ذلك فاالجلتهاد ليس عملي ة رشعي ة

 .، وغايلته أن  الرشيعة مل تنه  عنهإذا كان هناك نص  رشعي بالفعّ عليه

، لكن نعم، قد يلتم  هذا احلديث عندما نفّس  االجلتهاد بأن ه اللت قنني البرشي البديّ عن النص 

مع ذلك إذا كان بديالً عن النص  فهذا إقرار بعجز النص  عن اللتغطية أو عىل األقّ إقرار بأن ه 

يف ظرف عدم ظهور النص يساهم العقّ يف اللترشيع واللتقنني، ويكون معينًا قانوني ًا يف تلك 

 اللحظة.

نارص اللتغطية واالسلتيعاب، واعلتباره ـ عمن قائمة من هنا، ي فرتض حذف االجلتهاد هنا 

ًا لوعي هذه اللتغطية عىل تقدير وجودها.  حرصًا ـ منهاجًا فهمي ًا برشي 

 ـ وظائف العقل بني القوانني واملقّررات، حماولة لتبسيط الدور! 2

ة  جيب أن نلتوق ف قلياًل عند مفهوم األحكام اللتدبيية احلكومي ة، حيث حاولت هذه النظري 

لية والثانوية. إن  هذا اللتصوير تصويرها  رات( تقع يف سياق تنفيذ األحكام األو  بوصفها )مقر 

ا ليست ترشيعًا يف  نا بأّن  للمشهد يوحي ببساطة الدور القانوين هلذه األحكام، كام حياول إقناع 

ر، وأعلتقد أن  حتليّ هذا املوضوع واختاذ موقف منه هو حجر الزاوية عرض اللترشيعات األخ  

ة هنا.يف قب  ول أو رفض هذه النظري 

ة كان  ملته هذه النظري  هّ هذا اللتفسي لدور الدولة وويل  األمر صحيح أو ال؟ هّ ما قد 

ة األوىل ـ مثّ امليزا النائيني والسيد الصدر ـ كان هو  واقعي ًا أو أن  ما رآه أنصار النظري 

انوين وليس إجرائي ًا فحسب؟ ما الواقعي، حيث أدركوا يف الالوعي بأن  دور الدولة له ب عد  ق

 عطيه صفة القانون واللترشيع؟هو الذي جيعّ قرارًا ما قانونًا وما الذي ال ي  

أو غرض  قانوين آخر ال يسلب عنه صفة  إن  وقوع قانون  ما يف رصاط حتقيق وتنفيذ قانون  

رات ال حتوي خاصية القانون، فإن  بعض د مقر  له إىل جمر  ترشيعات الرشيعة  كونه قانونًا أو حيو 

ة الزمنية ليست هي املعيار أيضًا  اإلسالمي ة نفسها جاءت يف سياق  من هذا النوع. كام أن  املد 

ا تسلبه هذه الصفة.  حلتى نقول بأن  خلود قانون  ما يمنحه صفة اللترشيع، أما زمني لته فإّن 

ضع للتنظيم  عالقة من عالقات إن  ما يمنح صفة القانوني ة هو أن يكون هذا اللترشيع قد و 



  

االجلتامع البرشي أو االجلتامع القومي أو.. يف سياق جمموعة قوانني أخرى وضمن شبكة 

العالقة معها، للتحقيق غرض مصلحي عام راجع إىل هذا املجلتمع. وهذه الصفة كام تكلتسبها 

رات اللتي تسن ها الدولة أو جملس الن واب قوانني الرشيعة اإلسالمي ة، كذلك متلكها تلك املقر 

ة زمنية معي نة ال تلتسم باخللود والدوام.  للتنظيم وضع  ما ولو يف ضمن مد 

رات لو راجعناها اليوم لوجدنا فيها مساحةً  ى باملقر  قانوني ة هائلة تطال  إن  املساحة اللتي تسم 

ة واالجلتامعية والسياسية و.. فكيف صار هذا كل ه عملية  خملتلف مرافق حياة الناس االقلتصادي 

 يني ة فيام غيها قانوين؟!غي تقن

ا خف فت من دور اإلنسان يف  ة املدرسي ة هي أّن  إن  املشكلة األساس اللتي وقعت فيها النظري 

ني صنع القانون، ومل تقبّ بلتوصيف األشياء بأوصافها الواقعي ة حفاظًا عىل املبدأين الرئيسي  

عًا وإنام املسلتبد   اللذين انطلقت منهام، عنيت: ما من واقعة إال وهلا حكم، وإن   العقّ ليس مرش 

ت بأن  إعطاء دور اللترشيع للعقّ هو تراجع جذري عن  ا أحس  باللترشيع هو اهلل سبحانه، وكأّن 

ّ خرقًا ملبدأ اللتوحيد.  املرجعي ة اإلهلية يف صنع القانون، األمر الذي يشك 

ًا أن  األحكام الوالئي ة  ة  اللتي يلتصّدعونا نذهب ملزيد توضيح، فهّ حق  كثي منها بعام 

رات إجرائي ة الناس عىل املتداد مساحة الدولة أو العامل اإلسالمي،  هي يف واقع األمر مقر 

طها؟! ة أن تبسِّ ة بسيطة، وليست سن ًا لقوانني إضافي ة، كام حتاول هذه النظري  يها  تنفيذي  هّ يسم 

 رات أو قوانني؟القانون الوضعي اليوم مقر  

الصدر وآخرين شعروا بأن  مساحة األحكام الوالئي ة ليست بسيطًة، و النائينييبدو يل أن  

د إجراءات تطبيقي ة يسية، كام تذهب لذلك النظري ة  ا جمر  ومن ثم  ال يمكن أن يقال: إّن 

مة؛ فكيف يمكن الذهاب إىل أن  قوانني البيئة  مثاًل هي أمور  بسيطة؟! وكيف يمكن اليوم امللتقدِّ

ّ أن  الرش ت  بطريقة دخول اإلنسان إىل بيت اخلالء مل هتلتم  بقضايا أن نلتعق  يعة اللتي اهلتم 

ست هلا جمالس  االحلتباس احلراري وذوبان اجلليد يف القطب الشاميل واملواد  الكيميائي ة اللتي أ سِّ

ّ  املناسب هلا؟! كيف يمكن تبسيطها وجعلها قضايا جزئي ة  قانوني ة يف العامل؛ بغية إجياد احل

ّ  مبارش من اهلل تعاىل؟!بسيطة ف  يام أحكام الطهارة والنجاسة قضايا كلِّية وعميقة، حتلتاج للتدخي

ط  ة  أعاله بكوّنا تبس  من هنا، قد يصف املنلترصون لسائر النظريات البديلة هنا.. النظري 

ق   م  ا غي مدركة بجد  للجهد القانوين الضخم الذي تقوم  ،املشكلة، وال تنظر إليها بع  به أو أّن 



  

سات الدولة خارج إطار النصوص الديني ة،  ساهتا اللترشيعي ة واللتنفيذي ة مؤس  فالدولة ومؤس 

باهتا وتراتبي لتها، مع آالف القوانني امللتعلِّقة بعمّ املحاكم والوزارات  والقضائي ة، بمخلتلف تشع 

قة ال يمكن طرحها من خالل املبادئ امللتقد  واإلدارات   معم 
مة اللتي طرحلتها و.. حتلتاج إىل رؤية 

ة  رات إجرائي ة املدرسي ةالنظري  ة بسيطة حتلتاج إىل مقر  . وال يمكن افرتاض مجيع هذه األمور ثانوي 

ّ أن  أمثال هذه األمور حتلتاج إىل قوانني إجرائي ة  جزئي ة تطبيقي ة. كام ال يمكن للباحث أن يلتعق 

صوصًا رشعي ة يف قضايا جزئي ة  بسيطة جزئي ة تفلتقدها النصوص الرشعي ة األساسي ة، بينام نجد ن

ًة من هذه النظري ة. ة أكثر عمقًا ودق   للغاية يف حياة اإلنسان! هذا كليه يدعونا إىل تقديم نظري 

رات(؛ هبدف تبسيط دور العقّ اإلنساين وعقّ  إن  تغيي كلمة )القوانني( إىل كلمة )املقر 

احلال شيئًا. فالنصوص الدينية املوجودة اليوم ليس  ويل  األمر يف ما يقوم به، ال يغيِّ من واقع

رات تطال اليوم أبعادًا عميقة  رات، رغم أن  هذه املقر  ة باملقر  فيها يشء  عن الكثي من هذه املسام 

يف تنظيم حياة اإلنسان املالية واالقلتصادية والسياسي ة واالجلتامعي ة وغيها، أليس من األفضّ 

ة ـ أن نقول بأن  حجم هذه  الت ـ مع عدم وجود نصوص، وإن ام مبادئ ترشيعي ة عام  اللتحوي

ل، وأوكل ت  إىل العقّ اإلنساين أن يدير أموره  كاشف  عن أن  الرشيعة تركت هذا األمر من األو 

ة؟! فلامذا نبخّ عىل العقّ اإلنساين يف تسمية نشاطه الضخم هذا  ِّّ عناوين رشعي ة عام  يف ظ

، ونقوم  رات أو تطبيقات؟!بأن ه تقنني  د مقر  ا جمر   بلتقزيم جهوده، عّب وصفها بأّن 

ة تقوم الدولة بلتطبيقها عىل الواقع  قد تقول ِل: ة والقواعد الرشعي ة العام  إن  العناوين الثانوي 

، ولو يف مساحة زمني ة معي نة، وال تقوم بأي  دور  آخر.  اخلارجي 

وذلك أن  تطبيق  الدولة وجمالسها اليوم،لكّن القضّية تكمن يف َضورة فهم طبيعة عمل 

ة املعروفة ـ خيلتلف من حالة  إىل  ًة منها ما كان مثّ العناوين الثانوي  ة ـ خاص  العناوين العام 

أخرى، فلو أن  شخصًا يعرف أن  العمّ الفالين جير  الرضر عليه كالصوم، ففي هذه احلال 

قام بلتطبيق العنوان العام عىل احلالة مم ا أنلتج نقول: إن  هذا الشخص عني  احلالة اخلارجي ة، ثم 

 بشكّ تلقائي حكم احلالة اللتي هو فيها.

لكن هل تقوم الدولة وجمالس احلل والعقد اليوم بمامرسة هذه العملّية عينها بكّل بساطة أو 

 ال؟

إن  اجلواب هنا يظهر من خالل رصد ما تقوم به الدولة وويل  األمر واملجالس اللترشيعي ة 



  

ة؛ فالدولة هنا تقوم برصد احلالة اخلارجي ة، ثم تأيت بالعنوان الرشعي العام للتطب قه عىل با لدق 

احلالة، لكن  عملي ة اللتطبيق هذه واللتي هتدف للتحقيق أغراض العنوان العام الرشعي، حتلتاج 

ق انطباق العنوان عىل احلالة للخروج من مسلتلزماته ومقلتضياته ، لوسيط يمكنه أن يسي ّ وحيق 

وهذا الوسيط ليس سوى قيام الدولة وأجهزهتا القانوني ة بوضع سلسلة من القوانني تؤم ن من 

خالهلا االسلتجابة النطباق العنوان العام ـ ولو الثانوي ـ عىل احلالة اللتي نحن فيها، فاللتقنني هو 

لدولة تقوم واسطة اسلتجابة االنطباق عىل احلالة، وليس نفس االنطباق الذايت، وهذا معناه أن  ا

د كشف انطباق العنوان  ا تقوم فقط بمجر  بسن  القوانني اسلتجابًة للعنوان الثانوي مثالً، ال أّن 

عىل معنونه كام هي احلاالت الشخصي ة، وهذا ما أظنه دفع النائيني والصدر والقرضاوي 

ن  اإلطار وغيهم للقول بأن  الدولة تقوم يف احلقيقة بعملي ة قانونية كاملة، غاية األمر أ

 الدسلتوري هلذه العملي ة قد جاء من الرشيعة اإلهلي ة.

وعليه، فهناك فرق بني انطباق العنوان عىل احلالة واحلكم بحكم العنوان عليها، وبني إنلتاج 

قانون  للحالة يف هدي العنوان وحكمه، وهذا اللتمييز يف تقديري هو ما اكلتشفه أصحاب 

طه ة الثانية، فعندما تقوم الدولة بسن  ترشيعات  النظري ة األوىل، وحاول أن يبس  أصحاب النظري 

ة واجلوي ةحية والبتلتصّ باملالحة الّب   أو االسلتياد أو وضع قوانني تلتصّ باجلامرك  ،ري 

أو بالرضائب عىل الدخّ أو القيمة أو وضع قوانني تلتصّ باجلندي ة واخلدمة واللتصدير، 

ة د صب   أو بقضايا البيئة، ، أو بقضايا البناء واإلعامر،العسكري  وغي ذلك، فهي ال تقوم بمجر 

عنوان وجوب حفظ النظام أو عنوان دفع الرضر مثالً، بّ هي تأخذ العنوان وحكمه الرشعي  

 للتسلتجيب له عّب القيام بسن  قوانني قادرة عىل حتقيق مصلحة العنوان الرشعي وأغراضه.

ة هو يف نفسه سلسلة أخرى: إن  املوضع الذي يلتم  فيه تطبي بارةوبع ق العناوين الثانوية العام 

قانوني ة وليس مفردة خارجي ة، واإلنسان هو الذي يقوم بالكشف عن هذه السلسلة القانوني ة 

ق موضوع احلكم  وليس احلكم  الثانوي بنفسه، متامًا كام هو اإلنسان املكل ف بالكشف عن حتق 

ق موضوع بالنسبة إليه لكي يقوم بصب  احلكم عىل احلال ّب بلتحق  ة، وليست الرشيعة هي اللتي خت 

احلكم هنا أو هناك، فلو أن ك اليوم أخذت حكم لزوم دفع الرضر أو لزوم حفظ النظام وجتن ب 

اهلرج واملرج، فهّ يمكنه لوحده أن ينفعك يف وضع قوانني السي؟ باللتأكيد سيكون اجلواب 

م الثانوي للوصول إليها، وال يمكن ألحد أن بالنفي؛ ألن  قوانني السي ال يلتم  اسلتنطاق احلك



  

ق حالة ارتفاع اهلرج  عي أن ه اكلتشفها منه، بّ اإلنسان هو الذي يقوم بسن  القوانني اللتي حتق  يد 

قًا ملفاد احلكم الثانوي برضورة حفظ النظام مثاًل وهكذا.  واملرج، فيكون حمق 

ة؛ ليقوم بوضع مئات وخالصة  القول: إن  إعطاء شخص ثالث أو أربع قواعد قان وني ة عام 

رات يف ضوئها، يسلتدعي منطقي ًا تسمية جهوده هذه باللتقنني اجلزئي حتت سقف الدسلتور  املقر 

؛ فليست القوانني اجلزئي ة  ّلِّ سوى ـ كثي  منها ـ يف اللتي تقوم هبا املجالس النيابي ة يف العامل الك 

لِّيات الدسلتور، وحتويلها إىل مفرد ِّّ اسلتعانة بك  ات قانوني ة، فكيف نسلب وصف اللتقنني عن ك

ة رؤيًة  مت هذه النظري  رات؟ هّ قد  ن ًا ملقر  هذا؟ وما هي معايي تسمية هذا اجلهد تقنينًا أو س 

مه النصوص الدينية من قوانني جزئي ة  رات( وما تقدِّ ة بني جهود اللتقنني البرشي )املقر  متييزي 

نني، وذاك ليس بلتقنني؟! وأين؟! وهّ اللتقنني ـ بوصفه مفهومًا كثية أيضًا، حلت ى نقول: هذا تق

ّلِّ األبدي، لكن   ـ مرشوط  باخللود، فنحن ال نريد أن نخلع عىل هذه اجلهود اسم القانون الك 

توصيفه بأن ه تقنني ـ ولو زمني  ـ ليس أمرًا غي موضوعي  أبدًا، بعيدًا عن أيديولوجيا اللتّبير 

 واللتوجيه.

نا أن نسأل هنا أيضًا: عندما تعطي الرشيعة للحاكم والقايض صالحية سن  بّ من حق  

ن ذلك نوعًا من إحالة تقرير حجم العقوبة إىل  دة يف الرشع، أال يلتضم  اللتعزيرات غي املحد 

القايض/اإلنسان؟ إن  الكثي من القوانني يف الدول اللتي ال تعلتمد الدسلتور ـ مثّ اململكة 

لقضاة، فلامذا ال نعلتّب أن  إحالة مسلتويات العقوبة للقايض وويل  األمر هو ا إىلل اامللتحدة ـ حت  

نوع  من اللتفويض القانوين ضمن إطار الرشيعة؟ وبامذا يصف لنا أنصار نظري ة شمولي ة الرشيعة 

 اللتفصيلي ة مثّ هذا؟

ون بالشخصي ة الوال ة املدرسي ة هنا يقر  ري أنصار النظري  ئي ة للنبي  بّ إن  الكثي من ملتأخ 

ون احلكم الوالئي  واإلمام، ويعلتّبون أن ه من املمكن أن تصدر منهم مواقف والئي ة، ويفّس 

د  بأن ه احلكم الذي يصدره النبي  بوصفه حاكاًم ال بوصفه مبل غًا. والسؤال: هّ يقوم النبي  بمجر 

الوالئي أو أن ه يقوم  تطبيق العنوان عىل املعنون فقط في خّبنا عن احلكم الرشعي يف مورد احلكم

يه باجلعّ الوالئي؟ فعندما نقول بأن  النبي  يمكنه أن  عندهم بوضع قانون حقيقي جديد نسم 

يضع الزكاة عىل غي العنارص اللتسعة فهّ هذا تطبيق حمض، أو هو صالحية قانوني ة ا عطيت 

ون لنا وجود نص د تطبيق فكيف يفّس  وص عن النبي  له؟ األمر حيلتاج للتفسي، فلو كان جمر 



  

ليست سوى أحكام والئي ة؟ وماذا سلتعني عندهم أحكام النبي  اللتدبيي ة؟ بّ كيف يمكن 

ر ترشيعات قائمة بنفسها نعلتّبها اليوم والئي ة للمعصوم صدرت من شخصي لته الوالئي ة  تصو 

ث عن شمولي ة الرشيعة؟! فإن  احلكم  وليس من شخصي لته اللتبليغي ة، ويف الوقت عينه نلتحد 

د مصداق مبارش حلكم  الذي ي صدره النبي  يف حالة معي نة إذا كان والئي ًا فهذا معناه أن ه جمر 

رشعي، ومن ثم  فليس هناك يشء إضايف قام به النبي  سوى أن ه كشف عن مصداق احلكم 

الرشعي، يف حلظة زمني ة معي نة، وعليه فمن اخلطأ تقسيمهم الشائع ما يصدر عنه إىل والئي 

ا تطبيق وغي  والئي، إذ الشخصي ة احلكومي ة له ال دور هلا هنا، بّ الصحيح أن نقول بأن ه إم 

حلكم رشعي يف حلظة زمني ة مقلتضية هلذا األمر أو هو أصّ احلكم الرشعي، بال فرق بني كونه 

 حاكاًم أو غي ذلك.
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ال أسلتهدف من هذه املداخلة تسجيّ مقاربة نقدي ة عىل هذه النظري ة، بّ يعنيني اإلضاءة 

عىل فرضي ات احلتاملي ة غابت عن ا يف بعض األحيان، واهلدف هو إثارة الصور والفرضي ات يف 

 الذهن للتوفي إمكانات حتليلي ة أكّب، فيجى االنلتباه.

ألصول اللتحلتي ة اللتي سبقت اإلشارة إليها، من النظري ة يف احلفاظ عىل اسعت هذه لقد 

عني قانوين، إال أن    يلت صّ بقضي ة  شمولي ة اللترشيع وعدم وجود م 
اللتحليّ يقودنا هنا إىل تساؤل 

وكذا كثي من األحكام الرشعي ة يف  ،جيب اللتنب ه هلا، وهي أن  ما ي عرف بالعناوين الثانوية األم  

ة،  جمال املعامالت والعالقات غي وإىل اللتجربة اإلنساني ة  ربام يرجع إىل العقّ نفسهالعبادي 

إىل العقّ والبناء  حفظ النظام يرجع مدركه األم  رضورة ، فمثّ قانون السابقة عىل الرشع

  ّ ، وكذلك احلال يف ة األساس فيهوالسية العقالئي   العقالئي، ومثّ قانون اللتزاحم يعد  العق

ات والرض وإذا  ورات واإلكراه واللتقي ة، بّ وأيضًا لزوم الوفاء بالعقود و..قواعد الرضر واملشق 

ما ، فهذا أحكامًا برشي ةهي يف األصّ ت مثّ هذه املعايي القانوني ة واملرجعي ات اللترشيعي ة كان

عني قانوين، وليس يف جوهره  يطرح تساؤالً وهو أن  االسلتناد إليها هو اسلتناد  إىل قانون عقّل وم 

رات اللتي يعلتمدها ويل  األمر اسلتنادًا  إىل نص  ديني أو حكم إهلي حمض، فكيف نقول بأن  املقر 

د أن  الفقهاء قد طرحوا قواعد اللتزاحم وحفظ النظام يف كلتبهم ال  نابعة كل ها من الرشع؟! وجمر 



  

ها عقلي ًا  ًة من النصوص أو دينيًة؛ إذ من املمكن أن يكون مصدر  يصي  هذه القواعد مسلتمد 

 ًا.س رشعي  ولي

وهذه اإلشكالي ة تفلتح عىل موضوع بالغ األمهي ة واخلطورة، وهو حتديد دور العقّ يف بناء 

ّ  ـ كام عليه بناء  الفلتاوى الرشعي ة، فنحن لو غضضنا الطرف عن األخذ بحكم العقّ املسلتق

نا بحاجة ملعرفة ا ملعيار يف العدلية من املعلتزلة واإلمامية، من غي بعض اإلخباريني ـ نجد أن 

جعّ حكم  ما مأخوذًا من الرشع أو من املصدر اإلهلي، فإن ه من الواضح أن ه لو دل  النص  عىل 

  ّ عنه، لصح  القول بأن  هذا احلكم إهلي  ال سبيّ إليه إال  احلديث   حكم  ما ال ي عهد من العق

ع اإلهلي عّب الوحي مثاًل، مثّ تفاصيّ الصالة والصوم والزكاة وا حلج واخلمس وغي باملرش 

ّ  الفلتاوى الفقهي ة تنشأ من هذا النوع من األدل ة؟  ذلك، لكن هّ ك

ا عىل أنحاء من حيث  ظ من األحكام الرشعي ة املوجودة بني أيدينا اليوم أّن  إن  الذي يالح 

 مدركها ومسلتندها:

، وهذا املسلتند حرصي لوال النص  ملا فهم اإلنسان ـ حسبام أ ـ يبدو ـ  فبعضها مدركه نّص 

 هذا احلكم.

ّ  هذا احلكم موجودًا يف حياة البرش  ب ـ ، فلو مل يأت الرشع أساسًا لظ ها مدركه عقّل  وبعض 

سن  يديرون به أمورهم، كحرمة االعلتداء عىل اآلخر بقلتله أو حرمة الّسقة أو غي ذلك من ح 

 العدل وقبح الظلم.

هتم ومعاشهم، ولو مل يأت الرشع وبعضها مدركه عقالئي، بنى العقالء عليه نظام حيا ج ـ

 السلتمر  بناؤهم هذا.

لنا يف هذه الثالثة ـ برصف النظر عن اللتمييز الدقيق بني الثاين والثالث منها ـ  ولو تأم 

لوجدنا أن  املجموعة األوىل من األحكام تغطي مساحًة من حياة البرش، فيصدق معها أن  

ا الثانية  والثالثة فهي يف حقيقلتها ترشيعات، إال بشكّ الرشيعة قد غط ت هذه املساحة، أم 

ة، وهنا ي سأل: أال يعني قيام قسم  كبي من القوانني اسلتثنائي نادر يف نطاق البناءات العقالئي  

ّ  فاعّ يف  والفلتاوى الفقهي ة اليوم عىل العنرص الثاين والثالث أن  العقّ اإلنساين قد ساهم بشك

يه الفلتاوى الرشعي ة؟ د سكوت النص  عن البناءات العقالئية يعني نسبة ما بلتنا نسم  ! وهّ جمر 

مضمون هذه البناءات إليه وسلب نسبلتها عن العقّ اإلنساين؟ وأال يصح  أن نقول بأن  



  

الفلتاوى واألحكام الرشعي ة هي حاصّ جهود مشرتكة من العقّ والنص سامهت يف بناء 

ذه النلتائج اللتي تغطي احلياة البرشية بمثابة منظومة قانوني ة للحياة البرشي ة؟ وملاذا اعلتّبت ه

ا ملتعالية عن العقّ وأن ه عاجز عن ممارسة  ملتها البنيات اللتحلتي ة عىل أّن  تغطية للرشيعة اللتي قد 

د أن  الفقيه هو الذي اسلتخدم العقّ ومارس البناء العقالئي ال يصي  النلتائج  دور املقن ن؟ وجمر 

من البناءات العقالئي ة  %99سكوت الشارع عن أكثر من  بذاك املعنى، بّ إن  فقط  رشعي ةً 

 شاهد اعرتافه بأن  العقّ والعقالئي ة مصيبان يف تقنيناهتام.

 ساؤل هنا يمكن صياغتها عىل شكلني:تنقطة الإذن، 

ّ  هذا الكم   أ ـ ن  الذي وضعه العقّ والعقالء يعني أ القانوين هّ سكوت الرشيعة عن ك

ة وافق عليها أصح  أن نقول بن  األأأو فقط،  هلي ةً إهذه اللترشيعات  ا ترشيعات وقوانني برشي  ّن 

ع وليست هي النصوص، بّ  ؟الرشع ومن ثم  ففاعّ القانون هنا وواضعه ليس هو اهلل املرش 

ةنالفاعّ والواضع هنا هو اإلنسان، واهلل وافق عىل ترشيعات اإل واعلتّبها  ،سان وجتربلته البرشي 

 لتبار القانوين الالزم.لواقع االع مصيبةً 

ّ  هذه املع ب ـ يات امللتصلة بأحكام العقّ والعقالء هو موافقة طهّ سكوت الرشيعة عن ك

 ،يف اجلملة عىل هذه األحكام أو هو يف جوهره موافقة عىل مرجعي ة العقّ اإلنساين يف اللترشيع

ّ يف املساحة اللتي يقوم العقّ والعقالء فيها باأفك للترشيع اعلتامدًا منها عىل ن  الرشيعة مل تلتدخ 

لت باملوافقة عىل األحكام دون املوافقة عىل أمرجعي ة العقّ بوصفه هبة اهلل لإلنسان، ال  ا تدخ  ّن 

شارع عن البناءات العقالئي ة الن  سكوت أعي ة العقّ والبناء العقالئي؟ وهذا يعني جمرأصّ 

د واألحكام العقلي ة العملي ة ليس  قرار إحالة أو إ رشيعلته بالرضورة، بّ هوىل إهلا م  ضهو جمر 

وتركًا هلذه املساحة ما دام النشاط العقّل  ،بمرجعي ة العقّ واللتوافق العقالئي القانوين

ك فيها بشكّ مصيب.  والعقالئي يلتحر 

ّ املبارش  :أخرى وبعبارة   هّ السكوت هنا إعالن بيان حكم رشعي أو هو ترك اللتدخ 

 واللتوافق العقالئي؟العقّ مرجعي ة وهي  ،ف هبارتمعلصالح اإلحالة عىل مرجعي ة 

صوهلم الفكري ة، من حيث بة عنها وفقًا ألاهذه األسئلة يمكن ألنصار هذه النظري ة هنا اإلج

جيعّ الفرضي ة األقرب هنا هي صيورة  إن  تفسي شمولي ة الرشيعة بمعنى الشمولي ة اللتفصيلي ة

عة، ويمكن لنا أن نقر  بدور العقّ يف الوصول إىل جزء أحكام العقّ والعقالء جزءًا من الرشي



  

ّ  حالة من  من احلقيقة القانوني ة، لكن  هذا ال يكفي لالعلتامد عليه دون وجود إمضاء رشعي لك

 حاالت حكم العقّ والعقالء.

 فعاًل؟ لوازوالعاّمة على حّل مشكلة الن ةاملطلقالنصوص هل تقدر ـ طاقة النّص،  4

أن يأخذ الفقيه اللسان اللتعميمي أو اإلطالقي ط الضوء أكثر عىل حالة ريد هنا أن نسل  ن

، كأن يأخذ بعموم وربطه املوجود يف النصوص، ثم يقوم بوصله  أ ْوُفوْا ﴿بالواقع املسلتجد 

ة كبعض أنواع 1)املائدة:  ﴾بِاْلُعُقودِ  (، لكي يأخذ حكم بعض املعامالت املالي ة املسلتجد 

ّ  من الرشكات احلادثة، ويف ه ذه احلال سوف يملتلك الفقيه مسلتندًا من النص  حيكي بشك

. وُاريد هنا أن أنتقد خصوص ظاهرة اإلفراط يف استردام  أشكال احلكاية عن املوقف املسلتجد 

النّص وطاقاته التعميمّية، لفهم حكم بعض الظواهر احلادثة، وال ُاريد أن ُاعّلق عىل أصل 

عىل استردام األصول العمليّة أو البناءات العقالئّية، فهذا استردام العمومات واملطلقات وال 

، ومن ثّم فهديف من هذه املداخلة هو َتفيض مستوى ليس ضمن نطاق هذه املداخلة اآلن

التفاؤل بإمكانّية اعتامد طاقة النّص ـ من العموم واالطالق ـ حلّل بعض املشاكل احلادثة 

 .ثانوّيةبعيدًا عن العناوين ال والوقائع النازلة

إن  املالحظ يف اجلتهاد النوازل أو االجلتهاد يف املسائّ املسلتحدثة أن  الفقهاء اعلتمدوا كثيًا 

ة   مل يكن هلا وجود من قبّ، خاص 
عىل العموم واإلطالق يف النصوص للتّسية احلكم حلاالت 

د امللتابع مع فرضي ة أن  األحكام مسوقة مساق القضايا احلقيقي ة وليست اخلارجي ة، وهلذا جي

ز  ة خالل القرن األخي ـ أن  الفقه اإلسالمي رك  حلركة االجلتهاد يف املسائّ املسلتحدثة ـ خاص 

كثيًا عىل طاقة النص  من جهة أوىل، كام اهلتم  كثيًا باألصول العملي ة )الّباءة واالحلتياط 

 ثالثة ـ قضي ة العلّ وبياصواالسلت
نات اللتعليّ يف حاب و..( من جهة ثانية، وتابع ـ من جهة 

ع،  م هبا أو يوس  ي  والبناءات العقالئي ة من جهة رابعةالنصوص كي يعم   .مسلتعينًا بالسِّ

يل للظاهرة  ّ يف قدرة هذه النصوص عىل إعطاء حكم  أو  وهنا ينبغي إعامل املزيد من اللتأم 

ث عن احلكم الثانوي،  ة، حيث ال نلتحد  لقة حّل فهل يمكن للنصوص العاّمة أو املطاملسلتجد 

وهل أّن مناهج االجتهاد التي قّدمتها التجربة الفقهّية إىل اآلن عىل مستوى  هذه النوازل مجيعها؟

ـ أحيانًا ـ فقه النوازل واملستحدثات كانت موّفقًة من جهة قراءهتا للنصوص أو أهّنا أثقلت 



  

 كاهل النّص مستهدفًة استرراج نتائج منه ال يفهمها العرُف وأهل اللغة؟

 :إىل أنواع عّدة قد أّن النصوص تتنّوع هناأعت

كام لو  ،مبارشةً  لنوع األّول: النصوص التي نجد لدهيا القدرة عىل حتقيق هذا الغرضا

أطلقت قانونًا عامًا عىل موضوع واحد، غاية األمر أن  هذا املوضوع الواحد ظهرت له أشكال 

م، فإن  صدق جديدة ومصاديق حادثة ملتساوية يف صدق العنوان عليها كمث ال العقود امللتقد 

)بعد فرض اآلية الكريمة أو آية اللتجارة عن تراض  عىل خملتلف أشكال اللتجارات احلادثة 

يساوي متامًا صدقها عىل أشكال املعامالت املالية السابقة، شمول كلمة اللتجارة لغي البيع( 

ينصب  عىل عناوين املصاديق غاية األمر أن  العنوان ظهر له مصداق  جديد، وحيث إن  النص  مل 

بنفسها، وإن ام عىل العنوان اجلامع هلا، هلذا مل تكن هناك مشكلة يف ظهور مصداق جديد مشمول 

لت ظهورًا جلي ًا ملصداق   ّ  نازلة أو مسلتحدثة إذا شك   أن نقول: إن  ك
للحكم، ويمكن حينئذ 

اف، فإن  قدرة  النص  عىل الشمول سلتكون جديد لعنوان  كان له يف الرشع حكم  واضح وشف 

واضحة ال ل بس فيها برصف النظر عن قضي ة اإلطالق األزماين اللتي أثارها أمثال شبسرتي 

، واللتي سوف يأيت احلديث عنها ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ يف الفصّ الثالث من هذا وشمس الدين

 .الكلتاب

 ة املستحدثات والقضايا النازالتيف معيارّي خالٌف

أي لوضوح خروج هذا النوع عن وجود مشكلة  فيه يف موضوع بحثنا، مل ولعل ه لذلك، 

ه بعض  من كلتب يف فقه املسائّ املسلتحدثة جزءًا من مسلتحدثات املسائّ ، فقد وقع يعد 

 :رأينيخالف بني الباحثني يف تعريف املسألة املسلتحدثة والضابط املوضوعي فيها عىل 

ّ  موضوع جديد ي طلب له حكم  رشعي، سواء مل  إن  املسألة املسلتحدثة الرأي األّول: هي ك

ة اللتي مل تكن  ل من قبيّ النقود االعلتباري  ت بعض قيوده، فاألو  يكن يف السابق أم كان لكن تغي 

 .من قبّ، والثاين من قبيّ اعلتبار املالي ة لبعض األعيان النجسة اللتي مل تكن هلا مالي ة

إذ عادًة ما يقصدون هبا  يف السنّي املعروف للنوازل؛ولعّله يندرج ضمن هذا الرأي التعر

                                              
 .19(: 1فقه املسائّ املعارصة )املسائّ الطبي ة ( حممد القائني، املبسوط يف 1)

ة: 2)  .234ـ  233( نارص مكارم الشيازي، بحوث فقهي ة هام 



  

ة، واللتي تلتطل ب اجلتهادًا ونظرًا، ومل يكن  ة امللح  أو  السابقني موقف  حوهلا عند الوقائع املسلتجد 

 .بحث حقيقي

إن  املسألة املسلتحدثة هي خصوص تلك املسألة اللتي مل يكن هلا أو ال يعقّ هلا  الرأي الثاين:

م، وهذا ما ذهب موضوع  يف ال سابق، مثّ ترقيع األعضاء وزرعها أو مثال النقد الورقي امللتقد 

م الذي رفض جعّ مثّ اللتجارات احلادثة املشمولة للعمومات من  إليه صاحب الرأي امللتقد 

 النوازل واملسلتحدثات.

، واملسألة مسألة اخلتيار واعلتبا ل هو األصح   ؛رونحن وإن كن ا نميّ إىل جعّ اللتعريف األو 

نا نقر  بأن  هذا النوع من املسلتحدثات ال لعدم ورود هذه اللتعبيات يف كلتاب  أو سن ة،  إال أن 

نواجه مشكلًة أساسيًة فيه مع النصوص، والسبب هو أن  النص حيكي عن نفس العنوان الذي 

ينضوي حتلته املصداق اجلديد، فلتلتساوى حكايلته عنه مع حكايلته مع املصداق القديم، وال تظهر 

 مشكلة داللي ة يف الب ني.

 والوسائل املساعدة التعليل واملالبساتوعمومه إىل طاقة من إطالق العنوان 

النوع الثاين: النصوص التي ال نجد فيها عموماً أو إطالقاً من هذا القبيل الذي تقّدم يف 

ة فيها َضب  النوع األّول، إال أّن اجلهد الفقهي حياول أن ُيالمس النّص والواقع احلادث بطريق

ومع ذلك يعد  املرجع هو اإلطالق، وذلك كام لو ورد النص بطريقة ال  من الدّقة واخلفاء،

 ، د مصداق جديد للعنوان الوارد يف النص  تشمّ احلالة احلادثة بحيث تكون هذه احلالة جمر 

ليكون يّ، لكن ه كان حيلتوي تعليالً صاحلًا للشمول للحالة اجلديدة، فيؤخذ حينئذ  بإطالق اللتعل

م اخلمر )عصي العنب املخلتمر بنفسه فعندما حتر  مفاد احلكم أوسع من مفاد اخلطاب، 

إلسكارها، ثم تظهر مواد  جديدة مسكرة ليست بخمر  باملعنى العريف، فإن ه ولو مل  ؛تدرجيي ًا(

ن من جعّ حتريم اخلمر شامالً للحالة اجلديدة، لعدم صدق عنوان اخلمر   املأخوذ يفنلتمك 

                                              
بّ االسلتفادة من 17: 1( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: جمموعة رسائّ ابن عابدين 1) ؛ ووهبة الزحيّل، س 

د بن حسني اجليزاين، فقه النوازل، ؛ وحمم9النوازل والفلتاوى والعمّ الفقهي يف اللتطبيقات املعارصة: 

رفت النوازل عند املالكي ة بكوّنا ملتصلة بعمّ 26ـ  18: 1دراسة تأصيلي ة تطبيقي ة  . هذا، وغالبًا ما ع 

 القضاة.



  

م يف اخلطاب  ع حير  نا أن  املرش  م  ه  ف  عليها، إال أن  اللتعليّ يمكنه أن يسلتوعب هذه احلال، وي 

ّ  مسكر.  األصّ ك

إن  قدرة النصوص اللتي تبني  العلّ عىل مساعدتنا هنا كبية ، رشط أن يكون ظاهر النص  

ثبوتي ة، والعلّ ـ كام نعرف ـ واضحًا يف أن ه يريد بيان مركز احلكم، سواء كانت العل ة إثباتي ًة أم 

ع.  تضي ق وتوس 

ـ العالمة شمس كام سيأيت ومن الواضح أن ه يف احلاللتني املشار إليهام ال نواجه ما أثاره ـ 

الدين، من أن  النصوص ال تشمّ احلالة اجلديدة ال بعموم  وال بخصوص، فإن  الشمول هنا 

.  واضح، وال حيلتاج إىل تكل ف أو تطويع للنص 

س و، يف النص  من هذا النوع ال يملك الفقيه أي  داللة إطالقية  قد لكن مع ذلك نجده يلتلم 

 وهو: ،طرقًا للخروج من املأزق، وهذه الطرق يمكن ذكر بعضها

لغي  لغاء اخلصوصية،إأ ـ  رف ي  بأن جيد النص  حيكي عن حالة قديمة، لكن ه يرى أن  الع 

 ملا كان مثلها يف الروح. خصوصي ة احلالة السابقة ويرى النص  شامالً 

ده عن خصوصي اته الزمكاني ة بطريقة حتليلية  ب ـ التجريد، وذلك بأن يأخذ النص وجير 

 عرفي ة، فيى أن ه يشمّ احلالة اجلديدة.

كإرجاع عقد اللتأمني  ج ـ أن يسعى الفقيه إلرجاع بعض العناوين احلادثة إىل عناوين قديمة،

 دياًم.إىل عقد من العقود امللتعارفة ق

وقد رأينا الكثي مم ن اجلتهد يف املسائّ املسلتحدثة يسلتخدم هذه السبّ للوصول إىل املوقف 

ل  مفرط للنصوص، وقد يقع يف أحيان  ر الرشعي، وقد يقع أحيانًا يف تأو  يف تكل ف واضح ا خ 

، وهنا البد  من أن يكون إيقاع الفهم عرفي اً  ضت افرتاضًا يف النص   .وإضافة ذاتي ة افرت 

 ، مشاكل فقدان النصوصالوفاض من النصوص ومعيناتها يرجوع الفقيه خال

إطالقّية مبارشة أو قدرة استيعابيّة غري مبارشة  النوع الثالث: النصوص التي ال حتمل داللةً 

ّ  هذه األدواتوهنا  بالشكل الذي رشحناه آنفًا، مة قد يفقد الفقيه ك ، فييد أن يضع امللتقد 

غيها، فال جيد نصوصًا مبارشة وال إطالقات مبارشة، وال اجلامرك أو بيئة أو قوانني لقضايا ال

عىل صياغة منظومة قانوني ة لقضايا البيئة بنفسها يملك تعليالت واضحة مرتبطة بحيث تقدر 



  

اليوم، وال يمكنه ممارسة اللتجريد وإلغاء اخلصوصي ة إال برضب  من اللتكل ف واللتأويّ، فام 

 ل؟العمّ يف هذه احلا

هنا يواجه الفقيه بالفعّ بعض املشاكّ بام ي عيق إمكانية إسناد الفلتاوى الصادرة يف 

 هو اآليت:هذه املشاكّ أهم  املسلتجدات احلادثة إىل النصوص إال برضب  من اللتكل ف، و

 : أزمة االنرصاف الدالِل اجلادّ املشكلة األوىل

عن هذه القضايا احلادثة اللتي مل ـ  ـ يف هذه احلالهنا هي انرصاف النصوص  املشكلة األوىل

، فكيف يمكن من النصوص أخذ أحكام زرع األعضاء أو  يكن هلا عني وال أثر يف زمن النص 

ة أو غي ذلك؟! وهّ حقًا  اإلحرام يف الطائرة عند حماذاة املواقيت أو حقوق امللكي ات الفكري 

ّ  جرأة أن نقول لآلخر: إن  أحكام هذه األ  دت يف نصوص الكلتاب والسن ة؟مور ورنسلتطيع بك

ض لقضايا من نوع آخر ومناخ آخر، فمن  إن  النصوص منرصفة عن هذه القضايا وتلتعر 

الصعب إثبات وجود نصوص يف هذه املوضوعات إال برضب من اللتكل ف املبني  عىل مصادرة 

ث ّ  واقعة وهلا حكم، وهي مصادرة ت ثبت وجود حكم، ولكن ها ال ت  بت وصول قبلي ة تثبت أن  ك

 نص  إلينا يف هذا احلكم.

ة ناشئة عن كثرة وجود مصداق  اب عن هذه املشكلةوقد جُي  بأن  هذه االنرصافات بدوي 

د، مع أن  األحكام سيقت عىل ّنج القضي ة احلقيقي ة  .حمد 

ل الذي حيوي إطالقًا يف العل ة أو يف العنوان، ال تكون  ولكّن هذا اجلواب ينفع يف النوع األو 

، وال ينفع يف م د مصداق جديد لعنوان ورد حكمه رصحيًا يف النص  عه املسائّ احلادثة سوى جمر 

أي  حالة  أخرى؛ ألن  االنرصاف يف احلاالت األخرى هو انرصاف أسايس، بمعنى أن  

وال يفهم منها العرف النظر ملثّ ذلك النصوص ال حتكي عن عنوان يشمّ احلدث اجلديد، 

فأين هو النص   مصطلحات االنرصاف الناتج عن كثرة املصداق أو غيه( )بعيدًا عن الغرق يف

وأن ه بالوزن أو باحلجم؟ هّ وكذا مقدار الكر  من املاء يف مقادير الزكاة يف الغالت عىل القمر 

أن يفهم هذه القضي ة عّب طرق االجلتهاد أو الكر  يمكن لإلنسان العريف لو قرأ نصوص الزكاة 

نصوص العبادات يف القطب الشاميل؟ وهّ نسلتطيع أن نقول بأن  النصوص  السائدة؟ وأين هي
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ـ  ـ كام يذهب إليه بعض الفقهاء تشمّ احلالة هناك بحيث يصّل  اإلنسان بمقدار يوم يف العام

وماذا عن الصالة لو ؟ نشعر بأن  الرشيعة ال ي عقّ انسجامها مع مفهوم من هذا النوعقد ونحن 

ويلة يف طائرة رسعلتها بّسعة األرض بحيث مل يمر  عليه ال رشوق سافر شخص لسنوات ط

أين هي نصوص حكم الصوم لو سافر املكل ف إىل الغرب وبقي وال غروب طيلة سنوات، ف

وإذا حاضت املرأة ورشطنا يف   تغيب الشمس عنه؟بحيث الـ بّ لسنوات ـ مسافرًا أليام 

ل يف طائرة واجتهت غربًا احليض اسلتمرار الدم ثالثة أي ام ملتلتالية ثم ص عدت يف صبح اليوم األو 

ام أهّ األرض، لكن ها مل يمر  عليها إال وقت  ام من أي  ت كذلك ثالثة أي  بّسعة األرض واسلتمر 

صبح واحد طويّ، فهّ إطالقات النصوص تشمّ هذه احلال بحيث ال حيكم باحليضي ة هنا أو 

ًا يفهم العرف شيئًا حول هذه أن  اإلطالق يفهم منه ما يكون بالنسبة ألهّ األ رض؟ هّ حق 

ن البرش يومًا من االنلتقال إىل كوكب  ال  القضي ة من إطالقات نصوص احليض؟! وماذا لو متك 

ت رشق عليه الشمس وال تغرب أصالً، فكيف تسلتطيع النصوص أن تغط ي آالف األحكام 

ام والليايل؟ ث عن فقدان النص  وليس أليس من األفضّ هنا أن نلت امللتصلة بالزمان واألي  حد 

 عن عموماته؟

وقد ترص  عىل اعلتبار االنرصاف هنا مصداقي ًا وليس عرفي ًا، لكن ماذا عن تغيي اجلنس، 

 غيها من عرشات املسائّ؟!و االسلتنساخوترقيع األعضاء و

ًا يمكن لنا أن ن   قنع حمايدًا بأن  النصوص املوجودة بني أيدينا تشمّ باإلطالق هّ حق 

عون  موم هذه احلاالتوالع ّ  من هذا املسلتوى نجدهم يد  أو أن الفقهاء يف حاالت أق

؟ هذا فضاًل عن اشلتامهلا عىل القوانني البيئي ة وقضايا اسلتهالك ثروات االنرصاف بال تكل ف

 األرض وغيها.

ًة وأن نا ال نقدر عىل إثبات أن  النبي  أعلتقد أن  إشكالي ة االنرصاف هي هبذا املعنى،  كان  خاص 

يف مقام البيان من هذه اجلهة هلذه احلالة الطارئة، والنصوص عندهم كثيًا ما حيملوّنا عىل 

ك باإلطالق ونحن ال نحرز نظر امللتكل م يف هذا النص   األعم األغلب، فكيف نلتمس 

باخلصوص ملثّ هذه احلاالت؟! فلعل ه بني  هذه احلاالت يف مكان آخر مل يصلنا. هذه هي 
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عى انرصافه « العقود»ال بمعنى جميء عنوان رصاف وضعف انعقاد اإلطالق، مشكلة االن د  وي 

هلا  ّ  يسي، بّ بمعنى أن  من راجع نصوص الرشع من أو  عن العقود اجلديدة، فإن  هذا أمره سه

إىل آخرها ال خيرج باسلتنلتاج مفاده أن  هذه النصوص حتكي عن هذه القضايا أساسًا، إال 

 لتهاد، فإن  كالمنا يف قواعد االجلتهاد السائدة.برضب  جديد  من االج

والغريب أن  بعض الباحثني املعارصين حاول أن يوحي بأن  القضايا احلادثة مل تكن غريبة 

عن ذهن أبناء تلك العصور حلتى حتدث قطيعة بني العرصين، فذكر أن  وسائّ النقّ احلديثة 

ة السفر من خالل مسألة اإلرساء وطي  األرض وبساط سليامن، وكذلك  يمكن أن تشملها أدل 

مسألة إحياء املوتى بإذن اهلل، فهي تناسب ترقيع العضو وإطالق دليّ طهارة احلي  جلزئه 

)النهار( الرتقيعي، ومثّ وجود يوم مقداره مخسون ألف سنة، فإن ه يناسب صدق عنوان اليوم 

ام الطويلة كعرشين ساعة، وهكذا سائر املعاجز والكرام ًا يف عىل األي  ات يمكن أن ختلق جو 

 .هذا السياق

دًا للعمومات واملطلقات غريب  عن فقيه  إن ني أرى أن  هذا احلد  من اللتكل ف جلعله مؤي 

س  موضوعي ة ومسألة ترقيع األعضاء ملتمر  ، فأي  ربط بني إحياء املوتى بوصفه ظاهرًة عيسوي 

قالين أو هو رغبة غارقة يف اللتكل ف حلتى نسلتفيد من اإلطالقات هنا؟! هّ هذا الفهم عريف وع

ث عن عجز يف املخي لة  وتأويّ النصوص للتلب ي حاجاتنا ونحن يف مأزق؟! وهّ نحن نلتحد 

إن  اإلطالق والعموم يرجع  آنذاك حلتى يكون هلذا املوضوع ربط بإمكاني ة األخذ باإلطالق؟!

فهّ هذا  ،وزمن ومكان ونحن اآلن نلتكل م بكالم نذكر فيه كلمة يوم ومسافة ،رفعفيهام لل

لقنا نا من بعض لو أطتنا تشمّ احلاالت النادرة ويفهم بعض  ان  هذه الكلامت يف اسلتخدامأيعني 

ّ  هذه احلاالت أ ن  مثّ السيد أولذلك أنت جتد  ؟و هو منرصف للحالة الطبيعي ةالكالم  مث

طب الشاميل ويسلتمر  ال يقبّ بجريان حكم اليوم الواحد عىل اليوم الذي يكون يف القاخلوئي 

ا  لسنة كاملة بليله وّناره؛ حيث يرى أن  العرف يفهم من كلمة يوم هذا املقدار املعروف، أم 

 .اليوم الذي يسلتوعب السنة كاملًة فاللفظ منرصف  عنه جزمًا بحسب تعبي اخلوئي نفسه
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ّ  املص ،ومن هذا القبيّ اديق احلادثة، حماولة الدفاع بأن  صاحب الرشع عامل  بالغيب وبك

، وهذا بخالف غيه مم ن ال يلتوق ع فيه هذا العلم  .فلتكون نصوصه شاملًة للمسلتجد 

فإن  هذا تفسي  أيديولوجي غي مقبول؛ وذلك أن نا ال نعلم أن  صاحب الرشع قد قصد 

وإن ام نعرف بالنصوص، وهو يسلتخدمها عىل طريقة من هذه النصوص، املوارد احلادثة أساسًا 

ف، فاملرجع هو الفهم العريف للنص  ولو مع األخذ بعني االعلتبار علمه ودرايلته، فاملرجع العر

د أن ه يعلم ال يوجب تبلور الظهور العريف إال يف احلال  هو النص  نفسه يف أن يعّب  لنا، وجمر 

ال حتلتاج إىل قد من حاالت اإلطالق والعموم واللتي والثانية ـ لو مت ت عنارصها ـ األوىل 

 رفلته الغيبي ة أساسًا.مع

 املشكلة الثانية: معضلة سّن القوانني احلادثة

مة مة وإن أفادت يف مساحة معي نة وجتاوزت مشكلة االنرصاف امللتقد   إن  هذه الطرق امللتقد 

ا ال تسلتطيع أن جتيب ـ مع العمومات ـ عن القوانني احلادثة اللتي عىل سبيّ الفرض ، إال أّن 

قوم ويل  األمر والدولة اإلسالمي ة بسن ها ملصالح تراها، مثّ بعض نحلتاجها اليوم، واللتي ي

غي ذلك؛ ألن  هناك الكثي من القوانني االسلتياد واللتصدير أو قوانني السي أو املحاكامت أو 

اليوم ليس هلا مرجع  يف النصوص سوى مرجعي ة املصلحة أو حفظ النظام أو نحو ذلك، وقد 

رات إجرائي ة، وهذا يعني أن  النصوص ال حتوي سوى األصول سبق أن ناقشنا يف اعلتباره ا مقر 

ها، فكيف  اللتحلتي ة هلذه القوانني كحفظ النظام، وهذا غي أن حتوي النصوص  القوانني  نفس 

يمكن أن أد عي شمولي ة الرشيعة وأنا أفرتض أن  هذه القوانني غي موجودة يف النصوص 

 ـ كائنًا من كان ـ حتت عنوان رشعي  عام؟! أساسًا وإن ام يأيت هبا ويل  األمر

ا وليدة ظروف  قد تقول: ّ  هذه القوانني؛ ألّن  إن ه من غي املمكن أن حتوي النصوص ك

ل، ومن ثم  فمن غي امليسور عملي ًا خماطبلته هبا، مما  جديدة ال يفهمها املسلم يف العرص األو 

ا بالعموم الكّل    .يفرض عىل الرشيعة أن يكون خطاهب 

إن  هذا إقرار بالعجز؛ بّ هذه هي دعوى العلامين  أو احلداثي يف عدم قدرة الدين  واجلواب:

عىل مواكبة العصور الالحقة مجيعها، فليس املهم اآلن ملاذا ال نجد هذه القوانني يف النصوص، 
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رًا أم غي م ًا وواقعًا ال نجدها يف النصوص، سواء كان فقداّنا مّب  ر.بّ املهم أن نا حق   ّب 

ن من ج هبا من هذه املداخلة كل ها هي أوالنلتيجة اللتي نخر ن  طاقة النصوص ال تلتمك 

ة واحلسا ّ  الوقائع املسلتجد  ل يف فهم لتيعاب ك ا اللتكل ف واللتأو  نا أمام خيارين: إم  ادثة، وأن 

ة، أو اإلقرار بعدم وجود بعض القو انني واملواقف من النصوص بطريقة غي عرفي ة وال لغوي 

ادثة يف النصوص، وأن  علينا نحن أن نلتخذ منها موقفًا أو نسن  فيها قانونًا واهر احلعض الظب

ة والروح القانونية الكلي ة ننطلق فيه من املبادئ اللترش ي  أبحيث ال نلتصادم مع للدين يعي ة العام 

ّ  من أن  االسلتعانة بطاقة النص  ليست ناجحة دائاًم يف ارشعي ثابت موقف   لكشف عن ، وال أق

 .الشمولي ة ميداني اً 

ّ إليها اآلن ت   ة ـ أن  فكرة فقدان ثبت لنا ـ باللتجربة واملراقبة الذاتي  هذه النلتيجة اللتي نلتوص 

النصوص اللتي انلتبه إليها الفقه السن ي يف القرن الثاين اهلجري، باتت مجيع املذاهب اإلسالمية 

ّ  هل ذه الظاهرة، وحيث إن  فكرة القياس الظن ي تواجهها اليوم، وأن ه من الرضوري اللتفكي بح

وأمثاله ال دليّ عليها من وجهة نظرنا، لزمنا الرجوع إىل مرجعي ة أخرى، وهي يف تقديري 

مرجعي ة )العقّ اإلنساين املؤمن( ضمن هدي الرشيعة وقيمها يف دائرة املسلتجدات اللتي نفلتقد 

 لنصوص.فيها نصوصًا، واألمر حيلتاج جلرأة اإلقرار بفقدان ا

 املعرفة الفقهّية واّدعاء بناء نظام دنيوي مناِفس!نقصان ـ  5

األخية من نقاط توضيح هذه النظري ة، وهي ما قبّ من الرضوري االنلتباه إىل النقطة 

اللتمييز بني الدين يف نفسه والدين بالنسبة إلينا أو يف أفق إدراكنا ووعينا، فنحن نوافق متامًا عىل 

ى عدم وجود موجب لللتطابق دومًا بني األفقني املذكورين، لكن  هذا ال يمنع هذا اللتمييز، بمعن

لته يف الرشع عىل مبدأ اللتنجيز  من تسجيّ مداخلة هنا، وهي أن  املجلتهد اإلسالمي أقام نظري 

واللتعذير، معلتمدًا ـ بحسب وجهة نظره يف أغلب ما خرج به من قوانني إسالمي ة ـ عىل الظن  

ّ يف أصو ّ إليه ل الفقه إىل القول بحجي لته، الذي توص  د من كون ما توص  وعىل أن ه غي ملتأك 

وهذا املبدأ له طابع أخروي باللتأكيد، بمعنى أن ه يمثّ موقف الرشيعة الكامّ من املوضوع، 

ة القانونية  ي اإلنسان يف اآلخرة، لكن إذا كانت النظري  وفق اجلتهاد الفقيه يمكنه أن ينج 

فكيف يمكن تقديمها وغي كاملة يف عنارصها املكلتشفة، أغلب مواردها،  اإلسالمية ظني ًة يف



  

اليوم بوصفها عالجًا للقضايا الدنيوي ة وصيغًة قانوني ة تنظ م حياة اإلنسان يف عالقلته باإلنسان 

 والطبيعة؟!

لية وثانوية من جهة واللتخفيف من دور الدولة بوصف قوانينها  إن  تقسيم األحكام إىل أو 

دة يف ب عدها الواقعي، من جهة ثانية راتباملقر   ، لن يغي  شيئًا من واقع أن  هذه األحكام غي مؤك 

ّ هذا اللتعب د يف مقابّ  م سوى صورًا إمكانية للتعق  وأن  نظري ات إمكان اللتعب د بالظن  ال تقد 

ة، ومعه فكيف يمكن  ن من إثبات نفسها كام ذكرنا ذلك غي مر  اسلتحاللته، دون أن تلتمك 

م نفسها يف مقابّ اللتيار العلامين ما دامت هي بنفسها غي لل نظري ة اإلسالمية اليوم أن تقد 

  ّ لت إليه يمثّ الدين الواقعي الذي نظ م حياة اإلنسان واسلتوعبها بك دة من أن  ما توص  ملتأك 

 تفاصيلها؟!

ّ تيارات يبقى هذا السؤال برسم املدرسة اللتقليدية، بّ هو يف واقع أمره إيراد  عىل جمم

ة الثابت وامللتغي  ومنطقة الفراغ.  االجلتهاد السائدة بام فيها أصحاب نظري 

لتنا يف عدم حجي ة الظن  يف الدين، بّ بشكّ قوي ال تأيت  إال أّن هذه اإلشكاليّة عىل نظري 

يمكن الدفاع عن الرأي املدريس هنا أيضًا ورد  ثقّ هذه اإلشكالي ة عنه، وقد سبق أن بحثنا 

منا بعض احللول واملخارجقضي ة بيشء من اللتفصيّ يف موضع آخرهذه ال ، حلتى فراجع ، وقد 

ر أو نطيّ.  ال نكر 

ة نقطة ينبغي االنلتباه إليها هنا، وهي أن  االسلتعانة باألصول العملي ة )الّباءة ـ  لكن ثم 

ّ  مشكالت امللتغي  واحلادث، ال تنفع هنا؛ ألن  املفروض أن  ب حثنا يقع ضمن االحلتياط..( يف ح

فكرة تسييّ شمولية الرشيعة الواقعية أو املنكشف لنا منها، واملفروض ـ وفق قواعد أصول 

د وظائف  الفقه ـ أن  األصول العملي ة مجيعًا، أو مع غض النظر عن االسلتصحاب، هي جمر 

وحجي ة،  عملي ة يف حال انعدام املعرفة باحلكم الواقعي متامًا وعدم قيام مؤرش عليه حيظى بقيمة

م رشيعًة شاملة تطرح  د وظائف املكل فني يف هذه احلال، وال تقد  ومن ثم  فاألصول العملي ة حتد 

لته بريئة عند  اً عملي   اً نفسها برناجمًا للحياة، وإن كانت يف ّناية املطاف برناجم للمكل ف جيعّ ذم 

ألصول العملي ة كل ها ـ أو عدم وصوله للرشيعة الواقعي ة. هذا كل ه برصف النظر عن القول بأن  ا
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ّ  غياب الرشيعة بقصد رفع  عدا االسلتصحاب ـ ليست إال مواقف العقّ اإلنساين العمّل يف ظ

 مسؤولي لتها عن كاهّ اإلنسان.

 ـ إىل أين يتجه بنا الفهم التارخياني واملقاصدي؟ 6

ةاأل بعيدًا عن اللتعليق عىل النقاط عىل قلياًل الضوء  سل طأأود  هنا أن  ،ساسي ة هلذه النظري 

ة، إن ني أعلتقد  ،املناهج اجلديدة يف االجلتهاد واللتي يمكنها أن تساعد عىل تقوية موقع هذه النظري 

ن نظريات مقاصد الرشيعة وال  بأن  األمر يقف عىل عكس ذلك متامًا، وباحلد  األدنى ال تلتمك 

عياهتا ة املدرسي ةاملنهج اللتارخيي يف فهم النصوص من إسعاف هذه النظري   إال أحيانًا  هنا يف مد 

بة اللتي يمكن أن ؛ والسبب يف ذلك هو حتليّ بنية هذين املنهجني وبشكّ جزئي واملآالت املرتق 

م بمفاصّ االجلتهاد نهج اللتارخيي واملنهج املقاصدي إن  املإليها، فيوصال إ ذا اسلتطاعا اللتحك 

الب والصيغ الزمني ة املوجودة يف فهام يف العادة يلتجهان نحو حترير الفقه من القو ،الديني

ل النلتائالنصوص واخلطابات، وهذا ما ي   ة إىل نلتائج أكثر كلي ًة وعمومي ة، الفقهي   جنلتج تلقائي ًا حتو 

دة بذاهتا عند وغي مقص ةً ة عنها لصالح صيورهتا زمكانية ووسائلي  وغياب الصيغ اللتطبيقي  

 .رع سبحانه وتعاىلاالش

ة يف ه لن يكون وينجم عن ذلك أن  الفق العالقات اإلنساني ة ويف جمال غالبًا ـ خاص 

ة واملبادئ القانوني  سوى جمموعة من الكل  السياسات واإلدارة املجلتمعي ة ـ  ة يات والقواعد العام 

ز موقف ا ة ّ ميدانيا  ً إىل الشمولي ة اللتفصيلي  مكان اللتوص  لقائلني بعدم إوالدسلتوري ة، وهذا ما يعز 

ة اللتي حتلتاج بطبيإىل اقرب ألتغدو الرشيعة للرشيعة، بّ س لتها لإلنسان كي يقوم علصيغ العام 

 .ة تفرضها ظروف الزمان واملكانالب قانوني  وبصب ها عىل شكّ ق

ي املقاصد واللتارخيي ة نافعًا يف بعض احلاالت،  من املمكن أن يكون اللتوظيف اجلزئي ملنهج 

ع يف العادة م ن الدائرة الكلي ة ويضي ق من الدائرة اللتفصيلي ة، لكن  حتكيم هذين املنهجني يوس 

ويلغي الفلتاوى اللتي تالحق تفاصيّ األشياء ليضع املوقف أمام إطار أكثر عمومي ًة، وهذا ما 

يقع لصالح الرافضني لفكرة الشمولية اللترشيعية اللتفصيلي ة بالشكّ الذي بي ناه عند مناقشة 

ات.اسلتخدام العناوين الثانوي ة يف إدارة امل ات وتغطية املسلتجد   لتغي 



  

 ـ مشولّية الشريعة واملوقف من احلياة املعاصرة 7

ة باحلديث  ّ  ـ أخلتم اللتعليقات عىل هذه النظري  لبي من سعن املوقف الـ يضًا أخملترص  بشك

 .منا عنه مطلع احلديث عن هذه النظري ةوالذي تكل   ،احلياة املعارصة

، فاحلياة املعارصة حتلتاج إلعادة نظر شاملة ؛يييف رأإىل حد  جي د  إن  هذا املوقف مقبول  

دًا وفقًا لرؤية أكثر ديني ًة وأخالقي ة، ررنا نحو خطأ ن ه قد ج  أوما يبدو لنا هو  وتكوينها جمد 

ّ  أتارخيي كبي باعلتامد نمط عيش من هذا النوع، لكن  هذا ال يعني  ما فرضلته احلياة  ن  ك

ري برشي طبيعي جيب أخذه بعني االعلتبار حلتى لو  بّ هناك مساراملعارصة كان كذلك،  تطو 

بة  .، واحلياة املعارصة ليست شيطانًا مطلقاً حلقلتنا بعض سلبي اته املرتق 

فإن  الرشيعة كام هي مسؤولة عن تصحيح هذا اخلطأ وتقديم برامج يف  ،بّ لو فرضنا هذا

ّ  هذا فني من األفرهذا الصدد، كذلك هي مسؤولة عن حتديد مواقف املكل   اد واجلامعات يف ظ

، ما دامت الصحيحة عىل سبيّ الفرضاحلال، وتعود األمور لصورهتا ن يلتغي  ، إىل أالوضع

 .هذه الرشيعة شاملة وخالدة

ويف حالة  من هذا النوع، ما هو موقف الرشيعة من الظروف الطارئة وأنامط احلياة القائمة 

ّ  ا ّ  عدم إمكان تغييها أو يف ظ حلتياج هذا اللتغيي إىل مدد زمنية طويلة املدى؟ فامذا اليوم يف ظ

اهتم؟ يفعّ الناس يف هذه الفرتة؟  ونحن ال نلتكل م عن أفراد وكيف يديرون أمورهم ومسلتجد 

ة اإلسالمي ة كل ها فيام هو الالزم عليها اختاذه يف هذه احلال.  فقط، بّ نلتكل م عن األم 

ي أن نا ختل صنا من اسلتحقاق اجلواب عن أسئللتها ما إن  رفض أنامط من احلياة املعارصة ال يعن

ه ال يغي  كثيًا من املشكلة اللتي نحن فيها؛ ألن  الرشيعة ليست  دامت قائمة، ومن ثم فهذا اللتوج 

  ّ فقط رشيعة اهلل يف حال كون الناس صاحلني يف مدينة  فاضلة، بّ هي الرشيعة أيضًا يف ظ

؛ ألن  املفروض أن  القانون أوضاع غي صحي ة كذلك أسوأ الظروف، ويف حال كون الناس يف

 .الشامّ هو القانون الذي ينظ م حياة البرش يف خملتلف ظروفهم وأحواهلم

، ، ألنتقل إىل النظرّية الثالثة يف هذا املجالوأكتفي هبذا القدر من املداخالت عىل هذه النظرّية

تقديم تفسري معقول لشمولّية الرشيعة يتمّكن  وقد تبنّي لنا أّن النظرّية املدرسّية غري قادرة عىل

من مواكبة املتغرّيات واملستجدات كاّفة، لُيثبت الشمولّية التفصيلّية باملعنى املدريس عىل أرض 

 .الواقع



 

 

 

 

 

 النظرّية الثالثة

 الفراغ وفقه أدّلة التشريع العليا

ظري ة ختلتلف م( إىل ن2001ـ  1936يذهب العالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدين )

وتشرتك مع سائر النظري ات اللتي تطرح يف جمال شمولي ة الرشيعة وكيفي ة تعاملها مع الثوابت 

ة ونحاول ترشحيها، البد من تبيني معاملها الرئيسة، ثم   ات، ولكي ندرس هذه النظري  وامللتغي 

 اللتوق ف عندها بيشء من اللتحليّ واللتقويم.

 مشس الدين املعامل العاّمة لنظرّية العالمة

ّ مفاصّ نظري ة شمس الدين هنا، وأبرزها:  يمكن احلديث عن جمموعة أضالع تشك 

 ـ تنّوع األدّلة الشرعّية، وتنّوع املوقف من الفراغ التشريعي 1

إىل ـ من حيث ما تعّلقت به ـ تنقسم  يذهب الشيخ شمس الدين إىل أّن األدّلة الرشعيّة

 ني:ساسيّ أقسمني 

ة العبادات وتفاصيلها، وأدل ة األ ل:وّ األالقسم  ة اللتي قامت عىل األحكام الكل ية، كأدل  دل 

ة العالقات االقلتصادي ة من بيوع  عالقات األرسة واألحوال الشخصي ة وتفاصيلها، وأدل 

مات والرتوك من الزنا ورشب اخلمر وغي ذلك. ة نظام املحر   وإجارات و.. وتفاصيلها، وأدل 

ة الدال ة عىل ولعل ه يمكن اعلتبار هذا ا لقسم الذي ورد يف كالم شمس الدين بأن ه األدل 

 األحكام األولي ة الكل ية يف أصّ الرشع.

املبادئ العامة والقواعد الشاملة اللتي مل تأت لبيان حكم  كّل  بالطريقة  القسم الثاين:

ة تلك املبادئ، وبعضها خي لتص  بمجال السابقة، بّ جاءت حلاالت معي نة وردت عناوينها يف أدل 



  

معني  فيام بعضها اآلخر يسلتوعب خملتلف جماالت احلياة، كقاعدة نفي الرضر واحلرج، وقاعدة 

 امليسور واملعسور، وقاعدة الي ّس، وقاعدة وجوب حفظ النظام ونحو ذلك.

ولعل ه من املمكن لنا أن نصن ف هذا القسم من القسمني اللذين ذكرمها شمس الدين عىل 

ة، وفق اصطالح الفقه املدريس.أن ه تعبي آخر عن  ة املنصب ة عىل العناوين الثانوي   األحكام الثانوي 

ل يلتعل ق بأفعال  ل والثاين عند العالمة شمس الدين، أن  القسم األو  والفرق بني القسم األو 

ة يف عالقلتهام مع املجلتمع  أو تروك، بينام القسم الثاين يلتعل ق بحاالت تعرض الفرد أو األم 

ام معًا والطبيع ام سيقا عىل ّنج القضي ة احلقيقي ة، وأّن  ة والعامل. ولكن ال فرق بني القسمني يف أّن 

 مها املجال الطبيعي لعمّ الفقيه وللنشاط االجلتهادي.

ليس هلل فيها  تكون فيها موضوعات   يف ضوء ذلك نسأل: هل توجد منطقة فراغ ترشيعيّ 

 حكم؟

بة ب واجلواب: ة املصو  ا عىل نظري  م أم  اللتقرير األشعري، فالفراغ اللترشيعي واقع؛ ألّن 

ة املخط ئة  ا عىل نظري  يعلتّبون أن  حكم اهلل فيام ال نص  فيه هو ما أد ى إليه ظن  املجلتهد. وأم 

واللتصويب املعلتزيل فال معنى للفراغ اللترشيعي، بّ من أصوهلم وجود قاعدة أن  ما من واقعة 

 إال وهلا حكم.

 رة أّوليًا ملنطقة الفراغ التشريعيـ الدوائر املتصّو 2

ا عىل هّن أولو حاولنا معرفة ما هي املجاالت املتصّورة ملناطق الفراغ الترشيعي، فسنجد 

 نحاء:أ

 نطاق املوضوعات واألفعال والرتوك اللتي ورد فيها إلزام. أ ـ

قد يغي  النطاق املذكور الذي مل يرد فيه إلزام، بّ كان مباحًا باملعنى األعم، وهذا  ب ـ

 حكمه بلتغي  قيوده ورشوطه، كام يف حال صيورته رشطًا يف العقد حيث يصبح الزمًا وهكذا.

ه، بّ كان من املجهوالت اللتي  ـ ج نطاق ما مل يرد له يف الرشع عنوان  بخصوصه أو بام يعم 

ة اللترشيع العليا، ر اإلنسان واملجلتمع يف احلياة، فهذا قد يدخّ يف أدل  كاللتسخي  كشف عنها تطو 

يف العالقة مع الطبيعة، والعدل يف العالقة مع اإلنسان. إال أن  املبادئ اللترشيعي ة العليا ال تضع 

 صيغًا تنظيمي ة.



  

ل منها ليس هناك معنى لفرض فراغ  فيه؛  ّ يف هذه النطاقات الثالثة، سنجد أن  األو  وباللتأم 

يل ترشيع  فعّل، نعم ع فيه بعنوانه األو  قد تعرض عليه العناوين الثانوية فيلتغي   ألن ه قد رش 

 حكمه تبعًا للعنوان الثانوي الثابت يف الرشع أيضًا، وعليه فال معنى للفراغ هنا أساسًا.

ا الثاين منها، فقد حاول بعض  هنا ـ ويبدو أن  شمس الدين يقصد  السيد  الصدر ـ جعله  وأم 

اللتي حتكم فيه من غي مرجعي ة األحكام  منطقة فراغ يرجع فيها إىل سلطة اللترشيع االجلتهادي

ة، إال أن  هذا الكالم ال معنى له عند شمس الدين؛ ملا سيأيت من أن   سلطة اللترشيع »الثانوي 

 ال تسن  القوانني دون مرجعي ة ترشيعي ة يف أصّ الرشع.« االجلتهادي

لنا فيه قلياًل، لعرفنا الّس   ا الثالث، أي نطاق املجهوالت، فلو تأم  ض  وأم  يف عدم تعر 

الرشيعة له بالعموم أو اخلصوص، فإن ه أمر  مل يكن يعرفه البرش وال يمكنهم اللتنب ؤ به، ومل تكن 

هناك حكمة يف كشف الوحي عنه؛ ألن  احلكمة تقيض بإطالق العنان للبرش يف تكوين 

ر يف السيطرة عىل  اخلتياراهتم وعدم حرصهم يف قوالب جامدة، فرتكت هلم جماالً يف اللتطو 

 الطبيعة والذهاب يف الفضاء.

 ّلت الرشيعة عن هذه املساحة حقًا؟لكن هل َت

يرى العالمة شمس الدين أن  جمال نطاق املجهوالت هو كّ تقل بات اإلنسان يف غي 

ات اللتي تطرأ عىل  ّ  اللتغي  ّ  تفاصيلها، وقد لوحظت فيها ك ا توقيفي ة بك مساحة العبادات؛ ألّن 

ّ  احلياة. إذًا فمجا ل الفراغ اللترشيعي الذي يقر  بلتوصيفه هذا العالمة  شمس الدين، هو ك

ر  ة من أوضاع البرش اللتي حتدث نلتيجة لللتطو  وضع جديد مل يرد فيه نص  مبارش أو قاعدة عام 

رة وجديدة من الضبط والسيطرة واللتنظيم  ونمو  املعرفة والقدرة، ما يقلتيض أشكاالً ملتطو 

 للمجلتمع واإلنسان.

ع ومن أ ر الطب وما فلتحه عىل قضايا بيع األعضاء والوصي ة هبا أو اللتّب  مثلة ذلك تطو 

واللتلقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها، وحكم السيطرة عىل الفضاء وبعض 

الكواكب، ودخوهلا يف ملكي ة الدولة املسيطرة، وقضايا البيئة بمعناها الواسع، ومسألة 

ات وخيات األرض، وقضايا النمو  السكاين وعالقلته باللتنمية اإلرساف يف اسلتهالك طاق

 وتنظيم النسّ واللتعقيم وحري ة اإلنجاب إىل غي ذلك من أمثلة  وحاالت.

هذا كل ه يفرض تنظياًم وسلطات ترشيعي ة عىل املسلتوى الداخّل والدويل واإلقليمي، وقد 



  

ة، ومنظ ًا هذه السلطات كوكالة الطاقة الذري  نت حق  ة العاملية، ومنظ امت محاية تكو  مة الصح 

ة البرش وألزملتهم بام مل يرد يف النصوص.. إن  هذه  البيئة وغيها، وهذه السلطات قي دت حري 

ى بمنطقة الفراغ اللترشيعي.  املجاالت هي ما يسم 

 ـ كيف يكون االستنباط يف نطاق اجملهوالت )الدائرة الثالثة(؟ 3

يف يكون االستنباط يف هذه الدائرة؟ وما هي أصوله لكّن السؤال عند شمس الدين هو ك

 وأسسه؟

ولكي جييب عن ذلك، ذكر شمس الدين أن  األحكام اللتي تنلتج عن االجلتهاد يف هذه 

ة لالسلتنباط بالنسبة  ة، واملرجع فيها إىل األسس واألصول العام  الدائرة هي أحكام تدبيي 

القضاء وفصّ اخلصومات حيث تنلتج تلك لحأحكام اإلهلي ة، متامًا كام هي احلال يف باب 

ة لالسلتنباط «األحكام القضائية»األسس واألصول العامة  ، لكن هّ تكفي األصول العام 

ة؟  إلدارة االجلتهاد يف األحكام اللتدبيي 

يه  نا بحاجة ملعايي أخرى أيضًا، وهي معايي ت سلتفاد مما يسم  يرى العالمة شمس الدين أن 

ة اللترش يع العليا اللتي متثّ قواعد كل ية من ناحية ومن اللتجربة املعصومة يف شمس الدين بأدل 

ة من ناحية أخرى يف احلاالت اللتي حصّ فيها ذلك، كحالة احل مر  ة اخلاص  أحكامها اللتدبيي 

األهلي ة وغيها، حيث نأخذ منطلق املعصوم يف إصداره احلكم اللتدبيي ـ كام يف عدم اإلفناء 

ة ومعيارًا عامًا، وهذه املنطلقات واللتعليالت اللتي تقف خلف األحكام للحيوان ـ جلعله قاعد

ة للمعصوم ليست عند شمس الدين أحكامًا إهلي ة، وال منشأ ألحكام إهلي ة، بّ هي  اللتدبيي 

ة يرجع أمر النظر يف موضوعاهتا إىل املجلتمع اإلسالمي بخّباته  ا سس  أحكام  رشعي ة تدبيي 

ا مبادئ   منهجي ة.وطاقاته. إّن 

عند هذا املفرتق ينفصّ شمس الدين عن غيه، فالشيخ شمس الدين يريد أن يقول بأن  

منطقة املجهوالت ال نص  فيها ال بعموم وال بخصوص، ولكن يف الوقت عينه توجد فيها 

مبادئ منهجي ة وضعلتها الرشيعة، لكن  هذه املبادئ املنهجي ة ال نقوم نحن باسلتخراج حكم 

مجهوالت عّبها، كام يفعّ الفقه املدريس، بّ نقوم بإنلتاج أحكام زمني ة تدبيي ة رشعي إهلي لل

من خالهلا، وتكون هذه األحكام منلتجًة من قبلنا عّب هذه املبادئ، فلتنلتسب األحكام للرشع 



  

ة برشي ة من جهة ثانية، هذا هو متايز شمس الدين عن غيه.  من جهة، لكن ها تدبيي 

حن للتوضيح فكرة شمس الدين، وهو أن  قضايا البيئة اليوم ال وجود لنأخذ مثاالً نطرحه ن

ألحكام تنظيمي ة هلا ال باخلصوص وال بالعموم يف الرشع، وهذا إقرار قوي من فقيه شيعي 

نا نقوم  إمامي بفكرة )ما ال نص  فيه(، لكن هّ هذا يعني أن نرتك املوضوع؟ ال، إن ه يعني أن 

ة الديني ة، مثّ أصّ اللتسخي والعدل برصد منهج النبي  يف إدارة ا ألمور وبرصد األصول العام 

ة لقضايا البيئة  وأمثاهلام، فنقوم نحن البرش ـ هبدي هذه األصول ـ بوضع صيغ تنظيمي ة تدبيي 

املعارصة، وهذه الصيغ تكون من ناحية ذات روح رشعي ة من حيث كوّنا مسلتقاة من 

ة  األصول، ولكن ها ليست أحكامًا رشعي ة ة تدبيي  باملعنى امللتداول، لكوّنا صيغًا تنظيمي ة برشي 

زمني ة، فالروح الرشعي ة تّسي فيها، لكن ها ليست أحكامًا رشعي ة أولي ة أو ثانوي ة، فكأن  الرشيعة 

 وضعت يف يدنا مبادئ وقالت لنا: سن وا أنلتم القوانني الزمني ة يف هدي هذه املبادئ.

 االجتهادي؟ وما هي هوّية احلكم املشرَّع من قبله؟ـ من ميلك سلطة التشريع  4

ووفقًا هلذه اخلارطة التي صّممها شمس الدين، يطرح تساؤل  جديد: من يملك سلطة 

 الترشيع االجتهادي يف جماالت الفراغ الترشيعي؟

 هو املعصوم، لكن ال باعلتباره نبي ًا يوحى إليه أو إمامًا معصومًا، بّ بام له من واجلواب عنده

للته النصوص القرآنية سلطًة من هذا النوع  الوالية واحلاكمي ة والسلطة السياسي ة، متامًا كام خو 

قِّ لِت ْحُكم  ب نْي  النَّاِس باِم  أ ر  ﴿يف قوله تعاىل:  ْلن ا إِل ْيك  اْلكِت اب  بِاحْل  ا أ نز  اإِنَّ ُكن لِّْلر  ال  ت  ئِننِي  اك  اهللُّ و 

ِصياًم  ، فالنبي  حيكم بام أراه اهلل، لكن مفهوم )ما أراه اهلل( ال ينحرص (105)النساء:  ﴾خ 

 بالوحي بالشكّ امللتعارف بّ هو أعم  منه.

وهذا املقدار من السلطة الترشيعّية واضح، لكّن املسألة يف من يملك سلطة الترشيع يف  

زمن السيايس عرص الغيبة أو انقطاع الوحي النبوي أو ما يسّميه شمس الدين يف بعض كتبه بال

 لألّمة؟

هو الفقيه اجلامع للرشائط انطالقًا من أدل ة حجي ة حكمه وفلتواه، بال فرق بني  واجلواب

ة عىل نفسها، إال أن  حدود هذه السلطة للفقيه هّ ختلتص   القول بوالية الفقيه أو والية األم 

لعالقات )حتريم باملوضوعات اخلارجي ة )حتريم اسلتعامل اللتنباك( أو تسلتوعب أيضًا جمال ا



  

ي  اللتعامّ مع إرسائيّ(، وحتديد احلري ات )األوامر والنواهي يف جمال قوانني البناء والس 

والزراعة واللتجارة واالسلتياد واللتصدير واإلنجاب واسلتهالك املياه وخيات األرض( 

ة( وغي ذلك؟ ف يف النفس )هبة األعضاء، والعملي ات اجلهادية االنلتحاري   واللترص 

ا إذا حرصناها فإذ ا قلنا باسلتيعاهبا كانت سلطة الفقيه يف منطقة الفراغ شاملة، وأم 

ف يف املياه واللتنباك ونحوها، فلتكون سائر املوارد من  باملوضوعات اخلارجي ة، مثّ اللترص 

شؤون أهّ اخلّبة يف املجلتمع، فعليهم هم النظر يف وضع صيغ تدبيية تنظيمي ة هلا وفق 

 األصول املنهجي ة.

 جييب العالمة شمس الدين عن هذا السؤال املهم بأّنه:

ّ  مساحات  أ ـ إذا ب ني عىل نظري ة الوالية العامة للفقيه، فقد يقال بأن  له سلطة اللترشيع يف ك

منطقة الفراغ، لكن  الشيخ رمحه اهلل يلتحف ظ يف هذا املجال، ويرى أن  مسلتند هذا القول هو أدل ة 

احلال أن  حيثي ة سلطة الفقيه هنا هي كونه ويل األمر ال حمض كونه حجي ة القضاء والفلتوى، و

فقيهًا، إال إذا قيّ بأن ه ويل  األمر لكونه فقيهًا، فلتكون له الوالية عىل اللترشيع لكونه فقيهًا، غاية 

 األمر أن ه ملزم بالرجوع إىل أهّ اخلّبة للتنقيح املوضوعات وغيها.

ة اللتي آمن هبا شمس الدين يف أما إذا ب ني عىل والية األ ب ـ ة عىل نفسها ـ وهي النظري  م 

املراحّ الالحقة من حياته، حيث أقر  هناك بأن  الديمقراطي ة مرشوعة  يف عرص الغيبة دون 

عرص احلضور، فيام كان يؤمن يف املراحّ األوىل من حياته بالنظري ات اللتي كانت سائدة بني 

العقيدة ال عىل هوية الفرد وذاته، والرافضة للديمقراطية احلركات اإلسالمي ة واملعلتمدة عىل 

ف  شكاًل ومضموناً  : ففي جمال املوضوعات وجمال اللترص   ّ ـ فللشيخ شمس الدين هنا تفصي

                                              
وغيها( يف الطبعة  182واإلدارة يف اإلسالم:  ( حيث ذكر الشيخ شمس الدين يف كلتابه )نظام احلكم1)

م، أن ه غي  نظره يف األسلوب الديمقراطي يف عرص الغيبة، انطالقًا من 1991الثانية اللتي صدرت عام 

ح يف الطبعة اجلديدة للكلتاب )ص  ة عىل نفسها، كام يرص  لته اجلديدة يف والية األم  ( أن  مسألة 136نظري 

ا صللتها بالسياسة  اإلمامة هي يف األصّ ذات ة وباجلانب اللترشيعي لإلسالم، وأم  صلة بكيان األم 

واللتنظيم واحلكم فهي من الدرجة الثانية؛ ومن هنا يرى شمس الدين أن  هذا هو السبب يف أخذ النص  

 والعصمة رشطًا يف اإلمام يف عرص احلضور، فراجع.

د مهدي شمس  رات وتغييات هذا، وعلينا اللتأكيد عىل أن  فكر الشيخ حمم  الدين قد مر  بمراحّ وتطو 
 



  

بالنفس )بيع األعضاء( تكون سلطة اللترشيع للفقيه، أما يف جمال العالقات )حتريم اللتعامّ مع 

)اسلتياد السلع وتصديرها، وإنجاب األطفال( فمن إرسائيّ( واللتنظيم وحتديد احلري ات 

ة عن طريق ممثليها بال حاجة إىل الفقيه، وإن كان األحوط األوىل  يملك سلطة اللترشيع هو األم 

 أخذ نظره دائاًم.

ف يف النفس من سنخ احلكم  والفرق بني احلاللتني أن  اللترشيع يف جمال املوضوعات واللترص 

ت املنصوصة، وغالبًا ما يكون اللترشيع فيها من نوع احلكم الرشعي اإلهلي عىل املوضوعا

الثانوي، عىل خالف احلال يف جمال العالقات واللتنظيامت، فهي أمور إجرائي ة ثبت من أدل ة 

اللترشيع العليا والية الناس عىل أنفسهم فيها حلتى يف عرص املعصوم كلتنظيم املدن، وتنظيم 

 ات العامة للجميع وأمثال ذلك.السي، واملراعي، والسوق، وحفظ الثرو

وإذا انتقلنا من حتديد من يملك سلطة الترشيع للحديث عن نوعّية احلكم املرّشع يف دائرة 

نجد االصطالح الرائج اليوم عند بعضهم يف تسميلته باحلكم الواليلتي أو الوالئي؛ ألن   الفراغ،

ن  هو ويل  األمر، وهذا ما يوافق عليه الشيخ شمس ال لته؛ ألن ه مصدره م  دين ويراه مناسبًا لنظري 

ة وال باإلمامة وال بالفقاهة، األمر الذي ينسجم مع ما اخلتاره  يربط السلطة بالوالية، ال بالنبو 

 يف تعيني من له السلطة عىل اللترشيع يف جمال العالقات واللتنظيامت.

 شافهتـ سلطة التشريع االجتهادي بني جعل القانون واك 5

ّ  هذه املن ظومة اللتي رسمها العالمة شمس الدين مل ت عفه من حتد  أساس يواجهه، لكن ك

وهو الدور الذي يلعبه من يملك السلطة اللترشيعي ة هذه ـ سواء كان فقيهًا أم غيه ـ فهّ دوره 

ترشيعي  بام للكلمة من معنى أو اكلتشايف  كام هي احلال يف الفقيه مع األحكام األولي ة؟ وهّ هو 

 مسلتنبط فقط؟ هنا جملتهد أو

 القضية هنا تابعة لألصول التحتّية:

                                                                                                                     
ة بني حقبلتيه النجفية واللبناني ة، وأن  فرتة الثامنيني ات واللتسعيني ات من القرن العرشين هي  ة، خاص  مهم 

ة خصوبًة عنده. ومن اجلي د هنا مراجعة ـ عىل سبيّ املثال ـ ما كلتبه الدكلتور  من أكثر الفرتات اللتغييي 

د مهدي شمس الدين، دراسة يف رؤاه حسني رحال حول بعض ج وانب هذه القضي ة يف كلتابه: حمم 

 وغيها. 69ـ  60اإلصالحي ة: 



  

ع وليس مكلتشفًا، بّ األمر هنا أوضح؛  أ ـ فإذا قلنا باللتصويب، ينبغي القول بأن  الفقيه مرش 

إذ الفقيه مثالً يظن  باحلكم يف نطاق منطقة فراغ  ترشيعي حسب الفرض، فام أد ى إليه نظره 

ة جتمع عّب ممثلي سًا للحكم بناًء عىل يكون هو احلكم، واألم  ها عىل احلكم فيكون إمجاعها مؤس 

ة اإلمجاع عند املذاهب.  نظري 

ا إذا قلنا باللتخطئة، فهنا: ب ـ  وأم 

إذا قبلنا الشمولي ة املطلقة لقاعدة: ما من واقعة إال وهلا حكم، فلن يكون هناك فراغ   الً:أوّ 

ّ  ما هنالك أن  هناك فراغًا نصي ًا، إذ لن يكون هناك نص  باخلصوص أو  ترشيعي أساسًا، وك

ّ  للحالة اللتي نحن بصددها، ومن ثم سلتكون وظيفة املجلتهد يف أن جيلتهد يف  العموم شام

ة اللترشيع العليا، وتكون وظيفلته هذه داخلًة يف نطاق  البحث عن احلكم الواقعي انطالقًا من أدل 

 حجي ة الفلتوى ونفوذ حكم القايض.

راتنا فكرة ويل  األمر؛ ألن  نشاط املجلتهد هنا سيكون إال أن  هذا االسلتنلتاج حيذ ف من تصو 

 بوصفه فقيهًا فقط.

أما إذا رفضنا شمولي ة القاعدة املذكورة، فإن  سلطة اللترشيع سلتامرس اللترشيع  ثانيًا:

احلقيقي، غاية ما يف األمر أن  هذا اللترشيع لن ينطلق من املصالح واملفاسد يف نفس األمر 

ع  والواقع، لفرض ّ إليه نظر املرش  عدم وجود حكم إهلي واقعي هنا، بّ سينبعث مما توص 

 البرشي، وقد خيطأ وقد يصيب.

  ّ ولكن  الشيخ شمس الدين حياول أن حيسم خياره انطالقًا من أصلني اعلتقادي ني: )لك

واقعة حكم، وتبعي ة األحكام للمصالح واملفاسد(، بعد البناء عىل اللتخطئة، فيى أن  سلطة 

اللترشيع هنا مكلتشفة ومسلتنبطة ألحكام اهلل الواقعي ة، ومن ثم فمن يقوم هبذا الدور هو الفقيه 

 بوصفه فقيهًا، ال بوصفه ويل  األمر.

 ـ املستند الديين لسلطة التشريعي االجتهادي 6

وبعد رسمه هلذه الصورة، حياول العالمة شمس الدين أن يبحث عن الدليّ عىل سلطة 

نُوْا ﴿ادي يف منطقة الفراغ، فيى أن  بعضهم حاول جعّ آية: اللترشيع االجلته ا الَِّذين  آم  هي  
ا أ  ي 

وهُ  ُرد   ف 
ء  ْ ْعُتْم يِف يش  ن از  إِن ت  ُأْوِِل األ ْمِر ِمنُكْم ف  ُسول  و  أ طِيُعوْا الرَّ ُسوِل إِن إىل  أ طِيُعوْا اهللّ  و  الرَّ اهللِّ و 



  

الْ  لِ ُكنُتْم ُتْؤِمنُون  بِاهللِّ و  ْأِويالً ي ْوِم اآلِخِر ذ  ُن ت  أ ْحس  رْي  و  ( مسلتندًا ملنح الفقيه 59)النساء:  ﴾ك  خ 

ة له.  السلطة اللترشيعي ة فلتجب له الطاعة لكونه ويل  األمر، بعد ثبوت الوالية العام 

ة الوالية العامة  ل عن نظري  ويناقش العالمة شمس الدين يف هذا االسلتدالل، بعد اللتنز 

ل اآلية ملطلق ويل  األمر، بأن  هذه اآلية ال تدل  عىل أزيد من رضورة طاعة ويل  للفقيه وشمو

ر  هو بمضمون ما أفلتى به غيه، ومع ذلك  األمر، سواء فيام أفلتى هو به أم فيام أفلتى به غيه وأم 

ّ  الصحيح عند شمس الدين أن  الفقيه هو من له سلطة اللترشيع؛ انطالقًا من اللتحليّ  يظ

م لطبيعة هذه السلطة، فحيث كانت اسلتنباطي ًة اكلتشافي ة مل يكن معنى فيها إال للفقيه أن  امللتقد 

ة االجلتهاد والفلتوى ونحو ذلك.  يفقه وجيلتهد، فيجع إىل أدل 
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ى أن  وخيلتم العالمة شمس الدين ا طروحلته هنا بمسألة مرونة الرشيعة اإلسالمي ة، في

رًا هي ذهني ة الرغبة يف اللتوفيق بني  الذهني ة اللتي حكمت تفكي اإلسالمي ني وبعض الفقهاء مؤخ 

الرشيعة اإلسالمي ة وواقع احلياة املعارصة، ومن هذه الذهنية ذكروا أن  مرشوعي ة اللترشيع يف 

دة. رنة وملتكي فة مع احلاجات امللتجد   منطقة الفراغ جتعّ الرشيعة م 

ه خاطئ من جهة، واحلّل الذي قّدمه غري وينتقد شم س الدين هذا الكالم، فريى أّن أساس 

 صحيح من جهة ثانية:

فحأن  الرشيعة مل توضع للتكي ف نفسها مع الواقع وحتاول تقب ّ النمط  أما خطأ األساس؛

ا تريد أن جتاري الواقع ال أن تقوم بلتغييه، بينام الصحيح أن  ال رشيعة الغريب يف احلياة، فكأّن 

 تضع نظامها ليلتم  صوغ الواقع وفقًا ملفاهيمها ال العكس.

فهو االعلتامد عىل فكرة منطقة الفراغ مع حرص السلطة اللترشيعي ة بالفقيه  وأّما خطأ احلّل،

امللتويل  للحكم، وهذا كالم غي صحيح؛ ألن  فكرة منطقة الفراغ اللترشيعي باملعنى الذي طرحه 

لتها ة ال ختلتص  بام جعلوه منطقًة  هؤالء قد تبني  عدم صح  وأن  ثنائي ة األحكام األولي ة والثانوي 

للفراغ. كام أن  حرصهم السلطة اللترشيعي ة بالويل  الفقيه غي صحيح كذلك؛ ألن  ما يقوم به 

ة وتنظيمي ة ال أحكامًا رشعي ة باملعنى املعهود، ولو كان فيها ما هو  ليس سوى إجراءات إداري 

ع له حاكاًم، بّ يمكن أن من سنخ احلكم ا لرشعي فإن  رشعي لته ال تلتوق ف عىل كون الفقيه املرش 



  

م بالعمّ هبا. لز   يكون فقيهًا ي فلتي فيأخذ ويل  األمر فلتواه وي 

ة للفقيه، وأن  اإلسالم يلتبلور  ة الوالية العام  هذا كل ه فضاًل عن بناء حل هم عىل نظري 

ّ يف  ة غي صحيحة، فضاًل عن أن  مرونة اإلسالم الزمة ذاتي ة ، مع أن  هذه النظري  «دولة»ويلتشك 

ة تفقد الرشيعة مرونلتها؟! ومن هنا نجد أن  الشيخ شمس  له، فهّ إذا بطلت الوالية العام 

ـ أن ه ال رضورة لكون النظام أو احلكومة إسالمي ني، بّ املهم  الدين يرى ـ يف موضع  آخر

ة  ة، وأن  الدولة اإلسالمي ة ليست سوى نلتيج عنده هو اسلتمرار اإلسالم يف األم  مع وحدة األم 

ة يف عالقلتها باإلسالم وليست مفهومًا إسالمي ًا مسلتقاًل إىل جانب سائر  ّ  ينبثق عن األم  أو جت

 املفاهيم.

ة يف االجلتامع  ة ملقولة األم  وهذا اللتحليّ يرجع بدوره إىل أن  شمس الدين حيمّ رؤية خاص 

ة، السيايس اإلسالمي ل من فكرة اجلامعة إىل فكرة األم  ، فهو من جهة يدعو الشيعة لللتحو 

سة ـ باسلتثناء مفهوم حفظ النظام العام ـ بّ هي خادم  ويعلتّب الدولة  من جهة  ثانية غي مقد 

ة وليس الدولة، وهلذا فهو  سة يف اإلسالم، ومدار اإلسالمي ة هو األم  ة مقد  س، بينام األم  للمقد 

ة قضايا السلطة وغيبي لتها، وهو يف الوقت الذي يقبّ فيه أن  املنظومة اإلسالمي ة ال يقبّ بلتع بدي 

ّ  قيمة جتلتجىل  يف نظام السلطة، لكن ه يرفض اللتفسي اهلي ّل للدولة بوصفه الكّل  الذي خيلتزن ك

س، فالدولة  بلتعبي الفرد وحقيقة وجوده، وأن  الوجود القائم يف الدولة هو الوجود امللتعايل املقد 

م( هي الفكرة اإلهلي ة أو الروح األخالقي ة كام توجد عىل األرض.. إن  شمس 1831ّ )جهي

ّ  جالدين يرفض هذا الكالم متامًا، ويعلتّب أن  املفهوم اهلي ّل للدولة بعيد  عن اإلسالم ك

                                              
 .21ـ  14( انظر: يف االجلتامع السيايس اإلسالمي: 1)

ة وخلقت فيه شعورًا 2) ه باالنلتامء لحأم  رت يف املسلم شعور  ( حيارب شمس الدين السياسات اللتي دم 

سات امللتعالية اللتي تسلتطيع باالنلتامء للجامعة أو الطا ة من املقد  ئفة أو املذهب، كام يعلتّب وحدة األم 

م عىل الكثي من األحكام الرشعي ة اللتفصيلي ة، رافضًا إدراجها يف السياسات، بّ هو يقرتح إدراج  اللتقد 

ة اإلسالمي ة يف مناهج اللتعليم االبلتدائي وصوالً للجامعي؛ للتكريس عالقة املسلم  ة األم  ة. ماد  باألم 

ة الكلمة، العدد  ؛ وكذلك كلتاب: دراسات ومواقف 125ـ  124: 5انظر يف هذا كل ه: حواره مع جمل 

؛ وراجع: زكي امليالد، الفكر واالجلتهاد، 268ـ  265، 255: 3يف الدين والسياسة واملجلتمع 

د مهدي شمس ا154ـ  149دراسات يف الفكر اإلسالمي الشيعي:  لدين ؛ وفرح موسى، الشيخ حمم 

 .388ـ  373بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب، دراسة حتليّ ومقارنة: 



  

ة والبعد عدم . ومن هذا كل ه نفهم كيف أن  شمس الدين وف ق يف بعض كلتاباته بني وحدة األم 

 .وحدة الكيان السيايس فيها

من هنا، ينّبي العالمة شمس الدين لوضع صيغة بديلة ملسألة مرونة اللترشيع اإلسالمي، 

ُيِريُد  ..﴿فيقر  بمبدأ املرونة ويراها ذات منشأ موجود يف النصوص الرئيسة، مثّ قوله تعاىل: 

ال  ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْس    (.185)البقرة:  ﴾..اهللُّ بُِكُم اْليرُْس  و 

 وأما متظهرات املرونة، فهي عنده يف:

ّ  ما ال يلتناىف معها ومع مبادئها وثوابت عقيدهتا برصف النظر عن  أ ـ تقب ّ الرشيعة ك

 مصدره.

م اإلنسان واملجلتمع، جيابية يف العامل والطبيعة، ز عىل احلركة اإلا حتف  ّن  إ ب ـ وحتث  عىل تقد 

م حضاري ال ي عارض ثوابلتها وعقيدهتا، ويشهد لذلك أن  املسلمني األوائّ  وال متنع أي  تقد 

م خالفوا  انلتقلوا هبذا الدين من البداوة إىل أرقى درجات احلضارة، دون أن يشعروا بأّن 

 الرشيعة، ومل تصلنا تساؤالت أو شكوك منهم يف هذا املوضوع.

ي د حركة اإلنسان وال تصوغه إن  مرجع هذه املرونة أن  طبيعة اللترشيع اإلسالمي ال تق ج ـ

 يف بوتقة ونمط واحد، بّ تفلتح له خيارات كثية.

لية والثانوية من أهم نظم معاجلة احلاالت الطارئة، ومن أهم   د ـ إن  نظام العناوين األو 

 جماالهتا منطقة  الفراغ اللترشيعي.

 التدبريّية النسبّية بني الكتا  والسّنة والعبادات

ة هنا هي اإلطالق األزماين الذي سار عليه الفقهاء واألصولي ون يف واملسألة امل هـ ـ هم 

اللتعامّ مع السن ة الرشيفة، حيث يقبّ به العالمة شمس الدين لكن ه يرفض اعلتباره مطلقًا 

                                              
ة املنطلق، العدد 1) س يف اإلسالم، جمل  س وغي املقد  ؛ 13، 10ـ  9: 98( انظر: شمس الدين، املقد 

. ومن املعروف أن  جورج فيلهلم هيجّ من 104: 1وراجع: هيجّ، حمارضات يف فلسفة اللتاريخ 

ق الذات  املنحازين لفكرة ة ال تكون إال فيها، وال تلتحق  الدولة واعلتبارها روح اجلامعة وأن  احلري 

 اإلنساني ة إال يف الدولة وروحها.

 .290( انظر: شمس الدين، يف االجلتامع السيايس اإلسالمي: 2)



  

ّ  نصوص السن ة؛ ألن  قساًم وافرًا منها جاء ملعاجلة أوضاع  بدوره، بمعنى أن ه ال جيري يف ك

ه ة وج  حوهلا السائلون أسئللتهم، فلتعاطى معها الفقهاء بوصفها قوالب ّنائية  حمدودة أو خاص 

ة وجامدة ومطلقة فيام هي يف واقعها نسبي ة هبذا املعنى.  عام 

، وأن  عىل الفقهاء أن يالحظوا  إن  شمس الدين يميّ إىل أن  النصوص النسبي ة هذه كثية 

د هذه النصوص هبذه العقلي ة، ويسعوا الكلتشاف حقيقة احل ال فيها من هذه الزاوية، فمجر 

ة يف مجيع األزمنة واألمكنة،  لنا أخذه قانونًا عامًا لحأم  وجود نص  وصّ إلينا هبذه الطريقة ال خيو 

د نطاق املجهوالت، بّ هو سن ة سارت  وهبذا تكون اللترشيعات اللتدبيي ة سياقًا أوسع من جمر 

، فهي ـ بحسب تعبي من احلياة وإدارهتا عليها النصوص األوىل يف الرشيعة يف مساحة واسعة

ـ إسهام منقطع ال خيلتص  بمجال الفقه السيايس، بّ تأخذ منحى مغايرًا  بعض الباحثني

 يلتمثّ عّب سلسلة من احللقات امللتكاملة.

ويف الوقت الذي جيعّ شمس الدين الداللة اللفظي ة تارًة وطبيعة احلكم ومناسباته يف 

لته، لكن ه الواقع تارًة أخرى جمال كل ها يسلتثني من هذه الذهني ة ، مرجعًا للكشف عن تدبيي 

العبادات الذي يراه ثابلتًا حلتى بلتفاصيله، ويرى أن  اللتعب د يف باب العبادات له معنى معقول عىل 

خالف باب املعامالت الذي ال ي علم ثبوت اللتعب د فيه هبذه الطريقة، وهذا ما يفلتح عنده 

ني ة اكلتشاف املالكات يف جمال غي العبادات عىل خالف احلال يف العبادات احلديث عن إمكا

 نفسها، مللتقيًا يف ذلك مع رؤية العالمة السيد حممد حسني فضّ اهلل.

ويذهب العالمة شمس الدين يف قراءته هذه إىل إخراج النص  القرآين، فيلتعامّ مع نظري ة 

ة تلتعاطى مع نصوص الس ي عمليًا عن جمال اللتدبيية بوصفها نظري  ن ة الرشيفة، هلذا فهو ينح 

 الفهم اللتارخياين والنسبي املذكور كالً من جمال العبادات وجمال النص  القرآين.

لص  هبذه الطريقة، نجد أن  الشيخ شمس الدين يؤمن بمبدأ شمولي ة الرشيعة من جهة، وخي 

ئة وتبعي ة القول باللتخط عدلية أو مشهورهم منألصول االعلتقاد الكالمي واألصويل عند ال

األحكام للمصالح واملفاسد يف امللتعل قات يف الوقت الذي يؤمن بمرونة الرشيعة وتكي فها مع 

لته يف منطقة الفراغ اللترشيعي وهيمنة العناوين الثانوية ونسبي ة مجلة وافرة  الواقع، للتكون نظري 
                                              

ة املنطلق، العدد 1)  .50ـ  49: 112( انظر: شمس الدين، مقاربات يف االجلتهاد واللتجديد، جمل 

 .282انظر: عّل فياض، نظري ات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص:  (2)



  

املعامل الرئيسة ملرونة الرشيعة  من األحكام الواردة يف السن ة الرشيفة يف غي العبادات، هي

 .مقابّ نظري ة صالحيات ويل  األمر اللتي طرحلتها الكثي من اللتيارات اإلسالمي ة

                                              
ة شمس الدين كل ها يف منطقة الفراغ وشمولي ة الرشيعة، انظر له: االجلتهاد واللتجديد يف 1) ( ملراجعة نظري 

ة ؛ ومقاللته: جمال االجلتهاد ومناطق الفراغ اللترشيعي، جم205ـ  204، 129ـ  103الفقه اإلسالمي:  ل 

 .38ـ  37، 17ـ  16؛ واالجلتهاد واحلياة، حوار عىل ورق: 31ـ  7: 3املنهاج، العدد 



 

 

 

 

 

 تأّمالت ومداخالت

 مع نظرّية العالمة مشس الدين
ّ  وتفكيك من قبّ العلامء والباحثني ة اللتي قل ام حظيت بلتحلي ، وللتحليّ هذه النظري 

ها يف سلسلة من املداخالت اللتحليلي ة  تسلتوقفنا جمموعة وافرة من النقاط، نلتوق ف مع أمه 

 والنقدي ة:

 (عناصر االمتياز واالشرتاكموقع النظرّية بني اجتاهات الشمول القانوني )األوىل:  داخلةامل

لته هذه مع االجتاأمن الواضح  السابقني، وذلك ني هن  العالمة شمس الدين يللتقي يف نظري 

د عىل ،ةعي  ة األحكام الرششمولي  ت ثبوصّ يف أ هذا املوضوع يف أكثر من  حيث وجدناه يؤك 

ألحكام ة وقاعدة اللتخطئة ومبدأ تبعي ة امناسبة، وحياول تفادي االصطدام بأصّ الشمولي  

ه السائد يف االجلتهاد اإلمامي.للمصالح واملفاسد، وهي األ  صول الثالثة اللتي يؤمن هبا اللتوج 

س الدين واضحًا يف اهلتاممه برصد النسبة واللتناسب بني الرشيعة الشاملة كام بدا الشيخ شم

ات واملسلتجدات، فكانت حماوللته هذه سعيًا لرصد شكّ هذه اللتي يؤمن هبا وبني إدارة امللتغي  

 النسبة.

وعن أحدمها دون  ،بقني تارةً اسشمس الدين خيتلف عن االَتاهني الإال أّنه مع ذلك وجدنا 

 كن توضيح بعض هذا االختالف كاآليت:ماآلخر أخرى، وي

                                              
ه ملام يؤسف له أن  احلوزات واملعاهد واجلامعات الديني ة ـ حلتى عند الشيعة فضاًل عن غيهم ـ مل 1) ( إن 

، كام ينبغي، باإلنلتاج العلمي للعالمة شمس الدين، بّ بقي مغيبًا ألسباب عد يدة لسنا بصددها هتلتم 

ة أكثر داخّ احلرم احلوزوي  اآلن، ومن هنا نحن نأمّ أن يلتم  تداول أفكاره وقراءاته االجلتهادي 

 واجلامعي باللتحليّ أو اللتفكيك أو النقد أو اللتقويم أو اإلضافة أو اللتأييد.



  

ل يف رفضه إحالة مرجعي ة منطقة الفراغ إىل  أ ـ خيلتلف العالمة شمس الدين عن االجتاه األو 

ة الفقاهة أكثر من ىل قواعد االجلتهاد ومرجعي  إويل  األمر، وهبذا اقرتب من إحالة املوضوع 

 أيت عىل ذكره قريبًا.نلته مما سحطروا  ة الوالية، رغم بعض اللتهافت يف عي  جقواعد اإلدارة ومر

قة الفراغ، وال يبحث طومن خالل هذه النقطة بدا شمس الدين يبحث عن حكم اهلل يف من

ة الصدر أو غي كام يف نظري   ،باحةعن حكم ويل  األمر بعد الفراغ عن حكم اهلل الذي هو اإل

 ذلك.

شمس الدين يلتاميز عن ليه قريبًا، لكن  إرغم بعض االضطراب الذي سوف نشي  ب ـ

ل ـ يف طبيعة املرجعي ة االجلتهادية اللتي  ىل إليها الفقيه للوصول إؤول ياالجتاه الثاين ـ وكذا األو 

عايي ة الفراغ )املجهوالت(، ففيام كان االجتاه الثاين يعلتمد يف الغالب عىل املقحكم اهلل يف منط

شمس  ة والثانوية، انفصّ عنهولي  م األحكاة امللتعارفة يف االجلتهاد وعىل قواعد األاملدرسي  

ة اللترشيع العليا إىل جانب املنهاج النبوي    الدين ليعلتمد طريقة أخرى متامًا، وهي مرجعي ة أدل 

 ات وسن  األحكام اللتدبيي ة.دارة امللتغي  إيف اللتطبيقي 

 ـ يف اعرتافه الواضح ـ يف تقديري سابقني معاً الخيلتلف شمس الدين عن االجتاهني  ج ـ

ا املنطقة اللتي ال يوجد فيها نص  عام وال خاص  بمنطقة امل  .جهوالت اللتي يصفها بوضوح بأّن 

ّ خطوة الفلتة من شمس الدين، جتعله يقرتب فيه( يشك   ما ال نص  إن  هذا االعرتاف بمنطقة )

بّ رغم اقرتابه من رصاره الواضح عىل قاعدة الشمول، إكثيًا من فكرة عدم الشمولي ة رغم 

بديه ملتجاذبًا وسطًا بني اال ة، مما ي  جتاه الثاين يف نفي إحالة منطقة الفراغ إىل مرجعي ة برشي 

 الشمول وعدمه، بّ يدفع ليشء من احلية يف توصيفه أو تصنيفه بني النظري ات السائدة.

فضالً عن  ،ة النصوص الصادرةة الرشيعة وشمولي  وهبذا يمي ز شمس الدين بني شمولي  

ة غي أن ه ينفي بوضوح شمولي   ،ة الرشيعةي الوقت الذي يؤمن فيه بشمولي  الواصلة، فف

ني وهبذا يقع يف منطقة وسطى برزخي ة بني الشمولي  النصوص الصادرة فضالً عن الواصلة، 

ة وغيهم، وسوف يأيت احلديث عن مدى  ره هذاصح  بّ هّ فهّ هو صحيح أو ال؟  ،تصو 

 هو منطقي أو ال؟

م وسيأيت، يلتضح لنا موقع نظري ة شمس الدين، من خالل هذه النقاط ، وبعض ما تقد 

 وتنجّل صورهتا أكثر، اسلتعدادًا للتقويلتها أو نقدها يف املداخالت القادمة.



  

 : خطأ الربط بني الشمولّية ومبادئ التخطئة والتصويبالثانية داخلةامل

ن الفراغ ال بة تلتضم  ة املصو  لترشيعي احلقيقي خالفًا لقد اعلتّب العالمة شمس الدين أن  نظري 

ة املخط ئة، بّ من أصوهلم قاعدة ما من واقعة إال وهلا حكم.. وهو هبذا يربط بني ثنائية  لنظري 

مه اللتخطئة واللتصويب من جهة وثنائية الشمول وعدمه من جهة ثانية.  وهذا الربط الذي قد 

لعلامء من قبّ، مم ن الشيخ شمس الدين ي شبه ذلك الربط املسلتبطن يف كلامت غي واحد  من ا

سبق أن ذكرنا بعض نصوصهم عند احلديث عن دليّ اإلمجاع واللتوارث عىل قاعدة الشمول 

ل من هذا الكلتاب، مثّ املحق   د باقر ق اخلراسايناللترشيعي يف الفصّ األو  ، والسيد حمم 

 .الصدر

للتارخيي لكلامهتم الرصد  اـ ومثله اخلراساين والصدر ـ إذا قصد الشيخ شمس الدين  ،وهنا

ا إذا قصد اللتحليّ أم  رغم أن ه غي دقيق عىل طول اخلط  كام سن لمح إليه قريبًا، فال شأن لنا به، 

غي ربام يمكن القول بأن ه ، فام قاله شمس الدين وغيه وإمكاناهتا الذاتي ة املفاهيمي لنظري اهتم

ّ فكرة الشموواضح؛ ألن   ة اللتصويب أن تلتحم  ب لي ة، عّب االعلتقاد بأن  بإمكان نظري  املصوِّ

يعلتقد أن  حكم اهلل هو ما قاله املجلتهد، واملفروض أن  اهلل تعاىل عامل  بام سيقوله املجلتهد، فأي  

ب ّ ملن اجلتهد فوصّ إىل هذا، وأن ه ليس حكم من اجلتهد  مانع أن يكون هذا حكمه من ق 

 ؟فوصّ إىل غيه

ّ  اصطالح اللتصويب آت   ن بذاته افرتاض أن  فن إصابة اليشء معند بعضهم  ولع يلتضم 

املجلتهد قد أصاب الواقع دائاًم، غاية األمر أن ه لكي يلتم  اجلمع بني تناقضات املجلتهدين مت ت 

ل،  د االجلتهادات، وهذا غي نفي الواقع من األو  د الواقع بلتعد  الصيورة إىل افرتاض تعد 

ة اللتصويب ال تسلتدعي بذاهتا الفراغ اللترش  يعي عىل طول اخلط  وحلتى النهاية.فنظري 

ح هـ( 1225)الشيخ عبد العّل األنصاري من هنا نرى  صاحب فواتح الرمحوت، يرص 

بة ـ:  .. وبعض بوجود تيار يرى هذا، حيث يقول ـ وهو بصدد اسلتعراض اجتاهات املصو 

علتزلة، ونسبلته منهم قالوا: احلكم  من األزل هو ما أد ى إليه رأي املجلتهد، وعليه اجلبائي من امل
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، كيف واحل سن أو القبح عندهم يف مرتبة الذات فام فيه حسن  واقعي  إىل مجيع املعلتزلة مل تصح 

م ال غي وال ينقلب  مًا، وما فيه القبح الواقعي فهو حمر  هو الواجب ال يمكن أن يكون حمر 

د، ّ  جملتهد مصيبًا فاحلق  عندهم ملتعد  ّ  من أد ى  احلسن والقبح الذاتيان، وإذا كان ك فعىل ك

اجلتهاده إىل حكم فهو احلكم، وإذا أد ى رأي آخر إىل آخر فهو احلكم عليه.. لكن اخلتلفوا يف أن  

، وهو القول  تلك احلقوق ملتساوية ـ كام هو الظاهر عىل ذلك اللتقدير ـ أو أحدها حق 

 .األشبه..

ًا ـ أن تلتكي ف  ة اللتصويب يمكنها ـ نظري  مع شمولي ة الرشيعة وال تؤمن وهذا يعني أن  نظري 

ة الفراغ بالشكّ الذي يناسب بنيلتها الفكري ة ، فكان يفرتض أن يذهب شمس الدين نحو بنظري 

ة للوصول إىل إمكاناهتا الذاتي ة وعدم نسبة نفي الشمولية إليها مطلقًا؛  حتليّ ب نية هذه النظري 

ل ـ باعلتبار اجتا بة كل ه خرقًا إلمجاع املسلمني يف ولذلك مل نقبّ سابقًا ـ يف الفصّ األو  ه املصو 

 .قضي ة الشمولي ة، فراجع

رها ملتعل قًة بام وصّ إليه ظن  الفقيه، لكن ها ال  إال إذا قيّ بأن  أزلي ة احلكم اإلهلي يكن تصو 

تشمّ ما مل يصّ إليه ظن  الفقيه، فقبّ االجلتهاد ومن دونه ال معنى لوجود حكم إال عىل 

يناه من قبّ، اللتقرير املعلتزيل  ـ كام يقال ـ لللتصويب، وهو اللتصويب باحلد  األدنى له كام سم 

ى يف بعض األوساط ـ منسجمًة مع عدم  ة اللتصويب األشعري ـ كام تسم  ّ  نظري  وهبذا تظ

 الشمولي ة.

ا عىل  ا بذاهتا ال تسلتدعي الشمول؛ ألأم  ن تكون الرشيعة أن ه من املمكن نظرية اللتخطئة، فإّن 

هذه اللتسعني جيلتهد الفقهاء فيها فيصيبوّنا  ن  أسعني يف املائة من وقائع احلياة فقط، وشاملة للت

 وّنا.ؤوقد خيط

اللتخطئة واللتصويب،  :لتية شمول الرشيعة سابقة يف املرتبة عىل نظري  نظري   ن  أوهذا يعني 

ره العالمة شمس الدينوليست من  ّ  يمكن القبولوغيه نلتائجهام كام صو   ، أو عىل األق

ة اللتصويب دون اللتخطئةـ جزئي ًا ـ بكالمه   .يف نظري 

                                              
ح مسلم الثبوت يف أصول الفقه )املطبوع عىل هامش كلتاب املسلتصفى للغزايل( ( فواتح الرمحوت رش1)

2 :618. 



  

 : مشكلة التضار  يف دوائر الفراغ التشريعي الثالثلثةالثا داخلةملا

ر لنا العالمة شمس الدين املجاالت املمكنة ص لي ًا و  ا ّن  أملنطقة الفراغ اللترشيعي بأو 

ال معنى ّبًا أن  اإللزامات ، معلت(مبادئ اللترشيع العلياواملجهوالت )واملباحات لزامات اإل

يل، نعم، قد تعرضها العناوين الثانوي  اللترشيع فيها بعنواّنا األ حيث قد تم   ،للفراغ فيها  ة.و 

وهذا الكالم من شمس الدين فيه قدر  من الغموض؛ اذ كيف عرف أّنه ال فراغ فيها؟ وما 

 معنى الفراغ عنده هنا عندما ينفي وجوده؟

لية اللتي تسلتدعي األشياء بعناوينها األ ن  أ إذا قصد من نفي الفراغ ًا قد مت ت لزامًا واقعي  إو 

ثبات قاعدة إبعد  لزامات الصادرة من الشارع سبحانه وتعاىل، فهذا صحيح  تغطيلتها باإل

فنا الشمول فيها ذ كيف عريل يكون صحيحًا؛ إو  بالعنوان األلكونه ه بذاته ون  أالشمول، ال 

 وانلتفاء الفراغ؟

بدو يل أن  شمس الدين يريد بنفي الفراغ أن  الصيغ اللترشيعي ة اللتي جاءت يف قضايا من هنا ي

ملتها بعنواّنا  ع للمجلتهد جماالً ألن يامرس تقنينًا يف داخلها؛ ألن  الرشيعة قد  اإللزامات ال ت د 

ا وضعت صيغًا عامة فيام تركت اللتنظيامت لعقّ املجلتهد، كام هي احلال يف ن يل، ال أّن  طاق األو 

 املبادئ اللترشيعي ة العليا اللتي يضطر  فيها الفقيه إىل تقديم صيغ تنظيمي ة ذات طابع تقنيني.

وهذا املعنى الذي يقصده الشيخ شمس الدين هو الذي جعله يرفض منطقة الفراغ يف دائرة 

ف يف دائريت املباح واإلل زام املباحات، خالفًا ملا فعله السيد الصدر، وهلذا حرص إطار اللترص 

ة، خالفًا لدائرة الفراغ اللتي يرجع فيها إىل املبادئ اللترشيعي ة العليا.  بالعناوين الثانوي 

وهو أن  الصيغ اللتنظيمي ة اللتي  إال أّن الشيخ شمس الدين يواجه هنا سؤاالً مركزّيًا،

مها املجلتهد يف دائرة الفراغ )املجهوالت( سوف تصادم إلزامًا أو إباحًة ما، فعندما نواجه  سيقد 

اين فنحن نفرض قوانني، وهذه القوانني حتد  من احلري ات الشخصي ة بإقرار  قضايا النمو  السك 

فًا ـ يف جوهره ـ بدائرة املباح  شمس الدين، وهنا نسأل: أليس احلد  من هذه احلري ات ترص 

 أليست هي إلزامًا؟ الواردة يف الرشع يف أن ي نجب اإلنسان ما يشاء من أطفال؟

ذا يعني أن احلاد  من احلري ات هو العنوان الثانوي الذي له وحده احلق  يف تغيي إن  ه

املباحات واإللزامات عند شمس الدين، ومن ثم  فهذا يفرتض أن  العنوان الثانوي هو املرجع 



  

م لنا  اين، فلامذا جعله شمس الدين مسلتبعدًا ليقد  يف احلد  من احلري ات يف قضايا النمو  السك 

 دئ اللترشيعي ة العليا مرجعًا قانونيًا للفقيه يف مثّ جمال النمو  السكاين؟!املبا

 :بأحد جوابنيشمس الدين هنا  الشيخعن جيب نومن املمكن أن 

ة، إ أ ـ ن  أصّ اخلروج من دائرة املباح أو اإللزام إىل غيها ال يكون إال بالعناوين الثانوي 

الثانوي، لعدم كفاية العنوان الثانوي يف تقديم  لكن  البديّ ال يمكن صوغه يف ضوء العنوان

نا إىل اعلتامد املبادئ اللترشيعي ة العليا أساسًا يف  بدائّ وصيغ قانوني ة ملتكاملة، األمر الذي يضطر 

تقديم الصيغ القانوني ة يف دائرة الفراغ )املجهوالت( بحسب تفسي الشيخ هلا، وهذا ما يرفع 

مة عىل طرح ا  لشيخ شمس الدين.اإلشكالية امللتقد 

نا نحرز ـ إ ب ـ ن  دائرة املجهوالت توجد فيها أحكام رشعي ة وهي غي اإلباحة، وكأن 

ا ليست مشمولة لإلباحة ا غي منصوصة، ولكي واقعاً  لسبب  أو آلخر ـ أّن  ، غاية األمر أّن 

ّ  فقدان النصوص نحن نقوم باعلتامد املبادئ املن هجي ة نصّ إليها نحن بحاجة ملرجع، ويف ظ

ب لنا، تلتامهى مع احلكم الرشعي يف الواقعة، ومن ثم  فهناك 
الرشعي ة لوضع صيغ تنظيمي ة من ق 

حكم حقيقي يف املجهوالت لكن ال يوجد نص  فيه، وطريق  الوصول إليه ليست هي األدل ة 

ة املنصب ة عىل احلاالت )العنوان الثانوية( بّ املرجع هو ا ملبادئ الرشعي ة الكلي ة وال األدل 

 القانوني ة.

ه إذا مل وذلك أن   يلتصّ باجلوابني معًا؛ وهنا حيق  لنا طرح سؤال عىل الشيخ شمس الدين

ـ وكذلك مل تصدر الصيغة اللتنظيمي ة اللتي هي فعّ قانوين ـ يصدر احلكم من الرشع أصاًل 

ادر بعد  عن حيث ال نص  فيه باعرتافه هو بنفسه، فام هو املوجب إللزامنا هبذا احلكم غي الص

ة اللترشيع العليا؟ وأي  رشيعة  هذه  الرشيعة حلتى نذهب الكلتشافه عّب املبادئ املنهجي ة وأدل 

ترى مصلحًة يف عدم الكشف عن بعض أحكامها، ثم ت علن هي بنفسها أن كم ملزمون بالعمّ 

نا مل ن   ا  ، فضالً أو رسائّ صدرها يف نصوصهبذه األحكام اللتي مل نكشفها لكم، بمعنى أن  عن أّن 

؟! مل تصّ إليكم؟!  وملاذا ال تكون قاعدة الّباءة ساريًة هنا وما معنى كامل الرشيعة بوفاة النبي 

ة الّباءة الرشعية مثّ عدم  ،متامًا كأي  حكم  واقعي غي منكشف لنا ة وأن  بعض أدل  خاص 

لتقون (، وكذلك عدم اإلضالل قبّ بيان ما ي15)اإلرساء: اللتعذيب قبّ إرسال الرسّ 

(، بّ حلتى حديث احلجب وأن ه قد وضع عن العباد ما حجب اهلل علمه عنهم، 115)اللتوبة: 



  

ًا مع حيثي ة عدم الصدور، فضالً عن وغي ذلك،  قاعدة قبح العقاب بال بيان أن  يلتناسب جد 

وهّ هناك علم  إمجايل خلف هذه القضي ة هو الذي صدور البيان من عدم وصوله.  مألصق بعد

، وسلتأيت جريان الّباءة، األمر الذي مل يوضحه لنا شمس الدين أبدًا يف مقاربلته هنامنع عن 

ل إن  هذه املساحة املسامة باملجهوالت ال حكم اإلشارة إليه من قبلنا ؟ وملاذا ال نقول من األو 

بطريقة  هلل فيها قد صدر بعد، ومن ثم فهي فارغة فراغًا حقيقي ًا ّنائيًا إىل أن يأيت فيها حكم اهلل 

من الطرق؟ ومن دون هذه احلال نحن غي ملزمني بأي  قانون إهلي يف املجهوالت، ولنا أن 

 نرت ب أوضاعنا فيها بام ال يعارض الرشع.

ـ وبني الشمولي ة حيلتاج  فقط إن  اجلمع بني عدم صدور النصوص ـ وليس عدم وصوهلا

لنا أن  عدم صدور نص  ال يعني عدم ، وهذا يعني أن  عىل شمس الدين أن يبني  ملقاربة معقولة

صدور احلكم، فاحلكم قد صدر لكن ال عّب النصوص بّ عّب العقول، وهذا ما سيفلتح أمامه 

ًة أخرى بام وقع فيه أمثال الشيخ  يًا كبيًا يف رشح هذه املقاربة، بّ سوف يوقعه مر  حتد 

ل تصدر عّب عقولنا اللتي عليدوست من االعلتقاد بأن  الرشيعة عىل طول اخلط  الزمني ما تزا

؛ للتصوغ القانون وفقًا لذلك! أو أن  عىل شمس الدين  ة الروح  م  تسلتقي من املبادئ القانونية امل ل ه 

ة اللترشيع العليا كافية يف صدق عنوان الصدور، ومن ثم مل يكن ينبغي له أن  قنعنا بأن  أدل  أن ي 

ة!يعلن رصاحًة فقدان النصوص، بّ كان األنسب به أن ينو    ع النصوص هذه املر 

لته يف مرونة الرشيعة يشي إىل أمهي ة  وال بأس أن نضيف هنا أن  شمس الدين يف بيانه لنظري 

العناوين األولي ة والثانوية اللتي يرى أن  من أهم  جماالهتا منطقة الفراغ اللترشيعي، وهذا إذا قصد 

ّ  كالمه السابق؛ إذ لو ا ديرت منطق ة الفراغ بالعنوان الثانوي فال فرق به اإلطالق فقد ناقض ك

بينها وبني دائرة املباحات اللتي ت دار بالعنوان الثانوي حسب رأيه، وهذا يعني أن  شمس الدين 

م جديدًا، إال فيام قلناه سابقًا من ختريج  لكالمه بأن  أصّ  ة املدرسي ة ومل يقد  قد عاد إىل النظري 

يل يكون بالعنوان  الثانوي، ولكن  قوانني مرحلة العنوان الثانوي تكون اخلروج من احلكم األو 

 بمبادئ اللترشيع العليا.

 بعد سحب صفة اإلهلّية عنها؟! : هل حتّل املبادئ التشريعّية املشكلَةرابعةالداخلة امل

يذهب العالمة شمس الدين إىل مرجعي ة مبادئ اللترشيع العليا يف نطاق املجهوالت، ويراها 



  

ألحكام رشعي ة  أحكامًا إهلي ة أو منشأ ألحكام  إهلي ة، بّ هي أسس  مبادئ منهجي ة وليست 

ة حيث  يسن  املجلتمع  يف ضوئها ما يراه مناسبًا، وقد افرتض شمس الدين هبذه الطريقة تدبيي 

ة الفراغ للسيد  أن ه أعطى منطقة الفراغ مرجعي لتها اللترشيعي ة من أصّ الرشع عىل خالف نظري 

ض شمس الدين أيضًا أن ه هبذه الطريقة زالت مشكلة الفراغ وعدم الصدر وأمثاله، وافرت

 الشمول يف الرشيعة اللتي أقر  هبا أيضًا.

 مالحظات:ـ يف تقديري ـ هذا الكالم يواجه لكّن 

م لنا شمس الدين مبادئ منهجي ة باملعنى الذي ذكره، ثم نقوم  :املالحظة األوىل عندما يقد 

 كيف ال تكون الرشيعة ناقصة؟! نحن بسن  القوانني اللتدبيية..

اد عىل اللترشيع اإلسالمي من أن ه غي قادر عىل مواكبة  لقد أقر  شمس الدين بعني ما قاله النق 

املسلتجدات، فأطلق بعض العناوين اللتي اعلتّبها مبادئ ترشيعي ة، ثم منح سلطة اللترشيع لغي 

 ن يفّس  لنا وجه الشمول هذا!اهلل واملعصوم، ويف الوقت عينه جعّ الرشيعة شاملًة دون أ

ة ـ فإذا مل تكن املبادئ اللترشيعي ة أحكامًا إهلية أو منشأ ألحكام كذلك، فهذا يعني ـ بشفافي  

ة سن  القوانني يف دائرة املجهوالت  ة وأوكّ إليهم مهم  أن  اهلل وضع للبرش بعض األصول العام 

الدوام فعّ القانون وليست  يف هدي هذه األصول، وهذا معناه أن  البرش يامرسون عىل

 الرشيعة، فكيف كانت الرشيعة شاملًة وليس فيها يشء مل تقم بلتغطيلته؟!

لقد افرتض شمس الدين أن ه بوضعه املبادئ العليا يضفي طابعًا دينيًا عىل املوضوع، مع أن  

ات الرش ثوا عن أن ويل  األمر يسن  القوانني يف هدي املؤرش  عي ة السيد الصدر وغيه قد حتد 

ومصالح الدين اللتي يفهمها من الكلتاب والسن ة، فلم خيلتلف شمس الدين عن الصدر كثيًا 

 هنا.

أضف إىل ذلك أن  تغيي توصيف هذه األحكام من األحكام الرشعي ة اإلهلي ة إىل األحكام 

أن  هذا  شيئًا؛ وذلك الرشعي ة اللتدبيي ة، كام فعّ شمس الدين، ال يغي  من واقع املشكلة القائمة

د  ا جمر  رنا بلتوصيف أمثال الشيخ نارص مكارم الشيازي لقوانني الدولة بأّن  اللتوصيف يذك 

فنا مع هذا النمط من قراءة اجلهود اللترشيعي ة للدولة، لكن   رات إجرائي ة، وقد سبق أن توق  مقر 

رات اإلجرائي ة، بّ نسبها لويل   األمر وخلع  الشيازي مل خيلع صفة احلكم الرشعي عىل املقر 

ّ  مقي دًا نفسه بالصفة  عنها صفة القانون، فأراح نفسه منها هبذه الطريقة، بينام شمس الدين ظ



  

الرشعي ة هلذه الصيغ اللتنظيمي ة، وهلذا اعلتّب أن  سلطة اللترشيع العليا هي سلطة اكلتشافي ة، يف 

رات اإلدراي ة سلطًة ترشيعي ة اكلتشافي ة، وهبذا ضاعف  حني مل يعلتّب الشيازي سلطة  وضع املقر 

ذا كانت الرشيعة إن ه أإذ صار عليه أن جييبنا ب ؛شمس الدين من الضغط الذي سوف يواجهه

شاملة فلامذا يطلب من املجلتمع نفسه أن يقوم بسن  الصيغ اللتنظيمي ة؟ وكيف نجمع بني  كاملةً 

د حماوالت برش ة؟!قيام الرشيعة باعلتامد هذه الصيغ وبني كون هذه الصيغ جمر   ي 

ه الشيخ شمس الدين بمبادئ اللترشيع العليا، مثّ مبدأ حفظ  املالحظة الثانية: إن  ما سام 

النظام، ومبدأ األخوة اإلسالمية، ومبدأ الدفاع عن املجلتمع اإلسالمي، ومبدأ عدم إفناء 

علتّبه مبادئ احليوان، ومبدأ احلفاظ عىل الطبيعة وغي ذلك.. ملاذا مل يعلتّبه أحكامًا إهلي ة وإن ام ا

 اإلهلي ة؟لت ي: األحكام، ومنهجي ة؟ وبكلمة أخرى: ملاذا سلب شمس الدين عن هذه املبادئ صف

لو أن  الشيخ شمس الدين اعلتّبها أحكامًا إهلي ة ذات طابع قواعدي، لكان األمر أسهّ له، 

سلته الرشيعة، ومن ثم تكون اللتقن ينات حيث سيمكنه اعلتبار مساحاهتا داخلًة يف ضمن ما أس 

د وسائّ وصيغ تنظيمي ة للتنفيذ هذه األحكام اإلهلي ة،  وسيكون الشيخ شمس الدين البرشي ة جمر 

ة املدرسي ة أو عىل أبعد تقدير مع نظري ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة،  وإذا مندجمًا هنا مع النظري 

ال ينايف جعلها يف  كان شمس الدين يريد بذلك جعلها أساسًا لسن  قوانني فإن  جعلها أحكاماً 

وفاء هبا واالسلتجابة مللتطل باهتا، وإذا كانت الوقت عينه أصوالً حتلتي ة يمكن بناء صيغ خملتلفة لل

رج من دائرة  ، فهذا يعني أن  عىل شمس الدين أن خي  طبيعلت ها اإلمضائي ة يف الغالب هي املانع 

ّ  األحكام اإلمضائي ة، وليس خصوص األحكام اللتدبي م األحكام ك ة وفقًا للتصنيفه امللتقد  ي 

 لحأحكام.

د  أعلتقد أن  الشيخ شمس الدين أدرك أن ه لو جعلها أحكامًا لصارت الصيغ اللتنظيمي ة جمر 

جات مبارشة هلذه الكلي ات  تطبيقات هلا، مع أن ه يعي متام الوعي بأن  الصيغ اللتنظيمي ة ليست خم  ر 

هنا وهو اإلنسان الذي يقوم بوضع الصيغ  والقواعد القانوني ة، بّ هناك فاعّ قوي مشارك

اللتنظيمي ة. لقد اكلتشف شمس الدين ـ وقبله تيار املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة ـ أن  مشاركة 

اإلنسان يف صنع القانون ال ينبغي إنكارها، هلذا مل يقدر عىل اعلتبار الصيغ القانوني ة منكشفًة يف 

ة اللترشيع العليا ّ  هذه النصوص أو حلتى يف أدل  ّ  هذه املعطيات وقع يف ك ، ولكي جيمع بني ك

 املشاكّ.



  

 : اضطرا  النظرّية يف من ميلك سلطة التشريع يف الدوائر األربعامسةاخل داخلةامل

م لنا الشيخ شمس الدين أربعة جماالت لنطاق منطقة الفراغ هي: املوضوعات،  لقد قد 

ف بالنفس، واللتنظيامت، والعالقات، وجعّ األ وىل والثانية حتت سلطة الفقيه فيام واللترص 

رًا بأن  األوىل والثانية ترشيعها من سنخ احلكم الرشعي  ة، مّب  جعّ الثالثة والرابعة ملمثّل األم 

د صيغ تنظيمي ة  ة، فيام الثالثة والرابعة جمر  ، وغالبًا ما يكون ترشيعها عّب العناوين الثانوي  اإلهلي 

 ىل أنفسهم.إجرائية ثبت فيها والية الناس ع

مه الشيخ حيوي بعض املفارقات، فإذا كانت هذه األربعة هي منطقة الفراغ  وهذا الذي قد 

ة لالسلتنباط إىل جانب  حسب الفرض، ومنطقة الفراغ تكون املرجعي ة فيها لحأصول العام 

ة واإلمامة والفق اهة، املبادئ العليا لللترشيع، فكيف تارًة جعّ العّبة بمنصب الوالية دون النبو 

ّ بني الدوائر األربع فأعطى اثنني ملنصب الفقاهة، واثنني ملنصب الوالية، وثالثة  وأخرى فص 

يًا دون تفصيّ، بّ اعلتّب سلطة اللترشيع كل ها للفقيه.. إن  هذا  ؟!يرجع احلكم إىل الفقيه كل 

ة الشيخ   يف هذا املوضوع.شمس الدين االضطراب واللتشويش مالحظ  عىل نظري 

 سة: مفارقة كشف احلكم الواقعي من خالل املبادئ التشريعّيةسادلا داخلةامل

نفسه سؤاالً عن وظيفة من يملك سلطة اللترشيع، هّ هي شمس الدين عندما سأل الشيخ 

االكلتشاف أو اللتقنني؟ اعلتّب أن ه بناء عىل اللتخطئة وقاعدة الشمول الللتني يؤمن هو هبام، يفرتض 

هذا االكلتشاف ال يكون عّب نص  شامّ بالعموم أو  القول باالكلتشاف، غاية األمر أن  

ة اللترشيع العليا.  اخلصوص، بّ السعي ملعرفة احلكم الواقعي عّب أدل 

ة  ة واخلاص  هذا الكالم يبدو يل يف غاية االللتباس؛ فإذا حذفنا النصوص يف دالالهتا العام 

ة ولو وأخذنا املبادئ اللترشيعية العليا اللتي مل يعلتّبها شمس الدين ضمن  دائرة النصوص الدال 

بالعموم عىل منطقة الفراغ، ثم آمن ا ـ كام أقر  شمس الدين نفسه ـ بعدم معرفلتنا باملفاسد 

نا نقول باللتخطئة، فكيف السبيّ إىل لحأحكام واملصالح الواقعي ة الرشعي كم احل، واملفروض أن 

م لنا شمس الدين صورًة واقعية ـ ول الواقعي؟! و عّب مثال ـ لكيفي ة الوصول إىل كان مهاًم لو قد 

ّ  هذه الظروف، وليس فقط الرشعي  كماحل الواقعي باالجلتهاد االكلتشايف يف هذه احلال ويف ظ



  

 يف كيفي ة اللتقنني البرشي.

الواقعي مع أن ه الرشعي حلكم اثم كيف اعلتّب شمس الدين وظيفة الفقيه هنا هي اكلتشاف 

ا يف البحث نفسه اعلتّب قوانني منطقة الف ا أحكام واليلتي ة ألّن  ّ  بلتوصيفها بأّن  ب  راغ تدبيات وق 

نلتيج  للوالية واحلاكمي ة، وهو مصطلح يقف يف مقابّ األحكام اإلهلي ة. وامللفت أن  مبادئ 

اللترشيع العليا عنده ليست أحكامًا إهلي ة وال منشأ ألحكام إهلي ة، ثم هو يرى أن  الفقيه يريد منها 

وإذا قصد من كلمة )الرشعي( هنا ما يقابّ غي  الواقعي!لرشعي اكم احلالوصول إىل 

م.املرشوع  ، ال ما يندرج يف الرشيعة، عاد إشكال عدم الشمولي ة امللتقد 

ج إىل مزيد من االشلتغال واللتحليّ، أعلتقد أن  هناك تشويشًا كبيًا يف هذا املوضوع حيلتا

فة اللتدبي عىل احلكم أو عىل الصيغ وكأن  نقطة االرتكاز تكمن يف أن  شمس الدين بخلعه ص

ّ  املشكلة؛ فاللتدبي صفة ذات صلة باإلدارة والوالية، وهلذا فاحلكم  ر أن ه ح اللتنظيمي ة، تصو 

نا بلتنا مطالبني  والئي، لكن  هذا ال ينفعنا يف يشء، فام دامت الوظيفة اكلتشافي ًة فهذا يعني أن 

من  م باللتدبي الزمني متثّ جزءاً نفسها اللتي تلتس باملزيد من الشفافي ة: هّ الصيغة اللتنظيمي ة

 الثالثة هنا. واجهه االجتاهات  توهذا السؤال  صّ الرشع أو ال؟أ

لتها؛ ألن  كون يشء جزءًا من الرشع ال رتاض أين الفوعندما نقول ذلك ال نكون مضطر   بدي 

ثّ جزءًا من حكام املنسوخة حلتى يف القرآن الكريم متبيد بالرضورة، كيف واألأيفرض اللت

ة إىل يوم  لجأحكام تعا :ىل قسمنيينقسم إيمكن أن أن  الرشع غاية األمر  ،الرشع قضايا مسلتقر 

جعّ هلا  لتة ربام انلتهى وقلتها وحل ت مكاّنا قضايا أخرىالقيامة، وأحكام تعالج قضايا مؤق  

، تعريفه وال هي جزء من ة احلكم الرشعي صفة اللتأبيد، فليست يف هوي  الرشع أحكامًا أخرى

ة احلكم اإل ّ  أهلي صفة اللتبّ ليس يف هوي  د القول ب بيد، بّ ك ا ّن  أيشء ممكن هنا، وعليه فمجر 

ة ال ي   حكام أليها باالكلتشاف، فهي ما دمنا نريد الوصول إ هلي ةً إلغي كوّنا أحكامًا أحكام تدبيي 

، وحلتى نفك  عنها لزمنيوليس للتدبي قضي ة ما عىل طول اخلط  ا ،هلي ة للتدبي حلظلتي احلارضةإ

ة تسلتجيب للقواعد  ا برشي  صفة اإلهلي ة البد  من رفع خاصية االكلتشاف هنا، واالعرتاف بأّن 

الرشعي ة وال تعارضها وتأيت يف سياق منسجم مع روحها وأغراضها وغاياهتا، فهذا اللتعبي أكثر 

ر من مثّ هذه اللتعاب ي؛ كي ال يصطدم ـ فيام وضوحًا ومطابقًة للواقع، لكن  شمس الدين حتذ 

ل شمولي ة الرشيعة لكان ذلك أسهّ  يبدو ـ مع عدم شمولي ة الرشيعة، ولو أن ه أنكر من األو 



  

 عليه وأقرب.

هذا ما كن ا نقوله سابقًا عند مناقشة أنصار نظري ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة، حيث بي ن ا بأن  

م مفهوم احلكم الوالئي إذا اقلترصنا يف تفسي د تقديم صياغة ملزمة ويكون امللز  ه عىل كونه جمر 

به شيئًا هو موجود مسبقًا يف أصّ الرشع )إنشاء إنفاذ(، فال مشكلة؛ لكن  احلكم الوالئي هبذا 

ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة وال أمثال العالمة شمس الدين هنا،  املفهوم ال ينفع أنصار نظري 

ًا ختدم القضايا اإلنساني ة والديني ة وإذا قصد باحلكم الوالئي سلس لة قوانني يلتم  إنشاؤها برشي 

ة، فأصّ وجود احلكم الوالئي يف منظومة احلياة النبوي ة وما بعد النبوي ة هو إقرار بعدم  العام 

 شمولي ة الرشيعة.

 (فيه ما ال نّص)مشكلة  ذهنية العقل االنسدادي يف حّلاملداخلة السابعة: سؤال احلجّية و

عيدًا عن هذا كل ه، وما دام مل يعد بني يدي الشيخ شمس الدين سوى جمموعة من املبادئ ب

نا أن نسأل الشيخ رمحه اهلل: أليس من إفدون وجود عمومات أو غيها، املنهجي ة،  ن  من حق 

حتت مظل ة حرصًا، قول بأن  مرجعنا يف االكلتشاف للحكم هنا هو عقولنا فقط ونطقي أن نامل

لته بأني   أنيع العليا؟ واسلتلتباعًا لذلك كان يفرتض مبادئ اللترش  كمّ الشيخ مسية بناء نظري 

ثنا عن حجي ة هذا الطريق للوص يف غي املنصوص، فأنصار الرشعي كم احل ىل معرفةإل وحيد 

موا دليلهم عّب نصوص وجوب إطاعة ويل  األمر،  ةة املرجعي ة اإلنساني  نظري   املساعدة قد 

 اً يلتوصّ اكلتشافي  عالمة شمس الدين ينا، بينام اللتهم كام رأدل  أموا ملدريس قد  وأنصار االجتاه ا

غي املنصوص بطريقة مل يرشح لنا فيها دليّ حجي لتها واعلتبارها املنطقي أو  حلكم الرشيعة يف

 الرشعي!

، واحلجي ة ساين حيصّ عىل يقني بموقف الرشع يف هذه احلالنن  العقّ اإلأذا كان يرى إف

ّ   فهذا يبدو غريبًا عىل إطالقي لته، فكيف يكون لدينا يقني   يقني،لل الصيغ اللتنظيمي ة اللتي  بأن  ك

؟! احلكم الرشعيب اتنا نحصّ عليها باليقني والقطعاتنا ومسلتجد  دارة ملتغي  إليها يف إّ نلتوص  

 ائرة غي املنصوص أكثر منهديف  ىل الرشيعة عند شمس الدينإإن  هذا يوجب الوصول اليقيني 

وما هي وهي حتلتاج للتفسي، ! غي معهودة وال ملتوق عة عملي اً  وهذه مفارقة ،يف دائرة املنصوص

خيلتلفون يف تقديم صيغهم القانونية  يقني والبرش  هذا الة للحصول عىل رات املوضوعي  ّب  امل



  

 ؟كثرة حصول الظن   ه، األمر الذي يرتق ب معوماً ة ويلتناقشون فيها داللتنظيمي  

د لدينا يقني فام هو دليّ حجي ة هذا السبيّ الظني غي املؤذا مل يكن إو إىل للوصول ك 

ليّ دني(؟ وما هو م عن اليقيني  لرشيعة؟ فهّ هو القياس أو االسلتصالح الظني ني )وال نلتكل  ا

آخر عن  صالح تعبي  سلتاال ن  أن كان يرى إو ،لتهام عنده وهو فقيه إمامي ال يؤمن بالقياسحجي  

نا عليها لنرى كيف يمكن من خالهلا الوصول حسنًا فليدل   ؟ الفقه اإلماميات موجودة يفلي  آ

 ذا كان شيئًا آخر غي القياس فام هو؟إالواقعي! والرشعي لحكم لة باالكلتشاف للصيغ اللتنظيمي  

هو دليّ اإلنسداد يف دائرة ـ لكي يصّ الشيخ شمس الدين ملراده ـ أظن  أن  أفضّ الطرق 

ماته، ولكن  الشيخ املجهوالت غي املنص وصة، فهذا الدليّ يعطيه حجي ة الظن  هنا إذا مت ت مقد 

يات سؤال احلجي ة أصالً ليه ال من قريب وال من بعيدرش إمل ي   ن ه سبيّ أ؛ بيد ، بّ مل ي رش للتحد 

ّ  خي  إمملتاز للوصول  حيث ربام يمكننا القول رج الشيخ شمس الدين من سؤال احلجي ة، ىل ح

ة هناعنارص هذبأن   ماته.  حلتى لو مل تلتم   ا الدليّ تام  ، وهو مبني  عىل مقد  يف حجي ة مطلق الظن 

مات دليّ االنسداد الذي كان يسلتهدف إثبات حجي ة مطلق  ونحن يف حمل ه ناقشنا متام مقد 

لتها يف دائرة املجهوالت )غي املنصوص( م، لكن هّ يالظن   ر صح  ة كن تصو   أو ال؟خاص 

ن  األحكام الرشعي ة أ طق االنسدادي يف دائرة املجهوالت مبني  عىل افرتاضإن  األخذ باملن

ا قعي ة يف هذه الدائرة االو تدخّ يف عهدة املكل فني ويلزمهم إفراغ ذممهم جتاهها، موجودة وأّن 

قشناه آنفًا، لكن لو غضضنا الطرف عن هذه املناقشة، فهّ يمكن فلتح باب انن ا وهو ما ك

بوجود أحكام إلزامي ة بعد العلم ـ ولو عّب كلي ة قاعدة الشمول اللترشيعي ـ  ،الاالنسداد هنا أو 

 يف دائرة املجهوالت؟

نا نعلم علم اليقني بوجود أحكام رشعي ة يف دائرة  يمكن صياغة القضي ة بالقول بأن 

ًا، ل فرض املجهوالت، وليس لنا سبيّ إليها ال بالعلم وال حلتى بطريق ظني  معلتّب اعلتبارًا خاص 

، كام أن ه ال يمكن إجراء الّباءة إفقداننا غالبًا السبّ امللتعارفة يف الوصول  ىل احلكم حيث ال نص 

الت  ّ  هذه الصيغ اللتنظيمي ة الرشعية اللتي تغط ي اللتحو  عىل طول اخلط  الزمكاين عن ك

بق  سوى تر جيح الظن  الزمكاني ة، واملفروض أن  االحلتياط فيه الكثي من العّس واحلرج، فلم ي 
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ّ  للوص ل إىل أحكام اهلل يف دائرة الفراغ وعىل الوهم املرجوح، وهبذا ينفلتح أمامنا سبي

ة تقوم  )املجهوالت(، وهو اعلتامد ما نصّ اليه بالظن  اآليت من أي  سبيّ، فالدولة أو األم 

صيغ ة، ثم  حيصّ ظن  بأن  هذه الثبوضع سلسلة قوانني تراها األفضّ إلدارة القضايا احلاد

ة هنا بدليّ االنسداد، فلتكلتسب هذه الصيغ حجي لتها  القانوني ة هي املرادة إهلي ًا، والظن  حج 

 وتكون ملزمة رشعًا.

ومن الواضح أن  هذا االنسداد هنا ليس هو االنسداد الكبي الذي طرحه علامء أصول 

هي مساحة واسعة ـ الفقه؛ ألن  املفروض أن  باب العلم والعلمي  يف غي دائرة املجهوالت ـ و

، كام أن ه ليس هذا االنسداد عىل غرار األشكال األخرى للتطبيق االنسداد الصغي، مثّ  منفلتح 

االنسداد يف دائرة األخبار املوجودة يف الكلتب احلديثي ة، بّ هو نوع  آخر من االنسداد الصغي 

ّ  بالعلم باللترشيعات يف دائر ة املنصوصات؛ ألن  اخلاص  بدائرة املجهوالت، وهو غي منح

الدائرتني منفصللتان عن بعضهام، والوصول إىل أحكام دائرة املنصوصات ال ي لغي بقاء العلم 

اإلمجايل باألحكام امللزمة يف دائرة املجهوالت، ومن ثم  فنحن أمام انسداد صغي حيظى 

 بمنطقي ة عالية.

العملي ة يف دائرة وهبذا كل ه يمكن تكييف موقف شمس الدين يف عدم أخذه باألصول 

لته غريبة عن مناخ أصول الفقه اإلمامي الذي  ظ عليه بأن  نظري  املجهوالت؛ حيث قد يالح 

يعلتقد أن  النصوص اللتي بني أيدينا وما نملكه من مسلتندات قانوني ة لالجلتهاد الرشعي قادر 

ة املحرزة عىل تغطية جماالت احلياة، من خالل ثنائي األدل ة االجلتهادية والفقاهلتي ة أو  األدل 

واألصول العملي ة؛ فإذا كانت األمارات ال تغط ي الوقائع فإن  األصول العملي ة تغط يها طبقًا 

لللتقسيم الرباعي احلارص هلذه األصول يف االجلتهاد اإلمامي )الّباءة واالحلتياط 

 واالسلتصحاب واللتخيي(، فلامذا جتاهّ الشيخ شمس الدين األصول العملي ة من حساباته

؟  كوّنا تنلتج أحكامًا ظاهري ة عىل غرار األمارات؟! وما هو موقفه من هذا النسق االجلتهادي 

ة املحرزة، ومل يأخذ باحلساب مسألة األصول  أعلتقد أن  شمس الدين كان يسي خلف األدل 

مًة؛ ألن  الفقهاء حلتى يف العرص احلديث  العملي ة، وعىل هذا الصعيد تكون خطوته ملتقد 

إلحساس باإلطالقات والعمومات اللتي تسلتوعب الوقائع احلادثة والنوازل اسلتطاعوا ا



  

ّ  هبم عىل  الطارئة، واسلتطاعوا ـ من وجهة نظرهم ـ العثور عىل أدل ة حمرزة تسلتطيع أن تط

قضايا البيئة وأسلحة الدمار الشامّ وكثي غيها، ويبدو أن  شمس الدين قطع الطريق عىل 

ًة مل تالحظها النصوص أساسًا، فكأن ه يرى النصوص هذه املحاوالت باعلتباره الظ واهر مسلتجد 

صول العملي ة دون خلف األمنرصفًة عن هذه النوازل اجلديدة، لكن ه يف الوقت عينه مل يذهب 

ّ  دليّ االنسداد يمكنه أن يفّس  خطوة الشيخ شمس الدين.  أن يفّس  لنا ذلك، ولع

جيّة الصيغة التنظيمّية املرتارة بالظّن وفقًا حلوهو أّن واستتباعًا ملا تقّدم؛ ُيطرح تساؤل هنا، 

 الظّن االنسدادي هل حتتاج للفقيه يف مقاربة القضيّة أو ال؟

مها شمس الدين عن إشكالي ة املوضوع ـ أن ال  كون تإن  املفرتض ـ وفقًا للصورة اللتي قد 

، وحكرًا عىل الفقيه؛ ألن  املفروض أن  دائرة املجهوالت هذه الصيغة  ن  تقديم أليس فيها نص 

الصيغ القانوني ة فيها ليس شأنًا فقهي ًا، بّ هو شأن خّبوي تابع خلّبة الواضعني هلذه الصيغ 

وهي أن  ، يف دائرة املنصوصات مغايرة للنلتيجة املألوفة بقضايا العرص، وهذا ما ينلتج هنا نلتيجةً 

بًة من جهود الفقيه وغي تقع  كم الرشعي يف دائرة املجهوالتىل احلعملية الوصول إ مرك 

الفقيه؛ ألن  الفقيه عليه أن يراقب الصيغة اللتنظيمي ة املظنونة من حيث انسجامها مع الرشع ومع 

يغ تبعًا صبوضع هذه الـ بام هو غي فقيه  ـ  دائرة املنصوصات، يف الوقت الذي يقوم غي الفقيه

حلكم اهلل يف املجهوالت يلتطل ب ارضة، ومن ثم  فالوصول لتطل بات العرص واللحظة احلمل

شخصي لتني: فقهي ة لضامن انسجام الصيغة مع املبادئ املنهجي ة من جهة والدائرة املنصوصة من 

تسعى للتكوين الصيغة اللتنظيمي ة بمراقبة الواقع واحلاجات الزمكاني ة،  ،وغي فقهي ة ؛جهة ثانية

ًة ما تكون دسبيّ الفرض، لكن ها عاواحد عىل  ومن املمكن أن جتلتمع الشخصي لتان يف إنسان  

 .يرةاغلتم

وينلتج عن هذا أن  األحكام الرشعي ة يف دائرة املجهوالت يلتم  االجلتهاد فيها عّب االجلتهاد 

 الفقهي وغي الفقهي معًا.

د من عدم خمالفلته  حجي ة الظن  الذي حصّ عليه واضعون  أويبقى  القانون بعد اللتأك 

ة أو ال؟ وفراّ تكون ملزمًة ألللرشع، ه ر؟ هّ هو قانون إد األم  ذا كانت ملزمة فام هو املّب 

أو  ،إمضاء الفقيه عىل الصيغة اللتنظيمي ة وحصول الظن  له هبا بعد طرحهاهو أو  ،الوالية

ب من الفقيه وغي الفقيه بحيث  صيورة املرجع املقل د ـ إذا صح  اللتعبي ـ هو املجموع املرك 



  

قانوينِّ ـ واضع  القانون ـ والفقيه  الذي يعلن عدم خمالفة هذا القانون يقل د املكل ف كاًل من ال

غي ذلك؟ سلسلة من األسئلة واملسلتلتبعات حتلتاج نظري ة شمس الدين للرشع املنصوص أو 

للجواب عنها لو ذهبت خلف دليّ االنسداد يف دائرة املجهوالت غي املنصوصة. وسوف 

لتنايأيت من ا احلديث عند عرض نظر  فانلتظر. ،فاصيّلتهذا الكلتاب عن مثّ هذه ال آخر   ي 

 : التباسات يف مفهوم مواكبة العصر والتوافق معهثامنةال داخلةامل

م هلثوا  الحظ الشيخ شمس الدين عىل اإلسالمي ني وبعض الفقهاء يف العرص األخي أّن 

ة الوالية يف سد  ثغر ات منطقة الفراغ، خلف اللتوفيق بني الرشيعة وواقع العرص، معلتمدين نظري 

م. ّ  معًا كام تقد  عيبًا عليهم األساس واحل  م 

ة هذا االهتام لإلسالمي ني مجيعهم من الناحية اللتوثيقي ة، إال أن   وبرصف النظر عن صح 

حديث شمس الدين عن جماراة الواقع وتّبيره مقابّ تغييه ال يصح  عىل عمومه؛ ألن ه ليس 

العادات والثقافة واللتقاليد واملسلكي ات اللتي أتت  املقصود بواقع العرص وحاجاته تلك

املسلمني من الغرب فقط، بّ هناك عنرص آخر هلذا الواقع جيب أن تلتكي ف الرشيعة معه، 

بمعنى أن يكون هلا موقف  عقالئي فيه، فالغرب مل يأتنا بمجموعة من الثقافات فقط، بّ أتى 

ر اللتقني واملعلومايت الذي أفرز دخ ول اإلنسان يف العرص الصناعي والعرص معه باللتطو 

ر اآللة والطب ووسائّ االتصال وطرق احلصول عىل  املعلومايت، وهذا ما أد ى إىل تطو 

املعلومات ووسائط النقّ وغيها، وهذا الواقع اجلديد حلتى لو رفضه املسلمون يف بلداّنم إال 

م غي قادرين عىل جتاهّ وجوده يف العامل، بّ كيف يعقّ أ ن يرفضه املسلمون أساسًا يف أّن 

وقت يقول الشيخ شمس الدين بأن  اإلسالم حيث  عىل العلم واحلركة اإلجيابي ة جتاه الكون 

والطبيعة، فاإلسالمي ون رأوا اسلتحالة رفض الواقع اجلديد، منطلقني من نفس منطلقات 

ر واالفلتخار بأن  اإلسالم مل يعارض  خروج العرب من الشيخ شمس الدين يف اإليامن باللتطو 

رة ورقي  علمي ال سابق له يف تاريخ اإلنساني ة. إن  هذه  نمط حياة بدائي  إىل حياة ملتطو 

ل يف احلياة  املنطلقات اعلتّبها اإلسالمي ون وبعض الفقهاء أساسًا يف قبوهلم بأصول اللتحو 

 اليوم، ومن ثم  أرادوا اللتكي ف مع ما قبلوه وقبله شمس الدين معهم.

ة هي أن  واقع العرص ليس  إن  النقطة الثقافات واألخالقي ات اللتي أتت من ـ فقط ـ اجلوهري 



  

رات العلوم  الغرب، بّ هو قبّ ذلك نظام  احلياة الصناعية وما بعد الصناعي ة الذي أولدته تطو 

الطبيعي ة واإلنسانية يف العامل، فمن لديه موقف  من واقع العرص فليكن له موقف هنا، وتلك 

ر احلياة، ال لنمط احلياة األمثلة  يات اجلديدة كل ها إفراز للتطو  اللتي أعطاها شمس الدين لللتحد 

ة  ر الطب وعلوم الصح  الغربي ة بالرضورة، مثّ النمو  السكاين الذي بات أحد نلتائج تطو 

واحلياة، وكذلك اللتلقيح الصناعي، وأسلحة الدمار الشامّ، وبيع األعضاء، والسيطرة عىل 

ر الصناعي، وقضايا االسلتهالك لثروات الطبيعة الناجتة الفضاء، وقضا يا البيئة الناجتة عن اللتطو 

ر اآللة، فضاًل عن قضايا أخرى كثية.  من تطو 

ا السلبي فهو عيش عقدة  واخلالصة: إن  اللتكي ف مع العرص له معنيان: سلبي وإجيايب، فأم 

ّ  ما يأيت من الغرب من ثقافات ومسلكي ات و لته النقص أمام ك قناعات يف قضايا اإلنسان وهوي 

ر الطبيعي للعلوم البرشي ة، إال إذا كان للفقه موقف   ا اإلجيايب فهو ما يفرزه اللتطو  وحياته، وأم 

رها ، وإذا كان هناك موقف  أخالقي فإن  شمس الدين مل ي ظهره لنا يف سلبي من العلوم وتطو 

لته هذه، بّ بدا قاصدًا الوصول إىل صيغ تنظيم ي ة يف خمرجات احلضارة احلديثة، وليس نظري 

 .الوصول إىل صيغ إلغائية هلذه املخرجات

ل الطبيعي للحياة. نا نؤمن بمبدأ املعرفة لللتغيي ال لللتّبير، لكن  هذا أمر  خيلتلف عن اللتحو   إن 

وبعد أن خيط ئ شمس الدين هؤالء يف أساسهم، يرى أن  حل هم غي صحيح؛ ألن  منطقة 

ة وتنظيمي ة وليست  الفراغ ال ختلتص   بالويل  الفقيه؛ إذ ما يقوم به ليس سوى إجراءات إداري 

أحكامًا رشعي ة، وهذا يناقض ما قاله شمس الدين من قبّ من أن  الفقيه يف منطقة الفراغ يقوم 

ة منطقة الفراغ عىل ظهر  بالكشف عن حكم اهلل الواقعي، ويناقض ما قاله أخرى من محّ مهم 

  ظهر الويل  أخرى، واللتفصيّ بني الدوائر ثالثة.الفقيه تارة وعىل

ة  بّ إن  اعلتبار شمس الدين املرونة الزمة ذاتي ة لإلسالم، ومن ثم  فال يمكن بناؤها عىل نظري 

والية الفقيه، إذ لو بطلت والية الفقيه لبطلت مرونة اإلسالم اللتي هي الزمة ذاتية له.. هذا 

ّ  النظريات  ؛ ألن  معناه أن  غي مقنعاالعلتبار  ة املرونة جيب حلتى تصح  أن تلتكي ف مع ك نظري 

الفقهي ة وتنلتجها مجيع  النظري ات الفقهي ة، مع أن  هذا الكالم غي دقيق وال يوجد ملزم  منطقي 

لية والثانوي ة، وحاول أن  ة املرونة عىل نظام العناوين األو  له، فقد بنى شمس الدين نفسه نظري 

ة اللتدبيي ة، مع أن  الفكرة الثانية قضي ة خيالفها مشهور فقهاء اإلسالم لو يبنيها عىل فكرة السن  



  

 أخذت بعرضها العريض.

  ّ م حيث مل جيدوا مرونة اإلسالم إال يف ظ بّ قد يقول أنصار الوالية العامة للفقيه بأّن 

لتها ورضورهتا، وكان بنفسه مؤرشًا لصواهبا. لتهم كشف ذلك عن صح   نظري 

 : نقد حتييد القرآن والعبادات عن الفهم التارخيانيعةتاساملداخلة ال

 إن  نظري ة زمكانية نصوص السن ة غالبًا يسلتثني منها شمس الدين نص  القرآن تارةً 

 ، وهذا االسلتثناء غي واضح عىل ما بحثناه يف موضعه.والعبادات ا خرى

ا عدم وضوح اسلتثناء نص  القرآن الكريم؛ فحأن ه ال يوجد د ليّ يمنع شمول اللتارخيي ة أم 

لبعض أحكام القرآن الكريم، بّ الدليّ عىل العكس من ذلك، وهو وجود النسخ يف القرآن 

ّ  ما دفعهم لذلك تارًة مرجعي ة نص  القرآن وكونه الكلتاب اخلالد  الكريم، بناء عىل ثبوته، ولع

ت من نزلت فيهم للمسلمني، وأخرى ما دل  يف النصوص عىل أن  القرآن حي  ال يموت بمو

لته يف تصحيح  اآلية، وثالثة بجعّ القرآن مرجعًا للتقويم السن ة، ومع تارخيي لته يسقط عن معياري 

 األحاديث.

رات الثالثة تفرتض تارخيي ة نص  القرآن كل ه، بمعنى انلتهاء أمده، وهذا ما ال  ولكن  هذه املّب 

قصود أن ي فلتح النص  القرآين عىل ي طرح هنا ومل يطرحه شمس الدين يف السن ة نفسها، بّ امل

جمال اللتارخيي ة يف باب األحكام يف اجلملة، وهذا ال يرض  بخلود هذا الكلتاب بعد أن مل يرض  

النسخ بذلك، كام ال يرض  بحياته متامًا، السيام لو فهمنا اللتارخيي ة بمعنى أوسع من انلتهاء أمد 

ا فرع دالل لته؛ ألّن  لنا الكالم يف هذا األمر يف بعض األحكام، وال يرض  بمعياري  لته. وقد فص 

 .كلتبنا

                                              
( ذهب إىل هذا الرأي آخرون غي الشيخ شمس الدين أيضًا، مثّ الشيخ حممد جواد اللنكراين، فانظر: 1)

 .154: 53ت، العدد دور الزمان واملكان يف علم الفقه، جملة فقه أهّ البي

ة دور الزمان واملكان يف االجلتهاد 2) ( ذهب إىل هذا الرأي أيضًا السيد كامل احليدري، فانظر: نظري 

ة فقه أهّ البيت، العدد  ؛ وإن كانت بعض حمارضاته خالل السنوات 131ـ  130: 54الفقهي، جمل 

 األخية تعطي انطباعًا يف عدوله عن هذا الرأي، واهلل العامل.

 .672ـ  669( انظر: حيدر حب  اهلل، حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي: 3)



  

ثنا عن  واما اسلتبعاد العبادات من الدائرة الزمكاني ة، فلم نجد له منطلقًا فلسفي ًا، وقد حتد 

، فام الذي يمي ز العبادات بعد أن كان ثبوهتا بالسن ة القولية والفعلي ة هذا املوضوع يف حمل ه أيضاً 

ة اللتي  سقنواللتقريرية عىل  ة؟! بّ يمكن القول: إن  القضايا غي العبادي  ثبوت قضايا غي عبادي 

، يفوق عدد آياهتا آيات العبادات، من اجلهاد واحلرب والسالم  ض هلا القرآن الكريم كثية  تعر 

ين والعقود واللتجارات وفصّ اخلصومات وغي ذلك.  والنكاح والطالق والد 

 ية هي معيار الثبات العبادي، فإن  األمر ليس كذلك.فإذا كانت املفاضلة النص   أ ـ

وإذا كانت سية املسلمني وعملهم، فهذا ال ينفي اللتغي  عند ظهور موجبه؛ ألن ه مل  ب ـ

 يظهر موجب ه يف القرون األوىل.

وإذا كان املرجع هو غياب الرؤية حول أرسار ترشيع العبادات عىل خالف املعامالت،  ج ـ

ّ  هي األخرى جمهولة فهذا وإن صح  يف  اجلملة، لكن  الكثي جدًا من القضايا املعاملي ة تظ

، السيام قضايا الطالق والعدد واحلدود وحجم العقوبات فيها، ويف املقابّ فإن   املالك والّس 

العبادات نفسها أيضًا تقبّ يف اجلملة اللتفسي العقالين املحلتمّ عىل غرار املعامالت، كام فعّ 

رين يف العامل اإلسالميالعرفاء و فة وبعض الكلت اب امللتأخ  ، وال نريد أن األخالقي ون وامللتصو 

 .نطيّ

ا كل ها غي تارخيي ة، فهذا ال  نا أدركنا ـ باسلتقراء أحكام العبادات ـ أّن  بّ حلتى لو فرضنا أن 

 ينلتج املالزمة والرضورة، بّ هو ينلتج ذاته فقط، وحيلتاج إلثبات ذاته باللتفصيّ اجلزئي.

وهبذا نكون قد نكتفي هبذا القدر من حتليل ونقد نظرّية العالمة حمّمد مهدي شمس الدين، 

للرّط الذي يؤمن بالشموليّة املدرسّية من جهة، ويف الوقت  ةاألساسيّ  اتاستعرضنا االَتاه

عينه يقّدم رؤيته لتصوير هذه الشمولّية تصويرًا معقوالً بام يتوافق وحيّقق إدارة املتغرّيات 

 وتغطية املستجدات.

                                              
 .507ـ  503: 2( انظر: حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 1)



 

 

 
 

 

 نتائج الفصل الثاني

ويف الوقت عينه يسعى للتقديم رؤية  ،ي يؤمن بالشمولي ةيف هذا الفصّ مع االجتاه الذرسنا 

وتبني  معنا  ،هنا ةي  سساأ ثالثة اجتاهاترضنا عة ميداني ة، وقد عقالنية هلا ضمن صياغة تطبيقي  

ا أ  وافق يف أخرى.تلتلتلف يف بعض الرؤى وختّن 

حركة النهضة وخصوصًا سالمي ة كة اإلورؤية احلر خط  الذي ظهر ضمن  ففي االَتاه األّول

بة قرن العرشين لسد  الثغرات املرتق  اليات ابد ذمنسعيًا دؤوبًا عمومًا، ملسنا اإلسالمي ة احلديثة 

ة ولة أو ويل  األمر أو املجالس املنبثقة من الشعب، وقد صيغت هذه الرؤيدعّب مرجعي ة ال

دة حاولت مجيعها أن ختلع صفة الكامل عىل الرشيعة يف الوقت عينه الذي  ضمن بيانات ملتعد 

 يضًا.ترشيعي ة أ تعطي فيه ويل  األمر سلطةً 

ة بالغة األمهي ة، ملسنا  منها بعدم مبط نًا قرارًا إومن خالل مالحظاتنا وملتابعلتنا هلذه النظري 

ّ  معضّ الشمولي ةة ن  هذه النظري  أالحظنا حيث  ،ةالشمولي   ن من ح بّ عىل العكس  ،مل تلتمك 

هي  موازية،قانونية  ة  بمرجعي   وإقراراً  ،سلتبطنت نكرانًا هلا من حيث ال تشعرامن ذلك متامًا فقد 

 بالسلطة الرشعي ة الصاحلة.ساين املؤمن نة العقّ اإلمرجعي  

ة هنا كانت املفارقة الواضحة بني النظري   ة صوهلا الكالمي  أني ة وبإن  النقطة املركزي 

ة يمكن دي ة، وهلذا فنحن نعلتّب أن  واالجلتها ّ شاهدأهذه النظري  ن  الفقيه املسلم ألنا عىل ًا ن تشك 

رة عىل سن  كافة دن  النصوص غي قاخوض اللتجربة أ عندالعمّل بوجدانه  س  النهضوي مل  

ة حاجة ملرجعي ة  أالزمان واملكان، وتالحق القوانني اللتي  ا تساهم يف وضع القوانني م ن  ثم 

 يضًا.أقوانني الرشيعة من االسلتمرار  نلكي تلتمك   ،لتةاملؤق  

لنا سلسلة من املداخالت واملالحظات  ة عىل هذه ة واللتقويمي  نقدية واللتحليلي  اللقد سج 

ا اك ،ةري  ظالن لكن ها مل تقم باإلقرار هبا، وهبذا  ،من حيث ال تشعر شفت الثغرةلترغم اقلتناعنا بأّن 

لنا إىل عدم قدرهتا عىل حتقيق املفهوم املدريس املبحوث عنه هنا للشمولية القانونية وص  ت



  

، ولو أن  هذا االجتاه ألغى فكرة الشمولي ة وذهب نحو البحث يف )املوجود امللتوف ر( لإلسالم

جلعّ ما ال يثبت أن  فيه رشعًا، خارجًا عن دائرة الرشع وداخاًل يف سياق نشاط ويل  األمر، 

 .كان أرصح مع نفسه وأقوم لهل

، حرص اللترشيع باهلل سبحانهمبدأ كثر انلتباهًا لرضورة اللتوافق مع أفبدا لنا  ثاين،الأّما االَتاه 

ات يف إدارة امللتغي  أو غيمها ولة دو الأاألمر  ور الذي يقوم به ويل  لكن ه مل يكلتشف حقيقة الد

ر  واملسلتجد   د تطبيق ن  القضي  أ ات، فلتصو  ة، ومل ينلتبه ة جمر  كام انلتبه ـ للمعطيات الرشعي ة العام 

ل  دولة ن  الأعمق من ذلك بكثي، وعملي ًا هو أالقيام به  م  ىل أن  ما يلتإـ والثالث الفريق األو 

ة دعاة العالية )اهلل( عّب إرات السلطة اللترشيعي  تقوم بلتسييّ مقر   ،ة دانيةحتلتاج لسلطة ترشيعي  

والظروف مان واملكان الحظ الزت  يف بعض املساحات وانني زمني ة نلتاج كلي اهتا عىل شكّ قإ

رات االجتاه م عليها تصو  وركان اللتي تقلنا سلسلة مالحظات عىل األواألحوال، وهلذا سج  

ي الواقع ن من االسلتجابة للتحد  ا مل تلتمك  )مبدأ ة صول اللتحلتي  من األ تفاقرتب ،الثاين، وقلنا بأّن 

ّ  مشكلة الواقع والكشف عنها.باهلل(، الشمولي ة ـ حرص اللترشيع   لكن ها ابلتعدت عن ح

د مهدي شمس الدين، فقد خطا خطوًة جريئة  وأّما االَتاه الثالث، وامللتمثّ بالعالمة حمم 

مقارنة باالجتاهني السابقني، حيث أقر  بنقصان الرشيعة النصي ة الصادرة، لكن ه حافظ عىل 

يف الوصول للرشيعة الواقعي ة ـ يف خارج دائرة النصوص ـ شمولي ة الرشيعة الواقعي ة، معلتمدًا 

كة زمكاني ًا.  عىل مبادئ منهجي ة وضعلتها الرشيعة للوصول إىل الصيغ اللتنظيمية امللتحر 

ة املفارقة يف مجعه بني عدم صدور النص  وشمولي ة الرشع،  وقد الحظنا عىل هذا االجتاه شد 

لقضي ة وحتديد مرجعي ة اللترشيع يف دائرة املجهوالت، كام ملسنا شيئًا من االضطراب يف تسوية ا

 وغي ذلك من املالحظات.

ارات النهضوية املؤمنة وكذا اللتي   ،ن  اللتيارات املدرسي ةإ وهبذا نرلص للنتيجة اآلتية:

ة ق شمولي  ين معقول حيق  ور قانمل تقدر عىل تقديم تصو   ،سالمية للدين اإلة اللترشيعي  بالشمولي  

عن احلاجة للعقّ  بعيداً  ،ةاملتداد الزمان واملكان باملعنى اللتفصيّل للشمولي   الرشيعة عىل

ة( اإلنساين )املؤمن( الذي يساهم يف وضع القوانني  وبام  ،ات الرشيعةطار كلي  إضمن )البرشي 

 ال يلتصادم معها.

 ّ  بشكـ والذي ختىل   ،فريقالوهبذه النلتيجة نحن بحاجة للذهاب خلف الفريق املقابّ هلذا 



  

 ليمنح العقّ اإلنساين سلطةً  ،ة اللتفصيلي ة للرشيعةرسي  دعن فكرة الشمولية املـ واسع أو ضي ق 

ّ  وضوح وشفافية، وملت جهًا نحو  علنًا عدم شمولي ة الرشيعة ونصوصهام   ،ة رصحيةترشيعي   بك

 .يشء من العلمنة )دور اإلنسان يف إدارة احلياة(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 دائرة الشريعة اجتاه حتديد

حماوالت لتكوين نظرّية حمّددة



 



 

 

 

 

 

 ندرس يف هذا الفصل:

 ال تؤمن بفكرة الشمول الترشيعي. أبرز النظرّيات التي ـ 1

(، مناقشة بازرگانعرض نظرّية ُاخروّية الدين ورسالّيته )عّل عبد الرازق و ـ 2

 وتفنيد.

ضّية الفقه وفردّيته )رسوش أنموذج 3 ر   ًا(، قراءة ونقد وتعليق.ـ عرض نظرّية ع 

ـ عرض نظرّية تقليص الرشيعة إىل قيم وتنزيلها إىل التارخيّية )شبسرتي أنموذجًا(،  4

 قراءة نقدّية مطّولة.
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 متهيد
ّ  جو انب احلياة باملفهوم املدريس هلا، متثّ فكرة  عدم شمولي ة الرشيعة وتغطيلتها لك

األساس  املشرتك الذي ينطلق منه الفريق الداعي للتقديم صياغة خملتلفة حول طبيعة عالقة 

لتها تلتجه للتقديم تفسي لشمول  الرشيعة باحلياة؛ ففي الفصّ الثاين كن ا نرى أن  املحاوالت برم 

ات وملتابعة ا ا يف هذا الفصّ فاملوقف الرشيعة للحياة ي قدرها عىل إدارة امللتغي  ات، أم  ملسلتجد 

خملتلف متامًا، حيث مل تعد شمولي ة الرشيعة أصاًل موضوعًا وقاعدًة حتلتي ة ينطلق منها الباحث أو 

رجه عن هذه  الفقيه، بّ عىل العكس متامًا تصب  املحاوالت اآلتية هنا للتقديم فهم للدين خي 

ّ  صغية وك ني يف ك  بية من قضايا احلياة.السعة وهذا النفوذ املطلق 

ّ  يشء يف إدارة احلياة، صار هذا رشوحيث مل تعد ال يعة شاملًة ومل يعد الدين )والوحي( ك

ة اللتي تسلتهدف حتديد طبيعة ومساحة نشاط الدين يف  االجتاه مطالبًا بلتقديم صيغلته اخلاص 

ّ  قضايا احلب  احلياة؛ فإذا مل يكن الدين وال الرشيعة مسلتوع ذًا فامذا يسلتوعبان؟ هّ إ ،ياةني لك

دة أينبغي حذفهام بالكلي ة أو  اها تاركًة سائر تن  هناك مساحة حمد  شلتغّ عليها الرشيعة وال تلتعد 

 املساحات إىل سلطة أو مرجعي ة أخرى؟

ن بدًا، فلكي تكوِّ أ إن  اجلواب عن حتديد املساحة بعد اللتخّل  عن فكرة الشمول ليس سهالً 

ةً  ة عليك الذ نظري  يم تصوير للقضية املبحوث عنها، وهذا هو دهاب حلتى النهاية يف تقجاد 

ي الكبي الذي يواجهه أنصار اجتاه عدم الشمول، وللجواب عنه صارت هناك نظري ات  اللتحد 

ر مساحة فعالي    ة الرشيعة يف احلياة، كام سوف نرى إن شاء اهلل سبحانه.أو صيغ وأشكال للتصو 

احلياة والوجود اإلنساين يساوي ـ عىل املقلب اآلخر ـ إن  احلديث عن مساحة الدين يف 

احلديث عن حدود فعالية السلطة املرجعية املوازية املفرتضة، واللتي هي يف العادة سلطة 

اإلنسان والعقّ واللتجربة البرشي ني، وهبذا نجد أنفسنا تلقائي ًا هنا أمام ثنائي ة اهلل واإلنسان، 



  

ة قرون إىل الوراء حيث نفسنا نعود عأوبنفس الدرجة نجد  حول سلطة اهلل  نطلق اجلدليد 

دة يف الفلسفة الوجودي ة سان يف الوجودنوسلطة اإل ، ليبلغ ذروته يف بعض االجتاهات امللتشد 

واللتي فرضت نفسها حلتى عىل الفكر الديني الذي صار مطالبًا ببناء منطومة ديني ة  ،املعارصة

 حيظى اإلنسان فيها بنصيب األسد.

ًة األفلتصوي ي ـ وغسطينر اإلنسان ضمن منظومة اخلطيئة األوىل يف الفكر املسيحي )خاص 

دمارًا هائالً يف بنيلته  توالّبوتسلتانلتي يف القرنني السادس عرش والسابع عرش(، واللتي أحدث

وطبيعلته أقعده عن إمكاني ة النهوض، مم ا جعّ الدور الوحيد من نصيب السامء اللتي بالفيض 

لن يكون كذلك عىل فهو وإال  ،بّ بالفيض تعلتّبه صاحلًا وعادالً  ،عىل النجاةت قدر اإلنسان 

ة وعجز ات   ..بداً أالواقع أرض  باع الرشيعة عن هذا اللتصوير املسيحي لدمار الطبيعة البرشي 

مًة للفيض  يامن، وصار اإليامن سبيّ اخلالصاخلالص وحتقيق النجاة، رفع مسلتوى اإل ومقد 

 ح نوعًا ما.ننجو ونصل   نيمكننا أالذي بشموله حلالنا 

ز عىل املقلب اآلخر من السعي للتأكيد صالح اإلنسان علتبار له، وإعادة اال هذا اللتصوير عز 

 . ثة ورديئة إىل هذا احلد  بّ يف الوقت  ،والقضي ة مل تقف هناوأن  الطبيعة اإلنساني ة ليست ملو 

لت األمور فصار العلم القر صاحبالذي كان الوحي والالهوت مها مرجع احلياة و ار، حتو 

وعىل الوحي أن يأخذ مساحلته ويعيد انلتشار نفسه دون طغيان عىل  ،والعقّ مها مدار األمور

 نون اجلديدارغاإلنسان والعقّ، وهذا ما شهدناه يف عرص األنوار، فبصدور كلتاب األ

سابع أوائّ القرن ال( م1626) Francis Bacon/فرانسيس بيكونلفيلسوف اإلنجليزي ل

ومرجعي ة العلم ذف املنطق األرسطي لصالح املنطق اللتجريبي الفلسفي ة حلرحلة العرش، بدأت 

ض بعد أن باملعنى احلديث للكلمة،  ات فلكي  بدأت الرحلة العلمي ة يف القرن السادس عرش بلتعر 

كوبرنيكوس نيكوالس ارات كبية مع يالّنـ  نوما تزاالـ رسطو أات بطلميوس وطبيعي  

جون سلتيورات واصّ طريقه ليبلغ ذروته مع مثّ  اللتجربة واحلس   وحلول   .وغيهم( 1543)

 وغيه. م(1873ميّ )

د مرجعي ة العقّ اإل ساين حاذفًا مرجعي ة الوحي من نلقد واصّ عرص األنوار طريقه ليؤك 

، وهبذا مي ز طريقه عن عقالني ة الفلسفة املشائ ؛احلساب ا ال ختضع لللتجربة واحلس  ي ة ألّن 

، وعقالنية الكالم املعلتزيل مع مثّ هـ(427) وابن سيناهـ( 339)مع مثّ الفارايب اإلسالمي ة 



  

اللتي املسيحي ة واليهودي ة وعقالني ة القرون الوسطى ، هـ(415) عبد اجلبار املعلتزيلالقايض 

، فلتلك م(1204وموسى بن ميمون القرطبي ) م(1274) توما األكوينيبلغت ذروهتا مع مثّ 

ا هذه العقالني  عقالني ة مل تكن ترى حذف مرجعي ة الوحيال ة فبدأت بفعّ ذلك بالفعّ؛ ألن  ، أم 

 عقّ عرص األنوار هو عقّ جتريبي بينام العقّ اآلخر ليس كذلك حرصًا.

  ّ ساين اللتجريبي صار اإلنسان هو املحور أكثر فأكثر، نيشء حول العقّ اإل وبدوران ك

ر اإل ،لليّبالي ةواجته عقّ عرص األنوار نحو ا ّ  السلطات األخرى غي نحيث حتر  سان من ك

 ،ساين، فاإلنساني ة مل تكن شيئًا جديداً نسلطة ذاته وعقله، وتشكل ت رؤية جديدة للمذهب اإل

كام جتل ت يف أعامل الفيلسوف اهلولندي  ها الفلسفة من قبّ،لتبّ عرفلتها األديان وعرف

ة ساني ة مل تكن علامني  نلكن  تلك اإللسادس عرش، يف القرن ام( 1536)راسموس دسيدريوس إ

ّ  ني ة بالرضورة، بينام هذه اإلنسا ست مدارية اإلنسان يف ك اآلن صارت علامني ة، وهبذا تكر 

 يشء.

خ م( 1804)وبعيدًا عن الزلزال الذي أحدثه عامنوئيّ كانط  يف نقده العقّ، والذي يؤر 

ة نفسه، ن  عرص األنوار به، إال أغرور بعضهم ّناية   هذا اإلنسان الذي يلتجه تدرجيي ًا نحو مداري 

وسلطة رجال الدين وجهودهم  الرشيعة والدين شعر بالثغرة اهلائلة اللتي خل فها غياب  

 طريقةً  انتعطي اكانلتوالشعائر والرشيعة  ،، فالدين لديه برنامج واسع للحياةاللتنظيمي ة واإلداري ة

الساحة تدرجيي ًا صار هنا  و  جات اإلنسان اليومي ة، وبخلة حلاحياة ونمطًا للعيش واسلتجابلل

خحأ عظيم، سواء عىل املسلتوى الروحي أم عىل املسلتوى اللتنظيمي، فظهرت مرجعي ة العقّ 

ة ، وظهرت العالقة الروحي  الوحياين العقّ اإليامين ةاألخالقي بوصفها بدياًل عن مرجعي  

ات واألخالقية منذ القرن ( Deism)يف املذهب الربويب  بمعزل عن واسطة الوحي والنبو 

ب اهلل عن الساحة ليغي  ( Atheism)حلاد موقع اإلز ، بّ يف القرن العرشين تعز  سابع عرشال

 .ا يف بعض األوساطهكل  

أمام هذا املد  اإلنساين العظيم، وهيمنة فكرة احلقوق عىل فكرة اللتكليف، وفكرة اإلنسان 

رادت أن تلتخذ أفكرة الوحي، ظهرت االجتاهات الديني ة اللتي عىل فكرة اهلل، وفكرة العقّ عىل 

ّ  هذا الف اء متامًا، اجته آخرون للتكوين رؤى ضموقفًا هنا، ففي الوقت الذي رفض بعضها ك

  ّ م الدين ضمن دور حقيقي لإلنسان، فاإلنسان فاع قوي يف الصورة وليس  ديني ة جديدة تقد 



  

ة، وإعادة موضعة ديلتطل ب إعا منفعالً أو غائبًا أو منبوذًا، وهذا ما ة منح العقّ مرجعي ة قوي 

د، وتغيي باراديم ومدار حركة الفكر الديني من خارج اإلنسان إىل  الرشع والوحي يف إطار جمد 

لته النسبي ة أصاًل يف الفكر الديني احلديث عىل نداخله، وهبذا صار اإل سان وتقديره وحموري 

 مسلتوى الكثي من أطيافه.

منذ رًا لفكر اإلسالمي بعيدًا كثيًا عن هذا الواقع، لكن ه شعر باهلزات القوي ة مؤخ  مل يكن ا

ًا يف كلتابات املفك  إ القرن اللتاسع عرش فام بعد، وهبذا وجدنا اجتاهاً أواسط  رين نساني ًا قوي 

ة اللتكليف مل يسلتجب املسلمني خالل القرن العرشين، ولكن  الفقه اإلسالمي املسكون بذهني  

ه بّسعة، وكان نفوذ هذه األفكار هلذ سفي لليه تدرجيي ًا، يف حني حظي الفكر الفإا اللتوج 

ة وأ والعرفاين صويف اإلسالمي زاخر بالنزعة اإلنساني ة الن  الرتاث بقبول أكّب هلذا األمر، خاص 

 دية واللتسامح وغي ذلك.واملحب ة واللتعد  نساين ومقوالت اإلنسان الكامّ واللتعايل اإل

ه العرفاين أبد ،هلذا السببربام  نا نشهد يف العقود األخية نزوعًا واضحًا نحو اللتوج 

وفرارًا نسبي ًا من سلطة الفقه والفقهاء؛ ألن  سلطة الفقه سلطة  ،والصويف والروحي عموماً 

تكليف واإلنسان فيها يشعر بأن ه باحث عن مسؤولي لته، بينام إنسان العرص احلديث باحث عن 

ة يف عرص ما بعد احلداثة الذي متي ز ومدارية األنا الكبية اللتي فيه، حقوقه وذاته  ـ حسب خاص 

ّ  (. Age of feeling) رص اإلحساسبعض اللتوصيفات ـ بأن ه ع من هنا نفهم ملاذا كانت ك

مع النزوع  ، وملتفاعلةً الفقه اإلسالمي باخلصوص فةً هات املعارصة مسلتهد  هذه اللتوج  

ا وجدت الروحي؛ أل  وأمثاله. ة عند جالل الدين الروميالنزعة اإلنساني ة يف اللتجربة الروحي  ّن 

ل نحو منح اإل ة إسان مونوألن  مسار اللتحو  ىل الفقه واملنظومة قعي ًة يف الوجود مل ينفذ بقو 

فها الدرس الفلسفي وعلم الكالم اجلديد، وهلذا ن  هذه امللف  أالرشعي ة، رأينا جلي ًا كيف  ات تلق 

ات واملقاربات تم  طرحها يف سياق تكوين رؤية ن  الكثي من النظري  أيف هذا الفصّ  سوف نرى

ر النسبي من سلطة الفقه والعقيدة، كالمي   ة فلسفية حول الدين، وغالبًا ما تسلتهدف اللتحر 

                                              
( هذا واضح من خملتلف الكلتابات، وأنصح القارئ هنا بالرجوع لكلتاب  مرجع  يعطي إطاللة، وهو ما 1)

ره تشارلز كورزمان، حتت عنو ان: )اإلسالم الليّبايل، كلتاب مرجعي(، يف أكثر من سبعامئة حر 

رات  صفحة، فإن ه يوضح كيف أن  أغلب االهلتاممات كانت ترجع ـ يف مناشئها ومآالهتا ـ لنقد تصو 

 الفقه اإلسالمي.



  

ة اللت الطروحات اللتي سوف العديد من ة العميقة، وهبذا نفهم أن  الروحية الذاتي  جربة لصالح قو 

مها فقهاء أو حمد  نلتناوهل صولي ون، عىل خالف رموز تيار الشمولي ة أثون أو ا يف هذا الفصّ مل يقد 

ثنييف الغالب من الفقهاء وامل الذين كانوا أو هي  فلسفي ةً  النزعة  بّ كانت ني، صولي  واأل حد 

ه رؤية علم كالم جديد،  حلتى أن  أغلب الناقدين هلذه األطروحات يغلب عليهم أيضًا اللتوج 

ج البحث هنا عىل مسلتوى علوم فلسفة الدين وعلم موهبذا يندلفلسفي والكالمي اجلديد، ا

ة ن  مسار املوضوعات ونوعي  أقارئ كيف الالكالم اجلديد وعلوم الرشيعة معًا، وسيجد 

م يفعام  نسبي ًا القضايا ختلتلف   الفصّ السابق.  تقد 

جتاهات اللتي سوف نلتناوهلا يف هذا أردت من هذا اللتمهيد أن أضع القارئ يف جو  وفضاء اال

ًا أبدًا، بّ هو توصيف للمسار  الفصّ بالعرض واللتحليّ واللتقويم، ومل يكن هذا اللتمهيد نقدي 

ه عدم شمولي ة الدين ضمنهام أو حتت تأثيمها بدرجة  من  ل الفكري اللذين يقع توج  واللتحو 

 الدرجات.

، مع إن شاء اهللطرح يف هذا السياق وسنحاول اسلتعراض أبرز االجتاهات اللتي يمكن أن ت  

اللتأكيد عىل أن  هذه النظريات الثالث اللتي سوف نطرحها، ليست ملتباينات بّ ملتداخالت 

ورسوش وشبسرتي وعّل عبد الرازق وغيهم،  بازرگانجدًا، وهلذا نجد أن  الكثي مم ا طرحه 

رًا عند بعضهم بعضًا، ولو أن نا طرحناه أحيانًا يف ك لامت واحد  منهم، فال يعني ذلك كان ملتكر 

 .أن  اآلخرين مل يذكروه، فيجى اللتنب ه هلذا األمر



 

 

 

 

 

 وىلالنظرية األ

 للدين( خروياأل عدالُب)ورسالّيته ُاخروّية الدين  نظرية

 متهيد

ة إىل القول بأن  الدين إن ام جاء للتنظيم الب عد األخروي يف حياة  يلت جه أنصار هذه النظري 

س البعد الدنيوي، فليست رسالة الدين تنظيم احلياة االقلتصادية والسياسية أو اإلنسان ولي

وضع خطط وبرامج إلدارة املجلتمع اقلتصاديًا أو اجلتامعي ًا أو صحي ًا أو غي ذلك، وإن ام كان 

ة واألخالقي ة، فإذا الغرض منه هو تنظيم عالقة اإلنسان برب ه ودفعه خلوض اللتجربة الروحي  

ة  مح لنا الدين م الصناعي واللتكنولوجي والصح  مسؤولي ة وضع برامج للدولة والعلوم واللتقد 

 حرج واضطررنا جلر  نصوصه نحو 
واالقلتصاد واألمن وغي ذلك، نكون قد وضعناه يف مأزق 

ّ  مفرط.  تأوي

ر ولو أردنا مقاربة هذا املشهد تارخيي ًا يف الفضاء الديني، فسيبدو  يف انعكاسات اللتصو 

ة للنظر أكثر للب  املسيحي للدين؛ ففيام تلت  اليهودي و عد الدنيوي للدين، حلتى أن  فكرة جه اليهودي 

ة تبدو نصوص   ، وهلذا نجد ×زمنًا عن عرص النبي  موسى رةً ها ملتأخ  اآلخرة يف الديانة اليهودي 

ث عن اآلخرة، ونالحظ حجدالً واض رات ترى يضًا تصو  أًا يف وجود نصوص توراتي ة تلتحد 

ليها، وكذلك نحن إرة ليست سوى النهاية السعيدة حلياة اليهود يف فلسطني والعودة ن  اآلخأ

رض امليعاد كي يعيشوا فيها كام أىل إعادة اليهود إ)املسيا( يسلتهدف املخل ص ن  املنجي أنجد 

ة اللتي ال تكون يف ن  القبور واجلثامني اليهودي  أوعدوا وبسالم ورخاء، حلتى أن  هناك من يرى 

ي ًا واضحًا يف اليهودي ة حول ، ومن هنا نجد نقاشًا تارخيإليهاهلي ة إرادة إنقّ بسوف ت   ،فلسطني

اهتم دبي  أون باآلخرة وظهرت يف ي  يسوقيني، ففيام اعلتقد الفر  يسيني والصد  ة بني الفر  رضي ة اآلخق

ة، ن   امليالديوتنامى ظهورها بعد القرن الثاين  وا ـ الذين أخذوقيني ىل الصد  إسب بقو 



  

م  م من قبّ الرومان ـ إنكارهم اآلخرة؛70عام حدود باالنقراض بعد تدمي املعبد الثاين  ألّن 

ال يعلتقدون بغي اللتوراة مصدرًا للمعرفة الديني ة واللتكليف الديني، واآلخرة غائبة من وجهة 

 ليهم.إنظرهم عن اللتوراة عىل ما هو املنسوب 

ة، متس  قوم بني إر اليهودي ظاهلتصو  إن  ّناية العامل وعاقبة امللتقني يف ال ة بقو  ، رسائيّرة دنيوي 

ز  ،نكر اآلخرة يف الفكر اليهودين ا  وال أريد أ ة يعز  ر يف النصوص اليهودي  لكن مسار اللتطو 

ة، وربام هذا ما زاد من ارتباط اليهودي ة والفرد اليهودي بالرشيعة أكثر من  فكرة الدنيا بقو 

أن  االعلتقاد بوحداني ة اهلل ليس سوى تكليف رشعي وواجب  اطه بأي  يشء آخر، حلتىتبار

ة فقهي ة، واللتقسيم ة لالعلتقادات هي رؤية رشعي  فالرؤية اليهودي   ،رشعي عىل اإلنسان ممارسلته

ة يف املايض، ال ثالثي الذي عرفه املسلمون )العقائد ـ األحكام ـ األخالق( مل تعرفه اليهودي 

ل من صاغ ن  موسى بن ميمون القرطبي أوهلذا وجدنا  وغالبًا ما يغيب عنها الحقًا، كان أو 

 ثرًا باللتجربة اإلسالمي ة.أصول الدين اليهودي الثالثة عرش ملتأ

ة للتنظيم حياة الفرد اليهودي بحيث تسيطر عليه الرشيعة يف ويف مقابّ هذه اهليمنة الفقهي  

ّ  حركاته، مسلتقاةً  س من الكلتاب امل ك ن  اللتوراة يف أاللتلمود، رغم ومن )العهد القديم( قد 

الً واضحًا يف  ..حكاًم فقهي ًا فقط 613اللتوصيف اليهودي مل تشلتمّ سوى عىل  نجد حتو 

فلم يعد سامء(، الىل البعد امللكويت من الدين )الدين بوصفه يف أكثر إاملسيحي ة، نحو الذهاب 

ر اليهودي له، بّ تم  حت/املاشيحعيسى املسيح هو )املسيا ، (مسيا امللكوت)ويله إىل ( باللتصو 

، ومملكلته ليست هنا بّ ن يملك سلطان األرض ها هو يملك سلطان السامء وامللكوتأفبدل 

 أن يعمّ لكي يكون مع املسيح يف مملكلته الساموي ة. هناك، وأن  عىل املسيحي   هي

 عميقل جياد حتو  إيف  (م67و  64ما بني )يف احلديث بعيدًا عن دور بولس  أذهبن أريد ال ا  

ليست البداية ففيام كانت املسيحي ة يف كام يراه العديد من الباحثني املعارصين، يف املسيحي ة، 

ل مع بولس إسوى حركة داخّ ـ هيود هلا هذا ي ة، ها هي اآلن تلتحو  ىل حركة عاملي ة، وحتو 

وشيئًا  ،نؤمنني بعيسى املسيح ال يلزمهم اخللتااملن  غي اليهود من أوهو  ،صاحبه قرار مهم  

وصارت  رسائيّ،إة اللتي حلقت بني رشعي  الة ومة الفقهي  ظفشيئًا مل يعد يلزمهم أن يدخلوا يف املن

ّ  افهصالكنيسة بو هرام بام تقر  زيامن مع االللتالوصايا العرشة ومقولة اإل هلل عىل األرض ا ظ

 هلي، هي العنارص الكافية يف ذلك.الفيض اإل وواسطة  



  

، بالذهاب خلف فكرة امليالدي ة يف القرن السادس عرشلتي  انلتلّبوتسوبلغ األمر أوجه مع ا

ثيًا أتركت ت ةمن رشوطه، وهي قضي   ن ه رشط  أال  ،يامنن  العمّ ليس سوى نلتيج اإلأاإليامن، و

 كبيًا عىل احلياة املسيحي ة.

من س دقيقًا فهذا الكالم لي ،ةخروي  ة ا  وي ة واملسيحي  ياليهودية دن ن  أقول بأريد هنا أن ال ا  

ة يف البدين املادي ن الدنيوي الشأن  تنظيم أنظري، لكن من الواضح وجهة  للفرد حارض بقو 

ة أكثر بكثي من حضوره يف املسيحي   ة الّبوت ،ةاليهودي  شعائر الفت من ة اللتي خف  نلتي  سلتاخاص 

 ثنني( وحي دت سلطة الكنيسة.االىل إسبعة ال)من األرسار 

دي ـ املسيحي، يبدو التصّور النمطي عند الكثري من املسلمني قائاًم وسط هذا الثنائي اليهو

وأن ه يف الوقت الذي اهلتم  فيه  ّن اإلسالم قّدم رؤية معتدلة ومتوازنة بني الدنيا واآلخرة،أعىل 

ي ة ضولكن  هذه القوأن ه مجع بني الدنيا واآلخرة ونظ مهام، بدى اهلتاممًا باآلخرة كذلك، أبالدنيا 

فة وعرفاء غي واض ، بّ ختلتلف باخلتالف املدارس اإلسالمي ة من ملتصو  حة عىل طول اخلط 

ة كانت مني وفقهاء وحمد  وفالسفة وملتكل   ثني وغيهم، وحيث كان الفقه اإلسالمي حارضًا بقو 

ة اإل ةأالة سالم فع  دنيوي  ية للفرد واجلامعة، أي تنظيم الشؤون املاد   ،يضًا هبذا املعنى للدنيوي 

 ّ يف سلوكهم البدين واملادي بشكّ واسع.واللتدخ  

ن  أإن  نفوذ الفقه اإلسالمي والفقهاء يف حياة املسلمني جعّ القناعة الواضحة قائمًة عىل 

ة يف تنظيم حياة الفرد واجلامعة عىل الصعيد املادي هلا، من أحوال  ّ بقو  اإلسالم يلتدخ 

ىل اللباس والطعام والرشاب وغي إ شخصي ة، وقضايا مالي ة، وفعالي ات بدني ة خملتلفة، تصّ

 ذلك.

رًا آخر ملوضوع هوي ة طرح بعض املفك   ،يف هذا الوسط رين املسلمني يف العرص احلديث تصو 

ة،  ها هبذا عومن أبرز هذه الشخصي ات اللتي عنونت مرشواإلسالم بني الدنيوي ة واال خروي 

بشكّ أكّب  ه يف أواخر حياتهآمن هبذا اللتوج  الذي  بازرگانمهدي هندس املكان  ،العنوان

 .له الشيخ عّل عبد الرازقب  ، ومن ق  وأوضح

بوصفهام أنموذجني فقط لللتفكي  بازرگانبدوري هنا سوف آخذ عّل عبد الرازق ومهدي 

ّ   ،ي للدينوالرسايل واألخر له يف ك لته وتدخ  بعيدًا عن املفهوم الواسع لدنيوي ة الدين وسلطوي 

ة الرسالي ة واال خروي ة من خالل هذين والسياسي ة ةمساحات احلياة االجلتامعي   ، لنعالج نظري 



  

 .الدال ني األنموذجني

 األمنوذج األّول: الشيخ علي عبد الرازق وجتريد الرسالة من اخلالفة

مها الشيخ األزهري عّل عبد الرازق ) م( يف جتريد الرسالة 1966متثّ اال طروحة اللتي قد 

ل من من اخلالفة، واحدة من أكّب ا ة اللتي عرفها العامل العريب يف النصف األو  ات الفكري  هلز 

 القرن العرشين.

 أ ـ السياق ظروف ومالبسات مشروع رسالّية الدين

رج بمحافظة املنيا، م يف أبو ج  1888أو  1887 عبد الرازق عامبن حسن بن أمحد ولد عّل 

ايل، وقد اللتحق باألزهر ـ بعد رسة عرفت باملسلتوى العلمي والثقايف واملمرص، يف ا  صعيد يف 

م، مجع بني 1908حفظه للقرآن الكريم ـ لدراسة العلوم، ثم مل ا تم  إنشاء اجلامعة املرصية عام 

، وعاد إىل مرص يف جامعة أكسفورد الدراسة األزهري ة واجلامعي ة، ثم سافر إىل إنجلرتا للدراسة

وكان يقيض نفسه عني  قاضيًا رشعي ًا،  م نلتيجة احلرب العاملي ة األوىل، ويف العام1915عام 

ث عنهبمحكمة املنصورة االبلتدائي ة الرشعي ة،  ، وذلك عام حلتى وقعت أزمة كلتابه الذي سنلتحد 

سة الديني ة واسعًا من قبّ امللك م، فأثار كلتابه غضباً 1925 ّ من عمله، بقرار من ص  فف   ،واملؤس 

رغم وجود بعض االخلتالفات بني م، 1925ـ ـ آب  12هيئة كبار العلامء يف األزهر، صدر يف 

ومتام  حبت منه شهادة األزهروس  العلامء يف أن  ما فعله عبد الرازق كان يسلتحق  الطرد أو ال، 

م وهامجلته الصحف واملللتقيات العلمي ة والديني ة، واهتم يف سبع هت، االملتيازات اللتي كانت لديه

نها الكلتاب،   .ثر ذلكاماة عىل إحثم اشلتغّ يف املتضم 

م( شيخًا لحأزهر عام 1946وعندما أصبح أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا )

م 1948، ثم ليصبح الحقًا عام العلامءيد الشيخ عّل عبد الرازق، ليدخّ يف مجاعة عا  م، 1945

ةلحأوقاف  زيراً و جممع يف  عضواً ، وجملس النواب وجملس الشيوخبّ قد كان عضوًا يف ، املرصي 

 .ةعربي  اللغة ال

ويرى حمل لون  ،املعارضة صف  عرف عّل عبد الرازق بعمله السيايس أيضًا، فقد كان يف ي  

خون  ة الكّبى اللتي حصلت لكلتابه )اإلسالم وومؤر  ن  هذا أصول احلكم( هو أأن  سبب الضج 



  

بسيطة من اّنيار اخلالفة العثامني ة، حيث صدر قرار إّناء اخلالفة من  الكلتاب صدر بعد فرتة  

م، وهبذا مل يعد يصبح يف العامل اإلسالمي 1924عام ( م1938)قبّ مصطفى كامل أتاتورك 

لفؤاد األاسمه اخلليفة، ويذهب هؤالء يف حتليلهم إىل أن  ملك مرص  يشء   م(، طمع 1936) و 

 يف سياق منافسة عىل هذا املوضوع بني احلجاز ومرصيف إعالن نفسه خليفًة عىل املسلمني، 

كت بالفعّ مجاعات   ..وأفغانسلتان و بدأت بالرتويج هلذه الفكرة اسلتعدادًا إلعالّنا، ويف  وحتر 

ال ـ يف إّناء حلم امللك  مراد مؤل فه أشارك ـ أىل العلن، لي  إهذه الفرتة بالذات ظهر الكلتاب 

ة  ة، وهذا ما وضع الكلتاب يف سياق معركة  املرصي باخلالفة عقب اخلالفة العثامني   سياسي ة حاد 

ضد  الكلتاب وتيارات وبعض األحزاب مثّ حزب االحتاد ففيام كانت السلطة واألزهر ًا، جد  

 مثّ حزب االحتاد،املعارضة تقف إىل جانب املؤل ف، بعض أحزاب كانت  ،عديدة أخرى

عباس حممود ، الذين كان يقف عىل رأسهم شخصي ات بارزة من نوع اب األحرارالكلت  كذلك و

 م(1950وأمحد حافظ عوض بك ) ،م(1956سني هيكّ )وحممد ح ،م(1964) ادالعق  

 .وغيهم

ثم نرش يف تني يف عام واحد، وطبع مر  م، 1925صدر كلتاب )اإلسالم وأصول احلكم( عام 

ه الكامّ من قبّ دار ومكلتبة احلياة، م، 1966بيوت عام  ة فلتنرش نص  للتعود جمل ة الطليعة املرصي 

ت سة العربية للدراسام، ثم املؤس  1993لحأوقاف عام  ة املرصيةيئثم طبعلته اهلم، 1971عام 

ثم نرشه دار الكلتاب املرصي ودار م، 2007رسة عام م، ثم مكلتبة األ2000والنرش عام 

 م.2012الكلتاب اللبناين عام 

البحث يف  طلقت رحلة  أوقد ساهم هذا الكلتاب يف عاصفة من البحوث والدراسات اللتي 

ة دؤي  لتبت حوله الكثي من الدراسات امللدولة يف الفكر العريب، وكإشكالي ة العالقة بني الدين وا

م(، 1958واملعارضة إىل يومنا هذا، ومن بينها كلتاب شيخ األزهر الشيخ حممد اخلرض حسني )

ة الشيخ حممد  ضحتت عنوان )نق كلتاب اإلسالم وأصول احلكم(، وكلتاب مفلتي الديار املرصي 

ه العالمة د  ق  ، ون  حقيقة اإلسالم وأصول احلكم(م( حتت عنوان )1935بخيت املطيعي )

                                              
راته، ومواقف الشخصي ات 1) ( حول مالبسات صدور هذا الكلتاب سياسي ًا، وظروف قرار األزهر ومّب 

د عامرة، معركة اإلسالم واألحزاب ، وتعليقات عبد الرازق عقب قرار األزهر وغي ذلك، راجع: حمم 

 .151ـ  52، 22ـ  14وأصول احلكم: 



  

، صول احلكم(أسالم وم( يف كلتابه )نقد علمي لكلتاب اإل1973اللتونيس الطاهر بن عاشور )

، والقرضاوي يف كلتابه صول احلكم يف اإلسالم(أم( يف كلتابه )1971وعبد الرزاق السنهوري )

 .وغيهم )الدين والسياسة، تأصيّ ورد  شبهات(،

ن ام إف احلقيقي للكلتاب وعبد الرازق ليس هو املؤل   خصوم الكلتاب أن  عّل   بعض  ويطرح 

( يف كلتابه )حترير م1908شبه ما قيّ عن قاسم أمني )، (م1973) هو الدكلتور طه حسني

د عبده )ـ من أن  آخرين  ،املرأة( فيام يقول قد شاركوا يف تدوينه، ـ م( 1905مثّ الشيخ حمم 

ديفيد الّبيطاين هو املسلترشق  كلتاب )اإلسالم وأصول احلكم(حلقيقي لا فل  ؤاملآخرون بأن  

، يف ا طروحلته يف الشعر اجلاهّل يضاً لذي يقال بأن ه تأثر به طه حسني أا، م(1940) مرجليوث

د الغزايلـ بينام ينقّ عديدون  د عامرة م(1996) منهم الشيخ حمم  ن  عّل عبد ـ أ والدكلتور حمم 

ةً  ،حياته عن الكلتابالرازق تراجع آخر  ، بّ قيّ ـ نقالً عن أبنائه ـ بأن ه أخرى ورفض نرشه مر 

 .، والعلم عند اهللكان هيم  بإعادة تدوين الكلتاب بشكّ جديد مرتاجعًا عن أفكاره فيه

ة جدلي ة  ،وكالعادة ّ كلتاب عّل عبد الرازق ماد  بني الشيعة جدًا ـ ولو بشكّ حمدود ـ شك 

ما طرحه الشيخ عبد الرازق  فونظ  يو كلت اب الشيعةبعض ال ياناً حيث ملسنا أح ،والسن ة

بّ  ،بعد النبي  ال عالقة هلا بالديناللتي أخذها أبو بكر ن  اخلالفة أسني ًا بواعرتافًا عالنًا إبوصفه 

ة بحلتة.  هي عملية دنيوي 

مجاع يف ها كلتابه )أمايل عّل عبد الرازق( و )اإلأخرى أمه   ولعّل عبد الرازق كلتب   ،هذا

 الرشيعة اإلسالمي ة(.

   ـ صورة اخلالفة يف الفهم اإلسالمي العام
بحكم وتارخيه لتدوين دراسة حول القضاء رغبلته بيف رحللته من  ينطلق عّل عبد الرازق

                                              
د عامرة، نقض كلتاب اإلسالم وأصول احلكم: 1) د بن إبراهيم 6ـ  5( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: حمم  ؛ وحمم 

 .51ـ  27احلمد، قراءة يف كلتاب اإلسالم وأصول احلكم: 

. هذا ومن يقرأ عّل عبد الرازق 192: 24( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ: الذريعة إىل تصانيف الشيعة 2)

، قبّ أن يطال  يعرف أن  إنكاره لديني ة اخلالفة يطال اإليامن الشيعي باإلمامة وأحقي ة عّل  بعد النبي 

ة لعّل  فلتح الباب أمام اللتشكيك يف ديني ة اإليامن السن ي، نعم بإمكان الشيعي أن يقول بأن  إنكار اإلمام

 اخلالفة.



  

سائد له هو شعبة من شعب الوالية الن  القضاء يف املفهوم أعمله يف هذا املجال، لكن ه يرى 

ه للذهاب خلف دراسة قضي ة احلكم ليكون ذلك واحلكومة والسلطة، األمر ا لذي يضطر 

ّ  حكم هو اخلالفة أألن   ؛ائيالقضقضاء والنظام اللة أًا لفهم مسيمدخاًل واع ساس ك

 .واحلكومة

مة تبدي يف كالمه مالمح اللتواضع العلمي رازق يف رصد مفهوم اليرشع عبد  ،وبعد مقد 

بعد اسلتعراض بعض النصوص ـ  جنلتلتد، فيسئالساسالمي الفة يف اللغة واالصطالح اإلاخل

ن  أاملعايي الرشعي ة، وهذا يعني  سسااخلالفة هي نوع من احلكومة عىل أ ن  ـ أة ة والفقهي  العلمي  

له، لكن  اخلليفة بعد النبي  يقوم بلتويل  صّ للرسول صىل اهلل عليه وآمنصب السلطة هو يف األ

، ي بعض  رسول اهلل، وليس خليفة اهلل يف رأفة هذا املنصب عنه، ومن هنا يكون اخلليفة خلي

 ،رسول يف شعبه وقومهالن  متام املناصب والواليات والسلطات اللتي كان يملكها أوهذا يعني 

ارة أمور الناس كل ها عىل منهاج إدللخليفة بعد النبي  يف  باتت ثابلتةً  ،بلتوجيه من اهلل سبحانه

ة الطاعة جزءًا ال ىل حد  تصبح قضي  إوباطنًا،  ظاهراً  لتهطاعب إالرشع، ويرتتب عىل ذلك وجو

 يامن نفسه.ينفك  من اإل

ّ  األمور عنه، ومتلك متام األمور  يفة سلطانًا مطلقاً لهبذه الطريقة يصبح اخل تنبعث ك

ّ  من يملك سلطًة غيه  ،لتها من رشعي لته، وبسبب ذلك ال رشيك لهرشعي    هاام يملكن  إبّ ك

ل من األعىل لحأدنى وليس العكس.تلطة منه وتفويض، فالس بوكالة    لتنز 

وهذه السلطة املطلقة اللتي بات حيظى هبا اخلليفة جعلت الفقهاء املسلمني يسعون للتقييدها 

ذا انحرف اخلليفة عن إف ،سًة عىل وفق الرشعن تكون ممار  أدوها بخوفًا من طغياّنا، هلذا قي  

ة الرشع فقد سقطت خالفلته وانلتهى مفعوهلا، وهب  يذا كل ه تلتمي ز اخلالفة يف املفهوم الدينجاد 

ّ  من امللك والسلطة السياسية الزمني ة، فامللك السائد   ،قائم عىل الشهوة واهلوىالطبيعي عن ك

 .احلنيف منهاج الرشع بينام اخلالفة قائمة عىل ،فيام السلطة الزمني ة قائمة عىل النظر العقّل

 ،سلمنياملالعلامء  ندالفة عاخل هلا مفهوم  المن خعبد الرازق هذه الصورة اللتي يرشح 

ًا وهو: من  ين اسلتمد  اخلليفة سلطلته العليا هذه؟ ومن أعطاه هذه أتفرض عليه سؤاالً ملح 

 القدرة املطلقة؟

 ىل وجود اَتاهني هنا:إرشدنا عّل عبد الرازق يُ 



  

ه وسلطانه، للخليفة من سلطة اهلل سبحانجاءت سلطة الن  هذه أوهو يرى  االَتاه األّول:

لت من اهلل للبرش ي أسلطة املطلقة احلقيقي ة، وهذا هو الرالواهلل هو صاحب  ،فالسلطة تنز 

مات  ن  العديد من العلامء والرموز يضعونأحلتى أن ك جتد  ،األكثر شيوعًا بني املسلمني يف مقد 

ّ  اهلل عىل اأظهر وصاف ت  أهم الكثي من املديح للسالطني واخللفاء بلتبك  ألرض.ّنم ظ

ن  هذه أويرى  ـ هـ(587وهو مذهب بعض العلامء ـ منهم العالمة الكاساين ) ثاين:الاالَتاه 

ة، فهي تقوم بلتوكيله أو تفويضه بلاخلصّ عليها السلطة حي مورها، فالسلطة تأيت أيفة من األم 

ة من   وليس من اخلليفة نحو أحد دونه. ،نحو اخلليفةاألم 

ف يف الداخّ اإلسالمي باخلالف يف العامل األورويب بني ويشب ه عبد الرازق هذا اخلال

إىل أن  السلطة حق  ساموي، م( 1679)لتامع والسياسة، ففيام يذهب توماس هوبز فالسفة االج

ا منبعثة من اإلرادة الشعبي ة.م( 1704)يرى جون لوك   أّن 

م لنا به عبد الرازق صورة  اخلالفة وم فهومها يف األدبي ات هذا هو املدخّ اللتعريفي الذي قد 

الديني ة اإلسالمي ة، لينطلق بنا يف املرحلة الالحقة للموقف من نصب اخلليفة واملسؤولي ات اللتي 

 ترتتب عىل ذلك.

 ج ـ املرّبرات املوضوعية لضرورة نصب اخلليفة حتت جمهر النقد

عًا، فيام أو رش يرشح لنا عبد الرازق أن  مشهور املسلمني يرون وجوب نصب اخلليفة عقالً 

مه  يشذ  قليلون عن هذا القول ـ مثّ األصم  من املعلتزلة، وبعض اخلوارج ـ والدليّ الذي يقد 

الفريق السائد تارًة هو اإلمجاع، وأخرى هو أن  اإلمامة واخلالفة رضورة لقيام احلق  والدين 

 وفرائض املسلمني كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ة يث ي حفيظة عّل عبد الرازق، ويوف ر له أرضي ًة لنقد الفكرة السائدة، هذا النوع من األدل 

ة خي شاهد عىل أن  العلامء املسلمني مل جيدوا يف القرآن الكريم الذي مل  حيث يرى أن  هذه األدل 

ط يف يشء قاربات عقلي ة مىل إاسة هبذا املسلتوى، وهلذا جلأوا ة حس  دلياًل واضحًا عىل قضي   ،يفر 

ة ن ة سرًة أخرى، بّ الاة اإلمجاع ت مرجعي  ىلإو ،تارةً  هلذا املوضوع  هي األخرى مل تلتصد  النبوي 

م مل يذكروا شيئًا يف السن ة يؤي د فكرة رضورة نصب اخلليفة، حلتى جاء الشيخ يضًا، بدليّ أّن  أ

د رشيد رضا ليذكر نصوص وجوب لزوم مجاعة املسلمني و ن من مات بال بيعة مات ميلتة أحمم 



  

ة من قريش وأة جاهلي    مثال ذلك.وأن  األئم 

ة القرآني   ن ين ه ال أة، ليى ة واحلديثي  يلتوق ف عّل عبد الرازق أمام هذا النوع من األدل  لتضم 

ن خيلع عن اخلالفة مفهومًا من هذا أويريد  ،ن ه مهلتم  كثيًا هبذا املفهومإ .م النيابة عن النبي  ومفه

ن  هذا األمي هو ممثّ اهلل أأو  عىل فكرة النيابة عن النبي   إن  مجيع هذه النصوص ال تدل   .النوع

ته من اهلل سبحانه، أ وأأو الرسول  ن  منلتهى أبعد من ذلك حينام يرى أب هبّ يذن ه يأخذ قو 

لكي  أن  علينا إجياد إمام   لكن  هذا ال يعني ،داللة هذه النصوص هو طاعة اإلمام الذي بايعناه

عني الرضا يمامًا لزمنا طاعلته، فهذا مثّ الوفاء للمرشكني بالعهد ال نبايعه، بّ لو بايعنا إ

ومثّ الدعوة إلكرام الفقراء ال تعني االهلتامم بإجياد الفقر يف املجلتمع لكي نكرم  ك،بالرش

عني الدعوة يالفقراء، وكذا األمر بإطاعة الوالة الباغني وعدم اخلروج عليهم لو كان فيه فلتنة ال 

 ن هذا النوع.الخلتيار والة  م

حل ّ اد عاء اإلمجاع عىل لي   ،ىل مقاربة اخلالفة من زاوية اجلتامعي ةإينلتقّ بنا عبد الرازق هنا 

، ويرشع من الرصد اللتارخيي ملديات اهلتامم املسلمني بعلوم  لزوم نصب اخلليفة بعد النبي 

ّ  والسياسة، فهو يرى أن  ما تركه املسلم موه للغ ن يف علوم السياسة وامللك قلي اية مقارنًة بام قد 

م اهلتم  أرغم  ،يف غي ذلك ياسة كثروا من االهلتامم بعلوم السوا برتمجة علوم اليونان الذين أّن 

ن ه أعامهلام، رغم ألوه لسائر أورسطو ما وال سياسة أفالطون أة دارة املدن، فلم يولوا مجهوري  وإ

حلتى املتحأ تاريخ  ،معارضونال وكان له إسالمي ما من خليفة أو حاكم عّب اللتاريخ اإل

ً يف جمال علوم السياسة.  املسلمني باملعارضات السياسي ة، ورغم هذا ما شهدنا هلم شيئًا مهام 

ال بلتنصيب  ،لك باالخلتيارن  املسلمني يعرفون امل  أي عبد الرازق هو أوسبب هذا كل ه يف ر

بالقهر دت أن تنجح ـ راأـ إذا وهلذا كانت السلطة عندهم د للسلطة عليهم من غيهم، أح

ام كان هلم نفوذ  ؛وهذا هو السبب وراء ضمور علوم السياسة عندهموالغلبة عادًة،  ألن  احلك 

الن ه يناقض  ؛اسةيمجيع مراكز اللتعليم نلتيجة انلتشار االسلتبداد، فلم حييا علم الس السالح عىل

ام.. من هنا نفهم  امت تقوم بالغلبة والقهر ن  السلطة يف اللتاريخ اإلسالمي ما دأمصالح احلك 

ّ  السيوف فكيف يمكن لنا أن نحلتج  باإلمجاع عىل رشعي ة اخلليفة، وهو إمجاع ينعقد  وحتت ظ

ّ  السيف، فم   ن جيرؤ يف تاريخ املسلمني عىل أن ينكر رضورة اخلليفة ورشعي ة وجوده حتت ظ



  

 !من هذا النوع؟ مجاع  بإ ولزوم طاعلته بعد هذا؟! وكيف نحلتج  

وال سن ة وال إمجاع معلتّب هنا، فلم يبق  سوى  ىل أن ه ال يوجد قرآن  ص عبد الرازق إخيلوهبذا 

قارب عبد ي   .عىل اخلالفة هقامة الدين وفرائضإف توق   دليّ العقّ الذي أرشنا له سابقًا، وهو

 ،صّ وجود سلطة مهام كان نوعهاأالرازق هذا املوضوع من زاوية أن ه لو قصدوا رضورة 

ة أو.. فهذا صحيح، يف مقابّ الفوىض العارمة، و اشرتاكي  أو ديمقراطية أو بلشفية أ اسلتبدادًيةً 

ال  هشعائر الدين وفرائض نلتج مفهوم اخلالفة باملعنى الذي عرفه املسلمون؟! إن  لكن هّ هذا ي  

ى باخلالفة، فهّ كان الدين   يف  تلتوق ف ـ ويشهد هبذا اللتاريخ ـ عىل السلطة بنوعها اخلاص  املسم 

غداد حتت رعاية اخلليفة أفضّ منه يف سائر بالد املسلمني الذين حكموا بعيدًا عن خالفة هذا ب

 اخلليفة؟ بّ هّ كانت الدنيا أفضّ؟

 د ـ قراءة خمتلفة لظاهرة السلطة يف التجربة النبوّية

ة نفسها هذ عال يمكن لعّل عبد الرازق أن ال يقف ملي ًا م ،بعد هذه النلتيجة ه اللتجربة النبوي 

ة  جربة؟مارس السلطة، فكيف يقرأ عبد الرازق هذه اللت ّبنا بأن  النبي  وهي اللتي خت   ،املر 

لة للغاية يف جتربة ين  النصوص قلأف قلياًل عند اللتجربة القضائي ة، فيى إن ه يرشع باللتوق  

وايات بّ الر ،الواحدة صابع اليدأقضاء ال يزيدون عن الن  من والهم عىل أو ،ةالنبي  القضائي  

وجد رشطة وال تفال  ،ولة يف اللتاريخ النبوي  أشكال الدبسط أإن نا ال نجد  .يف توليلتهم ملتضاربة

من يبحث يف تاريخ دولة ـ كام يفعّ العلامء يف تاريخ  ةً دوزارات وال مالي ة وال غي ذلك، فعا

ل واملوظفني  الدواوين واخلالفة األموية وما بعدها ـ يذكرون لك الوالة والقضاة والعام 

فون يف هزة الدولة، األمر الذي ال نجد شيئًا منه يف اللتاريخ النبوي، وهلذا تراهم يلتكل  أجو

 مقاربة هذا املوضوع نلتيجة شح  املعطيات..

 صّ فكرة عّل عبد الرازق: هّ كان النبي  أهذا كل ه يطرح السؤال املركزي الذي هو 

 سياسي ة؟ ة  يضًا صاحب دولأدعوة ديني ة أو كان وصاحب رسالة 

ّ   أيبد م بشكّ تدرجيي، وحذر واضح   عبد الرازق بمقاربة هذا املوضوع بوج ني، ويلتقد 

ر يف البداية نوعًا من اللتغاير الذايت بني الرسالة وامللك، ففي ذاهتام ال تسلتدعي واحدة منهام  فيقر 

ام افرتقا، بّ أاألخرى، واللتاريخ يدل  عىل  ًا، فهذا عيسى يرتك ما نبياء مل يكونوا ملوكأكثر األّن 



  

د مثّ القليّ من  لقيرص لقيرص، وهذا يوسف كان عاماًل عند فرعون مرص، فهّ كان حمم 

 والرسالة؟ األنبياء الذين مجعوا السلطة  

رس بشكّ ن  هذا البحث هبذا العنوان قلياًل ما د  أاليشء الذي يألفه املسلمون هو هذا، رغم 

ز، ولكن  بعض من تناوله اعلتّب  ن  النبي  مارس السلطة عّب جباية الزكاة وعّب السقاية أمرك 

، وعّب اجليش واجلهاد وتنظيم األمور واالهلتامم باملساجد ومراكز تعليم الرشيعة، إو دارة احلج 

ف عبد الرازق عند اجلهاد يلتوق  ومي احلدود وجمري القوانني. يوالوالة، ومق ةونصب القضا

ديان ال تقوم بالفرض، بّ من الطبيعي ين عىل الناس فاألالذي مل يكن ليامرسه النبي لفرض الد

 ه مارسه لبناء امللك.ن  أ

ذ ما صورة اللتارخيي ة ال تكفي للوصول إىل االسلتنلتاج النهائي، إن  هذه الأيعلتّب عبد الرازق 

ّ   زال هناك سؤال   ة كانت متثّ جزءًا من الرسالة بحيث هذه جاد  وهو: هّ ك اللتجربة النبوي 

عدا  ث يف هذا األمر أحد  ه مل يلتحد  ن  أللته البيان واللتنفيذ معًا؟ يكاد يقر  عبد الرازق بتكون رسا

هذا  صاًل مم ن ربام يكون قوله راجعًا هلذا، لكن ه مع ذلك ال يرىأاخلالفة رضورة نكر من أ

ءًا من ن  العلامء املسلمني مل جيعلوا اللتنفيذ جزبّ هو يرى أحلادًا، القول كفرًا وال رشكًا وال إ

ثون عنها إالرسالة عندما كانوا يلت ينايف روح كالمه  ن  الذي يرى عبد الرازق أ ال ابن خلدونحد 

ضمن  ذا كان النبي  ملكاً إة اللتي ال تقوم بالغلبة، بّ يرص  عبد الرازق: فكرة الدعوة الديني  

ة من أفلامذا خال ،رساللته  ة،ة والقضافليس هناك من نصب الوال ؟!ركان الدولة تاريخ النبو 

ترك الناس بعده حيى يف كيف ملاذا و الشورى، ومللك أدارة ام عن قواعد السلطة وإوال تكل  

 !؟مورهمأيديرون 

م أ وبة فيذهب بنا يف البداية للتأكيد وجود نظام حكومي جحياول الفريق اآلخر هنا أن يقد 

ّ  املع ر عدم وضوح الصورة بعدم وصول ك لومات اللتارخيي ة، كامّ يف العرص النبوي، ويّب 

ل ملاذا خفيت علينا هذه املعلومات؟ وما أهذه، لكن ه يس ويعرتف عبد الرازق بإمكانات اجلهّ

 سبب اضطراب الصورة؟

ر بمسلتوى فرض وهو بساطة السلطة النبوي ة حيث مل تكن األمو ،ربام يللتمسون جوابًا آخر

انت متارس ببساطة عالية رة كلحات حادثة ملتأخ  طجهزة مصوهذه األ ،جهزة دولة كبيةأ

ّ   ؛يم  أ ة يف جملتمع  طوكان يعيش البسا ،فةشخصية غي ملتكل   آنذاك، والنبي   هذه  هلذا ما كانت ك



  

 .شديدةة طبّ كان يدير األمور ببسا ،و حيلتاجهاأنظمة امللك تعنيه أة يف هب  األ

ىل إجوبة قرب األأ ليّحة، ويرى هذا اللتة النبوي  البساطة والعفوي   أدبعبد الرازق هنا يقبّ بم

ن يسلتوعب أقدر عىل يال  ،قراره بكون الكثي من فروع احلكم اليوم تكل فاً إالصواب، لكن ه مع 

ات الدولة مما كانت تفلتقده اللتجربة النبوي ة، فال توجد دواوين ولي  أات وساسي  أبعض غياب 

ًا غياب هذا فيكون  ىل هذا احلد  ، فهّ إللمصاريف والوارداتحسابات وال ميزانيات وال  طري 

 ؟!وعفويًا وبسيطاً 

 ، تفسري واستداللوأّمٌة ال خالفة هـ نبّوٌة ال حكم ودعوة ال دولة

عية ان  النبي كان رسوالً ود، وهي أىل فكرته املركزي ةإهبذه اجلولة النقدي ة يصّ عبد الرازق 

ه ليس له نفوذ ن  أني لكن ه حيذر جدًا من اخلطأ يف فهم هذه الفكرة، فال تعال ملكًا وسلطانًا، 

لته، متاماً أوزعامة اجلتامعي ة يف قومه و عمق بكثي من ، بّ زعامة النبي  أكزعامة موسى وغيه م 

عامهلم، لكن  هذا غي أطاع يف سلوك الناس وكم قبضلتها لي  ا تلج الروح وحت  ألّن   ؛زعامة امللوك

ّ  إ ه والقدوة  ،هتميف حيا ةصغية وكبي طاعة امللوك، بّ هي شاملة مسلتوعبة لك فهو املوج 

ة النابعة من اإليامن عن الوالية السلطاني ة ، وهبذا متلتاز الوالية الروحي  لوالروح والرتبية واملثا

خالقهم، بينام الثانية تدير دنياهم أالنابعة من القدرة املادي ة، فاألوىل تدير دين الناس وروحهم و

 بداّنم.أو

لحات واللتعابي وسوء الفهم، هلذا طًا من معضلة املصجد عبد الرازق قلق   ن  أمن الواضح 

ن  ما ينفيه هو مفهوم الدولة والسياسة وامللكي ة باملعنى الذي يطرحه علامء أومًا عىل دد يؤك  

النبي  هو رأس اجلامعة املسلمة اللتي متثّ وحدة اجلتامعي ة، وهذه  ن  أالسياسة، وهذا مغاير ملفهوم 

ة ـ ناضّ النبي  يها الشيالوحدة ـ اللتي يسم   د مهدي شمس الدين باألم  عنها ودافع  خ حمم 

 وكان زعيمها املطاع. ،وجاهد

د القرآن عىل  ىل النصوص إسلطوية باملعنى السيايس، اسلتنادًا  تن  زعامة النبي  ليسأيؤك 

د  ار وال بمسيطر وال غي ذلك ن ه ليس بوكيّ وال بحفيظ وال برقيب وال بجب  أالعديدة اللتي تؤك 

  ومنذر.سياسي ة، بّ هو مبرش  الة والسلطة عالئم امللوكي   من

رصح يف ذلك، فالنبي  يعلن لذلك أأقطع والرشيفة بّ السن ة  ،وليس القرآن فقط يشهد هلذا



  

 عادي ابن امرأة كانت تأكّ القديد مامه منه بأن ه ليس بملك وال جب ار، بّ شخص  أالذي هتي ب 

ة ة.ًا أك  ل  أن يكون م    بنيي  ه خ  ن  أيات ا، بّ ورد يف بعض الروبمك   و عبدًا رسوالً فاخلتار العبودي 

ن ه سوف يكون العامل وحدة ديني ة إي أهذا الدين ـ عند عبد الرازق ـ موعود بالنرص، 

م وحدة سياسي ة واحدة، إذ هذا يوشك أواحدة، وهذا ال يعني  بيعة طن يكون خارجًا عن الأّن 

ة، فالدنيا تركها اهلل  لنا النبي  يف حديث تأبي  مورنا فيها، وهلذا قالألنا لنديرها وندير البرشي 

ن خلق لنا أبعد  ن يبعث هلا رسوالً أهون عند اهلل نيا ألدبّ امور دنياكم، النخّ بأن كم أعلم بأ

 .نديرها هبا الً وعق

هبذا و. ثبات ما يريديّ القرآن والسن ة والعقّ معًا إلىل اجلتامع دلإّ عبد الرازق وهبذا يلتوص  

ة وقو  يكل ه  فهم يهتا وكينونلتها، وهبذا فهم معنى اجلهاد النبوي الذي هو تكريس لوجود األم 

 دارهتم للحياةأنظمة إ  منمل يغي  ىل سائر قبائّ العرب وغيهم إسالم ملا دخّ ن  اإلأكيف 

 .شيئاً 

ة والقانونّية التي ومة الترشيعات الفقهيّ ظالعقبة املهّمة التي يواجهها عبد الرازق هنا هي من

ىل زائي وجنائي وهذا كل ه يعود بنا إجتاري ومدين وج ذ تكشف عن نظام  إ سالم،جاء هبا اإل

ة ـ ويرى  ،ق يرفض ذلكزعبد الرا ة واحدة، لكن  تكوين دولة بوحدة سياسي   يف مقاربة مهم 

ّ  أولو خملترصة ـ  وهو ة دولة، داروازم إج الفقهي ال يمثّ سوى جزء بسيط من لهذا النلتا ن  ك

حاجيات الدولة وقواعد نشاطها، وكّل ترشيعات الدين  هبذا يقّر بعدم شمولّية الرشيعة لكّل 

 .دارة دين الناس ال دنياهمهي إل

ن ترعاها بعده، ولو أىل دولة عىل الناس إ شارإحدًا بعده وال أهلذا رحّ النبي ومل ينصب 

ولوي اهتم، وما ذكرته الشيعة أهذه هي تكون دول لب ناة امرها هكذا، فأملا ترك  لدولة   كان مهلتامً 

ّ   ههو ـ عند عبد الرازق ـ مما حظ   من تنصيب عّل   ليه، وما نقّ إللتفت ال ي   من النظر العلمي قلي

ب أعن بعض السن ة من  ف   هعندـ با بكر هو أن  النبي  نص   ال وجه له. ـ تعس 

انلتهى عرص الرسالة وانلتهت زعاملته، ن ه بموت النبي أيسلتنلتج عبد الرازق  ،هذا كل هعّب 

، حد أن يأخذ زعاملته عنه بعد وفاته، بّ هي زعامة جديدة ختضع لقواعد جديدةوليس أل

ا نشأبداية عرص امللك يف اإلسالم؛ ألهي يب بكر أخالفة  ن  وهلذا يعلتّب عبد الرازق أ ت من ّن 



  

مم سالم جلميع األاإل ن  أل ؛يني ةسالمي ة دإ، فهي دولة عربي ة وليست ة وليست ديني ةقواعد مدني  

نام إ ،بكر وغيهأيب ة عىل جتربة قداسة والديني  المن خلع صفات  والشعوب، وما حصّ الحقاً 

 ي  ليست له أوهبذا نشأ لقب خليفة رسول اهلل، وهو لقب يف ذاته  ،هو يشء حصّ فيام بعد

ًا بمرور الزمن حلتى صار خليفة لكن ه اختذ معنى ديني ًا خاص ،ه حلق به يف الزمانن  أداللة سوى 

فة اهلل، وهذه يه خلن  أاسلتنكار توصيفه بنفسه يب بكر قد ورد عن أن ه أخليفة اهلل خليفًة هلل، رغم 

يب أيب بكر هي السبب فيام يبدو يف وصفهم معاريض أب حلقوها بعد النبي  أة اللتي الصبغة الديني  

ة اللتي رضني لالنضامم للوحدة السياسي  امعبّ كانوا  ،مجيعهم هكذا بكر باملرتدي ن، وما كان

خالد بن الوليد ومالك بن  ة  وقص   .عوا عن دفع الزكاة لهوهلذا متن   ؛هامع  أن يلتزبو بكر أكان يريد 

 بّ كان سياسي ًا. ،نويرة شاهد عىل أن  النزاع مل يكن دينياً 

كموا كي حي   ،ني من بعدأيب بكر ومن بعده راقت للسالط لعت عىلهذه الصفة اللتي خ   ن  إ

س مفهوم اخلالفة يومًا بعد يوم، بوا الناس باحلديد والنار بال معارضة، فلتكر  رضطاّنم ويسل

 .صّ لهأ ال وهو مفهوم  

 يءبر سالمي  الدين اإل ن  أ احلق  اآليت:  هبذا ينهي عبد الرازق ا طروحلته، ليخلتمها بالنص  

ّ  من  يءوبر ،من تلك اخلالفة اللتي يلتعارفها املسلمون رغبة ورهبة ومن  أوا حوهلا منما هي   ك

وقوة، واخلالفة ليست يف يشء من اخلطط الديني ة، كال وال القضاء وال غيمها من وظائف  عز  

فهو مل يعرفها ومل  ،ن للدين هباأها خطط سياسي ة رصفة ال شام كل  ن  ، وإاحلكم ومراكز الدولة

مم حكام العقّ وجتارب األإىل ألنا لنرجع فيها ا هام تركن  إمر هبا وال ّنى عنها، وأينكرها وال 

ة وعامرة املدن والثغور ونظام الدواوين ال سالمي  تدبي اجليوش اإل ن  أوقواعد السياسة. كام 

ىل العقّ واللتجريب أو إىل قواعد احلروب أو هندسة إام يرجع األمر فيها ن  إو ،ن للدين هباأش

مم األخرى يف علوم سابقوا األن ي  أيمنع املسلمني  راء العارفني. ال يشء يف الدينآاملباين و

وا له واسلتكانوا دن هيأو ،االجلتامع والسياسة كل ها ن ، وأليهإموا ذلك النظام العلتيق الذي ذل 

ت ملتن ما دل  أو ،نلتجت العقول البرشي ةما أحدث عىل أ يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكوملتهم

 .صول احلكمأه خي ن  أمم عىل جتارب األ
                                              

 .104ـ  1( انظر حول هذا العرض: عّل عبد الرازق، اإلسالم وأصول احلكم: 1)

 .105ـ  104( اإلسالم وأصول احلكم: 2)



  

هذه هي عصارة أفكار عّل عبد الرازق الذي ذهب إىل نوع من تقليص كبي حلضور 

اإلسالم يف احلياة السياسي ة واالجلتامعي ة، نحو كونه رسالة روحي ة أو ـ إذا تركنا هذا اللتعبي 

)رسالة روحي ة( الذي حاول هو يف بعض تعليقاته اللتي أعقبت صدور حكم علامء األزهر أن 

ة باحلد  األدنى هلا. يرفض انلتسابه  إليه رغم وجود هذا اللتعبي يف كلتابه ـ رسالة دنيوي 

من خالل هذا كل ه يصن ف عبد الرازق رمزًا من رموز انطالق العلامني ة املؤمنة يف العامل 

مه  ، فوفقًا لللتقسيم الثالثي الذي قد  ر األردين فهالعريب  مي جدعان ملسلتويات اللتغريب، املفك 

 حيث يرى جدعان أّن مستويات التغريب ثالثة:الرازق يف املسلتوى الثالث،  يغدو عّل عبد

ّ   اللتمثّ بالغرب متاماً  ل:وّ األستوى امل ، سالممع العروبة واإل ةلتام  الوالقطيعة  ،يشء يف ك

ّ  من أ  .وحممد عزمي ،وسالمة موسى ،محد لطفي السيدومن نامذج هذا املسلتوى ك

ّ  جعي  الليّبالية ومر ثاين:الستوى امل ، ومن أبرز نامذج يشء ة العقّ املحض فقط ال غي يف ك

ّ  من إ  وطه حسني. ،سامعيّ مظهرهذا املسلتوى ك

، وهذا املسلتوى ارتبط عند جدعان بعّل ة وفصّ الدين عن الدولةالعلامني   ثالث:ال ستوىامل

 .ليهإتراك عبد الرازق الذي سبقه األ

 ، وحتويل الدين من الدنيا إىل اآلخرةنكابازرمنوذج الثاني: املهندس مهدي األ
ة  بعد أن اسلتعرضنا ا طروحة عّل عبد الرازق، من خالل  بازرگانيمكن احلديث عن نظري 

سلسلة من النقاط امللتلتالية اللتي توضح لنا فكرته وتضعنا يف إطار مفاهيمه حول موضوع بحثنا 

 هنا.

 ـ السياق الفكري والزمين لنظرّية بازركان 1

مًة  كي يلتم  فهم سياقه الفكري الزمني،  بازرگانال بأس باللتعريف بعض اليشء بومقد 

گان )ف ر  ة بارزة يف تاريخ إيران احلديث، من أصول 1995مهدي باز  م( شخصي ة سياسي ة فكري 

ق  د مصد  آذربيجاني ة يف الشامل الغريب من إيران، كان من الفاعلني يف زمان حركة حمم 

ني ات القرن العرشين، ثم  وقف مع السي د اخلميني يف ثورته، م( ضد  الشاه يف مخسي1967)

                                              
ري اإلسالم يف العامل العريب احلديث: 1) م عند مفك   .330ـ  329( انظر: فهمي جدعان، ا سس اللتقد 



  

لتة بعد سقوط نظام الشاه عام  م، يف خطوة قيّ بأن  اخلميني 1979وتوىل  رئاسة احلكومة املؤق 

يف حينها كان يريد تأليف اللتيار الليّبايل لصاحله وتطمني الغرب ناحية الثورة حديثة الوالدة، 

مل يدم طوياًل )تسعة أشهر فقط(، بسبب اخلتالفه يف وجهات النظر مع هذا  بازرگانولكن  تويل  

اخلميني يف أكثر من موضوع، مثّ قضي ة احلكومة الثيوقراطي ة، وتشكيّ جملس خّباء القيادة، 

واملوقف من العالقات مع الغرب والرشق، وقد بلغت األمور ذروهتا يف قضي ة اقلتحام مبنى 

م، حيث 1979من قبّ أنصار خط  اإلمام اخلميني، أواخر عام السفارة األميكي ة يف طهران 

ّ  يف املجلس النيايب يف دورته األوىل، ثم  ترك احلياة السياسي ة  بازرگاناسلتقال  بعدها، وظ

 الّبملاني ة واحلكومي ة كلي ًا، وتم  حظر حزبه )ّنضة احلرية ـ حركة احلري ة( إىل يومنا هذا.

ي ة املتلكت الساحة الثقافي ة يف العقد السلتيني من القرن عىل أن ه شخص بازرگانيصن ف 

العرشين، فيام كان العقد السبعيني هو عقد الدكلتور عّل رشيعلتي، والعقد الثامنيني هو عقد 

ري، والعقد اللتسعيني هو عقد الدكلتور عبد الكريم رسوش، ويرى بعض  ـ  الشيخ مرتىض مطه 

اخلطايب والبياين الساحر الذي كان يملكه  مثّ رسوش يف بعض حمارضاته ـ أن  األسلوب

ًا، بازرگانرشيعلتي أث ر يف تراجع نفوذ كلتابات وأعامل  ، رغم اللتقائهام يف أفكار كثية جد 

مل يكن يملك األسلوب البياين واحلضور الكاريزمي الذي كان يلتملتع هبام رشيعلتي؛  بازرگانف

 أبدًا. بازرگانيغيب  هلذا اجلتاح رشيعلتي املشهد اإليراين الثقايف دون أن

ه الثوري الراديكايل ضد  نظام الشاه جعّ خطاب رشيعلتي أقرب للمرحلة  بّ إن  نمو  اللتوج 

الذي مل جيد مشكلة يف العمّ مع وزارات دولة الشاه، حلتى أن ه يرجع إليه  بازرگانمن خطاب 

تارخيي ًا يف حينه،  الفضّ يف تأسيس شبكة مد  املياه الصاحلة ملدينة طهران، والذي كان إنجازاً 

ّ  يشء عىل خالف رشيعلتي الذي ينلتقده بعض  بأن ه كان  بازرگانف ًا بمعنى قلب ك مل يكن ثوري 

ة  صة يف اللتجربة العلوي  انلتقائي ًا يف فهم اللتاريخ، بلتحويله صورة اإلسالم إىل صورة جملتزءة وملخ 

السلتبداد، أكثر منه داعية تغيي داعية حماربة ل بازرگانواحلسينية والزينبي ة فقط، بينام كان 

 جذري للسلطة أو للحياة االجلتامعي ة كلي ًا.

أكثر من مائة مؤل ف، ورغم أن  اخلتصاصه العلمي )اهلندسة والديناميكا  بازرگانترك 

احلراري ة( الذي أخذه من الدراسة يف اجلامعات الفرنسي ة مل يكن داخالً يف جمال الفكر الديني 

ص يف جمال العلوم اإلنساني ة ـ وال حلتى جمال الع لوم اإلنساني ة ـ عىل خالف رشيعلتي امللتخص 



  

لكن ه أبدى اهلتاممًا كبيًا بالفكر اإلسالمي، وكلتب فيه الكثي من الكلتب واملصن فات، وكانت 

)بمعنى العلوم اللتجربي ة ال اإلنساني ة( من أوىل أنشطلته يف هذا املجال سعيه لللتوفيق بني العلم 

هلذا األمر واهلتم  به وظهر يف غي واحد من  بازرگانفبحكم اخلتصاصه العلمي اجته والدين، 

رات يف اإلسالم( ، حيث محّ هم  اللتوفيق بني العلم والدين، كلتبه، مثّ كلتابه املشهور )املطه 

وتفسي الظواهر واملفاهيم واملقوالت الديني ة تفسيًا علمي ًا باملعنى احلديث لكلمة )علم(، وهو 

هه ة يف فكره وتوج  ّ  انطالقة مهم   ،احلديثاللتجريب انطلق من زاوية العلم  بازرگان، فما شك

عىل خالف العديد من رجاالت عرصه الذين انطلقوا من زاوية الفلسفة، مثّ العالمة 

ة علم االجلتامع ـ ، أو من زاوية العلوم اإلنساني ة الطباطبائي والشيخ املطهري مثّ ـ خاص 

 .ّل رشيعلتيالدكلتور ع

ق رجاالت النهضة  بازرگانومن اهلتاممه بالعلم حاول  اجلواب عن السؤال الذي أر 

اإلسالمي ة، وهو أسباب ختل ف املسلمني، فكلتب يف هذا املجال العديد من األعامل منذ عام 

ف 1950 زًا عىل قضايا مثّ العمّ، والوقت، واللتنظيم، والنشاط، وظهور اللتصو  م، مرك 

ن الطبقة الّبوالدروشة، وا جوازية بني املسلمني، رملفهوم املغلوط للقضاء والقدر، وتكو 

وظهور طبقة رجال الدين بوصفها الطبقة املعني ة باآلخرة بام أد ى إىل فصّ الدنيا عن اآلخرة يف 

ًا من  الفئات االجلتامعي ة، وغي ذلك من األسباب اللتي ساعدت عىل تراجع املسلمني حضاري 

 وجهة نظره.

هو دراساته القرآني ة، فقد ترك اهلتاممًا عظياًم بالدراسات  بازرگانمر اآلخر البارز يف فكر األ

ة يف مقاربة النص  القرآين ليست جمال حديثنا هنا ، حلتى أن ه ربام القرآني ة وله طريقلته اخلاص 

                                              
د اخلليّل، وهو الكلتاب الثامن من كلتب جملة ( ت رجم 1) هذا الكلتاب إىل اللغة العربي ة من قبّ الشيخ حمم 

 هـ.1380منابع الثقافة اإلسالمية، وقد نرش بالعربي ة عام 

( ال بأس أن نشي إىل أن  بازرگان ملتهم ـ من قبّ بعض خصومه ـ بالنزعة الوضعي ة اللتي تبلتعد عن 2)

ري املاورائي ات تأثرًا ب لها مرتىض مطه  الوضعية اللتجربي ة، كام ال بأس أن ا شي إىل االنلتقادات اللتي سج 

ة ما يشي إىل اهتام بازرگان بإنكار الروح، انسياقًا مع  عىل بازرگان يف مباحث املعاد، حيث ثم 

هات العلمي ة، ومن ثم  فقضي ة املعاد ربام تكون موضعًا لللتساؤل عنده من وجهة نظرهم.  اللتوج 

ره، يف حتليّ البنية اللفظي ة 3) ( يمكن مراجعة ـ عىل سبيّ املثال ـ: بازرگان، القرآن يف مسار تطو 
 



  

منظوملته يمكن تصنيفه بأن ه أقرب للقرآني ني من غيه، نظرًا لقل ة حضور احلديث الرشيف يف 

ة مقارنًة بحضور النص  القرآين.  الفكري 

ـ متامًا كام ، مل نجد عنده بازرگانوإىل جانب الرتاجع النسبي للحديث الرشيف يف أعامل 

رغبة أو محاسة للفلسفة، ربام ألن ه اعلتّبها يف بالد املسلمني قد كانت احلال مع رشيعلتي ـ 

 فكري  وتعال  عن احلياة اليو
لت إىل ترف  نه بسيطًا بعيدًا عن اللتكل ف حتو  مي ة، وهلذا نجد تدي 

د، وقريبًا من الوجدان العفوي املامرسة احلياتي ة و ،االسلتداليل الكالمي والفلسفي املعق 

، دون أن يعني ذلك أن ه يؤمن بمذاهب اللتفكيك اخلراساين، منلتجات العلوم احلديثةو ة،اللتجربي  

ة من جهة موقفه العمّل من مرجعي ة القرآن فاملؤرشات ال تساعد عىل ذلك أبدًا، خاص  

 .واحلديث

سة الدينية تدهورت الحقًا، كام كانت عليه احلال بني  بازرگانعالقة  برجال الدين واملؤس 

نقّ عنهام ـ  سة الدينية، فقد كان ي  ة عىل  بازرگانرشيعلتي واملؤس  ورشيعلتي ـ أكثر من نقد، خاص 

ه اخلاص  دارة املمسلتوى قدرة رجال الدين عىل إ جلتمع وتويل  شؤون احلياة، كام يعد  اللتوج 

أحد األسباب الرئيسة يف املواقف السلبي ة منه من قبّ العديد من رجال الدين  بازرگانل

ة سياسات اخلطف واالغلتيال واحلتجاز  وكذلك النظام السيايس يف إيران، فقد رفض بشد 

 اإلسالم إال احلرب الدفاعي ة، الرهائن وكذلك احلروب غي الدفاعي ة، حيث ال يوجد يف

وبذلك اعرتض عىل شعار )احلرب حلتى إبادة االسلتكبار من األرض(، وكذلك رفض إعدام 

كًا بشعار نفي اإلكراه يف الدين، ودعا سات، ملتمس  لللتعايش  بازرگان املرتدي ن أو الساب ني للمقد 

م، وآمن بالديمقراطي ةلمع أهّ األديان واملذاهب وللع اهًا شعارًا إسالمي ًا  م واللتقد  معلتّبًا إي 

ل ، وهلذا كان من املنلترصين جدًا مت ت ممارسلته حتت عنوان الشورى يف القرن اهلجري  األو 

ة الديمقراطي ة اإلسالمي ة( يف بدايات انلتصار الثورة يف إيران، وهي الفكرة  لفكرة )اجلمهوري 

                                                                                                                     
ل والثاين، ضمن جمموعة  ل قرآن، بقسميه األو  واملوضوعي ة، وأصله يف الفارسي ة حتت عنوان: سي حتو 

 .13ـ  12األعامل الكاملة )بالفارسي ة(، املجل د: 

د بازرگان يمكن مراجعة كلتبه وأعامله، ونحيّ هنا إىل مقاللته املرتمجة إىل العربي ة ( حول هذه اآلراء عن1)

ة نصوص معارصة يف بيوت، يف  بعنوان: خطر اإلسالم عىل العامل حقيقة أم زيف؟ واملنشورة يف جمل 

 .257ـ  245: 22العدد 



  

 عىل عنوان )اجلمهوري ة اإلسالمي ة( فقط. الحقاً لتم  االسلتفلتاء لياللتي رفضها السي د اخلميني، 

 ـ بازركان من )البعثة واأليديولوجيا( إىل ُاخروّية الدين، رحلة عقود 2

ة  ،في الفرتة األوىل من حياتهوعىل أي ة حال، ف م( وبشكّ 1980ـ  1960يف العقود )خاص 

ه األعىل تقريبًا، فالدين عنده له رؤ بازرگانواضح، كان  ية علمي ة وجتربي ة، وله يرى الدين بحد 

رؤية سياسي ة واقلتصادي ة وصحي ة ومالي ة وقضائي ة وغي ذلك، وأن  علينا مراجعة النص  الديني 

السلتلهام هذه املعارف منه بام فيها الكثي من املعارف العلمي ة واللتجربي ة، وقد مثّ  كلتابه الشهي 

ملجال، حيث اعلتّب فيه أن  اإلسالم حيمّ نقطًة مفصلي ة يف هذا ا )البعثة واأليديولوجيا(

أيديولوجيا واسعة، وأن ه قادر عىل النهوض باملجلتمعات واللتخل ص من أشكال الفوىض 

نه من واالسلتبداد، وأن  الدين لديه من القدرة   احلكم وممارسة السلطة.ما يمك 

ّ سابقة كبية1964ـ  1961هذا الكلتاب الذي انطلقت رحللته بني عامي:  ، ولقي م، شك 

سة  ترحيبًا واسعًا يف الوسط الديني يف تلك الفرتة، وحظي باهلتامم كبي ورضا من قبّ املؤس 

ة منها( كام يقول  يف هذا الكلتاب  بازرگاننفسه، إن  ما فعله  بازرگانالديني ة )عىل األقّ الثوري 

ام غي وأمثاله هو الكشف عن العقد القائم بني الدين والدنيا يف الفكر اإلسالمي، وأ ّن 

يلتجه نحو اسلتنطاق اإلسالم للخروج منه برؤية  بازرگانمنفصلني عن بعضهام، وهذا ما جعّ 

ّ مواجهة رصحية للفكر العلامين القائم عىل الفصّ بني  واضحة للدولة والسلطة، بام يشك 

 الدين والدولة.

يعة، ربام حتى مؤمنًا بنظرّية شموليّة الدين والرش بازرگانيف هذه الفرتة من عمره، بدا 

وهو ما كان رشيعتي متحّمساً له أيضًا يف رؤيته باملفهوم املشهور هلا والذي تقّدم سابقًا، 

واللتي بلغت أوجها يف مجللته الشهية: )إذا مل ينفع الدين للدنيا  ،األيديولوجّية الدنيوّية للدين

 .قبّ املوت، فلن ينفع لآلخرة بعد املوت(

وهو  يعيد النظر يف رؤيته للدين وهوّيته ودوره وتوّقعاتنا منه، گانبازرلكن شيئًا فشيئًا أخذ 

ل والصيورة عنده م، 1992يف املحارضة الطويلة اللتي ألقاها عام  ،ما بلغ أوجه يف اللتحو 

                                              
 .142، 131(: ( إىل جانب مواقف له موجودة يف كلتاب )مذهب در اروبا/الدين يف أوروبا1)

ة اللتي طرحها 2) ( إن ام نقول ذلك؛ ألن  هناك مؤرشات يف كلتابات وأعامل بازرگان تيش بأن  هذه النظري 
 



  

، واللتي عادت وط بعت بعد ثالث سنوات يف العدد الثامن والعرشين من قبّ وفاته بعامني

ّ  فكرة رسالة جل د السابع عرش من جمموعة أعامله الكاملةجمل ة كيان، وا درجت يف امل ، واللتي حتلت

ً منها ّ  محّ العنوان نفسهاألنبياء والبعثة حي زًا مهام   .، كام طبعت يف كلتاب  مسلتق

يف هذه املحارضة/الدراسة اللتي محلت عنوان )اآلخرة واهلل مها اهلدف من بعثة األنبياء(، 

 .يًا يف الدين، ورفض ما اعلتّبه أدجلًة لهاجتاهًا ا خرو بازرگاناخلتار 

إذ يعلتّب أن  معرفة دور الدين  يف رؤيته التحّولّية هذه من زاوية منهجّية مهّمة؛ بازرگانيرشع 

وغايلته يف احلياة اإلنساني ة ال يكمن يف دراسة األديان نفسها عىل مسلتوى نصوصها وعىل 

قت؟ ويف مسلتوى نصوص األنبياء وجتربلتهم، وال يف رصد اللتج ربة الدينية اللتارخيي ة، وماذا حق 

ل لت وبد  ت وحو  ؟ فهذا املدخّ ـ من وجهة نظره ـ غي دقيق، وعلينا تأي  جمال أثرت وغي 

دًا أن نسأل أنفسنا السؤال اآليت: ما هي وظيفة الدين والغاية منه؟ وما هي توق عاتنا وما  جمد 

به منه أن يقوم به؟  نرتق 

هنا يقع يف قلب  بازرگانة، فلقضي ة يبدو جديدًا عىل الساحة الديني  هذا النوع من تناول ا

ه احلديث يف علم الكالم اجلديد والذي حياول اإلجابة عن سؤال: توق  ال عات البرش من لتوج 

ح هنا  بازرگانالدين، وربط هذا السؤال بحدود الدين ومساحات اشلتغاله، بّ إن   نفسه يرص 

ّ  من األ ع من اللتفكي أون  هذا النوأب  حقيقي قبّ نصف قرن. سئلة مل يكن مطروحًا بشك

                                                                                                                     
ة، ولعل ها ترجع إىل عام  م، ولسنا هنا 1985تعود إىل سنوات قبّ، يف بداياهتا وبعض مؤرشاهتا العام 

 للتفصيّ يف هذه األمور.بصدد حتليّ لبازرگان نفسه وتاريخ فكره؛ هلذا ال نسلتطرد با

هـ. ش، يف )انجمن اسالمي مهندسان( يف إيران. يشار إىل أن  هذه 1371ـ  11ـ  1( بالضبط بلتاريخ 1)

ها  املحارضة تالها سبعة لقاءات علمي ة حوارية حوهلا شارك فيها بازرگان نفسه، كام تم  إرسال نص 

رين إلبداء نظرهم الشخّص، ثم  ر ّنائي منها، وبعد ذلك تم  لعدد من الباحثني واملفك  تم  اخلروج بلتصو 

نرشها، وقد ا جريت بعض اللتعديالت كان من أبرزها حذف كلمة )فقط( من عنوان املقال، بعد أن 

 كان )اآلخرة واهلل مها فقط اهلدف من بعثة األنبياء(.

ّ حت1992كام البد  يل أن ا شي إىل وجود بعض النقاش يف أن  حمارضة عام  الً يف فكر بازرگان م هّ تشك  و 

أو ال؟ ففيام يبدو أن  الرأي الغالب يرى ذلك، سواء من مؤي ديه يف هذه املحارضة أم معارضيه، يميّ 

ّ إليها  الً عنده، وأن  أفكار هذه املحارضة يمكن اللتوص  ّ حتو  بعض  قليّ إىل أن  هذه املحارضة ال تشك 

 ياته.من نصوص وكلامت بازرگان يف العقود السابقة من ح



  

هنا واضحًا يف أن  السؤال عن حدود الدين وتوق عاتنا منه ال ينبغي اللتفلتيش  بازرگانيبدو 

عن جوابه يف الدين نفسه )النص ـ اللتجربة(، أي إن  اجلواب عن هذا السؤال عنده هو جواب 

نا مطالبون بلتعيني دور الدين، ثم بعد ذلك نذهب خارج ـ ديني، متامًا كام هو السؤال بعين ه، إن 

، وليس العكس، وهو واكلتشاف ما هو الديني منها من غي الديني إىل النصوص لفهمها

بالضبط ما رأيناه بشكّ واضح عند العديد من رجاالت النقد واللتحديث الديني ني يف العقود 

 .يم رسوش وغيمهامثّ حممد جملتهد شبسرتي وعبد الكر األربعة األخية

ر  لته، فالعقّ هو من  بازرگانهبذه املحاولة حير  نفسه من سلطة النص  يف تعيني ذاته وهوي 

نا بلتنا قادرين عىل املتالك السلطة  د هوية النص  وديني لته، وليس النص  نفسه، وهذا يعني أن  حيد 

، وليس العكس، وهذا مدخّ يف غاية احلساسية واألمهي    ة.املسبقة عىل النص 

 ـ ملاذا يتجه الفكر الديين حنو الدنيوّية؟! 3

ة، يلتجه  للتحليّ سبب اجتاه الفكر اإلسالمي احلديث نحو  بازرگانبعد فلتحه هذه الكو 

ّ  مفاصّ احلياة، إن ه يعلتقد بأن  ظهور تيار  األيديولوجيا والشمولي ة والسلطة واإلمساك بك

يات االسلتبداد اليسار املاركيس واالشرتاكي بام كان حيمّ من نزع ة أيديولوجي ة وشمولي ة، وحتد 

ر املسلم نحو البحث عن حلول هالذي كانت تواج ة إيران ـ دفعا املفك  ه بلدان املسلمني ـ خاص 

لوضعه ومنافسة خصومه وسط هذا الفضاء الثقايف والسيايس، من هنا كان طرح  أي  مرشوع 

رًا أيديولوجيا عن العامل واإلنسان، ويوصّ إىل السلطة حميِّدًا االسلتبداد القائم  ديني حيمّ تصو 

ب به، إن من جانب عموم الناس املؤمنني باهلل  ر مقبول ومرح  يف النظام الشاهنشاهي هو تصو 

سة الديني ة ، وهذا برأيه ما دفع إىل الرتحيب الواسع بكلتابه الذي بطبعهم وإن من جانب املؤس 

صه للبعثة واأليديولوجيا قبّ عقود، و ه أوجه بانلتصار الثورة اإلسالمي ة خص  قد بلغ هذا اللتوج 

ة بالعالقة الوثيقة غي القابلة للنقض بني الدين والدنيا. زت القناعة اللتام   يف إيران، حيث تعز 

وحتليّ جذور مقولة )الدين ألجّ  ،ىل الوراءهبذه القضي ة إحياول هنا العودة  بازرگانلكن  

ّ  دنيا أفضّ(، إن ه يذهب بنا بعيد ن  اإلنسان بطبعه يميّ أسان، فيعلتّب ننفيس لإل ًا يف حتلي

                                              
ة يف كالم الدكلتور رسوش أيضًا ما يشي هلذا االسلتنلتاج االجلتامعي ـ السيايس لظهور نزعة 1) ( ثم 

 .174األيديولوجيا السياسية يف اإلسالم يف القرن العرشين، فانظر له: مدارا ومديريت: 



  

ةً  ّ  املقوالت، حلتى أكثرها معنوي  ثنا عن ؛ للتحقيق مصاحله الدللتوظيف ك نيوي ة، والقرآن حد 

هو اخلي له  ا، وعن اإلنسان الذي يؤثر الدنيا ويرتك مةاإلنسان الذي حيب  العاجلة ويذر اآلخر

النفساين البرشي جيعّ القضي ة الديني ة عرضة لالسلتغالل يّ هذا امل .ّ من اآلخرةضفواأل

هنا تصبح عالقة اإلنسان  يف يف مصالح اإلنسان الدنيوي ة،ظىل قضي ة قابلة لللتوهبدف حتويلها إ

باهلل عالقة مصلحة دنيوي ة، فهو يريد منه أن خيل صه من مشاكّ الدنيا، وهلذا نجد هذا اإلنسان ـ 

امَّ ﴿يف قوله:  رآن الكريمكام يصفه اهلل يف الق ل  ين  ف  ُوا اهللَّ  خُمْلِِصني  ل ُه الدِّ ع  كُِبوا يِف اْلُفْلِك د  ا ر  إِذ  ف 

ْعل ُمون   ْوف  ي  تَُّعوا ف س  لِي ت م  ْين اُهْم و  ت  ُكون  لِي ْكُفُروا باِم  آ  ا ُهْم ُيرْشِ ِّ إِذ  اُهْم إىِل  اْلرب  )العنكبوت:  ﴾ن جَّ

ة هذه، فقد كان يدعوه للخالص من  ـ يلتخىل  عن (66ـ  65 د حتقق مصاحله الدنيوي  اهلل بمجر 

 .الغرق، لكن ه ي رشك به بعد أن ينجيه

 حمورّية اهلل واآلخرة، املقاربة الفلسفّيةـ  4

نبياء؟ رسال األإ أن يقتحم رّس الرسالة النبوّية، فلامذا تمّ  بازرگانحياول  ،وفق هذا التصّور

 اء ذلك بالضبط؟وما هي الغاية من ور

 غايتني هنا مها: بازرگانحيّدد 

حتقيق انقالب كوبرنيكي يف  يألدفعه للدوران حول اهلل،  سان،نأ ـ الثورة عىل حمورّية اإل

نا نقوم  ،ن  اهلل هو املدارأعلنوا هذا املجال، فبعد أن كان اإلنسان هو املدار يأيت األنبياء لي   وأن 

ّ  يش ،بالدوران حوله  ء.وهو مركز ك

ن  تلك أنيا، ودوسع وأفضّ من هذه الأأكّب و ىوحياة أخر ن عن عامل آخرالعاإلب ـ 

 بدي ة.ود واأللاحلياة تلتسم باخل

وهو اللتحليّ الذي ، بازرگانعمدة يف رسالة األنبياء وفقًا للتحليّ حوران الهذان مها امل

م له مقاربة فلسفي   سان نع اإلييت ملّء ما ال يسلتطأن  الدين يأة عّب القول بحياول هو نفسه أن يقد 

                                              
ّ  هذا ما نالحظه اليوم يف احلركة الناقدة للدين، حيث تقوم عىل مصلحة اإلنسا1) ة، فاهلل ( لع ن الدنيوي 

ر لنا شيئًا من ذلك، أو يمكن لغيه أن  ا عندما ال يوف  ن لنا دنيا أفضّ، أم  يمكن القبول به ما دام يؤم 

ة يف اللتعامّ مع  نا لسنا بحاجة إليه، وربام يكون هذا انعكاسًا للذهني ة الدنيوي  يوف ر لنا مثّ هذا، فإن 

سات )اهلل(.  أقدس املقد 



  

ات أن ت إن   .قوهق  حيللبرش بعقوهلم أن يفعلوه و بالغ البرش بام يمكنيت إلأملؤه، فام قيمة النبو 

ليه، وهذا ما إرسالة األنبياء هي اخلطاب الذي يعطي اإلنسان ما ال يقدر هو عىل الوصول 

ات، حيث بليّ وجه احلاجة للن حتبام يطرحه أمثال مرتىض مطهري يف بازرگانرنا يف كالم يذك   و 

ر نحن يمكنهم أن خيّبونا عن اآلخرة وطريق اخلالص بام ال نقدقيمة األنبياء يف أن ه ن  أيعلتّب 

ك، يلتح ي  جهة  أوال يعرف إىل  ،مطملتال ليه، فاإلنسان كالعالق يف وسط حميط  عىل الوصول إ ر 

يف ك ن يلتحر  إىل اليابسة بدل أّ للوصول فضن ختّبه عن اجلهة األوقيمة الرسالة النبوي ة يف أ

 بسة.ياالعن بعده ت   جهة  

  ّ ه ـ بعد اخلتالف موقف مطهري حيف رويرجع ، بازرگايني ـ ال املطهريي  وهذا اللتحلي

 إن ام أتى ليسد  جع للفكرة اللتي تقول بأن  الدين من موضوع بحثنا كام هو واضح ـ ير بازرگانو

ه؛ ونسان ال يقدر اإلنفراغًا يف اإل يم بدًا، إن  تقدأال مل تكن هناك حاجة للدين إسان عىل سد 

ـ  بازرگاني ـ يف رأليها بعقوهلم هو األنبياء بوصفهم محلة مشاريع يمكن للبرش أن يصلوا إ

  ّ ، ليس هذا ىل مسلتوى ماركس وغاندي ومجشيد وغيهممن شأن األنبياء بإنزاهلم إ تقلي

نى أن  الدين يأيت ليجذب اإلنسان إىل اهلل واآلخرة فحسب بّ هو خلق لقطبني ملتعارضني، بمع

ّ  طاقلته لكي ينظ م له الدنيا ومصاحله املادية! لكن هّ هذا يعني  يف الوقت عينه الذي يشغّ ك

، بّ يرص  عىل أن ه قد تقع الدنيا يف رصاط بازرگانأن  الدين يأيت إللغاء الدنيا؟ هذا ما يرفضه 

 اآلخرة، كام سنوضح ذلك قريبًا.

 بازركان واستنطاق النّص والتجربة الدينّيني لرتجيح ُاخروّية الدينـ  5

ل بنا ناحية اللتجربة الديني ة اللتارخيي ة ،عند هذا احلد   بازرگانال يقف  ، حيث بّ هو يلتحو 

م مل يكونوا يريدون السلطة بذاهتا، بّ  حياول أن ، فيى أّن  يسلتنطق جتربة أهّ البيت النبوي 

ون هبا عندما كان الناس ينلتخبوّنم لذلك، وكان اجلهاد عندهم هبدف رفع كانوا ي مسك

االسلتبداد والظلم والقهر، ال هبدف اإلمساك بالسلطة وفرض الدين والشعائر عىل الناس، 

                                              
أن ه يف فضاء ديني يملك النصي فيه السلطة املطلقة، ال يمكنه مقاربة األمور من زاوية ( وكأن ه شعر ب1)

ثبت مقوالته، رغم أن ه  فلسفي ة خارج ـ ديني ة، هلذا نجده يعود إىل ثنائي ة اللتجربة والنص  الديني ني؛ لكي ي 

 يف بداية األمر ذكر أن  حتديد مساحة الدين ال يكون بمراجعة النص  نفسه.



  

باألخذ بالسلطة رغم عرضها عليه، ولو كانت السلطة  ×وهلذا مل يقم عّل بن موسى الرضا

ًا شخصي ًا أو إهلي ًا ملا صا ألجّ  ×، ومل يقم اإلمام احلسني×لح عليها اإلمام احلسنحق 

ة اللتي تم  إنشاؤها يف حياة املسلمني، وهلذا لو  السلطة بّ رفضًا للبيعة للملوكي ة االسلتبدادي 

رفض اسلتالم السلطة عندما عرضت  ×تسن ى له العودة لرجع، حلتى أن نا نالحظ اإلمام علي اً 

ز عىل العدل واإلحسان واإلنصاف والعفو  يف عهده ملالكعليه بعد عثامن، بّ  األشرت يرك 

 واملشورة وال يطلب من األشرت فرض الدين عىل الناس أو مالحقلتهم يف إيامّنم.

، فيحاول اسلتنطاق النص  القرآين، مؤك  إمن اللتجربة  بازرگانوينلتقّ  ن ه كان أدًا عىل ىل النص 

 واآلخرة من جهة ثانية، حلتى أن  ثلث وتوجيه الناس نحو اهلل ،يسلتهدف بناء النبي  من جهة

، ومل تأت  سوى القليّ جدًا من اآليات اللتي تلتكل م عن وجود القرآن كان يدور حول اآلخرة

ّ  الرتكيز القرآين  اهلل وإثباته، ألن  وجود اهلل مسألة يالمسها اإلنسان بروحه وعقله، بينام كان ك

ة لغي  ّ أغلبي ة النصوص عىل الرشك وحترير اإلنسان من العبودي  اهلل تعاىل، وهبذا نالحظ تشك 

القرآنية حول مداري ة اهلل واآلخرة، فيام النصوص الفقهي ة ال ترقى سوى إىل االثنني يف املائة من 

أو صفحة يف هذا نقرؤها جمموع نصوص القرآن الكريم، يف مقابّ أن  أي  سورة يف القرآن 

 .أو تلوحيًا ـ باهلل أو باآلخرةإال وهي ترتبط ـ ترصحيًا نفلتحها الكلتاب 

ّ يف القرآن الكريم نالحظه بنفسه يعلن غائي ة ذاته، فنحن ال نجد يف القرآن أن   ،بّ باللتأم 

د  ة للناس، بينام نجده يؤك  اهلل أنزله أو بعث األنبياء إلقامة الدولة واالقلتصاد وبناء احلياة الدنيوي 

 إلحسان واإلصالح واإلنفاق وخدمة الناس.بشكّ كّل  عىل رضورة إقامة العدل وحتقيق ا

ـ وهو يكّون نظرّيته ـ أن يمّر دون اهتامم باإلرث القانوين الفقهي  بازرگانوال يستطيع 

م علم الفقه اإلسالمي، ح يف بعض كلتبه بلتور  سالم مع الفقه ، ويذكر أن  حال اإلوإن كان يرص 

ر  ونواحد من جسده د كحال شخص يلتناول الغذاء فينمو عضو   سائر األعضاء، فلنلتصو 

نه كبية وتلتغذى دومًا فيام سائر جسده يبقى كام هو صغيًا ال ينمو، كيف سلتكون ذ  شخصًا ا  

ّ   بازرگان م ـ عندظن  الفقه نام وتعاإاحلال،   .الدين..يف  هاتاجلر ئبنمو  سا أرض   ـ بشك

ة حال، ف كبية من اللترشيعات  درك ويقر  بأن  هناك منظومةي   بازرگانقد كان وعىل أي 
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ة مثّ احلدود واللتعزيرات والقوانني االجلتامعي ةسالالفقهي ة يف اإل ، وهو ال يريد أن م، خاص 

ه لنفسه السؤال اآليت: ما هي الغاية من وراء هذه املن ومة الفقهي ة اللتي ظخيرج منها، لكن ه يوج 

ّ يف الكثي من قضايا اإل يقرأ هذا النظام الفقهي بشكّ  هنا يريد أن بازرگانسان؟ إن  نتلتدخ 

ه السلطوي ـ فريضًة مثّ اخلمس عىل أمثالً ـ د اخلميني خملتلف، ففيام قرأ السي   ا مؤرش لللتوج  ّن 

ففيام كن ا نجده يف أعامله العلمي ة أن يسلتنطق القضي ة بشكّ خملتلف،  بازرگاناإلسالمي، حياول 

ز عىل رسابقة يال ة لحأاألبعض ك  اللترشيعات بدرجة  ما، ها نحن اليوم نالحظه و ءشيابعاد املادي 

حتاول أن تنسجم أكثر مع ثنائي ة اهلل يرشع يف مقاربة اللترشيعات برؤية خملتلفة بعض اليشء، 

ثيه املرض  عىل البدن، بّ ألجّ السالمة أفالنهي عن رشب اخلمر عنده ليس ألجّ تواآلخرة، 

قي ة الوألجّ السالمة األخ ،(43لنساء: )ا صالة كي ال نقرهبا ونحن سكارىالروحي ة حال ال

ـ  90)املائدة:  االجلتامعي ة والديني ة كي ال نرتك ذكر اهلل وال نقع يف مشاحنات وبغضاء فيام بيننا

..( نفقةكاة ـ الصدقة ـ الز)اخلمس ـ ال ق، وهكذا جمموعة اللترشيعات املرتبطة باإلنفا(91

ا عىل صلة بالرتبية الر بازرگانيفهمها   ،نياباط باملال والدان عن االرتاإلنسوحي ة خللع بأّن 

وهلذا أنا اقلتصادي يف ما بينكم  ي إىل حصول رفاه  والقرآن مل يقّ بأن  فعلكم هذا سوف يؤد  

عه،  ز عىل خلوص نظ م حياتكم االأا ريد بذلك أن  أن نيأو أرش  قلتصادية الدنيوي ة، وهلذا هو يرك 

ه به للرياء أو السمعة، وهذا هو الفرق بني  الني ة هلل يف اإلنفاق ويربطه بسبيّ اهلل وعدم اللتوج 

ن  الغاية منه يف اإلسالم حترير إول احلديثة، فسالمي والنظام الرضيبي يف الدالنظام الرضيبي اإل

ة املال، دون أن نعني بذلك ناإل ة هلذه  ن  القرآن ال يقر  أسان من عبودي  بالنلتائج الدنيوي 

و الغاية واملقصد منها، ففي الدول احلديثة يراد تأمني االقلتصاد فيؤخذ اللترشيعات، بّ املهم ه

ة تسلتهدف إعالء  ة اخلتياري  املال ولو قهرًا من املواطنني، بينام يف اإلسالم تبدو العملي ة تربوي 

 .ساميلتالروح ودفعها نحو ال

حيث  ،ةشخصي  الحوال ة واألمسيته يف حتليّ األحكام االجلتامعي   بازرگانوهكذا يواصّ 

ل يف العالقات وعدم خضوع البرش للشيطان ونوازع ديرى اهلدف منها رفع الظلم وحتقيق الع

مل تأت  لبناء ن  ترشيعات القصاص وأمثاله أنفس يف رغباهتا جتاه اآلخرين، ومن هنا نحن نرى ال

نا لزامي ة، إدولة وقوانني  ـ  االقلتصاص بعد احلديث عن حق  ـ نجد القرآن ويشهد لذلك أن 

، فام (45)املائدة:  وخي ارة لهفسيكون ذلك كف  ويعفو ق ن  الذي يلتصد  أم بوضوح عن يلتكل  



  

إذا كان الغرض من القصاص هو الرضب عىل يد اجلاين  ق والعفو هنامعنى احلث  عىل اللتصد  

 خالق.األ؟! ويف هذا السياق نفهم كيف بني  الرسول الغاية من بعثلته بلتلتميم مكارم فقط

ّ  تلك اللتنظيامت املرتبط ،كوفقًا لذل دارة ة بإلن يصبح الدين ناقصًا عندما ال تكون فيه ك

د غايلته بإطار ثنائي ة اهلل واآلخرة، والبالد والعباد؛ أل سلتخدم بعض اللترشيعات ليخدم ان ه حد 

 هذا اإلطار.

ل ق ْد ﴿وهي قوله تعاىل:  ،ية اللتي متثّ مرجعًا مهاًم ملن خيلتلف هو معهملآل بازرگانوينلتبه 

أ ْنز   ان  لِي ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسِط و  امْلِيز  ُهُم الْكِت اب  و  ع  ْلن ا م  أ ْنز  ن ا بِاْلب يِّن اِت و  ْلن ا ُرُسل  ِديد  فِيِه أ ْرس  ْلن ا احْل 

ْيِب إِنَّ  ُه بِاْلغ  ُرُسل  ُه و  نرُْصُ ْن ي  لِي ْعل م  اهللَُّ م  ن افُِع لِلنَّاِس و  م  ِديد  و  ِزيز   ب ْأس  ش  ِويٌّ ع  )احلديد:  ﴾اهللَّ  ق 

ذا عملوا إن  الناس أن  املراد هبا هو أ، فيفض فهمها بالفهم السيايس السلطاين، ويرى (25

عثوا بنظام ب   نبياءفإن  العدل والقسط سيقوم فيام بينهم، ال أن  األ ،بلتعاليم األنبياء وترب وا برتبيلتهم

فالعدل هو نلتيجة للرتبية الروحية  ،وفرضه قيق العدلاني ة للتحطدنيوي ومناصب حكومي ة وسل

ة.  النبوي 

أمام فكرة الغاية من جهة، ومقولة اللتأثي الفرعي  بازرگانوفق هذه املعادلة يضعنا 

اهلل واآلخرة  ومن اللترشيعات هواملطلوب بالذات لللتوجيهات اإلهلي ة من جهة ثانية، فالغاية 

هلا تظهر يف الدنيا، واخلطأ الذي اللتلقائي ة لتأثيات الفرعي ة )البعد املعنوي الساموي(، بينام ال

ة هلا، بحيث بدت هي الغاية، فيام اخلتفت  زنا النظر عىل اللتأثيات الدنيوي  نا رك  حصّ هو أن 

ًا، وتم  حتميله مسؤولي ات ليس هو معني ًا هباي  الغاية احلقيق  .ة خلف السلتار، وهبذا بدا الدين دنيوي 

ّ  وهبذه املقارب إشكالي ة يبدو أن ه توق ع أن ه سوف يواجهها، وهي أن  إلغاء دنيوي ة  بازرگانة حي

الدين سوف يؤد ي إىل هجر الدنيا، فهّ يقبّ اإلسالم هبجر الدنيا وممارسة الرهباني ة؟ وكيف 

ًا؟ بازرگانيفّس    رفض اإلسالم لذلك وال يكون يف الوقت عينه دنيوي 

د عىل ال بازرگانإن   لكن ه يريد سلب صفة الغاية عنه، إن ه  ،ثي الدنيوي للسلوكلتأيؤك 

هنا يف تفسيه، ال أن ه يرفض  منا كيف نعيش ثي الدنيوي للدين، فالدين يعل  لتأالوجود يوج 

ينا كيف نعيش أحرارًا ونرفع أمنا كيف نأكّ ونرشب، بّ بمعنى ن ه يعل  أالدنيا، ال بمعنى  ن ه يرب 

ة  ة الدين، ال خالقي  أونعيش بعن أنفسنا كاهّ العبودي  ا تنظيم  أة عالية، هذه هي دنيوي  للحياة  ّن 

 عن سياسة واقلتصاد وأمن الناس.سؤوالً الدنيوي ة بحيث يصبح الدين م



  

ة وغيها واللتي تلتحدث  بازرگانال يغيب عن بال  وجود الكم  اهلائّ من النصوص النبوي 

ة تفسيها من حيث دالكثية، هلذا ال يقوم بإعامثّ النصوص الطبي ة  ،ادية البحلتةامليف القضايا 

لتها واضحة لديه، املضمون عّب الربط بقضي ة اآلخرة،  ة يقوم إذ ربام تبدو دنيوي  بّ هو هذه املر 

ىل إي ة نيدرجها عن حي ز الرسالة الورها، وذلك عندما خي  دات صعادة فهم منطلقاهتا وحيثي  إب

ن  النبي  يصدر الكثي من النصوص ويامرس الكثي من أو يرى ، فهاللتارخيي ة حي ز اللتجربة النبوي ة

ساين الذي يسلتهدف خدمة الناس، ال من بعده الرسويل، ومن نعده اإلاللتجارب منطلقًا من ب  

ثم  فمثّ هذه النصوص مل تصدر من النبي  بوصفها جزءًا من الرسالة، بّ صدرت منه بوصفه 

م علمه ومعردخا ة والناس، يقد  الصفة  بازرگانفلته وخّبته هلم بام ينفعهم، وهبذا خلع مًا لحأم 

ا ي ة عن جمموعة النصوص اللتي يبدو أالرسول تارخيي  نلتاجها بفهم  إليعيد  ،ةدنيوي  حمض ّن 

 وحياين رسويل. برشي، ال بفهم  

 بازركان والفصل بني الدين والسلطة السياسيةـ  6

صّ الدين عن الدنيا والسلطة، لف بازرگانس يؤس   ،وعّب هذه السلسلة من املداخالت

ثنيني  الطرف، بمعنى أن  السلوك الديني يرتك تأثيه اإلجيايب عىل إلكن  هذا الفصّ عنده ليس 

ة، بينام السلوك الدنيوي ال يفعّ ذلك يف احلياة الروحي ة، فالسلوك الديني مبارك،  احلياة الدنيوي 

ة  نيا لكن ه الينجح يف الد بينام السلوك الدنيوي قد ق الغاية األخروي  ال بحمّ الرسالة إحيق 

د القرآن يف غي موضع  ة الروحي ة )اهلل ـ اآلخرة(، وهلذا يؤك  أن  من يريد الدنيا نعطه عىل النبوي 

ة ال يساوي أ، وهذا يعني (20)الشورى:  اها لكن ه سيخّس اآلخرةي  إ ه نحو الدنيوي  ن  اللتوج 

ه نح ه نحو اآلخرة، بينام اللتوج   بة عىل احلياة الدنيا.و اآلخرة يرتك ثامرًا طي  اللتوج 

ه  م وامهون أة، ويرى ين والسلطة السياسي  نقده لدعاة الدمج بني الد بازرگانمن هنا يوج  ّن 

يف السلطة!  ن  الدين منصهر  إبّ  ،ة قائمةً طذا مل تكن السلأن  الدين سوف يزول إيف افرتاضهم 

ّب أن  جتربة األنبياء الذين لت، ويعميني رمزًا من رموزهالذي يمثّ اخل إن ه يرى خطأ هذا اللتفكي

ن  أوال متثّ القاعدة، كام  ،هائّ من األنبياء ن ام هي جتربة اسلتثنائية يف تاريخ عدد  إحكموا 

ؤون شوهلذا كانت  ؛عد زمنيلقت من ب  طبقدر ما انوحي ي عد ديني حكوملتهم مل تنطلق من ب  

)آل  كام نص  عىل ذلك القرآن الكريمشاورة يف األمر، السلطة عندهم مبني ة عىل قاعدة امل



  

ر ادال عىل قاع، (159عمران:  ن  األنبياء ليسوا لقرآن اإلعالن عن أة انلتظار الوحي، وهلذا كر 

، وهلذا وجدنا تأصيّ الفصّ بني الدين مبرشون ومنذرون لني بالبرش بّ هم دعاةموك  

ة طالوت وجالوت و  .(251ـ  246)البقرة:  داودوالسياسة يف القرآن يف قص 

لللتعليق عىل الفكرة اللتي تقول بأن  إيامن الناس البد  له من بيئة  بازرگانوهذا ما يدفع 

الذي به نحفظ إيامن البرش، وهو ما  حاضنة، وهذه البيئة احلاضنة هي املناخ االجلتامعي الدنيوي  

ن  حرص هذه أبدًا، لكن ه يعلتّب أ ال يامنع ذلك بازرگانن  إومة دنيوي ة يف الدين.. ظيسلتدعي من

ة خلق  البيئة احلاضنة باإلمساك بالسلطة غي صحيح، بّ إن  فرض الدين عىل الناس بحج 

ّ بالقهر أعىل السلطة  ،لتج ما نريدننلتج عكس ما نريد، فلكي نالبيئة احلاضنة ي   ن ال تلتدخ 

ىل السلطة العادلة ي إس يؤد  ن  دين الناأح وبوض بازرگانعلن لزام يف دين الناس، وهبذا ي  واإل

هبذا عند  اً شبيهشيئًا ، متامًا كام كن ا نرى كام تكونوا يوىل  عليكمالصاحلة، وليس العكس 

ين، فالبيئة احلاضنة هي بيئة اجلتامعي ة وليست بيئة سلطوي ة، واجلهاد أمثال العالمة شمس الد

وهبذا ، مامرسة السلطة لفرض هذه البيئةوالدفاع يلتصالن بدفع العدوان عىل البيئة احلاضنة ال ب

 .يف سياق اإلسالم االجتامعي املفاصل لإلسالم السيايس بازرگانيمكننا تصنيف 

َضار الالحقة نتيجة الدمج بني الدين من إهناء رؤيته عرب احلديث عن األ بازرگانويقرتب 

 :عّدة مضارّ  فيذكرة الزمنّية، طوالسل

اً دلرشك، فعندما يكون الدين صالة اللتوحيد نحو اأفقدان  أ ـ ن  الناس أفهذا يعني  ،نيوي 

ف تلتجه نحو الدنيا ورفاهية حياهتا أكثر من اآلخرة، وهذا بالضبط ما حصّ يف اللتجربة وس

 أذا بدإيرانية عقب انلتصار الثورة، اإلن  هذا ما حيصّ يف اللتجربة أ بازرگانة، بّ يرى ربي  غال

                                              
ة، وقد ورد مرساًل وبال سند يف بعض كلتب يف كلتب اإلمامي ة احلديثي  احلديث  ذاعثر عىل مصدر  هلنمل ( 1)

عض  ، لكن أسنده ب89 :6؛ واهلندي، كنز العامل 294: 2السيوطي، اجلامع الصغي مثّ: أهّ السن ة 

كام تكونون يوىل  عليكم قال: ‘ هـ( إىل أيب بكرة، عن النبي454مثّ حممد بن سالمة القضاعي )

ع ف هذا احلديث وسنده وفقًا ألصول (. وقد ض  337ـ  336: 1)مسند الشهاب  أو يؤمر عليكم

، تذكرة والفلتني؛ 183: 1 انظر: الزيلعي، ختريج األحاديث واآلثارف ،النقد السندي عند أهّ السن ة

؛ والشوكاين، 23: 6؛ والبيهقي، شعب اإليامن 60: 5؛ واملناوي، فيض القدير 182املوضوعات: 

 هم.وغي 127ـ  126: 2؛ والعجلوين، كشف اخلفاء 164: 2فلتح القدير 



  

ّ  يشءاللتوحيد خيلتفي لصالح السلطة نفسها ة ك وكأن ه هو  ،، بوصفها العنرص الذي حيمّ أولوي 

م، وهلذا نجد اللتضحية باألمور الديني  اصاأل هالذي ل ة لصالح السلطة نفسها اللتي لة واللتقد 

ا جاءت حلفظ الدين وتفرتض أي  مني البيئة احلاضنة.أّن 

ة  ًا يف اإلسالم ال تنبع فقط من عدم رؤيلته مرشوعًا دنيوي   بازرگانهبذا نفهم أن  نظري 

ة إىل الدنيوية ي لحق الرضر  فحسب، بّ من اعلتقاده أيضًا بأن  حتويّ اإلسالم من األخروي 

ة، كام أن  وضع اإلسالم يف سياق مرشوع دولة ملتكاملة يرض  بالغايات  بأهداف البعثة النبوي 

ل بازرگاننفسها، ف ية سيحو  املقاصد إىل  يرى أن  رفع سقف االهلتامم الديني بالقضايا الدنيو 

الدنيا وسيتفع مسلتوى اهلتامم الفرد بالدنيا مما سي فقد الدين عنرص اإلخالص العبادي هلل، 

ه وأصاللته  وسينقلنا ـ من حيث ال نشعر ـ إىل الرشك بدل اللتوحيد، وسيخّس الدين  بذلك عمق 

 ورساللته األساسي ة.

نا إن  وضع أيديولوجيا ديني ة وإقامة دولة ديني ة أيضًا  ب ـ سوف يفيض إىل إخفاق؛ ألن 

من الدين مع أن ه ال يملك برناجمًا، األمر الذي سيوصّ إىل الفشّ، ثم  نسلتمد  وضعنا اإلداري

ة يف املجلتمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واختاذ مواقف سلبي ة من  إىل ظهور حالة إحباط عام 

ا دامت ت رجتى من الدين نفسه، بّ سيؤدي ذلك أيضًا إىل اللتكاسّ عن وضع حلول  م

 النصوص نفسها.

ال تقف عند حد  اإلحباط، بّ إن ه يرى أن  هذه الذهنية لو مت ت  بازرگانإن  القضي ة عند  ج ـ

إدارة الدولة هبا سلتفيض إىل القمع واالسلتبداد ومواجهة الناس للمآيس واملحن، مسلتشهدًا 

ّ  ثقافة اإلكراه والقهر بحكم الكنيسة وحكم العباسي ني والصفوي ني والقاجاري ني، و سلتح

 الديني، األمر الذي خيالف القرآن نفسه.

 بازركان وختطئة مقولَتي: الدين للدنيا، وترك الدنيا للدينـ  7

ألجّ الدين )ي: ن  اإلفراط واللتفريط يلتمثالن بمقوللت  إىل أ بازرگانخيلص وهكذا 

األمرين مها السبيّ الوحيد ين ن  اللتخّل  عن هذإ، و(ترك الدنيا ألجّ الدين) ، و(نياالد

                                              
( وبحسب تعبي عبد الكريم رسوش: إذا كن ا نريد الدين للدنيا، فالدنيا نريدها ملاذا؟! انظر له: مدارا 1)
 



  

د وهكذا ي، ىل اآلخرةإللخالص والعبور بالدين من الدنيا  عىل عدم الفرق بني  بازرگانؤك 

، فكالمها ال ةتعليم الدين للطبخ واللتجارة وتعليمه إدارة احلياة االقلتصادية والصحي ة واحلكومي  

تركها األنبياء لإلنسان كي ينظ مها إن  هذه مجيعًا من وجهة نظره شؤون برشي ة شأن للدين به. 

ي عىل حياته بعدًا معنويًا فبرتاكم خّباته، فيام أخذ الدين العمق الروحي يف هذا الكائن لي ض

ًا.  وا خروي 

ّ  نشاطات اإلنسان يف خملتلف املجاالت  بازرگانلكن ما يظهر لنا من كلامت  أن ه يرى أن  ك

ة واملعايي أيضًا، جيب أن تكون يف هدي الدين وأن ال ختالفه  فهو الذي يضع األصول العام 

هو ما جيعّ الدولة إسالمي ًة  اموعدم خمالفلتهوالقيم األخالقي ة معلتّبًا أن  هدي الدين الكلي ة، 

واالقلتصاد إسالمي ًا واأليديولوجيا إسالمية، لكن  اتصافها بوصف اإلسالمي ة عنده ال يعني 

ا نابعة من اإلنسان،  مسلتوى اجلزئي اتعىل أزلي لتها وعدم قابلي لتها لللتغي   ؛ ألن  املفروض أّن 

ّ باللتفاصيّفلتخضع ملنطق الصيورة الذي خيضع له اإلنسان نفسه  .، والدين ال يلتدخ 

ة  بازرگانما يبدو يل هو أن   ل هذه اللتي مر  هبا من الدنيوي  كان حملتاطًا هادئًا يف عملي ة اللتحو 

ة، فنجد يف بعض كلام ته ما يشي دومًا إىل اجلانب الدنيوي  أيضًا، وكأن ه ال يريد أن إىل األخروي 

ينقطع بالدين متامًا عن اجلانب اللتنظيمي للحياة الدنيوي ة، فهو يقر  بوجود اهلتامم إسالمي 

بقضايا الناس اليومي ة والشؤون الدنيوي ة رغم تأكيده عىل اخلط  العام األخروي الذي أشار 

نية يصن ف القوانني الدنيوي ة هذه يف النكاح والطالق والقضاء وغي ذلك إليه، لكن ه من ناحية ثا

يف سياق دعوة الدين لإلنسان كي يبلتعد عن العصبي ة والغضب؛ ألن  مثّ هذه املفاسد 

 األخالقي ة حترم اإلنسان من السعادة األخروي ة.

نشاطه، حماوالً  مساحة الدين وحدوده ودائرةـ رمحه اهلل ـ  بازرگانهبذه الطريقة يفهم 

اإلخالص للدين يف نظرته هذه، فكأن ه يريد القول: إن  الفصّ بني الدين والدولة هو حفظ  

                                                                                                                     
، يف كلملته الشهية يف وفاة بازرگان واللتي نرشت يف هذا الكلتاب بعنوان )آن كه به نام 125يري ت: ومد

بازرگان بود نه به صفت(، والعنوان يقصد به رسوش أن  )بازرگان( ـ وهي كلمة تعني يف اللغة 

جر بازرگان بالدين الفارسي ة )اللتاجر ورجّ األعامل( ـ كان اساًم هلذا الرجّ، ومل يكن صفًة له، فلم يلتا

 كام فعّ غيه.



  

 .للدين وحفظ للدولة معاً 

ّ  من إن  مراجعة  ة وجتربلته السياسية واالجلتامعي ة بازرگاننصوص ك ، منذ انطالقلته الفكري 

ل جذري واتعطي انطباعًا بأ ئًا بّ كان مناخه الفكري مهي   غي ملتوق ع، سعن ه مل حيدث لديه حتو 

مها يف حمارضته املشهورة، إن  نسق تفكي أن  هذه يعطينا  بازرگان للصيغة النهائي ة اللتي قد 

ليها كان الكثي من مفرداهتا كامنًا يف منظومة تفكيه السابقة، ومن ثم  النلتيجة اللتي وصّ إ

ل كان هادئًا وغي حاد  وال مفاجئف  .اللتحو 

                                              
( انظر: مهدي بازرگان، آخرت وخدا هدف بعثت انبيا )اآلخرة واهلل هدف  بعثة األنبياء(، جمل ة كيان، 1)

 .61ـ  46: 28العدد 



 

 

 

 

 

 مقاربة حتليلية تقومية

 ورسالّيته ُاخروّية الدينلنظرّية 
ف الذي املثق  ام أنموذج ّن  عىل أ بازرگانأمثال عّل عبد الرازق وأن ه يمكن تصنيف يبدو يل 

 ّ أو يف اجلملة،  مجلةً  ،ليه أم نخالفهإأنلتج من اللتجربة وعيًا ديني ًا، فسواء كن ا نوافقه عىل ما توص 

م  ة، فإن ه قد  فليس لنفسه وعيًا جديدًا اسلتلهم بعض عنارصه من اللتجربة، وهذا عنرص قو 

 فًا خمملي ًا، بّ هو مثقف حياة وجتربة وتاريخ.ق  مثوعّل عبد الرازق  بازرگان

ة  بفضائها الزمني، ومن  بازرگانأمثال عّل عبد الرازق ومن املمكن دراسة عالقة نظري 

، فليس من هو ا، كام ترتك تأثيها عىل غيمهامها عليهالطبيعي أن تكون اللتجربة تركت تأثي

ة هذه النظري ات يشء آخر. ه عن ذلك من ا، لكن عل ة والدة النظري ات يشء، وأدل   منز 

 بازرگانألمثال عّل عبد الرازق ومهدي بدورنا، سوف نتوّقف عند هذا العطاء الغنّي 

 :لتصّور  مقنع لنا حوله لنتأّمل فيه، ونحاول الكشف عن قّوته وضعفه، لنتوّصل

 ـ دينّيةاملقاربة الداخل املنهجي على بازركان وسروش يف نقد الـ  1

م لنا  ـ رغم حديثه عن رضورة السي عىل ّنج الكلتاب والسن ة ـ  بازرگان املهندسمل يقد 

                                              
ة االجلتهادية السياسي ة يف 1) نا ال نبحث يف النظري  ( من الرضوري يل أن ا شي هنا بوضوح كامّ، إىل أن 

جهة نظر عّل عبد الرازق أو بازرگان أو غيمها، فليس بحثنا يف الفقه السيايس اإلسالم من و

نا تسليط الضوء اللتحليّل والنقدي عليه هنا هو املنهاجيات واألفكار اللتي  اإلسالمي، إن ام الذي هيم 

ة أخروية الدين وتناوهلا أمثال بازرگان وعّل عبد الرازق ضمن رؤيلتهام السياسي ة ، اشلتمللتها نظري 

وكانت عىل صلة بموضوعة شمولي ة الرشيعة وسعة اللتغطية القانوني ة للدين، وهلذا فإن  هناك العديد 

من املالحظات اللتي نملكها عليهام يف غي إطار جمال دراسلتنا هنا، لكن نا غي معنيني هبذا األمر عىل 

 مسلتوى هذا الكلتاب.



  

ّ  الوقائع، ك ة اسلتيعاب الدين ك  ت بنااللتي مر  النصوص القرآني ة واحلديثي ة رشحًا واضحًا ألدل 

ل من هذا الكلتاب لته ضمن سياق يف الفصّ األو  م نظري   عليها، وإن ام قد 
، كام مل يقم بلتسجيّ نقد 

( للموضوع نفسه لتابع السياق الداخّ ـ ديني )النص  ، مع بشكّ كامّ خارج ـ ديني، دون أن ي 

هلا  أن  من الرضوري ـ وفق حديثه ـ ملتابعلته، فعدم نقده هلذه النصوص أو تقديمه تفسياً 

مه لته يعد  نقصًا يف ما قد   .، كام سنوضح قريباً ينسجم مع نظري 

فمن جهة كان من الواضح  ،مارس مزدوجًا يف حتليله هذا بازرگانمرجع هذه الفكرة أن  

لته، ولكن ه من جهة ثانية كان يامرس أ ً وكيفًا ـ يف الوصول إىل نظري  ن ه يعلتمد النصوص ـ كام 

من خالهلا تكوين الصورة النهائي ة لديه، ولن نلتكل م يف هذه  مقاربة خارج ـ نصي ة، حياول

 داملداخلة اآلن عن مديات النجاح يف مقاربلته النصي ة للموضوع، وإن ام سأتوق ف قلياًل عن

ثنا عنها مطلع دراسلته.  املقاربة اخلارج ـ نصي ة اللتي حد 

لته معلتمدًا عىل عندما حاول تأص وقع يف فّخ سلطة النّص، بازرگانّن أيعترب رسوش  يّ نظري 

سوف تضعنا يف مسي لن ينلتهي  بازرگانهذه املحاولة من فثنائي ة النص  ـ اللتجربة الديني ني، 

، هلذا يعلتّب رسوش أن  املرجعي ة احلرصي ة يف اجلواب عن مع الفكر الديني الرسمي النقاش فيه

م لذلك ت ّبيرًا فلسفي ًا هرمنوطيقي ًا، سؤال حدود الدين هو املرجعي ة اخلارج ـ ديني ة، ويقد 

ى للحديث أن  الذي حيمّ مسبقًا عقيدة شمولي ة يف النص  الديني ويراه يلتصد   وخالصة تّبيره

م تفسيًا للنص  وييضء فيه عىل قضايا علمي ة وطبي ة  ّ  صغية وكبية يف احلياة، سوف يقد  عن ك

ا اللتي كانت مفروضًا قبلي ًا لقارئ النص  مما ينلتج لنا الشمولي ة ذاهتوسياسية واقلتصادية وغيها، 

ن ه ال حيكي سوى عن أبخالف ذلك الشخص الذي يقرأ النص  معلتقدًا مسبقًا بالديني نفسه، 

دة، فإن  فهمه للنص  سوف يكون خملتلفًا متامًا ولن يفهم ذلك الذي فهمه الشخص  ةمساح حمد 

ل، وهذا يعني  وليس  ،هي اللتي تساعد يف تفسي النص  ن  املصادرات القبلي ة حول النص  أاألو 

ده شبسرتي أيضاً النص  هو الذي يقوم بإخبارنا عن هذه املصادرات القبلي ة ، فيام ، وهذا ما يؤك 

د تقي مصباح  سنلمح له الحقاً  ـ يف طي ات نقده للقراءة الرسمي ة للدين ـ ناقدًا الشيخ  حمم 

 .اليزدي

النص  حلتى لو أخّب بنفسه عن مساحلته فإن   ن  أمن ذلك حني يرى  بعد  يذهب رسوش أبّ 



  

ة هذا االد عاء، ف ال يكفي أن هذا ال يكفي للقبول باد عائه، بّ البد  لنا أن نملك دليالً عىل صح 

ا برنامج شامّتقول املاركسي ة يل بأ ، بّ البد  أن ا ثبت ذلك بالدليّ والشواهد، وهذا للحياة ّن 

يرجع إىل ثنائي ة ملتقابلة: فهم جوهر الدين، وفهم حاجات  ن  فهم حدود الدين أمر  أنلتج ما ي  

 .نفسه ّبنا عنهام النصي اإلنسان، وكال هذين األمرين ال خي  

بّ دعوين أقول شيئًا، وهو أن  القارئ للدكلتور رسوش يف جممّ دراساته، يرى بوضوح 

ّ  القضايا ال معنى رغبًة أكيدة وقناعة راسخة بكون االجلتهاد الداخّ الديني يكاد يكون يف ك

له عنده وال قيمة، ففكرة أن  هذه القضية أو تلك ال تؤخذ من الداخّ، بّ من اخلارج، متثّ ـ 

بنظري امللتواضع بوصفي قارئًا لّسوش ـ واحدة من أعمدة فهمه للدين، وربام يمكن رؤيلتها 

 يف عرشات املواضع من كلتاباته.

ورسوش معًا، وأتأّمل بعيدًا عن كالمهام  زرگانباي أوّد هنا أن أتوّقف قليالً عند حماولت  

 أيضًا؛ الَتاذ موقف يف القضّية:

ل صحيح متامًا، و أّوالً: ي  أليه مرارًا، بمعنى أن  إملحنا أإن  ما قاله رسوش يف نقده األو 

اً  ّ  يشء يف العامل، فمن الطبيعي أن  ،شخص لو أعطيلته نص  ثم أقنعلته بأن  هذا النص  يلتكل م عن ك

ّ  يسلت سكويت، ضاء اليشء، فيى سكوته عن فكرة  تأييدًا هلا، وحيصّ اإلم نطقه ليى فيه ك

ا  ّ  احلياة الصحي ة لإلنسان وهكذا، أم  ويرى كالمه عن رضورة الغذاء الصحيح برناجمًا يغط ي ك

فلن  ،رسي ة فقطى للحديث عن احلياة اال  بأن  هذا النص  يلتصد   لو محّ هذا الشخص قناعةً 

 نه قضايا علم الفلك.يفهم م

بل رأيناها يف التجربة الزمنّية ملفرّسي النصوص الدينية عرب  ،هذه الفكرة منطقيّة جداً 

 نوعان من النصوص الدينّية:هنا يوجد التاريخ وعرب األديان، لكن 

النصوص اللتي حتكي عن يشء خارج النص  ـ بوصفه وهي  نصوص الدرجة األوىل،ـ أ 

لت ه ومعامله، وهذا النوع من النصوص هو األغلبي ة الساحقة من النصوص كلي ة منلتظمة ـ وهوي 

 الديني ة، فهي تلتكل م عن الصالة والصوم واهلل واآلخرة واألخالق وغي ذلك.

النصوص اللتي حتكي عن منظومة النص )النصوص( وهي  نصوص الدرجة الثانية،ب ـ 

                                              
 .138ـ  135( انظر: رسوش، مدارا ومديري ت: 1)



  

ف هبوي ة سائر النصوص يف املنظومة، وختّبن ّ  يشء أو نفسها، فلتعر  ى لك ا تلتصد  ا عنها بأّن 

، بّ هو النص  نفسه، لكن ال تلتصد   ى ملساحة معي نة، إن  املحكي  عنه هنا ليس شيئًا خارج النص 

عني النص  الذي حيكي عن سعة النصوص، بّ سائر النصوص الصادرة عن امللتكل م نفسه 

 واللتي حيكي هذا النص  عنها.

ل من النصوص ال  :ورسوش معاً  بازرگانل هناالذي نوّجهه والسؤال  إذا كان النوع األو 

ة النص  بوصفه منظومة نصوصي  بذاته حيكي  ملتكاملة )القرآن والسن ة معًا(، لكن   ةعن هوي 

كانت املقاربة اهلرمنوطيقي ة متنعنا من تأمني املصادرة القبلي ة عّب  ذاليس كذلك، وإ النوع الثاين

ل من النصوص، فهي ال مت ، ها عّب النوع الثاين من النصوصعنـ قهرًا ودائاًم ـ نعنا النوع األو 

وهذا يعني أن  )اإلمكان( الفلسفي اللتفسيي موجود  هنا يف إخبارنا من داخّ النص  عن هوي ة 

إذا كن ا إال ومن ثم  يمكن تأمني املصادرة القبلي ة من النص  نفسه ال من خارجه، النص  نفسه، 

نحكي بالنصوص عن  ن نحن الذيامال حتكي عن يشء وإن  مطلقًا ن  النصوص نقول مسبقًا بأ

ـ وهو تفكي فلسفي وجودي هايدغري ـ فال معنى ألبحاثنا هذه  ذا كان األمر كذلكإاليشء، و

دًا ليشء، ومعنى أن ه مول د ليشء  كل ها؛ ألن  النص  لن يكون هنا حاكيًا عن يشء، بّ سيكون مول 

، ويف يت ووجودي، وليس هناك يشء خارج ذايت أبحث عنههو أن  احلتكاكي به احلتكاك بذا

هذه احلال لن تكون هناك قيمة حقيقي ة للنص  الديني سواء أخضعناه هلذه املصادرة أو تلك؛ 

ة املؤل ف ومراداته ، ومن ثم  علينا إغالق البحث يف ألن  البحث يف النص  لن يعود بحثًا يف هوي 

يف أي  موضوع، وإذا كان رسوش يؤمن بذلك فنحن معه مرادات النص  عىل مجيع االجتاهات و

 .أمام نقطة خالف مبنائي، وليس ملوضوع بحثنا أي  خصوصي ة إضافي ة

ة نفسه، ونعني بذلك نكلتشف أهبذا  ن  النص  يمكنه باإلمكان اللتفسيي أن حيكي عن هوي 

شلتغاالت هذا أن يكون يف النص  الديني ما يدل  بشكّ واضح ورصيح عن مساحة ا يمكنأن ه 

/املنظومة ولن نبحث هنا يف حالة الشخص الذي يدخّ النص وهو بالفعّ ال يعرف  .النص 

؟ نرتك ذلك ملناسبة  مساحلته، وليس له موقف أيديولوجي مسبق فيه، كيف سيفهم النص 

 أخرى.

مها الفريق اآل بازرگانن  أومن هنا نكلتشف  ة القرآني ة واحلديثي ة اللتي يقد  خر مل يعرض لحأدل 



  

ةً إل لته خاص  ، بّ اقلترص عىل عرض أدل  ، بّ اليشء األكثر غرابة ثبات شمولي ة الرشيعة من النص 

مها الفكر املدريس، واللتي وضعنأهو  ة اخلارج ـ نصي ة اللتي قد  ها سابقًا يف إطار األدل ة ان  األدل 

ل من هذا الكلتاب، كانت هي األخرى غائبة أو مغي بة ع ن مقاربة العقلي ة يف الفصّ األو 

، مع أن  هذه املقاربات يفرتض أن تكون حارضة يف حتديد موقف فضاًل عن رسوش ،بازرگان

 .من سعة الدين وجماالته

عة  والشمول حلتى تثبت هذه  ثانيًا: عي النصي الس  إن  فكرة رسوش حول أن ه ال يكفي أن يد 

الديني غي واضح؛  الصفة فيه، هي فكرة صحيحة من حيث املبدأ؛ لكن  تطبيقها عىل النص  

ا أن نامرسه ضمن مصادرة االعلتقاد بعصمة النص  الديني، وأن ه من  وذلك أن  هذا اللتطبيق إم 

اهلل سبحانه، أو أن نطب قه خارج هذه املصادرة، فإذا طب قناه خارج هذه املصادرة، فام قاله 

ن من الوصول إىل دالرسوش يف غاية الوضوح واإلقناع،  لة واضحة يف وهكذا لو مل نلتمك 

بينام لو طب قناه يف سياق هذه املصادرة فهذا يعني الوقوع يف مفارقة؛ إذ النص  حتسم املوقف، 

كيف نكون مقلتنعني بعصمة النص  الديني من جهة، ثم ال نكلتفي بشهادة النص  نفسه عىل 

ة ة وأن  النص  الديني هو نص  تارخيشمولي لته وسعلته؟! يبدو هذا ملتنافيًا بشد  لته ، خاص  ي يف هوي 

حلتى  الوجودي ة واحلدوثي ة، ومن ثم  فام وصّ إلينا منه قد ال يكون مساويًا ملا صدر منه بالفعّ

 .نحاكم الصادر  بالواصّ دوماً 

وليس أمام رسوش من خمرج هنا سوى أن يفرتض أن  املقاربة اخلارج ـ نصي ة ت ثبت عدم 

منا شواهد هلذه النلتيجة فمن املمكن أن شمولي ة الدين، وليس فقط ال ت ثبت الشمولي ة، فإذ ا قد 

ا  ّ  من أّن  تكون هذه الشواهد موجبًة لللتشكيك يف داللة النص  الديني عىل ما شهد عليه، وال أق

 تفرض تناقضًا أمام القول بشمولي ة الدين وسعة الرشيعة.

مها معًا حاجة  من هاتني املناقشتني نسترلص أّن املقاربة اخلارج ـ نصّية، والداخل ـ نصّية،

ولكن  املقاربة اخلارج ـ نصي ة إذا أفضت بنا إىل إثبات  يف دراسة موضوع من هذا النوع،

ة أو إثبات الشمولي ة  فإن  هذه النلتيجة تفرض نفسها عىل بّبهان  علمي موضوعي، املحدودي 

نصي ة سوى عىل فهم النصوص وعىل املقاربة الداخّ ـ نصي ة، بينام لو مل تقدر املقاربة اخلارج ـ 

ا محلت موقفًا سكوتيًا عاجزًا، عدم إثبات الشمولي ة،  ونفت وجود دليّ خارج ـ بمعنى أّن 

م ديني عىل الشمولي ة فحسب،  فإن  هذا لن ي غلق الباب أمام املقاربة الداخّ ـ نصي ة عن أن تقد 



  

 ـ إمكانًا ـ موقفًا إضافي ًا يف هذا املجال.

عّل عبد الرازق للموضوع ـ رغم العديد من النواقص اللتي  وهبذا نعرف أن  طريقة تناول

فيها ـ كانت ألصق بدراسة قضي ة من هذا النوع من املقاربات اخلارج ـ ديني ة املحضة اللتي غالبًا 

 ما ال تكون مالمسة للواقع النّص  واللتارخيي للدين، وإن مل تكن كافية.

نا نجد بعض ال ة القراءة اخلارج ـ وال بأس باإلشارة أخيًا، إىل أن  سني حلرصي  باحثني امللتحم 

هم دينية يسلتندون للنصوص منلتقني ما ينفعهم منها ثبلتوا ؛ لكي ي  فقط وملتجاهلني ما يرض 

د اجلدل واإلفحام االحلتجاجي؛ إذ  م، إن مل يكن اهلدف جمر  لتهم، وهذا نوع  من اللتحك  نظري 

متامًا كام حتلتاج ملعايي مثّ  جعّ نصوص أصّ ونصوص هامش، أمر  حيلتاج ملعايي دقيقة،

د طه يف جعله النصوص املكي ة القرآنية هي األصّ، دون  ة الباحث السوداين حممود حمم  نظري 

املدني ة؛ ليسلتنلتج من ذلك أصالة النزعة األخالقية )واال خروي ة( يف اإلسالم، دون النزعة 

 القانوني ة واللترشيعي ة.

 دنيا )معيار الدنيوي وااُلخروي(دّين الـ من دنيوّية الدين إىل ت 2

م  ة الدين وثورة عىل مصلحي ة اإلنسان جتاهه،  بازرگانيقد  ا انلتصار ال خروي  رؤيلته عىل أّن 

ة امللتصلة باآلخرة؟  لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هي اجلوانب الدنيوي 

؛ باللتأكيد مني اً ليس فصالً ز بازرگان غائي ة الدين عندإن  الفصّ بني الدنيا واآلخرة يف 

دة، بّ هي جمموعة من  فليست اآلخرة اللتي عاجلها الدين يف حياة اإلنسان هي قطعة زمني ة حمد 

ق سعادته فيها، ـ بفعلها أو تركها ـ القيم والسلوكيات اللتي تنفع اإلنسان يف اآلخرة  وهذا للتحق 

لته، هو أ ّ  ما عن دنيوي   أو عم
 مران:يعني أن  الذي يمي ز ا خروي ة سلوك 

 نوع العمل

 غاية العمل

ق  ّ  ا خروي كذلك، كام أن  اللتصد  فالزنا هو عمّ دنيوي عادًة، واجللوس يف املسجد عم

ذ  السلطة بعىل فقي لكي حيصّ اإلنسان بذلك عىل مكانة اجلتامعي ة ونفوذ بني الناس لللتلذ 

ر من حب  والزعامة هو عمّ دنيوي؛ ألن  الغرض دنيوي، بينام الفعّ نفسه إذا كان ل غاية اللتحر 



  

 املال واللتعل ق بحب  اهلل فقط هو عمّ ا خروي.

ة،  ة والدنيوي  وهذا معناه أن  نقطة فنوع الفعّ وغايلته رشيكان يف توصيف الفعّ باال خروي 

ة الدينوواملخالفني له ليست يف ا خر بازرگاناخلالف بني  ، بّ يف تعيني هذه بالرضورة ي 

وضع اليد عىل السلوكيات واالهلتاممات واألفعال اللتي يمكن خلع  بمعنىاألخروي ة يف الدنيا، 

ة أو الدنيوي ة عليها ضمن معيار واضح،  ن  أمر اهلل الناس أيقول ب بازرگانفصفة اال خروي 

لتهم للامل، كي يقرتبوا من اهلل سبحانه، وأمره هلم بالزكاة هو خللع عبودي   ،بالصالة هو آلخرهتم

م تفسيًا ق بازرگانن  أوهذا يعني  ة )الصالة ـ الزكاةروحي ًا د   ( خيلع عليها صفةً ..لظاهرة مادي 

ة  .ا خروي 

ة الفعّ والغاية، يكفي للتوصيف السلو الفردي أو اجلامعي بكونه  كوانطالقًا من معياري 

ًا أن يكون السلوك يف نفسه حسنًا وصاحلًا وأخالقي ًا وأن يكون القصد من ورائه هو اهلل  ا خروي 

، حلتى تللتقي نوعي ة الفعّ وغايلته يف تصحيح اللتوصيف املذكور، وهذا ما يمكن ةواآلخر

مها لنا وهو يقوم بلتحليّ اإللزامات  بازرگاناسلتنلتاجه من كالم  أيضًا، ومن األمثلة اللتي قد 

، ومن غي املنطقي أن يقصد اللتمييز بني الدنيوي واال خروي من الرشعي ة الواردة يف الدين

ّل بعد أن أقر  بنفسه باللترشيعات اللتي وضعلتها الرشيعة يف خالل اللتمييز ب ني اللتعب دي واللتوص 

ة( بذاهتا ة )العبادي   .جمال األحوال الشخصي ة ونحوها من األمور غي اللتعبدي 

لنا هلذا املعيار الثنائي امللتعاضد؛ مل يعد يمكن ل فصّ السلوك السيايس عن  بازرگانإذا توص 

ة السلطة، ف الديني، أو فصّ الدين عن ة دنيوي  ّ  املشكلة؛ ألن  السلطة، بحج  هذه الطريقة ال حت

هو خدمة  هاتنظيمإدارة حياة الناس يف الدنيا والطرف اآلخر بإمكانه أيضًا أن يقول بأن  

ن  السعي يمكنه أن يدافع عن نفسه بأ بازرگانذا كان إولآلخرين ورفع الظلم واللتمييز عنهم، 

ال ن  هذا إف ،ن  القصد والغاية فيه هو الدنياأل ؛دنيوي ة هانئة هو أمر  اقلتصادي   الملتالك حياة  

ّ  يشء،  عالقة له بالسلوك نفسه، وإن ام بخاصية القصد والني ة، فالني ة لدهيا القدرة عىل حتويّ ك

ة السلوك ليس هو السلوك نفسه  ، أيضاً  بّ الني ة القابعة خلفهفقط ومن ثم فمن يعني  ا خروي 

ة وبإمكان ا لدين أن يقوم بلتوجيه سلوكي اتنا الدنيوية بحيث يقوم بلتحويلها إىل سلوكي ات ا خروي 

 النوايا ونحو ذلك. صحيحالقصود وتصويب عّب ت

ـ يف حديثه عن االنقالب من اللتوحيد إىل الرشك ـ حقيقًة صوفي ة  بازرگانلقد جتاهّ 



  

، أي غي ل األخالقي ة بذاهتاـ يف األفعاأخالقية تقيض بإمكان حتويّ الدنيوي إىل أخروي 

يمكن غي قبيح يف ذاته عّب تعديّ القصود والنوايا واألغراض، فأي  أمر دنيوي ـ  القبيحة

بالقصد القريب ومراعاة احلضور اإلهلي  حتويله إىل أمر أخروي، فلامذا ال يكون االهلتامم بدنيا 

بًا إىل اهلل تعاىلالناس  ة، كاالهلتامم برفع الطبقي ة املجحفة عّب عّب تصحيح الني   عماًل دينيًا مقر 

سات اللتنظيمي ة اللتي توف ر شيئًا من ذلك ؟! االشلتغال عىل وضع القوانني وتكوين املؤس 

ه اإلنسان الفاسد واملجلتمع  ًة يمكن أن يصي  والعكس صحيح؛ فإن  أكثر العبادات عبادي 

ًا مصلحي ًا، كام قال   نفسه! بازرگانالفاسد أمرًا دنيوي 

االهلتامم بدنيا الناس ـ بمعنى حياهتم الكريمة اهلانئة ـ ليس شأنًا يلتعاىل عنه النبي  أو  إن  

ة؛ فإن  دنيا الناس اللتي اهلتم  هبا ا ة، وهذا العيش ألنبياء هي أن يعيشوا حياًة عادلالبعثة النبوي 

الواقع عّب ليس كلمة تطلق يف اهلواء، بّ هلا مسلتلزمات قانوني ة تفرض تنظيم نفسها عىل أرض 

سلسلة من القوانني اجلزائية واجلنائي ة واملدني ة واللتجاري ة وغي ذلك، فهذه املنظومة الفقهي ة 

طهم يف ظلم بعضهم بعضًا، أفهّ هذا شأن دون  القانوني ة ترتقي بحياة الناس وحتول دون تور 

ق هلم األمن شأن األنبياء؟ وهّ من املعيب عىل األنبياء أن يديروا حياة الناس بام حيق  

ن هلم حقوقهم وحري اهتم؟  واالسلتقرار والعدالة االجلتامعية ويؤم 

ة يامرس فعاًل غي بّ  هّ أن  الذي يامرس نشاطه البرشي اليوم لكي يضع القوانني البرشي 

 بازرگانأخالقي أو أن ه يامرس فعاًل أخالقي ًا؟ فإذا كان يامرس فعاًل غي أخالقي فكيف كان 

دارة حياته؟ فهّ هو يدافع عن حق  غي أخالقي؟ وإذا كان يامرس إإلنسان يف يدافع عن حق  ا

ّ  وأنبياء،فعاًل أخالقي ًا ـ وهو كذلك ـ فلامذا مل يكن مناسبًا لحأنبياء أن يامرسوا هذه  ، بام هم رس

اء وهّ هناك أخالق دانية ال تليق باألنبيوملاذا مل يكن ذلك مناسبًا ألهداف البعثة؟ األخالقي ة؟ 

وأخالق عالية تليق هبم؟ بّ يمكن أن نقول بأن  هناك فرقًا بني أن يكون هدف األنبياء هو 

 الدنيا وأن يكون هدفهم الدنيا واآلخرة معًا، وهذا ما مي زهم عن سائر البرش والقادة.

بله عّل عبد الرازق ـ  بازرگانإن  هذا اللتوصيف من  يبدو غي منطقي وهو يبحث يف ـ وق 

ّ دراسلته هذ ة اإلنساني ة ويعلن رفضه الواضح لالسلتبداد والقمع، فهّ تدخ  ه عن قيمة احلري 

ة اإلنساني ة املسؤولة هو تقليّ من شأّنم، وهّ خدمة العباد  األنبياء يف احلفاظ عىل احلري 



  

ة هّ  والبالد دون مسلتوى األنبياء؟! ومن ثم  فاللتجربة النبوية والعلوية والسليامنية والداودي 

ًا أو ارتقاًء؟ وكيف عظ م القرآن قائاًل عن آل كانت ه ُْسُدون  النَّاس  ﴿: إبراهيمبوطًا نبوي  أ ْم حي 

ظِي ْلًكا ع  ْين اُهم م  آت  ة  و  ْكم 
احْلِ اِهيم  اْلكِت اب  و  يْن آ آل  إِْبر  ْد آت  ق  ْضلِِه ف  اُهُم اهللُّ ِمن ف  ا آت  ىل  م   ﴾اًم ع 

 (؟!54النساء: )

ة الرخيصة، بّ هم يرون إن  املدافعني عن سع ة الفقه اإلسالمي ليسوا مدافعني عن الدنيوي 

ق العدالة، وحيد  من الفحشاء والالأخالقي ة، ويرضب عىل يد اجلاين،  أن  الفقه يرفع الظلم، وحيق 

ي موقع اإلنسان األخروي الصالح يف املجلتمع، ويعيد إنلتاج الطبقي ة االجلتامعي ة وفقًا  ويقو 

وخيرج من أموال األغنياء للفقراء، ويرفع من مسلتوى املجلتمع املسلم أمام  ملعايي خملتلفة،

ة منافية لآلخرة؟ فلامذا ال نعلتّب الفقه إطارًا  ت معيبة ودنيوي  اآلخرين وهكذا، فهّ هذه املهام 

 تبعي ًا هيدف للتوفي اإلطار األصّل الروحي؟

ره بالعدل واالسلتقامة، قد مجع والقرآن بسلوكه طريق االعلتدال ، وأميقول السيد اخلوئي: 

ّ بام يصلح األوىل، وبام يضمن السعادة يف األخرى، فهو  نظام الدنيا إىل نظام اآلخرة، وتكف 

ًا  الناموس األكّب جاء به النبي  األعظم ليفوز به البرش بكللتا السعادتني، وليس ترشيعه دنيوي 

ا مع كّب حجمها ال جتد فيها موردًا حمضًا ال نظر فيه إىل اآلخرة، كام جتده يف اللتوراة الر ائجة، فإّن 

ضت فيه لوجود القيامة، ومل ختّب عن عامل آخر للجزاء عىل األعامل احلسنة والقبيحة. نعم  تعر 

حت اللتوراة بأن  أثر الطاعة هو الغنى يف الدنيا، واللتسل ط عىل الناس باسلتعبادهم، وأن  أثر  رص 

وت وسلب األموال والسلطة. كام أن  ترشيع القرآن املعصية والسقوط عن عني الرب  هو امل

ًا حمضًا ال تعرض له بلتنظيم أمور الدنيا كام يف رشيعة اإلنجيّ. فرشيعة القرآن  ليس أخروي 

ًة أخرى ًة وإىل صالح اآلخرة مر   .رشيعة كاملة تنظر إىل صالح الدنيا مر 

يف ذاته، بّ قبح السلطة وإدارة دنيا ما نريد أن نصّ إليه هو أن  السلطة ليست أمرًا قبيحًا 

الناس إن ام يكون بنوع ممارسلتها من جهة، مثّ عدم عداللتها بني الناس، وبنوع القصد الذي 

ة والغاية اللتي ينشدها املهلتم  بقضايا السلطة، وإال  ينبعث الناس به نحو ممارسة السلطة الدنيوي 

ه الدين عنه؛ ألن ه فلو كانت السلطة واالهلتامم بدنيا الناس أمرًا قبي حًا يف ذاته يفرتض أن يلتنز 
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 ، ة اللتجربة  بازرگانفبامذا يفّس  لنا دنيوي  واملفروض أن  الدين  ا خروي  النبوي ة السلطوي 

وهّ يراها خروجًا عن املسار اللتوحيدي وعودًة غي  ؟السليامني ةالداودي ة ووالعلوي ة واحلسني ة و

 بازرگانبّ لنا أن نذهب أكثر من ذلك ـ وفقًا لعقيدة  حانه؟!شعورية إىل منحى الرشك باهلل سب

؟ وهّ يعلتّب هذا اللتنصيب  املذهبي ة ـ لنسأله: كيف يفّس  تنصيب اإلمام عّل للخالفة بعد النبي 

ب ديني ًا فقط فلامذا كان اللتنازع  ديني ًا فقط أو أن ه تنصيب سيايس؟ وإذا كان اإلمام عّل  قد نص 

 نفسه لللتاريخ؟ بازرگاناة النبي كام هي توصيفات عىل السلطة بعد وف

تكمن ـ يف تقديري ـ يف املعيار  ،عّل عبد الرازقمعه و بازرگاننقطة اخلطأ اللتي وقع فيها 

الذي بنى عليه يف متييز الدنيوي عن اال خروي، واملعيار ال يسمح له بافرتاض السلطة شأنًا 

ه الدين وأهّ اإليامن عن ًا حلتى يلتنز  ي الدين دنيوي  ًا، فلتصد  ه، بّ هو شأن يمكن أن يكون ا خروي 

له واهلتاممه به هو ملامرسة تصويب أخالقي يف القوانني واإلجراءات من جهة حلتى ال تكون 

ظاملًة من حيث ال يشعر اإلنسان، وكذلك للقيام بدور تصحيحي للنوايا وحماربة أشكال 

ًا يمكن للدين أن يصي  ، وهبذا كام يمالقصد الدنيوي يف احلياة السلطوي ة كن تصيي الدين دنيوي 

 .الدنيا ديني ًة بنظامه األخالقي هذا

ة  ت نظري  وختط ينا خصوصي ة فكرة فصّ الدين عن السلطة انطالقًا من ، بازرگانوإذا صح 

ة للدين،  ة اال خروي  ع اهلوي  ة، فهّ يشج  فنحن نسأله عن أساس اشلتغال الفرد بالقضايا الدنيوي 

م العلمي واللتكنولوجي وتثوير الثروات الكامنة  املسلمني عىل كسب الثروات وحتصيّ اللتقد 

رة دائاًم حلياهتم أو ال؟ فإذا كان جوابه إجيابيًا فلامذا مل تكن  ة ملتطو  ووضع خطط وبرامج دنيوي 

هذه الدعوة اإلنساني ة للتنظيم احلياة وإقاملتها وتطويرها سيًا يف خط  الرشك عىل خالف الدعوة 

ا إذا كان جوابه بالنفي، فهذا يعني أن  ا ال يرى فقط القطيعة بني  بازرگانلديني ة لذلك؟ وأم 

 عىل تيار الصوفي ة االنعزالية 
سب حينئذ  الديني والدنيوي، بّ يرى اللتنايف بينهام، ومن ثم فهو حي 

مها، مع  ولست  !خرة(ّ اآلجر من مقولة )ترك الدنيا ألن ه هو نفسه حذ  أاملعادية للحياة وتقد 

؟!  أدري هّ هذه النلتيجة أخف  وطأة أو أدجلة للحياة حينئذ 

اد عىل عّل عبد الرازق، فإذا كانت الرسالة اإلسالمي ة ال تلتصّ  واألمر عينه الحظه النق 

ف  .إطالقًا بلتنظيم احلياة واالجلتامع البرشي، فهذا يعني ارتدادًا نحو اللتصو 
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سان هو اآلخرة، فكيف نذا كان املحور الوجودي لإلأل سائّ هنا وهو أن ه إبّ ربام يس

 ض  
شكالي ة كمن اإلين تأحيارب الدنيا؟ و أن  الدين لنوعّل عبد الرازق  بازرگانأمثال  ن  م 

 بازرگانام مأيل يبدو  الي ة؟ الالفلسفية يف كون الدين حيارب الدنيا عىل الطريقة الصوفية االنعز

ًا بدنيا الناس،  ن جيعالأال ـ إيف املقاربة  املتهوفقًا لطريقـ اب ومن جوعبد الرازق  وأن  الدين مقر 

ذهاهبم خلف الدنيا ليس يف ذاته عماًل غي أخالقي، بّ قبحه األخالقي ينشأ من نوع السلوك 

ة  ه عن الشأن الدنيوي بحج  الدنيوي ونوع الني ة، وهذا اإلقرار ال معنى له إذا كان الدين يلتنز 

لته ، إذ يبدو األمر ملتهافلتًا يف هذه أو رسالي لته وفقًا للتعبي عبد الرازق بازرگاني وفقًا للتعب ا خروي 

ه هو عن دنياهم؛  احلال، فكيف يرىض الدين للناس أن ال يرتكوا الدنيا ويف الوقت عينه يلتنز 

لته؟! لته تنايف ا خروي   ألن  دنيوي 

وهو  هنا أمرًا آخر، امهما تقّدم، لكن لعّل مقصودوعبد الرازق  بازرگانهذا كّله إذا قصد 

زت نصوصه يف هذا املضامر، وللتضاءل فيه املوضوع  ز عىل شأن إدارة احلياة لرتك  أن  الدين لو رك 

ة ال أخروي ة عىل  األخروي والروحي، مما سيجر  إىل والدة ديانة دنيوي ة عىل الطريقة اليهودي 

أن الدنيا يف مساحة كبية جدًا منه ـ الطريقة املسيحي ة، فلتنامي الفقه ـ بوصفه علاًم معني ًا بش

 سوف يكون عىل حساب األبعاد الروحي ة واألخروي ة يف الدين، واللتي هي األم  واألساس.

هذا املعنى، فهذا الكالم فيه جانب صواب وجانب أو عّل عبد الرازق  بازرگانفإذا قصد 

 خطأ:

مه إىل ،ا جانب الصوابمّ أ نا نعارض تنامي الفقه وتضخ   حد  غياب الروح فهو أن 

سة الدينية وليس حديثنا حوهلا ـ  ، لكناألخالقي ة، وهي إشكالي ة نجدها اليوم قائمًة يف املؤس 

م الفقه وابلتالعه سائر اجلوانب الديني ة وصيوته اللباس الذي  وهنا جانب اخلطأ ـ معارضة تور 

ين والعرفاء والف السفة بوصفهم الناطقني يلبسه الدين، ومعارضة تقديم الفقهاء عىل املفّس 

الرسمي ني باسم الدين دون غيهم، وهي معارضة نوافق عليها.. ال تعني حتييد الدين عن 

الدنيا، وال فك  الوصلة بني الدين والسلطة، بّ تعني رضورة إنلتاج فهم جديد للدين جيعّ 

د ضلع  من أضالعه، ويعطيه موقعه الطبيعي يف إدارة حياة الناس جسد ، ًا وروحاً الفقه جمر 

ّ ف لت ه ضمن املنظومة الدينية الكاملة، ألخذ حجمه الطبيعي الذي يشك  ع  الفقه لو ا عيدت موض 

نصف سدس آيات القرآن الكريم تقريبًا، ومثله من السن ة كذلك، والباقي موضوعات روحي ة 



  

ة وأخروية وعقدي ة ونحو ذلك.  وتربوي 

ّ  و  اكان يعيشه الفقه أكثر مما كان اممعارصًا هل وضعاً  انيواجه اكانوعبد الرازق  بازرگانلع

ل الفقه يف داخّ النصوص نفسها انيواجه ، ونقطة االرتكاز تكمن يف كيف يمكننا أن نحو 

ة تقع الوسائّ فيها أهم   د قوانني جاف  من األغراض وت نحر القيم األخالقية فيها  الفقه من جمر 

د املحافظة عىل الشكلي ات، وتلتم ن املصلحة فيه من إحلاق اهلزيمة باألخالق.. إىل أحيانًا ملجر  ك 

 ؟جمموعة دساتي تسلتهدف األخالق نفسها وحتكمها الكلي ات األخالقي ة العليا

ّ يف الدنيا محايًة للتساميه،  نا نبحث يف منع الدين من اللتدخ  ومن الرضوري هنا اللتأكيد عىل أن 

ة أو نحو ذلك، وال ن  بازرگانعبد الرازق و وافق عىل مقاربةواعلتبار ذلك منقصًة له أو مرض 

ا احلديث عن أن  الدين هّ يمكنه بالفعّ أن يدير دنيا  هلذا املوضوع حيث نجدها غي مقنعة، أم 

يات الدنيوي ة عىل املتداد اخلط  الزمكاين؟ فهذا  الناس؟ وهّ يقدر الفقه عىل االسلتجابة للتحد 

يات من نوع  آخر، وليس موضو  ع حديثنا هنا الساعة.موضوع آخر يفرض حتد 

حترير  بازرگانهل أراد أن يثريوا إشكالّية هنا يف أّنه  بازرگانهذا، وقد حاول بعض ناقدي 

ط يف مقاربة املسألة إن  الناقدين هنا يرون  الدين من الدنيا أو حترير الدنيا من الدين؟ أن ه تور 

مه لإلنسان، ومل يبحث الديني ة مقاربة وظيفي ة، أي  أن ه بحث عن وظيفة الدين وما  يمكن أن يقد 

مه للدين، وهذا بالضبط  يقف عىل النقيض من ما عن وظيفة اإلنسان وما يمكن أن يقد 

ة اهلل. بازرگاناملرشوع الديني اهلادف عند  ة اإلنسان لصالح حموري   للثورة عىل حموري 

 يف نظرّيته رگانبازلكّن هذه املالحظة يف تقديري َترتق النوايا أكثر ممّا تقارب نصوص 

ة مل ينلترص  بازرگانن  أمن الواضح  إذ هذه، ال يف مسألة واحدة، وهي لإلنسان إيف هذه النظري 

ّ  دراسلته تبدو واضحة يف كوّنا حريصة عىل  لته أمام االسلتبداد والقهر والقمع، وك محاية حري 

ا املناقشة يف إطار النوايا فليس أمرًا مقبوالً يف هذا  ّ إن  البحثي، بضاء الفالدين نفسه، أم 

عالء اهلل عن شأن أن يكون مثّ غاندي أو مجشيد كان واضحًا يف كونه إعن  بازرگانحديث 

م.حيلتقر دنيا الناس، وإن كن ا ال نوافقه عىل هذه املقارب  ة كام تقد 

 نظرّية يف ضوء االجتاهات األربعة يف فلسفة ضرورة البعثةالتقويم ـ  3
ة، لكن من املناسب أن ال نريد أن نخوض هنا يف  ة العام  حتليّ منفصّ ألهداف البعثة النبوي 



  

راته أنعرف  م تصو  ول الغرض من بعثة األنبياء حن  الفكر الديني والفلسفي عّب اللتاريخ قد 

ة طرح ـ باخلتصار  شديد ـ رسال الرسّ، ويمكن إو هي  ،أو بيانات وصياغات ،اجتاهاتعد 

 األبرز عادًة:

بعثة األنبياء هو رضورة لو االَتاه الذي يميل لكون املرّبر املوضوعي ّول: وهاالَتاه األ

ن االجلتامع البرشي هو أبمعنى  اإلنسان يف ظرف االجتامع أو تنظيم االجتامع البرشي، ن  تكو 

ن االجلتامع البرشي يؤد   ر، فلتكو  ىل تضارب مصالح إي الذي يفرض إرسال الرسّ وبعث الن ذ 

ن ه بالرضورة أو باحلاجة، فإ ن  اإلنسان اجلتامعي  وحيث إرذيلة بينهم، الناس، ووقوع اللتنازع وال

لن يسلتغني عن االجلتامع، األمر الذي يفرض وضع قانون للتنظيم االجلتامع البرشي خوفًا من 

 سقوط اإلنسان وهتاويه.

يف كلامت فالسفة مثّ ابن سينا والسهروردي وبعض مقاربات أكثر  هذا االجتاه نجده بادياً 

ات يف احلياة صدرااملال ، وال نالحظ فيه بوضوح وجالء دور اآلخرة يف فلسفة حضور النبو 

ات جاءت للتنظيم احلياة الدنيوي ة يف ا فق االجلتامعالبرشي ة  .، فكأن  النبو 

ب هؤالء  ّن املرّبر املوضوعي هو تكامل اإلنسان،أاالَتاه الثاين: وهو الذي يرى  فال يقر 

اتنن  اإلأبّ من خالل  ،لتامعالقضي ة من خالل االج  .سان ال يمكنه اللتكامّ دون النبو 

  ّ من فكرة رضورات تنظيم االجلتامع أكثر مفلتوحة عىل اآلخرة  وفكرة اللتكامّ هنا تظ

ه حديثًا عن أن  طريق النجاة اال خروي منحرص باألنبياء البرشي ، وهلذا جتد ضمن هذا اللتوج 

 الطريق.الذين يبل غوننا ما ال نعرفه عن هذا 

د تقي مصباح اليزدي والشيخ عبد اهلل  ،وهذا االجتاه نجده يف كلامت أمثال الشيخ حمم 

 .جوادي اآلمّل

كام نراه  ،االَتاه الثالث: وهو االَتاه الذي جيمع بني املرّبرين السابقني، إّما بالضّم أو بالدمج

                                              
؛ 373ـ  371: 3؛ واإلشارات واللتنبيهات 442ـ  441( انظر: ابن سينا، الشفاء )اإلهليات(: 1)

زي، ؛ والشيا455ـ  453(: 3والسهروردي، رساله يزدان شناخت )جمموعة أعامل شيخ اإلرشاق 

 .361ـ  359؛ والشواهد الربوبي ة: 558ـ  557املبدأ واملعاد: 

؛ وجوادي اآلمّل، دين شنايس: 180ـ  176( انظر: مصباح اليزدي، دروس يف العقيدة اإلسالمي ة: 2)
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ّ الفارايب واملالصدرا مثـ ، بّ نرى يف كالم بعضهم يف كلامت الشيخ جعفر السبحاين

أن  وصول اإلنسان للكامل يكون يف االجلتامع،  ـ ه األخرىالشيازي يف بعض بيانات

ة، وهذا ما نلمح شيئًا قريبًا منه يف كالم العالمة الطباطبا واالجلتامع بحاجة  لقانون    يئونبو 

 .أيضاً 

اإلدراك عقّ وإمكانات الهذه االجتاهات الثالثة عادًة ما تطرح يف سياق تقليّ شأن 

الوحي سان نفسه، وهو نمعريف مفارق ومنفصّ عن اإل اإلنساين للتأكيد احلاجة ملصدر  

ات، واإلبدارة تناقضات االجلتامع الإاألنبياء، فاإلنسان ال يعرف و سان نرشي وهلذا حيلتاج للنبو 

ات.أو خالصه رف طريق تكامله عال ي  فلهذا حيلتاج للنبو 

ّن القضّية ال ترجع أيرى  لكّل االَتاهات السابقة، حيثمنافس اَتاه  االَتاه الرابع: وهو

ن  بعض ما جاء به األنبياء هو بالفعّ ال يعرفه أن ننكر أدون  عد معريف َضوري،ّي بُ أل

د  ،تكاز يف فلسفة البعثة هو اجلانب اللتذكيي واإليقاظيرنقطة اال سان، لكن  ناإل فاإلنسان مزو 

 ،ي واللتنبيه والرتبيةكىل الضبط، واألنبياء جاؤوا لللتذإلنفس حييجه باألدوات لكن  طغيان ا

 .ملوقعه الطبيعي ينغي القارصوالضمي ان العقّ طكبح مجاح النفس ويعود سلوبذلك ي  

فمن الواضح أن ه يقع عىل النقيض  االَتاه األّول، بازرگانعبد الرازق ووعليه، فإذا اختار 

ة الدين، وال راهت من رفض دنيوي   .اميلتوافق مع تصو 

مشكلًة مركزي ة، وهي أن  الغاية من  انيواجهام سفإّن   االَتاه الثاين أو الثالث، اإذا اختارو

ة  حرصًا؛ ألن  أو الرسالي ة البعثة إذا كانت تكامّ اإلنسان، فليس من يشء يفرض اال خروي 

نسان، وهذا الكامل كام يمكن الدنيا واآلخرة لن تعودا هدفًا يف ذاهتام، بّ اهلدف هو كامل اإل

ره يف الدنيا، بمعنى أن  كامل اإلنسان يف الدنيا هو  ره يف اآلخرة )اجلن ة(، كذلك يمكن تصو  تصو 

ة الدنيوي ة هو ـ عىل املسلتوى الفردي واالجلتامعي ـ أيضًا كامل، وحصوله  عىل عنارص القو 
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نسان يف اآلخرة، فإن  قصده هلا يف الدنيا كذلك كامل، وكام مل ترض  اللذات )نعيم اجلن ة( بكامل اإل

 لن يكون منافيًا لكامله، ما دام هذا القصد يقع يف سياق الكامل املجموعي العام.

ة  ة البدني ة والسالمة النفسي ة والقو  وبعبارة أخرى: إن  الكامل الدنيوي امللتجّل  يف الصح 

ة واملوقعي ة االجلتامعي ة.. ال ة واملكنة املادي  ًا إذا وقع يف  اجلسدي  يوجد ما ينايف كونه كامالً برشي 

ر  ً إىل الكامل اال خروي الذي هو البعد الروحي واألخالقي، فلامذا تم  تصو  سياق أو منضام 

ً إليها؟ ره منضام   .الكامل بمعزل عن املصالح الدنيوي ة، ومل يلتم  تصو 

ال ينفع لآلخرة إال إذا نفع  وهبذا يصبح الدين للدنيا واآلخرة معًا، لكن ال بمعنى أن ه

ام نجاحان مالحظان  للدنيا، أو أن  نجاحه يف اآلخرة مرهون بنجاحه يف الدنيا، بّ بمعنى أّن 

 يف الدين.معًا 

ات، فلن  ّ  إشكالي ة اخلالص يف اآلخرة؛ وهلذا كانت النبو  كام أن ه إذا مل يقدر العقّ عىل ح

ّ  مواقفه يف الدنيا؛ ألن نا ال نعرف صلة الدنيا باآلخرة حلتى نفصّ بينهام، تبعا لعدم  يقدر عىل ح

دًا ال حذفه، خالفا ملا فعّ  د مرجعي ة النص  جمد  معرفلتنا بسبيّ اخلالص يف اآلخرة، وهذا يؤك 

 ، كام عل قنا يف النقطة األوىل آنفًا.بازرگانرسوش و

لته االَتاه األخري،وعبد الرازق  بازرگاننعم، إذا اختار  تصبح حممي ة من  امفإن  نظري 

ة هذا االجتاه  ة، برصف النظر عن مديات صح  مة عىل مسلتوى فلسفة النبو  اإلشكالي ات امللتقد 

ة ـ بّ ألي  من النظري ات السابقة باخلصوص  بازرگان ، لكن  اخلتيارغي املعريف هلذه النظري 

وا فراغًا ال  يسلتطيع اإلنسان بذاته أيضًا ـ سوف لن يلتوامل مع قوله بأن  األنبياء جاؤوا لكي يسد 

ات تغدو بال قيمة لو جاءت لكي تلتكل م عن أشياء يمكن للبرش  ه، بحيث إن  النبو  أن يسد 

ات يف بعقوهلم الوصول إليها ، إال عىل تقدير القول بأن  اإلرادة اإلنساني ة ماتت وحتلتاج للنبو 

جود يف الفضاء املسيحي بعثها، وهي فكرة ال تبدو مقبولة يف الفضاء اإلسالمي، وإن كان هلا و

ه األوغسطيني املعارض لللتوجي ه البالجيويس  .نلتيجة فكرة اخلطيئة األوىل للبرش، يف اللتوج 

 إّن هذا الكالم غري دقيق؛ وذلك:

                                              
ذهب مثّ الفارايب واملالصدرا فنقول بأن  تكامّ اإلنسان ( ويصبح ما نقوله أوضح عندما نذهب م1)

م للتأمني كامل اإلنسان.  حيلتاج إىل االجلتامع، فلتنظيم االجلتامع جزء مقو 



  

ملاذا اإلرصار عىل أن يكون دور األنبياء والرسّ هو تقديم معلومات إضافي ة  أّوالً:

سوا لإلنسان؟ وما هي املفارقة اللتي قد نقع فيه دوا ويكر  ا لو قلنا بأن  األنبياء جاؤوا لكي يؤك 

ّ اإلنسان إليها من قبّ؟ وذلك أن  هذه األمور إذا خضعت للتأثي  غيبي  األمور اللتي توص 

ي حضورها يف املجلتمع بحيث  وصارت حممي ًة بنفوذ روحي فإن ه من املمكن لذلك أن يقو 

نًا يف موا جهة العنارص اللتي قد تقوم بإلغاء دورها يف تكون أو تصبح أشد  رسوخًا وأقوى متك 

رها يف تكريس احلقائق وليس يف الكشف عن املجهوالت،  ات يمكن تصو  احلياة، فقيمة النبو 

ّ إليها اإلنسان يف إدارة احلياة قد تكون عرضًة  وهذا يعني أن  بعض األمور اللتي يلتوص 

ي من موقع هذه احلقائق بنسبلتها لللتحريف واللتالعب من قبّ البرش أنفسهم، فيأيت الدين ليق و 

عب بعد ذلك ختط يها لنوازع أو مصالح، أو يكون من الصعب صللسامء، بحيث يغدو من ال

 إزاللتها عىل مسلتوى النفوذ واللتأثي.

مت لنا ما يقدر اإلنسان عىل الوصول إليه  غي مقنعة، بعقله وعليه، ففكرة عبثي ة البعثة لو قد 

ة وأن   ة الديني ة تكمن يف اهلل واآلخرة، وال أدري هّ يعلتقد اعلتّب بازرگانخاص   أن  املحوري 

ات؟ بازرگان  بأن  أصّ هذين املفهومني مم ا ال يقدر البرش عىل الوصول إليهام لوال النبو 

ًا؟ ثانيًا:  هّ أن  إدارة احلياة بالشكّ األفضّ هو أمر يقدر اإلنسان عىل الوصول إليه حق 

نه من إدارة ليس من شك  يف أن  اإلن سان قادر  عىل الوصول إىل الكثي من األمور اللتي متك 

ًا يمكن القول ـ من الزاوية الوقوعي ة واللتارخيي ة واللتجربي ة ـ بأن   حياته الدنيوي ة، لكن هّ حق 

ّ  هذا اللتنازع  اإلنسان، وعىل طول اخلط  الزمني، اكلتشف سبيّ إدارة حياته عىل األرض؟ إن  ك

برش عّب آالف السنني ليس سوى شاهد عىل أن  العقّ اإلنساين، وإن كان يمكنه الفكري بني ال

أن يدير الكثي من أمور احلياة اإلنساني ة عىل األرض، إال أن  اد عاء القدرة عىل إدارة مجيع أموره 

بأحسن السبّ وأفضلها عىل املسلتوى العمّل ال املسلتوى اإلمكاين االفرتايض، هو اد عاء يبدو 

ه يف غاية الصعوبة، فالنظام االقلتصادي السليم الذي حيفظ للبرش العدالة االجلتامعي ة ويوف ر إثبات  

ّ  خالل هذين القرنني املاضيني  ّ  خالف هائّ بني ـ عىل سبيّ املثال ـ هلم حياًة أفضّ، ظ حم

ّ  شخص يرى نظامًا خملتلفًا، من االشرتاكي ة والشيوعي ة وحلتى  رين العاملي ني، وك الرأساملية املفك 

نا لسنا  عي أن  والليّبالي ة وما فيهام وبينهام من مدارس وتيارات فكري ة عظيمة، فكيف لنا أن ند 

عي بأن  إدارة  م لنا الصورة األفضّ إلدارة حياتنا، حلتى ند  بحاجة إىل يد  متلتد  من السامء للتقد 



  

اً  ات ،احلياة الدنيوية أمر  مقدور برشي   فيه؟ ومن ثم  لسنا بحاجة للنبو 

مها الفكر  َضورة النبّوةلست ا ريد من هذه املناقشات أن ا ثبت  هبذه املقاربات اللتي قد 

ة عىل هذه  الفلسفي والكالمي اإلسالمي، فربام يطرح اإلنسان بعض اللتساؤالت النقدي 

ة، لكن ما ا ريد اللتأكيد عليه هنا هو أن  فكرة   انبازرگاملقاربات بوصفه برهانًا عىل رضورة النبو 

ر  ات ـ بحيث يكون غيها خارجًا عن جمال النشاط النبوي املّب  القائمة عىل حرص أهداف النبو 

موضوعي ًا ـ بإرشاد اإلنسان إىل ما ال يقدر عىل أن يصّ إليه بنفسه، ومن ثم  فإدارة الدنيا ال 

ر موضوعي ملزم عقالً   ختضع لغايات البعثة، هو أمر غي صحيح، إن من جهة عدم وجود مّب 

ات باللتعليم أو الكشف عن املجهوالت، أو من جهة أن  إدارة الدنيا مل  حلرص هدف النبو 

تنكشف للبرش يف اللتجربة اللتارخيي ة بحيث يمكننا برضس قاطع أن نقول: لسنا بحاجة ألحد، 

ة عن إدارة احلياة الدنيوي ة هبذا وها نحن ندير أمورنا بأن فسنا عىل أكمّ وجه، فلتحييد  النبو 

 نمط االحلتجاجي غي  منطقي  يف تقديري.ال

 للتجربة الدينّية يف سياقها التارخيي يعجز التفسريمظاهر الـ  4

أهّ النبي  والصحابة ومن قراءة جتربة  انيسلتهدف بازرگانعبد الرازق وكان واضحًا أن  

قضي ًة ديني ة  عىل أن  الوصول للسلطة مل يكن قضي ة ديني ة عندهم، ولو كان البيت النبوي اللتأكيد

 لكن ا ملتوق عني لسلوك خملتلف هلم جتاه مسألة السلطة.

ة وجتربة ءة اللتارخيي  اإن  احلديث عن القر ة يف قضي  والصحابة هّ البيت أة لللتجربة النبوي 

ربة عىل جمكانات داللة اللتإلكن ي هنا سأحاول فقط اسلتنطاق  ،السلطة حيلتاج لدراسة مسلتقل ة

ة  جربة، فهّ أن  اللت ضوء مقاربلته هلايف حرصاً  بازرگان ةنظري   د حرصًا نظري  يف فك   بازرگانتؤك 

بني الديني  تكّرس القطيعة، بمعنى هّ أن  اللتجربة االتصال بني الدين والسلطة والدنيا أو ال

 والسلطوي أو ال؟

 :ثالث زوايان مّن هذا املوضوع يمكن تناوله أوسبب طرح السؤال هبذه الطريقة 

ثبت أن  السلطة ليست برناجمًا كيد القطيعة بني الدين والسلطة الزمني ة، فاللتجربة ت  زاوية تأ أ ـ

 ديني ًا.

 ن  السلطة برنامج ديني إهلي.أثبت ن  اللتجربة ت  أزاوية  ب ـ



  

ًا من هذين االد عائني السابقني. ج ـ  زاوية أن  اللتجربة ال تثبت وال تنفي أي 

ل نلتائج الثالث، ه الإن  مسلتويات اللتنظي ختلتلف بني هذ والثاين يقعان عىل فاالد عاء األو 

ة دال ة عليهام بحاجة ، وهلذا فهاالد عاء الثالثعمق من أشد  ونقيض، ومها أ طريف ، امإىل قو 

ل، وال يعني ذلك  ل فسوف لو ناقشنا االد عاء األ ن ناأونحن هنا ندرس إمكانات االد عاء األو  و 

من املمكن أن تكون النلتيجة هي أن  اللتجربة ال تثبت شيئًا هنا وال ، بّ يثبت قهرًا االد عاء الثاين

نا عدم ثبوت االد عاء تنفيه )االد عاء الثالث( ، هلذا فال نريد هنا إثبات االد عاء الثاين، بّ هيم 

ل، فلنكن عىل بي نة من هذا حلتى ال ختلتلط القضي ة علينا.  األو 

عبد الرازق مل أن   وذلك ،بازرگانوضع وهنا يبدو عّل عبد الرازق يف وضع أفضل من 

، بّ قام ـ عبد بازرگانيعة بني الرسالة واحلكم، خالفًا ملا فعّ طثبت القي  يسلتنطق اللتجربة ل

دها من أن ت   ثبت الربط بني الرسالة واحلكم أو الرازق ـ باسلتنطاق اللتجربة اللتارخيي ة لكي جير 

أثقّ منه عىل أكلتاف عبد  بازرگانكلتاف أعىل مّ دارة الدنيا، من هنا يبدو احل  إبني الدين و

ثم  ،يف املسلتوى األعىل الذي طرحه بازرگانقاربات مالرازق، وسوف نرشع يف البداية بنقد 

، كام قلنا لندرسها باخلصوص من زاوية بحثنا ال غي ،ىل مقاربات عّل عبد الرازقإننلتقّ 

 .مراراً 

يف  ّنجًا نمطي اً هو املدخّ الذي يمثّ قي ًة، واألكثر منطفضّ لنا هنا يف تقديري املدخّ األ

والسلوك واللتجربة العملي ة دليّ لب ي ن  الفعّ أفقه اإلسالمي، وهو ال ولصأمناهج علامء 

فات شخص يف فضاء زمني معني  صامت، بمعنى أ ر لنا الكثي من الدالالت وف  ت ال ن  ترص 

ة للحدث  ،الواضحة د االحلتامالت اللتفسيي  قة مل يفصح بيانًا عن ما دام صاحب العالنظرًا للتعد 

ن ه نص  فيه قدر كبي من ض أن نلتعامّ معه عىل أفرتهلذا ي   نحن واحلدث عملي ًا؛ يشء، وإن ام

ة. ،اإلمجال د خاص   ومن ثم نأخذ منه اليشء املؤك 

واعلتبار السلطة غاية غي  الدين عن السلطة ّ  صفـ قهرًا ـ هّ البيت تعطي هّ أن  جتربة أ

ة دليالً عىل علامني ة الدين، وفصله الدنيا عن  ؟ني ةدي وهّ يمكن اعلتبار جتربة األنبياء واألئم 

 اآلخرة؟

ة دمج بطريقة غي صحيحة بني  بازرگانأعلتقد بأن    :هنا أمورعد 

 .آحاد األّمةأ ـ السلطة قضيّة دينّية إلزامّية فوق اختيار 



  

 فراد.األع الختيار لزاميّة لكنّها َتضإب ـ السلطة قضّية دينّية 

 ج ـ السلطة قضّية دينّية غري إلزامّية.

 د ـ السلطة قضّية غري دينّية أصاًل.

دعونا نقارب احلتامالت اللتجربة يف دالللتها، فهّ أن  عدم وجود اجلهاد االبلتدائي أو اجلهاد 

إذا مل تكن ـ أو االسلتمرار باإلمساك هبا ـ إللزام الناس بالدين، وعدم رشعي ة اإلمساك بالسلطة 

ة ممارسة باالنلتخاب، وعدم رشعي  والبقاء هبا ة الوصول للسلطة اخلتيارًا شعبي ًا، وحرص رشعي  

.. هّ هذه األمور تساوي فصّ الدين عن الدولة فصاًل اإليامين القمع لفرض الدين واللتدي ن

ًا؟  تام 

يقول بأن  غاية ما باللتأكيد هي ال تساوي ذلك؛ ألن  املؤمن بعالقة الدين بالدولة يمكنه أن 

اه جتربة النبي  و ًا أهّ بيلته هو أتعطينا إي  ن  اإلمساك بالسلطة وتطبيق الرشيعة ال يكون أمرًا قهري 

موا اخلط  اإلسالمي للتويل  أمورهم فهذا يعني إالناس أن  بّ هو نلتيج اخلتيار الناس، و ذا مل يقد 

ر للخط  اإل م أخطأوا يف االخلتيار، لكن ه ال يّب  ال حدوثًا وال  مي فرض نفسه عىل الناسسالأّن 

ّ   بقاًء. يهم السلطة أو مل ا البيت مل ا مل جيدوا القاعدة الشعبي ة العريضة اللتي تقف معهم يف تول   وأه

أو مل ا مل جيدوا إمكانات ة يف السلطة، دين هلم للقيام بحركة تغييي  مل يأمنوا من إخالص املؤي  

ك عرشات الثورات الفاشلة اللتي وقعت يف العرصين النجاح ملتوف رة، كام كشفت عن ذل

د م  د  ق  هلذا مل ي  األموي والعب ايس،  م مل أوا عىل اإلمساك هبا، كيف والنصوص العديدة تؤك  ّن 

ة يكونوا يثقون بفرص النجاح، مثّ العديد من نصوص احلوارات اللتي وقعت بني بعض األئم  

نة يف كلتب الرجاوبعض رموز الزيدي ة، واملد  .ل والرتاجم واللتاريخ واحلديثو 

ليس بإمكانه القفز نحو  بازرگانعني أن  ألداء النبي  وأهّ البيت ت الصورة االحتامليّةه هذ

ًة يف  اسلتنلتاجه الفصّ بني الديني والزمني، إال بلتفلتيت هذه االحلتامالت اللتارخيي ة اللتي تبدو قوي 

نة يف كلتب احلديث جتاهّ يف نظر بازرگانعلاًم أن  معطياهتا الزمني ة،  لته عرشات النصوص املدو  ي 

هم، أال جيب أخذ  ام قد غصبوهم حق  واللتي يشي فيها أهّ البيت إىل حقي لتهم يف األمر وأن  احلك 

ًا لللتجربة عىل اآلخر؟! ح احلتامالً تفسيي   هذه النصوص بعني االعلتبار ونحن نرج 

الً يف حركة اإلمام احلسنيأوقد سبق  ر اللتارخيي لنا بأن  اللتصو  وق ،×ن بحثنا مفص 



  

ـ لكن  املرحلة الثانية من حركلته  بازرگانن ه خرج هادفًا الفرار من البيعة ـ كام قال رجح هو أاأل

ه  ـ وهي املرحلة املكي ة ـ  ، وصحيح أن  هذه احلركة لإلمساك بالسلطة يف العراق كانت اللتوج 

ة الديني ة للسلطة، لكن ها  ة عنها.بذاهتا ال ت ثبت اهلوي  د سلب هذه اهلوي   أيضًا ال تؤك 

ًا إن  السلأال يدل  عىل  ×ن  صلح اإلمام احلسنكام أ ن  الصلح مل ًا له؛ ألهلي  طة ليست حق 

ة عن ظروف قاهرة بقدر ما تنبؤنا املعطيات اللتارخيي   ،ة يف اللتخّل  عن رغبة شخصي   يكن ناجتاً 

أن  بازرگانعبي ة وغي ذلك، فهّ يريد شه وقاعدته الشيكانت تلتصّ بقدرته عىل اإلمساك بج

ّ  و  يص ألن ه  ؛ختىل  عن السلطة ،احلسن بن عّل ودون أي  سبب قاهر ن  أبراءة تارخيي ة  ر لنا بك

ًا إهلي ًا له فهذا يعني أن ه  ال غي؟مثاًل اعلتزال العمّ السيايس يف رغب  وهّ إذا كانت السلطة حق 

سياسي ة قاهرة؟ أليس هذا تفكيًا سكوني ًا يف تفسي ال جيوز له اللتخّل  عنها ولو حتت ظروف 

 اللتاريخ السيايس للمسلمني؟!

هها له أبو مسلم اخلراساين ×كام أن  عدم اسلتجابة اإلمام الصادق  للرسالة اللتي وج 

ة بقدر ما كان هـ(137) ، تفلتح الباب عىل احلتامل أن  هدف اإلمام مل يكن تغيي السلطة األموي 

وهلذا تيش بعض النصوص أن  اإلمام الصادق كان يعلم بأن  األمر لن ذا اللتغيي، تعيني البديّ هل

ما أنت من رجايل وال الزمان قال: خراساين ودعوته أن ه ه لليف جواب هوهلذا ورد عنيؤول إليه، 

ة اللتي. زماين ة أهّ البيت مل يكن لدهيم ثقة باحلركات الثوري   ويبدو أن  أكثر من إمام  من أئم 

انطلقت يف زماّنم، وكان عدم الثقة أحيانًا ناجتًا عن أن  حتالف هذه احلركات مع كبار وجوه 

أهّ البيت النبوي يف عرصهم كان هيدف حشد بعض اجلمهور حوهلم هبدف اسلتغالل عنوان 

ّ  البيت جانبًا، فهذا االسلتغالل  وا أه أهّ البيت العاطفي، حلتى إذا ما أمسكوا بالسلطة نح 

د، كان ملتوق عًا، بّ قد الحظناه يف اللتجربة العباسي ة، وهذا السيايس  لعنوان الرضا من آل حمم 

ّ  سبب متن ع يعني أن  مقلتىض احلنكة السياسي ة أن ال يسلتجيب أهّ البيت هلؤالء بسهولة ، بّ لع

ة هو اعلتقادهم بأن  تغيي السلطة يف تلك املرحلة كان يسلتدعي سفكًا عظياًم للدماء ، بعض األئم 
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د أن  اإلمام154: 1( الشهرسلتاين، امللّ والنحّ 2) يعل ّ عدم حركلته بالظروف  ؛ وهذا النص  يؤك 

املوضوعي ة وليس بأصّ موضوع السلطة. هذا، وال يعرف اللتاريخ أن  اخلراساين كان من أصحاب 

ة واحدة.  الصادق، وال حلتى اللتقى به أكثر من مر 



  

وربام يكون هذا النوع من تغيي احلكم مرفوضًا عندهم، ونحن نعرف أن  حركة اخلراساين 

 .أد ت حلتى مقلتله إىل سفك الكثي من الدماء

من والية العهد يفلتح عىل تفسيات  ×كام أن  موقف اإلمام عّل بن موسى الرضا

دة، من حيث إمكانات نجاحها ومديات قبول رجاالت الدولة العبا سي ني واللويب ملتعد 

العبايس هبا من جهة، ومن حيث كون خطوة املأمون احلتيالي ة أو صادقة من جهة ثانية، ومن 

يف  كحيث إرادة املأمون سحب بساط الرشعي ة من حتت الثورات اللتي كانت تنطلق هنا وهنا

يه اخلالفة مملكلته ّ  هذه االحلتامالت تبدو مفلتوحة، وعلينا رصدعقب تول  ها ، وغي ذلك، فك

د من أن  الرضا قد رفض بالفعّ والية العهد أو أن  هذا  ّ  دقيق، بّ قبّ ذلك علينا اللتأك  بشك

 بني املعارضة الشيعي ة والسلطة حتالفًا 
هو اللتصوير الشيعي الذي مل يكن يقبّ يومًا بلتحالف 

ر ثوريًا وأيديولوجي ًا، فل ّ فكرة أن سياسيًا زمني ًا يقوم عىل مصلحة وقلتي ة، ألن ه كان يفك  م يلتحم 

ّ  هذا األمر بنفسه هو سبب  رفض الرضا ـ لو رفض ـ لوالية  يلتحالف الرضا مع املأمون.. ولع

العهد؛ نظرًا الحلتاملي ة االنلتفاضة الداخلي ة عليه نفسه من قبّ أنصاره الذين ربام مل يكونوا 

بني الشيعة حتت شعار  يرتاحون خلطوات من هذا النوع، األمر الذي قد ي ظهر تيارًا مناهضًا له

ر علامين من والية العهد.  )مذل  املؤمنني(.. كّ هذا حيلتاج للحسم قبّ اختاذ تصو 

ح تفسي  أكثر يف خصوص قضي ة اإلمام الرضا، لكن  هذا  بازرگانوإن ني وإن كنت ا رج 

، والظن  ال ي غني من احلق  شيئًا.  الرتجيح ليس سوى ظن 

ّ ّ  ،بازرگانتفسي  إن  اللتجربة كل ها كام تلتحم  فكرة أن ه ال جيب السعي أيضًا تلتحم 

للوصول إىل السلطة، وال حرص اإلسالم بالسلطة ووجودها، بّ لو وصلنا إليها فإن  ممارسة 

 .ألن  الدين وضع هلا برناجماً  ؛السلطة شأن ديني

 ،صالً سيني ة أح لنا باعلتبار احلركة احليف أن  اللتجربة ال تسم بازرگانيمكن لنا أن نؤي د  ،نعم

ألن  االسلتدالل بحركة احلسني عىل أصالة الثوري ة غي دقيق، بّ  واحلركة غي احلسيني ة اسلتثناًء؛

 .مرجعي لتها يف تأصيّ مفهوم الثورة مرجعي ة حمدودة جدًا، عىل تفصيّ بحثناه يف حمل ه

اجلزء الثاين من  هل البيت لتجربة بعض األنبياء السابقني بوصفهاأوإذا انتقلنا من َتربة 
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ام كانوا  بازرگانفال نسلتطيع أن نقلتنع كثيًا بمقاربة  التجربة، عندما قال بأن  األنبياء احلك 

الف من األنبياء ـ وال نعرف عدد نا عن عرشات اآلاسلتثناءًا، والسبب يف ذلك أن  معلومات  

بّ تكاد تكون  ،ـ شحيحة ، واليهود ذهبوا إىل أن  عددهم يلتجاوز املليون نبي  ةاألنبياء بالدق  

ّ  هذا الوضعمعدومة، فكيف يل أن ا   نا ال أعرف املعايي اللتي أو ،ثبت االسلتثناء والندرة يف ظ

صّ أف ؟!اعلتمدها القرآن يف اخلتيار نامذج من األنبياء ـ ني ف وعرشين نبي ًا ـ للحديث عنهم

ره ًا بالشفرضي ة االسلتثناء غي ثابلتة تارخيي   ة وأن  الكثي من زرگانبالنا كّ الذي صو  ، خاص 

األنبياء إن ام بعثوا ألماكن حمدودة أو قرى أو أرياف، ومن ثم  فلتكوينهم لنوع  من السلطة املحلي ة 

 .ال يعني ظهور دول كبية يفرتض أن ينقّ لنا اللتاريخ أخبارها

 ىل مرحلة تشكيّ نظام  أن  األنبياء مل يسعوا للوصول إفهّ هذا يعني  ،وعىل فرض ذلك

ا قلتللتهم أو أن ه يعني أسيايس ـ اجلتامعي بالرضورة، أو  ن  اهلل أنزل أن  الناس مل تؤمن هبم هلذا إم 

وج )القلتّ ـ العذاب(، دوالفضاء القرآين يساعد عىل مز مم اجلاحدة؟العذاب عىل تلك األ

دام ال  م مل يسعوا للسلطة، فامثم القول بأّن   ،واحد فليس صحيحًا أخذ مجيع األنبياء بمساق  

ومل يلت بعهم سوى األقلي ة أو صاًل إمكانية للوصول للسلطة ألن  الناس ال تؤمن باألنبياء أ يوجد

كيف يمكن موضوعيًا طرح األنبياء كالمًا القرآن الكريم، اللتي ينقلها لتعابي الاألرذلون كام هي 

 ؟!يف السلطة

ل  ل، فاهلدف األو   وليست هدفًا أو 
هو تكوين القاعدة املؤمنة إن  السلطة هي هدف  تال 

لالنلتقال هبا نحو مرحلة تطبيق رشع اهلل ودينه وقيمه، وأغلب األنبياء الذين عرضهم القرآن لنا 

أّنوا حياهتم أو انلتهت حياة أممهم قبّ تكوين هذه القاعدة املؤمنة اللتي يمكن من خالهلا إقامة 

د ة؛ ألن   سلطة اجلتامعي ة، وهلذا مل يامرس أو يلتكل م النبي  حمم  عن أي  سلطة اجلتامعي ة يف مك 

القاعدة املؤمنة ال تسمح بذلك إال عّب االنقالبات العسكري ة، وباللتايل فيمكن لنا أن  نقول بأن  

ة املؤمنة، فالدولة  كوا للتكوين املجلتمع والنظام الديني إال من خالل تكوين األم  األنبياء مل يلتحر 

ا ة الصاحلة، ال أّن   لحأم 
ل ي   هدف  تال  فرض قهرًا عىل الناس، وهذا غي أن نقول من هدف  أو 

ل بأن  الدولة خارج سياق الّبنامج كل ه.  األو 

من أن ه مل معًا  بازرگانوفلن يصح  كالم رسوش  ×موسىالنبي  وعندما ننظر يف جتربة 



  

يقّ لفرعون: تنح  لكي أكون مكانك عىل العرش، بّ طالبه باإليامن واللتوحيد.. إن  هذا 

الكالم غي مقنع أيضًا، فالنص  القرآين واضح يف أن  جمال دعوة موسى وهارون ـ يف تلك الفرتة 

  ّ ـ هي بنو إرسائيّ، وهلذا طالباه بأخذ بني إرسائيّ واللتوق ف عن تعذيبهم، فلم  عىل األق

لته خارج إطار بني إرسائيّ حلتى يكون من مرشوعه الوصول للسلطة يف مرص، هذا  تكن مهم 

مر واضح يف النصوص الديني ة اليهودي ة، والقرآن يضيف عىل هذا أن  موسى دعا فرعون األ

لإليامن، فكان غرض موسى وهدفه املبعوث ألجله هو إنقاذ بني إرسائيّ ودعوة فرعون، ومل ا 

ة فرعون مل يسلتجب فرعون للدعوة ّ  عمله عىل إنقاذ ومل يكن ممكنًا إسقاط نظام  بقو  ، صار ك

ّ للخروج هبم من حتت ظلم فرعون، وهلذا حكم موسى عملي ًا بني إرسائيّ بعد بني إرسائي

سة اللتي كلتب اهلل هلم، ومقاتلة  )القوم اخلروج من مرص، وطالبهم بدخول األرض املقد 

الذين كانوا يمنعوّنم عن ذلك، ولكن  بني إرسائيّ هم الذين ختل فوا عن موسى يف  اجلبارين(

سة، وهلذا نجد أن  يوشع يفعّ ذلك بعد وفاة هذا، بدل أن حياربوا للتك ون هلم األرض املقد 

سة وصوالً إىل الفرتة اللتي طالبوا  موسى، األمر الذي جيعّ بني إرسائيّ حيكمون األرض املقد 

 م  صموئيّ بفيها نبي هم 
س( ك، فنصب اهلل هلم طالوت ل   ملكًا.)شاول، يف تسمية الكلتاب املقد 

جربة املوسوّية د فصل الديني عن السيايس يف التؤكّ تال لوت وقّصة طاإّن هذا التاريخ 

 :ؤّكد الرتابط بينهام بشكل  من األشكالتمتامًا،  عىل العكسربام واليهودّية، بل 

أغضب اهلل تعاىل،  ك  ل  وأن  طلبهم امل   ،وضوح كبي يف هذا املجال ففي الرواية اليهودّية

ّ  شيوخ إرسائيّ وجاؤوا إىل  فلنالحظ نصوص العهد القديم، تقول برصاحة: فاجلتمع ك

صموئيّ إىل الرامة. وقالوا له هو ذا أنت قد شخت وابناك مل يسيا يف طريقك فاآلن اجعّ لنا 

ملكًا يقيض لنا كسائر الشعوب، فساء األمر يف عيني صموئيّ إذ قالوا أعطنا ملكًا يقيض لنا، 

، فقال الرب  لصموئيّ: اسم ّ  ما يقولون لك؛ وصىل  صموئيّ إىل الرب  ع صوت شعبك يف ك

م مل يرفضوك أنت، بّ إي اي رفضوا حلتى ال أملك عليهم حسب كّ أعامهلم اللتي عملوا  ألّن 

 من يوم أصعدهتم من مرص إىل هذا اليوم وتركوين وعبدوا آهلًة أخرى هكذا هم عاملون 
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عة يف هذا   ملتنو 
وموسى وعيسى، من األبحاث بالغة األمهي ة، حيث تبدو النصوص ذات بيانات 

ة.  الصدد، وحتلتاج ملقاربة جاد 



  

 .بك أيضًا..

ْعِد أ  ﴿فالنص  القرآين يقول:  ،وأّما الرواية اإلسالمّية يل  ِمْن ب 
ائِ نِي إرِْس  ِ ِمْن ب  ر  إىِل  امْل إل  ْ ت  مل 

بِي ُهْم إِنَّ ا ْم ن  ال  هل ُ ق  بِيِل اهللَِّ.. و  اتِْل يِف س  لًِكا ُنق  ْث ل ن ا م  ُم اْبع  اُلوا لِن بِيٍّ هل ُ ى إِْذ ق  ْد ب ع ث  ل ُكْم ُموس  هللَّ  ق 

ُكوُن ل   اُلوا أ نَّى ي  لًِكا ق  اُلوت  م  ال  ط  ًة ِمن  امْل اِل ق  ع  ْ ُيْؤت  س  مل  ق  بِامْلُْلِك ِمنُْه و  ن ْحُن أ ح  يْن ا و  ل  ُه امْلُْلُك ع 

اهللَُّ اُء و  ش  ْن ي  ُه م  اهللَُّ ُيْؤيِت ُمْلك  ْسِم و  اجْلِ ُه ب ْسط ًة يِف الِْعْلِم و  اد  ز  يُْكْم و  ل  اُه ع  لِيم  إِنَّ اهللَّ  اْصط ف  اِسع  ع   و 

ال  هل ُ  ق  ك  و  َّا ت ر  ِقيَّة  مِم ب  ُكْم و  بِّ كِين ة  ِمْن ر  ْأتِي ُكُم التَّاُبوُت فِيِه س  ة  ُمْلكِِه أ ْن ي  ي  بِي ُهْم إِنَّ آ  آ ُل  ْم ن  ى و  آ ُل ُموس 

ل   ل امَّ ف ص  ًة ل ُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمننِي  ف  ي 
لِك  آل   ُة إِنَّ يِف ذ  ك 

ئِ ِمُلُه امْل ال  ْ اُرون  حت  ال  إِنَّ اهللَّ  ه   ق 
نُودِ اُلوُت بِاجْلُ ط 

ِن اْغرت  ف  ُغرْ  ُه ِمنِّي إاِلَّ م  إِنَّ ْمُه ف  ْطع  ْ ي  ْن مل  م  ل ْيس  ِمنِّي و  ب  ِمنُْه ف  ِ ْن رش  م  ر  ف  ًة بِي ِدِه ُمْبت لِيُكْم بِن ه  ف 

الَّذِ  ُه ُهو  و  ز  او  ل امَّ ج  لِياًل ِمنُْهْم ف  ُبوا ِمنُْه إاِلَّ ق  ِ اُلوت  ف رش  ة  ل ن ا اْلي ْوم  بِج  اق  اُلوا ال  ط  ُه ق  ع  نُوا م  ين  آ م 

ًة بِإِذْ  ثرِي  ب ْت فِئ ًة ك  ل   غ 
ة  لِيل  ْم ِمْن فِئ ة  ق  ُقو اهللَِّ ك  ُْم ُمال  ُظن ون  أ هنَّ ال  الَِّذين  ي  ُجنُوِدِه ق  ع  و  اهللَُّ م  ِن اهللَِّ و 

ابِِرين    (.249ـ  246)البقرة:  ﴾الصَّ

ن  مر، كام وهي واضحة يف أم يف هذا األهذنوا نبي  أالكريمة واضحة يف أن  القوم اسلت اتاآليف

م اعرتضوا عليه، وأاهلل هو الذي جعّ هلم طالوت ملكًا، والدليّ  د هلم عّب نبي ه ّن  أن  اهلل قد أك 

، وهذا وأن  اهلل اصطفاه، بّ جعّ إتيانه باللتابوت عالمة ملكهن  فيه خصائص تسلتدعي ذلك، أ

كل ه واضح يف أن  قضي ة طالوت ليست فصاًل بني السلطة والدين حلتى لو مل تكن دليالً عىل 

إىل زمان تقريبًا ، وهبذا نجد أن  األنبياء هم الذين كانوا حيكمون بني إرسائيّ الربط بينهام

 .طالوت )شاول(

ا ما ذهب إليه بعضهم ـ ناقدًا  يس هو السلطان، يف ـ من أن  )امللك( هنا ل بازرگان  وأم 

د قائد للجيش ملحاربة جالوت، حتت سلطة النبي  الذي ما  ، بّ هو جمر  عرض سلطان النبي 

مها لنا يزال هو القائد العام للمجلتمع ، فهو غي واضح، ال يف الرواية اللتارخيي ة اللتي يقد 

ة للكلمة يف اللغة العربي ة، وإن س، وال يف الداللة اللغوي  كان األمر حملتمالً يف حد   الكلتاب املقد 

 نفسه.

                                              
ل، اإلصحاح الثامن، اآليات: 1) س، العهد القديم، صموئيّ األو   .8 ـ 4( الكلتاب املقد 
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باللتجربة عىل فصّ الديني عن الزمني والدنيوي غي  بازرگانن  اسلتشهاد أوهبذا نسلتنلتج 

ة و نا نأمقنع، خاص  ة وإمامي ة مارست السلطة بوضوح. من   بازرگانأعلتقد بأن  لك جتارب نبوي 

واإلكراه عن الدين، أكثر من  يف مقاربلته لللتجربة، كان يريد إثبات احلري ات، ورفع سمة القهر

، وقد إثبات فصّ السلطة عن الدين، وهذا موضوع  آخر ربام نوافقه عىل الكثي من أفكاره فيه

 .تكون بعض الشواهد يف اللتجربة دليالً عليه

بأن نا ال نجد يف القرآن أن  اهلل أنزله أو بعث األنبياء  بازرگانومن هنا نسلتنلتج أيضًا أن  قول 

د بشكّ كّل  عىل رضورة إلقامة الد ة للناس، بينام نجده يؤك  ولة واالقلتصاد وبناء احلياة الدنيوي 

ألّن إقامة العدل وحتقيق اإلحسان واإلصالح واإلنفاق وخدمة الناس.. هذا القول غي دقيق؛ 

فكرة الدولة توجد نظرّيتان أساسّيتان حوهلا عند أنصار النظام السيايس الديني يف العرص 

 احلديث:

 أ ـ الدولة غاية الدين والرشيعة، وهي بنفسها جزء التعاليم الدينّية وحتظى بقداسة.

ب ـ الدولة ليست جزءًا من التعاليم الدينّية وال غرضًا وال غاية، بل هي جمّرد وسيلة 

 .لتحقيق التعاليم الدينيّةحرصّية 

ا  ة الثانية فإن  رضورة الدولة ال تأيت من أّن  مطلوب  بذاهتا، بّ من حيث إن  وبناًء عىل النظري 

ة ال يمكن ل قها، وتبعًا هلذه النظري  أن يسلتنلتج من عدم  بازرگانحتقيق القيم الديني ة يسلتدعي حتق 

حديث القرآن أو األنبياء يف رساالهتم عن حتقيق دولة ـ بوصفها غرضًا هلم ـ أن  الدولة منقطعة 

ن الدول ة، لكن ها تسلتلزمها، واألغراض ال حتملها الصلة عن رساللتهم؛ ألن  رساللتهم ال تلتضم 

، فحديثهم عن العدل واإلحسان وإحقاق  اللوازم بّ األصول وامللزومات، كام هو واضح  بنيِّ

أن يناقش يف املالزمة املزعومة، لكن  هذا  بازرگاناحلق  وغي ذلك يسلتلزم الدولة. نعم بإمكان 

 ده، بّ إثبات القطيعة معه.غي أن يسلتنلتج من عدم احلديث عن الالزم نفي وجو

أن  سلطة من حكم من األنبياء مل تكن سلطة وحيي ة،  بازرگانأضف هلذا كل ه، أن  افرتاض 

ّ؛ فامذا  بّ هي سلطة زمني ة، وهلذا انطلقت من املشاورة ال من انلتظار الوحي.. حيلتاج للتأم 

ر أ رگانبازن  د من يرفض علامني لتها الكاملة؟ كأقصد من ديني ة الدولة عني   ن  الصورة تصو 

ّ  تفاصيّ خطواهتا مرجعي ة النص   الوحيدة ملفهوم الدولة الديني ة هي الدولة اللتي تلتخذ من ك

فني ما إذا كان شق  طريق هنا هو أمر األوىل واألخية،  وكأن  النص  هو الذي جيب أن يعر 



  

 صالح أو ال!

عي ديني ة الدولة ـ ال إن  هذه الصورة الهوتي ة باملتياز، فليست هذه هي الدعوى ، بّ من يد 

ّ  الكثي منهم ـ يرون أن  املقصود هو حاكمي ة القيم واللترشيعات الديني ة، ويف غي ذلك فإن   أق

صون املصاديق ويعي نون املوضوعات، فإذا قصد  من  بازرگانالناس يديرون أمورهم ويشخ 

 ،فصاح النص  عن هذا اإلجراءإال بإاء نفي ديني ة الدولة نفي الدولة اللتي ال يلتخذ فيها أي  إجر

ا ديني ة الدولة بمعنى أن  قوانينها املدني ة واجلزائي ة واجلأفنحن نوافقه يف ذلك متامًا،  نائي ة م 

فقهي، فهذه الديني ة ال  من النصوص عن اجلتهاد   ة وغي ذلك البد أن تكون مأخوذةً واللتجاري  

ص الصالح من الفاسد يف العالقات الدولي ة تنفي مبدأ الشورى يف وضع خطط احلرب وتشخي

 السلم واحلرب. اوقضاي

 نسلطة األنبياء الذي ن  أثبات إغي قادر تارخيي ًا عىل  بازرگانن  أومن هنا يلتبني  لنا جلي ًا 

ا ديني ة إزمني ة وليست ديني ة، وإن مل يكن خصمه قادرًا عىل  مارسوا السلطة كانت سلطةً  ثبات أّن 

 مثاًل.

ق يف مقاربته النقدية لداللة التجربة زىل عّل عبد الراإلننتقل  بازرگانأهنينا الكالم حول وإذا 

 ه:نعّلق عليّن بإمكاننا أن إعىل الربط بني الرسالة واحلكم، ف

ل الذي مارسه عبد الرازق أفضّ من املسي الذي ساره بعد ذلك، وذلك  أ ـ كان النقد األو 

ك يف إمكان ة هي جزء من الوحي والرسالة. أن ه يف البداية شك  ي ة إثبات أن  اللتجربة الزمني ة النبوي 

ّ  ما نملكه يف اللتجربة اللتارخيية هو  إن  هذا األمر يبدو ـ لو تركنا النصوص جانبًا ـ معقوالً، فك

ننا  ة ومجاعة، لكن هّ هذه اللتجربة لوحدها متك   وأم 
أن  النبي  مارس السلطة وكان زعياًم لدولة 

ن ثبت أن ه فعّ ذلك انطالقًا من كونه جزءًا من رساللته أو ربام يكون خاض هذه اللتجربة من أن 

لته  ؟من خالل أن  الظروف هي اللتي فرضت عليه هذا األمر فلم يكن بإمكانه أن يدير وضع أم 

ي املبارش للحياة السياسي ة والعسكري ة، لكن هّ يمكننا  احلرج حلامية الدين اجلديد إال باللتصد 

د أن  عة فائقة دون عوائق، ومل يشعر ّسن  النبي  لو كانت ظروفه خملتلفة، بحيث انلترش دينه بأنلتأك 

ى بنفسه لقيادة الدولة وممارسة السلطة ألن  ذلك  ؛بأي  خطر يداهم مجاعلته، فهّ كان سيلتصد 

يه وظيفًة ديني ة له  ة املسأأو جزء من رساللته اللتي جتعّ تصد  لمة ن ه كان سيكفيه تكوين األم 

مارس السلطة عليكم، بّ قول هلم: ليس هناك من رضورة لكي أثم ي ،املعلتقدة احلاملة للرسالة



  

بام فيه رعاية  لكون اإلمكانات الذاتية واالجلتامعية اللتي تسمح لكم بإدارة أموركمأنلتم مت

ة يشء يمكنه أن جيعّ فرضي  الصالح العام والقيم الديني ة العليا  لتنا هذه مسلتحيلة؟؟ هّ ثم 

ا أيبدو من العسي للغاية الوقوف بوجه مثّ هذه الفرضي ة، ال بمعنى  ا ثابلتة، بّ بمعنى أّن  ّن 

فسها، فام ابلتدأ به عبد نة السلطة من اللتجربة ممكنة، وإمكاّنا هنا يعيق قدرتنا عىل اسلتنلتاج رسالي  

، وهو يعني بةالرازق خطوته كان ناجحًا يف تقديري لو تركنا النصوص جانبًا واكلتفينا باللتجر

أن  السلطة ليست سوى وسيلة اضطراري ة من وسائّ محاية الدين واسلتقراره )عنوان ثانوي 

ا جزء  ال ينفك  عن الدين نفسه، فلو فرضنا ـ ودعونا نقول بأن  فرض املحال ليس  قاهر(، ال أّن 

ّ الدين يف السل ق املصالح الديني ة دون احلاجة للتدخ  طة، فهّ أن  بمحال ـ أن  ظرفًا ما حق 

ّ يف هذه احلال؟ د هذا اللتدخ  ة تؤك   اللتجربة النبوي 

ث عن رضورة الوربام ي   ، وهذا يعنيلتأيس  طرح هنا أن  القرآن الكريم يلتحد  نا أ  بالنبي  ن 

ة  ّ  ث  ة م  بن  سيته السياسي ة هي بمثاأكفي هذا السلتنلتاج يو ،لتهسن  باالسلتنان بملزمون  أعىل لحأم 

 مرنا به الكلتاب العزيز.أ وهو أمر   ،من االقلتداء بالنبي  نفسه سلطة نوع  ال سةبعده، ومن ثم  فمامر

ألن  االقلتداء بالنبي  ال يعني  لكن  هذا الكالم غي دقيق وفقًا لقواعد الصنعة االجلتهادي ة؛

ّ  إطالقي للدين، بّ البد   د ممارسة الفعّ نفسه الذي فعله النبي  أو نسبة هذا الفعّ بشك جمر 

د أن  النبي  حني مارس هذا الفعّ هّ مارسه من موقع أن ه واجب أو مسلتحب أو من أن  نلتأك 

جائز؟ وهّ مارسه من موقع العنوان الثانوي واحلالة الطارئة أو من موقع العنوان األويل 

ى يف مباحث حجي ة الفعّ النبوي بمعرفة  الفعّ صورة واحلالة العادية؟ وهذا ما ي سم 

د من أن  فكرة الدولة كانت ، ويف مثّ هذووجهه كن يف موضوع بحثنا من اللتأك  ه احلال ال نلتم 

جزءًا من رساللته؛ ألن ه من املمكن أن  طبيعة الظروف اللتارخيي ة فرضت عليه احلضور السلطاين 

دة جلزئية السلطة للدين وال  هبذا املسلتوى، ومن ثم  فلتكون اللتجربة السياسي ة للنبي  غي مؤكِّ

د اسلتلزام زمني لحأمر بناء عىل منطق الرضورة. وهذا الكالم ي قال أيضًا  نافية، بّ قد تكون جمر 

يف حالة الكثي من األنبياء الذين مل يقوموا باإلمساك بالسلطة، حيث من املمكن أن يكون ذلك 

                                              
( ملزيد من االط الع عىل مسألة حجي ة الفعّ النبوي ورشوط هذه احلجي ة عىل مسلتوى الصورة والوجه، 1)

مر يف كلتابنا: حجي ة وطبيعة املوقف االسلتداليل من الفعّ النبوي، يمكن مراجعة بحثنا حول هذا األ

 .615ـ  610السن ة يف الفكر اإلسالمي: 



  

ة بني الدين  بسبب عدم كون الظروف مناسبة هلم أو مؤاتية، ال بسبب عدم وجود عالقة عضوي 

 والسلطة.

ة زمني ة بمعنى الدولة، وإن ام  ب ـ إن  اد عاء عبد الرازق أن  النبي  مل يامرس عملي ة سلطوي 

كانت سلطلته روحي ة واجلتامعي ة، يبدو غي مقنع ألي  ملتابع تارخيي للسية النبوي ة، وذلك أن  

ى ال عرش سنوات، الفرتة اللتي خاضها النبي  بوصفه رئيسًا ملجلتمع  يدير أموره احلياتي ة ال تلتعد 

ّ  من ذلك باللتأكيد، ويف هذه الفرتة كان عدد املسلمني قلياًل يف اجلزيرة العربي ة حلتى  بّ هي أق

ة عدد يف النصف الثاين من العقد اهلّناياهتا حيث ازداد ال ل، ولو الحظنا هذه املد  جري األو 

ومًا مفهوم الدولة القصية اللتي حكم فيها النبي  جملتمعه، ذلك املجلتمع الذي مل يكن يعرف ي

ينا أن  اخلطوات اللتي قام هبا ال متثّ بالنسبة لذلك املجلتمع سوى مفهوم الدولة أاملركزي ة، لر

املركزي ة، وكالم عبد الرازق عن شح  املعلومات فيه مبالغة واضحة، فقد ذكرت كلتب اللتاريخ 

ل النبي  ووالته عىل املناطق املخلتلفة من اجلزيرة، فكان له والة  والسية أسامًء باللتفصيّ لعام 

ل وقضاة وكان جيبي الزكوات وحيارب إذا تم  رفض تسليمها، ويأخذ األمخاس، ويقود  وعام 

مها عىل املقاتلني وعىل مصالح  احلروب ويوق ع معاهدات السالم، وجيمع الغنائم ويقس 

سن  هلم القوانني ، وكان هو السلطة اللترشيعي ة اللتي تاملسلمني، وكانوا يرجعون إليه يف القضاء

واألهم  من  اجلديدة امللتصلة باألحوال الشخصي ة والشؤون املدني ة وقواعد احلرب والسلم..

هذا كل ه أن نا ال نعرف يف املجلتمع اإلسالمي يف تلك الفرتة شخصًا كان يدير شؤون املسلمني 

 .مائّ عىل قبائلهامرسه شيوخ القبيوقضاياهم غي النبي  باسلتثناء النفوذ املحدود الذي كان 

ور مفهوم الدولة بالنسبة ملجلتمع مثّ املجلتمع العريب آنذاك من جهة، يف  إن  علينا أن نلتص 

ر مفهوم الدولة يف القرون األخية، ونحن نعرف أن  الدولة احلديثة ات سع نطاق  مقابّ تصو 

ة احلارسة قدياًم. نفوذها يف املجلتمع وتول ت الكثي من املسؤولي ات اللتي مل تكن تعرفها الدول

وعلينا أن نمي ز أيضًا بني الدولة اللتي تكون صغيًة وحديثة الوالدة يف جملتمع  ال يقرأ وال يكلتب، 

ة اللتي مىض عليها سنوات  وما يزال يعاين من حروب واسلتهداف، وبني الدولة الكّبى املسلتقر 

ّ  هذا اخللط بني األحداث واملفاهيم يوجب وقوعنا يف خطأ أن  النبي  مل يكن يملك  طويلة، وك

نا كلمة احلكم وإدارة دنيا الناس. نا كلمة الدولة بقدر ما هتم   سلطة حكم، فال هتم 

ة اللتجربة النبوي ة وطبيعة  وال أدري ملاذا مل يقلتنع عبد الرازق بلتحليله األخي الراجع إىل عفوي 



  

ة عندما نسلتوعب أ ن  النبي  مل يكن حاكاًم املجلتمع العريب، مع أن ه حتليّ منطقي جدًا، خاص 

م جتربة حكم خملتلفة عن جتارب السالطني متلتاز  فحسب، بّ كان نبي ًا أيضًا، ولعل ه يريد أن يقد 

بالكثي من العفوي ة، وتبلتعد عن الكثي من البيوقراطي ة وأمثاهلا. وال أفهم إرصاره عىل ربط 

ة الدولة باملحاسبات وامليزانيات والدواوين، فقد عاش املسلمون يف عرص أيب بكر الذي  هوي 

يصن فه عبد الرازق عرص  حكم، وكثي من قضايا الدولة مل يكونوا يعرفوّنا أيضًا، وعرص عمر 

بن اخلطاب هو العرص الذي يمكن بوضوح أن نقول بأن ه عرص انلتقال صورة الدولة من حاللتها 

 .البسيطة إىل حالة أكثر تعقيدًا وتقنينًا، وهذا أمر طبيعي جداً 

 ـ تأّمالت يف دالالت نصوص القطيعة بني الزمين والديين 5

ب ّ عّل عبد الرازق و هناند اسلت  
ة لبعض النصوص الديني ة للتأكيد فكرمعًا ـ  بازرگانـ من ق 

ة الدين ورسالي لته، مع املتياز أن   ّ   اً نصوصحاول أن يفّس   بازرگانا خروي  ر بشك يلتوامل مع  ا خ 

لته من جهة ثانية، و  سوف نلتوق ف عند هاتني اخلطوتني يف مداخللتنا هذه.نظري 

أن يقّدم هلا تفسريًا ُاخروّيًا، فيبدو تفسريه هلا غري  بازرگانأّما النصوص الدينّية التي حاول 

، وذلك أن   مقنع، لكن ال بمعنى أن  تفسيه يف نفسه غي صحيح، بّ بمعنى أن ه غي كاف 

م لنا عرضًا منطقي   بازرگان لتهًا مل يقد  من اللترشيعات الدينية  كم  لذلك ال معقوالً يلتوامل مع نظري 

ة واملالي ة )البيع ـ السلطنات وتلتصّ بشؤون الدنيا، كأحكام  اللتي العقود واإليقاعات اللتجاري 

الرشكة ـ املساقاة ـ املزارعة ـ املضاربة ـ اإلجارة ـ الشفعة ـ إحياء املوات ـ احلوالة ـ اخليارات ـ 

كالة ـ الصلح ـ احلجر ـ الرهن ـ القرض ـ الربا ـ الوصي ة ـ الرقي ة والعلتق..(، الكفالة ـ الو

ة وكاألحوال الشخصي ة مثّ  واإليالء واللعان، وكذلك واحلضانة الزواج والطالق والعد 

، وأيضًا األطعمة واألرشبة والصيد واحلدود والديات والقصاصوالشهادات القضاء 

يكن الدين معنيًا بالشأن الدنيوي فام تفسي النصوص القرآنية وغي ذلك.. فإذا مل  والذباحة

 واحلديثية يف هذا الصدد؟!

بام يفيض أو ممارسة الظلم القول بأن  اهلدف هناك هو جتنيب اإلنسان العصبية واالنفعال إن  

 من املمكن للقائلني بشمولي ة الدين باحلد   إذإىل شقائه األخروي ليس سوى تغيي يف اللتعبي؛ 

األعىل أن يذهبوا إىل أن  وضع الدين للخطط والّبامج كان أيضًا هبدف رفع املسلتوى املحيط 



  

باإلنسان، كي تلتوف ر له أسباب الرقي  الروحي واخللقي، فكأن  الرشيعة جاءت للتنظيم احلياة 

 ة، فبامذا تسلتطيع نظريةخالقي  االجلتامعية والسياسية للتوفي املناخ املناسب حللول القيم األ

ره هلذا  ؟!يف هذه احلال ن جتيب هناأ بازرگان علاًم أن  وجود غرض ا خروي  يمكن تصو 

ة والكثي من هذه اللترشيعات  اللترشيع أو ذاك ال يسلب إمكانات الغرض الدنيوي منه، خاص 

ة دنيوي ة، وإال لربام يمكن لآلخرين أن يسلبوا الصفة اال خروي ة عن  هي تنظيامت عالئقي ة مادي 

ة أن  الصالة رياضة بدني ة، وأن  الصوم ذو منفعة صحي ة، وأن  اخلمس العبا دات نفسها، بحج 

ة وسياسي ة عظيمة وهكذا! ة اجلتامعي ة، وأن  احلج  له فائدة اقلتصادي   والزكاة هلام فائدة اقلتصادي 

ي يف النصوص اال خروي ة هو  بازرگانن  اسلتناد أنالحظ  ،من هذه النقطة للعنرص الكم 

 همن  اآلخرة واهلل والبعد الروحي أأغي دقيق؛ ألن  غاية ما يفيده هذا االسلتناد هو اآلخر 

مًا ورضورًة يف الدين من   ن  الدين مل هيلتم  آخر، لكن هّ هذا يعني أ ي  جانب  أوأعمق وأكثر تقد 

ال أ ،يلتصّ باألمور الفقهي ةـ عىل املشهور ـ أيضًا للدنيا؟ إن  حوايل نصف سدس القرآن الكريم 

األعىل هو اهلل واآلخرة، فيام  هعىل وله هدف أدنى، وهدفأيمكن اسلتنلتاج أن  الدين له هدف 

وهبذا يكون  ؟خالقي الذي يوف ر حياًة سعيدة لدنيا الناساللتنظيم العالئقي األدنى هو هدفه األ

مها ة اآلخرة وتقد  لتنلتاج ، ويكون هذا االسالدين للدنيا واآلخرة معًا مع املحافظة عىل أولوي 

النصوص بمجموعها إىل بعضها بعضًا، فمحورية اآلخرة ال تعني تاليش أقرب لعملي ة ضم  

 الدنيا، بّ تعني طريقي لتها وعدم الوقوف عندها.

ة باحلد   بازرگانومن املمكن أن يقبّ  ة الدين هي الدنيوي  ة الدين، لكن ه يعلتّب أن  دنيوي  بدنيوي 

ة باحلد  األعىل، األدنى وبمقدار الرضورة، ال الدنيو ويكون هذا هو قصده من اللتأثي الدنيوي ي 

ة هلا..  د لللترشيعات والغاية اال خروي  وهذا كالم يمكن املوافقة عليه، بمعنى أن  علينا أن نحد 

ّ الدين يف إدارة الدنيا، األمر الذي حيلتاج ملقاربات خملتلفة عن مقاربات  ، بازرگانمديات تدخ 

ض يف  ّ إىل نفي دنيوي ة هأواخر وسوف نلتعر  ة واللتي سوف تلتوص  لتنا اخلاص  ذا الكلتاب لنظري 

ة باحلد   الدين باحلد  األعىل، بلتفسي  سوف نذكره فيام بعد إن شاء اهلل، لكن ه ال يساوق الدنيوي 

 األدنى، بّ هو مفهوم  وسط.

اللتأثي والغاية لكن  حديثه عن اللتأثي الدنيوي والغاية اال خروي ة غي دقيق؛ ألن  اللتمييز بني 

حيلتاج ملعيار، فال أسلتطيع أن أسلب عن اللتأثيات الدنيوي ة كوّنا مأخوذة بنظر االعلتبار يف 



  

د كون اآلخرة غاية أعىل ال يسلب كون العنارص  غايات املوىل سبحانه إال وفق معيار، وجمر 

ة واللتأثيات اللتي من هذا النوع غاية أدنى، بحيث يكون املرك ب من  الغايلتني هو الغاية الدنيوي 

ن ة  ة ـ ولو بوصفها غائي ة أدنى ـ ليس سوى مصادرة غي مّبه  النهائي ة، فسلب الغائي ة الدنيوي 

مها لنا   .بازرگانقد 

أخطأ يف املدخّ الذي اعلتمده يف مقاربة هذه النصوص، وأن ه لو حاول  بازرگانأعلتقد بأن  

مجيعها أو غالبها، لكان هذا أقرب له، كام حاول أن االسلتناد إىل تارخيي ة اللترشيعات الدنيوي ة يف 

لنظري ة عميقة اجلتهادي ة هو اآلخر يفعّ يف نصوص الطب  النبوي، غي أن  هذا األمر حيلتاج 

ام د إطالق الدعاوى، كام حيصّ هذه األي  ، تثبت هذه اللتارخيي ة وهبذه السعة، وال يكفي فيها جمر 

ة، فضالً عن مل يقم بإحاللتنا عىل مرجعي   بازرگانو ة تفّس  النصوص الطبي ة النبوي  ة اجلتهادي 

 .غيها، بوصفها نصوصًا غي ديني ة، وهذه نقطة نقص يف ا طروحلته

ا حديث  عن نصوص العفو يف القصاص، واعلتبارها شاهدًا عىل عدم كوّنا  بازرگانوأم 

ال تشي لفكرة الدولة، لبناء دولة، فال تصلح شاهدًا لفكرته؛ ألن  الرشيعة بلتشجيعها عىل العفو 

ة والشخصي ة، وهذا موجود يف مجيع دول العامل، وإال فهّ  بّ تشي لللتمييز بني احلقوق العام 

ملجرمني دومًا حيق  لنا أن نفهم من نصوص تشجيع اإلسالم عىل العفو أن ه يريد العفو عن ا

 ؟!للجريمةمساعد ىل توفي فضاء األمر الذي يؤد ي إ

لته بازرگانص اللتي حاول هذا كل ه يف النصو ، وهو إعادة تفسيها بشكّ ينسجم مع نظري 

 .يف تقديري غي مقنع

من عدم كفاية النصوص اللترشيعي ة يف تغطية مرشوع إقامة دولة  أّما ما قاله عّل عبد الرازق

ثنا  ولوازمها عىل طول اخلط  الزمكاين إىل يوم القيامة، فهذا مقنع  بالنسبة يل، وقد سبق أن حتد 

 .عنه وسيأيت املزيد فال نطيّ

، غري ما امبوصفها دليالً عىل نظرّيته بازرگانرازق والعّل عبد وأّما النصوص التي قّدمها 

لني بالبرشفهو تكرير  تقّدم آنفًا وناقشناه، بّ هم  ،القرآن اإلعالن عن أن  األنبياء ليسوا موك 

د عندفإن  هذا اإلعالن القرآين امل ون ومنذرون،مبرش   دعاة   ر يؤك  ة ليس أ مهاكر  ن  الدعوة النبوي 

 هلا أي  عالقة بالدنيا.

، وذلك أن نا نالحظ هذه املجموعة من النصوص القرآني ة دهنا جيب علينا اللتوق ف قلياًل عن



  

من تلتب ع هذا النوع من النصوص أن  اهلدف الرئيس منه هو أن  النبي  ال يقدر عىل إلزام الناس 

كها كيف يشاء حلتى يكون أمر اهلداية  بالدين الذي أتى به، فال هو ملتسل ط عىل قلوهبم فيحر 

ة واإلجبار، قال تعاىل:  ْر والضالل بيده، وال هو بالذي كل ف فرض دينه عىل الناس بالقو  كِّ ذ  ف 

ر   كِّ ام  أ نت  ُمذ  ْيطِر   *إِنَّ يِْهم بُِمص  ل  ر   *لَّْست  ع  ف  ك  ىلَّ و  ن ت و  ذِّ  *إاِلَّ م  ُيع  ْكرب   ف 
اب  اأْل  ذ    ُبُه اهللَُّ اْلع 

ْر (، وقوله تعاىل: 24ـ  21)الغاشية:  كِّ ذ  بَّار  ف  ْيِهم بِج  ل  ا أ نت  ع  م  ُقولُون  و  ُم باِم  ي  ْعل 
ْحُن أ  ن 

ِعيدِ  ن خي  اُف و  اهللُّ ي  ، وقال سبحانه: (45)ق:  بِاْلُقْرآِن م  ُسوِل إاِلَّ اْلب ال ُغ و  ىل  الرَّ ا ع  ا مَّ ُم م  ْعل 

ْكتُُمون   ا ت  م  ا اْخت ل ف  (، ومثله قوله تعاىل: 99)املائدة:  ُتْبُدون  و  م  ين  ِعند  اهللِّ اإِلْسال ُم و  إِنَّ الدِّ

إِ  اِت اهللِّ ف  ْكُفْر بِآي  ن ي  م  ْين ُهْم و  ْغيًا ب  اءُهُم اْلِعْلُم ب  ا ج  يُع الَِّذين  ُأْوُتوْا اْلكِت اب  إاِلَّ ِمن ب ْعِد م  ِ نَّ اهللِّ رس 

اِب  س 
يِّني   *احْلِ األُمِّ ِذين  ُأْوُتوْا الْكِت اب  و  ُقل لِّلَّ ِن و  ب ع  ِن اتَّ م  ْجِهي  هللِِّ و  ْمُت و  ُقْل أ ْسل  وك  ف  آج  إْن ح  ف 

ْيك  اْلب ال غُ  ل  ام  ع  إِنَّ لَّْوْا ف  و  إِن ت  وْا وَّ ِد اْهت د  ق  ُموْا ف  ْسل 
إِْن أ  ْمتُْم ف  أ ْسل  اهللُّ ب ِصري  بِاْلِعب ادِ  أ  )آل عمران:  و 

ا ُْحِّل  (، وقوله تبارك اسمه: 20ـ  19 ْيِه م  ل  ام  ع  إِنَّ لَّوا ف  و  إِن ت  ُسول  ف  طِيُعوا الرَّ
أ  ُقْل أ طِيُعوا اهللَّ  و 

ُسوِل إاِلَّ الْ  ىل  الرَّ ا ع  م  ت ُدوا و  ْ إِن ُتطِيُعوُه هت  ْلُتْم و  ا ُْحِّ ْيُكم مَّ ل  ع  ُغ امْلُبنِيُ و  (، وقوله عز 54)النور:  ب ال 

ُغ امْلُبنِيُ من قائّ:  ُسوِل إاِلَّ اْلب ال  ىل  الرَّ ا ع  م  بْلُِكْم و  ن ق  م  مِّ ب  ُأم  ذَّ ْد ك  ق  ُبوا ف  ذِّ إِن ُتك   و 

 :(، وقوله سبحانه: 18)العنكبوتا ِمن ب ْدن  ا ع  اء اهللُّ م  ُكوْا ل ْو ش  رْش 
ال  الَِّذين  أ  ق  ُدونِِه ِمن  و 

ىل  ا ْل ع  ه  بْلِِهْم ف  ع ل  الَِّذين  ِمن ق  لِك  ف  ذ   ك 
ء  ْ ْمن ا ِمن ُدونِِه ِمن يش  رَّ ال  ح  اُؤن ا و  ال آب   نَّْحُن و 

ء  ْ ُسِل يش  لر 

ِذِه اْلب ْلد  (، وقوله تعاىل: 35)النحّ:  إاِلَّ اْلب الُغ امْلُبنِيُ  بَّ ه  ام  ُأِمْرُت أ ْن أ ْعُبد  ر  ا إِنَّ ه  م  رَّ ِة الَِّذي ح 

ُأِمْرُت أ    و 
ء  ْ ل ُه ُكل  يش  ت ِدي لِن ْفِسِه  ْن أ ُكون  ِمن  امْلُْسلِِمني  *و  ْ ام  هي  إِنَّ ى ف  ِن اْهت د  م  ْتُلو  اْلُقْرآن  ف 

أ ْن أ  و 

ا ِمن  امْلُنِذِرين   ام  أ ن  ُقْل إِنَّ لَّ ف  ن ض  م   (.92ـ  91)النمّ:  و 

ر املبدأ عينه هذه اآليات ـ املكي ة أن ه ليس عىل الرسول إال البالغ، وأنه ، وهو واملدني ة ـ تقر 

، وهلذا نجد إزاء كفر الناس ال يكل ف بام هو أزيد، وأن ه ليس له أن حيمّ الناس عىل اإليامن

سياقاهتا تدور حول العالقة مع الذين رفضوا دعوات األنبياء، وليست حول طبيعة العالقة 

 .سلمداخّ املجلتمع امل

                                              
( بعد تدويني هلذه الفكرة يف اللتمييز عىل مسلتوى هذه اآليات بني كون نظرها إىل العالقة بني املسلمني 1)

م هذه املقاربة يف كلتابه: نقد علمي  وغيهم، ال داخّ املجلتمع اإلسالمي.. رأيت  ابن  عاشور يقد 

د عامرة يف كلتاب معركة 21ـ  20م وأصول احلكم: لكلتاب اإلسال ؛ كام الحظت ذلك عند حمم 
 



  

ان   ويف هذا السياق أيضًا، قوله تعاىل: ك  ُهْم و  ال  ي رُض  ُعُهْم و  نف  ا ال  ي  ْعُبُدون  ِمن ُدوِن اهللَِّ م  ي  و 

ِهرًيا  ِه ظ  بِّ ىل  ر  افُِر ع  ِذيًرا * اْلك  ن  ا و  ً ْلن اك  إاِلَّ ُمب رشِّ ا أ ْرس  م  ْيِه ِمْن أ ْجر  إاِلَّ  *و  ل  ا أ ْسأ ُلُكْم ع  ن ُقْل م   م 

بِياًل  ِه س  بِّ تَِّرذ  إىِل  ر  اء أ ن ي  أ طِيُعوا  وقوله تعاىل: ،(57ـ  55)الفرقان:  ش  أ طِيُعوا اهللَّ  و  و 

ُغ امْلُبنِيُ  ُسولِن ا اْلب ال  ىل  ر  ام  ع  إِنَّ لَّْيُتْم ف  و  إِن ت  ُسول  ف   .(92)املائدة:   الرَّ

عدم اإللزام، ال عىل أن  الدعوة اللتي أتى هبا وبمالحظة اآليات نجد وضوحًا يف اللتأكيد عىل 

ا  غي شاملة للدنيا، وال عالقة هلا بوضع تنظيامت، والنص  يفيد أن  الواجب هو إطاعة النبي  أم 

من يلتخل ف فأمره إىل اهلل، لكن  هذا ال يعني أن  النبي مل يأمر بقضايا تلتصّ بالدنيا، بّ نقطة نظر 

، وأن  هذا اجلّب ال يكون من حيث كونك نبي ًا، بّ لو ذهبت النصوص هنا هو اجلّب واإلكراه

ة نلتيجًا لعقد اجلتامعي إيامين كام هي احلال يف البيعة اللتي  بعيدًا عن ذلك فسيكون ممارسة القو 

ر ممارسة  كان املؤمنون يبايعوّنا عندما يدخلون يف اإلسالم، فالعقد االجلتامعي هو الذي يّب 

ة أو العنف ة بذاهتامثاًل ول القو  رًا حول يس النبو  م تصو  ة مل تقد  ، لكن  هذا ال يعني أن  النبو 

 .مضمون العقد االجلتامعي، وعىل ماذا ينبغي أن يكون منعقداً 

ة مرتقبة، وهي قوله تعاىل : وهناك جمموعة أخرى من اآليات حتمّ أكثر من داللة تفسيي 

  ْيِهْم ح ل  ْلن اك  ع  ام  أ ْرس  ُضوا ف  إِْن أ ْعر  غُ ف  ْيك  إاِلَّ اْلب ال  ل  (، وقوله 48)الشورى:  ..ِفيًظا إِْن ع 

لَّ سبحانه:  ن ض  م  ت ِدي لِن ْفِسِه و  ْ ام  هي  إِنَّ ى ف  ِن اْهت د  م  ُكْم ف  بِّ ق  ِمن رَّ اءُكُم احْل  ْد ج  ا النَّاُس ق  هي  
ا أ  ُقْل ي 

كِي يُْكم بِو  ل  ْا ع  ن  ا أ  م  ا و  ْيه  ل  ِضل  ع  ام  ي  إِنَّ ب  بِِه (، وقوله تبارك اسمه: 108)يونس:  ل  ف  ذَّ ك  و 

كِيل   ْيُكم بِو  ل  ق  ُقل لَّْسُت ع  ُهو  احْل  ْوُمك  و  آئُِر (، وقوله تعاىل: 66)األنعام:  ق  اءُكم ب ص  ْد ج  ق 

ْيُكم بِ  ل  اْ ع  ن  ا أ  م  ا و  ْيه  ل  ع  ِمي  ف  ْن ع  م  لِن ْفِسِه و  ْن أ ْبرص   ف  م  ُكْم ف  بِّ ِفيظ  ِمن رَّ (، وقوله 104)األنعام:  ح 

كنِي  تعاىل:  ِن امْلُرْشِ أ ْعِرْض ع  بِّك  ال إِل ه  إاِلَّ ُهو  و  ا ُأوِحي  إِل يْك  ِمن رَّ بِْع م  ا  *اتَّ اء اهللُّ م  ل ْو ش  و 

كِيل   يِْهم بِو  ل  ا أ نت  ع  م  ِفيًظا و  ْيِهْم ح  ل  ْلن اك  ع  ع  ا ج  م  ُكوْا و  رْش 
 (، وقوله عز  107ـ  106)األنعام:  أ 

ام  ي ِضل  من قائّ:  إِنَّ لَّ ف  ن ض  م  لِن ْفِسِه و  ى ف  ِن اْهت د  م  قِّ ف  ْيك  الْكِت اب  لِلنَّاِس بِاحْل  ل  ْلن ا ع  ا أ نز  إِنَّ

كِيل   يِْهم بِو  ل  ا أ نت  ع  م  ا و  ْيه  ل  ُذوا ِمن ُدونِِه أ  (، وقوله سبحانه: 41)الزمر:  ع  الَِّذين  اَتَّ  ولِي اء و 

كِيل   ْيِهم بِو  ل  ا أ نت  ع  م  يِْهْم و  ل  ِفيظ  ع   (.6)الشورى:  اهللَُّ ح 
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إسقاط كذلك هي حتلتمّ أن يكون املراد  ،فهذه النصوص كام حتلتمّ اللتفسي الذي قلناه آنفاً 

ّ مسؤولية هذا األمر، فكأن  اآليات ة فعلهم عن النبي، فاحلفيظ واملوك  مسؤولي   ّ بأمر يلتحم 

ّ تريد  أن تقول: يا حممد، إذا قمت  بام كل فناك به سقطت املسؤولية عن كاهلك، وأنت ال تلتحم 

مسؤولية وضعهم وانحرافهم، فلست موكالً هبم عىل نحو توكيّ الوالد بولده الصغي أو 

ه  ّ الوالد تلك املسؤولية، وتوج  حفيظًا عليهم عىل النحو عينه، حلتى إذا عرض له يشء حتم 

أن ه مل حيفظ ابنه، مع أن ه يف عهدته وحتت وكاللته ونظره، إن  القضي ة هنا ليست  اللوم إليه يف

ك  كذلك، فعليك القيام بواجبك، وانحرافهم ال يؤث ر عليك، فال حتزن ألمرهم وال يرض 

ضالهلم وزيغهم، فنفي الوكالة واحلفظ هنا ختفيف  عن الشعور باملسؤولي ة ال سلبًا للسلطنة 

 .عليهم قانوني اً 

ا هتجر الدنيا أو  وعليه، فنصوص وظائف النبي  نصوص تلتصّ باإلكراه عىل الدين، ال أّن 

ة يف ممارسة السلطة، فال  ر موضوعي برشي ملسألة فرض القو  الدولة، ومن ثم  فإذا تم  تأمني مّب 

يف فهم يوجد ما ينفي كون املنظومة القانوني ة الدينية يمكن أن تكون دنيويًة، بّ هذه املقاربة 

هذه النصوص تسلتدعيها أيضًا عملي ة مقاربة النصوص القرآنية عمومًا لبعضها؛ فلو كان نظر 

هذه النصوص لنفي مطلق العنرص السلطوي فكيف يمكن اجلمع واللتوفيق بني هذه النصوص 

ة منها احلدود مثّ عقوبة الزنا والّسقة والقذف والواردة يف  وبني نصوص العقوبات خاص 

واللتبشي واإلنذار يف خصوص والرسالة فلو كان هدف األنبياء الدعوة  ؟!ريمالكلتاب الك

ة باملتياز؟! ليس من تفسي يف تقديري سوى  اآلخرة فكيف نفّس  مثّ هذه النصوص السلطوي 

أن  السلطة قد تكون راجعة إىل اخلتيار اجلتامعي تفوييض عّب الدخول يف اإلسالم واالندماج يف 

 يار تلتم  عملية تنزيّ القوانني النبوي ة عىل أرض اللتنفيذ واإلجراء.بيعلته، وبعد هذا االخلت

هذا كّله عىل مستوى النصوص القرآنية التي استندوا إليها، وأّما ما اعتمد عليه عبد الرازق 

فهو غي مقنع بلتاتًا يف تقديري؛ ألن  النبي  حينام يقول للتلك املرأة  من نصوص السنّة الرشيفة،

ل   ه املالك بني امللكية والعبودي ة بأن ني لست م  ة أو خيي   كانت تأكّ القديد بمك 
ًا بّ أنا ابن امرأة  ك 

                                              
ع أكثر يف حتليّ هذه اآليات وأمثاهلا، راجع بحث نا حول نقد نظري ة اجلهاد االبلتدائي، وذلك يف 1) ( لللتوس 
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والرسولي ة، وأمثال ذلك، فهذا ال يعني سلب صفة احلكم أو السلطة الزمني ة عنه، بّ جيب أن 

رات العرب عن امللوك؛ ألن  كلمة امللك تنرصف إىل السالطني  نقارب هذا النص يف ضوء تصو 

ث عن هذا، وال تنرصف إىل مطلق السلطة، فقد وقع عبد الرازق يف اجل ب ارين، والسياق يلتحد 

ن  طبيعة امللك برصف النظر عن أسلتخداماهتا اللغوي ة، ويشهد ملا نقول االلتباس طبيعة املفردة و

ن أراد أ عنرص اللتكّب  واهليبة والبطش الذي عنده ال توجب بذاهتا خوفًا من صاحبها، فالنبي  

ين عىل نفسك ،ار الذي خياف الناس منهلست بذلك امللك اجلب   :قول هلاي نسان عادي، إنا أف ،هو 

 ني ة عنه؟!مفأي  عالقة هلذه اللتعابي بسلب مفهوم السلطة الز

علاًم أن  جتاهّ عّل عبد الرازق لقضي ة اإلمامة الشيعي ة وكذلك قضي ة تنصيب أو شبه 

، وحد يثه عنهام يف بضعة أسطر قليلة جدًا، غي مفهوم أبدًا؛ فإن  تنصيب أيب بكر من قبّ النبي 

  ّ ا تغي  ك مسألة موقف النبي  من اخلليفة بعده يف غاية األمهي ة بالنسبة لعّل عبد الرازق؛ ألّن 

لته أو ترتك أثرا  ً عظياًم عليها، فكيف يمكن جتاهّ ملف  هبذا احلجم دون مقاربة ولو  نظري 

 خملترصة منه؟!

نعّلق قلياًل عىل تفسري عّل عبد الرازق لإلمجاع القائم عىل َضورة نصب اخلليفة، ويبقى أن 

 فإّن لدّي بعض املالحظات هنا:

إن  فهمي هلذا اإلمجاع هو أن ه ليس سوى اللتوافق عىل وجود سلطة زمني ة ترعى تطبيق  أّوالً:

بًا ديني ًا يلتطلبه  لكذ فبوصالرشيعة وشؤون اجلامعة املسلمة،  ل  ط  الدين لضامن تنفيذ قوانينه. م 

، ومسألة احلقوق واحلري ات وتداول السلطة  ، وأن  اخلليفة هو النبي  ا فكرة النيابة عن النبي  وأم 

 وغي ذلك، فهذه تفاصيّ تلحق هذا اإلمجاع، وعليه فاإلمجاع ليس شيئًا غريبًا هنا.

اع هي خطوة رائعة من إن  حماولة عّل عبد الرازق تقديم تفسي سيسيولوجي لإلمج ثانيًا:

ب له، ونحن بحاجة ملثّ هذه املقاربات يف دراسة ظواهر اإلمجاع، لكن ه مل ي  
بمقاربلته هنا قنعنا ق 

هذه؛ وذلك أن  كون اخلالفة عّب اللتاريخ كانت بالقهر والغلبة، ومن ثم  فاإلمجاع منعقد  عىل 

ف.. هذا الكالم يلتناقض مع قول اخلالفة ورضورهتا بشكّ تلقائي؛ ألن  العلامء حتت رمحة السي

ة، فإذا كان األمر كذلك  ّ  بالثورات واملعارضات العسكري  عبد الرازق بأن  تاريخ اإلسالم حاف

وكانت هناك سلطات زمني ة يف خملتلف أقطار العامل اإلسالمي ال حتكم باسم اخلليفة، فإن  من 

ر امل ر خملتلف عن تصو  والني لسلطة اخلليفة، فلامذا مل نجد ـ الطبيعي أن يلتول د عند املعارضة تصو 



  

ة ـ فكرة نقض اخلالفة بوصفها رضورة، مع أن  ذلك كان  ّ  هذه اللتيارات املعارضة القوي  رغم ك

مناسبًا هلم؟ وإذا كانت املعارضة ختشى عىل نفسها فإن  كوّنا معارضة كان بذاته مدعاة 

ا؛ وضوع بالطريقة اللتي جاءت فيهللخشي ة، فلم تقدر مقاربة عبد الرازق أن تالمس جوهر امل

عىل فكرة اخلليفة رغم اخلتالفهام يف شخصه، فلم تكن السلطة  ألن  السلطة واملعارضة توافقا

 هي السبب الوحيد يف انعقاد هذا اإلمجاع.

إن  حديث عبد الرازق عن أن  املسلمني مل يكلتبوا يف علم السياسة الذي ورثوه من  ثالثًا:

ة، غي دقيق؛ وال ا ريد أن أخوض يف هذا البحث الذي اليونان بسبب طبيعة  السلطة القهري 

مها شيخ األزهر ناقشه فيه  د اخلرض حسني، ذاكرًا له سلسلة من األعامل اللتي قد  الشيخ حمم 

د املسلمون يف جمال علوم السياسة واالجلتامع ، بّ ا ريد أن أضيف ملا ذكره فضيلة الشيخ حمم 

ث الفقهي بنفسه هو تراث سيايس، فقد غاب عن عبد الرازق البحوث اخلرض حسني بأن  الرتا

الفقهي ة امللتصلة بالقضاء واملرافعات والشهادات واملحاكم )السلطة القضائي ة(، وغاب عنه فقه 

احلدود واللتعزيرات والقصاص والديات )النظام اجلزائي واجلنائي(، وكذلك فقه احلرب 

سة احلربية والدفاعي ة(، وكذلك فقه الرضائب مثّ اخلمس واجلهاد والسلم واملعاهدات )السيا

والزكاة واخلراج واجلزية، وكذلك فقه احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكذلك فقه 

ة مثّ إحياء املوات واملشرتكات واألنفال والفيء واألوقاف، وغي ذلك مم ا هو  األموال العام 

ةمن شؤون تنظيم املدن واملصالح ال وال ينفك  عن الفقه السيايس باملعنى الذي جاء يف  ،عام 

رة له.  الرتاث اليوناين بّ هو صيغ مطو 

نعم، علم السياسة كان عقلي ًا يف صورته اليوناني ة، فغلب عليه الطابع الـنقّل الفقهـي، وإن 

ة، وهـذا ال كانوا قد تناولوا قضي ة اإلمامة واخلالفة ورشوط اإلمام واخلليفة يف كلتبهم الكالمي ـ

ـد عـىل أن  علـم السياسـة  يلغي وجود الدرس السيايس يف الـرتاث اإلسـالمي، بقـدر مـا يؤك 

العقالين والفلسفي قد تراجع أو مل يظهر بالشكّ املناسب، ال أن  علـم السياسـة واالجـلتامع مل 

رس يكن هلام وجود أصاًل كام قال عبد الرازق، ومن ثم  فإذا كان هناك تقصي فهو تقصـي الـد

 واملنطقي ـاتق يف املاورائي ـات الفلسفي الـذي مل يعـن  بالسياسـة بالشـكّ املطلـوب، بـّ غـر
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 وغي ذلك. 

 ـ هل تنايف دنيوّية الدين مبدأ التوحيد؟ 6

ّ  وضوح  بازرگانأرص   ة الدين، وجيب عّل  هنا أن أقبّ بك عىل أن  مبدأ اللتوحيد تنافيه دنيوي 

رون ـ من أم ر إىل حد  بعيد  بازرگانثال القلق الذي أبداه مفك  ـ يف هذا اإلطار فهو قلق مّب 

ة بسبب ظاهرة  ة إىل دنيوي  ة الديني ة من ا خروي  املصلحة جدًا، وغالبًا ما تأيت حالة تغيي اهلوي 

ة الدين وهو ال يشعر، وهذا قلق امالسلطة بأنواعهو ، فالسلطة جتعّ اإلنسان يقوم بلتحويّ هوي 

فة وأصحاب النزعات الروحي ة، وقد روحي أخالقي عميق عاشه  الكثي من العرفاء وامللتصو 

ّ  تعايل منسوب اللهث خلف الدنيا ف نام يف ظ ، كام رأينا يف الوسط الديني رأينا كيف أن  اللتصو 

ّ  واسع للغاية يف املسيحي ة عقب صيورة هذا الدين هو الدين  كيف أن  الرهبانية انلترشت بشك

 اطور الروماين قسطنطني أوائّ القرن الرابع امليالدي.الرسمي للدولة مع االمّب

لكن  هذا القلق املرشوع ال يلغي أصّ فكرة أن  الدين للدنيا بنسبة معي نة، فهذا القلق هو 

قلق من حتييد البعد اال خروي يف الدين ال من أصّ وجود البعد الدنيوي وجودًا يقع حتت 

 .مظل ة البعد اال خروي ويف درجة  تالية له

ة متيّ للامديات، وأن  القرآن بنفسه  علينا هنا أن نقر  يف املقابّ بأن  الرتكيبة النفسي ة البرشي 

ة نصوص قرآني ة توحي  ة، بّ ثم  ات املادي  م اآلخرة بدرجة معلتد  هبا بوصفها سلسلة من امللذ  قد 

ب الناس بالدين من خالل  ة، مثّ قوله تعاىل: يفيض إىل صالح دنياهم املاديأن ه بأن  القرآن يرغ 

ِهْم و  ﴿
ْوقِ ُلوا ِمْن ف  ِْم أل  ك  هبِّ ا ُأْنِزل  إِل ْيِهْم ِمْن ر  م  ْنِجيل  و  اإْلِ اة  و  اُموا التَّْور  ُْم أ ق  ل ْو أ هنَّ ِت و  ْ ِمْن حت 

ُلون   ْعم  ا ي  اء  م  ثرِي  ِمنُْهْم س  ك  ة  و  ة  ُمْقت ِصد  ْرُجلِِهْم ِمنُْهْم ُأمَّ
ْد ﴿وقوله تعاىل:  (،66)املائدة:  ﴾أ  ل ق 

كِين ة   ل  السَّ أ ْنز  ا يِف ُقُلوهِبِْم ف  لِم  م  ع  ِة ف  ر  ج  ْت  الشَّ ِن املُْْؤِمننِي  إِْذ ُيب ايُِعون ك  حت  ِِض  اهللَُّ ع  ْيِهْم ر  ل   ع 

ِريًبا  تًْحا ق  ْم ف  ُ اهب  أ ث  كِ و  ِزيًزا ح  ان  اهللَُّ ع  ك  ْأُخُذوهن  ا و  ًة ي  ثرِي  انِم  ك  غ  م  ًة و  ثرِي  انِم  ك  غ  ُكُم اهللَُّ م  د  ع  ياًم و 

ُكْم رِص   ِدي  ْ هي  ًة لِْلُمْؤِمننِي  و  ي  لِت ُكون  آ  نُْكْم و  ك فَّ أ ْيِدي  النَّاِس ع  ِذِه و  ل  ل ُكْم ه  ع جَّ ْأُخُذوهن  ا ف  اًطا ت 

ى آ م  ﴿(، وقوله تعاىل: 20ـ  18الفلتح: ) ﴾ُمْست ِقياًم  ل ْو أ نَّ أ ْهل  اْلُقر  يِْهْم و  ل  ت ْحن ا ع  ْوا ل ف  ق  اتَّ نُوا و 

ْكِسُبون   اُنوا ي  اُهْم باِم  ك  ْذن  خ 
أ  ُبوا ف  ذَّ ل كِْن ك  اأْل ْرِض و  ِء و  ام   ِمن  السَّ

ات  ك  ر   (.96)األعراف:  ﴾ب 

ة للكثي من  ىص حول الفوائد الدنيوي  بّ لدينا يف النصوص احلديثي ة كالم أكثر من أن حي 



  

مة، وهذا كل ه ييش بأن  السلوكي ات الصاحل ة للكثي من األمور الفاسدة واملحر  ة واملضار  الدنيوي 

ة  ة للبرش، ويرشدهم لللتأثيات الدنيوي  اخلطاب الديني والنبوي كان حيرتم البواعث الدنيوي 

إىل أن  الدين يأيت للتحرير اإلنسان  بازرگانالرائعة لسلوكهم مسالك الدين، بّ إن  نفس ذهاب 

،  من الظلم والعبودي ة وملواجهة القهر واالسلتبداد، هو يف ّنايلته إغراء  للعقّ الديني بأمر  دنيوي 

 ولكن  هذا ال يعني أن ه إغراء غي أخالقي أبدًا.

لته،  بازرگانوهبذا نسلتنلتج أن  قلق  ثبت أن  ربط الدين بالدنيا يسلب عنه هوي  يف حمل ه لكنه ال ي 

د حالة اجلتامعي ة هو بنفسه جيعله يف مهب  املصالح املادي ة، حلتى لو مل  وإال فلتحويّ الدين إىل جمر 

ة الدين هي قدرة عالية، حلتى  نقم بلتحويله إىل حالة سلطوي ة، ألن  قدرة اإلنسان عىل تغيي هوي 

ًة.  يف أكثر األمور عبادي 

 مشكلة الطفرات والتعميماتنظرّية ااُلخروّية والرسالّية و ـ 7

ة أن أمجع بعض املالحظات اجلزئي ة اللتي تللتقي عند هذا العنوان، سأحاول يف هذه املداخل

 كي ال نطيّ.

هنا، أن  الّبامج اللتي توضع إلدارة احلياة اإلنساني ة ختضع  بازرگانمن بعض كلامت  بدوي

ًة ال يعني خضوعها وهذا ما كل ها ملنطق الصيورة..  د كوّنا برشي  حيلتاج إلعادة نظر؛ ألن  جمر 

ّ   ل،ملنطق اللتحو   كام أن  كوّنا إهلي ًة ال يعني بالرضورة املنطقي ة عدم خضوعها لذلك؛ ألن  ك

، تبعًا لكون  القوانني والدساتي ـ سواء كانت برشية أم إهلي ة ـ يمكن أن تنقسم إىل ثابت وملتغي 

م لنا نظ ،احلياة اإلنساني ة نفسها عّب اللتاريخ حتظى بعنارص مشرتكة وأخرى خملتلفة ة فلم تقد  ري 

ّ  كّل  متامًا،  بازرگان لية املنلتج البرشي بشك ات مقاربة فلسفية للتحو  بّ قفزت من كثرة اللتغي 

م أي  يشء يلتصّ بالثبات واللتغي  يف املضإىل كلي لتها،  مون الذي أتت به النصوص كام مل تقد 

ر حممد جم ة املفك  لتهد الديني ة، وسيأيت مزيد حديث حول هذه النقطة عند اسلتعراض نظري 

 شبسرتي.

أن ه كان يواجه مشكلة الدين والدولة، وكان يعلتقد بأن   بازرگانمن الواضح ملن يقرأ و

  ّ حتويّ الدين إىل أيديولوجيا يكون عّب صب ه يف قوالب حكومي ة وتنظيمي ة واللتفلتيش فيه عن ك

شكّ عنرص إداري يف احلياة، لكن هّ نحن بحاجة ـ للفرار من مشكلة الدولة الدينية بال



  

ـ إىل نسف أساس االرتباط بني الدين والدنيا؟! هّ ال  بازرگاناأليديولوجي الذي يناقشه 

هّ يصح  أن أعالج وجع الرأس بقطع  يمكن اللتخل ص من املشكلة املفرتضة إال هبذه الطريقة؟

 س نفسه؟الرأ

بإمكانه باالً ألصّ النصوص الدال ة عىل شمولي ة الرشيعة، فقد كان  بازرگانإذا مل يول  

يل  ق له غرضه، من نوع الفهم املقاصدي للدين، أو احلديث عن األو  اخلتيار بدائّ أخف  حتق 

مضطرًا  بازرگانوالثانوي أو احلديث عن تارخيي ة األحكام يف اجلملة أو غي ذلك، فلم يكن 

األمر  ،إلحداث القطيعة بالشكّ الذي ذكره بني الديني والدنيوي دون اخلتبار البدائّ امللتوف رة

 .الذي مل نشهده واضحًا بشكّ كبي يف أعامله

ض هلا  واعلتّبها نلتيجًا طبيعيًا للتحويّ الدين من ب عده  بازرگانإن  املشاكّ اللتي تعر 

األخروي  إىل بعده الدنيوي، هي إشكالي ات داخّ النظريات الفقهي ة، وليست إشكالي ات تطال 

ة نحو سائر النظريات املطروحة يف الفقه،  نبازرگاومن ثم  فلامذا مل يذهب الفقه نفسه،  خاص 

من نوع الديمقراطية اإلسالمي ة تلك اللتي تؤم ن احلري ة وختف ف من السلطة املطلقة يف املجلتمع، 

 وقضايا مناقشة اإلكراه وغي ذلك.

فإذا كانت فكرة اخلالفة بمفهوم النيابة عن النبي  وهذا بعينه يواجهه عّل عبد الرازق؛

ياًة سياسي ة مغلقة وقمعي ة، فإن  هذا ال يعني سلب صفة احلكم عن اإلسالم، بّ تسلتلزم ح

باإلمكان الذهاب خلف نظري ات عديدة يف الفقه اإلسالمي حتافظ عىل ب عده احلكومي ويف 

ة وأن  الفقه السن ي  الوقت عينه تلتفادى إشكالي ات النظام السلطاين يف اخلالفة، خاص 

ّ ـ برصف باخل خذها أالنظر عن طبيعة اللتجربة اللتارخيي ة ـ فكرة أن  السلطة يصوص يلتحم 

وضع معايي  احلاكم واخلليفة من البيعة والعقد االجلتامعي، ومن ثم  فنحن بحاجة بعد ذلك إىل

رًا للتفادي طغيان اخلليفةأة قانوني   ن من عزله  ،كثر تطو  بدل  ،ذا حصّ هذا الطغيانإواللتمك 

، بّ يمكن ما ن نعزله وفقًا هلاأيع بحال طالناجزة له واللتي ال نسلتهيمنة اللتّبيرات اجلاهزة و

دة للخالفة، وهذه كل ها  ك يف فلك العقد االجلتامعي أن نلتكل م عن مدد زمني ة حمد  دمنا نلتحر 

 .نظري ات داخّ إطار حاكمي ة اإلسالم، وليست خمارجًة له

يريده اآلخرون تقريبًا، غاية  إن  ما قبله عبد الرازق من أصّ رضورة السلطة هو بعينه ما

ىل الرشيعة إن يرجع فيها أن  آليات بناء السلطة يمكن النقاش فيها، وبنود القوانني جيب أاألمر 



  

ر هلا موقف، واإلمجاع الذي انعقد عىل رضورة اخلليفة واملقاربة العقلية اللتي اسلتندوا لتوف  يحيث 

ره قائاًم عىل مفهوم ال كلي ة رضورة ـ إيف تقديري ـ نلتجان ليها ال ي  إ اللتنظيم الذي ما زلنا نلتصو 

نا بحاجة للتنطقي ة متامًا، غاية األمر أىل يومنا هذا مإاحلكم، فاملقاربة  اجلتهادي  وير فقهي  طن 

ويعطي لسائر القوى من جهة ثانية، ويسمح بنقده وعزله  ،يلتالىف قدسي ة اخلليفة من جهة

اهتا وقدرهتا عالسياسي   بام يوف ر تداول السلطة الزمني ة من جهة  ثي العامأىل اللتة يف املجلتمع حري 

 .ثالثة

ن منظومة قانوني ة، وهذه املنظومة حتلتاج يف عملي ة تسييلها عىل أرض الواقع  إن  الفقه يلتضم 

يناها حكاًم  إىل صيغة، وهذه الصيغة هي اسلتدعاء  زمني تارخيي للتطبيق تلك املنظومة، سواء سم 

صيغة تسمح بذلك وتكون راعيًة لشؤون تطبيق الرشيعة تكون هي  وسلطانًا أو ال، فأي  

وإقامة العدل  )اخلليفة(، فردًا أو جهة أو إطارًا أو غي ذلك؛ فاخلليفة هو راعي تطبيق الرشيعة

 ، وهذا هو املتيازه عن مطلق السلطة يف غي دائرة اإلسالم.واملصالح النوعي ة

نا نسلتمد  وضعنا اإلداري من  قامة دولة دينّية؛إعن اإلخفاق يف  بازرگانكام أّن حديث  ألن 

ة  الدين مع أن ه ال يملك برناجمًا، األمر الذي سيوصّ إىل الفشّ، ثم إىل ظهور حالة إحباط عام 

يف املجلتمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واختاذ مواقف سلبي ة من الدين نفسه، بّ سيؤدي 

.. هو كالم دقيق دامت ت رجتى من النصوص نفسهاذلك أيضًا إىل اللتكاسّ عن وضع حلول  ما 

مهالدين وعندما نلتبن ى  ّ  صغية وكبية موجودة يف أاألعىل الذي يرى  االفقه بحد  ن  ك

ّ  مجيع القضايا ووضع مجيع الّبامج. نعم هذا أو ،النصوص ن  علينا الرجوع للنصوص حل

؛ بازرگانر منها النلتيجة اللتي حيذ   ىلعة والنص  هو فهم يفيض إعالئي للرشيالنوع من الفهم األ

نا نوافقه يفأل أن  النصوص ال حتوي مجيع العلوم والفنون وال كاف ة اخلطط والّبامج، فالفقه ـ  ن 

اً كام يقول رسوش حم    ـ سلسلة قوانني، والقوانني ليست هي الّبامج واخلطط اللتي تضعها  ق 

عىل قيامة الدولة، وابلتالع الفقه والقانون  الدولة، بّ القوانني جزء من العنارص اللتي تساعد

 لسائر الوظائف اللتي تقوم الدولة عليها هو الذي سينلتج نلتائج كارثي ة باللتأكيد.

يامن بوجود الدولة، عن أن  اللتيار اإلسالمي حرص البيئة احلاضنة لإل بازرگانهذا، وحديث 
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حرصه هو البيئة احلاضنة   نوافقه عىلن نا الأوإن كان يمكن أن نوافقه عليه بدرجة معلتد  هبا، إال 

ًا  اً الزم اً ، فال وجود الدولة وال عدم وجودها رشطالديني ة بعدم وجود الدولة يف تبلور وأبدي 

ة وتلتبيامنالبيئة احلاضنة لإل وال هتا الزمكاني ة، ع ظروفها ومالبسا، بّ هذه قضايا ملتغي 

ة يف الزمان ة مملتد  وعلينا ، ما دمنا ال نعرف املسلتقبّ كل ه واملكان نسلتطيع اخلروج بقاعدة عام 

وإن كانت اللتجربة اجلزئي ة تدفعنا للحذر اجلزئية ألخذ قاعدة كلي ة منها،  عدم تعميم اللتجربة

ة والصفوي ة واحليطة من سائر اللتجارب وفيها.  وجتارب مثّ جتارب الدولة العباسي ة واألموي 

ب الدولة الديني ة باملعنى الذي يطرحه اإلسالمي ون والقاجاري ة ال ينبغي أن حتسب من جتار

ا مل تقم عىل قاعدة  اليوم؛ إذ من الواضح أن  هذه الدول ال يعلتّبها اإلسالمي ون ديني ًة؛ ألّن 

 تطبيق الرشيعة من وجهة نظرهم، فكيف يمكن أن نأخذ أو نحلتج  عليهم بمثّ هذه اللتجارب

ى نفسه خ ّ  من سم   وعّل عبد الرازق معًا؟! بازرگانليفة كام فعّ أو أن نؤاخذهم بسلوك ك

ة الدين أو إىل السلطة والدولة من إىل دنيوي   انظر بازرگانعبد الرازق وإن   خرية:أوبكلمة 

ة اللتي كان ه يف اإلدارة واحلكم، فبدل أن انينلتقد ناا أو األسلوب الذي كااّنيواجه امنظار النظري 

ال امعىل األساليب واأل اممالحظاهت يسج  ّ الدين يف الدنيا، فوشكال عم  يف  اقعها ألصّ تدخ 

الوصول إىل نوع من اإلسالم العلامين أو ام كانا يريدان ويبدو أّن  فيها،  ااإلشكالي ات اللتي وقع

ة للدنيا من جهة أخرى،  ّ  حيافظ فيه عىل الدين من جهة واإلدارة البرشي  املسلم العلامين، بشك

يف اللتي عرفها القرن العرشين وإىل اليوم  السيايس مجتربة اإلسال يط  ختيمكن وأن ه هبذه الطريقة 

ة سالمياإليف العامل و ،إيران والعامل العريب ي عام  ، كام يمكن ضامن عدم العودة إىل عرص ما سم 

 .باخلالفة العثامنية

مها ة إن  نظري   لته اللتي قد  قابلة  نبازرگارازق ومهدي العّل عبد أمثال رسالي ة الدين وا خروي 

للنقد واللتحليّ، لكن نا نكلتفي هبذا القدر حوهلا؛ نظرًا الهلتاممنا هنا هبا من زاوية احلديث عن 

األخية وإن  بازرگان، لكن البد  يل من أن ا شي أخيًا إىل أن  كلامت فقط اجلامعي ة والشمولي ة

هه للقطيعة بني الدين والسلطة، لكن ني من خال ًا من توج  ل مجع كلتبه ونصوصه كانت قريبة جد 
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ما أزال أميّ إىل أن  الرجّ مل يقصد هذا املدى البعيد من الفكرة، ومن املمكن جدًا أن ه قصد أن  

كلي ات العمّ السيايس والسلطوي تؤخذ من الدين، وأن  الدين له سلطنة وإرشاف عىل احلياة 

ن الدين، واآللي ات واخلطط السياسية واالجلتامعي ة، لكن  تفاصيّ إدارة هذه احلياة ال ت طلب م

والّبامج والطرق اجلزئي ة ونوع تكوين السلطة ال تؤخذ سوى من عقّ اإلنسان وجتاربه، وهذا 

ض له بيان  سكالم يمكن املوافقة عىل نسبة كبية منه، عىل  لتنا وف نلتعر  الحقًا عند عرض نظري 

ة يف  بحول اهلل تعاىل.  موضوع مساحة الرشيعة يف احلياةاخلاص 

ة ك ة الرسالي ة واال خروي  ام والبد  يل أن أيضء أخيًا عىل أن  العقبة األساسي ة اللتي تواجه نظري 

هي الرتاث النّص  اهلائّ املرتبط بقضايا اإلنسان الدنيوي ة وشؤون حياته االجلتامعي ة والسياسي ة، 

ق يمكنه  وغيمها يف تقديم بازرگانويف تقديري مل ت فلح نظري ات أمثال عبد الرازق و فهم معم 

ًة تلتصّ باإلسالم، وليس عندي من تفسي هلذا  أن يلتخط ى هذا الرتاث، فال يمكن أن أبني نظري 

الرتاث النقّل والفقهي، وإال فسيكون حايل كمن يصنع سيارة تسي فقط عىل الثلوج، ليبيعها 

ان الصحراء!  لسك 

ـ عىل حد  توصيف رسوش  وعبد الرازق وغيمها كانوا بازرگانأعلتقد بأن   وختامًا،

ـ حيملون إحساسًا باألمل والوجع من جهة، وحيملون وعيًا باملرض من جهة  أخرى،  لرشيعلتي

ر  ال يقدر عىل وضع األجوبة لحأسئلة اللتي يثيها، فإن  طرحه األسئلة وإحساسه  وإذا كان املفك 

ر ال ي قاس دوماً  بأجوبلته، بّ كثيًا ما ي قاس  باملشكلة هو يف نفسه خطوة ملتمي زة، فإن  املفك 

باعهم فيام هم  باعهم فيام هم ضعفاء فيه، بّ بات  ة. وملتابعة  الكبار ال تكون بات  بأسئللته املسلتجد 

رين عن مشاعرهم يف حلظلتهم فيه أقوياء ، كام علينا االنلتباه لفصّ األعامل العلمي ة للمفك 

نحن مطالبون بنقد فة اإلفراط أو اللتفريط، الزمني ة، تلك املشاعر اللتي قد تدفعهم إحيانًا ناحي

اس الزمكاين.  روح الفكرة ال شكلها البياين أو فضائها احلس 
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 ةنياثالنظرّية ال

 نظرّية َعَرضّية الشريعة وفردّيتها

 مدخل

الكثيين يف الوسط اإلسالمي؛ ألن  هذه  دواضحًا عن( Religionربام يبدو مفهوم الدين )

مها يف النص  الديني األصّل عند املسلمني وتداوهلا يف تراثهم الديني منذ املفردة تم  اسلتخدا

ة األوىل، لكن  األمر مل يكن كذلك يف  تسلتخدم بشكّ ظل ت ة غرب، فاملسيحي  الالقرون اهلجري 

ة من يعلتّب أن ظهور مفردة الدين  لللتعبي عن الديانة املسيحي ة،( Faith)يامن اإلمفردة أكّب  وثم 

ّ اللتيارات األكثر علامني ة يف املجلتمع الغريب، وانطالقًا من هذا الواقع اللتارخيي، كان من قب

، وصار  ة بدين معني  صارت كلمة الدين متثّ رؤية عامة لحأديان، أكثر مم ا متثّ رؤية خاص 

لي ة، متهيدًا للدخول  ة تفرتض رضورة مقاربلته مقاربة أو  البحث حول الدين عمومًا قضي ة جاد 

حلة الالحقة امللتمثلة باحلديث عن دين خاص  أو عن اإليامن املسيحي أو اإلسالمي؛ ألن  يف املر

ة والفلسفية اللتي شهدها الغرب بعد عرص النهضة صارت تطال الكائن  يات الفكري  اللتحد 

الديني بام هو ديني، ومل تطرح نفسها بوصفها تطال ـ فقط ـ دينًا بعينه، لرتى اخلالص يف 

ل عنه إىل  دين آخر، فلم يكن هذا اخليار موجودًا، ومن هنا شعر املناخ الديني بأن ه صار اللتحو 

ة أو  ة ملتعالية عن صفة املسيحية أو اإلسالم أو اليهودي  مطالبًا بالبحث عن الدين بوصفه هوي 

 غي ذلك، وهو خيوض حواره مع اآلخر املخارج للدين باملفهوم السائد.

ة الدين إذا صح  هذا اللتحليّ اللتارخيي ا ، فنحن نالحظ كيف أن  هوي  مه بعض  لذي يقد 

ة من  ،بشكّ عام، وليس هوي ة هذا الدين أو ذاك صارت موضوعًا للبحث، وتم  تناوهلا هذه املر 

ة، عنيت  الدراسات اللتي مل  زاوية خمارجة لدين   ة يف فضاء الدراسات الديني ة احلر  ، خاص  معني 

 له. ال غايةً  ها،ين موضوعًا لدرسبّ من رحم أخذ الد ا،خترج من رحم الدفاع عن ديانة بعينه



  

م( أ لف أوائّ كلتبه 1834شاليرماخر )دانيال ارنست فريدريك من هنا نالحظ كيف أن  

ه قائم عىل النفرة منه ، واحلتقاره الذي يسلتهدف احلوار مع الذين لدهيم موقف من الدين وتوج 

 On Religionحيث أطلق عليه )اجلديد،  العلامينالفضاء ليضع له عنوانًا ملتالئاًم مع 

Speeches to its Cultured Despisers) ،ة عىل ، ليجعله يدور حول الدين عام 

خالف بدايات عرص اإلصالحات الديني يف القرن السادس عرش، حيث وجدنا أمثال مارتن 

لدين ، تلتمركز مقوالهتم حول املسيحي ة ال حول ام(1564) وجون كالفنم( 1546)لوثر 

ة وهذا بعينه شهدناه مع رجاالت النهضة اإلسالمي ني يف القرن العرشين،  .بوصفه ظاهرة عام 

، وهذه يف حيث املتحأت كلتبهم بعنوان )الدين ـ اإليامن( عمومًا، إىل جانب عنوان اإلسالم

 .تقديري جدلي ة عميقة يف العالقة بني اللتعميم واللتحديد يف مقاربة القضي ة الديني ة

ة والدفاعي ة لرجال الدين، دفع إن  حت س الفكر اجلديد من النزعة اإليامني ة الدينية اللتّبيري  س 

ة، عىل يد  وغيهم، وهبذا صار م( 1900)ثال ماكس مولر أملظهور الدراسات الدينية احلر 

ر واخالً معه أو مولودًا منه، وأد ى هذا لظهلتدبحث الديني خمارجًا للنص  أكثر من كونه مال

اإلنساين عقالين للتحليّ الة اخلارج ـ ديني ة يف فهم الدين، فمن حيكم يف الدين هو هذا االنزع

ز هذا املوقف عّب الدراس ة ذاته، وقد تعز  ت ااملخارج له، وليس النص  هو الذي حيكم يف هوي 

 اهلرمنوطيقي ة احلديثة ومباحث فلسفة العلوم.

ّ  البحث الديني ملتجاذبًا  طبعاً  ح الكثيون الداخّ وابني ظ خلارج إىل يومنا هذا، ففيام رج 

ديني، رأى آخرون وجود خلّ عميق يف هذا املنهج، مثّ كارل ـ ساين العام اخلارج ناملدخّ اإل

 ؛ىل جوهرهإ، الذي كان يعلتقد بأن  الدخول عىل الدين من خارجه لن يوصلنا م(1968) بارث

صّ أن أويف هذا اللتقرير املسبق ال يمكن يل ألن  الدين ليس نلتيجًا إنساني ًا بّ هو منلتج إهلي، 

ين يف  إالجلوهر الدين  شياء والعامل والوجود رؤيت لحأمن داخله؛ ألن  الدين يسلتهدف أن يغي 

ن عىل املسبقة ساني ة نعليه مقاربلتي اإل سقطت  أذا إسان، فنواإل ودفعلته للصمت، فلن أمتك 

صّ قائم عىل و يف األديني هـ اخلارج  صلي ة، فالبحثللته األاإلطالق من الوصول إىل رسا

                                              
م، مرتمجًا للعربي ة، حتت عنوان )حول الدين، خطابات إىل 2017ذا الكلتاب  دار  الرافدين عام ( نرش ه1)

فني(، كام نرشته دار اللتنوير ومركز دراسات فلسفة الدين يف بغداد يف العام نفسه برتمجة  حملتقريه من املثق 

 أخرى.



  

 ودوره امللتعايل. ي ة الدينإهلإنكار أو جتاهّ 

ة الدين ـ تعريف الدين ـ غايات الدين ـ مساحة  يف هذا اإلطار، ظهرت أفكار من نوع هوي 

 الدين ـ صلة الدين باحلياة وأنواعها وغي ذلك من عرشات املباحث والدراسات والعناوين.

ة الدين وأمثاهلا، حيث انطلقت هذه ويف هذا السيا ق اللتحليّل للدين جاءت فكرة فردي 

النظري ة من قراءة عقالني ة خمارجة للدين ـ كام سوف نرى أنموذج ذلك يف دراسة الدكلتور 

د عىل أن  الدين ليس سوى حالة فردي ة ال عالقة  ا بالسياسة واالجلتامع وأمثال هلرسوش ـ للتؤك 

اجع الدين يف مساحلته تراجعًا واسعًا، ويفقد الفقه والرشيعة قدرة ذلك، وهبذه الطريقة يرت

م يف متام الوقائع واملجريات، ليبقى يف إطار احلياة الفردي ة لإلنسان، دون أن حيمّ يف  اللتحك 

ة بام هي كذلك، فضاًل عن وجود خطابات  داخله خطابًا للمجلتمع بام هو جملتمع أو لحأم 

 جلتامع السيايس وممارسة السلطة الزمني ة.تنظيمي ة فيه تلتصّ بإدارة اإل

 حدود الدين والشريعة عند الدكتور عبد الكريم سروش

ولد حسني حاج فرج اهلل دب اغ، املعروف بعبد الكريم رسوش، يف مدينة طهران عام 

ف هناك عىل الفلسفة وبعض الشخصي ات 1945 م، وتابع دراسلته األوىل فيها، وقد تعر 

ـ ككثي من هري والطباطبائي وغيهم، عّب ا سلتاذه رضا روزبه، ثم مال الفلسفي ة، مثّ املط

يف إيران، غي أن ه رسعان ما تركهم ومل  حلجلتي ةمجعي ة الفرتة قصية إىل الشخصي ات غيه ـ 

وبعد انلتهائه من املدرسة تابع  .ينسجم مع أفكارهم، ليشلتغّ بالدراسات الفلسفي ة والقرآني ة

                                              
ست عام 1) د ذاكر زاده توالئي املعروف م، عىل يد حممو1953( احلجلتي ة )انجمن حجلتي ة( مجاعة ا س 

ق، ويقال بأن  ظروف اللتأسيس كانت 1997بالشيخ حممود احللبي ) د مصد  م(، يف ظروف ثورة حمم 

ملواجهة البهائي ة يف إيران، ثم اتسع نطاقها بشكّ ملتسارع للتنضم إليها الكثي من الشخصي ات، ولكن 

وديني ًا، وبني خط  السيد اخلميني، وهذا ما  تدرجييًا وقع خالف بني هذه احلركة اللتي انطلقت ثقافي اً 

ى أكّب الرضبات بانلتصار الثورة عام  جعلها حتت رضا وتأييد شاه إيران آنذاك عىل ما قيّ، للتلتلق 

م، ورغم أن  العديد من رموزها قد أي دوا الثورة بعد انلتصارها ودعوا للمشاركة يف االنلتخابات، 1979

اً  ا حل ت نفسها ـ صوري  هه اخلميني هلا.  إال أّن  عىل ما قيّ ـ بدايات الثامنيني ات، بعد انلتقاد رصيح وج 

دها عّب شخصيات بارزة إىل  واليوم توجد آراء كثية تلتكل م عن بقاء نشاط احلركة بشكّ خفي ومتد 

ة تنلتمي هلذا الفكر وتسلتقي منه.  يومنا هذا، وأن  العديد من اللتيارات املهدوي 



  

الصيدلة وصناعة األدوية يف جامعة طهران، ورسعان ما سافر إىل لندن لدراسة دراسلته يف جمال 

فلسفة الغربي ة، وكان هناك مندوبًا من ودراسة للالكيمياء، حيث أبدى هناك اهلتاممًا وملتابعة 

د هبشلتي   يف املشاركة يف إدارة بعض املراكز اإلسالمي ة الشيعي ة.م( 1981)طرف السيد حمم 

بيّ وب عيد انلتصار الثورة عام بعد عودته إىل إ ل رسوش ـ ق  م ـ إىل واحد من 1979يران، حتو 

، وكانت والدفاع عن بنيان الفلسفة اإلسالمي ة أبرز الشخصيات اللتي عنت بنقد الفكر املاركيس

ن جمموعة من الكلتب واملقاالت يف هذا الصدد، ثم  له مناظرات مع رجاالت املاركسي ة ودو 

ّ  اجلامعات يف إيران، وكان اهلدف هو حتقيق أصبح عضوًا يف جلنة  الثورة الثقافي ة عقب ح

ّنضة ثقافية وتطهي اجلامعات من اهليمنة الثقافية الغربي ة، األمر الذي وصفه رسوش الحقًا 

بأن ه مل يكن سوى رصاع أجنحة، وليس ّنضة ثقافي ة جديدة. وقد أد ت اهلتامماته هذه ودخوله 

هه للدفاع عمومًا عن العلوم اإلنساني ة واالجلتامعي ة )علم االجلتامع يف هذا السياق إىل توج  

باخلصوص كان ي صن ف آنذاك من أخطر العلوم عىل الدين(، فكان إحدى الشخصي ات يف هذا 

 ة.السياق، وهو ما دفعه تدرجيي ًا ملواجهة نوع من األيديولوجي ا الديني  

سلسلة مقاالت حول كيهان فرهنكي( يف جمل ة )م نرش رسوش 1990و  1988 ي:عام  بني 

رفت بعد ذلك بالقبض والبسط، وقد تسب بت هذه املقاالت بجدل تكامّ امل عرفة الديني ة، ع 

واسع يف إيران، وتنامى النزاع بينه وبني اللتيارات الدينية الرسمي ة بشكّ تدرجيي يف الفرتة 

ومنعه من اللتدريس فيها ثم  الفاصلة بني إصدار مقاالت القبض والبسط وإخراجه من اجلامعة

خروجه من إيران الحقًا مطلع األلفي ة الثالثة، لي لقي حمارضاته يف اجلامعات األميكية واألملانية 

ل اسمه  ة وغيها، ثم يلتحو  إىل واحد من مائة شخصي ة مؤثرة يف ـ يف اسلتبيان  عام ـ واهلولندي 

 م.2009العامل عام 

ل رسوش باللتدريج إىل إحدى أ برز الشخصي ات املعارضة للنظام السيايس احلايل يف حتو 

إيران، والذي اعلتّبه نظامًا أتى إليران باالسلتقالل، لكن ه أحلق هبا االسلتبداد. وقد بلغ رصاعه 

م، ثم مطالبلته مراجع الدين يف قم 2009حد  إصداره بيانات عديدة يف أحداث انلتخابات عام 

ة باهلجرة إىل النجف، وتوجيهه رسالة عام ة للسيد عّل خامنئي مرشد اجلمهوري  ة نقدي 

 اإلسالمي ة يف إيران.

ومع ميوله اإلصالحي ة، انلتقد رسوش العديد من الشخصي ات اإلصالحي ة يف الفكر الديني 



  

وغيهم، فرفض  بازرگانيف سياق بحوثه مثّ الطباطبائي واملطهري ورشيعلتي والصدر و

د مقاربة سيكولوجي ة، وعارض أفالطوني ة أيديولوجي ة رشيعلتي، كام اعلتّب اسلتقرائي   ة الصدر جمر 

ة لللتصوف والعرفان  الذي يلتجىل  يف جالل العشقي واحلب ي مطهري، رغم ميول رسوش القوي 

ف مثّ الغزايل هـ(672)الدين الرومي  الذي يقوم عىل اخلوف هـ( 505)، مقابّ تصو 

اء عالقة وطيدة مع الفيض الكاشاين رغم أن  بدايات رحلة رسوش كانت عّب بنوالرهبة برأيه، 

ة البيضاء(كلتابه يف هـ( 1091) ناته الصوفي ة واألخالقي ة. ،)املحج   ثم الغزايل يف مدو 

يذهب الناقدون املعارصون يف إيران للفكر الديني اإلصالحي إىل القول بأن   ،ويف املقابّ

لون جهود رسوش ورفاقه باءت بالفشّ، وأن  الفكر الديني يسلتحيّ إصال حه؛ وهلذا فهم يفض 

ترك مشاريع من نوع مشاريع رسوش نحو مشاريع القطيعة مع الفكر الديني متامًا واالنطالق 

من مكان آخر، وهو ما أد ى خالل السنوات األخية إىل سلسلة من النقاشات العلمي ة حول 

 جدوى اإلصالح الديني يف الرشق.

ري ني بنقد مرشوع رسوش، ومن بينهم الشيخ شارك الكثي من رجال الدين والناقدين الفك

والشيخ جوادي آمّل مصطفى ملكيان الدكلتور صادق الرجياين والشيخ مصباح اليزدي و

م رسوش رصاحًة بأن ه مل يأت بأي  جديد، بّ اهتي بّ قد ، موغيهوالسيد حممد حسني الطهراين 

رين والفالسفة الغربي ني، وقا ّ  ما عنده قد أخذه من املفك  بلتبيئلته يف املناخ الشيعي فقط م ك

مع م( 2016)الديني، وقد أجروا عىل أفكاره تعرية شبيهة بام فعله الدكلتور جورج طرابييش 

 .م(2010) الدكلتور حممد عابد اجلابري

وال بأس أن نشي أخيًا إلطالق بعض الصحف والكلتابات الغربي ة عنوان )لوثر اإلسالم( 

ة الديني ة وكّس اهليمنة االكليوسي ة يف الدين، كام  عىل رسوش، انطالقًا من مواقفه من الفردي 

راسموس إعنوان:  بمناسبلتهاطلق عليه ا  ؛ ومنحه جائزة تكريمية م(1546) فعّ مارتن لوثر

راسموس دسيدريوس إالكبي اهلولندي اإلسالم، نسبة للنزعة اإلنساني ة اللتي محلها الالهويت 

ى لنا كيف  م(.1536) أن  رسوش يف مواجهلته للرشيعة الفقهائي ة، يشبه ـ ومعه وسوف يلتبد 

وغيمها ـ جتربة  الرسول بولس يف النزعة اإليامني ة  بازرگانفريق من الباحثني، مثّ شبسرتي و

د الروح )اإليامن واملحب ة واألمّ( مقابّ اجلسد  ة، للتؤك  اللتي واجهت الرشيعة اليهودي 

ة اللتي و  اجهت الرشيعة الكنسي ة القروسطي ة.)الرشيعة(، والنزعة اللوثري 



  

 األرضّية الفكرّية لقراءة سروش للفقه، من تكامل املعرفة إىل بسط التجربة

فكاره عىل شكل أبرز ، يمكن عرض بعض أولكي نفهم املناخ الفكري العام لرسوش

 :يف الفقه والرشيعةّيته متهيدًا ملعرفة نظر ،خمترصات

ناهتا من  ة،ـ نظرّية تكامل املعرفة الدينيّ  1 وهي النظري ة اللتي اسلتقى رسوش معظم مكو 

ًة الفلسفي ة منهافلسفة العلوم، ومن الدراسات اهلرمنوطيقي ة احلديثة ، ومن االجتاه ، خاص 

ص الفكرة بأن  العلوم عىل نوعني: منلت ج م(1976) الوجودي ألمثال هايدغر . وتلتلخ 

ا تسلتقي معطياهتا من علوم ا خر، ومن ومسلتهلك، وأن  العلوم الديني ة هي علوم مسلتهلكة ؛ ألّن 

ل يف املعرفة الديني ة نلتيجة شبكة العالقات اخلفي ة  ل يف العلوم املنلتجة سيفيض للتحو  ثم فأي  حتو 

نلتج اللتفكيك بني الدين والنص  الديني من جهة وبني املعرفة الديني ة من  بني العلوم، وهذا ما ي 

ّ  القداسة املخلوعة عىل جهة أخرى، فالدين من اهلل لكن  ا ملعرفة برشي ة، وهبذه الطريقة تنهار ك

 .، واللتي منها املعرفة الفقهي ةاملعرفة الديني ة بغي وجه حق  

الدين والرشيعة ىل أن  إيذهب رسوش  ،صوهلا اللتحلتي ةأوفضاء  ةومن رحم هذه النظري  

ء ال جهة هلا، بمعنى أن  الدين يمثّ ـ كام جاء يف ال قرآن الكريم ـ حبالً غي مرشد إىل حبال صام 

ك اإلنسان باجتاه  ما عىل املسلتوى العمّل، بّ هو أخرس غي ناطق  دة، فال حير  جهة معي نة أو حمد 

 عىل املسلتوى النظري أيضًا.

ه نحو اخلي  ّ  الدين يف اخلي جر  والذي يملك اجلهة أو النطق هو اإلنسان، فإذا اسلتغ

ا إذا اسلتغل ه يف الرش  فسوف ي سقطه يف اهلاوية، وهلذا ورد يف بعض اآليات القرآنية  والفالح، وأم 

ة  لِّْلُمْؤِمننِي  ﴿(، وأن ه 2)البقرة:  ﴾ُهًدى لِّْلُمتَِّقني  ﴿أن  القرآن  ْْح  ر  اء و  (، 82)اإلرساء:  ﴾ِشف 

صت اهلداية والشفاء والرمحة بامللت قني واملؤمنني، فيام ال يزيد الكافرين إال ك ص   فرًا.حيث خ 

كذلك النص  والرشيعة مبلتليان باخلرس؛ ألن  النصوص ـ كالطبيعة املحيطة بنا ـ ليس فيها 

ا حتكي عن  حكاية عن يشء، وإن ام اإلنسان هو الذي ي نطق الطبيعة بعلومه وأسئللته، ال أّن 

 نفسها، والنص كيان صامت ت نطقه اخللفي ات املعرفي ة لقارئه.

ة اللتي متثّ شكالً من أشكال االسلتنلتاج اللتلقائي من وه ـ التعددّية الدينّية، 2 ي النظري 

ة السابقة، حيث شادها رسوش عليها واضعًا  ا سس، ومطلقًا  هلا ما يقرب من عرشةالنظري 

م عىل شكّ مقالة يف 1997عليها اسم )الرصاطات املسلتقيمة(، وكانت ن رشت يف البداية عام 



  

 م.1999 جمل ة )كيان(، ثم ن رشت كلتابًا يف عام

دية الديني ة(، يف أن  احلقيقة ال  ص الفكرة اللتي درسناها باللتفصيّ يف كلتابنا )اللتعد  وتلتلخ 

ة بعينها، بّ هي دائاًم يف  تلتمركز يف موضع معني أو عند شخص أو مجاعة أو مدرسة أو نظري 

ّ  اجتاه حيظى بدرجة من احلقيقة وال ي صادرها، بّ ال يمكن ل، ومن ثم  فك ه أن طور اللتحو 

ل والصيورة الدال لتني عىل أن  احلقيقة ال يمكن  يصادرها؛ ألن  ب نية املعرفة تقوم عىل اللتحو 

نلتج أن  اخلطأ يف املعرفة ال يرجع لعوامّ نفسي ة أو سلوكي ة فقط، بّ غالبًا ما  اخلتزاهلا، وهذا ما ي 

مات كينونلتها لدى العقّ ، وقد أبدى رسوش يرجع لعوامّ تكمن يف بنية املعرفة نفسها ومقو 

ّ  البعد عن النظام  نفسه يف هذه النظري ة وسابقلتها منلتميًا إىل العقالني ة النقدي ة احلديثة، وبعيدًا ك

 الذهني للفلسفة املدرسي ة.

ة ة والدينية والفلسفي  بواب املصاحلة املذهبي  أن ه يمكننا فلتح أوهبذه النظرية اعلتّب رسوش 

لته مع جون وهلذا كة يف العامل، واحلضاري   ث رسوش الحقًا يف حواري  ان من الطبيعي أن يلتحد 

دية يف القرن العرشين، واللتي نرشت يف جمل ة )مدرسة( عام 2012هيغ ) م( منظ ر اللتعد 

ثم2005  عن إمكان تعب د الشيعي بالفقه السن ي وبالعكس. .. يلتحد 

لته يف وهي نظري ة يعلتّبها رسوش اجلز ة وتكاملها،بسط التجربة النبويّ ـ  3 ء الثاين من نظري 

ة ي  واللتجربة النب ةىل تارخيي  إلتها املعرفة الديني ة، وفيها انلتقّ من تارخيي ة املعرفة الدينية وبرشي  

 ،رضألإن  رسوش يمي ز بني ما هو فوق األرض وما هو عىل ا .لتها عىل األرضة وبرشي  والوحيي  

ًا، ومن ثم لزم أن خت ت فضاءً ا دخلّن  اللتجربة من النبي هنا فهذا يعني أفعندما تقع  ضع له، برشي 

جّبائيّ هو اللتابع للنبي وليس العكس، وليس الوحي فقط هو الذي وهبذا يصبح الوحي و

، بّ النبي  يقولب الوحي ت ة ونظامه النفيس والذهني وغي عًا لشخصي لته الذاتي  بيؤثر يف النبي 

 .ذلك

ة اللتلقني السائدة يفن  نظرأيرى رسوش  ،من هنا سالمي يف تفسي الوحي غي  الفكر اإلي 

ن  النبي كان يف أن تكون غي ذلك لو أ وكان يمكن هلا ،صحيحة، بّ الوحي جتربة ذاتية للنبي  

 خر أو طال عمره أو غي ذلك.آ بلد  

جربة، وهلذا عندما نرش رسوش لتذه النا هلة فهمبعد بكثي من برشي  أة ة اللتجربة النبوي  إن  برشي  

. ويف م، أثار ردود أفعال واسعة للغاية1997يف جمل ة )كيان( عام هذا املوضوع مقاللته حول 



  

ة  ة ـ إىل جانب نظري  اللتي  الذايت والعريض يف الدينتقديري فقد كان من الطبيعي هلذه النظري 

ة  سنأيت عىل ذكرها بلتفصيّ أكّب إن شاء اهلل؛ التصاهلا بموضوع بحثنا ـ أن تنلتج الحقًا نظري 

وأن  النبي  هو  ،زول القرآن، وأن  النزول القرآين مل يكن باللفظ، بّ كان باملعنىرسوش يف ن

خالق النص  القرآين، وأن  القرآن ليس ملتأثرًا باللتاريخ فقط، بّ بشخص النبي  نفسه، وأن  ما 

 إهلي ة. نقرأه من القرآن هو صنيعة نبوي ة، لكن  املضمون روح  

ا بشكّ ما بفهم السياق احلاف  با طروحة رسوش أكلتفي بعرض هذه النظري ات التصاهل

حول الفقه والرشيعة، وال ا ريد أن ا قحم هنا أفكاره امللتصلة برباعي ة: اخلامتية واإلمامة 

ة والديمقراطي ة، بّ نرتكها مللتابعة القارئ نفسه.  واملهدوي 

 أضالع تصّور سروش ملساحة الشريعة وموقعّيتها املنظومّية

ث عنه  متثّ نظري ة رسوش رًا أكثر عمقًا لالجتاه الذي حتد  أمثال عّل عبد الرازق شكاًل ملتطو 

، ويملتاز بأن ه يرصد جمموعة من النظري ات واملقوالت، ليبطها ببعضها بازرگانمهدي و

رًا ملتكاماًل عن الدين ن منها تصو  ليس يف فلسفة الدين وعلم الكالم هنا وألن  بحثنا  .ويكو 

نظري ة رسوش ضمن نقاط أضالع كثيف النص  واإلشارة باخلتصار إىل اجلديد، سنحاول هنا ت

قات بحوثه وأعامله ، لنسلتخلص قراءته للفقه وحدود الرشيعةموجزة  .من ملتفر 

 أّواًل: الفقه من عرضّيات الدين ال من ذاتّياته

لته حول الذايت والعريض يف الدين من تفكيك املفهوم، فهو يسلتخدم  ينطلق رسوش يف نظري 

دةثال  :وهي ،ثة أمثال شعبي ة ملتداولة يف ثالث ثقافات ملتعد 

 .)مثّ فاريس: زيره به كرمان بردن( ىل كرمانإأ ـ كحامّ اللتوابّ 

 (.To carry coal to Newcastleنجليزي: إىل نيوكاسيّ )مثّ إالفحم لنقّ ب ـ 

 ىل البرصة )مثّ عريب(.إج ـ كناقّ اللتمر 

لكن ها ترتدي ثالثة ألبسة، فالروح عاملي ة لكن   ،واحدة اً إن  هذه األمثلة الثالثة حتمّ روح

 ة والثقافة.األلبسة حبيسة اللغة والقومي  

 وهي: ،من هذه األمثلة يمكن استنتاج سبعة عنارص متّكننا من متييز الذايت عن العرِض



  

خلارجي ال يف شكلها ا ،إن  هوي ة هذه األمثلة الشعبي ة الثالثة تكمن يف حملتواها الداخّل ـ 1

 .امللتغي  

ًا يمكن فرض صور له ال حد  هلا، إن  القناع الذي يمكن أن تلتقن   ـ 2 ع به هذه األمثلة ظاهري 

 ات الثقافات والعادات وغي ذلك.يثأت ورّ هذه الصوتلتقب  

فدائاًم نحن نالحظ الروح تكلتيس  ،ال توجد روح أو ذات عارية عن اللباس العريض ـ 3

 لباسًا كي تظهر به.

ّ  أإن  معيار األمر العريض هو  ـ 4  آخر. ن ه قابّ أن يكون عىل شك

انون  الذايت صحيح أ ـ 5 ّ  واحد  منهام ع عملي ًا، العريض ال ينفك   ىللكن  إجراء أحكام ك

 قاهرة. بينهام رضورة  والنظري ن  اللتفكيك العلمي ّ مغالطة كبية جدًا، وهذا يعني أاآلخر يمث

ل  عنه فالبد  أن نخلع ،خرىأىل إمن الذاتيات من ثقافة  عندما نريد نقّ ذايت   ـ 6 لباسه األو 

نجليزي يف بالد العرب ال تلك الثقافة اجلديدة، وهلذا فإن  اسلتخدام املثّ اإل نحو كسوته بلباس  

 ة ليكونوا جزءًا من تكوينها.ربي  غىل الثقافة الأنفسهم إخذ العرب أن تأال ، إمعنى له

ة وملتعالية عن صالة عاملي  أنام الذاتيات هلا ، بيصالة حملي ة وزمني ةأا إن  العرضي ات هل ـ 7

 اللتاريخ.

ن  ما يقصده هو يشء خملتلف عن فكرة احلقيقة والطريقة أرصاره عىل ، وإبعد هذا اللتمييز

ن ه من أىل يذهب رسوش إ ..رفاء، وكذلك عن فكرة الظاهر والباطنعوالرشيعة يف كالم ال

بّ األفضّ احلديث عن أديان، وهبذا تبدو  ،ين بوصفه كلي ًا جامعاً صعب احلديث عن الدال

نلتجه نحو اكلتشاف العرضي ات  أنّ رسوش ات عملي ة صعبة، هلذا يفض  عملي ة اكلتشاف الذاتي  

د بدل إ يف دين     بني األديان.ذاتيات يف اجلامع الكّل  التعاب النفس باكلتشاف حمد 

د رسوش  ، مثنوي جالل الدين الروميوبعد خوضه رسدًا تطبيقي ًا لفكرته عىل ن  اللغة أيؤك 

ة والثقافة السائدة ملوالنا الرومي كل ها مؤثرة يف روح رساللته يف واللتاريخ والعالقات الشخصي  

ته نابيا ن  الرومي ساق  أفلو  ،زهنج  م   ثرها عىلة الرائعة، وهذه العرضيات ترتك أمنظوملته الشعري  

أن يفر  من تلك اللغة؛ لكن  رسوش يريد  مكاناتإل اضعاً خرى فباللتأكيد سيكون خأبلغة 

 ن يصبح الذايت مللتحامً أح يف البدن وسجن الذايت يف العريض، إن ه ال يريد معضّ سجن الرو



  

ن من خصبّ هيدف لفر ،بالعريض بحيث ال نقدر عىل اللتفكيك هلا من تفكيك اللحمة الة نلتمك 

 ال يف ذات الذايت. ،يه لنا الذايت يف جتل  عىل ريض  عثيات الأىل الذايت رغم تإللوصول 

 وهي: ،ات الدين اإلسالميينطلق بنا رسوش يف رحلته لكشف عرضيّ  ،من هنا

ّ  أعرضي ة، وهذا يعني  كيدأالعربية، فإن  العربية هي عنده باللت الً:أوّ  محوالت وسعة  ن  ك

 القرآين. ثيه عىل النص  أة سوف يرتك تغة العربي  لوضيق ال

د   عنها هذه اللغة، فالنبي  بّ عند الثقافة اللتي تعّب   ،ة ال تقف عند اللغةإن  القضي   :ثانياً  حمم 

ّ  الثقافة اللتي عاشها فنجد  ، هذه الثقافة يف لغلتهوهلذا من الطبيعي أن تلتجىل   ،حيمّ يف اللغة ك

لة املعط  هلب والعشار  يبأهة والشهور القمري ة وقريش وكنواع الفاأاحلديث عن اإلبّ واخليام و

رب كاخليّ والبغال واحلمي والغنم والبقر عفة عند الوت املعرنااووكذلك احلي أد البنات،وو

الثقافة اللتي  عّب هذه الذايت يف الدين قد جتىل   ن  أبّ واخلنزير والثعبان.. هذا كل ه ييش بواإل

 كاناهتام.محللتها هذه اللغة بإم

ة هيكلة العالقات بني املفاهيم ومنحها دعاإ يقم بن  القرآن ملأإن  هذا كل ه ال يعني  ثالثًا:

يف  م(1993) يزوتسوإتوشيهيكو العامل الياباين ة جديدة، وهنا يسلتعني رسوش بنظري   روحاً 

ة أسلتعان ا ربامين، وعلم الداللة القرآ م( 2010)بوزيد الدكلتور املرصي نرص حامد أيضًا بنظري 

ت معنى ومحلت روحًا سهناك الكثي من املفردات اكلتن  أيعلتّب  هإن   .يف مفهوم النص  القرآين

 نسياقي ة، ومن ثم فالقرآ جديدة بواسطة اللتغيي املفاهيمي هلا عّب وضعها ضمن جمموعات

 يضًا.أيقوم بعملية فعّ بّ  ،ليس منفعالً متاماً 

د رسوش عىل أن  الدين ال يأوهبذا   ،يت بلتصديقات جديدةأبّ ي ،يدةديت بمفاهيم جيؤك 

ات، فالعرب تعرف كلمة اللتقوى والشكر واخلوف دجديدة للمفرظومات م بوضع منويقو

نلتاج املفردة يف حياة إيعيد  ،حمورها (اهلليمثّ ) وضعها ضمن منظومة   لكن   ،والذكر وغي ذلك

 جديدة.

وال  ،ة يف الوجودقدرة بياني   ىغنأة حتمّ ربي  عن  اللغة الأدليّ عىل  ي  أال يوجد  هإن   رابعًا:

ن أبحيث يمكن لثقافلتهم ولغلتهم  ،ة لنزول الوحيفضّ وضعي  العرب حيملون أ ن  أيّ عىل دل

خرى أ لو نزل يف فضاء ثقافة   نالقرآ ن  أثبت لنا ن ي  أدليّ يمكنه  ي  أ  عن الذايت، وال يوجدتعّب  



  

ات قرآن يف بالد اليونان فإن  عرضي  اللو نزل  هن  أفلن يلتخذ شكالً آخر ونمطًا آخر، وهذا يعني 

ة سالم سلتلتفاوت تفاوتًا عميقًا جدًا عن احلالة اللتي هو عليها اليوم، فاملنظومات اللغوي  اإل

دة ملتعد   قني بلغات  طالنا ن  أكام نجد اليوم  ثيًا، متاماً أا ترتك تهة كل  مي  ية واملفاهثقافي  لنساق اواأل

غيهم لدهيم د ووواهلن مازيغتراك والفرس والعرب واألعة مثّ األوضمن ثقافات ملتنو  

دة، بدليّ رصد إ  يف حياهتم. سالم اإلة وطريقة جتّل  اهتم الديني  دبي  أسالمات ملتعد 

ن، ة وما والثقافة العربي   ،ن  اللغة وما حتمّأىل خيلص رسوش إوهبذا  مها من تلتضم 

ة اللتي يريد طرحها، ثم يرشع بإسقاطها سالمات اإلعرضي   ، وإىل هنا ينهي رسوش روح النظري 

 لتلف مساحات الدين.عىل خم

ا من هة كل  ة واحلديثي  ني  آنلتها النصوص القرة والطبية اللتي تضم  إن  القضايا العلمي   خامسًا:

ّ  أرجتى من الدين ذ ال ي  إ ات الدين؛عرضي   ّ  هذه  ن  ه القضايا، حلتى لو فرضنا أمثّ هذ ن حي ك

لتصلة بالعلوم املىل القضايا نا حلتى إة مطابقة للواقع، وهذا ما جير  القضايا كانت صادقة وحقيقي  

ن  أل ؛اتهوليست من ذاتي   ،ات الدينذ هذه من عرضي  ساني ة مثّ االقلتصاد والسياسة، إاإلن

 ين ليس أن يقوم هبذا.االنلتظار احلقيقي من الد

ّ   يضاً أات ي  ضبّ من العر ،ليس هذا فحسب قصص والوقائع التلك  عند رسوش ك

املطاعن والشكاوى اللتي وردت يف القرآن الكريم، هم ولتواحلروب والعداوات والنفاق وال

ة وبني ئم  واأل سئلة واألجوبة اللتي وقعت بني النبي  إن  مجيع األفكل ها عرضي ة هبذا املعنى، بّ 

ـ  101ية )املائدة: آم كل ها تقع يف سياق األمر العريض، ويسلتشهد رسوش هلذا بهبصحاأ

د السؤال كان سيدفعأذ يعلتّب إ(، 102 ن  الدين قد ألزام، وهذا يدل  عىل إلنزول حتريم أو  ن  جمر 

ملا كان الدين هكذا، فكيف يمكن فرض هذه  النبي   الوأم مل يسّن  ، ولو أسئلةازداد بفعّ األنام و

ّ   ؟!اتاألمور من الذاتي    ات.جوبة هي من العرضي  سئلة واألاأل وعليه فك

فقه، فهّ الفقه من ذاتيات الدين أو دخلنا رسوش يف املوقف من المن هذا كل ه ي   سادسًا:

جوبة يمنحه هنا قناعة سئلة واألوقف الذي اختذه رسوش من ظاهرة األن  املإمن عرضي اته؟ 

 ن  الفقهإىل أبّ يذهب  ،بأن  الفقه سيدخّ يف دائرة العرضيات، لكن  رسوش ال يكلتفي هبذا

 يواجه نمطني من العرضي ة:

ة الفقه، اللتالنمط األّول:  سوف نرشح هذا والغزايل، أيب حامد يأخذها رسوش من  يدنيوي 



  

 .املفهوم عند رسوش يف الفقرات الالحقة

ث اهلندي الوهو ما يأخذه رسوش من  النمط الثاين:  دهلويالشاه ويل اهلل امللتكل م واملحد 

فني من حوله، وظروف املكل   ،نفسه اللترشيعات ختضع لظروف النبي  أن  ، وهو هـ(1114)

م بنيلتهم كانت قوي   ن  أل ؛الصوم الدائم عىل قوم نوحوهلذا وجب  الطعام عىل بني بعض ة، وحر 

القرآن الكريم، وهذا  لبعض املطعومات عىل نفسه كام يقو مرسائيّ نفسه حر  إ ن  أل ؛ّيرسائإ

بزوال هذه  اً وهذه اللترشيعات تزول تلقائي   ،لتة فرضت ترشيعاتالسياقات املؤق  أن   يعني

 السياقات.

ة تلتصّ بثقافة العرب الفقهي  لترشيعات الكثي من ال ن  رسوش بمقولة أ يربطناوهبذا 

م عليهم الزواج من أخت الزوجة، بينام مل يكن هذا حرامًا عند وهلذا حر   ،وعاداهتم وتقاليدهم

د هذا املعنى أن  الكثي من آخرين تابعني لحأ م يعلتّبوّنا من قوم  ّن  أل ؛اليهود ب، وما يؤك 

حها وأضاف غاية األمر أن ه صح   ،دة عند العربولتي جاء هبا اإلسالم كانت موجاللترشيعات ال

يف  ة الرجم الذي كان موجوداً لة الديات، وقضي  أل شيئًا، مثّ مسو عد  أنقص منها أو أ

قبّ رسوش، مثّ الباحث املرصي خليّ عبد باحثني ال، وهو ما كلتب فيه العديد من اليهودي ة

ة يفم(2002) الكريم ث كلتابه )اجلذور اللتارخيي ة للرشيعة اإلسالمي ة( ، خاص  ، حيث حتد 

د الزوجات، واللتفرقة بني العرب والعجم، واللتمييز بني العرب واألعراب،  هناك عن تعد 

والنظرة إىل الزراعة، وموضوع االسلتجارة واجلوار، وقضي ة حرمة النسب، واالسرتقاق، 

 .ب، والصفى، واخلالفة، والشورى، وغي ذلكوالعاقلة، والقسامة، ومخس الغنائم، والسل

وظروف  دخرين هلم عادات وتقاليآ ن  النبي  لو ظهر يف قوم  أ ،يسلتنلتج رسوش من هذا كل ه

عات اللتي جاءت ليست سوى ن  بعض اللترشيأخرى جلاء بسلسلة من اللترشيعات املخلتلفة، فكا  

ّ  أن تلتسل  وال تسلتطيع  ،ة لظروف مؤقلته وحملي ةالزمني  بعض اللتنظيامت  ومكان،  زمان   ّ لك

ليست سوى ـ ة ات الفقهي  بام فيها الرضوري  ـ ن  أكثر األحكام الفقهي ة أىل إوش رسوهبذا خيلص 

بّ  ،ايل والّباءةمجحاب والعلم اإلصد ليس هو مباحث االسلتأن  االجلتها، وهذا يعني أمر زمني

ّ  تلك ال اً ف نرتجم ثقافي  يهو فن  الرتمجة الثقافية، فك لترشيعات يف تلك الفرتة بام يلتناسب مع ك
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 وضعنا اليوم وحيفظ الروح.

ّ  أليى  ،خيرج رسوش من الفقه نحو العقيدة سابعًا: احلوادث اللتي وقعت لرموز  ن  ك

ّ   ومن ثم   ،ةالدين هي عرضي   غي شخص النبي  الذي يعلتّبه ـ ات ات هي عرضي  شخصي  ال فك

 .اتيف دائرة العرضي   ،ةللمهدوي   برصاحة وصوالً  ة اإلمامةوهبذا يضع قضي   رسوش ذاتي ًا ـ

لتظره نعاتنا منه وما ناللتي ترى أن  فهم الدين يكون بفهم توق   لتهوهبذا خيرج رسوش بنلتيج

ات الدين هي عقيدته بينام الدين اللتارخيي هو دين اته، وذاتي  لذاتي   مقاصدي   منه، ويكون بفهم  

ّ  دين يعلتمد عىل اللتاريخ وفضائه  .فهو عريض عريض، فك

رسوش يف املوقف من الرشيعة  ةضالع نظري  أنحل ّ هذا الضلع املركزي من  أنردنا أوإذا 

ن  هذه أفباللتأكيد نحن نوافق عىل ما طرحه الدكلتور وجيه كوثراين من  ،بّ والدين ،والفقه

أبعد من ذلك نحو بّ إن ني أعلتقد بأن  القضي ة تذهب ، عاملي اً إسالمي ًا نلتج الهوتًا النظري ة ت  

د، ي ن  عنارص اللتاميز بني األديان سوف أل ؛نحو وحدة أدياني ةبنا لتجه تشييد الهوت عاملي موح 

، وهو أمر ملتوق ع من رسوش بشكّ قوي   ة باديةً للتعود الوحدة الذاتي   ،تلتالشى بشكّ فاعّ

 .الذي يسلتقي روح أفكاره من املرشب العرفاين العشقي

 ، من األدجلة حنو الفردخروّية والدنيوّيةالفقه بني ااُلثانيًا: 

يذهب رسوش بوضوح إىل أن  الدين ا خروي وليس دنيويًا، وأن ه جاء لينظ م آخرة اإلنسان 

ال دنياه، ومن ثم  فاهلتامم الدين بالدنيا إن ام يكون يف حدود احلديث عن دور الدنيا يف توفي 

ر إمكانية اللتوفيق األخروي أو إعاقلته ال غي. وهذا السياق  الدنيوي  املحدود للدين ال يوف 

 متامًا كام ال يقف يف وجهها أو يعارضها. ،جعله نظامًا دنيويًا يرقى باحلياة هنا ويلتسامى هبا

نظري ات الدكلتور عّل رشيعلتي يف أدجلة الدين ـ كام أرشنا سابقًا ـ من هنا، يرفض رسوش 

الدين يف خدمة الدنيا واملعاد يف خدمة  ورسم الدنيا وفقًا له، بّ يعلتّب ذلك حماولة جلعّ

سن املعاد تابع حل سن  املعاش، ويعارض االجتاه الّبوتسلتانلتي يف الغرب والذي يرى أن  ح 
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؛ ألن  رسوش يرى أن  ، ويرى أن  النظرة الّباغامتي ة للدين غي صحيحةاملعاش ويقع يف طوله

ر ا لدنيا لذلك، لكن ه يربط بني الدنيا الدين األخروي الذي يلتبن اه ينظر للمعاد فقط ويسخ 

ّ  مراتب الربط وعىل قدر احلاجة أيضًا. وبعبارة أخرى: إن  الدين األخروي عند  واآلخرة بأق

ّ  أحكام الرشيعة من سنخ العبادات، وال ينظر إليها إال من هذه الزاوية. إن ه  رسوش جيعّ ك

ا األيديولو جي دين  ويديوليعلتّب أن  الدين األ كاذب، والدين  جيا الديني ة فهي دين  ناقص أم 

 الفقهي هو الدين املؤدلج، فالدين أرق  وأظرف من أدجللته.

ّ رسوش العقّ اليوناين األرسطي مسؤولي ة حتويّ الدين إىل أمر  ويف الوقت الذي حيم 

دنيوي، وتأثر املسيحي ة واإلسالم بذلك عّب اللتي ارات األرسطي ة مع مثّ توما األكويني 

يف هـ( 505)يسلتفيد رسوش ـ من وجهة نظره ـ من إفادات اإلمام الغزايل وغيه..  م(1274)

ًا معًا فإن  هذا األمر غي ممكن، وال يؤد ي إال إىل نفي  ًا وأخروي  أن  الفقه إذا أراد أن يكون دنيوي 

مس عند رسوش لرفع حب  املال ال لبناء نظام وهبذا يكون اخل  ، وتعطيّ الدنيا واآلخرة معاً 

ّ  معضالته املالي ة واملعيشي ة.  اقلتصادي يدير املجلتمع، وحيّ ك

ه األرسطي، فهو راغب يف  وهبذا يبدو يل رسوش مي االً للنزعة األفالطوني ة مقابّ اللتوج 

اً جعّ الدين أفالطوني ًا ومقرتب  ومن هـ(، 672)من عرفان جالل الدين الرومي  جد 

ثة للقديس   .م(430) أوغسطنياألفالطوني ة املحد 

 إىل:عند رسوش إّن أدجلة الدين وحتويله إىل نظام، سيؤّدي 

 االصطدام بالفشّ؛ ألن  هذه العملي ة غي ممكنة وفقًا لرشوط الواقع. أ ـ

إلغاء رشط اإليامن واللتقوى املأخوذين يف حتصيّ الفوز والفالح والنجاة هبذا الدين،  ب ـ

يكون هناك نوع من الرصاع بني )قدرة الدين ، وهبذا وهو ما يناقض املعطيات الدينية نفسها

 .عىل إدارة الدنيا(، و )خلوص الدين وصفائه(

ّ  تابع  له ج ـ  .زوال اإليامن احلر  الذي هو جوهر اللتدي ن، والعم

 وهبذا نعرف أّن األغراض التي جاء الدين من أجلها تكمن يف:

اإلنسان طاقة الصّب عىل مواجهة بعث الطمأنينة واالسلتقرار الروحي يف احلياة، عّب منح  أ ـ

ق  اإليامن  املصائب والرشور والبالءات ق الدين  اللتوافق  بني الذهن والعني، وحيق  ، وهبذا حيق 

 .املصاحلة  بني الداخّ واخلارج



  

اإلجابة عن األسئلة الكّبى يف الوجود اإلنساين، أي عن جوهر الوجود وفلسفلته،  ب ـ

عمّ؟ األمر الذي خيرج احلياة من العدمي ة والعبثي ة إىل املضمون مثّ: من أين؟ وإىل أين؟ وما ال

 واملعنى.

اللتجارب الدينية والروحي ة واالرتقاء يف مدارج الكامل وكسب احلث  عىل خوض  ج ـ

 ،الروحي، واكلتشاف أرسار الوجود وخرق احلجب، ثم تقديم تفسي صحيح هلذه اللتجارب

 الصحيح.فالدين دافع لللتجربة وضامن للتفسيها 

ل،  د ـ دعم القيم األخالقي ة ومنحها شحنة بعثي ة جديدة، رغم اكلتشاف العقّ هلا من األو 

ن القدرة عىل ضبط أنانية اإلنسان  .عّب ثنائية اهلل ـ املوت مم ا يؤم 

تقديم جمموعة قضايا توجب سعادة اإلنسان كان من الصعب للعقّ أن يصّ إليها،  هـ ـ

 كاآلخرة وما وراء املوت.

 خلع معنى عىل احلياة؛ إذ بدونه تفقد احلياة معناها. و ـ

وينلتج عن ذلك كل ه أن  الدين يعالج احلياة الفردي ة لإلنسان، وال يقوم بوضع برنامج 

، حني يذهب إىل أن  اللتعاليم بازرگانللتقاًء طبيعيًا بارسوش وهبذا يللتقي اجلتامعي أو سيايس له، 

ل صوب اآل هة من األو  ا، وهبذا تصبح احلكومة الديني ة عنده هي خرة ال ناحية الدنيالدينية موج 

 ،  حر 
الدولة اللتي تعمّ بمنهج عقالين مجعي حلامية القيم عّب تأمني الظروف املناسبة خللق إيامن 

ة اإليام ن؛ ألن  سد  طريق الكفر عند رسوش ال يكون عّب ال لفرض قوانني فقهي ة تضي ق حري 

ي  .ة اإليامناللتضييق الذي ي لغي حر 

 الفقه بني احلّد األدنى واحلّد األعلىثالثًا: 

أن نفهم بوعي  دًا، ومن ثم  ن  علينا أن نفهم وظيفة الفقه وأهدافه جي  أيذهب رسوش إىل 

ة ما هو الذي نلتوق   ّ  ودق  لته يف األق ني، إن ه يعلتّب واألكثر الديني   عه منه، وهنا يطرح رسوش نظري 

ّ أن  الف اً كان ي  موضوع  يف موضوع  ما ـ أقه عندما يلتدخ  ًا أو أخروي  م فيه  ، دنيوي  ـ فهو ال يقد 

ها األعىلامللتطل   ها األدنى، وهذا ما ينلتج تصو   ،بات بحد  م امللتطل بات بحد  رين للفقه، بّ يقد 
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 يطرح رسوش أربعة أمثلة:للتوضيح و

ة واحدة، ح املثال األّول: تني وبالكثي مر  يث يعلتّب ذلك هو احلد  الغسّ باملاء القليّ مر 

ن ك لو فعلت هذا فإن  خملتلف أاألدنى للنظافة والطهارة، وال تقصد الرشيعة من ذلك 

، بّ األغراض واملسلتويات الالزمة للتحقيق الطهارة والسالمة والنظافة قد حصلت بالفعّ

ليها، إدون أن يمنع ذلك من فرض مراتب عليا يلزمنا الرجوع  ،ن  أدنى املراتب هو هذاتعني أ

ورسوش يطرح هذا املثال يف سياق تعليقه عىل حادثة حصلت ألحد علامء الدين يف احلج  حيث 

بعد انلتشار الوباء يف إحدى السنوات املتنع رجّ الدين هذا ومنع من معه من اختاذ اللتدابي 

عيًا أن  ما جاءت به الرشيعة كاف   ،الدولة يف بالد احلجاز هااللتي فرضلت ّ  يش مد   ،ءللتحقيق ك

. ال لذكر الرشع  إو ،ن نغسّ هبذه الطريقةأه يكفي ن  أو  ذلك وبني 

ة البارزة يف اجلمهورية اإلسالمي ة يف ات الرسمي  ما ينقله عن بعض الشخصي   املثال الثاين:

دوا  أن  بعضمن  ،إيران سني يف قم أك  ّ  أعلامء مجاعة املدر  ن  تطبيق اخلمس والزكاة يرفع ك

ّ  أ، وهذا ما ينلتج يف وعيهم أن  الفقه يمكنه  املجلتمعاملشاكّ االقلتصادية يف مجيع  ن حي

ة، مع أن  اخلمس والزكاة ال يمثالن سوى احلد  األدنىامل األمر الذي  ،شكالت االقلتصادي 

 ىل حدود أعىل علينا ملتابعلتها.إحييجنا 

حلدود جراء اسارق أو إن  قطع يد الره الكثي من العلامء من أما يلتصو   ثالث:الاملثال 

ىل عه إاملجلتمع، مع أن  هذا لوحده ال يكفي بّ حيلتاج م واجلريمة منّسقة الوالقصاص يرفع 

 سلسلة من الّبامج االقلتصادي ة.

ن  هذه العنارص املحدودة املذكورة يف الفقه أاالحلتكار، حيث يرى رسوش  املثال الرابع:

، وتأمني حد  للظلم االقلتصادين نا بحاجة للكثي غي ذلك لوضع أو ،ليست سوى احلد  األدنى

 .محاية املسلتهلك

ن والفقه مسلتودع ن  الديأر السائد هو ن  اللتصو  ، ينطلق رسوش العلتبار أمن هذه األمثلة

ّ  امللتط ّ  الغايات اللتي نصبوا إلي بات، ومن ثم فام فيه كاف  ل  حيلتوي ك ن  ها، وهو يرى أللتحقيق ك

 ج بنفسه نلتائج.نلتهذا النمط من اللتفكي تقف خلفه رؤية وي  

، فقطع يد السارق ال اً ولكن ه ليس كافي ورضوري، الفقه الزم  أن   ّ رسوش إىلوهبذا يلتوص  

ّ  يشء ،يكفي لرفع الّسقة ر مناخًا ة واسعة كي نوف  ونحن بحاجة لّبامج اقلتصادي   ،بّ هي أق



  

ي ة ضيف ق فإذا رسق شخص عندها قطعنا يده، متامًا كام يقول بعض الفقهاء ،ف من الّسقةخيف  

فالصلوات أيضًا، ات د رسوش يف العبادهذه جتري عن ةواألقلي   .املرتد  يف زمان الشبهة والشك  

 نى وليست األعىل.داخلمس هي احلد  األ

ه  ة الدينية باحلد  األدنى، وذلك يف نص  د مقولة الدنيوي  ويرى رسوش أن  الفخر الرازي يؤك 

ة والرسالة عبارة عن دعوة اخللق من االشلتغال باخللق إن  حرفة النبو  الواضح الذي يقول فيه: 

، إال  ، ومن اإلقبال عىل الدنيا إىل اإلقبال عىل اآلخرة، فهذا هو املقصود األصّل  إىل خدمة احلق 

أن  الناس مل ا كانوا حارضين يف الدنيا وحملتاجني إىل مصاحلها وجب أن يكون له خوض يف هذا 

 .الباب أيضًا بقدر احلاجة

يميّز رسوش بني الثروة األحكامّية التي حيملها الفقه والثروة  ،وانطالقًا من هذه الفكرة

دار فالفقه مهام فعّ ليس سوى جمموعة من األحكام والقوانني، ولكن  احلياة ال ت   الربجمّية،

ة والسياسي ة واألمني ة والوال حت   ،بالقانون فقط ةّ  املشاكّ االقلتصادي  وال غيها  عسكري 

يت ، وهي ال تأأيضاً  ىل برامج وخططام نحن بحاجة إكانت رضوري ة والزمة، إن   وإن ،بالقوانني

ة املخلتلفة؛ فحفظ الغابات والثروات الطبيعي  أبّ ت ،من الفقه ة ال يمكن أن يت من العلوم البرشي 

دة بّ حيلتاج لّبامج تساهم فيها علوم   ،يكون بالفقه ّ  مشاكّ اإلدمان ملتعد  ، وكذلك ح

م وغي ذلكو  .البطالة واللتضخ 

ويالحظ رسوش اجلواب النمطي امللتعارف يف أوساط املشلتغلني بالفقه اإلسالمي، وهو أن  

لي ة فقط، واللتي الحظ فيها رسوش الطابع األدنى، بّ  ما تطرحه الرشيعة ليس األحكام األو 

ة اللتي يمكنها أن تغط ي احلدود العليا اللت ي نحلتاجها، ففي األمثلة هناك أيضًا األحكام الثانوي 

األربعة اللتي طرحها رسوش يمكن إجراء العنوان الثانوي واخلروج بحلول فقهي ة، بال حاجة 

 الفرتاض نقص الفقه وعدم تغطيلته هلذه املساحات.

رج الفقه من طابعه القانوين وال جيعله مّبجمًا، بّ إن  هذا  وهنا جييب رسوش بأن  هذا ال خي 

ة ي رجع فيها للعقّ واللتجربة اإلنساني ة، وال  ليس سوى تطبيق لنزعة مصلحي ة عقالئي ة برشي 

فرق فيها بني الفقه اإلسالمي وغيه من سائر املنظومات القانوني ة يف العامل، وال داعي خللع 
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ل منة للفقه يف العرص احلديث، وال عالقة  صفة القانون الديني عليها، بّ إن  هذا ليس سوى ع 

ّ  مكان وزمان، له بإجراء األحك ام اإلهلي ة، بّ هو نشاط عقالئي عادي يامرسه العقالء يف ك

 وعقوهلم هي مرجع تشخيص املصالح ووضع القوانني.

مها رسوش تصبح النلتيجة عنده عىل الشكّ  : إن  الفقه اآليتوبرتكيب هذه العنارص اللتي قد 

القانوني ة ليست سوى تبيان  ، وهذه الثروةذا كان للدنيا فليس سوى ثروة قانوني ةإلآلخرة، و

، وليس باحلد  األعىل، وأللتنظيم حيايت بمسلتوى   ّ ق لنا ذا كان لآلإق خرة فهو كذلك ال حيق 

ة.  سوى احلد  األدنى من املراتب األخروي 

د أن  مقصوده  ال )الرشيعة( ال علم الفقه، وإالفقه الواقعي هو ورسوش يف هذا كل ه يؤك 

متامًا كأي  علم من  ماًل،وليس كا ،ي يسي يف طور اللتكامّفعلم الفقه ليس سوى علم برش

 كيف وكثي مما فيه ليس سوى أحكام ظني ة. ،العلوم

فيؤمن باألقلي ة  ،ضالع الدينأرسوش ليى األقلي ة خارج الفقه نحو سائر  وهبذا يسلتمر  

، مما ال نطيّ اً يضأيف العقائد ، بّ ةني  سانة واإلويف العلوم الطبيعي   ،يف األخالقالديني ة 

 .باسلتعراضه هنا خلروجه من جمال بحثنا

 سرابعًا: من دنيوّية الفقه إىل اختبار املقدَّ

ة الفقه يف يشء من اللتألقد الحظنا حلتى اآلن كيف  ل عن ن  رسوش يذهب نحو دنيوي  نز 

ة اللتي  ة الفقهية هكذاالنزعة اال خروي  ، بّ هو يؤمن هبا، لكن  رسوش ال يرتك قضي ة الدنيوي 

ة الفقه، وي الهتا، وهوآىل مإيالحقها ليصّ هبا  ًا أطرح قضي ة دنيوي  ن ه علم دنيوي وليس ا خروي 

دة من كلتبه، باللتفصيّ تارًة واإلمجال أخرى  .يف مواضع ملتعد 

 ريحينام جي (،ارباب معرفت هقص  )يف كلتابه هذه تبدأ رحلة رسوش ربام يصح  القول بأن ه 
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ايل ومقارنة بني دراسة  ـ وقد كان ي طلق عليه رسوش يف موضع  الفيض الكاشاين أيب حامد الغز 

ايل الشيعي( ن  فيالحظ أ وذلك يف مقاللته الشهية )جامه هتذيب بر تن احياء(،ـ  آخر )الغز 

يف تية: الغزايل يف عنونلته للباب الثاين من كلتاب العلم يف إحياء علوم الدين يسلتخدم اجلملة اآل

ما هو فرض عني وما هو فرض  بيانوفيه  ،قسامهام وأحكامهامأحمود واملذموم والعلم امل

 .وتفضيّ علم اآلخرة ،هو ي  حد  أىل إموقع الكالم والفقه من علم الدين  وبيان أن   ،كفاية

بعد  ، يقول الغزايلىل غايلته وهدفهكام يقول رسوش ـ إمن الغزايل يرشدنا ـ  هذا النص  

الذي هو فرض كفاية، إعلم أن  الفرض ال يلتمي ز عن غيه إال بذكر أقسام بيان العلم : ذلك

العلوم ، والعلوم باإلضافة إىل الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إىل رشعي ة وغي رشعي ة، 

 ..وأعني بالرشعية ما اسلتفيد من األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه، وال يرشد العقّ إليه

ا العلوم الرشعي ة وه ا وأم  ي املقصودة بالبيان، فهي حممودة كل ها، ولكن قد يللتبس هبا ما يظن  أّن 

ا املحمودة فلها أصول وفروع  رشعي ة وتكون مذمومة، فلتنقسم إىل املحمودة واملذمومة. أم 

امت، وهي أربعة أرضب مات وملتم  وهذا عىل رضبني: .. الرضب الثاين: الفروع ..ومقد 

ّ به الفقهاء وهم علامء الدنيا. والثاين حيويه كلتب الفقه، وامللتكف  ق بمصالح الدنيا وأحدمها يلتعل  

ن قلت: مل لقلب وأخالقه املحمودة واملذمومة.. فإما يلتعلق بمصالح اآلخرة وهو علم أحوال ا

ّ  أخرج آدم أحلقت الفقه بعلم الدنيا  ×وأحلقت الفقهاء بعلامء الدنيا؟ فاعلم أن  اهلل عز وج

لته من ساللة من طني ومن ماء دافق، فأخرجهم من األصالب إىل من الرتاب، وأخرج ذري  

إىل العرض، ثم إىل اجلنة أو إىل النار، فهذا مبدؤهم  األرحام، ومنها إىل الدنيا، ثم إىل القّب، ثم  

د، فلو للمعاد ليلتناول منها ما يصلح لللتزو   وهذا غايلتهم، وهذه منازهلم. وخلق الدنيا زاداً 

دت هم تناولوها بالشهوات فلتول  ّ الفقهاء، ولكن  قطعت اخلصومات وتعط  تناولوها بالعدل الن

ت احلاجة إىل سلطان يسوسهم، واحلتاج السلطان إىل قانون يسوسهم  منها اخلصومات، فمس 

ط بني اخللق إذا تنازعوا بحكم الشهوات، به. فالفقيه هو العامل بقانون السياسة وطريق اللتوس  

مرشده إىل طريق سياسة اخللق وضبطهم، لينلتظم باسلتقاملتهم م السلطان وفكان الفقيه معل  

 ن  إبالدين، ولكن ال بنفسه بّ بواسطة الدنيا، ف ق أيضاً ه ملتعل  أمورهم يف الدنيا. ولعمري إن  
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، وامللك والدين توأمان. فالدين أصّ الدين إال بالدنيا الدنيا مزرعة اآلخرة، وال يلتم  

امللك والضبط  وم، وما ال حارس له فضائع، وال يلتم  ، وما ال أصّ له فمهدوالسلطان حارس

سياسة اخللق بالسلطنة ليس  وكام أن   ،إال بالسلطان، وطريق الضبط يف فصّ احلكومات بالفقه

الدين إال به، فكذلك معرفة طريق  من علم الدين يف الدرجة األوىل، بّ هو معني عىل ما ال يلتم  

احلج يشء  من العرب يف الطريق، ولكن   حترس ببذرقةاحلج ال يلتم إال  السياسة. فمعلوم أن  

احلج إال هبا يشء ثالث،  يشء ثان، والقيام باحلراسة اللتي ال يلتم   وسلوك الطريق إىل احلج  

الفقه معرفة طرق السياسة  ومعرفة طرق احلراسة وحيلها وقوانينها يشء رابع. وحاصّ فن  

حكام اجلراحات واحلدود والغرامات وفصّ ن قلت: هذا إن اسلتقام لك يف أإف.. واحلراسة

اخلصومات فال يسلتقيم فيام يشلتمّ عليه ربع العبادات من الصيام والصالة، وال فيام يشلتمّ 

م الفقيه فيه أقرب ما يلتكل   عليه ربع العادات من املعامالت من بيان احلالل واحلرام. فاعلم أن  

. فإذا ، واحلالل واحلرام، والصالة، والزكاةمن األعامل اللتي هي أعامل اآلخرة ثالثة: اإلسالم

وإذا عرفت هذا يف  ،ه ال جياوز حدود الدنيا إىل اآلخرةلت منلتهى نظر الفقيه فيها، علمت أن  تأم  

 ..هذه الثالثة فهو يف غيها أظهر.

ة يف كلتاب ذم  الدنيا من  رها الغزايل يف مواضع من أعامله العلمي ة، خاص  هذه الفكرة يكر 

د مرتبة أوىل متثّ طريقًا للذهاب نحأوهو يرى ، حياءاإل ال وإعىل، و مرتبة أن  الفقه هو جمر 

وف والزهد ال يأتيان من فقه الشافعي وال جارة واللتجارة، واخليت عّب اإلأفالقرب من اهلل ال ي

عىل ايل يأخذ زن  الغأيضًا يالحظ كيف أوهلذا بّ من بناء القلوب وإعامر األرواح، نفي، احل

ة وغرورهم يف معاجلة غرقهم يف االخلتالفات الفقهي  ـ مني لتكل  املكام يأخذ دومًا عىل ـ الفقهاء 

رًا أقلي ًا للفقهضوعاتوهذه امل ر الغزايل تصو  د اخلطوة بمعنى ما . وهبذا يصبح تصو  ، فهو جمر 

 األوىل وليس منلتهى اخلطوات.

ر   مسلتمسكًا له، بّ يضيف عليه بأن  الغزايل ( للفقه، يأخذه رسوش الغزايل   إن  هذا )اللتصو 

دة الذي ظهر  رون الفقه هو اإلدارة الوحيدة للحياة، بينام نمط احلياة املعق  وأمثاله كانوا يلتصو 
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ل املشكالت  فيام بعد، جعّ إدارة احلياة علاًم قائاًم بنفسه، والفقه بني ذلك ليس سوى حال 

م ا ألوامر القانوني ة وال يضع املناهج إلصالح الواقع، القانوني ة واحلقوقي ة ال غي، وهو يقد 

 .وليس لديه أي  برنامج يف هذا الصدد

ألن   ؛ال يكون رسوش شديد االخلتالف مع اآلخرين يف متييزه الفقه عن غيهربام إىل هنا 

ة للفقه يف وسط العلوم الرشعي ة، رغم كونه يقل ّ من شأن ه السائد ع  ض  و  د م  ، هذا الرتتيب جمر 

د،  لكن  رسوش بصب ه الفقه يف القالب الدنيوي أراد أن حيكم وهو تقليّ ال ي ريض كثيين باللتأك 

ة الفقه وكونه حاًل لقضايا االجلتامع البرشي يعني أن ه  عليه بقوانني هذه النلتيجة، فرأى أن  دنيوي 

الح خفي ة صار علم احلقوق، ومن ثم ـ وهنا النقطة املركزية ـ ال يمكن فيه احلديث عن مص

وغيبية ومالكات غامضة، بّ البد  فيه من االنكشاف، وينلتج عن ذلك أن  الفقه عندما ي دار يف 

نلتج فشالً هنا أو هناك، فإن  عليه أن يلتغي  وي سلتبدل؛ ألن ه مل يؤد  وظيفلته الدنيوية   ما ثم ي 
مكان 

قابّ لالخلتبار واللتجربة، أما  اللتي ا وكلت إليه، فام دام الفقه دنيويًا فهو عقالئي عقالين عاجّل

ًا فيمكن إحاطلته هب الة  من األرسار واخلفايا اآلجلة، بّ إن  هذه الذهني ة اللتي تسود لو كان ا خروي 

م مع  نلتج ويلتقد  الفقه ـ الذهنية األرساري ة يف عامل املالكات واملصالح ـ هي اللتي تعيقه عن أن ي 

قه املقاصد بني املسلمني، وهيمنة فقه وهبذا ي بدي رسوش أسفه عىل غياب ف .احلياة

ة اللتي تقوم بلتحييد مرجعي ة املصالح واملفاسد يف  األرساري ات ـ سواء عىل الطريقة األشعري 

اللترشيعات أم عىل الطريقة املعلتزلي ة واإلمامي ة اللتي تقوم بوضع هذه املصالح الواقعي ة خلف 

ة ـ وهبذا قام الفقهاء ب ي الفقه يف اآلخرة، حيث صار سلتار من العلتمة والرمزي  م  وضع إحدى ق د 

لته اللتي جاء ألجلها، وهذا ما  الفقه ال ينجّل لنا يف تأثياته إال يوم القيامة، فأخرجوه من دنيوي 

ني للشؤون االجلتامعي ة والسياسي ة يسلتخدمون )االسلتخارة( الختاذ بعض جعّ بعض امللتول  

 !عىل حد  تعبي رسوش املواقف

ة وفهم األغراض رسوش إىل أن  اإلدارة ال يمكن أن تقوم إال عىل العقالني  يذهب من هنا، 

لنا يف  واملصالح واملفاسد، وال يمكن إدارة جملتمع بأرسار ومصالح خفي ة، وعند ذلك لو تأم 
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كنا ألغازه وأرساره وطرحنا اهلاالت والرموز اللتي حتيط به،  وهجرنا الفقه الفقه الدنيوي وفك 

نا لن نجد سوى جمموعة من فقه العقالين بانلتهاج ّنج العقالني ة، األسطوري  نحو ال فإن 

، ومن الواضح أن  األحكام ليست منهجًا، وما اخلاضعة دومًا لالخلتبار الزمكاين األحكام

حيلتاجه الناس هو املنهج وليس األحكام، فليس يف الفقه خطط  وبرامج، بّ هناك مواقف من 

ا هبذه الطريقة، بّ هذا ما جيعّ الفقه غي قادر عىل اسلتيعاب أحداث وأعامل، وال ت دار الدني

ة، بّ حيلتاج إىل سائر العلوم الدنيوي ة، فلو حصلت مشاكّ بيئية، فهّ  متام جوانب احلياة البرشي 

الفقه لوحده قادر عىل حل ها ومحاية البيئة أو أن ه حيلتاج إىل خطط برشية ملواجهة الظواهر 

ة؟ ومن ثم فاحلد ّ  مجيع مشاكّ يث عاملسلتجد   غي صحيح.قاطبة البرش ن أن  الفقه حي

ورسوش يقوم هنا بلتحليّ قضي ة العالقة بني الفقه والسياسة عّب القول بأن  الفقه ال يعني 

نا نسلتنلتج متام القضايا السياسي ة من الكلتاب والسن ة، بّ يعني أن  العقّ يقوم بإدارة احلياة  أن 

لقي بظالله السياسي ة من خالل مراعاة أ صول الكلتاب والسن ة، بّ إن  تدي ن املجلتمع سوف ي 

ّ  تلقائي عىل نمط املامرسة السياسي ة فيه، وهبذا تعني السياسة الديني ة سالمة الفعّ العقّل  بشك

ن اإلداري من اللتناقض مع القيم الديني ة من جهة وانسجام هذا الفعّ مع مسلتويات اللتدي  

 .نيةاالجلتامعي العام من جهة ثا

  ّ رات اللتي تطلق عادًة شعار أن  تطبيق الرشيعة هو احل وكأن  رسوش يريد نقد بعض اللتصو 

ّ  قضايا اإلنسان، وأن  إدارة املجلتمع تكون بالفقه وأن  مدير املجلتمع هو الفقيه، هلذا يرى  لك

م   رسوش أن  الدين   ك  د اإلن ح  ّ  املشاكّ؛ حيث ال يزو  سان ال فيام حيدث، وليس مصدرًا حل

بالعلم وال بالفلسفة وال بالفن  وال باإلدارة وال بعلم االجلتامع وال بأي  يشء من العلوم 

ّ  قضايانا  الطبيعي ة أو اإلنساني ة، هلذا كان أكّب اخلطأ أن نفلت ش يف الدين والفقه عىل حلول لك

ة، وإن ام يكون ذلك بالعقّ اجلمعي واللتدبي العقالين ال ة والدنيوي  قادر عىل تشخيص األخروي 

، وهبذا أنزل رسوش الفقه من عليائه ليكون آخر سلسلة العلوم الديني ة بدل املصالح واملفاسد

ل فيها  .أن يكون األو 

ات اللتي يطرحها رسوش تسلتقي ينابيعها من ا طروحاته يف العالقة بني الدين  هذه اللتصور 
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ة الدين، فّسوش يريد هنا أن  واأليديولوجيا واللتي سبق أن أرشنا هلا يف النقطة امللتصلة با خروي 

جيعّ الدين من شؤون اآلخرة، ومن ثم  فنظرته للدنيا نظرة عابرة، ويف هذا الصدد يطرح 

رسوش عىل نفسه السؤال اآليت:إذًا ماذا يلزم عىل امللتدي ن يف هذا العرص أن يفعّ إلدارة الدنيا 

 تكن لديه مقاربة أيديولوجي ة هبذا املعنى؟ما دام الدين مل يلتجه أساسًا لغرض إدارة الدنيا ومل 

هنا جييب رسوش بوضوح بأن  املطلوب هو الرجوع لعقولنا ألجّ إدارة الدنيا، وهبذه 

 ّ الطريقة يلتم فك  اللتناقض بني الدين والعقّ عنده، بّ إن  النصوص الدينية اللتي تدعو لللتعق 

ّ، ثم متنعني عن اللوازم   .الطبيعية هلذه الظاهرةال يمكنها أن تطالبني باللتعق 

 رسوشعبد الكريم حدود الدين ومديات شموله للحياة يف فكر صورة خملترصة عن هذه 

 كبي من الشخصي ات واللتي ارات العقالني ة احلديثة يف العامل اإلسالمي  
، والذين طالبوا وفريق 

ليس عرص الفروع الفقهاء ـ وما يزالون ـ باالقلتناع بأن  هذا العرص ـ حسب تعبي رسوش ـ 

اجلديدة اللتي حتلتاج للتطبيق قواعدكم عليها، بّ هو عرص األصول اجلديدة اللتي حتلتاج إلعادة 

 .النظر يف البنيات اللتحلتية لالجلتهاد الديني عموماً 
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 تأّمالت

 والعرضّية فردّيةالشريعة اليف نظرّية 

 متهيد

، وذلك ر، وبام يلتناسب مع موضوع بحثناة قلياًل باخلتصااللتوق ف عند هذه النظري  هنا  نايمكن

ة بقراءة رسوش للفقه اإلسالمي ومدياته، مثّ  أن نا ال نريد الدخول يف البنيات اللتحلتي ة أو احلاف 

دية الديني ة أو حقيقة الوحي أو غي ذلك، فهذا موضوع  لته يف القبض والبسط أو اللتعد  نظري 

اجلوانب امللتصلة بقراءته للفقه والرشيعة، واللتي ارج لبحثنا هنا، بّ نريد الرتكيز عىل واسع خم  

 ونظ مناها من ملتناثر بحوثه ودراساته. امجعناه

لته م بعض املداخالت اللتي سوف يلتبني  من خالهلا عجز نظري  يف الوقت عينه  ،وسوف نقد 

ة.  اللتي نجد فيها بعض عنارص القو 

 ز الشواهد، املفارقات وعجال جهة لهالذي الدين ـ الشريعة الصامتة و 1

من الرضوري أن نفهم الفكرة اللتي ذكرها رسوش، من أن  الدين ال جهة له، وأن ه من 

وأن  الرشيعة صاملتة؛ ألن  هذه الفكرة متثّ اخلطوة األوىل الناحية العملية ال يسوق إىل جهة، 

لّسوش يف قراءته ملوقع الدين والرشيعة قراءة خمارجة للنصوص الديني ة نفسها، وهي 

 ، واللتي سبق أن ذكرناها.بازرگاني س الذي اعلتمده هو يف مناقشلته ملهداألسا

ف فقط ـ وكأن ه يريد أن يضع الصقًا عىل فم النصوص،  إن  رسوش هنا يبدو ـ ونحن نوص 

لتها وموقعها وذاهتا وأهدافها ومدياهتا، لكي  د هوي  كي تعجز عن احلديث عن نفسها وحتد 

ن هو ـ من وجهة نظره ـ أن يلتك لتها ومساحلتهايلتمك  د هلا هوي  ، هلذا جعّ الدين  ل م عنها وحيد 

ًا ليس يف يمينه وال يساره ما يشي جلهة )عالمة السهم( . يبدو املوقف واضحًا والنصوص خط 



  

ة هذه الفكرة؟ بّ  ما معنى يف انطالقة رسوش هنا من املقاربة اخلارج ـ ديني ة، لكن ما وجه صح 

 ؟أساساً  هذه الفكرة

كن أن يقصد رسوش من هذه الفكرة أن  الدين يمكن أن ينلتهي باإلنسان نحو من املم أ ـ

ه نحو الفساد؛ تبعًا ألداء اإلنسان نفسه معه، فقابلي ة الدين لذلك تعني  الصالح، ويمكن أن جير 

دة وحركة صارمة يسي فيها باإلنسان، وإن ام هي مسألة اإلنسان  أن  هذا الدين ليس له نلتائج حمد 

ّ  جدًا من كالم رسوش، السيام مع الشواهد واآليات اللتي ذكرها.نفسه، وهذ  ا املعنى حملتم

 
 
دة؟  وهنا نسأل: هّ قابلي ة يشء ه اإلنسان وال يعطيه جهًة حمد  ما ملثّ ذلك معناه أن ه ال يوج 

ه؟ لته يف اللتعاطي مع هذا املوج  وهّ أن   وهّ أن  اللتوجيه يساوق اإلكراه وسلب اإلنسان حلري 

ه اإلنسان نحو  قابلي ة  لكي يلتم  اسلتغالله بطريقني ملتناقضني معناها أن ه يف نفسه ال يوج 
 
يشء

؟  معني 
ات؟ طريق  ه اإلنسان نحو يشء، فلامذا كانت النبو   وإذا كان ال يوج 

أعلتقد أن  رسوش مل يّبهن عىل هذه النقطة بالذات، فضاًل عن أن  وقائع األشياء عىل 

ّ  عكسها، إال إذا قصد نحت مصط ّ  القوانني وك لح خاص به يف املوضوع، فكالمه يعني أن  ك

ّ  النظم والنظري ات اإلنساني ة  ّ  القضايا العلمي ة الدساتي وك تلتصف هبذه الصفة أيضًا؛ بّ وك

ألن  اإلنسان قادر عىل إساءة اسلتغالهلا يف أكثر من موضع؛ ألن  األفكار والقيم واملثّ واملقاصد 

ل هذه األفكار إىل سلطة الواقع، فلت  كل ها مما يمكن اسلتغ ض عىل ر  ف  الله سلبًا وإجيابًا ما مل تلتحو 

هلا، وهو أمر يمكن أن حيصّ يف الدين نفسه  اإلنسان ـ بنحو من أنحاء الفرض ـ االسلتجابة  

 كذلك.

ّ إليه رسوش؟ ونحن نسأل: هّ قابلي   ّ  هذا ترض  به أساسًا وتوصلنا إىل ما توص  ة الدين لك

ه اإلنسان  لنفرض أن   ا ال توج  فكرًة ما تلتسم هبذه القابلي ة املشار إليها، فهّ تعني هذه الفكرة أّن 

 نحو يشء، حلتى لو مل يسلتجب أو قام باللتالعب هبذا اللتوجيه؟

إن  اللتوجيه ال يسلتدعي ـ منطقي ًا ـ حصول االسلتجابة من الطرف اآلخر حلتى نرشطه به 

ه.ونرهن مصيه له؛ ألن  اللتوجيه فعّ امل ه الذي فعله اللتوج  ه ال املوج   وجِّ

د أفكار وقيم  ب ـ أن يقصد أن ه ليس يف الدين إكراه  وإلزام خارجي، بّ هو جمر 

ات، وهذه الفكرة غي واضحة؛ ألن  اإلسالم فيه إكراه باملعنى القانوين ال باملعنى وأخالقي  

عده القانوين سوف يكون السلبي، فعندما يكون هناك حدود وقصاص وقضاء فإن  اإللزام بب  



  

ر توصيف الدين بأن ه ال جهة له،  د عدم اإلكراه ال يّب  ر القراءة موجودًا، علاًم أن  جمر  كام ال يّب 

لزم الناس قهرًا هبا.اخلارج ـ ديني ة له حرصًا،   بّ له جهة غاية األمر أن ه ال ي 

الذي ـ الصمت يه من هنا ال يبدو واضحًا وجود دق ة يف اخلتيار أو نحت مصطلح اللتوج

اهلرمنوطيقا املعارصة اللتي جتعّ بعض مدارس ، إال يف سياق اسلتخدمه عبد الكريم رسوش هنا

ّ  البعد عن احلياة املعرفي  يالنص  صاملتًا ليست لديه قدرة احلكاية، وهذه فكرة بع ة دة ك

يهم مطهري ورشيعلتي وغووإقبال  بازرگانالعقالئي ة، فّسوش عندما يرشح كالم الغزايل و

ّ  لكالمهم  هليهم تفسيإفهو ينسب  ،رينمن عرشات املفك   ن ه ال أرغم ووجداني ة، ة عفوي   بك

يمكنه الوصول ـ وفقًا لقناعاته ـ لليقني النهائي بالنسبة، وال نريد هنا يف النص الديني أكثر من 

رشدنا ه ال ي  وكأن   ،ليهنصبح غي قادرين عىل نسبة يشء إهذا، فلامذا عندما نصّ للنص الديني 

د مثالً  نبي  ال هو شخص   صاحب النص   فلنفرض أن   ؟!قناعة صاحبه ىلإ ونحن نبحث  ،حمم 

  ّ فلامذا يصبح من العسي علينا أن نفهم مراده ، عن قناعاته يف احلياة والوجودممكنة ة حيادي   بك

ًا ولو ب ّ  نفهاًم عفوي  دة بشك ن من خالله من يقيني عقالئي سب ضئيلة وحمد  إدارة حركلتنا  نلتمك 

 ؟!وحياتنا

بّ لو صح  كالم رسوش عىل إطالقه يف الصمت املطبق وعدم اللتوجيه، فهذا يعني أن ه ال 

ه أحد  أحدًا يف حياة البرش؛ ألن  اللتوجيهات تكون عّب اللغة واإلشارات، وهذا املعنى ال  يوج 

مًا وال جمال ملناقشلته يقبّ به إال بعض الوجودي ني اهلرمنوطيقي ني، وهو مبنى نخلتلف معه متا

د ظواهر يؤثر اللتحاث  هبا عىل فضاء الذات  اللتفصيلي ة هنا؛ ألن ه يفرض العامل اخلارجي جمر 

 الداخلي ة ال غي، وإال فالفاعّ دومًا هو الذات والكينونة اإلنساني ة.

هًا لإلنسان أبدًا؛ ألن  اإلنسان بإمكانه أن يلتع امّ مع بّ حلتى العقّ اإلنساين لن يكون موج 

كه كام يشاء، وختلتلف طريقة وصوله للمعرفة  العقّ متامًا كام يلتعامّ مع النصوص، فيحر 

 واحلقيقة تبعًا للتقواه وكفره حلتى لو كان السبيّ هو العقّ نفسه.

النصوص القرآني ة اللتي اسلتعان هبا رسوش هنا واضحة يف أن  خاصية انلتفاع اإلنسان  كام أن  

أخالقي ة وليست خاصية معرفي ة، فلم تقّ النصوص بأن  القرآن بالدين والقرآن هي خاصية 

هدى للفالسفة أو للعقلي ني، وأن ه ضالل  لعلامء الطبيعي ات عىل سبيّ املثال، بّ قالت بأن ه هدى 

للملت قني وضاللة للكافرين املعاندين، وهذا يعني أن  نظر القرآن الكريم هنا ليس إىل خاصي ة 



  

نسان مع النص  القرآين، بّ إىل خاصية أخالقي ة، وهي تعني أن  من يلتق اهلل معرفي ة يف تعامّ اإل

ّ  ألن ينلتفع باللتوجيه القرآين، ومن يصبح قلبه طاغيًا فإن  النص  القرآين سيكون  وخيشاه فهو قاب

 طي عًا بالنسبة إليه كي يسلتغل ه أسوأ اسلتغالل.

يه، غاية األمر أن  اإلنسان بصفاته وهبذا نكلتشف أن  هذه اآليات بنفسها دال ة عىل اللتوج

اه ليكون ضالالً. ى هذا اللتوجيه ليكون هداية له أو أن يلتلق   األخالقي ة قادر عىل أن يلتلق 

ويشهد ملا نقول أن  القرآن الكريم يف مواضع ـ وهذا ما مل ي رش إليه رسوش ـ نص  عىل أن  

رسوش، فالكلتاب بنفسه يمثّ الوحي والكلتاب هداية للناس أمجعني، وهذا يناقض ما قاله 

هداية للجميع، وهذا شاهد عىل أن  له جهة حلتى لو فرض أن  بعض من ينحرف أخالقي ًا 

بإمكانه أن يوظ ف الكلتاب ويسلتغل ه أسوأ اسلتغالل، أو أن ي صبح انحرافه األخالقي دافعًا له 

 لفهم الكلتاب بطريقة منسجمة معه.

وش هنا ال تفيد احلرص، ال من الناحية اللغوية، كام إن  اآليات القرآنية اللتي اسلتدل  هبا رس

هو واضح، وال حلتى من الناحية املوضوعي ة بعد أخذ القرآن كل ه ضمن سياق الرصد 

ْهرُ ﴿واللتأليف، فالقرآن الكريم وصف نفسه بقوله:  ان  الَِّذي  أ ش  ض  م  نِزل  فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ر 

ن  اهلُْ   مِّ
يِّن ات  ب  ِريًضالِّلنَّاِس و  ان  م  ن ك  م  ْلي ُصْمُه و  ْهر  ف  ِهد  ِمنُكُم الشَّ ن ش  م  اِن ف  اْلُفْرق  ى و  ىل  أو  د  ع 

لُِتْكِمُلوْا الِْعدَّ  ال  ُيِريُد بُِكُم الُْعرْس  و  ر  ُيِريُد اهللُّ بُِكُم اْلُيرْس  و  ام  ُأخ  يَّ ْن أ  ة  مِّ ِعدَّ ر  ف  ف  وْا اهللّ  س  ُ ربِّ لُِتك  ة  و 

ا ىل  م  د   ع  ْشُكُرون  ه  ُكْم ت  لَّ ل ع  قِّ ﴿(، وقال تعاىل: 185)البقرة:  ﴾اُكْم و  ل يْك  اْلكِت اب  بِاحْل  ل  ع  زَّ ن 

اإِلنِجيل   اة  و  ل  التَّْور  أ نز  ْيِه و  د  نْي  ي  قًا ملِّ ا ب  دِّ ان  إِنَّ الَِّذين   *ُمص  ل  اْلُفْرق  أ نز  ْبُل ُهًدى لِّلنَّاِس و  ِمن ق 

ُروْا بِ  ف  ام  ك  ِزيز  ُذو انتِق  اهللُّ ع  ِديد  و  اب  ش  ذ  ْم ع  اِت اهللِّ هل ُ (، وقال سبحانه: 4ـ  3)آل عمران:  ﴾آي 

ا﴿ ُهًدى لِّْلع  ًكا و  ة  ُمب ار   ُوِضع  لِلنَّاِس ل لَِّذي بِب كَّ
ْيت  ل  ب  (، وقال تعاىل: 96)آل عمران: ﴾مل نِي  إِنَّ أ وَّ

ل  الْكِت اب  الَّ ﴿ ْن أ نز  اطِيس  ُتْبُدوهن  ا ُقْل م  ر  ُه ق  ُلون  ع  ْ ُهًدى لِّلنَّاِس َت  ى ُنوًرا و  اء بِِه ُموس  ِذي ج 

ْرُهْم يِف خ   اُؤُكْم ُقِل اهللُّ ُثمَّ ذ  ال  آب  ُموْا أ نُتْم و  ْعل  ْ ت  ا مل  ْمتُم مَّ ُعلِّ ثرًِيا و  ُفون  ك  َُتْ بُونو  ْلع   ﴾ْوِضِهْم ي 

 (.91)األنعام: 

ىل أن  املنزل من الوحي اإلهلي كان هدى وبيانًا ورمحة وموعظًة إن  هذه اآليات تدل  ع

ع اآليات يبدو يل واضحًا، فإن  املواعظ األخالقي ة هدى للناس،  للناس مجيعًا، والسبب يف تنو 

لكن  حتقق اهلداية بوصفها أمرًا عينيًا خارجيًا واقعيًا ليس بيد اهلادي نفسه، بّ هو بحاجة إىل 



  

عناد الطرف اآلخر ال حتصّ اهلداية اخلارجي ة، فعندما يلتم  توصيف الكلتب الطرف اآلخر؛ إذ ب

ا هداية للناس فهذا يعني النظر إىل جانب املؤثر و ا عندما الساموية بأّن  اهلادي والفاعّ، وأم 

ق االسلتجابة منهم وفعلية اهلداية خارجًا، توص ا هداية للمؤمنني، فإن  ذلك بمعنى حتق  ف بأّن 

ي أرواحهم السليمة لرساللتها بإجيابي ة، هدهيا،  وانبعاثهم عن ومن هنا يصح  ألسلتاذ وتلق 

ّ  طاليب، ويف الوقت  ين نفسه املدرسة أن يقول: إن  دريس ينفع ك يقول: إن  دريس نفع  للمجد 

من طاليب، وعليه فال يصح  اسلتشهاد الدكلتور رسوش من جهة، بّ مل يكن هذا االسلتشهاد 

 سائر النصوص القرآني ة، للتكوين صورة  صحيحة. موضوعي ًا دون اسلتحضار

ّ  من  وإذا رفض رسوش هذا اللتفسي للنصوص القرآني ة اللتي اسلتشهد هو هبا، فال أق

رضورة أن نقر  مجيعًا بأن  القرآن هداية للناس ويف الوقت عينه هو هداية بنوع خاص  للمؤمنني، 

الثانية نافية لحأوىل، وإال فنحن نسأل  ىل كونوالثانية ال تنفي األوىل، وال تشي النصوص إ

رسوش: إذا كان الدين ـ بلتعريف رسوش له وألغراضه ـ جاء هلداية امللتقني، فام الذي ينفعنا به 

ة وأن  اآلية  بعد أن وصلنا ملرتبة اللتقوى بام حتمله هذه املرتبة من داللة يف القرآن الكريم، خاص 

ُيِقيُمون  ﴿حيث تقول:  اللتي اسلتند إليها رسوش ترشح حال امللتقني ْيِب و  الَِّذين  ُيْؤِمنُون  بِاْلغ 

بْلِك  و   ا ُأْنِزل  ِمْن ق  م  الَِّذين  ُيْؤِمنُون  باِم  ُأْنِزل  إِل ْيك  و  ْقن اُهْم ُينِْفُقون  و  ز  َّا ر  مِم ة  و  ال  ِة ُهْم الصَّ بِاآْل ِخر 

ُأو ِْم و  هبِّ ىل  ُهًدى ِمْن ر  نُون  ُأول ئِك  ع 
(؟! إذا كان الغرض 5ـ  3)البقرة:  ﴾ل ئِك  ُهُم امْلُْفلُِحون  ُيوقِ

ـ وفقًا ن  امللتقي أاملفرتض أو باللتعريف باآلخرة فهو تقوية األخالق من الدين كام قال رسوش 

 هذه احلالة، فكيف يفّس  رسوش املوقف هنا؟! قد حصلت لههلذه اآليات ـ 

ن  صيورة الدين ذا جهة ينايف رشط اإليامن وبناًء عىل ذلك كل ه، ال يصح  كالم رسوش من أ

ه اإلنسان بام هو إنسان، غاية األمر أن  هذا اإلنسان إذا أسلم لفطرته ، واللتقوى بّ الدين يوج 

وروحه األخالقي ة الكامنة فيه، اسلتجاب لنداء الدين والوحي، فارتقى يف اهلداية أكثر فأكثر، 

ه من حتويّ الدين اهلادي ـ يف ا فق وإال قطع الطريق عىل اهلداية اإلرائي ة ل لدين، بّ أمكنلته نفس 

 .ذاته ـ إىل ضالل، والنظر إليه بعيون معكوسة

 وإذا أردُت أن أضّم مفهوم )الرشيعة الصامتة اخلرساء( إىل مفهوم )الدين ال جهة له(،

بدور العلوم نقبّ بلتأثي اخللفي ات املعرفي ة للقارئ يف فهم النص، ونقبّ  فيمكنني القول بأنن ا



  

اخلارج ـ ديني ة يف اللتأثي عىل العلوم الداخّ ـ ديني ة، وفق بيان خاص، لكن  نحت رسوش 

قًا؛ ملا حيمله من معاين قد ال تكون دقيقة؛ فإن ه:« الرشيعة اخلرساء»مصطلح   ال يبدو موف 

د ألوان عىل ورق، أ ـ د أصوات والكلتابة جمر  وأن ه لوال  إذا ا ريد من اخلرس أن  الكالم جمر 

ّ  إنساين لن يكون هلذه األصوات واأللوان أي  قدرة عىل النطق، فهذا كالم صحيح  وجود عق

 ال أظن  أن  أحدًا يناقش فيه، ويصدق معه عنوان اخلرس.

وأما إذا ا ريد أن  خلفيات القارئ وتساؤالته تثي الذهن ألخذ مجلة معطيات من النص   ب ـ

، بام يعني أن  أو اخلطاب مل يكن الذهن ليذ د سامع اخلطاب أو قراءة النص  هب إليها من جمر 

النص  لوال إثارة الذهن يبدو وكأن ه ال ينبؤ عن ذاته، فهذا الكالم صحيح  أيضًا؛ فإن  الكثي من 

ون الحقًا مل تكن ختطر عىل بال أحد مم ن سبق رغم قراءهتم  ّ اليها املفّس  النلتائج اللتي توص 

طاب آالف املرات، مما جيعّ دور اإلنسان هنا هو دور الفاعّ والنص هو النص أو سامعهم اخل

 املنفعّ هبذا املعنى للفعّ واالنفعال.

ا إذا ا ريد أن  النص  ال ي عطي أي  يشء، وأن  من يسمعه ال خيطر يف باله معطى ينفعّ  ج ـ وأم 

لثاين يّسي إىل متام الذهن فيه من خالل سامع اخلطاب، وأن  املعنى الذي جاء يف االحلتامل ا

مدلوالت النص ومعطياته، فهذا املعنى يصح  توصيف الرشيعة معه باخلرساء، لكن ه يف حد  

دثان يف العقّ صورًة يقصدها امللتكل م. صحيح  أن   نفسه غي صحيح؛ ألن  النص أو اخلطاب حي 

ق الوعي عند املخا مات مادية وعقلي ة كلتحق  طب مقابّ حدوث هذه الصورة حيلتاج إىل مقد 

ر توصيف  اإلغامء والنوم أو كونه فامهًا للغة ومعاين الكلامت أو غي ذلك، لكن  هذا ال يّب 

، وهذا االسلتنلتاج حول الصمت ة الصاملتةالنص أو اخلطاب بالصامت أو تشبيهه بالطبيع

ر عندما ي ؤخذ عىل إطالقه العريض هذا، فهو خيالف اإلدراك اإلنساين الفطري لظاهرة اللتحاو

والكالم املعروفة يف حياة البرش، بّ لن يكون يف الوجود حينئذ  إال اخلرس، وكان جيب الّبهنة 

 منطقي ًا عىل إطالقي ة الدعوى املذكورة.

ًا،  عىل طريقة اهلرمنوطيقا يف ظن ي أن  رسوش تعامّ مع ظاهرة الفهم تعامالً فلسفي ًا جتريدي 

فق الصيورة اللتجربي ة اإلنسانية اللتارخيي ة واالجلتامعي ة، ومل يلتعامّ معها تعاماًل يف أالفلسفي ة، 

                                              
 ( عىل تقدير اللتسليم بأن  الطبيعة صاملتة، وهذا كالم آخر.1)



  

لته حول  اده الذي أشكلوا عليه ـ خمطئني ـ يف نظري  القبض فصار حاله أشبه بحال بعض نق 

د ال والبسط و د، واملجر  تغي  املعرفة الديني ة، من أن  املعرفة وجود  ذهني، والوجود الذهني جمر 

! مع املعرفة تعامالً أنطولوجي ًا فلسفي ًا، فيام كان رسوش يلتعامّ معها  فهؤالء تعاملوا ،يلتغي 

هناك تعاماًل إنساني ًا تارخيي ًا اجلتامعي ًا يف ا فق الصيورة الزمني ة، وأظن ه ارتكب اخلطأ نفسه هنا 

ه   ّ.ب  ه من ق  بعض  خصوم  الذي وقع فيه جتاه 

ل فالنص صامت، وإذا  وعليه، قصد املعنى الثاين فال يصدق الصمت فإذا قصد املعنى األو 

املطلق وال الكالم املطلق، وأما إذا قصد املعنى الثالث فالصمت صادق لكن  املضمون غي 

ّ االسلتعاضة عن مفهوم الصمت واخلرس بثنائي النطق والصمت معًا.  صحيح، من هنا نفض 

يان وهدى ونور ي ضاف إىل ذلك كل ه أن ه كيف يفّس  رسوش توصيف القرآن نفسه بأن ه ب

وبصائر وتبيان ومبني وأمثال هذه اللتوصيفات؟ وهّ ينسجم ذلك مع إطالق مفهوم 

وش تفسي اللتجربة تفسيًا صحيحًا، وكذلك تقوية األخالق يف الصمت؟ بّ كيف جعّ رس

إحدى وظائف الدين وأغراضه، ثم وصف وتعريف اإلنسان بام بعد املوت، حياة البرش، 

أال  إذا قصد املعنى اإلطالقي للكلمة؟!ووصف الدين بأن ه ال جهة له،  النص  هنا بأن ه صامت

أليس قيام الدين هبذه األغراض هو نوع  من اهلداية  يبدو أن  هناك تناقضًا يف البني؟!

 إال إذا جعّ الدين مفهومًا منفصالً متامًا عن النص  واللتاريخ! واللتوجيه؟!

د وجود اخلتالفات تفسيي ة يف ر دعوى أن  النص  ال حيكي عن كام أن  جمر   النصوص ال يّب 

نفسه وال يقف خلفه مراد  لقائله، أصابلته إحدى هذه اللتفاسي بنوع  من اإلصابة، فإن  هذا األمر 

ّ  عىل طريقلته، ال نملك دلياًل عىل نفيه، فإذا قال رسوش شيئًا ما، ثم ف ّس  كالم   ه اآلخرون ك

ثبت أن  رسوش مل يرد شي ثبت أن  متام اللتفاسي مل تكن منفعلة فهذا ال ي  ئًا من كالمه، كام ال ي 

ت به، بحيث كان النص  ـ بام يملك من أدوات انلتقالي ة ذهني ة  بدرجة  ما بالنص  عندما احلتك 

ة  ـ موصاًل للرسالة من والعرف االجلتامعي املكلتنز يف اللغة نفسها قائمة عىل املواضعات اللغوي 

ي،  ّ إىل امللتلق  ّ  االخلتالفات يف تفسي النصوص الديني ة، إال املرس  بّ يشهد ملا نقول أن ه رغم ك

ىص، وما تزال باقية عّب اللتاريخ منذ  أن  القواسم املشرتكة اللتفسيي ة يف النصوص ال تكاد حت 
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د أن  النص  يمكنه أن حيظى بثبات  ع القارئ يؤك  مئات السنني، فهذا القاسم املشرتك امللتنو 

 تفسيي نسبي.

إن  طريقة رسوش يف القراءة اخلارج ـ دينية للدين نفسه مملتازة ورضورية، لكن الوقوف عند 

ة املعرفي ة املطلقة عىل سائر أشكال القراءة  هذه الطريقة يف دراسة الدين وإعطائها األولوي 

ثبت منطقي، فإذا مل يؤمن إنسان  ما بمرجعية الوحي حق  له ذل ك الدينية، موضوع  حيلتاج إىل م 

ا من يقول بأن ه يؤمن بالوحي، فإن  عليه أن تكون قراءته  م قراءته لعدم إيامنه هنا، أم  بعد أن يقد 

مه رسوش وكان آخره حديثه  جامعة بني الداخّ واخلارج، والسياق الفكري العام الذي قد 

 عن الوحي اللفظي واملعنوي كل ه يصب  يف اجتاه ال يظهر منه بوضوح تبن يه الوحي مرجعاً 

معرفي ًا ممي زًا، ومن ثم  فطريقة مقاربة املوضوع هنا غي دقيقة؛ ألن  عليه أن جيعّ املناقشة يف 

 أصّ مرجعي ة الوحي.

، والباحث والنتيجة: إّن إطالقيّة فكرة صمت الرشيعة وعدم وجود جهة للدين، غري دقيقة

عًا، وبإجراء املقاربة خارج وداخل ـ دينّية م عليه أن حيّدد مساحة الدين من خالل مراجعة  

، أّما بازرگانواملقارنة بني املدخلني يتوصل اىل نتيجة، متامًا كام قلنا عند مناقشة نظرّية املهندس 

م الوحيد، فهذا كأّنه يوحي بأّن الباحث  ك  االقتصار عىل القراءة اخلارج ـ دينّية بوصفها احل 

 .هذه اخليارات عىل هذا النّص حسم خياراته قبل أن يدخل للنّص، ويريد فقط أن ُيسقط 

 ضّية الفقه، حبث عن معايري التصنيفَرصول املوضوعّية لَعـ األ 2

قة، ويف الوقت عينه ليست يبدو يل أن  فكرة الذايت والعريض يف الدين فكرة مملتازة وموف  

ة، فلطاملا اشلتغّ علامء الدين واملفك   ،بدًا عىل الفكر اإلسالميجديدة أ ن روبّ والديني عام 

صول لديني ة، فعندما يلتم  احلديث عن أبي ة يف تصنيف املعطيات ااتوالفالسفة عىل هذه الرت

وإن مل يكن باملعنى الذي فهمه رسوش، بّ  ،وفروع، فهذا يعني نوعًا من الذاتي ة والعرضي ة

ثنائي ة بـ ومنذ قرون عديدة تلتعاطى يف جوهرها ـ ة يف الفقه اإلسالمي النظريات املقاصدي  

ة يف تصنيفها النصوص إىل عرضية مع الكثي من النصوص اللترشيعي ةالة وذاتي  ال ، خاص 

 .نصوص أهداف ونصوص وسائّ

ذا كانت فكرة رسوش حديثة أو هلا جذور واملتدادات يف الرتاث الديني، إنا هنا ما ال هيم  



  

زبقدر ما هيم   ن رسوش من تصنيف العريض والذايت يف الدين. وسوف أرك  كالمي  نا كيف متك 

 فقه وما يلتصّ به.العىل 

 قرشّيًا: فقه شأنًا عرضّياً اليضع رسوش ثالثة معايري هي التي دفعته العتبار 

ما أخذه من ويل اهلل الدهلوي من تارخيي ة بعض اللترشيعات وكوّنا ملتناسبة  املعيار األّول:

 مع الفضاء العريب مثالً.

 هذه الفكرة نعتقد هبا اعتقادًا عميقًا، لكن:

الطفرة اللتي قام هبا رسوش هنا هي أن  غاية ما يمكنه أن يثبت أن  بعض اللترشيعات هلا  ـ أ

جذور تارخيي ة، أو كانت ملتناسبة مع املجلتمع العريب بخصوصه،ومن ثم  فهي زمني ة، لكن  

د ارهتاّنا للفضاء  أغلب اللترشيعات أو فلنقّ نسبة كبية من اللترشيعات ال يوجد ما يؤك 

ن ة لو صدرت يف فضاء غي عريب ملا كانت هذه اللترشيعات القرآن لو نزل والس   العريب، وأن  

 أصاًل.

اج ثبت رسوش بمقاربة موضوعي ة قاعدة مطلقة من هذا النوع؟ هذا حيلتال أدري كيف ي  

ة  عّب  اللترشيعاتس فقط ملقاربات جملتزأة لبعض وليوتارخيي ة تفصيلي ة، ألدل ة ومعايي اجلتهادي 

ن  هذا االجتاه يقارب العديد من أن نا الحظنا وذلك أ ناع بوسيلة األمثلة املحدودة!حماولة اإلق

ال يف حدود معي نة، فكيف نفّس  إيثبت االرهتان الزمكاين  املوضوعات هبذه الطريقة لكن ه مل

املعامالت، واملفروض أن  مجيع هذه  لكيفية الصالة وملوضوعالعريب ان الزمني هتاالر

ة باملجلتمع املعامالت اللت لتها، وليست خاص  ي عرفها العرب كانت سائدة يف ذلك الزمان برم 

 العريب، بّ هي سائدة إىل يومنا هذا.

ف رسوش يف موضع   ب ـ آخر ـ وهو  لنفرض أن  بعض اللترشيعات زمكاني ة، لكن  تأس 

ة تقف يف حمل ه ونشاركه فيه ـ عىل غياب فقه املقاصد، معناه أن  اللترشيعات الزمكاني   تأسف  

ف عليه امللتعايل عن الزمكاني ة و، فهذا هو فقه املقاصد أكثر كلي ةً  خلفها ترشيعات ثابلتة الذي تأس 

م هو اللعب بآالت القامر،  رسوش، فعندما نقول بزمكاني ة حتريم الشطرنج فهذا معناه أن  املحر 

املجلتمع،  املالية العمدة يفهو املوارد يار ن  املعأوعندما نقول بزمكاني ة أنصبة الزكاة فهذا يعني 

وعندما نقول بزمكانية قيمومة الرجّ نلتيجة موقعه االقلتصادي فهذا يعني أن  القيمومة تابعة 



  

وال تعني الزمكانية عرضي ة الفقه وصيورته عىل هامش الدين ملوقع الطرفني من األرسة، 

اللترشيعات، وليس  ، أو فقّ: إن  العريض  هو الشكّ اخلارجي لبعضوزوال اعلتباره القيمي

ث عنها يف مقاربة رسوش.أصّ الفقه والنظام اللترشيعي  . هذه هي الطفرة اللتي نلتحد 

د كون يشء كان موجودًا عند  ج ـ ال يسلتطيع رسوش أن يثبت لنا بّبهان حاسم أن  جمر 

ته الرشيعة، فهذا يعني أن ه ترشيع ديني خاص  بالعرب. ال أفهم ـ بنظري القارص ـ  العرب وأقر 

مات سوى عّب نوع من  االحلتاميل ال أكثر، فام الذي ينفي  العرضهذا االسلتنلتاج من هذه املقد 

الفرضي ة اللتي يمكن طرحها هنا يف أن  ترشيع الرضاع هو يف أصّ الرشع وثابت، ولو نزل 

د الرشع يف اهلند أو آسيا الوسطى ألثبت شيئًا من هذا النوع، غاية األمر أن  الرشع ملا نزل يف بال

العرب، كان من الطبيعي أن يصادف يف بعض ترشيعاته اللتي ال تزيد عن الواحد يف املائة أمورًا 

عها العرب فيام بينهم فلتفاصيّ وصادفت الرشيعة الواقعية يف أصلها ال يف تفاصيلها،  ،كان رش 

أحكام الرضاع ال نجدها عند العرب؟! وهو ما نلتوق ع حصوله لو نزل القرآن يف غي بالد 

ع  القرآن  بأن  ا لعرب بحيث سيصادف بعض اللترشيعات اللتي كانت موجودة هناك، إذ مل يد 

لتها ال يمكن لعقول الب هّ هناك يشء يمكنه أن  رش وجتارهبم أن تصّ إليها مطلقًا.ترشيعاته برم 

ينفي فرضية من هذا النوع ما دامت هذه األحكام ذات اجلذور يف احلياة العربي ة قليلة للغاية 

 بًة ملجموع األحكام الرشعي ة؟نس

ث هنا بمنطق الفرضي ات اللتارخيي ة املعقولة، ونحن نامرس يف احلقيقة  بّ أال يمكن أن نلتحد 

ّ  إن ام  حتلياًل تارخيي ًا للظواهر، عّب القول بإمكانية أن تكون بعض هذه اللترشيعات عىل األق

يانة اإلبراهيمي ة، كام بقي احلج  عندهم عرفه العرب من تأثي اليهود عىل حياهتم أو من بقايا الد

ّ  هذه  وفق حديث القرآن الكريم عن األصول اإلبراهيمي ة له؟ كيف أسلتطيع جتاوز ك

الفرضي ات اللتارخيي ة املعقولة، لكي ا ثبت قانون العرضي ة الذي سيطال الفقه كل ه أو أغلبه ـ عىل 

يف فرضي ة واحدة دون تقديم  اخلتالف عبارات رسوش يف موضع  هنا وهناك ـ وحرص نفيس

 ترجيحات علمي ة موضوعي ة هلا؟

ق من  ّ ـ وال نريد خوض البحث فيه هنا حالي ًا ـ هو اللتحق  واليشء الذي يدعونا ملزيد تأم 

وجود هذه الظواهر أصاًل عند العرب، ومديات إمكان إثبات هذا األمر تارخيي ًا بطريقة موثوقة 



  

ّ  ما يثبت تارخيي ًا من هذه األشياء اللتي يفرتض أن خيلتص   حلتى نبني عىل اليشء مقلتضاه؛ إذ لع

هبا العرب ـ ال ما كان قاساًم مشرتكًا إنساني ًا ـ ليس سوى القليّ جدًا، بام ال يسمح بأخذه 

 أساسًا العلتامد نظري ة عرضي ة الفقه هبذه السعة.

ضي ة ر  حًا لع  الفقه بالطريقة اللتي قارهبا  وهبذا يلتبني  أن  هذا املعيار ال يصلح برهانًا مرج 

د اسلتئناس متيّ النفس إليه  م لنا برهانًا ـ وليس جمر  رسوش، بّ إن  رسوش ال يقدر عىل أن يقد 

ـ عىل أن  الرشيعة لو نزلت يف غي العرب لكانت مجيع أو أغلب أحكامها خملتلفة عن احلال 

ة االجلتهادات الفقهي ة القائمة الياحلارض وم. إن  هذه الفرضي ة غي ، برصف النظر عن صح 

د جملتهد شبسرتي(،  ر حمم  ة املفك  ممكنة اإلثبات علمي ًا )بعيدًا عام  سيأيت عند احلديث عن نظري 

ّ  ما نسلتطيع ترجيحه يف مقاربة خارج ـ ديني ة هو أن  بعض هذه اللترشيعات زمني ة ذات صلة  ك

ا أن مجيع هذه املنظومة الف قهي ة هي كذلك، فهو أمر ال يبدو إثباته بالفرتة أو املناخ املحيط، أم 

ّ عّب مراجعة متام  ممكنًا من ناحية علمي ة، ما مل يقم رسوش باالجلتهاد الداخّ ـ ديني ليلتوص 

ّ  إبطال إطالقي لتها الزمكاني ة امللتعالية  لتها إىل إثبات زمكاني لتها أو عىل األق هذه اللترشيعات وأدل 

. عن امللّ واألقوام، وهو ما مل يقم به  رسوش قط 

نحن نوافق عىل أن  االجلتهاد املعارص ال يقلترص عىل قضايا من نوع االسلتصحاب والعلم 

اإلمجايل، بّ هو فن  الرتمجة الثقافي ة أيضًا، لكن  هذا ال يصي  الفقه عرضي ًا باملعنى الّسويش 

ة ببعض للكلمة، بّ يعيد إنلتاج الفقه حتت سقف رضورته وذاتي لته، فلو سلكنا مسالك املقا صدي 

ة لرتمجة ثقافي ة، لكن  هذا يشء وعرضية الفقه اللتي  ، فنحن بحاجة ماس   ّ مدارسها عىل األق

 طرحها رسوش يشء آخر، فالحظ بنفسك.

ـ فهذا يعني  ،ن  الفقه هو نظام األسئلة واألجوبةإحيث فسئلة واألجوبة، األ املعيار الثاين:

؛ إذ لو مل تقع األسئلة ملا حصلت ات الدينن ه ال عالقة له بذاتي  عند الدكلتور رسوش ـ أ

ت سابقًا،   وهنا يمكننا التعليق:األجوبة، مسلتشهدًا باآلية الكريمة اللتي مر 

إن  اآلية الكريمة ـ لو بقينا معها دون أي  عنرص خارجي ـ ليس فيها أي  إشارة ال من  الً:أوّ 

ل واجلواب فيها غي واضحة قريب وال من بعيد، إىل موضوع الفقه اإلسالمي، ففكرة السؤا

واب كانوا يسألون عنها وكان حتصيّ اجلامللتعل ق، كّ  ما يمكننا فهمه هو أن  بعض األمور 



  

لتهم أو سوءهم وانزعاجهم، فطالبهم القرآن الكريم بأن  يلتوق فوا عن مثّ  حوهلا يوجب أذي 

ذه اآلية وموضوعة هذا، وأن ينلتظروا نزول الوحي ثم يسألوا عنها، فأين هي العالقة بني ه

الفقه؟ أليس من امللتوق ع أن يكون املوضوع عىل صلة بأمور خارجي ة كان يزعجهم االط الع 

 ا؟عليها لو عرفوها قبّ وقلته

بّ لو أخذنا بعض نصوص أسباب النزول لوجدنا أن  سياق نزول هذه اآلية ال عالقة له 

أو ال؟ واآلخر يسأل من هو أبوه؟  بالفقه اإلسالمي، فأحدهم يسأل عن والده: هّ هو يف النار

وهكذا، فليس يف نصوص أسباب النزول ما يوجب القطع واحلرص بأن  سياق النزول فقهي أو 

 .قانوين

يريد توجيههم يف حركة األسئلة وال  أن  القرآنيعني النص  ، أال لو جتاوزنا هذا األمر ثانيًا:

رح األسئلة قبّ نزول القرآن بحيث إن  طت ن  طبيعة القضي ة كانأيريد منعهم من السؤال، فك

رحوا األسئلة، فليس طقضي ة كي يالهم، وأن  عليهم أن ينلتظروا نزول القرآن يف ءيوجب سو

من ثم  سئلة واخلتيار زماّنا املناسب، وفضًا لحأسئلة، بّ هو يف توقيت هذه األاملوضوع ر

ية نفسها، فضالً عن ال دليّ عليه من اآلية يف ربطها بالقضايا الفقهية فاللتفسي املشهور هلذه اآل

ن  بياّنا كان لوال األسئلة، بّ يدل  عىل أ يتبذلك فال يدل  عىل أن  األجوبة مل تكن للتأ ن ه لو ربطأ

دًا بإطار   يا اللتي ين هذا من فكرة عرضي ة الفقه واللترشيعات أو عرضي ة القضا، وأمعني  زماين   حمد 

 ؟سئلة مطروحةأعن جابة يلتم  تبيينها من خالل اإل

(، دال ة بد  لكموإن تسألوا عنها حني ينّزل القرآن تُ وهذه املناقشة من ا هنا مبني ة عىل أن  مجلة: )

عىل الرتخيص يف السؤال حني نزول القرآن، ال فقط عىل اإلخبار عن وقوع اجلواب عىل تقدير 

 السؤال عند نزول القرآن، وإال فال تلتم  هذه املناقشة.

إن  األسئلة واألجوبة ظاهرة برشي ة طبيعي ة ملتوق عة، فكيف يمكن للدكلتور رسوش أن  ثالثًا:

 ينفي أن  صاحب الرشع قد بنى يف نرش رشيعلته عىل أساسني:

البيان االبلتدائي، وذلك مثّ النص القرآين الذي جاء يف غالبه بعيدًا عن  األساس األّول:

ألحيان بعيد أيضًا عن سياقات أسباب النزول، سياقات األسئلة واألجوبة، بّ هو يف كثي من ا
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أو ال يعلم أن  فيه سببًا للنزول. وإىل جانب هذا النص  الكثي  من نصوص السن ة الرشيفة واللتي 

ّ  من أن  بعض الروايات ال يوجد فيها  أطلقها النبي   ـ أو اإلمام ـ بال سؤال وال جواب، وال أق

سبقلتها، وبإمكاننا مراجعة الرتاث احلديثي عند ما يكشف عن وجود أسئلة أو اسلتفهامات 

ا وقعت جوابًا عن  د أّن  د من أن  نسبًة كبية من النصوص، ال يوجد ما يؤك  املسلمني لللتأك 

 سؤال.

ر  غي  ر أن  الفقه مبني  يف بيانه عىل نظام األسئلة واألجوبة فقط تصو  وهذا يعني أن  تصو 

 دقيق ميداني ًا.

وق عات الطبيعي ة يف نرش البيانات امللتبقية، عّب سلسلة تساؤالت املؤمنني، اللت ساس الثاين:األ

فإذا كانت الرشيعة عىل علم  أو تلتوق ع ظهور األسئلة، فبنت اسلتكامل بياّنا لذاهتا عّب نظام 

األجوبة، فال يكون معنى ذلك أن  ظاهرة السؤال واجلواب جعلت الرشيعة عرضة ألسئلة 

ة ملتوق عة، وأن ه من املمكن أن  السائلني، فكأن ه غاب  عن ا أن  ظاهرة األسئلة هي ظاهرة برشي 

الشارع اعلتمد عىل هذه الظاهرة اللتي متثّ رد  فعّ برشي طبيعي تلقائي كي يوضح بقية 

 أحكامه من خالهلا.

ز هذا الكالم عندما نعرف أن  صاحب الرشيعة هو اهلل سبحانه العامل بمآالت األمور  ويلتعز 

لي ات، فقياس إدارته لنرش رشيعلته عىل مقياس البرش يف معلوماهتم املسلتقبلي ة املحدودة وباملسلتقب

ب ّ أن  هذه األسئلة سوف ت طرح، فاعلتمد عىل حركة  ربام ال يكون مقنعًا، فلعل ه يعرف من ق 

ة النافية ملثّ هذه  األسئلة املعلومة من قبّ لكي يبني توضيح رشيعلته عىل ذلك، فأين هي األدل 

 .ًا؟لفرضي ات املعقولة جدا

هذا، ويمكننا املوافقة عىل بعض اإلشكالي ات اللتي تطال بعض األسئلة واألجوبة بشكّ 

 جزئي، وهذا موضوع آخر نرتكه ملحل ه.

من هنا، ال أجد واضحًا ما قاله رسوش من أن  مجيع القصص والوقائع واألحداث وغي 

ر   إذ يبدو يل  يض الدين، سواء كان يف الفقه أم يف غيه،ذلك مما جاء يف الكلتاب والسن ة هو من ع 

                                              
ا مسألة عدم تدوين السن ة واحلفظ اإلهلي هلا، وعالقة ذلك بمرجعي ة السن ة وحجي لتها، فهذا بحث  1) ( أم 

 ، فراجع.320ـ  259ناه يف كلتابنا: حجي ة احلديث: آخر، سبق أن عاجل



  

أن  رسوش فك  االرتباط بني النص  القرآين وصاحب النص  وهو اهلل سبحانه وتعاىل، العامل 

املطلق، فلامذا ال يكون هذا العامل املطلق قد اخلتار طريقة بيان رسائله عّب دمج الرسائّ الكلي ة 

ل حلدث زمني بالوقائع الزمني ة، ومن ثم  فا ة ملتعالية فيام الواقعة بذاهتا تلتحو  ّ  أبدي  لرسالة تظ

د أنموذج لوقائع مشاهبة يف حياة البرش، وباللتعليق  ، بمعنى أن  الواقعة اجلزئي ة هي جمر  منقض 

رة من الواقعة ذاهتا بعد ذلك، فعندما  عليها واختاذ موقف منها يمكن اسلتنلتاج رؤية كلي ة ملتحر 

يام فعلوه يف معركة ا حد، فإن  هذا اخلطأ ليس ظاهرة منفردة عّب اللتاريخ، بّ خيطأ املسلمون ف

رة يف حياة البرش، ومن ثم  فالنص  القرآين اخلتار اختاذ موقف منها  هو بطبيعلته ظاهرة ملتكر 

رة ملتعالية عن احلرصية الزمكاني ة، فمضمون الرسالة  ة ملتكر  بوصفها أنموذجًا لظاهرة برشي 

ما ترجع رضي ًا، وإن كان السبب الزمني لنزول هذا املوضوع عرضي ًا، وهذا هو القرآنية ليس ع

ص الوارد، وأسباب علامء اللتفسي اإلسالمي، من أالعديد من إليه كلامت  ن  املورد ال خيص 

ةأو حترصه هب النزول ال تضي ق احلكم ، وإال فنفس الوقائع واحلوادث واملجريات ا خاص 

ل إىل  اللتارخيي ة ليست من أصّ الدين هبذا املعنى، لكن  هذا ال يعني أن  مضموّنا الرسايل حتو 

يض  من عرضي ات الدين، فالعالقة مع احلدث اللتارخيي هي يف احلقيقة عالقة مع الرسالة  ر  ع 

نها هذا احلدث، ال مع الوقائع الزمني ة بام هي هي، وربام يكون رسوش أراد هذا  اللتي يلتضم 

 .يف ظن ي تكن وافية املعنى لكن  عبارته مل

 ؛ي ةيوداخّ ـ تفس ،الت داخّ ـ ديني ةجرسوش الدخول هنا يف مساالدكلتور بإمكان  ،نعم

قصص الوبة وجسئلة واألة األن يلتخذ موقفًا كلي ًا بعرضي  لمناقشة يف مناهج الفهم هذه، ال أل

 .والسن ة الرشيفة صّ هبا يف الكلتاب الكريموالوقائع وما يلت  

قلناه هنا حول معيارّية العرضّية يف الفقه، يمكن أن نقوله بعينه يف معيارّية والكالم الذي 

فقد اعلتّب  الدينّية، تها النصوصنالعرضيّة يف القضايا الطبيّة والعلميّة واإلنسانيّة التي تضمّ 

ي  دليّ عىل هذا األمر أن  االنلتظار احلقيقي من الدين ال يكمن يف هذه، دون أن يقيم رسوش أ

لتها نفرتاضه صدقها مجيعًا، فمع فرض صدق مجيع هذه القضايا العلمي ة اللتي تضم  رغم ا

ا من العرضي ات؟! وما نصوص كيف عرف رسوش أال ا هو الّبهان الذي عنده عىل أّن  ّن 

مًا بمثّ هذه ص؟ وملاذا ال يكون الدين ـ بعد فرض ك؟ وما هو املعياركذل دقها مجيعًا ـ ملتقو 



  

ة، وليس بطريقة  أيضًا؟ كن ا نرتق ب من الدكلتور رسوش أن يقارب املوضوع بطريقة معياري 

نلته  ة ونحن نوافقه يف عدم وجود تالزم رضوري ذايت بني صدق يشء تضم  توصيفي ة، خاص 

ل إىل عنرص من عنارص  النصوص، وديني ة هذا اليشء بوصفه جزءًا من رسالة األنبياء اللتي تلتحو 

 العالقة بني اإلنسان ورب ه.

ثم بدأ بفرز األمور اللتي هي  ،ليهاإن  رسوش رسم الدين بالطريقة اللتي يميّ هو أظن  أ

م عىل النصوص الديني ة ك  ثم ح   ،دون أن يقيم برهاناً  ،ره اخلاص للدينخارج مدار تصو  

. وحجر  ، مفلتقدًا يف ذلك كل ه إىل الدليّمن قبّ تبعًا للصورة اللتي رسمها هو بنفسه اوحملتوياهت

 .أوصله إىل هنا هو أن ه مل يسمح للنص  أن حيكي عن نفسه الزاوية الذي

بقي أن نالحظ عىل الدكتور رسوش أّنه مل يوضح لنا ملاذا جعل العقيدة من ذاتيات الدين 

ّ  النبي  من  فيام الفقه من عرضّياته؟ وما هي العقيدة أساسًا عنده وما هو معيارها؟ وملاذا ظ

ة من أهّ ا لبيت؟ مع أن  مقاربة رسوش للموضوعات تعطي أن  النبي  ذاتيات الدين دون األئم 

إلينا، ال  الدين   يفرتض منطقي ًا أن ال يكون من الذاتيات؛ ألن ه ليس سوى واسطة يف إيصال ذايتِّ 

أن ه بنفسه ذايت  من الذاتي ات، فلامذا مل يعلتقد رسوش بأن  تصديق النبي  ليس سوى وسيلة معرفي ة 

ة للوصول إىل الد ة وأن  برشي  ين نفسه يف ذاتي اته وجوهره، ال أن ه هو من ذاتي اته وجوهره، خاص 

ّ  تفاصيّ حياته ليس سوى سلسلة من الوقائع اللتارخيي ة اللتي يفرتض أن  رسوش مل  النبي  بك

 ؟يعلتقد بكوّنا من الذاتي ات

الت، كام ا تعاين  هذا كل ه ييش بأن  نظري ة رسوش ال تزال ناقصة وحتلتاج للكثي من املكم  أّن 

 
 
طها ـ يف بعض الزوايا ـ بيشء من اللتناقض  من فقدان املعايي اجللي ة املّبهنة، فضاًل عن تور 

ة ـ تقرتب أحيانًا  واملفارقة، إىل جانب أن  األسلوب البياين  للدكلتور رسوش ـ صاحب النظري 

مات، فلتعطي نلتائج أك مات من املبالغة يف تقديم النلتائج واسلتنباطها من املقد  ّب من حجم املقد 

، فالعديد من ع أن يالحظها عليهلتوق  اللتي يفرتضها، وهذه مشكلة أعلتقد بأن  غي واحد ي  

م لنا نلتائج نافعة، لكن  اخلروج بلتعميامت منها غي دقيق علمي اً  ماته صحيحة، وتقد   .مقد 

مقنع، من هذا كل ه، يلتضح أن  معيار العرضي ة الذي وضعه رسوش للفقه اإلسالمي غي 

ة الفقه اللتي سلتأيت قريبًا  لته أو بغالبه، سوى مسألة دنيوي  وليس أمامنا ما يثبت عرضي ة الفقه برم 

 بحول اهلل.



  

 ول )أقلّية الفقه(ـ تساؤالت ح 3

مما عرضناه  ،ا جاء يف ا طروحة رسوش حول أقلي ة الفقهالكثي ممإن ني مم ن يلتفق متامًا مع 

لته، فنحن نقبّ باللتمييز بني القوانني والّبامج، ونقبّ بأن  الدنيا ال ت دار  سابقًا عند بيان نظري 

بالفقه وحده، وأن  اإلدارة املجلتمعي ة حتلتاج لسلسلة ملتعاضدة من العلوم يقف الفقه والقانون 

ل مجيع  لوحده ذلك من قبّ، وأن  توق ع أن يكون الفقهإىل معها، وقد أملحنا  ـ بام هو فقه ـ حال 

 .يقاملشاكّ غي دق

م موقعه يف احلياة الديني ة، بحيث ابلتلع سائر  كام أن ني من املؤمنني متامًا بأن  الفقه قد تضخ 

م الفقهاء عىل سائر علامء الدين جوانب الدين هو وعلم الكالم بمعنامها النمطي،  وأن  تقد 

م الوحيدون الناطقون الرسمي ون باسم الدين! حلتى أن ك جتد أن  الفقيه  مفهوم  غي مقنع، وكأّن 

ة، إذا أفلتى برأي  عقدي   كان يف احلياة الديني ة  ،ما رغم عدم تضل عه أحيانًا يف العلوم العقائدي 

مًا عىل غيه مم ن قىض عمره يف الدراسات الفلسفي ة والكالمية والعرفاني ة، وجتد املفّس   مقد 

ّ  الفرقاء يشارك مؤمترًا بأوامر الفقيه ويف درجة  تالية له. وهذا كل ه غي مفهوم يف  ونعندي، فك

عة، وليس فهم الفقيه بام هو فقيه للقضايا الفلسفي ة والعرفانية  فهم الدين من زواياه امللتنو 

وال علم أصول الفقه هو علم أصول فهم الدين مًا عىل فهم غيه، واللتفسيية وغي ذلك مقد  

ره بعضهم، بّ هو علم أصول فهم القانون من النصو أو فهم النصوص  ص الديني ةكام يصو 

عىل من  م  يف القضايا احلقوقي ة والقانونية مقد  الفقيه نعم .. ، وينفع شيئًا ما يف غي ذلكالقانوني ة

  ّ ًا هبا، ولو مجع الرج  ىل غيه فهو خي.الفقه  إ ليس خملتص 

يف  رسوش هلدّي هنا بعض املداخالت عىل ما طرح لكنهذا كّله أتفق فيه مع آخرين، 

 :ىل زاوية الفقه خاّصةإناظرًا هنا فقط  ،ضّية األقلّية واألكثرّية يف الدينق

إذا كانت بعض اللتيارات يف الوسط اإلسالمي تبالغ يف املراهنة عىل قدرة الفقه أ ـ 

ّ  مجيع املشاكّ لوحده،  ر ذلك لنا رسوش نفسه، اإلسالمي عىل ح فإن  تيارات عديدة كام صو 

دون أن تذهب بالفقه نحو  ،وهلا رموزها الكبية ال تعلتقد بمثّ هذا داخّ االجتاهات الفقهي ة

أو فلنقّ: كان ينبغي لّسوش أن يوضح أن  اللتيارات الكّبى يف ي طرحها رسوش، األقلي ة اللت

 الفقه اإلسالمي هي تيارات أقلي ة، إذا حرصنا املوقف بني األقّل  واألكثري.



  

ىل خّباء إيرفض الفكرة اللتي تقول بأن  الفقه بحاجة ن  هناك الكثي مم ن فمثاًل ال أعلتقد بأ

عي عادًة بأن  إالعلوم يف تسييّ القوانني، ف ذا قال الفقيه بوجوب حفظ الغابات مثاًل فهو ال يد 

هّ اخلّبة يف إدارة عملي ة أىل الفقه، بّ هو يقر  بوجوب الرجوع إنلتجها وسائّ حفظ الغابات ي  

جزءًا من الفقه، بّ هي وسائّ ج ليست عند الكثي من الفقهاء تطبيق القانون، فاخلطط والّبام

ني أن مرجع فيها ألهّ اخلّبة، وبإمكان أي  ناظر يف الرتاث الفقهي عند املسلبيق القانون ي  للتط

نات الفقهي ة( يف املدأهّ اخلّبةموضوعة )يكلتشف مدى حضور  بوصفهم املرجع يف  ،و 

يق القانون وتسييله، فلامذا هذه املبالغة من الدكلتور تطباملرجع يف آلي ات و ،تشخيص الواقع

عي أن  بإمكانهمثلة للتصوير الفقه اإلسالمي عىل أرسوش يف أخذ بعض األ ـ مسلتقاًل عن  ن ه يد 

ة ـ إدارة احلياة لوحده؟!  سائر العلوم البرشي 

م عل ح بأن  الرشيعة مل تقد  د باقر الصدر يرص  م االقلتصاد إن  فقيهًا كبيًا مثّ السيد حمم 

مت مذهبًا اق ،لإلنساني ة اً بّ قد  من مرجعي ة  طارًا قانوني ًا حلركة االقلتصاد منطلقةً إو لتصادي 

ـ وهو هنا فقيه  شمويل  يؤمن ن  الفقيه املسلم أالعدالة االجلتامعي ة، وهذه شهادة واضحة يف 

(باإلسالم السيايس  ّ عي ـ  ، ويرفع شعار )اإلسالم هو احل ّ  ن  فقه أال يد  عن علم  االقلتصاد بدي

ة. الفقه هوبّ وال الفقهاء بدائّ لالقلتصادي ني، االقلتصاد،   اجلانب القانوين للحياة االقلتصادي 

هّسالطرف الذي كان ينبغي ل إن ني أعلتقد بأن   ليه مثّ هذا النوع من إ وش هنا أن يوج 

 عض الفقهاء، مثّ تيارد بني بور ربام يكون هلا وجخ  ا   االنلتقادات ليس الفقهاء، بّ تيارات  

ايل  أسلمة العلوم بمعنى وجود مجيع العلوم والفنون يف النصوص الديني ة، وهو تي ار آمن به الغز 

أمثال  أصّ فكرته من قبّ، ومثّ بعض اجتاهات تيار )العلم الديني( املعارص، والذي طرح

ثّ هذه املذاهب، الشيخ جوادي اآلمّل، وإال فالفقه اإلسالمي يف غالب مدارسه ال يذهب م

هات تيارات حمدودة جدًا فيه، كام هي العادة السلبي ة  ومن غي الصحيح حماكمة الفقه وفقًا للتوج 

ارس يف اجلدل القائم بني املذاهب.  اللتي مت 

إذن، نحن نوافق رسوش عىل أن  األحكام ليست خططًا وبرامج كاملة، لكن نا نخلتلف معه 

وليس األحكام. إن  هذا اللتبسيط من دور األحكام ال يقوم  يف قوله بأن  ما نحلتاجه هو اخلطط

هام وموقعهام، وأعلتقد أن   عىل معطى علمي صحيح، بّ الصحيح هو أن نعطي الطرفني حق 



  

ن  م خططًا تنموية هنا وهناك، وإن ام يؤم  الفقه اإلسالمي يقبّ مقولة رسوش هنا يف أن ه ال يقد 

طار القيمي األخالقي، ويوف ر هلا سياقًا قانونيًا ضابطًا حيول لّبامج اللتنمية احلامية  وحييطها باإل

هلا إىل طبقي ة فاحشة أو إىل اسلتعباد وظلم وتعد  وغي ذلك، ومل نسمع من رموز الفقهاء  دون حتو 

ة، أو  م يرون الفقه أساسًا يف الّبامج الصحي ة اللتي تقوم هبا وزارة الصح  الكبار عّب اللتاريخ أّن 

م ل ون دائاًم وكلامهتم رصحية واضحة أن ه يقد  وزارة الزراعة خططها وبراجمها، بّ هم يقر 

برضورة الرجوع إىل أهّ اخلّبة، فهم يقولون بأن  الفقه ال جيّب العظم الكسي وإنام جتّبه 

خّبات اإلنسان الطبيعي ة، وال يعطي اإلنسان ماالً وإن ام تعطيه ممارسلته يف السوق وعمله، وإذا 

عض املفرطني يف العقود األخية قد أوحوا بعكس ذلك فيحق  لّسوش الرد  كان هناك ب

هات مفرطة سائدة من هذا النوع.  عليهم، لكن  الرتاث الفقهي اإلسالمي ال حيكي عن توج 

ة، فهذا ال ي ضعف من شأنه، متامًا كالدسلتور  وإذا مل يكن الفقه برامج وخططًا تنموي 

ا ال تضع والقوانني املدنية واجلزائية واجل نائية واللتجارية و.. فهّ سياها رسوش بال فائدة؛ ألّن 

ّ  املنازعات وترفع اللتزاحم املصلحي القائم بني  الّبامج واخلطط، وإن ام تنظ م العالقات وحت

الناس؟ وهّ يمكن قيامة اللتنمية دون قانون؟ وهّ سيكون هناك جملتمع أساسًا دون قانون؟ 

 أمهي ة الفقه ودوره ال أكثر.هذا هو ما يقوله الفقهاء عن 

نعم، كالم رسوش يصلح نقدًا عىل الفهم اإلطالقي ألحاديث: ما من يشء إال وهو 

م من ا تسجيّ هذا النقد؛ فإن  هذا الفهم اإلطالقي يفرتض  موجود يف الكلتاب والسن ة، كام تقد 

ّ  زمان ومكان، األمر الذي يصعب اخلروج  ّ  الّبامج واخلطط يف ك منه إال الشمول لك

بمعطى أيديولوجي مسبق كام الحظنا سابقًا وسوف نالحظ الحقًا بعون اهلل تعاىل. وهذا ما 

ّ نقدًا آخر عىل املفارقة بني واقع الفقه اإلسالمي وجمموعة  يعني أن  رسوش كان عليه أن يسج 

لدينية كاف ة نصوص شمولي ة الدين اللتي بني أيدينا هنا؛ فإن  واقع الفقه اإلسالمي ـ بّ والعلوم ا

ـ مل يسلتطع االسلتجابة حلجم الدعوى اللتي أطلقلتها هذه النصوص، بناًء عىل فهمها اإلطالقي 

 العريض، رغم مرور أكثر من ألف عام عىل هذه الدعوى.

( دقيقًا يف كالم رسوش، /الفقه األقّل  نىدباحلد  األ الفقهمصطلح )تفسي مل يكن  ب ـ

ّ  يشء ن  الفقه اوذلك أن  رسوش يعلتّب أ إىل إلدارة احلياة ألكثري هو الفقه الذي يرجع يف ك



  

رشح يوعندما . ويقابله الفقه األقّل  واحلال أن  احلياة ال ت دار بالفقه فقط، ، فقط الكلتاب والسن ة

ه باألقّل   الفقه  رسوش لنا  ن ه الرجوع ملصادر أخرى يف إدارة احلياة غي الفقه أفهو يفّس 

ة األقّل  واألكثري يف الدين عىل األخالق والعقيدة عندما ي  والقانون، بينام نجده  سقط نظري 

ها ب ّ  القضايا األخالقي ة بّ احلد  األدنى منها، وال أوغي ذلك، فهو يفّس  ن  الدين ال يعطي ك

ة بّ احلد  األدنى منها، وهذا يعني  ّ  القضايا العقدي  سقط أن  رسوش كان عليه عندما أيعطي ك

لته عىل ا يفّس  الفقه األقّل  بأن ه الفقه الذي ال يسلتوعب متام القوانني، ال الفقه الذي  لفقه أننظري 

 ليس سوى قوانني.ن ه أل ؛ال يكفي لوحده يف إدارة املجلتمع

وإذا فّس  رسوش الفقه األقّل  بام قلناه سيكون معنى الفقه األقّل  هو عدم شمولي ة الرشيعة 

  ّ ّ  الوقائع، وهذه أقلي ة   ـ بام هي منظومة قانوني ة ـ لك الوقائع، بمعنى عدم وجود قوانني لك

 أبعد من أقلي ة رسوش نفسه.

( الاألكثري ـ ) ثنائي ة:إن   ج ـ بّ الدكلتور رسوش تعبي  غي دقيق  اي اسلتخدمهلتاألقّل 

م؛ وذلك أن  هذه الكلمة تيش بأن  الفقه يموهم   ّ  يشء ممكن من املعطيات، مع أن  فكرة  قد  أق

ّ  يشء يف احلياة عدا نزر يسي ا ألقّل  وفقًا للتعريف رسوش تسلتوعب حالة تغطية الفقه إلدارة ك

ح بجدًا؛ ألن  رسوش  ا أن تؤمن أنت بالفقه باحلد  األعىل، أو إن ه ال يوجد حد  وسط، فأيرص  م 

ف احلد  األعىل بأن ه ما جيعّ ال وهوأن تكون من القائلني بالفقه باحلد  األدنى،  برش ـ ألجّ يعر 

ة ـ غي حملتاجني ألي  سعادهتم الدنيوي ة واال   ّ  أمورهم  خروي  مصدر غي الكلتاب والسن ة، يف ك

، يف مقابّ امللتصلة باالقلتصاد واحلكومة واللتجارة والقانون واألخالق ومعرفة اهلل وغي ذلك

م سوى احل د  األدنى الالزم وغي الرؤية األقلي ة اللتي تعلتّب أن  الرشع يف املوارد املذكورة مل يقد 

، وهذا االسلتنلتاج يبدو يل أن ه الكايف، ومن هنا يسلتنلتج رسوش أن ه ال توجد حالة وسطى

 أخذه من دوران األمر بني حاللتي االعلتقاد بالكفاية وعدم االعلتقاد بالكفاية.

 ، بّ هي ال ختدم رسوشلكن  هذه الطريقة يف تناول املوضوع غي موف قة، بّ هي مللتبسة

ا أن نكون أل نفسه؛ ن  رسوش وضعنا بني خيارين عندما نالحظ سياق طرحه للموضوع، فإم 

ة، أو أن نكون معه  حأقلي ة اللتي يف تصويره اخلاص  لأكثري ني بالطريقة اللتي عرضها هو لحأكثري 

                                              
 .84( انظر: رسوش، بسط جتربه نبوي: 1)



  

ن فقهاء املسلمني وعلامء الدين اإلسالمي هم أقلي والكثي ـ وربام أكثر ـ مع أن  ، بنفسهعرضها 

، كام قلنا يف النقطة السابقة، وهذا يعني أن  ثنائية األقلي ة واألكثرية بلتعريف وليسوا أكثري ني

رسوش ال توصله إىل ما يريد، فمن يقول بنسبة اللتسعة واللتسعني يف املائة من تغطية الكلتاب 

 أقلي ة حلياة فهو أقّل  عنده، مع أن  مثّ هذا الشخص ال يوصّ فكرة رسوش يفاوالسن ة لقضايا 

، وضح النسبة اللتي حيلتل ها الدين من حياة البرشي؛ فلتعريف األقلي ة عنده ال الدين والرشيعة

 أرجو اللتدقيق.

ك له درجات ومراتب، وكون شخص أقلي ًا ال  وهبذا يلتبني  أن  األقلي ة مفهوم  نسبي  مشك 

األقلي ة هلا مراتب كثية  يعني أن ه ذهب إىل تفسي رسوش لحأقلي ة اللتي تعني احلد  األدنى، فإن  

بعضها بعيد جدًا عن مرتبة األكثري ة وبعضها قريب جدًا منها، وهذا اللتباس مفهومي 

ا  م إم  ومصطلحي وقع فيه رسوش، بّ هو بذلك أوهم اآلخرين ـ ولو من حيث ال يشعر ـ بأّن 

وا األقلي ة عىل طريقلته أو  م أكثري ون باملعنى الذي طرحه هوأأن يفّس  إمكاّنم أن ال مع أن  ب ،ّن 

 ني وال يؤمنوا يف الوقت عينه بأقلي لته باللتصوير الذي عرضه هو هلا.كثري  يكونوا أ

 تذبذ  املوقف من الفقه يف ضوء ااُلخروّية وأغراض الدينـ  4

ة الدين يف كالم  رسوش سبق أن عل قنا عليه باللتفصيّ عند الدكلتور إن  ما يرتبط بأخروي 

ة أمثال ّ  ما قلناه هناك بازرگانالشيخ عّل عبد الرازق واملهندس مهدي  مناقشة نظري  ، فك

ة الدين عند رسوش هنا نلتيجة تطابق وجهات النظر بينهم عىل  يمكننا أن نعل ق به عىل أخروي 

 هذا املسلتوى، لكن ني ا ريد هنا أن ا يضء عىل بعض النقاط اجلزئي ة.

؛ لكن   :السؤال إن  ما ذكره رسوش من أغراض للدين صحيح  ة نواح   يكمن يف عد 

 إن  العديد من الباحثني هنا خلط بني مفهومني: الناحية األوىل:

ة  مفهوم األولوي 

 ة واحلرصمفهوم الذاتي  

ة، ظ  الح  غي م   نيافهذا ال يعني بالرضورة أن  الد ،فعندما أجعّ اآلخرة هي األصّ يف الدين

ا متثّ درجةً أبّ يعني  سان يف هذه احلياة، ومن ثم  فاالنلتقال من نلإل هليتالية يف الّبنامج اإل ّن 

ة حضور ا ا هو انلتقال غي هىل إخراج الدنيا من الدائرة كل  آلخرة يف مركز الدائرة الديني ة إقو 



  

ومن ثم  فحرص أهداف الدين بام ذكره ، منطقي وحيلتاج ملقاربة اسلتداللي ةضوعي وغي وم

خروي ة يف الدين من نوع لرتكيز عىل جوانب ا  وعندما يقوم العرفاء بارسوش ليس بواضح، 

ن  العرفاء أو أبعث الطمأنينة وتشييد األخالق وتقويلتها وبناء الروح وغي ذلك، فهذا ال يعني 

بنفسه مل يقصد  ، وسوف يأيت أن  الغزايل  ومة الديني ةجزءًا من املنظ غيهم ال يعلتّبون الفقه

ث عن  ة واحلد  من إخراج الفقه أو إقصاءه عندما حتد  ه يف مرتبلته اخلاص  لته، بّ قصد وضع  دنيوي 

 .تعملقه يف مقابّ تقزيم اجلانب املعنوي من الدين

مركزي ة اآلخرة يف البناء الديني هو تابعي ة الدنيا، وتراجع دور  عليه، فغاية ما تعطيه بناءً 

ًا، يف حني أن  رسوش الفقه يف بناء املرشوع الديني للبرش، وليس انسحاب الفقه من الساحة متام

ة ليس لدي  شك  فيها كانطلق من مر ـ نحو سحب البساط متامًا أبدًا زي ة اآلخرة ـ وهي مركزي 

م لنا صورة عن أمن حتت الفقه، وهلذا نحن نس ل رسوش: ما هو الفقه اليوم؟ هّ يمكن أن يقد 

 الفقه تربطه بالدين؟

ة الدين، ومن ثم  فهّ يعلت ذا كان إ؟ وأيضاً الفقه فردي  أن  ّب إن  رسوش يذهب نحو فردي 

ًا فهذا معناه أن ه ينظ م حياة الفرد يف عالقلته بذاته وباآلخرين ضمن األ ال فام إرسة، والفقه فردي 

ة؟ ليس من مع ة إمعنى الفردي  سان الشخصي ة مع نذا مل يكن الفقه مرتبطًا بعالقات اإلنى للفردي 

ن  الفقه له موقف من نسان، وهذا يعني أحيلتك  به اإلاآلخرين ومع الطبيعة وسائر املحيط الذي 

ّ  هذه القضايا فلن يكون عرضي ًا،  ّ يف ك ّ  هذه القضايا، ومن اجلّل  أن  الفقه عندما يلتدخ  ك

ّ  ك  ولن خيرج من الدائرة بّ سيكون ح   تلقائي، هذا كل ه  اًم يف هذه الدائرة من حياة الفرد بشك

وجود عند رسوش، فكيف مجع رسوش بني وجود الفقه  ي  أيف الوقت الذي ال نجد للفقه 

ّ  منظوملته؟أوعدمه؟ وهّ يمكنه  ر لنا الفقه الديني يف ظ  ن يصو 

د شكّ ظاهري منظ م للعبادات ال أكثر، ومن  من املمكن أن يفهم رسوش الفقه عىل أن ه جمر 

  ّ بعض املشاكّ لكن ه ثم  فال عالقة له بأي  يشء آخر غي الفقه العبادي، وهو أمر يمكن أن حي

ر املوضوعي، فلامذا كانت نصوص الفقه غي العبادي خارج  ال يبدو مفهومًا عىل مسلتوى املّب 

ر منطقي أو هرمنوطيقي  الفقه ونصوص الفقه العبادي داخله؟ وكيف نسلتطيع اللتمييز وفقًا ملّب 

 أو تارخيي؟

د أركون الدكلتور  ن  أمثالأعلتقد بأ عندما  ،ح من رسوشرصوا أوضح وأعمق وأكانحمم 



  

ث و مفهومًا موقع الفقه من الدين عند دعن انلتهاء عرص الفقه اإلسالمي، يف حني ال يب واحتد 

ة وأن ه ال يبدو له أي  بام يوحي بخروجه من الدائرة،  عريض   رسوش، فهو من جهة   خاص 

مها لنا رسوش وأرشنا إليها من قبّ،  هة ومن جحضور ضمن سلسلة أغراض الدين اللتي قد 

ل املشاكّ ، ضمن إعادة تكوين له بقائهب يمقاصدي بام يوح أخرى فقه   ومن جهة ثالثة هو حال 

دنيوي ينظ م دنيا الناس خاضعًا  شأن  رابعة هو ومن جهة القانوني ة وليس واضعًا لّبامج، 

ّ  اخلصومات واملنازعات ة ترتبط لالخلتبار وهادفًا ح ، وهذا يعني أن ه يلتصّ بشؤون غي عبادي 

 .بالنظام العالئقي بني الناس، غاية األمر أن ه خاضع لالخلتبار

الت فكري ة عنده  ر ذلك بأن ه مسية حتو  من املمكن ـ دفاعًا عن الدكلتور رسوش هنا ـ أن  نّب 

لة من الفقه وصوالً ملوقف ّنائي، كام ومن املمكن أن يكون موقف  جعللته يلتخذ مواقف ملتحو 

من أن ه األخي سلتبعده شخصي ًا ـ مطابقًا متامًا ملوقف شبسرتي رسوش من الفقه ـ وهذا ما ال أ

منظومة قانوني ة انلتهى عرصها وانقضت متامًا، غاية األمر أن ه حاول أن يدخّ يف مساجالت 

ه  جدلي ة مع الطرف اآلخر؛ هبدف حتقيق أكّب مكسب ممكن من اللتضييق عىل الفقه وجر 

ممكن، لكن يف ّناية األمر، نشعر ـ ونحن نلتعامّ مع  لالنزواء بأعىل مسلتوى مقدور.. ذلك كل ه

نصوص رسوش ـ بيشء من عدم وضوح الرؤية لدينا يف موقفه النهائي من أصّ وجود الفقه 

لته. ّ  أغراض الدين وأخروي   ورشعي لته اليوم يف ظ

اً  الناحية الثانية: ًا وعبادي  ّ  يشء ا خروي  ـ  مل يوضح لنا رسوش ـ وهو يذهب جلعّ ك

ة احلد  األدنى من الربط بني الدنيا مد يات العالقة بني العبادة والدنيا، كام لو يوضح لنا بدق 

واآلخرة يف الدين، عندما قال بأن  الدين هيلتم  بالدنيا بمقدار الرضورة واحلاجة، فام هي 

 الرضورة هنا؟ وما هي حدودها؟ وما هي املعايي يف وضع هذه احلدود؟

الدين جاء حيمّ معه الغرض اال خروي والروحي واملاورائي،  نحن نوافق رسوش يف أن  

ًا معينًا وأن ه جاء ليأخذ  بأن  الدين ليس غرضه أيضًا من الربط بني الدين والدنيا، ونقر  حد 
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الرقي  املادي باإلنسان بقدر ما يريد رقي ه املعنوي، وأعلتقد أن  هذه الفكرة صحيحة فيام طرحه 

رج اإلنسان من ورسوش وشبسرتي  بازرگان وغيهم، بمعنى أن  الدين مل يكن غرضه أن خي 

فه  العرص الزراعي إىل العرص الصناعي أو العكس، ومل يكن غرضه توجيه اإلنسان لكي يعر 

ة والسالمة أو غي ذلك، وإن ام كان غرضه أن ينظ م له  كيف حيصّ عىل املال األزيد أو الصح 

ّ  أي  وضع كان، وهذه الفك رة نللتقي فيها مع نظري ة رسوش متامًا، ونخالف الكثي أموره يف ظ

احلد  »من الفريق اآلخر، لكن كان يفرتض بالدكلتور رسوش أن يكون أكثر وضوحًا يف حتديد 

من الربط بني الدنيا واآلخرة؛ ألن  هذا املفهوم هالمي ومط اط، وال حيكي عام  حتلته من « األدنى

 مساحات.

باللتعاضد واللتكافّ االجلتامعي ودعم الفقراء واملساكني، فهّ  فإذا طال ب  الدين  اإلنسان  

أو أن ه أخذ فقط كام قال رسوش يريد منه أن يدفع املال بوصف ذلك عملي ة ذاتية تربوية للنفس 

بعني االعلتبار أيضًا الب عد املوضوعي يف هذه العناوين، وهو البعد الذي ينفلتح عىل قضايا 

 رفع حالة الفقر يف املجلتمع وأخذه نحو وضع  اقلتصادي  آخر؟تنظيمي ة وعىل هم  دنيوي يف 

إن  الكثي جدًا مم ا أسامه رسوش )عبادات( له ب عده الروحي الذي ال نناقش فيه، لكن  

السؤال: هّ الحظ اإلسالم ب عده الدنيوي املوضوعي الناتج عنه تلقائي ًا أو ال؟ وهّ كان نظره 

كي ال يكون دولة بني ﴿فعندما يقول القرآن الكريم:  إىل البعد الفردي واألخروي فحسب؟

ن  ﴾األغنياء منكم فهّ نفهم منه أن ه يريد أمرًا ا خرويًا أو دنيويًا أيضًا؟ وهّ هذا املفهوم امللتضم 

يف هذه اآلية الكريمة ا خروي؟ وملاذا مل يرتكه بني األغنياء دولًة ليكون ذلك جتربًة روحي ًة هلم 

 بلتالء؟ولغيهم فيام هو اال

وبعبارة موجزة: إن  مفهوم )احلد  األدنى( غي واضح هنا، كام أن  البعد املوضوعي  للسلوك 

ة والروحي يف ارتدادات ىل إن  الوصول أن  رسوش نفسه يعلتّب أه العملي ة مل تلتم  جتليلته أيضًا، خاص 

ق  فهم الدنيا واآلخرة  ال عّبإحتديد أن  الدين للدنيا أو لآلخرة أو هلام معًا ال يمكن أن يلتحق 

نطولوجي ة ـ يف نظري القارص ـ أن  رسوش رشح لنا هذه العالقة األجد أ، وال وعالقلتهام معاً 

ق أو مّبهن.  بشكّ معم 
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 إلطاحة بالفقه!إىل اـ إبطال االحتكار ال ُينتج إقصاء الفقه، من خماصمة الفقيه  5

ّ  مشا كّ اإلنسان ومن ينبغي البحث عن إن  النلتيجة اللتي خيرج هبا رسوش هي أن  من حي

مات  ّ  املقد  حلول ملشاكله وقضاياه فيه هو العقّ اجلمعي لإلنسان ال الفقه وأمثاله، ولكن  ك

مه لنا تلك املعطيات هو أن  الفقه  اللتي ساقها يف طروحاته ال تثبت هذه النلتيجة؛ ألن  غاية ما تقد 

ّ  قضايا احلياة؛ وأّن   ام ال يسلتطيعان وضع خطط وبرامج إلدارة والدين ليست فيهام حلول لك

الن رافدًا من روافد إدارة  ام ال يشك  احلياة البرشي ة عىل وجه األرض، لكن  هذا ال يعني أّن 

، فنفي احلتكار احلياة؛ ألن  احلياة ال تدار أيضًا بالعقّ اإلنساين وحده إدارًة مضمونة النلتائج

نلتج ـ منطقي ًا  ؛ ألن  ما ينفي املوجبة  الكلي ة ال ي ثبت ـ احلتكار العقّ هلاالفقه إلدارة احلياة ال ي 

رة موضوعي اً بالرضورة السالبة  الكلي ة  .، فقد ارتكب رسوش قفزة غي مّب 

، وكام قال رسوش بأن ه ال يمكن إثبات أرجحي ة النظام اإلسالمي عىل غيه من نظم العامل

صواب نظام برشي بعينه عىل سائر النظم كذلك يمكننا أن نقول له بأن ه ال يمكن إثبات 

املقرتحة من السامء واألرض، فإذا اسلتحال الرتجيح هناك اسلتحال هنا، وهذا ما ينلتج ـ وفق 

بناءات الدكلتور رسوش نفسه ـ أن  من يدير احلياة جيب اللتفلتيش عنه يف مزودج العقّ اجلمعي 

 فإن  عجز واحد  منهام يف االسلتبداد اإلنساين ومعطيات الوحي الساموي يف الديانات كاف ة، وإال

د  دوره بالكلي ة. ق   بإدارة احلياة ال يعني أن ه ف 

إن  ما أرشنا له أخيًا يف كالم رسوش، من أن  إدارة احلياة ال تكون بالفقه، ومدير احلياة ليس 

ض له رسوش مرارًا وتكرارًا يف حمارضاته وكلتاباته، وأعلتقد أن  ك لتاباته هذه هو الفقيه، كالم  تعر 

تقع يف سياق تارخيي يضعها يف وضع مواجهة مع اللتجربة الدينية احلكومي ة اللتي عرفها الشيعة 

ض هنا  لإلسالم يف القرن العرشين وإىل اليوم يف إيران ـ وطن الدكلتور رسوش ـ ولن نلتعر 

ة بصيغة  م سالاإلوالية الفقيه؛ وإن ام نريد أن نوضح أن  وجود مشكلة مع السيايس، خاص 

ة والية الفقيه السيايس أو مع  كام ال يسلتبطن بالرضورة مشكلًة مع الفقه نفسه، باخلصوص نظري 

األمر الذي ال يفرض عىل الدكلتور رسوش خوض نرى مع مثّ الدكلتور نرص حامد أبوزيد، س
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ة والية الفقيه ليست املمث ّ احلرصي  والوحيد تارخييًا ـ يف الفكر  معركة هبذا احلجم، فنظري 

، املامرسة ـ للفقه اإلسالمي، بّ نجد من يراها خمالفًة لقول معظم ومشهور فقهاء اإلمامي ةو

ـ أو الصورة السائدة لإلسالم السيايس فضاًل عن الفقه السن ي، فإذا رفض شخص  والية الفقيه 

 ي ة.فال يعني ذلك أن ه مضطر  لرفض والية الفقه نفسه أو والية الدين نفسه يف احلياة البرشـ 

 ما ال يلتم  من خالل إثبات مشكلة يف أحد جتل يات هذه  وبعبارة موجزة:
إن  اإلطاحة بفكرة 

ّ  مظاهر وجتل يات هذه الفكرة، و يبدو أن  كام قلنا سابقًا، الفكرة، وإن ام من خالل إثبات عقم ك

ار أرضًا رسوش مل خيرت املواجهة عىل أرض نصي ة يف تفسي هذه النظرية أو تلك، وإن ام اخلت

اًم بينه وبني خصومه، فضاًل عن أن يكون مصدرًا، وإذا  ك  خارج ـ نصي ة، حلتى ال يكون النص  ح 

ّ  يف وضع داخّ ـ فقهي، يف  حرص رفضه بنظري ة والية الفقيه لصالح أطروحة أخرى فكأن ه ظ

ي العام حني أن ه يريد اخلروج عن السياق كل ه لقراءته من اخلارج انسجامًا مع اجتاهه الفكر

 الذي حيب ذ دراسة املوضوعات املعرفي ة من سياق خارجي ال داخّل.

 مديات توظيف )دنيوّية الفقه( يف تعيني املوقف منهـ  6

الغزايل من الفقه، واسلتثامرات الدكلتور رسوش اإلمام عند موقف قلياًل أود  هنا أن نلتوق ف 

 :أربع حّامرهلذا املوقف؛ وهبذا سيكون عملنا ضمن وغيمها وشبسرتي 

ّ  من رسوش وشبسرتي ونرص حامد أبوزيد لحتليّ  :املرحلة األوىل ة الغزايلفهم ك يف  نظري 

ة الفقه، وإجراء مقارنة بني فهومهم الثالثة.  دنيوي 

ة عىل فهم  ثانية:اللة حاملر ة الغزايل وفهمنا هلا، ومن ثم  تسجيّ مالحظات نقدي  حتليّ نظري 

 يها لكالم الغزايل.الشخصي ات الثالث املشار إل

ة الغزايل، وتقديم  املرحلة الثالثة: ضة لنظري  ة الفيض الكاشاين املعار  عرض وحتليّ نظري 

 مالحظات عليها، وعىل مداخالت الدكلتور رسوش امللتعل قة هبا.

ّ  وت داللتوق ف عن املرحلة الرابعة: ة  من رسوش وشبسرتي لنظري ة ظيف ك الغزايل يف دنيوي 

 .ة ملنطق االخلتبار اللتجريبيالفقه عّب الدعو
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 مقارنة، قراءة أبوزيد)الغّزالّية( بني سروش وشبسرتي ونصر حامد  الفقهـ دنيوّية  1 ـ 6

سابقًا كيف أن  أبا حامد الغزايل كان يعلتّب أن  الفقه علم الدنيا والفقهاء علامء دنيا، الحظنا 

، والحظنا تفسي رسوش صالً وأن ه لوال اخلصومات والشهوات ما احلتاج البرش إىل الفقه أ

؛  ملوقف الغزايل بحيث يبدو الفقه وكأن ه خارج املنظومة الديني ة، عّب تصنيفه بأن ه علم دنيوي 

 .كام رأينا وسنرىوضعي علامين جتريب متهيدًا من رسوش للتحويّ الفقه إىل علم 

د  الوحيد يف تناول وحتليّ موقف الغزايل من الفقه، بّ شاركه يفمل يكن رسوش  ذلك حمم 

(، الذي أّناه  أبوزيدجملتهد شبسرتي، وسبقهام الدكلتور نرصحامد  ـ وفقًا يف كلتابه )مفهوم النص 

مة الكلتاب ـ  م، أي قبّ صدور مقالة رسوش بعامني تقريبًا، وسوف 1987يف عام للتاريخ مقد 

يف طفيفة ، حيث توجد اخلتالفات أبوزيدأشي ملا طرحه شبسرتي، ثم أقوم بطرح فهم 

ة الغزايل فسي للتمجيعًا امت بينهم، ثم ننلتقّ للتقويم فهمهم يلتقوال  الفقه وموقعه.هلوي 

أّما شبسرتي، فيتعّرض لنظرّية الغزاِل ـ بشكل رئيس ـ يف موضعني من كتابه )نقد القراءة 

 :الرسمّية للدين(

ة ت الطبيعي  علامين يلتابع املسارا يفهم شبسرتي من الغزايل أن  الفقه علم   ،يف املوضع األّول

ة، ومن ثم  فال يعد  ات   باعه من اللتدي ن، غاية ما يربطه بالدين لوالدة القوانني يف اللتجربة البرشي 

م ما يساعد عىل تقوية اللتجربة الديني ة، فأهو  فقه الصحيح هو ما يساعد الن  عىل الفقه أن يقد 

ن ه علم ديني  أر قبوله ديني ًا، ال ضعافها، فهذا هو معياإال ما يساعد عىل  ،عىل تقوية هذه اللتجربة

ة الفقه منباعه ملتصالً باللتدي ن، وهذا هو ما عناه الغزايل ويكون ات   وفقًا للتفسي  ،دنيوي 

 .شبسرتي

ي الغزايل أيظهر شبسرتي رافضًا حتويّ الفقه لعلم دنيوي، مسلتندًا لر يف املوضع الثاين،

ففصله عن البعد الروحي واللتجربة  ،عاىل ونواهيهن  علم الفقه هو علم أوامر اهلل تأيف أيضًا 

ه دنيو ًا، الديني ة يصي   .وهذا هو ما رفضه الغزايل والعرفاء من وجهة نظر شبسرتيي 

ة الفقه  قد يبدو موقف شبسرتي غي واضح يف فهمه لرأي الغزايل، فلتارًة ينلترص لدنيوي 
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! وهو ما انلتقده عليه بعض وأخرى يشلتكي منها، ويف املوضعني يسلتند لكالم الغزايل

ن ه ال يريد حتويّ علم الفقه أوذلك  ؛، لكن ربام يمكن فهم شبسرتي بشكّ منسجمالباحثني

رساري غي دنيوي، بّ غاية ما يقصده شبسرتي من املوضعني هو أن  الفقه علم ديني أىل علم إ

، فكأن  والروحي ة ليس صحيحاً  مصالح اللتجربة الديني ة نلتاج الفقه بعيدًا عنإدارة الدنيا، لكن  إ

ى بالفقه أو بغي الفقه، فيعلتّب  م القانون العلامين الديني املسم  من  ،ن هأشبسرتي يريد أن يقو 

ة ويلزمها أن ترعاها، ييمكن تقو ،يامينموقفه اإل ة اللتي ترعى املصالح الدنيوي  م القوانني الدنيوي 

ة  ومات القانوني ةظي  من هذه املنأمن خالل كون  أقرب للتوفي وتأييد وتقوية العلامني ة الدنيوي 

ة الفقه. هبذه الطريقة يأربة الدينية اإليامني ة يف املجلتمعاللتج ويف الوقت  ،خذ شبسرتي بدنيوي 

واالبلتعاد عن الشكالني ة  يامني ًا ـ من زاوية قدرته عىل خدمة اللتجربة الديني ةم بلتقويمه ـ إعينه يقو

ًا والغزايل حي .الدنيوي ة مّ كالمه شيئًا من هذا املعنى، ففي الوقت الذي يعلتّب الفقه علاًم دنيوي 

ة الفقه لكن ال  ،ن  الفقه عند الغزايل دنيوي  اء، واجلمع بني الظاهرتني يقيض بأيشلتكي من دنيوي 

ّ  دنيوي   ،ينبغي اللهث خلف الدنيا  ن خيدم اآلخرة.من أ بّ البد  لك

 لفرق بني رسوش وشبسرتي يف فهم وتوظيف نظرّية الغزاِل،من خالل هذا كّله، يظهر لنا ا

ظًا عندما يويل اهلتاممًا  ة الفقه وعلامني لته، لكن  شبسرتي يبدو أكثر حتف  فهام يشرتكان يف دنيوي 

للتقويم الفقه من زاوية إيامني ة، ويبدو هنا أكثر اقرتابًا من اهلم  الصويف والعرفاين من رسوش 

د اللتجربة الفقهي ة من أساسها، فإضافة شبسرتي مرجعي ة اللتجربة الذي يغلب عليه طابع نق

مة ـ إيامني ًا ـ  مات سالمة القانون العلامين )الفقه الدنيوي(، تبدو ملتقد  الديني ة بوصفها من مقو 

ة املصلحة ًا وفقًا لنظري  ، عىل حماولة رسوش الذي توق ف عند البعد العلامين للفقه وحماكملته دنيوي 

وش يللتقي مع روح فكرة شبسرتي يف مواضع ا خر من بحوثه ومنهجه بشكّ وإن كان رس

 .عام

( ي  ف ،م(2010) أّما الدكتور نرص حامد أبوزيد فرد الفصّ األخي من كلتابه )مفهوم النص 

ل الوظيفي يف النص   ايل، يب حامد الغززًا جهوده مجيعها عىل جتربة أ، مرك  لدراسة ما يراه اللتحو 
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 ل املذكور.بوصفه نقطة اللتحو  

الً كبيًا يف فهم لقد أحدث اإل مام الغزايل يف كلتابه )جواهر القرآن( ـ كام اعلتمده أبوزيد ـ حتو 

نسان هتدف اإلفصاح، زول من عند اهلل إىل اإلة نوطبيعلته، فبعد أن كان عملي   وظائف النص  

لت  ّ  ـ ى ذلك ىل اهلل، وأد  إة سعيًا ىل حركة صعودي  إحتو  نسان لبناء  انرصاف اإلىلـ إتلقائي  بشك

عادة إة وليه، معرضًا عن بناء احلياة الدنيوي  ة بوصفها املنقلب الذي سيؤول إحياته األخروي  

 .اتشكيّ الواقع هبدف صنع احلياة وإشباع احلاجات مجيعه

ل املذكور أد   ب الذي عرض عن املخاط  هو قائله، وا   صبح اهلدف من النص  ن ي  أىل إى اللتحو 

لت احلركة تلقائيًا حمدثةً نسهو اإل  انحرافًا كبيًا. ان نفسه، وحتو 

من الزمن، هناك اخلتلطت املدرسة  هـ( بقرن  638كان ذلك مع الغزايل قبّ ابن عريب )

رات الغزايل ـ فيام يراه أبوزيد ـ من ثنائي الدنيا وتنطلق تصو  ، يفة باملنحى الصوشعري  األ

نه قطيعة، ومن الدنيا واآلخرة جاءت مقولة الظاهر واآلخرة، وهو ثنائي أحدث الغزايل بي

 والباطن عند الغزايل للتعيد تصنيف علوم القرآن من جديد.

مها إيضع الغزايل تقسيمه لعلوم القرآن وفق نظام  ىل علوم ثنائي الظاهر والباطن، فيقس 

 اللباب وعلوم القرش والصدف.

ه صعودًا علم اللغة، فعلم النحو، يف علوم القرش والصدف، هناك علم خمارج احلروف، يلي

 فعلم القراءات، فعلم اللتفسي الظاهر.

 فهي األخرى ذات طبقلتني سفىل وعليا: ،ا علوم اللبابأم  

 نبياء والكفار، وعلم الكالم، وعلم الفقه.ـ أما السفىل فقصص القرآن عن األ 1

ة احلال عند الوصول ليه، ومعرفلسلوك إا العليا فهي معرفة اهلل، ومعرفة طريق اـ وأم   2

 )الثواب والعقاب(.

  ّ ة يف عاملي الغيب والشهادة، هلي  فعال اإلمعرفة اهلل املرتبة العليا، تبدأ من معرفة األ وحتلت

 أال وهي معرفة الذات. ،ومتر  بمعرفة الصفات، للتصّ إىل أرقى معرفة
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، فيام كانت معرفة ةً وعّب هذه الطريقة، أصبحت علوم الفقه واللتفسي والكالم علومًا دوني  

ليه معرفة العارف، هي األساس الذي ال ترقى إاهلل، أي تلك املعرفة اللتي يبلغها الصويف و

 أخرى.

 هلية لغدا النص  أ اللتوحيد بني القرآن والصفات اإلذا ما ضممنا ـ كام فعّ أبوزيد ـ مبدإو

نلتاج املنهج إ لك يلتم  وعّب ذ، هلارسار والعلوم اللتي ال حرص القرآين بدوره بحرًا من األ

 .االرمزي ومسالك اللتأويّ الباطني، عّب مزدوج أشعري صويف كام الحظن

سالمي عمومًا، الثنائي الذي غط ى حركة الفكر اإلوهبذه املنظومة، يغدو من الطبيعي تول د 

عة عىل خذه العلامء، كام طب قه الشيأة، ووساط الصوفي  ة واخلاصة الذي راج يف األأي ثنائي العام  

ة،  ة وأهّ السن ة هم العام  أنفسهم وغيهم )ولو مل يكن تطبيقًا حرفي ًا( عىل أساس أّنم اخلاص 

اسة عند الغزايل يف موضوع العامة واخلاصة هو اعلتباره العامة خدمة للخاص   ة، والنقطة احلس 

ون ويكدحون، ليلتة ـ ملتفر  فهم ـ أي اخلاص   ة سن ى للخاص  غون هلل، هلذا كان البد من آخرين يكد 

 .عأبوزيد قلبًا لللتقسيم االجلتامعي الواقع يف املجلتم هيعلتّبهو ما واهلل، سلوك طريق 

ة واخلاصة، ويذهب الغزايل مذهبًا أبعد من ابن عريب، حينام يضع اخلالص يف ثنائي العام  

ة ة، فيام ينحرص اخلاص  شعري  خذ بمجمّ االعلتقادات األة باألعندما يكون خالص العام  

ر ّناية سوداوية لآلخر كالشيعة واخلوارج  فة والعرفاء، ويف هذا ما فيه من تصو  بامللتصو 

س له الغزايل هن اه إىل ثنائياته ضام  ، اواملعلتزلة والفالسفة، وهو اجتاه بالغ اخلطورة يؤس  ًا إي 

 فة والبله.ة والعامة تعبيًا آخر عن امللتصو  األخرى ليغدو مصطلح اخلاص  

ة والعامة، اسلتخدموا هم أيضًا منطق اخلاص   ،فقهاء فيام بعد ويف عرصنا احلارضال ورغم أن  

ىل علم الفقه ـ كام يقول أبوزيد ـ إال بوصفه علاًم دنيويًا له يف الدرجة إالغزايل مل ينظر  إال أن  

ل يف مقاصد الرشيى إباآلخرة، وهذا ما أد   الثانية تعل ق   ل وظيفي يف الفقه نفسه وتبد  عة ىل حتو 

ع إمن إقامة جملتمع   ىل حتقيق اخلالص الفردي، وهو ما دفع الغزايل للتسجيّ نقده عىل توس 
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 .مهذا العل

ل الوظيفي نلتاجًا لسيطرة العسكر من بيد أن   ،ورغم نقد أبوزيد للغزايل ه يرى يف اللتحو 

بعامّ  وهو بذلك حياول ربط املشكلة، ةثم الدولة العثامني   ،السالجقة والرتك والديلم

د عابد اجلخارجي، فاسحًا املجال ملثّ عّل حرب لوضعه يف مصاف أمثال   ابريالدكلتور حمم 

يف تفسيه مشكلة العقّ العريب تفسيًا خارجيًا جاء من اهلرمسية والغنوصي ة م( 2010)

 .ّواملانوية.. دون أن يبحث عن أرسار املشكلة من الداخ

 من جهة أخرى، فسنجد فرقاً كبريًا؛هة، وأبوزيد ولنقارن كالً من رسوش وشبسرتي من ج

وذلك أهّنم مجيعاً متفقون عىل فهم كالم الغزاِل عىل أّنه رغبة يف تقليص وتقزيم موقع الفقه 

 والفقهاء، لكنّهم خيتلفون بشكل  جذرّي يف تقويم املوقف:

لنزعة  انحيازاً  موقفه من الفقه، ىل االنتصار للغزاِل يفذهب رسوش وشبسرتي إففيام 

روحي ة إيامنية باطنية ظهرت جلي ًا يف كلامت شبسرتي، وهي يف األصّ موجودة يف ثنايا بحوث 

 رسوش األخرى.

ويرى أن  الغزايل بنظرته الدوني ة  وزيد، ينتقد موقف الغزاِل من الفقه،بوجدنا نرص حامد أ

نًا  س تدي  ًا تأويلي ًا باطني ًا، للفقه هذه، أراد حتويّ الدين من الدنيا إىل اآلخرة، ليؤس  صوفي ًا رمزي 

وهو ما اعلتّبه أبوزيد غن صوية تقلتّ قدرة الدين عىل أن ينفع اإلنسان يف الدنيا، فأبوزيد يريد 

، فيام رسوش وشبسرتي ال يريدان ذلك، وأبوزيد ينلترص  ًا بمعنى معني  للدين أن يكون دنيوي 

؛ ألن ه يف األصّ ينزع نزعًة مقاصدي   وال حتويّ حياة   يريد اإلطاحة بالفقهة، والللفقه الدنيوي 

ف، بّ يريد إعادة إنلتاج الفقه وفق رؤية  املسلم ـ بام هو مسلم ـ إىل حياة دروشة وتصو 

ة تنفع املسلم يف الدن  يا ومتنحه اخلالص يف اآلخرة معًا.مقاصدي 

ّ  له يبدو هو بعي ينلكالم الغزايل منلترص رسوش ـ شبسرتيمن هنا نجد أن  توظيف  نه حم
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ة املقاصد، يربطها 208ـ  201: الفصّ اخلامس من القسم الثاين م فيه طرحًا جديدًا لنظري  ، حيث قد 

ة والعدل، بدالً من اخلاميس املشهور.  بثالثي العقّ واحلري 
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العرب، الذين اشلتهر بينهم أن  الغزايل هو الديني ني املثقفني العديد من نقد  شديد يف أوساط 

حجر الزاوية يف تدهور الثقافة اإلسالمي ة واّنيار العقّ يف الدين، وتاليش اهلتامم املسلمني 

م يعلتّبون أن  الغزايل بنزعلته الصوفية الغنوصية  بالدنيا وتراجع حضارهتم بسبب ذلك. إّن 

د رضبلته للرشيعة الناهضة بدنيا  اللتأويلي ة قىض عىل العقّ الكالمي والفلسفي من جهة، وسد 

ل الدين إىل شأن باطني فردي غي قادر عىل املشاركة يف ّنضة  الناس من جهة ثانية، وحو 

ان ، األمر الذي هيمن عىل حياة املسلمني إىل زماملسلمني، بام جعله يبدو عاطاًل عن العمّ

د عبده أمثال  الذي أعاد اللتفكي يف النهضة املعلتزلي ة العقلي ة الدنيوي ة م( 1905)الشيخ حمم 

 .باملعنى اإلجيايب للكلمة

، لكن  رؤية علامني ة إيامني ة لنزعة صوفي ة انلتصاراً  ؛جيابي ة للغزايلإ رسوش ـ شبسرتيإن  رؤية 

، بيد أن  غاية املثقف اإليراين ليست هي ة ّنضوي ةسلبي ة هنا انلتصارًا لنزعة عمالني ة دنيوي   أبوزيد

ت  نفسها اللتي يصبو إليها الغزايل يف قراءة أبوزيد له؛ ألن  رسوش وشبسرتي يريدان حتويّ مهام 

ه  علامين واضح، ال نجد مثله  ، يف توج  الدنيا إىل العقّ أيضًا، غاية األمر العقّ املفارق للنص 

ة من وجهة نظر أبوزيد، وضع له رسوش عند أبوزيد، فالشلّ الصويف ال ذي أصاب األم 

وشبسرتي حاًل، وهو اللتخّل  عن مرجعي ة الدين يف إدارة الدنيا، وهبذا ال يصبح الدين معيقًا 

لنهضة الدنيا، فالدين الدنيوي الذي أراده أبوزيد اسلتبدله رسوش وشبسرتي بالعقّ الدنيوي 

ف الدين من العقّ والدنيا له أكّب األثر يف ّنضة الدنيا ، بينام يرى أبوزيد أن  موقاملخارج للدين

 .بني املسلمني

 الغزالي مطالعة نقدّية لفهم )أبوزيد ـ سروش ـ شبسرتي( نظرّيَةـ  2ـ  6
بعد هذا االستعراض ملواقف الرموز الثالثة من نظرّية الغزاِل وتفسريها، البّد لنا أن نفرّس 

)أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي( فهم الثالثة  د بعدها إىل تقويملنعمنظرّية الغزاِل وفقًا لنصوصه، 

 هلا.

مة اإلحياء، مبي نًا اهلم  الذي يعيشه، حيث يقول:  ة الطريق هم ينطلق الغزايل يف مقد  .. فأدل 

مون، وقد اسلتحوذ العلامء الذين هم ورثة األنبياء ، وقد شغر منهم الزمان ومل يبق  إال املرتس 
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ّ  واحد  بعاجّ حظ ه مشغوفًا، فصار عىل أكثرهم الشي طان، واسلتغواهم الطغيان، وأصبح ك

ّ  علم الدين مندرسًا، ومنار اهلدى يف أقطار  يرى املعروف منكرًا واملنكر معروفًا، حلتى ظ

األرض منطمسًا. ولقد خي لوا إىل اخللق أن ال علم إال فلتوى حكومة تسلتعني به القضاة عىل 

طغام، أو جدل يلتدرع به طالب املباهاة إىل الغلبة واإلفحام، أو فصّ اخلصام، عند هتاوش ال

ّ به الواعظ إىل اسلتدراج العوام؛ إذ مل يروا ما سوى هذه الثالثة مصيدة  سجع مزخرف يلتوس 

ا علم طريق اآلخرة وما درج عليه السلف الصالح، مما سامه اهلل  للحرام، وشبكة للحطام، فأم 

وعلاًم وضياًء ونورًا، وهداية ورشدًا، فقد أصبح من بني اخللق  سبحانه يف كلتابه فقهًا وحكمة،

، وخطبا مدهلاًم، رأيت االشلتغال  ً ًا، وصار نسيًا منسيًا، وملا كان هذا ثلاًم يف الدين ملام  مطوي 

 وإيضاحاً  ،منية امللتقد  عن مناهج األئم   لعلوم الدين، وكشفاً  إحياءً  ،بلتحرير هذا الكلتاب مهامً 

 ...ني والسلف الصاحلنيالنافعة عند النبي   اهي العلومبمل

، اللتي يراها ن  الغزايل هنا يشعر بخيبة أمّ من تراجع وضع العلوم اإليامني ةأمن الواضح 

 مة عىل سائر العلوم.مقد  

فإن لكن  الغزايل بعد صفحات يذكر النص  الذي نقله رسوش ونقلناه من قبّ، ثم يقول: 

يت بني الفقه ة اجلسد، وذلك  قلت: مل سو  ؛ إذ الطب  أيضًا يلتعل ق بالدنيا وهو صح  والطب 

يلتعل ق به أيضًا صالح الدين، وهذه اللتسوية ختالف إمجاع املسلمني؟ فاعلم أن  اللتسوية غي 

؛ إذ هو  الزمة، بّ بينهام فرق، وأن  الفقه أرشف منه من ثالثة أوجه: أحدها أن ه علم  رشعي 

لطب  فإن ه ليس من علم الرشع. والثاين أن ه ال يسلتغني عنه أحد من مسلتفاد من النبوة، بخالف ا

ا الطب  فال حيلتاج إليه إال املرىض وهم  سالكي طريق اآلخرة البلتة ال الصحيح وال املريض، وأم 

األقل ون. والثالث أن  علم الفقه جماور لعلم طريق اآلخرة؛ ألن ه نظر يف أعامل اجلوارح، ومصدر 

منشؤها صفات القلوب، فاملحمود من األعامل يصدر عن األخالق املحمودة أعامل اجلوارح و

ا  املنجية يف اآلخرة، واملذموم يصدر من املذموم، وليس خيفى اتصال اجلوارح بالقلب. وأم 

ة واملرض فمنشؤمها صفاء يف املزاج واألخالط، وذلك من أوصاف البدن ال من  الصح 

الطب  ظهر رشفه، وإذا أضيف علم طريق اآلخرة إىل أوصاف القلب، فمهام أضيف الفقه إىل 
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 .الفقه ظهر أيضا رشف علم طريق اآلخرة

ب علم الفقه من علم اآلخرة، وال ينزل به حد  سائر علوم الدنيا، وهذا ما  فالغزايل هنا يقر 

م العلوم امللتصلة بفهم القرآن الكر يم يفّس  ما طرحه الغزايل يف كلتاب جواهر القرآن، حيث قس 

، كام رأينا سابقًا، واعلتّب علوم الطبقة السفىل ـ ومنها الفقه  إىل علوم القرش وعلوم اللب 

ة وعلوم اللب  العليا  .والكالم ـ وسطًا بني العلوم القرشي 

من الواضح يف هذا النص  أيضًا أن  الغزايل ليست لديه مشكلة مع الفقه، بّ لديه مشكلة مع 

، وينأى به عن العلوم القرشي ة، غاية األمر ال يرتفع به موقعي لته، فهو جيعله من ع لوم اللب 

ة املحضة  مسلتوى العلم باهلل سبحانه، متامًا كام نأى به ـ يف النص  السابق ـ عن العلوم الدنيوي 

، ليجعله جماورًا لعلم اآلخرة  .، بّ ال يسلتغني عنه سالك اآلخرةكالطب 

هم قد هجروا هذه الناس كل   فإن  : الغزايل اء، يقولكلتاب املراقبة واملحاسبة من اإلحييف و

هذا هو  :باع الشهوات، وقالواط بني اخللق يف اخلصومات الثائرة يف ات  العلوم، واشلتغلوا باللتوس  

دوا لفقه الدنيا الذي ما الفقه، وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدين عن مجلة العلوم، وجتر  

غ لفقه الدين، فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة ليلتفر   ،قلوبصد به إال دفع الشواغّ عن الق  

 .هذا الفقه

ن  الفقه علم من علوم الدين، وأن  ما جعله من هذه الغزايل فيه أإذ يعلتّب  ؛هذا النص  مهم  

غ لفقه الدين احلقيقي، وهذا ما جيعّ الغزايل الن ه يدفع الشواغّ عن أالعلوم هو  قلوب كي تلتفر 

ن  أهنا  احلقيقي املعنوي عنده، وال يبني  م الفقه طريقًا خللق بيئة حاضنة لوالدة الفقه يعلتّب عل

ه، ة طريق خادم لبن ه بمثاأو ، موقعه من علم اآلخرةبّ يبني   ،رن ه مسلتحق  أغي مهم  أو  الفقه علم  

 وليس معارضًا، لكن  الناس غرقت يف الطريق ونسيت اهلدف.

ّ  هذه النصوص وما سبق ، كيف يمكن فهم نظري ة الغزايل؟ وهّ حيذف الغزايل علم يف ظ

وشبسرتي الفقه ويضعه يف مصاف علوم الدنيا أو أن ه هيدف ليشء آخر؟ هّ تصوير رسوش 

ة فقه من الدين وحتويله لعلم دنيا العىل أن ه حذف لعلم  هلكالم هو يقوم عىل املعايي الدنيوي 
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 تصوير صحيح أو ال؟

ليفه من قبّ أت  شاماًل، فكلتاب إحياء علوم الدين الذي اسلتمر  امً ايل فهجيب هنا أن نفهم الغز

لتابه )املنقذ من الضالل(، يرشحان لنا وضع الغزايل، إىل جانب كالغزايل فرتة طويلة من الزمن، 

ة العلامء وغرقهم يف مسلتوى معني  من املعرفة الديني ة، لقد كان  فالغزايل كانت شكواه دنيوي 

بّ ومن نفسه وماضيه،  ،ـ يشلتكي من عرصه وزمانه أبوزيدي الدكلتور نرص حامد الغزايل ـ بلتعب

ين وغيهم ذابوا يف بقات علامء الدن  خملتلف طأة كيف صوفي  الللته حفقد الحظ وهو يبدأ ر

ّ  املفاهيم الديني ة ألووظ   ،الدنيا ، فصار الفقه واألخالق والعرفان فقط ّ الدنياجفوا ك

ف والكالم وال فلسفة كل ها ألجّ الدنيا ومصاحلها، هلذا نجده يشلتكي من علوم احليّ واللتصو 

ا ليست سوى نلتيج ملصالح الدنيا اللتي أالفقهي ة اللتي جاء هبا األحناف، وكأن ه يريد  ن يقول بأّن 

 عنق النص  ألجلها. يلتم  يلي 

ة هذا النص  لنكلتشف شكوى الغزايل حيث يقول:  ئّ فقيه  فلنالحظ سوي  معنى عن  ولو س 

ّ أو عن وجه االحرتاز عن الرياء للتوق ف   من هذه املعاين حلتى عن اإلخالص مثالً أو عن اللتوك 

فيه، مع أن ه فرض عينه الذي يف إمهاله هالكه يف اآلخرة. ولو سأللته عن اللعان والظهار والسبق 

ىل يشء والرمي لّسد عليك جمل دات من اللتفريعات الدقيقة اللتي تنقيض الدهور وال حيلتاج إ

ن يقوم هبا ويكفيه مؤونة اللتعب فيها، فال يزال يلتعب فيها ليالً  ّ  البلد عم  منها، وإن احلتيج مل خت

وّنارًا، ويف حفظه ودرسه ويغفّ عام هو مهم نفسه يف الدين، وإذا روجع فيه قال: اشلتغلت به؛ 

لفطن يعلم أن ه لو ألن ه علم الدين وفرض الكفاية، ويلب س عىل نفسه وعىل غيه يف تعل مه، وا

م عليه كثيًا من  م عليه فرض العني، بّ قد  كان غرضه أداء حق  األمر يف فرض الكفاية لقد 

ة، وال جيوز قبول شهادهتم  فروض الكفايات، فكم من بلدة ليس فيها طبيب إال من أهّ الذم 

عىل علم الفقه ال  يشلتغّ به، ويلتهاترون فيام يلتعل ق باألطباء من أحكام الفقه، ثم ال نرى أحداً 

سيام اخلالفي ات واجلدليات، والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشلتغّ بالفلتوى واجلواب عن 

ص فقهاء الدين يف االشلتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة،  الوقائع. فليت شعري كيف يرخ 

األوقاف  وإمهال ما ال قائم به؟ هّ هلذا سبب إال أن  الطب  ليس يلتيّس الوصول به إىل تويل  

م به عىل األقران واللتسل ط به عىل  والوصايا وحيازة مال األيلتام وتقل د القضاء واحلكومة واللتقد 



  

األعداء، هيهات هيهات! قد اندرس علم الدين بلتلبيس علامء السوء، فاهلل تعاىل املسلتعان، 

 .وإليه املالذ يف أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرمحن ، ويضحك الشيطان

ة الكلتابني املشار ـ راجع ملصن فات الغزايل ي  م  إن  أ ن  الرجّ أيشعر بوضوح ـ ليهام إخاص 

ليست له مواقف من هذه العلوم، وال يريد حذفها أو اعلتبارها غي ذات قيمة، وال يريد 

ّ  ما يريأو علمنلتها خارج إطار الدينبارها علتاقصاءها من سلسلة العلوم الديني ة أو إ ده ، بّ ك

هلا، عة هذه العلوم واملعارفض  و  الغزايل هو م   وإعادة اسلتذكار العلوم الروحي ة  ووقف تغو 

ل الدين  ،ة واملادياتطغت عليه املاد   ىل اهلل يف عرص  إوالسلوك الروحي  د الفقهفيه إوحتو   ىل جمر 

بلتفاصيّ  للوصول إىل مصالح الدنيا، وإغراق املعرفة الديني ةوتنظيم األبدان والشكلي ات، 

فقدت فيه العبادة معناها هو عرص وترفي ة قليلة احلاجة وترك ما حيلتاج إليه من تطهي القلوب، 

ة د أعامل ظاهري  ل إىل جمر  ل الفقه للتلتحو  ة يمكن اللتالعب به إ، فيام حتو  ىل علم مصالح برشي 

ل علم الكالم لذلك، كام حت سية للقلوب املقالعقيمة سلسلة من املجادالت والرصاعات  إىلو 

 .أعنف اهلجامت عىل امللتكل منيفيها  ال وشن  إ ةً صرفيف اإلحياء ترك ايل الذي ما زيف نظر الغ

ثر منها بني دترتيب العلوم الديني ة، وإحياء ما انوعي األولوي ات وإن  مشكلة الغزايل هي يف 

ة أو إعادة تكوين بعض العلوم من هوي ة عقلي  املسلمني وموضعلتها بشكّ خملتلف،  ة إىل هوي 

ال فالغزايل نفسه كان يبحث يف إو، رفة الديني ةعال يف حذف علم أو غيه من منظومة املنقلي ة، 

غاية ما يف األمر أن ه اعلتّب أن  النص  يكفينا جدلي ات علم الكالم ياء نفسه، حعلم الكالم يف اإل

دة خاوسجالي اته املقسية للقلوب،  ة يف ربع العادات، لكن نا كام بحث يف الفقه يف مواضع ملتعد  ص 

سحة روحي ة، ويبلتعد هبا عن أن كن ا نجد الغزايل حريصا دومًا عىل أن خيلع عىل هذه البحوث م  

، وهلذا أنت جتد يف اآلفاق الروحي ة الرحبةتغرق يف البعد الظاهري والشكّل نحو اللتسامي هبا 

ث عن أي  علم فهو يرصد تأثياته األخال قية والروحي ة واالجلتامعي ة، إىل الغزايل عندما يلتحد 

 .جانب حتديد مديات احلاجة إليه

ة نص  للغزايل واضح جدًا فيام نحن فيه، حيث يقول الغزايل يف بحثه حو ل آداب بّ ثم 

الوظيفة اللتاسعة: أن يكون قصد امللتعل م يف احلال حتلية باطنه وجتميله : املعل م وامللتعل م

                                              
 .41: 1( إحياء علوم الدين 1)



  

بني،  بالفضيلة، ويف املآل القرب من اهلل سبحانه والرتق ي إىل جوار املإل األعىل من املالئكة واملقر 

وال يقصد به الرئاسة واملال واجلاه ومماراة السفهاء ومباهاة األقران، وإذا كان هذا مقصده 

طلب ال حمالة األقرب إىل مقصوده، وهو علم اآلخرة. ومع هذا فال ينبغي له أن ينظر بعني 

لوم، أعني علم الفلتاوى وعلم النحو واللغة امللتعل قني بالكلتاب والسن ة، احلقارة إىل سائر الع

مات وامللتمامت من رضوب العلوم اللتي هي فرض كفاية. وال  وغي ذلك مما أوردناه يف املقد 

لون بالعلوم كامللتكف لني  نا يف الثناء عىل علم اآلخرة هتجني هذه العلوم، فامللتكف  تفهمن من غلو 

دء، ومنهم بالثغور واملراب طني هبا والغزاة املجاهدين يف سبيّ اهلل، فمنهم املقاتّ، ومنهم الر 

دهم. وال ينفك أحد منهم عن أجر إذا  الذي يسقيهم املاء، ومنهم الذي حيفظ دواهبم ويلتعه 

ِع اهلل ﴿كان قصده إعالء كلمة اهلل تعاىل دون حيازة الغنائم، فكذلك العلامء، قال اهلل تعاىل:  ْرف  ي 

جات  الَّ  نُوا ِمنُْكْم والَِّذين  ُأوُتوا اْلِعْلم  د ر  جات  ِعنْد  اهلل﴿، وقال تعاىل: ﴾ِذين  آم  ر  . ﴾ُهْم د 

ل عىل حقارهتم إذا قيسوا  والفضيلة نسبي ة، واسلتحقارنا للصيارفة عند قياسهم بامللوك ال يد 

الرتبة العليا لحأنبياء، ثم بالكن اسني. فال تظن ن أن  ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر، بّ 

 .األولياء، ثم العلامء الراسخني يف العلم، ثم للصاحلني عىل تفاوت درجاهتم

بّ من دائرة الدين، أال يبدو واضحًا هنا أن  الغزايل ليس بصدد حذف علم  من العلوم 

 بصدد ترتيبها؟

ّ  قبّ وبعد اإلحياء واملنقذ م ن الضالل من املصن فني يف هذا كل ه بعيدًا عن أن  الغزايل ظ

ملته قال بنفسه:  نه بعدمها، ويف مقد   العلوم ثالثة:علوم الرشيعة، فهذا كلتابه املسلتصفى دو 

ـ عقّل  حمض، ال حيث الرشع عليه وال يندب إليه، كاحلساب واهلندسة والنجوم وأمثاله  1

صادقة ال منفعة هلا،  من العلوم فهي بني ظنون كاذبة الئقة، وإن  بعض الظن إثم، وبني علوم

ا فانية  ونعوذ باهلل من علم  ال ينفع، وليست املنفعة يف الشهوات احلارضة، والنعم الفاخرة، فإّن 

 .داثرة، بّ النفع ثواب دار اآلخرة
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ك املسلمني نحو إمهال ( كان ينبغي للدكلتور نرص حامد أبوزيد أن  ينلتقد الغزايل يف هذا ا2) لنص  الذي حير 

بة معه،  دة بالنقّ واملرك  العلوم الطبيعي ة ـ عدا الطب  ـ وحرص املعرفة بالعلوم النقلية أو العقلية املؤي 

ة، متامًا كام أجهز الغزايل عىل الفلسفة وعلم  رًا من ناحية حضاري  فمثّ هذا النص  يمكن اعلتباره مدم 
 



  

ـ ونقّل حمض، كاألحاديث واللتفاسي، واخلطب يف أمثاهلا يسي، إذ يسلتوي يف االسلتقالل  2

ة احلفظ كافية يف النقّ، وليس فيها جمال  للعقّ.هبا الصغي والكبي؛ ألن    قو 

ـ وأرشف العلوم ما ازدوج فيه العقّ والسمع، واصطحب فيه الرأي الرشع، وعلم  3

ف  الفقه وأصوله من هذا القبيّ؛ فإن ه يأخذ من صفو الرشع والعقّ سواء السبيّ، فال هو ترص 

اه الرشع بالقبول، وال  هو مبني  عىل حمض اللتقليد، الذي ال بمحض العقول، بحيث ال يلتلق 

يشهد له العقّ باللتأييد واللتسديد، وألجّ رشف علم الفقه وسببه، وف ر اهلل دواعي اخللق عىل 

طلبه، وكان العلامء به أرفع العلامء مكانًا، وأجل هم شأنًا، وأكثرهم أتباعًا وأعوانًا، فلتقاضاين يف 

ين والدنيا، وثواب اآلخرة واألوىل، أن أرصف عنفوان شبايب اخلتصاص هذا العلم بفوائد الد

إليه من مهلة العمر صدرًا، وأن أخص  به من ملتنف س احلياة قدرًا، فصن فت كلتبًا كثية يف فروع 

الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده عىل علم طريق اآلخرة، ومعرفة أرسار الدين الباطنة، فصن فت 

ووجيزة، ككلتاب جواهر القرآن، ووسيطة ككلتاب فيه كلتبًا بسيطة، ككلتاب إحياء علوم الدين، 

كيمياء السعادة، ثم ساقني قدر اهلل تعاىل إىل معاودة اللتدريس واإلفادة، فاقرتح عّل  طائفة من 

ّل علم الفقه تصنيفًا يف أصول الفقه، أرصف العناية فيه إىل اللتلفيق بني الرتتيب  حمص 

 .واللتحقيق..

التعليق عىل فهم الرموز الثالثة )أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي( يمكننا  انطالقاً ممّا تقّدم،

 :لنظرّية الغزاِل

يأخذ عىل الغزايل ـ يف تقسيمه العلوم ـ اسلتخفافه بمثّ الفقه، فنرص حامد أبوزيد أ ـ 

فيام الغاية هي  ،ىل اخلالص الفرديإقامة املجلتمع إمقاصد الرشيعة حتوياًل تامًا من بلتحويله 

ض لنقد الغزايل لإلرويالصالح األخ ع يف علم الفقه نقدًا ال يسلتثني كثار واللتوس  ، وعندما يلتعر 

ر الغزايل لغاية العلم، وحرصها  ن  أالغزايل منه نفسه، يالحظ عليه  هذا املوقف منبثق من تصو 

                                                                                                                     
ني خالصني بعقالني لتهام، وملزيد اط الع الحظ كالم الغزايل يف إحياء علوم الدين الكالم فيام لو كانا عقلي

، حيث أبدى هناك قلقه من علوم الكالم والفلسفة والرياضيات واهلندسة والطبيعي ات، 43ـ  42: 1

.  غي الطب 

 .4ـ  3: 1( املسلتصفى يف علم األصول 1)

(2 :  .264( مفهوم النص 



  

 .صيف املجال الفردي للتحقيق اخلال

 رص حامد أبوزيد:ال تؤّكد فكرة نـ كام رأينا وسنرى ـ إال أّن نصوص الغزاِل 

ينطلق هنا من  أبوزيد فنالحظ أن   ،أّما عىل صعيد استهتار الغزاِل بالفقه وأمثاله من العلوم

ة يف حتليّ العلوم، وكام انطلق الغزايل من أساس روحي أخروي مرتبًا العلوم وفقه، أسس أنسي  

(، وكام ال يرىض الفعّ نفسه من منطلق أنيس دنيوي )ال باملعنى السلبي للكلمة أبوزيدفعّ 

مور الروحية أو العقائدية أو.. كذلك ال يعني تقسيم بأن توصف حماوللته اسلتخفافًا باأل أبوزيد

 ه اسلتخف  بالفقه.ن  أالغزايل 

ة م حياة اإلنسان، ويف سياق املفهوم القرآين لدور الفقه ثم  علم الفقه علم قانوين ينظ   ن  إ

ينية عن هدف اخللق وعن النظام العام للعلوم الد فصّ الدور ترابط بني الدنيا واآلخرة، إن  

ساس من اخلارج ال من أسالمية وفق سالمي حماولة للتشطي العلوم اإلنطولوجي اإلاأل

كثر من ألف آية أ معي مزرعة، وال ندري ماذا نفعّ سالمالدنيا يف املفهوم اإل الداخّ، إن  

ة للدتلتحد   نيا؟ هّ نسلتنطق هذه النصوص ـ وال ث عن اآلخرة، ويف العديد من اآليات الذام 

صالة أ ن  إة اآلخرة حسب اللتعبي الفلسفي؟ نظن  ـ بصورة توحي بأصالة الدنيا واعلتباري  

ره  أبوزيداآلخرة مبدأ يفرتض ب مثاًل لكي ينكره تقديم دراسة شاملة تعطينا انطباعًا عن تصو 

لته، وهذا ما مل يفعله، و اًم بأدل  ّ ي سلبي لعبت الصوفي  ام عمد لواقع تارخين  إمدع  ة دورًا فيه، ليحم 

 تقسيم الغزايل تبعاته.

مام درس قرآين، جتربة اإل ة  ، وهو يامرس يف كلتابه )مفهوم النص( عملي  أبوزيدمل حياكم 

ر مسبق محللته إليه الرصاعات األالغزايل من منطلق قرآين، وإنام من تص العلامنية، كام ـ ة صولي  و 

ى هذه الثنائية يف ا  لعامل العريب، ويف مرص باللتحديد.تسم 

ق، وكانت مهومه هي مهوم املواطن املسلم  أبوزيدكان  حيمّ هم  إعادة بناء جملتمعنا املمز 

ه الذي ال يسلب منه،  .ا الديمقراطية واحلرية واللتعددية واالخلتالف و.والعريب، إّن   وهذا حق 

هو ختل ف سببه اجلمود عىل ف االجلتامعي والديني، ومقارعة اللتخل   أبوزيدكام ومن حق  

ن يسأله عن تفسيه للنص أبوزيد أفمن حق قارئ  ة عنه،املوروث مع خلع لباس اللتارخيي  

                                              
 .265( املصدر نفسه: 1)



  

ح مطالبلته سيام بوصفه باحثًا قرآنيًا، وهذا ما يصح  الالقرآين يف رأيه عن ثنائي الدنيا واآلخرة، 

 أراده منه عّل حرب، ومن ثم   كام ،من اخلارج اً بذلك باعلتبار جتربلته حماولة من الداخّ ال نقد

 !كام يالحظ بوضوح؟ ،ر هلذا اللتجاهّ ما دام النص شديد احلرص عىل مفهوم اآلخرةمّب   فأي  

مّبرًا ـ ملن حياول  تالدراسة السيكولوجية والسسيولوجية للخطاب الديني، ليس إن  

يم ما دام النص ما وله تقديم هذا اللتق يم ّنائي، بّ ال حيق  واالنطالق من الداخّ ـ للتقديم تق

 يزال حمافظًا عىل مركز من مراكز الصدارة.

فمن الطبيعي أن يلتعاطى الغزايل مع الدنيا وحركة تنظيمها  ساس،وما دامت اآلخرة هي األ

ه علم يريد تنظيم تعاطيًا آلي ًا أداتيًا اسلتطراقيًا، وهذا ما جيعّ علم الفقه علاًم دنيويًا هبذا املعنى، إن  

يرى نفسه ه يف الوقت ال لكي تنلتظم أمور الدنيا فحسب، لكن   ،تنلتظم أمور اآلخرةالدنيا لكي 

 انلتظام أمور اآلخرة ال يلتم  إال بنظم أمور الدنيا. أن  

ثارة تساؤل يسلتفهم عن أن ينطلق من داخّ املناخ اإلسالمي، عّب إنقد الغزايل كان البد  إن  

ط يف اإلفراط الصويف؟ة اجلمع بني تقسيم الغزايل وعدم المدى إمكاني    لتور 

هي ة دعوة الغزايل من الزاوية العملي   هذا األمر غي ميسور، صح  القول بأن   ن  أذا تّبهن وإ

ذا اسلتطعنا إا م  ة امللتمثلة يف اخلالص الفردي، أىل العزلة الصوفي  العودة إللتفكيك املجلتمع و دعوة  

ملية دمج تربط الدنيا باآلخرة مع حفظ مامنا من مشكلة يف القيام بعأاجلمع املذكور فلن تكون 

 أصالة اآلخرة.

و اللباب بالطبقة السفىل معناه أنه الفقه واللتفسي من علوم القرش أ ن  بأل الغزايل وهّ ق

 رغم ترصحيه بأن  أو طالب هبجران الدنيا، ، وضعها جانباً ىل أبطّ مفعول هذه العلوم أو دعا إ

 الً ثم بعالج اآلخرة؟قه بعالج الدنيا أو  هلذا العلم )الفقه( للتعل   احلاجة تعم  

ذا دعا الغزايل ام وضع مفاضلة، وإن  إو ،عملية تقسيم العلوم ال تعني االسلتهانة ببعضها إن  

وضعه معرفة اهلل  نا مطالبلته، لكن  للتجاوز الرشيعة بحثًا عن احلقيقة عىل أسس الطريقة فمن حق  

ّ   ن  أبذاته يف أعىل اهلرم مع افرتاضه  منها أمر  ال ضي  وم األخرى تقع يف سلسلة ال مفر  العل ك

راهتم ملعرفة اهلل ولقائه.فيه، بعيدًا عن النقاش األو    يل مع الصوفية والعرفاء حول تصو 

وإذا رجعنا إىل كلامت الغزايل نفسه يف اللتّبير الذي وضعه لذاته بجعله الفقه من علوم 

ذا العلم وأمثاله، يقول ـ وهو يف صدد أو اللتوهني هبسلتهانة ه ال يقصد بذلك االالدنيا، لرأينا أن  



  

  ّ ليس املراد هبذا ومسلم ـ:  حتديد املقصود من العلم الذي جعّ يف احلديث فريضة عىل ك

العلم )املذكور يف الرواية( إال علم املعاملة )ال علم املكاشفة( واملعاملة اللتي كل ف العبد العاقّ 

ضه للعلوم الواجبة عىل نحو وبعد تعر   .، وفعّ، وترك..البالغ العمّ هبا ثالثة: اعلتقاد

ه )أي الفقه( ملتعل ق أيضًا بالدين، ولعمري إن  الكفاية كالطب واحلساب والفقه و.. قال: 

، الدين إال بالدنيا.. ولكن ال بنفسه بّ بواسطة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة اآلخرة وال يلتم  

 .خذ بالفقه، غايلته أن ه يراه طريقًا ال غايةوهذا واضح يف أن ه يريد أن يأ

ح العديد من العرفاء، أن  منهجهم قائم  وليس هذا هو موقف الغزايل وحده، بّ لقد رص 

ح ابن عريب بلتابعي ة الويل للنبي يف األمور  عىل رعاية الرشيعة وعدم االسلتخفاف هبا، فقد رص 

ح الراجعة إىل ظواهر األعامل، رغم اعلتقاده بأرفعية م قام الوالية عن مقام النبوة، بّ لقد رص 

ّ  من قال من أهّ الكشف أن   نفسه يف فلتوحاته بأن   إهلي يف حركاته وسكناته  ه مأمور بأمر  ك

د أن   ،خمالف ألمر رشعي حممدي تكليفي فقد اللتبس عليه األمر..  وهذا نص واضح، يؤك 

رشطًا الزمًا لسالمة املداومة عليها ّبوا مجاعة العرفاء مل يدافعوا عن جتاوز الرشيعة، بّ اعلت

ـ  أبوزيدمسيهتم الروحية ورحللتهم الباطنية، وإذا كان لنا من مالحظة عليهم فهو ـ كام قال 

ة دون مالحظة البعد االجلتامعي، وهو أمر  مل يكن مقصورًا يف قرصهم الرشيعة باألمور الفردي  

ّ  الفرقاء واال جتاهات، بمن فيهم الفقهاء أنفسهم، ومن ثم عليهم، وإنام كان بالًء أصاب ك

عت دوافعه بام ال يسمح بلتوحيد السبب وحرصه بجهة أو بشخص، أي ال  دت أسبابه وتنو  تعد 

مثاًل كانت هلم ظروفهم اإلمامي ة معنى حلرصه بجامعة العرفاء وال بالغزايل لوحده، فالشيعة 

ك ذلك أثرًا يف حالة الفردية واالنكامش يهم عن احلياة السياسية العامة مما تراللتي فرضت تنح  

ه تقريبًا يف بعض احلقبات الزمنية، هذا فضاًل عن أن  ذلك ال يبطّ اللتي غط ت فقههم كل  

  ّ املنظومة  اللتقسيم الذي وضعه الغزايل كام أرشنا، والذي نحن بصدد احلديث حوله ال حول ك

                                              
ي، كام أشار إىل ذلك 32: 1( إحياء علوم الدين 1) ؛ وقد أخذ الغزايل هذا الكالم من أيب طالب املك 

العالمة حممد بن حممد احلسيني الزبيدي املعروف بمرتىض يف كلتابه: إحتاف السادة امللتقني برشح إحياء 

 .135: 1علوم الدين 

 .36: 1( إحياء علوم الدين 2)

 .179 :1( الفلتوحات املكي ة 3)



  

 .الفكرية للغزايل أو الدفاع عنها

العلم  مجيعًا بأن  الكثي من العلامء سعوا يف مؤل فاهتم للقول بأن   عالوًة عىل ذلك، نعرف

وا فيه هو أرشف العلوم أو من أرشفها بحسب تعابيهم، ف  جعّ نيامللتكل مبعض الذي اخلتص 

وا بعض ا أم  ، ة  الفالسفة الفلسفبعض  فيام جعّ، معلم الكالم أرشف العلو الفقهاء فأرص 

ون ، لوهكذا جعّ األصوليون علم األصو، االفقه هو أرشفه عىل أن   وجعّ املفّس 

لقد كانت هذه نزعة شاملة بقيت حلتى حقبات ملتأخرة، وإذا كان الغزايل قد  ،ككذل اللتفسي  

م العلوم جاعالً معرفة الذات اإلهلية أرقاها، فهو قد مارس تطبيقًا لظاهرة عامة، ومل يبلتكر  قس 

 شيئًا من العدم.

د تقسيم الغزايل العلوم تقسياًم كالذي أسلفناه ال ينبئ عن مشكلة، جمر   الم، إن  وحصيلة الك

يف الغزايل يشرتك تصب  يف املآزق اللتي يبحث عنها أبوزيد، ونعم يف فكر الغزايل مشاكّ أخرى 

 وهي خارج إطار بحثنا الساعة.بعضها مع اللتيار الصويف عمومًا 

جيب فهمه يف سياقه  ،لبعض العلوم كالكالم والفقه نقد الغزايل فإن   إىل جانب هذا كّله،

حياء علوم الدين إبمالحظلته  أبوزيدتفسيه بعيدًا عن هذا السياق، لقد أقر   اللتارخيي، وال يصح  

ة فعّ عىل الواقع القائم، لقد بلغت املجادالت  واملنقذ من الضالل و.. بأن   الغزايل كان رد 

م املسلم ر الفقه أني والكالمية مبلغًا مفرطًا قس  غرقهم يف جدل ال نلتيجة من ورائه، كام بلغ تطو 

ىل مالحقة مسائّ هامشية أضاعوا هبا أعامرهم من قبيّ هّ جيوز الزواج من إحدًا دفع الفقهاء 

                                              
ملته عىل كلتابه كشف املراد يف رشح جتريد االعلتقاد: 1) فهم من العالمة احلّل يف مقد   .19( ي 

ا العلم األعىل، راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: الطباطبائي، بداية احلكمة: 2) ( ي فهم ذلك من تسميلتهم هلا بأّن 

7. 

 .3: 1مدارك األحكام ( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: حممد بن عّل املوسوي العامّل، 3)

 .3: 1( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: الّسخيس، أصول الفقه 4)

نا اإلشارة إىل أن  النامذج اللتي 12ـ  11: 1( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: الشوكاين، فلتح القدير 5) . وهتم 

رًا عن زمن الغزايل، إال أنه مع ذلك، فإن  هذه الفكر بة يف الثقافة أتينا هبا ربام كان بعضها ملتأخ  ة مرتق 

آنذاك، عنيت خصوصًا اجلانب النرجيس من الثقافة الذي كان سائدًا أيضًا ويعطي إحياء بأن  متييز علم 

 عىل علم أمر  مرتقب ومعقول، مما جيعّ تبن ي الغزايل هلا أمرًا غي غريب.



  

اخلامسة إذا كانت جن ية؟ أو هّ حيسب اجلن من أفراد نصاب صالة اجلمعة؟ األمر الذي أثار 

ا علامء اللغة واللتجويد و.. فقد أفرطوا يف مالحقة حتليالت أم   ،دة املسلترشقني فيام بعسخري  

دات ال حمصّ من ورائها وال فائدة عملية تر م اللتي نعت جتوتشد  ى منها، شبه صفة اللتور 

 الغزايل   ه، شاهد  العالمة حممد مهدي شمس الدين علم أصول الفقه هبا، ويف خضم هذا كل  

وغيهم، كام يبدو ذلك كل ه جليًا من كلتابه إحياء علوم خالقي يف العلامء الفساد الطبقي واأل

، وللت الحظ نصوصه اللتي غيهفليالحظ نقده عىل اجلدل واملناظرة وعىل الكالم و ،الدين

 .نقلناها آنفاً 

القيام  إن   .ام نريد تفسي موقف من هذا النوعن  نزيه الغزايل فال شأن لنا به، وإوال نريد ت

ضبت فيه القيم وجف ت فيه فائدة العلوم ليس أمرًا سلبيًا، وال يمكن أن ة يف جملتمع نبثورة روحي  

ذا كانت النلتيجة اللتي خرج هبا الغزايل قابلة للنقد ـ وهي كذلك إنفهمه عىل مقاييس زماننا، و

العلامء  ة، ولو أن   خطوته بوصفها خطوة سلبية وارتدادية ارجتاعي  هذا ال يفّس   باللتأكيد ـ فإن  

هذا  مناسب وعرصهم لربام اخلتلف األمر، إن   عد الغزايل وظ فوا مفاهيمه يف سياق  الذين أتوا ب

 هو ما تقلتضيه القراءة اللتارخيية للفكر واللتي تضعه يف سياقه اللتارخيي اخلاص.

حماكمة النلتيجة يشء، وتفسي موقف الغزايل يشء آخر، إن  ما جيب  ن  وخالصة القول: إ

ك الدولة مالحظلته يف موقف الغزايل هو قيا سه عىل املناخ املعارص الذي كان بحاجة يف ظّ تفك 

 نلتاج القيم، وهذا ما أراده الغزايل نفسه يف ذاته وجملتمعه.إإىل زخم روحي هائّ يعيد 

الذي يسلتهدف العمق االسرتاتيجي للخطاب الديني املعارص  افرتض أن   أبوزيد أن  لكن ك

 ن  أالضوء عليه، فيام األمر ليس كذلك، بمعنى ينلتهي بأيب حامد الغزايل هلذا سل ط هو نقده 

فة ومعلتدلة، ومن اّ طيفًا واالجتاه الصويف والعرفاين مث   سعًا اشلتمّ تيارات عدة بني ملتطر 

  ّ ف عىل  اخلطأ حماكمة ك الدكلتور حسن ساس مدرسة الغزايل كام يقول أتيارات اللتصو 

ف ـ كغيه من االجتاهات الفك، يحنف ر اللتصو  رًا ملحوظًا، بّ لقد فقد فقد تطو  رية ـ تطو 

                                              
 .66ـ  63الم: ( راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ: أجناس جولدتسيهر، العقيدة والرشيعة يف اإلس1)

، أن  الغزايل نفسه ال يمكن 17ـ  16؛ بّ يرى حنفي يف املصدر نفسه: 416( انظر: حوار األجيال: 2)

فهمه من خالل اإلحياء واملنقذ واجلواهر، فقد كان )املسلتصفى يف علم أصول الفقه( آخر ما كلتبه 

رآن لنرص حامد أبوزيد، وقد كان الغزايل، وله فيه مواقف ال تبعد كثيًا عن مفهوم النص يف علوم الق

 



  

ّ  اإلمامي تسميلته هذه يف الفكر الشيعي  ف ـ يف  ،ها كلمة )العرفان(حمل   للتح للتبدو كلمة ـ اللتصو 

ـ عىل سبيّ املثال ـ مبلغًا كبيًا، مامي هذا الفكر ذات مدلول سلبي، وقد بلغ العرفان اإل

  ّ رًا مذهاًل، وح ر تطو  يف القرن  ماميالعرفان اإل إن   .أبوزيد منها أمل  ة يلتشكالي  إكثر من أوتطو 

ج السيد حممد حسني الطباطبائي وا مرتىض مطهري، كام يخ اخلميني والشلسي د العرشين خر 

ج ال د 1897فغاين )أمثال السيد مجال الدين األوالنزعات الروحي ة عرفان خر  قبال إم( وحمم 

(، وحممد أمحد املهدي السوداين م1883وعبد القادر اجلزائري ) ،م(1938الالهوري )

لوا بمجموعهم معامل اجلمع بني دنيوية الدين وأخروي  م(، 1885) جتاهّ هذا  ن  إ .لتهممن شك 

ر املذهّ يف العرفان اإل ر ألاللتطو  تسجيّ مالحظاته عىل تيار  بوزيدسالمي هو الذي بر 

ف، إن   ني االجتاه العرفاين اخلالص قدرة الدمج املوجودة عند أمثال العالمة الطباطبائي ب اللتصو 

ة احلياة واالنغامس يف الوقت نفسه يف عملية نقد حتريري للفكر الديني كان يمكنها أن وحركي  

، دون أن يبخس للتسجيّ مالحظلته عىل اخلطاب الديني املعارص أبوزيدّ مفلتاحًا ملثّ تشك  

 ما ص واحد، وإذا كانت تيارات  بّ وشخ ،ه باخلتزاله يف اجتاه واحدسالم حق  تيارًا كبيًا يف اإل

أصحاب اخلطاب الرجعي  أبوزيديهم من يسم   تسلتقي معامل طريقها من أمثال الغزايل، فإن  

 ليسوا مجيعًا عىل هذا الطريق، كام أرشنا إىل ذلك فيام سبق.

ة الغزايل، وقد تبني  لنا أن   هذا كل ه عىل خط  فهم وموقف الدكلتور نرص حامد أبوزيد لنظري 

ـ بعيدًا عن بعض عباراته القاسية ـ يمكن يف تقسيم العلوم وموقعي ة الفقه فكرة الغزايل روح 

ط يف االنحصار هبا من جهة أو يف  القبول بحرفي لتها، كام سوف يأيت املوافقة عليها، دون اللتور 

ّأتوضيحه، فقد مح لها   .بوزيد أكثر مم ا تلتحم 

مسية الغزايل يف مناهجي ة اللتأويّ الصويف نعم، نحن مع نرص حامد أبوزيد وغيه يف نقد 

 .ويف موقفه السلبي من العلوم العقلي ة والطبيعي ات

أن ه مل يكن دقيقًا، قد صار واضحًا ف أّما ما طرحه الدكتور رسوش والشيخ شبسرتي،ب ـ 

                                                                                                                     
للمسلتصفى أبلغ األثر يف ابن رشد الفقيه، ومن ثم فجواهر القرآن إن ام هو بحث يف علوم القرآن عىل 

 األصول الصوفي ة فقط.

( انظر حول العالمة الطباطبائي ودوره اللتنويري اللتحريري: حيدر حب  اهلل، علم الكالم عند السيد 1)

د حسني الطباطبائ ة الكلمة، العدد حمم  ، جمل   .74ـ  45: 36ي، قراءة يف جدل العقّ والنص 



  

ن  رسوش باخلصوص قد أعلوم الدنيا كل ها مع الفقه، و ن  الغزايل مل يساو  أينا كيف أحيث ر

، مع أن  إطالقاً  لتقى العبارات بطريقة توحي وكأن  الغزايل يعلتّب علم الفقه ال صلة له باآلخرةان

ّ  امل راجع للنصوص اللتي سبق واللتكرار هذا الكالم غي دقيق، وال حاجة هنا لإلطالة ، بّ لع

ًا من ارتباط أن نقلناها يميّ أكثر إىل االقلتناع بأن  الغزايل كان يسعى لربط الفقه باآلخرة، انطالق

 .الدنيا باآلخرة

ة الفقه بسنوات، ويف موضع   ح قبّ طرحه فكرة دنيوي  والالفت للنظر أن  رسوش نفسه يرص 

م غي  آخر، بأن  الغزايل مل يكن ينكر الفقه، كام مل يكن جاهاًل بالفلسفة، لكن ه ينكر هذا اللتقد 

ر هلام  .املّب 

سالم، فلم يسلتهدف مل يكن يريد أن يكون بولس اإلن  الغزايل أوالنلتيجة اللتي نخرج هبا هي 

س عهدًا جديدًا إيامني ًا مكان العهد يامن واملعنوي ة مكاّناحذف الرشيعة وإحالل اإل ، ومل يؤس 

ًا صوفي ًا.. إن  كلتابات  القديم الفقهي، بّ أراد أن يموضع الفقه، وخيلع عىل احلياة ب عدًا معنوي 

د أن ه يريد حتوي د تصحيح السلوك الظاهري إىل جعّ سالمة الغزايل تؤك  ّ اجلهود من جمر 

د ارتداد طبيعي لسلوك  باطني سليم، فإصالح الروح ينلتج عنه صالح  السلوك الظاهري جمر 

ة نحلتاجها ضد  أولئك الذين يصدر عنهم السلوك اليسء نلتيجة عدم  السلوك الظاهري، والقو 

 صالح قلوهبم.

شؤون  ّنه منأمع فكرة علم اآلخرة عىل أحياناً طأ عندما تعامل ّن الغزاِل ـ مع ذلك ـ أخأإال 

ين هو مرشوع فردي وتنلتمي دفإن  هذه الفكرة توحي بأن  املرشوع األخروي يف ال ،اخلواّص 

ةإ غي  ن ه بذاته غي ملتوف ر جلمهور الناس، وهذه ثقافة صوفي ةأ، وكمصطفاة ليه فئة خاص 

ًا متامًا كام هو الفقه يف ك األو، بينام لو جعّ الغزايل السلصحيحة ًا ديني ًا عام  خروي شأنًا تربوي 

ة تسلتهدف تعامله مع املنازعات والظاهري ات ة اجلتامعي ة عام  ل الدين إىل ظاهرة تربوي  ، للتحو 

ة الصاحلة،  إصالح القلوب وتربية السلوك الباطني الذي تنبعث منه السلوكي ات الظاهري 

ة اللتي تنبعث منها  وسيصبح الدين عالجًا نفسي اً  ن الشخصية السوي  وروحي ًا يؤدي اىل تكو 

فة  ط امللتصو  فات الئقة.. أعلتقد هذا األمر هو الذي ور  يف ـ وربام أيضًا ألسباب تارخيي ة ـ ترص 
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موا رحللتهم بوصفها أمرًا بالغ الصعوبة ال يصله إال القل ة من  ة عندما قد  خطاب نخبوي، خاص 

ه  خطاهبا سلفًا لفئة قليلة من البرش، الناس، بام أوحى وكأن   الرحلة الروحي ة هي رحلة موج 

هذا عىل أكثر من صعيد،  منااخلطاب الصويف يف تقديري إىل يوبعض أشكال وهذا هو مقلتّ 

وهلذا نحن نقول بأن  الفقه احلايل عليه أن يسلتوعب فقه اآلخرة أو العكس، بحيث يصبح 

كّب ضمن رؤية مقاصدية روحي ة ملتعالية، وتشظ يهام الفقهان فقهًا واحدًا هو الفقه األ

وتصويرمها اثنني هو الذي سب ب وما يزال الكثي من املشاكّ، حلتى أن  الغزايل نفسه مل يسع  

 لدجمهام، بّ وافق عىل فصلهام.

 ونقده الغزالي باهلوية ااُلخروّية للفقه، وقفة وتأّملالفيض الكاشاني ـ  3ـ  6

هـ( يوافق الغزايل والكثي من االجتاهات الروحي ة يف 1091اين )رغم أن  الفيض الكاش

ة اللتي وقع فيه ا الفقهاء وامللتكل مون اإلسالم يف موقفهم من حاالت اإلفراط أو الدنيوي 

 وغيهم، بيد أن ه يلتحف ظ عىل موقف الغزايل من علم الفقه وفهمه له.

بات وامل دات، فيبطه تلقائي ًا باآلخرة، وكان ه إن  الفيض الكاشاين يعلتّب الفقه  علم  املقر  بع 

ب العبد  بات اللتي تقر   ما عن الدنيا، فالواجبات اللتي يرشدنا إليها الفقه هي املقر 
يفصله بدرجة 

دات اللتي تبعده عنه تعاىل، فالرشعي ات  مات اللتي ينهانا عنها هي املبعِّ من اهلل سبحانه، بينام املحر 

لتها يف اللتقريب من  اهلل واللتبعيد عنه، ال يف بناء الدنيا ومصاحلها والغرق يف ترتيب تكمن هوي 

ر لنا الغزايل القضي ة، وهبذا يصبح علم الفقه من علوم اآلخرة ال من علوم  أمورها كام صو 

 الدنيا خالفًا ملا فعله الغزايل.

ل الفصّ إىل آخره ليس عىل ما ينبغي»يقول الفيض الكاشاين:  ، ما ذكره أبو حامد من أو 

وليس معنى علم الفقه ما زعمه، بّ هو علم  رشيف إهلي  نبوي  مسلتفاد من الوحي لي ساق به 

، فإن  حتصيّ األخالق املحمودة ال  ّ  مقام سني  ّ  وبه يرتق ى العبد إىل ك العباد إىل اهلل عز  وج

اء من غي بدعة، وحتصيّ علوم املك اشفة ال يلتيّس  إال بأعامل اجلوارح عىل وفق الرشيعة الغر 

يلتيّس  إال بلتهذيب األخالق وتنوير القلب بنور الرشع وضوء العقّ، وذلك ال يلتيّس  إال بالعلم 

ّ  من الطاعات املأخوذة من الوحي ليلتأتى هبا العبد عىل وجهها،  ب إىل اهلل عز  وج بام يقر 

ّ  من املعايص ليجلتنب عنها، وامللتكف ّ هبذين ا د عن اهلل عز  وج لعلمني إن ام هو والعلم بام يبع 



  

الم أن ه ثلث القرآن،  ها، وقد ورد عن أهّ البيت عليهم الس  علم الفقه، فهو أقدم العلوم وأمه 

ة  ة احلق  ق بني اخلالفة النبوي  فكيف ال يكون من علم اآلخرة ما هذا شأنه، فكأن  أبا حامد مل يفر 

ا، وبني السلطنة امللتغل بة اجلائرة اللتي ي علتّب فيها رعاية قلوب الرعي ة من اإلمام الداعي وإصالحه

ّ  مكل ف أن حيص   ّ من اللتي ال يعلتّب فيها ذلك، فصار ذلك منشأ خطائه، وباجلملة جيب عىل ك

علم الفقه ما حيلتاج إليه بنفسه بفرض العني وما حيلتاج إليه غيه بفرض الكفاية سواء فيه 

ة فل ا فقهاء العام  يس يصلح فقههم أن يعد  من العلم، العبادات واملعامالت من غي فرق، وأم 

حلت ى يقال: إن ه من علوم الدنيا أو اآلخرة؛ ألن ه خملوط ببدع وجهاالت وأهواء خمرتعة 

ة  ت، كام سنشي إىل بعضها يف مواضعه إن شاء اهلل.. ومم ا يدل  عىل رشف علم الفقه وشد  مضال 

ة بإسنادنا الصحيح ع يناه من طريق اخلاص  ن معاوية بن وهب، قال: سمعت االهلتامم به ما رو 

اب بأن خيّبك خّب السامء واألرض واملرشق واملغرب، »، يقول: ×أبا عبد اهلل إن  آية الكذ 

 .«..«فإذا سأللته عن حرام اهلل تعاىل وحالله مل يكن عنده يشء

 سترلص من هذا النّص:يُ 

فيه من جهة، وانطالقًا من  إن  الفقه من علوم اآلخرة؛ نظرًا خلاصية اللتقريب واللتبعيد أّوالً:

 مسلتوى حث  النصوص عليه واهلتامم الدين به من جهة ثانية.

 .اجلائرة إن  سبب خطأ الغزايل هو خلطه بني الوالية اإلهلي ة والوالية السلطاني ة ثانيًا:

بّ ال يليق إن  الفقه املوصوف ليس هو فقه اجلمهور وأهّ السن ة؛ ألن ه غي صحيح،  ثالثًا:

.ن ف علاًم، أن ي ص  بّ هو فقه اإلمامي ة املأخوذ من أهّ البيت النبوي 

مقاربة يعارض وووسط هذا اخلالف بني الغزاِل والكاشاين، ينترص رسوش لنظرّية الغزاِل 

 انطالقًا من العنارص اآلتية: الكاشاين للفقه،

صحيحة؛ ألن   هّ السن ة خارجة عن إطار العلم هو عملي ة حماكمة غيأإن  اعلتبار علوم  ـ 1

قي وغي األخالقي الذي الخالعلم ال يكون علاًم بالصواب واخلطأ الذي فيه، وال بالبعد األ

فيه، وسبب هذا اخللّ هو اخللط بني العلم بوصفه القضايا املطابقة للواقع، وبني جمموعة 

ة تارخيي ة، وملنلتظمة واملمنهجة اللتي تدالقضايا ا مل يكن علم  ذاإور حول موضوع واحد وهلا هوي 

                                              
ة البيضاء يف هتذيب اإلحياء 1)  .60ـ  59: 1( الكاشاين، املحج 



  

فليس ذلك إال ي عند الكاشاين علاًم سن  الالفلسفة والطبيعي ات عند الغزايل وال علم الفقه 

ل عىل أ ة مرهذه العلوم ضمن ز جيف إدرا بعد تقدير، ال باملعنى الثاين، وهذا كاف  باملعنى األو 

ا بكذهبا ال تفقد حلتى لو كان لنا موقف من صواهبا وخطئها، متامًا كالقضي ة الكاذبة  ،العلوم فإّن 

 ولكن ها تفقد صفة الصدق فقط. ،صفة القضي ة

ي أين يقوم الفقه باللتقريب واللتبعيد الذي يصفه لنا الكاشاين؟ فهّ الصالة الفقهي ة ه ـ 2

ب ق  معراج املؤمن عنده وهي اللتي يلتح ف القلب فيها اىل اهلل حقيقًة رغم انرصإق هبا اللتقر 

ب   وغي مالغيبة والنميمة والنومع الصوم وغياب اهلل عن لب ها؟ وهّ  ؟ وهّ احليّ ذلك مقر 

بة؟ وهّ بكثرة الط ب العبد  الق والزواجالفقهي ة مقر  ىل اهلل؟ أو باملراجعات القضائي ة اللتي إيلتقر 

نلتج لنا إمنه تعاىل؟ وهّ الفقه  حيصّ هبا عىل أمواله يكون له قرب    خملصًا عفيفًا صبوراً  نساناً ي 

 !؟..قًا ملتواضعاً خلوقًا مشف

ني بأن  فهم الغزايل للفقه والناتج عن رؤيلته االجلتامعي ة أعمق م  ل  وخيلتم رسوش حماكمة الع  

 .بكثي، وهو أدق  وأكثر وعيًا من فقه الفيض الكاشاين

لدّي بعض  ،: الغزاِل ـ الكاشاين ـ رسوشلكّل من يف سياق هذه املواقف الثالثةو

 التعليقات:

يف تفسي كلمة القرب والبعد من اهلل سبحانه هنا أعلتقد بأن ه يوجد اخلتالف  :لوّ التعليق األ

اللتجربة الروحية اللتي جتعّ ـ فيام يبدو ـ وتعاىل، فالغزايل ورسوش يفهامن من هذه الكلمة 

ب هو السلوك الذي  ًا قريبًا من اهلل سبحانه، ومن ثم  فالسلوك املقر  العبد وجوديًا أو شعوري 

 روحي ًا يشعر به العبد بأن ه يعيش مع معشوقه. العبد ارتقاءً يظهر يف روح 

ة والرضا  بينام يبدو من الفيض الكاشاين أن  اللتقريب واللتبعيد يلتصالن بالنجاة اال خروي 

                                              
. أجد نفيس موافقًا لّسوش يف توصيفه الغزايل بصاحب 53ـ  34: 1( رسوش، قصة ارباب معرفت 1)

سيسيولوجية، فالغزايل يرفدنا يف إحياء علوم الدين وغيه بالكثي من الرؤية السيكولوجي ة وال

املقاربات النفسية واالجلتامعية الكاشفة عن وعي مملتاز  له بالبناء النفيس واالجلتامعي للبرش وحركة 

ّ  من قرأ  الصيورة والسيورة االجلتامعي ة، وتأثي الشعور والالشعور يف اإلنسان، وهذا واضح لك

ة، فإن ك لو حذفت نص  اإلحياء منه، ال تكاد  اإلحياء، بعكس مسامهات الفيض الكاشاين يف املحج 

 تعثر عىل يشء مهم بمثّ هذا النوع من القراءة.



  

، اإل من حيث إن  البعد عن النار واالسلتقرار يف اجلن ة هو ـ بحسب املآل ـ قرب  من اهلل هلي 

قان وفعّ الواجمات فرتك املحر  سبحانه يف اآلخرة،  وربام ال  ،لتقريب باملعنى الثاينالبات حيق 

لقناه باملعنى األحيق   ل )و  هـ( للفقه؛ حيث يقول: 786، وربام هلذا يرجع تعريف الشهيد األو 

العلم باألحكام الرشعية العملي ة عن أدللتها اللتفصيلي ة؛ للتحصيّ السعادة األخروي ة. 

ن  الفريقني عىل حق  نسبي ًا، فالفقه احلايل ليست فيه أخيي ّ يل ب ،ضللتباس املفرت  االوسط هذا 

ة إ ل، عدا مثّ باب الني ة يف )إلزامي ة( شارة أي  بًا باملعنى األو  للجوانب الروحي ة حلتى يكون مقر 

ب  العبادات حيث ي   ة الرشع أل ؛باملعنى الثاين شرتط اإلخالص، بينام الفقه مقر  ن ه اللتزام بجاد 

  ه  قوليس فونجاة تكاب ما يوجب دخول العبد النار يوم القيامة، فهو فقه خالص وعدم ار
 
 فناء

 يف اهلل سبحانه.

نلتج إنسانًا مليئًا بالرذائّ األخالقي ة  التعليق الثاين: م، يمكن للفقه أن ي  بناء عىل ما تقد 

ني، لكن  هذا القلبي ة، ويف الوقت عينه مللتزم بالرشيعة باملعنى القانوين واحلقوقي الالزم  

اإلمكان االفرتايض القائم عىل مقاربة البنية الفقهية والفلتوائي ة يف سيورهتا اللتارخيي ة ال يعني أن  

نلتج إنسانًا غي مقرتب من اهلل روحي ًا أو ال يشعر بالذات اإلهلي ة يف  لته اللتارخيي ة ي  الفقه يف هوي 

اللتجربة اللتارخيي ة لإلنسان امللتدي ن الفقهي حركة سلوكي اته يف احلياة، ومعنى هذا الكالم أن  

د أن  درجة معي نة من اإلحساس باهلل موجودة عنده، وهي اللتي تدفعه لرتك الرذائّ  تؤك 

األخالقي ة اجلوارحي ة والذهاب نحو السلوكي ات الصاحلة، بحيث ال يظلم الناس، وال يرشب 

 سبيّ اخلي ومساعدة الفقراء وبذل املال يفاخلمر، وال يّسق، بّ يلتجه نحو العبادات 

ه أفراد الناس لينبعثوا نحو السلوك الصحيح انطالقًا واملساكني و .. فعّب اللتاريخ كان الفقه يوج 

، وال يمكننا ـ بمطالعة تارخيي ة ـ عاث قريب من اهلل سبحانهإحساس بانبخالقي ة ومن أمن روح 

ة للفرد املللتزم فق  .هي ًا عن اللتزامه الفقهي نفسهفصّ اللتجربة األخالقي ة املعنوي 

 ،مسالك الروحاني ة العليا ةً ي ة الفقهي ة ال تبلغ بالعبد عادن  اللتجربة اللتارخيي ة السلوكأصحيح  

 .، بخلقها فضاء مناسباً ها األوىلفقده مراتببعده أو ت  لكن ها ال ت  

م الفقه يف بنيلته صابا يف تقويأن  الغزايل ورسوش أيظهر لتني، موبناء عىل النقطلتني امللتقد  
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ـ  جلتمعيامل يصيبا يف قراءته يف واقعه لكن هام ملعّب اللتاريخ، له بصورته اللتي نعرفها الذاتية، 

يولده  قريب إىل اهلل، ما كانوا عّب اللتاريخ يلتجهون بسلوك   ةً ، فاملللتزمون بالرشيعة عاداللتارخيي

ة و الفقهي وملتابعة الفقهاء، فيهم االللتزام   ات ب  بدًا عن مفهوم املسلتحأال يغيب ن  الفقه أخاص 

ة عند الغزايل  ب الكثي منها من باب الفضائّ القلبي ة األخالقي ةروهات، واللتي يقرتكوامل املسام 

 .بعلم اآلخرة أو علم املعاملة األخروي  

م امن  علم اآلخرة هو علم فرض عني ال فرض كفاية، إن  أالغزايل نفسه عندما اعلتّب إن  بّ   قد 

آلخرة بمقاربة فقهي ة، ومن ثم  فمن دفعه لالنلتصار هو اجلتهاده الفقهي، فالفقه نفسه هو علم ا

لتهفرض العني، فكيف يكون الفقه يف ذاته وهو بنحوخرة ثبت له علم اآلأالذي  خاليًا من علم  ي 

أال ي فرتض بالغزايل هنا أن يغي  صورة القضي ة من أن تكون حماكمًة للفقه إىل أن  اآلخرة؟!

ّ إىل إدراج علم اآلخرة واملدارس كون حماكمة لبعض االجلتهادات ت الفقهي ة اللتي مل تلتوص 

خارج ـ )وليس  (داخّ ـ فقهي)ضمن الفرائض اللتي ي كل ف هبا العباد، ومن ثم  يكون اخلالف 

 ؟!(فقهي

 وهبذا يلتبني  أن رسوش عندما عاتب الكاشاين يف قراءته العلم عّب ثنائي ة احلق  والباطّ يف

ذاته، وطالبه بقراءته يف واقعه اللتارخيي اإلنساين، مل يقم باليشء عينه عندما أراد احلكم عىل علم 

 الفقه، فقد قرأه بذاته ومل يقرأه بوجوده اللتارخيي البرشي وتأثياته اإلنساني ة!

م  كالم  الغزايل بطريقة خاطئة، وأخذ مقطعاً  التعليق الثالث: من  إن  الكاشاين هو اآلخر ف ه 

كالمه دون أن ينظر يف سائر كلامته يف اإلحياء وغيه، وقد رأينا سابقًا كيف أن  الغزايل كان 

يربط الفقه باآلخرة ربطًا أداتي ًا، وال يفصله عنه، لكن ه مل يكن يعلتقد بكفايلته أو باسلتبداده يف 

، بّ كان يدعو ملوضعلته بشكّ صحيح دون مبالغة أو  تبخيس. خلق اإلنسان الصالح اإلهلي 

 إن  مقاربة الكاشاين لسبب وقوع الغزايل يف اخلطأ هنا ليست دقيقة، وذلك: التعليق الرابع:

والوالية السلطاني ة بقدرات الفقه عىل )اإلمامة الشيعي ة( لوالية اإلهلي ة ملوضوع ا ال عالقة أ ـ

وهّ  ؟القضي ة هنا قحم الكاشاين هذهأفهم ملاذا أ إنلتاج القرب والبعد والصالح والفساد، بّ مل

فقهي ًا؟! بّ عىل العكس من  كان الغزايل يدافع عن سلوك السالطني بجعله سلوكهم مصدراً 

د ابقة سالذلك وجدنا الغزايل يف نصوصه  ه السلطان يف القانون، أيؤك  ن  الفقيه هو الذي يوج 

وجه الربط بني قضي ة  هان اإلمام يف إدارة الناس عند الشيعة، فاممتامًا كام الفقه والرشيعة يوج  



  

داعي إلقحامه، وكأن  قحام يشء ال إن ه أة اإلمامة والسلطنة؟! يبدو يل الفقه والصالح وقضي  

ر أن ه لو كان اإلمام املعصوم هو السلطان الفعّل ملا وقع ما وقع، مع أن  هذا ليس  الكاشاين تصو 

ا، مما افلتقدته اللتجربة السلطاني ة، راجعًا جلانب الفقه من إماملته، بّ النضامم اجلوانب األخرى هل

 وأين هذا من إشكالي ة بحثنا؟!

يبدو يل أن  رسوش قارب قضي ة سلب صفة العلم عن الفقه السن ي من زاوية فلسفي ة،  ب ـ

ة لو أرص  الكاشاين عىل اد عاء أن ه ال تكفي هنا، ـ عىل سالملتها ـ وأظن  أن  هذه املقاربة  خاص 

يف ة رسوش يمكننا مشارك السن ي وفقًا لثنائية الصواب واخلطأ، من هنا أراد حماكمة علم الفقه

نقد الكاشاين يف هذه النقطة بطريقة أكثر عمقًا وواقعي ة، وذلك أن  الفيض الكاشاين اعلتّب أن  

الفقه السن ي ال يصح  وصفه بأن ه علم؛ ملا فيه من بدع وأخطاء، وال أدري كيف يمكن اللتعامّ 

اوى الكّبى؟! فهّ الفقه الشيعي ـ بمعنى حاصّ اجلتهادات الفقهاء الشيعة مع مثّ هذه الدع

ـ خيلتلف عن الفقه السن ي كثيًا؟ وهّ نسبة  ، وليس نمط االسلتدالل الفقهيعّب اللتاريخ

االخلتالف تزيد عن اخلمسة يف املائة؟ دعونا نقارب املوضوع من زاوية واقعي ة وتارخيي ة 

ل شخصًا مثّ الكاشاين أن ي رجع سبب وميداني ة، فكم هي نسبة االخ لتالف الفقهي اللتي ختو 

خطأ الغزايل هنا إىل قياسه األمور عىل فقه أهّ السن ة، وهّ املشاكّ اللتي أشار إليها الغزايل 

ث بالدق ة عن الفقه وليس  ة بالفقه السن ي عّب اللتاريخ؟ أرجو اللتدقيق هنا، حيث نلتحد  خاص 

 بني املذاهب.عن سائر األمور املخلتلف فيها 

وال ا ريد أن أنفي املفاضلة بني الفقه الشيعي والسن ي، فقد تكون موجودة بالفعّ، لكن  

ل أبدًا طريقة مقاربة الكاشاين للقضي ة، بالغًا هبا إىل حد  إخراج  مسلتوى هذه املفاضلة ال خيو 

لته وكأن  علم الفقه السن ي خملوق  خملتلف متعلم الفقه السن ي عن زمرة العلوم!  امًا يف هوي 

رات هذه اللتارخيي ة الوقوعي ة عن علم الفقه الشيعي!  وإال فليبني  لنا الكاشاين ـ أو غيه ـ مّب 

ّ  الدعوى الكبية ، فهّ لو قرأنا كلتابه الفقهي )مفاتيح الرشائع(، سنجده خملوقًا آخر خيلتلف ك

نة الفقهي ة السني ة؟!  االخلتالف عن املدو 

ة للفقه عىل صواب  ما، أعلتقد  وعىل أّية حال، ة واألخروي  ة الدنيوي  بأن  اجلميع يف قضي ة اهلوي 

وهيدفون شيئًا مشرتكًا، وهو أن  الفقه ليس هو الرسالة النهائي ة لبناء اإلنسان يف الرؤية الديني ة ما 



  

 مل نقم بلتغيي بنيلته وإنلتاجه ضمن قراءة جديدة تدجمه مع األخالق الروحي ة واالجلتامعي ة، ولكن  

لته ـ فيام يسلتقي ـ  املهم بالنسبة للجميع أن  الفقه هو يف ّناية املطاف علم  ديني، يسلتقي ذاته وهوي 

يمن النصوص الرشعي   ًا، عدا بعض ة يف الكلتاب والسن ة، سواء سم  ًا أم دنيوي  ناه أخروي 

 االضطراب يف عبارات الدكلتور رسوش كام رأينا.

 دنيوّيًا ي(الفقهقّدس )املـ تأّمالت عابرة يف اختبار  4ـ  6

ة املصلحة،  ًا فكرة قائمة بنفسها عىل قيام الرشيعة عىل نظري  إن  فكرة اخلتبار الفقه دنيوي 

ة اللتي يؤمن هبا الكثي من  وابلتناء الرشيعة عىل املصالح واملفاسد يف امللتعل قات، وهي النظري 

 ة أنفسهم.الشيعة واملعلتزلة، بينام رفضها آخرون بمن فيهم بعض اإلمامي  

كام تقوم هذه الفكرة أيضًا عىل االعلتقاد بأن  مالك احلكم واملصلحة الكامنة خلفه مم ا يمكن 

الوصول إليه أو إىل بعضه املعلتد  به الذي لواله مل ينعقد احلكم، وهو االعلتقاد الذي يمكن 

عند مالحظة حضوره يف غي الفقه اإلمامي، فيام هو باهت احلضور يف االجلتهاد الرشعي 

عًا وحضورًا ما، بّ إىل يومنا هذا  اإلمامي ة، عدا يف الفرتة األخية اللتي بلتنا نشهد له فيها توس 

السائد  هو نفي إمكانات الكشف يف املالكات عادًة، بّ قد يعلتّب بعض  أن  فكرة كشف 

ض أركان الرشيعة اإلسالمي ة عّب إخضاعها لللتقويم البرشي  املالكات فكرة يمكن أن تقو 

، ومن ثم  تغييب فكرة ومًا، وجعّ القوانني الرشعية حتت رمحة العقّ احلداثي اللتجريبيد

 .اللتعب د واللتسليم يف العالقة العملي ة مع اهلل

ة املالكات وتبعي ة األحكام للمصالح واملفاسد،  وال وليس املجال هنا جمال  بحث نظري 

ة إمكانات كشف هذه املالكات،  إذ نرتك ذلك ّ واللتعب د يف الدين، وال ملساحة اللتعق  لنظري 

د  هلا بعد هذا الكلتاب إن شاء اهلل تعاىل، ومن ثم  نريد أن نفرتض اآلن أن  حللقة بحثية أخرى ن ع  

ا لكوّنا متام املالك أو  لتها مبني ة عىل نظام املصالح واملفاسد الدنيوي ة يف امللتعل قات، إم  الرشيعة برم 

وأن  هذه املالكات مقدورة الفهم واالكلتشاف قوم احلكم، جزء املالك الذي من دونه ال ي

 بوصف ذلك كل ه أصاًل موضوعًا.لإلنسان، 

ي ال يمكن أن يدير احلياة وعليه، ف نحن نوافق رسوش عىل أن  النظام الرتميزي الّس 

ة ، ، وأن  الفقه البد  أن خيضع لالخلتبار واللتجربة، لوحده الدنيوي   ّ يف بعض املساحات عىل األق



  

لكن ما نعنيه نحن ال يلتناىف مع السياق، بمعنى أن  عملي ة االخلتبار هذه يمكنها أن ت ثبت أحد 

 أمور:

إن  تطبيقنا للدين غي صحيح؛ فالفشّ عىل مسلتوى اللتجربة واالخلتبار يمكن يف كثي من أ ـ 

د من أن  عنارص ة األحيان أن يكون راجعًا إىل الفشّ يف األداء اللتطبيقي؛ فعلينا اللتأك   النظري 

ّ  ما يقال من أن  النظري   أو أغلبها كانت مأخوذة بأمجعها ة يف مرحلة اللتطبيق، السيام يف ظ

، وفقًا للتعبي السيد باقر الصدر،   ّ ّ  جزء فيها هو جزء من ك اإلسالمية متثّ كاًل مرتابطًا، وأن  ك

ه األدنى واأل عىل قد أشار هلذا األمر وقد رأينا رسوش نفسه عندما تكل م عن مسألة الدين بحد 

ًا، وهي الفكرة  ة اقلتصادي  عندما اعلتّب أن  قطع يد السارق ليس سوى حد  معني يف ظروف خاص 

عينها اللتي قاهلا السيد الصدر يف )اقلتصادنا( وهو يلتكل م عن كون االقلتصاد اإلسالمي جزءًا من 

ّ  مرتابط  .ك

؛ بمعنى أن حظ مشكلًة يف اللتطبيقوذلك عندما ال نال إن  فهمنا للدين غي صحيحب ـ 

تكون اسلتنلتاجاتنا اللتي أخذناها من النصوص الدينية مغلوطة، أو طريقة إثباتنا للتلك 

 النصوص كانت خاطئة، وهذا ما يفرض إعادة النظر يف فهمنا وآلي اته وطرقه.

بأن  أن ال تكون هناك مشكلة يف الفهم وال يف اللتطبيق، ويف هذه احلال جيب اإلقرار ج ـ 

املوقف الفقهي الذي خرجنا به ال يمثّ املوقف الديني يف مرحللتنا الزمني ة هذه، والسبب يف 

قه الفقه مثالً يف مرحلة زمني ة معي نة هو نجاح نسبي زمني  هذه النلتيجة هو أن  النجاح الذي حق 

رين، واالسلتجابة الطبيعي ة هلذا الفه م هو أن يكون كام يفهمه رسوش وأمثاله من العلامء واملفك 

الفشّ يف حلظة  أخرى فشاًل نسبيًا غي مطلق؛ ألن  اإلطالق فيه خيالف أساسي ات اللتفكي 

ة الفقهي ة اليوم بام ي قدرها عىل  الزمكاين؛ فإذا كان غي مطلق، فإن  هذا يفرض تعديّ النظري 

ة منها، وهو ما يؤول إىل أن  املشكلة تكمن يف فهم ال ًة أخرى، حتقيق األغراض املرجو  دين مر 

ة.  وأن  املطلوب مثاًل تنشيط القواعد العامة والعناوين الثانوي 

ة، ال أصّ الدليّ ؛ والسبب هو أن  وبعبارة موجزة: االخلتبار هيدم عادًة إطالقات األدل 

فشّ اللتجربة هنا أو هناك، ليس سوى عملي ة اسلتقراء ناقص، ال يسمح باللتعميم عىل طول 
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اين، بّ يقي د القاعدة بإطاره ما مل تكن املعطيات امللتوف رة باللتي تسمح اخلط  الزماين واملك

 يف العادة
 
ع نلتيجة خصوصي ات معي نة األمر الذي يبقى حالة  اسلتثناء وال  .باللتعميم واللتوس 

نا نخلتّب احلكم  ة احلكم الرشعي باللتجربة يف مكان آخر، بّ املفرتض أن  نريد بذلك إثبات صح 

، وإال فلو مل يكن النص  الرشعي يف إطا د، واحلكم  يأخذ رشعي لته من النص  ر زمكاين حمد 

ل حلتى نقوم  مرشعنًا للحكم يف انطالقلته، ملا كان هناك معنى للفقه القائم عىل الدين من األو 

ح بام ذهب إليه أركون وشبسرتي من انلتهاء عرص  باخلتباره، بّ كان يفرتض بّسوش أن يرص 

ق عرص املقن ن الوضعي، بدل إتعاب نفسه بجعّ الفقه )بام هو فقه( الفقه اإلسالمي وانطال

ًا، ثم اخلتباره  .، ولعل ه من األصّ كان يريد الوصول للتلك النلتيجةدنيوي 

وهذا كل ه يعني أن  خضوع الفقه لالخلتبار ال يعني إلغاءه بالكل ية بالرضورة، وإن ام يعني 

ة تعدياًل زمكاني   مولي ًا . هذا كله لو سل منا أن  فشّ الفقه يكون شاً رضورة اللتعديّ يف النظري 

ري إشكاله عىل قوانني  ة وأن  رسوش نفسه يأخذ عىل مطه  وليس فشالً لبعض مفاهيمه، خاص 

ًا أن   ا قابلة للنقض يف موضع  أو موضعني دومًا، ويرى ـ أي رسوش ـ حمق  علم االجلتامع بأّن 

ري كان مسكونًا باهلاجس  بحيث بقي مسكونًا برصامة  الفلسفي العقّل دوماً ذلك سبب ه أن  مطه 

 .، ومل يدرك بوضوح روح العلوم اإلنساني ة ومعاييهااملوجبة الكلي ة

إذا كن ا نوافق عىل رضورة خضوع الفقه يف مرحلة إدارته للمجلتمع لقانون  عىل خطٍّ آخر،

والفشّ؟ إن  هذا املعيار  اللتجربة واالخلتبار، فإن  من الرضوري أن نعرف: ما هو معيار النجاح

ّ  هو األهم؛ ألن  أي  خطأ يف حتديد هذا املعيار سيؤد ي إىل الفشّ يف احلكم عىل الدين يف  يظ

مرحلة االخلتبار. كام ومن الرضوري أن نكون واقعي ني يف رصد الفشّ والنجاح؛ ألن ه ال يوجد 

                                              
ة، وإال فإن  ( ما سمح يل هبذا، هو قابلي ة القانون لللتقييد واللتخصيص؛ ألن ه من سنخ 1) األمور االعلتباري 

 باالسلتقراء يوجب هدم القاعدة بوصفها كلي ًا قانوني ًا علمي ًا، كام ثبت يف 
انخرام القاعدة يف حالة 

مباحث االسلتقراء، وباللتأكيد البد  أن يكون هذا بعد اللتثب ت من أن  خرق القاعدة كان نلتيجة واضحة 

و كان اخلرق لوجود املانع فهو ال هيدم اقلتضاء املقلتيض بوصفه لزوال املقلتيض ال لوجود املانع، وإال فل

ض  ًا، ويف هذا السياق يمكن مراجعة األبحاث اللتي تعر  قاعدة أيضًا، ما مل يصبح اخلرق دائمي ًا أو أكثري 

 هلا االسلتقرائيون واألرسطي ون معًا يف مسألة اللتعميامت االسلتقرائي ة.

 .404: 1( انظر: قصة ارباب معرفت 2)



  

 يف جمال اللتجربة هذه نجاح مطلق وفشّ مطلق يف أكثر األحيان.

ا أريد قوله هو أن  النجاح والفشّ ال يؤخذ فيهام اجلانب املادي للحياة فقط، كام ال م

يؤخذان بوجودمها املطلق، بّ بوجودمها النسبي، وما نقصده من ذلك هو أن  النجاح املادي يف 

سب نجاحًا باملعايي الدينية،  املجلتمع إذا صاحبه تدهور قيمي وأخالقي وروحي فهو ال حي 

اللتي تؤخذ للدين األخروي، فالبد  من أخذ مشهد القيم يف املوضوع واحلالة ايي ملعحلتى تلك ا

ق عىل الصعد األخرى ق عىل هذا الصعيد مع ما حتق  ، الروحي ة واإليامنية كذلك، ونوازن ما حتق 

ف االقلتصاد اإلسالمي يف معامله  د باقر الصدر ـ وهو يوص  يه السيد حمم  وهذا ما كان يسم 

بالصفة األخالقي ة يف االقلتصاد اإلسالمي، إىل جانب صفلته الواقعي ة القائمة عىل الرئيسة ـ 

هة لالقلتصاد ، وهذا ما يعني االنسجام مع األبعاد اللتكويني ة لإلنسان، فالصفة األخالقي ة موجِّ

أن  الرؤية األخالقي ة الديني ة ترتك أثرها يف تقويم نجاح اللتجربة وفشلها، وليست املعايي 

ة املحضة اللتي يؤمن هبا العقّ املاد ي احلديثا  .لدنيوي 

ق األهداف  كام أن  النجاح والفشّ مفهومان نسبيان، بمعنى أن  النجاح ليس هو مطلق حتق 

ّ  اإلمكانات ووسط اللتهديدات ضمن إطار زمني  معقول،  ق األهداف يف ظ العليا، بّ هو حتق 

جب أن تؤخذ هذه األمور بعني االعلتبار مجيعًا، حلتى كام تقول اإلدارة االسرتاتيجي ة، ومن ثم في

 النلتائج. سلتعجّال نحرق املراحّ ون

ويف هذا السياق نفسه، يأيت موضوع اخلتبار اللتطبيق اجلزئي، إذ اللتطبيق تارًة يكون يف فصاء 

مساعد، وأخرى يف فضاء غي مساعد، ويف احلاللتني جيب أخذ الفضاء املحيط بعني االعلتبار 

اء عاملي ربوي أمر خيلتلف عن ضنشاء بنك غي ربوي يف ف، فأن تقوم بإالنجاح لرصد درجة

، مم ا يلتطل ب خطوات خملتلفة ويفرض علينا توق عات غي ربويضاء تشييد بنك غي ربوي يف ف

 .ذات مسلتويات خملتلفة أيضاً 

إن  نظرية رسوش وإن سعت لفهم الدائرة الدينية يف سياق خملتلف عن  واخلالصة:

ة السي ّ لنظري  مت لنا أفكارًا وإضاءات مجيلة ورائعة يف ، بازرگاناقات السابقة ومكم  وقد 
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ن من تقديم إجابات واضحة يف السياق الذي نحن فيهتقديري،  ا مل تلتمك  ، وهلذا ال تبدو إال أّن 

رات  ّ  فضاء ديني، بّ غالبًا ما غرقت يف االد عاءات دون تقديم مّب  يل كافية أو مقنعة يف ظ

 .ضوعي ة بحجم تلك االد عاءات العلمي ةمو



 

 

 

 

 

 ثالثةالنظرّية ال

 الشريعة من القانون إىل القيم ومن التعالي إىل التارخيّية

 تشريح كّلي عام

ة الرشيعة، وذلك عّب القول بأن  الرشيعة ليست سلسلة  ة نحو تغيي هوي  تلتجه هذه النظري 

وسمة اإلطالق مسلتحيّ، وهلذا علينا اللتخّل  عن من القوانني املطلقة؛ ألن  اجلمع بني القانون 

 هذا الرتكيب، وذلك بإنلتاج تركيبني بديلني:

 القيم املطلقة )املتعالية عن الزمان واملكان(

 القوانني الزمكانّية )التارخيّية(

ل الرشيعة من قانون إىل قيم، ويصبح القانون فيها هو الشكّ الزمني  هبذه الطريقة تلتحو 

ي الذي انلتهى، و هذا ما يعطينا أن  الصيغة القانوني ة للرشيعة مل يعد هلا وجود اليوم، وإن ام امللتبق 

هو الروح القانوني ة الكامنة يف هذه الصيغ، واللتي ليست إال القيم األخالقي ة، واللتي تنلتج 

ّ  زمان ومكان تلتوامل معها وحتميها يف آن.  بدورها صيغًا قانوني ة أخرى يف ك

 نتج اآليت:هذه النظرّية تُ ّن الواضح أومن 

 إن  القيم األخالقي ة ثابلتة. ـ 1

، ويمكن أن تنشأ من إن  القيم اللتي متثّ روح القانون يمكن أن يكون منشؤها النص   ـ 2

 ة فقط.ن دور النص  فيها هو اللتأثي والفاعلي  ويضًا، ويكالعقّ أ

مل يعد ـ ة يف فلتاوى الفقهاء عاملودة ي  ومظإن  الفقه اإلسالمي ـ بمعنى الصيغ القانوني ة املن ـ 3

ي قادرة عىل االسلتمرار منطقي ًا، األمر الذي يسمح لنا باحلديث هلا وجود اليوم، ومن ثم  فهي غ

 عن ّناية عرص الفقه اإلسالمي هبذا املعنى.

إن  اخلالف الديني ـ العلامين ليس يف القوانني بالرضورة، وإن ام يف اللتجربة الديني ة  ـ 4



  

وحي ة، فالقانون يكلتسب ب عده الديني من كونه حيمي اللتجربة الديني ة ويساعد عىل خلق مناخ الر

مناسب هلا، فيام القوانني العلامني ة اخلالصة هي القوانني اللتي ال تعنيها اللتجارب الروحي ة 

 والديني ة بالرضورة.

ة يمكنها أن تقارب القانون اإلنساين، بمعنى أن   ـ 5 النظم القانوني ة الفقهي ة  إن  هذه النظري 

يف الرشيعة اإلسالمي ة هي أهم  عنرص تضاد  مع احلياة املعارصة، ومع منظومة احلقوق العاملي ة، 

ن من فض  هذا اللتباعد أو االشلتباك، وإجياد تقارب أدياين  ة سوف نلتمك  وعّب هذه النظري 

 ومذهبي، بّ وما فوق ديني أيضًا.

ة يمكنني تصنيفه ا ترتفع باملقصد حد  هذه النظري  ة، بمعنى أّن  ة مقاصدي  ا أوسع نظري  ا بأّن 

ّ مقصدًا، بّ القيم  ة أي  قانون، فلم تعد هناك أي  قاعدة قانوني ة تشك  القيم، وتلغي مقاصدي 

 الكامنة يف القوانني هي املقاصد.العليا 

ة القيمية اللتار  رين املسلمنيملفك  اني ة، يمكن مالحظلتها عند العديد من اخيروح هذه النظري 

رين ر الشيخ ، وسوف أخلتار ـ كالعادة ـ عي نة جلي ة للتوضيح النظري ة، وهي العالمة املفك  امللتأخ 

د جملتهد   حفظه اهلل. شبسرتيحمم 

 التكوين القيمي للشريعة التارخيّية )بني االختزال واحلذف(شبسرتي و

لته يف فهم م شبسرتييبني العالمة الشيخ حممد جملتهد  ساحات الرشيعة والدين عىل نظري 

لته يف دور الدين يف حياة اإلنسان وتوق عات اإلنسان منه،  إضافة لسلسلة من الطروحات نظري 

 ذات الصلة.

لته  ّ  القضايا الديني ة ـ ولكي نرشح نظري  يمكن يف خصوص الفقه والرشيعة ـ ال يف ك

 :تيةاآل طواتضمن اخل ،باخلتصار شديد ،وضعها

 ّية شبسرتيالتطّوري لوالدة نظرالسياق الزمين أ ـ 

د جملتهد شبسرتي يف مدينة شبسرت الواقعة يف حمافظة آذربيجان الرشقي ة يف  ولد الشيخ حمم 

اضطر  كان والده من كبار علامء تلك املنطقة، إال أن ه  .م1936الشامل الغريب إليران، عام 

ةللهجرة إ ة و ،ىل تّبيز بسبب ضغوط عد  ة كانت تلتواجد حينها يف تلك ن  القوات الروسي  أخاص 



  

ىل إسة عرشة انلتقّ م، ثم ويف سن  اخلاثم والده شبسرتي والدته داملنطقة، ويف سن  مبكرة فق

 سة، واسلتمر  فيها حوايل ثامنية عرش عامًا.ااحلوزة العلمي ة يف مدينة قم للدر

هية اللتي كانت شارك شبسرتي يف الكلتابة يف جمل ة )مكلتب اسالم( الش ،يف فرتة إقاملته يف قم

ّ  من السيد هبشلتي والسيد موسى  تعد  من أوائّ املجالت الثقافية احلوزوي ة، إىل جانب ك

والشيخ والسيد عبد الكريم املوسوي األردبيّل والشيخ حممد واعظ زاده اخلراساين الصدر 

ي مكارم الشيازي والشيخ نوري اهلمداين والشيخ جعفر السبحاين وغيهم، وقد كان شبسرت

عضوًا يف هيئة حترير املجل ة، وهي جمل ة كانت هتدف إيصال الفكر الديني جليّ الشباب 

، وكانت جلهود السيد ومواجهة املد  الثقايف الرشقي والغريب، ودفع اإلشكالي ات عن الدين

رشيعلتمداري، ولرعاية املرجع الديني السيد الّبوجردي تأثيات إجيابية واضحة يف تاريخ هذه 

 .ة وتأسيسهااملجل  

ة،  ،ويف تلك الفرتة كان شبسرتي ملتطل عًا لبناء فهم ديني منفلتح وكانت له ميول مقاصدي 

ملانيا فرتة النزعة بّ تعلتّب فرتة ما قبّ هجرته ألوحيمّ هم  اللتوفيق بني الفقه والقانون والعرص، 

ة القرآني  امل رجم كلتاب علوم ، واللتطل ع لفهم ديني حوزوي معلتدل، وقد تة عند شبسرتيقاصدي 

م(، وعقائد اإلمامي ة )حاذفًا بحث اللتقي ة(، 1986القرآن للدكلتور الشيخ صبحي الصالح )

د رضا املظفر ) وأظن  بأن  هاتني الرتمجلتني تعكسان اهلتاممات شبسرتي ، م(1964للشيخ حمم 

 يف تلك الفرتة، عىل مسلتوى االنفلتاح املذهبي وعىل مسلتوى االهلتاممات القرآني ة.

ويمكن أن نعلتّب أن  هذه الفرتة كان شبسرتي فيها حتت تأثي أمثال املرجع الّبوجردي  هذا،

ق د مصد   .عىل ما بينهام من اخلتالفات يف املنهج واملنطلقات وحركة حمم 

، ويف عىل فكر السي د حممود الطالقاين وأمثالهأيضًا ويف هذه الفرتة كانت له انفلتاحات 

 اء احلوزوي الداخّل اللتقليدي.ضفالوقت عينه شعور بالضيق من ال

ع ني: امليالين واخلوانساري، ودعوة من م1969عام ويف  ،بعد ذلك فوراً 
، وبلتأييد من املرج 

ىل العمّ يف إلالنلتقال  ،الذي كان عىل عالقة سابقة معه قبّ الدكلتور السيد حممد حسني هبشلتي

ديرًا هلذا املركز مليكون  ،رستها   معشبسرتي انلتقّ  ..ملانيااملركز اإلسالمي يف هامبورغ يف أ

، حلتى خلفه يف ذلك الرئيس سنواتعرشة دارته له حوايل إ، وليواصّ نفسه خلفًا لبهشلتي



  

د خامتي.اإل  يراين األسبق السيد حمم 

، حيث واجه تيارات شبسرتي هذه الفرتة شهدت بدايات اللتفكي النقدي احلقيقي يف ذهن

عة، كام شاهد ا ر احلقوقي والقانوين واإلداري يف الغرب، األمر الذي فكرية عاملية ملتنو  للتطو 

جعله مقهورًا إلجراء مقارنات دائمة يف ذهنه بني الرشق والغرب واإلسالم وغيه، وهناك 

 تول د عنده الفهم اللتارخيي للفكر.

ك الفرتة من ، وكان يف تليرانإىل إي رتعاد شبس م(1979عىل مشارف انلتصار الثورة )و

ًا ملرشوع الثورة، امللكي ّناء االسلتبدادإقراطي ة ودعاة الديم ملتخط يًا االحلتياط ، منارصًا قوي 

سلسلة من املقاالت يف هذه الفرتة كلتب قد والذي كان يامرسه جتاه سلطة الشاه من ق بّ، 

ة )انديشه اسالمي/الفكر اإل ةس جمل  س  أالسياسي ة، كام   15سالمي( مل يصدر منها سوى فكري 

، وبدا شبسرتي يف هذه املجل ة قريبًا من ةالي  املّ اكشبعض املبسبب لك ـ عىل ما قيّ ـ وذعددًا، 

ة بعد بعض املالحظات اللتي أبداها يف إحدى  بازرگانتيار مثّ  وطالقاين وغيهم، خاص 

يف طهران، ونرشه بعض االنلتقادات عىل  السفارة األميكي ةمبنى االفلتلتاحي ات عىل اقلتحام 

ة والية   .الفقيه يف هذه املجل ةنظري 

ل بعد انلتصار الثورة، نائباً  بناء منطقلته، إال أعن مسلتقالً  دخّ شبسرتي الّبملان اإليراين األو 

ة لديه الت مهم  جيّ سلسلة من االنلتقادات عىل جمريات سدفعلته للت ،أن  هذه الفرتة شهدت حتو 

ّ  شبسرتي األمور، ورسعان ما اعلتزل  ء عمر املجلس النيايب نلتهاالسيايس متامًا بعد ا العم

ئة ياهل وعض ليكون ،ل، للتطلب منه وزارة العلوم اإليرانية اللتدريس يف جامعة طهرانو  األ

، ويواصّ العريقة امعةهذه اجلسلتاذي ة يف بعد ذلك عىل رتبة اال  صّ ليحوة فيها، العلمي  

ّ  عضو اهليئة ا2006اللتدريس فيها حلتى عام  لعلمي ة لدائرة م، حيث ا حيّ لللتقاعد، كام ظ

 كلتابة بعض مقاالهتا.اإلرشاف أو املعارف اإلسالمي ة الكّبى، واللتي شارك يف 

زت االهلتاممات اللتدريسي   األديان الالهوت ومقارنة  ي يف جامعة طهران عىلرتة لشبسترك 

ام إقاملته يف أملانيا أتقوالصوفية يف العامل،  ةومقارنة املذاهب العرفاني   ن وذلك أن ه ومنذ أي 

بالفكر املسيحي وباألديان كثيًا ـ بّ حلتى قبّ ذلك ـ شبسرتي اللغة األملاني ة، واهلتم هناك 

ة لبلدان عربي ة وأجنبي ة  املخلتلفة، بام فيها األديان الرشقي ة غي اإلبراهيمي ة، وكانت له أسفار عد 



  

ف خالهلا وحارض حول قضايا األديان والالهوت املقارن، األمر الذي محّ  عّبه خّبة تعر 

نلته ـ رغم أن ه ال يملك شهادة دكلتوراه ـ من اللتدريس يف  يف األصّ عالية يف هذا املجال مك 

جامعة طهران، بوصفه حالًة من احلاالت االسلتثنائي ة، مع إرصار شبسرتي أن ه مل يدرس هذه 

ة ًا عىل خمالفيه الذين اهتموه بأن ه درس عند املسيحي ني، خاص  الّبوتسلتانت  العلوم عند أحد، رد 

ونحن نجد حضورًا لرموز ديني ة  .منهم، يف أملانيا، واللتي هي مهد الّبوتسلتانلتية اللوثري ة

م(، 1968م(، وكارل بارث )1804وفلسفية بروتسلتانلتية وغيها يف أعامله، مثّ كانط )

(، م1965م(، وبول تيليش )1976م(، ورودولف بوللتامن )1911ديللتاي )فيلهلم و

م(، وإن كان شبسرتي يعلتّب أن  الشخصي ة الوحيدة اللتي تأثر هبا يف حياته هي 2002وغادامي )

م، والذي نرش يف العدد السادس من جمل ة 2007العالمة الطباطبائي، كام جاء يف حوار  معه عام 

 (.ة)مدرس

ة من مقاالته لَتمع سلسو متثل عصارة تفكريه، اآلن عّدة كتبحتى نرش شبسرتي 

 اته، وهي:وحماَضاته وحواريّ 

وائّ كلتبه اللتي طرح و من أوه طيقا الكتاب والسنّة(،وهرمنوتيك كتاب وسنّت )هرمنـ  1

 م.1997فكارًا مثية يف وقلته، ونرش عام أفيها 

 م.1997ونرش عام  ،يامن واحلرّية(ايامن وآزادي )اإلـ  2

 م.2000عام  والذي نرش ـ نقدي بر قرائت رسمي از دين )نقد القراءة الرسمّية للدين(، 3

ونرش عام  ،الت يف القراءة اإلنسانّية للدين(تاماليت در قراءت انساين از دين )تأمّ ـ  4

 .م2004

 إلكرتوني ة عام  ـ نقد بنيادهاى فقه وكالم، 5
، ومجع قدرًا م2016وقد نرش بصورة نسخة 

اته عات مقاالته وحمارضاته وحواري   .كبيًا من ملتنو 

ة يف حياتهأال إّ دين ارتدى زي  لباس الدين، ورغم أن  شبسرتي هو رج ل مر   ،ن ه وألو 

، بازرگاننية عرشة لوفاة مهدي يف حسيني ة اإلرشاد يف طهران يف الذكرى السنوي ة الثا ظهر

ويف ظن ي إن  الرجّ أراد أن  ىل يومنا هذا.إ، ّنائي اً  م، خالعًا زي  رجال الدين2006وذلك عام 
                                              

( سوف نعلتمد يف رشح نظري ات شبسرتي عىل هذه الكلتب اخلمسة، وسلتكون مصدر املعلومات اللتي 1)

 سوف نذكرها.



  

 .يلتصالح مع نفسه وأفكاره

طرح مناهج أوائّ من فيمكننا القول بأن ه من  ،ردنا بصورة موجزة أن نصن ف شبسرتيأإذا 

ثوا بعمق وسعة  نومن أوائّ الذييف إيران، بّ بني الشيعة عمومًا، الدراسات اهلرمنوطيقي ة  حتد 

يد سيس علم الكالم اجلدأتأسهموا يف وائّ الذي أف من ن  ي ة الفكر الديني، كام ويصانيف تارخي

الفقه بّ والفلسفات املضافة يف الوسط الشيعي عمومًا، كام ومن منظ ري نظري ة  وفلسفة

 عات البرش منه(.)حدود الدين وتوق  

وذلك بنرشه مقالة  م شهد حتّوالً يف موقع شبسرتي يف الفكر الديني،2007لكّن عام 

ة ،(ةوإجرائه حوارًا مع جمل ة )مدرس ة يف النبو  م فيه نظرية خاص  والوحي، ليعلتّب أن  القرآن  قد 

 ،ة ليست هي الوحي بعينه، بّ هي نلتاج الوحي، بمعنى أن  النصوص الديني  هو كالم نبوي  

بت هذه اللتعبي النبوي عن اللتجربة اللتي خاضها النبي من زاويلته اللتوحيدي ة، وقد تسب  هي و

ات اإليراني ة، وما ة( من قبّ السلطثرها جملة )مدرسإالنظري ة يف جدل واسع، وا غلقت عىل 

فة.وساط النخبة الديني  قاش يف أنلة مّسحًا لتزال هذه النظري    ة واملثق 

 ىل ثالث مراحل:إالفكرّية شبسرتي حياة صنّف ربام يمكن أن نوانطالقًا من هذه النظرّية 

كلتابه يف صدور وهو ما قبّ  ،القرآين قاصديأ ـ مرحلة التوّجه الديني االنفتاحي امل

ز قبّ سفره إىل أملانيام(1997) الكلتاب والسن ة هرمنوطيقا  .، وبشكّ مرك 

ـ  1997) سنواتوهي اللتي تسلتمر حوايل عرش  لة هرمنوطيقا الكتاب والسنّة،ـ مرحب 

لته، وهي ما م(2007 ، وعنواّنا اكلتشاف حقيقة الفهم ومفروضاته وأصوله وحقيقلته وهوي 

ه لنقد القراءة الرسمي ة للدين، واحلديث عن   العالقة بني الدين واإلنسان.جر 

وهي اللتي بلغت أوجها مع  .م2007وهي ما طرحه عام  ،ة للعاملج ـ مرحلة القراءة النبويّ 

لي ة النزعة الوجودي ة  ، ليكون بذلك من عنده حول اهلل بوصفه معنى املعاين عىل حد  تعبيهاللتأم 

لذين هضموا احلداثة واندجموا يمكن أن ن طلق عليهم: عرفاء احلداثة، وهم العرفاء اضمن من 

 .مع قيمها وتصاحلوا

ثبت ّناية عرص لي   ؛م، طالب شبسرتي رصاحة بمناظرة علنية مع املراجع2017ويف عام 

وأن  اسلتخراج مقوالت احلداثة )مثّ الديمقراطي ة وغيها( ، بمعنى القوانني الفقه اإلسالمي

لوب اسلتخراج روح كرامة اإلنسان من النصوص الديني ة أمر  حمال بّ خرافة، وأن  املط



  

اته من الدين.  وقد أثار هذا الطلب ردود أفعال واسعة، ومل يسلتجب له أحد من ومعنوي 

املراجع، وإن ام أبدى اسلتعدادًا ملحاورته بعض  تالمذة املراجع، األمر الذي اعلتّبه شبسرتي 

.  وأنصاره نوعًا من اللتكّب 

 التوحيدّية التجربة الروحّيةهوّية الدين من خالل إعادة تكوين   ـ 

لته قائمة عىل درجة تأثيه، فإذا أثر اً نسبي  أمرًا  الوحي  يعلتّب حممد جملتهد شبسرتي  ؛ ألن  هوي 

الوحي يف شخص  أو جملتمع  ما تأثيًا يفوق املسلتوى العادي ويبدو مذهالً ال يمكن وصفه، كان 

، فالوحي كذلك بالنسبة إىل غيهموحيًا بالنسبة إىل ذلك املجلتمع أو ذلك الشخص، ومل يكن 

 .ليس حقيقة مطلقة تفرض عىل مجيع الناس

وينلتج عن ذلك أن  وحيًا مثّ القرآن الكريم ليس سوى مجّ وكلامت تلتسم بالصمت ـ كام 

لتها هو حجم تأثيها غي العادي عىل إنسان  ما، فإذا حصّ  م هوي  كان يقول رسوش ـ ومقو 

 ليه.منها ذلك كانت وحيًا بالنسبة إ

السلتنطاق الوحي، جيب حتديد نوع األسئلة اللتي نريد توجيهها إليه، وهذه األسئلة و

دها اإلنسان مسبقًا بلتبع درجة توق عه يف احلصول عىل أجوبلتها من الوحي نفسه، وهذه هي  حيد 

ة توق عات البرش من الدين اللتي طرحها شبسرتي.  نظري 

ئلة مما نرتقب له إجابًة يف الكلتاب والسن ة، يف البداية جيب حتديد ما إذا كانت هذه األس

واملرجع يف حتليلنا لذلك ليس هو الكلتاب والسن ة، وإن ام قراءتنا املسبقة للوحي وأغراضه، وهذا 

د لنا الدائرة اللتي تشلتغّ عليها  معناه أن  فهمنا الفلسفي للظاهرة الديني ة والوحيي ة هو الذي حيد 

صوص لفهم أساليب إصالح أعطال السي ارات؛ ألن  لدينا األديان، فنحن ال نذهب إىل الن

د لنا ويمنحنا وعيًا بأن  أسئلًة من هذا النوع ال نرتقب احلصول  وعيًا فلسفيًا خارجيًا بالدين حيد 

، وهبذا يبدو شبسرتي ـ كام مر  سابقًا مع عىل أجوبة هلا من الدين نفسه؛ ألن ه غي معني  هبا

رجع يف حتديد مساحة الدين ليس النص  نفسه، بّ القارئ للنص  يف رسوش ـ واضحًا يف أن  امل

ة النص  وكينونلته ودوره  .ضوء خلفي اته املسبقة حول هوي 

وإذا أردنا اخلروج من العام  إىل اخلاص، وسألنا أنفسنا عن الوحي القرآين )اإلسالم( 



  

ظر شبسرتي ـ كامنًا لكان اجلواب ـ من وجهة ن باللتحديد: ما هي أغراضه ومقاصده وأهدافه؟

دي هي غايات السلوك اللتوحيدي، فهذا السلوك  يف اللتوحيد، أي أن  كعبة الوحي املحم 

ّ  يشء يرتبط هبذا السلوك ويلتصّ ببلوغ اإلنسان  اللتوحيدي هو معيار أسئللتنا للدين، فك

ّ  يشء، فهو مما يرتبط بالدين، أما غيه فال قيمة له؛ ألن ه إما  حالة اسلتثنائية مرحلة اللتوحيد يف ك

د أمر متهيدي مل ي قصد بذاته ح بأن ه ربام الكثي من اللترشيعات أو جمر  ، بّ شبسرتي يرص 

واملواقف اللتي جاءت يف الكلتاب والسن ة مل تكن سوى بسبب الصدفة، فلو مل تقع احلوادث 

وصًا أو اللتارخيية هبذا الشكّ مع النبي  ملا وقعت هذه النصوص واللترشيعات، ولربام رأينا نص

و اسلتثنائي ة أو تارخيي ة، واجلوهر هو اللتجربة الروحية امللتعالية أترشيعات ا خر، وهلذه هي متهيدية 

 .عن الزمان واملكان

نسب كام كان يفهمها إقبال الالهوري فيام ي  « اخلامتي ة»وارتدادًا هلذا السياق، يفهم شبسرتي 

ّل حمورها أكثر عندما ي ذهب إىل أن  الوحي والنبي اخلاتم يقوم بدور إليه، لكن ه حياول أن جي 

إعالم اإلنسان بام يعجز عقله عن الوصول إليه، ومن ثم فاألمور اللتي يبلغها اإلنسان بعقله ال 

 تدخّ يف ضمن دوائر االهلتامم الديني، وإن ام توكّ إىل العقّ نفسه.

مع دور معريف ما ي ة، وهبذا نالحظ أن  شبسرتي يقل ص الدين نحو اللتجربة الديني ة اللتوحيد

رنا بمثّ حماولة شاليرماخر فوق عقّل،  فالدين مل يأت  إال ليكون له دور إضايف، وهذا ما يذك 

ة مثّ العقائد واألخالق وغي  هوضعتقليص الدين باللتي رفضت  يف قائمة الدوائر البرشي 

اليرماخر أن ذلك، خالفًا ملا فعّ مثّ كانط بوضعه الدين ضمن جمموعة األخالق، فأراد ش

ّ  الذي يفصله عن أي  جتربة إنساني ة برشي ة ين أخرى يمنحه كيانه املسلتق ، وذلك بلتعريفه الد 

دًا عىل أن ه  ق/جمد  بأن ك تقع ضمن الالملتناهي، أو ووعي بالذات وإحساس داخّل شهود/ تذو 

وهذا دين، إحساس عميق باللتعل ق بالالّناية، هذا اإلحساس أو هذه اللتجربة الباطني ة هي ال

مة إلنساني ة اإلنسان ومن دونه ال يكون اإلنسان إنسانًا كاماًل.  اإلحساس هو أحد العنارص املقو 

مفهوم من هذا النوع، حني يرجع روح ـ أو االقرتاب من ـ وكأن  شبسرتي يريد إعادة إنلتاج 

يف هذه احلال  الدين إىل هذا اإلحساس العميق االتصايل باملطلق امللتعايل الالملتناهي، والوحي

 وتأثياته ليست إال يف هذا السياق اللتوحيدي االتصايل اللتجريب اإلحسايس.



  

 ج ـ لغة الدين وهوّية الفهم

ة يف هرمنوطيقا الكلتاب والسن ة ـ مل يكن شبسرتي  ر ـ يف أكثر كلتبه، خاص  بعيدًا عن تطو 

ا الفهم وتسلتقي الدرس اهلرمنوطيقي يف الغرب، بّ قراءته للدين والنص  تقع يف قلب هذ

، فاهلرمنوطيقا يف يغادامشاليرماخر وال ّنايًة مع الكثي من عنارصها منه، ليس بدايًة مع 

ل اإلشارات له بوصفه علاًم مسلتقاًل مع  يف كلتاب  له عام  ،دان هاورالغرب مصطلح تبدو أو 

س) م، محّ عنوان1654 د اضطربت وق ة(،اهلرمنوطيقا القدسية أو منهج تفسي النصوص املقد 

 تعريفاهتم هلذا العلم حلتى قيّ: إّنا بلغت الثامنية، من أشهرها تعريف جان مارتن كالدنيوس

فهم الكالم املقول واملكلتوب فهاًم كامالً عىل أساس قواعد تشبه املنطق،  ه فن  وأن   (م1759)

 العلم بالقواعد اللتي تساعدنا عىل معرفة معنى :م(1824) وتعريف فردريك أغوست وولف

س هذا العلم عىل. العالئم ّ  وولف من أوائّ من أس  أساس الفهم اللتارخيي املحيط  ولع

رضة ظاهرة تفسي النص لالشلتباه واالللتباس،  بامللتكل م، ثم جاء فردريك شاليرماخر ليؤمن بع 

س لقواعد ممنهجة ترفع سوء اللتفسي هذا  .ويؤس 

شبه ما فعله املسلمون من  ج فهم النص  اهلرمنوطيقا مل تبق عىل حاهلا علاًم يضع مناه ولكن  

سيام األخي، بّ أخذ منحى خملتلفًا، باألخص بعد الوالفقه وأصوله، واحلديث قبّ يف اللتفسي 

ه علاًم يلتكف  1911جميء ديللتاي ) لإلنسانيات )فهمي( ّ تقديم منهج معريف م( حينام صي 

د فهم النص،  سانية عىل غرار ما كان حاصاًل يف العلوم اإلن وذلك هبدف تقننيعمومًا، ال ملجر 

ر الوضع مع إلعادة االعلتبار لإلنساني ات يف مقابّ اللتيارات الوضعي ة، العلوم اللتجربية،  وتطو 

حينام  ،وريلتشارد باملر ،م(2005وبول ريكور ) ،م(2002 )يم( وغادام1976هايدغر )

نوطيقي وظهر ما وصف ة ـ موضوعًا للدرس اهلرمغدت عملية الفهم ـ بوصفها ظاهرة معرفي  

 ة.بعد ذلك باهلرمنوطيقا الفلسفية، اللتي هتيمن اليوم عىل الثقافة الغربي  

ت اهلرمنوطيقا بمراحّ ثالث  ة،  ـصح  اللتعبي ـ إذا وهبذا مر  إحداها اهلرمنوطيقا اخلاص 

ة، معلتقدًة أحيانًا  اللتي سبقت شاليرماخر، وهدفت لوضع مناهج للتفسي النص الديني خاص 

، فالنص الديني ذو منهج يف الفهم واللتأويّ ملتاميز عن بوجو د مناهج خملتلفة لفهم كّ نص 

دت مناهج دراسة النص  .النص اللتارخيي أو العلمي وثانيلتها: اهلرمنوطيقا العامة اللتي وح 



  

لت  .ونظ ر هلا أمثال دان هاور، وديللتاي، وشاليرماخر وثالثلتها: اهلرمنوطيقا الفلسفية اللتي حتو 

يها بعضهم باهلرمنيوطيقا ة الفهم البرشي  هيدف حتليّ عملي   ولوجيايبسلتم إىل درس ، ويسم 

 العامة أيضًا.

ة بعدم إمكان فهم النص إال عّب فهم  ،ويف هذا الوسط برز شاليرماخر حينام اعلتقد بقو 

ل بعد ذلك إىل قواعد فهم  ـ امللتكل م، ووعي عرصه وظروفه وسياقه اللتارخيي وهو ما حتو 

وهو بذلك يعلن عجز م( يف علم االجلتامع الديني ـ 1920فيام طرحه ماكس فيّب )السلوك، 

القواعد اللغوية لوحدها عن تفهيمنا مراد امللتكل م الذي كان شاليرماخر يبحث عنه، قبّ أن 

 (فهم النص  الفهم )ويظهر اجتاه موت املؤل ف يف الثقافة الغربية، وقبّ أن يأيت هايدغر ليعلتّب 

د إضافة قضايا والوجودي للمفّسِّ نفسهواللتعني  سعيًا للرقي  رات إىل كيانه ، ال جمر  تصو 

رين ملقولة تأثي القبليات املعرفية للمفّس  عىل فهم من أبرز املنظ  غادامي هايدغر والعقّل، و

 رأيناها واضحة عند مثّ شبسرتي ورسوش وغيمها.النص، وهي املقولة اللتي 

اإلسالمي، ولعل ه يمكنني القول بأن  رًا عىل الفكر رك أثره مؤخ  هذا السياق الغريب لللتأويّ ت

أبرز شخصية أعادت فهم النص عىل ضوء املقوالت اهلرمنوطيقية الغربية، وأنلتجت تفسيها 

 . وريكور و.. كان شبسرتييعىل ضوء كلتابات هايدغر وشاليرماخر وغادام

 هي: ،بوجود خصائص للغة الدين أو مكّوناتيؤمن شبسرتي 

 اللغة الدينية تعلتمد عىل مفّس  كالنبي بالنسبة للقرآن. أي أن   التفسريية:ـ  1

ّ   بمعنى أن   ة:النقديّ ـ  2  تفسي للنص الديني قابّ للنقد، وال يوجد تفسي رسمي. ك

وغي  ةاللغة الدينية متلتاز عن اللغة الفلسفية، والعلمية، والسياسي   بمعنى أن   االمتيازية:ـ  3

 ذلك.

م لك احلقيقة كاملًة، بّ ترمزها إليك، كام ه بمعنى أن   لرمزية:اـ  4  يلغة الدين ال تقد 

 ة.ة واألدبي  احلال يف اللغة القصصي  

ا  ـ التارخيّية: 5 الواحد ذا  تارخيية يف صدورها، وهذا معناه صيورة النص  بمعنى أّن 

سنا داخّ مناخه جيب أن نضع أنف دالالت خملتلفة باخلتالف اللتاريخ، فلكي نفهم النص  

ة:  اللتارخيي ونرتك مناخنا احلارض، وهذا ما يسلتدعي أو يطرح حماور عد 

ما هي حمفزات املؤل ف لذكر النص؟ ما هي ظروفه اللتارخيية؟ ما هي ظروف خماطبيه؟ ما  أ ـ



  

 هي نوعية لغلته؟

هّ بإمكان املؤلِّف أن يوصّ املعنى ملخاطبيه؟ وبعبارة أخرى هّ يمكن أن يسلتوعب  ب ـ

النص اللفظي طبيعة املعنى املسلتكن  يف عقّ امللتكل م؟ وماذا يمكن أن ترتك هذه املسألة من 

 تأثيات عىل النص وتفسيه؟

ّ   ج ـ  حتديد مركز املعنى، بمعنى أن النص له داللة شكلية وله مركز تدور حوله ك

وم عليه بقية الدالالت واملفردات الصغية، فاملطلوب اكلتشاف البناء الرئيس للنص الذي تق

أجزائه، وأفضّ منهج لذلك عند شبسرتي هو منهج االسلتنطاق اللتارخيي، لكن العقبة الكؤود 

هنا هي الفاصّ الزمني بني املفّسِّ واملؤلف، مما جيعّ خلفيات املفّس  وغياب املؤل ف عائقًا 

 أمام عملية الكشف عن بؤرة املعنى.

ّ  شبسرتي معضّ االنفصال الزمكاين ب ني املفّس  واملؤل ف عّب املنهج اللتارخيي، ولكي حي

يسلتعني بام يسميه احلاصّ اإلنساين املشرتك، إذ يعطينا مؤرشًا قويًا، لكنه غي حاسم، عىل 

وجود إمكانية لفهم النص، رغم ضياع احلضور اللتارخيي زمن املؤل ف، فالقاسم اإلنساين 

خر، ولو مقدارًا نسبيًا من الفهم، املشرتك يفسح املجال بعض اليشء لفهم خطاب اإلنسان اآل

ة فهم لكن عىل أية حال، ال يوجد ـ عند شبسرتي ـ مسي قهقرائي نحو اللتارخيية فحسب لعملي  

سيام نصوص السن ة النبوية، فاملفّس  يف عملية اسلتنطاق اللتاريخ يرجع إىل الوراء الالنص، 

البقاء يف اللتاريخ  عشيته أو.. لكن  ليعيش مناخ املؤل ف ويغدو واحدًا من سكان قريلته أو أبناء 

ال يمنحنا تفسيًا للنص، يمكن صياغلته علميًا، إذًا فاملطلوب رجوع من اللتاريخ إىل احلارض، 

وهنا معضلة أخرى، إذ كيف يرجع املفّس  إىل احلارض؟ وإذا أراد تقديم صيغة علمية تفسيية 

ط ب إنلتاج نص  تارخيي، فال نكون فعلنا ملا وعاه من النص فام هو السبيّ لذلك حلتى ال نلتور 

 شيئًا؟

واجلواب عند شبسرتي يكمن فيام يسميه وظيفة الرتمجة، أي ترمجة النص من إطاره 

وهذا ما يضعنا أو ما كان يعّب  عنه رسوش بالرتمجة الثقافي ة، اللتارخيي إىل اإلطار املعيش اليوم، 

 أما منزلقني:

هة عن اخلضوع للتأثي بيانية النص القد األول: يم، مما حييّ النص املرتجم إىل نسخة مشو 

 النص األصّل، ال هي عينه، وال هي غيه.



  

إسقاط ظروف احلارض عىل النص وتطويعه لصاحلها، وهذا ما يقلتّ عملية  الثاين:

لتها ن يفعله هو أ، وشبسرتي حريص عىل أن  ما يفرتض باملفّس  االسلتنطاق اللتارخيي برم 

سن االسلتامع( اللتي يسلتخدمها بعض العرفاء االسلتامع للنص  ال تطويع ه، مسلتشهدًا بعبارة )ح 

فة مثّ   .يف كلتاب عوارف املعارفهـ( 632)السهروردي شهاب الدين عمر وامللتصو 

ك يف  من هنا، يرفض شبسرتي وجود تفسي يقيني ألي  نص، ومن هنا ـ أيضًا ـ يشك 

م للتنويع النص إىل: نص، وظاهر، وجممّ، الثالثية اللتي وضعها العلامء املسلمون منذ قديم األيا

 .إذ سيغدو النص عديم الوجود

دة هي اللتي تدفع شخصًا مثّ شبسرتي إىل االعلتقاد بأن  الفهم ليس  وهذه العملي ة املعق 

دة،  ًا به، بّ هو مزيج من القارئ والنص  ضمن خماطرات معق  قبضًا عىل املعنى واحتادًا وجودي 

دة للدين يف مفهوم شبسرتي؛ الذي يعلتّب أن  الفكر الديني ويف هذا السياق تولد ا لقراءات امللتعد 

؛  د القراءات، بّ ال يؤمن بالقراءة، وإن ام يؤمن باالحتاد مع معنى النص  السائد ال يؤمن بلتعد 

والفكر الديني السائد مل يصّ بعد  لفكرة القراءة؛ ألن  القراءة فكرة هرمنوطيقي ة تعني قياس 

ة بينك وبني املعنى، وهذه درجة ختلتلف من شخص آلخر؛ وهلذا فاالعلتقاد بالقراءة درجة النسب

د القراءات ّ اإلناء يفرض قهرًا يساوي االعلتقاد بلتعد  ّ املاء تبعًا للتشك  ، متامًا كالقول بأن  تشك 

ع األواين ع األشكال تبعًا للتنو   .تنو 

ومًا، ويرى أن  املداراة واللتسامح ة يف الدين عمدية املعرفي  باللتعد   ومن هنا يؤمن شبسرتي

د جمامالت شكلي ة تقوم عىل االسلتغالل  فكرة حقيقي ة نابعة عن رؤية معرفي ة، وليست جمر 

 .واللتوظيف

 )نقد اإلسالم الفقاهيت( د ـ مأزق القراءة الرمسّية للدين والشريعة

ة كلتابه نقد القراءة الرسمي ة للدين ـ لل ض شبسرتي يف كلتبه ـ خاص  فهم الديني السائد، يلتعر 

م هلئيعلتّب أن  الفهم السائد للدين هو فهم مأزوم، والعنرص الرف ذا الفهم هو الفقاهة، يس املقو 

 وذلك ألكثر من سبب: سالم الفقاهلتي هو اإلسالم الرسمي املأزوم،ن  اإلبمعنى أ

                                              
ة ال1)  .32ـ  13صفحات: ( راجع: شبسرتي، هرمنوتيك كلتاب وسن ت، خاص 



  

ّ   ن  النص  أو ،سالم أو هذه القراءة لإلسالم بقانون الشمولي ةاإل اعلتقاد هذا ـ 1 جييب عن ك

ّ  املشاكّ عّب )أنظمة( مسلتوعبة قادرة عىل إدارة األمور. ،يشء ّ  ك  وحي

ها إجراء األحكام الفقهي ة وتطبيق الرشيعة الفقاهلتي ة، وهي االعلتقاد بأن  الدولة وظيفلت   ـ 2

 ن  الفقيه هو الذي يضع للسلطان قوانينهأالفكرة اللتي كان أمثال الغزايل يقولوّنا عّب اد عاء 

 راته، وكذلك أمثال ابن سينا مم ن كانوا يعلتقدون بأن  الدين والرشيعة جاءا لفض  ومقر  

 .، وقد سبق أن نقلنا كالم هؤالء من قبّالنزاعات االجلتامعي ة وإدارة االجلتامع البرشي

ا لغة ملتعالية عن الزمان واملكان، وليست زمكانية فضائي ة أة عىل ىل اللغة الديني  النظر إ ـ 3 ّن 

د القراءاتإد ى أياقي ة، وهو ما س ووالدة مفهوم القراءة الرسمي ة  ،ىل غياب مفهوم القراءة وتعد 

ىل حقيقة املعنى واإلمساك إن  هذا املفّس  بإمكانه الوصول أو ،للدين واملفّس  الرسمي للدين

 عليه بيده.

ارض، عرص احلـ من وجهة نظر شبسرتي ـ باإلسالم واملسلمني يف الترض   تاالعلتقادا هوهذ

ر احلياة اليوم وتعقيداهتا جعال هذه االعلتقادات يف مهب  الريح، فالفقه حيث  يرى أن  تطو 

وال هو بالذي حيوي قدرة برجمي ة إلدارة االقلتصاد واالجلتامع وغي  ،ليست فيه أنظمة شمولي ة

سالم بسرتي بأن  من ميزات اإلينا مع رسوش من قبّ، وهلذا اعلتقد شأذلك، متامًا كام ر

ّ  القضايا العقالئي ة خادمة للقضايا الفقهي ة مما يفيض الر ىل نحر إسمي الفقاهلتي أن ه جيعّ ك

ة واإلنساني ة يف ، وهلذا السبب ترتاجع العلوم الطبيعي  القراءة العقالئي ة لصالح الفقه الرسمي

 .اإلسالم الفقاهلتي للتكون خادمًا وتاليًا، وليست صانعًا للوعي واللتغيي

يعلتّب شبسرتي أن  الدسلتور اإليراين بعد انلتصار الثورة ليس وليد  ،سياق هذه الرؤيةويف 

عقالئي برشي  ج  لت  ن  جماهدات فقهية اسلتنباطي ة، بّ هو وليد احلياة املعارصة العقالئي ة، فهو م  

ة الديمقراطي   وزوي ة، بّ هو عنده مجع  حوليس نلتيجة قراءات فقهي ة  ة اإلمامة ونظري  ة بني نظري 

وليس  ،سالميراين قام عىل قراءة عقالئي ة لإلاملعارصة، وهبذا اسلتنلتج شبسرتي أن  الدسلتور اإل

 عىل قراءة فقهي ة رسمية تقليدي ة.

حافظة انلتصار الثورة بني اللتيارات امل طة اخلالف يف بداياتقن  نأيرى شبسرتي  ،من هنا

كانت تقوم عىل بناء الدولة وفقًا  ا،وبني صدر وغيمه بازرگانة مثّ واللتيارات الليّبالي  



  

ة أو أل بعد سالم الفقاهلتي ر اإلان ه بانلتصة رسمي ة، وأصول فقهي  فقًا ألوصول عقالني ة برشي 

بعكس  ،سالم تقوم عىل ذلكلتهاء احلري ات؛ ألن  بنية هذا اإلشهدنا نحر الديمقراطي ة وانذلك 

ّ اإلسالم العقالين العقالئي الذي تقوم بنيلته عىل آخر م ياة إدارة احلليه البرش يف جمال إا توص 

ا يف مأزق عظيم وقعت اللتجربة نفسهالحقًا يار الذي اختذته اللتجربة ، وبسبب هذا اخلوتنظيمها

سالم املعنوي حر اإلوم، والذي ساهم وما يزال يف نسالم الفقاهلتي املأزاليوم هو مأزق اإل

ة بني طبقات وبناء عالقات غي سوي  وتنامي روح النفاق واللتحايّ عىل الدين،  ،والروحي

 املجلتمع واألفراد.

س الثقافة، فهذا فهم اإلسالم ن  الدولة ال تؤس  أيعلتّب شبسرتي  ،من هذه الزاوية بالذات

س الثقافة هو املجلتمع العلمي واملراكز الفقاهلتي، إن ام ترشف الدولة عىل الثقافة، ومن يؤس  

ال إوالثقافة حصيلة جملتمعي ة وليسا حصيلة حكومي ة، وة وأهّ العلم واملعرفة، فالعلم ي  مالعل

ىل موت إال إفلو قلنا بأن  العلم واملعرفة والثقافة حصيلة حكومي ة وصنيعة الدولة فهذا لن جير  

قراطية عند شبسرتي هو إن  من عنارص انلتهاء احلياة الديميات وانلتهاء الديمقراطي ة، بّ احلر  

ة عالقة الناس به دفعت ـ ولو من حيث ال يشعرون  فإن   ،د اخلمينيكاريزكا السي   أو شد 

 ،ملراجع الدين سيس ظاهرة اللتقليد السيايس عىل غرار ظاهرة اللتقليد الفقهي  أـ إىل تيقصدون 

 .ة وحق  املعارضة يف تداول السلطة وغي ذلكى ذلك ملوت املشاركة السياسي  وأد  

د تقي مصباح اليزدي بوصفه  خذإىل أن  شبسرتي كثيًا ما يأوالبد  أن نشي  الشيخ حمم 

ض لكلامته ويعل ق عليهاف ،العي نة األبرز للقراءة الرسمية للدين  .نقدًا وتفنيداً  يلتعر 

 العقالنية والتارخيّية :ةالفقه وثنائّيهـ ـ 

م ًة يف كلتابه: نقد القراءة الرسمي ة  ،انطالقًا مم ا تقد  يواصّ شبسرتي رحللته االكلتشافية، خاص 

يفهم اللتجربة النبوي ة يف سياقني: سياق عقّل ومعنوي قائم عىل  هنالحظحيث ، نللدي

املسلمني قد خاضوا جتربلتهم املعنوي ة  قائم عىل العدالة، وأن   اللتوحيد، وسياق اجلتامعي برشي  

له إىل منوينهى، مم ا أد ى إمع اهلل من خالل اللتسليم له فيام يأمر  ومة ظىل نمو  علم الفقه وحتو 

                                              
، حتت عنوان: فقه سيايس بسرت عقالئي 183ـ  161( وباألخص يف مقاللته املنشورة يف هذا الكلتاب: 1)

 خود را از دست داده.



  

م له ما يلزمه أن  واسعة ومركزي ة، فاهلم  الذي حيمله املسلم هو اللتسليم والطاعة، والفقه يقد 

، فكأن  طبيعة اللتجربة اإليامنية اللتسليمي ة للمسلمني األوائّ فرضت الفقه سلطانًا يطيع فيه

عة، بّ برأي شبسرتي، عىل خالف اللتجربة الديني ة الّبوتسلتانلتي ة اللتي مل تقم عىل مفهوم الطا

مات  .قامت عىل اإليامن واملحبة واألمّ، للتجعّ العمّ من نلتائج اللتجربة اإليامني ة ال من املقو 

ثالثي ًا:  تقسيامً ـ وفقًا لرأي شبسرتي ـ ينا سية علم الفقه عند املسلمني، لرأولو نظرنا يف م

كم واحل   ،ديات ،قصاص ،حدود ،)قضاء ، وسياساتيقاعات(إ)عقود  عبادات، ومعامالت

ة ة واإلسالمي ة األوىل، ال نجد لحأ، وعندما نالحظ هذه الثالثة يف اللتجربة النبوي  و..(  ي  أرساري 

ب عىل الشهوات يف الصوم، واللتغل   ،ا معلومة كاخلضوع يف الصالةهحضور، فالعبادات كل  

عىل ليها إوائّ ي ذلك، ومل يكن ينظر املسلمون األواإلحسان للغي يف سبيّ اهلل يف الزكاة وغ

ا ا ّن  أ كام يف طقوس  متاماً  ،موركي تنلتظم األ اً طبيعي   مراً ة فكانت أكيفياهتا اللتفصيلي  أرسار، وأم 

شبسرتي ما طرحه يلتخط ى ، وهبذا وضحالعبادات فغيها أ مر  هذا أ ذا كانإمل ة من امللّ، و ي  أ

غي باب  أمثال السيد فضّ اهلل والشيخ شمس الدين من إمكانات كشف املالكات يف

ا إنساني ة العبادات وا سلسلة اللترشيعات الديني ة عىل أّن  سًا مفهوم أن  املسلمني األوائّ تلق  ، مكر 

 .وليست ملتعالية

العمالني ة، فيضع نفسه يف  عىل العقالئي ة ن  تاريخ الفقه كان يقوم دوماً أبّ نحن نالحظ 

ة من هذا النوع يف نظري   نةً ظنا عي  كام الح هداف، متاماً نة للتحقيق هذه األهداف معي  سياق أ

 طبيقاصد اللتي سار عليها خملتلف املسلمني ولو مل يذكروها هبذه الطريقة اللتي ذكرها الشاامل

فلتاء بقانون عدم نقض املصالح كون يف اإليلتحر   وغيه، وهلذا نحن نجد أن  الفقهاء دائامً 

 .وى عند حصول هذا النقضادون الفلتوجيم   ،العقالئي ة

ث فيها لكي خيلع ثوب األرساري ة عن هذه ا مة رضوري ة عند شبسرتي، وأعلتقد بأن ه حتد  ملقد 

ن من اللتعامّ معها عقالني ًا.  الرشيعة، حلتى يلتمك 

يًا ويفرض حتد   صويل  أسؤال الفام هي مآالته اليوم؟ هذا  ،إذا كان هذا هو حال تاريخ الفقه

 ني.ر البرشي  و  طاللتنظرًا للتعقيدات اللتنمية و ؛عىل االجلتهاد الديني

لته يف العبادات واملعامالت، ة عالية عىل عقالني  جن  الفقه حافظ بدرأيالحظ شبسرتي 



  

 ال يف نطاق  إمع الفقه العبادي واملعامّل  الت احلياة املعارصة مل تفرض تصادماً بمعنى أن  حتو  

لقضايا املسلتحدثة وا لفكفكة اللتصادمات القائمة يف اد  الفقهاء تص ن  أينا كيف أحمدود، وقد ر

ضاحي احلج  ونجاسة غي املسلم واللتلقيح الصناعي أوأخذوا يعيدون النظر يف مثّ املوسيقى و

ن  طبيعة أ، وهبذا نالحظ وغي ذلك ة عّب فكرة الرشط الضمنيوأزمات العالقات الزوجي  

ل مل تفرض الكثي من األمور عىل الفقه ات نظري  ن  الأب معها ، وهلذا جتد وبّ جتا ،اللتحو 

غلب القوانني املدني ة املعارصة، لكن  املشكلة كانت يف السياسات، حيث أالفقهية تنسجم مع 

ى الفقه هناك بعقالني لته ن  اللترشيعات يف قسم أت وهو بقي كام هو، فرغم ؛ ألن  احلياة تغي  ضح 

يف القانون  اً  الوضع اخلارجي فرض تغي  ر احلياة وتغي  و  طلكن  ت ني ًة،عقالكانت السياسات 

ر الفقيه بنظامه اجلزائي واجلنائي يف قدرته عىل بدًا، فلم يعد يفك  أاألمر الذي مل يقم به الفقهاء 

حلتى لو مل تعد تقدر اللتي جاءت يف النصوص، احلرفي ة  تهاحلد  من اجلريمة، بّ وقف عند صور

 ن  أكام نيس الفقيه وصار يلزمنا وسائّ أخر ألجّ ذلك،  ،عىل احلد  من اجلريمةهذه الصورة 

ر وفوقف عند الصيغة القديمة امللتناسبة مع العص ،قامة العدلإة نظمة السياسي  اهلدف من األ

ال باحلد  من متركز السلطة والدخول لتحقق فيه العدالة إالعرص احلارض لن ت ن  أ ملتناسياً  ،السابقة

قادرة عىل ـ يف قراءهتا  هبذه الطريقةـ وى والنصوص ايف مسار ديمقراطي.. وهبذا مل تعد الفلت

 .اليوم سئلة عرصنا أو حتقيق املصالح العقالئية للمسلمنيأجابة عن إلا

بل دفعه للمزيد من التعّمق يف  ،شبسرتي لتحقيق ما يريد هذا املقدار من التحليل مل يكِف 

ت ـ بنحو األمثلة ـ فاسلتحرض نصوص السياسا صدر االسالم، حتليل النصوص واملواقف يف

م قراءة خملتلفة هلا، لكي يق فعقوبة القلتّ يف القرآن ليست لوضع نظام قانوين جنائي، بّ للحد  د 

د األمر ،من الظلم الذي كان سائدًا بني القبائّ، فلكي يوقف قلتّ عرشة يف مقابّ واحد  ؛حد 

ة خالقي  أائّ والعوائّ نلتيجة قضايا بللتحقيق العدالة يف زمانه، ولكي يوقف الفلتن بني الق

د من وسائّ إفرض حتريم القذف تلتعل ق باألعراض،  اسةحس   ًا ، حفظثبات جريمة الزناوشد 

رس والقبائّ، وهلذا نجد يف نصوص القصاص دعوة للعفو والرمحة، مما ييش بالبعد ملاء وجه اال  

راد احلد  من ظلم أبّ  ،األخالقي يف القضي ة، فلم يرد النص  وضع نظام قلتّ النفس بالنفس

رين يف رنا بام طرحه العديد من املفك  وهذا ما يذك   .لتّ العرشة بالواحد وهكذاذلك الزمان بق



  

ل سالمنني الرشعي يف اإليف حركة اللتق ،بوزيد، مثّ نرص حامد أالعامل العريب ّ  األو  مر األ ، ولع

 سياقات فكري ة واحدة.ضمن لتداعي الذهني واللتخاطر المن باب  مثّ أبوزيد وشبسرتي بني

ن  هذه اللترشيعات )السياسات( مل يعد أنفهم ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ  عّب هذا الطريق

ّ  هذه   الرشيعة لنا شيئاً ضوع يف عرصنا، ومن ثم فلم تعني  وهلا م هنا، األمر الذي يدخّ ك

ات هو املسار الذي نفهمه من جمموع نصوص السياسالفراغ، لكن  اليشء  منطقةالقضايا يف 

كنا نحوه ، وهو العدالة والرمحة واحلد  من اللب   ، فهو بؤرة املعنى ولب  ومن خالله الذي حتر 

ن  هذا األمر عند شبسرتي إالظلم، وهذا هو معنى اللتفسي اللتارخيي لنصوص السياسات، بّ 

بّ  ،سيس يشءتأرسة وغيها مل يكن بصدد ّ الدين يف قضايا اال  ن  تدخ  أبّ يرى  ،ال يقف هنا

ة اللتوحيدي  بعض سد وبصدد احلد  من بعض الظلم واملفا ة، ومن ثم  فسكوت معيقات املعنوي 

، كام أن  شبسرتي هيلتم  كثيًا للقراءة ن ه يوافقهاأالنص الديني عن يشء ـ مثّ الرقي ة ـ ال يعني 

الفقهي ة للمرأة فيعلتّبها ملتناسبة مع ذلك الزمان ـ ال مع هذا الزمان ـ وكانت تلتجه آنذاك نحو 

ه لسن  قوانني تلتعل ق باملرأة اليوم حتقيق العدل، وعلينا أخذ  .روح هذا اللتوج 

عادة تكوين احلياة السياسي ة، إمقراطية ويكيد فكرته يف الدلق شبسرتي للتأينط ،من هنا

ّ  أبواب األوامر وأرصة، واسان املعنحقوق اإل حلوائ ةومرجعي   هي يف انوالن  علينا يف ك

سب مع عرصنا، وهذه هي اللتارخياني ة اللتي يطرحها ة تلتناالكلتاب والسن ة أن نسي بطريقة عقالئي  

د عىل أن ه ليس املهم أن آخذ النصوص بحرفي لتها، بّ املهم أن أعرف ماذا شبسرتي ، واللتي تؤك 

ن يف ذلك الزمان، وماذا كان يفهمها سياقي ًا أبناء ذلك العرص، ال فقط كيف كانوا  كانت تلتضم 

ًا، فقلتّ واحد بواحد تفه م سياقيًا آنذاك عىل أن ه يراد احلد  من اإلرساف يف القلتّ، يفهموّنا لغوي 

ال أن ه يراد تأسيس نظام جنائي، وهلذا نحن بحاجة لرتمجة زماني ة وثقافية هنا، وهبذا يظهر 

منهجان يف االجلتهاد يف النصوص الرشعي ة، يشرتكان يف كوننا خماطبني بالنصوص وخيلتلفان يف 

ة احلرفي ة واخلطاب ن، وروح القانون وقيملتهمضمون اخلطاب بني: صيغة القانو ، وبني املولوي 

عند  نظرّية اخلطاب، وهذه هي اإلرشادي )املرشد( للخيارات العقالنية األسلم زمكاني اً 

شبسرتي باخلتصار شديد، حيث كان دائاًم شديد  اللتأم ّ يف معنى خماطبة اهلل لعبيده، وهوي ة هذا 

 اخلطاب.



  

التي سري شبسرتي للنصوص الدينّية يف خمتلف املجاالت البرشّية وعليه، يمكن أن نفهم تف

 والسياسّية. إّنه يضعها ضمن اآليت:ة تنّظم العالقات االجتامعيّ 

فاإلسالم عنده مل يأت إىل أرض  خالية من القوانني واألعراف، وإن ام جاء إىل  أ ـ التعديل،

ة والقضاء بالد هلا قوانينها وأعرافها اللتي كانت ملتداولة يف جم ال العالقات االجلتامعية واألرسي 

ف باألموال، ومل يقم اإلسالم بلتأسيس قانون جديد للحياة، والذي  واحلرب والسلم واللترص 

ل من تلك األعراف والقوانني ما رآه منافيًا للسلوك اللتوحيدي  فعله أن ه حذف أو غي  أو عد 

نا عىل ّ اإلسالم يف املجال القانوين مل يكن  ولكرامة اإلنسان، وهذا ما يعني أو يبدأ يدل  أن  تدخ 

لبناء نظام حياة باملعنى امللتداول اليوم، وإن ام حالة اسلتثنائية للحد  مما ينايف القيم اللتوحيدي ة من 

 أعراف وقوانني.

بمعنى أن  القيم هي الثوابت اللتي أرادهتا عملي ات اللتعديّ  ب ـ التمييز بني القوانني والقيم،

مة ل، امللتقد  ا القوانني فال تلتسم بالثبات، بّ هي قرابني وأضاح  للتلك القيم، قد تلتغي  وتلتبد  ، أم 

فالقانون ، )قابلي ة اللتغي والصيورة الدائمة ال اهلامشية( وهذا هو معنى عرضي لتها عنده

ا  ق السلوك اللتوحيدي، وأم  الصالح هو ذلك القانون الذي يمكن يف ظل ه قيامة القيم وحتق 

ًا مانعًا يف حلظة زمني ة  ما عن ّنضة القيم القان ون غي الصالح فهو ذلك القانون الذي يقف سد 

 املشار إليها، فالثابت هو القيم وامللتغي  هو القانون.

ج ـ وينتج عن التمييز املشار إليه بني الثابت واملتغرّي حصيلة بالغة األمهّية، وهي أّن وفاء 

ومعنى ذلك أن   ،أمرًا ثابتًا بدوره، بل هو يف نفسه متغرّي القوانني باألغراض والقيم ليس 

جمموعًة قانونية ما قد تكون يف زمن  ما مناخًا مساعدًا وبيئًة حاضنة لنهوض القيم وتوف رها، 

 تارخيي ة أخرى معيقًا حللول هذه القيم ومانعًا.
 لكن  هذه املجموعة بعينها قد تغدو يف حلظة 

د  من تغي  هذه القوانني يف اللحظة الثانية للتفي القوانني ووفقًا للمنطق أعاله، الب

بأغراضها، وإال فإن  بقاءها سيكون منافيًا لقيم اإلسالم، فاللتغي  هنا وفاء بالثابت يف الدين ال 

هم هذا االرتباط بني القيم والقوانني، فظن وا  خرقًا للثوابت، وخطأ الفقهاء املسلمني كان يف فك 

 كالقيم.أصلي ًا ثابلتًا القوانني أمرًا 

ولو حاولنا تطبيق الصورة أعاله عىل املشهد املعارص من وجهة نظر شبسرتي، سنجد  د ـ



  

له احلفاظ عىل شكله ا ريد أن  الفقه اإلسالمي عنده غي قادر اليوم عىل توفي تلك القيم لو 

وال يلتعاىل عن اللتاريخ، القديم، بّ البد  فيه من تغييات تلتناسب مع اللحظة؛ ألن  الفقه زمني  

ولكي نعيد صياغلته اليوم وإنلتاجه من جديد ال يصح  االعلتامد عىل النمطي ات القديمة أو امل ثّ 

يب طالب مثالً؛ ألن  تلك النمطيات أو القدوات أالسابقة بمن يف ذلك شخص اإلمام عّل بن 

ّ ألن  منطق الصيورة كان تصلح لفرتة  زمنية، وال تصلح اآلن؛ ليس ملشكلة فيها بنفسها، ب

ة، وكأن  شبسرتي يريد أن يقول بأن   دة مسلتقر  اللتارخيية ال يسمح ببقاء مسلكيات أو قوانني حمد 

ّ  يف بحية القيم ثابلتًا. تني، لكن ه يظ  الكائن البرشي ال يسلتحم  من ماء القانون مر 

ها نامذج لنا، وهذا ما إن  األنبياء واألوصياء نامذج منهاجي ة، وليست تطبيقاهتم للقيم بنفس

ح بمقولة    ه يرى أن  اسة جدًا يف املجلتمع الشيعي، إن  حس   يدفع بشخص مثّ شبسرتي أن يرص 

قدوة لزمانه، فال يمكن جعّ سلوكه معيارًا اليوم ملصاديق حياتنا اللتي  بن أيب طالب اإلمام عّل  

النبي  هو اتباع ن  أ وهذا ما يوضحه شبسرتي مرارًا من .، وإن كان ّنجه قدوة لنانواجهها

ه كان وضع صيغ للعدالة تلتناسب مع طبيعة املوقف الزمني، فنحن ، ومنهج  ه  األخذ بمنهج  

ا تطبيقه املنهج فهو تطبيق زمني خاص   ى والحظ عرف أ، فالنبي  تبه نطيعه يف املنهج وأم  س 

وزمان  عرف ال ،رف زماننا بالنبي يعني صنع القوانني العادلة بمالحظة ع  يس  أواللت ،زمانه

ّ  زمان بحسب ذلك شخص النبي   ولو كان زمان   غينا، ؛ إذ العدالة تكلتسب تعريفها يف ك

وألن  الفقه مل يامرس هذا الدور وجدنا مشكلة الشكالنية فيه، وانطالق مرشوع  .الزمان

، لكي يقولبا الناس يف قالب واحد، وممارسة  األمر باملعروف والنهي عن املنكر السلطاين 

ّ  اللتواريخ ينا باهلدف إخالصًا للطريقاسلتنساخ دائم للبرش عّب ك ، ونحرنا ، وهبذا ضح 

                                              
ة، يف 1) دة الزمكاني ة وقضي ة عدالة األنبياء واألئم  ض شبسرتي ملفهوم العدالة وتعريفاهتا امللتعد  ( تعر 

ة كلت دة من كلتبه، خاص  ابه يف نقد القراءة الرسمي ة للدين، ويمكن هبذا الصدد مراجعة مواضع ملتعد 

ة احلياة الطيبة، العدد اللتاسع، عام  حواره مع الشيخ حمسن كديور، واملنشور مرتمجًا إىل العربي ة يف جمل 
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ثني، ( لعل ه يصح  القول بأن  أحد أشهر املوائز بني منهجي ة العر2) فة ومنهجي ة الفقهاء واملحد  فاء وامللتصو 

ا ال تثق  لص كثيًا للطرق واألساليب اللتي توصّ للهدف؛ ربام ألّن  هو أن  املنهجي ة الفقهية خت 

ز املنهجية الروحي ة عىل اهلدف، وتعلتّب أن  الغرق يف الطريق يغي ب عن ا  بالوصول من دوّنا، بينام ترك 
 



  

 .املعنى وفاًء للصورة والشكّ

ني  وهذا كل ه يسلتدعي ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ إعادة بناء القانون والفقه غي املعارض 

لسفة وغي ذلك، بّ للقيم النهائية، ليس عىل أساس علومه القديمة من األصول واللغة والف

وإىل جانبها العلوم اإلنساني ة اجلديدة يف النفس واالجلتامع، مع األخذ بعني االعلتبار أن  الفقه 

ليس سوى قوانني، وإال فال يملك قدرة إدارة مرافق احلياة كل ها والنهوض هبا، متامًا كام قال 

 رسوش يف هذا الصدد.

 التأبيد يف القانونو ـ مبدأ استحالة 

ًة يف كلتابيه: هرمنوطيقا الكلتاب والسن ة ونقد للصورة أعاله، واجه شبسرتي  وفقاً  ـ خاص 

ية إطالقها الزماين،  إشكالي ة  القراءة الرسمي ة للدين ـ  اللتأبيد يف النصوص الديني ة وخاص 

ّ  طاقة هذا  فالنصوص متلك إطالقًا زمانيًا ـ كام يقول الفقهاء واألصولي ون ـ فكيف يمكن ش

مها شبسرتي يف هذا اإلطال ق لكي تنسجم هذه النصوص الكثية مع اخللفي ة الفلسفية اللتي قد 

 املجال؟

مه من الرؤية الفلسفي ة عىل ما يرتاءى لنا من ظواهر  يذهب شبسرتي هنا إىل ترجيح ما قد 

النصوص من أن  هناك إطالقًا زمكانيًا، وهذا الرتجيح ليس عبثيًا؛ بّ هو ناتج عن مقاربة 

ة بني حالني؛ وذلك أن  اإلطالق  يف مقام اإلثبات وعىل مسلتوى اللغة بام حتمله من منطقي  

ع  عىل إمكانية احلكم األبدي ثبوتًا، ففي املرحلة األوىل علينا أن  دالالت جاد ة مقصودة، ملتفر 

ثباتي ة، نثبت إمكانية اللتأبيد يف عامل األحكام، فإذا ثبت ذلك أمكن االنلتقال إىل املرحلة الثانية اإل

 لنرى هّ دل ت نصوص الكلتاب والسن ة عىل اللتأبيد أو ال؟

من هنا، يرى شبسرتي أن  الفقهاء اكلتشفوا اللتأبيد من خالل اإلطالق، يف حني كان البد هلم 

أن يكلتشفوا اإلطالق نفسه من خالل إثباهتم إمكاني ة اللتأبيد يف املرحلة السابقة، ولو رجعنا إىل 

راهتم عن إمكاني   ا فيه مصلحة أو مفسدة، وأن  تصو  ة اللتأبيد لوجدناهم يعلتّبون أن  الفعّ إم 

رهم هذا خاطئ؛ ألن  األفعال ال متلك  الفعّ ال خيلتلف فيام ينلتج عنه بني زمان  وزمان، وتصو 

                                                                                                                     
ع الطرق.اهلدف عملي ًا، وهلذا فهي   ال ترى مانعًا من تنو 



  

يًة من هذا النوع؛ بّ إن  الفعّ يكلتسب مصلحلته أو حسنه وكذلك مفسدته أو قبحه من  خاص 

ة عّب الزمن، فال يسلتطيع الفعّ أن حيافظ السياق املحيط به، وهذه  لة وملتغي  السياقات ملتحو 

ّ  الظروف؛ ألن  الظروف هي اللتي تكسوه باللتوصيف واحلكم.  عىل سملته وطابعه يف ك

ة  ويف سياق حماوللته الكشف عن منطلقات الفقهاء واألصولي ني املسلمني يف دعواهم أبدي 

ذلك عّب األصول الفلسفية والكالمي ة عندهم، األحكام، حياول العالمة شبسرتي أن يكلتشف 

دًا فكرة اخلامتي ة، فقد فهم منها العلامء املسلمون أن  عىل النبي  اخلاتم أن يأيت  وهنا تظهر جمد 

ر لنا ذلك فهذا  باألحكام اللتي تقدر عىل تغطية عرصه وما بعده إىل يوم القيامة، وأن ه إذا مل يوف 

ألن  اخلامتي ة تسلتبطن ـ وفقًا هلذا الفهم ـ إمكانية اسلتخدام ما أتى به  يعني نقضًا وهدمًا خلامتي لته؛

النبي  دومًا، وإال احلتجنا ـ بعد اسلتنفاد ديانة هذا النبي أغراضها وعدم قدرهتا عىل االسلتمرار ـ 

ة جديدة، وهذا مفهوم مناقض للخامتية. وعندما تفّس  اخلامتي ة هبذا املعنى يرتفع سقف  إىل نبو 

ّ  توق ع اتنا من نصوص الكلتاب والسن ة، متامًا كام عندما نرتق ب من الرسول أن يعطينا ك

مة قد أعطى الدين دور السلوك  اللتفاصيّ، وحيث إن  شبسرتي يف قراءته اخلارج ـ دينية امللتقد 

ل بغي  اللتوحيدي وما ال قدرة للعقّ إليه، فهذا يعني أن  رسالة الرسول ال عالقة هلا من األو 

ًة ال يرض  باخلامتي ة؛ هذا ا ملجال، فعدم وجود أحكام تفصيلية فيها أو عدم كوّنا يف أحكامها أبدي 

ة هذه الرسالة أساسًا.  لعدم ارتباط ذلك هبوي 

ممكن، ومن ثم  ففكرة اإلطالق ثابت وال وعليه، فاإلطالق فرع إمكان اللتأبيد، واللتأبيد غي 

لنص  عاريًا من لباس اللتعايل ليكون يف مقبض الزماين واملكاين غي صحيحة، وهبذا يصبح ا

ف فيه وفقًا لطبيعة املوقف الزمني، ال وفقًا لطبيعة الداللة اللغوية  شبسرتي يمكنه اللترص 

 الشمولي ة.

 ز ـ شبسرتي ونقد التأصيل التكويين للقوانني

مت،  ر يرفض ومن خالل هذه اللتوليفة اللتي تقد  العالمة أمثال شبسرتي حماولة املفك 

ة يف اإلسالم، وأن   ،الطباطبائي والشيخ مرتىض املطهري يف أن  هناك أحكامًا ثابلتة وأخرى ملتغي 

راسخة اسلتدعلتها، ويرى  ثبات األحكام الثابلتة جاء من وجود حاجات ثابلتة ومنطلقات فطري ة

ّ  املسلكي ات واألعامل تأخذ وضعها يف ظ ّ  أن  هذا الكالم ال يملك تّبيرًا فلسفيًا؛ ألن  ك



  

 سياقها الزمكاين، وال حتيا لوحدها منقطعًة عن أي  سياق.

معنى فكرة أمثال الطباطبائي أن  القانون يلتبع يف كثي من األحيان البنية اللتكويني ة لحأشياء، 

فأنت ختف ف اللتكاليف عن الطفّ الصغي أو ترفعها عنه؛ ألن  إمكاناته الطبيعي ة ال تسلتدعي 

أمثال املطهري االخلتالفات القانونية بني الرجّ واملرأة يف اإلسالم ذلك مثالً، ومن هنا فّس  

ة والنفسي ة بينهام، ومن ثم  فلوح اللترشيع هو  ا راجعة إىل االخلتالفات اللتكويني ة اجلسدي  بأّن 

انعكاس تلقائي للوح اللتكوين، وهبذا تكون الطبيعة ـ وفقًا لطريقة تعبي أمثال اال سلتاذ الشيخ 

 قرآن اللتكوين، فيام يكون القرآن هو طبيعة اللترشيع.جوادي آمّل ـ 

هذا النمط من القراءة للفوارق القانوني ة لقضية الرجّ واملرأة ولغيها من عرشات 

ويرى أن ه مأخوذ من أمثال جالل الدين الدواين ونصي الدين شبسرتي،  القضايا يرفضه

جلتامعي ة والزمكاني ة، وهي ختلتلف ويعلتّب أن  اللترشيعات ملتناسبة مع السياقات االالطويس، 

باخلتالف األوضاع االجلتامعية واالقلتصادية وغيها، وينقّ حوارًا شخصي ًا جرى بينه وبني 

د فيه أن  الصدر يعلتّب أن  الفوارق بني الرجّ واملرأة ترجع لطبيعة  د باقر الصدر، يؤك  السيد حمم 

ّ الرجّ للمسؤولي ة األوضاع املجلتمعي ة ة آنذاك ومسلتويات حتم  ت فيمكن أن اال رسي  ، فلو تغي 

 تلتغي  األحكام.

وهلذا يرى شبسرتي أن  فكرة الفوارق الطبيعية واألساس الطبيعي للقانون هي اللتي 

حكمت ذهني ة الفقهاء املسلمني وأنلتجت أحكامًا مطلقة تلتصّ بالعالقات اال رسي ة وقضايا 

رات املسلمني حول نق صان املرأة ـ بمن فيهم بعض الفالسفة ـ املرأة والرجّ، بّ إن  تصو 

ست هذه  ر أن  هذه القوانني ثابلتة برجوعها ألصّ طبيعي تكويني، وكر  سامهت يف تصو 

 ة حول املرأة.املنظومة الفقهي  

ر اللتارخيي يطرح فكرته أيضًا مبني ًة شبسرتي األكثر إثارة هو أن  و عىل االعلتقاد باللتطو 

ر تبعًا للبرش، مسلتحرضًا الدارويني ة ا رية هنا، فاإلنسان اللتكويني بنفسه عرضة لللتطو  للتطو 

 .ألوضاعه، وليس هناك ثوابت تكويني ة يف هذا السياق، لنبني عليها قوانني دائمة

                                              
( راجع نص  احلوار مع شبسرتي حول اللتكوين واللترشيع وقضايا املرأة، مرتمجًا إىل اللغة العربي ة، حتت 1)

: 6عنوان: الفقه اإلسالمي وحقوق املرأة، رصد للمنطلقات الفلسفي ة، جمل ة نصوص معارصة، العدد 
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هات املعارصة يف نقد الكثي من القيم األخالقي ة أو  ّ  من الطرائف أن  اللتوج  ولع

خالفًا لشبسرتي، كم أيضًا إىل الوضع الطبيعي، السلوكي ات الديني ة السائدة، باتت بنفسها حتلت

ا مشاهدة بني احليوانات  فلتجد أن  بعض منارصي املثلي ة اجلنسي ة يعلتّبوّنا حالة طبيعي ة، وأّن 

 أيضًا.

 ح ـ من رفض حقوق اإلنسان اإلسالمّية إىل تبّني حقوق اإلنسان الوضعّية

لته امل مة، وهي رفض فكرة شمول الدين خيرج شبسرتي هنا بنلتيجة تلقائي ة ملجمّ نظري  لتقد 

بمعنى وجود أنظمة شاملة فيه، تنظ م حياة اإلنسان يف متام األبعاد السياسية واالجلتامعية 

واالقلتصادية و.. ومن ثم فالبحث عن معامل هذا الشمول يغدو أمرًا عبثيًا، وهبذا تظهر بوضوح 

ا بأمجعها مل تكن فكرة تارخيي ة الدين بمعنى النظم واألحكام واللترشيعات و اللتفاصيّ؛ ألّن 

وا هذا  سوى حماولة عقالئي ة من النبي  والدين للتنظيم حركة احلياة يف عرصهم، كوّنم الذين تول 

ّ  هذا الفقه تارخيي، وهلذا ال يعّب    زمنية ال انبعاثًا عن منطلقات دينية، فك
األمر تبعًا لظروف 

لزم، وحيث اسلتنفد أغراضه  بانلتهاء تلك احلقبة من حياة اإلنساني ة، هلذا ال عن أمر  ثابت أو م 

ًة أخرى للتنظيم احلياة عّبه، وإن ام ينبغي البحث عن مرجعي ات جديدة ، يصح  إعادة تعويمه مر 

وهلذا جتد بوضوح يف كلامت شبسرتي اإلقرار بخلود الدين، ويف الوقت نفسه إنكار مفهوم 

 .خلود الرشيعة باملعنى السائد للرشيعة

يه: نقد القراءة يلج شبسرتي قضّية حقوق اإلنسان،  ،ذا املدخلومن ه خاّصًة يف كتاب 

إّنه يضعنا يف كتاباته املتعّددة أمام اَتاهني الرسمّية للدين، وتأّمالت يف القراءة اإلنسانّية للدين. 

 يف هذا املوضوع:

وهذا هو االجتاه الذي اآلتية من الدين والنصوص الديني ة،  ةسان امليتافيزيقيّ ناَتاه حقوق اإل

ة أمثال العالمة الشيخ عبد اهلل جوادي آمّل يف كلتابه حول فلسفة حقوق اإلنسان،  نظ ر له بقو 

د تقي مص  .اح اليزدي والشيخ حممد تقي جعفريبونظ ر له كذلك الشيخ حمم 

 إن  حقوق اإلنسان امللتيافيزيقي ة تقوم عىل أركان تقف عىل رأسها الفكرة اللتي تقول بأن  

تعيني احلقوق قضي ة حتلتاج ملن هو قادر عىل وعي اإلنسان كل ه يف سياقه الوجودي واللتارخيي، 

وهذا أمر ليس بملتناول البرش، فمعلوماتنا عن اإلنسان وخصائصه حمدودة جدًا، فكيف يمكن 



  

ر فلسفي  أن يضعوا الئحة احلقوق واللتكاليف ألنفسهم، وهم ال أو أخالقي للبرش وبأي  مّب 

 أرسار اخللقة فيهم بدنيًا ونفسيًا وتارخييًا واجلتامعي ًا وغي ذلك؟! يعرفون

ع أو يضي ق  هذا يعني أن  من له هذا احلق  ليس إال اهلل سبحانه، فهو الذي يعني  احلقوق فيوس 

فيها، ويصبح النص  الديني هو املرجع يف تعيني حقوق اإلنسان، وليس اسلتذواقنا واسلتنلتاجاتنا 

 الشخصي ة.

هب اجتاه احلقوق امللتيافيزيقي ة إىل القول بأن ه ال يوجد مانع من اخلتالف احلقوق بني بّ يذ

ذلك؛ إذ من املمكن أن يكون االخلتالف بني البرش يف يوقف البرش، وليس هناك برهان فلسفي 

 مسلكي اهتم وجنسهم وغي ذلك سببًا يف اخلتالف  حقوقي وقانوين.

ح حقوق وهو االجتاه الذي ب نيت عليه لوائ ،العلامنّية ةاَتاه حقوق اإلنسان املدنّية الوضعيّ 

عقب ان ومسارات هذه احلقوق نسملي حلقوق اإلاىل اإلعالن العإوصوالً  ان يف الغرب،ساإلن

 الثانية.املي ة احلرب الع

صوله من فالسفة غربيني كبار مثّ كانط وروسو وهوبز أيف هذا االجتاه الذي يسلتقي 

انطالقًا من اللتشابه يف اهبة، من حيث هو إنسان حائزًا عىل حقوق ملتش سانصبح اإلنوغيهم، ي

رها.  اإلنساني ة اللتي هي بذاهتا مرجع هذه احلقوق ومّب 

عبثي ة احلديث عن حقوق للثاين منهام، ويرى  شبسرتيينترص  ،َتاهنياالين ذوسط ه

سان العاملي ة املعارصة البد  من طي  هذه الصفحة لصالح حقوق اإلنوأن ه اإلنسان اإلسالمي ة، 

واالنضواء حتلتها والقبول هبا، وإذا كانت لدينا مناقشة فيها فالبد أن تكون من ضمن سياقها 

املنلتج هلا، وهو سياق اللتنوير واحلداثة والعقالني ة الغربية، ال من سياق خمارج هلا عىل مفاصلة 

ة معها كسياق الدين اإلسالم  ي والنصوص الديني ة.تام 

 :من ضمنهاو ،شبسرتي عّدة مرّبرات ملا يطرحهويقّدم 

 .غلب البرش ليسوا مسلمنيأألن   ؛ة غي قابلة لإلجراءن  القراءة امليلتافيزيقي  أ أ ـ

ا ترجع الخلتالف القبلي  أل ؛غي حاسمة اكام أّن   ب ـ ات اللتي تسلتكن  يف القارئ للنصوص ّن 

 ن امليلتافيزيقي ة هي امللتعي نة؟!فأي  قراءة حلقوق اإلنسا، ينا من قبّأالديني ة كام ر

سان روب، فحقوق اإلنشعال احلإسفك الدماء وىل إالسي ورائها يفيض إن  بّ  ج ـ

ة وسلمني ال ت  ة املوجودة بني املقي  يامللتيافيز ن  شبسرتي أنلتج سوى احلروب والرصاعات، خاص 



  

ز عىل العمق الفقهي باته امللتأخ  ايف بعض كلت ة سالمي  ه بعض املنظامت اإلاحلقيقي ملا قامت برة رك 

ة) سالم الفقهي لإل قيقيوغيها، ويراها الوجه احل اقرًا يف مثّ سوريا والعرمؤخ   (اجلهادي 

 .املدريس

ا اعلتّبت هدف بعثة اة قي  يالقراءة امللتيافيز خطأن  أكام أن  شبسرتي يعلتّب  د ـ ملركزي أيضًا أّن 

ّ  يشء يف حياة البرش، يف حني أن  هدف بعثة األنبياء عند شبسرتي  األنبياء هو وضع حلول لك

ّ  سائر أموره بنفسه، بال حاجة  هو احلياة املعنوي ة، وأن  اإلنسان قادر ـ بام أودع اهلل فيه ـ أن حي

ارجة له  .ملرجعي ة خم 

واملسألة األهم هنا هي أن  شبسرتي يعلتّب أن  مفاهيم وبنيات حقوق اإلنسان العلامنية اليوم 

ة وخمرجاهتا ولواحقها، وأن ه من اخلطأ البحث عن الئحة حقوق اإلنسان ـ وليدة احلداث

ا مل تكن موجودة وال مطروحة وال يف خمي لة أحد  بمفهومها املعارص ـ يف النصوص الديني ة؛ ألّن 

 .آنذاك، فلتفسي النص  الديني هبذه الطريقة هو تفسي عاجز

إلنسان القائمة اليوم، كام يرفض هلذا يرفض شبسرتي احلديث عن أسلمة الئحة حقوق ا

وخيرج باستنتاج مهم وهو أّن منظومة حقوق قي ة، ياحلديث عن مرجعي ة حقوق اإلنسان امليلتافيز

 اإلنسان اليوم غري إسالمّية، لكنّها ليست معارضًة لإلسالم.

النبي  فحأن  النصوص ال حتكي عنها أبدًا، وفق الفهم اللتارخيي لدور  أّما أهّنا غري إسالمّية؛

م.  عند شبسرتي كام تقد 

مه شبسرتي يفيض  وأّما أهّنا ال تعارض اإلسالم؛ فحأن  الفهم واالجلتهاد اللتارخيي الذي قد 

إىل تراجع الصيغ القانوني ة القديمة ملصلحة الصيغ العقالنية البرشية احلديثة واللتي منها وعىل 

اإلعالن العاملي، ليس له فيه  رأسها رشعة حقوق اإلنسان، ومن ثم  فاإلسالم ساكت عن هذا

موقف سلبي أو إجيايب، وعلينا نحن أن نلتأم ّ يف هذا اإلعالن من زاوية مناهضلته للمعنوي ة 

الدينية أو ال، ونحن نجد أن ه يف الوقت الذي ال يدعو فيه هذا اإلعالن للدين، لكن ه ال حيارب 

، وهو الدين أبدًا، بّ يفلتح الباب أمام قضي ة بالغة األمهي ة ع ند شبسرتي، وهي اإليامن احلر 

رين الذين يعلتمدون  اإليامن احلقيقي من منظور شبسرتي وأكثر اللتجديدي ني الديني ني امللتأخ 

ه املعنوي يف جتديدهم ة دائاًم نحو تشييد الالهوت اللتوج  ؛ وهذا النوع من اللتجديد يلتجه بقو 

، وإراسموس كام أرشنا من قبّ ه وجتربي اته من أمثال لوثراإلنساين، ويسلتقي بعض أصول



  

، وهذا هو السبب ويفلتح املجال لقبول اخلتالفات البرش )مبدأ أن  اإلنسان له احلق  يف أن خيطأ(

احلقيقي والنهائي وراء ذهاب شبسرتي لوجوب قبول املسلمني اليوم بالئحة حقوق اإلنسان 

رًا ألنسنة العلوم اإلالعاملي ة سالمي ة، بدل السعي خلف أسلمة ، ووراء دعوته اللتي أطلقها مؤخ 

ضًا باملرشوع الذي تبن لته جهات نافذة يف إيران ألسلمة اجلامعات  العلوم اإلنساني ة، معر 

 .والعلوم اإلنساني ة منذ حوايل أربعني عاماً 

وهبذا يقل ص شبسرتي الرشيعة إىل جمموعة قيم عليا وأصول كلي ة، وخيلع منها صفة 

س يف وعي القوانني واملنظومات القان وني ة الثابلتة، معطيًا اإلنسان هذا الدور، وهبذا يلتأس 

شبسرتي مفهوم مرجعي ة القانون باملعنى املعارص للكلمة، يف مقابّ مرجعي ة الفلتوى باملعنى 

مة  ًة أخرى العلتبار الفلتاوى مقد  ة وأن ه مم ن يرى أن  الفقهاء املعارصين يلتجهون مر  السائد، خاص 

، وهو ما خيلق ـ تسن ها الّبملانات وأهّ احلّ والعقد يف األمم واملجلتمعاتعىل القوانني اللتي 

نة، لكن ها غي منسجمة مع حميطها، بّ حتيا لوحدها  .من وجهة نظره ـ شخصي ة ملتدي 

 صولإعالن نهاية عصر الفقه واألط ـ شبسرتي و

فقه ثارت جدالً حول ّناية عرص الأسلسلة مقاالت طرح شبسرتي م( 2016)رًا مؤخ  

ّ  الللخروج من الفقه  دعوةً أبرزها ت نتضم   اإلسالمي، وقد انسجامًا مع  ،تام سائد بشك

مة،   صالح الفقه البد من عبور الفقه وختط يه.إفبدل طروحاته امللتقد 

دون للمسلمني وصاروا حيد   ،ن  الفقهاء تناموا يومًا بعد يومأينطلق شبسرتي هنا من 

ن  أحلتى وصّ احلال لكي يقول الغزايل ب ،ضاء أو نظام احلسبةفلتاء أو القوظائفهم من خالل اإل

د للسلطان وظيفلته ن ومها القرنا ،نيثالث اهلجري  الو اينويف القرن الث .الفقيه هو الذي حيد 

ة لسلوكي  اللذان وضع فيهام املسلمون اللتأ طرح الفقهاء اهتم واجلتهاداهتم، صيالت النظري 

 ومها: ،منتهة الفقه وهيالن ملرجعيّ أصلني يؤّص 

ّ   صل تبعية األحكام للمصالح واملفاسد،أ يف  املصالح واملفاسد من حيث علم اهلل تعاىل بك

ّ  لزامًا أن يبحث عن احلكم اإل سلماملوهبذا صار عىل  ،صارممجيع األعصار واأل هلي يف ك

 واقعة.

 هلي.يف اكلتشاف احلكم اإل أصل مرجعّية الكتاب والسنّةو



  

 ،ة عملهمسيس علم يمثّ منهجي  أىل تإة دفعت علامء الفقه الوضعي  هذه  ن  أويرى شبسرتي 

 الذي يمثّ علم منطق االسلتنباط الفقهي. ،ل الفقهورف بعد ذلك بعلم أصفلتبلور ما ع  

خملتلف الوقائع اللتي كانت  جوبة عىلأوباسلتمرار جهود الفقهاء وقدرهتم امليدانية عىل تقديم 

ست صوابي   ،واالجلتامعيتواجه املسلمني عىل املسلتوى الفردي  مةتكر  ن  ، وهي أة الفكرة امللتقد 

  ّ م أجوبةً أاملواقف و الفقه حالل ك ة رؤية الفلسفي  الصار، وصارت مجلميع العصور واأل ن ه يقد 

مة اإل ةً سواكلت ،أكثر ليها راسخةً إشارة الكالمية امللتقد  ي  أن وذ مل يواجه املسلم؛ إضافي ةإ بت قو 

 قديم جواب فيه.موقف عجز الفقهاء عن ت

النهضة ثم عرص ًا جديدًا خملتلفًا متامًا، وهو رة واجهوا وضعلكن  املسلمني يف القرون امللتأخ  

ى علامء الرشيعة للتقديم  ّ  أجاللتنوير وعرص احلداثة يف الغرب، وبالفعّ فقد تصد   وبة عن ك

قاربات املمنها ، واللتي كان طلق عليها عنوان )املسائّ املسلتحدثة(أالوقائع املسلتجدة اللتي 

ة مطلع القرن العرشين.. وهبذا ظهر علم الفقه مت يف عرص احلركة الدسلتوري  د  الفقهية اللتي ق

 ىالف املسائّ اللتي تعكسها كلتب الفقه واالسلتفلتاءات والفلتاوآي العمالق الذي يغط  

قه ة، فحاصّ جهود الفقهاء هو هذه املسائّ اللتي نراها اليوم يف كلتب الفوالرسائّ العملي  

 العمّل واالسلتفلتاءات.

ة اجلمعي ة أإن  نظرًة تأملي ة هلذا الفقه تسمح لنا ـ عند شبسرتي ـ  ن نعلتّبه هرمنوطيقا اهلوي 

ني الذي بّ املسيحي  اة لليهود، يف مقة القومي  للمسلمني، متامًا كام كانت هناك هرمنوطيقا اهلوي  

 كانت لدهيم هرمنوطيقا البشارة.

ذ فرضت لة متامًا، إيران غي  املعادتالفيه، لكن انلتصار الثورة يف إ يلتم  هذا كل ه كان يمكن أن 

الف القضايا العالقة أمام يدهيا للتقوم بحل ها يف خملتلف آالدولة اإلسالمية واقعًا جديدًا رمى ب

ّ  شؤون احلياة السياسي   سنني الثقّ بكثي من املايض ومن جمموع مئات أ ة واالجلتامعية بحم

ل يشء نالحظه هو اسلتعانة املقن   السابقة.. إن   ة ووضعها بي  رة الغيراين بالقوانني الوضعي  ن اإلأو 

ا غي موج ،قانوني ة، وليس اسلتنباطها من الكلتاب والسن ةاليف بنوده  دة فيهام؛ ووهو يدرك أّن 

ل من مرجعي ة الكلتاب والسن ة  ّ  ة اللتجربة البرشي ة؛ ألىل مرجعي  إوهبذا حصّ حتو  اإلرث  ن  ك

 .عىل االسلتجابة قادراً  ابق مل يعدسفقهي اللا

قنعلتنا بأن  اخليار الصالح هو خيار أن تكون قد أهبذا يسلتنلتج شبسرتي أن  هذه اللتجربة جيب 



  

ألن  الكلتاب والسن ة ليس فيهام يشء من  ؛عدم الرجوع للكلتاب والسن ة يف قضايانا املعارصة

ا للتجربة واخلّبة اإلنساني ة املرتاكمة. وة العقّ واهذا، واسلتبدال هذه املرجعي ة بمرجعي   القول  أم 

هّ بوضع  ذإهو هروب من السؤال املحرج، فهذه املشاكّ  ّ  حالعمومات كافية يف  بأن  بعض

ّ  بعض اآل ة نية وحديثي  آة قرة قانوني ة تصبح هذه القوانني ذات هوي  حالئ يات القرآنية مطلع ك

ا يف جوهرها ذات هوي ة برشي  أأو  ساقها يف ضوء بعض ساين هو الذي نن اإلوأن  املقن   ،ةّن 

ة العقالني  األ ة الواضحة؟ صول العام  فقهي يف الكلتاب  ن  هذا اجلتهاد  أليس زعم أة البرشي 

  ّ  !حقيقي؟ والسن ة هو تضلي

ا القول ب أصعب من فهو  ،م فيهافعال هي مباحة فال حاجة للشارع أن يلتكل  ن  هذه األأوأم 

ّ  يشارع احلكالن  هذا قّ أعذ كيف ي  إ سابقه؛  هذه الوقائع العظيمة يف طي   م اخلبي يرتك ك

له ؟! هّ يرتك اإلاضرغيشاؤون وتفوهتم املصالح واألف البرش هبا كام السكوت ليلترص  

؟! إن  املوقف يلتطلب من ا اللتخّل  عن هذه  الرحيم عباده كذلك لو كان برناجمه شاماًل هلذا احلد 

 .ءياشة لحأاألسلمة الومهي  

طيقا اهلوية وفهام هرمنصبو ،صولمرحلة علم الفقه واأل شبسرتي بالدعوة إلغالقوخيلتم 

 حلة اهلرمنوطيقا الفلسفي ة.أو هوية اجلامعة املسلمة، للدخول يف مر ة للمسلمنياجلمعي  

ة ي عىل الشبكة العنكبوتي  سمنرشت يف موقعه الر ،رخ  ربع مقاالت ا  أىل جانب ـ إهذه املقالة 

دعت ـ  قفه من الفقهولته ومليها يف رشح نظري  إرشنا أفكاره اللتي سبق أن أت روح نوتضم  

ة وشبسرتي لطلب املناظرة مع مراجع الدين حوهلا،  ر ذلك بأن ه ي  أخاص  لقاء إمنع من ن ه بر 

ة  ،لتمعأفكاره يف املج ن  أفضّ طريق هو مواجهة أى ألقي الشبهات والبدع، فرن ه ي  أبحج 

ت أ ،ولكن  أحدًا منهم مل يسلتجب له، بارشةً ماملراجع  بدت ، وأخر لذلكسامء ا  فيام تصد 

د  مدمثّ الدكلتور حمللمناظرة، سلتعدادها ا والشيخ  ،والشيخ حممد تقي سبحاين ،رضائيحمم 

 .بو الفضّ ساجدي، والشيخ أوالشيخ عّل رضا قائمي نيا ،عبد احلسني خّسوبناهالدكلتور 



 

 

 

 

 

 تأّمالتمطالعات و

 فقه القيم والتارخيّيةة يف نظرّي

 متهيد

ة الشيخ شبسرتي يف مساحة ال وقد سبق ، امودائرهت فقه والرشيعةكانت هذه خالصة نظري 

لتني السابقلتني ّ  من أن عل قنا ـ عند احلديث حول النظري  وعبد الرازق  بازرگان، يف مناقشلتنا لك

نعيد، بّ نود  أن نكمّ  ـ عىل العديد من النقاط اللتي وردت يف هذه النظري ة، فال ورسوش

 رحلة املناقشة.

وجيب أن ا شي أيضًا منذ البداية إىل أن  العديد من األصول املوضوعة يف نظري ة شبسرتي، 

لته يف  عة ليس هنا جماهلا، مثّ نظري  ا تفرض بحوثًا موس  ن من تناوهلا هنا؛ ألّن  قد ال أمتك 

ة للعامل لته يف لغة الدين، بّ  اهلرمنوطيقا الفلسفي ة أو القراءة النبوي  وحقيقة الوحي، وكذلك نظري 

سأمر  عليها بوصفها أصوالً موضوعة، وقد ا ملح لبعض املالحظات عليها تاركًا ذلك ملناسبة 

أخرى؛ ألن  جمال بحثنا هنا خملتص  بنطاق دراسة موقف شبسرتي من الرشيعة والفقه 

 اإلسالمي.

ل ة ةعند هذه النظري   ي ةويمكن الوقوف بنظرة تأم  واللتي تكشف عمق شبسرتي يف ، املهم 

منظوملته الفكري ة، ووفائه بالكثي من النلتائج املرتتبة عىل الكبي يف نسجام االتناول القضايا و

 فلسفلته اهلرمنوطيقي ة.

 يف إعادة تعريف شبسرتي للوحيمستعجلة ـ مناقشة  1

مه شبسرتي للوحي، فق د ربط شبسرتي الوحي مل تبد  يل واضحًة طبيعة اللتعريف الذي قد 

باملنفعّ أو ربطه بالنلتائج أكثر مم ا ربطه باملصدر أو باحلدث نفسه، وهذا معناه أن  شبسرتي يريد 



  

أن خيرج بالوحي من سياق صورته النمطي ة عند األديان يف كونه عملي ة أو ظاهرة وجودي ة 

ة، ليبطه بنلت  عّب طرق خاص 
ائجه من حيث تأثيه مرتبطة باتصال شخص النبي بمصدر  ملتعال 

 االسلتثنائي عىل شخص  ما، فحيثام أثر تأثيًا ال يوصف كان وحيًا وإال مل يكن كذلك.

 إىل فضاء؟ هّ ذلك منه اعلتقادًا 
 
وهنا نسأل: ملاذا أراد شبسرتي أن خيرج بالوحي من فضاء

ذلك منه  بعدم صدقي ة الظاهرة يف نفسها أو عدم إمكان إثباهتا ولو من خالل املعجزة أو أن  

 لغرض  آخر؟

ث عن اللتأثي الذي ال يوصف فمن يقصد؟ هّ يقصد شخص املوحى إليه  وعندما يلتحد 

مه يف تفسي  )النبي( أو مطلق اآلخرين؟ فإذا قصد شخص املوحى إليه فام هو اجلديد الذي قد 

لتجربة الوحي؟ بّ ملاذا كان الوحي نسبي ًا ما دام ظاهرًة كونية قام بلتجربلتها شخص وأدرك ال

إدراكًا حصوليًا شخص  آخر، فلامذا ال تكون وحيًا يف حق  الشخص اآلخر أيضًا، ال بمعنى 

ق الظاهرة يف غيه؟ ثم ملاذا تربط وحيي ة الوحي بأن  ق الظاهرة فيه، بّ بمعنى إدراكه للتحق  حتق 

 يعيشها شخص  ما حينئذ  وال ت ربط بواقعها؟ مثاًل لو رأى شخص  يف منامه رؤيا فصاحب

اللتجربة هو الرائي، لكن  اآلخرين أدركوا هذه اللتجربة من خالل إخباره أو عّب سبيّ آخر، 

ففي هذه احلال ملاذا ت ربط الرؤيا بشخص الرائي وال تكون رؤيا بالنسبة إىل اآلخرين، أي ال 

ثًا واقعًا بالنسبة إليهم أدركوه بالعلم احلصويل ال باللتجربة والعلم احلضوري؟ د  ذا وإ تكون ح 

قصد شبسرتي باللتأثي الذي ال ي وصف هو االعلتقاد بصدقي ة الوحي ووقوعه، فهذا يشء 

طبيعي، فإن  من ال يؤمن وال يعلتقد بصدقي ة الظاهرة لن تكون هذه الظاهرة بالنسبة إليه وحيًا، 

 خيالي ة مثاًل.
ة  د قص   بّ سلتكون جمر 

ترجع إىل ومنطلقاته ـ سرتي شب ـ برصف النظر عن شخصيبدو يل أن  خلفي ة هذا الطرح 

علتقاد بعدم إمكان إثبات الوحي، أو بأن  إثباته ال يكون بوصفه ظاهرًة خارجة رضب  من اال

م باللتجربة اللتي هي عنده اللتأثي الذي ال يوصف، وهو مفهوم  عن اللتجربة، بّ إثباهتا ملتقو 

، فإن ه إن قصد به ما يقع مع شخ ص النبي فلربام أمكن )الذي ال يوصف( يف حد  نفسه مللتبس 

مه وإال فلامذا يعد  يف حق  غي النبي مما ال يوصف؟  تفه 

نحت مصطلحات مللتبسة هلا دالالت مسبقة يف ب وموهبذا يبدو يل أن  األفضّ أن ال نق

ن من إجراء حوار علمي منلتج. ة، حلتى نلتمك   الثقافة العام 



  

قة له، يطيح ـ يف رأي بعض كام أن  شبسرتي يف تعريفه هذا للوحي ثم يف قراءته الالح

ّ  تلقائي بمفهوم حجي ة الوحي وكونه حيظى بثقّ ذايت وموضوعي، بخالف  الباحثني ـ بشك

 .جتربة العرفاء اللتي حتظى بقيمة شخصي ة، وهو ما ي لغي أي  خصوصي ة يف الوحي النبوي

ة تأثيه، فلامذا إضافًة إىل ذلك، إذا ربطنا الوحي هبذا اللتعريف، ومن ثم غدت وحيي لته رهين

ل من إطار النطق إىل إطار الصمت؟ فإذا خرج هذا الوحي من وصفه ظاهرًة روحي ة  يلتحو 

ق إخراجه هذا هو  عميقة يف شخص النبي   ليصاغ عّب الكلامت واجلمّ، سواء كان الذي حق 

له إىل مجّ وكلامت ملاذا يكون صاملتًا إال عندما يد خّ يف اهلل تعاىل أو شخص النبي، فبعد حتو 

ر من أ وحلتى لوإطار اللتأثي الذي ال يوصف؟  ن  الكلتاب والسن ة ذهبنا مذهب شبسرتي امللتأخ 

فأنا أتعامّ مع نلتاج الوحي  هنا حاليًا، مها نلتاج الوحي وليسا الوحي نفسه، فهذا أمر ال يعنيني

صملتًا  اً ا عّل  اعلتبار هذا النلتاج صاملتوعّل  أن أدرس املوقف من هذا النلتاج، فلامذ اآلن،

ّ  من املهندس تنا السابقة عىل اوهنا تأيت نفس مالحظ ؟!مطلقاً  الدكلتور رسوش يف و بازرگانك

 .إطالقي ة موضوع الصمت

ة فهي ال تسلتطيع نفي دور ءثبلتت دور القارئ يف القراأواللتجربة الوجودي ة مع النص  لو 

 ،ودة يف عملي ة قراءة النص  النطق واالسلتنطاق معًا تكون موج ي ةومن ثم  فحيث ،يضاً أالنص  

 .معاً  ساننوالفاعالن فيها مها النص  واإل

 ـ هل الوحي معيار يف اإلخبار عن حدود نفسه؟ 2

ـ موضوع  بازرگانسبق أن ناقشنا ـ عند احلديث عن النظري لتني السابقلتني مع رسوش و

 تقدير موافقة عىل قدرة النص  عىل اللتكل م عن حدود نفسه، وما قلناه هناك جيري هنا بعينه

ل ، لكن دعوين أضيف: شبسرتي عليه بكامله نحن نوافق الشيخ شبسرتي جدالً عىل أن  أو 

هه للوحي هو سؤال يفرتض ترق ب اجلواب عنه مسبقًا منه، لكن لو كان هذا  سؤال نوج 

ّ  يشء أو ال؟ أليس من املنطقي أن نرتق ب وجود جواب  السؤال هو ما يّل: هّ عند الوحي ك

بًا من هلذا  السؤال ـ سلبًا أو إجيابًا ـ من الوحي نفسه؟ أليس إخبار الوحي عن ذاته أمرًا مرتق 

 الناحية الفلسفي ة؟
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ّ  يشء يف هذه الدائرة أو تلك  وحيث إن ه مرتق ب، فلو أجابنا الوحي  باإلثبات، وأن  عندي ك

ثنا عنها سابقًا، أو مطلقًا،  هنا أال يلتول د مناخ  جديد فمن نوع نصوص الدرجة الثانية اللتي حتد 

ًة أخرى؟ هه للوحي مر  ّ  جواب الحق يمكن أن أوج   حيلت م عّل  ترق ب ك

لون وعيًا مسبقًا يل بطبيعة األسئلة أو بعض األسئلة اللتي  إن  هذا معناه أن  أحد الذين يشك 

وبًة عىل ا ريد توجيهها للوحي نفسه هو الوحي  بعينه، فلو أخّبين الطبيب احلاذق بأن  لدي  أج

ّ هذا  أسئللتك امللتعل قة باهلندسة، أال يكون سؤايل له بعد ذلك حول اهلندسة منطقي ًا؟ وأال يشك 

 معارض؟ ىاجلواب منه معطى معرفي ًا يعيد تكوين رؤيلتي له ما مل يقم عندي معط

ي إعادة النظر يف اخللفي ة  نعم، إذا مل أحصّ بعد ذلك عىل أجوبة منه عىل أسئللتي كان من حق 

دًا عن توجيه األسئلة إليه يف املساحة الفالني ة.  اللتي أمحلها عنه، وإعرايض جمد 

م ملا رجعوا إىل النصوص وجدوا أن   إن  ما يقوله أنصار الشمولي ة هو يف حقيقلته ذلك؛ فإّن 

يناه سابقًا بنصوص النصوص نفسها ختّبهم عن نفسها، وإخبار النصوص عن نفسها  ـ فيام سم 

ليس أمرًا خارج السياق الطبيعي لحأمور، فأخذوا هبذا اإلخبار وساروا عىل ية ـ الدرجة الثان

أو وفقه، ولو مل تكن النصوص قد أد ت هذه الشمولي ة، لربام ما وجدنا العلامء املسلمني مثالً 

 يميلون إىل هذه الشمولي ة.بعضهم 

نا مناقشة العلامء يف فهمهم الشمولي ة من النصوص، لكن نا أن ليس من حق   نعم، من حق 

واد عاء أن  الشمولي ة ال ت فهم أبدًا من  .من النص   نلومهم عىل تبن يهم الشمولي ة بعد فهمهم هلا

د دعوى ال دليّ  هذه النصوص ذات الدرجة الثانية إال بعد االعلتقاد املسبق بالشمولي ة، جمر 

ل من هذا الكلتاب لي أخذ انطباعه هنا، فنحن عليها، وبإمكان القارئ أن ي راجع الفصّ األو 

وإن كن ا ناقشنا مجيع األدلة العقلي ة والنقلية عىل الشمولي ة، إال أن  الذي نالحظه أن  اسلتنلتاج 

 .الشمولي ة من النصوص ال يلتوق ف بالرضورة دائاًم عىل خلفي ة  شمولية مسبقة

مها شبسرتي، فكيف نعرف أن  زيدًا  من الناس طبيب  بّ لو كان األمر عىل املعادلة اللتي قد 

م مسبقًا ذات ه لنا وجتربلته أمامنا  أو فيلسوف  نرجع إليه يف أسئللتنا الطبي ة أو الفلسفي ة؟ فإذا مل يقد 

ه إليه أسئللتنا، ومن  ره طبيبًا أو فيلسوفًا أصاًل حلتى نوج  لكي تعطينا انطباعًا عنه فال يمكن تصو 

ل دة عنه ـ من نطقي ات املسؤول ذاته، وحجم ثم  فاألسئلة املسبقة ملتول دة أيضًا ـ فيام هي ملتو

يه يف قضاياه، فالحظ جي دًا.  اط العنا عىل مساحات تصد 



  

 ـ ما هي املرجعّية يف حتديد طبيعة األسئلة اليت نوّجهها للدين؟ 3

ة سؤال رئيس هنا، وهو: كيف نعرف طبيعة األسئلة اللتي ينبغي توجيهها إىل الدين؟  ثم 

ث عنه شبسرتي ليكون أساسًا يف وبعبارة ثانية: كيف يلتك ن وعينا الفلسفي املسبق الذي حتد  و 

أسئللتنا؟ وبعبارة ثالثة: كيف نبلور توق عاتنا املسبقة من الدين؟ وما هي املرجعي ات املعرفي ة اللتي 

 تساعدنا عىل بلورة موضوعي ة وصحيحة؟

د رؤيلته ملساحة الدين مل جيب الشيخ شبسرتي عن هذا السؤال املنهجي، وإن ام بادر إىل حتدي

راته هذه. نا عىل املسلتند املرجعي املوضوعي الذي اعلتمده يف تصو   وتوق عاتنا منه دون أن يدل 

 مور:أحد أًا هنا هو وما يبدو ِل مستندًا مرجعيّ 

عّب تقديم برهان منطقي أو ريايض أو علمي حيرص دائرة الدين مسبقًا بمساحة  أ ـ العقل،

 النصوص ونطالعها.دون أخرى قبّ أن نفلتح 

ّ الدين والنص   وال يبدو يل وجود برهان من هذا النوع؛ إذ ما الذي يمنع ـ عقليًا ـ من تدخ 

ده شبسرتي، إال  اسلتحالة اللتأبيد؟ والذي اللتارخيي ة وحديثه عن مثّ يف غي املجال الذي حد 

ض له بعد قليّ بإذن اهلل.  سنلتعر 

رًا واضحًا عن مساحات بمعنى أن  قراءة األديان  ب ـ التاريخ، يف تارخيها يعطي تصو 

اشلتغاهلا، وقد رأينا أن  هذه األديان مل تكن تعنى ـ تارخييًا ـ سوى بقضايا اللتوحيد والسلوك 

 القيمي اللتوحيدي.

ثبلتها منطقيًا؛ ألن   وهذه املرجعي ة إذا كان منفصلًة عن مرجعي ة النص  نفسه فال يوجد ما ي 

حقبة زمنية معي نة جيب أن يفهم ـ يف سياقات مدرسة شبسرتي ـ  الظهور اللتارخيي ليشء يف

بوصفه الفهم البرشي لذلك اليشء، ال بوصفه ذلك اليشء نفسه، فكيف صار اللتاريخ مرجعًا 

إال إذا مل يكن الدين سوى نفس ظهوره اللتارخيي عند  يف احلكم فلسفيًا عىل ذلك اليشء نفسه؟

 شبسرتي يف نزعلته الفينومينولوجي ة.

ا تلتناول قضايا أوسع من  بّ إن  العديد من األديان كانت واضحة يف ظهورها اللتارخيي أّن 

د البعد املعنوي يف احلياة، مثّ اليهودي ة  .واإلسالم جمر 

بمعنى أن نرجع إىل النصوص اللتي تعّب  عن هذا الدين بالنسبة إلينا ونقوم  ج ـ النّص،

ذا وكذا، فنعرف أن  هذه هي الدائرة اللتي اعلتنى هبا بلتحليلها، فنجد أن  مساحة اشلتغاهلا هي ك



  

ن عندنا الوعي الفلسفي  ه له بعد ذلك سؤاالً خارج هذه الدائرة، وبذلك يلتكو  الدين، فال نوج 

 بلتوق عاتنا.

وهذا هو الصحيح، إىل جانب سبيّ العقّ لو توف ر، فعندما أرجع إىل النصوص األوىل 

هلا إىل آخرها غي مع ني ة بإصالح أعطال السي ارات أو بوضع خطط تنموي ة يف وأجدها من أو 

لة بأسئلة من هذا  ًة أخرى بجعبة حمم   يصبح منطقي ًا من ي أن ال أعود إىل النص  مر 
جمال  ما، حينئذ 

ة فإن ني لن أسلتطيع افرتاض كون  ا عندما أجد يف النص  حديثًا عن العالقات األرسي  النوع، أم 

ملوضوع، إال إذا واجهني معطى عقّل أو علمي حييّ أو يمنع أو ي عيق الدين أجنبي ًا عن هذا ا

لتها، ففي هذه احلال سوف ا عيد فهم هذه  عة يف هذا املجال أو فهم أبدي  ة القوانني املرش  أبدي 

 النصوص فهاًم تارخيي ًا.

وهذا يعني أن  النص  نفسه له دور يف توجيه أسئللتي أو بعضها، إىل جانب العقّ كذلك، 

، يس صحيحًا ما يقال بنحو اإلطالق بأن  املرجعي ة هي عىل الدوام وهنا خارج ـ ديني ةول

 .اسلتجابًة ألصول احلداثة يف العقّ املكلتفي ومرجعي ة العلم اللتجريبي

 العجز الفلسفي عن إثبات احنصار الدين بالُبعد املعنوي أو مبا فوق العقلـ  4

م، ما هو الدليّ الرتجيحي مه شبسرتي يف اف وفقًا ملا تقد  اض أن  دور الدين هو رتالذي يقد 

النزاعات اإلنساني ة  دوره فض   ن  سينا من أمثال ابن عاء أن  ما قاله أويف اد  فقط احلياة املعنوي ة 

ساس علمي؟ تبدو كلامت شبسرتي خالية من الّبهنة ولو بنحو أهو كالم ال يقوم عىل 

ز عىل الب د أن  الدين يرك  ـ  ولو بشكّ معني  ـ ه يلتناول ن  أعد املعنوي ال ينفي الرتجيح، فمجر 

عيه هو أن  املقاربات العقالنية ال تسلتطيع إثبات أن  ربعادًا ا خ  أ ، فغاية ما يمكن لشبسرتي أن يد 

غرض الدين هو إدارة االجلتامع السيايس، بينام يمكنها إثبات أن  الغاية هي إحياء احلياة 

د العجز ال عقّل عن إثبات يشء ال يسلتدعي فرض عدمه أصاًل موضوعًا املعنوي ة، لكن جمر 

 قاهرًا، بحيث ندخّ النصوص ونحن نحمّ العدم مفروضًا مسل اًم.

ة )توق عات البرش من الدين( مفهوم احلاجة،  من املمكن أن يأخذ شبسرتي هنا يف نظري 

عات وبناء النزا فض   إن  بحيث يكون معنى النظري ة هو حاجات اإلنسان من الدين، وحيث 

فلن تكون هناك حاجة عندهم كي يلجؤوا للوحي  ،مقدور للبرش ني ة هو أمر  دة املياة الدنيوي  احل



  

 .ّ يف غي ما نحلتاجه فيهيف ذلك، وهذا معنى أن  الوحي ال يلتدخ  

فنحن أمام وهو تفسري  سائد ـ  ـ ع البرشي من الدينإذا أخذنا هذا التفسري لنظرّية التوقّ 

 خيارين:

ة، ومن ثم  ختلتلف املواقف من الدين تبعًا الخلتالف نفرتض أ أن أ ـ ن  احلاجة ظاهرة فردي 

احلاجات الشخصي ة منه، ويكون املرجع هو الوجدان الشخّص للفرد، فربام حيلتاج شخص 

ّ  مشاكله النفسي ة والروحي ة العميقة سان يف عرص احلداثة وما نكام هي حالة اإل ،للدين لكي حي

؛ لته وغربلته ووحشلته القاتلة، وقد حيلتاجه آخر لكي ينظ م له وضعه االجلتامعيبعده يف فرداني  

ّ  املشاكّ فيها إال من خالل نفوذ  نة ال يمكن ح ألن  طبيعة املجلتمع املحيط به طبيعة ملتدي 

ة لطبيعة فردي  .. فاحلاجات الشخصي ة ختلتلف من شخص آلالدين  ة أخرى.خر ومن طبيعة فردي 

ة اللتوق ع املسبق هذه، فنحن أمام عجز ذا أخذنا بمفهوم اإو ة الشخصي ة يف نظري  حلاجة الفردي 

ة هنا، بمن يف ذلك شبسرتي  ر القدرة  (شخصي ةنفسه؛ ألن  مفهوم )العن بلورة نظري  هنا يدم 

ة، وهلذا مل نجد يف نظري   رات عام  ت اللتوق ع من الدين أنصارًا كثر ملثّ اعىل صياغة قوانني أو مقر 

 هذا الفهم.

وإذا صح  هذا املفهوم فال يصح  من شبسرتي اد عاء أن  فهمه هو األرجح؛ ألن  فهمه لن 

  ّ يكون إال تعبيًا عن حاجلته هو للدين يف حلظلته الزمكاني ة، وليس تعبيًا عن قانون، فلع

 شخصًا آخر حيلتاج الدين يف وضعي لته يف غي احلياة املعنوي ة.

ة تغط ي اإلهنا نوعي   ن  احلاجةأن نفرتض أ ـب  نسان يف وجوده مطلقًا، وهنا يكون ة وعام 

مات جتربي ة وإحصائي ة ينًا بمقد  عاملنهج امللتبع هو املنهج العقّل اللتحليّل الفلسفي ـ ولو مسلت

 .ن  شبسرتي اخلتارهأـ للتحديد هذه احلاجة، وهذا ما يبدو  ةوتارخيي  

رة أموره االجلتامعي ة يف إدا أن  اإلنسان ال حيلتاج للوحييف مصادرة شبسرتي تبدو وهنا 

برصف النظر عام  إذا كن ا نوافق عىل غي مّبهنة يف نفسها،  ن ه قادر عليها، فكرةً أل والسياسي ة؛

ّ  مجيع مشاكله؟!  ..وجود برهان يثبت حاجة اإلنسان للوحي أو ال فهّ اسلتطاع اإلنسان ح

أي  إنسان عن ير أن ه نجح فهّ هذا صحيح؟! وهّ يمكن أن نثبت أن ه نجح دائاًم؟ وعىل تقد

يلتكل م شبسرتي: هّ اإلنسان عىل املتداد اللتاريخ البرشي أو عن إنسان عرص احلداثة وما 

ّ  مجيع مشاكله ـ ومل نقّ بأن ه أنلتج لنفسه مشاكّ  بعدها؟ وعىل فرض أن  إنسان عرص احلداثة ح



  

امل إىل يومنا هذا ـ فهّ جديدة، وهي قضايا تقويمية للحداثة خملتلف فيها بني كبار فالسفة الع

ات قد  ة؟ وملاذا ال تكون النبو  ات جاءت يف األصّ خلصوص احلياة املعنوي  هذا يثبت أن  النبو 

جاءت ملخلتلف أبعاد احلياة، غاية األمر أن ه يف العصور الالحقة ال يكون خطاهبا إال للجانب 

موضوع مل تكن دقيقة، بّ املعنوي لو صح  هذا يف نفسه، ومن ثم  فطريقة مقاربة شبسرتي لل

د احلاجة تبعًا للعصور واملجلتمعات، ال اخلروج باسلتنلتاج عام وال تكريس  كان عليه أن حيد 

 مرجعي ة احلاجة الشخصي ة، بّ وسط  بني ذلك.

ال حيق  لنا ونحن نطالع شبسرتي أن نحل ّ منطلقاته يف سياق إرادته إعطاء دور للدين أثم  

املتداد اخلط   ات عىلسان وعالقلته بالنبو  ن حكم به عىل اإلكّل   اسلتنلتاج  يف العامل احلديث، فقام ب

لوا يف عنارصالزمني؟ خيي ّ يل أ  ن  شبسرتي مثّ كثيين اعلتّبوا اللتجربة الغربية ناجحة، وتأم 

ياة املعنوي ة منحوا هذا العنرص للدين، وهبذا النقص فيها، فلام  رأوا أن  عنرص النقص هو احل

نوا ـ من ست ا ريد نقد سان املعارص، ولناء الدين موقعًا يف حياة اإلطوجهة نظرهم ـ من إع متك 

نا نقوم باللتعميامت من خالل وضعي  هذه املقاربة، لكن أ ات زمكاني ة ال تعني هذه املقاربة أن 

ة  ؟خاص 

 من ذلك، لسؤال شبسرتي عن أمرين:أبعد ب نذه ابل دعون

ات أّوالً: يف تشييد جتربلته الروحي ة؟ أليست اللتجربة الروحي ة شأنًا  ملاذا حيلتاج اإلنسان للنبو 

عالقلتهم امللتأرجحة واملخلتلفة األلوان باألمر القديس  برش منذ والدهتم عىل األرض يفاليعيشه 

فرق بني اللتجربة الروحي ة واللتجربة العقلية للبرش ما دامت اللتجارب كل ها تقع يف اللتعايل؟ فام امل

ملاذا ال يكون إنسان العرص احلديث قادرًا عىل بناء جتربلته الروحي ة  اريخ؟رصاط اللتكامّ عّب اللت

ات؟ وبامذا يسلتطيع شبسرتي  ة حاجات ضمن منظوملته يف مقاربة قضي  ـ مع اهلل بعيدًا عن النبو 

ات، وناإل ن ه أسان من الدين ـ أن جييب بعض أنصار املذهب الربويب من القائلني بنفي النبو 

ات؟ يمكننا بناء عال ال يبدو كالم أقة روحي ة مع اهلل وأخالقي ة مع الناس دون حاجة للنبو 

مل تقم أة شبسرتي نفسه؟ من كالم شبسرتي وفقًا للبنيات اللتحلتية لنظري   ةً هؤالء أكثر منطقي  

قال ـ األديان الوضعي ة كالبوذية وغيها بلتقديم جتربة روحية عميقة للغاية لإلنسان بعيدًا  ـ كام ي 

ات؟عن مفه  وم النبو 

ن  فنحن نعرف أ من قبل، من املمكن أن يقول شبسرتي هنا بشبيه ما قاله أمثال شاليرماخر



  

يامين أو العقّل، فقبّ هذا العرص كان عرص احلداثة أوقع تصادمًا بني الدين اللتارخيي والدين اإل

ة وأن  اللتاريخ املسيحي هو تار ى عليهالدين يعلتاش عىل اللتاريخ ويلتغذ   ًا؛ ـ خاص  س جد  يخ مقد 

ّ اهلل يف العامل )إرسال ابنه للفداء والصليب والكفارة( عىل خالف اللتاريخ  ألن ه يمثّ تدخ 

بينام بظهور اإلسالمي الذي ال يمثّ هذا املسلتوى من القداسة، بّ يغلب عليه الطابع املدين ـ 

زا وغيه، تراجع يضًا بالنصوص الديني ة مع مثّ اسبينومدارس النقد اللتارخيي اللتي عصفت أ

وضع الوثوق باللتاريخ عمومًا، وصار الدين غي قادر عىل مصاحبة اللتاريخ لضامن وجوده، مم ا 

فك  االرتباط بينهام، واجته اللتفكي نحو حترير الدين من اللتاريخ لربطه باإليامن واملعنى من جهة 

ّ  الالهوت احلديث يف الغرب و قع منذ القرن الثامن أو ربطه بالعقّ نفسه من جهة أخرى، وك

 كانطعامنوئيّ ًا مع يعرش امليالدي يف سياق ثنائي ة اللتارخيي والعقّل يف الدين، وهو ما ظهر ملتجل  

بمقاربة عادة االعلتبار لللتاريخ ارخيي ة سعى شاليرماخر وأمثاله إلوغيه، ويف هذه اللحظة اللت

احلدث اللتارخيي )املسيح ووقائع  عد املعنوي يف الدين من خالل اعلتبار أن  خرى تقوم عىل الب  أ

ك الروحي لحأحياته اللتي انلتهت بالصلب والقيامة(  ألن  األفراد حيلتاجون  ؛فراديمثّ املحر 

ثرات اللتي ختلق يف دواخلهم اللتجربة ؤة األعىل متثّ وقودهم واملواللتجربة اللتارخيي   ،لوقود

د هبذا الوقود رضوري   لتنساخ اللتجربة ساملطلوب هو ا ولكن ليس ،لللتجربة الروحي ة، فاللتزو 

 .الروحي ة

ة يف احلياة املعنوي ة عىل هذه الطريقة، فال يمكننا  أقول: ّ  شبسرتي يرى وجه احلاجة للنبو  لع

م.  أن ن شكّ عليه بام تقد 

هو أن ه كام احلتاجت احلياة الروحي ة إىل وقود، يمكن أن حتلتاج احلياة العقلي ة  لكّن الصحيح

ّ يف تصحيح مسارات العقّ، لكي يكون إىل وقود كذلك، بم ات هو اللتدخ  عنى أن  دور النبو 

كًا لإلنسان بشكّ صحيح، فبدل أن ينطلق يف جتربلته العقلي ة ليقع يف مشاكّ، يضبط  ذلك حمر 

الوحي  يف بعض مفاصّ حركلته إيقاع  العقّ، متامًا كام يضبط إيقاع  اللتجربة الروحي ة حلتى ال 

وإال فسلتصبح طالقها نحو اللتجربة األعىل هو بنفسه تصحيح  ملسارها، تقع يف أخطاء؛ ألن  ان

ّ  اللتجارب الديني ة معصومة حلتى لو أفضت إىل الرشك دون اللتوحيد، وهو ما يطرح سؤال  ك

عوا بأن  النفس اإلنساني ة معيار ديني ة اللتجربة، ولوال هذا كل ه لكان  بإمكان الربوبي ني أن يد 

لوقود، بّ هي تنطلق بوازع  ذايت نحو تكوين احلياة املعنوي ة، ولسنا ليست بحاجة ملثّ هذا ا



  

ة داخلنا أو تصحيح مسارها، فبامذا جييبهم شبسرتي؟  بحاجة لللتاريخ خللق الروح املعنوي 

أن  فيها ظن  رة يف الوحي، واللتي أامللتأخ   لتهناقش شبسرتي بعيدًا عن نظري  أطبعًا أنا هنا 

ة باملعنى من مرمتامًا شبسرتي انلتهى  وبات  ،هلاالساموي السائد لالهويت األدياين احلة النبو 

ن  هذه أل من نوع رفيع؛ ات ليست سوى جتارب ملتواصلة روحي ة للبرش مع اهللن  النبو  أيعلتقد ب

اءات األديان متامًا، وهبذا حيق  لنا أن ضفبغي أن تذهب بشبسرتي للتجاوز الفكرة يف تقديري ين

بّ مارس ختط يًا للدين نحو تكوين  ،الح دينيإصامرسة مالطريقة مل يقم بن ه هبذه أخذ عليه أن

ة، وربام هلذا وجدنا أمثال الدكلتور مصطفى ملكيان ملمفهوم جديد للحياة ا حد يعيب ـ يف أعنوي 

ّ إن ه أصالح الديني بـ عىل تيار اإل حواراته عادة إنلتاج الدين بحيث مل يعد يبدو بات يشك 

ّ  يشءلغي من الدين إديني هذا ي   صالح  إ ي  أصاًل، ملتسائالً: أالدين موجودًا  ف ذوحي ،دارة ك

له  ،منه اللتاريخ والرشيعة واملعرفة وغي ذلك حياة معنوي ة خالصة يمكن الوصول ىل إليحو 

 ي؟!ليها بعيدًا عن األديان بمفهومها الساموإ

ة تارخياني ًا أو غي ذلك، بعد أن أصبحت  ومن ثم  فلست بحاجة للتفسي اللتجربة النبوي 

د سياق تارخيي روحي مع اهلل، ال يملك حجي لته الذاتي ة وال اعلتباره  اللتجربة نفسها جمر 

ة ال للتفسيها يف سياق  املوضوعي القائم فيه، بّ األفضّ هو الدعوة للتخط ي اللتجربة النبوي 

 .إصالح الفهوم ضمن إطار أدياين )أرجو اللتأم ّ جيدًا(

ه هو أة ـ فرضي ة يمكن لشبسرتي أن ينفي ـ بمقاربة تارخيي  كيف  ثانيًا: ن  الكثي مما سام 

                                              
ة، يف عددها الواحد والعرشين، 1) ( انظر: مصطفى ملكيان، احلوار مع جمل ة )فرهنك امروز( الشهري 

 م(.2018هـ. ش، املوافق )شباط ـ آذار، 1396والصادر يف شهر اسفند، لعام 

ـ بّ ويف اللتجربة العربي ة أيضًا ـ حول ( كالمي هذا يأيت وسط زمحة اخلالف احلاد  يف اللتجربة اإليراني ة 2)

جدوى أو مآالت اإلصالح الديني؛ إذ يذهب تي ار علامين ناقد إىل رضورة الدخول يف مرحلة جديدة، 

وهي مرحلة جتاوز القضي ة الديني ة، وبناء املجلتمع واإلنسان بعيدًا عنها متامًا، وعدم تضييع الوقت 

ة، وهبذا كان شبسرتي وبازرگان ورسوش وغيهم حمسوبني باإلصالح الديني، حلتى بأشكاله العميق

ّ  أي   م فشلوا يف حتقيق يشء أو ح عىل اإلصالح الديني، فيام اللتي ار اآلخر األشد  علامني ًة يعلتّب أّن 

معضلة، وبإمكان امللتابع للمشهد الثقايف أن يدرك حجم هذا النزاع، ومن هذه الزاوية كانت مالحظلتي 

 مالحظة ملكيان أيضًا. أعاله، ومنها كانت



  

دارهتا واملعرفة اللتجربية وغيها، كيف يمكنه أن ينفي إإمكانات العقّ البرشي يف وعي احلياة و

ات عّب اللتاريخ  لته يف اللتكامّ  السحيقدور النبو  ة عىل نظري  يف تكوين هذا الوعي، خاص 

ّ  الدارويني؟ فلام ات بوجودها اللتارخيي من أبرز العنارص املسامهة يف تكوين ك ذا مل تكن النبو 

كه نحن اليوم يف إدارة قضايانا؟  هذا الرتاث العقّل الذي نحر 

ات يف و  بة املطلقة للننفي احلاجة البرشي  يي  دليّ عىل هذا، لكن من يريد أن أليس عندي 

م مقاربات واضأعليه  ،اتغي الروحي   ظاهرة يامنه بوجود إيف ظرف  ،سياقالحة يف هذا ن يقد 

ات   عّب اللتاريخ.النبو 

التوّقف قلياًل عند الفكرة املكرورة التي من هذه النقطة أنتقل إىل النقطة األخرى؛ إذ علينا 

وأن   أطلقها شبسرتي هنا أيضًا، وهي أّن ما يدخل ضمن دائرة العقل ال يتدّخل فيه الدين،

إلنسان ما يعجز عن إدراكه. إن  هذه الفكرة غامضة جدًا ومللتبسة وإن الوحي جاء لي عل م ا

ن رئيس يف الثقافة اإلسالمي ة احلداثوية املعارصة؛ وذلك أن ه ما املقصود من أن   لت إىل مكو  حتو 

ّ فيه الوحي؟ ّ فيه العقّ ال يلتدخ   ما يلتدخ 

م العقّ فيه معطى حاساًم ال نقاش في أ ـ ه، ال يأيت الوحي ويقول فيه فإن قصدنا أن  ما يقد 

 ويقوله أغلب الفقهاء وعلامء الدين.عند األكثر، معطًى معارضًا، فهذا كالم مقبول 

م العقّ فيه معطى حاساًم ال نقاش فيه، ال يلتدخّ الوحي فيه حلتى  ب ـ وإذا قصد أن  ما يقد 

حيق  للوحي أن يساند بنحو اللتأييد، فهذا مل نفهم له مسلتندًا منطقيًا، فلامذا ال يمكن أو ال 

 العقّ؟ وما هي اإلشكالي ة يف ذلك؟

ّ فيام حكم فيه العقّ، فإن  من املهم أن نعرف  ج ـ د بعدم اللتدخ  وإذا قصد أن  الوحي تعه 

ّ فيه؟  ّ  ما حكم فيه العقّ فإن ني ال أتدخ  د؟ وملتى قال الوحي وأين بأن  ك أين وقع هذا اللتعه 

عطى عقّل وشعوري معًا عندهم ومع ذلك فقد املتحأ القرآن مومهمي صفاته اهلل  كيف ووجود  

 حديثًا عن ذلك، وهكذا اللتوحيد اإلهلي نفسه.

ا إذا قصد ما جيول يف  د ـ هذا كل ه إذا قصد شبسرتي ما كان فيه معطى عقّل حاسم، أم 

ّ  ما جيو ّ  فال يدخله الوحي، فهذه القضي ة أكثر اللتباسًا، فكيف نعرف أن  ك ل العقّ ميدانه العق

يف ميدانه فقد كفانا العقّ مؤونلته وحسم اخليارات فيه؟ كيف ومئات القضايا ما زال العقّ 

 ّ عاجزًا عن حسم خياراته فيها يف الفلسفة واإلنساني ات والطبيعي ات وغيها، فلامذا ال يلتدخ 



  

ّ فيها ملساعدة العقّ عىل ترجيح خيار  عىل خيار  آخر حني  إىل أو ال حيق  للوحي اللتدخ 

 ؟ وما املانع املنطقي  يف ذلك؟انكشاف الواقع للعقّ بأدوات العقّ نفسه

من هنا تظهر املشكلة يف القضّية الثانية من معادلة شبسرتي املتقّدمة، وهي أّن الوحي جاء 

 ذلك:دراكه؛ وليعّلم اإلنسان بام يعجز العقل عن إ

لنا إىل هذه النلتيجة؟ وما املانع من تد أ ـ ّ الوحي جلانب غي معريف؟ فكأن  من أين توص  خ 

شبسرتي حرص دور الوحي باجلانب املعريف، وحيث وجد عجزًا عقلي ًا أعطى املجال للوحي 

ر له ـ منطقي ًا ـ دورًا آخر أكثر أمهي ة، وهو عبارة  ملامرسة دوره، مع أن  الوحي يمكن أن نلتصو 

نات عن دعم العقّ وتعزيز حمركي ة اإلنسان نحو الفعّ احلسن و إيقاظ الضمي وخلق املكو 

النفسي ة الصاحلة للسلوك من خالل منطق الرتغيب والرتهيب وربط اإلنسان باهلل تعاىل وغي 

وأظن  أن شبسرتي  ذلك، وهذه ليست معطيات معرفي ة، بّ جتامع سلطان العقّ املعريف.

 يوافق عىل هذه القضي ة.

ه حقًا مفهوم غي واضح؛ فهّ كشف ما هو املراد من عجز العقّ عن اإلدراك؟ إن   ب ـ

شبكة النفس واالجلتامع اإلنساين مما يعجز العقّ عنه أو ال؟ إن  اإلنسان بعد آالف السنني ما 

دة للنفس اإلنساني ة وللسلوك وللعالقات  زال ال ي درك إال القليّ عن تعقيدات الشبكة املعق 

ّ حيث إن  العقّ ما االجلتامعي ة وللتأثيات املحيط عىل الفرد، فلامذا ال ي   سمح للدين هنا باللتدخ 

ّ اإلنسان  د؟ وحلتى لو توص  زال عاجزًا عن الكشف عن متام زوايا هذا األمر الشائك واملعق 

إىل نلتائج يف هذه امليادين أو تلك، فهّ كانت نلتائجه قطعي ة ّنائية حاسمة وفقًا ملعطيات فلسفة 

 جز عن حسم األمور ليكون للوحي جمال  فيها؟العلم؟ فلامذا هنا ال ي سمح بلتطبيق مبدأ الع

ث عن املبدأ واملعادالت  ث عن النصوص الدينية اللتي وصللتنا بقدر ما أحتد  إن ني هنا ال أحتد 

أن  شبسرتي يف معاجللته لقضي ة  الفترها الشيخ شبسرتي يف هذا املضامر، والاللتي كر  

ّ  إقراره  اهلرمنوطيقا والفهم أقر  ـ ضمنًا ـ بالعجز عن اللتامهي مع األفق اللتارخيي للملتكل م، ولع

لت عىل أنصار هرمنوطيقا اللتامهي هذا، مثّ  ج  هذا جاء بلتأثي تلك اإلشكالي ات اللتي س 

ع  نفيس سيكولوجي؛ إذ كيف  ن ز  شاليرماخر، حيث قيّ هلم بأن كم جعللتم اهلرمنوطيقا ذات م 

ناهتا؟!.. إن   شبسرتي هنا يلتواضع وحياول اصطياد  يمكن االندماج مع ذات الناص  بلتامم مكو 

رجاته عىل  ،ساين(ناملعنى من خالل مفهوم )القاسم املشرتك اإل وهو مفهوم ملتواضع جدًا يف خم 



  

دًة إىل هذا مسلتوى فهم النصوص،  وسؤايل: إذا كانت زاوية من زوايا حياة البرش بدت معق 

، وهو فهم النص  ووعي اللغة، وكان علينا أن ن بدي توا ضعًا نحوها، فكيف يمكن لنا أن احلد 

عي بأن  العقّ قادر عىل معرفة اإلنسان بزواياه وحميطه الطبيعي واملاوراء الطبيعي حلتى نقوم  ند 

ة( كافية للتحييد الوحي؟!  بلتحييد الوحي نلتيجة ذلك؟! وهّ القدرة اإلمكاني ة )قادر بالقو 

مت حلتى اآلن يف تفسي اخل رات غي مّبهنة من هنا تبدو الطروحات اللتي ق د  د تصو  امتية جمر 

حها، وقد اختذها الشيخ شبسرتي أمرًا مفروغًا منه يف هذا السياق  وال يوجد حلتى ما يرج 

ة املنسوبة إىل حممد إقبال، واملجال ال يلتسع اآلن لنقد نظري ات اخلامتي ة.  باعلتامده النظري 

ي يلوح منها ـ وال أريد أن وإذا أردت أن أّطعم مداخلتي هذه ببعض النصوص القرآنيّة الت

العديد من نصوص الكلتاب فيمكنني اسلتحضار  استدّل هبا هنا ـ عدم التوامل مع رؤية شبسرتي،

ني قرآني ني  :والسن ة، لكن ني سأكلتفي بنص 

ُهو  خ  ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 ْيًئا و  ُهوا ش  ْكر  ى أ ْن ت  س  ع  ُهو  ُكْره  ل ُكْم و  يُْكُم اْلِقت اُل و  ل  رْي  ل ُكْم ُكتِب  ع 

ْعل ُمون   ْنُتْم ال  ت  أ  ُم و  ْعل  اهللَُّ ي  ٌّ ل ُكْم و  ُهو  رش  ْيًئا و  ب وا ش 
ى أ ْن حُتِ س  ع  (، فاآلية تشي 216)البقرة:  ﴾و 

اته يف قضي ة  تلتصّ بسلوك عمّل سيايس.  ملوضوع علم اإلنسان وحمدودي 

ب ل  ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 اء  ف  ْقُتُم النِّس  لَّ ا ط  إِذ  ا و  ُهنَّ إِذ  اج  نْكِْحن  أ ْزو  ال  ت ْعُضُلوُهنَّ أ ْن ي  ل ُهنَّ ف  ْغن  أ ج 

لُِكمْ  اْلي ْوِم اآْل ِخِر ذ  ان  ِمنُْكْم ُيْؤِمُن بِاهللَِّ و  ْن ك  ُظ بِِه م  لِك  ُيوع  ْين ُهْم بِامْل ْعُروِف ذ  ْوا ب  اض  ر  ى ل ُكْم ت   أ ْزك 

ْنتُمْ  أ  ُم و  ْعل  اهللَُّ ي  ُر و  أ ْطه  ْعل ُمون   و  ، واآلية تشي ملحدودي ة علم اإلنسان يف (232)البقرة:  ﴾ال  ت 

ة. ة عىل أن  اإلنسان يدعو لنفسه  قضي ة تلتصّ بالعالقات اال رسي  إضافة إىل مثّ النصوص الدال 

ًا أن ه اخلي.  بالرش  ظان 

 ، هل ُتساعد الرتجيحاُت نظرّيَة شبسرتي؟ـ بني تعّدد القراءات وترجيحها 5

د القراءات ونفي القراءة م ن الواضح أن  العالمة شبسرتي كان يسلتهدف تكريس مبدأ تعد 

النظام اإلكليويس، وبالنسبة يل شخصيًا فإن ني أوافق عىل مبدأ القراءة يف والرسمي ة للدين، 

ّ قراءات بطبيعلتها، ومن ثم  ال حيق  لقراءة   احلتكار النص   اجلملة، وأؤمن بأن  النصوص تلتحم 

 سها.لنف

د القراءات تفلتح  هذا املبدأ احلق  وظ فه شبسرتي يف مواقع خاطئة، وذلك أن  فكرة تعد 



  

املجال ـ فلسفي ًا وأخالقي ًا ـ لوالدة قراءة جديدة، لكن ها لوحدها ال تسلتطيع أن ت ثبت هذه 

ّ  يف طبيعة املعطيات اللتي  حات هذه القراءة أو تلك تظ حها، بّ إن  مرج  القراءة أو ترج 

مها، ال يف األساس الفلسفي واألخالقي الذي يسمح بوجودها يف حلقة املمكنات ت قد 

ّ  اجلتهاد صحيح  أو راجح؟ وإذا كان  اللتفسيي ة، فهّ يعني القول بفلتح باب االجلتهاد أن  ك

ّ  هذه املجاهدة اللتي يامرسها شبسرتي ملواجهة القراءة الفقاهلتي ة للدين؟  األمر كذلك فلامذا ك

 قراءة ال ختلتلف عن قراءته؟!أليست هي 

نلتج مرشوعي ة قراءته وإمكاّنا،  نلتج رجحان قراءته، بّ ت  مًة ال ت  س مقد  إن  شبسرتي كر 

ثبلتان هذا اليشء  لي ني ـ بوصفهام موقفًا أخالقي ًا وفلسفي ًا ـ ال ي  واملرشوعية واإلمكان األو 

 املرشوع أو املمكن بالرضورة.

ينا لدهيم وضوحًا يف تناول أعل ق عىل شبسرتي وكثيين مم ن رألكي  ،قول هذا الكالمأ وإن ام

د ه الطريقة، بحيث بدت مقاربلتهم وكأاألمور هبذ ا بمجر  فهي تغدو ملتعي نة  صبح مرشوعةً ن ت  أّن 

لفت النظر هنا أن نا يف كثي من األحيان ال نجد حلتى مقاربات أو راجحة! واليشء الذي ي  

ّ  بالرتجيح! وإذا كان األمر كذلك فالقراءة  فاء بالعرضترجيحية حقيقي ة، وكأن  االكلت كفي

ح!  الفقاهلتي ة للدين حتظى بمثّ هذا املرج 

زون دومًا عىل أن   بّ يمكنني أن ا ضيف هنا بأن  شبسرتي ورسوش وغيمها كانوا يرك 

القراءة األخرى للدين تنطلق من خلفي ات، وال قراءة بال خلفي ات مسبقة، ودعوا لللتساؤل 

حماولًة طرح االسلتفهامات حول هذه اخللفي ات، وهذا أمر  مرشوع متامًا، لكن نا مل نجد و

كشف عن خلفي ات قراءهتم املعرفي ة هذه أو إثباهتا يف كثي من املواقع، ومن ثم فمن حق  لل

 اآلخرين مناقشة هذه اخللفي ات اللتي ب نيت عليها قراءهتم.

ن ام هو قائم عىل وإ غي ملتعال   خرين أن  تفسيهمن  تصوير اآلأما ا ريد قوله هنا، هو 

عي يان األمر مشرتكًا كان من الطبذا كدائاًم بأن  تفسينا ليس كذلك، وإفرضي ات مسبقة يوحي 

سبقة ال تقف عند حدود فهم املن نسبح مجيعًا يف بحر الفرضيات املسبقة، وهذه الفرضيات أ

ون للنصوص  ، بّ هي حارضة يف فهم الطبيعة فقط الديني ةالنص  حلتى يقع يف شبكها املفّس 

ّ  يشء، نواإل مي فيها، والذي سان واملاورائي ات وك ّ  يف اإلنساني ات وفقًا للمنهج اللتفه  وال أق

مه فيلهلم ديللتاي ) ر منها الذي حياول وضات ففكرة املفرم(، 1911قد  ن أاملسبقة لن يلتحر 



  

 .سيًا هلابّ هو ما يزال أ اللتاريخ، يصنع دينًا غي قائم عىل النصوص أو

حًا نصي ًا أو برهاني ًا عىل الصورة اللتي  م مرج  وإذا وصلنا هلذه النقطة تبني  أن  شبسرتي مل يقد 

ا تفلتقر ملعطيات.  نحلتها للدين، بّ رأينا أّن 

لكن يف مقابل هذا كّله، من املمكن لشبسرتي هنا أن يّدعي بأّن فهمكم ملنطق الرتجيح هو 

ة أو ما شابه ذلك، بّ يقوم  ؛خاطئ يف نفسه فهم ألن  الرتجيح هنا ال يقوم عىل الّباهني أو األدل 

 عىل خصائص من نوع:

 .ومجالّيتها الداخلّية أ ـ انسجام عنارص النظرّية

 فضل من غريها.ـ قدرهتا عىل تقديم احللول بشكل أب 

لته أ رج املجلتمعات وهذه اخلصائص ملتوف رة يف نظري ة شبسرتي؛ إذ هو يريد من نظري  ن خي 

اإلسالمي ة من مأزق االنغالق والقمع واللتخل ف، ليصّ إىل اللتنوير العقّل وإىل احلري ات 

ن اليوم من إبقاء الدين يف احلياة  لته تلتمك  والديمقراطي ة وغي ذلك دون اللتضحية بالدين، ونظري 

عىل البقاء يف الظرف  املعارصة، بينام نظري ة اإلسالم الفقاهلتي عاجزة عن منح القدرة للدين

، ويالحظ مزاجه هذا أيضًا يف معاجللته لقضي ة حقوق الراهن، وهي تلتهاوى يومًا بعد آخر

 .اإلنسان امللتيافيزيقي ة

اإلعالم ال االسلتدالل باملفهوم الدقيق  وهذه الطريقة يف الرتجيح ومعاجلة األمور، طريقة  

ة يف للكلمة،  ة حارضة بقو  اللتي تبن اها ( Continental Philosophy)الفلسفة القاري 

ة، دغر وهورسل وغيهم مم ن تأثر هبم شبسرتي، يها وانبثقت منها مدارس فلسفية ونفسي ة عد 

واللتي تعلتمد  ،نجليزاللتي برز هبا اإل (Analytic Philosophy) يف مقابّ الفلسفة اللتحليلي ة

هات فرجيه وبرتراند راسّ ، عىل نية العقّ ونحو ذلكاملفاهيم واللغة وب  املنطق وحتليّ  توج 

دة يف القرنني اللتاسع عرش والعرشين نبثقتواللتي ا ،وغيهم  .منها مدارس فلسفية ملتعد 

، رغم أّنه يف إال أّن مقاربة شبسرتي هلذا النوع من الرتجيح ـ لو كان هذا هو مقصوده

ن التضحية باحلقيقة يف حوارّياته مع الدكتور داود فريحي، واملنشورة عىل املوقع االلكرتوين، يدي

 ـ تعاين هي األخرى من مشاكل، وذلك: سبيل املصلحة

ّ  رصاحة: هّ اللتجربة  الً:أوّ  لو أخذنا اللتجربة اللتارخيي ة واملعارصة، وسألنا شبسرتي بك

ّ  جعله ـ أيضًا ـ  ّ  تقليص الدين إىل معنويات أو يف ظ الروحي ة امللتعالية نمت وازدهرت يف ظ



  

منظوميًا عّب سلسلة قيم ورشعيات وضوابط وتاريخ وغي ذلك؟ هّ الدين  فضاًء اجلتامعي اً 

يساعد عىل نمو  البيئة احلاضنة للمعنويات أو يعيقها؟ وهّ حياة ـ من حيث املبدأ ـ اللتارخيي 

ًا أو مرتاجعة؟ هّ املعنويات يف فضاء األديان  ية معنوي  احلداثة املعارصة هي حياة مرتق 

ّ  الدوائر اللتي يمثلها الدين  اإلبراهيمي ة أو نحوها أفضّ حاالً أو يف فضاء اخلروج من ك

ته أو  د  دده وع  ّ  ع  اللتارخيي؟ وأي ه الذي يساعد عىل خلق بيئة حاضنة: إلغاء الدين اللتارخيي بك

 احلفاظ عليه مع إجراء إصالحات فيه؟

م لنا شبسرتي أي  مقاربة ترجيحية تعطمل   ين املعنوين  الذهاب نحو الدأي ضامنًا يقد 

اخلالص يمكنه أن يوف ر نمو  اللتجارب الروحي ة أو انبعاثها وانلتشارها يف حياة البرش، بّ الذي 

ت من نمو   رأيناه عىل العكس متامًا، وهو أن  جتربة احلداثة ـ اللتي يؤمن بقيمها شبسرتي ـ حد 

ة للبرش،  عيدون اللتفكي جلعّ حلتى صاروا اليوم يورمت هبا خارج عجلة احلياة، احلياة املعنوي 

، فهّ جمال للدين فيها حلتى ال تفيض إىل اّنيار احلياة الروحي ة وهالك اإلنسان يف املاديات

ى شبسرتي يا ت رى ـ من حيث ال يقصد ـ باحلياة املعنوي ة، لصالح العدالة االجلتامعية اللتي  ضح 

ة أكثر من املعنوي ة؟  رآها يف الغرب، فكانت بوصللته العدالة واحلري 

لته مع ن خب وليس مع مجهور الناس، فالنخب  خيي ّ يل أن  شبسرتي يلتعامّ يف طرح نظري 

اخلالصة ربام يمكنها خوض جتارب روحي ة بعيدًا عن األديان اللتارخيي ة، لكن  طبائع البرش 

العاديني يغدو هذا األمر شبه مسلتحيّ بالنسبة إليهم، ومن ثم  فالذاكرة اإليامني ة اجلامعي ة 

 ط االجلتامعي األخالقي يف غاية الرضورة هنا.والضب

إن  شبسرتي نفسه يذهب يف بعض حمارضاته إىل أن  العامل القديم هو عامل توافق الداخّ 

واخلارج، بينام العامل احلديث هو عامل انفصال الداخّ عن اخلارج وحدوث الرشخ، فهّ احلياة 

ّ  هذا الوضع ـ عىل احلياة الر ن  احلياة أوحي ة؟! وهّ يعلتقد شبسرتي احلديثة تساعد ـ يف ظ

دهدفع نحو املدنية يف الغرب ت  ؟!ة إال ألفرادعسي اوجتعله ااحلياة الروحي ة أو تعق 

ولست ا ريد هنا أن أناقش شبسرتي يف ملف  العدالة اإلنساني ة وجتربة احلداثة والغرب 

ا هّ كانت جتربة ناجحة مع اآلخر عمومًا يف العرص احلديث،  ال كثيون اإلنساين أو ال؟ ووأّن 

ا جتارب معصومة ومتثّ القدوة العليا  ونيقرتب ة لللتجربة هذه وكأّن  أصاًل من ممارسة قراءة نقدي 

اللتي إذا اقرتبنا من نقدها ن لتهم باللتخل ف والرجعي ة! فهّ من تأثيات احلداثة وعقالني ة البرش ما 



  

د ملاليني السود، وملامرسة اسلتعامر خميف شهدته اإلنساني ة من أبشع أنواع الظلم واالضطها

لقرنني من الزمن أو يزيد عىل عرشات الشعوب واملجلتمعات، وخلوض حربني كوني لتني قضلتا 

عىل ما ربام يزيد عن ضحايا جمموع حروب اإلنسان عىل وجه األرض منذ خلقه، وللتدمي 

اّنا يف مأزق  خميف ال يقف عند حدود االحلتباس  الطبيعة وخياهتا وجعّ األرض وسك 

احلراري، بّ نرش ثقافة احلتقار الشعوب وتسخيها ودوران اإلنسان حول األنا الفردي ة، وغي 

ة إىل يومنا هذا، وكأن    ال تنلتهي، وما تزال فصوهلا مسلتمر 
الغرب أصاًل  نا نعلتّبذلك من قائمة 

ّ  األأعىل ت   ة يف نقد الغرب قراءات جاربام هلذا مل نجد لدى شبسرتي شياء عليه، وعرض ك د 

ة والثقافي ة رجاته الفكري   .وخم 

نا نعلتقد بأن  املثق   ف الناقد الذي ينقّ نقول هذا؛ ألن  من بندقي لته ف احلقيقي ليس هو املثق 

ل النقد املوضوعي لديه إىل سمة ذاتي ة ال ختضع أمام طبيعة  جهة إىل أخرى، بّ ذاك الذي يلتحو 

رفيعة بحجم  وشخصي ة   ينلتقد جهًة ليلتبع أخرى.ذلك الذي ، وليس فة بالنقداجلهة املسلتهد  

 .شبسرتي ال أظن ها تريد أن تكون كذلك

ر يف الدين يف جملتمعات املسلمني وليس فقط يف  ثانيًا: إن ني أعلتقد بأن  عىل شبسرتي أن يفك 

ن غاياهتا يف فضاء املجلتمعات اإلسالمي ة اليوم ب لته تؤم  ام حتمله املجلتمعات الغربي ة، فهّ نظري 

وهّ دخول  من ذهني ات وأعراف وطرائق عيش أو ال؟هذه املجلتمعات يف حلظلتها احلارضة 

ىل املعنى أو خيلق فيهم هجران ملسلمني اليوم جيعّ حياهتم أقرب إمن هذا النوع يف حياة ا ةنظري  

 املعنى والغربة عنه؟

خارجها، وهلذا فإقصاء  ال منوطبائعها إن  اللتغيي جيب أن يكون من داخّ قيم املجلتمعات 

يف حياة املسلمني الراهنة بّ إجيابي ًا يف اللحظة احلارضة الرشيعة واللتاريخ و.. ال يوجب تغييًا 

يوجب اّنيار القيم ودخولنا يف مرحلة العبثية وتوفي املناخ املناسب للربوبي ة أو للحياة املعنوي ة 

 صالحًا ديني ًا، كونه حمسوبًا عىل حركةإرس ي يامرتن  شبسأالالديني ة )الوضعي ة(، واملفروض 

                                              
( أرجو أن ال نلتعامّ هنا بذهنية ثنائية الغرب والرشق، واللتي هتيمن عىل الكثي من ا، بحيث إن ك إذا 1)

ًا ألضع نفيس يف هذه  انلتقدت الغرب فهذا يعني أنك ترى الرشق أفضّ حاالً منه! لست مضطر 

الرشق أفضّ حاالً منه، بّ نخرج هنا من  الثنائي ات الومهي ة، فعندما أنلتقد الغرب فال يعني ذلك أن  

 هذه الثنائيات اللتي قلتلت تفكينا وشل ت قدرة النظر عندنا.



  

نحذف  صالح الديني عندمار هذا اإلللدين.. فكيف يلتوف   صالح الديني، وال يامرس إقصاءً اإل

، واآليت ـ من حياة جملتمعات تقليدي ة أصول الضبط االجلتامعي واألخالقي والروحي فيها

 ؟!بنسبة عالية ـ من الدين اللتارخيي

للتحليّ أبعد من ذلك ونقارن جتارب شبيهة، فنحن نعرف أن  املسيحي ة بّ دعونا نذهب يف ا

ن من االسلتمرار بعيدًا  ة، لكن ها مل تلتمك  ليس فيها رشيعة باملعنى املوجود يف اإلسالم واليهودي 

عن رشيعة أو قانون ولو بحد  أدنى، فأعادت تكوين رشيعة هلا للتنظيم األمور وترتيبها، للتخلع 

سًا،  ّ  من يقرأ اللتجربة الكاثوليكي ة جيد كيف أن  هناك سلسلة قوانني تفصيلي ة عليها تقد  وك

والعالقات الداخلية واخلارجي ة  ضبط األمورو للكثي من الشعائر الديني ة )الشعائر السبعة(،

، بّ إن  املسيحي ة أو القانون الكنيس بني املسيحي ني والكنائس، فيام ي عرف بالرشع الكنيس

ّ بوضوح يف تقديم مواقف ديني ة من العديد من اليوم ر غم عدم البعد اللترشيعي فيها، تلتدخ 

ة والعنف وحقوق قضايا العرص احلديث مثّ البيئة والطالق واإلجهاض واملثلية اجلنسي  

ة من روح اللتعاليم الديني ة  س ـ األطفال.. منطلقًة من رؤية أخالقي ة مسلتمد  )الكلتاب املقد 

ل ـ املجامع املسكوني ة..( الرتاث الكنيس األ من وجهة نظرها.. أال ي شعرنا هذا بأن  الدين و 

عندما يكون يف فضاء اجلتامعي فهو غي قادر عىل اللتخّل  عن القانون للتوجيه أتباعه وضبطهم 

لتهم االنلتامئي ة وتصحيح سلوكي اهتم؟!  ومحاية هوي 

ي ة رجع ـ بعد جتربة طويلة ـ إىل بّ حلتى الدين الفردي اخلالص الذي رأيناه مع الّبوتسلتانلت

نوع من اللتنظيم، ولو بشكّ أبسط بكثي من الكاثوليكي ة، فحلتى الكنائس املبعثرة أعادت مجع 

ة  (،WCC) الكنائس العاملي جملسعّب م 1948عام نفسها  ل نحو هوي ة وقو  ألجّ اللتحو 

ي للدين أن يقوم عىل اللتكلتّ اللتكلت ّ اليوم لضامن البقاء، فمن الطبيع واحدة، فالعامل يقوم عىل

ن االجلتامعي أن يضبط حركلته  االجلتامعي لضامن بقائه، ومن ثم فعليه يف فضاء هذا اللتكو 

اعه مزيدًا من االنسجام متنح أتبوتارخيي ات اجلامعي ة عّب سلسلة شعائر وقوانني وسلوكي ات 

 واهلوي ة.

عىل إحياء )احلياة الديني ة  وينلتج عن ذلك كل ه السؤال اآليت: أال يكون حال من يشلتغّ
                                              

؛ وكذلك The Code Of Canon Law( انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ الكلتاب املرجع يف هذا الصدد: 1)

لتب وجمموعات الرشع الكنيس والقوانني االجلتامعي ة املنشورة باللغة العربي ة.  ك 



  

ّ  احلداثة ومقوالهتا، ومن دون وجود انلتامء وهوية ديني ة  املعنوي ة( يف الرشق اليوم يف ظ

وأليس  تارخيي ة.. أال يكون حاله كالذي حيرث يف اهلواء أو كالذي يعصف يف فنجان أو شبك؟!

ألن  هذه امليول ليست سوى االغرتار بميول الشباب اليوم نحو الدين العرفاين خطأ فادحًا؛ 

د رد  فعّ عىل الوضع القائم،  خطوة يف مسلسّ خطوات الذهاب نحو الالديني ة أو جمر 

 ورسعان ما يعود اإلنسان الرشقي لوضعه السابق ضمن صيغة جديدة له؟

 سمن خالل دواء ال من خالل قطع الرأس أأجد من املنطقي أن نعالج وجع الر ثالثًا:

ط ما أشعر بأن نا واجهناه مع رؤية شبسرتي، وذلك أن  شبسرتي وضع نفسه ، وهذا بالضبنفسه

ا الدين ببعده الروحي والقيمي اخلالص، أو الدين الفقهي بشكلـ ووضعنا ـ   هبني خيارين: إم 

ن القمع واإلرهابإاملدريس املفيض   والعنف ونزع احلري ات وغي ذلك. ىل تكو 

يقة، فبني هذين اخليارين عرشات اخليارات اللتي كان إن  هذه الطريقة من املعاجلة غي دق

ة اللتي حتافظ ينبغي لنا اخلوض فيها وإجراء حماسبات حوهلا،  من نوع بعض النظري ات املقاصدي 

ك بي ّس  نها من اللتحر   ويف الوقت عينه جتد نفسها يف ف رجة متك 
عىل الرشيعة بإخالص عال 

 ومرونة يف دائرة الوسائّ والطرق.

داخّ الفقه السيايس اإلسالمي ـ والذي هو موطن قلق شبسرتي ـ ما يكفي من بّ إن  

ن تداول  ر املجلتمع املسلم من القمع وقلتّ احلري ات، وتؤم  النظري ات واال طروحات اللتي حتر 

ة عىل نفسها عند الشيخ شمس الدين، أو نظرية الوكالة عن  دالسلطة، من نوع نظري ة والية األم 

ة الوالية االنلتخابية املقي دة عند الشيخ املنلتظري، أائري، الدكلتور مهدي احل بعض  وأو نظري 

بعض نظري ات املواطنة اللتي طرحها أمثال راشد  وأنظري ات الشورى عند أهّ السن ة، 

 ـ ال من قريب وال من بعيدـ الغنويش، بّ الكثي من النظري ات الفقهي ة الشيعي ة اللتي ال تؤمن 

ة رجال الدين، بّ ال تؤمن بسلطة دينية زمني ة خارج سلطة املعصومني، بوالية الفقيه وسلط

ّ  املشكلة( هنا؟!وغي ذلك  ، أمل يكن يمكن ممارسة ترجيح عىل أساس )معيار ح

ك االجلتهادي داخّ هذا الفضاء الرحب للخروج من املأزق القائم  فام دام يمكن اللتحر 

ّ  يشء تقريبًا؟  اليوم يف العالقة مع اإلسالم السيايس، فلامذا تصفية احلساب عّب اإلطاحة بك

وملاذا إرصار شبسرتي عىل أن  النسخة  وما هو املوجب العمالين ألمر من هذا النوع؟

 )اإلرهابي ة( للدين هي النسخة الوحيدة للفقه اإلسالمي، وال يمكن تقديم قراءة ا خرى له



  

ل( درة الفقه الذاتي ة عىل اخلروج ؟ أليس هذا خلطًا بني تاريخ الفقه وق)اسلتحالة اللتحو 

أليس هذا هو حال سائر العلوم اإلنساني ة والطبيعية  باجلتهادات خملتلفة بوصفه علاًم من العلوم؟

ة؟ لتها العام  الت قوية جدًا رغم حمافظلتها عىل هوي   اللتي شهدت حتو 

د لنا شبسرتي سلبي ات الدين القائم اليوم بالقراءة الرسمي ة رابعًا: نحن معه يف ، وله يعد 

الكثي من السلبي ات املوجودة، لكن من املفرتض عندما ندرس موضوعًا ما أن نرصد ثنائية 

ز شبسرتي عىل مثّ  السلب واإلجياب فيه؛ لنقارّنا بثنائية السلب واإلجياب يف بدائله. لقد رك 

يات والعنف وغيها من القائمة املعروفة عند اجلميع، مشي ًا إىل ظاهرة القمع وسلب احلر 

زها اإلسالم الفقاهلتي.  ظاهرة النفاق اللتي يعز 

ولكن ه يف املقابّ مل يرش للجوانب اإلجيابية من اإلسالم الفقاهلتي، يف خلقه فضاء انضباط 

ة القانون  يعني أن  من يريد اللتخل ف عن القانون فهو الديني اجلتامعي، فوجود النفاق بسبب قو 

آخر ـ أن  من يريد االللتزام الروحي فإن  هذا القانون سوف  يامرس النفاق، لكن ه يعني ـ يف مكان  

يساعده. ولست ا ريد هبذا أن أدافع عن فضاء النفاق القائم، بّ أجد نفيس مسؤوالً يف أن ا دينه 

 وأشارك الكثيين يف إدانلته، بّ أهدف لرصد الظاهرة يف تأثيها السلبي واإلجيايب معًا.

قد بأن  ظواهر القمع وسلب احلري ات وغي ذلك يف واقع بّ إن ني أسأل شبسرتي: هّ يعلت

املسلمني اليوم مرجعه للفقه والرشيعة أو مرجعه لحأوضاع السياسي ة األقليمي ة واللتدهور 

املسلمني بعد الدولة العثامنية علامني ون كثر،  بالد   م  ك  ؟ فقد ح  أيضاً  االقلتصادي يف بالد املسلمني

القمع واللتنكيّ، مثّ بعض اللتيارات اليسارية والشيوعي ة  املسلمون منهم سوى ومل جين  

ّ  حال البالد اإلسالمي ة هكذا رغم والليّبالي ة واالشرتاكية والقومي ة  وغيهم، فلامذا يا ت رى ظ

إقصاء الفقه عن احلكم؟ إن  ذلك يدفعنا لللتفلتيش عن أسباب أكثر عمقًا، وعدم حرص 

، ومقارنة جتارب سائر بالد املسلمني والرشق عمومًا، ه باللتجربة اإليراني ةشبسرتي نفس  

بدل حتميّ الدين وتقديم قراءات ميداني ة للوضع تلتعاضد فيها العلوم اإلنساني ة جملتمعًة، 

                                              
م 1) رين والشخصي ات يف إيران )وربام يف غيها أيضًا( أّن  ( مالحظلتي عىل العديد من الباحثني واملفك 

ة جغرافي ًا وقومي ًا ومذهبي ًا، وحيكمون عىل األشياء من  كثيًا ما يقرصون نظرهم عىل جتربلتهم اخلاص 

اإلسالمي الواسع عىل املتداد  موقعها سلبًا أو إجيابًا، وليس كثيًا ما يسلتحرضون اللتجربة يف مداها

 بالد املسلمني رشقًا وغربًا.



  

ّ  يشء؛ ألن نا يف فضائنا املحدود نعاين من بعض قراءاته اخلاطئة.  مسؤولي ة ك

ة يشء من اللتهافت يف ا طر خامسًا: ن ه يف بعض كلتاباته جيد املشكلة أذلك حة شبسرتي، ووثم 

ث يف مواقع أخ   مع الفقه السيايس، بينام قائمةً  قصاء الفقه كل ه لصالح القيم عن إر له يلتحد 

لتباك بني الدين واحلياة شن  الفقهاء يشلتغلون عىل فض  االأواليشء الالفت أن ه يعلتّب العليا، 

السياسات، وهلذا فهو ال يشعر برضورة املعارصة يف فقه العبادات واملعامالت، دون فقه 

الرتكيز عىل غي الفقه السيايس، وهذا خي دليّ عىل أن  شبسرتي يمكنه أن حيافظ عىل الفقه مع 

ة. ، دون أن يلغيه باملر   إصالح 

وإذا كان االجلتهاد الرشعي قد حاول اخلروج من املشكلة يف العبادات واملعامالت، فإن  

ول أيضًا اخلروج من املشكلة يف السياسات، عّب اجلتهادات الفقه هذا االجلتهاد عينه قد حا

سالمي عىل املسلتوى اإلاجلديدة ـ  اتالسيايس الديمقراطي اللتي أرشنا إليها آنفًا، واالجلتهاد

ة اللتعبي وبعض احلدود وغي ال ة قضايا االرتداد وحري  عام ـ اللتي تلتناول بقراءة فقهية جاد 

كام مل القراءات،  مع مثّ هذه لتهي أن  الفقه السيايس مل يضح  بعقالني  ذلك، فلامذا مل يعلتّب شبسرت

سان نالفقه العبادي واملعامّل بعقالني لته مع تلك القراءات اللتي طالت قضايا طهارة اإل يضح  

 وغي ذلك؟يف احلج  ضاحي منى أو

املطالبة إن  حديث شبسرتي عن البعد املعنوي والقيمي فقط يف الدين، ثم  وخالصة القول:

بحذف الفقه اإلسالمي.. مل يقم عىل رؤية مسلتوعبة للتامم إمكانات هذا الفقه وقدرته عىل 

إخراجنا من املأزق، وقد كنت أود  أن يقوم شبسرتي بنسف أساسي ات الفقه اإلسالمي اليوم 

ّ  النظري ات اإلصالحي ة يف الفقه عن حتقيق  وإثبات عقمها متامًا، ومن ثم إثبات عجز ك

ّ إىل هذه النلتيجة.موا ـ مضموني ة أو وعليه فلم نجد ترجيحات  كبلته، ثم بعد ذلك اللتوص 

 تساعد عىل اخلتيار نظري ة شبسرتي يف قراءته للدين وب عده املعنوي.مصلحي ة ـ 
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هلي ة وأن  الغرض واهلدف من الدين هو ال نرتاب يف أن  اللتوحيد هو أساس الديانات اإل

السلوك اللتوحيدي؛ إال أن  اإلشكالي ة الرئيسة هنا تكمن يف أن  مفهوم السلوك اللتوحيدي 

شبسرتي عالمة والعنارص املؤثرة فيه غي واضحني يف مساحاهتام واملتداداهتام، فلم يبني  لنا ال



  

ر موضوعي ينفي  هّ أن  أكّ حلم اخلنزير مؤثر يف السلوك اللتوحيدي أو ال؟ وهّ لدينا مّب 

تأثي جمموعة العنارص القانوني ة يف الفقه مثاًل عىل تبلور السلوك اللتوحيدي وتوفي بيئة حاضنة 

 له أو ال؟

ّ يف منع بعض اللترشيعات واألعراف  فعىل سبيّ املثال، يقر  شبسرتي بأن  اإلسالم تدخ 

ّ  بالسلوك اللتي كانت سائدًة عند العرب انطالقًا من اعلتق اد اإلسالم بأن  هذه األعراف خت

اللتوحيدي، ومل يوضح شبسرتي لنا ما هي هذه األعراف؟ وكيف كان تأثيها السلبي عىل 

السلوك اللتوحيدي؟ وكيف نمي ز بني عرف  وآخر يف هذا اللتأثي؟ وهّ يسلتطيع العقّ الكشف 

يعجز العقّ عن اكلتشافه فيدخّ يف دائاًم عن هذا اللتأثي أو أن  بعض مصاديق هذا اللتأثي مم ا 

 دائرة الوحي وفقًا للتنظي شبسرتي نفسه؟

ة اللتوحيد، لينلتج عنه السلوك اللتوحيدي، لينلتج عنهام تصحيح هذه القضي ة  ـ أعني حموري 

هألة طبيعة أبمسأيضًا ذات صلة واضحة السلوك اإلنساين ـ  ا هسئللتنا اللتي يفرتض أن نوج 

ن ه ؛ وذلك أبازرگانو رسوشات شبسرتي وّ يف مناقشة نظري  ب  من ق   ليهاإملحنا أ لتيوال ،للدين

توحيدي، وما دام الدين معنيًا بمواجهة  ما دام حمور الدين هو اللتوحيد، وما دام هناك سلوك  

ّ يف بعض األحيان يف حياة العرب للحد  من الظلم ووقف اإلفراط فيه،  ،الظلم ولذلك تدخ 

لتنا املسبأفهذا يعني  عة تشلتغّ عىل قضايا اللتوحيد قة تؤمن بأن  مساحة الدين امللتوق  ن  نظري 

ىل النص  يف هذه الدوائر الثالث إن نسلتمع بح من املنطقي أوالسلوك والعدالة، ومن ثم يص

األمر الذي جيعّ توجيه أسئلة من نوع: القضايا االجلتامعي ة وفقًا ملقاربات شبسرتي، 

ة والرتبوي ة و ة الديني ة، والسياسي ة واالقلتصادي  األخالقي ة وغي ذلك ذا صلة وثيقة بطبيعة اهلوي 

فلامذا مل يلجأ شبسرتي إىل مقاربات نصي ة تسلتنطق القرآن والسن ة حول هذه القضايا ما دامت 

نا لس د أن  ه ال نا بحاجة للنص  فيها ألضمن دائرة جمال النص  ومساحلته؟ وجمر  ن  العقّ يسد  مسد 

ر لنا توجيه هذه األسئلة، ونحن نقوم بمقاربة تارخيي ة لدراسة موقف يعني أن ه من غي املّب  

، فعدم احلاجة ال يفرض منعًا فلسفي ًا أو أخالقي ًا يف توجيه هذه األسئلة، وإن ام يفرض  النص 

موقفًا ترجيحيًا فيام لو اخلتلف حكم العقّ عن حكم النص  بعد توجيه األسئلة للنص  يف قضايا 

دة. وكالمي ه ذا كل ه برصف النظر عن اللتارخيي ة ومسألة اللتأبيد عند شبسرتي، وسيأيت حمد 

 احلديث عنها.



  

إن  العالقة اإلجيابية والسلبية بني السلوك اللتوحيدي ومطلق السلوك  وخالصة اإلشكالّية:

د أننا قد أدركنا أو  اإلنساين غي جلي ة بالنسبة إلينا، وإذا أدركنا بعض زواياها فال يشء يؤك 

ل   كنا النظر يف متام زواياها، ومن ثم فوفقًا ألصول نظري ة شبسرتي ينبغي أن نفلتح ألنفسنا م 

ًة بالسلوك اللتوحيدي مات مل تكن مسموحًة؛ لكوّنا خمل  ، احلتامالً يف أن  بعض القوانني أو املحر 

ة ة دنيوي   .وليس فقط ألجّ ما فيها من مصالح مادي 
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رات املوضوعي ة لذهابه إىل عدم جميء اإلسالم  م الشيخ شبسرتي املّب  كنت أود  أن يقد 

ّ  جزئي فقط، فلامذا نشأ عندنا  ل بشك بقوانني للحياة، وإن ام جاء إىل أرض  فيها قوانني فغي  وعد 

ر؟  هذا اللتصو 

سرتي هو مقارنة أعراف العرب وقوانينهم مع النصوص إن  املعطى الوحيد امللتوف ر عند شب

 ّ القانوني ة اللتي جاءت يف الكلتاب والسن ة، وملا رأى شبسرتي أن  هناك قاساًم مشرتكًا توص 

باللتحليّ إىل هذه النلتيجة. والسؤال: هّ يشرتط يف وضع قانون للحياة أن يأيت القانون عىل 

ة ا لبديلة تأيت من العدم دائاًم؟ وهّ وجود قواسم أرض خالية؟ وهّ حقًا القوانني البرشي 

 ّ سمشرتكة تشك  القوانني اإلسالمي ة يرض  بمفهوم أن  اإلسالم وضع  ـ عىل أبعد تقدير ـ مخ 

 قانونًا للحياة؟

ة القوانني وتارخيي لتها، فنحن نالحظ هنا فقط املشهد اللتارخيي آنذاك،  ال عالقة لنا هنا بأبدي 

طه  ر إن  ما بس  قوانني لصالح السلوك اللتوحيدي البسرتي من تعديّ اإلسالم بعض شاملفك 

ّ تغييًا جذريًا يف أنامط السلوك العريب آنذاك، فعندما يمنع أكثر من أربع  وكرامة البرش يشك 

م وأد البنات، وينهى  نساء، ويمنع السلب والغارة، ويعطي املرأة من الكسب واملياث، وحير 

يف احلقوق بني السي د والعبد، ويضع نظامًا جديدًا يف اإلرث، ، ويقارب واللواط عن الزنا

ع بعض احلدود يف الّسقة والزنا، ويوجب إخراج الزكاة من املحاصيّ الزراعي ة  ويرش 

واحليواني ة ومن النقد، ويسعى إللغاء احلياة القبلي ة بشكلها السائد، ويغي  من شعائر املجلتمع 

حلج  و.. فهّ مثّ هذا وغيه الكثي جدًا ليس بناًء ـ وفقًا لنمط ومناسباته وأعياده ال سيام يف ا

 احلياة آنذاك ـ لوضع حقوقي وقانوين وعالئقي جديد؟!



  

نا أن نعرف أن  القوانني اللتي وضعها اإلسالم هّ تغط ي حياتنا اليوم أو ال، وال يعنينا  ال هيم 

إلسالم، وإن ام نريد فقط أن نعرف: أن نحدث مقارنة بني القانون اليوم والقانون الذي جاء به ا

  ّ هّ يصح  أن ننفي عن اإلسالم صفة أن ه محّ معه قوانني للحياة يف تلك الفرتة عىل األق

ة أن  العرب كانت لدهيم قوانينهم  د تعديّ جزئي لبعض األعراف بحج  ر املشهد بأن ه جمر  ونصو 

ّ  قوانني عرصه؟وأن  األرض مل تكن خالية؟ أفهّ هناك قانون جاء مناقضًا مت  امًا لك
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إن  أصّ متييز الشيخ شبسرتي بني القيم والقوانني متييز  جي د، لكن ه مل يضع لنا تعريفات متي ز 

لته مرجعي ة بعد أن حذف من قائممتييزًا دقيقًا، ـ أو الذايت والعريض ـ بني القيمة والقانون 

( هّ هو قيمة ثابلتة أو 1، ومن ثم  فالوفاء بالعقود )املائدة: الكلتاب والسن ة نفسها يف اللتمييز

؟  قانون ملتغي 

م لنا شبسرتي دلياًل مقنعًا عىل كل ية ثبات القيم  ولو غضضنا الطرف عن هذا األمر، فلم يقد 

ّ  القيم ث ر املنطقي جلعّ ك ة؟وتغي  القانون، فام هو املّب  ّ  القوانني ملتغي  وبلتعبي  ابلتًة أو جعّ ك

ل يف املجلتمعات اإلنساني ة ال يمنع ـ منطقي ًا ـ  الدكلتور مصطفى ملكيان فإن  هول اللتغي  واللتحو 

 479)من وجود أحكام وقوانني ثابلتة ال تطاهلا يد اللتغيي، مسلتشهدًا بنصوص لكونفوشيوس 

. وملكيان إذ ينلترص بنفسه للفهم اللتارخيي امديةنفسه ما تزال حي ًة رقم القرون امللتق. م( 

ة تناقضًا بني اللتارخيي ة الشاملة ومبدأ عاملي ة الدين، فإن  الدين العاملي  للدين، لكن ه يرى أن  ثم 

يًا أيضاً  يًا للظروف السياقي ة اللتارخيي ة، ومن ثم ففهم الدين العاملي يسلتدعي ختط   يسلتدعي ختط 

 .سالةهلذه الظروف لفهم الر

م املساحة الكبية من اللتغي  يف القانون تبعًا للتغي  الظروف، لكن  إطالق   شبسرتيإننا نلتفه 

قاعدة عامة يف اللتغي  حيلتاج إىل دليّ أيضًا؛ هذا ما وجدنا شبسرتي جيعّ فيه الدعوى عني  
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طبيعة  وينبغي النظر عىل مسلتوى علم النفس االجلتامعي واألنثروبولوجيا هّ أن  الدليّ. 

نا  ات تركت تأثيًا نفسي ًا علينا من حيث ال نشعر، من ح  مرحللتنا الزمنية القائمة عىل رسعة امللتغي 

؟ هذا موضوع يسلتحق  الدرس  لتها عىل اللتغي  رًا أن  حياة البرش قائمة برم   يضًا.أتصو 

ّ  السيد هذا،  ابت الطباطبائي يف متييزه بني الثوحممد حسني وقد كن ا ناقشنا من قب

ات لكن هذا ال يمنع من مناقشة شبسرتي يف متييزه أيضًا.  وامللتغي 

 واليشء العمدة الذي رأيناه عند شبسرتي يف الربهنة هنا هو الثالثّية اآلتية:

ال عالقة للدين بالصناعة والزراعة والفن  واألدب واللتكنولوجيا والعلوم الطبيعي ة  ـ 1

 ونحوها.

ة ـ 2 .فمن الط ،احلياة ملتغي  م الدين شيئًا ثابلتًا هلا ال خيضع لللتغي   بيعي أن ال يقد 

د أن  ذاتيات الدين غي عرضي اته، ومن ثم فبمرور  ـ 3 إن  الدراسات الفينومينولوجي ة تؤك 

ا من العرضي ات، وهبذا نجد أن   الوقت تللتحق أشياء به وتذهب أشياء عنه، وهذا يعني أّن 

 .ة هي من عرضي ات اإلسالمالنصوص الرشعي ة يف الكلتاب والسن  

ا ليست من ضمن اهلتامماتنا أمع  وما نالحظه هنا هو أن  شبسرتي أقحم الفكرة األوىل يف ّن 

بمعنى  ،ىل شمولية الدين باحلد  األعىلإ، بّ هي تقف يف مقابّ من يذهب هنا لة الفقهي ةأاملس

ّ  العلوم والفنون يف الكلتاب والسن ة، ونحن نوافق شبسرت هذا، ي عىل موقفه الرافض وجود ك

لتهأجّ ليس أل  ها هنا.در لسنا بصدخ  سباب ا  بّ أل ،دل 

ّ  الكالم يف النقطة الثانية  ّ  عنها، ـ وهي بنفسها اد عاء ـ وك واللتي تلتبعها الثالثة وال تسلتق

ّ دلياًل عليها،  ىل معطى كّل  عام هنا يغدو صعبًا، والدهشة بكثرة إوذلك أن  الوصول للتشك 

ن شبسرتي ش رؤيلتنا عن وجود ثوابت يف احلياة اإلنساني ةن تشو  أل ال ينبغي اللتحو   ، فهّ يلتمك 

ل الشامّ قد حصّ بالفعّ بدل أن يكلتفي باد عاء حصوله أو قابلي ة  أن يثبت لنا أن  هذا اللتحو 

 احلصول؟

ل املطلق يف احلياة اإلنساني ة: فمن قال نا أن نسأل عن مرشوعي ة هذا اللتحو  ه  بّ من حق  بأن 

ر الفلسفي واألخالقي للسامح بحدوث  الت؟ وما هو املّب  ّ  اللتحو  مرشوع  أن حتدث ك
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ل ال يساوي تّبيره، واملفروض أن يكون  ّ  يشء؟ وهذا معناه أن  واقع اللتحو  الت تطال ك حتو 

ّ  كلي ة  ل عىل تقدير أن  هذه الكلي ة واقعي ة، فلع لنا موقف فلسفي وأخالقي من كلي ة اللتحو 

ل تفيض للتدمي اإلنسان الذي حيلتاج إىل ثبات يف قدر من حياتهال ل قهري  لتحو  ، فهّ هذا اللتحو 

ّل وفقًا ملنطق اللتضاد ـ أو أن  لإلنسان دورًا فيه، نن ـ عىل طريقة الديالكلتيك اهليجتفرضه السي 

صلحة ومن ثم  فعلينا السؤال عن اللتّبير األخالقي لشمولي ة اللتغي  ورسعلته، وهّ هو يف م

 .اإلنسان أو ال؟ بدل فرضه حقيقة الزمة علينا اللتكي ف معها

ومن الرضوري يل أن ا شي هنا إىل أن  الدراسات الظاهراتي ة واألنثروبولوجي ة اللتي يلفت 

؛ وذلك أن  نقطة ـ بنظري القارص ـ إليها شبسرتي، ال ت سعفه هنا، ويبدو يل  أن ه وقع يف خطأ حاد 

ل  االخلتالف هنا ليست يف ل تبعًا للتحو  أن  الوحي اإلهلي عّب اللتاريخ جيب أن يكون لديه حتو 

د  ّ  تعد  ّ  اللتنازع يف الرسالة اإلسالمي ة ـ ولع احلياة منذ عرص اإلنسان القديم إىل اليوم، بّ ك

الت ـ و ات اسلتجاب للتلك اللتحو  الت منذ عرص حن نسلتخدم رصد اللتمن ثم فعلينا أالنبو  و 

سلتقبّ ـ تبعًا ملنطق فهّ كانت شاملة؟ وعىل تقدير إمكان الشمول يف املىل عرصنا، إالرسالة 

ال نعرف  مر  أ ىلع بناءً  ،ن ه عريض  أل ؛ن نخرج باسلتنلتاج اللتخّل  عن القانوناألشياء ـ كيف لنا أ

ّ  احلياة تنلتهي بعد سنوات قليلة! إن   وما الذي سوف جيري؟! ،اته يف املسلتقبّ بعد  وقائعي   ولع

ّ  هذه األ  سئلة الفلسفي ة مرشوعة ما دمنا نلتكل م يف طابق سفّل للموضوع.ك

نسأل: هّ أن  مسار األمور يف الغرب هو باألصّ مسار  صحيح جيلب السعادة ومن هنا 

بيعة طعىل اللتي نؤمن هبا  قيمالن نفرض أأن  علينا  ولإلنساني ة يف املسلتقبّ حلتى نسلتجيب له أ

الً خا ل البرشي لنجعله حتو  ن ه أوك ،قيم والقوانني خاضعة لهالن تكون أبدل  ،ضعًا للقيماللتحو 

ف  هلية مطلقة ال جيوز اسلتجواهبا؟!إه سلطة ن  أك، بّ ان فوقهطال يوجد سل هّ جيوز نحر املثق 

ف العاملي احلديث هبذا األسلوب؟  الديني لصالح املثق 

مات ال تسمح له باخل د أن شبسرتي خرج بلتعميامت من مقد  روج بلتعميامت من هذا كل ه يؤك 

، بّ مل يقم شبسرتي بإعطائنا أي  مرجعي ة فلسفي ة لالسلتدالل عىل حجي ة الدراسات هذا النوع

ًا يف فهم الدين  ،إذا اسلتهدفت اخلروج بقوانني كلي ةنفسها  الظاهراتي ة بوصفها مرجعًا حرصي 

ي كغيها من األصول فه عّب مقاربة تفاعّ اإلنسان مع الدين تفاعاًل جدلي ًا عّب اللتاريخ..

املوضوعة الكثية يف كالمه، واللتي مل نجد هلا اسلتدالالت، بّ يبدو يل أن ه اعلتمد فيها عىل 



  

ة ال غي ، وهي الثقافة اللتي تنظر للدين بوصفه ظاهرة يف ا فق الطبيعة هيمنلتها يف الثقافة العرصي 

نلتائج البحث الظاهرايت تسمح ، فهّ وليست ملتعالية عنها، ومن ثم  فهي قراءة علامني ة متاماً 

واألهم هّ الدين ال ي درس إال من زاوية الرصد الفينومينولوجي؟ وهّ  منطقي ًا باللتعميامت؟

ك يف قيمة البحث يف فينومينولوجيا  الدين ليس إال الرحلة الزمني ة لعالقة البرش معه؟ لسنا نشك 

ًا، لكن  الكالم يف  حرص مرجعي ة االحلتكام هنا يف قراءة الدين، فإن  معطياهتا رائعة ومدهشة حق 

 الدين للدراسة الظاهراتي ة.

شبسرتي بام هو فوق احلد  الطبيعي؛ العالمة وإن ام أقول هذا الكالم الذي قد يبدو مطال بًا 

ح يف  ّ  مسل امت الدين اللتارخيي والفكر الديني تقريبًا، ويرص  ألن  شبسرتي بنفسه يطيح بك

السامء برهان  غي قابّ للنقض، ويطالب بإعادة النظر حلتى يف أبده  مواضع بأن ه ال يوجد حتت

ه، لكن  ال أن ه يف الوقت عينه يعلتمد عرشات املعطيات  الفتالبدهييات الديني ة، وهذا حق 

مات اللتي يقوم عليها مرشوعه، واآلتية من علوم  خملتلفة، دون أن يكل ف نفسه حلتى  واملقد 

ة اللت ي متنحها القيمة املنطقي ة، بّ يلتعامّ معها بوصفها حقائق ّنائي ة، توضيح األصول االعلتباري 

ح بأن  معطيات املثي أكثر هو واملطلوب فقط هو البناء عليها، بّ  أن ه مع هذا كل ه يرص 

 اهلرمنوطيقا الفلسفي ة مسل امت ال شك  فيها!

رنا أقول هذا عن حمب ة وتقدير وأمّ واهلل الشاهد؛ ألن  قارئًا بسيطًا مثّل  يطمح ملفك 

فنا الديني املعارص د فاهم  ـ يف األصول املوضوعي ة  ،اإلسالمي ومثق  أن يكون جملتهدًا ـ ال جمر 

مها ملجلتمعه  ّ  مقل دًا فيها ويقد  ّ  اجلدة للدين، ال أن يظ اللتي يريد أن يبني عليها فهاًم جديدًا ك

ا حقائق باتت مفروغًا منها، يف الوقت الذي نعرف مج ّ  نقاش واسع عىل أّن  ا ما تزال حم يعًا أّن 

ثر. ر شبسرتي هي  يف الغرب، حلتى لو كان هلا أنصار ك  وال أد عي أن  قامًة شاخمة مثّ املفك 

 كذلك، لكن ني أحاول أن ا المس املوضوع من زاوية كلي ة.

ولست أنفي مسامهة الفينومينولوجيا يف فهم الدين، فهي تكشف عن وجه  من وجوهه 

ّ  من  لته باملنهج الظاهرايت أمر  وجت جتلي اته، لكن  حرص مرجعي ة فهم الدين والكشف عن هوي 

س امللتعايل وبدور الغيب يف حياة البرش  ة بالنسبة ملن يؤمن باهلل واملقد  حيلتاج إىل دليّ، خاص 

 عمومًا.

ا حماولة شبسرتي االسلتدالل عىل العرضي ة يف موضع  آخر بام يشبه ما قاله رسوش من أن   ه أم 



  

ة ملا  لو مل تكن الرشيعة يف تلك البالد العربي ة ومل تقع تلك الوقائع يف فرتة الدعوة املحمدي 

ا ترشيعات صدفة.. هذا الكالم سبق أن عل قنا عليه يف  د أّن  جاءت تلك اللترشيعات، وهذا يؤك 

ت أن ه لو مل ، وأن ه غي ممكن اإلثبات منطقي ًا، فكيف يل أن ا ثببازرگانمناقشة نظري ات رسوش و

مت الرشيعة نفس األحكام ـ أو كثي منها ـ بنصوص مسلتقل ة بعيدة عن  تقع تلك الوقائع ملا قد 

ًة وأن  من بيده الوحي هو بنفسه من بيده  سبب النزول؟ وأي  برهان يمكن لنا تقديمه هنا خاص 

اًم عىل تقديم هذ ه اللترشيعات اللتكوين وبيده العلم املطلق؟ فلامذا ال يمكن أن يكون مصم 

ك  األمور ملجرياهتا للتكون  لإلنساني ة فجاء هبذه الرسالة عاملًا برد ات الفعّ وطبيعة الوقائع فرت  

ّ  وعال،  ث عن اهلل ج ّ  هذه الفرضي ات ممكنة ونحن نلتحد  مناسبًة لنزول الوحي والقوانني؟ ك

ح إطالقًا، وإن ام هو د افرتاض. ومن ثم  فام قاربه شبسرتي يغدو بنظري بال مرج   جمر 

ر شبسرتي: ما هو تعريفه للعدالة اللتي جيعلها قيمة عليا بّ إذا جاز يل أن أسأ ل املفك 

مها أصالً موضوعًا؟ ونحن نعرف أن  العدالة االجلتامعي ة موضوعة  جدالية غي حمسومة  ويقد 

م رؤية جلي ة مسلتدل  إىل يومنا هذا أبداً  ة أخالقي ًا عىل ، وقد كنت  آمّ من الشيخ شبسرتي أن يقد 

ح املفهوم الليّبايل للعدالة عىل املفهوم االشرتاكي هلا مثالً؟ وذلك قبّ  مفهومه هلا، وملاذا رج 

هلا إىل أصّ موضوع نحاكم القوانني عىل وفقها ونحن بعد  مل نثبلتها، ومن ثم فلامذا ال  أن نحو 

أن ن خضعه لللتحليّ حيق  للنص  اإلسالمي أن يكون له مفهومه للعدالة، والذي يمكننا 

 ؟، ما دام الدين معني ًا ـ عند شبسرتي ـ باحلد  من الظلموالرصد واملراجعة فلسفي اً 

 ـ اإلطالق األزماني ومعضل استحالة التأبيد يف القانون، وقفة تأّمل 9
باللتفصيّ نظري ة تارخيي ة السن ة « حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي»لقد درسنا يف كلتاب 

ضنا  خالفًا قانوين ملوضوع اإلطالق األزماين بوصفه مرجعًا، ورأينا أن ه ليس بمرجع وتعر 

ة، لكن نا مل نسلتند هناك السلتحالة الثبوت اللتأبيدي كام فعّ شبسرتي، بّ  جلمهور علامء األم 

 .كانت لنا مقاربلتنا األخرى للموضوع

ع اإلطالق عىل وهي قيام وقووالنقطة اللتي قاهلا شبسرتي صحيحة من حيث املبدأ، 

إذ نحن نعلتقد بإمكانه يف اجلملة، لكن  مشكللتها يف مرجعي ة قولنا باسلتحالة اللتأبيد، إمكانه، 
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فمن يثبت اليوم أن  الفقه ـ ولو بعضه ـ ال يمكن أن حييا يف هذا العرص؟ وما هي املعايي العلمي ة 

د قراءتنا للمصالح واملفاسد من هلذا اإلثبات؟ وما معنى اسلتحالة بقائه؟ فهّ اسلتندنا هلا إىل جمر  

د ترجيح النظم القانونية  خالل النظر يف منظومة القوانني الغربية أو إىل معطى أكثر عمقًا من جمر 

؛ ألن  الرتجيح ال يعني االسلتحالة، واسلتحالة بقاء القانون إىل األبد ال تعني أو مراقبلتها الغربي ة

 ا مع إمكان تالشيه فيام بعد.اسلتحالة بقاء الفقه اإلسالمي يف يومنا هذ

ي جلي ة وال واضحة، فشبسرتي ـ فيام أفرتض ـ رأى من وجهة نظره إن  هذه املفاهيم غ

ل يف الشخصي ة أرجحي ة القانون الوضعي اليوم عىل القوانني الفقهي ة اإلسالمي ة،  أو كثرة اللتحو 

لفكرة إىل فكرة االسلتحالة يف فانلتقّ من هذه االقوانني املدني ة بلتغي  الظروف املوضوعي ة، 

ك باإلطالق مع أن ه:  االسلتمرار، لينلتقّ منها إىل عدم إمكان اللتمس 

إن  اسلتحالة اللتأبيد ال تنايف إمكان بقاء الفقه إىل اليوم؛ ألن  بقاءه اليوم ال يعني تأبيده مع  أ ـ

طالق عند شبسرتي إمكان انلتهائه يف مرحلة زمني ة الحقة، وحيث إن  ما يمنع االسلتناد إىل اإل

هو نفي إمكان اللتأبيد الثبويت، فالبد  له أن يسلتند إىل اإلطالق حيث ال يثبت لدينا عدم اللتأبيد، 

 واملفروض عدم ثبوته اآلن.

إن  إمكان اللتأبيد رشط أصّ انعقاد املتداد زمني للقانون اإلسالمي، والزم  قد تقول يل:

، وهذا ما يساوق بطالن الفقه ذلك عدم ثبوت اللترشيعات الفقهي ة إىل أبعد  من عرص النص 

م، لكن خارج عرص النص أساسًا، فإذا كان هذا ما قصده شبسرتي فال  يرد عليه إشكالنا امللتقد 

يؤخذ عليه أن ه يف نفسه غي صحيح؛ ألن  اإلطالق األزماين ـ حيث يمكن الشمول ثبوتًا ولو مل 

ًا ـ ال دافع له، فالنص  ينعق د فيه اإلطالق حيث ال يوجد قيد زماين وفقًا يكن الشمول أبدي 

ـ عقالئي ًا وعرفًا، لقواعد اإلطالق والعموم اللتي ال يبدو أن  شبسرتي يرفضها، وهذا معناه 

الوفاء هلذا اإلطالق ما مل يمنع مانع أو حيدث ما ومها املرجع يف اسلتخدام اإلطالق وفهمه ـ 

األخذ باإلطالق اليوم ال مانع منه إال إذا ثبت حيول دون إمكان األخذ به، وينلتج عن ذلك أن  

 ممنوعي ة الشمول ثبوتًا ليومنا هذا.

ة  ّ كالمنا أن  احلكم مل ا كان ثابلتًا يف عرص النزول أمكن عقاًل أن يكون ثابلتًا بعده بمد  وحمص 

د بضع س نوات، زمني ة، وهذا أمر  قطعي اإلمكان إذ سائر القوانني متلتد  ملدد زمني ة أكّب من جمر 



  

ك باإلطالق حيث ال مانع يف الثبوت ، ودعوانا أن  العرف إذا مل جيد ومن ثم  أمكن اللتمس 

حمذروًا ثبوتي ًا فإن ه يفهم اإلطالق، وسائر موارد اسلتفادة اإلطالق ـ غي اإلطالق األزماين ـ من 

انعًا فإن ه يفهم هذا النوع أيضًا؛ إذ يرجع العرف إىل وجدانه العفوي، فإذا مل جيد اسلتحالًة أو م

 .اإلطالق

إذا كان اإلطالق منعقدًا بوصفه قانونًا، حيث ال دليّ عىل اسلتحالة شموله الملتناع   ب ـ

د ترائي أرجحي ة  ثبويت  ما، فهذا معناه رضورة اللتسليم ملعطيات نصوص الوحي، ومن ثم فمجر 

إمكان توفي معطيات  قانون  عىل قانون خيالف اللتسليم للوحي ما مل يكن األمر قد بلغ حد  

تثبت إرضار القانون بالقيم، وإال كان تعطيّ القانون خمالفًا للسلوك اللتوحيدي نفسه يف مفهوم 

ّ والرجوع إىل اهلل تعاىل.  اللتسليم واللتوك 

ة اللتأبيد عىل أن ه ليس هلا إال مسلتند ن ه أىل ذلك يضاف إ قد تعاطى الشيخ شبسرتي مع نظري 

ماين، مع أن ه لو راجعنا املوروث الكالمي والفقهي واألصويل عند واحد، وهو اإلطالق األز

املسلمني، السيام عند حديثهم عن قاعدة االشرتاك يف األحكام، لرأينا أن  مسلتند العلامء ليس 

حجي ة »اإلطالق وحده، بّ أدل ة أخرى تقارب العرشة، وقد اسلتعرضناها باللتفصيّ يف كلتاب 

، ومثّ قاعدة «حالل حممد حالل إىل يوم القيامة..: »، مثّ احلديث املعروف«السن ة

راهتم  االسلتصحاب، والسية، واإلمجاع، وتنقيح املناط، وغيها، فكان من املنطقي معرفة مّب 

اًم لإلطالقات وكاشفًا عن إمكان  م كان بنفسه ملتم  املوضوعي ة، فإذا أخذنا مثاًل باحلديث امللتقد 

، والبد  من ختريج املوقف  اللتأبيد، ومن ثم فيكون احلديث عن اسلتحالة اللتأبيد مناقضًا للنص 

، وباللتايل فإذا كانت اسلتحالة اللتأبيد ثبوتًا واردة ـ بالورود املصطلح يف علم أصول الفقه ـ هنا

ا ليست واردة عىل النصوص احلديث ية أو اإلمجاع القائمني  عىل اإلطالق األزماين اإلثبايت، فإّن 

 .بّ هي معارضة هلام، والبد  من فك  اللتعارض عىل ثبوت اللتأبيد،

ر إن  مكمن فكرة  اسلتحالة الثبات يف القانون من جهة، واسلتحالة شبسرتي هنا هو املفك 

لة للفقه  اللتأبيد أو االملتداد الزمني مع إثبات أرجحي ة القوانني املعارصة حلتى عىل الصيغ املعد 

ضوع كل ه الذي نحن بصدده يف القراءة اخلارج اإلسالمي من جهة ثانية، وحرصه املرجع يف املو
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ـ ديني ة وعدم حماولة االسلتامع إىل النص  ليحكي عن نفسه وخيّب عن مضمونه ومساحلته؛ ألن ه 

إذا مل حتك  النصوص عن مساحة معي نة ـ كمجال العلوم اللتجريبي ة مثاًل ـ فال يعني عدم 

خيارين فقط: إما الشمول املطلق  حكايلتها عن جمال آخر وبطريقة مسلتوعبة، فلسنا أمام

 اإلفراطي أو السقوط واللتاليش املطلق اللتفريطي.

إّن اليشء الذي نالحظه يف شبسرتي هو أّنه جعل النّص الدينّي بنفسه تارخيّيًا، ال أّنه متعال  

 فجعّ النص  الديني تارخيي ًا معناه ،لكنّه يلبس لباس التارخيّية، ويوجد فرق واضح بني احلالتني

ان عن اللتاريخ، ومن ثم  ال يوجد له حضور لته وذاته ال ينفك  اليوم وال يمثّ أي  مرجعي ة  أن  هوي 

وإذا مث ّ شيئًا ألن  اجلزئي  يف اللتاريخ ال يمكن تعميمه ما دام الزمان جزءًا منه،  مثاًل؛ رشعي ة

جعّ النص  يف اللتاريخ  قراءهتا، بينام فهو يمثّ جتربة تارخيي ة عىل اإلنسان اليوم أن يسلتفيد من

ة مفهوم ثابت يف النص  وأمعناه  ب اس  اللغة اللتي و، لقي يف اللتاريخن  هذا املفهوم ا  أن  ثم 
ب س  ل  ل 

ًة تارخيي ة،  ؛لقي عن هذا النص  لباس اللتاريخن  عىل املجلتهد اإلسالمي أن ي  أو حتمّ هوي 

 ليكلتشف روح املعنى الالتارخيي فيه.

وأجد أن  االجلتهاد اإلسالمي مل يشلتغّ  ،ذ أؤمن باللتارخيي ة باملعنى الثاينإـ شخصي ًا ـ وإن ني 

لعليها باملسلتوى الالزم، لكن   بوصفها قانونًا شاماًل يف  بداً ال دليّ عليها أ اللتارخيي ة باملعنى األو 

، إال يسعفها ، وال يوجد أي  برهان فلسفي أو ديني  أو نّص  يمكن أناللتعامّ مع النصوص

ات والوحي متامًا، وهذجتاو ا ليس إصالحًا ز الدين نفسه، وسلب احلجي ة واملرجعي ة عن النبو 

 عناوين عائمة مثّ العدالة والرمحة مم ا هو معروف نيوإن بقي من روح هذه القوان ،ديني اً 

ديني كام قلنا مرارًا، وحيلتاج مناقشلته فلسفي ًا وكالمي ًا، وهو خارج عن  ختط  هو ، بّ مسبقاً 

 ضوع كلتابنا هذا.مو

م أي  مقاربات فلسفية أو علمي ة  إن  اخلاصية البارزة اللتي نالحظها يف شبسرتي أن ه ال يقد 

مًا قراءة أيديولوجي ة  عياته يف الغالب، وهلذا نعلتقد بأن ه يدخّ النص  الديني مقد  مّبهنة عىل مد 

ة واملعاملي ة مسبقة له، من نوع أن  القوانني كل ها تارخيي ة ـ مع أن ه يف موض ع  قبّ بالقوانني العبادي 

ة،  ة بّ هي إرشادي  ـ ومن نوع أن  النصوص ليست قانوني ة بّ هي أخالقي ة، أو ليست مولوي 

ّ  هذه املنظومة الضخمة من النصوص الفقهي ة يف الكلتاب والسن ة يكلتفي شبسرتي بالقول  فك

ا أخالقي ة رغم ما فيها من أنظمة عقوبات صارمة وق وانني أحوال شخصي ة وغيها ال بأّن 



  

ختلتلف عن القوانني القائمة اليوم يف العامل! وال أدري ملاذا ال تكون القوانني اليوم يف العامل كل ها 

أخالقي ات وليس فيها روح القانون، بّ ال أعرف ما هو تعريف شبسرتي للقانوين 

 واألخالقي، أو للمولوي واإلرشادي!

 لقانون الديين وحقوق اإلنسان العلمانّيةـ سؤال املرجعّية بني ا 10

لقها شبسرتي لترطّي الفقه اإلسالمي نحو رشعة طأتوّقف قليالً هنا عند الدعوة التي أس

 وذلك:سان العرصّية، حقوق اإلن

مها الشيخ جوادي آمّل هنا،  أّوالً: إن  شبسرتي مل يقم بمناقشة األصول الفلسفي ة اللتي قد 

ة هذه اللتسمي ة؛ ألن  فيها والذي نسب له مدرسًة سام   ها شبسرتي ـ برصف النظر عن صح 

ّ حقوق اإلنسان الديني ة عىل أساس عدم  اللتباسًا ـ باحلقوق امليلتافيزيقي ة، فجوادي آمّل أص 

قدرة البرش عىل معرفة ذواهتم ووجودهم وتعقيدات هذا الوجود، وأن  اهلل أعلم هبم، وهي 

ة جدًا كان يفرت ض بشبسرتي ـ وهو يقوم بمنح البرش حق  تقرير حقوقهم ـ فكرة فلسفي ة مهم 

أن يّبهن عىل أن  هلم مثّ هذا احلق  أو ال؟ وإذا كان هلم ـ موضوعي ًا وفلسفي ًا وأخالقي ًا ـ مثّ 

هذا احلق  فبأي  دليّ فلسفي أو أخالقي؟ علاًم أن نا ال نبحث هنا يف حق  تقرير املصي وجعّ 

بّ ذلك يف ثبوت قدرة اإلنسان عىل معرفة مصيه وصالحه، اإلنسان مصيه بيده، بّ ق

وضامنات سالمة منح اإلنسان حق  ترشيع القوانني كل ها، وأن  هذا لن ي فيض إىل مشاكّ أكّب 

 ..من املشاكّ اآلتية من مرجعي ة النص  الديني واخلتالف تفاسيه

جزئي ة يف اعلتامد مشاكّ  الكشف عن وذهب نحو، يف إفاداته اه شبسرتيذلك كل ه ختط  

وبالنسبة يل فإن ني أوافق شبسرتي  لنقاط اآلتية.اسان اإلسالمي ة سنلتوق ف عندها يف حقوق اإلن

ة بطريقة  بأن  دراسة حقوق اإلنسان ال ينبغي أن تقف عند احلدود الكلي ة لفهم النفس البرشي 

ات  فلسفي ة جتريدي ة، وينبغي النزول إىل أرض الواقع لدراسة اإلنسان ضمن امللتغي 

فينومينولوجي ًا وأنثروبولوجي ًا وسيكولوجي ًا وسيسيولوجي ًا وغي ذلك، لكن  هذا ال ينفي أن  

ة النفس اإلنساني ة  من يدرس حقوق اإلنسان عليه أن تكون لديه رؤية فلسفي ة وعلمي ة حتلتي ة هلوي 

االجلتامع يف العامل ، فهذا ما مل يلتجاهله كبار فالسفة السياسة ووإمكانات العقّ البرشي

 احلديث.



  

من كوّنا  أكثرمالني ة سان العرصي ة بدت عند شبسرتي عإن  مرجعي ة حقوق اإلن ثانيًا:

ث عن عدم إمكان تطبيق  ثارها تصب  أاللتي الي ات شكفلسفي ة، فاإل يف هذا اإلطار، فهو حتد 

بمسلمني، وهذه مي ة اليوم يف العامل، حيث إن  أغلب البرش ليسوا سان اإلسالنحقوق اإل

 سالمي ة، بّ األمر هناان اإلس ترقى لسلب صفة مرجعي ة حقوق اإلنوال ،شكالي ة تطبيقي ة فقطإ

سالمي ة اإلنسان ن  أغلب البرش ال يؤمنون بحقوق اإلبعض اليشء، فلنفرض أغي منطقي يبدو 

ا غي موجودة أو أفهّ هذا يعني  ؤمن بنظري ة حقوقي ة أ هو املانع أنن ه جيب اللتخّل  عنها؟! ما أّن 

ّ  ما يف األمر  ،ما دمت ال أفرضها عىل البرشال حتظى عاملي ًا برتحيب،  ب بأن ال أطال  أن ني ك

 فرض البرش عّل  رؤيلتهم احلقوقي ة؟!ي

اته كل ها ال حتظى برتإن  شبسرتي بنفسه يعرف  سلمني يف العامل، فهّ حيب مجهور املأن  نظري 

راد املسلمون أ. نعم لو وال ينبغي له طرحه صحيح وال حيظى بمنطقي ةن  كالمه غي هذا معناه أ

ا وليس رتي معنى مثاًل، والقهر لكان لكالم شبس ةفرض رؤيلتهم احلقوقي ة عىل العامل بالقو   أم 

د تقي اجلعفري مّل آفلامذا ال حيق  للشيخ جوادي  ،هنا يشء من هذا مأو للشيخ حمم   اأن يقد 

 ال؟ أم ت هبا هذه املحافّ، سواء قبلي ةاملها يف املحافّ العاسان ويعرضنقراءة ديني ة حلقوق اإل

يطرح شبسرتي إشكالي ًة عمالني ة أخرى هنا، وهي: أي  قراءة حلقوق اإلنسان  ثالثًا:

دة  ث عنها؟ مريدًا بذلك أن يسلب صفة وجود قراءة موح  اإلسالمي ة جيب اعلتامدها ونلتحد 

ث عن حلقوق اإلنسان اإلسالمي ة، وم دة فال ينبغي أن نلتحد  ن ثم فامدام ال توجد قراءة موح 

مها أصحاب هذا  د قراءة يقد  ضًا بإعالن القاهرة الذي اعلتّبه جمر  موضوع من هذا النوع، معر 

 اإلعالن فقط ومتثلهم هم.

دة حلقوق اإلنسان ال يبدو يل مقنعاً وهذا الكالم  ؛ وذلك أن ه إذا كانت هناك قراءات ملتعد 

ي ة، فإن  حقوق اإلنسان العلامني ة ليست ذات قراءة واحدة يف العامل، وشبسرتي يعرف اإلسالم

أكثر من غيه حجم النقاشات الفلسفي ة والقانوني ة يف الكلي ات واللتفاصيّ يف قضايا حقوق 

ة )الفوضوي ة(  منذ قرون يف الغرب والرشق،وإدارة املجلتمع اإلنسان والعدالة  حلتى أن  نظري 

رون غربي ون كبار إىل اليوم ـ ليس آخرهم الفيلسوف األميكي نعوم اللتي أثا رها ويثيها مفك 

ًا واألنظمة اهلرمي ة وغي مرشوع! فلامذا هذا اللتبسيط  تشومسكي ـ تعلتّب أصّ وجود الدولة رش 



  

 جممع  عليها بنيواإلدارة املجلتمعي ة العلامني ة للقضي ة بأن نوحي بأن  حقوق اإلنسان العلامني ة 

ّ  علامء الفلسفة واألخالق واحلقوق  يف العامل، فيام حقوق اإلنسان واإلدارة البرش كل هم وبني ك

 اإلسالمي ة ال تكاد تللتقي عىل نقطة مشرتكة؟! كيف ومئات املاليني من املسلمني واليهود

ّ  عنارص هذه القراءة لقضايا اإلنسان، انطالقًا من رؤيلتهم الديني  غيهمو ، ة، ال يؤمنون بك

 .حلتى لو كان العديد من أبناء هذه الديانات يؤمنون هبا

كام أن  اإلعالن عن حقوق اإلنسان اإلسالمي ة ليس قراءة املشاركني يف املؤمتر فحسب، بّ 

وكثي من وهم يمثلون رشائح كّبى يف املجلتمع اإلسالمي، معهم فئة كبية من املسلمني، 

ّ  اإلعبنوده جممع عليها إسالمي ًا،  نا شبسرتي عىل قضي ة توافق وك النات تقوم عىل هذا، فليدل 

ّ  الناس يف هذا  عليها البرش، وعىل إعالن رسمي ديني أو سيايس أو مدين مث ّ املوق عون عليه ك

 .املجلتمع أو ذاك

بّ دعني أذهب أبعد من ذلك، وهو أن  شبسرتي وهو يكل منا عن أزمة قراءة النص  لعله مل 

ن العاملي حلقوق اإلنسان هو نص  يف ّناية املطاف، وهو خيضع كذلك ينلتبه إىل أن  اإلعال

ّ  الكلتب واملواثيق القانوني ة يف العامل تعاين من املشكلة نفسها، فلامذا  ، وك ملشكالت قراءة النص 

ة، مفضيًة للتدمي إمكانات الفهم  ة غادامي اللتي ينلتمي إليها شبسرتي بقو  يف الدين تغدو نظري 

ّ  قضايا احلياة العرصي ة ال يدفعنا شبسرتي إىل االرتباك بينام يف ا لنصوص القانوني ة املعارصة وك

وهّ رمزية اللغة الدينية متي زها عن غيها هنا  هبذا املسلتوى الذي جيعلنا فيه يف النص الديني؟

م دليّ ع ىل بحيث تكون خلفيات القارئ مؤثرة يف فهم اللغة الرمزي ة ال غي! مع أن ه مل يقد 

الرمزي ة يف مثّ النصوص القانوني ة يف الكلتاب والسن ة لو سل م قيام دليّ عىل ذلك يف مثّ 

 القصص وقضايا اخللق ونحو ذلك؟

م نقدي ات  ً هنا بكيفي ة تسييّ حقوق اإلنسان، هلذا قد  إن ني عىل قناعة بأن  شبسرتي كان مهلتام 

الديني ة عىل العامل، ومعه أيضًا يف أن  عمالني ة، ونحن معه يف عدم إمكان فرض حقوق اإلنسان 

م قراءة يف كيفي ة اللتعامّ مع العامل العلامين املعارص توصّ ألفضّ  االجلتهاد الديني عليه أن يقد 

ر مطالبة اآلخرين بإلغاء ذواهتم ألجّ هذا األمر،  نلتيجة ممكنة للدين واإلنسان، لكن  هذا ال يّب 

ة والقهر عىل العامل،  كيف واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو الذي يفرض قوانينه اليوم بالقو 



  

ة ـ باإلعالم واللتشويه والسياسة واالقلتصاد ولقمة العيش والعسكر ـ  وحيارب أي  جملتمع أو أم 

ة هبا أو ديني ة يف ممارسة أي  فعّ يراه العلامني ون اليوم خمالفًا  ولو انطلقت من منطلقات خاص 

ل عىل الشعوب أو يامرس اللتضييق وا هم إليها، وهلذا ت شن  احلروب حلقوق اإلنسان اللتي توص 

والدول ألجّ خمالفلتها حلقوق اإلنسان العاملي ة، حلتى ولو بمثّ بعض القوانني اجلنائية 

واجلزائي ة، وتعلتّب أي  دولة ال توافق عىل رشعة حقوق اإلنسان أشبه باملحرومة من العيش يف 

الذي يفرض نفسه بالقهر اليوم: اإلسالم أو العلامني ة  العامل احلديث وخدماته، فمن هو

نون، لكن ا ريد أن ا عطي  ه املسلمني عن يشء من هذا حيث يلتمك  العاملي ة؟ وال ا ريد أن أنز 

 الصورة الصحيحة للمشهد حلتى ال نقع ضحايا اإلعالم.

ر لنا شبسرتي أن  تبن ي خيار حقوق اإلنسان الديني ة يساوي خوض رابعًا: احلروب  صو 

يف مثّ  (اإلرهابي ني)والنزاعات وسفك الدماء وغي ذلك، معلتمدًا الحقًا عىل بعض جتارب 

 وسوريا وغيها. العراق

اد الفقه وال أحد ينكر املشاكّ املوجودة يف الفقه اإلسالمي  ويف اللتطبيق ، لكن اعلتامد نق 

 مركز الوجع ونقطة الضعف اإلسالمي اليوم غالبًا ما يقوم عىل هذه اآللي ة، عّب الضغط عىل

للتصويره عىل أن ه املمثّ احلرصي والوحيد للفقه اإلسالمي، ملتجاهلني هنا ـ ومعهم شبسرتي ـ 

مها  د قراءات الفقه اإلسالمي! فلامذا اخلتار شبسرتي قراءة املنظ امت اإلرهابي ة للفقه ليقد  تعد 

ا املمثّ احلرصي والوحيد، ومل خيرت  قراءة إعالن  القاهرة حلقوق اإلنسان اإلسالمي ة؟ عىل أّن 

ملاذا القفز من أحد األشكال إىل إلغاء املضمون بالكلي ة، وهو قفز غي منطقي جتىل  كثيًا يف 

وكنت أود  لو خيّبنا شبسرتي أن ه ـ وخالل القرون الثالثة األخية  أعامل شبسرتي فيام أعلتقد؟

كانوا عىل الدوام هم املعلتدون واملحلتل ون ـ هّ هاجم املسلمون بالد غيهم أو أن  اآلخرين 

واملسلتعمرون والغزاة إىل يومنا هذا؟ وهّ بعض األعامل األمني ة اللتي يقوم هبا بعض املسلمني 

يف الغرب اليوم جيب قراءهتا بطريقة فقهي ة أو أن  الصحيح أن نقرأها بطريقة اجلتامعي ة نفسية 

ّ الغرب ة، من حيث إن  تدخ  يف شؤون العامل اإلسالمي بلتقوية والرشق  سياسي ة اقلتصادي 

ة ودعمها وقهر الشعوب  هو الذي وفشّ سياسات اإلصالح االقلتصادي السلطات االسلتبدادي 

ّ  رد ات يشارك يف اللتسبيب ب ّ  مشاركة يف حرب هو أمر منبوذ دون أن فعّ هذه؟ الك بّ هّ ك

رات املوضوعي ة الدفاعي ة ونحوها؟  أظن  أن ه من الصواب أن نغيب ـ ال ندرس األسباب واملّب 



  

ل إىل ب رؤية سياسية وعاملي ة اليوم، اصحأ ناعن كونـ قرأ األمور ونحن ن ف مثق  حلتى ال نلتحو 

 جدًا.خممّل تنظيي  

نحن نوافق شبسرتي وأركون وغيمها عىل رضورة االنلتباه لكون بعض مقوالت العرص 

ر اإلسالمي يف القرن العرشين تكل ف كثيًا احلديث ال وجود هلا يف الكلتاب والسن ة، وأن  الفك

يف اسلتنطاق النصوص عىل بعض الصعد، وشخصيًا أؤمن ـ كام هي رؤيلتي يف هذا الكلتاب ـ 

د اشلتامل  ّ  وقائع احلياة، كام أؤمن متامًا بعدم وجود ما يؤك  بعدم شمولي ة الرشيعة اإلسالمي ة لك

نساني ة، ومن ثم  فبعض املقوالت اللتي ال نجد هلا القرآن والسن ة عىل مجيع العلوم الطبيعي ة واإل

حضورًا يف الكلتاب والسن ة ال ينبغي تكل ف اسلتحضارها واسلتحالب النصوص ألخذها منها، 

اليوم القائمة وال يبدو يل أن  النصوص الديني ة تساعد عىل اخلروج برشعة حقوق اإلنسان 

ها يشء حول احلقوق والنظام احلقوقي، وبكاملها، لكن  القول بأن  النصوص الديني ة ليس في

بحيث ال يمكننا اسلتخراج رؤية حقوقي ة منها، يبدو يل غي مقنع  أبدًا، فمن ي طالع الفقه 

ة تسلتبطن  ة اللتكليف، لكن  هذه النظري  اإلسالمي جيد أن ه ولو كان هذا الفقه مبني ًا عىل نظري 

ة منذ قرون طويلة، قبّ والدة حقوقًا، وقد كلتب الفقه اإلسالمي يف احلقوق بلغلته ا خلاص 

 ، حقوق اإلنسان املعارصة، فدعوى عدم إمكان الوصول إىل حقوق إنسان إسالمي ة غي  منطقي ة 

من النصوص الدينية يبدو يل ـ باملفهوم املعارص ـ نعم الوصول إىل حقوق اإلنسان العلامني ة 

 من قراءة مسلتدل ة.أمرًا عسيًا للغاية، ما مل يلتخط  الباحث النص كل ه ض

شبسرتي هبذه املقاربات لقضية حقوق اإلنسان وحذف الفقه اإلسالمي، بدا واضحًا يف إن  

رين دائاًم الختاذ إشكالّية العالقة بني الدين والثقافةموقفه من  ، فهذه العالقة تلتجه باملفك 

 موقف:

 ية الكالمي ة العقلي ة وأمثاهلا؟فهّ الثقافة اإلنساني ة معّب إلثبات الدين وتكريسه كام هي الرؤ

د انعكاس منفعّ لثقافة اإلنسان  هّ الثقافة هي رافد الدين ومول ده بحيث يغدو الدين جمر 

ة يف عقيدة رسوش بأن  العلوم الديني ة مسلتهل كة دومًا؟  كام يبدو من شبسرتي ورسوش، خاص 

قيدة بعض القائلني بالدين الثقافة صنيعة الدين وال يوجد ثقافة إال ديني ة، كام هي ع هّ
                                              

س، زمن دين بال1)  ثقافة، ففيه أفكار ( حول الدين والثقافة، ال بأس بمراجعة: أوليفييه روا، اجلهّ املقد 

 نافعة.



  

ه األعىل؟  بحد 

نلتجه، كام كان يقول الثقافة مباينة للدين وال تقع عىل متاس معه أبدًا، فال تعارضه وال ت   هّ

 اإليامني ون وأمثال كارل بارث؟

ة، والفكر الديني مطالب اليوم باختاذ موقف واضح من إشكالي ة عالقة الثقافة  أسئلة حمي 

 اخليارات األربعة وربام يوجد خيار آخر غيها.بالدين، ضمن هذه 

وأختم هذه املداخلة بالتعليق عىل ما طالب به شبسرتي مؤّخرًا من حذف الفقه اإلسالمي 

يف هذا املوضوع هو طبيعة انلتقال شبسرتي  مالحظلتيومركز  واستبداله بمرجعّية أخرى برشّية،

ي ـ كام سبق أن عرضناه ـ هو أن  الكثي من املعطى إىل النلتيجة، فاملعطى الذي حكى عنه شبسرت

من القضايا القانوني ة واللترشيعية اليوم ليست موجودة يف الكلتاب والسن ة ووضع بعض اآليات 

دت املرجعي ة  مة اللوائح القانوني ة ال يغي  من واقع األمر شيئًا، واللتجربة اإليرانية أك  يف مقد 

ا النلتيجة فهي حذ ة للمقن ن.. أم  ف الفقه اإلسالمي متامًا واسلتبداله بمرجعي ة قانوني ة البرشي 

 أخرى.

مل أفهم ـ ولعل ه من قصور تفكيي ـ كيف انلتقّ شبسرتي من املعطى إىل النلتيجة؟ فشخصي ًا 

أوافقه متامًا عىل أن  الكثي من القضايا القانوني ة اليوم ليس هلا وجود يف الكلتاب أو السن ة، وليس 

نلتج حتييد الفقه، بّ ينلتج عدم شمولي ة هناك فيها سوى بعض ا لقيم العليا، لكن  هذا ال ي 

الرشيعة، ومن ثم  فهو يدعونا للمزاوجة اليوم بني املرجعي ة الديني ة واملرجعي ة اإلنساني ة يف 

ت هلا الرشيعة نرجع فيها للرشيعة، ويف غيها نقوم  صناعة القانون، ففي املواضع اللتي تصد 

وفق اخلّبات اإلنساني ة يف هدي الروح الدينية والقيم الرشعي ة العليا وحتت  نحن بسن  القوانني

نلتج حذف الفقه،  سقف عدم معارضة الرشيعة اإلسالمي ة. إن  عجز الفقه عن االسلتيعاب ال ي 

نلتج عدم احلتكاره للمرجعي ة القانوني ة، وهو  ما ـ أي عدم االحلتكار، ال عدم الوجود ـ بّ ي 

 ًا، بّ هو رساللتي األساسي ة يف هذا الكلتاب.أوافق عليه شخصي  

 التطبيقّية لفهم التشريعات يف العصر النبويقاربة شبسرتي مـ نقد  11

شبسرتي أن  املسلمني األوائّ كانوا يلتعاملون مع اللترشيعات عقالئي ًا وال يرون فيها اعلتّب 

من اللترشيعات، كثية ت أي  بعد أرساري غي مفهوم هلم، وهذا يشء مع موافقلتنا عليه يف جماال



  

إال أن ه يبدو يل أن  من شبه املسلتحيّ إثبات ذلك تارخيي ًا بشكّ مطلق، بّ الشواهد عىل عكس 

ذلك متامًا، فكثي من اللترشيعات صدمت املسلمني ومل نجد يف الكلتاب أو السن ة أي  تّبير 

ة زواجه من زينب بنت جحعقالين هلا، بّ كانوا يسل مون للرسول،  ش شاهد قرآين وقص 

م كانوا يسألونه: هّ هذا من عندك أو من عند اهلل ـ كام مساعد،  والنصوص اللتي تدل  عىل أّن 

يف معركة األحزاب ـ يكشف أن ه لو مل يكن من عند اهلل لكانوا سيناقشون النبي  فيه، مما يدل  عىل 

م يأخذون األمر تسلياًم لو كان من عند اهلل رغم عدم اقلتناعهم ب ه، بّ تأكيد القرآن عىل أن  أّن 

كام اهلل يعلم وهم ال يعلمون، كام نقلنا بعض النصوص سابقًا، يكشف عن هذه الذهني ة، 

ه،  د ويصب  يف صالح هذا اللتوج  بّ وتركيز القرآن عىل مفهوم اللتسليم املطلق هلل تعاىل يؤك 

ة موسى والعبد ال ة صالحالنصوص القرآنية ـ من نوع ذبح إبراهيم البنه، وقص  قوم ، وقص 

ى، ثقًة باهلل يف أن ه نئة القرآن املسلمني آنذاك لفكرة اللتسليم هبذا املعيـ تدل  عىل هت البقرةموسى و

مم ا يلتوق ع معه تارخيي ًا أن حيملوا هذه ال يطلب منهم إال ما فيه صالحهم مما خفي عنهم أو ظهر، 

أيضًا  حلديثي ة يف هذا املجال عديدةوالنصوص االذهنية اللتي رب اهم عليها القرآن الكريم. 

ة عن أهّ البي .. فمع هذا كل ه وال نريد أن نطيّيف نقد مسألة القياس وغيها،  ت النبويخاص 

ه إىل بعضه بعضًا ـ  ف عليه ـ بضم  ّ  الفقه الذي تعر  ثبت لنا أن  ك كيف يلتسن ى لشبسرتي أن ي 

ًا يف خلفي اته ومنطلقاته، ومل تكن فيه أي  املسلمون يف العرص النبوي  كان معقوالً هلم ومفهوم

ة ملتعالية ولو بنسبة   يف املائة منه؟!العرشة حيثية أرساري 

بّ لو تركنا هذه القضي ة نحو حماولة شبسرتي فهم نصوص اجلزاء واجلنايات يف القرآن ملا 

الم مل تكن وجدنا أكثر من ختمني؛ فكيف يل أن أعرف أن  النصوص اجلزائي ة واجلنائي ة يف اإلس

بالرضورة لوضع قانون بّ كان اهلدف منها احلد  من الظلم، بّ إن  احلد  من الظلم ال يسلب 

 صفة القانون عن اللترشيع، برصف النظر عن الب عد اللتارخيي للقضي ة.

عىل ورسوش ونرص حامد أبو زيد وعبد املجيد الرشيف وغريهم، شرصيّاً أوافق شبسرتي 

عىل مبدأ التحليل االجتهادي ملفادات النصوص بحيث  مة، وأوافقهَضورة الرتمجة الثقافيّ 

يسعى الفقيه للتمييز بني اللّب املتعاِل والقرش الزمني، وقد كتبُت يف هذا املجال يف أكثر من 

 مناسبة، لكنّني أختلف مع شبسرتي يف أمرين:

وحي ِل باستعامله ـ اللغة اإلطالقّية التي يستعملها؛ إذ ال نجد دليالً عليها، بل هي ت 1



  

 سياسة األدجلة واإلسقاط عىل النّص.

لنصوص عنده، إذ ال نحظى ـ فقدان املعيار واملنهج يف مقاربة اللّب ومتييزه عن القرش يف ا 2

فاء يف احلكاية عن َتربتهم ريامرس دور الع، وكأّن شبسرتي ير الذايتومني والتصسوى بالتر

وعدم  ، توحي لك بموت املؤّلفطةردغرّية مفيها دّية  مع النّص يف وجو كهيف احتكا ،ةالذاتيّ 

عينّية املعنى عند شبسرتي، وإن كان مؤمنًا بمنهج غادامري يف اخللفيات املعرفّية للقارئ، 

بيشء من التهافت املنهجي أيضًا وبمنهج شاليرماخر يف االُفق التارخيي للمؤلّف، مما قد يوحي 

 .التطبيقي عند شبسرتي أحياناً 

ّ  الذين حتد   رش واللب  ق  ال اللتمييز بنيوسؤال   ،حلتوى يف الدينثوا عن الشكّ وامليواجهه ك

بنفسه يمكن تصويره املسيحي ن  اللتثليث أمثّ كارل بارث، فلم نجد معايي واضحة، حلتى 

ّ  أن ه عىل  شكالً بّ  ه بارثّبلتة لذلك العرص، فلامذا مل يعلللتوحيد يف إطار اللغة اللتارخيي   شك

 فه حملتوى؟!ه بوصأخذ

ًا ـ نجد  لكن ضمن معايي  ّ يف قناعلته باللباس اللتارخيي للدينجفسنا مع هيأنوهبذا ـ ونظري 

 يف قناعلتهوكثي من احلداثي ني  ، ولسنا مع ليسينغجيب احلديث عنها مسبقًا وبشكّ مّبهن

 باسلتحالة تعميم اللتارخيي مطلقًا.

 التكوينبتشريع نقاط تأّمل يف عالقة الـ  12
م يبد منفردًا يف طريقه عن الطباطبائي يف قضي ة تبعية اللترشيع ـ و شبسرتي ـ كام تقد 

لللتكوين، وهو موضوع بالغ األمهي ة وشديد اللتعقيد، وال يمكنني يف هذا املجال املحدود أن 

ات ملتشابكة، وال ا ريد أن أحكم يف هذه القن ه يشلتغّ أل ؛ض فيهوخأ ي ة، ضعىل سلسلة ملف 

ة عالية، لكن ني أود  فقط أوأدعو الفكر ا ة إلعادة النظر يف هذا امللف  ودراسلته بجدي  ن لديني عام 

 :باخلتصار، تاركًا أصّ القضي ة ملناسبة أخرى عل ق عىل بعض ما جاء يف طرح شبسرتي هناأ

بعة للملتغي  االجلتامعي والسيايس و.. وليست تابعًة ان  اللترشيعات تأاعلتّب شبسرتي  أ ـ

لته ن  نظرأالوقت عينه اعلتّب لللتكوين، ويف  ر الدارويني، وي  ن  امللتغي  يلتبعه تغي  أتقوم عىل اللتطو 

ة اللترشيع لللتكوين ال تنايف يف اللتكوين بمرور الزمن، ويف هذا الكالم بعض اللتهافت؛ ألن  تبعي  

 ة اللترشيع لللتكوين ال االجلتامعي واللتموضعي عمومًا؛ فالقول بلتبعي  ة اللتكوين للملتغي  تبعي  



  

ثبت ثبات اللتكوين، ثبات اللترشيع، فعىل مثّ الطباطبائي أن ي   ومن ثم   ،يساوق ثبات اللتكوين

ن  شبسرتي هتافت يف مقاربلته لعرض ألللتكوين، وهبذا نعرف عي لته ثبت ثبات اللترشيع بلتبلي  

 .ثباتهويف الوقت عينه عدم  ،ة اللترشيع لهن  تغي  اللتكوين ال يلغي تبعي  إنظريلته، ف

امللتغي  اللتكويني الدارويني يصعب علينا البناء عليه هنا يف مقاربة اللترشيعات  إن   ب ـ

ومن ثم  فليس سهالً احلديث  ،وذلك أن  هذا امللتغي  شديد البطء عّب أزمنة بعيدةاإلسالمي ة؛ 

ة و ل رسيع نلتيجة بعض امللتغيات اإلنساني ة، خاص  ن ه يف عرصنا ما تزال هناك شعوب أعن حتو 

ات اللتي ال تعيش ث عنها شبسرتي، وهذا يعني أ نسبًة عالية من هذه امللتغي  ن  الرهان عىل يلتحد 

ة حتلتاج ملدد زمنية  ة زمني ة حمدودةطويلة نظري  ل القانوين يف اإلسالم ضمن مد   ،يف إثبات اللتحو 

 .أو حتلتاج للتفسي يبدو غي مقنع وحيلتوي قفزة غي منطقي ة

االسلتجابة للدارويني ة يف ب عدها األخالقي ومن الرضوري أن نكون حذرين من 

ن  هذه للتقويم السلوك والقانون، وذلك أ واالجلتامعي إذا أردنا أن نجعلها أصاًل فلسفي اً 

الدارويني ة ربام تنلتج الداروينية االجلتامعي ة اللتي انلتمى إليها ـ وفقًا للرأي السائد ـ أمثال 

لتكون جنوحًا نحو أخالق السادة دون أخالق م(، ل1900الفيلسوف األملاين فردريك نيلتشه )

العبيد، ولينلتج عّبها اإلنسان السوبرمان، وينلتهي معها عهد اهلل ليعلن موته، وفقًا يف ذلك 

ألدبي ات نيلتشه نفسه، الذي أث ر ـ أو اسلتغل ت االجتاهات النازية والفاشي ة فكره الحقًا من حيث 

 رن العرشين.د بنفسه ـ يف احلروب الكونية يف القصال يق

ة يف اللتكوين، السيام يف  ج ـ إن  تصوير شبسرتي للفقه اإلسالمي أن ه ب ني عىل نظري ة خاص 

؛ لكن ني ال أسلتطيع أن أجزم بأن  هذه بدرجة احلتاملي ة معقولة جداً قضي ة املرأة، حيظى بالنسبة يل 

ن نظري لتهم الصورة القابعة يف أذهان الفقهاء املسلمني حول املرأة هي اللتي كانت س ببًا يف تكو 

ر اللتكويني  حول ثبات اللترشيعات، بّ أظن   أن  النصوص نفسها سامهت يف بلورة هذا اللتصو 

 يف أذهاّنم، ومن ثم فالعالقة تبدو يل جدلي ة وليست ا حادية الطرف.

وبلتعبي آخر: أن  اسلتعداد العقّ الفقهائي للتقب ّ فكرة ثبات اللتكوين سمح بفهم اإلطالقات 

 لنصوص اللتي ساعدت بدورها عىل اإلحياء بالبعد اللتكويني لقضايا املرأة.من ا

 كلمة أخرية: الدين والشريعة وأزمة االغرتا  اإلنساني
ر قراءة  أكلتفي هبذا القدر من اللتعليق عىل خلتم كالمي شبسرتي للفقه اإلسالمي، وأاملفك 



  

مها شبسرتي ني يف ني والنقدي  رين النهضوي  فك  ومعه الكثي من امل ،بأن  األسئلة القلقة اللتي قد 

ة واالجلتهاد  يات كّبى للفكر الدينيسئلة مرشوعة متثّ حتد  أهي  ،العامل اإلسالمي اليوم عام 

ة ة واللتصادم مع العرص وغي ذلك، ، الرشعي خاص  ة والعنف وزوال املعنوي  من نوع احلري 

 . اإلنسان وذاتهوأعني بذلك أن  الفكر الديني بحاجة اليوم إلعادة اللتوامل بني

 ماذا أعني باملصاحلة واللتوامل؟

م( ربام 1831ّ )جاحلديث، فنحن نعرف أن  هيأعني اخلروج من االغرتاب، بمفهومه 

ل فيلسوف يكون أ نه من انعزال  اسلتخدم مفهوم االغرتابيف العرص احلديث و  بام يلتضم 

سان لشخصي لته نده تضييع اإلنص، ويعني ع(Alienation & Estrangement) وانفصال

ضمن ّ هذا املفهوم يف سياق سعيه للخروج من الكثرة إىل الوحدة، جاألوىل، وقد طرح هي

ة اللتي تنلتمي للمثالية األملاني ة،  هذا  ليطب ق (م1883)ماركس ثم  جاء كارل منظوملته الفكري 

ة من قبّ املفهوم يف سياقه االجلتامعي ـ االقلتصادي، عندما اعلتّب أن  اسلتغالل الطبقة العامل

الرأساملي ة جيعّ العامّ يف نوع من االسلتالب واالغرتاب؛ ألن ه يعمّ للتحقيق غايات غيه، 

اً   .فيفقد بذلك ذاته ويصبح وجودًا هش 

هبذا يكون االغرتاب نوعًا من الشعور أو الكينونة اللتي ت عجز اإلنسان عن اللتأثي وجتعله 

ة يف واألدب جلتامع والنفس ىل اهلتامم علم االإغي قادر، وهو ما أد ى  واملدرسة الوجودي 

ّ  من زاويلته. ،الفلسفة هبذا املفهوم  ومقاربلته ك

يغرتب فهو يقوم بمامرسة سلوك عندما )الفرد أو اجلامعة( القضي ة هنا تكمن يف أن  اإلنسان 

لت ن هوي  ه ـ أو اإلحساس بوضع يبدو فيه أن ه غي منسجم، فهو يفعّ ما يريده اآلخرون وهو يكو 

باملفهوم الوجودي ـ اللتي يريدها اآلخرون، فهو ملتشظ  غي منسجم يف ذاته، وهو ملتكثر غي 

                                              
( ال نريد أن نخوض حوارًا هنا، ونحن نعرف أن  نلتائج سعي ماركس ملحو اغرتاب اإلنسان ومصادرته 1)

ى بالقرون الوسطى،  ة اللتي أعقبت اإلقطاعية يف الغرب منذ أواخر ما يسم  الت االقلتصادي  بفعّ اللتحو 

ّ  يشء.. من ة اللتي هيمنت عىل ك نلتائج سعي ماركس ما رأيناه يف القرن العرشين  وجاءت بالّبجوازي 

ة ومصادرة البرش عّب اللتجربة املاركسي ة، سواء أرادها هو أم مل يردها، فامركس  من االسلتبداد والدموي 

ة  ّ  الطبقات، وقمع حري  ة عّب فكره ك الذي أراد رفع مصادرة الطبقة العاملة واغرتاهبا صادر هذه املر 

ّ  ماركس لو عارص اإلنسان إىل أبعد احلد ود، ومل جير  ـ مع األسف ـ إال إىل الشمولي ة املطلقة، ولع

ر يف حلول أخرى أو يف تعديالت.  نلتائج طروحاته وجيّ تالمذته، لربام فك 



  

ة اللتي يراها اآلخرون فيه،أل ؛ملتحد، وهبذا يلتالشى وينلتهي ق اهلوي  ايش سان يعنن  اإلفكأ ن ه حيق 

، أو ملتصاحلًا معها ، فال يبدو منسجاًم مع ذاته وال ملتواملاً ينحلتها اآلخر له ذاتًا غريبة عنه هي اللتي

 .بّ ذاته مصادرة متاماً 

ة الكثي من القراءات حول كون االغرتاب قدرًا يواجه اإلنسان، أو هو أمر قابّ  وثم 

ز اغرتاب اإلنسان أو  ة الكثي من املواقف يف أن  العرص احلديث هّ عز  للمواجهة، كام وثم 

د  ت تشعر بالكثي من الضغط جتاه قضي ة أبدسان املعارص نن  حياة اإلأأنقصه؟ لكن  اليشء املؤك 

ة عند الوجودي  ناالغرتاب، واجته اإل ق ذاته بذاته، وينهسان ـ خاص  االنفصام  يني ـ لكي حيق 

فة جدًا عندهم، مثّ قضي ة الذي يعيشه اجلنوسة والنوع االجلتامعي ، وبلغ مسلتويات ملتطر 

(Gender ) لت اليوم  .انون يف كنداىل قمع القوى الليّبالية إاللتي حتو 

ّ  هذا املشهد،  سًا حالة االغرتاب هذه، ومضاعقد يف ظ فًا من يبدو الفقه اإلسالمي مكر 

دثه الرشيعة ج، متامًا كام كان يصف هيأوجاع إنسان العرص احلديث ّ االغرتاب الذي حت 

ه اإلنسان من اخلارج ويفرض عليه أنامطه، فال يلتجه اإلنسان لكي يأل ؛اليهودي ة كون ما ن ه يوج 

 ،طريقة وبأي   ،ن يفهم كيفيكون كام يريد اآلخر له دون حلتى أبّ يلتجه لكي  ،حيب  أو يقلتنع

 بإرادة غيه.ًا ما فهو يسي آمالً حتقيق ذات

 ـ اللتقليد ةسان واملجلتمعات عىل النظام املحيط )من نوع الدولة الديني  نإن  اعلتامد بناء اإل

ًا فأوعندما يكون الفقه ( يوقع هذا االنفصام، بمفهومه الرشعي ن  هذا االنفصام يصبح إرساري 

ملوافقة االللتزامي ة، وهذا ون املسلمون فكرة عدم وجوب اصولي  ح األأكّب، فعىل سبيّ املثال يطر

ن  املكل ف جيب عليه أن يقوم بالفعّ حلتى لو مل جيب عليه أن يقلتنع بالفلتوى، إن  هذا يعني أ

ق ذاته.ن ه جيأل ؛يشظ ي اإلنسان املفهوم  عله يامرس سلوكًا ال حيس  بكونه حيق 

أعلتقد أن  شبسرتي وغيه اسلتهدفوا مواجهة ظاهرة من هذا النوع، هلذا كان الرتكيز عنده 

ة باملفهوم الوجودي للكلمة،  عىل مفهوم اإليامن واحلري ة؛ ألن  هذه الثنائي ة هي اللتي ختلق اهلوي 

ةً  ة  خاص  هل ، وسؤايل هنا: م(1980سارتر )جان بول امللحدة  مثّ منظ ر الوجودي ةعند احلري 

يمكن للدين اليوم أن يساعد عىل رتق الفتق وردم اهلّوة وَتفيف االغرتاب دون أن يضّحي 

االغرتاب متامًا أمر غري كّل أشكال ، مع قناعتي بأّن اخلروج من بالفقه والقانون الرشعّيني

هل يمكن لنا أن نقّدم حاًل ممكنًا بعد أن اعتربنا  ؟ال من رحم اهللإمقدور لإلنسان يف هذه الدنيا 



  

 .بأّن احلّل الذي قّدمه شبسرتي غري صحيح؟

 يف تقديري، هذا ممكن، وذلك عرب:

ثنا عن هذا من قبّ، ووقف  إعادة موضعة الرشيعة ضمن منظومة الدين، ـ 1 كام حتد 

ر. م الفقه وابلتالعه لسائر اجلوانب الديني ة، وال نكر   تضخ 

وأعني هبا صناعة اللتدي ن القائم عىل عشق اهلل تعاىل  ،(احلّب والتسليم)ـ إحياء معنوّية  2

ويف الوقت عينه اللتسليم له، ولكن  هذا اللتسليم هنا ليس اسلتالبًا يف وعي املؤمن العارف، بّ 

ّ  االن ماج مع الوحدة املطلقة هلل تعاىل.. وعودة دهو إحساس الفرد بلتكامله احلقيقي يف ظ

ق الرضا والطمأنينة بالقضاء اللتكودلكثرة إىل هذه الوحدة، فهذا االنا ني واللترشيعي يماج حيق 

ز عليه القرآن الكريم.هلل سبحانه، وهو اندماج مسلتبط    ن يف مفهوم )اإلسالم( الذي رك 

قال تعاىل:  ،سان لللتسليم املطمئننصّ باإلي، الطاعة احلبّيةإن  السي نحو اهلل عّب مفهوم 

ا﴿ بَّب  إِل  و  ل كِنَّ اهللَّ  ح  نِت ْم و  ثرِي  ِمن  اأْل ْمِر ل ع  ُسول  اهللَِّ ل ْو ُيطِيُعُكْم يِف ك  ُموا أ نَّ فِيُكْم ر  ن  ْعل  يام  ْيُكُم اإْلِ

اِشُد  ك  ُهُم الرَّ
اْلِعْصي ان  ُأول ئِ اْلُفُسوق  و  ه  إِل ْيُكُم اْلُكْفر  و  رَّ ك  ن ُه يِف ُقُلوبُِكْم و  يَّ ز  )احلجرات:  ﴾ون  و 

(، فاإليامن فعّ حب ي واالبلتعاد عن الكفر انبعاث باطني ناتج عن كره، وهلذا كان االت باع 7

، قال تعاىل:  عًا عىل احلب  ُكْم ﴿ملتفر  ْغِفْر ل ُكْم ُذُنوب  ي  بِْبُكُم اهللَُّ و  بُِعويِن حُيْ اتَّ ب ون  اهللَّ  ف 
ُقْل إِْن ُكنْتُْم حُتِ

ُفور  ر   اهللَُّ غ  ، وكانت غاية اإليامن حتصيّ أعىل مسلتوى من احلب  يف (31)آل عمران:  ﴾ِحيم  و 

تَِّرُذ ِمْن ﴿القلب وهو حب  اهلل، فال حب  أعىل يف قلب املؤمن من حب ه تعاىل:  ْن ي  ِمن  النَّاِس م  و 

د   نُوا أ ش  الَِّذين  آ م  ُحبِّ اهللَِّ و  ُْم ك  اًدا حُيِب وهن  (، وقال سبحانه: 165)البقرة:  ﴾..ُحباا هللَُِِّدوِن اهللَِّ أ ْند 

َِت  ﴿ ا و  ْفُتُموه  ال  اْقرت   ْمو 
أ  ُتُكْم و  ِشري  ع  اُجُكْم و  ْزو 

أ  اُنُكْم و  إِْخو  ْبن اُؤُكْم و  أ  اُؤُكْم و  ان  آ ب  ة  ُقْل إِْن ك  ار 

                                              
ة وعدم كونه موجبًا للتشظ ي 1) ( ما سأطرحه هنا هو حماولة للتقديم الدين بوصفه مساعدًا عىل ردم اهلو 

لو أخذنا بجانبه القانوين، كام أن ني إضافة إىل اقلتناعي بعدم إمكان خروج الذات اإلنساني ة، حلتى 

اإلنسان من االغرتاب يف هذه الدنيا، وأجد املطالبة بذلك بنحو مطلق أمرًا خيالي ًا لو ذهبنا به بعيدًا يف 

ًا باملطلق، بّ اللتطبيق.. ال أجد أن  )اإلغرتاب( نفسه ـ لو كان عندنا إرصار عىل هذه الكلمة ـ أمرًا سلبي  

ّ  من صالح اإلنسان أن  ه لع ة، وهو أمر غي مسل م عندي، بمعنى أن  هو مبني  عىل القيمة املطلقة للحري 

ّ  هذا اللتقي د غي قبيح أخالقي ًا أحيانًا، وهلذا ال أجد مشكلة يف اسلتخدام  يكون مقي دًا يف الدنيا، ولع

إلنسان إىل انلتامئه احلقيقي، وهذا بحث  طويّ ال نخوض األديان مفهوم النار وجهن م، ما دام مل يصّ ا

 فيه الساعة.



  

بَّ إِل ْيُكْم ِمن  اهللَِّ  ْوهن  ا أ ح  اكُِن ت ْرض  س  م  ا و  ه  اد  س  ْون  ك  ش  ْ تَّى َت  بَُّصوا ح  رت   بِيلِِه ف   يِف س 
اد  ِجه  ُسولِِه و  ر   و 

اِسِقني   ْوم  اْلف  ِْدي اْلق  اهللَُّ ال  هي  ْمِرِه و 
ْأيِت  اهللَُّ بِأ   (.24)اللتوبة:  ﴾ي 

سان بات يشعر بأن  تسليمه هلل سبحانه ـ ال غي ـ هو يف نفسه حيمّ نن  اإلأإن  هذا كل ه معناه 

)باملصطلح األصويل للكلمة، والذي يعني أن  السلوك اللتسليمي نفسه حيمّ  سلوكي ة مصلحةً 

ًا، وهبذا يصبح ، تعطيه ترق  مصلحة، وليس ذات الفعّ الذي يسلكه اإلنسان( يًا وتساميًا وجودي 

د  مقهور، إن ه تسليم  اإلنسان يف تسليمه احلب ي ملتحدًا باهلل سبحانه، وليس تسليمه تسليم ملتمر 

، طاعة   ة ـ وبحسب  عاشق  : بعض الوجودي نيامللتناقّ عن لتعبي الإن ه بذاته انلتامء واكلتساب هلوي 

مغلوب  عىل أمره منفصم يف  روقهموليس تسليم )احلب  هو أن تنلتمي لآلخر ال أن متلكه( ـ 

يْ ﴿كام قال سبحانه: ، شخصي لته ر  ب  ج  ُموك  فِيام  ش  تَّى حُي كِّ بِّك  ال  ُيْؤِمنُون  ح  ر  ال  و  ُِدوا ف  ن ُهْم ُثمَّ ال  جي 

ُموا ت ْسلِياًم  لِّ ُيس  ْيت  و  َّا ق ض  ًجا مِم ر  وكام جاء يف احلديث عن اإلمام (، 65)النساء:  ﴾يِف أ ْنُفِسِهْم ح 

إهلي كفى يل عزًا أن أكون لك عبدًا، وكفى يب فخرًا أن تكون يل عّل بن أيب طالب، أن ه قال: 

ًا.. إن ه تسليم ال ينفصّ فيه اجلسد قادًا ذهني ًا بّ هو فعّ روحي، إن  اإليامن ليس اعلت. رب 

إن ه املطيع عن النفس، فالنفس وهي تسل م ال جتد حرجًا يف أعامقها بّ هي منسجمة متامًا، 

ة، تسليم جيد اإلنسان فيه ذاته،  لكن ه جيدها واعيًا هلا ال وامهًا، وال يفقدها، فيفلتخر ويشعر بالعز 

هلي ة، تسمح له إجديدة  سان والدةً نولد اإلقي يع اهلل املنبثقة من اللتسليم احلقيبّ هبذه الوحدة م

كها ملكي ة لاملتسواء  ،فهو زاهد فيها زهد املسلتغني ،يكون مهيمنًا عىل األشياء املحيطةأن ب

 ، وهبذا تصبح املصائب حمبوبة أكثر من اللذائذ، وليست قاهرةً ، أو فقدها فقدان الفقيالغني  

ُهنَّ ﴿قال تعاىل:  للعبد، يْد  نِّي ك  ْف ع  إاِلَّ ت رْصِ نِي إِل يِْه و  ْدُعون  َّا ي  َّ مِم ب  إِِل  ْجُن أ ح  بِّ السِّ ال  ر  ق 

اِهلنِي   أ ُكْن ِمن  اجْل   (.33)يوسف:  ﴾أ ْصُب إِل يِْهنَّ و 

ني القابعني يف أعامقه حلتى وهو ر اإلنسان أيضًا من اخلوف والقلق الدائم  يملك  وهبذا يلتحر 

ّ  الطمأنينة القائمة عىل جتّل  مجال اهلل  ، وحت ات الدنيا كل ها، خوف من املسلتقبّ ومن امللتغي  ملذ 

ئِن  ُقُلوهُبُْم ﴿يف قلبه وما حييط به، وهو يعيش حسن  الظن  باهلل، قال تعاىل:  ت طْم  نُوا و  الَِّذين  آ م 

ئِن   ْطم   (.28)الرعد:  ﴾الُْقُلوُب  بِِذْكِر اهللَِّ أ ال  بِِذْكِر اهللَِّ ت 

                                              
 .420( اخلصال: 1)



  

ا تصبح رحلة وجودي   يتمّكن الدين من منح احلياة معناها؛ ،ـ بام تقّدم 3 و حة عميقة نألّن 

 ،(83)يس:  ﴾نوْ عُ ج  رْ تُ  هِ يْ إل  و  ..﴿ الذي سيعود يف املآل إىل اهلل نقطة البداية احلقيقي ة لإلنسان

إِل ْيِه امْل ِصريُ ..﴿ ّ  األشياء ذات مغواملعنى (، 15)الشورى:  ﴾و  زى، وذات هنا هو صيورة ك

لتي يف قدرة عىل إ يصايل للهدف، ولن يعود هناك يشء معيق نحو حتقيق هوي لتي؛ ألن  هوي 

ن أوليست يف جسدي وقدراته عىل حتقيق يشء،  ،أعامقي لتي ولن يلتمك  حد من سلبي هوي 

ا ليست سوى وسائّ أ ساوي املعضالت املادي ة عندي يفن  اخليات املادية ت؛ ألالعميقة ّن 

ُكل  ﴿، قال تعاىل: يةوفرص للتحقيق الطاعة احلبي ة واخلتبار قدرة الذات عىل حتقيق ذاهتا املرتق  

ُعون   إِل ْين ا ُتْرج  رْيِ فِْتن ًة و  اخْل  ِّ و  بُْلوُكْم بِالرشَّ ن  ُة امْل ْوِت و  ق 
ائِ  (.35)األنبياء:  ﴾ن ْفس  ذ 

وم، ومسؤولي ة  اجلميع حتقيق انبعاث هذا الدين الذي هذه الصورة هي وظيفة الدين الي

يًا للروح املعنوي ة هذه، وليس مفروضًا، فنقطة خطأ املرشوع  جيعّ السلوك الفقهي الرشعي جتل 

ر أن  اللتغيي يكون باملحيط عّب القهر، يف حني أن  نقطة االرتكاز  اإلسالمي هي يف أن يلتصو 

املعنوي ة، والقهر السلطاين  لتهمهوي  األفراد ادة تكوين جيب أن تكون عّب النفوذ الروحي إلع

وهو يف الوقت عينه حماولة صناعة لظلم والفساد، امواجهة تنظيم هيدف ليس أسلمًة بّ هو 

ة )باملعنى احلديث للكلمة( والعنارص بيئة حاضنة ضامنة،  واإلسالم اهلتم  بالعنارص الوجودي 

ة ي فرتض أن تنبعث من الروح، فاألنبياء كانوا يعيدون فيام األسلمة احلقيقي  املحيطي ة معًا، 

تكوين أصحاهبم ويولدوّنم والدًة باطني ة عميقة، وال يعيدون ضبط السلوكي ات اخلارجي ة 

ون الباطن بّ جيعلون دون نفوذ إىل األعامق، وهلذا كانوا سالطني األرواح ، فهم ال يغي 

 .اإلنسان يغي  باطنه بإرادته

من الداخّ إىل اخلارج للتحقيق اللتوامل واملصاحلة، وليست هي سلمة احلقيقي ة إن  رحلة األ

، وهلذا ـ ونلتيجة مقاربة فقهي ة أيضًا ـ أجد أن  النظري ات اللتي متيّ يف من اخلارج إىل الداخّ

ة له حدوثًا  الفقه السيايس اإلسالمي نحو عدم فرض املرشوع اإلسالمي إال بعد اخلتيار األم 

ة وأن  اإليامن احلقيقي ـ من غيهاواملقاصد الديني ة معًا ب إىل النصوص وبقاًء، أقر ؛ خاص 

رًا  وليس اإلسالم الظاهري االنلتامئي للجامعة ـ حيلتاج لوعي، كي ال ي صبح اإلنسان مسلتلبًا مغر 

ة. والفقه هدفه احلد  من  ة ثقافية وفكري  به ومصادرًا من حيث ال يشعر، وهذا الوعي حيلتاج حلري 

فاسد االجلتامعي ة يف عالقات الناس ببعضها، وخلق فضاءات هلم كي خيلتاروا ما هو امل



  

الصحيح؛ فالفقه مطالب بلتوفي فضاء إيامين جيعّ اإليامن خيارًا ملتاحًا لإلنسان، يف مقابّ 

شًا، ال أن يفرض الفقه  اإليامن عىل  الفضاء الذي جيعّ اإليامن حمجورًا عليه أو منبوذًا أو مهم 

فرضًا إال إذا صارت القضايا الفقهي ة جزءًا من نسيج الوعي عندهم، وهو ما يعني الناس 

 .، متامًا كام هي حالة القبول بالقانون، أي  قانونقبوهلم بالرشيعة حاكاًم حدوثًا وبقاء

فمن جهة تم  تقليص مفهوم  لعمل،إّن هذا كّله جيّرنا إلعادة النظر يف مفهوم اإليامن وا

وغالبًا ما تولد بطريقة غي واعية نلتيجة فعّ املحيط  دةد اعلتقادات ذهني ة حمد  ر  يامن ليكون جماإل

د سلوك ب جعله، ومن جهة أخرى تم  تقليص العمّ ببالطفولة بحيث بدا دين مادي، جمر 

حبي ًا متاسًا يامن بينام املدى األبعد لإلثنني هو يف صيورة اإلالطرفان بمعزل عن بعضهام، 

ًا، فمحب ة اهلل تسلتدعي ات باعه ع اهلل من جهة، وعالقة روحي ة م ينبثق منها العمّ انبثاقًا اضطراري 

ليكون الدور النفيس جزءًا من وفعّ األبدان يات انطالق العمّ من حبس املاد  يف ووأنبياءه؛ 

ـ  ، فليس املهم يف الرسالة الديني ة أن تعطي الفقي ماالً، بّ األهم ـ مع ذلكأو مالزمًا له العمّ

هو الني ة القابعة خلف الفعّ، ومع كامّ األسف فإن  الني ة غابت عن كثي من الدراسات 

 الديني ة رغم كوّنا العنرص األهم يف العمّ، ومل يلتناوهلا إال األخالقي ون والعرفاء.

ة الذاتي ة، بّ تعني الرغبة يف صنع  إن  جماهدة النفس يف املفهوم األخالقي ال تعني قمع اهلوي 

ة الزائفةهو ة حقيقي ة بدل اهلوي  ، فاملؤمن يدفعه حب ه وإيامنه ـ باملعنى الروحي للكلمة ـ إىل ي 

ات؛ ألن ه يشعر ـ كام كان يؤمن  ة املؤمنة الفرار من تبعي ة اخلارج وامللذ  س الوجودي  ن يسورمؤس 

اني ة1855كيكجارد ) س 
 للذة وليس عاشقاً سي اهذه جتعله مقهورًا للخارج، فهو أ م( ـ بأن  احل 

نام اللتسليم هلل فهي تغرقه يف الكثرة واللتاليش بي، أمامها رادتهإهلا، هو يفقد ذاته هبا وتضمحّ 

ق فيه احلري ة جتاه املحيط يوجده يف الوحدة واالندماج ، هلذا حيلتاج اإلنسان يف الرؤية وحيق 

الً باط دث حتو  ة، وحت  ة( إىل عالقة إيامني ة تعطي هوي  ب واألم ني ًا، متامًا كعالقة األ)الوجودي 

ا أبعد من ذلك  د معلومات أو قضايا ذهني ة، إّن  بالطفّ والعكس، فهذه العالقة ليست جمر 

                                              
( ملزيد اط الع، أجد هنا مناسبًا الطلب من القارئ العزيز أن يراجع ما سطرته يراع الدكلتور طه عبد 1)

يق العلامنية إىل سعة االئلتامني ة.  1الرمحن، يف كلتابيه:  احلياء، من الفقه ـ دين  2ـ روح الدين، من ض 

ل منه، ص  ة اجلزء األو  . فإن ني وإن كنت ال أوافقه عىل 138ـ  129االئلتامري إىل الفقه االئلتامين، خاص 

ة. ّ  ما قال، لكن ه ييضء عىل أفكار أخالقي ة مهم   ك



  

و بالبعد وتشارك يف صنع هوي ة األطراف الثالثة، باملفهوم الوجودي احلديث للكلمة، أ

ة املؤمنةراه النفساين للحقيقة، كام ت  .الوجودي 

إيامن الفيلسوف وامللتكل م وإيامن العارف والصويف، فإيامن الفيلسوف  هذا هو الفاصّ بني

فة باالسلتدالل، بينام  د  د قضي ة خّبي ة مسلته  ة العميقة إىل جمر  وامللتكل م هو حتويّ احلقيقة الوجودي 

ة )بمفهوم املدرسة  إيامن الصويف والعارف حيافظ عىل احلقيقة  الوجودي ةالوجودي 

Existentialismله للتجربة، فأن تكون لديك معلومات عن لعبة كرة القدم ( لإلي امن وحيو 

ّ  وجودك ـ كام حيصّ مع عشاق هذه اللعبة ورجاالهتا الكبار  يشء، وأن تعيش هذه اللعبة بك

ة الباطني ة، بينام اإلحساس هذا  يف ساحات املالعب ـ يشء آخر. إن  املعرفة ال تغي  شيئًا يف اهلوي 

يِيُكمْ ..﴿ حياتك وروحك متاماً  يغي  كثيًا ويقلب  ا حُيْ
اُكْم ملِ ع  ا د  ؛ فاإليامن (24األنفال: ) ﴾إِذ 

 .م(1988) باللتازارهانس بناء عالقة وليس تكوين معرفة، كام كان يقول أمثال 

ًا(  والبد  أن ا شي أخيًا إىل أن  ما قلناه ال يعني أن ني ا ريد تقليص الدين أو تفسيه )وجودي 

د جتربة روحي ة فردي ة، حلتى أى فحسب، بمعن م الدين عىل أن ه جمر  حرشه يف أن ني ال ا ريد أن أقد 

كام العلم احلديث فقط، هو لكي يكون مرجع تلك  ؛بعده عن سائر الزوايازاوية )اإلنسان( وا  

د،  ن  نقطة أبّ أعني بات حال مدارس الهوتي ة كثية اليوم يف الغرب، نلتيجة سياق تارخيي معق 

ة اإلنساني ة، وسائر األمور تأيت خادمًة هلاـ ال النقطة الوحيدة ـ تكاز االر  هي اللتجربة الوجودي 

 أو معينة.

الحظنا كيف أن  احلركة الّبوتسلتانلتي ة اللتي انطلقت بميول فردي ة يف عىل املقلب اآلخر، 

ة يف القار   دًا منذ منلتصف القرن اللتاسع عرش وإىل اليوم، خاص  ة األميكي ة، الدين، ظهرت جمد 

رف بحركة اإل ضمن ركة اللتي تفهم عيسى املسيح بوصفه معنيًا نجيّ االجلتامعي، وهي احلما ع 

هاهتا للتنسى الرسالة الديني ة يف البعد اال خروي باحلالة االجلتامعي ة ، حلتى أفرطت بعض توج 

زه عىل اخلالص الدنيوي. فنحن ال نريد إفراطي ات بعض اإلنجيلي ني االجلتام عي ني وال وترك 

إفراطي ات بعض الالهوتي ني الوجوديني، بّ الوسط ضمن أولوي ة واضحة للبعد الروحي، 

ة اإليامن  فاجلمع بني اإليامن الوجودي والرسالة االجلتامعي ة للدين يف غاية األمهي ة ضمن أولوي 

وأسبقي لته.



 

 

 

 

 

 النظرّية املختارة

 يف التقنني من مشولّية الشريعة إىل املساهمة اإلنسانّية

 متهيد
وعالقلتها بالثابت وامللتغي  ومنطقة  رشيعةس موضوع شمولي ة الدر  ي  لكي  ن ه البد  أيبدو 

 من مرحللتني:البد   ..الفراغ ونحو ذلك من العناوين الشائكة اليوم يف االجلتهاد اإلسالمي

ة الشمول اللترشيعي يف اإلسالم، فأغلب الذين  املرحلة األوىل: اشلتغلوا دراسة أصّ نظري 

من نوع منطقة الفراغ ودور ويل  األمر وغي ذلك مم ا رصدناه يف الفصّ الثاين من عىل نظري ات 

افرتضوا الشمول اللترشيعي أصاًل موضوعًا وأمرًا مفروغًا منه، وربام أشار هذا الكلتاب، 

الثة لكن  احلديثي ة هناك ومعطى عقّل  ثبعض الروايات إشارًة قرآني ة هنا وذاكرًا  يهبعضهم إل

واألمر عينه وجدناه عند منكري الشمول اللترشيعي  .والعابر املرور الّسيعهذا كل ه كان بنحو 

ضنا لنظري اهتم يف هذا الفصّ، حيث ا خذ عدم الشمول أصالً موضوعًا، وغالبًا ما  الذين تعر 

م بوصفه أمرًا واضحًا حيلتاج فقط إىل تقريب إىل األذهان لإلحساس به.  ق د 

ا األهم  وحتلتاج لدراسة حقيقي ة، وهو ما فعلناه يف الفصّ هذه امل رحلة من البحث نعلتقد بأّن 

ة العقلي ة والنقلية واللتارخيي ة وحشدنا ما يمكن  ل من هذا الكلتاب، حيث رصدنا األدل  األو 

لنا إىل أن ه ال ة ـ مم ا طرحوه أو مل يطرحوه ـ لصالح اإلثبات أو النفي، ثم توص   حشده من األدل 

ّ  ي    ب  لت  س  بحيث ي   ،لشمول القانوين باملعنى اللتفصيّل للكلمةاثبت لنا يوجد أي  دليّ مسلتق
 ي  أد ع 

 مرجعي ة أخرى عن أن تلعب دورًا يف اللتقنني يف حياة البرش.

 وهي مرحلة ما بعد تأصيّ البناء اللتحلتي، ونحن هنا أمام حاللتني: املرحلة الثانية:

أنصار نظري ة واجهها هنا تالحقنا مسؤولي ة إضافي ة يو أ ـ إثبات الشمول الترشيعي،

ة مع واقع الشمول، وهي  تفسي الشمول اللترشيعي بعد افرتاض ثبوته بام يكي ف هذه النظري 



  

م هذا الشمول بطريقة عقالني ة قابلة للفهم واملراقبة، الفقه اإلسالمي،  طرح ت  فعندما أو بام يقد 

ة الشمول فالبد  من جواب عن  كيف يمكن أن تكون الرشيعة شاملًة السؤال القائّ: نظري 

ة للفقيه أو لويل  األمر ّ  الوقائع وها هي اليوم توكّ هذه املهم  بناًء عىل مثّ  تعطي أحكامًا لك

ة النائيني والطباطبائي والصدر ّ  ؟! إن  تفسي االرتباط بني الشمول ونظري  ة املخلتارة يظ النظري 

ًا، وقد رأينا أن  اال جتاه املدريس، وكذلك العالمة شمس الدين، قد حاوال أكثر من رضوري 

ر خاص  لشمس الدين عن  ة ملتعاضدة أو عّب تصو  غيمها سد  الثغرة هنا عّب أنظمة اجلتهادي 

 االجلتهاد يف نطاق املجهوالت بحسب تسميلته، برصف النظر عن درجة النجاح هنا.

يق القائّ هبذه النلتيجة مسؤولي ة حتديد وهنا تالحق هذا الفر ب ـ إنكار الشمول الترشيعي:

مساحة الرشيعة، ليلتبع ذلك حتديد مساحة املرجعي ة القانونية البديلة، وشكّ العالقة بني 

ة طرحت هنا، ولكن نا مل نوافق عليها رغم  مرجعي ة الرشيعة والعقّ، وقد رأينا أن  نظري ات عد 

 اشرتاكنا معها يف أصّ إنكار الشمول.

سوف نحاول تقديم تفسينا اخلاص للمشهد بعد إنكار الشمول اللترشيعي، وفقًا لذلك، 

ل، ثم نحاول الحقًا أن نجري مقاربة بني  لنا موجبات هذا اإلنكار يف الفصّ األو  كام فص 

 اجتاهنا املنكر للشمولي ة واالجتاه املؤمن هبا، عّب إعادة تفسي ربام يوافق هو عليها.

 )إنكار االستيعا  القانوني( باتمبدأ الشمول بني النفي واإلث

ل أن  هناك سبيلني إلثبات  أحدمها  :مبدأ الشمول اللترشيعيلقد الحظنا يف ثنايا الفصّ األو 

 .ي سقط املبدأ من األعىل، والثاين يسلتخرجه من األدنى

وهو أن يقوم الباحث برصد واقع الفقه  ل: وهو السبيل االستقرائي،وّ السبيل األ

ة وأصول ونصوص كلتابي ة وحديثي ة، وبعد أن ينلتهي من اإلسالمي، وما يلت وف ر منه اليوم من أدل 

عملي ة الرصد هذه ينظر يف املساحة اللتي اسلتطاع هذا الفقه املنلت ج أن يسلتوعبها من حياة اإلنسان 

ية قوانني تلتصّ بالبيئة  وشكّ الدولة إىل يومنا هذا، فهّ تلتوف ر يف هذا الفقه ومصادره االجلتهاد 

ساهتا ومؤ بمفهومها املعارص؟ وهّ يملك هذا الفقه نظاًم آتية من النصوص تغط ي هذه س 

 القضايا كام تغط ي قضايا العبادات والنكاح والطالق أو ال؟

أن  الرشيعة ـ عملي ًا واسلتقرائيًا ـ فإذا الحظ الفقيه أو الباحث  اللتغطية  هذه أثبت بذلك 



  

ب   .عليه ذلكشاملة ملرافق احلياة كل ها، وإال صع 

أن يرتك الباحث واقع الفقه اليوم، وال يقارن بني الفقه وما بلغه القانون  السبيل الثاين:

د  الوضعي من مساحات تقنيني ة؛ بّ يذهب إىل النصوص العليا مبارشًة، ليى فيها ما يؤك 

عاة، مثّ آية:  ء   تِْبي اًنا لُِّكلِّ ﴿الشمولي ة املد  ْ د أن  وجمموعات النصوص احلديث ﴾يش  ي ة اللتي تؤك 

ّ  يشء موجود يف الكلتاب والسن ة. فإذا اسلتطعنا عّب هذا السبيّ  ّ  واقعة حكاًم، وأن  ك لك

 إثبات الشمولي ة كان به.

ل يمكن أن يقوم به شخص غي معلتقد بالفقه اإلسالمي  والفرق بني السبيلني أن  األو 

بني الفقه والواقع، أو بني الفقه والقانون ومصادره اللترشيعي ة؛ ألن ه يعلتمد عىل مقارنة حتليلي ة 

ا السبيّ الثاين فيخلتص  بمن يعلتقد  الوضعي، وهذه املقارنة حتكي عن نفسها للجميع. أم 

ل  ق الرسول وأهّ بيلته وأصحابه، وهذا يعني أن  السبيّ األو  بمرجعي ة مصادر الرشيعة، فيصد 

وجي ة مسبقة، مما حييج السبيّ الثاين ـ لو غي أيديولوجي، فيام يقوم الثاين عىل مصادرات أيديول

ل يمكنه ـ لو أثبت  م تفسيًا لشكّ الشمول، بينام السبيّ األو  ّ إىل الشمولي ة ـ أن يقد  توص 

 الشمولي ة  ـ أن يكون بنفسه تفسيًا هلا وتّبيرًا.

ي امليداين و ومن الطبيعي ن باحث  من إثبات الشمولي ة عّب منهج اللتقر  منهج أن ه لو متك 

يًا للكثي من املشاكّ.  العقّ االسلتنلتاجي معًا، فإن  موقفه سيكون يف غاية االملتياز، وملتخط 

وإذا أردنا أخذ السبيل األّول يف مقاربة املوضوع، وهو مطالعة واقع الفقه اإلسالمي 

 الفقه طبيعة االجلتهاد واملعطيات امليداني ة يففالبد  من االنلتباه إىل أن   )السبيل االستقرائي(،

 يف أمرين:تفرض اللتمييز اإلسالمي 

إن ه بناًء عىل القول باللتخطئة ـ كام هو الصحيح ـ جيب اللتمييز بني واقع الرشيعة  ل:وّ األاألمر 

ًا يف الكلتاب والسن ة، وبني فهوم الفقهاء واجلتهادات  اإلسالمي ة يف علم اهلل تعاىل أو ما صدر حق 

، فنحن نبحث يف شمول الرشيعة، اقع األحكام الرشعي ة اليوماملجلتهدين بام متثله من مرجعي ة لو

نا نريد فهم الرشيعة، ال ال يف شمول فقه املرجع الفالين أو املدرسة الفقهية الفالنية ، بمعنى أن 

م  اآلخرين هلا ه  م  ف  ه  . وهذا هو اخلطأ الذي وقع فيه كثيون عندما أرادوا مقاربة سعة الرشيعة ف 

 .مهاوغيوالشلفي قهي ة عند علامء الرشيعة أنفسهم، مثّ القرضاوي بسعة اللتجربة الف
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إن  السبيّ الذي نريد أن نلت بعه من خالل مطالعة الفقه اإلسالمي هو يف ّناية األمر رصد  

للفقه يف فهومنا وقراءتنا للنصوص اللتي نزلت أو صدرت قبّ أكثر من ألف عام، ولكي تكون 

ًة لو كانت منظوملتنا ي الغوص أعمق من هذا املقدارمطالعًة لواقع الرشيعة ينبغ ، خاص 

.  االسلتقرائي ة قائمة عىل حجي ة الظن 

جيب اللتمييز يف مطالعلتنا لواقع الفقه اإلسالمي بني معطيات هذا الفقه الناجتة  األمر الثاين:

امل عن األدل ة واألمارات اللتي حتكي عن احلكم الرشعي، وبني تلك املعطيات الناجتة عن إع

ث عن حكم  رشعي، وإن ام عن الوظيفة عند  الفقيه وتوظيفه لحأصول العملي ة اللتي ال تلتحد 

.  فقدان العلم باحلكم الرشعي 

ا اللتي حتكي عن الرشيعة وبرناجمها للحياة لكي  ة؛ ألّن  إن  األهم يف مطالعلتنا هو األدل 

ا األ صول العملي ة فهي ال تضع أمامنا نسلتطيع من خالهلا اللتنبؤ بدائرة الرشيعة وفقًا للفقه، أم 

موقف الرشيعة ورؤيلتها لحأمور بقدر ما تساعد عىل إخراج املكل ف من مأزق اجلهّ الذي هو 

ا قد حترض  فيه. ر تغييب االجلتهادات املبني ة عىل األصول متامًا، بّ سنرى أّن  لكن  هذا ال يّب 

 أثناء مطالعلتنا للفقه.

ه إن ام هو وسيلة الكلتشاف شمولي ة الرشيعة يف إدارهتا لوقائع يعني أن  رصدنا للفق ،وهذا كل ه

احلياة، ال الكلتشاف شمولي ة نظام اللتنجيز واللتعذير، فلو اخلتفت النصوص متامًا تقريبًا أو مل يبق  

ّ  وقائع  منها إال أدل ة األصول العملي ة فال يمكن من خالهلا اللتنب ؤ بدائرة الرشيعة، وإن غط ت ك

ة يف هذا احلياة يف ت نجيزها وتعذيرها من حيث تغطية األصول العملي ة هلا، وهذه قضي ة مهم 

 السياق.

م، نجد أن  ما حيكي لنا عن واقع الشمولي ة يف الفقه اإلسالمي هو النصوص  ووفقًا ملا تقد 

د أن  هذه النصوص البالغة عرشات اآلالف عند املسلمني تغط ي مساحًة  األوىل، ومن املؤك 

حياة اإلنسان ـ الفرد واجلامعة ـ بحسب طبيعة اإلطالقات املوجودة فيها حينًا  كبية من

والرصاحة يف الشمولي ة حينًا آخر، برصف النظر عن مسألة الفهم اللتارخيي، وقد سبق أن ناقشنا 

ا غي ثابلتة عىل إطالقها.  دعوى الشيخ شبسرتي يف اسلتحالة اللتأبيد يف القانون، وقلنا بأّن 

شكلة تكمن يف تغرّيات احلياة اليوم، وظهور مستجّدات حادثة وأنامط عيش خمتلفة إال أّن امل
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مل يكن هلا وجود يف األزمنة الغابرة كام رشحنا من قبل، فهل تشمل النصوص القانونيّة يف 

 اإلسالم هذه املوارد؟ وكيف؟

ن ه بأقرار ، جيب اإلنين نكون منصفني وواقعيّ أردنا أ ما فّصلناه وتوّصلنا إليه سابقًا هو أّنه إذا

ات بشكّ  العديد من هذهال توجد يف نصوص اإلسالم جمموعة القوانني املرتبطة ب املسلتجد 

مبارش، كلتلك املرتبطة بوقائع احلياة املاضية، فحيث كانت اإلبّ واخليّ هي وسائّ النقّ 

ثت عنها نصوص الكلتاب والسن ة ووردت حوهلا أحكام رشع ي ة أيضًا، واالنلتقال واحلمّ، حتد 

لكن نا ال نجد األمر عينه يف وسائط النقّ احلديثة كالطائرة والسيارة والقطار. إذًا فنحن نفلتقد 

ات بعنواّنا، وال يمكننا املبالغة باحلديث عن  إىل نصوص مبارشة تلتصّ بالكثي من املسلتجد 

قضايا وجود قوانني مبارشة ملتصلة بقضايا الطب  احلديث والبيئة بمفهومها احلديث و

 املعلوماتي ة والبنوك والبورصة وغيها.

م ى للفقيه هو:قلنا بأن   ،وبناء عىل ما تقد   ما يلتبق 

لنا فيها  ،ـ اإلطالقات والعمومات )طاقة النّص( 1 ثنا عنها سابقًا، وقد فص  واللتي حتد 

ات: ا عىل نوعني يمكنهام الوفاء بمساحة جيدة من املسلتجد   واسلتنلتجنا أّن 

كام لو أطلقت  النصوص اللتي نجد لدهيا القدرة عىل حتقيق هذا الغرض،: النوع األّول

قانونًا عامًا عىل موضوع واحد، غاية األمر أن  هذا املوضوع الواحد ظهرت له أشكال جديدة 

ن  هذا الوفاء بالعقود، وقد قلنا بأومصاديق حادثة ملتساوية يف صدق العنوان عليها كمثال 

 يساعد. النوع من النصوص يمكنه أن

م يف النوع الثاين:  النصوص اللتي ال نجد فيها عمومًا أو إطالقًا من هذا القبيّ الذي تقد 

ل، إال أن  اجلهد الفقهي حياول أن ي المس النص  والواقع احلادث بطريقة فيها رضب   النوع األو 

 .نصوص العلّكام يف ومع ذلك يعد  املرجع هو اإلطالق،  من الدق ة واخلفاء،

ثنا عنها سابقًا، من نوع:وا، رجعّية الوسائل املساعدة يف التعميمـ م 2 إلغاء  للتي حتد 

وقلنا  إرجاع بعض العناوين احلادثة إىل عناوين قديمة،أو اللتجريد الزمكاين، أو  ة،اخلصوصي  

ا تنفع ـ بعيدًا عن اللتكل ف ـ يف سد  بعض الثغرات.  بأّن 

ّ  هذه األدوات، و هنا قلنا بأن  اسلتخدام النصوص غي منطقي لكن  الفقيه قد يفلتقد ك

لنا إىل أن  القراءة االسلتقرائي ة اللتلتب عية للنصوص ال تعطي لوجود انرصاف ونحوه ، ومن ثم  توص 



  

وضوحًا يف حكاية هذه النصوص بشكّ تفصيّل عن أحكام الوقائع كل ها، بّ تغط ي مساحة 

وجود قوانني، بّ هي مبادئ لسن  قوانني  معلتد  هبا، وقد رشحنا سابقًا أن  الكلي ات ال تساوي

 .من قبّ اإلنسان، فال نعيد

رصد األصول العليا )السبيل وأّما إذا أردنا أخذ السبيل الثاين يف مقاربة املوضوع، وهو 

نا ،(ستنتاجياال جتاهلنا النهج اللتلتب عي يف دراسة الرشيعة من حيث شمولي لتها وعدمه،  بمعنى أن 

ة العقلي ة سنجد أمامنا جمموعًة من فقة أيديولوجي ة يف املوضوع، وحاولنا أن نغوص بطري األدل 

فهم و ّ  وقائع احلياة بام قد ي  النصوص الديني ة اللتي تم  االسلتناد إليها إلثبات شمول الرشيعة لك

 منه الشمول اللتفصيّل.

ل من هذا الكلتاب ـ بعد أن تلتب عنا نحن و املسلتقاة من األدل ة هذه باللتفصيّ ـ يف الفصّ األو 

دنا دالالالعقّ والنقّ واللتاريخ لنا هتا ومعطياهتا، وحد  م شيئًا موثوقًا متامًا أّن  إىل ، توص  ا ال تقد 

ّ  واقعة جوابًا قانوني ًا يغنينا  ا ال تثبت أن  للرشيعة يف ك يف فهم الشمولي ة اللتفصيلي ة، بمعنى أّن 

 عن الرجوع ملرجعي ات تقنني أخرى.

 خمتلف فهٌم، والقيمّية الدستورّية الكّلياتىل قانونّية إمن الشمولّية ال

من هنا، وحيث ال يوجد دليّ فوقي عام، فليس أمامنا سوى العودة لالسلتقراء ومالحظة 

طبيعة فهمنا وخّبتنا يف اللتعامّ مع النصوص امللتوف رة. والذي نالحظه أن  الرتاث الديني يف 

م لنا صورةً  بة من جزأين: الكلتاب والسن ة الصحيحة يقد   مرك 

 جمموعة القوانني اللتفصيلي ة اللتي تعالج مساحًة جي دة من حياة اإلنسان. اجلزء األّول:

ة اللتي ت اجلزء الثاين:  حياة اإلنسان.لتناول كلي ات  واسعة يف جمموعة القواعد الدسلتوري 

ة من األطر القانونية العا ث عن نوعية خاص  ة أو وللتوضيح هذه النقطة، يمكن أن نلتحد  م 

القواعد اللترشيعي ة املرجعية، اللتي تصلح مسلتندًا لسن  قوانني ملتالئمة معها أو ناجتة عنها، وهي 

ّ الدسلتور، فلتكون لدينا  ة يف الرشيعة اإلسالمي ة، إىل جانب مساحة قانونية  قواعدتشك  دسلتوري 

ة تس كل ياتتفصيلي ة جي دة، وهذه ال مها النص  الديني وعب منظومة القيم اللتي يقد  لتالدسلتوري 

ة اللتي حتكم قوانينه.  إىل جانب القواعد العام 

ة بوصفها قواعد ترشيعي ة ثابلتًة إىل جانب  وعليه، فنحن هنا نقر  بمرجعي ة األصول الدسلتوري 



  

سلب صفة الرشعي ة ـ باملعنى الديني امللتداول ـ عن القوانني املنبثقة عنها؛ ألن  هذه القوانني 

وذاتيًا هلذا الدسلتور، بّ هي وليد الدسلتور من جهة والعقّ اإلنساين من  ليست نلتيجًا طبيعي اً 

لة عدم وجود قاعدة الشمول اللترشيعي   لزمًة، وتكون املحص  جهة ثانية، لكن تبقى النلتائج م 

الكل ي ة اعد وقالنظرية السائدة مدرسي ًا، مع اإلقرار بخالفًا للعىل مسلتوى اللتفاصيّ، 

ة رجح بني مفهوم فقدان النصوص لف أيضًا عن شمس الدين الذي تأنخلت، وهبذا الدسلتوري 

أمام فقدان حكم  بّ نحن   ،ومفهوم فقدان احلكم، فنحن لسنا أمام فقدان نصوص فحسب

 .يضاً أ

والقواعد الدسلتوري ة يف الرشيعة اإلسالمي ة كثية، منها األحكام الثانوي ة وقاعدة حفظ 

ة اإلسالمية، ومبدأ حفظ األرسة، النظام، ومحاية املجلتمع اإلسالمي، وا ومبدأ محاية احلياة ألخو 

 وعرشات من القواعد الرشعي ة واألخالقي ة األخرى.الروحي ة، 

وهذا كل ه يعني أن ه عندما يواجه اإلنسان ظاهرًة ال جيد حكايًة هلا يف النصوص الديني ة، فإن  

م بسن  القانون الذي يراه بعقله منسجاًم عليه الرجوع إىل القواعد واألطر اللترشيعي ة العامة، ليقو

ًا   ملزمًا ال بوصفه نص 
ة، ويكون ما يصدر منه حينئذ  أو األكثر انسجامًا مع هذه الروح الدسلتوري 

ًا ملا  ق أهدافها، النصوص اإلهلي ة والدينية، يلتوامل مع إهلي ًا حمضًا، بّ بوصفه نلتيجًا برشي  وحيق 

ليًا وال ثانويًا وفق اللتقسيم السائد، بّ حكم مسلتنبط من العقّ  ومعه فال يكون حكاًم أو 

ناته وآلي لته عقلي ة برشي ة.  والرشع معًا، فأصوله رشعي ة لكن  هويلت ه ومكو 

واخلالف االجلتهادي يف هذا النوع من القضايا لن يعود يف طبيعة االحلتكام لنص  رشعي له 

الصيغ القانوني ة البرشي ة عىل إطالق لفظي أو مجلة يف هذا احلديث أو ذاك، بّ يف عرض 

ة والقيمية الديني ة ًا من هذه الصيغ واخليارات القانوني ة أن  أللنظر يف  ؛القواعد الدسلتوري  ي 

واسلتجابًة للقواعد  ما ـ مثّ البيئة ـ أكثر تناسبًا واللتئامًا ووفاءً  املطروحة ملعاجلة مشكلة  

 .معارضة هذا كل ه، وأبعد عن والروح القيمية الديني ةالدسلتوري ة 

 :ةت ثقيلاخطو أربعهّنا تفرض أل ؛ليها يف غاية األمهّيةإهذه النتيجة التي توّصلنا 

اللتنظي العميق يف القواعد واحلدود الرشعي ة واألخالقي ة نفسها، وهو ما يسلتدعي  أ ـ

  ّ ة هنا هو فقه نظم شمولي ة لك ة بمعنى جديد، فليس فقه النظري  اللتفاصيّ، تأصياًل لفقه النظري 

ة واألولوي ات الدينية  بّ هو فقه معامل وحدود وا طر، إن ه اجلتهاد يف اخلطوط اللترشيعية العام 



  

، إن ه اجلتهاد ال ينلتج جملتهدًا يف املسائّ بّ ينلتج جملتهدًا منظ رًا يف الروح القانوني ة الكلي ة

ّ  ما للكلمة من واملسارات االسرتاتيجية للرشيعة، وهو ـ بالرضورة ـ اجلتهاد  مقاصدي ب ك

 معنى.

وهذه اخلطوة متثّ يف املفهوم القانوين احلديث عنرص املثال، الذي يلتم وضع القوانني 

ّ مثاالً تلتجه  لالسلتجابة له بوصفه قيمة معنوي ة، مثّ مبدأ العدالة االجلتامعي ة الذي يشك 

 .القوانني للتحقيقه ويمثّ نقطة جذب  هلا

ّ  اخلّبات  الدراسة امليداني ة لواقع ب ـ القضي ة املراد سن  القوانني فيها، واالسلتعانة بك

، وهذا ما حيلتاج للتعاون العلوم الطبيعي ة واإلنساني ة   ّ ة للتشخيص املشكلة وإمكانات احل البرشي 

وهذه اخلطوة متثّ يف املفهوم القانوين احلديث  يف رصد موضوع القانون الذي يراد إصداره.

ه نحو وضع احللول القانوني ة له. عنرص الواقع، والذي البد    من وعيه متهيدًا لللتوج 

ّ  املشكلة القائمة عّبها، وعىل  ج ـ ة ـ ح تقديم صيغ قانوني ة يمكن ـ من وجهة نظر برشي 

عة ّ  صيغة أن تدافع عن نفسها من خالل املعطيات العلمي ة امللتنو  م نلتائج ك ، ومن املمكن أن نقد 

 .هذه الصيغ يف هذه املرحلة هنا أيضاً املرحلة األوىل ملن يريد وضع 

أقرب صيغة ممكنة منسجمة مع بمعنى قيام االجلتهاد الديني باخلتيار أفضّ الصيغ،  د ـ

، وسائر األحكام اخلطوط اللترشيعي ة العامة والقيم الدينية الكلي ة واألهداف واملقاصد الرشعي ة

 .، وأبعد عن املعارضةاللتفصيلي ة يف الرشيعة

حلاجات استجابًة حتمّ يف طي اهتا  بقوانني برشّيةطوات األربع، يلتم  اخلروج وعّب هذه اخل

، وتكون معايري سالمتها مزجيًا من املعايري العقلّية والرشعيّة معاً  ألصول الدينّيةالواقع وا

 .وقواعد العدالة االجتامعّية وغري ذلك

 وعليه، فهذه القواعد الدستورّية والقيمية هلا جانبان:

                                              
ا حتلتاج 1) ث عنه، وإن كنت أعلتقد بأّن  ( ال بأس باإلشارة إىل أعامل قريبة من هذا النسق الذي نلتحد 

لي ة للغاية، مثّ: كلتاب أصول االسلتنباط بني الكلتاب والسن ة للشيخ  للتطوير كبي جدًا، فهي خطوة أو 

ايس للحكومة العاملية املثىل الطبيعي واالجلتامعي، للدكلتور الصادقي الطهراين، وكلتاب القانون األس

د  د فريد وجدي، إضافة لبعض أعامل السيد حمم  جواد جعفر اخلليّل، وكلتاب املدني ة واإلسالم، ملحم 

 باقر الصدر.



  

 بمعنى أن  خمالفلتها توجب إقصاء الصيغة القانوني ة اللتي ختالفها. سلبيٌّ طارد، جانب  

بمعنى أن  موافقلتها توجب رشعي ة الصيغة القانوني ة اللتي توافقها،  وجانب  إجيايبٌّ جاذب،

ّ  املشكلة الواقعي ة القائمة، ويكون أكثر توافقًا مع هذه  ّ  ما يفي بالغرض يف ح ومن ثم  فك

 وأقرب إليها، يكون هو الراجح.القواعد 

لنا إليه ربام يمكنني أن أد عي بأن ه هو واقع حال الفقه اإلمامي منذ مطلع  وهذا الذي توص 

ّ الفقه السيايس اإلمامي إىل هذه  القرن العرشين عىل مسلتوى االجتاه السيايس فيه، فعملي ًا توص 

حًا يف سلب صفة احلكم الديني ومنح النلتيجة، لكن ه مل يشأ ـ غالبًا ـ أن يكون رصحيًا وواض

؛ العلتبارات ترجع لفضاءات واللتنازل عن فكرة الشمول اللترشيعي صفة القانون البرشي

ومرجعي ات نصي ة يؤول الفقه اإلمامي إليها، فيام كن ا نحن أوضح ـ بعد نقد األدل ة كالمي ة 

 الفوقي ة ـ يف توصيف املوقف، ومن ثم تغيي قواعد االشلتغال.

يبدو يل أن  الفقه السن ي كان أكثر وأسبق اللتقاطًا هلذه القضي ة، لكن ه هو اآلخر أرص  عىل بّ 

احلفاظ عىل الصفة اإلهلي ة والديني ة للحكم والقانون، فلجأ إىل القياس وغيه، وإن كنت أعلتقد 

لتنا أيّس له من الفقه اإلمامي الذي ينطلق من ن صوص بأن  الفقه السن ي يمكن أن تكون نظري 

ًة يف صدورها ودالالهتا، كام رأينا يف  ضت حج  حديثي ة كثية عن أهّ البيت النبوي، افرت 

ل من هذا الكلتاب.  الفصّ األو 

رًا باألحكام الوالئي ة  ه العلامء مؤخ  بّ ربام يمكنني اد عاء أن  النبي  وأهّ البيت، فيام سام 

ور، فهم حيث ال ترشيع من اهلل الصادرة منهم، ليس يف حقيقلته سوى ممارسلتهم هلذا الد

، يقومون  ـ بلتفويض  من اهلل سبحانه هلم يف عرصهم ومتي زهم هبذا باللتفصيّ يف موضوع  معني 

بمامرسة دور اللتقنني البرشي يف هدي الرشيعة، ويسن ون اللتفويض عن غيهم يف زماّنم ـ 

وف، وال ينسبون ذلك إىل القوانني للناس، ويقومون بلتغييها يف بعض األحيان عند تغي  الظر

ا إىل أنفسهم )أرى لك أن تفعّ كذا وكذا مثالً( أو تكون صيغة البيان فاقدة للنسبة،  اهلل، بّ إم 

لتنا لن يكون من البعيد عنده أن تكون سن ة النبي وأهّ البيت والصحابة قد  ّ لنظري  فمن يلتوص 

، ال يعي ة للنبي وأهّ بيلتهوربام يكون هذا معنى من معاين الوالية اللترشقامت عىل ذلك، 

                                              
ّ هذا املعنى دون 1) ( النصوص املسلتدل  هبا عندهم عىل الوالية اللترشيعي ة ألهّ البيت بعضها يلتحم 

 فراجع.بعض، 



  

عون للناس فيام خيدم اإلنسان والصالح   م يرش  عون يف دين اهلل، بّ بمعنى أّن  م يرش  بمعنى أّن 

لنا العام ودين  اهلل،  وأن  الفقهاء فهموا أن  هذه األحكام هي من عند اهلل تعاىل خطأ، وهلذا توص 

ة لىل إيف مباحث حجي ة السن ة  ىل اهلل لنبي وأهّ بيلته هي تلك اللتي تنسب شيئًا إأن  السن ة احلج 

بوت الطاعة أعم  من مفهوم حجي ة ثتعاىل ال مطلقًا، وإن كانت طاعة النبي  مطلقًا ثابلتة؛ لكن  

 .، فراجعهلي ةالسن ة الكاشفة عن الرشيعة اإل

 امتياز نظرّيتنا عن سائر نظريات إنكار الشمول

رنا هذا، يظهر املتيا ز رؤيلتنا عن نظري ات بعض القائلني بإنكار الشمول بناًء عىل تصو 

 ؛ وذلك:القانوين مثّ رسوش وشبسرتي

ا تسلتبعد النصوص حلتى يف دائرة  أ ـ إن  مقاربة هؤالء كانت واضحة ـ بالنسبة يل ـ يف أّن 

ح باسلتبداله بمرجعي ة أخرى  ا تعلتّب الفقه نفسه شأنًا عرضي ًا من جهة أوىل، وترص  لها؛ ألّن  تدخ 

لتنا عىل بد م غيه عليه عند اللتعارض من جهة ثالثة، بينام تقوم نظري  يلة من جهة ثانية، وتقد 

ّ فيه ـ ضمن قواعد االخلتبار اللتي يلتم  خترجيها وفقًا  احلفاظ عىل مرجعي ة النص  فيام تدخ 

ي للعناوين الثانوي ة يف الرشيعة، كام رشحنا من قبّ عند موافقلتنا عىل فكرة اخلتبار الفقه اللت

واملزاوجة بينه وبني مرجعي ة العقّ اإلنساين واللتجربة اإلنساني ة، فيام  طرحها الدكلتور رسوش ـ

مل نجد للنص  فيه صيغة قانوني ة تفصيلي ة، مع إقرارنا بأن  هذه املزاوجة ال جتعّ الناتج ديني ًا أو 

مات.  إهلي ًا بالرضورة؛ ألن  النلتيجة تلتبع أخس  املقد 

لتنا وهبذا أعلتقد أن   اإلسالمي ة من خالل حمافظلتها الديني ة وافظ عىل خصوصي ة اهلوي ة حتنظري 

الت، أكثر من تلك النظريات اللتي يرتق ب معها  عىل النص  بوصفه ضابطًا ناظاًم لللتحو 

ة الدين اللتارخيي  سيسيولوجي ًا وأنثروبولوجي ًا أن ت ذيب اخلاص  )اهلوي ة اإلسالمي ة بّ وهوي 

لته( يف الع ة املعنوي ةبرم  عىل ّنج الالهوت الليّبايل  ،أو اهلوي ة االجلتامعي ة العقالني ة( ام )اهلوي 

ن من تعزيز موقع  احلديث الذي ظهر منذ أواخر القرن اللتاسع عرش يف الغرب، ولكن ه مل يلتمك 

ض موقع الدين للذوبان يف فضاء احلداثة ، فحضور الرشيعة الوحيي ة يف منظوملتنا الدين، بّ عر 

هًا ـ سوف يؤثر يف سلوك املقن ن البرشي والفاعّ اإلنساين معًا طبقًا ملثّ ـ  بوصفها ناظاًم موج 

قواعد الفهم اللتي وضعها أمثال ماكس فيّب يف علم االجلتامع الديني، من اعلتبار القيم اللتي 



  

 حيملها األفراد مؤثرة يف حركلتهم وسلوكهم )تأثي الدين يف االقلتصاد عند فيّب أنموذجًا(،

فوضع بعض هذه القيم من خارج إطار العقّ البرشي سوف يؤثر عىل سلوك العقّ والفرد 

هًا فاعاًل ضامنًا لنسق خاص  من السلوك واألداء، بّ  ّ موج  باللتأكيد، وهو ما سيشك 

 .والكينونة

د إطار الرشيعة عّب مواقف خارج ـ ديني   ب ـ ، انطالقًا من ةإن  تلك النظري ات كانت حتد 

د لنا مساحة  مةً الني ة أو جتربي ة أو غي ذلك، وهلذا كانت هذه النظري ات ملز  رؤية عق بأن حتد 

د هذه النظري ات مساحة الرشيعة نالرشيعة يف حياة اإل سان وهي تقوم بعرض ذاهتا؛ وإذا مل حتد 

ًة، بّ عليها اسلتخدام االسلتدالل ـ ولو الرتجيحي ـ صوهي تقوم ببيان ذاهتا فسوف تكون ناق

لتنا خملتلف متامًا؛ للتأ وذلك أن نا ال كيد املساحة اللتي افرتضلتها لنشاط الرشيعة، بينام األمر يف نظري 

دة للرشيعة انطالقًا من معطيات عقالني ة لتنا مساحة حمد  ، حلتى يلزمنا مسبقة نفرض يف نظري 

ّ هناك، بّ نحن أتقديم الدليّ عىل  ّ هنا وال تلتدخ  ض عدم نفرن ه ملاذا كانت الرشيعة تلتدخ 

ألن  منطلقاتنا اسلتقرائي ة، الشمولي ة انطالقًا من واقع اللتجربة مع النصوص الرشعية يف الدين؛ 

ة كلي انية.  ومن ثم  فمساحة الرشيعة عندنا تابعة لنلتائج االجلتهاد اللتفصيّل ال لنلتائج نظري 

السن ة وينلتج عن هذا األمر أن  عىل الفقيه أن يدخّ نطاق النصوص الدينية يف الكلتاب و

دون أن يأخذ بعني االعلتبار مصادرة مسبقة باسم شمولي ة الرشيعة، ثم ينظر يف النصوص عىل 

ات فسيكون املرجع عنده  ات أو املسلتجد  وفق ذلك، فام جيد أن  النصوص حتكي عنه من امللتغي 

، فسيكون املرجع هو العقّ اإلنساين القانو ، وعندما يفلتقد داللًة من النص  ين فيه هو النص 

ها نلتائج داملساحة هنا حتد   طبيعةامللتوامل مع أهداف الرشيعة وغي املعارض للدين وقوانينه، ف

ة اللتي نطرحها هنا ،يادين املخلتلفةدات الفقيه يف املاجلتها ة العام  دها النظري  ألن ه من  ؛وال حتد 

السلتنساخ، ومن املمكن أن يفهم فقيه  ما من النصوص دالللتها املبارشة عىل قضي ة املوقف من ا

 ثم فسيكون املرجع القانوين له فيه هو النص  كسائر املوارد الفقهي ة والرشعي ة، بينام يرى فقيه  

ا منرصفة عنه، وعليه فسيكون مرجعه القانوين أآخر أن  النصوص ساكلتة عن هذا املوضوع و ّن 

مة.  هو اللتقنني البرشي بالطريقة امللتقد 

، فكل ام بدا الفقيه يف منهجه وهذا يعني أن  مساحة الفراغ تا بعة ملساحة اسلتيعاب النص 

دًا يف قبول النصوص احلديثية مثاًل، أو ال يفهم من اإلطالقات والعمومات  االجلتهادي ملتشد 



  

( بمفهومنا اخلاص هلذه منطقة الفراغ)دالالهتا احلرفي ة بالطريقة السائدة، فهو أكثر تفاعاًل مع 

 والعكس صحيح. ،الكلمة

لتنا متلتاز عن اللتارخياني ةوهب ج ـ ؛ ألن  اللتي طرحلتها بعض النظري ات هنا ذا نعرف أن  نظري 

الفهم اللتارخيي للنصوص، ولو بمعنى انلتهاء زمن بعض النصوص كلي ًا، هو شأن اجلتهادي يف 

لتنا تبدأ بنشاطها بعد فراغ الفقيه عن داللة النصوص ولو زماني ًا، فعدم  النص  نفسه، فيام نظري 

 ن  أي  أ  تعنيامي ة ال تعني عدم شمولية الرشيعة لزماننا، بّ هذا بحث اللتارخيي ة، وإن  الشمول

لتنا ن  نظرإف ،يف مساحة معي نة من الوقائع ليه يف النصوص خيلق فراغاً إنت أاجلتهاد تصّ  تقول ي 

ا ال ساحة سوف يلتم  ملؤها عّب مرجعي ة العقّ وقواعد الدسلتور معًا، وحيث إن نامللك بأن  هذه 

ملا  أن تكون الكثي من النصوص شاملةً  ـ يناأعىل رـ ة املطلقة، هلذا فمن الطبيعي نؤمن باللتارخيي  

، لكن  هذا الش ينا ـ تغطية مجيع وقائع ما بعد عرص أمول ال يساوي ـ كام ربعد عرص النص 

، بّ تغطية الوقائع اللتي يلت ةً كل م النص   .جي داً ، فالحظ اني ةكتغطيًة زم عنها النص خاص 

ة الرشيعة يف اجلملة، ال أمبدأ لتنا مفروض نظري   :خرىأوبعبارة  ةأن  املراد منها أبدي   بدي 

ا ليست ناظرة للبعد الزماين، ؛ ألبيدارًا لللتأأو فقّ: إن  إنكارنا الشمولي ة ليس إنك، الرشيعة ّن 

ا ناظرة للبعد الوقائعي وللموضوعات ؛بّ إنكار لالسلتيعاب نكار البعد الزماين ، وإن كان إألّن 

هنا أو هناك يفيض عادًة إىل صيورة الوقائع يف زماننا خاليًة من األحكام، بام يفلتح املجال 

لتنا.  إلعامل نظري 

 من هنا أيضًا، يظهر الفارق اجلوهري بني القانون الوضعي والقانون اإلسالمّي،

ة يف القانون الوضعي ال ختضع للنصوص الدينية ا يف القانون اإلسالمي فاملرجعي ات العام  ، أم 

تأيت من النصوص الدينية أو القواعد العقالئية املعلومة اإلمضاء من النصوص  وأفهي ختضع 

ن املقن ن املسلم من جتاهّ األطر الرشعي ة ن من )مفهوم احلدود( الديني ة، فال يلتمك  ، كام ال يلتمك 

لي ة الثابلتة يف الرشع عىل املوارد امل قة إال بعنوان ثانوي، وهذا يعني أن  خرق األحكام األو  لتفر 

ة ـ  ة الديني ة اللتي حتظى هبا القوانني اآلتية ضمن السياق اإلسالمي تأيت من املوائمة اللتام  اهلوي 

عامة من جهة، واحرتام وأحيانًا ليس فقط عدم املعارضة املبارشة ـ مع األطر اللترشيعي ة ال

لية والثانوية من جهة ثانياألحكام األ ّ  غياب البديّ الديني و  ة، وعدم انطالقها إال يف ظ

دون أن يعني ذلك كّله حصول رشخ بتعّدد مرجعيّة املقنّن بني العقل ، املبارش من جهة ثالثة



  

يف التقنني، والنّص الديني نشاط العقل البرشي كّل من جمال  تعنّي والوحي؛ ألّن هذه املرجعّية 

، بل يبقى االنسجام حاصالً تبعاً يكون هناك تداخل ، فالامومنطلقاهت امكام حتّدد أهدافه

 .للكلّيات التي يضعها الدين يف الغايات واملقاصد

هبذا نضمن عدم الذوبان يف قداسات العرص، وإبقاء الدين حمافظًا عىل نوع من اهلوي ة 

املسلتقل ة عن امللتغي  الزمني، حلتى ال يصبح لدينا الهوت برجوازي يف عرص الّبجوازية 

هوت ليّبايل يف عرص الليّبالي ة مهام أمكن إىل ذلك سبياًل؛ وذلك أن  مفهوم عرصنة الدين وال

ن )العرص(، والعرص قد يكون  ة الدين نفسه؛ إذ كلمة العرصنة تلتضم  جيب أن ال يلغي هوي 

ة أو الليّبالي ة تارًة، واالشرتاكية أو الشيوعي ة أخرى، والعرص كثيًا ما يكو ن صنيعة الّبجوازي 

ر كيف نحمي الدين من  صنيعة احلركة االقلتصادي ة ووليد مصالح الكبار؛ وعلينا مجيعًا أن نفك 

مفهوم العرص الذي يصادره دون أن يصبح الدين عاجزًا وغي مواكب، فالدين ليست وظيفلته 

ل نحو األفضّ، وهذا ال يلتم  من دون منحه اسلتقاللي لته  تّبير العرص، بّ وظيفلته اللتغيي واللتحو 

ة، وليس عنرصًا منفعاًل دائاًم.  هبذا املعنى، أي  اسلتقاللي ة تقدر عىل جعله عنرصًا فاعاًل يف اهلوي 

 املرجعّية القانونّية البشرّية التقار  معإىل مأزق التناقض الشمولّية، من 

ة الشمول، ولننظر هّ يمكن اللتامس خمارج هلا وحلول؟ فقد رأينا  ًة أخرى إىل نظري  لنعد مر 

ة واللتطبيق، فالنظري ة  أن   األدل ة اللتي ساقها أنصار الشمولي ة قد توقعهم يف تناقض بني النظري 

لته ـ بعيدًا عن األصول العملي ة ـ   وهذا ما يضعذات سعة بينام واقع النصوص واضح يف حمدودي 

ة الشمول  ة واألدل  أمام مأزق كبي جدًا يف اجلمع واللتوفيق بني ما تعطيه هذه النصوص نظري 

 .أيدينابني اللتي القانوني ة وما نالحظه يف واقع النصوص  ،األيديولوجي ة

ة الشمولي ة ان توظيف بعض هذه كوالنظر يف إم ،أهدف هنا إىل حماولة وضع حلول لنظري 

لتاجياد تقإاحللول ملصلحة  ةرب بني نظري  صار نلو وافق أاللتفصيلي ة شمولي ة الة ونظري   نا اخلاص 

 رحه هنا من حلول هو:ما يمكنني ط، وذلك عىلالنظري ة هذه 

 احلّل األّول: التمييز بني الشريعة الواقعّية والشريعة املبيَّنة، مناقشة وتعليق

ل  ة العقلية والنصوص احلديثية الدال ة عىل الشمول هنا أن نقول بأن  هذه األ لولاحلأو  دل 



  

ث عن الرشيعة الواقعي ة املوجودة عند اهلل تعاىل وال ي منح العلم  هبا لنبي ه ومن اخلتص  من لتتلتحد 

، وقد يظهر خلقه ّ  هذه الرشيعة، وأن  بيان هذه الرشيعة تدرجيي  ، وأن  الناس ال علم هلا بك

، فيسد  ما نراه من فراغ  مثالً  شيعي اً  قسم  من هذه الرشيعة يف آخر الزمان مع اإلمام الثاين عرش

 اليوم يف القانون اإلسالمي.

الكامّ الشامّ هو الرشيعة الواقعي ة غي املبي نة كل ها حلتى اآلن، فيام الناقص  ية:وبعبارة ثان

نا، وهبذا نجمع بني النهجني: األيديولوجي واالسلتقرائي يف فهم األمور. بي نة لهو الرشيعة امل

ة للرشيعة: نا نفرتض ثالثة مسلتويات وجودي   فكأن 

رة يف اللوح املحفوظ.وهي الرشيعة اإلهلي ة  ـ الرشيعة الكائنة، 1  املقر 

وهي الرشيعة الكائنة نفسها لكن ها صدرت بالفعّ من اهلل تعاىل ونبي ه  ـ الرشيعة الصادرة، 2

 فخرجت من لوحها وا برزت.

وهي ما وصلنا من الرشيعة الصادرة، أو فقّ: النصوص اللتي  ـ الرشيعة الواصلة، 3

 وصللتنا من الرشيعة اللتي صدرت من اهلل ورسوله.

ا الصادرة  ل هنا هو يف أن نفرتض أن  الكامّ هو الرشيعة الكائنة فقط، أم  ّ  األو  ومكمن احل

ـ فضاًل عن الواصلة ـ فهي ناقصة من األصّ، فلم يأت  من النبي بعد  رشيعة كاملة حلتى 

 نلتكل م عنها.

 :، أملحنا لبعضها سابقاً لكّن هذا احلّل يواجه مشاكل

اليوم، وهو ما خيالف ما خيلتاره املدرسي ون، وإذا  صادرة لناالرشيعة الإن ه إقرار بنقصان  الً:وّ أ

كانت كذلك، فلامذا ال نسمح للعقّ اإلنساين أن يسن  القوانني لينظ م حياته، ونعرتف به 

عًا ـ مؤقلتًا ـ مع اهلل تعاىل، ما دام ذلك ال ينايف الفكرة املشار إليها أعاله؟ وهذا إشكال  مرش 

ن إقرارًا بعدم شمول الرشيعة الصادرةذا هذا اإ؛ نقيض ّ  يلتضم   .حل

 ، لكّن هذا يعني أهّنم لو وافقوا عىل هذا احلّل، فمن املمكن أن نصل معهم إىل صيغِة توافق 

 حيث سيجمعون بني نظرّيتهم ونظرّيتنا يف العرص احلاَض.

نصوص كامل نفسها )أعني احلديثي ة صوص النإذا صح  هذا اللتحليّ، فلامذا أدانت  ثانيًا:

ّ  بالقياس وأرادت أن تدل  عىل وجود أهّ البيت الذين يكشفون  الرشيعة وشمولي لتها( العم

لكم أحكام اهلل يف الكلتاب والسن ة؟! فكأن  هذه النصوص تريد أن ت ثبت وجود األحكام يف 



  

ين احلقيقي   ني هلام، حلتى الكلتاب والسن ة، غاية األمر أن  املشكلة يف أن  الناس ال ترجع إىل املفّس 

ّ  واقعة يواجهوّنا، وهذا ما يلتناىف مع املفهوم الذي جاء به  ّ  حكم  لك يدل وهم عىل مسلتند ك

  ّ  .، بناء عىل األخذ بلتلك النصوص مسلتندًا للشمولي ةهذا احل

لت مع وفاة قد أثبلتنا يف حمل ه من كلتابنا حجي ة السن ة ثالثًا: م  ، أن  الرشيعة قد ك 

ال يوجد ترشيع  ديني بعده، وهلذا نفينا أن يكون أهّ البيت النبوي ، وأن ه ‘الرسول

ضون باللترشيع  ّ  اجلديد، واسلتندنا يف ذلك إىل جمموعات من النصوص الديني مفو  املسلتق

ال يصح  القول بنقصان الرشيعة اآلن، واكلتامهلا يف  احلديثي ة إىل جانب الكلتاب الكريم، ومعه

بِّك  ﴿الق قوله تعاىل: آخر الزمان. بّ ذلك يناقض إط ا ُأْنِزل  إِل يْك  ِمْن ر  ْغ م  لِّ ُسوُل ب  ا الرَّ هي  
ا أ  ي 

ْدِ  ْعِصُمك  ِمن  النَّاِس إِنَّ اهللَّ  ال  هي  اهللَُّ ي  ال ت ُه و  لَّْغت  ِرس  ام  ب  ْل ف  ْفع  ْ ت  إِْن مل  افِِرين  و  ْوم  الْك   ﴾ي اْلق 

ي إكامله من الرشيعة قد نزل عىل رسول اهلل سابقًا، (، بعد افرتاض أن  ما سيجر67)املائدة: 

ًة برصيح املوقف، وهو باطّ ، وإال يلزم صيورة اإلمامة نبو  ، فالنبي  مأمور  غايلته أن ه مل يبني 

ّ  رسي  لواحد أو اثنني )بقرينة العصمة من الناس( ببيان ما ا نزل إليه ، للناس ال بشك

! وإذا بي نه فال ة، وهو خمالف لعصملته يف اللتبليغمبي نًا للرسالواملفروض أن ه بي نه، وإال ال يكون 

يوجد رشيعة غي صادرة بعد، وإال فيلزم أن  اإلمام يأيت برشيعة مل تصدر من النبي  أصالً، وأي  

 فرق بني اإلمام وسائر األنبياء يف هذه احلال؟!

ّ  ال يلتوافق مع طبيعة هذه النصوص هنا قوا عليه فيمكن أن يكون ، ولو وافوعليه، فهذا احل

 .أساسًا للمصاحلة

 احلّل الثاني: الشمولّية البيانّية والقصور الفهمي التفسريي، مالحظات نقدّية

ّ  الثاين يف هذا املجال هو أن نللتزم بكامل الرشيعة واكلتامهلا بوفاة الرسول ّ  ‘احل ، وأن  ك

ّ  الوقائع إىل يوم القيامة موجودة يف  الكلتاب والسن ة، غاية األمر أن ه ال األحكام اللتفصيلية لك

زت هذه النصوص  ـ كام قلنا ـ عىل فكرة مرجعي ة أهّ احلديثي ة يفهمها أي  شخص؛ وهلذا رك 

البيت وعلمهم، وأن  عىل الناس الرجوع إليهم ال إىل القياس، وهبذا ن ثبت أن  الرشيعة شاملة 
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ة  ان صورًة هلذكاملة واقعًا، غاية األمر أن  فهم أحكامها بام يكو   الكامل اللترشيعي منحرص باألئم 

عّب من أهّ البيت، وأن ه بالرجوع إليهم يلتم  حسم هذا املوضوع، وأن  عدم فهمنا الشمول 

ي واللتلتب ع   يف فهمنا لنصوص الكلتاب والسن ة. ناتج عن قصور  اللتقر 

ّ  ينسجم مع منهج  البيت،  اإلخباري ني الذين حرصوا فهم الكلتاب بأهّبعض وهذا احل

ة اإلخباري ني يف مسألة عدم حجي ة ظهورات القرآن الكريم رافدًا مهاًم يف هذا  وتكون نظري 

.  ّ  احل

 أبرزها: ،لكّن هذا احلّل يواجه أيضاً مالحظات عّدة

دته هذه النصوص إاملالحظة األوىل:  ال مشكلة فيه اآلن، احلديثي ة املثبلتة للشمول ن  ما أك 

ه شيعلتهم هلم األسئلة وأجابوا، هّ ارتفعت املشكلة؟لكن بعد أن رجعنا إىل   أهّ البيت ووج 

كام يعاين منها الفقيه السن ي، اليوم إن  مشكلة شمولي ة الرشيعة يعاين منها الفقيه الشيعي 

ر  حلتى لو كانت هناك نسب خملتلفة يف املوضوع، ولو أن  املوضوع تم  حل ه شيعيًا ملا جلأ املفك 

ة الفراغ أو الشيعي احلديث إىل  مرجعي ات مساعدة له مثّ مرجعي ة ويل األمر، وملا ط رحت نظري 

ة اللترشيعي ة العليا وغيها. فالسؤال هو: لو أخذنا نصوص أهّ البيت وأضفناها، هّ  األدل 

هّ يمكن أن يساعدنا الفقهاء ليكشفوا لنا قوانني  سنجد حالً ملشكّ الفقيه املسلم اليوم أو ال؟

سات والقوانني اللتي حتكم ذلك؟! أين هذا شكّ الدولة ومؤ ساهتا والعالقة بني هذه املؤس  س 

ساهتا، فهذا  ة لشكّ الدولة ومؤس  كل ه يف الرشيعة؟! وإذا كان اإلسالم ال يريد صيغًة موحد 

لتة، وهذا هو بالضبط معنى أن نا جمبورون عىل ممارسة  نا ملزمون بوضع صيغ ولو مؤق  يعني أن 

اً   .فعّ اللتقنني برشي 

إن  هذا يعني أن الرشيعة الكاملة هي عند أهّ البيت، لكن ها مل تصدر عنهم، وهذا عود  إىل 

م الذي ناقشناه، ورجوع   ل امللتقد  ّ  األو   إىل أصّ املشكلة. احل

إن  مرجع هذا الكالم إىل كامل الرشيعة الواقعي ة وعدم كامل بياّنا أو كامل وعدم كامل يشء 

  ّ الثالث القادم بإذن اهلل، ومن ثم  فالفقيه اليوم ال يملك رشيعًة كاملة  آخر كام سيظهر من احل

ّ  قضاياه.  قادرة عىل ح

أن  القرآن الكريم حيلتوي عىل أغلب « حجي ة السن ة»قد أثبلتنا يف أبحاثنا يف  املالحظة الثانية:

يف مباحث حجي ة  قضايا الدين، وقلنا بأن  هذه النلتيجة ترتك أثرها يف االجلتهاد الرشعي، كام قلنا



  

ت باب فهم الكلتاب  القرآن بأن  القرآن ظاهر  بني  مبني، خالفًا للنظري ات اإلخبارية اللتي سد 

وحرصته بأهّ البيت النبوي، وإذا أخذنا هاتني النلتيجلتني بعني االعلتبار وفرضنامها أصاًل 

كريم يف أحكامه موضوعًا، مل يعد يمكن األخذ هبذا اللتفسي هنا؛ ألن ه يعني أن  القرآن ال

م صورًة بي نًة عن أغلب الدين، بّ وال شبه  ة الناس مل يقد  الرشعي ة العملي ة اللتي حيلتاجها عام 

بي نة، حيث يصعب جدًا فهم قوانني مناطق الفراغ واملسلتجد  منه إال بالرجوع إىل أهّ البيت، 

 ي ة القرآني ة.ورغم الرجوع إليهم ما زلنا اليوم ال نفهم الكثي، وهذا خالف البيان

 احلّل الثالث: مشولّية الشريعة الكائنة والصادرة دون الواصلة

ثالث احللول هنا هو أن نللتزم بكامل وشمولي ة الرشيعة الواقعي ة، كام نللتزم بكامل وشمولي ة 

الرشيعة الصادرة عن الكلتاب والسن ة، بام يف ذلك سن ة أهّ البيت شيعي ًا وسن ة الصحايب سن يًا، 

األمر أن  بعض نصوص هذه الرشيعة مل يصلنا بفعّ الظروف اللتارخيي ة، األمر الذي  غاية

نا إىل العودة إىل   اسلتثنائي ة، ولو وصللتنا القياس أو إىل يضطر 
األصول العملي ة واللتعامّ مع حالة 

 متام النصوص اللتي صدرت ملا وجدنا اليوم أي  نقص  عىل اإلطالق.

ّ  للموضوع لعل   ّ اللتاريخ إن  هذا احل ه األكثر انسجامًا مع االجتاه املدريس الذي حيم 

مسؤولي ة ضياع النصوص، وي دخّ الفقه اليوم يف وضع  اضطراري، يرجع فيه إىل األحكام 

ة املسلتفادة من األمارات الظنية واألصول العملي ة، وهبذا يلتم  اجلمع بني واقع الرشيعة  الظاهري 

كام أفادته هذه النصوص األيديولوجي ة هنا، وبني واقع حال الصادرة من جهة يف كوّنا شاملة 

مة.  الفقه وعدم شموله وفقًا ملا مت ت اسلتفادته من عمليات االسلتقراء امللتقد 

 وهذا احلل جّيد نسبيًا، لكنّه:

جيب أن يلتخط ى قضي ة عقالئية يف الكشف عن طبيعة الصادر يف الكلتاب والسن ة، فإذا ـ  1

ور اللتي حيلتمّ فيها الضياع وحيلتمّ أن ه مع ضياعها مل يصلنا فيها يشء رغم كان الصادر من األم

عرشات اآلالف من األحاديث الرشيفة مع وجود الكلتاب العزيز، ففي هذه احلال يمكن أن 

يكون الضياع معقوالً، ويمكن عقلنة فكرة الشمول الواقعي الصادر وعدم الشمول الواصّ 

ّ  هذه إذا صح  اللتعبي، إال أن  هذه  لتمّ غياب ك ّ  األمور، فهّ حي  املعادلة ال تصح  يف ك

وكيف نفّس  عدم توجيه النصوص دفعًة واحدة مما تعل ق بقضايانا اليوم دون اللتحف ظ عليها؟ 



  

وكيف النبي  وأهّ بيلته شيعلت هم حلفظها؛ كوّنا حاجة األجيال الالحقة ومن حقوقها عليهم؟ 

ي عن أمور ال صلة هلم هبا؟ وماذا نفعّ مع صيغ فهم املسلتمعون هذه النصوص اللتي حتك

ات تفرض تغيي الصيغ القانونية ملسألة  ما بني عرص  وعرص  قانوني ة يف أمور حتدث فيها تغي 

آخر، كام هي احلال يف الكثي من القضايا القانوني ة اليوم؟ كيف صدرت النصوص اللتي تقن ن 

ّ  فرتة ترشيعاهتا ع لك ات وترش   اللتفصيلي ة؟ هذه امللتغي 

ّ  هذه األسئلة وتغاضينا عنها، فكيف يضع الفقيه املدريس احللول لنا  ـ 2 لنا عن ك ولو تنز 

 اليوم؟

مة كمرجعي ة ويل األمر فقد عادت اإلشكالي ات للتشمله  أ ـ فإذا عاد إىل أحد احللول امللتقد 

. ولو مع أن ه يرفضها من جديد، وأقر  بمرجعي ة العقّ يف اللتقنني يف ظرفنا احلايل االضطراري

 .أقر  فهذه نقطة اللتقاء بيننا وبينه يف النهاية

د األصول العملي ة مل تنلتظم أموره هبا كام أوضحنا سابقًا. ب ـ  وإذا رجع إىل جمر 

مناها نح ج ـ ن هنا يف مسألة الشمول ولو دار أمره بني هذه الصيغ وبني الصيغة اللتي قد 

 مناها أقرب إىل النص  والواقع معًا:لكانت الصيغة اللتي قد   الدسلتوري  

ة بعد عدم وجود نصوص  ا أقرب إىل النص؛ فلقرهبا من النصوص الدسلتوري  ا أّن  أم 

 تفصيلي ة.

ا تقر  بدور العقّ يف اللتقنني وتنظر إىل طبيعة املشكلة بنظرة  ا أقرب إىل الواقع، فحأّن  ا أّن  وأم 

 واقعي ة دون أن حتاول تبسيطها.

الكلتاب وسن ة الرسول وأهّ بيلته وصحابلته لو أرادوا أن يبي نوا أحكام  بّ نحن نجد أن  

ة  قضايانا اليوم، فليس أمامهم سوى سبيّ اإلطالقات والعمومات مع النصوص الدسلتوري 

م مل ي صدروا أحكامًا  ّ بدورها من إطالقات وعمومات، فمن األقرب منطقي ًا أّن  اللتي تلتشك 

اليوم، وإن ام أطلقوا تقعيدات عامة، وحيث إن  قضايانا اليوم تفصيلي ة يف القضايا املعارصة 

ّ بالنسبة إليها مرجعي ة  بحاجة إىل نصوص تفصيلي ة قانوني ة، فهذا معناه أن  اإلرث الديني يشك 

مناه أكثر  قواعدية ودسلتوري ة ال مرجعي ة قانوني ة تفصيلية، وهذا ما ينسجم مع الطرح الذي قد 

 وانني تفصيلي ة اليوم مع افرتاض ضياعها.من انسجامه مع وجود ق

إّن مركز القضية يف أّنه كم هو احتامل وجود صيغ قانونّية تفصيلية لقضايا العرص يف 



  

كل ام  إن  هذا االفرتاض فيه بعد   النصوص مع افرتاض غياهبا وسقوطها؟ أليس لو كان لبان؟

ع سوى راجعنا طبيعة القضايا اجلديدة واألبواب القانوني ة اجلديد ّ  أمام املرش  ة، وليس من ح

ة ي صار إىل سن  القوانني يف هدهيا.  إطالق قواعد عامة ونصوص دسلتوري 

 احلّل الرابع: مشولّية الشريعة األعم من الواقعّية والظاهرّية

ضًا يف سياق حديثه عن مسألة دور الزمان  ر  رابع احللول هنا هو ما ذكره بعض املعارصين ع 

هاد، حيث ذهب إىل أن  شمولي ة الرشيعة تعني عدم خلو  الواقعة من حكم ولو واملكان يف االجلت

، ومعنى ذلك أن  أي  واقعة من الوقائع يوجد فيها حكم  واقعي، وإال كان حكاًم ظاهرياً 

مه لنا األصول العملي ة  فيكفي وجود حكم  ظاهري، واألحكام الظاهري ة عنوان يشمّ ما تقد 

ثوا يف حمل   ّ  اللتي حتد  ه عن اسلتيعاهبا خملتلف األمور بالقسمة العقلي ة احلارصة، وبذلك تكون ك

 األمور والوقائع حتت االسلتيعاب الرشعي.

قًا  وهذا الفهم للشمولي ة يطابق من الناحية العملي ة املنهج السائد يف االجلتهاد، ويعلتّبه حمق 

 ومسلتجيبًا لشمول الرشيعة.

 لكن يمكننا هنا التعليق:

ّ  املشكلة اللتي نبحث فيها، ع الً:وّ أ ة هذا اللتفسي للشمولي ة، ال يكون قد ح ىل تقدير صح 

ة اليوم،  ة أو احلاجة للتقنينات جديدة تفصيلي ة يف موضوعات باتت مهم  وهي القضايا املسلتجد 

فليس املهم إثبات الشمولي ة بقدر ما املهم الداللة عليها خارجًا بغية حتقيق اجلمع واللتوفيق بني 

مة اإلشارة إليه، امل عطى األيديولوجي الذي دل ت عليه النصوص هنا واملعطى االسلتقرائي امللتقد 

دث اللتوفيق املذكور.  وما طرحه هذا الباحث هنا يفّس  أصّ الشمول، لكن ه ال حي 

إن  هذا اللتفسي وإن كان يف نفسه صحيحًا؛ ألن  األصول العملي ة تسلتطيع اسلتيعاب  ثانيًا:

مة؛ ألن  ظاهر هذه النصوص الوقائع، لكن   ه ال يصلح تفسيًا لنصوص الشمول اللترشيعي امللتقد 

ث عن الرشيعة الواقعي ة املوجودة عند النبي ا تلتحد  ّ  أغلبها ـ أّن  وأهّ بيلته، ‘ ـ أو ال أق

واملسطورة يف صحائف كانت عندهم أو غي ذلك، فهي تنهى عن القياس وتدعو للرجوع إىل 

                                              
ة فقه أهّ البيت، العدد 1) : 53( حممد جواد فاضّ اللنكراين، دور الزمان واملكان يف علم الفقه، جمل 
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ا كل ه هو احلديث عن الرشيعة الواقعي ة اللتي فيها حلتى أرش اخلدش، ال أهّ البيت، وظاهر هذ

 ما كان مثّ األصول العملي ة، فهذا اللتفسي ال يلتامهى كثيًا مع ظاهر هذه النصوص وسياقاهتا.

لتنا عىل االجلتهاد الرشعي، أن  الرشيعة  ثالثًا: إن ه سوف يأيت عند احلديث عن تأثيات نظري 

ت هلا الشمول إن مل تكن الرشيعة الواقعي ة مفروضة الشمول مسبقًا، ومن ثم  ال الظاهري ة ال يثب

معنى للحديث عن الشمولي ة األعم من الواقعي ة والظاهري ة إن مل يكن هناك شمولي ة واقعي ة 

ّ  ال يقوم عىل أساس.  مفروضة من قبّ، ومن ثم  فهذا احل

 ة واملناخّيةاحلّل اخلامس: الشمولّية الدستورّية والقواعدّي

ّ  الصحيح أو األقرب واألرجح من غيه آخر احللول هنا هو  ـ وفقًا ملسلك ما نجده احل

راد بشمول الرشيعة الشمولي ة ـ  ن من نصوص الشمولي ة هنا، وهو أن ي  بمالحظة القدر امللتيق 

ا حتلتوي قدرًا وافرًا من األحكام اللتفصيلي ة ـ السيام يف جمال العبادات ـ إىل جانب قدر  كاف   أّن 

ة اللتي ي سلتند إليها بوصفها مرجعًا للتقويم اخليارات  ة والقواعدي  من النصوص الدسلتوري 

ق عنواّنا ق الشمولي ة وحيق   ما أو لوضع  ما، وحيث إن  هذا القدر حيق 
 املقرتحة قانونًا حلالة 

هنا، كام أن ه الشمولي ة اللتي اسلتندوا إليها إلثبات النصوص األدل ة وبعض ، فيكون وافيًا بتقريباً 

مة  ـ وفقًا ملا أسلفنا ـ يف االسلتجابة للمشكلة االسلتقرائي ة امللتقد 
، ومنسجم مع النلتائج اللتي واف 

مل سها ملس  اللتجربة ّ إليها الفكر السيايس اإلسالمي يف القرن العرشين، و   .توص 

ئاًم بالذهني ة اللتفصيلي ة من يف أن ه ال يفهم الشمول دا وفارق هذا احلّل عن الذهنيّة املشهورة

ح بشفافية بأن  للعقّ دورًا يف وضع بعض القوانني يف هدي نصوص  جهة، كام أن ه يقر  ويرص 

 الرشع باملعنى السالف.

ن تكون واضحة أوهبذا نستنتج أّن نظرّية الشمول يمكن أن ينتهي هبا املطاف ـ لو قّررت 

، بام يقرتب كثريًا من نظرّيتنا، وإن ي والدستوريىل نوع من الشمول القيمافة مع نفسها ـ إشفّ 

كانت هلذه النتيجة مستلزماهتا التي ال أعتقد أّن أنصار الشمولّية سوف يقبلون هبا، وعىل أّية 

حال فقد كان قصدي هنا حماولة إجياد مقاربة أو نوع من املصاحلة بني نظرّيتنا وبني نظرّية 

)والثالث جزئّيًا كام تزداد إمكاناهتا يف احلّل األّول واخلامس ، وقد تبنّي أّن هذه املقاربة الشمول

 لو وافقوا عليهام ـ وإن كان األّول عندي غري صحيح  يف نفسه ـ وتقّل يف سائر احللول تقّدم( 



  

 .أو َتتفي

 وإشكالّية معارضة األحكام والقواعد القانونّية األّولّيةاملختارة النظرّية 

رنا هنا إشكالي   ة املزعومة تعارض أة مفرتضة، وهي يواجه تصو  ن  هذه القوانني البرشي 

لي ة ثابلتة يف الرشع، ومن ثم  فعندما نرش سالمة هذه  طقواعد ومسل امت وأحكامًا فقهي ة أو 

نا نحكم عليها باملوت  ،القوانني ومرشوعي لتها بكوّنا تلتوامل مع الرشع وال تعارضه فهذا معناه أن 

ن من إنلتاج يشء بعد ذلك ونذهب هبا نحو العقم، فلن  .تقريباً  تلتمك 

هبا عّب مثال لتهولكي نوضح هذه الفكرة يمكن أن نقر  ، ، برصف النظر عن طبيعة املثال ودق 

ف بأمواهلم ونفوسهم، فعندما يقول  فالقوانني يف جمملها تقريبًا حتد  من حري ات الناس يف اللترص 

ًا عىل بنائه إال  ن  مالك البناء ال يمكنهأهذا ب القانون البرشيي  ذنًا من إذا أخذ إأن يبني طابقًا علوي 

ة ووزارة الداخلي ة ف بأمواله، يمن حر   فهذا حد   ،البلدي  وهو خيالف القانون الرشعي لته يف اللترص 

القائّ بأن  الناس مسل طون عىل أمواهلم، وعندما نفرض عىل الناس دفع رضائب مجركي ة ألجّ 

 إال عن اسلتياد البضائع من اخلارج
 
ّ  مال امرء ف  يف أمواهلم بغي رضا، وال حي ، فهذا ترص 

ّ يف  ر القاعدة الرشعي ة، وعندما ن لزم سائقي السيارات أو الشاحنات باللتنق  طيب نفسه كام تقر 

هم يف املشرتكات،  ة عّب البالد يف أوقات معي نة أو بشكّ معني  فنحن نحد  من حق  الطرق اململتد 

ّ  الناسونحن نعلم أن  امل نا نفرض عليهم دفع شرتكات حق  عام لك ، بّ األنكى من ذلك أن 

 .ة قوانني السي بام ينايف تسل طهم عىل أمواهلم وعدم جواز أخذها منهم بغي رضاف  رضيبة خمال  

يل معارض تقوم  ة موقف رشعي أو  لتنا، ثم  وهكذا نجد أن ه يف الكثي من موارد جريان نظري 

ه باحلد  منه أو تقييده، فمامرسة اللتقنني البرشي يعارض الرشع يف كثي من القوانني البرشي ة هذ

ة كل ها تقريبًا أو اللتنازل عن رشط عدم معارضة  ا اللتخّل  عن النظري  األحيان، وهذا ما يسلتلزم إم 

 فضالً عن رشط املواملة. ،الرشع

لتنا يمكن حل   ها بي ّس، وذلك لكن  هذه املشكلة اللتي حتدث يف بعض مساحات تطبيق نظري 

ة املحرزة وشبهها، ال من مثّ أذا ثبت إأن ه  ًا من األدل  صالة أن  هناك قانونًا رشعي ًا مسلتمد 

 الّباءة، ففي هذه احلال نحن نواجه خطوتني رضوري لتني:

ت سلطان القوانني األولي ة عن حتـ لتعارفة اخلروج ـ وفقًا لقواعد االجلتهاد امل اخلطوة األوىل:



  

 .، بجعّ املوضوع فارغًا من احلكم اللتفصيّلالرشعالثابلتة يف 

 .الرشوع بسن  القوانني البرشي ة يف دائرة الفراغ هذه اخلطوة الثانية:

يل جيب أن خروج الفقيه عن وهذا ما أملحنا إليه يف الفصول السابقة، بمعنى أن   احلكم األو 

: يكون بحكم ثانوي أو  توضع القوانني اللتي لكن  بمّب ر رشعي اجلتهادي، بلتعبي أدق 

ة وتضع حاًل هلا ال يفرضها أو يعي نها العنوان سلتجيب لللت الثانوي، بّ أو احلكم لحالة الثانوي 

نخرج عن مبدأ احلل ية فيها ـ عىل سبيّ املثال ـ ، فقضايا البيئة اللتقننيحتلتاج لنمط  آخر من 

يل أو ثانوي كحرمة الرضر املجلتمعي أيضًا للعناوين )بأخذ املفهوم  بعنوان إلزامي  عام أو 

ة( ، لكن  القوانني اللتي توضع للتنظيم الوضع البيئي وحتقيق ملتطل بات رفع الرضر، ال الثانوي 

اه، يعي نها العنوان املذكور،  وإن ام بّ هو صامت  جتاهها وال حيكي عنها بذاهتا لو بقينا نحن وإي 

اللترشيعي ة العامة من زاوية  يصوغها اإلنسان بنفسه، ليعمّ الفقيه  عىل دارسة القواعد

اسلتدعائها أو ترجيحها أحد اخليارات القانوني ة املقرتحة؛ كوّنا األوفق بروح الرشيعة ومزاجها 

 العام وقواعدها امللتداخلة امللتواشجة يف االجلتامع البرشي.

رنا ال يكون إال يف ظرف عدم وهذا كل ه يعني أن   ممارسة اللتقنني البرشي يف مفروض تصو 

يل، وعدم وجود حكم رشعي ثانوي قادر عىل تقديم صيغة قانوني ة وجو د حكم رشعي أو 

ره، ومن ثم فال  ده ويكر  ا أن يؤك  يل فإن  القانون البرشي إم  بذاته، فلو كان هناك حكم  رشعي أو 

ا أن يعارضه، واملفروض أن  من رشوط سالمة العملي ة القانوني ة ـ  حاجة له؛ ملطابقلته له، وإم 

يل،  وفقاً  ا لو مل يكن هناك حكم أو  لتنا ـ هو عدم معارضة األحكام والقواعد الرشعي ة، وأم  لنظري 

بّ كان هناك ـ مثالً ـ حكم ثانوي، فإذا كان احلكم  الثانوي مسلتجيبًا للواقعة بنفسه بال حاجة 

ا لو مل يكن ا ألمر كذلك للعقّ اإلنساين يف تقديم صيغة قانوني ة، فال جمال لللتقنني البرشي، وأم 

ـ فهنا يقوم احلكم الثانوي بلتحريرنا مسبقًا من سلطان يف الفصول السابقة ـ كام رشحنا مرارًا 

باته برفع الرضر مثاًل، عّب قيامنا نحن  لية، ليعب د الطريق أمامنا كي نسلتجيب مللتطل  األحكام األو 

 بسن  قوانني برشي ة تصب  يف خدمة اهلدف املذكور.

زام الناس بموجبات هذا اللتقنني ال يمكن لارسة اللتقنني البرشي وإوهذا ما يفرض أن  مم

يل متامًا أو تغل ب حكم  و  عىل مرصاعيه، بّ البد  من فرض خلفلتح بابه  الواقعة من حكم أو 

يل مسبقاً  ن الثانوي من تقديم صيغ قانوني ة بذاته. ثانوي عىل احلكم األو   دون أن يلتمك 



  

لتنا، قّ اللي ة العمآهذا هو املعيار يف  ة اللتي انوين وفقًا لنظري  ومن ثم  فالسلطة املقن نة البرشي 

ننلترص هلا هنا ليست مبسوطة اليد يف وضع قوانني وفقًا ملا تراه هي من مصالح بعيدًا عن 

لي ة، وإن ام ي سمح  ًا هبدف حترير املوقف من األحكام الرشعي ة األو  اللتمهيد املسبق املمكن اجلتهادي 

لية أو دوائر اللتفريغ ـ إذا صح  اللتعبي ـ وهي هلا بمامرسة  فعّ القانون يف دوائر الفراغ األو 

لي ة.  الدوائر اللتي يقوم فيها احلكم الثانوي بلتفريغ الواقعة من األحكام األو 

لعنوان  بوالية الفقيه العاّمة بحيث تكون هلا القدرة بذاهتا ـ بال حاجة   إذا قال شرص  نعم، 

فإن  األمر  ، انطالقًا من مفهوم مطلق املصلحة،من جريان األحكام األّولية ثانوي ـ عىل احلّد 

ل بذاته إىل معطى  سيصبح أكثر ي ّسًا ووضوحًا؛ ألن  نفس دليّ والية الفقيه سوف يلتحو 

ّ ويل األمر سوف يكون بذاته تفريغًا للموقف  لي ة، فلتدخ  ة األحكام األو  اجلتهادي  مقي د ألدل 

يل. لكن نا ال نلتبن ى هذا النوع من والية الفقيه، بّ نرشط واليلته ـ يف مواضع  من احلكم األو 

 ثبوهتا ـ بكوّنا خاضعة للمعايي الرشعي ة األولي ة والثانوي ة، وفقًا ملثّ ما طرحناه آنفًا.

 وهكذا احلال لو كان املرّبر الثانوي هو نفس املواضعات البرشّية غري املحّرمة بذاهتا رشعاً،

ضع أفراد املجلتمع ـ مثاًل ـ عّب العملي ة الديمقراطي ة السليمة عىل تفويض هذه فإذا توا

ّ جتاههم يف احلد  من حري اهتم وسلطناهتم عندما ترى هذه  املجموعة من األفراد سلطة اللتدخ 

املجموعة مصلحًة، فهنا تكون نفس املواضعة توافقًا حيظى بدور ثانوي، ومن ثم  فنقطة بداية 

يل لصالح ما اللتقنني الذ ه األو  ي حيد  من احلري ات والسلطنات ترشع بعد ختّل  املواطن عن حق 

 يراه املقن ن صالحًا، وهذا اللتخّل  مرشوع رشعًا حسب الفرض.

وهبذا نفهم أن  اخلروج بقوانني برشي ة جديدة ليس تغييًا حلكم اهلل، بّ ال يوجد حكم  هلل 

ة، اللتي ال يقوم اللتقنني البرشي بلتغييها كام هنا غي أمثال العناوين الثانوي ة وال قواعد الدسلتوري 

 .، بّ يقوم باالسلتجابة هلاصار واضحاً 

 تأثريات نظرّيتنا على االجتهاد الشرعي

ل إىل معطى قبّل حيمله  لنا إليها إذا اعلتقد هبا شخص  فسوف تلتحو  ة اللتي توص  هذه النظري 

أن يدخّ الفقيه  االجلتهاد  يف النصوص  الفقيه وهو يلج غامر البحث االجلتهادي، فبدل

 قبلي ة وهي شمولي ة الرشيعة، ها هو اآلن يدخّ خاليًا من 
اًل بمصادرة  واملسائّ والقضايا حمم 



  

هذه املصادرة. واملعطيات  القبلي ة إن مل جتعله جيزم بعدم الشمولي ة فهي يف احلد  األدنى متنعه من 

 ضة سلفًا.اعلتبار الشمولي ة حقيقًة مسبقة مفرو

والسؤال هنا: هل ثّمة تأثريات هلذه النظرّية عىل االجتهاد الرشعي وعىل قواعد عمل الفقيه 

 واألصوِل أو ال؟

ة جدًا تظهر هنا لو اخرتنا عدم الشمولي ة ـ كام هو  الذي يبدو لنا أن  هناك تأثيات مهم 

وقت عينه تفّس  لنا الصحيح ـ وسوف نذكر أبرز تلك اللتأثيات ونقوم برشحها، وهي يف ال

 أمهي ة هذه النظري ة وحجم حضورها يف املنظومة الفكري ة والرشعي ة.

 ..تراجع دور النظرّيات املساعدة للنصوص مثل القياسـ  1

ة القياس واملصالح املرسلة  مة ـ أن  نظري  من الواضح ـ كام بي نا سابقًا يف الفصول امللتقد 

يدعونا للذهاب خلف  ،الواقعة من نص  )ما ال نص  فيه(وأمثاهلا تقوم عىل افرتاض أن  خلو  

بنا من املوقف الرشعي، فالفقيه عندما ال جيد املوقف  رة حتاول أن  تقر  وسائّ عقالني ة مّب 

 .االسلتصالحالرشعي للواقعة املعي نة يف النص  يذهب نحو القياس أو 

، وهي وجود حكم يف الواقعة مل إن  هذه اآللية يف العمّ االجلتهادي مبني ة عىل فرضي ة مسبقة

رة  ، فصار من الرضوري أن نذهب خلف معايي أخرى مّب  ّ إليه عّب النص  ن من اللتوص  نلتمك 

للوصول إليه، عّب مقارنات ومقاربات بام هو أقرب إليه يف النصوص أو عّب املصالح للعبور 

 نحو احلكم من خالهلا.

 :فيه حكاًم تفصيلّياً  فيام ال نّص ينتُج  نيإذا نفينا نظرّية الشمولّية، فنحن أمام حالت

أن حيصّ لنا علم  جزئي موردي  ـ لسبب  أو آلخر ـ بوجود حكم  هلل يف هذه الواقعة  أ ـ

بخصوصها، غاية األمر أن ه مل يصلنا النص  والبيان فيه، ويف هذه احلال يمكن الرجوع للطرق 

دير ثبوهتا بوصفها طرقًا يف االجلتهاد املساعدة من نوع القياس واملصالح املرسلة ـ عىل تق

ة بالنسبة إلينا.  الرشعي ـ الكلتشاف احلكم املعلوم وجوده يف ذاته، لكن ه جمهول اهلوي 

أن ال حيصّ لنا علم ـ ويكفينا عدم حصول العلم ـ بوجود حكم  يف الواقعة أصاًل، بّ  ب ـ

أن ه من ضمن الدائرة اللتي ال حكم  نحلتمّ أن  هلل فيها حكاًم مل يصلنا فيه نص  أو بيان، ونحلتمّ

فضاًل عن اجلزم بعدم وجود حكم هلل هلل فيها؛ انطالقًا من عدم شمولي ة الرشيعة اللتفصيلي ة، 



  

فهنا ال معنى السلتخدام مناهج االجلتهاد القيايس أو املصلحي أو غيه للوصول إىل حكم فيها، 

ثبت يل وجود احلكم من د ون قانون الشمولي ة، بّ هو يعني  يل هوي ة اهلل تعاىل؛ ألن  القياس ال ي 

 وعي الفقيه.احلكم بعد افرتاض قانون الشمولي ة مسبقًا يف ال

ة حجي ة القياس، فسلتجدها تارًة قائمة  وسبب ذهابنا نحو هذا الفهم أن ك لو راجعت أدل 

ًة، عىل وجود حكم  هلل يف مجيع الوقائع وال نبلغه بطريق  غي القياس فيكون القيعقاًل  اس حج 

ي باجلتهاد الرأي، بّ بحديث معاذ  وأخرى عىل اإلمجاع وممارسات الصحابة الكثية فيام سم 

املسلتندات ـ والدال  عىل ترخيص النبي  له أن جيلتهد برأيه عند فقدان  بن جبّ ـ وهو من أهم  

ة الضعيفة اللتي مل يعد هلا قيم ،وأمثال ذلكالكلتاب والسن ة دليّ  ة علمي ة عدا عن بعض األدل 

رًا، مثّ االسلتناد إىل بعض اآليات القرآني ة.  مؤخ 

ا قائمة عىل  ة القياس، لوجدناها ـ كام الحظنا ـ إم  ولو أعدنا النظر فيام هو العمدة من أدل 

ل املشار إليه آنفًا، ومن ثم فسوف تنهار كلي لت ها  شمولي ة الرشيعة رصاحًة، كام يف مثّ الدليّ األو 

ام رضب   نلتيجة اّنيار دليّ ل عىل أّن  ا فهمت جتربة الصحابة وإمجاع القرن األو  الشمولي ة، أو أّن 

ا  فهم  للنص  وحيثيات هو من القياس، مع أن  جتارب الصحابة اللتي ينقلوّنا كثي  منها إم 

ع وإلغاء خصوصي اته عرفاً  إطالقه وتعليالته ، ومن ثم فلم خترج عن آليات فهم النص  وتنو 

وهلذا وإعامل  للرأي الشخّص فيام هو الصالح،  متامًا، النص   خروج  عنهو أو  ،هذه اآللي ات

جتد أن  خّب معاذ ال يفيد القياس، بّ يفيد ترخيص النبي  ملعاذ باالجلتهاد الشخّص برأيه يف 

 يك، وهذا ظاهر  أذا مل جتد شيئًا يف الكلتاب والسن ة فاعمّ بربأن ك إن ه يقول له أل ؛منطقة الفراغ

ة للغة العربية يف ا نًا للقياس، يف ذلك الوقت ـ خاص  الذي مل يكن فيه مصطلح الرأي ملتضم 

ن ه يعمّ بام يبدو له صاحلًا ومنسجاًم مع أبصارت احلال عليه يف القرن الثاين اهلجري ـ  خالفًا ملا

 طالقًا.الرواية إليه إرش فهذا ما مل ت   ،يه كاشف  عن الدينأالدين، ال أن  ر

لتنا؛سب خّب معاذ وأمثاله متامًا مع نظوهبذا يلتنا ّ  واضح يفيد أن ه حيث  ري  فليس هناك دلي

دليالً عىل وجود احلكم بنفسه اس يرشعي، بحيث يكون الق كان هناك قياس كان هناك حكم  

ة  نفإن  املفهوم م ؛صحيحالرشعي، بّ العكس هو ال ا ي إم  أن  القياس واجلتهاد الرأبعض األدل 

ام ليسا سوى نفس اللتقنني أة مسبقًا، أو شمولي  نيا عىل فرض الب   برشي يف دائرة الفراغ الّن 

قارئ الرجو من أوال بطريقة الكشف عن حكم اهلل يف الواقعة، بالطريقة اللتي قلناها نحن، 



  

 .القياس لينلتبه ملا نقول ةدل  لنظر يف أن يعيد اأالعزيز 

ة القياس أيضًا من حيث كوّنا تصلح كام أرجو من االجلتهاد اإلسالمي أن يعيد النظر يف أدل  

ة القياس بمعنى الطريق  لتنا، وليس عىل نظري  يف كثي من مواردها للتكون دلياًل عىل نظري 

ة بعض موارد اجلتهاد الرأي اللتي نقلوها، دون أن أعني  الكاشف عن حكم اهلل تعاىل، خاص 

لتنا، بّ بالعكس؛ فإن  هذا بذلك أن  مفهوم القياس يف القرن الثاين اهلجري كان يطابق نظري  

ة القياس اللتي عرفت منذ القرن الثاين اهلجري،  ة نظري  املفهوم خمالف ملا نطرحه نحن، لكن  أدل 

ة عىل القياس بذلك املفهوم، بّ بعضها دال  عىل مرشوعي ة سلوك سبيّ اجلتهاد  ليست كل ها دال 

د إىل الرشيعة، فليالحظ جي دًا، وهلذا الرأي يف إدارة األمور، بعيدًا عن نسبة نلتائج هذا االجلتها

ر الذهاب نحو اجلتهاد الرأي كانت بعض النزاعات األوىل يف القرن األو   ل تدور حول مّب 

، فال رضورة  ، فكان الفريق الرافض الجلتهاد الرأي يسلتند إىل وجود النص  حيث يوجد نص 

؛ ألن  االجلتهاد يف مقابّ ر الجلتهاد الرأي حيث يوجد نص  النص  غي مرشوع، وإن ام  وال مّب 

، وال يعني االجلتهاد حيث ال نص   ة ـ هو االجلتهاد حيث ال نص  املرشوع ـ وفقًا للتلك األدل 

نسبة  نلتائج هذا االجلتهاد للرشيعة، بّ يعني ترشيع القوانني اللتي فيها الصالح العام واملنسجمة 

 .مع املسار الديني أيضاً 

ة القياس ما يفيد بوضوح أن  القياس بنفسه  وهبذا نحصّ عىل النلتيجة اآلتية: ال يوجد يف أدل 

ّ  عىل وجود احلكم يف الواقعة، بّ غايلته أن ه دليّ عىل هوي ة احلكم املعلوم وجوده فيها  دلي

ّ  آخر كقانون الشمولي ة، وهبذا نكلتشف اخلطأ اللتارخيي الذي وقع فيه االجلتهاد مسب قًا بدلي

ّ  الرشعي اإلسالمي حتت سطوة مثّ فك رة الشمولي ة ورضورة خلع صفة )الديني ة( عىل ك

 القوانني.

 فقه املصلحة )االستنتاج اللّمي للحكم الشرعي( على النظرّية تأثري ـ 2

عندما يعلتقد الفقيه بأن  األحكام الرشعي ة تابعة للمصالح واملفاسد، ثم ينكشف له بطريقة  

، فإن ه يسلتنلتج أن  أو بأخرى وجود املالك الثبويت ـ أي املصلحة أو امل فسدة مثاًل ـ يف موضع  معني 

احلكم  موجود  هنا؛ ألن  املفروض أن  احلكم تابع  لروحه اللتي متثلها مرتبة املالك واإلرادة، فإذا 

نا نكلتشف وجود احلكم يف املورد،  تم  إحراز أن  املالك موجود، وبلتبع ذلك أحرزنا اإلرادة، فإن 



  

 ّ غي ذلك.ولو مل يكن هناك نص  أو دلي

ة الشمول القانوين املبنية عىل قاعدة تبعي ة األحكام  رها يف إطار نظري  هذه اآللي ة يمكن تصو 

ع تبعًا للمصالح  ع سبحانه يرش  حرصًا للمصالح واملفاسد يف امللتعل قات؛ ألن  املفروض أن  املرش 

نا اكلتشفنا هذه املصالح أو املفاسد يف مورد  ما فإ ن  من الطبيعي أن نكلتشف واملفاسد، وحيث إن 

ع هنا حكاًم عىل طبقها ملتناسبًا معها، فحلتى لو مل ينطق هو بنفسه بيشء يمكننا أن  أن  اهلل رش 

نسلتنلتج موقفه من هذه العملي ة اللتي تنطلق من معرفة عل ة احلكم يف مرحلة الثبوت، وهي 

ة وجود  حكم انطالقًا من قانون املالك، إىل احلكم نفسه يف مرحلة االعلتبار، بعد فرض البدي 

 الشمول.

ة الشمول، مل تعد هذه اآللي ة اللتي خيلتارها مجع  من العلامء والفقهاء  ولكن نا إذا نفينا نظري 

املسلمني، قادرة عىل اجلريان واإلنفاذ؛ ألن ه سيعود من املمكن أن  اهلل يعرف باملالك هنا وتوجد 

د أو مللتزم بإصدار املصلحة، ولكن ه ال يصدر حكاًم أصاًل، لسبب  ي راه هو، وحيث إن ه غي ملتعه 

ّ  املوارد، مل يعد يمك  ننا اسلتنلتاج أن ه أصدر حكاًم هنا.األحكام يف ك

فإن   ي فضاًل عن الظنّي؛عتنقيح املناط القط ةنظريّ مثل ىل التأثري عىل إ وهذا ما سيؤّدي

نلتج حكاًم آخر يف الكشف عن املناط الثبويت حلكم  ما، ال يعني أن  هذا املناط نفس ه سوف ي 

  ّ ي اإلهلي، ما مل نسلتكشف ذلك بدلي موضع  آخر ولو كان موجودًا هناك؛ لعدم إحراز اللتصد 

 إضايف.

وهذا كّله يعّقد جدًا تنشيط نظرّية اكتشاف األحكام عرب اكتشاف املالكات والتي باتت 

صد، وتقّل إمكانات االستناد سمة اإلصالح الفقهي املعارص، كام يتعّقد بذلك نشاط نظرّية املقا

 إىل مثل هذه النظرّيات.

ل من هذا الكلتاب، من أن  ما يفرض  ل من الفصّ األو  وهذا بالضبط ما بي ناه يف املحور األو 

دخول مرحلة روح احلكم )املالك واإلرادة( هو وجود اعلتقاد مسبق بشمولي ة الرشيعة، وهلذا 

ات احلكم الصادر؛ ألن ه ال جمال ألن ال يكون له حكم يف نعلتّب أن  إثبات إرادة اهلل كاف  يف إثب

د اإلرادة غي املّبزة ال تساوي  ا لو أنكرنا الشمول فإن  جمر  موضوع  من املوضوعات، أم 

 الشمولي ة.

فلو أن   ال اإلثباتّية؛)املالكات( جيري يف موارد علل األحكام الثبوتّية كّله، هذا الكالم لكّن 



  

ًا  ا بني  عل ة احلكم، بحيث اسلتفدنا منه أن  عل ة هذا احلكم هي كذا وكذا، فإن  مأو دلياًل نص 

العرف قد يفهم ـ يف كثي من هذه احلاالت، ال مجيعها ـ أن  النص  يريد بيان املوقف الرشعي من 

مت إلسكارها فإن  هذا بيان وإصدار حلكم   ّ  موارد وجود هذه العل ة، فلو قال بأن  اخلمر حر  ك

ّ  مسكر هنا؛ انطالقًا من هذا البيان نفسه،  ملتعل ق ّ  مسكر، ومن ثم يمكن احلكم بحرمة ك بك

من هذا النوع  وهذا غي العلّ الثبوتي ة اللتي قد نكلتشفها دون داللة تعميمي ة يف النصوص

 )أرجو اللتدقيق جي دًا(.

ة عن اخلروج وهبذا يظهر جمّددًا عجز نظرّية االستصالح ونظرّية املصلحة املطلقة واملرسل

ة أمثال الشيخ عليدوست من  باستنتاجات فقهّية دائمة، وهو ما ينفي أيضًا بشكّ تلقائي نظري 

ّ  منهج اسلتنباط قائم عىل الطريقة  كون حكم احلاكم القائم عىل املصلحة هو حكم  إهلي، بّ ك

ي ة، وهي االنطالق من علّ األحكام الثبوتي ة إىل األحكام نفسها، سيصبح ع رضًة للسؤال اللم 

 والنقد هنا، فالحظ.

ة املصالح املرسلةإن  نظري ة  ض هنا لرضبة قوي  ، وإنام ات باع ملصالح سلتلتعر  ؛ إذ ال يوجد نص 

ة االسلتصالح ال تعطي نسبة  ، ومن ثم  فمرشوعي ة الذهاب نحو نظري  يراها البرش حيث ال نص 

ة إىل الرشيعة إال لو فرضنا شمول ي ة الرشيعة مسبقًا، وأن ه حيث تكون نلتائج تطبيق هذه النظري 

وحيث يكون ظن  باملصلحة يكون ظن  هناك مصلحة فإن  هناك حكاًم رشعي ًا إهلي ًا بالرضورة، 

ّ  واقعة حكاًم،  باحلكم، فان  اللتجسي من الظن  باملصلحة إىل الظن  باحلكم مبني  عىل أن  هلل يف ك

ومن ثم لو أنكرنا نظري ة ها حكم أصاًل، وإال فربام تكون هناك مصلحة وال يكون هلل في

ن من نسبلتها للشارع، وسنضطر  لنسبلتها للمقن ن  الشمولي ة، فإن  نلتائج االسلتصالح لن نلتمك 

 البرشي وفق الصورة اللتي رسمناها نحن هنا.

وهبذا نسلتنلتج أن  الفقيه يف املواقع اللتي ال نص  فيها وال بيان يلتصّ هبا، ومل يكن لديه علم  

صّ احلكم فيها، ال حيق  له الذهاب للتحديد هوي ة احلكم أبوجود خاص  خارجي  بدليّ

، بّ عليه الرجوع للفراغ وإعامل قواعد االجلتهاد يف دائرة الفراغ أو املصلحة املرسلة بالقياس

نلتجة ـ ولن ينهيها متامًا ـ ، وهذا ما سيحد  نفاً آمم ا رشحناه  من هذه النظري ات بوصفها نظري ات م 

، ويفلتحها بوصفها آلي ات عمّ يف منطقة الفراغ بالعرض كام رشعي ة ديني ة باملعنى السائدألح

 .الذي قلناه نحن



  

 ـ تقّدم قانون عدم اجلعل على أصل الرباءة، تأثريات يف با  األصول العملّية 3

رة يف االجلتهاد الرشعي، خاص   لتنا باألصول العملي ة األربعة املقر  ة إذا رصدنا عالقة نظري 

 عند اإلمامي ة، فسوف نجد اآليت:

ال تلتأثر  ،ابات العدمي ة( واالحلتياطحصالة اللتخيي واالسلتصحاب )غي االسلتصإن  أ ـ 1

 :انطالقًا من اآليتة الشمول وعدمه؛ عادًة بنظري  

حالة دوران األمر بني املحذورين )خمالفة الوجوب أو احلرمة(، تعّب  عن  صالة التريريأّن إ

وجود حكم إلزامي مسبق يف مورد البحث، ويدور أمره بني أن يكون هو فنحن نعلم ب

رة، وهذا  الوجوب أو احلرمة، ويف هذه احلال حيكم العقّ باللتخيي وفقًا للقواعد األصولي ة املقر 

احلكم غي مرتبط بقاعدة الشمول؛ ألن  املفروض يف اللتخيي هو العلم مسبقًا بوجود إلزام  ما، 

كون عادًة بأصّ قانون الشمول؛ ألن  الشمول اللترشيعي ليس شموالً إلزامي ًا وهذا العلم ال ي

حلتى يكون أصّ ثبوته موجبًا للعلم باإللزامات، بّ قد يكون احلكم اسلتحبابي ًا أو كراهلتي ًا أو 

سافة بني ن  مورد جريان قانون اللتخيي ملتساوي النسبة وملتحد امل، وهذا يعني أحكاًم باإلباحة

 شمول وعدمها ولو عادًة.ال ةنظري  

 :وأّما االستصحاب

م عحكام الرتخيصّية ـ باملعنى األزامّية أو األمنه استصحاب األحكام اإلل ذا كان املرادإف

لتنا الفمن الواضح أن  نظر ها مسبقًا من قبل الشارع،جعلُ بدليل  خاّص ـ املعلوم  واألخّص   ي 

غاية  ،عّ مسبقاً قد ج   هلم بكونع  قد  احلكم  ن  أاالسلتصحاب؛ ألن  املفروض  تؤثر عىل مثّ هذا

نا نشك  أاألمر  ّ  مورد  عّ اليوميف كونه قد ج   ن  ، وإذا ثبت بدليّ حجي ة االسلتصحاب أن ه يف ك

شككنا فيه يف البقاء فعلينا إجراء االسلتصحاب، فإن ه هبذه الطريقة يثبت احلكم بقاًء تعب دًا بدليّ 

دم الشمولي ة ال ي لغي ثبوت احلكم بعد وجود دليّ عىل االسلتصحاب نفسه، ومن ثم فقانون ع

ًا، سواء اعلتّبنا  ثبوته، واملفروض أن  هذا الدليّ موجود، ولو كان هذا الثبوت تعب دي 

 االسلتصحاب أصالً حمرزًا أو ال، وإن كان األمر عىل اإلحراز أوضح.

جي ة القياس وهذا هو فارق االسلتصحاب عن القياس واملصالح املرسلة؛ فإن  دليّ ح

ّ  عىل  م ـ عىل فرضهام دلياًل عىل وجود احلكم، بّ مها دلي واالسلتصالح ال يساعد ـ كام تقد 



  

هوي ة احلكم بعد فرض وجوده، بخالف االسلتصحاب فهو بنفسه حاك  عن وجود احلكم 

ّ  املسبق يف مرحلة البقاء . نعم االسلتصحاب الوجودي ليس دليالً عىل وجود احلكم يف ك

حدوثًا؛ ألن  هذا خلف ماهي ة االسلتصحاب، فالبد  مسبقًا ـ إلجراء االسلتصحاب ـ من الوقائع 

إثبات وجود احلكم، ثم الشك  فيه يف مرحلة البقاء، ففي مرحلة البقاء بعد فرض احلدوث 

ا يف مرحلة احلدوث فلتخلتلفان، ولكن  مرحلة احلدوث  تلتساوى نظرية الشمول وعدمها، أم 

 .السلتصحاب كام هو واضح، بّ هي مفروضه املسبقليست هي بذاهتا جمرى ا

اسلتصحاب كّل  ـ بقاًء ـ لو شك  لكن  هنا املتيازًا بسيطًا، وهو أن  القائّ بالشمول يمكنه 

ة هذا النوع من االسلتصحاب، بخالف  احلكم األعم من أحد األحكام اخلمسة، بناء عىل صح 

ّ  واقعة، علم مسبق بشكليس عنده املنكر للشمولي ة، فإن ه حيث  ّ عام عىل وجود حكم  يف ك

فال يمكنه يف هذه الواقعة أو تلك أن يسلتصحب كّل   احلكم؛ ألن ه غي معلوم احلدوث عنده؛ 

، وإن الحلتامل خلو  الواقعة من احلكم متامًا يف مرحلة احلدوث، فينهدم رشط اليقني باحلدوث

يام الدليّ عىل الشمولي ة عنده، إال إذا كان القائّ بالشمولي ة ال معنى عنده للشك  بقاًء بعد ق

 كان دليّ الشمولي ة الالحقة عنده هو االسلتصحاب نفسه ال غي، فلتأم ّ جي دًا.

ي  وأّما إذا كان املراد منه استصحاب عدم اجلعل، فهنا إذا ا ريد من ذلك إثبات عدم تصد 

يف أن  املوىل جعّ هنا حكاًم  املوىل للجعّ القانوين مطلقًا فهذا لصاحلنا، فنحن يف موارد الشك  

ة أو ال، ن جري اسلتصحاب عدم اجلعّ، لكن  ناجته ليس هو الّباءة عن اإللزام ، بّ ناجته خاص 

ّ  الوقائع، وهو ما سنوضحه  نفي وجود حكم أصاًل، ما دام ال دليّ عىل كلي ة وجود حكم  يف ك

 قريبًا عند احلديث عن قاعدة الّباءة، فانلتظر.

فحيث إن  موارده هي الشك  يف املكل ف به بعد العلم باللتكليف، فهنا ال  ط،ّما االحتياوأ

لتنا عىل االحلتياط؛ ألن  املفروض  أن ه حصّ علم باللتكليف واإللزام، غاية معنى للتأثي نظري 

ة من هذا احلكم نلتيجة عدم تعني  املكل ف به مثّ أمر األ ن نا ال نعرف كيف حتصّ براءة الذم 

، وهذا يكشف عن أن  قاعدة االحلتياط األصولي ة ـ دون اإلخباري ة مجايل مثالً موارد العلم اإل

عًا عىل  عة عىل علم  مسبق باللتكليف، والعلم املسبق باللتكليف ليس ملتفر  غي الثابلتة ـ ملتفر 

ّ  الوقائع، بّ تفيد شمول  قاعدة الشمول؛ إذ قاعدة الشمول ال تفيد شمول اللتكاليف لك

لتنا ال تؤثر نوعًا يف إجراء األحكام ـ بام فيها  ّ  الوقائع، وعليه فنظري   الرتخيصات ـ لك



  

 قانون االحلتياط.

وهذا كل ه يف هذه القواعد الثالث، برصف النظر عن أصّ نظري ة األصويل يف هذه القواعد 

، فإن  نظرنا هنا ألصّ جرياّنا وفقًا للرشوط اللتي ت شرتط فيها عند نفسها ومديات عملها

ة الشمول ثبوتًا وعدمًا  األصويل عىل اخلتالف املباين، وإن ام نظرنا اخلاص  لطبيعة عالقة نظري 

ق رشوط تنشيطها هنا أو هناك.  هبذه القواعد عىل تقدير وجودها وحتق 

ا تريد أن ترفع اضفمن الو وأّما قاعدة الرباءة،ـ  2 حيث يكون هناك شك  فيه،  اإللزامح أّن 

ة عىل تقدير  خمالفة الواقع، وهلذا نجد يف صياغلتها العقلي ة والنقلية لغة اللتعذير وناجتها املعذوري 

لفة ورفع العقاب قاب عمن نوع قبح المم ا ينسجم مع خصوص األحكام اإللزامي ة، ، ونفي الك 

ب أومن نوع  ،بال بيان (، ومن أن ه ال يكل ف 15)اإلرساء:  رسّالرسال إال بعد إن  اهلل ال يعذ 

م من األطعمة نلتيجة  (، أو7)الطالق:  نفسًا إال ما آتاها وجدان اللتحريم  عدمنفي وجود حمر 

ّ  ت إثبات اإلطالق حيث ال ّني ن(، وكذا النصوص احلديثية اللتي تضم  145)األنعام:  ك

، أو رفع املؤاخذة كحديث الرفع، وغي ذلك من املعطيات يشء مطلق حلتى يرد فيه ّني

ة الّباءة تسلتهدف نفي اإللزام ونفي اآلثار املرتت بة عىل  العقلي ة والنقلي ة اللتي تللتقي عىل كون أدل 

خمالفلته عىل تقدير وجوده واقعًا، حلتى أن  االسلتناد إىل االسلتصحاب إلثبات ناتج الّباءة قام 

ق املوضوعاللتكليفنفي أو عدم عىل   ،، هذا العدم الثابت قبّ البلوغ أو قبّ الرشع أو قبّ حتق 

ث عن موضوع  فكلمة اللتكليف كانت حارضة دومًا، وهلذا يعّب  السيد الصدر بقوله وهو يلتحد 

ال إشكال يف عدم جريان الّباءة العقلي ة فيها )املسلتحب ات(؛ جريان الّباءة يف غي اإللزامي ات: 

ة الّباءة الرشعي ة  .. أدل  ا فرع ثبوت العقاب يف مورد الشبهة وال عقاب يف ترك املسلتحب  ألّن 

ة باللتكاليف الناظرة مجي عًا إىل نفي الكلفة واإللزام والعهدة وبسياق االملتنان، فلتكون خاص 

 .اإللزامي ة املشلتبهة

، أمكن إجراء الّباءة عنه؛ ألن  إجراء  وهنا قد يقال: نا لو شككنا يف حكم  رشعي تفصيّل  إن 

ة احلكم )وجوب ـ اسلتحباب ـ إباحة مثالً  ( والشك  يف الّباءة ال فرق فيه بني الشك يف هوي 

 أصّ وجود احلكم اللتفصيّل.

                                              
 .150، 149: 5( بحوث يف علم األصول 1)



  

ة اللتكليف ألن  الّباءة رهينة بخصوصي   ؛وفقًا ملا تقّدم كّن هذا الكالم غري صحيحل

ة الّباءة ينفع   ،اب عدم اجلعّحسلتصيف غي ذلك سوى اواإللزام، وليس من دليّ من أدل 

اسلتصحاب عدم ، وصّ جعّ حكم ولو كان هو الرتخيص بأنواعهأل يبمعنى عدم اللتصد  

ليست سوى  ةباحذا قلنا بأن  اإلإال ، إللحكم باإلباحة مغاير  بكلي لته ـ ي عدم احلكم ـ أاجلعّ 

، ومعنى ق لنا أي أن يكون ملصلحلتنا، ذلك أن  االسلتصحاب العدمي يمكن أ عدم حكم  ن ه حيق 

 ، ويف وجود تصد  يف وجود جعّ ترشيعي هنا شك  الصّ اجلعّ اللترشيعي يف مورد أنفي 

، وهذا االسلتصحاب )اسلتصحاب عدم جعّ احلكم، ال قانوين بداء موقف  للشارع بإ

ة لزامياإل اسلتصحاب عدم جعّ اللتكليف م عىل مورد الّباءة مخاص  وذلك أن ه  وضوعًا؛( مقد 

 لزام؛ فإن  نفي اإلقانوني ة يف املورد املشكوك، فال تصّ النوبة ل ةً شارع عملي  الصّ ممارسة أينفي 

ة، إه يريد نفي كونه حكاًم ن  أغي  نفي اللتكليف ينسجم مع وجود حكم  اب حاسلتص لزامي ًا خاص 

صّ تصد  للشارع يف هذه ألغي وجود  احلكم( ي  اب عدم جعّ احلكم )كّل  حبينام رتبة اسلتص

 .ة للحديث عن نفي اإللزاماتبفال تصّ النو ،الدائرة

ن منولكن نا مل نلتم، معني   نه يف مورد  ن ه لو علمنا بوجود حكم  هلل سبحاأوينلتج عام  نقول   ك 

ة تعيني  رد امومن فإن  املورد  باحة أو احلرمة أو الوجوب مثاًل؟اإل يهّ ه :هذا احلكمهوي 

ة الّبجريان أ اءة العقلي ة والرشعي ة، لنفي احلكم اإللزامي، بينام لو شككنا ـ حيث ال نعلتّب دل 

صّ وجود جعّ قانوين للموىل يف هذه الدائرة أو تلك، ـ يف أ الشمولي ة مفروضًا قبلي ًا مسل امً 

م هنا هو دليّ االسلتصإف صّ وجود جعّ قانوين، بام ال أاب ال الّباءة، وهو ينفي حن  املحك 

، فال ينلت ج هنا حكم  ظاهري أو فقّ: ال حييج إىل جرياّنا يسمح بعد ذلك للّباءة باجلريان

 .، وإن كانت نلتيجة الّباءة عملي اً أساساً 

من  هخذ هبذا االسلتصحاب الذي نلتكل م عنه هنا حيلتاج لبعض اللتمهيدات يف بابهذا، واأل

ةصّ املثبتلة األأنوع مس واالسلتصحاب  ،(زيلعدم األال ، واالسلتصحابات العدمي ة )خاص 

ن  أوهو  ،ي واللتفصيّ يف حمل هئينا النهاألكن نا باخلتصار نقول ر ،، وال نخوض فيها هنااحلكمي

ن  أ، ومن الواضح املؤي د بالنصوص الئيقهو البناء الع ابلعمدة يف االسلتصحمسلتندنا ا

ثبت لدهيم يبطريقة يومي ة ما مل )اسلتصحاب عدم اجلعّ( رون هذه االسلتصحابات العقالء جي  



  

د ال هاسعك ، نعم يف بعض موارد حصول الرتد د احلقيقي بحيث قامت قرائن ـ منلتجة للرتد 

م يف الواقعة وال نعرفه، فإن نا ال نحرز عمّ العقالء للثبوت ـ عىل أصّ وجود حك

، لكن لو أخذنا بإطالقات نصوص روايات  د القوي  باالسلتصحاب يف موارد الرتد 

د  ا جمر  االسلتصحاب، وقلنا بشموهلا لغي موردها من باب العبادات والطهارات، ومل نقّ بأّن 

ع  له أمرشد للبناء العقالئي فلتلتقي د به .. ألمكن مثّ هذا االسلتناد واللتعميم يضاً ، بّ هي موس 

، واملسألة مبنائي ة د القوي   .حلتى يف موارد الرتد 

 ألثر العمّل املرتّتب عليه،هي يف اـ لو تّم ـ بكلّيته اب عدم جعل احلكم إّن قيمة استصح

، يصبح سن  قانون برشي يف ن ه بعد صيورة املورد خاليًا من احلكم بدليّ االسلتصحابوهو أ

ا املورد مرشوعًا، فموضوع مرشوعي ة اللتقنني البرشي هو عدم وجود تقنني إهلي، هذ

ق هذا األمر ، وتكون املرشوعي ة نلتيجًا رشعي ًا واملفروض أن ه بّبكة االسلتصحاب يلتحق 

وإن كان يمكننا بدليل الرباءة ، كام هو واضح ،السلتصحاب عدم اجلعّ وليس أصالً مثبلتاً 

بوجود قانون ـ وال العلمي ـ  خيص يف سّن القوانني يف مورد عدم العلممبارشًة أن نثبت الرت

إذ يدور األمر بني احلرمة الواقعي ة عىل تقدير وجود حكم واقعي يف موردها  إهلي يف موردها،

وبني الرخصة عىل تقدير العدم، ودليّ الّباءة بمخلتلف أشكاله يثبت لنا الرتخيص، ونسلتفيد 

ة يف سن   ة حيث ال نعلم أن ه يف موردها يوجد قانون  إهلي، وهذه القوانني البرشي  منه املعذوري 

ة لنا يف جتويز ممارسة اللتقنني البرشي حيث ال علم بقانون إهلي يف موردها، ال  نلتيجة مهم 

ي بحالة العلم بعدم احلكم اإلهلي، وهبذا ال يصبح عملنا يف اخلتصاص رشعية اللتقنني البرش

م رشعًا، بّ هو تقنني  يف  مورد الشك  يف وجود حكم   هلل يف الواقعة، من تغيي حكم اهلل املحر 

، لو أخذنا هلل غي القواعد الدسلتوري ة حكم  مورد ال يوجد فيه ـ واقعًا أو تعب دًا ـ 

ة الّباءة عىل جوازه ولو صادف أن  هلل حكاًم يف الواقعة.  باالسلتصحاب، أو تقنني  دل ت أدل 

، لكن ه يف  وهذا كل ه يف غي موارد انعقاد علم إمجايل حقيقي عىل وجود تكليف غي ملتعني 

                                              
جملس الدرس صاحب الفضيلة الشيخ سعيد نورا حفظه اهلل ( هذا من ي تعليقًا عىل ما أشكله عّل  يف 1)

تعاىل، ومرادي هو أن  املوقف هنا مثّ اسلتصحاب عدم طلوع الفجر املنلتج جلواز تناول الطعام 

للصائم )وهذا من باب املثال ال غي(، فإن  موضوع جواز اللتقنني هو عدم وجود ترشيع إهلي يف 

حه يل أصّ   عدم اجلعّ.املورد، وهذا املوضوع ينق 



  

دائرة معي نة، فإذا انعقد جرت قوانينه، وإال فال، وتفصيّ انحالله احلقيقي واحلكمي يراجع 

 ضمن قواعده يف أصول الفقه.

 العقل والشرع ي:على قانون املالزمة بني حكَمالسليب ـ إنكار الشمولّية، والتأثري  4

ة العقلي ة عىل قانون لقد  ة هلذا الكلتاب، وكذلك يف بعض األدل  ضنا يف البحوث اللتمهيدي  تعر 

ل منه، إىل أن  قانون املالزمة بني حكم العقّ وحكم الرشع، ال يصح   الشمولي ة يف الفصّ األو 

 .جعله دلياًل عىل شمولي ة الرشيعة، بّ هو بنفسه مبني  عىل فرض الشمول

لتناأمما نسلتخدمه هنا لبيان ت كناوخالصة ما أثرناه ه ن  حكم اهلل أهو أن  القول ب ،ثيات نظري 

د بأن تكون رشيعلته فرضنا أ ال لوإال معنى له  ،الوقوع فيام حكم به العقّ رضوريي  ن  اهلل تعه 

 
 
ّ  الوقائع، ففي هذه احلال عندما حيكم العقّ بوجوب يشء ندرك بقانون املالزمة  ،ما شاملة لك

ن ه سيحكم قهرًا أل ؛ن ه لو مل يكن حكمه فسوف حيكم عىل خالفهأوسبحانه، الشارع  كمن ه ح  أ

ة الشمول اللترشيعي عنده، وحكم العقّ عىل خالف حكم الرشع نلتيجة منهجي   ،يف املوضوع

 .، فلزم وجود احلكم قهراً صحيح، بّ متام املالك قائم يف حكم العقّ غي  

ا لو فرضنا  د بأن تكون رشيعلت  ن  اهلل سبحانه مل يأأم  كن أن يكون يف م، فمن امله شاملةً لتعه 

ن  ن أن يكون ساكلتًا، فلعل ه رأى أمورد حكم العقّ قد حكم بام حكم به العقّ، ومن املمك

ليهم، ودعاهم إمعي نة، فرتك ذلك  هلم يف مساحة  والبرش يمكنهم أن يديروا أمورهم بأحكام عق

نعم  وقانونه. جاهتا جزءًا من ترشيعهمفادات العقول وخمر   باعه، لكن ه مل جيعّإلعامل العقّ وات  

غاية ما يمكننا إثباته هو اسلتحالة أن يكون هلل يف مورد حكم العقّ حكم  خمالف ملا حكم به 

ا أن يكون قد جعّ حكاًم رشعي ًا عىل أأو أن ينهانا عن العمّ بام حكمت به العقول، العقّ،  م 

، حلتى لو قام الدليّ عىل وجوب العمّ رشعًا بام ج لدليّوفق ما حكم به العقّ فهذا حيلتا

 .حيكم به العقّ

 :نيذ جيب فيها اخلروج باستنتاج؛ إقوّية وهبذا تتعّرض نظرّية املالزمة لصدمة  

 أ ـ استنتاج إجيايب: كّل ما حكم به العقل مل حيكم برالفه الرشع.

 ه الرشع.ب ـ استنتاج سلبي: ليس كّل ما حكم به العقل حكم عىل وفق

ل من هذا الكلتاب ـ ن دافعنا فيه أعىل ما سبق  نا مبني  وكالم   ة عن نظري  ـ يف الفصّ األو 



  

 إذ قد تزامحه مصلحة   ؛بذاته ال يكفيأو احلسن والقبح املالك العلم بن  أمن  ،راساينق اخلاملحق  

 ،الصادرة ال غي، وقلنا بأن  العّبة يف الرشيعة كماحلصدار إاإلرادة أو عن متنع املوىل عن 

م حلتى ال نعيد.  فلياجع تفصيّ هذا فيام تقد 

عىل مراجعة  عقّل مبني  مطابق للحكم الوهبذا نعرف أن  اد عاء وجود حكم رشعي 

ن  هذا من أحكام العقّ، أخذنا به أينا أور ،ذا دل  النص  عىل أن  اهلل حيكم بأمر  النصوص، فإ

ضًا يف، حكاًم رشعي اً  لته مثّ األمر بطاعة  إذا مل يكن ملتمح  أوامر اإلرشادي ة بحيث ال معنى ملولوي 

ّ  األمر  ، لو تم   اهلل نفسه جات الرشعي ة اللتي وإال أشك  ّ  املخر  ، وهذا ما يعني أيضًا أن  ك

اسلتنلتجها األصولي ون من مباحث املسلتقالت العقلي ة وغي املسلتقالت العقلي ة )املالزمات من 

، ومق مة الواجب، واجلتامع األمر والنهي، والعالقة بني النهي والفساد( نوع اإلجزاء، والضد  د 

هتا فهو جي دختضع هلذا القانون، فإذا أمكن اسلتخراجها من دالال ، ت النصوص وما هو بقو 

 .وإال فهي ختضع لالسلتنلتاجني السابقني، وتدور البحوث ضمن معاييمها

لو تم  يف مورد  ما ـ إلثبات حكم   لكن  هذا كل ه ال يمنع من اسلتخدام الدليّ العقّل ـ

ّ  عقّل عىل إثبات أن  الشارع حكم بحكم  ما، وكان هذا  رشعي، بمعنى أن ه لو قام لدينا دلي

مسلتعبدًا فرضي ة الشمولي ة بوصفها  الدليّ وافيًا بخصائص الدليّ الصحيح صورًة وماد ة

جي ة العقّ النظري يف اكلتشاف ، أمكن األخذ به، فنقاشنا ليس يف مديات حمصادرة قبلي ة فيه

احلكم الرشعي، بّ يف دعوى املالزمة بني حكم العقّ العمّل وحكم الرشع، وهبذا يكون 

 طرحنا هنا وسطًا بني أقىص اليمني األصويل وأقىص اليسار اإلخباري، فانلتبه.

قطع وهذا كّله يعني أّن قضايا من نوع منجزّية العلم اإلمجاِل وقانون التزاحم وحجّية ال

إذا رجعت إىل مثّ خمالفة اللتكليف املعلوم مع إمكان  ومسألة التجّري واالنقياد وأمثاهلا..

ّ  أو بآخر، أو كانت من باب العقّ النظري الكاشف عن  املتثاله، أو دل  عليها النص  بشك

ا إذا رجعت ملعطيات  موقف الشارع يف الثواب والعقاب ونحو ذلك، أمكن األخذ هبا، وأم 

ا ختضع للمعيارين فقط لعمّلالعقّ ا ، بمعنى أن ه ا ريد هبا إثبات حكم رشعي إضايف، فإّن 

 السابقني.

 وموضوعني آخرين: ،يضاً بني موضوعنا هذاأومن هنا نميّز 

ة عىل  أ ـ حجية احلكم العقّل يف ذاته يف باب العمل، بمعنى أن  أحكام العقّ هّ هي حج 



  

ر حج أو أن  وهّ من عالقة بني االعلتبار واحلقائق ي لتها؟ اإلنسان أو ال؟ وما هو معنى ومّب 

نا ننفي عالقة تول د االعلتبارات القانونية واألخالقي ة االعلتباري ات ترجع حلقائق يف روحها  أو أن 

وهذا كل ه برصف النظر عن حكم من احلقائق الواقعي ة كام أثار هذا املوضوع ديفيد هيوم؟ 

 الرشع أصاًل.

فلسفة األخالق؛ الكلتشاف وجه حجي ة األحكام العملي ة اللتي  وهذا البحث ي درس يف

 يصدرها العقّ عىل الفرد ذاته.

ومن هذا النوع أصّ مسألة اللتحسني واللتقبيح الذاتي ني والعقلي ني، فهذه مسألة ال عالقة لنا 

أن  إدراك هبا، فربام نكون من القائلني باللتحسني واللتقبيح الذاتي ني والعقلي ني، لكن نا ال نقول ب

العقّ للحسن والقبح الزمه حكم الرشع بذلك، نعم لو أنكرنا اللتحسني واللتقبيح الذاتي ني 

 وحكم الرشع 
 
والعقلي ني أصاًل، فسينعدم موضوع املالزمة بني حكم العقّ بحسن يشء

 بوجوبه.

ّ إلثبات بعض الصفات  ظيف أحكام العقل العمّل يف علم الكالم،وب ـ ت عّب اللتوص 

 اسلتخدام معايي العقّ العمّل يف باب احل سن والقبح وأمثال ذلك.بال اإلهلي ة، واألفع

فهذا البحث ال عالقة لنا به؛ إذ يمكن أن نقول ببناء علم الكالم عىل قضايا اللتحسني 

ه إنشاء    ما يالزم 
واللتقبيح يف الصفة والفعّ اإلهلي ني، ولكن نا ال نقول بأن  حكم العقّ يف سلوك 

كاًم رشعي ًا عىل وفقه، فبحثنا يف شمولي ة الرشيعة الصادرة من اهلل للعباد ال غي، ومن الشارع ح

ثم فلتلك املسألة ت بحث يف علم الكالم أو يف أصول علم الكالم، ونحن نعرف أن  علم الكالم 

نيا يف مساحة واسعة عىل أحكام العقّ العمّل.  اإلمامي واملعلتزيل باخلصوص، قد ب 

  التجسري بني السكوت واإلمضاء يف البناءات العقالئّية وغريهاـ التأثري يف 5

من املعروف انلتشار نشاط االسلتدالل بالبناءات العقالئي ة واألعراف اإلنساني ة يف االجلتهاد 

ة يف القرون األخية، وهذا االسلتدالل يقوم عىل  ي ة والعرف ئن  السية العقالأالفقهي خاص 

ّ   أى املعصومساين العام ما دام بمرناإل ضاء، ومن معىل اإل ومل يعل ق عليه أو ينلتقده، فهذا دلي

 .ثم  فيكون دلياًل عىل اندراج مضمون هذه السية يف الرشيعة

هذه اآللي ة تقوم عىل اللتجسي بني السكوت واإلمضاء، ثم عىل فهم اإلمضاء بكونه احلتواًء 



  

ة خّب الواحد فإن  السكوت عن ملضمون املمىض ضمن الرشيعة، فلو بنى العقالء  عىل حجي  

 ذلك معناه أن  الرشيعة تشلتمّ بنفسها عىل مفهوم حجي ة خّب الواحد.

ّ   وال يقف هذا األمر يف االجلتهاد الرشعي عادًة عند حدود األعراف العقالئي ة، بّ يملتد   لك

م يسلتكشفون منه اإلمضاء وي   ن درجوما يقع عىل مرأى املعصوم ومسمع ثم يسكت عنه، فإّن 

ة وهي تقرير املعصوم ملا  مفاده ضمن الرشيعة، وعىل هذا األساس قامت فكرة السن ة اللتقريري 

ا قول  املعصوم وفعله وتقريره.  يقع أمامه، حلتى باتت السن ة تعرف بأّن 

ّ  يف  لتها واضحة عىل مناهج القائلني بشمولي ة الرشيعة، وإن كان لنا تفصي وهذه اآللي ة برم 

ضنا له يف مباحث حجي ة السن ةـ حلتى عىل مناهج الشمولي ني ـ السن ة  حجي ة اللتقرير يف ، تعر 

د إن ام وال يعنينا هنا،  الكالم يف أن ه لو أنكرنا قانون الشمولي ة وقلنا باجلزم بعدمه أو بنفي اللتأك 

 منه، فهّ تبقى داللة السكوت عىل حاهلا أو ال؟

 وت سوف ينفتح تفسريه عىل احتاملني:اإلشكالّية التي تقع هنا تكمن يف أّن السك

مة. االحتامل األّول:  أن ه كاشف عن اإلمضاء بالطريقة امللتقد 

يه باللتقرير  ثاين:الاالحتامل  أن  سكوت الشارع أو املعصوم كاشف  عن األعم  من تصد 

واإلمضاء، وإعراضه عن اختاذ موقف وإحالة القضي ة إىل العقّ والعقالء مثالً يف أن يديروا 

أمورهم ببناءاهتم، دون أن ينسب مضمون بناءاهتم إىل رشيعلته، فربام يكون موافقًا عىل 

ة    هلا أو ضار 
ضة  ا غي معار  طريقلتهم لكن ه ال يعلتّب هذه الطريقة جزءًا من رشيعلته، بّ غايلته أّن 

 هبا.

ع  عىل نظري ة  وهبذا نخرج بالنلتيجة اآلتية وهي أن  اسلتخراج احلكم من السكوت ملتفر 

 الشمول، فلو أنكرناها الّنارت هذه اآللي ة يف االجلتهاد.

ّ  أو بآخر ـ لو جاءت نصوص أو دوال  لكن  حالة عىل عىل اإلنفسها من الرشيعة ـ بشك

ن بحيث ليها، تكازات واألعراف أو غيها، واإلرشاد إرهذه السي واال يف الداللة ـ تضم 

ع هلا، ـ العرفية   حجي ة خّب الواحد فلو كانت السية قائمة عىليع، فيمكن فهم اللترشتبن ي املرش 

ية النبأ هنا ودعوة الناس إليه، فإن  داللة آ بناء العقالئيالية النبأ اإلحالة عىل هذا ثم فهمنا من آ

ي واالعلتامد عليه ودعوة اآلخرين ة تريد احلتواء هذا العرف العقالئن  الرشيعأتكشف عن قد 
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يات اهكذا لو قلنا مثالً بأن  رو منظوملتها، وبناء يفالج هذا ليه، وهذا ما يفهم منه اندراإ

 ،وتريد تبن يه يف منظوملتها حابصترشد هلذا البناء العقالئي القائم يف باب االسلتاالسلتصحاب 

 .كذاهففي هذه احلال سوف يكون االسلتصحاب العقالئي من ضمن املنظومة اللترشيعي ة، و

( فعال وص واألإن  امللتأم ّ يف النص :وبعبارة جامعة  ،رة يف الكلتاب والسن ةدالصا)واحلواف 

ة يف النصوص  منها ذا فهمإ ن ما حتويه السي الأـ وغيها ـ عّب طريقة اجلتهادي  ا تلتضم   عقالئي ةّن 

نة ضمن الرشيعة، فالالو غيها، ففي هذه احلال يمكن أ  سكوتقول بأن  السية صارت ملتضم 

مضاء كشفًا نصوص من الشارع تكشف لنا عن هذا اإلبّ نحلتاج إىل  ،املحض مل يعد يكفي

ا تريد أن جتعّ املمىض ضمن منظوملتهايفهم منه القارئ هلا أ  وتدعو له وتبني عليه. ،ّن 

ض يف الرشيعة،  ّ عّب السكوت املحض إىل عدم وجود حكم معار  لكن ربام يمكن اللتوص 

ـ عىل ملكي ة األفراد، ومل نعثر ال إىل وجود حكم موافق، فلو أن  العرف العقالئي كان يبني 

يف النصوص عىل ما يدل  عىل اخلتيار الرشيعة نفسها هذه امللكي ة، فغاية ما يدل  عليه فرضًا ـ 

مة رشعًا، وال مناقضة ألهداف الشارع وغاياته؛ إذ لو كانت  السكوت هو أن  امللكي ة ليست حمر 

مة لكان من املنطقي ـ وفقًا لقواعدهم يف باب اللت قرير ـ أن يبني  الشارع أمرها، واملفروض حمر 

أن ه مل يصلنا يشء، مما يكشف عن عدم احلرمة، لكن  اإلشكالي ة يف أن  عدم حرملتها بواسطة 

ّ  الشارع ال  السكوت ال يدل  ـ بعد انكار الشمولي ة ـ عىل إباحلتها باملعنى األخص  مثاًل، فلع

د ترك اللتع ض هلا يف رشيعلته، ما دامت ال تناقض حكاًم يريد إصدار حكم   يف موردها، ويلتعم  ر 

رشعي ًا له، وهبذا يكون السكوت املحض كاشفًا ناقصًا عن موقف الرشيعة، وليس كاشفًا عن 

روا تعديّ امللكية الفردي ة وتغييها وابلتكار نمط   حكمها النهائي، وهلذا لو أن  العقالء مثاًل قر 

ن يكون مناقضًا للرشيعة أو تغييًا ألمر  رشعي وديني؛ جديد من امللكي ة يف حياهتم، فإن  ذلك ل

ا جزء  من الدين، حلتى يكون  تكن ألن  املفروض أن  هذه امللكي ة الفردي ة مل مناقضًة للدين، ال أّن 

 زمني ة معي نة خيارًا يف اللتخّل  عن مسألة ديني ة، ليكون خيارًا حمظورًا 
خيار اللتخّل  عنها يف حلظة 

 عن الرشيعة. وبدعًة وخروجاً 

ي  احلادثة(  ومن هنا أيضًا يكون سكوت الشارع عن األعراف اآلتية الحقًا يف الزمان )السِّ

ّ  الوقائع ة أن ه يلزمه أن يبني  املوقف من ك  منها، بحج 
كام ذهب  غي كاشف يف ذاته عن موقف 

ّ يف هذه األعراف احلادثإليه بعض األصولي ني ه فقط أة، و؛ إذ لعل ه ال يريد أن يلتدخ  ن  ما هيم 



  

 ة والرشعي ة.هو أن ال خترق هذه األعراف حدوده الديني  

 ذا صّح التعبري:إ ،ّن هناك نوعني من اإلمضاءأوهبذا يتبنّي 

ة عىل نظري  ـ إذا ا ريد جعله قانونًا كلي ًا ـ  وهو مبني  عادةً  اإلمضاء السكويت املحض،

ة ي  مقامي ة أو حالي ة شمول، ما مل تقم قرينة ال  عابيسكوت يفيد االسلتالن  هذا أ افهم منهخاص 

 .، وهذا تابع ألنظار املجلتهدين يف رصد القرائن والسياقات وطبيعة املوضوعاتواإلدراج

وهو ما تقوم معه قرينة أو شاهد ـ حسب اخلتالف  ليه يف لسان الرشيعة،إد ضاء املرش  مواإل

ين  ع يريد تأعىل  ـفهم الفقهاء واملفّس  بن ي هذا القانون البرشي وحيلتويه ضمن منظوملته ن  املرش 

 القانوني ة.

رف ما أو أمر ما صدر من اآلخرينـ وهبذا رصنا بحاجة  لداللة من  ـ للتبن ي إسالمي ة ع 

د السكوت إال يف موارد حمدودة تلتبع قرينة هنا أو  الرشيعة عىل هذا اللتبن ي، ومل يعد يكفي جمر 

ي واألعراف العقالئي ة أو غيها ليست عىل إطالقها هناك مم ا لسنا بصدده اآلن، فأسل مة الس 

 بعد إنكار الشمول اللترشيعي.

عية أو واللتقريرضاء نلتكل م يف السكوت واإلمأن نا ىل إشارة اإلوجتدر  ، ال يف مثّ السي امللترش 

ضاء، كام  من اإلماإلمجاع أو غي ذلك مم ا يأخذ حجي لته من كاشفي لته أو من اللتعب د الرشعي به، ال

ال فرق فيام قلناه بني أن يكون مسلتند حجي ة بناء العقالء هو احلجي ة الذاتي ة أو إحراز عدم الردع 

أو عدم إحراز الردع أو بإرجاعه إىل حكم العقّ أو غي ذلك مما وقع فيه خالف بني 

 األصولي ني.

 ـ تأثري نظرّيتنا على فهم دالالت الشمول يف النصوص 6

لتنا عىلختلتلف طبيربام  فهم دالالت النصوص ومديات اسلتيعاهبا عن تأثيها  عة تأثي نظري 

 واإلمضاءات أو غي ذلك، والسبب يف ذلك أن  تأثي النلتيجة ي  يف املالزمات العقلي ة أو السِّ 

لنا إليها يف كيفي   ، وليس نسبي ة اسلتنطاق النصوص هو تأثي عفوي اسلتظهارياللتي توص 

ةدًا يف كثي من األحيانخاضعًا لضوابط صارمة ج رة وليست حاد   .، فزواياه مدو 

عة والضيق يلتبع أحيانًا اللتأكيد عليها هي أن  فهم النصوص من حيث الس  والفكرة اللتي نريد 

طبيعة فهمك ألغراض الناص  وغاياته ومساحات اشلتغاله، فعندما يقوم أديب أو روائي 



  

ة  تكويني ة، فنحن ال نلتوق ع منه أن خيّبنا عن ىل وقائع إو رواية يشي من خالهلا أبعرض قص 

ض  قضايا علمي ة، وهلذا نفهم سياقه فهاًم خملتلفًا عام  لو كان مكانه شخص   فيزيائي أو فلكي يلتعر 

نا كل ام تأكدنا من نظر امللتكل م للجهة املعي نة ازدادت ملسألة تلتصّ باخلتصاصه ، وهذا يعني أن 

 صحيح.والعكس  ،مساحة دالللته فيهاإمكانات 

مرجع هذه الفكرة اهلرمنوطيقي ة إىل تأثي طبيعة امللتكل م ومعلوماتنا عنه يف فهم دالالت 

ّ  ما شاليرماخر يف ما ي  النصوصه، وهي  عرف باهلرمنوطيقا احلديثة فكرة اللتي نظ ر هلا بشك

أعلتقد  ، وإن كنتاألخيينقيني يف القرنني يباحثني اهلرمنوطالبعه يف ذلك الكثي من عنده، وات  

بأن  هذه الفكرة يف روحها موجودة أيضًا ـ بدرجة أو بأخرى ـ عند املسلمني يف تراثهم 

 اللتفسيي لنصوص الكلتاب والسن ة.

حاماًل فرضي ة مسبقة، وهي فرضي ة شمول  أو املفّس  النص   وفقًا لذلك، عندما يدخّ الفقيه  

يف موضوعات  ما، بينام من يرى عدم  الرشيعة، فمن الطبيعي أن يلتوق ع أن يلتكل م النبي  مثالً 

ض النبي   شمولي ة الرشيعة ـ بنحو اجلزم أو بنحو عدم ثبوت الشمول ـ سوف يصبح توق عه تعر 

ّ  واحلتاملي لته أضعف.  هلذا املوضوع أق

ة، بينام  ض النص  للتعبي يعلتّب سابقًا واضحًا يف الداللة عىل احلالة العادي  ومن أمثلة ذلك تعر 

هات لسن ية الكريمة بأن  األي ات، فعندما تقول اآلضي ًة من الفرضحيلتمّ فربات اليوم  ال من إم 

ّ بذهني ة الشمول، يفرتض ـ من حيث ال يشعر ـ أو (2)املجادلة:  يلدن ، فإن  الفقيه املحم 

ا الوالدة، فيؤد ي به ذلك أية بصدد وضع معيار األمومة ون  اآلأينقدح يف باله أكثر من غيه  ّن 

بّ األم هي الوالدة، بينام الشخص الذي ال  ،اسلتنلتاج أن  صاحبة البويضة ليست هي األم   ىلإ

الً بذهنية   ّ  يشء، فهو يفهم بشكّ أرسع فكرة تعري  يدخّ النصوص حمم  ية أن  املراد باآلضها لك

ني  عىل مقابلة مبىل واقع احلال يف تلك األزمنة، وأن  هذا احلرص إشارة ة خصوص اإلالكريم

عائي ة املسلتبطنة يف الظهار )أنت عّل  كظهر أم ي(، وباللتا يل لن األمومة احلقيقي ة باألمومة االد 

 يشعر دائاًم بأن  النص  يريد أن خيرج ليكون شامالً لقضايا تلتصّ بام نحن عليه اليوم.

ض النبي واإلمام والقرآن الفكرة هي أإن   ن  الشخص الذي ال يشعر بوجود رضورة يف تعر 

ات احلادثات، يقرتب أكثر من فهم النص  يف سياقه الزمني لقض ايا عرصه أيضًا من املسلتجد 

يت بعد ة قضايا سلتأجلملعاـ بالرضورة ـ ة هتدف وأفقه الزماين آنذاك، وليس يف سياق وضع قاعد



  

لف عام، وال يعني ذلك عدم وجود عمومات ومطلقات هلا قدرة اللتعميم، بّ قد قلنا سابقًا أ

نكلتة  ن  ؛ أليفها مثّ الوفاء بالعقودوظي من العمومات واملطلقات ال مانع من تن  الكثأب

د بالعمّ ّ   اللترشيع فيها هي مبدأ اللتعه   أهذا املبد بام تم  االتفاق عليه، فمن ناحية اللتوافق يظ

، لكن  نفس مبدأ الوفاء بالعقود ليس ناظرًا ألخالقي ة مضمون اللتعاقد حلتى يكون يف سارياً 

د اختذ موقفًا من املضمون، فمثالً ال نسلتطيع أن نفهم من عموم الوفاء بالعقود موقف نفسه ق

اإلسالم من أخالقي ة إجارة الرحم، بحيث نقول بأن  هذه اآلية تريد أن ت فهم العصور الالحقة 

فاء بأن  إجارة الرحم أمر  سليم أخالقي ًا، فهذه اآلية ال تنظر ملضمون اللتوافق، بّ تنظر ملبدأ الو

ًة عليه، وإن ام جيب الفراغ عن  باللتوافق، فيام املضمون ليست ناظرة إليه بذاهتا لكي تكون دال 

بمثّ هذه اآلية يف عرشات  همبعضأخالقي ة املضمون من مكان آخر، وهلذا نجد أن  اسلتدالل 

ة إلثبات أخالقي ة املعاملة يف مضموّنا غي صحيح، وأحد أسباب ذهاهبم هلذا  املواضع املسلتجد 

م اسلتطرقوا اآلية ملعاجلة قضايا عرصهم، ولو مل حيملوا هذه الذهني ة الشمولي ة  ن ـ أّن  ـ فيام نخم 

ة أو ية تعطي عمومًا واضحًا يف ن يقولوا بأن  هذه اآليّس ألكان أقرب هلم وأ لزوم الوفاء صح 

ة أال  ،ضًا فيهالتعاقدات واملعاهدات، بينام أخالقي ة مضمون املعاملة يعلتّب أمرًا مفرولبا ا دال  ّن 

صّ عمّل معني  للتّبير أخالقي ة أىل إعىل أخالقي لته بذاهتا بالعموم، ومن ثم  يلزمنا االسلتناد ولو 

 حية الوفاء بالعقود للتصحيآثم العودة إىل  ،أو تنزهيه عن السلوك غي األخالقي املضمون

ا أن  ، فلتاء بلزومهااملعاملة أو اإل ّ  أمر ال نعرف أخأم  القي لته، فإن نا نرشعنه عّب جعله ضمن ك

 .صحيحًا هبذه الطريقة فهذا ليستعاقد، 

، فإن  النصوص تكون  هذه األمثلة تعني أن  ما مل يكن موردًا البلتالء الناس يف عرص النص 

ّ  من أن ه ال يوجد  أكثر هتيؤًا لالنرصاف عنه؛ إذ تنرصف للحالة الغالبة يف زماّنا، أو ال أق

بّ هو لنا كوّنا ناظرة للعصور الالحقة مما مل يكن مورد االبلتالء يف عرص الصدور،  خلفي ة توف ر

ّ  اجلدة،  ًا أكثر للتقبّ اإلطالق لوقائع عرصه، بينام الفقيه جديد ك فالفقيه الشمويل يكون مسلتعد 

ّ  حذرًا من فهم مثّ هذه اإلطالقات، ويقرتب أكثر من فهمها بالطريقة اللتي  غي الشمويل يظ

ة. كان  يفهمها الناس قبّ ظهور الوقائع املسلتجد 

وهذه قضي ة  عالقة بني الفهم التارخيي والفهم غري الشموِل،نوعاً من الؤّسس وهذا ما ي

ًا، فعندما يقول النبي  بأن ه يعلتمد األ ة جد  ني مولي  لشيامن والبي نات يف عمله القضائي، فإن  امهم 



  

بمثابة كونه ذا داللة حارصة عىل مسلتوى وسائّ ن يفهموه أع لتوق  يفهمون هذا النص  أو ي  

م يفرتضون ضمناً اإل أن  النص  قد الحظ  ثبات القضائي، بعد حرص مفهوم البي نة بالعدلني، ألّن 

نشاؤه بمالحظلتها، بينام غي الشمويل يعلتّب إىل يوم القيامة، ثم تم  القضائي إ ثباتمتام طرق اإل

ة مل يكن يلتخي لها ن  النبي  عندما يصدر منه يشء من هأ ذا فال نعرف أن ه ناظر لطرق مسلتجد 

، هلذا فهو حيلتاج لبذل جهد السابقون، مثّ وسائّ عمّ الرشطة واللتحقيق العلمي احلديث

 .مضاعف إلثبات نظر النبي  يف هذا احلديث للتامم الطرق إىل يوم القيامة

ق كون امللتكل م يف مقام قي د، إىل أن  من رشوط اإلطالومرجع ما نقول يف باب املطلق وامل

البيان من اجلهة اللتي نريد األخذ باإلطالق فيها، وإذا مل نكن شمولي ني فإن  إحرازنا لكونه يف 

ة اللتي مل يكن هلا عني وال أثر، بّ لعل ها مل تكن ختطر عىل  مقام البيان من ناحية الوقائع املسلتجد 

ّ  نسبي ًا؛ ألن   ،بال أحد  يف تلك األزمنة أن ن حرز أن ه يف كثي من األحيان نا ال نسلتطيع يصبح أق

ويف مقام بياّنا يف خصوص هذا هلا ملتصد  أصاًل هلذه القضي ة، فضاًل عن أن نحرز أن ه ناظر 

 احلديث.

فلو أخذنا مسألة حكم زكاة الغالت األربع عىل القمر، وأن ه سوف ختلتلف األوزان 

ّ  لديه اسلتعداد أكّب لفرض أن  النصوص واألحجام هناك، فام هو املعيار؟ فإن  الشمويل    يظ

ّ  احلتامالً من أساسه؛ ومن ثم  فهو  ّ  هذا األمر عنده أق تعطي حكم القمر، بينام غي الشمويل يظ

رز كوّنا يف  أقرب لفهم االنرصاف عن مثّ هذه احلاالت النادرة، واد عاء أن  النصوص ال حي 

 كانت معدومة ذلك الزمان.مقام البيان من حيث احلاالت النادرة اللتي 

وكذا حكم الصالة يف كوكب تطلع عليه شمس أخرى، أو شمسان، أو قمران، وأن ه ما هو 

م عىل تراب كوكب غي كوكب األرض؟  ؟معيارها وأي  شمس خيلتار؟ وما حكم اللتيم 

ًا من دعوى عدم  ،سائّ..املوعرشات من هذا النوع من  يقرتب الفقيه غي الشمويل  جد 

                                              
، ثم اللتامس جواب 1) د طرح صورة فرضي ة غريبة مل حتصّ يف حياة البرش بعد  ( ال بأس باإلشارة إىل أن  جمر 

أن  ثبوت  عنها يف الدين، هو يف نفسه غي صحيح أحيانًا حلتى عىل تقدير القول بالشمولي ة؛ وذلك

ا الوقائع الفرضي ة اللتي قد  شمولي ة الرشيعة يعني أن  الرشيعة تغط ي حياة البرش إىل يوم القيامة، وأم 

يعلم اهلل سبحانه أن ه لن يقع فيها البرش إىل يوم القيامة، كأن يعيشوا يف كوكب فيه شمسان مثاًل، فإن  

ق؛ إذ قبّ شمولي ة الرشيعة ال تسلتدعي وجود حكم هلذه احلال إال  بعد أن يكون هذا الفرض قد حتق 
 



  

ا مندرجة ضمن إحرا ز نظر النبي  أو القرآن إليها؛ لكوّنا منرصفًا عنها، وال موجب لفرض أّن 

ع أصاًل.  اهلتاممات املرش 

ق باللتأكيد،  ق يف فهم الشمويل  نفسه، بّ قد يلتحق  وال أعني بذلك أن  هذا االنرصاف ال يلتحق 

ّ هذه املوابعض وهلذا سابقًا كن ا ننفي الشمولي ة بدعوى االنرصاف يف  رد، لكن  إمكانات حتم 

. ّ  يف العفوي ة االسلتظهاري ة من غي الشمويل  ّ  أق  الشمويل له تظ

: إن  نفي الشمولي ة خيف ف يف بعض األحيان من إمكانات فهم اإلطالق الوقائعي واخلالصة

يف النص ـ ال اإلطالق األزماين لواقعة واحدة ـ ألن ه ال يوجد رضورة مسبقة لفرض وجود 

ة يف الرشع نفسه، فقصور مقام الثبوت يلقي بثقله نوعًا جواب عن  ـ ال متامًا الواقعة املسلتجد 

، دون أن يفرض هذا كل ه تباينًا يف فهم عىل مديات الداللة يف مقام اإلثباتوال دائاًم ـ 

ّ جي دًا.  املساحات الداللي ة دومًا بني الشمويل وغيه، فلتأم 

 ونّية يف اجملتمع )ممارسة جتربة التقنني(تأثري نظرّيتنا على بناء حياٍة قان

سة  ّ  حلتمي ـ إىل رضورة بناء مؤس  ة عدم الشمولي ة سوف تفيض ـ بشك من الواضح أن  نظري 

سة اللترشيع من هيئات وجلان ومراكز بحثي ة واسلتشاري ة  ّ  ما تعنيه وتلتطل به مؤس  ترشيعي ة، بك

ّ إىل أعىل مسلتوى ممكن من دق   ة اخلتيار الصيغ القانوني ة، فوضع مساعدة، هبدف اللتوص 

من الفقيه أو ويل  األمر، ينطلق  اً شخصي  بًا القوانني يف هذه احلال ليس عملي ًة مزاجي ة أو اسلتنسا

                                                                                                                     
ق يف املسلتقبّ، ومن  قه ال نسلتطيع اعلتباره جزءًا من الرشيعة حلتى نبحث عن حكمه، فلعل ه لن يلتحق  حتق 

ثم  ال يكون للشارع ـ حلتى لو قلنا بالشمولي ة ـ حكم  فيه بالرضورة؛ ألن  الشمولي ة منوطة بواقع 

ق. ق، ال بفرض اللتحق   اللتحق 

، ويبعد وقوعها يف القريب وهذا  اإلشكال منهجي  جدًا يف العديد من قضايا املسلتحدثات اللتي مل تقع بعد 

، ومن ثم  ففرض وجود جواب هلا يف الرشيعة الواقعي ة  العاجّ، وال يعلم وقوعها إىل يوم القيامة بعد 

ة فقط ال يف الرش يعة الواقعي ة، وكأن  ال معنى له، ومن ثم  فيكون هذا البحث يف الرشيعة الظاهري 

ا لو وقعت فسيكون هلا حكم، ال أن  هلا حكاًم بالرضورة ونريد البحث عنه اآلن،  البحث يقع يف أّن 

ا تقع، وهذا يعني رضورة اللتمييز بني الفقه الفريض وفقه  ، وال نعلم بأّن  ا مل تقع بعد  رغم أّن 

قة أو املسلتحدثات والنوازل، فالثاين فقه واقعي أو قريب من الو اقع ويواجه حقيقة عيني ة خارجي ة ملتحق 

ل يف الغالب. ق، دون األو   عىل رشف اللتحق 



  

بشكّ عفوي من مالحظة األمور، بّ هي سلسلة من العمليات امللتلتابعة اللتي توصّ إىل جعّ 

 .قانون معني  

وضع  ،مللتصلة باملسؤولني امللتول ني للسلطة يف البالدالقوانني ا فمثاًل عندما يلتم  يف لوائح

دخّ مايل مطلقًا ولو  ي  أوظيفة أو  ي  أن تكون هلم أن ه ال حيق  هلم أمثّ  ،قوانني ترتبط هبم

و نحوها يف الدولة، فإن  وضع قانون من هذا النوع، وزارية أيهم مناصب ثناء تول  أ ،اسلتثامري

صحاب املناصب السلطوي ة يف البالد يملكون ألسلبي لرتك ثي اأيلتطل ب دراسات جاد ة يف اللت

، مم ا يفسح هلم املجال يف اسلتغالل مواقعهم هبدف حتقيق م وهلذا  ،رب شخصي ةآمثّ هذا احلق 

ة مثالً لعقيكونون ملزمني بلتقديم كشوفات حلساباهتم البنكية وا لكي  قبّ تول يهم منصبهم؛ اري 

ة تـ  ديلتم  اللتأك   ضافة يشء إ رصدة مل يلتم  بأن  هذه األـ لتهم احلكومي ة يهم ملسؤولي  ول  بعد انلتهاء مد 

 ..من الدولة ةل رواتبهم الشهري  عليها يفوق معد  

ها ألن  عدم   ؛أحياناً  ةً تغدو رضوري  اقلتصاد مفلتوح نظمة  من هذا النوع يف ضمن أإن  قوانني

ولة، ومن ثم  فاألمر الد هزةجد يف أىل حدوث فساـ وفق إحصاءات وجتارب ـ إي ن يؤد  أيمكن 

د اسلتنساب ة للدفاع عن سن  مثّ هذا القانون ومديات ي  ب دراسات حقيقام يلتطل  ن  إو ،ليس جمر 

 ات زمني ة معي نة.ظعدم سن ه يف حل ةسلبي   وألته جيابي  إ

ابًا عىل خلق نضج اللتأثي إجيو ،ىل ضخ  روح اللتقنني يف املجلتمعإي تلقائي ًا هذا كل ه يؤد  

يًا املواقف الناجزة من فيه ال  ترشيعي ع ّ  املجلتمع ملتلق  ، قائم عىل عقالني ة ميداني ة، بدل أن يظ

ة الفراغ احلقيقي تفرض مسؤولي ة جديدة عىل اإلنسان يف سن  القوانني،   آخر، فنظري 
مكان 

مات العلمي ة والعملي ة لقيامة نظام  ووع ي واملتالك خّبة هذا الفن وهذه املهارة، وهتيئة املقد 

ترشيعي يف املجلتمع، وما يلتطل به ذلك من خلق فضاءات علمي ة أكاديمي ة وجتربي ة إنساني ة 

عة.  ملتنو 

 مشروعّية التقنني البشري يف دائرة الفراغ القانوني احلقيقي

سم والصورة ـ إذا مت ت املوافقة عىل عدم الشمولي ة، وظهرت بالفعّ واحلقيقة ـ ال باال

ع منطقة فراغ وخحأ حقيقي يف  اللترشيع الديني، فقد قلنا بأن  هذه املنطقة يسد  خحأها املرش 

مرشوعي ة عمّ هذا املقن ن؟ ومن أعطاه حق   هيالبرشي، والسؤال الذي يواجهنا هنا هو: ما 



  

 اللترشيع أو الرخصة فيه؟

ة سؤال يواجهنا نسأل السؤال السابق: ملاذا نبحث ونحن  ،قبّ اجلواب عن هذا السؤال ثم 

ن مرشوعي ة فعّ اللتقنني البرشي مادامت املنطقة هي منطقة فراغ؟ أليس من األجدر صاًل عأ

ع اإلهلي مل يعد له حضور قانوين يف هذه املنطقة  ختط ي سؤال املرشوعي ة نفسه ما دام املرش 

 اخلالية؟

لنا  ل من هذا ليه يف إإن  سؤال املرشوعي ة نفسه ينطلق من نلتائج ما توص  بحوث الفصّ األو 

ة الشمول اللترشيعي، حيث قلنا هناك ، كلتابال ة عند البحث يف املسلتندات القرآني ة لنظري  خاص 

ا متنع عن  بأن  النصوص القرآني ة تدل  عىل حرصي ة احلكم باهلل تعاىل، ضمن املجال القانوين، وأّن 

ي ة لكن ها ال متانع عن فرض مرجعي ة قانونفرض مرجع قانوين آخر غي اهلل يكون يف عرضه، 

دنا من أن  اهلل راض  باألخذ منها وموافق  يف رشعه  ذت قيملتها من احلكم اإلهلي مسبقًا أو تأك  أخ 

 عىل ذلك، بعد أن مل يلتصد  هو مبارشة لللتقنني يف دائرة عمّ هذه املرجعي ة القانوني ة.

ًا، وذلك أن  منطقة الفراغ  صارت فانطالقًا من هذه النلتيجة يغدو سؤال املرشوعي ة رضوري 

خاليًة، وعلينا أن نرجع هلل تعاىل لنعرف ما إذا كان يأذن لنا أو يطلب من ا أن نقن ن يف هذه الدائرة 

ص لنا بذلك أو مل نحرز إذنًا منه يف هذا األمر، كان حكمنا فيها  الفارغة؛ إذ لو ثبت أن ه ال يرخ 

ّ  األمور.  منافيًا حلرصي ة مرجعي ة احلكم بحكم اهلل سبحانه يف ك

بناًء عليه، يمكن االستناد إلثبات الرتخيص الرشعي يف ممارسة التقنني البرشي يف دائرة و

 أبرزها: ،أمورتوليفة الفراغ هذه إىل 

مرجعي ة الّباءة، فبعد عدم قيام دليّ عىل املنع عن هذا الفعّ الذي يريد البرش اللتواضع  ـ 1

نفس فعّ اللتقنني مشموالً لدليّ الّباءة  عليه فيام بينهم للتنظيم أمورهم يف دائرة الفراغ، يكون

 العقّل والنقّل معًا، وهذا كاف  يف الرتخيص، وقد سبقت اإلشارة لذلك.

نا قلنا بأن  مورد هذه  ة ال تلغي الّباءة هنا؛ ألن  ومن الواضح أن  احلدود والقواعد الدسلتوري 

ورده معارضًا حلكم اهلل القواعد ليس حكاًم رشعي ًا لليشء بعنوانه، حلتى يكون اللترشيع يف م

تعاىل، فيمنع عن اللترشيع يف موردها وال معنى للّباءة عن فعّ اللترشيع، بّ هذه القواعد هي 

ك ضمنها ولو من دون وجود حكم رشعي ما دام مل  حدود اهلل اللتي يمكن لإلنسان أن يلتحر 

ا بنفسها تفرض حكاًم رشعي ًا عىل األشياء وا ألفعال بعنواّنا، كام خيرقها أو يلتخط اها، ال أّن 



  

 أوضحنا سابقًا.

ومطالبلتهم برعايلتها  ة عىل إحالة أمور املسلمني إليهماالسلتناد لبعض النصوص الدال   ـ 2

ا دال  واالهلتامم هبا، فهذه النصوص إن مل نقّ بأ فهي  ،حن فيهباملبارشة عىل هذا األمر الذي ن ةّن 

الَِّذين  اْس ﴿تدل  بإطالقها، مثّ قوله تعاىل:  ْين ُهْم و  ى ب  أ ْمُرُهْم ُشور  ة  و  ال  اُموا الصَّ أ ق  ِْم و  هبِّ اُبوا لِر  ت ج 

ْقن اُهْم ُينِْفُقون   ز  َّا ر  مِم ّ  وضوح ـ ية تعلن فهذه اآل(، 38)الشورى:  ﴾و  ن  أمور املسلمني ـ أبك

 وهذا كاف  يف إثبات نوع  من اللتفويض اإلهلي للمسلمني الصاحلني يفتكون بالشورى بينهم، 

، إذ مساحة الفراغ من أبرز أمور إدارة أمورهم فيام ال يوجد فيه نص  مبارش من اهلل سبحانه

 املسلمني اللتي خلت من النص  ويف الوقت عينه احلتاجت للتنظيم.

ومن هذا النوع النصوص القرآني ة واحلديثي ة اللتي تدعو املسلمني للتنظيم أمورهم وحتقيق 

وغي   واالضطراب فيام بينهم، وحتقيق العدالة االجلتامعية،، واملنع عن سيادة الفوىضمصاحلهم

 ذلك.

ة اليومي شكّ علينا بأن ه وهذا النوع من األدل ة ال  ة أينرصف عن الوقائع املسلتجد  ن ه ، بحج 

م ـ شمولي ة يعلتّب القد ال يكون ناظرًا إليها؛ ألن  القائّ بنفي  أن  عدم شمولي ة الرشيعة ـ كام تقد 

 :ن ه يف العرص النبوي  أ، بمعنى جد  لتمس ن ه أمر  أ، ال حلتى يف العرص النبوي   ةواقعذهني ة أو  هو أمر  

  ّ ن نفهم فكرة األحكام الوالئي ة للنبي  ، وهلذا حاولنا سابقًا أرشع فأمره للناس هما مل يكن في ك

ا نشاط تطبيقي لفكرة ما ال حكم هلل فيه، أنفسه عىل   فراجع.ّن 

ة الدال ة عىل جعّ احلاكمي ة ألحد  ـ كالفقيه أو شورى الفقهاء أو االسلتناد إىل األ ـ 3 دل 

ة احلاكمي ة وجعلها ،غيهم ّ  أدل  ّ  أدل ة عىل اخلتالف النظري ات يف الفقه السيايس ـ فك ، وك

ن نوعًا من الرضا بمامرسة فعّ اللتقنني عندما يكون من شؤون  حجي ة األحكام الوالئي ة، تلتضم 

ن  العارف باألحكام اإلهلي ة قد ألتطل باهتا عرفًا وعقالئي ًا، فعندما يقول احلديث بهذه احلاكمي ة وم

حكومي عام، فهذا  فقهاء ـ أن ه تفويض  الفهم منه ـ عىل تفسي بعض وي   ،جعللته عليكم حاكامً 

ّ  األمور بام ال ينايف الرشع، فيكون  رضًا إهلي ًا معناه أن ه بات يملك سلطة ممارسة احلكم يف ك

ّ   رمواألوتوكيالً إهلي ًا يف تويل   وإدارهتا، فإذا احلتاجت إىل تقنينات موضعي ة أو طارئة، فهذا داخ

 .ضمن نطاق هذا اللتفويض

ة الشورى واحلاكمي ة وتنظيم األمر ورفع حاجات  وعليه، وحلتى ال نطيّ، فإن  خملتلف أدل 



  

ـ بدرجة  أو بأخرى ـ املسلمني وغي ذلك من النصوص والشواهد الكثية، تصلح مجيعًا 

ملساعدتنا عىل هذا الرتخيص، عندما يكون سد  منطقة الفراغ حاجة للمجلتمع اإلسالمي 

 حلياة املسلمني.نوعي ًا ومطلبًا 

ة نفسها اللتي  ـ 4 ة العناوين الثانوي  من حتت ـ يف بعض املوارد ـ لتنا جخرأاالسلتناد ألدل 

لية، حيث قلنا  لتنا ـ بأن  أدل ة األحكام الثانوي ة خترج ونحن نسـ  آنفاً العناوين األو  لتعرض نظري 

لية، وتفلتح الطريق للعنوان الثانوي، فمثالً دليّ نفي  املوقف من حتت سلطان األحكام األو 

الرضر يرفع إطالق األحكام األولي ة الواردة يف سلطنة الناس عىل أمواهلم، وحيث إن ه ال 

حكام األولي ة، هلذا فإن ه بنفسه يدعونا لوضع هذه قانوني ة بديلة عن األ يسلتدعي بنفسه صيغةً 

، وهذا صالً كان العنوان الثانوي نافعًا أالصيغة، إذ لو مل نضع صيغة يف مورد العنوان الثانوي ملا 

ن ـ عقالئي ًا ـ فرض  يعني أن  داللة االقلتضاء، أو فقّ: نفي لغوية عمّ احلكم الثانوي، تلتضم 

بعينها مل تقم به، فلسنا هنا نسلتند لداللة إطالقي ة لفظي ة كام هو عمّ قانوين ما دامت الرشيعة 

واضح، بّ ملناسبات سياقي ة أو ما يعرف بمناسبات احلكم واملوضوع اآلتية من عقالني ة 

ع؛ إذ لو عط لت األحكام  الثانوية قانون  السلطنة، ثم مل يلتم رشعًا السامح بوضع قانون بعد  املرش 

سه أمرًا عقالني ًا، فنفهم ـ اسلتنلتاجًا ـ بأن  الدائرة الفارغة يلزمنا فيها ذلك، مل يكن ذلك بنف

رات عروض احلكم الثانوي، املفروض يف مورد الكالم ـ  ممارسة الضبط؛ لكي نسلتجيب ملّب 

م بنفسه صيغة قانوني ة.  كام رشحنا ذلك سابقًا ـ أن ه مل يقد 

ة أو بجامعـ  هبذه املعطيات األربعة نسلتنلتج أن  ممارسة فعّ  ـ ها واجلتامعهاكاًل عىل حد 

وليس يف مورده أي  ّني بّ ومطلوب، اللتقنني البرشي يف دائرة اخلحأ القانوين، أمر  مرشوع، 

ّ  رغبة واهلتامم.  ديني، إن مل نقّ بأن ه حم

إذ  وهذه من النتائج ـ ولو بالواسطة ـ لنظرّية عدم الشمول القانوين يف الرشيعة اإلسالمّية؛

ّ بوضوح إىل أن  اللتقنني البرشي عملي ة مرشوعة، وال متث ّ تناقضًا مع الرشيعة يف نفسها،  نلتوص 

نعم هي مرشوطة بعدم ختط ي احلدود اإلهلي ة واللترشيعات املجعولة يف الدين، وهبذا يصح  ما 

 خالفًا ملثّ الشيخ فضّ اهلل ـ أفاده أمثال النائيني والصدر من احلديث عن سلطة  مقن نة برشي ة

م مل تنسجم ا  رغم أ ـ النوري ة كام بي ن ا سّن  لكن ها باللتأكيد  ،بقاً اطروحلتهم هذه مع بنياهتم الفكري 

لنا نحن إليها دون  ة اللتي توص   ي  هتافت.أن نقع يف أتنسجم مع البنية الفكري 



  

 وما هي هوّية القانون الصادر؟ من ميلك سلطة التقنني البشري؟

لنا إىل أن ه جيوز االشلتغال القانوين بعد أن فرغنا عن وجود منطق ة فراغ حقيقي، وتوص 

لتنا ـ سؤال  حقيقي ملتوق ع:  من يملك سلطة البرشي عليها، ي واجهنا ـ ونحن نصوغ نظري 

م للناس هذه القوانني هذه؟ واللتقنني اللترشيع  ل رشعًا أن يامرس هذا األمر ويقد  ومن هو املخو 

 لكي يلتم  إجراؤها؟

لة وثيقة بموضوع عنرص اإللزام يف هذه القوانني، ولوال عنرص اإللزام هذا السؤال عىل ص

ثنا عن خطواهتا سابقًا، وت بدي رأهيا  فبإمكان أي جهة أن متارس العملية اللتقنينية اللتي حتد 

لة بفعّ ذلك بحيث يكون ترشيعها نافذًا وحيظى  القانوين، إال أن ه حيث كان البد  من جهة خمو 

كان البد  أن نعرف من هي هذه اجلهة يف الرشيعة اإلسالمي ة؟ وما هي  بإلزام رشعي، هلذا

 صفاهتا؟

 :ينقد يتّم هنا تقديم تصّور

ع هنا ذات طابع مزدوج، فمن جهة عليه أن ينطلق من روح إ التصّور األّول: ة املرش  ن  مهم 

هتا الرشيعة اإلسالمي ة ووضعلتها، األمر الذي ال ة اللتي أقر  يلتسن ى بدون وعي  القواعد الدسلتوري 

ق هلا، كام يعمّ ـ من جهة أخرى ـ عىل سن  قوانني تلتناسب مع الواقع القائم، األمر  فقهي معم 

ة بطبيعة الواقع وتعقيداته والبدائّ اللتي يمكن توفيها له  الذي يسلتدعي خّبوي ة خاص 

 وترجيح بعضها عىل بعض.

د  فهناك نوع من هنا،  ل سن  القوانني من منطلق وعي األو   يف املقن ن، بحيث يكون دور تعد 

ّ  مسلتجد  وملتغي  ال نص  فيه،  ّ  مشكلة ك الواقع، فيقوم بلتقديم اخليارات القانوني ة املمكنة حل

فيام يقوم الثاين بأخذ هذه القوانني ودراسلتها، ال من الزاوية الواقعي ة وامليدانية، بّ من زاوية 

للتحديد أي  من هذه احللول القانوني ة أوفق  موافقلتها للنصوص وروح الدسلتور والقانون،

ل ال حيلتاج إىل فقاهة عىل  الناظمةالرشعي ة واحلدود بالقواعد  ذات الطابع الدسلتوري، واألو 

ة.  خالف الثاين الذي حيلتاجها من منطلق احلاجة للتعيني القواعد الرشعي ة العام 

ر بالرضورة، بّ نحن بحاجة إىل ويف هذه احلال، ال نكون بحاجة أساسًا إىل فكرة ويل  األم

ا املط لع عىل الواقع يف املجال الذي يراد فيه سن  القوانني أو تقف معه هيئة  فكرة الفقيه إم 

ة.  قانوني ة متلك تلك اخلّبوي 



  

ر وهذه نقطة  مةاخلتالف هذا اللتصو  ، فقد الحظنا يف الفصّ الثاين مع الطروحات امللتقد 

ة عند غي واحد من املنظ رين املكيف أن  فكرة ويل  األمر كانت ح  .سلمنيارضة بقو 

إال أن  ما نراه هو أن  هذه الفكرة ال نحلتاجها بالرضورة؛ ألن  ما يصدر من قوانني ال يصدر 

بوصفه قوانني والئي ة حلتى نرشطها بوالية األمر، بّ هي قوانني فقهي ة، غاية األمر أن  طبيعة 

لية الواردة يف النصوص مبارشًة أو االجلتهاد الفقهي  فيها ختلتلف عن االج لتهاد يف األحكام األو 

عّب العموم أو اإلطالق، فهناك كان الفقيه يرجع للنص ليعرف حكم الواقعة نفسها، فيى 

ا هنا فال يملك  عقد اللتأمني فيطب ق عليه عموم الوفاء بالعقود، ويسلتنلتج حكمه مبارشًة، أم 

القواعد اللترشيعي ة العامة ذات الطابع احلدود وع إىل الفقيه نصوصًا من هذا النوع، بّ هو يرج

ًا هو األوفق هبا واألكثر انسجامًا معها مجيعًا.  الدسلتوري؛ ليى أي  القوانني املقرتحة برشي 

ر يصبح الناتج عن هذه العملي ة عبارة عن )فلتوى(، ويأخذ رشعي لته  وبناًء عىل هذا اللتصو 

ة  ّ  أدل  مة، واملعطيات وسلطلته من سلطة الفلتوى، فك حجي ة الفلتوى سوف تكون هنا هي املحك 

م هنا.  والنظري ات االجلتهادي ة يف حجي ة الفلتوى سلتكون هي احل ك 

احلديث عن قواعد االجلتهاد  الطبيعي أيضاً وإذا أخذنا بمرجعي ة الفقيه بام هو فقيه هنا، فمن 

ملرجع الذي يقوم بلتصويب هذه واللتقليد، فمثالً لو رشطنا يف املرجع األعلمي ة لزم أن يكون ا

القوانني من الزاوية الرشعية هو األعلم، ومن ثم  ختلتلف نلتائج ومواقف املكل فني تبعًا للتقليدهم 

ًا ـ هبذا املعنى  يف هذه احلال، فقد يكون قانون ما موافقًا للرشيعة فيمضيه املرجع اجلتهادي 

ة ـ فيام يراه مرجع  آخر غي ملتوامل مع الق  واعد الرشعي ة واحلدود الديني ة.لالجلتهادي 

غري منسجم مع البنية التحتّية التي توّصلنا إليها كّله، هذا التصّور إال أّن الصحيح بنظري أّن 

دعو القارئ دائاًم أ وهنا أنا ىل ذهنّية الشمول،إفيام سبق لنظرّية عدم الشمول، بل هو يرتّد 

لكي يفهم  ،ولي ةمشر متامًا من فضاء الالشمول واللتحر  ة عدم لللتفكي من داخّ فضاء نظري  

  ّ  ،ذا قلنا بأن  هذه النلتائج القانوني ة هي عبارة عن موقف فقهيأوضح، فإ صورة األمر بشك

ر بذهني  لتومن ثم س ئع وقالة شمول القواعد العامة لكون نوعًا من الفلتوى، فنحن ما زلنا نفك 

نا نبني عليها هنا من فكرة عدم كس متاماً احلادثة، وهذا ما يقع عىل الع ؛ الشمولي ة املفروض أن 

ة هي مصداق حمض للقاعدة الرشعي ة، وكأن  القاعدة تدعو  ألن ه يعطينا أن  هذه القوانني البرشي 

نلتج الدعوة إىل  نلتج الئحة القانون هذه، وإن ام ت  بذاهتا إليها بعنواّنا، مع أن  القاعدة ال ت 



  

 للقانون هو اإلنسان، وليس اهلل. االسلتجابة لذات القاعدة، فيام امل نلتج

وبلتعبي آخر: إن  خلع صفة )الفلتوى( عىل لوائح القانون هذه، يعني أن  دورنا بات اكلتشافي ًا 

حلكم اهلل يف الواقعة، واحلال أن  مفروض بحثنا هنا عدم شمولي ة الرشيعة، وهذا ال يلت سق مع 

 اسلتنلتاج فلتوائي ة القوانني الصادرة.

ة اإلدارة و اجلهة اللتي متلك سلطن  من يملك سلطة اللتقنني هنا هأأن نعلتّب  التصّور الثاين:

يامل ة هلذا األمر، بمعنى أن  املطلوب منها توفي اخلّباء يف العلوم جلتمعي ة، فهذه اجلهة هي امللتول 

املخلتلفة للقيام بلتحليّ الظاهرة املراد سن  القانون هلا، ثم عرض النلتائج عىل الفقهاء 

، ثم ني، فيقوم القانوني  ي  والقانون  ّ ون ـ وال مانع أن يكون معهم فقهاء ـ بوضع صيغ قانونية للح

يلتم  عرض هذه احللول عىل الفقهاء لكي يسلتنلتجوا منها عدم اللتنايف أو يسلتنلتجوا منها املوائمة 

لتها، تقع ضمن نظام السلطة  .مع مقاصد الرشيعة وغاياهتا وأحكامها وهذه العملي ة برم 

ىل إ لتقنيني ةاف بلتحويّ ناتج هذه العملية اليف ّناية املط سلطةالعي ة نفسه، وتقوم هذه املجلتم

 .قانون نافذ اإلجراء

ر ّ  هذه العملي ات تصبح جزءًا من عمّ السلطة نفسها، عن سابقه أ وفارق هذا اللتصو  ن  ك

ة القانون هوي ة ، وهبذا تصبح هوي  ليكون الناتج قرارًا من السلطة )النظام احلاكم يف البالد(

ة سلطوي ة ا هوي  ر السابق الذي كان ناتج هذه العملي ة فيه والئي ة، بمعنى أّن  ، عىل عكس اللتصو 

وقد قلنا سابقًا يف الفصّ الثاين من هذا الكلتاب  .هو الفلتوى، وليس احلكم الوالئي احلكومي

ة لي ة وال ثانوي   ، فراجع.بأن  األحكام الوالئي ة ليست أحكامًا رشعي ة ال أو 

ع  وإذا أصبحت هذه القوانني أحكامًا والئي ة، أي أحكامًا تأخذ سلطلتها من سلطة املرش 

يًا شؤون املجلتمع، فمن الطبيعي أن تكون أدل ة سلطة  إلدارة الدولة أو ابوصفه حاكاًم وملتول 

ة الوالية ـ عىل اخلتالف االجلتهادات الفقهي ة ّ  أدل  ـ سلتعلتّب  املجلتمعي ة هي املرجع لنا هنا، فك

ة حجي ة الفلتوى  هنا دلياًل عىل منح سلطة اللترشيع ملن ثبلتت له هذه الوالية برشوطها، وليس أدل 

، ومن ثم  فدليّ جعّ الوالية يف جمال الشأن العام يكون ، وهذا هو الصحيحكام هو واضح

ّ   شاماًل بوضوح ملنطقة الفراغ احلقيقي؛ إذ هي من أبرز وأجىل مساحات الشأن العام يف ك

 .عرص  ومرص

ن نرشط يف صدور هذه األحكام الوالئي ة أن يكون مسيها اللتقنيني هو أومن الطبيعي أيضًا 



  

ثنا عنه فيام سبق ، فلو أخل ت السلطة الرشعي ة به ـ كام لو سن ت القوانني بدون املسي الذي حتد 

هلا هذه الوالية يف هذه  الرجوع إىل الفقهاء للتصويبها وإبداء عدم تناقضها مع الرشيعة ـ مل تعد

وبلتعبي آخر: إن  من يملك سلطة اللترشيع ملزم  أن يراعي هذا املسي القانوين حلتى  .القوانني

د املصلحة بال رجوع لكل يات الرشع وال  يصبح حكمه الوالئي نافذًا، ومن ثم  فلو اعلتمد جمر 

لي ة اللتي  د األحكام األو  ة جتم   عىل جميء أحكام ثانوي 
قد تنافيها األحكام القانوني ة اعلتامد 

ا أمام ذه اللترشيعات البرشي ة يف نفسها، وربام هلذا لو كن  اجلديدة.. ففي هذه احلال ال قيمة هل

لكن  االثنلتني تنسجامن مع األغراض الرشعي ة  ،مها أفضّ من األخرىاحدصيغلتني قانوني لتني إ

ّ  املشكلة القائمة،  ّ كبي يف طبيعة ن  اإللزام بإفوتفيان بملتطل بات ح األكثر انسجامًا حيلتاج للتأم 

 ة املوضوع.حساسي  

وهذا ما يضع نظرّيتنا هنا يف سياق النظرّيات التي تقّلص ـ بشكل  نسبي ـ سلطة الدولة، 

بعيدًا عن احلمولة السلبي ة هلذا اللتوصيف يف الفضاء الديني  وتبدو أكثر ليربالّيًة من هذه الناحية،

لتنا ملتامهية أو ملتقاربة مع النظريات اللتي جتعّ سلطة اإللزام يف ، ويف املقاباملعارص ّ تبدو نظري 

 .ّلجمن اللتفكي اهلي القانون من شؤون الدولة، فلتقرتب

يشار أيضًا إىل أن  اللترشيعات القانوني ة البرشي ة ال جيب أن تكون حالً ملشكلة قائمة بالفعّ، 

رها وقايًة من مشكلة آتية يلتوق   ع حصوهلا لو ترك األمر، فإن  العنوان الثانوي قد بّ يمكن تصو 

يلحق هنا؛ للتجميد األحكام األولي ة وتوفي األرضية للمقن ن البرشي لسن  قوانينه الوقائي ة 

 الرضوري ة هذه.

، فإن  االعرتاض عليها أو الدعوة  وينجم عن هذا كل ه، أن  هذه القوانني ما دامت غي ديني ة 

قانوني ة أخرى، لن تكون ابلتداعًا يف الدين وال مواجهًة له، وسيكون  السلتبداهلا بمقرتحات  

ّ  هلا أمر  جائز ال إشكال فيه، نعم مادامت نافذة  النقاش فيها واالعرتاض عليها واقرتاح بدي

، انطالقًا من حيثي ة اإللزام اآلتية اإلشارة إليها قريبًا،  اإلجراء فإن  وجوب طاعلتها عملي ًا قائم 

 هلل.إن شاء ا

 :ثالثة موضوعاتالتقنني(،  سلطةويتبع هذا املوضوع )من يملك 

 أ ـ املديات الزمنّية للقانون
فرادًا أو أو بموت السلطة بوصفهم أن هّ ينلتهي هذا القانون بموت املقن  ثّمة سؤال هنا: 



  

بعد  يلتهمن قبّ من له السلطة الرشعي ة أو ما هي ّنا نقضه الحقاً  ن يلتم  أىل أو إ بانلتهاء موضوعه

 ؟أن مل يكن حكاًم إهلي ًا خالداً 

كون ت خلتار من كون سلطة اللترشيع هنا بمالك احلاكمي ة الزمني ة،املأن ه بناء عىل  من الطبيعي

ة الزمني ة للقانون تابعًة لقواعد احلكم الوالئي امل ضنا هلذا البحث يف املد  رة يف حمل ه، وقد تعر  قر 

هي أحكام حمكومة  ،فضاًل عن غيه ،والئي ة للمعصوموقلنا بأن  األحكام ال ،موضعه

 .املوجوده الزمني، ومن ثم  فبوفاته تزول هذه األحك

لنا إ ة احلاكم وكونه بام هو فرد وهذه الذهني ة اللتي توص  له ليها تنسجم باخلصوص مع فردي 

ث هناك عن خصوصي ة   وماألحكام الوالئي ة للمعصزمني ة صاحب السلطة، حيث كن ا نلتحد 

لتها ة احلاكم ،مقابّ تأبيدي  ا لو قلنا بجهوي  بّ هي عبارة عن جهة،  ،ن  السلطة ليست فرداً ، وأأم 

ة مثاًل، ففي هذه احلال يكون احلكم  تلتمثّ يف احلكومة وهيئة الدولة بمن فيهم رئيس اجلمهوري 

ة وليس الفرد، ومأل ؛منسوبًا للسلطة اجلهوي ة ا هي السلطة يف هذه النظري  ّ  ّن  احلكم  ن ثم  يظ

ة بلتغيي القانون الحقًا  ،موجودًا حلتى لو تغي  األفراد ما مل يقم ممثلو هذه اجلهة السلطوي 

، أو تسقط هذه اجلهة السلطوي ة عن صالحية ممارسة هاعنمعلتمدين اآللي ات عينها اللتي تكل منا 

لرجوع إىل السلطة السلطة لسبب أو آلخر، ففي هذه احلال يلتغي  املرجع السلطوي ويلزم ا

 .اجلديدة ملعرفة نظرها يف هذه القوانني

عه، فكل ام فرض انلتهاء سلطلته  ة جامعة:روبعبا إن  سلطة احلكم الوالئي تابعة لسلطة مرش 

وأدل ة احلكم الوالئي ال تعطي أكثر من هذا، بخالف  .يفرتض قهرًا انلتهاء سلطة هذا احلكم

لتها الرشعي ة ـ يض ن  سلطة القاأوذلك  القايض؛أدل ة حكم  معها يف ن جتاأال يمكن ـ وفقًا ألدل 

بد ما مل يثبت خطأ القايض، بينام سلطة إىل األقاض  آخر مطلقًا و ة  القضية املحكوم فيها سلط

ّ  قانونًا أاحلاكمي   ًا، وإن  ة ال متث ة منح امبدي  السلطة له  ترجع السلطة ملن يأيت بعد هذا احلاكم، فأدل 

ة سلطة أر يف إبطال األحكام الوالئي ة اللتي جاءت قبله، األمر غي امللتوف   عىل متنحه سلطةً  دل 

                                              
ة يف السن ة الرشيفة بني الزمني ة واللتأبيد، جمل ة االجلتهاد 1) ( راجع: حيدر حب  اهلل، األحكام اللتدبيي 
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ة منصب اإلمامة حلتى ب2) ة أنفسهم، فسوف يلتغي  جزئي ًا طبيعة املوقف ( إذا طرح شخص جهوي  ني األئم 

 الذي طرحناه يف املقال املشار إليه يف اهلامش السابق، فالحظ.



  

، فعدم بنظر احلاكم اجلديد قايض، ومن ثم  فبقاء األحكام الوالئي ة يف املرحلة االحقة منوط  ال

ةقد نقضه هلا  لتها، دون أن تكون بذاهتا مسلتمر   يف اسلتمراري 
إىل  يفهم منه أخذه هبا، وهذا كاف 

 .داألب

   ـ قوانني السلطة غري اإلسالمّية

طة تشلتمّ عىل هذه وقف يف حال عدم وجود سلن ينشأ تساؤل هنا عن املالطبيعي أمن 

 ةً ن  السلطات القائمة يف جملتمعات املسلمني كانت علامني  أالصيغة من عملية اللتقنني، فلو فرضنا 

ا ال تؤول  وانني، ففي هذه احلال ماذا يكون موقف ىل معايي ديني ة يف سن  القإمتامًا، بمعنى أّن 

ة)الفرد ـ اجلامعة( املكل ف   ؟ومن تنظيم منطقة الفراغ من الوقائع املسلتجد 

 هنا يوجد تصّوران:

ة، وأن  السلطة الرشعي ة هي الفقيه أو  قائمة غي رشعي ةالأن نعلتّب أن  السلطات  أ ـ باملر 

ففي هذه خاص  آخر طرحلته النصوص الديني ة، أو أي  عنوان احلزب أو اللتي ار الديني مثالً، 

احلال جيب الذهاب إىل الفقيه أو.. لكي يقوم بإمضاء هذه القوانني أو تقديم بدائّ قانوني ة هلا 

مة، تكون نافذًة عىل املكل فني، من موقع أن  السلطة احلقيقي ة  ة أشبه ضمن الطريقة امللتقد  هذه املر 

، وليس بحكومة  ّ ، أي ولو كانت منبثقة من الشعب ياسي ة القائمة بالفعّهي السلطة الس تظ

هي سلطة الفقيه أو احلزب الديني أو سلطة اللتيار السيايس الديني أو غي ذلك مم ا يلتم  اخلتياره 

ويملكون  ،لون ملثّ هذه األمور، رشط أن يكون هؤالء مجيعًا مؤه  يف الفقه السيايس اإلسالمي

  ّ ّ  أو يكو   بالفعّ سلطة مرشوعة ولو يف الظ  .عميقة ما دولةً  نوا بشك

كني بني مفهوالسلطات القائمة هي سلطات رشعي ةبعض ن  أن نعلتّب أ ب ـ م الرشعي ة ، مفك 

فهنا يكفي أن  يظهر من أمثال العالمة شمس الدين هذا اللتفكيك..قد كام  ،سالمي ةومفهوم اإل

ومقاصدها، للتكون نافذًة عىل  يؤخذ نظر الفقيه يف كون هذه القوانني ملتناسبًة مع الرشيعة

ة عىل نفسها كام كان يقول شمس  الناس؛ ألن  املفروض أن  السلطة الرشعي ة هي سلطة األم 

الدين، وإذا كانت هذه األنظمة ديمقراطي ًة بشكّ حقيقي، ففي هذه احلال تكون سلطًة 

م الرشيعة للتكون نافذًة، رشعي ة، وهلا والية عىل الناس، غاية األمر أن  قوانينها جيب أن ال تصاد

سة الفقهي ة موقفًا إجيابي ًا من القوانني اللتي تقع يف دائرة منطقة الفراغ ـ وهي  وهنا إذا أبدت املؤس 



  

، فمن الدائرة اللتي تعنينا هنا اآلن ـ فمن املنطقي أن تكون والية هذه السلطة نافذًة بال مانع

ق األحكام  الوالئي ة هو هذه السلطة، ال ا
سة الفقهي ة اللتي سوف تنحرص وظيفلتها يف ي طل  ملؤس 

 .إبداء املوقف اإلجيايب من القوانني من زاوية عالقلتها بالرشيعة اإلسالمي ة

لتني العمدة يف االجلتهاد املجلتمعي اإلسالمي، ال تقبالن بنفوذ  ويبدو أن  هاتني النظري 

عها الدول غي املسلمة؛ إذ حلتى مثّ نظري ة و ّ القوانني اللتي ترش  ة عىل نفسها ال تلتحم  الية األم 

فكرة والية غي املسلم عىل املسلم، يف حال كان املسلمون أقلي ًة يف جملتمع غي ـ كام يلتوق ع ـ 

مسلم حمكوم بسلطة غي مسلمة أساسًا فضاًل عن أن تكون إسالمي ة، ومن ثم  فلتلك القوانني 

املسلمة يف اللتعامّ مع األكثري ة غي خارجة عن موضوع بحثنا، وداخلة يف موضوع فقه األقلي ة 

 املسلمة.

ا القول بأن نا يف عرص عدم ظهور املعصوم  ّ  هذه املنطقة الفارغة، ـ شيعي ًا ـ أم  ال عالقة لنا بك

ّ  هذه  فيام مفروض حلولكم هو وجود موقف لإلسالم يف عرص عدم حضور املعصوم من ك

مون لنا األفكار م ن داخّ نسق اإلسالم السيايس.. غي دقيق أبدًا؛ القضايا، ومن ثم  فأنلتم تقد 

إذ عندما نفرض أن  حق  احلكم خملتص  باهلل سبحانه، كام قلنا يف النصوص القرآني ة يف الفصّ 

ل من هذا الكلتاب ويقوله اللتيار املدريس املسلم أيضًا، ثم نفرض أن  األحكام الرشعي ة  األو 

دة يف عرص الغيبة، ومع ذلك كل ه نفر ض أن ه ال يوجد حق  وال تفويض ديني لإلنسان بإدارة جمم 

م لنا  ذاته وسن  قوانينه يف عرص الغيبة.. إن  هذا الثالثي معناه أن  اإلسالم يف عرص الغيبة يقد 

رؤية غريبة للغاية وغي معقولة، فهو يقول: اتركوا األمور كام هي، فال تقن نوا، ويف الوقت عينه 

ر لعرص الظهور! إذن كيف يعيش الناس يف هذا فإن  تنفيذ قوانني اإلسال م املجلتمعي ة مؤخ 

العرص اليوم؟! هّ يدرك من يقول بمثّ هذه املقولة ما الذي سلتؤول إليه األمور يف حياة البرش 

 لو أجرينا شيئًا من هذا القبيّ؟!

ة بعد  ـ فيام أظن  ـ معنى حاجات  ط األمور مل يدرك بجدي  ر الذي يبس  البرش إن  هذا اللتصو 

ّ  عرص ومرص، وأن  البديّ عن هذا ليس إال شيوع الظلم والقهر وسلطة  لنظم أمرهم يف ك

د مسألة أو   هذه تأيت بمثّ ذلك؟! ومساحة منطقة الفراغ ليست جمر 
الغاب، فأي  رشيعة 

ًا يف حياة البرش، وتشكّ دائرة مصيي ة ال يمكن  ة جد  مسأللتني، بّ هي مساحة كبية ومهم 

نة العيش من  ر بذهني ة أن نا جمموعة ملتدي  نا نفك  دون تنظيمها، ومن ثم فلتبسيط األمور وكأن 



  

ة مسلمة كبية  نا أم  ر بأن  ّ  هذا الواقع املحيط، دون أن نفك  صغية يمكنها أن تلتخىل  عن ك

ّ  حياًة ممكنة ومعقولة.. هذا اللتبسيط ييش  م حياة مثىل أو عىل األق يلتطل ب الواقع منها أن تقد 

قائله قد ال يكون قد اسلتوعب بدق ة معنى منطقة الفراغ وتأثيها اخلطي عىل سي احلياة  بأن  

 اإلنساني ة.

ال أدافع هنا عن اإلسالم السيايس املعارص، بّ أدافع عن اإلسالم الذي يمكن للمنلتمني 

ة ـ أن يعيشوا حياًة معقولة، وحظر اللتقنني يف منطقة الفراغ مع اد   عاء تعطيّ إليه ـ بوصفهم أم 

ة، وإن أمكن العيش هلذا الفرد  الرشيعة املجلتمعي ة يف عرص الغيبة، يساوي اسلتحالة العيش لحأم 

أو ذاك من امللتدي نني، فأرجو اللتأم ّ جي دًا، وهلذا نحن نضع احللول السابقة ضمن مفروض 

ة، يف الوقت الذي يمن ع الدين غي مسب ق، وهو اسلتحالة الصمت الديني جتاه هذه القضايا العام 

 اهلل من اللترشيع واللتقنني إال برتخيص منه سبحانه.

 ج ـ اجلوانب الوظيفية الفردّية غري اجملتمعّية
بّ  ،جملتمعي ة تنلتمي للشأن العام وي ةسلطقد ال تكون القضي ة يف بعض األحيان ذات سمة 

ى  ة عمّ املكلف ووظيفلتهقضي   ًا، ال تلتصد  ة، فلو جاء مورد فردي جد  له القوانني الفردي 

املجلتمعي ة، كام يف حالة الصالة يف القطب الشاميل ـ عىل سبيّ الفرض املحض ـ ففي هذه احلال 

سلطة ويل  األمر يف هذه احلال بحيث تكون هذه من يثبت دليّ الوالية يف ال يوجد إطالق 

ا شؤون فردي ة بحخملتص   ى هلا فبهاإة، فلتاته؛ ألّن  ىل نفسه إف كل  ال رجع املإ، وعىل قول ذا تصد 

د من  ،واخلتار خيارًا من خيارات ،واسلتشاراته ن  هذا اخليار أو ذاك غي أثم عاد للفقيه ليلتأك 

 صاًل.، وال دليّ عىل غي هذا أ، وهذا كاف  بّ ملتوامل معها مناف  للرشيعة

 منشأ اإللزام يف القانون البشري
ن مفهوم اإللزام املبارش  أو غي املبارش، فعندما نلتكل م من الواضح أن  فكرة القانون تلتضم 

فيمن له سلطة اللترشيع فمن الطبيعي أن  من يثبت له ذلك سوف يكون منشأ اإللزام يف قوانينه 

 هو بعينه منشأ منحه سلطة اللترشيع.

ولكي نوضح موقعنا من نظرّية اإللزام، ال بأس بتوضيح التوجهات العاّمة يف هذه النظرّية، 

 ىل مدارس عّدة يف منشأ اإللزام، أبرزها مدرستان:إ قد انقسم الفقه الوضعيف



  

لزام عبارة عن إرادة واللتي تعلتقد بأن  منشأ اإل املدرسة األوىل: وهي املدرسة الشكلّية،

وقد انلترص هلذه  .ووجود عقوبة عىل خمالفة هذا القانون ،احلاكم وصدور القانون من جهلته

هات أمثال هي(، Austinنجليزي أوسلتن )املدرسة الفيلسوف اإل ومن  ّجعىل خطى توج 

ووفقًا لذلك تواجه هذه  يف فرنسا، وصتقديس النصكام انلترص هلذه املدرسة أنصار  قبله..

ّ  هذه الدول تصدر هلا املدرسة إ شكالي ة اإللزام يف القانون الدويل، حيث ال توجد دولة فوق ك

 قوانينها.

الجتاه الذي يؤمن بالقانون الطبيعي الذي مثّ ا املدرسة الثانية: وهي املدرسة املوضوعّية،

نة ّ  القوانني املدو  ة يف ؛ ألن ه هو الذي يملك السلطويقوم بلتعديلها وتغييها ،يعلو عىل ك

 ويرفع عنها احلرفية نياحلقيقة، ويسمح وفقًا له بحصول السيورة والصيورة يف القوان

الفكر األخالقي هو الذي كان دائاًم  انطالقًا من اللتحليّ اللتارخيي الذي يقول بأن  واجلمود، 

ر الفكر القانوين.  بّ إن  هذا القانون الطبيعي هو الذي يول د الدولة عّب اللتعاقد االجلتامعي يطو 

هناك قوانني  تكونسمى القوانني. وهبذا أوهو من  ،الذي حيلتكم لقانون الوفاء باملعاقدات

، ّ، ومتثّ معايي سالمة القوانني الوضعي ةويلتم الكشف عنها عّب العق ،ة ترجع للعدالةطبيعي  

ا اللتي تقوم بإنشائها ر  هذه القوانني وتقوم بإنفاذها ال أّن  ا، وإلزامي ة هذه  والدولة  ت ظه  ه 
ق  ل  وخ 

 .القوانني من ب عدها الطبيعي، ال من كوّنا منشأة من قبّ الدولة

ه منافس لنظري   ة توج   ضوعي ة، وهي املدرسة الزمكاني ةوة القانون الطبيعي يف املدرسة املوثم 

شعوب تنبثق منها قوانني، فال توجد قوانني الن  اجلغرافيا واللتاريخ وأحيث تعلتّب ، الظرفي ة

دة شاملة  هتا هي اللتي ختّبنا ابّ طبائع الشعوب وعاداهتا وتقاليدها وديان ،ملزمةطبيعي ة موح 

 . الشعوب واألعرافي  القوانني بلتغي  عن طبيعة القانون احلقيقي الكامن فيها، مما يفرض تغ

ا أل عدين الشكّل واملضموين معًا؛تبدو ُاطروحتنا هنا قائمة عىل البُ  ،وفقًا هلذا التقسيم ّن 

موضوعي ة ال يمكن للقانون أن يصبح الزمًا من دوّنا، بّ يمكن حماكملته عىل  تفرض قاعدةً 

ألربع اللتي رشحناها سابقًا عند احلديث تقدير خمالفلته هلا، وهي اخلطوة األوىل من اخلطوات ا

صول واملعايي واحلدود ي، عنيت القواعد واألعيلي ة وضع القوانني يف منطقة الفراغ اللترشآعن 

ع واملقة اللتي متثّ القاعدة الة واألخالقي  ة والرشعي  العقلي   ولو أن ه ن هنا، ن  لتي حتكم عمّ املرش 

لنا إليهختىل  عنها فلن تكون قوانينه ملزمًة وفق ة بشكلي ًا ـ ت عداً يضًا ب  أوتفرض  ؛ًا ملا توص  عًا ألدل 



  

لزام الرشعي ة ـ وهو صدور القانون من قبّ من يملك رشعًا سلطة اإلدارة املجلتمعي ة أو اإل

، ومن دون هذين العنرصين معًا ال يملك القانون ـ يف منطقة الفراغ احلقيقي ـ سلطة الفلتوى

 .أي  سلطة إلزام

 يه:وبناًء عل

كام هو االحلتامل  سلطة هذه القوانني هو دليل حجّية الفتوى، أّن منشأذا بنينا عىل إـ ف 1

ل غي املخلتار لنا، فلن يكون منشأ  ا ال ترهتن ملفهوم األو  نا قلنا بأّن  اإللزام هو قانون الوالية؛ ألن 

، وإن ام  تأيت من اإللزام باملوقف ويل  األمر، وإن كان هذا املفهوم مساعدًا هلا لو دخّ عىل اخلط 

الرشعي كأي  حكم فقهي آخر يرجع فيه املقل د إىل الفقيه املجلتهد؛ ألن  عملي ة الوصول إىل هذه 

لكن  هذا بطريقة خملتلفة عن السائد، األحكام والقوانني ختضع للفهم الفقهي أيضًا، غاية األمر 

 املجلتهدين يمكنهم أحيانًا اللتفل ت ال يغي  شيئًا إال يف حالة واحدة، وهي أن  اآلخرين من غي

من إلزامي ة بعض هذه القوانني إذا ما كانت لدهيم اخلّبة الكافية يف الواقع والقوانني املقرتحة 

بحيث اسلتطاعوا تقديم فهم آخر هلذا اجلزء من القضي ة، وإن مل تكن لدهيم اخلّبة الكافية يف 

ورد من موارد خطأ املجلتهد يف احلكم نلتيجة جمال االجلتهاد الرشعي، ففي هذه احلال يكون امل

مات احلكم، كحال القايض متامًا، وهنا قد نحلتاج إىل  خطئه يف فهم الواقع ويف حتصيّ مقد 

وهذا كل ه برصف النظر عن كون احلكم حكاًم رشعي ًا  مرجعي ة ويل  األمر حلسم املوضوع.

لنا من قبّ مكلتشفًا باالجلتهاد  .كام أشك 

ّ  ه عىل هذا املنشأ لإللزام، ختضع القضي ة ملعايي باب االجلتهاد واللتقلومن الطبيعي أن   يد، ك

لته، وال نطيّ.حسب ن  ظري 

سلطة هذه القوانني هو دليل جعل  أّن منشأعىل ـ كام هو الصحيح املرتار ـ ذا بنينا وأّما إ ـ 2

ا مم ا ورد يف الكلتاب أمثاهلن  أدل ة وجوب طاعة أويل األمر وفمن الطبيعي أ احلاكمّية،الوالية و

رها من فكرة اللتقليد صارت ملزمًة ، فلو ب  لزام هناوالسن ة، سلتكون هي منشأ اإل ني عىل حتر 

 .للجميع

نعم من ثبت عنده باليقني عدم تناسب القوانني مع الرشع ومعارضلتها له مل تكن هذه 

فقه السيايس مثّ القوانني ملزمة بالنسبة إليه إال من وجه آخر طرحت أشكاله يف بحوث ال

ة مثالً وما شابه  العنوان الثانوي القايض بأن  خمالفة توجيهات ويل األمر توجب إضعاف األم 



  

 ذلك ما يراجع يف حمل ه.

ن  فكرة اإللزام نفسها هي قانون طبيعي تفرضه طبيعة البرش أسالمي ة بّ يظهر من الرؤية اإل

مها اة والعدواني  ءاخلط ا ة دومًا حمالكريم عن اإلنسان يف ميوله اجلا نلقرآة، وهي الصورة اللتي قد 

ما يظهر واضحًا يف الوعي املسيحي أبعد من ذلك ن رحم اهلل، واملصل ني.. مم  ال إيلة رذنحو ال

سان عىل اّنياره الكامّ وتدمي ذاته أو صيورته عاجزًا عن نثي اخلطيئة األوىل لإلأمن ت

 أوغسطنياللتي سادت بعد القديس  الفكرة ، يفولطف اهلل تعاىلبفيض  من ال إالنهوض 

ه احلداثي الذي م(430) ه الديني ـ برصف النظر عن تفاصيله ـ يعارض اللتوج  ، وهذا اللتوج 

ر أخطاءه العابرة دومًا.  ينظر لإلنسان بلتفاؤل شديد، ويلتطل ع لصالحه الذايت ويّب 

ّ  املوارد اللتي ال يشملها دليّ حجي ة الفلتوى وال دلهذا،  ، فإن ه ال يوجد الواليةيّ ويف ك

 .آنفاً كام قلنا  ،بعد عرض قناعلته عىل الفقيه ،املكل ف ةال من داخّ قناعإإلزام إطالقًا 

 خرجاتالنظرّية املختارة، النتائج وامُل

 :يف عرض تصوّرنا املتواضع للموضوع، اآليتنسترلص مما تقّدم 

، إىل جانب القواعد غي القليلة إن  الرشيعة حتوي جمموعة األحكام اللتفصيلي ة الً:وّ أ

ة بحياة البرش، ومنظومة األغراض اللترشيعي ة الدسلتوري ة واألخالقي ة ، ونظام احلدود احلاف 

ب ل ة املسلمني يف حركلتهم وسلوكهم الفردي واالجلتامعي
ّ ق   .واملقاصد الديني ة اللتي تشك 

وحاجات اللتقنني إىل يوم القيامة نظام األحكام يف الرشيعة ال يغط ي مجيع الوقائع إن   ثانيًا:

ومسارات يي ثم للتضع حدودًا ومعا ،ي مساحات واسعةبلتاممها وكامهلا، بّ هي وضعت للتغط  

ك غراض وختدم هذه األ ،لسن  قواننيخالهلا سان من نيلتجه اإل  ضمن هذه املساراتتلتحر 

 .املرسومة

، هو ممارسة تقنني كم  يف الرشعأو ما ليس أو مل يثبت فيه حإن  املوقف يف املسلتجد   ثالثًا:

، ثم عرضه عىل القواعد اللترشيعي ة خيضع للتامم مسارات اللتقنني ورضوراته ومنطلقاته برشي  

ليس إلحراز عدم املعارضة فحسب، بّ إلثبات املوائمة واحلدود اإلهلي ة واألحكام األولي ة 

 .حيث يمكن األتم  

م ة حاإن  األحكام األولي ة اللتفصيلي   رابعًا: مة عىل القوانني احلادثة، متامًا كلتقد  كمة ومقد 



  

يل أو األحكام الثانوي ة عليها ، بمعنى أن ه لو كانت هذه اللترشيعات البرشي ة معارضة حلكم أو 

لتنا عن القوانني املدني ة العلامني ة  ا ال متلك رشعي لتها، وهبذا تلتمي ز نظري  ثانوي ناجز وفعّل، فإّن 

 .الوضعي ة اخلالصة

إن  األحكام الثانوي ة هي اللتي تفرض اخلروج من األحكام األولي ة، السيام اإلباحة  :خامساً 

ع يف منطقة الفراغ، منها،  لكن  الصيغ عىل تقدير وجودها أصاًل يف مساحة القانون املرش 

ة ـ تكون من شؤون مزودج: العقّ  القانونية البديلة ـ بعد اخلروج بّبكة األحكام الثانوي 

 .لدسلتوري ة واألخالقي ةالقواعد ااإلنساين و

إن  االجلتهاد الفقهي واخلالف الفقهي يف الدائرة احلادثة يكون بالّبهنة عىل أن   سادسًا:

القوانني املقرتحة منسجمة أو أكثر انسجامًا مع القواعد الدسلتوري ة واألخالقي ة أو ال، وهذا ما 

ة جديدة وواعية  ّ لفقه مقاصدي من نوع جداً يفرض ـ باعلتقادي ـ ذهني ًة اجلتهادي  ، ويؤص 

 .خاص  

ة رشعًا تويل  لاجلهة املخو  هو يف دائرة الفراغ احلقيقي إن  من يملك سلطة اللترشيع  سابعًا:

ة.  الشأن العام يف املجلتمع، وهبذا تكون األحكام حكومي ًة ال هي باألولي ة وال الثانوي 

اد الوضعي هو يف مرجعي ة القواعد إن  الفارق بني االجلتهاد اإلسالمي واالجلته ثامنًا:

ة والسياقي ة واألخالقي ة املسلتوحاة من النصوص، وأولوي ة األحكام األولي ة والثانوي ة  الدسلتوري 

 يف الرشع.

مفهوم طاعة من له والية األمر وسلطة اإلجراء يكمن يف )النهائي( إن  منشأ اإللزام  تاسعًا:

ة.يف املجلتمع، وليس هو الفلتوى وال الفقا  هة بعنواّنا اخلاص  خاص 

عة عىل حركة االجلتهاد الرشعي نفسه، بدءًا من  عارشًا: لتنا ترتك تأثيات ملتنو  إن  نظري 

صالح املرسلة، مرورًا بلتأثيها مثّ القياس وامل ،ات املساعدة يف االجلتهادتأثيها عىل النظري  

، الرشعحكم م العقّ وعىل بعض األصول العملي ة، وتأثيها عىل قانون املالزمة بني حك

ىل تأثيها عىل ة وغيها، وصوالً إضاء يف باب البناءات العقالئي  واملالزمة بني السكوت واإلم

 عة يف دالالت النصوص.فهم مديات الس  

م، يلتبني  أن   أمام مرحلة جديدة من العمّ ـ ة الشمول نقد نظري  ـ وفقًا لنا ومن جممّ ما تقد 

 عي يف بعض املساحات.القانوين ومن االجلتهاد الرش



 

 

 

 

 

 نتائج الفصل الثالث
ن هذا الفصّ الكشف عن اجلهد الكبي الذي ب ذل من قبّ القائلني بالرشيعة بحد   تضم 

أدنى هلا، وقد سعينا الكلتشاف نظري اهتم اللتي حتاول حتديد مسلتويات حضور الرشيعة يف احلياة، 

 بعد فرض عدم شمولي لتها.

 ّيات عنارص مشرتكة ومهومًا موّحدة تقريبًا من نوع:وقد الحظنا يف هذه النظر

القلق من الفقه السيايس يف اإلسالم، وحماولة احلد  من رونقه وحجم حضوره يف إدارة 

ّ  بّ رضورة.  االجلتامع اإلسالمي، ومن ثم فإن  العلامني ة هي ح

ة بديلة يف إدارة احلياة اإلنساني ة، ضمن قن اعة شاملة بأن  السعي العلتامد مرجعي ات برشي 

 العقّ اإلنساين يسلتحق  الوثوق به وبلتجربلته.

تظهي اجلانب املعنوي واألخروي يف الدين يف مقابّ اجلانب الدنيوي الذي يسعى إلدارة 

 احلياة الدنيوي ة.

االعلتقاد بأن  خوض الدين جمال احلياة الدنيوي ة هبذا املعنى لن يفيض إال إىل رضر يلحق به 

 بالدنيا.بنفسه كام يلحق 

لته أعىل القيم اللتي جيب اخلتبار الفقه والرشيعة وقراءهتام يف  اعلتبار حقوق اإلنسان وحري 

 ضوئها.

وتقديم فهم وتفسري لكّن هذه املحاوالت بدت منقوصة يف طريقة تناوهلا للرتاث وقراءته، 

 حيث الحظنا:له، 

ادة تفسيها، عدم اسلتيعاب العنارص املعارضة هلذه اللتفسيات هبدف نقدها أو إع

رات.  واالقلتصار عىل شواهد حمدودة للتكوين اللتصو 

رة منطقي ًا.  االنلتقال من اجلزئي إىل الكّل  ومن اخلاص  عىل العام، عّب قفزات مل تبد  لنا مّب 



  

ّ  املطروح للخروج منها،  اللتفكي يف اخلروج من املشكلة أكثر من اللتفكي يف جدوائي ة احل

، ومن ثم ال نجد بمعنى أن  املشكلة كانت   ّ تلقي بثقلها عىل الباحثني فلتدفعهم الخلتيار أي  ح

ّ  ربام يسلتبطن  ّ  نفسه بقدر اللتفكي يف أصّ الفرار من املشكلة، مع أن  احل تفكيًا يف طبيعة احل

 مشكلة أكّب من املشكلة القائمة اليوم.

ًا جيب القبول به، وعدم خوض رحلة اجلت ر  هادية مع مسل امته، ومن اعلتبار العامل املعارص ق د 

ثم  اعلتامد سياسة اللتأقلم واللتكي ف معه، وهي السياسة اللتي وصفها الشاعر الفلسطيني حممود 

مه يف حياتك هو أن تلتأقلم(، ومن 2008درويش ) م(، يف اجلملة املنسوبة إليه: )أكّب تنازل تقد 

ا أن حيصّ عىل البقاء ة هبذا اللتأقلم أو حيصّ  املعروف أن  الفكر الديني أمام خيارين: إم  والقو 

 عىل خلوصه ونقائه باملامنعة.

نون يوما أبعد ما بني هذا التوّجه، وتوّجه التيار النقدي الذي يتزّعمه أمثال رينيه غ

يف كلتبه ـ مثّ أزمه العامل احلديث، وحكم الكم  ـ ومن ينلترص له بدرجة أو بأخرى،  م(1951)

م(، وصوالً إىل السيد حسني 1984وركهارت )م(، وتيلتوس ب1998مثّ فيلتيوف شوان )

ة غينون ـ إىل أن  احلضارة احلالي ة  لوا ـ خاص  نرص، مم ن أعادوا قراءة اللتجربة الغربي ة وتوص 

ليست سوى حضارة سلتزول وتنلتهي، وليست قدرًا، بّ هي ظالم ال ينبغي االسلتسالم له 

ًة األخالقي  ـ للحض ارة الغربي ة ليس عملي ة سهلة أبدًا، بّ واعلتباره قدرًا.. إن  النقد ـ خاص 

ّ وختط ي سلطة الغرب القائمة اليوم عىل النفوس والعقول، وهو  حتلتوي قدرة كبية عىل اللتأم 

لته، بّ أعني أن نقرأ اللتجربة  اد برم  ة ما قاله النق  ًا عظياًم. ولست أعني صح  دًا فكري  ما يمثّ متر 

 ال ا ريد أن أطيّ هنا باإلرجاع إىل القراءات األخالقي ة كام بروح  مسلتقل ة غي منلتهية الصالحية.

ة لباحثني غربي ني كبار، اعلتّبوا أن  نلتائج اللتنوير واحلداثة ومآالت احلياة املعارصة القائمة  النقدي 

ة، وأحيّ هنا باخلصوص عىل كلتاب )بعد  ة الفرداني ة، تؤد ي إىل ّنايات مأساوي  عىل نظري 

ة األخالقي ة( للفيلسوف األخالقي االسكلتلندي الفضيلة، بحث  يف النظ ألسدير املعارص ري 

، الذي يرى اللتوأمة بني الفردية واألناني ة، األمر الذي جيعلهام عنده غي قادرتني عىل ماكنلتاير

 .بناء املجلتمعات األخالقي ة

( يف الوصول إىل حلول للمشكلة القائمة، وا لرتكيز اعلتامد مبدأ حتييد النص  )الصمت النّص 

ّ  يشء تقريبًا، بّ كأن  اإلنسان يشعر أحيانًا من بعض الكلامت بأن   ة اإلنسان يف ك عىل حموري 



  

ة، يف وقت ب لتنا بحاجة فيه ـ إيامني ًا ـ للدفاع عن حقوق  الدفاع عن حقوق اإلنسان هو األولوي 

 اهلل املسلتغني عن ا.

لته ومن خالل هذا كل ه، يبدو يل أن  القائّ بعدم شمول الرش يعة، عليه أن يعيد إنلتاج نظري 

خارج سياق هذا النوع من النظري ات اللتي ط رحت يف هذا الفصّ، وهو ما دفعنا للبحث يف 

ة للموضوع، مم ا اسلتخلصناه آنفًا فال نعيد.  رؤيلتنا اخلاص 
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 متهيد
ين نفسه، يف قدرة األخي عىل تنطلق فكرة القانون الشمويل من مقارنة الواقع بالنص القانو

باته، وقد اعلتاد االجلتهاد اإلسالمي عىل وعي هذه  ّ  حتديات الواقع وملتطل  االسلتجابة لك

العالقة بني النص  والواقع بشكّ حيفظ للنص قدرة االسلتجابة، مفرتضًا أن  الرشيعة اللتي نزل 

دوصوالً إىل النبي هبا الوحي عىل األنبياء  د واالحلتواء الالملتناهية، لدهيا طاقة ال‘حمم  ، لتمد 

اًل بطاقة رهيبة يف االسلتج غدا النص  وهبذا  ّ  ملتغي  احمم  ّ   ،ات الزمان واملكانبة لك ولك

 شكاهلا.ألتلف ة بمخمسلتجدات احليا

عظيمة، يف تقديم األجوبة  ةً ّ املجلتهد املسلم مسؤولي   كاههذا النمط من اللتفكي وضع عىل

ّ  األ ات مساعدة الجرتاح احللول عّب مرجعي   سالمياالجلتهاد اإل لة املفرتضة، واضطر  سئلك

صول العملي ة أو من نوع األ من نوع القياس واملصالح املرسلة ووالية األمر وغي ذلك تارةً 

ة عىل لطاقلتها الذاتي  طمئنان ة أزمات الواقع بعد االن  أجوبلتها كافية يف معاجلأ اللتي افرتض

مها رصاحلاة الشمول وفقًا للقسمة العقلي    صول الفقه فيها.علامء أة اللتي قد 

الثورة العلمية واللتنوير واحلداثة لكن  ثقّ احلوادث يومًا بعد آخر، ودخول البرش عرص 

ر املسلم مثقالً باملسؤولي ات، فلجأ  وغيها من العصور وصوالً ليومنا هذا، جعّ املفك 

، نفسه دادًا لقدرة اللترشيع الدينييعلتّبها املت أنساعدة بشكّ أكّب، وحاول املات لمرجعي  ل

ة مرجعي    ويل  األمر ـ املصالح املرسلة ـ القياس. :ةات من نوع ثالثي  خاص 

 ،هلذه احللول اللتي اجرتحها ن  الفكر الديني الفقهي ما يزال مرتاحاً أيالحظ  ،إىل يومنا هذا

ات، ومعنى هذا أن ه ما لتجد  ملسات وامني اسلتجابة الرشيعة للملتغي  أوما يزال واثقًا بقدرهتا عىل ت

زال يربط بينها وبني الرشيعة اإلهلي ة، فهذا الربط هو الذي يمنحه قدرة اإلبقاء عىل اد عائه 

 ى بشمولي ة الرشيعة.م  عريض املسال



  

ّ  ن  ي  ع  هّ و  لكن  ما للكلمة من  ا بشكّ دقيق معنى أن نا دخلنا عرص احلداثة وما بعده بك

رتاض أن  هذه ن ه يكابر عىل نفسه بافأهذه احلقيقة فعالً أو  الفقيه املسلم ىمعنى؟ هّ وع

ة وحتقيق اهلن ت  احللول القانونية اللتي اجرتحها يمكنها أ للرشيعة منة القانونية يسعفه يف ردم اهلو 

 ؟هلذه اهليمنةاللتفصيّل املدريس باملعنى الشمويل  عىل الواقعاإلهلي ة 

ىل وعي اللحظة إن  وصول الفقيه املسلم نظري؛ أل غاية األمهي ة من وجهة هذه األسئلة يف

ليس أمرًا بسيطًا، بّ هو حجر الزاوية، ومن أركان وعي اللحظة وعي الوقائعيات اللتي بات 

ّ  مشكالهتم،  ،يواجهها البرش وفهم العمليات القانونية البديلة اللتي يسي عليها البرش اليوم حل

ن من حتصيّ وعي وجداينفام دام الفقيه املسلم غي مدرك هلذين األ ة فلن يلتمك   مرين بجدي 

ّ  يشء يف يم أعىل تقدبذاهتا وهي قدرة الرشيعة  ،قيقي للقضي ة امللتنازع عليها هناح جوبة لك

، وقد رأينا يف جتارب الكاثوليكي ة والّبوتسلتانلتي ة ـ برصف النظر عن نلتائج نسايناإل عّدوائر الف

رًا نسبي ًا، بينام قاومت الكاثوليكي ة ذلك  اللتجربلتني ـ كيف أن  الّبوتسلتانلتي ة فهمت احلداثة مبك 

لاألمر الذي بلغ أوجه يف أشد  املقاومة،  ، للتعود مع م(1870ـ  1869) املجمع الفاتيكاين األو 

كثي ال يف عديّوما بعد، للكشف عن إدراكها واللت م(1965ـ  1962) املجمع الفاتيكاين الثاين

رين الالهوتي ني، من أمثال كارل من مواقفها السابقة، خاص   ة بعد جهود سلسلة من كبار املفك 

 .لوباك وباللتازار وغيهميودم(، 1950)رانر 

اثة فرزته احلدأعني بذلك أن يذهب االجلتهاد الرشعي نحو االندماج بالواقع الذي أ لست  

، بّ وعي نلتائج اهلة واجلذور العميقة لتي  وما بعدها، وال إلعادة تكوين ذاته وفقًا للبنيات اللتح

ة  ة هلا، بّ تلك النلتائج القهري  ، ليست تلك النلتائج السلبي ة اللتي نملك قراءات نقدي  احلداثة بحق 

ات أمام الفقيه املسلم، هذا الفقيه الذي مل يعد ئعي  يات ووقاوحتد   سئلةً أاللتي فرضلتها احلداثة 

عي أن  لديه قدرة املنافسة ،وهو يواجه اليوم أعظم اللتيارات الكّبى يف العامل ،يمكنه مل  ..ويد 

م رؤيلته وفقاً يعد ي   ن  أل ؛ة اللتنجيز واللتعذير اللتي قد تناسب الفقه الفرديلثنائي   مكنه أن يقد 

ي هذه الشمولية هو الفقه املجلتمعي، وهذا الفقه ال يمكن  معنى شمولي ة الرشيعة ومركز حتد 

ة من خالل نظام األات قائمة أو للوقائعي  الأن يضع حلوالً للمشكالت  صول العملي ة املسلتجد 

ة وهبذا بات مقهورًا وجمّبًا عىل أن يقبّ باخلتبار ذاته يف احلياة، وهذه املوافق واللتنجيز واللتعذير؛



  

ن  الفقيه املسلم مل أغراض واملقاصد اللتي يضعها هو نفسه، تعني عىل االخلتبار وفقًا ملعايي األ

، بّ صار مضطرًا لفلتح عالقة اخلتبار للنص  أو  يعد يمكنه االكلتفاء بفلتح عالقة مع النص 

لتهاد مقارنة األمور بالواقع، لكي يلتم  رصد مديات اسلتجابة االج اخلتبار لفهمه لنص عّب

قها. النص   ن  الفقهي للغايات اللتي يقال بأ  نفسه جاء لكي حيق 

داً تفرض نفسها يات قائمة باتتا حتد  ههذه كل   ة  ، وصارت تلتطل ب أن ندرس جمد  وبجدي 

مه اإلسالم يف هذا املجال  .موضوعة الشمولي ة القانوني ة وما الذي قد 

 جولة يف أبرز نتائج األحباث والفصول

ة ـ ضمن ثالثة فصول، خلتمناها  لقد عقدنا البحث يف هذا الكلتاب ـ بعد متهيدات عام 

ة إلشكالي ة البحث. رنا ورؤيلتنا اخلاص   برشح تصو 

لته ضمن حمورين: مفهوم الشمول، درسنا ففي الفصل األّول  وأدل 

درسنا مقولة )احلكم(  تحليل مفهوم الشمول الترشيعي،، الذي خّصصناه ليف املحور األّول

املسلتبطنة يف الصيغة املدرسي ة لقاعدة الشمول، وهي صيغة: ما من واقعة إال وهلا حكم، ثم 

الواقعة( يف ملتن قاعدة الشمول درسنا مفهوم الشمول واجلامعي ة والكامل، وحل لنا املراد من )

 بصيغلتها املدرسي ة.

وقد توّصلنا من خالل رصد هذه األمور إىل أّن نظرّية الشمول يمكن طرحها ضمن أربع 

 صيغ:

ّ  فعّ من أفعال األفراد، فله حكم  رشعي. الصيغة األوىل:  ك

، فللرشيعة رد  فعّ جتاهه، يلتمث الصيغة الثانية: ّ  وضع فردي أو اجلتامعي  ّ يف موقف ك

رشعي عمّل ديني يلتصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته، ي طالب املكل فون بالقيام به ليصلوا إىل 

ّ  تغييه، فالرشيعة وضعت قوانني وأحكامًا للوقائع الفردي ة  كامهلم املنشود يف ظل ه أو يف ظ

 واجلامعي ة كل ها، ومل توكّ وضع األحكام ألحد  إطالقًا.

ّ   الصيغة الثالثة: الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لك

الوقائع، وذلك عن علم  مسبق منها بأن  حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة، وأن ه ال حاجة وال 

 مصلحة يف سن  أي  قانون يف غي هذه الدائرة، وإن ام ي رتك األمر ملصلحة  يف الرتك.



  

ّ   الصيغة الرابعة: لي ًا إن ه يف ك حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد أو 

مرجع قانوين آخر غي اهلل تعاىل، وأن  أي  مرجع غي اهلل فالبد  أن يكون كاشفًا عن موقف  ما هلل 

ورشيعلته، أو يكون قد اسلتمد  رشعي لته وصالحي لته لللتقنني من اهلل تعاىل، وليس قائاًم يف عرض 

 هلي ومنافسًا له.هذا املوقف اإل

لنا نحن إىل والذي  ل والثاين، فيام توص  رأينا أن  االجتاهات املدرسي ة متيّ إمجاالً لللتفسي األو 

اللتفسي الرابع، ومن ثم فال مانع أن تكون هناك مرجعي ات قانونية برشية حقيقي ة متارس فعّ 

ّ هذه املسؤولي ة  .اللتقنني بلتفويض أو ترخيص من اهلل هلا يف حتم 

له املدريس السائد  املفهومألدّلة الشمول بصناه للدراسة املفّصلة الذي خّص يف املحور الثاين، 

ضنا  يف الفقه اإلسالمي، ر  ة العقلي ة اللتي بلغنا هبا عرشة أدل ة، وأخضعناها مجيعًا للمناقشة ع  األدل 

ة القرآني ة من خالل ثالث جمموعات من اآليا ت الكريمة، وحاولنا واللتحليّ، ثم انلتقلنا لحأدل 

رف احلاكي )اإلمجاع والشهرة  يه بدليّ الع  ّ جاد  فيها، لننلتقّ بعد ذلك ملا ا سم  ممارسة تأم 

عي ة(، ونخلتم بدليّ احلديث الرشيف الذي أخذ من ا قدرًا كبيًا من البحث  والسية امللترش 

 واللتحليّ.

الئي  أو كالمي أو فلسفي حاسم مل يقم دليّ عقّل  أو عق د خرجنا هنا باالستنتاج اآليت:وق

ّ  وقائع احلياة، بوصف ذلك مبدأ يق وم فهم النصوص ووعي عىل شمولي ة الرشيعة الديني ة لك

ثبت الشمول اللترشيعي باملعنى املدريس الرشيعة عليه، كام مل  نجد آية أو معطى قرآنيًا واضحًا ي 

لنا إىل أن  غاية ما ت  به هو )الصيغة الرابعة(القرآني ة  سعفنا بعض النصوصللمفهوم، وقد توص 

ا  مة. أم  ةاإلمجاع واالرتكاز امللتقد   .فلم نجد فيهام قيمة دال 

ا  ّ ـ إمامي ًا ـ عمدة الدليّ،  احلديثأم  لتنا يف حجي ة احلديث الرشيف الذي يشك  فوفقًا لنظري 

 مل نجد ما يثبت غي الصيغة الرابعة.

من احلكم الديني، ـ كّل واقعة ـ ى نفي خلّو الواقعة أّن نظرّية الشمول، بمعن ناستنتجاوهبذا 

وارهتان أحكام كّل الوقائع للجعل اإلهلي خاّصة، مل تثبت بدليل، وأّن فرضّية وجود مرجعيّة 

ثانية مرتتبة عىل املرجعّية اإلهليّة وواقعة يف ظّلها، ال نايف هلا، بعد مراجعة كّل األدّلة هنا، وهي ما 

وعنينا هبا العقّ الذي يقوم بسن  القوانني اللتفصيلية  عقل املؤمن يف التقنني،سّميناه بمرجعيّة ال

 .واإلنساني ة الرشيعة والقيم الروحي ة والدينية واألخالقي ةكلي ات يف هدي 



  

ة الشمول القانوين؛ لنالحق تفسيهم  ثاين،الأّما الفصل  فقد مشينا فيه مع القائلني بنظري 

 وقضايا املسلتجد  ع، وكيفي ة املوائمة بينه وبني قضايا الثابت وامللتغي  هلذا الشمول عىل أرض الواق

ا ختلتلف يف بعض الرؤى  احلادث، وقد عرضنا ثالثة اجتاهات أساسي ة هنا، وتبني  معنا أّن 

 وتلتوافق يف أخرى.

اإلسالمي ة خصوصًا وحركة السياسي ة الذي ظهر ضمن خط  ورؤية احلركة  يف االَتاه األّول

اإلسالمي ة احلديثة عمومًا، ملسنا سعيًا دؤوبًا منذ بدايات القرن العرشين لسد  الثغرات  النهضة

بة عّب مرجعي ة الدولة أو ويل  األمر أو املجالس املنبثقة من الشعب، وقد صيغت هذه  املرتق 

دة حاولت مجيعها أن ختلع صفة الكامل عىل الرشيعة يف الوقت عينه  الرؤية ضمن بيانات ملتعد 

 لذي تعطي فيه ويل  األمر سلطًة ترشيعي ة أيضًا.ا

ة بالغة األمهي ة، ملسنا إقرارًا مبط نًا منها بعدم  ومن خالل مالحظاتنا وملتابعلتنا هلذه النظري 

ّ  معضّ الشمولي ة، بّ عىل العكس  ن من ح ة مل تلتمك  الشمولي ة، حيث الحظنا أن  هذه النظري 

هلا من حيث ال تشعر، وإقرارًا بمرجعي ة  قانونية موازية، هي من ذلك متامًا فقد اسلتبطنت نكرانًا 

 السلطة الرشعي ة الصاحلة.مرجعي ة العقّ اإلنساين املؤمن امللتمثّ ب

ة هنا كانت املفارقة الواضحة بني النظري ة وبني أصوهلا الكالمي ة  إن  النقطة املركزي 

ة يمكن ّ شاهدًا لنا عىل أن  الفقيه املسلم  واالجلتهادي ة، وهلذا فنحن نعلتّب أن  هذه النظري  أن تشك 

النهضوي مل س  بوجدانه العمّل عند خوض اللتجربة أن  النصوص غي قادرة عىل سن  كافة 

ة حاجة ملرجعي ة  ما تساهم يف وضع القوانني  القوانني اللتي تالحق الزمان واملكان، وأن  ثم 

ن قوانني الرشيعة من االسلتمرار لتة، لكي تلتمك   أيضًا. املؤق 

سة الفقهية إىل يومنا هذا، فبدا لنا  أّما االَتاه الثاين، وهو الذي يمثّ اللتي ار املدريس يف املؤس 

أكثر انلتباهًا لرضورة اللتوافق مع مبدأ حرص اللترشيع باهلل سبحانه، لكن ه مل يكلتشف حقيقة الدور 

ات ر  أن   الذي يقوم به ويل  األمر أو الدولة أو غيمها يف إدارة امللتغي  ات، فلتصو  واملسلتجد 

ل والثالث ـ إىل  ة، ومل ينلتبه ـ كام انلتبه الفريق األو  د تطبيق للمعطيات الرشعي ة العام  القضي ة جمر 

أن  ما يلتم  القيام به عملي ًا هو أعمق من ذلك بكثي، وأن  الدولة حتلتاج لسلطة ترشيعي ة دانية، 

رات السلطة اللترشيعي ة الع الية )اهلل( عّب إعادة إنلتاج كلي اهتا عىل شكّ قوانني تقوم بلتسييّ مقر 

لنا سلسلة  زمني ة يف بعض املساحات ت الحظ الزمان واملكان والظروف واألحوال، وهلذا سج 



  

ن من  ا مل تلتمك  رات االجتاه الثاين، وقلنا بأّن  مالحظات عىل األركان اللتي تقوم عليها تصو 

ي الواقع، فاقرتبت من  األصول اللتحلتي ة )مبدأ الشمولي ة ـ حرص اللترشيع االسلتجابة للتحد 

ّ  مشكلة الواقع والكشف عنها.  باهلل(، لكن ها ابلتعدت عن ح

د مهدي شمس الدين، فقد خطا خطوًة جريئة  وأّما االَتاه الثالث، وامللتمثّ بالعالمة حمم 

ه حافظ عىل مقارنة باالجتاهني السابقني، حيث أقر  بنقصان الرشيعة النصي ة الصادرة، لكن  

شمولي ة الرشيعة الواقعي ة، معلتمدًا يف الوصول للرشيعة الواقعي ة ـ يف خارج دائرة النصوص ـ 

كة زمكاني ًا.  عىل مبادئ منهجي ة وضعلتها الرشيعة للوصول إىل الصيغ اللتنظيمية امللتحر 

ة املفارقة يف مجعه بني عدم صدور النص  وشمولي ة الرشع،  وقد الحظنا عىل هذا االجتاه شد 

كام ملسنا شيئًا من االضطراب يف تسوية القضي ة وحتديد مرجعي ة اللترشيع يف دائرة املجهوالت، 

 وغي ذلك من املالحظات.

إن  اللتيارات املدرسي ة، وكذا اللتي ارات النهضوية املؤمنة  للنتيجة اآلتية: ناوهبذا خلص

ق شمولي ة بالشمولي ة اللترشيعي ة للدين اإلسالمي، مل تقدر عىل تقد ر قانوين معقول حيق  يم تصو 

الرشيعة عىل املتداد الزمان واملكان باملعنى اللتفصيّل للشمولي ة، بعيدًا عن احلاجة للعقّ 

ة( ضمن إطار كلي ات الرشيعة والقيم  اإلنساين )املؤمن( الذي يساهم يف وضع القوانني )البرشي 

 ، وبام ال يلتصادم معها.العليا

فقد خّصصناه لرصد اجلهد الكبري الذي ُبذل من قبل القائلني بالرشيعة أّما الفصل الثالث، 

وقد سعينا الكلتشاف نظري اهتم اللتي حتاول حتديد مسلتويات حضور الرشيعة يف  بحدٍّ أدنى هلا،

 احلياة، بعد فرض عدم شمولي لتها.

 وقد استعرضنا ثالثة اَتاهات مركزّية هنا هي:

ّ  من املهندس مهدي  اَتاه ُاخروّية الدين ورسالّيته، والذي يمثله ـ بوصفه عي نًة بارزة ـ ك

والشيخ عّل عبد الرازق، وقد رصدنا مقاربات هاتني الشخصي لتني ومن انلترص هلام،  بازرگان

ماه. جلنا سلسلةوس  من املالحظات املنهجي ة واملضمونية عىل ما قد 

بارزة تلتمثّ بالدكلتور عبد الكريم  له عينة اخرتنا، وهو الذي ّية الرشيعة وفردّيتهاضر  اَتاه ع  

خذنا عليه العديد من أة الرشيعة يف الدين، ورسوش ومن انلترص له وأي ده يف فهمه ملوقعي  

 املالحظات.



  

نة بارزة له عي  اخرتنا وقد  رشيعة من التعاِل إىل التارخيّية،الىل قيم وتنزيل إاَتاه تقليص الفقه 

د جملتهد شبسرتي، حيث عرضنا ملجمّ فكار هذا االجتاه، وهي العأمتثّ جممّ  المة حمم 

راته حول الرشيعة ومناهج فهمها ومكانلتها، ثم كانت لنا وقفات نقدية م لة طتصو   .معهنسبي ًا و 

القلق  عنارص مشرتكة ومهومًا موّحدة تقريباً من نوع:الثالث قد الحظنا يف هذه النظرّيات ل

ة بديلة يف إدارة احلياة السعي العلتامومن الفقه السيايس يف اإلسالم،  د مرجعي ات برشي 

تظهي اجلانب املعنوي واألخروي يف الدين يف مقابّ اجلانب الدنيوي الذي يسعى واإلنساني ة، 

ة هبذا املعنى لن يفيض إال ، وإلدارة احلياة الدنيوي ة االعلتقاد بأن  خوض الدين جمال احلياة الدنيوي 

لته أعىل القيم اللتي ، ودنياإىل رضر يلحق به بنفسه كام يلحق بال اعلتبار حقوق اإلنسان وحري 

 جيب اخلتبار الفقه والرشيعة وقراءهتام يف ضوئها.

وتقديم فهم وتفسري لكّن هذه املحاوالت بدت منقوصة يف طريقة تناوهلا للرتاث وقراءته، 

ة عدم اسلتيعاب العنارص املعارضة هلذه اللتفسيات هبدف نقدها أو إعاد حيث الحظنا:له، 

رات. االنلتقال من اجلزئي إىل الكّل  و تفسيها، واالقلتصار عىل شواهد حمدودة للتكوين اللتصو 

رة منطقي ًا. اللتفكي يف اخلروج من املشكلة و ومن اخلاص  عىل العام، عّب قفزات مل تبد  لنا مّب 

ّ  املطروح للخروج منهاأكثر من اللتفكي يف جدو ًا جيب اعلتبار العامل املعارص و .ائي ة احل ر  ق د 

اعلتامد مبدأ حتييد النص  . وكذلك القبول به، وعدم خوض رحلة اجلتهادية مع مسل امته

( يف الوصول إىل حلول للمشكلة القائمة.  )الصمت النّص 

 فكرتنا وتصّورنا للحّل
رصد االجتاهات املخلتلفة عّب الفصول الثالثة هذه، خضنا جتربلتنا ورؤيلتنا امللتواضعة، بعد 

اسلتقرائي وال  ىن ه ال يوجد معطأ الدينية غي دقيق، ونياحلديث عن شمولية القوان فرأينا أن  

د مقولةً  ،معطى قبّل مّبهن يف العقّ والنقّ ا بدت اليوم من أرغم  ،النوع من هذا يؤك  شهر أّن 

ىل معادلة جتمع بني نطق النصوص ونطق العقول، إلنا مسل امت االجلتهاد الرشعي، وهلذا توص  

ة من احلياةعّب القو ـ أخر منها مرتوكة  حات  ، لكن  مسال بأن  الرشيعة تغطي مساحات مهم 

لح اللعقّ البرشي أن يشلتغّ عىل سن  القوانني فيها مراعيًا الصـ برتخيص من الرشيعة نفسها 

وال يلتجاوز أحكام اهلل  ،وحدود اهلل ومقاصده يف اخللق من جهة ثانية ،جهة العام مناإلنساين 



  

 ابلتة بوصفها حدودًا قاطعة من جهة ثالثة.ثوقيمه ال

أو اإلهلي والبرشي، املزدوج النّص والعقّل يف إنلتاج القانون،  :وهبذا أعدنا تشكيّ مفهوم

حيي ة وجهود العقّ اإلنساين نفسه، وهبذا عبارة عن جهود الرشيعة الو راصانون أعني أن  الق

ة، ويعيد الفقه اللتعامّ مع هذه املنطقة تلتغي  قواعد االشلتغال يف منطقة الفراغ احلقيقي هذ ه املر 

 بطريقة أخرى.

الرشيعة حتوي جمموعة األحكام اللتفصيلي ة غي القليلة، إىل أن   ليهما توّصلنا إوخالصة 

ة بحياة البرش، ومنظومة  جانب القواعد اللترشيعي ة الدسلتوري ة واألخالقي ة، ونظام احلدود احلاف 

ب ل ة املسلمني يف حركلتهم وسلوكهم الفردي  األغراض واملقاصد الديني ة
ّ ق  اللتي تشك 

إىل يوم القيامة بشكّ تفصيّل  غط ي مجيع الوقائع وحاجات اللتقنني، ولكن ها ال تواالجلتامعي

بلتاممها وكامهلا، بّ هي وضعت للتغط ي مساحات واسعة، ثم للتضع حدودًا ومعايي ومسارات 

ك ضمن هذه املسارات يلتجه اإلنسان من خالهلا لسن  قوانني، خت دم هذه األغراض وتلتحر 

ملوقف يف املسلتجد  أو ما ليس أو مل يثبت فيه حكم  يف الرشع، هو ممارسة ، ومن ثم  فااملرسومة

تقنني برشي  خيضع للتامم مسارات اللتقنني ورضوراته ومنطلقاته، ثم عرضه عىل القواعد 

أحيانًا إلحراز عدم املعارضة فحسب، بّ  اللترشيعي ة واألحكام األولي ة واحلدود اإلهلي ة ليس

لتنا عن القوانني املدني ة  ،إثبات املوائمة األتم  حيث يمكنلرتجيحه نلتيجة  وهبذا تلتمي ز نظري 

فنحن ال نسلتهدف الهوتًا عملي ًا ليّبالي ًا حيذف الغيب ، العلامني ة الوضعي ة اخلالصة

ة والدنيا وامليلتافيزيقيا، لكن نا يف الوقت عينه ال نريد ال هوتًا عمالنيًا يلتجاهّ متامًا وقائعيات املاد 

ز  ؛ويغرق يف اللتحليّ اللتجريدي إذ باعلتقادنا أن  هذا النوع من الالهوت هو الذي سوف يعز 

بّ والذهاب نحو  )أعني حذف مرجعي ة اهلل يف حياة اإلنسان العملي ة متامًا( العلمنة املطلقة

 ..الالديني ة

الّبهنة عىل أن  القوانني قائاًم عىل اخلالف الفقهي يف الدائرة احلادثة دو يضًا يغكل ه أوهبذا 

املقرتحة منسجمة أو أكثر انسجامًا مع القواعد الدسلتوري ة واألخالقي ة أو ال، وهذا ما يفرض ـ 

. ّ لفقه مقاصدي من نوع خاص   باعلتقادي ـ ذهني ًة اجلتهادي ة جديدة وواعية جدًا، ويؤص 

لة رشعًا تويل  الشأن العام يف املجلتمع، وهبذا من يملك سلطإن   ة اللترشيع هو اجلهة املخو 

منشأ اإللزام )النهائي( يكمن يف ، وحكومي ًة ال هي باألولي ة وال الثانوي ةوالئي ًة تكون األحكام 



  

.  مفهوم طاعة سلطة اإلجراء يف املجلتمع، وليس هو الفلتوى وال الفقاهة بعنواّنا اخلاص 

عة عىل حركة االجلتهاد الرشعي نفسه، بدءًا من  وقد رأينا أن   لتنا ترتك تأثيات ملتنو  نظري 

تأثيها عىل النظري ات املساعدة يف االجلتهاد، مثّ القياس واملصالح املرسلة، مرورًا بلتأثيها 

عىل بعض األصول العملي ة، وتأثيها عىل قانون املالزمة بني حكم العقّ وحكم الرشع، 

سكوت واإلمضاء يف باب البناءات العقالئي ة وغيها، وصوالً إىل تأثيها عىل واملالزمة بني ال

عة يف دالالت النصوص.  فهم مديات الس 

ر أن  االجلتهاد الرشعي سوف يغي  بعض مساراته لو مت ت املوافقة عىل النظر ي ة إن ني أتصو 

لنا إليها.امللتواضعة   اللتي توص 

 وختامًا

وعي بمشكلة حقيقي ة، أرجو أن ال أكون وامهًا يف  لقد انطلقت من هذا البحث عن

مها االجلتهاد الرشعي واللتحديث الديني معًا مل تكن كافية  رها، ورأيت أن  احللول اللتي قد  تصو 

ر، عل ني يف هذه املسامهة البسيطة  يف االسلتجابة لإلشكالي ة املبحوث عنها، هلذا حاولت  أن أفك 

ن من أن أساعد الباحثني احل مت أمتك  ية أكّب، ويامرسوا ـ فيام قد  وا القضي ة بجد  قيقي ني يف أن يلتلق 

هلم يف هذا الكلتاب ـ نقدًا وبسطًا وتعميقًا، يرفد وعينا الديني واإلنساين باملزيد، للوصول إىل ما 

ة اإلسالمي ة  ّ  أكثر سالمًة ملجلتمعاتنا ولحأم  ّ  من اهلل سبحانه وحده ـ من مسلتقب نلتطل ع إليه ـ بأم

 عاء، بّ ولإلنسان.مج

أسأل اهلل سبحانه أن جيعل نّيتي فيام كتبُت وقلُت خالصًة لوجهه الكريم، وأن يمّن عىل 

شرص مثّل بحياة  معنوّية أفضل، أرى هبا يف األشياء كاّفة معنى وروحًا؛ ألّن احلياة من دون 

من اهلل نفسه، إّنه  املعنى ليست سوى العبثية والعدمّية، وال أعرف معنى يف احلياة أكرب وأعمق

 قريب جميب.
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 .هـ1429

، دار اللتعارف للمطبوعات، بيوت، لبنان، ، اقتصادناحممد باقر هـ(،1400الصدر ) .208

فات السيد الصدر الصادر عن الدار م1982 ؛ وأيضًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤل 

وأيضًا طبعة موسوعة اإلمام الصدر، ونرش دار م، 1987نفسه يف الطبعة العرشين لعام 

 .هـ1429وىل، الصدر، الطبعة األ

موسوعة اإلمام الصدر، مركز لتجديد والتغيري يف النبّوة، ، احممد باقر هـ(،1400الصدر ) .209



  

األبحاث والدراسات اللتخصصي ة للشهيد الصدر، نرش: دار الصدر، الطبعة األوىل، 

 .هـ1429

موسوعة اإلمام الصدر، مركز إلسالم يقود احلياة، ، احممد باقر هـ(،1400الصدر ) .210

اث والدراسات اللتخصصي ة للشهيد الصدر، نرش: دار الصدر، الطبعة األوىل، األبح

 .هـ1429

، املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد املعامل اجلديدة لألصولحممد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .211

فات ه1421الصدر، إيران، الطبعة األوىل،  ـ؛ وأيضًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤل 

عن دار اللتعارف يف بيوت؛ وأيضًا مركز األبحاث والدراسات  السيد الصدر الصادرة

صية للشهيد الصدر، الطبعة الثانية،   .ـه1425اللتخص 

بقلم وتقرير السيد كاظم احلائري، نرش:  مباحث األصول،حممد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .212

 .هـ1408 ،1ه. وط1425، 2املؤل ف، قم، إيران، الطبعة األوىل؛ وأيضًا طبعة دار البشي، ط

، بقلم السي د حممود اهلاشمي، بحوث يف علم األصولحممد باقر، هـ(، 1400الصدر ) .213

سة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة،   .هـ1417مؤس 

د صادق،  م(،1999الصدر ) .214  دار املحب ني، إيران، الطبعة الثالثة،، الفقه وراء ماحممد حمم 

 .ه1427

 املبدأ واملعاد،صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي،  هـ(،1050لشريازي )صدر املتأهّلني ا .215

هـ، 1422تصحيح: جالل الدين اآلشلتياين، انلتشارات دفرت تبليغات إسالمي، الطبعة الثالثة، 

 .وكذلك طبعة مركز نرش دانشكاهي يف طهران

الشواهد مي، صدر الدين حممد بن إبراهيم القواهـ(، 1050صدر املتأهّلني الشريازي ) .216

تصحيح وتعليق: جالل الدين اآلشلتياين، مركز نرش  الربوبّية يف املناهج السلوكّية،

 .دانشكاهي، إيران

يهـ(، 381الصدوق ) .217 حتقيق: قسم  ، األمــاِل،حممد بن عّل بن احلســني بن بابويــه القم 

سة البعثة، طهران، إيران سة البعثة، نرش مؤس  ، الطبعة األوىل، الدراسات اإلسالمية يف مؤس 

 .هـ1417

ي، هـ(، 381الصدوق ) .218 ، حتقيق: عّل كتاب اخلصالحممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القم 

سني يف احلوزة العلمية، قم، إيران،   .هـ1403أكّب الغفاري، منشورات مجاعة املدر 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .219 ة ، املكلتبعلل الرشائعحممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القم 



  

 .م1966احليدرية، النجف، العراق، 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .220 ، ×عيون أخبار الرضاحممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القم 

سة األعلمي، بيوت، لبنان، الطبعة األوىل،   .هـ1404حتقيق: الشيخ حسني األعلمي، مؤس 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .221 ، تصحيح: خبارمعاين األحممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القم 

سني، قم، إيران،  سة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدر   .م1982عّل أكّب غفاري، مؤس 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .222 ، كامل الدين ومتام النعمةحممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القم 

سني، قم، إير سة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدر  اري، مؤس  ان، الطبعة حتقيق عّل أكّب غف 

 .هـ1422الرابعة، 

ي، هـ(، 381الصدوق ) .223 كتاب من ال حيرضه حممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القم 

حه وعل ق عليه: عّل أكّب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة الفقيه ، صح 

سني، قم، إيران، الطبعة الثانية،   .هـ1404املدر 

ي، أبو جعفر حممهـ(، 290الصّفار ) .224 بصائر الدرجات يف فضائل د بن احلسن بن فروخ القم 

، تصحيح وتعليق: حمسن كوچه باغي اللتّبيزي، نرش مكلتبة آية اهلل العظمى ‘آل حممد

 .ـه1404املرعيش النجفي، قم، إيران، 

، حتقيق وختريج وتعليق: حبيب املصنّفأبو بكر عبد الرزاق بن مهام،  هـ(،211الصنعاين ) .225

 .نرش املجلس األعىل الرمحن األعظمي،

د جعفر،  الطبيس، .226 رجال الشيعة يف أسانيد السنّة، دراسة تفصيلية حول رجال الشيعة يف حمم 

سة املعارف اإلسالمي ة، إيران، الطبعة األوىل،  أسانيد الكتب السّتة،  .هـ1420نرش مؤس 

سسة ترمجة: جواد عّل كسار، مؤ مقاالت تأسيسية، ،حممد حسنيم(، 1981الطباطبائي ) .227

 .هـ1418أم القرى لللتحقيق والنرش، إيران، الطبعة الثانية، 

سة األعلمي امليزان يف تفسري القرآنحممد حسني، هـ(، 1981الطباطبائي ) .228 ، مؤس 

سني، قم، م1970للمطبوعات، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية،  . وايضًا طبع مجاعة املدر 

 .إيران

سني، إيران، الطبعة  احلكمة، بدايةحممد حسني،  هـ(،1981الطباطبائي ) .229 نرش مجاعة املدر 

 .هـ1416الرابعة عرشة، 

ترمجة: عامر أبو  أصول الفلسفة واملنهج الواقعي،حممد حسني، هـ(، 1981الطباطبائي ) .230

سة العراقي ة للنرش واللتوزيع، الطبعة األوىل  .رغيف، املؤس 



  

، ترمجة: سترشق كورباننّص احلوار مع امل الشيعة،، حممد حسني، هـ(1981الطباطبائي ) .231

ار، مؤسسة أم القرى لللتحقيق والنرش، الطبعة األوىل،  ه، وأيضًا الطبعة 1416جواد عّل كس 

 .هـ1418الثانية، بيوت، 

، حتقيق وختريج: محدي عبد املعجم الكبريأبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،360الطرباين ) .232

 .ت، لبنان، الطبعة الثانيةاملجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بيو

سة الرسالة، بيوت،  مسند الشاميني،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،360الطرباين ) .233 مؤس 

 .م1996لبنان، الطبعة الثانية، 

 .م1995دار احلرمني،  املعجم األوسط،أبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،360الطرباين ) .234

دار الكلتب العلمي ة،  املعجم الصغري،ن أمحد، أبو القاسم سليامن بهـ(، 360الطرباين ) .235

 .بيوت، لبنان

حتقيق: مهدي  مشكاة األنوار يف غرر األخبار،أبو الفضّ عّل،  هـ(،7الطربيس )ق  .236

 .هـ1418هوشمند، دار احلديث، إيران، الطبعة األوىل، 

، االحتجــاجأبو منصــور أمحــد بن عّل بن أبــي طالــب،  هـ(،6الطربيس )ق  .237

 .هـ1413شارات أسوة، إيران، الطبعة األوىل، انلت

جممع البيان يف تفسري أمني اإلسالم أبو عّل الفضّ بن احلسن،  هـ(،6الطربيس )ق  .238

م؛ وأيضًا نرش األعلمي يف 1988، دار املعرفة، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية، )لعلوم( القرآن

 .ه1425بيوت، الطبعة الثانية، 

د بن أيب القاسم، أبو ج هـ(،6الطربي )ق  .239 حتقيق:  بشارة املصطفى لشيعة املرتىض،عفر حمم 

سني، قم، إيران،  سة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدر  جواد القي ومي اإلصفهاين، مؤس 

 .هـ1420الطبعة األوىل، 

، تقديم: جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر حممد بن جرير،  هـ(،310الطربي ) .240

، ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيّ العطار، دار الفكر للطباعة والنرش خليّ امليس

 .م1995واللتوزيع، لبنان، 

، حتقيق حممد رضا العّدة يف أصول الفقهحممد بن احلسن أبو جعفر، هـ(، 460الطويس ) .241

 .هـ1417األنصاري القمي، مطبعة سلتارة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

نرش مكلتبة جامع  االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد،ن، حممد بن احلسهـ(، 460الطويس ) .242

دار األضواء، االقتصاد فيام يتعّلق باالعتقاد(، هـ، و )1400چهلسلتون، طهران، إيران، 



  

 هـ.1406 بيوت، لبنان، الطبعة الثانية،

انلتشارات قدس  النهاية يف جمّرد الفقه والفتاوى،حممد بن احلسن،  هـ(،460الطويس ) .243

 .إيران حممدي، قم،

سة  الرجال،حممد بن احلسن، هـ(، 460الطويس ) .244 حتقيق: جواد القي ومي اإلصفهاين، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ه، والطبعة 1415النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدر 

 .هـ1428الرابعة، 

 فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفنيحممد بن احلسن، هـ(، 460الطويس ) .245

ق الطباطبائي، إيران،  وأصحاب األصول، حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكلتبة املحق 

سة نرش الفقاهة، إيران، الطبعة األوىل، ؛ هـ1420الطبعة األوىل،  وأيضًا طبعة مؤس 

 هـ.1417

)رجال  اختيار معرفة الرجال أليب عمرو الكيّش حممد بن احلسن، هـ(، 460الطويس ) .246

وتصحيح: حممد تقي فاضّ امليبدي والسي د أبو الفضّ موسويان، مؤسسة  الكيش(، حتقيق

م، والطبعة 2003الطباعة والنرش، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

السابقة بلتحقيق وتعليق: حسن املصطفوي، نرش آثار العالمة املصطفوي، الطبعة الرابعة، 

 .ه1424

، حتقيق وتصحيح: التبيان يف تفســـري القـــرآند بن احلســــن، حممهـ(، 460الطويس ) .247

بدون تاريخ ورقم ]أمحد حبيب قصي العامّل، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، لبنان 

 [.الطبعة

، دار الكلتب ، االستبصار فيام اختلف من األخبارحممد بن احلسنهـ(، 460الطويس ) .248

وأيضًا طبعة: حتقيق حسن املوسوي  ،هـ1390الثالثة، اإلسالمي ة، طهران، إيران، الطبعة 

 .م1984اخلراساين، دار الكلتب اإلسالمي ة، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، 

، دار الكلتب اإلسالمية، طهران، هتذيب األحكامحممد بن احلسن، هـ(، 460الطويس ) .249

وسوي اخلراسان، دار هـ، وأيضًا حتقيق وتعليق: السيد حسن امل1390إيران، الطبعة الثالثة، 

 .ه1364الكلتاب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

، حتقيق الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ كتاب الغيبةحممد بن احلسن، هـ(، 460الطويس ) .250

 .ـه1411عّل أمحد ناصح، مؤسسة املعارف اإلسالمي ة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

سة  ،األماِلحممد بن احلسن،  هـ(،460الطويس ) .251 حتقيق: قسم الدراسات والنرش يف مؤس 



  

 .هـ1414البعثة، نرش: دار الثقافة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

، نرش الذريعة إىل تصانيف الشيعةحممد حمسن الرازي آغا بزرك، هـ(، 1389الطهراين ) .252

ودار األضواء، بيوت، الطبعة  هـ،1389مطبعة بنك مّل  إيران، إيران، الطبعة األوىل، 

 م.1983لثالثة، ا

مدارك األحكام يف رشح رشائع السيد السند حممد بن عّل املوسوي، هـ(، 1009العامّل ) .253

سة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل، اإلسالم ، حتقيق ونرش: مؤس 

 .هـ1410

سة سينا للنرش وم اجلذور التارخيّية للرشيعة اإلسالمّية،خليّ،  م(،2002عبد الكريم ) .254 ؤس 

 .م1997االنلتشار العريب، مرص ولبنان، الطبعة الثانية، 

نرش وزارة الثقافة والفنون والرتاث،  اإلسالم وأصول احلكم،عّل،  م(،1966عبد الرازق ) .255

 .دولة قطر

سة العربي ة للفكر  دين احلياء، من الفقه االئتامري إىل الفقه االئتامين،طه،  عبد الرْحن، .256 املؤس 

 .م2017، لبنان، الطبعة األوىل، واإلبداع، بيوت

يق العلامنّية إىل سعة االئتامنّية،طه،  عبد الرْحن، .257 املركز الثقايف العريب،  روح الدين، من ض 

 .م2012بيوت والدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

دار الكلتب كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إسامعيّ بن حممد، هـ(، 1126العجلوين ) .258

 .هـ1408ثانية، العلمية، الطبعة ال

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء  هـ(،261العجّل الكويف ) .259

برتتيب اإلمامني: اهليثمي والسبكي، مع زيادات: ابن حجر  وذكر مذاهبهم وأخبارهم،

رة،  العسقالين، دراسة وحتقيق: عبد العليم عبد العظيم البسلتوي، نرش مكلتبة الدار باملدينة املنو 

 .م1985الطبعة األوىل، 

حتقيق وتعليق: حممد هادي  رشح تبرصة املتعّلمني،آقا ضياء الدين، هـ(، 1361العراقي ) .260

 .معرفة

، بقلم الشيخ حممد تقي الّبوجردي هناية األفكارآقا ضياء الدين، هـ(، 1361العراقي ) .261

سني، قم، إيران  سة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدر   .[دون تاريخب]النجفي، مؤس 

تقريب أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف بابن حجر،  هـ(،852العسقالين ) .262

دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكلتب العلمي ة، بيوت، لبنان،  التهذيب،



  

 .م1995الطبعة الثانية، 

هتذيب بن حجر، أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف با هـ(،852العسقالين ) .263

 .م1984دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع، بيوت، لبنان، الطبعة األوىل،  التهذيب،

لسان أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف بابن حجر، هـ(، 852العسقالين ) .264

؛ وأيضًا نرش مؤسسة األعلمي م1987، دار الفكر، بيوت، لبنان، الطبعة األوىل، امليزان

 .م1997بوعات، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية، للمط

، املجمع العلمي اإلسالمي، توزيع مؤسسة معامل املدرستنيمرتىض، ، م(2007) العسكري .265

 .م1992البعثة، إيران، الطبعة الرابعة، 

دار السالم للطباعة والنرش  اإلسالم رشيعة الزمان واملكان،عبد اهلل ناصح،  علوان، .266

 .وىلواللتوزيع، الطبعة األ

د،  عامرة، .267 دار الرشوق، القاهرة وبيوت، الطبعة  معركة اإلسالم وأصول احلكم،حمم 

 .م1997الثانية، 

د،  عامرة، .268 دار  نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم لشيخ اإلسالم حممد اخلرض حسني،حمم 

 .م1998ّنضة مرص للطباعة والنرش واللتوزيع، مرص، 

، كتاب التفسريمسعود بن عي اش السل مي،  حممد بن هـ(،320العّيايش السمرقندي ) .269

 .حتقيق: هاشم الرسويل املحاليت، املكلتبة العلمية اإلسالمية، طهران، إيران
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ضة ملبدأ الشمولي ة ونصوصها 3ـ  7  244 .................. ـ املقاربات العقالني ة املعار 

 244 .............................. ـ مفارقة اخلامتي ة واخللود والشمولي ة 1ـ  3ـ  7

 246 ..................ـ من االسلتقراء وطبائع األشياء إىل )لو كان لبان( 2ـ  3ـ  7

 249 .................... نتائج البحث يف مرجعّية احلديث يف تأصيل نظرّية الشمولّية القانونّية

جات املطالعة التقويمّية لنظرّية الشمولّية املدرسّية  252 .............. نتائج الفصل األّول، خُمر 

 

 

 259 ................................................................................ متهيد

 260 .............. الثابت واملتغريِّ من موضوع عاّم إىل مفصل من مفاصل الدرس االجتهادي

؟  261 ......................... ملاذا يندفع االجتهاد اإلسالمي ملعاجلة موضوع الثابت واملتغريِّ

 263 ................... حتدٍّ آخر يف )الثابت واملتغرّي(: من معضل الشمول إىل مصادمة احلياة!

 265 .......... املفهوم يف سياقي: حتّول املعرفة )رسوش( وقابلّية االجتهاد والنظر )فضل اهلل(

 267 .............. ملحة عن حضور فكرة )التغرّي ـ الزمكان( يف الرتاث االجتهادي اإلسالمي

 268 ......... أطروحات التّيارات اإلسالميّة املدرسيّة ـ السياسية )مرشوع املرجعّية املساعدة(

 النظرّية األوىل

 اإلنسانّية )ُسلطة الدولة ووالية األمر( املرجعّية املساعدة

 269 ................................................................................ متهيد

 269 ........................................... صياغات لنظرّية املرجعّية املساعدة اإلنسانّية

ة وتنزيه املل ة  269 .................................. أ ـ صياغة امليزا النائيني يف تنبيه األم 

 275 ..................... ب ـ صياغة العالمة الطباطبائي الفلسفي ة لثنائية الثابت وامللتغي  



  

ة اللتقنني  280 ...... ج ـ املطهري يف سياق بلورة صياغة مشرتكة بني الرؤية الفلسفية ومهم 

ة منطقة الفراغ  284 ................................ د ـ صياغة السي د الصدر وطرح نظري 

 297 ......... هـ ـ الشيخ عليدوست، وخلع صفة )الديني ة( عىل قوانني السلطة اللترشيعي ة

 302 ...................مع نظرّية املرجعّية اإلنسانيّة املساعدة، وقفات تقويمّية ونقدّية وتأّمليّة

 302 ............................................................................. متهيد

 302 ......................................... ـ بني الفراغ اللترشيعي والفراغ اإللزامي 1

 303 ....................ثانوية وفكرة الواليةتفسيان ملرجع منطقة الفراغ بني العناوين ال

ة الصدر رت منها نظري  ة الطباطبائي اللتي حتر   306 ........................... مشاكّ نظري 

نةـ املرجعي ة اإلنساني ة من اللتبسيط إىل عجز ا 2 لم   308 ............ لرشيعة، مسية  نحو الع 

 312 ................................................... منطقة الفراغ وإشكالي ة اللتسمية

ن لت جه القانوين، مقار 3 ة الدينية حلكم ويل  األمر وم  ةـ اهلوي   313 .................... بة نقدي 

 320 ................ ـ حتليّ هوي ة وخصائص احلكم احلكومي أو الوالئي أو اللتدبيي 4

 321 ...................... ارخييـ اللتفسي املدريس ملقولة حكم احلاكم، حتليّ ت 1ـ  4

الت مفهوم احلكم احلكومي يف القرن العرشين، من اإلنفاذ إىل اللتقنني 2ـ  4  326 ـ حتو 

يل واحلكم الوالئي، 3ـ  4  333 ............ طروحات يف عنارص االملتياز ـ احلكم األو 

 340 ..................... ـ احلكم احلكومي واحلكم الثانوي، مميزات وخواص   4ـ  4

يل  أو ثانوي  5ـ  4  343 .... أو مغاير هلام؟ تقويم نظري ات  أربعـ هّ احلكم احلكومي أو 

ة السيد اخلميني و..( 1ـ  5ـ  4 يل )نظري   344 .......... ـ احلكم احلكومي حكم  أو 

ة العالمة حممد تقي اجلعفري و..(ـ احلكم احل 2ـ  5ـ  4  349 ... كومي حكم  ثانوي )نظري 

ة جوادي آمّل وعميد زنجاين( 3ـ  5ـ  4 يل وثانوي )نظري   353 ...... ـ احلكم احلكومي أو 

يل والثانوي )املوقف املخلتار( 4ـ  5ـ  4 ة اللتغاير بني احلكومي واألو   354 ... ـ نظري 

ة املرجعي ة اإلنساني ة املساعدة 6ـ  4 ر املخلتار للحكم احلكومي يف سياق نقد نظري   356 ..... ـ اللتصو 

ة 5 ّ  املعضلة القانونية العام   358 .............. ـ منطقة الفراغ بني املجال االقلتصادي وح

 359 ................ ـ وهم الثبات يف العالقات اإلنساني ة واللتغي  يف العالقة مع الطبيعة 6

ة الفراغ، نقد وتعليق 7  361 .......................... ـ فجوة األحكام الوضعي ة يف نظري 



  

ات باإللزامات الرشعي ة! 8  362 .............................. ـ اد عاء عدم مساس امللتغي 

 363 ................... ـ تاليش الفرق بني دائريت  اإللزام واملباح يف طبيعة تقنني الدولة 9

ة 10 ة واخلاص   365 ....................... ـ إشكالي ة اللتصادم مع مقلتضيات اإلباحة العام 

 372 .................................. نتائج الكالم يف نقد نظرّية املرجعّية اإلنسانيّة املساعدة

 النظرية الثانية

 بادئ التحّولية يف الفقه املدريس(الشمولّية التفصيلّية )امل

 378 .................................. عنارص تكّون الشمولّية املرنة يف الترشيعات اإلسالميّة

ل العناوين واألسامء ل: قاعدة اللتغي  ضمن نظام حتو   378 .................... العنرص األو 

جًا في اضًا )فهامن: شيعي  وسن ي(
 382 ................ العنرص الثاين: االجلتهاد بوصفه منلت 

ة أو احلاالت العارضة الطار  383 ...................... ئةالعنرص الثالث: العناوين الثانوي 

 385 ....................................... العنرص الرابع: األحكام احلكومي ة والوالئي ة

 386 ...................... العنرص اخلامس: الطبيعة البياني ة يف النصوص الدينية القانوني ة

 387 .................................... العنرص السادس: اللتمييز بني الدين وفهم الدين

 388 ............ العنرص السابع: السكوت القانوين )مرجعي ة األعراف العقالئي ة املمضاة(

 389 ............... حماوالت االجتهاد التجديدي وتأثريها اإلجيايب عىل ثنائّية السعة والتكيّف

 393 .......................... للفهم املدريس آللّيات الشمول الترشيعي، قراءة حتليلّية نقدّية

 393 ............................................................................. متهيد

 393 ...................................... ـ االجلتهاد بني إنلتاج القانون والكشف عنه 1

رات، حماولة للتبسيط الدور!ـ وظائف ا 2  394 ................... لعقّ بني القوانني واملقر 

ة السكوت: هّ أعلنت الرشيعة مرجعي ة العقّ أو وافقت عىل قوانينه؟ 3  399 ..... ـ نظري 

ّ  مشكلة النوازل فعالً؟ 4 ة عىل ح ، هّ تقدر النصوص املطلقة والعام   402 . ـ طاقة النص 

ة املسلتحدثات والقضايا النازالت  403 ................................. خالف  يف معياري 

 404 ........ من إطالق العنوان وعمومه إىل طاقة اللتعليّ واملالبسات والوسائّ املساعدة



  

 405 ....... رجوع الفقيه خايل الوفاض من النصوص ومعيناهتا، مشاكّ فقدان النصوص

 410 ......................... ـ نقصان املعرفة الفقهي ة واد عاء بناء نظام دنيوي مناف س! 5

 412 .................................. ـ إىل أين يلتجه بنا الفهم اللتارخياين واملقاصدي؟ 6

 413 ................................... ـ شمولي ة الرشيعة واملوقف من احلياة املعارصة 7

 النظرّية الثالثة

 الفراغ وفقه أدّلة الترشيع العليا

 414 .............................................. ة لنظرّية العالمة شمس الديناملعامل العامّ 

ع املوقف من الفراغ اللترشيعي 1 ة الرشعي ة، وتنو  ع األدل   414 ....................... ـ تنو 

ليًا مل 2 رة أو   415 .................................. نطقة الفراغ اللترشيعيـ الدوائر امللتصو 

 417 ................... ـ كيف يكون االسلتنباط يف نطاق املجهوالت )الدائرة الثالثة(؟ 3

ع من قبله؟ـ من يملك سلطة اللترشيع االجلتهادي؟ وم 4  418 .... ا هي هوي ة احلكم املرش 

 420 .......................... ـ سلطة اللترشيع االجلتهادي بني جعّ القانون واكلتشافه 5

 421 .................................... االجلتهادي ـ املسلتند الديني لسلطة اللترشيعي 6

ة ومبدأ مرونة الرشيعة اإلسالمي ة 7  422 ........................................ ـ النظري 

ة النسبي ة بني الكلتاب والسن ة والعبادات  424 .................................... اللتدبيي 

 427 ................................... مع نظرّية العالمة شمس الدين، تأّمالت ومداخالت

ة بني اجتاهات الشمول القانوين )عنارص االملتياز واالشرتاك(  427 . املداخلة األوىل: موقع النظري 

 429 .............. املداخلة الثانية: خطأ الربط بني الشمولي ة ومبادئ اللتخطئة واللتصويب

 431 ................. لثالثاملداخلة الثالثة: مشكلة اللتضارب يف دوائر الفراغ اللترشيعي ا

ّ  املبادئ اللترشيعي ة املشكلة  بعد سحب صفة اإلهلي ة عنها؟!  433 .. املداخلة الرابعة: هّ حت

 436 ...ة يف من يملك سلطة اللترشيع يف الدوائر األربعاملداخلة اخلامسة: اضطراب النظري  

 436 ........ املداخلة السادسة: مفارقة كشف احلكم الواقعي من خالل املبادئ اللترشيعي ة

ّ  مشكلة )ما ال نص  فيه(املداخ  438 .. لة السابعة: سؤال احلجي ة وذهنية العقّ االنسدادي يف ح



  

 442 .................... املداخلة الثامنة: اللتباسات يف مفهوم مواكبة العرص واللتوافق معه

 444 .................. املداخلة اللتاسعة: نقد حتييد القرآن والعبادات عن الفهم اللتارخياين

 446 ................................................................... نتائج الفصل الثاين

 453 ................................................................................ متهيد

 النظرية األوىل

 نظرية ُاخروّية الدين ورسالّيته )الُبعد األخروي للدين(

 458 ................................................................................ متهيد

 461 .................... األنموذج األّول: الشيخ عّل عبد الرازق وَتريد الرسالة من اخلالفة

 461 ................................ أ ـ السياق ظروف ومالبسات مرشوع رسالي ة الدين

 463 ....................................... ب ـ صورة اخلالفة يف الفهم اإلسالمي العام

رات املوضوعية لرضورة نصب اخلليفة حتت جمهر النقد  465 .................... ج ـ املّب 

 467 .................................. د ـ قراءة خملتلفة لظاهرة السلطة يف اللتجربة النبوي ة

ة  ال خالفة، تفسي واسلتدالل ة  ال حكم ودعوة ال دولة وأم   469 ................... هـ نبو 

 472 ...........األنموذج الثاين: املهندس مهدي بازركان، وحتويل الدين من الدنيا إىل اآلخرة

ة بازركان 1  472 ....................................... ـ السياق الفكري والزمني لنظري 

ة الدين، رحلة عقود 2  476 ............. ـ بازركان من )البعثة واأليديولوجيا( إىل ا خروي 

ة؟! 3  478 ........................................ ـ ملاذا يلتجه الفكر الديني نحو الدنيوي 

ة اهلل واآلخرة، املقاربة الفلسفي ة 4  479 .......................................... ـ حموري 

ة الدينـ بازركان  5  480 ............. واسلتنطاق النص  واللتجربة الديني ني لرتجيح ا خروي 

 484 ................................. ـ بازركان والفصّ بني الدين والسلطة السياسية 6



  

 486 ...................... مقوللت ي: الدين للدنيا، وترك الدنيا للدين ـ بازركان وختطئة 7

 489 .................................. لنظرّية ُاخروّية الدين ورسالّيته، مقاربة حتليلية تقويمة

 489 .................. بازركان ورسوش يف املقاربة الداخّ ـ ديني ةـ النقد املنهجي عىل  1

ة الدين إىل تدي ن الدنيا )معيار الدنيوي واال خروي( 2  494 ................... ـ من دنيوي 

ة يف ضوء االجتاهات األربعة يف فلسفة رضورة البعثةـ تقويم النظ 3  500 ...............ري 

 505 ..................... ـ مظاهر العجز اللتفسيي لللتجربة الديني ة يف سياقها اللتارخيي 4

 517 ....................... الت يف دالالت نصوص القطيعة بني الزمني والدينيـ تأم   5

ة الدين مبدأ اللتوحيد؟ 6  525 .......................................... ـ هّ تنايف دنيوي 

ة والرسالي ة 7 ة اال خروي   526 ...................... ومشكلة الطفرات واللتعميامت ـ نظري 

 النظرّية الثانية

ضّية الرشيعة وفردّيتها ر   نظرّية ع 

 531 ............................................................................... مدخل

 533 ............................... حدود الدين والرشيعة عند الدكتور عبد الكريم رسوش

 536 .............. األرضّية الفكرّية لقراءة رسوش للفقه، من تكامل املعرفة إىل بسط التجربة

 538 .............................أضالع تصّور رسوش ملساحة الرشيعة وموقعّيتها املنظوميّة

الً: الفقه من عرضي ات الدين ال من ذاتي اته  538 ...................................... أو 

ة والدنيوي ة، من األدجلة نحو الفرد  543 .......................... ثانيًا: الفقه بني اال خروي 

 545 ........................................... ثالثًا: الفقه بني احلد  األدنى واحلد  األعىل

سرابع ة الفقه إىل اخلتبار املقد   548 ........................................... ًا: من دنيوي 

 554 ........................................... يف نظرّية الرشيعة الفردّية والعرضيّة تأّمالت

 554 ................................................................................ متهيد

 554 ............ ـ الرشيعة الصاملتة والدين الذي ال جهة له، املفارقات وعجز الشواهد 1

ضي ة الفقه، بحث عن معايي اللتصنيف 2 ر   561 .................. ـ األصول املوضوعي ة لع 

 569 .................................................. ـ تساؤالت حول )أقلي ة الفقه( 3



  

 573 .................... ـ تذبذب املوقف من الفقه يف ضوء اال خروي ة وأغراض الدين 4

نلتج إقصاء الفقه، من خماصمة الفقيه إىل اإلطاحة بالفقه! 5  577 .... ـ إبطال االحلتكار ال ي 

ة الفقه( يف تعيني املوقف منه 6  578 ............................. ـ مديات توظيف )دنيوي 

الي ة( بني رسوش وشبسرتي ونرص حامد أبوزيد، قراءة مقارنة 1ـ  6 ة الفقه )الغز   579 ...... ـ دنيوي 

ة  الغزايل 2ـ  6 ة لفهم )أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي( نظري   584 ......... ـ مطالعة نقدي 

ة للفقه، وقفة وتأم ّ 3ـ  6  598 ...... ـ الفيض الكاشاين ونقده الغزايل باهلوية اال خروي 

اً  4ـ  6 س الفقهي( دنيوي   604 ........................ ـ تأم الت عابرة يف اخلتبار )املقد 

 النظرّية الثالثة

 الرشيعة من القانون إىل القيم ومن التعاِل إىل التارخيّية

 609 ...................................................................... ترشيح كّّل عام

 610 .................. شبسرتي والتكوين القيمي للرشيعة التارخييّة )بني االختزال واحلذف(

ري لوالدة نظري ة شبسرتي  610 ................................. أ ـ السياق الزمني اللتطو 

ة الدين من خالل إعادة تكوين اللتجربة الروحي ة اللتوحيدي ة  615 ................ ب ـ هوي 

ة الفهم  617 ....................................................... ج ـ لغة الدين وهوي 

 620 ................. د ـ مأزق القراءة الرسمي ة للدين والرشيعة )نقد اإلسالم الفقاهلتي(

 622 ............................................. هـ ـ الفقه وثنائي ة: العقالنية واللتارخيي ة

 628 ................................................ الة اللتأبيد يف القانونو ـ مبدأ اسلتح

 629 ......................................ز ـ شبسرتي ونقد اللتأصيّ اللتكويني للقوانني

 631 .......... ان الوضعي ةح ـ من رفض حقوق اإلنسان اإلسالمي ة إىل تبن ي حقوق اإلنس

 634 .................................. ط ـ شبسرتي وإعالن ّناية عرص الفقه واألصول

 637 ...................................... يف نظرّية فقه القيم والتارخييّة، مطالعات وتأّمالت

 637 ................................................................................ متهيد

 637 ............................ ـ مناقشة مسلتعجلة يف إعادة تعريف شبسرتي للوحي 1

 639 ................................. يار يف اإلخبار عن حدود نفسه؟ـ هّ الوحي مع 2



  

هها للدين؟ 3  641 ................... ـ ما هي املرجعي ة يف حتديد طبيعة األسئلة اللتي نوج 

 642 ....... نحصار الدين بالب عد املعنوي أو بام فوق العقّـ العجز الفلسفي عن إثبات ا 4

ة  شبسرتي؟ 5 د القراءات وترجيحها، هّ ت ساعد الرتجيحات  نظري   649 ........ ـ بني تعد 

 657 ............. موض العالقة بني املسلكي ات واألعراف وبني السلوك اللتوحيديـ غ 6

 659 ...... ـ اإلسالم بني وضع قانون حلياة العرب وإجراء تعديالت جزئي ة يف قوانينهم 7

 660 ....................... ـ ثنائي لتا: القيم والقوانني، وامللتعايل واللتارخيي، عجز املعايي 8

 664 ............... ـ اإلطالق األزماين ومعضّ اسلتحالة اللتأبيد يف القانون، وقفة تأم ّ 9

 668 .................. ـ سؤال املرجعي ة بني القانون الديني وحقوق اإلنسان العلامني ة 10

 673 .............. ـ نقد مقاربة شبسرتي اللتطبيقي ة لفهم اللترشيعات يف العرص النبوي 11

 675 ....................................... ـ نقاط تأم ّ يف عالقة اللترشيع باللتكوين 12

 676 .................................كلمة أخرية: الدين والرشيعة وأزمة االغرتاب اإلنساين

 النظرّية املرتارة

 من شمولّية الرشيعة إىل املسامهة اإلنسانّية يف التقنني

 684 ................................................................................ متهيد

 685 .......................... ستيعاب القانوين(مبدأ الشمول بني النفي واإلثبات )إنكار اال

 689 .................... من الشمولّية القانونيّة إىل الكّليات الدستورّية والقيمّية، فهم  خمتلف

 693 ........................................ نكار الشمولامتياز نظرّيتنا عن سائر نظريات إ

 696 ................. الشمولّية، من مأزق التناقض إىل التقارب مع املرجعّية القانونيّة البرشّية

ل: اللتمييز بني الرشيعة ال ّ  األو   696 ........... واقعي ة والرشيعة املبي نة، مناقشة وتعليقاحل

ّ  الثاين: الشمولي ة البياني ة والقصور الفهمي اللتفسيي، مالحظات نقدي ة  698 ........ احل

  ّ  700 ...................... الثالث: شمولي ة الرشيعة الكائنة والصادرة دون الواصلة احل

ّ  الرابع: شمولي ة الرشيعة األعم من الواقعي ة والظاهري ة  702 .........................احل

  ّ ة واملناخي ة احل ة والقواعدي   703 ........................... اخلامس: الشمولي ة الدسلتوري 

 704 .................. النظرّية املرتارة وإشكالّية معارضة األحكام والقواعد القانونيّة األّولّية



  

 706 .................................................تأثريات نظرّيتنا عىل االجتهاد الرشعي

 707 ........................ ـ تراجع دور النظري ات املساعدة للنصوص مثّ القياس.. 1

ي للحكم الرشعي(ـ تأثي النظري ة عىل ف 2  709 .............. قه املصلحة )االسلتنلتاج اللم 

م قانون عدم اجلعّ عىل أصّ الّباءة، تأثيات يف باب األصول العملي ة 3  712 ...... ـ تقد 

ي: العقّ والرشع ـ 4  717 ..إنكار الشمولي ة، واللتأثي السلبي عىل قانون املالزمة بني حكم 

 719 .........ـ اللتأثي يف اللتجسي بني السكوت واإلمضاء يف البناءات العقالئي ة وغيها 5

لتنا عىل فهم دالالت الشمول يف النصوص 6  722 ............................ ـ تأثي نظري 

 726 .................... تأثري نظرّيتنا عىل بناء حياة  قانونّية يف املجتمع )ممارسة َتربة التقنني(

 727 .............................. مرشوعّية التقنني البرشي يف دائرة الفراغ القانوين احلقيقي

 731 ....................... من يملك سلطة التقنني البرشي؟ وما هي هوّية القانون الصادر؟

 734 ........................................................ أ ـ املديات الزمني ة للقانون

 736 ................................................. ب ـ قوانني السلطة غي اإلسالمي ة

 738 ....................................... غي املجلتمعي ة ج ـ اجلوانب الوظيفية الفردي ة

 738 ........................................................منشأ اإللزام يف القانون البرشي

 741 .................................................. النظرّية املرتارة، النتائج وامُلررجات

 743 .................................................................. نتائج الفصل الثالث

 749 ................................................................................ متهيد

 751 ................................................ ألبحاث والفصولجولة يف أبرز نتائج ا

 755 ............................................................... فكرتنا وتصّورنا للحّل 

 757 .............................................................................. وختاماً 

 761 .............................................................. املصادر واملراجع العربية



  

 792 ............................................................ املصادر واملراجع الفارسية

 795 ................................................................ الدوريات والنرشيات

 803 ..................................................................... الفهرس اإلمجاِل

805 ........................................................... فهرس املحتويات التفصيّل
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